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يف لبنان... رؤية املوّحدين  املسيحيّ  طاولة مستديرة َحول كتاب "احلوار اإلسالميّ 

الساعة ، 2017نيسان )إبريل(  4يف السمقانّية،  -الدروز"، يف قاعة اثنويّة العرفان 
  اخلامسة من بعد الظهر.

 
ما جئت ألانقش أو ألجادل فضيلة الشيخ الدكتور سامي أيب املىن يف كتابه، بل جئت قبل 

بعينه، بعد أن مّت إجناز األطروحة يف  حدثً يُعتَ ََب  ألهّنئه على هذا اإلصدار الذي  أّي أمر آخر
 يف لبنان، رؤية املوّحدين الدروز". املسيحيّ  احلوار اإلسالميّ "

 
فة إىل عمقها، بل إّّن أسّلط الطباعة وأانقة الشكل وسهولة العبارة ابإلضاال أتّوقف عند جودة 

شجاعة أخالقّية على أّن الولوج إىل هذا املوضوع حتت مظّلة الدكتوراه كان يتطّلب  الضوء
وكذلك شجاعة أدبّية عقلّية ألّن التطّرق إىل أمور ختّص أصحاب "مسلك التوحيد" هو أمٌر ال 

بوضوح أّن  فني القالئل ونظرة سريعة إىل فهرس حمتوايت الكتاب تدلّ يَبع فيه سوى العار 
وإن أضفنا إىل ابب املعرفة أبوااًب أخرى جندها واضحة يف  صاحب الكتاب هو من العارفني.

ّن املؤّلف الشيخ سامي جييد أدب إنتقاد، لقلنا الكتاب مثل لياقة التعبري ودقّة العبارة ودماثة اإل
 قبل الدخول يف عرض موضوعه يف رؤية املوّحدين الدروز للحوار اإلسالميّ  احملاورة وقواعدها

 .اللبناّنّ  املسيحيّ 
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ال نستطيع إاّل التأكيد على القيمة املضافة اليت يشّكلها هذا املؤّلف يف أدبّيات احلوار 
هذا يف لبنان. يف هذا اإلطار أتوّقف عند بعض النقاط اهلاّمة يف صياغة  املسيحيّ  اإلسالميّ 

 الكتاب.
 

الشيخ سامي أيب املىن ال يكتب أطروحة أو كتااًب بل إنّه يضع قواعد فكر يف جمال أّواًل : 
غات اختيار املوضوع ودوافعه يصيغ مسوّ العالقات اإلسالمّية املسيحّية. إنّه يف هذا اجملال 

 - وهو يشّكل منوذًجا متقّدًما للتنوّع الثقايفّ  - التعّددي حيث إّن دراسة واقع اجملتمع اللبناّنّ 
، وخصوًصا عندما يتّم ربط هذه املتجّرد املوضوعيّ  هي فرض عني على الباحث العلميّ 

ة واجملتمعّية املتعّددة. أّما يّ الطبيع هت" يف عالق"الدرزيّ  ديّ راسة بتحليل لواقع اجملتمع التوحيالد
كما   وهو مسوّغ حافز - ثنا خلوض غمار هذا املوضوعالذي دفع ابح املسوّغ الثاّن واألهمّ 

يكمن يف الرغبة إبزالة الغموض وتبديل السلبّية جتاه املوّحدين جلهة ف - يسّميه الشيخ سامي
ابلسالم واحلوار على ويف أتكيد اهتمامهم  ومذهبهم معتقدهمذين طاال لواإلساءة ال التشويه

 الرغم من اترخيهم املليء ابحلروب.
لباحث وهو خيتّص ابلسعي لتبيان أسس الدولة احلاضنة أي الدولة مسوّغ ثلث يذكره اوهناك 

ته الروحّية آخًذا بعني االعتبار التناقضات املتنوّع بتنوّع عائال اللبناّنّ  معيّ اليت حتتضن الواقع اجملت
لدولة والوطن مفهوم اومتييع الداخلّية املعروفة كعالقة مكّوانت الداخل ابخلارج القريب والبعيد 

والتوازن  واإلنساّنّ  جتماعيّ وااللتزام اإل وااللتزام الدينّ  والوطنّ  واخللط بني الوالءين الطائفيّ 
. أضف إىل ذلك والدستور وبني ِقَيم املبادئ واألخالق ذات البعد الدينّ  وضعّيةالبني القوانني 
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املسيحّية عموًما اليت تسّبب ما تسّبب تلك املفاهيم اخلاطئة والسائدة بني الداينتني اإلسالمّية و 
 احلوارمن صراعات وأذى وضرب العيش املشرتك. كّل ذلك يدعو إىل احلوار وإىل إرساء قواعد 

على هذه  وإن سّلط الضوءعلى أسس متينة. ويستطاع القول من دون ترّدد أّن الباحث، 
عليها بشكل مصيب يف خمتلف فصول هذا  اإلجابةغات، فإنّه يف الوقت عينه جنح يف املسوّ 

إىل  ،العام املسيحيّ  حلوار اإلسالميّ اب ما يتعّلق منظور شامل يفإنطالقًا من حيث بدأ  الكتاب
يف   يتعّلقما يف قات والتشّوهات مّث  املعوّ إىل أسس هذا احلوار ومنطلقاته حّت و  ،احلوار اللبناّنّ 

فيه وإسهامهم يف تفعيله  دين الدروز ودورهم العمليّ منظور خاّص مبنطلقات احلوار عند املوحّ 
  .وتطويره حنو األحسن

 
املشرتكة فيعرض وحيّلل  رؤاه املتنّوعةد اباًب يف احلوار اإلسالمي يف فرِ يُ : صحيح أّن الكتاب اثنًيا 

 املسيحيّ  النظرات املتبادلة بشكل عام ومفّصل ويستفيض يف احلديث عن احلوار اإلسالميّ 
جتماعيًّا ووطنيًّا، ورمّبا وجد البعض أّن إوعن مبادئ العيش املشرتك وحتّدايته اترخييًّا و  اللبناّنّ 

 ميوضع؟ فالشيخ الباحث واملفّكر أراد أن  هناك إطالة يف املوضوع ويتساءل ملاذا كّل هذا
جزء ال يتجزّأ منه. يف اإلطار العام هلذا احلوار وك املسيحيّ  يف احلوار اإلسالميّ  اإلسهام الدرزيّ 

وما جتدر اإلشارة إليه هو تلك الثقافة العاّمة اليت يتحّلى ب ها صاحب األطروحة يف معرفته 
. أم املستوى اخلاص اللبناّنّ  جملرايت احلوار واترخيه أكان ذلك على املستوى العام الدولّ 

يقول حيث إّن اخلطاب ّن احلوار هو ثقافة وطنّية فهو يعرف ما إوعندما يقول الشيخ الدكتور 
 مكيًناجزًءا  أضحىوكذلك ما نقدر أن ندرجه يف ابب املمارسة والسلوكّية  جتماعيّ اإل الوطنّ 
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من اهلويّة اللبنانّية إاّل أّن األمر عندما يتعّلق ابلسياسة وتطبيق الشعارات والنظراّيت على 
هناك "املفارقة املؤملة اليت تكمن يف  - كما يقول صاحب الكتاب  - فإنّنا، املستوى العمليّ 

إىل جانب ثقافة  ،الظروف املستجّدة دائًما واليت متنع من تطبيق االتّفاقات وكأّن التناقض
. "هو أيًضا ثقافة لبنانّية كما حصل مع إعالن بعبدا وغريه من اإلعالانت ،احلوار الوطنّية

 ة قريبة من واقع احلوار على الصعيد العمليّ والواقع أنّه من مّيزات هذه األطروحة أّّنا من انحي
ترتّدد يف قول األشياء كما جيب أن ال ألّّنا  مرتبطة ابملستوى العمليّ هي  ،ومن انحية أخرى

ل من دون مواربة ألّن احلوار بني طرفني ال يلغي احلقيقة وال بّد أن أيخذ الطرفان احلقيقة تقا
 يها لكي أيخذ احلوار طريقه إىل النجاح.على حممل اجلّد وأن يسعيا إىل التعّرف عل

 
 والشرعيّ  الالهوتّ  العقائديّ قواعده ومراجعه على الصعيد  املسيحيّ اإلسالمّي للحوار اثلثًا : 

قّدر حّق قدره، ألّن احلوار ليس فقط وقد أفاض الكتاب يف الوصف والعرض والتدقيق، وهذا يُ 
يتجاوز ذلك إىل إثباته وتوكيده يف النّص وعلى  جتماعّية أو حلقة تلفزيونّية بل إنّهإمناسبة 

يف احلوار أو على أطرافه. فما على َطرَ حمّكًما ليأت احلوار ابلفائدة  مستوى أتويل النّص أتويالً 
ذَكره الكتاب على سبيل املثال عن مقّررات اجملمع الفاتيكاّن الثاّن وصدور الوثيقة اليت حتمل 

ض ملوقف الكنيسة الكاثوليكّية من األداين عاّمة ومن اليت تعرِ عنوان "يف عاملنا ال ُمعاصر" و 
عليها النظرة إىل  بىنيف حمّله ألنّه القاعدة اليت تُ اإلسالم على وجه أخّص جاء  مناليهوديّة مّث 

جمّرد ليس اإلسالم من زاوية مسيحّية. ورمّبا أخالف الشيخ سامي يف فهم هذا النّص ألرى فيه 
تصريح أخالقي أو حديث ينّم عن االحرتام للدايانت األخرى فقط بل إنّه أّسست لفكر 
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نطالقًا ممّا نسّميه إ ،رتّدد حت أاّيمنا هذه. فالكنيسةيزال صداه ما  ودينّ  مسيحيّ  الهوتّ 
وهي هبذا املوجب ال ترفضها عناصر حّق وقداسة ترى أّن يف األداين  ،الهوت اخللق احلسن

تلك األداين ابحرتام واعتبار. ويف اجملال يدفعها للنظر إىل  ذا موقف أساسيّ هتّمشها، وه وال
يف اإلسالم اليت تدعو إىل نفسه يستفيض صاحب األطروحة يف احلديث عن تلك االجّتاهات 

تكفري كّل خمتلف وكّل آخر، وإىل التطّرف من ضمن مواقف أصولّية تدعو إىل العنف 
وابلتال فإّن األطروحة مل ترتّدد هنا أيًضا يف الداللة على مكامن غاية، واإلرهاب لتحقيق ال

ملبدأ كّل حوار مع املختلف  النابذةأصول اخللل اآلتية من بعض االجّتاهات واملرجعّيات 
 ممارسة العنف عليه.و وابلتال تكفريه وتسخيفه 

املتني الذي يعرض ال شّك أّن قلب األطروحة أحّدده ال فقط يف ذلك الفصل رابًعا : 
ملؤّسسات احلوار ورجاالته من مسلك التوحيد بل ذلك الفصل األّول من الباب الثاّن الذي 

جتماعّية، يعرض للرؤية احلواريّة عند املوّحدين "الدروز" على املستوايت الوطنّية والدينّية واإل
يرى ويثّبت تالقي األداين  اجلامع املشرتك الذي ،غنّية يف نظراّيت التوحيد فقراتفإذا بنا أمام 

مسلك أخّوة وسالم ابلرغم من التاريخ املتقّلب على أنّه ف مبسلك التوحيد يف العرفان ويعرِّ 
هلم ومن ضمن  قوميًاللدولة الوطنّية وللعروبة واإلسالم طريًقا  االنتماءوحيّدد معهم وعليهم 

ب صفحات غنّية جتعل من ضرورة االّتصال ابآلخر ال االنفصال عنه. ويُفرد صاحب الكتا
سبياًل ملعرفة اآلخر واحرتامه ألّن الصدق مع الذات يقود  ،من الوجهة السقراطّية ،معرفة الذات

للصدق مع اآلخر للعيش معه بوائم وأمان. وهنا يذكر الشيخ سامي مأساة اجلبل ال حكًما 
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ة انطالق للبناء مًعا للبكاء على األطالل بل للتأّكد على أّّنا فاصلة يف اتريخ مشرتك ونقط
 ضمن الثوابت الوطنّية.

البابويّة لفت نظري وقوف صاحب األطروحة على مراسالت بني  ،اآخرً وليس وأخريًا 
ومشايخ آل جنبالط تدعو للحفاظ على املسيحّيني كأمانة وإىل التعاون املشرتك  الفاتيكانّية

مبا فيه من عيش واتريخ  ،املسيحيّ  ستتباب األمن والسالم. وهذا معناه أّن اللقاء الدرزيّ ال
إىل  اإلصغاءالطرفني  على ليس جمّرد حادثة هامشّية من حوادث التاريخ وابلتال فإنّ  ،مشرتك

نداء البابويّة عَب احلوار الدائم ملا فيه خري الوطن وحريّة الكلمة والضمري وضرورة التقّدم والنمّو 
 ة واالقتصاديّة .جتماعّية والرتبويّ على خمتلف املستوايت اإل

احلوار  أدبّياتجديدة وأساسّية ُتضاف إىل  لُبنةكتاب الشيخ سامي أيب املىن هو أيًضا 
يها، لبنالوطن الدولة اجلامعة وإىل بنية إىل ثقافة احلوار والعيش املشرتك ، املسيحيّ  اإلسالميّ 

، متمّنني عليه املسيحيّ  ضافه إىل قضّية احلوار اإلسالميّ شكًرا له ملا قّدمه وعرضه علينا وأف
 التقّدم احلثيث يف البحث والكتابة يف هذا املوضوع وغريه.

 
 


