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صدمة ثقافية باذخة
بجمالياتها اإلنسانية

كان ال ُب ـ َّـد م ــن صدم ــة ثقافي ــة وازن ــة ،صدم ــة
فاره ــة بإنس ــانيتها وجمالياته ــا وش ــفافيتها ،صدم ــة
تهــز الضميــر العالمــي أو الوجــدان اإلنســاني؛ حتــى
تســتفيق البشــرية مــن ثباتهــا ،الــذي كاد يتحــول فــي
العقــود األخيــرة مــن عمــر الحداثــة اإلنســانية؛ إلــى
تغ ــول عدم ــي أو م ــوات وفن ــاء أب ــدي.
كان ال ب ــد م ــن صدم ــة ثقافي ــة م ــن ن ــوع مختل ــف،
صدم ــة أخالقي ــة وديني ــة تخ ــض البش ــرية؛ لعله ــا -
علــى األقــل  -تفرمــل اندفاعاتهــا نحــو الهاويــة ،التــي
تمض ــي إليه ــا؛ بق ــوة قط ــار فق ــد منظ ــم س ــرعاته،
فــراح ينهــب المســافات؛ دون التفــات إلــى أيــة عقبــات
أو كواب ــح م ــن أي ن ــوع أو صن ــف مؤنس ــن.
كان ال ب ــد للعال ــم أن يس ــتفيق م ــن غيبوبت ــه
الوجداني ــة العميق ــة ،حي ــث يمض ــي معص ــوب
العيني ــن؛ مش ــحون ًا بطاق ــة هائل ــة م ــن الكراهي ــة
المقيت ــة ،واإلره ــاب البش ــع ،والتوح ــش والهمجي ــة
البغيض ــة ،واالس ــتهالك الجش ــع؛ نح ــو التالش ــي
التدريج ــي وانهي ــار حض ــارة اإلنس ــان والع ــدم
ا لمطل ــق .
ولك ــن كان ال ب ــد م ــن مفاع ــل تنوي ــري خ ــاق
(إذا ص ــح التعبي ــر) ،يتج ــاوز المقايي ــس اإلبداعي ــة
الثوريــة؛ حتــى يســتطيع القيــام بمثــل هــذه الصدمــة
الوازن ــة عل ــى كل المس ــتويات الثقافي ــة واإلنس ــانية،
مفاع ــل إنس ــاني عل ــى وزن «منت ــدى تعزي ــز الس ــلم
ف ــي المجتمع ــات المس ــلمة»؛ برعاي ــة س ــمو الش ــيخ
عب ــداهلل ب ــن زاي ــد آل نهي ــان ،وزي ــر الخارجي ــة
والتعــاون الدولــي .وكان ال بــد مــن مهنــدس تنويــري
عبق ــري ،ينظ ــم ويق ــود ه ــذه الصدم ــة المفاعيلي ــة؛
ب ــكل وجوهه ــا اإلنس ــانية ،المفاهيمي ــة والمعرفي ــة،

عل ــى وزن معال ــي الش ــيخ عب ــداهلل ب ــن بي ــه ،رئي ــس
منت ــدى تعزي ــز الس ــلم ،رئي ــس «مجل ــس اإلم ــارات
لإلفتــاء الشــرعي» ،رجــل مــن أهــل الكرامــات ،مجــدد
مس ــتنير ،ع ــازم عل ــى تغيي ــر المس ــار ،حي ــث راح من ــذ
انطالق ــة المنت ــدى األول ــى ف ــي م ــارس  2014يدف ــع
بالقط ــار؛ بثق ــة وع ــزم ويقي ــن إل ــى طري ــق الخ ــاص
والنج ــاة ،فتـ ـ ّوج الصدم ــة المفاعيلي ــة ،بوش ــائج
عالمي ــة ف ــي ملتق ــاه الس ــنوي الخام ــس ،ال ــذي
عق ــد ف ــي أبوظب ــي عل ــى م ــدى ثالث ــة أي ــام (7-5
ديس ــمبر )2018؛ بمش ــاركة نح ــو  800ش ــخصية م ــن
ممثل ــي األدي ــان الكب ــرى ف ــي العال ــم ،وطي ــف واس ــع
م ــن المفكري ــن وممثل ــي الجمعي ــات والمؤسس ــات
المدني ــة والمعنيي ــن بالش ــأن اإلنس ــاني .وكان
الحص ــاد مب ــارك ًا؛ م ــن خ ــال مأسس ــة «حل ــف
الفض ــول الجدي ــد» ،ال ــذي يس ــتلهم قي ــم «حل ــف
الفض ــول التاريخ ــي» المع ــروف ف ــي تاري ــخ الع ــرب
قب ــل اإلس ــام بمضمون ــه اإلنس ــاني ،ويتمي ــز بدالل ــة
رمزي ــة إنس ــانية باذخ ــة ،تتعال ــى عل ــى كل المفاهي ــم
والقي ــم الحقوقي ــة والقانوني ــة المعاص ــرة؛ ألن ــه
حل ــف غ ــادر زمن ــه؛ ب ــل غ ــادر الزم ــن ب ــكل دالالت ــه
ومعاني ــه؛ كون ــه ل ــم يق ــم عل ــى المعتق ــدات الديني ــة
أو اإلثنيــة والعرقيــة أو القبليــة ،وإنمــا قــام علــى قيــم
الخيــر والجمــال والرحمــة ،واالنتصــار لإلنســان فــي
كل زم ــان أو م ــكان ،أي االنحي ــاز المطل ــق لإلنس ــان
وح ــده ،كائنـ ـ ًا م ــن يك ــون ،قويـ ـ ًا أم ضعيفـ ـ ًا ،عزي ــز ًا
منيعـ ـ ًا ف ــي قوم ــه أم فقي ــر ًا معدمـ ـ ًا ال ح ــول ل ــه وال
َط ــول ،غريب ـ ًا أم قريب ـ ًا ،زائ ــر ًا أم مقيم ـ ًا ..فه ــو حل ــف
يحف ــظ الح ــق والكرام ــة اإلنس ــانية ،وف ــوق ذل ــك
«التأس ــي بالمع ــاش» ،أي محارب ــة الفق ــر ،وإطع ــام

الطعــام للمحتاجيــن والمعوزيــن مــن بنــي اإلنســان؛
دون تميي ــز بي ــن األع ــراق واألدي ــان أو الثقاف ــات.
ولقــد خلــص المتداولــون فــي الملتقــى الخامــس
إل ــى جمل ــة توصي ــات وق ــرارات ،س ــوف تغي ــر وج ــه
الثقاف ــة اإلنس ــانية الس ــائدة ف ــي الوق ــت الراه ــن؛
ألنه ــا تعم ــل عل ــى االرتق ــاء بالقي ــم المؤنس ــنة كم ــا
ه ــي معروف ــة ف ــي مب ــادئ وش ــرعة حق ــوق اإلنس ــان،
الت ــي أنجزته ــا األم ــم المتح ــدة بع ــد الح ــرب
العالمي ــة الثاني ــة ،ومحطاته ــا الالحق ــة ،فتبن ــي
عليهــا ،وتمضــي بمفهــوم الحقــوق إلــى درجــة أخــرى،
تطم ــح أن ترتق ــي إل ــى مس ــتوى المؤاخ ــاة اإلنس ــانية
الش ــاملة ،حس ــبما يدع ــو معال ــي الش ــيخ اب ــن بي ــه،
وتواف ــق علي ــه ش ــركاء منت ــدى تعزي ــز الس ــلم ف ــي
الملتق ــى الس ــنوي الخام ــس.
وتمضــي توصيــات البيــان الختامــي؛ باتجــاه وقــف
زحف ثقافة تســليع أو تشــييء اإلنســان ،الناجمة عن
س ــيرورات النم ــوذج الحض ــاري المعاص ــر ،ومعالج ــة
األزم ــات اإلنس ــانية الراهن ــة ،وتعزي ــز الس ــلم األهل ــي
وروح المواطن ــة والتعاي ــش والتضام ــن واألم ــن ف ــي
العالــم .فضـ ًـا عــن محاربــة الجــوع؛ بزخــم لــم تعرفــه
المنظمــات الدوليــة اإلنســانية فــي الســابق.
وه ــذه الم ــرة كم ــا س ــابقاتها ،فالتوصي ــات ليس ــت
مجــرد عبــارات وتمنيــات محبــرة علــى الــورق ،وإنمــا -
كمــا هــو دأب منتــدى تعزيــز الســلم  -معــززة بخطــوات
عمليــة ،أهمهــا :تشــكيل لجنــة إلعــداد ميثــاق حلــف
الفض ــول الجدي ــد ،ووض ــع خارط ــة طري ــق لتحقي ــق
أه ــداف الحل ــف ،الت ــي س ــبقت اإلش ــارة إليه ــا.
باإلضافــة إلــى العمــل علــى تطويــر تجربــة المنتــدى
م ــع «نم ــوذج قواف ــل الس ــام؛ ليصب ــح آلي ــة للتع ــاون

والتعاي ــش» ،وإش ــراك كاف ــة العناص ــر الفعال ــة ف ــي
المجتم ــع ،وخصوصـ ـ ًا فئت ــي النس ــاء والش ــباب،
والعم ــل عل ــى إدراج القي ــم المش ــتركة بي ــن العائل ــة
اإلبراهيمي ــة ف ــي مناه ــج التربي ــة والتعلي ــم عل ــى
المس ــتوى العالم ــي.
إن ــه برنام ــج واقع ــي ومنطق ــي وعمل ــي متكام ــل،
تواف ــق علي ــه المتداول ــون ف ــي الملتق ــى الس ــنوي
الخامــس .مــا يعنــي أن منتــدى تعزيــز الســلم؛ بقيــادة
معال ــي الش ــيخ اب ــن بي ــه ع ــازم عل ــى تصوي ــب مس ــار
اإلنس ــانية ،إل ــى كل م ــا ه ــو أفض ــل وأجم ــل وأكم ــل
وأنب ــل ،أي إل ــى أص ــل فط ــرة الخل ــق ،كم ــا أراده ــا اهلل
ســبحانه وتعالــى وع ّبــر عنهــا بقولــه﴿ :ومــا أرســلناك
إال رحمــة للعالميــن﴾ ،فالنــاس صنفــان ،إمــا أخ لــك
ف ــي الدي ــن ،أو نظي ــر ل ــك ف ــي الخل ــق ،كم ــا يق ــول
اإلم ــام عل ــي ب ــن أب ــي طال ــب ك ــرم اهلل وجه ــه.
وم ــا يطمئ ــن ،ويزي ــد اليقي ــن بص ــواب م ــا يمض ــي
إلي ــه المنت ــدى ،وضم ــان تحقي ــق ه ــذه األه ــداف
عل ــى الم ــدى الطوي ــل ،أن دول ــة اإلم ــارات العربي ــة
تحتض ــن ه ــذا المش ــروع ،وترع ــاه قياداته ــا الرش ــيدة،
خل ــف ع ــن س ــلف .ولدول ــة اإلم ــارات ب ــاع طوي ــل ف ــي
ثقاف ــة األنس ــنة ،ومش ــهود له ــا ف ــي احتض ــان أفض ــل
وأرق ــى تجرب ــة مؤنس ــة ،فه ــي نم ــوذج «للتعاي ــش
الســعيد» ،وحاضنــة لقيــم التســامح والوئــام والســام
المســتدام منــذ قيامهــا؛ بقيــادة المغفــور لــه الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،وإخوانــه أصحــاب الســمو
ح ــكام اإلم ــارات.
املحرر

توصيات وقرارات
امللتقى الخامس
تغري وجه الثقافة
اإلنسانية السائدة
يف الوقت الراهن

لدولة اإلمارات باع
طويل يف ثقافة
األنسنة ،ومشهود
لها يف احتضان
أفضل وأرقى تجربة
مؤنسنة ،فهي
منوذج "للتعايش
السعيد"
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الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي

أرض زايد الخير تحتضن أقوى تـــــــــظاهرة كونية للتآخي اإلنساني

سمو الشيخ عبدالله بن زايد يكرم الــــــفائزين بجائزة الحسن الدولية للسلم

مـــن أبوظبي ..فـضـــاء اإلنـسـانيـــــــة ودار التسامح والسالم المستدام
منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة -أبوظبي:
ســجل «منتــدى تعزيــز الســلم فــي المجتمعــات اإلســامية» نقلــة نوعيــة
جدي ــدة عل ــى دروب األنس ــنة تتج ــاوز مرحل ــة الح ــوار إل ــى التع ــاون
اإليجابــي بيــن األديــان الكبــرى فــي العالــم ،متوجـ ًا جهــوده فــي االنفتــاح
علــى الثقافــات وتعايــش الحضــارات ،وتحشــيد الطاقــات لتشــكيل جبهــة
عالمي ــة م ــن الق ــادة الدينيي ــن والعلم ــاء والعق ــاء؛ م ــن أج ــل صناع ــة
ثقاف ــة الس ــلم وترس ــيخ قي ــم الفضيل ــة ف ــي المجتم ــع البش ــري ،ووض ــع
خارط ــة طري ــق لعم ــارة األرض بالقي ــم اإلنس ــانية المش ــتركة.

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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أوصـــى الملتقـــى الســـنوي
الخامـــس لمنتـــدى تعزيـــز الســـلم
فـــي المجتمعـــات المســـلمة ،الـــذي
عقـــد علـــى مـــدى ثالثـــة أيـــام
( 7-5ديســـمبر )2018 -بأبوظبـــي
فضـــاء اإلنســـانية ودار التســـامح
والســـام؛ برعايـــة ســـمو الشـــيخ
عب ــد اهلل ب ــن زاي ــد آل نهي ــان وزي ــر
الخارجي ــة والتع ــاون الدول ــي بدول ــة
اإلم ــارات العربي ــة ،ورئاس ــة معال ــي
الشـــيخ عبـــداهلل بـــن بيـــه ،رئيـــس

مجلــس اإلمــارات لإلفتــاء الشــرعي
ومشـــاركة نحـــو  800شـــخصية
مـــن ممثلـــي األديـــان والمفكريـــن
والمعنييـــن بالشـــأن اإلنســـاني
عل ــى مس ــتوى العال ــم؛ بجمل ــة م ــن
القـــرارات ،التـــي ترتقـــي بالتعـــاون
بيــن األديــان إلــى مســتوى المؤاخــاة
اإلنســـانية علـــى كل الصعـــد ،فـــي
البنـــاء والعمـــران واحتـــرام كرامـــة
اإلنســـان.
وجـــاء فـــي البيـــان الختامـــي

للملتقـــى :انطالقـــاً مـــن قـــول اهلل
عـــز وجـــل﴿ :وتعاون ــوا عل ــى الب ــر
والتق ــوى وال تعاون ــوا عل ــى اإلث ــم
والع ــدوان﴾ (س ــورة المائ ــدة )02 -
وتي ّمنـــاً بحلـــف الفضـــول الـــذي
ش ــهده نب ــي اإلس ــام علي ــه الص ــاة
والســـام قبـــل بعثتـــه ،وأثنـــى
عليـــه بعدهـــا ،وأبـــدى اســـتعداده
للمش ــاركة ف ــي مثل ــه -م ــع أن رواده
ل ــم يكون ــوا مس ــلمين -لكون ــه حلفــاً
قائم ـاً علــى مــكارم األخــاق والقيــم

اإلنس ــانية المش ــتركة بغ ــض النظ ــر
عـــن أي معتقـــد دينـــي أو انتمـــاء
قبلـــي .وتحقيقـــاً لمـــا ســـعى لـــه
المنت ــدى من ــذ أول انعق ــاد ل ــه ف ــي
(إبريـــل  )2014وزكتـــه توصيـــات
الملتقــى الرابــع للمنتــدى فــي عامــه
الماض ــي (ديس ــمبر 2017م)؛ وه ــو
تأس ــيس حل ــف فض ــول جدي ــد م ــع
أولـــي بقيـــة مـــن العالـــم ،يدعـــو
إلـــى المحبـــة والوئـــام ،واالرتفـــاع
عـــن وهـــدة الحـــروب إلـــى ربـــوة

االزدهـــار والنمـــاء .فقـــد اختـــار
«منتـــدى تعزيـــز الســـلم فـــي
المجتمعـــات المســـلمة» لملتقـــاه
الس ــنوي الخام ــس موض ــوع« :حل ــف
الفض ــول :فرص ــة للس ــلم العالم ــي»،
واســتضافته أبوظبــي عاصمــة دولــة
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي
مختت ــم ع ــام زاي ــد الخي ــر الحاف ــل
باإلنجـــازات.
وتابـــع البيـــان :ب ّيـــن علمـــاء
الشـــريعة فـــي هـــذا الملتقـــى

مش ــروعية األح ــاف والمعاه ــدات
اإلســـام ،وإلزاميتهـــا
فـــي
ومقاصدهـــا والحاجـــة الماســـة
إل ــى ترس ــيخها وحمايته ــا ،ومراع ــاة
تطورهـــا فـــي صيغتهـــا الوطنيـــة
أي عقـــود المواطنـــة الحديثـــة-والدوليـــة .وتكاملـــت بحوثهـــم
ومداخالته ــم م ــع الق ــادة الدينيي ــن
مــن العائلــة اإلبراهيميــة والمفكريــن
والباحثيـــن؛ فـــي بيـــان راهنيـــة
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الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي

ابن بيه :اإلمارات لوحة جماليــة إنــــــــسانية مطرزة بالتسامح والسماحة

الملتقى السنوي الخامس ينهي أعمــــــــاله بتوصيات تبشر بفجر جديد للبشرية
القيـــم والمبـــادئ التـــي تجســـدت
فـــي حلـــف الفضـــول وموجبـــات
الحاجـــة إلـــى حلـــف فضـــول
جديـــد؛ بالنظـــر إلـــى األوضـــاع
العالميـــة الراهنـــة والمخاطـــر
الواقع ــة والمتوقع ــة ،الناجم ــة ع ــن
ســـيرورات النمـــوذج الحضـــاري
المعاص ــر .كم ــا تط ــرق المؤتم ــرون
ف ــي جلس ــات ه ــذا الملتق ــى االثنت ــي
عشـــر وورشـــه الــــخمس إلـــى دور
األديـــان فـــي معالجـــة األزمـــات
اإلنس ــانية الراهن ــة وتعزي ــز الس ــلم
األهلـــي وروح المواطنـــة والتعايـــش
والتضامـــن واألمـــن فـــي العالـــم.
مشـــددين علـــى مكانـــة المـــرأة
واإلع ــام ف ــي خدم ــة ه ــذه األدوار
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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والقيـــم النبيلـــة ،ومنوهيـــن بمســـار
دروب الس ــام م ــن إع ــان مراك ــش
(2016م) إلـــى إعـــان واشـــنطن
(2018م)؛ دون إغفـــال اقتـــراح
آلي ــات التطبي ــق والتنزي ــل ووس ــائل
التفعي ــل لحل ــف الفض ــول الجدي ــد.
ثــم خلــص المشــاركون فــي ختــام
فعاليـــات الملتقـــى الخامـــس بعـــد
اثنتي ــن وس ــبعين جلس ــة وم ــداوالت
عميقـــة خلصـــت إلـــى جملـــة مـــن
التوصيـــات:
 إنش ــاء لجن ــة إلع ــداد ميث ــاقلحل ــف الفض ــول ،وأن تقت ــرح
النص ــوص التنظيمي ــة المتعلق ــة
بتكوين ــه؛ طبقـ ـ ًا لقواني ــن دول ــة
المق ــر.
 -الدع ــوة إل ــى المزي ــد م ــن التفكي ــر

المش ــترك ،لوض ــع خارط ــة
طري ــق وتقدي ــم مب ــادرات علمي ــة
وميداني ــة ،لتحقي ــق أه ــداف
حل ــف الفض ــول الجدي ــد.
 نوص ــي رواد حل ــف الفض ــولالجدي ــد أن يرس ــخوا ويط ــوروا
نم ــوذج قواف ــل الس ــام؛ ليصب ــح
آلي ــة للتع ــاون والتعاي ــش،
وتقلي ــد ًا يت ــم العم ــل عل ــى
تعميم ــه واالس ــتفادة من ــه.
 نوص ــي القي ــادات الديني ــةالمش ــاركة بالعم ــل عل ــى إش ــراك
كاف ــة العناص ــر الفعال ــة ف ــي
المجتم ــع ،وخصوصـ ـ ًا فئت ــي
النس ــاء والش ــباب؛ لم ــا له ــم م ــن
تأثي ــر كبي ــر عل ــى نج ــاح ه ــذا
الن ــوع م ــن المب ــادرات.

 نوص ــي ب ــإدراج القي ــم المش ــتركةبي ــن العائل ــة اإلبراهيمي ــة ف ــي
مناه ــج التربي ــة والتعلي ــم عل ــى
المس ــتوى العالم ــي ،والتع ــاون
م ــع المؤسس ــات الدولي ــة ذات
االختص ــاص؛ كمكت ــب األم ــم
المتح ــدة للتعلي ــم ومنظم ــة
اليونس ــكو.
 ندع ــو اإلع ــام ليك ــون ش ــريك ًافعــا ًال فــي هــذا الحلــف مــن خــال
ّ
التعري ــف وتس ــليط الض ــوء عل ــى
النم ــاذج اإليجابي ــة والقص ــص
الملهم ــة الت ــي تس ــاهم ف ــي نش ــر
قي ــم الس ــلم والتعاي ــش بي ــن
الن ــاس.
ويرحـــب منتـــدى تعزيـــز الســـلم
بالزيــارة المرتقبــة للبابــا فرانســيس

باب ــا الفاتي ــكان ،الت ــي تمث ــل تتويج ـاً
لجهـــود دولـــة اإلمـــارات فـــي نشـــر
التس ــامح واالعت ــدال ونش ــر الس ــام
فـــي العالـــم .منوهيـــن بتكامـــل
الجهـــود التـــي يقـــوم بهـــا البابـــا
فرانســـيس فـــي مجـــال الضيافـــة
والجـــوار؛ مـــع توصيـــات وموضـــوع
هـــذا المنتـــدى.
ويطيـــب للمشـــاركين فـــي
الملتقــى الخامــس لـ"منتــدى تعزيــز
الس ــلم ف ــي المجتمع ــات المس ــلمة"،
التعبي ــر ع ــن فائ ــق الش ــكر وجزي ــل
الثنـــاء لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة
المتحـــدة علـــى كريـــم ضيافتهـــا
وحســـن وفادتهـــا؛ مشـــفوعيْن
بأســـمى عبـــارات االمتنـــان إلـــى
صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة

ب ــن زاي ــد آل نهي ــان رئي ــس الدول ــة
حفظ ــه اهلل وألبس ــه حل ــل العافي ــة،
وإلـــى صاحـــب الســـمو الشـــيخ
محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم نائ ــب
رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس
الـــوزراء حاكـــم دبـــي ،وصاحـــب
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد
آل نهي ــان ول ــي عه ــد أبوظب ــي نائ ــب
القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة
رئي ــس المجل ــس التنفي ــذي إلم ــارة
أبوظبـــي ،وإلـــى أصحـــاب الســـمو
حـــكام اإلمـــارات؛ حفظهـــم اهلل.
كمـــا يتوجـــه المشـــاركون فـــي
ه ــذا الملتق ــى إل ــى العل ــي القدي ــر
بالدع ــاء بالرحم ــة والمغف ــرة وعل ــو
الدرج ــة والمنزل ــة ل ــأب المؤس ــس
الشــيخ زايــد وبــدوام األمــن واألمــان

والرخـــاء والســـعادة واإلخـــاء
والري ــادة ف ــي ه ــذه األرض الطيب ــة
أرض اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة.

تظاهرة كونية

وكان س ــمو الش ــيخ عب ــداهلل ب ــن
زايـــد آل نهيـــان وزيـــر الخارجيـــة
والتعـــاون الدولـــي قـــد افتتـــح
فعاليـــات الملتقـــى الســـنوي
الخام ــس لـــ «منت ــدى تعزي ــز الس ــلم
فـــي المجتمعـــات المســـلمة»
بتكريـــم الفائزيـــن بـــ «جائـــزة
الحســـن الدوليـــة للســـلم»» لعـــام
 2018فـــي دورتهـــا الرابعـــة التـــي
تـــم منحهـــا إلـــى فخامـــة أســـياس
أفورقـــي رئيـــس دولـــة إريتريـــا
الصديقـــة ومعالـــي الدكتـــور أبـــي

أحمـــد رئيـــس وزراء جمهوريـــة
أثيوبيـــا الفيدراليـــة الديمقراطيـــة
الصديقـــة حيـــث تســـلم التكريـــم
نيابـــة عنهمـــا ســـفيري إريتريـــا
وأثيوبيـــا لـــدى دولـــة اإلمـــارات،
وذلـــك بحضـــور معالـــي الشـــيخ
عبـــداهلل بـــن بيـــه رئيـــس منتـــدى
تعزيـــز الســـلم رئيـــس «مجلـــس
اإلمـــارات لإلفتـــاء الشـــرعي»
ومعالـــي محمـــد بـــن عبدالكريـــم
العيس ــى أمي ــن ع ــام رابط ــة العال ــم
اإلســامي ،وســعادة ســام براونبــاك
ســفير الواليــات المتحــدة للحريــات
الدينيـــة ،والحاخـــام ديفيـــد روزن
عض ــو مجل ــس أمن ــاء مرك ــز المل ــك
عبـــداهلل لحـــوار الحضـــارات،
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الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي

منتدى تعزيز السلم يدشن مرحلة نوعية
جديدة على دروب األنسنة

ابن بيه :النموذج الحضاري المعاصر عجز
عن تلبية اآلمال اإلنسانية في االزدهار
واالستقرار
ومعالـــي محمـــد مختـــار جمعـــة
وزيـــر األوقـــاف فـــي جمهوريـــة
مصــر العربيــة ،ومعالــي آدم أنجينــغ
المستش ــار الخ ــاص لألمي ــن الع ــام
لألمـــم المتحـــدة ،وســـعادة ســـارة
خـــان رئيســـة لجنـــة مكافحـــة
التطـــرف  -المملكـــة المتحـــدة
وممثـــل حضـــرة الســـلطان محمـــد
ســـعد أبـــو بكـــر الثانـــي ســـلطان
ســـكوتو  -نيجيريـــا ،وفضيلـــة
الدكتـــور محمـــد المحرصـــاوي
رئي ــس جامع ــة األزه ــر وع ــدد م ــن
المســـؤولين.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وأثن ــى س ــمو الش ــيخ عب ــداهلل ب ــن
زايـــد علـــى الـــدور البنـــاء لفخامـــة
أس ــياس أفورق ــي ومعال ــي الدكت ــور
أبـــي أحمـــد رئيـــس فـــي صناعـــة
الســـام فـــي منطقـــة ،مرحبـــاً
بالمشـــاركين فـــي ملتقـــى منتـــدى
تعزيـــز الســـلم فـــي المجتمعـــات
المســـلمة.
وأكـــد ســـموه فـــي تصريـــح لـــه
أن دول ــة اإلم ــارات
به ــذه المناس ــبة ّ
لديهـــا نهـــج راســـخ قائـــم علـــى
ترســـيخ قيـــم التســـامح والســـلم
والتعايـــش بيـــن الشـــعوب وتعزيـــز
الحـــوار بيـــن األديـــان بمـــا يحقـــق

الخيـــر للبشـــرية جمعـــاء.
وتوجـــه ســـموه بالتهنئـــة إلـــى
معالـــي الشـــيخ عبـــداهلل بـــن بيـــه
رئيـــس منتـــدى تعزيـــز الســـلم
رئي ــس «مجل ــس اإلم ــارات لإلفت ــاء
الشـــرعي» بمناســـبة انعقـــاد هـــذا
المنتـــدى الهـــام الـــذي يجمـــع
أصح ــاب الديان ــات المختلف ــة ف ــي
العالـــم مـــن أجـــل تعزيـــز القيـــم
اإلنســـانية وتشـــكل حلـــف قيـــم
وفضيلــة يعــود بالخيــر علــى شــعوب
العالـــم أجمـــع.
ثـــم ألقـــى معالـــي الشـــيخ عبـــد
اهلل بـــن بيـــه كلمـــة اســـتهلها

بمقاربـــة مفهوميـــة ،جمعـــت بيـــن
البع ــد المعرف ــي واإلنس ــاني ،ال ــذي
يمثلـــه ملتقـــى حلـــف الفضـــول
الجدي ــد ،وبي ــن النم ــوذج التطبيق ــي
أو العملـــي ،الـــذي تمثلـــه دولـــة
اإلمـــارات العربيـــة ،التـــي ينطبـــق
عليه ــا الق ــول والفع ــل ،فق ــال :بل ــد
التســـامح والســـماحة ،فالســـماحة
بالعربيـــة هـــي الكـــرم ،والتســـامح
هــو قبــول اآلخــر ،وهــذا مــا تشــكله
دولـــة اإلمـــارات؛ منـــذ قيامهـــا،
فهـــي تحتضـــن جنســـيات األرض
بكرام ــة وعدال ــة ،م ــا يجعله ــا لوح ــة
جماليـــة خالصـــة .مؤكـــداً أن هـــذا
االخت ــاف ل ــه نظي ــره ف ــي الك ــون،
وهـــو مـــا جعلـــه اهلل آيـــة للنـــاس،
يهتـــدون بهـــا إلـــى خالصهـــم مـــن
ش ــرور أنفس ــهم .ذل ــك ألن اإلنس ــان
بطبيعتـــه يميـــل إلـــى االختـــاف،
ولكـــن إدارة االختـــاف الناجحـــة
يمكـــن أن تحولـــه إلـــى نعمـــة ،أمـــا
الفشـــل بإدارتـــه ،فيحـــول إلـــى
نقمـــة ،وهـــؤالء الفاشـــلين ،أميـــل
إل ــى تس ــميتهم بالصبي ــان ..صبي ــان
كبـــار .وهـــذا مـــا يجعـــل العائلـــة
اإلبراهيمي ــة مدع ــوة للوق ــوف بي ــن
المتصارعيـــن.
وقـــال معالـــي الشـــيخ عبـــداهلل
بـــن بيـــه :إن مبادرتنـــا تنطـــوي
علـــى رمزيـــة خاصـــة ،رمزيـــة
متفـــردة ،وهـــي أن الحلـــف ال
يق ــوم عل ــى المعتق ــدات الديني ــة أو
الخلفيـــات الثقافيـــة ،وإنمـــا علـــى
قيـــم الفضيلـــة .مـــا يجعلـــه حجـــة
إنســـانية مقنعـــة لجميـــع البشـــر.
وهدفـــه هـــو االنتصـــار لإلنســـان
واإلنس ــان فق ــط .وه ــو يس ــهم ف ــي
خل ــق آلي ــة للتع ــاون والتعاي ــش أكث ــر
نجاعـــة ألنـــه مبنـــي علـــى القيـــم
والفضائــل ،مشــيراً إلــى أن أهــداف
هـــذا الحلـــف الفضـــول تتمحـــور
فـــي صناعـــة جبهـــة مـــن رجـــال
الديــن للدعــوة إلــى الســام ورفــض
اســـتغالل الديـــن فـــي النزاعـــات

والح ــروب باإلضاف ــة إل ــى تأصي ــل
المواطنــة اإليجابيــة واحتــرام جميــع
المقدســـات والتصـــدي الضطهـــاد
األقليـــات باســـم الديـــن وتزكيـــة
المعاه ــدات الدولي ــة الرامي ــة إل ــى
إحـــال الســـام وتعزيـــزه وإحيـــاء
القيـــم وإرســـاء الفضيلـــة.
وتوج ــه معال ــي الش ــيخ اب ــن بي ــه
إلـــى الصحافـــة مطالبـــاً إياهـــا
القيـــام بدورهـــا اإليجابـــي فـــي
توصيـــل قيـــم الســـلم والســـماحة
والتعـــاون اإليجابييـــن ..نريـــد مـــن
الصحافـــة أن تغطـــي مســـاعينا أن
تنشــر أقوالنــا ،وأن يســاعدونا علــى
الخيـــر.

الكلمة التأطريية

بع ــد ذل ــك ألق ــى معال ــي الش ــيخ
ابــن بيــه الكلمــة التأطيريــة للملتقــى،
فقـــال« :لقـــد غرســـنا فـــي ملتقـــى
المنتـــدى األول بأبوظبـــي ســـنة
 ،2014ش ــجرة الس ــام ،وتعهدناه ــا
فـــي الملتقيـــات الالحقـــة ،ليقـــوى
جذعهـــا ويمتـــد فرعهـــا للوقـــوف
ف ــي وج ــه العواص ــف العاتي ــة الت ــي
تهـــب علـــى البشـــرية ،وتزعـــزع
ُّ
أركان بنـــاء الســـام؛ ألن العنـــف
ص ــار لغ ــة كل مفل ــس ف ــي مش ــارق
األرض ومغاربهـــا ،وبـــات خطـــاب
الكراهيــة ســلعة رائجــة فــي أســواق
المزايـــدات اإليديولوجيـــة .وعلـــى
الرغـــم مـــن ذلـــك ،ال يـــزال هنـــاك
أول ــو بقي ــة م ــن المحبي ــن للس ــام،
وهـــم وإن تنوعـــت مشـــاربهم،
واختلفـــت أديانهـــم وألســـنتهم ،إال
أن مقاصدهـــم توحـــدت ،فوضعنـــا
أيدين ــا بأيديه ــم ،وتقاس ــمنا وإياه ــم
آمـــال الســـام وآالم الواقـــع».
وتوق ــف معال ــي الش ــيخ اب ــن بي ــه
عن ــد منج ــزات المنت ــدى بي ــن 2017
و 2018مـــن خـــال شـــقين :شـــق
فكـــري تنظيـــري ،لفـــت فيـــه إلـــى
أن موســـوعة الســـلم التـــي كانـــت
مـــن توصيـــات البيانـــات الختاميـــة

ابن بيه :حلف الفضول التاريخي تأسس
على القيم والفضيلة وليس على المشترك
الديني
للملتقي ــات الس ــابقة ،ص ــارت الي ــوم
واقعـــاً ،وســـيخرج الجـــزء األول
منه ــا خ ــال الع ــام المقب ــل ،مش ــيراً
إلـــى أن أكثـــر بحـــوث الموســـوعة
قـــد خصـــص لتصحيـــح المفاهيـــم
المفجـــرة ،كمـــا أصـــدرت مجلـــة
ّ
«الســـلم» أربعـــة أعـــداد فيهـــا مـــن
فق ــه الس ــلم وفك ــره م ــا يس ـ ُّد بع ــض
حاجـــات الفضـــاء الفكـــري.
فعملـــي
أمـــا الشـــق اآلخـــر،
ّ
ميدانـــي ،اســـتعرض فيـــه معالـــي
الشـــيخ ابـــن بيـــه ،فعاليـــات
ومشـــاركات المنتـــدى التـــي رامـــت
الترويـــج للســـام والتخفيـــف مـــن

التعصـــب والكراهيـــة،
غلـــواء
ُّ
وأهمهـــا« :إعـــان واشـــنطن
لتحالـــف القيـــم» ،الـــذي تـــوج
لق ــاءات قواف ــل الس ــام األمريكي ــة،
التــي اســتضافتها أبوظبــي والربــاط
ف ــي  .2017ومش ــاركة المنت ــدى ف ــي
مؤتمـــر «التواصـــل الحضـــاري"»
بي ــن الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة
والعالـــم اإلســـامي ،ومســـاهمة
المنتـــدى فـــي مؤتمـــر الحريـــات
الدينيـــة الـــذي تنظمـــه وزارة
الخارجي ــة األمريكي ــة ،وف ــي مؤتم ــر
الس ــام ف ــي األدي ــان ال ــذي نظمت ــه
رابط ــة العال ــم اإلس ــامي بالتع ــاون

مـــع جامعـــة أكســـفورد .ومشـــاركة
المنتـــدى فـــي تنظيـــم المؤتمـــر
الدولـــي عـــن القيـــم الدينيـــة فـــي
عالــم التعدديــة بالتعــاون مــع مجلــس
اإلســـامي لألديـــان بســـنغافورة،
وآخـــر فعاليـــة نظمهـــا المنتـــدى
كان ــت بش ــراكة م ــع «ويلت ــون ب ــارك»
التابــع للخارجيــة البريطانيــة ،حــول
المواطنـــة الشـــاملة.
وأكـــد معالـــي الشـــيخ ابـــن بيـــه
أن القيم ــة المضاف ــة الت ــي يقدمه ــا
الملتقـــى الخامـــس ،تكمـــن بكـــون
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الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي

ابن بيه يوصي بتعميـق الحفـر المعرفــــــي لقيام حلف فضول جديد بين األديان

المنتدى بملتقياته السابقة أثرى الساحة
برؤية جديدة ورواية تجديدية
المنتـــدى يســـتثمر فـــي كل ملتقـــى
مخرجـــات الملتقيـــات الســـابقة،
والدليـــل مجمـــوع المبـــادرات
التـــي قدمهـــا خـــال الســـنوات
األرب ــع الت ــي تل ــت تأسيس ــه ،وه ــي
مب ــادرات حي ــة ومس ــتمرة ،وليس ــت
رهينـــة حاجـــات طارئـــة ،أو ناتجـــة
عـــن انفعـــاالت غيـــر مدروســـة.
وأكـــد معالـــي الشـــيخ ابـــن بيـــه
أن المنتـــدى اســـتطاع مـــن خـــال
الملتقيـــات الســـابقة أن يقـــدم
معالجـــة أصيلـــة وعالجـــاً ناجعـــاً،
وأن يث ــري الس ــاحة برؤي ــة جدي ــدة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وروايـــة تجديديـــة فـــي إطـــار
األوضـــاع االســـتثنائية المتأزمـــة
التـــي شـــهدها العالـــم اإلســـامي.
ألن المنتـــدى لـــم يـــزل منـــذ
ذلـــك ّ
محطتـــه التأسيســـية يضـــع نصـــب
عينيـــه األفـــق اإلنســـاني األرحـــب،
م ــن خ ــال ال َو ْع ــي العمي ــق بدرج ــة
التشـــابك بيـــن مصائـــر الشـــعوب
وأوضاعهـــا فـــي ســـياق العولمـــة
المعاصـــرة .متوقفـــاً عنـــد حلـــف
الفضـــول الـــذي انعقـــد قبـــل
اإلســـام مـــن أجـــل التضامـــن
والتع ــاون عل ــى تفعي ــل قي ــم الخي ــر
والمعـــروف ونصـــرة الضعيـــف

وم ــدى راهني ــة التع ــاون الدين ــي ف ــي
س ــياق الواق ــع المعاص ــر المحك ــوم
بمنطـــق مغايـــر ،والمحتكـــم إلـــى
المواثيـــق الدوليـــة الجديـــدة.
كمـــا يتوخّ ـــى الملتقـــى الكشـــف
عـــن مياديـــن عمـــل هـــذا الحلـــف
والصي ــغ المؤسس ــية لتفعيل ــه؛ إذ ال
يمك ــن أن نغف ــل األس ــئلة المفاتي ــح
التـــي بهـــا يتـــم اإلحـــكام المنهجـــي
له ــذه المب ــادرات ،فه ــل م ــا تحق ــق
ـــي مراكـــش
مـــن ثمـــرات إلعالنَ ْ
وواشـــنطن بآفاقهمـــا اإلنســـانية
الفســـيحة وأبعادهمـــا الدوليـــة
وانبنائهمـــا علـــى الشـــراكة فـــي
القيـــم ،يُســـ ّوغ الدعـــوة إلـــى حلـــف
فض ــول جدي ــد؟ ه ــل تع ّب ــر دعوتن ــا
هــذه عــن حاجــة إنســانية حقيقيــة؟
ث ــم م ــا طبيع ــة ه ــذا الحل ــف؟ وم ــا
ال ــدور ال ــذي س ــيناط ب ــه؟ وم ــا ه ــي
مج ــاالت اش ــتغاله وطرائ ــق عمل ــه؟
وم ــا ه ــي آليات ــه وصيغ ــه العملي ــة؟
تل ــك ه ــي األس ــئلة المقترح ــة ف ــي
الملتق ــى الخام ــس للخ ــروج بأجوب ــة
علميـــة ومقترحـــات عمليـــة.

أن الوعي باملأزق
وإغاثـــة الملهـــوف ،معتبـــراً ّ

رمزيتــه وخصوصيتــه إنمــا أتتــا مــن
كون ــه ل ــم يؤس ــس عل ــى المش ــترك
الدينـــي أو االنتمـــاء القبلـــي أو
العرق ــي ،وإنم ــا تأس ــس عل ــى القي ــم
والفضيلـــة.
وأكـــد معالـــي الشـــيخ ابـــن بيـــه
أن اختيـــار موضـــوع الملتقـــى
الخامـــس «حل ــف الفض ــول :فرص ــة
للس ــلم العالم ــي» يأتـــي للدعـــوة
إلـــى تفعيـــل إعـــان واشـــنطن مـــن
خـــال تعميـــق الحفـــر المعرفـــي
فـــي شـــروط إمـــكان قيـــام حلـــف
فضـــول جديـــد بيـــن األديـــان،

ثـــم تنـــاول الشـــيخ المجـــدد
العالمـــة ابـــن بيـــه المحـــور األول،
مالحظـــاً أن الحاجـــة إلـــى حلـــف
فض ــول جدي ــد تتجل ــى م ــن خ ــال
مقدمتيـــن ،أوالهمـــا :الوعـــي
بالمـــأزق ،وثانيتهمـــا :القناعـــة
بوجـــود قيـــم إنســـانية مشـــتركة.
ورأى أن الدعـــوة إلـــى حلـــف
فض ــول جدي ــد تنبن ــي عل ــى الوع ــي
المشـــترك لـــدى العقـــاء بالمـــأزق
الـــذي تعيشـــه البشـــرية ،حيـــث
ب ــدأت أص ــوات كثي ــرة تتعال ــى ب ــدق
نواقيــس الخطــر ،منبهــة إلــى عجــز

النمـــوذج الحضـــاري المعاصـــر
الـــذي انخرطـــت فيـــه اإلنســـانية
جمعـــاء عـــن تلبيـــة آمالهـــا فـــي
االزدهـــار واالســـتقرار.
وأش ــار معالي ــه إل ــى بع ــض أب ــرز
مظاهـــر المـــأزق التـــي يشـــترك
الجميـــع اليـــوم فـــي الشـــعور بهـــا،
منهـــا:
 العولمـــة والواقـــع المعقـــد بيـــنإلغـــاء الخصوصيـــات الدينيـــة
والعرقيـــة وبيـــن التشـــ ُّبث
بالهويـــات الضيقـــة.
 التطـــور التكنولوجـــي والقـــدرةعلـــى تدميـــر اإلنســـانية ذاتهـــا.
 انف ــات أس ــلحة الدم ــار الش ــاملعـــن ســـلطة الـــدول المســـؤولة
ورقابتهـــا.
 االنفصـــام الحـــا ّد الحاصـــلفـــي منظومـــة اإلنتـــاج والتوزيـــع
بيـــن فلســـفة االقتصـــاد وروح
األخـــاق.
 اإلره ــاب ونجاع ــة أس ــاليبه وق ــوةاس ــتقطابه.
مـــا يعنـــي أننـــا أمـــام فشـــل
ُّ
يحـــط مـــن قيمـــة
حضـــاري،
اإلنســـان ،فمـــا جـــدوى أن يغـــزو
اإلنســـان الفضـــاء ويبلـــغ أقصـــى
الكواك ــب ،بينم ــا يظــ ُّل عاج ــزاً ع ــن
التفاه ــم م ــع أخي ــه ونظي ــره ومثيل ــه
فـــي األرض.
ودع ــا معالي ــه رج ــال الدي ــن إل ــى
التع ــاون؛ لن ــزع اللب ــوس األخالق ــي
الـــذي يســـتقوي بـــه الخطـــاب
التحريضـــي ،وســـلبه الشـــرعية
الديني ــة الت ــي تل ّب ــس به ــا ،وإظه ــار
الدي ــن عل ــى حقيقت ــه ،ق ــو ًة صانعــ ًة
للســـام والمحبـــة ،وعامـــل جـــذب
بي ــن المختلفي ــن ،وذل ــك م ــن خ ــال
إبـــراز اإلمكانـــات الكبيـــرة للعمـــل

ابن بيه :نموذج قوافل السالم يؤسس
لنوع جديد من الحوار التعارفي
المشـــترك بيـــن األديـــان.

اإلميان باملشرتكات

أن
وأك ــد معال ــي الش ــيخ اب ــن بي ــه ّ
الدع ــوة إل ــى حل ــف فض ــول جدي ــد
تنبثــق مــن اإليمــان العميــق والقناعــة
الراســـخة؛ بـــأن لـــدى اإلنســـانية
مشـــتركات كثيـــرة علـــى مســـتويات
مختلفـــة ،منهـــا المشـــتركات علـــى
مســـتوى الديـــن الواحـــد ومنهـــا
مشـــتركات أخـــرى علـــى مســـتوى
ديانـــات العائلـــة اإلبراهيميـــة،
ومشـــتركات عليـــا يجتمـــع فيهـــا
جمي ــع البش ــر ،تتجس ــد ف ــي القي ــم

اإلنســـانية التـــي تجمـــع عليهـــا
البشـــرية؛ بدياناتهـــا المختلفـــة
وفلســـفاتها الكونيـــة المتنوعـــة.
وتابــع :فــي اإلســام ليــس اآلخــر
هـــو الالوجـــود أو المعـــدوم كمـــا
لـــدى أرســـطو ،إذ هـــو المقابـــل
الفلس ــفي للموج ــود ،être / autre
كمـــا أنـــه ليـــس -كمـــا لـــدى
هيغـــل -النقيـــض الـــذي ينبغـــي
الهيمنـــة عليـــه لتســـتكمل «الـــذات»
وعيه ــا بنفس ــها ف ــي ص ــراع حتم ــي
إلثبــات الــذات ،وال هــو  -كمــا لــدى
ســـارتر  -الجحيـــم الـــذي يســـلب
ال ــذات حريته ــا وكماله ــا األصل َّيي ــن.

إن اآلخ ــر ف ــي رؤي ــة اإلس ــام ق ــد
علـــي
أجمـــل التعبيـــر عنـــه اإلمـــام
ٌّ
رضـــي اهلل عنـــه بقولـــه« :الن ــاس
صنفــان :أخ لــك فــي الديــن ،أو نظيــر
ل ــك ف ــي الخل ــق» ،فاآلخ ــر ه ــو األ ُخ
ال ــذي يش ــترك مع ــك ف ــي المعتق ــد
أو يجتمـــع معـــك فـــي اإلنســـانية،
بسـ ـ ُم ٍّو
الفتـ ـاً إل ــى أن ه ــذا يتجل ــى ُ
فـــي تقديـــم اإلســـام الكرامـــة
اإلنســـانية؛ بوصفهـــا أول مشـــترك
إنســاني ،وهــي ســابقة فــي التص ـ ّور
والوج ــود عل ــى الكرام ــة اإليماني ــة.
وأضـــاف أن أكثـــر الفالســـفة
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الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي

العيسى :لن يكون هناك تحالف للسالم
الداخلي
العالمي من دون تحقيق السالم
ّ
تحـــت قيـــادة «كانـــت» رئيـــس
المذهـــب المطلـــق يذهبـــون إلـــى
أن الحـــق والخيـــر والجمـــال،
هـــي قيـــم أزليـــة ،ال عالقـــة لهـــا
بالزمـــان وال بالمـــكان .معتبـــراً أن
ه ــذا المذه ــب المطل ــق ،يتف ــق م ــع
الديانــات الســماوية وتقدمــه أوعيــة
اللغ ــة ومفاهيمه ــا ،فالع ــدل ف ــي كل
لغ ــة وف ــي كل م ــكان كلم ــة جميل ــة،
وعندم ــا ننط ــق كلم ــة الوف ــاء فإنه ــا
كلم ــة جميل ــة .ولك ــن عندم ــا ننط ــق
بالظل ــم وبالغ ــدر ،فنجده ــا ف ــي كل
اللغــات والثقافــات كلمــات ممقوتــة.
وشـــدد معالـــي الشـــيخ ابـــن
بيـــه علـــى وجـــوب إعـــادة القيـــم
المشـــتركة فـــي حيـــاة النـــاس؛ ألن
قيــم الســلم ثابتــة ال تتغيــر ،ويزكيهــا
العقـــل وتقتضيهـــا المصالـــح
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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اإلنســـانية ،وال يمكـــن وصـــم هـــذا
المســـتوى المشـــترك مـــن القيـــم
بالقص ــور أو العج ــز ،أو م ــا أس ــماهُ
بـــول ريكـــور «األخـــاق الفقيـــرة»،
بـــل إنهـــا تصلـــح أساســـاً متينـــاً
للعمـــل المشـــترك ،مهمـــا اختلفـــت
المنطلقـــات الالهوتيـــة الدينيـــة أو
الفلســـفية التـــي يتأســـس عليهـــا
موقـــف كل طـــرف.

أهداف الحلف

فـــي المحـــور الثانـــي اســـتعرض
معالـــي الشـــيخ المجـــدد أهـــداف
حلـــف الفضـــول الجديـــد .ورأى أن
الس ــلم يق ــع ف ــي مقدم ــة األه ــداف
لمـــا يم ّثلـــه مـــن غايـــة فـــي ذاتـــه،
ووســـيل ًة للوصـــول إلـــى األهـــداف
األخـــرى ،التـــي بتوفُّرهـــا نضمـــن
اس ــتمرار الس ــلم وديمومت ــه .مؤك ــدا

أن مـــن أهـــداف حلـــف الفضـــول
الجدي ــد ،صناع ــة جبه ــة م ــن رج ــال
الديـــن ،تدعـــو للســـام وترفـــض
اســـتغالل الديـــن فـــي النزاعـــات
والحـــروب ،وتعمـــل علـــى إعـــادة
الت ــوازن ف ــي نط ــاق كل ديان ــة؛ لبن ــاء
الجس ــور بينه ــا عل ــى أس ــس صلب ــة
ودعائـــم قويـــة ،قابلـــة لالســـتمرار
واالســـتقرار.
أم ــا اله ــدف اآلخ ــر فه ــو تزكي ــة
العقـــود المجتمعيـــة ،وتأصيـــل
المواطنـــة اإليجابيـــة القائمـــة
علـــى مبـــادئ المســـاواة والحريـــة
واالحت ــرام المتب ــادل انطالقـ ـاً م ــن
صحيفـــة المدينـــة المنـــورة؛ مـــن
حي ــث االعت ــراف بالتعددي ــة وإق ــرار
الحريـــة الدينيـــة.
ومـــن ضمـــن أهـــداف الحلـــف،
احتـــرام جميـــع المقدســـات

والتصـــ ّدي الضطهـــاد األقليـــات
باس ــم الدي ــن ،إضاف ــة إل ــى تزكي ــة
المعاه ــدات الدولي ــة الرامي ــة إل ــى
إحـــال الســـام وتعزيـــزه ووقـــف
الصراعـــات ودعـــم روح الوئـــام
واإلخـــاء بيـــن البلـــدان والشـــعوب
والثقاف ــات .وإحي ــاء القي ــم وإرس ــاء
الفضيلـــة وتعريفهـــا والدعـــوة
إليهـــا وتحســـس الخلـــل الحائـــق
بالحض ــارة ومحاول ــة رأب صدع ــه؛
بتفعيـــل قيـــم األخـــاق الكريمـــة.
وف ــي الخت ــام دع ــا معال ــي الش ــيخ
عبـــداهلل ابـــن بيـــه إلـــى وضـــع
خارطـــة طريـــق؛ لتحقيـــق بعـــض
هـــذه األهـــداف .معتبـــراً أن ذلـــك
يمث ــل أفض ــل رد عل ــى المتطرفي ــن
م ــن كل االتجاه ــات ،وخي ــر بره ــان
أن األخـــاق الدينيـــة قـــادرة
علـــى ّ
م ــن جدي ــد عل ــى أن ترش ــد العال ــم
إلــى ســبيل الخــاص مــن مشــكالته
أن نمــوذج قوافــل
العضاليــة .مؤكــداً ّ
الســـام يمكـــن أن يؤســـس لنـــوع
جديـــد مـــن الحـــوار التعارفـــي.
وينبغـــي لحلـــف الفضـــول الجديـــد
أن يرســـخ هـــذا النمـــوذج؛ ليصبـــح
آليـــة للتعـــاون والتعايـــش أكثـــر
عمليـــة ونجاعـــة ،وتقليـــداً ينبغـــي
العمـــل علـــى تعميمـــه واالســـتفادة
منــه مــن أجــل تدشــين عهــد جديــد
ف ــي العالق ــات بي ــن ديان ــات العائل ــة
اإلبراهيميـــة .مؤكـــداً أن حلـــف
الفض ــول الجدي ــد ،يري ــد أن يبره ــن
عمليـاً علــى أن الديــن يمكــن ويجــب
أن يكـــون قـــوة بنـــاء ونمـــاء ووئـــام
وإطف ــاء للحري ــق ،يبن ــي وال يه ــدم،
يجم ــع وال يفــ ّرق ،يع ّم ــر وال يد ّم ــر.
واختت ــم معال ــي الش ــيخ اب ــن بي ــه
بمث ــل م ــا ب ــدأ م ــن دع ــوة للمحب ــة
والوئـــام ،فقـــال :ال نحمـــل ســـاحاً
بـــل نحمـــل ســـاماً وكالمـــاً ،نحـــن
إطفائيـــون بالحكمـــة والكلمـــة
الطيب ــة .وإن الح ــرب وبخاص ــة ف ــي
هـــذا الزمـــان ال غالـــب فيهـــا؛ بـــل
الـــكل مغلـــوب.

كذلــك تحــدث معالــي محمــد بــن
عب ــد الكري ــم العيس ــى أمي ــن عام ــر
رابطـــة العالـــم اإلســـامي ،مؤكـــداً
أن القي ــم اإلس ــامية الت ــي حفظ ــت
ّ
َ
ِ
والحريـــات للجميـــع لـــم
الحقـــوق
تك ــن مِ َّن ـ ًة م ــن البش ــر عل ــى البش ــر،
ب ــل ه ــي رحم ــة م ــن الخال ــق بخلق ــه
جعلهـــا اإلســـا ُم ميـــزا َن عـــدلِ
ال ُمجتمعـــات والـــدول وضمانـــةَ
وازدهارهـــا.
ِســـلْمِ ها
ِ
أصــل
وأشــار إلــى ّ
أن اإلســا ُم قــد َّ
الدعائـــ َم الخُ لُقِ َّيـــة ،وفـــي طليعتهـــا
حف ـ ُ
ـظ ح ــقِّ اآلخَ ــ ــر ،فالمِ عي ــا ُر ،ه ــو
مِ عي ــا ُر الع ــدل وكرام ــةِ اإلنس ــان.
وقـــال معالـــي محمـــد بـــن عبـــد
الكري ــم العيس ــى :إنن ــا ف ــي موض ــوع
هـــذا المؤتمـــر نتذكـــر أخطـــا َء
فادحـــ ًة فـــي فهـــم بعـــض الوقائـــع
التاريخي ــة ،وهن ــا ال ب ــد م ــن إيض ــاح
عـــدة حقائـــق:
ُ
أوالً :األق ــوال واألفع ــال العبثي ــة،
ً
فضـــا عـــن ممارســـات الكراهيـــة،
ِ
مجازفـــات التطـــرف العنيـــف،
أو
أو اإلرهـــاب ،إنمـــا هـــي محســـوب ٌة
علـــى أصحابهـــا ال علـــى األديـــان،
ولـــم يَخْ ـــ ُل ديـــن مـــن األديـــان مـــن
محـــاوالت العبـــث بـــه واالفتـــراءِ
عليـــه.
ً
ثانيـــا :لقـــد حفـــظ اإلســـا ُم
للجمي ــع حقو َقه ــم وحرياتِه ــم ،ول ــم
يَ ْســتثنِ مــن ذلــك فــرداً وال جماعــة،
فمِ ْعيَ ــا ُر الع ــدل س ـ ٍـار عل ــى الجمي ــع.
ثالثـــاً :االفتـــراء مـــن البعـــض
ـأن اإلســا َم جــاء ليَســتأص َل
عمــداً بـ َّ
وجـــو َد األديـــان مـــن علـــى وجـــه
األرضُ ،مســـتدالً
ببعـــض الوقائـــع
ِ
التاريخي ــة ،أو التأوي ـ ِ
ـات الخاطئ ــة
للنصـــوص.
َ
أن اإلســـام تَف َّهـــ َم وجـــود
وأكـــد ّ
األديـــان كافـــة َك ُســـنَّةِ كونيـــة
ٍ
حتميـــة
يجـــب اإليمـــا ُن بهـــا حيـــثُ
ُ
ُ
االختـــاف والتنـــو ُع والتعـــد ُد مـــن
طبيع ــة البش ــر ،وق ــد ن ــص الق ــرآن
الكري ــم عل ــى ذل ــك صراحـ ـ ًة .وق ــد

براونباك :جهد اإلمارات مشهود في دعم
وتعزيز السلم العالمي
ِ
األقليـــات الدينيـــ َة
شـــمل اإلســـا ُم
كافـ ـ ًة ب ــأول وثيق ــة دس ــتورية وه ــي
صحيفـــة المدينـــة النبويـــة التـــي
أرس ــت قواع ـ َد المواطن ــة الش ــاملة.
رابعــاً وأخي ــراً :ل ــن يك ــون هن ــاك
ٌ
تحالـــف للســـام العالمـــي حتـــى
يت ــم تحقيـ ـ ُق الس ــام الداخل ـ ّـي م ــع
النف ــس وم ــع األف ــراد والمجتمع ــات،
صلُـــ ُح الداخـــل ِســـل ْ َماً
وعندمـــا يَ ْ
وســـكين ًة يأتـــي الثانـــي طواعيـــةً
وتلقائيـــة ،وهـــو قولـــه تعالـــى فـــي
النعـــي علـــى الهزيمـــة الخارجيـــة:
﴿ق ــل ه ــو م ــن عن ــد أنفس ــكم﴾.

دينمو األنسنة
املعارصة

وب ــدوره ،تح ــدث س ــعادة الس ــفير
ســـام براونبـــاك ،فتوجـــه بالتحيـــة
إلـــى دولـــة اإلمـــارات العربيـــة،

وجهدهـــا المشـــهود فـــي دعـــم
مســـاعي الســـلم العالمـــي ،كمـــا
توج ــه بخال ــص الش ــكر إل ــى معال ــي
الشـــيخ عبـــداهلل بـــن بيـــه ،دينمـــو
ه ــذه الفعالي ــة المؤنس ــة الجميل ــة،
حي ــث يلتق ــي ممثل ــو األدي ــان عل ــى
ه ــدف العم ــل اإلنس ــاني المش ــترك،
للتخفي ــف م ــن معان ــاة المظلومي ــن
أو المضطهديـــن أو الفقـــراء
والمعوزيـــن .معتبـــراً أن الديانـــات
اإلبراهيميــة لهــا موقــع مهــم ومؤثــر
فــي الوعــي .ومــا نشــهده اليــوم فــي
أبوظب ــي ه ــو عم ــل بغاي ــة األهمي ــة،
وينطـــوي علـــى أهـــداف نبيلـــة،
ربم ــا قدمه ــا أحس ــن تقدي ــم ،نب ــي
اإلســـام محمـــد  بقولـــه« :ال
يؤم ــن أحدك ــم حت ــى يح ــب ألخي ــه
م ــا يحب ــه لنفس ــه».
وم ــع ذل ــك نالح ــظ أن المجتم ــع

اإلنســـاني علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك
يجنـــح للعنـــف ،وشـــاهدنا معـــاً
مـــا حصـــل للراهـــب التركـــي قبـــل
فتـــرة قصيـــرة؟ ومـــا يحصـــل
اآلن للمســـلمين فـــي الصيـــن،
فهنـــاك كارثـــة حقيقيـــة ،إذ تعتقـــل
الســـلطات نحـــو مليونـــي إنســـان
بس ــبب دينه ــم .م ــا يتس ــبب بم ــآس
هائلـــة لعائالتهـــم.
وق ــال براونب ــاك :علين ــا أن نعم ــل
معـ ـاً م ــن أج ــل االحت ــرام المتب ــادل
وصيانـــة الكرامـــة اإلنســـانية.
مطالبـــاً ممثلـــي األديـــان بالتعـــاون
والعمـــل بشـــكل أكبـــر؛ لتجـــاوز
مـــا يجـــري مـــن توحـــش فـــي غيـــر
منطقـــة مـــن العالـــم.
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الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي
عناوين معارصة

مكاوي :أهداف ابن بيه ومشروعاته
الفكرية مقدرة في وعي الناس

وتح ــدث معال ــي عب ــداهلل معت ــوق
المعتـــوق ،عضـــو مجلـــس أمنـــاء
منتـــدى تعزيـــز الســـلم ،رئيـــس
مجلـــس إدارة الهيئـــة الخيريـــة
اإلســـامية العالميـــة ،فتنـــاول مـــا
ســـماه أخـــاق حلـــف الفضـــول
بإطعـــام الطعـــام «مبـــادرة إطعـــام
ملي ــار جائ ــع الت ــي أطلقه ــا منت ــدى
تعزيـــز فـــي مؤتمـــر واشـــنطن»،
معتبـــراً أن مكافحـــة الفقـــر هـــو
م ــن أه ــم مرتك ــزات حل ــف الفض ــول
التاريخ ــي .وط ــرح جمل ــة تص ــورات
حـــول ترســـيخ قيـــم الفضـــول مـــن
خـــال برامـــج التعليـــم واألطـــر
االجتماعي ــة والمؤسس ــات األهلي ــة،
فض ـ ً
ـا ع ــن دور وس ــائط التواص ــل
االجتماع ــي واإلع ــام بش ــكل ع ــام.
وع ــرض المعت ــوق تنفي ــدة مب ــادرة
إطعـــام مليـــار جائـــع التـــي جـــرى
تنفيذهـــا الشـــهر الماضـــي فـــي
الكويـــت بالشـــراكة مـــع منتـــدى
تعزيـــز الســـلم فـــي المجتمعـــات
المســلمة وهــي فعاليــة شــاركت بهــا
 45جمعيـــة خيريـــة إســـامية.

الجلسات العامة
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تناول ــت الجلس ــة األول ــى موض ــوع
«الديـــن والتضامـــن الكونـــي»؛
برئاســـة القـــس ســـتيف يزنـــر
راعـــي كنيســـة هيوســـتن ،وتحـــدث
فيهـــا الحاخـــام البرفســـور ديفيـــد
روزن عض ــو مجل ــس أمن ــاء المل ــك
عب ــداهلل ب ــن عب ــد العزي ــز للح ــوار
بيـــن أتبـــاع الديانـــات والثقافـــات
المختلفـــة  -المملكـــة المتحـــدة.
وتحدثـــت فـــي الجلســـة رجـــاء
لـــدى
مكاوي ســـفيرة المغرب
الفاتيـــكان ،فتناولـــت موضـــوع
«المســـلمون والمعاهـــدات الدوليـــة
وعق ــود المواثي ــق والمواطن ــة» ،ف ــي
إط ــار البح ــث بجان ــب تدبي ــر عق ــود
المواطن ــة ف ــي الدول ــة اإلس ــامية.
ورأت أن ال مس ــتقبل لن ــا ف ــي بن ــاء

الف ــرد واألم ــة إال ف ــي حال ــة الس ــلم
المجتمعــي ،وال بنــاء مــن دون ســلم.
ذلـــك ألن الســـلم الداخلـــي هـــو
اللبن ــة األول ــى ف ــي البن ــاء والتنمي ــة
واالزدهار   .
وطالبـــت الســـيدة مـــكاوي
باســتحداث أطر أو مؤسســات فكرية
ناظمــة للمثقفيــن المبدعيــن ،بحيــث
تســـاعد بالحـــد مـــن االنقســـامات
والتش ــتت الفك ــري .وتس ــاءلت كي ــف
يمكـــن أن تتفاعـــل هـــذه األطـــر
أو كيـــف يعمـــل جهـــاز المثقفيـــن
لتنفيــذ مهامــه .ورأت أن ذلــك يمكــن
إجمـــال بثـــاث نقاط :تصحيـــح
المفاهيـــم المنتشـــرة فـــي الفكـــر
العربـــي المعاصـــر ،ترتيـــب ســـلم
الهويات ،كيفيـــة نجـــاح عقـــود
المواطنـــة ولـــم الشـــمل للمفكريـــن
واألفـــكار الصحيحـــة.
وتابعـــت :وكمثقفيـــن وحكمـــاء
ومفكريــن علينــا القيــام بــدور التنويــر
الفكــري لبنــاء الفكــر العربــي الســليم
والصحيــح وإعــادة بنــاء هــذه األمــة.
أمـــا الدكتـــور علـــي النعيمـــي،
رئيـــس دائـــرة التعليـــم والمعرفـــة
فـــي أبوظبـــي رئيـــس «المجتمعـــات
المســـلمة فـــي العالـــم» ،فتنـــاول
موضـــوع «المســـلمون والمواطنـــة»،
وقـــال :علينـــا أن نقـــر ونعتـــرف
ب ــأن لدين ــا مش ــكلة ،ث ــم بع ــد ذل ــك
نبحـــث عـــن الحل .وقـــدم عرضـــاً
لمفهـــوم الدولـــة ،مالحظـــاً أن
هنـــاك مـــن يخلـــط بيـــن الدولـــة
الوطنيـــة الحديثـــة ،وبيـــن مفهـــوم
دول ــة الخالف ــة ،الت ــي كان ــت تنتم ــي
لعصرهـــا وزمنهـــا .مالحظـــاً أن
الدولـــة الوطنية حقيقـــة واقعيـــة.
أم ــا دول ــة الخالف ــة فش ــيء آخ ــر..
مض ــى وانته ــى  .
وكذلـــك تحـــدث الدكتـــور
مصطفـــى قطـــب ســـانو غينيا عـــن
الموضـــوع مســـته ً
ال بقولـــه تعالـــى:
﴿ي ــا أيه ــا الن ــاس إن ــا خلقناك ــم
م ــن ذك ــر وأنث ــى وجعلناك ــم ش ــعوب ًا
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الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي
وذكـــرت الحضـــور بوثيقـــة إعـــان
مراكـــش ،الـــذي خـــرج مـــن رحمـــه
حلـــف الفضـــول ،الـــذي لعـــب دوراً
الحـــد مـــن ســـطوة
بـــارزاً فـــي
َّ
الســـيف وفتـــك الحـــروب والدمـــار
علــى المجتمعــات العربيــة القديمــة.
وقالــت مــكاوي :إن منتــدى تعزيــز
الســلم يمثــل حاجــة إنســانية ملحــة،
وأنه ــا كلم ــا اقترب ــت من ــه أكث ــر ب ــدا
له ــا محي ــراً؛ ألن أهداف ــه الفكري ــة
ومشـــروعاته اإلنســـانية أكبـــر ممـــا
تبــدو فــي الوهلــة األولــى؛ إذ حالمــا
يطلقهـــا الشـــيخ ابـــن بيـــه تقـــوم
لهـــا ولـــه النـــاس تقديـــراً وإكبـــاراً
لمضامينه ــا اإلنس ــانية الت ــي تم ــس
الوج ــدان بالصمي ــم.

تسامح اإلمارات

روزن :التعايش والتسامح في اإلمارات
يشكل نموذجًا إنسانيا فذًا
وقبائ ــل لتعارف ــوا إن أكرمك ــم عن ــد
اهلل أتقاك ــم﴾ .ورك ــز عل ــى مفردت ــي
ش ــعوباً وقبائ ــل والعالق ــة بي ــن أبن ــاء
البشــرية والــدول ،وخلــص مــن ذلــك
إلــى حســن المواطنــة وقــوة االنتمــاء
والـــوالء للدولـــة والوطـــن والهويـــة
األصليـــة والفرعيـــة .وعـــرض
وثيق ــة المدين ــة ودس ــتورها النب ــوي
الشـــريف وكيـــف بنـــى رســـول اهلل
 دولـــة المواطنـــة فـــي المدينـــة
المنــورة بيــن كل أطيافهــا ومكوناتهــا
المجتمعي ــة .ث ــم استش ــهد بالث ــورة
الفرنســية ،وبيــن كيــف علــى الدولــة
أن تلتـــزم بالحمايـــة والرعايـــة،
وعلـــى الفـــرد أن يلتـــزم بالـــوالء
واالنتمـــاء والوطنيـــة.
كمـــا تحـــدث كل مـــن ســـيادة
المط ــران ج ــون كاردين ــال أوناي ــكان
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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رئيـــس أرشـــية أبوجـــا  -نيجيريـــا،
واألخ ــت ج ــوان س ــارا بون ــغ رئيس ــة
تحالـــف الكنائـــس األندونيســـية،
والس ــيدة خول ــة حس ــن أس ــتاذة ف ــي
مؤسس ــة إم ــام أون الي ــن  -المملك ــة
المتحـــدة.
أمـــا الجلســـة الثانيـــة فناقشـــت
الجلســـة موضـــوع «علـــى دروب
الســـام  -مـــن إعـــان مراكـــش
إلـــى إعـــان واشـــنطن» ،وأدارهـــا
الحاخـــام بروســـت الســـتينغ
الحاخـــام األكبـــر فـــي المعبـــد
العب ــري بواش ــنطن .وتح ــدث فيه ــا
كل م ــن :الق ــس روبيرت ــس مؤس ــس
وكبيـــر قسيســـي كنيســـة نرثـــوود -
الوالي ــات المتح ــدة .وس ــعادة ديفي ــد
سابيرســـتين المديـــر الشـــرفي
لمركـــز العمـــل الدينـــي إلصـــاح
اليهوديـــة  -الواليـــات المتحـــدة.

والدكت ــور محم ــد السنوس ــي عض ــو
مجلـــس أمنـــاء منتـــدى تعزيـــز
الســلم ،مديــر شــبكة رجــال وصنــاع
الســـام التقليدييـــن  -فنلنـــدا.

العلم والعلامء

تحدثـــت ســـعادة رجـــاء ناجـــي
مـــكاوي ســـفيرة المغـــرب لـــدى
الفاتي ــكان فقال ــت :بتضاف ــر العل ــم
العلم ــاء والجه ــود الطيب ــة والنواي ــا
الحســـنة ،يمكننـــا تغييـــر أحـــوال
الن ــاس الصعب ــة ف ــي مناط ــق ع ــدة
م ــن العال ــم .منوه ــة ب ــدور «منت ــدى
تعزيـــز الســـلم فـــي المجتمعـــات
المســـلمة» ،ومـــا يقـــوم بـــه خاصـــة
فـــي ملتقـــاه الســـنوي الخامـــس،
حيـــث يجمـــع األديـــان علـــى
المش ــتركات اإلنس ــانية الت ــي جس ــد
قيمه ــا حل ــف الفض ــول التاريخ ــي.

كمـــا تحـــدث الحاخـــام ديفيـــد
روزن ،فعبـــر عـــن امتنانـــه للشـــيخ
ابــن بيــه علــى جهــوده المباركــة فــي
تعـــاون عقـــاء وحكمـــاء األديـــان.
كمـــا يشـــكر فضـــل الشـــيخ الـــذي
أتــاح «لــي أن أتحــدث باســم اليهــود
ف ــي ه ــذا الملتق ــى العظي ــم» ،ال ــذي
يجمـــع ممثلـــي األديـــان ،وأتباعهـــا
المخلصيـــن.
وقـــال روزن :إن التكنولوجيـــا
أعطتنـــا الكثيـــر ،إال أنهـــا تهددنـــا
بأكثـــر ممـــا أعطتنـــا .فاألســـلحة
النوويـــة والجشـــع والطمـــع كلهـــا
أســـباب صنعتهـــا الحداثـــة بشـــكل
مـــن األشـــكال .مـــا يســـتدعي
التحـــرك ،والعمـــل معـــاً مـــن أجـــل
تعزيـــز عالقـــات التعـــاون المثمـــر
والبنـــاء.
وأضـــاف روزن :إن التعايـــش
والتس ــامح ال ــذي تعم ــل علي ــه دول ــة
اإلم ــارات العربي ــة ،يش ــكل نموذج ـاً،
وبخاصـــة احتضانهـــا مثـــل هـــذه
العالمـــات اإلنســـانية المضيئـــة،
التـــي يمثلهـــا منتـــدى تعزيـــز
الســـلم ،ومشـــروعاته اإلنســـانية.
ولكنـــه اعتبـــر أن الحداثـــة يمكـــن

عقلنتهـــا؛ ألنهـــا أتاحـــت الفرصـــة
لعلمــاء ومفكريــن مــن أمثــال الشــيخ
عبـــداهلل بـــن بيـــه ..لقـــد شـــاهدنا
مـــا أنجـــزه فـــي مراكـــش ومؤتمـــر
واشـــنطن وقوافـــل الســـام .فهـــذا
ه ــو م ــا نحتاج ــه ،ويج ــب أن نعم ــل
عليـــه بشـــكل مشـــترك.

وعد إنساين جديد

إل ــى ذل ــك تح ــدث معال ــي محم ــد
مخت ــار جمع ــة وزي ــر األوق ــاف ف ــي
جمهوريـــة مصـــر فتوجـــه بالشـــكر
لدولـــة اإلمـــارات علـــى رعايتهـــا
ه ــذا الملتق ــى ،ال ــذي يبش ــر بوع ــد
إنســـاني جديـــد ،ســـيتحقق .كمـــا
توجـــه بالشـــكر لمعالـــي الشـــيخ
عبــداهلل بــن بيــه فــي توجيــه منتــدى
تعزيـــز الســـلم؛ إلطـــاق حلـــف
فضـــول عالمـــي جديـــد ،للتحالـــف
بي ــن األدي ــان ،م ــن أج ــل االنتص ــار
لإلنســـان فـــي كل زمـــان ومـــكان.
وقـــال معاليـــه :إن مقاربـــة فقـــه
المعاه ــدات والعق ــود ف ــي اإلس ــام
بأبســـط الصـــور ،تؤكـــد مـــن دون
أدنــى شــك ،حــرص الديــن الحنيــف
علــى البعــد اإلنســاني فــي العالقــات
م ــع اآلخ ــر المختل ــف عقدي ـاً وإثني ـاً
وعرقيـــاً .والشـــواهد علـــى ذلـــك
كثيـــرة ومتعـــددة فـــي محطـــات
مضيئــة مــن تاريــخ اإلســام .بدأهــا
الرســول الكريــم  بوثيقــة المدينــة
المنـــورة ،التـــي تشـــكل نموذجـــاً
إنســـانياً متقدمـــاً  -حتـــى زمننـــا
الراهـــن  -للمواطنـــة التعاقديـــة،
المكتملـــة الشـــروط األخالقيـــة
والدينيـــة ،الحكمـــة فـــي العالقـــات
بيـــن البشـــر.

تجارب إنسانية

وكانـــت فعاليـــات اليـــوم األول
بـــدأت بجلســـة صباحيـــة تحـــت
عنـــوان «نحـــو حلـــف فضـــول
جديـــد» ،فتحـــدث الحاخـــام

جمعة :فقه العقود والمعاهدات راسخ
إسالميًا ونموذجه صحيفة المدينة
البرفســـور روفيـــن فايرســـتون
أســـتاذ ريجنشـــتاين المتخصـــص
فــي اليهوديــة فــي العصــور الوســطى
واإلســـام فـــي كليـــة االتحـــاد
العبريـــة -الواليـــات المتحـــدة،
فع ــرض تجرب ــة اليه ــود م ــن حي ــث
الحقــوق فــي التاريــخ ،فالحــظ أنهــم
كانـــوا يفتقـــدون أبســـط حقوقهـــم
ف ــي العه ــد المس ــيحي؛ بعك ــس م ــا
كانـــت عليـــه أحوالهـــم فـــي العهـــد
اإلســـامي .مؤكـــداً أنهـــم اليـــوم
يمارس ــون االضطه ــاد ال ــذي م ــورس
عليهـــم فـــي العصـــور الوســـطى.

مراجعة الذات

وتحدثـــت دبـــورة فايكـــس
مديـــرة المعهـــد الدولـــي لألديـــان
والدبلوماســية  -الواليــات المتحــدة،
فالحظــت أنهــا ليســت عالمــة بقــدر

م ــا ه ــي متحدث ــة ،ت ــود أن يس ــتمع
إليهـــا المســـلمون وغيرهـــم؛ ألن
تجربتهـــا مدعـــاة للتأمـــل وإعـــادة
النظــر فــي «مســلماتنا التــي نكونهــا
عــن األخــر» .وعرضــت ســيرتها فــي
االنغـــاق والتعصـــب االنغليكانـــي،
وكيـــف أدركـــت ضـــرورة المراجعـــة
الذاتي ــة؛ بع ــد أن ش ــعرت بض ــرورة
التعبيــر عــن نفســها بصــدق وجــرأة.
وقالـــت :إن اإلنســـان يصنـــع
مشـــاكله بنفســـه ،خاصـــة عندمـــا
يبتعـــد عـــن اآلخريـــن بضغـــط
تص ــورات ذهني ــة مش ــوهة ومغلوط ــة
فـــي الغالـــب ،ولـــو أنـــه يستكشـــف
األمـــر بنفســـه لمـــا حصلـــت هـــذه
القطيعـــة مـــع اآلخريـــن.
وتطرقـــت فايكـــس إلـــى أهميـــة
حلـــف الفضـــول التـــي يفتـــرض
أن نبحـــث خارطـــة طريـــق لعملـــه

فـــي المرحلـــة المقبلـــة .معتبـــرة
أن القيـــم المشـــتركة ،واالهتمـــام
الت ــي نتب ــادل االهتم ــام به ــا كثي ــرة،
ً
فمثـــا االهتمـــام بقضايـــا البيئـــة
جميعن ــا معني ــون به ــا .كذل ــك القي ــم
الكب ــرى ال خ ــاف حوله ــا بي ــن بن ــي
اإلنســـان .مـــا يســـتدعي الشـــراكة
الحقيقي ــة للتص ــدي لمش ــكلة الفق ــر
أو الج ــوع وغي ــر ذل ــك م ــن األف ــكار
والمشـــروعات التـــي تعلمتهـــا
مـــن خـــال اقترابهـــا مـــن الشـــيخ
ابـــن بيـــه فـــي واشـــنطن .وختمـــت
فايكـــس بالتشـــديد علـــى أهميـــة
وم ــدى الحاج ــة الماس ــة إل ــى حل ــف
الفضـــول ،واالســـتثمار بقيمـــه،
فه ــو م ــن أول أولوياتن ــا األخالقي ــة
والدينيـــة فـــي هـــذه المرحلـــة.
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الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي
قـــال للصحابـــة أفشـــوا الســـام
بينكــم ،فهــي أســس إنســانية أرســى
قواعده ــا النب ــي وعلين ــا أن نتأس ــى
بـــه فهـــو قدوتنـــا ومعلمنـــا.

العقد والعهد

يوسف :احترام كرامة اإلنسان جزء ال
يتجزأ من الحرمة الدينية
إميان ومنهج

كذلـــك تحـــدث الشـــيخ حمـــزة
يوســـف نائـــب رئيـــس «منتـــدى
تعزيـــز الســـلم فـــي المجتمعـــات
المســـلمة» ،فالحـــظ أنـــه التقـــى
الش ــيخ اب ــن بي ــه ع ــام  ،84وكان أول
مــا ســمعه يتحــدث بــه ،عــن التلــوث
البيئـــي ،فاســـتغربت األمـــر ،وكان
يمثـــل لـــي أول عالـــم مســـلم يهتـــم
به ــذا الموض ــوع .ث ــم التقي ــت هن ــا
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة الشــيخ
زاي ــد ب ــن س ــلطان آل نهي ــان رحم ــه،
وس ــمعت من ــه أيض ـاً م ــا أدهش ــني..
وحقيق ــة األم ــر أن الش ــيخ اب ــن بي ــه
"يجس ــد ف ــي منهج ــه م ــا يؤم ــن ب ــه،
وربانـــي علـــى هـــذا .فلـــم أســـمعه
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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يتحـــدث بســـوء تجـــاه أي ديـــن
أو طـــرف أو شـــخص .هـــو دائـــم
االهتمـــام باألفـــكار .لذلـــك كان
يجتمـــع مـــع جميـــع النـــاس مـــن
مختل ــف األدي ــان بس ــامة طوي ــة ال
نظيـــر لهـــا".
وتن ــاول موض ــوع حل ــف الفض ــول،
منوهـاً إلــى أنــه ربمــا لــه نظائــر مــن
األديـــان أو الثقافـــات األخـــرى ،إال
أن ــه متف ــرد بخصوصيت ــه اإلنس ــانية
المج ــردة ،بعي ــداً ع ــن أي خلفي ــات
معتقديـــة أو عرقيـــة .والرســـول
الكري ــم عندم ــا أق ــره ،إنم ــا ه ــو كان
يس ــجل مرحل ــة جدي ــدة ف ــي تاري ــخ
المواطنـــة بالمدينـــة تعايـــش مـــع
مكوناتهـــا اإلثنيـــة بصـــورة راقيـــة،
تجم ــع البع ــد الحقوق ــي واألخالق ــي
ب ــروح إنس ــانية مدهش ــة.
وقـــال الشـــيخ حمـــزة :علـــى

الرغـــم ممـــا كان يحيـــط بالعـــرب.
فهنـــاك الفـــرس والرومـــان ،إال
أن الرســـول الكريـــم شـــارك فـــي
نهج ــه للتوص ــل إل ــى مجتم ــع مدن ــي
متكافـــل متضامـــن؛ بغـــض النظـــر
عـــن الهويـــات الدينيـــة والعرقيـــة.
وكان م ــن أه ــم م ــا يدع ــو إلي ــه ف ــي
مس ــيرته ،إفش ــاء الس ــام ،وإطع ــام
الطعـــام .وهـــذا مـــا نمضـــي عليـــه
ف ــي منت ــدى تعزي ــز الس ــلم؛ بقي ــادة
الشـــيخ ابـــن بيـــه.
وختــم الشــيخ حمــزة يوســف بــأن
حلـــف الفضـــول وإن كان قـــد أتـــى
مـــن خـــارج المنظومـــة اإلســـامية
إال أن هنـــاك قواســـم مشـــتركة
تجمـــع كافـــة األديـــان ،وعلينـــا أن
نرفـــع الجهـــل بالعلـــم والحلـــم ،وأن
أول خطـــب النبـــي فـــي المدينـــة
كان ــت ح ــول مح ــور الس ــام حي ــث

كمــا تحــدث فــي الجلســة ســماحة
الشــيخ محمــد المختــار ولــد أمبالــة
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للفتـــوى
والمظالـــم فـــي موريتانيـــا ســـابقاً،
عضـــو مجلـــس أمنـــاء «منتـــدى
تعزيـــز الســـلم فـــي المجتمعـــات
المس ــلمة» .فع ــرض مفاهي ــم العق ــد
والعهــد فــي العربيــة ،قبــل اإلســام.
مؤكـــداً أنهـــا كانـــت ملزمـــة للنـــاس
باعتبارهــا مــن المــروءة أو محاســن
األعم ــال .وأض ــاف اإلس ــام مع ــان
جدي ــدة ومع ــززة بق ــول اهلل تعال ــى:
﴿أوف ــوا بعه ــد اهلل﴾ .وأن الرســـول
 عندم ــا اتف ــق م ــع قري ــش عل ــى
أن ال يســـتقبل منهـــم أحـــد يأتيـــه
مســـلماً؛ بـــل يـــرده إليهـــم .التـــزم
بعهـــده ،ولمـــا قيـــل لـــه يـــا رســـول
اهلل كي ــف أع ــود وأن ــا مس ــلم ،ق ــال
لــه :أنــا ال أخيــس بالعهــد ،فاحفــظ
إســـامك فـــي صـــدرك إلـــى أن
يفـــرج اهلل عنـــك .ولذلـــك قامـــت
دول ــة المدين ــة بالعه ــود والمواثي ــق.
وربمـــا تشـــكل صحيفـــة المدينـــة
المحطــة األهــم مــن احتــرام العهــود
والمواثي ــق ف ــي الدول ــة اإلس ــامية؛
ألنه ــا نقل ــت المجتم ــع المدن ــي م ــن
نظ ــام القبيل ــة إل ــى نظ ــام األم ــة.

الجلسة الثالثة

فـــي الجلســـة الثالثـــة ،التـــي
عقـــدت تحـــت عنـــوان« :حلـــف
الفضـــول :رؤيـــة راهنـــة» ،تحـــدث
الدكتــور محمــد ولــد أحظانــا األميــن
العـــام التحـــاد الكتـــاب واألدبـــاء
الموريتانييـــن ،فتنـــاول األســـس
التـــي يفتـــرض أن يقـــوم عليهـــا
حل ــف الفض ــول راهن ـاً؛ س ــواء عل ــى
مســـتوى المنظومـــة األخالقيـــة أم

عل ــى مس ــتوى المنظومي ــة القانوني ــة
والحقوقي ــة .ولذل ــك رأى أن فرص ــة
تبـــادل الخبـــرات باالطـــاع علـــى
التجـــارب اإلنســـانية األخـــرى ،قـــد
ترش ــدنا إل ــى مخرج ــات يكت ــب ل ــه
النج ــاح ف ــي التطبي ــق والممارس ــة.
ومـــع ذلـــك عـــرض مقاربـــة عـــن
نشـــأة حلـــف الفضـــول التاريخـــي،
معتبـــراً أن أولـــى موجبـــات قيامـــه
كانـــت اجتماعيـــة .مالحظـــاً أنـــه
الوض ــع االجتماع ــي ف ــي مك ــة كان
ً
مخلخـــا ،خاصـــة بعـــد حـــروب
ونزاعـــات ،هـــددت االســـتقرار
وهـــدرت الحقـــوق ،فانتفضـــت
عصب ــة م ــن أهله ــا للوق ــوف بوج ــه
هـــذه التحـــوالت .وفـــي الســـياق
ج ــاءت األهمي ــة الثاني ــة ف ــي قي ــام
الحل ــف ،الت ــي تق ــوم عل ــى «التوثي ــق
العقـــدي» ،أي عقـــد ملـــزم يحفـــظ
األمــن واالســتقرار ويحمــي الحقــوق
ويضمـــن الحريـــات.

مفاهيم وقيم الفضول

وعقـــدت فـــي اليـــوم الثالـــث
خمـــس ورش لعـــرض تجـــارب
بعــض المؤسســات فــي نشــر ثقافــة
الس ــام ،وإطع ــام الطع ــام ،حس ــبما
يرمـــي الملتقـــى مـــن وراء تشـــكيل
حلـــف الفضـــول العالمـــي بيـــن
األدي ــان ،فترأس ــت الورش ــة األول ــى
البارونــة بــوال الديــن عض ــو مجل ــس
اللــوردات البريطانــي ،وشــارك فيهــا
ســـعادة الدكتـــور فيصـــل بـــن عبـــد
الرحمـــن بـــن معمـــر األميـــن العـــام
لمركـــز الملـــك عبـــداهلل بـــن عبـــد
العزي ــز العالم ــي للح ــوار بي ــن أتب ــاع
األديـــان ،الـــذي أكـــد أن الحـــوار
بيـــن أتبـــاع الديانـــات والثقافـــات
ه ــو الطري ــق لتج ــاوز كل العقب ــات،
مضيف ـاً :دعونــا نبنــي الجســور بيــن
البشــرية .دعونــا نعمــل معـاً لتجــاوز
كل العوائ ــق ،فالح ــوار ه ــو الوس ــيلة
الوحيــدة .ويمكــن لألديــان أن تلعــب
الـــدور األبـــرز فـــي هـــذا المجـــال.

أمبالة :صحيفة المدينة نقلت المجتمع
المدني من نظام القبيلة إلى نظام األمة
لذلـــك يتعيـــن علينـــا أن تكـــون
جمي ــع أعمالن ــا بالتش ــاور والنق ــاش
فيم ــا بينن ــا ،وم ــن ث ــم ننطل ــق عل ــى
أرض الواقـــع لمواجهـــة مشـــكالت
الكراهيـــة.
ثــم تحدثــت الســيدة كــوش نيوانــو
رئيـــس مؤسســـة ريشـــو كـــوزاي
كاي -اليابـــان فقالـــت :إنهـــارئيســـة الطائفـــة «ريشـــو كـــوزاي»
الياباني ــة ،وأن جده ــا ه ــو مؤس ــس
هـــذه الجمعيـــة ،وأنـــه بعـــد لقائـــه
ببابـــا الفاتيـــكان شـــعر بالغضـــب
مـــن نفســـه ،عندمـــا ســـأله البابـــا
مـــاذا تقدمـــون مـــن مســـاعدات
للمحتاجيــن ،فلذلــك أســس منظمــة
"تحال ــف أدي ــان م ــن أج ــل الس ــام"،
وأصدرن ــا وثيق ــة ع ــام  1970تن ــص
بوض ــوح أنن ــا نح ــن رج ــال وس ــيدات
متدين ــون ،نعت ــرف بأنن ــا خُ َّن ــا قيمن ــا

الديني ــة ،وأن الدي ــن ل ــم يفش ــل ف ــي
وق ــف الكراهي ــة ،وإنم ــا نح ــن م ــن
فش ــل ف ــي ذل ــك.
وتابعـــت :ال يكفـــي أن نقـــوم
بتطويـــر مؤسســـاتنا واالجتهـــاد
ف ــي م ــد ي ــد الع ــون ،وإنم ــا يتعي ــن
علين ــا أيضـ ـاً التع ــاون م ــع األدي ــان
األخـــرى .وأنـــا هنـــا مـــن هـــذا
الموقـــع أقـــول للمســـلمين؛ مـــن
خـــال معالـــي الشـــيخ عبـــد اهلل
بـــن بيـــه ،الـــذي جمعنـــا فـــي هـــذا
الملتق ــى العظي ــم :نح ــن نم ــد الي ــد
لك ــم للتع ــاون مع ـاً ..نح ــن جاه ــزون
للعم ــل معك ــم عل ــى كل المس ــتويات.
ولنــا دور بســيط فــي إطعــام الطعــام
كم ــا تدع ــون ،وتقدي ــم المس ــاعدات
فـــي ســـوريا والســـودان وميانمـــار
ومناطـــق أخـــرى مـــن العالـــم.
كذل ــك تحدث ــت الس ــيدة س ــيمونا

كروســـياني مســـؤولة الشـــؤون
السياســـية لمكتـــب منـــع اإلبـــادة
الجماعيـــة ومســـؤولية الحمايـــة
ف ــي األم ــم المتح ــدة  -األرجنتي ــن،
وعرضـــت تجربتهـــا الطويلـــة مـــع
منظمـــة األمـــم المتحـــدة ،ومـــع
مكتـــب الحمايـــة منـــذ .2008
وقدمــت تعريف ـاً للتضامــن العالمــي،
فقالـــت :ليـــس التضامـــن محاولـــة
للبعـــد عـــن القلـــق ســـوياً ،وإنمـــا
هـــو محاولـــة للتعـــاون ومســـاعدة
جميـــع البشـــر مـــن دون تمييـــز؛
االجتماعـــي
التضامـــن
ألن
حســـب التعريفيـــن العلمانـــي أو
الدين ــي إنم ــا ه ــو يتعل ــق بالكرام ــة
اإلنســـانية ،وهـــو فـــي الحاليـــن
يشـــكل قـــوة جامعـــة .مؤكـــدة أن
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الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي

نيوانو :نحن مند اليد للشيخ ابن
بيه للتعاون معاً والعمل عىل كل
املستويات
الجمي ــع معني ــون باألم ــر ،وأن ذل ــك
يتعلـــق بحـــس المســـؤولية .وعلينـــا
االنتبـــاه إلـــى أن التضامـــن هـــو
مجموع ــة م ــن الدوائ ــر المتداخل ــة
موحـــدة المركـــز .ولكنـــه يتمحـــور
بشـــكل رئيـــس حـــول الكرامـــة
اإلنســانية ،وعلــى تأكيــد اســتقاللية
الـــدول ،وضـــرورة التأكيـــد علـــى
التعـــاون بيـــن الشـــمال والجنـــوب،
وبيـــن الجنـــوب .هـــذا مـــا نســـميه
التضامـــن العالمـــي مـــن خـــال
تقديــم مقاربــات؛ لتحســين العالقــة
بيـــن البشـــر.

نحو حلف فضول جديد

فـــي الورشـــة الثانيـــة التـــي
عقـــدت برئاســـة ســـعادة محمـــد
ســـعيد النيـــادي المديـــر العـــام
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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للهيئ ــة العام ــة للش ــؤون اإلس ــامية
واألوقـــاف  -اإلمـــارات العربيـــة
المتح ــدة ،وتناول ــت موض ــوع «نح ــو
حلـــف فضـــول جديـــد  -فرصـــة
للســـلم العالمـــي» ،تحـــدث فـــي
البدايــة الســيدة كاثريــن لــور مديــرة
العالقــات بيــن األديــان فــي الكنيســة
اللوثريـــة االنجيليـــة فـــي الواليـــات
المتحـــدة .فعرضـــت تجـــارب عـــدة
م ــرت به ــا ،إال أنه ــا نوه ــت بحقيق ــة
فرحته ــا ورس ــوخ قناعته ــا بض ــرورة
الحـــوار والتواصـــل مـــع اآلخريـــن
مـــن مختلـــف األديـــان .وأوضحـــت
أنه ــا ل ــم تك ــن تعتق ــد أنه ــا س ــتجد
شـــركاء بهـــذا الحجـــم ويعملـــون
بهـــذا الزخـــم ،فالشـــكر لمعالـــي
الشـــيخ عبـــداهلل بـــن بيـــه وجميـــع
المشـــاركين فـــي هـــذا الملتقـــى.
مشـــددة علـــى ضـــرورة مواصلـــة

يوسف :حلف الفضول يجمع البعد
الحقوقي واألخالقي بروح إنسانية
مدهشة
هــذا الجهــد للوصــول إلــى التحالــف
المأمــول أو المنشــود مــن وراء هــذا
الملتقـــى؛ إذ ال خيـــارات أخـــرى
أمامنـــا لوقـــف زحـــف الكراهيـــة
المستشـــرية فـــي هـــذه المرحلـــة
الصعبـــة مـــن تاريـــخ البشـــرية.
بـــدوره الشـــيخ حمـــزة يوســـف
نائ ــب رئي ــس «منت ــدى تعزي ــز الس ــلم
ف ــي المجتمع ــات المس ــلمة» ،رئي ــس
كلي ــة الزيتون ــة ،تح ــدث ع ــن تجرب ــة
عايشـــها ،تحكـــي قصـــة مطـــور
أعم ــال مس ــلم اش ــترى قطع ــة أرض
قائم ــة عليه ــا مبن ــى بصلي ــب كبي ــر؛
لتنفيــذ بعــض المشــاريع ،ولمــا علــم
ســـكان المنطقـــة ،حـــاول بعضهـــم
االحتجـــاج ،فـــكان رد القائميـــن
علـــى األمـــور البلديـــة والدينيـــة
فـــي المنطقـــة ،أنـــه ال مجـــال
لالعتــراض ،فبادرهــم المطــور بأنــه

ســيبقي علــى الصليــب كمــا هــو؛ بــل
س ــيعمل عل ــى تزيين ــه ،فم ــا كان م ــن
المحتجيـــن إال االعتـــذار .وهكـــذا
تكـــون نتائـــج الحـــوار العقالنـــي
والعمـــل بوحـــي القيـــم الدينيـــة
واألخالقي ــة .واس ــتخلص أن الن ــاس
ل ــو احتكم ــت للعق ــل لتفاهم ــوا عل ــى
كل مـــا يتعلـــق بشـــؤون دنياهـــم.
وال حـــظ اســـتناداً إلـــى تجربتـــه
الش ــخصية ف ــي كلي ــة الزيتون ــة أن ــه
يبــذل الجهــد الكافــي لتعليــم الديــن،
فه ــذا أم ــر مه ــم للغاي ــة .وأن جمي ــع
األدي ــان؛ بم ــا في ــه اإلس ــام ،وه ــو
مـــا نـــص عليـــه القـــرآن الكريـــم
صراحـــة ،أن كرامـــة اإلنســـان
مقدمـــة علـــى كرامـــة الكتـــاب.
وه ــو أم ــر ثاب ــت ف ــي جمي ــع الكت ــب
والنص ــوص الديني ــة .ودع ــا يوس ــف
إلــى احتــرام الديانــات والمعتقــدات

سيلرز :الحوار هو األساس يف
العالقات السليمة بني البرش وتعليم
قيم الفضيلة يكون أجياالً متسامحة
عل ــى تعدده ــا واختالفه ــا .مالحظ ـاً
أن ــه م ــن جمي ــل العربي ــة( ،أي لغ ــة
القــرآن الكريــم) تفســر معنــى كلمــة
احتــرام بأنهــا مشــتقة مــن الحرمــة.
م ــا يعن ــي أن احت ــرام اإلنس ــان ج ــزء
ال يتجــزأ مــن الحرمــة الدينيــة وفــي
ه ــذا الس ــياق م ــن المه ــم أن نتذك ــر
مـــا قالـــه أحـــد علمـــاء المتحـــدة،
بأننـــا نعيـــش فـــي أفضـــل عصـــور
التاريـــخ .لذلـــك علينـــا أن نتحلـــى
باإليجابيـــة ،وأن نعمـــل معـــاً علـــى
االنفتـــاح بأريحيـــة علـــى اآلخريـــن
المختلفيـــن ومســـاعدتهم إن
اســـتطعنا إلـــى ذلـــك ســـبي ً
ال.
أمـــا الدكتـــور روبيـــرت ســـيلرز
رئي ــس برلم ــان األدي ــان العالمي ــة -
الوالي ــات المتح ــدة ،فق ــال أواص ــل
مــن حيــث انتهــى الزمــاء؛ ألننــي ال
أريــد أن أكــرر مــا قالــوه ،مــع التأكيــد

علــى كل مــا قالــوه ،والتشــديد علــى
أن الحـــوار هـــو األســـاس الصلـــب
ّ
فـــي العالقـــات الســـليمة بيـــن
وأن تعليـــم قيـــم الفضيلـــة
البشـــرّ ،
ف ــي الم ــدارس يس ــاهم ف ــي تكوي ــن
أجيــال متســامحة .ويجــب علينــا أن
تتعل ــم قب ــل أن يمض ــي الوق ــت؟ وأن
نتعل ــم كي ــف نخ ــاف م ــن الش ــريرين،
ونتعلـــم كيـــف نحـــب اآلخريـــن.
منوهـاً أن ذلــك مــن أغنيــة فــي فيلــم
عـــن مضمـــون التســـامح وأهميـــة
اســـتغالل قبـــل فـــوات اآلوان.
مؤك ــداً أنن ــا مطالب ــون عندم ــا نع ــود
إل ــى أوطانن ــا بالتأم ــل للتوص ــل إل ــى
أفض ــل وس ــيلة لتحقي ــق ذل ــك.

الهجرة والحامية
والضيافة

أمـــا الورشـــة الثالثـــة فتناولـــت

خان :يجب إرشاك املرأة يف وسائل
مواجهة العنف لدورها الفاعل يف
التغيري اإليجايب
موضـــوع «الهجـــرة والحمايـــة
والضيافـــة» ،وعقـــدت برئاســـة
الدكتـــور عبـــد الســـام داوود
العب ــادي ،أمي ــن ع ــام مجم ــع الفق ــه
اإلســامي الدولــي بجــدة -المملكــة
العربي ــة الس ــعودية .وتح ــدث فيه ــا
كل م ــن فضيل ــة مصطف ــى س ــيرتش
عض ــو مجل ــس أمن ــاء منت ــدى تعزي ــز
الســـلم ،مفتـــي البوســـنة الســـابق،
والدكت ــورة نزه ــة الزبي ــري أس ــتاذة
الســـاميات المقارنـــة :اللغـــات
والحضـــارات بجامعـــة ابـــن زهـــر
المملكـــة المغربيـــة ،والدكتـــور
إبراهيـــم مشـــروح مديـــر تحريـــر
مجلـــة «الســـلم» ،منتـــدى تعزيـــز
الس ــلم ف ــي المجتمع ــات المس ــلمة-
المملكـــة المغربيـــة ،والدكتـــورة
أمين ــة حت ــى مدي ــرة مرك ــز الح ــوار
والعمـــل  -باكســـتان.

فـــي حيـــن تناولـــت الورشـــة
الرابعـــة موضـــوع «الـــدور القيـــادي
للمـــرأة فـــي بنـــاء مجتمعـــات
المواطنـــة الشـــاملة» .وعقـــدت
برئاســة الســيدة نايــرة حــق المديــرة
التنفيذيـــة لمؤسســـة ابـــن ســـينا -
الواليـــات المتحـــدة .وتحـــدث فـــي
ه ــذه الجلس ــة الدكت ــورة من ــال عم ــر
المدي ــرة التنفيذي ــة لمنظم ــة «عب ــر
الخطـــوط الحمـــراء»  -الدولـــة.
والســـيدة إلـــواد إلمـــان مديـــرة
برام ــج ف ــي مرك ــز إلم ــان للس ــام
وحقـــوق اإلنســـان الصومـــال -
كنـــدا ،والدكتـــورة بيســـا إســـماعيل
محاضـــرة بكليـــة الدراســـات
اإلســـامية بريســـتينا -كوســـوفو.
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الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي

ُ
حشد الطاقات لتشكيل جبـهـــــــة عالمية من أجل صناعة ثقافة السالم
المنتدى ُي
باألســـاس معنـــى ونشـــاط إيجابـــي
تمامـ ـاً ،وحس ــب قول ــه يؤك ــد كري ــج
لطالب ــه دائم ــا أن للتعددي ــة مح ــاور
منه ــا:
الح ــوار :وقـــد رأى أن الحـــوار
ه ــو ف ــن الجل ــوس م ــع اآلخري ــن م ــن
أج ــل خل ــق نق ــاش إيجاب ــي وفع ــال
مؤك ــداً أن ــه حي ــن تجي ــد ف ــن التعل ــم
مـــن اآلخـــر وتعليمـــه حينهـــا تبـــدأ
عملي ــة إنش ــاء الجس ــور
تغيي ــر الواق ــع :مـــن المحـــاور
األخــرى التــي أكــد عليهــا كريــج هــو
ض ــرورة س ــعينا نح ــو تغيي ــر الواق ــع
وبنـــاء دولـــة مدنيـــة تقبـــل التعـــدد
مشــيرا إلــى مــا فعلــه النبــي محمــد
 حيـــن ســـاوى بيـــن الجميـــع
وأطلــق حريــة العبــادة وحقــق العــدل
واألمـــان لســـكان المدينـــة.

أكذوبة صدام الحضارات:

أمـــا ورشـــة «العهـــود والمواثيـــق
والدولـــة الوطنيـــة» والتـــي أدارهـــا
ببراع ــة ش ــاهد مال ــك وزي ــر الع ــدل
الســـابق  -المملكـــة المتحـــدة،
فقـــد أجمـــع المشـــاركون علـــى
أن تعام ــل الرس ــول الكري ــم محم ــد
 م ــع اآلخ ــر ،وتأسيس ــه لمجتم ــع
المدينـــة المتعـــدد ،وتأكيـــده دائمـــاً
علـــى فضـــل حســـن الخلـــق هـــي
ثوابــت أصيلــة وجســور مهمــة يجــب
علـــى مســـلمي العصـــر الحالـــي
العبـــور عليهـــا باتجـــاه تعايـــش،
وتع ــدد عالم ــي جدي ــد ،يندم ــج في ــه
الجمي ــع اندماجـ ـاً إيجابيـ ـاً يتج ــاوز
مجـــرد التســـامح مـــع اآلخـــر وهـــو
المعنـــى الـــذى قـــد ينطـــوي علـــى
جان ــب م ــا س ــلبي  -حس ــب كري ــج
كونس ــدين  -إل ــى التع ــدد بمفهوم ــه
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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كريج كونسيدين:

ال ميكن ألية رسدية
عاملية أن تكتمل إال
مبشاركة الرسدية
املسلمة

غليون إمباه:

نحتاج اآلن إىل
توحيد رسالة السالم
واألمن إيل كافة
املجتمعات،

اإليجاب ــي حي ــث القب ــول واالندم ــاج
والتفاعـــل.
«التعدديـــة الدينيـــة مفهـــوم
يختل ــف كثي ــراً ع ــن معن ــى ومفه ــوم
التســـامح الدينـــي؛ هاتـــان فكرتـــان
مختلفتـــان تمامـــا ويجـــب االنتبـــاه
لالختـــاف بينهمـــا» ،هكـــذا
بـــدأ الدكتـــور كريـــج كونســـيدين
المتخصـــص فـــي علـــم االجتمـــاع
بجامعــة رايــس  -الواليــات المتحــدة
األمريكي ــة كلمت ــه الت ــي ش ــارك به ــا
ف ــى ورش ــة العم ــل األول ــي  /العه ــود
والمواثي ــق والدول ــة الوطني ــة ،وق ــد
ش ــرح مقص ــده مفس ــراً :أن ــت حي ــن
تســـامح المختلـــف معـــك دينيـــاً
تعت ــرف ضمنيـ ـاً ب ــأن هن ــاك ش ــيء
مـــا ســـلبي وغيـــر مناســـب ترغـــب
ف ــى التس ــامح مع ــه والتغاض ــي عن ــه
بينمــا مفهــوم التعدديــة الدينيــة هــو

توقـــف كونســـيدين أيضـــا أمـــام
زيـــف مقولـــة صـــدام الحضـــارات
والصـــراع المزعـــوم بيـــن العالـــم
ً
قائـــا :ال
اإلســـامي والمســـيحي
يمكـــن أليـــة ســـردية عالميـــة أن
تكتمـــل إال بمشـــاركة الســـردية
المســـلمة  ،كمـــا أكـــد فـــى ختـــام
كلمتـــه علـــى أن أقـــوى أداة لتعليـــم
البشـــر هـــي التجربـــة اإلنســـانية.

تجنب الحروب

ومـــن جانبـــه قـــال الدكتـــور
غليـــون إمبـــاه أســـتاذ الفلســـفة
بجامعـــة ستراســـبورغ  -فرنســـا:
يحتـــاج العالـــم اليـــوم إلـــى توحيـــد
دعـــوة األمـــن والســـام إلـــى كافـــة
المجتمعـــات  ،وعلـــى دول العالـــم
كافــة أن تتوقــف فــورا عــن االنــزالق
إل ــى الح ــروب والنزاع ــات  -توق ــف
إمبـــاه أمـــام اجتمـــاع قـــادة العالـــم

بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة
للتوقيـــع علـــى اتفاقيـــة تمنـــح
جميـــع النـــاس حقهـــم وحريتهـــم
فـــى ممارســـة طقوســـهم الدينيـــة
الفت ــا أن تل ــك االتفاقي ــة ه ــى الت ــي
أسس ــت لحي ــاة آمن ــة ديني ــا لجمي ــع
المهاجريـــن مـــن جميـــع البـــاد
ألوروبـــا ثـــم تســـاءل إمبـــاه عـــن
معنـــى العدالـــة ؟
ورأى فـــى إجابتـــه أن يحيـــا
ش ــخص م ــا ف ــي أم ــن وس ــام الفت ـاً
إلــى أن اليهــود اليــوم يــرون أن تلــك
القيمـــة أهدرهـــا المســـلمون فـــي
حقبتنـــا التاريخيـــة التـــي نحياهـــا،
يق ــول غلي ــون ه ــذا م ــن واق ــع عمل ــه
كثيـــرا أوروبـــا فـــي الكثيـــر مـــن
األم ــور المش ــتركة بي ــن المس ــلمين
واليهـــود ،وختـــم كالمـــه بالتأكيـــد
علـــى ضـــرورة توفيـــر الضمانـــة
الكافي ــة م ــن القواني ــن الت ــي تحق ــق
تلـــك العدالـــة.

الخري واملعروف ىف
كلمة عبد الحميد عشاق

«البـــد أن يشـــعر المجتمـــع
بالمـــأزق» ،هكـــذا يـــرى الدكتـــور
عبــد الحميــد عشــاق المنســق العــام
لموســـوعة الســـلم فـــي اإلســـام
األم ــر وق ــد ج ــاءت كلمت ــه متلبس ــة
بــروح التصــوف؛ فأشــار إلــى مــا رآه
خلــا فــي منظومــة الحــق والواجــب
فــي المجتمــع؛ وفســر ذلــك بســيطرة
الفردانيـــة والمصلحـــة الشـــخصية
عل ــى الجماعي ــة والمصلح ــة العام ــة
حي ــث ب ــدت طائف ــة مهموم ــة بطل ــب
الحـــق والتغاضـــي عـــن الواجـــب
قـــال أيضـــاً :إن كوكبنـــا مريـــض
اآلن حي ــث تتس ــارع نس ــب البطال ــة
والفق ــر واللج ــوء وتزاي ــد الهج ــرات
ويتنامـــى العنـــف والعنـــف المضـــاد

وصـــار الـــكل يتحـــدث عـــن فشـــل
المشـــروع الحضـــاري التنمـــوي
ً
قائـــا :هنـــا
العالمـــي ،وأضـــاف
يجـــب فـــوراً أن نســـعى جميعـــاً
لتأس ــيس وتطبي ــق مش ــروع الخي ــر
والمع ــروف ،ق ــال أيض ـاً :إن انبع ــاث
الضميـــر العالمـــي الجماعـــي
يمهـــد النبثـــاث مجتمـــع الخيـــر
واألخـــاق بشـــرط بنـــاء اإلرادة
العامـــة للمجتمـــع واجتمـــاع إرادات
المجتمعـــات كلهـــا علـــى شـــيء
واح ــد ،حي ــث وصل ــت البش ــرية اآلن
إلـــى تقـــدم تقنـــي رهيـــب يدفعهـــا
نحـــو التدميـــر الذاتـــي.
رأى عشـــاق أيضـــاً أن المجتمـــع
بنـــاء معقـــد ،وأن الحفـــاظ علـــى
تماس ــكه واس ــتمراره الب ــد أن يأت ــي
م ــن حف ــظ ه ــذا التماس ــك وربط ــه
بقي ــم المجتم ــع المش ــتركة بالخي ــر

عبد الحميد عشاق:

«إن انبعاث الضمري
الجامعي العاملي
رضورة ملحة اآلن
واإلرساع بالعمل
عىل التسامي
وتأسيس مجتمع
الخري واملعروف هو
طريق الخالص»

العـــام لينشـــأ مجتمـــع يســـتوعب
قيمـــة التضامـــن ،تحـــدث أيضـــاً
عشـــاق عمـــا أســـماه التنظيـــم
الذاتـــي وهـــي الثقافـــة التـــي يـــرى
أنهـــا توافـــق المقصـــد التشـــريعي،
المتجســـد فـــي إصـــاح وتنظيـــم
العالـــم الفتـــاً إلـــى مقولـــة خيـــر
الدي ــن التونس ــي« :التنظي ــم أس ــاس
متيــن النتظــام نظــام الديــن» مؤكــداً
أنــه ال يمكــن انتظــام المجتمــع بغيــر
مؤسســـات قويـــة.
وقبـــل أن يختـــم مداخلتـــه
متحدثـــاً عـــن «التســـامي» خلـــص
عب ــد الحمي ــد عش ــاق إل ــى ض ــرورة:
وحـــدة التصـــور لمفهـــوم الخيـــر
العـــام ،ووضـــوح مضمـــون القيـــم
الــذي يتأســس عليهــا مفهــوم الخيــر
العـــام ،وكذلـــك اإليمـــان بجـــدوى
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الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي

الهجرة والحماية والضيافة
دور المرأة القيادي والشباب واإلعالم في بناء السالم

المؤسســـات االجتماعيـــة لكونهـــا
ترتب ــط ببعضه ــا ف ــي خدم ــة ه ــذا
الخيــر العــام  ،وبهــذه الشــروط فــى
نظ ــر عش ــاق يق ــوم مجتم ــع الخي ــر
العـــام.
وخت ــم متحدثـ ـاً ع ــن «التس ــامي»
باعتبـــاره ضـــرورة ملحـــة ضـــد
القســـوة والالمبـــاالة مؤكـــداً :أن
الخـــروج مـــن النفـــس والتســـامي
عليهـــا والتعاطـــف مـــع اآلخـــر هـــو
الخطـــوة األولـــى ضـــد الفرديـــة
والقطـــب المضـــاد للعنصريـــة،
مذك ــراً بحدي ــث النب ــي الكري ــم :
«ال يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب ألخيــه
مــا يحــب لنفســه» ،والفت ـاً إلــى قــول
يوحنــا« :مــن ال يحــب ال يعــرف اهلل
قــط» وقــول الشــيرازي« :إننــا نتعلــم
ف ــى كت ــاب الح ــب اإلنس ــاني كي ــف
نفســـر مفـــردات الحـــب اإللهـــي».

دستور املدينة املنورة

إن عم ــر ق ــادري رئي ــس مجل ــس
مســـلمي أيرلنـــدا أحـــد الذيـــن
يقومـــون بأعمـــال هامـــة فـــي
أيرلنـــدا مـــن أجـــل المزيـــد مـــن
االندم ــاج والتفاع ــل بي ــن المس ــلمين
والمس ــيحيين هن ــاك ،وم ــن جانب ــه
رأى القــادري فــي كلمتــه :إن أفضــل
طريقــة للتعايــش هــي اســتلهام خلــق
الرســـول وأفعالـــه وكيفيـــة تعاملـــه
مـــع اآلخـــر الفتـــاً إلـــى تأســـيس
الرســـول  مجتمعـــاً متعـــدداً
فـــي المدينـــة وتأسيســـه لدســـتور
حفـــظ لـــكل المختلفيـــن حقوقهـــم
فـــي حيـــاة آمنـــة وحريـــة عبـــادة،
أش ــار كذل ــك إل ــى تأكي ــد أحادي ــث
الرســـول واآليـــات القرآنيـــة علـــى
قيمــة حســن األخــاق فــى اإلســام
﴿وإنــك لعلــى خلــق عظيــم﴾  -قــرآن
كري ــم« ،أقاربك ــم من ــي مجالس ـ ًا ي ــوم
القيام ــة أحاس ــنكم أخالقـ ـ ًا».
ق ــال أيضـ ـاً :إن دس ــتور المدين ــة
المنـــورة مســـتند هـــام جـــداً،
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وأضـــاف :أنـــا كمســـلم أُســـأل
كثيـــراً مـــن غيـــر المســـلمين هـــذا
الســـؤال :أيـــن المســـلمون الذيـــن
يتحدث ــون ض ــد التط ــرف؟ وأجي ــب
ً
مثـــا بإعـــان
النـــاس وأذ ّكرهـــم
«مراك ــش» ومب ــادرة «كلم ــة س ــواء».
وق ــال الفتــاً :إن بن ــاء الجس ــور ه ــو
الطريـــق الوحيـــد لحـــل مشـــكلتنا
كمســـلمين ،كذلـــك مـــن الضـــروري
بن ــاء التحالف ــات؛ فأبن ــاء الديان ــات
اإلبراهيميــة يحتلــون أكثــر مــن ثلــث
العالـــم ولـــو تحالـــف هـــؤالء لعـــم
الســـام.
وق ــد حك ــى ق ــادري حكايت ــه م ــع
«تومـــي» اليهـــودي العجـــوز الـــذي
نجـــا مـــن المحرقـــة وكان عمـــره
حينمـــا التقـــاه  79عامـــا ،حيـــث
ذكـــر أن اللقـــاء كان فـــي شـــهر
رمضـــان لـــذا كان مـــن الطبيعـــي
عليـــه كمســـلم أن يدعـــو العجـــوز
إلـــى تنـــاول اإلفطـــار فـــى بيتـــه،
وتوق ــف ق ــادر أم ــام دهش ــة العج ــوز
وم ــن ث ــم س ــؤاله :أن ــا يه ــودى فه ــل
تعـــرف ذلـــك؟ قـــال قـــادري :نعـــم

قادري:

أفضل طريقة
للنقاش استلهام
خلق الرسول الكريم
وأفعاله بالتعامل
مع اآلخرين

أع ــرف ،واس ــتمر عم ــر يحك ــى ع ــن
االحتفالي ــة الت ــي جهزه ــا لليه ــودي
حتـــى أن الرجـــل بكـــى فرحـــاً
وتعجبـ ـاً وق ــال :ه ــذه أول م ــرة ف ــي
حياتـــي يدعونـــي مســـلم لبيتـــه.
ل ــم تتوق ــف حكاي ــة ق ــادري عن ــد
هــذا ،بــل توقــف أمــام دهشــة بعــض
المس ــلمين مم ــن حض ــر ،وعتابه ــم
لـــه قائليـــن :أال تعـــرف فلســـطين
ومــا يجــري فيهــا علــى يــد اليهــود؟!
رد قـــادري :حســـب مـــا ذكـــر ،بلـــى
أعـــرف ولكننـــي هنـــا أتعايـــش مـــع

يهـــود آخريـــن؛ فليـــس بالضـــرورة
أن يك ــون كل يه ــودي مس ــؤوالً بذات ــه
عم ــا يح ــدث ف ــي فلس ــطين.
وقــف قــادري كثيــراً فــى مداخلتــه
أيضـــا أمـــام ردود الفعـــل العنيفـــة
ج ــداً م ــن بع ــض المس ــلمين ،ض ــد
مــا رأوه مــن إســاءة للرســول الكريــم
 ،عبـــر مجموعـــة مـــن الرســـوم
الكاريكاتيريـــة ،معلقـــاً بقولـــه:
فـــي هـــذه الحالـــة البـــد أن نتذكـــر
ونســـأل مـــا الـــذى يعرفـــه هـــؤالء
عــن اإلســام؟ ،مؤكــداً أن رد الفعــل
العنيـــف ليـــس هـــو الســـبيل فـــي
ال ــرد ،ألن الغ ــرب يران ــا ويرس ــم لن ــا
ص ــورة عب ــر ه ــذا العن ــف.
وق ــد وص ــف عم ــر ملتق ــى حل ــف
الفضــول بأنــه مبــادرة تاريخيــة فــي
عصرن ــا إلحي ــاء الت ــراث الروح ــي،
وقبـــول التفاعـــل واالندمـــاج مـــع
اآلخري ــن مذك ــرا بأن ــه دائمـ ـاً بع ــد
كل الحـــروب والصراعـــات الكبـــرى
والنزاعــات الدمويــة ينتبــه أشــخاص
لمن ــع ح ــدوث ه ــذا مج ــدداً.

تناولت الورشة الثالثة موضوع
«الهجرة والحماية والضيافة»،
وعقدت برئاسة الدكتور عبد السالم
داوود العبادي ،أمين عام مجمع الفقه
اإلسالمي الدولي بجدة -المملكة
العربية السعودية .وتحدث فيها كل
من فضيلة مصطفى سيرتش عضو
مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم،
مفتي البوسنة السابق ،والدكتور نزهة
الزبيري أستاذة الساميات المقارنة:
اللغات والحضارات بجامعة ابن زهر
المملكة المغربية ،والدكتور إبراهيم
مشروح مدير تحرير مجلة السلم،
منتدى تعزيز السلم في المجتمعات
المسلمة  -المملكة المغربية،
والدكتورة أمينة حتى مديرة مركز
الحوار والعمل  -باكستان.
في حين تناولت الورشة الرابعة
موضوع "الدور القيادي للمرأة في
بناء مجتمعات المواطنة الشاملة".
وعقدت برئاسة السيدة نايرة حق
المديرة التنفيذية لمؤسسة ابن سينا
 الواليات المتحدة .وتحث في هذهالجلسة الدكتورة منال عمر المديرة
التنفيذية لمنظمة «عبر الخطوط
الحمراء»  -الدولة .والسيدة إلواد
إلمان مديرة برامج في مركز إلمان
للسالم وحقوق اإلنسان الصومال
 كندا ،الدكتورة بيسا إسماعيلمحاضرة بكلية الدراسات اإلسالمية
بريستينا -كوسوفو.
وتناولت خاتمة الورش موضوع "
دور وسائل اإلعالم في بناء السالم
 إدارة الصراع والوقاية منه" ،وعقدت برئاسة السيدة عزيزة نايت
سي بها قناة فرنسا  . 24وتحدث
فيها كل من الري روس رئيس
مؤسسة الري روس لالتصاالت -
الواليات المتحدة ،والسيد وليام نيل

مستشار التواصل االستراتيجي-
المملكة المتحدة.

دهشة أممية

أما معالي آدم أنجينغ المستشار
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة،
فقال :لقد تابعنا منتدى تعزيز السلم
منذ انطالقته األولى قبل نحو خمس
سنوات ،وأدهشتنا عزيمة القائمين
عليه؛ سواء بالرعاية واالحتضان الذي
تغدقه دولة اإلمارات العربية ،المعروفة
بمشاريعها اإلنسانية ،أو باإلشراف
عليه وتحديد مساراته ..وال أستغرب،
"فلقد التقيت الشيخ ابن بيه مرات
عدة ،واتفقنا على كل الموضوعات
التي ناقشناها معاً ،فهو رجل له
احترامه في العالم ،وجهوده المشكورة
والمقدرة في تعزيز السلم يعرفها
القاصي والداني .أما جهده اليوم في
تجميع األديان في حلف الفضول للعمل
الجاد والتعاون المخلص في محاربة
الكراهية والتطرف وكل أشكال العنف،
والقضاء على جرائم الحب ،لهي قمة

أنجينغ:
قيم حلف الفضول
تتجاوز برحمتها
العرب واملسلمني
إىل البرشية جمعاء

مؤنسنة جديدة يسجلها في الوعي
العالمي ..نحن في األمم المتحدة
لدينا تقدير خاص لجهود الشيخ ابن
بيه .وأود أن أعلن على المأل أن األمم
المتحدة أعترفت بإعالن مراكش
التاريخي حول حقوق األقليات كوثيقة
رسمية من ضمن وثائق مبادئ وشرعة
حقوق اإلنسان.
والحظ أنجينغ أن مهام ووظائف
حلف الفضول الجديد تتجاوز العالمين
العربي واإلسالمي إلى البشرية
جمعاء؛ كونها تتمحور حول قيم

الفضيلة ونصرة المظلومين ومساعدة
المحتاجين ،وفض ً
ال ذللك فهو يهدف
للدفاع عن الحريات الدينية .مجدداً
ترحيب المنظمة الدولية ومنتدى تعزيز
السلم؛ كشريكين؛ بالعمل مع جميع
المشاركين في هذا الملتقى اإلنساني
العظيم؛ لما فيه خدمة اإلنسانية بكل
أطيافها وألوانها الجميلة من دون
تمييز.
كذلك تحدثت سعادة سارة خان
رئيسة لجنة مكافحة التطرف -
المملكة المتحدة ،فقالت :إن العنف هو
مثال واحد ،على حزمة من الممارسات
الشاذة التي تواجهها المجتمعات
الحديثة ،وأنه ال بد من التعاون
والتكاتف من أجل آفة التطرف ولوثة
الكراهية .مالحظة أن االضطهاد
والعنف يستهدف النساء بدرجة أكبر.
وأنه يجب إشراك المرأة في وسائل
مواجهة العنف ،فهي تملك فاعلية في
التغيير اإليجابي ،وبخاصة في مواجهة
التطرف .وكذلك على مستوى فض
النزاعات .فالمرأة أثبتت حضورها في
الكثير من المحافل على مستوى قيادة
األزمات.
وأكدت خان أن النساء لعبن الدور
األبرز في إسقاط النظام العنصري
وتحرير جنوب أفريقيا من ربقة
التمييز واالضطهاد العرقي واإلثني.
وكذلك الحال دور النساء المشاهد
في جمهورية غينيا .فض ً
ال عن دورهن
في فض النزاع في إيرلندا الشمالية،
على أن ال ننسى حجم معاناتهن في
الصومال وليبيا .وشددت على أن
النساء باستطاعتهن القيام بأدوار
كبيرة؛ شرط أن ال يجري تجاهلن
في مثل هذه الملتقيات ،الهادفة إلى
طموحات إنسانية كبرى.
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الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي

البيان الختامي لملتقى الــــــــمنتدى السنوي الخامس



الهيئــة اإلســامية العالميــة واألمــم المتحــدة.
وتي ّمن ـاً بحلــف الفضــول الــذي شــهده نبــي اإلســام عليــه الصــاة والســام
قبــل بعثتــه ،وأثنــى عليــه بعدهــا ،وأبــدى اســتعداده للمشــاركة فــي مثلــه -مــع أن
رواده لــم يكونــوا مســلمين -لكونــه حلف ـاً قائم ـاً علــى مــكارم األخــاق والقيــم
البيان الختامي للملتقى الخامس لمنتدى تعزيز السلم
اإلنســانية المشــتركة بغــض النظــر عــن أي معتقــد دينــي أو انتمــاء قبلــي.
ً
أبوظبي  29-27ربيع األول  1440هـ 07-05 /ديسمبر 2018م
وتحقيقـا لمــا ســعى لــه المنتــدى منــذ أول انعقاد له فــي (أبريل  )2014وزكته
توصيــات الملتقــى الرابــع للمنتــدى فــي عامــه الماضــي (ديســمبر 2017م)؛ وهو
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا
محمد المبعوث تأســيس حلــف فضــول جديــد مــع أولــي بقيــة مــن العالــم ،يدعــو إلــى المحبــة
ّ
رحمة للعالمين وعلى إخوانه من األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والوئــام ،واالرتفــاع عــن وهــدة الحــروب إلــى ربــوة االزدهــار والنمــاء.
أجمعين؛ وبعد:
فقــد اختــار «منتــدى تعزيــز الســلم فــي المجتمعــات المســلمة» لملتقــاه
الســنوي الخامــس موضــوع« :حلــف الفضــول :فرصــة للســلم العالمــي».
انطالق ـاً مــن قــول اهلل عــز وجــل ﴿وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى وال تعاونــوا
اســتضافت أبوظبــي عاصمــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــذا الملتقــى
علــى اإلثــم والعــدوان﴾( -ســورة المائــدة)02 :
فــي مختتــم عــام زايــد الخيــر الحافــل باإلنجــازات برعايــة كريمــة متجــددة مــن
وتأسيســاً علــى مســيرة ســنوات أربــع طويــت فيهــا األزمنــة والمســافات راعــي المنتــدى ســمو الشــيخ عبــد اهلل بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة
والمراحــل فــي خدمــة الســلم والتعايــش الســعيد بيــن بنــي اإلنســان وحفلــت والتعــاون الدولــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة -حفظــه اهلل -ورئاســة
بالتأصيــل العلمــي والفكــري ،والمبــادرات العمليــة الحيــة المســتمرة ،والجهــود معالــي العالمــة الشــيخ عبــد اهلل بــن بيــه رئيــس المنتــدى .اســتجاب لدعــوة
الميدانيــة ،والشــراكات مــع قيــادات دينيــة وجهــات حكوميــة ومنظمــات «المنتــدى» نحــو ثمانمائــة مشــارك مــن بلــدان العالــم المختلفــة مــن العلمــاء
إقليميــة ودوليــة ،وتكريــم جهــود أهــل العلــم والفكــر
والمفتيــن والقــادة الدينييــن والمفكريــن والباحثيــن
الداعيــن إلــى الســلم والقــادة الدينييــن ورجــال الدولــة
واإلعالمييــن ،تؤازرهــم نخبــة مــن الــوزراء ومســؤولي
الســاعين إلــى إحــال الســلم وتحقيــق التعايــش فــي
وممثلــي الحكومــات والمنظمــات الدوليــة.
المجتمعــات التــي تعانــي مــن ويــات الحــروب أو  -امللتقى الخامس حدث
ب ّيــن علمــاء الشــريعة فــي هــذا الملتقــى مشــروعية
استثنايئ فاصل يف
تُســتهدف بالتحريــش مــا بيــن مواطنيهــا وإيقــاظ
األحــاف والمعاهــدات فــي اإلســام وإلزاميتهــا
فتنــة الكراهيــة والبغضــاء بينهــم.
ومقاصدهــا والحاجــة الماســة إلــى ترســيخها
مسرية األديان وتاريخ
وتتويجــاً لمســار مــا فتــئ يتقــوى ويتســع مــن
وحمايتهــا ومراعــاة تطورهــا فــي صيغتهــا الوطنيــة
اإلنسانية
التعــاون والتنســيق فــي خدمــة هــذا المســعى
أي عقــود المواطنــة الحديثــة -والدوليــة ،وتكاملــتالنبيــل بيــن ثلــة مــن القيــادات الدينيــة مــن العائلــة
بحوثهــم ومداخالتهــم مــع القــادة الدينييــن مــن
اإلبراهيميــة بــدأ بتأصيــل حقــوق األقليــات الدينيــة
العائلــة اإلبراهيميــة والمفكريــن والباحثيــن فــي
السلم
تعزيز
منتدي
فــي ديــار المســلمين -وعلــى رأســها حــق المواطنــة
بيــان راهنيــة القيــم والمبــادئ التــي تجســدت فــي
والمســاواة -مــن خــال «إعــان مراكــش لحقــوق يسعى إىل ترشيد العقل حلــف الفضــول وموجبــات الحاجــة إلــى حلــف
األقليــات الدينيــة فــي البلــدان المســلمة» (ينايــر وتثوير القيم وإيقاظ ضمري فضــول جديــد بالنظــر إلــى األوضــاع العالميــة
2016م) مــرورا بقوافــل الســام األمريكيــة فــي
الراهنــة والمخاطــر الواقعــة والمتوقعــة الناجمــة عــن
البرشية
أبوظبــي (مايــو 2017م) والربــاط (أكتوبــر 2017م)
ســيرورات النمــوذج الحضــاري المعاصــر .كمــا تطــرق
لتقديــم تجربــة اجتماعيــة حيــة فــي تعايــش أديــان
المؤتمــرون فــي جلســات هــذا الملتقــى االثنتــي عشــر
العائلــة اإلبراهيميــة علــى أســاس المحبــة وتضامنهــا
وورشــاته الـــخمس إلــى دور األديــان فــي معالجــة
علــى فعــل الخيــر ،ووصــوالً إلــى «إعــان واشــنطن
األزمــات اإلنســانية الراهنــة وتعزيــز الســلم األهلــي
لتحالــف القيــم» (فبرايــر 2018م) الــذي أطلــق مبــادرة إطعــام مليــار جائــع مــن وروح المواطنــة والتعايــش والتضامــن واألمــن فــي العالــم؛ مشــددين علــى مكانــة
المعوزيــن علــى اختــاف أديانهــم وأعراقهــم وأوطانهــم .وهــي المبــادرة التــي المــرأة واإلعــام فــي خدمــة هــذه األدوار والقيــم النبيلــة ومنوهيــن بمســار
ُشــرع فــي تنفيذهــا أواخــر الشــهر الماضــي (نوفمبــر 2018م) بالشــراكة مــع دروب الســام مــن إعــان مراكــش (2016م) إلــى إعــان واشــنطن (2018م)؛
دون إغفــال اقتــراح آليــات التطبيــق والتنزيــل ووســائل التفعيــل لحلــف الفضــول
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الجديــد.
وازدانــت الجلســة االفتتاحيــة للملتقــى بتســليم ســمو الشــيخ عبــد اهلل بــن
زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي بدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة جائــزة اإلمــام الحســن بــن علــي الدوليــة للســلم -بالنيابــة -لــكل مــن
فخامــة أسياســي أفورقــي رئيــس دولــة أرتيريــا ومعالــي الدكتــور أبــي أحمــد
رئيــس وزراء جمهوريــة إثيوبيــا الفيدراليــة الديمقراطيــة لجهودهمــا الرائــدة
فــي صناعــة الســام فــي منطقــة القــرن اإلفريقــي وإنهائهمــا لصــراع دام
عقــوداً.
وبعــد مناقشــات جمعــت بيــن الصراحــة واإليجابيــة خلــص المشــاركون فــي
الملتقــى الخامــس لمنتــدى تعزيــز الســلم إلــى مــا يلــي:

النتائج:

أوال -في اضطراب األوضاع العالمية:
 إن اإلنســانية قــد بلغــت مســتوى مــن التطــور التكنولوجــي خ ّولهــا ألول مــرةفــي تاريخهــا القــدرة علــى تدميــر ذاتهــا ،وإن فش ـ ّو الفكــر المتط ـ ّرف بــكل
أصنافــه يجعــل احتمــال اســتعماله أمــراً وارداً ،ال ســيما فــي ظــل إمــكان
انفــات أســلحة الدمــار الشــامل عــن ســلطة الــدول المســؤولة ورقابتهــا.
 إن التطــورات التــي يشــهدها عصرنــا فــي العالقــات اإلنســانية االجتماعيــةمنهــا والدوليــة ،وفــي االقتصــاد والتنميــة ،وفــي التعامــل مــع البيئــة ،وفــي
أهــداف البحــث العلمــي والتكنولوجــي وفــي غيرهــا مــن المجــاالت اإليجابية،
يحمــل فــي نتائجــه جانبـاً ســلب ّياً يُخشــى أن يرهــن مســتقبل البشــرية ألوضــاع
قــد تخــرج عــن الســيطرة وتهــدد األجيــال الالحقــة فــي حقهــا فــي الســلم
والرفاهيــة ،إن لــم يكــن فــي حقهــا فــي الوجــود.

 إن مــن المظاهــر الصادمــة لألوضــاع الدوليــة تصاعــد حــركات الهجــراتالقســرية التــي يقــدر ضحاياهــا بعشــرات المالييــن ،وتراجــع كثيــر مــن
الــدول عــن واجــب الضيافــة واإلغاثــة برغــم كونــه التزامــاً تنــص عليــه
االتفاقيــات الدوليــة ،وواجبــاً أخالقيــاً تفرضــه قيــم األخــوة اإلنســانية
والكرامــة البشــرية.
ً
 إ ّن واقــع العولمــة فــي عصرنــا أفــرز مــن جهــة اندفاعــا نحــو إلغــاءالخصوصيــات الدينيــة والعرقيــة وتنميــط العالــم وفــق النمــوذج الحضــاري
الســائد ،ومــن جهــة أخــرى التشــ ُّبث المســتميت بالهويــات الضيقــة ومــا
يصحبهــا مــن خطابــات الكراهيــة التــي تجــذر التناقــض فــي شــخصية الفــرد
وعــدم االنســجام مــع النفــس ومــع المحيــط بشــراً وبيئــة وقيمــاً وحضــارة.
 إ ّن مــن ســمات العقــود األخيــرة ازديــاد حــدة ســوء الفهــم التاريخــي بيــنالمســلمين والغــرب بســبب أعمــال مأســاوية وعبثيــة تتــم دون أي توكيــل مــن
ســلطة دولــة أو ديــن.
ثاني ًا -في حلف الفضول والحاجة إليه من جديد:
 إن حلــف الفضــول األول لــم يكــن مبنيـاً علــى أســاس دينــي وال عرقــي بــلالتــأم جمــع رواده علــى مــكارم األخــاق والقيــم النبيلــة المشــتركة بيــن بنــي
اإلنســان؛ ولذلــك ز ّكاه اإلســام وأشــاد بــه .وهــو موقــف شــرعي متجــدد متــى
تجــددت الحاجــة إليــه.
 إن اختــاف الديــن عنــد علمــاء اإلســام ال يمنــع مــن التحالــف علــى الخيــر؛فالعبــرة فــي األحــاف والمواثيــق عندهــم بالغايــات والقيــم التــي تمثلهــا؛
ألن اإلســام يزكــي الفضيلــة أي ـاً كان مصدرهــا أو ُمصدِّرهــا ومهمــا يكــن
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منشــؤها أو ُم ِ
نشــئها.
باإلضافــة إلــى مشــتركات عليــا يجتمــع فيهــا جميــع
 إن المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة ترنــو إلــى تحقيــقالبشــر ،تتمثــل فــي القيــم اإلنســانية.
امللتقى يويص بإعداد
الســلم واألمــن والتعايــش والتضامــن بيــن مكونــات
 إن اآلخــر فــي رؤيــة اإلســام قــد أجمــل التعبيــرالفضول
حلف
ميثاق
المجتمــع الدولــي وإلــى مقاصــد ســامية يقرهــا
عنــه اإلمــام علــي رضــي اهلل عنــه بقولــه «النــاس
اإلســام .ومــن ثــم فإنهــا تمثــل فــي الواقــع المعاصــر الجديد ووضع خارطة طريق صنفــان :أخ لــك فــي الديــن أو نظيــر لــك فــي
شــك ً
ال مــن أشــكال حلــف الفضــول مــع حاجتهــا إلــى
الخلــق» ،فاآلخــر هــو األ ُخ الــذي يشــترك معــك فــي
لتحقيق أهدافه
التحســين والتطويــر الســتيعاب المتغيــرات وتطابــق
المعتقــد أو يجتمــع معــك فــي اإلنســانية.
الممارســة مــع األهــداف المعلنــة.
 إن الكرامــة اإلنســانية ســابقة فــي التصــ ّور إن الدعــوة إلــى حلــف فضــول جديــد تنبنــي علــىوالوجــود علــى الكرامــة اإليمانيــة ﴿ولقــد كرمنــا بنــي
مقدمتيــن:
آدم وحملناهــم فــي البــر والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــات وفضلناهــم علــى
أوالهمــا :الوعــي المشــترك لــدى العقــاء بالمــأزق الــذي غــدت البشــرية
كثيــر ممــن خلقنــا تفضيــا﴾ ( -ســورة اإلســراء.)70 :
تعيــش فيــه ،بســبب قصــور النمــوذج الحضــاري المعاصــر ،عــن تلبيــة آمالهــا فــي
االزدهــار واالســتقرار .وهــو مــا تمــت اإلشــارة إلــى بعــض مظاهــره عنــد رصــد
ثالثا -في أهداف حلف الفضول الجديد:
اضطــراب األوضــاع العالميــة آنفـاً.
إن من أهداف حلف الفضول الجديد:
وثانيهمــا :القناعــة بوجــود قيــم إنســانية مشــتركة .إنهــا القيــم الكونيــة التــي
 .1صناعــة تحالــف مــن العلمــاء ورجــال الديــن للدعــوة إلــى الســام ورفــض
ال تختلــف فيهــا العقــول ،وال تتأثــر بتغيــر الزمــان ،أو محــددات المــكان ،أو اســتغالل الديــن فــي النزاعــات والحــروب:
نــوازع اإلنســان ،ألن لهــا منابــت وأصــوالً تحفظهــا مــن عــوادي الدهــر وتعســفات أ -إن الديانــات جميعهــا غــدت اليــوم فــي قفــص االتهــام ،حيــث يعتبرهــا
البشــر.
البعــض المســؤولة عــن العنــف والحــروب؛ فصــار لزامـاً علــى العلمــاء ورجــال
الديــن أن يتصــدوا لهــذه الدعــوى بالتفنيــد قــوالً وعمـ ً
 إ ّن حلــف الفضــول الجديــد هــو حلــف فضيلــة وتحالــف قيــم مشــتركة ،يســعىا ،لبيــان أن اإلنســان
أصحابهــا إلــى تمثُّــل هــذه القيــم فــي عالقاتهــم وإلــى الدعــوة إلــى نشــرها
الــذي يفســر الديــن تفســيرا خاطئ ـاً أو يســتنجد بــه ،أو يســخره ألغراضــه
وامتثالهــا فــي حيــاة النــاس ليعيشــوا ويتعارفــوا فــي ظــل ســام حقيقــي ال
هــو المســؤول وليــس الديــن فــي حــد ذاتــه.
يحميــه ســباق التســلح وال تــوازن الرعــب.
ب -إن واجــب الوقــت المتحتــم علــى العلمــاء ورجــال الديــن هــو التعــاون لنــزع
 إن هذه المشــتركات على مســتويات مختلفة ،منها المشــتركات على مســتوىاللبــوس األخالقــي الــذي يســتقوي بــه الخطــاب التحريضي وســلبه الشــرعية
الديــن الواحــد ومنهــا أخــرى علــى مســتوى ديانــات العائلــة اإلبراهيميــة،
الدينيــة التــي تل ّبــس بهــا ،وإظهــار الديــن علــى حقيقتــه قــو ًة صانعــة للســام
والمحبــة وعامــل جــذب بيــن المختلفيــن وذلــك مــن خــال إبــراز اإلمكانــات
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

32

The Fifth Assembly of Forum for Promoting Peace in Muslim Societies
Alliance of Virtues AnOpportunity for Global Peace

الكبيــرة للعمــل المشــترك بيــن األديــان.
فئــة بســبب دينهــا أو عرقهــا أو ثقافتهــا ويرفــض
ج -إ ّن اإلرهــاب بخطــورة أســاليبه وقــوة اســتقطابه،
اســتغالل الديــن فــي هــذه األعمــال الشــنيعة التــي
رشكاء حلف الفضول
يضــع تحديــاً وجوديــاً أمــام ك ّل محبــي الســام
ال يقبلهــا عقــل وال يق ّرهــا ديــن.
منوذج
تطوير
عىل
يعملون
ويفــرض حتميــة العمــل المشــترك لوضــع خطــط
 - 5تزكيــة المعاهــدات الدوليــة الراميــة إلــى
متكاملــة أكثــر نجاعــة وأســرع وتيــرة الجتثــاث قوافل السالم وتعميمه
الســام وتعزيــزه:
إحــال ّ
التطــرف واإلرهــاب مــن جــذوره.
 إ ّن حلــف الفضــول الجديــد يزكــي ويدعــم كلعىل البرشية
 .2تزكيــة العقــود المجتمعيــة وتأصيــل المواطنــة
معاهــدة دوليــة أو إقليميــة تتغيــا إحــال الســام
اإليجابيــة:
وتعزيــزه ووقــف الصراعــات وتقويــة روح الوئــام
أ -إن مــن أهــداف حلــف الفضــول الجديــد تزكية العقود
واإلخــاء بيــن البلــدان والشــعوب والثقافــات.
المجتمعيــة التــي تلتئــم فيهــا المجتمعــات لت َُج ّنبَهــا الحــروب وخاصــة بمراعاة
 .6إحياء القيم وإرساء الفضيلة:
عامــل االعتــراف بالتعدديــة وإقــرار الحريــة الدينيــة ومفهــوم المســاواة فــي  -إ ّنــه ينبغــي إعــادة االعتبــار لقيــم الفضيلــة فــي حيــاة النــاس ،وهــي قيــم مبثوثة
الواجبــات والحقــوق المتســاوية لترتقــي المواطنــة إلــى المؤاخــاة ،وتنتقــل
فــي كل رســائل ودعــوات األنبيــاء ،واإلنســانية كلهــا اليــوم محتاجــة إليهــا
مــن الوجــود المشــترك إلــى الوجــدان المتشــارك.
حاجــة الرضيــع إلــى الحنــو والحنــان والعطــف ،إنهــا قيــم الســلم الثابتــة التــي
ب -إن حلــف الفضــول الجديــد يربــط المواطنــة وقيمهــا كالحريــة بهدفيــن
ال تتغيــر ،والتــي يزكيهــا العقــل وتقتضيهــا المصالــح اإلنســانية ،بــل إنهــا
أساســيين همــا :الســلم االجتماعــي والمحافظــة علــى النظــام العــام
تصلــح أساسـاً متينـاً للعمــل المشــترك ،مهمــا اختلفــت المنطلقــات العقديــة
باعتبارهمــا مؤطريــن لتنزيــل هــذه القيــم فــي البيئــات المختلفــة تنزي ـاً ال
الدينيــة أو الفلســفية التــي يتأســس عليهــا موقــف كل طــرف.
يعــود علــى المواطنــة باإلبطــال واإلخــال .فــا بــد مــن ربــط الحريــة بالســلم  -إن مبــادئ حقــوق اإلنســان تمثــل الحــد األدنــى الــذي ال غنــى عنــه لتعايــش
االجتماعــي وربــط مبــدأ حريــة التعبيــر بمبــدأ المســؤولية عــن نتائــج التعبيــر.
البشــرية لكــن حلــف الفضــول الجديــد يطمــح إلــى تفعيــل عالمــي ألخــاق
 .3احترام جميع المقدسات الدينية:
الفضيلــة كالرأفــة والرحمــة واإليثــار والتضامــن ومســاعدة المحتاجيــن دون
 إن حلــف الفضــول الجديــد يدعــو أتباعــه إلــى احتــرام كل منهــم لمقدســاتالتفــات إلــى دينهــم أو عرقهــم أو أصولهــم الجغرافيــة إلشــاعة دفء المحبــة
اآلخــر؛ فنســبية التقديــس ليســت مبــرراً لشــتم المقــدس عنــد بعــض أفــراد
واألخــوة بيــن النــاس.
المجتمــع؛ ألنهــا فــي الحقيقــة شــتم وإيــذاء لهــم وتعــد علــى حقوقهــم فــي  -إن مــن القيــم التــي يتعيــن ترســيخها وبثهــا والتنافــس فيهــا قيــم الضيافــة
احتــرام معتقداتهــم.
اإلبراهيميــة وخاصــة فــي أيامنــا هــذه التــي أصبحــت فيهــا الهجــرات
ً
 .4التص ّدي الضطهاد المختلف دينا باسم الدين:
القســرية بســبب الكــوارث اإلنســانية والنزاعــات المســلحة واالضطهــاد
 -إ ّن حلــف الفضــول الجديــد يشــدد علــى رفــض كل اضطهــاد يوجــه إلــى أي
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ظاهــرة مالزمــة للمشــهد الدولــي.
رابع ًا -التوصيات من أجل حلف فضول جديد:
 نوصي بإنشاء لجنة إلعداد ميثاق لحلف الفضول وأن تقترح النصوصالتنظيمية المتعلقة بتكوينه طبقاً لقوانين دولة المقر.
 الدعوة إلى المزيد من التفكير المشترك لوضع خارطة طريق وتقديممبادرات علمية وميدانية ،لتحقيق أهداف حلف الفضول الجديد.
 نوصي رواد حلف الفضول الجديد أن يرسخوا ويطوروا نموذج قوافلالسالم ليصبح آلية للتعاون والتعايش وتقليداً يتم العمل على تعميمه
واالستفادة منه.
 نوصي القيادات الدينية المشاركة بالعمل على إشراك كافة العناصرالفعالة في المجتمع وخصوصاً فئتي النساء والشباب لما لهم من تأثير كبير
على نجاح هذا النوع من المبادرات.
 نوصي بإدراج القيم المشتركة بين العائلة اإلبراهيمية في مناهجالتربية والتعليم على المستوى العالمي والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات
االختصاص كمكتب األمم المتحدة للتعليم ومنظمة اليونسكو.
 ندعو اإلعالم ليكون شريكاً ف ّعاالً في هذا الحلف من خالل التعريفوتسليط الضوء على النماذج اإليجابية والقصص الملهمة التي تساهم في نشر
قيم السلم والتعايش بين الناس.
كما يرحب «المنتدى» بالزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان ،التي
تمثل تتويجاً لجهود دولة اإلمارات في نشر التسامح واالعتدال ونشر السالم
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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في العالم .منوهين بتكامل الجهود التي يقوم بها البابا فرانسيس في مجال
الضيافة والجوار مع توصيات وموضوع هذا المنتدى.
ويطيب للمشاركين في الملتقى الخامس لـ«منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة» التعبير عن فائق الشكر وجزيل الثناء لدولة اإلمارات
العربية المتحدة على كريم ضيافتها وحسن وفادتها؛ مشفوعيْن بأسمى
عبارات االمتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة حفظه اهلل وألبسه حلل العافية ،وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،وصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،وإلى أصحاب
السمو حكام اإلمارات؛ حفظهم اهلل.
كما يتوجه المشاركون في هذا الملتقى إلى العلي القدير بالدعاء بالرحمة
والمغفرة وعلو الدرجة والمنزلة لألب المؤسس الشيخ زايد وبدوام األمن
واألمان والرخاء والسعادة واإلخاء والريادة في هذه األرض الطيبة أرض
اإلمارات العربية المتحدة.

ﻻ

ﻧﺤﻤـﻞ ﺳﻼﺣـ ًﺎ
ﺑﻞ ﻧﺤﻤﻞ ﺳﻼﻣ ًﺎ وﻛﻼﻣ ًﺎ،
ﻧﺤﻦ إﻃﻔﺎﺋﻴﻮن ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ
واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ

والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
وحرر بأبوظبي في  29ربيع األول  1440هـ/الموافق لـ 07ديسمبر 2018م
لجنة البيان الختامي
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تجم ٍع ُ
تعاقدي على الحقّ والخير ودفع الظلم ،ونُصرة الضعيف على القوي بما يشبه السنة أو
لقد شكل حلف الفضول القديم مبادرة إلقامة ُ
ُ
بسنّته في رعاية المصالح العامة،
االستئناس
يمكن
أولي
نموذج
د
والتعاه
د
التعاق
فهذا
مثاله.
أمر يستحق التشجيع للسير على
ُ
ُ
العرف؛ وهو ٌ
ُ
عقالء الناس وأخيا ُرهم قبل اإلسالم يتطلعون إليه وإليها.
أخالقها التي كان
مجتمع "المروءة" أو
وأخالق المسؤولية في الوقت ذاته .وهذا هو
ُ
ُ
فالعرب في القرنين الخامس والسادس للميالد قد شعروا بالحاجة الشديدة للتغيير وسط الفوضى الضاربة أطنابها بالدواخل ،وصراع الدول
ٌ
فريق من القرشيين تنظيم "اإليالف" من أجل أمن التجارة ،وترقّ وا بأخالق المروءة إلى مستوى حلف الفضول من
الكبرى عليهم ،فاستطاع
ّ
وجلّ
جوع وآمنهم من خوف،
من
به
فأطعمهم
إليه
قهم
وف
ز
ع
أنه
وقرر
اإليالف،
تنظيم
على
الكريم
القرآن
أثنى
وقد
واالنتصاف.
أجل اإلنصاف
ّ
ٍ
أوعهدها سمة
وهاتان هما الوظيفتان الرئيسيتان للدولة ،فأين هي الدولة؟ جاء رسول ُ اهلل  فأعطى الكيان الذي كان ينشئه في كتاب المدينة
ِ
ُ
العقد االجتماعي والسياسي ،عندما أعلن عن النظام الجديد ،والذي شكّ لت فئاتُه ً
األساس في دولتها،
المواطنة
"أمة واحد ًة من دون الناس"؛
ُ
ركن لمجتمع الخير فيها .وهاتان قيمتان ومبدآن ال يمكن االستغناء عنهما في أي مجتمع وأي دولة ،وإن اختلفت
وأخالقُ حلف الفضول ومروءته ٌ
والص َيغ.
التجليات ِ

نحو حلف فضو ٍ
ل جديد

سالمة األديان واألوطان وسالم العالم

املواطن ُ
ُ
واألخالق قيمتان ال ميكن
ة
االستغناء عنهام يف أي مجتمع وإن
ِ
والص َيغ
اختلفت التجليات

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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رضوان السيد

أمــا بشــأن الحاجــة اليوم الســتعادة
نمــوذج حلــف الفضــول ،وكيــف نعم ـ ُل
علــى ه ـ ْد ٍي منــه ومــن كتــاب المدينــة
وعقدهــا وعهدهــا على ســامة الدين
وصــوغ سياســات دولــة المواطنــة،
َ
واإلســهام فــي ســام العالــم؟ فهــذا
يقتضــي االبتعــاد عــن الوقــوع فــي
ممارســات التأصيــل التــي غرقــت
فيهــا الحــركات اإلحيائيــة والجهاديــة
ٍ
جهــة
مــن جهــة ،والتحرريــة مــن
أُخــرى .وإن المنهــج فــي القــراءة ال
يكــون بغلْــق النــص وتجا ُهــل ســياقاته
النــص فــي
ومآالتــه؛ بــل بوضــع
ّ
ســياقات التجربــة والمــآالت ،والنظــر
فــي إمكانيــات الفهــم واالســتلهام
والمقاصديــة؛ وليــس المســارعة إلــى
دعــوى التطبيــق وضروراتــه .ولذلــك
فعندمــا كان رســول اهلل  يذكــر
حلــف الفضــول ،مــا كان يقصــد إلــى
تطبيقــه ،وإنمــا إلــى اســتلهامه فــي
الســياقات الجديــدة للديــن وللمجتمــع
السياســي الناشــئ :بالنســبة للديــن
فــي مســائل المــروءة والمعــروف
واإلحســان ،أمــا بالنســبة للمجتمــع
السياســي ففــي مســائل الحقــوق
والواجبــات والمســؤوليات الخاصــة

والعامــة.
وهنــاك ضــرورة عــدة ،تهــدف
إلــى ســامة الديــن ،ودعــم فكــرة
وممارســات الدولــة الوطنيــة المدنيــة،
واإلســهام فــي صنــع الســام فــي
العالــم ،منهــا:
عــودة الديــن :وقــد بــدأ الفالســفة
وعلمــاء الديــن فــي الغــرب
يســتخدمون هــذا المصطلــح منــذ
الســبعينات .وشــمل ذلــك كبارهــم
مثــل غادامــر وغوشــيه وهابرمــاس
وداريــدا وبــول ريكــور وتشــارلز تايلور.
وقــد تنبــه اإلســاميون والدعــاة إلــى
هــذه الظاهــرة فــي ديارنــا ،وأطلقــوا
علــى ذلــك اســم الصحــوة.
ودارس هــذه الظاهــرة يرصد ســت
موجـ ٍ
ـات فــي التفكيــر الدينــي من أجل
المالءمــة والتطويــر .األولــى :حركــة
الجامعــة اإلســامية ،التــي أطلقهــا
الســلطان عبــد الحميــد ،كانــت لهــا
بعــض األفــكار والممارســات المعتبــرة
تحديثيــة .والثانيــة :حركــة محمــد
عبــده وتيــاره التــي تصــدت لمشــكالت
وتحديــات مثــل العالقــة بالغــرب،
والقــول بالدولــة المدنيــة ،والثالثــة:
أثارهــا المفكــر الهنــدي المســلم

محمــد إقبــال فــي كتابــه «تجديــد
التفكيــر الدينــي فــي اإلســام».
والموجــة الرابعــة :أو الفكــرة الرابعــة،
ـت للتوفيــق بيــن المــوروث الفقهــي
رمـ ْ
اإلســامي والقوانيــن المدنيــة
الغربيــة .والموجــة الخامســة :يمثلهــا
مشــروع المفكــر الجزائــري مالــك بــن
نبــي لفهم مســألة الحضــارة والنهوض
واالنحطــاط فــي العالــم اإلســامي.
أمــا الموجــة السادســة :فتتعلــق بــدور
فكــرة مقاصــد الشــريعة فــي البنــاء
والتجديــد .وبحســب مفكــري وفقهــاء
المقاصــد ،وفــي مقدمتهــم اليــوم
المــة ابــن بيــه أننــا نملــك قيمــاً
الع ّ
ومبــادئ نحــن ُملزَمــون بهــا فــي ديننــا،
و ُملتزمــون بهــا تجــاه العالــم ،ومــن
ٍ
بعالقــات
ضمــن توجهاتهــا التفكيــر
أُخــرى بالعالــم غيــر عالقــات الحــرب
والصــراع ،تقــوم علــى التعــاون
والمشــاركة والتصالــح بيــن المســلمين
وبيــن بنــي البشــر ومــع نظــام العالــم.
لذلــك نظــن أن العمل القوي والشــامل
مــن أجــل ســامة الديــن ،يشــمل
مكافحــة العنــف والتكفيــر والدعــوة
إلــى الســكينة ،وتوســيع اآلفــاق باتجــاه
النهــوض الفكــري والدينــي إضافــة
التواصــل مــع العالــم
إلــى تجديــد
ُ
وأديانــه وثقافاتــه ،وإعطــاء األَولويــة
إلــى جانــب اســتعادة الســكينة فــي
الديــن ،للعمــل المشــترك فــي بنــاء
الدولــة الوطنيــة المدنيــة ،دولــة
الحكــم الرشــيد.
ثانيــاً :مشــكالت الدولــة الوطنيـــة
ودولــة المـــواطنة :ذكــر خيـــر الديــن
التونســي فــي كتابــه« :أقــوم المســالك
فــي معرفــة أحــوال الممالــك»
المنشــور عــام  ،1867أ ّن الحيــاة فــي
ديــار المســلمين تقــوم علــى ركنيــن:
ركــن الدنيــا (الــذي يتضمــن عيــش
المجتمعــات ،والســلطة القائمــة علــى
الحفــظ والرعايــة والحمايــة) ،وركــن
الديــن (المعنــي بالقيــم واألخــاق
والحيــاة الروحيــة واألُخرويــة) .وقــال
ٍ
وهلــة يبــدو
خيــر الديــن إنــه ألول

حلف الفضول القديم شكّل مبادرة إلقامة
الحق والخري ودفع
معٍ تعاقُدي عىل
ّ
تج ُ
الظلم
حلف الفضول يهدي إىل سالمة الدين
وصوغ سياسات دولة املواطنة واإلسهام
َ
يف سالم العامل
كأنمــا ليســت هنــاك عالقــة مباشــرة
بيــن الركنيــن .إنمــا الحقيقــة أنــه
تهــدد ركــن الدنيــا بالفوضــى أو
إذا َّ
االســتعمار أواالســتبداد؛ فــإ ّن ركــن
الديــن ال يكــون بخيــر .ولذلــك فإنــه
يطلــب مــن العلمــاء أن ال يعارضــوا
اإلصالحــات فــي الركــن الدنيــوي،
وأن يتضامنــوا معهــا أو يشــاركوا
فيهــا تشــجيعاً للجمهــور علــى اعتنــاق
فكــرة «المنافــع العموميــة» التــي
تحمــي الديــن والدولــة والنــاس .إال
أن العســكريين الذيــن تحولــوا إلــى
سياســيين قــادوا تلــك الــدول بــدون
حيــاةٍ سياسـ ٍ
ـية وال حكـ ٍـم للقانــون .مــا
جعــل األمــة تتلقــى خذالنــاً شــديداً
مــن جانــب مثقفيهــا وإســامييها
معــاً .فالمثقفــون وإن أدلــوا ببعــض
المطالــب الديمقراطيــة؛ تر ّكــزت
همومهــم علــى مالحقـــة المــوروث
الدينـــي وإعاقاتـــه الحائلـــة دون
دول حديثـــة .بينـــما انصـــرف
إقامــة ٍ
اإلســاميون سياســيوهم وجهاديوهــم
لالشــتراع للدولــة اإلســامية،
بدواعــي المواجهــة للدولــة الوطنيــة.
مــا أدى إلــى فصــام باســم الديــن
أو باســم العصرانيــة ،وهــو العِ لّــ ُة
فــي مشــكالت الدولــة الوطنيــة
فــي العالــم العربــي .بيــد أ ّن ضعــف
شــرعية اإلدارات القائمــة فــي نظــر
شــعوبها أفضــى أخيــراً إلــى التقليــل
مــن قــدرات تلــك الــدول علــى إدارة
األزمــات الداخليــة ،وتلــك اآلتيــة

مــن تأثيــرات الخــارج اإلقليمــي أو
الدولــي .ولذلــك فــإ ّن مربــط الفــرس
فــي البحــث عــن اســتنقاذ الدولــة
الوطنيــة يتمثــل فــي اســتنهاض تجربــة
العيــش المشــترك ،ودولــة المواطنــة
والحكــم الصالــح .فالدولــة التــي
تحمــي شــعبها ومصالحــه ومواطنتــه،
هــو الــذي يحميهــا ويحــول دون
االضطــراب واالســتتباع.
ثالثــاً :األوضــاع االســتراتيجية
والتهديــدات لألوطــان واألديــان:
العــرب لــم يخاصمــوا أحــداً لكــي
لكن
يلتمســوا التحــاور والتصالُ َح معه؛ ّ
الضعــف العربــي أغــرى ك َّل اآلخريــن
بتجــاوز ك ّل الحــدود .فلنبحــث أوالً
كيــف نق ـ ّوي دولنــا وعملنــا المشــترك
وصوننــا لحدودنــا وأوطاننــا واســتعادة
َ
االحتــرام لســيادتنا ،لكــي يكــو َن
للحــوار معنـ ًـى وفائــدة لنــا ولجوارنــا.
وقــد ازداد الخــواء اتســاعاً وعتمــ ًة
وســواداً فــي الســنوات الثمانــي
الالحقــة .فالمشــهد يتحــدثُ عــن
نفســه ،فالخــواء االســتراتيجي،
الــذي اســتدعى دول الجــوار والعالــم
للتدخــل واالحتــال واالســتقطاع وك ّل
أشــكال الهيمنــة واالســتتباع ،علتــه
الغيــاب العربــي ،والضعــف العربــي.
لكــن علّــة العلــل :أزمــة الدولــة
ّ
الوطنيــة العربيــة.
رابعـاً وأخيــراً :ســا ُم العالــم :نعــم،
إ ّن االختــال الحاصــل فــي شــأننا
الدينــي ،وشــأننا الوطنــي والعربــي،

هـ َّـدد ويُهـدِّد ســام العالــم .فاالختالل
أصبــح شــام ً
ال للديــن والوطنيــة
والقوميــة؛! إ ّن هــذا التطــرف العنيــف،
مــارس ويمــارس التخريــب واالســتهواء
للتخريــب والقتــل فــي ديارنــا وفــي
العالــم.
أمــا الخــروج مــن تلــك االختــاالت
واالنســدادات يقــ ُع فــي أمريــن:
اســتعادةُ الســكينة فــي الديــن،
واســتنقاذ الدولــة الوطنيــة المدنيــة.
والشــيخ الع ّ
المــة ابــن ب ّيــه اعتبــر
َ
حلــف الفضــول ،أو مجتمــع الخيــر
ً
مدخــا لتحويــل التــأزُّم إلــى فرصــة
أو ُفــرص أو آفــاق.
جديــدةٍ
ٍ
فــي
نحــن نحتــاج ســردية
الديــن ،ينبغــي أن تتوافــر إلطالقهــا
وتفعيلهــا االســتعدادات واإلعــدادات
واإلجــراءات ،ولدينــا مشــروعات
التجديــد الســتة .ولدينــا النموذجــان
العمليــان اللــذان عمــل عليهمــا
الع ّ
المــة ابــن بيــه وهما:حلــف
الفضــول لمجتمــع الخيــر ،وعهــد
المدينــة ونظامهــا لدولــة المواطنــة.
مقترحــاً ســردي ًة تركيبيــ ًة تقــو ُم
علــى ثالثــة مقومــات ،اثنتــان منهمــا
قرآنيتــان ،والثالثــة مــن يقينيــات
الشــريعة بحســب علمــاء األصــول:
األولــى :أن القيمــة العليــا فــي عالقــة
اهلل ســبحانه الرحمــن الرحيــم ببنــي
البشــر هــي قيمــ ُة الرحمــة .وهــذا
ظاهــ ٌر وواضــ ٌح فــي مثــل قولــه
وســعت َّ
كل شــيء﴾
تعالــى﴿ :ورحمتــي ِ
 (األعــراف ،)156 :وأمــا المقولــةالثانيــة فهــي مقولــة التعــارف باعتبــاره
الفلســفة القرآنيــة لعالئــق البشــر
بعضهــم ببعــض﴿ :يــا أيهــا النــاس إ ّنــا
خلقناكــم مــن ذكـ ٍـر وأنثــى وجعلناكــم
شــعوب ًا وقبائــل لتَعارفــوا .إنّ
أكرمكــم عنــد اهلل أتقاكــم﴾ ( -ســورة
الحجــرات .)13 :أمــا المقولــة الثالثــة
فهــي مقاصــد الشــريعة ،لتكتمــ ُل
بهــا منظومــ ُة الســردية الجديــدة أو
التركيبيــة.

37

The Fifth Assembly of Forum for Promoting Peace in Muslim Societies
Alliance of Virtues AnOpportunity for Global Peace

الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي

ة التحالف ومرشوعي ُ
أصال ُ
ة تجدده يف
اإلسالم تنطلق من القيمِ اإلنسانية
املشرتكة
اإلسالم دعا إىل األحالف التي تجسد معنى
التعاونِ وخدمة مبادئ حلف الفضول
الفضول ُعقد َ
نحو عشرين ً
سنة من
تذكر كتب السيرة أن حلف
ِ
قبل ِ
الخاص كان
بعثة الرسول ،عليه الصالة والسالم ،وتتفق على أن سب َبه
َّ
ً
بضاعة ابتاعها منه فنَا َك َر ُه
شريف مكي غص َبه
غريب ،من
وافد
ٍ
تظ ُّل َم ٍ
ٍ
الثمنَ  .وفي بعض الروايات أن تاجر ًا قدم مكة ومعه ابنة له ،فغلبه عليها
التاجر بحلف الفضول فردوها عليه ،وزجروا السهمي
سهمي ،فنادى
ُ
ٌّ
على عدوانه.

حلف الفضول:
المفاهيم والتصورات

ومع اختالف الروايات في تفاصيل
سبب الواقعة ،يمكن أن نقول :إن
استشرا َء الفساد في المجتمع المكي
انقطاع الوحي قرابة ستة قرون،
حي َن
ِ
َ
أيقظ ضمائر أولي بقية من العقالء،
كانوا من العرب على مثل السلطان
الضابط ،وعلى إرث من دين أبويهم
إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم،
الحرم ومنع البغي
من تعظيم
َ
واإللحاد فيه ،وقمع الظالم ومنع
المظلوم ،فبادروا بالتنادي إلى حفظ
الح َر ِم ،وإقامةِ ميزان العدل بين
ُ
الناس ،وذلك معنى حلف الفضولِ
ِ
ومقصداً.
منش ًأ
ً
ّ
الحلفُ
انقالبا في
وقد مثل هذا
قواعد األعراف العربية التي لم تكن
تسم ُح بمحاسبة الظالم على ظلمه،
السيما إذا كانت قبيلتُه قوي ًة ،فلو
َ
سفك د َم من هو دون ُه شرفاً لكان د ُم
المقتولِ هدراً ،ويمكننا اعتباره َم ْعلَماً
داالً على تلك الحالة العامة للمجتمع
العربي قبيل اإلسالم ،وما شاع فيه
استوجب
من اختالل األمن ،الذي
َ
سعي أولي الحجا في سبيلِ إعادة
ِ
وحفظ
استقراره ،بصونِ الحقوق،
الكرامة لجميع الناس ،سواءٌ أكان
والغريب الواف ُد
منهم المقي ُم القا ّ ُر
ُ
حاجاً أم ُمتاجراً.
ّ

أسس حلف الفضول

َ
نستنبط من مختلف
يمكننا أن
روايات حلف الفضول َمفاهي َم
وتص ّو ٍ
رات تم ّث ُل مرجعيته التأسيسية،
نستشر ُفه
من أجل استثمارِ ها فيما ْ
ٍ
حلف عالمي معاصر،
من تأسيس
ومج َملها ثالثة أسس:

أ .إنسانية فكرة الحلف:
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عبد الحميد عشاق

ما اإلسال ُم في مبتدئه إال دعوة
ٍ
تحالف بين البشر باعتبارهم
ً
أشخاصا طبيعيين ،فكان خطابه
لذلك إنسانياً؛ ألنه توجه إلى اإلنسان
من حيث كونُه إنساناً ،ثم مضى في
تقرير العالقات اإلنسانية على

أساس االتصال بين الفرد والفرد،
بصورة ال يتأث ُر فيها ذلك االتصا ُل
بمختلِف الروابط الجماعية التي
يم ّثلها مفهوم «االنتماء» العرقي أو
القطري أو العقدي ،والذي صار فيما
افتراق
بع ُد نتيج َة سوء تمثله عام َل
ٍ
انقطعت به أواص ُر الوحدة اإلنسانية.
ِ
التحالف
فغاي ُة اإلسالم الدعوةَ إلى
على المشترك اإلنساني التزاماً
بمقتضاهُ ،واحتراماً لالختالف
الطبعي فيما عداهُ ،ومنه شرائ ُع
التد ّيُن﴿ :لكل جعلنا منكم شرعة
ومنهاجا ،ولو شاء اهلل لجعلكم أمة
واحدة ،ولكن ليبلوكم فيما آتاكم،
فاستبقوا الخيرات﴾.

ُ
شرعية تجدد التحالفات:
ب.

إذا كان اإلســا ُم –كمــا تقــدم-
ٍ
إنســاني علــى
تحالــف
دعــو ًة إلــى
ّ
أســاس مشــتركات القيــم والحقــوق،
فــإن مــن لــوازم ذلــك تجـ ّدد األحــاف
وتنوعهــا ،بحســب تجــدد مقتضياتهــا
ودواعيهــا ،فاألحــاف التــي تكــون
مفرقــ ًة للوحــدة اإلنســانية ،خارمــ ًة
لبنيــة المشــترك القيمــي ،مبنيــ ًة
علــى العصبيــات البغيضــة هــي التــي
ينفيهــا اإلســام ،أمــا األحــاف
تتأســس علــى معنــى التعــاونِ
التــي
ّ
علــى الب ـ ّر والتقــوى ،وخدمــة مبــادئ
التحالــف األول ودعمهــا ،فهــي التــي
دعــا اإلســام إلــى االستمســاك بهــا.

ُ
مركزية فكرة الخير في البنية
ج-
المفاهيمية للتحالف:

تب ّي َن مما تق ّد َم أصال ُة التحالف
ومشروعي ُة تجدده في اإلسالم ،ما
دامت غايتُه الوفا َء بمقتضى مشت َرك
القيم اإلنسانية.
ِ
ُ
هذا المشترك يسعنا تحدي ُده
في مفهوم «الخير» الذي يُع ّ ُد أكث َر
ُ
تشترك البشري ُة في التطلع إلى
ما
تحقيقه ،على ما يمكن أن يكون ما
ٍ
له في األذهان من
اختالف في تصورِ
حقيقته وحدوده.

تأسيس مجتمع التحالف
عىل الخري العام

نقترح أن يكون االنطالق لح ّل
هذا اإلشكال من رصد فكرة «الخير
العام» في التمثالت التاريخية لعلماء
المسلمين ،ذلك أنا نجدهم معترفين
ُ
تستهدف نف َع األنف ُِس
أعمال
بشرعية
ٍ
البشرية ،بغض النظر عن اختالف
انتماءاتها ،أطلقوا عليها« :حقوق اهلل»،
ومقتضى
عا ّدين إياها مقصداً شرعياً،
ً
أخالقياً .ويمكننا ع ّ ُدها قواع َد «الخير
العا ّم» ،وهي منتظم ٌة تفصي ً
ال في
خمس:

 -الحرية:

ذلك أنه بالنظر إلى تش ّوف
الشارع إلى تحرير اإلنسان  -وهو
ِ
مقص ٌد ضروري -أبد َع العلماءُ وسائ َل
لتحقيقه ،من خالل إناطته بمفهوم
ّ
«فك الرقبة» ،ومعناهُ :العِ تْقُ؛ وهو
أقوى ما يدل على تشوف اإلسالم
إلى الحرية؛ وما تعانيه البشرية
اليوم من األزمات االجتماعية ،كلّه
من العقبات التي يجب على العمل
الخيري أن يقتح َمها ليحرر البشري َة
ّ
ُ
وقِ
دقات ،وأ فت
الص ُ
منها ،فقد بُذلت ّ
األحباس ليعو َد ري ُعها على مؤسسات
ُ
التعليم والعالج ،وفداء األسرى ،وإغاثة
الملهوفين ،وإيواءِ الغرباءِ ،وإطعام
الجوعى ،وكسوة العارين ،وعلى غيرها
من األعمال الخيرية التي صارت
ٍ
ذات نظم وتراتيب تقصد
مؤسسات َ
إلى تحرير اإلنسانِ .

السلم المجتمعي:
 -تعزيز ّ

مما يندر ُج في قواعد الخير
العام :تعزي ُز السلم المجتمعي،
الذي توسلت إليه الشريع ُة باعتمادِ
تأسست على مفهومي
رؤية للعالم ّ
الناس
«األخ ّوة» و»التعارف»؛ ﴿يأيها
ُ
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا﴾ ،فالمبادرات
الخيرية أيا كان مصد ُرها ووسيلتُها،

العمل القوي والشامل من أجل سالمة
الدين يشمل مكافحة العنف والتكفري
التواصل مع العامل
وتجديد
ُ
فكرة مقاصد الرشيعة يف البناء والتجديد
ترتكز عىل التعاون واملشاركة والتصالح
ينبغي تشجي ُعها ونش ُرها على أوسع
نطاق ،ف»:يَ ُد المع ُروف ُغن ٌم حيث
كانت» ،والب َّد من التمسك بها متى
ْ
ّ
ِ
امت ّد ْت ببذل النّدى ،وكف األذى؛
لما لها من تأثير قوي في نشر جو
الطمأنينة واألمن بين أفراد المجتمع
وفئاته.

-العمران:

من جملة ما َ
أناطه الشار ُع بالعمل
الخيري :بلو ُغ أقصى ما يمكن من
ّ
ُ
َ
صورِ العمرانِ  ،وذلك يشمل الجانب
المادي متمث ً
ال في إعانة المعوزين
على ما به تتحسن ظروفهم المعيشية،
وفي تشييد المرافق العامة الضروريةِ
في المدنِ والتجمعات السكنية،
كالمستشفيات ،ودور اإليواء ،والطرق،
والقناطر ،وقنوات المياه ،واإلضاءة..

والتكريم:
اإلغناء
ُ
ُ

والمرا ُد به التحري ُر من الفقر
واإلقصاء االجتماعي .ذلك أن
«الفقر» و»الخير» متقابالن في التمثل
االجتماعي العا ّم ،والتجرب ُة التاريخية
الخيري
لألمة شاهدة على أن العمل
َّ
كان يتمث ُل في سياسات تنموية إنسانية
تقص ُد إلى محاربة الفقر ،باإلدماج
المباشر في دائرة العمل ،قطعاً
ألسباب اآلفات التي تعوق المجتم َع
ِ
التخلف ،كالجهل
فتش ّ ُد عليه وِ ثا َق
والبَطالة واإلجرام..

 -اإلشراك في المجال العام:

المجال العا ّم هو ميدان لممارسة
الحرية التي هي من صميم المقاصد

الشرعية كما تق ّدم ،وال يباد ُر الفرد
إلى االلتزام بما يحقق «الخي َر العام»
إال عندما يشعر باالنتماء إليه ،ويتمتّع
بحر ّيته ،أما عندما يفقد هذين فإنه
ينسحب من المجال العا ّم وينكفئ
على ذاته ،فضعف الشعور باالنتماء،
وفقد الحرية ،يُفقد المجال العام
أهم شرايين حياته؛ ألنه ال يتك ّون إال
بمجموع ذوات إنسانية حرة ،تتشارك
هموم الجماعة ،وتسعى لتحقيق
مصالحها.

مجتمع الفضيلة والخري

إن واقع المجتمعات اليوم عموماً
يشي بأنها تعاني من أزمة اهتراء
بنيتها ،سواء في اختالل منظومة
والحرص على المنفعة
الحق والواجب،
َ
الخاصة أكثر من المنفعة العامة ،أو
في انهيار «األخالقيات اليقينية»
اإلنسانية؛ وتصاعد نسب الفقر
والمجاعة والبطالة والهجرة واللجوء،
وتزايد ظواهر الجريمة والكراهية
والعنف والعنف المضاد.
إن تعلي َل هذه الظواهر بعد توصيفها
أو ُل خطوة في ذلك ،وال ّ
شك أن ُجماع
مفهوم
ما يمكن أن تعلل به فقدا ُن
ِ
الخير العام ،سواءٌ لدى المجتمعات
التي تراهُ نسبياً قاب ً
ال للتع ّدد ،أم
التي تراه قيمة تقتضي قواع َد سلوك
تتعالى على الرغبات.
وما دام االتفاق على مقصدية
«الخير العا ّم» منعقداً ،ال يبقى بعد
ذلك لالختالف في مجرد المفاهيم
أثر.
والتصورات كبي ُر ٍ
ص ّو َر مفهوما
وإ ّن «الخير» متى ُ

عمل ّياً
ُ
ِ
الرغبات في
يضبط إشباع
ٍ
قيمة،
حدود معقولة تجعلُها ذات
لَيورثُ
النفس طمأنينة ،والمجتمع
َ
سكين ًة ،فيجعله مهي ًأ لحياة أفضل،
ُحسن
ويجعل فيه سع ًة إلبداع وسائ َل ت َّ
بها نوعية الحياة ،ويُتَغلَّب بها على
مشكالتها ،وهذا شرط «الوعي»
المطلوب إليقاظ الضمير اإلنساني
العالمي وإنعاشه.
فمن أجل التمكين لهذا الوعي،
والتحسيس به – كما يقول الشيخ ابن
بيه « -يجب أن يكون رجال الدين جزءاً
من الح ّل ،وليس جزءاً من المشكلة
كما شاهدناه من انزالق بعضهم على
الضفتين ومن مختلف الديانات في
إثارة نعرات الخالف...كما أ ّن وسائل
اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني
والجامعات ومراكز البحث مدعوة ألن
تؤ ّدي دوراً إيجابياً في تنمية القيم،
كما أن القادة السياسيين مدعوون
لالنخراط في جهد جا ّد لتخفيف
وطأة الظلم والفقر حيثما ُوج َدا،
إليجاد حلول للقضايا المزمنة ولو
نصف حلول أو نصف عدالة»..
إن انبعاث هذا الضمير الجماعي
األخالقي هو الذي يساعد على بناء
مجتمع الخير والمعروف ،وذلك بدوره
متوقفٌ على شرطين :بناء اإلرادة
العامة للمجتمع ومعناه مطابق لمفهوم
التحالف لغ ًة .وبعث ثقافة «التنظيم
الذاتي» بما هي وسيل ٌة إلى حفظ نظام
المجتمع.
ً
وأخيرا فإ ّن للخير العام وسائل
ال تبلى على م ّر الزمان؛ الستجابتها
لحاجات إنسانية فطرية يتوقف عليها
بقاء نوع اإلنسان ،وهي وسائل تواطأت
على استحسانها حكمة الحكماء،
وشرائع السماء ،منها :إطعام الجائع،
وكسوةُ العاري ،وتأمين الخائف..
ُ
ِ
اإلرادات نح َو الخير
يحرك
إن الذي
العام هو شعور أصحابها بلذة العطاء
الذي يحقق نفع اإلنسانِ  ،ولو بشق
تمرة ،أو بكلمة طيبة..
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الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي

من أجل حلف
فضول معاصر
تشير الخريطة الدينية لسكان العالم الذين يبلغ عددهم حوالي سبعة
مليارات إنسان؛  84بالمئة منهم ينتمون إلى األديان .من بينهم 2،2
مليار مسيحي و  1،2مليار مسلم ،حيث يعيشون جنب ًا إلى جنب في
معظم القارات ،أما أصحاب الديانات األخرى فهم :الهندوس الذين
يبلغ عددهم ملياراً ،والبوذيون يبلغ عددهم  500مليون ،أما اليهود
فيقدر عددهم بحوالي  14مليون ًا ،وهناك أصحاب عقائد دينية عديدة
أخرى في الصين والهند واليابان وإفريقيا وأستراليا واألمريكيتين
يقدر عددهم بحوالي  58مليون ًا.

الحرية الفكرية أتاحت فرصة التطوير
والتحديث والتغيري يف الرتاث الفكري
والفقهي

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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السمك
محمد
ّ

تجدر اإلشارة إلى أن ثمة 1،1
مليار إنسان ال يدينون بأي دين أو
عقيدة إيمانية؛ أي أنهم يشكلون،
من حيث الحجم ،الكتلة البشرية
الثالثة بعد الكتلتين المسيحية
واإلسالمية ،وهذه األرقام تبين
عكس ما توقعه علماء االجتماع
في الغرب ،ومنذ القرن الثامن
عشر أن ينحسر دور الدين ،وأن
يتراجع عدد المؤمنين باألديان أو
الملتزمين بتعاليمها .والوقائع تؤكد
صحة النظرية المعاكسة التي قال
بها الفيلسوف الفرنسي أندريه
مارلو (مستشار الرئيس الفرنسي
األسبق الجنرال شارل ديغول) «بأن
القرن الواحد والعشرين يكون دينياً
أو ال يكون».
وقد أثبت الدين أنه أهم عامل
في بناء المجتمعات وتماسكها
واستمرارها .ولكن في الوقت
نفسه قد استعمل ،في إقامة
حواجز معنوية ،ومادية ،بين األفراد
والجماعات .كما كان للدين دور
أساسي في تمكين اإلنسانية من
التغلب على كثير من التحديات التي
واجهتها ،وزودتها بقوة االستمرار.
وال يزال رغم تعرضه لتشويه السمعة
ورغم تحميله مسؤولية الكثير من
الحروب والصراعات الدينية ،حاجة
إنسانية لصناعة المستقبل.
والمدخل إلى ذلك يكمن في
فك االرتباط بين الدين والتوظيف
السياسي للدين في األزمات
والصراعات بين األمم والشعوب
وحتى بين الشعب الواحد ،من هنا
أهمية استخراج مبادئ من صميم
الدين لنشر الو ّد والمحبة والسالم
بين الناس المختلفين ،فكانت مبادرة
مراكش انطالقاَ من وثيقة المدينة ،ثم
كانت مبادرة حلف الفضول انطالقاً
من موقف نبوي شريف في مرحلة
ما قبل اإلسالم ،وهو الموقف الذي
يؤسس لعالقات تعاون واحترام وثقة
بين المجتمعات المسلمة وغيرها من

المجتمعات المنتشرة في العالم.

التعدد والوحدة يف
املفهوم اإلسالمي

يقول اإلسالم بوحدة اإلنسانية
وبتنوعها .ويرسي أسساً ومبادئ
الحترام التنوع والتعدد اإلثني
والثقافي والديني بحيث تشكل هذه
األسس والمبادئ جوهر العقيدة
اإلسالمية ،وفي القرآن الكريم عدد
كبير من اآليات الكريمة التي تؤكد
ذلك ،منها اآلية﴿ :يا أيها الناس إنّا
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
شعوب ًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم
عند اهلل أتقاكم﴾ (سورة الحجرات
– . )13تكشف هذه اآلية الكريمة
عن ثالث قواعد :القاعدة األولى
هي الوحدة اإلنسانية .القاعدة
الثانية هي التنوع اإلنساني.
القاعدة الثالثة هي التعارف بين
الناس .فالتعارف هو الجسر الذي
يربط بين الجماعات المتنوعة
والمختلفة ولكن ال تعارف من دون
معرفة .والدعوة القرآنية للناس
ليتعارفوا هي لبناء مجتمع إنساني
واحد ومتناغم على قاعدة معرفة
المختلفين وتعارفهم.
في األساس الحق واحد كما يقول
أبو الوليد الباجي في كتاب (أحكام
الفصول في أحكام األصول) وإن من
حكم بغيره فقد حكم بغير الحق.
ولكننا لم نكلف إصابته ،وإنما كلفنا
االجتهاد في طلبه .فمن لم يجتهد في
طلبه فقد أثم ،ومن اجتهد فأصابه
فقد أجر أجرين :أجر االجتهاد وأجر
اإلصابة للحق .ومن اجتهد فأخطأ
فقد أجر أجراً واحداً الجتهاده ولم
يأثم لخطئه».
هذا يعني أن االجتهاد كعمل
فكري إنساني مفتوح على الصواب
والخطأ .وبالتالي فإنه ليس مقدساً،
وإنه ليس ألحد حقّ احتكار الصواب
بالمطلق .أو حقّ توجيه اتهام الفكر
المختلف بالخطأ بالمطلق .فمن

أبرز صفات السماحة اإلسالمية أن
المفكر أو المجتهد المخطئ ال يؤثم
على خطئه ،بل يؤجر على اجتهاده،
حتى إذا أصاب يؤجر ثانية إلصابته
الحق .من هنا قول أبي حنيفة «رأيي
صحيح يحتمل الخطأ ،ورأي غيري
خطأ يحتمل الصواب».
في ضوء ذلك يمكن القول إن
ما جاء به المجتهدون األولون على
أهميته فإنه ليس مقدساً .وليس
مطلقاً .وليس ثابتاً ودائماً .ولكنه
يشكل ثروة تراثية وأساساً فكرياً
وخلفية فقهية لالعتماد عليها
ولالستنارة بها وللقياس عليها،
ولكنها مفتوحة دائماً وبالضرورة
على التطوير والتحديث والتغيير،
وحتى على التخلي واإللغاء بشرط
واحد ،وهو أن يستند ذلك كله إلى
الثوابت القرآنية الكريمة واألحاديث
النبوية الصحيحة.
ما كان للمجتهدين السابقين
أن يتوصلوا إلى ما توصلوا إليه
من استقراء للنص ومن استخراج
لألحكام من متنه لو لم يدركوا
أهمية الحرية الفكرية التي منحها
اهلل لإلنسان وضرورة العمل
بمقتضاها ،وهذا اإلدراك ليس وقفاً
عليهم .بل إنه حق لكل مسلم وواجب
على كل عالِم مختص تتوافر فيه
ولديه األسس التي تؤهله لالجتهاد.
ال يتناقض االختالف مع الوحدة
اإلنسانية ،فالعالقة التكاملية بين
الوحدة واالختالف تبرز من خالل
المبادئ الثالثة التالية التي قال بها
القرآن الكريم :التداول ،التدافع،
التغاير .فالتغاير واالختالف هو
القاعدة ،وهي قاعدة عصية على
التجاوز ،تشكل الثابت الدائم في
المجتمعات اإلنسانية منذ بدء الخلق
وحتى نهاية الزمن .ولذلك أرسى
اهلل قاعدة التعارف المكملة لقاعدة
االختالف والتغاير .والقاعدتان معاً،
تشكالن األساس الذي تقوم عليه
األخ ّوة اإلنسانية التي ال سالم وال

ال يزال الدين حاجة إنسانية لصناعة
املستقبل رغم تعرضه للتشويه
الدعوة القرآنية للناس ليتعارفوا هي لبناء
مجتمع إنساين واحد ومتناغم
االجتهاد كعمل فكري إنساين مفتوح عىل
الصواب والخطأ وليس مقدساً
استقرار من دونها.

تحديات عالقات اإلسالم
مع اآلخر

يواجه المسلمون تحديات مباشرة
في عالقاتهم مع العديد من أهل
األديان والعقائد األخرى .منها مع
المسيحية في أوروبا والواليات
المتحدة .وحتى في كندا وأستراليا،
بسبب الهجرة إلى هذه الدول
وما تسببه من صدامات ثقافية
واجتماعية ،ومنها مع اليهود انطالقاً
من القضية الفلسطينية وتداعياتها.
ومنها أيضاً مع الهندوس منذ
انقسام القارة الهندية في عام 1947
وانفجار سلسلة الحروب بين الهند
والباكستان على خلفية الصراع حول
تقرير مصير كشمير.
ثم إن اإل سالم يواجه تحديات في
عالقاته مع دول كبرى .فهناك أزمة
العالقات مع روسيا على خلفية أزمة
الشيشان ،وهناك أزمة العالقات
مع الصين على خلفية تطلع إقليم
سينكيانغ لالستقالل؛ وتنظر كل
من روسيا والصين إلى الحركات
االستقاللية في المنطقتين على
أنها حركات تمرد بإيحاء ديني وليس
بإيحاء وطني .والواقع أنها قضية
وطنية تحررية .ولكن ألن شعوب هذه
المناطق تدين باإلسالم ،فقد اتخذت
في العقود القليلة الماضية الطابع

اإلسالمي.
تبدو صورة العالقات اإلسالمية
مع أهل هذه األديان األخرى سلبية
وقاتمة ،إذ إنها توحي وكأن المسلمين
يقفون في جانب ،وأهل األديان
األخرى في جانب آخر .لكن هذه
التحديات تختلف من دين إلى دين.
تمت إلى المضمون
إال أنها جميعها ال ّ
العقائدي بصلة .إنها تنطلق من
واقتصادية
سياسية
خلفيات
واجتماعية ،وحتى عنصرية.
فالتوترات التي تهز العالقات بين
أهل األديان المختلفة ،وبصورة خاصة
بين المسلمين وغير المسلمين ،هي
في جوهرها نتائج أحداث عفا عليها
الزمن ،إال أن عواقبها ال تزال حية
في الحاضر .بل إنها ال تزال قادرة
حتى على صياغة المستقبل ،لذلك
يبدو التصدي لهذه الظاهرة صعباً
ومعقداً نظراً لتداخل عدة أسباب
ثقافية وتربوية واجتماعية وسياسية،
وليست دينية عقدية .وإن تجلببت
برداء الدين.
من هنا أهمية اعتماد حلف
الفضول ما قبل اإلسالم صيغ ًة
للتفاهم اليوم بين جماعات مختلفة
من المسلمين وغير المسلمين.
فالحلف من حيث إنه كان سابقاً
لإلسالم ،أي أنه كان حلفاً بين أقوام
لم يكونوا يؤمنون باهلل وبرسوله ،إال
أن هدفهم كان المحافظة على كرامة

وحقوق اإلنسان ،وتحقيق السلم بين
الجماعات المختلفة .كذلك من حيث
إن النبي عليه الصالة والسالم أثنى
على هذا الحلف شك ً
ال ومضموناً،
لهدفه اإلنساني السلمي النبيل ،ومن
حيث إنه عليه السالم ذهب في الثناء
عليه إلى حد القول إنه لو كان حاضراً
يومها لما تأخر عن االنضمام إليه.
فإن ذلك يعني أن األسس والمبادئ،
وأن األسباب والنتائج المتوخاة من
الحلف ،تتماهى مع اإلسالم شرع ًة
ومنهاجاً.
وبالتالي فإن إضافة حلف فضول
اليوم على هذه القاعدة السامية بين
جماعات إنسانية متعددة العقائد
والثقافات من أجل تحقيق هدف
إنساني نبيل يتمثل في تعزيز السلم،
وم ّد جسور المحبة والثقة والتعارف
والتعاون بينها ،ال يتوافق مع اإلسالم
فحسب ،ولكنه يشكل قاعدة من
قواعد تعامل المسلمين مع شعوب
العالم المختلفة في مشارق األرض
ومغاربها.
قد تساعد هذه المقاربة الجديدة
والجريئة التي استعادها العالمة
الشيخ عبد اهلل بن بيه ،قد تساعد
الفكر اإلسالمي الحديث على
«إعادة ترتيب الماضي بطريقة تجعل
ذكرياته تكف عن كونها عبئاً على
الحاضر» ،كما يقول عالم االجتماع
األلماني بيرنهارد شلنك.
ولقد ذهب المؤرخ األلماني
هيرمان هايمبل إلى أبعد من ذلك
عندما قال إن «ألمانيا بحاجة إلى
ثقافة التغلّب على الماضي»؛ وهو
ما يحتاج إليه المسلمون في إعادة
بناء عالقاتهم مع دول وشعوب العالم
المختلفة.
ولكن في ثقافة حلف الفضول
ليس فقط تغلباً على الماضي ،بل
تصحيح للحاضر ،وإرساء لقواعد
تفاهم وتعاون من أجل بناء غد أفضل
للمسلمين ولإلنسانية جمعاء.
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الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي

املواثيق والعهود يف اإلسالم

رهانات التضامن
والتعايش
وتغليب نقاط االلتقاء الكثيرة
ُ
التعارف
ُ
ال ريب أنّ من مقاصد خلق األمــم
بينها؛ فمساحات التالقي أوسع بكثير من هامش االختالف ،ومن ثَم يلزم عدم
االلتفات إلى وجــود فروقات إثنية أو عرقية أو جنسية ،وإنما يتفاضل الخلق
بأعمالهم التي يكونون قريبين فيها من الخالق جل وعال؛ قال تعالى﴿ :يا أيها
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم
عند اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبير﴾[الحجرات.]13 :
والتعارف بين الشعوب هو أحد أرقى المفاهيم وأكثرها قيمة وفاعلية ،ومن
أشد وأهم ما تحتاج إليه األمم والحضارات ،وهو دعوة ألن تكتشف وتتعرف كل
أمــة وكــل حضارة على األمــم والحضارات األخــرى من دون سيطرة سيطرة وال
هيمنة أو إقصاء أو تدمير ،والتعارف هو الــذي يحقق وجــود اآلخــر وال يُلغيه،
ويؤسس العالقة والشراكة والتواصل معه ال أن يقطعها أو يمنعها أو يقاومها.
كانت الحضارة اإلسالمية أكثر وأدق الحضارات استيعاب ًا ألحكام االتفاقيات
التي أسمتها «معاهدات» ،فوضعت األسس والقواعد واألحكام الضابطة لالتفاق
مع األمم األخرى ،وناقشت ذلك في قضايا فرضتها الظروف التاريخية المحيطة
بها ،وكانت نقطة انطالقها دائمً ا المبادئ الحاكمة لإلسالم ،ومنها مبدأ "حفظ
العهد" ،فهو مبدأ إنساني وأخالقي وديني ،وكذلك مبدأ العدل ونصرة المظلوم.

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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علم
شوقي إبراهيم ّ

قيمة العهود
إن لكل شريعة مــبــادئ معينة
تحدد األُطُ ـــر العامة لقواعدها
وتفصيالتها ،ومــن هــذه المبادئ
فــي الــشــريــعــة اإلســامــيــة مبدأ
«حفظ العهد»؛ وهو وإن كان مبدأ
تقرره ضــرورة االجتماع البشري
إال أنـــه كــذلــك وقــبــل ك ــل شــيء
مبدأ يتعلق بالطبيعة األخالقية
التي تُميِّز اإلنسان عن أي كائن
آخر ،كما أنه في اإلسالم تكليف
شرعي؛ فمبدأ «حفظ العهود» هو
مبدأ ضروري لالجتماع البشري،
فالعهود والمواثيق فيها التزام
إنساني وإيماني وأخالقي سواء
على الصعيد الفردي أو الجماعي.
فالعهود والمواثيق تُضفي على
أعــمــال األمــم والشعوب والــدول
واألفراد عنصر الثقة واالطمئنان،
وتعمل على تخفيف حدة التوتر،
وفي إخبار رسول اهلل  أنه لو
دعــي إلــى نحو «حلف الفضول»
ألجــاب إشــارة إلــى هــذا المعنى؛
فــإن حلف الــفــضــول كــان يشمل
مختلف القبائل ،ومن ضرورة عقد
هــذا الحلف حفظ ما يتحالفون
عليها؛ أي :يتعاهدون عليه؛ ولوال
ك ــون مــبــدأ «حــفــظ الــعــهــد» من
مبادئ االجتماع اإلنساني التي
تقوم على األمانة والــصــدق ،لما
كان لهذا الحلف جدوى.
إن الوفاء بالعهد في الشريعة
اإلسالمية مالزم لصفة اإليمان،
ودستور أساسي معظَّ م ال يُنقض،
ونــقــض الــعــهــد ش ــأن المنافقين
ال المؤمنين ،قــال تعالى واصفًا
المؤمنين﴿ :ا َّلـ ِـذيــنَ ُيــوفُ ــو َن بِ عَهْ ِد
ال َيـ ـن ــقُ ـ ُـض ــو َن ال ـ ِـمـ ـيـ ـ َث ــاقَ ﴾
الل َو َ
َّ ِ
[الرعد ،]20 :فسماه «عهد اهلل»،
فالمسلم حينما يُعاهد غيره فإنه
بذلك يجعل اهلل سبحانه شاهدًا
على عهده.
وصيَ غها
أنواع المعاهدات ِ

من المقرر أن غالب األيدلوجيات
تستهدف نشر مبادئها في أنحاء
العالم ،ولظروف تاريخية تعلقت
بالمسيرة الــحــضــاريــة لإلنسان
أدى ذل ــك فــي أحـ ــوال ع ــدة إلــى
صــــراعــــات ح ــض ــاري ــة اض ــطُّ ــر
المسلمون أن يكونوا طرفًا فيها،
وهذا أثَّر والبد في تشكيل نظرة
المسلمين ،وخاصة فقهائهم ،إلى
العالقة مع اآلخَ ر؛ فأدى ذلك إلى
تكوين نظرية إسالمية كانت وليدة
هذه الظروف التاريخية؛ فقسَّ م
فقهاؤنا العالم إلى ثالثة أقسام:
دار اإلســام ،ودار الحرب ،ودار
العهد.
والحق أن هذا التصوُّر لم يعد
صالحً ا اآلن لمساوقة العصر،
ف ــاب ــد م ــن إعـ ـ ــادة الــنــظــر في
هــذا التقسيم ،وذلــك عبر إعــادة
قــراءة التراث اإلسالمي الخاص
بــالــتــعــامــل م ــع اآلخـ ـ ــر ،خــاصــة
بــعــد أن حــل مــبــدأ "الــمــواطــنــة"
محل مبدأ "الجزية" ،وحل مبدأ
"التعارف الحضاري" محل مبدأ
"الصراع الحضاري"؛ للتوصل إلى
تأمين جميع المصالح اإلنسانية
اقتصادية كانت أم اجتماعية أم
ســيــاســيــة ،وص ــار «مــيــثــاق األمــم
المتحدة» بمثابة عهد جماعي من
غير المسلمين مع المسلمين.
والناظر في هذا كله يخل ُص إلى
أن هناك إطارًا عا ّمًا في اإلسالم
لسائر االتفاقات المرتبطة بغير
المسلمين؛ ســواء المواطنين أو
المعاهَ دين ،وهــذا اإلطــار يحوي
نــقــاطً ــا م ــح ــددة ،وهـ ــي :عصمة
الــدمــاء واألمــــوال والممتلكات،
نصرة المظلوم واألخــذ على يد
الظالم ،التعاون والتضامن لدرء
العدوان الخارجي ،احترام الحرية
السياسية والدينية ،والتناصح
والتشاور بالطرق السلمية.
تنقسم المعاهدات في التصوُّر

الفقهي اإلسالمي بحسب غرضها

إلى :معاهدة سياسية (معاهدات التعارف بني الشعوب هو أحد أرقى
التعايش السلمي والتي تهدف إلى املفاهيم وأكرثها قيمة وفاعلية

حماية حرية العقيدة ،ومعاهدات
الصلح والهدنة والتي تهدف إلى
إيجاد حالة من الصداقة والتعاون
فــي شــتــى الــمــجــاالت) ،معاهدة
تــجــاريــة وهــي الــمــعــاهــدات التي
تُنظم المبادالت الخارجية مع غير
المسلمين.
وللمعاهدات في التصور الفقهي
اإلسالمي ِصيَغ مختلفة؛ فهي قد
تكون مؤقتة كاألمان والهدنة وقد
تكون دائمة كعقد الــذمــة ،والتي
استُبدلت اآلن بالمواطنة ،وقد
تكون مقفلة وهي التي ال تحتوي
على نص يُبيح انضمام جماعات
أخرى إليها فيما بعد ،وقد تكون
نصا
مفتوحة وهــي التي تحوي ًّ
يبيح انضمام الغير إليها .وهي
خير نموذج إلقامة اتفاقية تهدف
إلى إقامة السلم العالمي.
قيم تدعيم العهود
تــوجِّ ــه الــعــهــود والــمــواثــيــق في
اإلس ــام عــدة قِ ـيَــم تُمثل المورد
األســاســي لتدعيم ه ــذه العهود
وتأديتها لوظيفتها في المجتمع؛
ومن هذه القيم:
 الــمــســارعــة إلـ ــى الــدخــولفــي الــعــهــود والــمــواثــيــق النافعة
للمجتمع اإلنــســانــي :ال شــك أن
العهود والمواثيق النافعة للمجتمع
اإلنساني من مواقع الخير العميم،
وقد حث اإلسالم على المسارعة
إلــى الــدخــول في الخيرات؛ قال
تــعــالــى﴿ :فــاس ـت ـب ـقــوا ال ـخ ـي ــرات﴾
[البقرة ،]148 :وحــث النبي 
على المبادرة والمسارعة في عمل
الخير ومنه التعاهد على السلم
وعلى تعظيم حرمات اهلل.
 الــوفــاء بالعهد :المعاهداتوالمواثيق في اإلســام محفوظة

العهود واملواثيق التزام إنساين
وإمياين وأخالقي عىل الصعيدين الفردي
والجامعي
مبدأ حفظ العهد يف اإلسالم تكليف رشعي
ورضوري لالجتامع البرشي
عن أي غدر أو خداع أو قهر؛ وقد
أمر القرآن الكريم بالوفاء بالعهد
وفاء مطلقًا من غير قيد بضعف
أو قوة؛ وال يجوز نقضها ما دامت
قــائــمــة ،كــمــا ال يــجــوز اإلخ ــال
بشروطها أو بنودها ما لم ينقضها
الطرف اآلخر.
 تبادل المصالح :كل اتفاقيةأقامها أو يقيمها المسلمون البد
وأن تحوي مصلحة نافعة لهم؛ كما
أن من ضرورات عقدها أن تحوي
مصلحة نافعة للشريك فيها؛ وال
يمنع اإلسالم من تبادل المصالح
ما رُوعيت المبادئ التشريعية.
 رفض االستبداد الحضاري:الناظر في المعاهدات التي تمت
في الحضارة اإلسالمية يجد أنها
لم تؤسس لالستبداد الحضاري؛
فــقــد َقـ ـ ِبـ ـ َل الــمــســلــمــون األوائـ ــل
الــقِ ـيَــم والــعــقــائــد واالتــجــاهــات
والممارسات لألمم التي أقام معها
هــذه الــمــعــاهــدات ،ولــم يفرضوا
عليهم إال االلتزام بالبنود العامة
التي وُضعت في هذه المعاهدات،
وهــذه البنود فــي غالبها تؤسس
للعدالة واألمن ونصرة المظلوم.
 الــتــســامــح :الــتــســامــح منالمبادئ الكبرى التي تقوم عليها
الــمــعــاهــدات فــي اإلســــام ،وهــو

مبدأ إنساني البــد منه في كافة
العالقات بين الفرد أو الجماعة
واآلخر.
 تشجيع فكرة االنتفاع المتبادلمــن خــيــرات األرض :وذل ــك من
خالل التعاون؛ فالرؤية اإلسالمية
تنطلق من عقيدة أن اهلل لم يخلق
األرض لنسفك الدماء؛ بل لينتفع
كــل فــريــق بخير مــا عند الفريق
اآلخر؛ فإذا كانت األرض مختلفة
فيما تنتجه فاإلنتاج كله لإلنسانية
كلها.
 مراعاة حقوق اإلنسان :بلغاإلسـ ــام فــي اإليــمــان بــاإلنــســان
ومراعاة حقوقه إلى الحد الذي
تجاوز بها مرتبة الحقوق فاعتبرها
"ضـ ــرورات" ومــن ثَــم أدخلها في
إطــار الــواجــبــات؛ فليس مــن حق
الفرد أو الجماعة التنازل عنها
ألنها ال سبيل إلى حياة اإلنسان
بدونها.
القواعد الناظمة للعهود
ال تـ ــؤدي الــعــهــود والــمــواثــيــق
وظيفتها وال تحقق غاياتها إال بعدة
أسس حاكمة لها تنتظم حدودها
وأ ُطـــرهـــا ،وق ــد نــاقــش الفقهاء
المسلمون هذه األسس في أبواب
السياسة الشرعية والحديث عن

الــنــزاع العسكري غــال ـ ًبــا ،وهــذا
لظروف محددة استوعبت الفكر
اإلنساني عامة في عصور وضع
النظريات والعلوم اإلسالمية.
ولــكــن مما ينبغي فــي العصر
الــحــالــي وف ــي ظــل الــتــوجــه نحو
التعايش العالمي إعادة النظر في
هذه األسس بعد تحديد الموقف
الــمــعــرفــي م ــن الـ ــتـ ــراث ،وه ــذا
يقتضي منهجية علمية قوامها
النقد والفحص في قــراءة تراثنا
لتحديد الجوانب الحية والمعقولة
من الجوانب الميتة والالمعقولة؛
ألن التوجه نحو التعايش العالمي
إنــمــا ينطلق مــن رؤي ــة صحيحة
لتراثنا.
ومن هذه أهم األسس الناظمة
للعهود والمواثيق فــي اإلســام:
احترام الخصوصيات الحضارية،
تــحــقــيــق الــمــصــلــحــة اإلنــســانــيــة،
التراضي بين أطــراف المعاهدة،
الب ــد مــن تــوافــر الــنــيــة الحسنة
لدى األطــراف ،واعتبار القواعد
الفقهية.
من خالل النظر في قيمة العهود
في الشريعة وأنواع المعاهدات في
اإلسالم وأ ُطُ رها العامة وأسسها
وقواعدها الشرعية يمكن أن يُقال
بــأن دخــول الــدول اإلسالمية في
ميثاق عالمي يهدف للسلم العام
من األمور المستحسنة شرعً ا إن
لــم يصل إلــى حــد الــواجــبــات في
ظــل انتشار التطرف واإلره ــاب
ومظاهر الكراهية المتبادلة بين
الشعوب ،وينبغي على هذا الميثاق
أن يــكــون مــبــنـ ًّيــا عــلــى «مــشــروع
تــواصــل حــضــاري عــالــمــي» ،وهو
مخطَّ ط يُــفــتــرض فيه االكتمال
يحوي برامج ومشاريع سياسية
واقتصادية واجتماعية.
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الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي

للعهود واملواثيق يف اإلسالم قيمة
وأهمية وحرمة مقدسة يجب احرتامها
اإلسالم ال يرى قيمة ألي معاهدة تنشأ
عىل أساس القهر والغلبة

إن موضوع الملتقى الخامس "حلف الفضول :فرصة للسلم العالمي" لهام
جد ًا نظر ًا إلى أنّ العالم االسالمي ،بل العالم كله يواجه في هذه األيام ظروف ًا
قاسيةً ساخنةً من إراقة الدماء والظلم والجور ،ففي هذه اآلونة الحرجة يمكن
أن يجعل "حلف الفضول" جسر ًا للسلم العالمي ،وأساس ًا نموذجي ًا لحلّ كثير من
القضايا العالمية .
وإنّ محاور هــذا الموضوع خطيرة بالغاية ،وكــل محور يتضمن موضوعات
عديدة ،وسوف أتناول في هذه السطور أحد موضوعات المحور الثاني وهو "فقه
المعاهدات والمواثيق في اإلسالم".

فقه المعامالت والمواثيق في اإلسالم

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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محمد رفيع عثامين

معنى المعاهدة والميثاق في
اللغة
المعاهدة مشتقة من العهْد .وهو
كــل مــا ُعــوهِ ـ َد اهللُ عليه وك ـ ُّل مابين
الــعــبــادِ مــن الــمــوا ِثــيــقِ وه ــو العهد
[لسان العرب  ،]311 /3والمِ يثاقُ:
أيضاً العهد ،وهو مِ فْعال من الوَثاقِ ،
وهو في األَصل حبل أَو َقيْد يُش ّد به
األَسير والدابة [.النهاية في غريب
األث ــر  -الب ــن األثــيــر ] ومــنــه قوله
تعالى﴿ :وميثاقه الذي واثقكم به﴾.
(المائدة .)7:ولقد ورد العهد في عدة
معان في القرآن الكريم :فمنها العقد
والميثاق.
أما الفرق بينهما فإ ّن العهد إلزام
والــتــزام ســواء كــان فيه يمين ،أو لم
يكن ،والميثاق :هــو العهد المؤكد
باليمين .وقال بعضهم :العهد يكون
حاالً من المتعاهدين ،والميثاق يكون
من أحدهما ( -معجم الفروق اللغوية
للجزائري).
دلت آيات مباركة كثيرة وأحاديث
طيبة عديدة على مشروعيــــة العهـــد
والميثاق في الشريعة اإلســــالمية.
فقـــال اهلل تعــــالى﴿ :وَإِ نْ جَ َــنـ ُـحــوا
الل
ـاجـ َنــحْ َلهَا َو َت ـوَكَّ ــلْ عَ لَى َّ ِ
لسل ِْم َفـ ْ
لِ َّ
الس ِميعُ ا ْلـ َعــلِ ـيــمُ ﴾ (األنفال:
إِ َّن ــهُ هُ ـ َو َّ
َ ﴿ ،)41وأَوْفُ ــوا بِ ا ْلعَهْ ِد إِ نَّ ا ْلعَهْ َد َكــا َن
م َْسؤُ والً﴾(اإلسراء.)43 :

وعن كثير بن عبد اهلل بن عمرو
بن عوف المزني عن أبيه عن جده:
عــن رس ــول اهلل  ق ــال« :الـصـلــح
جــائــز بين ال ـنــاس» [المعجم الكبير
.]22 /17
للعهود والــمــواثــيــق فــي اإلس ــام
قيمة وأهمية وحرمة مقدسة يجب
احــتــرامــهــا ،وإن ال ــوف ــاء بــالــعــهــود
وال ــم ــواث ــي ــق خــلــق ك ــري ــم وفــضــيــلــة
عظيمة من الفضائل التي حث عليها
اإلسالم ودعا إلى التحلي بها ،وأكد
عليه تأكيداً شديداً ،وجعل مِ ن ألزم
صفات المؤمن الصادق أنه إذا وعد
أوفــى ،وإذا عاهد صدق ،وبالمقابل
وصف المنافق بأنه إذا وعد أخلف
وإذا عاهد غــدر وإذا خاصم فجر،
وقــد وردت في ذلــك نصوص كثيرة
من القرآن والسنة.
فــمــن نــصــوص ال ــق ــرآن الــكــريــم
الــتــي يــحّ ــتــم الــوفــاء بالعهد وعــدم
نقضه ،وتحذر من الخديعة فيه:،
﴿ َب ـ َلــى َم ــنْ أَ ْو َفـ ــى بِ ـ َعــهْ ـ ِـدهِ وَا َّت ـ َق ــى َف ــإِ نَّ
الل ِ ُيــحـ ُّـب ا ْلــمُ ـ َّتـ ِـقـيــنَ ﴾ [آل عمران:
َّ َ
ْك
﴿ ،]76أَ َفــمَ ــنْ يَعْ لَمُ أَ َّنــمَ ــا ُأ ْن ــزِ لَ إِ َلي َ
ـك ا ْلــحَ ــقُّ كَمَ نْ هُ ـ َو أَعْ ــمَ ــى إِ نَّمَ ا
ِمــنْ َر ِّبـ َ
ـاب • ا َّلـ ِـذيــنَ يُوفُ و َن
ال ْلـ َبـ ِ
َي َتذَكَّ رُ أُو ُلــو ْ َ
الل و ََل َيـ ْنــقُ ـ ُـضــو َن ا ْلـ ِـمـيـ َثــاقَ ﴾
بِ ـ َعــهْ ـ ِـد َّ ِ
[الرعدَ ﴿ ،]20 ،19 :وأَوْفُ ـ ـ ــوا بِ ـ َعــهْ ـ ِـد
اليْمَ ا َن
الل إِ ذَا عَ اهَ دْ تُمْ و ََل َتنْقُ ُضوا ْ َ
َّ ِ

الل عَ َليْكُ مْ
يدهَ ا َوقَدْ جَ َعلْتُ مُ َّ َ
بَعْ َد َتوْكِ ِ
الل يَعْ لَمُ مَا تَفْ َعلُو َن • و ََل
يل إِ نَّ َّ َ
ك َِف ً
َض ْت غَ ْز َلهَا ِمنْ بَعْ ِد
تَكُ ونُوا كَالَّتِ ي َنق َ
قُ ــوَّ ةٍ أَ ْنـ َكــاثً ــا َتـ َّتـ ِـخــذُ و َن أَ ْيــمَ ــا َنــكُ ــمْ دَخَ ـ ًـا
َبـ ْيـ َنــكُ ــمْ أَنْ َت ــكُ ــو َن أُمَّ ـ ــةٌ ِه ــيَ أَ ْر َبـ ــى ِمــنْ
الل بِ هِ َو َل ُي َب ِّينَنَّ لَكُ مْ
أُمَّ ةٍ إِ نَّمَ ا َي ْبلُوكُ مُ َّ ُ
َي ْو َم ال ِْقيَامَةِ مَا كُ نْتُ مْ فِ يهِ ت َْختَلِ فُ ونَ﴾
[النحل]92 ،91:
ومــن نصوص السنة النبوية في
َابَ ،قــالََ :ق ـ َرأْتُ
ذالــك :عَ ـ ْن ابْــنِ ِشه ٍ
كِ تَابَ رَسُ ولِ اهللُ  الَّذِ ي َكتَبَ ِل َعمْرِ و
بْنِ حَ ز ٍْم ِحي َن بَ َعثَ ُه عَ ل َى نَجْ رَانََ ،وكَا َن
الْكِ تَابُ عِ نْ َد أَبِي بَكْرِ بْنِ حَ ز ٍْمَ ،ف َكتَبَ
رَسُ ــو ُل اهللُ  :هَ ـذَا بَيَا ٌن مِ ـ َن اهللُ
َورَسُ ولِهِ ﴿ :يَا أَيُّ هَا ال َِّذينَ آ َمنُوا أَوْفُ وا
بِ الْعُ قُ ودِ ﴾( سنن النسائي ()59 /8
وعن حذيفة بن اليمان رضي اهلل
تعالى عنهما قال :ما منعني أن أشهد
بدرًا إال أنني خرجت أنا وأبو الحسيل،
فأخذنا كفار قريش ،فقالوا :إنكم
تريدون محمدًا؟ فقلنا ما نريده ،وما
نريد إال المدينة ،فأخذوا منا عهد
اهلل وميثاقه لننطلق إلى المدينة ،وال
نقاتل مع محمد ،فأتينا رســول اهلل
 فأخبرناه الخبر فقال« :انصرفا،
نفي بعهدهم ،ونستعين باهلل عليهم»
(رواه مسلم).
وع ــن عــبــد اهلل بــن عــمــرو رضــي
اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل :
«أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً،
وم ــن كــانــت فـيــه خـصـلــة مـنـهــن كانت
فيه خصلة مــن النفاق حتى يدعها
إذا حدث كــذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا
عاهد غــدر ،وإذا خاصم فجر» (رواه
البخارى ،ومسلم )
ومن ذلك يتبين لنا أن المسلمين
مــأمــورون بالوفاء بعهودهم إ ّال إذا
نــقــض الــعــدو عــهــدهــم مــعــهــم ،ففي
هذه الحالة يكون للمسلمين حق أن
يقاتلوهم كما فعل النبي  مع أهل
مكة عندما نقضوا العهد الذي كان
بينهم وبين النبي  --فخرج عليه
الصالة والسالم لقتالهم دون أن ينبذ
إليهم.

لحل
حلف الفضول يشكل أساساً منوذجياً ّ
كثري من القضايا العاملية
املسلمون مأمورون بالوفاء بعهودهم إالّ
إذا نقض العدو عهدهم معهم
حتم الوفاء بالعهد
النص القرآين الكريم ي ّ
وعدم نقضه ويحذر من الخديعة فيه
شروط صحة المعاهدة
الشك أ ّن اإلسالم أجاز المسلمين
فــي إنــشــاء المعاهدات بينهم وبين
غيرهم ألغ ــراض شتى لكن هناك
شروط يجب توفرها في المعاهدات
لصحتها ،و نذكر بعضاً منها فيما
يلي:
أ ّال يكون شرط من شروطها مخالفاً
لشريعتنا اإلسالمية العامة التي بها
قوام الشخصية اإلسالمية وقد جاء
في ذلك قوله « :المسلمون على
ش ــروط ـه ــم إال ش ــرطـ ـ ًا حـ ــرم حـ ــاالً،
وأحـ ــل ح ــرامـ ـاً ،وال ـص ـل ــح ج ــائ ــز بين
الناس إال صلح ًا أحل حراما ،أو حرم
ح ــاالً»[ ،المعجم الكبير ]22 /17
(التيسير بشرح المجامع الصغير
للمناوى)2/456:
وأن ال ت ــك ــون خــــاف مــصــالــح
المسلمين .قال العالمة ابن قدامة
رحمه اهلل تعالى« :وال يجوز ذلك إال
على وجه النظر للمسلمين وتحصيل
المصلحة لهم»[الكافي في فقه ابن
حنبل ]166،4
كذلك أن تتم الشروط باتفاق من
الجانبين ،ومِ ن هنا ال يرى اإلسالم
قيمة لــمــعــاهــدة تنشأ عــلــى أســاس
القهر والغلبة( .شرح السير الكبير :1
 )1712و (المعجم الوسيط.)2/634:
أما العهود والمواثيق التي جرت
في عهد الرسول  فكان أكثرها
بعد البعثة إال أن العهد الــذي هو

مــعــروف بحلف الفضول حيث كان
قبل البعثة والتفصيل فيه كثير ،وأود
أن أذكره باالختصار ،وهو ما يلي:
ذكر العالمة الجصاص فى جامعه:
«ذكر ابن اسحاق :اجتمعت قبائل من
قريش في دار عبد اهلل بن جدعان
لشرفه ونسبه ،فتعاقدوا ،وتعاهدوا
على أال يــجــدوا بمكة مظلوماً من
أهلها أو غيرهم إال قاموا معه حتى
ترد عليه مظلمته ،فسمت قريش ذلك
الحلف حلف الفضول».
وروى ابن إسحاق عن ابن شهاب
ق ــال  :ق ــال رســـول اهلل « :ل ـقــد
شـهــدت فــي دار عـبــد اهلل بــن جــدعــان
حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم لو
أدعى به في اإلسالم ألجبت» (الجامع
ألحكام القرآن) 151 /10:
والعهود التي جــرت في عهد
بعد البعثة كثيرة متنوعة ،فمثالً:
 عهود ومواثيق أخذها الرسول على الصحابة.
 عهود ومواثيق أخذها الرسول على اليهود.
 عهود ومواثيق أعطاها الرسول لبعض النصارى.
 ع ــه ــود وم ــواث ــي ــق ك ــان ــت بينالرسول  لبعض قبائل العرب من
المشركين والكفار.
معاهدة األمم المتحدة
إن األمم المتحدة منظمة عالمية

قد تأسست لتحقيق السالم واألمن
فــي العالم وحــل الــنــزاعــات الدولية
بالطرق السليمة ،وإنماء العالقات
الوُدية المتبادلة بين األمم ،وتحقيق
التعاون الدولي على تعزير احترام
حقوق اإلنسان والحريات األساسية
للناس جميعاً.
والشك أن لها دورهــا الذي لعبته
فــى تحقيق هــذه األه ــداف النبيلة،
ولكن المؤسف أنها لــم تستطع أن
تحقق إنجازها في عديد من القضايا
الــعــالــمــيــة الــهــامــة كــأمــثــال قضية
كشمير المحتلة وفلسطين العزيزة
وأفغانستان وغيرها.
فلو أ ّن األم ــم المتحدة اتخذت
«حــلــف ال ــف ــض ــول» ف ــرصـ ـ ًة للسلم
العالمي الستطاعت تحقيق أهدافها
السامية وغاياتها النبيلة بــإذن اهلل
تعالى عز وجل.

مثرة فقه هذه
املعاهدات

تبين لنا من فقه هذه المعاهدات
الــتــي ذكــرنــاهــا ج ــواز عقد معاهدة
ســام وأمــن وأهمية إيفائها ،وتبين
أيضاً أنها مفيدة للصعيد الفردي
واإلجماعي على السوية ،في ضوء
«حــلــف الــفــضــول» وعــهــود ومــواثــيــق
أخـ ــرى أعــطــاهــا ال ــرس ــول  في
مختلف الــفــرصــات والــمــواقــع ،وقد
اشــتــدت الــحــاجــة إل ــى أمــثــال هــذه
الــمــعــاهــدات والــمــواثــيــق فــي الوقت
الراهن وأوضاعه المعاصرة الساخنة
ال عــلــى صــعــيــد الــــدول اإلســامــيــة
فــحــســب ،ب ــل عــلــى صــعــيــد األم ــم
المتحدة.
الشــك أن المنظمات الحاضرة
التي تسعى إلى إقرار وتحقيق السالم
وإق ــام ــة الــهــدنــة فــي جميع العالم
وإيصال حقوق الناس إليهم مساعيها
مشكورة ،لكن ال يتحقق شيء من ذلك
إ ّال عن هذا الطريق الذي قدمناه في
ضوء اإلسالم.
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الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي
ماذا نقصد بحلف الفضول؟ وأي قيم يقوم عليها؟ وماذا يعني لنا تاريخياً؟ ثم كيف يمكن االستناد إليه في تعزيز ثقافة الحقوق؟ وأين هو من الفكرة الكونية
لحقوق اإلنسان المعاصرة؟
أسئلة طالما طرحتها على نفسي حيث كنت أعيش في الغرب (لندن) قبل أكثر من ثالثة عقود ونصف من الزمان ،وقد حاولت أن أقارب فكرة «حلف الفضول»
من هذه الزوايا المختلفة والمتنوّعة ،خصوص ًا حين ازداد االهتمام بقضايا المجتمع المدني وحقوق اإلنسان على المستوى العالمي منذ أواخر الثمانينات ،فكان
رصيدها كبير ًا ومؤثراً ،بل أصبح مقياس ًا لدرجة تقدّ م البلدان والشعوب ،وكانت الدول تتسابق إلظهار مدى احترامها لحقوق اإلنسان ،وتتبارى إلظهار مدى تأثير
وتحضرها .وكلّما كان الحديث عن الخصوصية الثقافية والمساهمات المتميّزة لبعض البلدان والشعوب يعلو،
ّ
رافدها الثقافي في الفكرة الكونية ،دلي ًال على رقيّها
كان شغفي وقناعتي تزداد بأهمية «حلف الفضول» الذي يمكن اعتباره أحد المرجعيات األساسية للحركة الكونية لحقوق اإلنسان تاريخي ًا لما احتواه من قيم
تخص اإلنسان بغض النظر عن دينه وقوميته ولونه ولغته وجنسه وأصله االجتماعي.
ّ
ومبادئ عالمية وشمولية

حلف الفضول ..رؤية راهنة في
المفاهيم والقيم
حلف الفضول أحد املرجعيات األساسية
للحركة الكونية لحقوق اإلنسان تاريخياً
فكرة حقوق اإلنسان مل تبدأ مع األمم
املتحدة وإمنا جاءت تراكامً ألديان
وفلسفات وأفكار

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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حلف الفضول :قراءة راهنة
على الرغم من األبعاد التاريخية
فإ ّن ما يجمع بين الثقافات المختلفة
في إطار الحضارة الموحدة هو الدفاع
عن حقوق الناس ور ّد الظلم وإحقاق
الحق ،وتلك هي الغايات واألهــداف
العامة ،أمــا الوسائل فقد اختلفت
باختالف التطوّر التاريخي ،وحتى
فــكــرة الــحــقــوق ذاتــهــا فقد تطورت
واتسعت وهي في تطور دائم ومستمر.
ولكن للمفهوم والفكرة المدافعة عن
الحق جذورها في التاريخ اإلنساني
للبشرية ،وهي لم تبدأ اآلن ،وإ ْن كانت
الرؤية المعاصرة مهمة في بلورتها
وصياغتها وتطويرها ،لكن جذورها
عميقة فــي الــتــاريــخ وفــي الثقافات
المتنوعة لدى األمم والشعوب.
ولهذا يمكن القول إن فكرة حقوق
اإلنسان لم تبدأ مع األمــم المتحدة
و»اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان»،
وإنما جاءت هذه الوثيقة تتويجاً لتطور
تاريخي امت ّد لقرون وتراكماً ألديان
وفلسفات وأفــكــار ألنبياء ومفكرين
ومصلحين.
وت ــج ــسّ ــدت الــفــكــرة ف ــي الــقــرن
العشرين بعد حروب عالمية وضحايا

كونية ومحق لماليين البشر ،وقد
صدر خالل الـ  70عاماً الماضية ما
يقرب من  100معاهدة واتفاقية دولية
في مجاالت الحقوق المختلفة أهمها
«الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان»،
لكن حلم البشرية فــي عــالــم أكثر
تسامحاً وعدالة وإنسانية واحتراماً
للحقوق ظ ّل هاجساً دائماً ومستمراً.
وتكتسب الــذكــرى ال ـــ 70لصدور
اإلعـــان العالمي لحقوق اإلنــســان
هذا العام أهمية خاصة حيث تحتفل
البشرية جمعاء بهذه المناسبة ،وتظهر
الــدول منجزها على هــذا الصعيد،
وعــلــى الــرغــم مــن اقــتــراب الــذكــرى
ّإل أن الفاعليات واألنشطة العربية
واإلســامــيــة ال تـــزال دون مستوى
الطموح ،على المستويين الرسمي
وغير الرسمي باستثناءات محدودة.
االزدواجية «المزدوجة»
تنحو بعض الحكومات والحركات
السياسية بالالئمة على الغرب الذي
يريد استغالل قضية حقوق اإلنسان
ألهــــداف ســيــاســيــة أنــانــيــة ضيقة،
فالفكرة وإ ْن بــدت نبيلةّ ...إل أنها
تُــســتــخــدم أحــيــان ـاً لمصالح خاصة

وبطريقة انتقائية ،وتزخر السياسة
الدولية بالكثير من األمثلة لمساعي
القوى المتنفذة لبسط هيمنتها وإمالء
إرادتــهــا على ال ــدول النامية بشكل
خاص تحت يافطة «حقوق اإلنسان»،
ّإل أن ذلك ال يمثّل كل الحقيقة.
فهناك انتهاكات للحقوق وتجاوز
عــلــى الــح ـرّيــات الب ـ ـ ّد مــن التأشير
إليها ،أوالً -لكي ال يتم التعكّز عليها
لممارسة ضغوط مــن جانب القوى
الكبرى إلمالء إرادتها ،والعمل الجاد
والمثابر لــسـ ّد الــنــواقــص والثغرات
في هذا الملف الشائك والمعقّد كي
ال يُستخدم ذريعة وثانياً -ال يمكن
تبرير محاوالت فرض الهيمنة للتملّص
من استحقاقات الفكرة وااللتزامات
المترتّبة عليها ،بل يقتضي تفويت
الفرصة على «الــقــوى» المتربّصة،
وذلك بااللتزام بالحقوق وبتوسيع دائرة
الحريات والمشاركة.
ويــعــتــبــر الــبــعــض اآلخــــر الــفــكــرة
مجرد «بدعة» غربية وربّما اختراع
مشبوه أســاســاً ،ال يستهدف سوى
تحطيم العرب والمسلمين وإذاللهم
وإخضاعهم ،ويذهب البعض اآلخر
مــن الحكومات والــتــيــارات الفكرية
والــســيــاســيــة إل ــى مــعــارضــة الفكرة
الكونية لحقوق اإلنسان من منظور
«ثقافي» تحت مبرّرات «الخصوصية
الثقافية» والقومية والخصائص
الدينية والمحلية ،وهــي وإ ْن كانت
غاية في األهمية إ ّال أنها ال ينبغي أن
للتنصل من االلتزامات
ّ
تستخدم ذريعة
والمعايير الــدولــيــة ،الــتــي تتضمنها
«الشرعة الدولية» .وإذا كان اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنــســان قد ارتــدى
الثوب الغربي لكنه بالمحصلة جاء
نتاج تفاعل الــحــضــارات والثقافات
والفلسفات اإلنسانية على م ّر التاريخ.
فالخصوصية الثقافية والــروافــد
الفكرية للشعوب والتكوينات اإلثنية
والدينية والــتــراث التاريخي لألمم
والبلدان ال تتعارض مع تأصيل فكرة
حقوق اإلنسان على المستوى الدولي،

بــل يفترض فيها اإلضــافــة والــرفــد
والتعميق ،وليس التعارض والتنافر
والتنازع ،بحيث يكون كل ما هو دولي
يمثّل ت ــوازن الثقافات والحضارات
وقاسماً مشتركاً لألمم والشعوب.

الخصوصية الثقافية ال تتعارض مع تأصيل
فكرة حقوق اإلنسان وإمنا تغنيها مبضامني
جديدة

من التراث الحقوقي
إذا ك ــان الــبــريــطــانــيــون يفخرون
بــوثــيــقــة الــمــاغــنــا ك ــارت ــا Magna
 »cartaالعهد العظيم» الصادرة عام
 ،1215األمريكيون بإعالن الدستور
عام  ،1776ويعتبرونه النواة األساسية
لحقوق اإلنسان ،والفرنسيون بوثيقة
«حقوق اإلنسان والمواطن» بعد الثورة
الفرنسية  1789ويعتبرونها االنطالقة
األولـــى لحقوق اإلنــســان ،والـــروس،
بمبادئ الثورة االشتراكية عام ،1917
خصوصاً ما له عالقة بحقوق اإلنسان
الجماعية وحــق الشعوب في تقرير
المصير ،فمن حق العرب والمسلمين
االحــتــفــاء بـــ «حــلــف الــفــضــول» كــأول
رابطة لحقوق اإلنسان في العالم.
وإذا عدنا إلى بطون التاريخ سنرى
كيف أسهمت الحضارتان اليونانية
والرومانية في رفد الفكرة القانونية
والحقوقية الخاصة بحماية حقوق
اإلنسان ،حتى وإن اقتصرت على فئة
محددة« ،طبقة النبالء» أو «األحرار»،
لكنها كــانــت تتضمن بــعــض أســس
إيجابية لحماية اإلنسان وحقوقه في
ظل التمايزات االجتماعية السائدة
آنذاك ،وحسب الفيلسوف اإلغريقي
بــروتــوغــوراس « اإلنسان مقياس كل
شـ ــيء» ،ولــكــن إســهــام الحضارتين
الصينية والهندية كان كبيراً ،خصوصاً
عن أفكار التاو والفيلسوف الوتسه
وبعده الفيلسوف كونفوشيوس ،كما
لعبت الديانة البوذية دوراً كبيراً في
نشر قيم السالم والتسامح.
أما الحضارة العربية – اإلسالمية
فلها رافدها الذي ال ب ّد من االعتزاز
به في اإلسهام بأفكار حقوق اإلنسان
الكونية ،تلك التي هي نتاج تواصل
الــحــضــارات الــقــديــمــة الــتــي عاشت

حلم البرشية يف عامل أكرث تسامحاً وعدالة
ظل هاجساً دامئاً ومستمرا ً
وإنسانية ّ
على أرض الــرافــديــن وأرض النيل،
خصوصاً أن شريعة حمورابي اكتسبت
شهرة عالمية ال تضاهيها أية منظومة
قانونية وحقوقية.
حلف الفضول :ضوء معاصر
الــحــلــف ه ــو أقـ ــرب إلـــى منظمة
مجتمع مدني بتوصيفاتنا المعاصرة،
فهو منظمة طوعية وغير رسمية وال
تستهدف تحقيق الربح وتعتمد العلنية
والسلمية طريقاً لتحقيق أهدافها
وتقوم على نوع من االستقاللية ،وتلك
بعض مواصفات مؤسسات المجتمع
المدني المعاصرة.
جوهر فكرة الحلف
إن تــب ـ ّنــي مــفــهــوم ف ــك ــرة «حــلــف
الــفــضــول» الـ ــذي يــقــوم عــلــى رفــض
الظلم والتمييز مهما كــان نوعه هو
رد على بعض االتــجــاهــات السائدة
والمتنفذة في الغرب التي تعتبر العرب
والمسلمين وكأنهم في تناقض كلّي مع
فكرة التسامح وحقوق اإلنسان ،وذلك
بحكم الفطرة والتكوين والبيئة والدين
تعصب وتطرّف وعنف وإرهاب،
دعاة ّ
كما أن إحياء الفكرة في الوقت نفسه
المتعصبة
ّ
بمثابة ر ّد على الجماعات
والمتطرّفة التكفيرية واإلرهابية ،التي
تدّعي األفضليات وامتالك الحقيقة
وال تعترف باآلخر وبالتنوّع والتعددية.
وإذا ك ــان فــي الــغــرب ثمة اتجاه
ضد اإلسالم والمسلمين بزعم حالة
حقوق اإلنــســان فــي عالمنا العربي
واإلســامــي ،وهــو بشكل عــام سجل

فيه الكثير مــن االنــتــهــاكــات حسب
تقارير منظمات دولية معتمدة مثل
منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة
حــقــوق اإلنــســان والمنظمة العربية
لحقوق اإلنسان وغيرها ،لكن ذلك ال
يعطيها مبرراً أو ذريعة إذا افترضنا
حسن النيّة لفرض إرادتــه وتوجهاته
وقيمه على مجتمعاتنا ودولنا ،وعلينا
ّأل ننسى المصالح التي في غالب
األحيان تتقدّم على المبادئ والقيم في
السياسات الغربية.
إن المبادرة بدعوة العالم للنظر إلى
اإلرث الثقافي العربي واإلسالمي في
ميدان حقوق اإلنسان أسوة ببقية األمم
والشعوب ،بدأت تحظى باالهتمام من
جانب نخبة من المفكرين والمثقفين
والحقوقيين العرب ،وآن األوان لتعبئة
الجهود العربية الرسمية بما فيها
جامعة الدول العربية لوضعها موضع
التطبيق من جانب األمــم المتحدة،
وهو ما يساعدنا لدخول عالم الحداثة
والمدنية والتقدم بثقة أكبر ،خصوصاً
أننا نحمل إرث ثقافة حلف الفضول.
الخطوة األولى تبدأ من إقرارنا عرباً
ومسلمين بحلف الفضول وتأكيدنا
ألصــالــتــه وتعميمنا لثقافته ،التي
اكتسبت بُعدها اإلنساني والتاريخي
بالتعاليم السمحاء للقرآن الكريم،
وبما ينسجم مع روح العصر والتقدم
الحضاري لإلنسانية ،والخطوة األهم
تبدأ من أنفسنا باحترام حقوق البشر
(دون تمييز) وحق االختالف والتنوّع
قبل أن نطالب اآلخرين.
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ظاهرة الهجرة كفيلة بتجييش مشاعر
الوطنية والعنرصية وكره األجانب
الرتاث اإلسالمي اعترب الهجرة والتنقل
فعاليات اجتامعية كقاعدة وليست استثناء
خصوصية الفتاوى عىل اإلنرتنت تتمثل
بتخطي حدود الدولة الوطنية وعيون
الرقابة

الهجرة واللجوء بين
التأصيل والتنزيل

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

48

ساري حنفي

ال يمكن أن نعتبر فــي وقتنا المعاصر ظــاهــرة اجتماعية أكثر تعقيد ًا من
ظاهرة الهجرة /اللجوء .فهي كفيلة بتجييش مشاعر الوطنية والعنصرية وكره
األجانب بحيث أصبح موضوع المهاجرين والالجئين األكثر حساسية وأهمية
في الجوالت االنتخابية في العالم الغربي والعربي .وطبع ًا يتجاوز هذا الموضوع
موضوعة العنصرية ،فرهاناته ذات بعد اقتصادي لطالما استغل المهاجرون قوة
عملهم بــأجــور زهـيــدة ،واستخدموا كطريقة إلضـعــاف منافسة الـقــوة العاملة
المحلية .كما للهجرة رهــانــات ثقافية تتعلق بكيف ستسمح سياسات الــدول
المستَقبِ لة بالتعددية الثقافية وكيف سيقبل المهاجرون/الالجئون االندماج
اإليجابي ويمارسون التعايش والتعارف في هذه المجتمعات ،بحيث يحافظون
على ثقافتهم ويأخذوا من الثقافات األخرى بعملية خالقة كتب عنها الكثير من
باحثي الهجرة وسموها بالهجينية والتطبع واالندماج .وهذا يختلف كثير ًا عن
االنصهار أي تخلي المهاجر عن ثقافته األصلية ،وغالب ًا تحت ضغط الهيمنة
الثقافية للمجتمع المستَقْ بِ ل.
يشير سامي الذيب أبوساحلية إلى
أ ّن الهجرة قد ميزت المجتمع المسلم
منذ التاريخ اإلسالمي المبكر .فقد
أرسل النبي محمد  بعض أتباعه
من سكان مكة المكرمة إلى الحبشة
لحمايتهم من االضطهاد ،وهو نفسه
وأتباعه قد هاجروا من مكة المكرمة
إلــى يــثــرب ،وقــد دشــن ذلــك الحدث
بــدايــة الــعــصــر اإلس ــام ــي ،التقويم
الهجري .واعتبر الــتــراث اإلسالمي
الهجرة والتنقل فعاليات اجتماعية
كقاعدة وليست استثناء .واستمر هذا
التقليد بعد عهد النبي محمد  ،بما
في ذلك الحق في اللجوء.
على ضوء هذا التاريخ الغني في
سياق ما قبل الدولة الوطنية ،كيف
فهمت السلطات الدينية اإلفتائية
هــذا الــتــاريــخ وحــولــتــه على مواعظ
ترشد المسلمين حول شروط الهجرة
واإلقامة في بلدان المهجر؟
لــقــد تــطــورت تــقــنــيــات اإلنــتــرنــت
واالتصاالت ،فأصبحت الفتاوى عبر
اإلنــتــرنــت أداة مهمة إلــى حــد كبير
في طرح األسئلة المتعلقة في الفقه
اإلسالمي .وتتمثل خصوصية الفتاوى
على اإلنــتــرنــت هــو أن الــنــاس يمكن
أن يختاروا علماءهم المفضلين لهم
بغض النظر عن حدود دولتهم الوطنية
وعيون الرقابة الدوالتية.
وقــد الحظنا االستخدام المكثف
لهذه الفتاوى «اإلنترنيتية» من خالل

المقابالت التي أجريتها مع العديد
مــن المسلمين ،خــاصــة فــي لبنان
وفــرنــســا ،بــمــا فــي ذل ــك الالجئين
السوريين القاطنين هناك .وتختلف
طبيعة ه ــذه الــمــواقــع اإللكترونية:
فبعضها تتبع لمؤسسات فتاوى وطنية
رسمية (مصر ،قطر ،المملكة العربية
السعودية) وأخرى هي عابرة الحدود
الوطنية (المجلس األوروب ــي لإلفتاء
والبحوث ،فقه أمريكا الشمالية ،دار
اإلسـ ــام ،وطــريــق اإلســــام) .هناك
أيــض ـاً بــعــض الــشــيــوخ ذوي الشهرة
والذين يفتون من خالل مواقع مستقلة
(اإلس ــام الــيــوم ،جمعية المشرعين
المسلمين في أمريكا ،درب السلف،
وما إلى ذلك)..
على الرغم من حقيقة أ ّن المفتين
يــشــيــرون إل ــى الــنــصــوص األســاســيــة
اإلسالمية عينها ،أي القرآن الكريم
والــحــديــث الــشــريــف ،فإنها تختلف
بشكل كبير فــي تفسيرهم للقضايا
االجتماعية مثل الهجرة .ثمة سبع
وعــشــرون آيــة في الــقــرآن حــول كلمة
الــهــجــرة ومشتقاتها ،بــمــا فــي ذلــك
«الهَجْ ر» أو ترك وضع غير عادل أو
مكان ظالم.
لقد ميزت فتاوى كثيرة بين ثالث
حــاالت من استعداد المسلم للهجرة
أو اإلقامة في الغرب أو ما يسمونه
بعضهم الدول غير اإلسالمية:
 .1إذا كــان المهاجر لديه سبب

وجيه لبقاء في الغرب ويمكن ممارسة
الشعائر الدينية علناً والحفاظ على
اإليمان والتدين ،فهو يسمح له بالبقاء
هناك ،ولكن يفضل للهجرة إلــى بلد
مسلم.
 .2إذا كانت الهجرة من أجل حمل
رســالــة اإلسـ ــام (الــقــيــام بــالــدعــوة)
ومساعدة الجالية المسلمة ،فيصبح
البقاء مستحباً.
 .3إذا كـــان الــمــهــاجــر ال يمكن
ممارسته الشعائر الدينية ويخشى فتنة
ضد دينه ،فيجب ترك البالد والهجرة
إلى واحد من الدول اإلسالمية ،إال إذا
كــان غير قــادر على الرحيل ألسباب
صحية أو مالية.
فــي الــحــالــة األولــــى ،فــقــد وصــف
«السبب الوجيه» في معظم فتاوى إما
الهجرة من أجل العمل أو طلب العلم
أو الحصول على العالج الطبي .فيما
يتعلق «بممارسة الشعائر الدينية علناً»،
قلة من الفتاوى قد حــددت ما معنى
ذلك .على سبيل المثال ،وضح الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ ،مفتي
المملكة العربية السعودية« ،ممارسة
الشعائر الدينية علناً  ال يشير فقط
إلــى الــصــاة وقــضــايــا ثــانــوي ــة للدين
وتجنب فعل محظور مثل الربا أو الزنا
وما إلى ذلك ،وإنما أيضاً الممارسة
تعني صراحة التوحيد والــبــراءة من
طــرق المشركين ،مثل الــشــرك باهلل
في العبادة وغيرها من أنــواع الكفر
والضالل» ،كما يفصل إسالم-ويب في
فتواه حول حكم الهجرة إلى بالد غير
المسلمين «ال تجوز الهجرة من بالد
المسلمين إلــى بــاد غير المسلمين
لمن ال يستطيع أن يقيم شعائر الدين،
وال يأمن على نفسه الوقوع في الفتنة،
وذلــك لما يترتب على السكنى بين
ظهراني الكافرين من محاذير جسيمة
ومخاطر عظيمة».
تتصل مسألة الهجرة أيضاً بقضية
الــمــواطــنــة .ثمة فــتــاوى تتعلق بحكم
الحصول على جنسية دولة غربية أو
غير مسلمة في مواقع اللجنة الدائمة

للبحوث العلمية واإلفتاء (السعودية)
و«جــمــعــيــة الــمــســلــمــون الــمــشــرعــون
األمريكية» وموقع «طريق اإلســام».
فــبــيــنــمــا حــرمــت األولـــــى الــحــصــول
على الجنسية ،أجازتها المؤسستان
اآلخــريــتــان فقط فــي ظــل الــظــروف
الملحة .والحجة أن الحصول على
الجنسية قد يسمح للمسلم أن يؤيد
األق ــوال واألفــعــال التي تتعارض مع
العقيدة اإلســامــيــة ،وإعــطــاء الــوالء
للكافرين.
باإلضافة إلى موضوعة المواطنة،
هــنــاك مفاهيم هــامــة تحكم أحكام
الهجرة فــي اإلس ــام متعلقة بوضع
الــــــدول الــمــضــيــفــة وعــاقــتــهــم مع
المسلمين أو الــدول اإلسالمية .ففي
فــتــوى لـــ «إس ــام-وي ــب» (تــوضــح أن
األراضي هي نوعان :دار اإلسالم ودار
الحرب) وليس من الغرابة أن التقسيم
الجغرافي للعالم حسب هذه المفاهيم
يبني صورة لآلخر في مخيال المؤمنين
بأنه بلد كافر.
وبما أن أزمــة الالجئين السوريين
مستمرة ،وأصبحت مشكلة كبيرة في
كثير من دول العالم ،أصــدر الشيخ
مــحــمــد تــوفــيــق رم ــض ــان فــتــوى بــأن
الهجرة من الدول العربية التي تعيش
اضطرابات ومشاكل أمنية مثل سورية
و العراق و ليبيا إلى دولة أوروبية غير
جائزة ،ويتوالى مشايخ آخرون (موقع
نسيم الشام) بتبني هذا الرأي.
مـــن جــهــتــه قــــدم مــجــمــع الــفــقــه
اإلسالمي الدولي مساهمة هامة في
فقه األقــلــيــات ،مشيراً إلــى أن غير
المسلمين هــم مــواطــنــون لهم نفس
الــحــقــوق والــواجــبــات مــا للمسلمين
وأنهم يتمتعون بقوانين خاصة لألحوال
الشخصية الخاصة بهم.
الــمــجــلــس األوروبـــــــي لــإفــتــاء
والبحوث
هنـاك منـوال جديـد للفقـه مـن
قبـل مؤسسـات مثـل المجلـس الفقهـي
ألمريـكا الشـمالية والمجلـس األوروبـي
لإلفتـاء والبحـوث .وأصـدر المجلـس

متطلبات العيش املشرتك تقوم عىل
التسليم بوحدة األصل اإلنساين واحرتام
الكرامة اإلنسانية
املدرسة اإلفتائية اإلنسانية حققت نقلة
نوعية يف تعزيز العيش املشرتك
عالقة املسلم باآلخر األجنبي يجب أن تقوم
عىل التفاهم والتسامح والتعارف
املجلس األورويب لإلفتاء قدم منوذجاً يف
كيفية أن يكون اإلنسان مسلامً ومواطناً
يف املجتمعات غري اإلسالمية
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مطلع الشهر المقبل (األسبوع األ ّول من ديسمبر) تحتفل المنظمات الحقوقية بذكرى صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .وال يفوت في هذه
بث القيم السامية والنبيلة ،التي تحفظ للكائن البشري مكانته
المناسبة؛ العديد من شعوب العالم،
التحدث عن دورها الحضاري والثقافي ،في ّ
ّ
عيش ح ّر وكريم .فيحرص الفرنسيون على التذكير بثورتهم عام ( )1789وإعالن حقوق اإلنسان في الحرية واإلخاء والمساواة .وكذلك
الجليلة في ٍ
األمريكان ال يفوتهم التباهي بما جاء في دستورهم الصادر عام  1776في حفظ هذه الحقوق ،كما ال يغيب البريطانيون عن التفاخر بـ«الماغنا
كارتا» عام  1215وفي ما بعد الحركة الغارتية ،وغيرهم وغيرهم ..

ن دفع بصورتهم الجميلة نحو الغياب؟!
م ْ
َ

أجدادنا لهم سبق القول والعمل في
تجسيد حقوق اإلنسان
الفتاوى عرب اإلنرتنت أداة مهمة يف طرح
األسئلة املتعلقة يف الفقه اإلسالمي

األول بيانيـن هاميـن :واحـد بعنـوان أن
تكـون مسـلماً مؤمنـاً وأمريكيـاً مخلصـاً
(اعتمـد فـي اجتمـاع الهيئـة العامـة في
 24-25سـبتمبر  ،)2011واآلخـر حـول
العالقـة بيـن المسـلم وغيـر المسـلم
(ألفـه عضـو فـي اللجنـة التنفيذيـة
لهـذا المجلـس ،الدكتـور جمـال
بـدوي) .لقـد أسسـا هـذان البيانـان
فقهـاً جديـداً لألقليـات وقدّمـا نموذجاً
جديـداً كيـف يمكـن أن يكـون اإلنسـان
مسـلماً ومواطنـاً فـي المجتمعـات غيـر
اإلسلامية .بالطبـع هنـاك بيانـات قـد
أتـت مـن مؤسسـات فـي المنطقـة مثـل
إعلان مؤتمـر مراكـش حـول حقـوق
األقليـات الدينيـة فـي المجتمعـات
ذات األكثريـة المسـلمة (ينايـر ،)2016
والـذي نظمـه منتـدى تعزيـز السـلم في
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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المجتمعـات المسـلمة (أبوظبـي).
جـاء فـي البيـان الختامـي للـدورة
العادية الـ 25للمجلس األوروبي لإلفتاء
والبحـوث ،والتـي انعقـدت فـي مدينـة
إسـطنبول بتركيـا فـي الفترة مـن 6-10
تشـرين األول (أكتوبـر)  2015تحـت
عنـوان« :فقـه العيـش المشـترك فـي
وتنزيلا» مؤكـداً علـى
ً
تأصيلا
ً
أوروبـا،
التعايـش واالندمـاج اإليجابي وتسـليط
الضـوء علـى واجباتهـم تجـاه األشـقاء
الالجئيـن السـوريين مـن حيـث رعايـة
أسـرهم وأطفالهـم .ويـرى المجلـس أن
متطلبـات العيـش المشـترك تقـوم على
مبـادئ عديـدة يمكـن تلخيصهـا علـى
النحـو التالـي :التسـليم بوحـدة األصـل
اإلنسـاني ،احتـرام الكرامـة اإلنسـانية
ومراعـاة حقـوق اإلنسـان ،الوفـاء

بالعهـود والمواثيـق ،القـول بالتعدديـة
وحريـة االعتقـاد والعبـادة ،اعتمـاد
الحوار واحترام المقدسـات ورفض كل
مـا يـؤدي إلـى العنـف أو التطـرف.
ثالثة مدارس لإلفتاء
تبيـن األمثلـة المختلفـة مـن الفتـاوى
المذكـورة أعلاه بأننـا يمكـن التمييـز
بيـن ثلاث مـدارس مـن الفتـاوى:
المدرسـة األولـى مـن الفتـاوى هـي
التي أسـميها المدرسـة النصية .حيث
يأطـر المفتـون مـن هـذه المدرسـة
الجغرافيـا فـي انقسـام المعمـورة لـدار
إسلام ودار كفـر أو دار حـرب ودار
سـلم .وتدعـو هـذه المدرسـة الـى
واجـب المسـلمين لالنتقال نحـو الدول
حيـث يسـتطيعون ممارسـة الشـعائر
والواجبـات الدينيـة.
المدرسـة الثانيـة مـن الفتـاوى هـي
المدرسـة الواقعيـة الحـذرة سياسـياً.
إنهـا حريصـة علـى تهيئة ظـروف جيدة
للمهاجريـن فـي المجتمعات المضيفة،
خصوصـاً فـي البلـدان ذات األغلبيـة

غيـر المسـلمة ،ويركـز بعـض المفتييـن
ضمن هذه المدرسة على الخصوصية
الثقافيـة للمسـلمين.
المدرسـة الثالثـة مـن الفتـاوى هـي
المدرسـة اإلنسـانية .وتعتبـر فتـاوى
وقـرارات مؤسسـات مثـل المجلـس
األوروبـي لإلفتـاء والبحـوث والمجلـس
الفقهـي ألمريـكا الشـمالية وأحيانـاً
بعـض فتـاوى األزهـر ضمـن هـذه
المدرسـة .مـع هـذه المجالـس ،يمكـن
مالحظـة النقلـة النوعيـة ،واالنتقـال
مـن االنقسـام المعمـورة مـن دار إسلام
وكفـر وأمـان وحـرب إلـى الحديـث عـن
العيـش المشـترك.
نحن على أعتاب فقه جديد تؤسسه
هـذه المدرسـة الـذي سـماه جميـل
حمـداوي ( )2013فقـه التعـارف ،لكونه
يبيـن عالقـة المسـلم باآلخـر األجنبـي
علـى مسـتوى المعاملات والعبـادات
والتفاعـل األخالقـي .ويتطلـب أن يكون
تعاملاً إنسـانياً إيجابيـاً ،قائمـاً علـى
التفاهم والتسـامح والتعارف والتعايش
والصداقـة والمـودة والمحبـة.

أحمد حسني حميدان
ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺮﻗﻠﻮﻱ

في حين يبقى الصوت العربي
الغائب عن أي تفاخر أو مباهاة؛
رغم ما قدمه أجدادنا ،الذين كانت
لمالمحهم الحسنى قصب السبق
في مرايا حقوق اإلنسان ،وفي الذود
عن حياض اإلنسانية وعن هامتها؛
حتى قبل البعثة النبوية ،فعلى ذاكرة
خرائط العرب الحقوقية «شريعة
حمورابي» وقوانينها الضاربة في
القدم ،وكذلك «دار الندوة» و»حلف
الفضول» ،الذي نهض به الزبير بن
عبدالمطلب؛ إلغاثة مظلوم يمني،
ونصرته على أحد أبناء سادة قريش،
(لن نتوسع في القصة ألنها معروفة).
ولكن ال بُد من اإلضاءة على أهم
ما جاء في الحلف ،مثل :حماية أي
مظلوم من أهالي مكة ،أو ممن جاء
إليها ،أو م ّر بها والوقوف إلى جانبه
والدفاع عنه حتى يحصل على حقه.
ما يعني حرص المتحالفين على
السعي إلى نشر المبادئ اإلنسانية
السامية والرفيعة داخل المجتمع
المكي ،وتعزيز قيم األخوة والتآزر
والتضامن والتكافل والتعاون على
حب الخير ونشر الفضيلة .والمتتبع
لهذه المقررات سيالحظ ـ رغم

مجيئها قبل اإلسالم وبعثته النبوية
بعشرين سنة ـ إ ّال أنها تتوافق مع
جوهر الدين الحنيف .وهذا ما
جعل الرسول الكريم عليه الصالة
والسالم يباركه ،ويبدي استعداده
لإلجابة إلى مثله في اإلسالم .وهو
القائل حين بلغه التكليف اإللهي
بالرسالة اإلسالمية السماوية« :وإنما
بعثت ألتمم مكارم األخالق» ،وهي
الخالصة التي قام عليها «حلف
الفضول» ،وهي جوهر ُمنطلقه إلى
فضائله التي ُكنّي بها ،والتي نستقي
السمو
منها مقداراً عالياً وكبيراً من ّ
األخالقي الذي تتحلّى به قبائل مكة
وعموم الجزيرة العربية .كما نستقي
منها مقداراً رفيعاً من الوعي ومن
مالمح الثقافة التي تتشكل منها
شخصيتها على الصعيد الفردي
والجماعي أيضاً.
فلك ّل قبيلة شيوخها وحكماء
مجالسها وشعراؤها الذين يمثلونها
في سوق عكاظهم الشعري ،وفي
معلقاته ال ُم َز ّينة بجزيل القول ،وبالغة
العبارة ،وجمال الصورة ،عالوة على
سوية من المعارف والخبرات التي
أنتجوا منها مواثيق وعهوداً ،أضافت
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قيمة حقوقية قانونية وإنسانية اتفقوا
عليها في دار الندوة ،ثم في حلف
الفضول ،وغيره من المآثر األخرى.
وهذا كله تقوم األبعاد الداللية في
صورته لتع ّبر على نحوٍ جلي عن
خصوصية أخالقية وقيمية ال يمكن
لها أن تتبدى في مجتمع يفتقر إلى
المعرفة.
ً
وهذا كله لم يكن غريبا عن
العرب وعن أعرافهم بل هو من
صميم ما تربت عليه القبائل العربية
ومجتمعاتها قبل اإلسالم ،لذلك
انبثق عنها ومنها ميثاق «حلف
الفضول»؛ بمبادئ لم يختلف معها
الدين الحنيف نفسه بل أكد عليها
وع ّممها ،وطالب سائر المؤمنين
بتعاليمه االلتزام بها ،بعد أن أق ّرها
واعتبرها من مكارم األخالق ،وهو
ما يعد دلي ً
ال قاطعاً على رقي منبعها
الثقافي .وفي هذا تأكيد إضافي
وجديد على أ ّن المالمح السامية
والجميلة هي صفات رئيسة ومتأصلة
في شخصيتهم االجتماعية ،وهي
التي ساقتهم منذ ذلك العهد البعيد
إلى االلتقاء من أجل حفظ حقوق
المستضعفين اإلنسانية للمقيمين
في مكة ،كما للزائرين والعابرين.
وتمكنوا بفضل هذا االلتقاء تقديم
ما يمكن اعتباره أقدم وثيقة حقوقية،
علينا استعادتها من ماضيها الغارب؛
ليبلغها ضوء الحاضر الذي يساعدنا
في إشهارها أمام أعين أعلى
المؤسسات الحقوقية العالمية؛ ألن
فيها جزء عزيز وجميل من مالمح
أجدادنا ـ التي هي في النهاية بعض
من مالمحنا ـ والتي يتأكد منها ريادتنا
العربية في مجال حقوق اإلنسان ،كما
يتأكد منها شراكتنا األصيلة والفاعلة
في بناء الحضارة اإلنسانية ،وفي
شتى ميادين النهضة على اختالفها
وتعددها .وفي هذا السياق ال
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الحلف يشكل ريادتنا يف مجال حقوق
اإلنسان ويف بناء الحضارة اإلنسانية
األمم املتحدة تجاهلت حلف الفضول
التاريخي لتخلو الساحة لدول أخرى

نستطيع أن نخفي ما يصيبنا من
أسى ونحن نطالع األدب ّيات الرسمية
لألمم المتحدة؛ أل ّنها رغم الطابع
الدولي إلعالنها العالمي لحقوق
اإلنسان ،بقيت تك ّرس ،ومنذ عام
 ،1948دوالً وجهات مح ّددة على
نحوٍ انتقائي وكأ ّنها أحادية الطابع
تخص أقواماً دون آخرين،
أو كأ ّنها
ّ
ً
إذ من النادر أن ال نجد ذكرا لوثيقة
(الماغنا كارتا) اإلنكليزية ،أو وثيقة
«الثورة الفرنسية» ،فيما ال نجد أية
إشارة إلى «حلف الفضول» رغم
أسبقيته التاريخية على تلك الوثائق
بأكثر من ألف عام؛ أل ّن انعقاد
الحلف ت ّم عام ( )590ميالدي على
وجه التقريب ،ومع ذلك لم نعثر
على أية وثيقة عربية أو غير عربية
في تلك األدبيات األممية التي
تشرح المراحل التاريخية التي م ّر
بها تطور شرعة حقوق اإلنسان.
فهل نتساءل عن الجهة أو الطرف
الذي يدفع بهذه األسبقية العربية
نحو الغياب؛ لتخلو ساحة الحضور

له وحده ..فال يرى فيها غير ذاته
وذات أجداده!! أم أ ّنه من العبث إلقاء
التهم والعتب ك ّل مرة على الغير،
وعدم االعتراف بتقصيرنا في إبراز
إنجازات أجدادنا العظيمة ،وأخذ
زمام المبادرة لإلضافة عليها ،حتى
نحقق الشراكة الحقيقية مع اآلخر
اإلنساني المتقدم ،ونساهم معه في
بناء ما يليق باإلنسان المعاصر ،وما
يسمو به في حياة ح ّرة كريمة .ولع ّل
ما يقوم به «منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة»؛ برئاسة معالي
الشيخ عبداهلل بن بيه ،حيث يك ّر
ملتقاه السنوي الخامس تحت عنوان
«حلف الفضول  :فرصة للسالم
العالمي ،وهو يواصل ما بدأه في
واشنطن فبراير الماضي (،)2018
حيث ق ّدم للبشرية «إعالن واشنطن»،
الذي أطلق تشكيل «مؤسسة حلف
الفضول» ،بحضور ممثلين عن
الديانات اإلبراهيمية؛ معلناً عن
خارطة طريق تقوم على صناعة
ثقافة التسامح وتعزيز السلم العالمي

حلف الفضول يحمل يف ثناياه فلسفة
الشخصية العربية وهويتها القيمية
ثقافة العرب أنتجت مواثيق وعهودا ً ذات
قيمة حقوقية قانونية وإنسانية

على أسس التالقي واالعتراف
باآلخر ،وعدم تجاهل ما قدمه إلى
عموم المجتمع البشري ،الذي يتأكد
منه تكامل الحضارة اإلنسانية ،التي
تَش ّكل كامل قوامها بفضل تراكم
إنجازات سائر األمم ،وعبر أزمنة
تاريخية متعددة ومختلفة .وتسمية
هذه المؤسسة العالمية بحلف
الفضول من قبل فضيلة الشيخ ابن
بيه لم ِ
يأت عفو الخاطر ،بل جاء
قصداً مقصوداً؛ ألخذ نبض ذاك
الحلف العربي ـ الساكن في ماضيه
البعيد ـ من هامش التجاهل والدفع
به إلى حاضر متن االعتبار ،وتقديم
نسغ الحضور والحياة إلى جذوره؛
إلحياء شجرة مبادئه على الصعيد
اإلنساني ،واالنضمام بثماره إلى
المحيط الناشد للسالم والعدل؛
للتأكيد لدوله وجماعاته وأفراده ،أنه
لنا في مرايا العدل مالمحنا الْ ُح ْسنى،
وأ ّن ألجدادنا سبق القول والعمل في
تجسيد حقوق اإلنسان وريادة الدفاع
عنها .وهذا يُلقي علينا نحن العرب
ـ دوالً وأفراداً ـ مسؤولية عقد العزم
على عدم إضاعة ما أنجزه األجداد
وضرورة متابعة هذه اإلنجازات؛
باإلضافة عليها ،من خالل فعل
معاصر نؤكد عبره أصالة وحداثة
أثرنا فيما بلغته الحضارة البشرية
ماضياً وحاضراً ومستقب ً
ال .وكما
أننا ال ننكر فضل األمم فيما أنجزته،
وقدمته للحضارة اإلنسانية ،فإ ّنه
من أجل إبراز الحقيقة بكل وجوهها
ومظاهرها ،ال ب ّد من االعتراف بما
ق ّدمه أجدادنا في وقت مبكر لهذه
الحضارة ذاتها ،ال سيما في مجال
حقوق إنسانها ،وفي المجاالت
المتعددة األخرى .فما بلغته هذه
الحضارة برمتها مبني على تكامل
جهود سائر األمم ،في سائر المعمورة
منذ فجر التاريخ وحتى اليوم.
ولع ّل من نافلة القول أن نؤكد
أ ّن العقل العربي ـ حتى في عصره

الجاهلي القلق ـ استطاع أن يحرز
سبق إنتاج ثقافة حقوق اإلنسان،
ويجسد أحد أروع األمثلة األممية
التاريخية على صيانة عرضه وحفظ
ماله واحترام حرياته ،كائناً من كان،
من خالل هذه المحطة الهامة في
تاريخ حقوق اإلنسان؛ فكيف تأسس
حلف الفضول؟ ولماذا زكاه النبي
؟
يروي المؤرخون وأصحاب السير
أنه لم تكد «حرب الفجار»  -حوالي
591م  -تضع أوزارها بين كنانة
وقيس عيالن حتى وجد المجتمع
المكي نفسه مضطراً لمواجهة آثار
تلك الحرب البشعة وتداعياتها
االقتصادية واالجتماعية المختلفة،
وتبعاتها الماثلة ،في بيئتها المحلية
القلقة ومحيطها من االمبراطوريات
العنيفة.
وفي هذا السياق حدث أ ّن
رج ً
ال يمانياً قدم إلى مكة ببضاعة
فاشتراها منه أحد رجال المال
والجاه في المجتمع الجاهلي بمكة،
وحبس عنه حقه ،فاستغاث ،وأجابه
أهل الفضل .وكان ذلك سبباً في قيام
الحلف باالتفاق على أن يكونوا يداً
واحدة مع ك ّل مظلوم على ك ّل ظالم؛
حتى ال يضيع حقّ في بطاح مكة .وفي
ذلك قال  مزكياً الحلف« :لقد
شهدت في دار عبد اهلل بن جدعان
حلف ًا ما أحب أن لي به حمر النعم،
ولو دعيت به في اإلسالم ألجبت».
وهكذا نالحظ أ ّن النبي صلى اهلل
عليه وسلم قد تجاوز اإلشادة بالحلف
وتزكيته إلى إبداء استعداده ومد يده
الشريفة لجميع الحكماء والعقالء
على تعدد مللهم ونحلهم وتبيان
دياناتهم واختالف ألوانهم وثقافاتهم.
ما يعني أ ّن «اإلسالم يزكي الفضيلة
أياً كان مص َد ُرها ومصدِّرها ،وأياً ما
يكن منشؤها و ُم ِ
نشئها» وأ ّن «الدين
واختالفه ال يقف حاجزاً دون التعامل
معها ،وال يقف حائ ً
ال دون م ّد اليد

ابن بيه بتجاربه الرثَّة وفكره املؤنسن
مؤهل لقيادة تحالف دويل للقيم
العقل العريب مؤهل للمساهمة يف
وجود بيئة عاملية أكرث أماناً وسعادة
حالة اإلنسان اليوم متيل البحث عن أويل
بقية لبث األمل يف حياة الناس
إليها» كما يقول موالنا الشيخ عبد
اهلل بن بيه ،الذي يرى «أ ّن الفضيلة
هي مرحلة متقدمة لحقوق الناس
وأ ّنها طور جديد من تطور حقوق
اإلنسان».
ولما بعث النبي  باإلسالم
جاءت رسالته الخالدة مفعمة
بالعديد من النصوص التي تحثّ
ـ جملة وتفصي ً
الـ على احترام
سائر أنواع الحقوق ،ومنها مبدأ
تكريم اإلنسان .وهذا يبين مدى
رسوخ حقوق اإلنسان في اإلسالم
وتجذرها في الثقافة العربية
وقِ دمها في الحضارة اإلنسانية إلى
درجة تؤهل العقل العربي للمشاركة
الفعالة في مجال حقوق اإلنسان؛ بل
وتشعره بمسؤوليته التاريخية عن
اإلنسان وحقوقه والبشر وكرامتهم؛
ليأخذ زمام المبادرة نحو وضع دولي
أكثر عدالة وإنصافاً ،وأكثر قابلية
للتسامح والتعايش والتكامل الثقافي
والتفاعل الحضاري ،للمساهمة في
وجود بيئة دولية وعالمية أكثر أماناً
وسالماً ومحبة وطمأنينة وسعادة
ألبناء البشرية جميعهم.
وإذا كانت البيئة الجاهلية
العنيفة ،ومحيطها االمبراطوري
القاسي قد فرضا في تلك الفترة
ضرورة قيام حلف الفضول؛ فإ ّن
حالة االقتتال العربي وإراقة الدماء
المسلمة ،واتسام البيئة الدولية
اليوم بثالث سمات بارزة؛ هي

أوالً« :وصول اإلنسانية إلى تقدم
تكنولوجي غير مسبوق في التاريخ
البشري المعروف .وثانياً :أ ّن هذا
التقدم التكنولوجي أوصل البشرية
إلى قدرة على التدمير الذاتي غير
مسبوقة في التاريخ .وثالثاً :أ ّن
البعض قد يكون مستعداً الرتكاب
هذه الحماقة» .هذا باإلضافة إلى
«شعور العالم بالمأزق الذي أصبح
فيه وانتشار حالة من القلق وعدم
اليقين والثقة» كما يرى معالي
الشيخ عبد اهلل بن بيه ،فإ ّن ذلك
يملي تحالف القيم ويؤكد ضرورة
البحث عن «أولي بقية من مختلف
الديانات والمشارب والمذاهب من
أجل إنشاء حلف فضول عالمي
جديد ،إلعادة القيم المشتركة في
حياة الناس وهي :العدل والوفاء
والصدق والحق ،وسائر الفضائل
والخصال المنبثقة منها؛ من كل ما
يزكيه العقل ويشهد له النقل ()...
كالرأفة والرحمة واإليثار والحب
واألخوة» ،داعياً «البشرية إلى
ركوب سفينة القيم ألنها آخر مالذ
لنجاتها ،وأن تعاد لحياتهم بعد أن
دقّ الفالسفة ناقوس الخطر» كما
يقول الشيخ المجدد.
وفي الطريق نحو إنشاء حلف
فضول عالمي جديد يستحضر
العالمة عبد اهلل بن بيه قيمة
حلف الفضول وتزكية النبي 
له ،مبرزاً منابع ومصادر القيم في

اإلسالم ،مستنبطاً قواعد إسالمية
رصينة ترشد إلى إنشاء تحالف
للقيم ،يمكن أن يقود البشرية إلى
رفع الظلم وإرساء قواعد جديدة
للتعايش والتسامح ،وتكريس حقوق
اإلنسان والسالم الدائم على أرضية
القيم المشتركة ،باحثاً عن توسيع
دائرة المعايير األخالقية والفضائل
اإلنسانية التي تجمع البشرية ،ثم
عن أولي بقية من شتى عقالء األمم
وحكماء العالم ،مسترشداً بقوله
ون ِمن
تعالىَ ﴿ :ف َل ْو َل كَا َن ِمنَ الْقُ ُر ِ
َق ْب ِلكُ ْم ُأو ُلو َب ِق َّي ٍة َي ْن َه ْو َن َع ِن ا ْلف ََس ِاد ِفي
َْ
ال ْر ِض﴾ (سورة هود  ،)116ومستعيناً
بتجاربه الشخصية المتعددة األبعاد،
ومعرفتة المقاصدية الواسعة،
وقدرته الفذة على التأصيل الشرعي
والتجديد الفكري الديني؛ فيما يتعلق
بقضايا حقوق اإلنسان ،انطالقاً
من الكليات الخمس؛ ضمن دائرة
المقصد الضروري ،كما يبين ذلك
في محاضرة «تحالف القيم» من
الدروس الحسنية.
وانطالقاً مما سبق تتبين أهمية
حلف الفضول ومركزية مضمونِه
وبنودِ ه في منظومة حقوق اإلنسان،
ومكان ُة هذه المنظومة في اإلسالم،
وتجذ ُر الحقوق في العقلية العربية
والثقافة اإلسالمية ،وتعد ُد فرص
االستفادة من حلف الفضول؛ كوثيقة
مرجعية هي األقدم في تاريخ
حقوق اإلنسان وماضي التضامن
والتعايش بين بني آدم ،حين توجد
بصائر ثاقبة وإرادات صادقة ،تسعى
إلحياء وتجديد تلك القيم ،من
خالل حلف فضول عالمي وأممي
جديد ،يسعى إليجاد فرص للسلم
العالمي والتعايش اإلنساني ،كما
هو عنوان الملتقى السنوي الخامس
لـ«منتدى تعزيز السلم في المجتمعات
المسلمة» ،الذي عقد في ديسمبر في
أبوظبي تحت عنوان :حلف الفضول:
فرصة للسلم العالمي.
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الورقة التصورية للملتقى الـــــخامس لمنتدى تعزيز السلم
ويمثل كل من «إعالن مراكش لحقوق األقليات الدينية في البلدان المسلمة»
توجه اهتمام «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» في
ملتقياته الثالثة األولى بأبوظبي (ما بين  2014و2016م) إلى البحث في و«القافلة األمريكية للسالم» بأبوظبي والرباط نموذجين لمبادرات "المنتدى"
المفاهيم واألفكار المغذية في المجتمعات المسلمة لحالة االحتراب وشركائه في تفعيل هذه الفكرة.
فـ «إعالن مراكش» ( 27يناير 2016م) كان مبادرة جامعة لنخبة من علماء
الداخلي وتنازع البقاء بين االتجاهات واالختيارات اإليديولوجية
المختلفة .وكان واضحا أن هذا التوجه أملته ظروف نشأة «المنتدى» المسلمين ومفتيهم ومفكريهم ووزرائهم مستلهمة من السيرة النبوية ،مبرزة أنه
نفسه .فقد اعتبر أولى أولوياته اإلسهام في وقف النزيف البشري ال يجوز استخدام الدين بأي حال من األحوال لإلساءة إلى غير المسلمين،
والتدمير المادي والمعنوي للنسيج االجتماعي في البلدان المسلمة وأن رسول اإلسالم عليه الصالة والسالم أسس من خالل "وثيقة المدينة"
ولمؤسسة الدولة فيها لكونها أول حصون األمن والسلم واالستقرار في لمواطنة تستوعب الناس جميعا بغض النظر عن أديانهم وأعراقهم .ولم يكن
إعالن مراكش متفردا فقط في تأصيل األسس الشرعية إلمكانية خطاب
المجتمعات اإلنسانية.
التعايش في أفق المواطنة بين مختلف الديانات داخل المجتمعات المسلمة؛
بل توج هذا التأصيل العلمي بحضور ممثلين عن األديان والطوائف في البلدان
ومع خصوصية ظروف النشأة وما اقتضته من تركيز على مجال ثقافي المسلمة وفي مناطق مختلفة من العالم بصفتهم شهودا على هذا اإلعالن
واجتماعي محدد؛ إال أن «المنتدى» ما فتئ يذ ّكر بأن أوضاع ومصائر وشركاء في تفعيل مقتضياته ،كما شاركت فيه هيآت ومنظمات دولية وأممية.
المجتمعات والدول في عصرنا وصلت درجة من التداخل والتشابك والتأثير
أما «قافلة السالم األمريكية»  -إحدى نتائج «إعالن مراكش» -فتمثلت في
المتبادل لم يعد فيه من خيار إال التحالف بين العقالء والحكماء من كل زيارة ثالثين رجل دين أمريكي من العائلة اإلبراهيمية  -أحبارا وقساوسة
األديان والمشارب الفكرية .ذلك أن هذا التحالف فرصة البشرية الوحيدة وأئمة  -إلى أبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة ( 02-04مايو
للدفاع عن قيم السلم والتسامح واألخوة اإلنسانية في مواجهة اإلرهاب 2017م) ثم إلى الرباط عاصمة المملكة المغربية ( 26-24اكتوبر2017م)
العابر للقارات المتلبس بلبوس الدين ،وفي التصدي لكل خطاب -أيا كان من أجل التعارف والتعاون على خدمة السلم والتسامح والمحبة بين الناس.
مصدره -يبرر التعصب والكراهية ورفض اآلخر بسبب دينه أو عرقه أو جنسه وهي الزيارة األولى من نوعها التي يحتضنها بلد مسلم؛ وتتجلى مخرجاتها
أو جذوره الثقافية .وقد عبر عن هذا الطموح الكبير
في مبادرات غير مسبوقة في العالم من حيث تعزيز
معالي العالمة الشيخ عبد اهلل بن بيه رئيس منتدى
قيم السلم والتسامح والمحبة بين ممثلي العائلة
تعزيز السلم في الملتقى التأسيسي له في مارس
اإلبراهيمية على الصعيد االجتماعي المؤثر في
2014م حين قال« :نحن نبحث عن أولي بقية من حلف الفضول الجديد فرصة حياة الناس اليومية.
وتتويجا لهذا المسار واستكماال لحلقاته جاء
العالم؛ أولي عقول وتمييز لنك ّون معهم حلف فضول ،البرشية الوحيدة للدفاع
«إعالن واشنطن لتحالف القيم» الذي انبثق عن
يدعو إلى السالم ،يدعو إلى المحبة والوئام ،يدعو عن قيم السلم والتسامح
إلى االرتفاع عن وهدة الحروب إلى ربوة االزدهار
مؤتمر احتضن في العاصمة األمريكية ( 07فبراير
اإلنسانية
واألخوة
والنماء».
2018م) أكثر من  400من القادة الدينيين من العائلة
ولم يقتصر التذكير بضرورة هذا الحلف على
اإلبراهيمية :يهودا ومسيحيين ومسلمين ،تدارسوا
األوراق النظرية لملتقيات «المنتدى» السنوية وتنوع
ما الذي يمكن أن يسهموا به -في ظل ما يجمعهم
شركائه فيها ومستكتبيه؛ بل كان ذلك ملموسا في الحاجة ماسة إىل القيم
من تعاليم وقيم مشتركة -في خدمة اإلنسانية بشكل
لقاءات رئيس "المنتدى" بعدد من الشخصيات
ملموس يرى أثره في واقع الناس .وكان من بين
للتخفيف من غلواء
الفكرية والقيادات الدينية والسياسية والمؤسسات
مخرجات ذلكم المؤتمر مبادرة إطعام مليون جائع
الكراهية وتج ّنب كوارث
الحكومية في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية
هي اليوم في طور التنفيذ.
الحروب
ودول جنوب شرق آسيا وفي مشاركته في الندوات
ومع التوفيق المطرد لمثل هذه المبادرات
وحلقات النقاش التي دعت إليها منظمات األمم
المتوافق عليها واإلنجازات المشتركة على أرضية
المتحدة والمنتدى االقتصادي العالمي بدافوس.
صلبة من التأصيل العلمي والحوار الفكري الصريح
البرشية
متنح
الكربى
القيم
فقد كان الخيط الناظم لهذه اللقاءات والمشاركات
تنامى الوعي بحجم المسؤوليات التي تتصدى
الدعوة إلى هذا التحالف وتبادل وجهات النظر في طاقة ال مثيل لها يف تعزيز لها هذه النخبة من القيادات ،كما كبر األمل في
سبل مأسسته وتفعيله.
إمكان تشكيل حلف كبير مؤسس على القيم الدينية
روح السالم يف العامل
واإلنسانية المشتركة يستطيع اإلسهام في التخفيف
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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من حدة المعاناة التي تعيشها البشرية اليوم ،وفي إطالق مبادرات واسعة
النطاق لتعزيز التعايش والتضامن والمحبة بين بني البشر بغض النظر عن أي
حيثية سوى كونهم بشرا مكرمين ابتداء في أصل خلقتهم.
فكرة هذا الحلف مستوحاة من حدث تاريخي له داللة رمزية في غاية
األهمية ،وهو جدير بأن يكون مصدر إلهام لمختلف أشكال التضامن والتعاون
على تفعيل قيم الخير والمعروف ونصرة الضعيف وإغاثة الملهوف .فمنذ
أكثر من أربعة عشر ( )14قرناً اجتمع نخبة من وجهاء قريش في مكة وأق ّروا
بينهم ميثاقا تحالفوا فيه على نصرة المظلوم وإرجاع الحق ألصحابه والعناية
بالضيف وعابر السبيل؛ وهو الميثاق الذي عرف بحلف الفضول؛ أي الحلف
المبني على الفضائل والمكارم.
سيحظى هذا الحلف بما يحتاجه من تعريف في فقرات الحقة من هذه
الورقة .لكن الذي يتعين ذكره في هذا المقام أن رواد هذا الحلف كانوا
مشركين ،وأنه لم يكن مؤسساً على أي معتقد ديني أو انتماء قبلي؛ بل كان
تجسيداً للقيم التي تختزنها منظومة مكارم األخالق عند العرب وعلى رأسها
إكرام الضيف وحماية الضعيف ونصرة المظلوم .وكان نبي اإلسالم -قبل
بعثته -حاضراً في هذا الحلف .وبعد بعثته أثنى عليه وأكد استعداده للمشاركة
في مثله لو دعي إليه؛ فقال« :لقد شهدت بدار عبد اهلل بن جدعان حلفاً ما
حب أن لي به ُح ْمر ال َّن َعم .ولو دعيت لمثله في اإلسالم ألجبت» .وبذلك لم
أ ُ ُّ
ّ
يزك بعد اإلسالم حلفاً من أحالف الجاهلية بعينه إال حلف الفضول.

لـكن هل إنجازات ما بعد «إعالن مراكش» و«إعالن واشنطن لتحالف
القيم» بآفاقها اإلنسانية الفسيحة وأبعادها الدولية وانبنائها على شراكة في
القيم تسوغ الدعوة إلى حلف فضول جديد؟ هل تعبر هذه الدعوة عن حاجة
إنسانية حقيقية؟
في تاريخنا القريب خرجت اإلنسانية من حربين عالميتين مدمرتين أهلكتا
الحرث والنسل .كان من دواعي الحرب العالمية الثانية تصورات للنقاء
واالصطفاء العرقي أسفرت عن واحدة من أفظع صور التطهير العرقي في
التاريخ .وكان طبيعياً بعد كل هذا الدمار المادي واإلفالس المعنوي شيوع
تصورات تشكك في غاية الوجود اإلنساني ّ
وتنظر لعبثية الحياة ونسبية القيم.
لكن دول المعمورة استطاعت -بغض النظر عن تقسيمات مناطق النفوذ
وتوازنات المصالح -أن تنشئ منتظماً أممياً يسهر على تنفيذ المعاهدات
واالتفاقيات الدولية رعاية للمصالح المشتركة ،ويحمي الدول الضعيفة خاصة
من غوائل عدوان الجار القريب أو البعيد ،وينسق التعاون والتضامن الدولي
في مواجهة الكوارث واألزمات الواقعة والمتوقعة...بيد أن هذه التدابير لم
ترق إلى مراجعة أسس النموذج الحضاري المهيمن في التنمية البشرية
واالقتصاد ،أو العالقات التي نسجت بين الدول بعد الحقبة االستعمارية ،أو
في إدارة التنوع الثقافي والتعددية الدينية.
ومع تطاول الزمن بدأت األسس تنوء بحمل تبعات نموذج ما بعد الحربين:
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 فتوازن الرعب الذي كان نوعا من الضمانة لضبط خطر التسلح النووي لميعد كافيا ،خاصة بعد انفالت كثير من أسلحة الدمار الشامل عن سلطة
الدول ورقابتها ،وشيوع حالة من الخوف والتربص المتبادليْن اللذين يخشى
خروجهما عن السيطرة.
 والنظام العالمي في السياسة مائل لكفة القوي؛ فاألولوية فيه لمصالحدول بعينها ،ولذلك ال تحظى غيرها دائما بحلول عادلة لمشاكلها أو تظل
مطالبها المشروعة معلقة وحقوقها موقوفة التنفيذ.
 وال يختلف الوضع في السياسة عنه في االقتصاد؛ فالعالقات بين الشمالوالجنوب غير متكافئة ألسباب ليست كلها موضوعية ،ومعظم خيرات
األرض تستأثر بها نسبة ال تتجاوز ُع ُشر سكان العالم .وكما يختل الميزان
ما بين الجهتين يختل على صعيد البلد الواحد في معظم المجتمعات؛
فاألغنياء يزدادون غنى بينما يقترب متوسطو الحال من عتبة الفقر ويهوي
الفقراء في دركاته.
 والحروب األهلية عادت بكل فظائعها ولماليين األطفال منها نصيب :تفنيأو تشرد اإلنسان ،وتدمر العمران ،وتستحل فيها األسلحة المحرمة دولياً.
 والتلوث البيئي على المستوى العالمي تتعاظم آثاره وتتالحق كوارثه وتتصاعدنذره ومنها إمكان اختفاء بلدان بكاملها من خريطة العالم.
 والنموذج المجتمعي الغربي الذي يعد رائداً -برغم نواقصه -في استيعابدروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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االختالف والتعددية الثقافية هو اليوم في أزمة بسبب عودة الهويات
المتشنجة وانتشار تصورات االصطفاء والنقاء العرقي الكامنة في الالوعي
الجمعي .وهي تمثالت مستث َمرة اليوم سياسياً في البرامج والمعارك
االنتخابية ومستقوية بنظريات الصدام الحضاري .وفي المقابل تعاني
المجتمعات المسلمة رواج أفكار متطرفة بلغت ذروتها بالقتل العبثي
والتطهير الديني واإلرهاب العابر للقارات.
 والهجرات الجماعية الطوعية -بحثاً عن تحسين ظروف العيش -أوالقسرية -هرباً من االضطهاد والحروب والمجاعات -باتت مشكلة عالمية
مزمنة تسائل الضمير اإلنساني؛ فنسبة المهاجرين الذين أتيحت لهم فرص
العيش الكريم في بلدان تحلت قياداتها بالحكمة وروح التضامن اإلنساني ال
تكاد تذكر مقارنة بنسبة المهاجرين الذين يتربص بهم الموت أو التسليع أو
حياة انتظار بال أفق تعصف بها المزايدات السياسية.
 والتقدم العلمي والتقني الذي تنعم البشرية بثماره يحقق اليوم إنجازاتكانت منذ عهد قريب ضربا من الخيال لكن كثيراً من آثاره أصبحت نقمة
على صحة اإلنسان وتوازنه النفسي وعلى الكيان األسري وعلى التواصل
والتماسك االجتماعييْن؛ دون أن ننسى مخاطر فقدان السيطرة على الذكاء
االصطناعي ومخاطر توظيف بعض االكتشافات في مجاالت البيولوجيا
والفيزياء والكيمياء وغيرها لدوافع تجارية أو سياسية على سالمة الجنس
البشري واألحياء عموما.
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وإذا كانت األمثلة المذكورة آنفا كافية لبيان قصور النموذج الحضاري
 .2حلف الفضول :المفاهيم والتصورات
المعاصر عن تحقيق حد مقبول من الغايات المشتركة لدى الخاص والعام
 .3موجبات حلف فضول معاصر
فإن مما يضاعف من خطورة هذا القصور أنه و ّلد سيرورات يخشى أن تصبح
يسعى هذا المحور إلى بيان الروابط والقواسم المشتركة بين حلف
األجيال المقبلة أسيرة لها وعاجزة عن إيقافها إن لم تبادر البشرية إلى الفضول األول وحلف الفضول الجديد المتطلع إليه في السياقات والمفاهيم
التصرف بحكمة ومسؤولية.
والموجبات.
ما الذي يمكن أن يوقف هذه السيرورات أو -على األقل -يخفف من غلوائها
فمن حيث السياق الخاص بالجزيرة العربية انعقد حلف الفضول بعد حرب
ويمنح للبشرية مهلة لتدارك األمر وتجنب الكارثة؟ أال تبدو الحاجة ماسة إلى دامت أربع سنوات بين قبيلة قريش وحلفائها وقبيلة هوازن وحلفائها .وسميت
القيم المستوحاة من األديان عموما وأديان العائلة اإلبراهيمية بوجه خاص؟ هذه الحرب حرب الفجار ألنها لم تراع حرمة مكة -المدينة المقدسة عند
أال تستطيع هذه العائلة عندما تتصالح وتتصافح أن تكون سدا منيعا أمام العرب -وال حرمة األشهر الحرم التي كان العرب يعظمونها ويمتنعون فيها
التدهور األخالقي المريع الذي قد يحول التقدم العلمي والتطور التكنولوجي عن القتال .ومع أن الدواعي المباشرة لهذا الحلف كانت ما وقع على فرد
إلى نقمة وكارثة؟ ألن تمنح قيمها للبشرية طاقة ال مثيل لها في تعزيز روح أو أفراد من الظلم وهضم الحقوق إال أن حلف الفضول كان استجابة لحالة
السالم في العالم ،وتسهيل سلوك طريق العدالة
من القلق والفوضى وعدم الثقة سادت مكة وما
والخير ،ومعالجة المظالم والمظلوميات بمستوياتها
حولها خاصة بعد حرب الفجار ،واستوجبت مبادرة
المختلفة؟ ألن تكون البشرية أقدر على االستجابة حلف الفضول الجديد إطار حاسمة تشعر الناس باألمن واالستقرار وتضمن
لتحديات الهجرة واالندماج والسلم االجتماعي،
احترام الحقوق وصيانة الكرامة اإلنسانية وحماية
يستوعب كل العاملني
والتصدي آلفة التطرف وجريمة اإلرهاب وغيرها
الغرباء والوافدين على مكة.
والساعني إىل وقف
من المشاكل المعقدة والمزمنة في عصرنا؟ أال يبدأ
أما من حيث السياق العالمي فقد كانت هذه
عالج قصور النموذج الحضاري المعاصر وسيروراته السريورات املدمرة لكوكبنا
الفترة من تاريخ البشرية فترة ترقب رسالة سماوية
الخطيرة بحلف فضول جديد يشكله أهل األديان
جديدة بعد حوالي ستة قرون على نبوة سيدنا
ومحبو السالم سعيا إلى مصلحة اإلنسان في كل
المسيح عليه السالم؛ بكل ما يسم مثل هذه الفترات
تحتم
الراهنة
األوضاع
مكان؟
التاريخية من اشتداد األزمات وحيرة المجتمعات
وإذا كان الجواب باإليجاب :فما طبيعة هذا رضورة التحالف بني عقالء في تلمس طريق الهداية والحكمة وإرساء نموذج
الحلف؟ وما صلته بحلف الفضول الذي استلهم منه
مجتمعي قائم على التعايش والتعاون والمحبة.
العامل للدفاع عن قيم
فكرته وقيمه؟ وهل سيكون حكرا على أتباع األديان؟
ومن حيث المفاهيم والتصورات يتميز حلف
السلم والتسامح
وما الدور الذي سيناط به؟ وما التزامات أطرافه
الفضول بكونه حلف قيم بامتياز ولذلك عدته
ومكوناته؟ وما هي مجاالت اشتغاله وطرائق عمله؟
العرب أشرف حلف وقع في الجاهلية .فلم يكن
وما التحديات التي ستواجهه؟ وما حظوظ نجاحه
لهذا الحلف مرجعية دينية يحيل عليها وال عصبية
وشروط نجاعته وفاعليته؟ وهل يستدعي هذا الحلف امللتقى الخامس يناقش قبلية يتمحور حولها .ذلك أن أشراف قريش
نشوء هيئات جديدة تتناسب مع تطلعاته وآفاقه؟  ...مدى قدرة أديان العائلة
ووجهاءها كانوا يستحضرون مكارم األخالق التي
اإلجابة عن هذه األسئلة وما يتفرع منها ستكون اإلبراهيمية عىل مواجهة توارثها أجدادهم العرب وبها واجهوا حتى نظراءهم
مهمة الملتقى الخامس لـ«منتدى تعزيز السلم في األزمات اإلنسانية الراهنة القرشيين المتورطين في مظالم؛ فردوا الحقوق
المجتمعات المسلمة» الذي سينعقد بحول اهلل
إلى أناس غرباء عن مكة ووافدين عليها .على أن
بأبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة
بنود هذا الحلف لم تقتصر على ضمان العدل برد
من 05إلى 07ديسمبر2018م بعنوان «حلف الفضول:
الحقوق إلى أصحابها واالنتصار للمظلوم والضعيف
فرصة للسالم العالمي» .وفي سعي من «المنتدى» وشركائه إلى استعادة روح والمساواة بين أهل مكة وغيرهم؛ بل تضمنت كذلك التعاون والتضامن في
حلف الفضول وإحياء قيمه اإلنسانية العظيمة في سياق مطبوع بالتحوالت األموال وموارد المعيشة إلطعام الجائع وإكرام الضيف وعابر السبيل .فحلف
المتسارعة واألزمات المتعاظمة الخطر والمتسعة األثر سيتدارس العلماء الفضول إذن تجسيد لمكانة وقوة القيم الكبرى التي أجمعت عليها اإلنسانية
والقادة الدينيون والمفكرون والباحثون والفاعلون السياسيون واإلعالميون كالعدل والمساواة والمحبة والعطاء ولصالحيتها لتكون جامعا مشتركا يشكل
وغيرهم من المعنيين بالموضوع المحاور التالية:
الوحدة الفكرية والشعورية للناس على اختالف ألوانهم وألسنتهم ومعتقداتهم.
لكن بوسع المرء أيضا من زاوية التكامل والتفاعل بين األديان -المرجعية
املحور األول :حلف الفضول يف اإلسالم :رؤية
األصلية للقيم  -وبين تمثالتها وتحوالتها في الثقافات المختلفة في الزمان
راهنة
والمكان أن يقرأ في مضامين هذا الحلف آثار قيم الرسالة اإلبراهيمية في
يتضمن هذا المحور ثالثة موضوعات هي:
 .1حلف الفضول :السياق والمسارات
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حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي
الجزيرة العربية .فمكة موطن البيت الحرام الذي أقام إبراهيم وابنه إسماعيل
أما الموضوع الثالث فيتتبع إسهام المسلمين عبر التاريخ في إرساء وتطوير
عليهما السالم قواعده .وهذا البيت وما حوله حرم آمن أطعم اهلل أهله من جوع قواعد وتقاليد المعاهدات والمواثيق ،ويجلي أهمية متابعة المسلمين لهذا
وآمنهم من خوف .ومن وفد عليهم أو استجار بهم فقد وجب له ما وجب لهم من المسار ومقاومة كل النزعات التي تتوسل بمفاهيم دينية محرفة عن مقاصدها
هاتين النعمتين .فالضيافة والحماية جزء من رسالة البيت الحرام الذي أسس وسياقاتها للتشكيك في مشروعية وإلزامية المعاهدات الدولية لمجرد وجود
لعبادة اهلل وليكون نموذجا مضادا لعوالم الخطف والقتل والخوف ﴿أولم نمكن بعض الثغرات أو النواقص .كما يشكل هذا الموضوع فرصة للتساؤل حول كفاية
لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا﴾ ( -سورة القصص :ونجاعة المعاهدات والمواثيق الدولية المبرمة بعد الحرب العالمية الثانية .فهذه
﴿ ،)57أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم﴾ ( -سورة المواثيق لم تستحضر بالقدر الكافي أخالق األديان؛ مع أن الديانات الكبرى في
العنكبوت )20:وليقوم جيرانه وخدامه بتلبية الحاجات اإلنسانية األساسية عن العالم تستوعب ثالثة أرباع سكان المعمورة ومعتنقيها يتشاركون الوعي الكبير
طريق الضيافة التي ال تستثني أحدا فضال عن خدمات أخرى تضامن أهل مكة واإلحساس المتجدد بمسؤولية استنقاذ العالم من مهاوي الحروب والصراعات
وتعاونوا على تقديمها لحجاج البيت الحرام وزواره دون مقابل.
والعنصرية والبؤس والتشرد .ومن ثم يصبح تجديد روح المعاهدات والمواثيق
أما الدعوة إلى حلف فضول معاصر فقد تقدمت اإلشارة إلى بعض موجباتها في ضوء تلكم األخالق وإسهام المسلمين في ذلك بإرثهم القديم واجتهادهم
في مستهل هذه الورقة؛ لكن الغاية من تخصيصها بموضوع هي وضعها في المعاصر فرصة عظيمة لالستثمار األمثل لما تختزنه البشرية من طاقات الخير
إطارها الشرعي سياقا ومقاصد وإتاحة الفرصة لمناقشتها بما يليق بمكانتها والمحبة والتضامن.
وانبناء فكرة الملتقى عليها .ففكرة حلف الفضول
ويختم المحور ببحث عالقة المسلمين بعقود
لم تخمد جذوتها عند المسلمين في عصر السلف؛
المواطنة الحديثة .فالمواطنة لها جذور عميقة في
إذ تفيد الروايات التاريخية أن سيدنا الحسين بن
تجربة المجتمع اإلسالمي األول .وقد أثبتت البحوث
علي -رضي اهلل عنهما  -عزم على الدعوة إلى حلف
والورقات العلمية الممهدة لـ «إعالن مراكش لحقوق
ال خيار لخالص البرشية
الفضول بعد عصر الخلفاء الراشدين والقى ذلك
األقليات الدينية في العالم اإلسالمي» أن «صحيفة
العقالء
بني
التحالف
إال
قبوال لدرجة أن من ظلمه استعظم األمر فاسترضاه
المدينة» التي وضعها نبي اإلسالم -عليه الصالة
والحكامء من كل األديان
ورد إليه حقه.
والسالم  -لسكان «المدينة» عندما هاجر إليها هي
«صيغة مواطنة تعاقدية ودستور عادل لمجتمع تعددي
واملشارب الفكرية
املحور الثاين :املواثيق والعهود
أعراقا وديانة ولغة؛ مجتمع متضامن يتمتع أفراده
يف اإلسالم:
بنفس الحقوق ويتحملون نفس الواجبات وينتمون برغم
المشترك
والعيش
التضامن
رهانات
اختالفهم إلى أمة واحدة».
املنتدى يسعى إىل
يتضمن هذا المحور أربعة موضوعات هي:
وفي المقابل تصبح المواطنة للمسلمين حيث هم
استعادة روح حلف الفضول
 .1فقه المعاهدات والمواثيق في اإلسالم
أقلية دينية اإلطار األنسب للمساواة في الواجبات وفي
اإلنسانية
قيمه
وإحياء
 .2العهود والمواثيق :رؤية مقاصدية
الحقوق ،وعلى رأسها حرية التدين .كما تتيح المواطنة
العظيمة
 .3المسلمون والمعاهدات الدولية واألمن
للمسلمين فرصة االندماج اإليجابي في المجتمعات غير
العالمي
المسلمة؛ ألن الوالءات في مجتمع المواطنة ال هي دينية
 .4المسلمون وعقود المواطنة الحديثة
محضة وال هي متعارضة مع الوالء للدين .وهذا يوجب
يخصص منتدى تعزيز السلم في كل ملتقى سنوي
على المسلمين االلتزام بواجبات المواطنة مع السعي
له محورا أو محاور لبيان المفاهيم الشرعية المتصلة
كغيرهم من المواطنين إلى أن يكونوا نموذجا لخدمة
بموضوع الملتقى؛ فيعنى بالتحديد الدقيق لمضامينها ووضعها في سياقها الصالح العام واحترام االختالف وتجسيد قيم التعارف والتعايش والتضامن في
التشريعي األصلي أحكاما ومقاصد .وهي منهجية ال بديل عنها لتجنب تداول المجتمع.
مفاهيم ومضامين خارج الضبط العلمي -مهما كتب لها من رواج -وإلحكام عملية
املحور الثالث :األديان واألزمات اإلنسانية الراهنة
تنزيل المفاهيم على الواقع المعاصر بكل مستجداته وتعقيداته.
يتضمن هذا المحور أربعة موضوعات؛ هي:
يسعى الموضوع األول في هذا المحور إلى بيان قيمة العهود في الشريعة
 .1الدين وحقوق الضيافة والجوار
اإلسالمية باعتبارها قبل كل شيء التزاما إيمانيا وأخالقيا سواء على الصعيد
 .2الهجرة والغربة وواجب التضامن
الفردي أم الجماعي ،وإلى التعرف على أنواعها وصيغها ،ورصد القيم التي
 .3الفقر والتفاوت االجتماعي :أخالقيات الخير والمعروف
توجهها ،والقواعد واألحكام الرئيسية الناظمة لها.
 .4التعددية الدينية والسلم األهلي
ويبـين الموضوع الثاني مقاصد العهود والمواثيق بوصفها وسيلة لتجنب ويالت
ويسعى هذا المحور إلى بيان ما يمكن أن تقدمه األديان اليوم لإلسهام في
الحروب وحفظ المصالح المشتركة وفتح أبواب التعارف والتعايش...
التخفيف من األزمات اإلنسانية سواء على مستوى القيم أم على مستوى جبر
النقص في اآلليات المعمول بها وطنيا أو دوليا لمواجهة األزمات اإلنسانية التي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ال يبدو في األفق أنها إلى تراجع.
الموضوعات الثالثة األولى يجمع بينها تلمس مدى قدرة األديان عموما ،وأديان
العائلة اإلبراهيمية بوجه خاص ،على التخفيف من معاناة شرائح واسعة من
الناس ،وتلبية جملة من احتياجاتهم األساسية ،وتوفير الحماية والرعاية المادية
والمعنوية لهم.
ففي أديان العائلة اإلبراهيمية تتشابه النصوص المقدسة في عرض قصة
إبراهيم عليه السالم في سعادته باستضافة الغرباء وإطعامهم وخدمتهم،
وتعاليمها تعتبر إكرام الضيف الغريب وابن السبيل من حيث هو عطاء صرف
برهانا على اإليمان﴿إنما نطعمكم لوجه اهلل ال نريد منكم جزاء وال شكورا﴾-
(سورة اإلنسان.)09 :
وحينما يتعلق األمر بالجوار فإن درجة المسؤولية الدينية والخلقية تزداد،
ويخص القريب في الوصايا العشر بمحبته كمحبة المرء لنفسه وبالنهي عن
إيذائه في ماله وعرضه وكل ما يمت إليه بصلة .وهذه المسؤولية ال يعفى منها
االختالف في الدين أو العرق؛ وفي الحديث النبوي الشريف «ما زال جبريل
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» .والجوار اليوم اكتسى أبعادا جديدة
مع واقع العولمة وتقلص الحدود بين الشعوب والثقافات وتطور وسائل التواصل
مما يقتضي استجابة نوعية من األديان في تفعيل وتطوير مضامين قيم الجوار
من احترام وكف أذى ومساعدة ومحبة .كما أن بمقدور هذه القيم مواجهة
كثير من مظاهر الكراهية والعنصرية واإلقصاء في مجتمعات التنوع العرقي
والديني والثقافي .وقد بات واضحا من دروس التاريخ أن خيارات أخالق الجوار
وقيمه بمختلف دوائرها من الفردي إلى الدولي تنعكس ال محالة على الحاضر
والمستقبل أمنا وتعاونا وتضامنا أو العكس.
وفي حالة الهجرة والغربة المرتبطة بالمآسي وخاصة منها الجماعية تكون
المعاناة أشد والحاجة إلى العطاء المادي والمواساة المعنوية أقوى .وقد ناهز

عدد المهاجرين في العالم اضطراراً الثمانين مليوناً فض ً
ال عن مئات اآلالف
ممن يهاجرون بحثا عن فرص أفضل في حياتهم العلمية أو المهنية ،وال تخلو
تجارب كثير منهم من معاناة .ولذلك فقد أصبحت الهجرة اليوم مشكلة عالمية
يزيد من تعقيدها األزمة االقتصادية العالمية الخانقة وتحمل دول بعينها القسط
األكبر من تكلفة االستقبال وتضحياته بما في ذلك التوترات االجتماعية واألزمات
السياسية وتنامي العنصرية .وإذا كانت حلول هذه المعضلة تتشابك وتتداخل
فيها عوامل دولية وإقليمية ومحلية واعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية
وأمنية فإن مجتمعات الهجرة واللجوء المستقبلة والوافدة معا بحاجة إلى مساندة
األديان والقوة االقتراحية للقادة الدينيين وقدرتهم على تحريك الضمائر وإطالق
المبادرات وتعبئة الموارد( .فاألرض لن تخلو من الفقراء .لهذا أوصيكم أن
تسخوا على أخيكم المسكين والفقير والمقيم في أرضكم-سفر التثنية.)11:15 :
وتبقى ظاهرة الفقر والتفاوت االجتماعي من المعضالت االجتماعية المزمنة
على مر التاريخ .وإذا كانت هذه المعضلة ال تنفك عن مجمل السياسات
االجتماعية واالختيارات االقتصادية للدول فإن أخالقيات الخير وقيم المعروف
التي تختزنها األديان بوسعها  -دون إعفاء أي جهة من مسؤوليتها في التسيير
والتدبير -أن تكون مالذا للفقراء والمحتاجين والمهمشين والباحثين عن العيش
الكريم .ولئن تنوعت طريقة كل دين في تأطير مساعدة الغير من مطلق التطوع
إلى إيجاب حق محدد من مال المؤمنين القادرين للفقراء أصال أو المفتقرين
لظروف طارئة كالغربة أو الديون أو االسترقاق ...فإن األديان عموما تعتبر
اإلنسان تواقا بفطرته إلى فعل الخير وتعتبر مساعدته للمحتاجين مظهراً
اجتماعياً لإليمان والعبادة (مجاناً أخذتم؛ فمجاناً أعطوا -إنجيل متى.)20:28 :
وكل هذا يفسح المجال الستثمار األبعاد التي لم تستثمر بعد من هذه الطاقة
الروحية ،ولمضاعفة الجهود في المجاالت المستثمرة أصال بإخالص النيات،

59

الملتقــــى الخــــامس لمنتــــدى تعزيـــز السلـــــــــم في المجتمعات المسلمة
حلـــــف الفضـــــول فرصــــــة للسلـــــم العالمـــــي

The Fifth Assembly of Forum for Promoting Peace in Muslim Societies
Alliance of Virtues AnOpportunity for Global Peace

ومما يمهد السبيل لهذا االستثمار جملة من التعهدات التي صدرت في «إعالن
واشنطن لتحالف القيم» ( 07فبراير 2018م) .فالقيادات الدينية الموقعة على
اإلعالن تعتبر أن ما يجمع بين أديان العائلة اإلبراهيمية من قيم مشتركة أهم مما
يفرقها ،وأنها أقوى وأنفع حين تعمل جنبا إلى جنب ،وتتعهد بتنسيق الجهود لدعم
االتفاق والوحدة في مواقع النزاع والصراع ،ومساعدة الفقراء والفئات الهشة في
المجتمعات ،ومساندة الجهود واإلجراءات الضامنة للكرامة اإلنسانية.
وهذه التعهدات ما هي إال تجسيد لكون العائلة اإلبراهيمية حاملة لقيم تؤهلها
إلحياء وتنمية وترقية مضامين حلف الفضول.

وتالقح الخبرات ،وإحكام التخطيط والتنظيم ،وتوسيع مجاالت العمل والفئات  .6المنظمات الدولية والدين والتضامن الكوني

المستهدفة باألخذ والعطاء ،والتركيز على العطاء الدائم النفع كالهبات الخيرية
والمؤسسات الوقفية...
أما الموضوع الرابع في هذا المحور فيعالج صنفاً مختلفاً من األزمات؛ وهي
التي تستغل فيها التعددية الدينية لتأجيج الصراعات والفتن فتصبح مهددة للسلم
األهلي .وهذه الظاهرة تتجدد في مجتمعات كثيرة ،وكثيرا ما تتجاوز آثارها
وتداعياتها النطاق الوطني .ولئن كانت هذه الظاهرة متعددة األسباب والدوافع
فإن الدين الذي يبدو فيها جزءا من المشكلة يفترض أن يكون صانعا للحل .وهنا
تبرز الحاجة إلى استحضار القيم الدينية الكبرى المشتركة التي تجعل التنوع
حكمة من حكم الخالق تغتني به معارف الناس عن أنفسهم وعن خالقهم ويبتلى
به إيمانهم وأخالقهم بين عتبة العدل ومقامات اإلحسان.

املحور الرابع :الدين وأخالقيات التضامن الكوين:
شهادات
يتضمن هذا المحور ستة موضوعات؛ هي:
 .1الدين والتضامن الكوني :رؤية يهودية
 .2الدين والتضامن الكوني :رؤية كاثوليكية
 .3الدين والتضامن الكوني :رؤية بروتستانتية
 .4الدين والتضامن الكوني :رؤية إسالمية
 .5الدين والتضامن الكوني :رؤية بوذية
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وتسعى الموضوعات الخمسة األولى إلى تقديم رؤى دينية مختلفة للعالقة بين
الدين والتضامن الكوني من أطياف العائلة اإلبراهيمية ومن غيرها .ويكتسي هذا
الشق من المحور أهمية بالغة بالنظر إلى حجم ونوع المخاطر والتحديات التي
تواجهها البشرية والتي لم يعد بإمكان مجتمع أو دولة أو قارة االنفراد بالتصدي
لها .فهذه الرؤى تنفذ من جهة إلى عمق التعاليم والقيم الدينية المشتركة بين
األديان لتبين كيف يمكن أن تكون رافدا للتضامن الكوني ،وتبرز من جهة ثانية
خصائص التجربة الوجدانية والتاريخية لكل ديانة ومذهب وما اكتسبه أتباعها
من خبرات وراكموه من تجارب في هذا المجال.
أما الموضوع األخير فيقدم تصورا لألوجه الممكنة الستفادة المنظمات
الدولية من المجموعات والمؤسسات الدينية في مجال التضامن الكوني.
فالمنظمات الدولية تتزايد مسؤولياتها وتتوسع في مجاالت مختلفة كمواجهة
الكوارث الطبيعية ،والوساطة في حل النزاعات المسلحة ،وضمان الحق في
الغذاء ،والحق في الضمان االجتماعي ،وفي التعليم ،وحماية الطفولة ،ومحاربة
الفقر...وهي تواجه صعوبات وتحديات كبيرة سياسية وتمويلية ولكنها ال
تستفيد إال بقدر محدود جدا من قيمة التضامن في الخطاب الديني الذي
يتوجه لإلنسان حيثما كان وبمقدوره اإلسهام في حل المعضالت والتخفيف من
المآسي ورفع المظالم؛ بل بوسع المجموعات والمؤسسات الدينية أن تمارس ما
يسمى بالدبلوماسية الناعمة في تذليل العقبات وحل النزاعات .وقد برزت في
السنوات األخيرة بوادر لتعزيز هذا االتجاه لكنها لما تصل بعد إلى استثمار القوة
االقتراحية للقيادات الدينية كما تستثمر القوة االقتراحية لبعض الشخصيات
والمؤسسات المؤثرة في عالم التجارة والمال.

وإذا كان حلف قيم إنسانية مشتركة فما العمل عند االختالف في بعض
مضامينها ومشموالتها أو تعارض مستوياتها وأولوياتها كما يقع كثيرا بسبب
اختالف المنطلقات أو البيئات الثقافية واألنظمة القانونية؟
ثم ما هي المجاالت التي سيشملها عمل هذا الحلف؟ وعلى أي أساس
ستحدد؟ وبأي معيار سترتب األولويات؟
وإذا كان االمتناع عن االنخراط في أي تحالف مناقض لحلف الفضول،
والدعوة إلى قيمه -وخاصة قيم التعايش ،-والعمل على إيجادها في حياة الناس
اليومية ،من االلتزامات الرئيسية ألعضاء حلف الفضول .فما هي المسؤوليات
وااللتزامات األخرى التي تقع على عاتقهم؟
املحور الخامس :نحو حلف فضول جديد:
ومن حيث التحديات :كيف نعالج المشاكل التي قد تنشأ عند أتباع كل
فرصة للسلم العالمي
معتقد ومذهب بسبب التحفظ على هذا االندماج الذي قد يوحي بالتنازل عن
يتضمن هذا المحور ثالثة موضوعات؛ هي:
الخصوصيات؟ خاصة أن هذا التوجه على هذا المستوى من االتساع والشمول
 .1نحو حلف فضول جديد :سالمة الدين وسالم العالم
غير مسبوق .وكيف يمكن صهر اختالفات المعتقدات والمذاهب والبيئات
 .2نحو حلف الفضول الجديد :التصورات والتحديات
الثقافية في مشروع عالمي كهذا؟ أي كيف نوجد له هوية مشتركة عابرة للديانات
 .3نحو حلف فضول جديد :آليات العمل
والقوميات؟ وما دور مؤسسات التربية والتعليم
ومسارات التطبيق
واإلعالم في هذه المهمة؟ وكيف نضمن لهذا
أن
يمكن
ما
بيان
إلى
األول
يسعى الموضوع
الحلف حيادا إيجابيا تجاه عوالم السياسة الدولية
النموذج الحضاري املعارص
يقدمه حلف الفضول الجديد لإلنسانية من
واالقتصاد المعولم؟ ...
قارص عن تعزيز املشرتكات
فرص وخاصة في مجال توطيد القيم اإلنسانية
وختام هذا المحور موضوع للتفكير واالقتراح
اإلنسانية
الجامعة .إن توطيد هذه القيم بما يليق بحلف
في آليات عمل هذا الحلف ومساراته التطبيقية؛
عالمي لن يغير سنن االجتماع البشري ولكنه
بدءا بسؤال الحاجة إلى منظمات وهيئات جديدة
قادر على إحداث تغييرات نوعية في وعي البشر
للحفاظ على انسجام التصورات وفعالية اإلنجاز؛
يسعى املنتدى ورشكاؤه
بأثر اختياراتهم األخالقية على الوجود اإلنساني
مروراً بآليات التمثيل والتنسيق والتواصل الداخلي
برمته .وكم كان وصف ابن رشد الفقيه الفيلسوف
والخارجي؛ وانتهاء بموارد التمويل وإشكاالته
إىل استعادة حلف الفضول
عميقا لمذهب أبي العباس السبتي (ت  601هـ)
ومحاذيره...
وقيمه اإلنسانية
في التصوف «هذا رجل مذهبه أن الوجود ينفعل
وحرصا على إتاحة الفرصة الكافية للتدقيق
بالجود».
النظري والمخرجات العملية ستتعزز جلسات
على أن هذا األفق ال ينفتح للمشاركين في
الملتقى الرئيسية بأربع ورشات (مجموعات العمل)
الحلف الجديد إال بمراجعة عميقة لكل التمثالت
تهم أساسا المحورين الثاني والثالث؛ وهي:
الدينية السائدة التي تشوش على قيم الرحمة والتعارف والتعايش والتضامن  .1العهود والمعاهدات والدولة الوطنية والمسلمون في النظام
والمحبة ،وتشكل تهديدا متربصا بالسلم األهلي والدولي ووقوداً جاهزاً للنزاعات العالمي
 .2الهجرة والجوار والضيافة
والحروب.
اما الموضوع الثاني فيفتح الباب للنقاش حول الرؤى والتصورات التي ستشكل  .3الفقر والتفاوت االجتماعي
اإلطار النظري لحلف الفضول الجديد والتحديات التي على أعضائه أن يتوقعوها  .4التعددية الدينية وتجارب االندماج الوطني
ويطمح "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" أن يكون ملتقاه السنوي
ويتحسبوا لها.
فمن حيث الرؤى والتصورات يتعين الجواب عن مجموعة من األسئلة منها :الخامس (منتدى 2018م) «حلف الفضول :فرصة للسلم العالمي»نقلة نوعية في
هل حلف الفضول الجديد هو حلف أديان على قيم مشتركة بينها منفتح على مسار الشراكة والتعاون بين أديان العائلة اإلبراهيمية على ترسيخ قيم التعايش
الجميع أم حلف قيم إنسانية مشتركة تتبوأ فيه األديان موقعا متميزا ورياديا والتعارف والتضامن والمحبة التي هي أقوى ضمانة الستتباب السلم في العالم.
بحكم تأثيرها على ماليير البشر؟ وإذا كان حلف أديان فما موقع األديان غير كما يتطلع إلى أن يكون حلف الفضول الجديد إطارا يستوعب كل العاملين
اإلبراهيمية منه؟ وما طبيعة إسهامها فيه مع اختالف مفهوم العبادة والتدين بين والساعين إلى وقف السيرورات المدمرة لكوكبنا ومن عليه وما عليه.
المنظومتين؟ وما موقع الالدينيين والمتخوفين من أي منفذ قد يعيد الدين إلى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان﴾(-سورة
المجال العام في مجتمعاتهم؟ وهم شريحة لها وزنها في العالم ال تقل حرصا من المائدة)02 :
غيرها على إسداء النفع للبشرية من حيث الفكر والشعور والمبادرة.
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الكلمة التأطيرية للملتقى الخامس


الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا محمد النبي
الخاتم ،وعىل إخوانه من األنبياء واملرسلني:
أصحاب املعايل ،أصحاب السعادة ،أصحاب السامحة ،أصحاب
الغبطة والنيافة ،أصحاب الفضيلة،
أيها الحضور الكريم ،كل باسمه وجميل وسمه،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:
يجمعنا اليوم الملتقى الخامس لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ،في أبوظبي،
عاصمة اإلمارات العربية المتحدة ،أرض المؤسس القائد المغفور له الشيخ زايد في عام زايد
الخير ،برعاية كريمة من أبناء زايد ،زادهم اهلل من خيره وفضله.
يسرنا أن نجتمع من ثقافات وخلفيات وديانات وأعراق مختلفة ،هنا في أبوظبي ،فضاء
اإلنسانية والتسامح.
هنا بدأنا قبل خمس سنوات رحلة البحث عن السالم ،وسرنا في دروبه ،وعلى أرضها قام صرح
منتدانا ،ول ّوح بلواء السلم عسى أن يفيء وينحاز إليه كل مؤمن بالسالم ،وكلّ محب للعافية.
أيها الحضور الكريم:

في ملتقانا األول بأبوظبي سنة  ،2014غرسنا شجرة السالم ،وتعهدناها
بالرعاية والسقي في الملتقيات الالحقة ،ليقوى جذعها ويمتد فرعها وتثمر
أفناؤها وأغصانها؛ ففي كل نشاط أو فعالية يشارك فيها المنتدى في الداخل
والخارج؛ كان همنا أن تصمد هذه الشجرة في وجه العواصف العاتية التي
تهب على البشرية ،وتزعزع أركان بناء السالم ،فما يمر يوم إال ونسمع من
ُّ
األنباء ما تدمى له القلوب ،ومن األخبار ما تهتز له النفوس ألما وحسرة ،فقد
صار العنف لغة كل مفلس في مشارق األرض ومغاربها ،وخطاب الكراهية
سلعة رائجة في أسواق المزايدات اإليديولوجية.
لكن ال يأس من روح اهلل ،فال يزال في الناس اليوم أولو بقية من المحبين
للسالم ،وهم وإن تنوعت مشاربهم ،واختلفت أديانهم وألسنتهم ،إال أنهم
توحدت مقاصدهم ،لقد وضعنا أيدينا في أيديهم ،وتقاسمنا وإياهم آمال
السالم وآالم الواقع.
وكما اعتدنا في كل ملتقى يجمعنا ،تلح علينا األسئلة التقليدية التي هي نتاج
طبيعي للمسار الذي نسيره ،والمراحل التي نقطعها ،ماذا ميز سنتنا الماضية؟
وماذا سيضيفه ملتقانا الخامس؟ ولماذا اجتماعنا اليوم؟
األسئلة ال تتغير ،لكن األجوبة منها الثابت ،ومنها الذي هو رهين
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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بالمستجدات واألحداث التي عرفها العالم ،ومنها الذي تجيب عليه مبادرات
المنتدى وإنجازاته.

منجزات املنتدى بني  2017و2018

سؤالنا األول دائماً من شقين :شق فكري تنظيري ،وجوابه أن موسوعة
السلم التي كانت باألمس القريب توصية من توصيات البيانات الختامية
فس ْعي القائمين عليها حثيث نحو
للملتقيات السابقة ،صارت اليوم واقعاَ ،
إخراج الجزء األول منها خالل السنة التي نستقبلها بعد أن استقر تصور
بنائها ،واتضحت معالم منهجها ،وارتسمت رسوم أبوابها ومباحثها.
المفجرة ،وذلك أن
وقد توجهت أكثر بحوث الموسوعة لتصحيح المفاهيم
ّ
جزءاً كبيراً مما يعيشه العالم اليوم من فتن مر ُّده إلى التباس مفاهيم دينية
في أذهان شريحة واسعة من المجتمعات المسلمة ،كدولة الخالفة واألمر
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وطاعة أولي األمر ،وهي مفاهيم كانت
في األصل سياجا على السلم وأدوات للحفاظ على الحياة ومظهرا من مظاهر
الرحمة الربانية التي جاء بها اإلسالم على لسان نبي الرحمة محمد  ،فلما
فهمت على غير حقيقتها وتشكلت في األذهان بتصور يختلف عن أصل معناها
وصورتها ،انقلبت إلى ممارسات ض ّد مقصدها األصلي وهدفها وغاياتها،

فتح ّولت الرحمة إلى عذاب اكتوى به المذنب والبريء ،واستوى في إشاعته
العالم والجاهل.
ذلك أن هذه المفاهيم مرتبطة بخطاب الوضع الذي هو الشروط واألسباب
والموانع ،والرخص والعزائم وهو يمثل أرضية تنزيل لخطاب التكليف ،واآللية
الناظمة للعالقة بين خطاب التكليف وبين الواقع الذي هو الوجود الخارجي
المشخّ ص ،المركب تركيب الكينونة البشرية في سعتها وضيقها ،ورخائها
وقترها ،وضروراتها وحاجاتها ،وتطور سيروراتها.
إن المفاهيم منها مفاهيم منغلقة ضبطها الشرع فلم يعد لالحتمال اللغوي
مجال لصرفها عن الحقيقة الشرعية ،وهذه حال غالب المفاهيم العبادية
كالصالة والصيام ،بينما يغلب على مفاهيم المعامالت البشرية أنها من
نوع المفاهيم المفتوحة ،بمعنى أنها ليست محصورة بالشرع وال محاصرة
باللغة ،فهي قابلة لالجتهاد ،مرنة في التداول على أساس المرونة اللغوية
والسعة الشرعية ،فتجب إعادة النظر فيها طبقا للمقاصد المعتبرة والمصالح
المتوخاة طبقا لشروط الزمان والمكان وظروف اإلنسان.
وهذه المفاهيم المفتوحة تمكن صياغتها وترميمها ومراجعة أحكامها على
ضوء النصوص الحاكمة وضمن المقاصد المعتبرة ووفق المصالح المقررة،
واالختيار من اختالف العلماء ال في التعريف فقط ولكن في األحكام المتعلقة

وتوسع في المالءمة ،فتمكن محاولة تنزيلها
بموضوعها ،مع سعة في التأويل
ّ
في المجال العام ،طبقا لمزاج العصر ومذاق المصالح وروح الشريعة القاضية
باليُسر ،كل ذلك مع درجة عالية من االنضباط في االستنباط والشعور
بمسؤولية العلم وأمانة البالغ.
باإلضافة إلى موسوعة السلم ،أصدرت مجلة السلم أربعة أعداد فيها من
فقه السلم وفكره ما يس ُّد بعض حاجات الفضاء الفكري ،وأعمال أخرى ترى
النور قريبا بإذن اهلل تعالى.
والشق الثاني :شق عملي ميداني ،فمنتداكم منذ تأسيسه بحمد اهلل لم يغب
عن الساحة العالمية ،فعلى مدى العام كان المنتدى مشاركا فاعال في كثير من
المحافل التي التأم فيها محبو السالم ،والساعون إلى كرامة اإلنسان:
 ففي فبراير من هذه السنة نظم منتدى تعزيز السلم مؤتمر "إعالنواشنطن لتحالف القيم" الذي توج لقاءات قوافل السالم األمريكية التي ضمت
عددا مهما من علماء ورجال أديان العائلة اإلبراهيمة ،واستضافتها أبوظبي
والرباط في  .2017وسنكمل الحديث عن هذا المؤتمر الحقا.
 كما شارك المنتدى في فعاليات مؤتمر التواصل الحضاري بين الوالياتالمتحدة األمريكية والعالم اإلسالمي بدعوة كريمة من معالي الدكتور محمد
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ابن بيه :قيم السلم ثابتة ال تتغري ويزكيها
العقل وتقتضيها املصالح اإلنسانية
حلف الفضول يزيك عقود املواطنة
اإليجابية القامئة عىل املساواة والحرية
واالحرتام املتبادل.
أهم مقومني يف إعالن مراكش هام
االعرتاف بالتعددية وإقرار الحرية الدينية
واملساواة يف الواجبات والحقوق.
حلف الفضول الجديد يربط املواطنة وقيمة
الحرية بالسلم االجتامعي واملحافظة عىل
النظام العام.

عبد الكريم العيسى األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي.
 وأسهم المنتدى في مؤتمر الحريات الدينية الذي تنظمه وزارة الخارجيةاألمريكية ،وفي مؤتمر السالم في األديان الذي نظمته رابطة العالم اإلسالمي
بالتعاون مع جامعة أكسفورد.
 وكان المنتدى شريكا للمجلس اإلسالمي لألديان بسنغافورة في تنظيمالمؤتمر الدولي عن القيم الدينية في عالم التعددية.
وآخر فعالية نظمها المنتدى كانت بشراكة مع ويلتون بارك حول المواطنةالشاملة.
وفي كل هذه اللقاءات كان هدفنا الترويج للسالم والتخفيف من غلواء
التعصب والكراهية.
ُّ
أما سؤالنا الثاني ،عن القيمة المضافة التي يقدمها الملتقى الخامس ،فإن
جوابه أن المنتدى يستثمر في كل ملتقى مخرجات الملتقيات السابقة ،والدليل
مجموع المبادرات التي قدمها خالل السنوات األربع التي تلت تأسيسه ،وهي
مبادرات حية ومستمرة ،وليست رهينة حاجات طارئة ،أو ناتجة عن انفعاالت
غير مدروسة ،ونحن نطمح من خالل الملتقى الخامس أن نفكر جميعا فيما
يمكن أن نقوم به ونقدمه ونسهم به في الفترة القادمة بحول اهلل ،وعليكم بعد
اهلل المعول في مدنا بآرائكم السديدة وبمقترحاتكم القيمة.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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سياق امللتقى الخامس:

في إطار األوضاع االستثنائية المتأزمة التي شهدها العالم اإلسالمي إبان
نشأة المنتدى؛ حتمت الطبيع ُة االستعجالية لرهانات السياق أن تولي األولوية
لجهود إطفاء الحريق المشتعل ولبث روح السكينة ،فجاءت عملية الحفر
المعرفي التي جسدتها الملتقيات السابقة ،بمثابة المضادات الحيوية التي
استطاع المنتدى من خاللها أن يقدم معالجة أصيلة وعالجا ناجعا ،وأن يؤ ّثث
الساحة برؤية جديدة ورواية تجديدية.
غير أن المنتدى لم يزل منذ محطته التأسيسية يضع نصب عينيه األفق
اإلنساني األرحب ،من خالل ال َو ْعي العميق بدرجة التشابك بين مصائر
ترجح
الشعوب وأوضاعها في سياق العولمة المعاصرة التي أضحت
ّ
المقاربات التشاركية ،وتفرض القطع مع المنظور الصدامي الذي يُر ِّكز على
الخصوصيات ويلغي دوائر المشترك بين بني البشر.
لقد ع ّبرنا عن هذه اإلرادة منذ الملتقى التأسيسي مارس  ،2014حيث
جاء في الكلمة التأطيرية« :نحن نبحث عن أولي بقية من العالم ،أولي عقول
وتمييز لنك ّون معهم حلف فضول ،يدعو إلى السالم ،يدعو إلى المحبة والوئام،
يدعو إلى االرتفاع عن وهدة الحروب إلى ربوة االزدهار والنماء».
الموحدة بين مح ّبي الخير والدخول في تحالفات
فصناعة هذه الجبهة
ّ
عابرة للثقافات ومتجاوزة لحدود االنتماءات الضيقة من صميم رسالة
المنتدى وغاياته االستراتيجية.
وفي هذا الصدد ،جاء إعالن مراكش التاريخي في يناير  2016ليضع
األسس المعرفية لهذا المسعى من خالل الكشف عن المبادئ الكلية للخطاب
اإلنساني في اإلسالم.
وتأسيساً على هذا اإلعالن؛ قامت قيادات دينية أمريكية تمثل العائلة
اإلبراهيمية الكبرى في الواليات المتحدة ،بوضع مالمح مبادرة تتصف
بالديمومة للتعاون اإليجابي بين أتباع الديانات الكبرى ،من أجل التّخفيف
من النبرة العدمية وإبعاد شبح الكراهية والعنصرية الذي أصبح يلقي بظالله
القاتمة على مجتمعاتهم وعلى العالم أجمع.
وهكذا استقبل المنتدى في أبوظبي ثم في الرباط ،أ َّول قافلة أمريكية
للسالم ،ض َّمت رجال دين من المسلمين والمسيحيين اإلنجيليين واليهود
األمريكيين ،يمثلون واليات أمريكية كبرى أصبح فيها التنوع الديني واقعا
والتعايش السعيد مطلباً ملحاً.
ونحن نستحضر التوصية التي خلصنا إليها في الملتقى الرابع والذي جاء
فيها ضرورة التحرك في اتجاهات ثالثة :أحدها االنتقال إلى مرحلة التضامن
مع أولي بقية يلتزمون بالقيم والمثل المشتركة لألخوة اإلنسانية لتكوين حلف
فضول ينبذ التمييز والكراهية ،حلف يدعو إلى السالم واإلخاء بين أبناء
البشر كافة.
وتتويجا لهذا المسار واستكماال لحلقاته ،عقد منتدى تعزيز السلم في
العاصمة األمريكية واشنطن في مطلع فبراير  ،2018مؤتمراً دولياً بعنوان
«حلف الفضول من أجل الصالح العام» ،بمشاركة المئات من القساوسة
النصارى والحاخامات اليهود واألئمة المسلمين ،ولفيف من العلماء األكاديميين
والباحثين المهتمين بثقافة السالم ،وعدد من الرسميين األمريكيين الحكوميين
ومن أعضاء مجلس الشيوخ ،وكذلك بعض ممثلي المنظمات الدولية الكبرى
وجمعيات المجتمع المدني األمريكي.

وقد م ّثل هذا اللقاء التاريخي محطة بارزة في مسيرة العمل الديني
المشترك من حيث شكله وأبعاده ،إذ هذه هي أول مرة يلتئم فيها شمل العائلة
ديني يتجاوز منطق الجدل
اإلبراهيمية بكل فروعها على أسس جديدة لحوارٍ
ّ
الديني والتبشير بالحقيقة الخاصة لك ّل دين إلى منطق التعارف والتعاون
انطالقا من القيم والفضائل المشتركة.
لقد احتفظ التراث اإلسالمي بذكرى حلف تاريخي انعقد قبل اإلسالم من
أجل التضامن والتعاون على تفعيل قيم الخير والمعروف ونصرة الضعيف
وإغاثة الملهوف ،ومنع الظلم والتآسي في المعاش ،وقد عرف هذا الحلف
باسم حلف الفضول ،وقد زكى الرسول محمد  هذا الحلف وأكد استعداده
للمشاركة في مثله لو ُدعي إليه ،وبَ ّين كذلك أن اختالف الدين ال يمنع التحالف
شدة»،
على الخير بقوله« :وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده اإلسالم إال ّ
قال العلماء كالجصاص والنووي والقرطبي في تفسير هذا الحديث :إن
العبرة بالغايات والقيم التي يمثلها ،فأحالف المسلمين إذا كانت للعدوان
نفاها ،وأحالف الجاهلية (المشركين) إذا كانت على فضيلة تجوزها العقول
وتستحسنها الشرائع كنصرة الحق والقيام به والمواساة  -أَثْبَتَها ولم ينسخها،
فالعبرة في األحالف بالغايات واألهداف ال بالشركاء واألطراف ،أل ّن اإلسالم
يُز ّكي الفضيلة أيا كان مصدرها أو ُمص ّدرها ،ومهما يكن منشؤها أو منشئها.
ذلك أ ّن رمزية حلف الفضول وخصوصيته إنما أتت من كونه لم يؤسس
على ما هو معهود في ذلك العصر من المشترك الديني أو االنتماء القبلي أو

العرقي ،بل تأسس على القيم والفضيلة.
استلهاماً لهذه الروح ،روح حلف الفضول ،حرصنا أن يكون من مخرجات
مؤتمر واشنطن الدعوة إلى إطعام مليار جائع ،من المعوزين من بني اإلنسان،
بال ميز بينهم بالدين أو العرق أو الوطن ،وخاصة ضمن المجتمعات التي تعاني
من أثر الحروب والصراعات الدموية.
ويسرني أن أشكر معالي الدكتور عبد اهلل معتوق المعتوق ،عضو مجلس
أمناء المنتدى ،مستشار صاحب السمو أمير الكويت ،على وفائه بوعده الذي
قدمه في واشنطن ....
ومع ما حصل من التوفيق لهذه المبادرات تج ّدد األمل وتأكدت القناعة
بضرورة المضي قدما في مسار ترسيخ هذه النجاحات ،من خالل صناعة
تحالف أخالقي بين ديانات العائلة اإلبراهيمية الثالث بكل فصائلها ومذاهبها،
وبمشاركة كل محبي الخير كذلك من أبناء العائلة اإلنسانية الكبرى.
وهكذا اخترنا في اجتماعات مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم أن يكون
موضوع الملتقى الخامس هو «حلف الفضول :فرصة للسلم العالمي».
ويأتي هذا االختيار للدعوة إلى تفعيل إعالن واشنطن من خالل تعميق
الحفر المعرفي في شروط إمكان حلف الفضول الجديد بين األديان ،ومدى
راهنية التعاون الديني في سياق الواقع المعاصر المحكوم بمنطق مغاير،
والمحتكم إلى المواثيق الدولية الجديدة .كما يتوخّ ى الملتقى الكشف عن
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ميادين عمل هذا الحلف والصيغ المؤسسية لتفعيله.
فال يمكن أن نغفل األسئلة المفاتيح التي بها يتم اإلحكام المنهجي لهذه
ٍ
ثمرات إلعالنَ ْي مراكش وواشنطن بآفاقهما
المبادرات ،فهل ما تحقق من
اإلنسانية الفسيحة وأبعادهما الدولية وانبنائهما على الشراكة في القيم ،يُس ّوغ
الدعوة إلى حلف فضول جديد؟ هل تع ّبر دعوتنا هذه عن حاجة إنسانية
حقيقية؟ ثم ما طبيعة هذا الحلف؟ وما الدور الذي سيناط به؟ وما هي
مجاالت اشتغاله وطرائق عمله؟ وما هي آلياته وصيغه العملية؟
تلك هي األسئلة المقترحة على قرائحكم أيها العلماء والحكماء والخبراء،
في ملتقانا الخامس ،وأملنا كبير أن نتم ّكن من الخروج بأجوبة علمية
ومقترحات عملية.

املحور األول :يف الحاجة إىل حلف فضول جديد

إ ّن كلمة «الحلف» قد يتبادر منها نوع من العسكرة أو االستعداد الستعمال
القوة ،وإ ّن حلفنا هو حلف فضيلة وتحالف قيم مشتركة ،يسعى أصحابها إلى
تمثُّل هذه القيم في عالقاتهم ،وإلى الدعوة إلى نشرها وامتثالها في حياة
الناس؛ وسبيلُها تقديم النموذج ،وال ُم َع ّبر عنها هو الحوار واإلقناع ،وغايتها
حسن التعايش بين البشر في ظل سالم ال يحميه السالح ،ولكن تحميه
األخالق وقيم التسامح والعدل والمح ّبة واحترام اإلنسانية ،إ ّن سالماً تحميه
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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األسلحة النووية هو بمثابة من يستأمن الذئب على الغنم ليحميها ،إنها حماية
تتح ّول إلى كابوس.
إن الحاجة إلى هذا الحلف تتجلى من خالل مقدمتين ،أوالهما :الوعي
بالمأزق ،وثانيهما :القناعة بوجود قيم إنسانية مشتركة.

أوال :الوعي بالمأزق

إن الدعوة إلى حلف فضول جديد تنبني على الوعي المشترك لدى العقالء
بالمأزق الذي غدت البشرية تعيش فيه ،حيث بدأت أصوات كثيرة تتعالى بدق
نواقيس الخطر ،منبهة إلى عجز النموذج الحضاري المعاصر الذي انخرطت
فيه اإلنسانية جمعاء عن تلبية آمالها في االزدهار واالستقرار.
ليس من غرضنا في هذه الورقة أن نستوفي مظاهر المأزق ،وإنما يكفي أن
نشير إلى بعض أبرز هذه المظاهر التي يشترك الجميع اليوم في الشعور بها.
لقد دخلت اإلنسانية في القرن األخير في سياق العولمة التي تجسدت
في حضور اآلخر حضوراً يبدو اختيارياً ،ولكنه في عمقه إجباري .فأنتجت
العولمة واقعا ً جديداً معقد البنية والتركيب ،تتجاذبه ق ّوتان ،اندفاع جامح نحو
إلغاء الخصوصيات الدينية والعرقية وتنميط العالم وفق النموذج الحضاري
المتغلب ،ومن جهة أخرى التش ُّبث المستميت بالهويات الضيقة وما يصحبها
من خطابات الكراهية التي تجذر التناقض في شخصية الفرد وعدم االنسجام
مع النفس ومع المحيط بشراً وبيئة وقيماً وحضارة.

The Fifth Assembly of Forum for Promoting Peace in Muslim Societies
Alliance of Virtues AnOpportunity for Global Peace

كما أن اإلنسانية قد بلغت مستوى من التطور التكنولوجي خ ّولها ألول
مرة في تاريخها القدرة على تدمير ذاتها ،ونظرا لفشو الفكر المتط ّرف
بكل أصنافه أصبح احتمال استعماله أمراً وارداً ،ال سيما في ظل إمكانية
انفالت أسلحة الدمار الشامل عن سلطة الدول المسؤولة ورقابتها .وطال هذا
التطور التكنولوجي األعمى مسار الحياة البشرية من خالل تقنيات الجينوم
البشري وما اجترحت من معضالت أخالقية ،إذ أتاح العلم لنفوس عطشى إلى
االكتشاف التدخل في خاليا األجنة واقتحام شفرة النطفة األمشاج لتعديل
الجنين بزيادة الهرمونات ،وقضايا االستنساخ وما تنطوي عليه من مآالت
ال تزال وراء أستار الغيب التي ال يعلمها إال من -يعلم الخبء في السموات
واألرض -سبحانه وتعالى.
َ
ْ
وحتى األرض؛ هذه األم التي وضعها اهلل سبحانه لألنام قد انتُهِ ك ْت حتى
قاءت أفالذ كبدها.
كل ذلك أدى إلى شيوع حالة من القلق والترقب وعدم اليقين وفقدان الثقة،
صارت تحتم على اإلنسانية السعي الحثيث إلى أن يتوازى التقدم العلمي مع
التقدم األخالقي لتأطير وتحصين هذه االختراعات بسياج من قيم الخير
والمحبة والسالم.
وإن من مظاهر المأزق الذي تعيشه البشرية كذلك االنفصام الحا ّد الحاصل
في منظومة اإلنتاج والتوزيع بين فلسفة االقتصاد وروح األخالق ،حيث سادت
القيم المادية الخالية من كل قيم إلهية أو إنسانية نبيلة ،وغدا اإلنسان مخلوقا
جسديا ،يعيش لِذاته مستغرقا في لَ ّذاته ،فال نبل وال كرم وال إيثار وال تضامن
وال نظر في المآالت إال مآالت الربح بال روح والثروة بال رائحة ،واستولى
الشح على النفوس وهيمن الجشع على األثرياء.
ومما يزيد الدعوة إلى تحالف القيم إلحاحا وضرورة في هذه المرحلة من
التاريخ ليس فقط وجود سوء فهم تاريخي لم تستطع لغة االتصاالت ووسائل
المواصالت أن تمحوه من الذاكرة ،بل كذلك لما انضاف إليه من أعمال
مأساوية وعبثية في الوقت عينه يقوم بها أشخاص يتلبسون بلبوس الدين
دون أي توكيل من سلطة دينية أو زمنية ،فتضاعف سوء الفهم ،وانضاف إلى
فصدق
السخيمة التاريخية المتراكمة ركام حوادث تحولت إلى أحداث مدوية
َّ
كها ُن صدام الحضارة ظنهم وتحولت الكهانة إلى كارثة.
ُّ
يحط من قيمة اإلنسان ،فما جدوى أن يغزو
إننا أمام فشل حضاري،
ُّ
اإلنسان الفضاء ويبلغ أقصى الكواكب ،بينما يظل عاجزا عن التفاهم مع أخيه
ونظيره ومثيله في األرض.
ً
ً
أصبح اإلرهاب بنجاعة أساليبه وقوة استقطابه يضع تحديا وجوديا أمام
ك ّل محبي السالم ،ويفرض حتمية العمل المشترك لوضع خطط متكاملة أكثر
نجاعة وأسرع وتيرة الجتثاث التطرف واإلرهاب من جذوره.
بل يمكن القول إن الديانات جميعها صارت اليوم في قفص االتهام ،حيث
يعتبرها البعض المسؤولة عن العنف والحروب؛ فأصبح لزاماً على رجال الدين
أن يتصدوا لهذه الدعوى بالتفنيد قوالً وعم ً
ال ،لبيان أن اإلنسان الذي يفسر
الدين تفسيراً خاطئاً أو يستنجد به ،أو يسخره ألغراضه هو المسؤول وليس
الدين في حد ذاته .وذلك بالعودة إلى نصوصهم الدينية وتراثهم ليستمدوا
أسساً متينة للتسامح والتعايش ،ونماذج مضيئة يسهم إحياؤها في إرساء قيم
الخير والسالم في نفوس أتباع هذه الديانات.
إن واجب الوقت يحتم على رجال الدين التعاون لنزع اللبوس األخالقي
الذي يستقوي به الخطاب التحريضي وسلبه الشرعية الدينية التي تل ّبس

حلف الفضول الجديد يدعو إىل ميثاق بني
أتباع العائلة اإلبراهيمية يقيض بتبادل
االحرتام تجاه مقدساتهم.
حلف الفضول الجديد يرفض استغالل الدين
الضطهاد أي أقلية دينية أو عرقية أو
ثقافية.
حلف الفضول يعزز معاهدات السالم
ويدعم روح الوئام واإلخاء بني الشعوب
والثقافات.

بها ،وإظهار الدين على حقيقته قو ًة صانع ًة للسالم والمحبة وعامل جذب
بين المختلفين وذلك من خالل إبراز اإلمكانات الكبيرة للعمل المشترك بين
األديان.
هذه بعض مظاهر األزمة التي يتأسس على الوعي بها والشعور بإلحاحها
مسؤولية جميع النخب وال سيما النخب الدينية في المبادرة ،فكل تأخُّ ر عن
المبادرة إلى الفعل في الوقت المناسب يرهن مستقبل اإلنسانية ويجعل
األجيال اآلتية أسيرة سيرورات لن يكون بوسعها السيطرة عليها ،كالنمو
السكاني والحروب األهلية وتدهور البيئة والتفاوت المجحف بين الشمال
والجنوب وداخل المجتمعات الواحدة.

ثانيا :اإليمان بالمشتركات

تنبثق الدعوة إلى حلف فضول جديد من اإليمان العميق والقناعة الراسخة
بأن لدى اإلنسانية مشتركات كثيرة أ َّدى تجاهلها وإذكاء الخصوصيات بدلها
إلى كثير من الحروب والدمار ،وإلى ابتعاد البشرية عن القيم التي أرساها
األنبياء ،قيم الخير والمحبة والتراحم.
إن هذه المشتركات على مستويات مختلفة ،منها المشتركات على مستوى
الدين الواحد ومنها أخرى على مستوى ديانات العائلة اإلبراهيمية ومشتركات
عليا يجتمع فيها جميع البشر تتجسد في القيم اإلنسانية التي تجمع عليها
البشرية بدياناتها المختلفة وفلسفاتها الكونية المتنوعة .إن تفعيل هذه
الدوائر والوصل بينها في تناغم وانسجام هو الذي من شأنه أن يرأب الصدع
ويزيل سوء الفهم ويخ ِّفف من غلواء االختالف.
في اإلسالم ليس اآلخر هو الالوجود أو المعدوم كما لدى أرسطو ،إذ هو
المقابل الفلسفي للموجود  ،être / autreكما أنه ليس -كما لدى هيغل-
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مبادئ حقوق اإلنسان متثل الحد األدىن
لتعايش البرشية وحلف الفضول يتجاوزها
إىل املواساة واملؤاخاة.
حلف الفضول يقدم مفهوماً جديدا ً
لإلنسانية يتجاوز حقوق اإلنسان يف
املساواة إىل دفء املحبة واألخوة.
حلف الفضول يحيي قيم الفضيلة بني
الناس دون التفات إىل أعراقهم أو
أديانهم أو خلفياتهم الثقافية.
النقيض الذي ينبغي الهيمنة عليه لتستكمل "الذات" وعيها بنفسها في صراع
حتمي إلثبات الذات ،وال هو  -كما لدى سارتر  -الجحيم الذي يسلب الذات
حريتها وكمالها األصل َّيين.
علي رضي اهلل عنه
اإلمام
عنه
التعبير
أجمل
قد
اإلسالم
إن اآلخر في رؤية
ٌّ
بقوله« :الناس صنفان :أخ لك في الدين ،أو نظير لك في الخلق» ،فاآلخر هو
األ ُخ الذي يشترك معك في المعتقد أو يجتمع معك في اإلنسانية.
بس ُم ٍّو في تقديم اإلسالم الكرامة اإلنسانية بوصفها أول
ويتجلى هذا ُ
مشترك إنساني ،ألن البشر جميعا على اختالف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم
ومعتقداتهم ك ّرمهم اهلل عز وجل بنفخة من روحه في أبيهم آدم عليه السالم،
﴿ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال﴾( .سورة اإلسراء اآلية  )70الكرامة
اإلنسانية سابقة في التص ّور والوجود على الكرامة اإليمانية.
وهكذا ،يُ َشدِّد اإلسالم في التصور الكلي لآلخر على وحدة النوع والمساواة
في الكرامة اإلنسانية ،والبحث عن تنمية المشتركات ونبذ معايير التفاضل
إال بالخير والتقوى ،وهو ما يدل عليه قول النبي « :يا أيها الناس إن ر ّبكم
واحد وإن أباكم واحد ،أال ال فضل لعربي على أعجمي وال لعجمي على عربي،
وال ألحمر على أسود وال ألسود على أحمر إال بالتقوى».
المشترك اإلنساني هو القيم الكونية التي ال تختلف فيها العقول ،وال تتأثر
بتغير الزمان ،أو محددات المكان ،أو نوازع اإلنسان ،ألن لها منابت وأصوال
تحفظها من عوادي الدهر وتعسفات البشر.
يذهب أكثر الفالسفة تحت قيادة «كانت» رئيس المذهب المطلق إلى أن
الحق والخير والجمال هي قيم أزلية ،ال عالقة لها بالزمان وال بالمكان ،فما
كان قيمة في الماضي هو قيمة في الحاضر ،وسيظل قيمة في المستقبل ،وأن
هذه القيمة بالنسبة للصيني وبالنسبة لألوروبي وبالنسبة للعربي هي قيمة
واحدة ولو كانوا يجهلون ذلك.
ولئن كان «كانت» قد رام تأسيس األخالق خارج الدين ،ولم يعترف بأصولها
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وجذورها الدينية ،إال أن هذا المذهب المطلق ،يتفق مع الديانات السماوية
وتقدمه أوعية اللغة ومفاهيمها ،فالعدل في كل لغة وفي كل مكان كلمة جميلة،
وعندما ننطق كلمة الوفاء فإنها كلمة جميلة .عندما ننطق بالظلم وبالغدر
نجدها في كل اللغات والثقافات كلمات ممقوتة ،بل حتى الظالم والغادر ال
وفـي صادق.
يريد أن يكون كذلك ،ويود لو ُوصف بأنه عادل ٌّ
هذه القيم المشتركة تجب إعادتها في حياة الناس ،وهي مبثوثة في كل
رسائل ودعوات األنبياء ،واإلنسانية كلها اليوم محتاجة إليها حاجة الرضيع
إلى الحنو والحنان والعطف بعد أن أحال السفهاء والمجانين مجاالت حركتها
إلى حقول ألغام ،إنها قيم السلم الثابتة التي ال تتغير ،والتي يزكيها العقل
وتقتضيها المصالح اإلنسانية ،وال يمكن وصم هذا المستوى المشترك من
القيم بالقصور أو العجز ،أو ما أسماهُ بول ريكور "األخالق الفقيرة" ،بل إنها
تصلح أساسا متينا للعمل المشترك ،مهما اختلفت المنطلقات الالهوتية
الدينية أو الفلسفية التي يتأسس عليها موقف كل طرف.
يلزمنا االنطالق من الرغبة المشتركة النابعة عن القيم المشتركة
والمسؤولية المشتركة إلحالل السلم محل الحرب والمحبة مكان الكراهية
والوئام بدل االختصام ،إذ من شأن ذلك أن يعبئ طاقات رجال الدين
والمثقفين واألكاديميين  -من أولي بقية من كل األديان والثقافات ،للتحالف
في حلف فضول إلزالة هذا الخطر الحضاري.
إن البشرية اآلن في سفينة واحدة على وشك الجنوح ،فال بد ألهل القيم
أن يأخذوا على أيدي الذين يريدون خرق السفينة -على حد استعارة الحديث
النبوي الشريف.

املحور الثاين :أهداف حلف الفضول الجديد

يقع السلم في مقدمة أهداف حلف الفضول الجديد ومقاصد الشراكة بين
أطرافه ،والسلم يم ّثل غاية في ذاته ووسيل ًة للوصول إلى األهداف األخرى
والتي بتو ُّفرها نضمن استمرار السلم وديمومته.
صناعة جبهة من رجال الدين للدعوة إلى السالم ورفض استغالل الدين
في النزاعات والحروب:
لعل أ ّول خطوة في دروب السلم تتمثل في إيجاد مجموعة من رجال الدين
من العائلة اإلبراهيمية ومن يرغبون من ال ّديانات األخرى من العائلة اإلنسانية
تتبنّى أهدافا وغايات مشتركة ،فذلك في ح ّد ذاته هدف وإنجازٌ.
إن البحث عن حلف فضول جديد يح ّمل رجال الدين عبئا فيما يتعلق بكل
ديانة لمعالجة التطرف والغلو ،وطرد النعاج الجرب -كما يقول المثل -من
القطيع ،وإعادة التوازن في نطاق كل ديانة لبناء الجسور بينها على أسس
صلبة ودعائم قوية قابلة لالستمرار واالستقرار ،بل لالزدهار وإلعالن
االنتصار على الشر.
وال يتأتى ذلك إال من خالل البحث عن آليات عملية تضمن انخراط أكبر
عدد ممكن من رجال الدين من العائلة اإلبراهيمية في خطوات عملية ميدانية
لتعزيز السلم ،وإلى تبني مقاربة تصالحية تتيح لهم نشر روح األخوة ضمن
أتباعهم ومجتمعاتهم ،ودعوتهم إلى تجاوز العداوات ومشاعر الكراهية بكل
أنواعها وأصنافها.
إن هذا الهدف المتمثل في الدعوة إلى قيم السالم أكيد وضروري في كل
البيئات ،ويزداد تأكدا في المجتمعات الموبوءة بداء التط ُّرف والكراهية.

تزكية العقود املجتمعية وتأصيل املواطنة
اإليجابية:
من أهداف حلف الفضول الجديد تزكية العقود المجتمعية التي تلتئم فيها
المجتمعات لتجنبها الحروب والفتن ،وبالخصوص عقود المواطنة اإليجابية
القائمة على مبادئ المساواة والحرية واالحترام المتبادل .لقد قمنا في منتدى
تعزيز السلم من خالل إعالن مراكش بتأصيل المفهوم الجديد للمواطنة
انطالقا من صحيفة المدينة المنورة؛ بوصفها خيارا يرشحه الزمن والقيم
للتعامل مع كلّ ّي العصر وتفعيل المشترك اإلنساني وتحييد عناصر اإلقصاء
والطرد ،وقد استهدفنا المصالحة بين الهوية الدينية والهوية الوطنية ،فال
نرى أن قوة االنتماء إلى الهوية الدينية تؤدي إلى انهيار روح المواطنة؛ بل نرى
أن االنتماء الديني قد يمثل حافزا لتجسيد المواطنة وتحييد سلبيات تأثير
عامل االختالف الديني عليها.
إن أهم مقومين من مقومات المواطنة في إعالن مراكش هما مقوم
االعتراف بالتعددية وإقرار الحرية الدينية ،ومقوم المساواة في الواجبات
والحقوق المتساوية ،فبهذه المقاربة ترتقي المواطنة إلى المؤاخاة وتنتقل من
الوجود المشترك إلى الوجدان المتشارك.
إن حلف الفضول الجديد يربط المواطنة وقيمها كالحرية بهدفين أساسيين
هما :السلم االجتماعي والمحافظة على النظام العام باعتبارهما مؤطرين
لتنزيل هذه المفاهيم في البيئات المختلفة تنزيال ال يعود على المواطنة

باإلبطال واإلخالل .فال بد من ربط عنوان الحرية بالسلم االجتماعي ،وربط
مبدأ حرية التعبير الذي أصبح مقدسا في الحضارة السائدة بمبدأ المسؤولية
عن نتائج التعبير.

احرتام جميع املقدسات

يهدف حلف الفضول الجديد إلى الدعوة إلى ميثاق بين أتباع ديانات العائلة
اإلبراهيمية ،ميثاق احترام متبادل تجاه مقدساتهم ،فال يقبل من أحد منهم
شتم مقدسات اآلخرين أو أي شكل من أشكال إهانة المقدسات أو ازدراء
أديان اآلخرين ،ويكونون في ذلك على سواء.
فإن شتم المقدس ال يمكن أن يعتبر وجها من وجوه حرية التعبير ،ألن
المسيء ال يرمي من خالله إال إلى إيذاء اآلخرين واإلساءة إليهم ،وليس يقصد
به تحقيق خير أو نفع له أو لغيره ،فإن شتم الرموز المقدسة لدى أتباع دين
معين هو في الحقيقة شتم وإيذاء لهؤالء المؤمنين بتلك المقدسات وتعد على
حقهم في احترام معتقداتهم ،هذا فضال عن كونه يه ّدد السلم واألمن وهذا من
السلم بين المواطنين والبشرية جمعاء ينبغي الحرص
أه ّم االعتبارات فأولوية ّ
عليها ،ولذلك فإننا نث ّمن قرار المحكمة األوروبية ( )2018/360الصادر
منتصف شهر أكتوبر الماضي والقاضي بسالمة أحكما القضاء النمساوي
في قضية شتم سيدنا رسول اهلل  معلال بأن الدعاوى المسيئة ال يمكن
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الكرامة اإلنسانية بوصفها أول مشرتك
إنساين سابقة يف التصور والوجود عىل
الكرامة اإلميانية
الحاجة إىل حلف الفضول تتجىل من خالل
الوعي باملأزق الراهن والقناعة بوجود
قيم إنسانية مشرتكة
عجز اإلنسان عن التفاهم مع أخيه ونظريه
يف الخلق هو فشل حضاري يحط من
قيمته
أن تدخل في نطاق حرية التعبير حيث إنها تمس حقوق المواطنين اآلخرين
في احترام معتقداتهم الدينية وتهدد السلم الديني في المجتمع النمساوي .إن
هذا القرار يسهم في تعزيز السلم العالمي ونشر المحبة والتسامح في العالم
ويمثل مع أحكام أخرى مشابهة سوابق قضائية سيكون على محاكم الغرب
أن تأخذها بعين االعتبار في هذا النوع من القضايا ،وهو ما راعاه وأرساه
القانون اإلماراتي.

التصدّي الضطهاد األقليات باسم الدين

يوجه إلى أقلية
يؤ ّكد حلف الفضول الجديد ويش ّدد على رفض كل اضطهاد ّ
دينية أو عرقية أو ثقافية ،ويرفض استغالل الدين في هذه األعمال الشنيعة
التي ال يقبلها عقل أو يب ّررها دين.

تزكية املعاهدات الدولية الرامية إىل إحالل السالم
وتعزيزه

يهدف حلف الفضول الجديد إلى تزكية ودعم المعاهدات الدولية واإلقليمية
التي تتغيا إحالل السالم وتعزيزه ووقف الصراعات ودعم روح الوئام واإلخاء
بين البلدان والشعوب والثقافات.
سن اإلسال ُم المعاهدات فما كانت العرب تعرف إنهاء الحروب
وقد ّ
بالمعاهدات ،بل كانت تتفانى وربما استم ّرت الحرب بين القبيلتين عقودا من
الزمن .وقد و ّقع النبي صلى اهلل عليه وسلّم العديد من المعاهدات مع مختلف
الفئات والديانات لنشر السلم في جزيرة العرب.
وقد ّ
عظم اإلسالم شأن المعاهدات وجعلها تقوم على حسن النية
ثم لم ينقصوكم
والشفافية قال تعالى﴿ :إال الذين عاهدتم من المشركين ّ
شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتـ ّـموا إليهم عهدهم إلى ُم ّدتهم إن اهلل
يحب المتّقين﴾ .وقال عز وجل﴿ :وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال﴾ وفي
ّ
الحديث« :ال دين لمن ال عهد له» ،رواه أحمد.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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إحياء القيم وإرساء الفضيلة
كما أن من أبرز أهداف حلف الفضول الجديد إحياء قيم الفضيلة وتعريفها
والدعوة إليها وتحسس الخلل الحائق بالحضارة ومحاولة رأب صدعه وإصالح
ثآه بتفعيل قيم األخالق الكريمة ،وليس فقط حقوق اإلنسان التي تمثل الحد
األدنى الذي ال غنى عنه لتعايش البشرية  :كالرأفة والرحمة واإليثار والتضامن
ومساعدة المحتاج من الفقراء والعاجزين ،دون التفات إلى عرقهم أو دينهم
أو أصولهم الجغرافية ،إذ من شأن ذلك أن يقدم مفهوماً جديداً لإلنسانية
يتجاوز المبدأ المحايد لحقوق اإلنسان المتمثل في المساواة وعدم االكتراث
باالختالف إلى اإليجابية في التعامل التي تشعر اآلخر بدفء المحبة واألخوة.
ومن أهم قيم الفضيلة التي أصابها الضمور في سياق عولمة القيم وقيم
العولمة ،والتي ينبغي أن يحييها حلف الفضول الجديد لشديد حاجة البشرية
إليها :قيمة الضيافة ،وهي قيم أصيلة في العائلة اإلبراهيمية .فإكرام نزل
الضيف سنة إبراهيمية ،حدثتنا عنها الكتب المقدسة ،ففي القرآن الكريم:
﴿هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سالما قال
سالم قوم منكرون ،فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال أال
تأكلون﴾ .وقال عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما« :من لم يضف فليس
من محمد وال من إبراهيم» .وكذلك قيمة الجوار أصيلة في قيم العائلة
اإلبراهيمة ،وقد أثنى النبي  على النجاشي ملك الحبشة وكان نصرانيا
بأنه ملك ال يظلم عنده أحد ،فقد حمى الالجئين المسلمين الفا ّرين من بطش
ذهب
مشركي مكة ،وقال لهم« :اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي ،فما أحب أن لي َد ْب َر ٍ
وأني آذيت رجال منكم» .ونجد في سفر الخروج (« :)9:23ال تضايق الغريب
فإنكم عارفون نفس الغريب ،ألنكم كنتم غرباء في أرض مصر» ،وفي سفر
الالويين (« :)33:19وإذا نزل عندك غريب في أرضكم فال تظلموه ،كالوطني
منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم ،وتحبه كنفسك ،ألنكم كنتم غرباء في
أرض».
إن هذه النصوص تمثل اإلطار األمثل لما ينبغي ألبناء العائلة اإلبراهيمية
القيام به في حقِّ كل غريب يدخل أرضا ليست أرضه ،وخاصة في سياق ما
يشهده العالم اليوم من حروب أدت إلى نزوح الفئام من الناس هربا من الموت
والجوع ،وبحثا عن حياة كريمة ،إلى مناطق قد ال تكن لها المودة أو تتوجس
منها خيفة ،فأمام األديان تح ّد كبير يتعلق بدورها في جبر النقص في اآلليات
الدولية المتعلقة بحماية الالجئين والنازحين والمهاجرين ومواجهة األزمات
اإلنسانية.
إن على أبناء العائلة اإلبراهيمية أن يعودوا إلى هذه النصوص لتمثل لهم
اإلطار األمثل الذي يعيد للدين طاقته اإليجابية ،ليغ ُد َو بلسما لجراح اإلنسانية
وح ّبا يَ ْس ُكن في النُّفوس.
ودواء لمآسيها وسكينة تنزل على القلوب ُ

خامتة

ال بُ ّد أن نف ّكر م ًعا كيف نضع خارطة طريق لتحقيق بعض هذه األهداف
ولتجربة تعاوننا ميدانيا وتفعيل المشتركات .إ ّن ذلك يمثل أفضل رد على
المتطرفين من كل االتجاهات الذين يستغلون الجماهير إلشعال الحروب
والفتن ويبثون روح الكراهية؛ وبه نقدم خير برهان على أن األخالق الدينية
قادرة من جديد على أن ترشد العالم إلى سبيل الخالص من مشكالته
العضالية في هذه الدنيا ،والتي منها الظلم والجهل والتعصب والحروب
واإلرهاب ،والتهديد بالحروب النووية والكيمياوية واإلبادة ،لتحل محل ذلك

روح اإلخوة والعدل وحب اإلنسانية والمصالحة والتسويات بالحسنى ،كما أنَّ
الدين بذلك يوفر مناخا للتنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية.
إن نموذج قوافل السالم يمكن أن يؤسس لنوع جديد من الحوار التعارفي،
فالقس بوب روبرت يستقبل في كنيسته في تكساس إخوته من المسلمين،
والحاخام بروس الستك يفتح أمامهم أبواب كنيسه في واشنطن ،واإلمام ماجد
يحتفي بإخوته من اإلنجيليين واليهود في مسجده بمركز آدم في فرجينيا .إنه
حضور الذوات في الحيز المكاني والزماني ولو لمدة محدودة ،حضور يتمثل
في التشارك في العيش في الحركة معا واألكل معا والنوم معا والسفر معا،
وكلهم يقوم بشعائر دينه التي هي جزء من حياته اليومية بمرأى ومسمع من
اآلخر ،إنهم يتكلمون ويبحثون ،ولكن األهم أنهم يشاهدون ويشهدون ويكتشفون
في النهاية أنهم إخوة يشتركون في أكثر مما يتصورون.
ينبغي لحلف الفضول الجديد أن يرسخ هذا النموذج ليصبح آلية للتعاون
والتعايش أكثر عملية ونجاعة ،وتقليدا ينبغي العمل على تعميمه واالستفادة
منه .وستظل هذه التجربة نموذجا للتعارف ولعملية الحوار ،بل لعملية التعارف
اإليجابي والتعاون على البر في حركة أسست لما نحن بصدده من تدشين عهد
جديد في العالقات بين ديانات العائلة اإلبراهيمية ،وبالتالي فاتحة عهد في
التعاون بين أصحاب العقول النيرة وذوي النهى لتصحيح مسيرة اإلنسانية.
إن جهودا كثيرة تبذل في نطاق كل الديانات من أجل السالم ،تقام الصلوات
وترفع الدعوات من أجل ذلك ،لكن تيار التضامن والتعاون يجب في النهاية أن
يبرز وأن ينجز أعماال ميدانية تبرهن للعالم كله أن الدين في أصله هو عامل
خالص ورحمة للعالمين.
لقد آن لقادة الديانات أن يبرهنوا على فعالية أفضل وانخراط أكبر لهموم
المجتمعات البشرية إلعادة الرشد وإبعاد شبح الحروب والفتن المهلكة ،فإذا

كان البعض ينظر إلى الدين كعامل تفرقة وتمزيق لنسيج الشعوب؛ فإن حلف
الفضول الجديد يريد أن يبرهن عمليا على أن الدين يمكن ويجب أن يكون
قوة بناء ونماء ووئام وإطفاء للحريق ،يبني وال يهدم ،يجمع وال يف ّرق ،ويع ّمر
وال يد ّمر.
تلك هي العبرة والدعوة والرسالة التي نوجهها من خالل هذا الحلف.
عمليا :قد يكون من المناسب إيجاد إطار تنظيمي لهذا التج ّمع طبقا
للقوانين والنظم المعمول بها في البلد المقرر ،كما سبق أن أشار به بعض
القادة في اجتماع واشنطن.
وعمليا :يمكن أن يقوم رجال الدين بمبادرات لتشجيع الحلول السلمية
في بعض المناطق التي تشكو من داء البغضاء وتنازع البقاء إذا وجدوا مكانا
أو صدوراً تتسع لتدخلهم .ال نحمل سالحاً بل نحمل سالماً وكالماً ،نحن
إطفائيون بالحكمة والكلمة الطيبة.
نحن نشفق على هؤالء األطفال الذين يتنازعون أحيانا ويتصارعون في
حين يمكن أن يتصالحوا ،إنهم رجال ولكنهم في الحقيقة أطفال كبار ،بحاجة
إلى رجال عقالء ليحجزوا بعضهم عن بعض ،ويُبَ ّصروهم بالطريق األفضل.
بالحوار تتبين البدائل عن االحتراب كما يقول أفالطون.
إن الحرب وبخاصة في هذا الزمان ال غالب فيها ،بل الكل مغلوب.
وأخيرا أقول للصحافة :أوصلوا أفكارنا وأخبارنا ،روجوا للخير ،ال تنتظروا
أن يقتتل القساوسة والحاخامات واألئمة لتتحدثوا عن عدد القتلى والجرحى،
ذلك ما ال نرجوه ،إننا نرجو السالم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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معضلة "تعايش"
أم محنة العقل العربي
ربما ال خالف على حقيقة أن تجديد الخطاب اإلسالمي على أسس عقالنية مؤنسنة ،هو أساس عملية
الحداثة ،أو هو رافعة حقيقية للتنمية اإلنسانية على طريق النهوض الحضاري الشامل؛ باعتبار أن الدين
هو الناظم للوعي الجمعي على نحو ما ،ويستحيل التأسيس للحراك النقدي العقالني ،كما يستحيل تشكيل
الوعي العلمي ،قبل زحزحة سطوة الموروثات الماضوية الدوغماتية ،وإجراء مصالحة مع الذات؛ حتى
تستقيم المصالحة مع اآلخر ،ومن ثم االنفتاح على العلوم بكل وجوهها المعاصرة؛ بغرض التصدي لمشكالت
الواقع والمتوقع ،التي تعاني منها المجتمعات العربية واإلسالمية ،وتدفع بها إلى قيعان التخلف ،الذي ُيحكم
قبضته على جميع مفاصل حياتنا اليومية ،ويحول دون نهوضنا من كبوتنا التي طالت واستطالت؛ أسوة ببقية
المجتمعات اإلنسانية ،التي راحت تساهم كل منها بقسط؛ ولو يسير من المنجزات العلمية ،التي تنتقل
بالرفاهية اإلنسانية إلى مستويات وأطوار جديدة ،تغري اإلنسان وتخطف أنفاسه قبل أبصاره.

هذا ما كانت تردده النخب
لإلدالء بدلوهم بمشروع منتدى
املثقف العريب يظن أنه حاز خالصة
تعزيز السلم ،نقداً ،بنا ًء ،نقضاً
العربية على مدى مائة عام ونيف
واإلرشاد
بالوعظ
يبدأ
يكتب
وعندما
املعرفة
ً
من االنفتاح على الحداثة الغربية.
أم تجاوزا .فالجميع مرحب بهم؛
ولكن األمر المحزن ،هو أن هذه
طالما النقاش ينحو فكرياً إلى
وينىس أن القطار فاته
النخبة عندما توفر لها من يقوم
تقديم إضاءات جديدة أو مقاربات
بتجديد الخطاب اإلسالمي ،مرفود
مختلفة في سياق تجديد الخطاب
بمشروع عقالني مؤنسن ،وقاعدة
اإلسالمي.
محنة العقل العريب ما بني الخندقة
شرعية راسخة بالعلم ،كما يفعل
فكان السؤال األول الذي طرحه
فخ
بني
وما
باأليديولوجيا
والترتس
واالحرتاب
معالي الشيخ عبداهلل بن بيه رئيس
الجميع ،هل مسموح أن نكتب ما
«منتدى تعزيز السلم في المجتمعات
نشاء بحرية؟ أو هل هناك مساحة
العظمة وتضخّم الذات
المسلمة» ،رئيس «مجلس اإلمارات
للتعبير عن الرأي المختلف؟ أو هل
لإلفتاء الشرعي» ،بدت النخبة
تحتملون االختالف؟ وما شاكل من
غير مبالية أو غير مهتمة باألمر،
األسئلة المعتادة
وربما ال تعلم أو ال تريد أن تعلم أو
ولما كررنا وأكدنا :نعم ،وفوقها
ً
تسمع أو ترى شيئاً من حقيقة ما يجري؛ علما أن الشيخ المجدد بدأ بمشروع نعم أكبر وأكبر ..المهم أن تكون في السياق الفكري والثقافي الذي نمضي
التجديد قبل خمس سنوات ،وهو يطالب من سماهم حملة العلم باجتراح إليه ،نقداً ،بنا ًء ،تجاوزاً ..ال مانع البتة .راح الجميع ينضحون من المقوالت
«المنهجية العلمية العملية» ،ويقول بالحاجة الماسة إلى علماء من وزن ابن السابقة ،التي تكررت؛ لدرجة لم تعد مفهومة؛ بمعنى أن العقل يسمعها دون
رشد الحفيد والماوزري.
أن يتوقف عندها .وهذه من عالمات النفور من خطاب النخبة .ما جعلهم في
ً
وعندما أصدرنا مجلة «تعايش» ،وقلنا منذ العدد األول نريدها منبرا العقود األخيرة يتحدثون إلى أنفسهم فقط.
مفتوحاً أمام جميع النخب؛ بمختلف أطيافها الفكرية والفلسفية أو العقدية؛
وكنت قد أشرت في العددين الماضيين إلى ما سميته محنة الفكر العربي
باالحتراب والخندقة النخبوية ما بين ليبرالي أو علماني ،وإسالمي ،هذا
فض ً
ال عن التترس بأوهام األيديولوجية؛ حتى باتت القطيعة سرمدية؛ بمعنى
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أن أي تيار أو فئة ال تدري كيف يفكر اآلخر ،وبماذا ينشغل ،وما هي منطلقاته
الفكرية أو المعرفية .فقط تكفي التصنيفات إلقامة المقاطعة وإعالن الحرب
حسب كليشهات ممجوجة لم يعد يتلقاها أحد سواهم.
والمعضلة العضال أننا إذا ما أقنعنا مفكراً أو باحثاً أو كاتباً بالكتابة،
نجده يبدأ من الصفر بالتمنيات والوعظ واإلرشاد ،أو ما أحب أن اسميه
«أغاني» ،أي المديح واإلطناب بالتمجيد ،دون قراءات داللية نقدية عميقة،
فنرى بعضهم يطالب بتصحيح المفاهيم اإلسالمية تارة ،وأخرى باالنفتاح
على العقل ،وثالثة بالمصالحة مع الذات واالنفتاح على اآلخر ،ورابعة بقبول
التعددية واالختالف وعدم التكفير ،وخامسة إسقاط الحاكمية اإلسالمية في
الوقت الراهن ،والقائمة ال تنتهي من المقوالت الماضوية التي رددتها النخب
الليبرالية على مدى سنوات طويلة.
وإن دل هذا األمر على شيء ،إنما هو يدل على تعاميهم عن حقيقة ما
يجري حولهم .ذلك ألن منتدى تعزيز السلم قام بكل ذلك على مدى ملتقياته
الخمس الماضية ،فمثال أسقط المنتدى مفاهيم «دولة الخالفة» أو «الدولة
اإلسالمية» أو «الحكم اإلسالمي» بأعلى الصوت في الملتقى الثالث ،عندما
قال الشيخ المجدد« :إن صيغة دولة الخالفة غير ملزمة للمسلمين ،وأن الدولة
ال عن تصحيح المفاهيم تصحيحاً
الوطنية تسندها مقاصد الشريعة» .فض ً
جذريا وتأصيل ثقافة السلم في اإلسالم؛ بغرض استعادة البعد اإلنساني
في الخطاب اإلسالمي المعاصر ،التي عمل عليها المنتدى منذ انطالقته
األولى ،وأنجز منها ،ما سماه الشيخ ابن بيه سلسلة "أخالل الثقافة المأزومة".
والمنتدى يستعد إلصدار الجزء األول من «موسوعة السلم في اإلسالم» العام
المقبل ( .)2019هذا باإلضافة إلى مبادرات المنتدى الموازية ،مثل «إعالن

مراكش التاريخي» حول حقوق األقليات في الديار اإلسالمية ،و«القوافل
األميركية للسالم» ،التي توجت بـ«إعالن واشنطن لتحالف القيم» ،الذي انتهى
في ملتقى المنتدى الخامس إلى إطالق «حلف الفضول الجديد» للتحالف بين
األديان الكبرى في العالم حول قيم الفضيلة والرحمة والمشتركات اإلنسانية
عموماً .ما يعني أن المنتدى تجاوز الحوار بين األديان إلى التعاون اإليجابي
البناء .ويستعد في مشروعه المقبل إلنجاز «ميثاق أبوظبي» العالمي لحقوق
المواطنة الشاملة ،الذي عقدت محطته األولى في نوفمبر  2018في أبوظبي؛
بالتعاون مع «ويلتون بارك» ومركز «كساب» للحوكمة الثقافية ،التابع لمنظمة
أديان اللبنانية ،وستكون محطته الثانية في مارس  2019في لندن ،والثالثة
واألخيرة في أبوظبي إلعالن ميثاق المواطنة الشاملة؛ بحضور نخبوي على
مستوى العالم.
ما يعني أن العقل العربي الراهن يراوح بين محنتين ،إما محنة الخندقة
واالحتراب ،التي تجعله ال يسمع أحداً غير صوته .وإما محنة «العظمة» ،أي
اإلحساس بامتالك ناصية المعرفة ،أما غيره فجاهل .فكيف الخالص؟
إجابتنا الوحيدة ،باإلصرار على أن تكون «تعايش» منبراً للحوار المفتوح
أمام الجميع من دون قيود ،شرط أن يتابعونا ويقدموا مقارباتهم أو إضاءاتهم
الجديدة في السياق الذي نمضي إليه ،وال اعتراض على ال ُهويات الثقافية
الفكرية والفلسفية والعقدية .فهل يستجيبون للنداء؟

املحرر
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هل هي صدفة أم مشيئة األقدار
بتالقي األخيار على أرض زايد الخير؟
هل هي من محاسن المصادفات ،أن يجري تتويج عام زايد الخير؛ بأكبر تظاهرة كونية مؤنسنة ،تشهدها دولة
اإلمارات والمنطقة والعالم أجمع ،أم أنها مشيئة األقدار؛ عندما تيسر ألهل الكرامات جمع األخيار على استعادة
قيم الفضيلة والرحمة؛ بعد أن جنحت البشرية في العقود األخيرة إلى الطمع والجشع ،والتنافس الدموي
على الثروة والرفاهية ،وتعميم فلسفة «نفسي ومن بعدي الطوفان» ،الناجمة عن ثقافة االستهالك والتسليع
لجة من المظلمات والظلمات ،وراحت تتقاذفها
أو تشييء اإلنسان ،فابتعدت عن مسارها المؤنسن ،وتاهت في ّ
عواصف العنف والكراهية والتوحش؛ حتى باتت مهددة بالفناء والعدم المطلق ،وانهيار الحضارة المعاصرة.
في الواقع ال نظن أن األمر محض صدفة ،كما نعرف بالقطع واليقين أنها
ليست صدفة مفتعلة أو مخططاً لها مسبقاً .طبعاً ،نحن ال نتقصد األحاجي؛
عندما نقول إنها ليست صدفة ،وإنها ليست صدفة مخططة مسبقاً؟
فأما أنها ليست محض صدفة ،فذلك ألن الصدفة بطبيعة الحال ،تحصل
بشكل مفاجئ ،وغير متوقع ،أي لم تجر لها أدنى أو أقل ترتيبات تهيئ حدوثها،
فتباغت المعنيين واآلخرين على السواء؛ بوقوعها على حين غرة .وهذا ما
جرى بالضبط ،فيما يتعلق بإنجاز «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات
المسلمة»؛ عندما أطلق في ملتقاه السنوي الخامس «حلف الفضول الجديد»،
وأوصــى بتشكيل لجنة إلعــداد ميثاق الحلف ،ووضع خارطة طريق لتحقيق
أهدافه .ذلك ألن البداية كانت مع «إعــان مراكش التاريخي» حول حقوق
األقليات في الديار اإلسالمية في يناير  ،2016ذلك اإلعــان الــذي القى
من القبول واالستحسان ،ما أدهش الناس بإنسانيته الباذخة ،فأذهل صناع
القرار في العالم ،وبخاصة على المستوى الديني والسياسي في منظمة األمم
المتحدة ،وفي الواليات المتحدة ،حيث وجه الكونغرس األميركي دعوة رسمية
لمعالي الشيخ عبداهلل بن بيه ،رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات
المسلمة»؛ للمشاركة في صالة الشكر في البيت األبيض؛ بعد انتخاب الرئيس
األميركي دونالد ترامب ،وعلى هامش الدعوة التفّت القيادات الدينية في
العائلة اإلبراهيمية حول الشيخ المجدد ،ودارت نقاشات مستفيضة؛ بشأن
إعالن مراكش ،انتهت بتشكيل «قوافل السالم األميركية» ،التي جمعت ممثلي
األديــان اإلبراهيمية ألول مرة في تاريخ أميركا المعاصر ،وكانت المحطة
األولــى في أبوظبي في مايو  ،2017وتلتها المحطة الثانية في الرباط في
اكتوبر  ،2017والمحطة الثالثة في واشنطن فبراير  ،2018حيث أطلق المنتدى
«إعالن واشنطن لتحالف القيم» .وهو الذي أدى إلى التظاهرة الكونية التي
أشرنا إليها في أبوظبي خالل الملتقى السنوي الخامس لمنتدى تعزيز السلم
في ديسمبر الجاري (.)2018
وأما أنها ليست صدفة مدروسة أو مخططاً لها مسبقاً ،فالكل يعرف أن
قرار «عام زايد الخير» ،جاء في سياق مبادرات خالقة ،تقوم بها قيادة دولة
اإلمــارات الرشيدة؛ بغرض تثوير المجتمع ،والدفع به إلى ميادين الحداثة
والمعاصرة؛ بأصالة وخصوصية متمايزة ،تنتمي إلى ال ُهوية الثقافية العربية
واإلسالمية ،فكانت البداية بعام اللغة العربية  ،2014وتاله عام االبتكار في
الدولة  ،2015ثم عام القراءة  ،2016بعده عام الخير  .2017ومن الطبيعي
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أن يكون  2018عام زايد الخير حاضراً في هذه االندفاعة التحديثية؛ ألن
شخصية زايد اإلنسان ،الوالد الحادب على أسرته وعترته وعزوته ،والقائد
الساهر على مجتمعه ووطنه وأمته ،والرائد في التطوير والمعاصرة؛ بكل
ال ــدالالت والمفاهيم العلمية والمعرفية والفلسفية ،هــو رمــز متفرد في
خصوصية ثقافته المؤنسنة ،المجبولة على قيم «مكارم األخالق» ومحاسن
األعمال وصادق األقوال واألفعال .وهو ما جعل دولة اإلمارات نموذجاً للنمو
بوتائر قياسية متسارعة ،وحاضنة ثقافية باذخة للتعايش السعيد والتسامح
والوئام والسالم المستدام.
وهكذا ،تكاملت الدالالت على تالقي أهل الكرامات؛ بتيسير وتدبير العلي
القدير؛ فالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان زرع بذرة الخير في أرض
الخيرات ومهد الرساالت ،ونمت البذرة وأصبحت شجرة ،والشجرة اشتدت
أصولها وانغرست عميقاً جذورها ،وتسامقت فروعها؛ حتى صارت بحجم
دولة اإلمارات ،واحة لألمن واألمان؛ بل غاية ،وراية لكرامة اإلنسان ،فراحت
تهوي إليها األفئدة ،وترنو إليها األبصار من كل األمصار .يستظل بفيافيها
المتعب ،ويستريح بربوعها الباحث عن راحة البال ،ويهنأ بدفئها الحالم؛
بانعتاق الخيال ،فتطير النفس في بهاء نادر من السكينة ،وتحلق الروح في
فضاء سادر بالطمأنينة ،التي ال تعرف الحدود وال تأبه بال ُمحال؛ حسبما قرر
الخلف الرشيد؛ حينما مضى بعزم وحزم على هدي الخلف العتيد.
ولذلك ،كان من الطبيعي؛ بل من بداهة المنظور وعزم األمــور أن يكون
حضور الشيخ المجدد عبداهلل بن بيه على رأس «منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة» في دولــة اإلمــارات العربية ،حيث تالقت اإلرادات،
وتالشت االستحاالت؛ أمام أهل الكرامات ،المرفودين ،المحفودين بعناية
صاحب العنايات؛ بتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة ،ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد
أبوظبي ،نائب القائد العام للقوات المسلحة ،ورعاية مباشرة من سمو الشيخ
عبداهلل بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وبعد ،هل هي صدفة ،أم أنها مشيئة األقدار؛ عندما تيسر ألهل الكرامات
جمع األخيار من كل المِ لَلِ والن َِحلِ  ،وكل األطياف الفكرية والفلسفية والعقدية
على أرض زايد الخير؛ إلطالق أول تحالف في التاريخ اإلنساني بين األديان
الكبرى في العالم؛ من أجل استعادة قيم الفضيلة والرحمة؟

املحرر
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العلــم هــو الوجــه اآلخــر للعقــل؛ كونــه حصيلــة فعــل أو أفعــال،
تجسد نظرية العقل ،وتعكسه كمدارك معرفية ،أو منظومات فكرية،
نستدل بها على حقيقة نجهلها ،فإما نعمل بها لفائدة نرتجيها ،أو
نتجنبها لضررها .هكذا هو شأن اإلنسان العاقل في صراعه األزلي
مــع حركــة الواقــع أو ســيرورة وصيــرورة الوجــود ،فــي بنــاء الحضــارات،
وتمدنــه.
التــي تعتبــر بمثابــة شــواهد علــى مــدى عقالنيــة اإلنســان ّ

زايد  ..مشبع بفلسفة العلم والتعليم
كقيمة عليا

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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محمد وردي

الــعــرب شأنهم بذلك شــأن بقية
األم ــم ،أدرك ــوا مبكراً أهم ّية العلم
كقيمة إنسانية عليا ،تسمو بالنفوس
إلــى المعالي ،وأ ّن الــعِ ـ َّز أو المِ ّن َعة
والرِ ف َع َة مهددة بالزوال؛ إن لم يكن
العلم قرين ألهلها ،كما يقول األحنف
بن قيس« :كل ع ٍّز لم يؤيد بعلم إلى
ُذ ٍل يصير».
ويــقــارب هــذا المعنى لجهة رفع
مقام أهل العلم إلى موازاة الملوك أو
أهل العزّ ،شيخ ثقيف قبل اإلسالم
عروة بن مسعود ،حيث يقول:
«الـ ـعـ ـل ــم ي ــوط ــئ ال ـ ـف ـ ـقـ ــراء بـســط
الملوك» .ما يعني أ ّن العرب أدركت
منذ مــا قبل اإلس ــام مكانة العلم،
وأ ّنه متاح لمن يطلبه ،فقالوا« :الحلم
بالتحلم والعلم بالتعلم» .ومنه جاء
حديث رسول اهلل  بخصوص فهم
القرآن الكريم ،حيث يقول صلوات

اهلل عليه وسالمه« :مــن ُي ـ ِـرد اهلل به
خير ًا يفهمه ،وإنما العلم بالتعلم».
وكذلك في قوله ع ّز وج ّل في سورة
آل عمران (اآليــة﴿ :)18 -شهد اهلل
أن ــه ال إل ــه إال ه ــو وال ـمــائ ـكــة وأول ــو
العلم قائم ًا بالقسط﴾.
نــرى أ ّنــه سبحانه وتــعــالــى ،شهد
بنفسه أوالً ،وثنّى بالمالئكة ،وثلّث
بأهل العلم .وفــي آيــة أخــرى يضع
ســبــحــانــه وتــعــالــى المتعلم بمنزلة
المؤمن ،حيث يقول ج ـ ّل وعــا في
ســورة المجادلة (اآليــة ﴿ :)11يرفع
اهلل الذين آمنوا منكم ،والذين أوتوا
العلم درجات﴾
إذن بحقيقة العلم وحدها؛ كونها
متماهية مع فطرة الخلق السليمة،
جاء تفضيل آدم على المالئكة ،حينما
استخلفه وأبناءه من بعده في األرض.
وبحقيقة العلم وحدها ،استهل ج ّل

جالله كتابه الكريم ،فأوحى لنبينا
األم ــي صــلــوات اهلل عليه وســامــه
بقوله تعالى﴿ :إقرأ باسم ربك الذي
خلق • خلق اإلنسان من علق • إقرأ
ورب ــك األك ــرم • ال ــذي علم بالقلم •
عـلــم اإلن ـس ــان مــا لــم يعلم﴾ .ســورة
العلق (اآليات .)5-1
ربما يكون القرآن الكريم هو الكتاب
السماوي الوحيد ،الذي يتضمن أكثر
من ثمانمائة وخمسين آية تَذ ُك ُر العلم
وتحث عليه .و ِبـ َهــديــه ،رفــع رسولنا
الكريم ،العلم الــى الــدرجــات العال،
فجعله بــمــقــام اإلســـــام ،أو أدنــى
قلي ً
ال ،لجهة التَ ْكفير عما مضى من
الجاهلية ،حيث يقول صلوات اهلل
عليه« :من طلب العلم كان كفارة لما
مضى»( .رواه الــتــرمــذي) .ما يعني
أ ّن الــرســول كــاد يضع العلم بمقام
الدين ،وفقاً لحديثه ،الذي َط ًّي َب به
خاطر الصحابي الجليل خالد بن
الوليد رضــي اهلل عنه ،حينما أتاه
مسلماً وخائفاً مما مضى ،فقال له
رســول اهلل « :اإلس ـ ــام ي ـجـ ّـب ما
قبله» .أي يحول أو يمسح ما قبله
من آثام وخطايا .وفي حديث آخر،

معرفة زايد مصقولة بوعي يحفر عالماته
عىل صفحات الوجود بثبات
وعى زايد بفطرته العفوية حاجة اإلمارات
واألمة للمتعلمني يف عملية التنمية
وصناعة الحداثة
جعله يقوم مقام الجهاد ،فيقول سالم
اهلل عليه« :من خرج في طلب العلم،
فهو في سبيل اهلل حتى يرجع»(.رواه
الــتــرمــذي) .وفــي حديث رابــع جعله
فريضة على المسلمين ،بقوله :
طلب العلم فريضة على ك ّل مسلم.
ُ
(رواه اب ــن مــاجــة واب ــن ع ــدي وابــن
عبد البر) .وفي حديث شامل يضع
المصطفى عليه الصالة والسالم،
العلم والعلماء ،بعد األنبياء مباشرة
بقوله:
«من سلك طريق ًا يبتغي فيه علماً
سهل اهلل لــه طريق ًا إلــى الجنة ،وإن
الـمــائـكــة َل ـ َتـضــع أجـنـحـتـهــا لطالب
الـعـلــم رضـ ـ ًا بـمــا يـصـنــع ،وإن الـعـ ِـالــم

َل َيستغفر له من في السموات ،ومن
في األرض حتى الحيتان في الماء،
و َف ـ ْـض ـ ُـل الـعــالــم عـلــى الـعــابــد ،كفضل
ال ـق ـم ــر ع ـل ــى س ــائ ــر ال ـ ـكـ ــواكـ ــب ،وإن
العلماء ورثة األنبياء ،وإن األنبياء لم
ُيـ َو ِرثــوا ديـنــار ًا وال درهـمـ ًا وإنما ِورثــوا
العلم .فمن أخــذه ،أخــذ بحظ وافـ ٍـر،
علم فكتمهُ ،ألجم يوم
ومن سئل عن ٍ
الـقـيــامــة بـلـجـ ٍـام مــن نـ ـ ٍـار»( .رواه أبو
داود والترمذي).
من هــذا المنهل الــرائــق ،العذب،
نهل المغفور له زايد اإلنسان مفهومه
الــخــاص بفلسفة الــعــلــم والــغــايــات
األسمى للتعليم ،وكأنه يحاكي األحنف
بن قيس فيضيف عليه ويقول:

لــقــد آن لــنــا أن نستعيد عزتنا
ومجدنا ،ولن يكون ذلك بالمال وحده،
وما لم يقترن المال بعلم يخطط له
وعقول مستنيرة ترشده؛ فإن مصير
المال إلى اإلقالل والضياع .إن أكبر
استثمار للمال هو استثماره في خلق
األجيال من المتعلمين والمثقفين.
إذن ال يدوم الع ّز بغير العلم ،وما
الثروات إال زائلة ،إن لم تخدم العلم
ونهضة اإلنسان .وبضوء ذلك وعى
الشيخ زايــد بفطرته العفوية حاجة
اإلم ــارات واألمــة عموماً للمتعلمين
والمتنورين ،في عملية التنوير وقيام
الحضارات فيقول رحمة اهلل عليه:
«إنّ العلم والثقافة أساس تقدم األمة،
وأساس الحضارة ،وحجر األساس في
بناء األمــم ،إنه لوال التقدم العلمي،
لما كانت هناك حضارات ،وال صناعة
م ـت ـق ــدم ــة أو زراع ـ ـ ـ ــة ،ت ـف ــي ب ـحــاجــة
المواطنين».
من دون أدنى ّ
شك أ ّن زايد اإلنسان
كان يدرك حق اإلدراك أن العلم بمقام
البصر والبصيرة من اإلنــســان .وأ ّن
األمم ال تقوم إال بعزيمة أبنائها ،وأن

83

العزيمة ال تكون ذات جدوى إال بالعقل
المتعلم أو الذهن المتنور .وعندما
يقول إ ّن العلم هو أساس تقدم األمة،
وأس ــاس الــحــضــارة ،وحجر األســاس
األول ف ــي بــنــاء األم ـ ــم .فــهــو يقرر
استحالة قيام الــحــضــارات مــن دون
التقدم العلمي .وألنــه ُم َط َّب ٌع بفطرة
البدوي السليمة ،القائمة على التسامي
وطلب المعالي ،فهو بطبيعته العفوية
يرفض المهانة و ُذ َّل الحاجة لغيره كما
يرفضها لنفسه .لذلك نراه على الدوام
مهجوس برفاهية وراحة مواطنيه قبل
راحــتــه؛ لــيــس مــن مــوقــع مسؤوليته
الشخصية كحاكم للبالد فقط ،وإنما
بــالــدرجــة األولـــى؛ بــدافــع مقتضيات
قيمة اإلبــاء ،أو فطرة الخلق ،عمود
خيمة "مــكــارم األخـ ــاق" ،التي شب
وشــاب عليها ،كونها ت َُح ِت ُم بالسليقة
رفض الــذل أو الخنوع أو ك ّل أشكال
المهانة والعبودية لنفسه كما لغيره،
أل ّن اهلل خلق الناس جميعهم أحراراً.
بعز
وهو يعلم يقيناً أ ّن الراحة لن تأتي ٍ
ٍ
وكرامة من دون تقدم وتطور الصناعة
والزراعة .وعندما كان التطور مرتبطاً
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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صنع ثروة حقيقية من التنمية اإلنسانية
القامئة عىل املعرفة العلمية
اسرتاتيجيته التعليمية أرست أسس
الرفاهية ملواطنيه وعزة شعبه
بالعلم فهو يــقــرر أهــدافــه ومراميه
وانشغاالته بوعي ووضوح ال يخالطهما
ريــب أو بهتان« :إنـنــي أري ــد أن يتعلم
كــلّ أبـنــاء الخليج .أري ــد أن يبني ابن
الـخـلـيــج ب ــاده بنفسه وبـعـلـمــه .إننا
نرسل بعثاتنا من الطلبة إلى كلّ مكان
مــن األرض ليتعلموا .وعـنــدمــا يعود
هــؤالء إلى بالدهم سأكون قد حققت
أكبر أمل يراود نفسي؛ لرفعة الخليج
وأرض الخليج».
إذن اله ّم األ ّول واألخير لدى زايد
اإلنسان ،هو رفاهية مواطنيه ،وعِ َّزةُ
أهله أو شعبه ،ورفعة الخليج ،وحماية
أرض الخليج ،وكرامة أهــل الخليج،
فــهــذه هــي أهــــداف االســتــراتــيــجــيــة
التعليمية ،التي كان يرمي إليها من وراء
التعليم .ألنه بمفهومه البسيط لعملية

التنوير والتطوير أو التحديث يدرك
أ ّن النفط قــد يكون وسيلة للتعليم
ليس إال ،ألنه بك ّل األحوال ال يكتسب
ديمومة التعليم ،وألنه بالعقل والمنطق
ال يمكن له أن يحفظ للجميع رفاهية
دائمة .لذلك يعتبر أ ّن الثروة الحقيقية
تكمن بالتنمية اإلنسانية القائمة على
المعرفة العلمية ،كضمانة ناجزة ودروع
واقــيــة مــن غ ــدرات المستقبل ومكر
التاريخ ،وال بأس باستعمال عائدات
الــنــفــط فــي غــايــة الــتــعــلــيــم ،الــهــدف
األســمــى واألرقــــى واألكــثــر ديمومة
وفاعلية في بناء حصون المستقبل
اآلمن .فيقول:
«إنّ تعليم ال ـنــاس وتثقيفهم في
حد ذاته ثروة كبيرة نعت ّز بها ،فالعلم
ّ
ثـ ــروة ،ون ـحــن نـبـنــي المستقبل على

أساس علمي».
ويعتبر المغفور له الشيخ زايد أ ّن
األمــر ليس مجرد اجتهاد أو مجرد
رأي ،وإنما هو واجب وطني بل قومي،
غرضه الرئيس حماية مستقبل األمة،
ولذلك هو يجند الدولة بكل أركانها
وكافة إمكانياتها في سبيل تحقيق هذا
الهدف الجليل .حيث يقول:
«إنّ نشر التعليم هو واجــب قومي،
والدولة وفرت كلّ اإلمكانات من أجل
ب ـنــاء جـيــل ال ـغــد وتـعــويــض مــا فاتنا،
وهذا األمر يضع العلم في أع ّز مكانة
وأرف ـ ــع ق ـ ــدر» .مــؤكــداً م ــراراً وتــكــراراً
أ ّن الــدول تزهو بمواطنيها ،وأمنهم
وأمانهم على ك ّل مستويات الرفاهية
االقتصادية واالجتماعية ،إذ:
«إنّ حجم الــدول ال يقاس بالثروة
وال ـمــال ،وإنّ الـمــال مــا هــو إال وسيلة
لغايات عظيمة ال يحققها إال العلم،
وق ـ ـ ــدرة ال ـ ـ ــدول ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر ال ـح ـيــاة
الكريمة واآلمنة ألبنائها ،ونحن هنا
في دولة اإلمارات نعطي أهمية للعلم
والعلماء في شتّى المجاالت».
وأل ّن زايــد اإلنسان مشبع بفلسفة
الروح المتعالية على القشور وبهرجة

الــصــورة الــمــاديــة ،ونــجــا مــن حداثة
التشييء أو التسليع ،التفت إلى الدين
كعروة وثيقة بين الروح والجسد ،بين
الرفاهية اآلنية وإشباع الغرائز وبين
ديمومة المعرفة واستمرارية السعادة
اإلنسانية الراقية ،فربط العلم بالدين
كسبيل أكثر ضماناً للنجاة والخالص
بأيسر الطرق وأقلها كلفة ،فيقول:
«إنّ المسيرة التعليمية والتربوية
تقوم على أســاس ربط الدين بالدنيا
ف ــي تــرب ـيــة الـ ـن ــشء ،وإع ـ ـ ــداد وتــأهـيــل
الشباب».
مــا يعني أ ّن ثقافة زايــد اإلنسان
تتوافق أو تشارك بعض كبار علماء
الدين رؤيتهم؛ بأن العقل أو العلم ال
يتنافيان مع الشريعة ،بل ربما هما من
جليل مقاصد الشريعة في اإلسالم،
حينما يقول:
«لـ ـ ــن ت ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك ثـ ـ ـ ــروة ب ـشــريــة
حقيقية ومــؤه ـلــة وقـ ـ ــادرة عـلــى بـنــاء
الــوطــن إن لــم تتمسك بمبادئ ديننا
الـحـنـيــف وشــريـعـتـنــا ال ـس ـم ـحــاء ،ألنّ
الـ ـق ــرآن ال ـكــريــم ه ــو أس ـ ــاس اإلي ـم ــان
والتقدم عبر األجيال».
وجوهر الحياة
ّ
ورب ــم ــا م ــا يــمــيــز زايــــد اإلنــســان
فــي حــدبــه عــلــى مجتمعه وحــرصــه
على تعليمه ،وحمايته مــن غــدرات
المستقبل؛ على أســاس النهوض به
على المستويات الحضارية واإلنسانية،
أن المغفور له كان حكيما في تدبير
المجتمع الــبــدوي ،واالنتقال به إلى
ميادين التنمية والــحــداثــة بسالسة
مدهشة؛ من دون خضات اجتماعية،
بمعنى أنه كان يقود التغيير ببساطة
ويُسر ،تجعله مقبوالً من المجتمع؛ بل
مرغوباً ومحبباً.
الــمــعــروف أن المجتمع الــبــدوي
التقليدي في الستينيات الماضية كان
ال يقبل بأي شكل من األشكال تعليم
البنات؛ بالحواضر العربية الحديثة
مــثــل ب ــاد الــشــام وال ــع ــراق ومصر
والمغرب العربي ،فكيف يكون الحال
بالنسبة إلى منطقة الخليج العربي؟
ولما كان الشيخ يدرك جيداً أهمية
دور المرأة في التنمية والحداثة قرر
مبكرا تعليمها وجعلها شقيقة الرجل؛

بل شريكة الرجل في كل المجاالت
التنموية .لذلك أمر بافتتاح مدارس
خاصة بتعليم البنات .ولكنه فوجى
بعد نحو ثالثة شهور بالقائمين على
أمر المدرسة يقولون له :لم تحضر
فتاة واحدة إلى المدرسة ،فما العمل؟
لم ينفعل الشيخ زايد ،ولم يغضب،
ولــم يتسرع بقراراته ،وقــال ببساطة
وعفوية هادئة ورصينة؛ على جري
عادة الحكماء :دعوهم وشانهم.
وبعد مدة قصيرة طلب من معاونيه
والــمــقــربــيــن مــنــه والمهتمين بشؤن
المدرسة ،أن يشيعوا خبراً ،مفاده،
أن كل مالك سيارة يأتي بطفلة إلى
الــمــدرســة لــه أج ــر شــهــري مــقــداره
سبعمائة درهم .وهذا مبلغ ليس بقليل
فــي الستينيات الــمــاضــيــة ،ففوجئ
القائمون على المدرسة أنها راحت
تعج بالطالبات؛ ال بــل وصــل األمــر
أن اآلبــاء راحــوا يــقــودون بناتهم إلى
المدرسة بانفسهم.
وجاء في كتاب "زايد ..تاريخ إنسان
وحضارة وطن" عن التربوية التربوية
زهــرة محمد حسن الحطاب ،التي
واكبت حركة التعليم في اإلمارات منذ

عام  ،1969حتى عام  ،2004فتقول إن
(المغفور له) الشيخ زايد كان حريصاً
على تعليم البنات ،وأ ّنــه كــان يتفقد
مــدارســهــن بنفسه ،ويــجــلــس معهن
ليمتحن معلوماتهن ،والتأكد من أ ّنهن
يستفدن من المدرسة ،وأنه كان يفرح
إحداهن بعض
كثيراً عندما تتلو عليه
ّ
اآليات القرآنية من الذكر الحكيم.
وال تغفل زهــرة الخطاب دور «أم
اإلمــارات» في حرصها وحدبها على
تعزيز مكانة العلم ،حيث كانت ترعى
بنفسها الكثير من المدارس وبخاصة
مــدارس الفتيات .ما يعني أ ّن الفرع
زايد كان يتسامى بالعلم عفوياً؛ بنسغ
الجذر بل الجذور الضاربة عميقاً في
وعــي اآلب ــاء واألجـــداد لجوهر العلم
وحقيقة دوره في رفعة األمم.
والــشــواهــد كثيرة ،وربــمــا ال تُعد
وال تُحصى على مــدى وعــي الشيخ
زايد المبكر؛ بدور المرأة في التنمية
والحداثة ،وليس أقلها حرصه رحمة
اهلل عليه على رعاية وافتتاح المعارض
التراثية ،التي تقوم على المشغوالت
اليدوية التي تنفذها النساء .وكيف
كان يقبل على شراء بعض منتجاتهن

بمئات أضعاف أثمانها ،تشجيعاً لهن
مــن جــانــب ،وم ــن جــانــب آخ ــر حتى
يعلم مرافقيه وصحبه كيفية العناية
بالمرأة ،وكيفية مؤازرتها وتشجيعها؛
ببساطة تليق وعفوية تليق بهن ،وتليق
بدور الوالد الحادب على أبنائه.
الشيخ زايــد لم يكن يعلم أهمية
التعليم األولي للبنات والصبيان فقط،
وإنما كان يــدرك تفاصيل وحيثيات
جميع المراحل التعليمية ،وصــوالً
حتى الجامعة ،التي يعتبرها بمثابة
منارات هادية على الطريق الصحيح،
فيقدرها حــق قــدرهــا ويوليها من
العناية واالهتمام ،ما يجعلها بمراتب
عليا في اهتمامات الدولة والحكومة
والــنــشــئ عــمــوم ـاً ،فــيــقــول« :تـعـتـبــر
جــامـعــة اإلمـ ــارات الـعــربـيــة المتحدة
أ ّول منارة للفكر اإلنساني والنشاط
العلمي في وطننا» .ويشدد على هذه
المعاني ،بقوله" :كــانــت الجامعات
وستظ ّل دائماً المشاعل التي ستنير
طريق المدنية ،وتمهد السبل للرقي
والتقدم" .ويكرر التشديد والتسديد،
بقوله« :إنّ رص ـيــد أي أم ــة متقدمة
ه ــو أب ـنــاؤهــا الـمـتـعـلـمــون ،وإنّ تـقــدم
الشعوب واألمم إنما يقاس بمستوى
التعليم وانتشاره».
هذا هو القول الفصل في فلسفة
زايــد اإلنسان التعليمية ،فالعلم هو
السبيل الوحيد لعز األمم ،ومن دون
العلم ال قيمة لألمة مهما َع ُظ َم إرثها،
أو تعال وتطاول مجدها في التاريخ.
إنها معرفة مطرزة بالخبرة ،معرفة
معحونة بالحكمة؛ بل معرفة مصقولة
بــالــوعــي ،ذلــك الــوعــي ال ــذي يحفر
عالماته على صفحات الوجود بتؤدة،
ولكن بعزيمة وثبات ،كما قــال أحد
الحكام القدامى :معرفة لها من القوة
ما تمكن العاقل من أن يسود ،والقائد
الخير من أن يدافع بال مخاطر ،وأن
ينتصر بال إراقة دماء ،وأن ينجز ما
يعجز عنه اآلخرون.
هــذا هو زايــد اإلنــســان ،فيلسوف
حكيم ،وقــائــد ملهم ،ورائ ــد حداثي
بامتياز.
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الوحدة الخليجية
مثرة غرس زايد
وحرصه عىل تعزيز
العالقات وتطويرها

شــكّ لت قيــم التســامح والتعايــش والصداقــة محــاور أساســية فــي
فلســفة المغفــور لــه الشــيخ زايــد ومنهجــه فــي بنــاء عالقــات وتعــاون
دولــة اإلمــارات مــع بقيــة دول العالــم .بدايــة مــن دول الجــوار الخليجــي
وامتــداد ًا إلــى العمــق العربــي القومــي ومنهــا إلــى العالقــات اإلقليميــة
والدوليــة .ومــن يرصــد األثــر الــذي خ ّلفــه هــذا الزعيــم فــي ضميــر
العالــم واإلنســانية ،يجــده اليــوم صرح ـ ًا متين ـ ًا راســخ ًا ،ويقــوم علــى
أســس حقيقــة تشــهد لهــا اإلنجــازات واألرقــام التــي تحصدهــا دولــة
اإلمــارات اليــوم فــي عالقاتهــا مــع بقيــة الــدول فــي كلّ قــارات العالــم.
هــذه األســس لــم تكــن لتكبــر هكــذا مــن تلقــاء /نفســها لــوال بعــد نظــر
الشــيخ زايــد وبصيرتــه الفــذة وقلبــه الكبيــر المحـ ّـب لإلنســانية كلهــا.

العامل رأى يف زايد
رجل سالم وشخصية
جح العقل والحكمة
تر ّ
يف املواقف
الصعبة

زايد رمز الصدق والعطاء في الضمير اإلنساني
والعالمي

عادل خزام
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

86

ن ــب ــدأ أو ًال ف ــي تــقــريــب ص ــورة
اإلمارات عند قيام االتحاد في العام
 ،1971حيث ذهــب زايــد إلــى العمل
عــلــى مــحــوريــن مهمين هــمــا البناء
وتأسيس أركــان البيت في الداخل،
وتــوطــيــد عــاقــات اإلم ـ ــارات بــدول
العالم ودخولها عضواً في منظمات
األمم المتحدة في الخارج .حيث بات
يتحتم على هذه الدولة الجديدة أن
تعلن عن نفسها وتوجهاتها ورؤيتها
لقضايا العالم المعاصر .وأن تدخل
شريكاً في البحث عن حلول جوهرية
لقضايا األرض والبيئة والــحــروب
والــمــصــيــر الــمــشــتــرك لــإنــســانــيــة
ومــواجــهــة الــكــوارث ونــبــذ التطرف
والــعــنــف واإلرهـــــــاب .وأمـــــام هــذا
اإلع ــان ،جــاء أول اختبار سياسي
للشيخ زايد والذي تم ّثل في االحتالل
اإلي ــران ــي لــجــزر اإلمـــــارات الــثــاث
"طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو
مــوســى" مــنــذ الــعــام  .1971ولكنه،
وب ــدالً مــن التصعيد ،اخــتــار اللجوء

إلى الحوار ،وجنح للسلم عن طريق
التفاوض واللجوء إلى محكمة العدل
الدولية ،وهو موقف أيدته منظومة
مجلس الــتــعــاون الخليجي وجامعة
ال ــدول العربية والمجتمع الــدولــي
أيــضـاً .وكسب زايــد احــتــرام العالم
بهذا الموقف الذي رأى في زايد رجل
سالم بكل معنى الكلمة ،وشخصية
ـرج ــح الــعــقــل والــحــكــمــة والــتــأنــي
تـ ّ
والــصــبــر .بــالــمــقــابــل ب ــدت الــدولــة
اإليرانية باعتبارها دولــة عدوانية،
وين ّم تصرفها الغاشم باحتالل هذه
الجزر عن تصرفات غير مقبولة لدى
المجتمع الدولي .وأثبت الزمن مع
مرور السنوات أ ّن زايد تصرف ببعد
نظر عميق فــي هــذه القضية التي
تقف كل األعراف والقوانين واألدلة
فيها إلى جانب اإلمارات.
خالل األعوام األولى من تأسيس
دول ــة االتــحــاد ،تمكن زاي ــد مــن م ّد
جسور الصداقة الحقيقة مع جميع
دول الــعــالــم بــا اســتــثــنــاء .وبفضل

زعامء دول الخليج
أجلّوا الشيخ زايد
ومنحوه التقدير
الكبري إلبراز دور
اإلمارات عاملياً

ـصــيــتــه الــقــويــة وحــكــمــتــه التي
شــخـ ّ
يلمسها فيه كل من يقابله ،استطاع
رح ــم ــه اهلل أن ي ــف ــرض احــتــرامــه
واحترام شعبه أمــام زعماء وشعوب
العالم أجمع.

تأسيس البيت الخليجي

بـــدأ زايــــد بــبــنــاء جــســور توثيق
العالقات المتينة والتاريخية مع بقية
دول الخليج العربية ،لم يكتف رحمه
اهلل بعمق العالقات القائمة آنذاك
بين دول الخليج ،أو بــوحــدة دولــة
اإلمارات فقط ،بل ذهب إلى أبعد من
ذلك بكثير عندما اقترح فكرة إنشاء
كيان وحــدوي يضم كل دول الخليج
العربية .حيث اجتمع فــي أبوظبي
في العام  1976مع المغفور له الشيخ
جابر األحمد الجابر الصباح أمير
الكويت الــراحــل وطــرح عليه األمــر،
ثــم ظــل يتابع بنفسه الجهود لضم
بقية دول الخليج في كيان واحد قوي
وقادر على صد أطماع الدول األخرى

فــي ثــرواتــهــا .وفــي نوفمبر ،1980
تـ ّم اقتراح االستراتيجية الخليجية
المشتركة على القمة العربية الحادية
عشرة في ع ّمان ،وهي خطوة ع ّبرت
ع ــن مــوقــف مــوحــد لـ ــدول الخليج
فــي عــدد مــن القضايا الجوهرية،
السياسية واالقتصادية ،وأعقب ذلك
اجتماعات مكثفة ل ــوزراء خارجية
الــدول الخليجية إلى أن ت ّم التوقيع
على صيغة تأسيس مجلس التعاون
في أول قمة عقدت في أبوظبي في
 25و 26مايو  1981بهدف تحقيق
التنسيق والتكامل والترابط في جميع
الميادين وصــوالً إلى الوحدة .وظ ّل
يصب
زايد يرعى هذا الكيان الذي
ّ
في مصلحة دول وشعوب المنطقة.
وأثــبــت التاريخ أن رؤيــة زايــد كانت
فــي محلّها عندما استطاعت دول
المجلس أن تواجه مجتمعة الكثير من
األزمــات في المنطقة منها :الحرب
العراقية اإليرانية ،ثم الغزو العراقي
الغاشم للكويت في العام  ،1990ثم

حرب تحرير الكويت  ،1991وغيرها
مــن األزم ـ ــات الــعــالــمــيــة والــقــضــايــا
القومية واالقتصادية األخــرى التي
تعاقبت ،والتي لم تكن دول الخليج
العربي مؤهلة أن تواجه هكذا أزمات
على حدة.
يقول ملك السعودية الراحل فهد
بن عبدالعزيز" :نشعر بأهمية الشيخ
زاي ــد بــن سلطان آل نهيان لخدمة
األمــة العربية وإبــراز دور اإلمــارات
عالمياً" .وهي كلمة نابعة من شاهد
عيان حقيقي على وضوح رؤية الشيخ
زايــد في توجهاته العربية والقومية
الــتــي ال تــتــعــارض م ــع الــتــوجــهــات
العالمية .وحقيقة األمر فإن زعماء
دول الخليج كلهم أجلّوا الشيخ زايد
ومنحوه التقدير الكبير الذي يستحقه
بعد أن وصــل بدولته الجديدة إلى
العالمية في غضون سنوات قليلة.
حيث أثنى عليه سلطان عمان قابوس
بن سعيد بقوله" :إن تقدم اإلمارات
يعود إلى قيادة الشيخ زايد بن سلطان

آل نهيان الحكيمة" .وإذا كانت دول
وشــعــوب مجلس الــتــعــاون الخليجي
متوحدة الــيــوم ،فــإ ّن ذلــك يعود إلى
غ ــرس زاي ــد ال ــذي ظــل ي ــروي هــذه
الشجرة بماء قلبه .وفي كلمة تنم عن
عال قال أمير البحرين الراحل
تقدير ٍ
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة:
"السياسة الحكيمة لصاحب السمو
الشيخ زاي ــد ،وحــرصــه على تعزيز
وتــوطــيــد أواصـــر الــتــعــاون مــع دولــة
البحرين ،تعكس حقيقة العالقات
التاريخية المميزة التي تربط بين
البلدين والشعبين الشقيقين".
إذن نحن هنا أمام شهادات حقيقية
من قادة عرفوا الشيخ زايد عن قرب،
وعاشوا مثله تحديات المرحلة التي
تمثلت في خروج االستعمار اإلنجليزي
من دول الخليج في نهاية الستينيات،
واألوضـــاع االقتصادية والسياسية
التي كانت تخيم على المنطقة كلها.
وكيف استطاع زايد أن يؤسس لدولة
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قوية ،وأن يزيح بشخصيته المتميزة،
أي خالفات مترسبة من الماضي أو
في حاضر تكوين الدولة.

اتــخــذهــا زاي ــد بشجاعة وأصبحت
درساً من دروس السياسة في التاريخ
العربي المعاصر.

العروبة أوالً

الحرب الباردة

هــذه الــرؤيــة الــوحــدويــة القائمة
على أساس قومي وديني ،امتدت في
توجهات الشيخ زايــد لتح ّدد عالقة
اإلمارات بالدول العربية كلها .ورغم
أ ّن هذه التوجهات تنحاز إلى بعدها
العربي واإلسالمي ،إال أ ّن زايد اختار
منها القيم التي ال تتعارض مع مواثيق
األمم والشعوب .وبحسب ما أعلنته
اإلمــــارات عــن نفسها ،فإنها دولــة
ترتكز على ثوابت االحترام المتبادل،
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
لآلخرين ،والسعي إلى ح ّل النزاعات
بالطرق السلمية وااللتزام بالمواثيق
والتعهدات التي تسنها األمم المتحدة
والمنظمات اإلقليمية .ومــن هذه
الثوابت ،ذهب زايد إلى بناء عالقة
اإلمــارات مع الدول العربية من غير
أن تتعارض مع دول العالم .واألهم
أنه ظل ينحاز إلى المبادئ القومية
العربية عندما تتعارض السياسات
العالمية مع المبادئ التي يؤمن بها.
نذكر هنا بالطبع موقفه التاريخي
الشجاع بإيقاف النفط عــن الــدول
المساندة إلسرائيل فور اندالع القتال
في سيناء والجوالن في أكتوبر ،1973
وهو موقف ه ّز العالم في ذلك الوقت،
وباألخص عندما تبعته بقية الدول
المصدرة للنفط .وش ّكل ذلك درجة
عــالــيــة مــن الــضــغــط عــلــى الــقــرارت
الــدولــيــة بــخــصــوص ه ــذه الــحــرب.
ويومها قال زايد كلمته الشهيرة "إن
النفط العربي ليس بأغلى من الدم
العربي".
أما القضية الفلسطينية فقد ظلت
فــي قلب الشيخ زايــد طــوال عمره،
وما قدمه لهذه القضية أكثر من أن
يُحصى ،بعضه معلن وصريح ،وكثي ٌر
منه لم يعلم به أحد .وأمام هذا العمل
الكبير ذهــب الــرئــيــس الفلسطيني
الــراحــل يــاســر عــرفــات إلــى الــقــول:
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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أول من نادى
إىل نبذ الخالف
بني األشقاء وبذل
الجهود من أجل
وحدة الصف العريب
قاد سفينة
االتحاد بحذر واتزان
ونأى بها بعيدا ً
عن الرصاعات
واملواجهات
املبارشة

"إن صاحب السمو الشيخ زايــد بن
سلطان آل نهيان يمثل الضمير الحي
لألمة العربية".
لم تقف جهود الشيخ زايــد على
تقديم المساعدات والمعونات وبناء
المستشفيات وال ــم ــدارس وإغــاثــة
المنكوبين في العالم ،فهذه أصبحت
م ــن الــمــســلــمــات ،حــتــى أ ّن معظم
التقارير تصف اإلم ــارات بأنها من
أكــبــر ال ــدول المانحة للمساعدات
على مستوى العالم .نقول إ ّن الشيخ
زايد ،لعب دوراً محورياً مهماً في رأب
الصدوع الكثيرة التي طرأت في لحمة
وجدارالوطن العربي الكبير .مواقفه
تجاه القضية الفلسطينية وإيمانه
بمساعي السالم كانت على الــدوام
عنصر قوة لدى الجانب الفلسطيني
فـ ــي جــمــيــع مـ ــراحـ ــل ال ــن ــزاع ــات
والمفاوضات .فقد دعم رحمه اهلل
بشكل علني وشجاع حقوق الشعب
الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة
دولته المستقلة وعاصمتها القدس

الشريف .وذ ّلل كافة السبل من أجل
أن يعود الحق ألهله .ويسجل التاريخ
لــزايــد وقــفــتــه الــشــريــفــة مــع لبنان
الستعادة أمنه منذ ان ــدالع الحرب
األهــلــيــة فــي الــعــام  .1975وجــهــوده
الــج ـ ّبــارة الــتــي بــذلــهــا مــن أج ــل أن
يستعيد هذا البلد عافيته .حيث دعا
رحمه اهلل في العام  1980إلى انعقاد
قمة عربية تنقذ لبنان مــن ويــات
الدمار والحرب ،وعاد مرة أخرى في
العام  1988ليطلق مبادرة إلى تحرك
عربي فوري لخروج لبنان من أزمته
إلــى أن رأى بنفسه بشائر السالم
تعود إلــى هــذا البلد بعد  15عاماً
من المحنة .وســوف تظل اإلمــارات
ماضية في تقديم الدعم لهذا البلد
بــنــفــس الــوتــيــرة حــتــى ال ــي ــوم حيث
قــدمــت اإلمـ ــارات مــشــروعـاً ضخماً
لنزع األلغام والقنابل العنقودية من
جنوب لبنان امتد لسنوات وانتهى في
العام  .2009يقول الرئيس اللبناني
السابق إميل لحود" :إن اللبنانيين لن

ينسوا العاطفة الكبيرة التي يخصهم
بها الشيخ زايــد وجميع المسؤولين
في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
والــدعــم المتواصل الــذي يقدم إلى
لبنان في مختلف المناسبات".
المواقف الشجاعة للشيخ زايــد
على المستوى الــعــربــي تكشف لنا
عن مدى اتساع رؤيته ورحابة صدره
ونقاء قلبه .مرة أخرى ،يتص ّدع جدار
بشرخ كبير في نوفمبر
العالم العربي
ٍ
 ،1978بعد توقيع مصر اتفاقية كامب
ديفيد للسالم مع إسرائيل ،حيث تقرر
الدول العربية عدا عمان والصومال
والسودان في قمة بغداد ،نقل مقر
الجامعة العربية مــن الــقــاهــرة إلى
تونس وتعليق عضوية مصر ،ثم قطع
العالقات بعد توقيع معاهدة السالم
المصرية اإلسرائيلية في  26مارس
 .1979وهو أمر ظل يقلق الشيخ زايد
الذي لم يقبل يوماً أن تتعرض مصر،
وهي قلب العروبة ،إلى هذه المقاطعة
من أخواتها الدول العربية ،خصوصاً

أ ّن المقاطعة شملت تعليق رحالت
الــطــيــران الــجــويــة ،ومنع المنتجات
المصرية وعدم التعامل مع األفراد.
فكان زايد أول من نادى إلى نبذ هذا
الخالف بين األشقاء ،وأول من دعا
إلى عــودة مصر إلى الصف العربي
فــي قمة ع ـ ّمــان فــي أكــتــوبــر ،1987
وظل هكذا إلى أن عادت مصر إلى
محيطها العربي ،وعاد مقر الجامعة
العربية إلى القاهرة في مارس عام
 .1990وسبق للرئيس أنورالسادات
أن قال عن الشيخ زايد " لقد ضرب
والــدكــم المثل الــرائــع فــي العروبة
األصيلة ،والعمل المثمر الصامت
ال ــذي ال تسبقه أي دع ــاي ــات" ،أما
الــرئــيــس الــمــصــري الــســابــق حسني
مــبــارك فــإنــه ظــل يثني على جهود
الشيخ ودعمه ومواقفه وجهوده من
أجــل وح ــدة الــصــف الــعــربــي .أيضاً
يسجل التاريخ على لسان الشيخ زايد
وصيته ألبنائه "كونوا دائماً إلى جانب
مصر" .و هذه أمثلة من مواقف كثيرة

رؤساء العامل أبدوا
إعجابهم بحنكته
السياسية ونرصته
للحق والرشعية
شعوب املنطقة
قادرة عىل إدارة
نفسها بنفسها
لغنى تاريخها
وثقافتها وتنوع
تراثها

عند قــيــام دول ــة اإلمـ ــارات فــي 2
ديسمبر  ،1971كــان الــعــالــم يعيش
صراع القوى الكبرى والحرب الباردة
التي امتدت منذ منتصف األربعينيات
بين الواليات المتحدة وحلفائها ،وبين
االتحاد السوفيتي .وكان على زايد أن
يقود سفينة االتحاد بحذر واتزان بين
هــذه الصراعات التي كانت تتشكل
فــي التحالفات اإلقليمية واإلنــفــاق
الــعــســكــري والــتــســابــق التكنولوجي
والفضائي .وكان االنحياز إلى طرف
في هذه الحرب ،يعني العداء للطرف
اآلخــر .ولذلك استطاع هذا الزعيم
أن ينأى بدولته بعيداً عن المواجهات
المباشرة .فكانت الخطوة األمثل هي
انضمام اإلم ــارات إلــى منظمة عدم
االنحياز في  9أغسطس  ،1972وهي
التي م ّهدت أل ّن تقيم اإلمارات عالقات
دبلوماسية مع الطرفين (الــواليــات
الــمــتــحــدة ،واالتــحــاد السوفييتي).
حيث بــدأت العالقات اإلمــاراتــيــة -
األمريكية بالتبادل الدبلوماسي في
العام  1972لتصبح الواليات المتحدة
ثالث دولة تقيم عالقات دبلوماسية
رســمــيــة مــع اإلمـــــارات .ثــم بافتتاح
أول ســفــارة لــلــواليــات المتحدة في
العاصمة أبوظبي في يونيو .1974
وبسبب سياسة االنفتاح والــتــوازن،
ظلت الواليات المتحدة تنظر باحترام
وإج ــال إلــى الشيخ زايــد ومواقفه
القومية التي ال يتنازل عنها ،بما فيها
دعوته في العام  1973إليقاف النفط
عن الدول التي تساند اسرائيل ومن
بينها الواليات المتحدة .حيث تفهمت
اإلدارة األمريكية هذا القرار .وسوف
تكبر عــاقــة اإلمـــــارات بــالــواليــات
المتحدة األمريكية إلــى مستويات
قياسية طــوال هــذه السنوات.على
الصعيد السياسي وعــلــى مستوى
ال ــم ــواق ــف الــمــشــتــركــة لــكــثــيــر من
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قضايا العالم .وأيضاً على المستوى
االقتصادي حيث تعد اإلمارات اليوم
أكــبــر شــريــك اقــتــصــادي لــلــواليــات
المتحدة في الشرق األوســط .هذا
االح ــت ــرام لــزايــد نــجــده فــي مقولة
الرئيس األسبق جيمي كارتر الذي
قــال" :ال يملك الــمــرء إال أن يبدي
إعــجــابــه بــزعــامــة صــاحــب السمو
الشيخ زايد وحنكته السياسية ،وهذه
المنجزات العمرانية والحضارية
الهائلة التي تحققت بدولة اإلمارات
بفضل قيادة سموه في زمن قياسي".
وهذه الشهادة من رئيس أقوى دولة
فــي الــعــالــم ،تتعزز مــرة أخ ــرى في
مقولة الرئيس األمريكي بيل كلنتون
الــذي قــال" :إن أي شــيء يكتب عن
هــذا الــرجــل الشيخ زاي ــد ،لــن يفيه
حقه ،إنه رجل مؤثر جــداً ،تستطيع
أن تحس من مالمحه بقوته وأحالمه
بمستقبل سعيد لبالده".
أما على الطرف اآلخر من ميزان
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ال ــق ــوى ،فــبــنــى زايـ ــد عــاقــة طيبة
مــع االتــحــاد السوفييتي تمثلت في
العالقات الدبلوماسية المفتوحة منذ
قيام دولة اإلمــارات في العام ،1971
ولم تتطور هذه العالقة إلى مستوى
التبادل الدبلوماسي الرسمي إال في
العام  .1986مع افتتاح سفارة االتحاد
السوفييتي فــي أبــوظــبــي .وبعدها
بعام تم افتتاح سفارة اإلمــارات في
موسكو .ونــجــم هــذا التأخير ربما
بسبب البعد األيديولوجي الذي صبغ
سياسات االتحاد السوفيتي في تلك
الفترة ،وضعف العالقات التجارية
والــصــنــاعــيــة .إال أن زايـ ــد وصــف
الــعــاقــات بين اإلمــــارات واالتــحــاد
السوفييتي بأنها تميزت بالنزاهة
واالحـ ــتـ ــرام .وأنــهــا كــانــت مــوجــودة
قبل تدشين العالقات الدبلوماسية
بينهما؛ لكن اإلمــارات ،وبعد سقوط
االتحاد السوفييتي وتخلي موسكو
عن أيديولوجيتها الشيوعية السابقة،

كانت من أوائل الدول التي اعترفت
بالدولة الروسية الجديدة ،بل أنها
قدمت لها قرضاً مالياً بنصف مليار
دوالر .واليوم تنتعش هذه العالقة بين
الدولتين إلى مستويات رفيعة جداً،
وهــنــاك نحو  3آالف شركة روسية
تعمل في اإلمــارات وحركة سياحية
نشطة وزيـــارات رسمية على أعلى
مستوى.

أوروبا والصني والهند

أوروبــي ـاً ،نمت عالقات اإلمــارات
بالدول األوربية بشكل كبير جداً ،منها
بريطانيا التي ظلت أواصر الصداقة
معها قوية ومتينة حتى بعد انتهاء
استعمارها لــدول الخليج العربي.
حيث أثبت الشيخ زايــد أ ّن شعوب
المنطقة ق ــادرة على إدارة نفسها
بنفسها ،وأ ّن تقاليدها المستمدة من
تاريخها العربي اإلسالمي في الحكم،
هي التي تناسب أبناءالمنطقة .وأمام

االزدهار السريع الذي تحقق ،أبدت
الملكة إليزابيث الثانية تقديرها
للشيخ زايــد فــي كلمة مــؤثــرة قالت
فــيــهــا« :إن ــن ــا لــمــعــجــبــون بــالــقــيــادة
الحكيمة والخبيرة التي تمارسونها
كرئيس والنجاح االقــتــصــادي الــذي
حققته بالدكم ماثل للعيان ..ماثل في
المدن الجميلة والمنظمة وماثل في
شبكة الطرق الممتازة وفي المطارات
والموانئ وفــي االتــصــاالت الحديثة
الــتــي تــربــط أبــنــاء بــلــدكــم بالعالم
الــخــارجــي ،وف ــي البيئة الــخــضــراء
التي يتمتع بها مواطنوكم في األماكن
التي لم يكن فيها يوماً إال صحراء،
ولــم توجهوا ثــروة أو تفكير وطاقة
بالدكم لألشياء المادية فقط ،ولكنكم
وضعتم األســاس لما هو اليوم نظام
تعليمي حــديــث وشــامــل اســتــعــداداً
لمتطلبات القرن الحادي والعشرين».
بمثل هــذا الــقــدر مــن االحــتــرام،
تنظر جمهورية فرنسا إلــى الشيخ
زايد وما صنعه في وطنه ،ومواقفه
اإلنــســانــيــة النبيلة .وفــرنــســا اليوم
حليف استراتيجي مهم ودولة صديقة
تجمعنا معها أبعاد التجارة والثقافة
والفنون .هــذا التقدير لزايد نقرأه
في مقولة الرئيس الفرنسي األسبق
فــرانــســوا مــيــتــران" :إنــنــا نــعــرف يا
صــاحــب الــســمــو أنــكــم ت ــري ــدون أن
يــســود الــحــق فــوق الــقــوة ،وأن تعلو
الشرعية على األمر الواقع" .وسوف
يتكرر األمر الحقاً مع مقولة الرئيس
جاك شيراك" :إن سموكم تتمتعون
بصفات القائد ،وهي الحكمة والنفوذ
والشجاعة والعدل والكرم".
عــاش زايــد متمسكاً بكلمة الحق
بصدق أينما حل ،زار الصين
يقولها
ٍ
في العام  1990وفتح مساراً جديداً
لعالقة اإلمارات بهذا البلد العظيم.
وزار الهند في العام  1975وعزز من
جسور التواصل الحضاري مع شبه
الــقــارة الهندية .وط ــاف فــي بلدان
العالم إلعالء قيمة شعبه وأمته فكان
مصدر فخر للجميع .واألث ــر الــذي
تركه زايد في ضمير اإلنسانية كلها،
سيظل باقياً لألبد.
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ة حضاري ً
زايد أسس دول ً
ة تتجذّر وحدتها
الجغرافية والسياسيية يوماً بعد آخر
انخراط زايد يف صفوف الناس يقوم عىل
املحبة املتبادلة بني شعب وقائده
إنعــام ال ّنظــر فــي حقيقــة مــا أنجــز ُه قــادة العالــم ومقارنتــه
بمــا تحقّ ــق فــي عهــد زايــد ،سيتكشــف للمتأمــل أنّ هنالــك مســافة
شاســعة حق ـ ًا بينهــم وبينــه؛ فعلــى الرغــم مــن أ ّنهــم حققــوا اســتقال ًال
ناجــز ًا لشــعوبهم إ ّال أنهــم فــي األصــل ،كانــوا قاد ًة (وارثيــن) ،فهــم لــم
ُينشــئوا دو ًال مــن الع ـ َدم ،بــل حققــوا اســتقال ًال ألقاليــم كانــت تتمتــع
الدولــة ّ
كافــة إداري ـ ًا وقضائي ـ ًا وتشــريعي ًا
فــي األســاس ،بوظائــف ّ
وسياســي ًا ،بينمــا زايــد لــم يكــن فــي قائمــة الزعمــاء الوارثيــن هــؤالء،
وإ ّنمــا كان قائــد ًا خالق ـ ًا ومؤسس ـ ًا ،صنــع دولــة وأنشــأها مــن ال َع ـ َدم.

زايـد ..ذكرى متجـدّ دة عـلى الـدوام

محمد حسن الحريب
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ل ــم يــكــن لـ ــإمـ ــارات الــمــتــفــرقــة
َ
أي
قبل اتحادها
وظائف دولـ ٍـة مِ ــن ِ ّ
ـوع يُ ــذك ــر ،كــمــا هــو ش ــأن ال ــدول
نـ ـ ٍ
التي تتمتع بمؤسسات كتلك التي
ورثها أغلب قــادة العالم المجاولين
لــزايــد ،طيب اهلل ث ــراه .فقد كانت
ٍ
شتات :قبائل
المنطقة عــبــارة عــن
ومــجــمــوعــات مــنــتــشــرة عــلــى طــول
ســواحــل الخليج ،مــن رؤوس جبال
إمارة رأس الخيمة إلى منطقة خور
العديد بإمارة أبوظبي ،وكانت أشبه
مــا تكون بقبائل الــصــحــاري ،تُحكم
بطريقة بدائية تغيب عنها مقومات
إدارة الــدولــة ومهامها .يُضاف إلى
ذلك ،أ ّن قادة العالم الوارثين لدولة
الهياكل المؤسسية والبُنى التّحت ّية
والحــدود الواضحة ،على الرغم من
ذلك ،فإن بعضهم فشل في الحفاظ
على ما استخلفه على مستوى ٍ
عدد
مــن الــشــؤون كــالــحــدود واالستقالل
التام ،خالفاً لزايد الذي خلّف دول ًة

حضاري ًة تتج ّذر وحدتها الجغرافية
والسياسيية يوماً بعد آخر ،ويتماهى
مواطنوها مع قيمها االتحادية .إنه
المنهاج الوحدوي القائم على الحب
والتراحم والعدل والمساواة .فدولة
اإلمارات التي تمتد من رأس الخيمة
شماالً إلى رأس غميص غرباً إلى أم
الزمول جنوباً ،ما كانت لتكون وتأخذ
مكانتها الالفتة بين دول العالم ،لو ال
ما صنعه زايد من مجد.
ومقاربة كهذه بعيدة عن العاطفة
في الحديث عن خصال زايد وشمائله
التي ال يم ّل المرء تكرارها وتذ ّكرها
في كل وقــت ،إنما الــمــراد منها هو
التأسيس للعمل الــجــاد والمخلص
على تم ّثل قيمه وصفاته ومناقبه
ورؤاه ،في أي مجال كنّا وبأية مهمة
قمنا .أما ذكراه ال ُملهمة فهي ال تُنسى
كونها تُــجــدد نفسها كلما طالعتك
التفاصيل في دولة ترقى في كل يوم
قمة جــديــدة .وكــم راعــنــي فــي هذا

السياق ما كتبه األمريكي (إدموند
موريس) عام  ،1907وكان يوم رأس
الــســنــة ،كــتــب يـــقـــول( :إن الــرئــيــس
األمريكي ثيودور روزفلت سجل رقماً
قياسياً في عدد األيدي التي صافحها
من مواطنيه ،فقد بلغت ثمانية آالف
ومــائــة وخمسين يــداً) مــعــتــبــراً أن
الرئيس (رزفلت) وضع بذلك مثاالً
يــتــوقــع مــن الــقــادة الــذيــن يخلفوه،
أن يــتــبــعــوه ،ف ــرد عليه كــاتــب آخــر
فــي أســبــوعــيــة (الــتــايــم) األمــريــكــيــة
ويدعى (النس مورو) يبلغه أن القادة
الذين خلفوا روزفلت تفوقوا عليه،
وكتب مخاطباً زميله(:فلننظر إلى بيل
كلينتون يمر أمام حشد من مؤيديه،
وبما يشبه الجوع أو قل الجشع ،يرسل
يديه في عمق الحائط البشري ،سعياً
لمالمسة أيدي مريديه) .وكالم كهذا
يجعلني أقــف مــتــأمـ ً
ا زاي ــد حينما
يمر بحشد مــن الــنــاس ،كيف يقف
لساعات وهو يصافحهم ،ولو جمعنا
تلك الحشود لحصلنا على طابور
مليوني لم يخطر على بال عالميين
كــتــبــوا ورصـ ـ ــدوا لــحــظــات الــتــحــام
القائد بجماهيره .وإذا كــان هؤالء
الــرؤســاء يصافحون مواطنيهم من
باب (العالقات العامة) بغية تأييد
أو مناصرة أو انتخاب ،فــإن دوافــع
االلتحام بالجماهير لدى زايد تختلف
كثيراً عن دوافعهم تلك ،فهي تقوم على
المحبة الخالصة والعميقة ،المتبادلة
بين شعب وقائده .أحد مستشاريه
كتب في هــذا السياق ،قائ ً
ال ( :كم
كان الشيخ زايــد يحب هذه الناحية
الحرة من عمله  -االنخراط
الشعبية ُ
في صفوف الناس  -فقد كان يخرج
على البرنامج المع ّد سلفاً وتوقيته
الــضــيــق ،لــيــقــف فــرحــاً مــع الــنــاس
ويتحدث إليهم).
يش ّدك في كتاب (سوريا ..الرواية
الــمــفــقــودة) الــصــادر حــديــثـاً للسيد
فاروق الشرع ،وصفه لرئيس الدولة
الشيخ زايــد ،طيب اهلل ثــراه .يكتب
ف ــاروق الــشــرع ،قــائ ـ ً
ا (:كــان الشيخ
زايد عروبياً بالفطرة ،ل ّماحاً وذكياً
ويتمتع بفراسة خاصة من دون أن

تجبره على الــدخــول فــي تفاصيل
المناقشات البيزنطية والتساؤل عمن
هو العدو؛ فهو يتحدث عن العروبة
أكثر من حديثه عن أي شيء آخر ،في
حين غيره  -ممن قابلت -يتحدثون
عن كل شيء أكثر مما يتحدثون عن
العروبة) .وبدا الشرع جريئاً في كتابه
وموضوعياً ألبعد الحدود في كثير
من روايته عن الشيخ زايد.
فــي ال ــع ــام  1961ك ــاد التعليم أن
يكون إلزامياً في إمارة أبوظبي ،في
عهد المغفور لــه الشيخ شخبوط
بن سلطان آل نهيان ،وذلــك بسبب
قــلــة اإلق ــب ــال عــلــى الـــدراســـة ،كما
صـ ــرح ب ــذل ــك إلـ ــى مــجــلــة الــعــربــي
الكويتية (العدد  30لعام )1961
بقوله« :إنها ظاهرة مؤسفة  -قلة
اإلقبال  -ألن عدم وجود الرغبة في
التعليم سيعود بالضرر على البالد.
أنا أفكر اآلن في جعل التعليم إجبارياً
ألطفال أبوظبي» .في العدد نفسه
من مجلة العربي جاء أن جزءاً كبيراً
من األهالي في المنطقة -  اإلمارات
قديماً ( -يفضلون أن يذهب األبناء
مع األبــاء إلى الغوص والصيد بدالً
من أن يض ّيع وقته في التعليم !).لكن
ماذا حدث بعد مرور خمس سنوات
على هذا الحديث الصحفي؟  
تسلّم مقاليد الحكم فــي إمــارة
أبوظبي المغفور له الشيخ زايــد بن
سلطان آل نهيان ،طيب اهلل ثــراه،
ع ــام  ، 1966ليجد عدة قضايا في
انتظاره من بينها مشكلة عدم اإلقبال
على التعليم ،فــرأى أن األمــر كبير
وال يمكن تركه من دون حل ناجع،
إلــى جانب أنــه ال يحتمل التأجيل،
فوضعه في رأس أولوياته العاجلة.
فماذا فعل زايد ليحل هذه المشكلة
الــعــويــصــة؟ قــرر اآلتـ ــي :إن كــل من
يمتلك سيارة ويقوم بنقل التالميذ
من سكناهم إلى مدارسهم صباحاً،
ويــعــيــدهــم بــعــد الــظــهــر ،تخصص
ل ــه مــكــافــأة مــالــيــة شــهــريــة .وضــع
الفكرة  /المبادرة وترك أمرها يسير
ويتط ّور على هذا النحو لفترة زمنية.
أصحاب السيارات الذين لبوا الدعوة

أرىس زايد نهجاً وحدوياً قامئاً عىل الحب
والرتاحم والعدل واملساواة
وقاموا بنقل التالميذ ،هم أول من
أعــادوا التفكير في التعليم وأهميته
أولى
ليتساءلوا فيما بينهم(:أطفالُنا
َ
من أطفال(الفريج) بأن نقوم بنقلهم
إلى المدارس بسياراتنا الخاصة ..ما
الذي يضر لو أ ّنا نقلنا أطفالنا معهم
إلــى الــمــدرســة ؟ ) .وكــرت السبحة
بعد ذلك لتضج المدارس بابتسامات
األطـــفـــال ،ولــتــعــلــو الــفــرحــة وج ــوه
األمهات في (الفرجان)  .بعد فصل
أو فصلين دراسيين جاءت المؤشرات
لتبين أن نسبة اإلقبال على التعليم
فــاقــت الــتــوقــعــات ،والــســبــب مــبــادرة
قادت إلى نتيجة فاعلة وإيجابية.
اليوم حينما نقوم بالتدريب في
أي مجال ،نذكر للمتدربين مث ً
ال يدل
على (القيادة بالمبادرة) ويسألون
كيف هي القيادة بالمبادرة ؟ فنذكر

لهم مبادرة زايد في ميدان التعليم.
هـ ــذه ال ــم ــب ــادرة تــبــعــتــهــا م ــب ــادرات
ع ــدي ــدة وعــظــيــمــة أث ــم ــرت الكثير
فــي شتى مــجــاالت الــحــيــاة ،وغطت
جوانب حيوية ومهمة ،أوجد عبرها
الــفــارق /الــعــامــة ،ليس فــي تاريخ
المنطقة العربية وحسب بــل أزعــم
في تاريخ العالم؛ والنموذج الماثل
أمامنا داللة واضحة على ذلك الجهد
وتلك الرؤيا :دولة االتحاد (اإلمارات
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة) وحــتــى فــكــرة
مجلس التعاون الذي عقد االجتماع
التأسيسي له في الرياض ثم أبوظبي
عام  1981  كانت تشاورية بين زايد
وأمــيــر الــكــويــت حــيــنــذاك .إن حياة
زايــد ،ابن العرب الوفي ،كانت كلها
مبادرات من أولها إلى آخرها.
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ما غرسه شيخ التعايش والتسامح تجني
مثاره الدولة واملجتمع
عندمــا يــدور الحديــث فــي فلــك قامــة وقيمــة بحجــم الراحــل
الكبيــر المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان مؤســس دولــة
اإلمــارات وبانــي نهضتهــا الحديثــة ومشــعل جــذوة فتيــل صعودهــا
إلــى مصــاف الــدول التــي يشــار إليهــا بالبنــان ،فــإن الحــروف
تقــف إجــا ًال والمعانــي تتمعــن فــي ذاتهــا واألفــكار تزدحــم عنــد
مداخــل الطــرح نظــر ًا لمــا يمثلــه هــذا القائــد اإلنســان مــن مكانــة
مميــزة فــي وجــدان كافــة مكونــات هــذا الوطــن الكريــم خاصــة وفــي
ضميــر كل منصــف فــي شــتى أنحــاء المعمــورة علــى وجــه العمــوم.

متثل حالة جديرة بالتأمل

إنسانية زايد تعبق بالرحمة والمسؤولية
والقيم الفضلى

طالل سعيد الجنيبي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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لــن يتسع مــقــام وال مــقــال لسرد
مزايا وسجايا هذا الرمز اإلنساني
الكبير الذي احترمه القاصي والداني
وجمع بين المحبة والهيبة فكيف إذا
كــان الطرح يستدعي بعض التبحر
للوصول إلى فهم أفضل ووعي أكبر
بــمــا جــعــل ه ــذه الشخصية تحقق
هذه اإلنجازات الهائلة على مختلف
األصعدة.
بناء على هذه الرؤية فإن التركيز
على جوانب مختارة من شخصية زايد
يمثل المدخل األكثر مالئمة لتحقيق
هــدف هــذا المقال حتى نتمكن من
الولوج إلى صلب هذا الموضوع الذي
يرنو إلى تسليط الضوء على محاور
اإلنسانية والتعايش والتسامح في
شخصية هذا القائد الفذ.
إنسانية زاي ــد بــن سلطان تمثل
حالة جديرة بالتأمل والتدبر .هذا
القائد اإلنسان الذي نظر إلى شعبه،
مــواطــنــيــن كــانــوا أم مقيمين بعين
الرحمة ،فأمر بتوفير السكن المالئم
بكلفة محدودة أو بالمجان ،وق ّدم لهم

فرص العمل لتحقيق العيش الكريم،
وأنفق أمــوال النفط في بنية تحتية
خدمية عصرية ،ودعــم كــل محتاج
بطرق مبتكرة مثل :دعم الصيادين
والمزارعين منطلقاً من زاويــة نظر
اجتماعية ال تحفل كثيراً فــي تلك
المرحلة بالعائد االقتصادي المباشر،
إيماناً منه بأهمية تأهيل المجتمعات
لتحديات المستقبل وتعويض ذلك
الجيل الذي عانى من شظف العيش
طوي ً
ال من خيرات ثروة النفط التي
منحها اهلل ألهل هذه البالد وقيض
لهم قائداً كزايد ،كان زائدا عما سواه
باإلحساس بالمسؤولية اإلنسانية
واألخالقية واالجتماعية حتى تمكن
فــي زمــن قياسي لــم يتجاوز العقد
من الزمن من الوصول إلى مجتمع
الرفاة ،وتجاوز ذلك الحقاً إلى دولة
التطور والحداثة في مراحل الحقة.
البعد اإلنساني في نظرة القائد
الــمــؤســس تــجــاوز الــنــظــرة المحلية
فــكــانــت أيـ ــادي اإلم ـ ــارات البيضاء
حاضرة وممتدة لإلنسان حيثما كان

بــغــض الــنــظــر عــن الــعــرق والجنس
وال ــل ــون ،وم ــن هــنــا نــلــج إل ــى محور
الــتــســامــح الـــذي قــامــت عليه دولــة
اإلم ــارات واستمرت عليه في عهد
زاي ــد وفــي عهد أبــنــائــه الــكــرام في
الــمــراحــل الــاحــقــة حــتــى أصبحت
دولـــة اإلمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة
عنواناً للتعايش .هذه الدولة الفتية
التي يعيش فوق أراضيها مواطنون
ألكثر من  200دولة في سالم وأمان
وتجانس تمثل نموذج التعايش العملي
األبرز على أرض الواقع ،خاصة إذا
ما علمنا أن عــدد الجنسيات التي
تحتضنها دولة اإلمارات اليوم يتجاوز
ع ــدد الـ ــدول األعــضــاء فــي منظمة
األم ــم المتحدة فــي دالل ــة واضحة
على ســيــادة قيم التعايش والسالم
وقــبــول اآلخــر التي أرســى دعائمها
الراحل الكبير برؤيته االستشرافية
للمستقبل ،والتي أدرك من خاللها
مبكراً أن السلم والتعايش بين البشر
هو الطريق الوحيد لتحقيق أهداف
البقاء والنمو والتطور واإلزدهار وهذا
ما غرسه شيخ التعايش والتسامح
وها نحن نجني ثماره هذا اليوم.
التعايش والتسامح وتجاوز مناطق
االختالف للوصول اآلمن إلى مناطق
االلتقاء هي السبيل الوحيد للعبور
إلى األمام في عالم يعج باإلقصائيين
الذين ال يرون الحق إال في نظرتهم
لألمور ،ويتعاملون مع من ال يتقاسم
وجهات نظرهم تعامل الخصم مما
يــحــرم كــافــة األطـــــراف م ــن فــرص
االســتــقــرار واألمــــن واألمـــــان التي
تعد ركــيــزة أســاســيــة الســتــقــرار أي
مجتمع  .بهذه الــرؤيــة انطلق زايــد
بن سلطان آل نهيان بدولة اإلمارات
العربية المتحدة في طريق التسامح
مع التمسك بثوابت الدين والعقيدة
واألخالق والقيم .أدرك زايد برؤيته
الثاقبة أن ال تعارض بين الحفاظ
على الثوابت وقبول اآلخر المختلف
طالما أن قيم الــعــدالــة والــمــســاواة
وحفظ الحقوق العامة والخاصة تمثل
مالمح الحياة وأدوات التعامل ما بين
مكونات المجتمع المختلفة.

التعايش يف رؤية
زايد هو الطريق
الوحيد لتحقيق
أهداف البقاء والنمو
دولة اإلمارات متثل
منوذج التعايش
العميل األبرز عىل
أرض الواقع
التمسك بثوابت
الدين والعقيدة
واألخالق ميثل نهج
زايد يف طريق
التسامح

هذا اإلدراك العميق تحول لقناعة
راســخــة انــطــلــق منها ه ــذا القائد
اإلنسان بتسامح منقطع النظير إلى
ورش بناء الوطن مستخدماً قدرات
وطــاقــات مــن يماثله وم ــن يخالفه
في الشكل واالعتقاد والعرق واللغة
والثقافة والفكر طالما لم يؤثر هذا
عــلــى تــمــاســك الــمــجــتــمــع وتــرابــطــه
محيداً قيم االختالف ،ومركزاً على
ما يجمع أكثر مما يفرق ،مما أتاح
لــهــذا الــوطــن الـــذي قـــاده زايـــد أن
يكتسي مالمح فسيفسائية تجعل من
جميع المكونات تشعر بمساهمتها
عــلــى ه ــذه الــمــامــح ذات الــهــويــات
المتعددة والمذاقات المتباينة.
المغفور له باذن اهلل الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان القائد المؤسس
لدولة اإلمارات العربية المتحدة مع
إخوانه حكام اإلمارات الست األخرى،
دبي ،الشارقة ،رأس الخيمة ،الفجيرة
،عجمان وأم القيوين قدموا لنا من
خــال نــمــوذج هــذه الــدولــة الناشئة
دروساً في إمكانية احتواء اآلخر مع

الحفاظ على هوية الذات المرتكزة
على القيم والمبادئ الثابتة .أسلوب
التعايش الذي رسم مالمحه الراحل
الكبير مــع إخــوانــه حكام اإلم ــارات
منذ التأسيس أصبح نموذج المجتمع
السلمي اإلنساني يقوم على مرتكزات
يمكن لها أن تستمر وتتطور بوجود
ومساهمة اآلخــر مــع اإلحــســاس أن
اآلخر هو شريك في تحدي التنمية
وليس معيقاً له بأي حال من األحوال.
ما قــام به زايــد وإخــوانــه مثل تبياناً
واقعياً ونموذجاً ملموساً للرد على
أنصار التقوقع واالنغالق على الذات
ورف ــض االنــفــتــاح على اآلخ ــر خوفا
ًمــن التأثيرات السلبية على الهوية
الوطنية.
ال يمكن أن ننكر أن كــل وجــود
مختلف يمكن أن ينشأ عنه ظواهر
سلبية وانــعــكــاســات غــيــر مــرغــوب
فيها فــي كثير مــن األحــيــان ،ولكن
رغــم هــذا الثمن المتوقع فــإن هذه
التحديات ومواجهتها والتعامل معها
ال تعادل خطر فقدان قدرة التعايش

والتأقلم مع وجــود اآلخــر واإلنغالق
على الــذات في عالم أصبح ،بسبب
ثورة المعلومات ،قرية كونية واحدة،
وذلك حتى يشتد العود وتتمكن الذات
من من أن تصبح اكثر قوة وتماسكاً
وأكثر استعداداً لمواجهة تحديات
الــعــالــم المتغير بــاســتــمــرار وال ــذي
يــحــتــاج إل ــى قــيــم الــتــعــايــش والسلم
واإلنسانية أكثر من أي زمن مضى،
وهــذا تماماً ما حــرص على غرسه
القائد المؤسس في ضمير ووجدان
هذا الوطن بكل مكوناته ،وكان لشيخ
السلم والسماحة والتعايش ما أراد.
رحم اهلل زايد بن سلطان ،نظر بعين
ملهمة إلى المستقبل فأدرك أن قيم
السلم والسالم والتعاون ونبذ الفرقة
واكــتــشــاف مساحات االلــتــقــاء ونبذ
التعصب واالنغالق هي مفاتيح الولوج
إلــى مستقبل مــزدهــر ،فمضى في
هذا الطريق وتبعه فيه كل من أنعم
اهلل عليه برؤية عميقة من قادة هذا
الوطن المعطاء.
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"إن الواجــب يحتــم علــى أهــل العلــم أن يبينــوا للنــاس جوهر اإلســام
ورســالته العظيمــة بأســلوب يليــق بســماحة الديــن الحنيــف ،الــذي يحــث
علــى الدعــوة إلــى ســبيل اهلل بالحكمــة والموعظــة الحســنة ،حتــى
يســتجيب النــاس ويواجهــوا اإلرهــاب باســم الديــن والقتــل باســم الديــن".

ذل ــك يعلم منزلتهم الــرفــيــعــة التي
كرمهم اهلل بها ..هكذا كــان الشيخ
زاي ــد رحــمــه اهلل يتخذ مــن الــقــرآن
دستوراً ومن مبادئ اإلسالم منهجاً.

ثانياً :التسامح ورفض
العنرصية:

زايد ومسرية التسامح
دعوته لنرش ثقافة التسامح التزمت مببدأ
الحكمة واملوعظة الحسنة وجوهر اإلسالم
برنامج اإلمارات الوطني للتسامح يظهر
الصورة الحقيقية لالعتدال واحرتام اآلخر

مانيا سويد
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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اتخذ من القرآن
دستورًا ومن مبادئ
اإلسالم منهجًا

إنها إحــدى مــأثــورات المغفور له
بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان التي حث فيها على التمسك
بسماحة الدين الحنيف في الدعوة
إلــى توضيح جــوهــره ونشر رسالته
العظيمة ،هي دعــوة مفتوحة لنشر
ثقافة التسامح بين الناس واستخدام
األساليب المناسبة لذلك.
لقد أرســى طيب اهلل ثــراه دعائم
الــتــســامــح م ــن خـــال تــلــك الكلمة
المأثورة وأسسها بحكمته وقراءته
الدقيقة للواقع على خمس :أولها
التأكيد على أن نشر التسامح بين
الناس واجــب تقع مسؤولية القيام
به على أهل العلم ..وثانيها التنبيه
إل ــى أن شــيــم الــتــســامــح تــخــلــو من
العنصرية فهي موجهة إلــى جميع
الناس ال تفرقة فيها بسبب الدين
أو العرق أو غيرهما ..وثالثها أنه ال
سبيل إلى نشر التسامح بين الناس
إال باتباع األسلوب الالئق الذي حض
عليه الدين الحنيف ..ورابعها االلتزام
بمبدأ الحكمة والموعظة الحسنة..

وخامسها أن يهدف التسامح إلى
العيش السلمي بين الناس والقضاء
على العنف واإلرهاب.

أوالً :واجب ومسؤولية
أهل العلم:

جعل الشيخ زايد من نشر التسامح
واج ــبــاً يــقــع ع ــبء الــقــيــام بــه على
عاتق أهــل العلم ..كــان المغفور له
ملهماً بالفطرة ..يقرأ الواقع قراءة
دقــيــقــة ويــعــلــم كــيــف يتعامل مــعــه..
أنــبــأه حدسه وحدثته بصيرته بأن
التسامح بين الناس سيكون أوسع
انــتــشــاراً واالستجابة ستكون أقــوى
واألثر سيكون ممتداً إذا عهد بنشر
رسالة التسامح ألهل العلم ..نعم أهل
العلمِ ..ل َم ال وقد رفع اهلل منزلتهم
لعظم تــأثــيــرهــم فــي الــنــاس ولثقة
الناس فيما يتلقونه عنهم.
ل ــم يــخــتــر زايــــد الــعــلــمــاء لنشر
التسامح بين الــنــاس إال ألنــه يعلم
تقواهم وورعهم وقوة تأثيرهم ومدى
تعلق الناس بآرائهم وأفكارهم ،وقبل

وجـــه الــشــيــخ زايــــد دع ــوت ــه إلــى
الــتــســامــح لــكــل ال ــن ــاس بــعــيــداً عن
التعصب والتشدد والعنصرية ..قال
ألهل العلم" :بينوا للناس" هكذا قال
"الناس" بنص عام ولم يحصر دعوته
في ديــن أو عــرق أو نسب ومــن دون
تفرقة بين النساء والــرجــال أو بين
الــشــبــاب وكــبــار الــســن ،فــا تمييز
عنصري بسبب اللون أو االنتماء أو
غير ذلك من ألوان التفرقة.
كانت دعوته لنشر التسامح بين
الناس جميعاً ..وهكذا أرسى رحمه
اهلل مبدأ رفــض العنصرية لكونها
تــتــعــارض مــع دعــوتــه للتسامح بين
الناس ،فال سبيل للتسامح في مجتمع
تسوده العنصرية والتفرقة ألسباب
ترفضها األديان وتجرمها القوانين..
لذلك جعل اإلمــارات واحــة تستقبل
الناس من مختلف األديان واألعراق
ليعايشوا معاً في وئام وسالم.

ثالثاً :اتباع األسلوب
الالئق يف نرش التسامح
بني الناس:

وجــه المغفــور لــه بــإذن اهلل
الشــيخ زايــد دعــوة صريحــة واضحــة
التبــاع األســلوب المناســب "الالئــق"
لنشــر ثقافــة التســامح بيــن النــاس..
كان يعلــم أن النــاس مختلفــون فــي
عاداتهــم وتقاليدهــم وثقافاتهــم،
لذلــك فــإن األســلوب الــذي يحقــق
نجاح ـاً مــع البعــض قــد ال يفلــح مــع
البعــض اآلخــر ،فلــكل ثقافــة أســاليبها
فــي التعامــل وطرقهــا فــي االســتيعاب
واالســتجابة.
لذلك أكد رحمه اهلل على العلماء
القائمين على نشر ثقافة التسامح
أن تتعدد أساليبهم بتعدد الثقافات
التي يتعاملون معها ،وهذا ما يمكن

استلهامه من تعبير الشيخ زايد بكلمة
"الئـ ــق" الــتــي تــأتــي بمعنى مناسب
وموافق ومالئم ..وبهذا المعنى تكون
الدعوة إلى التسامح باألسلوب الذي
يناسب ويوافق ويالئم الوسط الذي
توجه فيه هــذه الــدعــوة ..فال نجاح
لدعوة التسامح إذا استعملت فيها
أســالــيــب تصطدم بجوهر الثقافة
الموجهة إليها.

متسك زايد بسامحة الدين الحنيف ورسالته
العظيمة يف تعزيز قيم التعايش والتعاون
جعل من نرش التسامح واجباً تقع مسؤولية
القيام به عىل عاتق أهل العلم
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جعل اإلمارات واحة
من مختلف األديان
واألعراق ليعايشوا
معاً يف وئام
وسالم

إنّ أيــة مقاربــة بحثيــة لفلســفة الحكــم فــي دولــة مــا ،إنمــا
هــي اســتقراء للخطــاب السياســي فــي تلــك الدولــة بمفرداتــه
المختلفــة ،واألســس التــي قــام عليهــا ،والمســيرة التــي اختبرهــا
فــي مختبــر الزمــن ،وبالتالــي العالقــة بيــن الكلمــة والرؤيــة والفعــل.

أرىس مبدأ رفض
العنرصية لكونها
تتعارض مع دعوته
للتسامح بني الناس

مقاربة ملفهوم الدميقراطية ومفردة اإلنسان يف ثقافة الشيخ زايد

فلسفة النهضة اإلنسانية في اإلمارات
منبعها اإليمان ومبدؤها االجتهاد والتجربة

اإلمارات متثلت بقيم
زايد يف إثراء ثقافة
التسامح ومواجهة
مظاهر التمييز
العنرصي

رابعاً :الحكمة
واملوعظة الحسنة:

هــذا هــو المبدأ الــعــام الــذي كان
المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد يعمل
به طوال حياته في مختلف المواقف
اإلنسانية ..وحين وجــه دعوته إلى
العلماء لنشر ثقافة التسامح بين
الــنــاس أكــد على أن ذلــك يجب أن
يكون بالحكمة والموعظة الحسنة..
وهي مبدأ مستلهم من جوهر اإلسالم
ومنهجه.
ينصرف ذلك إلى معنى استعمال
الرأي الموافق للحق والصواب الذي
يصدر عــن معرفة وتبصر بحقائق
األمور وجوهرها وتذكير بالواجبات
والدعوة بالقول الرقيق ..كما يأتي
ذلــك فــي معنى االستعانة بالكالم
الحق الذي يوجه للشخص المناسب
في الظرف والوقت المناسبين ،فال
يفرض بالقهر والــزجــر والعناد ،بل
يتخذ من الصبر منهجاً ومــن اللين
وسيلة لإلقناع.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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خامساً :العيش السلمي
بني الناس ونبذ العنف
واإلرهاب:
هذا جانب آخر من ثقافة التعامل
بين الناس أكد عليه الشيخ زايد في
مناسبات عدة ..رأى أن التسامح ال
يعني التهاون في مواجهة من يرهب
اآلخ ــري ــن ويقتلهم بــاســم الــديــن..
تلك فئة من البشر يجب مجابهتها
والتصدي لها بشتى الوسائل حتى
تــعــود األم ـ ــور إلـــى طبيعتها ويــعــم
االستقرار داخــل المجتمع ..وكأنه
رحمه اهلل جعل من هــذه المواجهة
ضــد اإلرهـــاب والقتل بــاســم الدين
وسيلة تفرضها الضرورة الستكمال
مسيرة التسامح بين الــنــاس بغض
النظر عن انتماءاتهم ودياناتهم.
تلقفت دول ــة اإلم ـ ــارات العربية
المتحدة هــذه اإلستراتيجية التي
صاغها الشيخ زايــد طيب اهلل ثراه
وهذا المنهج اإلنساني الذي دعا إليه
فوضعت البرامج المناسبة لتنفيذ
تلك اإلستراتيجية فكانت الثمرة أن

أسست مجتمعاً يقوم على التسامح
بين الناس جميعاً أياً كانت انتماءاتهم
حتى أنها في سابقة فريدة استحدثت
وزارة للتسامح تتفرغ خصيصاً لنشر
هــذه الثقافة تحت رعــايــة السلطة
السياسية والحكومة .كما أنشأت
حساباً رسمياً للتسامح على توتير،
كما تــم إطــاق "المهرجان الوطني
للتسامح" تحت شعار (على نهج زايد)
والذي يهدف إلى تعزيز قيم التسامح
والتعايش والــســام ونبذ الكراهية
وال ــت ــط ــرف لــمــخــتــلــف الــجــنــســيــات
واألديـ ـ ــان وقــبــول اآلخ ــري ــن فــكــريـاً
وثقافياً ودينياً وطائفياً وستتعاون
كافة الجهات االتــحــاديــة والمحلية
والــقــطــاع الــخــاص بــالــدولــة ويــأتــي
المهرجان متزامناً مع اليوم العالمي
للتسامح بتاريخ  16نوفمبر من كل
عام والمعتمد لدى األمم المتحدة.
وقد نشر الموقع الرسمي لحكومة
اإلم ـ ـ ــارات حـ ــول ثــقــافــة الــتــســامــح
واالعــتــدال مقولة لصاحب السمو
الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم
نــائــب رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس

الوزراء حاكم دبي جاء فيها" :ال يمكن
أن نسمح بالكراهية في دولتنا وال
يمكن أن نقبل بأي شكل من األشكال
التمييز بين أي شخص مقيم عليها أو
يكون مواطناً فيها".
كما صدر قانون لمكافحة التمييز
والكراهية فــي يوليو 2015م الــذي
يــهــدف إل ــى إثـ ــراء ثــقــافــة التسامح
ومواجهة مظاهر التمييز العنصري.
وتم إنشاء المعهد الدولي للتسامح
في إمــارة دبي الــذي يهدف إلى بث
روح التسامح في المجتمع .وأيضاً
اعــتــمــد مجلس ال ـ ــوزراء فــي يونيو
2016م بــرنــامــجـاً وطــنــيـاً للتسامح
بــهــدف إظــهــار ال ــص ــورة الحقيقية
لالعتدال واحترام اآلخر ونشر قيم
السالم والتعايش يقوم على سبعة
أركان هي :اإلسالم ..الدستور ..إرث
المغفور لــه الشيخ زايــد واألخــاق
اإلماراتية ..المواثيق الدولية ..اآلثار
والتاريخ ..الفطرة اإلنسانية ..القيم
المشتركة.

متثّل الشيخ زايد خصال الحاكم الفاضل فكرا ً وقيامً وعمالً
وسلوكاً يف عالقاته املختلفة

بهيجة مرصي إدلبي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وباستقرائنا لفلسفة الحكم في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في
مرحلة المغفور له بإذن اهلل الشيخ
زايد رحمه اهلل إ ّنما نستقرئ مرحلة
فــارقــة فــي الــتــاريــخ الــعــربــي ،أل ّنها
نهضت بحكمة قائد حكيم ،ورث من
الصحراء حكمتها ،واتساع رؤيتها،
ومن التجارب خبرتها ،ومن المعرفة
فطرتها ،ومن الفطرة بصيرتها التي
وضعت أســس النهضة على خلفية
من يقين الرؤية للمستقبل باالستناد
القوي إلى الماضي ،والتأمل العميق
فــي الحاضر ،واالستبصار البعيد
للمستقبل ،وذلك عبر جدل العالقة
بين حــركــة الــزمــن وقابلية المكان
للتح ّول وإرادة اإلنسان في التقدم
والرقي.
ّ
الشــــــك أ ّن م ــع ــي ــاري ــة فــلــســفــة
الحكم تستجيب إلــى طبيعة العقد
االجتماعي بين القائد والرعية ،أل ّن
تلك العالقة هي التي تتح ّدد بموجبها
المسافة بين السياسي واالجتماعي
وبــيــن الــســيــاســي والــثــقــافــي .ومــا

اخ ــت ــاف نــظــم الــحــكــم إال نتيجة
اختالف في هذه المعيارية ،فبقدر
ما تكون المسافة متقاربة بقدر ما
تكون فلسفة الحكم مستجيبة لرؤى
وطموحات الشعوب ،وكلما تباعدت
هـــذه الــمــســافــة ازدادت الــفــجــوة،
واختلت العالقة ،وانفرط العقد الذي
ينبغي أن يكون بين الحاكم والشعب،
وقد أشار فالسفة العرب قبل الغرب
إل ــى ه ــذا الــعــقــد االجــتــمــاعــي بين
طرفي الحكم فكما يــرى الماوردي
في األحكام السلطانية أ ّن العالقة
بــيــن اإلمـ ــام أو الــحــاكــم مــن ناحية
والرعية من ناحية أخــرى هي عقد
اجتماعي ،عرفي ينظم العالقة بين
الحاكم ورعاياه ،في ظل مجموعة من
الحقوق والواجبات المتبادلة بحيث
إذا أخل أحد الطرفين بشرط العقد
وأهــمــل مــن واجــبــاتــه نحو الطرف
اآلخـــر ،جــاز لــهــذا الــطــرف األخير
التحلل من شروط العقد ..فالشعب
هو المرجعية الوحيدة والمعيارية
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جعل قيم التسامح والحوار معيارا ً لصالح
الدولة واملجتمع ،والعالقات الدولية
املتبادلة
اتخذ زايد من الحكم سبيالً إلقامة العدل
بالتقوى والحكمة واملوعظة الحسنة
لفلسفة الحكم ،التي ينتهجها الحاكم.
أي على الحاكم أال ينعزل عمن تعاقد
معهم ،وأ ّمــنــوه ،على قيادتهم ،أل ّن
عزلته عنهم تن ّمي فرديته ،فتصبح
قراراته استجابة لهواه ،بدالً من أن
تكون منبثقة من رؤية الشعب.
وق ــد أورد أب ــو حــيــان التوحيدي
في كتابه اإلمــتــاع والمؤانسة مقولة
لديوجانس حين سئل "متى تطيب
الدنيا قال إذا تفلسف ملوكها وملك
فالسفتها" ذلك أل ّن الفلسفة حكمة
فــي الــرؤيــة والــســلــوك وبــصــيــرة في
اســتــقــراء الــكــيــنــونــة اإلنــســانــيــة في
اتصالها مع العالم .وما ربط أبي حيان
بين الفلسفة والحكم إال ألنه كان على
بصيرة في فهم العالقة الجدلية بين
الظاهرة السياسية والرؤية الفلسفية
كمقدمة للعالقة السوية بين النظام
السياسي والــرعــيــة لتكون النتيجة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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سعادة للفرد والمجتمع.
ومن جهة أخرى تشير هذه المقولة
إلــى خصوصية الشخصية القيادية
ودورهــا في ترسيخ القيادة الراشدة،
والفاعلية فــي التجربة السياسية،
فعلى القائد السياسي أن يكون ذا
رؤيــة كاشفة ،وبصيرة نافذة ،وعقل
مستقرئ ،وفكري يعي ،أي أن يكون
فكره وفلسفته محصلة لوعيه ،فحسب
برغسون «من يق ّل فكراً يقل قبل ك ّل
شيء وعياً» حيث الوعي «همزة وصل
بين ما كان وما سيكون إنه جسر بين
الماضي والمستقبل» وبالتالي ينفتح
المعنى الفلسفي للوعي على طاقة
اإلنــســان الــروحــيــة واالســتــبــصــاريــة،
وعلى طاقته في معرفة الوجود والعالم
انطالقاً من قاعدتي االستناد والتطلع.
وق ــد حـــ ّدد اب ــن طباطبا خصال
الحاكم الفاضل بعشرة خصال هي
العقل والــعــدل والعلم والــخــوف من

اهلل تعالى والكرم والهيبة والسياسة
وال ــوف ــاء فــي الــعــهــد واالطــــاع على
غ ــوام ــض األحــــــوال ،ودق ــائ ــق أم ــور
الرعية..،وحين نستقرئ هذه الخصال
فــي شــخــص الــمــغــفــور لــه بـــإذن اهلل
الشيخ زايد نجد أ ّن تلك الخصال هي
التي تمثلها الشيخ زايــد فكراً وقيماً
وعم ً
ال وسلوكاً في عالقاته المختلفة
سواء أكانت بينه وبين المراكز القيادية
في الدولة ،أم كانت بينه وبين أفراد
الشعب ،أم كانت بين دولــة اإلمــارات
وبين الدول األخرى ،أي أ ّن الشيخ زايد
جعل من هذه الخصال معياراً لصالح
الــدولــة والمجتمع ،ومعياراً لسالمة
العالقات الدولية المتبادلة .فقد كان
المغفور له الشيخ زايد حاكماً وحكيماً
اتخذ من الحكم سبي ً
ال إلقامة العدل
بين الناس فساسهم بالتقوى والحكمة
والموعظة الحسنة ،فأ ّمنوه ووثقوا به
أل ّنه كان على اتصال مباشر معهم ال
كمحكومين وإنما كشركاء في الحكم،
وشركاء في الوطن وشركاء في تأصيل
الحاضر في المستقبل.
«إنني أريد من ك ّل مواطن أن يعبر
عن رأيــه بصراحة ،ألننا نتلمس من
هذه اآلراء رغبات المواطنين ،ونعمل
على حلها ،وأنا مع النقد البناء ،وكل
مجاملة على حساب المصلحة العامة
أرفضها رفضاً باتاً ،فالذين يربطهم
مصير واحد ال تجوز بينهم المجاملة
في غير حق» فالشيخ زايد رحمه اهلل
كان يؤسس لدولة ديمقراطية تنسجم
مع القيم والمثل العليا الراسخة في
ذات اإلنسان العربي ،فهو يق ّدم مفهوماً
للديمقراطية ينهض من خصوصية
المكان والزمان واإلنسان ،كما ينهض
من مفردات الواقع بعيداً عن الشعارات
التي ال تطعم وال تغني من جوع" :إ ّن
بعض الناس يظنون أ ّن هذا المجتمع
لــم يعرف النظام الديمقراطي من
قبل ،وهذا خطأ أل ّن اآلباء واألجداد
عرفوا الشورى وآمنوا بها من قبلنا لقد
فعلوا ما نفعله اآلن ،لكن كل بطريقته
ومفاهيم عصره ،وســوف يظل مبدأ
الشورى من أهم أسس حياتنا وإلى
األبد ،وأنا أتطلع إلى المستقبل عندما

يأتي األبناء ويستمرون في تطبيق هذا
المبدأ بما يتالءم وحياتهم وعصرهم
ونظمهم «ومن هنا تصبح الديمقراطية
اإلماراتية معياراً للعالقة الصحيحة
بين الحاكم والشعب ،أل ّنها تنطلق من
خصوصية المجتمع ،بإنسانه ومكانه
وزمانه وقيمه وتراثه ،ووعيه للتحوالت
الحضارية ،وإيمانه بقدراته على صنع
مستقبله ،لذلك كما يقول الشيخ زايد
"الــديــمــقــراطــيــة فــي دول ــة اإلمـ ــارات
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة ليست شــعــارات
وليست مجرد نصوص في الدستور،
إنها واقــع عملي ،ســواء على مستوى
السلطة العليا للبالد ،أو على المستوى
الشعبي».
وكما يرى الباحث حمدي تمام "إن
لقاءات زايد بالشعب مبدأ أساسي من
مبادئه في الحكم ،وديمقراطية الحكم،
وقد دفع سموه إلى تحقيق هذا المبدأ
بكل إصــرار ،أل ّن نجاح أي حاكم في
رأيه يتوقف على عوامل كثيرة أولها
إيمانه بالشورى وديمقراطية الحكم،
كما أ ّن أحد أعمدة الدولة في رأيه
يكمن في الحرية حرية المواطن في
إطار التقاليد والعادات التي تحفظ
كيان هذه الدولة على أن تحمي الحرية
الفردية وتنظمها القوانين ،ففي ظ ّل
الحرية يعيش المواطن بــا خــوف،
ويحافظ على المكاسب العظيمة التي
حققتها له الدولة ،ويدافع عن االتحاد،
كما أ ّن الحرية لدى زايد هي الغذاء
الرئيسي والطبيعي الوحيد للشعب
المتطلع إلى الرقي" وهذا ما أكد عليه
الشيخ زايد بقوله "إ ّن الحاكم يجب أن
يلتقي بأبناء شعبه باستمرار ويجب أن
ال تكون بينه وبينهم حواجز مهما كانت
الــظــروف ..وأ ّن الحاكم حين يكون
مطمئناً وواثقاً يوكل إلى أبنائه وإخوانه
المسؤولين مساعدته للوصول إلى ما
هو أفضل للوطن  ....إن بابنا مفتوح
وسيظل كذلك دائماً".
فلم تكن القيم الديمقراطية قيماً
وافدة أو طارئة على مجتمع اإلمارات
وإنــمــا هــي قيم راســخــة وأصيلة في
ضمير اإلنسان اإلماراتي وفي ضمير
السياسة اإلماراتية ،وبالتالي أسس

الشيخ زايد حكمه وقيادته على ثوابت
من القيم والمثل العليا التي أصبحت
معيارية الســتــقــرار الحكم والنظام
للنهوض والتقدم واالرتقاء ،ومعيارية
لآلخرين في فهم ديمقراطية الحكم
على هــدي مــن الحكمة و المعرفة
والتقى.
وال بأس أ ّن نقارب مفردات هذه
الفلسفة التي جعلت مــن الصحراء
جنة خــضــراء ،وم ــن الــرمــل أبــراج ـاً
شاهقة ومــن الحلم واقــعـاً ملموساً،
ومن العزم طاقة خالقة ومن الطاقة
عم ً
ال مستمراً ،ومــن العمل سعادة
ومن السعادة وطناً يشهق برؤيته إلى
الفضاء.
وستكون لنا وقفة مع مفردة كانت
لبنة راسخة في بناء االتحاد ،وفي بناء
مشروع النهضة اإلماراتية وهي مفردة
(اإلنسان) لنتوقف في مقاالت قادمة
عند المفردات األخــرى التي شكلت
بتكاملها أســاس ـاً قــويـاً لبناء نهضة
معيارية ال مثيل لها في التاريخ العربي
المعاصر.

اإلنسان أوالً اإلنسان
دامئاً

أدرك الشيخ زايد منذ البداية أ ّن
اإلنــســان هو الــثــروة الحقيقية ،وأ ّن
بناء اإلنسان هو أ ّول حجر في بناء
صــرح النهضة ،وفــي تأسيس دولــة
قوية راسخة قادرة على مواجهة ك ّل
التحديات ،أل ّن النهضة ال تستوي
عــلــى مــقــامــهــا وال الــحــضــارة على
رؤاهــا ،إذا لم يكن اإلنسان محورها
ووسيلتها ،وغــايــتــهــا ،وباستقرائنا
لــلــتــاريــخ اإلنــســانــي عــبــر تــحــوالتــه
الحضارية ،يتكشف لنا أ ّن المشاريع
النهضوية التي شكلت حركة أصيلة
في المجتمع اإلنساني ،كانت على
بصيرة في فهم العالقة بين النهضة
واإلنسان.
فــالــنــهــضــة تَــــحــــ ّو ٌل فـــي الــفــكــر
والمفاهيم وال ــرؤى على خلفية من
الوعي الراسخ في استشراف العالقة
بين الحاضر والماضي والمستقبل،
أي فهم العالقة بين الكائن والزمن،

أل ّن اإلنسان هو الــذي يجعل للزمن
معنى ،وهــو الــذي يجعل للتحوالت
الــحــضــاريــة قيمة فــي بــنــاء مجتمع
إنساني تحكمه المثل العليا والمبادئ
والقيم ،وتؤصله الحكمة والمعرفة
والرؤى.
وإذا كــان اإلنسان محوراً في كلّ
النظريات الفلسفية واالجتماعية
والنفسية واالقــتــصــاديــة واإلداريـ ــة،
ألنه أساساً غاية الوجود ،فإ ّن هذه
المحورية تختلف في طبيعة معالجتها
وطبيعة اقترابها من اإلنسان كقيمة،
وكذات.
ولع ّل تفاوت هــذه المحورية بين
منهج ومنهج ونظرية ونظرية ،مرده
إل ــى الــغــايــة الــتــي تــقــف وراء تلك
النظريات في اكتشاف اإلنسان ،فغاية
الفيلسوف تختلف عــن غاية عالم
االجتماع وتختلف عن عالم النفس
وكذلك عن عالم االقتصاد واإلدارة
..الخ أما عندما يكون اإلنسان مبدأ
ووسيلة وغــايــة ال الكتشافه ،وإنما
الكتشاف العالم مــن أجــلــه ،تصبح
النظرية عندئذ في أقصى حاالت
االقــتــراب مــن روح اإلنــســانــيــة وفي
أقصى حاالت االنسجام بين المبدأ
والغاية.
وبــاســتــقــرائــنــا لفلسفة النهضة
اإلنسانية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،يتب ّين لنا ذلــك االنسجام
الذي أنشئت عليه فلسفة التأسيس
وتابعتها فلسفة التمكين ،ذلــك أل ّن
هذا االنسجام لم يكن مستدرجاً من
خــارج ال ــذات ،ومــن خــارج الفلسفة
الــنــهــضــويــة ،وإن ــم ــا ه ــو مــكــون من
مكوناتها ،ومبدأ من مبادئها التي
نهضت عليه تلك الفلسفة.
ففلسفة الشيخ زايد منبعها اإليمان
المطلق باهلل وأ ّن لإلنسان ما سعى،
ومبدؤها االجتهاد والتجربة ،وإذا
اســتــوت هــذه المقدمات فــي العقل
والـ ــروح ،والــســلــوك ،كــانــت النتيجة
الوصول إلى السعادة القصوى ،وذلك
بتحقيق االنسجام بين مسعى اإلنسان
وإرادتــه الذاتية ،وبين إيمانه العميق
بإرادة اهلل ،لتستوي هذه السعادة في

خصوصية الدميقراطية يف اإلمارات نابعة
من العالقة الصحيحة بني الحاكم والشعب
أسس دولة دميقراطية تنسجم مع القيم
واملثل العليا الراسخة يف ذات اإلنسان
العريب
رؤى الكائن البشري ،ما يحقق الشكل
األرقى للمجتمع اإلنساني.
والشــك أ ّن محورية اإلنسان هي
مــحــوريــة دولـ ــة االت ــح ــاد ،تأسيساً
وتمكيناً ،فاإلنسان كما يراه المغفور
له الشيخ زايد هو أساس أية عملية
حضارية ،ومحور كل تقدم حقيقي
مستمر ،وهو الثروة الحقيقية التي
تُسخَّ ر لها كل الثروات ،أل ّن اإلنسان
ه ــو ال ـ ــذي يــمــنــح الــــــروح لــلــفــكــرة
والنظرية والحضارة.
ومن هنا فإ ّن التنمية في اإلنسان
هــي التنمية فــي الــوطــن والتنمية
الوطنية هــي بــالــضــرورة تنمية في
ذات المواطن ،وهذا ما يجعل التنمية
منشأة على رؤى تكاملية شاملة،
فطاقة اإلنسان هي التي تتفاعل مع
البيئة المحيطة بإمكاناتها المختلفة
كذلك األم ــر ،إن الطاقة المحيطة
باإلنسان تحفز وتسهم فــي تفجير

طاقاته على اإلبــداع والعطاء لذلك
سعى المغفور له الشيخ زايد رحمه
اهلل مــنــذ ال ــخ ــط ــوات األولـــــى إلــى
تسخير كل اإلمكانات المتاحة لتنمية
اإلنسان باعتبار ذلك ضرورة وطنية
لتكون هــذه الــضــرورة هــي المعيار
الذي تستجيب له التنمية الشاملة.
ومن هنا فإ ّن فلسفة التأسيس كانت
واثقة بالنتائج ثقتها بالمقدمات ،أل ّن
المقدمات نشأت على خلفية فلسفية
من رؤى العقل والبصيرة ،فنظرية
الــحــكــم ف ــي فــلــســفــة الــتــأســيــس ال
تنفصل عن نظرية البناء ،واالنتماء،
ويمكن أن تستوي في معناها الكلي
كنظرية لإلنسان ،باإلنسان من أجل
اإلنسان« .إنني مثل األب الكبير الذي
يرعى أسرته ويتعهد أوالده ويأخذ
بيدهم حتى يجتازوا الصعاب ويشقوا
طريقهم في الحياة بنجاح».
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زايد استمد فلسفة الحكم والسياسة من
روح اإلسالم وجذور الثقافة العربية

العظمــاء ال يرحلــون حتــى بعــد وفاتهــم ،تظــل أعمالهــم الخالــدة
وســيرتهم العطــرة شــاهد ًا علــى مــا قدمــوه للبشــرية مــن خيــر وعطــاء بــا
حدود ،ولعل من أبرز هؤالء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
طيــب اهلل ثــراه ،فقــد ســجل التاريــخ بأحــرف مــن نــور أعمالــه الجليلــة
ومواقفه النبيلة وأياديه البيضاء التي امتدت لتشمل كافة بقاع العالم.

زايد رمز خالد
للعطاء والعمل
اإلنساني العالمي
شخصيته اإلصالحية القامئة عىل
الذكاء والحكمة انعكست يف
سياسته الخارجية

يوسف املدفعي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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اليوم نرى ثمار ما غرسه الشيخ
زايــد رحمه اهلل من تسامح ومحبة
وتراحم واضحاً للجميع في نهج قيادة
اإلمــارات وشعبها الكريم ،وكل ذلك
يتجلى في أمور عدة تعجز الكلمات
أن تلم بها ،وعلى سبيل المثال ال
الحصر يكفي اإلم ــارات فخراً أنها
أول من أنشأ وزارة للتسامح ووزارة
للسعادة ،بوركت يا أرض زايد الخير
زايد المحبة والتسامح ،الوالد القائد
الذي أسس وتعب ،وجد واجتهد حتى
وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم .تقف
اإلم ــارات شامخة فــي وجــه الزمن،
وتضرب للبشرية أروع األمثلة في
التقدم واالزده ــار والحضارة ،دولة
الــســام والتسامح التي يعيش بين
ربوعها أكثر من  200جنسية بمودة
وتعايش وتسامح.
إ ّن نــظــرة متعمقة ودقــيــقــة في
مسيرة المغفور له الشيخ زايــد بن
سلطان آل نهيان ،طيب اهلل ثــراه،
وفلسفته فــي الــحــيــاة وف ــي الحكم
توضح بجالء عظمة هذه الشخصية
الفذة وتأثيرها ،وباستقراء وتحليل
الفلسفة السياسية التي تجسدت
في قيادته ،رحمه اهلل ،يمكننا القول
عموماً بأنها استمدت جذورها من
اإلسالم والثقافة العربية ،والتقاليد
المتأصلة في هــذه المنطقة ،حيث
يــعــبــر ع ــن ذلـــك بــقــولــه« :إن ــن ــا في
كــل خطوتنا لــن نحيد عــن تراثنا
اإلسالمي ،ولن تغرينا الحضارة عن
التمسك بقيمنا وأخالقنا السمحة،
ولــن تبعدنا عن جــذور األرض التي

نشأنا فيها ومنها».
ودع ــا ،رحمه اهلل ،إلــى الموازنة
بين االعــتــبــارات المادية والروحية
بقوله "نحن أمة عريقة وغنية بتراثها
وقيمها الروحية ،وعلينا أن نوازن بين
االعتبارات المادية والروحية ولدينا
في كتاب اهلل ،وطريق رسول اهلل ما
يغنينا عن العقائد التي يضعها البشر
ألنها عقائد هزيلة كالجمال الضعيفة"
وليس معنى ذلك أن نعتقد بأن الشيخ
زايد رحمه اهلل يمكن تصنيفه ضمن
المتعصبين الدينيين ،بل العكس فهو
«من المؤمنين بالحرية الدينية على
أال تضر بحريات اآلخرين».
نــشــأ ،رحــمــه اهلل ،نــشــأة بــدويــة
فجمع كل صفات رجــال البدو ،من
الــذكــاء والــقــدرة على االستيعاب،
والتحمل والصبر والحكمة والنظرة
البعيدة ،ويقول كيلي":لعل من أكثر
الــعــوامــل الــتــي أثــــرت بشخصيته
تأثره بشخصية زايــد بن خليفة أو
زايــد الكبير الــذي حكم فترة طويلة
امــتــدت مــن  1909 - 1855ارتــفــع
خاللها شــأن إمــارة أبوظبي ،وامتد
نفوذه حتى وصل إلى واحة البريمي،
وإلى داخل أرض عمان ،وكان دائماً
على استعداد للعمل من أجل وحدة
المنطقة ،وتكررت هذه المالمح في
شخصية الشيخ زايد طيب اهلل ثراه.
ويــقــول بعض مــن رافــقــوا مسيرة
الــشــيــخ زايـ ــد أن ــه اتــصــف بالصبر
والــحــلــم وال ــص ــراح ــة م ــع الشقيق
والصديق والعدو ،والثقة الالمتناهية
باهلل عز وجل ،وكان يستخدم األمثلة

كثيراً في الحوار للوصول إلى الغاية
التي يقصدها وهــي إقناع محدثه،
وتــكــون هــذه األمثلة عــادة مــن واقــع
الحياة.
ومن األمثلة على صراحته ،رحمه
اهلل ،مــا ذكــره وليم رو عندما كان
سفيراً للواليات المتحدة لدى دولة
اإلم ــارات العربية المتحدة «جريدة
االت ــح ــاد  2004/11/19ص »19
يقول رو« :عندما كان يأتي مسؤولون
أميركيون إلى الدولة ،فإنني بحكم
طبيعة عملي أصاحبهم عند مقابلتهم
للشيخ زايد ،وكنت أالحظ كيف كان
هؤالء يخرجون بعد تلك المقابالت
معجبين بحكمة الرجل وعقالنيته.
وخالل تلك المقابالت كان الرجل
يتحدث بــصــراحــة ،ولــم يكن يتردد
فــي انــتــقــاد الــســيــاســات األمريكية
وخــصــوص ـاً فيما يتعلق بإسرائيل
والفلسطينيين ،ول ــم يــكــن الشيخ
زايــد رحمه اهلل يقوم بتخفيف نبرة
انتقاداته بسبب تواجدنا ،ولكنه كان
يعرض تلك االنتقادات بأسلوب يليق
برجل دولة ،وبطريقة معقولة بدرجة
كــان مــن الصعب على أي مسؤول
أمريكي أن يقوم بتفنيدها».
ويتسم أسلوب الشيخ زايد ،طيب
اهلل ثراه ،بعدة خصائص ،كما يقول
وليم رو أيــض ـاً ،فقد ظــل مــن حيث
الجوهر شخصية محافظة ومتريثة،
وهو ال يتصرف بتسرع أو تهور ،بل
ترو
يفضل أن يأخذ وقته ليفكر بكل ٍ
ويدرس كل خياراته باهتمام فائق ،وله
فلسفة اجتماعية تنبع من شخصيته
الــذاتــيــة ،ه ــذه الشخصية وصفها
الرحالة البريطاني المعروف ولفرد
تسيجر في كتابه «الرمال العربية»
وكان قد التقى الشيخ زايد في قرية
بمنطقة المويجعي في العين في العام
« ،1948زايد رجل قوي البنية ووجهه
ينم عــن ذك ــاء ،جــاد وعيناه ثاقبتان
قويتا المالحظة ،بسيط في لباسه،
يجلس دائماً لإلنصات إلى مشاكل
الناس ويحلها ،ويخرج المتخاصمون
مــن عــنــده بــهــدوء وكــلــهــم رض ــا من
أحكامه التي تتميز بالذكاء والحكمة

والعدل».
هــــذه الــشــخــصــيــة اإلصــاحــيــة
انعكست فــي سياسته الخارجية،
فأصبح الوسيط النزيه الصادق في
حل النزاعات والخالفات العربية-
الــعــربــيــة ،واألمــثــلــة عــديــدة إن كــان
أثناء الحرب األهلية اللبنانية 1975-
 ،1989عندما تحدث رحمه اهلل في
يونيو عــام  1976عــن هــذه الحرب
ألنه كان قلقاً بشأن احتماالت أن يقع
خالف بين العرب ،وقال« :إن القتال
الدائر في لبنان ال يخدم مصالح األمة
العربية» ،وطالب الجامعة العربية
بالتحرك إليجاد حل لها ،كما قال
إن هناك خسارة لألموال واألرواح
في لبنان بال مبرر أو سبب ،وناشد

اللبنانيين والفلسطينيين أن يتوقفوا
عن إراقة الدم العربي ،منادياً ضرورة
توحيد جهودهم نحو تحرير األراضي
العربية التي تحتلها إسرائيل ،وأبدى
استعداده للوساطة لحل النزاع القائم
في لبنان ،أو وساطته لتسوية الخالف
الــســوري -العراقي أو أثناء الحرب
اإليرانية ،العراقية  ،1980-1988أو
الحرب األهلية اليمنية  ،1994فمنذ
بداية التوترات في مطلع عام 1994
بين الــقــادة الشماليين والجنوبيين
فــي الــيــمــن ،ســعــى رحــمــه اهلل إلــى
تهدئة الموقف من خالل االتصاالت
واالجتماعات بالمسؤولين اليمنيين،
وعندما اندلعت الحرب األهلية في
اليمن فــي شهر مــايــو  1994ك ّثف

رحمه اهلل من جهود وساطته ،وفي 9
مايو  ،1994أعرب الشيخ زايد خالل
محادثة هاتفية مع الرئيس اليمني
علي عبد اهلل صالح ،عن قلقه البالغ
من استمرار القتال في اليمن وقال:
«إنــنــي أنــاشــدكــم أن تتقوا اهلل في
اليمن وأبنائه ،وح ّكموا العقل بدالً
من تحكيم السالح" ،وعندما توقف
القتال في شهر يوليو من العام نفسه
واصل الشيخ زايد وساطته إلزالة ما
تبقى من توترات ،فقد دعا اليمنيين
إل ــى تــجــاوز آثـــار الــحــرب بــالــحــوار
والمصالحة الوطنية ،وقال إنه ال بد
من تضميد الجراح اآلن وقبل فوات
األوان حتى ال يــكــون هــنــاك نــدم»،
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وغيرها العديد من األمثلة.
وكــان ،رحمه اهلل يفضل الوفاق
والتسوية السلمية للنزاعات متى
كــان ذلــك ممكناً ،فقد أنهى جميع
الخالفات الحدودية مع دول الجوار،
السعودية وعــمــان،وقــطــر ،حتى في
نــزاعــه مــع إيـ ــران ح ــول ج ــزر طنب
الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى،
عــمــل عــلــى ح ــل الـ ــنـ ــزاع بــالــطــرق
الــدبــلــومــاســيــة والــســلــمــيــة ،وع ــاوة
على ذل ــك ،فهو يضع قيمة كبيرة
للعالقات الودية مع الــدول األخرى،
وبخاصة دول الجوار ،ففي السنوات
السابقة الستقالل دولــة اإلم ــارات
العربية المتحدة ،ر ّوج الشيخ زايد
إلــى فكرة إقامة اتحاد أشمل يضم
قطر والبحرين وحتى سلطنة عمان،
وفي الثمانينات من القرن العشرين،
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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نادى برضورة حل
النزاعات العربية
وتجاوز آثار الحرب
بالحوار واملصالحة
الوطنية
حبّه ألرضه وعشقه
لها جعلت من
املستحيل ممكناً
ومن األحالم واقعاً
حقيقياً

ساعد الشيخ زايد ،رحمه اهلل ،على
تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج
العربية  25مايو  1981الذي ضم دولة
اإلمارات العربية المتحدة باإلضافة
إل ــى الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة
وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة
البحرين ودولـــة قــطــر ،واعــتــبــر أن
«مجلس التعاون خطوة مهمة لدعم
التآزر والتعاون المشترك بين دول
الخليج مــن أجــل تحقيق طموحات
شعوبها التي ترتبط بالصلة الواحدة
والهدف المشترك الواحد ،وإن تعاون
دول الخليج هو دعم لألمة العربية
بــأســرهــا وللجامعة العربية بشكل
خاص».
يعكس تصريح للمغفور له الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان قبيل إعالن
االستقالل ،عندما كان يلح في الدعوة
إلــى إنــشــاء االتــحــاد ،نظرته العامة

تجاه وحــدة الكيانات المتشابهة إذ
يقول« :يتهمني الناس بأنني وحدوي،
طــبــعـاً أن ــا وح ـ ــدوي ،لــكـ ّنــنــي أرغــب
بــالــوحــدة ،عندما يجتمع حفنة من
الرجال ،يتبادلون الــرأي ويتوصلون
بقناعة تــامــة إل ــى أن الــوحــدة هي
أمر لصالحهم ،أنا ال أفرض الوحدة
على أحد ،هذا استبداد ،إن التجزئة
ليست من طبيعة شعبنا ،فالحدود لم
تكن تمثل شيئاً أمام شعبنا الذي كان
ينتقل في أركان وطننا دون أن يسأل
هذه األرض لمن تنتمي؟».
إن المتتبع لمسيرة الشيخ زايــد
الــســيــاســيــة يــاحــظ ب ــوض ــوح هــذا
الــبــنــيــان ال ــم ــت ــراص ان ــط ــاقــاً من
القاعدة األساسية في بناء الدولة
إلى بناء الروابط المتينة بدول الجوار
ودول العالم ،فعلى الصعيد الداخلي،
ال نبالغ إذا قلنا إن التاريخ لم يعرف
حاكماً عشق أرضه وشعبه مثل الشيخ
زاي ــد ،رحــمــه اهلل ،إن حـ ّبــه ألرضــه
وعشقه لها جعلت مــن المستحيل
ممكناً بفضل اهلل ورعايته ،الصحراء
الجدباء المقفرة تحولت إلى حدائق
غناء ،وبيوت السعف والنخيل تحولت
مبان شامخة تناطح السحاب،
ٍ
إلى
فــهــنــاك روايـــــــات ع ــدي ــدة لــشــهــود
صادقين حــول مــدى تعلقه ،رحمه
اهلل ،بالطبيعة حتى وكــأن الشجرة
جزء منه ،وحبه لشعبه وكأنهم أبناؤه،
مما دفعني للقول:
يا عاشقَ
للولد
األم
ب
ح
األرض
ِ
ُ
ّ
ِ
ِ
َ
للكبد
الشعبمثل
وحاضنَ
الصدر ِ
ِ
ِ
كان ،رحمه اهلل ،عميق اإليمان بأن
اإلنسان المتسلح بالعلم واألخالق هو
اللبنة األساسية الصالحة لبناء مجتمع
ق ــوي صــالــح ،فــقــد خــصــص ،ج ــزءاً
كبيراً من دخل الدولة للتعليم وبناء
المؤسسات اإلداريـ ــة واالجتماعية
والثقافية والعلمية والعسكرية والفنية
والصحية ،وقدم الرعاية االجتماعية
والصحية لكل محتاج وأتاح مجانية
التعليم والصحة...الخ.
ي ــق ــول ،رحــمــه اهلل« :،إن أهــم
إن ــج ــازات االتــحــاد فــي نــظــري هي
إســعــاد المجتمع عــن طــريــق توفير

جميع سبل الرفاهية والتقدم» .فعلى
سبيل المثال في عام  ،1971لم يكن
عدد المواطنين من حملة الشهادات
الجامعية يتجاوز ( )3مواطنين ،في
حين بلغ عدد الخريجين منذ أنشئت
جامعة اإلمـ ــارات حتى عــام 2000
نحو ( )22ألف خريج وخريجة ،عدا
الــجــامــعــات والــمــعــاهــد األخـــرى في
الــدولــة ،فاستطاع ،بعون اهلل ،بناء
دولة عصرية في فترة زمنية قياسية،
أصبحت مضرب األمثال.
وعلى صعيد السياسية الخارجية،
ح ّدد الشيخ زايد ،رحمه اهلل ،معالم
السياسة الخارجية لدولة اإلمــارات
بــقــولــه« :نــحــن ف ــي الــخــلــيــج نسير
سياستنا الــخــارجــيــة فــي اتجاهين
مــتــوازنــيــن ،فنحن فــي عالقتنا مع
الــدول العربية واإلسالمية نعتبرها
عــاقــة األخــــوة فــي اإلســــام التي
فرضها علينا ديننا الحنيف ،ونحن
نتعامل مع هــذه الــدول معاملة األخ
ألخيه ،أمــا الخط اآلخــر لسياستنا
مع الدول غير اإلسالمية ،فهو خط
إنساني بحت ،فعلى اعتبار أننا جزء
من هذا العالم الكبير فعلينا واجب،
ونــتــعــامــل مــعــهــم كــبــشــر نحترمهم
ويحترموننا ونكن لهم بقدر ما يكنون
لنا من صداقة وود».
كما دعا ،رحمه اهلل ،إلى االنفتاح
على العالم الخارجي حيث يقول:
«إننا ال نستطيع أن نعزل أنفسنا عن
بقية دول العالم ،ونحن نصادق في
شــرف ،ونتعاون في كرامة ،ونساند
دون زهو أو مفاخرة ،ونناصر مبادئ
المساواة والعدل».
وقال أيضاً« :إن إحدى االتجاهات
التي تتحرك فيها سياستنا الخارجية
االنفتاح على العالم بأسره ،وعندما
بدأت سياسة االنفتاح لم نكن نريد
ســوى إع ــادة األم ــور إلــى طبيعتها»،
وهذه الركيزة في الواقع ما هي إ ّال
انعكاس إلدراكه وتصوره للواقع الذي
تعيشه دولــة اإلمــارات ولقد انعكس
هذا اإلدراك في النواحي اآلتية:
أوالً  -ضـ ــرورة حـ ـ ّل الــخــافــات
بين دولــة اإلم ــارات والــدول األخــرى

بالطرق السلمية حيث قال رحمه اهلل:
«إننا نسعى دائماً أن تكون عالقتنا
مــع جيراننا مــن ال ــدول قائمة على
أساس من التفاهم التام ،واليمكن أن
نسعى في يوم من األيام إلى اإلساءة
إلى أصدقائنا أو جيراننا ،وإذا كان
هناك أي نــزاع أو سوء تفاهم بيننا
وبين جار لنا أو صديق أو شقيق فإننا
دائماً نتجه إلى اهلل ونطلب منه أن
يلهمنا الصبر والمقدرة على أن نصل
مع الصديق والجار إلى تفاهم يفيد
الطرفين ،دون اللجوء إلى ما يضر
بمصالح البلدين أو يقودهما إلى
النزاع المسلّح».
ثــانــيـاً  -تــوســيــع قــاعــدة االتــحــاد
وفي ذلك يقول« :نحن نؤمن إيماناً
مطلقاً بأهمية الــوحــدة بــيــن دول
منطقة الخليج أساساً للوحدة العربية
الشاملة».

بنى دولة عرصية
يف فرتة زمنية
قياسية بالعلم
واألخالق والتعايش
السعيد
دعا إىل االنفتاح
عىل العامل
الخارجي ومنارصة
مبادئ املساواة
والعدل

ثالثاً  -اإليمان العميق باالنتماء
إلى األمة العربية واإلسالمية ،وهذا
مــا يــؤكــد عليه الشيخ زاي ــد رحمه
اهلل بقوله« :إن ــه رغــم العزلة التي
خضعت لها اإلمــارات لم نتخل أبداً
عن عروبتنا ،وظلت مشاعرنا كعرب
حــيــة نــابــضــة رغ ــم كــل ال ــظ ــروف"،
واعتبر الشيخ زايد رحمه اهلل دائماً
أن قضية فلسطين هي قضية العرب
األولــى" إن إيماننا بقضية فلسطين
بعض من إيماننا بعروبتنا تاريخاً،
ونشأة ،وكياناً ،ومصيراً ،وهي قضية
العرب أجمعين وأمانة مقدسة في
أعناقهم».
وكان ،يرحمه اهلل ،صاحب مواقف
قومية وعملية أصيلة ،فما من ٍ
أحد
ينسى مقولته المشهورة في خطاب
ألقاه أمام المجلس الوطني االتحادي
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في  20نوفمبر  ،1973في المبادرة
بقطع النفط عن الــدول التي أيدت
العدو اإلسرائيلي أثناء حرب رمضان
 1973بين الــعــرب وإســرائــيــل ،تلك
الــمــقــولــة الــمــشــهــورة «لــيــس النفط
العربي أغلى من الدم العربي» ،كما
كان صاحب مبادرات عظيمة ،بعيدة
النظر ،ومن األمثلة على ذلك المبادرة
التي طرحها قبيل احتالل العراق في
مارس  2003لتجنب الشعب العراقي
واألمة العربية الكارثة ،فقد استمعت
من خــال بعض القنوات الفضائية
لبعض الذين انتقدوا تلك المبادرة
حينها (أي قبيل الحرب) ،سمعتهم
بأنفسهم وعلى الفضائيات يتندمون
ويــأســفــون بــعــدمــا وقــعــت الــواقــعــة،
كيف أن العرب والقيادة العراقية لم
يأخذوا بتلك المبادرة ،ولــم تتوقف
جهوده عند هذه المبادرة ،بل قام على
الفور بتقديم المساعدات اإلنسانية
إلى الشعب العراقي ،وكذلك التأكيد
عــلــى االرت ــب ــاط بــالــعــالــم اإلســامــي
«فنحن شعب مسلم نتعاطف مع أبناء
األمة اإلسالمية في كل مكان ،ونحن
وهم نردد في صلواتنا شهادة أن ال
إله إال اهلل ،وأن محمداً رسول اهلل».
رابـــعـــاً  -تــقــديــم الــمــســاعــدات
االقتصادية للعالم الثالث حيث يقول:
«إن دولة اإلمــارات العربية المتحدة
شأن الدول العربية األخرى ،ال يمكن
أن تنسى المواقف المشرفة التي
وقفتها دول العالم الثالث إزاء النضال
العربي العاجل».
خامساً  -كما يظهر البعد اإلنساني
فــي فلسفة وشخصية الشيخ زايــد
بوضوح ،رحمه اهلل ،في قوله« :إننا
نــقــدم الــمــســاعــدات لــبــلــدان العالم
الثالث أوالً وقبل كــل شــيء إيماننا
بالواجب اإلنساني تجاه هذه الشعوب
الفقيرة لمساعدتها في التغلب على
مشاكلها خاصة إذا علمنا أن هناك
شعوباً تواجه المجاعة ،إننا إزاء هذا
الوضع نشعر بمسؤوليتنا اإلنسانية
تجاه هذه الشعوب».
ولــم تتوقف جــهــوده ،رحمه اهلل،
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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عــلــى تــوظــيــف الــثــروة النفطية في
المجال الداخلي ،بل اعتمد جزءاً من
هــذه العائدات للمعونات اإلنسانية
الــخــارجــيــة فــي الــعــالــم ،فخصصت
نــســبــة عــالــيــة مــن إجــمــالــي دخلها
الــقــومــي للمعونات الــخــارجــيــة في
العالم ،حيث قدمت دولــة اإلمــارات
على سبيل المثال منذ قيامها في
مطلع السبعينات وحتى نهاية العام
 1998أكــثــر م ــن  98مــلــيــار دره ــم
كقروض ميسرة ومساعدات ومعونات

شملت معظم دول العالم.
فســر
إن هــذا الســرد البســيط ّ
إلــى حــد مــا فلســفة الشــيخ زايــد
السياســية التــي انعكســت علــى
السياســة الداخليــة والخارجيــة
لدولــة اإلمــارات ،ويظهــر ذلــك فــي
بنــاء الدولــة وفــي دعــم الخطــوات
الوحدويــة الخليجيــة ،وفــي محــاوالت
رأب الصــدع ،وتســوية الخالفــات
العربيــة إذ تبرهــن علــى ذلــك
تصريحاتــه ومبادراتــه الشــخصية

الواضحــة للعيــان والتــي نذكــر بعض ـاً
منهــا .
يمثل المغفور له الشيخ زايــد بن
سلطان آل نهيان« ،طيب اهلل ثراه»
رمزاً للعمل اإلنساني محلياً وإقليمياً
وعالمياً ،بفضل ما قدمه من أعمال
خيرة كان لها بالغ األثر في تخفيف
معاناة المعوزين والمحتاجين حول
العالم ،كان وما يــزال عنواناً ورمــزاً
خ ــال ــداً لــلــعــطــاء والــعــمــل اإلنــســانــي
والخيري في اإلمارات والعالم أجمع

بما قدمه من أعمال خيرة أسهمت
في تخفيف معاناة الكثير من شعوب
الــعــالــم ،وســـــيــظــل كــذلــك صــاحــب
لـقب «الزعيم اإلنـساني» بما قدمه
مــن مـساهـمات كـبيـرة فــي خدمـة
اإلنسـانيـة ومــا وضـعه مــن أسس
قـوية لـلبـعد اإلنـساني في سـياسـة
دولــة اإلمـــــارات العـربيـة المتـحدة
الخارجية ،ال يــزال العالم يستذكر
حتى يومنا هذا أياديه البيضاء التي
لم تميز بين البشر على أساس عرقي

أو مــذهــبــي أو إقليمي بــل وصلت
لإلنسان حيثما كان.
ولعل تسليط مزيد من األضــواء
على مفهوم اإلنسانية في فكر الشيخ
زايــد يظهر جلياً أن إنسانية الشيخ
زايــد شاملة واسعة ال تقتصر على
أبــنــاء مجتمعه أو بــلــده ،بــل امتدت
إل ــى كــل إنــســان فــي أي مــكــان في
العالم ،لقد تجلت إنسانية الشيخ
زايــد الشاملة بتوفير كــل مــا يمكن
مــن أج ــل إنــقــاذ شــعــوب ودول من

الفقر والضعف المادي واالقتصادي،
وذلك من خالل تقديم المساعدات
والمنح والقروض لدعم برامج التنمية
االقتصادية واالجتماعية ومن خالل
عمليات اإلغــاثــة والمساعدات في
حــاالت النكبات والــكــوارث ،ويمكن
استشفاف هــدف الشيخ زاي ــد من
هــذا السلوك اإلنــســانــي النبيل من
دافع حب الخير والشعور اإلنساني
الــكــبــيــر ،فــض ـ ً
ا عــن إرســــاء القيم
اإلنسانية في العالقات مع الشعوب

ودولها ،ما يضمن ويحقق في الوقت
نفسه خير البشرية جمعاء ،فض ً
ال
عن ترسيخ مكانة اإلمــارات العربية
بين دول العالم ،وجعلها منارة للعمل
االنساني العالمي وشعلة مضيئة في
تاريخ البشرية.
هذه المكانة التي أرادهــا الشيخ
زايد خ ّيرة وفاعلة وذات طابع إنساني
تقوم على تقديم العون والمساندة
والتواصل اإلنساني البناء ،وقد يتبادر
إلى األذهان أن المساعدات تنحصر
فــي الــضــرورة ،لكن الشيخ زايــد لم
يكن يحصر مساعدته في الكوارث
واألزم ـ ــات ول ــم يــكــن يتبعها بالمن
واألذى ،ولنستمع إلــى مدير وكالة
إيتارتاس الروسية السابق (فيكتور
ليبيديف)« :لم تكن مساعدات سموه
لــلــدول والــشــعــوب الفقيرة قاصرة
على أوق ــات الــشــدة أو على مجرد
شحنات من الغذاء والكساء والدواء
وإنما توجه الشيخ زايــد إلــى إنشاء
المدارس والمعاهد ،وبناء دور األيتام
والجامعات التي تخرج فيها عشرات
اآلالف في أماكن متفرقة من العالم».
ويمكن أن نكتشف بعداً إنسانياً
واضــح ـاً فــي شخصية الشيخ زايــد
يتضح من خالل أن حسه إنساني ال
يتجزأ وال يعرف حدوداً جغرافية أو
عرقية ،بل يشمل كل إنسان في كل
مكان ،وهنا ال يخفى األمــر الديني
اإلسالمي والمكونات األخالقية في
شخصية الشيخ زاي ــد ،فهو نصير
الحق ونصير اإلنسان المظلوم.
برحيل الشيخ زايــد بن سلطـــــان
آل نــهــيــان ،طــيــب اهلل ثـ ــراه ،خسر
الــعــالــم عــمــوم ـاً ،وال ــوط ــن الــعــربــي
خصوصاً ،قــائــداً تاريخياً عظيماً،
حكيماً،إنسانياً ،مؤمناً باهلل وبوطنه،
عــاشــقـاً ألرض ــه ولشعبه ،الخسارة
ف ــادح ــة ولــكــن ال ــع ــزاء أن أفــكــاره
ومسيرته ستبقى خالدة أبد الدهر،
وعزاؤنا أيضا أنه ع ّبد لنا الطريق
وأناره بفكره وعمله وأن َخل َف ُه يؤمنون
بنهج زايــد ،مخلصون لــه ،ويسيرون
على هداه.
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قول في الحق والتعايش
إذا كان اإلنسان يستأنس بعواء الذئب يف البرية ويرتعب من صوت إنسان،
على قول الشاعر األحيمر السعدي:
عــوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت إنـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــدت أطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر.

وإذا كان اإلنسان يف حقيقته ذئب ًا ألخيه اإلنسان ،كما قال هوبز ،فإن
العيش بني البشر أمر مستحيل؛ من دون جلم الذئبية فيهم ،تلك الذئبية
التي ترتدي أشكا ًال متعددة من العنف.

العقل ال يني يخوض معركة البحث عن
كي يكون التعايش ممكناً بين الناس،
المشترك اإلنساني ،عن القيم المشتركة،
فقد صاغ البشر جملة من القيم
والدفاع عنها ،والسعي ألن تتحول إلى
المشتركة ،وصارت مع األيام بمثابة
نمط حياة للبشرية .وإذا كانت األهداف
معايير يتوجب االلتزام بها .فقيم المحبة
املفهوم املؤسس للخطاب اإلنسانوي
الكبرى ذات الطابع اإلنسانوي بطيئة
واإليثار والتعاطف والسلم واألمان
وللمشرتكات اإلنسانوية هو الحق.
التحقق ،وصعبة ،فإن هذا يجب أن ال
والتعاون والصدق والوفاء ،وما شابه ذلك
من قيم ،فض ً
ينتج تشاؤماً لدى النخبة والفاعلين
ال عن ذم الكذب والخداع
االجتماعيين ،بل على العكس ،يجب أن
والقتل وكل أنواع اإليذاء ،كل هذا من االعرتاف بحق اآلخر ال يعني تبني حقيقته بل
نوطن اإلرادة الخيرة على عدم اليأس
أجل الحد من الذئبية .ولقد اشترك
العيش دون نفي الحق.
والقنوط.
في صياغة هذه القيم بأحكام واضحة
والسؤال الحقيقي الذي مازال
حكماء ما قبل الميالد ،والفالسفة،
ً
ً
سؤاال ممضا :كيف تأتى أن تصبح
واألنبياء ،وصيغ بعضها في جملة قوانين
األيديولوجيات ،بما هي نتاج العقل،
ملزمة للسلوك .غير أن البشرية لم
ً
تبرأ من الذئبية ومظاهرها ،ومازالت الحروب منذ نشأة المجتمعات حتى أساسا لتحطيم القيم المشتركة بين الناس؟ وقس على ذلك ،كيف صار الدين
اآلن مستمرة؛ سواء أكانت حروباً أهلية أو بين الدول .ومازالت الصراعات الممتلئ بالقيم الخيرة أساساً للصراعات بين المختلفين؟
ال شك بأن الجواب عن هذا السؤال سهل جداً عند أهل العقل :الصراع
على الثروة لم تنته ،وأضيف إليها الصراعات الناتجة عن المعتقدات
على الثروة والرغبة في الهيمنة ،يقفان وراء ما نراه من شر .غير إن هذا
واأليديولوجيات النافية لبعضها البعض.
ً
والحق إن االستسالم الستمرار الشر الواقعي بكل صوره الواقعية الجواب ال يقول لنا شيئا عن الخطاب ،الذي يقف وراء هذا الشر .فخطاب
القتل أخطر من القتل نفسه.
والممكنة ،أمر يمنح الشر القدرة على إفساد الحياة المجتمعية والبشرية.
من هنا تبرز أهمية تأسيس خطاب يتجاوز الخطابات المؤسسة للوعي
ولسنا بحاجة ألن نضرب األمثال عن حضور الشر في عالمنا قديمة
الزائف بالحياة .خطاب يصوغ المشترك اإلنساني على نحو يكون فيه قادراً
وحاضره.
ً
ً
ً
ً
إن التأمل في حال عالمنا المعاصر شرقا وغربا ،شماال وجنوبا ،يخلق على خلق نزوع إنسانوي نحو التعايش؛ دون خطاب يبرر العنف والقتل والهيمنة
من الدهشة بما لم يخطر على بال ،فشرقنا العربي غارق في محنة االقتتال والحروب.
ونظن أن المفهوم المؤسس للخطاب اإلنسانوي ،وللمشترك اإلنسانوي هو
الذي يرتدي الثوب المذهبي .ومن النادر أن تجد مكاناً في العالم لم يشهد
الحق.
حاالت عنف أيديولوجي أو قومي أو ديني.
إن مفهوم الحق المجرد يقال على معنيين .الحق بما هو تعبير عن امتالك
واإلستسالم لهذا الشر ،كما قلنا ،ال يليق بالعقل اإلنساني ،ولهذا فإن
اإلرادة لسبل الحياة واالستئثار بها بحرية ،ال تقوم على سلب إرادة أخرى.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وهذا أمر غالباً ما يتوافق الناس عليه
وكأن ابن رشد أراد أن يقول :يجب أن
عموماً من حيث كليته ،مع اختالف
ال يضاد الحق الحق؛ ألن الواقع يشهد
بسيط في النظرة إلى الجزئيات.
على تضاد كهذا.
والحق بما هو المعرفة التي يوصلنا
إذا كان البشر يشتركون في الحق
ألن العقل ال يستسلم للرش يخوض معركة
إليها العقل وأدواته االستداللية
امتالكاً وفي الحق وعياً ،فهذا يعني أن
البحث عن املشرتك اإلنساين
واالستقرائية .وهنا نتحدث عن
تعايش الحق بالمعنيين في حياة الناس ال
االختالف في صور الحق.
يكون إال باالعتراف باآلخر؛ بما ينطوي
ً
عليه من صور الحق؛ سواء أكان اآلخر
إن العربية وهي تجعل الحق داال على الكراهية وعي زائف بالحياة وال بُ َّد من خطاب
هذين المعنيين ،فإنها عكست عق ً
ال
فرداً ،أم جماعة ،أم أمة.
يصوغ املشرتكات وينزع للتعايش اإلنساين
ال يفصل بين حق اإلنسان في الحياة
إن االعتراف بحق اآلخر ال يعني
وصورها ،والحق المعبر عن المعرفة
تبني حقيقته ،بل العيش دون نفي الحق.
ً
ً
التي نقيضها الباطل .الحق بوصفه وعيا
لكن أمرا كهذا ال يكون بدعوة
بالعالم.
أخالقية ،على أهميتها؛ بل ال بد من
ً
دعونا نقف عند الحق بوصفه وعيا بالعالم وبوصفة إرادة امتالك.
وجود قوة عملية تنظم حق االختالف وشرعنته .هنا يبرز دور الدولة  -دولة
لن أدخل في السردية الفلسفية للحقيقة ،بل أنطلق مما يهمنا من المسألة .الديمقراطية والحرية والتسامح ومؤسسات المجتمع المدني.
منذ نشأة علم الكالم وحتى فصل المقال البن رشد ،والمشكلة المطروحة
والحروب الدينية والطائفية التي شهدها الغرب والشرق ،والتي انتهت
علينا هي :أين تكمن الحقيقة في النقل أم في العقل ،أم في التوفيق بينهما .بانتصار الحداثة القائمة على مركزية العقل واإلنسان ،لم تقد إلى انتهاء
كان ابن رشد حريصاً على أن ال يرى المعركة محتدمة بين الحقيقتين ،الحروب بين البشر؛ بل إن الحروب التي جرت ومازالت تجري في عصر
تأسيساً على اعتراف بالحقيقتين ،اختصره بحكم طريف :إن الحق ال يضاد الحداثة وما بعدها ،تفوق في جرائمها وآثارها المدمرة أية حروب دينية.
الحق.
وهذا يعني بأن الذئبية التي أشرنا إليها مازالت فاعلة في حياة الدول
وإذا كان الحق ال يضاد الحق ،فمن أين إذا ينشأ التضاد بين حق وحق؟
والجماعات .والنخبة العالمية إذ تستلهم من التاريخ القديم والحديث المعاصر
لما كانت الحقيقة وعياً بالواقع ،فإن وعي الواقع هو حقل اختالف ،ألن تجربة البشر في التعايش ،إلى جانب تجربتهم في العداوة ،فإنها تطرح عقل
أشكال وعي الواقع متعددة.
التجاوز لكل ما يعيق العيش المشترك ،وتعايش المختلفين.
وهذا األمر يتطلب شجاعة نقدية للذات ولآلخر معاً.
إذا كل حقيقة تحمل في أحشائها بذرة تميزها ،وهذا يعني أن الناس
مختلفون في وعي الحقيقة.
املحرر
إن االختالف ال يتحول إلى تضاد إال إذا تعصب كل صاحب حقيقة بحقيقته
ونفى الحق في امتالك الحقيقة.
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المشتركات اإلنسانية
إنّ موضوع اإلنسانية قيل فيه الشيء الكثير ،ال من جانب المبدعين،
وال من جانب الدارسين والباحثين على طول التاريخ األدبي والفني
والفكري ،وإنما اشتغل عليها كل من عمل في مجال الفكر أو التفكير؛
األمر الذي جعل نظرية اإلنسانية من النظريات األدبية والفكرية التي
يصعب تحديدها بزمن معين ،أو تتبعها في منطقة معينة ،أو ربطها
برواد يعود إليهم الفضل في تحديدها وبلورتها .فقد اعتنق النظرية
اإلنسانية أدباء ومفكرون ،ال حصر لهم في جميع جغرافيات العالم وفي
قرون مختلفة.

سؤال اإلنسانية في
األدب العالمي
اإلنسانية مطلقة تدعو إىل اإلخاء والعدل
واملساواة والتعاون إذ ال تعرف حدا ً وال
فاصالً
نرش اإلنسانية يكون عرب التخيل عن ثقافة
الهدم والدمار والتشبث بثقافة البناء
والتعايش والحوار

يحيى عامرة
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لكن المتفق عليه ،هو أ ّن اإلنسانية
ّ
ال تعـرف لونـاً وال جنسـاً ،وال قومـاً،
ً
وطنـا؛ وهـي عالمـة ،مدركـة،
وال
فـإن حلـت فـي قلـب اإلنسـان رفعتـه
إلـى الدرجـة العليـا المؤسسـة علـى
المحبـة والعدل والمسـاواة والمعرفة،
وإن فقدهـا نزلـت بـه إلـى الـدرك
الالأخالقـي؛ حيـث البغـض والظلـم
والحقـد والوحشـية والجهـل .وهـي
روح المدنيـة الصحيحـة ،عمادهـا
العلـم والمعرفـة واألخلاق والرقـي
المسـتمر لـك ّل فـرد مـن أفرادهـا.
وهـي مطلقـة ،ال تقـف عنـد حـ ّد،
وتقـوم علـى تبـادل األفـكار والعواطف
عبـر المحـاورة السـليمة ،التـي تكـون
سـبباً مباشـراً فـي شـعور اإلنسـان
بإنسـانيته عنـد اآلخريـن ،والعكـس
صحيـح .
ّ
ممـا الشـك فيـه أ ّن اإلنسـانية تبرز
ذروتهـا بعـد الخيبـات والنكسـات
خاصـة بعـد الحـروب .ولعـ ّل هيمنـة
التيـارات اإلنسـانية بعـد الحربيـن
العالميتيـن خيـر دليـل علـى هـذه
الظاهـرة؛ إذ مباشـرة بعـد نهايـة
الحربيـن ،قامـت األمـم عبـر مثقفيهـا
ومفكريهـا وفنانيهـا وأدبائهـا ،فـي
جميـع أنحـاء العالـم بالحـثّ علـى
نشـر اإلنسـانية؛ عبـر المنـاداة
بالتخلـي عـن ثقافـة الهـدم والدمـار،
والتشـبث بثقافـة البنـاء القائمـة علـى
التعايش والتحاور ،أينما كان ،والعمل
علـى نشـر هـذه الثقافـة بيـن النـاس
وإعطـاء الشـرعية ل َِحـقِّ اإلنسـان فـي
االنفتـاح بسلام وأمـان وجودييـن.
وقـد تغلغـت هـذه األمـور جميعهـا في
العلـوم اإلنسـانية واآلداب والفنـون؛

ألنهـا لقيـت صـدى عميقـاً فـي قلـوب
األدبـاء الواعيـة ،فهبـوا يسـعون إلـى
معانقـة اآلخـر ،ويحثـون قومهـم علـى
اإلخـاء والتعـاون ،والتجـ ّرد مـن ك ّل
تقليـد يضـع سـتاراً بينهـم وبيـن أبنـاء
وطنهـم مـن جهـة ،والعالـم كلـه مـن
جهـة أخـرى ،ذلـك بـأ ّن اإلنسـانية
مطلقـة تدعـو إلـى اإلخـاء والعـدل
والمسـاواة والتعـاون ،إذ ال تعـرف
ً
فاصلا .وهنـا تلتقـي وظيفـة
حـداً وال
األدب الحيوية والضرورية في مفهوم
النظريـة اإلنسـانية ،فهـو الوسـيلة
التـي تسـخر اإلمكانـات المؤديـة إلـى
وجـود أفضـل وعالـم أجمـل.
ترتب ــط اإلنس ــانية ف ــي جوهره ــا
بالعالميـــة ،حيـــث يصبـــح اإلنســـان
هـــو مركـــز الكـــون؛ بصفتـــه يحمـــل
المشـــترك بيـــن الجغرافيـــات
المتعـــددة ،والثقافـــات المختلفـــة،
والحض ــارات المتباين ــة .ويك ــون ه ــذا
المشــترك ســبي ً
ال للتفاهــم والتعايــش
والتس ــامح والح ــوار واالئت ــاف ف ــي
الحيــاة والجمــال والقيــم؛ عبــر إبــداع
األس ــئلة المس ــهمة ف ــي كش ــف ه ــذا
المشـــترك؛ ليصبـــح األدب تجربـــة
كونيـــة فعالـــة وضروريـــة لبلـــوغ
اإلنســانية درجــات أعلــى مــن النضــج
والرقـــي .فاالنســـجام الفكـــري
والش ــعوري بي ــن أف ــراد المجتم ــع أو
الطبقـــة االجتماعيـــة هـــو الجـــدوى
الحقيقيـــة لـــأدب.
وإذا أردنا أن نعرج قلي ً
ال في
مفهوم اإلنسانية في األدب العالمي،
نجد ،دانتي أليغري في الكوميديا
اإللهية الذي قال عنه ت ،س،
إليوت »:إ ّن دانتي وشكسبير اقتسما

العالم بينهما ،وال ثالث لهما» .حيث
أَثَ ُر الكوميديا يقدم أعظم مخيلة
تَ َو ّصل إليها الجنس البشري؛ فما
قدمه دانتي هو الكون األدبي الواسع
الذي ال يمكن أن نتوسع فيه ،أو
نقلص منه .إنه تراث البشرية،
وآخر حدود الخيال البشري ،إذ ال
يمكن أن نضيف إلى العالم العلوي
عالماً آخر ،وال أن نجعل تحت العالم
السفلي عالماً آخر .ولذلك فإ ّن قراءة
الكوميديا هي قراءة تراث اإلنسانية،
وخالصة مخيلتها .وما أبدعه األديب
الفيلسوف العربي جبران خليل
جبران الذي قال« :أحبك ساجداً
في مسجدك ،وراكعاً في هيكلك
ومصلياً في كنيستك أنا وأنت أبناء
الحب ».واألديب
دين واحد ،هو
ّ
الهندي رابندرانت طاغور من خالل
ديوانه «قفة الثمار» ،الذي يتضمن
ِح َكماً وأشعاراً نثرية ت َُحثُّ على
رسائل قيمية كونية ذات صوت مفرد
بصيغة جمع؛ حيث يقول في إحدى
نثرياته «أيها الليل ،الليل الذي أرخى
سدوله ،اجعل مني شاعرك .لقد
جلس البعض ،بُ ْكماً ،في ظلمتك،
طوال عصور وعصور ،فدعني أذيع
اليوم أناشيدهم ».والشاعر األلماني
يوهان فولفغانغ غوته صاحب نظرية
عالمية األدب أو األدب العالمي،
والذي أثار هذه القضية ،وت ََخ َّيل أ ّن
اآلداب المختلفة ستجتمع كلها في
أدب واحد كبير تقوم فيه الشعوب
بدور الروافد التي تصب إنتاجها في
هذا النهر الكبير أو األدب العالمي.
حيث كان غوته يؤمن باإلنسانية
الواحدة ،كالبنيان يشد بعضه بعضاً،
تتعاون أفراداً وجماعات على طريق
الحكمة ،وتسعى إلى الحق والخير
والجمال ،تنأى بنفسها عن الهمجية،
وتستمسك بالقيم السامية ،بالتسامح
والمحبة والسالم .فالفن الحقيقي
حسب الشاعر الكوني غوته هو
الشيء الذي يستطيع أن يوحد
بين البشر ،ويجمعهم على التفاهم
والمحبة واالحترام واإلنصاف ،ويعد
ديوانه «الديوان الشرقي للمؤلف

األدب تجربة كونية فعالة
ورضورية لبلوغ اإلنسانية درجات
أعىل من النضج والرقي
الغربي» ،الذي أشاد فيه بطبيعة
اإلنسان وقواها ،حيث يحمل طابع
التفاؤل واإلقبال على الحياة ،ويدعو
إلى المؤاخاة بين األمم والشعوب.
وفي الثقافة العربية اإلسالمية،
فإننا نستخلص ،بأ ّن اإلنسانية تلتقي
بالعالمية ،ويتمثل ذلك في مناقشتها
لإلنسانية المستنبطة من الروح تارة،
ومن الروح والجسد تارة أخرى ،ومن
القلب النوراني ومن الس ّر الرباني
وما شاكل ذلك في الوجدان والفكر
والمادة والحياة ،ويمكن أن نورد –
على سبيل التمثيل ال الحصر -جواب
الهجويري في محاولة تقديم تعريف
لهذا المفهوم على المستوى العربي
اإلسالمي ،حيث ردها إلى خمسة
مذاهب في القول« :من حكماء
العرب من حد اإلنسانية بالروح عن
الجسد بمعزل ،ومنهم من حدها
بالروح في اتصال بالجسد واتحاد،
ومنهم من حدها بالقلب ،ومنهم

قراءة الكوميديا اإللهية لدانتي
هي قراءة تراث اإلنسانية
وخالصة مخيلتها

من حد «اإلنسانية «بأ ّنها سر إلهي
أودع في جسد ،ومنهم من حدها
بالحياة ».وقد بلغت أنظار حكماء
العرب في شأن اإلنسان مبلغ النزعة
اإلنسانية .وبحق قال الحكيم العربي:
«وينبغي لمحب الكمال أيضاً أن يعود
نفسه محبة الناس أجمع والتودد
إليهم والتحنن عليهم والزلفة منهم
والرحمة لهم -فإ ّن الناس قبيل واحد
متناسبون تجمعهم اإلنسانية وتحلهم
قوة إلهية في جميعهم وفي ك ّل واحد
منهم ،وهي النفس العاقلة .وبهذه
النفس صار اإلنسان إنساناً ،وهي
ُ
شرف ُجزئي اإلنسان اللذين هما
النفس والجسد».
بهذا كله ،تبقى إنسانية األدب
العالمي نابعة من القوة الحق النبيلة،
التي ليست هي الذات المتصارعة
دوماً ،وإ ّنما ما يسكن الذات الساعية
إلى معانقة رسائل القيم السامية،
مثل الحب والعدالة والسالم والحق

والخير وباقي الفضائل ،المنبثقة
من االندفاعات اآلتية من جميع
المصادر ،من المعيش المؤمن
باالنفتاح على المعيش المختلف،
ومن الثقافة األحادية والمتعددة،
ثقافة األنا وثقافة اآلخر ،التي
تصب كلها في نشر القيم السامية؛
ّ
بك ّل درجاتها الدينية والدنيوية،
ال رئيساً
ليبقى أدب اإلنسانية مدخ ً
لتحقيق ذلك .وقد عرف األديب
اإلنساني دوره بصفته إنساناً
يحب
ّ
ذاته ويحافظ عليها من ك ّل مكروه،
وأدرك أ ّن تحقيق هذه الذات ال يمكن
أن يحدث إال من خالل الموضوع
الذي يتجسد في اآلخرين؛ فهو ظ ّل
يشعر بإنسانيته عندما يجد صداها
عند اآلخرين .ولع ّل هذا ،ما جعل
األدب على المستوى العالمي أحياناً،
في جوهره ،واحداً في جميع اللغات
مهما اختلفت المظاهر السطحية.
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المشتركات اإلنسانية
"إن سبب وجود رواية ما ،هو اكتشافها ما باستطاعة الرواية فقط
اكتشافه .إن الرواية التي ال تكتشف جزءا من الوجود بقي مجهو ًال،
ليست أخالقية .المعرفة هي واجب الرواية األخالقي الوحيد" .هكذا
يع ّرف الكاتب التشيكي المعروف ،ميالن كونديرا ،الرواية في عالقتها
باألخالق ،واضع ًا المعرفة في سلّم أولوياتها ،في حين يرى آخرون،
األمر من منظار مختلف .والحال أن موضوعة األخالق بما تتضمنه
من قيم إيجابية ،على رأسها قيم التسامح والتعايش ورفض العنف
وقبول اآلخر ،وعالقتها باآلداب بشكل عام ،وبالرواية بشكل خاص ،باتت
ينكب عليها الفالسفة والنقاد على
من المواضيع المهمة الراهنة التي
ّ
السواء.

المعرفة واجب الرواية األخالقي الوحيد
األعامل األدبية الخالدة تخاطب الضمري
اإلنساين وتدعو إىل رفض األفكار الثابتة
واألحكام املغلوطة

نجوى بركات
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ففي حين كانت اآلداب في ما
مضى تضع ح ّداً فاص ً
ال وجلياً ما بين
عالم الجماليات وعالم األخالقيات،
َ
روابط وثيقة
توجد
أصبحت اليوم ِ
ذات معان متعددة ما بين االثنين،
وهو ما يظهر في مؤ ّلفات عدد من
الفالسفة من أمثال مرتا نوسبوم
في كتابها "شعرية العدالة ،المخيلة
األدبية ،والحياة العامة" ،ساندرا
لوجييه في "األخالق ،األدب والحياة
اإلنسانية" ،أو جاك بوفيريس في
عمله "معرفة الكاتب" .فهؤالء رأوا
في الرواية معبرا لشكل من المعرفة
ملح
األخالقية التي تحضر كموضوع ّ
حيث أ ّن الكل مدعو إلى التفكير في
القيم (المعايير الثقافية واالجتماعية
واألخالقية التي يتم االرتكاز عليها
في عملية تقييم السلوكيات ،األحكام
أو الخطاب) واألخالق التي تر ّوج لها
النصوص الروائية.
والحال أن هذا هو ما تركزّ
عليه الدراسات والتحليالت األدبية
إجماالً وهي ،على الرغم من ج ّديتها
وعمقها ،تبقى أسيرة مقاربات
محدودة يمكن تلخيصها كما يلي:
فإما أن تعمد إلى تبجيل وظيفة
النقد وكسر الممنوع وخرق المح ّرم
التي تضطلع به الرواية ،وإما أن تبرز

دورها التبشيري التعليمي ،صانعة
منها مخزوناً للمواقف األخالقية.
هذا مما درجت عليه الرواية العربية
مثال ،في بداية نشأتها ،وذلك بسبب
ارتباطها بأهداف التربية األخالقية
واإلصالح االجتماعي .وعلى الرغم
من تراجع هذا النوع مع الوقت،
فإن كتابة الرواية األخالقية ما زال
مستمراً ،عربياً.
في مطلق األحوال ،تعمد مثل هذه
المقاربات إلى طرح تساؤالتها حول
فائدة األدب ،أو حول ماهية دوره
وطبيعة وظيفته بالنسبة للعالم ،على
حساب دراسة القيم وتحليلها كما هي
مقترحة داخل العمل األدبي نفسه،
وبغض النظر عن كيفية تلقيها .من
هذا المنطلق ،ال بد من طرح سؤال
أساسي ع ّما إذا كان األدب هو
نفسه حق ً
ال منتجاً للقيم ،وهو ما
يستدعي بالتالي تناول عالقة الرواية
باألخالق ،مع تفادي طرح السؤال
المتكرر إياه :ما هي رسالة األدب أو
ما هي فائدته؟ الستبداله بسؤال أهم
وأعمق :ما الذي يفعله األدب على
مستوى أخالقي؟
إذا سلّمنا جدالً بأن األعمال
األدبية عامة ،والرواية على وجه
الخصوص ،قادرة على إنتاج قيمها

األخالقية الخاصة ،يصبح من
الشرعي استنطاقها حول قدرتها
على نشر قيم التسامح والتعايش
وقبول اآلخر ورفض العنف ،إلى ما
هنالك من مسلّمات أخالقية أخرى ال
تقوم من دونها المجتمعات البشرية
المتق ّدمة على أسس صلبة وسوية.
وبما أن اإلجابة المحتملة ليست
بتلك البساطة ،قد يكون من المجدي
تلخيص وطرح بعض النقاط بهدف
فتح حقل للتفكير والنقاش:
 تقترح الرواية نمط تفكيرمغاير ،وهي بذلك تقوم بتحديد
األفكار والمفاهيم والمعضالت
األخالقية بشكل جديد كلياً .هكذا
مث ً
ال أعاد دوستويفسكي من خالل
رواياته ،تحديد مفهوم الش ّر ،وألبير
كامو مفهوم العدالة ،وصمويل بيكيت
المفاهيم المتعلقة بالجسد ،إلخ .وهو
ما جعل أعمالهم الخالدة تخاطب
الضمير اإلنساني عامة ،داعية إياه
إلى رفض األفكار الثابتة واألحكام
المغلوطة.
 إن الرواية ،بإنتاجها عالماًموازياً ،تكون قادرة على تعطيل
األحكام المسبقة التي ينتجها مجتمع
ما ويعمل على أساسها في تعاطيه مع
مجمل القضايا المطروحة عليه.
 تعيد الرواية رسم الصالتوالعالئق القائمة ما بين مختلف
العناصر والظواهر ،أو أنها
تختلقها ،وهي تُظهر بذلك عدم
مواءمة األحكام والمعايير المعتمدة
مع الجوهر األخالقي للقضية
المطروحة ،أو عدم صالحيتها،
وتقترح بالتالي دافعاً مقنعاً لتغيير
تلك الطرق وتطويرها.
 تدعونا الرواية ،بشكل غيرمباشر ،من خالل اقتراحها سب ً
ال
مغايرة إلقامة الصلة بالعالم إيجابياً،
إلى إسقاط أخرى ،وذلك عبر
"توجهاً" ضمن ما أطلق عليه
تقديمها ّ
ميالن كونديرا "حقل االحتماالت
اإلنسانية" ،أي "كل ما يمكن لإلنسان
أن يصبح عليه ،وكل ما هو في
إمكانه".

الرواية تقرتح سب ً
ال
مغايرة إلقامة الصلة
بالعامل إيجابياً
وكيفية بناء القيم
وتقدميها
قيم التسامح
والتعايش ورفض
العنف باتت من
العناوين املهمة
الراهنة التي تشغل
بال األدباء
اآلداب اليوم تجمع
بني عامل الجامليات
وعامل األخالقيات
يف روابط وثيقة
ذات معان متعددة

هكذا ،تدعونا النصوص النقدية
الحديثة إلى إجراء قطيعة مع
الطرق القديمة في مقاربة األدب
باعتباره وصفة لكسر المحرمات،
أو وسيلة تعليمية تربوية لتلقين القيم
اإليجابية ،مقترح ًة طريقة أخرى
تلقي الضوء على كيفية بناء القيم
وتقديمها داخل العمل األدبي نفسه،
وهو ما أطلق عليه بعض النقاد
تسمية "التأثيرات  -القيم" .بتعبير
آخر ،المطلوب هو تجاوز المقاربة
النصية المحدودة التي تكتفي
ّ
بلحظات التعبير عن القيم األخالقية

النص ،على لسان
بشكل مباشر داخل ّ
ّ
الشخصيات أو الراوي أو المؤلف،
واستبدالها بأدوات أدبية صرفة
مثل خيار األسلوب ،والشخصيات،
والتأثيرات السردية ،والخصائص
البنيانية ،والمستويات السردية
والوصفية ،إلخ .ومفاده أن الرواية
تُظهر لنا قيمها األخالقية من خالل
اعتمادها خيارات أدبية معينة.
النص الروائي
فلنحتكم إذاً إلى
ّ
وحده ،وهو سيفصح لنا طوعياً عن
قيمه األخالقية.

النصوص الروائية
تعرب عن املعرفة
األخالقية كموضوع
ملح يف عملية
ّ
تقييم السلوكيات
الدراسات األدبية
تعمد إىل إبراز
دورها التبشريي
التعليمي واإلصالح
االجتامعي
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المشتركات اإلنسانية
األنسنة منحت البؤساء لفيكتور هوجو صفة
الخلود وجعلتها مصدرا ً ملهامً لألمل
بهاء طاهر يف رائعته «خالتي صفية
والدير» جسد روح التسامح والتعايش
الحقيقيي

ُيع ِّبر مصطلح «األنسنة» عن المذهب الفكري الذي يعد اإلنسان
أعلى قيمة .وقد تبلور مصطلح األنسنة عبر نوايا صادقة من علماء
األحياء القديمة في اكتشاف تلك البداية ،التي يمكن من خاللها بلورة
مفهوم لألنسنة ،وبعد استقصاء وبحث مالوا إلى الفكرة التدريجية
في التطور .وعندها انتفضت مشكلة أساسية في الفكر التطوري
التوحيدي ،وباألخص في األديان اإلبراهيمية؛ ليستقر مصطلح
التحولية الخاصة التي تقول بوجود تدخل إلهي نوعي تحققت بسببه
عملية األنسنة.

الرواية ودورها يف تعزيز املشرتكات اإلنسانية

الرواية تكشف عن المشتركات اإلنسانية
بتعرية النفس البشرية ورصد تحوالتها
كل أشكال االغرتاب واالضطهاد
الرواية ترفض ّ
وتسعى إىل احرتام الكرامة اإلنسانية

هاين القط
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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عندما تبلورت تعريفات األنسنة
لم تكن ببعيدة عما رآه «شيلر»
 ، F.C.S. schillerحينما اعتبر
قوام األنسنة ،هو إدراك اإلنسان
أنَّ المشكلة الفلسفية تخص كائنات
بشرية ،وأنه ال بد لها من بذل غاية
جهدها لمحاولة فهم عالم اإلنسان،
متكئة على أدوات الفكر البشري
وملكاته .واعتقد أ ّن الرواية إحدى
روافد هذا الفكر البشري ،الذي
اضطلع بمحاولة الكشف عن
المشتركات اإلنسانية في تخوم
العالم الممتد برحابة ثقافاته
المتعددة.
لقد أمست الرواية أكثر من معادل
للحياة ،فبتجليها تنزاح األستار عن
الحقيقة الماثلة التي يراها «بيكاسو»
أكثر من مجرد الشيء نفسه كما
نراه! ومنذ نسجت الرواية خيوطها
من أشكال إبداعية ضاربة في القدم،
وهي تسعى نحو غوص عميق في
جوانيات شخصياتها؛ إلبراز وعيهم
بالعالم وبأنفسهم ،فاضحة الحياة
السرية ألحاسيسهم ،كاشفة عن
حقائق نفسية بنيت عليها تصورات
التحليل النفسي لدى «فرويد» .وهو

ما جعل «كونديرا» يهيئ لها في كتابه
«فن الرواية» كي تكون تعويضاً عن
األزمة التي ضربت العلوم اإلنسانية.
تطورت الرواية عبر نضاالت
مع أجناس أخرى ذات طبيعة حكائية
سردية؛ ليصبح اآلني زمنها رغم
الجدال .وتكشف الرواية يوماً بعد
يوم عن تواشج إظهار المشتركات
اإلنسانية؛ من خالل تعرية النفس
البشرية ،ورصد تحوالتها ،التي
تظهر الرواية مدى تقاربها؛ رغم تنوع
المكان وأطر قوانينه ،ومقتضيات
التأثيرات الثقافية عليه.
سعت الرواية لطرح تساؤالت
جدلية عن األنسنة والوعي ،واألنسنة
والتحرر ،واألنسنة والضمير،
واألنسنة والوجود ،وذلك كنتاج حتمي
إلفرازات سلوك اإلنسان الواعي في
عالمه الصاخب المتحول.
وأمست الرواية  -ودون تحيز
 من العناوين الرئيسية المهمةفي اإلضاءة على الصلة التي
تربط اإلنسان باإلنسان بعيداً عن
األيدلوجيات المفرقة ،أو الثوابت
الجامدة العصية على المحاورة
والتقارب والفهم؛ حتى أ ّن الرواية لم

تعجز أو تَخف من الخوض في معارج
األفكار الصدامية ،بل أضاءت عليها
وحاورتها؛ لتفتح بها آفاقاً رحيمة
رحبة تسمح بتالقيها ،والتي من أولها
فكرة قبول اآلخر والمساواة والعدل
والحرية ،وامتدت لوضع وشائج
إنسانية جامعة ،من خالل تثوير
العقل بغية الوعي باألنسنة.
وكما يقول جاك ميتشيل« :الرواية
هي شكل من االنعكاس الجمالي
لإلنسان في المجتمع؛ بعالقتها
الحميمة المبنية على المالحظة،
واإليجاب ّية بين الذات (الكاتب
والقارىء) والموضوع (اإلنسان
الموجود في المجتمع القائم) أكثر
بكثير مما هو الحال في األجناس
الغنائ ّية الشعر ّية».
إ ّن معرفة العالم ال تتأتى إال بمعرفة
اإلنسان ذاته ،وبمعرفة اإلنسان تدرك
قيمته ،وهو الضلع األهم في معرفة
الحقيقة ،بوصف الحقيقة جوهراً
ملزماً بأن يعرفها اإلنسان ،ألنها
رسالته التي كانت شرط وجوده من
قبل المولى ،وأعتقد أ ّن تبلور األنسنة
في تجليها العميق ،يظهر في قوله:
«إني جاعل في األرض خليفة»،
وهي كشف واضح في تحمل البشر
ألمانة اهلل المودعة فينا ،فخالفة
اهلل في أرضه هي غاية الخالق من
خلقه ،واألنسنة هي محاولة للوصول
بتطويع رغبات اإلنسان نحو كمال
بشري نسبي.
وتكاد تكون الرواية هي الفرع
األدبي الذي يط ّل برحابة على كل
األنماط اإلنسانية مكتشفاً كل مثالبها
ومآزقها ،ال لكي يفضح ولكن ليحلل
ويناقش ويضيء .وليس على الرواية
أن تجد ح ً
ال ،فما عليها فقط إال أن
تحفر في كوامن العلل.
لم تبعد األنسنة عن الرواية على
مدار تطورها ،سواء في واقعيتها
المحضة أو عبر تجريدها المنطلق.
ومن المزج ما بين العام والخاص،
منحت األنسنة لبعض األعمال
الروائية صفة الخلود ،متجاوزة فكرة
الزمان والمكان .فرواية البؤساء

لفيكتور هوجو ،ال تزال تسمى برائعة
هوجو الخالدة ،التي تتح ّدث عن
دواخل النفس اإلنسانية ،تتحدث عن
الحب والخوف ،عن األبوة والقسوة،
عن الحياة والموت ،مطلقة صيحة
أ ّن على اإلنسان أن يواجه األلم
ويتسلح باألمل ،وذلك انطالقاً من
أهم مرتكزات النزعة اإلنسانية.
وعلى الرغم من مرور الزمن فما
زالت تلك الرواية مصدراً ملهماً.
حتى أ ّن هوتفيل هاوس ،قال عنها:
«ما دام ثمة هالك اجتماعي ،بسبب
من القانون أو العرف ،يخلق ألواناً
من الجحيم على األرض ،وما دامت
مشكالت العصر الثالث :الحط من
قدر الرجل باستغالل جهده ،وتحطيم
كرامة المرأة بالجوع ،وتقزيم الطفل
بالجهل؛ لم تحل بعد .وما دام
االختناق االجتماعي ال يزال ممكناً
في بعض البقاع ،وما دام على ظهر
البسيطة جهل و بؤس؛ تكون هناك
حاجة إلى روايات من هذا النوع.
فبخروج بطل الرواية جان فالجان
من السجن ،يذهب إلى فندق ليقضي
ليلته ،فيرفضه الفندق؛ لكونه سجيناً،

فيعود البطل إلى السجن لقضاء ليلته،
فيخبروه أ ّن هذا المكان سجن وليس
فندقاً مجانياً ،فيتوجه إلى المطرانية
وينام ،ولكنه في الليل يسرق صينية
فض ّية من عند المطران ويهرب.
ويقبض عليه رجال الشرطة فيعفو
عنه المطران ،ويساعده؛ كي يعود
إلى األخالق الرفيعة ،ويبتعد البطل
عن السرقة ،ليس عن طريق السجن،
ولكن عن طريق المعاملة الحسنة،
وبالفعل يبدأ في االهتمام بحسن
السلوك ،فأخذ يصلي ،وعاد بمخيلته
إلى تاريخ سجنه ،وسرقته لبضعة
أرغفة من الخبز من أحد الحوانيت
من أجل إطعام أطفال أخته الجياع
اليتامى السبعة .وتستمر األحداث
والمآسي مع البطل.
لم يكن عرضنا الموجز لتلك
الرواية إال للفت االنتباه فقط أ ّن
الرواية منذ بدايتها وهي تسعى
لتعزيز المشتركات اإلنسانية،
منطلقة من صرخات فردية تبثها في
محيط مجتمعي؛ تسعى ألنسنته من
واع ،ينشد حرية اإلرادة
خالل خطاب ٍ
اإلنسانية؛ وفق رغباتها السوية

كمال نسبي.
والسير الصادق نحو ٍ
لقد امتدت الرواية صوب تخوم
التعايش والمواطنة ،ونرى ذلك
جلياً عند بهاء طاهر في رائعته:
«خالتي صفية والدير» ،وذلك عبر
حكاية ممتلئة بروح التسامح والمودة
الحقيقية ،متجنبة السقوط في فخاخ
الشعارات المعسولة والمواعظ
المباشرة .فنجد الشيخ األزهري
يصطحب ابنه بمودة إلى الدير ليهنئ
تجل واضح
الرهبان بأعيادهم ،في ٍ
لقيم األنسنة ورقيها ،وكيف أ ّن طفالَ
مسلماَ يحمل بكل محبة الكعك إلى
معارفه المسيحيين؛ كتبادل للتهاني.
تطلق النزعة اإلنسانية صرختها
رافضة ك ّل أشكال االغتراب
واالضطهاد والرضوخ التام الحترام
الكرامة اإلنسانية ،مرتكزة على أ ّن
الحياة شيء رائع تستحق أن يعيشها
اإلنسان ،متسامحاً مع كل تناقضاتها،
بغية التعايش في أطر إنسانية
جامعة.

117

إﻋﺪاد :اﻟ ـﻤ ـﺤ ـ ــﺮر
119

وقلنا

قالوا

فوق كل ذي
جــود جــواد
ُعرف معن بن زائدة التميمي،
بجوده وسخائه ،الذي ضربت
به األمثال ،وسارت به الركبان،
كما تقول العرب .إال أنه يقلل
من قيمة مآثره ،بل يحقرها،
في واقعة ،تبدو وكأنها من أغرب
المرويات التراثية.

يروي النويري في كتاب «نهاية األرب في فنون
األدب» (ص ،( 319فيقولُ :روي عن معن بن زائدة ،أنه
قال :لما هربت من أمير المؤمنين جعفر المنصور ،بعد
أن خرجت عليه مع عمر (ابن يزيد بن عمر) بن هبيرة،
غادرت بغداد من باب حرب ،بعد أن أقمت في الشمس
أياما ،وخففت لحيتي وعارضي ،ولبست جبة صوف
خشنة ،وركبت جمال ،وخرجت عليه ألمضي إلى البادية،
فتبعني رجل متقلدا سيفا ،حتى إذا غبت عن الحرس،
أمسك بخطام الجمل فأناخه ،وقبض علي ،فقلت :ما
شأنك يا رجل؟
قال :أنت بُغية أمير المؤمنين.
فقلت له :ومن أنا حتى يطلبني أمير المؤمنين؟ يا
هذا! اتق اهلل .
قال :آهها  ...أتخادعني يامعن يا ابن زائدة ؟
قلت له :أين أنا من معن بن زائدة يارجل ،أال ترى
حالي؟
قال :دع هذا عنك ،فأنا واهلل أعرف بك أكثر من
نفسك.
فقلت :إن كانت القصة كما تقول ،فهذا عقد جوهر
حملته معي لمثل هذه المواقف ،وقيمته أضعاف ما بذله
المنصور لمن جاءه بي ،فخذه وال تسفك دمي.
قال :هاته .فدفعته إليه .فتأ ّمله وقال :أهيه .صدقت
في قيمته ،ولكني لست قابله حتى أسألك عن شيء ،فإن
صدقتني أطلقتك.
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إضاءة على النص

قلت له :قل.
قال :إن الناس قد وصفوك بالجود فأخبرني هل
وهبت قط مالك كله!
قلت له :ال.
قال لي :فنصفه!
قلت له :ال.
قال لي  :فثلثه!
قلت له :ال .وراح الرجل ينزل حتى بلغ العشر
فاستحييت حينها وقلت له :إني أظن قد فعلت هذا.
فقال الرجل :ما ذاك بعظيم ،أنا واهلل راجل ال ركوبة
لي ،ورزقي على أبي جعفر ،عشرون درهما ،وهذا العقد
قيمته ألف دينار ،وقد وهبته لك ،ووهبتك لنفسك،
لجودك المأثور بين الناس ،ولتعلم أن في الدنيا من هو
أجود منك ،وال تعجبك نفسك ،ولتحقر بعد هذا كل شيء
تفعله ،وال تتوقف عن مكرمة.
فقلت له :يا هذا! قد واهلل فضحتني ،ولسفك دمي
أهون علي مما فعلت ،فخذ ما دفعته إليك ،فإني عنه
في غنًى.
فرد علي متضاحكا :أردت أن تكذبني في مقامي هذا،
فواهلل ال آخذه ،وال آخذ لمعروف ثمنا أبدا.
فيقول معن :إن الرجل رمى العقد في حضني وأرسل
خطام الجمل ومضى ،فواهلل لقد طلبته بعد أن أمِ نت،
وبذلت لمن يأتي به ما شاء ،فما عرفت له خبرا ،وكأن
األرض انشقت وابتلعته.

إضاءة على النص
الواقعة التي يرويها ابن زائدة
تبدو للوهلة األولى ،وكأنها تنطوي
على شيء من الغرابة والنُدرة،
خصوصاً بنظر أو مفهوم أبناء هذا
الزمان ،إال أنها في زمن األمير
معن لم تكن توحي بذلك ،ألن ُج َّل
أبناء جيله ،وربما أجيال من سبقوه
بمئات السنين ،كانوا يمارسون
الجود بالفطرة السليمة التي صقلتها
الصحراء بعبقرية فذة ،حيث جعلته
مرادفاً لشخصيتهم ،ال بل مرادفاً
لوجودهم بالمعنى اإلنساني الشامل.
وإذا ما تباخل أحدهم ،أو حض على
َغ ِّل ذات اليد ،صار ُسبة للعرب،
وتالحقت اللعنات بإثره جي ً
ال بعد
أخر ،كما فعل حاتم الطائي ،عندما
بلغه قول المتلمس:
ق ـل ـيــل ال ـ ـمـ ــال ت ـص ـل ـحــه فـيـبـقــى
وال يـبـقــى الـكـثـيــر عـلــى الـفـســاد
وحـ ـف ــظ الـ ـم ــال خ ـي ــر م ــن ف ـنــاه
وع ـ ـسـ ــف ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ب ـغ ـي ــر زاد
فقال حاتم :ماله؟ قطع اهلل لسانه.
لقد حمل الناس على البخل.
فهال قال:
فال الجود يفني المال قبل فنائه
وال البخل في مال الشحيح يزيد

ف ــا تلتمس مـ ــا ًال بـعـيــش مقتر
ل ـ ـكـ ــل غ ـ ـ ــد رزق ي ـ ـع ـ ــود ج ــدي ــد
أل ـ ــم تـ ــر أن ال ـ ـمـ ــال غ ـ ـ ـ ٍـاد ورائ ـ ـ ـ ٍـح
وأن ال ـ ــذي ُيـعـطـيــك غ ـيــر بعيد
ولعل أول الدالالت على ذلك ،أن
العرب وضعت الجود بالمعنى اللغوي
في ثالثة مراتب :سخاء وجو ٌد وإيثار.
وعرفتها بأن السخاء ،يعني إعطاء
األقل وإمساك األكثر ،والجود إعطاء
األكثر وإمساك األقل ،أما اإليثار
فإعطاء الكل من غير إمساك بشيء.
وجسدت هذه المرتبة الراقية ،إحدى
عقائل العرب باحسن وأبلغ الصور .
يقول ابن كثير في كتاب «البداية
والنهاية – النسخة اإللكترونية»،
الصفحة  :1542إن عنترة بنت
عفيف بن امرىء القيس اللخمية،
كانت ال تمسك شيئاً سخا ًء وجوداً.
وكان إخوتها يمنعونها فتأبى ،وكانت
امرأة موسرة ،فحبسوها في بيتها
سنة كاملة ،يطعمونها قوتها لعلها
تكف عما تصنع ،ثم أخرجوها بعد
ذلك ،وقد ظنوا أنها قد تركت ذلك
الخُ لُق ،فدفعوا إليها ِصرمة من
مالها – أي جماعة أو مجموعة
من حاللها ،والبعض يقدرها بسبعة

أو عشرة رؤوس ،وآخرين يقدرونها
بنحو عشرين أو ثالثين من اإلبل أو
المواشي على أبعد تقدير – وقالوا
لها :استمتعي بها ،فأتتها امرأة من
هوازن كانت تغشاها (أي تزورها
لالستعانة بها على أيامها) ،فسألتها
المعونة ،فقالت لها :دونك هذه
ِ
الصرمة ،فقد واهلل مسني من الجوع
ً
ما آليت أن ال أمنع سائال ماحييت،
ثم أنشأت تقول بإباء اليقبل المراوغة
أو التعليل:
لقدماعضنيالجوععضة
َل َعمري ِ
فآليت أن ال أمنع الدهر جائعا
فقوال لهذا الالئمي اليوم أعفني
فعض األصابعا
وإن أنت لم تفعل ُ
فماذا عساكم أن تقولوا ألختكم
سوى عذلكم أو عذل من كان مانعا
وم ــاذا ت ــرون الـيــوم إال طبيعة
فكيف بتركي يا ابن أمي الطبائعا
ما يعني أن الجود كان سلوكاً
فطرياً لعامة الناس ،ويمارسونه
كرد فعل عفوي وطبيعي ،تنزع إليه
النفس البشرية؛ لالحتجاج على
قسوة الواقع ،ورفض عذاباته وآالمه.
فيصبح الفعل تلقائيا بمثابة معادل
موضوعي للجدب والمحل ،الذي

غالبا ما يضرب الصحراء ،ويمتد
لسنوات عدة في بعض األحيان.
فينتصر األعراب بالجود على ثقافة
تعض على أرواحهم
الجوع ،التي كانت ّ
وعقولهم قبل أمعائهم.
إن التأمل بشعر عنترة اللخمية،
التي آثرت السائلة على نفسها،
يكشف لنا عن جدلية عبقرية،
تسمو بالنفوس إلى مراتب تليق
بعزتها اإلنسانية ،وتتعالى على
آالمها بالمزيد من األنسنة ،التي
فطر اهلل عليها البشر ،وهي معادلة
طردية بامتياز .إذ إن الجوع يساوي
الموت ،درءاً للعبودية ،وألن قيمة
اإلباء واألنفة ،التي ُفطر عليها
األعراب ،تأبى الضيم بكل صوره،
وكيفما تجسد .لذلك بدا أنه من
طبيعة األمور ،ومن بداهة المنطق
العقلي ،أن يكون الضيم مرفوضا
للذات ولآلخر بالقدر عينه الذي
يرفضه لنفسه .ومن فعل الرفض
هذا ،أو من رحم قسوة الجوعَ ،
تتخلَّ ُق
فضيلة الجود .ذلك ألن سطوة الجوع
كانت تدفع باإلنسان إلى خيارين
ال ثالث لهما :إما االسترقاق لمن
يملك القوت الفائض عن حاجته،
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قلنا
فيُنقل بعدها الجائع ويُستعبد الذكر
للخدمة في كل األعمال ،واألنثى
للمتعة أو البغاء ،أو يُباع الجنسين
باألسوق للتجارة ،وإال فالموت قديداً
أمام عيون األباء واألمهات واألبناء.
وهو ما كانت تفعله قريش ،ويسمونه
االحتفاد  -البعض يقول االعتفاد
 حسب ما يروي الزبير بن بكارفي كتاب «الموفقيات» عن الخليفة
األموي عمر بن عبد العزيز رضي
اهلل عنهما .وكال الخيارين ينطويان
على قسوة وعذابات ،تب ّز بوحشيتها
كل أشكال العنف المسطور في
التاريخ ،فتتحول سطوة الجوع
بالفطرة السليمة ،الى النقيض؛
بحده األقصى ،الذي عبرت عنه
عنترة اللخمية.
وعندما جاء اإلسالم أق َّر هذا
وخصه
السلوك للعرب في الجاهلية،
ّ
في محكم تنزيله بآيات عدة ،ماجعل
علماء المسلمين األوائل يعتبرون
أن الجود من صفات اهلل تعالى،
فهو الكريم وفوق كل كريم .ولما
كانت حقيقة الجود هي بذل المال.
قال اهلل عز وجل﴿ :لن تنالوا البر
حتى تنفقوا مما تحبون﴾ ( -سورة
آل عمران  -اآلية  .)92وقال جل
وعال﴿ :ومن يوق شح نفسه فأولئك
هم المفلحون﴾ ( -سورة الحشر -
اآلية  ،)9وتميز أهل المرتبة الثالثة
قبل ذلك بقوله سبحانه وتعالى:
﴿ويؤثرون على أنفسهم ،ولو كان
بهم خصاصة﴾ ( -سورة الحشر
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حكاية
 اآلية  .)9كذلك فعل رسول اهلل إذ يقول« :إن اهلل استخلص هذا
الدين لنفسه ،وال يصلح لدينكم إال
السخاء وحسن الخلق ،أال فزينوا
الدا َر ُق ْطن ِّي
دينكم بهما»{ .أخرجه َّ
فِ ي كتاب «المستجاد» ،والخرائطي
فِ ي ( َم َكارِ م األخالق  -من َحدِ يث
أبي سعيد الْخُ دْرِ ّي) .وقال صلوات
اهلل عليه« :تجاوزوا عن ذنب السخي،
فإن اهلل عز وجل آخذ بيده كلما
وفاتح له كلما افتقر» .وقال
عثر،
ٌ
عليه السالم« :إن الجود من جود
اهلل تعالى فجودوا يجود اهلل عليكم.
أال إن السخاء شجرة في الجنة،
أغصانها متدلية في األرض ،فمن
تعلق بغصن منها أدخله الجنة .أال
إن السخاء من اإليمان».
إذن ،الواقعة التي تحدث عنها
معن بن زائدة ،ليست بغريبة على
أخالق العرب ،وإنما نظائرها كثيرة.
ولكن المرويات التاريخية لم تحفظ
منها سوى القليل ،ألن المؤرخين
كانوا يعتبرون قيمة الجود ،بمثابة
سلوك عفوي ،وهو من طبيعة األمور،
وبالتالي لم يولوها األهمية التي
تستحقها ،فاقتصرت مدوناتهم على
المآثر التي ارتبطت بواقعة معينة
أو حدث الفت للنظر ،مثل إقدام
أخوة عنترة اللخمية على حبسها
لعام كامل .ولكن ر ّدها جاء حاسما،
حالما أفرجوا عنها ،وأعطوها بعض
مالها أو حاللها ،فدفعت ما أعطوها
ألول سائلة ،من دون تردد أو تفكير؛
إذ إن السائل أو السائلة تذكرها

فوراً ،بالعضة التي عضها الجوع
في الماضي .وقولها :عضني الجوع
عض ًة .هو للتأكيد على وحشية
وقسوة وسطوة الجوع على آدميتها أو
إنسانيتها ،ماجعلها تعاهد نفسها بأن
ال تمنع جائعاً من عطائها ما عاشت.
بهذا المعنى يصعب على المؤرخين
القدماء ،أن يعتبروا السلوك العفوي
الفطري يستحق التدوين .ومن ثم من
أين لهم أن يتصوروا أن الجود بأقل
صوره ،أو أشكاله ،سيصبح ُهجنة
مستغربة ،بل مستنكرة ،ويردوه الى
األساطير غير الواقعية ،كما يرى
البعض من أبناء هذا الزمان ؟!!.
ويروى أن أعرابياً قدم أعرابي
على معن ابن زائدة ،فوقف في بابه
قائال:
أنـ ـ ـ ـ ــا واهلل ال أب ـ ـ ـ ـ ـ ــدي سـ ــامـ ــا
ع ـل ــى م ـع ــن ال ـم ـس ـم ــى بــاألم ـيــر
 فقال معن :السالم هلل .إنسلمت رددنا عليك ،وإن لم تسلم ما
عتبنا عليك.
 فقال األعرابي:أت ـ ــذك ـ ــر إذ لـ ـح ــاف ــك جـ ـل ــد ش ــاة
ونـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاك م ـ ـ ــن جـ ـ ـل ـ ــد الـ ـبـ ـعـ ـي ــر
 فقال معن :أذكر ذلك ولن أنساهيا أخا العرب
فقال األعرابي:
ف ـس ـب ـح ــان م ـ ــن أعـ ـ ـط ـ ــاك مـلـكــا
وعـلـمــك الـجـلــوس عـلــى السرير

 قال معن :سبحانه وتعالى،سبحانه.
 فقال األعرابي:س ـ ــأرح ـ ــل ع ـ ــن ب ـ ـ ــاد أن ـ ـ ــت فـيـهــا
ولـ ــو جـ ــار ال ــزم ــان ع ـلــى الـفـقـيــر
 قال معن :إن جاورتنا فمرحبابك ،وإن رحلت فمصحوباً بالسالمة.
 فقال األعرابي:فجد لي يا بن ناقصة بمال فإني
ُ
قد عزمت على المسير
 قال معن :أعطوه الف دينار؛ليستعين بها على سفره.
 فقال األعرابي:قـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل م ـ ـ ـ ــا أتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ــه وإن ـ ـ ـ ــي
ألطـ ـم ــع م ـن ــك ب ــال ـم ــال الـكـثـيــر
 قال معن  :أعطوه ألفا آخر فأخذها األعرابي وقال:سـ ــألـ ــت اهلل أن ي ـب ـق ـي ــك ذخ ـ ــرا
ف ـمــا ل ــك ف ــي ال ـبــريــة م ــن نظير
 قال معن :أعطوه ألفا آخر. فقال األعرابي :أيها األمير،ماجئت إال مختبراً حلمك لما بلغني
عنك من جودك ،فلقد وضع اهلل
فيك من الحلم ما لو قسم على أهل
األرض لكفاهم.
 قال معن :ياغالم أعطه علىنثره مثل ما أعطيته على نظمه.
فأخذ األعرابي ستة آالف دينار،
وانصرف وهو يسأل نفسه ،أمن
جوده يدهش أم من حلمه؟؟؟.

كلب غريب

يأبى الجود التستر
خرج يزيد بن المهلب من سجن
الخليفة الراشد الخامس عمر بن
عبد العزيز رضي اهلل عنه بعد أن
غرمه بثالثة آالف ألف  -أي ثالثة
ماليين درهم بلغة اليوم  ،-ما اضطر
أهله لبيع كل ما لديه من أراض
وبساتين وأنعام وحلي ومتاع لسداد
الغرامة .وفي طريق عودته الى
العراق استشعر الجوع ،فدخل داراً
طالباً القرى (أي الطعام) ،فوجد
بالدار أعرابية ،فقالت له:
دونك هذه الشاة ،إذبحها فأنا ال
رجل لدي.
ففعل ولده معاوية .وأوقدت
األعرابية ناراً ،وراحت تشوي لهما

حتى اكتفيا ،وقبل مغادرته قال البنه
معاوية:
ما معك من النفقة؟
قال له :ثمانمائة دينار.
فقال له :ادفعها إليها!
قال له ابنه :إنك تريد الرجال ،وال
تكون الرجال إال بالمال ،وهذه المرأة
يرضيها اليسير ،وهي بعد ال تعرفك.
فقال :إن كانت ترضى باليسير،
فأنا ال أرضى إال بالكثير ،وإن كانت
ال تعرفني ،فأنا أعرف نفسي ،إدفعها
إليها.
فدفعها ابنه للمرأة ،وغادرا دون أن
تتعرف المرأة عليهما.

سئل عبداهلل بن جعفر رضي اهلل
عنه ،هل هناك من هو أكثر جوداً
منك ؟ فقال :كل الناس أجود مني.
واهلل إني لفي مسير ذات سفر،
أبتغي بعض حاجاتي ،فدخلت بستاناً
طلبا للماء ،فوجدت عبداً يعمل في
البستان ،وقد حضره زاده ،وكان
ثالثة أقراص من الخبز والشيء
سوى ذلك ،فاستقيت وجلست ألرتاح
قليال .وجلس الرجل لطعامه داعياً
إياي لمشاركته ،فشكرته ،وقبل أن
يمد يده للزاد ،اقترب كلب ،وعينه
على الخبز ،فرمى الرجل بأول
قطعة للكلب ،فأكلها ،وعينه بالزاد.
فرمى له بالقطعة الثانية ،فاكلها .ولم
يبرح الكلب مكانه ،فرمى له الرجل
بالقطعة الثالثة؛ دون أن يأكل منها
لقمة ،ال بل راح الرجل يتشاغل
بنظره بعيدا عن الكلب ،فأكلها الكلب
ومضى إلى حال سبيله ،وأنا أشهد
ذلك .حينها قلت له :ألديك زاد غير
ما شاهدت .فحسبني أطلب منه
زاداً ،فقال سامحك اهلل ..لماذا لم
تأكل عندما دعوتك ،واهلل ليس لدي
إال مثلهن بمثل هذا الوقت ،من يوم
غد ،والبستان كما ترى ليس وقت
جناه .فقلت له :على رسلك؛ إنما
أسألك لنفسك ،كيف ستمضي
يومك ،وأنت تعمل بمشقة كبيرة ؟

فقال :أنام طاوياً إن شاء اهلل.
قلت له :أصلحك اهلل ،قدمت كل
الخبز لكلبك ،ولم تبق لنفسك ما
يصلح حالك.
فقال ببشاشة :ليس بكلبي ،ولم
أره إال الساعة .وهذه الديار ال كالب
فيها ،إنما هو جاء من بعيد ،ولم أعلم
كم يوما مضى عليه طاوياً؛ لذا هو
جاع بالشكل الذي كان عليه.
يقول عبداهلل ابن جعفر :استغربت
أمر الرجل ،ولكنه أخذ مكاناً عظيماً
في قلبي .فسألته عن اسم صاحب
البستان ،وأي أحياء العرب يقيم.
فأرشدني ،ومضيت إليه ،ولم أتركه
حتى اشتريت منه البستان والعبد،
وعدت إلى العبد ومعي صاحب
البستان وبعض الناس .فقلت
له يارجل أنا اشتريت البستان،
واشتريتك معه ،فأنت حر من اآلن،
وهذا البستان لك ،ويشهد على ما
أقول كل هؤالء الناس .فقال :أما
إذا كان األمر كذلك ،فأنا أشهد اهلل
وهؤالء الناس على أن البستان لوجه
اهلل ،يأكل منه كل محتاج ما حييت.
حينها علمت أنه أكثر سخاء مني
مهما فعلت؛ إذ أنني أجود ببعض
مالي ،وهو يجود بكل ما يملك..
وتسألونني عن الجود؟.

123
123

كانت العرب

عمود
خيمة
مكارم
األخالق
النعامن رفض
مصاهرة كرسى
حى مبلكه
وض ّ
والنفس والنفيس

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

124

الريب أن مسألة اإلجارة أو إغاثة الملهوف كانت بمثابة عمود خيمة «مكارم
األخالق»؛ ألنها األكثر كلفة .ومن شيم العرب حماية المستجير بهم
والقتال دونه؛ حتى لو دعت الضرورة إلى التضحية بالنفس والنفيس؛
دون أدنى شعور بالتردد أو اإلحساس بالندم .ومن يخفر ذمته ويسلم من
استجار به لطالبيه ،يصبح سبة التنساها العرب جيال بعد جيل.
لعل المثل األكثر سطوعاً على
الكلفة الباهظة للوفاء بالعهد ،ذاك
الذي أقدم عليه هانئ بن قبيصة بن
مسعود بن عامر بن عمرو الشيباني،
حينما تعهد للنعمان بن المنذر بحماية
نسائه وجميع بنيه وحفظ سالحه
وأنعامه من كسرى وبطشه .ذلك
أن أصل بالء النعمان وهالكه وفناء
ملكه ،أن كسرى طلب اثنتين من بناته
لتزويجهما من ولدين له ،بمكيدة أحكم
حبكتها زيد ابن عدي ابن زيد ضد
النعمان .وحسب الطبري في «تاريخ
الرسل والملوك» أن المنذر ابن المنذر
ابن ماء السماء لما ملك الحيرة جعل
ابنه النعمان في حجر عدي ابن زيد
ليتعلم الفصاحة والبيان .وعندما مات
المنذر كان عدي ابن زيد الشاعر
والخطيب أصبح كاتبا ومترجما في
بالط كسرى .لذلك لعب دورا بارزا
في إقناع كسرى بتولي النعمان الملك
بعد أبيه؛ دون إخوته العشرة ،في
قصة ومكائد طويلة ،ومع ذلك انقلب
عليه النعمان وقتله خنقا؛ حالما نما
إليه عن طريق الكائدين قوله :إنه هو
من ولى النعمان الملك ،وأن النعمان
بمثابة عامله على الحيرة .وعندما
استعاد زيد ابن عدي مكانة أبيه عند
كسرى بوساطة النعمان عينه؛ ليكفر
عن قتل أبيه ،استغل عدي فرصة
توجيه كسرى البعوث الى خراسان
وبالد الديلم بحثا عن نساء؛ بصفات
محددة؛ ألنه يرغب بتزويج ولدين من
أبنائه .فقال له زيد :يا موالي بغيتك
موجودة عند عبدك النعمان ،من بناته
وبنات عمه وأهله أكثر من عشرين
فتاة على هذه الصفة .وحالما طلب
منه كسرى أن يكتب للنعمان بطلبه.
قال له :أيها الملك؛ إن شر شيء
في العرب وفي النعمان خاصة أنهم
يتكرمون  -زعموا في أنفسهم  -عن

العجم ،فأنا أكره أن يغيبهن عمن تبعث
إليه ،أو يعرض عليه غيرهن؛ وإن
قدمت أنا عليه لم يقدر أن يغيبهن،
فابعثني وابعث معي رجال من حرسك
يفقه العربية؛ حتى أبلغ ما تحبه.
وكان عامة العرب يعتبرون زواج
العجم من بناتهم عارا ما بعده عار،
واليمكن أن يحصل مثل هذا األمر
إال في حاالت السبي ،فكيف األمر
إذن بالملوك أو علية القوم .وفي
المقابل لم يكن العجم يتطلعون الى
نساء العرب؛ ألنهم يعتبرونهم «رعاة
أجالف؟».
وهكذا حل البالء على النعمان،
حيث أمر كسرى رسوالً بصحبة زيد
إلى النعمان .وكان الرسول يعرف
العربية معرفة المتعلمين وليس
الدارسين ،بمعنى أنه ال يفقه من
األلفاظ إال سطح المعنى .ناهيك
عن فهم الكنايات واالستعارات
والمجازات ،وما شابه ذلك من بديع
ومحسنات العربية.
ومن سخرية القدر أن صفات
النساء المطلوبة للبالط الفارسي ،كان
قد خطها المنذر األكبر جد النعمان
في وصف جارية ،غنمها خالل غارة
شنها على ملك الشام الحارث بن أبي
شمر الغساني ،الذي كان يخضع بملكه
للروم آنذاك ،وأهداها الى أنوشروان.
ولما استقبلها األخير وجدها كما
وصفها المنذر .فطلب إثبات هذه
الصفات في البالط الكسروي؛ لتكون
دليال في اختيار نساء القصر.
يقول المنذر األكبر في وصف
الجارية :إنها معتدلة الخلق ،نقية
اللون والثغر ،بيضاء ،قمراء ،وطفاء،
كحالء ،دعجاء ،حوراء ،عيناء ،قنواء،
شماء ،زجاء ،برجاء ،عيطاء ،أسيلة
الخد ،شهية القد ،جثلة الشعر،
عظيمة الهامة ،بعيدة مهوى القرط،

عريضة الصدر ،كاعب الثدي ،ضخمة
مشاشة المنكب والعضد ،حسنة
المعصم ،لطيفة الكف ،سبطة البنان،
لطيفة طي البطن ،خميصة الخصر،
غرثى الوشاح ،رداح القبل ،رابية
الكفل ،لفاء الفخذين ،ريا الروادف،
ضخمة المأكمتين ،عظيمة الركبة،
مفعمة الساق ،مشبعة الخلخال،
لطيفة الكعب والقدم ،قطوف المشي،
مكسال الضحى ،بضة المتجرد،
سموعا لسيد ،ليست بخنساء وال
سعفاء ،ذليلة األنف ،عزيزة النفر ،لم
تغذ في بؤس ،حيية ،رزينة ،حليمة،
ركينة ،كريمة الخال ،تقتصر بنسب
أبيها دون فصيلتها ،وبفصيلتها دون
جماع قبيلتها .قد أحكمتها األمور
في األدب ،فرأيها رأي أهل الشرف،
وعملها عمل أهل الحاجة ،صناع
الكفين ،قطيعة اللسان ،رهوة الصوت،
تزين البيت ،وتشين العدو ،إن أردتها
اشتهت ،وإن تركتها انتهت ،تحملق
عيناها ،وتحمر وجنتاها ،وتذبذب
شفتاها ،وتبادرك الوثبة ،وال تجلس
إال بأمرك إذا جلست .فحمل زيد هذه
الصفات وانطلق إلى الحيرة ،وعندما
قرأها على النعمان شق ذلك عليه،
وقال لزيد ،ورسول كسرى يسمع :أما
في عين السواد وفارس ما تبلغون
حاجتكم ؟!
ولما استفسر الرسول من زيد عن
معنى كلمة «العين» ،قال له :البقر دون
أن يردفها بـ«الوحشي» (أي المها)،
واستطرد مباشرة بقوله :إنما أراد
الملك كرامتك ،ولو علم أن هذا يشق
عليك لم يكتب إليك به .فأنزلهما
النعمان نزال مريحا ليومين متتاليين،
وهو يقلب خاللهما الفكرة في رأسه،
بعدها كتب إلى كسرى :إن الذي
طلب الملك ليس عندي .وقال لزيد:
اعذرني عنده .وهذا ما كان يبحث عنه
زيد ،فوعده بالظاهر خيراً ،وبالباطن
شرا مستطيرا ،ومضى مع صاحبه
عائدا .وقبل دخوله على كسرى طلب
من الرسول أن ينقل رد النعمان الى
كسرى بالحرف؛ ألنه سيفعل ذلك
كي ال تختلف روايتيهما ؟؟؟ حسب ما
أراد للرسول أن يفهم ،من أجل إحكام

اإليقاع بالنعمان حسب ما يضمر له.
وحالما أبصره كسرى خالي الوفاضين
قال له :أين ما كنت أخبرتني به؟
فقال له زيد :قد قلت للملك
وعرفته بخلهم بنسائهم على غيرهم،
وأن ذلك لشقائهم وسوء اختيارهم،
وأسأل رسولك عن الذي قاله ،فإني
أكرم الملك عن ذلك .فقال الرسول
ياموالي إنه يقول :أما في بقر السواد
ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا؟ فعرف
الغضب في وجه كسرى .وقال :رب
ٍ
عبد أراد ما هو أشد من هذا ،فصار
أمره إلى التباب.
وبلغ النعمان هذا الكالم .أما كسرى
فسكت على ذلك أشهراً ،والنعمان
يستعد لما ينتظره ،حتى أتاه كتاب
كسرى يستدعيه ،فأخذ النعمان
سالحه وما قوي عليه ثم لحق بجبلي
طيء ،وكانت له معهم مصاهرة ،وطلب
منهم الحماية .فأبوا ذلك عليه ،وقالوا
له :لوال صهرك لقاتلناك ،فإنه ال
حاجة لنا في معاداة كسرى ،وال طاقة
لنا به ،فراح يطوف على قبائل العرب
دون مجير ،غير أن بني رواحة ابن
سعد من بني عبس قالوا له :إن شئت
قاتلنا معك؛ لمنة كانت له عندهم.
فقال لهم :ال أحب أن أهلككم،
فإنه ال طاقة لكم بكسرى .ومضى
بأهله الى ذي قار ونزل بمضارب
بني شيبان ،فلقيه هانئ بن مسعود
الشيباني ،وكان هانئ سيداً منيعاً -
حسب تعبير الرواة  -فقال له :أيها
الملك التدع ذؤبان العرب تتناهشك،
دع أهلك ونساءك مع أهلي ،واذهب
الى كسرى معتذراً وطالباً الصفح ،فإن
عفا ،كانت التي تريد ،وإال مت كريماً،
وأحفظ أهلك من العار .فقال له
النعمان :األمر كما تقول .وهو يعرف
أن كسرى لن يصفح عنه ،ولكنه يعلم
يقيناً أن هانئاً سيحمي أهله ،فأودعه
أهله وماله ،وأربعمائة درع ،وقيل
ثمانمائة درع ،وحوالي ثالثة آالف من
النوق العصافير ،أي النوق البيضاء
النجيبة ،التي تقتصر ملكيتها في ذلك
الحين على آل المنذر .وتوجه النعمان
إلى كسرى ،فلقي زيد بن عدي على
قنطرة ساباط ،فقال له زيد بهزء

وشماته :انج نعيم .أجابه النعمان
بمرارة يخالطها الغضب واليأس :أنت
يا زيد فعلت هذا! أما واهلل لئن نجوت
ألفعلن بك ما فعلت بأبيك .فقال له
زيد :امض نعيم ،واهلل وضعت لك
عنده أخية ال يقطعها المهر األرن.
فلما بلغ كسرى أن النعمان بالباب،
أمر بتقييده وترك األفيال تطأه
بأقدامها حتى اختلط لحمه مع عظمه
بالتراب ،كما يقول بعض الرواة،
والبعض اآلخر يقول :إن كسرى أمر
بحبسه في خانقين ومات بالطاعون.
واستعمل كسرى إياس بن قبيصة
الطائي على الحيرة ،وأمره بأن يرسل
اليه نساء النعمان وتركته .فبعث إياس
إلى هانئ بن مسعود الشيباني يأمره
بإرسال ما استودعه النعمان ،فأبى
هانئ أن يسلم ما عنده .فغضب
كسرى ،وكان عنده النعمان بن زرعة
زعيم تغلب ،وهو يرجو فناء بكر ابن
وائل؛ لثارات قديمة بين القبيلتين،
فقال لكسرى :أيها الملك إن تركت
بني شيبان يقيظوا -أي يشتد عليهم
حر الصيف -وجدتهم يتهالكون على
نبع ذي قار تساقط الفراش على
النار .ففعل كسرى ،وعندما اشتد
قيظ الصيف عقد لوا ًء للنعمان بن
زُرعة على تَغلب والنّمِ ر ،وعقد لخالد
هراني على ُقضاعة وإياد،
بن يزيد البَ
ّ
َ
وعقد إلياس بن قبيصة على َجميع
َ
ال َعرب ومعه َكتيبتاه َّ
والد ْوسر،
الشهباء َّ
َري وكان على
وعقد للها َم ْرز الت ُّْست ّ
مسلّحة كِ سرى بالسواد على ألف من
األساور ة  .وكتب إلى َقيس بنِ َمسعود
الج ّدين ،وكان
ابن َقيس بنِ خالد ذي َ
عاملَه على َّ
ّ
(طف َسفَوان)،
الطف
وافي إياس بن َقبيصة،
وأمره أن يُ َ
ففعل .ولما دنت جيوش الفرس من
بني شيبان أدرك هانئ بن مسعود أن
الحرب لن تهلك الشيبانيين وحدهم،
وإنما جميع أفخاذ قبيلة بكر ابن
وائل التي ينتمي إليها .فقال مخاطباً
قومه :يا معشر بكر ،أنتم في حل من
عهدي ،وال طاقة لكم في قتال كسرى
فاركنوا إلى الفالة .فسارع بعض
الناس إلى ذلك ،حينها وثب حنظلة بن
ثعلبة زعيم بني عجل وقال :يا هانئ

مسعود بن شيبان:
أجار النعامن عىل
كرسى ومل يأبه
لعظمة امرباطورية
فارس
اعتذر فإن عفا كانت
التي تريد وإال مت
كرمياً وأحفظ أهلك
من العار
الشيباين :الطعن
يف ثغر النحور أكرم
منه يف األعجاز
والظهور
أردت نجاءنا فلم تزد على أن ألقيتنا
في التهلكة ،ورد الناس وقطع وضن
الهوادج (أي أحزمة الرحال) فسمي
«مقطع الوضن»  ،وضرب على نفسه
قبة ،وأقسم أن ال يفر حتى تفر القبة،
فرجع الناس واستقوا ماء لنصف
شهر .وطلب ابن ثعلبة توزيع أدراع
ورماح النعمان على المقاتلين ،ففعل
هانئ.
وتقول الروايات أنهم وضعوا
خطة حربية عبقرية ،حيث عقلوا
كل ما يملكون من إبل بما فيها تركة
النعمان ،وعطشوها ألكثر من عشرة
أيام؛ حتى وصلت قوات الفرس
مدعومة بمن ذكرنا من العرب ،ففكوا
عقال اإلبل؛ بعد أن تعلق الفرسان
بأذنابها وعراقيبها وبأيديهم سيوفهم،
فانحدرت اإلبل من الجبل كما السيل،
فدهشت األفيال التي يعتمد عليها
جيش كسرى ،وراحت تدوس الناس
خبط عشواء ،ومثلها فعلت اإلبل
بسبب العطش ،فتقوضت لحمة جيش
الفرس ،حينذاك انقض الفرسان
عليهم .ويقال إن بني عجل بدأوا
القتال ،فالتفت حولهم جنود العجم،
فقال الناس :هلكت عجل ،ثم حملت

بكر فوجدت القوم يقاتلون حول ابن
ثعلبة باستماتة وامرأة منهم تقول:
إن يـظـفــروا ي ـح ـ ّرزوا فينا الغرل
ـداء لـ ـك ــم ب ـن ـ ــي عـ ـجـ ــل
إي ـ ـه ـ ـ ًا ف ـ ـ ـ ـ ٌ
ومالت العجم إلى بطحاء ذي قار
خوفاً من العطش ،فأرسلت إياد إلى
بكر ،وكانوا مع الفرس ،وقالوا لهم:
إن شئتم هربنا الليلة وإن شئتم أقمنا
ونفر حين تالقون الناس صباحاً،
فقالوا لهم :بل تقيمون وتنهزمون إذا
التقينا .وفي اليوم التالي خطب ابن
مسعود بقومه قائال :يا معشر بكر،
هالك معذور خير من ناج فرور ،إن
الحذر ال ينجي من قدر ،وإن الصبر
من أسباب الظفر ،المنية وال الدنية،
استقبال الموت خير من استدباره،
الطعن في ثغر النحور ،أكرم منه في
األعجاز والظهور ،يا آل بكر قاتلوا فما
للمنايا من بد .ونشب القتال بعد رجز
ابنته:
صف
ويه ًا بني شيبان صفّ ًا بعد ّ
إن تهزموا يص ّبغوا فينا القلف
وتحضيض النساء بهذا الشكل
السافر في التعبير عن مصائرهن
في حال الهزيمة ،لم يسبق أن أقدمت
عليه عقائل العرب من قبل ،مايدل
على أن المعركة ،هي معركة فناء
لقبيلة بكر عموما في حال هزمت -
فقطع سبعمائة رجل من بني شيبان
أكمام مالبسهم من المناكب؛ لتخف
أيديهم بضرب السيوف ،فجالدوهم
لساعات ،حينها طلب قائد مقدمة
جيش الفرس ويدعى هامرز المبارزة،
فخرج إليه برد بن حارثة اليشكري،
فصرعه بالحال برد ،ثم حملت ميسرة
بكر وميمنتها وشدوا على قلب الجيش
وفيهم إياس بن قبيصة الطائي ،وولت
إياد منهزمة كما وعدتهم ،فانهزمت
الفرس واتبعتهم بكر تقتل وال تلتفت
إلى سلب وغنيمة .ويجمع المؤرخون
على أن الحرب في ذي قار دامت ستة
أيام متوالية ،وأنها وقعت بمولد رسول
اهلل  .وذكر عن النبي  لما ورد
أمامه حديث «ذي قار» وما كان من
هزيمة جيش كسرى أنه قال :هذا أول
يوم ينتصف به العرب من العجم ،وبي
نصروا.
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ِم َلح وطرائف
نصيحة السلطان

دخل أعرابي على الخليفة األموي هشام بن عبد الملك رضي اهلل عنه،
فسلم واقفا ،وقال له :يا أمير المؤمنين ،احفظ عني أربع كلمات فيهن صالح
ملكك واستقامة رعيتك.
فقال له هشام :هاتهن.
قال األعرابي :ال تعدن عدة ال تثق من نفسك بإنجازها.
قال هشام :هذه واحدة فهات الثانية.
قال األعرابي :اليغرنك المرتقى وإن كان سهال؛ إذا كان المنحدر وعرا.
قال هشام :هات الثالثة.
قال األعرابي :إن لألعمال جزاء فاتق العواقب.
قال هشام :هات الرابعة .
قال األعرابي :اعلم أن لألمور بغتات فكن على حذ .
فقال له هشام :نصحت فصدقت .سل حاجتك.
قال األعرابي :حاجتي أن ال تعطيني حتى أطلب .وغادره ،ولم ير في مجلسه
أبدا ،حسب الرواة .

العلم يؤتى

وجه أمير المؤمنين هارون الرشيد الى االمام مالك بن انس رضي اهلل
عنهما؛ ليأتيه ويحادثه ،فقال اإلمام لرسول الرشيد :إن العلم يؤتى .ولما
بلغ الرشيد رد اإلمام سار إلى منزله .وبعد السالم والترحيب جلس الرشيد
مسندا ظهره الى الجدار.
فقال اإلمام  :يا أمير المؤمنين ،من إجالل اهلل تعالى ،إجالل العلم.
فقام الرشيد وجلس بين يدي اإلمام ،وراح يسأله عما يشغله من المسائل.

صراحة حاكم

سأل زياد بن أبي سفيان أصحابه ذات يوم ،فقال لهم:
من أغبط الناس عيشا ؟
قالوا :األمير وصحبه.
قال :كال ..إن ألعواد المنبر لهيبة ،ولقرع لجام البريد لفزعة ،ولكن أغبط
الناس عيشا ،رجل له دار يجري عليه كراؤها ،وزوجة قد وافقته في كفاف من
عيشه ،ال يعرفنا وال نعرفه ،فإن عرفنا وعرفناه أفسدنا عليه آخرته ودنياه.

دين ودنيا

فصاحة األعراب

كان خالد بن صفوان أحد أعيان قريش ،ومن أكثرهم ماال .فقصد
البصرة للتجارة ،وبينما كان يتمشى في أسواقها شاهد جمهرة من الناس
فسأل عنهم ،فقيل له :يلتفون على إمرأة داللة للنساء .فأتاها وقال لها:
أريد امرأة.
قالت له الداللة :صفها لي.
قال :أريدها بكراً كثيب ،أو ثيباً كبكر ،حلوة من قريب ،فخمة من بعيد،
كانت في نعمة ،فاصابتها فاقة ،فمعها أدب النعمة وذل الحاجة ،وإذا
اجتمعنا كنا أهل دنيا ،واذا افترقنا كنا اهل آخرة.
قالت له :قد أصبتها لك.
قال :وأين هي ؟
قالت :في الجنة فاعمل لها.

قال األصمعي :كنت ذات يوم بجوار الحرم المكي ،أقرأ بصوت مسموع
في كتاب اهلل آية «والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا
نكاالً من اهلل ،واهلل غفور رحيم» ،فقاطعني أعرابي كان بجانبي ،قائ ً
ال:
كالم من هذا؟
فقلت له :ويلك إنه كالم اهلل.
قال :أعد ما قرأت.
فأعدت عليه
قال :ليس هذا بكالم اهلل.
يقول األصمعي حينها انتبهت أنني أخطأت ،فأعدت وصححت «واهلل
عزيز حكيم»
قال األعرابي :أصبت  ..هذا كالم اهلل.
فقلت له :أتقرأ القرآن يارجل؟
قال :ال
قلت .ومن أين علمت أنني أخطأت.
قال :ياهذا عز فحكم فقطع ،ولو غفر ورحم لما قطع.
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قال األصمعي لولده:
أال أدلك على خليل إن صحبته زانك ،وإن احتجت إليه مانك ،وإن استعنت
به أعانك.
قال  :نعم.
فقال له :عليك باألدب ،ثم األدب ،ثم األدب.

قال الشعبي:
ال تمنعوا العلم أهله فتأثموا ،وال تحدثوا به غير أهله فتأثموا.
وقال :اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين ،فإنهما آفة كل
مفتون.
وقال :العلم أكثر من عدد الشعر فخذ من كل شيء أحسنه.
وقال :لو أن رج ً
ال سافر من أقصى اليمن؛ لحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبل
ً
من عمره ،ما رأيت سفره ضائعا ،ولو سافر في طلب الدنيا أو الشهوات إلى
خارج هذا المسجد؛ لرأيت سفره عقوبة وضياعاً.

أبو مسلم الخوالني يقول:
عالم عاش بعلمه وعاش الناس معه .وعالم عاش بعلمه ،ولم يعش الناس
معه .وعالم عاش الناس بعلمه ،وأهلك نفسه.
ً
يريد القول :إن بعض العلماء يتقاضون أجرا مقابل تعليم الناس فيستفيدون
ويفيدون .والبعض األخر يحبسون علمهم عن الناس ،فال يستفيدون واليفيدون.
أما العالم الحقيقي فيعيش الناس بعلمه ،ويهلك نفسه فقراً ألنه اليتقاضى
أجراً عليه .فذاك عالم يتعلم ويعلم هلل وأجره بالجنة.

«العلم خير من المال؛ ألن المال تحرسه ،والعلم يحرسك .والمال تفنيه
النفقة ،والعلم يذكو على اإلنفاق .العلم حاكم ،والمال محكوم عليه».
علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه
قال ابن حزم األندلسي:
بحثت على طريق موصلة إلى طرد الهم ،فلم أجدها إال بالتوجه الى اهلل عز
وجل؛ بالعمل الى اآلخرة.

سئل الشعبي :من أين لك كل هذا العلم؟
فقال :ينبغي االعتماد والسير في البالد ،وصبر كصبر الجمال ،وبكور كبكور
الغراب.

عبد الملك بن مروان يوصي أوالده:
يابني تعلموا العلم ،فإن استغنيتم كان لكم كماالً ،وإن افتقرتم كان لكم ماالً.

يحيى بن خالد يوصي ابنه:
يا بني خذ من كل علم بحظ وافر ،فإنك إن لم تفعل جهلت ،وإن جهلت شيئا
عاديته ،وعزيز علي أن تعادي شيئا من العلم.
عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه يقول :زيادة العلم االبتغاء ،ودرك العلم
السؤال ،فتعلم ما جهلت ،واعمل بما تعلمت.
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تعايش الكلمات

عام التسامح يليق
باإلمارات وأهلها
التســامح قيمــة عظيمــة كبــرى ،أدركت
البشــرية أهميتها منذ فجــر التاريخ؛ ألنها
الوجــه اآلخــر لألنســنة ،التــي ال ميكــن
تعريفهــا إال مــن خــال املفهوم ،اإلنســان،
أي الكائــن االجتماعي ،الذي يحتاج اآلخر
ليــس لتأكيــد آدميتــه فقــط ،وإمنــا أيضــاً
لتأكيــد طبيعتــه االجتماعيــة ،التــي متيزه
عــن بقيــة الكائنــات .ما يعني أن اإلنســان
بحاجــة ماســة ألخيــه اإلنســان بالفطــرة،
وأنــه مضطــر للتنــازل له عن طريــق تبادل
االعتــراف باآلدميــة بــادئ ذي بــدء .ولكن
بقــدر مــا يتمــدن اإلنســان تــزداد حاجتــه
لآلخــر ،وتزداد حاجته للتنازل أكثر فأكثر؛
ألن قياس امل َ َدنية عملية مستحيلة من دون
اآلخر.
ولكــن مــع امل َ َدنيــة واحلداثــة يبــدأ األنا
بالتمايــز ،ويبدأ مع التمايز النزاع من أجل
االستحواذ والغلبة ،ومع النزاع يبدأ النزوع
إلــى اإلقصاء ،ثم الشــطب واإللغاء .لذلك
اشتغلت الفلســفات اإلنسانية على ترشيد
الســلوك اإلنســاني؛ منــذ فجــر التاريــخ،
وألنهــا لــم جتــدِ النفــع املطلــوب جــاءت
األديــان للقيام بهــذا الدور ،فاتفقت معظم
الشــرائع الســماوية على حقيقــة أن اآلخر
هو نظير لك باخللق؛ بأقل االعتبارات .ما
يقتضــي التســامح معه؛ بل التمــاس العذر
لــه .ومــع ذلــك تواصل جنوح اإلنســان إلى
العنــف والتوحــش بالتــوازي مــع تواصــل
احلداثــة واملدنيــة .وهــذا مــا جعــل كلمــة
تســامح بالعربية حتيل املعنى والداللة إلى
الســماحة واجلود ،بعكس التســامح مبعنى
( ،)Toleranceالتــي حتيــل إلــى حمــوالت
حديثة ،لها أبعادها األخالقية والسياسية،
والقانونيــة ،واالجتماعيــة ،وتعنــي بدقــة،
احتــرام اآلخــر املغايــر ،اآلخــر املختلــف؛
بعقيدتــه وعرقــه ولونــه وثقافتــه عمومــاً؛
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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خليفة مبارك الظاهري

أن التنوع واالختالف والتع ّدد ،هو
باعتبــار ّ
سنّة من سنن اخللق.
ولذلــك ال يــدرك قيمــة التســامح؛
ســوى احلكمــاء والعقــاء ،فيجتهــدون مــا
اســتطاعوا لالنتقــال بهــذه القيمــة إلــى
الســلوك اجلمعــي .ولكــن يف العصــور
احلديثــة يســتحيل حتقيــق ذلــك؛ مــن
دون قيــام الدولــة مبؤسســاتها القانونيــة
والدســتورية والتشــريعية .وهــو مــا أدركه
مبكــراً ،وقــام به على أحســن وجــه ،حكيم
العرب ،الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان،
مؤســس دولــة اإلمــارات العربيــة ،وبانــي
نهضتهــا التنموية واحلضارية واإلنســانية،
وعملت به القيادة الرشيدة من بعده؛ حتى
أصبحــت دولــة اإلمــارات اليــوم ،منوذجــاً
فذاً للتســامح والتعايش اإلنساني السعيد،
فض ً
ال عن كونها قبلة الباحثني عن الكرامة
واألمن واألمان؛ قبل الثروة والرفاهية.
ولهــذا ،مــن الطبيعــي أن يكــون قــرار
القيادة الرشــيدة ،باعتبــار العام الذي يلي
«عــام زايــد اخلير» بأنــه «عام التســامح»؛
لترســيخ وتعزيز ثقافة األنســنة ،واالرتقاء
مبفاهيمهــا إلــى معاييــر جديــدة ،تتناغم،
مــع طموحــات وتطلعات الدولة املشــروعة

بحجــز «املرتبــة األولــى» ،أســوة باملعاييــر
الدولية األخرى التي انتزعتها .وهو طموح
يليق باإلمارات وقيادتها وشعبها.
منتــدى تعزيــز الســلم يف املجتمعــات
املســلمة ،إذ يبــارك ويثمــن عاليــاً قــرار
القيــادة الرشــيدة ،ويهنــئ احلكومــة
واملجتمــع اإلماراتي ،إمنا هو يهنئ نفســه؛
كونــه بأهدافــه وبرامجــه واســتراتيجياته؛
بتوجيهــات راعــي املنتــدى ،ســمو الشــيخ
عبــداهلل بن زايــد آل نهيان وزير اخلارجية
والتعــاون الدولــي ،وقيــادة معالــي الشــيخ
عبــداهلل بن بيــه رئيس «مجلــس اإلمارات
لإلفتــاء الشــرعي» ،يتناغــم ويتفاعــل
ويتكامــل مــع ُهويــة وثقافة دولــة اإلمارات
العربيــة املتحــدة؛ بكل املعانــي احلضارية،
األخالقيــة والدينيــة واإلنســانية عمومــاً،
حســبما أرادهــا الوالــد املؤســس ،الشــيخ
زايد بن سلطان آل نهيان (طيب اهلل ثراه).
يليــق باإلمارات وأهلها «عام التســامح»،
وتليــق بقيادة الدولة أعراس األنســنة التي
حتتضنها على مدار العام .وإلى املزيد من
األنســنة وأعراســها الباذخــة ،التي نهديها
للبشــرية من أرض زايد اخلير ..يا فرسان
زايد.

