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المنظمون خصوا «الراي» بالحضور ...والمتحدثون أكدوا ضرورة قبول اآلخر «عملي ًا ال نظري ًا»

للمرة األولى في الكويت...

ملتقى إسالمي  -مسيحي  -بهائي ناقش وحدة البشر
منيف كيالني:

منيف كيالني

| كتب أحمد زكريا |

في حدث هو األول من نوعه في الكويت
احتضن اح��د ال��دواوي��ن الكويتية ملتقى
م�ت�ع��دد األدي� � ��ان ،ن��اق��ش امل �ت �ح��دث��ون فيه
«مفهوم الوحدة من وجهة نظر املسيحية
واإلس ��ام وال�ب�ه��ائ�ي��ة» ،وخ��ص القائمون
ع� �ل� �ي ��ه «ال � � � � � ��راي» ب� ��ال� ��دع� ��وة وال �ت �غ �ط �ي��ة
اإلعامية.
وش � ��دد امل �ت �ح��دث��ون ف ��ي امل �ل �ت �ق��ى ع�ل��ى
أه�م�ي��ة ت�ق� ّ�ب��ل اآلخ� ��ر م�ه�م��ا ك��ان��ت نوعية
االخ � �ت� ��اف م� �ع ��ه ،م ��ؤك ��دي ��ن ض � � ��رورة ان
«ي �ك��ون ه��ذا ال�ق�ب��ول عمليًا ول�ي��س كامًا
نظريًا» .وح��رص املنظمون على التأكيد
ب� � ��أن امل� �ت� �ح ��دث ��ن ل� �ي� �س ��وا ب� �ع� �ل� �م ��اء دي ��ن
لكنهم م��ن ال�ف��اع�ل��ن ف��ي ق�ض��اي��ا ال��وح��دة
والتعايش وخدمة مجتمعاتهم.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة
األميريكية ف��ي ال�ك��وي��ت ال��دك�ت��ور ج��ورج
إي ��ران ��ي امل�ت�خ�ص��ص ف��ي ق �ض��اي��ا ال �س��ام
وحل النزاعات وصاحب عدد من املؤلفات
م ��ن ب�ي�ن�ه��ا «دور ال �ف��ات �ي �ك��ان ف��ي ال �ش��رق
األوس � � � ��ط» اس �ت �ه ��ل ال� �ح ��دي ��ث ق ��ائ ��ا ان ��ه
«انحدر من عائلة مارونية مسيحية في
ل�ب�ن��ان ،وع�ن��دم��ا يتم س��ؤال��ي ع��ن ديانتي
أق��ول بأنني كاثوليكي ي�ه��ودي ُمؤسلم،
ألن��ي درس��ت ف��ي م��درس��ة م��ارون�ي��ة الدين
امل �س �ي �ح��ي ،ث ��م ف ��ي ع �م��ر ال �س��اب �ع��ة ع�ش��ر
تعرفت على اآلخر املسلم من خال شهر
رمضان واألع�ي��اد اإلسامية ،ثم سافرت
إليطاليا حيث مكثت فيها ست سنوات
قبل أن أنتقل للواليات املتحدة األميركية،
أم��ا ك��ون��ي ي�ه��ودي��ا فيرجع ألن�ن��ا ننحدر
ج�م�ي�ع��ًا م ��ن ن �ب��ي ال �ل��ه إب ��راه� �ي ��م ،ول��ذل��ك
فقد شربت من كل ه��ذه املنابع وغيرها،
وكانت أول زوجة لي يهودية تدعى سارة
وكان ذلك نوعًا من التعرف على اآلخر».
وأش � � ��ار إي� ��ران� ��ي إل � ��ى ان � ��ه س �ب��ق وق ��ام
ب �ت �ن �ظ �ي��م م ��ؤت� �م ��ر ب� �ع� �ن ��وان «االع� � �ت � ��راف
ب � ��اآلخ � ��ر ..ال� �غ� �ف ��ران وامل� �ص ��ال� �ح ��ة» وك ��ان
ال �ه��دف م�ن��ه «ال��وص��ول للمصالحة التي
تستوجب ان يسبقها ع��دة خ �ط��وات من
بينها االع �ت��راف ب��اآلخ��ر ،ث��م التعويض
سواء كان معنويا أو ماديا».
ووص ��ف األي ��ام ال�ت��ي نعيشها ب��األي��ام
العصيبة ،مشيرًا إلى انه حتى في عصر
الجاهلية كان هناك نور أما اآلن فلم يعد
هناك بصيص نور .وبن ان «الحديث عن
ال��وح��دة ال ب��د ان ي�ك��ون م��ن خ��ال وح��دة
التنوع» معتبرًا ان الصمت والتأمل هما
الطريقة املثلى للتعامل مع ما نعيشه من
ضجيج.
ب � � ��دوره أك� ��د امل �س �ت �ش��ار ال� �ت� �ج ��اري ف��ي
ال �س �ف��ارة البلجيكية ف��ي ال�ك��وي��ت منيف

جورج إيراني:

• الحديث عن الوحدة ما زال مبكرًا واألفضل تخصيص
امللتقى لـ«التقارب»
• إذا وضعنا نصب أعيننا االختالف املثري والكلمة السواء
يمكن أن نصل لنقاط اتفاق
• سنصل لطريق الوحدة إذا كانت القواسم املشتركة
أكبر من نقاط االختالف
ك �ي��ان��ي ال� ��ذي ك ��ان ي�ش�غ��ل م�ن�ص��ب أم��ن
ع��ام املجلس التنفيذي ملسلمي بلجيكا
ان��ه «ال ي�ت�ح��دث ب��اس��م ط��ائ�ف��ة أو دي��ن أو
م��ذه��ب ،وال إلض��اف��ة ت�ف��اص�ي��ل للشريعة
والفقه فالشريعة والفقه لهما أهلهما»،
مشيرًا إلى انه لبى الدعوة لتبادل األفكار
عن الوحدة من خال تجاربه الشخصية
ف ��ي ب �ل �ج �ي �ك��ا وم� ��ن خ� ��ال ف �ه �م��ه ل�ب�ع��ض
املصطلحات واملفاهيم الدينية.
وب� � ��ن ان «م� �ف � �ه ��وم ال � ��وح � ��دة ي��رت �ب��ط
ب �م �ف �ه��وم األم � � ��ة ال� �ت ��ي ت ��رت� �ب ��ط ب ��دوره ��ا
بمفهوم االخ �ت��اف أو ال�ت�ج��ان��س» ،الفتًا
إلى ان «األمة جماعة بشرية تجمع بينها
ع��وام��ل مشتركة منها ال�ت��اري��خ والثقافة
والعرق واملصالح املشتركة».
وذك��ر ان «لفظة األم��ة ذك��رت في القرآن
الكريم في اشارة إلى البشر أو الحيوانات
وأح �ي��ان��ًا ال� ��وق� ��ت» ،م �ع �ت �ب �رًا ان «ط�ب�ي�ع��ة
البشر هى ان يكون هناك أمم وليس أمة
واحدة».
وت��اب��ع «إذا ك��ان ال�ه��دف م��ن االخ�ت��اف
ه ��و ال� �ت� �ع ��ارف ،ف �ه��ذه ن�ع �م��ة م ��ن ال �ل��ه عز
وج ��ل ،وب��ال�ت��ال��ي ي�م�ك��ن ان ن�ص��ل ملفهوم

• نعيش اليوم ظلمة لم تشهدها الجاهلية
التي كان فيها بصيص نور
• املصالحة تستوجب خطوات منها االعتراف باآلخر
والتعويض معنويًا وماديًا
• أنا ماروني يهودي ُمؤسلم ...شربت من كل هذه املنابع
جورج إيراني

الناطق البهائي:

• الوحدة في عقيدتنا عمود فقري ومنظومة تفكير
وليست مجرد غاية
• لننظر للمجتمع على أنه كائن ّمر بمراحل وأشرف اآلن
على مرحلة الرشد
• كل جهد يقوم به اإلنسان عبادة إن كان بدافع نبيل ورغبة
في خدمة اإلنسانية
الوحدة إذا فهمنا ان الغاية هي التعارف،
ونظرتنا لانتماء يجب ان تكون متعددة
وليست أحادية».
وت� � �س � ��اء ل «مل � � � ��اذا ن� �ب� �ح ��ث ع � ��ن ن �ق��اط
االخ� � �ت � ��اف ون� ��رك� ��ز ع �ل �ي �ه��ا ون �ج �ع �ل �ه��ا
ً
اخ � �ت� ��اف ت � �ص� ��ادم ب � � ��دال م� ��ن ان ت �ك��ون
اخ �ت��اف ت � �ع ��ارف؟» ،م��وض �ح��ًا ان ��ه «إذا

وضعنا نصب أعيننا االختاف املثري
والكلمة السواء دون فرق بن أحد وآخر،
فعندها يمكن نصل لنقاط اتفاق تفوق
االخ � �ت� ��اف» .وأردف «س �ن �ص��ل ل�ط��ري��ق
ال ��وح ��دة إذا ك��ان��ت ال �ق��واس��م امل�ش�ت��رك��ة
أك�ب��ر م��ن ن�ق��اط االخ �ت��اف» .وأش ��ار إل��ى
ان «ال�ح��دي��ث ع��ن ال��وح��دة م��ا زال مبكرًا

وك��ان م��ن األف�ض��ل ان نخصص امللتقى
للحديث عن التقارب».
ب ��دوره ،ق��ال الناطق البهائي ( م.ر) ان
«وح� ��دة ال�ج�ن��س ال�ب�ش��ري اح ��د التعاليم
األس��اس�ي��ة ف��ي البهائية» ،مشيرًا إل��ى ان
«الوحدة في البهائية هي العمود الفقري،
ومنظومة تفكير وليست مجرد غاية».
وش� ��دد ع �ل��ى ان «ك ��ل ش �خ��ص م�ط��ال��ب
بتحقيق ه��ذه ال��وح��دة ب�ق��در املستطاع»،
مبينًا ان «نظرة البهائية لإلنسان تقوم
على ان اإلن�س��ان مكون م��ن جسد وروح،
والنظرة للمجتمع ليست على انه جماعة
وإن�م��ا ك��ائ��ن يمر ب�ع��دد م��ن امل��راح��ل وهو
مشرف اآلن على مرحلة الرشد».
وتابع «العبادة في البهائية ال تكتمل
إال إذا ك��ان العمل م��ن أج��ل خ��دم��ة اآلخ��ر،
ف�ك��ل س�ع��ي وج�ه��د ي�ق��وم ب��ه اإلن �س��ان هو
ع� �ب ��ادة ان ك� ��ان ب ��داف ��ع ن �ب �ي��ل ورغ� �ب ��ة في
خدمة اإلنسانية ،فالخدمة هى العبادة».
واختتم بالقول «الوحدة مرتبطة بالعدل
الذي يعني ان يكون لشعوب العالم نفس
املقدرات ،والعدالة شرط أساسي لتحقيق
الوحدة».

«داعش» ...جذاب!
ت�ح��دث أح��د ال�ح�ض��ور ف��ي م��داخ�ل��ة ل��ه،
ً
ق��ائ��ال «اش�ع��ر ان ثمة شيئا م��ا يفتقر له
ه��ذا امل�ل�ت�ق��ى ،ف�ك��ل ال�ح��اض��ري��ن ي��ؤم�ن��ون
بالوحدة وتقبل اآلخر ،لكن ال بد من أمور
ت�ج��ذب ال�ش�ب��اب ل��إي�م��ان ب�ه��ذه امل�ف��اه�ي��م،
ً
فتنظيم (داعش) مثال لديه جاذبية لعدد
م��ن الشباب .وك��ان م��ن امل�ف��روض ان يتم
تأصيل مفاهيم الوحدة وتقبل اآلخر من
قبل متخصصني وال نقول الكالم هكذا
على عالته».

ال للوحدة
 ...نعم للحب
في مداخلة أخرى أكد أحد الحضور
ان ع �ن��وان امل�ل�ت�ق��ى ك��ان م�ب�ه�م��ًا وب�ح��اج��ة
للتوضيح ،الف�ت��ًا إل��ى ان��ه ال ي��وج��د داع��ي
ل �ل��وح��دة ب��ني األدي� ��ان وان �م��ا امل �ط �ل��وب هو
املحبة وتقبل اآلخ��ر .وش��دد على ان كل
دين لديه ما يعزز قبول اآلخر.

التقارب ...فطرة
ال��دك�ت��ور ص��الح ال��دي��ن أرق ��دان أس�ت��اذ
ال �ح �ض��ارة اإلس��الم �ي��ة واألدب ال�ك��وي�ت��ي
ب�ج��ام�ع��ة ال�خ�ل�ي��ج أك ��د ان وح ��دة ال�ج�ن��س
ال �ب �ش��ري م ��ن ال �ب ��ده �ي ��ات ،الف �ت ��ًا إل� ��ى ان
ال�ب�ح��ث ي�ج��ب ان ي �ك��ون ف��ي اآلل �ي��ات ال�ت��ي
ي �ج��ب ان ن�ت�ب�ع�ه��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذا ال �ت��وازن
واالع� � �ت � ��راف ب� ��اآلخ� ��ر .وذك� � ��ر ان أخ �ط��ر
قضية هي توصيف الناس بأنهم أقلية أو
أكثرية ،موضحًا ان الحديث عن اإلنسان
وحقوقه سينقذنا م��ن ه��ذه القضية ألن
الناس متقاربة بفطرتها.

ترويج لتقبل اآلخر

الحضور في امللتقى

(تصوير سعد هنداوي)

ف � ��ي ك� �ل� �م ��ة خ � �ت� ��ام � �ي� ��ة ،أك � � ��د ص ��اح ��ب
ال��دي��وان ال��ذي استضاف امللتقى على ان
«ال�ه��دف ه��و نشر وت��روي��ج ثقافة السالم
وال� �ت� �ع ��اي ��ش واح � �ت � ��رام اآلخ � ��ر وق� �ب ��ول ��ه».
واعتبر ان «الواقع مؤلم لغياب مثل هذه
امل�ف��اه�ي��م وألن غ��ال�ب�ي��ة امل�ج�ت�م��ع ال ت��ؤم��ن
بمثل هذه املفاهيم ،وهذا نتيجة تراكمات
وتفسيرات خاطئة للنصوص الدينية».
وأق��ر ب��أن ال�ق��ان��ون ال��ذي ي�ج��رم الطائفية
والعنصرية ال يغير اإلنسان وإنما يجب
ان يتغير اإلنسان من داخله.

