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االفتتاحية

واحة

املنتدى وخيمة التعايش
اإلنساين السعيد

بعد

ً
ال تزال منن هللا سبحانه وتعالى علينا تتوالى ،وكما عودنا جميل فضله دائما ،أن
يجمعنا في أبوظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة أرض زايد الخير في عام زايد
الخير ،برعاية أيناء زايد الخير،

يأتي إال بخير،
ال
والخير
ً

وقديما قيل:
َ
�ان م� � � � ْ�ن خ� � ْ�ي � � � ��ر أت� � � � ��وه ف� � َّ�إن� � َ
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�
�
ك
�ا
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�
�م
َ
ْ
ت� � � � َ�وارث� � � � � � � � ُ�ه� � � ��م آب � � � � � � � ��اء آب� � ��ائ � � � � � �ه� � ��م ق� � � ْ�ب� � ��ل
ُ
وه � � � � ْ�ل ي � �ن � �ب� ��ت ال � � � � ُخ � �ط� � َّ�ي إال وش� � ْ�ي� � َ�ج� ��ة
ْ
َّ ْ
َ
وت � � ��غ � � ��رس إال ف� � � ��ي م ��ن ��اب� �ت � � �ه ��ا ال� ��ن� ��خ� � ُ�ل

معالي الشيخ عبد هللا بن بيه

رئيس منتدى تعزيز السلم
رئيس مركز املوطأ
املشرف العام على برنامج إعداد العلماء اإلماراتيين
بدولة اإلمارات العربية املتحدة

@PPEACEIMS

أربع سنوات على انطالقة «منتدى
ت � �ع� ��زي� ��ز ال � �س � �ل� ��م ف � ��ي امل� � �ج �ت �م �ع ��ات
امل �س �ل �م��ة»؛ ب��رئ��اس��ة م �ع��ال��ي ال �ش �ي��خ ع �ب��دهللا بن
ً
بيه ،ب��ات واض�ح��ا أن املنتدى يعبر ع��ن مشروع
تجديدي شامل؛ على كل املستويات املفهومية،
ال�ف�ل�س�ف�ي��ة أو امل �ع��رف �ي��ة .وال ��الف ��ت ف��ي األم ��ر أن
مشروع املنتدى على الرغم من بعده الفلسفي
اإلنساني العميق ،الذي تشكلت ُهويته الثقافية؛
ً
بدءا من ملتقاه األول ،حينما رفع شعار «إعالن
ً
ال�حرب على الحرب؛ لتكون النتيجة سلما على
ً
سلم» ،مرورا ب� «إعالن مراكش التاريخي» حول
ح�ق��وق األق�ل�ي��ات الدينية ف��ي ال��دي��ار اإلس��الم�ي��ة،
ً
وصوال إلى احتضان «قافلة السالم األمريكية»،
ال�ت ��ي رع�ت �ه��ا دول ��ة اإلم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة؛
بمحطاتها الثالث( :أبو ظبي مايو  - ،2017الرباط
أكتوبر  2017-واشنطن فبراير  ،)2018وانتهت
إلى ميالد «حلف فضول عالمي جديد» للتحالف
بين األديان ..أقول على الرغم من كل هذا البعد
اإلنساني الكوني العميق ،ف��إن مشروع املنتدى
ال ي ��زال ي �ق��وم ب �ج��وه��ره ع�ل��ى أس ��س م�ق��اص��دي��ة
ب��ال��درج��ة األول � ��ى ،ت�ع�ب ��ر ع ��ن ف�ك��ر ون� �ه ��ج رئ�ي��س
امل �ن �ت��دى ،ال�ش�ي��خ امل �ق��اص��دي ب��ام �ت �ي��از ،ال�ع��الم��ة
عبدهللا بن بيه.
وت�ت��وض ��ح ال� ��روح امل�ق��اص��دي��ة ع�ل��ى م�س�ت��وي��ات

ع� ��دة ،ل�ي�س��ت أق�ل�ه��ا دالل� ��ة «م �ح��وري��ة ال�س�ل��م»،
الت�ي وسمت املشروع بعالمت�ها «تعزيز السلم».
فاملصطل�ح يحيل بداهة إلى موضوعة االحتفاء
ُ
باإلنسان ،التي تختزل روح املقاصد في الشريعة
ب��امل� �ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى إن �س��ان �ي �ت��ه؛ ك��ون��ه امل�س�ت� �ه��دف
ب��ال�ق�ي��م ،أو ه��و امل�ب ��رر امل�ن�ط�ق��ي ل��وج��ود ال�ق�ي��م؛
بكل امل�ع��ان��ي الدينية واألخ��الق�ي��ة ،أو الفلسفية
واملعرفية؛ إذ ال معنى للقيم؛ ب��ل م��ا ك��ان لها أن
ت�ك��ون ف�ي األص ��ل؛ ل��وال وج ��ود اإلن �س��ان باملعنى
املؤنسن.
من هذا الفضاء اإلنساني الرحب ،الذي يستلهم
امل�ت ��ن ال�ق��رآن��ي وال �ه��دي ال�ن�ب��وي ال�ش��ري��ف؛ تأتي
مقاصدية منتدى تعزيز السلم املؤنسنة ،الت�ي
ً
عب�ر عن�ها في وجوه عدة ،ومقوالت أكث�ر تعددا،
م�ن�ه��ا« ،ت �ق��دي��م ال�س�ل��م ع�ل��ى ال �ع ��دل» ،و«ك��رام��ة
اإلنسان قبل كرامة اإليمان» ،وغيرهما كثير.
ول�ك��ن امل��ؤك��د أن م �ش��روع امل�ن�ت��دى م��ا ك ��ان له
أن يم�ضي بهذا ال��زخ��م اإلن�س��ان��ي امل��ده��ش ،لوال
ال�حاضنة الطيبة ،الت�ي شكلت ا ِملهاد ال�خصب،
وهيأت له أسباب النجاج منذ انطالقته؛ وكأن
ذلك من طبيعة األم��ور .وال غرابة في ذل��ك؛ ألن
ً
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،تشكل نموذجا
ً
فذا لألنسنة ،عنوانه «التعايش»” ،الذي أرس�ى
أس �س ��ه األخ ��الق �ي ��ة وال ��دي �ن �ي ��ة؛ ب ��أرق ��ى امل�ع��اي�ي ��ر

اإلنسانية ،املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل
ن�هيان،
نهيان،
�هيان ،الذي جعل الدولة؛ منذ التأسيس ،بوتقة
ً
للتعايش السعيد ،بل مختبرا لألنسنة بالفطرة.
وع�ل��ى ه��داه تم�ضي ال�ق�ي��ادة ال��رش�ي��دة ،فصارت
أكثث�ر م��ن مئتي جنسية
ال��دول��ة ال�ي��وم تستقطب أك
م ��ن م �خ �ت �ل��ف األع � � ��راق واألدي � � � ��ان واإلث �ن �ي ��ات،
ويعيش ال�جميع بوئام وس��الم ،يتمتعون بنعمة
األمن واألمان واالستقرار واالزدهار.
والشيخ زايد؛ عندما يشيد في دولة اإلم��ارات؛
ه��ذه ال�ش��راك��ة املؤنسنة م��ع أم��م األرض قاطبة
ب��ال�ف�ط��رة ،إن�م��ا ه��و ي�ح��اك��ي ت��اري�خ��ه الش�خص�ي،
بل تاريخ ال�حضارة العربية – اإلسالمية ،التي
شكلت في زمنها األول؛ أفضل حاضنة مؤنسنة
ً
للبشرية .هذا فضال عن حقيقة أن هذه البقعة
م ��ن األرض ال�ط�ي�ب��ة (دول � ��ة اإلم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
ً
ً
امل�ت�ح��دة) ،كانت منذ فجر التاريخ م�م��را تجاريا
ً
ومعبرا للحضارات.
وع �ن��دم��ا ق ��رر امل �ن �ت��دى إص � ��دار م�ج�ل��ة فصلية
تتوجه إل��ى الشباب ،ك��ان من الطبيعي أن نختار
ً
«تعايش» عنوانا لها .ومن محاسن الصدف ،أن
يتقرر إطالق العدد األول في مستهل «عام زايد»،
زاي��د اإلن �س��ان ،ملهم التعايش ،وص��ان��ع فلسفة
اإلخ � ��اء اإلن �س ��ان ��ي ف ��ي ال �ع �ص��ر ال � �ح��دي��ث .ل��ذل��ك
ت�ح�ت�ف��ي امل� �ج�ل��ة ب �م �ش��روع امل �ن �ت��دى ب�ش�ك��ل ع��ام،
وب�خ��اص��ة آخ��ر إن�ج��ازات��ه ،م�ي��الد «ح�ل��ف فضول
عالمي جديد» للتحالف بي�ن األدي��ان .إضافة إلى
تشكيل ورشة حوار مفتوحة؛ ملناقشة «تجديد
الخطاب اإلسالمي».
كذلك تحتفي امل�جلة في «ثقافة زايد» الفطرية،
ال �ع �ف ��وي ��ة ،ال �ت� ��ي ت �ع �ب� ��ر ع ��ن أص��ال �ت � �ه��ا ال �ع��رب �ي��ة
واإلس ��الم �ي ��ة ب��أج �م��ل إط ��الل ��ة إن �س��ان �ي��ة ي�ع��رف�ه��ا
ً
ال �ت��اري��خ امل �ع��اص��ر ،ون�خ�ص��ص ب��اب��ا ل��إس�ه��ام��ات
اإلبداعية في موضوع «املشت�ركات اإلنسانية»؛
ً
ب �غ ��رض إغ �ن��ائ � �ه��ا .وب� ��اب� ��ا آخ� ��ر ب �ع �ن ��وان «ق��ال��ت
ال �ع��رب» ،ي�ه��دف إل��ى م�ح��اك��اة ُه��وي�ت�ن��ا الثقافية،
ً
ف��ي وجهها اإلن�س��ان��ي ال�ف��ذ .إذا ال��دع��وة مفتوحة
لجميع الكتاب ،اإلماراتيين وال�ع��رب؛ م��ن أجل
املشاركة في «أع��راس األنسنة» في واحة منتدى
تعزيز السلم ،وخيمة رائد «التعايش السعيد»
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل ن�هيان ،باني
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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آخ��ر م��ن سيرة البشرية؛ بل
م��رح�ل��ة ج��دي��دة ف��ي ال�ت��اري��خ؛
ممهورة بلحظة وع��ي ن��ادرة؛ موسومة
ب ��إش ��راق ��ة إن �س��ان �ي��ة غ �ي� ��ر م �س �ب��وق��ة؛
ب��دأت مع ميالد «حلف فضول عالمي
جديد» للتحالف بين األدي ��ان ،أطلقه
من واشنطن «منتدى تعزيز السلم في
املجتمعات امل�س�ل�م��ة»؛ ب��رئ��اس��ة معالي
ال �ش �ي��خ ع �ب ��دهللا ب ��ن ب �ي ��ه ،ب ��دع ��م م��ن
ح��اض�ن��ة ال �ت �س��ام��ح ،ص��ان�ع��ة ال �س��الم،
دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة ،التي
شيد أركانها املغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان على التآخي والتعايش
َ
السعيد في لحمة إنسانية ق� َّ�ل نظي�رها
في التاريخ املعاصر .وعلى هدي السلف
ي�م�ض ��ي ال � �خ �ل��ف ال��رش �ي��د ف ��ي ت��رس�ي��خ
ث �ق ��اف ��ة ال �ت �س ��ام ��ح وص� �ن ��اع ��ة ال ��وئ ��ام

وال � �س � ��الم؛ ب �ك ��ل ال ��وس ��ائ ��ل وال �س �ب��ل
امل �م �ك �ن��ة ،ف ��ي ك ��ل امل ��واط ��ن وامل ��واق ��ف
على الساحة اإلقليمية والدولية على
السواء.
وم � � ��ن ث � � �م� � ��رات ال� � ��دع� � ��م اإلن � �س� ��ان� ��ي
ال � � �خ� � ��ال� � ��ص ،ال � � � � ��ذي ت � �غ � ��دق � ��ه دول � � ��ة
اإلم� ��ارات؛ ل��دع��م امل�ش��اري��ع اإلنسانية
على امل�س�ت��وى ال��دول��ي م��ن أج��ل تعزيز
َّ
السلم ال�ع��ال�م��يَ ،ه��ل��ت تباشير «حلف
ال �ف �ض ��ول ال �ع ��ال �م ��ي ال� � �ج ��دي ��د»؛ ب�ع��د
ثالثة أي��ام م��ن امل �ش��اورات وامل ��داوالت
ف ��ي «م��ؤت �م��ر واش �ن �ط ��ن» ،ح �ي��ث جمع
املسلمين ألول مرة في التاريخ املعاصر،
امل� �ئ ��ات م ��ن ال �ق �س ��اوس ��ة اإلن�ج�ي�ل�ي�ي��ن
وال � � �ح ��اخ ��ام ��ات واألئ � �م� ��ة م� ��ن م�م�ث�ل ��ي
ال ��دي ��ان ��ات اإلب��راه �ي �م �ي��ة ف ��ي ال ��والي ��ات
املتحدة؛ بمشاركة كوكبة كبي�رة من

ال�ع�ل�م��اء وامل �ف �ك��ري��ن وم�م�ث�ل��ي األدي� ��ان
وج�م�ع�ي��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي ،املهتمين
بت�رسيخ ثقافة التسامح وتعزيز السلم
على مستوى العالم.
وك� �ش ��ف م �ع ��ال ��ي ال �ش �ي ��خ ع� �ب ��دهللا ب��ن
ب�ي��ه رئ �ي��س «م�ن�ت��دى ت�ع��زي��ز ال�س�ل��م في
املجتمعات املسلمة» ،وس��ط تظاهرة
ث�ق��اف�ي��ة إن �س��ان �ي��ة غ�ي ��ر م�س�ب��وق��ة عن
«إع � � � ��الن واش � �ن � �ط� ��ن» ال � � ��ذي ت�ض �م��ن
التوصيات التالية:
 إن�ش��اء مؤسسة «ح�ل��ف الفضول»،ت �ع �ن��ى ب ��االض �ط ��الع ب �ت �ط��وي��ر وت�ف�ع�ي��ل
مبادئ ومقاصد «إعالن واشنطن».
 إط��الق حملة إنسانية إلطعام مليارج��ائ��ع ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ع��ال��م ،وخ��اص��ة
ض �م ��ن امل � �ج �ت �م �ع��ات ال �ت � ��ي ت �ع ��ان ��ي أث ��ر
ال � � �ح ��روب وال � �ص � ��راع � ��ات ال ��دم ��وي ��ة.

وه��ي دع��وة مفتوحة للغداء على مائدة
العائلة اإلبراهيمية بمناسبة ِ ّلم شملها،
ُم ّ
وجهة ّ
لكل املعوزين من بني اإلنسان،
ب��ال تميي�ز بينهم ف��ي ال��دي��ن أو ال�ع��رق أو
الوطن .وتبدأ هذه ال�حملة بمرحلة أولى
بتوفير مليون وجبة غداء.
 تكوين مجلس دول��ي متعدد الدياناتيضم ق�ي��ادات ب ��ارزة م��ن رج��ال ال��دي��ن،
ل � ��دع � ��م ال � ��وس � ��اط � ��ات وامل� �ص ��ال � � �ح ��ات
وال� �ت� ��دخ� ��ل ال� �س ��ري ��ع إلط � �ف� ��اء ح ��رائ ��ق
ً
ال � �ح��روب وال�ف�ت ��ن األه �ل �ي��ة ،اس�ت�ل�ه��ام��ا
للقيم املشتركة التي عليها تتأسس جهود
تعزيز السلم في العالم.
واخ�ت�ت��م م�ع��ال��ي ال�ش�ي��خ ع�ب��دهللا ب��ن بيه
ح ��دي �ث ��ه ب �ت �ج��دي��د اس� �ت� �ع ��داد «م �ن �ت��دى
ت�ع��زي��ز ال�س�ل��م ف��ي املجتمعات املسلمة»
ً
م�م�ث��ال ب��رئ�ي�س��ه م�ع��ال��ي ال�ش�ي��خ اب ��ن بيه،

ابن بيه يجدد التزام
منتدى تعزيز السلم
بدعم وتفعيل "إعالن
واشنطن"
وأمين عام املنتدى الدكتور محمد مطر
الكعبي رئ�ي��س الهيئة ال�ع��ام��ة ل��ألوق��اف
والشؤون اإلسالمية في دولة اإلمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ،ل��دع��م م �ش��روع��ات
«مؤسسة «ح�ل��ف ال�ف�ض��ول» ،وإس�ن��اد
خ� �ط ��وات� �ك ��م وم� �ش ��اري� �ع� �ك ��م ع� �ل ��ى ك��ل
املستويات وفي مختلف املجاالت».
يحتفي «إع��الن واشنطن» باإلنسان،

وي� �س� �ع � � ��ى ل � ��رس � ��م ط� ��ري � �ق� ��ه ب �ف �ض �ي �ل��ة
التعايش والتعاون بالحسنى واملعروف
واالحت�رام املتبادل على طريق السالم
وال ��وئ ��ام وال �ن �م��اء امل �س �ت ��دام؛ ف ��ي ظ��الل
ال� �ع ��دل وال� � �ح ��ري ��ة وص �ي ��ان ��ة ال � �ح �ق��وق
وحماية الكرامة اإلنسانية ،والتكافؤ
ب ��ال� �ف ��رص م � ��ن أج� � ��ل ع � �م � ��ارة األرض
بال�خي�ر وال �ج�م��ال وامل �س��رة ،وتوريث�ها
زاه � � ��رة ع ��ام ��رة إل � ��ى األج � �ي� ��ال امل �ق �ب �ل��ة.
َ
وال � �ح �ل��ف م �ف �ت��وح أم � ��ام ج �م �ي��ع ا ِمل ��ل � ِ�ل
وال� ِن� َ�ح��ل واملعتقدات ،وي��ؤس��س لحوار
األفكار واملعتقدات؛ بغرض التأسيس
إل ��ى ال �ش��راك��ة اإلن �س��ان �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة على
ك � ّ�ل امل �س �ت��وي��ات .وه ��ذا األم ��ر ال يمكن
ت �ح �ق �ي �ق��ة م� ��ن دون ث �ق ��اف ��ة ال �ت �س��ام��ح
واملحبة والرحمة.
*املحرر

لحظة نادرة يف
التاريخ موسومة
بإرشاقة إنسانية
مدهشة

إعالن واشنطن
يحتفي باإلنسان
وصناعة السالم
والوئام
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إعالن
من

أبوظبي

واشنطن

جميع البرش أصلهم واحد وال يجوز
هدر كرامتهم أو حقوقهم

الظلم والـــــرصاعات تحديات الديانات الثالث الكربى
ً
صارت في أمس الحاجة إلى امل�ضي قدما
ن�ح��و م��زي��د م��ن ال�ت�س��ام��ح واالض �ط��الع
ب �ب �ن��اء م�س�ت�ق�ب��ل ي ��زده ��ر ف �ي��ه ال�ج�م�ي��ع
وبوسع الجميع فيه – بقوة اإليمان –
أن َّ
ّ
ويضمد جراح
يشد عرى املصالحة
الصراع والعنف.
لقد ك��ان ال �ق��ادة ال��ذي��ن وض�ع��وا حلف
الفضول األصلي ُم ْس َت َحثين إليه بحكم
األوض��اع غير املستقرة في مكة يومئذ؛
وع�ل��ى ن�ح��و م�م��اث��ل ،ي�ج��د إع ��الن حلف
ال �ف �ض ��ول ال � �ج��دي��د ب��اع �ث��ه ف ��ي ال �ع��ال��م
املضطرب الذي نعيشه اليوم.
ب�ق�ل��ب م�ل��يء ب��األس ��ى ،ال ن�ف�ت��أ ن�ش�ه��د أنّ
ال�ص��راع��ات املسلحة واإلره ��اب وسائر
مظاهر العنف ه��ي األس�ب��اب األساسية
ف��ي قتل املدنيين وتهجير ال�س�ك��ان وآالم
األبرياء وانتهاك حرمة األماكن املقدسة
وت ��دن� �ي ��س األض� � ��رح� � ��ة .ف� �ق ��د أس �ه �م��ت
الصراعات الطائفية واالضطهاد الديني
ب �ش �ك��ل ص � ��ارخ وم � ��أس � ��اوي ف ��ي ص �ن��اع��ة
ال �ع �ن ��ف ال� � ��ذي أص� �ب ��ح ب �ف �ع��ل ال �ت �ط��ور
املستمر لتكنولوجيا األسل�حة يجسد
ً
ً
ً
ت � �ه��دي��دا داه �م ��ا وخ �ط �ي� ��را ض ��د س �ع��ادة
ال�ب�ش��ري��ة .ورغ ��م ب�ع��ض امل�ك�ت�س�ب��ات ،ال

تبدأ دروب
السالم

البرشية اليوم بأمس
الحاجة إىل التسامح
والتعاون

إحياء حلف الفضول
بقصد العمل املشرتك
لخدمة السالم
املستدام

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ما

أجمل أن يقف املبشر على قدميه
ف ��وق ال� �ج�ب��ال ،امل �خ�ب ��ر ب��ال�س��الم،
املبشر بالخي�ر ،املخبر بإخالص(..سفر
إش �ع �ي ��ا )7:52 ،ول �ي �م �ل��ك ف� ��ي ق �ل��وب �ك��م
س ��الم هللا ال� ��ذي إل �ي��ه دع�ي�ت��م ف��ي جسد
واحد ،وكونوا شاكرين( .رسالة بولس
الرسول إلى أهل كولو�ضي )15:3
الس ّي َئ ُة ْاد َف��عْ
َو َال َت ْس َتوي الْ� َح َس َن ُة َو َال َّ
َِ
ِ
َ َ َّ
َّ
ِبال ِتي ِه� َ�ي أ ْح َس ُن ف� ِ�إذا ال� ِ�ذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه
َ َ َ ٌ َ َ َّ ُ َ ٌّ َ ٌ َ َ ُ َ َّ َ َّ
ع� ��داوة ك��أن��ه و ِل ��ي ح� ِ�م�ي��م وم ��ا ي��ل��ق��اه��ا ِإال
ّ
َ
َّ ُ
َّال��ذي� َ�ن َ
ص� َ�ب � ُ�روا َو َم ��ا ُي��ل� َّ�ق� َ�اه��ا ِإال ذو َح� ٍ�ظ
ِ
َع ِظ ٍيم (اآليتان )35-34
في السابع والعشرين من يناير ،2016
ب �م ��دي �ن ��ة م � ��راك � ��ش امل� �غ ��رب� �ي ��ة ،أص � ��در
ع�ل�م��اء وق ��ادة م�س�ل�م��ون ،م��ن ك� ّ�ل أن�ح��اء
ً
ً
العالم ،إعالنا تاريخيا ُي َب ّين ّأن اضطهاد

األق � �ل � �ي� ��ات ال ��دي� �ن� �ي ��ة م� �ن ��اق ��ض ل �ل �ق �ي��م
اإلسالمية ويدعو إلى املواطنة املتساوية
ب �غ� ّ
�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن االن �ت �م��اء ال��دي�ن ��ي ،في
امل � �ج �ت �م �ع��ات ذات األغ �ل �ب �ي��ة امل �س �ل �م��ة.
ْ
اس� ُ�ت �ل �ه��م إع� ��الن م ��راك ��ش م ��ن صحيفة
املدينة امل�ن��ورة املشهورة الت�ي اعترفت
ق �ب��ل أل� ��ف وأرب �ع �م �ئ��ة س �ن��ة ب��ال� �ح�ق��وق
ّ
وال��واج�ب��ات املتساوية بي�ن س��ك��ان هذه
املدينة ّ
املقدسة.
وف��ي ه��ذا األس�ب��وع وف��ي مدينة واشنطن
اجتمع أكث�ر من أربعمئة ممثل للديانات
ً
اإلب��راه�ي�م�ي��ة ال �ث��الث ،اس�ت�ل�ه��ام��ا ل��روح
�ادرة أخ��رى ظهرت في القرن السابع
م�ب� ٍ
امل � �ي � ��الدي ب ��ال� � �ج ��زي ��رة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،وه ��ي
مبادرة حلف الفضول .لقد عقد حلف
ال �ف �ض ��ول ب �م �ك��ة وح� �ض ��ره زع� �م ��اء م��ن

تزال توجد فروق شاسعة بي�ن األوضاع
ال�ب�ش��ري��ة :ب ��ون ب�ي ��ن ال �ث� ��روات الكثي�رة
والفقر املدقع ،وس��وء التغذية املزمن،
وانعدام فرص التعليم ،والعوز القاتل
ف��ي ال�ع�ن��اي��ة ال�ص� �ح�ي��ة ،وال � �ج �ف��اء وع��دم
ً
املباالة حتى لدى املتدينين ظاهرا ،تجاه
معاناة اإلنسان.
ّإن فشو ال�ص��راع��ات وال�ظ�ل��م وامل�ع��ان��اة
ً
ً
يمثل ت�ح��دي��ا م�ب��اش��را لتطلعات األدي��ان
ال�ث��الث��ة ال�ك�ب ��رى ال�ت��ي ننتم�ي إل�ي �ه��ا نحن
املجتمعين اليوم في واشطنّ ،إن الشرخ
ب�ي ��ن آم��ال�ن��ا امل�ش�ت ��رك��ة وال �ع��ال��م امل�ك�ل��وم
يمثل صرخة تحذير تلزمنا االستجابة
ً
لها .ف� ّ�أي��ا كانت فوارقنا ،نحن مدعوون

ً
انطالقا من القيم األخالقية التي تجمعنا
ل��الن �خ��راط ف ��ي م�س�ي ��رة ج ��دي ��دة تستمد
م��ن الحكمة العتيقة ،رحلة تنطلق من
القناعة ب� ّ
�أن جميع البشر أصلهم واحد
وك� � ّ�ل ف ��رد م�ن� �ه��م وه �ب��ه خ��ال�ق�ن��ا ك��رام��ة
ً
ذاتية وحقوقا التجوز مصادرتها ،ومن
القناعة أن��ه ال يمكننا أن ندعي ح� ّ�ب هللا
وعبادته ونحن فاشلون في ّ
حب جيراننا
حتى أولئك الغرباء الذين يعيشون بين
ظهرانينا.
اع �ت � ��راف � ً�ا ب � � ّ
�أن ق �ي �م �ن��ا امل �ش �ت� ��رك��ة أه ��م
م��ن ف��وارق �ن��ا وأن �ن��ا أق ��وى ع�ن��دم��ا نعمل
م �ج �ت �م �ع �ي� ��ن ،ن �ت �ع �ه��د أن ن� �ض � ّ�م أف �ض��ل
جهودنا لنشر الوحدة حيث االختالف،

ون�س��اع��د امل�ع��دم�ي ��ن ون�س�ن��د الضعفاء
ونوا�ضي البسطاء ،وندعم ّ
كل التدابير
التي تضمن احت�رام كرامة ّ
كل إنسان.
ونستهدي في هذا املسعى بقناعاتنا التي
تنبثق من فهمنا الديني العميق.
ك � � � � ّ�ل ال� � �ب� � �ش � ��ر ،ب � �غ � ��ض ال � �ن � �ظ � ��ر ع ��ن
معتقداتهم يتمتعون بالحرية الدينية.
ً
ال إك��راه في ال��دي��ن ،كما ال مب�رر شرعا
إلق�ص��اء أت�ب��اع أي دي��ان��ة م��ن امل�ش��ارك��ة
الكاملة والعادلة في املجتمع .هذا املبدأ
جلي في اليهودية واملسيحية واإلسالم،
وه��و وثيق االرت�ب��اط بالواليات املتحدة
األم��ري �ك �ي��ة ،ح�ي��ث إن إع ��الن فرجينيا
ً
ل�ل �ح��ري��ة ال��دي�ن�ي��ة ك ��ان ح�ت ��ى س��اب�ق��ا على
املصادقة على الدستور الفيدرالي.
ً
ك� � ّ�ل ال �ب �ش ��ر ،رج� � ��اال ون� �س ��اء ي�ت�م�ت�ع��ون
باملساواة وبحق العدالة أم��ام القانون.
ً
وي�ت�م�ت�ع��ون ج�م�ي�ع��ا ب��ال �ح��ري��ة ف��ي التنقل
ف��ي ب�ل��دان �ه��م ،وب�ح��ري��ة التعبير ،وبحرية
ال �ق �ن ��اع ��ة ،وب �ح �ق �ه��م ف ��ي أال ي�ض�ط�ه��دوا
ً
س �ي��اس �ي��ا وال ي �م ��ارس ع�ل�ي �ه��م ت�ع��ذي��ب،
وب� �ح� �ق� �ه ��م ف� � ��ي ال � �ب � �ح� ��ث ع� � ��ن ال �ل � � �ج ��وء
السيا�ضي ،وبحقهم في الجنسية ،وكافة
ً
حقوق اإلنسان املعترف بها دوليا.

أع ��راق وأدي ��ان مختلفة وح�ض��ره النبي
محمد صلى هللا عليه وسلم قبل بعثته.
ك ��ان ��ت ال �غ ��اي ��ة م ��ن وض� ��ع ه� ��ذا ال� �ح�ل��ف
وتفعيله تمكين سلطة القانون وضمان
املعامالت العادلة للفئات املستضعفة
في املجتمع املكي.
َ
ّإن ال ��رؤي ��ة ال�ت ��ي ن�ق�ت ��رح ال �ي ��وم ،ت��رم��ي
إل ��ى إح �ي ��اء ح �ل��ف ف �ض��ول ج ��دي ��د ،ع � ٍ ّ�ام
ً
ف��ي طبيعته ،منفتح على الجميع رج��اال
ً
ون �س ��اء ،أي� ��ا ك ��ان دي�ن� �ه��م أو ع��رق �ه��م أو
�ول ي�ق�ص��د كما
جنسيت�هم ،ح�ل� ِ
�ف ف �ض� ٍ
ْ
ك��ان الحلف ال��ذي َي ْس َتلهم منه ،العمل
امل �ش �ت� ��رك ل � �خ��دم��ة ال� �س ��الم امل �س �ت��دام
والعدالة والرحمة واالحترام املتبادل.
ً
وإن�م��ا أخ��ذن��ا ه��ذه ال�خ�ط��وة ان�ط��الق��ا من
ً
قناعتنا ب� ّ
�أن البشرية أف��رادا وجماعات
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ابن بيه :لقاء
واشنطن تعود
بداياته إىل
اجتامعات
مائدة حقوق
اإلنسان
والحريات

من

أبوظبي

تبدأ دروب
السالم

مصالحة العائلة
اإلبراهيمية
تعزز روح
السالم يف
العامل

مؤتمر واشنطن

ألول مرة يف التاريخ الحديث يجمع
املسلمون تشكيلجبهـــــة ثقافية وصياغة تحالف إنساين غري مسبوق
الديانات اإلبراهيمية عىل كلمة سواء

استلهم «
إعالن واشنطن خدمة
للسالم املستدام
والعدالة والرحمة
واالحرتام املتبادل

اإلسالم يضمن حق
التدين والحريات
وصيانة الحقوق

األديان دعوة
للمحبـــــة والسالم
وليست سبباً للحروب
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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م� ��ؤت � �م� ��ر واش � �ن � �ط� ��ن»
أفكار «إع��الن مراكش
ال �ت ��اري �خ ��ي» ل � �ح �م��اي��ة ح �ق ��وق األق �ل �ي ��ات
ال ��دي �ن �ي ��ة ف ��ي ال� ��دي� ��ار اإلس ��الم� �ي ��ة ،ال ��ذي
رع�ت��ه دول ��ة اإلم� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة،
ب ��ال� �ش ��راك ��ة م� ��ع امل �م �ل �ك ��ة امل �غ ��رب �ي ��ة (ف ��ي
ي �ن��اي��ر  ،)2016ح �ي��ث أك ��د اإلع � ��الن بما
ال ي�ق�ب��ل ال �ش��كّ ،أن اضط� �ه ��اد األقلﯿات
الدﯾنﯿة ،وكافة أشكال العدوان علﯿه��ا،
ه � ��و مخالف لقﯿم اإلسالم م � ��ن ك � ّ�ل
ً
ال��وج��وه .م�ش��ددا على كفالة حق التدﯾن
وضمانة الحريات وصيانة ال�حقوق ،في
إط ��ار م��ن امل��واط �ن��ة ال �ن��اج��زة وال �ت �ع��اﯾش
السلمي السعيد بين أبناء الوطن .وذلك
باالستناد إل��ى «صحيفة املدينة امل�ن��ورة»
التي أعلن فيها النبي صلى هللا علﯿه وسلم
الحقوق والواجبات املتساوﯾة واملتكافئة
بين جمﯿع سكان املدﯾنة على اختالف
دﯾانات � � � �ه� ��م وجذوره� � � � ��م القبلﯿة ّ
كأول
دستور تعاقدي ،يكفل حقوق املواطنة
التعاقدية في اإلسالم.
وق � ��د اس �ت �ل �ه �م��ت ك ��وك �ب ��ة م� ��ن ال �ع �ق ��الء
األص� �ف� �ي ��اء ف� ��ي ال� ��دي� ��ان� ��ات اإلب ��راه �ي �م �ي ��ة

إعالن مراكش في تشكيل «قافلة السالم
األم��ري�ك�ي��ة» ،ال�ت��ي رعت�ها دول��ة اإلم ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة؛ ب�م�ح�ط��ات �ه��ا ال �ث��الث،
األول��ى (ف��ي أبوظبي مايو  ،)2017والثانية
ف��ي (ال��رب��اط ف��ي أك�ت��وب��ر  ،)2017والثالثة
واألخ� �ي � � ��رة ف ��ي واش �ن �ط ��ن ،ح �ي��ث ي�ب�ح��ث
املؤتمرون خالصة أعمال القافلة ،ونتائج
ورش ال�ع�م��ل وامل �ش ��اورات ،ال�ت ��ي ش��ارك
بها ممثلو ال��دي��ان��ات اإلبراهيمية ف��ي أكبر
أربعي�ن مدينة أمريكية؛ بغرض التوصل
إل � ��ى رس � ��م «خ� ��ارط� ��ة ط ��ري ��ق» ل�ل�ت�ع��اي��ش
اإلن �س��ان��ي ال�س�ع�ي��د ،وف ��ق صﯿﻎ وب��رام��ج
عملﯿة ،تضمن التوافق بين ممثلي األدﯾان
ع �ل ��ى ت �ش �ك �ي��ل «حلف فضول» عالمي
ج ��دي ��د ،ي ��دع ��و ل ��ألم ��ن واألم � � ��ان ،وي �ع��زز
ال �ت �ع��اون ب�ي ��ن ج�م�ي��ع ال�ث�ق��اف��ات ،ويسهم
في التخفﯿف من آالم البشرﯾة ،وﯾعالﺞ
مشكالت الفقر وﯾحافظ على الحرﯾات،
وﯾدعو إلى نبذ الظلم وح� ّ�ل املظالم ّ
بكل
أشكالها ومستوياتها .وك��ان معالي الشيخ
ع �ب��دهللا ب ��ن ب �ي��ه رئ �ي��س «م �ن �ت��دى ت�ع��زي��ز
ال�س�ل��م ف��ي امل �ج�ت�م�ع��ات امل�س�ل�م��ة» ،افتتح
أعمال املؤتمر ،فرحب بالحضور ،وأثنى

ع�ل��ى ح �ض��ور ال �ق �س��اوس��ة وال� �ح��اخ��ام��ات
ً
واألئ�م��ة م��ن ال�غ��رب وال�ش��رق .م��ؤك��دا ّأن
ل �ق��اء واش �ن �ط��ن غ��رض��ه ّ
األول واألخ�ي ��ر
ه� ��و ت �ع ��زي ��ز ال �س �ل ��م ال �ع ��امل � ��ي .ذل � ��ك ّ
ألن
العالم ال�ي��وم يشهد الكثير م��ن ال�حروب
ً
وامل��آس ��ي ،وأح�ي��ان��ا تتلبس ه��ذه ال�حروب
ال�ل�ب��وس ال��دي�ن ��ي ،إال ّأن األدي� ��ان ليست
ً
سببا لل�حروب ،وإن�م��ا ه��ي دع��وة للمحبة
والسالم.
ّ
وق� � ��ال ال �ش �ي ��خ اب � ��ن ب� �ي ��ه :إن ال �ل �ق ��اء ف��ي
واشنطن ت�ع��ود ب��داي��ات��ه إل��ى االجتماعات
األولى مع القس مكاري وفندلي والحاخام
روب � ��ر ف ��ي م ��راك ��ش ،ع �ل��ى م ��ائ ��دة ح �ق��وق
اإلن� �س ��ان وال� � �ح ��ري ��ات وال � �س� ��الم ،ح�ي��ث
ً
ً
أصدرنا إعالنا تاريخيا ،قدمنا فيه رؤية
ورواي � � ��ة اإلس � ��الم ع ��ن ح �ق ��وق اإلن �س ��ان
واملواطنة التعاقدية .ومنذ ذل��ك الوقت
ً
تذاكرنا واجتمعنا كثيرا في مقر املنتدى
ف��ي أبوظب�ي وف��ي ال��رب��اط ،وت�ح��ادث�ن��ا حول
أهمية السالم ،إضافة إلى تأكيد املكاسب
التي حققناها من خ��الل إع��الن مراكش،
وب �خ ��اص ��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى ح ��ري ��ة ال �ت��دي��ن
وحقوق اإلنسان والحريات عامة.

وأك ��د م�ع��ال��ي ال�ش�ي��خ ع �ب��دهللا ب��ن ب�ي��ه ّأن
تفعﯿل م �ب ��ادئ إع� ��الن م ��راك ��ش وتعزﯾز
م � �ب � ��ادرات ق ��اف �ل ��ة ال� �س ��الم األم ��ري �ك �ي ��ة،
ضرورة مل�حة؛ ملواجه� � � ��ة التحدﯾات
الكبيرة ،ال�ت��ي ت��واج��ه اإلن�س��ان�ي��ة على ّ
كل
املستوﯾات ،وب �خ��اص��ة في ظ � � ّ�ل العنف
امل�س�ت�ش��ري وال�ه�ش��اش��ة غير املسبوقة،
التي تسم األوض��اع الراهنة على مستوى
ً
ال �ع ��ال ��م ،حﯿث تتفاقم ﯾوما بعد آخ��ر
م� �ش� �ك ��الت ال� �ف� �ق ��ر وال � �ب � �ط ��ال ��ة والنمو
السكاني ،والتده � � ��ور البﯿﺌي ،وانعدام
األمن ،والتمﯿيز االجتماعي والعرقي .من
ه�ن��ا تبرز أه�م�ي��ة تشكيل «ح�ل��ف فضول
ع ��امل � ��ي» ،ي�س�ت�ق�ط��ب عقالء العالم من
القﯿادات الدﯾنﯿة؛ ل�ل�ق�ي��ام بدوره � ��م في
صناعة جبهة فكرﯾة َّ
موحدة ،وصﯿاغة
تحالف إنساني ،ﯾقوم على تفعﯿل دوائر
املشتركات ،التي أدى تجاهلها إلى الكثير
من العنف والكراهية والدمار.
وأض � � � ��اف م� �ع ��ال ��ي ال� �ش� �ي ��خ ع� �ب ��د هللا ب��ن
ً
ب �ي ��ه ق� ��ائ� ��الّ :إن الدﯾانات املنتمﯿة إلى
العائلة اإلبراه �ي �م �ي ��ة؛ عندما تتصالﺢ
وتتصافح؛ بما ي�ج�م�ع�ه��ا من مشتركات

القﯿم والفضائل ،تستطﯿع أن ّ
تعزز
روح السالم في العالم ،وت�س�ه��ل سلوك
ط � � � ��رﯾق العدالة والخير ،ومعال�جة
ً
ّ
واملظلومﯿات .م �ش��ددا ع�ل��ى ّأن
املظالم
تالقي هذه الدﯾانات ،هو السبﯿل الرشيد
ال��وح�ي��د إلى تعزي ��ز املشتركات في دائرة
العالقات اإلنسانﯿة ،التي تتواصل
فيها دائرة اإلنساني مع دوائر الدﯾانات
والفلسفات الكونﯿة ،التي تعلي من شأن
الحﯿاة ،وترﺳﺦ مبدأ التعاون على الخير،
ً ً ً
والبحث عن الفضﯿلة؛ بحثا كونﯿا عابرا
ً
للثقافات ومتجاوزا حدود الدﯾانات.
وأك ��د ال�ش�ي��خ ع�ب��دهللا ب��ن ب�ي��ه ّأن إع��الن
ّ
تستمد
مراكش وثيقة إسالمية أصيلة،
فحواها ومضمونها من صحيفة املدينة
امل �ن ��ورة ،ال �ت��ي ع�ق��ده��ا ال ��رس ��ول ال�ك��ري��م
مع اليهود في املدينة .مما يعني ّأن العنف
والظلم ال��ذي يلحق باألقليات الدينية في
العالم اإلسالمي في الوقت الراهن ليس
بسبب اإلس ��الم ،وإن�م��ا بسبب منحرفين
وم �ت �ط��رف �ي� ��ن اخ �ت �ط �ف��وا ال ��دي ��ن ل �غ��اي��ات
س �ي��اس �ي��ة ،ف��أل� �ح�ق��وا األذى ب��األق �ل �ي��ات،
ورب�م��ا بشكل أكث�ر ب��األك�ث ��ري��ات .والح��ظ

م�ع��ال�ي��ه ّأن «امل �ه��م ال �ي��وم أن�ن��ا وص�ل�ن��ا إل��ى
م��رح �ل��ة م ��ن ال �ت �ف��اه��م ،ت��ؤه�ل�ن��ا إل ��ى عقد
تحالف بين عائلة الديانات اإلبراهيمية؛
لنبرهن للعالم كله ،على ّأن ه��ذه العائلة
وم ��ا ت�ح�م�ل��ه م ��ن ال �ق �ي��م ي�م�ك��ن أن ت�م�ث��ل
ن �م��وذج� ً�ا ص��ال� �ح� ً�ا ل �ل �س��المّ .
وأن م�ع��ال�ي��ه
يتفق مع الفيلسوف نيتشة ،الذي يقول
في كتابه «ماوراء الخير والشر» :إن الذين
أوج��دوا القيم في البشرية قلة في التاريخ
ّ
وم�ن� �ه��م م��وس� ��ى وع�ي�س ��ى وم �ح �م��د .وأن ��ه
ً ً
سيتوسع الحقا (غدا) في هذا املوضوع.
وف��ي ال �خ�ت��ام اس�ت��ذك��ر م�ع��ال��ي ال�ش�ي��خ اب��ن
ب �ي��ه ش �خ�ص�ي��ة ف ��ذة ف ��ي خ��دم��ة ال �س��الم،
ه��و ال �ق��س دوغ� ��الس ك ��وك ،ال ��ذي رح��ل
ع��ن الدنيا منذ فت�رة قصي�رةّ ،
وأن هذا
ال��رج��ل الراس�خ اليقين بثقافة التسامح
وال�ت�ع��اي��ش اإلن�س��ان��ي السعيد م��ا ك��ان
ل��ه أن يتأخر ع��ن ل�ق��اء ال�ي��وم فيما
ً
ل��و ك ��ان ح �ي��ا .وث �م��ن ال�ش�ي��خ اب��ن
ب�ي��ه م�س�ي ��رة ال ��راح ��ل ،ورح��ب
ً
ب��أس��رت��ه ،داع �ي ��ا إل ��ى تكريمها
ب �م��ا ي�ل�ي��ق ب� ��إرث ال �ق��س ك��وك
اإلن �س ��ان ��ي ،ال � ��ذي ك ��ان ي��دع��و

ال �ك ��ون �غ ��رس ل�ت�خ�ص�ي��ص وق� ��ت ل�ل�س�م��و
ً
الروحي بعيدا عن مشاكل الدنيا .ولفت
الشيخ إل��ى جلسة خاصة جمعته بالقس
ّ
ال ��راح ��ل ف ��ي م �ن� ��زل��ه ،وأن� � ��ه ك �ي��ف ف��اض
ب��دف�ئ��ه ال��روح��ي وغ �م��ره ب�ف�ي��ض روح��ان��ي
ّ
عميق ،وأنه لن ين�ضى هديته ،التي اليزال
ي�ح�ت�ف��ظ ب � �ه��ا ،وأظ �ه ��ره ��ا ال �ش �ي��خ ب �ي��ده،
وكانت عبارة عن مجسم صغير لكوكب
األرض ،ق��رأه الشيخ ب��أن��ه «ف��ي ك� ّ�ل مكان
ً
من ه��ذا الكوكب ،يمكن أن نجد أقواما
محبين للسالم ،ونحن نبحث عن هؤالء،
ّ
وأن بعضهم بيننا ال�ي��وم ف��ي ه��ذا اللقاء،
ً
ً
فشكرا لكم جميعا».
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القلوب والعقول مفتوحة
يف مؤمتر واشنطن من أجل
خري اإلنسانية
من

أبوظبي

تبدأ دروب
السالم

عقدت الجلسة األولى بعد االفتتاح برئاسة الحاخام
ديفيد سبرستين املدير الفخري ملركز العمل الديني
ّ
فتحدث بشكل موجز عن أهمية
لإلصالح اليهودي،
ت�ح��ال��ف األدي� ��ان وال �ت��واص��ل م��ع املختلفين م��ن أج��ل
ً ّ
خ��دم��ة ال� �س ��الم .م ��ؤك ��دا أن� ��ه ال م �ن��اص م ��ن ال �ح��وار
ل �ل � �ح �ف��اظ ع �ل��ى م�س�ت�ق�ب��ل اإلن �س ��ان �ي ��ة ،ال ب ��ل ت��دع��و
ال�ض��رورة إل��ى ال��وق��وف بحزم ض��د ج��رائ��م الكراهية
والتطرف واإلقصاء ،وأن «نقوم بجهد أوسع وأكبر
ل �ت��وص �ي��ل ص� ��وت ال� �س ��الم إل� ��ى ال �ج �م �ي��ع ،م ��ن خ��الل

الجلسة األوىل
محمد ماجد:

كوكبنا مهدد
ومواصلة العمل
املشرتك تحفظه
من الخطر

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وكأنه

رسالة بأن هذا الكوكب
م� �ه ��ددّ ،
وأن م��واص �ل��ة
ال �ع �م��ل امل �ش �ت� ��رك ه ��ي ال �ت� ��ي ت�ح�ف�ظ��ه
م ��ن ال � �خ �ط��ر .ب�ي�ن�م��ا اإلش� � � ��ارات غ�ي ��ر
ً
املشجعة ّ
«أن ج�ه��ودا كبيرة ت�ب��ذل في
سبيل إرس��اء ثقافة التسامح وتعزيز
التعايش اإلنساني ،ولكنها ال تصل إلى
اإلعالم كما يجب» .وتطرق ماجد إلى
ً
إع��الن م��راك��ش ،م��ؤك��دا ّأن  57دول��ة
واف �ق��ت ع�ل�ي��ه ،إض��اف��ة إل ��ى امل�ن�ظ�م��ات
ً
الفرعية في األمم املتحدة .هذا فضال
عن تعليمه لألئمة في نيجي�ريا ،وكذلك
في الواليات املتحدة.
إل� � ��ى ذل� � ��ك ت� �ح ��دث ��ت ال � �س � �ي� ��دة أج ��اث ��ا

اإلع ��الم» .وأثنى على إع��الن مراكش باعتباره وثيقة
إنسانية متقدمة تعبر ع��ن وج��ه اإلس ��الم الحقيقي.
م��ن ج�ه�ت��ه ت�ح��دث اإلم ��ام م�ح�م��د م��اج��د ،إم ��ام مركز
آدم ف��ي ف�ي ��رج�ي�ن�ي��ا ف �ع��رض ج�م�ل��ة م��ن االن �ط �ب��اع��ات،
م� �ن � � �ه ��ا :أن � � ��ه ت � �ع � ��رف إل � � ��ى ال � �ق � ��س دوغ � � � � ��الس ك� ��وك
ع �ن��دم��ا أص �ب��ح رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة امل�س�ل�م�ي ��ن ف ��ي أم��ري�ك��ا
ال� �ش� �م ��ال� �ي ��ة .أم� � ��ا اإلش � � � � ��ارات امل �ش� � �ج �ع ��ة مل ��واص �ل ��ة
م �ش ��وار ال �س ��الم ف��الح��ظ أن� ��ه ت��أث��ر ب�م�ج�س��م ال �ك��رة
األرض� � �ي � ��ة ال� � � ��ذي ك� � ��ان ي �ح �م �ل ��ه ال� �ش� �ي ��خ اب� � ��ن ب �ي ��ه،

اليوم
األول
أوشيكيلواملديرةالتنفيذيةل ��«جمعية
ب �ن ��ات م ��ري ��م» ،ال �ت� ��ي ت �ج ��وب م�ن��اط��ق
ال�ن ��زاع بين املسلمين واملسيحيين في
ش�م��ال ن�ي�ج�ي ��ري��ا ،وت�س�ع��ى ج��اه��دة مع
رفيقات�ها امل�س�ل�م��ات مل��واج�ه��ة ال�ح��رب
وال �ف �ت� ��ن ال �ط��ائ �ف �ي��ة ،ف �ق ��ال ��تّ :إن م��ا
يش�جعها ع�ل��ى م��واص�ل��ة م�س�ي ��رة ب�ن��اء
ال �س ��الم ف ��ي ن�ي�ج�ي� ��ري��اّ ،أن «أص��وات �ن��ا
مسموعة وليس كما املا�ضي .ولكن ما
يؤسف لهّ ،أن جهود السالم ال تصل
إل��ى غاياتها الحقيقية ،فنشعر ببعض
الخيبة ،ورب�م��ا ال يفهم الكثيرون من
املتطرفين معنى دين�هم .لذلك أعتقد
ّأن نشر إعالن مراكش وتوزيعه على

ً
نطاق واسع ،سيكون مفيدا للجانبين،
ّ
مسلمين ومسيحيين؛ ألن ��ه سيشرح
ل�ل�م�س�ل�م�ي ��ن ت�س��ام��ح دي�ن� �ه��م وح��رص��ه
ع �ل��ى ح �م��اي��ة اآلخ� ��ري� ��ن ،وس�ي�ك�ش��ف
ل�ل�م�س�ي�ح�ي�ي ��ن ح� ��رص اإلس� � ��الم ع�ل��ى
حرية التدين واملعتقد وحماية حقوق
املواطنة».
وت�ط��رق��ت أج��اث��ا إل ��ى ال�ع��الق��ات الت�ي
ت �ن �س � �ج �ه��ا ال� � �ج �م �ع �ي ��ة م � ��ع األخ � � ��وات
املسلمات ،املهتمات بثقافة التسامح
ّ
وال � �س � �ل� ��م وأن� � � � �ه � ��ا ع � �ق � ��دت ل � �ق � ��اءات
ُ
ك �ث �ي� ��رة ،ل ��درج ��ة أن � �ه��ا ص � ��ارت ت �س��أل
ع ��ن س � ّ�ر ه ��ذا ال �ش �غ��ف ب��ال �ع��الق��ة مع
ً
املسلمين؟ فيكون ال� ّ
�رد دائما« :هكذا
أص �ب �ح ��ت ح �ي ��ات ��ي س �ع �ي ��دة وح ��اف �ل ��ة
ً
ب��ال�ط�م��أن�ي�ن��ة .وي �س��أل��ون �ن� ��ي أي �ض ��ا عن
س� �ب� ��ب ت �ع �ل �ي ��ق إع � � � ��الن م � ��راك � ��ش ف��ي
ك�ن�ي�س�ت ��ي ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة ،ف��أق��ول ل�ه��م:
أري� ��د أن ت �ع��رف��وا ّأن اإلس � ��الم ي��دع��و
إل� � ��ى ح �م ��اي �ت �ك ��م وح� �م ��اي ��ة ح �ق��وق �ك��م

بوب روبرتس:
الدرس الذي
تعلمته من
منتدى تعزيز
السلم هو
مواصلة الرشاكة
اإلنسانية

وكرامتكم واملحافظة على إنسانيتكم
بمعتقداتكم».
وت�ح��دث��ت ك��اث��ري��ن أوس �ب��ورن امل��دي��رة
ً
التنفيذية ملنظمة «ي ��دا ف��ي ي ��د» ،التي
تقوم بجهود كبيرة في إطار الدفاع عن
املسلمين في الواليات املتحدة ،فقالت:
ّإن أهم الدروس التي تعلمتها هو وجود
الشعور بعدم االستقرار ما دام هناك
تمييز وكراهية وإقصاء ،وإنها تعرف
م ��اذا ي�ح�ص��ل ل�ب�ع��ض األق �ل �ي��ات ،وإن
املنظمة مستعدة للدفاع عنهم بأشكال
ً
مختلفة ،سواء بالدفاع عنهم قانونيا،
أو بمساعدتهم لنيل حقوقهم ،أو على
مستوى البحث عن وظائف.
ك��ذل��ك ت�ح��دث ال�ق��س ال��دك�ت��ور بوب
روب��رت��س رئ�ي��س كنيسة ن ��ورث ��وود في
ّ
تكساس ف�ق��ال :إن��ه يعرف ّأن أح��وال
والي � �ت � ��ه ل �ي �س ��ت ك� �م ��ا ي � � � ��رام؛ ب�س�ب��ب
سلوك بعض القساوسة اإلنجيليين
املتعصبين ،ال��ذي��ن ي�ن�ظ��رون بسلبية
إل��ى املسلمي�ن .وه��ذا بعكس م��ا يدعو
إل �ي��ه دي �ن �ن��ا .ول ��ذل ��ك ع�ل�ي�ن��ا ّأن نخلق
ل�غ��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ،ت�ع�ب ��ر ع��ن االن �ت �م��اءات

أجاثا أوشيكيلو:
اإلسالم يدعو إىل
حاميتنا وحامية
حقوقنا وكرامتنا
واملحافظة عىل
إنسانيتنا

املختلفةّ .أم ��ا ال ��دروس ال�ت��ي تعلمتها،
من تجربتي مع «منتدى تعزيز السلم
ف ��ي ال� �م�ج�ت�م�ع��ات امل �س �ل �م��ة» ،وإع ��الن
م� ��راك� ��ش ال �ت ��اري �خ � ��ي ،ف �ه ��و ض � ��رورة
م��واص �ل��ة ال �ق �ي��ام ب��أع �م��ال م�ش�ت ��رك��ة،
ً
ً
ب� � ��دءا م ��ن ت� �ب ��ادل ال � ��زي � ��ارات ،م � ��رورا
باألعمال املشتركة في اإلط��ار الخدمي
للمحتاجين وغ�ي ��ر ذل��ك م��ن األع�م��ال
اإلنسانية في جوهرها ،فهي الوسيلة
الوحيدة التي تجعلك أقرب لآلخرين.
كما تحدثت مريم إبراهيم نائب رئيس
م��ؤس �س��ة ك ��اردي� �ن ��ال اإلن �ج �ل �ي �ك��ان �ي��ة،
وعضو في مؤسسة التنمية الزراعية
ّ
ف��ي ن�ي�ج�ي ��ري��ا ،ف�ق��ال��ت :إن� �ه��ا م��ن شمال
نيجيريا وهي منطقة أغلبيتها إسالمية،
و«القصة املؤثرة أننا خلقنا في منطقة

متواصلة للتذكير بماضينا الجميل،
ً
ّ
وال � �ح��ث ع�ل��ى االخ �ت ��الط م �ج ��ددا بين
ً
الديانتين للتعرف إل��ى بعضنا بعضا،
واك� �ت� �ش ��اف م � ��دى أه �م �ي ��ة اآلخ� � ��ر ف��ي
ح �ي��ات��ك ،م ��ن أج ��ل س �ع��ادت��ك وأم �ن��ك
واملستقبل.

ُ
ل ��م ت �ع��رف ال�ت�م�ي�ي ��ز ،ول ��م ن �ع��رف
ب ��ان �ت �م ��اءات �ن ��ا ال ��دي� �ن� �ي ��ة ،ف �ك��ان
ال� �ت� � ��زاوج امل � �خ �ت �ل��ط ،وك��ان��ت
الحياة سهلة وجميلة ،فماذا
حصل لنا في هذه األيام؟ إنه
أمر مؤس�ف ،ولذلك أدعو
األخ � ��وات ل�ل�ق�ي��ام ب��زي��ارات
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اليوم األول  -الجلسة الثانية املسائية

مؤمتر واشنطن يبحث "خارطة
طريق" لرتسيخ التسامح وتعزيز
السلم العاملي
من

أبوظبي

تبدأ دروب
السالم

خصصت الجلسة املسائية األخيرة عن مناقب القس
الراحل دوغالس كوك ،فتحدث في�ها القس بوب
ّ
روبرتس عن مناقب القس الراحل ،التي كان أقلها أنه
جمعه مع اإلمام محمد ماجد ،وكان معهما الحاخام
جوناثان ساكس ،وكانت بينهم جملة من الحوارات،
ّأدت إلى لقاء «الشيخ ابن بيه ،فأخذت بشخصه».
وعندما سئلت عنه من قبل كوك وساكس قلت لهما:
ملاذا ال تدعوانه إلى صالة الشكر الوطني .وهكذا كان،

الجلسة الثانية
جون جينكينز:
بعد قافلة السالم
تغريت وجهة
نظري بشأن
املسلمني وأرص
عىل تغيري وجهة
نظر أتباعي يف
الكنيسة

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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حتدث

ال� � � � � � �ق � � � � � ��س ج � � � � ��ون
ج � �ي � �ن � �ك � �ي � �ن � � � ��ز م ��ن
الكنيسة املعمدانية األول��ى في الندوفر
م��اري��الن��د ف �ق��الّ :إن كنيسته ي��رت��اده��ا
 12ألف إنجيلي ،وهو عضو في الكثير
من الجمعيات األهلية والخيرية .ولكن
ت�ج��رب�ت��ه م��ع ق��اف�ل��ة ال �س��الم ه��ي تجربة
ّ
مميزة وأن��ه حريص على أن ينقلها إلى
أتباع كنيسته بالزخم اإلنساني الذي
ي�ح��س ب��ه اآلن .وت �ح��دث ع��ن ت�ج��رب�ت��ه
ف��الح��ظ أن��ه راع ��ي الكنيسة ال�ت��ي تعلم
في�ها ال��دي��ن ،وأن ��ه ي�ك��ن ال�س �خ��ط على
امل �س �ل �م �ي� ��ن ،وك �ي ��ف ال �ت �ق��ى دوغ� ��الس
ك� ��وك ،وم ��ن خ��الل��ه ت �ع��رف إل ��ى بعض
األئ �م ��ة امل�س�ل�م�ي ��ن ،وزار م�س��اج��ده��م

وانفتح الحوار مع الشيخ ابن بيه ،وانفتحت القلوب
ً
على بعضها بعضا .وانطلقت عجلة الحوار ،الذي
انتهى بتشكيل «قافلة السالم األمريكية» ومن ثم
اللقاء األول في أبو ظبي والثاني في الرباط ،وجرى ما
بين اللقاءين تنظيم أكثر من ثالثين لقاء مع «أتباعي في
الكنيسة اإلنجيلية ،الذين وصل عددهم إلى نصف
ّ
مليون» ،وأكد أنه لن يمر العام الجاري إال ويصل
العدد إلى ثالثة ماليين.

اليوم
األول
وب�خ��اص��ة مسجد اإلم ��ام م��اج��د ،ال��ذي
«رد ب��زي��ارة كنيست�ي» .وه�ك��ذا تغيرت
وج�ه��ة ن�ظ��ره ب�ش��أن املسلمي�ن ،وب�هذه
الطريقة يصر «على تغيير وجهة نظر
أتباعي في الكنيسة».
ع �ض��و ال �ك ��ون �غ ��رس ك� ��وم س �ت ��اك ع��ن
ّ
والي��ة في�رجينيا ق��ال��ت إن �ه��ا عملت مع
دوغ� ��الس ك ��وك ف��ي ال�ت�س�ع�ي�ن��ات ،وه��و
ش�خص م �ع��روف ب��أن��ه ي�ع��رف م��ن أي��ن
ً
ت��أت��ي ال�ق��وة ،لقد ك��ان م��درك��ا ّأن قوته
الحقيقية مصدرها هللا ،فهو كان يراه
ف ��ي ك ��ل وج� ��ه ،ل��ذل��ك ك ��ان ح �ب��ه ل�ل�ن��اس
ً
ص��اف�ي��ا .وعندما راح يتساءل اإلع��الم
م��ن أي ��ن يستمد ق��وت��ه ،ك ��ان يضحك،
ويقول لسائليه من وجوهكم ،دون أن

يفقهوا ذل��ك .لقد ك��ان دوغ��الس كوك
ح��ال��ة خ��اص��ة ،وم��ن خ��الل��ه تعرفت إلى
اإلمام ماجد.
ً
وأخ �ي� ��را ت�ح��دث��ت زوج ��ة ال�ف�ق�ي��د دود
ك� ��وك ،م��ؤك��دة ك��م ك ��ان ي�ح��ب زوج�ه��ا
ال � �ح��دي��ث ع ��ن هللا ال��رح �م��ة وامل� �ح�ب��ة،
ويسهب ويستطرد ف��ي ذل��ك .وتقدمت
بالشكر إلى الجميع .ثم بعد ذلك جرى
تقديم لوحة.
وف��ي ختام الجلسة ق��دم معالي الشيخ
ع�ب��دهللا ب��ن بيه رئ�ي��س «منتدى تعزيز
السلم في املجتمعات املسلمة» والشيخ
ح �م ��زة ي ��وس ��ف ه��ان �س��ن ن ��ائ ��ب رئ�ي��س
امل �ن �ت��دى إل � ��ى أرم �ل ��ة ال �ق ��س دوغ� ��الس
ك ��وك ب �ح �ض��ور ب �ع��ض أب �ن��ائ��ه ،ص ��ورة
تذكارية على شكل لوحة ،تجمع الشيخ
عبدهللا بن بيه والقس دوغالس كوك
في مناسبة مشتركة.

فعاليات اليوم الثاين

ابن بيه :االنحراف هو وريث
حرفية يف الفهم والتأويل
ال َ
من دون تعليل
انطلقت فعاليات اليوم الثاني من أعمال «مؤتمر
واشنطن» بكلمة معالي الشيخ عبدهللا بن بيه ،رئيس
«منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة» فقدم
ً
ً ً
تصورا أوليا ملرحلة ما بعد «مؤتمر واشنطن» ،مؤطرا
للصيغة التي ُيفترض أن يقوم وفقها نشاط قافلة السالم،
في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية .واقترح مرتكزات
تؤسس النطالق «حلف الفضول الجديد» للتحالف بين
ً
األديان والفلسفات معا ،من جوهر املشروع ،يقوم على

ه ��ل ال ��دي ��ن س �ب��ب ظ ��اه ��رة ال �ع �ن��ف،
أم ال�ع�ن��ف ن��اش ��ئ ع��ن ع��وام��ل أخ��رى،
ً
وال��دي��ن وسيلة؟ .إذا كيف نعالﺞ تلك
ً
ال ��دع ��وى؟ .وك �ي��ف ي �ك��ون ال��دي��ن ح��ال
ول�ي��س مشكلة؟ .وحي�ن ت��وج��د دع��وى
ً
مظلومية ،هل السلم أوال أم العدالة؟
وفي إطار اإلجابة عن تلك التساؤالت،
ق ��ال ال�ش�ي��خ اب ��ن ب�ي��هّ :إن ال�ظ��واه��ر في
ال �س �ل ��وك ال� �ب� �ش ��ري ،ت� �ع ��ود ل �ع��وام��ل
متعددة ،من�ها ما هو موضوعي ،ومنها
ما هو ذات��ي ،ومنها ما هو حقيقي ،وما
ه ��و وه �م � ��ي .وه � ��ذا م ��ا ي �ج �ع��ل ال�ب�ح��ث
ً
ً
م �ت �ش �ع �ب��ا .ف� �ض ��ال ع ��ن ت��أث �ي� ��ر خ�ل�ف�ي��ة
الباحث أو امل�حلل الثقافية ،الت�ي تلعب
ً
ً
دورا م�ه�م��ا ف��ي ت�ح��دي��د األس �ب��اب ،وه��و
م��ا ي�ح�ت��م س�ب ��ره��ا م�ج�ت�م�ع��ة ،وف�ح��ص
تأثي�رها؛ لتحديد العامل الغالب في�ها،
الذي يفترض الت�ركيز عليه باملعالجة.
مما يستدعي أن تكون الحلول مركبة،
بمعن�ى أن ت�ت��الق��ى ج�م�ي��ع امل �ق��ارب��ات في

اليوم
الثاين

أبعاد إنسانية على ّ
كل املستويات األخالقية والدينية.
وتحدث الشيخ ابن بيه عن دور «منتدى تعزيز السلم
في املجتمعات املسلمة» منذ انطالقته األولى قبل خمس
ّ
ً ّ
سنوات ،مؤكدا أن عمله يقوم على شقين :شق يبحث
في ظاهرة العنف وجذورها ،واآلخر يقوم على املبادرات
والتعاون مع األصدقاء الباحثين عن السالم؛ دون أن
ينفي بروز العديد من املشاكل الفكرية في ّ
الشق ّ
األول،
وخاصة فيما يتعلق بأسئلة مثل:

من

أبوظبي

تبدأ دروب
السالم

الجلسة االفتتاحية

ال�ت�ف�س�ي ��ر ال�ص� �ح�ي��ح ل �ل �ظ��اه��رة .ذل��ك
ّ
ألن ال�ع�ن��ف؛ ك�س��ائ��ر أن�م��اط السلوك
واألف � �ع � ��ال ال �ب �ش ��ري ��ة ،ه� ��ي ك ��ام �ن ��ة ف��ي
النفس قبل أن تظهر للعيان .من هنا
ي �ت ��وج ��ب ع �ل ��ى رج � ��ال ال ��دي ��ن ال �ب �ح��ث
ف��ي ن�ص��وص�ه��م وت��راث � �ه��م ،ل�ل�ع�ث��ور على
أسس التسامح والتعايس ،التي يسهم
إحياؤها في إرساء قيم الخير والسالم
ً
في النفوس .مؤكدا أنه يمكن التصدي
مل��روج��ي ال�ك��راه�ي��ة ،املتلبسين بلبوس
ديني؛ بالرجوع إلى النصوص والتأويل
املناسب لها.
ً
وأض ��اف م�ع��ال��ي ال�ش�ي��خ اب��ن ب�ي��ه ق��ائ��ال:
إن م � �ن � �ت� ��دى ت � �ع� ��زي� ��ز ال � �س � �ل� ��م ي �ق ��دم
ال ��رواي ��ة وال ��رؤي ��ة ،رؤي� ��ة اإلس � ��الم في

ً
دع��وت��ه ل�ل�س��الم وال �ت �س��ام��ح ،اع�ت�م��ادا
ع�ل��ى ال�ن�ص��وص ،وال�ت��أوي��ل الصحيح؛
ب �ع �ك��س ال � ��رواي � ��ة امل� � �ح ��رف ��ة ع �ل� ��ى ي��د
ال � �غ � ��الة ،ال� � �خ ��ارج �ي � ��ن ع �ل ��ى ال �ض �ب��ط
ً
الديني والعقلي .مؤكدا ّأن جذور هذا
االن �ح��راف ليست ب�ج��دي��دة ،وإن�م��ا هي
وري �ث��ة ال � َ�ح��رف�ي��ة ف��ي ال�ف�ه��م وال�ت��أوي��ل،
م ��ن دون ت �ع �ل �ي��ل ،واالج �ت � ��زائ �ي ��ة ف��ي
ال��دل �ي��ل ،وال ��وق ��وف ع�ل��ى ال �ف��روع
م� � ��ن دون أص � � � � ��ول ،واألخ� � � ��ذ
بال�جزئيات وإه�م��ال الكليات.
وه��ذا م��ا نعمل على تفكيكه
بالبحث واملمارسة؛ بغرض
ً
التأكيد ّأن الدين ليس سببا
للحروب وال الكراهية ،على

ال��رغ��م م��ن األم�ث�ل��ة األل�ي�م��ة ف��ي املاض�ي
وال� � �ح ��اض ��ر ،امل �ط �ب��وع��ة ف ��ي ال ��ذاك ��رة
اإلنسانية.
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براونباك يؤكد الحاجة إىل توافق
األديان عىل مرشوع سالم شامل
يخدم البرشية
من

أبوظبي

تبدأ دروب
السالم

تنادت القلوب وصفت النوايا الطيبة وازدادت
ً
ً
العزيمة ثباتا ورسوخا على مواصلة العمل بزخم،
لتحقيق الغايات املنشودة من وراء «مؤتمر
واشنطن» والتوصل إلى تحالف يجمع ديانات
العائلة اإلبراهيمية في املرحلة األولى على أن يكون
ً
ً
مفتوحا الحقا أمام جميع امللل والنحل ،ذلك ألن
ً
مآ�سي وآالم البشرية تزداد يوما بعد آخر ،وبخاصة
في األونة األخيرة ،حيث استشرى العنف وساد
اإلرهاب على سلوك األفراد والجماعات ،وراح

الجلسة األوىل
سام براونباك

تيمو سويني:
التحدي الكبري
أمامنا هو شكل
املقاربة التي
نتحدث بها إىل
اآلخر

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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حتدث

س �ع ��ادة س� ��ام ب��راون �ب��اك
سفير ال��والي��ات املتحدة
لحرية األديان ،فتوجه بالتحية للشيخ
ع� �ب ��دهللا ب� ��ن ب �ي ��ه ع �ل ��ى ه � ��ذه امل � �ب� ��ادرة
اإلنسانية الرائعة ،وم��ا تستدعيه من
جهد أخالقي ودين�ي في خدمة اإلنسان
ً
ً
ع �م��وم��ا .م��الح�ظ��ا ّأن امل �ش��روع عظيم
وه ��و ف ��ي غ��اي��ة األه �م �ي��ة؛ ّ
ألن امل�ج�ت�م��ع
اإلن �س ��ان ��ي ب�م�س�ي��س ال � �ح��اج��ة ل�ت�ع��زي��ز
ثقافة التسامح وت�ع��زي��ز ال�س�ل��م .وأك��د
ال �ح��اج��ة إل ��ى ّأن ت �ت��واف��ق األدي � ��ان على
مشروع س��الم شامل يخدم البشرية.
وأش ��ار ب��راون�ب��اك إل��ى إع ��الن م��راك��ش،

يضرب خبط عشواء ،في كل مكان من العالم من
دون تمييز بين الشيوخ واألطفال والنساء ،وتزايدت
وتيرة املظلوميات وانتشرت املجاعات .لذلك أجمع
املتحدثون في الجلسة األولى في فعاليات اليوم الثاني
على ضرورة التالقي والحوار في إطار أخالقي وديني
واسع ،كما هو حال حلف الفضول الذي يدعو إليه
معالي الشيخ ابن بيه ألنه السبيل الوحيد لترسيخ
ثقافة التسامح واالنفتاح والتعاون من أجل خالص
اإلنسانية وعمارة األرض بالخير والجمال.

اليوم
الثاين
الذي شكل األساس ملؤتمر واشنطن،
ً
معتبرا أن��ه ف��ي غ��اي��ة األهمية ليس ألنه
ي �ح �م� ��ي األق� �ل� �ي ��ات ف� �ق ��ط ،وإن� �م ��ا ألن ��ه
ً
يؤسس لثقافة إنسانية أكثر تأثيرا في
األجيال املقبلة ،كما هو حال مشروع
ق��اف �ل��ة ال �س ��الم ال �ت� ��ي ي��رع��اه��ا فضيلة
ّ
ال �ش �ي��خ اب� ��ن ب �ي ��ه .وأك � ��د أن � ��ه ع �ل��ى أت��م
االستعداد للتعاون في ه��ذا املشروع؛
ّ
ألن الن�هوض بمهمة تعزيز ال�حريات
الدينية في العالم ،هو في صلب اهتمام
حكومة ال��والي��ات امل�ت�ح��دةّ ،
وأن دوره
س��وف يساند وزارة الخارجية للقيام
بهذه املهمة.
وأب � � ��دى ال �س �ف �ي� ��ر ب� ��راون � �ب� ��اك ش��دي��د

إع � �ج��اب��ه ،وخ��اص��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى ه��ذا
التناغم في أفكار السلم والتسامح التي
ت�ج�م��ع امل��ؤت �م��ري��ن م ��ع ف �ك��ر وت�ط�ل�ع��ات
ً
الشيخ ع�ب��دهللا ب��ن ب�ي��ه .م�ب��دي��ا التزامه
وتعهده بأنه سيؤكد دعمه للمشروع
ّ
أمام حكومته ،وأن��ه سيعمل على حث�ها
لدعم املشروع ومؤازرته في ّ
كل السبل.
تيمو سويني

ك ��ذل ��ك ت� �ح ��دث ت �ي �م��و س��وي �ن � ��ي وزي� ��ر
الخارجية الفنلندي ،فأكد ّأن ما تقوم
ب ��ه ق��اف �ل��ة ال �س ��الم ف ��ي غ ��اي��ة األه �م �ي��ة،
ً
وه ��و ع�م��ل م�ق��در ع��ال�ي��ا م��ن ال�حكومة
الفنلندية ،ولذلك «أنقل إليكم دعمنا
وم � ��ؤازرت � �ن � ��ا ع �ل ��ى ك � � ّ�ل امل� �س� �ت ��وي ��ات».
ً
مشددا على ّأن لقاء اليوم هو مصدر
إل �ه��ام ل�ل�ق�ي��ام ب��ال �خ�ط��وة ال��الح�ق��ة على
مستوى تحالف األدي��ان .وأب��دى كامل
إع�جابه ب��إع��الن م��راك��ش ،ال��ذي يركز
على حقوق وك��رام��ة األق�ل�ي��ات وحرية

التدين على مستوى العالم .إنها خطوة
ج �م �ي �ل��ة .ول �ك ��ن ال �ت �ح��دي أم ��ام �ن ��ا ،ه��و
شكل املقاربة التي يفترض أن نتحدث
ب�ها إل��ى اآلخ��ر املختلف .فهذا م��ا نرجو
االهتمام به .ويرى في مؤتمر واشنطن
ف��رص��ة لتشكيل إط ��ار ي�ع��زز خ�ط��وات
ال�س��الم ،إن مثل ه��ذا ال�ك�ي��ان سيقوم
«ب� � � ��دور ج� ��وه� ��ري ف� ��ي ت ��رس �ي ��خ ث �ق��اف��ة
ال �ت �س��ام��ح؛ ألن �ن ��ي أع �ت �ق��د أن ��ه إذا ك��ان
ً
الدين جزءا من املشكلة ،فهو بالتأكيد
جزء من ّ
الحل».
محمد بن عبد الكريم العيىس

إل��ى ذل��ك ت�ح��دث معالي محمد ب��ن عبد
ال �ك ��ري ��م ال �ع �ي �س� ��ى أم �ي� ��ن ع� ��ام راب �ط��ة
العالم اإلس��الم��ي ،فتوجه بالتحية إلى
ف�ض�ي�ل��ة ال�ش�ي��خ ع �ب��دهللا ب��ن ب �ي��ه ،وإل��ى
ج �م �ي��ع ال �ع �ل �م��اء م ��ن م�م�ث�ل��ي ال��دي��ان��ات

ً
اإلب��راه �ي �م �ي��ة .م�ع�ت�ب ��را ّأن ه ��ذا ال�ل�ق��اء
املتمي�ز ب�ح�ض��وره وم��وض��وع��ه يتطلع
لتعزيز قيم ال��وئ��ام بين أتباع األدي��ان،
ً
ملبيا دع��وة محبي ال �س��الم ،م��ن خالل
ْ
ْ
�ف َّ
رح� ��ب ب ��ه ن�ب ��ي اإلس ��الم
ِف ��ك � َ�ر ِة ِح ��ل � ٍ
صلى هللا عليه وس�ل��م؛ حيث ق��ال« :لو
ُدع �ي��ت ب��ه ف��ي اإلس ��الم ألج �ب��ت» ،وه��و
ُ
ْ ُ
ُ
الحلف لم يكن
ِحلف الفضول .وهذا ِ
ً
ً
حلفا إسالميا ،لكنه َح َم َل قيم اإلسالم
الرفيعة ،حيث َش َم َل ْت ُّ
متطلبات
مواده
ِ
ال �س��الم امل�جتمعي وال ��دول ��ي م��ن خ��الل
ترسيخ مبادئ الحقوق والحريات.
وتم�نى م�ع��ال��ي الع �ي��ضى أن يشمل ه��ذا
ً
ُ
العهد معالجة الزدراء أتباع األدي��ان،
وال �ت �ص� َ
�دي ال �ح�ك�ي��م ل�ف��وب�ي��ا األدي� ��ان،
َ
َ
وال��دع��وة ل�ل �ح��وار ال�ف�ع��ال ،وال�ت�ف��رق��ة
ب�ي ��ن ال�ت�ف�ه��م وال �ق �ن��اع��ة؛ ف � � ّ
�األول ُي�ق��ر
ب�س�ن��ة ال� �خ��ال��ق س�ب�ح��ان��ه ف��ي االخ �ت��الف

وال �ت �ن ��وع وال� �ت� �ع ��ددي ��ة ،وال �ث ��ان ��ي ُي �ق��ر
ُ
َ
ّ
�ات ال ت �ف��رض،
ب ��أن ال�ع�ق��ائ��د وال �ق �ن��اع� ِ
َ
ّ
وأن ع� ��دم ق�ب��ول�ه ��ا ال يع ��ني امل��واج �ه��ة
بينها واإلك ��راه عليها ،م��ع التحذير من
ت ��وظ �ي ��ف ال ��دي ��ن ألي غ � ��رض م � ��ادي،
ومن اإلساءة إلى العواطف الدينية بما
يصرف بعضها عن مسارها الطبيعي،
وتأكيد عقد اللقاءات الدورية للتذكير
واملذاكرة حول املشتركات بين األديان
والثقافات ،ومن ّثم االنفتاح والتعاون
وال�ت�ع��اي��ش ع�ل��ى ض��وئ� �ه��ا ،م��ع ال�ت�ع��زي��ز
املستمر لكافة أساليب فهم اآلخر.

محمد بن عبد الكريم
العيىس:
أمتنى أن يتصدى
«حلف الفضول»
ملعالجة ازدراء أتباع
األديان
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التاريخ يشهد تعايش املسيحيني
واليهود يف الحوارض
اإلسالمية بأمن واستقرار
عقدت ثالث جلسات مفتوحة عقب افتتاح
اليوم الثاني ،تحدث فيها كل من الدكتور حمزة
يوسف هانسن نائب رئيس «منتدى تعزيز السلم
في املجتمعات املسلمة» ،والقس إفرايم تنديرو،
والحاخام ديفيد روزن مدير معهد عالقات األديان

الجلسات العامة
هانسن

هانسن:
نسعى إىل ثقافة
السلم والتسامح
وتعزيز السلم
املجتمعي

األنبا أنجيلوس:
الحريات والحقوق
قانون الله
واملطالبة بها
مهمة إنسانية نبيلة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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قال

الدكتور هانسن :نحن نسعى
إل � � ��ى إرس� � � � ��اء ث� �ق ��اف ��ة ال �س �ل��م
وال�ت�س��ام��ح وت�ع��زي��ز ال�س�ل��م املجتمعي،
ولكندعونيأصارحكم ّ
بأنلباملشكلة
ي�ت�م�ث��ل ب �س �ل��وك ب �ع��ض رج � ��ال ال��دي��ن،
ف �ه ��ؤالء ه ��م ال ��ذي ��ن ي�ش� �ح�ن��ون ب�س�ط��اء
الناس بالكراهية .لذلك يتعين على هذا
ّ
امللتقى أن ينشط لحث ممثلي الديانات
ع�ل��ى االن �خ ��راط ب��ال�س�ل��م .وت �ح��دث عن
ال�ب�ع��د اإلش �ك��ال��ي ،ال ��ذي يثي�ر التطرف
والغلو ،فقال :القرآن يميز بي�ن الكرامة
القائمة على ال��دي��ن وال�ك��رام��ة القائمة
ً
على األخ� ��الق ،معتبرا ّأن البشر كلهم
أب�ن��اء آدم ،أي كلهم إخ ��وة ب��ال�ض��رورة،
وع ��دم ف�ه��م ه ��ذه ال�ح�ق�ي�ق��ة ه��و أس��اس
املشاكل ،وم��ن ال يعرف ذل��ك هو الذي
يسبب األلم.

الدولي ،واألنبا انجيلوس أسقف لندن ،والقس
كريس سيبل ،والحاخام إيريك يوفي ،وماجي
صديقي ،والدكتورة أماني لوبس عضو مجلس
أمناء “منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة”،
وآخرون.

اليوم
الثاين
وذك ��ر أن��ه ت�ح��دث ذات م��رة إل��ى الشيخ
عبدهللا بن بيه ،وق��ال له أتمنى أن يمر
ي��وم م��ن دون مشاكل؛ فأجابه الشيخ:
أتريد أن تموت ،فال�حياة ال تم�ضي من
دونمشاكل،فاتعظوتعلمكيفتتفهم
طبيعة ال �ح�ي��اة وط�ب�ي�ع��ة ال�ب�ش��ر ،وهنا
يكمن دورك بتفهم هذه املشاكل وجعل
أصحابكيقتنعونبماتقتنعبهلتستمر
الحياة بسعادة.
وت��وق��ف ال��دك�ت��ور ه��ان�س��ن ع�ن��د بعض
امل��داخ��الت ،فالحظ أن��ه عندما يتقاتل
ً
املسلمون مع بعضهم بعضا ،فال ينظر
إل ��ى ن��زاع �ه��م ب��أن��ه إس ��الم ��ي أو اإلس ��الم
ب��اع�ث��ه ،ول�ك��ن ع�ن��دم��ا يحصل ن ��زاع مع
األق� �ل� �ي ��ات؛ ل ��ألس ��ف ي �ج ��ري ت �ص��وي��ره
ً
وك��أن��ه عنف إس��الم��ي؛ علما ّأن الن�زاع
ً
ف��ي ال �ح��ال�ي ��ن ل�ي��س إس��الم �ي��ا ،وإن �م��ا هو
تخلف وتطرف .والتاريخ يشهد تعايش

امل �س �ي �ح �ي �ي� ��ن وال �ي� � �ه ��ود ف ��ي ال � �ح��واض��ر
اإلسالمية بأمان واستقرار لقرون عدة
ُ
في املا�ضي ،والنماذج أكثر من أن تعد أو
تح�ضى.
إفرايم تنديرو

من جهته تحدث القس إفرايم تنديرو
ع��ن الن�زاع ف��ي الفلبين بين جب�هة م��ورو
ً
اإلسالمية والحكومة ،مؤكدا ّأن النزاع
ً
هناك ليس دينيا ،وإنما هناك في الواقع
م�ظ�ل��وم�ي��ات ،وأن� ��ه ت �ح ��اور م ��ع الجب�هة
ف�ق��ال��وا ل��ه :أن�ت��م أخ��ذت��م أرض�ن��ا بالقوة
وجعلتموها فلبينية ،فكان ردي أننا لم
ُ
ن�س��أل كمجمع كن�ضي ف��ي ه��ذه املسألة،
ول�ي��س ل�ن��ا خ �ي��ار ،وإن �م��ا ن�ح��ن معكم في
ً
ال �ب �ح��ث ع ��ن ح �ق��وق �ك��م .ول �ك��ن أح �ي��ان��ا
ت �ك��ون ال�ع�ق�ب��ات ك�ب�ي ��رة ّ
ألن ال�س�ي��اس��ة
تدفع بالنزاع ،إلى غياب أصل املشكلة،
وه��ذا م��ا يتعين على الطرفين معرفته.
وبخصوص تجربته الشخصية يقول
إن��ه على يقين ّأن ال�حوار يفتح األب��واب
امل �غ �ل �ق��ةّ ،
وأن إع� ��الن م ��راك ��ش يشكل
ّ
دفعة قوية لفتح بوابات ال�حوار ،وأنه
يتطلع إلى تشكيل نموذج مؤس�ضي دائم

مل��ؤت �م��ر واش �ن �ط��ن ي�ض�ط�ل��ع ب��ال�ت�ص��دي
للكراهية واإلقصاء والغلو والتطرف.
الحاخام ديفيد روزن

كما تحدث الحاخام ديفيد روزن مدير
ع��الق��ات األدي� ��ان ال��دول��ي ف�ق��ال “عندما
ال ن�ك��ون مخلصين ل��آلخ��ري��ن ن ��رى بهم
ً
ب �ش ��را ،أم ��ا إذا ك�ن��ا محبي�ن ومؤمني�ن
بأهمية اآلخ ��ر ف�س��وف ن��راه��م مالئكة.
ً
م�ش��ددا على ّأن معظم ال�ن ��زاع��ات تبدأ
م��ن س��وء ال�ف�ه��م .ل��ذل��ك نحن مطالبون
ب��ال �ح��وار م��ع امل�ختلفي�ن ،ف�ه��و السبيل
ال ��وح� �ي ��د ل �ل �ت �ف ��اه ��م .وه � � ��ذا ت ��دع ��و ل��ه
ال �ي � �ه��ودي��ة ك �م��ا اإلس� � ��الم ،ح �ي��ث ينص
القرآن على ّأن هللا جعل الناس «قبائل
ً
وش �ع��وب��ا ل�ي�ت�ع��ارف��وا» .وه ��ذا م��ا يسعى
إليه الشيخ عبدهللا بن بيه ،ولذلك أنا
متحمس لهذا التحالف الذي يدعو إليه.
األنبا أنجيلوس

أما األنبا أنجيلوس أسقف لندن َّ
فثمن
ً
ً
مؤتمر واشنطن عاليا ،معتبرا أنه يعبر
ع ��ن ال � �ح��ال��ة اإلن �س��ان �ي��ة واألخ ��الق �ي ��ة،
ال�تي أراده � � � ��ا هللا للب�ش�ر .والح ��ظ ّأن
ال�حق � ��وق وال�ح � � ��ري ��ات التي نعم��ل م�ن
أج �ل �ه��ا ه ��ي ف ��ي األس� � ��اس ح �ق ��وق هللا أو
ق��ان��ون هللا ،ول��ذل��ك ع�ن��دم��ا ن�ط��ال��ب بها
كممثلين ل��ألدي��ان ،فهي مهمة إنسانية
ن�ب�ي�ل��ة ،تقتض�ي أن ن�ت�ع��اون م��ن أج�ل�ه��ا.
ً
وأك ��د أن�ن��ا جميعا ن��واج��ه م�ش�ك��الت مع

الذين يتصرفون بكراهية أو بعنف أو
بتطرفّ ،
وأن الطريق الوحيد للخالص
م��ن ه��ذا ال�س�ل��وك ال�ش��ائ��ن ه��و ال�ح��وار.
ً
ً
علينا أن نقدم نموذجا حسنا للحوار.
ّ
وذك��ر بأهمية إع��الن م��راك��ش ،وكذلك
وث�ي�ق��ة ع �م��ان .ودع ��ا ال�جميع للوقوف
ض ��د ج ��رائ ��م ال �ك ��راه �ي ��ة واالض �ط �ه ��اد
العرقي والديني أينما وقعت ،وض��د أي
فئة كانت س��واء مسلمين أو مسيحيين
ً
أو يهودا.
كريس سيبل

ّ
ب� ��دوره أك ��د ال�ق��س ك��ري��س س�ي�ب��ل ،أن��ه
التقى الشيخ اب��ن بيه م��رات ع��دة ،وأنه
في كل مرة يجد نفسه مع الشيخ ،و”كأن
ص��وت هللا هو ال��ذي يجمعنا” .وأض��اف
“ما أريد أن أقولهّ ،إن املرء عندما يعتزم
ف�ت��ح قلبه ل��آلخ��ر ،فسيجد م�ن��ه امل�ث��ل،
ً
وحينها يكون التفاهم ممكنا .مما يعني
ً
أنه علينا ّأن نتذكر دائما ّأن األخ��وة في
ً
هللا هي التي تجمعنا ،فنحن جميعا أبناء
هللا وعياله.
أماين لوبس

إلى ذلك تحدثت الدكتورة أماني لوبس
عن أهمية مؤتمر واشنطن ،وما يتطلع
إل�ي��ه محبو ال�س��الم م��ن ورائ� ��ه .م��ؤك��دة
ّأن املجتمع اإلنساني بحاجة إلى تحالف
األدي� ��ان .ولكن�ها الح�ظ��ت“ :أن�ن��ا عندما
نتكلمعنالحرياتالدينية،يتعينعلينا

بداية البحث عن طريقة إلدارة التنوع،
كما ال بد لنا أن تكون لدينا اهتمامات
ً
مشتركة،وبخاصةممثلواألديانرجاال
ونساء .وإذا ما توافرت هذه العناصر؛
ح�ي�ن �ه��ا ي�س�ه��ل ال� � �ح ��وار .ول �ك��ن ال��واق��ع
بالفعل ليس كذلك ،وه��ذا ما يحتم أن
نكون على قدر من الفهم العميق للدين،
حتى نتمكن من استيعاب املختلف .كما
تحدثت الدكتورة لوبس عن تجربتها في
دع��م النساء ف��ي مجتمعها .وأش ��ارت إلى
مسألة ضرورة االنفتاح في الحوار على
ك� ّ�ل امل�س�ت��وي��ات ،س ��واء تعلقت األم��ور
ب��امل�ع�ت�ق��دات أو ال �ح �ق��وق ،ف��ال�ض��رورة
تقت�ضي التعاون بين البشر ،ألنه طريق
األمان واالستقرار ،وعكس ذلك يؤدي
إلى ال�خراب والدمار.
إريك يويف

من ناحيته تحدث الحاخام إري��ك يوفي
عن املشكالت في اليهودية ،وبخاصة ما
سماه ظاهرة عدم التسامح عند بعض
ً
ً
امل� �ج�م��وع��ات .م ��ؤك ��دا أن ��ه ك ��ان مكتئبا
ب �س �ب��ب ذل � � ��ك ،ول� �ك ��ن ح ��امل ��ا ح�ض��ر
وشارك في مؤتمر واشنطن زالت
ه ��ذه ال �ك��آب��ة ،ال ب��ل يعتقد أن��ه
أخ ��ذ ج��رع��ة ت �ف ��اؤل ،تحفزه
على العمل الحثيث من أجل
ال �ت ��وص ��ل إل � ��ى ت �ح��ال��ف ب�ي ��ن
ً
األدي � ��ان ،وأن ن�ت�ص��دى معا

ل�ك� ّ�ل األص ��وات ال �ش��اذة .وأك ��د ّأن هذه
امل �ج�م��وع��ة ال�ت ��ي تلتق�ي ال�ي� � ��وم مؤهلة
للقي � � ��امبهذاالتحالفاإلنسانيالجميل.
ك �م��ا أك� ��د ض � ��رورة أن ت � ��زول األح �ق ��اد
وال�ك��راه�ي��ة املت�راكم � � ��ة ع��ن امل��اض ��ي؛
ح �ت� ��ى ف ��ي ح� ��ال� ��ة ال� �ص ��راع اإلس��رائ �ي �ل��ي
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي؛ رغ ��م ق �س��وت��ه ،ف��امل��ؤك��د
ه� �ن ��اك إس ��رائ �ي �ل �ي ��ون وف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون
ي ��رغ �ب ��ون ب ��ال� � �ح ��وار وال� � �ح ��ل ال�س�ل�م ��ي
والتعايش بأمان .لذلك يتعين أن نقدم
لهم ه��ذا النموذج الرائع للتحالف بين
األديان .وشدد على أنه لن يقبل أن يقال
ّإن اإلس ��الم م�ت�ط��رف أو ع�ن�ي��ف ،وإن��ه
سيتصدى للمتطرفين والغوغائيي�ن
ال�ي �ه��ود ب��ال��درج��ة األول� ��ى ،و”أق� ��ول لهم
انظروا إلى إع��الن مراكش ،وابحثوا في
غوغل لتتأكدوا كيف يدين املسلمون
اإلرهاب والعنف والكراهية”.
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منتدى تعزيز السلم يقدم
رواية ورؤية اإلسـالم للسالم
والتسامح
احلمدهلل
ابن بيه:
بحثنا عن طرق لنرش
األمل بدل اليأس وعن
الرحمة بدل العذاب
واإلنسانية بدل
الوحشية

بالرجوع إىل النصوص
والتأويل املناسب
ميكن أن نتصدى
ملروجي الكراهية
واملتلبسني بلبوس
الدين

اجتامع قادة العائلة
اإلبراهيمية اليوم
ميثل تحدياً بل رفضاً
لنظرية مسؤولية
الدين عن الحروب
والخراب والدمار

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

22

وال � � �ص � � ��الة وال� � �س � ��الم
ع�ل��ى رس ��ول هللا وع�ل��ى
إخوانه من األنبياء واملرسلين.
أي �ه��ا ال �س �ي ��دات وال � �س� ��ادة ،ك ��ل ب��اس�م��ه
ً
وجميل وس�م��ه ،أحييكم جميعا ،وأود
أن أق� ��دم ل �ك��م م �ن �ت��دى ت �ع��زي��ز ال�س�ل��م،
منذ خمس سنوات انخرطنا في البحث
عن السالم وأساليب تعزيزه في العالم
اإلس��الم��ي وال �ع��ال��م ب�ش�ك��ل ع ��ام ،بحثنا
عن طرق لنشر األم��ل بدل اليأس وعن
ال��رح�م��ة ب��دل ال�ع��ذاب واإلن�س��ان�ي��ة بدل
الوحشية،في هذا الطريق أقابلكم اليوم
كإخوة وأخ��وات وزم��الء ورفقاء في هذا
الدرب.
ّ
ع�م�ل�ن��ا ف ��ي امل �ن �ت��دى ي �ق��وم ع �ل��ى ش��ق�ي ��ن:
ش��ق ي �ق��وم ب��ال�ب�ح��ث ف��ي ظ��اه��رة العنف
وج� ��ذوره� ��ا ،وآخ � ��ر ي�ت�ع�ل��ق ب ��امل �ب ��ادرات
وال �ت �ع��اون م��ع األص��دق��اء الباحثين عن
السالم.
ّ
فيما يتعلق بالشق األول فقد واجهنا
ً
ع ��دة م�ش��اك��ل ف �ك��ري��ة ،م �ث��ال ه��ل ال��دي��ن
س�ب��ب ظ��اه��رة ال�ع�ن��ف أم ال�ع�ن��ف ن��ا�ض��ئ
ع ��ن ع ��وام ��ل أخ � ��رى وال ��دي ��ن وس �ي �ل��ة؟
ف�ك�ي��ف ن�ع��ال ��ج ت �ل��ك ال ��دع ��وى؟ وك�ي��ف
ً
يكون الدين حال وليس مشكلة؟
تلك أسئلة واجهتنا ،حين توجد دعوى
ً
مظلومية ،هل السلم أوال أم العدالة؟
ّ
ل��إج��اب��ة ع ��ن ه ��ذا ن �ق��ول إن م ��ن ش��أن
الظواهر البشرية أنها ترجع إل��ى شبكة
ع��وام��ل متعددة متداخلة ومتضامنة،
وه ��ذه ال�ع��وام��ل منها م��ا ه��و م��وض��وع��ي،
وم�ن� �ه��ا م��ا ه��و ذات � ��ي ،وم�ن� �ه��ا ال�حقيقي،

وم�ن� �ه��ا ال��وه �م� ��ي ،وه� ��ذا ال �ت �ع��دد ه ��و ما
ً
ي�ج�ع��ل ال �ب �ح��ث ف ��ي ال �ظ ��اه ��رة م�ت�ش�ع�ب��ا،
وإن لل�خلفية الثقافية للمحلل دوره��ا
البارز في تحديد األسباب لترتيب نوعية
الحلول التي يتبناها .ولهذا يلزم الباحث
حينما يعالﺞ ال�ظ��اه��رة أن يسبر شبكة
األسباب ،ويفحص قوة تأثيرها ليخلص
إلى انتقاء العامل املهيمن الذي ينبغي أن
يختصبمعظماملعالجة.
ً
انطالقا من هذا الوعي بتركيب املشكل
وت �ع �ق �ي ��د ب �ن �ي �ت ��ه ،وت � ��داخ � ��ل ال �ع ��وام ��ل
ال �ط ��اردة وال� �ج��اذب��ة ف��ي تشكيل ظ��اه��رة
العنف ،مما يفرض في الحلول أن تكون
ً
هي أيضا مركبة فيها جميع املقاربات التي
تمكن من التفسير الصحيح واملعالجة
ً
ال�ق��وي�م��ة ،استص�حابا ل��ذل��ك ك�ل��ه فإننا
نعتقد مع اب��ن القيم أن العنف كسائر
أنماط السلوك واألفعال البشرية قبل
أن يتجسد في الوجود الخارجي العياني
بكسب اإلنسان ،ينشأ في نفسه ويعتمل
ف��ي خ��واط��ر ذهنه وأف�ك��اره وتتوجه إليه
إرادته وقصده.
وف��ي ه��ذا العامل الفكري بمعناه األع��م
واألشمل يمكن أن ندمج الدين في بعض
تمظهراته املنحرفة كعنصر من عناصر
ثقافة العنف .إن الديانة قد تكون أحد
امل �ب� ��ررات ل�ل�ع�ن��ف ،ول �ك��ن ه ��ذا السبب
ً
ً
غالبا ما يكون ممزوجا بأسباب أخرى
ك��اإلح �ب��اط واإله ��ان ��ة وال �ف �ش��ل ،وي�ق��وم
ً
الدين بدور مؤطر للنزاعات ،بل أحيانا
بدور مكرس للنزاعات.
وم��ن هنا يتجلى واج��ب رج��ال ال��دي��ن في

البحث في نصوصهم الدينية وتاريخهم
ً
وتراثهم ليجدوا أس�س��ا متينة للتسامح
وال� �ت� �ع ��اي ��ش ون� � �م � ��اذج م �ض �ي �ئ��ة ي�س�ه��م
إح�ي��اؤه��ا ف��ي إرس ��اء قيم الخير وال�س��الم
ف��ي ن�ف��وس معتنقي ه��ذه ال��دي��ان��ات .فإنه
ب��ال��رج��وع إل ��ى ال �ن �ص��وص وإل� ��ى ال�ت��أوي��ل
امل�ن��اس��ب وامل �ق ��ارب ي�م�ك��ن أن نتصدى
مل��روج��ي ال�ك��راه�ي��ة واملتلبسي�ن بلبوس
الدين من املجرمين.
إن ما نقوم به في منتدى تعزيز السلم هو
أن نقدم الرواية والرؤية ،رؤية اإلسالم
ً
ف��ي دع��وت��ه ل�ل�س��الم وال�ت�س��ام��ح اع�ت�م��ادا
ع�ل��ى ن �ص��وص أك �ي��دة وع �ل��ى م�م��ارس��ات
رش �ي��دة ،وع�ل��ى ال�ت��أوي��ل الصحيح ،على
عكس ال��رواي��ة امل�حرفة على ي��د الغالة
ال�خارجين على الضبط الديني والضبط
العقلي .ويجب االعتراف بأن جذور هذا
االن �ح ��راف وامل �ع ��ارف امل�س�ب�ب��ة ل��ه ليس
ب�ع�ض�ه��ا ب �ج��دي��د وإن �م ��ا ه ��و وري � ��ث فكر
كان في التراث اإلسالمي وتاريخه ،وهو
ع��الق��ة ه ��ذا ال�ف�ك��ر ب��ال�ن��ص ال�ت ��ي تتميز
َ
بحرفية في الفهم ب��ال تأويل وال تعليل،
واجتزائية في الدليل ،وفروع بال أصول،
واألخذ بالجزئيات مع إهمال الكليات.
إنه من األهمية بل من الضرورة بمكان
أن نقدم من خ��الل سلوكنا وم��ن خالل
ع��الق�ت�ن��ا م ��ع ب�ع�ض�ن��ا وع�م�ل�ن��ا امل�ش�ت ��رك
ً
ال ��دل �ي ��ل ال �ق ��اط ��ع ع �ل��ى أن � ��ه ل �ي��س س�ب�ب��ا
لل�حروب وال الكراهية ،على الرغم من
األم�ث�ل��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة وامل �ع��اص��رة األليمة
والتي حف��رت في الذاك� ��رة اإلنس�ان�ي � � ��ة.
ذك��ري��ات ك��ارث�ي��ة ،واألده ��ى م��ن ذل��ك أن

ف ��الس �ف ��ة ع �ص ��ر «ال� �ت� �ن ��وي ��ر» ج�ع�ل��وه��ا
ً
ً
ق ��اع ��دة ث��اب �ت��ة وق ��ان ��ون ��ا اج �ت �م��اع �ي��ا على
أس��اس��ه ي�ج��ب ع ��زل ال��دي��ن ع��ن امل �ج��ال
ال�ع��ام باعتباره يفرق وال يجمع ويضر
وال ينفع ويسبب الحروب.
ب��ل اع�ت�ب ��روا األخ� ��الق ال��دي�ن�ي��ة أف�ي��ون
ال�ش�ع��وب – ع�ن��د م��ارك��س  -واعتبرها
دي �ف �ي��د ه �ي ��وم ب � ��دون س �ن��د ع �ق �ل��ي ،إن
إيمانويل كانت – ال��ذي جاء إلص��الح ما
أف�س��ده ه�ي��وم ليعيد ل��ألخ��الق مكانتها،
اق�ت ��رح دي ��ن األخ ��الق أو ال��دي��ن العملي
ال � ��ذي أن � ��زل األخ� � ��الق م ��ن ال �س �م ��اء إل��ى
األرض ،م ��ن خ � ��الل م ��ذه �ب ��ه امل�ن�ط�ق��ي
املعروف.
إال أن «ك� � ��ان� � ��ت» اس� �ت� �ب� �ع ��د األدي � � � ��ان
التوحيدية الثالثة :اليهودية واملسيحية
ً
واإلس � � ��الم ،ق ��ائ ��ال إن �ه ��ا إي��دي��ول��وج �ي��ات
ً
دوغ �م��ائ �ي��ة ،ال ي�م�ك��ن أن ت �ك��ون أس��اس��ا
ل�ل�س��الم .رب�م��ا ك��ان نيتشة أكث�ر بصيرة
ع�ن��دم��ا ق ��ال ف ��ي ك�ت��اب��ه «م ��ا وراء الخي�ر
وال �ش� ّ�ر»ّ :
«إن ال��ذي��ن أوج ��دوا القيم في
البشرية قلة ف��ي ال�ت��اري��خ ومن�هم مو�ضى
وعي�ضىومحمد».
إن مؤاخذتنا ل� «كانت» يمكن أن تتمثل

فينقطتين:
َ
َ
أوالهما :أنه حكم على األديان من خالل
ممارسة بعض أتباعها ال��ذي��ن وظفوها
ً
ً
ت ��وظ� �ي� �ف ��ا س� �ي� �ئ ��ا ألغ � � � ��راض س �ي��اس �ي��ة
وتوسعيةبفهممنحرف.وهوأمرنعانيه
في عاملنا اليوم ،ونماذج نسعى جاهدين
ّ
للرد علي�ها وتفنيدها .وكان األول��ى به أن
يحكم عليها م��ن خ��الل مبادئها السامية
ونصوصها الحاكمة .ويطلب أن أذك��ر
بعض النصوص ال�حاثة على التسامح
من هذه األديان،ولنب ��دأ باملسيحية التي
ن�ف�ترض أن «كانت» يدين بها:
م ��ن ض ��رب ��ك ع �ل ��ى خ � ��دك ف ��اع ��رض ل��ه
ً
اآلخر أيضا ومن أخذ رداءك فال تمنعه
ً
ثوبك أيضا (إنجيل لوقا )29:6
ُ
ُ
َ ُ
َ
َ ً َْ
َس��الم��ا أت � � ُ�ر ُك ل��ك� ْ�مَ .س��ال ِم��ي أ ْع� ِ�ط�ي��ك� ْ�م.
َْ َ َ
ْ َ ُ ُ ََ َ
س ك َما ُي ْع ِطي ال َعال ُم أ ْع ِطيك ْم أن��ا .ال
لي
َ ْ َ ْ ُُ ُ ُ ْ َ ََ
َ
ْ
ْ
ت��ض��ط� ِ�رب ق��ل��وب��ك��م وال ت��ره��ب( .إنجيل
يوحنا )27 :14
َ ْ َ ْ ُ ْ ً َ َ َ ُ َ َّ َ
لسال ِمَ ،و َما ُه َو
فلنعكف ِإذا على ما هو ِل
َُْْ َ ْ َُ َ ْ
�ض( .رس��ال��ة بولس
ِللبني ِان بعضنا ِل��ب��ع� ٍ
الرسول إلى أهل رومية )19 :14
وف � ��ي ال� �ي � � �ه ��ودي ��ة :م� ��ا أج� �م ��ل أن ي�ق��ف
امل �ب �ش ��ر ع �ل ��ى ق ��دم �ي ��ه ف � ��وق ال� � �ج �ب ��ال،

ّ
املخبر ب��ال�س��الم ،املبشر بالخير ،املخبر
بالخالص( ..سفر إشعياء )7:52
ح��د ع��ن ال �ش��ر ،واص �ن��ع ال �خ�ي ��ر .اطلب
ال �س��الم ،واس ��ع وراءه( .س�ف��ر املزامي�ر
لداود ،إصحاح )14:33
لقمة يابسة ومعها سالم ،خير من بيت
م��آلن ذب��ائ��ح م��ع خ�ص��ام( .س�ف��ر األم�ث��ال
لسليمان ،إصحاح)17:1
وليملك في قلوبكم سالم هللا الذي إليه
دعيتم في جسد واحد ،وكونوا شاكرين.
(رسالة بولس الرسول إلى أهل كولو�ضي
)3 :15
وف��ي اإلس ��الم :ف��إن ال�ن�ص��وص اليهودية
ً
والنصرانيةاملذكورةآنفاالتعتبرغريبة
ع�ل��ى ال�ت ��راث اإلس��الم��ي ،ألن املسلمين
ً
ي�ع�ت�ب ��رون أن�ف�س�ه��م ام� �ت ��دادا ل�ل��دي��ان��ات
ال�س��اب�ق��ة ،ف�ف��ي ال �ق��رآن ال �ك��ري��مَ :
«آم � َ�ن
ول ب َما ُأنز َل إ َل ْيه من َّر ّبه َو ْاملُ ْؤم ُنونَ
الر ُس ُ
َّ
ِ ِ ِ
ِ
ُ ٌّ َ َ ِ َّ َ ِ َ َ ِ َ َ ُ ُِ َ ُ ُ َ
كل آمن ِبالل ِه ومال ِئك ِت ِه وكت ِب ِه ورس ِل ِه ال
َ
َ ُ
َُ
نف ّ ِر ُق َب ْي َن أ َح ٍد ِّمن ُّر ُس ِل ِه َوقالوا َس ِم ْع َنا
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َوأط� ْ�ع� َ�ن��ا غ� ْ�ف� َ�ران� َ�ك َر َّب� َ�ن��ا َو ِإل� ْ�ي� َ�ك امل ِصي ُ�ر»
البقرة)285( :

الدين قوة سالم
ومحبة وعامل جذب
بني املختلفني

يف اليهودية :لقمة
يابسة ومعها سالم
خري من بيت مآلن
ذبائح وفيه خصام
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ابن بيه :رجال الدين واملفكرون
والفالسفة يحملون مسؤولية
أخالقية ملواجهة املتطرفني
ويقول

قادة اإلمارات يدعون
ألفكار بناءة يف
ثقافة التسامح
والتعايش

العدالة أساس
السالم وأعىل
مراتب القيم الدينية
واإلنسانية

التعاون بني أتباع
الديانات الكربى
يقيض عىل الكراهية
والعنرصية

ال��رس��ول صلى هللا عليه
وسلم« :إنما بعثت ألتمم
ً
مكارم األخالق» فهو يقدم نفسه متمما
ً
مبتدعا ُ(ق ْل َما ُك ُ
نت ب ْد ًعا ِّم َن ُّ
الر ُس ِل
ال
ِ
َ
َ
َ ُ
َو َم��ا أ ْد ِري َم��ا ُي ْف َع ُل ِب��ي َوال ِبك ْم ِإ ْن أ َّت ِب ُع
َّ َ ُ َ َ
َ َ َّ َ
�وح��ى ِإل � َّ�ي َو َم��ا أن��ا ِإال ن� ِ�ذي� ٌ�ر ُّم ِب ٌين)
ِإال م��ا ي�
األحقاف( )9
ََ َ ْ َ ْ َ َ َُ
وفيالقرآنالكريم«والتست ِويالحسنة
َ
َ َ َّ َ ُ َ َّ
َ َ
الس ِّيئة ْادف� ْ�ع ِبال ِتي ِه� َ�ي أ ْح� َ�س� ُ�ن ف� ِ�إذا
وال
َ
َّال ِذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َع َد َاو ٌة َكأ َّن ُه َول ٌّي َحميمٌ
ِ ِ
َ
َّ
َو َما ُي َل َّق َاها إ َّال َّالذ َ
ين َ
ص َب ُروا َو َما ُيل َّق َاها ِإال
ِ ِ
ّ
ُ
ذو َح ٍظ َع ِظ ٍيم» فصلت ()35-34
إضافة إلى أن الوصايا العشر الواردة في
سفرال�خروجتعتب�رمنصميمالديانات
الثالث.
ك ��ل ه� ��ذه ال �ن �ص ��وص ت� ��رد ع �ل��ى دع ��وى
ت�ح�م�ي��ل األدي � ��ان م�س��ؤول�ي��ة ال � �ح��روب،
ً
بل اإلن�س��ان ال��ذي يفسر الدين تفسيرا
ً
خ ��اط �ئ ��ا أو ي �س �ت �ن �ج��د ب � ��ه ،أو ي�س� �خ��ره
ألغراضه هو املسؤول.
ف��ال��دي��ن ف ��ي ح ��د ذات� ��ه ي��دع��و إل ��ى ال �ح��ب
والتسامح والعفو والترابط والتكافل.
ول � �ه � ��ذا ف� � ��إن اج� �ت� �م ��اع ق � � ��ادة ال �ع��ائ �ل��ة
ً
ً
اإلبراهيمية اليوم يمثل تحديا بل رفضا
لنظرية مسؤولية ال��دي��ن ع��ن الحروب
ً
وال�خراب والدمار ،وتأكيدا أن الدين هو
السالم.
ال��وج��ه ال �ث��ان��ي :ه��و أن ق��ان��ون «ك��ان��ت»
األخالقي ليس فيه ثواب إله�ي وال عقاب،
أي ليس فيه وع��د اآلخ ��رة ،مما يجعله
قليلالجدوىفي ردعالنفوسالجامحة،
ً
وبالتالي ل��ن يحقق س��الم��ا ب��ل ه��و مجرد

اف�ت ��راض س�ع��ادة ف��ي ال�س��الم ق��د يجدها
الفيلسوف املتأمل ،ويعجز عن إدراكها
عامة الناس.
ونتفق مع الفيلسوف نيتشة في قوله :إن
الحضارة تمرض ،وأطباؤها الفالسفة،
ولكن نقول أطباؤها النخبة الواعية من
رج ��ال ال��دي��ن وال�ف��الس�ف��ة وامل�ف�ك��ري��ن،
فهم الذين على عواتقهم تقع املسؤولية
األخالقية في التصدي لهذه الظاهرة التي
أرهقت كاهل البشرية.
فال سبيل إلى الحل إال باضطالع النخبة
من العقالء والعلماء بدورهم اإلطفائي
كل من موقعه وتأثي�ره.
ل�ق��د واج �ه �ن��ا ف ��ي م�ن�ت��دى ت�ع��زي��ز ال�س�ل��م
إشكالية تقديم ال�ع��دال��ة على السلم أو
السلم على العدالة ،حيث يثور جدل لم
ينتهبعد.
ون��رج��ع هنا م��رة أخ��رى إل��ى الفيلسوف
األمل��ان��ي «ك��ان��ت» ال��ذي يستشهد ف��ي هذا
ً
ً
الجدل كثيرا به ،حيث يتحدث كثيرا عن
عدم إمكانية تحقيق السالم إال بتحقيق
العدالةالتامة.
وم��وق�ف�ن��ا ف��ي م�ن�ت��دى ت�ع��زي��ز ال�س�ل��م أن
ننظرلهذهاملسألةفيمستويين:املستوى
األول هو «السلم الدائم» وفي هذا نتفق
مع ما ذهب إليه «كانت» ،املستوى الثاني
«السلم امل��ؤق��ت» ال��ذي نعني ب��ه توقف
ال � �ح��رب وإي �ق ��اف ال �ق �ت��ل ،ف �ه��ذا أم ��ر ال
تشترط فيه العدالة التامة بل يجب أن
يتم بأسرع طريقة ممكنة ألنه بالنسبة
لنا يمثل مقدمة ضرورية للعدالة.
إنه من الطبيعي أن تكون العدالة أساس

ال�س��الم ،فالعدالة أه��م ثيمة م��ن القيم
ال��دي�ن�ي��ة واإلن�س��ان�ي��ة إال أن ال �س��الم قد
يكون نتيجة تنازالت متبادلة وقد يكون
ث�م��رة ت�ن��ازل م��ن ط��رف واح ��د ع��ن حق،
ً
ول �ه��ذا ف��ال��ذي ي��رب��ح أخ��الق �ي��ا ه��و ال��ذي
ي�ت�ن��ازل ،وق��د يخجل الظالم ال��ذي يجد
ً
نفسه مستوليا على ح�ق��وق اآلخ��ري��ن.
ونحن في منتدى تعزيز السلم خصصنا
ج��ائ��زة ال�حسن ب��ن علي عليهما السالم
الذي تنازل عن الخالفة ملصلحة السالم
ً
ً
ف��ي ق�ص��ة م�ش�ه��ورة ت��اري�خ�ي��ا ،وتشجيعا
للمبادرات التي تعزز السالم املجتمعي،
وق ��د م�ن�ح��ت ه ��ذه ال� �ج��ائ��زة ف��ي دورت�ي ��ن
ملنصات س��الم مشت�ركة بين املسلمين
واملسيحيين في مصر ووسط إفريقيا.
ف��ي ال�ش� ّ�ق الثاني م��ن عملنا ف��ي امل�ب��ادرات
والبحث عن الشركاء واألصدقاء.
في مطلع  2016اجتمع مئات من علماء
امل �س �ل �م �ي � ��ن ،وم �م �ث �ل ��ون ع� ��ن األدي � � ��ان
واألق �ل �ي ��ات ف ��ي ت�ج�م��ع ف ��ري ��د؛ ل �ت ��دارس
أح ��وال األقليات غير املسلمة ف��ي البالد
ذات األغلبية اإلسالمية بعد األح��داث
األل�ي�م��ة ال�ت ��ي وق�ع��ت ف��ي ب�ع��ض امل�ن��اط��ق.
ون �ت��ج ع ��ن ه ��ذا ال �ل �ق��اء إع� ��الن م��راك��ش
ل � �ح �ق��وق األق �ل �ي ��ات ول �ي ��س ف ��ي ال �ش��رق
األوس� � ��ط ول �ك ��ن ف ��ي ال �ع ��ال ��م ك �ل ��ه ،وق��د
استلهمنا فيه إحياء وثيقة تاريخية هي
«صحيفة امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة» ،ال�ت��ي مثلت
ّأول دس �ت��ور ف��ي ال�ع�ه��د ال �ن �ب��وي ،ينظم
العيش املشترك ،ويجسد املواطنة بين
أق��وام م��ن مختلف ال��دي��ان��ات واألع��راق
ُ
ب�ل�غ��ة ال �ع �ص��ر ،ال� ��ذي ك�ت�ب��ت ف �ي��ه .وق��د

وض��ع إع��الن مراكش األس��س املعرفية
وال�ش��رع�ي��ة إلم�ك��ان�ي��ة خ�ط��اب التعايش
امل��ؤص��ل ف��ي أف��ق امل��واط�ن��ة بي�ن مختلف
املجتمعاتاملسلمة.
ب � �ع� ��د أرب � �ع � �ي� � � ��ن س � �ن� ��ة ع � �ل� ��ى «وث� �ي� �ق ��ة
هلسنكي» ،ه��ا ه��م امل�س�ل�م��ون يقدمون
من رحم تاريخهم وثيقة لحرية التدين
وح�ق��وق امل��واط�ن��ة امل�ت�س��اوي��ة .يسعدني
ً
أن ب �ع �ض �ك��م ك ��ان ��وا ش � �ه� ��ودا ع �ل��ى ت�ل��ك
ال�ل� �ح�ظ��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة ،ل �ق��د ح �ظ��ي ه��ذا
اإلع ��الن ل�حسن ال �ح��ظ ،ب�ق�ب��ول واس��ع
م ��ن امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة وال � �ج��ام �ع��ات،
واع� � �ت � ��رف � ��ت ب� � ��ه «م� �ن� �ظ� �م ��ة ال � �ت � �ع� ��اون
اإلسالمي» في قمة إسطنبول ( 10إلى 15
إبريل .)2016
وف��ي أبوظبي عاصمة اإلم ��ارات العربية
امل �ت �ح ��دة ،ح �ي��ث ت�ن�ط�ل��ق دروب ص�ن��اع
ال �س��الم ،وح�ي��ث ت��رح��ب وت��دع��م ق�ي��ادة
ذل ��ك ال�ب�ل��د ال�ك��ري��م ك��ل األف �ك��ار ال�ب�ن��اءة
وامل � �ب� ��ادرات ال ��ري ��ادي ��ة ف ��ي ت�ع��زي��ز ثقافة
التعايش وال�ت�س��ام��ح ،استقبلنا «قافلة
ال�س��الم األمريكية» التي يقودها رج��ال
آم � �ن� ��وا ب � �ض � ��رورة ال� �ت� �ع ��اون اإلي �ج ��اب ��ي
ب�ي ��ن أت �ب��اع ال��دي��ان��ات ال�ك�ب ��رى م��ن أج��ل
التخفيف م��ن ال�ن�ب ��رة ال�ع��دم�ي��ة وإب�ع��اد
ش �ب ��ح ال� �ك ��راه� �ي ��ة وال� �ع� �ن� �ص ��ري ��ة .وق ��د
احتضنا هذه القافلة وواكبناها في جميع
ً
مراحلها ،وع�ي��ا منا بالحاجة امل��اس��ة إلى

ت�ب�ن��ي م �ق��ارب��ة ال�س�ل��م واض �ط ��الع عقالء
العالم من القيادات الدينية بدورهم في
صناعة جبهة فكرية موحدة ،وصياغة
تحالف إنساني يقوم على تفعيل دوائر
املشت�رك ��ات التي أدى تجاهله ��ا وإذك��اء
الخصوصيات عوضها إلى ما هو مشاهد
من الحروب واالقتتال.
وك ��ان ��ت م �ح �ط �ت �ن��ا ال �ث ��ان �ي ��ة ف ��ي ال ��رب ��اط
ع ��اص� �م ��ة امل� �م� �ل� �ك ��ة امل � �غ� ��رب � �ي� ��ة ،ح �ي��ث
ال�ت�ح��ق ب��ال�ق��اف�ل��ة مجموعة ج��دي��دة من
الحاخامات والقساوسة واألئمة ،وكان
ل��رس��ال��ة ج��الل��ة امل �ل��ك م�ح�م��د ال �س��ادس
األثر البالﻎ في تشجيع هذه املبادرة.
اجتماعنا هنا هو تتويج لهذه اللقاءات

واملشاورات ،لألهداف التالية:
ً
أوال :لتأكي ��د م��ا ت� ّ�م حتى اآلن م � � � � � � � ��ن
ذل � ��ك ال �ع �م ��ل ال � ��رائ � ��ع ،ال� � ��ذي ت �م �ث��ل ف��ي
إرادة التعايش السعيد ،وب�ن��اء جسور
ال �ص��داق��ة وامل �ح�ب��ة ب�ي ��ن رج ��ال العائلة
اإلب��راه �ي �م �ي��ة ون �س��ائ � �ه��ا ،ال ��ذي ��ن آم �ن��وا
ب��ال�ق�ي��م امل�ش�ت ��رك��ة ،وآم �ن ��وا ب ��أن إع ��الء
ق �ي �م��ة اإلن � �س � ��ان أه � ��م ب� ��ره� ��ان ع �ل ��ى م��ا
يتشاركون فيه من قيم اإليمان ،فنحن
نهنئكم على ه��ذا العمل ،ونهن�ئ أنفسنا
ً
بأننا كنا شهودا أو كنا شركاء.
ً
ث��ان �ي��ا :ل�ن�ت��ذاك��ر ح ��ول إم�ك��ان�ي��ة تحويل
النتائج اإليجابية إلى عمل دائ��م يؤسس
ل �ن �م ��وذج ل �ي��س ف �ق��ط ب �ي� ��ن أت� �ب ��اع ه��ذه

الديانات ،الذين ّ
نود أن ينخرطوا في هذا
العمل ،وأن يتأملوا في الروح التي دفعت
أهله للقيام بما قاموا به ،وأن يشاركوا
ب��أف �ك��اره��م وب��دع��وات � �ه��م اإلي �م��ان �ي��ة؛ بل
ً
نموذجا ّ
لكل أتباع الديانات
أن يكونوا
والفلسفات.
ً
ث ��ال� �ث ��ا :إلظ� �ه ��ار ال ��دي ��ن ك �ق ��وة ل�ل�س��الم
وامل�حبة وع��ام��ل ج��ذب بي�ن املختلفين،
ول�ي��س ع��ام��ل ح ��روب ،وإث �ب��ات ّأن ذل��ك
ً
ممكن فعال ،فديناميكية املحبة تتغلب
ع �ل ��ى ال� �ك ��راه� �ي ��ة ،ف��امل � �ح �ب��ة وال� �س ��الم
وال �ص��داق��ة ،ه��ي رسالتنا إل��ى البشرية،
وهي شعارنا.
ً
راب �ع ��ا :أن ن��وس��ع آف ��اق م �ب��دأ ال�ت�ع��ارف
والصداقة والتعايش السعيد؛ لتتحول
إل � ��ى ع �م��ل إن �س ��ان ��ي م� �ي ��دان ��ي؛ مل �س��اع��دة
امل ��ر�ضى واملحتاجين؛ باعتب� ��ار ذل��ك من
صميم موروثنا الديني .وبهذه املناسبة
ي� �س ��رن ��ي أن أع � �ل� ��ن م� � �ب � ��ادرة «إط � �ع� ��ام
ال�ط�ع��ام» للمحتاجين م��ن ك� ّ�ل األع ��راق
واألدي� � � � � ��ان ،ن �س �ت �ض �ي �ف �ه��م ع �ل ��ى م ��ائ ��دة
العائلة اإلبراهيمية؛ ّ
ألن ه��ذه امل�ب��ادرة
ً
إض��اف��ة إل ��ى أن �ه��ا ع�م��ل خ�ي��ر ،ف��إن�ه��ا أي�ض��ا
سنة أبينا إب��راه�ي��م عليه ال�س��الم ،فقد
ك��ان يطعم الضيف كما ج��اء في القرآن
ُ
َََ
�م«،ول��ق� ْ�د َج � َ�اء ْت ُر ُس��ل� َ�ن��ا ِإ ْب� َ�ر ِاه�ي� َ�م
ال�ك��ري�
�ال َس � َ�ال ٌم َفماَ
ب� ْ�ال� ُ�ب� ْ�ش� َ�رى َق� ُ�ال��وا َس� َ�ال ًم��ا َق � َ
َِ َ َ
ل ِبث أن َج َاء ِب ِع ْج ٍل َح ِن ٍيذ» (هود.)69 -

سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي أمني عام منتدى تعزيز السلم فــــــــــــــــي املجتمعات املسلمة

تعاون األديان يشكل سدا ً منيعاً ضــــد الكراهية وخطاب العنف والتطرف

إعالن مراكش يهدف إىل اإلعالء من شـــــــــــــأن اإلنسان يف كل مكان
ً
تشاء إرادة الرب جل في عاله أن نجتمع في هذا املحفل الكريم ،تتويجا ملسار سديد ،من األفكار واللقاءات والورش
العلمية واملنهجية للخروج من أزمة البشرية الراهنة إلى فضاء التسامح والتعايش واألخوة اإلنسانية.
فلقد كان إعالن مراكش في يناير 2016م الذي نظم بشراكة بين منتدى تعزيز السلم برئاسة معالي الشيخ عبد هللا بن
بيه ،وبين اململكة املغربية ممثلة في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بها ،خطوة أولى في هذا املسار ،وقد خلف هذا
ً ً
اإلعالن صدى عامليا قويا ،بسبب أنه إعالن واقعي وعملي يهدف إلى اإلعالء من شأن اإلنسان في كل مكان ،وهدفه
أن تجتمع القلوب والنوايا الطيبة واملبادرات البناءة لبناء صرح السلم في النفوس واألذهان ،وتقوية السياج الذي
يحصن املجتمعات واألمم من أصحاب الفكر املأزوم املتطرف بمختلف أنواعه ومجاالت حركته.

الكعبي:

هدفنا اجتامع
القلوب والنوايا
الطيبة لبناء
رصح السلم
يف النفوس
واألذهان

تقوية السياج الذي
يحصن املجتمعات
واألمم من أصحاب
الفكر املأزوم
املتطرف مبختلف
أنواعه ومجاالت حركته

إن
األديان فاعل
أسايس يف
تعزيز السلم

نتطلع لحلف
فضول جديد بني
األديان لتحقيق
الوئام والسالم
وخري اإلنسان

نقدم للعامل
النموذج الحضاري
للتعايش والتعاون
عىل الوجود
والبقاء

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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منتدى تعزيز السلم أتبع إعالن
مراكشبخطواتعمليةفاعلة،
ف �ف��ي م��اي��و  2017اح�ت�ض�ن��ت أب��وظ�ب ��ي
القافلة األمريكية األولى للسالم ،حيث
استقبل م�ن�ت��دى ت�ع��زي��ز ال�س�ل��م رئ��اس��ة
وأمانة عامة مجموعة مهمة من األحبار
والقساوسة واألئمة الذين تداولوا على
م��دى ث��الث��ة أي ��ام أن�ج��ع ال�س�ب��ل لتحقيق
ال�ت�ع��اون بي�ن األدي ��ان لتعزيز ال�س��الم،
وق� ��د ك ��ان ��ت ن �ت��ائ��ج ه� ��ذه االج �ت �م��اع��ات
إيجابية مهدت ألن تحتضن العاصمة
امل �غ ��رب �ي ��ة ال� ��رب� ��اط ف� ��ي أك �ت ��وب ��ر 2017
ال �ق��اف �ل��ة األم��ري �ك �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ل�ل�س��الم،
ً
ً
التي ضمت ع��ددا أكبر مما كان متوقعا
م��ن املشاركين م��ن أت�ب��اع أدي ��ان العائلة
اإلب��راه �ي �م �ي��ة ال �ث��الث��ة ،ل�ي�ك��ون م�ؤتمر
واشنطن ال��ذي يجمعنا ال�ي��وم التتويج
العملي ملسار هذه الجهود الطيبة.
ل �ق��د أث �ب ��ت ال ��واق ��ع أن األدي � � ��ان ف��اع��ل
أس��ا�ض��ي ف��ي تعزيز ال�س�ل��م ،وأن تعاونها
ً
ً
يمثل س��دا منيعا ض��د ثقافة الكراهية
وخ �ط ��اب ال�ع�ن��ف وال �ت �ط ��رف ،وه ��و ما
ي �س �ت��وج��ب أن ت �ت �ك��اث��ف ج �ه ��ود ع�ق��الء
األدي � ��ان لتشييد ل�ب�ن��ات ه ��ذا ال �ص��رح،
حفظا لإنسان واألديان واألوطان على
ً
حد س��واء ،ليكون ه��ذا التعاون واقعا
ً
حقيقيا يسعى إل��ى البحث عن املشترك
ف ��ي أف ��ق إق ��ام ��ة ت �ح��ال��ف ل�ل�ق�ي��م وح�ل��ف

اإلبراهيمية حينما تتصالﺢ وتتصافح
تستطيع تعزيز روح السالم في العالم،
وتسهيل سلوك طريق العدالة والخير
ً
ومعالجة املظالم واملظلوميات انطالقا
م� ��ن ال �ق �ي ��م امل� �س� �ت ��وح ��اة م� ��ن األدي � � ��ان
متمثلة في التسامح ،وقبول االختالف
والتعددية،والتواصلوالتعاون.
السيدات والسادة :

ً
فض��ول عامل�ي يكون مرجعا للعالم كله،
ً
ً
ً ً
ونموذجا دينيا وحضاريا وإنسانيا يثبت
أن اإلرادة ال �ق��وي��ة وال �ن �ي��ة ال �ص��ادق��ة
واإليمان بالسالم والجهد الفاعل أركان
ه ��ذا ال�ع�م��ل ال ��ذي ي ��أوي إل �ي��ه الجميع،
واملظلة التي يستظل بها  ،وهو ما خلصنا
إليه في امللتقى الرابع الذي نظمه منتدى
تعزيز السلم بأبوظبي في ديسمبر 2017

تحت عنوان« :السالم العالمي والخوف
م � ��ن اإلس � � � � ��الم :ق� �ط ��ع ال � �ط� ��ري� ��ق أم � ��ام
ال�ت�ط��رف» ،وال ��ذي أك��د أن أم ��ام أدي��ان
ال�ع��ائ�ل��ة االب��راه�ي�م�ي��ة ت �ح��دي��ات كبي�رة
تجب مواجهت�ها القتراح حلول إبداعية
تستثمر فيها مشتركات العدل والتنمية
االقتصادية والسلم االجتماعي في أبعد
ال�حدود ،وه��ي متطلبات يجب أن تتبوأ

أع�ل��ى سلم أول��وي��ات العالم م��ع وض��وح
في الرؤية يبعد شبح الحروب العبثية،
ولن يتحقق ذلك إال من خالل مقاربات
ج ��دي ��دة ف ��ي ع��الق��ة أت �ب ��اع ه ��ذه ال�ع��ائ�ل��ة
فيما بينهم ،قوامها القبول باالختالف
ب��دل النقد واالت�ه��ام املتبادل ،وتحالف
الجميع ل�خدمة اإلن�س��ان ،ونحن ندعو
ً
إلى هذه املبادرة إيمانا منا بأن الديانات

إن األن �ب �ي ��اء وال ��رس ��ل ج � ��اؤوا ب��رس��ال��ة
ال�س��المَ ،
وح� ٌّ�ق على أتباعهم أن يكونوا
ً
دعاة سالم ورحمة ،أن يكونوا أنصارا
للمظلومين ،وأن يكونوا حماة لإنسان
واألدي � ��ان ،وأن يستلهموا م��ن سيرهم
ومبادراتهم،ولذلكنجتمعاليوملنقدم
ل�ل�ع��ال��م ال �ن �م��وذج ال� �ح�ض��اري للتعايش
ً
وال�ت�ع��اون على ال��وج��ود وال�ب�ق��اء ،رفعا
للظلم ،ومواجهة للكراهية والتطرف،
معتمدين على ما في كتب أدي��ان العائلة

اإلب ��راه� �ي� �م� �ي ��ة م � ��ن ن � �ص� ��وص داع� �م ��ة
وم�ق��وي��ة وم�ع�ي�ن��ة ع�ل��ى ب�ل��وغ امل�ق�ص��ود.
إننا نطمح إلى أن نصل إلى حلف عالمي
لألديان ملا نملك من إمكانيات التعاون
والتعايش ما يمكن أن نقدم من خالله
ً
حلوال واعية بالواقع العالمي وتركيباته
امل� �ع� �ق� ��دة وم �ت �غ �ي � ��رات ��ه وإك � ��راه � ��ات � ��ه،
ن�س�ت�ث�م��ره��ا إلح� ��داث األث ��ر ال�ص��ال ��ح في
ال �ن �ف ��وس وال �ع �ق �ل �ي��ات ف ��ي ه� ��ذا ال �ع��ال��م
ال � ��ذي ت �ت��الط��م ف �ي��ه أم� � ��واج ال�ت�ك�ت��الت
ً
اامل �ت �ص��ارع��ة ،وذل� ��ك ب ��أن ي �ك��ون تكتال
ي�ج�م��ع وال ي �ف��رق ،ي �ق��ارب وال ي�ب��اع��د،
يوحد وال يشتت ،يبشر وال ينفر.
إن دول� ��ة اإلم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل�ت�ح��دة
ً
ق �ي��ادة وم�ج�ت�م�ع��ا ت�ع�م��ل ع�ل��ى أن ي�ك��ون
ً
ال �ت �س ��ام ��ح س � ��ائ � ��دا ب �ي� ��ن امل � �ج �م��وع��ات
الدينية والعرقية واللغوية التي تعيش
ع �ل ��ى أرض � �ه� ��ا ،وم � ��ا ف �ت �ئ��ت ت�ش��ري�ع��ات�ه��ا
ومؤسساتها الرسمية وغي�ر الرسمية

ومبادراتها اإلقليمية والدولية والعاملية
ً
تؤكد توجهها في ه��ذا االتجاه استثمارا
لهذا التنوع في املنطق الديني واإلنساني
ال � � ��ذي ن �ع �ت �ق��د أن � ��ه ع ��ام ��ل م �ح �ف ��ز إل ��ى
التعارف والتعايش .وإن منتدى تعزيز
ماض في ترسيخ هذه االختيارات
السلم ٍ
من خالل مقارباته وأطروحاته الفكرية
والعلمية والدينية املتميزة التي مكنته
ً
م��ن أن ي�ك��ون ح��اض��را ب��رؤي�ت��ه ومنهجه
ال�س�ل�ي��م وف �ك ��ره ال��رص �ي� ��ن وم �ب��ادرات��ه
القوية في أهم املحافل الدولية.
ً
وخ �ت��ام��ا أرج ��و أن ن ��رى ح�ل��ف فضول
ً
ج��دي��دا  ،ل�ل��وئ��ام وال�س��الم السعيد بين
األديان  ،يستلهم جوهر الدين الصحيح
في الديانات لتحقيق التعايش ،وعمارة
األرض ب�ق�ي��م ال �خ�ي ��ر وال � �ج �م��ال ،ونبذ
ال �غ �ل��و وال� �ت� �ط ��رف ،وم �س� ��ح ت��داع �ي��ات
اإلس��الم �ف��وب �ي��ا ،وك� ��ل أش �ك ��ال ال�ت�ن��اب��ذ
ً
الديني ،ذلك الحلف سيكون بحق يوما
ً
ً
مشرقا وسعيدا في تاريخ اإلنسانية.
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ما خفي أكرث مام تدركه األبصار أو تعقله البصائر

عبقرية الجرأة
وإرشاقات الفكر أم رس الكرامات
وغوايات السحر؟

بقلم :محمد وردي

ابن بيه ميثل
الجرأة النادرة عىل
مساءلة املعروف
ومراجعة املألوف

الشيخ زايد
شيد اإلمارات عىل
اإلخاء والسناء
واأليادي البيضاء

دولة اإلمارات خيمة
للتعايش تستظل
بفيئها اإلنسانية
قاطبة

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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هل

ه ��ي إح� ��دى إش ��راق ��ات ال��وع��ي
اإلن �س ��ان � ��ي ال� � �خ ��ال � ��دة ،ال� � �ت ��ي
ت � ��رس � ��م ع � ��الم � ��ات وض � �ي � �ئ� ��ة ،وت �ش �ك ��ل
منعطفات ح ��ادة ف��ي م �س��ارات ال�ت��اري��خ،
ف �ت �غ �ي��ر األق � � � ��دار وامل � �ص� ��ائ� ��ر ،وت �م���ض��ي
ب �ه��ا إل ��ى ُس � ُ�ب � ِ�ل ال ��رش ��اد وال � �س� ��داد ،على
ط ��ري ��ق خ � ��الص ال �ب �ش ��ري ��ة م� ��ن آف��ات � �ه��ا
ال �ف �ت��اك��ة وأم ��راض �ه ��ا ال �ق��ات �ل��ة ،أم أن �ه��ا
ع�ب�ق��ري��ة ال � �ج��رأة ال �ن ��ادرة ع�ل��ى م�س��اءل��ة
امل� � ��أل� � ��وف وم � ��راج � �ع � ��ة امل � � �ع� � ��روف م��ن
األف � �ك � ��ار وامل� �س� �ل� �م ��ات وامل� �ط� �ل� �ق ��ات أو
ال�ي�ق�ي�ن�ي��ات ال��دغ �م��ات �ي��ة ال �ع �م �ي��اء ،ال�ت��ي
ت�س�ت�ق��ي ن�س�غ�ه��ا م��ن ال�ن�ق��ل ال� � َ�ح��رف��ي ،أو
الببغائيات امل�ت��وات��رة؛ م��ن دون مراعاة
لشروط االستنباط وأحكام ومتغيرات
ال��زم��ان وامل �ك��ان ،أو بمعنى أك�ث ��ر دق��ة،
ت�س�ت�م��د وع�ي�ه��ا م��ن "ال� َ�ح��رف �ي��ة ف��ي الفهم
وال �ت��أوي��ل؛ م��ن دون ت�ع�ل�ي��ل ،وال�ج��زئ�ي��ة
ف��ي ال��دل�ي��ل ،وال��وق��وف على ال�ف��روع من
دون أص��ول ،وأخذ بال�جزئيات وإهمال
ً
الكليات" ،فيصير الخير ش��را ،والعدل
ً
ظ�ل�م��ا ،وال��رح �م��ة ق �س��وة ،وامل� ��ودة ري��اء
وج �ف��اء ،وت �س��ود ال�ك��راه�ي��ة واألح �ق��اد،
وي �س �ت �ش��ري ال �ع �ن��ف ،وت�ن�ت�ش��ر أس �ب��اب
ال�ف�ن��اء ف��ي مختلف األرج ��اء ،كما ال��وب��اء
في األع��وام الحصباء ،فينقطع الرجاء،
ويعم البالء ،وتستحيل حياة الناس إلى
ش�ق��اء م��ا ب�ع��ده ش �ق��اء ،ك�م��ا ه��و حاصل
ف��ي ح��واض��ر ال �ع��رب وب ��الد امل�س�ل�م�ي��ن في
الزمن الراهن؟.
ه � ��ل ه � ��ي م� �ص ��ادف ��ة أن ي �ل �ت �ق��ي ال �ت ��ائ ��ه

بالدليل؛ من دون جهد ودون عناء ،أو
أن يجد ال ��دواء ك��ل عليل؛ بغير ثمن أو
ش��راء ،أم أنها معجزة تهدي ال�ض��ال إلى
س ��واء ال�س�ب�ي��ل؛ ب�ط��رف��ة ع�ي ��ن ،وتحطم
ً
خبط عشواء ما ك��ان اسمه مستحيال،
ف��ال يبقى ذك��ر للع�جب أو الغضب ،وال
للتعب أو العتب؟.
رب�م��ا ه��و ك��ل ذل��ك ،ورب�م��ا م��ا خفي أكثر
ب�ك�ث�ي ��ر م�م��ا ت�ع�ق�ل��ه ال�ب�ص��ائ��ر أو ت��درك��ه
األب�ص��ار؛ إذ عندما يأتي رج��ل من طينة
أخ��رى ،من خميرة مختلفة ،بل عجينة
ال تشبه غ�ي��ره��ا ..رج��ل ال ينتمي إل��ى هذا
ال ��زم ��ان ،ال� ��ذي ان�ق�ط�ع��ت ب��ه ال�ح��رك��ة،
َّ
ف�ق��ل��ت ال �ب��رك��ة ،ك�م��ا ي �ق��ول��ون ،وث�ق�ل��ت
وطأة ال�خوف على الكبار قبل الصغار،
وض� ��اق� ��ت ال ��دن� �ي ��ا ع �ل ��ى ال �ح �ك �م ��اء ك�م��ا
األش�ق�ي��اء؛ بسبب ال�ع�ن��ف وق�ل��ة ال��وف��اء
وانعدام الرجاء ..رجل ال يشبه الرجال
ب��أي ح��ال م��ن األح � ��وال ،ف�ه��و م�س�ع��ود،
م�ح�ف��ود ،م��رف��ود؛ بعناية م��ا بعدها وال
قبلها عناية؛ وكأنه من أهل الكرامات،
وق � ��د ف �ت ��ح ع �ل �ي��ه ص ��اح ��ب ال �ف �ت��وح��ات
ً
ف�ت�ح��ا م��ن ع �ن��ده ،ف��راح��ت الكلمة لديه
تستحيل إل��ى ف�ك��رة طيبة ،وال�ف�ك��رة إلى
ورشة للمحبة ونبذ ال�خصام ،والورشة
إل��ى ن�هر ه ��ادر ب��راي��ات ال�ت�س��ام��ح وب�ي��ارق
السالم والوئام ،عنوانه «منتدى تعزيز
ال�س�ل��م ف��ي امل�ج�ت�م�ع��ات امل�س�ل�م��ة» .وم��رة
أخ��رى أح��اط��ت ب��ال��رج��ل عناية صاحب
العناية ،فتلقفته بكريم رعايتها ،مدينة
اس �م �ه��ا م ��ن ج �م �ي��ل ْ
وس �م �ه ��ا ،أب��وظ �ب��ي،

ً
ال �ت��ي ك��ان��ت ف ��ي ب��داي �ت �ه��ا م� � ��وردا ل�ع�ط��اش
ً
الريم ،فصارت موطنا لألصل الكريم؛
ب��ل دول ��ة ق��ام��ت م��دام�ي�ك�ه��ا ع�ل��ى اإلخ ��اء
والسناء واأليادي البيضاء ،دولة غرس
في�ها الباني واملؤسس زاي��د ال�خي�ر بذرة
ال � �س� ��الم ،ف �ن �م��ت أص ��ول �ه ��ا وت �س��ام �ق��ت
ف ��روع �ه ��ا ،ح �ت� ��ى ص � ��ارت خ �ي �م��ة ل�ي�س��ت
ً
ألرت� � � ��ال ال� � �ك � ��رام ،أو م� � � ��الذا ألس � ��راب
ال�حمام واليمام فحسب ،وإنما صارت
واحة تستظل بفيئ�ها اإلنسانية قاطبة،
ف��اج �ت �م��ع ف�ي� �ه��ا م ��ن ك ��ل أم� ��ة م ��ن األم ��م
ط �ي��ف ،وم ��ن دي ��ان ��ات األرض وال�س�م��اء
أط � � �ي� � ��اف؛ ح� �ت � � ��ى ص � � � ��ارت ك � �م� ��ا ق� ��وس
ق��زح؛ يجمع ك��ل األل ��وان ،ع��اش��وا ف�ي�ها
متآزرين ،متوادين ،متحابي�ن ،متآخي�ن؛
ب�ن�ع�م��ة األم � ��ن واألم � � ��ان واالس� �ت� �ق ��رار،
وف��ازوا بكل أسباب النجاح واالزده��ار.
وه � �ك� ��ذا ت � ��واف � ��رت األس� � �ب � ��اب ،ف��أع �ل��ن
الرجل الصال�ح من هذه األرض الطيبة؛
ف��ي ملتقى امل�ن�ت��دى األول" ،ال �ح��رب على
ً
ال�حرب لتكون النتيجة سلما على سلم"،
ّ
فلبى النداء كوكبة من العقالء ،األنقياء،
األصفياء ،والحت تباشير السالم؛ حتى
ص��ارت أشبه بشقشقة الفجر وترانيم
الضياء.
وان� �ع� �ق ��د م �ل �ت �ق ��ى امل� �ن� �ت ��دى ال� �ث ��ان ��ي ف��ي
أب � ��وظ �ب��ي م� ��رة أخ� ��رى ،وج� ��اءت الكلمة
الطيبة ه��ذه امل��رة جهورة؛ تنادي بأعلى
ال �ص��وت ،ال�ت�ص�ح�ي��ح وال�ت��أص�ي��ل ،وم��ن
ث��م تجديد ال�خ�ط��اب ،بالتأويل الفقهي،
وال�س�ن��د ال�ش��رع��ي ،وال�ت��أص�ي��ل العلمي،

امل�س�ت�ن�ب��ط م ��ن روح اإلس � ��الم وج��وه��ر
ال�س��الم ف��ي ال�ح��دي��ث وأم ال�ك�ت��ابَّ .
فشع
َ
األم ��ل ،وك� ُ�ب� � َ�ر ال �ح�ل��م ،وت�ع��ال��ى ال��رج��اء،
ف �ج��اء ال�ف�ت��ح م ��رة أخ� ��رى ،وك ��ان م�ي��الد
«إع � � ��الن م ��راك ��ش ال �ت ��اري �خ � ��ي» ،ال ��ذي
دع�م�ت��ه دول ��ة اإلم � ��ارات ب��ال �ش��راك��ة مع
اململكة املغربية ،حيث أكد اإلعالن بما
ال يقبل ال�ش��كّ ،أن اض�ط�ه��اد األق �ل�ي��ات
الدينية ،وك�اف�ة أش�كال ال�عدوان عليها،
ه ��و م�خال�ف ل �ق �ي��م اإلس�الم م ��ن ك��ل
الوجوه .وهو ال يحم�ي حقوق األقليات
ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط ف�ح�س��ب ،وإن�م��ا في
ُ
العالم كله .وق��د استلهم الرجل امل �لهم
ف ��ي ص�ي��اغ��ة اإلع � ��الن "ص�ح�ي�ف��ة امل��دي�ن��ة
امل � �ن� ��ورة" ،ال �ت� ��ي م�ث�ل��ت أول دس �ت ��ور في
العهد النبوي ،ينظم العيش املشترك،
ويجسد املواطنة التعاقدية بين أق��وام
م � ��ن م �خ �ت �ل ��ف ال � ��دي � ��ان � ��ات واألع � � � � ��راق.
ً
واض �ع ��ا األس� ��س امل �ع��رف �ي��ة وال�ش��رع�ي��ة
إلم�ك��ان�ي��ة خ�ط��اب ال�ت�ع��اي��ش امل��ؤص��ل في
أف��ق امل��واط�ن��ة ب�ي��ن مختلف املجتمعات
امل �س �ل �م��ة .وه �ك ��ذا ص � ��ار؛ ب �ع��د أرب�ع�ي ��ن
سنة على "وثيقة هلسنكي"؛ للمسلمين
وثيقة لحرية التدين وحقوق املواطنة
ال� �ت� �ع ��اق ��دي ��ة ،ت �ق ��دم �ه ��م ل ��ألم ��م ب �ن � ّ�دي ��ة
حقوقية متكافئة.
وم ��رة أخ ��رى ت�ف�ع��ل ال �ك��رام��ات فعلها،
فينتشر إع��الن م��راك��ش ،وي��ذي��ع ذك��ره،
وي �ت� ��ردد ص ��داه ف��ي امل �ش��ارق وامل �غ��ارب،
وي�ج��د ال�ق�ب��ول واالس�ت�ح�س��ان؛ ل��درج��ة
جعل بعضهم يتساءلون َّ
عمن وراءه؟.
ف � �ق� ��ال ل� �ه ��م ق � ��ائ � ��ل :مل� � � ��اذا ال ت ��دع ��ون ��ه
وتسمعون منه؟ .وبالفعل جرت دعوته
ً
رس �م �ي��ا إل ��ى «ص ��الة ال�ش�ك��ر ال ��وط�ن ��ي»،
ال�تي ينظمه � � ��ا الكونغرس بعد انتخابات
ال ��رئ ��اس ��ة األم ��ري �ك �ي ��ة ،ف��أل �ق��ى ال��رج��ل
ال �ص��ال��ﺢ ال �ك �ل �م��ة ال �ط �ي �ب��ة ،وه ��و اع �ت��اد
كلما سنحت ل��ه ال�ف��رص��ة ف��ي امللتقيات
ال��دول �ي��ة ،أن ي��دع��و أول ��ي بقية م��ن أه��ل
السالم إل��ى كلمة س��واء ،فسعت الكلمة
ال�ط�ي�ب��ة م�س��اع�ي� �ه��ا ،واس �ت �ح ��وذت على
اهتمام ال�ع�ق��الء ،فلبوا ال�ن��داء ،وج��رت
املقادير بالنقاش حول إعالن مراكش؛
حتى استقرت النية على تشكيل "قافلة
السالم األمريكية" ،فضمت في مرحلت�ها

رجل من أهل الكرامات محفود مرفود
بعناية صاحب الفتوحات العلوية

األول � ��ى ،م�م�ث�ل��ي ال ��دي ��ان ��ات اإلب��راه�ي�م�ي��ة
بأكبر عشر م��دن ف��ي ال��والي��ات املتحدة.
وك � ��ان � ��ت ح � ��اض � ��رة ل� �ل ��دع ��م ك �ع �ه ��ده ��ا،
أب��وظ � � �ب ��ي ،ع��اص�م� � ��ة دول� � ��ة ال�ت�س��ام � ��ح،
ح �ي��ث ت�ن�ط�ل��ق دروب ص �ن ��اع ال �س ��الم،
وحيث ترحب وتدعم قيادة ذل��ك البلد
ال�ك��ري��م ك��ل األف�ك��ار ال�ب�ن��اءة وامل �ب��ادرات
ال ��ري ��ادي ��ة ف ��ي ت �ع ��زي ��ز ث �ق ��اف ��ة ال �ت �ع��اي��ش
وال �ت �س��ام��ح ،ف��اس�ت�ق�ب�ل��ت ال�ق��اف�ل��ة ،ال�ت��ي
يقودها رج��ال آم�ن��وا ب�ض��رورة التعاون
اإلي�ج��اب��ي ب�ي��ن أت �ب��اع ال��دي��ان��ات ال�ك�ب��رى،
من أجل التخفيف من النبرة العدمية،
وإب� �ع ��اد ش �ب��ح ال �ك��راه �ي��ة وال �ع �ن �ص��ري��ة.
وق ��د اح�ت�ض��ن ال�ق��اف�ل��ة "م�ن�ت��دى تعزيز
السلم في املجتمعات املسلمة"؛ برئاسة
ال ��رج ��ل ال �ص��ال� ��ح ،ال �ش �ي��خ ع �ب ��دهللا ب��ن
ب � �ي� ��ه ،ف ��أع� �ط ��اه ��ا ك � ��ل وق � �ت� ��ه وخ ��ال ��ص
جهده ،وواكبها في جميع مراحلها ،رغبة
ً
وإص � ��رارا م�ن��ه ف��ي ت�ب� ّ�ن��ي م�ق��ارب��ة ال�س�ل��م،
واض�ط��الع ع�ق��الء ال�ع��ال��م م��ن ال�ق�ي��ادات
ال ��دي �ن �ي ��ة؛ ب� ��دوره� ��م ف ��ي ص �ن ��اع ��ة ج�ب�ه��ة
فكرية موحدة ،وصياغة تحالف يقوم
على تفعيل دوائر املشت�ركات اإلنسانية.
وم �ض � ��ى ق �ط ��ار ال �ق ��اف �ل ��ة ،ف�ت�ض��اع��ف

ّ
جندها ،وص��اروا يمثلون أكبر عشرين
م��دي�ن��ة أم��ري�ك�ي��ة ،ف��ي محطتها ال�ث��ان�ي��ة في
ال ��رب ��اط ،وق �ب��ل أن ت�ت�ج��ه إل ��ى محطتها
ال�ث��ال�ث��ة ف��ي واش �ن �ط��ن ،ص ��ارت ال�ق��اف�ل��ة
ت�ض��م ممثلي ال��دي��ان��ات اإلب��راه�ي�م�ي��ة في
أك�ب ��ر أرب�ع�ي ��ن م��دي�ن��ة أم��ري�ك�ي��ة .وك��ان��ت
ال�ح��اض�ن��ة ف��ي ك��ل ه��ذه امل �ح�ط��ات ،دول��ة
اإلم� � � � ��ارات ال �ع ��رب �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة ،ك��ان��ت
ح ��اض ��رة ل �ل��دع��م وال ��رع ��اي ��ة؛ ل�ل�ت��أك�ي��د
ً
م�ج��ددا لجند القافلة؛ ب��أن إع��الء قيمة
اإلنسان أهم برهان على ما يتشاركون
ً
فيه من قيم اإليمان ،وتأكيدا لإنسانية
أجمع بأن ديناميكية املحبة تتغلب على
الكراهية ،فاملحبة والسالم والصداقة،
هي رسالتنا إلى البشرية ،وهي شعارنا في
منتدى تعزيز السلم ،وحاضنته دول��ة
اإلمارات ،وقيادتها الرشيدة.
َُ
وه �ك ��ذا خ��ل �ص��ت ال �ق��اف �ل��ة إل ��ى «إع ��الن
واشنطن» بب�ركة الشيخ عبدهللا بن بيه،
الذي أطلق «مؤسسة حلف الفضول»
ً
للتحالف بي�ن األدي��ان في العالم ،فضال
ع��ن ت�ك��وي��ن "م�ج�ل��س دول ��ي" م��ن ق�ي��ادات
دي�ن�ي��ة م�ت�ع��ددة االن �ت �م��اءات وال�خب�رات
ل��دع��م ال ��وس ��اط ��ات ،وف ��ض ال �ن��زاع��ات،

وإط �ف��اء ح��رائ��ق ال� �ح��روب ،ون ��زع فتيل
الفتن والصراعات الطائفية والعرقية.
هذا إضافة إلى مبادرة "إطعام الطعام"
على امل��ائ��دة اإلب��راه�ي�م�ي��ة ،الت�ي قبل أن
يكتمل إعالن�ها تضاعفت مأدبتها بالتمام
وال � �ك � �م� ��ال ،ف � �ص� ��ارت م� �ل� �ي ��اري وج �ب��ة
غ��ذائ�ي��ة؛ للمحتاجين ح��ول ال�ع��ال��م من
كل األديان واألعراق واألمم.
م��ا يعني أن "ح�ل��ف الفضول الجديد"،
م�ه�م�ت��ه أن ي � �ه��دي اإلن �س��ان �ي��ة "خ��ارط��ة
ط� ��ري� ��ق"؛ ل �ص �ن��اع��ة ث �ق ��اف ��ة ال �ت �س��ام��ح،
وت�ع��زي��ز امل�ش�ت ��رك��ات ،وت��رس�ي��خ السلم
العالمي.
وب �ع��د ،أل�ي�س��ت ب��رك��ة ال��رج��ل ال�ص��ال��ﺢ،
َّ
ه��ي ال�ت��ي ح��ل��ت على «إع ��الن واش�ن�ط��ن»،
وق �ب �ل ��ه «إع � � ��الن م ��راك ��ش ال �ت ��اري �خ ��ي»،
وأع�ط�ت �ه�م��ا ه ��ذا ال��زخ��م ال ��دول ��ي؛ ببعد
إنساني رهيف ،شفيف مدهش ،يمثل
غواية للمخيال اآلدم��ي ،تجعل الفطرة
ال�س��وي��ة تستفيق م��ن رق��اده��ا العميق،
بل تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهما
ً
من كل فج عميق؟ .أليس هذا غيضا من
فيض صاحب الكرامات ،يهب�ها من يشاء
من عباده الصالحين؟
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ع��ن الشيخ زاي��د ب��ن سلطان آل ن�هيان أم��ر شائق
وم �م �ت ��ع؛ ب� ��ل ج� � ��ذاب إل � ��ى أب� �ع ��د ح� � ��دود ال �غ ��واي ��ة
ً
املعرفية ،على ّ
كل املستويات العلمية والفلسفية واإلنسانية عموما.
وب �ق��در م��ا ت �ه��وى ال�ن�ف��س ،وت�م�ي��ل إل ��ى اإلب �ح ��ار ف��ي ف �ض ��اءات وع��وال��م
ش�خصية زاي ��د ،امل �ط��رزة ب��األس�ئ�ل��ة واألخ �ي �ل��ة ،امل�ت�م��اه�ي��ة بالدهشة
واملفاجآت؛ بتناغم س�حري أخاذ ،يصعب الفكاك بين�هما ..وبقدر ما
تتوق ال��روح إلى الغوص ف�ي نسﻎ فكر زاي��د ،وارتياد مواطن خب�رته
وتراكم معرفته ..وبقدر ما يرمح العقل وراء نداءاته ال�خفية ،املجللة
بالحيرة والسطوة ،اآلتية من زمن األصالة ،زمن التقاليد الرفيعة،
التقاليد املدوزنة بمقاييس دقيقة ،رقيقة ،تقاليد مموسقة؛ بمعايير
رشيقة ،أنيقة ،وكأنها ترانيم ال�حقيقة ،الحقيقة الناهضة من قلب
ً
الصحراء ،باسقة ،باهرة ،دائما وأب��دا؛ ساطعة في نواميس الزمان،
وروح املكان .وأما نواميس الزمان ،فهي مسطورة منذ األزل في كتاب
التحدي ،تحدي ال��رم��ل ،الرمل ال�خادع في مرونته وليونته ،البارع
في قسوته وجبروته ،املتسربل بالنور والنار في عي�ن الظهي�رة؛ حتى
ً
ً
أط��راف الن�هار .وف��ي راب�ع��ة األس ��رار؛ تجد شيئا م��ن ه��ذا ،وكثيرا من
ذاك ،وربما البعض من ذينك وذي��اك ،تجده كله؛ إش��ارات ،عالمات
محفورة على جبين زاي��د ،يقرؤها القارئ بفلسفة الرمل ،ويعرفها
َْ
العارف بأسرار الصبر .وأم��ا تحدي امل� ّ�ح� ْ�ل ،فهو تحدي تلك ال��روح،
الروح املجبولة بالكرامة والشهامة ،الروح العفوية ،املطرزة باإلباء
وال �س �خ��اء ،ال ��روح ال �ف��وارة ب�ع�ب��ق ال�ص� �ح��راء ،ال ��روح امل� ��وارة ب��دم��اء
األنبياء ،ال��روح املحروسة بالديانات وآخ��ر ال��رس��االت منذ أن َرش� َ�د
َ
اإلنسان ،وظهر الحق وبان ،فكان الفيصل بين املدين والديان .تجد
ً
ً ً
كل هذا وأكث�ر ..في جلباب زايد ،خبيئا حينا ،وضيئا في معظم األحيان.
لذلك ،بقدر ما تحلو الكتابة عن الشيخ زايد ،وتحلو ..وتحلو ..إال أنها
في الواقع؛ تكاد تكون عصية؛ ّ
ألن الكتابة عن رجل بمثل هذه القامة،
شامخة بتواضعها وبساطتها وعفويتها ،كما هي متعالية بعزتها وهيبتها
وسطوتها ،هي أصعب من النقش على جبين الشمس ،فالرجل حالة،
تتجدد كل هنيهة ،وفي كل مرة تنفرج الحالة عن هالة ،مشبعة بالخير
وال �ج�م��ال وال�ف��رح وامل �س��رة ،تتلوها ه��ال��ة ،مترعة بالصفاء والنقاء
والب�هاء .مما يجعل الكتابة ع��ن زاي��د مسألة ليست يسيرة ،ب��ل ربما
تكاد تكون مغامرة عسي�رة ،وقد تكون مغامرة محفوفة باملفاجآت،
وال تخلو من عجلة ،والعجلة طيش ،والطيش ال يخلو من رعونة أو
ً
نزق ،والن�زق ليس محمود العواقب أحيانا!.
زايد رجل ُي�هاب ،فهو مهاب ،وهو إهاب ممتلئ ،يصفح عن املثالب،
ويطفح باملراتب ،وينضﺢ بالرغائب ..إهاب مختلف عما هو معروف
أو م��أل��وف ،إه��اب يفيض باملكرمات ،وال�خصال الحميدة ،واآلي��ات

الحقيقة الناهضة من قلب الصحراء
وروح املكان محفورة عىل جبني زايد
الرشيدة ،تلك اآليات اآلتيات من أغوار عميقة ،بل قيعان ﺳحيقة،
آي��ات متدفقات س�ن� ً�اء وث �ن� ً�اء ،متفجرات ك�ب��ري� ً�اء وض�ي��اء ،آي ��ات ،كما
ال�ي�ن��اب�ي��ع ال�ب�ك��ر ،ف�ي��اض��ة ف��ي ال� ُ�ع�س��رة ك�م��ا ال� ُ�ي �س��رة ،ف��ي ال�ج�ف��اف كما
الغيمة ،ف��ي ال�ن��ور كما العتمة ،ف��ي العطاء كما ال��رج��اء ،ف��ي ال�ش� ّ�ﺢ كما
ُ
السخاء ،في ال� ِ�ش� َّ�دة كما ال��رخ��اء .فالرجل ي�هاب ،وه��و مهاب من هذا
االمتالء ..امتالء ما جاءت بمثله العقائل ،وال جادت بمثله الفضائل
من قبل أو بعد.
زاي ��د اإلن �س��ان ب�ن�ظ��رة م��ن ب�ع�ي��د ،ه��و ب ��دوي؛ ب�ك��ل مقاييس األص��ال��ة
البدوية الرفيعة ،يحب أهله وشعبه ،كما يحب نفسه أو ولده ،فالكل
أس��رت��ه ،وال�ك��ل ع��زوت��ه وع�ت��رت��ه ،فهو م�ق��دود م��ن لظى ال��رم��ل وصهد
الظهيرة ،اب��ن عبقرية الص�حراء ،سليل جدلية «م�ك��ارم األخ��الق»،
وريث فلسفة «محاسن األعمال» واألفعال قبل األقوال .لذلك ،زايد
ً
رب أسرة ،قبل أن يكون زعيم دولة .وكلما اقتربت قليال وتأملت في
ثنايا شخصية زايد ،تأخذك ال�حي�رة ،ويدهمك الت�ردد ،وربما تقعدك
ً
الدهشة ع��اج��زا عن اإلت�ي��ان بنبأ جديد؛ إذ كيفما التفت إليه؛ َيب�هر
ال�ع�ي��ون ،وي��ده��ش ال�ع�ق��ول ،ف�ه��و ف��ي الفلسفة أو ال�ح�ك�م��ة؛ إن�م��ا هو
نجيب لبيب .ولذلك سموه «حكيم العرب» ،وفي السياسة هو أريب
عجيب؛ فهو لم يهندس أفضل اتحاد وطني إماراتي في املنطقة كلها،
فحسب ،وإنما عبر به إلى بر األمان؛ وسط أمواج متالطمة من الفتن
اإلقليمية واألط �م��اع ال�خ��ارج�ي��ة؛ ب�ج�س��ارة ال�ف��رس��ان وحنكة ال��رب��ان
املاهر .وفي البناء واإلعمار ،فهو رقيب حسيب ،حيث أسس املداميك
األول� ��ى؛ ألف�ض��ل تنمية ش�ه��دن��اه��ا ف��ي ال�ع�ص��ر ال�ح��دي��ث .أم��ا ف��ي ال�ج��ود
والسخاء فهو كما قال الشاعر:
ف� � � �ت � � � � � � ��ى ت � � � � �ف � � � � ��رق األم� � � � � � � � � � � � � � ��وال م � � � � � ��ن ج � � � � � � � ��ود ك � �ف � ��ه
ك� � � �م � � ��ا ي� � � � �ف � � � ��رق ال� � � �ش� � � �ي� � � �ط � � ��ان م � � � � ��ن ل � � �ي � � �ل� � ��ة ال� � � �ق � � ��در
ه�ك��ذا ه��و زاي ��د ،م��لء السمع وال�ب�ص��ر؛ ْإن غ��اب أو ح�ض��ر .وه��و ّ
كل
متكامل ،ال يقبل ال�ف�ك��اك ،منسجم م��ع مكوناته وتطلعاته ،متناغم
بحكمته ومعرفته ،بعلمه وسليقته ،ال تتناقض بداوته مع أصالته،
وال أصالته مع حداثته .هذا هو زايد اإلنسان .وهو ما يحتم القراءة
املتأنية ،التي تليق في ثقافة زايد اإلنسان ،وهو ما نحتفي به في مجلة
«تعايش» في «عام زايد».

املحرر
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لقاء األخيار وتالقح األفكار عىل
أرض التسامح وعاصمة السالم

ه��ي م�ح��ض ص��دف��ة أن نحتفي ب��إط��الق م�ج�ل��ة “ت �ع��اي��ش” في
مستهل “ع ��ام زاي� ��د” ،أم أن�ه��ا ص��دف��ة م �ق��درة بعلم اليقين،
ً
ً
مرسومة ببهجة النور على الجبين ،ربما تذوي حينا ،أو تغيب أحيانا،
إال أنها تبقى ساطعة على مر السنين؛ ألنها تمثل عالمات صادقات ألهل
الخير والبركة ،تباشير موضوعة وأخ��رى مرفوعة إلى عليين؛ وكأنها
مشيئة األقدار أن تجمع القلوب والعقول ولو بعد حين ،فتلتقي على
كلمة طيبة ،م��داره��ا الرحمة وال�ع��دل وال�ك��رام��ة وال�ح��ري��ة ،ومرماها
اإلنسان في كل مكان أو زمان؛ بل اإلنسانية جمعاء؛ من دون كراهية
نبذ ،من دون تمييز بين جنس وعرق ولون أو دين.
أو إقصاء أو ٍ
هكذ هو ح��ال وم��آل املغفور له الشيخ زاي��د بن سلطان آل نهيان؛
عندما أس��س دول��ة اإلم ��ارات العربية املتحدة على ق��واع��د التعايش
اإلنساني السعيد ومداميك التسامح األخ��الق��ي الرشيد .وه��و ما وقع
عليه قلب وعقل معالي الشيخ امل�ق��اص��دي ،العالمة عبدهللا ب��ن بيه؛
عندما أراد هللا ل��ه أن يم�ضي على خطى زاي��د الخير ف��ي ترسيخ ثقافة
التعايش وتعزيز رسالة السالم؛ بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية
الشريفة ،كما جاءت في روح اإلسالم الصحيح ،فاختار أبوظبي ،أرض
ً
التسامح ،عاصمة صناعة الوئام والسالم؛ منطلقا ملشروع “منتدى
تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة” .فالشيخ زايد رحمة هللا عليه أراد
دول��ة اإلم ��ارات أن تكون واح��ة وارف��ة ال�ظ��الل ،يستظل بفيئها الزائر
العابر أو املقيم ،يقصدها املتعب ف�ي��رت��اح ،ويهنأ بالصالح وال�ف��الح
والنجاح ،ويرتادها الباحث عن حلم وأمل جديد ،فيجد ما يريد؛ بل
أكثر مما تشتهي النفس وتطمح إليه ويزيد ،بل أراده��ا زاي��د الخير أن
تكون دوحة رياء ،غناء ،فيحاء ،تتضوع بقيم الخير والجمال واملسرة
َ
ً
على مر األزم��ان ،أن تكون عنوانا لألمن واألم��ان ،وملتقى جميع ا ِملل ِل
ً
وال ِن َحل ومختلف العقائد أو األدي��ان؛ بل م��الذا لكل بني اإلنسان .أما
الشيخ امل�ج��دد ع�ب��دهللا ب��ن بيه ف ��أراد أن ت�ك��ون رس��ال��ة امل�ن�ت��دى ،بناء
اإلنسان ،وترشيد األديان ،وحماية األوطان ،أو بمعنى آخر :االحتفاء
ب��اإلن �س��ان ،وازده � ��ار ال �ع �م��ران ،وص�ن��اع��ة ال��وئ��ام وال �س��الم ،وحماية
مستقبل البشرية من آفات الكراهية وبالء الخصام؛ من أجل عمارة
األرض بالخير والجمال ،وتوريثها لألجيال املقبلة عامرة زاهرة .فالتقى
ال��رج��الن ال�ف��اض��الن ،العلمان ال��رائ��دان ف��ي رح ��اب املحبة وال�س��الم،
فطرة الخلق ودي��دن اإلن�س��ان ،وك��ان��ت الثمرات يانعات طيبات على
مدى السنوات األربع من عمر املنتدى ،التي بدأت بإعالن الحرب على
ً
ال�ح��رب لتكون النتيجة سلما على سلم ،وت��وال��ت بتصحيح املفاهيم

منتدى تعزيز السلم إحدى الثمرات
اليانعات من بستان زايد الخري
وتأصيل ثقافة السالم في اإلسالم ،ومن ثم النهوض بمشروع تجديد
َُ
الخطاب اإلس��الم��ي ،واستعادة البعد اإلنساني املغ َّيب أو املختطف
ً
من الخطاب والشخصية العربية واإلسالمية عموما ،فقدم املنتدى
أول��وي��ة السلم على ال �ع��دل ،كما حسم بالتأصيل ال�ش��رع��ي والبحث
العلمي أن مفهوم “دول��ة الخالفة” أو “الحكم اإلس��الم��ي” أو “الدولة
اإلس��الم�ي��ة” صيغة غير ملزمة للمسلمين ،وأن ال��دول��ة الوطنية هي
مسلمة؛ بحكم فقه املصالﺢ وعموم املقاصد ..وم��ن ثمرات املنتدى
ً
اليانعات أيضا ،كان “إع��الن مراكش التاريخي” ،ال��ذي فصل بمسألة
ً
ح�ق��وق األق�ل�ي��ات الدينية ف��ي ال��دي��ار اإلس��الم�ي��ة ،مستلهما “صحيفة
املدينة املنورة” ،التي وضعها الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم في
صدر اإلسالم األول ،وتعتبر أول ميثاق إنساني يتناول مفهوم املواطنة
ال�ت�ع��اق��دي��ة ،بأفضل صيغة أخ��الق�ي��ة ودي�ن�ي��ة ممكنة ،ف��الق��ى اإلع��الن
ً
ً
قبوال واستحسانا واسعين على مختلف الصعد العربية والدولية،
وه��و األم ��ر ال ��ذي م�ه��د مل �ب��ادرة أك�ب��ر وأع �ظ��م بفضل م��ن هللا سبحانه
وتعالى وحسن رعايته ولطيف عنايته ،فجاء تشكيل “قافلة السالم
األمريكية”؛ برعاية مباشرة من “منتدى تعزيز السلم في املجتمعات
املسلمة” ،ودعم غير محدود من دولة اإلمارات العربية املتحدة ،التي
استضافت محطتها األولى في أبوظبي في مايو  ،2017ومحطتها الثانية في
الرباط في أكتوبر  ،2017و”مؤتمر واشنطن” في فبراير  ،2018حيث
َّ
هلت على البشرية تباشير مرحلة جديدة في مسيرة اإلنسانية؛ بإعالن
ميالد “حلف الفضول العالمي” للتحالف بين األدي��ان ،وهو سابقة ال
نظير لها في التاريخ اإلنساني ،حيث جمع منتدى تعزيز السلم؛ برئاسة
معالي الشيخ عبدهللا بن بيه أديان العائلة اإلبراهيمية على كلمة سواء،
تعطي اإلنسان قيمته ،التي أرادها له الخالق ّ
جل جالله .وهو ما يتناغم
م��ع ج��وه��ر دول��ة اإلم ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،كما أسسها املغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،ويترجم استراتيجية قيادتها الرشيدة
بأياد بيضاء ،ونوايا معطاء ،وعزيمة وإرادة
في صناعة الوئام والسالم؛ ٍ
ال تكل من العطاء وال تمل من السخاء..

املحرر
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نشأ الشيخ زاي��د بن سلطان آل نهيان منذ طفولته في أج��واء متسامحة ال تعرف التعصب ,وكانت رؤيته,منذ
نقي ًا كالنبع الصافيْ .
ّ
هللا,جياش العاطفةّ ،
ّ
أظفاره,تعبر عن سالمة فطرته ّ
وبقدر
النقية .لذا كان  ,رحمه
نعومة
ّ
ما كان متدفق املشاعر ،سامي الوجدان ،كان عميق الفكر واسع اإلدراك ،شديد الوعي.
ارتبط اإلسالم في ّ
تصور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمشروع نهضوي استطاع أن يصنع حضارة عظيمة
انتشرت في أرج��اء املعمورة ,وكان الشيخ زايد ينظر إلى تلك الحضارة بوصفها حضارة متسامحة ،ال إفراط
ّ
فيها وال تفريط ،تقوم على التوازن الدقيق بين الروح واملادة من أجل بناء اإلنسان ّ
املتمدن لهذا كان يؤمن بأن
النهضة هي فعل تطوير وإصالح ملختلف جوانب الحياة من أجل بناء واقع جديد.

صنع حضارة عظيمة انترشت يف أرجاء املعمورة

وعي الشيخ زايد بالتسامح يصدر عن
معرفة بالذات والتاريخ والهوية
اإلسالم

د.عيل بن متيم
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ن اآلخر رشط
زايد يرى أ ّ
مل لألنا ورشيك
مك ّ
يصعب إلغاؤه أو
االستغناء عنه

كما ظ��ل الشيخ زاي��د
ي� ��رى “ :ال ي �ت �ن��اف��ى مع
ّ
ال �ح �ض��ارة وال� ّ�ت �ق��دم ألن ��ه دي ��ن ح�ض��ارة
وع�ل��م ون�ه�ض��ة ب��ل ّإن تعاليمه ه��ي ّ
قمة
الحضارةوالعلوم”.
من ّ
يتتبع رؤية الشيخ زايد عن اإلسالم،
ي �ج��د ّأن � ��ه م��رت �ب��ط ع �ل��ى ن �ح��و ج ��وه � ّ
�ري
ب�ف�ك��رة ال� ّ�ت �ق� ّ�دم ال �ت��ي ت�ب�ل��ورت ف��ي عصر
التنوير وحملت في ّ
طياتها تنامي النزعة
اإلنسانية ال�ت��ي تعلي م��ن ش��أن اإلن�س��ان
ً
وت �ج �ع �ل��ه م ��رك ��ز ال� �ك ��ون ب��وص �ف��ه ذات � ��ا
ع��اق�ل��ة ،ل�ك� ّ�ن ال�ش�ي��خ زاي ��د ك��ان يحرص
تتم عملية ّ
على أن ّ
التقدم من منظوره
املتوازن .يقول:
ّ
“إن الدين اإلسالمي الحنيف يدعو إلى
ّ
ال�ت�ق� ّ�دم وي�ح��ث عليهُ .وي �ن��ادي بالعدالة
ال �ت��ي ه��ي أس ��اس ك��ل ت �ق � ّ�دم .ك�م��ا ّأن هللا
ف��ي كتابه الكريم ي��أم��ر بالعمل .والعمل
ّ
ه ��و ط��ري��ق ال �ت �ق ��دم .إن �ن ��ا ش �ع��ب ي��ؤم��ن
باهلل ويؤمن بدينه الحنيف ،ال تعارض
بين ال��دي��ن اإلس��الم��ي وال�ت�ق��دم” .يصدر
الشيخ زاي��د ف��ي ه��ذه ال��رؤي��ة ع��ن ّ
تصور
ح�ض� ّ
�اري ي��رى ّأن على ال�ت�ق� ّ�دم املنشود
أن ي�ج�م��ع ب�ي��ن امل � ��ادة وال � ��روح وال�ع�ل�م��يّ
ّ
ّ
واإليماني ،جمع توازن واتساق .ومثلما
ّ
العربية أن تجمع
استطاعت الحضارة
ب�ي��ن اإلن �ج ��از امل � � ّ
�ادي ال�ض�خ��م واألب �ع ��اد
ّ
الفكرية واألخ��الق� ّ�ي��ة ،ك��ان الشيخ زايد

ي ��ؤم ��ن ّأن ف ��ي م� �ق ��دور األم � ��ة أن تفعل
ذل ��ك ف��ي ه ��ذا ال�ع�ص��ر م��ن خ ��الل رؤي�ت��ه
ّ
ّ
الوسطية التي تمثل التوازن بين الثابت
ّ
واملتغير واألصيل واملعاصر واملحافظة
وال�ت�ج��دي��د؛ ل�ه��ذا ك��ان ي��رى ّأن اإلس��الم
ّ
يجسد فعل ال�ت�ق��دم ال ��ذي يعني تجاوز
ّ
الواقع املتردي للوصول إلى واقع أفضل.
ظ � ّ�ل ال�ش�ي��خ زاي� ��د ي �ص��در ع ��ن اح�ت ��رام
ً ً
ً
وديناّ ،
وظل يؤمن
لإنسان لونا ولسانا
ّأن االخ �ت��الف ال�ع��رق��ي ال يشكل ق��اع��دة
ألف �ض �ل � ّ�ي ��ة أو دون � � ّ�ي � ��ة ،ف �ه ��و اخ �ت ��الف
ّ
ي�ت�ج��ل��ى داخ� ��ل أس� ��رة إن �س��ان� ّ�ي��ة واح� ��دة.
ّ
ف��ال�ت�غ��اي��ر واالخ �ت ��الف ي�ش��ك��الن ق��اع��دة
ال�ح�ي��اة ف��ي املجتمعات اإلن�س��ان�ي��ة ،وه��ي
قاعدة ّ
عصية على التجاوز ،ألنها أساس
التنوع الفكري والثقافي ،لذلك كان من
الطبيعي أن يدين الشيخ زاي��د “التمييز
ّ
ال�ع�ن�ص��ري ب�ك��اف��ة أش�ك��ال��ه” وأن “ينظر
ّ
كافة بعين واحدة ،عين ّ
املحبة
إلى البشر
واألخوة”.
ظ��ل الشيخ زاي��د يدعو إل��ى البحث عن
ّ
القيمية واألخ��الق� ّ�ي��ة املشتركة
الجوامع
ال�ت��ي ت�ق��وم عليها ال�ع��الق��ات بين املؤمنين
ّ
ّ
التعصب الذي
برب واحد واالبتعاد عن
ينبني على رفض اآلخر ورفض االعتراف
به .وقد ّ
عبر الشيخ زايد عن رفضه للظلم
ال��ذي يقع على الناس بصرف النظر عن
عقائدهموألوانهم،فقال:

ّ
“إن ش��ري�ع��ة هللا ف ��ي خ�ل�ق��ه ت�ق���ض��ي ب��أن
ي�ق��ف ال �ق� ّ
�وي إل ��ى ج��ان��ب ال�ض�ع�ي��ف وأن
ّ
يذود عن املظلوم ويصد الظالمّ .
فالقوة
ال تمنح للعبث والطيش بل إلحقاق الحق
وردع الظلم .وليس من املعقول أن يبقى
الحظر على املظلوم بينما يرتع الظالم في
ع��دوان��ه وبطشه».يصدر الشيخ زاي��د في
ّ ّ
بأن التسامح أو
هذا كله عن إيمان راﺳﺦ
السماحة هي جوهر اإلس��الم “فاإلسالم
ً
الحقيقي هو السماحة ،ال يحمل حقدا
ً
وال بغضا للبشر ،اإلسالم مثلما هو سمح
ّ ّ
للبشرية ك��ل�ه��ا بقناعاته.
ف��ي ذات ��ه ،س�م��ح
وهذا هو اإلسالم الصحيح (…) فال يمكن
ّ
البشرية بعنف؛ ألن
أن يواجه اإلس��الم
ذل��ك غير موجود في كتاب هللا وتفسيره
واضﺢ”.
م ��ن ي �ق��رأ ت� �ص � ّ�ورات ال �ش �ي��خ زاي� ��د ب�ه��ذا
ّ
ال �خ �ص��وص ي ��رى ّأن ال��ت �س��ام��ح ال يعني
القبول السلبي أو االض �ط��راري باآلخر
ك�م��ا ك ��ان ال �ح��ال ف ��ي ال�ت�س��ام��ح االوروب� ��ي
ّ
في عصر النهضة  ,بل إن��ه ي��رى ّأن اآلخر
ش � ��رط م �ك � ّ�م��ل ل ��ألن ��ا وش ��ري ��ك ي�ص�ع��ب
إل �غ ��اؤه أو االس�ت�غ�ن��اء ع �ن��ه .ف ��”اإلس ��الم
ه��و دي��ن التوحيد وال��وح��دة والسماحة
والسالموالعفو”.
ّ
ّإن وعي الشيخ زايد بالتسامح يدل على أنه
يصدر عن معرفة بالذات والتاريخ ّ
والهوية
ً
ً
ثم معرفة اآلخر تاريخا وفكرا وثقافة.
ان�ط�ل��ق ال�ش�ي��خ زاي ��د م�ن��ذ أن ت��ول��ى حكم
ال�ع�ي��ن ع ��ام  1946إل ��ى أن ل�ق��ي وج ��ه رب��ه
ف ��ي ن��وف�م�ب��ر ع ��ام  2004م ��ن منطلقات
للتسامح .وق��د أدرك منذ شبابه ّ
أهمية
ال�ع�ف��و وال�ص�ف��ح وال�ت�س��ام��ح .ف�ك��ان يمدّ
ي��د ال�ع��ون وال�ص��داق��ة إل��ى الجميع .وظ� ّ�ل
ً
حريصا على أن ي��ردم ه� ّ�وة الخالف بين
املتخاصمين ،وبقي ،وهو داعية الوحدة
ً
مؤمنا ّ
بالتنوع ،ألنه يثري الحياة
األكبر،
ويعود على الناس بالنفع والخير ،وكانت
ّ
مقولته “أش� ّ�ق��اء ف��ي أس��رة واح ��دة” تمثل
ال �ت �ن� ّ�وع ف��ي ال��وح��دة أو ال��وئ��ام ف��ي سياق
ّ
التعدد .ومنذ أن تولى الشيخ زاي��د حكم
أبو ظبي عام  ،1966ورئاسة الدولة عام
ً
ً
 1971ل��م يعد التسامح واج �ب��ا أخالقيا
ّ
ّ
وقانونية.
سياسية
عنده،بلصارمسألة
لقد استطاع الشيخ زاي��د أن يبني دولة

ح��دي�ث��ة ،ي�ت��واف��ر فيها التعليم الحديث
والتقنية املعاصرة في ّ
ّ
شتى مناحي الحياة
وتتوافر فيها اإلدارة الحديثة ،والحركة
ال �ع �م��ران� ّ�ي��ة ال �ق� ّ
�وي��ة وال �ط ��رق ال�ح��دي�ث��ة
واملستشفيات والجامعات.
ّإن الشيخ زاي��د اب��ن ال�ح�ض��ارة العربية
اإلس � ��الم � �ي � ��ة ف � ��ي م ��وق �ف �ه ��ا م � ��ن اآلخ � � ��ر.
وامل �ت �ت �ب ��ع ل� � �ح � ��وارات ال �ش �ي ��خ زاي � � ��د م��ع
ّ
ّ
ّ
والعلمية
الفكرية
الشخصيات
مختلف
واإلع��الم� ّ�ي��ة وال�س�ي��اس� ّ�ي��ة ،يكتشف أنّ
ال�ه� ّ
�وي��ة ال�ث�ق��اف� ّ�ي��ة ال�ت��ي ك��ان ال�ش�ي��خ زاي��د
ّ
ي �ص��در ع�ن�ه��ا م�ت�ف��ت�ح��ة ،ت��ؤم��ن ب��ال�ت�ب��ادل
الثقافي ،ويمكن تلخيص مجمل حواراته
فيالقضاياالتالية:
العربيةاإلسالميةّ
ّ
إبرازأهميةالحضارة
وطبيعتها املتسامحة ،في إطار رؤية نقدية
تسعى إل��ى ع��دم التقليد بل إل��ى االستلهام
واالب �ت �ك��ار.إب��راز ال�ج��وام��ع املشتركة بين
ال �ث �ق��اف��ات واألخ � ��الق وال�ع�ق��ائ��د.ت�ع�م�ي��ق
املصالﺢ املشتركة في االقتصاد والتنمية
والتكنولوجيا.التأكيدعلىقيماالعتدال
وال �ت �س ��ام��ح وال �ت �ن ��وع ال �ث �ق��اف��ي وح �ق��وق
اإلن �س ��ان.إث ��راء ال�ث�ق��اف��ة ال �ح� ّ
�واري��ة التي
تقوم على عدم رفض اآلخ��ر ،واالنفتاح
علىالحضاراتوعدمالتقوقعواالختباء
وراء وجهات نظر متطرفة وجامدة.
وق � ��د ظ� ��ل ال �ش �ي ��خ زاي� � ��د ي ��دع ��و ع �ل �م��اء

الدين إلى بناء تصور لإسالم يقوم على
التسامح ونبذ العنف واالرهاب:
“إن ال��واج��ب يحتم ع�ل��ى أه��ل ال�ع�ل��م أن
يبينوا للناس جوهر اإلس ��الم ورسالته
العظيمة بأسلوب يليق بسماحة الدين
منذ تويل الشيخ
ال�ح�ن�ي��ف ،ال ��ذي ي�ح��ث ع�ل��ى ال��دع��وة إل��ى
زايد الحكم مل تعد
سبيل هللا بالحكمة واملوعظة الحسنة،
حتى يستجيب الناس ويواجهوا اإلرهاب ثقافة التسامح مجرد
باسم الدين والقتل باسم ال��دي��ن” وقد واجب أخالقي وإمنا
سارت دولة االم��ارات على خطى القائد هي قاعدة سياسية
امل� ��ؤس� ��س  .ف� �ص ��ارت واح � ��ة ل�ل�ت�س��ام��ح
وقانونية
والتعايش السلمي بين مختلف االدي��ان
واالع � ��راق الن �ه��ا ت��رت�ك��ز اح �ت��رام التنوع
وم�ح��ارب��ة ثقافة الكراهية كما تجلى في
استحداث وزارة للتسامح  .لقد كانطلق
الشيخ زايد من نظرة مستقبلية ترى أن
الهوية الثقافية
دولة اإلمارات العربية املتحدة ستكون
التي يصدر عنها
مجتمعا آم �ن��ا ا ال م �ك��ان ف�ي��ه ألي تمييز
الشيخ زايد تقوم
على أس��اس ال��دي��ن أو ال�ع��رق أو الجنس
أو ال� �ل ��ون.وق ��د س �ن��ت ال ��دول ��ة ق��وان �ي��ن
عىل إبراز الجوامع
وت �ش ��ري �ع ��ات ت �ض �م��ن ك ��رام ��ة اإلن �س ��ان
املشرتكة بني
وح �م ��اي �ت ��ه م� ��ن أي ان �ت �ه ��اك ��ات ك �ق��ان��ون
الثقافات واألخالق
مكافحة التمييز والكراهية الذي يق�ضي
ب �ت �ج��ري��م األف � �ع� ��ال امل ��رت �ب �ط ��ة ب � � ��ازدراء
والعقائد
األدي � � ��ان وم �ق��دس��ات �ه��ا وم �ك��اف �ح��ة ك��اف��ة
أش�ك��ال التمييز ون�ب��ذ خ�ط��اب الكراهية
عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
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ً
الثقافة بمعناها األكث�ر ش�م��وال ه��ي أس��اس ال�ع�م��ران وازده ��ار اإلن �س��ان .وباملعنى الفلسفي ه��ي ال��وج��ه األكثر
ً
جماال للحضور اإلنساني؛ بمواجهة القباحة والعسف والظلم والتوحش .ومن ضمن معانيها ما هو مختلف
ً
عن الطبيعة ،أي ما هو مكتسب؛ وليس فطريا .وفي علم االجتماع تعرف الثقافة؛ بأنها ّ
كل ما هو مشترك بين
الجماعة ،أو ما ّ
يوحد بينهم .مما يعني أن الثقافة نشاط إنساني ،هدفه املزيد من أنسنة اإلنسان ،وتجميل وجه
ِ
ال��وج��ود ،حسبما يقول الفالسفة واملفكرون على م� ّ�ر التاريخ .وع� َّ�رف��ت «اليونسكو» في ع��ام  1985مصطلح
ّ
«الثقافة» ّ
بأنها «جميع معارف اإلنسان املتعلقة بالطبيعة واملجتمع» .ما يعني أن الثقافة نشاط مكتسب،

زايد البدوي الذي أمسك بروح الحداثة وارتقى بقيمها

هوية الثقافية العربية
عبقرية ال ُ
تسكن أقواله وأفعاله
الثقافة

محمد وردي
النموذج اإلمارايت
صار بوتقة للسالم
والتفاعل اإليجايب
البناء بني الشعوب
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ً
ب��اع �ت �ب��اره��ا ن �ش��اط��ا
ً
م � �ك � �ت � �س � �ب� ��ا ت �ش �م ��ل
م�ج�م��ل س �ل��وك األف� � ��راد وال � �ج �م��اع��ات
في امل��ا�ض��ي والحاضر أو في ك� ّ�ل زم��ان أو
مكان .وهي كخالصة معرفية إبداعية؛
ح�ص�ي�ل��ة امل �ن �ج��ز اإلن �س ��ان ��ي امل�ش�ت ��رك.
ً
وانطالقا من فهم ه��ذا التراكم الثقافي
 باملعنيين التاريخي والحداثي  -تتوالىفتوحات املستقبل الرامية؛ بالضرورة
إل��ى غ��رض وح�ي��د ،ه��و إس�ع��اد البشرية
وتعمير كوكب األرض بالجمال واملحبة
وال � �س� ��الم .وه� �ك ��ذا ي �ك ��ون ال �ك �ت ��اب أو
املخطوط الحافظ للتاريخ ،هو خازن
امل �ع ��رف ��ة اإلن �س ��ان �ي ��ة األك� �م ��ل ع �ل��ى م� ّ�ر
التاريخ اإلنساني ،وتأكد هذا املعنى مع
بداية عصر النور والتنوير اإلسالمي،
ال��ذي أراده املولى فاتحة الوحي بقوله
ج� َّ�ل وع��ال "اق� ��رأ" .فالتقط امل�غ�ف��ور له
َ
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ط َّي َب
هللا ث ��راه ه��ذه امل�ع��ان��ي بحسه الفطري
ال�ب��دوي األص�ي��ل (ال�ب��داوة م��ن البادية)
َّ
وعب َر عنها أحسن تعبير بقوله" :الكتاب
ه��و وع ��اء ال�ع�ل��م وال� �ح�ض��ارة وال�ث�ق��اف��ة
واملعرفة واآلداب والفنونّ ،
وأن األمم
ال تقاس بثرواتها امل��ادي��ة وح��ده��ا وإنما
ت�ق��اس بأصالت�ها ال�ح�ض��اري��ة ،والكتاب
ه� ��و أس� � ��اس ه � ��ذه األص � ��ال � ��ة وال �ع ��ام ��ل
الرئي�ضي على تأكيدها".

فمن أين ج�اء هذا الب�دوي غير املتعلم
ف ��ي امل� � ��دارس أو امل �ع��اه��د وال � �ج��ام �ع��ات
ال�ن�ظ��ام�ي��ة ،ال ��ذي ن ��ال إع� �ج��اب ك � ّ�ل من
ع��رف��ه أو اق�ت ��رب م�ن��ه؛ س��واء م��ن أهله
أو قومه ،وجميعهم كانوا أهل ب��داوة،
إال أن� �ه��م ك��ان��وا ع�ل ��ى ال � ��دوام م�ب�ه��وري��ن
ب�ش�خ�ص�ي�ت��ه وح�ك�م�ت��ه وح �ل �م��ه وع�ل�م��ه
وح��زم��ه ،أم م��ن األغ ��راب ال��ذي��ن كانوا
م��ع أول تماس بشخصيته؛ يكتشفون
م ��ن خ ��الل أق ��وال ��ه وأف �ع ��ال ��ه ،ع�ب�ق��ري��ة
ال� ُ�ه��وي��ة ال�ع��رب�ي��ة الثقافية ال �ف��ذة ،التي
أن�ت�ج��ت أزه ��ى ال � �ح �ض��ارات وأب � �ه��اه��ا في
زمنها .فالشيخ زايد رغم قيامه وقعوده
ع�ل��ى ت�خ��وم ال�ق�ي��م ال �ح��داث��وي��ة الغربية
َُ
أو املغ َّر َب ِة ،إال أنه ظل في قلب الحداثة
بمفهومها األص�ي��ل ،أي املتفاعل معها
من موقع الند الكفؤ ،وليس من موقع
امل�س�ت�ل ��ب ب �ه � ��ا .بمع ��نى أن امل�غ�ف ��ور ل�ه
ً
الشيخ زاي��د ظ��ل محافظا على ب��داوت��ه
بنقائها وصفائ�ها ال�ف�ط��ري وال�ع�ف��وي،
ال ت�ش��وب� �ه��ا ش��ائ �ب��ة ،ب��اع �ت �ب��اره��ا منبت
وم �ص �ه ��ر «م � �ك � ��ارم األخ� � � � ��الق» ،ال� ��ذي
ال ي�ن�ف��ك ذل ��ك امل�ص�ه��ر ي �ج��دد وي�ف��ول��ذ
إنسانيت�هاُ ،وي�ن� ّ�ق�ي �ه��ا م��ن ك� ّ�ل ش��ائ�ب��ة أو
عائبة .ولكنه في الوقت عينه انفتح على
ث�ق��اف��ة ال�ع�ص��ر ،وت�م�ك��ن م��ن استيعاب
دروس التس�ام�ح ال��دي�ن��ي واالجتماعي،
التي تعتبر من ّ
أهم وأرقى ميزات الثقافة

اإلنسانية املعاصرة .فكيف أفلت هذا
ال �ب ��دوي ،امل�ع� �ج��ون ب�ق�ي��م ال�ص� �ح��راء،
امل �ط��رز بنبلها وش�ه��ام�ت �ه��ا وف��روس�ي�ت �ه��ا
األص� �ي� �ل ��ة ..ك �ي ��ف أف� �ل ��ت م ��ن ال�ت�ش�ي��ؤ
وفلسفة تسليع القيم ،التي طفت على
سطح الحداثة؛ بغواية جارفة ،وكأنها
ال��وج��ه ال��وح �ي��د ل�ل�ع�ص��رن��ة وال�ت�ط��وي��ر
أو ال�ت�ج��دي��د ،ف�ت�ج��اوز زاي ��د ك��ل ذل��ك،
وأمسك في الوقت عينه بروح الحداثة
ً
بمعناها الثقافي األص�ي��ل؛ كونها تهذيبا
ً
وت�ش��ذي�ب��ا ل �ل��ذات اإلن�س��ان�ي��ة ،م��ن دون
ً
ً
ال�ت�خ�ل��ي ع��ن إش�ب��اع�ه��ا روح �ي ��ا وم ��ادي ��ا،
ً
فضال عن إصراره على االرتقاء بقيمها
على املستويين األخالقي والديني إلى ذرا
جديدة تليق باإلنسان ،باعتباره وريث
هللا ع�ل��ى األرض ،م��ن دون مخلوقاته
كافة ،بمن فيهم املالئكة ،الذين يحفون
بعرشه ،ويسبحون بحمده ليل نهار؟
ب �ه ��ذا امل �ع �ن��ى ن �ظ � ّ�ن ّأن زاي � ��د اإلن �س ��ان
ه� ��و رج � ��ل ال �ث �ق ��اف ��ة األول ب ��ام �ت �ي ��از،
ب�ك��ل م�ف��اه�ي�م�ه��ا أو دالالت � �ه��ا ال�ج�م��ال�ي��ة
واألخ ��الق� �ي ��ة وال��دي �ن �ي��ة أو اإلن �س��ان �ي��ة
ً
ع �م��وم��ا ،ول ��و ل��م ي�ك��ن ك��ذل��ك ،م��ا ك��ان
ً
رجل الدولة الفذ ،ال��ذي قدم نموذجا
ً
ً
وط �ن �ي��ا ات� �ح ��ادي ��ا ،ه ��و األرق � ��ى واألك �ث� ��ر
ً
ً
ً
ث�ب��ات��ا واس �ت �ق��رارا ون�ج��اح��ا ف��ي املنطقة،
بحيث ص��ار ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن بوتقة
للسالم والتفاعل اإلي�ج��اب��ي ال�ب�ن��اء بين
ًَ
الشعوب .وف��ي الوقت عينه ص��ار ِق ّبلة
عاملية لريادة األعمال وتمازج األفكار
وتالقح الثقافات .وهذا ما يجعل قراءة
ثقافة الشيخ زاي��د تنطوي على بعض
التقصير -باملعنى األك��ادي�م ��ي ،-والكثير
م��ن ال�ظ�ل��م – باملعنى اإلن�س��ان��ي -إن لم
ت�س�ت�ج��ب ال � �ق� ��راءة ال �ع �ل �م �ي��ة امل�ن�ص�ف��ة
ل�ش� �خ�ص�ي�ت��ه ال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ش��ام �ل��ة ،م��ن
مفهوم مصطلﺢ الثقافة الشامل ،كما
عرفته العلوم اإلنسانية املعاصرة.
امل �غ �ف��ور ل��ه ال�ش�ي��خ زاي ��د ب��ن س�ل�ط��ان
آل ن� �ه�ي��ان ط�ي��ب هللا ث � ��راه ،ك ��ان يتميز
ب �ش � �خ �ص �ي� ٍ�ة واع � �ي� � ٍ�ة ل �ح ��رك ��ة ال �ث �ق��اف��ة
ف ��ي ال �ت ��اري ��خ ال �ع��رب��ي ب ��ال ��درج ��ة األول� ��ى،
ً
وال�ت��اري��خ اإلن�س��ان��ي ع�م��وم��ا .ل��ذل��ك كان
ً
متصالحا مع املا�ضي أو التاريخ ُ
كهوية
ث�ق��اف�ي��ة ع��رب �ي��ة ت �ق��وم ب �ج��وه��ره��ا على

ف�ل�س�ف��ة «م �ك ��ارم األخ � ��الق» وم�ح��اس��ن
األعمال ،وجسدها في سلوكه الفطري
منذ طفولته وشبابه ّ
األول .والشواهد
ُ ُ
على ذلك أكثر من أن ت َع َد وتح�ضى ،ومع
ذلك تفاعل مع قيم العصر ومعطيات
الحداثة ّ
بكل وجوهها املادية واملعنوية؛
بنبل وفروسية يليقان بزمانه ومكانه
وت� ��اري � �خ� ��ه .وف � ��ي ال� ��وق� ��ت ع �ي �ن ��ه ك��ان��ت
َ ً
شخصية زايد اإلنسان ُم ّد ِركة ألهمية
دور العلم في بناء اإلن�س��ان ال�ق��ادر على
التطور واج�ت ��راح ال�ح��داث��ة؛ لتوظيفها
ف��ي خ��دم��ة اإلن�س��ان ورفاهيته م��ن دون
ت �ش��وي��ه إن �س��ان �ي �ت��ه ،ف� �م ��ارس ف�ل�س�ف��ة
إرساء التعليم الحديث بسخاء منقطع
النظير ،وانفتح على علوم عصره بلهفة
ً
الصحراء للماء ،انطالقا من مفهوم ما
يمكن أن نسميه «املعيارية التاريخية»
ف� ��ي ال �ث �ق ��اف ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة واإلس ��الم� �ي ��ة؛
ببعدي�ها الديني واألخ��الق��ي ،ال�ت��ي قامت
م�ن �ه �ج�ي��ات ال �ب �ح��ث ال �غ��رب �ي��ة ب�ن�س�ف�ه��ا،
وق��ال��ت ب��ال�ق�ط�ي�ع��ة م�ع�ه��ا ب�ش�ك��ل ح� ّ
�دي
م�ب�ت��ور ،وع �م��ل ب��وح��ي ه ��ذه املنهجيات
معظم املثقفين أو املفكرين العرب على
مدى القرون الثالثة املاضية على ّ
أقل
تقدير .وذل��ك بعكس ما ق��ام به الشيخ
زاي ��د ب��ن س�ل�ط��ان آل ن �ه�ي��ان (ط�ي��ب هللا
ث��راه) ف��ي مسألة التعامل م��ع ال�حداثة؛

ً
لجهة استقبالها ،ومعالجتها قيميا؛ دون
تجاوز علميتها ،ومن ثم العمل بها على
مستوى املمكن ،أو إع��ادة تصديرها،
على شكل س�ل��وك ح�ض��اري ،يعبر عنه
أحسن تعبير ،في انفتاحه على اإلنسان؛
م ��ن ك ��ل األع� � ��راق واألدي� � � ��ان .وه � ��ذا ما
ً
سنبينه الحقا بتوسع.
كذلك كانت شخصية زاي��د اإلنسان
َُ
رحمة هللا عليه ،ت��ق� ِّ�د ُر صناعة الفرح
وامل� �س ��رات م ��ن خ ��الل دع �م��ه وع�ن��اي�ت��ه
امل�ت��واص�ل��ة ل �ح��رك��ة اآلداب وال�ف�ن��ون،
ح�ي��ث أع �ط��اه��ا م��ن ج �ه��ده وم ��ن وق�ت��ه،
م�م��ا جعلها ت��زده��ر ف��ي ال��دول��ة وتصبح
عالمات بارزة تستهوي أفئدة الناس من
ّ
كل حدب وصوب ،متمثلة باملهرجانات
ّ
العاملية على كل املستويات السينمائية
وامل �س ��رح �ي ��ة وال �ش �ع ��ري ��ة وال ��روائ� �ي ��ة
وال�ق�ص�ص�ي��ة والتشكيلية وغ�ي ��ر ذل��ك
م ��ن وج � ��وه ال �ث �ق��اف��ة ال � ��زاه � ��رة .وك ��ان
الناظم ّ
األول واألخير في عقد خصاله
الشخصية الحميدة رحمة هللا عليه،
السمة األخالقية واإلنسانية املتعالية
ع� �ل ��ى ك � ��ل ال� �ق� �ب ��اح ��ات أو امل ��وب� �ق ��ات،
الحاضنة بحدب األب وح��رص القائد
ع �ل��ى األف� � ��راد وال � �ج �م��اع��ات؛ س� ��واء في
محيطه اإلماراتي والخليجي ،أو العربي
واإلسالمي ،أو على املستوى العالمي.

تعامل مع الحداثة
بسلوك حضاري
يف انفتاحه عىل
كل
اإلنسان من ّ
األعراق واألديان

مارس فلسفة
التعليم الحديث
بسخاء وانفتح عىل
علوم العرص بلهفة
الصحراء للامء
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ً
ً
الصحراء تشكل بعدا أصيال في تكوين شخصية زايد اإلنسان ،فهو ابن ثقافتها البار بامتياز ،مطرز بصفائها
ونقائها ،مصقول من سخائها وبهائها ،بل مضفر بجدلياتها الغامضة ومعادالتها الصعبة .ذلك ألن الصحراء
بقدر جبروتها وقسوتها في سنوات القحط والجدب ،هي هادئة ،دافئة ،هانئة في مواسم الجنى والخصب .وال
يعرف أسرار الصحراء إال من كابد عذاباتها ،وتعايش مع أقدارها الفائقة ،كما ال يعرف سر املاء في الصحراء،
إال من سبر أغوارها ،وكشف أسرارها فكشف خطاياها وطار في فضاءاتها الفسيحة املريحة؛ كما البواشق أو
الصقور ،تحلق بأجنحة من ِع ٍز وإباء في الرخاء كما الشقاء؛ مهما َر ُح َبت السماء أو َع َّز البقاء.

شخصية زايد مقدودة من جدليات الصحراء الغامضة ومعادالتها الصعبة

كــرس معياريــة الصحراء باالنتصــار لثقافة
املاء يف الوعي العريب واإلنساين
وألن

ال� � �ص � � � � �ح � ��راء ال ت� �ك ��ون
ص� � �ح ��راء إال ب��ال� �ج�ف��اف
ُ
واملحل ،فكانت ن��درة امل��اء هي معيارية
الصحراء .لذلك تميزت مفردة «املاء»
ف ��ي ال �ع��رب �ي��ة ب �ح �ض��ور الف� ��ت .وامل�ت�ت�ب��ع
ال�ح��اذق س�ي��درك ال�ت�ض��اد بي�ن خصلة
َ
الجود أو الك َرم املحمود لدى العرب،
وبين شﺢ الصحراء ون��درة امل��اء ،إذ إن
ال�ص� �ح��راء ك�ل�م��ا ك��ان��ت ت�ع��ض األرواح
ب��ال � �ج��وع ،وت �ك ��وي ال �ن��وام �ي��س ب��ال�ش��ﺢ
وال�ق�ل��ة أو ال� ُ�ن��درة ،ك��ان��ت ال�ع��رب تهزم
ال � �ج��وع ب��ال� �ج��ود وال �س � �خ��اء واإلي �ث ��ار،
ف �ت �ن �ت �ص ��ر ف �ل �س �ف ��ة ال � �ب � �ق � ��اء ،وت �ق �ه��ر
ج �ب� ��روت ال �ص � �ح��راء ،ت�ل��ك ال �ج�ب ��روت
ال�ت��ي ك��ان��ت تحي�ر العاملي�ن ،فلم تجرؤ
اإلمبراطوريات التي قامت في التاريخ؛
ً
على عظمتها ،من مقاربتها ،فضال عن
استباحتها ،فظلت الصحراء العربية
عصية منيعة ع�ل��ى اإلذالل .وال �ق��ارئ
ال�حصيف لتراث العرب يفطن لصورة
امل��اء ال�جمالية ،ال�تي يعرضه�ا ال�ق��رآن
ال �ك��ري��م ،وت �س��رده��ا م ��روي ��ات ال �ع��رب
ف��ي ق�ص��ائ��ده��م وخ�ط�ب� �ه��م ،ف �ك��ان وع��د
 150مليون شجرة ال �ق��رآن ال�ك��ري��م للصالحي�ن ف��ي الجنة
َّ َ
�«م� ٍ�اء غ ْي ِر ِآس� ٍ�ن» ،ثم حفلت القصائد
تشهد عىل ملحمة ب�
العصماء بصور املاء ومترادفاته.
غزو الصحراء
امل �غ �ف��ور ل ��ه ال �ش �ي��خ زاي� ��د ب ��ن س�ل�ط��ان
آل ن� �ه�ي��ان ،اب ��ن ال �ص � �ح��راء ال �ب ��ار ك��ان

سلطان فيصل الرميثي
فلسفة الصحراء
وقصائد املاء
يف غنائيات زايد
اإلنسانية
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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يعرف بالفطرة سر املاء في الصحراء.
ل��ذل��ك ك��ان��ت أول ��ى أن��اش �ي��ده ف��ي غنائية
امل � ��اء؛ خ ��الل ح�ك�م��ه ف ��ي م��دي �ن��ة ال�ع�ي ��ن
عام 1946م ،فجاءت تعليماته آنذاك
ً
بكسر احتكار املاء ،بحيث يصير مشاعا
للفقراء كما األغنياء ،أو للضعفاء كما
ً
األق ��وي ��اء .م�س�ت�ع�ي��دا امل �ب ��دأ اإلن �س��ان��ي
األص�ي��ل ف��ي ثقافة ال�ص�ح��راء العربية،
«حق الناس في الشراكة املتكافئة باملاء
وال �ك��أل» .وه ��و م��ا ع�ب��رت عنه القوانين
ال ��دول �ي ��ة ال � �ح��دي �ث��ة؛ ب �ش ��أن ال �ح �ق��وق
امل��ائ �ي��ة امل �ت �س��اوي��ة ل �ل��دول امل�ت�ش��اط�ئ��ة.
وت�ت��ال��ت ت��وج�ي �ه��ات ال�ش�ي��خ زاي ��د بسن
إج ��راءات ميدانية تضمن توفي�ر امل��اء
ل�س�ك��ان م��دي�ن��ة ال�ع�ي ��ن وواح��ات � �ه��ا ،ثم
باشر املغفور له بمشاريع حفر اآلب��ار
وشق األفالج .ويتحدث معاصروه عن
ج �ه��وده ال�ف�ع��ال��ة ف��ي رف��ع ك �ف��اءة شبكة
الري عبر األفالج؛ بخفض وقت دورة
ت��دف��ق امل� ��اء ب�ح�ي��ث ت �ص��ل إل ��ى ال �ج�م�ي��ع
ب��ان �ت �ظ��ام؛ م ��ن دون ان �ق �ط��اع ل�ف�ت ��رات
طويلة.
مما ُي��روى في ذلك الوقت ،أن الشيخ
زايد رحمه هللا في يوم من أيام رمضان،
ش �ع ��ر ب��ال �ع �ط��ش ال �ش ��دي ��د ف ��ي ظ�ه�ي� ��رة
قائظة ،فقصد أح��د األف��الج ف��ي مدينة
العي�ن؛ ليتبرد ب��امل��اء؛ لعله يتغلب على
لهيب الصيف وعطش الصيام ،وكان

عند الفلﺞ رج��ل ل��م يتعرف إل��ى الشيخ
ً
زاي � ��د ،وك� ��ان ال ��رج ��ل م�ن �ه�م�ك��ا وق�ت�ئ��ذ؛
ب �غ �س��ل ج� � ��راب م� ��ن س �ع ��ف ال �ن �خ �ي��ل،
ف�ط�ل ��ب م�ن ��ه زاي� ��د أال ي�ف�ع ��ل؛ ح �ت ��ى ال
يلوث امل��اء ،فقال له الرجل« :ول��م علي
أن أس�ت�ج�ي��ب ل �ط �ل �ب��ك»؟ .أج��اب��ه زاي ��د:
«أنا إنسان مثلك» .يقصد أن له حاجة
للماء شبي�هة بحاجة ال��رج��ل؛ دون أن
يعرف عن نفسه أو يكشف عن ُهويته
للرجل .إن هذا الرد املقتضب؛ يكشف
ب��وض��وح؛ إي�م��ان الشيخ زاي��د بضرورة
شراكة البشر جميعهم في املياه.
وم ��ع ت��ول��ي امل �غ �ف��ور ل ��ه م�ق��ال�ي��د حكم
إم � ��ارة أب��وظ �ب� ��ي ت �ض��اع��ف ت �ح��دي امل ��اء
أم��ام��ه ،ب�خ��اص��ة أن م�ي��اه آب ��ار أبوظب�ي
س��رع��ان م��ا ك��ان��ت تفسد ف�ت�ت�ح��ول من
العذوبة إلى امللوحة ،وكان الحل في أول
مشروع محطة لتحلية امل��اء في أبوظبي
ع ��ام 1961؛ ب�س�ع��ة  12أل ��ف ج��ال��ون
يوميا ،تلتها محطة ثانية بطاقة إنتاجية
ً
قدرها  50أل��ف جالون يوميا ،وبذلك
شكلت محطات التحلية نقطة فارقة
ف��ي تاري � � ��خ أبوظبي بشكل خ��اص ،ألنها
وج ��دت وألول م��رة ح��ال��ة م��ن ال�ت��وأم��ة
ب�ي ��ن م �ي��اه ال� �خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي وص � �ح��راء
ً
شبه ال�جزيرة ،ومنح ه��ذا الت�رابط بعدا
ً
ً
اس �ت ��رات �ي �ج �ي��ا ج ��دي ��دا؛ ل�ت�ت�ع��اظ��م أه�م�ي��ة
ال�خليج العربي االقتصادية والسياسية.
ع �ق��ب ان �ت �خ ��اب امل �غ �ف ��ور ل ��ه ال�ش�ي��خ
ً
زاي ��د رئ�ي�س��ا ل��دول��ة اإلم� ��ارات العربية
املتحدة تضاعف التحدي أمامه في شﺢ
املاء .ذلك ألن دولة اإلم��ارات تعد أحد
ً
البلدان العشرة األكثر افتقارا للمياه
ً
ع��امل�ي��ا؛ بسبب م�ن��اخ�ه��ا ال� �ج��اف ،ويبلﻎ
ً
معدل األمطار فيها  100ملليمتر سنويا،
وهو من أقل املعدالت .وكان الحل هو
في تكرار تجربة إمارة أبوظبي الناجحة
ف��ي إن�ش��اء م�ح�ط��ات تحلية م�ي��اه الخليج
ال�ع��رب��ي ،ول�ك��ن ه��ذه امل ��رة ت�ح��ت مظلة
االت�ح � � ��اد ،وج� � ��اء أول ظ�ه ��ور مؤس�ضي
ل �ل �م��اء ف� ��ي ال�ت�ش�ك�ي��ل ال � � ��وزاري ال�ث��ان��ي
ً
مل �ج�ل��س االت �ح ��اد ،ال ��ذي س � � � �م��ى وزي ��را
ً
خ��اص��ا ب��امل�ي��اه ،وأوك�ل��ت ل��ه مشروعات
إن�ش��اء محطات التحلية ف��ي ك��ل إم��ارات
الدولة ،ومد شبكات املياه إلى البيوت،

وت �ك��ررت توجيهات -امل�غ�ف��ور ل��ه -ذاتها
ف��ي م��دي�ن��ة ال�ع�ي ��ن؛ ب�م�ج��ان�ي��ة امل �ي��اه ،أي
إع�ف��اء ك��ل م��ن على أرض اإلم ��ارات من
فواتير املياه خ��الل عقدي السبعينات
والثمانينات؛ ليتاح املاء بال مقابل مادي
ً
ألج�ي��ال ع��ان��ت ط��وي��ال ش��ﺢ امل��اء .ويشار
هنا إلى أن دولة اإلمارات تتصدر اليوم
ً
امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة ع��امل �ي��ا ب �م �ج��ال تحلية
امل�ي��اه ،وتنتج اإلم��ارات  %14من كمية
املاء املحالة في العالم.
ات� �س� �ع ��ت أح � � � ��الم ال� �ش� �ي ��خ زاي � � � ��د ب��ن
س�ل�ط��ان – ط�ي��ب هللا ث ��راه  -ب�ع��د ه��ذه
ال �ن �ج ��اح ��ات ال� � �ج �ب ��ارة ف ��ي ص ��راع ��ه م��ع
امل��اء ،فقرر الدخول في منافسة أشد،
فراح يستعين بمياه البحر املحالة على
تشجير ال�ص �ح��راء ال�ق��اح�ل��ة ،وتتحدث
األرق ��ام ع��ن زه ��اء  150م�ل�ي��ون شجرة
زرع��ت ف��ي عهده  -طيب هللا ث��راه  -منها
 22مليون نخلة.
مع أن الشيخ زايد انتصر على مشكلة
املاء العذب في مختلف إمارات الدولة،
ال بل انتصر على الصحراء بالتخضير
وال �ت �ش � �ج �ي� ��ر امل� �ش� �ه ��ود؛ إال أن � ��ه ب�ق��ي

أحالم الشيخ زايد
حول نهضة اإلمارات
تحققت عىل أرض
الواقع
ً
رحمة هللا عليه مسكونا بتحدي املاء،
فانتقلت همومه إل��ى املحيطين العربي
واإلن�س��ان��ي .ويسجل له التاريخ إيمانه
العميق بمشروع نهر الليطاني وأثره في
لبنان واللبنانيين ،فقرر صرف منحة
ت�ج��اوزت نصف مليار لي�رة لبنانية في
ع ��ام 1974م ل�ت�م��وي��ل م �ش��روع الن�هر.
ت �ب ��ع ذل � ��ك س �ل �س �ل��ة م� ��ن امل� �ش ��روع ��ات
الحيوية في حفر اآلبار وإقامة السدود
وخ��زان��ات امل�ي��اه ف��ي الكثير م��ن املناطق
في العالم العربي وإفريقيا ،وتوج ذلك
بتمويل مشروع إع��ادة بناء سد مأرب
الشهير في اليمن عام 1986م.
ل �ق��د ك ��ان ال �ش �ي��خ زاي � ��د ي�ت�م�ث��ل امل ��اء؛

ً
ً
ً
باعتباره حقا مقدسا لإنسان ،فضال
ع ��ن ك��ون��ه م ��ن أس �ب ��اب ال �ن �م��اء ،ل��ذل��ك
ً
ك��ان ح��اض��را بقوة ف��ي أش�ع��اره – طيب
هللا ث��راه -فاملاء يأتي للترحاب في قوله:
ْ ّ
�رح � َ�ب ��ا ِب� ��ك َع � � ّ�د م ��ا ِأن � � َ�ه � ِ�ل ��ي
م� ِ
َ
م ّ
الس ِ�حب غ�ي� ٍ�ث او م��ا ي��اري
ِ ِ
وكذلك في قوله:
َ َ ْ َ ّ ْ
َ
�ام��ي
ه ��ال ِب��ه ع ��د ِم ��ز ٍن ف��ي ِغ��م� ِ
ْ ْ
ْ
وم��ا َه� َّ�ب��ت ِن� ِ�س�ي� ْ�م ا ِمل��ط� ِ�ل� ِع� ّ�ي� ْ�ه
وفي أبيات أخرى جعل سقيا املطر هي
أجمل ما يمكن أن يتمناه ملحبوبه:
ي � �ع � ��ل ن � � � � ٍ�و ب� � ��ان� � ��ت ْام � � ��زون � � ��ه
َّ ْ
َ
ي�س� �ج ��ي ال ��ظ ��ف � َ�ره ْأو ي� ْ�ر ِوي � �ه��ا

ث ��م ي �ع ��ود ف ��ي ق �ص �ي��دة أخ � ��رى ف�ي�ت�م�ن��ى
ً
الخير للناس أجمع قائال:
ْ ْ ّ
ي �ع��ل ُي� � � ْ
�ود ال � ِ ّ�س � � ِ�ح ��ب ِمل � ِ�دن ��ا
ّ
ي� � ��روي ال � ��دول � ��ه أوم �ف��ال �ي �ن��ا
وه�ك��ذا أن�ش��د امل�غ�ف��ور ل��ه الشيخ زاي��د
ب��ن س�ل�ط��ان آل ن�ه�ي��ان ق�ص��ائ��د ف��ي حب
امل ��اء ت�ج�ل��ت ع�ل��ى األرض ب�ف�ك��ر ورؤى
وم �ش��اري��ع ،ب�ي�ن��ت م�ك�ن��ون ه ��ذا ال�ح��ب
األص � �ي � ��ل ،ال � � ��ذي ي �ت �ج �ل��ى ف� ��ي ف�ل�س�ف��ة
الصحراء وسر املاء.
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من هو اآلخر؟
ُ
ُ
سؤال «هو» ،أي سؤال «اآلخر» ،يحيل بداهة إلى الخصوصية الثقافية ،أو التمايز بالهوية الثقافية ،فالهوية
مشتقة من «هو» باللغة العربية ،أي أنت ليس أنا ،وأنا ليس أنت .ولكن هذا التمايز ُ
بالهوية ،الذي يفترضه
ح�ض��ور «ه ��و» ،ال يلغي ح�ض��ور «أن ��ا» ،وال يشطب «ه��و» ب��أي ح��ال م��ن األح ��وال؛ ألن��ه تمايز إي�ج��اب��ي محمود
بالضرورة ،حسب مختلف الدراسات والنظريات األنثروبولوجية والسوسيولوجية الحديثة .فاآلخر ُيغني
«األنا» ،ويساعدها على اكتشاف شرطها اإلنساني على مستويات عدة،

سؤال اآلخر يحيل إىل التاميز املحمود باملعنى اإلنساين

التعايش ممكن عندما تقتنع بأنك
جزء من الكل وليس الكل
الذات

جامل الشحي

اآلخر رضورة أخالقية
ودينية تساعدنا
عىل اكتشاف رشطنا
اإلنساين
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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تتعلم من اآلخر ،فيحسن
لها أداءه ��ا ،ويساعدها –
من دون تدخل – على تالفي إخفاقاتها؛
م� ��ن خ � ��الل ال� �ق� �ي ��اس ع �ل ��ى أف� �ع ��ال ��ه أو
م��راق �ب��ة أع �م��ال��ه ودراس � ��ة ت�ص��رف��ات��ه،
وت � � ��ارة أخ� � ��رى ي �ش �ك��ل اآلخ� � ��ر ل �ل ��ذات
ً
ً
ح��اف��زا م�ه�م��ا ل�ل�ج��د واالج �ت � �ه��اد ،ال��ذي
يقود إلى النجاح وما يتلوه من رفاهية
وس �ع ��ادة م �ن �ش��ودة ،وث��ال �ث��ة ي�ب�ي ��ن لها
مثالبها ُويهديها عيوبها ،وراب�ع��ة يؤنس
ً
وح �ش �ت �ه��ا وي �ب ��دد ك��آب �ت �ه��ا ..وه �ل ��م ج� ��را.
ه ��ذا إذا اف�ت��رض�ن��ا ع ��دم ال �ت �ع��اون .أم��ا
ف��ي ح��ال��ة ال�ت�ع��اون ال �ص��ادق ،ف��امل��ؤك��د،
س��وف يتضاعف األداء أو ال�ع��ائ��د من
اآلخر مرات ومرات .وهذا األمر مثبت
بحكم ال��واق��ع والتجربة .مما يعني أن
اآلخر ليس مجرد مرآة للذات ،تعكس
ل �ه��ا ح �ض��وره��ا ب��درج��ات��ه امل �خ�ت�ل�ف��ة أو
امل�ت�ع��ددة؛ م��ن العث�رات وال�ك�ب��وات إلى
ال�ن�ج��اح وال �ت �ف��وق ،وإن �م��ا ه��و ض��رورة
إنسانية على كل املستويات األخالقية
والدينية ،ف��األن��س وامل��ؤان�س��ة ه��ي التي
أع �ط ��ت ال �ص �ف ��ة ل ��إن� �س ��ان ،ب �م��وج��ب
ُ َّ
َََ ُ
﴿ه َو ال� � ِ�ذي خ��ل��ق��ك��م ِّم��ن
ق��ول��ه ت�ع��ال��ى:
َّن � ْ�ف ��س َو ِاح� � � � َ�د ٍة َو َج� � َ�ع� � َ�ل ِم� ْ�ن� � َ�ه��ا َز ْو َج ��ه ��اَ
ٍُ َ
ِل� َ�ي� ْ�س��ك� َ�ن ِإل ْي َ�ها﴾( ،س ��ورة األع� ��راف -
 )189وت�س�ك��ن إل �ي��ه .أم ��ا أف �ع��ال��ه فهي
ن �ع ��ت ل � ��ه ،م �م ��ا ي �ح �ت��م أن ت� �ك ��ون ع�ل��ى

م �س �ت ��وى إن �س ��ان �ي �ت ��ه .وم � ��ع ذل � ��ك ف�م��ا
امل��ان��ع أن يكون «ه��و» أو اآلخ��ر «أن��ت»
في مكان مختلف وزمان مختلف،
ف�ت�ن�ق�ل��ب اآلي � ��ة ،وت �ص �ب��ح أن ��ت «ه ��و»،
ف�ه��ل ت��ري��د أن ت�ن�ط�ب��ق ع�ل�ي��ك مقاييس
االغتراب ،وأن يجرم تمايزك الثقافي،
ً
ً
ً
أو ت�ص�ب��ح م �ن �ب��وذا ،م�ق�ص�ي��ا ،م�ه�م�ش��ا،
ً
ً
مهمال ،منسيا؟.
ن �ن �ظ��ر إل� ��ى اآلخ� ��ري� ��ن امل� �خ�ت�ل�ف�ي ��ن ع�ن��ا
ب � � ��ازورار ون�ن�ع�ت� �ه��م ب ��ال �غ ��رب ��اء ،ورب �م��ا
نحتقرهم ،ونهينهم ،ونمتهن كرامتهم
ونتسلط ع�ل��ى ح�ق��وق�ه��م ،وق��د ن��دوس
إن �س��ان �ي �ت � �ه��م ألت� �ف ��ه األس � � �ب� � ��اب ..وق ��د
يكونون غ��رب��اء ع��ن أوطان�هم ،بعيدين
ع��ن أه�ل�ه��م ون��اس�ه��م ب�ح�ك��م ال �ظ��روف
القاهرة ،أو أسباب املعيشة املتعسرة،
ً
ولكنهم يشاطرونك اآلن الزمان وأيضا
املكان ،فكيف تحتمل اضطهادهم؟.
أليسوا نظراء لك بالخلق إن لم يكونوا
شركاء لك في الواقع والحياة؟
أتقبل أن يمارس عليك االضطهاد؟
في الواقع ال يقبل عزيز النفس املذلة
أو امل �ه��ان��ة ل �غ �ي��ره؛ ب ��ل ي��رف �ض �ه��ا ب�ق��وة
رفضها لنفسه.
وم� ��ن ي��رض� ��ى إذالل اآلخ� ��ري� ��ن ،ل��دي��ه
ً
ً
م�ش�ك�ل��ة ،ف��إم��ا ي �ك��ون ل�ئ�ي�م��ا أو دن�ي�ئ��ا،
وال �ل �ئ �ي��م ي�ع�ن ��ي أن ��ه ي�ف�ت�ق��د إن�س��ان�ي�ت��ه،
ويكون أقرب إلى التوحش ،أما الدنيء

ً
فيكون وضيعا بطبعه وبالتالي ليست
ل��دي��ه مشكلة باملهانة أو امل��ذل��ة لنفسه
أو لغيره ،وهذا النوع من البشر يحتاج
إل ��ى ع � ��الج ،ورب �م ��ا ي �ك ��ون ردع � ��ه ب�ق��وة
ً
القانون مناسبا؟!
السؤال الذي يفترض أن نطرحه على
أنفسنا :كيف نستطيع أن نتقن فنون
ال�ت�ع��اي��ش؟ ألن ال�ت�ع��اي��ش م��ع اآلخ��ري��ن
ب � ��وئ � ��ام وس� � � ��الم ي �ج �ع �ل �ن ��ا أول األم � ��ر
متصالحين مع أنفسنا أي متصالحين
ً
م ��ع آدم �ي �ت �ن��ا وإن �س��ان �ي �ت �ن��ا .وث��ان �ي��ا وه��و
األهم يجعلنا سعداء ،والسعادة غاية
اإلنسان في كل زمان ومكان.
ي� �ق ��ول ع �ل �م ��اء األن� �ث ��روب ��ول ��وج� �ي ��ا إن
املستقبل للشعوب متنوعة األع��راق
م � �ت � �ع � ��ددة ال� � �ه � ��وي � ��ات وال � �ث � �ق � ��اف � ��ات،
وال �ن �م ��وذج أو امل �ث ��ال ع �ل��ى ذل ��ك ليس
ب �غ��ائ��ب ع �ل��ى أح � ��د ،ف �ه ��ذه أم��ري �ك��ا وم��ا
أدراك ما أمريكا؟
أم��ري�ك��ا إن �ه��ا «س�ل�ط��ة خ�ض��ار مشكلة»
كما يقولون بالتعبير اإلنجليزي .ومع
ذل ��ك ف�ه��ي أق ��وى أم ��م األرض ق��اط�ب��ة،
وأغ�ن��اه��ا ب��ل ت�ح��وز أك�ث��ر م��ن  %80من
ثروة األرض.
ه��ذا ما يقوله العلم؛ بشأن املستقبل
وي�ق�ط��ع ال ��واق ��ع؛ ب��أه�م�ي��ة األم ��ر لجهة
التعددية الثقافية باملعنى اإليجابي.

ي�ض�ي��ف ع�ل�م��اء اإلن �س ��ان أن ال�ف��وق�ي��ة
خ� ��دع� ��ة ،وي ��رف� �ض ��ون ن �ظ ��ري ��ة ت �ف��وق
األع � � � � � ��راق ،وي� �ع ��زون � � �ه ��ا إل � � ��ى أس� �ب ��اب
ميكيافيلية ،بمعنى أنها كانت نظريات
ن �ف �ع �ي��ة أو ان �ت� � �ه ��ازي ��ة ت �ب � ��رر ال� �ح� �ج ��ج
االس �ت �ع �م��اري��ة ،ول�ك�ن �ه��ا س�ق�ط��ت اآلن
وانتهت إلى مهمالت التاريخ .فاإلنسان
ج��زء من منظومة كاملة وحتى تكتمل
هذه الحلقة ال بد للمرء أن يؤمن بحق
ً
اآلخرين في الوجود ،وأن يكونوا جزءا
من هذه املنظومة بندية متكافئة .مما
يعني أن اإلنسان ال يدرك إنسانيته إال
م��ن خ ��الل إن�س��ان�ي��ة اآلخ� ��ر .واإلن �س��ان
ال��ذي يعيش داخ��ل أط��ر مغلقة يخسر
ً
جزءأ من إنسانيته ،ومع الوقت يصبح
أقرب إلى التوحش .وبهذه الحالة يصبح
ً
خطرا ليس على اآلخرين فحسب ،بل
على أهله ونفسه ون��اس��ه .إن التعايش
ً
هو ضرورة إنسانية .فضال عن حقيقة
الجوهر الديني الذي يقوم على التآلف
وال� �ت� �ع ��ارف م ��ن أج� ��ل ع� �م ��ارة األرض

بالخير والجمال .فالتعايش شأنه شأن
اإلي�م��ان ف��ي فلسفة اإلس ��الم ،بموجب
حديث الرسول الكريم صلى هللا عليه
وسلم ،حيث يقول« :ال يؤمن أحدكم
ح�ت ��ى ي�ح��ب ألخ �ي��ه م��ا ي�ح��ب ل�ن�ف�س��ه».
وك ��ذل ��ك ش ��أن ال �ت �ع��اي��ش ف ��ال يستقيم
أم��ر ال�ت�ع��اي��ش اإلن�س��ان��ي ال�س�ع�ي��د حتى
ي�ق�ت�ن��ع اإلن� �س ��ان ب ��أن ��ه ج� ��زء م ��ن ال�ك��ل
ول �ي��س ال �ك��ل ،وأن ��ه ي��ري��د ال �خ�ي ��ر للكل
كما يريده لنفسه .وجميع املجتمعات
امل � �ع� ��اص� ��رة ،ال �ت � ��ي ك �ف �ل ��ت ال �ت �ع��اي��ش
وح� �م� �ت ��ه ب� �ق� ��وة ال � �ق � ��ان � ��ون ،وض �م �ن��ت
ال �ح�ق��وق وامل�س��اواةوال� �ح��ري��ة ل��ألف��راد
وال�جماعات ،هي التي تتسيد العصر؛
باملعنى الحضاري على كل املستويات.
أما اإلجابة الشافية عن س��ؤال :كيف
ن �ت �ق��ن ف �ن ��ون ال �ت �ع��اي��ش؟ ف�ن�ع�ت�ق��د أن
ال �ن �م��وذج اإلم� ��ارات� ��ي ف ��ي ال �ت �ع��اي��ش هو
تجربة تحتذى ،ويمكن القياس عليها
في بناء مجتمعات مستقرة مزدهرة.

املستقبل
للشعوب متنوعة
األعراق متعددة
الهويات والثقافات

النموذج اإلمارايت
يف التعايش
تجربة إنسانية فذة
ميكن التعلم منها
واالقتداء بها
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ً
حينما ُي َع ِّبر مقيم بسيط على أرض هذه الدولة؛ بلغة عربية قد ال تساعده كثيرا ،ويقول« :بابا زايد» ،نتيقن بأن
تلك الكلمات املؤثرة ،كلمات ال تعرف العجمة ،وال تضعفها اللكنة ،كلمات نجد حروفها في أبجديات لغة الحب،
ً
ونحصل على حروفها وفصولها في قاموس التعايش الرحيب ،وندرك تماما أن اإليحاء الفكري لتلك العبارات
الصادقة واملعبرة ،إنما هو ثمرة لغرس نجنيه اليوم ،غرس يذكرنا باألمثلة العربية السائرة“ :من يزرع الخير
يحصد ما ُيسر به” ،و”من يزرع املعروف يحصد الشكر” ،وها نحن اليوم نحصد ما زرعه “بابا زايد” من الخير،
ْ َ
َّ
ْ َ ُ ْ
ونجني ثمار رؤيته السديدة ونظرته املستقيمة الحميدة َ{وال َبل ُد الط ِّي ُب َيخ ُر ُج ن َبات ُه ِب ِإذ ِن َر ِّب ِه}[األعراف]58 :

اإلمارات تجاوزت التعايش إىل الحياة الطيبة بأسمى معانيها

«بابــا زايد» أيقونة التعايش وملهم
صناعة التسامح والسالم
وإذا

عمر الدرعي

تأملنا أكث�ر في هذا املوقف
ال ��زاخ ��ر ع ��ذوب ��ة وم �ع �ن� � ً�ى،
ف��إن �ن��ا س� �ن ��درك أن� ��ه ن �ت ��اج م� ��ا زرع �ت��ه
اإلم � � � ��ارات  -ل �ع �ق ��ود خ� �ل ��ت -م ��ن ق�ي��م
ال �ت �ع ��اي ��ش وأخ� ��الق� ��ه وف �ض ��ائ �ل ��ه ،وم ��ا
غ��رس �ت��ه ف ��ي ن �ف��وس أه �ل �ه��ا م ��ن امل �ح�ب��ة
واالحت�رام والتسامح ،فأنبتت أواصر
امل�ش��اع��ر اإلن�س��ان�ي��ة النبيلة واألخ ��الق
الفاضلة ال��راق�ي��ة ،ال�ت��ي نستلهمها من
م ��آث ��ر ال �ش �ي��خ زاي � ��د وش� ��واه� ��د ب �ن��ائ��ه،
ً
ونستلهما أيضا من صورته ،التي هي في
مقامها األول رمز األب��وة؛ أب��وة القيم،
أب ��وة ال �ع��الق��ة ال�ع�م�ي�ق��ة ال��الم�ت�ن��اه�ي��ة،
أب� ��وة ال ��راب �ط ��ة اإلن �س��ان �ي��ة امل �ت �ج��ذرة؛
وه��ل التعايش إال رب��اط وثيق وميثاق
متين بين اإلنسانية؟!
إنها تلك األبوة الغالية العزيزة التي ال
ً
ُ
ت�ق��در ب��أث�م��ان ،إذ ل��م تكن ي��وم��ا ص��ورة
األب للبيع..؟
الشيخ زايد ونظرية
التعايش املتفردة

التعايش والتعاون
بني الناس يحققان
التنمية والنفع
العام لإلنسانية
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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إن الشيخ زاي��د (طيب هللا ث��راه) كان
وال يزال ينبوع قيم التعايش اإلماراتية
ومعينها الذي ال ينضب ،فقد انتقل إلى
رح�م��ة هللا ت�ع��ال��ى م�ن��ذ أك�ث ��ر م��ن عقد،
ول�ك��ن آث ��اره ومحبته م��ا زال ��ت ح�ي��ة في
ال �ق �ل��وب ،ف��اع�ل��ة ف��ي ال �ن �ف��وس .ف��ي ه��ذا

املوقف النبيل آنف الذكر تتجلى قيم
راﺳخة رسوخ الجبال ،وأخالق أصيلة
ماثلة للعيان؛ نرى فيها الوفاء واملحبة
وال � ��والء واالن �ت �م��اء واإلخ � ��الص وح��ب
الوطن ،حتى تجاوزت فيه العالقات ما
معان وجدانية
هو مصلحي ودنيوي إلى ٍ
أعمق ،ولم يكن ليتحقق ذلك لوال نهﺞ
التعايش والتسامح ال��ذي تبناه الشيخ
زاي��د رحمه هللا تعالى ،وإن��ه بمثل هذه
امل��واق��ف م��ن املقيمين على أرض هذه
�واج� ُ�ه �ن��ا ف ��ي ش��وارع �ن��ا
ال ��دول ��ة ،ال �ت� ��ي ت� ِ
ُ
وأس��واق �ن��ا وم�س��اج��دن��ا ،ن �ق��دم للعالم
ن�ظ��ري��ة م�ت�ق��دم��ة ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ال�ت�ع��اي��ش
املتقدم بين مختلف مكونات املجتمع،
ً
وبمثل هذه املواقف الصادقة –أيضا-
ن ��درك أن ب��الدن��ا ال �ي��وم ف��ي م��رح�ل��ة ما
وراء التعايش التي ه��ي امل��ودة وال��وف��اء
املتأصالن ،والسعادة في أوج معانيها،
وميالد الحياة الطيبة في دروب املعاش
ومعت�رك ال�حياة ،فقد روي ع��ن أحد
السابقين ق��ول��ه« :ص ��الح ش��أن الناس
التعايش» .كما أن التعايش في مدلوله
اللغوي يعني الحياة؛ ق��ال اب��ن ف��ارس:
«العي�ن وال�ي��اء والشي�ن أص� ٌ�ل صحيح
ُّ
حياة وبقاء» ،فالحياة الطيبة
يدل على ٍ
ُ
املستقرة إنما ت�ن��ال بتحقيق التعايش
واالستقرار والرخاء والسعادة ،وهذا
م��ا ب�ي�ن��ه ال�ش�ي��خ زاي ��د رح �م��ه هللا تعالى

ف��ي م�ق��ول�ت��ه أو حكمته ال�ش�ه�ي ��رة« :إن
ال�ت�ع��اي��ش ب�ي ��ن ال�ب�ش��ر ع�ل��ى ال��رغ��م من
اخ�ت��الف األدي ��ان والعقائد ه��و أس��اس
ال�س�ع��ادة» .فمن يهرول وراء السعادة
عليه أن يعلم ب��أن أق�ص��ر ط��ري��ق إليها
ه ��و ال �ت �ع��اي��ش وق �ب ��ول اآلخ� ��ر وت�ق��دي��ر
إنسانيته واحترام معتقده وثقافته.
زايد ومرتكزات التعايش

وألن مصدر التعايش هو تعاليم ديننا
اإلس ��الم ��ي وأخ��الق �ن��ا وإرث �ن ��ا وث�ق��اف�ت�ن��ا
وه��وي�ت�ن��ا ال��وط�ن�ي��ة؛ نستلهم م��ن رؤي��ة
الشيخ زايد رحمه هللا تعالى في التعايش
مرتكزات أربعة على أساسها تبنى هذه
القيمة املهمة:
ً
أوال :إن ال �ت �ع��اي��ش واح �ت � ��رام ال�غ�ي ��ر
وإش��اع��ة أخ ��الق ال�ت�س��ام��ح م��ع الجميع
ليس للمسلم فيه خيار ،بل يجب عليه
أن يتعايش مع الجميع؛ ألن دينه ُي ّ
حتم
ِ
ع�ل�ي��ه ذل ��ك وه ��ذا م��ا أش ��ار إل �ي��ه ال�ش�ي��خ
زاي��د بقوله رحمه هللا« :نحن مسلمون
وال نتسامح! هذا أمر غريب ،إن املؤمن
ً
ً
يجب أن يكون رحيما ومتسامحا».
ً
ث��ان �ي��ا :إن ال�ت�ع��اي��ش أف �ع��ال وإن �ج��ازات
وم �ب ��ادرات وال يقتصر ع�ل��ى األق ��وال،
وه ��ذا ش ��أن ال�ف�ض��ائ��ل ك�ل�ه��ا ك�م��ا يقول
علماء األخ ��الق ،ب��أن الفضائل ليست
ع��دم �ي��ة ب ��ل ه ��ي وج� ��ودي� ��ة ،وم� ��ن ه��ذا
ال� �ب ��اب ك � ��ان ل �ل �ش �ي��خ زاي � ��د رح �م ��ه هللا
تعالى م�ب��ادرات لتكريس التعايش بين
األدي � � ��ان ،ف�ت�ج��د امل �س � �ج��د وال�ك�ن�ي�س��ة
متجاورين ،وقد كان له الفضل (طيب
هللا ث��راه) ف��ي ترميم الكنائس الواجب
علينا احترام كيانها ،وحفظ قدسيتها،
وخي�ر مثال على ذلك مبادرته الشهيرة

حينما ق��ام بت�رميم «مس�جد ع�م��ر» في
القدس ،ورمم بجانبه «كنيسة املهد».
ً
ثالثا :إن التعايش السلمي ه��و أس��اس
التنمية في الحياة والتقدم واالزده��ار
وال � �س � �ع� ��ادة .ف��ال �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة
واالجتماعية والسياسية ال تتحقق إال
بقبول اآلخر والقدرة على التعايش مع
الغي�ر ،وانت�هاج ال�حوار في كل األم��ور؛
ألن امل �ص ��ال � ��ح م �ت ��راب �ط ��ة وامل � � � ��رادات
متعددة ،وتحقيق التعاون بين الناس
يحقق التنمية وال�ن�ف��ع ال�ع��ام لإنسانية،
وقد س�خر هللا الناس بعضهم لبعض ،من
أج��ل التعاون فيما بينهم وتحقيق الوئام
َ َ
﴿و َرف ْع َنا
وال �ن �ظ��ام؛ ي �ق��ول هللا ت �ع��ال��ى:
َ َّ َ
َب� ْ�ع� َ
�ض� ُ�ه� ْ�م َف � ْ�و َق َب� ْ�ع� َ َ
�ات ِل��ي��ت� ِ�خ��ذ
�ض د َرج� � ٍ
ٍ
ُّ ُْ
ْ
َب� ْ�ع� ُ
�ض� ُ�ه� ْ�م َب� ْ�ع� ً
�ض��ا ُﺳخ ِر ًّيا﴾ (ال ��زخ ��ر ِف:
ً
 )32وذل � ��ك الح �ت �ي��اج ب�ع�ض�ه��م ب�ع�ض��ا
ووق � � ��وف م �ع��اي �ش �ه��م ع �ل ��ى ذل� � ��ك .وف ��ي
ً ً
إم��ارات التعايش ن��رى نموذجا ثريا في
العيش بين الشعوب حيث يقيم على
ه ��ذا األرض أك�ث ��ر م��ن  200جنسية،
كلهم ينعمون ب��االس�ت�ق��رار وال�ك��رام��ة
واالحترام والعطاء ،وإنما التفاوت في
اإلنجاز وما يقدمونه لهذا الوطن.

ً
رابعا :إن التعايش هو امللهم للحضارة
وال � �ص� ��ان� ��ع ل� �ه ��ا وال � �ج� ��ال� ��ب مل �ق��وم��ات �ه��ا
وال� ��داع� ��م ألص � �ح��اب � �ه��ا ،وه �ك ��ذا ك��ان��ت
تطلعات الشيخ زايد حينما يقول« :إن
ً
للشرق نصيبا م��ن الحضارة وللغرب
ً
نصيبا آخر ،فما علينا إال أن نختار خير
ما عند الشرق وخير ما عند الغرب».
وق � ��د أص �ب �ح ��ت ال � �ي� ��وم ه � ��ذه ال ��رؤي ��ة
ح�ق�ي�ق��ة؛ ح�ي��ث تسع�د أب��وظ�ب ��ي ال�ي��وم
ب �ص ��روح ح �ض��اري��ة ع �م��الق��ة؛ متحف
هناك يجمع ح�ض��ارات العالم وجامع
يقصده السائرون من ثقافات شاسعة
وبلدان مختلفة؛ لالطالع على الثقافة
اإلسالمية ،إنها إم��ارات التعايش التي
أرس ��ى فيها الشيخ زاي��د ه��ذا النموذج
الفريد من التعايش السلمي.
ً
ً
إن اإلم ��ارات أصبحت ن�م��وذج��ا ملهما
للتعايش السلم�ي ،وج�ي�ن��ات التسامح
تميز بها ه��ذا الشعب وك��ل م��ن وطئت
ق��دم��اه ه ��ذه األرض ،وه ��ذه ال�جينات
بحمد هللا محمية بسياج من التعاليم
ال��دي �ن �ي��ة وق ��وان �ي � ��ن رادع� � ��ة وأع � ��راف
راﺳخة .فلله الحمد على ما أولى وأنعم
وله الشكر على ما أجزل وألهم.

التنمية االقتصادية
واالجتامعية
والسياسية ال
تتحقق إال بقبول
اآلخر

اإلمارات أصبحت
منوذجاً ملهامً
للتعايش
السلمي ،وجينات
التسامح متيز بها
هذا الشعب
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يتوقف طيب الثمر وف�س��اده على صالحية معين م��ورده وم�ق��دار ما يشرب منه ،فحتى ي��زدان الثمر بحالوته
ويزهو بنضجه ،ال ّبد أن يكون مشربه مما هو صالح له ،وعلى قدر ما يفي به مطلبه دون زيادة أو نقصان.
ولهذا زاد زايد  -رحمه هللا -بثمر حلو ،نضج من مصدر هويته الدينية األصيلة الصحيحة ،وبطريقة واعية
ّ
فاخضرت ،وعلى قبائل متفرقة فتجمعت ،وعلى تاريخ ساكن فارتفع صوته
معتدلة ،على رقعة أرض صفراء
باإلنجازات والنجاحات.

تسـلـح بـه كـهــوية فكرية وحضارية قوالً وفعالً

البعد الديني يف شخصية
زايد اإلنسان
زايد

شيخة الشاميس
برنامج إعدادا لعلماء اإلماراتين  -مركز املوطأ
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الشخصية املترسمة بالدين
ً
ً
إي �م ��ان ��ا وخ �ل �ق ��ا ،ال ي�خ�ت�ل��ف
اث�ن��ان ف��ي ه��ذا ال�ع��ال��م امل�ت�ع��دد بأجناسه
وجنسه على أن��ه رج��ل صالﺢ ،استطاع
أن ي �غ �ي� ��ر م �ج ��رى ال �ت ��اري ��خ ع �ل��ى أرض
اإلمارات ،من فالة جرداء يحوم الفقر
في�ها وال �ص��راع��ات القبلية ،إل��ى بساط
أخضر ُيغري الحياة على صنع البهجة
عليه.
وال ي�م�ك��ن ألح ��د أن ُي�ن�ك��ر أث ��ر ح�ض��ور
ال �ف �ك��رة ال��دي�ن�ي��ة ب� ُ�ب�ع� َ�دي� �ه��ا االع �ت �ق��ادي
والعملي السلوكي كعصا ﺳحرية على
ح��رك��ة م �ج��ري��ات ال �ت ��اري ��خ ،ف��االع�ت�ق��اد
يصنع الفرد بتشكيل مبادئ تصوراته،
م�م��ا ينعكس ع�ل��ى ط��ري�ق��ة ت�ف��اع��الت��ه مع
امل �ع �ط �ي��ات واألح� � ��داث وال �ح �ي��اة ك �ك� ّ�ل،
وص � ��ور ال� �ت ��اري ��خ ب �م �ظ��اه��ر ح �ض ��ارات ��ه
امل�خ�ت�ل�ف��ة وامل �ت �ن��وع��ة ت�ع ��ج ب��ال �ش��واه��د
واألمثلة .وزايد شجرة شمخت وأثمرت
ف��ي تاريخها م��ن غ��رس بذرت�ها ف��ي حضن
ً
ال��دي��ن وت�ع��ال�ي�م��ه ،ال ��ذي ش�ك��ل م��رج�ع��ا
ً
ً
ً
ثابتا ،ووازع��ا روحيا في أقواله وأفعاله
وت �ص��رف��ات��ه ،ف��امل�ت�ت�ب��ع ل�س�ي ��رت��ه ال�ن� ّ�ي ��رة
يلحظ النور اإليماني الذي ُيعبد طريقه
ّ
ويشيده .ونستعرض على ذلك شواهد
م��ن ج��وان��ب ح�ي��ات��ه؛ كالجانب الفكري
والتربوي والسيا�ضي واالجتماعي؛ لنبرز
ُ
البعد الديني في شخصيته رحمه هللا.

مظهر إمياين

قد يكون أعظم شاهد لصدى األفكار
اإلي�م��ان�ي��ة ال�ت ��ي ت�ص�ن��ع ال�ط��اب��ع ال��دي�ن ��ي
لزايد ،هي فكرة قيام االتحاد ،ورغبة
نس�ج رواب ��ط األل �ف��ة بي�ن بن�ي البشر،
وم�ع�ل��وم أن ه��ذه ال�ف�ك��رة ق��د تحققت
ع�ل��ى أرض اإلم � ��ارات ع � ��ام1971م بين
ع ��دة إم � ��ارات م �ح ��ددة ،إال ّأن أس��اس
ال�ف�ك��رة ك ��ان ي�ط�م��ح إل ��ى أب�ع��د م��ن ه��ذه
املنطقة ،ويتجاوز معنى قبائل معينة
م��ن ال�ب�ش��ر ليشمل ك� ّ�ل م��ن ع�ل��ى رقعة
الوطن العربي أجمع.
يدفعه إل��ى ذل��ك رحمه هللا مبدأ ديني،
يو�ضي بقوة االتحاد ورحمة التعاون.
وه� � ��ذا امل� �ب ��دأ ال ��دي �ن � ��ي ظ �ه ��ر ك �ه��اج��س
ت��رج �م �ت��ه س �ل��وك �ي��ات زاي� ��د رح �م��ه هللا
ف � ��ي ك �ث �ي � ��ر م � ��ن م� ��واق � �ف� ��ه ال �س �ي��اس �ي��ة
واالجتماعية والت�ربوية ،ونعده مبدأ
ً
دينيا؛ ألنه ال تخفى النصوص الدينية
الكثيرة على أحد ،التي جاءت مصرحة
في�ها ب �ض��رورة ال�ت�ع��اط��ف وال�ت�ع��اض��د،
َّ
كقوله تعالىَ :
﴿و ْاع َت ِص ُموا ِب َح ْب ِل الل ِه
َ ً َ ََ ُ
يعا َوال تف َّرقوا﴾ (سورة آل عمران
ج ِم
  ،)103وح��دي��ث ال ��رس ��ول ص�ل��ى هللاعليه وسلم« :املؤمن للمؤمن كالبنيان
ً
امل � ��رص � ��وص ي� �ش ��د ب �ع �ض ��ه ب� �ع� �ض ��ا»،
وع�ل��ى أهمية السعي إل��ى ال��وح��دة ونبذ
ُ
ال �ف��رق��ة ال �ت��ي ت �ب ��دد ط ��اق ��ات امل�ج�ت�م��ع،
ََ َ
َ
َ
ُ
وم��ن ذل��ك ق��ول��ه ت�ع��ال��ى﴿ :وال ت��ن��ازع��وا

ََْ َ ُ ََ ْ َ َ ُ ُ
يحك ْم﴾ (س��ورة
ف��ت��ف��ش��ل��وا وت ��ذه ��ب ِر
األن�ف��ال  ،)46 -وإن ك��ان البعض ي��راه
ً
مبدأ إنسانيا ،فإنه ال تنازع بين الدين
اإلسالمي واإلنسانية ،بل ّإن اإلسالم
ج ��اء إن �س��ان��ي ال �ث ��وب ،ي � �ه��دي ص��اح�ب��ه
ملقاسه املالئم ،ويرشده إلى ما يناسبه
منها في األح��وال بمتغيراتهاُ ،
فيقرر له
القيم اإلنسانية ُوي�ع��ززه��اُ ،وي�ج�ل��ي له
م�ع��ان�ي�ه��ا ُوي�ب�ي�ن�ه��ا ،وي��رف�ع�ه��ا ك�ش�ع��ارات
ثابتة يدعو إليها ،ومنها قوله
﴿إ َّن
تعالىِ :
َّ ْ ْ
َ
َ
اإل ْح َس ِان و ِإيت ِاء ِذي
الل َه َيأ ُم ُر ِبال َع ْد ِل َو
ِ
ْ
ُْ َ
َْ َ
ال� ُ�ق� ْ�ر َب��ى َو َي� ْ�ن� َ�ه��ى َع� ْ�ن ال��ف� ْ�ح��ش� ِ�اء َوامل�ن��ك� ِ�ر
َ
ُ
ْ
َّ
َ
ُ
ُ
ْ
َّ
َ
َوال � َ�ب ��غ ��ي َي �ع��ظ��ك� ْ�م ل� َ�ع��ل��ك� ْ�م تذك ُر َ
ون﴾
ِ ِ
(سورة النحل .)90 -
ف �ن ��ؤك ��د م� ��ن ذل � ��ك ّأن م �ب �ع��ث ف �ك��رة
ً ً
االت� �ح ��اد ُي �ع ��د ش ��اه ��دا ح �ي ��ا ع �ل��ى دور
العامل الدين�ي ،كقوة محركة ف��ي بناء
ت ��وج �ه ��ات ش �خ �ص �ي��ة زاي � � ��د ،وت �ح��دي��د
ّ
أه� � ��داف م �س��اع �ي��ه ،وأن� � �ه ��ا م �ظ �ه��ر م��ن
مظاهر ال�ت��دي��ن عند شخصية تنطلق
ُ
من أس��اس الدين ،وم��ن ذل��ك ال نفوت
فرصة التعريج بالتذكير على التنشئة
الدينية للشيخ زايد رحمه هللا.
النشأة والتكوين

ش � ّ�ب رح �م ��ه هللا ف ��ي ح �ض��ن األص ��ال ��ة
العربية بعاداتها البدوية وبمرجعيتها
ال��دي �ن �ي��ة اإلس ��الم� �ي ��ة ،واش� �ت ��د ع ��وده
وه��و ينهل الحكمة وال��دي��ن ف��ي مجلس
وال� ��ده ال ��ذي م��ا خ��ال م��ن رج ��ال العلم
وال ��دي ��ن ،ف �ك��ان��ت ن �ش��أت��ه ن �ش��أة دي�ن�ي��ة
ً
ت��رب �ي��ة وت �ع �ل �ي �م��ا ،وك �م��ا ذك ��ر ال�ب��اح��ث
ثاني املهيري في كتابه الذي ُيعده للنشر
أن ��ه رح �م��ه هللا ق ��رأ ف��ي ال�ث��الث�ي�ن��ات من
ال� �ق ��رن ال �ع �ش ��ري ��ن ،ع �ل��ى امل� ��ال ال�س�ي��د
محمد عقيل بن السيد عمر بن السيد
ً
ً
ال� �ج�ن��اح��ي م��وط �ن��ا ال�ه��اش�م ��ي ن �س �ب��ا ،في
ُ
ال��ك� ّ�ت��اب ب��ال�ق��رب م��ن ق�ص��ر ال�حصن،
ومن ثم على أخيه السيد محمد صالﺢ،
وحفظ على يديهما الكثير م��ن الشعر
ً
العربي الفصيح ،وك��ان متعلقا رحمه
هللا ب�ق�ص��ائ��د امل�ت�ن�ب��ي وام� ��رئ ال�ق�ي��س،
ومن ثم انتقل إلى العين ،وتلقى علومه
ال�ش��رع�ي��ة ف�ي�ه��ا ع�ل��ى ي��د ال�ش�ي��خ م�ق��رن
ب��ن م�ح�م��د ال �ك �ن��دي ،فتعلم الشريعة
وأح �ك��ام �ه��ا ،وت �ف �ق��ه ف ��ي ال ��دي ��ن وح�ف��ظ
ً
ش�ي�ئ��ا م��ن ال �ق ��رآن ال �ك��ري��م وال� �ح��دي��ث
الشريف.

وم��ن ذل��ك أب�ح��رت سفينته رحمه هللا
بثبات وه��دى ،على بوصلة ال��دي��ن عن
ع�ل��م ودراي� ��ة ،ف��ال��دي��ن ك��ان قيمة عليا
ن �س � �ج��ت دس� �ت� ��ور ح �ي ��ات ��ه ،وت �ش��رب��ت
س�ل��وك�ي��ات��ه روح ت�ع��ال�ي�م��ه ،ح�ت ��ى غ��دا
ً
ً
ً
منصهرا به قوال وعمال .فكانت التربية
ً
ً
الدينية دافعا روح�ي��ا ،وه��ي القوة التي
صنعت ه�م��ة ع��ال�ي��ة ،اكتسبت طاقتها
م� ��ن م � �ب� ��ادئ ال� ��دي� ��ن األص � �ي � �ل� ��ة ،وم ��ن
ذل��ك س�ع��ى ال�ش�ي��خ زاي ��د رح�م��ه هللا إل��ى
االهتمام بتربية شعبه تربية قويمة ال
تنفك عن تعاليم دينه ،ملا علمه من أثر
الدين في بناء الفرد واملجتمع.
الدين والرتبية

يعرف الكثيرون قول زاي��د رحمه هللا
عن أهمية العمل بالرجال« :الرجال هي
اللي تصنع ..تصنع املصانع ،الرجال هي
اللي تصنع سعادت�ها ،ال��رج��ال ه��ي اللي
تصنع حيات�ها ،ال��رج��ال ه��ي اللي تصنع
حاضرها ومستقبلها» ،فقوام العمل
وق �ي �م �ت��ه ب ��رج ��ال ��ه ،ف ��ال ب ��د م ��ن ص��الح
ال ��رج ��ال ح�ت ��ى ت�ص�ل��ﺢ األع �م ��ال .أدرك
زاي��د ه��ذا املعن�ى ،وع�ل��م رح�م��ه هللا ّأن
ً
صالح الرجال يأتي أوال باألخالق ،من
ذلك قوله رحمه هللا« :ب��دون األخالق
وبدون حسن السلوك وبدون العلم ال

تستطيع األمم أن تبني أجيالها والقيام
ب ��واج �ب� � �ه ��ا» ،وم � ��ا األخ � � ��الق وم �ع��رف��ة
الواجب إال بالدين الذي يشكل الروح
القدسية الت�ي تحمي ال�ف��رد وتصونه.
ً
ف �ك��ان ح��ري �ص��ا رح �م��ه هللا ع �ل��ى جعل
ً
القيم واألخ��الق أرض��ا ثابتة يشمخ بها
ً
شعبه ووطنه ،وهي ما يستقيه أساسا
ً
م ��ن دي �ن ��ه ،ف�ع�م��ل ج ��اه ��دا ع �ل��ى تعليم
شعبه وإمدادهم باملعرفة الالزمة التي
تقوم بالدين ،وتوفير البيئة الصالحة
ل��ذل��ك ،ح�ت��ى يتسل�حوا ب��ال��دي��ن كهوية
راﺳخة.
ّ
ُوي��ذك ��ر أن أول م��ا رك ��ز ع�ل�ي��ه ف��ي ه��ذا
ال� �ج��ان��ب ،ه��و ح�ف��ظ ال �ق��رآن ال�ك��ري��م،
ً
ّ
إي �م ��ان ��ا م �ن��ه ب ��أن ��ه ال ��دس �ت ��ور ال �ق��وي��م،
ال��ذي يحفظ ب��ه شعبه ،فأنشأ مراكز
تحفيظ القرآن الكريم ،وشجع الطلبة
على ارتيادها بتخصيص مبالﻎ وجوائز
لهم ،وكان ملدينة العين النصيب ّ
األول
واألوف � ��ر ف��ي إش��اع��ة ه ��ذه امل� �ب ��ادرة ،ملا
حظيت به من حكم ومتابعة شخصية
منه سابقة على قيام االتحاد.

فكرة االتحاد
شاهد عىل دور
العامل الديني
كقوة محركة يف
بناء شخصية زايد

م ببناء
اهت ّ
املساجد
وعامرتها إلبراز
سامحة اإلسالم
وتعزيز القيم
اإلنسانية

روح الدين حارضة

ّ
وإن ن �ش��أة ال�ش�ي��خ زاي ��د  -رح �م��ه هللا-
على هذه القيم الدينية ،وبروزها على
أه� ��داف أع �م��ال��ه ،دل �ي��ل ع�ل��ى أن ��ه جعل
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ذاع صيته
بني علامء
الدين فأحبوه
وقدروه لوعيه
الديني وإميانه
العميق

ول من سن
أ ّ
استضافة
علامء الدين
يف املنطقة
وإكرامهم طوال
شهر رمضان
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ً
ً
ال��دي��ن ح��اك �م��ا ع�ل��ى رؤي �ت ��ه ،وح��ري�ص��ا
ً
على تمثل الشخصية املسلمة ظاهرا
ً
وباطنا ،فقد كان يعزو أفعاله وأقواله
ً
وسلوكياته دائما إلى الدين ،كما يقول
ً
في تسجيل صوتي له ،مستنكرا بعض
أفعال املنسوبين إل��ى اإلس��الم ،بقوله:
«م�س�ل��م وم ��ا ي �ت �س��ام��ح؟!» ،ف �ي��دل ه��ذا
ّ
ال �ق��ول ع�ل��ى أن ��ه رح �م��ه هللا ي�ن�ظ��ر من
منظار إسالمي.
وي�ن�ق��ل ع�ن��ه امل�س�ت�ش��ار ال��دك �ت��ور زك��ي
ن �س �ي �ب��ة ،ال� � ��ذي راف� �ق ��ه ف ��ي ك �ث �ي� ��ر م��ن
ً
م�ق��اب��الت��ه ال�س�ي��اس�ي��ة وع �م��ل م�ت ��رج�م��ا
ل��ه ،أن��ه ك��ان ي ��ردد دائ �م� ً�اّ :
«إن املسلم
ال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ي ه� � ��و م� � ��ن آم� � � ��ن ث� � ��م ع �م��ل
ال� �ص ��ال� �ح ��ات»؛ أي ظ �ه��ر إي �م ��ان ��ه ع�ل��ى
أع �م��ال��ه وس �ل��وك �ي��ات��ه ،وي �ق��ول ع�ن��ه في
موضع آخ��ر ،إن��ه« :ال يذكر أي حديث
لسموه مع أجنبي لم يساند فيه حجته
ب��االس�ت�ش�ه��اد ب��آي��ة ق��رآن�ي��ة ،أو بحديث
نبوي شريف ،أو بحكمة مستمدة من
التراث اإلسالمي».
ف��ال��دي��ن ب��ال�ن�س�ب��ة ل��زاي��د  -رح �م��ه هللا-
ق �ي ��م ي �ت� ��رس �م �ه��ا ب ��أخ ��الق ��ه ،وم� �ب ��ادئ
يترجمها بأفعاله ،ودس�ت��ور ينتهجه في
ً
حياته ،ومعرفة ينير بها وعيه ،متشربا
ب��ذل��ك معنى ال�ح��دي��ث ال��ذي ي�ق��ول فيه
ع �ل �ي��ه أف �ض ��ل ال �ص �ل ��وات وال �ت �س �ل �ي��م:

«الدين املعاملة».
ول�ع�م��ق م�ك��ان��ة ال��دي��ن ف��ي ن�ف�س��ه ،فقد
ح ��رص ع�ل��ى االه �ت �م��ام ب�ب�ن��اء امل�س��اج��د
وعمارتها واإلحسان إليها ،ويذكر عنه
س�ع��ادة ع�ب��دهللا راش ��د النعيمي ّ -أول
وزي ��ر خ��ارج�ي��ة ل ��إم ��اراتّ -أن الشيخ
زاي ��د -رح �م��ه هللا -ع�ن��دم��ا ك��ان يناقش
ً
رجال التخطيط الذين وضعوا أساسا
للعمران ف��ي أب��وظ�ب��ي ،ق��ال لهم« :ه�ن��ا...
أري��د منكم إق��ام��ة مسجد كبير بجوار
ً
ال�ق�ص��ر األم �ي � ��ري ...ي �ك��ون واح� ��دا من
املعالم املهمة في أبوظبي ...وضعوا ّ
كل
ً
ً
خب�راتكم ف��ي أن ي�ك��ون م�س �ج��دا رائ�ع��ا
ليضم املؤمنين م��ن س�ك��ان أب��وظ�ب��ي في
ّ
كل صالة».
زايد والعلامء

حرص  -رحمه هللا -على إشاعة الوعي
ال��دي �ن� ��ي ب �ي� ��ن ش �ع �ب��ه ،وإك� � ��رام ع�ل�م��اء
الدين وتقديرهم ،فكانت له عالقات
ومجالس حافلة بهم ومعهم ،يحاورهم
ويناقشهم بفكر ناضﺞ وإيمان عميق،
ف �ش ��اع ص �ي �ت��ه ب �ي� ��ن ال �ع �ل �م��اء وأح �ب ��وه
وق��دروه لوعيه ودينه .يقول مستشار
ال �ش��ؤون ال�ق�ض��ائ�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة السيد
علي الهاشمي« ،عندما أمر الشيخ زايد
 -رحمه هللا -باستقدام كبار العلماء،

استجاب لتلبيته علماء قلما يخرجون
من بالدهم ،ومن بينهم العالمة الشيخ
م�ح�م��د ح�س�ن�ي ��ن م �خ �ل��وف ،وال �ع��الم��ة
ال �ش �ي��خ م�ح�م��د أب ��و زه � ��رة ،وال �ع��الم��ة
املربي الكبير الشيخ كفتارو ،والشيخ
محمد محمد ال�غ��زال��ي ،والشيخ أحمد
ح�س��ن ال �ب ��اق ��وري ،وال �ش �ي��خ ال��دك�ت��ور
األحمدي أبو النور ،وغيرهم «ويذكر
ع �ن��ه ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ب�ش�ي ��ر ال�ش�ق�ف��ة،
وه ��و م�م��ن ج��ال��س امل �غ �ف��ور ل��ه ف��ي أول
ً
فترة حكمه ،يقول« :ما جلسنا مجلسا
ً
م��ع ال�ش�ي��خ زاي ��د إال ك��ان أك�ث ��رن��ا ذك��را
هلل ت �ع ��ال ��ى ،ك �م��ا ك� ��ان ك�ث�ي� ��ر ال�ت�ع�ظ�ي��م
ً
للعلماء والعلم شديدا على املتنطعين
وامل� �ت� �ش ��ددي ��ن وأص � � �ح ��اب األه� � � ��واء».
ف�ك��ان رح�م��ه هللا ص��اح��ب دي��ن ووع ��ي،
ّ
ُويذكر عنه أنه ّأول من سن استضافة
ع�ل�م��اء ال��دي��ن ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،وإك��رام�ه��م
ط��وال شهر رم�ض��ان ،حتى غ��دت سنة
حسنة إل��ى يومنا ه��ذا من ل��دن القيادة
الرشيدة.
ً
ّ
م��ن ذل ��ك ي�ظ�ه��ر أن ال��دي��ن ك ��ان ع��ام��ال
ً
ج ��وه ��ري ��ا ف ��ي رس� ��م ح � ��دود ش �خ�ص�ي��ة
ال �ش �ي��خ زاي � ��د  -رح �م ��ه هللا -وص �ي��اغ��ة
م�ع��ان��ي وج � ��وده ،وق�ل�م��ا ن�ج��د ك�ل�م��ة له
م �ص ��ورة أو م �ك �ت��وب��ة أو ص��وت �ي��ة ،إال
ون�ج��د في�ها نفحة م��ن نفحات ال��دي��ن،
ي��ؤك��د ف�ي �ه��ا ق�ي��م ال�ش��ري�ع��ة ال�س�م�ح��ة،
ّ
وي�ش�ك��ر هللا وي�ح�م��ده ،وي�ح��ث ع�ل��ى رد
ً
الفضل إليه دائما.
ون �خ �ت��م ب �م �ق��ول��ة ل�ل�ش�ي��خ زاي� ��د رح�م��ه
ً
ً
هللا تنضﺢ إي�م��ان��ا ص��ادق��ا ،ينقلها عنه
س �ع��ادة راش ��د ع �ب��دهللا ال�ن�ع�ي�م��ي ،بعد
ّ
واستقر الناس ،قال
أن ارتفع البنيان
ً
ً
لهم م��ذك��را بنعمة هللا وح��اث��ا لهم على
ال �ت ��واض ��ع« :ي �ج��ب أن ن �ت��ذك��ر امل��اض ��ي
بعين معتبرة ،وقلب واع ...،وأن يكون
املاض�ي عبرة نعتبر به لحاضرنا ...إننا
إذا أم �ع� ّ�ن��ا ال�ن�ظ��ر ف��ي األرض ال�ق��اح�ل��ة
ل� ��وج� ��دن� ��اه� ��ا ق � ��د ت� �ح ��ول ��ت إل � � ��ى أرض
خ �ض��راء ...واألرض ال �ج��دب��اء الخالية
تحولت إلى عمارات وأسواق حديثة...
وطريق األيام أصبح ُيقطع في ساعات.
إن أك �ث� ��ر م ��ا ي�ف��رح�ن��ا وي �س �ع��دن��ا ...هو
الراحة التي ينعم بها الشعب اآلن ،بعد
ال�ش�ظ��ف وال �ض �ن��ك .وه� ��ذا دل �ي��ل على
رض��ا هللا عليناّ .إن األم��ن والطمأنينة
ال�ل��ذي��ن ن�ش�ع��ر ب�هما م��ا ه�م��ا إال نتيجة
لتوفيق هللا ورضاه علينا».

ال��رح�م��ة ف��ي ق�ل��ب زاي ��د ل�ي�س��ت ف�ق��ط ع�ل��ى اإلن �س��ان إن�م��ا هو
ً
أي �ض��ا رح �ي��م ب��ال �ح �ي��وان وال �ط �ي��ر وال �ش �ج��ر ،ف�ه��و أح ��د ح�م��اة
البيئة؛ بشهادة أحد الشخصيات التي عاصرت الشيخ زايد
وصاحبته ،وه��و السيد عيد امل��زروع��ي ،ال��ذي ل��م يبخل ّ
علي
ببعض القصص ع��ن الشيخ زاي ��د واه�ت�م��ام��ات��ه بالحيوانات
وال �ط �ي��ور ،ف�ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،ال�ج�م�ي��ع ي�ع�ل�م��ون أن الشيخ
زاي ��د ه��و أول م��ن أن �ش��أ مستشفى ل�ل�ص�ق��ور ،وه ��و أول من
أسس محميات لحماية الطيور وبعض الحيوانات البرية من
االنقراض ،واهتم باإلبل ووضع لها السباقات واملستشفيات
وال�ج��وائ��ز ،كما اه�ت��م بالخيل وال�ف��روس�ي��ة وم�ي��ادي�ن�ه��ا .ولكن
ه�ن��اك القليل ممن يعلمون أن��ه ف��ي ع��ام  1966حينما أصبح
ً
الشيخ زايد حاكما إلمارة أبوظبي ،أنشأ رحمة هللا عليه أول
هيئة للرفق بالحيوان لحماية الحيوانات والطيور البرية من
التعرض للصيد واالنقراض.

الرحمة يف قلب زايد اإلنسان
من

ناديا بوه ّناد
الشيخ زايد أول من أنشأ
مستشفى للصقور

ال �ق �ص��ص ال �ت� ��ي ق � ��رأت ع�ن�ه��ا،
وأك� � � ��ده� � � ��ا ل � � ��ي ال � �س � �ي � ��د ع �ي ��د
املزروعي ،هي ،قصة الشيخ زايد رحمة
هللا ع�ل�ي��ه م��ع ال �ط �ي��ور ،وق �ص��ة أخ��رى
مع السنجاب .أما عن الطيور ،فيروى
«أن الشيخ زايد كان قد ذهب إلى أحد
امل �ط ��اع ��م ف ��ي أح� ��د ال �ب �ل ��دان ال �غ��رب �ي��ة،
ً
ً
وأث�ن��اء جلوسه وج��د تجمعا كبيرا من
الطيور تقتات على بعض فتات األكل
ف��ي امل �ط �ع��م ،ف �س��أل م��دي��ر امل�ط�ع��م هل
ً
تتجمع ه��ذه الطيور دوم��ا هنا فأجابه
ب�ن�ع��م ،ف��أع�ط��اه زاي ��د رح �م��ه هللا كلفة
حبوب للطيور ملدة عام ،على أن يلتزم
صاحب املطعم بنثر الحبوب ك��ل يوم
ً
ً
للطيور ،حتى ال تجوع يوما واحدا».
وأم� ��ا ع ��ن ح �ك��اي��ة ال �س �ن �ج��اب ،ف� ُ�ي��ذك��ر
أن ��ه «ب�ي�ن�م��ا ك ��ان ال �ش �ي��خ زاي� ��د ي�ت�ن��اول
طعامه ف��ي أح��د امل�ط��اع��م الشهيرة على
ض �ف��اف ب�ح�ي ��رة ج�ن�ي��ف ف��ي س��وي�س��را،
أف�ل��ت س�ن�ج��اب م��ن مجموعته وات�ج��ه
ً
نحو املطعم باحثا عن الطعام ،فسأل
املغفور له مرافقيه :كيف تعيش هذه
ال�س�ن��اج��ب ط ��وال ال �ع��ام ،خ��اص��ة ّأي ��ام

البرد والثلﺞ؟ وطلب منهم االستفسار
م ��ن ص ��اح ��ب امل �ط �ع��م ع ��ن ذل� ��ك وع��ن
ً
كلفة إطعامها ،وأرس ��ل م��اال لصاحب
امل�ط�ع��م ل��إن�ف��اق ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ح�ي��وان��ات
ملدة تزيد على عامين كاملين».
ك��ل ه��ذه ال�ق�ص��ص ع��ن رح�م��ة الشيخ
زاي ��د م��ا ه��ي إال دروس ع�م�ل�ي��ة للكبار
والصغار ،هي حكايات يجب أن تدرس
ً
وت �ك��ون ج� ��زءا م��ن امل�ن� �ه��اج ال��دراس� ��ي؛
مل��ا تتضمنه م��ن أس��ال�ي��ب مثلى لتعليم
ً
ً
أطفالنا الرحمة نظريا وعمليا .فعندما
ً
ت�ت�ع�ل��م ك �ي��ف ت ��رح ��م ال � �ح �ي��وان ح�ت�م��ا
ستعرف كيف ترحم وتحترم اإلنسان.
ال��رح�م��ة اإلن�س��ان�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت ف��ي قلب
زاي��د على اإلن�س��ان وال �ح�ي��وان والطير
وال �ش� � �ج ��ر ه ��ي ق �م ��ة وق �ي �م ��ة أخ��الق �ي��ة
ُ
ت��ذك��رن��ي ب�م�ق��ول��ة ل � غ��ان��دي« :ب� ِ�وس�ع�ن��ا
أن ن�ح�ك��م ع�ل��ى ع�ظ�م��ة أي أم ��ة وم��دى
تقدمها األخالقي إذا نظرنا إلى الطريقة
ُ
التي تعامل ب�ها حيوانات�ها» .هللا يرحم
ب��اب��ا زاي ��د ،ه ��ذا ال��رج��ل ال�ع�ظ�ي��م ال��ذي
بكى العالم لرحيله.

5151

ّ
“الكتاب هو وعاء العلم والحضارة والثقافة واملعرفة واآلداب والفنون ،وإن األمم ال تقاس بثرواتها املادية
وحدها ،وإنما تقاس بأصالتها الحضارية ،والكتاب هو أس��اس هذه األصالة والعامل الرئي�سي على تأكيدها”
املقولة ذات مدلول عميق وقيمة عليا ،جسدت مكانة الكتاب في فكر املغفور له الشيخ زاي��د بن سلطان آل
ً
ً
نهيان( ،طيب هللا ث��راه) ،ال��ذي أول��ى اهتماما ال مثيل له بالعلم والثقافة واملعرفة؛ انطالقا من أهمية الكتاب
ً
ً
ودوره في الخروج من الظلمات إلى النور ،وتطور األمم والشعوب واالرتقاء باملجتمعات ،وجعله نهجا نموذجيا؛
ً
بأبعاده املعرفية والعلمية ،يقوم على بناء اإلنسان وإعداده؛ ليكون مؤهال في تأدية واجباته وتحقيق طموحاته،
ً
ً
ً
وشريكا فاعال ومتفاعال في تأسيس دولة قوية مزدهرة ،تتسم بالتسامح والتنوع الفكري والثقافي.

حكاية طويلة عىل طريق النهوض الحضاري وبناء اإلنسان

للكتاب مكانة خاصة يف فكر زايد
من

محمد غربيس

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ه �ن��ا ج� ��اءت دع� ��وة ال �ش �ي��خ زاي ��د
إل � � � ��ى إق� ��ام� ��ة م� �ع� ��رض ل �ل �ك �ت��اب
ع ��ام  1981ف��ي م�ب�ن ��ى «امل� �ج�م��ع ال�ث�ق��اف��ي»،
ً
ً
تشجيعا للعلم وت��أص�ي��ال ل�ل�ث�ق��اف��ة ،وه��و
م��ا م� ّ�ه��د ال �ط��ري��ق إل ��ى إط ��الق ال �ع��دي��د من
امل �ش��روع��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ،ال�ت ��ي أس�ه�م��ت في
إث ��راء امل�ش�ه��د ال�ث�ق��اف��ي ف��ي ال��دول��ة ،وجعل
ال�ك�ت��اب إح ��دى ال��رك��ائ��ز األس��اس �ي��ة ال�ت��ي
مكنت دولة اإلمارات العربية املتحدة من
ً
ً
أن تصبح مركزا ثقافيا في املنطقة ،حيث
ّ
شكل هذا املعرض فيما بعد؛ االنطالقة
الحقيقية ملعرض أبوظبي للكتاب ،الذي
ً
ً
أواله املغفور له اهتماما خاصا من حيث
الدعم والتشجيع والرعاية ،وتوفير كافة
امل�ق��وم��ات واإلم�ك��ان��ات ،التي تساعد على
إنشاء املكتبات ودور النشر؛ بهدف توفير
ً
الكتب واملؤلفات وإتاحتها للجميع ،فضال
ع��ن دوره ف��ي ت�ع��زي��ز ال �ق��راءة ل��دى أف��راد
املجتمع.
وما مبادرته بإقامة معرض الكتاب قبل
 36سنة إال دليل على رؤي�ت��ه املستقبلية
ال �ث��اق �ب��ة ،ال �ت��ي ت�ش�ه��د ال ��دول ��ة ت��رج�م�ت �ه��ا
اليوم؛ من خالل اإلنجازات والنجاحات،
التي تحققت على املستويات كافة ،وقد
ن�ج ��ح ف��ي ت�ع��وي��د ال �ن��اس ع�ل��ى ط�ل��ب العلم
واك �ت �س ��اب امل �ع ��رف ��ة ب��ال�ت�ش� �ج�ي��ع امل� ��ادي
وامل�ع�ن��وي ،وزرع ح��ب ال�ق��راءة والثقافة
ف��ي النفوس عبر ش��راء كميات كبيرة من
الكتب؛ وإهدائها للمكتبات واملؤسسات

الحكومية ف��ي ك��اف��ة إم ��ارات ال��دول��ة ،كما
ش�م�ل��ت م �ب��ادرت��ه ت�ش �ج�ي��ع ال �ش �ب��اب على
ال �ت��أل �ي��ف واإلب� � � ��داع ف ��ي م� �ج ��االت األدب
وال� �ش� �ع ��ر امل � �خ �ت �ل �ف��ة ،ح �ي ��ث دع � ��م دور
النشر لطباعة إنتاجهم األدبي ،ومازالت
ه��ذه امل �ب��ادرة ق��ائ�م��ة حت�ى اآلن؛ بأشكال
ً ً
ً
م�ت�ع��ددة،وت�م�ث��ل ن�ه�ج��ا است�راتيجيا ثابتا
ف��ي مسيرة االت�ح��اد؛ مل��ا للكتاب م��ن أدوار
وق�ي��م عالية ف��ي تنمية اإلن�س��ان وصياغة
فكره ووج��دان��ه ،وتأثيره في صنع مجتمع
املعرفة واالرتقاء بالفكر اإلنساني.
ل��م يقتصر اهتمام الشيخ زاي ��د ،رحمه
هللا ،ع �ل��ى امل� �ع ��رض؛ ب ��ل دع� ��م ال � �ج �ه��ات
واملؤسسات الثقافية التي تهتم بالكتاب
وتسويقه وترع�ى الفعاليات واألنشطة
ف��ي ه ��ذا امل � �ج��ال؛ ل�ي�ت��م ب�ع��د ذل ��ك تأسيس
دار ال �ك �ت��ب ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي ال� ��دول� ��ة .ف�ي�م��ا
ك��ان ل��ه السبق ف��ي إن�ش��اء م�ش��روع الشيخ
زاي��د لتحفيظ ال �ق��رآن؛ مل��ا ل��ه م��ن أهمية
ف ��ي ت��رس �ي��خ م �ع��ان��ي ال �ت �س��ام��ح وال�ف�ض�ي�ل��ة
واألخ � � � ��الق ،وم � ��ن أث � ��ر ك �ب �ي� ��ر ف� ��ي ص ��الح
امل �ج�ت�م��ع وال�ن� �ه��وض ب ��ه ،وال� �ح�ف��اظ على
ً
اللغة العربية والهوية الثقافية عموما.
ل �ق ��د ح � ��رص ال �ش �ي ��خ زاي � � ��د ،ع �ل ��ى دع ��م
ال �ك �ت��اب ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل � �ج��االت ال�ث�ق��اف�ي��ة
ً
وال �ف �ك ��ري ��ة واألدب � �ي � ��ة ،خ �ص ��وص ��ا ف�ي�م��ا
ً
ً
يتعلق بالت�راث؛ باعتباره مكونا رئيسيا
من مكونات الشخصية اإلماراتية؛ سواء
على مستوى الهوية الوطنية أو الثقافية،

ً
داعيا إلى صون الت�راث وحفظ العادات
والتقاليد والقيم ،وتوصيلها إلى األجيال
الجديدة؛ لتعريفهم بتاريخهم وموروثهم
الثقافي والحضاري.
ّ
وألن ال� �ك� �ت ��اب ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ش �ي��خ زاي� ��د
وس �ي �ل��ة ت ��رب ��وي ��ة وت�ث �ق �ي �ف �ي��ة وت��وث �ي �ق �ي��ة؛
فقد ق��ام بتأليف ك�ت��اب «ري��اض��ة الصيد
ب ��ال� �ص� �ق ��ور» ،وص � � ��در ع � ��ام  1976ع��ن
وزارة اإلعالم والثقافة بأبو ظبي .ويعتبر
ً ً
الكتاب مرجعا مهما في هذه الرياضة؛ ملا
يتضمنه من معلومات ،تصدر عن خبرة
وحسن اطالع.
ً
ً
ّ
وألن ال �ش �ي��خ زاي� ��د ك ��ان ش ��اع ��را وم�ح�ب��ا
ل �ل �ش �ع��ر وال � �ش � �ع� ��راء ،ول � ��ه ال �ك �ث �ي� ��ر م��ن
ال �ق �ص��ائ��د ال �ن �ب �ط �ي��ة ،ف �ق��د اه� �ت � ّ�م ب�ن�ش��ر
ال �ك �ت��ب ال �ش �ع��ري��ة وإص� ��داره� ��ا ،وإق��ام��ة
مجالس الشعر في مختلف أنحاء الدولة؛
ب��اع�ت�ب��اره��ا ت�م�ث��ل إح ��دى دع��ائ��م ال�ث�ق��اف��ة
ال�ع��رب�ي��ة وال�خليجية ،وق � ّ�دم الكثي�ر من
ً
الدعم للشعراء؛ إلع��الء مكانتهم ،فضال
عن تكريمه ُ
ص َّناع الثقافة ،واملفكرين،
واألدب��اء ،والشباب ،بهدف إلقاء الضوء
على إسهاماتهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم
في إطار التنمية الشاملة .ما أسهم بشكل
الف��ت في إث��راء الحركة الثقافية ونموها
امل �س �ت �م��ر ،وت �ع ��زي ��زه ��ا وم � � ّ�د ف �ض��اءات � �ه��ا
املحلية إلى العاملية؛كونها ركيزة أساسية
م ��ن رك ��ائ ��ز ال �ت ��واص ��ل ب �ي� ��ن امل�ج�ت�م�ع��ات
ً ً
اإلنسانية ،وطريقا مهما لترسيخ ثقافة
ال �ت �س��ام��ح ،وت �ك��ري��س م �ف �ه��وم ال�ت�ع��اي��ش
السعيد؛ وفق النهﺞ القرآني الحكيم.
ً
أي � �ض� ��ا ل� ��م ي �غ ��ب ال �ت �ع �ل �ي��م ع� ��ن اه �ت �م��ام
ال � ��راح � ��ل امل � ��ؤس � ��س ،ف ��أن� �ش ��أ امل � � ��دارس
وامل�ع��اه��د وال �ج��ام�ع��ات ،وأرس ��ى الدعائم
األس��اس �ي��ة؛ ل �ت ��داول ال�ث�ق��اف��ة م��ن خ��الل
ً
ً
العمل املؤسساتي املمنهﺞ علميا ،فضال
ع � ��ن امل� ��ؤس � �س� ��ات ال �ث �ق ��اف �ي ��ة األه� �ل� �ي ��ة،
م �ث ��ل:ال �ص� � �ح ��ف امل� � �ح �ل �ي ��ة ،وامل � � �ج ��الت
وامل �ط �ب ��وع ��ات ال � ��دوري � ��ة ،وامل �ه ��رج ��ان ��ات
ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة ،وامل� � ��ؤت� � �م� � ��رات ال� �ف� �ك ��ري ��ة،
وال � �ن� ��وادي ال �ت� ��راث �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة ،ودور
ال �ن �ش��ر ،واإلذاع � � ��ة ،وال �ت �ل �ف��از ،وغ�ي ��ره��ا
م��ن امل��ؤس �س��ات امل�ع�ن�ي��ة ب�ن�ش��ر ال�ث�ق��اف��ة،
وال� �ت ��وج� �ي ��ه ب ��إن� �ش ��اء األب� �ن� �ي ��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة
وال� �ت� � ��راث� �ي ��ة األص� �ي� �ل ��ة .وذل � � ��ك ل�ت�ف�ع�ي��ل
نهضة معرفية أصيلة تسعى إل��ى تشجيع
ال � �ت� ��أل � �ي� ��ف ،وال � �ب � �ح � ��ث ،وال � �ن � �ش � ��ر؛ ألن
ال �ع �ل��م وال �ث �ق��اف��ة أس � ��اس ب �ن ��اء اإلن �س ��ان
وازده��ارال �ع �م��ران؛ ع�ل��ى ط��ري��ق النهوض

شملت مبادرته
تشجيع الشباب
عىل التأليف يف
مجاالت األدب
والشعر

خصص زايد أمواالً
طائلة لخدمة
الثقافة واألدب
والبحث العلمي

أنشأ املدارس
واملعاهد
والجامعات
واألبنية الثقافية
والرتاثية
والتقدم الحضاري.
كلمات الشيخ زاي��د ع��ن ال�ك�ت��اب والعلم
وال�ث�ق��اف��ة ،أس�س��ت رؤي��ة مستقبلية؛ لم
ً
ت��أت م��ن ف ��راغ ،خ�ص��وص��ا أن ال�حضارة
العربية هي أهم حضارة اهتمت بالكتاب
في عصور النهضة واالزده ��ار ،من خالل
اه �ت �م ��ام األم� � � ��راء وال� � �ح �ك ��ام وال � �خ �ل �ف��اء
ب��ال�ع�ل��م وال�ع�ل�م��اء وال �ش �ع��راء وامل�ف�ك��ري��ن
وال � �ف � ��الس � �ف � ��ة ،واإلغ� � � � � � ��داق ب � ��األم � ��وال
والذهب والهدايا النفيسة على املؤلفين
واملترجمين.
من هنا كان السباق مع الزمن أحد أبرز
م�ع��ال��م ال �ق �ي��ادة ال�ح�ك�ي�م��ة ل�ل�ش�ي��خ زاي ��د،
ودوره التاريخي في عملية التنمية والبناء،
التي شملت االقتصاد والعمران واملعرفة
وال� �ث� �ق ��اف ��ة ،وم � ��ن ب �ي �ن �ه��ا ال� �ك� �ت ��اب ال� ��ذي
ح��رص امل�غ�ف��ور ل��ه ع�ل��ى تسليط ال�ض��وء
ع�ل��ى أه�م�ي�ت��ه ودوره ال�ت�ع�ل�ي�م��ي وامل�ع��رف��ي

والتثقيفي في حياة األمم والشعوب؛ ألن
تعليم ال�ن��اس وتثقيفهم م��دع��اة لالعتزاز
وال �ف �خ ��ار .ول ��ذل ��ك ي �ق ��ول« :ال �ع �ل��م ث ��روة
ونحن نبني املستقبل على أساس علمي».
لقد أكد املغفور له بإذن هللا الشيخ زايد
منذ البداية أن العلم هو الطريق الوحيد
ل�ل�ن�ه�ض��ة وال �ت �ق ��دم وم ��واج �ه ��ة ت �ح��دي��ات
ال�ع�ص��رّ ،
وأن أك�ب ��ر اس�ت�ث�م��ار ل�ل�م��ال هو
اس�ت�ث�م��اره ف��ي خ�ل��ق أج �ي��ال م��ن املتعلمين
وامل �ث �ق �ف �ي � ��ن ،م ��ن خ � ��الل االس �ت �ث �م ��ار ف��ي
الثقافة واملعرفة؛ عبر إقامة بنية تحتية
ثقافية متقدمة ،ودع��م ح��رك��ة التأليف
ون� �ش� ��ر ال� �ك� �ت ��ب ،وت �ن �ظ �ي ��م ال �ف �ع ��ال �ي ��ات
الفكرية والثقافية ،مثل معارض الكتب،
وم ��ا ت�س �خ�ي ��ر األم � ��وال ل� �خ��دم��ة ال�ث�ق��اف��ة
واألدب والفن والبحث العلمي إال عنصر
م ��ن ع�ن��اص��ر ال�ت�ن�م�ي��ة وال �ت �ط��وي��ر ،إذ إن
حجم الدول ،كما كان يقول الشيخ زايد،

«ال ي�ق��اس ب��ال�ث��روة وامل ��ال ،وأن امل ��ال ،ما
هو إال وسيلة لغايات عظيمة ال يحققها
إال العلم».
ً
إذا ال ب��د م��ن العلم وامل�ع��رف��ة والثقافة،
أي ال ّبد من الكتاب والعمل على اقتنائه
في كل بيت ،وجعله بمتناول الجميع ،وال
ً
ّبد أيضا من التسابق على التعلم والتميز،
كما يقول املغفور له الشيخ زايد« :علينا
أن ن�س��اب��ق ال��زم��ن ،وأن ت�ك��ون خطواتنا
نحو تحصيل العلم ،والت�زود باملعرفة،
أسرع من خطانا في أي مجال آخر».
لقد تضمنت فصول قصة الشيخ زاي��د
مع الكتاب عشرات املبادرات التاريخية،
ال �ت� ��ي ت�س�ت�ح��ق أن ت��وض��ع أم� ��ام األج �ي��ال
امل�ق�ب�ل��ة ،ليتعرفوا إل��ى ج�ه��وده ف��ي إن�ج��اح
مسيرة الكتاب ومنتوجاته البناءة.
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لم َّ
يتول املغفور له الشيخ زاي��د بن سلطان آل نهيان طيب هللا ث��راه قيادة
دول��ة اإلم ��ارات العربية املتحدة كما ق��د ي�ق��ود أي ح��اك��م ب ��الده ،ب��ل صنع من
ً
مسؤوليته الوطنية وبشخصيته املتفردة نموذجا ملعنى القيادة التي ال تسير
ً
أسلوبا يتناسب مع ّ
كل احتياجات دولته وشعبه في
على نهج تقليدي؛ بل تبتكر
ّ
كل األوقات واألزمنة ،في وقت كان العالم فيه ال يزال غير مدرك ملعنى قيادة
وطن وشعب بمثل هذا األسلوب اإلنساني املؤثر.
لقد برزت شخصية الشيخ زايد منذ الطفولة ،وتنامت على ّ
مر األيام ،فأظهر
ق ��درات ي�ن��در أن يمتلكها ط�ف��ل ،وب� ّ�ز أق��ران��ه بحكمة يعجز بعض ال�ك�ب��ار عن
امتالكها ،وكلها صنيع فطرته املرهفة وتجاربه الواقعية وحياته التي اختبر
فيها أنواع املواجهات مع الناس والحياة والطبيعة وجعلته يتصالح معها،

أيقونة سالم ومحبة تشع نورا ً بني أفراد شعبه والعامل أجمع

زايدجعل من اإلمارات منوذجاً للتعايش والتسامح
فلم

باسمة يونس
الشيخ زايد كان
حكيامً وشغوفاً
بالطبيعة والرياضات
الصحراوية
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

54

�ف ب� � ��أن ي � �ك� ��ون ص ��اح ��ب
ي� �ك� �ت � ِ
حكمة يب�هر اآلخرين بأسلوبه
وف �ط �ن �ت��ه ،ل �ك �ن��ه أص �ب ��ح ج �س��ر م ��ودة
ً
بين الجميع وح��ري�ص��ا على بناء أح��الم
ً
امل �س �ت �ق �ب ��ل م � ��ع ال� � �ج �م �ي ��ع ،وش� �غ ��وف ��ا
ب� � � � ��األرض وال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ة وال � ��ري � ��اض � ��ات
ال�ص �ح��راوي��ة ب�ك��ل أن��واع�ه��ا .ل��م يرتبط
ب��ال�ن��اس وي�ح� ّ�ل مشكالتهم أث�ن��اء توليه
القيادة فقط ،ولم يحتضن وطنه بعد
ً
أن أصبح مسؤوال عنه فقط ،بل كان
ً
أيقونة سالم ومحبة تشع حبا بين كل
ف��رد م��ن أف ��راد شعبه وبي�ن اإلم ��ارات
والعالم أجمع.
وإن درس �ن��ا ص�ف��ات��ه وح��اول �ن��ا تحديد
أسلوبه القيادي أو مطابقته مع بقية
ال�ن�م��اذج القيادية وم��دارس�ه��ا سنعجز
ع��ن تحديد صفة واح ��دة ت�م�ي��زه ،فقد
وض��ع بنفسه نموذجه الخاص ،ف��أدار
الحكم بنموذج «زايد» اإلنساني الذي
ً
خلد اس�م��ه ليصبح رم��زا للتعايش مع
اآلخ� ��ر ف ��ي أوق � ��ات ال �س �ل��م وم�س��اع��دت��ه
وإغ��اث �ت��ه ف��ي أوق� ��ات ال �ح ��روب ،ورس��م
ص � � ��ورة ل ��إن �س ��ان �ي ��ة امل� �ش� �ع ��ة ب ��ال �ن ��ور
ف ��ي ع �ص��ر ض �ب��اب �ي��ة ال �ض �م ��ائ ��ر ،وأل �ه��م
ال �ش �ع��ب ال��رغ �ب��ة ف ��ي ال �ن �ج��اح وال�ت�م�ي��ز
بكسر القوالب املعتادة في وقت أصبح
ف�ي��ه تقليد الناج�حي�ن ع ��ادة ،وأص�ب��ح

ً
محفزا إل��ى اإلب ��داع واالب�ت�ك��ار رغ��م كل
املستحيالت والتحديات.
رحل زاي��د عن األرض لكنه لم يفارق
ال �ق �ل��وب ،وت ��رك ف��ي ن�ف��س ك � ّ�ل م��واط��ن
وم �ق �ي ��م أو واف � ��د أو س ��اك ��ن ف ��ي أب �ع��د
نقطة على وجه األرض ذكرى موقف
يعبر عن عمق إنسانيته ومدى صدقه
وع ��دل ��ه وك ��رم ��ه وإي � �ث � ��اره ل ��آلخ ��ري ��ن،
وس�ع�ي��ه إلس �ع��اد ال �ن��اس وال�ص�ب��ر حتى
ً
تمكن من إقامة دولة أصبحت نموذجا
يحتذى به اليوم ،وجميعها فضائل ال
ً
تجتمع في شخص إال وتصنع منه قائدا
يصعب تقليده.
ك� � ��ان رح � �م� ��ه هللا ي � �ق� ��ول إن� � ��ه ي �م �ت �ل��ك
طبيعة رجل صحراء يحبها ،وتعلم من
ً
األجيال التي صبرت طويال حتى تنبت
األرض خي�رها ،وسيصب�ر حتى يقيم
الدولة التي يطمح الجميع إليها.
وب � � � � �ه � ��ذا ال� � �ف� � �ك � ��ر ،ت � ��أس � �س � ��ت دول � � ��ة
ن � ��ادرة ال ��وج ��ود ،وخ �ل��ف زاي� ��د رج ��ال
سيكملون املسيرة التي بدأت راﺳخة،
وبنيت بقيادة غرست أس��اس السالم
وال� �ت� �س ��ام ��ح ف � ��ي روح� � �ه � ��ا ،ف��أص �ب �ح��ت
ً
ً
ن �م ��وذج ��ا م�ل�ه�م��ا ل�ل�ت�ع��اي��ش وال�ت�س��ام��ح
وال�ق�ل��وب ال�ط��اه��رة وال�ع�ق��ول املبدعة
واملستقبل املبتكر.

ارتبط اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب هللا ثراه» بالخير والعطاء
واألصالة العربية ،لقد لقبه املصريون ،ومعهم العرب كافة ب� � «زايد الخير»،
فهناك تحديات كثيرة حدثت ف��ي ع�ه��ده ،ورغ��م الصعاب ل��م يتنازل ع��ن قيمه
وعن ّ
مد يد العون لجميع شعوب العالم؛ سواء العربية أو املسلمة أو العاملية.
ً
ً
ك��ان قوميا عربيا ،وشخصية قيادية عادلة وعاملية ،يسعى في سبيل إسعاد
ً
الشعوب املستضعفة واملنكوبة ،كان نصيرا للمرأة والطفل والشاب واملسن.

لقّبه املرصيون بـ «زايد الخري»

غرس مبادئ التعايش يف أبنائه
وشعبه لتكون ثوابت وطنية
رسخ

الهنوف محمد

الشيخ زاي��د ب��ن سلطان
آل ن� � �ه �ي ��ان «ط � �ي� ��ب هللا
ث ��راه» ،مفهوم التعايش والتسامح في
أذه ��ان وق�ل��وب شعبه م�ن��ذ ق�ي��ام دول��ة
اإلم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،ف��أص�ب��ح
ً ً
ً
مثاال ونموذجا عامليا يحتذى به ،جسد
م�ك��ان��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة م��ن خ��الل م�ب��ادرات��ه
وإنجازاته املحلية والعاملية.
ك �م ��ا ع � ��زز امل �غ �ف ��ور ل� ��ه ال �ش �ي ��خ زاي� ��د
م�ف��اه�ي��م وت �ع��ال �ي��م اإلس � ��الم ال �ح�ن�ي��ف
وم �ب ��ادئ ت�ق�ب��ل اآلخ� ��ر واح �ت� ��رام��ه ،في
أب� �ن ��ائ ��ه وش �ع �ب ��ه وغ ��رس� �ه ��ا ك� ��ي ت �ك��ون
ً
جزءا من الثوابت الوطنية ،يحترم بها
حقوق اإلنسان ويصون كرامته.
أع �ل��ن ص��اح��ب ال�س�م��و ال�ش�ي��خ خليفة
ب��ن زاي ��د ب��ن سلطان آل ن�هيان حفظه
هللا ّأن ع ��ام  2018ف��ي دول ��ة اإلم ��ارات
العربية املتحدة سيحمل شعار «عام
زاي ��د» ل�ي�ك��ون مناسبة وط�ن�ي��ة بالقائد
امل��ؤس��س امل�غ�ف��ور ل��ه ال�ش�ي��خ زاي ��د بن
س �ل �ط��ان آل ن � �ه �ي��ان «ط �ي��ب هللا ث ��راه»
ب�م�ن��اس�ب��ة ذك ��رى م ��رور م�ئ��ة س�ن��ة على
م� �ي ��الده وإلب� � ��راز دور امل �غ �ف��ور ل ��ه ف��ي
ت��أس �ي��س وب� �ن ��اء اإلم � � � ��ارات إل� ��ى ج��ان��ب

الدولة تحتضن 200
جنسية مل يشعروا
يوماً بالغربة
إنجازاته املحلية والعاملية.
ج ��اء ه ��ذا اإلع � ��الن ل�ي�ت�س��اب��ق ف �ي��ه ك��لّ
م�ح�ب ��ي زاي � ��د ،ال ��ذي ��ن أل�ه�م�ه��م ب�ع�ط��ائ��ه
فورثوا منه حب الخي�ر والعطاء ،بدأوا
ً
يتسابقون في الخيرات تيمنا بمبادرات
وإس�ه��ام��ات زاي ��د ،وك � ّ
�أن روح املغفور
ّ
ل��ه ت�ح��ل��ق ع�ل��ى ه ��ذه امل �ع �م��ورة ،يشعر
ب �ه��ا ال �ج�م�ي��ع ،أك�ث ��ر م��ن مئت�ي جنسية
تعيش ع�ل��ى أرض دول ��ة اإلم� ��ارات ،لم
يشعر أح��د بالغربة ،ب��ل ش�ع��روا بأنهم
ك�ل�ه��م خ �ل �ق��وا م ��ن ت��رب��ة ه ��ذه األرض،
رغ ��م اخ �ت ��الف ج�ن�س�ي��ات �ه��م وأل��وان � �ه��م
وأعراقهم.
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املشرتكات اإلنسانية
منظومة قيم أم حداثة
ومدنية متالحقة؟

ال خيلو

ال� �ح ��دي ��ث ف � ��ي م ��وض ��وع
"امل�ش�ت��رك��ات اإلن�س��ان�ي��ة"
م � � � � � � ��ن ال � � � �ت � � � �ش � � � ��وي � � � ��ق،
فاملشتركات بطبيعة ال�ح��ال ه��ي ج��وام��ع للقلوب
ق �ب��ل ال �ع �ق ��ول .وال �ع �ق��ل ال �س ��وي ي�ت�ل�ه��ف إل �ي �ه��ا؛
باعتبارها همزة وص��ل مريحة ،بمعنى أنها تفتح
ً
آف��اق��ا غير م�ح��دودة؛ لتمس إنسانيتنا م��ن خالل
ً
فضال َّ
عما تتيحه من فرصة للتعاون
اآلخر .هذا
اإليجابي .ومعلوم أن التعاون هو أساس النجاح
وال�ب�ن��اء وال�ن�م��اء ال�ف��ردي والجمعي على ال�س��واء.
ول� �ك ��ن ه ��ل ي �م �ك��ن ال �ح ��دي ��ث ع ��ن امل �ش �ت ��رك ��ات،
باعتبارها منظومة قيم ،ورثها اإلنسان منذ فجر
املعرفة األول ،أم أن املسألة تتجاوز املشتركات
ال�ع��ام��ة م�ث��ل ق�ي��م "ال �ك��رام��ة ،وال�ح��ري��ة ،وال�ح��ق"
ع�ل��ى أه�م�ي�ت�ه��ا ،إل ��ى م��ا ه��و أب �ع��د م��ن ذل ��ك؟ فمثال
كيف يستقيم البحث في "املشتركات اإلنسانية"
ق�ب��ل االت �ف��اق ع�ل��ى م��اه�ي��ة "األن �س �ن��ة" ف��ي الثقافة
امل �ع��اص��رة؟ وه��ل م�ف�ه��وم "األن �س �ن��ة" ف��ي الثقافة
ال�ع��رب�ي��ة ،ه��و ع�ي��ن امل�ف�ه��وم ف��ي ال�ث�ق��اف��ة الغربية
ً
م�ث��ال ،أو ه��ل ي�ق��ود إل��ى املعنى عينه؟ وه��ل يمكن
ً
الحديث ع��ن "األن�س�ن��ة" كمفهوم فلسفي بعيدا
ع��ن دالل��ة املصطلﺢ ف��ي الثقافة وال��وع��ي املتباين
حسب تباين املجتمعات؟
األن�س�ن��ة بمعنى م��ن امل�ع��ان��ي ،ه��ي ردي�ف��ة الحداثة
أو َ
املدنية ،أي بمقدار ما يتمدن امل��رء ،يستطيع
أن يستشرف إنسانيته بشكل أفضل .وهذا يعني
في وجه من الوجوه ،أن األنسنة هي نتاج العلم؛
ألن الحداثة واملدنية عملية مستحيلة من دون
ال �ع �ل��م .ول �ك��ن ه ��ل األم� ��ر ع�ي�ن��ه ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل��وع��ي
العربي؛ كونه ل��م يتفاعل حتى اللحظة الراهنة
مع الحداثة بشكل فاعل؟ .وهو ما يقت�ضي طرح
ً
ً
ال�س��ؤال :ما األنسنة عربيا ،وضمنا ما الحداثة
ً
عربيا؟ وقبل ذلك هل املطلوب تعريف األنسنة،
أم دورنا التعريف باألنسنة؟
اش �ت �ق��ت األن �س �ن ��ة م ��ن ال �ف �ع��ل أن �س ��ن ب��وص�ف�ه��ا
ً
مصدرا ،والفعل أنسن ُ
اشتق من الكلمة -املفهوم
إنسان .والفعل أنسن فعل يشير إلى عملية جعل

تعايش
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ً
األمر إنسانيا قبل أن يكون كذلك .فاألنسنة بهذا
ً
املعنى ،أنسنة م��ا ل��م يكن إنسانيا ،ولكن ماهذا
ً
ً
ََ ً
الذي جعل البشر عاملا ليس إنسانيا ،ودفع نفرا
من الفاعلين إل��ى العمل؛ إلع��ادة ما ح��ال ويحول
ً
دون أن يكون اإلنسان إنسانا؟
ً
وما معنى أن يكون اإلنسان إنسانا؟ هل معناه أن
يحتفظ اإلن�س��ان بطبيعته البشرية التي فقدها
عبر الزمن الثقافي والسيا�ضي واالقتصادي؟ إن
ً
أم ��را ك�ه��ذا م��ن قبيل ال��وه��م ال �ط��وب��اوي ،ال��وه��م
الذي أنتج حركة الهيبيين في الستينات ،ودفعها
للبحث عن مكان يحررهم من الحضارة التقنية
وامل ��ادي ��ة ،ال �ت��ي أك �ل��ت أرواح ال �ب �ش��ر ،أو ال��وه��م
الذي يقودنا إلى أن نمارس حياتنا ،كما تمارسها
ج �م��اع��ة "اآلم� �ي ��ش" ال �ب��دائ �ي��ة ف ��ي أم��ري �ك��ا راه �ن��ا؛
رغم كون أمريكا تمثل قمة الحداثة واملدنية في
اللحظة الراهنة .وفي كل األحوال قد يطل علينا
الهوبزيين قائلين :لكن الطبيعة البشرية ،إنما
هي طبيعة ذئبية ،وليست طبيعة خي�رة؛ وإال ملا
احتاج البشر إلى العقود االجتماعية وقيام دولة
املؤسسات والقانون؛ حتى تضبط إنسانيتهم.
وه �ك ��ذا ت �ب��دو األن �س �ن��ة ل�ل��وه�ل��ة األول � ��ى؛ وك��أن�ه��ا
م�س��أل��ة بسيطة ،إال أن�ه��ا ف��ي غ��اي��ة التعقيد؛ ألنها
ً
تصورا َّ
عما يجب أن يكون عليه اإلنسان،
تطرح
وليس اإلنسان على ما هو عليه في كينونته .وهذا
ه��و ال ��ذي ي�ج�ع��ل م��ن األن �س �ن��ة خ �ط��اب م��واج�ه��ة
م��ع ك��ل م��ا يعيق حضور اإلن�س��ان؛ كما يجب أن
يحضر.
وإذا ك��ان��ت األن�س�ن��ة ،ه��ي اإلن �س��ان كما يجب أن
ي�ك��ون ،ب��ل االن�ت�ص��ار ع�ل��ى ك��ل ع��ائ��ق ي�ح��ول دون
تحقيق ما يجب أن يكون عليه اإلنسان .فما هي
صورة اإلنسان ،الذي يجب أن يكون؛ من زاوية
الوعي اإلنسانوي؟
ه ��ذا م ��ا ن �ح ��اول اإلج ��اب ��ة ع �ن ��ه ،ف ��ي إط � ��ار ب�ح�ث�ن��ا
وح��وارن��ا املفتوح ح��ول ض��رورة تعزيز وترسيخ
املشتركات اإلنسانية .فشاركوا معنا بأفكاركم
وأقالمكم في البحث عن إنسانيتنا.

املحرر
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االختالف الذي أقصد في خطابي هذا درجة ما من عدم التطابق ب��اآلراء واألفكار واملعتقدات بين البشر .إنه
ً
تنوع في املصالح غير املتساوية ،بل وتناقض في املصالح ،إن��ه أي االختالف أخيرا تنوع في االنتماءات اإلثنية
القومية ،والطبقية والدينية واإليديولوجية داخل الوطن املجتمع ،وعلى مستوى البشرية.
ً
ً
وإن كل تضاد وتناقض وصراع هو اختالف بالضرورة ،ولكن ليس كل اختالف هو بالضرورة تناقضا وتضادا
ً
وصراعا.

االختالف اإليديولوجي هو التعصب يف حقيقته

التسامح مفهوم مؤسس عىل
حق اآلخر يف الحرية
يصل

أحمد برقاوي
التسامح مع
املايض رشط
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االختالف إلى حد التناقض
إذا م��ا تحولت املصالﺢ إلى
أس�ب��اب ص ��راع .وي�ص��ل االخ�ت��الف حد
ال�ص��راع إذا م��ا ق��ررت جهة م��ن جهات
التناقض أو كلتاهما حسم التناقض
ً
واق � �ع � �ي� ��ا .ف �ي �ك ��ون ح� ��ل ال � �ص � ��راع ع��ن
طريق الغلبة ،وال يصل التناقض حد
ً
موعى
ال�ص��راع إال إذا ت�ح��ول إل��ى واق��ع
به.
وأخ �ط��ر م��ا ي��واج��ه االخ �ت ��الف كحالة
معيشة هو التعصب ،والذي هو حالة
وع � ��ي ب� ��اآلخ� ��ر ،وم� ��وق� ��ف م� ��ن اآلخ � ��ر،
تبن أعمى لفكرة ما؛ تصل
يقومان على ٍ
درج � ��ة ال�ي�ق�ي� ��ن امل �ط �ل��ق ،وي �ن �ظ��ر ع�ل��ى
أساسها لآلخر املختلف على أنه انزياح
ع��ن ج� ��ادة ال �ص ��واب أو إص � ��دار حكم
قيمة سلبية ،يقود إلى نفي اآلخ��ر بكل
أشكال النفي.
ف � ��االخ� � �ت � ��الف ال � � � ��ذي ي � ��أخ � ��ذ ص �ي �غ��ة
إي��دي��ول��وج �ي��ة ن��اف �ي��ة ل � �ح��ق اآلخ � ��ر هو
ال �ت �ع �ص��ب ف ��ي ح �ق �ي �ق �ت��ه ،واالخ� �ت ��الف
وه� ��و ي ��أخ ��ذ ال �ص �ي �غ��ة ال �ت �ع �ص �ب �ي��ة ،أي
حين تتحول العصبية أي��ة عصبية إلى
تعصب ،ي�غ��دو الحقل ال ��ذي ينفي فيه
ً ً
املتعصبون بعضهم بعضا ،نفيا يصل
حد القتل.
وه��ذا يعني أن ك��ل عصبية مهما كانت:

قبيلة دينية ،سياسية ،طبقية ،قومية،
م �ن ��اط �ق �ي ��ة ،ع ��رق� �ي ��ة ،ح �ي ��ن ت� �ص ��اغ ف��ي
إيديولوجيا نافية ل��آلخ��ر ،ه��ي عصبية
تعصبية .وه��ذا مظهر فاقع من مظاهر
العداء لألنسنة.
وأه��م مظهر من مظاهر اإليديولوجية
ً
ً
التعصبية ،سلوكا أو ف�ك��را ،غياب أي
منطق ع�ق��الن��ي ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع اآلخ ��ر،
وب��ال �ت��ال��ي غ �ي��اب أي م�ظ�ه��ر م ��ن مظاهر
ال�ت�س��ام��ح م��ع املختلفين؛ ب��ل ق��ل غياب
التسامحغيابللعقلبالضرورة.
وال �ت �س��ام��ح م �ف �ه��وم ي� ��دل ع �ل��ى م��وق��ف
م ��ن اآلخ� � ��ر ،م ��ؤس ��س ع �ل��ى ح ��ق اآلخ ��ر
ً
بالحرية أوال ،وعلى حق اآلخر بارتكاب
ً
الخطأ على أنه ص��واب ثانيا ،وعلى حق
ً
االختالف أصال.
ً
التسامحإذاتعينلعالقةبيناملختلفين،
ال � ��ذي � ��ن ي �ع �ي �ش ��ون ف � ��ي ح� �ق ��ل ع ��الق ��ات
معشرية ،أو سواها .إنه ٌ
وعي ما باآلخر،
إنه موقف من اآلخ��ر ،إنه سلوك تجاه
اآلخر.
ً
لنعين تعيينا أغنى هذا املفهوم التسامح
ال � ��ذي ه ��و ت�ع�ي�ي ��ن ل � �ح��ال��ة م ��ن ح ��االت
االختالف.
ً
ف ��ال ��دي ��ن م �ث ��ال ع�ص�ب�ي��ة م ��ا ت ��رب ��ط ب�ي��ن
ً
ً
أف��راد يعتقدون اعتقادا جازما ببعض
الترسيمات املعتقدية ،والتي تصل حد

ال �ت �ق��دي��س .ي�ن�ط��وي ال ��واق ��ع ع�ل��ى ت�ع��دد
أدي� ��ان ،وع�ل��ى ت�ع��دد ش�ي��ع داخ ��ل ال��دي��ن
ال � ��واح � ��د ،أي ع �ل ��ى ت� �ع ��دد ع �ص �ب �ي��ات.
والتعصب ال��دي�ن��ي ت�ح��ول العصبية إلى
إيديولوجيا تعصبية نافية لآلخر ،وقد
ً ً
تكون املسألة كلها توظيفا دينيا ألهداف
دنيوية ليس إال.
األن�س�ن��ة  ،ف��ي حقيقتها ،تتعي�ن ه�ن��ا في
مفهوم التسامح بين األدي��ان والتعايش
بين أصحابها ،إذ مل��ا ك��ان م��ن املستحيل
أن تعتقد أي ف��رق��ة دي�ن�ي��ة بمعتقدات
فرقة أخ ��رى ،أو مل��ا ك��ان م��ن املستحيل
أن ي��ر�ض��ى دي��ن بت�رسيمات دي��ن آخ��ر،
وملا كان من الصعب أن يقوم حوار أي
ح��وار ذي نتائج إلق�ن��اع ط��رف بمقدس
�رف آخ� � ��ر ،ف �ل �ي��س ه �ن ��اك إال خ �ي��ار
ط� � � ٍ
وح �ي��د ،ه��و ال�ت�ع��اي��ش بي�ن ال�ب�ش��ر ،وم��ا
التعايش هنا ،إال اإلقرار بحق اإلنسان
باالعتقاد دون إكراه .
وتظهر أهمية مفهوم التسامح؛ بوصفه
ً
ً
مفهوما أصيال من املفاهيم الدالة على
األنسنة ف��ي العالقة م��ع املاض�ي .فتوزع
ً
الناس في مشاربهم انطالقا من صناعة
امل ��اض � ��ي ل �ه ��م ح ��ال ��ة ط �ب �ي �ع �ي��ة ،أم � ��ا أن
يتحول ه��ذا امل��ا�ض��ي إل��ى أس��اس لوعيهم
امل �ع��اص��ر ب��ال �ع��ال��م ،ف�ت�ل��ك ك ��ارث ��ة ،تعبر
عن مجتمع راكد .ذلك إلقاء املسؤولية
ع�ل��ى العائشي�ن ب��أن �ه��م ج ��زء م��ن ص� ّ�ن��اع
ص��راع��ات املاض�ي أم��ر مناقض لجوهر
األنسنة التي هي صناعة الحاضر دون
ت��وق��ف ع�ن��د امل��اض� ��ي .ف�ي�غ��دو ال��ذي��ن ال
دخ ��ل ل�ه��م ف��ي ص�ن��اع��ة أح � ��داث امل��ا�ض��ي
عرضة لالنتقام أو ال�ث��أر؛ وك��أن الزمن
ق � ��د ت� ��وق� ��ف ف � ��ي ل �ح �ظ ��ة ال س �ب �ي ��ل إل ��ى
تجاوزها ،أو أن املا�ضي قد وهب الناس
ً
هوية ثابتة ال سيبل إط��الق��ا لتغييرها،
والتسامح مع املا�ضي تحرر منه ،وشرط
أساس�ي لصناعة الحاضر واملستقبل،
وش��رط مهم إلق��ام��ة ع��الق��ات معشرية
منطلقة م��ن مفهوم اإلن�س��ان ال��ذي هو
أساس النزعة اإلنسانوية.
واألن �س �ن��ة ال ت�ن�ط�ل��ق م ��ن أن ال�ت�س��ام��ح
مفهومأخالقيفحسب،وإنماهومفهوم
سيا�ضي ،يؤسس لدولة التسامح ،حتى

األنسنة والدولة املدنية:

دولة التسامح
هي املؤسسة
عىل صيانة
الحقوق
واملساواة
والحريات
ليمكن ال�ق��ول إن ال��دول��ة اإلنسانوية،
أو أنسنة الدولة ال تقوم إال بقيام دولة
التسامح.
ودول ��ة ال�ت�س��ام��ح ليست ه��ي ال�ت ��ي تسن
ً
ق��ان��ون��ا للتسامح ،ب��ل تلك ال�ت��ي يتأسس
قانونها على الحق والحفاظ على الحق
وال�ت�س��اوي ف��ي ال �ح��ق .وال�ح��ق امل�ج��رد ال
قيمة له ،إال في تحقيق دول��ة الحق ،أي
ً
إال في تعينه واقعيا.
ً
وال تعين واقعيا لدولة الحق إال بالتعين
ً
ً
الواقعي ملفهوم الحرية تعينا سياسيا
ً
ً
واجتماعيا وثقافيا .وعندي أنه ال يمكن
ً
أن يتحقق مفهوم التسامح واقعيا إال
ب �ت��الزم ف�ك��رت��ي ال �ح��ق وال � �ح��ري��ة ،وك��ل
اعتداء على الحق والحرية متالزمين هو
نسف كامل ملفهوم التسامح ،وبالتالي
تحقيق املفهومين األساسيين لألنسنة
-الحق و الحرية .

الدولة املدنية كسمة من سمات النظام
السياس�ي تحقق واق�ع��ي لألنسنة ،ألن
ال ��دول ��ة امل��دن �ي��ة ه ��ي ت��أك �ي��د ح ��ق ح��ري��ة
االع � �ت � �ق� ��اد دون أي س �ل �ط ��ة ت �ف ��رض
ً
االعتقاد ،أو تنفي شكال ما من أشكاله،
ً
وال�ع�ل�م��ان�ي��ة إذ ت�ت�ع�ي ��ن واق �ع �ي��ا ب�ن�ظ��ام
سيا�ضي فإنها تتحول مع األيام إلى ثقافة
موضوعية ،وعليه تصير األنسنة ثقافة
ً
بوصفها أي هذه الثقافة نمطا للوجود
اإلنساني.
ً
إذا امل��واط �ن �ي��ة ه ��ي دول � ��ة دي�م�ق��راط�ي��ة
بالضرورة .عندها فقط يتعين الشكل
األرق � � ��ى ل��ألن �س �ن��ة ب��امل �ع �ن� ��ى ال �س �ي��اس� ��ي .
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ب�م��ا ه ��ي ح��ال��ة سياسية
م�ج�ت�م�ع�ي��ة ث�ق��اف�ي��ة أخ��الق �ي��ة .وب �م��ا هي
حالة تقف ضد كل من ينال من الكرامة
والحق والحرية .وال يستطيع أي مجتمع
أن يجعل من األنسنة نمط وجود إال إذا
تحول إل��ى ق��وة رادع��ة ألي��ة ق��وة تمارس
نفس الحقك؛ سواء كانت قوة السلطة
أو قوة رأس املال أو أية قوة أخرى.
ه��ل يمكن ال�ق��ول بعد ه��ذا إن األنسنة
ه��ي ج��وه��ر ال �ح��داث��ة ؟ ال� �ج��واب ه��و إن
األنسنة مفهوم يتضمن الحداثة ،ولكن
ق��د ت�ك��ون ال�ح��داث��ة ف��ي بعض جوانبها ال
إنسانوية .وهذا موضوع يحتاج إلى نظر
مستقل.

ليس كل اختالف
بالرضورة تناقضاً
وتضادا ً ورصاعاً

التعصب هو
أخطر األمراض
التي تواجه حق
االختالف

63
63

ً
ً ّ
يبدو واضحا أن سؤال العالقة مع اآلخر سيبقى في مركز االهتمام دائما في الحضارة اإلنسانية ،ومن دون
ّ
تقديم إجابات موضوعية حول هذا السؤال ،فإن الفو�سى واالضطراب سيبقيان عنصرين ثابتين في اللوحة
ً
من حولنا ،خصوصا مع صعود أزمة الهويات ،والتي تعصف اليوم في أكثر من منطقة من العالم ،حيث تسود
ثقافة اإلقصاء ،وينتفي الحوار بين األفراد والجماعات ،مما يجعل العنف هو الشكل املسيطر في العالقات،
ً
وهو عنف يؤجل فعليا انتقال املجتمعات والدول إلى وضع تنموي أفضل.

فضاء رحب لنمو اإلبداع واالبتكار

اإلمارات تبنت ثقافة التسامح كرؤية
وطنية يف عملية التنمية
لقد

م � � � � ّ�رت ال � �ب � �ش� ��ري� ��ة ،خ� ��الل
تاريخها الحديث ،وعلى أقل
تقدير خالل القرون األربعة السابقة،
ال �ت� ��ي ت �ل��ت ع �ص��ر ال �ت �ن��وي��ر األوروب � � ��ي،
بمنعطفات ك�ث�ي ��رة ،وك ��ان م��ن ثمارها
التنظي�ر للعالقة بي�ن ال ��ذات واآلخ ��ر،
وإن �ت ��اج ق��وان�ي ��ن ت�ح�م��ي ه ��ذه ال�ع��الق��ة،
إضافة إل��ى نمو ثقافة حقوقية تفرض
ً ً
التسامح نمطا مهما ف��ي ال�ع��الق��ات التي
ت �س ��ود ض �م��ن امل� �ج�ت�م��ع ال� ��واح� ��د ،مما
يحمي خصوصية ال�ه��وي��ات امل��وج��ودة،
كما يفسﺢ امل�جال أم��ام ال�حوار البناء،
وتالفي استيقاظ العنف ،وهو ما يحمي
املجتمعات من انفجارات ال معنى لها.
وف � ��ي ت ��اري ��خ أوروب� � � ��ا ال� � �ح ��دي ��ث ت�ب��دل��ت
النظرة مرات وم��رات إلى طبيعة العقد
ً
ّ
االج� �ت� �م ��اع ��ي ،وه � ��و م� ��ا ش ��ك ��ل م� �س ��ارا
ً
ت �ص��اع��دي��ا ن �ح��و ع��ال��م امل ��واط �ن ��ة ،وق��د
أس�ه�م��ت ال �ف �ن��ون واآلداب ف��ي تكريس
م�ف�ه��وم امل ��واط �ن ��ة ،ال� ��ذي ي�ض��ع ال�ن��اس
أم� ��ام م �س��ؤول �ي��ات وواج �ب ��ات م �ح��ددة،
ً
والتي تعني فعليا أن الجميع يتشاركون
ً
ال�ف�ض��اء ن�ف�س��ه ،أك ��ان ف �ض� ً�اء سياسيا
ً
ً
أم اجتماعيا أم اقتصاديا ،وب�ن� ً�اء عليه
فإنهم مطالبون بفهم مصالﺢ بعضهم
ً
التاريخ الحديث خلق بعضا ،ومطالبون بعدم االنتقاص من
ثقافة حقوقية حاجات اآلخر وفهم دوافعه ومواقفه،
تفرض التسامح منطا ً بل وتبرير سلوكياته التي تتناقض معنا
ً
امً يف العالقات أحيانا على قاعدة حق االختالف.
مهام
مه
ّإن ث �ق��اف��ة ال �ت �س��ام��ح ه ��ي ف ��ي امل �ح�ص�ل��ة
اإلنسانية

محمد حمدان بن جرش
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ن �ت ��اج ص �ي � ��رورة ،وق� ��د ي�ش�ه��د ال �ت��اري��خ
فت�رات يزدهر فيها التسامح ،وفت�رات
أخ� ��رى ي �ق� ّ�ل ف�ي �ه��ا م�ن�س��وب ال�ت�س��ام��ح،
وك ��ل ذل ��ك ي �ع��ود إل ��ى ظ� ��روف ال�ن�ش��اط
ال �ب �ش��ري وط�ب�ي�ع��ة ال �ع �ق��د االج�ت�م��اع��ي
املوجود بين الناس ،أو طبيعة العالقات
الدولية وحل النزاعات داخل الجماعة
الواحدة ،أو بين دول متنازعة ،ويمكن
ال �ق��ول ّإن ب�ع��ض امل��ؤس �س��ات األم�م�ي��ة
كما األم ��م امل�ت�ح��دة ه��ي م�ك��ان للوصول
ً
إل��ى ح�ل��ول وس��ط أح�ي��ان��ا بي�ن األط��راف
امل �ت �ن��ازع��ة ،وذل� ��ك ل��الن �ت �ق��ال م ��ن رؤي ��ة
قائمة على إقصاء اآلخر إلى رؤية تقوم
ع �ل��ى ال �ق �ب ��ول ب� ��اآلخ� ��ر ،وه � ��و م ��ا ي�ع �ن��ي
ً
فعليا تخفيف ح� ّ�دة الكراهية والحقد
والتحول إلى التسامح.
يقول فولتير في كتابه الشهير «رسالة
ف��ي ال �ت �س��ام��ح» امل �ن �ش��ور ف��ي ع ��ام 1763
ً
«ال� ��ذي ي�ض�ط�ه��د ف� ��ردا آخ ��ر ه��و أخ��وه
ً
ف� ��ي اإلن �س ��ان �ي ��ة ّ
ألن ل� ��ه رأي � � � �ا� ي �خ��ال��ف
رأي ��ه ،ه��و وح ��ش» ،وه �ك��ذا ف�ق��د رب��ط
فولتي�ر التسامح بقبول فكر اآلخ��ر،
وع� ��دم االض �ط �ه ��اد ،واع�ت�ب� ��ر ّأن ع��دم
التسامح فعل وح�ضي في ه��ذه الحالة،
مما يجعلنا ن��درك أنه ال إنسانية حقة
م��ن دون ت�س��ام��حّ ،
وأن التسامح سمة
ً ً
ال�ش�ع��وب ال�ت��ي قطعت ش��وط��ا مهما في
ت�ح�ق�ي��ق إن�س��ان�ي��ة اإلن �س ��ان ،وال م�ك��ان
ل�ه��ذه اإلنسانية م��ن دون ق�ب��ول اآلخ��ر
املختلف.

ل�ك��ن ال�ب�ش��ري��ة ل�ي�س��ت ف��ي خ��ط ص��اع��د
إل��ى األم ��ام ،ون�ح��ن ن�ع��رف ّأن ال�حروب
ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م وم� �م ��ارس ��ة ال �ع �ن ��ف ت �ج��اه
اآلخ ��ر وإق �ص��اء املختلف م��ا زال ��ت كلها
ً
أم ��ورا تحدث وبكث�رة م��ن حولنا ،وهي
تفعل فعلها في توسيع الهوة بين الناس
وال � ��دول ،وه ��و م��ا ي�ج�ع��ل م��ن ال�حديث
ً
ع��ن ال�ت�س��ام��ح أم� ��را ال م �ن��اص م �ن��ه ،بل
وجعله ثقافة عامة ،لكن ال��وص��ول إلى
هذا املستوى من تعميم ثقافة التسامح
يحتاج إلى جهود جبارة ،وهي مسؤولية
تقع في صلب العملية التربوية ،فالفرد
ال ي�م�ت�ل��ك ه ��ذه ال �ث �ق��اف��ة إال م ��ن خ��الل
ال ��وح ��دات وامل ��ؤس �س ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
التي ينتمي إليها ،ومنها البيت واملدرسة
والجامعة وغيرها.
وال� �ي ��وم ب� ��ات ب ��اإلم �ك ��ان ال � �ح��دي��ث عن
دول ت�ت�ب�ن ��ى ث�ق��اف��ة ال�ت�س��ام��ح ف ��ي رؤاه ��ا
االستراتيجية وتعمل بشكل متواصل
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ه ��ذه ال�ث�ق��اف��ة ،ول�ق��د شكل
بلدنا اإلم ��ارات واح��دة م��ن ه��ذه ال��دول
ال�ت ��ي أس�ه�م��ت في�ها ث�ق��اف��ة ال�ت�س��ام��ح في
ت �ط��ور ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ن�ف�س�ه��ا ،حيث
تتعايش ثقافات كثيرة ومختلفة وتعمل
ً
مع بعضها بعضا ،وه��و ما أسهمت فيه
ال � � ��رؤى ال��وط �ن �ي��ة م �ن��ذ ت��أس �ي��س دول ��ة
االتحاد،وأصبحتهذهالرؤيةالوطنية
ً
ً
نهجا شامال ينعكس في مختلف مناحي
الحياة.
ّإن ال�ن�م��وذج اإلم��ارات��ي يبرهن على أن
تبني ثقافة التسامح هو أس��اس مهم في
ّ
التطور ،وفي بناء مجتمعات آمنة ،وأنه
ف�ض��اء رح ��ب لنمو اإلب� ��داع واالب�ت�ك��ار،
ّ
وأن الثقافات يمكن أن تعيش إلى جانب
ً
بعضها بعضا ويمكن أن تتحاور فيما
بينها ،فال�حوار ه��و الركي�زة التي يقوم
عليها التسامح ،والتسامح ه��و الفضاء
الذي يمكن أن ينمو فيه الحوار البناء،
وهو رصيد مهم لنا ولألجيال القادمة.

التسامح والنموذج
اإلمارايت يف
مسرية التطور
والبناء
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ّ
ّ ّ
ّ
مفهوم ٌ
الت ُ
ٌ
ّ
وافد على
املنهجي؛ ألنه
املبدئي والتناول
عايش وقفةُ ،ي ْمليها النظر
ليس لي إال أن أقف عند مفهوم
ّ
ّ
َ
ً
ً
ُ
ص ْوغ ُه حديثا فكان ُم َوفقا ألنه – ُ
ال عليه ّتم َ
ُ
ّ
صطلح ال� ّ�د ّ
ّ
العربي إلى
بحكم انتماء اللسان
العربية وامل
الثقافة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
أسرة اللغات السامية – متولد بفضل آلية االشتقاق ،أما في اللغات التي جاءنا منها ،كاإلنجليزية والفرنسية،
ّ
مركب من التحام ْ
كلمتين ّ
تدل األول��ى على االستصحاب والثانية على الوجود ،فهو بذلك يعني «الوجود
فهو
املشترك».

التعايش اإلنساين مثرة تاريخية معقدة

«هيئة األمم»والجامعة العربية ركيزتا
التعايش الدويل والعريب
نزعم

السالم املس ّدي
عبد
ّ

«حب البقاء»
الغريزة الفطرية
للبرش والكائنات
األرضية
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

66

ُ
التعايش هو
ّأن مفهوم
الثمرة القصوى لحركة
تاريخية ّ
معقدة َ
ّ
وم َر ُامنا في هذه األسطر
ّ َ
أن نستشف امل� َ�س� َ�ار ال � َ�ج� َ�دل� ّ�ي ال ��ذي َم� ّ�ر
ب��ه الفكر اإلن�س��ان� ّ�ي قبل أن َي� ُ
�ص��وغ لنا
ه��ذا املُ�ت� َ
ّ
ّ
تستظل به
الذهني ال��ذي
�ص� ّ�و َر
ُ
ّ
اإلنسانية ج�م�ع� َ�اء ،وف��ي ال�ب��دء ن�ب��ادر إلى
ً
القول إن كثيرا من الفالسفة إذا أرادوا
أن ُي�ع� ّ�رف��وا ت��اري��خ اإلن�س��ان� ّ�ي��ة ق��ال��وا هو
ت��اري��خ حروبها ،ولنا أن نزعم ّأن تاريخ
اإلن�س��ان� ّ�ي��ة يتماهى م��ع َم� ْ�س�ع��اه��ا ال� ّ�دائ��م
الثنائية ّ
ّ
ِل ّ
الضد ّيةالت�يطرفاها ُه َما
فض
ُ ّ
ال�ح��رب ّ
والسلم امل�ت��ول��دان م��ن التنافر
والتواؤم ّ
الناتجان بدورهماعن تعاقب
ال � ّ
�ص ��راع واملُ �ه ��ادن ��ة ،ول �ي��س ش � � ٌ
�يء من
ّ ّ
ذل��ك كله إال وه��و استجابة إل��ى الغريزة
ّ
ّ
البشري؛ بل إلى ّأم
الفطرية لدى الكائن
الغرائز :أال وهي غريزة «ح� ّ�ب البقاء»،
وق �ل �ن��ا إن �ه��ا ّأم ال �غ��رائ��ز ألن �ه��ا ال ت�خ� ّ
�ص
اإلن �س��ان وح ��ده وإن�م��ا تشمل ك� ّ�ل كائن
ً
ناطقا أم ْأب َ
حي؛ ٌ
ّ
كم.
سواء أكان
وها أنت ّ -أيها القارئ الكريم ْ -
تص َحبني
ّ
ّ
إل ��ى ج ��زء ي�س�ي ��ر م ��ن ال � ّ�رح �ل ��ة ال��ش��ي�ق��ة
ً
الت�ي أش � ُ
�رت إلي�ها آن �ف��ا ،رح�ل� ِ�ة ال ��والدة
القيصرية التي َ
ّ
ّ
اإلنسانية بعد أن
كاب َدتها
ً
ً
َح َملت بجنينها َح ْمال عسيرا ّثم وضعت
عايشَ ،
ذاك الوليد الذي هو ّ
الت ُ
فد ْعني
ً
ْ ً ً
ُ
زعما ثانيا :لم يكن جزافا أن
أزع� ْ�م لك
ً
ً
َ
الوليد  -مفهوما ومصطلحا  -ال يأتي
هذا
ً
ّ
منفردا ف��ي االستعمال العربي إذ يجيء
ً
ف��ي أغ �ل��ب س�ي��اق��ات ال � ّ�ت ��داول مصحوبا

ّ
يتمثل في وصفه ّ
بالس ّ
لمي،
بنعت جميل
ّ
ّ
ّ
وك��ذا ن��رى أن «ع�ب��ارة السلمي» ليست
ع�ب��ارة إي�ق��اع� ّ�ي��ة ُي َح ّليها ال� ّ�ن�غ� ُ�م ال� ّ
�ص��وت� ّ�ي
ْ
بقدر ما هي عبارة ُم َ
وحية تستدعي بها
ال��ذاك��رة ال�ف� ّ
�ردي��ة م��ن امل�خيال ال َ�ج ْم ّ
عي
ُ ً
ص � � َ�ورا ق��اب�ع��ة خ�ل��ف ال��وع ��ي فيستوي
قبالتها ق � ْ�والن كريمان جليالن ُي�ص� ّ�ور
ّأولهما لحظة حسم ّ
التنازع ّ
الدائم من
ط� َ�رف��ي امل�ع��ادل��ة امل��ري��رةَ ﴿ :وإِن َج َن ُحوا
ج َن ْح لَ َها﴾ (األن �ف ��ال)61 -
لِ َّ
لسلْمِ فَا ْ
ّ
ُوي� �ص ��ور ال �ث��ان��ي م ��ن ح�ي��ث ه ��و خ�ط��اب
ُم ّ
وجه إلى الناس جميعهم مؤمنين َ
وغير
َ
َ
ُ
َ
﴿يا أ ُّي َها َّ
مؤمنينَ :
الن ُ
اس ِإ َّنا خل ْق َناكم ِّمن
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َذ َك��ر َو ُأن� َ�ث � ٰ�ى َو َج َعلناك ْم ش ُع ً
وبا َوق َبا ِئ َل
ٍ
ل َت َع َار ُفوا﴾ ُ
(الح ُجرات.)13-
ِ
ً
أزع � ُ�م إذا  -ف��ي غير شطط وال إجحاف
– أن م �ف �ه ��وم ال �ث �ق ��اف ��ة ال� � ��ذي ح �ظ� َ�ي
بتعريفات ّ
متعددة ج� ّ�دا يوشك عددها
ّ
أن يكون بحسب ع��دد ك� ّ�ل املفكرين في
وكل املهمومين َ
اإلنساني ّ
ّ
باملنجز
الشأن
ّ
َ
ّ
ّ
الرمزي عبر حقب الحضارة البشرية؛
ُ
يمكن أن ي�ع��اد ت�ح��دي��ده على أس ��اس ما
أسلفناه فيكون مفهوم الثقافة مقرونا
باللحظة التي يتجاوز فيها اإلنسان تلك
ّ
ّ
الضد ّية َفي ْرسو بنفسه على
الثنائيات
َم ْرفأ «التعايش».
ّ
إن كنت تستطيع – أي�ها ال�ق��ارئ – أن
ُت�ج� َ
�اري�ن ��ي ف�ي�م��ا ذه �ب� ُ�ت إل �ي��ه ف��اع�ل� ْ�م ّأن
تعريفالثقافة ّ
بالصيغةالتي َ
اقتر ْحناها
ّ
سيكون كالبديل امل��وض��وع� ّ�ي للتعريف
ُ ً
األكثر ش ُيوعا وهو ذاك الذي يقول إن

ثقافة اإلن �س��ان ه��ي م��ا َيبقى ل��ه بعد أن
يكون قد نس َ�ي ك� ّ�ل ش�يء .ه��ذه ّ
الصيغة
ِ
َ
أكثر ّ
املتداولةتغري َ
مماتق ِن ُعألنهاتعتمد
ّ
َ
املجازي وتحص ُر نفسها َ
ّ
داخل
التخييل
ِ
دائ � ��رة ال �ف ��رد اآلدم� � � ّ�ي ف �ت �ك��ون ق��اص��رة
ّ
الجمعية َوفقا
عن استيعاب الظاهرة
ّ
ملُ ّ
ّ
تصورات علم االجتماع ،أما الصيغة
األخرى التي تصادر على ّ
التماهي املطلق
ِ
بين الثقافة ّ
«تتم ْو ُ
والتعايش فإنها َ
قع»
ُّ
ف��ي قلب ال� ّ�ت��وال ��ج اإلن�س��ان� ّ�ي وتلغي سلم
ّ
ّ
البشرية.
األفضليةبيناملجموعات
ف��ي ض��وء م��ا أس�ل�ف�ن��اه بوسعنا أن نعيد
ق ��راءة ب�ع��ض املنعطفات ال�ت��ي َو َس� َ�م��ت
ح��رك��ة ال�ت��اري��خ اإلن�س��ان� ّ�ي ط��وال القرن
ّ
ال �ع �ش��ري��ن وه� ��و م ��ا َس �ن� ْ�س �ت �ش��ف م�ن��ه
ك�ي��ف تل�جأ اإلن �س��ان� ّ�ي��ة إل ��ى ال�ث�ق��اف��ة كي
غضب ّ
ّ
َ
التاريخ وتسعى إلى إقامة
تمتص
َ
ّ
ُ
َ
َ
ْ
�ص� ّ�د َه� ْ�وج� َ�اء ال� ّ
ج��دار َي� ُ
�ص��راع ال� ّ�دم� ّ
�وي أن ي��ع��ض��د ق ��وى البحث ع��ن التعايش والعلوم والثقافة في (28يناير .)1981
ً
ّ
َ
ّ
ّ
ال �ف � ّ�ت ��اك .ل �ق��د ط �ل��ع ال �ق ��رن ال �ع �ش��رون اإلنساني برافد جديد ،فلئن مثلت هيئة ه��ا ن�ح��ن إذا ف��ي ق�ل��ب ال ��رح ��ى م��ن دائ ��رة
املتحدة ركيزة ّ
األم��م ّ
ّ
َ
ّ
اإلنسانية املشتركة كيف يبتعثها
القيم
التعايش ال� ّ�دول� ّ�ي،
وه ��و ي�ن��وء ب��أع�ب��اء إرث ثقيل خ��ل�ف� ُ�ه له
ّ
ّ
ّ
القرن ّ
الت َ
اسع َ
العربيةدعامةالتعايش اإلن � �س� ��ان م ��ن رح� ��م االن �ت �م ��اء للجنس
عشر ال��ذي شهد حركة ومثلتالجامعة
ّ
ّ
كرمه الخالق ّ
ّ
البشري الذي ّ
امل � � ّ�د االس �ت �ع �م � ّ
جل جالله،
�اري ،وك � ��ان ال� ّ�س �ب��ب في ال�ع��رب� ّ�ي ،ف��إن رك��ن التعايش اإلس��الم� ّ�ي
ُ
ُ
ّ
ّ
ت�ل��ك امل��وج��ة ال�ن �ه�ض��ة ال� ّ
�ص�ن��اع� ّ�ي��ة ال�ت��ي ظ��ل ينتظر اس�ت�ح��داث منظمة املؤتمر وكيف يرتقي بها ويسمو فيطهرها من
ّ
ّ
عمت األقطار األوروبية منذ اكتشفت اإلس ��الم ��ي ف ��ي ( 25ي��ول�ي��و  )1969ال�ت��ي أدران الغرائز الوضيعة ،فيتعالى عن
ّ
ّ
ّ
ش�ع��وب� �ه��ا ال �ط ��اق ��ة ال �ب �خ ��اري ��ة ،وه �ك��ذا تغير اسمها فأصبحت منظمة التعاون ال �ح�ق��د وال �ب �غ �ض��اء ،وي �ت��رف��ع ع��ن فتنة
ً
سبعا وخمسين دولة .ال � ّ
ّ
ّ
ان��دف�ع��ت تبحث ع��ن أس ��واق لها خ� َ
�ص ��راع ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �غ �ل �ب��ة ،وي�ت�س� َ�ام��ى
وتضم
اإلسالمي،
�ارج
ّ
ُ
ّ
ّ
ُ
حدودهافهجمتعلىاألقطارلتستعبد م ��ا ن ��روم ��ه م ��ن ه ��ذا ال ��س ��رد ال��ت��اري �خ��ي ع � ��ن ض� �غ ��ائ ��ن ال � �ث � ��أر وإغ � � � � ��راء ج �ن ��ون
ّ
َ
َ
السريع هو االنتهاء إل��ى تأكيد املصادرة ال�ع�ظ�م��ة ،ذل ��ك ّأن اإلن �س ��ان امل�ع��اص��ر
وتستوليعلىثرواتهامناملعادن
شعوبها
�درج��هُ
ّ
�اص ��ر ب ��ال ��دواف ��ع ال �ت ��ي ت �س �ت� ُ
كل عمل ُم �ح � َ
ُ
ومدارها أن ّ
ّثم ّ
ّ
ّ
التي انطلقنا منها،
تروج فيها منتجاتها الصناعية.
ّ
سياس ّ�ي – باملفهوم ال��واس��ع ّ
ليل ن َ
َ
�هار ُمستميلة إي��اه نحو استعمال
للسياسة
ك ��ان م��ن ن�ت��ائ��ج ال� ّ�ت�ن��اف��س امل� �ح�م��وم أن
َ
ّ
ُ
ّ
ْ
ّ
ّ
ّ
الكونية األول��ى ( 1914من حيث هي فن إدارة التعايش الجماعي م� ��ا ي ��س� �ت� �ح ��دث ك � ��ل ي � ��وم م� ��ن أدوات
اندلعت الحرب
ً
ً
ْ
ُ
َّ
ّ
  )1918وملّ� ��ا وضعت َأوزاره ��ا اشتاق – سيظل ن��اق�ص��ا م�ب�ت��ورا إذا ل��م ي�ت��وج ال�ف�ت��ك ب��اآلخ��ري��ن ،وه ��و ال �خ�ط��ر ال��ذي
ّ
ّ ُ
ُ
َ
العالم من جديد إلى ّ
التعايش ّ
الس ّ
حجمه بحكم سيطرة العوالم
تعاظم
�ؤم��ن امل � ��ؤازرة
لمي ،ب��امل�ظ��ل��ة ال�ث�ق��اف� ّ�ي��ة ال�ت��ي ت�
ّ
ّ
ّ
ال��دائ �م��ة وت�س��اع��د ع�ل��ى ف � ّ
صغيرهم
االفتراضية على حياة الناس
�ض اإلش�ك��ال
ولتحقيق ه��ذا ال�غ��رض ت� ّ�م استحداث
ِ
ّ
ُ
َ
ّ
كبيرهم.
ُعصبة األم��م ف��ي ( 25يونيو  )1919كي ال �ق��ائ��م ب�ي ��ن ال��ب �ع��د امل� � ��ادي امل �ح�س��وس قبل ِ
ُ
َ
َ
وال � ُ�ب �ع ��د امل �ع �ن � ّ
�وي امل� � �ج � ّ�رد ف ��ي م �ع��ادل��ة ت��رى ه��ل م��ن منهل يسابق املن�هل ال��ذي
ت �ك � ّ�رس ال � ّ�س ��الم وت � ُ�ح ��ول دون ان ��دالع
ّ
الفشل َ
ُ
ل �ف��رط ان �غ��راس��ه ف ��ي ال � ّ�س ��الم اص�ط�ف��ى
البشري.
نصيبها ،الوجود
الحرب من جديد فكان
وه�ك��ذا انبعثت منظمة األم��م ّ
املتحدة لنفسه اس��م اإلس� ��الم؟ وه��ل يستفيقُ
ّ
واشتعلت نيران الحرب العاملية الثانية
ّ
اإلنساني بالحكمة الخالدة التي
التي بدأت بوادرها منذ عام  1939ولم للتربية وال�ع�ل��م وال�ث�ق��اف��ة ع�ل��ى م��راح� َ�ل ال��وع� ُ�ي
ً
َ
ّ
ّ
جميع
القرآني ُمناديا
إال ف��ي  1945ف�ت� ّ�م إنشاء وك � � � ��ان ذل � � ��ك ع � � ��ام  1945وك � � � ��ان م��ن ج��اء بها الخطاب
تضع أوزاره� ��ا
ً
ّ
التنوع ال�ب�ش��ر َح � ّ
نصتعليها«تعزيز ّ
األهدافالتي ّ
ً
�اض ��ا ّإي��اه��م ع�ل��ى «ال��ت �ع��ارف»
م�ن�ظ�م��ة األم� ��م امل� ّ�ت �ح��دة ب��دي��ال ُلعصبة
ً
آنفا؟ ّإنها ثقافة ّ
ّ
السالم من
الثقافي وال �ح��وار بين الثقافات وثقافة كما أسلفناه
األم� ��م ،وذل ��ك ف��ي ( 24أك�ت��وب��ر .)1945
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
وقبل ذلك التاريخ بقليل ّ
السالم» ،ثم تأسست املنظمة العربية حيث هي ثقافة التعايش في وئام.
أسس العرب
جامعة ّ
ّ
للتربية والثقافة والعلوم في ( 25يوليو
العربية عام . 1945
الدول
ّ ّ
ويم�ضي زمن فينبعث وع ٌ�ي آخ� ُ�ر يبتغي  ،)1970ث� ّ�م املنظمة اإلسالمية للتربية

السياسة هي
فن إدارةالتعايش
الجامعي

إنشاء هيئة األمم
املتحدة كان
ركيزة للتعايش
الدويل

اشتاق العامل
للتعايش
السلمي بعد
الحروب فأقام
عصبة األمم
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من نافل القول ّإن الكون يقوم على االختالف .ليس فقط اختالف الكائنات فيه ّ
وتنوع أجناسها ،وليس فقط
ّ
ّ
ّ
ألن لكل موجود فيه بصمة فريدة ال ّ
تعدد ّ
تتكرر.
الرؤى واملواقف واألفكار ،وإنما الكون يقوم على االختالف
ّ
ّ
هذه الحقيقة ّ
بديهية .ولكن ،رغم بداهتها ،فقد سعى البشر عبر التاريخ إلى نفيها بأشكال وأساليب شتى .ومن
ّ
ّ
ّ
ّ
أبرز هذه األساليب الحروب والنزاعات املسلحة وما ولدته وما زالت تولده من دمار وأ�سى ورعب ومجازر.

يع ّد رشطاً الزماً وأساس ّياً لوجود الحياة

االختالف إرادة إله ّية جوهريّة
إن

ألفة يوسف

مل تستطع رصاعات
الكون وحروبه أن
متحو االختالف أو أن
وع
تنفي التّن ّ
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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م �ن �ط��ق ال � � �ح ��روب س �ع ��ي إل ��ى
ّ
إخ� �ض ��اع اآلخ � ��ر مل� � �ج � ّ�رد أن ��ه
م �خ �ت �ل��ف .وق� ��د ي �ك ��ون ه� ��ذا اإلخ �ض ��اع
ّ ً
�زي � ��ا م ��ن خ � ��الل إج� �ب ��ار اآلخ� � ��ر ع�ل��ى
رم � �
االلتزام بلباس مخصوص وهيئة ّ
مميزة
ً
ّ
تجعله ك��ائ�ن��ا م��ن ال� ّ�درج��ة ال��ث��ان�ي��ة .وقد
ًّ
يكون ه��ذا اإلخ�ض��اع واقعيا من خالل
قتل اآلخر والقضاء عليه .وسواء أكان
ًّ
ًّ ّ
واقعيا ،فإنه يقوم
رمزيا أم
اإلخضاع
على نفي االختالف .بعبارة أخرى :اآلخر
ّ
يجب أن يكون مثلي أو أال يكون.
على ّأن ّ
كل صراعات الكون وحروبه لم
تستطع أن تمحو االختالف أو أن تنفي
ال� ّ�ت�ن� ّ�وع .فما زال البشر إل��ى ي��وم ّ
الناس
ه��ذا ّ
متنوعين ف��ي أجناسهم وأشكالهم
وأف � �ك� ��اره� ��م وت� �ص � ّ�ورات � � �ه ��م وأس ��ال �ي ��ب
عيشهم إل��ﺦ...ول�ص�م��ود االخ�ت��الف عبر
ال � ّ�ت��اري ��خ س�ب��ب ب�س�ي��ط ج � � ّ�دا ،وه ��و ّأن
ً
ً
ً
االخ�ت��الف ي�ع� ّ�د ش��رط��ا الزم ��ا وأس��اس� ّ�ي��ا
لوجود الحياة .بل ّإن هللا تعالى لم يخلق
ّ
ّ
الناس إال من أجل هذا االختالف .وهذا
ّ
يؤكده قوله ّ
عز ّ
وجل في سورة هود:
ما
َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ ً َ َ ً
﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة و ِاحدة
َّ
ََ ََ ُ َ ْ
ون ُمخ َت ِل ِف َين ِإال َمن َّر ِح� َ�م َر ُّب َك
وال يزال
َٰ َ َ َ
َو ِلذ ِل َك خلق ُه ْم﴾ (هود .)119-118
ً
وي �ش �م��ل ه� ��ذا االخ� �ت ��الف أي� �ض ��ا رؤي ��ة
ً
ّ
باإللهي عموما
البشر لألديان وعالقتهم
ْ َْ
َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ
َ
ض
ُ ُّإذ ﴿ولو ش��اء َ َرب� َ�ك آلم� ْ�ن من ِفي األر ِ
كل ُه ْم َجم ً
يعا ۚ أف��أن� َ�ت ُت��ك��ر ُه ال� َّ�ن� َ
�اس َح َّت ٰى
ِ
ِ

ُ ُ ْ
َيكونوا ُمؤ ِم ِن َين﴾( .يونس .)99 -
ّ
ّإن أداة الشرط “ل��و” تفيد االستحالة.
ّ
واستعمالها في اآليتين يؤكد ّأن وجود
االخ �ت ��الف ه��و م��ن إرادة هللا ت�ع��ال��ى في
الكون .وملّ ��ا ك��ان االختالف إرادة ّ
إلهية
�ري��ة ،ف� ّ
ج��وه� ّ
�إن ك� ّ�ل م��ن ينشد نفي هذه
ّ
اإلرادة لن يكون إال ّ
مجرد واه��م يروم
ّ
منطقي.
تحقيقمستحيل
ً
ّإن ال� ّ�س��اع��ي إل��ى ال��وه��م ل��ن ينجﺢ طبعا
ّ
سيحققه
ف��ي ن�ف��ي االخ� �ت ��الف .وك� � ُّ�ل م��ا
ً
جماعي ًا وف� ّ
�ردي��اّ .
ّ
هو نتائج ّ
كارثية
فأما
ُ
الجماعي فهو ال� ّ
�ص��راع��ات وال �ح� ُ
ّ
�روب،
ّ
ُ
ّ
وأم � � ��ا ال � �ف � � ّ
�ردي ف �ه ��و ال �ق �ل ��ق ال ��ن �ف ���ض � ّ�ي
وال �ع��ذاب ال� �ج� ّ�وان� ّ�ي .ذل��ك ّأن م��ن ي��روم
ّ
ن�ف��ي اآلخ ��ر إن �م��ا ه��و ف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ينفي
ً
ّ
وجها آخ��ر من نفسه ،فاآلخر ليس إال
صورة أخرى ممكنة من األنا .ومن ينفي
ّ
البشري ال
اآلخر وينفي من ّثم جوهره
ً
ينال راحة وال سالما.
يقدم ص��ورة ّ
ّإن القرآن الكريم ّ
للجنة
قائمة على ّ
املحبة وعلى نقض الكراهية
ً
والحقد .ف��اهلل تعالى يقول واص�ف��ا أهل
ُ ُ
ّ َََ َْ َ
ور ِه ��م ِّم� ْ�ن
ال�ج��ن��ة﴿ :ونزعنا م��ا ِف��ي ص ��د ِ
ِغ ٍ ّل﴾ (الحجر .)47 -ويمكن أن نذهب
إل��ى ّأن غياب ال�غ� ّ�ل تجاه اآلخ��ر ال يسم
ّ ّ
�روي ��ة ال �ت� ��ي ي��روم
ف�ح�س��ب ال �ج� ّ�ن��ة األخ �
ّ
وإن �م��ا ّ
يجسم ُ
غياب
امل��ؤم�ن��ون بلوغها.
ُ
ّ
وقبول اآلخ��ر كما هو في اختالفه
الغل
ّ
ّ
أس ��اس ال� ّ�راح��ة ال��ن�ف�س��ي��ة واالط�م�ئ�ن��ان

بما يمكن اعتباره ّ
جنة ّ
نفسية للفرد في
الحياة.
ول �ي��س م ��ن ال �غ��ري��ب وال� � �ح ��ال ت �ل��ك أن
تقوم ك� ّ�ل األدي��ان ّ
الر ّ
والتقاليد ّ
وحانية
ّ
على مفهوم ّ
التعايش في بعده الظاهر،
ً
بصفته وج ��ودا ل�ك� ّ�ل البشر ف��ي الحياة،
ّ ً
ّ
روحانيا
أس��ا
وف��ي بعده العميق بصفته
للمعامالت بين ّ
ّ
الناس .وهو أس يقت�ضي
ّأن األن��ا واآلخ��ر وجهان لعملة واح��دة،
ويقت�ضي ّأن مفهومي ال� ّ�س��الم ّ
الن ّ
ف�ضي
ّ
ّ
ّ
االجتماعي ال يمكن أن يتحققا
والسالم
ّ
إال إذا أح � ّ�ب اإلن �س��ان ألخ�ي��ه م��ا ّ
يحبه
لنفسه.
ّ
ّ
ّإن ه��ذا ال��س�ل��وك ه��و ج��وه��ر التقاليد
الر ّ
ّ
وحانية إذ نجده في اإلسالم من خالل
ّ
ّ
إق��رار ّ
الرسول بأنه لن يؤمن أحدنا إال
ّ
إذا أح� ّ�ب ألخيه ما يحب لنفسه .ونجد
هذا ّ
ّ
املسيحية إذ ورد
السلوك نفسه في
ّ
في إنجيل متى“ :عامل اآلخرين ّ
بالضبط
ك �م��ا ت ��ري ��د أن ي �ع ��ام �ل ��وك” .ون� �ج ��ده في
اليهودية إذ ورد في ّ
ّ
التلمودّ :
“كل سلوك
ً
تعتبره مكروها ،ال تسلكه تجاه جارك.
ه��ذا ه��و ال�ق��ان��ون األص �ل� ّ�ي ،ال�ب��اق��ي ليس
ّ
الهندوسية:
س��وى تعاليق” .ون�ج��ده ف��ي
ّ
“ال ��واج ��ب األه � � ّ�م ه ��و أال ت�س�ل��ك ت�ج��اه
ً
اآلخ��ري��ن سلوكا يلحق ب��ك أن��ت نفسك
ً
�ررا م� ��ا” .وت �ع� ّ�ب� ��ر ال �ب � ّ
�وذي ��ة ع ��ن ه��ذا
ض��
ّ
السلوك بأسلوب مختلف إذ يقال“ :ال
ًّ
ُ
تفعل لآلخرين ما يمكن أن يلحق شرا
بك أنت نفسك” .ويقول ّ
اويونّ :
الت ّ
“إن
ج��ارك يربح م��ا تربحه أن��ت ويخسر ما
ت�خ�س��ره أن� ��ت” .وي �ق��ول ال� ّ�زردش �ت� ّ�ي��ون:
ّ
ّ
ّ
الطبع ّ
الخير هو ذاك الذي
“إن صاحب
يمتنع عن أن يلحق باآلخرين ما يسيئه
هو نفسه”.
وال يختلف جوهر القواني�ن الحديثة
ع ��ن ه� ��ذا امل� �ب ��دأ ال � �ع� � ّ�ام إذ ّإن األص ��ل
ال �ف �ل �س �ف � ّ�ي ل� � �ح �ق ��وق اإلن� � �س � ��ان ل�ي��س
س ��وى اح �ت��رام امل�ش�ت ��رك ال �ب �ش� ّ
�ري بين
ال� ّ�ن��اس مهما ّ
تتعدد ألوان�هم وأشكالهم
وانتماءات�هم وميوالتهم واختياراتهم،
وذل ��ك دون ّ
أي تميي�ز .وه ��ذا م��ا يحيل
ّ
ع�ل�ي��ه ال �ب �ن��د ال��ث��ان��ي م ��ن ب �ن��ود اإلع ��الن
العالمي لحقوق اإلن�س��انّ :
ّ
“لكل إنسان
ّ
حق ّ
ّ
ّ
التمتع بجميع الحقوق والحريات

امل��ذك��ورة ف��ي ه��ذا اإلع ��الن دون�م��ا تمييز
أي ن ��وع .وال س� ّ�ي�م��ا ّ
م��ن ّ
التمييز بسبب
ّ
ّ
العنصر أو ال��ل��ون أو الجنس أو اللغة
أو ّ
ّ
الدين أو ّ
الوطني أو
الرأي...أو األصل
ّ
االجتماعي أو الثروة أو املولد.”...
ّ
ّ
ويتجسم احت�رام املشترك البشري في
ّ
ّ
القرآن الذي ال يتجه إلى فئة من البشر
ّ
وإن�م��ا ه��و يخاطب ّ
الناس
دون أخ ��رى،
ّ
ً
ّ
جميعا“ :يا ّأيها الناس” أو يخاطب الذين
ّ ّ
آم�ن��وا“ :ي��ا أي�ها ال��ذي��ن آم�ن��وا” .واإلي�م��ان
ّ
ل �ي ��س اإلس � � � ��الم ،وإن � �م� ��ا ه ��و م�ش�ت ��رك
ّ
روح��ان� ّ�ي ّ
بالقوة بين البشر ال يكون إال
في القلب“ :
ن قَالُوا آ َم َّنا ِبأَفْ َوا ِه ِه ْم َولَ ْم
ن ال َِّذي َ
﴿ ِم َ
تُ ْؤ ِمن قُلُوبُ ُه ْم﴾ (املائدة)41 -
اإليمان﴾ ّ
َ
﴿و َق ْل ُب ُه ُم ْط َم ِئ ٌّنب َ
(النحل)106-
ِ
ُُ ِ
َ
﴿ك َت َب فى قلوبه ُم َ
اإليم َان﴾ (املجادلة)22 -
ِ ِِ
ّ
ّإن ال� � �ق � ��رآن ف � ��ي ك ��ون � ّ�ي� �ت ��ه ي � ��ؤك � ��د ّأن
االخ �ت��الف��ات ب�ي��ن ال � ّ�ن ��اس ج��وه��ر علينا
ّ
�ؤك��د ّأن ّ
التعايش بين البشر
قبوله ،وي�
ّ
رغم هذا االختالف ال يكون إال بقبول
ً
اآلخ ��ر ف��ي ت�ن� ّ�وع��ه بصفتنا جميعا مهما
نختلف ون �ت �ن� ّ�وع ،ن�ش�ت��رك ف��ي ال�ج��وه��ر
ّ
ّ
الر ّ
وحاني الواحد الذي منه جئنا وإليه

اإلميان مشرتك
وة
ين بالق ّ
روحا ّ
بني البرش ال يكون
إالّ يف القلب

كل األديان والتّقاليد
ّ
قامت عىل مفهوم
التّعايش يف بعديه
الوجودي والروحاين

نعود.
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مع تقدم العلوم وامل�ع��ارف اإلنسانية تتكشف الكثير من الحقائق التي كانت خافية على البصيرة املعرفية،
ً
فتجعلنا ندرك أننا ما أوتينا من العلم إال قليال ،ويتحول هذا الشعور بالنقصان إلى شاهد إثبات على صدقية
ّ
الخطاب القرآني اإلل�هي الذي جعل من العمق املعرفي البداية املثلى ،التي أعقبت الخلق البشري ،فعلم الخالق
العظيم األسماء كلها آلدم النبي ،اإلنسان األول ،وجعل (اق��رأ) كلمة الوحي األولى ملحمد النبي (صلى هللا عليه
وسلم) ال��ذي هو خاتم املرسلين ،وبذلك تكون بوصلة املبتدى واملنتهى للرسالة وال��رس��ل قائمة على شرط
املعرفة ،الذي يتحقق عبر حواس بصيرته ،التعرف إلى فضائل اآلخر اإللهي ،وكائناته اإلنسانية وغيرها.

الدين منرب للسالم وليس ساحة لإلرهاب والتطرف

املالمح اإلنسانية الباقية عىل خرائط
الحب وبصامت القلب
كما

أحمد حسني حميدان

الدين اإلسالمي
الحنيف أعطى
الجميع حرية
االعتقاد والعبادة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ي�ت�ح�ق��ق اإلدراك إل� ��ى م��دى
الحاجة إلى ذلك اآلخ��ر؛ بعد
أن ي�ت�ب��دى أم ��ام الشخصية اإلنسانية
ال�ف��ردي��ة؛ م�ق��دار النقص ال��ذي يصيبها
من دون��ه ،فتتحا�ضى فقدانهُ ،ويالزمها
اإلي �م ��ان ب �ع��دئ� ٍ�ذ ب�ت�ق��ري�ب �ه��ا إل ��ى ال�ك�م��ال
اإللهي املطلق؛ فريضة تسعى إلى بلوغها
بمحبة ،لتسعف نقصانها بهذا الكمال
ً
البهي .وه��ذا يتبدى جليا بكل املؤمنين
ب� ��األدي� ��ان ال �س �م ��اوي ��ة ،ال ��ذي ��ن أدرك � ��وا
ب��امل �ع��رف��ة ج ��وه ��ر دع��وت � �ه��ا ال ��واح ��دة،
ً
وص � ��وال إل ��ى م�ت�م�م�ه��ا اإلس ��الم ��ي ،ال ��ذي
جعل محيي الدين بن عربي يهتف بلسان
أعماقه املعرفية“ :أدين بدين الحب ّأن
توجهت ركائبه” ،وجعل رابعة العدوية
تناجي بشغف املشتاق إل��ى التحرر من
ن �ق �ص��ان��ه ال� �ب� �ش ��ري ،وامل �ض � ��ي ب�ع�ش��ق
ومحبة إلى الكمال اإللهي املطلق“ :أحبك
ح�ب�ي��ن ح ��ب أه� ��ل ال� �ه ��وى ،وح� ��ب ألن��ك
أه��ل ل ��ذاك” .وه ��ذا ال�ت�ق��رب ال ��ذي يبدأ
مع الذات اإللهية؛ لسوف يدفعك حبها
وط��اع��ة س�ل�ط��ان�ه��ا إل ��ى اآلخ ��ر ال�ب�ش��ري؛
ألنها هي القائلة في محكم التنزيل القرآني:
َ َ ُّ َ َّ ُ َ َ ُ
َ َ ُْ َ
اس ِإ َّنا خل ْق َناك ْم ِم ْن ذك ٍر َوأنثى
﴿يا أيها الن
َو َج َع ْل َن ُاك ْم ُش ُع ًوبا َو َق� َ�ب��ائ� َ�ل ل� َ�ت� َ�ع� َ�ار ُف��وا إنَّ
َّ َ ُ ِ ِ َّ ِ
َْ ُ
َْ
الل َه َع ِليمٌ
أك َر َمك ْم ِع ْن َد الل ِه أتقاك ْم ِإ َّن
َ
خ ِب ٌير ﴾ (الحجرات. )13 -
ع �ب��ر ه ��ذه ال �ف �ح��وى ال �ق��رآن �ي��ة ،ي�ج��ري
االنتقال من اإللهي إلى اآلخ��ر البشري،
ال ��ذي ت �ك��ون أن ��ت وه ��و ف��ي ح��ال��ة تماس

م � �ب� ��اش� ��ر؛ ض� �م ��ن ال � �ك � �ي� ��ان األس � � � ��ري،
داخ��ل بيت العائلة ،ث��م اآلخ��ر امل��اث��ل في
امل �ح�ي��ط األوس � ��ع ،ف��األك�ب ��ر واألش �م��ل،
ويطالعك ف��ي مقدمته النب�ي (ص�ل��ى هللا
عليه وس�ل��م) وامل��ؤم�ن��ون وجيرانهم من
امل �ك��ون��ات األخ � ��رى امل �خ�ت�ل�ف��ة ع�ن �ه��م في
الديانة وال��والء ..هذا ما تبدت مظاهره
ب �ص��ورة جلية ف��ي امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة ،التي
َ
خ��اط��ب ال��رس��ول أه�ل�ه��ا وك ��ل َم � ْ�ن َوف � َ�د
ً
إل�ي �ه��ا ب ��روح امل �ح�ب��ة ،م�ب�ي�ن��ا ل�ه��م أن كل
واح� ��د م�ن �ه��م ن�ص�ف��ه اآلخ� ��ر م ��ع أخ �ي��ه،
بعدئذ باملؤاخاة بين املهاجرين
وم�ضى
ٍ
م ��ن م �ك ��ة واألن� � �ص � ��ار ،ث ��م ب �ي ��ن األوس
وال� � �خ ��زرج ،ول ��م ي�ك��ن ح�ت ��ى ال��وث�ن�ي��ون
من�هم ب�ع�ي��دي��ن ع��ن ه ��ذا ال �ت��آخ��ي ،ال��ذي
بلﻎ ك��ل امل��زي��ج اإلن�س��ان��ي ف��ي املدينة على
اخ�ت��الف أنسجته القبلية والعشائرية
املتنوعة واملتعددة من خالل «صحيفة
امل��دي�ن��ة» .وف��ي ه��ذا التوجه دالل��ة بليغة
على أن ال��دي��ن اإلس��الم��ي الحنيف ّ
يقر
للناس كافة حرية االعتقاد والعبادة،
وه��و م��ا أك��ده الخطاب ال�ق��رآن��ي ف��ي قوله
َُ ْ
ُ َ َ
﴿وق ِل ال� َ�ح� ُّ�ق ِم� ْ�ن َر ِّب��ك� ْ�م ف َم ْن ش� َ�اء
تعالى :
َُْ ْ ْ َ َ ْ َ َ ََْ ْ
ُ
ْ
فليؤ ِمنومنشاءفليكفر﴾ (الكهف)-29
ً َ
﴿ال إ ْك� � َ�ر َاه ف��ي ّ
الد ِين﴾؛
ِ ِ
؛ وق��ول��ه أي�ض��ا ِ :
وعلى أساس هذا الهدي العظيم جاءت
ال��دع��وة النبوية إل��ى ض ��رورة التعامل،
وف ��ق م �ب��دأ ال�ت�ك��ام��ل م��ع اآلخ � ��ر؛ بغض
ال �ن �ظ��ر ع ��ن امل �س ��ائ ��ل ال �خ��الف �ي��ة م�ع��ه،
شريطة أن يقوم هذا التعامل والتكامل

على التفاعل واالحت�رام املتبادل ،وأن
ينهض على الحب املشترك الذي ينقلب
تنوع وغنى،
فيه التباين واالختالف إلى ٍ
ّ
يثري الحياة في صورة بديعة ،حض على
بلوغها ال��رس��ول ال�ك��ري��م عليه الصالة
وال �س ��الم؛ ب��ل وج�ع�ل�ه��ا ش ��رط اإلي �م��ان
ف��ي ق��ول��ه“ :ال ي��ؤم��ن أح��دك��م ح�ت��ى يحب
ألخ �ي ��ه م ��ا ي �ح��ب ل �ن �ف �س��ه” .ل �ق��د بقيت
الدعوة النبوية الشريفة في كل عهدها
تنشر بين الناس كافة السلم والسالم،
الذي هو من أسماء هللا الحسنىّ ،
وتزين
حياتهم بالتسامح وامل�ع��ام�ل��ة الحسنة،
لذلك ق��ام التعايش املشترك بين سائر
ال �ن ��اس وع �ل��ى اخ �ت ��الف م�ع�ت�ق��دات�ه��م في
أب �ه ��ى ص � ��وره ف ��ي امل��دي �ن��ة امل � �ن� ��ورة ،وف��ي
األن��دل��س ،وف��ي ك��ل األم�ك�ن��ة الت�ي بلغتها
الفتوحات اإلسالمية .ولعل ما يجري
اليوم على يد الجماعات املتطرفة من
إزك � ��اء روح ال �ب �غ �ض��اء وال �ق �ت ��ل؛ ب��اس��م
اإلس ��الم الحنيف ،يؤكد م��دى ُبعدهم
عن هدي وتعاليم وجوهر هذا الدين،
وج �ه �ل �ه ��م وت �ج ��اه �ل �ه ��م ل� �ت ��اري ��خ ط��وي��ل
ق��دم فيه ال��رس��ول ال�ك��ري��م والصحابة
األج��الء أمثلة تحتذى الح�ت��رام اآلخ��ر،
ُ
وحسن التعامل معه ،فتجاوز اإلسالم
ح� � ��دود ال� � �ج ��زي ��رة ال �ع ��رب �ي ��ة ،وان �ت �ش��ر
َ
ف��ي أن �ح��اء م�م�ت��دة ق � � ِ�د َم م�ن�ه��ا ه ��ذا اآلخ��ر
ً
ودخل في دين هللا أفواجا؛ بعدما اقتنع
ع�ق�ل��ه ب�م�ب��ادئ��ه وف �ك��ره ،وب�ع��د ان�ش��داد
قلبه لتعاليمه ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى التعاضد
والسماحة والحب .وإذا كنا نشهد اليوم
ف��ي عاملنا على ات�س��اع��ه؛ ص ��ورة نقيضة
ل��ذاك التآلف ال�خالد ،فإننا نحتاج إلى
مزيد من التبصر ومزيد من املراجعة
إلى تلك العوامل ،التي اعتمدها اإلسالم
الحقيقي في إشادة البنيان ملجتمع كبير،
س��اد فيه األم��ن واألم ��ان وال�س�ل��م ،حتى
نتبينمكامنالخللواملخالفاتاملرتكبة
ال �ت ��ي أدت إل� ��ى ال �ش � �ح �ن��اء وال �ب �غ �ض��اء،
وم � ��ألت ت��اري �خ �ن��ا امل �ع ��اص ��ر ب ��واب ��ل من
ال�حقد وال�ك��راه�ي��ة ،وبأن�هار م��ن القتل
وامل ��وت وال� ��دم ،وح�ت ��ى ن�ت�ع��رف م��ن أي
الجهات أخ��ذ ال�غ��روب شمس التسامح
من ال�ص��دور ،وم��ن أي األماكن تسللت
عتمة الظلم والنفور وعدم تقبل اآلخر.

الدعوة النبوية
أرست مبدأ
التكافل والتكامل
مع اآلخر

وه��ذا يقت�ضي منا ال�ع��ودة إل��ى ال�جذور،
حيث تكمن فيها منابع األس �ب��اب ،التي
نمت وتنمو من نسغها ه��ذه الضغائن،
التي م��ألت القلوب ودفعتها إل��ى سلوك
منحرف ع��ن ف�ط��رة الخير وال�ش��راك��ة،
التي أودعها هللا في اإلنسان على امتداد
ال�جغرافيا ال�ك��ون�ي��ة ،وأرس ��ل ل�ك��ل َم� ْ�ن
علي�ها ع�ل��ى ف�ت ��رة م��ن األن�ب�ي��اء وال��رس��ل
ً
دي �ن��ا للتآخي وال�ت��وح�ي��د وع�ق��ائ��د للحب
واألل �ف ��ة ،وك ��ل ال �ح�م��الت وامل �م��ارس��ات
التي تناقضت وتتناقض مع مسار هذه
األلفة ،تعتبر مخالفة لتعاليم الديانات
ال �س �م��اوي��ة ،ال�ت ��ي م �ص��دره��ا إل ��ه واح��د
وأه��داف �ه��ا وم�س�ع��اه��ا واح � ��د ،ال يمكن
أن تقبل مسألة ف��ي م�ك��ان وترفضها في
ً
مكان آخر ،كما ال يمكن أن تقر سلوكا
ل �ق ��وم وت ��رف �ض ��ه م ��ن أق � � ��وام آخ ��ري ��ن،
ل ��ذل ��ك س �ن �ج��د ع �ل ��ى ن �ح � ٍ�و ج �ل � ّ�ي أن م��ا

رفضه اإلس��الم من قتل لألبرياء تحت
أي مسمى ،ترفضه املسيحية اإللهية
ال�ح�ق��ة ،وال تقبل ب��ه وتعتب�ره جريمة
يجب أن تخضع للحساب ،وك��ذل��ك ما
تنزل على نبي هللا مو�ضى ُي َحرم ما تفعله
العصابات الصهيونية ب ��أرض السالم
ف�ل�س�ط�ي ��ن وب��أه �ل �ه��ا ون��اس �ه��ا ألن ال�ك��ل
اإلن �س��ان��ي ه��و خ�ل��ق هللا ،وم ��ن ي�م��ارس
ال �ج��ري �م��ة وال �ق �ت��ل ض ��د ه ��ذا ال �خ �ل��ق ال
يمكن عده من أبناء دين هللا السماوي،
وب��ذل��ك ال ت�م�ث��ل ال �ج�م��اع��ات املتطرفة
التي تقوم بسفك الدماء اإلس��الم ،كما
أن م ��ا ق��ام��ت ب ��ه ال � �ح �م��الت الصليبية
وم�ح��اك��م التفتيش ال تمثل املسيحية
ال � �ح �ق��ة ،وك ��ذل ��ك ال� � �ج ��رائ ��م امل��رت�ك�ب��ة
م ��ن ق �ب��ل ال�ص�ه��اي�ن��ة ال ت�م�ث��ل ال�ي�ه��ودي��ة
بمبادئها اإللهية الصحيحة ..إن كل ذلك
مرفوض بشرائع السماء السمحة؛ ألن
الجريمة ال�ت��ي ي�ق��وم بها مرتكبوها عبر
التاريخ تقوم على ك��ره اآلخ��ر املخالف
لهم ،في حين أن ه��ذا اآلخ��ر فيه تكتمل
ال�ص��ورة ،التي أراد لها هللا سبحانه أن
ت�ظ�ه��ر ف��ي س��ائ��ر امل�ش�ه��د ال�ح�ي��ات��ي ،فمن
أراد أن تكتمل ص��ورت��ه فعليه أن يبلﻎ
ك ��ام ��ل م��الم �ح��ه امل�ت�ب�ق�ي��ة ع �ن��د اآلخ� ��ر،
الذي يلتقيه بمودة على خرائط الحب،
ال �ت��ي ت�ن�م�ح��ي ع�ل�ي �ه��ا ك ��ل ح� ��دود اإلل �غ��اء
والكراهية.

الحب املشرتك
يقلب التباين إىل
تنوع وثراء

تعاليم الديانات
الساموية تحرض
عىل الخري
والرشاكة
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ما يميز الثقافة اإلماراتية أنها لم تكن ثقافة جامدة أسمنتية  -إذا صح التعبير -كاملباني والعمارات والطرق
والسدود ،بل كانت ثقافة إنسانية بامتياز ،ثقافة من اإلنسان إلى اإلنسان ،ثقافة لها قدرتها الحسية وجوانبها
املحملة باملشاعر الدافئة التي تقترب من كل البشرية دون استثناء .الثقافة اإلماراتية لم تكن متسامحة مع
اآلخر وحسب ،بل كانت مفيدة لهذا اآلخر ،فاملواطن اإلماراتي مع وطنيته الشديدة لم يلغ اآلخرين أو يصنفهم
ويهمشهم ،بل اعتبرهم شركاء في الهدف وهو خدمة الوطن وبناء املزيد من اإلنجازات.
إعداد المحرر

التسامح قيمة ثقافية عميقة غرسها اآلباء يف األبناء

التنوع قوة عظيمة ونهج يدل عىل
غنى الثقافة اإلماراتية
هذه

فاطمة املزروعي
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72

ال� ��رؤي� ��ة وال� �ف� �ه ��م ،ه ��ي ال �ت��ي
ج �ع �ل ��ت م � ��ن ب � ��الدن � ��ا وج �ه��ة
ل�ل�ك�ث�ي ��ر م ��ن ش �ع��وب ال �ع��ال��م ،فالعمق
اإلن�س��ان��ي ف��ي التعامل والتعاطي م��ع كل
ه��ذه الجموع بمختلف الجنسيات من
شتى ب�ق��اع ال�ع��ال��م على مختلف لغاتهم
ً
وثقافاتهم ،كان جاذبا بغواية ال تقاوم.
لذلك وجدت هذه الجموع على أرضنا
وع ��اش ��ت ب ��وئ ��ام وس � ��الم ،وه� ��ذه دالل ��ة
ساطعة على نجاح النهﺞ والسياسة التي
ً
تتبعهاالدولةوالقيادةالرشيدة،وأيضا
هو مؤشر للتفوق والنجاح.
وأع �ت �ق��د أن �ن��ا ل ��م ن�ك��ن ل�ن�ن�ج��ﺢ ل ��وال أن
ه��ذه امل�ب��ادئ العظيمة التي عمل آباؤنا
وأج��دادن��ا على غرسها في األب�ن��اء لتصل
ً
إل��ى األح �ف��اد ،وت�ت��وارث �ه��ا األج �ي��ال جيال
وراء جيل ،بكل هذا الوهﺞ والقوة .وهو
في الوقت عينه ،تفكير طبيعي ومحصلة
مل��ا غرسه ف��ي القلوب ،ال��وال��د ال��راح��ل،
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،رحمه
هللا رح� �م ��ة واس � �ع� ��ة ،م ��ن ح ��ب ال�خ�ي��ر
وال �ع �م��ل ل�ب�ن��اء ه ��ذا االت �ح ��اد ال�ع�ظ�ي��م،
وال �ح ��ث ع �ل��ى ت��ذك��ر اآلب � ��اء واألج� � ��داد،
وقيمهم النبيلة ،حيث ق��ال رحمه هللا:
«إن اآلب��اء هم الرعيل األول ال��ذي لوال
جلدهم على خ�ط��وب ال��زم��ان وق�س��اوة
العيش ملا كتب لجيلنا الوجود على هذه
األرض التي ننعم اليوم بخيراتها».
هذه املعاناة والقسوة التي كانت ماثلة،

ثقافة التسامح
والحوار وقبول
اآلخر أساس التنمية
اإلنسانية الناجحة
هي التي رﺳخت ثقافة الجد واالجتهاد
ً
وال �ع �م��ل ،وأي �ض��ا االن �ف �ت��اح ع�ل��ى اآلخ��ر
وال�ت�ق�ب��ل وال�ت�س��ام��ح م��ع ال�ج�م�ي��ع ،ه��ذه
ً
الثقافة التي وجدت ونمت؛ كونها جزءا
م��ن تفكير وح�ي��اة إن�س��ان ه��ذه األرض،
قادت ملا نعيشه اليوم من تفوق في عدة
م �ج��االت ت�ن�م��وي��ة ح�ي��ات�ي��ة ،ه��ي مقصد
وتطلع ألي شعب من شعوب العالم.
وه ��ذا ال�ن�ج��اح يب�رهن ع�ل��ى أن خصال
التسامح وثقافة التقبل والحوار ،رغم
م��ا يظهر للجميع م��ن سهولتها وبساطة
العمل ب�ها ،فإن�ها صعبة التطبيق على
أرض الواقع والتعايش معها ،وكثير من
املجتمعات فشلت في�ها ،ل��ذا نشاهدها
تعيش في ذاتية وتراجع وتعثر واضﺢ.
ال�ت�ن��وع ق��وة عظيمة ،وال�ت�س��ام��ح نهﺞ،
يوضﺢ ويدلل على قوة الثقافة والفهم
في املجتمع املتسامح ،واملطلوب منا أن
نحافظ على هذا الوهﺞ ،ونعزز ونطور
دوم ��ا ال�ق��وان�ي ��ن واألن �ظ �م��ة ال�ت ��ي تحمي
اإلنسانوتحفظإنسانيته.

قالت العرب
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قالوا

دعوت والله يا أخا قريش إىل مكارم األخالق ومحاسن
األعامل ولقد أ ِ
فك قوم كذبوك وظاهروا عليك

حوار جرى بين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وسادة قبيلة شيبان،
الفترة التي كان صلوات هللا عليه يعرض
في أحد مواسم ِمنى ،خالل ً
نفسه على قبائل ال�ع��رب طلبا للحماية ،ليتمكن م��ن تبليغ رسالة
اإلسالم ،بعد أن زادت قريش من أذاها له ،عقب وفاة عمه أبي طالب.
وكان بصحبته علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق ر�سي هللا عنهما.

يروي

ابن كثير في كتاب "البداية
وال�ن�ه��اي��ة" صفحة ،1735
فيقول :قال علي بن أبي طالب :ثم انتهينا
إلى مجلس عليه السكينة والوقار ،وإذا
مشايخ لهم أق��دار وهيئات ،فتقدم أبو
بكر فسلم ،وقال لهم :ممن القوم؟
قالوا :من بني شيبان بن ثعلبة.
فالتفت إل��ى رس ��ول هللا صلى هللا عليه
وس�ل��م ف�ق��ال :ب��أب��ي أن��ت وأم ��ي ليس بعد
ُ ُ
هؤالء من ّ
عز ،فهؤالء هم غ َّرة العرب.
وك � ��ان ف ��ي ال� �ق ��وم م� �ف ��روق ب ��ن ع �م��رو،
وهانئ بن قبيصة بن مسعود الشيباني،
واملثنى بن حارثة ،والنعمان بن شريك،
وك��ان أق��رب ال�ق��وم إل��ى أب��ي بكر مفروق
ً
ب��ن ع �م��رو ،وك ��ان ق��د غ�ل��ب عليهم ب�ي��ان��ا
ً
ول�س��ان��ا ،وك��ان��ت ل��ه غ��دي��رت��ان تسقطان
على صدره.
فقال له أبو بكر :كيف العدد فيكم؟
ُ
ّ
فقال ل��ه :إن��ا لنزيدعلى أل��ف ول��ن تغلب
ّ
ألف من قلة.
فقال له :فكيف ا ِملنعة فيكم؟
قال :علينا الجهد ّ
ولكل قوم جد.
قال أبو بكر :فكيف الحرب بينكم وبين
عدوكم؟
ّ
ُّ
ً
قال مفروق :إنا أشد ما نكون لقاء حين
ّ
نغضب ،وإنا لنؤثر الجياد على األوالد،
والسالح على اللقاح ،والنصر من عند
هللا ُي��دي�ل�ن��ا م ��رةُ ،وي ��دي ��ل ع�ل�ي�ن��ا أخ ��رى.
ّ
لعلك أخو قريش؟
ّ
فقال أبو بكر :إن كان بلغكم أنه رسول
هللا فها هو هذا..
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ّ
فقال مفروق :قد بلغنا أنه يذكر ذلك،
َ
فإالم تدعو يا أخا قريش؟ ّثم التفت إلى
ال��رس��ول ال�ك��ري��م ،فجلس ص�ل��وات هللا
ّ
عليه ،وقام أبو بكر ُيظله بثوبه..
فقال عليه ال�ص��الة وال�س��الم :أدعوكم
إل ��ى ش �ه ��ادة ّأن ال إل ��ه إال هللا وح� ��ده ال
ّ
ش ��ري ��ك ل � ��ه ،وأن� � � ��ي رس � � ��ول هللا ،وأن
ُ
ت��ؤوون��ي وتنصروني حتى أؤدي عن هللا
ً
الذي أمرني بهّ ،
فإن قريشا قد تظاهرت
على أمر هللا وكذبت رسوله ،واستغنت
ب��ال �ب��اط��ل ع ��ن ال� �ح � ّ�ق ،وهللا ه ��و ال �غ �ن� ّ�ي
الحميد.
ً
َ
قال له :وإالم تدعو أيضا يا أخا قريش؟
ُ َ َ َْ
فتال صلوات هللا عليه( :ق� ْ�ل ت َعال ْوا أت� ُ�ل
َ ً
ُ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ
َما َح َّر َم َر ُّبك ْم َعل ْيك ْم أال تش ِركوا ِب ِه ش ْيئا
ْ
ً
َ ُ
َو ِب��ال� َ�و ِال� َ�د ْي� ِ�ن ِإ ْح� َ�س��ان��ا( إل��ى ق��ول��ه) :ذ ِل��ك� ْ�م
ص � ُ�اك � ْ�م ب ��ه َل� َ�ع� َّ�ل� ُ�ك� ْ�م َت� ْ�ع��ق� ُ�ل� َ
َو َّ
�ون){ -س��ورة
ِ
ِ ِ
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ً
َ
ف�ق��ال ل��ه م �ف��روق :وإالم ت��دع��و أي�ض��ا يا
أخا قريش؟ فوهللا ما هذا من كالم أهل
األرض ،ولو كان من كالمهم لعرفناه.
فتال رس��ول هللا صلى هللا عليه وسلم:
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ
اإل ْح � َ�س � ِ�ان
"إن ال��ل��ه ي ��أم � ْ�ر ِب��ال��ع��د ِل و ِ
َو ِإي � � َ�ت � � ِ�اء ِذي ال � ُ�ق � ْ�ر َب ��ى َو َي � ْ�ن � َ�ه ��ى َع � ِ�ن
ُْ َ ْ ْ
ْ َ َ
ال ��ف � ْ�ح ��ش � ِ�اء َوامل� � ْ�ن� ��ك� � ِ�ر َوال � َ�ب ��غ � ِ�ي
ُ ُ َ َّ ُ َ َ َّ
َي � ِع��ظ��ك� ْ�م ل� َ�ع��ل��ك� ْ�م ت� ��ذك� � ُ�رون"-
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ف �ق ��ال ل ��ه م � �ف� ��روق :دع ��وت
وهللا يا أخا قريش إلى مكارم
األخالق ومحاسن األعمال،
ول� �ق ��د أف � ��ك ق � ��وم ك ��ذب ��وك

ّ
وكأنه ّ
أحب أن يشركه
وظاهروا عليك.
في الكالم هانئ بن قبيصة .فقال :وهذا
هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا.
ف�ق��ال ل��ه ه��ان��ئ :ق��د سمعت م�ق��ال�ت��ك يا
ّ
أخ��ا قريش وصدقت قولك ،وإن��ي أرى
ّ
إن تركنا ديننا ،وا ِتباعنا إياك على دينك
ملجلس جلسته إلينا ،ليس ل��ه ّأول وال
آخ� ��ر ،ل ��م ن�ت�ف�ك��ر ف ��ي أم � ��رك ،ون�ن�ظ��ر في
ّ
عاقبة ما تدعو إليه ،وهذه زلة في الرأي،
ّ
وطيشة في العقل ،وقلة نظر في العاقبة،
ّ
ّ
وإن�م��ا تكون ال��زل��ة مع العجلة ،وإن من
ً
ً
ورائنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقدا،
ول �ك��ن ت��رج��ع ون ��رج ��ع ،وت�ن�ظ��ر ون�ن�ظ��ر.
ّ
وك��أن��ه أح� ّ�ب أن يشركه في الكالم املثنى
ب��ن ح ��ارث ��ة .ف �ق��ال :وه ��ذا امل�ث�ن��ى شيخنا
وصاحبحربنا.
ف� �ق ��ال امل �ث �ن � ��ى :ق� ��د س �م �ع ��ت م �ق��ال �ت��ك
واس �ت �ح �س �ن��ت ق ��ول ��ك ي ��ا أخ � ��ا ق��ري��ش،
وأع�ج�ب�ن��ي م��ا تكلمت ب ��ه .وال �ج ��واب هو
ج ��واب ه��ان��ئ ب��ن قبيصة ،فتركنا ديننا
ّ
ّ
وا ِتباعناإياكملجلسجلستهإلينا،وإنما
نزلنابينصريينأحدهمااليمامة،واآلخر
السماوة.

ف �ق ��ال ل ��ه رس � ��ول هللا ص �ل��ى هللا ع�ل�ي��ه
وسلم :وما هذان الصريان؟
ف�ق��ال ل��هّ :أم ��ا أح��ده�م��ا ،فطفوف الب�رّ
وأرض ال �ع ��ربّ ،
وأم � ��ا اآلخ � ��ر ،ف ��أرض
ف��ارس وأن�ه��ار ك�س��رى ،وإن�م��ا نزلنا على
عهد أخ��ذه علينا ك�س��رى ،أن ال نحدث
ً
ً
محدثاّ .
ولعل هذا األمر
حدثا ،وال نؤوي
ال��ذي تدعونا إليه مما تكرهه امللوك،
ّ
فأما ما كان ،مما يلي بالد العرب فذنب
صاحبه مغفور ،وعذره مقبولّ ،
وأما ما
ك��ان يلي ب��الد ف��ارس فذنب صاحبه غير
مغفور ،وعذره غير مقبول .فإن أردت
أن ن�ن�ص��رك ون�م�ن�ع��ك م�م��ا ي�ل��ي ال�ع��رب
فعلنا.
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
م��ا أس��أت��م ال � ّ
�رد إذ أفصحتم بالصدق،
ّ
إن��ه ال يقوم بدين هللا إال من حاطه من
جميعجوانبه.
ث � � ّ�م ق � ��ال رس � � ��ول هللا ص �ل ��ى هللا ع�ل�ي��ه
ً
وس �ل��م :أرأي �ت��م إن ل��م ت�ل�ب�ث��وا إال يسيرا
ح �ت��ى ي�م�ن�ح�ك��م هللا ب ��الده ��م وأم��وال �ه��م
وي �ف ��رش �ك ��م ب �ن ��ات �ه ��م؛ إن اس �ت �ك �ب� ��روا،
أتسبحون هللا وتقدسونه؟.
فقال له النعمان بن ُشريك :اللهم وإنّ
ذلك لك يا أخا قريش!
فتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم":ياَ
َ ُّ َ َّ ُّ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ً
ّ ً
اك ش ِاهدا َو ُم َب ِشرا
أيها النبي إن��ا أرسلن
َ َ ً ِ َ ِ َ ً َ َّ ْ َ َ ً
ون� ِ�ذي��را ،ود ِاع�ي��ا ِإل��ى الل ِه ِب� ِ�إذ ِن� ِ�ه و ِسراجا
ً
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ث� � ّ�م ن �ه��ض رس � ��ول هللا ص �ل��ى هللا عليه
ً
وسلم قابضا على يدي أبي بكر.
قال علي :ثم التفت إلينا رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،فقال يا علي:
أي � ��ة أخ � � ��الق ل �ل �ع ��رب ك ��ان ��ت ف��ي
الجاهلية – ما أشرفها – بها
ي� �ت� �ح ��اج ��زون ف� ��ي ال �ح �ي��اة
الدنيا.

الحوار يُربز صفات الع ّزة والرفعة واملنعة التي كان
العرب يتميزون بها

الحوار ينتهي بإعجاب شديد يبديه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ّ
لصاحبيه ،رغم أنه في شدة تفوق الوصف ،حيث لم ينل ما ارتجاه
من س��ادة شيبان في الحماية التي ينشدها ،لتتاح له فرصة التبليغ
ّ
فما هي الدواعي ،التي جعلت الرسول الكريم صلوات
برسالة رب��هً .
هللا عليه معجبا ب��أخ��الق أن��اس رف�ض��وا دع��وت��ه ل��إلس��الم ،وق�ص��روا
ُ
نصرته على العرب فقط؟.

من

دون ّ
شك أن النص ينطوي
على دالالت ّ
عدة ،أبرزها:
 -1ال �ح �ك �م��ة امل �ق ��رون ��ة ب �ت ��واض ��ع ال
ّ
ي ��داخ �ل ��ه ال ��وه ��ن أو ال �ض �ع ��ف ،وإن �م ��ا
ت �ط ��رزه ق�ي�م��ة اإلب � ��اء واألن �ف ��ة وال � ِع ��زة
ب �ك � ّ�ل أش �ك ��ال �ه ��ا .وه� ��ي ح �ك �م��ة أوج ��زه ��ا
ب �ي ��ان ال �ن ��ص ب��أب �ه��ى ص � ��وره وت�ج�ل�ي��ات��ه
ال�ل�غ��وي��ة .ف��إج��اب��ات م �ف��روق ب��ن عمرو
ع �ل ��ى وض ��وح� �ه ��ا وإي � �ج� ��ازه� ��ا وج ��زال ��ة
تعابيرها ،جاءت على الدوام مشفوعة
ب�م��ا يعللها ،ب�ب�ع��د ع�ق��الن��ي وم�ن�ط�ق��ي ال
ً
يقبل ّ
الشك ،فضال عن كونها واقعية،
وليست استعالئية بمعانيها أو دالالتها.
ً
ّ
ألن عدد األلف إن لم يكن كبيرا ،فهو
ل�ي��س بالقليل ع�ل��ى اإلط ��الق ،وهزيمة
األل ��ف ع�ن��د وق��وع�ه��ا ف��ي أي ��ة م��واج�ه��ة،
ّ
ّ
ل ��ن ت �ك ��ون ب �س �ب��ب ق ��ل ��ة ال� �ع ��دد ،وإن �م ��ا
ً
ألس �ب��اب أخ ��رى ب�ح�ك��م امل�ن�ط��ق ووف�ق��ا
مل�ق�ت�ض�ي��ات ال �ح ��روب ف��ي ذل ��ك ال��زم��ن.
وم�ث�ل�ه��ا إج��اب�ت��ه ع��ن م�س��أل��ة ا ِمل� ْ�ن� َ�ع��ة ،إذ
«ع�ل�ي�ن��ا ال� َ�ج� ْ�ه� ْ�د ول �ك� ّ�ل ق ��وم َج ��د» ،كما
يقول .وألن تواضع اإلجابة ،لم يذهب
ّ
الصديق ،بحكم
إل��ى امل��دى ال��ذي أراده
معرفته بهم؛ كنسابة يعرف ويحفظ
ّ
أن�س��اب ال�ع��رب؛ ألن��ه يريد أن يضعهم
ف��ي مكانتهم الحقيقة أم ��ام رس ��ول هللا
ص �ل��ى هللا ع�ل�ي��ه وس �ل ��م ،ل��ذل��ك ت��وج��ه
رض ��وان هللا عليه إل��ى غايته مباشرة،
في تبيين حالهم في الحرب مع أعدائهم.
ً
ف� �ك ��ان ��ت اإلج� � ��اب� � ��ة أي � �ض � ��ا م �ش �ف��وع��ة
ب��ال�ع�ق��الن�ي��ة ،رغ ��م ج�ن��وح�ه��ا ال�ح��اس��م

الرسول الكريم:
أية أخالق للعرب
كانت يف الجاهلية
 ما أرشفها  -بهايتحاجزون يف
الحياة الدنيا
الوفاء بالعهود
واملواثيق قيمة
لها مكانة ال ميكن
تجاوزها بكل
الظروف واألحوال
إل��ى ال � ِع��زة وا ِمل�ن�ع��ة ،م��ن خ��الل التأكيد
على عنصري ش��دة البأس في املنازلة،
ِوإث��رت �ه��م أدوات ال �ح ��رب ،أي ال�ج�ي��اد
على األوالد ،وهما عنصران حاسمان
ف��ي نتيجة امل��واج �ه��ةّ .أم ��ا ال�ن�ص��ر فتلك
ّ
مسألة أخ ��رى ،ألن ��ه م��ن عند هللا يهبه
ً
فحينا لنا ،وآخر ّ
لعدونا.
من يشاء،
ّ
ك��ذل��ك يكشف ال�ن��ص ،أن ال��رس��ول
ال �ك��ري��م ص �ل ��وات هللا ع �ل �ي��ه ،ل ��م يكن
بحاجة الى الكثير من َ
الجهد والتوضيح؛
ل�ش��رح أه��داف��ه وغ��اي��ات��ه ال�ج�ل�ي�ل��ة على
أهميتها الفائقة .فأعيان شيبان فهموا
ق ��ول ��ه امل ��وج ��ز ح� � ّ�ق ال �ف �ه ��م ،وع �ق �ل��وه

وقلنا

ف��ي امل �ق��ام ال ��ذي يستحقه دون س��واه.
“ف ��وهللا م��اه��و م��ن ك ��الم أه ��ل األرض،
ول��و ك��ان م��ن كالمهم ل�ع��رف�ن��اه” ،وإنما
َ“د َع � َ
�وت وهللا ي��ا أخ��ا قريش إل��ى مكارم
األخ � ��الق وم �ح ��اس ��ن األع � �م� ��ال ،ول�ق��د
أف��ك ق��وم ك��ذب��وك وظ��اه��روا ع�ل�ي��ك”.
ومع ذلك تبقى العجلة من الشيطان،
وهي “زلة في الرأي وطيشة في العقل”.
 -2إن صفات ّ
العزة والرفعة
أو املنعة ،التي ُيظهر الحوار أنهم
ً
يتميزون بها جميعا ،لم تأخذ أحدهم
إلى التعامي أو التعالي على غيره،
فيتنطع للقطع باألمر من دون
اآلخرين .فجميعهم حرصوا أن
ً
يشركوا بعضهم بعضا في املوقف،
الذي يجب أن يكونوا عليه .وعالوة
على هذا ،لم يسمح أحدهم لنفسه أن
يتجاوز مرؤوسيه في القبيلة ،ويقطع
وحده ب�هكذا أمر عظيم من دون
ً
العودة إليهم“ ،وإن من ورائنا قوما

ً
نكره أن نعقد عليهم عقدا” ونحملهم
تبعاته دون موافقتهم “ولكن ترجع
ونرجع ،وتنظر وننظر” ،ما يعني أن
أمرهم شورى عامة ،وليست نخبوية
ّ
فقط ،وإنما تشمل جميع أفراد
القبيلة بمعنى من املعاني.
 - 3إن حلمهم وتبصرهم وحرصهم
ع �ل��ى ال �ت �ش ��اور ف �ي �م��ا ب �ي �ن �ه��م ،وم� ��ن ث��م
م �ش ��اورة ق��وم�ه��م ف��ي األم� ��ور ال�ج�ل�ي�ل��ة،
التي يترتب عليها مسؤوليات عظيمة،
م� ��ا ح � ��ال دون م ��روءت � � �ه ��م ب� �ض ��رورة
االستجابة الفورية لنصرة من يطلب
ح�م��اي�ت�ه��م ،ك �م��ا ي �ح� ّ�ت��م ع�ل�ي�ه��م ن��ام��وس
م �ح��اس��ن األع� �م ��ال وم� �ك ��ارم األخ� ��الق
الذي يدينون به ،السيما ّأنهم يعرفون
م�ع��رف��ة يقينية ّأن ال ��ذي دع��اه��م إليه
رس� � ��ول هللا ص �ل ��ى هللا ع �ل �ي��ه وس �ل ��م،
واس �ت �ح �س �ن ��وه ف� ��ي م �س �ت �ه��ل ال � �ح� ��وار،
ً
سيزيدهم ش��رف��ا على ش ��رف ،ورفعة
على رفعة .ولكنهم بحكم هذا الناموس
ً
أيضا ،هم مقيدون بضرورة
االلتزام والوفاء بعهودهم
ومواثيقهم.
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لذلك قدموا للرسول الكريم صلوات
هللا ع �ل �ي ��ه ع� ��ذره� ��م وع ��رض� �ه ��م ل� ��ه ف��ي
الوقت عينه ،فقال له املثنى بن حارثة
ّ
“إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى
ُ
بأن ال ن ْح ِدث َح َدثا وال نؤي ُم ْح ِدثا()...
ف ��إن أردت أن ن �ن �ص��رك ون�م�ن�ع��ك من
ال �ع ��رب ف �ع �ل �ن��ا” .ف��رف��ض ع��رض �ه��م .ما
يعني ّأن قيمة الوفاء بالعهود واملواثيق،
ل� �ه ��ا م� �ك ��ان ��ة ال ي �م �ك ��ن ت � �ج� ��اوزه� ��ا ب�ك��ل
الظروف واألح��وال .وهذه القيمة كان
قد الحظها هيرودوت أبو التاريخ حينما
زار بالد العرب والتقى ملكهم ،حسبما
ي��ذك��ر ف ��ي ال �ج ��زء ال �ت��اس��ع م ��ن ت��اري �خ��ه،
الذي كتبه قبل اإلسالم بأكثر من ألف
عام ونيف.
وإذا علمنا أن هيرودوت كتب ما كتب
ب�ه��ذا ال �ش��أن ،ب�ع��د ج��ول��ة دام ��ت سبعة
ً
ع �ش��ر ع ��ام ��ا ،ج ��ال خ��الل �ه��ا ع �ل��ى جميع
ح��واض��ر األرض امل�ع�م��ورة أو املأهولة
ف� ��ي زم � �ن� ��ه .ول � ��م ي �خ ��ص س � ��وى ال �ع ��رب
ّ
ب�ق�ي�م��ة “ال� ��وف� ��اء” ،الس �ي �م��ا أن� ��ه رب�ط�ه��ا
بقيمة أخ ��رى ،ه��ي قيمة “اإلب� ��اء” ،التي
ت�ع�ت�ب��ر األس � ��اس ف ��ي ت �ك��وي��ن ال�ش�خ�ص�ي��ة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ال�ع��رب�ي��ة ،ح�ي��ث الح��ظ ّ
“أن ال�ع��رب لم
يخضعوا ل��إم�ب��راط��وري��ة ال�ف��ارس�ي��ة في
مختلف عهودها ،وإنما كانت تجمعهم
بها اتفاقيات أو معاهدات ن��دي��ةّ ،
ألنهم
ي��رف �ض��ون ال �ع �ب��ودي��ة وال� � � � ّ
�ذل” .ح�ي�ن�ه��ا
ن � � ��درك أه �م �ي ��ة وع �ظ �م ��ة ق �ي ��م م �ك ��ارم
األخالق عند العرب.
ّأم � ��ا رف� ��ض امل �ص �ط �ف��ى ع �ل �ي��ه ال �س��الم
لعرض قبيلة شيبان ،فهو أمر طبيعي،
ّ
ألن ��ه اق�ت�ص��ر ع�ل��ى ح�م��اي�ت��ه م��ن ال�ع��رب
ً
ف �ق��ط .وألن �ه ��م أي �ض ��ا ل ��م ي �ل �ب��وا دع��وت��ه
ل��إس��الم .وك��ان ص�ل��وات هللا عليه قبل
ذل� ��ك ،رف ��ض ج� ��وار ج�ب�ي ��ر ب ��ن مطعم
ّ
ال �ق ��رش � ��ي ألن� � ��ه ل� ��م ي �ع �ت �ن��ق اإلس� � ��الم،
وس� ّ�ب��ب ل��ه ذل ��ك ال�ك�ث�ي ��ر م��ن ال �ح��زن في
ّ
حينه ،ألن��ه حصل بعد عودته الدامية
م ��ن ال �ط ��ائ ��ف م �ب ��اش ��رة .ب �ي �ن �م��ا رف �ض��ه
ً
ل�ع��رض ال�ش�ي�ب��ان�ي�ي��ن ب ��دا س�ل�س��ا ،إذ لم
ي��داخ�ل��ه ال �ح��زن بسبب ال��رف��ض ،وه��و
بالتأكيد يتألم حينما ال ُيقبل الناس على
دين هللا بالشكل الذي يتمناه لهم .لذلك
ب��دأ قوله“ :م��ا أسأتم ال� ّ
�رد إذ أفصحتم
بالصدق” .بمثابة شكر وامتنان ،ليس

ِحلم أعيان شيبان
وتبرصهم ما حال
دون مروءتهم
بنرصة من يطلب
حاميتهم

الحوار الذي اتسم
بالحكمة جسد
أهمية وعظمة
قيم مكارم األخالق
عند العرب

ّ
للرفض بطبيعة الحال ،وإنما لألخالق
والقيم والحكمة التي حكمت اللقاء .ما
جعله يعجب بالحوار وأه�ل��ه ،ويفيض
عليه السالم بتعبيره الشيق ،الساطع
ب��دالل �ت��ه ،ح�ي��ث اخ �ت��زل ث�ق��اف��ة ال�ع��رب
ُ
وه��وي �ت �ه��م ،ب��أح �س��ن وأج �م ��ل وأرق � ��ى ما
فيهم ،هي أخالقهم أو قيمهم اإلنسانية.
ً
إذا ال ��رس ��ول ال �ك ��ري ��م ع �ل��ى م ��ا ك��ان
عليه م��ن سيرة محمودة ،وخلق كريم
ً
م�ن��ذ ن�ش��أت��ه ،ف�ض��ال ع�م��ا أك��رم��ه ب��ه هللا
ً
سبحانه وتعالى ،عندما أرسله “شاهدا
ً
ً
وم �ب �ش ��را ون � ��ذي � ��را” ،ب ��آخ ��ر رس ��االت ��ه،
وج �ع �ل ��ه خ ��ات ��م ال �ن �ب �ي �ي� ��ن وامل��رس �ل �ي� ��ن.

ف��إن��ه ال ي�ك�ت�ف��ي ب��ال�ت�ع�ب�ي��ر ع ��ن ده�ش�ت��ه
وإعجابه بأخالق العرب قبل اإلس��الم
وح�س��ب ،إن�م��ا ي�ت�ن� ّ�در بعظمتها وفضلها
ع�ل��ى ال�ع��امل�ي ��ن ب�ق��ول��ه“ :م��ا أش��رف�ه��ا ،بها
ي�ت�ح��اج��زون ف��ي ال�ح�ي��اة ال��دن �ي��ا” .ه��ذا في
ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان��ت ب��ه ش��ري�ع��ة ال�غ��اب
ُس ّنة األم��م األخ��رى قاطبة .فهذه سنة
“مكارم األخ��الق” .ما يعني أن الرسول
ال�ك��ري��م ص�ل��ى هللا ع�ل�ي��ه وس �ل��م؛ عندما
يتندر بأخالق العرب في الجاهلية ،إنما
ه��و ي��ري��د أك�ث��ر م��ن توصيف قيم اإلب��اء
وال � ِع � َّ�زة واألن �ف��ة ،ال�ت��ي حكمت ال�ل�ق��اء؛
ً
ب��ل ي��ذه��ب ب�ع�ي��دا ع�ل��ى م�س�ت��وى اع�ت�ب��ار
“م�ك��ارم األخ��الق” بمثابة ناموس ناظم

ً
لحركاتهم وسكناتهم ،فضال عن ضبط
أق��وال�ه��م وأف�ع��ال�ه��م ،حسب مقتضيات
األع � � ��راف وال� � �ع � ��ادات .ف ��ال� �ق ��ول“ ،ب �ه��ا
ي�ت�ح��اج��زون ف��ي ال �ح �ي��اة ال��دن �ي��ا” ،يحيل
بوضوح إلى ما يمكن أن نسميها فلسفة
ُ
أو شرعة “الشهور ال� ُ�ح� ُ�رم” ،التي ُح� ّ ِ�ر َم
َ َّ
ف �ي �ه��ا ال �ق �ت ��ال ف ��ي ال �ج��اه �ل �ي��ة ،وم � ��ا ش ��ذ
ع ��ن ال� �ق ��اع ��دة ،أط �ل �ق��ت ال� �ع ��رب ع�ل�ي��ه
اس� ��م “ح� � ��روب ال� �ف� �ج ��ار” ،أي ح ��روب
ال �ف��اج��ري��ن ال� �غ ��ادري ��ن ،أول �ئ ��ك ال��ذي��ن
ف� �ج ��روا ب �ك��ل ال �ن ��وام �ي ��س واألع � � ��راف،
ف ��ال ف �ض��ل ف ��ي األح � �س� ��اب واألن � �س� ��اب،
وال ِذ َّم � ��ة أو م��آث��ر ت��ذك��ر ل�ل�ف��اج��ري��ن في
ال��س� َ�ي��ر أو ال �ت��اري��خْ ،
وإن ذك� ��روا ،فعلى
ِ ِ
س�ب�ي��ل امل��ذم��ة ول �ب��وس ال �ع��ار وال�ش�ن��ار
ليس إال .وه��ذا ما جعل ح��روب الفجار
ُ
ت � َ�ع � ُ�د ع �ل��ى رؤوس األص ��اب ��ع ف ��ي م�ج�م��ل
ال�ت��اري��خ ال�ج��اه�ل��ي .ول�ع��ل أق��ل ال ��دالالت
ال �ت��ي ت�ح�ي��ل إل�ي�ه��ا ال �ق ��راءة ال�س��ري�ع��ة أو
البسيطة ف��ي فلسفة ال�ش�ه��ور ال� ُ�ح� ُ�رم،
اع�ت�ب��اره��ا م��ن أش ��ف وأرق منعطفات
األنسنة في تاريخ البشرية ،فهي تختزل
ص�ن��اع��ة ال�ج�م��ال وامل �س��رة؛ ب��ل صناعة

العرب مل يخضعوا
لإلمرباطورية
الفارسية يف
مختلف عهودها
ألنّهم يرفضون
ّ
والذل
العبودية
ال �ح �ي ��اة .ذل� ��ك ألن ت �ح��ري��م ال� �ح ��روب؛
وإن كانت لفترة قصيرة (أرب�ع��ة شهور
ف� ��ي ال� � �ع � ��ام) ،ه� ��و ل �ي ��س م� �ج ��رد ف��رص��ة
ل��دم��ل ال �ج ��روح ال �ب��دن �ي��ة وال �ت �ع��اف��ي من
ال�ج��روح النفسية فقط ،وإن�م��ا جعلت
ال�ع��رب منها ملتقيات للتجارة والشعر
وامل��وس �ي �ق��ى وال ��رق ��ص وال �غ �ن ��اء ،وك��ل
أن ��واع امل �س��رات ،وم�ع��روف��ة ف��ي ال�ت��اري��خ
العربي بأسماء“ ،عكاظَّ ،
ومجنة ،وذي
امل �ج ��از ،وه �ج ��ر” ،وغ �ي��ره��ا م��ن أس ��واق
الشعر .كذلك “حلف الفضول” الذي
ع �ق ��دت ��ه ب �ع ��ض ال �ق �ب ��ائ ��ل ف ��ي م �ك ��ة ق�ب��ل
اإلس � � ��الم ،وي �ق ���ض ��ي ب �ح �ف��ظ ال �ح �ق��وق

ونصرة املظلوم للعابرين كما املقيمين؛
بقوة السيف ،كما يقول الزبير بن عبد
املطلب أحد أركان الحلف:

ً
َ
حلفت ِل��ن�ع� ِ�ق��دن ح�ل�ف��ا عليهم
ً
َ
دار
وإن ك �ن ��ا ج �م �ي �ع ��ا أه� � ��ل ِ
ن�س�م�ي��ه ال�ف �ض��ول إذا عقدنا
يعز ب��ه ال�غ��ري��ب ل��دى ال�ج��وار
وي�ع�ل��م م��ن ح��وال��ي ال �ب �ي� ِ�ت أن��ا
أب� � ��اة ال �ض �ي ��م ن �م �ن��ع ك� ��ل ع ��ار

ً
وزاد على ذلك ،موضحا أن املتحالفين
ل ��ن ي�ق�ت�ص��ر دوره� � ��م ع �ل��ى رف� ��ع ال�ظ�ل��م
ورد الحقوق ألهلها فقط ،وإن�م��ا طرد
ال �ظ��ال��م م��ن ج ��وار ال�ب�ي��ت ال�ع�ت�ي��ق ،أي
ت �ط �ب �ي��ق ف �ض �ي �ل��ة ال � �ع� ��دال� ��ة ،وت �ح �ق �ي��ق
األم��ن واألم��ان بأرقى أشكالها القانونية
املعاصرة ،فقال:
إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا أن ال
يقيم ببطن مكة ظالم
أم��ر عليه تعاقدوا وت��واث�ق��وا فالجار
ُّ
واملعتر فيهم سالم.
ً
إذا الحلف هو أحد الوجوه اإلنسانية
في ثقافة “مكارم األخ��الق” ،التي سادت

ال � �ع� ��رب ب �ف �ض �ي �ل �ت �ه��ا ع �ل ��ى أم � ��م األرض
ق��اط�ب��ة؛ ق�ب��ل اإلس� ��الم ب ��آالف ال�س�ن�ي��ن.
ويرد في قاموس الكتاب املقدس ،دائرة
امل �ع ��ارف ال�ك�ت��اب�ي��ة امل�س�ي�ح�ي��ة ،معجم
ال�ك�ل�م��ات ال�ع�س��رة ف��ي اإلن�ج�ي��ل ،كنيسة
أنبا تكال ،ف��ي ش��رح كلمة ح�م��وراب��ي ،أن
ال�ك��اه��ن ال�ك�ل��دان��ي ب��روس��وس (م��ن أه��ل
ال �ق��رن ال ��راب ��ع ق�ب��ل امل �ي ��الد) ،ي�ع�ت�ب��ر أن
أس��رة حمورابي عربية ،ومؤسسها هو
“س��وم��و  -أب ��ي” .وي ��رد ف��ي ج ��دول لحكام
م��ا ب�ي��ن ال�ن�ه��ري��ن ،وض�ع��ه أب��ول��ودوروس
وب ��ول �ي �س �ن ��ور (ف � ��ي ال � �ق� ��رن األول ق�ب��ل
ً
امليالد) أن حكم العرب دام  250عاما
م��اب �ي��ن ال �ك �ل��دان �ي �ي��ن واآلش� ��وري � �ي� ��ن ،أي
البابليين .كما ترد الكثير من التفاصيل
في هذا الشأن في تاريخ ابن خلدون ،وفي
كتاب فيليب حتي “تاريخ سوريا ولبنان
وفلسطين”( .م��ن ي��ري��د ال�ت��وس��ع فليعد
إلى كتابنا ُ
“الهوية واملنهجية بين اإلبداع
والتهافت”).
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حكايـة

كانت العرب

يروي ابن عبد ربه في كتاب «العقد الفريد» أن دريد بن
َ
َ
�وارس م��ن بني ج��ش��م حتى إذا ك��ان��وا في
الصمة خ��رج ف��ي ف �
َ
ْ
ُ
واد لبني ِكنانة يقال له األخرم وهم يريدون اإلغ��ارة على
ٍ
َ
ً
بني كنانة .فشاهد رج��ال في ناحية ال��وادي معه ظعينة –
الظعينة هي امل��رأة املحمولة على ه��ودج – فقال لفارس

ثم

ح �م ��ل ع �ل �ي��ه ف� �ص � َ�رع ��ه ،وأخ ��ذ
َ
ّ
َ
للظعينة .فبعث
فرسه فأعطاه ِ
ً
ُدري � � ��د ف� ��ارس� ��ا آخ � ��ر ل �ي �ن �ظ� َ�ر م ��ا َ
ص �ن��ع
صاحبه .فلما انتهى إليه ورأى ما َ
ُ
صنع
ً
صاحبه .فتصامم حاميا لظعينة عنه،
ك� ��أن ل ��م َيسمع .ف �ظ��ن اآلخ � ��ر أن� ��ه ل��م
َ
فغشيه .فألقى ز َ
مام َّ
الراحلة إلى
َيسمع
ِ
ّ
َ
الظعينة ثم خرج وهو يقول:
َ
خ � � � � ِ ّ�ل س �ب �ي ��ل ال� � �ح � � ّ�رة امل �ن �ي �ع��ة
الق دون � � � �ه � � � ��ا رب � �ي � �ع� ��ة
إن � � � � ��ك ّ ٍ
َ
َّ
ف � � ��ي ك � � ّ�ف � ��ه خ � � � ِ�ط � � ��ي � � ��ة م �ط �ي �ع ��ة
ُ
أو ،ال ف��خ��ذه��ا ط�ع�ن��ة س��ري�ع��ة
فالطعن مني في الوغى شريعة.
ثم َحمل عليه فصرعه .فلما أبطأ على
ً ً
ُدري��د بعث فارسا ثالثا لينظر ما صنع
صاحباه .ف�ل�م��ا ان�ت�ه��ى إل�ي�ه�م��ا وج��ده�م��ا
ص��ري� َ�ع� ْ�ي��ن ون �ظ��ر إل �ي ��ه ي �ق ��ود ظعينته
ُ
ويجر ُر ْمحه .فقال له الفارس :خل عن
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كانت المرأة تجير وإجارتها
محمية بحد السيف

َ
م��ن أصحابهِ :ص ْحبه :خ � ِ ّ�ل ع��ن الظعينة وان � ُ�ج بنفسك.
فاعترضه الفارس وقال له ذلك .فرد عليه الرجل بقوله:
إن ان � � � �ث � � � �ن� � � ��ائ� � � ��ي دون ق� � � � ��رن� � � � ��ي ش � ��ائ� � �ن � � � � ��ي
أب � � � �ل� � � � � � � ��ى ب� � � � ��الئ� � � � ��ي واخ � � � � � ُ�ب � � � � � � � � � � ��ري وع� � ��اي � � �ن� � � � � ��ي

َّ
اقصدي جهة
الظعينة .فقال للظعينةِ :
ُ
البيوتِ ،ثم أقبل عليه فقال:
َ
م � � � � � ��اذا ت � � ��ري � � ��د م � � ��ن ش � � �ت � � �ي� � � ٍ�م ع� ��اب� ��س
َ
�ارس
أل� � � ��م ت� � � ��ر ال� � � �ف � � ��ارس ب � �ع� ��د ال � � �ف� � � ِ
ُ
�س
أرداه � � � � � �م� � � � � ��ا ع � � ��ام � � ��ل رم � � � � � � ��ح ي� � ��اب� � � ِ
ثم َحمل عليه فصرعه وانكسر ُرمحه.
وارت � ��اب ُدري � ��د ف �ظ� ّ�ن أن �ه��م ق ��د أخ ��ذوا
ّ
َ
الظعينة وق�ت�ل��وا الرجل .فلحق دري��د
َ
َ
ربيعة وقد َدنا من ّ
أصحابه
الحي ووجد
ْ
قد قتلوا فقال :أيها الفارس ّإن ِمثلك
ُ
والخيل
ال ُيقتل وال أرى معك ُرمحك
ٌ
َ
�دون ��ك ه ��ذا ال� ُّ�رم��حَ
ث ��ائ ��رة ب��أص�ح��اب�ه��ا ف �
فإني ُمنصرف إل��ى أصحابي ُ
وم ِّثبطهم
عنك .وانصرف إلى أصحابه فقال لهم:
َّ
َ
ّإن ف ��ارس ال��ظ�ع�ي�ن��ة ق��د َح�م��اه��ا وق�ت��ل
َ ْ
والم��ط �م��ع
أص �ح��اب �ك��م وان� �ت ��زع ُرم �ح ��ي
ُ
ل�ك��م فيه .ف��ان �ص��رف ال �ق ��وم وتركوه.
ث��م ل��م َيلبث بنو كنانة أن أغ ��اروا على

ب�ن��ي ُج�ش��م ف�ق�ت�ل��وا م��ن ق�ت�ل��وا وأس ��روا
َ
دري� َ�د بن ّ
الصمة فأخفى نسبه .فبينما
ِ
ه��و عندهم َم�ح�ب��وس إذ ج��اءت ِنسوة
ي� �ت� �ه � َ�اد ْي ��ن إل� �ي ��ه  .ف �ص ��اح ��ت إح ��داه � ّ�ن
وق ��ال ��ت :ه�ل�ك�ت��م وأهلكتم! م � ��اذا َج � ّ�ر
ع�ل�ي�ن��ا ق��وم �ن��ا؟ ه ��ذا وهللا ال ��ذي أع�ط��ى
ربيعة ُرم�ح��ه ي��وم الظعينة ،ث��م ألقت
َ
ع�ل�ي��ه ث��وب �ه��ا –وه� ��ي م ��ن ع� ��ادة ال�ن�س��اء
ع�ن��دم��ا ت�ج�ي��ر  -وقالت :ي��ا ل �ف ��راس أن��ا
ٌ
ج� � ��ارة ل ��ه م �ن �ك��م ،ه� ��ذا ص��اح �ب �ن��ا ي��وم
ال � � ��وادي .فسألوه :م ��ن ه ��و فقال :أن��ا
ُدري��د ب��ن َ
الصمةَ .
فمن صاحبي قالوا:
َرب �ي �ع��ة ب��ن ُم �ك � َ�دم ب��ن ف� ��راس ب��ن غنم
َ
ب��ن كنانة .قال :فما ف�ع��ل؟ قالوا :قتله
ْ ّ
فعلت الظعينة؟
بنو سليم .قال :فما
َ
قالت املرأة :أنا هي وأنا امرأته .فحبسه
القوم وأتمروا أنفسهم فقال ُ
ُ
بعضهم:
ُ
ال ينبغي ل� ُ�دري��د أن ت�ك�ف��ر ن�ع�م� ُ�ت��ه على

ص��اح�ب�ن��ا .وق� ��ال اآلخ� � ��رون :ال وهللا ال
ُ
َي �خ��رج م��ن أي��دي �ن��ا إال ب��رض��ا امل �خ��ارق
ال��ذي أسره .فانبعثت امل ��رأة ف��ي الليل.
ّ
ْ
َ
الطعان فقالت:
وهي ريطة بنت ِجذل ِ
ُ ً
ً
َ
سنجزي دريدا عن ربيعة ِنعمة
َ
ُ
وكل امرئ يجزي بما كان ق َّد َما
ً
ً
فإن كان خيرا كان خيرا جزاؤه
ً َُ
وإن كان ش� ً�را كان ش��را مذمما
َ
َ
ُ َ
غيرة
سنجزيه نعمى لم تكن بص ٍ
َّ
بإهدائه ُّ
الرمح الطويل املقوما
ً
َ
ف� ْ
�إن ك��ان َح�ي��ا ل��م َي� ِ�ض��ق بثوابه
ً
ً
َ
ِذراع��ا غ ِنيا ك��ان أو ك��ان ُم ْع ِدما
ً
ُّ
ففكوا ُدري��دا من إسار مخارق
ّ َ
َ
الشرسلما
البؤ�ضىإلى
والتجعلوا

يروي

ال �ن ��وي ��ري ف ��ي “ ن�ه��اي��ة
األرب ف� � � ��ي ف � �ن� ��ون
األدب “ (ص ) 319عن معن بن زائدة،
ق ��ال :مل��ا ه��رب��ت م��ن أم�ي��ر امل��ؤم�ن�ي��ن أب��ي
جعفر املنصور ،بعد ْأن خرجت عليه
م��ع ع�م��ر ب��ن ي��زي��د ب��ن ع�م��ر ب��ن هبيرة،
غ � ��ادرت ب �غ ��داد م ��ن ب ��اب ح � ��رب ،بعد
ً
أن أق�م��ت ف��ي ال�ش�م��س أي��ام��ا ،وخففت
لحيتي وع��ار�ض��ي ،ولبست جبة صوف
ً
خشنة ،وركبت جمال ،وخرجت عليه
ألم�ضي إلى البادية ،فتبعني رجل متقلد
ً
س �ي �ف��ا ،ح �ت��ى إذا غ �ب��ت ع ��ن ال �ح ��رس،
ق �ب��ض ع �ل��ى خ �ط ��ام ال �ج �م��ل ف��أن��اخ��ه،
وقبض علي  ،فقلت :ما شأنك؟
قال :أنت بغية أمير املؤمنين.
ف�ق�ل��ت ل ��ه :وم ��ن أن ��ا ح�ت��ى ي�ط�ل�ب�ن��ي أم�ي��ر
املؤمنين؟ يا هذا! اتق هللا.

جود فوق الجود جود
ق ��ال :آه �ه��ا  ..أت�خ��ادع�ن��ي ي��ام�ع��ن ي��ا اب��ن
زائدة ؟
ق �ل��ت ل ��ه :أي ��ن أن ��ا م ��ن م �ع��ن ب ��ن زائ ��دة
يارجل ،أال ترى حالي؟
ق ��ال :دع ه��ذا ع�ن��ك ،ف��أن��ا وهللا أع��رف
بك أكثر من نفسك .
ف�ق�ل��ت :إن ك��ان��ت ال�ق�ص��ة ك�م��ا ت�ق��ول،
ف �ه��ذا ع�ق��د ج ��وه ��ر ،ح�م�ل�ت��ه م�ع��ي ملثل
ه ��ذه امل ��واق ��ف ،وق�ي�م�ت��ه ب��أض �ع��اف ما
بذله املنصور؛ ملن جاءه بي ،فخذه وال
تسفك دمي.
ق � ��ال :ه ��ات ��ه  .ف��دف �ع �ت��ه إل �ي ��ه  .ف�ت��أم�ل��ه
وق��ال :أهيه .صدقت في قيمته ،ولكني
لست قابله حتى أسألك عن �ضيء ،فإن
صدقتني أطلقتك.
قلت له :قل.
ق��ال :إن الناس قد وصفوك بالجود،

فأخبرني :هل وهبت قط مالك كله!
معن :ال.
الرجل :فنصفه!
معن :ال.
الرجل  :فثلثه!
معن :ال.
فيقول معن إن الرجل راح ينزل؛ حتى
ب �ل��ﻎ ال �ع �ش��ر ،ف��اس�ت�ح�ي�ي��ت وق �ل ��ت :إن��ي
أظن قد فعلت هذا .
الرجل :ما ذاك بعظيم ،أنا وهللا راجل
وال رك��وب��ة ل��ي ،ورزق ��ي على أب��ي جعفر،
ً
ع�ش��رون دره �م��ا ،وه ��ذا ال�ع�ق��د قيمته
أل��ف دي�ن��ار ،وق��د وهبته ل��ك ،ووهبتك
لنفسك ،ل�ج��ودك امل��أث��ور بين ال�ن��اس،
ولتعلم أن في الدنيا من هو أجود منك،
وال ت �ع �ج �ب��ك ن �ف �س ��ك ،ول �ت �ح �ق��ر ب�ع��د
ه��ذا ك��ل �ض��يء تفعله ،وال تتوقف عن

مكرمة.
م� �ع ��ن :ي� ��ا ه� � ��ذا! ق� ��د وهللا ف�ض�ح�ت�ن��ي،
ول�س�ف��ك دم ��ي أه ��ون ع�ل��ي م�م��ا فعلت،
فخذ ما دفعته إليك ،فإني عنه في ِغنى.
ال ��رج ��ل :أردت أن ت�ك��ذب�ن��ي ف ��ي م�ق��ام��ي
هذا ،فوهللا ال آخذه ،وال آخذ ملعروف
ً ً
ثمنا أبدا.
ي�ق��ول م�ع��ن إن ال��رج��ل رم��ى ال�ع�ق��د في
حضني ،وأرسل خطام الجمل وم�ضى،
فوهللا لقد طلبته بعد أن أمنت ،وبذلت
مل��ن ج��اءن��ي ب��ه م��ا ش ��اء ،ف�م��ا ع��رف��ت له
ً
خبرا ،وكأن األرض انشقت وابتلعته.

ف �ل �م ��ا أص � �ب � �ح� ��وا أط � �ل � �ق� ��وه .ف �ك �س� ْ�ت��ه
َ
وج َّهزته ولحق بقومه.
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ّ
ّ
ّ
إن القلوب تمل ،كما تمل األبدان،
فابتغوا لها طرائف الحكمة

قال له املأمون :وماذا في نف�ضي؟
ّ
ق ��ال األع ��راب ��ي :ت �ق��ول ف��ي ن�ف�س��ك ،إن��ي
كذاب.
قال له املأمون :صدقت .وأمر بحبسه.
ً
فأقام بالس�جن أي��ام��ا ،ث� ّ�م أحضره بين
يديه .وقال له :أجاءك الوحي ب�ضيء؟
قال :ال.
فقال له :ولم ال؟
ّ
ق��ال األع ��راب ��ي :ألن امل��الئ�ك��ة ال تدخل
الحبس .فضحك املأمون وأمر بإطالق
سراحه.

اإلمام علي بن أبي طالب (رضي اهلل عنه).

قول

خ �ط��ب ع �ل��ي ب ��ن زي� ��اد األي � ��ادي ب�ق��وم��ه
فقال :أقول لكم ما قاله العبد الصالﺢ
ل �ق��وم��ه «م� ��ا أري� �ك ��م إال م ��ا أرى ،وم��ا
أهديكم إال سبيل الرشاد» فقالوا له:
إن ه��ذا ليس م��ن ق��ول العبد الصالﺢ.
وإنما هو من قول فرعون .فقال :كائن
من كان قائله فقد أحسن.

نصيحة السلطان

دخ ��ل أع ��راب ��ي ع �ل��ى ال� �خ�ل�ي�ف��ة األم ��وي
ه� � �ش � ��ام ب� � ��ن ع � �ب� ��د امل� � �ل � ��ك رض� � � � ��ي هللا
ّ
ً
ع�ن��ه ،ف�س��ل��م واق �ف��ا ،وق ��ال ل��ه :ي��ا أمير
امل��ؤم �ن �ي� ��ن ،اح �ف��ظ ع� ّ�ن��ي أرب� ��ع ك�ل�م��ات
في�هن صالح ملكك واستقامة رعيتك.
فقال له هشام :هات�هن.
قال األعرابي :ال ّ
تعدن عدة ال تثق من
نفسك بإنجازها.
قال هشام :هذه واحدة فهات الثانية.
ّ
ق��ال األع��راب��ي :الي�غ��رن��ك امل��رت�ق��ى وإن
ً
ً
كان سهال ،إذا كان املنحدر وعرا.
قال هشام :هات الثالثة.
قال األعرابيّ :إن لألعمال جزاء فاتق
العواقب.
قال هشام :هات الرابعة.
ق��ال األع��راب��ي :اعلم ّأن لألمور بغتات
فكن على حذر.
ف �ق��ال ل��ه ه �ش��ام :ن�ص �ح��ت ف�ص��دق��ت،
سل حاجتك.
ق ��ال األع ��راب ��ي :ح��اج�ت��ي أن ال تعطيني
ح �ت � ��ى أط � �ل� ��ب ،وغ � � � � ��ادره ،ول � ��م ي� ��ر ف��ي
ً
مجلسه أبدا ،حسب الرواة.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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حق

حكمة أعرابية

ق �ي��ل ألع ��راب� �ي ��ة :م ��ا ال� � �ج ��رح ال � ��ذي ال
يندمل؟
ق��ال��ت :ح��اج��ة ال �ك��ري��م إل ��ى ال�ل�ئ�ي��م ،ث��مّ
يرده .قيل لها :فما ّ
الذل؟
قالت :وق��وف الشريف بباب الدنيء،
ّثم ال يؤذن له.
قيل لها :فما الشرف؟
قالت :اتخاذ املنن في رقاب الرجال.

وصايا الحكماء

أو�ضى حكيم ولده فقال :يا بني ال يعتذر
ً
إليك أح��د م��ن ال�ن��اس ،كائنا م��ن ك��ان ،في
ً
ً
ّ
أي ج��رم ك��ان ،ص��ادق��ا ك��ان أو ك��اذب ��ا ،إال

ً
قبلت ع��ذره ،فكفاك ب��االع�ت��ذار ب��را من
ً
وذال من ّ
عدوك..
صديقك،
وكما يقول الشاعر:
فإن كنت ترجو في العقوبة راحة
فالتزهدنعندالتجاوزفياألجر

أي ال تزهد في أجر العفو.

المالئكة والسجن

ق �ب �ض��ت ش ��رط ��ة ال �خ �ل �ي �ف��ة ال �ع �ب��ا�ض��ي
امل ��أم ��ون رض� ��ي هللا ع �ن��ه ع �ل��ى أع��راب��ي
ّيدعي النبوة ،فقال له املأمون :ألديك
معجزة؟
ّ
ق ��ال األع� ��راب� ��ي :ن �ع��م ،وم �ع �ج��زت��ي أن ��ي
أعرف ما في نفسك.

قال قاض�ي الكوفة عامر بن شراحيل
امل �ع ��روف ب��إس��م ال�ش�ع�ب ��ي :أح �ب��ب من
رأي �ت��ه ي�ع�م��ل ب��ال �خ�ي ��ر وإن ك ��ان أخ��رم
سنديا.

حلم

شتم رجل عامر بن شراحيل الشعبي
أقبح الشتم ،وأسمعه أقذع الكالم.
ً
فقال له الشعبي :إن كنت صادقا فيما
ت �ق��ول ف�غ�ف��ر ُ
هللا ل ��ي ،وإن ك �ن��ت غي�ر
ص� ��ادق ف�غ�ف��ر ُ
هللا ل ��ك .ول ��م ي ��زد على
ً
ً
ذل��ك ح��رف��ا .وك��ان الشعبي دائ�م��ا ي��ردد
قول الشاعر:
ليست األحالم في حين الرضا
ّ
إنما األحالم في وقت الغضب

ق ��ال ال �ش �ع �ب� ��ي :ال �ع �ل��م أك �ث� ��ر م ��ن ع��دد
الشعر فخذ من كل �ضيء أحسنه.
***

ق ��ال ال�ش�ع�ب ��ي :ال ت�م�ن�ع��وا ال�ع�ل��م أهله
ف �ت ��أث �م ��وا وال ت �ح ��دث ��وا ب ��ه غ �ي� ��ر أه �ل��ه
فتأثموا.
***
س�ئ��ل الشعبي ع��ن اس��م زوج ��ة إبليس
ف � �ق� ��ال :ذاك ق � � ��ران م� ��ا ع� �ق ��دن ��اه وال
شهدناه.

أدب المجالس

ق��ال اب��ن ح��زم األن��دل���ض��ي :إذا حضرت
م�ج�ل��س ال �ع �ل��م ،ف ��ال ي �ك��ون ح �ض��ورك
ً
ً
إال ح�ض��ور مست�زيد ع�ل�م��ا وأج � ��را ،ال
ً
حضور مستغن بما عندك ،طالبا عثرة
تشيعها أو غريبة تشنعها .فهذه أعمال
ً
األراذل الذين ال يفلحون في العلم أبدا.
ف ��إذا ح �ض��رت إل ��ى امل� �ج��ال��س ع�ل��ى ه��ذه
النية فقعودك في بيتك أروح لبدنك،
وأك��رم لخلقك ،وأسلم لدينك .أما إذا
حضرتها فالتزم أحد ثالثة أوجه:
ً
أوال :إم ��ا أن ت�س�ك��ت س �ك��وت ال�ج�ه��ال
ع �ل��ى أج ��ر ال �ن �ي��ة ف ��ي امل �ش ��اه ��دة ،وع�ل��ى
الثناء عليك بقلة الفضول ،وعلى كرم
املجالسة ،ومودة من تجالس.
ً
ث ��ان �ي ��ا :إن ل ��م ت �س �ك��ت ،اس � ��أل س ��ؤال
امل�ت�ع�ل��م ،فتحصل ع�ل��ى ه��ذه املحاسن
األربعة ،وعلى خامسة هي استزادة في
العلم.
ً
ث ��ال� �ث ��ا :وإن س� ��أل� ��ت ،ف �ص �ف��ة س� ��ؤال
املتعلم أن تسأل عما ال ت��دري ..ال عما
تدريّ ،
فإن السؤال عما تدريه ﺳخف
وقلة عقل ،وقطع لزمانك بما الفائدة
به ال لك وال لغيرك.

هيبة السلطان

ق��ال ي��زي��د ب��ن معاوية ب��ن أب��ي سفيان،
حدثني أبي فقال:
إن ال�خ�ل�ي�ف��ة ال ��راش ��د ال �ث��ان��ي ع�م��ر بن
ال� �خ�ط��اب رض� ��ي هللا ع�ن��ه ق ��دم ال�ش��ام
على ح�م��ار ،وم�ع��ه ح ��واري رس��ول هللا
ع �ب��د ال��رح �م��ن ب ��ن ع ��وف ع �ل��ى ح �م��ار،

ف�ت�ل�ق��اه�م��ا م �ع��اوي��ة ف ��ي م��وك��ب م�ه�ي��ب.
ف �ت �ج��اوزه ع �م��ر ألن ��ه ل ��م ي �ع��رف��ه ،حتى
أخ �ب� ��ر ب� ��ه ،ف �ت��وق��ف م �ع��اوي��ة وت��رج��ل
ً
مقتربا من أمير املؤمنين ،فأعرض عنه.
ً
فأخذ معاوية يم�ضي إل��ى جنبه راج��ال،
ً
ً
وعمر مازال معرضا عنه ،غضبا.
فقال عبد الرحمن ب��ن ع��وف :أتعبت
الرجل يا أمير املؤمنين.
حينها التفت إليه وق��ال ل��ه :ي��ا معاوية
ان��ت صاحب امل��وك��ب ،مع ما بلغني من
وقوف ذوي الحاجات ببابك؟
معاوية :نعم يا أمير املؤمنين.
عمر  :ولم ذاك؟
معاوية :يا أمير املؤمنين ،ألننا في بالد ال
تخلو من جواسيس العدو ،وال ّبد مما
يرهبهم من هيبة السلطان ،فإن أمرتني
بذلك ،أقمت عليه ،وإن نهيتني انتهيت.
ً ّ
عمر :لئن ك��ان ال��ذي تقول ح�ق��ا ،فإنه
ً
رأي أري��ب ،وإن ك��ان باطال إنها خدعة
أديب .وما آمرك به ،وال أنهاك عنه.
فقال اب��ن ع��وف :لحسن ما ص��در هذا
الفتى عما أوردته فيه.
ع � �م� ��ر :ل� � �ح �س ��ن م� � �ص � ��ادره وم � � � ��وارده
جشمناه ما جشمناه.

مجل�ضي هذا وال تعد إليه قبل أن تقيم
لسانك.

مساءلة القاضي

ق��دم أع��راب��ي م��ن ال�ب��ادي��ة ،ودخ��ل على
ً
القا�ضي يحيى بن أكثم قائال:
ّ
يا يحيى قالوا عنك :إنك مجادل قوي،
ّ
ومناظر فذ ،فهل لي أن أسألك.
فقال له ابن أكثم :عجل بما عندك.
قال :أصلﺢ هللا القا�ضي ،كم آكل؟
ابن أكثم :فوق الجوع ودون الشبع.
األعرابي :فكم أضحك؟

ابن أكثم :حتى يسفر وجهك ،وال يعلو
صوتك.
األعرابي :وكم أبكي؟
ابن أكثم :ال ّ
تمل البكاء خشية من هللا
تعالى.
األعرابي :فكم أخفي عملي؟
ابن أكثم :ما استطعت.
األعرابي :وكم أظهر منه؟
اب��ن أك�ث��م :بمقدار م��ا يقتدي ب��ك الب�رّ
ّ
والخيرُ ،ويؤمن عليك قول الناس.
األع � � ��راب � � ��ي :ج� � � ��زاك هللا ك � � � ّ�ل خ �ي � ��ر،
وأستودعك هللا ،وم�ضى.

قيم الفصاحة

ق��ال الخليفة العباس�ي امل��أم��ون رض�ي
ّ
هللا عنه ألب��ي يعلى املنقري :بلغني أنك
ّ
أم� ّ�ي ،وأن��ك ال تقيم الشعر ،وتلحن في
كالمك .أي يكسر بالنحو.
ف�ق��ال امل�ن�ق��ري :ي��ا أمي�ر املؤمني�ن ،أم��اّ
ال�ل �ح��ن ف��رب�م��ا سبقني ل�س��ان��ي بالش�يء
منهّ ،
وأم��ا األم�ي��ة وكسر الشعر ،فقد
ً
ك��ان النبي صلى هللا عليه وس�ل��م أم�ي��ا،
وكان ال ينشد الشعر.
ً
قال املأمون غاضبا :سألتك عن ثالثة
ً
ً
ع�ي��وب ف�ي��ك ،ف��زدت�ن��ي عيبا راب �ع��ا ،هو
الجهل .يا جاهل إن ذلك في النبي (ص)
ف�ض�ي�ل��ة ،وف�ي��ك وف ��ي أم�ث��ال��ك نقيصة،
ّ
وإنما منع النبي (ص) لنفي الظنة عنه،
ال لعيب في الشعر والكتاب .اخرج من
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ميالد حلف الفضول العالمي
تباشير الشمعة الخامسة وبهجة اإلنجاز..

برؤية

ع �ل �م �ي ��ة رص � �ي � �ن� ��ة ت �ن �ظ��ر
إل ��ى امل �ش �ت� ��رك اإلن �س��ان��ي؛
بوصفه الهوية الجذرية ،التي تبدد كل
أشكال االخ�ت��الف ،وتنحي ص��ور النزاع
وال� �ص ��راع ب�ي ��ن ال �ث �ق��اف��ات اإلن�س��ان�ي��ة،
ي� ��واص� ��ل «م� �ن� �ت ��دى ت �ع ��زي ��ز ال �س �ل ��م ف��ي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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امل�ج�ت�م�ع��ات امل�س�ل�م��ة»؛ ب��رئ��اس��ة معالي
الشيخ عبدهللا بن بيه ،للعام الخامس
ع �ل��ى ال �ت ��وال ��ي ،م�ه�م�ت��ه ك�م�ن�ص��ة ع��امل�ي��ة
ل �ح��وار ال�ع�ق��ول وال� �ح�ف��ر ف��ي األص ��ول،
ت �ج �م��ع أول� � ��ي ب �ق �ي��ة م� ��ن أه � ��ل ال� �س ��الم،
ع �ق��الء وح �ك �م��اء وف��الس �ف��ة وم�ف�ك��ري��ن

م ��ن م �خ �ت �ل��ف ب� �ل ��دان ال �ع ��ال ��م؛ ب �غ��رض
ب �ن��اء ق��واع��د م�ع��رف�ي��ة راس � �خ��ة ،ق ��ادرة
ع �ل��ى م ��واج �ه ��ة ك ��ل أش� �ك ��ال ال �ت �ط��رف،
وت�ق��وم على مرتكزات فكرية تهدم كل
م� �ح ��اوالت ت��وظ �ي��ف ال ��دي ��ن اإلس ��الم ��ي
ف��ي سياق مصالﺢ إيدولوجية ،وتقديم

ص� � ��ورة م �ش ��وه ��ة ع� ��ن روح ال ��رس ��ال ��ة
املحمدية ،منزاحة عن محورها األصيل
املتجسد في قوله تعالىَ ﴿ :و َما أَ ْر َسلْ َن َ
اك
إِلَّ َر ْح َم ًة للِّلْ َعالَ ِمي َن﴾( .األنبياء)107 -
وض � ��ع م �ن �ت ��دى ت �ع ��زي ��ز ال �س �ل ��م؛ م�ن��ذ
ان �ط��الق �ت��ه األول � ��ى ف ��ي (م � ��ارس )2014؛

ب ��وص� �ف ��ه م �ن �ص ��ة ع� ��امل � �ي� ��ة ،ت� ��رم� ��ي إل ��ى
تأكيد َّأو ِل�ي��ة السلم؛ باعتباره الضامن
الحقيقي لسائر الحقوق ،واملساهم في
إيجاد فضاء رح��ب للحوار والتسامح..
جملة من األه��داف الرئيسية لتحقيق
رؤي�ت��ه ،أب��رزه��ا :إحياء َ
القيم اإلنسانية
املشتركة بين األديان؛ كالسلم والرحمة
وال �ع��دل ،وتص�حيح امل�ف��اه�ي��م باعتماد
امل�ن �ه �ج�ي��ة ال�ع�ل�م�ي��ة ال� َّ�رص �ي �ن��ة ملعال�جة
َ
ال�ف�ك��ر امل� ��أزوم وآث � ��اره ،وإي �ج��اد ف�ض��اء
للعلماء لنشر رس��ال��ة السلم والتعاون
ع�ل��ى ال �خ�ي ��ر ،وت��وف�ي ��ر األم ��ن وال�ع��اف�ي��ة
والسعادة للمجتمعات اإلنسانية.

ونجﺢ املنتدى عبر ملتقياته السنوية،
وم��ا يتخللها م��ن أن�ش�ط��ة ،ف��ي ال��وق��وف
عند جملة من اإلش�ك��االت التي تواجه
املجتمعات املسلمة اليوم ،وتعيق فتح
ن��واف��ذ ال � �ح��وار ،وس�ب��ل ال�ت�ع��اي��ش بينه
وبين املجتمع اإلنساني بصورة عامة،
ً
ّ
فقدم قراءات منهجية مؤصلة شرعيا
ً
وعلميا ح��ول قضايا التكفير وال��دول��ة
ف��ي اإلس� ��الم ،وال� �خ��وف م��ن املسلمين،
إض ��اف ��ة إل� ��ى ت��أص �ي��ل ث �ق��اف��ة ال �س �ل��م ف��ي
اإلس��الم ،وتصحيح مفاهيم "الجهاد"،
و"الطاعة" ،و"الوالء والبراء" ،و"األمر
باملعروف والنهي عن املنكر" ،وغيرها

م ��ن امل �ف��اه �ي��م ال �ت� ��ي ك ��ان ��ت ف� ��ي األص ��ل
رح �م��ة ل�ل�ع�ب��اد ،ف��أس� ��يء اس�ت�خ��دام�ه��ا،
فاستحالت إلى بالء على الناس .هذا إلى
جانب اإلنجاز العظيم "إعالن مراكش
ال �ت��اري �خ��ي" ،امل�ل�ه��م ف ��ي ت�ش�ك�ي��ل "ق��اف�ل��ة
السالم األمريكية" ،بمحطاتها الثالث،
(ف� ��ي أب��وظ �ب� ��ي م ��اي ��و  ،2017وال ��رب ��اط
س�ب�ت�م�ب��ر  ،2017وواش �ن �ط ��ن ف �ب��راي��ر
 ،)2018ال �ت ��ي ان �ت � �ه��ت ب �م �ي��الد «ح�ل��ف
ف �ض��ول ع��ال�م��ي ج��دي��د» ل�ل�ت�ح��ال��ف بين
األدي � � � ��ان ،ي �ع �م��ل ع �ل ��ى ت ��رس �ي ��خ ث�ق��اف��ة
التسامح وصناعة السالم والوئام ،من
أجل حماية مستقبل البشرية.

منتدى تعزيز
السلم منصة
لحوار العقول
ولقاء املشرتكات
اإلنسانية
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املنتدى يرفع شعار إعالن الحــــــــــرب عىل الحرب لتكون النتيجة سلامً عىل سلم

الملتقى األول يعالج ظاهرة العنـ ـ ـ ـ ـ ــف بتأصيل ثقافة السلم وتصحيح المفاهيم
ابن بيه :ما يجري من تطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف وإرهاب خارج على نطاق العقل واإلنسانية

محلت

رسالة املنتدى في ملتقاه
األول خ��الل الفت�رة من
 10 - 09م ��ارس  ،2014م��ن ال�ع��اص�م��ة
اإلم ��ارات� �ي ��ة أب� ��و ظ �ب� ��ي ،رؤي � ��ة إن�س��ان�ي��ة
واض�ح��ة ،لخصتها مقولة معالي الشيخ
ع �ب��دهللا ب ��ن ب �ي��ه« :إع � ��الن ال � �ح��رب على
ً
الحرب لتكون النتيجة سلما على سلم»؛
بهدف تقديم توضيح للمفاهيم ،وشرح
ل�ل�م�ض��ام�ي ��ن ،ون � ��داء ل��ألم��ة اإلس��الم �ي��ة
ولإنسانية ،يصدره جمهور من العلماء
وامل�ث�ق�ف�ي ��ن وق � ��ادة ال�ف �ك��ر وامل�ف�ت�ي ��ن في
ال�ع��ال��م؛ مل��واج�ه��ة ك��ل أش �ك��ال التعصب
والتطرف والقتل والعنف.
وناقش العلماء والباحثون خالل امللتقى
األول م �ج �م��وع��ة م ��وض ��وع ��ات ،ت�س�ع��ى
إل��ى تبديد أش�ك��ال االق�ت�ت��ال ،وال�ص��راع،
وال �خ��الف ،وال�ت�ن��ازع ال�ت��ي تصيب األم��ة
اإلس��الم�ي��ة ،وت�هدد نسيجها االجتماعي
ب��ال �ت �ف �ك��ك وال � � � �خ� ��راب ،وت �ض �ع ��ف ك��ل
ع ��وام ��ل امل �ن��اع��ة ال ��ذات �ي ��ة ،ف ��ي م��واج�ه��ة
ال� �ت� �ح ��دي ��ات واألط� � �م � ��اع وامل� � ��ؤام� � ��رات.

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وت��رك��زت امل�ن��اق�ش��ات وال� �ح ��وارات على
تحرير املفاهيم وتصحيح التصورات،
وال �ح�ف��ر ف��ي األص ��ول ال�ف�ك��ري��ة وال�ح��ال��ة
الثقافية ،الت�ي أف ��رزت ه��ذه األوض ��اع،
ً
تمهيدا ملعالجة عللها ومحاصرة آثارها.
م�ن�ط�ل�ق� ً�ا م ��ن ث ��واب ��ت رئ �ي �س��ة ت ��رى َّ
«أن
مسؤولية املرجعيات الدينية كبيرة وأن

التكلفة البشرية واإلنسانية ،والبحث
ً
عن السلم بوصفه حقاُ ،يعد في الكثير
م��ن األح ��وال أكث�ر أهمية م��ن الحقوق
ال��رئ�ي�س�ي��ة أو امل��زع��وم��ة ل��إن�س��ان ،وأن
الحاجة باتت ملحة للحديث عن أهمية
مقصد السلم االجتماعي ،وأولويته على
غيره في سلم املقاصد ،وم��ا ي��ؤدي إليه

إه �م��ال��ه ت�ح��ت أي ��ة ذرائ� ��ع م��ن امل�ف��اس��د،
س ��واء ك��ان��ت راج �ع��ة إل ��ى االص�ط�ف��اف��ات
ال �ط��ائ �ف �ي��ة وامل ��ذه �ب �ي ��ة ،أو امل �ف��اص��الت
اإلي��دي��ول��وج�ي��ة ،أو ع��ائ��دة إل��ى إشكالية
ال�ت�ك�ف�ي ��ر امل �ت �ب��ادل ،أم آي �ل��ة إل ��ى ف�ت��اوى
التضليل وإباحة الدماء واحتكار الحق،
أو الديمقراطية أو الديكتاتورية».
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منتدى تعزيز السلم ..ينـــــــــهض مبرشوع تجديد الخطاب اإلسالمي

ابن بيه :رسالة المنتدى العلـ ـ ـ ـ ـ ــمية إضاءة الشموع بدل لعن الظالم
المنتدى شرفة تنويرية تهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف إلى إدراك محورية السلم في اإلسالم

يف

امللتقى السنوي الثاني ،الذي
عقد في أبوظبي ( )2015رفع
«م�ن�ت��دى ت�ع��زي��ز ال�س�ل��م ف��ي املجتمعات
امل�س�ل�م��ة» م �ش��روع «ت�ج��دي��د ال�خطاب
اإلس� � ��الم� � ��ي»؛ ب � �م � ��وزاة ال �ع �م ��ل ال� ��ذي
ب ��دأه ف��ي م�ل�ت�ق��اه األول؛ ل�ج�ه��ة ت��أص�ي��ل
ث�ق��اف��ة ال�س�ل��م ف��ي اإلس � ��الم ،وتصحيح
ً
املفاهيم ،فجمع ما يزيد على  350عاملا
ً
ً
وم �ف �ك��را إس��الم �ي��ا م��ن م�خ�ت�ل��ف أن�ح��اء
ً
ً
ال �ع��ال��م ،وح �ش ��دا ك �ب �ي� ��را م ��ن ال�ك�ت��اب
واإلع��الم �ي �ي� ��ن؛ ب �غ��رض ت�ع�م�ي��ق بحث
ومناقشة املخاطر التي تعصف باألمة
االسالمية ،وإمكانية وضع حد للنزف
الذي ي�هدد مستقبلها.
وحرص املنتدى على إيجاد املخرجات
السلمية لدرء املخاطر املحدقة باألمة
اإلس��الم�ي��ة وان�ع�ك��اس��ات ه��ذه املخاطر
ع�ل��ى م�ن��اط��ق م�خ�ت�ل�ف��ة م��ن ال �ع��ال��م ،إل��ى
ج��ان��ب ال�س�ع��ي ل�خلق ت�ي��ار س ��الم ق��وي
ف��ي امل�ج�ت�م�ع��ات امل�س�ل�م��ة ،ي�ن��اه��ض تيار
العنف والغلو والتطرف.
وش �ه ��د امل �ل �ت �ق��ى ان �ع �ق ��اد س �ل �س �ل��ة م��ن
ال�ج�ل�س��ات وورش ال �ع �م��ل؛ ب�م�ش��ارك��ة
ن�خ�ب��ة م ��ن ال �ع �ل �م��اء وامل �ف �ك��ري��ن لنشر
ث� �ق ��اف ��ة ال� � �س � ��الم وت � �ع� ��زي� ��ز ال� � �ج �ه ��ود
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ال��رام �ي��ة مل��واج �ه��ة ال �ع �ن��ف وال �ت �ط��رف
واالره��اب وكافة األعمال التي تخالف
ال �ق �ي��م اإلن �س ��ان �ي ��ة وم � �ب� ��ادئ اإلس� ��الم
ال�س�م�ح��ة ،وال�ت�ص��دي ملخ�اطر العنف
ال �ت� ��ي ت �س��ود ال �ع��دي��د م ��ن امل �ج�ت�م�ع��ات
العربية واإلسالمية .وت��دارس العلماء
ً
وامل�ف�ك��رون ع ��ددا م��ن امل �ح��اور املهمة؛
ب�م�ق��دم�ت� �ه��ا «ج �غ��راف �ي��ة األزم � � ��ات» ف��ي
املجتمعات املسلمة ،وت�ج��ارب السلم
وامل �ص ��ال� � �ح ��ة ،ح �ي ��ث ق ��دم ��وا دراس � ��ة
وصفية شاملة لبؤر األزم��ات والتوتر

ف� ��ي امل� � �ج �ت �م �ع ��ات امل �س �ل �م ��ة ،ورك � � ��زوا
ع �ل��ى ع �ن��اص��ر األم� ��ل ف ��ي إح� ��الل ال�س�ل��م
االجتماعي ف��ي ال��واق��ع املعاصر؛ وذل��ك
م � ��ن خ� � ��الل ن � �م � ��اذج م � ��ن امل � �ج �ت �م �ع��ات
املسلمة ومن املجتمعات األخرى.
ّ
وت�ح��ت ع�ن��وان «ت�ع��زي��ز ال�س�ل��م» رك��ز
العلماء على تصحيح وترشيد املفاهيم
امل ��رت� �ب� �ط ��ة ب� �ت� �ع ��زي ��ز ال � �س � �ل� ��م ،ح �ي��ث
ب �ح �ث��وا م�ف��اه�ي��م «ال � �ج �ه��اد وال �ق �ت��ال»،
و«ال�ت�ك�ف�ي ��ر» ،و«ت�ق�س�ي��م امل �ع �م��ورة»،
فيما تواصلت فعاليات امللتقى في بحث

آليات تأصيل السلم ،وقدموا شهادات
تاريخية حول السلم في اإلسالم ،وهي
جهود اقتضتها ال�ص��ورة املتداولة عن
اإلسالم اليوم في العالم؛ سواء بسبب
ك��ل م��ا ي��رت�ك��ب ب��اس�م��ه م��ن ف�ظ��ائ��ع ،أو
بسبب التحامل.
وش �ه��د امل�ل�ت�ق��ى ت�ن�ظ�ي��م ورش �ت� ��ي ع�م��ل:
مهمة األولى علمية تنظيرية ،تبحث فيما
يمكن للجامعات اإلسالمية أن تقدمه
مل �ش��روع ت�ع��زي��ز ال�س�ل��م ف��ي املجتمعات
امل�س�ل�م��ة؛ ب��ال�ن�ظ��ر إل ��ى امل�ك��ان��ة ال��رائ��دة

ل �ه��ذه امل��ؤس �س��ات ،ودوره � ��ا ف��ي توجيه
ش�ب��اب األم ��ة م��ن ج�ه��ة ،وم�ق��درت �ه��ا من
جهة ثانية على توجيه البحث العلمي في
الدراسات الشرعية إلى وجهة تنفي عن
التراث اإلسالمي ما علق به من أقوال
وتوجهات شذت عن محجة االعتدال
وال �س �م��اح��ة ،إل ��ى ج��ان��ب اس �ت �ب �ص��ار ما
ي�ح�ت��اج إل�ي��ه م �ش��روع ت�ع��زي��ز ال�س�ل��م في
املجتمعات املسلمة من رسم للتوجهات
وت�ح��دي��د ل��ألول��وي��ات وتصميم لخطط
ال�ع�م��ل .أم��ا ال��ورش��ة ال�ث��ان�ي��ة "ه��اك�ث��ون

ص�ن��اع ال �س��الم" ،ف�ه��دف��ت إل��ى توظيف
خب�رة ال�ش�ب��اب املتمرسي�ن ف��ي تقنيات
التواصل اإللكتروني في خدمة مشروع
تعزيز السلم ف��ي املجتمعات املسلمة؛
ً
إيمانا من «املنتدى» بحاجة املؤسسات
العلمية والتربوية واملنتديات الفكرية
ف ��ي امل� �ج�ت�م�ع��ات امل�س�ل�م��ة إل ��ى اس�ت�ث�م��ار
ه��ذه الطاقات وامل�ع��ارف والخب�رات في
ً
خدمة السلم .مجددا التأكيد أن رسالة
املنتدى العلمية تتلخص في االنخراط
بالعمل امليداني واملبادرات اإلصالحية

وت��أس �ي��س ال �ه �ي �ئ��ات وامل �ن ��اب ��ر ال�ك�ف�ي�ل��ة
ب ��إض ��اءة ال �ش �م��وع ب� ��دل ل �ع��ن ال �ظ ��الم.
فالغاية هي أن تنبت شجرة السلم ،التي
تحتاج وق� ٍ�ت لتقوم على ساقها؛ وليس
املهم من يستثمر أو من يستظل ،ولكن
املهم هو إنجاز املهمة التاريخية.
واخ�ت�ت��م منتدى تعزيز السلم ملتقاه
ال�ث��ان��ي ف��ي ال�ت��أك�ي��د أن رس��ال�ت��ه العلمية
تتجسد في بيان قيمة السلم ومحوريته
ف � ��ي دي � � ��ن اإلس� � � � ��الم وت� ��أص � �ي� ��ل امل �ن �ه ��ﺞ
ال�ص� �ح�ي��ح ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال�ن�ص��وص

واملفاهيم الشرعية ،والربط العضوي
ب �ي � ��ن ت �ع �ل �ي �م ��ات ال � �ش � ��رع وال � �ظ � ��روف
ً
امل ��وض ��وع� �ي ��ة ،وب� �ي ��ن امل �ص ��ال � ��ح ج �ل �ب��ا
ً
وامل �ف ��اس ��د درءا وال �ت �ط �ب �ي��ق ال �ع �م �ل��ي،
وت��وف�ي ��ر أس �ب��اب ال� �ح�ي��اة ،وال� �ح��ط من
االفتخار بالحرب ،والبعد عن أسباب
ال ��دم ��ار وال �ه ��الك؛ ل�ت�ك��ون ال�ن�ت�ي�ج��ة أن
م��ن ي�م��ارس القتال والتدمير والتكفير
وال�ت �ه �ج�ي ��ر ل�ي��س ل��ه س�ن��د ص �ح�ي��ح من
اإلسالم ،وال يعتمد على منهﺞ مستقيم
من مناهﺞ تفسير النصوص.
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الخطاب اإلسالمي لخالص األمة
ـد
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
تجد
من
مناص
ال
بيه:
ابن
ّ
أكد مشروعية الدولة الوطن ـ ـ ـ ـ ـ ــية وفند مزاعم التمسك بدولة الخالفة

امل �ل �ت �ق ��ى ال� �س� �ن ��وي ال �ث ��ال ��ث،
بحث «م�ن�ت��دى تعزيز السلم
ف� ��ي امل �ج �ت �م �ع ��ات امل �س �ل �م ��ة» م ��وض ��وع
ال � ��دول � ��ة ف� ��ي اإلس � � � ��الم؛ ب �م �ش ��ارك ��ة م��ا
ً
ً
ً
ي��زي��د ع�ل��ى  450ع��امل��ا وم�ف�ك��را وب��اح�ث��ا.
وخ�ل�ص��ت أع �م��ال امل�ل�ت�ق��ى إل ��ى ال�ت��اك�ي��د
أن ال��دول��ة الوطنية امل�ع��اص��رة تستمد
م �ش ��روع �ي �ت� � �ه ��ا م � ��ن ق � ��اع � ��دة ت �ح �ق �ي��ق
امل� �ص ��ال ��ﺢ ودرء امل� �ف ��اس ��د .م �م ��ا ي�ع�ن��ي
أن «دول � ��ة ال �خ��الف��ة ه ��ي ص �ي �غ��ة ح�ك��م
غي�ر ملزمة للمسلمي�ن» ،األم��ر ال��ذي
يستدعي تجديد الخطاب الدين�ي ،مع
إدراك الصعوبات التي تعترض ذلك.
وشدد العلماء واملفكرون في امللتقى
ع �ل��ى أن ط�ب�ي�ع��ة ال ��رس ��ال ��ة امل �ح �م��دي��ة؛ شكل السلطة وصالحياتها ومكوناتها ووحدة اإلمام.
ً
باعتبارها ال��رس��ال��ة الخاتمة ،اقتضت وط��ري�ق��ة ت��داول �ه��ا؛ إال ب �ق��در م��ا يحقق وت �ن ��اول امل �ش ��ارك ��ون ف ��ي امل�ل�ت�ق��ى ع ��ددا
أن تتسع أصولها ومقاصدها للبشرية م��ن املصلحة أو م��ا ي��درأ م��ن املفسدة ،م��ن امل��وض��وع��ات من�ها «دور ال��دي��ن في
ج �م �ع ��اء ،وأن ت �ت� ��رك ل �ل �ع �ق��ل وال � ��رأي وي �ت��الءم م��ع أع� ��راف وأح� ��وال ال �ن��اس ،امل�جتمعات امل�س�ل�م��ة» ،ح�ي��ث ع��رض��وا
ً
وال�ت�ج��رب��ة اإلن�س��ان�ي��ة النصيب األوف��ر ويوفر السالم ويحفظ النظام ،ويكون استطالعا للرأي شمل سبع دول ،تبين
في تدبير ما األصل فيه التغير والتطور؛ أقرب إلى روح الشرع في األحكام .وأن فيه أن جميع املشاركين باالستطالع
كمسائلالدولةووظائفهاومؤسساتها؛ ال�ت�ج��رب��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ل��ألم��ة تثبت تعدد ي � � �ك� � ��ره� � ��ون ال � � �ت � � �ط� � ��رف وال� � �ع� � �ن � ��ف،
ً
دون التغافل عن حقيقة أن كثيرا من دول اإلسالم ،وتعدد أئمت�ها ،ولم يثبت «ف �م �ع �ظ��م ال �ن ��اس ي ��ري ��دون ف ��ي ال �ع��ال��م
ً
الباحثي�ن تربكهم ال�ع��الق��ة بين الديني أن أحدا سعى إلى توحيد األقطار تحت العربي ،العمل ،والتعليم ،والصحة،
وال ��دن �ي ��وي ،واإلح ��ال ��ة امل �ت �ب��ادل��ة فيما راي ��ة واح ��دة بسبب ال��واج��ب العقدي ويتطلعون إل��ى األم��ام ولكنهم يخافون
بينهما ف��ي اإلس� ��الم؛ ل�ض�ع��ف معرفتهم امل �س �ت �ب �ط ��ن؛ مل� �ب ��دأ وج� � ��وب ال � �خ��الف��ة النظر إلى املا�ضي».
ب� �ط ��رق االس �ت �ن �ب ��اط م ��ن ال �ن �ص ��وص،
وق� �ل ��ة خ �ب� ��رت � �ه��م ب �م �ق��اص��د ال �ش��ري �ع��ة
وأدوات التنزيل في السياقات الزمانية
واإلن�س��ان�ي��ة ،فيقتصرون على ظواهر
م ��ن ال �ن �ص ��وص دون م �ق ��اص ��د ،وع�ل��ى
ف ��روع م��ن دون ق��واع��د ،ف�ي��دخ�ل��ون في
خصومة مع كل واقع يتجدد.
وت��الق��ت دراس ��ات امللتقى الثالث على
حقيقة مؤصلة ،مفادها« ،أنه ال توجد
ف��ي شريعتنا أح�ك��ام ثابتة ملزمة حول
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وب� �ح ��ث امل� �ت� �ح ��دث ��ون «ت� �ج ��رب ��ة دول� ��ة
اإلم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ف��ي ت�ع��زي��ز
السلم» ،مؤكدين أن اإلم ��ارات قامت
ع �ل ��ى أس � ��س م �ت �ي �ن��ة وث� ��واب� ��ت راس � �خ��ة
مبنية ف��ي عالقات�ها م��ع مختلف ال��دول
وال � �ج �ن �س �ي��ات وال� �ث� �ق ��اف ��ات واألدي � � ��ان
ع �ل��ى أس� ��اس االح� �ت ��رام امل �ت �ب ��ادل ،وق��د
ح��رص مؤسس ال��دول��ة وب��ان��ي نهضتها،
ال �ش �ي��خ زاي � ��د ب ��ن س �ل �ط��ان آل ن �ه �ي��ان،
وإخ��وان��ه اآلب��اء امل��ؤس�س��ون (ط�ي��ب هللا
ث��راه��م) ،على أن تكون دول��ة اإلم��ارات

ً
داع �ي��ة س ��الم ووئ� ��ام ،ورم� ��زا للتسامح
ً
وال �ت �ع ��اي ��ش واالن� �س � � �ج ��ام ،ون �ب � ��راس ��ا
ً
للتعاضد وال�ت�ض��ام��ن ،وم�ع�ل�م��ا للتآخي
ً
وال�ت�ع��اون ،وم�ه��دا للتواصل اإلنساني
والتفاعل الحضاري.
وع ��رض ��وا امل �م ��ارس ��ات ال � �ح� ّ�ي��ة ل��دول��ة
اإلم � � � � ��ارات ف � ��ي ت �ع ��زي ��ز ال �س �ل ��م ون �ب��ذ
ال �ت �ع �ص��ب وال �ع �ن ��ف ،ب ��ال ��وق ��وف ع�ن��د
ق ��ان ��ون ت �ج��ري��م ازدراء األدي � ��ان ال ��ذي
أص��درت��ه ال��دول��ة ع ��ام  2015للحفاظ
ع�ل��ى ك��رام��ة اإلن �س ��ان ،وم �ن��ع اإلس� ��اءة

إل � ��ى أي دي � ��ن م� ��ن األدي � � � � ��ان ،وح �م ��اي ��ة
الحريات الدينية والعقائدية ،وصيانة
املقدسات ،وتعزيز السالم والتسامح
والتعايش بين الثقافات والحضارات
املختلفة.
وت ��وس� �ع ��ت م � �ح� ��اور امل �ل �ت �ق ��ى ل�ت�ش�م��ل
«امل �ص �ل �ح��ة وت��دب �ي� ��ر ال ��دول ��ة ف ��ي ال�ف�ق��ه
ال�س�ي��اس� ��ي اإلس� ��الم� ��ي» ،و«ال� ��دول� ��ة في
ال�ف�ك��ر وال �ت �ج��رب��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ل��ألم��ة»،
و«ال � ��دول � ��ة ف� ��ي ال� �ن� �ص ��وص ال �ش��رع �ي��ة
واج �ت� � �ه ��ادات ال �ف �ق �ه��اء» ،و«امل�ص�ل� �ح��ة

وت��دب �ي� ��ر ال ��دول ��ة ف ��ي ال �ف �ق��ه ال �س �ي��ا�ض��ي
واإلسالمي».
وت � �ن � ��اول � ��ت ث ��ال� �ث ��ة ج� �ل� �س ��ات امل �ل �ت �ق��ى
م��وض��وع "ال ��دول ��ة ال��وط�ن�ي��ة  -امل�ف�ه��وم
وال �س �ي��اق" ،ح�ي��ث أك��د امل �ش��ارك��ون أن
ب�ع��ض االت �ج��اه��ات ال�حزبية امل�ع��اص��رة
ح�ص��رت ش��رع�ي��ة ال��دول��ة ال��دي�ن�ي��ة بين
والي ��ة ال�ف�ق�ي��ه أو ب�ي ��ن دول ��ة ال �خ��الف��ة،
ب�ح�ي��ث ال ت �ك��ون ه �ن��اك ش��رع�ي��ة ل��دول��ة
ما لم يمضها الولي الفقيه أو الخليفة،
وه��ذا لم يقم عليه دليل ال من الكتاب

وال م ��ن ال �س �ن��ة ،ألن ال ��دول ��ة ض ��رورة
اجتماعية وجدت قبل الدين.
واختتم امللتقى فعالياته بجلسة حملت
ع � �ن� ��وان «ال � ��دول � ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة وت �ع��زي��ز
ال� �س� �ل ��م» ،ح �ي ��ث ع � ��رض امل� �ش ��ارك ��ون
م ��وض ��وع «أط ��روح ��ة ال ��دول ��ة ال��دي�ن�ي��ة
وت�س��وي��ﻎ ال�ع�ن��ف» ،بمقدمتين ،األول��ى
ّ
تتعلق بمفهوم الدولة الدينية بالسياق
اإلس ��الم ��ي ،وال �ث��ان �ي��ة ب�م�ف�ه��وم ال��دول��ة
الدينية بالسياق الغربي.

ابن بيه:
دولة الخالفة
صيغة حكم
غري ملزمة
للمسلمني
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من أبوظبي ..علماء األمة يقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولون كلمتهم بثقافة السلم والتسامح
منتدى تعزيز السلم يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم رؤية إسالمية معاصرة للسلم العالمي

بعد

ال � �ت � �ن � ��ام � ��ي ال� �ك� �ب� �ي � � ��ر ل � ��واق � ��ع
ال� � � � � � �خ � � ��وف م� � � ��ن اإلس � � � � � ��الم،
أو "اإلس� ��الم� ��وف� ��وب � �ي� ��ا" ،وم � ��ا ي��واج �ه��ه
امل�س�ل�م��ون ف��ي ب�ع��ض ب �ل��دان ال �ع��ال��م من
ردود فعل ج��اه��زةّ ،
تعبر عن س��وء فهم
ل��إس��الم وأه�ل��ه ،اخ�ت��ار «م�ن�ت��دى تعزيز
السلم في املجتمعات املسلمة» في ملتقاه
السنوي الرابع ( ،)2017بحث موضوع
الخوف من اإلس��الم واملسلمين ،وجمع
ملناقشته نحو  700شخصية من العلماء
واملفكرين والباحثين من مختلف بلدان
ال�ع��ال��م .وب�ح��ث املنتدى على م��دى ثالثة
ُ
أي ��ام ه ��ذه ال �ظ��اه��رة .وخ��ل��ص امل�ن�ت��دون
إل��ى أن الظاهرة مفتعلة ،وال أس��اس لها
ف��ي ج��وه��ر اإلس ��الم ،ك�م��ا أن �ه��ا ال تستند
إلى مسوغات عقالنية أو دينية على كل
املستويات.
وأج�م��ع امل�ش��ارك��ون ف��ي جلسات امللتقى
ال� ��راب� ��ع ع �ل ��ى أن ظ ��اه ��رة ال� � �خ ��وف م��ن
اإلس ��الم ت��ؤدي إل��ى أض ��رار بالغة داخ��ل
ن�س�ي��ج امل� �ج�ت�م�ع��ات امل��رك �ب��ة ،وت�ت�س�ب��ب
بضرر فادح بنموذج العقد االجتماعي،
القائم على أس��س امل��واط�ن��ة املتساوية؛
ً
فضال عن كون الظاهرة مجافية مليزان
العقل واألخ��الق؛ ألنها تغذي الكراهية
والتمييز في الغرب ،وهذا يرفد التطرف
في الضفة األخرى؛ بأسباب يتمسك بها
في اكتساب نوع من الشرعية املوهومة.
وأك ��د امل�ن�ت��دى أن امل��رع��ب ف��ي امل�س��أل��ة،
أن� � �ه ��ا ت �ح �ص��ل ف� ��ي م ��رح �ل ��ة ت �م �ت �ل��ك ف�ي�ه��ا
البشرية أسلحة دمار شامل ،مع غياب
ال�ض�م��ان��ات ال�ك��اف�ي��ة ل �ع��دم اس�ت�ع�م��ال�ه��ا.
ومع ذلك ال يجعلنا هذ املشهد املتفاقم
نتغافل عن مواقف العقالء في الغرب،
وهم يمثلون شريحة وازنة في األحزاب
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ً
وم �ن �ظ �م��ات امل� �ج�ت�م��ع امل ��دن ��ي .م��وض� �ح��ا
أن ظ��اه��رة ال �خ��وف م��ن اإلس ��الم تخدم
نوعين م��ن املتطرفين ،أحدهما يركب
على مفاهيم دينية ،يعزلها من سياقها؛
ل �ي �ح ��ارب ب � �ه��ا ال �ع ��ال ��م وي ��دم ��ر وش ��ائ ��ج
ال �ت �ع��ارف وال �ت �ع��اي��ش ب�ي ��ن ب�ن ��ي ال�ب�ش��ر،
والثاني يوظف نفس املفاهيم املحرفة؛
ً
ل�ي�ت �ه��م دي �ن��ا وأم ��ة ب��ال�ع�ن��ف وال��دم��وي��ة،
واس �ت �ح��ال��ة ال �ت ��واف ��ق م ��ع ق �ي��م ال�ع�ص��ر
ومشتركات اإلنسانية .فالقول بعالقة
م ��زع ��وم ��ة ب �ي� ��ن اإلس � � ��الم واإلره � � � ��اب،
يستن�هض الذاكرة التاريخية ،ويؤسس

لحروب مفتوحة.
واعتبر العلماء وامل�ف�ك��رون املشاركون
في امللتقى "أن عالج ظاهرة الخوف من
اإلسالم ،يمكن مقاربته على مستويات
ع��دة ،من�ها ،تجديد النظر إل��ى املفاهيم
ال �ش��رع �ي��ة واألح� �ك ��ام ال� �ج��زئ�ي��ة ف ��ي ظل
القيم األربع الحاكمة في الشريعة" ،قيم
الرحمة والحكمة وال�ع��دل واملصلحة".
مما يف�ضي إل��ى توسيع ف�ض��اء التسامح
والتعايش ،وينزع تب�ريرات املتطرفين.
وخلصت أعمال امللتقى الرابع إلى عدد
من املقاربات في ع��الج ظاهرة الخوف،

كان أبرزها اعتماد «الحوار مع اآلخر»،
ل�ل�ت�ف��اه��م ع�ل��ى أش �ك��ال ل�ل�ت�ع��اون ال�ب�ن��اء،
ً
ان �ط ��الق ��ا م ��ن أن االخ � �ت� ��الف ،ال ي�ن�ف��ي
ب��ال �ض��رورة االئ �ت ��الف ،وب�خ��اص��ة إذا ما
انطلق م��ن االع �ت��راف بمجمل األدي ��ان،
وال ��دع ��وة لتبن�ي ق�ي��م خ�ل�ق�ي��ة م�ش�ت��رك��ة.
ذل��ك ألن األخ ��وة اإلن�س��ان�ي��ة ،وال�ح��ق في
االخ �ت��الف ،وح��ري��ة ال�ت��دي��ن ،وال �ج��دال
بالتي ه��ي أح�س��ن ،واع�ت�ب��ار املساملة على
ً
بساط الب�ر والقسط أصال في العالقات
م ��ع اآلخ� ��ري� ��ن ،ه ��ي ق �ي��م وم � �ب� ��ادئ ،م��ن
ش��أن �ه��ا ت�ع��زي��ز س�ب��ل ال� �ح��وار وال�ت�ع��ارف

ً
بين املسلمين وغي�رهم .ه��ذا فضال عن
إمكانية التحالف مع أول��ي بقية من أهل
األديان ومحبي اإلنسان.
وأج �م��ع امل �ش��ارك��ون ف��ي امل�ل�ت�ق��ى ع�ل��ى أن
منتدى تعزيز السلم يتطلع إل��ى مقاربة
ج��دي��دة ف��ي ع��الق��ات امل�س�ل�م�ي ��ن بغيرهم
بل وفي العالقات بين الثقافات واألديانً
ع �م ��وم ��ا -ق ��وام �ه ��ا ال �ق �ب ��ول ب��االخ �ت��الف
ب��دل النقد واالت�هام املتبادل ،وتحالف
ال � �ج �م �ي��ع ل � �خ��دم��ة اإلن � �س� ��ان ع �ل ��ى ه ��ذه
األرض ،منطلقين م��ن ق��اع��دة راﺳ�خ��ة
قوامها أن الديانات اإلبراهيمية عندما

تتصالﺢ وتتصافح تستطيع تعزيز روح
ال �س ��الم ف ��ي ال �ع ��ال ��م ،وت �س �ه �ي��ل ال ��ول ��وج
إل ��ى ط��ري��ق ال �ع��دال��ة وال �خ�ي ��ر وم�ع��ال �ج��ة
امل�ظ��ال��م وامل�ظ�ل��وم�ي��ات ،ومعتب�رين أن��ه
من دون القيم املستوحاة من األدي��ان،
ً
ً
ً
ي�ع�ي��ش ال�ع��ال��م ت ��ده ��ورا أخ��الق �ي��ا م��ري�ع��ا
ال يمنع معه التقدم العلمي وال التطور
ال �ت �ك �ن��ول��وج� ��ي م ��ن وص � ��ول ال �ق �ي��م إل��ى
ال �ح�ض�ي��ض .وت�ح��ال��ف ال�ق�ي��م ي�م�ك��ن أن
ي�ق��وم ع�ل��ى ث��الث��ة ع�ن��اص��ر ج��ام�ع��ة للقيم
املشتركة :التسامح ،وقبول االختالف
والتعددية ،والحوار والتواصل.

وانتهت أعمال امللتقى ال��راب��ع إل��ى جملة
من الحلول والوسائل الرامية إلى تبديد
ال � �خ��وف م��ن اإلس � ��الم ،ك ��ان أه �م �ه��ا :أن
الحاجة باتت ماسة إلى مراجعة املناهﺞ
الدراسية في املجتمعات املسلمة في ضوء
قيم اإلس��الم األصيلة بما تضمنته من
تسامح واحترام لبقية األدي��ان ،والحث
ع�ل��ى ح�س��ن امل�ع��ام�ل��ة م��ع معتنقيها وبما
تختزنه التجربة التاريخية للمجتمعات
املسلمة في هذا املجال من ثراء وعطاء،
مع اإلشارة إلى أن هذه املراجعة تحتاج
ً
أي �ض��ا إل ��ى ت�ف�ع�ي��ل ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال��دول��ي

ل�ل�ت�ح�ق��ق م ��ن م� ��دى اس �ت �ج��اب��ة امل �ن��اه��ﺞ
ً
ال ��دراس �ي ��ة ع �م��وم��ا مل�ق�ت�ض�ي��ات ال�ع�ي��ش
املشترك وإشاعة قيم احترام االختالف
وال � �ت � �ع� ��ارف وال� �ت� �س ��ام ��ح وال �ت �ض ��ام ��ن.
وم��ن ض�م��ن ال �ح�ل��ول امل�ط��روح��ة كذلك
استحداث ميثاق ش��رف إعالمي عالمي
ي �ن �ض��م إل �ي ��ه امل ��ؤم �ن ��ون ب � �ه��ذا ال �ت��وج��ه
وي�س�ع��ون إل��ى توسيع أن�ص��اره وتضييق
ش�ق��ة ال � �خ��الف ب�ي�ن �ه��م وب �ي��ن م�ع��ارض�ي��ه
ملصلحة التعايش والسلم بين البشر.

ابن بيه :املنتدى
يقدم رواية
السالم الصحيحة
يف اإلسالم
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ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺑﻴﻪ،
ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺇﺷﺮﺍﻗﺔ
ﺗﻨﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺘﻒ
ﺣﻮﻟﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻭﺍﻷﺩﺑﺎء ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻭﻥ؛ ﻟﻴﻘﺪﻣﻮﺍ
ﺭﺅﻳﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ.

ﺍﺣﺘﻀﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ »ﺍﻹﻁﻔﺎﺋﻴﻴﻦ«
ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ؛
ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ
ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ،ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺤﺐ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻭﻁﺎﻥ.

ﺗﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻳﻤﺜﻞ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻳﻌﻴﺪ ﺭﻭﻧﻖ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ،
ﻭﻳﺤﻴﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.

ﺑﻘﻠﻢ:
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ
ﺟﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﺩ ﺻﻮﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻳﻐﻴﺐ؛ ﺇﺛﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﺜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺻﻄﻔﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻼﺕ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻮﻫﺖ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻟﺘﻬﺎ
ﺑﻘﻴﻢ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .

ﺇﻋﻼﻥ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ ﻣﻨﺘﺪﻯ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ،ﻭﺟﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﻟﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ؛ ﺇﻟﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺼﻮﺭ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳّﺔ.

ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺃﺣﺪﺙ ﺛﺮﻭﺓ
ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﺪﻯ ﺑﺠﺮﺃﺓ
ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﺪﻫﺎ
ﺍﻷﺻﻠﻲ؛ ﻛﺎﻟﺠﻬﺎﺩ
ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻء
ﻭﺍﻟﺒﺮﺍء ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ.

ﺗﻌﺎﻳﺶ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺟﻨﺴﻪ
ﻭﻋﺮﻗﻪ ،ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮ ﺇﻟﻴﻪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻭﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ
ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ.

ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺪﻯ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ،ﺗُﻌﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ
ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻖ
ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ.

