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حوارية: إشكالية، رّواد كبار وتوقعات مقارنة«( 
ري��ادي��ة.  م��رّك��ز على وج��وه  انتقائّي  بالتالي  ه��و 
املؤتمر  ل  ُيشكِّ مغلقة.  غير  االنتقائية  ه��ذه  لكن 
م��رح��ل��ة أول�����ى ف���ي ب���رن���ام���ج س��ي��س��ت��م��ّر ليشتمل 
ع��ل��ى وج����وه أخ����رى ري���ادي���ة وف���ي س��ب��ي��ل توثيق 
وإب��راز تراث متراكم ونقله الى األجيال الجديدة 

بواسطة مختلف وسائل التنشئة.
ت��وّج��ه امل��ؤت��م��ر ه��و م��ع��ي��اري وم��رّك��ز على وج��وه 

حوارية انطالقًا من ثالثة اعتبارات:
أ. ال��ص��ف��ة ال��ن��م��وذج��ي��ة ف��ك��رًا وم��م��ارس��ة وش��ه��ادة 
ح���ّي���ة وث��اب��ت��ة وم��س��ت��م��رة، ب��ال��رغ��م م���ن ال��ع��وائ��ق 

والعراقيل واملعضالت.
ب. االلتزام العملي في التاريخ الثقافي والحياة 
العامة مع تأثير على تاريخ الفكر وعلى القرارات.

ج. االعتماد الثابت على قواعد أساسية ُمرتبطة 
بمبادئ دولة الحق وحقوق اإلنسان وفي الحالة 
جّسدة بالخبرة 

ُ
اللبنانية، باملرجعية امليثاقية امل

املتراكمة وفي مقدمة الدستور اللبناني املعّدل.
الوجوه الحوارية بموجب هذه املعايير ينتمون 
إلى كل الطوائف من دون استثناء، وهم بفكرهم 
��م 

ّ
وع��م��ل��ه��م، ع����اب����رون ل���ل���ط���وائ���ف. وع���ن���دم���ا ن��ت��ك��ل

على وج��وه حوارية هي شخصيات دينية، فمن 
الطبيعي اعتماد مقاربتني: مقاربة دينية في ما 
يتعلق بالحوار بني األديان، ومقاربة عامة في ما 

يتعلق باملجال العام.
ه���ن���اك وج�����وه ري����ادي����ة أخ�����رى ف���ي م���ج���االت غير 
التي ال  العليا  القيمة  الحوار  اعتبار   

ّ
إن ال��ح��وار. 

إيديولوجية  ه��و  أخ���رى  قيمة  أي  عليها  تسمو 
ريادية  وج��وه  هناك  للحوار.  ومريحة  معاصرة 
ف�����ي م�����ج�����االت أخ��������رى ف�����ي ال�����ق�����داس�����ة وال����ت����ق����وى 
يحتاج  الظلم...  ومقاومة  والتضامن  والشجاعة 
ك����ل م��ج��ت��م��ع ال�����ى أب����ط����ال ب���ن���اة ج����س����ور، وأي���ض���ًا 
ال���ى أب��ط��ال ي���ج���رؤون ع��ل��ى ق���ول »ال« وي��ت��خ��ذون 
ق��������رارات ص��ع��ب��ة ال ت���رض���ي امل���ت���ن���ازع���ني. ي��ه��دف 
امل��ؤت��م��ر إل����ى دم����ج م��خ��ت��ل��ف ال���وج���وه ال��ح��واري��ة 
ف���ي ال���ب���رام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���ت���رب���وي���ة، ف���ي ل��ب��ن��ان 
وف���ي امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة ع��ام��ة، وب��خ��اص��ة في 

كّل لبناني في بلد صغير 
ومتعّدد الطوائف حيث 

العالقات يومية ومعجونة 
بالتبادل هو حواري

الحوار كضرورة يومية لبنانية
الهدف،  والثقافات:  األدي��ان  الحوار بني  أ. فضاء 
من خالل تباين وجهات نظر، استكشاف حقيقة 
أسمى من وجهات النظر الفردية. هذا الحوار هو 

بني األديان والثقافات والفقهاء...
ب. ف���ض���اء ال����ح����وار ف���ي ال���ح���ي���اة ال���ع���ام���ة: ي��ه��دف 
ال���ح���وار إل���ى م��ع��ال��ج��ة ن����زاع س��ي��اس��ي ف��ي م��واق��ع 
إل��ى تسوية.  سلطة ون��ف��وذ ومصالح وال��ت��وص��ل 
يندرج هذا الحوار في شبكة مصالح ونزاع على 
مصالح ومواقع سلطة في سياق طروحات غير 

معلنة ونيات ظاهرة وغيرها مضمرة.
ج. جنود الحوار املجهولون: ال تنحصر الوجوه 
ال��ح��واري��ة بشخصيات ب����ارزة وم��ع��روف��ة. وج��وه 
في  املعروفني،  وغير  العاديني  الناس  من  أخ��رى 
ال��ح��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة وف���ي زم���ن األزم����ات وال��ن��زاع��ات 
��ح��ة، ه���م رّواد س����الم ودف������اع ع���ن ال��ح��ق��وق 

ّ
امل��س��ل

غ��ال��ب��ًا ف���ي ال���ش���ارع وال���ح���ي وال����ق����ري����ة... يقتضي 
تقدير هؤالء الذين يعملون بتواضع وجرأة في 
سبيل  في  فُيخاطرون  االجتماعي  النسيج  قلب 
صيانة الوحدة والتضامن في ظروف عادية، كما 
في أوضاع استثنائية. هذه الوجوه هي، لحسن 

الحظ، عديدة. لكنه يقتضي اكتشافها.
ال��خ��ل��ط ب���ني ال���ف���ض���اءات ال��ث��الث��ة ُي��ف��س��د ال���ح���وار 
وُيغرق أصحابه في املخادعة وفي أسوأ الحاالت 
ُيختزل املجال العام في عالقات بني األف��راد، في 
 امل��ج��ال ال��ع��ام ي��خ��ض��ع ل��ق��واع��د حقوقية 

ّ
ح��ني أن

ن��اظ��م��ة. ن��م��ّي��ز ت��ال��ي��ًا ب��ني ال���وج���وه ال��ح��واري��ة في 
الحوار الديني والثقافي والفقهي وبني الثقافات 
وفي العالقات بني األفراد وفي العالقات املهنية، 
وب�����ني ال����وج����وه ال����ح����واري����ة ف����ي ال���ح���ي���اة ال���ع���ام���ة، 
أي ف���ي امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ت��ف��ت��رض ب��ن��اء ج��س��ور في 
أوض����اع م��ت��أزم��ة وال���ت���زام ال��ف��اع��ل��ني وت��ن��م��ي��ة قيم 
مدنية وسلم أهلي ومصلحة عاّمة. نستثني من 
ال��ح��وارات،  ال��وج��وه الحوارية أش��ك��ااًل عديدة من 
ظرفية ويقوم بها غالبًا سياسيون وأتباع بهدف 
التموضع والوصول إلى سلطة وموقع وُمحّركها 
املصلحة الخاصة اآلنية وليس املصلحة العامة. 
الفائدة  م��ن بعض  زائ��ف��ة  ل��ق��اءات  ال تخلو طبعًا 

كالسرطان  تخرق  لكنها  للقطيعة،  ن��اب��ذة  ��ه��ا 
ّ
ألن

املبادئ األساسية لدولة الحق والقواعد الناظمة 
للحياة العامة والقيم املدنية ومكتسبات الخبرة 
امل��ت��راك��م��ة ف���ي امل���واث���ي���ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. ق���د ت��ت��ح��ول 
حوارات إلى أداة للتمظهر، وفي أسوأ الحاالت إلى 
استمرارية  سبيل  في  متكررة  موسمية  رياضة 
األهلية وطمسًا  بالحرب  ن��زاع وتبرير توصيفه 
مل���ع���وق���ات وض����غ����وط خ����ارج����ي����ة. ن����ذك����ر ف����ي ه���ذا 
ه قبل وثيقة الوفاق الوطني ��� الطائف 

ّ
السياق أن

في 1989/10/22 والتي أقرها مجلس النواب في 
أرب��ع عشرة  اللبنانيون على  1989/11/5 توافق 
وثيقة وفاقية على املستوى الرسمي، من دون أن 
تؤدي هذه التوافقات الداخلية الى وقف القتال. 
ال��ح��وار »ال��وط��ن��ي« ال���ذي ُي��س��ت��ع��اد ت��ك��راري��ًا بعد 

الوطن   
ّ
وك��أن ومواثيق،  ومعاناة  طويلة  خبرات 

الحوار صدقيته وهدفيته.  ُيفقد  التأسيس،  قيد 
يتطلب الحوار التزامًا معياريًا وقيميًا.

ال��ط��وائ��ف،  ف��ي بلد صغير وم��ت��ع��ّدد   لبناني، 
ّ

ك��ل
هو  بالتبادل،  ومعجونة  يومية  العالقات  حيث 
وم��ج��االت متنوعة  بأشكال ومستويات  ح��واري 
وف����ي إط�����ار ص���ع���وب���ات وم���ع���ض���الت ون���ج���اح���ات. 
الحياة  ف��ي  غ��ارق��ة  ومثقف خبرته   جامعي 

ّ
وك���ل

اإلع��الم  ف��ي  أخ��الق��ي، وبخاصة  ويعمل بهاجس 
والتواصل، هو ح��واري، وب��دون ذل��ك تمتد حالة 
م����ن االن�����غ�����الق ت���ت���ن���اف���ى م����ع امل���ف���ه���وم ال��ج��ام��ع��ي 
ال��ذي ننظمه )»وج��وه  واإلنساني. مسار املؤتمر 

سامي خليفة*

ُي��ش��ّك��ل ال��ح��وار ب��روح��ي��ة ال��ت��س��وي��ة، لكن م��ن دون 
مساومة، إحدى أبرز معضالت عالم اليوم. سياق 
الدمقرطة والعيش معًا، وبخاصة في مجتمعات 
امتداد ذهنية  تعددية، هو ض��رورة ماسة تجاه 
املعايير  استعادة  سبيل  في  وذل��ك  استنسابية، 
التي هي ثمرة مكتسبات الحضارة. والحوار في 
املجتمع اللبناني خصوصًا هو ضرورة يومية. 
قد ينحرف عن هدفيته فيتحول الى مجّرد أداة 
النفوذ وتغذيته أو  في استمرارية الصراع على 
اليوم  نعيش  االستسالم.  أو  لالنتهازية  كغطاء 
في زمن تنامي إرادة الحوار في العالقات الدولية 
واملجموعات،  األف���راد  وب��ني  الداخلية  والعالقات 
داخلية  ون��زاع��ات  منغلقة  ملقاومة هويات  وذل��ك 
وبالوكالة ولتنمية األخّوة والتضامن. ومن هنا 
أه��م��ي��ة امل��ؤت��م��ر ال����ذي ي��ع��ق��ده »م��ع��ه��د ال���دراس���ات 
اإلس���الم���ي���ة وامل��س��ي��ح��ي��ة« ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 
يوسف اليوم وغدًا، تحت عنوان »وجوه حوارية: 

إشكالية، رّواد كبار وتوقعات مقارنة«.
ع��م��وم��ًا، ي��ت��م ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ف��اع��ل��ني ف��ي ال��ح��وار 
ووج���وه���ه ال���ري���ادي���ة، ال��ت��ي ب��واس��ط��ت��ه��ا يتجّسد 
أكثر  االل��ت��زام،  الجسور ويتحقق  بنى 

ُ
ال��ح��وار وت

م��م��ا س��ي��ت��م ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال���ح���وار ب���ذات���ه وع��ل��ى 
نحو تجريدي. يواجه االلتزام في الحوار حواجز 
وعوائق وصعوبات يعمل فاعلون رياديون على 
اختراقها وال يخشون املخاطرة. في زمن تضخم 
إعالمي واستنساب قيمي وعلماوية على حساب 
غذي 

ُ
اإلنسانيات ومزالق وسجاالت ومماحكات ت

الحاجة  تكمن  معالجته،  س��ت��ار  تحت  ال��ن��زاع��ات 
ال���ى اس��ت��ع��ادة امل���ص���ادر اإلغ��ري��ق��ي��ة وال��روم��ان��ي��ة 
وأفالطون وشيشرون...  فكر سقراط  في  للحوار 
وممارساتهم. الحوار منهج الستكشاف مشترك 
لحقيقة بني أشخاص ذوي إرادة صادقة وكثمرة 
إص���غ���اء ُم���ت���ب���ادل وت���الح���م أف���ك���ار ول���ي���س مل��ج��رد 
انتزاع مكاسب أحادية وموقع نفوذ. لذا، يقتضي 

التمييز بني ثالثة فضاءات للحوار: 

رأيها أو حكمها ملزمًا إذا لم يرد نص صريح 
الناحية األدب��ي��ة واملعنوية،  أم��ا م��ن  على ذل��ك، 
 لهذا الرأي دائمًا وزنه الدولي الذي يفرض 

ّ
فإن

ع���ل���ى امل����رج����ع ال������ذي اس��ت��ف��ت��ى امل��ح��ك��م��ة ب��ن��وع 
خاص، وعلى كل الدول املعنية باألمر، ضرورة 

مراعاته. 
إضافة إلى ذلك، يسمح النظام األساسي ملحكمة 
العدل الدولية، إذا رفضت الدول املدعى عليها 
اإلذع���ان للحكم أو ال���رأي االس��ت��ش��اري، للطرف 
املدعي، وهو العراق، بالتوجه إلى مجلس األمن 
الدولي واستصدار قرار منه، يزيل الضرر الذي 
ألحقه به الطرف الرافض لحكم محكمة العدل 
الدولية. وسيكون العراق عندها م��زودًا بحكم 
أو رأي استشاري دولي ناجز يسهل له مهمته 
املعتدي.  الطرف  على  الخناق  ويضّيق  كثيرًا، 
الدولية،  ال��ع��دل  ه��ذا بخصوص خيار محكمة 
الدولية،  الجنائية  املحكمة  بخصوص  ف��م��اذا 

وماذا عن صالحياتها وشروطها؟
ه����ي م��ح��ك��م��ة ق��������ادرة ع���ل���ى م���ح���اك���م���ة األف�������راد 
والجرائم  الجماعية  اإلب���ادة  بجرائم  املتهمني 
ض���د اإلن��س��ان��ي��ة وج����رائ����م ال���ح���رب واالع����ت����داء، 
��ه��ا ال 

ّ
وتختلف ع��ن محكمة ال��ع��دل ال��دول��ي��ة ألن

تشترط وجود موافقة مسبقة من قبل الطرف 
املدعى عليه، بل يكفي أن ترفع جهة في الدولة 
أو محكمة  م��دن��ي��ة،  م��ن��ظ��م��ة  أو  ف����ردًا  امل���دع���ي���ة، 
الجنائية  املحكمة  إل���ى  ال��دع��وى  فيها  محلية 
ال����دول����ي����ة. وم�����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي أن ت���دخ���ل ج��ري��م��ة 
تجفيف ن��ه��ري دج��ل��ة وال���ف���رات، وم��ا سيترتب 
ع���ل���ي���ه���ا م�����ن أض���������رار ف�����ادح�����ة وإب����������ادة ل��ل��ب��ش��ر 
والحيوان والنبات، ضمن باب جرائم االعتداء 
الحاكمني  األف�����راد  م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا  يتحمل  ال��ت��ي 
 ال��ت��رك��ي��ة 
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ال���ب���رام���ج امل���درس���ي���ة وال���ج���ام���ع���ي���ة، وف�����ي ب���رام���ج 
إذ  املدنية...،  والتربية  والتاريخ  واألدب  الفلسفة 
ال تنحصر البطوالت في األعمال الحربية. هناك 
بطولة الوساطة والوفاق واملسامحة واملساعدة 
اإلن��س��ان��ي��ة وال��ت��ض��ام��ن... ه��ل ال��وج��وه ال��ح��واري��ة 
ل���ب���ن���ان وال��ل��ب��ن��ان��ي�ن  ت����اري����خ  ك���ت���اب���ة  ف����ي  واردة 
وتاريخ العالم العربي عامة وفي بلدان أخرى ؟ 
 historiographie للتاريخ  املقارنة  املقاربة  تسمح 
باستخالص توجهات ثقافية وتربوية تطبيقية.
ر لبنان الذي هو على مفترق في جغرافيته 

ِّ
ُيوف

وتكوينه االجتماعي، من خالل خبرته التي هي 
من أغنى تجارب العالم، تجربة ريادية إسالمية 
ما يتم إبرازها في الثقافة وبرامج 

َّ
��� مسيحية قل

العيش  واق���ع  أن��ت��ج  املعيشة.  وال��ت��رب��ي��ة  التنشئة 
م��ع��ًا مسيحين وم��س��ل��م��ن ف��ي ش��ب��ك��ات ع��الق��ات 
م��ت��ع��ددة وي��وم��ي��ة ث��ق��اف��ة وف��ك��رًا دي��ن��ي��ًا ف��ي لبنان 
ل����دى م��س��ي��ح��ي��ن وم��س��ل��م��ن، م���ع إدراك مل��ف��ه��وم 
»القريب« في اإلنجيل وهو مفهوم روحي وعملي 
وب��أي  مغلقة  بعقائدية  م��رت��ب��ط  وغ��ي��ر  وم��ع��ي��ش 
ف���رغ م��ن روح��ي��ت��ه. الحاجة إل��ى ج��ه��ود في 

ُ
ن��ص أ

سبيل اس��ت��ع��ادة األدي���ان روحيتها ف��ي ظ��رف قد 
وأدوات  إيديولوجيات  ال��ى  األدي���ان  فيه  تتحول 
نزاعية.  وتعبئة  وتعصب  قاتلة  لهويات  تبرير 

الحاجة إلى استخالص وجوه أمل ومستقبل.
واحترام  وتواصل  بمعاناة  معيشًا،  الحوار  كان 
ال���ق���ي���م ال���ن���اظ���م���ة ل���ل���ح���ي���اة ال����ع����ام����ة. ل����م ي��ت��وق��ف 
أداة  الحوار، لكنه تحّول في بعض الحاالت إلى 
الستمرارية نزاع وتغذيته وإلى رياضة موسمية 
ال��وط��ن��ي  ال��ب��ن��اء  ب��ب��دي��ه��ي��ات  امل��س��ت��م��ر  للتشكيك 
وتصوير كل ما يجري في لبنان حصرًا بالحرب 
األهلية. تكمن الحاجة اليوم إلى تحويل الحوار 
إل����ى ت��ق��ل��ي��د راس����خ ون��ق��ل روح���ّي���ت���ه وم��ك��ت��س��ب��ات��ه 

ومعاييره إلى األجيال الجديدة.
* مهندس فيزياء، عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر 
الدولي »وجوه حوارّية: إشكالّية، رّواد كبار وتوقعات 
مقارنة« الذي يعقد اليوم وغدًا في »جامعة القديس 
يوسف« في بيروت
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