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االفتتاحية

«اإلمارات
واحة للخير
والتسامح
والتعايش
الحضاري
واإلنساني»

موطن روافد السلم العالمي
اإلمارات متيض قدماً عىل دروب
ترسيخ ثقافة التسامح وقيم السلم
تسجل دولــة اإلمــارات
مرة أخــرى
ّ
العربية املتحدة حضورها اإلنساني
الفاعل على ك ّل املستويات األخالقية
والــديــنــيــة ،حيث تــواصــل مشوارها
على دروب التسامح ،وتعزيز روافد
السلم الــعــاملــي؛ مبــشــاريــع تنوير ّية؛
بثقة طموحة واقتدار كفء .وأحدث
املــبــادرات اإلمــاراتــيــة اخلـ ّـاقــة ،هي
تشكيل «مجلس اإلمــــارات لإلفتاء
الشرعي» ،الذي جرى تشكيله بقرار
حــكــومــي ،أصــــدره مجلس الــــوزراء
اإلماراتي الشهر املاضي.
مي ـ ّثــل املــشــروع خــطــوة عقالنية
جديدة ،تضيفها القيادة الرشيدة إلى
النموذج اإلماراتي الف ّذ ،القائم على
فلسفة التعايش اإلنساني السعيد،
وترسيخ ثقافة التسامح ،وتعزيز قيم
السلم على املديني القريب والبعيد.
ذلــك أل ّن املجلس منوط بــه «ضبط
الفتوى الشرع ّية ،وتوحيد مرجعيتها،
وتنظيم شؤونها وآلــيــات إصــدارهــا
يف الــدولــة» ،حسب حيثيات القرار
احلكومي .ويطمح املشروع إلى خلق
من ــوذج لتفاعل الفتوى مــع الــواقــع،
وإنــشــاء جيل من املفتني الراسخني
يف دينهم وثوابته ،الواعيـن بعصرهم
ومتغيـراته؛ لتقدمي منــوذج إنساني
يحتذى به يف ديــار اإلســام والعالم
أجــمــع ،حسبما أكــد رئيس املجلس

العالمة املــقــاصــدي ،معالي الشيخ
عبداهلل بن بيه ،وهو ما يعتبـر نقلة
نوعية متقدمة ،تعزّز منظومة األمن
واألم ــان املجتمعي يف الــدولــة ،التي
ش ّيد قواعدها الصلبة القائد املؤسس
(املغفور له بإذن اهلل) الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ،على فلسفة الرحمة
القرآنية ،وهــدي محاسن األعمال
الــنــبــيــلــة ،وقــيــم «م ــك ــارم األخـ ــاق»
العربية األصيلة ،التي حتتضن احلوار
والتالقي والتآزر بني مك ّونات املجتمع؛
مبختلف ُهــويــاتــه العقدية واإلثنية
والعرقية ،الــذي يتش ّكل نسيجه يف
اإلمارات مما يزيد على مئتي جنسية.
مــا يعني أ ّن املجلس يش ّكل خطوة
متق ّدمة على طريق ترشيد اخلطاب
اإلسالمي املعاصر على مستوى دولة
اإلمــارات وعموم البلدان يف املنطقة
والعالم ،ليس لكونه يضبط الفتوى
ويحول دون سيولتها املتهافتة ،كما
هــو حــاصــل يف الــوقــت ال ــراه ــن يف
معظم الديار اإلسالمية فقطّ ،
وإنا
أل ّن املجلس يبدأ مهامه بقيادة الشيخ
املجدد عبداهلل بن بيه ،رئيس «منتدى
تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة»،
الذي ينهض مبشروع جتديد اخلطاب
اإلس ــام ــي بـــــر ّمــتــه ،عــلــى قاعدتي
تصحيح املــفــاهــيــم وتــأصــيــل ثقافة
السلم يف اإلســام؛ بغرض استعادة

البعد اإلنساني يف اخلطاب اإلسالمي
املــعــاصــر ،واســتــعــادة ثقافة «مــكــارم
األخـــــاق» يف الشخصية العربية
واإلسالمية.
لقد أعــرب معالي الشيخ ابن بيه
عــن أمله يف تصريح رســمــي ،عقب
قــرار التكليف؛ يف أن يسهم املجلس
يف حتقيق رؤية دولة اإلمــارات ،التي
تقوم على قيم العدل واحلوار وترسيخ
ثقافة التسامح وتعزيز السلم العاملي.
معتبـراً أ ّن ه ــذه القيم أصيلة يف
املجتمع اإلماراتي؛ منذ نشأة الدولة
على يد الشيخ زايــد بن سلطان آل
مؤسسي دولــة
نهيان ،وإخــوانــه مــن ّ
اإلمارات العربية املتحدة.
إذاً ،النموذج اإلمــاراتــي الف ّذ هو
«واح ــة للخير والتسامح والتعايش
احلضاري واإلنساني»؛ بتعبير صاحب
السمو الشيخ محمد بــن زاي ــد آل
نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد
األعلى للقوات املسلّحة .وهو منوذج
متعال يف إنسانيته بإباء ،شاخص يف
ٍ
حضوره الفاعل بخيالء أمــام عيون
الــعــالــم؛ بأبهى جتلياته األخالقية
والــديــنــيــة ،وأزه ــى دالالت ــه املعرفية
يتجسد على
واإلنسانية؛ أل ّنه منوذج
ّ
أرض الواقع برؤى عقالنية ،وخطط
علمية ،وبرامج ومؤسسات نهضوية
فاعلة على ك ّل املستويات الثقافية.
ما يعني أيــضـاً ،أ ّنــه مشروع تنموي
وإنــســانــي بامتياز ..مــشــروع مفتوح
على فلسفة احلــوار وتالقح األفكار،
مــن أجــل حتقيق النماء واالزدهـــار،

وتأسيس مداميك علمية راسخة،
تؤسس للنهوض احلضاري الشامل،
ّ
ليس لدولة اإلمــارات فحسبّ ،
وإنا
لدول املنطقة والعالم أجمع.
وعــلــيــه ..جتـــ ّدد أســـرة «تــعــايــش»
م ـ ّرة أخ ــرى ،دعوتها جلميع النخب
العربية؛ مبختلف تياراتها اإلسالمية
والليبـرالية ،العقالنية أو العلمانية..
مــدعــوون جميعاً؛ من دون استثناء؛
لــانــخــراط يف ورشــة احلـــوار ،حول
ما نس ّميه شروط استعادة إنسانيتنا
املختطفة أو املغ ّيبة كــرهـاً؛ بسطوة
يؤسس
الغلو والــتــطــرف ،ال ــذي لــم ّ
يوماً لغير ثقافة الكراهية واألحقاد،
التي تتجلّى باإلرهاب األســود ،الذي
نكاد نــراه ك ّل يــوم؛ يف غير بقعة من
الــديــار اإلسالمية والــعــالــم ..تعالوا
نــتــحــاور حــول ك ـ ّل مــا يجعل حياتنا
أسهل وأفضل وأجمل ..تعالوا نشحذ
الهِ مم؛ استعداداً للمشاركة الندية
الفاعلة يف عــمــارة األرض باخلير
واجلمال واملس ّرة ،كما أراد اهلل لنا أن
نكون؛ باعتبار اإلنسان (أبونا آدم عليه
الــســام) خليفته يف األرض ،فنحن
الورثة ،ويليق بنا أن:

ن ـ ـ ْب ـ ـنـ ــي ك ـ ـمـ ــا ك ـ ــان ـ ــت أوائ ـ ـ ُل ـ ـنـ ــا
َتـ ْبـنـ ــي و َنــفْ ـعــل م ـثـ َـل مــا َفـ َعـ ُلــوا

حسب قــول املــتــو ّكــل الكناني؛ إذ ال
نريد أن نكون شهود زور يف الرقصة
احلضارية املعاصرة ،كما أ ّننا ال نريد
أن نكون مج ّرد مستهلكني للمنجزات
احلضارية.
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مجـلـس اإلفـتــاء خـطــوة إمــاراتـيــــة جـــــــديدة عىل طريق تعزيز السلم العاملي

المجلس يعزز نهج السلم ويرسخ قيــــــم التسـامح والتعـايش في اإلمارات

أكــد معالي الشيخ عـبــداهلل بــن بيه رئـيــس «مجلس اإلم ــارات لإلفتاء
الشرعي» أنّ قــرار القيادة الرشيدة يف دولــة اإلم ــارات؛ بتشكيل مجلس
اإلفـتــاء يشكّ ل خطوة جــديــدة يف إطــار نهج التسامح وفلسفة التعايش
مؤسس الدولة (املغفور له بإذن اهلل)
السعيد ،الذي وضع لبناته األولــى ّ
املؤسسون األوائــل من حكام
الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان ،وإخــوانــه ّ
اإلمـ ــارات .معتبر ًا أنّ الـقــرار يــواجــه انـحــراف مـســار الـفـتــوى ،ال ــذي صار
مبثابة سالح للمتطرفني وحملة الفكر املأزوم؛ بكلّ أطيافه ومتظهراته..
سالح استباح األديان وجنى على اإلنسان ،فاصطلت بناره كليات الشريعة،
واجتثت به جزئياتها ومفاهيمها ،وانبتّت نصوصها عن سياقاتها.
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ولفت معالي الشيخ ابــن بيه إلى
ملحاً إحلاحاً
أ ّن الواقع اليوم يبدو ّ
ال ينتظر تنظي َر املنظرين وال تأصيلَ
املؤصلني ،واقــع معقد يف تركيبته،
ويف إكراهاته ،ويف تقلباته وتغ ّيراته،
وهــو مــا يلزم الــدولــة يف املجتمعات
املسلمة أن تستعمل نفس السالح
يف مواجهتها املباشرة وغير املباشرة
للتط ّرف ،ويف تدخالتها العالجية
والــوقــائــيــة االستباقية ضــ ّد ثقافة
العنف والكراهية واإلرهاب ،وحتصني
املجتمع بفتاوى رصينة ضد الفتاوى
املــارقــة الــتــي تفضي إل ــى املفاسد
دون املصالح ،وتغذي نيران احلرب
املجنونة بدل السلم بيئة ك ّل احلقوق،
ومظلّة لك ّل مكونات املجتمع.

جاء ذلك يف مؤمتر صحايف عقد
يف فندق «سانت ريجيـز» يف أبوظبي؛
بــحــضــور رئــيــس «مــجــلــس اإلمـ ــارات
لــإفــتــاء الــشــرعــي» مــعــالــي الشيخ
عبداهلل بن بيه؛ ومشاركة الدكتور
محمد مطر الكعبي رئــيــس الهيئة
العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف،
وحضور أعضاء املجلس :الشيخ عمر
الدرعي ،والشيخ أحمد عبد العزيز
احلداد ،والشيخ سالم محمد الدوبي،
وشما يوسف الــظــاهــري ،وإبراهيم
عبيد آل علي ،وعبداهلل محمد أحمد
األنــصــاري ،وأحمد محمد الشحي،
وحمزة يوسف ،وأماني برهان الدين.
وق ــال الشيخ ابــن بــيــه :إ ّن قــرار
مجلس الــــوزراء يف دول ــة اإلمـــارات

العربية املتحدة ،الذي ش ّكل «مجلس
اإلمارات لإلفتاء الشرعي» ،يأتي يف
عام زايد ،عام الوفاء؛ ملنهج التسامح
واالعتدال واحلكمة ،يف سياق حتقيق
غاية ضبط الفتوى ومأسستها؛ ليم ّثل
مــع غيره مــن املؤسسات يف الدولة
سياجاً وحصناً من الفتاوى املارقة،
والتيارات اله ّدامة التي ته ّدد األمن
الروحي والسلم األهلي واالجتماعي
واإلقــلــيــمــي بــل وال ــدول ــي ،وال يقف
هــذا املجلس عند هــذه الــغــايــة ،بل
سيكون معلماً وملهماً ليس فقط
للعلماء املفتني يف هذه الدولة الكرمية
املباركة ،ولكن لنظرائهم وزمالئهم،
واملجالس والهيئات األخرى يف العالم
اإلسالمي التي سيكون محاوراً لها،
ـص على ذلك
ومــشــاركـاً معها كما نـ ّ
القانون التأسيسي.
وأضــــاف الــشــيــخ اب ــن بــيــه :فقد
كــانــت دولــــة اإلمــــــارات ســبــاقــة يف
تنظيم مراكز الفتوى لتق ّدم اخلدمة
الدينية للمواطن واملــقــيــم إرشـــاداً
وهداية وتوجيهاً ونصحاً حيث ينشر
املــفــتــون ،وهــو سعي محمود وجهد
مشهود ،وهــو ما يت ّوج اليوم بإنشاء
«مجلس اإلمــارات لإلفتاء الشرعي»
لرفع مستوى الرعاية والعناية التي
توليها دولتنا حرسها اهلل لهذا القطاع
احلساس دينياً ووطنياً ،وذلك للتأكيد
ّ
على االختصاص احلصري يف إصدار
الفتاوى العامة الشرعية ملجلسكم هذا
الــذي أنيط به أيضاً ضبط الفتوى
الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم
مسؤوليتها وتأهيل املفتني وتدربيهم.
وقـــال الــشــيــخ اب ــن بــيــه مخاطباً
أعــضــاء املــجــلــس :إ ّنــهــا صالحيات
يــشــرف مجلسكم املــو ّقــر أن تناط
بعهدته ،وأن يكون مح ّل ثقة قيادة
دولتنا  -وعلى رأسها رئيس الدولة

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
حفظه اهلل ونائبه صــاحــب السمو
الشيخ محمد بــن راش ــد آل مكتوم
نائب رئيس الــدولــة ،رئيس مجلس
الــوزراء ،حاكم دبي ،وصاحب السمو
الــشــيــخ محمد بــن زايـــد ول ــي عهد
أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات
املسلحة ،وسائر شيوخ اإلمارات.
الفتوى وفقه الواقع

وأوضــح الشيخ ابــن بيه أ ّن مهمة
الــفــتــوى تنزيل أحــكــام الــشــرع على
واقــع املكلفني ،ولــذلــك فهي ترتبط
بحياة الناس ومعايشهم ،ومصاحلهم
يف العاجل واآلجـــل .مــا يحتم على
املفتي مراعاة مقاصد الشارع .وهو

ما قام به املفتون؛ منذ العهد النبوي،
والصحابة رضي اهلل عنهم ،وخاصة
اخلــلــفــاء ال ــراش ــدي ــن ال ــذي ــن كــانــوا
يحقّقون مناطات النوازل بناء على
الواقع ،وتبعاً لظروف تغ ّيرت وأحوال
تط ّورت.
الواقع والفتوى

وقال الشيخ ابن بيه :إ ّن املطلوب
مــن املفتي هــو معرفة الــواقــع بكل
تفاصيله ،وليس الواقع مبعنى اللحظة
احلاضرة ،ولكنه الواقع الــذي يعني
وأسس
املاضي الذي أفرز احلاضر ّ
له ،والــذي من دون تص ّوره ال ميكن
تص ّور حاضر ،هو امتداد له وحلقة
من سلسلة أحداثه وإحداثياته .غير

مجلس اإلفتاء يغني
التفاعل الحضاري
كل ما هو
يف ّ
مشرتك إنساين نبيل
انحراف الفتوى
سالح استباح األديان
مر األوطان وجنى
ود ّ
عىل اإلنسان
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دروب السالم  ..من أبوظبي تبدأ
أ ّن ذلك لن يكون كافياً دون استشراف
تتوجه إليه تداعيات احلياة
مستقبل ّ
وتــفــاعــات املــجــتــمــعــات ،وذلـــك ما
نس ّميه بالتو ّقع.
وأوضح الشيخ ابن بيه أ ّن الواقع
الــذي يبحث عنه الفقيه هــو الــذي
يحقّق الــعــاقــة بــن األحــكــام وبني
الــوجــود املشخص ،لتكون كينونتُها
حاق ًة فيه ،أي ثابتة ثبوتاً حقيقياً،
يتيح تنزيل خطاب الشارع على هذا
الــوجــود ســواء كــان جزئياً أو كلياً،
فــردي ـاً أو جماعياً ،وذل ــك يفترض
مراحل تبدأ من ثبوت حكم موصوف
لتنزيله على واقع مشخص معروف.
واعتبـر الشيخ ابن بيه أ ّن الواقع هو
اإلنسان فــرداً ومجتمعاً ،ولهذا فإنَّ
املناط ال يتحقّق إال باإلنسان ،ومن
خــال اإلنــســان نفسه ،فهو احملقّق
األ ّول واألخير ،أل ّنه الفاعل واحملل.
وهذا يعني أ ّن عالقة الفتوى بنوازل
الواقع تنبع من كونها «املؤطر القانوني
للنشاط االجتماعي واالقتصادي» كما
يقول جاك بيرك؛ باعتبارها تتعلق بـ
«مشكلة عقائدية أو أخالقية يصطدم
بها املسلم يف حياته اليومية ،فيحاول
أن يجد لها ح ً
ال يتالءم وقيم املجتمع
بــنــاء على قــواعــد شــرعــيــة» ،حسب
عبارة روجي إدريس.
والحظ الشيخ ابن بيه أ ّن العوملة
أنتجت واقعاً جديداً معقداً ،فرض
نفسه على الــدول واملجتمع واألسرة
والتعليم ،والسياسة واالقتصاد؛ بصور
مغايرة للصور التي نزلت فيها األحكام
اجلزئية .ما يعني أ ّنه ليس أمام املفتي
سوى فهم الواقع بتركيبته ومتغيراته
وإكراهاته ،املرتبط بتركيبة الكينونة
البشرية يف سعتها وضيقها ،ورخائها
وقــتــرهــا ،وضــروراتــهــا وحــاجــاتــهــا،
وتطوراتها وسيروراتها .ويتعني على
املفتي احلرص على تطابق كامل بني
األحكام الشرعية وتفاصيل الواقع،
بحيث ال يقع إهمال أي عنصر له
تأثير من قريب أو بعيد يف الواقع
وبني الدليل الشرعي .والتدقيق يف
الدليل بشقيه الكلي واجلزئي ،ويف
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الوسطية يف
الفتوى تق ّدم
اإلسالم بصورة
حضارية صحيحة
بعيدا ً عن املبالغة
واملغاالة

الشيخ ابن بيه
يرسم مهام
مجلس اإلفتاء
ويحدد مواصفات
ورشوط املفتي

الــواقــع واملــتــوقــع بتقلباته وغلباته،
واألث ــر احملتمل للحكم يف صالحه
وفساده ،بحيث لو تنزل بالفعل كان
محموداً ،جار على مقاصد الشريعة،
حسب عبارة الشاطبي.
وحتــدث رئيس«مجلس اإلمــارات
لــإفــتــاء الــشــرعــي» مــعــالــي الشيخ
عــبــداهلل ابــن بيه عــن الــعــاقــة بني
الواقع والفتوى ،وكيف يتع ّرف املفتي
على الــواقــع ،فــقــال :إ ّن املجتهد أو
املفتي يتوسط بني النص وبني الواقع،
ف ــإذا كــان احلــك ـ ُم يُــعــرف مــن خالل
الــنــصــوص الشرعية ومــا يستنبط
منها ،فإ ّن الواقع بحاجة إلى ُمع ِّرفات
وهي املوازين اخلمسة عند الغزالي
يف كــتــابــه «أسـ ــاس الــقــيــاس» ،وقــد
جعلها مــعــيــاراً للتحقّق مــن الــواقــع
املؤثر يف األحــكــام ،وميكن تسميتها
مبسالك التحقيق ،وهــي :اللغوية،
والــعــرفــيــة ،واحلــســيــة ،والــعــقــلــيــة،
والطبيعية .وميكن أن نضيف إليها
ميزا َن املصالح واملفاسد ،والنظر يف
املآاالت ،واعتبار احلاجات يف إباحة

املمنوعات؛ كاعتبار الــضــرورات يف
إبــاحــة احملــظــورات ،كما يــقــول ابن
َ
املسالك
العربي .موضحاً أ ّن هــذه
تشرح الواقع وتفسره ،وهي مبنزلة
الــقــول الــشــارح عند املناطقة ،وإذا
اعتبـرنا املصالح واملفاسد من حيث
إدرا ُكــهــا بالعقل داخــلـ ًة يف العقلية،
ِ
االكتشافات العلمي َة راجع ًة
واعتبرنا
إلى الطبيعية ،وهي العلوم الطبية أو
طبيعة األشياء ،كان هذا امليزان حاوياً
بل حــاصــراً ألدوات حتقيق املناط،
ال ــذي يعمل يف ثــاثــة مــجــاالت :يف
األشخاص ،ويف األنواع ،ويف األحوال،
وهو بذلك يعتبـر االجتهاد الثالث إلى
جــانــب االجــتــهــاد يف دالالت ألفاظ
الــنــصــوص ،واالجــتــهــاد يف املصالح
واملفاسد املتعلق باملعاني واملقاصد،
فهو نظر يف طبيعة التكليف ،ويف
أح ــوال املكلفني مجتمعاً وأفـ ــراداً،
فيكون يف الذوات والصفات واملعاني،
فهو مجمع العزائم ومنبع الرخص...
هو حكم على األفعال ،وعلى األشياء
وهو املبـرهن على دميومة الشريعة

وصلوحيتها لكل زمان ومكان.
الوسطية يف الفتوى

ت ــن ــاول الــشــيــخ ابـــن بــيــه مفهوم
الوسطية يف الفتوى فقال :إذا كان
االعتدال محبباً لإلنسان كلّه ،فإ ّنه
بالنسبة لنا نحن املسلمني ويف دولة
اإلمــارات يعني الوسطية النابعة من
تعاليم اإلســـام ودعــوتــه باحلكمة
واملوعظة ،تلك الوسطية التي تق ّدم
اإلس ــام كما هــو يف قيمه وتفاعله
الــبــنــاء مــع احلــضــارات األخـــرى يف
مــا هــو إنساني مشترك عــام ،فهي
امليزان الشرعي الذي ال إفراط فيه
وال تفريط ،هو نبذ املبالغة واملغاالة.
مــا يعني أ ّن الوسطية هــي املــيــزان
واملوازنة والتوازن بيـن الثبات والتغ ّيـر
بني احلركة والسكون ،هي التي تأخذ
بالعزائم دون التجايف عن الرخص يف
مواطنها .وهــي التي تطبق الثوابت
دون إهمال للمتغ ّيرات ،تتعامل مع
حتقيق املناط يف األشخاص واألنواع،
الكلي واجلــزئـ ّـي،
وهــي املقارنة بني
ّ

وامل ــوازن ــة بــن املــقــاصــد وال ــف ــروع،
والربط بني النصوص وبني معتبرات
املصالح يف الفتاوى.
وأكد الشيخ ابن بيه أ ّن الوسطية
تقضي مــراعــاة مسألتيـن؛ األولــى:
أن يكون املفتـي نــاظــراً يف املــآالت
فرب مصلحة
متطلعاً إلى املتوق ّعاتّ ،
يدركها ببادئ الرأي يف فتوى تنقلب
إلى مفسدة يف عاقبتها .ولهذا يقول
الشاطبي« :النظر يف مآالت األفعال
معتبر مقصود شرعاً».
الثانية :أن يكون عارفاً بتوازنات
املصالح واملفاسد وتــوازنــات األد ّلــة
مــرتــكــب ـاً أخـــف الــضــرريــن وأهـــون
الشرين مراعياً أصلح املصلحتيـن
وخيـر الـخيـرين .وهــذه التوازنات
ت ــراع ــي يف ال ــت ــع ــارض ب ــن الــكــلــي
واجلــزئــي فــيــقـ ّدم األول غــالــبـاً ويف
تعارض األدلة وهو املسمـى بالتعادل
والتـراجيح يف أصول الفقه.
كما حتـ ـ ّدث الشيخ ابــن بيه عن
مواصفات ومؤهالت املفتـي مق ّدماً
عنصر الــعــلــم؛ أل ّن «مــن ال يَعلم ال

املطلوب من
املفتي معرفة
الواقع بكل
تفاصيله وقراءة
املايض السترشاف
املستقبل

ليس أمام املفتي
سوى فهم الواقع
املعومل ومواكبة
تأثرياته يف األرسة
واملجتمع

بي» .يلي ذلك
يتبي ال يُ ِّ
يُ ْعلِم ومن لم َّ
«معرفة الواقع بجميع تفاصيله؛ لتكون
الفتوى مطابقة له» ،ث ّم «القدرة على
تقدير تأثيـر الفتوى على املستفتـي
وغيره يف احلاضر واملستقبل؛ بحيث
يقدر املصالح واملفاسد التي قد تنشأ
عن الفتوى والنتائج واملآالت تقديراً
سليماً .وأخيراً االتصاف بالصفات
الشخصية العاصمة من االنحراف؛
كالديانة الوازعة والعدالة املتم ِّكنة
والرزانة واحلصافة.
كما تناول الشيخ ابن بيه موضوع
«تصنيف القضايا النازلة» ،فالحظ
أنه ميكن ترتيبها يف مرحلتني :قضايا
(أ) :وهــي قضايا فــروض الكفايات
وبخاصة السلطانية عند الفقهاء:
كقضايا اجلــهــاد واحلـ ــرب والسلم
وأنظمة احلكم والتكفير والعالقات
واملعاهدات الدولية ،وهــو ما س ّماه
ســيــدي زروق «األمـ ــور اجلمهورية»
وهذه ال يفتي فيها إال اجلهات املكلّفة
من قبل الدولة بالفتوى ملا قد يترتب
على ذلك من املفاسد وتـهديد السلم
يف املجتمعات املختلفة.
قضايا (ب) :القضايا املعروفة
التي يحتاجها الفرد ك ّل فرد ويعلمها
أكثر الناس أل ّنها مما علم من الدين
ض ــرورة كالصالة والــصــوم والــزكــاة
واحلج واملواريث.
أما مسألة «معاجلة الفتوى» فأ ّكد
الشيخ ابن بيه أ ّن احلكم يف القضايا
إما أن يكون ثابتاً بنص قطعي الثبوت
والداللة ،منطبق على الواقعة انطباقاً
ال مرية فيه ،كأحكام الصالة والصوم.
وإمــا أن يكون يف القضايا اجلديدة
بالنوع حتى ولو كانت قدمية باجلنس،
فهذه حتتاج إلى معاجلة يُولَد فيها
ـاض ليس باليسيـر
احلكم بعد مــخـ ٍ
ٍ
مبحطات عــديــدةٍ  ،جنملها يف
وميــر
مرحلتني أساسيتني:
تشخيص املسألة
 املرحلة األولى:ُ
كانت
املعروضة مِ ْن حيثُ الواقع ،فإذا ْ
َعقْداً يكون ذلك بالتع ّرف على مك ّوناته
وعناصره وشروطه .وإذا كان األمر
يتعلّق ٍ
بذات مع ّينة إلصدار حكم عليها
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دروب السالم  ..من أبوظبي تبدأ
كلمة د .محمد مطر الكعبي
توجه سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون
اإلسالمية واألوقاف بأسمى آيات الوفاء والوالء إلى صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه اهلل) ،وصاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي ،وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي،
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة ،وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام
مؤسس دولتنا الشيخ زايد بن
اإلمارات .راجي ًا أن يتغمد اهلل بواسع رحمته ّ
سلطان آل نهيان وإخوانه اآلباء املؤسسني.

وقال الكعبي :إ ّن قرار مجلس الوزراء املو ّقر بإنشاء «مجلس اإلمارات لإلفتاء
الشرعي» ،يشكّل خطوة مباركة ،تتوّج اجلهود الكبيرة التي تبذلها حكومتنا
الرشيدة لتطوير اخلطاب الديني ،وترسيخ قيم التسامح والتعايش واالعتدال
وتعزيز مرجعية اإلفتاء الرسمي يف املجتمع اإلماراتي ،وحتصني فكر األجيال
من اختراقات املتطرفني واإلرهابيني ،وإعادة الصورة احلضارية الناصعة للدين
اإلسالمي احلنيف.
وأضاف :فعلى مدى السنوات السابقة ّ
مت تأسيس املركز الرسمي لإلفتاء
بدولة اإلمارات العربية املتحدة لتوفير مرجعية شرعية معتمدة من أهل العلم
املوثوق بهم املؤهلني يف اإلفتاء من الذكور واإلناث ،الذين يرسخّ ون االعتدال
يف املجتمع عبر منهجية اإلفتاء اجلماعي ،وفتحت قنوات التواصل املباشر
بني املجتمع بك ّل شرائحه مع أهل العلم واالختصاص لتوجيهه نحو التصرف
الصحيح ،يف مجال العبادات واملعامالت واألسرة واألحوال الشخصية ،والشباب

كالنقود الورقية ،فإنَّ الباحثَ يجب أن
يتع َّرض إلى تاريخ العمالت ،ووظيفتِها
يف الــتــداول والتعامل والتبادل ،وما
اعتراها على مـ ّر التاريخ من تطور
يتعلّق بذات النقد ،ك َم ْعدِ ٍن نفيس إلى
فلوس ،أو يتعلّق بعالقته بالسلطة وهي
ٍ
بالسلَع واخلدمات،
جه ُة اإلصدار أو ّ
وهذه هي مرحلة التكييف والتوصيف
التي ال تن َأ كثيـراً عن «حتقيق املناط»
عند األصوليني؛ أل ّنــه تطبيق قاعدةٍ
متفق عليها على واقـ ٍـع مع ّي ٍـن أو يف
ٍ
جــزئــيـ ٍـة مــن آحـ ــادِ ص ــورِ ه ــا .وهــذه
املرحلة ال غنى عنها للفقيه فإ ّن احلكم
على الشيء فر ٌع عن تصوره ،وبدون
هذا التصور والتصوير ميكن أَ ْن يكو َن
صائب؛ أل ّنه لم يصادف
احلك ُم غي َر
ٍ
مح ً
ال .وتـــزدا ُد أهمية هــذه املرحلة
عندما ندرك تعقُّد العقود املعاصرة
وانبناءها على عناصر لم تكن موجود ًة
يف العقود املعروفة لدى الفقهاء مِ ْن
بــيـ ٍـع وس ـلَــم وإجـ ــارة وكـ ــراءٍ وقِ ــراض
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ٍ
وكفالة
و َقـ ـ ْرض ومــســاقــاةٍ ومــزارعـ ٍـة
ٍ
ووكالة إلى آخرها .فهنا يتوقف الفقي ُه
فتر ًة من الوقت للتعرف على مكونات
العقد ور ّده إلى عناصرِ ه األولى لتقرير
ٍ
شرط
طبيعته ،وهل هو مشتم ُل على
يــنــايف س ـ َـن الــعــقــود املــجــمــع عليها
واملختلف فيها .ومن الواضح أ ّن عملية
التشخيص يف معظمها تستدعي من
الفقيه رجوعاً إلى بيئات هذه العقود
وأصــول التعامل عند أهلها قبل أَ ْن
يزنَها مبيزانِ الشرع.
وأعتق ُد أنَّ اخلــاف بني أعضاء
ٍ
جملة من املسائل
املجامع الفقهية يف
ـاوت بــن الباحثني يف
يــرجـ ُع إلــى تــفـ ُ
قضية التص ُور والتشخيص أكث َر مما
ٍ
اختالف يف فهم النُّصوص
يرجع إلى
ً
ٌ
الفقهية ،إذا فاخلالف هو خالف يف
عالقة املسألة بتلك النصوص تبعاً
للزاوية التي ينظر إليها الفقيه مِ ْن
خاللها.
أما املرحلة الثانية – والكالم أيضاً
ملعالي الشيخ عبداهلل بن بيه  -فهي

َم ْرحل ُة املعاجلة الفقهية إلصدار ُح ْكم
َشـ ْرعــي .وهــذه املرحلة الثانية فيها
نص
صعوبة كبيـرةٌ تبدأ بالبحث ع ْن ّ
يف املسألة أو ظاهر يقتضيها أو عموم
يشملها أو مفهوم موافقة أو مخالفة
أو داللــةِ اقتضاءٍ أو إشــارة .فــإذا لم
ـص مِ ــ ْن كتاب أو
يــرد بخصوصها نـ ّ
سن ٍَة مبعنى من املعاني املشار إليها،
وال ق ــو ٌل إلم ــام مــن أئــمــةِ املسلمني
املقتدى بهم ،فإ ّن الباحث يلجأُ إلى
األشباه والنظائر إ ْن
ْ
كانت لها أشباهٌ
انتفت
ونظائر ،حملاولة القياس إذا
ْ
ـرت شـ ُ
قيام
موان ُعه وتــوفـ ْ
ـروطــه مِ ـ ْن ِ
أصل منصوص عليه أو مجمع عليه،
ٍ
غير مخصوص بحكم وال معدول به
ٍ
جامعة بني
عن القياس ،ووجود علّ ٍة
األصل وال َف ْرع منصوصة أو مستنبطة
بشروطها من انضباط وظهور سامل ًة
من القوادح.
ـذرت هــذه الضوابط فإن
فــإذا تــعـ ْ
ـاس العلّة
القياس ال يــصـ ُحّ ،ألن قــيـ َ
َ
فرع له أص ٌل بالنوع أو
يف
ن
يكو
إمنا
ُ
ٍ
اجلنس وال يصح إال بعد «ثبوت احلكم

ـاص»،
يف محل منصوص بــاســم خ ـ ٍ
كما يقول عالء الدين شمس النظر
السمرقندي.
عند تعذر القياس فــإن الباحثَ
قد يلجأ إلــى بعض األدل ــة املختلف
فيها كاملصالح املرسلة عند مالك
وهي أهم دليل يُ ْعتَ َمد عليه يف معركة
التحليل والتحرمي ،حيث يكتفي الفقي ُه
يحص َل
باملناسب ُة التي معناها أن
ُ
عــلــى تــرتــيــب احلــكــم عــلــى الــوصــف
مصلحة مِ ـ ْن نوع املصالح التي يهت ُّم
الــشــار ُع بجلبها ،أو درءُ مفسدةٍ من
نوع املفاسد التي يهتم الشارع بدرئها،
ِ
ولكن الباحث عليه أن يلتـزم هنا أيضاً
جمل ًة من الضوابط ،منها:
 أن تكون هذه املصلـحة يف خدمةِ
مقص ٍد من مقاصد الشريعة الثالثة
ِ
املقصد الــضــروري والـحاجي
وهــي:
والتحسيني ،وال يعتبر أكثر األصوليني
ـص ــد الــــضــــروري خــافــاً
إال امل ــق ـ ِ
للشاطبي.
 أما الضابط الثاني :فهو أن التكون املصلحة ملغاة.

وفتاوى النساء اخلاصة .كما قامت جهات محلية عديدة معنية بالفتوى
بجهود مماثلة للمساهمة يف استقرار املجتمع وازدهاره ،مع االلتزام بنهج
االعتدال املبني على األدلة النقلية والعقلية ،والتيسير يف الفتاوى والبعد
عن التش ّدد والفتاوى الشا ّذة ،وجتنّب اخلــوض يف اخلالفات املذهبية
والطائفية.
وقــال الكعبي :بفضل اهلل تعالى انطلق «مجلس اإلم ــارات لإلفتاء
الشرعي» من العاصمة أبوظبي يف مسيرته الرائدة بتشكيله امليمون من
عدد من ذوي اخلبرة والتخصص يف العلوم الشرعية اإلسالمية ممن
يتمتعون بالكفاءة والدراية والسمعة احلميدة؛ مما أعطى املجلس العمق
العلمي ،والبعد العاملي ،والهوية الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة
ومكانتها الرائدة على الساحــــة الدوليـــــة؛ فقد حظي املجلس برئـــاسة
معـــــالي الـعــــالمــة الشيـخ عبد اهلل بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم،
رئيس مركز املوطأ ،الذي جمع يف شخصيته الفهم العميق لالجتهادات
الفقهية السابقة ،والتحوالت الفكرية واأليديولوجية املعاصرة ،مما جعلت
أطروحاته التنويرية تلقى قبوالً عاملياً واسع النطاق من أقطاب الديانات
ومراكز السياسات ،كما يض ّم املجلس يف عضويته نخبة من العلماء
واخلبراء يف مجاالت شتى من جميع إمارات الدولة إضافة إلى عدد من
اخلبراء الدوليني.
وختم الكعبي كلمته :هذا بدوره سيعزز مكانة املجلس على الصعيدين؛
الوطني والدولي ،والتعاون والتنسيق مع هيئات الفتوى الرسمية يف العالم
اإلسالمي واملراكز اإلسالمية املعنية بإصدار الفتاوى للجاليات اإلسالمية،
والعمل على تأهيل مفتني يستطيعون استيعاب الواقع وإدراك تغيراته
واستشراف مستقبله.

 والــضــابــط الــثــالــث :أن تكونعامة قطعي ًة كما يــراه الغزالي يف
«املــســتــصــفــى» أ ْو ظــنــيــة كــمــا ي ــراه
الشاطبي- ،وه ــو ال ــذي ذهــب إليه
الــغــزالــي يف «شــفــاء الــعــلــيــل» -وقد
يلجأ الباحث إلى قاعدة س ّد الذرائع
والنظر إلى املآالت.».
وأضاف الشيخ ابن بيه :إ ّن إهمال
هذه املنهجية إفراطاً أو تفريطاً أو
اإلخال َل بها يؤدي إلى أخالل كبيرة،
توقع أحياناً يف تضييق شديد وحرج
لعدم اقتدار املتعاطي على فتح األبواب
السبُلِ املوصلة إلــى مقاصد
وولــوج ُّ
الشرع وامليسرة على اخللق ،ويف نفس
الوقت املنضبطة بضوابط االستنباط،
وأشــار معالي الشيخ إلى أنَّ الفتوى
ال يحسنها كثير من الناس يف بعض
القضايا ،لوجوب النظر يف وقت واحد
إلى عناصر متعددة إلدمـاج كل واحد
منها باآلخر ،أو استبعاده إذا لم تُر
ضــرورة لذلك ،أو مراعاته مبقدار،
بدءاً مبنشأ النازلة وهي الواقعة ومـا

يحيطها من ظروف ومالبسات ،إذ إنَّ
اختالف جزئية بسيطة يف مالبسات
الواقعة قد يؤثر يف مسار الفتوى.
موازين الفتوى

وقــال الشيخ ابــن بيه :إ ّن املفتي
يحتاج إلى موازين؛ لضبط التجاذبات
التي تعرض له أثناء النظر يف النوازل
بــن األم ــر والــنــهــي ،وب ــن املقاصد
والــوســائــل ،وب ــن الكلي واجلــزئــي،
ونذكر من بني هذه املوازين:
 .1ميزان األوامر والنواهي ،فاألوامر
والنواهي ليست على وزان واحد ،بل
هي مرتبطة بكل مرتبة من مراتب
املقاصد الثالث ،أي :الضروريات،
واحلاجيات ،والتحسينيات ،وبالتالي
فالفروع عند التوارد على محل واحد
ردت إلى كليها ،ليقدم ما كليه ضروري
على ما كليه حاجي أو حتسيني .كما
ينظر إلى درجــات النهي التي حت ّدد
قوته وضعفه من حيث الداللة اللغوية،
وتردده بني الوسائل واملقاصد.

اختالف الفقهاء
يرجع إىل التفاوت
ور
يف التص ّ
والتشخيص أكرثَ مام
ٍ
اختالف
يرجع إىل
يف فهم ال ُّنصوص
الفقهية
الكعبي :قرار تشكيل
وج نهج
املجلس يت ّ
القيادة يف ترسيخ
ثقافة التسامح
والتعايش اإلنساين
السعيد

ابن بيه :إهامل
املنهجية إفراط أو
تفريط واإلخالل بها
يؤدي إىل أخالل
كبرية توقع أحياناً
يف ضيق شديد

 .2وزن حــالــة األش ــخ ــاص ،وهــو
نــوع من حتقيق املناط الــذي أشرنا
إليه سابقاً ،وإلى هذا امليزان يرجع
اخــتــاف األئــمــة بالنظر إل ــى حــال
املكلفني من قوة وقدرة تتحمل العزائم،
ومن ضعف أو فقر يوجب الترخيص
والسهولة .كما يرى الشعراني يف كتابه
«امليزان».
 .3بني احلال واملآل ،فقاعدة النظر
يف املآالت ّإنا هي يف حقيقتها قاعدة

املوازنة بني مصلحة أولى باالعتبار،
أو بني مصلحة ومفسدة ،إال أ ّنها يف
الغالب تعني أ ّن املصلحة أو املفسدة
املرجحة متو ّقعة ،وهذا التوازن أساس
من أسس االجتهاد والفتوى باعتبار
أ ّن املصالح واملفاسد ليست على وزان
واحد.
 .4الــتــوازن بني الكلي واجلزئي:
فاملفتي مطالب بأال يغيب عن بصره
اجل ــزئ ــي ،وال يــغــيــب ع ــن بصيرته
الكلي ...ويف هذا تندرج املوازنة بني
املقاصد والنصوص اجلزئية ،وبني
القواعد والفروع.
 .5املوازنة بني املصلحة املتقاضاة
بالعقل ،ومقتضيات النقل ،بني من
يقول باعتبار املصلحة إذا تعارضت
مع النقل ،وبني من يقول إ ّن للمصلحة
أص ً
ال تعبدياً.
 .6وزن ما كان حقاً هلل ،وما كان
حقاً للعبد ،أو متجاذباً.
 .7وزن نية املكلف وما تنطوي عليه
تصرفاته.
 .8ضبط املقصد هل هو يف مرتبة
العلة طبقاً لعالقته بالنص اخلاص أم
يف مرتبة احلكمة.
 .9وهــــل الــعــلــة مــنــصــوصــة أم
مستنبطة ال ميكن أن تلغي النص؟
ه ــذه امل ــوازي ــن ،إل ــى جــانــب عمل
املــفــتــي عــلــى اســتــنــفــار الــنــصــوص،
واستنطاق التراث ،واعتماد مسالك
حتقيق املناط والتعرف على الواقع،
واستغالل اإلمكان املتاح يف الشريعة
من خالل استنفاره املنهج األصولي
الثري ميكنها أن تو ّفر قــراءة جديدة
للفتوى يف ظ ّل الواقع ويف ضوء الشرع
للتذكير بالكليات التي مثلت لبنات
االستنباط بربط العالقة بني الكليات
وبني اجلزئيات ،وهي جزئيات تنتظر
اإلحلاق بكلي أو استنتاج كلي جديد
من تعامالت الزمان وإكراهات املكان
واألوان ،أو توضيح عالقة كلي كان
غائماً أو غائباً يف ركام العصور وغابر
الــدهــور ليكون االستنباط محكوماً
باالنضباط.
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الدرعي :املجلس
خطوة رائدة تع ّزز
تجربة اإلمارات يف
اإلفتاء الرشعي

يشكر القيادة الرشيدة ويأمل بتحقيق رؤية الدولة يف االعتدال والتسامح

الحداد :الفتوى
يسندها ويل األمر
للمقتدرين عىل
فهم دقائق النوازل

الدويب :تعاظمت
حي :تشكيل
الش ّ
املجلس ينبع من رؤية رضورة ضبط الفتوى
سديدة للقيادة بضبط يف الفضاء املفتوح
لتمييز الطيب من
أمور الفتوى
الخبيث

مهام املجلس والصالحيات املسندة إليه تهدف إىل ضبط فوىض
الفتوى ،وخلق منوذج لتفاعل الفتوى مع الواقع ،وإنشاء جيل
من املفتني الراسخني يف دينهم وثوابته ،الواعني بعرصهم
ومتغرياته

الظاهري :نتطلّع إىل
أن يكون املجلس
عاملياً يخدم الدين
والوطن

ابن بيه :المجلس يعزّز قيم السلم والـتــــــسامح وهي ثقافة أصيلة في اإلمارات

خـطــوة جــديــدة؛ تخطوها دول ــة اإلمـ ــارات العربية املـتـحــدة ،على طريق
تـعــزيــز الـسـلــم ال ـعــاملــي ،ون ـشــر قـيــم الـتـســامــح وتــرسـيــخ ثـقــافــة التعايش
اإلنـســانــي السعيد؛ مــن خــال إعــان تشكيل «مجلس اإلم ــارات لإلفتاء
الشرعي» ،برئاسة معالي الشيخ عبداهلل ابن بيه ،وعضوية :الشيخ عمر
الدرعي ،والشيخ أحمد عبدالعزيز احلداد ،والشيخ سالم محمد الدوبي،
وشما يوسف الظاهري ،وإبراهيم عبيد آل علي ،وعبداهلل محمد أحمد
األنصاري ،وأحمد محمد الشحي ،وحمزة يوسف ،وأماني برهان الدين.

بن بيه يؤكد أن مجلس اإلمارات لإلفتاء
يسهم يف تحقيق رؤية دولة اإلمارات يف
ترسيخ التسامح وتعزيز السالم يف العامل
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وتوجه معالي الشيخ عبداهلل
ّ
بــن بــيــه رئــيــس «مــجــلــس اإلمــــارات
لإلفتاء الشرعي» ،نيابة عن أعضاء
املــجــلــس؛ بــخــالــص شــكــره وعميق
امتنانه لصاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (رعاه
اهلل) ،وصاحب السمو الشيخ محمد
بــن راشـــد آل مــكــتــوم نــائــب رئيس
الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم
دبي ،وصاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نـهيان ،ولي عهد أبوظبي،
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة،
وإخوانهم ح ّكام اإلمارات؛ على إنشاء
مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي.
وع ّبر معالي الشيخ ابن بيه عن

أمله يف أن يسهم املجلس يف حتقيق
رؤية دولة اإلمــارات ،التي تقوم على
قيم الوسطية والتسامح ونشر السالم
يف العالم .مؤكداً أ ّن هذه القيم أصيلة
يف املجتمع اإلم ــارات ــي؛ منذ نشأة
الدولة على يد املغفور له بــإذن اهلل
الشيخ زايــد بــن سلطان آل نهيان،
مؤسسي دولة اإلمارات
وإخوانه من ّ
العربية املتحدة .مشيداً بهذه اخلطوة
الــتــي تــن ـ ّم عــن وع ــي حــكــومــة دولــة
اإلمـ ــارات؛ بأهمية الفتوى ودورهــا
بالنسبة لــلــفــرد واملــجــتــمــع والــعــالــم
أجمع.
وأوضح الشيخ ابن بيه أ ّن مهام
املجلس والصالحيات املسندة إليه

تـهدف إلــى ضبط فوضـى الفتوى،
وخــلــق منـــوذج لــتــفــاعــل الــفــتــوى مع
ال ــواق ــع ،وإنــشــاء جــيــل مــن املفتيـن
الراسخني يف دينهم وثوابته ،الواعني
بعصرهم ومتغيراته؛ لتقدمي منوذج
يــحــتــذى بــه يف الــعــالــم اإلســامــي.
سائ ً
ال اهلل القدير أن يو ّفق املـجـلس
للقيام مبهامه املسندة إليه مبا فيه
مصلحة وخير البالد والعباد.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد
ق ـ ــراراً بتشكيل مــجــلــس اإلمــــارات
لــإفــتــاء الــشــرعــي بــرئــاســة الشيخ
عبداهلل بن بيه ،وذلك بهدف التنسيق
لضبط الــفــتــوى الشرعية وتوحيد
مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات

إصدارها يف الدولة.
ويــعــتــبـــــر «مــجــلــس اإلمـ ـ ــارات
لإلفتاء الشرعي» املــرجــع الرسمي
لإلفتاء يف الدولة من خالل توحيد
اجلهود وال ــرؤى واأله ــداف لتنظيم
عمل اجلهات احلكومية واملؤسسات
واألفــــراد اخلــاصــة بــشــؤون الفتوى
الشرعية.
ويختص املجلس بإصدار الفتاوى
ّ
العامة الشرعية يف الــدولــة وذلــك
يف املسائل واملــوضــوعــات املختلفة،
أو ب ــن ــا ًء عــلــى طــلــب م ــن اجلــهــات
احلكومية الرسمية أو املؤسسات
أو األشخاص ،والترخيص مبمارسة
اإلفتاء الشرعي يف الدولة وتأهيل

املفتني وتدريبيهم وتنمية مهاراتهم،
إض ــاف ــة إلـ ــى إصـــــدار الـــدراســـات
واألب ــح ــاث الــشــرعــيــة ذات الصلة
مبختلف مجاالت التنمية ،واإلشراف
على مركز الفتوى يف الهيئة العامة
للشؤون اإلسالمية واألوق ــاف فيما
يخص الفتاوى الشرعية الــصــادرة
ّ
عنه .كما سيعمل املجلس يف الفترة
املقبلة على اإلشــراف على الفتاوى
الــشــرعــيــة الـــصـــادرة ع ــن اجلــهــات
املعنية بعد التنسيق معها ،ومتثيل
الدولة يف جميع املؤمترات والندوات
واملجامع الفقهية الدولية املتعلقة
بشؤون الفتوى الشرعية ،وغيرها من
االختصاصات ذات العالقة.

بن بيه:
مهام املجلس
والصالحيات املسندة
إليه تهدف إىل ضبط
فوىض الفتوى،
وخلق منوذج لتفاعل
الفتوى مع الواقع.
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كذلك قال الشيخ حمزة يوسف
عــضــو مــجــلــس اإلمــــــارات لــإفــتــاء
الشرعي :إ ّن صــدور قــرار تأسيس
مجلس اإلمـــارات لإلفتاء الشرعي
يع ّد مبادرة فريدة ،قامت بها القيادة
الــرشــيــدة لــدولــة اإلمـ ــارات العربية
املتحدة ،حيث إ ّن العالم اإلسالمي
ماسة إلــى مثل هذه
الــيــوم؛ بحاجة ّ
املــجــالــس؛ لتوحيد الكلمة وضبط
الفتوى انضباطاً يستند يف أصوله
إلى نصوص شرعية محكمة ،ويحقّق
مقصد األمــن واالســتــقــرار ،ويتطلّع
إلــى مواكبة قضايا الــواقــع املعاصر
ومستجداته ،ويسهم يف تعزيز ثقافة
السلم والتعايش السعيد .كما أ ّن
مهمة اإلفــتــاء وتنزيل األحــكــام على
واق ــع الــنــاس مه ّمة صعبة ،تتطلّب
جهود ذوي املعرفة الرصينة واخلبرة
الكبيرة؛ لالستجابة إلى ك ّل القضايا
التي تواجه املجتمع؛ سواء يف حياتهم
الفردية أو اجلماعية؛ لذا فإ ّن تعيني
أستاذي العالمة الشيخ عبد اهلل بن
بيه رئيساً لهذا املجلس ،كفيل بأن
يحقّق هــذا املقصد النبيل ،لكون
الشيخ عــاملـاً بـــارزاً وشخصية فذة
وخــبــيــراً يف قضايا الفتوى وتنزيل
األحكام على الواقع ،وهو أفضل من
ميكن أن يقوم بهذه امله ّمة اليوم ،وقد
طلب مني الشيخ شخصياً االنضمام
إلى املجلس ،فوافقت على ذلك من

العامل اإلسالمي
ماسة
اليوم؛ بحاجة
ّ
إىل مثل هذه
املجالس؛ لتوحيد
الكلمة وضبط
الفتوى انضباطاً
يستند يف أصوله
إىل نصوص رشعية
محكمة ،ويحقّق
مقصد األمن
واالستقرار
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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األنصاري :املجلس
مبتكر بأهدافه
وغاياته وفريد عىل
مستوى املنطقة

آل عيل :خطوة عظيمة
يف مسار توحيد
الفتوى الرشعية مبا
يتامىش مع تطلّعات
حكومتنا الرشيدة

دون تــر ّدد؛ ملعرفتي ما لهذا املجلس
من أهمية يف واقعنا املعاصر ،وما
ميكن أن يعود به من اخلير والنفع
على املجتمع أفراداً وجماعات.
من جهته قال عضو املجلس
الشيخ عمر الدرعي :إ ّن هذا القرار
خطوة مباركة ورائدة ،تعزّز من جتربة
دولة اإلمارات الكبيرة واملتراكمة يف
مجال اإلفتاء الشرعي ،وسيكون لهذا
الــقــرار أثــر طيب يف خدمة الوطن
واملــجــتــمــع وشــعــب دولـ ــة اإلمــــارات
كافة .وبارك الدرعي لدولة اإلمارات
وشعبها هــذا املــشــروع الكبير ،كما
بــارك ألعضاء املجلس ثقة القيادة
احلكيمة ،وأضاف :سيسعى اجلميع
بإذن اهلل تعالى يف ترسيخ سماحة
الــديــن االس ــام ــي ،وتــعــزيــز السلم
العاملي والفكر املعتدل ،وسيكون هذا
املجلس مــنــارة خير؛ ضمن اجلهود
املــبــذولــة واملــشــهــودة لــهــذه الــدولــة
املباركة يف كافة املــجــاالت الدينية
والتنموية واحلضارية.
أيــض ـاً حتــدث عضو املجلس
الشيخ عبد العزيز احل ــداد ،فقال:
تطلّع اجلميع لتشكيل مجلس اإلفتاء
منذ أن صدر قرار إنشائه قبل نحو
ع ــام ونــصــف؛ حلــاجــة الــنــاس لهذا
املــجــلــس املــهــم يف حياتهم الدينية

والــدنــيــويــة؛ وملــا يــوجــد مــن لغط يف
أمور الدين من قِ بل من يتص ّدر لهذه
امله ّمة ،التي هي مه ّمة الرسل عليهم
وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم؛
بل هي امله ّمة التي تو ّلى اهلل بيانها
يف أكثر مــن آيــة ،مثل قوله تعالى:
«يستفتونك قل اهلل يفتيكم».
نـــص
وقــــــد
وت ـ ــاب ـ ــع احلــــــــــداد:
ّ
الــفــقــهــاء واتــفــقــوا عــلــى أ ّن الفتوى
مــن مــهــام ولــي األم ــر ،يسندها ملن
يـــرى فــيــه الــكــفــايــة والـــقـــدرة على
مهامها ودقــائــق نوازلها ،وقــد كان
والة أمــرنــا (حفظهم اهلل) أولــوهــا
عنايتهم قدمياً وحديثاً؛ من خالل
ـؤس ــس ــات املــخــتــلــفــة يف ال ــدول ــة،
امل ـ ّ
املتم ّثلة بدوائر اإلفتاء يف اإلمارات،
فقامت مبا يلزم لس ّد احلاجة اآلنية
مبختلف الوسائل ،وأفاد الناس منها
كثيراً ،ولكن دون رابــط واحــد ،كما
سيكون يف هذا التشكيل ،الــذي هو
تفعيل لقرار مجلس ال ــوزراء املوقر
رقــم  ،2017/31وهــــــو يف احلقيقة
تكليف عظيم ومسؤولية كبـرى على
ه ــذه اللجنة الــتــي عــرفــت بفقهها
الــوســطــي املــنــفــتــح امل ــت ــنــ ّور ،وه ــي
مــســؤولــيــة كــبــيــرة أمـــام اهلل تعالى
وأم ــام الــقــيــادة السياسية املوافقة
وأمام املسلمني الذين يلقون مبهامهم

الــديــنــيــة والــدنــيــويــة عــلــى رقــابــهــم،
فنسأل اهلل تعالى لها العون والتسديد
والتوفيق.
وأضـ ـ ــاف الــشــيــخ احل ـ ـ ــداد :إ ّن
اجلميع يشكر ويثني ويق ّدر القيادة
السياسية الــرشــيــدة مم ّثلة برئيس
الدولة ،صاحب السمو الشيخ الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
(حــفــظــه اهلل) ،وص ــاح ــب الــســمــو
الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم
نائب رئيس الــدولــة ،رئيس مجلس
الوزراء ،حاكم دبي ،واحل ّكام أجمعني
رعاهم اهلل؛ على هذا القرار املو ّفق
اخلــادم لأل ّمة يف أهــم أمورها ،وما
ٍ
بكاف لوالة أمرنا ،إال
شك ُر اجلميع
أ ّن الدعاء والوفاء واحمل ّبة والوالء قد
يفي ببعض ذلك ،فك ّل ذلك مبذول
منّا املعنيني بهذا املجلس امله ّم ،ومن
كافة أفراد الشعب واملقيمني على ثرى
هذا البلد الكرمي؛ بل من ك ّل مستفيد
من هؤالء العلماء الذين بذلوا الكثير
وسيبذلون األكثر إن شاء اهلل تعالى
خدمة لدينهم وأ ّمتهم ووطنهم.
وأشـ ــار احلـ ــداد إل ــى أ ّن فوضى
ال ــف ــت ــاوى ال ــت ــي أ ّثــــــرت ســلــبــاً يف
املــجــتــمــعــات ،والــتــي طــاملــا عــقــدت
املــــؤمتــــرات وال ـ ــن ـ ــدوات وصــــدرت
توجيهات وقرارات للح ّد منها؛ يجب
أن تختفي هذه الفوضى من ساحتنا
على األق ّل ،وعلى الناس أن يركنوا
إلى هذا املجلس ،الذي ترعاه سياسة
راشـ ــدة ويحميه نــظــام مــس ـ ّدد ،وال
يعولوا على بُن ّيات الطرق التي أضلّت
كثيراّ وضلّت عن سواء السبيل .واهلل
نسأل أن يجزي ويثيب ويبارك بوالة
أمــرنــا مــا ج ــزى الـ ــوالة الصاحلني
الهادين املهتدين.
ـوجــه عــضــو املجلس
بـ ــدوره تـ ّ
أحــمــد الــشــحــي بــالــشــكــر اجلــزيــل
إلــى القيادة احلكيمة على جهودها
املباركة واملتج ّددة يف رعاية الوطن
وأبــنــائــه واملــقــيــمــن عــلــى أرضـــه يف
شتّى املجاالت ،ومنها املجال الديني،
بترسيخ اخلطاب الوسطي املعتدل،
ونشر قيم السماحة والرحمة ،وضبط
الفتوى وتنظيم شؤونها ،والذي جتلّى

يف تشكيل «مجلس اإلمارات لإلفتاء
الشرعي» ،والــذي شرفت بأن أكون
عــضــواً فيه .وأس ــأل اهلل تعالى أن
نكون عند حسن ظن قيادتنا احلكيمة
بنا .وال شك بأ ّن تشكيل هذا املجلس
ينبع من رؤية سديدة للقيادة احلكيمة
لضبط أم ــور الــفــتــوى يف املجتمع،
مبا يحقّق املصالح العامة ويحفظ
املقاصد الكبـرى ،وفق آليات سديدة
وأهداف نبيلة ،سائلني اهلل تعالى أن
يبارك يف قيادتنا احلكيمة ،ويبقيها
ذخـ ــراً وف ــخ ــراً لــلــوطــن واإلنــســانــيــة
جمعاء.
توجه عضو املجلس عبداهلل
كما ّ
محمد أحــمــد األن ــص ــاري بالشكر
إلــى أصــحــاب السمو احلــكــام على
الثقة التي أولــوهــا ألعضاء مجلس
االمارات لإلفتاء باختيارنا فيه .كما
شكر مجلس الوزراء املوقر اعتمادهم
تشكيل هــذا املــجــلــس .معتبـراً أ ّن
املجلس مبتكر يف شكله وغايته؛ إذ
هو فريد بشكله على مستوى مجلس
التعاون اخلليجي ،وفريد بغايته؛ إذ
يجمع بــن تنسيق الفتوى وتوحيد
مرجعيتها ،وبني تنظيم آلية إصدارها
إداريــــــاً ،عــلــى مــســتــوى املــؤســســات
واألفــراد .وما املجلس إال لبنة بارزة
يف بــنــاء الفكر اإلســامــي الرشيد
على مستوى العالم؛ إذ سيظهر ذلك
جلياً من خالل متثيل دولة اإلمارات
العربية املتحدة يف جميع املؤمترات
والندوات واملجامع الفقهية الدولية
املتخصصة .وأضــاف :إ ّنه ليشرفني
أن أكون عضواً يف هذا املجلس ضمن
فريق عمل متجانس مع زمالء كبار يف
مكانتهم حتت لواء صاحب الفضيلة
الــعــامــة املــفــضــال الــشــيــخ عــبــداهلل
بن بيه حفظه اهلل يف عمره وولــده
وأ ّيده يف علمه وعمله .كما ال أنسى
جهود املركز الرسمي للفتوى التابع
للهيئة الــعــامــة لــلــشــؤون اإلسالمية
واألوق ـ ــاف رئــيــسـاً وعــلــمــاء ومفتني
وإداريــن على آثارهم املرسومة على
الناس يف أفكارهم واعتقاداتهم ،ويف
عباداتهم ومعامالتهم ،ويف أخالقهم
وسلوكياتهم ،فأجر من دعا إلى اهلل

يوسف :املجلس
مبادرة فريدة
ويحقّق مقصد
ويرسخ ثقافة
األمن
ّ
التعايش

لوبيس :يهدف
إىل توحيد الرؤى
واملرجعيّات ويسهم
يف تعزيز ثقافة
السلم

عظيم.
ـوجــه عضو املجلس
ـ
ت
ناحيته
مــن
ّ
إبــراهــيــم عــبــيــد آل عــلــي بالشكر
واالمتنان إلى القيادة الرشيدة على
إنــشــاء مــجــلــس اإلمـ ـ ــارات لــإفــتــاء
الــشــرعــي ،وعــلــى تعيينه عــضــواً يف
هــذا املجلس املــبــارك ،سائ ً
ال املولى
عـ ّز وجـ ّل أن يعينه وإخــوانــه أعضاء
املجلس على القيام باملهام املوكلة
للمجلس مبا يحقّق أهدافه السامية
الــتــي أنــشــئ مــن أجــلــهــا .وع ـ ّبــر عن
س ـ ــروره أن يــكــون فــضــيــلــة الشيخ
العالمة عبداهلل بن بيه رئيساً لهذا
املجلس؛ ملا له من باع طويل يف العلوم
الشرعية وأصــول الفقه اإلسالمي؛
وملا يتميز به فضيلته من إتباع منهج
الــوســطــيــة السمحة الــتــي نــحــن يف
حاجة إليها اليوم أكثر مما مضى؛
لضبط الفتوى الشرع ّية يف ظ ّل ظهور
املناهج املتطرفة يف عاملنا اإلسالمي
يف مسائل الفتوى الشرع ّية .وال ّ
شك
أ ّن إنــشــاء هــذا املجلس يع ّد خطوة
عظيمة يف مــســار تــوحــيــد الفتوى
الشرعية على مستوى دولة اإلمارات
العربية املــتــحــدة؛ مبــا يتماشى مع
تطلّعات وسياسات حكومتنا الرشيدة،
ويحقّق رؤيــة ودرايــة واضحة؛ لرأي
الدين اإلسالمي السمح؛ يف ما يطرح

وملحة ،حتتاج إلى
من مسائل عامة
ّ
معرفة الرأي الشرعي فيها.
إلـ ــى ذلـ ــك قـ ــال عــضــو املــجــلــس
سالم محمد الدوبي :إ ّن نشر ثقافة
الفتوى املنضبطة تعاظمت ضرورته
يف عــصــر ص ــارت فــيــه املــعــلــومــة يف
متناول اجلميع ،فوجب متييز الطيب
من اخلبيث والغثّ من السمني ،إذ
إن ضبط الفتوى من أعظم مفاتيح
اخلير واإلصالح واالستقرار واألمن
واألم ــان ،فالفتوى اجلماعية تعاون
راق ،وهي أمــان من الفتاوى
علمـي ٍ
الــشــا ّذة واآلراء املنحرفة ،ومــن هنا
أدركـ ــت قــيــادتــنــا الــرشــيــدة ض ــرورة
ضبط الــفــتــوى مــن خــال مرجعية
موحدة ،تض ّم نخبة من العلماء
علمية ّ
واخلــبـــــراء واملتخصصني يف بيان
األحكام الشرعية.
وتوجهت عضو املجلس شما
ّ
يوسف الظاهري بالشكر إلى رئاسة
مجلس ال ــوزراء «على ثقتهم يف أن
أك ــون عــضــواً يف مجلس اإلمـــارات
لإلفتاء الــشــرعــي ،ونتطلّع إلــى أن
يكون املجلس عاملياً ،يخدم الدين
والــوطــن ،ويــكــون املرجعية الدينية
األولى؛ لضبط الفتوى ممن يحاولون
زعــزعــة األمـ ــن والــســلــم بــفــتــاواهــم
املضللة واملنحرفة .ونسأل اهلل تعالى

التوفيق للجميع».
إلى ذلك أشــادت الدكتورة أماني
برهان الدين لوبيس عضو مجلس
اإلمــــارات لــإفــتــاء الــشــرعــي بقرار
الــقــيــادة الــرشــيــدة لــدولــة اإلمـــارات
العربية املتحدة ،القاضي بتأسيس
مجلس اإلم ــارات لإلفتاء الشرعي،
الذي يع ّد بادرة ط ّيبة وخطوة مباركة
تهدف إلى توحيد الرؤى واملرجع ّيات،
وضبط الفتوى وتنزيلها على واقع
ال ــن ــاس؛ مبــا يــتــوافــق مــع أعــرافــهــم
ومقتضيات بلدهم وزمانهم؛ إذ إ ّن
لك ّل بلد مقتضياته كما أ ّن لك ّل زمان
مقتضياته .وإ ّنه جلدير بهذا املجلس
أن يستجيب لك ّل القضايا التي تواجه
املجتمع يف جميع مجاالت احلياة،
وأن يسهم يف تعزيز ثقافة السلم
واألمــن واالستقرار ،ويحقّق احلياة
السعيدة لألفراد واملجتمع.
كما ن ّوهت لوبيس بتعيني فضيلة
العالمة املجدد الشيخ عبد اهلل بن
بيه رئيساً لهذا املجلس« ،وهو يعتبر
شخصية ف ـ ّذة يف العالم اإلسالمي
الــيــوم؛ ملــا لــه مــن اخلبـرة يف مجال
اإلف ــت ــاء والــتــعــامــل مــع مستجدات
الــواقــع ،كما أ ّنــنــي أشــكــره شخصياً
على اختياري عضواً يف هذا املجلس،
راجــيــة مــن اهلل تــعــالــى أن يوفقني
للقيام بهذه املهمة وأن أكــون عند
الظن يف األداء».
حسن
ّ

قيادتنا الرشيدة
تدرك رضورة
ضبط الفتوى من
خالل مرجعية
حدة،
علمية مو ّ
م نخبة من
تض ّ
العلامء والخرباء
واملتخصصني
يف بيان األحكام
الرشعية
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من أبوظبي ..تبدأ دروب السالم

أكد أهمية دوراملجلس كونه مرجعا رسميا لإلفتاء يف الدولة

محمد بن زايد يستقبل أعضاء مجلس
اإلمارات لإلفتاء الشرعي

الرعاية اإلماراتية للمصالحة تؤكد أن دروب السالم تبدأ من أبوظبي

منتدى تعزيز السلم ينوه بجهود قيادة
اإلمارات الرشيدة في صناعة السالم
أبوظبي  /وام
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة
يف مجلس قصر البحر أعضاء « مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي» برئاسة معالي الشيخ عبداهلل بن بيه.
ومتنى سموه خالل اللقاء ألعضاء املجلس التوفيق يف عملهم يف خدمة ديننا احلنيف و املجتمع عبر تنسيق
آليات ضبط الفتاوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها يف الدولة.
و أكــد سموه أهمية دور »مجلس
اإلم ـ ــارات لــإفــتــاء الــشــرعــي» كونه
مرجعاً رسمياً لإلفتاء يف الدولة يوحد
املسائل و القضايا التي متس حياة
األفراد وعمل املؤسسات من الناحية
الشرعية و الدينية.
و قال صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ..إن ديننا احلنيف
دين تسامح و تعايش و عدل يدعو إلى
البناء والتعمير و احلوار و التواصل
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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مع الثقافات والديانات األخــرى من
أجــل الــســام و االســتــقــرار وتعزيز
جسور اخلير و التعاون اإلنساني.
من جانبهم أعرب أعضاء مجلس
اإلفــتــاء عن سعادتهم بلقاء صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ..مــؤكــديــن أن اختيارهم لعضوية
املجلس مسؤولية كبيرة تقع على
عاتقهم  ..داعني اهلل تعالى أن يعينهم
على حملها وأدائها مبا يخدم رسالة

الدين احلنيف واملجتمع.
حضر مجلس سموه  ..سمو الشيخ
حمدان بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم
يف منطقة الظفرة و معالي الدكتورة
أمل عبداهلل القبيسي رئيسة املجلس
الوطني االحتادي و سمو الشيخ سيف
بــن محمد آل نهيان و سمو الشيخ
س ــرور بــن محمد آل نهيان و سمو
الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس
مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان

آل نهيان لألعمال اخليرية واإلنسانية
والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الــوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير
اخلارجية والتعاون الــدولــي و سمو
الشيخ عمر بن زايــد آل نهيان نائب
رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن
سلطان آل نهيان لألعمال اخليرية
واإلنسانية و سمو الشيخ خالد بن
محمد بــن زايــد آل نهيان و معالي
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير
التسامح و عــدد مــن الشيوخ وكبار
املسؤولني يف الدولة.

منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة – أبوظبي:
أصــدر «منتدى تعزيز السلم يف
املجتمعات الرسمية» بياناً رسمياً،
ثمن فيه عالياً دور دولــة اإلمــارات
العربية املتحدة يف صناعة ثقافة
الــوئــام وتعزيز الــســام يف املنطقة
والعالم .وذلــك تعقيباً على الرعاية
اإلم ــارات ــي ــة لــلــمــصــاحلــة اإلثــيــوبــيــة
األريــتـــــريــة ،ممثلة بصاحب السمو
الشيخ محمد بــن زاي ــد ،ولــي عهد
أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات
املــســلــحــة ،الـــذي اســتــقــبــل الرئيس
األريــتـــــري أســيــاس أفــوركــي ورئيس
الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد ،وقلدهما
وشاح زايد األكبر ،تقديراً جلهودهما
يف إحــال السالم بني البلدين .ما

ينعكس اســتــقــراراً وازدهـــــاراً على
منطقة القرن اإلفريقي.
وجـــاء يف الــبــيــان :تلقى منتدى
تعزيز السلم ببالغ الــســعــادة خبر
املــصــاحلــة بــن اإلخـ ــوة األشــقــاء يف
أثيوبيا وأريتـريا؛ ألن هذه املصاحلة
تهيـئ األرضية اخلصبة لغرس شجرة
السالم ،التي يلجأ إلى ظلها الشعبان
اإلثــيــوبــي واألريــتـــــري ،وتـ ــؤدي الــى
التفرغ للتنمية واسعاد الشعبني.
وأضاف البيان أن هذه املصاحلة
تشكل مثاالً يقتدى وأمنوذجاً يحتذى
به يف مناطق النـزاع يف العالم؛ ألن
السلم هــو بيئة التعايش والعيش
املشترك.

املصالحة اإلثيوبية
األريرتية مثال
يقتدى يف مناطق
النزاع يف العامل
وينتـهز منتدى تعزيز السلم هذا
احلــدث السعيد؛ للتنويه بالـجهود
العظيمة للقيادة الــرشــيــدة لدولة
اإلمــارات العربية املتحدة يف حتقيق
هذه املصاحلة .وما قام به صاحب
السمو الشيخ محمد بــن زاي ــد آل
نهيان ولي عهد أبوظبـي نائب القائد
األعلى للقوات املسلحة (حفظه اهلل)

حلقن الدماء وجمع الكلمة؛ يسجل يف
رصيد الدولة على املستوى اإلنساني؛
ألن هــذا اإلجنــاز التاريخي يصدر
عن وعي حقيقي بقيمة السالم ،وأن
اجلهود التـي أثمرته تستحضر معنى
قوله تعالى« :فأصلحوا بني أخويك»،
وتؤكد للعالم أن دروب السالم تبدأ
من أبوظبـي ،وأن اإلمــارات العربية
املتحدة بلد صناعة السالم والوئام.
واهلل ولي التوفيق
منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات
املسلمة  -أبوظبي
 2018/7/24م
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تجديد الخطاب اإلسالمي

التجديد بداهة إيمانية ومسألة عقالنية
وإنا ُيفترض أن يكون حاضر ًا يف
سؤال التجديد يف اخلطاب اإلسالمي هو ليس باألمر اجلديد يف الواقعّ ،
الوعي العربي واإلسالمي يف مختلف العصور؛ حضور غاية للمستزيد ال حضور كفاية للمريد؛ بل ُيفترض أن
يكون بحكم البداهة اإلميانية العفوية يف الشخصية العربية واإلسالمية عموم ًا.

الجميع مطالبون
بالتأمل الفكري
والنظر الفلسفي
من أجل اكتشاف
كامل الوجود

التجديد سنة
إسالمية راسخة
باعتباره رشحاً للكتاب
الكريم وإكامالً للدين
القويم
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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يــعـ ّد التجديد يف األص ــل ســؤاالً
مــنــطــقــيـاً يــعــقــلــه الــعــاقــل مبعاقله
الصحيحة؛ باعتباره من املسلمات
الــبـــــرهــانــيــة عــلــى حــقــيــقــة أ ّن اهلل
تعالى استخلفنا يف األرض ،و َم َّــن
علينا بنور العقل ،ونبههنا باختالف
النظام يف الدنيا إلى أحــوال الرقي
واالنــحــطــاط ،حينما قــال« :أنــظــروا
ماذا يف السموات واألرض» .فالنظر
هــنــا يــصــح بــالــقــلــب والــبــصــر ،أي
يصح باملعنيني احلقيقي واملجازي،
ّ
واملـــجـــازي يــتــق ـ ّدم عــلــى احلقيقي
درجات يف املعرفة؛ أل ّنه ينطوي على
بعد عقالني يجمع التأمل واحلكمة
أو الــفــلــســفــة ،وذلـ ــك م ــن مقاصد
القرآن الكرمي ،حسب تفسير الطاهر
بــن عــاشــور .مــا يعني أ ّن اجلميع
مطالبون؛ بل مكلّفون بالتأمل الفكري
والنظري والفلسفي ،ليس من أجل
إنفاذ التكليف يف اكتشاف وحدانية
الصانع وسلطانه على املــوجــودات

فقطّ ،
وإنا أيضاً؛ أل ّن معرفة الصانع
معرفة تا ّمة تستوجب معرفة صنعة
الصانع معرفة تا ّمة ،وهو ما يستدعي
االن ــف ــت ــاح عــلــى الــنــظــر الفلسفي
العلمي-األرسطي ،حسب ابن رشد
يف «فــصــل امل ــق ــال» .أ ّمـــا جلــهــة أن
يكون التجديد من البداهة اإلميانية
العفوية ،فيقول تعالى« :لقد كان لكم
يف رسول اهلل أسوة حسنة» ،أي قدوة
حسنة .وعندما يقول الرسول الكرمي
صلى اهلل عليه وسلمِ « :إ َّن َّ َ
الل يَبْ َعثُ
ِل َهذِ ِه ْالُ َّمــةِ َعلَى َرأْ ِس ُك ِ ّل مِ ائَةِ َسن ٍَة
َم ْن يُ َج ِ ّد ُد لَ َها دِ ينَ َها» .فهذا يعني أ ّن
الــتــجــديــد يف الــديــن ســنــة مــن سنن
اإلســام الراسخة ،التي تتق ّدم بعد
الفروض على مجمل مظاهر التد ّين
والعبادات؛ باعتبارها سنّة متقدمة يف
األمر والتكليف على منزلتني:
األولـــــــى :مــقــتــضــيــات احلــديــث
الــشــريــف؛ باعتباره شــرحـاً للكتاب
الكرمي وإكماالً للدين القومي.

الثانية :أن اهلل تعالى عندما يبعث
من يج ّدد لأل ّمة دينها ،فج َّل جالله
لن يصطفي نبياً جديداً بعد الرسول
اخل ــامتّ ،
وإن ــا سبحانه يفتح على
من يشاء من عباده؛ بفيض من نوره
وسلطانه .والفتوحات الر ّبانية ليست
منحة عشوائية ،تأتي خبط عشواء أو
بضربة حظ ،كما يُقال ،وإمنــا هي؛
وفقاً لداللة اخلطاب ،ج ّد واجتهاد،
يباركه املولى من عنده ،فيفتح على
املجتهد؛ حسب درج ــات اجــتــهــاده،
ويكافئ املبـرزين منهم بفتوحات علوية
عمالنية ،مختلفة ك ّل االختالف عن
الكشوف الفيضية لدى الصوفيني؛
أل ّنها تتجاوز الــصــويف ،وتترك أثــراً
مباشراً وملموساً على وعي وسلوك
الــنــاس عموماً ،كما هــو حاصل مع
مــوالنــا مــعــالــي الــشــيــخ عــبــداهلل بن
بيه رئيس «منتدى تعزيز السلم يف
املجتمعات املسلمة» ،حيث فتح له
اهلل فتوحات فقهية ومعرفية مبينة.
وحصل ذلك بأهون السبل؛ لدرجة
اعتبارها للوهلة األولى؛ وكأ ّنها مجرد
أوراق مركونة يف عتمات التاريخ ،لم
يفطن لها أحد من املسلمني على َم ِّر
السنني؛ حتى جاء الشيخ عبداهلل بن
بيه ،فنبشها وتلقفها بعنايته ،فكان

مــا ك ــان مــن الــفــتــح األ ّول« ،إع ــان
مراكش التاريخي» ،الذي ق ّدم صيغة
حقوقية إسالمية مهيبة ،حول حقوق
األقل ّيات يف ديار اإلسالم؛ القت قبوالً
واستحساناً استثنائيني على مستوى
العالم .وكــان الشيخ املُل ْ َهم استلهم
اإلعــان من «صحيفة املدينة» ،وإذا
بالصحيفة؛ مع عِ تَقِ ها ،متثل عقداً
للمواطنة الندية املتكافئة يف احلقوق
والواجبات ليس يف اإلسالم فحسب،
ّ
وإنا على مستوى التاريخ اإلنساني.
م ــا جــعــل إعــــان م ــراك ــش أيــقــونــة
حقوقية إسالمية إنسانية معاصرة،
متق ّدمة على مجمل وثــائــق شرعة
حقوق اإلنسان حتى الوقت الراهن،
ولكن الصحيفة كانت مركونة على
رف ــوف املــاضــي الــغــابــر مــنــذ أربــعــة
عــشــر قــرن ـاً ونــيــف ،إل ــى أن نبشها
الشيخ ابن بيه وأضــاء عليها بجليل
عنايته ،فن ّورت وأش ّعت حتت مجهر
الكرامات والفتوحات العلوية .وم ّهد
«إعــان مــراكــش» بــدوره لفتح آخر،
هو «إعــان واشنطن» ،الــذي أطلق
«حلف الفضول العاملي للتحالف بني
األديان» .فالقى احتفاء غير مسبوق
على مستوى النخب الدينية والفكرية
والسياسية عاملياً .ومرة أخرى استلهم
الشيخ ابن بيه «إعالن واشنطن» من
«حلف الفضول» العربي قبل اإلسالم،
الذي عقدته خمس قبائل من قريش؛

التجديد يف الخطاب
اإلسالمي مبا ميثّله
من وعي نقدي
يعيد للدين دوره
الحضاري

حملة العلم وأهل
القلم مطالبون
باستعادة البعد
اإلنساين املختطف
يف الخطاب
اإلسالمي املعارص

لنصرة املظلوم ،وم َّثل يف حينه أ ّول
وثيقة إنسانية تكفل احلقوق وحر ّية
التجارة للعابرين والزائرين واملقيمني
عــلــى حـ ـ ّد سـ ــواء .وه ــو بـ ــدوره كــان
مــطــمــوراً حتــت طبقات سميكة من
الغبار والنسيان ،بحيث ال يستطيع
كشحها أو إزاحتها إال من َخ َّصهم
اهلل ببـركاته وفتوحاته.
وقــبــل ذلــك كــان الفتح اآلخــر
للشيخ املُــل ـ َهــم يف ملتقى املــنــتــدى
السنوي الثالث ،حينما است ّل من صدر
اإلسالم األ ّول؛ ورقة «أصحمة» ،أي
النجاشي ،امللك املسلم الــذي يحكم
دولة غير مسلمة ،ولم يستدعه النبي
الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ،كما لم
يكلفه بأسلمة الدولة ،فكانت الورقة
مانعة قاطعة للجدل حــول أسلمة
احلكم والــدولــة ،وهي القضية التي
أثارت صخباً فكرياً هائ ً
ال منذ نحو
قرن؛ إال أ ّن الشيخ املُل ْ َهم بَ َّت يف األمر
صح التعبير،
بالضربة القاضية؛ إن ّ

وذلك بورقة «أصحمة» ،فأعلن على
املأل« :أ ّن دولة اخلالفة صيغة حكم
غير ملزمة للمسلمني» .وهكذ ُح ِس َم
اجلدل يف قضية اخلالفة أو احلكم
اإلســامــي أو الــدولــة اإلســامــيــة،
وغيرها من املقوالت ،التي كان يتوكأ
عليها الغالة واملتطرفون يف إجرامهم
وإرهابهم األســود .ويف الوقت عينه
حــســم الــشــيــخ امل ــجـ ـ ّدد بالتأصيل
الفقهي واالستدالل الشرعي والبيان
املقاصدي ،شرعية وإسالمية الدولة
الوطنية؛ بــنــاء على فقه املصالح،
ومــراعــاة أحــوال الزمان يف مقاصد
الــشــريــعــة .وهــنــا بالتحديد؛ يكمن
السحر يف البـرهان وسلطان البيان،
حــيــث تــبــدو األمـ ــور للوهلة األول ــى
وكأ ّنها مخفية بحجب سميكة ،مع
أ ّنها مكشوفة للعيان قبل األذهــان.
ولك ْن ال يهتدي إليها كائن من كان؛
مــن دون مــا ميــكــن أن نسميه سـ ّر
الكرامات؛ بفيض الفتوحات العلوية

العمالنية.
إذاً التجديد يف اخلطاب اإلسالمي
يُفترض أن يش ّكل نسقاً ذهنياً إميانياً
حاكماً يف الوعي والسلوك اإلسالمي.
ال عن حقيقة كونه مي ّثل وعياً
هذا فض ً
نقدياً علمياً وعقالنياً ،ال غنى عنه
يف عملية النماء واالزدهــار ونهوض
احل ــض ــارات ،ه ــذا مــن جــهــة أول ــى.
ومن جهة أخرى ،أين هم املبعوثون؛
لتجديد الــديــن احلنيف على مدى
أحد عشر قرناً ،أي منذ الربع األخير
من العهد العباسي ،الــذي َّ
أشـ َر إلى
بداية أفــول قمر احلــضــارة العربية
واإلســامــيــة ،كما يقول الشيخ ابن
بيه يف تشخيصه لبداية محنة العقل
اإلسالمي؟
ال ــس ــؤال لــيــس بــرســم املــفــكــريــن
والعلماء اإلســامــيــن فــقــط ،وإمنــا
ممــن يسمون
أيضاً برسم نظرائهم ّ
أنفسهم بالليبـرالية والعقالنية حيناً
والعلمانية أحياناً.
«تعايش» ترحب باجلميع من
دون استثناء؛ ملناقشة مشروع «منتدى
تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة»،
ومحاججة فتوحات الشيخ املُل ْ َهم
نقداً ونقضاً أو بنا ًء ،ال مانع البتة؛
أل ّن الشيخ املج ّدد ابن بيه؛ وإ ْن كان
هو املبعوث للتجديد ،ويقوم باملطلوب
منه ،وفوق ذلك «ح ّبة تسامح وأنسنة
زيادة» ،إال أ ّنه يدرك جيداً أ ّن املدى
فسيح واألفق أغبـر؛ بل أسود قامت.
لذلك منذ انطالقة املنتدى األولــى
يف آذار (مــارس  ،)2014ما برحت
أصــداء دعواته تتر ّدد ،متوجهة تارة
إلى من س ّماهم «حملة العلم» الجتراح
«املنهجية العلمية العملية» ،وأخرى
إلى كل أهل القلم حينما قال« :علينا
التأصيل وعليكم التوصيل» .فأين هم
حملة العلم وعشيرة أهل القلم؟
اجلــمــيــع مــدعــوون للتشمير عن
زنودهم واالنخراط يف ورشة جتديد
اخل ــط ــاب اإلسـ ــامـ ــي ،واســتــعــادة
الروح اإلنسانية املختطفة أو املغيبة
يف متــظــهــرات اخلــطــاب اإلســامــي
املعاصر.
احملـ ـ ــرر
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اإلســام الكالسيكي كان تعددي ًا وعقالني ًا ومبدع ًا وإنساني ًاّ .أمــا اخلطاب اإلسالمي املعاصر فيع ّبر عن نفسه بروح
دوغمائية ،أي عقائدية تكرارية اجترارية ،ال مكان فيها لإلبداع وال للتن ّوع وال لالختالف .هذه املقولة غالب ًا ما ر ّددها
الليبـراليون والعلمانيون على السواء.
ال ينكر جاحد أنّ اإلسالم يف عصوره الكالسيكية األولى ،كان ينطوي على أبعاد مؤنسنة ،متثّل غواية للمخيال البشري
يف مختلف الثقافات ،وعلى تباين األزمنة واألمكنة؛ باعتباره كان يستجيب حلاجات اإلنسان الروحية واملاد ّية على كلّ
املستويات األخالقية واإلنسانية؛ سواء جلهة صيانة وحماية الكرامة واحلر ّية والعدل واملساواة واملواطنة الند ّية املتكافئة،
أو جلهة احتفائه بالعقل واإلبداع وسنن التطور البشري .وال نحتاج إلى كثير من البحث والتأويل والتعليل للتأكد من
هذه احلقيقة الساطعة .ورمبا لن تكون أقلّ الدالالت على ما نذهب إليه أنّ اإلسالم وصل بفضيلة غوايته املؤنسنة إلى
حتدث فيها عن
ضعفي أو ثالثة أضعاف من وصلهم من خالل الفتوحات .وخير شاهد على ذلك «سيرة ابن فضالن» ،التي ّ
رحلته إلى بالد الصقالبة (الدمنارك احلالية مرور ًا بروسيا) ،التي جاءت استجابة لطلب ملكهم من اخلليفة العباسي
املقتدر باهلل؛ بإرسال من يهديهم ويفقههم يف الدين احلنيف.

منتدى تعزيز السلم يكشف الغطاء عن الوهم املؤبّد يف املخيّالت والعقول

الشيخ ابن بيه يمضي في التجديد على
خطى األنسنة في اإلسالم األوّل

محمد وردي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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أ ّمــا ملــاذا بــات اإلســام املعاصر؛
بــنــظــر الــبــعــض إقــصــائــي ـاً ،مــنــفــراً،
مــعــاديــاً لــلــعــقــل والــتــنــويــر ،وبـــرأي
الــكــارهــن واحلــاقــديــن مــن الــغــاة
والعنصريني ،اإلس ــام هــو مفرخة
ـوحــش ،يفتك
للعنف واإلرهـ ــاب ،مــتـ ّ
باإلنسان ويهدم العمران؛ قبل هدر
الكرامات واحلقوق وخراب األوطان،
فهذه الدعوى الظاملة والرؤية الضالة
واملضللة مــا انــفـ ّ
ـك «مــنــتــدى تعزيز
السلم يف املجتمعات املسلمة»؛ منذ
انطالقته األولـــى يف آذار (مــارس
 ،)2014بــرئــاســة مــعــالــي الــشــيــخ
عبداهلل بن بيه يعمل على تفكيكها
وتفنيدها على وجهني:
األول :تصحيح املــفــاهــيــم ،التي
طالها التحريف واالجتزاء ،فذهبت
بعيداً عن مقاصد التنزيل الرحمانية،
ومن ثم تأصيل ثقافة السلم والتسامح
والتالقي اإلنساني السعيد يف روح
اإلسالم وجوهر دعوته ،التي حتتفي

باإلنسان ،كما لم حتتف به عقيدة أو
أيديولوجيا أو ثقافة إنسانية أخرى
على َم ـ ِّر التاريخ البشري .وهــو ما
أكــده معالي الشيخ عبداهلل بن بيه
يف مقولته املطرزة باجلمال والكمال
واألنسنة الباذخة« :كرامة اإلنسان
قبل كرامة اإلميان».
ال ـ ــث ـ ــان ـ ــي :جتــــديــــد اخلـ ــطـ ــاب
اإلسالمي ،واالنتقال به إلى مستوى
االستجابة لشروط الواقع والتو ّقع؛
وفق مقاصد الشريعة وفقه املصالح،
حسب التأصيل العلمي والــتــأويــل
الشرعي؛ أل ّم الكتاب والسنّة الشريفة
بالدرجة األولى ،ث ّم آثار السلف .ما
يعني أ ّن التجديد يف مشروع الشيخ
ابــن بيه يقوم بجوهره على قاعدة
استعادة البعد اإلنساني يف اخلطاب
اإلس ــام ــي والــشــخــصــيــة الــعــربــيــة
واإلســامــيــة عموماً .استعادة ذلك
البعد األخالقي الرهيف ،ذلك البعد
الديني الشفيف ،الذي جرى تغييبه

أو اختطافه على يد مجموعات من
اجلهلة والغالة واملتطرفني املأجورين؛
خلــدمــة أيــديــولــوجــيــات ومــشــاريــع
إمبـراطورية وهم ّية ،أو أجندات خف ّية
خارجية.
السؤال البديهي ،الذي يُفترض أن
يطرح نفسه ،ونحن على عتبة امللتقى
السنوي اخلامس للمنتدى :أين أصبح
املنتدى يف مشروعه التجديدي؟.
بداية ال بُ َّد من اإلشارة إلى مسألة
والــتــأكــيــد على مسألة أخ ــرى :أ ّمــا
اإلشارة فهي إلى حقيقة أ ّن التجديد
يف اإلس ـ ــام يُــفــتــرض أ ّنــــه بــداهــة
إميــانــيــة ،تــلــي الــفــرائــض مــبــاشــرة،
وتتقدم السنن .ويُفترض أ ّنــه جتاوز
للقدمي ،من حيث هو بناء عليه ،كما
ينادي ويحض معالي الشيخ ابن بيه.
ولكن بدا واضحاً أ ّن علماء املسلمني
منذ أحــد عشر قرناً ونيف ،فهموا
التجديد ،بأ ّنه «ترقيع» ،أو ما ميكن
ّ
املعطل ،فاجتهدوا
أن نسم ّيه إصالح
عــلــى الــنــهــل مــن الــســلــف والــتــكــرار؛
لتأبيد املعارف القدمية؛ دون البناء
عليها أو تقدمي إضافة جديدة .ما
يعني أنه ال فضل لهم ،ما لم يضيفوا
جــديــداً يحاكي الــزمــان .وكما يقول
الطاهر بن عاشور« :ما كان تعلمهم
(يــعــنــي الــســلــف) لــعــلــوم أســاتــذتــهــم
ومتابعتهم ألقــوالــهــم إال ليجعلوها
أص ــوالً يبنون عليها مــا يح ّدثونه»،
فلماذا «وقف بنا املسير ،وضاقت بنا
التآليف ،واختلطت العلوم ،وأصبحنا
نتابع ما وجدنا غير شاعرينُ ِ ،
سن
أل ٍ
اتبعناه ،أم لقُبح نــبــذنــاه .وتب ّدلت
العصور ،وتق ّدمت العلوم ،وطــارت
األمم ،ونحن قعيدو علومنا وكتبنا،
والرقي
كلّما أحسسنا بنبأة التق ّدم
ّ
وتغ ّير األحــوال استمسكنا بقدمينا،
وصفدنا أبوابنا .فإ ّنك لتنظر الرجل
ُحسه
وهو ابن القرن الرابع عشر فت ّ
يف معارفه وعلمه وتفكيره من أهل
ممــا هو
الــقــرن التاسع أو العاشر؛ ّ
معلول لــوقــوف التآليف عند احلـ ّد
الــذي تركه الواقفون ،ف ـ ُرزئ الناس
فائدة االنتفاع بأخالقهم وعوائدهم

ومكتشفاتهم ،وسلبوا شـ َ
ـرف النفس
باعتيادهم التقليد واالستكانة لكالم
الــغــيــر ،واعــتــقــادهــم أ ّن مــا أت ــى به
األقدمون هو قصارى ما تصل إليه
ُق َدر البشر .فهم إذاً عالة عليهم يف
العلم ،والعبارة ،والصور ،واالختيار
أيضاً» .فما بالنا نحن لم نعد جنرؤ
على نقدهم ،ال بل ق ّدسنا نصوصهم،
حتى صارت؛ بنظر القاصرين فكرياً
معصمومة عن اخلطل أو الزلل؛ علماً
أ ّن جهود السلف كلها معرفة ،واملعرفة
هــي بــالــضــرورة علمية ومفاهيمية
محكومة بــقــوانــن العقل واملنطق،
وتــســتــجــيــب لــتــح ـ ّديــات وتــغــيــيــرات
الزمان وشروط املكان .ما ينفي عنها
األبدية أو األزلية ،ويجعلها متحركة
ومتج ّددة.
إذاً مــن الطبيعي أن يــكــون أحد
أسباب االنحطاط «سلب حرية النقد»
واملــراجــعــة؛ أل ّن االســتــكــانــة غلبت،
ففترت الــهِ ـ َّمــة وخــبــت ج ــذوة اجل ـ ّد
واالجتهاد؛ «حتى إذا وجد الباحثون

علينا التأصيل
وعليكم التوصيل..
تحديات برسم حملة
العلم وأهل القلم
بعض العلامء
فهموا التجديد
بأنّه إصالح املعطّل
فالذوا بالنقل
والتكرار
سلب حرية النقد
واملراجعة أحد
أسباب االنحطاط
وإبقاء الفاسد عىل
فساده

والدارسون قولني متناقضني أمسكوا
عن الترجيح وقالوا :هذا قال ،وهذا
قال ،خصوصاً يف علم الفقه .وهذا
حال دون نقد األصول املتلقاة بالقبول
من دون غربلة ،وأمر بإبقاء الفاسد
على فــســاده ،وهــو شعبة مــن شعب
الرضا باملوجود الــذي هو من أكبـر
أسباب تأخرنا» حسب ابن عاشور.
وهذا ما جعل الـ «كم» يطغى على
الـ«كيف» ،فتـراكم الغثّ فوق السمني،
وكثرت التآليف واتسعت ،وتع ّددت
النحل ،ولم يهتد املسلمون أمام هذا
التيار إلى تقييض طائفة من العلماء
تختار كتباً من بني تلك الكثرة ،فكان
مــن هــذه الــكــثــرة ،أن ن ــاءت بالقُدر
حتملها ،ودع ــت حــاجــة إلــى األخــذ
من جميعها ،فطفق ك ّل أحد يختصر
ويزيد وينقص على ما يبدو له ،فماذا
نشأ عن ذلك؟
نشأت عقد اللسان واستتار املسائل
حتت األلفاظ واشتغال املؤلفني عن
النقد ،والعناية باختزال حــرف أو
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تراكم النقل من دون
غربلة ساعد يف
وة وزاد
اتساع اله ّ
من الخالف والشقاق

دعاة العلم
استقالوا من
أدوارهم مبجافاة
الخطاب اإلسالمي أو
الحياد السلبي
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نقص كلمة ( ،)...فضعفت األفهام،
وتهيأت لشرح تلك املغلقات ،وإضاعة
بقية األوقــات ،واخلصومة يف معاني
الكلمات ( ،)...فأصبحت ال ترى
التآليف إال مناقشات وخصوماً على
األلفاظ والعبارات ،ويف ذلك يضيع
عمر الطالب ويخور فكره ،ويصبح
رج ـ ً
ا ق ــادراً على املكابرة واللجاج
بغير حجاج .فماذا بقي للعلماء من
مجدهم الــقــدمي؟ انــحــصــرت دائــرة
التآليف يف نقل ما قال املتقدمون،
ترى تأليفاً يظهر بعد آخر ،وال جتد
شيئاً جديداً ،أو رأياً أو متحيصاً».
وهــذا ما هو حاصل حتى الوقت
الــراهــن؛ إذ تــراكــم النقل وتــواصــل
ت ــك ــرار امل ـ ــوروث مــن دون غــربــلــة،
أو إضــافــات جــديــدة ،منسجمة مع
ســن الــتــطــور ،ومستجيبة لشروط
املعرفة .ما ساعد يف اتساع الهوة،
وزاد من اخلالف والشقاق يف اآلراء
الفقهية ،فتباعدت املذاهب وتنابذت
بأسوأ ما حتمل الكراهية من عنف
وأحقاد ســوداء ،فاستقال املفكرون

من أدوارهــم؛ إما مبجافاة اخلطاب
أس البالء ،وإ ّما
اإلسالمي ،واعتباره ّ
بالوقوف على احلياد ،واللواذ بعتبة
الــســلــطــان؛ طمعاً بحمايته وتنعماً
بغنائمه .وانتهى املطاف بنا إلى هذا
االحــتــراب واخلـ ــراب الــلــذيــن يلفّان
معظم البلدان العربية واإلسالمية،
ليس هــذا فحسب ،وإمنــا راح شرر
الــعــنــف واإلرهـ ـ ــاب يــتــطــايــر يف ك ـ ّل
االجت ــاه ــات .مــا أ ّدى إلــى أن يسم
بعض الغالة والعنصرييـن اإلســام
الس َّبات.
بأبشع الصفات وأرذل ُ
يــعــزو ابــن عــاشــور أســبــاب العقم
يف احللقات الفكرية والبحثية على
مستوى التيار الفكري اإلسالمي إلى
ما س ّماه «اإلعجاب بــآراء املتقدمني
كيف كــانــت ،وتنزيهها عــن اخلطأ»
فانحصر العلم «يف نقل واحــد عن
آخر ،ورمبا وجدت يف التآليف نق َل
قــولــن متجانبني (يقصد أحدهما
جنب اآلخ ــر) وهما مــتــضــادان ،من
غــيــر أن يــبــحــث امل ــؤل ــف يف صحة
أحدهما ،فإذا بان لهم اخلطأ وعسر

التصحيح بوجه ،تلعثموا وأصلحوا
الكالم بك ّل تكلّف ،من قلب احلقيقة
لــلــمــجــاز وتــقــديــر امل ــض ــاف ،وجعل
اجلزئي كلياً ،ونحو ذلك» .ويقول :إ ّن
ما تركه السلف من علوم وما أسسوه
من قواعد وما وضعوه من أصول فهو
من أجل أن يقرأها الطالب ويدرسها؛
«لتخدم فــكـ َره ال لتستعبد أفــكــاره،
ومتى استأسرت القواعد األفكار بان
خطأ النظر» .ذلك أ ّنه «متى اقتصرنا
أســســه لنا
يف تعليماتنا عــلــى مــا ّ
سلفنا ووقفنا عند ما حددوا ،رجعنا
القهقرى؛ أل ّن اقتصارنا على ذلك ال
يؤهلنا إال للحصول على بعض ما
ّ
أسسوه وحفظ ما استنبطوه ،فنحن
ّ
قد ُغلبنا مبا فاتنا من علومهم ولو
ال .أ ّما متى جعلنا أصولهم أسساً
قلي ً
نرتقي بالبناء عليها فإ ّنا ال يسوؤنا
فوات جزء من تعليماتهم؛ متى كنّا قد
استفدنا حظاً وافراً قد فاتهم».
ويتجاوز ابن عاشور يف حتريضه
على جت ــاوز اجــتــهــادات السلف يف
الفقه واملــقــاصــد ،إلــى مــا هــو أبعد

بكثير ،حيث يرى أ ّن تعظيم وتقديس
تفسير األولــن للقرآن الكرمي ،ق َّيد
فهم دالالتــه وض َّيق معانيه وبياناته،
فيقول« :ثــ ّم أصبح تفسير القرآن
تسجي ً
ال يقيد به فهم القرآن ،ويض َّيق
به معناه الــذي كــان السلف يقولون
فيه« :إنه ال تنقضي عجائبه وال تنفد
معانيه».
إذاً هــــذا ه ــو حــــال اخلــطــاب
اإلســامــي املعاصر ،مكابرة وجلاج
بغير حجاج ،وال نسمع منهم إال قال
فالن وقــال فالن من األقدمني .أ ّما
اجلديد الــذي يجعلنا شركاء أكفاء
يف احلــضــارة املعاصرة ،واملساهمة
الفاعلة يف عــمــارة األرض باخلير
طي األماني أو
واجلمال ،فمازال يف ّ
التمنيات.
تقديم العقل
أما التأكيد الذي ما بعده تأكيد،
هو أ ّن معالي الشيخ ابــن بيه ح ّدد
وجهة التجديد ،فأولى العقل مكانة
جتعله يتق ّدم على النقل ،حيث يقول

«إ ّن مكانة العقل الراجح محفوظ ٌة
وحــقــو ُقــه مــصــونــة ،لــكــن املــقــاصــد
حتكم عليه بالذهاب يف إجــازة وال
حتيله إلــى التقاعد ،ريثما تختفي
املصلحة التي من أجلها تب ّوأ القول
الضعيف مكانه» .ودعــا يف ملتقى
منتدى تعزيز السلم األ ّول من سماهم
«حملة العلم» إلى اجتراح «املنهجية
العلمية العملية» ،أي االنغماس يف
فلسفة تأويل الواقع والتو ّقع؛ ملجاراة
شــروط وأحكام املكان الزمان؛ وفق
منهج ّية «حتقيق املناط»؛ أل ّن املعرفة
اإلنسانية حتتاج إلى منهج ّيات .وعليه
تــكــون املعرفة اإلســامــيــة اجلــديــدة
حتتاج إلى منهجيات علمية جديدة.
وعندما أعلن العزم على جتديد
اخلـ ــطـ ــاب اإلسـ ــامـ ــي يف مــلــتــقــى
املنتدى الثاني طالب الشيخ ابن بيه
بإعادة النظر يف ك ّل الركام التاريخي
وغربلة الغثّ من السمني ،ومــن ث ّم
االنــفــتــاح على مــعــارف العصر؛ مبا
فيها املصاحلة مــع الفلسفة وعلم
املنطق .فدعا يف كلمته خالل إطالق

«برنامج إعــداد العلماء اإلماراتيني»
إلى ما س ّماه «فتح آفاق العلوم العقلية
كالفلسفة وعــلــم املــنــطــق والــعــلــوم
اإلنسانية أمــام الطالب لبناء امللكة
النقدية عنده» .مطالباً بتخريج جيل
من العلماء على وزن ابن رشد احلفيد،
أو املـ ـ ــازري؛ أي فــقــهــاء وفــاســفــة
وحكماء يف ك ّل علوم عصرهم؛ بدءاً
الطب
بالفلسفة واملنطق وصوالً إلى
ّ
والــعــلــوم الــريــاضــيــة واالجــتــمــاعــيــة
والتاريخية واألنثربولوجية ،وغيرها
من املعارف اإلنسانية؛ التي تتوالى
انفجاراتها بسرعات غير معهودة يف
تراكم معريف غير مسبوق ،ولم تشهد
احلضارة اإلنسانية نظيراً له.
وت ّوج الشيخ ابن بيه رؤاه؛ بالتركيز
عــلــى الــبــعــد املــؤنــســن يف جتــديــد
اخلــطــاب خ ــال املــلــتــقــيــن الــثــالــث
والرابع .هذا فض ً
ال أ ّن معاليه يعالج
ملحة على الوعي
يف ك ّل ملتقى قضية ّ
ً
اإلسالمي واإلنساني عموما ،ويق ّدم
بها ومــن خاللها فتوحات معرفية،
علمية ،علوية غير مسبوقة .إضافة
إلى جهوده اجلبارة ،املوازية للمنتدى،
مثل إجناز «إعالن مراكش» التاريخي،
و»إطـــــاق حــلــف الــفــضــول الــعــاملــي
للتحالف بني األديان» كما أسلفنا.

األدنى من دورهم ،حيث قال« :علينا
التأصيل وعليكم التوصيل».
ومع ذلك من حقّنا أن نسأل :أين
هم «حملة العلم» أو املفكرون والعلماء،
الذين يُفترض أ ّنهم مبعوثون لتجديد
اخلطاب؟ هل يقومون بدورهم؛ وفق
رؤى ومفاهيم الشيخ املج ّدد؟ أين هم
أهل القلم؟ أين هم عشيرة العقل؟ هل
قاموا بدورهم؟
منــيــل إل ــى االعــتــقــاد أ ّن اجلميع
اس ــت ــق ــال ــوا مـــن أدوارهــــــــم عــجــزاً
وتــقــصــيــراً ،وأ ّن بعضهم ال ميضي
بنور العقلّ ،
وإنــا على هدي النقل،
وأ ّن البعض اآلخر يتوارى خلف أوهام
صــارت مؤبدة يف املخيالت التي لم
الظن
تتصالح مــع العقول .وأغــلــب
ّ
أ ّن الشيخ املــجــدد ليس بــراض عن
منجزات «حملة العلم»؛ حتى على
مستوى تصحيح املفاهيم .ولكن أدبه
اجلــ ّم يحول دون التعبير عــن عدم
رضــاه ،حتى ال نقول أكثر؛ أل ّن حلم
فضيلته أكبـر من الغضب ،وحكمته
أسمى وأجل من السخط .وفوق الظن
ظ ٌن وظن بأ ّن الشيخ املجدد مطمئن
متاماً إلى أ ّن القافلة متضي وقادرة
على ردف اآلخرين؛ لعلهم يستفيقون
من سباتهم!.

العلامء والتجديد
ولكن ،هل يُعقل أن يقوم الشيخ
ابــن بيه يف جتديد مجمل اخلطاب
اإلس ــام ــي؛ مــن دون مــســاعــدة أو
مؤازرة تذكر؟ بطبيعة احلال ،ميضي
الشيخ ال ُهمام قدماً يف حمل األمانة
به ّمة عالية ،وال يبالي البتة يف من
يأتي أو ال يأتي بجديد ،ال بل ميكن
القول :إ ّن معاليه ميضي على رأس
القافلة ،وال ينتظر متلكئاً أو متأخّ راً؛
يف ضوء مقولته الذي صدح بها يوم
أطلق منتدى تعزيز السلم ،وأعلن
العزم على إطفاء احلرائق املشتعلة
بجسد األ ّمــة ،مؤكداً «أ ّن اإلطفائي
ال يسأل عن أسباب احلريقّ ،
وإنا
يعمل على إطفائه» .وهي عني داللة
اخلــطــاب ،الــتــي كشف مضمراتها؛
بوضوح أكثر بالغة وبياناً ،حينما دعا
اجلميع من دون مواربة؛ للقيام باحل ّد

العجب العجاب
أما العجب العجاب ،فعلى املقلب
اآلخر ،أي دعاة الليبـرالية والعقالنية
أو العلمانية ..ففي مطالع التسعينيات
املاضية ،أدركني السؤال النهضوي
الـ ــذي طــرحــه شــكــيــب أرس ـ ــان يف
ثالثينيات القرن املاضي :ملاذا تخلّف
املسلمون ،وملاذا تق ّدم غيرهم؟.
ولم تكن هناك عالمة فكرية عربية
هادية ،تؤشر على طريق اخلــاص؛
سوى املرجعيات املنهجية الغربية ،التي
فشل العقل العربي على مدى قرنني
يف التفاعل معها ،أي هضمها ومن ث ّم
البناء عليها؛ بغرض التأسيس إلنتاج
معرفة عربية إنسانية ،يجري اختبارها
يف احلــقــول االجــتــمــاعــيــة والفكرية
واالقتصادية والسياسية؛ مــن أجل
بناء مداميك النهضة العربية خطوة
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تجديد الخطاب اإلسالمي
خطوة .ولذلك عندما انشغلت  -كما
غيري من أبناء جيلي  -بالبحث عن
إجابة لهذا السؤال املوجع؛ بل احلارق،
فلم يكن أمامي سوى احلوار؛ كوسيلة
ملراجعة األفكار واملقوالت ،التي يدندن
بها أهــل النخبة على مــدى عقود،
فالتقيت عشرات املفكرين والكتاب
الــعــرب مــن مختلف أطــيــاف النخب
الثقافية ،وحتــاورت معهم يف البداية
حتت عنوان« :القطيعة الثقافية بني
ضفتي املتوسط» ،أي القطيعة الثقافية
بيننا وبينهم! .ونُشرت تلك احلوارات
حينذاك يف مجلة «املــشــاهــد» ،التي
كانت تصدر عن إذاعة (بي بي سي)
العربية يف لندن .وعدت إلى املوضوع
مرة أخرى قبل بضع سنوات ،ونشرت
أيضاً عشرات احلوارات املفتوحة يف
جريدة «االحت ــاد» الظبيانية (سوف
أنشر هذه احلــوارات يف كتاب قريباً
إن شاء اهلل) .وكان اجلميع ،يحيلون
محنة التخلّف ومشكلة العقل العربي
املأزوم إلى جتميد أو حتجر اخلطاب
اإلس ــام ــي املــعــاصــر؛ م ــن دون أن
يقدموا وسيلة معرفية أو أداة منهجية؛
لالنتقال بالفكر اإلسالمي من اجلمود
وامل ــوات إلــى احلركة واحلــيــاة ،ال بل
األسوأ من ذلك ،كان البعض يجاهر أ ّن
ال خالص لنا من التخلّف مع التد ّين،
وأنــه ال بُـ َّـد من القطيعة اجلذرية مع
الدين؛ أل ّن اإلسالم يعادي العلم ،كما
ذهــب صــادق جــال العظم يف كتاب
«نقد الفكر الديني» وآخـــرون ،وهو
بذلك ومن معه أو حلقه من العلمانيني
العرب ،إمنا كانوا يستعيدون احلوار
الذي جرى بني جمال الدين األفغاني
واملستشرق آرنست رينان يف نهايات
القرن التاسع عشر .واستأنف احلوار
مطالع القرن العشرين فــرح أنطون
وآخـــرون يف مجلة «اجلــامــعــة» ،فرد
عليهم محمد عبده يف مجلة «املنار»،
وجمع محمد رشيد رضا ،ناشر املنار،
ردود محمد عبده يف كتاب «اإلسالم
والــنــصــرانــيــة بــن الــعــلــم واملــدنــيــة»،
فخبت ج ــذوة احل ــوار إلــى حــن؛ إال
أ ّنـ ــه اســتــؤنــف م ــج ــدداً بــعــد هزمية
حزيران النكراء ( يونيو عام ،)1967
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الخطاب اإلسالمي
املعارص مكابرة
ولجاج بغري حجاج
عقالين أو علمي

اإلسالميون
والليرباليون
والعلامنيون عىل
املحك ودورهم
أقلّه «التوصيل»

من خالل املاركسيني والقوميني؛ من
ب ّوابة العودة للتراث؛ ملواجهة أسباب
الــهــزميــة ،وأحــيــان ـاً للتغطية عليها،
فــصــدرت عــشــرات الكتب يف حقبة
السبعينيات املاضية ،منها« :مشروع
رؤيـــــة ج ــدي ــدة لــلــفــكــر ال ــع ــرب ــي يف
العصر الوسيط» ،و«من التـراث إلى
الثورة» للطيب تيـزينـي ،و«التـراث
والــثــورة» لغالي شكري ،و«النـزعات
املادية يف الفلسفة العربية اإلسالمية»
حلسيـن م ــروة ،و«نــظــرة جديدة إلى
الــتــراث» ،و«الــتــراث يف ضــوء العقل»
حملمد عمارة ،و«التـراث والتجديد»
حلــســن حــنــفــي ،و«نــحــن والــتـــــراث»
حملمد عابد اجلابري وآخرين .وجميع
هذه املنجزات فشلت يف تشكيل لبنة
معرفية جديدة ،تنتقل بالفكر العربي
من الفشل واإلخــفــاق إلــى التأسيس
العلمي ،الذي ميكن أن يش ّكل رافعة
موضوعية للنهضة.
أ ّم ــا احملــايــدون مــن الليبـرالييـن
والعلمانيني ،الذين لم يجرؤوا على
طــرح القطيعة مــع الــديــن بــوضــوح؛

بسبب اخلــوف من سطوة التيارات
التكفيرية ،فراحو يــنــادون بضرورة
العودة إلى خالصة جتربة احلداثة
الــغــربــيــة ،أال وه ــي «فــصــل الــديــن
عــن الــدولــة» ،أي كما فعلت أوروبــا
يف الــتــخـلّــص مــن ســطــوة الــاهــوت
القروسطي الظالمي ،مبعنى أنهم
كــانــوا يطالبون بإقصاء الــديــن عن
حياة املجتمعات العربية واإلسالمية.
ولك ْن إذا كانت مقولة «إن اإلسالم
يعادي العلم» ،أسقطها محمد عبده؛
دون أن ينفي حقيقة أ ّن َح َملَة اخلطاب
اإلسالمي املعاصرين ،هم من يعادون
العلم وليس اإلس ــام ،وهــو ما ج ّدد
التأكيد عليه ابن عاشور بعد نصف
قرن ،حيث يقول« :وتأخرنا من سوء
البخت ،وال نرى سبباً لذلك إال اعتقاد
كثير منّا أ ّن التق ّدم يف العلوم الدنيوية،
ينشأ عنه التأخّ ر يف الدين ،واحلال أ ّن
الواقع بالعكس ،فإ ّن الدين ّإنا تقهقر
عند تأخر املسلمني يف تلك العلوم .أ ّما
عند تق ّدمهم فقد كــان له مزيد قوة
ومت ّكن ،كما كان يف الدولة البغدادية

واألندلسية» ...أقول :إذا كانت مقولة
«إ ّن اإلســام يعادي العلم» ،تراجعت
أو ان ــزوت قلي ً
ال ،ولــم يعد أحــد من
الليبـراليني والعلمانيني يجهرون بها
صراحة ،إال أنهم تتـرسوا مرة أخرى
وراء مقولة «فصل الدين عن الدولة»،
وال يــزالــون كذلك إلــى الــيــوم ،مع أ ّن
املقولة ال حتتاج إلى دحض وتفنيد؛
أل ّنها متهافتة يف الــواقــع ،وال حتتاج
إلى برهان أو دليل ،ال بل تفضح عقم
النخبة الليبـرالية أو العلمانية العربية،
وتكشف مدى إصرارها على التسطيح
والترديد الببغائي؛ من دون مراجعات
أو مساءالت للذات أو املقوالت ،التي
تُفترض أ ّنها أه ّم ميزة مت ّيز من يسمون
أنفسهم بالفكر العلمي أو العقالني.
ولَ ـ َعــمــري لــم أفــهــم حــتــى الــيــوم،
كيف ميكن الفصل بني املوجود بقوة
شاخصة أمــام العيان قبل األذهــان،
وبني الوهم أو ما هو غير موجود يف
األصل؛ إال أن يكون من بنات اخليال؟
فما تدعون إليه يا ســادة هو من
قبيل الــفــصــل بــن اجلــبــل الشاهق

وال ــه ــواء مــث ـ ً
ا؛ أل ّن الــديــن ميسك
يف تــالــيــب املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة
واإلسالمية بكالليب فوالذية ،بينما
الدولة يف هذه املجتمعات هي مجرد
وهم غير موجود على أرض الواقع،
فباهلل عليكم قولوا لنا كيف ميكن
الفصل بينهما؟
هذا ناهيك أ ّن مقولة «الفصل بني
الدين والدولة» يف الغرب ،هي ثمرة
سياق متكامل من احلداثة الصناعية
والعلمية واالقتصادية واالجتماعية
والسياسية ،بدأ منذ اكتشاف البارود
والطاقة ،الذي م ّهد الكتشاف أميركا،
وما تعنيه أميركا من ثروات وحتوالت
يف املجتمع واالقتصاد والسياسة؟!
وتط ّور املفهوم مع الثورة الصناعية
يف منتصف الــقــرن الــثــامــن عشر،
وتبل ّورت احلاجة له قانونياً وحقوقياً
ومؤسساتياً مع إشراقات ثورة األنوار
يف فرنسا .وللعلم أ ّن فرنسا ألغت
امللكية القائمة على احلقّ اإللهي ما
بني  ،1789-1792وذهب الفرنسيون
بــذلــك حــتــى إعـــــدام املــلــك لــويــس

الدولة العربية ليس
لها من املفهوم
سوى اسمها
وعملتها وعلمها
وحدودها

فصل الدين عن
الدولة مقولة
تؤبّد الدوغامئية
وتفضح عقم النخبة
العلامنية

السادس عشر .ما يعني أ ّن الدولة
يف املفهوم املعاصر ،هي دولة القانون
واملؤسسات واملواطنة الندية وحقوق
اإلنسان؛ بكل ما تعنيه احلقوق من
كــرامــة وح ــر ّي ــات وعـ ــدل ومــســاواة
وفرص متكافئة .أ ّما عربياً فالدولة
ليس لها من داللة تؤشر عليها؛ سوى
اسمها وعملتها وعلمها وحدودها.
فهل هذه هي مواصفات الدولة التي
تريدون الفصل بينها وبني الدين كما
فعل الغرب؟
ال ريب أ ّن الشيخ املج ّدد عبداهلل
بن بيه وضــع اجلميع أمــام مواجهة
الـــــــذات ،إس ــام ــي ــن ولــيــبـــــرالــيــن
وعلمانيني .ومــع ذلــك إ ّن «منتدى
تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة»
ماض قدماً يف حمل األمانة ،وينتظر
من أهــل القلم و«حملة العلم» أقلّه
«الــتــوصــيــل» ،حسبما أراد الشيخ
املج ّدد.
مرة أخرى ،نضع هذه التساؤالت
وم ــع جــمــلــة مــن الــتــح ـ ّديــات برسم
اجلميع!!
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تجديد الخطاب اإلسالمي

وفضله بالعقل والعلم والتقومي
لقد ك ّرم اهلل اإلنسان وأعزّه كما قال يف كتابه املجيد «ولقد كرمنا بني آدم»ّ ،
حتدث الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم يف أحاديثه الشريفة عن كرامة اإلنسان
والكرامة املطلقة ،وكثير ًا ما ّ
وعزته ،واالرتفاع بشأنه إلى ذرا تليق بخليفة اهلل على األرض ،املكلّف بعمارة األرض باخلير واجلمال .وهو ما
املجدد عبداهلل ابن بيه رئيس «منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة» إحياءه وتأكيده؛
يعيد معالي الشيخ
ّ
بروح إسالمية معاصرة ،تكتسب مشروعيتها املعرفية ،من بعدها املؤنسن على كلّ املستويات القيمية ،األخالقية
والدينية .فهو يقول :كرامة اإلنسان قبل كرامة اإلميان.
املجدد مشروعه الفكري على مدى ما يزيد على ثالثة عقود؛ بتأسيس «منتدى تعزيز السلم يف
لقد ت ََّو َج الشيخ
ّ
املجتمعات املسلمة» يف أبوظبي عام  ،2014فأعلن يف ملتقاه األ ّول «احلرب على احلرب؛ لتكون النتيجة سلم ًا على
سلم» ،وهي املقولة ،التي استشهد بها الرئيس األميركي السابق باراك أوباما يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة
(عام )2015؛ يف سياق حديثه عن مدى الفاعلية الثقافية يف مواجهة اإلرهاب ،والتصدي للغلو أو الفكر املتطرف.
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مرشوعه الفكري يعمل عىل إحياء الكرامة اإلنسانية وبعث القيم الدينية

منتدى تعزيز السلم حاضنة التجديد اإلسالمي
بروح نقدية معاصرة

درويش محمد النعيمي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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التأ ّمل بأفكار فضيلة الشيخ ابن
بيه ،يحيلنا إلى ما ميكن أن نس ّميه،
الترابط الداللي اجلامع يف ما بني
القيم السامية العليا ،مثل :الكرامة
واحلــقّ واحلــر ّيــة واإلرادة ،بحيث ال
ميكن العزل أو الفصل بني مكوناتها
املش ّكلة؛ لبنية قيمة الكائن ،باملعنى
اإلنساني املطلق .األمر الذي يجعل
حرمان اإلنــســان من أحــد العناصر
املك ّونة إلنسانيته؛ مبثابة االعتداء
على الــصــورة التي أراده ــا اهلل له.
وهــي مبعنى من املعاني حتيلنا إلى
قــول عمر بــن اخلــطــاب رضــي اهلل
عــنــه :مــتــى اســتــعــبــدمت الــنــاس وقــد
ولدتهم أمهاتهم أحــراراً .ولو توقفنا
عند ك ّل عنصر من عناصر الكرامة
اإلنسانية من حيث النتائج املترتّبة
على سلبه؛ ألدركنا دون عناء األسباب
العميقة لتم ّرد الناس وثوراتهم.
أمـ ــا كــيــف ميــكــن تــنــزيــل هــذه
الرؤية املؤنسنة من الفضاء النظري
إلــى اإلطــار الواقعي وترجمتها إلى

سلوك اجتماعي عام ،فالشيخ املج ّدد
عبداهلل بن بيه ،يطالب بإعمال العقل
ّ
املعطل؛ للنزول بالنصوص واملقاصد
والــــفــــروع والـــقـــواعـــد مـــن ســمــاء
التصور إلى أرض التطبيق .ويدعو
إلــى التعرف على الــواقــع والتو ّقع؛
حلــ ّل مــا يس ّميه «مشكلة األجــهــال
الــثــاثــة :اجلــهــل بتأويل النصوص،
واجلهل باملقاصد ،واجلهل بالواقع
وامل ــآالت ( ال ــت ــو ّق ــع) .مــا يعني أ ّن
اجلــمــيــع مــكـلّــفــون بــبــذل املــزيــد من
اجلــهــد واالج ــت ــه ــاد عــلــى املــســتــوى
الفكري .فض ً
ال عن ضــرورة جتاوز
بعض القناعات التي ال تخدم ثقافة
األنسنة وقيم الــســام .وبالتأكيد،
لن تكون احللول من خالل القطيعة
مع التراث والتاريخ ،أو التقوقع  يف
زنــزانــات املــاضــيّ ،
وإن ــا ال ب ـ ّد من
اقتحام عصر التحديث واإلبـــداع؛
بالتوازي مع التجديد املرتكز على
فــقــه التصحيح الــشــرعــي ومنطق
التأصيل العلمي .فيقول :إ ّن التعامل

مع منظومة األدوات االستنباطية؛
بأيد عليمة ،وأذهــان متفتّحة ،ودين
مــتــن؛ ال وســوســة فــيــه وال تـ ــر ّدد،
يستهدف مصلحة اإلنــســان ،وذلــك
باستهداف املقاصد األولـــى؛ لفهم
النص ،وإليــجــاد انسجام يف ضمير
املسلم بني كلي اإلميان وكلي الزمان.
الواقع متغري
يؤكد الشيخ ابن بيه أ ّن الواقع
متغ ّير .وهذا يعني؛ بحكم الداللة ،أن
تغ ُّير الواقع يحتّم تغيُرنا ،وتغ ّيرنا لن
يكون له قيمة؛ من دون البحث بإحلاح
عن أجوبة عملية؛ يف قضايا متنوعة،
ـس حياة األمــة يف شتّى املجاالت
متـ ّ
وامليادين يف وقت واحد ويف ك ّل مكان.
ويش ّدد الشيخ ابن بيه أ ّن ما يه ّمه هو
التأصيل للقضايا الفقهية ،التي مت ّثل
للمسلمني ،منظومة تعبدية وقانونية،
حتكم النسق السلوكي واملعياري يف
حــيــاة الــفــرد واجلــمــاعــة ،ويــجــب أ ْن
تــواكــب مسيرة احلــيــاة ،التي تشهد
تغيرات هائلة وتطورات مذهلة من
الذرة إلى املجرة ،يف شتّى املجاالت
ومختلف املــظــاهــر والــتــجــلــيــات ،يف
الــقــضــايــا السياسية واالجتماعية
واالقــتــصــاديــة واملــالــيــة ،والــكــشــوف
العلمية ،والعالقات الدولية والتمازج
بيـن األمم ،والــتــزاوج بني الثقافات
إلى ح ّد التأثير يف محيط العبادات،
والتطاول إلى فضاء املعتقدات .وقد
أصبحت األنظمة الدولية واملواثيق
العاملية ونظم املــبــادالت واملعامالت
ج ــزءاً مــن النظم احمللية ،وتسربت
إلــى الدساتير ،التي تعتبـر الوثائق
املــؤســســة ،فيما أطــلــق عــلــيــه ،اســم
العوملة والعاملية.
األمر الذي يدعو إلى التجديد يف
ك ّل شــيء؛ مبا يواكب هذه العاملية؛
حتى تستقيم مــقــولــة :إن اإلســام
صالح لكل زمان ومكان.
ولــكــن واق ــع احل ــال يــقــول إ ّن
الــعــقــل اإلســامــي ب ــدأ مــنــذ الــقــرن
الــســابــع الــهــجــري يــدخــل يف أزمــة
فقهية وفكرية ،نتيجة اجلمود على
امل ــن ــق ــوالت ،وأخـــــذت هـــذه األزمـــة

منحى تــصــاعــديـاً بشكل تدريجي،
صاحبته أحــداث جسام؛ لع ّل أهمها
سقوط األندلس يف القرن التاسع،
ولم تعد النظرة التجديدية لقضايا
الزمان حاضرة يف العقلية الفقهية
والفكرية ،واتــســم الــوضــع بنوع من
القصور يف القدرة على إنتاج مفاهيم
جــديــدة ،حتيي يف األمــة ما انــدرس
منها وعفا رســمــه .واستمر مؤشر
األزم ــة يف تصاعد ،تزامنت شدته
مــع احلــركــة االستعمارية ،وسقوط
الــدولــة العثمانية يف بــدايــات القرن
العشرين ،فــإ ّن واقــع اليوم يقتضي
البعد عن اخليال الرومانسي حول
التاريخ – بحسب تعبير الشيخ املج ّدد
 والتخلي عن الوهم اإلمبـراطوريلـــأمـــة ،وعــــن ال ــت ــاري ــخ املــعــســكــر
واملنتصر ،وعــن أوهــام جعلت األمة
اليوم يف حالة عداء لإلنسان والكون
عوض أن تبقى على أصلها شريكة يف
بناء الكون وعمارته.
كــل ذلــك يقتضي االقــتــداء بنهج
فضيلة الشيخ ابن بيه ،واقتفاء أثره
على مستوى اجلد واالجتهاد الفقهي؛
بكل ما يستدعيه األمر من جرأة على
املراجعة واملساءلة النقدية؛ ملجمل
املـ ــوروث الــثــقــايف اإلســامــي .وهي
فرصة يتيحها العالمة ابن بيه للجيل
اجلديد من العلماء واملفكرين.
يــقــول الشيخ ابــن بــيــه؛ على
سبيل رسم الطريق أمام طلبة العلم:
«نحتاج اليوم إلى نظر كلي يالحظ
الــواقــع املــســتــجــد؛ لتركيب الدليل
مع تفاصيله ،وترتيب األحكام على
صنْع األداة التي هي
مقتضياتها .إ َّن ُ
هنا القاعدة أو املفهوم أو الكلي ،هو
أهــم وسيلة إلنتاج فكر ،أو إصــدار
حكم يف قضايا الواقع وفروع الشرع
والقانون وتفاريع احلياة وشعابها».
مــســتــدالً بــــــإدراك الــرعــيــل األول
حقيقة :أن ال تــعــارض بــن الديني
والدنيوي ،وبني العقل والنقل ،وبني
املصالح اإلنسانية والقيم الدينية».
لذلك وجــدنــاهــم ،انطلقوا يعمرون
الدنيا ويقدمون لــآخــرة .مــا يعني
أن الدين ترك مساحة واسعة للعقل

ابن بيه يدعو إىل
اقتحام التحديث
واإلبداع بالتوازي مع
التجديد الفقهي

نهجه يشكّل
فرصة للمراجعة
واملساءلة النقدية
ملجمل املوروث
الثقايف

ابن بيه :الرشع
اإلسالمي مل يحجر
عىل العقل بل
أعطاه مساحة
واسعة

فيما يتعلق بتدبير ش ــؤون الــنــاس
ومصاحلهم .فيؤكد الشيخ املجدد أ ّن
الشرع اإلسالمي وإن كانت فيه دائرة
الوحي والنصوص هي احلاكمة على
الواقع اإلنساني ،إال أ ّن هذا الشرع لم
يحجر على العقل ،بل أعطاه مساحة
واســعــة ،يــدرك فيها العقل مصالح
العباد.
شجرة السلم
يدرك معالي الشيخ املج ّدد أ ّن
الواقع املدمى يف املجتمعات املسلمة،
يستدعي العمل املستعجل على وقف
االحتراب وفض اخلصام ،واستنبات
ثقافة السالم فيقول« :إ ّن امله ّم هو أن
تنبت شجرة السلم ،التي حتتاج وقتاً،

لتقوم على ساقها ،وليس املهم من
يستثمر أو من يستظل ،ولكن املهم هو
إجناز املهمة التاريخية ،وهي املهمة
التي نحن بصدد إجنازها ،وإن شاء
اهلل ســائــرون إليها ،أل ّن غايتنا أن
ننشر السالم وثقافته ،والغاية تبـرر
الوسيلة يف هذا املقام حصراً» .وهو
بذلك يضع اجلميع أمــام التحدي،
إنــبــات شــجــرة الــســلــم .فــهــل يعني
ذلك استقالة العلماء واملفكرين من
أدوارهم ،أم أن األمر هو عكس ذلك؟.
يف الــواقــع إ ّن اجلميع مــدعــوون؛
بــل مطالبون بالعمل احلثيث على
تخصيب الــتـــــربــة ال ــازم ــة إلنــبــات
شــجــرة السلم ،والــدفــع نحو املزيد
مــن اإلميــــان بــامــكــانــيــة استنباتها
بالعقل واحلــكــمــة؛ ألن الــســام كما
يع ّبـر الشيخ املــج ـ ّدد «ي ــورث الفر َد
الطمأنين َة والسكين َة ،واألمن والسلم
بجميع أمنــاطــه وجتلياته هــو ثمرة
اإلمي ــان» ،من هنا صــارت الظروف
مواتية؛ أل ّن الشيخ يرسم العالمات
ويــؤشــر بأفكار هــاديــات ،ومــقــوالت
خــالــدات إلــى الطريق التي يفترض
أن يسلكها حملة العلم وأهــل الفكر
والــعــقــل ..اجلميع مكلّفون باألصل
يف استكمال نشر رسالة السالم التي
حملها ديننا احلنيف ،وإتاحة فرص
العدالة والتفاهم والبناء والتنمية،
وأستشهد بحديث رســول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم عن أبي هريرة رضي
اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم :والذي نفسي بيده ال
تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا
حتى حتابوا ،أوال أدلكم على شيء
إذا فعلتموه حتاببتم .أفشوا السالم
بينكم  )..أخرجه مسلم.
ميكننا التعقيب هنا بسؤال أي
ســام قصد رس ــول اهلل صلى اهلل
عليه وســلــم ،هــو لفظ الــســام أم
حتية اإلس ــام ،أم هــو دعــوة للعمل
من أجل السالم ،عموم السالم ،ليس
خدمة لألمة وحدها ،وإمنــا جلميع
بني اإلنسان؟
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تأصيل البعد اإلنساني والفكري والثقايف يف اخلطاب اإلسالمي ،جزء أساسي من فكر واشتغاالت معالي الشيخ
يقدم رؤى عقالنية واضحة مستنبطة
عبداهلل بن بيه رئيس «منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات اإلسالمية» ،حيث ّ
النص القرآني الكرمي ،الذي تتوالد من صلبه روح الدين احلنيف ومعتقداته وأطروحاته
من اجلوهر اإلنساني يف ّ
املعرفية وأمثوالته املجازية والروحية.
يعد معالي الشيخ ابن بيه منوذج ًا لهذا التفاعل اإلنساني املنهجي املعاصر .ولسوف نبحر يف ثقافة التسامح
ّ
والسلم والتجديد يف تصويب الفكرة املراد لها أن تصل مببادىء فكره ومنهاجه إلى العقول اللينة واجلافة على
حد سواء؛ بسالسة ويسر؛ حتى يتساوى قدر الفكر واملعرفة يف كلّ منها ،متبع ًا إميانه الكامن يف أنّ الدين يسر
ّ
وليس عسراً؛ ألنّ تلك العقول قد ملّت تكرار القدمي من األقوال ،واحتكار الكثير من األفعال.

لحل مشاكل العامل
ّ
احرتام االختالف املفتاح السحري

تجديد ا لخطاب وثقافة التسامح في فكر
الشيخ عبدالله بن بيه

نرسين بلوط
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وهذا ما سعى إليه العالمة الشيخ
ـؤســس «مــجــلــس حكماء
اب ــن بــيــه مـ ّ
املسلمني» ،وقــد أُشير إليه بالبنان
للدور الــذي لعبه؛ كواحد من أكثر
خمسني شخصية إسالمية ناضلت
وجنــحــت يف تـ ــرك تــأثــيــر إيــجــابــي
يف اجليل اجلــديــد بأسلوب فائض
باالعتدال؛ من دون تعصب أو انحياز
جلهة عقدية أو فئة أيديولوجية.
وعندما نع ّرج على البيئة الفكرية
لــلــعــامــة اب ــن بــيــه ،الــتــي احــتــدمــت
كــصــراع مرير يف ص ــدره ،وبخاصة
فيما يتعلّق باألقليات املسلمة التي
تعيش يف املغتربات ،جند لها تأثيراً
كبيراً يف حتديد هــدفــه؛ مــن خالل
فتاواه وخطاباته؛ لتصل بشكل خاص
إلى تلك األقليات ،وبشكل عام إلى
املسلمني يف مختلف البلدان .وقد
ش ّكل الواقع املعاصر والت ّبحر العميق
يف الدين عنصرين مهمني يف حتفيز
ـؤس ــس؛ النــطــاق املنحى
الــنـ ّ
ـص امل ـ ّ

الفكري لدى الشيخ ابن بيه.
استوحى الشيخ ابن بيه فلسفته
املــســتــنــبــطــة م ــن الــعــلــم ،وال ــوح ــي،
واإلدراك وامل ــع ــرف ــة ،وا َّت ــك ــأ على
مبدأ املاهية واستحضار تعليالتها
ومستلزماتها من حيث الصور واملادة
وما إلى هنالك .فهدف من خاللها
إلى التجديد ال التقليد ،والتصويب
ال الــتــرتــيــب الــروتــيــنــي ال ــذي كــ ّرره
الكثيرون .فكان وف ّياً ألصول الفقه
مج ّدداً يف استثارة أفكار غير مرئية
تركن للتطور والتصور .فحني قال:
«إ ّن مكانة العقل الراجح محفوظ ٌة
وحقو ُقه مصونة ،لكن املقاصد حتكم
عليه بالذهاب يف إجــازة وال حتيله
إلى التقاعد ،ريثما تختفي املصلحة
التي من أجلها تب ّوأ القول الضعيف
مكانه» ،وهنا يرجح العقل الضعيف
على العقل الــقــوي بسبب مصلحة
مــوقــتــة .أمــا االعــتــراف باالختالف
فهو منبـر ضروري لألفكار الفلسفية

والروحانية ،واحترام االختالف كما
يعبـر معالي الشيخ ابــن بيه مفتاح
حل ّل مشاكل العالم ،لقد اعتمد على
سياسة العقل بعمق مــعــريف وفتح
قــنــوات الــتــواصــل واالســتــعــانــة بــروح
العصر ومعارفه بالدمج بني التراث
واملعاصرة ،وحتريك املنطق كعنصر
ف ّعال للتوارد الفكري ،وجمع املعارف
الــعــصــريــة والـ ــدراسـ ــات اإلنــســانــيــة
احل ــدي ــث ــة م ــث ــل :الــهــرمــنــيــوطــيــقــا،
والتفكيك ،وضبط األحكام من خالل
الضبط املنطقي واللفظي.
وكـ ــان ملـ ــادة أصـ ــول الــفــقــه األثــر
األكبـر يف جتديد اخلطاب اإلسالمي
وثــقــافــة احمل ـ ّبــة والــتــســامــح لتعزيز
السلم والعيش املشترك يف املجتمعات
اإلسالمية .فعلّل خطابات الصحابة
أسس جديدة متينة مستنداً إلى
على ٍ
مدونة الفقه واللغة العربية والسنة
الــنــبــويــة الــشــريــفــة ،ومت ـ ّعــن يف علم
اخلطاب والكالم ،من مبادئ التركيب
مستنداً إلى األدلة اإلجمالية وركائز
االستقراء والصعود من اجلزئي إلى
الــكــلــي ،وهــي عملية صعبة ،تع ّمق
ليوضحها لنا
فيها الشيخ ابــن بيه
ّ
وسلس يف ٍآن معاً،
بشكل متسلسل
ٍ
ٍ
ليخلق منها مادة تستوعب املاورائيات
واملفاهيم اجلديدة التي تلج إلى أذهان
األجيال كلها ،وهي عملية صعبة تكاد
تكون مستحيلة ولكنها لم تستعص
على فكر الشيخ ابن بيه حفظه اهلل.
وهذا التركيب والتقليب املجازي جعل
عملية التقبل واالستيعاب للمؤمن
أسس واعية وثقافة عالية
ترتكز على ٍ
ال مكان للتهويل والتأويل فيها.
فكانت األجوبة عن األسئلة التي
تتمحور حول كلمة «ملاذا» ،أو «كيف»
أو «متى» ،تتعاطى مع النص املقترح
مبراجعة ما ق ّدمه الفكر األصولي
وعالقة اللغة بالوحي ،والبالغة وعلم
األصول واللغة.
وقد ّ
توغل الشيخ ابن بيه يف روح
الهيكل اإلنساني ،وهــي اإلنسانية،
ودورها يف الدين اإلسالمي وأهدافه.
وهــي مــبــدأٌ مبني على الــتــجـ ّرد من

احملــســوســات تــنــشــقّ م ــن اإلنــســان
نفسه ،هذا الكائن الذي أغدق عليه
اهلل بالفكر والعقل واملعرفة لينشد ك ّل
ما هو ق ّيم وله أثره يف تاريخ البشرية.
أم ـ ــا ال ــق ــي ــم ال ــت ــي ت ــت ــوه ــج بــهــا
اإلنسانية يف نظره ففي روحانياتها
الــعــمــيــقــة ،حــيــث تــتــلــخّ ــص مبنهاج
سليم قوامه العدالة والدميقراطية
واحل ـ ـ ــوار والــتــســامــح والــتــضــامــن
الفردي واجلماعي .فالعدالة ح ّيرت
الكثير مــن علماء الــديــن واملفكرين
بشكل
والفالسفة ،أل ّن العدل ال يط ّبق
ٍ
سليم يف دنــيــانــا ،إال مــن أصــحــاب
الضمير احل ـ ّـي واإلنــســانــيــة الــفـ ّذة.
فإذا وجد العدل ح َّل السالم وجتلّى
التسامح وعـ ّمــت الطمأنينة أركــان
املجتمع .الفكر السليم هو الذي يبنى
على مبادئ املساواة التي ال تف ّرق بني
غني وفقير أو حاكم ومحكوم.
ّ
ويعلّل الشيخ ابن بيه بأ ّننا عندما
نتسامح فنحن نرجم الظالم املستعر
يف داخلنا ،ونتش ّبث بالنور والرحمة،
ويحت ّل التسامح ركناً مه ّماً يف مفاهيم
اإلنسانية احلّــقــة ،فــاألديــان جميعاً
تــوصــي بــالــتــســامــح والــتــغــاضــي عن
أخطاء الغير واالبتعاد عن التط ّرف

والــتــعــصــب األع ــم ــى ال ـ ــذي يــهــدم
حضارات بأسرها ،من هنا يقول بن
بيه« :إ ّن اليوم الذي ننبذ فيه جميعنا
التصورات النمطية ومشاعر الكره؛
لتجمعنا مشاعر األخ ــوة اإلنسانية
ـب اخلير والصداقة ،ذلك اليوم
وحـ ّ
سيكون بحق يوماً مشرقاً يف تاريخ
اإلنسانية».
ي ــرى الــشــيــخ اب ــن بــيــه أ ّن الــعــدل
وال ــت ــس ــام ــح ه ــم ــا ط ــري ــق ــان نــحــو
الدميقراطية واحلــر ّيــة وباألخص
اإلميان ،فال نزاع فيها وال خصام وال
تع ّدي على حقوق اآلخرين ،فاحلرية
السليمة جتعلنا مــتــحــرري الفكر،
نناشد املــبــادئ على أسـ ٍـس متينة ال
تتزعزع جــذورهــا .ويف هــذا يقول»:
تضيق األرض مبا رحبت باملعتدل،
أل ّن كل طرف إذا لم تتفق معه يحسبك
عــدواً ،بدالً من أن يعتبـرك أخـاً ،أو
ناصحاً ،أو إنساناً» .وهذا مفهو ٌم مهم
جداً يف جوانب اإلنسانية التي تسعى
للمعرفة وترنو للدميقراطية الراقية.
كـ ّل تلك املفاهيم اإلنسانية التي
أتينا على ذكرها يف منطق الشيخ ابن
تصب
بيه ،تخدم اإلنسان أ ّوالً؛ أل ّنها
ّ
يف جوهره ومعدنه اإلنساني البحت،

نادى بالتجديد ال
التقليد والتصويب
ال الرتتيب وأثار
أفكارا ً تركن للتصور
والتطور

جعل التقبل
واالستيعاب يرتكزان
عىل ثقافة راشدة ال
مكان فيها للتهويل
أو التضليل

ش ّدد عىل الخروج
من عقدة ِ
الصدام
وتعزيز فلسفة
التسامح للتالقي
والحوار
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وب أفكار الجيل الجديدة نحو
ص ّ
مبادئ اإلميان الحق والعلم
وترسيخ ثقافة السلم

أفكاره ترتقي باملجتمع إىل
واحة األمان وتبني أوطاناً
مدعومة باملعرفة واملنطق

الرغبة بالتسامح والتعايش والتعددية وقبول الثقافات األخــرى ،تقود الشعوب املختلفة يف الفكر والدين
والثقافة إلى التفاهم واحترام القيم واملبادئ اإلنسانية؛ يف سبيل بناء اجلسور بني الثقافات واحلضارات املختلفة.
هذا فض ًال عن أنّها تغني القيم الدينية السامية والفطرة اإلنسانية السليمة ،والتي هي باألساس الشرط الضروري
لنبذ التعصب واحلروب ومحاربة اجلهل ،وصو ًال إلى مجتمعات بشرية متوازنة ،متحابة ،تستبدل سياسة العنف
والتطرف بأهداف إنسانية عظيمة ،حتقّ ق لإلنسان الرفاهية التي ال مكان لها يف بيئة ضعيفة وضائعة.
من القيم اإلنسانية التي أجمعت عليها الشرائع السماوية قيم التسامح والعدل ونبذ العنف ،وتعزيز السلم
والسالم بني الشعوب .فقد ك ّرم اهلل سبحانه اإلنسان بالتأكيد على إنسانيته دون متييز بني بني البشر ،فقال (عز
وجل)« :ولقد كرمنا بني آدم» .كما أجمعت الشرائع السماوية على جملة كبيرة من القيم واملبادئ اإلنسانية ،يف
مقدمتها حفظ النفس البشرية قال تعالى« :أَ َنّهُ َمن َقت ََل َنفْ س ًا ِب َغ ْي ِر َنفْ ٍس أَ ْو َف َس ٍاد ِف َ
ّاس
األ ْر ِض َف َكأَ ّ َنَا َقت ََل ال َن َ
ّاس َج ِميع ًا».
َج ِميع ًا َو َم ْن أَ ْح َي َ
اها َف َكأَ ّ َنَا أَ ْح َيا ال َن َ

رسالة ابن ب ّيه إىل العامل

التسامح والمحبة والسالم حاجات
إنسانية ملحّ ة

آراؤه تشكل ثراء
وتكامالَ ومصدرا َ
فقهيّاً ال يفنى
ومعيناً ال ينضب

العقول ملّت تكرار
القديم من األقوال
واحتكار الكثري من
األفعال
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وتؤثر إيجاباً يف حداثة املجتمع؛ كونها
ترقى به إلــى واحــة األمــان والنظام
والتنظيم الفردي واجلماعي ،وتبني
مواطنة ح ـ ّرة ،ووطناً ح ـ ّراً مدعوماً
بالفكر واملــعــرفــة واملــنــطــق السليم،
وتساعد على انتشار ش ــذرات تلك
القيم يف العالم بــأســره ،مــن خالل
جسور التواصل بني البلدان واألديان،
وسعي ك ّل بلد إلظهار قيمه وحضارته
بشكل أكثر تأثيراً وتفعي ً
ال بني الناس
ٍ
جميعاً.
يــقــول الشيخ ابــن بيه عــن األمــن
واألمــان يف كتاب «خطاب األمــن يف
اإلســام وثقافة التسامح والــوئــام»:
وهذه الشريعة املباركة تتسع لوصف
كـ ّل جــرم وتطبيق العقوبة املالئمة،
وهي بعموماتها وتفاصيلها وتفريعاتها
ومحكماتها ومؤوالتها باإلضافة إلى

آراء مختلف املــذاهــب الــتــي تش ّكل
ال وكماالً ،تش ّكل مصدراً
ثراء وتكام ً
ً
فقه ّياً ال يفنى ،ومعينا ال ينضب وال
ي ــذوي ،مــن قبل عزائمها بــذلــت له
رخصها ،ومن آمن بوعيدها قدمت
له وعدها يف ظالل األمــن واألمــان،
ذلك ما يجب أن يعيه أبناؤها ليعودوا
إلى أحضانها احلانية ويقتطفوا من
قطوفها الدانية».
لــقــد ّ
خل ــص لــنــا الــشــيــخ اب ــن بيه
بلسان احلداثة الفقهية يف علم الدين
ك ـ ّل مــا يتعلّق باملفاهيم اإلنسانية
البحتة ،من املشتركات اإلنسانية يف
ثقافة السلم والتسامح ،فــجـ ّدد يف
اخلطاب اإلســامــي دون أن يح ّور،
وص ـ ّوب أفكار اجليل اجلديدة نحو
التقييم احلق ملبادئ اإلميــان والعلم
وتــرســيــخ ثقافة التسامح والسلم،

فع ّرف األصولية والتطرف وأوضح
مــدى الغلو الفائض فيهما ،والــذي
ينتج بالتالي عنه سياسة التخويف يف
عالقة املسلمني بغيرهم ،وببعضهم
بعضاً .فش ّدد على اخلروج من عقدة
ِ
الــصــدام ،ودع ــا إلــى تعزيز فلسفة
التسامح الــتــي حتــول دون صياغة
خطابات دينية متطرفة تبثّ سمومها
يف العالم وشرورها يف األرواح الضا ّلة
عن الدرب السليم .وهو ما يع ّبر عنه
الشيخ ابن بيه يف مقابلة له مع إحدى
الصحف اإلماراتية« :التحدي األكبـر
هو أن نزيل وهم التناقض الذي أنزل
أضــــراراً شــديــدة بــاألمــة ومبفاهيم
الــتــعــايــش والــســلــم ،وأفـ ــرز مفاهيم
التكفير والتفجير من جهة ،واإلساءة
واملروق من جهة أخرى».

أماين نارص

لذلك جند أ ّن االختالف يف شكل
أداء الــشــعــائــر والــطــقــوس الدينية
بــن الــديــانــات التوحيدية لــم يحل
دون اإلمي ــان بــأ ّن األخ ــاق الرفيعة
واملشتركات اإلنسانية والقيم السامية
هي األرضية الصلبة للتعايش والسلم
والسالم بني األمم ،وهذا ما يع ّبر عنه
معالي الشيخ عبد اهلل بن ب ّيه رئيس
«منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات
املسلمة» بلغة واضــحــة فصيحة يف
املناسبات واملؤمترات املختلفة.
فالتسامح بحسب النظم الفلسفية
العاملية هو احترام تبادلي بني األفراد
واجلماعات ،يع ّبر عنه لفظياً وسلوكياً
بغض النظر ع ّما إذا كان اآلخر على
ص ــواب أو خــطــأ .وهــو متداخل يف
صــمــيــم احلــقــوق وال ــواج ــب ــات التي
تتعلّق ب ــاألف ــراد ،مــن حفظ احلياة
واحل ــر ّي ــات واحلــقــوق كــمــا ج ــاء يف
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام
( ،)1948بقصد جتنيب العالم ويالت
احلــــروب والــتــشــريــد والــســعــي إلــى
تطوير املجتمعات بــدالً من صناعة
األزمات واحلروب .وفق هذا املنظور

ميكن فهم الرسالة التي حملها معالي
الشيخ عبد اهلل بن ب ّيه إلــى العالم
أجمع حول التسامح كحاجة إنسانية
ملحة ومطلب عاملي يف هذا العصر،
ّ
مــع التمييز اجلــلــي بــن التسامح
احلقيقي ،وبــن الــدعــوات املشبوهة
الــتــي تــســوقــهــا بــعــض الــقــوى التي
تشكل مثاالً صارخاً على تبنّي العنف
والتطرف واملمارسات العنصرية.
وطاملا أبرز معالي الشيخ ابن ب ّيه
بنظرة عــاملــة ومتميزة مــن الناحية
العلمية والفلسفية واالجتماعية،
املشاكل واخلــلــل ،وإمكانية إصــاح
هذا اخللل باستعادة جــا ّدة وصادقة
أللق القرآن ،حيث التعاون على البـ ّر
والتقوى من أجل إطفاء احلريق وإنقاذ
الغريق .وأ ّكد أ ّن تلك القيم العدلية
تــنــدرج يف إط ــار التركيبة األصيلة
للبناء اإلسالمي احلضاري اإلنساني
باملعنى األشمل .ومذكراً بحفاظ أئمة
املسلمني وعلماء اإلسالم على صفاء
نصوص الــوحــي الرحبة وقدسيتها
عبـر التاريخ ،فهذه النصوص كفيلة
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واجب القيادات
الدينية البحث
عن أسس متينة
للتسامح والتعايش
السعيد

تتمحور جهوده
يف تصحيح مسارات
خاطئة ومعالجة
مسلكيات مهلكة
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بــضــمــان حتــقــيــق الــعــدل وامل ــس ــاواة
وإطــفــاء حــرائــق القلوب والنفوس،
مبيناً شروط مزاولة تلك املهنة ،التي
تعتمد على البحث يف كيفية تصحيح
اخلطأ وتضميد اجل ــراح ،وترضية
النفوس وصقل القلوب من الضغائن.
أ ّما العنف الذي يجتاح العالم اليوم
مــن قبل أف ــراد ومجموعات ودول،
ّ
ومنظم يعيش على
فهو عنف مد ّمر
بثّ الكراهية ،حيث تتع ّدد أساليبه،
ويــؤ ّدي يف معظمه إلى القتل ،األمر
الذي يحدث الشقاق ويزيد من حدة
االنفصال واالنقسام ،من هنا يتساءل
الــشــيــخ اب ــن ب ـ ّيــه :هــل الــديــن سبب
ظاهرة العنف ،أم أ ّن العنف ناشىء
عــن عــوامــل أخ ــرى والــديــن وسيلة؟
فكيف نعالج تلك الــدعــوى؟ وكيف
يكون الدين ح ً
ال وليس مشكلة؟ يف
إجــابــتــه عــن الــســؤال ال ــذي طرحه
يرى أ ّنــه ميكن دمج الدين يف بعض
مظاهره املنحرفة كعنصر من عناصر
ثقافة العنف .فالديانة قد تكون أحد
املبـررات للعنف ،ولكن هذا السبب
غــالــبـاً مــا يــكــون ممــزوج ـاً بأسباب

أخــرى كاإلحباط واإلهانة والفشل،
ويقوم الدين بدور ّ
مؤطر للنزاعات،
بل أحياناً بــدور مك ّرس للنزاعات.
مــن هــنــا يتجلى واجـ ــب الــقــيــادات
الــديــنــيــة يف الــبــحــث يف نصوصهم
الدينية وتاريخهم وتراثهم ليجدوا
أســس ـاً متينة للتسامح والتعايش
ومنــاذج مضيئة ،يسهم إحياؤها يف
إرساء قيم اخلير والسالم يف نفوس
معتنقي هذه الديانات .أل ّنه بالرجوع
إلى النصوص وإلى التأويل املناسب
واملــقــارب ميكن أن نتص ّدى ملروجي
الكراهية واملتلبسني بلبوس الدين من
املجرمني.
كما دعا معاليه إلى تقدمي الرواية
والــرؤيــة ،رواي ــة اإلس ــام يف دعوته
لــلــســام والــتــســامــح ،اعــتــمــاداً على
نــصــوص أك ــي ــدة وعــلــى ممــارســات
رشيدة ،وعلى التأويل الصحيح ،على
عكس الرواية احمل ّرفة على يد الغالة،
اخل ــارج ــن عــلــى الــضــبــط الــديــنــي
والضبط العقلي ،ويجب االعتراف
بأ ّن جذور هذا االنحراف واملعارف
املــس ـ ّبــبــة لــه لــيــس بعضها بجديد

ّ
وإنــا هو وريــث فكر كان يف التراث
اإلسالمي وتاريخه ،وهو عالقة هذا
الفكر بالنص ،والتي تتم ّيز بحرف ّية يف
الفهم بال تأويل وال تعليل ،وكذلك فإ ّن
استغالل الدين سياسياً وطائفياً قد
يكون سبباً لالضطراب.
كــمــا ر ّك ــز اب ــن ب ـ ّيــه عــلــى إظــهــار
الدين كق ّوة للسالم واحمل ّبة ،وعامل
جــذب بــن املختلفني ،ولــيــس عامل
حـــــروب ،وإثـــبـــات أ ّن ذلـ ــك ممكن
فع ً
ال ،أل ّن ديناميكية احمل ّبة تتغلب
على الكراهية ،وأل ّن احملبة والسالم
والصداقة هي رسالتنا إلى البشرية
وهي شعارنا.
ويــرى أ ّن ظاهرة التطرف والغُلو
ناجتة عن قــراءة مبتسرة ومجتزأة
للنصوص« .وإ ّن ك ـ ّل مفهوم ميكن
أن ينقلب بفعل اإلنسان إلى ضده»،
مبيناً خطورة التعامل مع العام دون
الــنــظــر يف اخلـــاص واجل ــزئ ــي دون
الكلي ،و» أ ّن املنهج الذي ال ينظر يف
تضامن النصوص ،وال يعتمد اجلمع
بني األدلة يؤدي إلى مشكلة كبيرة»،
موضحاً أ ّن سبب ك ّل هذه احلروب

الــيــوم هــو الفهم احلــريف للنصوص
واملنهجية االجتزائية.
من جهة ثانية تظهر جهود معالي
الشيخ ابن بيه والتي كان لها األثر
البارز يف تصحيح مسارات خاطئة
ومــعــاجلــة مسلكيات مهلكة جــاوز
عمرها املئة سنة ومساعيه يف مجال
تصحيح املفاهيم كمفهوم «اجلهاد»
ومفهوم» ال ــدار» ومفهوم» ال ــوالء و
الــبـــــراء» لتكون كما كــانــت سياجاً
للسالم ،وليست دعــوة للحرب من
خــال معاجلة الــذاكــرة التاريخية
املختزلة يف احلــروب بتقدمي مناذج
السالم يف التاريخ اإلسالمي.
كما دعــا إلــى االهتمام بالعالقة
بني السلم العاملي واإلس ــام ،والتي
أصــبــحــت إلــــى حــــ ّد مـــا مــلــمــوســة
ومــحــســوســة يف أوروب ـ ــا وأمــيـــــركــا.
«نؤمن بأ ّنه يف سياق العالم املعولم
ال ــذي انتظمته ديناميكة واح ــدة،
هــي ديناميكية العوملة يف أبعادها
ومتــظــهــراتــهــا املختلفة ،مــن حركة
رؤوس األم ــوال والبضائع ،وعملية
التثاقف ،وتــيــارات الهجرة الدؤوبة

يف عاملنا الذي تقاربت أركانه وصار
كالقرية الــواحــدة ،لم يعد بوسع أي
مجتمع أن يبقى خالصاً نق ّياً ديناً أو
عرقاً ،وهذا التن ّوع يف املنطق الديني
واإلنساني يحتّم الوعي بوحدة املصير
واملــســار ،وبــضــرورة العمل اإليجابي
والــتــعــارف والــتــعــايــش بــدل التنافر
والتنابذ والكراهية والتمييز».
ولفت إلى أ ّن وسائل تعزيز السلم
التي ّ
مت تبنيها يف املجتمعات املسلمة
هــي الــوســائــل نفسها الــتــي تنشر
السالم يف ك ّل املجتمعات اإلنسانية،
أل ّن منغّصات السلم وعوائقه واحدة
يف ك ّل مكان ،وهي جزء من ظاهرة
الرهاب واخلوف من اإلسالم.
وأ ّكد دور العلماء يف إحالل السلم
بــأمــاكــن ال ــن ــزاع يف الــعــالــم للقيام
مبسؤولياتهم يف إزال ــة املظلوميات
التاريخية ،التي تفقد شعوباً حقّها
يف العيش الكرمي واحلر ّية والعدالة
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة ،ويف
مقدمتها معاناة الشعب الفلسطيني
وما يتع ّرض له من ظلم وتنكيل على
أيــدي االحتالل ،مبـرزاً أ ّن اإلسالم

ليس دين ظلم وال يق ّر ممارسة العنف
وال يباركه وال ينبني على اإلقصاء
الديني وال يشجع التطرف وال الغلو
...
إ ّن معالي الشيخ ابن بيه يدعونا
الــيــوم إل ــى إنــقــاذ سفينة البشرية
وإط ــف ــاء احلــريــق الـــذي اشــتــعــل يف
البيت الــعــاملــي ،ويــلـ َّـح على ضــرورة
التعاون والتضامن لتتكامل اجلهود،
طبقاً ملستويات ووظــائــف اجلميع،
وطلب تخصيص جزء من ميزانيات
احلــرب لدعم برامج تعزيز السالم
يف الــعــالــم «إ ّن مه ّمة العلماء تغيير
الــعــقــلــيــات وتــصــحــيــح املــفــاهــيــم،
ووظيفتهم إطفاء احلرائق يف النفوس
والــقــلــوب ،مــاضــون يف سبيل السلم
ومي ّدون أيديهم لذوي النوايا الطيبة
مــن الــبــاحــثــن عــن الــســام مــن كـ ّل
املذاهب واملشارب سواء داخل البيت
اإلسالمي أو خارجه» .ويرى أ ّن الدين
طاقة ميكن أن تنتج الرفاه واالزدهار
كما ميكن أن جتلب اخلراب والدمار،
فالدين سبيل للسالم ال عد ّو للبشرية.

منغصات السلم
وعوائقه جزء من
ظاهرة الرهاب
والخوف من
اإلسالم

دور العلامء هو
إحالل السلم ومحو
ثقافة الكراهية يف
النصوص والنفوس
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تجديد الخطاب اإلسالمي
اشتغل الفيلسوف األملاني عمانوئيل كانط على فكرة السلم األبــدي ودافــع عنها باعتبارها حلم ًا قاب ًال
للتحقيق باالستناد إلى سلطة العقل واحلق العام والواجب ،مما يؤدي إلى تأسيس مواطنية عاملية ،وكانط
ً
ً
عامة يف السالم الدائم،)Zum Ewigen Frieden Ein philosophisher Entwurf)1795 :
نظرية
هو أ ّول َم ْن صاغ
عهد عاملي للتحقيق والضمان.
تص ّور إمكان الوصول بني الدول إلى ٍ
عبارة وردت يف نهاية كتابه :األصول امليتافيزيقية لفلسفة احلــق(« :)1797إنّ العقل العملي
يقول كانط يف
ٍ
حرب البتة ،ال بينك وبيني ،يف احلال
يواجهنا مناقبي ًا باخلطر اآلتي ،الذي ال ُمهادنة فيه :يجب أن ال تنشب ٌ
كدول مبنية داخلي ًا على أسس شرعية يف ما هي ح ّرة خارجي ًا من أي ارتهان (يف عالقات
الطبيعية ،وال بيننا
ٍ
املبادلة).

رسالة كانط في السلم العالمي حلم قابل
للتحقيق بسلطة العقل والحق والواجب

رضوان السيد
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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إذاً املسألة لم تعد مسألة معرفة ما
إذا كان السالم الدائم واقعاً حقيقياً
أو تص ّوراً فارغاً ..إمنا ينبغي أن نعمل
كما لــو كــان الــســام ،الــذي رمبــا لن
يتحقق ،وكأنه قابل للتنفيذ ،وأن نعمد،
سعياً وراء هذه الغاية ،إلى إقامة نظام
دس ــت ــوري» .وبــحــســب ه ــذا الــتــصـ ّور
لكانط فإ ّن املجتمع يف حالته الطبيعية
يش ّكل حــال ـ ًة اجتماعي ًة ،لكنه مثل
توماس هوبز ،وسائر الفالسفة األملان،
يعتبر أ ّن احلالة الطبيعية للمجتمع،
تش ّكل تهديداً دائماً للسلم ،ولذا ينبغي
أن ينتقل املجتمع إلى احلالة املدنية،
حالة السلطة السياسية الدستورية أو
الدولة .وهي حال ٌة أرقى؛ ألنها تش ّكل
إطاراً ناظماً يحقق السلم يف الدواخل
ليس بــالــقــوة فــقــط ،بــل وبالدستور
الذي ّ
لكن
ينظم احلقوق والواجباتّ .
الدولة التي تضمن السالم الداخلي،
ال تضمن السلم مع الــدول األُخــرى.
ومع أن البحوث األنثروبولوجية بشأن
السلطة ما كانت قد تــطــورت ،وهي
متشائمة كما نعلم ،وتعتبر أن السلطة
تقوم على احلرب؛ فإ ّن كانط يعترف
بــأ ّن سائر الــدول (املعاصرة لــه) «ال
تــزال (رغــم وجــود الدساتير) حتشد
مؤسساتها الداخلية باجتاه احلرب،

كما لو كانت هي الغاية األسمى»!
مــا احلـ ـ ُّل إذاً الســتــحــداث مقولة
السلم الدائم يف األخالد والتصرفات؟
ثالثة أم ــور :االستناد إلــى العقل
وح ــده ،واالســتــنــاد إلــى احلــق العام،
والــواجــب األخــاقــي ،واالستناد إلى
العقل وإلى الواجب؛ إلنشاء ٍ
عهد عاملي
أو مواطنية عاملية تتضمن ستة بنود:
النص يف العهد أو املعاهدة على
حتــرمي اللجوء إلــى احل ــرب ،والنص
على حترمي استحواذ الدولة املستقلة
على ٍ
دولة أُخرى بأي صيغة ،والنص
على إزالة اجليوش النظامية بالتدريج،
والنص على حترمي االقتراض لتمويل
نزاعات خارجية ،والنص على حترمي
تــدخــل ال ــدول ــة الــكــبــرى بــالــقــوة يف
دســتــور أي دول ـ ٍـة أُخ ــرى ،والــنــص يف
حالة وقــوع احلــرب على عدم القيام
بأعمال عدائية ال ميكن إصالحها
بعد استتباب الــســام .مــا يعني أن
التأسيس للسالم الــدائــم يقوم على
مبدأ العقل واحلق العام ،وعلى إحداث
توافق بني األخالق والسياسة كما هو
الواجب ،وعلى تعاون اجلميع يف منع
خروج أي ٍ
طرف على هذا العهد العام،
مهما كــانــت األســبــاب؛ أل ّن الطرف
اخلارج أو املعتدي يكون مخالفاً للعقل

واحلق العام واألخالق!
ذكــــر ك ــان ــط ذلــــك كــلــه يف
رسالته يف السلم الدائم أو العام أو
األبــدي ( )1795على مستوى العالم.
وتصور إمكان الوصول بني الدول إلى
ٍ
عهد عاملي قابل للتحقيق والضمان.
وتابع العمل على مشروعه يف كتابه:
األصــول امليتافيزيقية لفلسفة احلق
( ،)1797وعــاد فذ ّكر بأطروحته يف
ثمانينيات الــقــرن الثامن عشر عن
«فــكــرة تــاريــخ كــلــي مــن وجــهــة نظر
مواطنية عاملية» .وقد اشتهرت هذه
األعمال وشاعت أفكارها يف القرن
التاسع عشر ،قرن احلروب والثورات.
وال ّ
شك أ ّن تأثيرات الثورة الفرنسية
التي حملت شــعــارات :حرية ،إخــاء،
مــســاواة ،كــانــت سلبي ًة؛ بــرغــم بريق
ٍ
بإمكانيات
تلك الشعارات التي أوحت
غير متناهية .بحيث بدا يف نهايات
الــقــرن ،ومــع صــراع الــدول األوروبــيــة
ّ
كأنا احلرب
على استعمار العالم،
هي الغاية األسمى ،كما ذكر كانط.
واحــتــاج األم ــر إلــى حــربــن عامليتني
وعشرات املاليني من القتلى ،والدمار
احلضاري ،ليعود التفكير ضرور ًة إلى
أفكار كانط يف العهد العاملي ،وسلطة
الــعــقــل واحلـــق الــعــام أو الطبيعي،
والــواجــب األخــاقــي ،بحيث أفضى
التفكير والتقدير والتدبير إلى كتابة
ميثاق األمم املتحدة( .)1945واإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان( ،)1948وإقامة
الهيئات الضامنة .وتبعت ذلك العهود
واإلع ــان ــات واملــواثــيــق الــنــوعــيــة يف
ٍ
مجاالت ومصالح إنسانية شتى.
وبالطبع مــا انتهت احل ــروب ،وال
جرى ح ُّل اجليوش ،وال توقف عدوان
ٍ
وبخاصة
الدول إحداها على األخرى،
بــن ال ــدول الكبرى والــصــغــرى .بيد
أ ّن الــقــصــور الــرئــيــســي يف مــشــروع
الفيلسوف ظهر يف نقطتني رئيسيتني:
األولـ ــى :احلــريــة ،والــثــانــيــة اجلهات
الضامنة إلنفاذ العهود الدولية ،أي
حتقيق حالة السلم الدائم.
يف النقطة األولى :احلرية ،اعتقد
كانط أنها تنح ُّل بالدستورعلى مستوى

كل ٍ
دولة على ِح َدة ،وجتتمع الدساتير
يف النهاية (وستكون متشابهة بالضرورة
ما دامت تستند إلى العقل واحلق العام
وأخــاق الــواجــب)؛ لتصنع املواطنية
العاملية .ويف حياة كانط أظهرت الثورة
الفرنسية أ ّن مسألة احلرية ال تنح ُّل
بالدساتير .هذا ولم نتحدث بعد عن
حتــدي املــمــارســة االســتــعــمــاريــة لكل
املبادئ يف احلرية واإلخاء واملساواة.
إمنا النقطة الثانية هي التي تبدو
األكثـر استعصا ًء حتى اليوم :نقطة
الهيئة الضامنة للسلم العاملي .وهي يف
حالتنا احلاضرة مجلس األمن الدولي.
فبحسب دراسة للمورخ املعروف أريك
هوبسباوم فإنه يف ثلثي حاالت النزاع
الداخلي أو النزاعات بني الدول؛ يبقى
مجلس األمن مشلوالً وغير قادر على
الــتــدخــل لــاخــتــاف بــن أعــضــائــه.
سيقول الكانطيون اجلــدد :إ ّن هذه
هي مشكل ٌة عملية وال تتعلق بالعقل
واحلق العام .بيد أ ّن الفيلسوف Axel
 Honnethوهو ليس كانطياً ذ ّكر باملبدأ
الثالث لكانط وهو الواجب األخالقي،
والــذي ش ّكل أساساً للقانون الدولي
اإلنــســانــي ،وال ــذي جتــري مــن خالله
احملاسبة على اجلرائم ضد اإلنسانية.
كانط استند يف أخــاق الواجب إلى

الوعي اإلنساني العام ،وإلــى الباقي
من الدين وهــو اجلانب األخالقي.
أما املفكر الكاثوليكي الكبير هانس
كينغ  Küngفأراد الوصول من خالل
ٍ
عاملية للسالم
ـاق
األديـ ــان إلــى أخ ـ ٍ
ً
والعيش العاملي املشترك .وأخيرا فإ ّن
العال ّمة الشيخ عبد اهلل بن بيه نادى
بحلف الفضول ومبدأ اجلوار القريب
والعاملي أو اإلنساني.
إ ّن فــكــرة الــســام الــعــاملــي ،التي
بدأ التفكير فيها الفيلسوف األملاني
عــمــانــوئــيــل ك ــان ــط ،تــعــود لــلــواجــهــة
ل ــدى ســائــر شــعــوب الــعــالــم؛ بسبب
اآلالم الهائلة التي ُتدثُها احلروب
والنزاعات التي تهدد بقا َء اإلنسان
ٍ
وجود لنا
وإنسانيته .وهي مثاب ُة ومآ ُل
نحن املسلمني اليوم؛ بالنظر حلروب
اإلبــادة املشنونة علينا؛ إنساناً وديناً
ٍ
ومجتمعات و ُد َوالً ،فلنتأمل قوله
تعالى { :ال ينهاكم اهلل عن الذين لم
يقاتلوكم يف الدين ولم يخرجوكم من
ديــاركــم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
واهلل يحب املقسطني} .ولنتأمل مقولة
معالي الشيخ عبداهلل بن بيه يف»حلف
الفضول ومبدأ اجلوار»؛ باعتبار ذلك
كلّه براً وقسطاً يف التعامل فيما بيننا
والعيش يف عالم العصر وعصر العالم.

الحالة املدنية تشكّل
إطارا ً ناظامً يحقق
السلم يف الدواخل
بالقوة والدستور
التأسيس للسالم
الدائم يقوم عىل
مبدأ العقل والحق
العام والتوافق بني
األخالق والسياسة
القصور يف مرشوع
كانط متثّل بالعجز
يف توفري هيئة
ضامنة للسلم
العاملي
39

تجديد الخطاب اإلسالمي
بعد استشراء ظاهرة اإلرهاب والتطرف يف أكثر من منطقة يف العالم ،وال سيما يف الشرق األوسط ،بدا واضح ًا
أنّ هناك أزمة فكرية تقف وراء هذا االنفالت اإلرهابي ،وهو ما دفع إلى الواجهة بخطاب إعالمي ،يطالب أصحابه
كمنصة ،لتسويق أفكارها يف
بتجديد اخلطاب الديني ،خاصة أنّ معظم احلركات اإلرهابية ،راحت تستخدم الدين
ّ
عقول الناشئة ،مستغلّة مظاهر الفقر واإلحباط واجلهل التي تنتشر يف العديد من الدول ،بسبب غياب السياسات
االقتصادية الفاعلة ،وآليات التطوير املجتمعية املناسبة ،التي تكفل تأمني احلياة الكرمية للناس.
يهدف دعاة جتديد اخلطاب الديني ،كما هو معلن إلى مواجهة اإلرهاب وحماية الشباب وضمان عدم انزالقه
نحو التطرف واالرمتاء يف أحضان اجلماعات املتطرفة التي استفحل أمرها أخيراً.

كيف نواجه التطرف
بالحوار؟

نبيل سامل
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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نــظــراً الخــتــاف وجــهــات النظر
حول ماهية معنى اخلطاب الديني،
وعالقة ذلــك بالعقائد والعبادات،
فقد حت ـ ّول هــذا السجال يف بعض
األحيان إلى ساحة جديدة لالختالف
حول تفسير معنى اخلطاب الديني،
هــل هــو خــطــاب الــعــامــة أم خطاب
اخلاصة؟ وهل هو اخلطاب التداولي
أم خطاب العلماء؟ وهل األمر منوط
بــاإلعــام؟ أم باملناهج التعليمية؟
وكــيــف ميــكــن ال ــوص ــول بــاخلــطــاب
الديني إلى املستوى الذي يسمح له
بأن يكون عام ً
ال من عوامل محاربة
التط ّرف واإلرهاب؟.
أسئلة كثيرة تفرض نفسها ،على
الــعــالــم الـ ــذي ب ــات يــواجــه تــطــرفـاً
عابراً للحدود ،ومنفلتاً من عقاله،
يــش ـ ّكــل خــطــراً حــقــيــقــيـاً عــلــى قيم
التعايش والسالم يف العالم ،ويه ّدد
بانتشار احلــروب والفوضى .خاصة
أ ّن السجال يف بعض مفاصله حول
اخلطاب الديني نحا يف بعض األحيان
نحو التنافس الطائفي وهو ما زاد يف
الطني بلة ،وساهم يف تصوير اإلسالم
باعتباره منبعاً للتطرف! وال سيما يف
نظر الغرب ،الــذي بات يلصق تهمة
أي عمل إرهابي باملسلمني.
وهنا ال ب ّد من القول إ ّن جتديد
اخلطاب الدينيّ ،إنا يقصد به هو
العودة إلى املقاصد احلقيقية التي
من أجلها وضعت الشرائع السماوية.

والــتــي وضــعــت يف س ـلّــم أولــويــاتــهــا
هدف احلفاظ على احلياة والكرامة
اإلنــســانــيــة .لــكــن بــعــد الــتــأويــات
والتفسيرات التي قــام بها البعض
لــغــايــات ســيــاســيــة أحــيــانــاً ،جعلت
اخلــطــاب الديني يف بعض املراحل
يــر ّكــز على الــواجــبــات الدينية دون
احلقوق.
كما أ ّن التركيز على التحرميات
جعل من هذا اخلطاب الديني مادة
صــمــاء ،وصـــ ّور الــديــن وكــأ ّنــه قائم
فقط على الــتــحــرمي ،مــع العلم أ ّن
األحكام الفقهية متع ّددة ،ولك ّل عصر
ضروراته وظواهره مثل بعض األمور
العملية كاحل ّرية واالستقالل والعدالة
االجتماعية.
زد على ذلك أ ّن أي خطاب ديني
حتــاوري ال بـ ّد أوالً أن يعترف بحقّ
اآلخــر ،فلو أخذنا على سبيل املثال
احلوار بني اإلسالم والغرب ،أو لنقل
بــن اإلس ــام واملسيحية ،ونالحظ
هنا أ ّن املشكلة تنحصر يف أمناط
ومنــاذج من التفكير والــرؤى للحياة
ولــلــقــيــم ،وأ ّنــهــا أمن ــاط «حــضــاريــة»
بك ّل ما حتمله هــذه من خصوصية
إنسانية .وعلى اعتبار أ ّن احلوار يف
أساسه يتضمن بالضرورة «اعترافاً»
بــحــقّ االخــتــاف وبإمكانيته ،إذ ال
ميكننا تص ّور حوار إيجابي ما لم يكن
مسبوقاً بشرط االعــتــراف باآلخر
املخالف ،وأ ّن محاوالت نفي اآلخر ال

ميكن إال أن تنتج مزيداً من التطرف،
وتخلق مــنــاخـاً مــن عــدم الثقة بني
األطراف املتحاورة .ويف هذا اإلطار
يقول معالي الشيخ عبداهلل بن بيه:
«ما جدوى أن يغزو اإلنسان الفضاء
ويبلغ أقصى الــكــواكــب ،بينما يظ ُّل
عاجزاً عن التفاهم مع أخيه ونظيره
ومثيله».
وكــمــا أ ّنـ ــه مــطــلــوب وجـ ــود رؤيــة
غربية ملصلحة هــذا احل ــوار ،فإ ّنه
من امله ّم أيضاً وجود رؤية إسالمية
ملصلحته أيــض ـاً ،حيث ميكن طرح
السؤال «هل يتضمن اإلسالم «إرادة»
للحوار؟ بالتأكيد إ ّن بنية اإلســام
كانت ومازالت بنية حوارية واضحة،
وأ ّن الدين اإلسالمي ثبت شرعيته
عبر أخــاقــيــات احلـــوار والــنــقــاش،
وط ــرح اخــتــيــاراتــه اإلصــاحــيــة من
خـ ــال أس ــل ــوب اجلـــــدال واحل ـ ــوار
ومــحــاولــة الــبــرهــان على مــا يطرح،
وإقــنــاع مخالفيه بها .زد على ذلك
االعتراف بالتراكم املعريف واألخالقي
الذي مي ّثله تاريخ الديانات وسعيها
نحو اإلص ــاح والتصحيح والكمال
العقائدي واألخالقي.
وميكننا القول إ ّن دفاع اإلسالم عن
القواسم املشتركة بني ك ّل الديانات
السماوية يش ّكل القاعدة األســاس
التي بنى عليها اإلســام مشروعية
رسالته.
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كــمــا أ ّن حـ ــرص اإلسـ ـ ــام على
االنتساب إلى ذلك «األصل املشترك»
بينه وبني املخالفني من أتباع الديانات
السماوية ،داللــة على أ ّن املسلمني
غير مرتبطني يف والئهم بجنس أو
شعب أو بشخص مــن األشــخــاص،
بــقــدر مــا أ ّن والءهـــم متعلّق بذلك
«القاسم املشترك» من القيم العقدية
واألخالقية بني األديان األخرى .بقوله
تعالىُ ( :قــولُــوا آ َمنَّا ِبـ َّ ِ
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واحلقيقة أ ّننا لو أردنــا أ ّن نق ّدم
ال ــدالئ ــل يف هـــذا امل ــج ــال لــوجــدنــا
الكثير ،من اآليات واألحاديث النبوية
الشريفة التي تدعوا إلــى التعايش
واالعــتــراف بــاآلخــر ،يف إطــار رؤيــة
تــدرك الوحدة اجلامعة للبشر على
الرغم االختالفات الظاهرية.
ونــاحــظ هنا أ ّنــه رغــم أ ّن تاريخ
العالقة بــن األدي ــان الكبرى تظهر
أ ّنها تنكر أحياناً بعضها بعضاً فإن
اإلسالم ،يقابل ذلك اإلنكار باعتراف
مــطــلــق ،جــعــلــه مــنــذ الــبــدايــة يؤمن
بإمكانية فتح باب احلوار معها.
يف حني قوبل االعتراف اإلسالمي
باآلخر وهــذه «الــدعــوة» إلــى احلــوار
بنقيضه وهو النفي املطلق ،ومحاولة
تشويه صورته ،يف املخيلة الشعبية
جلماهير الــنــاس يف الــغــرب… األمــر
ال ـ ــذي أض ــف ــى عــلــى ردود الــفــعــل

املسيحية الــقــدميــة طــابــعـاً عنيفاً،
زاده عنفاً االصطدامات العسكرية
القدمية واحلديثة واملــعــاصــرة .وال
سيما يف مرحلة ما عرف باحلروب
الصليبية.
ومــع أ ّن البيان الشهير للمجمع
الثاني للفاتيكان ( )1962-1965ميكن
اعتباره ،من حيث املــبــدأ ،مساهمة
إيجابية ومعقولة يف اجتاه احلوار،
إال أ ّن التيارات السياسية الغربية
احملــافــظــة ،عــرقــلــت ه ــذا الــتــوجــه،
وإمــكــانــيــة تــاقــي اإلســـام والــغــرب
وتفاهم املسلمني واملسيحيني.
وإذا رجعنا للتاريخ نرى أ ّن هدف
«البعثات التبشيرية خــال وعقب
احلروب الصليبية» لم يكن هو احلوار
مع اإلســام ،مبقدار ما كان الهدف
هو غــزو املسلمني ثقافياً ،ومــن هنا
بدأت بوادر أزمة الثقة بني اجلانبني،
وهو أمر ساهم يف إفساح املجال أمام
التيارات السياسية املتطرفة ،يف كال
اجلانبني ،والــتــي استخدمت الدين
مــطـ ّيــة لتحقيق أهـ ــداف سياسية،

مستغلة مختلف املشاكل السياسية
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة ،بني
أوساط الفقراء واجلهلة.
واحلقيقة أ ّن هذا املناخ ساهم يف
وضع العراقيل دون قيام حوار سليم
وحقيقي بني الطرفني ،كما أ ّن املشكلة
يف كثير مما نعيشه من صراعات ،هو
أ ّننا نتح ّدث مع اآلخر من خالل ما
نحن عليه ال من خالل ما هو .ولذلك
يتح ّول احلوار إلى ما يشبه الصراع
وح ــوار الــطــرشــان ،خــاصــة أ ّن عدم
االعــتــراف باآلخر ،هي مسألة غير
إنسانية وغير واقعية ...ولذلك ،يجب
علينا أن نعيش يف الواقع ،وأن تكون
لدينا الشجاعة الكافية لالعتراف به،
أل ّن تلك الشجاعة إن وجــدت لدى
الطرفني جتعلهما يكتشفان بعضهما
بعضاً أكثر.
وم ــن هــنــا تــبــرز أهــمــيــة جتديد
اخلــطــاب الديني ،ومحاولة البحث
عن القواسم املشتركة بني الديانات
الــســمــاويــة ،ال الــتــخــنــدق كــ ّل خلف
معتقداته الدينية ،واستعداء اآلخر،
أل ّن العالم اليوم  -كما يقول معالي
الــشــيــخ عــبــداهلل بــن بــيــه – «عــالــم
متعدد الثقافات ،قيمته يف التعددية
التي هي يف ح ّد ذاتها فضيلة تفتح
فرصاً واسعة للسالم األصل الطبيعي
للبشرية».
فــمــن شـ ــروط احل ـ ــوار الــهــادف
للوصول إلى قاعدة الفهم املتبادل،
هو أن ال تكون هناك شروط مسبقة
يفرضها أحد الطرفني على اآلخر،
وباعتقادنا أ ّن لإلعالم واملؤسسات
التعليمية هنا الدور األكبر يف ترسيخ
هذا االجتاه نحو احلوار ،مع التذكير
هنا بأهمية معاجلة األســبــاب التي
تدفع للتط ّرف أيــضـاً ويف مقدمها
الفقر واالســتــغــال ،والتأكيد على
أهمية احلوار لكال الطرفني ولألمن
والسالم يف العالم كله.
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زايد ..الخالد في القلوب والعقول
والمخيالت رغم الغياب

رس خفي وراء فلسفة حضوره الدائم
شخصيته العبقرية عاندت جاذبية
ّ
املعقول واملنقول من التجارب وغريت رغم الغياب وغوايته األخالقية
منطق التاريخ بتواضع وحكمة واملعرفية املدهشة
ربا يحفظ التاريخ مكانة الئقة
ّ
ل ـل ـع ـظ ـمــاء وال ـ ـ ـقـ ـ ــادة ،ول ـك ـ ّن ـه ــا يف
الـغــالــب مكانة مــدفــونــة يف بطون
الكتب املركونة على رفوف املاضي.
ه ـك ــذا درج ـ ــت الـ ـع ــادة يف الــوعــي
اإلنساني ،وهكذا اطلعنا على ِس َي ِر
اخل ــال ــدي ــن ،وتـنــاقـلـنــا حـكــايــاتـهــم،
وتـ ـب ــادلـ ـن ــا أخ ـ ـبـ ــارهـ ــم ،وت ــداولـ ـن ــا
أف ـك ــاره ــم وأس ـ ــراره ـ ــم؛ م ــن خــال
املدونات التاريخ ّية ليس ّإل.

ال يزال ملهامً وماثالً
يف روح املكان
وفاعالً يف حداثة
اإلنسان العريب

رغم رحيله ظل
املثال األجمل
للشخصية اإلنسانية
املعارصة بكل
حكمتها وفلسفتها
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أ ّم ــا مسألة احلــضــور الــدائــم رغم
الــغــيــاب ،احلــضــور امل ــاث ــل؛ بسطوة
اإللهام وغواية الشغف ،وليس بق ّوة
الصورة النمطية التقليدية أو الصورة
النسقية الذهنية فحسب ،وإمنا أيضاً
احلضور املتج ّدد ،احلضور املتع ّدد،
احلضوراملتو ّقد يف الفكرة واخليال
اإلبـــداعـــي اخل ـ ــاق ،الـ ــذي يختزل
أي احلضور
العبقرية اإلنــســانــيــةّ ،
الفاعل يف تشكيل الوعي حلظة بلحظة
على َم ِّر األجيال و َك ِّر األيام .فهذا النوع
من احلضور املتج ّدد كان على الدوام
من املوضوعات غير القابلة للبحث
والنقاش ،غير اخلاضعة ملنطق التحليل
أو التأويل ،بل كــان من املوضوعات
العص ّية على التص ّور أو التخييل؛ كون
الفكرة ببساطة من ضروب املستحيل،
أو على أقــ ّل تقدير؛ كونها تــرد من
باب اإلعجاز اإلنساني؛ أل ّن الواقع لم
يسجل التاريخ من
يؤكد حصولها ،ولم ّ
الوقائع ما يشبهها ،ال يف قدمي الزمان
وسالف العصر واألوان ،كما يقولون،
وال يف الزمن الــراهــن ،رغــم انفجار
املعارف وتراكم خبـرات اإلنسان ،ورمبا
لن يقع ما يقاربها يف املقبل من األيام
أو اآلتي من غرائب الزمان؛ أل ّن أزمنة
املعجزات انتهت مع احلبيب الشفيع،
النبي اخلــامت صلى اهلل عليه وسلم.
ّ
ولذلك أجل ،ثم أجل ..لم يحظ بشرف
احلــضــور املــتــج ـ ّدد جميع الــزعــمــاء
والقادة الذين عرفهم التاريخ أو الذين
عرفناهم من خالل التاريخ ،ولم مينح
التاريخ ألحد مثل هذه اخلصوصية

املتمايزة ،املفارقة لك ّل ما هو معروف
أو مألوف؛ بعد األنبياء واملرسلني أو
القديسني واألولياء الصاحليـن؛ حتى
جــاءت املفارقة مع شخصية الشيخ
زاي ــد بــن سلطان آل نهيان (رحمة
اهلل عليه) ،فجعلها موضوعة عادية،
فكرة بسيطة ،وكأ ّنها مسألة بديهية،
أو هي تفصيل بسيط ال يخرج على
طبائع األمور ،وال يغادر لوازم املنطق
واملعقول .فالرجل امللهِ م املُهاب؛ رغم
الغياب ،اليزال حاضراً ناضراً؛ بنضارة
الزمان ،اليزال شاخصاً ماث ً
ال يف روح
املكان ،اليزال فاع ً
ال يف حداثة اإلنسان
اإلماراتي؛ بل اخلليجي والعربي على
أق ّل تقدير .فلماذا متايز الشيخ زايد
عــن غــيــره مــن الــقــادة؛ بخصوص ّية
احلضور الفاعل رغم الغياب؟
ملاذا يبقى الشيخ زايد متوهجاً يف
األفكار واملخيالت؛ باعتباره شخصية
ملهمة ،محفزة على اخللق واإلبداع؛
رغــم رحيله الفيزيائي منذ سنوات
ع ّدة؟ ملاذا يظ ّل الشيخ زايد النموذج
األكمل ،أو املثال األجمل للشخص ّية
اإلنسانية املعاصرة؛ رغم أنه (رحمة
اهلل عليه) غادرنا وهو يقبض بحزم
وعزم على شخصية البدوي املُهابة،
شخصية البدوي اجلليلة؛ مبا مت ّثله
من أصالة صلبة ،ومن حداثة نضرة،
وم ــن مــدنــيــة رائــقــة عــذبــة؛ وكــأ ّنــهــا
مفصلة تفصي ً
للمعاص َرة ،إال أ ّنها
ال
َ
ّ
شخصية بدوية تختزل أعراف البادية
وأصالة البداوة؛ بكل نقائها وبهائها،
وكـ ــل حــكــمــتــهــا وفــلــســفــتــهــا وكــامــل

عِ ــزتــهــا وهيبتها ،ويف الــوقــت عينه
متسك باحلداثة بك ّل وعيها املعريف
املعاصر ..تلك الشخص ّية العبقرية
التي التــزال مناقبها ومآثرها فاعلة
يف الوعي اإلنساني ،وهو ما يجعلها
مت ّثل غواية معرفية وأخالقية ف ّذة؛
بــل غــوايــة سحرية مدهشة؛ كونها
دائــمــة احلــضــور على َمـ ـ ِّر العصور
و َك ـ ِّر الــدهــور؟ فما هو الس ّر اخلفي
يف فلسفة احلــضــور ال ــدائ ــم رغــم
الغياب ،الذي تنطوي عليه شخصية
هذا القائد ،الذي شاءت األقدار له؛
أن يعاند جاذبية املعقول واملنقول؛
بل شاءت األقــدار له أن يغ ّير منطق
التاريخ بتواضع موضوعي معقول
باحلكمة والفطنة والصمت اخلجول؛
مــن دون ضجيج أو صــدمــات ،ومن
دون مفاجآت أو ذهول؟
هــذا ما سنحاول اإلجــابــة عنه يف
مــلــف «زايـ ــد اإلن ــس ــان» ،مــن خــال
مقاربات إبداعية ،تتع ّدد مستويات
الــقــراءة فيها؛ ســواء جلهة اإلضــاءة
على شخصية الــراحــل مــن مختلف
اجلــوانــب االجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،أو جلهة التحليل املنطقي
والتأويل الــداللــي يف عملية الربط
بــن األق ــوال واألفــعــال ،كما عبـرت
عنها ومارستها شخصية زايد بعفوية
فطريةَ ،ق َّل نظيرها يف جتربة القادة
والعظماء على َم ِّر التاريخ اإلنساني.
احملرر
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وعري
ـدوي» ناشزة ،نافرة ،أو أنّها مما هو
ّ
ّ
يظن البعض أنّ لفظة «بـ ّ
أو حوشي ،حسب أربــاب اللغة ،أو هي على األقــل ال تليق باملقام وال
باملقال .ويزيد األمر بشاعة وشناعة؛ عندما يتمادى البعض فيذهبون
بالداللة إلى معانيها السوقية أو العامية .وهذا جهل فاضح ونقص
الهوية الثقاف ّية العرب ّية أو ثقافة االنتماء للغة العرب
واضح يف فهم ُ
وأهلها.

ابن الصحراء العربية وفلسفة
مكارم األخالق

زايــــد ..رب أسـرة
إمــاراتيـة عربيــة
إنسـانيـة كـبـيـرة

محمد وردي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

46

ـدوي هــو نسب ألهــل البادية،
الــبـ ّ
ويف اللغة هو اسم مشتقّ من الظهور،
أي عدم اخلفاء ،وليس من البدائية،
حسب «لسان العرب» .والبادية هي
الــصــحــراء ،والــصــحــراء هــي الرحم
التي أجنبت الشخص ّية العربية ،وكما
يقول عمر رضــي اهلل عنه« :البدو
هــم أصــل الــعــرب وم ــادة اإلس ــام».
وهم املوصوفون بالشجاعة والكرم
وســامــة الــفــطــرة والــبــداهــة وتــو ّقــد
الذهن واحلذاقة .وهم أثقف وأد َر ُك
للمعارف من أهل السهول والتالل،
أي أهــل ا َ
حلــضــر ،حسب اجلاحظ
يف «البيان والتبيني» ،وابــن خلدون
يف «املقدمة» .ويف هذا الشأن يقول
املتنبي:
ُحسنُ ا َ
َطر َي ٍة
حلضا َر ِة َم
ٌ
جلوب ِبت ِ
جلوب
َويف الـ َبــدا َو ِة ُح ٌ
سن َغ ُ
ير َم ِ
وكانت البادية يف تاريخ العرب مهد
الفصاحة وموطن البالغة والبيان،
وح ـ ّتــى ص ــدر اإلسـ ــام األ ّول ،كــان
الفقهاء والعلماء عندما يستعصي
عليهم استبطان معاني الــقــرآن أو
احلديث يلوذون بالبادية للبحث عن
ضالتهم .كذلك كان املؤ ّرخون واألدباء

يستنجدون بــأهــل الــبــوادي عندما
يصعب عليهم تقومي اللسان العربي
وضبط الشعر.
يـــروي اب ــن اســحــق عــن الــرســول
الــكــرمي صلى اهلل عليه وس ـلّــم أ ّنــه
كان يقول ألصحابه« ،أنا أعربكم ،أنا
قرشي ،واسترضعت يف بني سعد بن
ّ
بكر» .فالرسول الكرمي عندما ير ّد
فصاحته وبالغته أو بــيــان خطابه
املــدهــش إلــى نسبه الــقــرشـ ّـي ،وإلــى
كونه استرضع طف ً
ال يف بني سعد،
ّإنا هو يؤكد على منبته الكرمي يف
قريش ،ومنشأه السليم يف البادية.
ومعروف لك ّل الباحثني والدارسيـن
أ ّن قريش كانت قبل اإلسالم حاضرة
الــعــرب ومــركــز مدنيتهم ،أي مركز
جتارتهم وعباداتهم وفنونهم وآدابهم؛
بل حاضنة قيمهم ومكارمهم (هذا ما
سنوضحه الحقاً) .ورغم ذلك وازى
الرسول الكرمي يف تكوينه الثقايف ،أي
يف سالمة خطابه ،الذي يُع ّد يف املرتبة
الثانية بعد القرآن الكرمي ..وازى بني
قريش وبني البادية؛ باعتبارها موطن
الفطرة السليمة والسليقة اللغوية
الفصيحة .وعلى الرغم من الداللة

صحة
املنطقية أو الــعــقــانــيــة يف
ّ
صحة ما نذهب إليه ،فإنه
التأويل ،أو ّ
ميكن الــقــول :يكفي الــبــاديــة فض ً
ال
وشــرفـاً أ ّنها احتضنت خير البـر ّية
قاطبة ،وأ ّنها أنشأت أكرم األكرمني
يف الدنيا واآلخــرة خير إنشاء؛ حتى
يــكــون لها حــقّ الــفــخــار والــســبــق يف
املــكــارم اإلنسانية واملــغــامن القيم ّية
السامية.
ومـ ــع ذلـ ــك ل ــم تــكــن ال ــب ــادي ــة أو
الصحراء يف شبه اجلزيرة العربية
مج ّرد ملجأ لتأويل احلديث وتفسير
إع ــج ــاز الـــقـــرآن وت ــق ــومي الــلــســان
وتصحيح البيان فقط ،وإمنا ش ّكلت
ص ــح ــراء ال ــع ــرب بــوتــقــة العبقرية
اخلالصة يف صناعة ثقافة «مكارم
األخالق» ،وهي ثقافة عربية بامتياز،
وهي األرفع واألنبل بني ثقافات األمم
قــاطــبــة ،ولــيــس أقــ ّل الـ ــدالالت على
رهافتها وشفافيتها اإلنسانية ،أ ّنها
أنتجت «حلف الفضول» ،الذي عقدته
خمس بطون من قريش يف م ّكة قبل
اإلسالم ،وهو امليثاق األ ّول يف التاريخ
اإلنساني الــذي يقوم على االنتصار
لــلــمــظــلــوم ضـــ ّد الــظــالــم ،وحتقيق

األمن واألمان للعابر والزائر واملقيم،
حسبما يقول الداعي للحلف ،الزبير
بن عبد املطلب:
َ
ً
َ
َح ـ َلــفْ ـ ُـت َل ـ َنـ ْـعـ ِـق ـ َد ْن ِح ـ ْل ـف ـا َعـلـ ْيـ ِـهـ ْـم
أهـ ـ ـ ـ ـ َـل دار
ْ
وإن كُ ـ ـ ـ َّن ـ ــا َجـ ـ ِـم ـ ـ ْي ـ ـع ـ ـ ًا ْ
َ
ـفُ
َ
ُن ـ َـس ـ ِّـم ـي ــه ال ـ ـ ُـض ــول إذا ع ـق ـ ْـدن ــا
ـوار
َي ـ ِـع ــزُّ ب ـ ِـه الـ ـ َغ ـ ِـر ْي ـ ُـب َلـ ـ ـ َدى اجلـ ـ ِ
و َي ـ ْـع ـ َل ـ ُـم َم ــن َحـ ـ َوال ــي ال ـب ـيـ ِـت أ َّن ــا
أب ـ ـ ــا ُة ال ـ َّـضـ ـ ْي ـ ِـم َن ـ ْـه ـ ُـج ـ ُـر ك ـ ـ َّـل َع ـ ـ ِـار
ويقول الزبير عن حلف الفضول
كذلك:
َ
َ
َ
َ
ـفُ
َ
َ
إنَّ الــفُ ـ ُـضـ ْول تــالـ ــوا َوتـ َعــاقـ ُـدوا
أ َّال ُي ـ ِـقـ ـ ْيـ ـ َم ِبـ ـ َب ـ ْـط ـ ِـن َم ــكَّ ـ ـ َة َظ ـ ِـال ـ ُـم
ـاه ـ ُـدواَ ،و َت ـ َوا َث ــقُ ــوا
أَ ْمـ ـ ٌـر َع ـ َل ـ ْيـ ِـه َت ـ َع ـ َ
َف ــا َ
جل ــا ُرَ ،وا ُمل ـ ْـعـ ـ َّت ـ ُـرِ ،ف ـ ْيـ ِـهـ ْـم َس ـا ِْل ـ ُـم
أيــضـاً ،ثقافة «مــكــارم األخ ــاق»،
الــتــي أنتجتها عــبــقــريــة الــصــحــراء
َّــت فلسفة
الــعــربــيــة ،هــي الــتــي َســن ْ
«الشهور ا ُ
حل ُرم» ،أي الشهور األربعة
من ك ّل عام التي يُحرم فيها القتال،
وما َش َّذ منها ،سمتها العرب «حروب
الفجار» ،أي الفجور على الناموس،
الناظم لألخالق والقيم يف مرحلة
ما قبل اإلسالم .ما يعني أ ّن الشهور
احلــرم ،مت ّثل قاعدة تختزل فلسفة

صناعة احلياة؛ بأبهى وأرقى الصور
اإلنــســانــيــة ،مــقــابــل صــنــاعــة املــوت
التي كانت حتكم ثقافات األرض يف
األزمنة الغابرة .ومن ث ّم من يقول إ ّن
قيم احلياة متوت؟ رمبا تضمحل ،وقد
تتراجع أو تنزوي يف بعض األزمنة؛
مثلما يحصل يف زمننا الراهن ،إال أ ّن
املؤكد الذي ما بعده تأكيد أ ّن جذورها
باقية ما بقي للخير موطئ قدم يف
الدنيا الفانية .ولذلك ستبقى قيم
اخلير كامنة كمون اجلمر ،ومع أقل
وتتوهج
نسمة ريح كرمية سوف تتو ّقد
ّ
حتى متأل األرض جماالً ومس ّرة .ما
يعني أ ّن قيم اخلير مغروسة عميقاً
يف األرض ،وتبقى على الدوام جاهزة
لتفرخ وتزهر من جديد؛ عندما جتد
التربة اخلصبة .ورمبــا من بقاياها
الكامنة؛ ما عبـر عنه حكيم بدوي
معاصر ،حينما سئل:
 كيف تختارون قادتكم؟فقال:
 بالزند القوي والعقل السوي.أجــل ،فالقيادة والسيادة ،ال تكونان
بغير العزمية واإلرادة ،كما خلصهما
يف املاضي البعيد املتوكل الكناني،

شكلت صحراء العرب
بوتقة العبقرية
الخالصة يف صناعة
ثقافة مكارم األخالق

الشهور الحرم
تختزل فلسفة صناعة
الحياة بأبهى الصور
اإلنسانية يف
مواجهة ثقافة
املوت
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شاعر كنانة:
ِإ ّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وإنّ كـ ـ ـ ـ ُـرمـ ـ ـ ــت أوائـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــا
األح ـ ـ َـس ـ ــاب َن ـ َّت ـ ِـك ـ ُـل
َل ـ ْـسـ ـ َن ــا ع ـل ــى ْ
نـ ـ ـ ْبـ ـ ـن ـ ــي كـ ـ ـم ـ ــا كـ ـ ــانـ ـ ــت أوائ ـ ـ ـ ُل ـ ـ ـنـ ـ ــا
ُ
َت ـ ْب ـن ــي و َن ــفْ ـع ــل م ـث ـ َـل م ــا َف ـ َع ـل ــوا
وهــو مــا يتطلّب الــعــزم واحل ــزم.
وهاتان الثيمتان تستدعيان العقل؛
بــكـ ّل أنـ ــواره الــســاطــعــة ،وإشــراقــاتــه
املاتعة ،وجتلياته السافرة الباهرة.
كذلك ال تكون الزعامة والرياسة
بالوراثة فقطّ ،
وإنا باملكرمات التي
حتفر عميقاً يف الوجدان اإلنساني،
فال متوت؛ بل يكتب لها اخللود ،كما
يــقــول « ُمــاعــب األســنــة» ،عــامــر بن
الطفيل ،سيد عامر األغــر (أشهر
بطون قيس) وفارسها احملجل ،حسب
توصيف الرواة:
وإن كُ ـنـ ُـت اب ــن َس ـ ِّيــد عــامـ ٍـر
وإ ِّنـ ــي ْ
ِّ
َ
كُ
َ
وفـ ِـارس ـهــا املـشـهــور يف ــل َم ـ ْوكـ ِـب
ف ـمــا َس ـ َّـودت ـن ــي ع ــام ـ ٌـر ع ــن وراثـ ـ ٍـة
أس ـ ُـم ــو ب ـ ــأ ِّم وال ِأب
أب ـ ـ َـى اهلل ْأن ْ
ولـكـ ّنـنــي أح ـمــي ِحـ َـمــاهــا َوأ َّت ـق ــي
ْكب
أَذاه ــا وأرم ــي َمــن َرمــاهــا ِبن ِ
أيضاً ال يــدوم العِ ز املــوروث بغير
الــعــلــم احملـــــروث ،امل ــغ ــروس بــأرض
التجارب واخلبـرات واملــعــارف ،كما
يقول حكيم العرب األحنف بن قيس:
«ك ــادت العلماء أن يكونوا أربــابـ ًا وكل
ع ٍّز لم يؤيد بعلم فإلى ذلّ يصير»
من هــذه املناقب اإلنسانية ،ومن
ه ــذه الــســمــات العبقرية جتــوهــرت
الشخصية العربية األصيلة ،شخصية
مــكــارم األخـــاق النبيلة ،شخصية
محاسن األفــعــال الــنــادرة يف الوعي
والـ ــذاكـ ــرة .وه ــو م ــا جــمــعــه «زاي ــد
اإلنـــســـان» يف شخصيته الــبــدويــة
األصيلة؛ أل ّنه (رحمة اهلل عليه) كان
يدرك ذلك حقّ اإلدراك ،ويعرفه حقّ
اليقني؛ من دون كثير فلسفة أو جهد
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

48

معرفة زايد العميقة
هويته الثقافية
ب ُ
نابعة من فهم أصيل
لتاريخ املكان وسرية
اإلنسان

غادرنا زايد إىل
الحارض املستمر
ملا له من ملسات
دافقات ونفحات
دافئات وبصامت
باهرات

بــيــان أو تبيني ،فهو يــقــول ويحسن
القول ِبـ َر ِ ّد القيم إلى موطنها« ،هذه
هي طبيعة رجل الصحراء ،وأنا رجل
مــن الــصــحــراء ،وأح ــب الــصــحــراء»،
ويضيف مبيناً كفاح الصحراوي أو
البدوي يف الصبـر؛ لتحقيق املكارم،
فيقول« ،والذين صبـروا أجياالً فوق
هذه الرمال؛ حتى نبت فيها اخلير..
ه ــؤالء يعلموننا أن نصبـر طــويـ ً
ا
حتى تقوم الدولة التي نطمح إليها».
وهناك عشرات األقول التي تكشف
معرفة زايد العميقة ب ُهويته الثقافية،
النابعة من فهم أصيل؛ لتاريخ املكان
وسيرة األجداد األوائل ،تلك السيرة
السنية ،التي كانت تلهم روحه وتصقل
أخالقه وتفولذها باملكارم واملعالي.
أما كيف َغ َّي َر «زايد اإلنسان» عادة
التاريخ ،وكيف غادر الكتب املركونة
على رف ــوف املــاضـــــي إلــى احلاضر
املــســتــمــر ،إل ــى الــوعــي املــســتــقـ ّر يف
الفكرة امللهمة واخلــيــال اإلبــداعــي
ّ
اخللق ،فتلك مسألة فيها نظر؛ بل
فيها عظات وعِ بَ ْر ألهل الوبر وامل َ َد ْر،

عاصرة»
كما يقولون ،ومعهم قبيلة «امل ُ َ
وعــشــيــرة «احلــــضــــارة» وكـ ـ ـ ّل أهــل
احلداثة؛ وكأ ّن جتربة زايد اإلنسان،
وخالصة مهاراته يف القيادة والريادة
هي يقني العقل ،أو عني اليقني ،ذلك
اليقني املــؤكــد بالشواهد امللموسة
واحملسوسة يف مختلف التفاصيل،
الشواهد املغروسة يف الوعي جي ً
ال
بعد جيل .ما ينفي احلاجة للتحليل
والتأويل .ذلك أل ّن زايد اإلنسان له
ملسات دافــقــات متعددة املستويات،
نفحات حانيات دافــئــات موزعة يف
كــ ّل االجت ــاه ــات ،بــصــمــات بــاهــرات
متهر األرواح ببلسمها؛ قبل أن تلهب
الذكريات أو تشعل املخيالت .وهذا
ما مييز (املغفور له) الشيخ زايد عن
غيره من سادة التاريخ شرقاً وغرباً؛
إذ ال فرق وال اختالف يف شخصية
الراحل ما بني زايد القائد ،أو زايد
الرائد؛ أل ّنه ق ّرر منذ نشأته األولى
أن يكون زايــد اإلنسان ،ال زيــادة وال
نقصان ،زايد اإلنسان ،كما أراده اهلل
يف اخللق األ ّول ،حينما فضله على

غيره تفضي ً
ال .وهــذا بالتحديد ما
يجعل زايد دائم احلضور ،ال يعرف
الغياب وال يقبل األف ــول ،ما يجعله
عصياً على التواري أو النسيان.
زاي ــد يــتــو َّرد يف كــ ّل ح ــن ،يزهر
ويثمر كما البساتني ،يتس َّيد البهجات
وامل ــس ــرات مــثــل مــواســم اجلــنــى يف
احل ــق ــول وال ــب ـــ ــراري ،يف ال ــرواب ــي
وال ــس ــه ــول ،زايــــد يــتــز َّيــد ويــتــجــدد
باملكرمات؛ كما تتجدد الفصول ،زايد
يتع ّدد ويتبغ ّدد تيهاً على ك ّل رجاالت
التاريخ العظام ،فهو دائــم احلضور
يف ال ــوع ــي والـ ــذاكـ ــرة ،يف الــفــكــرة
واخلاطرة .زايد اإلنسان شأنه شأن
الريحان ال يعرف الذبول أو األفول،
يتوهج وكأ ّنه فرحة سحرية ،غزلتها
ّ
مخيالت أسطورية .وهــذا احلضور
املدهش ،احلضور املتج ّدد مع األ ّيام
والسنني؛ ليس باألمر الغريب ،فزايد
اإلنسان يف الواقع واحلقيقة ،هو كما
يع ّرف نفسه ،ابن الصحراء العربية،
أرض املرسلني وموطن األنبياء ،ابن
فلسفة «مــكــارم األخ ــاق» وعبقرية

محاسن األفعال ،سليل آيات السناء
واأليــادي البيضاء ،هو َخلَفُ أولئك
األب ــاة الــكــرام يف تاريخنا العربي،
الذين قهروا اجلوع باجلود ،وانتصروا
على اجل ــدب بالسخاء يف تاريخنا
املضيء .وهو ما قام به زايــد ،حيث
راح يقهر الشح والقِ لَّة يف الصحراء،
وينتصر لإلنسان باملكرمات واآليات
النافالت ،احلافالت باحلدب واجلود
والــســخــاء والــســنــاء ،مــعــتــبـــــراً ذلــك
من طبيعة األم ــور ،وال فضل له يف
ذلك؛ أل ّنه إن قدم وأعطى ،وحرص
ورعى ،إمنا هو يسهر ويحدب ويجود
على أهــلــه ،فهو الــقــائــل :إ ّنــنــي مثل
األب الكبير ال ــذي يــرعــى أســرتــه،
ويتعهد أوالده ،ويأخذ بأيديهم حتى
يجتازوا ويشقّوا طريقهم يف احلياة
بنجاح .فاحلاكم ما وجد إال خلدمة
شعبه؛ ليوفر لهم سبل التق ّدم واألمن
والطمأنينة واالستقرار.
رب
ولــكــن هــل كــان الشيخ زاي ــد ّ
أسرة ظبيانية أو إماراتية كبيرة ،أم
رب أسرة إماراتية عربية إنسانية
أ ّنه ّ

يتسيَّد البهجات
ويتجدد باملكرمات
ويتبغدد تيهاً عىل
كل رجاالت التاريخ
ّ

الوطنية
والعروبة ال
تنفصالن يف
ثقافته والواجب
الديني اإلنساين
كل ال يتجزأ
ٌ

كبيرة؟
رب أسرة
لقد كان زايــد اإلنسان ّ
كبيرة بالفعل ،هكذا كان يف ّكر ،وهكذا
ك ــان يــتــصــرف ،إذ ال َهـــ ّم لــه ســوى
راحة وسعادة ك ّل من حوله ،مشغول
بــفــرحــهــم وأمــنــهــم واســتــقــرارهــم،
مهجوس مبستقبلهم ورفاهيتهم  ..بل
بك ّل ما يجعلهم األفضل يف احمليط
القريب ،الذي يتو ّلى أمره .وما يد ّل
على ذلك أ ّن الشيخ زايد (رحمة اهلل
عليه) عندما كــان حاكماً يف العني
لــم يكن يتدخل بــالــشــؤون الصحية
والتعليمية واألمنية يف حياة مواطنيه
فقط ،وإمنــا بــأدق بــأدق التفاصيل
املعيشية واالجتماعية.
يقول عبد احلفيظ خان ،وهو أ ّول
مستشار زراعي للشيخ زايد؛ عندما
كــان رحمة اهلل عليه ممث ً
ال للحاكم
يف العني ،إن الشيخ زايد أص ّر عليه،
بضرورة استنبات اخلضراوات التي
لم تكن معروفة بحياة مواطنيه ،وأمره
بالعمل على استحضارها من بيروت،
حيث وصلت بعد ثالثة شهور على
منت السفينة «دامرة» يف  12صندوقاً
حتوي شتوالً جاهزة للزراعة .وجرى
توزيعها على الــنــاس ،موضحاً لهم
كيفية زراعــتــهــا ،والعناية بها .بعد
ذلــك أمــره الشيخ زايــد باالستعانة
بالدكتور بات كينيدي؛ أل ّنه معروف
للناس ويثقون به؛ كي يشرح لهم كيف
يتناولونها ويطبخونها؛ بعد إقناعهم
بفوائدها الصحية(.اإلمارات اليوم،
 7يونيو .)2015
أ ّمــا على مستوى السياسة ورسم
االســتــراتــيــجــيــات ورع ــاي ــة األســـرة
الكبيرة ،فكان الشيخ زايد منذ نعومة
أظفاره حكيماً ،حليماً ،عليماً ..كان
بصيراً ،خبيراً يف فنون التفكير وأمور
التدبير ،على مــدى سنوات حكمه؛
ســواء يف العني ،أو على رأس إمارة
أبوظبـي ،أو يف قــيــادة عملية جمع
الشمل وتوحيد البالد ،فيقول بثقة
ال تتزعزع« :إ ّن إمياننا باالحتاد ينبع
من تاريخنا العربي واإلسالمي؛ فقد
وحد اإلسالم العرب وجمع شملهم،
ّ
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جوهر حلمه ليس
لإلمارايت أو العريب
فحسب وإمنا يتسع
لإلنسانية قاطبة

البعد اإلنساين
األصيل كان يتحكم
يف أقواله وأفعاله
إماراتياً وعربياً
وعاملياً

وصنع منهم قـ ّوة واحــدة ،استطاعت
أن تفتح القلوب والعقول بنور اإلميان
واملعرفة ،وأن تهدي إلى العالم كلّه
حضارة رائدة مازالت اإلنسانية جتني
ثمارها حتّى اآلن ».إال أ ّن األغيار
واستراتيجيات االستعمار بـــ»فــرق
تسد» ،لعبت لعبتها بوهم االستقالل،
فطارت دولة اإلمارات بسبعة أجنحة،
وراح ــت حتلّق يف فــضــاءات لــم تكن
يوماً صافية ،بل كانت ملبدة بالغيوم
واملكائد والهموم ومعها كـ ّل أشكال
السموم .ومع ذلك لم تتوقف مساعي
زايــــد ،ول ــم يــخــف هــمــه أو ي ــداري
حلمه؛ بجمع البيت العربي ،فيقول
بجرأة ال تعوزها دراية أو مهارة ،وال
تنقصها شجاعة أو جــســارة« :إ ّننا
نؤمن بالوحدة وطنياً وخليجياً وعربياً
وإسالمياً إمياناً ال يتزعزع وال يتطرق
إليه الشك».
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وإذا مــا تلمس الــبــعــض حقيقة
أحــام زايــد الوحدوية ،وراح يهمس
بــهــا ،وك ــأ ّن ــه اكــتــشــف س ـ ـ ّراً دفــيــنـاً،
كــان الشيخ زايــد يجاهر بها أعلى
فأعلى ،ويفاخر بأنفة ال يعرفها سوى
الفرسان النبالء ،أباة الضيم من أهل
الــعِ ـزَّة واملـ ــروءة والشهامة ،فيقول:
«يتهمني الناس بأ ّنني وحــدوِ ي .هذه
تهمة ال أنفيها .طبعاً أنــا وحــدوي،
ولكنّني ال أفرض الوحدة على أحد.
إ ّن االحتــاد هو طريق الق ّوة وطريق
العزّة واملنعة واخلير املشترك».
ويوضح ما يرمي إليه بلسان فصيح
ّ
ّ
ـوجــه رسائل
ـ
ي
ـه
ـ
ن
ـأ
ـ
وك
ـح؛
ـ
ـري
ـ
ص
وبــيــان
ّ
برقية مستعجلة إلى ذوي األفهام؛ مبا
ق ّل َّ
ودل من الكالم ،فيقول «إننا نعيش
يف عــصــر ال مــكــان فــيــه لــلــدويــات
الضعيفة الــهـ ّ
ـشــة ،وإ ّن ــه ال بــقــاء إال
للكيانات العمالقة؛ القوية اقتصادياً
وبشرياً وعسكرياً .لذلك سعينا دائماً

إلى حتقيق هذا الهدف يف توجهاتنا
الوحدوية على كافة األصعدة».
لــم يــتــو ّقــف زايـ ــد اإلن ــس ــان عند
املــعــوقــات واحملــبــطــات أو املثبطات
أو كـ ّل أشكال القصور ،ولــم يداخل
عزميته وهن أو فتور .كان يبدو ثابتاً
كما اجلبال يف رسوخها وشموخها،
ويف الوقت عينه كان هادئاً كما البحر
يف سكونه وغضباته ،ولكنه بداخله
كان يطوي بركاناً ميور ويفور باألحالم
والطموحات العظيمة .ورغم ذلك لم
ّ
يؤجل
يترك بركانه يثور،
فيعطل أو ّ
املــســيــرة ،أل ّنــه كــان حكيماً صــبــوراً،
ي ــوازن بــن األمـــور ،يُقلب املــواقــف،
يُــرخــي احلــبــال واخلــيــطــان لالعبني
اإلقليميني والــدولــيــن ،يُطلق لهم
العنان ..ولكنه لم يترك لهم احلبل
على الــغــارب ،وعندما يَـ ِـحـ ُق احلــق،
وتَــدِ ُق املواقف ،وتستدعي الوقفات
امل ــش ــه ــودة كـ ــان يــقــطــع الــســبــاقــات

الــقــصــيــرة وال ــط ــوي ــل ــة ،ويــخــتــصــر
املسافات غير ه ّياب ،فيقول ويُسمع
ضربت على قلوبهم أكنة أو من
من ُ
كان بآذانهم وقــر« ،إن دولتنا الفتية
يوحد بيننا
جزء من األمــة العربيةّ ،
الدين والتاريخ واللغة واآلالم واآلمال
املشتركة ».وال يفتأ زايــد اإلنسان،
رب األســرة الكبيرة أن يعيد ويزيد
ّ
لك ّل مستزيد ،فيقول« :إ ّن إمياننا
بوحدة الصف العربي ودوام تضامنه
واستمرارية هــذا التضامن وبــروزه
صفاً متميزاً؛ له هويته السياسية
والثقافية والتاريخية ،النابعة من
العروبة واإلسالم».
هذه املواقف للشيخ زايــد؛ بشأن
رب
حلمه يف االحتــاد ،أو كونه مي ّثل ّ
أس ــرة كــبــيــرة؛ س ــواء عــلــى املستوى
الوطني اإلماراتي أو العربي عموماً،
هي ليست مجرد خُ َطب إعالنية أو
شعارات سياسيةّ ،
وإنا هي جتسيد

لقناعة وثقافة زايد اإلنسان .لذلك
جتده يع ّبر عنها ببساطة ،وميارسها
بعفوية متناهية ،فتأتي داللة القول
ســاطــعــة ،ال حتــتــاج إلــى بــراهــن أو
أدلــة؛ أل ّن وحــدة الصف والتضامن
واستمراريته يعتبـرها من بديهيات
األمــور ،فاحلاجة السياسية حلماية
الذات وضمان املستقبل مسألة بَ ِّينَ ٌة،
والوشائج الثقافية بني العرب( ،أي
وحدة اللغة والدين والتاريخ املشترك)
التي تعتبـر أعمدة التوحيد الرئيسية،
هي من املتانة والقوة ما يكفي جل ّر
ص ـ َفــت
قــاطــرة االحتـــــاد؛ فــيــمــا لــو َ
النوايا َ
صت اإلرادات ،والتجربة
وخل ُ َ
الــتــاريــخــيــة يف احل ــض ــارة العربية
واإلسالمية ،مو ّثقة بشواهد مازالت
ماثلة يف الوعي العربي واإلسالمي
عموماً .لذلك جند الــداللــة تكشف
بيسر مــا بعده يسر عــن محموالت
أقــــــوال زايـــــد ال ــف ــك ــري ــة ،وتــضــيء
بكشافات بــاهــرة على مــدى فهمه
ل ُهويته الثقافية ،أو مدى وعيه لعروبته
املوشاة مبكارم األخــاق التي ّ
متمها
اإلسالم ،فأحسن متامها على الوجه
اإلنساني األشمل واألكمل .فاالحتاد
اإلماراتي أو العربي سيان؛ بالنسبة
رب أسرة
لزايد اإلنسان ،وكذلك كونه ّ
كبيرة ،إماراتية أو عربية سيان أيضا؛ً
أل ّن الوطنية والعروبة ال تنفصالن يف
السياسة أو الفكر والثقافة؛ بالنسبة
للقائد زايـــد ،والــواجــب األخــاقــي
والديني أو اإلنساني هو ك ٌل ال يتجزأ،
يف حدب األب ورعايته وسهره على
سالمة األسرة؛ سواء أكانت إماراتية
أم عربية.
يقول مرافق الشيخ زايــد ،سعيد
بن دري الفالحي :إ ّنه كان ذات يوم
يف مجلس زايــد ،فــر ّن هاتفه قرابة
منتصف الليل أكثر مــن مـ ـ ّرة ،وهو
ميتنع عن الــر ّد؛ احتراماً للمجلس،
حتى أمــره الشيخ زايــد بــالــر ّد ،وإذا
بس ّيدة عربية ال يعرفها (الفالحي)
ّ
اخلــط ،تقول بلهفة موجوعة،
على
«تعبت وأنــا أبحث عن رقم هاتفك،
وأعلم أنــك قريب من الشيخ زايــد،
وأ ّن ــك تــوصــل إلــيــه حــاجــات الــنــاس،

إ ّنني أستحلفك باهلل أن تخبـر الشيخ
زايد عن حالي ،فزوجي مدين مببلغ
ستني ألف درهم ،وهو يف السجن ،وال
أعرف كيف أد ّبر هذا املبلغ الكبير،
فــأنــا وأوالدي يف ظ ــروف غــايــة يف
السوء ،أنا أريد اإلفــراج عن زوجي،
ونعدكم بأننا لن نبقى يف بلدكم ،ال
نريد البقاء بعد اإلفراج عن زوجي».
يضيف الفالحي« ،حينها سألني
الشيخ زاي ــد عــن األمـــر ،فأخبـرته
املوضوع كما هو ،فاستاء الشيخ زايد،
واستشعرنا عظيم احلزن واأللم على
ويظن الفالحي أ ّن أكثر ما
وجهه».
ّ
آلم الشيخ زايد قول املرأة« ،ال نريد
البقاء يف اإلمارات ،نريد العودة إلى
بالدنا ،فقط ،أفرجوا عن زوجــي».
فيقول« :أمرني بسداد ديون الرجل
واإلف ـ ــراج عــنــه فــــوراً .وبــعــد نصف
ساعة كنت على باب بيت املرأة أبلغها
بــأوامــر الشيخ زاي ــد بــاإلفــراج عن

زوجها ،وأعطيتها مبلغاً إضافياً من
املال»( .منشورة احلكاية يف صحيفة
«البيان»  2نوفمبر .)2006
هذه احلالة ليست يتيمة يف سيرة
زايد اإلنسان ،وإمنا نشرت صحيفة
«االحتاد» حكاية مشابهة يف  18يوليو
 ،2014نق ً
ال عــن اإلعــامــي حمدي
متام ،الذي رافق الشيخ زايد لسنوات
ع ــدة ،جــاء فيها :كــان الشيخ زايــد
(رحمه اهلل) يقود سيارته على طريق
الكورنيش يف العاصمة أبوظبي؛ ذات
جولة تفقدية ..عندما وقعت عينه
عــلــى ســيــدة عــربــيــة تــلــوح لــه بــيــد..
ومتسك بــاألخــرى طفلها الصغير..
وتنادي عليه بأعلى صوتها .فتو ّقف.
وحــاملــا اقتربت امل ــرأة مــن السيارة،
ســألــهــا الــشــيــخ زاي ــد عــن حاجتها،
فر ّدت وهي تشهق باكية« ،لقد ف ّرقت
بيني وبــن زوجــي وال أستطيع اآلن
العيش أنا وأوالدي بعيدة عنه ،وأنا

أعاني يف بلدك أشد املعاناة بعد ز ّج
زوج ــي سجن أبــوظــبــي منذ شهور،
حيث يقضي الــعــقــوبــة؛ التــهــامــه يف
قضية تبدبد .وأنت اآلن األمني علينا،
وال جند ما نس ّد به رمق األسرة ،وها
هم الصغار يف رقبتك».
هاله وجع املرأة؛ بل أذهله املوقف،
ما جعله يسألها« ،وماذا تريدين مني
اآلن أن أفعل؟»؛ وكأنه يعتذر منها،
حينما يطلب منها أن تأمره مبا تريد.
فــتــابــعــت املــــــرأة وهــــي تكفكف
دمــوعــهــا« ،أري ـ ــد ي ــا ســيــدي وأن ــت
صاحب الفضل أن تأمر بالعفو عن
زوج ــي ،والــد أطفالي ،وأنــا أعدكم
يــا صاحب السمو أن نــغــادر بلدكم
اإلمــارات يف نفس الليلة التي يفرج
فيها عن زوجي».
فأمر الشيخ زايد مرافقيه بأخذ
بياناتها ،وأنهى جولته ،والذ بالصمت
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والــتــأمــل حتــت وط ــأة الــهــمــوم التي
أثقلت على ضميره وناموسه؛ حتّى
ألــهــمــه اهلل عــلــى ال ــص ــواب ،فرفع
سماعة التليفون متحدثاً إلــى سمو
الــشــيــخ ســيــف بــن زايـــد آل نهيان،
الــذي كــان يتو ّلى دائــرة الشرطة يف
أبوظبي يف ذلك الوقت ،فسأله عن
عدد املساجني يف سجون أبوظبي؟ ر ّد
الشيخ سيف بأ ّنه ال يعرف عددهم
على وجه الدقة يف هذه اللحظة.
فــقــال ل ــه :أمــامــك نــصــف ساعة
لتعرف وتخبرني.
وقبل أن تنتهي املهلة أبلغه الشيخ
سيف بالعدد ..وكــان يتجاوز املئات
يف سجون أبوظبي ،فقال له« :اسمع
جيداً ،ال أريــد أن ميضي النهار أو
يح ّل الظالم؛ ويف أبوظبي كلّها سجني
واحد ..اللهم إال من صدرت ضدهم
أحــكــام تــتــصــل بــحــقّ ال ـ ــدم» .وأمــر
بصرف مساعدة سخية للمرأة وتوفير
فرصة عمل لزوجها يف أبوظبي».
التأ ّمل يف الواقعتني ،يحيلنا إلى
دالالت قيم ّية عدة ،دالالت إنسانية،
حاكمة يف وعي الشيخ زايد اإلنسان؛
بالدرجة األولى:
الداللة األوىل
الــذهــول ،ومــا سميناه «االعــتــذار
الضمني» ،يكشفان عن مــدى األلم
الذي أثقل كاهل الشيخ زايد بهموم
شتّى؛ على رغــم أنــه يعلم يقيناً أ ّن
الرجلني مذنبان ،وأ ّنهما مسجونان
بحكم قضائي .مــا يعني أن الوجع
الــذي أثقل كاهله ،هو ليس من نوع
الــوجــع الـ ــذي ينبثق مــن الــقــلــب ال
شعورياً؛ بدوافع الرأفة أو الشفقة
عــلــى حـ ــال املـــــرأة يف الــواقــعــتــن،
خصوصاً إذا كان املرء يتم ّيز بالرهافة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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احلوافز األخالقية والدينية .ولكن
زايد اإلنسان يف الواقعة الثانية سمع
ووعى املشكلة بنفسه ،فذهل وأصيبت
إنسانيته مبقتل ،جعلته يتأ ّمل ويف ّكر؛
رمبا ساعات ع ّدة ،حتى أدرك حقيقة
أ ّن معظم املساجني يف أبوظبي ليسوا
مبواطننيّ ،
وإنا من الوافدين .فهالته
احلقيقة الصادمة ،وأصابه الذهول.
أجل ..ماذا لو أن نصف هؤالء ف ّكروا
مبغادرة أبوظبي بعد اإلفــراج عنهم؟
املــؤكــد أ ّن ذل ــك يــقــوض حــلــمــه يف
االحتــاد اإلماراتي ،ويه ّدد طموحاته
يف أن يكون رب أســرة كبيرة .وهذا
بالضبط ما جعله يزيد على مكرمة
الواقعة األولــى ،حيث أمر باإلفراج
عــن جميع املــســاجــن يف سجن أبو
ظبي .وتكفّل بح ّل ك ـ ّل مشكلاتهم
املالية على حسابه اخلاص.

والــشــفــافــيــة ،وإمن ــا أيــض ـاً يكشفان
(أي الــذهــول واالعــتــذار الضمني)
عــن وجــع آخ ــر ،يتجاوز القلب إلى
الروح ،فيسائلها وتسائله عن مآالت
كينونتها ،وإلــى أين متضي ،وما إذا
كانت الــروح راضية عن ذاتها أم ال.
ما يجعلها تستثير إنسانية املرء ليس
على املستوى العاطفي فحسب ،وإمنا
أيضاً على املستوى العقالني ،الذي
يذهب بالذات إلى مدارات اإلنسانية
بك ّل جتلياتها األخالقية والدينية.
وهنا يكمن الوجع األكبـر الذي يفسر
إصابة زايد مبقتل ،قادته إلى الذهول
ومــا سميناه «االعــتــذار الضمني»،
كــون املرأتيـن ليستا مظلومتني يف
تدبير أح ــوال أسرتهما بعد سجن
زوجيهما فقطّ ،
وإنا أل ّنهما أيضاً ال
تستشعران انتماءهما إلى اإلمــارات

بالقدر عينه الــذي تنتميان به إلى
إقليمهما أو دولــتــهــمــا ،كما يطمح
ويحلم زايد اإلنسان.
الداللة الثانية
ربا يف الواقعة األولى ،أ ّن الشيخ
ّ
زايــد أمر فــوراً بحل مشكلة املــرأة؛
باإلفراج عن زوجها وتسديد ديونه،
وتأمني وظيفة له ،وتقدمي مساعدة
مالية سخية تساعده على بدء مرحلة
جديدة مع أسرته ..رمبا حصل ذلك
أل ّن الشيخ زايد لم ير املرأة ،ولم يسمع
شكواها مباشرة ،وإمنا نقل معاناتها
سعيد الفالحي .لذلك استجاب على
الفور ،مدفوعاً برهافته وشفافيته
اإلنــســانــيــة ،وهـ ــي ســجــيــة فــطــريــة
عفوية يف شخصية زايــد البدوية،
ال حتــتــاج إل ــى حــوافــز عقلية بعد

الداللة الثالثة
ُ
إ ّن احلقيقة الصادمة التي خلص
إليها بعد تأ ّمل وتفكير دام ساعات
ع ـ ـ ّدة ،لــم تــتــوقــف تــداعــيــاتــهــا على
خشيته من سقوط احللم باالحتاد
اإلماراتي والعربي ،وتداعي مشروعه،
رب أسرة كبيرة فحسب ،وإمنا
وكونه ّ
ً
اعتبـر نفسه أخفق أيضا يف مشروعه
اإلنسانوي برمته ،ولذلك عندما أمر
باإلفراج عن جميع املساجني لم يفرق
بني ظبياني أو إماراتي أو عربي أو من
جنسيات أخــرى ،ما عدا احملكومني
بالدم ،وهو حكم شرعي قبل أن يكون
قضائياً ،وبطبيعة احلال ال يستطيع
أن يــتــجــاوزه؛ مــن دون موافقة ولي
الــدم( ،هكذا تقضي الشريعة ،وهو
مــن خير احلــافــظــن لــهــا) ،ومــن ثم
أمــر بح ّل املشكالت املالية جلميع
املساجني من حسابه اخلــاص؛ أل ّن
جوهر حلم زايــد ليس االحتــاد على
املستوى اإلماراتي أو العربي فحسب،
وإمنا هو حلم يتسع لإلنسانية قاطبة؛
وإ ْن لم يجهر به عالنية ،إال أ ّن أقواله
وأفــعــالــه املؤنسنة تشهد أ ّن البعد
اإلنساني أصيل يف سجيته الفطرية
أو العفوية ،وهــي التي كانت حتكم
أقواله وأفعاله على مختلف الصعد،

اإلماراتية والعربية والعاملية .وكأ ّن
الشيخ زايــد عندما يأمر بتوظيف
الــرجــلــن وتــقــدمي مــســاعــدة مالية
سخية ،ويــأمــر بــاإلفــراج عــن جميع
املساجني دون متييز بني جنسية أو
إثنية وأخرى ،وح ّل مشكالتهم املالية
من حسابه ،إمنا هو أراد أن يقول لهم:
«ال تغادروا ..فهذه البالد بالدكم ،وأنا
ضامن لكم كرامتكم وراحتكم وحامي
إنسانيتكم».
ويف هذا اإلطار تقول (البـريطانية
كما نــظــن) إلــيــزابــيــث ،وهــي إحــدى
الــعــامــات يف قــصــر الــشــيــخ زاي ــد،
«عندما بدأت العمل لدى الشيخ زايد
كنت شابة خجولة ،وكنت أخاف كلما
كان مي ّر من أمامي؛ أل ّنه بالرغم من
ك ـ ّل ش ــيء ،يبقى رئــيــس دول ــة .كنت
معتادة على املشي وظــهــري ُمن َْح ٍن
ونــظــري بــقــدمــي ،وحــاملــا الحظني
الشيخ زايد ذات مرة ،قال لي؛ «أعدلي
ظهرك ،املرأة يجب أن تسير وظهرها
مستقيم ،ورأسها مرفوع إلى األعلى،
يجب أن تفتخر بأنها امرأة»( .موقع
أخبار 27 24-فبراير.)2016 -
موقف زايــد اإلنــســان مــن املــرأة،
يتم ّيز بنبل حقوقي وأخالقي وإنساني
شــامــل ،نبل ال يتجزأ وال يتغ ّير أو
يتب ّدل ،وال يقبل التحليل أو التعليل يف
ك ّل املواطن ،مهما اختلفت التفاصيل
أو تب ّدلت األحوال.
كذلك ،يف واقعة أخــرى (تذكرها
صحيفة البيان  -17يوليو – )2014
أ ّن الشيخ زايد ،طيب اهلل ثراه ،كان
يف رحلة عالج إلى بريطانيا ،فقابل
شاباً عربياً يتعالج يف املستشفى ،وهو
مقيم يف بريطانيا من أجل الدراسة،
فــأمــر الــشــيــخ زايـــد بــدفــع تكاليف
عالجه ،حينذاك الحظ الشيخ زايد
أ ّن مــديــر مكتبه يبتسم ،وعندما
سأله عن السبب قــال« ،إن الشاب
مسيحي» ،ف ــر ّد عليه الشيخ زايــد
على السليقة« :أل ّنه مسيحي ،عاجلوه
ود ّرسوه على نفقتي اخلاصة».
ويذكر الشيخ حمزة يوسف نائب
رئــيــس «مــنــتــدى تــعــزيــز الــســلــم يف
املجتمعات املــســلــمــة» ،رئــيــس كلية

الزيتونة يف كاليفورنيا ،أ ّنــه كان يف
مجلس زايــد ذات يــوم ،حينما دخل
إليه أحد أبنائه بعد عودته من السفر
مسلماً على والـــده ،فسأله الشيخ
زايد :ماذا فعلت هناك؟ فأجابه ،ال
شيء؛ ألنهم ليسوا مبسلمني.
فــقــال لــه الــشــيــخ زايـ ــد بــاحلــال،
«سمعت أ ّن لديهم مشكلة يف مياه
الشرب ،فعد إليهم وال ترجع قبل أن
يشربوا مياهاً عذبة».
هذا هو زايد اإلنسان ،ال مي ّيز بني
عرق أو لون أو معتقد أو ديــن ،فهو
كما أسلفنا قارئ جيد للتاريخ ،ويعقل
ُهويته الثقافية يف معاقلها األولــى،
لذلك نــراه يف سيرته ،أو منظومة
أقــوالــه وأفعاله ،وكــأ ّنــه يــر ّدد مقولة
علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه،
«الناس صنفان ،إما أخ لك يف الدين،

أو نظير لــك يف اخلــلــق» .واألخ ــوة
يف الــديــن والــنــظــارة يف اإلنسانية
رابــطــتــان ال فــكــاك بينهما؛ أل ّنهما
ترتقيان باإلنسان إلى أعلى مراتب
إنسانيته ،وهي املرتبة التي قصدها
وع ّــز بقوله« ،لَ َق ْد َخل َ ْقنَا
املولى ج َّل َ
ـســنِ تَـ ْقــوِ ٍمي»( ،سورة
ـســا َن ِف أَ ْحـ َ
اإلنْـ َ
التني) وكذلك يف قولهَ « ،و َح َملْنَا ُه ْم
ِف الْـبَ ـ ِّرَ ،و َر َز ْق ـنَــا ُه ـ ْم مِ ـ َن َّ
الط ِّيبَ ِ
ات،
م ْــن َخل َ ْقنَا
َو َف َّضلْنَا ُه ْم َعلَى َكث ٍِير ِ َّ
تَف ِْضيال» (سورة اإلسراء) .ومعلوم أ ّن
ابن أبي طالب يستلهم الرسول الكرمي
عندما قام جلنازة اليهودي ،فقيل له:
ِإ َّن ُه يَ ُهودِ ٌّي ؟ َفقَا َل صلوات اهلل عليه:
أَلَيْ َس ْت نَفْساً؟
رب
أجــل لقد كــان زايــد اإلنــســان ّ
أســرة كبيرة ..يحنو على الصغير،
ويش ّد أزر الكبير ،يأخد بيد العسير،

فال يتركها حتّى تبدأ مرحلة التيسير.
يواسي العليل ،ويسهر على املوجوع
حتّى يبـرأ؛ بغض النظر عن ُهويته
الثقافية .ولهذه اخلصال اإلنسانية
عــلــى ك ـ ـ ّل املــســتــويــات األخــاقــيــة
والدينية؛ يختلف زايــد اإلنسان عن
جميع القادة والعظماء ،ويعاند منطق
التاريخ ،ويغادر الكتب املركونة على
رفــوف املــاضــي؛ ليتر ّبع على عرش
القلوب والعقول واملخ ّيالت ،حاضراً
ناضراًُ ،ملّهِ ماً ّ
خلقاً ،فيسكن احلنايا
والضلوع قبل األصول وبعد الفروع..
قبل األوراق وبعدها؛ بل قبل ثنايا
املــخــطــوطــات الــتــاريــخــيــة أو عجاج
املدونات اإللكترونية.
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احلديث عن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه اهلل) يطول ،كلّ أخذ جانب ًا وسلط الضوء عليه ،كلّ تذكّر
ما شهد وما خبر من حكمة زايد وحميد خصاله ..بدوري قلبت الصفحات وتذكّرت ما فات ..ماذا سأكتب أنا عن
زايد الشامخ؛ حتّى لو كتبنا عنه مجلدات ومجلدات فلن نوفيه حقّ ه؛ ألنّه كان عمالق ًا يف كلّ شيء.
ولكن يف حلظة استرجعت تاريخ ًا اقتطع من زمن ،فتذكّرت تلك اللحظة ،وأنا أقف هناك بني زمنني ،ال أعلم
فيم كنت أفكّ ر أو إلى أين كنت أرسل نظري ..رمبا كنت أرنو للبعيد ،أرقب شمس ًا تو ّدع نهاراً ،وكأنّها تعلن عن إدبار
عصر وإقبال آخر جديد ..من أنا التي كنت هناك ،وهل هي أنا التي تعيش هنا؟ كان كلّ ما حولي تال ًال تتلوها
تالل من الرمال« ،عشش» وخيم من السعف واجلريدِ ،جمال ترعى بالهيران واملنحدرات ،وكأنّ كلّ تلك التالل
تترقّ ب مع املترقبني .هل كان أبي وأهلنا آنــذاك؛ يعون ما سيحصل باملكان؟ أبي الذي يف يوم بعيد؛ يتذكر يف
مستقبل أتى سريع ًا فيقول:

نظرته استرشافية تتكئ عىل موهبة من زمن آخر مل تعرف املستحيل

زايد وأسس التعايش السلمي بين الكائن
والمكان
قادنا إىل املستقبل برؤيته الثاقبة عىل أن
ال ننىس املايض والرتاث والقيم

مريم الغفيل
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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جــاء زاي ــد وأش ــار بعصاه قــائـ ً
ا:
سوروا وامتلكوا ما تقع عليه أيديكم
من هذه التالل ،ابنوا مساكن وازرعوا
م ــزارع ،خــذوا مــا ترغبون مــن هذا
املكان ،لن مينعكم أحد ،أنتم أولى من
الغريب.
ولــكـ ّـن عقلية أبــي ومــن مــعــه؛ لم
تكن ببعد نظر زايد ،وال بقدرته على
استشراف املستقبل اآلتي..
قالوا بصوت واحــد« :شو بنسوي
بـــاخلـــرامي»؟ واخل ــرمي ــة هــي الــبــــ ّر
الواسع اخلالي .ولكنّهم بعد سنوات
ومب ــك ــان وزم ـ ــان ق ــد تــغــيــرا ،ظــلــوا
يتذكرون والندم يسوطهم ..كيف لم
نسمع ملا قال ..أصبحت األرض أغلى
من الذهب.
نــعــم أصــبــحــت األرض أغــلــى من
الذهب؛ أل ّنها حت ّولت إلى تالل من
ذهب.
هــكــذا كــان زاي ــد حكيماً حليماً،
له نظرة استشرافية لم يدرسها يف
املــعــاهــد أو اجلــامــعــاتّ ،
وإنـــا هي
مــوهــبــة ..إ ّن ــه مــن زمــن آخ ــر ،وكــان
يعيش يف بعد آخر ..رأى ما لم يف ّكر
فيه غيره.
مــا زل ــت أفــكــر وأن ــا أتــذكــر ذلــك
املكان والتالل والرمال ..وتلك احلياة

البسيطة التي حت ّولت إلى شيء أشبه
باحللم ،قفزة لم يف ّكر بها أحد ،ولكن
زايــد ف ّكر وخـ ّ
ـطــط ..لم يكن يعرف
ً
للمستحيل طريقا؛ لذا شقّ قنوات يف
الصحراء ،وأجرى املاء ،وصار املكان
غــيــر امل ــك ــان ..اســتــحــال إل ــى جنان
خضر ت َُش ُد نحوها الركبان.
بشهادة من عرفه؛ كان يستمع ملن
يخبـره أن مــا يف ّكر فيه مستحيل،
ولــكــنــه بــعــد أخـ ــذ املـــشـــورة يــأتــيــه
اإللـــــهـــــام..أن متــضــي ف ــكــ ّل شــيء
سيُصبِح مثلما تتمنّى ..املتخاذل هو
من يؤمن باملستحيل..وأنت يا زايد
ليس بقاموسك مستحيل .وأل ّن زايد
هكذا ..ذو فكر ثاقب وقــرار سديد
وصلنا ووضعنا على أ ّول الطريق
الذي م ّهده لنا ورحل..رحل وهو يعلم
أ ّن من سيأتي بعده؛ سيكمل املسيرة
نحو األحسن واألفضل؛ أل ّن هو من
أراد ذلك.
بالنسبة إل ـ ّـي وإل ــى أبــنــاء جيلي،
كنّا نشعر بــأ ّن زايــد هو الوطن ،هو
اإلمــارات التي بناها ،هو احللم ،هو
املــاضــي اجلميل واحلــاضــر املشرق
 ..بدأ التلفزيون وكانت صورة زايد
تز ّينه يومياً ..بدأت املــدارس وكانت
صورة زايد على الكراريس التي كانت

توزّع باملجان ..كان اسم زايد متبوعاً
بالفرح والبشارات؛ يتر ّدد على ألسنة
األمــهــات واجلــــ ّدات ،وه ـ ّـن يتسلمن
تلك الــرواتــب الشهرية التي تعطى
للتالميذ والتلميذات ،تلك املبالغ
إليهن آنــذاك هي
الكبيرة بالنسبة
ّ
ّ
من شجعت وساهمت يف تخلي اآلباء
عــن مساعدة األبــنــاء والبنات لهم،
وإرسالهم إلى املــدارس؛ أل ّن احلالل
ليس بذي فائدة مثل املدارس.
تلك األلسنة التي لهجت بالشكر
دائماً ،هي نفسها الوجوه املتعبة التي
غضن الــزمــن والــبــؤس مالمحها..
وأعــاد زايــد وصنيع زايــد لهم الفرح
والــبــشــر وهـ ــم يــتــســلــمــون مفاتيح
املــســاكــن اجلــديــدة ،وهــم يتسلمون
رواتــب الشؤون؛ حتى وهم يتسلمون
رواتب للحيوان؟!
يهبهم املستقبل بيد ،يقودهم نحوه
ويف الوقت عينه يذ ّكرهم باملاضي
والــتــراث والقيم والــعــادات واملــآثــر،
يربط ما فات مبا هو آت ،قائ ً
ال :من
ليس له ماض ليس له حاضر.
كان يقف معهم يأخذ بيدهم لزمن
جميل آت من خلف التالل اجلافة
والــرمــضــاء احمل ــرق ــة ..ربــيــع زاهــر
كــان يركض مختاالً نحوهم ..زايــد
اخلالد ،االسم اجلميل والذكرى التي
سكنت القلوب وأزهرت باسمه املدن
والدروب.
وهآنذا الْـيَ ـ ْو َم أقــف بنفس املكان
ولكن بزمن آخــر ،زمــن كما احللم،
انــبــثــق وط ــن جــديــد ومــكــان جــديــد،
شقّ بطن الصحراء ،وترسخ باملكان،
تــطــاول فــيــه الــعــمــران وتــغ ـ ّيــر فيه
اإلنسان إلى آخر مختلف ،مغاير ملا
كان..
الشمس جتمع خيوطها للرحيل،
الصمت والــهــدوء يع ّم املــكــان ،أنظر
أمامي إلى أفق برتقالي يدعو للتأمل،
أنــظــر عــن ميــيــنــي ..غــابــة متداخلة
األغصان خضراء؛ بسواد حتتضنها
الكثبان ،شجر غــاف سـ ّيــد املــكــان.
ال أعلم مــا الــذي شـ ّدنــي الستبطاء
الــرحــيــل ،ومــتــعــة الــتــأمــل بــاملــكــان
والزمان؛ بهذه الصحراء التي كانت
زمــان ـاً ،وحت ـ ّولــت بعصر زايــد لغابة

متشابكة األغصان واألفنان .الطيور
أحــالــت املــكــان إل ــى سيمفونية من
أص ــوات لطيور ش ـ ّتــى ،بعضها كان
على وشــك االنــقــراض ولكنّه عــاد..
والبعض انقرض واختفى ،ولكنّنا بتنا
نراه حالياً مثل الضاضاو ذي األلوان
اجلــمــيــلــة مــا بــن ت ــرك ــواز وأخــضــر
ورمادي.
وأكثر ما أصيخ السمع له صوت
الــصــفــارد ..دائــم ـاً أقـــول :إذا كنت
أسمع هــذا الــصــوت فالبيئة بخير.
وأتــذ ّكــر كيف كــان أبــي ال يصيد أي
طــائــر يف مــوســم الــتــكــاثــر ،ومينعنا
كذلك؛ احتراماً للبئية.
كـ ّل هــذا ج ّرني لتذ ّكر املغفور له
بإذن اهلل زايد بن سلطان طيب اهلل
ثــراه ،باني االحتــاد ومؤسس أركانه.
تــذ ّكــرت ك ـ ّل الغابات واحملميات يف
الصحارى واجلزر  ..كيف ح ّولها إلى
أماكن تتعايش فيها كائنات شتّى ،منع
وسن القوانني حلماية البيئة
الصيد
ّ
وصيانة الطبيعة .منذ الثمانين ّيات
والتشجير قائم ،ومنع الصيد قائم..
يا ترى ما هي النتيجة؟ لقد عادت
بعض الكائنات لالستيطان باملكان؛
أل ّنها وجــدت األمــن واألمــان كما هو
حال اإلنسان ..يف السنوات األخيرة
بت أحلظ طيور البوم يف الصحراء،
ّ
وكــذلــك الــقــطــا والــعــرم والــصــفــارد
والكراوين واحلبـر ..طائر احلبارى
بات موجوداً ،ينعم بأمن املكان .كذلك
الحظت وجــود أنــواع وأنــواع ،خاصة
مــن احلــمــام مــا بــن راعــبــي وقــفــاع
وقــنــيــطــر ..ع ــادت احلــيــاة الفطرية
تنمو.
كم سعدت بتقافز الغزالن والظباء
ب ــن ال ــت ــال يف أم ــاك ــن ال تتخ ّيل
ولكن التعايش مع القانون
وجودها،
ّ
واحــتـــــرامــه أ ّديـ ــا إل ــى تــعــايــش هــذه
الكائنات بعضها إلــى جانب بعض،
تكاثرت وتعايشت على أرض زايد..
كما هو اإلنسان الذي احترم املكان
وقانونه ..فوجد راحته وهو يسمع ك ّل
هذه الزغاريد واألصوات تبثّ املكان
فرحها ،وحتمد صنيع من صنع لها
املستق ّر بعد مــفـ ّر ،واملــكــان عندما
عــزت األمكنة على البشر و ُهجرت

زايد هو الحلم واملايض الجميل والحارض
املرشق واملستقبل الزاهر بالفرح
الكائنات ،أصبح ك ّل مهاجر يستق ّر يف
هذه األرض ،أرض زايد؛ أل ّنها موطن
السلم والتعايش ..لقد أورثنا زايد
طيب اهلل ثــراه الكثير ..أمناً وأماناً
واســتــقــراراً ،واســتــشــرف مستقب ً
ال
سيه ّل ،فــأعـ ّد لــه وســخّ ــر إمكانيات
امل ــك ــان؛ خلــدمــة الــطــيــر واحلــيــوان
واإلنسان.
فمن مثل زايــد ،ومــاذا سنذكر أو
نتذ ّكر من جميل صنع زاي ــد؟ ..إنه
بحقّ ؛ يف ك ّل شيء زايد.
زاي ــد هــذا االس ــم اجلميل الــذي
ســكــن الــقــلــوب ،ومـــازالـــت الــنــســاء
الصغيرات والكبيرات يتقلدن قالئد
نقشت عليها صورته ،يحتفظن بها
مــن زمــن جميل لرجل جميل؛ كــر ّد
للجميل ،شــعــوراً بــاحلــب والعرفان
لزايد اإلنسان ،الذي أح ّبه اإلنسان
بهذه األرض وغيرها ،زايد الذي بكاه
ونعاه كل إنسان كائناً من كان؛ مغموراً
أو ذا شأن.
كنت من زمن كان فيه زايد ،وهذا

بالنسبة إلـ ّـي وســام ..وأنــا من أرض
شــادهــا زايـ ــد وهـ ــذا فــخــر  ..فهل
احلب
تفخرون معي يا جيلي جيل
ّ
والعرفان ،جيل زايــد اإلنسان فخر
العرب وتاج الزمان؟
وهل تتعلمون كيف تعايش زايد مع
محيطه؛ بتناغم ق ّل نظيرة ،تعايش مع
الطبيعة والبشر من دون تفرقة أو
متييز  ..فكيف ال نتعايش مع بعضنا
وحب؟
بعضاً يف وطن زايد بانسجام
ّ
كيف ال نحنو على غريب أو شريد أو
حتى طائر مهاجر؟ كيف ال ننبذ ما
يف ّرق ونزرع ما يجمع  ..وزايد معلمنا
األكبـر ،علمنا أ ّن إنسانية اإلنسان
تسمو فــوق كل الــفــوارق من ديــن أو
مذهب أو لــون أو عــرق ،كلنا واحد
 ..وكل التمايز انسجم بعد االحتاد،
أصبحنا واحداً ..فهل نعلم العالم من
حولنا؟ وهل ننقل لهم رسالة السالم
واألم ــان التي أورثــهــا لنا زاي ــد؛ كي
بحب وننشر السالم
نتشارك األرض
ّ
انطالقاً من أرض زايد؟
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التعايش السلمي بني أطياف املجتمع الواحد هو حلم لطاملا راود أذهان الفالسفة وعقول احلكماء والسياسيني
منذ أقدم العصور وحتّى يومنا هذا .وقليلة هي الدول التي استطاعت حتقيق معادالت حقيق ّية وواقع ّية من
التعايش السلمي بني األعراق املتعددة والطوائف املختلفة واألديان املتباينة التي توجد على أرضها.
إ ّن حتقيق التعايش السلمي واالعتراف باآلخر املختلف ليس باألمر السهل؛ حينما يقوم االختالف والتضاد بني
الناس ،وحينما تكمن ك ّل سبل التناطح بني البشر .ولذلك تسعى الدول إلى االستفادة من جتارب بعضها بعضاً
يف كيفية حتقيق التعايش السلمي بني س ّكانها أو يف كيفية تاليف التضاد والتناحر؛ يف حال وجود طوائف متع ّددة
غير قادرة على التعايش مع بعضها بعضاً .وضمن هذا اإلطار يظهر أمنوذج دولة اإلمارات كمثال رائد بني دول
العالم ،حيث استطاعت حتقيق معدالت عالية من التنمية املادية والبشرية مع احلفاظ على معدل ملحوظ من
التعايش السلمي بني السكان ،ق ّل نظيره بني دول العالم.

فلسفة زايد في التعايش السلمي..
حقائق ورؤى مستقبلية

فاطمة الصايغ
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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التعايش الــذي تشهده اإلم ــارات
ليس بجديد ،فــهــذا أمــر يــعــود إلى
عــصــور تــاريــخــيــة قــدميــة ،ويستم ّد
جذوره من عمق الثقافة اإلماراتية.
كما ميكن إرجاعه إلى اآلباء املؤسسني
للدولة ،الذين ساهموا يف جعل أرض
اإلمارات ،أرضاً تزهر باخلير والنماء
وتــصـ ّدره إلــى العالم على هيئة قيم
إنــســانــيــة راقــيــة وســلــوك حــضــاري
مميز .وعلى الرغم من الــقــول :إ ّن
البعض يـ ّدعــي أ ّن دول ــة اإلمـــارات؛
بحكم ظروفها الدميغرافية ليست
مثاالً جيداً على حتقيق التعايش؛ أل ّن
نسبة كبيرة من س ّكانها ال تنتمي إلى
النسيج االجتماعي احمللّي ،وأ ّن تلك
الفئات واألعراق إمنا جاءت لظروف
العمل ،وبالتالي فهي هجرة مؤقتة
وال تُع ّد حالة دائمة ضمن النسيج
االجتماعي للمنطقة ،إال أ ّن هذا
الرأي مردود عليه بالقول :إ ّن معظم
تلك العمالة قد مضى على وجودها
عقود ،وبالتالي فاحلديث هنا ليس
عن الوجود القانوني لتلك العمالة
بــل عــن الــوجــود االجتماعي وتقبله
محلياً .كما يجب التركيز هنا على
فلسفة ذلك القبول وليس فقط على
وجــوده .ففلسفة تق ّبل اآلخــر ترجع

جذورها إلى عمق الثقافة اإلماراتية
بأبعادها االقــتــصــاديــة واحلضارية
واإلنسانية كافة .فمنذ القدم كانت
تالق وتالقح
منطقة اإلمارات منطقة ٍ
بني مختلف الثقافات واألعراق .هذا
التالقي والتالقح شجعته الثقافة
اإلم ــارات ــي ــة بــأبــعــادهــا اإلســامــيــة
واإلنــســانــيــة .كما يــعــود إلــى جهود
القيادة السياسية يف احلفاظ على
التوازن االجتماعي بإتباع السياسات
احلكيمة واإلجــراءات الرشيدة التي
جعلت من اإلمارات وطناً للجميع.
كــان زايــد رائ ــداً ورم ــزاً للتعايش
السلمي املجتمعي ليس فقط محلياً
بــل بــن قـ ــادة الــعــالــم .فسياساته
املعتدلة واملتزنة وفلسفته االجتماعية
املبنية على حتقيق العدل بني الناس؛
أينما كــانــوا وأ ّيـــاً كــانــت خلفياتهم؛
ساهمت كــثــيــراً يف جعل اإلمـــارات
مــقــصــداً ج ــاذبـ ـاً لــلــنــاس ،ومــكــان ـاً
للتعايش بني أطياف البشر القاطنني
على أرضها .ليس هــذا فحسب بل
ساهم زايد يف زرع الثقة والتسامح
حتى بــن أطــيــاف املجتمعات التي
زارهــا وبــذر بــذرة اخلير فيها .فلم
تــف ـ ّرق أيــاديــه الــبــيــضــاء بــن مسلم
ومسيحي أو صاحب أي ديانة أخرى

مــن تلقي اخلــيــر اإلم ــارات ــي .فكان
بذلك رائــداً للتسامح يف العالم .إذ
هناك الكثير من الدراسات والبحوث
التي كتبت؛ كانت تناقش سياسات
زايد يف التنمية والبناء ،ولكن القليل
منها يناقش فلسفة زايد االجتماعية
واألبعاد املختلفة ،التي قامت عليها
تلك السياسة ،التي جنحت يف حتقيق
العدل ،الذي هو أساس امللك وأساس
التعايش السلمي بني البشر .ورمبا
كان من أهم ما مت ّيزت به فلسفة زايد
وأبعادها اإلنسانية واالجتماعية هي:
أوالً :العدل االجتماعي الذي كان
مــحــوراً مهماً مــن مــحــاور سياسات
زايــد اإلنسانية حيث إ ّن جميع بني
البشر يف نظره متساوون يف احلقوق
اإلنسانية ويستحقون الرحمة والعدل
واملساعدة يف حــال احتياجهم لها.
فكانت سياسته تلك ،والتي غرسها
يف عمق املجتمع اإلماراتي وأصبحت
محوراً مهماً للسياسيات اخلارجية،
هي التي جعلت من اإلمارات مقصداً
ّ
وتقطعت بهم
للذين ضاقت بهم الدنيا
السبل؛ حتى أولئك الذين فـ ّروا من
جحيم احلــروب األهلية واخلالفات
يف بلدانهم األصلية ،حيث وجدوا يف
اإلمارات املالذ اآلمن والهادئ الهني.
فقد فتحت أج ــواء اإلمـ ــارات ملئات
األشخاص لكي يأتوا ويؤسسوا لهم
وطناً آمناً وظ ً
ال يرفرف على رؤوسهم
 .وهكذا كانت الرحمة واإلنسانية
عموداً مهماً من أعمدة السياسة التي
اتبعها زايد وسار على نهجها اآلباء
املؤسسون.
ثانياً :بُعد آخر من أبعاد فلسفة
زايــد اإلنسانية ،التي شجعنا على
اتباعها وح ّثنا عليها ،هو نبذ التطرف
والعنصرية واحترام اآلخر؛ مهما كان
معتقده وخلفيته اإلثنية .وقد ضرب
زايد أمثلة على ذلك من خالل تعامله
مــع مختلف ال ــدول والــشــعــوب بهذا
املنطق .ففي رواية عن أحد العاملني
يف قــوات حفظ السالم يف كوسوفو
إ ّبــان احلــرب األهلية يف تسعينيات
القرن العشرين ،يقول إنه قد أخبر
زايد بأ ّن القوات الصربية املسيحية
قد استولت على شحنة من األدويــة
موجهة ألهل البوسنة املسلمني .فر ّد
ّ

زايد وهل ستستخدم األدوية ملعاجلة
اجلــرحــى واملــرضــى؟ قــال نعم .فــر ّد
زايد بكل تسامح ،فال بأس إذاً؛ أل ّنها
سوف تستخدم لغرض إنساني .هذا
هــو التسامح يف نظر زاي ــد ،والــذي
أصــبــح سياسة عــامــة للدولة كك ّل.
فال توجد يف دولة اإلمارات سياسات
عنصرية تنهج منهج
التعصب وحتثّ
ّ
على العنف بل على الوسط ّية اجلادة،
خال
تؤسس ملجتمع متضامن ٍ
التي ّ
التعصب ونبذ اآلخر
من ك ّل أشكال
ّ
املختلف .ولهذا عاشت بني جنبات
دولة اإلمارات منذ أقدم األ ّيام وحتّى
يومنا هــذا مختلف أن ــواع األع ــراق
واخلــلــفــيــات واإلثــنــيــات؛ ح ـ ّتــى تلك
الــفــئــات غير املتعايشة مــع بعضها
بعضاً يف موطنها األصلي.
ثالثاً :البُعد الثالث من أبعاد الفكر
الفلسفي للشيخ زايد هو استخدامه
للمنطق اإلنساني يف تفسير األحداث
وليس منطق الق ّوة أو منطق الضغط
أو منطق املصلحة السياسية .فهذا
املنطق هو الــذي جعل من اإلمــارات

واحة ظليلة تعيش يف جنباتها مختلف
األعراق دون أية تفرقة أو عنصرية.
فلم يستخدم زايــد منطق الــقـ ّوة أو
التفاوض أو فرض الــرأي بل منطق
إيجاد احللول اإلنسانية املمكنة حتى
عندما تقف السياسة عائقاً أمــام
احلــلــول السلمية .هــذا كــان موقفه
مع القادة ومع الشعوب ،وهكذا كان
تعامله جتاه قضايا الدول اإلقليمية
والعربية .فعندما كان إيجاد احللول
صعباً يف العراق والبوسنة والسودان
وغيرها مــن ال ــدول كانت سياسات
زايد دوماً تنهج نحو احللول السلمية
الــتــي تــوقــف إراقـــة الــدمــاء وحتمي
الشعوب من خطر الفرقة واحلروب.
رابــعـاً :لم يكن زايــد يص ّور نفسه
كقائد أو زعيم يعيش يف برج عاجي؛
بل كرجل من عامة الشعب ،قريب
دومــاً من نبض الــشــارع؛ بكل فئاته
وطبقاته وهــمــومــه .ولــهــذا جنــد أ ّن
صورة زايد يف العالم العربي كما هي
يف اإلمــارات ،صورة رجل اإلنسانية
واخلــيــر بكل أبــعــادهــا وتفاصيلها.

استخدامه للمنطق
اإلنساين يف تفسري
األحداث أدى إىل
وقف إراقة الدماء
وحامية الشعوب من
األخطار
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تق ّبل اآلخر حكمة
نابعة من عمق
الثقافة اإلماراتية
بأبعادها الحضارية
واإلنسانية
جهود زايد يف
األمان االجتامعي
جعل من اإلمارات
وطناً للجميع ومكاناً
للتعايش والتسامح

صورته الناصعة
والخرية طبعت يف
كل قلب ومثّلت
أمنوذجاً للقائد
امللهم يف الريادة
اإلنسانية
حاز لقب حكيم
العرب لدوره الفاعل
يف إيجاد الحلول
التوافقية للخالفات
العربية
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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فزايد اإلنسان هو ما مت ّيز به زايد
عالوة على كونه زايد القائد واملعلم
والزعيم .ولهذا وعلى الرغم من مرور
عقد من الزمان على وفاة زايد فإن
الشعوب العربية التــزال تذكره بكل
خيـر ،والي ــزال زايــد مي ّثل أمنوذجاً
للقائد الذي وهب نفسه خلير شعبه
ورخائه.
خــامــس ـاً :ك ــان زاي ــد ميــلــك فــكــراً
استشرافياً م ّيز سياساته الداخلية
واخلــارجــيــة ،وك ــان ذلــك الفكر هو
امللهم له يف محاوالته احلثيثة إليجاد
احللول للكثير من املشاكل واألزمات
اإلقليمية والعربية قبل أن تستفحل
احلــس
ويــصــعــب ح ـلّــهــا .فــقــد ك ــان
ّ
االستشرايف لزايد على الدوام ملهماً
له يف سعيه حل ّل اخلالفات العربية
 -الــعــربــيــة واخل ــاف ــات اإلقليمية

والتوسط إليجاد مخارج للعديد من
األزم ــات .وكانت محاوالته للتوفيق
بــن وجــهــات النظر بــن احلكومات
العربية هي محاوالت دوؤبة وحقيقية
إلزالــة سبل اخلالف وإيجاد احللول
التوافقية للخالفات العربية .وكثيراً
مــا أوجــــدت وســاطــة الــشــيــخ زايــد
السبيل للتوفيق بني وجهات النظر،
ولــهــذا حــاز زايــد على لقب «حكيم
العرب».
إ ّن ه ــذه ال ــدراس ــة ليست لسرد
مناقب الشيخ زايــد العديدة ،وإمنا
دراســة اجتماعية وفلسفية يف فكر
الشيخ زايد مبنية على حقائق العصر
والــرؤى املستقبلية التي حتققت يف
عصر ما بعد زايد .ففكر زايد حري
به أن يــد ّرس يف مناهج اجلامعات،
وســيــرة زايــد يف املناهج الدراسية

لطالب العلم ،أل ّن زايد ليس شخصية
عادية بل زعيماً إنسانياً وأمنوذجاً
عاملياً يف الريادة اإلنسانية .فعاملنا
احلــالــي بحاجة إلــى قــدوة إنسانية
تُستلهم منها الــــدروس والــعــبــر يف
ـال مــن ك ّل
سعينا خللق مجتمع خ ـ ٍ
أشكال العنف والتطرف والعنصرية.
فزايد ليس فقط زعيماً عربياً مسلماً
بــل شخصية عاملية اعــتــرف العالم
بفضلها يف مجاالت الريادة اإلنسانية.
لقد ك ـ ّرس زايــد حياته لعمل اخلير
ليس يف بالده فحسب بل أينما وجد
مجاالً لــزرع اخلير والعطاء .ولهذا
فإ ّن دولة اإلمارات عندما حتتفي يف
العام  2018مبئوية زايد إمنا حتتفي
بشخصية قيادية مؤثرة ليس فقط
على السعيدين احمللي واإلقليمي ،بل
على الصعيد العاملي.
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أدرك زايــد اخلـيــر؛ منذ تأسيس االحت ــاد أهمية رعــايــة الشباب ومــدى انعكاسات هــذه الرعاية على
تطور الدولة يف كافة الصعد ،وأيض ًا ضــرورة ربــط الثقافة بتولي املسؤولية ،فكلما جــرى العمل على
تثقيف الشباب وتوجيههم نحو اإلبداع واالبتكار واملعرفة ،وتوفير الدعم واإلمكانيات لهم ،استطاعوا
أن يحققوا أحالمهم ويؤدوا أدوار ًا يف بناء املجتمع وصياغة املستقبل السعيد ،كما أكد املغفور له أهمية
استثمار حماسة الشباب وتأثيرها القوي يف صنع التغيير؛ ملا تشكله من ّقــوة وانطالق واندفاع نحو
العمل واإلجناز والنجاح ،وتلك احلماسة املتوقدة إن استغلت يف اخلير والعلم واإلنسانية ،كانت شمس ًا
وتركت كانت وبا ًال على اإلنسانية
مشرقة تضيء الدروب وتثري القلوب ،وإن استغلت يف الشر أو أهملت ُ
وضرر ًا على املجتمعات ،كما هو حاصل اليوم يف أكثر من مكان حيث يجري استغالل الشباب ،كوقود يف
حروب عبثية وصراعات دامية.

آمن بقدراتهم فأسس
أجياالً من القيادات
الشبابية القادرة عىل
صنع التغيري «إنني
أؤمن بالشباب ،وال ب ّد
يتول املسؤولية
ّ
أن
الشباب املثقف من
أبناء البالد ،فالشباب
ال تنقصه الحامسة،
ومادام متحمساً
ومؤمناً بوطنه فإنه
قادر عىل استيعاب
كل جديد» هذا ما كان
ّ
دده املغفور له
ير ّ
بإذن الله الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان –
طيب الله ثراه.

زايد والشباب ..ثروة اإلمارات األغىل

االستثمار في الشباب من أهمّ أولوياته،
ألنّه يحقق النماء واالزدهار واالستقرار
حري بهام أن يد ّرسا يف
فكر زايد وسريته
ّ
املناهج الدراسية والرتبوية لطالب العلم

حامد البستيك
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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أدرك املــغــفــور لــه مــا يتعرض له
الــشــبــاب مــن حتــديــات تبعدهم عن
دورهــم الريادي يف النهوض بالوطن
واملجتمع .لذلك كــان يتوجه إليهم
بــاخلــطــاب والــنــصــح واحلـ ــض على
االلــتــزام بقضايا الــوطــن واملجتمع،
ويفسح لهم املجال للعمل وإبداء اآلراء
واملساهمة يف البناء والتطوير.
«إنــنــا ننتظر مــن الــشــبــاب مــا لم
ننتظره من اآلخرين ونأمل من هذا
الــشــبــاب أن يــق ـ ّدم إجنـ ــازات كبـرى
وخدمات عظيمة جتعل هذا الوطن
دولة حديثة وبلداً عصرياً يسير يف
ركب العالم املعاصر»  ..كلمات قالها
املغفور لــه الشيخ زاي ــد؛ ليع ّبر عن
إميــانــه بــقــدرات الشباب وطاقاتهم
وطــمــوحــاتــهــم ،فــقــد أول ــى اهتماماً
خاصاً بتثقيفهم وتنويرهم واألخــذ
بأيديهم إلى ب ّر األمان؛ ليسيروا على

النهج القومي يف حياتهم وأعمالهم.
لقد ق ـ ّدم الشيخ زايــد الدعم
املادي واملعنوي؛ لتذليل العقبات التي
تعترض طريق جناحهم ،حرصاً منه
على متكينهم من املشاركة الفاعلة
ســيــاســيـاً واقــتــصــادي ـاً واجــتــمــاعــيـاً
وثقافياً يف التنمية املستدامة ،من
خالل توظيف قدراتهم وإبداعاتهم يف
مختلف املشاريع الوطنية واإلنسانية،
وح ّثهم على العمل واإلنتاج وااللتحاق
مبختلف ميادين العمل باعتبار أ ّن
العمل شــرف وواجـ ــب .مــؤكــداً لهم
أهمية العمل وقيمته يف بناء اإلنسان
و أ ّن نهضة األمم تقوم على سواعد
أبنائها.
ظ ـ ّل املــغــفــور لــه ب ــإذن اهلل يهت ّم
بالشباب أل ّنهم ثروة الوطن احلقيقية
وذخيرته ومستقبله ،واالستثمار يف

الشباب من أه ـ ّم أولوياته ،وال يق ّل
أهمية عن االستثمار يف النفط أو
التكنولوجيا ،أل ّن هــذا االستثمار
يحقق النماء واالزدهــار واالستقرار،
ويشكل درعاً واقية لدحض اإلرهاب
وجه
بجميع أشكاله وألــوانــه ،لذلك ّ
املغفور جميع القيادات إلى االهتمام
بالتعليم والعلوم واملعرفة؛ كأساس
للتنمية والــســام والــتــطــور ،وإنشاء
املراكز واملؤسسات التي تعنى بإعداد
جيل املستقبل ،وإط ــاق املــبــادرات
والبرامج اخلاصة بالتوعية والتدريب
والــتــأهــيــل؛ بــهــدف إعـ ــداد الــكــوادر
والقيادات يف مختلف املجاالت من
بينها العلوم والطب والفضاء ،بحيث
تصبح دولة االمارات العربية املتحدة
يف مقدمة الـ ــدول؛ بفضل شبابها
الواعي املتعلم واملثقف .ولم يقتصر

اهتمام الشيخ زايد على العلوم فقط
بل حرص على تعزيز كافة املهارات
املتعلقة بــالــهــو ّيــة الــوطــنــيــة والقيم
األصيلة الــتــي هــي أس ــاس املجتمع
اإلماراتي ،والعمل على ترسيخ معاني
االنتماء والوالء الوطني لدى الشباب
وغـ ــرس روح املــشــاركــة واملــواطــنــة
يف نفوسهم مــن أجــل حماية األمــن
واحملافظة على الوحدة واالستقرار.
راه ــن املغفور لــه ب ــإذن اهلل على
أ ّن الشباب ثــروة الــوطــن احلقيقية
ودرع األمــة وسيفها والسياج الذي
يحميها ،فتم ّكنت الدولة على مدى
السنوات املاضية من تسطير أروع
اإلجنازات بحروف من ذهب؛ بفضل
الشباب اإلماراتي الذي أثبت قدرته
على ابتكار احللول الف ّعالة؛ جلميع
الــقــضــايــا والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه

املجتمع .ويحظى الشباب اإلماراتي
اليوم بدعم غير محدود من القيادة
وأصــحــاب السمو حكام اإلمـــارات،
وهنا أقتبس ما قاله صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم،
نــائــب رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس
الــوزراء حاكم دبي :إن الشباب ثروة
اإلمارات األغلى ،واالستثمار يف تنمية
قدراتهم ومهاراتهم أولــويــة وطنية؛
ملواصلة مسيرة التنمية املستدامة
التي تشهدها دولــة اإلم ــارات ،التي
تؤمن بأ ّن الشباب هم سر نهضتها،
وصـ ّنــاع مستقبلها ،والــقــادرون على
حتقيق أعلى املراتب ليكونوا منوذجاً
يحتذى لشباب العالم أجمع.
فها نحن اليوم نحصد ثمار تلك
الــرعــايــة واإلميـــان والــثــقــة ،فبفضل
تــوجــيــهــات املــغــفــور لـــه ،جن ــح هــذا

الرهان يف شتّى املجاالت االجتماعية
والسياسية واملعرفية واالقتصادية
والثقافية .لقد جعل الشيخ زايــد
الشباب يف أعلى املستويات وعمل
على احتوائهم باملعرفة واحلضارة
والثقافة واألدب والــعــلــم ،إذ تقاس
األمم بثروة شبابها وال تقاس بثرواتها
املادية وحدها ،وإمنا تقاس بأصالتها
احلــضــاريــة ،وإن أفــضــل استثمار
للمال هو استثماره يف خلق أجيال
مــن املتعلمني واملثقفني ،لــذا وضع
الوالد املؤسس أن نسابق الزمن ،وأن
تكون خطواتنا نحو حتصيل العلم
والــتــزود باملعرفة أســرع مــن خطانا
يف أي مجال آخر ،ألن رصيد أي أمة
متقدمة هو شبابها املتعلمون.
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وتقدم؛ ســواء على الصعيد الشخصي أو املؤسسي،
ألي تط ّور
ّ
تشكّ ل الطاقة اإليجابية احملــرك األساسي ّ
وهي ترتبط بوجود قيادي حكيم صاحب رؤية وفكر وإرادة عظيمة من أمثال املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان الذي كان ينضح حياة وطاقة وأم ًال وعطاء ،حيث استطاع أن يذلل الكثير من العقبات ويواجه
التحديات ،على جميع املستويات التنموية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية.
رمبا أكون من احملظوظني الذين عايشوا انطالق دولة اإلمارات العربية املتحدة يف عام ألف وتسعمئة وواحد
وسبعني ،حيث كنت يف بداية املرحلة االبتدائية .ومع أنني كنت يف سن العاشرة أو أقل من ذلك بقليل ،إال أنني
أتذكّر الكثير من تفاصيل قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة .وكيف أنّ الطاقة اإليجابية التي كان يبثها الشيخ
زايد ساهمت يف دفع عجلة البناء واالمناء يف الدولة.

زايد قدوة وطاقة
إيجابية تبث األمل
والنجاح والتسامح

عمر عبيد صقر غباش
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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أذكـــر متــام ـاً أ ّن الــشــبــاب كــانــوا
يتطلعون ويــتــابــعــون تــط ـ ّور مسيرة
االحتـ ــاد وم ــا ك ــان يــقــوم بــه الشيخ
زايد بجهود متواصلة يف سبيل رفع
مــســتــوى املعيشة ل ــدى شــعــب دولــة
اإلمـــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة ورفــع
مستوى التعليم والثقافة.
وكــان الشيخ زايــد وأخــوه املغفور
له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم
وحكام اإلمارات يقومون بجهود رائعة
يف مجال التعليم والثقافة ،استطاعت
أن تتخلّص مــن األ ّمــيــة التي كانت
سائدة وأخــذت الدولة إلــى مصاف
ال ــدول املتقدمة يف مــجــال التعليم
والثقافة.
ويف هذا املجال نستطيع أن نؤكد
أ ّن الشيخ زايد كان له دور أساسي
يف دعــم األنشطة الثقافية والفنية
يف الدولة .فمن خالل وجــود وزارة
الثقافة واإلعالم ،استطاعت الدولة
إيجاد حركة ثقافية نشطة متوازية
مع تغطية إعالمية منقطعة النظير
لهذه األنشطة.
ومن خالل هذه التغطية اإلعالمية
املستمرة وصلت الثقافة والفنون إلى
كـ ّل فــرد من أفــراد املجتمع .وأذكــر
أ ّن وزارة الثقافة واإلعالم ممثلة يف
تلفزيون اإلم ــارات العربية املتحدة
مــن أبــوظــبــي كــانــت تــقــوم بتصوير
املسرحيات التي كنّا نقدمها على
خشبة املسرح وتب ّثها على شاشتها،
ليس ذلك فقط بل كانت تدفع مقاب ً
ال
مــادي ـاً للفرقة املسرحية الــتــي كنّا
نعمل من خاللها .وكذلك قام قسم
املسرح واإلدارات الثقافية بــأدوار

تــنــويــريــة كــبــيــرة مــن خ ــال تنظيم
ال ــورش التدريبية يف أن ــواع الفنون
املختلفة ،وإصدار املطبوعات والكتب
وتنظيم املهرجانات الثقافية والفنية
واملشاركة يف املهرجانات واملعارض
الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة داخـ ــل وخـــارج
بشكل شخصي
الدولة .وقد شاركت
ٍ
يف العديد من هذه املهرجانات منها
املــشــاركــات اخلــارجــيــة كمهرجان
القاهرة الدولي للمسرح التجريبي،
ومهرجان قرطاج الدولي للمسرح يف
تونس ،ومهرجان دمشق املسرحي،
ومهرجان املسرح اخلليجي .وبفضل
هــذه املــشــاركــات الــتــي كــانــت بدعم
وإش ــراف وزارة الثقافة واإلع ــام،
تعرفت على الكثير مــن التجارب
املسرحية املتميزة وعلى العديد من
الفنانيني املــرمــوقــن على املستوى
العربي والدولي .الشيء الذي أثرى
جتربتي املسرحية وساهم يف رفع
املستوى الــعــام للتجارب املسرحية
الــتــي قدمتها على مــدى السنوات
املاضية .هذا كله يعود إلى اهتمام
املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان الذي أواله للثقافة
وامل ــواه ــب الــفــنــيــة مــن أبــنــاء دولــة
اإلمـ ــارات العربية املــتــحــدة .كذلك
كــان لــهــذا الــدعــم والتشجيع األثــر
األكبـر يف حتفيزي للقيام بأعمال
تطوعية عديدة ،مثل عملي يف إدارة
جمعية املسرحيني ،وصندوق التكافل
االجتماعي للمسرحيني ،ومسرح دبي
األهــلــي ،والعديد مــن جلــان تنظيم
وتسيير املهرجانات املسرحية مثل:
أيــام الشارقة املسرحية ،ومهرجان

اإلم ــارات ملسرح الطفل ،ومهرجان
دبـــي ملــســرح الــشــبــاب ،ومــهــرجــان
املــســرح اخلــلــيــجــي الـ ــذي نـ ّ
ـظــم يف
أبوظبي 1995والعديد من األنشطة
والفعاليات.
لم يكن دعم الشيخ زايد مقتصراً
على إيــجــاد مــحــرك للثقافة مثل:
وزارة الثقافة واإلعالم فقط ،بل كان
دعمه يتمثل يف توجيهاته بدعم ك ّل
اجلهات األهلية التي تقوم بأنشطة
ثقافية وفنية مثل :الفرق املسرحية
وفرق الفنون الشعبية .كما أ ّن دعمه
املــعــنــوي للمثقفني والفنانيني كان
عالمة بارزة ،حيث كان يحرص على
حضور العروض املسرحية ويشارك
فن
يف الفنون الشعبية املتمثلة يف ّ
العيالة .كما أ ّنــه كــان شاعراً غزير
اإلنتاج رفد الساحة األدبية والفنية
بالكثير من القصائد التي تغنّى بها
الكثير من املطربني اإلماراتيني.
وجــه
إضــافــة إلــى ك ـ ّل ذلــك ،فقد ّ
املسؤولني يف وزارة الثقافة واإلعالم
بــبــنــاء املـــســـارح وال ــق ــاع ــات الــتــي
احتضنت العروض املسرحية والفنية
ومعارض الفنون التشكيلية .ووجه
بإقامة مــعــارض الكتاب واملشاركة
يف املــعــارض واملــهــرجــانــات العربية
والدولية ،الشيء الذي ساهم بشكل
كبير يف رفع مستوى املعرفة واإلبداع
لــدى فناني دولــة اإلم ــارات العربية
املتحدة.
ويف نــفــس ال ــوق ــت وجـ ــه بــبــنــاء
املكتبات العامة واملدارس واجلامعات
التي كان لها دوركبير يف نشر الوعي
والــثــقــافــة واملــعــرفــة لـــدى شــرائــح
املجتمع املختلفة .كما كان لتشجيعه
ل ــدور املـــرأة يف املجتمع مــن خالل
دعمه إلنــشــاء اجلمعيات النسائية
واالحت ــاد النسائي الــعــام وحضوره
للعديد من األنشطة الثقافية والفنية
واملجتمعية لهذه اجلمعيات ،الــدور
الكبير يف نشر الثقافة والفنون على
مستوى املجتمع.
ال نستطيع أن نستثني كذلك
تشجيع ودعــم الشيخ زايــد للنوادي
الثقافية والــريــاضــيــة ،الــتــي كانت
تزخر باألنشطة الفنية والثقافية

واإلبداعية من خالل اللجان الثقافية
الــتــي كــانــت تعمل يف بيئة إيجابية
وتنافسية محفزة .وقــد استطاعت
العديد مــن هــذه الــنــوادي أن تقوم
بإصدار العديد من املجالت الثقافية
الــتــي أشــعــت معرفة وثــقــافــة وفــنـاً،
وأبــرزت العديد من األسماء املهمة
على مستوى الشعر والقصة والرواية
واملسرح .وكان لي شخصياً ،العديد
مــن املــشــاركــات الــثــقــافــيــة والفنية
عــلــى مــســتــوى األن ــدي ــة .حــيــث كنت
عضواً يف اللجنة الثقافية بالنادي
األهــلــي ،الــذي كــان مــنــارة لإلشعاع
الثقايف والفني .ومــن خــال عملي
يف هذه اللجنة الثقافية وعملي يف
مسرح دبي األهلي الذي انبثق منها،
مــســارات متعددة يف املــجــال الفني
والثقايف .حيث ق ّدمت العديد من
املسرحيات تأليفاً وإخراجاً ومتثي ً
ال،
وكذلك أسهمت إسهامات كثيرة يف

اجلانب اإلداري .وشاركت يف تنظيم
مهرجان املسرح احمللي وكنت منسقاً
عــام ـاً لــه .كما شــاركــت يف اللجنة
املنظمة ملهرجان التلفزيون احمللي.
وقدمنا من خالل هذه اللجنة العديد
مــن الــنــدوات واألمــســيــات الشعرية
والقصصية .واستمر عملي يف هذا
املجال يف مركز ديــرة الثقايف الذي
أسسته يف عام  ،2012حيث قدمت
العديد من املسرحيات واحملاضرات
والـــــدورات الــتــدريــبــيــة واألمــســيــات
الشعرية بالتعاون مــع العديد من
املــؤســســات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة يف
الــدولــة .وك ـ ّل هــذا يعود إلــى إمياني
باألسس التي وضعها املغفور له بإذن
اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وعلى مستوى وزارة التربية والتعليم
كان دعم وتشجيع الشيخ زايد(طيب
اهلل ثراه) مثاالً يحتذى وقدوة منقطعة
النظير .فمن خالل توجيهاته والطاقة

كان له دور أسايس
يف دعم األنشطة
الثقافية والفنية
وإيجاد حركة إبداعية
نشطة يف الدولة

روح اإليجابية لدى
زايد استطاعت
أن تذلّل العقبات
وتواجه التحديات
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اهتامم الشيخ زايد
بالتعليم والثقافة
واملواهب الفنية
جعل اإلمارات مركز
إشعاع ثقايف
وعلمي

تعلمت خالل مسرية
زايد الصرب واملثابرة
وعدم االستسالم
للمعوقات

لكل الفنانني
قدوة ّ
املرسحيني واألدباء
واملثقفني يف
العطاء وحب العمل
واملسؤولية
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اإليجابية التي كان يبثها يف املجتمع
بــشــكـ ٍـل عـ ــام وبـ ــن امل ــس ــؤول ــن عن
القطاعات املختلفة يف الدولة ،قامت
وزارة التربية والتعليم ببناء مسرح يف
ك ّل مدرسة حكومية على امتداد أرض
الدولة .ومن خالل هذه املسارح نظمت
األنشطة التربوية والفنية واملسرحية
تأسس قسم املسرح
يف املدارس .كما ّ
املدرسي الذي نظم الورش التدريبية
واملهرجانات واملسابقات املسرحية
بني طلبة املــدارس .األمر الذي أفرز
العديد من املواهب الفنية واملسرحية
واألدبية إلى ساحة الثقافة والفنون
واآلداب يف دولــة اإلمـــارات العربية
املتحدة .والتي بدورها استطاعت أن
تصل إلى مستويات عالية من اإلبداع
والتألق على املستوى احمللي والعربي
والعاملي.
عــنــدمــا أنــظــر إل ــى تــلــك الــفــتــرة
الــــزاخــــرة بــاإليــجــابــيــة والــعــطــاء
واإلحــســاس الكبير باملسؤولية يف

سبيل تأسيس دولة راسخة البنيان
شــامــخــة املـ ــقـ ــام ،أش ــع ــر بــالــفــخــر
واالعــــتــــزاز بــأنــنــي عــايــشــت تلك
الــفــتــرة خــطــوة خــطــوة ،ونــهــلــت من
اإليجابية التي بثها الشيخ زايــد يف
شعب اإلمــارات خصوصاً والشعوب
العربية عموماً .وقد كان رحمه اهلل
قــدوة للجميع وعلى ك ّل املستويات،
واســتــطــاع مــن خــال ذلــك انتشال
املجتمع من مهالك اجلهل والتف ّرق
والتأخر.
وقــــد كــــان لـــه أثـــــ ٌر مــبــاشــر يف
شــخــصــيــتــي ،فــمــن خ ــال متابعتي
ملــســيــرة الــشــيــخ زايـــــد يف الــبــنــاء
والتأسيس تعلمت الصبـر واملثابرة
وعــــــدم االسـ ــتـ ــسـ ــام لــلــمــعــوقــات
والعثرات  .وكما كان رحمه اهلل قدوة
لــي كــان كذلك ق ــدو ًة لك ّل الفنانني
املسرحيني واألدباء واملثقفني يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة .ومن خالل
ذلــك استطاع املسرحيون تأسيس

حركة مسرحية يشار إليها بالبنان
على املــســتــوى اخلليجي والــعــربــي.
ومت تأسيس العديد من املؤسسات
املسرحية مثل :جمعية املسرحيني،
وصـ ــنـ ــدوق الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي
للمسرحيني ،وهيئة املسرح العربي،
والــتــي كــان لصاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
(حفظه اهلل) دور كبير يف ترسيخها
ودعمها .وكما سار سموه على أثر
الــشــيــخ زاي ــد يف دع ــم املــهــرجــانــات
املسرحية على مستوى اإلمـــارات
وعلى املستويني اخلليجي والعربي.
مــن كــ ّل ذل ــك نستطيع أن نؤكد
بشكل
أ ّن الفنون واآلداب والثقافة
ٍ
عام ،حتتاج دائماً إلى القدوة الذي
يشجع ويدعم ويبث الطاقة اإليجابية
بــن ممــارســيــهــا ومــرتــاديــهــا .وعلى
ذلك املنوال يجب أن تسير األجيال
املتعاقبة احملبة لوطنها دولة اإلمارات
العربية املتحدة.

65
65

زايد واحد ممن ساهموا يف رسم
شخصيتي وبناء فكري وممن شكلوا مصدر
إلهامي

م
أوبريت «القائد واملسرية» هو من أه ّ
املحطات يف حيايت ألنه كان بحضور زايد
الخري

املحافظة عىل ما تركه تكون من خالل
اتباع نهجه وتحقيق املزيد من أحالمه عرب
التآخي والتعاون

ومضات في حضرة زايـــــد ..عطاء بال حدود وإنسانية غير منقوصة

يشدني احلنني إلــى املــاضــي حيث بــدايــات طفولتي وحتــديــد ًا عــام 1968
عندما كنت طف ًال يف مدرسة محمد بن القاسم ،وأذكــر يومها أنني كنت
أحمل كراسات مل ّونة لكلّ مادة كنّا نأخذها ،مطبوع ًا عليها صورة الشيخ
كثيرة تلك الصور التي أحملها كذكريات مليئة باحلب والعطاء والفخر
حب زايــد ،وزاد أكثر عندما ر ّددت نشيد املدرسة :عاش
زايــد .من هنا بدأ ّ
عن زايد يف مخيلتي ،والتي اقتبستها يف مرثية خاصة ،أواخــر الستينيات
زايد ونحن الفدا...
كان هذا نشيد إمارة أبوظبي آنذاك ،والغريب يف األمر؛ أنني كنت مشدود ًا وأنا أستقبل فجراً جديداً لزايد ،وهو يحضن اإلمارات باحتاد قوي .هذا ما
ملسته عندما انتقلت من مدرستي األولى إلى مدرستي االبتدائية الثانية (ابن
إلى هذه الشخصية التي صارت تالزمني عبر مراحل عمري الدراسية.

عبد الله صالح الرميثي
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دريد) ،إذ شهدت فترة أخرى من عهد زايد االحتادي؛ لتبدأ مسيرتي الفنية
ّ
تخط بداياتها عبر نشاط االثنني .فهذا اليوم خصصته وزارة التربيه ملمارسة
حب
الهوايات والفنون ،فقد كنت أوزع اهتماماتي بني املسرح واملوسيقا ،وكان ّ
زايد ألبنائه هو ما جعلني أهوى الغناء والتمثيل يف مرحلة الحقة من حياتي.
بعد االحتــاد الذي جمع القلوب قبل املساحات ،ق ّدر لي خالل مسيرتي
الشباب ّية أن تتاح لي املشاركة يف بعض األغاني واألوبريتات الوطنية ،ولع ّل
أوبريت «القائد واملسيرة» هو من أه ّم احملطات يف حياتي .شدوت بصوتي
حينها يف حضرة زايد يف املسرح الوطني؛ مبناسبة عيد االحتاد ،فقلت:
سالم نقول يا قائد مسيرتنا حبيب الشعب لول وانت التالي ..
تلك الكلمات التي صاغها الشاعر عارف اخلاجة ،و ّ
حلنها املوسيقارعيد
الفرج ،والتي رحت من خاللها أتغنى مبسيرة هذا القائد ،األب وامللهم الذي
زاد ح ّبه يف قلبي .وأعترف أ ّن زايد هو واحد ممن ساهموا يف رسم شخصيتي
وبناء فكري وممن شكلوا مصدر إلهامي ،فهو باق يف قلب اإلمارات ولن يتكرر
زايد آخر يف هذا الكون.
كنت أرى زايــد يف ك ّل شيء  ..فهو ملهمي األول واألخير؛ وقد أعطانا
اخلير الوفير واملجد الكثير ،واحملافظة على ما تركه هو من خالل اتباع نهجه
وحتقيق املزيد من أحالمه عبر التآخي والتعاون والوحدة.
كلما اجتهت شماالً أو جنوباً كنت أرى زايد ،لطاملا زرع احملبة والطيبة يف
نفوس أبناء شعبه؛ وغمر األرض بعاطفته وكرمه ووفائه ،حتى أصبح الشعب
ال .كان محباً
اإلماراتي من أسعد شعوب العالم وأكثرها طيبة وتسامحاً ونب ً

للشعر والشعراء ومهتماً باألدب والفنون ،حيث ق ّدم كل الرعاية والدعم للثقافة
والتراث ،وشجع على احلركة األدبية والفنية واإلبداعية والفكرية.
لقد كتبت العديد من «األوبريتات» التي ّ
تسطر هذه النجاحات واإلجنازات
للمغفور له الشيخ زايد ،وتع ّبر أجمل تعبير عما قدمه من عطاء بال حدود،
وإنسانية غير منقوصة ،ومن حكمة وصبر ورؤية يف بناء الدولة وجعلها محط
أنظار العالم يف التسامح والتعايش بني مختلف اجلنسيات ،إذ ستبقى هذه
الومضات واملعاني النبيلة ماثلة وخالدة يف الذاكرة جي ً
ال بعد جيل.
باحلب والصدق
املتوهجة
بالفعل عاصرت كـ ّل تلك اللحظات اجلميلة
ّ
ّ
واألصــالــة ،ومــازالــت تسكن يف أعماقي ووجــدانــي وتبثّ ّ
يف األمــل واحللم
والعزمية .وعندما رحل زايد تالشى شعاع األمل وهوت جنمة من السماء،
فشعرت بأ ّن غيمة من الظالم تلفني ،وبأ ّن رياح احلزن تعتصرني ،فبكيت..
وبكيت طوي ً
ال ،ومن ث ّم كتبت يف رحيله مرثية حتت عنوان «زايد» ،ولم أصدق
أ ّنه رحل ،ومازالت أفعاله وإجنازاته ومواقفه الوطنية تتحدث عنه ولم يفقد
العالم مثله كشخصية قدمت منجزات ومبادرات إنسانية للقريب والبعيد.
هذا جزء من املرثية:
ك ـ ـ ــلّ م ـ ـصـ ــاب الـ ــدن ـ ـيـ ــا أه ـ ـ ـ ــون ب ـ ــس أن ـ ـ ــا مـ ـص ــاب ــي ج ـس ـيــم
ل ـ ـ ـ ــو أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذب ل ـ ـ ـ ــو أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذب م ـ ـ ـ ــا أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق ف ـ ـ ـقـ ـ ــد زاي ـ ـ ـ ــد
مـ ـ ـ ــات أبـ ـ ـ ـ ــوي وب ـ ـ ـعـ ـ ــده أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ومـ ـ ـ ــا ه ـق ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ــي ي ـت ـيــم
لـ ـ ــن صـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم أح ـ ـس ـ ـهـ ــا ب ـ ـعـ ــد ف ـ ـقـ ــد الـ ـ ـغ ـ ــال ـ ــي زايـ ـ ــد
برحيل الشيخ زايد أصيبت األمة بجلل عظيم وخسرت أباً عطوفاً وسنداً
تتكىء عليه يف السراء والضراء ،ومن بعدك أصبحنا يتامى لكن عزاءنا اخللف
الصالح من أبنائك الذين ساروا على الدرب فحققوا إجنــازات يف التسامح
واحملبة والسالم واألمن.
ومن أجواء املرثية أيضاً وقفة عند مآثر زايد اخلالدة وإرثه العظيم وعطاياه

التي شملت جميع أنحاء العالم وهي محفورة من ذهب يف سجل التاريخ،
فكان وفياً للماضي وحريصاً على التراث كبوابة عبور إلى املستقبل ،وأخذ
العبر والدروس لألجيال الصاعدة ليعرفوا كيف كان آباؤنا وأجدادنا يعيشون،
وكيف كان الوطن وأين أصبح اليوم.
يف ك ـ ـشـ ــاك ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورت ــك دوم ال ــزعـ ـي ــم
كـ ـلـ ـم ــا أت ـص ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ك ـ ـتـ ــابـ ــي أق ـ ـ ـ ـ ــراء اسـ ـ ـم ـ ــك ب ـ ــاب ـ ــا زايـ ـ ــد
بـ ــالـ ــوفـ ــاء ل ـل ـم ــاض ــي ي ـح ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـن ــز أجـ ـ ـ ـ ــدادي اجلـ ــدمي
جلـ ـ ــل هـ ــاجل ـ ـيـ ــل ي ـت ـع ـل ـ ـ ـ ـ ــم ك ـ ـيـ ــف عـ ـ ــاشـ ـ ــوا ش ـ ـعـ ــب زايـ ـ ــد
نحن نعيش اليوم يف اإلمارات برخاء وسعادة ونعيم وطمأنينة ال مثيل لها
يف العالم بفضل القيادة الرشيدة وتوفير كل ما يلزم جلعل اإلمارات مركز
إشعاع حضاري وثقايف.
ذق ـ ـنـ ــا يف ع ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدك ي ـ ــا قـ ــايـ ــد ن ـع ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ــا ب ـ ـعـ ــده نـعـيــم
وهـ ـ ـ ـ ــذا شـ ـعـ ـب ــك ب ــوخ ـل ـي ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاء زايـ ـ ـ ـ ــد وزايـ ـ ـ ــد
م ـ ــات ـ ـص ـ ــور ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي احملـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ــك ي ـ ـ ــازاي ـ ـ ــدن ـ ـ ــا غ ـ ــرمي
ال وال يف ال ـ ـ ـكـ ـ ــون ك ـ ـلـ ــه مي ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ــك طـ ـيـ ـبـ ـت ــك ي ـ ــازاي ـ ــد
وأختتم املرثية بقولي:
رب ـ ـنـ ــا ي ــرحـ ـم ــك ب ــرحـ ـمـ ـت ــه ب ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــر ج ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـن ـع ـي ــم
ج ـ ـنـ ــة ال ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردوس داي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـسـ ـكـ ـن ــك يـ ــابـ ــونـ ــا زايـ ـ ــد
اخل ـ ـلـ ــف مـ ـ ــادامـ ـ ــه نـ ـسـ ـل ــك ن ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يف صـ ـح ــه ون ـع ـي ــم
ك ـ ـل ـ ـنـ ــا ب ــاحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب خـ ـلـ ـيـ ـف ــه وك ـ ـل ـ ـنـ ــا ب ــاحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب زاي ـ ـ ــد
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الشيخ ابن بيه مبئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان:

ذكرى زايد لالعتبار بقائد من قادة األمّ ة
العربية واإلسالمية
ثقافة زايد القائد واإلنسان تتج ّدد بخصال وفضائل أبناء وأحفاد زايد الخري
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يشارك «منتدى تعزيز السلم
يف املجتمعات املسلمة» اإلماراتيني
وال ــع ــرب واملــســلــمــن يف االحــتــفــاء
بذكرى مئوية الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان؛ باعتبارها مناسبة ملهمة
للفضائل ومحاسن األعمال ومكارم
األخالق ،التي كان عليها زايد اخلير.
وهي يف الوقت عينه مناسبة لالعتبار
بشخصية زاي ــد الــقــائــد واإلنــســان
الرائد يف مختلف املجاالت اإلنسانية.
وقــال معالي الشيخ عــبــداهلل بن
بيه رئيس «منتدى تعزيز السلم يف
املجتمعات املسلمة» :إ ّن احلديث عن
سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
(رحــمــة اهلل عــلــيــه) ،لــيــس للذكرى
فقط؛ وإن كانت الــذكــرى تليق به،
ّ
وإنــا احلديث عن شخصية املغفور
لــه ب ــإذن اهلل ،هــو حــديــث لالعتبار
بــقــائــد مــن ق ـ ـ ّواد األ ّمـ ــة اإلســامــيــة
ورائــد من ر ّوادهــا يف القرن املاضي
والقرن احلالي .ما يعني أ ّن احلديث
عن زايــد ليس حديثاً عن املاضي؛
أل ّنه صنع املستقبل ،فتذكير األجيال
بهذا التاريخ قد يكون سنّة من السنن
املستحسنة .وقد تكون متعينة؛ لربط
الــشــبــاب بــتــاريــخ الــقــيــم واملــفــاهــيــم
الرفيعة؛ حتى ترتفع هممهم وتتعلق
بــالــقــيــم الــكــبـــــرى الــتــي ك ــان عليها
أسالفهم ..وكــان عليها هذا القائد
الف ّذ والرائد العظيم يف تلك الفترة
املاضية من الزمان.
وأضـــــاف الــشــيــخ ابـ ــن بــيــه :إ ّن
احلديث عن زايد هي ذكرى تتج ّدد
يتجسد .فالذكرى تتج ّدد ك ّل
ومنهج
ّ
عام؛ لتُج ّدد يف قلوب الناس جملة من
القيم ،تُذكِ ر باملنهج الذي كان عليه،

إذ ك ّل إنسان هو باحلقيقة عبارة عن
منهج أو سيرة ،كما يقول الشاعر:
ّ
وإنــــــا املـــــرء ح ــدي ــث بــعــده
ً
فـــكـــن حـ ــديـ ــث ـ ـا مل ـ ــن وعـــى
وأكد معاليه أ ّن احلديث عن الشيخ
زايد هو حديث حسن ،ومنهج أحسن،
ولــســوف يــظ ـ ّل منهج الــشــيــخ زايــد
يتجسد يوماً بعد يوم على يد أبنائه
وأحفاده ،وعلى يد املهتمني بالشأن
اإلنــســانــي واإلســـامـــي والــعــربــي.
موضحاً أ ّنه اطلع على بعض مفردات
منهج الــشــيــخ زايـ ــد؛ رغ ــم معرفته
القصيرة بــه ،إال أ ّنــهــا كانت كافية
لتل ّمس الفضائل واخلصال احلميدة
للشيخ زايد .ومن جملتها :السماحة
والـــســـام ،الــشــجــاعــة والــشــهــامــة،
السخاء والبذل ،األصالة واالنفتاح يف
نفس الوقت ..وغيرها كثير ،مالحظاً
أ ّنه سيتوقف عند خصلتي السماحة
والسالم.
وأضـ ــاف الــشــيــخ اب ــن بــيــه :فمن
عــرف زايــد يعرف أ ّنــه كــان سمحاً،
أي لم يكن محباً للجدل واخلصومة
وال االحتراب أو السباب ،التي كانت
شائعة ومــازالــت مــع األس ــف ،ولكن
زايــد لم يكن يريدها ..فكانت تلك
السماحة جتذب القلوب إليه وتقرب
آراءه إلى اآلخرين ،وبخاصة يف القمم
العربية .أ ّمــا السالم فتلك ميزة ال
يحوزها سوى الشجعان والشيخ زايد
كــان شــجــاعـاً ،وميــضــي على خطاه
متجسداً مبسيرة
اخللف الرشيد،
ّ
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الــدولــة ،وصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايــد ،ولي
عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى

الحديث عن زايد ليس حديثاً عن املايض؛ بل عن
املستقبل املبني عىل القيم ومكارم األخالق
تجسد هذا الرتاث من
ملتقيات منتدى تعزيز السلم
ّ
السامحة والسالم الذي تركه الشيخ زايد
للقوات املسلحة ،وعبداهلل بن زايد
آل نهيان وزير اخلارجية والتخطيط
الدولي.
والحـ ـ ــظ ال ــش ــي ــخ اب ـ ــن ب ــي ــه أ ّن
السماحة تعني عقد ملتقيات للسالم
يف هذا البلد الطيب .فالناس يعقدون
مؤمترات عن احلروب ،ولكن بفضل
هــذا التراث من السماحة والسالم

الـ ــذي تــركــه الــشــيــخ زايـ ــد يف هــذه
األرض الطيبة ،والذي ميضي بهديه
اخلــلــف ..بفضل ذلــك مت ّكن علماء
ومفكرو األمــة أن يعقدوا مؤمترات
من أجــل السالم ،متم ّثلة مبلتقيات
«منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات
املسلمة» ،التي حتتضنها أبوظبي منذ
انطالقتها عام .2014
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األنسنة ال تقصي ما ينتجه اإلنسان وإنّما
تخضعه للتمحيص النقدي
ينبغي تطوير أطر عاملية تنرش ثقافة أنسنية يتقاسمها الجميع
وتتجاوز مرحلة املعرفة والحضارة

يعتقد املفكرون العقالنيون بوجه عام أنّ فلسفة األنسنة تتمركز حول تكوين اإلنسان العاقل ،القادر على اإلبداع الفكري واملمارسة النقدية للعقل.
تتجسد بصور إبداعية فكرية أو ممارسة نقد ّية؛
ما يعني أنّ األنسنة هي فعل عاقل ،ولكنها من جهة أخرى هي فعل مستحيل ،مبعنى أنّها تستحيل أن
ّ
من دون حر ّية العاقل املطلقة ،أي احلر ّية التي جتعل اإلنسان س ّيد نفسه يف سلوكه وممارساته؛ سواء على مستوى اختياراته أو على مستوى تعبيراته؛
التوحش أو العدوان على اآلخر بأي شكل من األشكال.
دون جنوح إلى
ّ
ضرورية:
ولــكــن كــيــف ميــكــن أن نــحــول دون
أوالً :ث ّمة تصادم بني أشكال اجلهل
توحش اإلنسان ،أو كيف ميكن أن يكون
ّ
اإلنسان كما يجب؟ وكيف ميكن أن نطلق
املــزروع يف الشعوب واملجتمعات املدنية
والــدول جتــاه بعضها بعضاً ،وإلــى هذا
ملكاته الفكرية اإلبداعية ،وأن نعقلن
ثراء الفكر الديني يغتني بتنوع
اجلهل تضاف أنظمة الالمساواة التي
ممارساته النقدية؛ حتى يصل إلى ثقافة
يعب من
مستويات الثقافة التي
ّ
جتعل القوى العظمى يف مواجهة بق ّية
مؤنسنة ،تُعلي من شأن اإلنسان يف ك ّل
خاللها عن نفسه
العالم .فالعوملة جعلت اجلميع مكشوفني،
األحوال ،وعلى ك ّل املستويات االجتماعية
والرفاهية التي ينعم بها البعض ،مقابل
واالقتصادية والسياسية؛ من دون قيود
أو ح ــدودّ ،
الفقر املدقع الذي يرتع به البعض اآلخر،
تنظم الــتــدافــع بــن الــنــاس،
الوعي
عىل
االستهالك
ثقافة
طغيان
تدفع اإلنسان باجتاه مظلم ،مبعنى أنه
أو التنافس احملــمــوم إلشــبــاع الرغبات
عىل
وتساعد
األنسنة
دون
تحول
ال يرى سوى نفسه .ما يعني أ ّن العوملة
واالكتفاء من احلاجات؟
ب ــدل أن ُتــمــع راحـ ــت ت ــفــ ّرق؛ حينما
يف الــواقــع إ ّن احلــر ّيــة التي انتزعها
تشييء اإلنسان
اقتبست مــن الرأسمالية أقبح وأبشع
اإلنسان بالتواتر أو التدرج املرحلي؛ رغم
توحشاً ،فعممت فلسفة
ك ّل أشكال التسلط واالستبداد أو الظلم
وأكثر وجوهها ّ
«نفسي ومن بعدي الطوفان» ،وهي آخر
والقهر التي وقفت يف طريقه ،ش ّكلت
ال خيار أمام البرشية سوى الحوار
ّ
جتليات انفالت الرأسمالية من ك ّل ُعقال،
دينمو احلداثة ،التي ما انفكت تتوالى واملشاركة يف تقديم مقاربات تُقرب
التي أطلقها التحالف الريغاني التاتشري
فصولها؛ بالتوازي مع تطلعات اإلنسان
املسافات
يف ثمانينيات الــقــرن املــاضــي .وتــتــآزر
إلــى الــســعــادة والــرفــاهــيــة ،وص ــوالً إلى
هذه النزعة القاتلة مع اجلهل الساطع،
عوملة كونية مأمولة ،يُفترض أ ّنها تضمن
أرقى أشكال األنسنة املعقولة ،أو التي يطمح إليها العقل ،إال أ ّن مضمون املتبادل بني الثقافات رغم ثورة وسائط االتصال ،التي جعلت الكون معوملاً ،إال
العوملة و جوهرها؛ حتى اللحظة الراهنة ،لم يكن إنسانياً خالصاً يف الواقع ،أ ّنها من جهة أخرى تدفع إلى تشكيل معازل فردية ،وجتعل املرء مكتفياً بذاته،
التوحش؛ سواء على مستوى فيكاد ال يتواصل مع أهله إال باحلدود الدنيا ،حسب حاجاته املاد ّية .فمث ً
ال:
ال بل راحت العوملة متيل يف بعض وجوهها إلى
ّ
ّ
الهيمنة واالستحواذ بالق ّوة والعنف ،أم على مستوى التسلط؛ بأبشع وأعنف يف هذا الزمن املعولم ،ماذا يعرف املسلمون عن املسيحية مبختلف مذاهبها
الصور التي عرفتها مسيرة اإلنسان منذ فجر التاريخ .ويجري ذلك دائماً حتت وطوائفها وعن اليهودية والبوذية والهندوسية ،وغيرها من أديان أو ثقافات
شعارات «احلرب العادلة» ،علماً أ ّن احلروب كلّها ظاملة وبشعة .وعلى الرغم من أهل األرض؟ وماذا يعرف أهل ك ّل هذه األديان والثقافات عن اإلسالم؟ وعالوة
ذلك ،نرى اجلميع يقبلون على العوملة بنهم شرس ،ال يختلف كثيراً أو قلي ً
ال عن على ذلك ماذا يعرف أهل الشمال الغني عن أهل اجلنوب الفقير يف كوكب
األرض؟ وما هو شكل التواصل املمكن بني مختلف اجلماعات اللغوية والعرقية
شراسة االفتراس لدى الضواري والوحوش أو الغيالن األسطورية؟!.
التأمل يف هــذه الوجوه املعتمة للعوملة ،رمبــا يحيلنا إلــى ثــاث مقاربات واإلثنية والثقافية ،التي باتت تعيش متجاورة يف فضاءات عوملية؛ إن لم يكن يف
نسيج وطني تع ّددي واحد؟
يف الواقع ،هذا ما يقوم به «منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة»
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

72

يف مشروعه املؤنسن؛ برئاسة معالي الشيخ عبداهلل بن بيه .وذلك من خالل الرفاهية ،شأنه شأن النار ،ال يكتفي أبداً؛ بل يستعير من النار ُهويتها فير ّدد:
االنفتاح على الثقافات األخرى .ورمبا أه ّم إجنازات املنتدى يف هذا الشأن هل من مزيد ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى تساعد ثقافة االستهالك على
هو «إعالن واشنطن» ،الذي أطلق يف فبراير « 2018حلف الفضول العاملي تشييء اإلنسان ،واعتباره سلعة يف السوق ،تخضع لقانون العرض والطلب؛
للتحالف بني األديــان»؛ أل ّن الشيخ ابن بيه يــدرك جيداً أ ّن الثراء األنسني وفق احلاجة ،مثله مثل أي سلعة أخرى ،مبعنى أ ّن اإلنسان ميكن أن يتلف كما
للفكر الديني يتنوع ويغتني فع ً
ال؛ بتنوع مستويات الثقافة التي يع ّبر من خاللها تتلف السلعة قبل أن جتد مستهلكاً .فأين وجه التالقي املمكن بني شخص
عن نفسه .والثقافة املؤنسنة هي املؤهلة
وآخر يف ظ ّل هذا السعار احملموم وراء
للتفاعل اإليجابي البناء مع الثقافات
الرفاهية؟
األخرى.
ومــع ذلــك ،فــإ ّن هــذه الــوجــوه املعتمة
ً
ً
ا
خالص
ا
إنساني
ليس
العوملة
مضمون
ثانياً :العوملة جعلت ممارسات القوى
للعوملة ال تبرر رفضها حتت أي مبررات؛
العظمى مكشوفة للجميع ،وبخاصة جلهة
ملحة
أل ّنــهــا حاجة أخالقية وإنسان ّية
ومييل للتوحش واالستبداد والعنف
ّ
نــزوع بعض هذه القوى اخلفي؛ لفرض
يف معظم وجــوهــهــا ،وهــي زاحــفــة على
الهيمنة الثقافية على اآلخــر؛ باعتبار
وعــي اجلميع من دون توقف؛ شئنا أم
ّ
ثقافتها األصلح أو األفضل لإلنسانية،
أبينا .ما يعني أنه ال ميكن جتاهلها أو
العوملة مل ت ُجمع بل راحت تف ّرق
مثل تصدير الدميقراطية ،أو ما س ّمي
مقاطعتها واالستغناء عنها يف أي ظرف
وقطع
الفردية
املعازل
إىل
وتدفع
ّ
يف األدبيات السياسية تصدير «الفوضى
من الظروف ،وإنا ال خيار أمام البشرية
التواصل الفيزيولوجي
اخل ــاق ــة» ،أي تفكيك الـ ــدول وإع ــادة
إال عقلنتها أو أنستها؛ من خالل املشاركة
تركيبها بالق ّوة؛ مبا يتناسب مع النموذج
مجتمعني يف تقدمي مقاربات ،تردم اله ّوة
األقوى أو الق ّوة الفاعلة؛ من دون موافقة
وتُــقـ ّرب املسافات بفضيلة احلــوار؛ أل ّن
ّ
اآلخر
عىل
الثقافية
الهيمنة
فرض
األمم املتحدة ،كما فعلت الواليات املتحدة
األنسنة تتشكل وتتق ّوى وتغتني بفعل
يف عهد جورج بوش االبن؛ باحلرب على
االستماع والنقاش الضروريني .إنه نقاش
وتفكيك الدول نتج عنهام حروب
الــعــراق وأفغانستان ،والحــقـاً انخرطت
مــشــروط بــجــودة االســتــمــاع ،االستماع
عوملية دامية مرصودة بالصوت
جميع البلدان الصناعية املتق ّدمة يف ما
الذي يغير املوضوع اإلنساني أو الكائن
والصورة
س ّموه «احلرب على اإلرهــاب»؛ من دون
اإلنساني؛ كلما تق ّدم النقاش ،ومن ث ّم
تنبثق عنه تساؤالت جديدةَ ُ ،
تفويض دولــي .ما نتج عن ذلك مجازر
تكِ ُن من
ً
وحشية أكثر بشاعة من ك ّل ما عرفته البشرية من حروب يف تاريخها الطويل؛ املضي قدما يف الفكر املؤنسن .فاألنسنة ال تقوم بإقصاء شيء مما ينتجه
رغم مشروع ّية هذه احلرب ،حسب الشعارات املعلنة ،التي ضللت أيضاً أغلبية اإلنسان أو مما يدفعه إليه قدره ،ولكنها تُخضع ك ّل ذلك للتمحيص النقدي.
املجتمعات التي صدرت عنها .ومن جهة أخرى لم يثن احلكومة البريطانية فكيف ميكن تطوير أطر عاملية تنشر ثقافة أنسنية يتقاسمها اجلميع؟ كيف
نؤسس أنسنة تتجاوز أخــيــراً اخــتــاالت املعرفة وانحرافات
عن املشاركة باحلرب اجتماع مليون معارض للحرب يف ساحات لندن .وما ميكن لنا أن ّ
يزيد األمر خطورة يف ما يس ّمى احلروب العادلة؟ ،أ ّنها حروب عوملية مرصودة احلضارة ،حيث يصبح اللجوء إلى العنف يف «حرب عادلة» ،وهيمنة مخيالت
بالصوت والصورة؟!
ثقافية واقتصادية متضادة ،أمراً عفا عليه الزمن؟.
ً
ثالثاً :ث ّمة سلوك متوحش ميضي به اإلنسان بوعي أو من دون وعي؛ باعتباره
هذا هو التح ّدي املطروح بقوة أمام النخب العقالنية ،ليس عربيا فحسب،
ّ
حقاً مشروعاً ،أال وهو اجلنوح إلى االستهالك؛ كونه جزءاً من الرفاهية أو
وإنا على مستوى الثقافة اإلنسانية قاطبة .ما يجعلنا جن ّدد الدعوة مرة أخرى
السعادة ،التي يبحث عنها اإلنسان من املهد إلى اللحد ،إال أ ّن طغيان ثقافة للمفكرين مبختلف أطيافهم للمشاركة يف حوار «تعايش».
املحرر
االستهالك على الوعي ،حتول دون األنسنة يف بعض احلاالت أو املمارسات؛
مبعنى أ ّن ثقافة االستهالك تدفع إلى الطمع أو اجلشع؛ أل ّن اإلنسان مع
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ّ
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لم يستقر التسامح يف العربية على معنى واحد ،بل تأثّر بتط ّور اللغة
وحراكها ،فكانت له مرادفات «سلبية» ،حيث انتقل من معنى حتصيل الق ّوة
بدل التسامح بها إلى معنى التساهل والتنازل ،ثم تعددت استعماالته
اللغوية إثــر احل ــروب والـتـحــوالت واألحـ ــداث وب ــات يشكّ ل مفهوم ًا آخر
يف معانيه اجلــديــدة فانطلقت فكرة التفكير يف اآلخــر املختلف وصــو ًال
إلــى قبوله والتعايش معه وعــدم التعرض له من أجــل حتقيق املواطنة
اجلامعة.
ُ
لوجدت بيسر ما
طلبت البحث عن جــذور «التسامح» يف العربية،
لو
ُ
علي لسان العرب :السماح ،السماحة يعني ،التساهل ،واجلود...
يعرضه
َّ
وسمح لي فالن ،أعطاني...واملسامحة ،املساهلة ...وتسامحوا ،تساهلوا...
املسامحة ،املساهلة يف ِّ
الطعان وا ِّلــضــراب والـ َعــدو ...و ُرمـ ٌـح ُم َس َّمحُ ،ثقِّ ف
حتى النَ...وامل َ ْس َمح ،ا ُملت ََّسع...
ما أخلص إليه من هذه املراجعة
السريعة ،هــو أ ّن التسامح لفظ له
مرادفات «سلبية» ،فالتساهل ال يعدو
كونه السماح بقيام بأمر مــن قبيل
املالطفة أو املسايرة ،أي من قبيل ما
فاض من الق ّوة ،بحيث يقوى املسامح
مما له .وهو ما يؤكده
على التنازل ّ
املرادف اآلخر ،اجلود ،إذ يشير إلى ما
زاد من الق ّوة املادية خصوصاً ،بحيث
يتبـ ّرع املسامح بشيء منها .وهذا ما
يتسع ليبلغ احلــرب نفسها ،إذ يعني
التسامح التساهل يف أمــور املنازلة.
ما :يُعطى ،أي
هكذا يكون التسامح ِ ّ
يبقى مرهوناً مبا يق ّرره فرد جتاه فرد
آخــر ،ما يتصل بشخصه ،مبشيئته،
بقراراته وحده ،من دون غيره .وهو،
إرادي غير ملزم ،ما
بالتالي ،فع ٌل
ّ
القوي،
يصدر عن كرم الكرمي ،وعزّة
ّ
وليونة طبع املــرء ...وهو بالتالي ما
يتسع ،أي يزيد أو يفيض أو ميت ّد ع ّما
هي عليه حدوده الطبيعية ،التلقائية.
تفحصت يف صورة مزيدة هذه
لو
ُ
لــوجــدت أ ّن
امل ــرادف ــات ودالالت ــه ــا،
ُ
األقــدم بينها (وفــق حسابات علمية
يتقنها دارســو النبذات املعجمية ،إذ
تتد ّرج يف حسابهم التاريخي والداللي
من املعنى املادي إلى املعنى التجريدي)
يعود إلى «تثقيف» الرمح ،أي تدبير
ليونته ،ليكون حاسماً يف احلرب .وهو
معنى «خبيث» مبعنى ما ،إذ يشير إلى
حتصيل الق ّوة بدل التسامح بها.
جم ُع املعاني هذه متناقض ومتنافر
مبــعــنــى م ــا؛ وه ــو مــا حتــم ـلُــه اللغة
ُ
وحتفظه ،على أ ّن البشر ،مستعملي
اللغة ومجدديها يف آن ،يديرونها،

يضيفون إلــيــهــا ،ويُــســقــطــون منها.
فال يفيد استفراد معنى عن آخر،
أو التشديد على أ ّن هذا املعنى من
دون غيره هو «الصحيح» أو «السليم»،
إذ يكون ،يف هذه احلالة أو تلك ،ما
نستدعيه من مخزون اللغة ،ويوافق
ما نريده يف خطابنا .اللغة بتصرف
مستعملها وكاتبها ،على أ ّنــهــا تبيح
أو ال تبيح من ضمن ممكناتها .هذا
يعني أ ّن اللغة ليست «مستق ّرة» ،بل
تنعم بحراك ،أي أ ّن لها «حياة» مثل
حياة مستعمليها وكتابها .غير أ ّن حياة
اللغة تفيض وتتّسع ع ّما ّ
يتوله الفرد
ً
منّا يف حياته ،حتى لو كان كاتبا متّسع
القدرات والعطاءات.
علي – إعــداداً
ً
لقد وجـ ُ
ـدت لزاما َّ
لهذا املقال – أن أخــرج من العربية
إلى غيرها لكي أعرف بعض أحداث
أصــابــت الــعــربــيــة؛ جلهة التسامح.
معان خاصة
فما ي ــر ّوج ،الــيــوم ،من ٍ
بالتسامح ،يف مــجــات ومــؤمتــرات
وكتب ومقاالت يف غير لغة يف العالم،
ال يعدو كونه اتــســاعـاً ،أصــاب هذه
اللغات ابتدا ًء من الفرنسية حتديداً.
عدت إلى الفعل الفرنسي ،املقابِل
فإذا ُ
للفظ التسامح يف العربية وغيرها
وجدت أ ّنه يتح ّدر
أيضاً،)Tolérer( ،
ُ
مــن الالتينية ،ويفيد مــا يت ُّم ِحمله
مــا يكون ِحم ً
ال مــاد ّيـاً أو
وحت ُّملهّ ِ ،
أخالق ّياً .إ ّنها معان «سلبية» بالتالي،
وإن تذهب باملعنى إلى غير ما أفادته
العربية القدمية .يأتي التسامح ،يف
العربية ،من جهة من له القدرة على
التصرف والتحكم والتساهل ،فيما
يأتي التسامح ،يف الفرنسية القدمية،

مــن جهة مــن يخضع ويقبل احلِ مل
امللقى عليه.
إال أ ّن العنف ،أو الثقل اإلنساني،
يبقى مشتركاً بني اللغتني ،ما يشير
من جهة بعيدة إلى ما سيصيب اللغة
وتغيراتها الداللية التالية .فقد انتقل
هــذا املعنى ودالالت ــه يف الفرنسية،
بعد استعماالت لغو ّية وكتاب ّية يف
الــقــرن الــســادس عــشــر ،إل ــى معنى
جــديــد ،مستح َدث ،ويشير ،ال إلى
فعل «سلبي»ّ ،
وإن ــا إلــى فعل أكثر
فعالية وإيجابية :قبول الغير يف ما
هو عليه من اختالف دينيl’édit( :
 .)de toléranceوهــو ما حصل إثر
«احلروب الدينية» يف ممالك أوروبا،
وعنى – يف واقع حياة هذه املجتمعات
وقــوانــيــنــهــا – ق ــب ــول الــكــاثــولــيــك
للبروتستانت ،وعدم التعرض لهم يف
ممارساتهم «العلنية» لشعائرهم ،ويف
قيام مؤسساتهم الدينية.
لهذه الــقــرارات الرسمية – على
أهميتها – سوابق يف التاريخ األوروبي،
تعود إلى القرون األولــى من األلفية
األولــى (يف األعــوام361 ،313 ،311 :
وغيرها) ،ملا أجاز أكثر من إمبـراطور
روم ــان ــي ع ــدم الــتــعــرض للمؤمنني
املسيحيني يف عــبــاداتــهــم وغيرها.
هذا ينتسب إلى التأريخ ليس إال ،إذ
إن التغ ّير األكيد يف حياة هذا اللفظ
استند خصوصاً إلــى فكر «فالسفة
األنــوار» ،والس ّيما عند فولتير الذي
كتب «مبحث يف التسامح» يف العام
.1763
انبنى كــتــاب فولتير على وقائع
بعينها ،إث ــر مقتلة أحــدهــم (جــان
كــاالس)؛ ولقد أثبت أكثر من دارس
خطأ بعض الوقائع التي قامت عليها
«مرافعة» فولتير يف الكتاب ،استناداً
إل ــى محاكمة القتيل .ك ــان فولتير
محامياً يف كتابه ،على الــرغــم من
أ ّنــه لم يكن له أي أثــر على القضية
مما
نفسها ،وال على غيرها أيضاً ّ
تنطح فولتير لتناوله بأسلوبه احلاد
واجلريء .إال أ ّن ما باشر به فولتير،
افتتحه واقعاً ،هو التفكير املستجد
وما
َ
يف مسألة :اآلخر ،على أ ّنه تفكير يف
«الذات» ،ويف العالقة بينهما.

ما حفظتْه اللغة (ما أوردنا بعضه
أعاله ،يف العربية كما يف الفرنسية) ال
يعدو كونه استعماالت لغوية دالة على
ما كان يجري خارجها يف املجتمع ،يف
أفعاله ،يف أحكامه ،يف ظاهره املقبول
خــصــوص ـاً .وأ ّول مــا ظــهــر ،بــل ما
خفي واستخرجناه من االستعماالت
أعــاه ،هو :العنف .وهو الــذي يدير
العالقات فيما بينهم ،يف جوانب من
وجودهم وعالقاتهم وحظوظهم من
احلياة .وهو ما كانت تنظمه أعراف
يف الغالب ،من دون أن تكون عادلة
مما تنجح هذه
بالضرورة .بل كانت ّ
اجلهة الغالبة أو تلك يف فرضه ،ويف
جعله القانون الذي تدير به حظوظ
مما «تتساهل» به لغيرها،
اآلخرين ّ
و»جتود» به على غيرها.
هذا ما حت ّدثَ عنه ابن خلدون يف
ـؤســس لألزمنة
الثالثي املفهومي املـ ِّ
القدمية :العصبية ،الغلبة ،واالستتباع.
قيام التس ُّيد،
ففي اللفظ األ ّول
ُ
أساس ِ
أي متكن جماعة أو جــزء من قبيلة
بتصليب عصبها وانــشــداداتــهــا ،ما
يجعلها قو ّية ،قادرة ،متح ّكمة ،ومح ّددة
بالتالي لألعراف واحملاكمات ،بني ما
يجوز وال يجوز .وهــو فائض الق ّوة،
إذ يتعني يف سلوكات ومعامالت ،وما
تسجلّه اللغة وحتفظه .وهي عصبية،
تؤدي إلى الغلبة ،أي غلبة اجلماعة أو
اجلزء القبلي على غيره ،ما يجعلها
اجلهة التي تُس ِّمي وتقاضي وترسم
وتنهى وتأمر .أ ّما ما يبقى لغير اجلهة
الغالبة ،فينتهي إلى استتباع غيرها،
أي إلــى إحلــاق غيرها من جماعات
وقبائل وأق ــوام وشعوب بها ،فيكون
على هــذه أن «تتحمل» ،وأن تتنظر
«جــود» غيرها عليها ،أو «تساهلها»
معها.
كالم فولتير ،وما تب َعه هنا وهناك،
مبا فيه فكر بعض اإلصالحيني العرب
واملسلمني ،بات يطلب إنشاء معادلة
جديدة ،تُسقط العصبية ،وتقيم فكرة
املواطنة اجلامعة والضامنة للتعدد
والتنوع؛ بفعل الدستور والقوانني.
هكذا يتعرض الكواكبي لـ»االستبداد»،
ويتحدث جبـران عن لــزوم «العدل»،
فيما وجد الطهطاوي قبلهما شمول

«التربية» للجميع؛ من دون متييز بني
صبي وبنت ،وبني قوم وآخر يف املجتمع
الــواحــد .ويف احل ــراك عينه ،سقط
مفهوم الغلبة ملصلحة «التنظيمات»،
وفق اللفظ العثماني الــذي أُخــذ من
العربية ،وعنى منذ العام  1831سلسلة
«إصــاحــات» يف السلطنة العثمانية
تقضي باختيار اجلــمــهــور ملمثليه،
وبسقوط عهد الذمية .كما تداعت
أسس املفهوم الثالث ،االستتباع ،إذ
باتت املساواة أساساً النتظام احلياة
يف املجتمع ،بني أفــراده ،فباتت لهم
حقوق وواجبات متساوية ،ما يضمن
التنوع والتعدد.
يقع قارئ العربية ،يف لغته املتج ّددة
ويف دساتيره وقوانينه ،على بعض
املعاني املستجدة املأخوذة مما بات
شــرع ـ َة حــقــوق اإلنــســان واملــواطــن،
إال أ ّنــه يتحقق ،يف الوقت عينه ،إذ
يخرج من الكتابي إلى العياني ،من أ ّن
املعاني اجلديدة  -معاني قبول اآلخر
يف اختالفه  -التــزال متعثرة ،أمام
ظواهر وجتليات االضطهاد الديني
والسياسي والعرقي والقومي واللغوي
والثقايف وغيرها.

بعض اإلصالحيني
العرب نادوا منذ
عقود بقيام فكرة
املواطنة الجامعة
ولزوم العدل
ما يروج من معاين
التسامح يف
مؤمترات وكتب
ومقاالت ال يعدو
كونه اتساعاً أصاب
اللغات العاملية
قبول اآلخر باختالفه
الثقايف تحقّق
بفضل فكر ورؤية
فالسفة األنوار
والتنوير
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المشتركات اإلنسانية
ن صار عاجزا ً ومستحيالً
برغم أ ّ
ن الف ّ
أمام الرعب ومعسكرات املوت،
إال أنّه ال يُحل من مسؤولية التذكري
الدائم باألمل

لعل السؤال الذي يطرح نفسه علينا منذ البداية ما املشترك اإلنساني؟
يوحد البشر؛ برغم اختالفاتهم العرقية واملذهبية والدينية
ما الــذي ّ
والسياسية؟ ما األبعاد التي يلتقي فيها البشر جميعاً؟ ما األرض املشتركة
أو إن شئنا األرض السعيدة التي ميكن للبشر أن يصلوا إليها؟
اإلجابة عن هذه التساؤالت تدخل يف نطاق الطموحات اإلنسانية ،وهي
طموحات وإن بدت صعبة ،إال أنها ليست مستحيلة ،شأنها شأن ك ّل
األحالم والتطلعات اإلنسانية النبيلة.

األدب والفن
والفلسفة ..والبحث
عن المشترك اإلنساني

وه ــي قــيــم غــالــب ـاً مــا تــكــون منافية
للواقع ،حسب رؤية هربرت ماركيوز،
الفن من هذه الناحية ال
ولذلك فإ ّن ّ
واقعي ،وهو «ال واقعي ليس ألنه أقل
من الواقع القائم ،بل ألنه شيء أكثر
ومختلف نوعياً عن الــواقــع القائم،
وبوصفه عاملاً خيالياً ووهمياً ،فإنه
يتضمن من احلقيقة أكثر مما يتضمن
واقع احلياة اليومية».
والفن إذ ينفي يف بنية عناصره
ظالمية الواقع القائم ،فإ ّنه يف نفس
الوقت ّ
يبشر بواقع جديد ،متح ّرر من
قوى القمع والقهر والتشييء ،حسب
تعبير لــوكــاتــش .هــذا الــواقــع الفنّي
املــعــاد خلقه« ،مي ـ ّثــل نهاية العنف،
إ ّنــه األمــل املتج ّدد الــذي بــه تختتم
تــراجــيــديــا شكسبير ،األم ــل يف أ ّن
ربا يصبح اآلن مختلفاً».
العالم ّ
وعلى الرغم من أ ّن أدورنو يعلن
الفن صار عاجزاً ومستحي ً
ال أمام
أ ّن ّ
الرعب النازي ،وبعد معسكرات املوت
يف «أوشفيتـز» ،فإنه مع ذلك ال يُحل
الفن مــن مسؤولية التذكير الدائم
باألمل ،مبا ميكن أن يبقى حياً؛ رغم
معسكرات التعذيب ،وكـ ّل ما يحيط
بــاإلنــســان مــن قــهــر وخـ ــوف .وبــهــذا
الفن
املعنى فإ ّن أدورنــو يضفي على ّ
بعداً نقدياً وحت ّررياً  ،ويرى أ ّن الفن
يتضمن يف بنية تكوينه بعداً سياسياً؛
برغم أ ّنــه قد يبدو ظاهرياً أبعد ما
يكون عن السياسة.
أمــا ماكس هوركهيمر فيذهب
إلــى أ ّن أصــالــة الفن ال تكمن فقط
يف فـــرديـــة وخــصــوصــيــة اإلبـــــداع
الفن على
الفنّي ،ولكن يف قدرة هذا ّ
مقاومة الهيمنة التي ميارسها النظام
الرأسمالي ،والتي يحاول من خاللها

حسن حامد
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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إ ّن فكرة املشترك اإلنساني تعكس
ـب
رغــبــة اإلنــســان وتــشـ ّوقــه إلــى احلـ ّ
والــســام واإلخـــاء والــعــدل واحلرية
والتسامح ،وإلى ك ّل ما يق ّوي التقارب
والتضامن بني البشر .ومن املجاالت
الــتــي جنــد فيها أص ــدق تعبير عن
هــذه التطلعات اإلنسانية الراقية،
األدب وال ــف ــن والــفــلــســفــة ،وكــافــة
م ــج ــاالت اإلبـــــداع اإلنــســانــي الــتــي
حت ـ ّررت  -ولــو بصورة جزئية  -من
كل التح ّيزات واالنــتــمــاءات العرقية
واأليديولوجية ،فالفن واألدب لديهما
القدرة على التعبير ع ّما هو عام أو
كلي يف حياة اإلنسان ،ولكنه ينطلق
ممــا هــو جــزئــي وخـــاص يف الــواقــع
اإلنــســانــي؛ ليصل إل ــى مــا هــو عام
وكلي يف التجربة اإلنسانية عموماً.
فــأعــمــال دوستويفسكي وشكسبير
وغوته وبلزاك وأندريه مالرو وألبير
كامو وسارتر وغيرهم ،تع ّبر عن هذا
ـب ،املــوت،
املشترك اإلنــســانــي :احل ـ ّ
اخلـــوف ،اخلــيــانــة ،الــشـ ّ
ـك ،اليقني،
اآلخـــر ،األمـــل ،الــصــراع ،الــســعــادة،
املعنى ،العبث ،الوجود ،العدم ،املتعة،
الــزهــد ،احلقيقة ،الــوهــم ،احلرية،
القيود ،احلركة ،السكون  ..إلخ.
إ ّن هــذه األعــمــال الفنية األدبية
وغــيــرهــا م ــن الــفــنــون التشكيلية
واملوسيقى واملسرح والسينما والشعر
 ..كلّها تع ّبر عن التجارب اإلنسانية
يف عــمــومــهــا ،وتــع ـ ّبــر عــن املشترك
اإلنساني ،وتستهدف جتاوز احلدود
الزمانية واملكانية واأليديولوجية،
إ ّنها جميعاً تتم ّرد على االنصياع أو
اخلضوع لأليديولوجيا؛ أل ّن املعايير
والقيم التي حتكم عملية اخللق الفني،
هي قيم احلرية واجلمال والسعادة،

أن يحيل البشر جميعاً وبطريقة
قاسية إلى آالت.
الفن عند هوركهيمر،
ووظيفة
ّ
هي أيضاً سلب أو نفي ما هو قائم،
والتبشير بعالم جديد ،عالم لم يأت
بعد ،عالم يستطيع فيه البشر أن
يتنفسوا احلــريــة ويعيشوا بصورة
أفــضــل .وكـ ـ ّل الــفــنــون حتى أكثرها
حتفظاً يحمل تلك اإلمكانية املزدوجة،
مقاومة القهر الذي يفرضه املجتمع
الرأسمالي على اإلنــســان ،وإيقاظ
ذكريات احلرية التي جتعل املعايير
السائدة تبدو عقيمة وبربرية.
يتفق مفكرو مدرسة فرانكفورت
الفن
مــع «لــوكــاتــش» يف أ ّن معركة
ّ
احلقيقية هــي مــواجــهــة التشيؤ أو
املوت الذي يحيط باإلنسان املعاصر.
والتشيؤ كما يصفه ماركيوز مستعيراً
كلمات هوركهيمر وأدورنو يف كتابهما
«جدل التنوير» هو نوع من النسيان:
الفن
«ك ـ ّل تشيؤ نسيان» ،وطاملا أ ّن
ّ
تــذكــيــر دائـ ــم بــاحلــريــة وحــنــن إلــى
«الفن
فــردوس السعادة ،لذلك فــإ ّن
ّ
يخوض معركته ضد التشيؤ بأن يجعل
الــعــالــم املــيــت ينطق ،ويــغــنــي ،ورمبــا
يرقص».
إ ّن التشيؤ مي ّثل بالنسبة ألصحاب
النظرية النقدية ،اخلطر الذي يداهم
اإلنــســان ويفقده إنسانيته ،ويجعله
ضح ً
ال يف عواطفه ،فقيراً يف عالقاته
اإلنسانية ،بال حرية ،بال ذات ،بال
والفن يف
كرامة ،مجرد دمية سوقية.
ّ
ظ ّل هذا الواقع امليؤوس منه ،ويف ظ ّل
اخلطر املزدوج للرأسمالية والنازية ،ال
ب ّد أن يتخذ موقف السلب واملعارضة،
ال موقف االنعكاس واحملاكاة .وعند
هذه النقطة األخيرة يختلف موقف
فــاســفــة م ــدرس ــة فــرانــكــفــورت يف
الفن ،ووظيفته عن
نظرتهم لطبيعة
ّ
موقف جورج لوكاتش الذي كان يرى
أ ّن الفن مجرد انعكاس للواقع.
هكذا يتح ّول الفن عند مدرسة
فرانكفورت إلــى نــوع مــن االحتجاج
والرفض للواقع القائم ،وإلى يوتوبيا
تــبـ ّ
ـشــر بــعــالــم ج ــدي ــد ،وهــــذه رؤي ــة
الفن ودوره يف العالم
طموحة لوظيفة ّ
ربا يقول قائل :لقد
املعاصر .ولكن ّ

الفنون جميعها
قاومت القهر
وأيقظت ذكريات
الحرية للتصدي
للقيم العقيمة
والرببرية

االدعاء بامتالك
الحقيقة والحديث
باسم املق ّدس
م كبري أدى
و ْ
ه ٌ
إىل إقصاء وقتل
اآلخرين

الفلسفة يف
معظم لحظاتها
التاريخية كانت
تنحاز لإلنسان
وتفلت من أرس
األيديولوجيا

انتهت النازية وصــارت مجرى ذكرى
سيئة؛ لسياسة رديئة انتهى عهدها،
ما جدوى أن نتح ّدث عن شيء ينتمي
إلى املاضي؟
احلقّ أ ّن النازية انتهت كمذهب
سياسي ،لكنها لم تنته كإمكانية بشرية
سيئة ،ميكن أن تعود إلى الوجود يف
صــورة أخــرى جــديــدة؛ طاملا توفرت
لها الــشــروط املوضوعية والذاتية.
ولقد كان اليأس واألزمة االقتصادية
هما احمل ّــرك الرئيس مليالد النازية،
وبــالــطــبــع ميــكــن أن نضيف عــوامــل
أخرى مثل :تف ّكك أملانيا واإلحساس
بالضعف والضياع؛ لدى شعب ينتظر
مخلصاً ومنقذاً له ،ولقد جاء هتلر
بساديته وهوسه بالعظمة (البارانويا)؛
ليلبي حاجات ونداءات تلك اجلماهير،
املتعطشة لألمل اجلــديــد واملقهورة
واملهزومة يف آن معاً.

بقي أن نــذكــر أ ّن الفاشية ال
تتناقض مــع الرأسمالية ،بــل كثيراً
ما تأتي الفاشية إلنقاذ الرأسمالية
من السقوط واملوضوع يطول ويتسع
ويــبــتــعــد بــنــا عــن مــوضــوعــنــا ،ولكن
حسبنا أن نذكر أ ّن الرأسمالية التي
نحيا يف كابوسها اآلن ،رمبــا تكون
أبشع من ك ّل األنظمة الفاشية ،إ ّنها
الرأسمالية املتوحشة التى يقودها
«رون ــال ــد ت ــرام ــب» ،وه ــي رأسمالية
تفرض سطوتها وجبروتها بالقوتني
االقتصادية والعسكرية على األطراف
امله ّمشة مــن الــعــالــم ،خــاصــة عاملنا
الــعــربــي الـ ــذي أصــبــح زائـــــداً على
حــاجــة الــعــالــم ،خــاصــة بعد أحــداث
الربيع العربي ،التي أدت إلى مزيد
مــن التهميش والــتــشــرذم والتف ّكك؛
إلى الدرجة التي أصبحت فيها دوالً
بأكملها (العراق ،ليبيا ،اليمن ،سوريا)

مج ّرد كيانات هالمية ّ
تئن حتت
هشةّ ،
وطــأة احلــروب الطائفية والقبائلية،
يف حــروب همجية تشبه مــا أسماه
هوبز ،بحرب اجلميع ضد اجلميع.
نظن أ ّن شبح النازية لم ينته،
لذلك ّ
فإضافة إلى اإلرهــاب الذي متارسه
الــرأســمــالــيــة األمــريــكــيــة بــا ه ــوادة
جتاه العالم الفقير والضعيف ،جند
أمناطاً جديدة من الفاشيات الدينية
 السياسية التي تتجاوب مع حاجاتاجلماهير العربية املقهورة املهزومة
التي تتح ّرق شوقاً ملجيء مخلص أو
منقذ!!
ويبقى السؤال امل ّر والصعب :تُرى
الفن ،والفن النايف أو املع ّبر عن
هل ّ
االحــتــجــاج وال ــرف ــض ،يكفي وحــده
الفن
لتحقيق املشترك اإلنساني؟ هل ّ
فع ً
ال قادر على مقاومة الظلم والقهر
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المشتركات اإلنسانية
التصوف الفلسفي يعيد للخطاب الديني
طابعه اإلنساين املتسامح بوصفه خطاباً
للحرية والكرامة اإلنسانية
وعبودية اإلنسان لإلنسان؟ هل يق ّدم
الفن خالصاً إلنسان اليوم؟
لنؤجل اإلجابة على هذه األسئلة؛
حــتــى نــهــايــة املــقــال ،ونــتـــــرك الــفــن،
ونتجه صوب الفلسفة ونسأل أيضاً:
هل بوسع الفلسفة أن تأخذ بأيدينا
إلــى أرض املشترك اإلنــســانــي؟ هل
لــدى الفالسفة الــقــدرة على جتــاوز
الصراعات األيديولوجية والتناحرات
الطائفية؟
رمبا أل ّن الفلسفة تتخذ من الكلمة
سالحاً ووسيلة؛ لطرح أفكارها ،لذلك
الفن ،الذي
تكون مهمتها أسهل من
ّ
يعتمد تــارة على اللون أو الكتلة أو
اإليــقــاع ،وأحــيــانـاً على الكلمة ذات
الصدى اجلمالي .الفلسفة تستخدم
لغة الــســرد الــعــادي وال تبحر كثيراً
يف ال ــص ــور الــبــاغــيــة واجلــمــالــيــة،
ولذلك ميكن لها أن تع ّبر عن ذاتها
وطموحاتها بطريقة أيسر من الفن،
ومع ذلك فإ ّن ما يجمع بني الفلسفة
والفن هو أ ّن كليهما «رؤيــة للعالم»،
ّ
رؤي ــة خــاصــة لــهــذا الــعــالــم .الفنان
مــبــدع والــفــيــلــســوف كــذلــك .الفنان
يفتّش ع ّما هــو جــوهــري يف احلياة
اإلنسانية ،والفيلسوف أيضاً يتوجه
بندائه وأفــكــاره إلــى جميع الــنــاس،
وإلى كل البشر ،فالفلسفة بطبيعتها
تنحاز دائماً إلى كل ما هو إنساني.
إلى اإلنسان كإنسان وليس إلى طبقة
بعينها؛ حتى الفلسفة املاركسية نفسها
أسسها ماركس وإجنلز  -لم
 كما ّيكن هدفها إطالقاً انتصار طبقة على
أخــرى بقدر ما كان هدفها التمهيد
لنهاية الــطــبــقــات .ولــذلــك جنــد أ ّن
الهدف النهائي عند ماركس هو أ ّن
تقوم البروليتاريا بنفي النظام الطبقي
ونفي نفسها كطبقة .نعم إ ّن ذلك ظ ّل
إلى اآلن مجرد حلم يوتوبي ،لكنه حلم
مشروع ،والفلسفة تزودنا دائماً بهذا
املستودع الكبير من األحالم والرؤى
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

78

اليوتوبية ،وهي رؤى مشروعة ومطلوبة
لتطوير حركة التاريخ ،وتنمية احلاجة
اإلنسانية التي ال تنتهي يف البحث عن
املشترك اإلنساني.
الفلسفة أيضاً تقوم على احلــوار
واحلــريــة ،وهــي بــدون احلــريــة كلمة
ال معنى لها؛ أل ّن احلرية هي شرط
التفكير املستق ّل ،وش ــرط التفكير
اإلبداعي أو اخلالق  ،كما أ ّن حرية
الفكر هي مقدمة ضــروريــة للتح ّرر
مبعناه السياسي واالجتماعي ،ولذلك
عادة ما تغيب الفلسفة من املجتمعات
الــتــي يــســودهــا الــقــمــع واإلرهـــــاب
تفسر هذه املالحظة
الفكريّ ،
وربا ّ
ظاهرة غياب الفلسفة وندرة اإلبداع
الفلسفي يف الثقافة العربية ،فمنذ
الفالسفة العظام من أمثال :املعتزلة
والفارابي وابن سينا وابن رشد وابن
عربي لم يظهر لدينا فالسفة باملعنى
الدقيق للكلمة.
واحلرية بالنسبة للفلسفة ليست
أمراً خارجياً فحسب ،بل إنها تدخل
يف بنية التفكير الفلسفي ،ولن يتحقق
أي ضرب من التفكير؛ مبعناه الفلسفي
دون االعتراف بأ ّن احلقّ فوق الق ّوة،
وأ ّنها العالقات البشرية ،التي ينبغي
أن تقوم على التفاهم والتسامح ال
على التخاصم والتعصب .ولع ّل هذا
ما قصد إليه أحــد الباحثني حينما
قال« :إ ّن الفلسفة ال تبدأ إال حينما
يتهيأ البشر ألن يتنازلوا عــن روح
العنف والش ّدة ،لكي يستعيضوا عنها
بروح التفاهم واملو ّدة» .وهذا ما يشير
إليه جورج طرابيشي أيضاً يف دراسة
منشورة مبجلة «أبواب» حتت عنوان:
«الفلسفة وجدلية التق ّدم والتأخر»،
حيث يقول :التسامح هو أوكسجني
الفلسفة؛ بقدر ما أ ّن التعصب هو
ثاني أوكسيد فحمها».
ّ
ذلــك أل ّن الفلسفة تــؤكــد أ ّن
اإلنسان قد صار إنساناً بفضل وعيه
بأ ّنه حـ ّر ،وأ ّن احلرية تش ّكل جوهر

الخروج من املأزق بالتح ّرر من الفهم
الدغاميئ للنصوص املقدسة والتخلص من
وصاية النظرة األحادية

حش الرأساملية
تو ّ
اقتصادياً وعسكرياً
أوجد فاشيات دينية
تتجاوب مع حاجات
الجامهري العربية
املقهورة
وج ــوده وحياته ،فهو الكائن األكثر
احتياجاً للتح ّرر ،وقهر حرية الظواهر،
وحتطيم القيود واألغالل ،التي تقف
يف طــريــق حــريــتــه .وقــد أكــد معظم
الفالسفة خاصة يف العصور احلديثة
قــيــمــة احل ــري ــة ،فــهــا هــو أســبــيــنــوزا
( )1677 - 1632يرى أ ّن ك ّل إنسان له
احلقّ الطبيعي يف أن يستخدم عقله
بحرية ،وأن يحكم على ك ّل األشياء.
وال ميكن ألي فرد أن يح ّدد ويصف
لآلخرين ما يجب أن يسمح به؛ كحقّ
أو كزيف .ويجب أن تقترن احلرية
الكاملة للتعبير عن الــرأي ،واحلكم
بحرية الكالم ،وعلينا أن ندافع عن
رأينا بالعقل وحده ،وليس باخلديعة
أو الغضب أو الضغينة ،حسب مونيك
كانتو اسبيربر.

ويؤكد جون ستيوارت ميل املعنى
ذاتــه يف كتابه عن احلرية (،)١٨٥٩
حيث يــحـ ّدد ثالثة أشــكــال جوهرية
للحرية وهي :حرية التفكير ،وحرية
التعبير عما نفكر فيه ،وحرية العيش
حسبما يتناسب مع ظروفنا اخلاصة.
والــشــكــل األول مــن احلــريــة جتــري
ممارسته يف املجال الدقيق للوعي،
الــذي يتطلب حرية الوعي يف أوسع
معانيها :حرية أن نفكر وأن نشعر،
واحلرية املطلقة لآلراء واملشاعر حول
كافة املوضوعات؛ سواء كانت عملية
أو تأملية أو أخالقية أو دينية .وال
شـ ّ
ـك يف أ ّن حرية التعبير واإلعــان
عــن ال ــرأي مهمة بنفس الــقــدر ،وال
ميــكــن فصلها عــمــلــيـاً عــن احلــريــة
األولى .وأخيراً فإ ّن الشكل الثالث من
احلرية يرتبط بكل ما يؤكد استقاللية
األفراد وين ّمي طاقاتهم ،إ ّنها حرية أن
يحيا اإلنسان احلياة التي يرتضيها،
وأن يسلك كما يريد ،وأن يتح ّمل ك ّل
النتائج الــتــي ســوف تنشأ عــن هذه
التصرفات ،حسب تعبير ميل.
ويستدعي موضوع احلرية أهم
عناصر املشترك اإلنــســانــي ،ونعني
بذلك عالقة األنــا باآلخر .ويف هذا

السياق جند أ ّنه ال معنى للكالم عن
احلــريــة إال مــن خــال جدلية األنــا
واآلخ ــر ،فعالقتي بــاآلخــر هــي التي
حت ّدد وجــودي وحتـ ّدد أيضاً حريتي،
ولقد كــان جــان بــول ســارتــر مخطئاً
عندما أعــلــن يف مسرحية «جلسة
ســريــة» ،أ ّن «اآلخـ ــر هــو اجلحيم»،
فليس من الضروري أن تكون عالقتي
باآلخر عالقة صــراع وتناحر ،ملاذا
ال تكون عالقتي بهذا اآلخــر عالقة
ـب واح ــت ــرام وتــضــامــن إنــســانــي؟
حـ ّ
ً
كثيرا ما يقع اإلنسان يف وهم أ ّنه لن
يكون ح ّراً إال إذا استطاع أن يحطم
حــريــات اآلخــريــن ،األغــيــار .معظم
الطغاة واإلرهابيني واملتطرفني دينياً
يسقطون يف هــذا الوهم :وهــم أ ّنهم
وحــدهــم األحـ ـ ــرار؛ ألنــهــم وحــدهــم
املتحدثون باسم احلقيقة أو املق ّدس،
وبالتالي فــإ ّن برهانهم الوحيد على
أ ّنهم أحرار ،هو قدرتهم على إقصاء
أو قتل أو تدمير اآلخر.
وال يقف طموح التفكير الفلسفي
فقط عند حــدود الــدفــاع عن حرية
اإلن ــس ــان بــوصــفــهــا احلـ ــقّ األصــيــل
لكافة البشر ،بل إ ّن الفلسفة تدافع
أي ــضـ ـاً ع ــن الــعــقــل بــوصــفــه أع ــدل

القمع واإلرهاب
الفكري وغياب
الحرية وراء ندرة
اإلبداع الفلسفي
يف الثقافة العربية

األشياء قسمة بني الناس ،كما أعلن
ديــكــارت .إ ّن املشتركات اإلنسانية
التي جتعل البشر يتعايشون معاً يف
ســام وتسامح هــي ذاتــهــا املــقــوالت
التي تدافع عنها الفلسفة :احلرية،
املصير املشترك ،التضامن اإلنساني،
العقل ،وحدة املعرفة ،حقوق اإلنسان،
احــتــرام الطبيعة ،اخلــيــر ،السعادة،
الــســام ،التسامح ...إلـ ــخ  .فض ً
ال
عن ذلك فإ ّن املباحث الفلسفية التي
عليها يتأسس ك ّل بناء فلسفي تش ّكل
 من ناحية أخــرى  -أساساً فكرياًونــظــري ـاً لــهــذا املــشــتــرك اإلنــســانــي.
فمبحث «األكسيولوجيا» أو القيم
يتضمن قيماً تكاد تشكل كـ ّل القيم
الــتــي عــرفــتــهــا الــبــشــريــة ،وأعــنـــــي
بذلك قيم :احلــق واخلير واجلمال.

ومبحث «اإلبستمولوجيا» أو املعرفة،
وهــو مبحث ي ــدرس ح ــدود املعرفة
اإلنسانية وقضايا الشك واليقني،
وذلك عبر دراسة بنية العقل اإلنساني
ومــســيــرة تــطــوره عبر الــتــاريــخ ،ثم
مبحث «األنــطــولــوجــيــا» وهــو مبحث
دراسة الوجود :الكون ،اهلل ،اإلنسان.
وهذا املبحث يتخذ يف شكله احلديث
واملــعــاصــر م ــن ال ــوج ــود اإلنــســانــي
موضوعاً وهدفاً أساسياً له.
إ ّن الفلسفة عبر تاريخها الطويل
استطاعت أن تق ّدم لنا أفكاراً عظيمة
وستبقى برغم كافة التغيرات التقنية
الــتــي عــرفــتــهــا اإلنــســانــيــة ،وليست
مقوالت العوملة والكونية والكوكبية
سوى صدى لهذه املبادئ ،التي أعلنتها
فلسفة التنوير :احلــريــة ،املــســاواة،
احترام ك ّل ما هو إنساني ،والتح ّرر
من القهر والظلم والعبودية  ...إلخ.
إ ّن العالم لم يزل بحاجة إلى
أن يستهلم هذه املبادئ ويؤكدها؛ أل ّن
دائرة التاريخ لم تغلق بعد ،وأل ّن دعاوى
نهاية التاريخ ونهاية األيديولوجيا؛
مــجــرد فــقــاعــات هــوائــيــة ،ال تخرج
على نــطــاق األقنعة األيديولوجية.
والــفــلــســفــة يف مــعــظــم حلــظــاتــهــا
التاريخية هي محاولة لإلفالت من
أســر األيديولوجيا ،فمقوالت مثل:
احلرية (مبعناها العقائدي والفكري
والــســيــاســـــي) ،والــعــدالــة (بشقيها
االقتصادي والسياسي) ،والسعادة
(بجانبيها الــفــردي واجلمعي) ،كلها
مــن وجــهــة نــظــري ،تــشـ ّكــل املــبــادئ
العامة أو األساس الفكري ،الذي من
خالله تؤكد الفلسفة مدى انحيازها
لإلنسان؛ بصرف النظر عن لونه أو
جنسه أو ديانته أو انتمائه الطبقي.
غير أ ّن دفاعنا عن هذه القيم
أو املقوالت ،ال يجب أن يفهم منه أننا
ندافع عن مطلقية القيم؛ أل ّنه ال معنى
ألي مطلقات يف العالم اإلنساني،
ولكننا ندافع فقط عن قيم تتمتّع بقدر

من الكلية والعمومية ،لكنها مع ذلك ال
تخرج على إطار النسبوية .هذه القيم
ليست مستقاة من العدم ،ولكنها جماع
جتربة اإلنسان احلضارية الطويلة،
ونتاج رحلة النضال البشري الساعي
إلــى كسب احلــريــة ،والــوصــول إلى
العدالة ،وحتقيق السعادة لبني البشر.
وبوسعنا أن نعثر على هــذه املبادئ
والقيم يف ك ّل الفلسفات التي جعلت
اإلنسان شاغلها األوحد.
ومع ذلك يبقى السؤال حائراً؛ أين
نحن يف واقــعــنــا الــعــربــي اإلســامــي
مــن هــذا الطموح الفنّي والفلسفي
لتأسيس املشترك اإلنساني؟
اإلجابة بالتأكيد صعبة ومؤملة؛ أل ّن
العقل العربي لم يزل أسيراً ملقوالته
املاضوية ،ولم تزل األصوليات النقلية،
هــي املهيمنة عــلــى فــهــم النصوص
الــديــنــيــة؛ إن لــم تكن هــي احملتكرة
لسلطة فهم النصوص وتفسيرها.
ولقد سقط العقل العربي يف أزمة
عميقة؛ منذ أن ّ
مت تكفير الفالسفة
والتنكيل باملتصوفة (الــســهــروردى
واحلالج على سبيل املثال) .وال مخرج
لنا مــن هــذا املـــأزق ســوى بالتح ّرر
من هذا الفهم الدغمائي للنصوص
املقدسة ،والتخلص من وصاية تلك
النظرة األحادية ،التي تصادر النص
حلسابها؛ بحجة أ ّنــه ال اجتهاد مع
الــنــص ،وبــدعــوى أ ّن األصــولــيــة هي
وحدها الفرقة الناجية.
ال ب ّد من أن نستهلم مرة أخرى
املناهج التأويلية العقالنية للمعتزلة
والفالسفة ،كما أ ّنه ال ب ّد من إحياء
التصوف الفلسفي؛ الذي ميثل تأوي ً
ال
خاصاً للدين ينأى به عن أي نزعة
تكفيرية إرهابية ،ويحقق ضرباً من
التواصل والتناغم بني اإلسالم وبني
الديانات اإلبراهيمية األخرى ،ويعيد
للخطاب الــديــنــي طابعه اإلنساني
املــتــســامــح؛ بوصفه خــطــابـاً للحرية
وللحب وللكرامة اإلنسانية.
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المشتركات اإلنسانية
الرتكيز عىل القضايا املشرتكة
واستبعاد الذاتية يحققان
املصلحة العامة ويقضيان عىل
الفئوية يف املجتمع

محدد ملصطلح «التعايش» ،فالغالب هناك
ال نرمي إلــى تعريف
ّ
عدة .وعادة ما تتسم بالعمومية واملثالية ،والصياغات النظرية
تعريفات ّ
التي ال تستوعب املمارسات العملية ،وال تع ّبر عن منظور فكري أو ثقايف
م ـعــن ،أو عــن جــوانــب معينة مــن امل ــوض ــوع نـفـســه .ولــذلــك ف ــإنّ حتليل
املصطلح ،هو أفضل طريقة لتسليط الضوء على مكوناته ،وبحث إمكانية
تطبيقاته على أرض الواقع .فما هي مكونات مصطلح «التعايش» التي
ميكن أن جتعل منه أمر ًا قاب ًال للتحقّ ق والتطبيق؟

التفكري العقالين يحقق التعايش ويعزز االنتامء إىل الوطن

ّ
بحق االختالف
التعايش يقتضي اإلقرار
وتحقيق الوحدة في ظل التنوّ ع والتعددية
تعزيز االنتامء إىل الوطن كفيل
ن يخلق أسساً متينة للتعايش
بأ ّ
ويقلص ح ّدة االنتامءات الفئوية
املشرتكت املادية التي تجمع
الناس أهم بكثري من االختالفات
ذات الطابع الذايت

عبد الله الجسمي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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تع ّد النظرة اإلنسانية لإلنسان من
بني املك ّونات اجلوهرية لـ «التعايش».
فالنظرة اإلنسانية تعني أن يؤمن
جميع الــبــشــر بــأ ّنــهــم مــتــســاوون يف
احلقوق والكرامة اإلنسانية ،وال يوجد
هناك متي ّيز بني األف ــراد ألي سبب
كان؛ سواء أكان عرقياً أو ثقافياً أو
دينياً أو باللون وغير ذلك .فاإلنسان
هو اإلنسان يف أي بقعة من العالم،
ويتساوى مع غيره من الناس يف ك ّل
شــيء ،وهــذا الفهم لإلنسان هو ما
يــدفــع لــإميــان يف العيش املشترك
م ــع اآلخ ــري ــن واحـ ــتـ ــرام أفــكــارهــم
ومعتقداتهم والبحث ع ّما هو مشترك
بينهم .وهذا األمر يقود إلى اإلميان
بالتع ّددية واحلــقّ يف االخــتــاف .ما
يعني اإلميــان التا ّم بالتع ّددية داخل
املجتمع الواحد ،فال ميكن بأي حال
من األحوال أن يشترك اجلميع بنفس
املعتقد أو األفكار أو القيم الثقافية
أو اآلراء ،ويصبح املجتمع ذا منط
واحد ال وجود فيه للتنوع أو التباين
واالختالف ،إذ ال قيمة ملجتمع يسود
رأي واح ــد وفكر واح ــد ،فهذا
فيه ٌ
يقصي حرية االختيار يف األذواق أو
التمايز يف القدرات بني األفــراد .ما
ينفي فطرة التنافس ،التي تعتبر من
أهم احملفزات على اخللق واإلبــداع،
وبالتالي يعيش املجتمع حالة ركود.
وهذا أمر غير واقعي.

يقتضي الــتــعــايــش اإلقــــرار بحقّ
االختالف بني أفراد املجتمع يف شتّى
امل ــج ــاالت ،وأن ميـــارس االخــتــاف
بطرق سلمية بعيدة عن التعصب أو
التطرف أو فرض اآلراء على اآلخرين
باإلكراه .وال ّ
شك أ ّن ممارسة األفراد
حقّ االختالف فيما بينهم يأتي عن
طريق احلوار واالقتناع وعدم احتكار
احلقيقة ،وإقرار حقّ اآلخرين بتكوين
وجهات نظرهم وأفكارهم اخلاصة
بهم بشكل مستق ّل ،وممارسة طقوس
معتقداتهم من دون تضييق.
كذلك يتضمن التعايش أيضاً؛ حالة
من االنسجام والتناغم بني املكونات
املختلفة يف املجتمع ،وهــو ال يعني
التشابه بني اجلميع ،بل ما يطلق عليه
الــوحــدة يف ظل التن ّوع وهــي مسألة
ليست بالسهلة ويقتضي حتقيقها
عدداً من العوامل .فلو نظرنا إلى واقع
املجتمعات احلديثة جندها تتشكل
من أعراق وأديان ومذاهب وثقافات
مختلفة ،ولــكـ ْن هناك منظومة من
احلقوق والواجبات ،يتطلّب اإلقــرار
بها وممارستها من قبل جميع األفراد
بغض النظر
املنتمني لهذا املجتمع؛
ّ
عن خصوصياتهم الثقافية املختلفة،
فتصبح لهذه احلقوق واملمارسات اليد
العليا يف املجتمع ،وتتح ّول إلى ثقافة
عامة ،تعلو على أي معتقد أو ثقافة
جزئية ملكوناته املختلفة .فاالنسجام

املــقــصــود هــنــا ه ــو االنــســجــام بني
األفراد؛ بهذه القيم العليا التي ال مت ّيز
بني األفراد حسب انتماءاتهم املختلفة،
وهي منظومة قيمية ،يحميها الدستور
والقانون ،وتقوم على مبدأ املساواة بني
اجلميع يف احلقوق والواجبات وعدم
متييز فئة عــن أخ ــرى .وه ــذا يعني
بشكل عام وجــود هوية وطنية عامة
يشترك فيها اجلميع ،تستند إلى قيم
عامة هي األخــرى ،تتجاوز ال ُهويات
اجلزئية التقليدية ،التي جــاءت من
أشكال اجتماعية تقليدية أو عرقية
أو دينية سابقة على شكل املجتمع
احلــديــث ،الــقــائــم على املــؤســســات.
ما يجعل الهويات اجلزئية هامشية
وذات بعد اجتماعي فقط ،وال تتجاوزه
إلى العناصر االقتصادية والسياسية
وكيان املجتمع والدولة .وينقلنا ذلك
إلى حتديد دقيق ملكمن االختالف أو
االختالفات التي تق ّوض سبل التعايش
بني مكونات املجتمع .فاالختالفات
التي مت ّيز مكونات املجتمع هي ذاتية
الــطــابــع ،أي عــبــارة عــن معتقدات
أو مــذاهــب دينية أو قيم عرقية أو
ثقافية ومصدرها اجتماعي .وتش ّكل
القيم الذاتية اخلاصة التي جتتمع
عليها ك ّل فئة على حدة يف املجتمع،
وتُكون رابطاً بني أفــرادهــا ،مي ّيزها
عن غيرها من الفئات .وهــذه القيم
ذات بعد اجتماعي أي تنعكس يف
سلوك وممــارســة اجتماعية معينة،
وذات بعد شخصي يتعلّق بحرية الفرد
وما يؤمن به .يف مقابل ذلك جند أ ّن
األمور والقضايا التي جتمع مك ّونات
أي مجتمع أكثر بكثير من التي تفرقهم
من حيث الكم والنوع .فهناك قضايا
عديدة ومشكالت ذات طابع مادي
ال تقتصر على فئة ما يف املجتمع،
متس جميع أفــراده ومن مختلف
بل ّ
فئاته .فإذا كانت هناك مشكالت يف
التعليم أو اإلسكان أو األمن أو انتشار
الفساد وغياب التنمية وغيرها ،فإ ّن
ذل ــك سينعكس على املجتمع كك ّل
وميس جميع أفراده .وهذه املشكالت
ّ
جزء من احلياة اليومية املشتركة ،التي
ميارسها اجلميع .وهي املعيار الذي
ميكن أن يجعل حياتهم أفضل؛ إذا

ّ
مت التعامل معها بحنكة ،وإال ستتح ّول
ُ
إلى األسوأ إذا لم تل بإطار جماعي.
بــعــبــارة أخ ــرى إ ّن األمـــور املشتركة
ذات الطابع املادي التي جتمع الناس
اليوم يف أي مجتمع ،هي أهم بكثير
من االختالفات ذات الطابع الذاتي،
الــتــي تتعلق مبــمــارســات اجتماعية
أو طــقــوس م ــا .وح ـ ـ ّل ه ــذه األم ــور
وتطويرها يقتضي التعاون والتعايش
املشترك بني مختلف األفراد والفئات،
م ــن أج ــل حتــقــيــق مستقبل أفضل
للجميع ،فالتركيز على القضايا املهمة
والرئيسة ،واستبعاد القضايا الذاتية
والهامشية يحققان املصلحة العامة
للمجتمع ،ويقضيان على الفئوية،
ويــح ـ ّقــقــان الــتــعــايــش ب ــن مختلف
مكوناته .وال يفوتنا أن نشير هنا إلى
أ ّن املجتمعات املنتجة هي من أكثر
املجتمعات التي ميكن أن يتحقّق فيها
التعايش؛ أل ّن عملية اإلنتاج الصناعي
وغيـرها تكون عماد املجتمع ،وتعود
بالنفع على اجلميع .ما يعزّز االهتمام
بالقضايا املهمة واملصيرية ،ويدفع
اجلميع لتجاوز اختالفاتهم وقيمهم
الذاتية والتركيز على مــا هو أهم.
بينما جنــد املجتمعات غير املنتجة
صناعياً ،التي لم حتدث بها حت ّوالت
مدنية حديثة هــي أكثر املجتمعات

القابلة لتقويض أسس التعايش بني
مكوناتها املختلفة.
االنتامء والتعايش
هنالك عــوامــل أخــرى تعمل على
تعزيز التعايش بني أفــراد املجتمع،
من أبــرزهــا مسألة االنتماء ،أي ملن
ينتمي املــواطــن؟ وال شـ ّ
ـك بــأ ّن تعزيز
االنتماء إلــى الــوطــن ،األرض وكيان
املجتمع ومؤسسات الــدولــة إلــخ،...
كفيل بأ ّن يخلق أسساً متينة للتعايش
بني مك ّونات املجتمع املختلفة ،بل إ ّن
االنتماء إلى الوطن يقلص كثيراً من
ح ّدة االنتماءات الفرعية ،التي يق ّدمها
البعض على االنتماء الوطني .ولع ّل
ما تعيشه عديد من البلدان العربية،
التي تتفشى فيها االنتماءات املذهبية
والدينية والعرقية والقبلية والعشائرية
إلخ ..هو السبب الرئيس الذي يقف
وراء الصراعات واالنقسامات احلا ّدة
بــن مكوناتها ،الــتــي تصل إلــى ح ّد
التشرذم وجتزئة األوطــان وقد تقود
إلى تف ّككها .فهناك لألسف من يعمل
على إذكــاء روح التفرقة بني مك ّونات
املجتمع مــن مختلف األط ــراف عبر
تسييس الدين أو تسييس التشكيالت
االجتماعية والعرقية ،وترسيخ نظام
احملــاصــصــة ال ـ ــذي ي ــقـ ـ ّوض أســس

العدالة واملواطنة ،ويدفع إلى تف ّكك
املجتمع ويضعها على طرق مجهولة؛
قد تأتي بعواقب وخيمة .فاالنتماء
احلقيقي إلــى الوطن مي ّهد لتعايش
فعلي بني أف ــراده ومكوناته ،ويتعزّز
ذلك من خالل تطبيق املواطنة احلقّة،
وعــدم التمييز بني أفــراده ألي سبب
كــان .وحتقيق العدالة ومبدأ تكافؤ
الفرص للجميع وتطبيق مبدأ سيادة
الــقــانــون وغــيــرهــا م ــن املــمــارســات
املقوننة ،تعزّز انتماء الفرد لوطنه،
وجتعله يشعر بأنه جزء ال يتجزأ من
الوطن ،وبالتالي حتول دون أن يعيش
حالة من االغتراب يف بلده.
وإذا كانت هناك كلمة أخيرة يف
هذا املقام ،فهي تتعلّق بعنصر مه ّم ال
يدفع إلى حتقيق التعايش فقط ،بل
يتجاوزه إلى أمور أخرى على املستوى
الــفــردي واملجتمع أال وهــو طريقة
التفكير .فتحقيق التعايش يرتكز على
طريقة تفكير تستند إلى العقل ،أي
التفكير العقالني املتج ّرد من األهواء
والــعــواطــف واالنــفــعــاالت املذهبية
والعرقية ،ويحتكم إلى املصلحة العامة،
ويتسم باملوضوعية وعدم التح ّيز ألي
أمر كان .وهذه الطريقة يف التفكير
التعصب والتط ّرف وإلغاء
هي نقيض
ّ
اآلخر واحتكار احلقيقة والتمييز بني
أفراد املجتمع ومك ّوناته ،وإعطاء احلقّ
يف الــريــادة والتح ّيـز لطرف ما ض ّد
األطــراف األخــرى .فطريقة التفكير
العقالنية تــع ـزّز مــن قيم التسامح
واحترام حقّ اآلخرين يف االختالف
والتعامل احلــضــاري واإلنــســانــي مع
اآلخـــــر ،ســــواء أكــــان ضــمــن نــطــاق
املجتمع أو اآلخر اخلارجي ،وترفض
احتكار احلقيقة وترتكز على العقل يف
التعامل مع املشكالت أو االختالفات
بني مك ّونات املجتمع وتعزّز التآخي
والعيش املشترك بسالم بني اجلميع،
ويف حــال غــيــاب التفكير العقالني
ستكون النتيجة ،ما نــراه واقــعـاً من
تف ّكك وتشرذم يف العديد من الدول
العربية؛ بسبب افتقارها إلى أبسط
مبادئ التعايش بني مكوناتها.
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المشتركات اإلنسانية
ُجـبــل اإلن ـس ــان – بحكم غــريــزة ح ـ ّـب الـبـقــاء الـتــي وضـعـهــا اخلــالــق
فيه – على التعلق بذاته بتحصينها يف املأكل واملـشــرب والـ ِـكـ ّـن وسالمة
ومبوجب كلّ هذه الضرورات هو َيعلم أنّ التعلق بالذات ال يستقيم
النفس،
َ
باالنزواء يف الفرد ّية املطلقة ،فكان أن احتا َج األفراد إلى االلتئام بروابط
الصغير ،وتظلّ دائرة االرتباط تتّسع إلى أن
ثم بروابط املجتمع ّ
األسرةّ ،
وطقوس التعايش،
النوعي ،الذي مت ّيزه أمناط احلياة
تتجسم يف املجتمع
ُ
ّ
ّ
وكــذلــك اللغة الـتــي يتواصل بها األف ــراد ،ثـ ّـم تتّسع الــدائــرة؛ لتحتضن
البشري فيكتسب اإلنسان – من حيث هو إنسانٌ – قيمته الك ّل ّية
املجتم َع
ّ
بصرف النظر عن كلّ أوجه االنتماءات.

ين ..من الفرد إىل الجامعة
يف املشرتك اإلنســا ّ

المثاليّون ُينكرون الواقعَ والواقعيّون
ي َْصنعون ُ
المثل
السائد
املفكّر يخرج عىل املنت
ّ
النص من
يحمي
ألنه يريد أن
ّ
َ
الذوبان

عبد السالم املسدي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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مــن هــنــا يتجلّى ال ـبُــعــد الــثــقــا ّ
يف
مزي للحضارة
رأس املال ال ّر ّ
باعتباره َ
فيتح ّول احملصول املــا ّد ّي – أ ّي ـاً كان
معنوي مج ّرد ينفصل
– إلى محصول
ّ
عــن عــوالــم املـ ــا ّدة ،وهــذا الــتــد ّرج يف
النظر والتّمحيص هو الذي أوصل ابن
خلدون إلى بناء نظر ّيته يف ما أسماهُ
البشري ،فكان جديراً بأن
بالعمران
ّ
املؤسس لعلم االجتماع.
ع
الواض
يُعتبـ َر
َ
ّ
ّ
السمة الـ ّدالــة على بلوغ هذه
أ ّمــا ّ
املنزلة ،فهي كبْت نــوازع األثَ ـ َرة؛ تلك
التي أصبحنا نس ّميها باألنان ّية ،ث ّم
يحب
إط ــاق جــوانــح اإليــثــار ،حيث
ّ
يحب
اإلنــســان ألخــيــه اإلنــســان مــا ّ
لــنــفــســه ،فــتــتــر ّكــز ثــقــافــة التعايش
اإلنساني وحت ّل «األنا ا َ
جل ْمع ّية» َم َح ّل
ّ
«األنا الفرد ّية» .غي َر أ ّن لهذا االرتقاء
احلـــضـــاري أشـــراطـــ ُه وعــلــى رأس
ّ
أولو ّياتها ح ّر ّية الفكر.
العرب الزمن اجلديد
لقد دخل
ُ
ويف َسلّتهم ثما ٌر قطفوها من الشجرة
التي ّ
مت زرعها؛ منذ العقد الثالث من
القرن الذي تو ّلى وانقضى ،حني قال
قائلهم« :إ ّن منزلة التعليم من وجود
اإلنسان؛ كمنزلة املاء والهواء» .دخل
العرب وكلهم لهف أن يقول قائلهم:
ُ
ولكن
«حـ ّر ّيــة الفكر كاملاء والــهــواء».
ّ
ـرب – كــ ّل الــعــرب – قــد دخلوا
الــعـ َ
العص َر اجلديد ويف نفوسهم حسرة؛
أ ْن تناسى الناس داخل أوطاننا جوهر

امليثاق الثقا ّ
يف الشامل ،ذاك الذي كان
واحلضاري
اإلنساني
عماداً للحوار
ّ
ّ
تأسس
بني األمم ،والذي على قواعده ّ
ـصــر ُح املــعــر ّ
يف بــن كافة املــواريــث
الـ ّ
الفكر ّية .إنه امليثاق املطلق ،الكفيل
بضمان اإلنصاف الثقا ّ
يف بني الشعوب
واألمم واحلــضــارات ،وإنــه الدستو ُر
تتأسس ك ّل نهضة علم ّية
الذي عليه ّ
وك ّل نهضة سياس ّية ،وأ ّو ُل بنوده ّإنا
هو املوضوع ّية التي ال فيص َل فيها ،وال
حك َم عليها إ ّال بح ّر ّية الفكر.
على عتبات العصر اجلديد يراجع
العربي بعض شواهد التاريخ
املثقف
ّ
فيتمنى لو أ ّن نصوصها ـ وهي عرب ّية
ـ تسترجع سلطتها الضائعة لتصبح
ميثاقاً ُملزماً يف تعامل الناس مع أهل
الفكر ،ويف تعامل أهل الفكر مع أهل
السياس ّيني أنفسهم
الفكر ،ويف تعامل ّ
مع املثقفني داخل أوطاننا ،ث ّم تصبح
َع ـ ْهــداً قاطعاً يُــلــزم ك ـ ّل َمــن ينخرط
يف حــوار الثقافات مِ ــن أهلنا وذوينا
ـادات
ومــن أهلهم وذويــهــم .هــي شــهـ ٌ
على الـ ّروح العالية يف باب اإلنصاف
الثقا ّ
يف ،وهي مواثي ُق متسامية ترقى
ني َعبْ َر املُشتركات
إلى مــدارات الك ْو ّ
اإلنسان ّية ،ولــو ُر ْمنا َج ْم َع مثيالتها
يف التراث ما َعدِ ْمناها يف ك ّل حقل
الفكري ،ويف ك ّل
من حقول النشاط
ّ
ولكن ال ّر ّوا َد
مجاالت اإلنتاج
اإلبداعيّ ،
ّ
العرب قد جاؤونا بخالصتها الصافية
َ

الص ْوغ والتجري ُد والشمو ُل.
من حيث ّ
واجلمي ُل الـ ّرائــع أ ّنــك جت ُدها َم َح ّط
إجماع يُــر ّددهــا املُتباينون يف ال ـ ّرؤى،
واملُتباعدون يف الزمن واملُختلفون يف
اخلصمي
األمــصــار ،بل تراها عند
ْ
العتيديْن ،وكأ ّنها جوه ٌر للوفاق ضمن
بسم ّو العقل
دائرة االختالف أل ّنهما ـ ُ
و ُعل ّو اله ّمة ـ يُق ّران بأ ّنها هي الضمانة
لوجودهما؛ كمفكريْن متمتعني باحل ّر ّية
اخلالقة.
تفتح «رسائل» أبي يوسف يعقوب
الكندي فتقرأ« :علينا باقتناء احلقّ
ّ
وإن أتــى من األجناس القاصيَة عنّا
واألمم املباينة لنا ،فإ ّنه ال شي َء أ ْولى
بطالب احلقّ من احلقّ ،وليس ينبغي
ـس احلــقّ وال تصغي ُر قائله ،وال
بَــخـ ُ
اآلتي به ،فال أح َد بُخس باحلقّ ،بل
ٌّ
كل يُش ّرفه احلقّ» .وتفتح كتاب «املنقذ
مــن الــضــال» ألبــي حامد الــغــزالـ ّـي،
فتقرأ صورة أخرى من صور اإلقناع
واالســتــدالل ،فالزمن قــد تغ ّير منذ
ولكن املرجع ّية الفكر ّية باقية
الكندي
ّ
ّ
ببقاء صفاء العقل .والــذي جـ ّد بني
الكندي والــغــزالـ ّـي هو أ ّن أبَــا حامد
ّ
تطح ُن
قلب ال ّر َحى وهي
َ
قد شاه َد َ
حبوب الفكر على بساط السياسة،
فكانت م ْوعظته ثمرة امتزاج بني ِحرقة
املثقف ولهيب السلطة .ولكنه عاش
من التجارب ما بَ ّص َرهُ بفتنة املُف ّكرين،
حيث يُؤلب احلاكم عليهم بعضاً من
اخلس َف
أشباه املثقفني ،يَ ُسو ُمونهم
ْ
ويُ َوازنونهم بالبخس ،وبفتنة املُفكرين
ح ــن ال ي ــفــ ّرق ــون ب ــن املــشــتــركــات
اإلنسان ّية إذا أخذناها لذاتها ،والثقافةِ
الكون ّية إذا جئنا بها لتشويه ذواتنا.
يقول« :عــادة ضعفاءِ العقول أ ّنهم
يَـ ْعــرفــون احلــقّ بــالـ ّرجــال ال ال ـ ّرجــا َل
باحلقّ ،والعاقل يقتدي بق ْول علي بن
أبي طالب :ال تَ ْع ْ
احلــق بالرجال
رف ّ
بل ا ْعرِ ْف احلقّ تَ ْعرِ ْف أهلَه .والعاق ُل
يَعرف احلقّ ث ّم ينظ ُر يف نفس الق ْول،
فــإن كــان ح ّقاً قبِله ســواءٌ كــان قائله
ُمبْط ً
ال أو ُمح ّقاً ،بل رمبا يَ ْحرص على
انتزاع احلقّ من أقاويل أهل الضالل
عــاملًــا ب ــأ ّن َمــعــدِ ن الــذهــب ال ـ ّرغــا ُم».
الــغــزالــي عــلــى الــظــواهــر
ثـ ـ ّم يــقــف
ّ
االجــتــمــاعـ ّيــة املستشرية فيُضيف:

االستقرار يف عامل
األفكار يطفئ جذوة
هج
العقل ويقتل تو ّ
الخلق واإلبداع
النص مع
بقاء
ّ
االجتهاد يف تأويله
أوىل من إلغاء النص
وانتظار بديله
غالب على أكثر
«وهذا َو ْه ٌم باط ٌل وهو
ٌ
اخللق ،فأبَداً يعرفون احلقّ بال ّرجال
وال يعرفون ال ّرجال باحلقّ وهو غاية
الضاللة».
فهل هناك أفضل من هذه اخلامتة؛
كــي تــكــون مــيــثــا َق ش ـ ٍ
ـرف جــديـ ٍـد بني
الفرد واجلماعة ،يف ما تشترك فيه
الثقافات؛ ونحن على مــدارج العصر
شرب
اجلديد ،فإ ّنها ذات
مشربيَ :م ٍ
ْ
السلوك ّية
مطلق يَنهل مــن القاعدة ّ
األولى :احلكمة ضا ّلة املؤمن يأخذها
فكري يُ َسلّم
أ ّنــى َو َج ـ َدهــا .ومشرب
ّ
تسليماً بح ّر ّية االجتهاد؛ أل ّنــه يقول
مبــبــد ِأ العقل اخلــــــــالــص ،وهـــــذا ما
سيُج ّد ُد َع ْه َدهُ أبو الوليد ابن رشد،
الــذي اكــتـ َوى بنار الفتنة حــن تظلم
نفسها بنفسها« :يجب
الــســيــاســة
َ
َ
علينا إن ألفيْنا ملن تق ّد َمنا من األمم
السالفة؛ نظراً يف املوجودات واعتباراً
لــهــا؛ بــحــســب مــا اقــتــضــتــه شــرائــط
البـرهان ،أن ننظ َر يف الذي قالوه من
ذلك وما أثبتوه يف كتبهم ،ف َما كان منها
وسرِ ْرنا به
موافقاً للحقّ قبِلناهُ منهمُ ،
وشكرناهم عليه ،وما كان منها غي َر
موافق للحقّ ،ن ّبهنا عليه وحذرنا منه
وعذرناهم».
هــو فع ً
وسم
ي
ـأن
ـ
ب
ر
ـ
ـدي
ـ
ج
م
كــا
ال
ُ
ٌ
َ
ٌ
بفصل املقال ،وهو فعال كــا ٌم جدي ٌر
بأن يَ ْرسم خطوط التعامل بني املثقفني
داخل الوطن الواحد ،ث ّم بني املثقفني
فيما يجري على مستوى املشترك
ولكن الضمانة األساس ّية
اإلنساني،
ّ
ّ
أن يــكــون كــذلــك دســتــوراً نــافــذاً بني
واملؤسسة الفكر ّية
السياس ّية
ّ
السلطة ّ

مطلقاً .لذلك قيل إ ّن التاريخ ال يكذب
وامل ــؤ ّرخ ــون هــم الــذيــن قــد يكذبون،
وقيل أيضاً :املثال ّيون يُنكرون الواق َع
صنعون املُثل.
والواقع ّيون يَ ْ
إ ّن األمــــن واالس ــت ــق ــرار شيئان
ياسي مهمو ٌم بهما معاً،
مختلفانّ ،
والس ّ
ولفرط اقترانهما على لسان ال ّدعاة
واملناصرين واملنافحني واملزايدين،
أصبحا كأ ّنهما شيءٌ واحد؛ بينما األم ُر
جلي :فكم من بالد – ماضياً
واض ٌح ّ
أو حــاضــراً – يــســودهــا االســتــقــرار
ياسي ،ويخت ّل فيها
يف نظامها ّ
الس ّ
األمن مع ذلك ،وكم من بالد افتقدت
ياسي؛ بني التداول أو
استقرارها ّ
الس ّ
التعاقب أو التداخل ،ولكنّها لم تفتقد
الذاتي يف احلياة واملعاش ،ويف
أمنها
ّ
األخــاق العا ّمة وسلوك ّيات أفرادها،
مؤسساتها ومرجع ّياتها .فــإذا
ويف
ّ
َح ْملق التاريخ بعينيْه أو ح ّدق بناظريْه
حب
ياسي مدفوعاً بغريزة ّ
سار َع ّ
الس ّ
التمسك باالستقرار ،ولو
البقاء إلى
ّ
أ ّدى األمـــ ُر إلــى التضحية بــاألمــن.
أ ّمــا الفك ُر فــإ ّن مرجع ُه إلــى فلسفة
أخرى؛ مقابلة لتلك مقابلة رأس ّية .إ ّن
يتمسك باألمن أ ّوالً
اخلالص
الفك َر
َ
ّ
وآخــراً ،كيف ال واالستقرار يف عالم
األفكار  -من حيث هو ركــو ٌن لل ّثبات
لتوهج
 مطفئ جلــذوة العقل ،قات ٌل ّقاض
اخللق،
مقلص لفضاء اجلــدلٍ ،
ٌ
الذهني وهي على
اإلنتاج
أدوات
على
ّ
البساط.
حليفٌ
استراتيجي
النفسي
األمن
إ ّن
ّ
ّ
للفكر ،أ ّمــا االستقرار يف األفكار -
بــإضــمــارٍ أو دون إضــمــارٍ  -فخص ٌم
النقدي .ولو َع َرف
تاريخي على العقل
ّ
ّ
ياسي أ ّن أشرف املقايضات هي أن
ّ
الس ّ
يسهر هو على أمن املفكريـن؛ قبل أن
ٍ
عندئذ سيعمل
يسهــر على استقــراره،
الفكر  -دومنا وصاية ودومنــا تواطؤ
يستتب
ودومنـ ــا ان ــخ ــذال -عــلــى أن
ّ
ياسي؛ ألنه متمت ٌع فيه
االستقرار ّ
الس ّ
مببـ ّررات وجــوده ،وواج ـ ٌد معه ما به
تكتمل له إنسان ّيته العليا .لو عرف
السياس ّيون ذلــك أليقنوا بــأ ّن ح ّر ّية
ّ
الــفــكــر هــي احلــلــيــف االســتــراتــيــجـ ّـي
ـســيــاس ـ ّيــة ،وه ــي التي
ألنظمتهم الـ ّ
تؤسس – على املدى البعيد
بوسعها أن ّ

– االنــصــهــا َر الــتــا ّم بــن مظلة األمــن
وقاعدة االستقرار.
الساسة ومن بعض
ل َكم سمعنا من ّ
احملسوبني على الفكر والثقافة َمن
يقولون :إ ّنها مغامرة غير مأمونة.
السياس ّيني القارئني للتاريخ
ولــكـ ّـن ّ
واملــســتــشــرفــن للمصير ســيــدركــون
أ ّن املشتركات اإلنسانية قد تب ّدلت
أمست تق ّر باحلقيقة اخلالدة:
وأ ّنها َ
أ ّن البقا َء ليس لألقوى ّ
وإنــا البقا ُء
لألصلح .ولو َعل َم ا ُ
حل ّكام بأ ّن تغيير
يؤسسه
لن
إجنازه
الواقع كما ينشدون
ّ
ولن يش ّرعه ولن يس ّوغه لدى الناس
املتمسكني
إال الفك ّر احل ّر لكانوا أ ّول
ّ
به ،وأ ّول احلامني لفضائه .فهل مِ ن
شاك ّ
ّ
الواقي للمجتمع من
يشك يف أ ّن
َ
الفكري حول
االهتزاز ّإنا هو اإلجماع
ّ
سيادة الدولة ونواميسها؟
املف ّكر احلّــر كائ ٌن يبحث دوم ـاً يف
السائد أل ّنه يريد أن
اخلروج على املنت ّ
النص من الذوبان ،والفكر احل ّر
يحمي ّ
َ
هو وحده الكفيل بحمل اجلماهير على
ربط األمــن باالستقرار ،واالستقرار
باحل ّر ّية ،واحل ّر ّية باملسؤول ّية؛ ألنه –
وهو ح ّر قائم بنفسه – يستطيع أن
يعرف كيف يقول للناس يف اللحظة
النص
التاريخ ّية االستثنائ ّية :إ ّن بقاء
ّ
مع االجتهاد يف تأويله أولى من إلغاء
النص وانتظار بديله.
إ ّن الفكر احلـ ّر هو الوجه الغائب
فالسياسة تعِ ُد
للحقيقة احلــاضــرة،
ّ
باملستحيل وتنجز املــمــكــن ،والفك ُر
يطلب املستحيل ليظفر باملمكن.
ياسي،
فالذي هو استئثا ٌر عند ّ
الس ّ
يــتــحـ ّول إلــى إيــثــار عند املــفـ ّكــر ،وال
غضاضة على السياسة إن ظ ّل الفكر
ح ـ ـ ّراً ،وال غضاضة على الفكر إن
ظلت السياسة وف ّية للفكر .يف قلعة
ـســيــاســة رغــبــات ويف قلعة الفكر
الـ ّ
رغــبــات ،يف األول ــى – بــن األشياء
واألحداث والظواهر واألقوال – َم َع ٍان
يُسأل عنها ،و َم َع ٍان ال يُسأل عنها .ويف
الثانية ك ّل املعاني يُسأل عنّها حتى تلك
احملتجبة بنفسها ،أو املنس ّية من دون
سابق إضمار ،أو املُغ ّيبة بفعل فاعل.
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المشتركات اإلنسانية

املسلمون هم
أنفسهم ضحايا
التطرف والعنف وأكرث
الناس رضرا ً وفقرا ً

لعلّ أنبل املشتركات اإلنسانية ،هو السعي احلثيث لوقف احلروب ،أو ما سماه معالي الشيخ عبداهلل
بن بيه رئيس «منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة» يف ملتقى املنتدى األول «إطـفــاء احلريق»؛
ملحة ومستعجلة ملختلف الشعوب.
باعتبار وقف احلروب حاجة ّ
ملحة للسالم؛ كي يتعافى العالم من آثار احلروب املدمرة ،التي نشبت على كوكبنا ،ال س ّيما
احلاجة ّ
احلــرب العاملية الثانية ومــا أعقبها ،مــن حت ـ ّول جــذري وتـطــور رهيب على كــلّ مستويات أدوات الفتك
والتدمير ،التي صنعها اإلنسان بنفسه .ما ترتّب على هذه احلروب ،استنزاف قدرات شعوب العالم كافة،
ونتج عنها متكّ ن قوى عاملية ،قادت العالم مبا يتناسب مع مصاحلها ،دون النظر إلى مصالح الشعوب
األخرى ،ودعمت أنظمة ديكتاتورية فتكت بشعوبها ،كما الضواري والغيالن .فنتج عن هذا التناقض بني
ما ميثله الغرب من حتضر وصون للحريات ،وبني دعمه وحمايته لهذه األنظمة ،سوء فهم متبادل بني
الشعوب .ليس هذا فحسب ،وامنا أبرز دول العالم املتحضر ،كانت مسؤولة بشكل مباشر ،عن دعم بعض
املنظمات املتطرفة ،يف أكثر من منطقة يف العالم ،وأخطرها يف أفغانستان ،ما يوضح مدى التش ّوهات،
التي تشكّ ل صورة هذا العالم ،الذي ال ينفك يطرح القيم اإلنسانية ونقيضها ،دون أي مصداقية حقيقية.

تحقيق السالم العالمي يتطلب سيادة
العدالة االجتماعية ومكافحة الفقر

بالل املرصي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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تتحمل الــقــوى الــعــاملــيــة الكبـرى
امل ــس ــؤول ــي ــة عــــن ت ـ ـ ــردي ال ــوض ــع
االقتصادي ،فى مختلف دول العالم،
وذلك نتيجة حتكمها املطلق بالنظام
االقتصادي العاملي ،الذي أنتج فقراً
مدقعاً ال مثيل له ،معظمه محصور
جنوب كوكب األرض.
يشهد العالم موجة من التطرف
والغلو واسعة النطاق ،نتيجة الفقر
واستفحال التخلف واجلهل و تدهور
الوضع االقتصادي ،ما خلف جيوشاً
من العاطلني عن العمل غير قادرين
على معاجلة مشاكلهم وأزمــاتــهــم،
ما دفع بالكثيرين منهم إلى العنف
والتطرف ،للتعبير عن أنفسهم .وهذا
ما استثمرته اجلماعات املتطرفة يف
أجنداتها اخلفية.
قضت اجلماعات املتطرفة على
األقــلــيــات مــن اإلزيــديــن يف الــعــراق
واملــســيــحــيــن يف ســوريــا وشــردتــهــم
وسبت نساءهم ،ك ّل ذلك حتت شعار
اإلس ـ ــام ،وعــلــى مـــرأى مــن شعوب
العالم أجمع ،هؤالء أحلقوا أكبـر ضرر
بصورة اإلسالم ،كما لم يفعل أحد من
قبل على م ّر التاريخ اإلسالمي.

لكن الــســؤال الكبير الــذي يطرح
نفسه ،هل كل من التطرف والعنف
واإلرهـ ــاب سببه الــديــن اإلســامــي؟
اإلجابة تأتي يف سياق سردنا ألحداث
معاصرة وموازية ملا تقوم به اجلماعات
املتطرفة؟ نأخذ ً
مثال على ذلــك ما
جــرى يف ميامنار مــن قتل وتنكيل
بــاألبـــــريــاء ،وتقطيع أوصـ ــال بعض
األشخاص ،ولكن هذه امل ّرة املسلمون
هم ضحية التطرف والوحشية التى
يــدمــى لــهــا جــبــن اإلنــســانــيــة ،التي
تع ّرض لها الروهينغا املسلمون ،وقبلها
يف البوسنة والهرسك ،يف تسعينيات
القرن املاضي ،ولــن ننسى فلسطني
وما يحصل ألهلها ،منذ أكثر منذ نحو
سبعني عاماً.
ال ريب أ ّن عرض املشهد من جوانب
مختلفة ،يؤكد أ ّن العنف والتطرف
والغلو ال دين له ،وأ ّن اإلسالم احلقيقي
سالم مطلق؛ إذ من أسماء اهلل ج ّل
جالله «الــســام» .فالغلو والتطرف،
ه ــو حــــاالت شـــــاذة ،تــصــيــب جميع
األمم .وهذا يتطلب من جميع مريدي
السالم يف العالم ،العمل وبذل اجلهد
من أجل خلق مساحة ثقافية فكرية

مسؤولية املسلمني
تتجىل يف فتح
آفاق حوار واسعة
مع مختلف أبناء
األديان
جل للشيخ بن
يس ّ
ب ّيه جرأته ومبادرته
غري املسبوقة
يف تجديد الخطاب
اإلسالمي
للتالقي بني مختلف األمم ،على أسس
املشتركات اإلنسانية الكبيرة ،للتأكيد
على أ ّن اإلنسان أخــو اإلنــســان ،وأ ّن
الدين ك ّل دين يف العالم ،يتطلع للخير
واحملبة بني مختلف البشر .وأ ّن على
الــدول الكبـرى ،التي متسك بالنظام
االقتصادي السياسي يف العالم ،أن
تغير من سلوكها إذا أرادت أن يسود
العالم األمن والسالم .وعلى املسلمني
مسؤلية كبيرة ،لنشر تعاليم دينهم
السمحة ،وفتح آفاق حوار واسعة مع
مختلف أبناء األديان األخرى ،فالقرآن
الكرمي يحثّ املسلمني على التسامح
والــرحــمــة ،وتــبــن آيــاتــه ذلــك بقوله
تعالى مخاطباً النبي محمد(ص) «وما
أرسلناك إال رحمة للعاملني» هي دعوة
للتسامح واحلوار واحملبة والسالم.
إذاً أن تكون مساملاً يعني أنك مقاوم
لك ّل أشكال العنف والغلو والتطرف،
وأ ّنك يف تأ ّمل وتف ّكر ،حلماية وقبول
مــكــونــات اجلــســد الــواحــد ،مــن أجل
إخماد الصراعات التي تهلكه ،وصوالً
لتقدمي منــوذج عن الرقي اإلنساني،
لــدى الفرد واجلماعة يف هــذه األمة
التي ك ّرمها اهلل بنبي الرحمة ،لنكون
منوذجاً حضارياً حتتذي به باقي األمم
لقوله تعالى يف كتابه الكرمي «كنتم خير
أمة أخرجت للناس».
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المشتركات اإلنسانية
تواجه األمم مخاض ًا عسير ًا ضمن صيرورة النهوض واالرتقاء ،فاحلضارة اإلنسانية ال تخرج يف تعريفها عن كونها روح ًا كبيرة تنصهر يف بوتقتها
الدينية واالجتماعية والقومية؛ مك ّونة نسيج ًا حضاري ًا يحمل روح ًا مؤثرة ،فيتكامل هذا النسيج عبر العصور،
جميع األعراق واملك ّونات الثقافيةّ ،
ويصل ذروته ويشقّ طريقه يف مسيرة اخللق واإلبــداع والتأثير .إنّه نتيجة طبيعية لظاهرة التعددية الثقافية وقيم السلم والتسامح ضمن مظلة
املجتمع الواحد ،وهو عماد احلضارة وحصنها وقوامها.
احلداثة السياسية واالجتماعية والعمرانية تفرض رؤيتها وواقعها ومسوغاتها ،وتتطلب وجود شريحة واعية وناضجة ،متتثل ملقومات االنفتاح
األمة العربية اإلسالمية التي
والتسامح ،وتعترف بالتعددية ومقتضياتها؛ كمخرج طبيعي من جدلية االختالف وقبول اآلخر .وهذا ليس بغريب عن ّ
حتمل بذور التسامح واحمل ّبة منذ مهد تكوينها ،والتاريخ اإلسالمي حافل بالشواهد من القرآن الكرمي والسنّة النبوية .إ ّال أنّنا اليوم أمام مشهد
مختلف من كيل االتهامات للمجتمعات العربية التي باتت شبه عاجزة عن الدفاع عن نفسها أمــام عجلة احلداثة والتط ّور .فما هي التحديات
واملخاوف التي تعترضنا اليوم كأمة حتاول أن تتح ّرر من شرنقة التعصب؟

العلم كفيل بإخراجنا من مأزق القصور الفكري إىل العقلية العلمية

التنوّ ع قيمة مضافة لتكامل المجتمع
وليس النغالقه وتفككه

تجديد الخطاب اإلسالمي وتعزيزه بأفكار
تنويرية حداثية قادر عىل مخاطبة العقل
وإقناعه

نور طالل نرصة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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االختالف مسألة طبيعية
شهدت اإلنسانية منذ فجر التاريخ
مجتمعات وأعراقاً متنوعة ومختلفة
يف ك ّل بقاع األرض ،فاالختالف األ ّول
كــان بظهور آدم وح ــواء من جنسني
مختلفني ،كما يف قــول تعالى« :يا
أ ّيها الناس إ ّن خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن اهلل
عليم خبير» (احلجرات  .)13 -إ ّنها
احلالة الطبيعية للتكوين اإلنساني،
ثم بزغت األديــان واألعــراق واأللوان
لتش ّكل نواة املجتمعات القادمة .ولم
يكن يوماً االختالف عائقاً أمام أ ّمة
من األمم ليمنعها عن تقدمي أفضل ما
لديها من إبداعات فكرية وحضارية
على املستويني الثقايف واالجتماعي
طــوال التاريخ ،فحالة التنوير التي
عاشتها األ ّمة اإلسالمية يف العصرين
األمــوي والعباسي؛ من نقل لــآداب
والترجمات والفلسفات والعلوم من
اليونان والهند وغيرهما ،تعد جميعها
دليل على انفتاح وتسامح الدين
خير ٍ
اإلسالمي الذي يق ّر مببدأ االختالف
وح ــقّ االنــســان يف التمايز بالعرق
والدين والفكر ،حيث يقول اهلل يف
كتابه العزيز« :ولــو شــاء ربــك جلعل

النّاس أمة واحدة واليزالون مختلفني»
(سورة هود  )118 -لنستخلص أن اهلل
فطر اإلنــســان على هــذا االختالف
ليدفعه إلى البحث عما يت ّمم نقائصه
وليحقّق تكامله ولينظر إلــى هذا
التن ّوع على أ ّنه قيمة مضافة لتكامل
املجتمع وليس النغالقه وتفككه.
العقل والحوار وتجديد
الخطاب اإلسالمي
إ ّن االعتناء بالفكر هــو مح ّرض
أســاســي ورك ــي ــزة مهمة يف توجيه
اإلنسان ضمن مسار التطور اإلنساني
ا مــؤثــراً ولــيــس مــارقـاً
ليكون فــاع ـ ً
مستهلكاً عبـر العصور .لقد صاغ
اإلمــام محمد عبده أصــول العقيدة
اإلسالمية صياغة عقلية إنسانية
حــضــاريــة وأعــلــى مــن شــأن العقل،
فق ّدم بذلك منوذجاً من الفكر املرِ ن
املنفتح إلعادة النظر يف أصول الدين،
كما إ ّن آلية التفاعل املطلوبة ال ب ّد
أن تنتظم ضمن سياقها التراكمي
ويف نطاقها احلــضــاري املتآخي مع
التيارات والثقافات األخرى .ويشير
القرآن الكرمي إلى أ ّن اإلســام دين
يحترم العقل وحق اإلنسان يف اختيار
عقيدته بكامل إرادت ــه ،تقول اآليــة:

«ال إكراه يف الدين»( ،هود .)256 -
ما يعني ،أ ّن ثقافة اإلقصاء وحالة
التعصب التي تعيشها األمــة مردها
إلــى حــالــة اإلربـ ــاك والــنــكــوص التي
أرخت بظالل ثقيلة آلت أحياناً إلى
تــشــرذم وتــضــعــضــع ،يف ظـ ـ ّل غياب
صــيــغــة واض ــح ــة لــلــحــوار الــشــفــاف
الهادف والقادر على مخاطبة العقل
وإقــنــاعــه ضــمــن خــطــاب إســامــي
عقالني متج ّدد من خالل العودة إلى
البذور الصافية وغرسها يف بيئة تالئم
متطلبات هذا العصر وتدعمها بأفكار
تنويرية حداثية؛ لتكون جذوراً متينة
متعمقة يف أصول الثقافة اإلسالمية.
فض ً
ال عن احلفر والتنقيب يف التراث
الستبعاد الشوائب التي تتعارض مع
حنيفية الــديــن ،قــال الــرســول صلى
اهلل عليه وسلم« :أحب الدين إلى اهلل
احلنيفية السمحة» .وعن عبداهلل بن
عمرو بن العاص أن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وســلــم ق ــال« :إ ّن اإلميــان
ليخلق يف جــوف أحــدكــم كما يُخلق
الثوب ،فاسألوا اهلل تعالى أن يج ّدد
اإلميان يف قلوبكم» .فالتجديد مطلب
لكن
وحــاجــة إلع ــادة هيكلة الــديــنّ .
هذه الهيكلة مرتبطة حكماً باألصل
الـ ــذي ال يــتــعــارض م ــع خصوصية
األ ّمة اإلسالمية .والتجديد هنا يعني
اإلحاطة باخلطاب وإطالق الصالحية
له ليكون القرآن والسنة النبوية هما
الثابت يف بناء قاعدة جديدة مرنة
حتمي من االجنرار واالنفالت.
العلم للخروج من مأزق
الشمولية
قال الرسول الكرمي صلى اهلل عليه
وسلم« :اطلبوا العلم ولو يف الصني» .إ ّن
االعتماد على العلم كصيغة حضارية
قادرة على مخاطبة متطلبات احلداثة
واالنفتاح على اآلخر ،كفيل بإخراجنا
من مأزق القصور الفكري والذهنية
العشوائية وصوالً للعقلية العلمية التي
ال تتعارض مع الدين ،بل يتعاضدان
ٍ
عندئذ يصبح
ليشكال تراثاً فكرياً،
ً
التفكير املنظم منهجا منــارســه يف
حياتنا الــيــومــيــة ويف عــاقــاتــنــا مع
اآلخــريــن ،ومــع العالم احملــيــط بنا.

التجربة املاليزية خري دليل
عىل دولة املواطنة وترسيخ
مبادئ االحرتام وصيغ االعتدال
يقول آينشتاين« :العلم بغير الدين
أعرج ،والدين بغير العلم أعمى».
املواطنة واملدنية
إ ّن دولــة املواطنة هي البديل عن
الــفــوضــى واخل ـ ـ ــراب ،حــيــث تــكــون
احلرية حتت لــواء القانون ،فعندما
يــشــرع الــقــانــون حــقــوقـاً عــادلــة بني
اجلميع على أســاس املــســاواة تكون
املواطنة نتيجة طبيعية يصل إليها
ال ــف ــرد ،وتــصــبــح ثــقــافــة ســائــدة يف
املجتمع فتنعكس على فعالية اإلنسان
وتؤ ّثر بشكل إيجابي يف حركة التط ّور
والنمو التي تقتضيها ظروف العصر.
إ ّن مفهوم املجتمع املدني مبا يحمله
من صيغ االعتدال واالعتراف باآلخر
وتــرســيــخ مــبــادئ االحــتــرام املتبادل
يخفّف مــن وطــأة التعصب ،ويسير
بــركــب املجتمع نحو انــفــتــاح يحقّق
أسس التسامح والعيش املشترك .إ ّنه
ليس ضعفاً بل نب ً
ال وكرم أخالق ،ومن
هنا نستخلص فكرة ارتقاء اإلنسان
لقيمه العليا وامتثاله ملنظومة األخالق
السمحة يف دينه والتعالي عن اإلساءة

مواكبة الحداثة ومتغرياتها
ليست ترفاً اجتامعياً بل هي
حة للنهوض مبجتمعاتنا
حاجة مل ّ

ودف ــع الغلو لــفــرض جـ ٍـو مــن احمل ّبة
واإلخاء ،ورمبا تكون التجربة املاليزية
خير دليل على ذلك.
يقتضي التسامح وج ــود الوعي
والــنــضــج ملــمــارســة هــذا األم ــر ليس
باعتباره فرضاً ،بل باعتباره ثقافة،
فــاالعــتــراف بــاآلخــر وتقبله ركــيــزة
أساسية من ركائز السلم االجتماعي
املنفتح على عوالم احملبة والتشارك
والتثاقف حتت مظلّة املواطنة والعيش
املشترك.
إ ّن اعترافنا باآلخر يعني االعتراف
بكيانه وحريته واستقالليته الفكرية،
أي االعـ ــتـ ــراف بــحــقــوقــه املــدنــيــة،
فالتوجه للمدنية بصورتها الرحبة
لــتــكــون دولـــة املــواطــنــة هــي الــهــدف
املنشود الذي يحفظ حقوق اجلميع.
ويقول الدكتور عبد اهلل بوصوف يف
كتابه «اإلسالم واملشترك اإلنساني»:
إ ّن مبدأ التسامح لم يغب عن مبادئ
دولة املدينة يف اإلســام ،منذ وثيقة
املدينة التي أرســت قواعد االحترام
املتبادل وتقبل اآلخــر واملواطنة بني
املسلمني واليهود .كما أ ّن التعددية

والتسامح حاجتان طبيعيتان ،قبل أن
تكونا صنوين ملفهوم واحد ،فعلينا أن
ننظر للتعددية كحل وليس كإشكال
وأن يكون التسامح لعقلنة ظاهرة
االخ ــت ــاف واحلــــــوار ب ــن األفــــراد
واجلماعات وتقريب وجهات النظر،
فــإ ّن اندماج املسلمني يف املجتمعات
األوروبية دليل على ذلك.
إننا اليوم ،بأمس احلاجة للتحصني
ضد التهديدات التي تواجه أمتنا،
وذلك لدرء بذور التطرف واإلرهاب،
ونــبــذ كــل مــا يعيقنا ويــشــ ّل إيــقــاع
نهضتنا .فــاحلــداثــة تــفــرض رؤيتها
وواقعها ومتغيراتها ،ويتحتّم علينا
ربا ،اإلحاطة بهذه املق ّومات ومعرفة
ّ
األرضية املعرفية لها ،لنتشرب فيما
بعد أساليب املمارسة الصحيحة.
إنــه ليس ترفاً اجتماعياً أو مظهراً
من مظاهر احلياة العصرية ،بل هو
ملحة للنهوض مبجتمعاتنا من
حاجة ّ
براثن التعصب.
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المشتركات اإلنسانية
عند أصحاب العصب ّيات مصلحة
سياسية ومادية يف إت ّباع
قائدهم وينتظرون مقابالً عىل
والئهم
املؤمنون ال يسعون لكسب
مادي من وراء موقفهم ،بل
يصلّون من أجل االتحاد الروحي
بخالقهم

هناك اعتقاد شائع يقول ،بوجود رابــط معنوي كبير بني العصب ّية
يتعصب اإلنسان لدينه أو مذهبه.
والدين ،وبالتالي فإنّه ال مشكلة حني
ّ
واحلقيقة أنّ هــذا االعتقاد الشائع يتنافى مع طبيعة الدين .حيث إن
جوهر الدين اإلميان يف حني أنّ جوهر العصب ّية الغلب أو املغالبة.
العصب ّية من جوهر سياسي فيما الدين من جوهر روحــانــي ،وشتّان
بني هذا وذاك .فاملؤمن يرفع عينيه إلى فوق ،متأم ًال ما ال يرى ،ومحاو ًال
التواصل الروحاني باخلالقّ .أما صاحب العصب ّية فينظر إلى حتت وإلى
األرضـ ّيــات ،من دون االكـتــراث بسواها .منظور كــلّ واحــد منهما مختلف
وم ـت ـعــارض م ــع مـنـظــور اآلخـ ــر ،ول ــذل ــك ال يـلـتـقـيــان يف املـبـتـغــى األبـعــد
ملوقفهما الوجودي .فهل الحظتم مث ًال أنّ كلمة العصب ّية ال ترد بتات ًا ال
املقدس وال يف القرآن الكرمي؟ أهي مصادفة؟ بكل تأكيد ال.
يف اإلجنيل ّ

الدين جامع والعصبيّة مفرّقة
معنى اإلميان ال حدود له ومعنى العصبيّة
وق أرضياً و سياسياً
مط ّ
وعريض،
يل
للعصب ّية بعدان طو ّ
ّ
واإلميان الديني مثلّث األبعاد
يش ّد روح املؤمن إىل األعايل
وينري تفكريه
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يــســعــى ويــجــهــد املــؤمــن إلرض ــاء
ر ّبــه بحسب تعاليم دينه؛ أ ّمــا الفرد
العصبي فيسعى إلرض ــاء صاحب
ّ
الــشــوكــة يف عصبته .لــذلــك تكون
وضعة املؤمن مختلفة كلياً عن وضعة
اإلن ــس ــان الــــذي يــتــص ـ ّرف بحسب
قــوانــن العصب ّية .فاملؤمن يحاكي
روحياً اخلالق الــذي ال يــراه ويؤمن
ب ــوج ــوده بــك ـ ّل قـــواه فيما ال يؤمن
صاحب العصب ّية إ ّال مبا يراه ،فيلتزم
مبوجباته.
عند أصحاب العصب ّيات مصلحة
سياسية ومــاديــة يف ا ّتــبــاع قائدهم
ومرشدهم ،حيث إنهم ينتظرون منه
حتقيقاً ملموساً يف مقابل والئهم له.
أ ّما املؤمنون فال يسعون لكسب مادي
من وراء موقفهم ،بل يصلّون من أجل
االحتاد الروحي بخالقهم .لذلك يلجأ
املؤمن إلى الصالة بصمت ،فيما يلجأ
صاحب العصب ّية إلى الهتاف بأعلى
صــوتــه؛ كــي يسمعه جــيــداً صاحب
الشوكة.
يف العصب ّية يقوم التواصل بني
شخص وشخص آخر ،وتكون العالقة

بينهما أفق ّية يف جوهرها ،حتى لو
قامت بني رئيس ومرؤوس .فالهموم
املتبادلة بني الطرفني مادية يف املقام
األول واألخير .أ ّمــا يف اإلميــان فإ ّن
التواصل عمودي ،يرتقي فيه شخص
إلى فضاء إلهي ال تتحقّق فيه مصالح
مــاديــة ،بــل يتكامل فيه املــؤمــن مع
رحمة غير ملموسة ما بعدها رحمة.
هناك فرق كبير بني الوفاء يف دنيا
العصب ّيات ومثيله يف الدين .فالوفاء
العصباني والء .و هذا الوالء سياسي
يتوجه لشخص بعينه ،يرتبط به الفرد
ّ
رباطاً مصلحياً مباشراً ،يقطف ثماره
نقداً أو عينياً على هذه اليابسة .أ ّما
الــوفــاء يف دنيا الدين فوفاء ملبادئ
سامية ال قيمة مادية لها.
توجه تأمالته
يتعلّق املؤمن مببادئ ّ
املاورائية ،ويتق ّرب من أخيه اإلنسان
بدافع من هــذه املــبــادئ ،فيضعه يف
دائــرة اخلير .أ ّمــا صاحب العصب ّية
فيهتدي بقيم .والفرق واسع بني املبدأ
والقيمة .فالقيمة اجتماعية ونسب ّية
تصح
تصح يف جماعة وال
املضمون.
ّ
ّ
يف غيرها أو لغيرها ،كالوفاء الذي

أتينا على ذكــره .يف حني أ ّن املبدأ
الديني فإنساني وشامل وال يستثني
أحــداً من العاملني ،كالرحمة مث ً
ال.
لذلك مبقدور صاحب العصب ّية أن
ينصب العداء جلاره ملج ّرد اختالفه
العصبي.
معه يف منظوره
ّ
العدو يف دنيا العصب ّيات موجود يف
ك ّل مكان ،ذلك أ ّن االستعداد للعداء
من أصل العصب ّية .ال يستثني العداء
العصبي أحداً يف دائرة اخلارج ،حيث
ّ
العصبي ،والوالء والوفاء
إن التواصل
ّ
واألخ ّوة قيم داخلية ال يعيشها الفرد
إ ّال ضمن أس ــوار عصبته .فالفرد
العصبي يعيش يف عالم مغلق بإحكام
ّ
ال يدخل إليه أو يخرج منه شخص إ ّال
بعلم وإذن من صاحب الشوكة.
يف املقابل فإ ّن دنيا املؤمن فضاء
فــســيــح ي ـ ّتــســع لــلــجــمــيــع م ــن دون
استثناء .وال أعداء يف فضاء اإلميان
الــذي يجمع روحــيـاً وال يف ّرق لكون
معنى وجـ ــوده األبــعــد ال يــقــع على
األرض بل يف صــور قدس ّية جامعة
يع ّبر عنها أجمل تعبير الصوف ّيون.
فالدين جامع فيما العصب ّية مف ّرقة.
والسبب يكمن يف أ ّن معنى اإلميان ال
حــدود أرضية له ،يف حني أ ّن معنى
العصب ّية مط ّوق أرضياً وسياسياً وال
ميارس إ ّال بشكله امليداني.
طولي
للعصب ّية بعدان ،أحدهما
ّ
عرضي .أ ّما اإلميان الديني
واآلخر
ّ
فمثلّث األبــعــاد ،إذ إنــه يتم ّيز ببعد
آخ ــر ،ارتــفــاعــي ،يــشـ ّد روح املــؤمــن
إلى األعالي .ومن هذا البعد الثالث
ينهل املؤمن آفاقاً سماوية لتفكيره
وسلوكه يف حياته اليوم ّية والعمل ّية،
الــتــي ستختلف لــهــذا الــســبــب عن
احلياة اليومية والعمل ّية التي يعيشها
من ليس له يف قاموسه سوى أحكام
وتص ّورات العصب ّية.
ال يــرى صاحب العصب ّية احلياة
كــمــا يــراهــا امل ــؤم ــن .ذل ــك أ ّن هــذا
األخير يضفي على أشيائها وناسها
مسحة روحية ،تعطيها معنى مختلفاً
عن ذاك الذي تقتصر عليه العصب ّية،
وهو املعنى السطحي واملجازي الذي
يأبى التجريد وميانع االرتقاء .وحيث
إ ّن العصب ّية عص ّية على التجريد،

خطاب العصب ّيات
املذهبية يأىب
االرتقاء ويؤدي إىل
التقسيم امليداين
للبرش والحجر
«هم» و»نحن»
مفهومان شديدا
الخطورة لدى أهل
العصب ّيات ويسقطان
مبدأ الوحدة
اإلنسانية
التقارب بني العصبيّة
والدين يتمثل
باللجوء إىل الصبغة
التخل
ّ
الدينية دون
العصبي
عن االنتامء
ّ
تتمسك بــالــقــانــون الطبيعي
فــإ ّنــهــا
ّ
املبني على الثنائ ّيات ،ث ّم على تفريع
هذه الثنائ ّيات إلى ما ال نهاية .مبدأ
التوحيد اإلنساني غائب عن الوعي
العصباني؛ أل ّن هــذا املــبــدأ مغ ّيب
أص ً
ال يف وعيه .ومهما حاول خطاب
العصب ّيات املذهبية التمظهر باعتماد
مصطلحات الــتــوحــيــد الــروحــانــي،
إال أ ّنها تبقى يف املمارسة ،وعندما
تدقّ ساعة اخليارات العمل ّية ،يذهب
أصحابها من دون تر ّدد إلى التقسيم
امليداني للبشر واحلجر وحتى معشر
أهل اإلميان أنفسهم.
يف قاموس مفردات العصب ّية هناك
مفهومان شديدا اخلطورة ،يتداولهما
أهل العصب ّيات بشكل طبيعي جداً
ومن دون تر ّدد« :هم» و»نحن» .بالبناء
على هــذيــن املفهومني الصغيرين،
وعلى هذين الضميـرين املنفصلني،
تــشـ ّيــد الــذهــنـ ّيــة العصب ّية أسـ ــواراً
عالية حــول جماعتها؛ كــي تفصلها
عن اآلخرين الذين يحشرون؛ بسبب
هــذا التقسيم اإلطــاقــي؛ يف خانة

اجلــمــاعــات املــعــاديــة .بحيث يفصل
عنوة اآلخر عن الذات ويسقط حكماً
معها مفهوم الوحدة اإلنسانية ،كما
مبدأ الوحدة اإلميانية .يسهل بعدها
الدخول يف احلــرب ،بل تغدو بعدها
احلرب الداخلية واألهلية جــزءاً من
طبيعة األمــور ،ومك ّوناً من مك ّونات
احل ــي ــاة الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة
العامة ،ذلك أ ّن التنشئة االجتماعية
املبنية على فكرة التقسيم ،سرعان
العصبي كلّه ،وت ّولد
ما جتتاح التفكير
ّ
أجياالً ترى يف عدم الوحدة مبدأ ويف
الغلب قانوناً .من السهل بعد ذاك
الدخول يف صدامات داخلية متك ّررة؛
لــكــون الــذهــن أضــحــى مهي ًأ للعداء
واالستعداء املستدامني.
أخيراً ،يحصل التقارب الوحيد بني
العصب ّية والدين عندما يق ّرر صاحب
شوكة يف عصب ّية ما اللجوء إلى ما
أسماه ابن خلدون «الصبغة الدينية»،
حــيــث يــشــيــر ص ــاح ــب «املــقــ ّدمــة»
ومؤسس علم العمران البشري إلى
ظاهرة تك ّررت مراراً بني قبائل بلدان

شمال إفريقيا ،ومت ّثلت بالتمظهر
بالهو ّية الدينية من دون التخلّي عن
العصبي.
االنتماء
ّ
يشير يف هذا املوضوع إلى قبيلة
زنــاتــة الــتــي كــانــت أقـ ـ ّل شــان ـاً وأقــ ّل
بــداوة ،وبالتالي أضعف عصباً ،من
قبيلة املــصــامــدة الــكــبـــــرى ،فيقول:
إ ّن قبيلة زنــاتــة قـ ـ ّررت اللجوء إلى
الصبغة الــديــنــيــة لــاســتــقــواء على
قبيلة املصامدة ،فكان لها ذلك بعدما
شهرت انضمامها إلى الدعوة املهد ّية،
ودخلت على هذا األســاس يف حرب
مع املصامدة .فتم ّكنت من هزم هذه
القبيلة ،التي كانت تفوقها يف عديد
مقاتليها؛ أل ّنها أضافت إلى عصب ّيتها
شحنة الصبغة الدينية .لكن عندما
ق ّررت قبيلة زناتة التخلّي عن صبغتها
الــديــنــيــة ،عـ ــادت قبيلة املــصــامــدة
وتغلّبت عليها فاستتبعتها مجدداً.
فأين نحن اليوم من هذه املالحظة
السوسيولوجية البليغة؟
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المشتركات اإلنسانية

ال تعايش حقيقي وال سالم
عاملي من دون اآلخر

التسامح مع النفس
ّ
يشق الطريق إلى
تفهم اآلخر المختلف
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يعتقد البعض أنّه حني يسامح ،أو يتسامح يف معاملة شخص ما،
لكن
مين عليه؛ مبكرمة فائضة بالسعادة والسالم النفسي واملعنويّ ،
أنه ُّ
احلقيقة أكبـر من ذلك بكثير! فالتسامح؛ وإن منح اآلخر شعور ًا إنساني ًا
دافـئـ ًا وطــاقــة إيجابية ،ال يختلف عليها أو حولها أح ــد ،إمنــا النصيب
األكبـر من الراحة والسعادة والصفاء النفسي والسالم الداخلي؛ يحصل
عليه املتسامح ،ويتجلى أثــر ذلــك الشعور على روحــه ،وتظهر مؤشرات
االت ــزان أو الـتــوازن على صحته البدنية والنفسية ،ليس هــذا فقط بل
تقوى مناعته ،ويصبح مقاوم ًا لألمراض ،وأكثر قدرة يف مواجهتها ،حسب
األبحاث العلمية ،املتعلقة بأمراض النفس واملناعة وغيرها.
املفارقة الالفتة ،أن البعض يتوهم
بأنه يُ ْسعِ د اآلخر بتسامحه معه ،يف
حني أنه يُ ْسعِ د نفسه أوالً وأخيراً؛
دون أن يــدري! وال أبالغ يف القول:
ال يعرف السعادة احلقيقية يف هذا
احلــيــاة مــن ال يعرف التسامح ،وال
يعرف بالضرورة لذة التسامح ،من
لم يدرك قيمة االختالف وجوهره؛
بل ومتعته أيضاً ،ولم يفقه حقاً كيف
يتعايش مــع اآلخــر املختلف؟! وقد
أراد اهلل سبحانه وتعالى االختالف
ب ــن ال ــن ــاس ،وهـ ــو أمـ ــر ال يــحــتــاج
إلــى جهد إلثــبــاتــه إال مــن أصحاب
العقول املريضة والنفوس اخلربة؛
فتلك مشيئته سبحانه وتعالى ،فهذا
أبيض وذاك أصــفــر ،هــذا مسيحي
وذاك بــوذي؛ فتلك إرادتــه ومشيئته
يف خلقه (ولو شاء اهلل جلعل الناس

أمة واحدة) ،وما كان أيسر ذلك على
اهلل أن يجعل جميع خلقه أمناطاً
ونسخاً مكررة ،لونهم واحد ودينهم
واحــد ،لكن حكمته اقتضت التنوع،
وقد قال ج ّل شأنه يف كتابه الكرمي
«وجعلناكم شعوب ًا وقبائل لتعارفوا»،
أي لنتعارف ومن ث ّم نتعاون ونتبادل
املنافع والثقافات والعلوم ،بل ونتزاوج
ونــتــصــاهــر ون ــت ــش ــارك ف ــى الــعــمــل
واحلــيــاة ،ويدفع بعضنا بعضاً نحو
خــافــة األرض وعــمــرانــهــا إل ــى أن
تقوم الــســاعــة ،وكــذلــك خلق الكون
مــن حولنا على قــاعــدة الــتــعــدد يف
األرض والــســمــاء ،ومــا بينهما من
الكائنات ،وأقــر التن ّوع ميزة للكون
بك ّل ما فيه ،فكيف ميكن لإلنسان،
أي إنــســان ،مهما كــان لونه أو دينه
أن يت ّم له ذلك التعارف املذكور يف

اآليــة الكرمية؛ مبعناه الــواســع دون
أن يؤمن مبدئياً بحقّ اآلخر املختلف
يف احلياة والــوجــود ،ومــن ثـ ّم املــاء..
الهواء ..احللم ..األمل ..العمل ،ويف
حقّه كذلك أن يكون له وطــن؟! فإذا
آمــن اإلنــســان بــذلــك احل ــقّ لآلخر؛
صار التعايش مع ذلك اآلخر فريضة
عليه تفرضها ضرورة احلياة نفسها؛
قبل أن تفرضها السماء بشرائعها،
ويفرضها العقل مبنطقه السليم،
وتفرضها الــفــطــرة اإلنسانية التي
أكــدت أ ّن اإلنــســان كائن اجتماعي
بطبعه ال يستطيع أن يحيا منعزالً.
ولــعـ ّل مــا يدهشني فع ً
ال مــا أراه
من البعض ممن يعتقدون  -واهمني
 أ ّنهم يعرفون اهلل جيداً؛ رمبا أكثرما يعرف اهلل جل وعال ذاتــه ،وأنهم
يدركون حكمته ومراده من خلقه ،أكثر
ما يدرك هو نفسه سبحانه وتعالى؛
ذل ــك املـ ــراد وتــلــك احلــكــمــة ،وأ ّنــهــم
يفهمون رســالــة اإلس ــام وجوهرها
أعمق مما يفهمها صاحب الرسالة
ج ّل شأنه ،وأعمق كذلك مما فهمها
حاملها إلى الناس ،ومبلغها إلى جميع
األنام ،سيدنا وموالنا محمد صلوات
اهلل وســامــه عــلــيــه! بينما هــم يف
احلقيقة لم يبلغوا من بحر الفهم إال
ما بلل أصابع أقدامهم!
وأرجوك ال تندهش عزيزي القارئ
الكرمي ،فإ ّني أكاد أرى السؤال على
شفتيك متأهباً لالنطالق ،تريد أن
تسأل« :وهــل هناك من يجرؤ على
االعتقاد بأ ّنه أعلم من اهلل مبــراده
وأفــهــم مــن الــرســول الــكــرمي جلوهر
الرسالة؟!» ..وأجيبك بنعم  ..نعم..
نــعــم ،هــنــاك مــن يتصور ذلــك فع ً
ال
ولــو بغير وعــي أو قصد فيكونون
كـــ «ال ــذي ــن ض ــل سـعـيـهــم يف احل ـيــاة
الدنيا وهــم يحسبون أنهم يحسنون
صنعا» ..ولكن كيف؟ ..أجيبك ثانية:
هــذه الفئة؛ ومــن عجب ،آمنوا باهلل
الواحد األحد خالق الكون ،أو هكذا
تصوروا ،ث ّم أنكروا بذات العقل الذي
آمــنــوا بــه إرادة اهلل يف االخــتــاف
أي آخر
والتع ّدد ،وراحوا ينكرون على ّ
حقّه فى الوجود!! فكيف باهلل عليكم
تؤمنون بــاهلل ،ث ـ ّم تــكـ ّفــرون مبــراده،

التسامح مع اآلخر املختلف يف
الدين أو املذهب هو أرقى وأعظم
أنواع التسامح اإلنساين
اإلمارات تقدم خلطة حضارية
سحرية للتسامح تستهوي األفئدة
والعقول واألرواح
ال يعرف السعادة من ال يعرف
التسامح وال يدرك قيمة االختالف
وجوهر التعايش!

وتــبـ ّدلــون حكمته وتــطــرحــون حكمة
بــديــلــة ،تقضى بــفــردانــيــة وجــودكــم
أنتم فقط دون غيركم ،وجتحدون
حقوق اآلخرين يف احلياة واالختيار
واالعتقاد .وتعمدون إلــى إقصائهم
وإذاللــهــم بل وتطهير األرض منهم،
ورمبا قتلهم والتمثيل بهم فقط أل ّنهم
«مختلفون» لوناً أو عرقاً أو ديناً أو
مذهباً ،معتقدين أ ّنكم حتققون بذلك
مرضاة اهلل ،وأ ّنــكــم حتافظون على
دينه وحتمونه؛ فخورين مبا تفعلونه
أمــام السماء ،موقنني يف رضــا اهلل
واجلنّة!! واحلقيقة أ ّنكم تعادون اهلل
ذاته مبا تفعلون!
عــلــى أ ّن الــتــســامــح والــتــعــايــش
احلقيقي يبدأ أوالً بني اإلنسان ونفسه
املليئة باملتناقضات واالخــتــاالت
املربكة أحياناً ،فأنت صباحاً قد ال
تكون أنت يف املساء؛ يختلف رأيك،
يتبدل شعورك ،تذهب قناعاتك ،فإذا
استطعت أن تتسامح أوالً مع نفسك

وأال تقسو على روحــك ،التي تسكن
بدنك وتتقلب بني جوانحك؛ كطفل
تــائــه؛ ســتــكــون قــد عــرفــت الطريق
إلى تفهم اآلخر املختلف ،واستيعابه
مبشكالته وأزماته النفسية وهمومه
تئن أنت
يئن منها كما ّ
اإلنسانية ،التي ّ
متاماً ،ومن ث ّم التعايش معه يف سالم
وإنسانية تشملكما معاً ،واآلخر هنا
مفهوم تنفتح مدلوالته على كل آخر،
بــدءاً من األخ ابــن أبيك وأ ّمــك إلى
األخ يف اإلنسانية مهما كان لونه أو
جنسه أو دينه .فاآلخر هو الشريك
يف الوجود قبل أن يكون شريك العمل
أو البيت أو الوطن.
إذاً ال تسامح وال تعايش بدون آخر
تتسامح وتتعايش مــعــه ،والتسامح
منازل ودرجات ،فالتسامح مع اآلخر
املختلف يف الدين أو املذهب هو أرقى
وأعظم أنواع التسامح اإلنساني؛ أل ّنه
اجتثاث جلذور أشد أنــواع التعصب
عند اإلنسان ،وهو التعصب للدين،

حكمة الله اقتضت التنوع ميزة
الكون بكل ما فيه ،ودفع بعضنا
بعضاً نحو خالفة األرض وعمرانها
رضورة الحياة تفرض بالفطرة
اإلنسانية اإلميان بحق اآلخر
املختلف يف الحياة والوجود

وهنا نقف لنعيد املقولة من جديد:
إن ــه ال يــعــرف الــســعــادة احلقيقية
يف هــذه احلــيــاة مــن ال يــعــرف كيف
يتسامح! وال يــعــرف لــذة التسامح
بالضرورة من لم يــدرك بعد جوهر
االختالف وحكمته الربانية ،وقيمة
التنوع ،وضــرورة التع ّدد؛ الستمرار
احلياة على األرض بسالم.
وقد سعدت شخصياً بأن منحتني
الظروف أكثر من فرصة لزيارة دولة
اإلمارات العربية الشقيقة ،وانصهرت
أليام طويلة يف جتربة تعايش مؤقتة؛
طــوال فترة الــزيــارة ،وتعجبت كثيراً
تعجباً بطعم الفخر متسائ ً
ال :كيف
استطاعت دولة اإلمــارات صنع تلك
احلــالــة املدهشة مــن التعايش على
أرضــهــا؛ بني ألــوان وأجــنــاس البشر
على اختالف هوياتهم ودياناتهم؛ بهذا
الشكل الذي يشبه احللم؟! إذ قدمت
منوذجاً راقياً جــداً لكيفية التعايش
اإلنــســانــي احلــمــيــم بــن الــبــشــر من
مختلف الهويات واألع ــراق ،تظللهم
جميعاً مظلة الــعــدالــة واإلنسانية،
وه ــو الــنــمــوذج الـــذي رمب ــا عجزت
عن حتقيقه بعض دول أوروبــا؛ رغم
منجزها احلضاري؛ إذ يظل هاجس
العنصرية يط ّل مــن حــن إلــى آخر
بوجهه الكئيب على غير األوروبييـن
م ــن املــهــاجــريــن ،وخ ــاص ــة الــعــرب
واملسلمني هناك .أ ّما اإلمــارات فقد
استفادت من منجز احلضارة الغربية
واإلنسانية بشكل عام؛ ال سي ّما جانبه
يخص حقوق اإلنسان
اإليجابي؛ فيما
ّ
وحريته وحـ ّقــه يف احلــيــاة الكرمية،
وأض ــف ــت عــلــيــه مــيــراثــهــا الــعــربــي
واإلسالمي األصيل ،املفعم باألخالق
والدفء واحلميمية والكرم واملروءة؛
لتق ّدم للعالم خلطة حضارية سحرية
عجيبة ومتفردة يف املنطقة ،وضعتها
يف مصاف األوطان التي تهاجر إليها
القلوب قبل األجساد واألرواح .حفظ
اهلل أرض اإلم ــارات وشعبها وأطــال
عمر حكامها ومسؤوليها ووفقهم ملا
فيه خير اإلمـــارات واأل ّم ــة العربية
واإلسالمية دائماً وأبداً.
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المشتركات اإلنسانية
تزخر الكتب السماو َّية بالدعوات إلى التسامح ،ويكاد ذلك يكون أبرز
سماتها ونقاطها اجلامعة .واحلاجة إلى التعايش تــزداد يف املجتمعات
تناسبي ،محاوالت
املتعددة؛ كمجتمعاتنا العرب َّية ،وتزداد باملقابل ،وبشكل
ّ
ّ
ضرب هذا التعايش وإسقاطه.
ما يبعث على األسى أنَّ البشر َّية ،بعد أن وجدت نفسها قاب قوسني
أو أدنــى من حتقيق حلم التعايش الكامل بني أتباع الديانات املختلفة،
تعود يف رحلة عكس َّية عبر الزمن إلــى مرحلة البحث عن حـ ّـد أدنــى من
تفاهم – يكاد يصبح مستحي ًال – بني الفرق اإلسالم َّية نفسها ،يف ظلّ
العامة؛ بفضل
ارتـفــاع أسهم أهــل التعصب والغل ّو ،وتنامي تأثيرهم يف
َّ
شعبوي يدغدغ الغرائز.
خطاب
ّ

ّ
الحب والتعايش والتسامح
هل الدين إال
والحوار!

التعايش فعل إميان مرشوط بتوافر الن َّية
الصادقة لدى الجميع دوالً ومؤسسات وأفرادا ً
َّ

أن ال تعلن الجامعة خطاباً وتضمر
عكسه ،وأن يكون ما يقال عن اآلخر
يف البيت هو ذاته ما يقال عىل
املنابر

مهدي زلزيل
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ال يــخــفــى عــلــى أح ــد أنَّ أمــثــال
هؤالء ال يكونون عاد ًة األكثر معرفة
ـســكـاً بتعاليمه،
بأحكام دينهم ومتـ ّ
وهــم إ َّمــا تابعون تقودهم هواجس
مصطنعة ورثــوهــا جي ً
ال بعد جيل،
وإ َّمـــا متبوعون يُــلـ ِبــســون أفكارهم
لبوس الدين لتحقيق مآرب سياس َّية.
وليس يف األمر مصادفة أو مفارقة،
واملنطقي أنَّ املرء كلما
الطبيعي
بل
ّ
ّ
اق ــت ــرب خــطــوة م ــن جــوهــر الــديــن
وحقيقته ،وجد نفسه قد ابتعد مثلها
التعصــــب والكراهية.
عــــن
ّ
وال يتحقق التعايش بكثرة احلديث
عنه ،بل لع َّل املبالغة يف ترداد شعاراته
تستبطن اعترافاً صريحاً بالتقصير
الفاضح يف التطبيق ،وهو ال يتحقق
بقرار صادر عن ٍ
جهة ما؛ مهما بلغ
شأنها ،بل هو فعل إميــان مشروط،
الصادقة لدى اجلميع؛
بتوافر الن َّية َّ

دو ًال ومؤسسات تعليم َّية وأف ــراداً،
وبالتراكم الذي يحتاج إلى الكثير من
الصبر.
التعايش يعني قبول اآلخر كما هو؛
من دون قناع أو نفاق أو افتعال ،وأن
ال نستميت يف معرفة هو َّيته العقائد َّية
أو الدين َّية؛ للحكم عليه من خاللها،
ّ
وإنــا من أجل مراعاتها وتقديرها
حقّ قدرها ومعرفة كيفية احترامها؛
بــاملــســتــوى الـ ــذي يطمئنه ويجعله
مرتاحاً لالقتراب منك بــإرادة ح ّرة؛
جتعل التعاون معه مثمراً لك وله على
حد ســواء .ما يعني أ ّن التعايش هو
أن ال نتوقف عند تفاصيل االختالف
عن اآلخر؛ باعتبارها عنواناً للتمايز
واألفضليات بينك وبينه ،وإمنــا من
أجل أن نساعده يف احلفاظ عليها؛
باعتبارها غنى للطرفني.
مبعنى أكثر وضوحاً ،التعايش يعني

أن ال تعلن اجلماعة خطاباً وتضمر
عكسه ،وأن يكون ما يقال عن اآلخر
يف البيت واملــدرســة وبــيــوت العبادة
هو ذاته ما يقال على املنابر ،فينشأ
األف ــراد على قبول اآلخــر واحــتــرام
معتقده منذ نعومة أظــفــارهــم ،وال
يضطرون إلى ممارسة النفاق كسلوك
يومي يف انتظار حلظة ال يعلم إال اهلل
ّ
توقيتها ،فيتوقد جمر الكره من حتت
رماد النفاق أكثر اشتعاالً ،وأكثر فتكاً
من ذي قبل.
وملزيد من التبسيط ،فمن العقبات
املوضوعة عمداً يف درب التسامح
والتعايش يف بالدنا؛ لثَني الناس عن
سلوكه ،تكريس اعتقادات ومفاهيم
خــاطــئــة يف أذهـ ــان الــعــا َّمــة ،قائمة
على اخللط بني مبدأ قبول اآلخــر،
وبــن تخلي الــفــرد أو اجلماعة عن
معتقدها أو خجلها به .وال يستدعي
هذا اخلطاب كثير عناء؛ لبيان مدى
تهافته وضحالته ،ولكن ليس هناك
ب ّد من املرور عليه يف هذه العجالة.
ول ــك ــي ــا يــضــيــق ال ــع ــي ــش أكــثــر
ـســاعــن إل ــى املــزيــد مــن األلــفــة
بــالـ َّ
والتعارف والتعاون واالنسجام بني
املسلمني أنفسهم ،وبني أتباع الديانات
املختلفة ،يف هذه البقعة العزيزة من
العالم وخارجها ،فقد وجب توسيع
فسحة األمل؛ بعودة الوعي بضرورة
التعايش وأهمية التسامح (دون أن
يعني ذلــك تــنــازالً عن أيــة حقوق أو
حــقــائــق) ،وقــبــول اآلخ ــر مــا لــم يكن
معتدياً ،ومساملته ما لم ِ
يأت محارباً.
ولــن يتحقق هــذا الــهــدف إال إذا
اضــطــلــع كــ ّل مــن مــكــونــات املجتمع
بــدوره وأ َّدى واجــبــه ،فتلتزم الدولة
بتحقيق العدالة بني مواطنيها على
اختالف مشاربهم ،فال تخلق بينهم
احلسد والبغضاء ،وتعمل على إدخال
مفاهيم التسامح يف املناهج التربو َّية
والتعليم َّية؛ مبا يكفل تدريب الطالب
يف جميع املراحل التعليم َّية االبتدائ َّية
والثانو َّية واجلامع َّية على االنفتاح
الذهني وحسن االستماع واإلنصات
املتبادل والتضامن ،ويتحلّى اإلعالم
بقدر كـ ٍ
ـاف من املسؤول َّية يف ترجيح
كفة التسامح وحسن تق ّبل الغير؛ بدالً

رضورة التخلّص من االعتقاد الخطأ
الذي يخلط بني مبدأ قبول اآلخر
وتخل الفرد عن معتقده
ّ
توسيع فسحة األمل برضورة
التعايش وقبول اآلخر ما مل يكن
معتدياً ،ومساملته ما مل ِ
يأت
محارباً
عىل الدولة أن تلتزم بتحقيق
العدالة بني مواطنيها وإدخال
مفاهيم التسامح يف املناهج
الرتبويَّة

مــن حتــ ّول ك ـ ّل وسيلة إعــامـ َّيــة إلى
ناطق باسم اجلماعة التي متثلها،
ومــــر ّوج لثقافة الــعــنــف ،ومــح ـ ّرض
أساسي يف «لعبة املــوت» تلك ،وأن
ينسحب ذلــك على وسائل االتصال
ـري كــاخلــطــب واألنــاشــيــد
اجلــمــاهــيـ ّ
التي ينبغي أن تعتمد مضموناً رصيناً
ومــتــســامــحـاً ومــتــعــقـ ً
ا يف احلــديــث
عن اآلخــر املختلف ،بحيث ينحصر
شــحــن الــعــواطــف وإلــهــاب املشاعر
على حاالت الدفاع عن الوطن ض ّد
اخلارجي ،فال يدخل ضمنه
العدوان
ّ
حتريض اإلنسان على أخيه يف الدين
داع؛ سوى
ونظيره يف اخللق بغير ٍ
االخ ــت ــاف ،وتــعــزيــز ثــقــافــة احل ــوار
انطالقاً من مفاهيم اإلســام الذي
يعترف للناس بحقّهم يف االختالف
واعترافه باحلوار واإلقناع.
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المشتركات اإلنسانية
رمبا كان العالم يف حلظة من التاريخ غير مكترث بأبعاد التط ّرف
الديني؛ رغم حتذيرات النخب يف الشرق والغرب؛ من مخاطر استدعاء
يتم توظيفها
الدين كمح ّرك لأليديولوجيا .ذلــك ألنّ العقيدة عندما ّ
حد ،وتخرج على مسار السلم إلى العنف.
دون وعي ،تتط ّور وال تقف عند ّ

صناعة البيئات
التفاعلية

درع وقاية من التط ّرف
والعنف وخطاب الكراهية

السلطة هي
ُ
املسؤول الوحيد عن
املجتمع وحاميته
وليس الدين من
يُشكّل الدولة
الحديبية وعام
الوفود ووثيقة
املدينة شكّلت
خارطة ذهنية حيال
مفهوم الكيان
العمل التكاميل
يعزز مكافحة
التطرف ونرش
التعايش ويدفع نحو
خدمة اإلنسان
البيئات الجاذبة
تلغي الجهل باآلخر
وتحقق التعايش
املشرتك عرب تجفيف
منابع التطرف
والكراهية

منصور الشمري
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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أل ّن العقائد التي يؤمن بها النّاس
تقوم على مفهوم صلب مرتبط بـ (احلقّ
والباطل) ،فيمكننا تشبيهها بالبـراكني
ـرجــح أن
النشطة ،مبعنى أ ّنــه من املـ ّ
تثور متى ما ُوجد السبب؛ إضافة إلى
عوامل أخــرى تتعلّق بضعف الوقاية
حت ــدي ــداً .وم ــن ه ــذا املنطلق كانت
تظهر يف العصور اإلسالميية املُبكرة،
دعوات تنظيمية إلدارة نظام الدولة؛
السلطة حتمي للنّاس
على اعتبار أ ّن ُ
معتقداتهم أ ّي ـاً كانت ،وهي املسؤول
الوحيد عن رعاية املجتمع وحمايته،
فصلح احلديبية ،والعام الذي يُعرف
بعام الوفود ومنه وفد نصارى جنران،
واملعاهدات مع يهود خيبـر ،وصـ ً
ـول
إلى وثيقة املدينة ،كلّها ش ّكلت خارطة
ذهنية حيال مفهوم الكيان ،أي أ ّن
الدولة هي من حتفظ الدين/األديان
وليس ما يُشاع بــأ ّن األخير هو من
يُش ّكل الدولة ويحفظها ،ولهذا جند
الدولة يف العصر اإلسالمي املُبكر مع
وجــود اخلالفات كانت تُعنى بضبط
احلياة عبـر عالقات محل ّية وعالقات
دولية -إن صح التعبير -وما صالة
الغائب على النجاشي إال جتسيد لهذه
احلالة.
لقد م ّر على العالم مرحلة صراع ّية
دين ّية ذهب ضحيتها الكثير ،واستمرت
لــســنــوات طويلة تس ّببت يف دخــول
الدول التي تُعاني حالة من الكراه ّية
وصــعــوداً للعنف ،ونــحـ ُن الــيــوم نرى
ظهوراً لتنظيمات متطرفة ،ودعوات
مــؤدجلــة عــابــرة لــلــحــدود إلقــامــة ما
تُس ّمى «اخلــافــة» والــتــي تشاطرها
ســيــاســات تلميحاً وتــصــريــحـاً عبر
وسائل اإلعالم ،وشاهدنا أقسى صور
التدمير وسقوط ملعاني اإلنسانية،
جعل الكثير مــن املنظمات تسارع
لتعمل على تخفيف حــ ّدة الــصــراع،
ولقد ساهم رجــال الدين املعتدلون
من شتّـى األديان بتفعيل لغة «احلوار»
كمحاولة للخروج من هذا املأزق وحتّى
ال يتح ّول لكارثة يدفع ثمنها اجلميع
دون استثناء ،وعالوة على ذلك كانت
هناك أدوار رياد ّية لدول مؤثرة إيجاباً
يف السلم العاملي بتقدميها مشاريع
عامل ّية تخدم اإلنسانية ،تأتي الواليات

رجال الدين املعتدلون
ساهموا بتفعيل
لغة الحوار للخروج
من مأزق الرصاعات
مرة
الدينية املد ّ

لإلمارات والسعودية
دور ريادي ومؤث ّر
يف تقديم مشاريع
تخدم اإلنسانية وتع ّزز
السلم العاملي
املتحدة األمريكية واململكة العربية
السعودية واإلمــارات العربية املتحدة
ك ــدول س ّباقة يف مــجــاالت مكافحة
التطرف ونشر التعايش خــاصـ ًة يف
الــســنــوات األخ ــي ــرة الــتــي ب ــرز فيها
اإلرهاب ،وال نُغفل هنا العمل التكاملي
لك ّل من شارك يف خدمة اإلنسان دون
متييز.
وأل ّن التط ّرف لن يتوقف  -وهذه
عبارة صادمة لنا -لكننا نستطيع أن
جنعله خامداً عبـر اكتشاف مناطق
وجوده ،نوعه ،قوته ،تأثيره ،مخاطره
احملتملة ،والعمل على متكني وسائل
الوقاية منه من خالل (صناعة البيئات
التفاعلية اجلاذبة) والتي يكون هدفها
التعايش املشترك بإيجاد املشاريع التي
تبتلع مصادر الكراهية ،وتستهدف
حتييد اخلطر املتوقع حدوثه ،وهذه
فلسفة يجب اإلمي ــان بها أوالً حتّى
يكون العمل وما يتف ّرع عنه ُمقنعاً.
إ ّنــنــا الــيــوم نعمل عــلــى مواجهة
مشكلة كبيرة ،تتع ّدد أسبابها وطرق
معاجلتها ،كــمــا تتباين تفسيرات
حــدوثــهــا ،وه ــذا يدعونا إلــى قــراءة
أش ــم ــل تــســتــقــطــب املــجــتــمــعــات يف
العالم نحوها ،وحتقّق قابلية عقل ّية
وعــاطــفـ ّيــة ،ولــع ـ ّل هــذا يكمن فيما
م ّهدنا إليه حول تلك البيئات اجلاذبة،
التي تلغي اجلهل باآلخر(كما نظن)،
وهي مرحلة أولى يجب القيام بها قبل
أي شيء آخر.
ّ
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المشتركات اإلنسانية
عقل املتعصب كام بؤبؤ العني
يزداد انكامشاً كلام سلط الضوء
عليه
ال تقوم الحضارات من دون
التفاعل مع املحيط واالحتكاك مع
الثقافات األخرى
التفاوت املجتمعي والثقايف
يل وحالة من
يفرض ر َّ
د فعلٍ أصو ّ
الفوىض والعشوائية

المفهوم الحضاري
من مرحلة المواجهة
إلى مرحلة التأثير
المتبادل

إينانة الصالح
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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مــن صــراعـهــا إل ــى ح ــواره ــا؛ تبقى احل ـض ــارات بطلة املـشـهــد ال ـعــام يف
احلــالـتــن ،حـيــث تختصر يف حـضــورهــا ك ــلّ مــا يتعلق بــاإلنـســان وج ــود ًا
جغرافي ًا وتاريخي ًا واقـتـصــاديـ ًا وثقافي ًا .وقــد الحــظ الكاتب األمريكي
أوليفر ونــدل هوملز هــذه اإلشكالية مبقولتني :نوصم جميع ًا يف مهودنا
املتعصب يشبه بؤبؤ
مبعتقدات القبيلة التي ولدنا فيها» ،وباملقابل« :عقل
ّ
العني ،كلما زاد الضوء املس َّلط عليه زاد انكماشه».
يـ ــتـ ــــ ــراءى مــصــطــلـــــح ال ــع ــومل ــة
( )Globalisationيف مواجهة العاملية
()mondialisation / universalité
لكأ َّنهما منفصالن انــفــصــاالً تاماً،
رغــم اشتقاقاتهما املشتركة ،وصار
مفهوم العوملة هو الغول الذي سيبتلع
املجتمعات التـي تغرق يف مستنقعه
الوهمـي ،بينما ينتشر مفهوم العاملية
بكامل أناقته ،يتبعه العلماء واملفكرون
كحلم يجعل منهم
واألدباء والفنانون؛
ٍ
جنوماً يف سماءٍ واح ــدة ،يراهم كلّ
س ّكان أرضها.
بيد أنَّ الفرق بينهما ال يعدو كونه
فارقاً يتعلَّق باملتلقّي وحده ،وبقدرته
على اختيار أدواته ،التي ال جتعل منه
كائناً مستَهلِكاً لك ّل ما هو خارجه؛ دون
حس االنتقاء الواعي ،الذي يحيل هذا
ّ
االستهالك إلى أداة إنتاج جديدة؛ قد
تفوق املنتج األصلي ،بعيداً عن فكرة
القطب األوحد والهوس؛ بكل ما هو
قاد ٌم من الغرب أو غيره ،مع التأكيد
على فكرة الطاقة التي ال تفنى بل
حال إلى أخرى ،وأ ّن التغيير
تتحول من ٍ
ٍآت ال محالة ،فالثبات «الزمكاني»

يقتل ماهية التطور ،فــا ريــب بــأ ّن
هذه احلالة قد تصبح معكوس ًة يوماً
ما كما يف زمن احلضارة العربية التي
كانت قطباً حينها ،وما وجب سابقاً
سيجب الحقاً فـ «التغييـر هو وحده
األبدي الدائم واخلالد» ،حسبما يقول
شوبنهاور.
ف ـ ــإ ّن كـ ــان األم ـ ــر يــقــتــصــر على
االســتــهــاك ،فستصل األمـ ــور إلــى
أعــتــى حــاالتــهــا ،مــن خــال التفاوت
املــجــتــمــعــي وال ــث ــق ــايف وال ــي ــوم ــي،
وإقحامها يف املجتمع األ ّم اخلاص
باملستَـهلِك ،سيبثّ حالة من الذعر
تتشابه يف كيانها مع احلرب ،وبالتالي
أصولي؛ قد يأخذ
فعل
ستفرض ر َّد ٍ
ّ
بعض أف ــراد املجتمع إلــى تــأخّ ـ ٍـر لم
يعش ُه مــن قبله؛ كحالة للدفاع عن
نفسه؛ باعتباره يتع َّرض لهجوم ،كما
سيأخذ بعضهم اآلخر إلى دوامة من
الفوضى والعشوائية غير الواعية،
والتقليد األعــمــى والــغــرائــبــيــة؛ أل ّن
«إج ــب ــار املــجــتــمــعــات عــلــى تغريب
هوياتها؛ قد يولد ردود فعل مناهضة
للتغريب ،والدعوة مجدداً إلى إحياء

الهويات الثقافية األصلية للشعوب،
الــتــي تــغــربــت هــويــاتـــــهــا ،والتحقت
بالغرب بصورة من الصور» كما يقول
هنتنغتون.
وبــالــعــودة إل ــى مــفــهــوم احلــضــارة
فاملعلوم أ ّن احلضارة ال تقوم من دون
االحتكاك مع احمليط من جهة ،ومع
الـحضارات األخــرى من جهة ثانية.
ذلــك أل ّن احلــضــارات شأنها شأن
املـــادة ،الــتــي حتــتـ ّ
ـك وال تتفاعل مع
غيرها من العناصر تنقصها الطاقة
والزخم مع الزمن .ما يعني أ ّن مواكبة
الـحداثة والتكنولوجيا واحلــركــات
الـجديدة هي ضــرورة لالستمرارية،
وفــتــح آف ــاق جــديــدة لبعثها مــجــدداً
أي مع
محقون ًة مبفاهيمنا اخلاصةّ ،
احملافظة على خصوصية املجتمعات
وتعددياتها الثقافية واملرجعية ،وهذا
ٍ
أشعة ثابتة ،تضيء
ال يصلح إال حتت
طريق هــذا التواصل املتبادل ،كـما
أدبيات احلوار الفكري ولغة اخلطاب
بيـن (،)Destinataire-Destinateur
انــعــدام فكرة االستيـراد والتصدير
اجلامدة ،وجعلها حالة تبادل تتعلّق
بحاجات ك ـ ّل طــرف دون االنتقاص
من أحدهما ،مبعنى محاولة العودة
إلــى حــقــوق اإلنــســان الــواحــدة التي
تشمل كـ ّل سكان الكوكب ،وبالتالي
وحدة احلقوق كنقطة ارتكاز وتشابه،
واعتبار املنفعة مشتركة؛ أل ّنها متغيرة
دوماً نسب ًة لزمانها ومكانـها ،التمييز

العودة إىل حقوق
اإلنسان كنقطة
ارتكاز وتشابه
واعتبار املنفعة
مشرتكة

مواكبة الحداثة
رضورة للبقاء
مع املحافظة
عىل الخصوصية
والتعددية الثقافية

فكرة الهوية
القومية مت ّد
ككل بنوع
ّ
الثقافات
من التاميز والتنوع
والتأثري

بني اإلبداع واالتباع...إلخ
وكثيـ ٌر غيـرها من مفهوم الوجود
اإلنساني الواحد ،إلى مفهوم النّظام
ـوحــد الــذي يو ّلد الــعــادة وبالتالي
املـ ّ
املــراوحــة يف الــروتــن؛ ألن الفوضـى
تــو ّلــد احلــيــاة والنظام يــو ّلــد النّظام
ال ــع ــادة» ،كما يــقــول هــنــري بروكس
آدامــز .وكذلك فكرة الهوية القومية
التـي مت ـ ّد الثقافات كك ّل بنوع من
التمايز والتنوع ،والتأثير الذي يرتكز
على التأثر ،ومن هنا كان للكثير من
الــفــنــون والــعــلــوم دورهـــا يف تشكيل
هــذه القرية اإللكترونية الضخمة؛
مبفهومها اإليجابي ،ومنها املوسيقا
والتشكيل والــتــرجــمــة لكافة أنــواع
العلوم واملعارف واآلداب ،حيث يرتكز
األ ّول والثاني على املعاييـر العاملية
الثابتة لقراءتها ،بينما يش ّكل الثالث
العـجلة الدائمة الـحركة لكسر حاجز
اللغة ،ودورهــا يف تسيير املعلومات
عبـر طرق فكرية ،تُع ّد األجنــع على
مــدى التاريخ البشري ،مــن ترجمة
العرب لعلوم الفرس والــروم والهند
إلى ترجمة كتاب األمير مليكافيللي
إلــى مــدرســة األلــســن بـــإدارة رفاعة

ال ــط ــه ــط ــاوي ،لــتــكــتــشــف ك ــل جهة
ِ
واملرسل) أفكار ومشاعر
(املستقبل
املجتمع اآلخر وبيئته ككل ،حيث كانت
الترجمة تقتصر بنقل الكتب إلى اللغة
العربية حتى فوز جنيب محفوظ علم
 1988بجائزة نوبل لآلداب ،حينذاك
انتبه الغرب إلى األدب العربي وبدؤوا
بــاكــتــشــاف ك ــن ــوزه ،وصــــارت حركة
الترجمة تسير باالجتاهيـن؛ بذات
الكم تقريباً يف العهد القريب ،وهذا
ما ق ّرب األنــواع األدبية من بعضها،
كونها تشمل كــل مــا يتعلق باحلياة
احلسي
ـوحــد الــعــالــم
اإلنــســانــيــة وتـ ّ
ّ
واالنفعالي.
وهــذا ما حصل يف العمارة ،التي
كانت ترتكز على الهدف واستغالل
املساحة والوظيفة والفراغ الضروري
حول الكتلة وداخلها ،وعلى الزخرفة
والتـرصيع والفخامة والبساطة يف
آن؛ أيام احلضارة العربية واإلسالمية
واإلغريقية والرومانية ،والتي كانت
تبهر املجتمع الغربي ،وها نحن اآلن
يف ظل احلياة السريعة واملساحات
الضيقة ،نبحث يف التجربة الغربية
عما يجعل كل تلك الصفات موجودة،

وتخدمنا تبعاً للتغ ّير الذي ال ب ّد منه.
من هنا كان على املفهوم احلضاري
أن ينتقل مــن مرحلة املــواجــهــة إلى
مرحلة التأثير املتبادل ،والعمل على
ـوحــد جتمعه
خــلــق عــالَــم مــعــولــم ،مـ ّ
التناقضات ويقتله التشابه املطلق.
وهــذا ما نــادت به روحياً العقائد
الشرقية ،التي كانت مبنية على فكرة
الروح العاملية ،التي يحجب حقيقتها
ال ــروح ــي ــة غ ــط ــاء املـــــادة ال ــزائ ــف،
واالحت ــاد ما فــوق الطبيعي ،وفرض
مفهوم الوحدة على ك ّل ما هو متنوع
ومتناقض ،والعقيدة اليونانية باعتبار
اإلنسان وحده هو مقياس ك ّل شيء.
انطالقاً من حت ّول الكائن املنفعل إلى
كائن فــاعــل ،والفكر املــرن والتلقّي
أي
املشكوك بــه حتى تثبت صحته ّ
غياب املسلمات املطلقة ،ميكن خلق
وجه اقتصادي وثقايف يش ّكل نسيجاً
واح ــداً ،يجعل من القوى السياسية
حتــصــيــل ح ــاص ـ ً
ـا يف إق ـ ــرار حــيــاة
الشعوب أو نسفها ،أو تأطيرها يف
تخلّ ٍف مفتعل ،ما هو إال انتقال بني
كفّتني عمودهما الزمان وحده.
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عاشت البشرية قدمي ًا يف اختالف واحتراب مستمرين ،وكانت احلياة
غابة يسودها الظلم ،وعنوانها البقاء لــأقــوىّ .أمــا اآلن فقد أصبحت
متداخلة املصالح ومترابطة العالقات؛
ومدن
كونية،
قرية
ٍ
ِ
ٍ
الدول عبارة عن ٍ
بسبب ثورة االتصاالت ،ولكن مع ظهور مواقع التواصل االجتماعي كثرت
منابر الش ّر التي تدعو إلى التطرف والعنصرية والطائفية والعرقية.
لكن هاجس التسامح يبقى األكثر إحلاح ًا ومطلب ًا للبشرية جمعاء،
َّ
فارتفعت األص ــوات الـتــي تـنــادي بالتسامح وال ـســام؛ ألجــل نشر احملبة
والسعادة بني البشرية .وقد أصبح التسامح مطلب ًا ملح ًا يف املجتمعات
املسلمة اليوم؛ بسبب خطابات الكراهية والعنصرية التي ترسلها قوى
الشر ،وتستهدف املجتمعات العربية واإلسالمية األكثر أمن ًا واستقراراً،
مستغلني النزاعات واحلروب التي تشهدها منطقة الشرق األوسط.
تع ّد دولة اإلمارات العربية املتحدة
ومــنــذ قــيــام احتــادهــا يف الثاني من
ديسمبر  ١٩٧١منــوذج ـاً للمجتمع
املسلم الذي يتسم بالتسامح والسالم،
وعلى الرغم من أ ّن املجتمع اإلماراتي
يتجاوز املقيمون فيه الــ 200جنسية
مــن ك ـ ّل بــقــاع األرض فــإنــه استطاع
استيعاب هذا التنوع الثقايف والعرقي
والديني ،بسبب مبادئ وقيم التسامح
واحملــبــة واألخـــــاق احلــمــيــدة التي
غرسها املغفور لــه الشيخ زاي ــد بن
سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه ،وسعى
جاهداً لترسيخ الروابط اإلنسانية بني
مختلف فئات املجتمع ،فالقائد احملب
للتسامح والسالم يجعل مجتمعه أكثر
وئاماً وسعادة ،وكانت هذه مبادئ وقيم

مؤسس الــدولــة رحمه اهلل ،لتصبح
واقعاً ملموساً يف ك ّل بقعة من بقاع
دول ــة اإلم ـ ــارات .فاملجتمعات التي
تتسم بالتسامح تنعم بالسالم ،وتكون
أكثر متانة وتــرابــطـاً ضــد تدخالت
قــوى الشر اخلارجية ،والتي تسعى
إلى تفكيك املجتمعات املسلمة ،فمبدأ
التسامح يتطلب من الناس أن يعيشوا
يف ســام مع من يحملون معتقدات
وقيماً مغايرة ملعتقداتهم وقيمهم،
ويفرض عليهم قبول االخــتــاف ،ما
يؤدي باملجتمع إلى التقدم والنهضة،
والقضاء على عدد كبير من املشكالت
التي تنشأ بني أبنائه ،وبالطبع من
أبرز ثمار التخلّص من هذه املشكالت
األمن والسالم.

التسامح من بني أهم األخالقيات التي
تروض االختالف ،وجتعله رحمة بني
الــنــاس ،بــدل أن يكون مــصــدراً لزرع
الكراهية واألحقاد وتوليد النزاعات.
فــبــقــدر مــا يُــج ـلّــي الــتــســامــح ن ــوازع
اخلــيــر يف نفس طــرف مــا بــقــدر ما
يكبت نــوازع الشر يف الطرف اآلخر،
ملحة
فاحلاجة إلى التسامح ضرورة ّ
لكيال تكون الكراهية بدي ً
ال يف املجتمع
ّ
وخياراً بني الشعوب .ال شك أ ّن مبدأ
التسامح عظيم ،ألننا كلنا أهل خطأ،
ونحتاج كثيراً إلى من يصفح عنّا بدل
أن يحقد علينا فتنشأ بيننا كراهية
وبغضاء تتوارثها األجيال ،فمن قابلنا
بصفح وتسامح نواجهه مبا قابلنا به،
بل حتّى الكراهية ال يجب أن تواجه
بالكراهية ،بل يجب صدها باحللم
والعفو والتسامح ،للح ّد من تطورها
وتفشيها داخل املجتمع ،وهذا إن د ّل
على شــيء ّ
فإنا يــد ّل على شفافية
النزعة اإلنسانية املنبثقة من شخصية
املتسامح ،وحكمة ورزانة عقله ،لذلك
ال ينبغي أن يؤخذ موقفه كضعف أو قلّة
حيلة ،أو ينظر إلى الشخص املتسامح
وكأ ّنه يف موقف إذالل ،بل بالعكس،
موقفه إنساني ينظر له بنظرة تقدير
وإجـ ــال .فالتسامح أنــفــة ،واألنــفــة
تتغلّب على الته ّور ،الذي قد ينبثق من
سوء فهم يسير إذا لم يُقابل بحكمة
وتــســامــح ،ســوء فهم يكبر ويتضخم
ويشحن النفوس بالكراهية والبغضاء
إلى أن يصل إلى قطيعة وعــداوة بني
طرفني ،األصلح بينهما واألفيد لهما
التعاون والتفاهم ،لهذا ينبغي أن ندرك
ماهية التسامح ونتعامل به كأفراد
تــكـ ّون املجتمع الــواحــد ،ليسود فيه
اخلير والعدل واملساواة ،وكمجتمعات
أيضاً ،ليع ّم السالم واألمــن بني دول
العالم على اختالف أجناسها ولغاتها
ومعتقداتها وعاداتها ،فبالرغم من كل
هــذا التنوع واالخــتــاف الــذي يظهر
جلياً يف اجلنس البشري نالحظ أ ّن ك ّل
املجتمعات تتفق على ضرورة ترسيخ
مفهوم التسامح ونشره بني الناس،
وذلــك بتعليمهم احلــقــوق واحلــريــات
التي يتشاركون فيها ،لكي يحترموها
ويعزموا على حماية حقوق وحريات

نهج اإلمارات ..تعزيز فلسفةالتسامح ووقاية الشباب من
التعصب والتط ّرف
ّ
 التسامح يشكّل أرضية للحوار بنيالديانات وحاجزا ً قوياً ض ّد العنرصية
 االرتقاء باألفكار والسلوكياتيحقّق التعايش املشرتك والتعاون
الحضاري
األفراد اآلخرين .ولنا يف دولة اإلمارات
خير مثال ،فقد أصدر صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة حفظه اهلل مرسوماً سنة 2015
بشأن مكافحة التمييز والكراهية.
الــتــطــرف آف ــة اجــتــمــاعــيــة وفــكــريــة
وأخــاقــيــة تشير إلــى اخلـــروج على
القيم واألفكار والسلوكيات اإليجابية
يف مجتمع معني ،وباملقابل تبني قيماً
ومعايير سلبية ،وقد يتح ّول تبني هذه
القيم واملعايير املختلفة والدخيلة على
املجتمع من مجرد أفكار إلــى أفعال
ظاهرية قد يصل الــدفــاع عنها إلى
اللجوء إلــى العنف ،بغرض إحــداث
تغيير يف املجتمع وفرض املبادئ التي
يؤمن بها الفكر املتط ّرف بق ّوة على
اآلخرين ،وقد تتفاقم املسألة لدرجة
اللجوء لإلرهاب.
الــتــطــرف ينشأ وتــنــبــت جــــذوره يف
املجتمعات التي تنعدم فيها ك ّل أنواع
الــتــســامــح ،حــيــث يستم ّد قــوتــه من
نوعية األفــكــار السلبية ،ومــا يقترن
بذلك مــن إقــصــاء اآلخــر وتهميشه،
واملتطرف يكون على استعداد دائم
ملواجهة االختالف يف املعتقد أو الرأي
بالعنف ،ويسعى دائماً إلى فرض هذا
املعتقد بــالــقـ ّوة على اآلخــريــن .وقد
يأخذ التطرف أشكاالً متع ّددة ،نذكر
منها التطرف الديني وال ــذي يعني
اخلــروج على املسلك املعتدل يف فهم
الدين ويف العمل به ،والتط ّرف الفكري

والذي يتمثل يف اخلروج على القواعد
الفكرية والثقافية املعتدلة التي تسود
املجتمع يف أي جــانــب مــن جــوانــب
احلياة.
لذلك أصبحت عملية التعاطي مع
هــذه املعضلة االجتماعية العاملية
ملحة ،حيث ال يجب االقتصار
ضرورة ّ
فقط على اجلهود األمنية املبذولة من
الدول للح ّد من خطورتها وانتشارها،
بل أصبح من الضروري نشر وتعزيز
قيم التسامح بني كافة شرائح وفئات
املجتمع يف جميع النواحي .فالتسامح
ال يترك وسط املجتمعات مكاناً للغلو
والــتــط ـ ّرف ،إضــافــة إلــى أنــه يجنّب
أفرادها مخاطر االنــزالق يف مسالك
اجلهل واالنغالق والتبعية ،ويبعدهم
عن مهاوي التط ّرف ،ليس فقط داخل
املجتمع الــواحــد ،بل حتّى يف عالقة
املجتمعات مــع بعضها بعضاً على
اختالفها وتن ّوعها اللغوي والثقايف
والديني ،فالتضامن بني الشعوب قوة
ومنعة تصون احلقوق واحلريات من
أي خرق محتمل.
ودولة اإلمارات العربية املتحدة تضرب
لنا مــثـ ً
ا جلياً للمجتمع املتسامح
الرافض لكافة أشكال التط ّرف ،حيث
فطنت خلطورة هذه اآلفة منذ سنوات،
فعملت على إنــشــاء مــراكــز حملاربة
التط ّرف ،نذكر منها املعهد الدولي
للتسامح ،ومــركــز «هــدايــة» ملكافحة
التط ّرف العنيف ،ومركز صواب.

الــتــســامــح يــح ـ ّقــق أرض ــي ــة لــلــحــوار
والتفاهم بــن الــديــانــات والثقافات
املختلفة ،ويسعى لتحقيق االستقرار
واألمن االجتماعي وحتّى االقتصادي،
فــهــو يــشـ ّكــل حــاجــزاً قــوي ـاً ضــ ّد كـ ّل
نزعات العنصرية والتمييز والتفرقة،
أل ّن ــه يــامــس املجتمع بكل أطيافه
الدينية .لذا بات واضحاً أ ّن التسامح
الديني مطلب إنساني جليل ،اقتضته
الفطرة اإلنسانية ،واستوجبته النشأة
االجتماعية ،حيث دعت إليه األديان
كافة ،بصرف النظر عن اإلشكاالت
التي تتص ّدر الــوضــع الــراهــن ،فهي
ليست يف األديــان نفسهاّ ،
وإنــا هي
نــتــاج عــقــم إدراك بــعــض القائمني
عليها ،فــإ ّن ما يجب تسليط الضوء
عليه هو أ ّن أهمية التسامح الديني
تتم ّثل يف كونه يعزّز القيم الوسطية،
ويــضــع أس ــســاً رش ــي ــدة لــاخــتــاف
والــتــنـ ّوع ،ويحترم مــا مي ّيز األف ــراد،
ويــق ـ ّدر مــا يتم ّيز بــه كــ ّل شعب من
مكونات ثقافية مت ّثل هويته ومصدر
اع ــت ــزازه .ومــنــه فالتسامح الديني
يستوجب االحترام املتبادل ،ويستلزم
التقدير املشترك ،ويــفــرض التخلّي
عن األساليب اإلقصائية ،ويدعو إلى
االرتقاء باألفكار والسلوكيات وتنقيتها،
مبا يحقّق التعايش املشترك ،والتعاون
احلــضــاري والــثــقــايف املــتــبــادل ،وهو
بذلك يجعل املجتمع أرضـ ـاً خصبة
ل ــزرع األخــاقــيــات احلميدة والقيم
اإلنــســانــيــة ،مــن خ ــال نــشــر ثقافة
التسامح بــن أف ــراد املجتمع ،التي
تكسب الشخص خصوصاً الناشئة
م ــه ــارات احلــيــاة الــتــي مت ّكنهم من
العيش معاً يف سالم ووئام ،وتكسبهم
مهارات حياتية متكنهم أيضاً من نبذ
العنف حال اخلالفات ورفض التسلّط
واالنفراد بالرأي وفرضه على اآلخر.
وهذا نهج دولة اإلمارات ،ويتضح ذلك
من خالل البرنامج الوطني للتسامح
والذي يعمل على مجموعة من احملاور
واألهــداف من بينها «تعزيز التسامح
التعصب
لدى الشباب ووقايتهم من
ّ
والتط ّرف».
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المشتركات اإلنسانية
تقسيمنا وفقاً ملعتقداتنا وألواننا
يفتقر إىل املنطق واملوضوعية
وينسف الكرامة اإلنسانية
«األعراق البرشية» مصطلح خطأ
علمياً وهو نتيجة تراكامت تاريخية
وزمنية ورصاعات دينية

التقوى العالمية
واإلنسانية معيار
التفاضل بين الناس
وأساس الرخاء والسالم
والسعادة

عمران محمد
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ما بالنا بتأويل االختالف إذاً؟ ِول َم علينا نحت مصطلحات ومفاهيم
ح ــول أعــراقـنــا ومعتقداتنا وثـقــافــاتـنــا ،بينما الـعـلــم نفسه يفيدنا بــأنّ
مصطلح «األعــراق البشرية» خطأ علمي ًا ،أو على األقل أنّه ليس دقيق ًا؛
ألنّ البشر جميعهم من أصل واحد؛ كمخلوقات آدمية ،وأنّ لفظ «ثقايف»
وهوياتنا ،كما اتخذنا صنوه أو
اتخذناه فيما بيننا؛ لتحديد أجناسنا ُ
مبقابله «اآلخر» سبب ًا للتفريق فيما بيننا والنظر بشك وريبة إلى دخائل
ونوايا بعضنا البعض؟
أنــا أرف ــض هــذا املصطلح ،أرف ــض متــامـ ًا بــأن نـكـ ّون فيما بيننا أنــواعـ ًا
وأجناس ًا ،احترام ًا للعلم واإلنسانية ،كما أرفض بأن يقال إن هناك (نحن)
و(آخــر) ،وأن يتم متييزنا وتقسيمنا وفق ًا ملعتقداتنا ،أو ألواننا ،أو حتّى
ألوان رباط األحذية التي نفضلها ،كلّ هذا الكالم بالنسبة لي ،يبدو باهت ًا
وغائم ًا ،ويفتقر إلى املنطق واملوضوعية ،بل والكرامة.

يف تــقــديــري أن ه ــذا املصطلح،
ما هو إال نتيجة تراكمات تاريخية
وزمنية ،قــد تكون ابــتــدأت وتيـرتها
تتصاعد ،مذ زمن احلروب الصليبية،
عندما ظن أصحاب ك ّل ديــن ،بأ ّنهم
مكلّفون بخالص أرواح األمم األخرى،
وكــان كــل حــزب مبــا لديهم فرحون،
وك ــان زم ــان إمــبـــــراطــوريــات ال دول
تنسجم فيما بينها بعالئق دبلوماسية
واتــفــاقــات دول ــي ــة ،وتنصهر بينهم
بوائق الكراهية لتتحول إلى تعاونات
دولية مشتركة ،واتفاقيات اقتصادية
وسياسية وحــدوديــة ،ويصبح املعيار
الوحيد لتفاضل الناس فيما بينهم،
هو التقوى.
وأنا هنا ال أستخدم كلمة (التقوى)
باملعنى الديني املــتــعــارف عليه بني
الناس ،بل أمطها وأمدها لتحتوي يف
بذرتها على جنني شامل لك ّل ما هو
إنساني ونافع للبشر ،فتقواك الدينية
التي تفتخر بها على من هو غيرك،
ينبغي أن حتمل يف معادلتها سالماً
ورخ ــاء وســعــادة للبشر فيما حتمل،
وال تظنن السيف املصلت على األمم
األخــرى ،أو تهديدك الدائم بالبغي
والــســبــي ،هــو مــن الــتــقــوى العاملية
واإلنــســانــيــة يف ش ــيء ،على نظرتك
اجلــديــدة للتقوى ،أن حتمل عمقاً
وجــوديـاً أكبر ،وإعــمــاراً وبناء للعالم
وإلخوتك من بني البشر ،مبا متلكه
من مواهب وقدرات ،وعطايا وسجايا،

ولم يعد تسامحك معهم منّة وفض ً
ال
مــنــك عليهم ،فــض ـ ً
ا عــن أن يكون
اختياراً أو طريقاً شئت اتخاذه طواعية
ال إجباراً ،فالتسامح اآلن فرض عني
عليك ،أل ّنه من قيم اإلنسان ،وأل ّنه من
مرتكزات الزمن الذي تعايشه ،والقرن
اجلــديــد الـــذي وجل ــت إلــيــه بكامل
عدتك من اختراعات وإلكترونيات
وأدويــة غيرك ،فهم يف تقواهم اآلن
وحــالــيـاً ،يتفوقون عليك ،وميــتــازون
عنك بفائدتهم ونشاطهم وأبحاثهم،
وبالتالي ،اســتــعــاؤك عليهم ببضع
شعائر وطقوس ورثتها عن والديك،
لن يحقق لك أو لهم مرامي األفضلية،
والدين اآلن وقبل ك ّل شيء وأكثر عن
ذي قبل ،هو املعاملة ،لست مولوداً
ببطاقة يانصيب رابحة مدون عليها:
(أن ــت دون الــطــوائــف األخـ ــرى ،من
أصحاب اجلـ ّنــة ،مخلد فيها أبــداً)،
ال يــعــيــبــك أن تــعــتــرف بنقائصك،
طاملا هدفك هو إصالحها وتعديلها،
لتتوافق مــع املعايير احلــديــثــة ،ولن
يــهـ ّمــك أن يــشــار إلــيــك بــالــبــنــان أو
بالزندقة ،من ض ّيقي األفــق ،وممن
لم تسع نفسياتهم ،كلمة اإلنسانية
مبفهومها احلقيقي والواسع.
جــزء من هوية وكينونة (اآلخــر)،
يــرجــع إلــى نــظــرة شوفينية وضيقة
ومتعصبة ،مفرزة تاريخياً وثقافياً من
ينس البعض
املاضي كما أسلفت ،لم َ
آثار االستعمار بعد ،ويعيشون حقبة

ما بعد الكولونالية ،وكأ ّنهم اليزالون يف
صفوف مقاومة العدو الغاشم ،البعض
يعود باالتهام إلى جرائم الهنود احلمر،
وآخرون يرجعون بالزمن إلى القنبلة
الذرية ،وثالث قد يعود حتّى إلى طغاة
اإلمبراطورية الرومانية ،وينسى أ ّن
الناس غير الناس ،وأ ّن دينه هو نفسه،
ال يؤاخذ أناساً بجريرة أناس آخرين،
وأ ّن ك ّل نفس مبا كسبت رهينة ،وال
تزر وازرة وزر أخرى ،لكن هذا الراجع
بالزمن ،ينسى ،أو يتناسى ،ويحاول
دائــمـاً أمــام نفسه والبشر ،الظهور
مبظهر الضحية ،ليبدو (اآلخ ــرون)
يف نــظــره وحــوش ـاً كــاســرة ،ويــحــاول
نقل هذه النظرة عبثاً وبطرق شتّى،
ملن حوله ،لتبـرئة نفسيته مما يحيق
بها من سوداوية مظلمة ،وروح ترفض
مــ ّد أواصـ ــر الــتــعــاون والــســعــادة مع
اآلخــريــن ،يرفض التكامل ،ويحيي
االنشقاق وتعاظم اخل ــاف ،بتحية
عسكرية من قدمه ،وهذا ديدنه حتى
بــن بني قــومــه ،الــذيــن قسمهم إلى
يكب من يشاء منها يف
طوائف وفرقّ ،
نار جهنم ،ويحتفظ مبفتاح الفردوس
ملن يرضى هو عنهم ،فما بالك بأمم
وأقــوام آخرين ،ال ميتّون إليه بصلة،
إنه حتى ال يكلّف نفسه مؤونة التعرف
إليهم ،أو التواصل معهم واالستـزادة
من علمه بعاداتهم وآدابهم ومجموع
ثقافاتهم.
وليت شعري ،أيــن نحن من كالم
إمــام األزهــر األسبق محمود شلتوت
رحمه اهلل ،ولم ال يعمم كالمه ويو ّثق
ويــد ّرس ضمن منظومتنا التعليمية،
وبداخل مناهج تدريسنا؟ يقول الشيخ
الفاضل يف كتابه (اإلس ــام عقيدة
وشــريــعــة) نــصـاً مــا يــلــي( :وم ــن هنا
كانت الشعوب النائية التي لم تصل
إليها عقيدة اإلسالم ،أو وصلت إليها
بــصــورة سيئة منفرة ،أو لــم يفقهوا
حجته مع اجتهادهم يف بحثها ،مبنجاة
من العقاب األخــروي للكافرين ،وال
يطلق عليهم اسم الكفر).
وهـ ــذا م ــا أطــلــق أنـــا عــلــيــه اســم
(التقسيم الثالثي) للناس ،ال (التقسيم
الثنائي) والذي يكب ما يقرب من ستة
مليارات من البشر على وجوههم يف

نار جهنم خالدين فيها ،ليكون مليارا
إنسان فقط مبنجاة من العذاب األليم
األبدي ،التقسيم الثالثي والذي يليق
بــرب سبقت رحمته غضبه ،وينـزه
اهلل – سبحانه وتعالى – عن البطش
بالبشر ،ملجرد استيطانهم أراضــي
لــم توفق إلــى ديــن معني ،أو عقيدة
محددة ،رب العاملني ،ال رب إفريقيا
وآســيــا وأمم البلقان املسلمة ،رب
اجلميع.
فمن أين لك يا من نصبت نفسك
حاكماً على قلوب الناس ومصائرهم،
أ ّنــك األفــضــل ،وأ ّن ــك األكثـر تقوى،
واألش ـ ّد حرصاً على مصلحة العالم
بأسره ،ور ّبك يقول يف محكم آياته يف
معرض احلديث عن اختالف البشر:
«ولذلك خلقهم» ،تدبر ،تدبر وارعوِ
عــن طيشك وغــلــوائــك يف تصنيف
البشر ،يقول اهلل إنه خلقهم مختلفني،
وإن هذا عماد األمر ومالكه كلّه ،من
أين لك تصنيف البشر إلى (مسلم)
و (كافر) فحسب ،مستنداً إلى فهمك
القاصر واحمل ــدود لدينك ،مفض ً
ال
االنزواء وحدك واالنعزال عن إخوانك
البشر ،بــل وفــارض ـاً رؤيــتــك عليهم،
رب العزة نفسه بثّ االختالف
بينما ّ
ً
والتنوع يف أرجاء العالم ،طالبا منك
التعارف ال التعارض ،يقول محمود
شلتوت مجدداً يف نص آخر يف نفس
الكتاب( :واإلســام ال يرى أ ّن مجرد
املــخــالــفــة يف الــديــن ،تبيح الــعــداوة
والبغضاء ،ومتنع املساملة والتعاون
على شؤون احلياة العامة ،فض ً
ال عن
أن تبيح القتال ألجل تلك املخالفة).
فأين أنت من هذا الكالم كلّه؟ قد
يقول البعض ،إن هذه النظرة القاصرة،
والبضاعة البائرة ،كاسدة بني قومنا،
وإن هذه األفكار ال جتد لها موئ ً
ال أو
موطئ قــدم ،إال بني القلّة ممن ش ّذ
وانحرف ،واتخذ من املقاطعة مع بقية
البشر سبي ً
ال ،وأنــا أقــول :من واقع
خبرتي يف مجال عملي – أي التدريس
 واخــتــاطــي مــع فــئــات ونــوعــيــاتمختلفة من البشر ،ومما أراه وأسمعه
ممــن حــولــي مــن قصص وحــكــايــات،
وما يصادفني يف الشبكة العنكبوتية
من مهاترات ومخاتالت ،أرى الكثير

رجال دين وشيوخ
االستعالء بالشعائر
والطقوس املتوارثة فقه وأرباب ملل
ساهموا يف نرش
ال يحقق مرامي
بذرة العنرصية
األفضلية والتفوق
وتأطريها
يف القرن الجديد
من خطل الرأي ،الذي قد ال يصنف
انحرافاً بح ّد ذاته ،وال يس ّمى شذوذاّ
أو كراهية تا ّمة ،ولكنه يحمل البذرة،
بذرة العنصرية ،بذرة املقت والتفريق،
بذرة األفكار السائدة ،والتي ساهم يف
نشرها ووضعها وتأصيلها وتأطيرها،
رجــــال ديـ ــن وش ــي ــوخ فــقــه وأحــبــار
وأربــاب ملل وعقائد ،ترسل كلماتهم
وآراؤه ــم ،كرجال ثقات بني الناس،
يأنسون بحديثهم ،ويصدقونهم يف
ك ّل ما يزرعونه من حنظل ويحصده
غيرهم آالم ـ ـاً ودمـــــاراً ،ه ــذا الكره
السائد ،والذي قد ال يؤ ّثر يف من هو
منشغل مبعاشه ولقمة يومه ،لكنه عند
األزمــات ،ينفجر يف من حوله ،ويش ّع
يف أعني غيره ،لهيباً يعمي عن رؤية
احلــقّ  ،ويحول اجلرمية إلى عقيدة،
يراها الضال املض ّل من ثوابت دينه

التي ال يرضى بها بدالً ،وال يبغي عنها
حوالً ،حتى ال يكون األمر متييعاً للدين
على ح ّد قوله.
لــنــعــد إلـ ــى إنــســانــيــتــنــا ،ولــنــضــع
مصطلح (اآلخــر) جانباً ،فما هو إال
من بنات أفكارنا ،وبإمكاننا وأده يف
هــوة سحيقة وإيجابية من عواطفنا
ومشاعرنا املشتركة ،لننظر إلى األ ّم
الــتــي ترجتف ألجــل ح ّمى وليدها،
نظرة واحــدة ،وال نشفق عليها وفقاً
للون بشرتها أو معتقدها ،لنخلّص
أنــفــســنــا م ــن عــقــد ال ــت ــاري ــخ ،ومــن
صــيــرورات الزمن ،ولنجعل أحالمنا
وآمــالــنــا كلّها متداخلة ومتضافرة،
ألجل سعادة البشر وإعمار العالم.
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المشتركات اإلنسانية
تزخر الكتب السماو َّية بالدعوات إلى التسامح ،ويكاد ذلك يكون أبرز
سماتها ونقاطها اجلامعة .واحلاجة إلى التعايش تــزداد يف املجتمعات
تناسبي ،محاوالت
املتعددة؛ كمجتمعاتنا العرب َّية ،وتزداد باملقابل ،وبشكل
ّ
ّ
ضرب هذا التعايش وإسقاطه.
ما يبعث على األسى أنَّ البشر َّية ،بعد أن وجدت نفسها قاب قوسني
أو أدنــى من حتقيق حلم التعايش الكامل بني أتباع الديانات املختلفة،
تعود يف رحلة عكس َّية عبر الزمن إلــى مرحلة البحث عن حـ ّـد أدنــى من
تفاهم – يكاد يصبح مستحي ًال – بني الفرق اإلسالم َّية نفسها ،يف ظلّ
العامة؛ بفضل
ارتـفــاع أسهم أهــل التعصب والغل ّو ،وتنامي تأثيرهم يف
َّ
شعبوي يدغدغ الغرائز.
خطاب
ّ

اإلنسانية معيار التفاضل بين الناس
وأساس الرخاء والسالم والسعادة
تقسيمنا وفقاً ملعتقداتنا وألواننا يفتقر إىل املنطق
واملوضوعية وينسف الكرامة اإلنسانية
األعراق البرشية مصطلح خاطئ
علمياً وهو نتيجة تراكامت زمنية
ورصاعات دينية

ألفة يوسف
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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لــيــس الــفــكــر املــتــط ـ ّرف وال ـ ـ ّرؤى
املنغلقة حكراً على ثقافة دون أخرى،
وليس سمة للمنتمني إلى دين دون
سواهّ .
وإنا شهد البشر عبر التّاريخ
مجموعات وحــركــات مــن مشارب
وانــتــمــاءات مــتــع ـ ّددة اخــتــارت نهج
االنغالق.
واحلـــــقّ أ ّن أغــلــب ال ـ ـ ّدراسـ ــات
جتنح إلــى معاجلة ال ـ ّرؤى املتط ّرفة
معاجلة إجرائ ّية من خالل مقاومتها
والتص ّدي لها عمل ّياً .لكن نــادراً ما
يكون التّساؤل عن خلف ّيات الفكر
املتط ّرف وأسبابه وكيف ّية تش ّكله.
يبي بعض
هذا املقال يحاول أن ّ
آلــيــات االن ــغ ــاق ل ــدى املــتــطـ ّرفــن
املسلمني من جهة ،وتقابل رؤاهم مع
جوهر اإلسالم من جهة أخرى.
أنا (نحن) األفضل:
أ ّول عامل يساهم يف استعداد

ّ
الشخص أو اجلماعة للتّط ّرف هو
تنشئته على أساس أ ّن دينه أو ثقافته
هي األفضل .وهذا ما جند له صدى
إلى اليوم يف بعض املناهج التّعليم ّية
يف البلدان املسلمة حيث يعلَّم ّ
الطفل
منذ نعومة أظــفــاره أ ّنــه مسلم وأ ّن
اآلخرين جميعهم كفّار ،ومن ث ّم يخبَر
أ ّنــه هو ومــن على عقيدته سيدخل
اجلـ ّنــة قطعا ،وأ ّن ك ـ ّل مــن يخالفه
املعتقد سيكون بالضرورة من أهل
النّار.
هذا التّم ّثل يجعل املتط ّرف متّسما
بصفة الــغــرور ،وهــي صفة متقابلة
م ــع جــوهــر اإلسـ ـ ــام .إ ّن الــغــرور
مــن خصائص ّ
الشيطان« :يـعــدهــم
ومينّيهم ومــا يعدهم الـ ّـشـيـطــان إ ّال
غ ـ ــرورا» (الـ ّنــســاء .)120 ،4والغرور
مرفوض يف عالقة املرء بسواه« :وال
متش يف األرض مرحا إنّك لن تخرق
األرض ول ـ ــن ت ـب ـلــغ اجلـ ـب ــال ط ــوال»

(اإلسراء ،)37 ،17فض ً
ال عن أن يكون
غروراً إزاء اهلل تعالى.
صحيح أ ّن على املرء أن يبذل جهده
لنيل رضا اهلل ،ولكنّه يف هذا اجلهد
املــتــواصــل يــظـ ّل يف مــوضــع ال ـ ّراجــي
هلل تعالىّ ،
الطامع يف آفــاق رحمته
الواسعة ،ال يف موضع املتأ ّكد الواثق
بأنه على صواب.
الحكم عىل الغري:
ً
ً
لئـن كان الغرور حكما إيجابيا من
بتوهم أ ّنــهــا على طريق
املــرء لــذاتــه ّ
ـصــواب ض ــرورة ،فــإ ّن احلكم على
الـ ّ
سلبي مــن الغير.
موقف
ـو
ـ
ه
اآلخــر
ّ
ومن هنا ميكن أن نقول إن احلكم على
اآلخر هو الوجه اآلخر للغرور .وجند
بعض املسلمني يعتبرون أ ّن ك ّــل من
خرج على مت ّثلهم لل ّدين كافر ،بل إ ّن
منهم من يستسهل تكفير سواه لفظاً
وفكراً وتعبيراً ومت ّث ً
ال .وينسى هؤالء
أمراً ها ّماً ،وهو أ ّن احلكم على اآلخر
رمزي من املتد ّين
ليس سوى انتصاب
ّ
املتط ّرف يف موضع اهلل تعالى ا ّلذي ال
حاكم ســواه .إ ّن هذا احلكم هو وجه
من وجوه ّ
ّفسي ا ّلذي ال يعي
الشرك الن ّ
به املتط ّرف ،ذلك أ ّن اهلل وحده عليم
مبن ض ّل ومن اهتدى .أال يقول تعالى
يف كتابه احلكيم« :إنّ ر ّبك هو أعلم من
يضلّ عن سبيله وهو أعلم باملهتدين»
(األنعام)117 ،6
نفي االختالف:
منطقي أن تتلو مرحلة الــغــرور
ّ
السعي
مرحلة
اآلخــر
على
واحلــكــم
ّ
الضا ّل الذي
إلى تغيير اآلخر .فهذا ّ
ال يشبهني ال ميكن أن يستم ّر على
وعلي أنا ،بصفتي األفضل،
ضالله.
ّ
أن أبــذل قصارى جهدي يف إقناعه
بصواب وجهة نظري ال بلني احلوار
أو بحلو الكالم مبا هو أصل التّبادل
الفكري بني ال ـ ّنــاسّ ،
وإن ــا بالغلظة
ّ
والعنف اللّذين قد يبلغان أحياناً حدود
القتل يف حــال عــدم «جنـــاح» مه ّمة
اإلقناع.
الطريف أ ّن من يسيـر على هذا
النّهج ال ميكن أن يخطر بباله أ ّنه بفعله
هذا يعارض إرادة اهلل تعالى يف الكون.

يتوهم
وكيف ميكن أن يتص ّور ذلك وهو ّ
أ ّنه ينشر دين اهلل تعالى ويعاقب من ال
يأمتر بأوامره أو من ال يؤمن به؟
إ ّن اهلل تعالى على ك ّل شيء قدير،
وهو ع ّز وج ّل ا ّلذي ق ّرر أن يكون الكون
واملسيحي
مختلفاً متن ّوعاً فيه املسلم
ّ
والهندوسي
ّاوي
واليهودي والبوذي والت ّ
ّ
ّ
وال ّ
ديني واملتسائل ،إلخ .ألم يقل اهلل
ال ّ
تعالى« :ولـ ــو ش ــاء رب ــك آلم ــن م ــن يف
األرض كلّهم جميعا أفأنت تكره النّاس
ح ـ ّتــى ي ـكــونــوا مــؤم ـنــن؟» (يــونــس،10
 ،)99وألم يقل تعالى« :ولــو شاء ر ّبك
جلـعــل ال ـ ّنــاس ّأم ــة واح ــدة واليــزالــون
مختلفني» (هود.)118 ،11
وجدير بالتّذكير أ ّن أحد األحاديث
القدس ّية يعرض صورة املتط ّرف كما
نــراهــا الــيــوم .وهــو حديث يستدعي
النّظر والتّد ّبر والتّفكير .يقول احلديث
إ ّن ــه ك ــان رج ــان مــن بــنــي إســرائــيــل
مــتــواخــيــن أحــدهــمــا يــذنــب واآلخ ــر
مجتهد يف الــعــبــادة ،فــكــان الي ــزال
املجتهد يرى اآلخر على ال ّذنب فيقول:
أقصر .فوجده يوماً على ال ّذنب فقال
له :أقصر فقال :خلّني ور ّبــي ،أبعثت
علي رقيباً؟ فقال« :واهلل ال يغفر اهلل
ّ
لك أو ال يدخلك اهلل اجلنّة» .فقبض
رب العاملني.
أرواحهما فاجتمعا عند ّ
فقال لهذا املجتهد« :كنت بي عاملا
أو كنت على مــا يف يــدي قـ ــادرا؟»،
وقال للمذنب« :اذهــب فادخل اجلنّة
برحمتي» .وقــال لآلخر« :اذهــبــوا به
إلى النّار».
يجسم كــ ّل ما
إ ّن ه ــذا احلــديــث
ّ
أسلفناه .ذلك أ ّن أحد ال ّرجلني يتّصف
بالغرور وباحلكم على اآلخر وبنشدان
ولكن ذاك كلّه لم ينتج رضا من
تغييرهّ .
اهلل تعالى بل غضبا ،وذاك كلّه لم ينتج
ريح اجلنّة بل عذاب النّار .وإ ّننا نذهب
إلــى أ ّن هــذا احلــديــث صــورة رمز ّية
تؤ ّكد أ ّن ّ
الطريق إلى رضا اهلل تعالى
ال ميكن أن تكون مــن خــال احلكم
على اآلخرين أو بيان تقصيرهم يف
أدنى األحوال وتكفيرهم يف أقصاها.
ـســم مشهد ّياً
إ ّن ه ــذا احلــديــث يــجـ ّ
حال من يخطئ من حيث يتص ّور أ ّنه
والوعي بهذه املفارقة ها ّم جداً
يصلح،
ُ
إذ يجعلنا ننتقل من عبادة األنــا إلى

االستعالء بالشعائر والطقوس املتوارثة ال
يحقق األفضلية والتفوق يف القرن الجديد
عبادة اهلل تعالى .بهذا الوعي ،نتح ّول
مــن« :أفــرأيــت مــن ا ّتـخــذ إلـهــه ه ــواه؟»
(اجلاثية )23 ،45إلى «وما تشاؤون إ ّال
رب العاملني» (التّكوير،81
أن يشاء اهلل ّ
.)29
عصـي علينا،
املختلف
ـر
ـ
اآلخ
ن
إّ
ّ
وال يعني هــذا أال نــحــاوره أو نتبادل
معه الــ ّرؤى واملــواقــف ،فهذا التّبادل
هو جوهر احلياة وأساسها .ولك ْن ،أَ ْن
عصي علينا
نتذ ّكر أ ّن اآلخر املختلف
ّ
ً
هو أن نتذ ّكر أ ّن يف اآلخر موضعا ال
ميكننا ،نحن البشر ،النّفاذ إليهّ ،
وإنا
هو موضع متـروك هلل تعالى وحده
يهدي من يشاء ويض ّل من يشاء ،فيقوم
ك ّل منّا بــدوره يف هذه احلياة ال ّدنيا
متواضعاً راجــيـاً رحمة اهلل وداعــيـاً
بالهداية للنّاس جميعهم مبن فيهم
نفسه.
ّ
إ ّن التّغيير الوحيد ال ــذي ميكننا
ّ
الشروع فيه يف صبر وسالم هو تغيير
ّ
أنفسنا .يقول غاندي« :كن التّغيير الذي
تريد أن تراه يف العالم» .وتغيير النّفس

يستدعي انفتاحاً هو يف تقابل تا ّم مع
عناصر االنغالق .فإذا كان املنغلق يرى
نفسه األفضل أي أن األفضل ّية حاصلة
الساعي إلى
بالنّسبة إليه ،فإ ّن املنفتح ّ
تغيير نفسه يرى ذاتــه حدثاً متح ّوالً
نــحــو األف ــض ــل ،فــاألفــضــل ـ ّيــة عــنــده
ليست حاصلة ولكنّها هدف منشود.
وإذا كان املنغلق يحكم على الغير من
منظور معتقداته ورؤاه ّ
الشخص ّية ،فإ ّن
املنفتح يقبل ضعفه وأخطاءه ويتأ ّملها
ساعياً إلى جتاوزها .وإذا كان املنغلق
ينفي االخــتــاف احلــاصــل فع ً
ال أي
البديهي فــإ ّن املنفتح يقبل
أنــه ينفي
ّ
هذا االختالف بصفته جوهر احلياة
ونسغها.
إ ّن تغيير النّفس ليس أمــراً ه ّيناً،
وهــو سبيل عميق إلــى تغيير الكون
بعيداً عن الغرور والتّط ّرف واالنغالق.
أال يؤ ّكد اهلل تعالى« :إنّ اهلل ال يغ ّير
مــا بـقــوم حـ ّتــى يـغـ ّيــروا مــا بأنفسهم»
(ال ّرعد)11 ،13؟
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المشتركات اإلنسانية
كلّ قصيدة ممهورة بعبق اإلنسانية ومخضبة بأرجوان اخلالص هي
قصيدة خالدة ،نسافر من خاللها إلى كلّ األزمــان ،ونتوارثها دهــر ًا بعد
دهر ،وكلّ قصيدة مسكونة بروح الفلسفة ومشدودة بأوتاد العبقرية ،هي
قصيدة مكتملة نقرأ فيها سورة احلياة ،ونحقق عبرها ذواتنا ،وكلّ قصيدة
مشبعة برحيق الكينونة ومحلقة بفضاءات الوجود ،هي قصيدة متواصلة
جندد من خاللها هويتنا احلضارية ونصون بها تراثنا وتاريخنا.
ّ
ال نريد للقصائد أن تنتهي ،ال بــل نريد لها أن تــواصــل رفــد النفس
بشذا احملبة والــوئــام واحلـنــن ،كما كانت تع ّبر عن قيم ومـبــادئ وشموخ
وأمجاد املاضي ،وتوثق حلياة العرب األصيلة والنبيلة واملليئة بالشجاعة
والـعـنـفــوان وال ـك ــرم ،نــريــد لـهــا ال ـيــوم أن تــواجــه الـقـبــاحــة بــاجلـمــال ،وأن
تضمد اجلراح بالعطف واحلنو ،وأن تضيء
تتصدى للعنف بالرفق ،وأن
ّ
ّ
شمعة يف نفق الظالم؛ ألنّ الشاعر حينما يكتب أروع املعاني واملفردات،
يطلق صرخة مدوية يف وجه البشاعة والبؤس واجلهل ،ويح ّرك املشاعر
امليتة الرازحة حتت نير املظلوميات التاريخية واحلضارية .وكلّما أرخت
القصائد ظلّها على املجتمع ،تفتّحت براعم احملبة والتسامح والرأفة،
ويبست أشواك الكراهية والعصبية والرذيلة.

الشعر قادر على
تغيير العالم والتاريخ
وأنسنة اإلنسان

محمد غربيس
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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يجسد الشعر أحالمنا عن السالم
والعدالة ،وينقل لنا صورا ً جميلة
عن ازدهار األوطان واالرتقاء بقيمة
اإلنسان
جد أمري الشعراء األخالق يف كثري
م ّ
من روائع قصائده كرضورة وسبيل
مشرتك بني اإلنسانية
م ــن هن ــا حتضرن ــي وقف ــات العـ ـ ّز
ملبدعــن وشــعراء ســخّ روا أقالمهــم يف
الدف ــاع ع ــن قضاي ــا التح ـ ّرر والتنوي ــر
وضحـــوا بأنفســـهم مـــن
والنهضـــة،
ّ
أجــل كلمــة احلــقّ والعدالــة واملســاواة،
مـــن بينهـــم الشـــاعر واألديـــب
الفرنســي الكبيــر فولتيــر الــذي أطلــق
رســالته الشــهيرة يف التســامح ،فكانت
صرخـــة جريئـــة يف وجـــه التعصـــب
الدينـــي ومنطـــق محاكـــم التفتيـــش،
حيــث وقــف مدافعـاً عــن قيــم التنويــر
وحري ــة االعتق ــاد ،وتكري ــس التس ــامح
الدين ــي وقب ــول اآلخ ــر ،ومم ــا ق ــال يف
هــذه الرســالة « :كــن شــديد التســامح
مــع مــن خالفــك الــرأي ،فــإن لــم يكــن
رأيـــه ك ّل الصـــواب فـــا تكـــن أنـــت
كل اخلط ــأ بتش ــبثك برأي ــك» .وي ــرى
فولتيـــر أ ّن احلـــق يف التعصـــب حـــقّ
عبث ــي وهمج ــي ،وأنن ــا أفنين ــا بعضن ــا

بعضـــاً مـــن أجـــل مقاطـــع يف هـــذا
النــص أو ذاك .ودعــا يف رســالته إلــى
تعليــم الفلســفة بالنظــر إليهــا شــقيقة
الديـــن ،وهـــي مـــن نزعـــت الســـاح
م ــن أي ــدي م ــن غرق ــوا يف معتقداته ــم
الباطل ــة ،فأفاق ــت العق ــول البش ــرية
م ــن س ــباتها.
حتتـــاج األمـــة اليـــوم إلـــى مثـــل
ه ــذا الن ــوع م ــن الكلم ــات الت ــي ته ــز
الوج ــدان وتوق ــظ العق ــل م ــن س ــباته
وحتـ ّرك املشــاعر اإلنســانية املتر ّمــدة؛
بفعـــل اجلهـــل وبســـبب احلـــروب
غيــــر املجديـــة ،واالنقســـامات غيــــر
املقنعـــة؛ حتـــت عناويـــن وشـــعارات
بالي ــة وواهي ــة ،وب ــات الن ــاس ميش ــون
ـت للحقيق ــة
وراء أه ــواء مزيف ــة ال مت ـ ّ
بصل ــة ،وبع ــد أن ق ــادت األم ــة حرك ــة
التنوي ــر والنهض ــة والش ــعر وأجنب ــت
الش ــعراء وأعظ ــم القصائ ــد وص ـ ّدرت

احل ــرف إل ــى العال ــم ،حتول ــت الي ــوم
إلـــى أ ّمـــة ضائعـــة وبائســـة ال مـــكان
للشـــعر أو اإلبـــداع فيهـــا ،فاإلســـام
الــذي أعطــى درسـاً كبيــراً يف التعايــش
والتعــاون والرحمــة منــذ وثيقــة املدينــة
ومـــروراً بالعصـــر العباســـي الـــذي
متيـــز باالزدهـــار والتعايـــش والســـلم
وص ــوالً إل ــى ه ــذه اللحظ ــة الراهن ــة
حيـــث انقلبـــت األمـــور رأســـاً علـــى
عقــب ،فتعرضــت األمــة إلــى التقســيم
وجـــرى تذويبهـــا طائفيـــاً ومذهبيـــاً
وعرقيـــاً ،وانكفـــأ فيهـــا الشـــعر
وصــوت الضميــر ملصلحــة اخلطابــات
والس ــجاالت الت ــي ال تغن ــي وال تثم ــن،
وبقـــدر مـــا للقيـــادات الدينيـــة مـــن
دور يف تصويـــب البوصلـــة وتصحيـــح
األخط ــاء واملفاهي ــم ،كذل ــك للش ــعراء
دور كبيـــر يف رفـــع مســـتوى الوعـــي
والثقافــة والتحـ ّرر ،وتســجيل حلظــات
إنس ــانية تاريخي ــة ،ال ميك ــن نس ــيانها،
حلظ ــات عاب ــرة للك ــون ومحف ــورة يف
الوجـــدان العاملـــي.
ح ــن نتح ــدث ع ــن الش ــعر ،فإ ّنن ــا
نقـــف علـــى ضفّـــة احلكمـــة وبالغـــة
القـــول وجزالـــة العبـــارة ،ملـــا يكتنـــزه
مـــن معـــارف وحقائـــق وأخيلـــة،
وه ــو يرص ــد احلي ــاة ب ــك ّل جوانبه ــا،
ويواكـــب املتغيـــرات ،ويدعـــو إلـــى
القيـــم اإلنســـانية والتعـــاون واإلخـــاء
والتـــآزر ،ويـــزرع االبتســـامة يف فـــم
احلــزن ،ويوحــد النــاس ويلـ ّم الشــتات،
ويضـــيء الـــدروب باجتـــاه آفـــاق
إنســانية رحبــة ،وهــو عاملــي وفلســفي
أكثــر مــن التاريــخ كمــا يقــول أرســطو،
لكنـــه لـــم يتقـــ ّدم كبديـــل مـــن الديـــن
كم ــا ي ــرى أنس ــي احل ــاج ،ويع ِّب ــر اب ــن
عربـــي عـــن مبـــدأ احلـــوار ووحـــدة
األديــان وضرورتهــا لتحقيــق الســلم يف
العالـــم بتعبيـــر شـــعري بليـــغ:
ـورة
لق ــد ص ــار قلب ــي قاب ـ ًـا كُ لّ ص ـ ٍ
لرهب ــان
فمرع ـ ًـى لغُ ـ ٍ
ـزالن و َد ْي ـ ٌـر ُ
وبي ـ ٌـت ألوث ــان وكعب ـ ُـة طائ ـ ٍـف
ـرآن
ومصح ـ ُـف ق ـ ِ
ـواح ت ـ ٍ
ـوراة ُ
وأل ـ ُ
أدي ــنُ بدي ــن ُ
توج َه ـ ْـت
احل ـ ّـب أ ّن ــى َّ
ُ
فاحل ـ ُّـب دين ــي وإميان ــي
ركائ ُب ــه،
لق ــد ع ّب ــر الش ــعراء أجم ــل تعبي ــر
ع ــن القي ــم الكبـ ــرى يف احلي ــاة ،وع ــن
حض ــارة الفك ــر اإلنس ــاني وعظمت ــه،
واهتمــوا بإعــاء قيمــة األخــاق لنيــل

للشعراء دور كبري يف رفع مستوى
الوعي والثقافة والتحرر وتسجيل
لحظات إنسانية تاريخية
عب ابن عريب عن مبدأ الحوار
ّ
ووحدة األديان ورضورتها لتحقيق
السالم بتعبري شعري بليغ
الع ـزّة والكرام ــة والش ــرف ،فاألخ ــاق
قب ــل التد ّي ــن ،وال قيم ــة للعب ــادات م ــا
لـــم تكـــن محاطـــة بحســـن اخللـــق،
إذ «إ ّن حتـــدي هـــذا العصـــر هـــو
احملافظــة علــى األخــاق» كمــا يقــول
معال ــي الش ــيخ عب ــداهلل ب ــن ب ّي ــه ،م ــن
مجـــد أميـــر الشـــعراء أحمـــد
هنـــا ّ
شـــوقي األخـــاق بقولـــه:
إمن ــا األمم األخ ــاق م ــا بقي ــت
ف ــإن ه ـ ُـم ذهب ــت أخالقه ــم ذهب ــوا
وقــد أكــد هــذا املعنــى يف كثيــر مــن
روائــع قصائــده ..مثــل قولــه:
وإذا أصي ــب الق ــوم ف ــى أخالقه ــم
فأق ــم عليه ــم مأمتـ ـ ًا وعوي ـ ًـا
وأقــول إن األخــاق ضــرورة وســبيل
مشــترك بــن اإلنســانية ،وهــي أقصــر
الط ــرق وص ــوالً إل ــى حتقي ــق الس ــام
العاملــي ،فحيثمــا تكــون األخــاق ،يفرد
التس ــامح أجنحت ــه ،وتتق ــدم العدال ــة
علــى ك ّل شــيء ،فتتخــذ القصيــدة مــن

ه ــذا الرق ــي ث ــوب اخلصوب ــة وامل ــاء،
وتســـتمر يف صعودهـــا حتـــى تخـــوم
العاملي ــة.
يقـــدر الشـــعر أن يؤثـــر يف تغييـــر
العالـــم والتاريـــخ وأنســـنة اإلنســـان،
مت ــى م ــا حت ــول إل ــى طاق ــة إنس ــانية
متج ــددة ،ومت ــى م ــا أنش ــئت «عالق ــة
جديــدة بــن الكلمــة والكلمــة ،والكلمــة
واإلنس ــان» كم ــا يق ــول أدوني ــس ،وأل ّن
دور الش ــعر متن ــوع وكبي ــر ،فإن ــه يعــ ّد
وســيلة كونيــة للتقــارب بــن الشــعوب،
مثلــه مثــل املوســيقا التــي متـ ّد جســور
التواصـــل بـــن مختلـــف احلضـــارات
والثقاف ــات ،فض ـ ً
ـا ع ــن إس ــهامه يف
صن ــع الس ــام وإجن ــاز م ــا عج ــز عن ــه
الكثي ــر ،أل ّن ــه يحاك ــي ال ــروح ويدخ ــل
يف األعم ــاق ويس ــتق ّر يف النف ــس.
يجســـد الشـــعر أحالمنـــا عـــن
الســام والعدالــة واملســاواة والســعادة،
«م ــا ه ــو الش ــعر إن ل ــم يس ــاعد عل ــى

األحـــام؟» – بابلـــو نيـــرودا ،وينقـــل
لنـــا صـــوراً جميلـــة عـــن حـــاالت
حتقق ــت فيه ــا ه ــذه األح ــام بفض ــل
اإلرادة والعزمي ــة واألخ ــاق واإلمي ــان
بأهميــة التســامح طريقـاً نحــو ازدهــار
األوط ــان وتطوره ــا ،واالرتق ــاء بقيم ــة
اإلنســـان الـــذي هـــو محـــور التنميـــة
والنهضـــة والتنويـــر ،فـــا ميكـــن أن
تقـــوم قائمـــة ألي أ ّمـــة إذا انشـــغلت
عـــن بنـــاء اإلنســـان ،وعجـــزت عـــن
مواكب ــة التط ــور احلض ــاري والثق ــايف،
وانغمســـت يف الترويـــج لألفـــكار
املزيف ــة والتره ــات واألس ــاطير ،فم ــا
فعلتــه دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
مــن خــال ترســيخ مبــدأ التســامح يف
حياته ــا وأنظمته ــا ه ــو دلي ــل س ــاطع
علــى إمكانيــة تعايــش وتعــاون مختلــف
األدي ــان والثقاف ــات واملعتق ــدات حت ــت
ســقف واحــد باحتــرام ومحبــة ووئــام،
وقـــد ع ّبـــر الشـــاعر محمـــد أحمـــد
خليف ــة الس ــويدي ع ــن ذل ــك بقول ــه:
وأصبحت دولة ترنو القلوب لها
فيهــا التســامح واألخــاق والشــيم
ه ــذا ه ــو الش ــعر احلقيق ــي ال ــذي
ع ــاش م ــن عص ــر إل ــى عص ــر ،وم ــن
بيئــة إلــى بيئــة ،وبيـــن حت ـ ّول وتغييـــر،
فـــك ّل شـــعر ذي رســـالة إنســـانية
لـــن ميحـــوه النســـيان مـــن الذاكـــرة،
وســـيكتب لـــه اخللـــود يف وجـــدان
األجيـــال املقبلـــة ،وســـيتردد صـــداه
أب ــد الده ــر ،فكم ــا عاش ــت القصائ ــد
القدميـــة يف ك ّل ضميـــر وقلـــب ملـــا
كان لهـــا مـــن وقـــع وتأثيـــر يف صنـــع
التغييـــر ،نأمـــل أن يكـــون لقصائـــد
اليـــوم التأثيــــر نفســـه ،وتلعـــب دوراً
يف حـــوار احلضـــارات مـــن خـــال
الترجم ــة والتب ــادل الثق ــايف ،فالكلم ــة
أمض ــى م ــن الس ــيف ،والش ــعر أق ــوى
مـــن ك ّل ســـاح وحـــرب ،إذ ميـــوت
اجلميـــع ويبقـــى الشـــعر شـــامخاً ال
يفنــى .وأختــم مــع ابــن الرومــي الــذي
ع ّبـــر عـــن دور الشـــعر بأنـــه يُحيـــي
املجـــد والبـــأس ،حيـــث يقـــول:
أرى الشــع َر ُيحي ــي املجــد والبــأس
أرواح ل ــه عط ـ ُ
ـرات
بال ــذي تبقِّ ي ــه ٌ
ومــا املجــد لــوال الشــعر إال معاهــد
وم ــا الن ــاس إال أعظ ـ ٌـم نخ ـ ُ
ـرات
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ﻧﺒﺬة

َ
ﻣﻨﺘﺪى ﺎﻋﻟﻲﻤ ﺤﺗﺘﻀﻨﻪ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻤﻟﺘﺤﺪة؛ ﺑﺮﺎﻋﻳﺔ ﻛﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﻦ
ﺳﻤﻮ ا�ﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
وز�ﺮ اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ واﺘﻟﻌﺎون اﺪﻟو�،
ورﺋﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﻲﻟ ا�ﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪا� ﺑﻦ ﺑﻴﻪ.
و�ﺴﻰﻌ اﻤﻟﻨﺘﺪى إﻰﻟ ﺗﺄ�ﻴﺪ ّ
أو ِﻴﻟﺔ ا�ﺴﻠﻢ؛
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ا�ﻀﺎﻣﻦ اﺤﻟﻘﻴﻲﻘ �ﺴﺎﺋﺮ
اﺤﻟﻘﻮق ،و�ُﺴﻬﻢ ﻲﻓ إﺠﻳﺎد ﻓﻀﺎء رﺣﺐ
�ﻠﺤﻮار واﻟ�ﺴﺎﻣﺢ

ﻗـﺒـــﻠﺔ
إﺻﺪارات اﻤﻟﻨﺘﺪى
ﻳﺮأﺳﻪ

اﻟﻌﻼﻣﺔ ا�ﺸﻴﺦ
ﻋﺒﺪا� ﺑﻦ ﺑﻴﻪ

ا�ﺮؤ�ﺔ

دﻋﻮﺗﻨﺎ ..دﻋﻮة �ﻠﺴﻼم،
دﻋﻮة �ﻠﻤﺤﺒﺔ وا�ﻮﺋﺎم،
دﻋﻮة ﺘﻟﻜﺮ�ﻢ اﻹ�ﺴﺎن،
واﻹﻋﻼء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻲﻓ ﻞﻛ
�ﺎﻜن

اﻤﻟﻘـﺮ

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴﺔاﻤﻟﺘﺤﺪة

ا�ﺸﻌﺎر

ُّ
ﺷﻦ اﺤﻟﺮب ﻰﻠﻋ اﺤﻟﺮب
ً
ﺘﻟﻜﻮن اﻨﻟ�ﻴﺠﺔ ﺳﻠﻤﺎ
ﻰﻠﻋ ﺳﻠﻢ

ا�ﺮﺳﺎﻟﺔ

ﻣﻨﺘﺪى ﺎﻋﻟَﻲﻤ �ﺴﻰﻌ إﻰﻟ ﺗﺄ�ﻴﺪ َّ
أو ِﻴﻟﺔ
ا�ﺴﻠﻢ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ا�ﻀﺎﻣﻦ اﺤﻟﻘﻴﻲﻘ �ﺴﺎﺋﺮ
اﺤﻟﻘﻮق ،و�ُﺴﻬﻢ ﻲﻓ إﺠﻳﺎد ﻓﻀﺎء رﺣﺐ
ﻌﺰز ْ
ُ ّ
دور
�ﻠﺤﻮار واﻟ�ﺴﺎﻣﺢ ،ﻛﻤﺎ ﻳ ِ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻲﻓ �ﺮﺸ اﻟﻔﻬﻢ ا�ﺼﺤﻴﺢ،
ُ
واﻤﻟﻨﻬﺠﻴﺔ ا�ﺴﻠﻴﻤﺔ �ﻠﺘﺪﻳﻦ ،وﺤﻳﻲﻴ ﻗﻴَﻢ
ا�ﺮﻤﺣﺔ واﺤﻟﻜﻤﺔ واﻤﻟﺼﻠﺤﺔ واﻟﻌﺪل

 �ﻮﺳﻮﻋﺔ ا�ﺴﻠﻢ ﻲﻓ اﻹﺳﻼم. ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻤﻟﻔﺎﻫﻴﻢ. ﺳﻠﺴﻠﺔ أﺧﻼل اﺜﻟﻘﺎﻓﺔ اﻤﻟﺄزوﻣﺔ. ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﻘﻪ ا�ﺴﻠﻢ. -ﺳﻠﺴﻠﺔ �ﻠﺨﺼﺎت �ﺮﺘﻤﺟﺔ.

"ﺟﺎﺋﺰة اﻹﻣﺎم اﺤﻟﺴﻦ ﺑﻦ ﻲﻠﻋ اﺪﻟوﻴﻟﺔ �ﻠﺴﻠﻢ" ،وﻲﻫ ﺟﺎﺋﺰة
ﺳﻨﻮ�ﺔ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﻨﺘﺪى ﺗﻌﺰ�ﺰ ا�ﺴﻠﻢ؛ �ﻠﻌﻠﻤﺎء واﻤﻟﻔﻜﺮ�ﻦ
ﻣﻦ ذوي اﻹﺠﻧﺎزات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،واﻤﻟﺒﺎدرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻲﻓ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ا�ﺴﻠﻢ ،وﺗﺄﺻﻴﻞ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻲﻓ اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت اﻤﻟﺴﻠﻤﺔ.
�ﺴﺘﻠﻬﻢ اﺠﻟﺎﺋﺰة اﻤﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﺬﻟي وﻗﻔﻪ ﺳﺒﻂ رﺳﻮل
ً
اﷲ ،ﺣﻦﻴ أﺻﻠﺢ ﺑﻦﻴ ﻓﺌ�ﻦﻴ ﻋﻈﻴﻤﺘﻦﻴ ﻣﻦ اﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ ،ﺣﻘﻨﺎ
ً
�ﺪﻠﻣﺎء وﺻﻮﻧﺎ ﻬﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎء؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻹﻣﺎم اﺤﻟﺴﻦ ﺑﻦ
ﻲﻠﻋ )رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ( ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ أن ﻳ�ﻮن ﻗﺪوة ﺣﺴﻨﺔ
�ﺸﺒﺎب اﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ.
ﺗﻬﺪف اﺠﻟﺎﺋﺰة إﻰﻟ �ﺮﺸ وﺗﻌﻤﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ا�ﺴﻠﻢ واﺤﻟﻮار
واﺘﻟﻌﺎ�ﺶ ا�ﺴﻌﻴﺪ ،دون إﺧﻼل ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻟﻘﻮاﻋﺪ
ً
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ا�ﺴﻲﻌ إﻰﻟ ﺤﺗﺪﻳﺚ وﺳﺎﺋﻞ وآﻴﻟﺎت
وﻣﻨﺎﻫﺞ ﺨﻣﺎﻃﺒﺔ و�ﻗﻨﺎع ا�ﺸﺒﺎب اﻤﻟﺴﻠﻢ؛ ﻲﻛ ﻻ ﻳﺰﻨﻟﻖ إﻰﻟ
اﻟﻌﻨﻒ واﺘﻟﻄﺮف ،وﻲﻛ ﻻ ﻳ�ﻮن ﻓﺮ�ﺴﺔ اﻤﻟﻄﺎﻣﻊ
ا�ﺸﺨﺼﻴﺔ ،واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ا�ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ.

اﻷﻫﺪاف

إﺣﻴﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺘﻟﻌﺎ�ﺶ ا�ﺴﻠﻲﻤ وﺗﻌﺰ�ﺰﻫﺎ ﻲﻓ اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻹ�ﺴﺎﻧﻴﺔ واﻤﻟﺴﻠﻤﺔ .
إﺣﻴﺎء اﻟﻘﻴَﻢ اﻹ�ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻤﻟﺸﺮﺘ�ﺔ ﺑﻦﻴ اﻷدﻳﺎن؛ ﺎﻛ�ﺴﻠﻢ وا�ﺮﻤﺣﺔ
واﻟﻌﺪل .
ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻤﻟﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻤﻟﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ َّ
ا�ﺮﺻﻴﻨﺔ؛ ﻤﻟﻌﺎﺠﻟﺔ
اﻟﻔﻜﺮ اﻤﻟﺄزوم وآﺛﺎره .
َ
إﺠﻳﺎد ﻓﻀﺎء �ﻠﻌﻠﻤﺎء؛ ﻟ�ﺮﺸ رﺳﺎﻟﺔ ا�ﺴﻠﻢ واﺘﻟﻌﺎون ﻰﻠﻋ اﺨﻟﺮﻴ.
ْ
ﺗﻌﺰ�ﺰ دور اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻲﻓ �ﺮﺸ ا�ﺴﻠﻢ ،وﺗﻮﻓﺮﻴ
اﻷﻣﻦ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وا�ﺴﻌﺎدة �ﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻤﻟﺴﻠﻤﺔ واﻟ�ﺮﺸ�ﺔ .

ا�ﺴﻼم وا�ﺼﺪاﻗﺔ
ﺷﻌﺎرﻧﺎ ورﺳﺎﺘﻟﻨﺎ
إﻰﻟ اﻟ�ﺮﺸ�ﺔ ﻲﻓ
ﻣﻨﺘﺪى ﺗﻌﺰ�ﺰ
ا�ﺴﻠﻢ

.
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ندوة «يف السلم ويف
الحاجة إليه» تُختتم بالتأكيد
عىل مرشوع املنتدى
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واشنطن تنوه برؤية اإلمارات
اإلنسانية يف مكافحة
الكراهية والتمييز
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وفد إمارايت رسمي يشارك
مبؤمتر الحريات الدينية يف
واشنطن
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طالب «ديوك» يزورون فرع
منتدى تعزيـز السلم يف
الرباط
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منتدى تعزيز السلم يبحث
«حلف الـفضول واملعاهدات
يف اإلسالم»

124

مركز «املوطأ» و «دار
الحديث الحسنية» يوقعان
اتفاقية للتعاون األكادميي

126

أخبار المنتدى

منتدى تعزيز السلم يراجع
األفكار ويصوب املسار بندوة
يف دار الحديث الحسنية

منتدى تعزيز السلم يراجع األفكار ويصوب
املسار بندوة يف دار الحديث الحسنية

ابـن بيـه يجـدد
التأكيد أن السلم
سياج الكليات
الخمس في مقاصد
الشريعة
ن
ابن بيه :السلم يتقدم العدل ألن األحياء م ْ
ينشدون العدالة وليس األموات

منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة – الرباط:
نظم «منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة» ندوة دولية عن ثقافة السلم
يف مقر «دار احلديث احلسنية يف الرباط» ،يومي ( 13-12متوز) يوليو املاضي؛
حتت عنوان « يف السلم ويف احلاجة إليه» ،بحضور معالي الشيخ عبداهلل بن
بيه رئيس «منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة» ،ومعالي الدكتور أحمد
التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية ،وسماحة مفتي الديار
يسف أمني عام املجلس
املصرية الدكتور شوقي عــام ،وسعادة الدكتور محمد َ
العلمي األعلى باململكة املغربية ،وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقــاف يف دولة اإلمــارات العربية املتحدة،
والدكتور أمال جالل رئيسة جامعة القرويني ،والدكتور أحمد اخلمليشي مدير
دار احلديث احلسنية.
افتتح فعاليات الندوة الدكتور أحمد اخلمليشي مدير «دار احلديث احلسنية»،
فرحب مبعالي الشيخ عبد اهلل بن بيه رئيس «منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات
املسلمة» ،رئيس «مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي» .منوها بدور فضيلته املشهود
وسعيه احملمود يف سبيل ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش وتعزيز قيم السلم؛
منذ سنوات عدة ،وبخاصة بعد إطالق منتدى تعزيز السلم.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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استهل أعمال الندوة معالي الشيخ
عــبــداهلل بــن بــيــه ،مــجــدداً التذكير
باحملفزات التي دعت فضيلته لتأسيس
منتدى تعزيز السلم .فالحظ أن الدم
املـــراق مــن جسد األمـــة ،واحلــرائــق
املشتعلة يف جنباتها وتهدد بفنائها،
هي التي استدعت تضافر اجلهود
وجتاوز كل األولويات؛ من أجل إنقاذ
الغريق وإطفاء احلريق .وأنه ال بُ َّد من
البحث عن مسوغات السلم والعافية؛
كأولوية تتقدم جليل األعمال ،فولد
قبل نحو خمس سنوات؛ منتدى تعزيز
السلم يف أبوظبي.
وقــال الشيخ ابــن بيه إن احلــروب
األهلية هي نوع من العياء واالبتالء،
وإن الــســلــم هــو الــوســيــلــة الــوحــيــدة

للشفاء .ولكن كيف ميكن إقناع الناس،
أو كيف ميكن أن نفسر لهم ،أن بعض
األمــور ،من البديهيات ،مثل العدالة
على أهميتها ،إال أنها ليست مقدمة
على السلم؛ ألن الــعــدالــة قــد تكون
موضوع اخــتــاف ،أمــا حقن الدماء
فال يختلف عليه أحد .ولذلك ال بد
من حتقيق السلم أوالً؛ حتى تتحقق
العدالة ،فالعدالة ينشدها األحياء
وليس األموات.
وحت ــدث الشيخ املــجــدد عبداهلل
بن بيه مسهباً عن كيفية استنباط
مقصدية السلم يف الكتاب والسنة،
وبي اآللية ،التي جعلته يحكم بأولوية
ّ
ً
السلم؛ باعتباره مقصدا يتقدم على
مجمل مقاصد الــشــريــعــة .وأوضــح

فضيلته أن مــن خصائص املقاصد
العليا أنها تــنــدرج يف الكليات مثل
العدل ،لكن السلم يندرج حتته الصلح
واملعاهدات والكثير من اجلزئيات،
التي لــوال السلم ما كانت موجودة،
ألنها غاية من غاياته.
وأض ــاف معالي الشيخ ابــن بيه
أنه أراد لهذه الندوة أن تكون مبثابة
مراجعة لبعض ال ــدروس ،ولنتذاكر
معكم بعض التجارب ،وجندد املسار.
ثم استطرد معاليه يف الشرح والبيان،
كيف ميكن االستنباط يف الكليات
واجلزئيات ،وكيف ميكن احلكم عليها
وفــق ش ــروط التنزيل .فعاد الشيخ
املجدد مرة أخرى إلى مقصد السلم؛
بغرض البيان فقال :السلم هو مقصد

أعلى يف مقاصد الشريعة .مضيفاً
أن هذه دعــوة ،وكل دعوة حتتاج إلى
برهان ،والبـرهان هو استقراء أوامر
الشريعة ،التي بثت السلم يف مختلف
مواردها.
وحتدث الشيخ عن مراتب األوامر
يف الشريعة ،كمــــا هي عند العــز
بـــــن عبد السالم والشاطبي ،اللذين
يعتبـران أن األوامــــر مــن الصيغة
واحدة ،لكن املصالح املرتبطة بها هي
التي حتدث الفرق بينها؛ إذ منها ما
وقع يف رتبة الضروريات ،ومنها ما
هو يف رتبة احلاجيات ،ومنها ماهو
يف رتبة التحسينيات .والسلم بكل
احلــــاالت؛ إمن ــا هــو احلــاضــن لهذه
املراتب كلها .فالسلم بهذا املعنى هو

سياج للكليات اخلمس يف املقاصد،
حيث يقول املولى تعالى «ادخلوا يف
السلم كــافــة» ،كما يقول جل وعال،
«وإ ْن جــنــحــوا للسلم فــاجــنــح لــهــا».
فالهدف من ذلك بني ،وهو أن نحصن
أنفسنا ونحافظ على الدماء واألموال
واألعراض .وهذا ما حاولنا القيام به
يف منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات
املــســلــمــة خ ــال الــســنــوات اخلمس
املاضية.
والحظ معالي الشيخ عبداهلل بن
بيه أنه يف حال تعارض مقصد السلم
مع غيره من املقاصد تقدم عليه؛ ألن
السلم يف حــال التزاحم مقدم على
غيره تقدم العلة على املعلول ،والسبب
على املسبب.

العدالة قد تكون
موضوع اختالف أما
السالم فيجتمع عليه
الجميع
السالم يف حال التزاحم
مقدّم عىل غريه تزاحم
العلة عىل املعلول
والسبب عىل املسبب
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الحسني :السلم واستئناف الحاجة إىل التدافع السلمي

ُ
االختالف
الكعبي:
حكم ٌ
ة إلهية
غايتها تفاعل
الثقافات ملصلحة
االنسانية

إننا بحاجة ماسة
إىل توسيع
دائرة االعتدال
والتفاعل
اإليجايب مع
العامل
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تظاهرة علمية مباركة
قــال ســعــادة الدكتور محمد مطر الكعبي أمــن عام
منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة :إن مبادئ
الدين احلنيف وتعاليمه الراقية ،تثبت اهتمام اإلسالم
بالتعايش بني البشر ،وتبني بجالء أن هدف اإلسالم هو
تهذيب النفس البشرية ونتقيتها ،وأن االختالف بني الناس،
وتباين أحوالهم وأفكارهم سنّة تاريخية ،وحكمة إلهية،
غايتها التعارف وتفاعل الثقافات ،وتبادل اخلبرات ملصلحة
اإلنسانية جمعاء ،كما قال اهلل تعالى{ :ولو شاء ربك جلعل
الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفني} (هود)118 :
وأضاف الدكتور الكعبي أن االختالف يف عموم اإلطالق
له فضيلتان:
األولى :أنه يتمتع بشرعية دينية.
والثانية :أن له مشروعية عقلية وواقعية ،لكن هاتني
الفضيلتني ال تطلقان له اليد ،ألن أي مشروع اجتماعي
يتطلب أن يبنى على الوفاق العام بني أطــراف متعددة،
وهذا الوفاق يشترط التسليم مببدأ االعتراف املتبادل ،وال
يعني اإلقرار بأن املختلف هو قطعاً على حق ،وإمنا يعني
اإلقرار بأن لآلخر املختلف أو املخالف احلق يف أن يختلف،
وأال يترتب على ذلك أية إساءة أو عنف ،سواء أكان ذلك
لفظياً أم مادياً .ما يعني أن االختالف ال يتحقق معناه،
وال تبلغ مقاصده إال بتدبير إيجابي حقيقي ،به يتحقق
السلم يف املجتمعات لبناء احلضارات ،وازدهار املعمورة،
فاحلوار وسيلة ملكافحة التطرف ،وأداة لدفع االلتباس بني
التد ّين الصحيح والتش ّدد املزعوم ،ومنهج إلحياء الوازع

الديني األخالقي والوطني ،وترسيخ للتناغم بني مكونات
املجتمعات التي تستمد مشروعيتها من الوازع الذي مينع
االختالالت واالضطرابات والفوضى وسفك الدماء ،والذي
لواله ما أمن الناس من الهالك احلتمي لو خلّي بينهم وبني
بعضهم بعضاً ،كما يقول ابن خلدون.
وأكد الدكتور الكعبي أننا بحاجة ماسة إلى توسيع دائرة
االعتدال ،ومكافحة التطرف وإلى تعميق التمسك بالثوابت
ٍ
معتقدات ونصوصا ومقاصد ،وإلى التفاعل اإليجابي مع
العالم ،كما أننا بحاجة إلى حماية مجتمعاتنا من منتهزي
الفرص ،ومن الذين يرون سعادتهم يف تفريق مجتمعاتهم
وتدميرها.
وقــال الدكتور الكعبي :إننا يف دولــة اإلمــارات العربية
املتحدة نقوم بتجديد خطابنا مبا يعبر عن كنوز ثوابتنا
الشرعية وقدرتنا على توضيحها للجميع ،حيث نعمل على
انضباط الشأن الديني ملرجعيات شرعية وعلمية حتافظ
على ثوابتها ،وتعيش واقــع عصرها بتركيبته وتغيراته،
وخصائصه وإكراهاته ،ومبا يساعد على التطوير والتحديث
الذي يؤدي إلى متاسك املجتمعات اإلسالمية وتوحيدها
يف ظل ما يشهده العالم من تغيرات ،وذلك ما يعمل عليه
منتدى تعزيز السلم ،ويتكون عليه الطالب يف برنامج إعداد
العلماء الشرعيني يف مركز املوطأ للدراسات والتعليم ،وفق
رؤيــة واضحة ،ومــحــددات منهجية منضبطة ،تــؤدي إلى
تنشئة جيل متمسك بهويته منغرس يف خصوصيته الدينية
واع بالعالم من حوله ،إنساني يف خطابه ،يسهم
والثقافيةٍ ،
يف التعاون على إرســاء قيم اخلير والسالم واإلعــاء من
شأن اإلنسان يف كل مكان وزمان.

قدم الدكتور إسماعيل احلسني بحثاً بعنوان «السلم
واستئناف احلاجة إلى التدافع السلمي :دراسة يف أدواته
النقدية و مظاهره السلمية» ،تناول فيه طبيعة العالقة
بني السلم و التدافع  .السلم باعتباره مقصداً تهيمن
معان ومن
روحه على ما ينطوي عليه الدين اإلسالمي من ٍ
أحكام ومن مقاصد متعددة .و التدافع باعتباره سبباً
رئيساً من األسباب احملققة لإلصالح الذي يستهدفه
هذا الدين .غرضنا هو أن نكشف عن وجه العالقة بني
املقصد السلمي والسبب التدافعي ،فض ً
ال عن إبراز ما
يتضمنه التدافع من أدوات متكن للتوازن السلمي يف
احلياة البشرية.
وهكذا نسعى إلى البرهنة على ثالثة أمور مفصلية:
أولها :إن التدافع متعاضد مع مقاصد الشريعة التي
تنص روحها على التعارف السلمي بني البشر ،على
اختالف ألسنتهم و ألوانهم و اختياراتهم ...
وثانيـها :حصر وسائل التدافع السلمي يف أداتــن
نقديتني  :تتمثل األولى يف نقد اجلمود على االجتهادات

واألفهام التي ال تتسق مع منغيرات األمناط الوجودية
املستجدة و ال تتالءم مع الروح السلمية التي تنطوي عليها
مقاصد الشريعة اإلسالمية .و تتجسد األداة الثانية يف
نقد التناقض بني ما ترمز إليه الشعارات و املفاهيم
النظرية و بني ما يدل عليه واقــع األعمال اإلنسانية،
واملقصد النقدي من ذلك هو تقريب املسافة بني ما هو
نظري و ما هو عملي بحسب املتاح البشري .
وثالثها :االســتــدالل على أنــه ال تناقض بني السلم
والــتــدافــع يف اإلس ــام ألنــه قائم على أصلية املوقف
السلمي الذي يتسق مع مقصد السلم .يبدو ذلك يف
ثالثة مظاهر رئيسة :مظهر أول ذاتي ،والثاني مجتمعي،
والثالث علمي .و كلها مظاهر تنص على أن املطلوب دائماً
هو الدفع بالتي هي أحسن ،أما الدفع بالتي هي أسوأ
فمحصور يف مظهر عسكري يروم دفع الظلم الواقع على
مقاصد الدين ممثلة يف الدين والنفس والعقل واملال
والنسل.

فقه السلم بني موجبات الفهم ومقاصد اإلفهام
شـــــــــارك الدكتـــور الطيـــــــب
بــــــن عبد السالم ملنوار ببحث حتت
عــنــوان «فــقــه السلم بيـن موجبات
الفهم ومقاصد اإلفهام» .واعتبر أن
حتقيق السلم االجتماعي يف البالد
اإلسالمية يستلزم الــوعــي بأهمية
سلطة القانون والــدولــة واستيعاب
مقاصد الشريعة يف تنظيم املجتمع؛
ولعل السبب الكامن وراء صعوبة
حتقيق السلم يف هــذه املجتمعات
يرجع يف املقام األول إلــى إشكالية
االزدواجــيــة بني الشريعة اإلسالمية
والقانون الوضعي ،وهذه اإلشكالية
ال ميكن حصرها إال بالفهم السليم
واإلفهام القاصد.
وال يــخــفــى أن رســالــة التعليم
ب ــاخل ــص ــوص ،تــســتــهــدف تشكيل
الــعــقــول وتــكــويــن األجــيــال الــقــادرة
على االنخراط اإليجابي يف معترك
احلياة التي أصبحت فيها كفة القيم
الروحية مرجوحة على كفة النزعة
املادية املستشرية .ومن أجل التأثير

يف الواقع والتحكم يف توجيه أمواجه
املتالطمة ،يتعني التركيز على مفهوم
السلم باعتباره مقصداً كلياً ومطلبا
ًإنسانياً موحداً وقاسماً مشتركاً بني
جميع األطياف املجتمعية واألجناس
البشرية والديانات السماوية ،غير
أن السلم يف الــبــاد اإلســامــيــة لن
يؤتي أكله إال بانتشار الوعي بضرورة
التحلي بالسلوك احلــضــاري وذيــوع
ثقافة التسامح واألخـــوة اإلنسانية
اخلــالــصــة ،بــصــرف الــنــظــر عــن أي

اعتبار آخــر يحول دون حتقيق هذه
األخوة الفطرية النقية بني بني آدم.
وإمنا وجب التركيز على شيوع ثقافة
احملبة وأخــاق الفطرة يف املجتمع
اإلســامــي بــاخلــصــوص؛ ألن الفهم
السيئ الناجت عن فصل أحكام الفقه
عن مقاصد الــديــن ،قد أفضى إلى
نشر وعي مضاد ،يحاول الركوب على
ازدواجــيــة الشرع والقانون من أجل
تغذية فكر عدمي يحول دون حتقيق
السالم واستئناف العمران.

ملنوار :تحقيق السلم االجتامعي يستلزم
الوعي بأهمية سلطة القانون والدولة
رسالة التعليم تستهدف تشكيل العقول
وتكوين األجيال القادرة عىل االنخراط
اإليجايب يف معرتك الحياة

حرص وسائل
التدافع السلمي
يف نقد الجمود
عىل االجتهادات
واألفهام ونقد
التناقض بني ما
ترمز إليه الشعارات
واملفاهيم
النظرية وبني ما
يدل عليه واقع
األعامل اإلنسانية

الناجي ملني:
السلم  -مقاربة
فقهية

قــدم الــدكــتــور الناجي ملــن بحثاً
بعنوان «السلم :مقاربة فقهية» ،فبَ ِّي
فيها أَثَــ َر املــذاهــب الفقهية األربعة
يف استقرار السلم املجتمعي على
مــســتــوى الــفــكــر وامل ــم ــارس ــة .وهــي
مقاربة لها وجــاهــاتــهــا؛ باعتبارها
جتربة تاريخية دامت نحو ثالثة عشر
قرناً ،وبإضعافها عاشت املجتمعات
اإلسالمية صــراعــات فقهية داخــل
املجتمع الواحد.
أما الدكتور محمد شهيد فتناول
يف بحثه موضوع «مؤسسات املجتمع
املــســلــم واســتــئــنــاف الــــدور املفقود
لتحقيق السلم» ،معتبراً أن املؤسسات
هــي صـــورة حقيقية ألي مجتمع.
وبقدر وضوحها وبنائها على مفاهيم
ومضامني عميقة وسليمة ،يسوده
االحترام والتواد والتساكن بني أفراد
املجتمع .وذاك مــا يــؤســس للسلم
والتعايش يف املجتمعات.
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اإلدرييس :بعض
املفاهيم و
املقوالت تضفي
املرشوعية عىل
انتهاك القانون
الدويل

الزياين :تقييد
استعامل القوة من
شأنه إخامد سباق
التسلح وتضييق
فرص الحرب

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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أيضاً شــارك الدكتور خالد ميار
اإلدريسي يف بحث بعنوان « منظورات
نقدية واستشرافية» ،تساءل فيه :هل
القانون الــدولــي عاجز عــن حتقيق
السلم العاملي؟
وقـ ـ ــال :إن املــقــصــد األس ــاس ــي
مــن تأسيس الــقــانــون الــدولــي؛ بكل
فروعه ،هو ضمان االستقرار العاملي
وحتقيق الــســام ،وفــض النـزاعات
والصراعات ،بشكل عادل غير متحيز
لفئة دون أخــرى .لكن يبدو جلياً أن
هــذه الــدعــوى الــتــي روج لها صناع
ومهندسو القانون الدولي ،ميكن الرد
عليها بشواهد متعددة مــن الواقع
السياسي الــدولــي املــلــمــوس ،حيث
ذهــب مجموعة من خبـراء القانون
الدولي والــدارســن لقضايا السالم
واحلــرب والصراعات يف العالقات
الدولية ،إلى التشكيك يف مصداقية
سردية صناع القانون الدولي ،القائمة
على زعم مفاده ،أن القانون الدولي
هو يف خدمة اإلنسانية .فالقانون
الدولي قابل لالنتهاك ليس من طرف

الضعيف ،وإمنا ممن ميتلك القوة.
وأوضــــــح اإلدريــــســــي أن بعض
املفاهيم واملقوالت تضفي املشروعية
على عملية انتهاك القانون الدولي،
وم ــن ذل ــك ح ــق الــتــدخــل م ــن أجــل
الــدميــوقــراطــيــة ،واحلـ ــرب الــعــادلــة
والتدخل اإلنساني ،وضمان احلريات
الدينية واحلرب على اإلرهاب.
ومتحور بحث الدكتور عبدالسالم
طويل حــول «فلسفة السلم واألمــن
ال ــدول ــي ــن» .م ــرك ــزاً عــلــى مقصد
السلم واألمن الدوليني بني املرجعية
الــقــانــونــيــة الــدولــيــة متمثلة بشكل
أســاســي يف ميثاق األمم املتحدة،
وال ــن ــص ــوص املــرجــعــيــة لــلــشــرعــة
الدولية يف مجال احلــريــات العامة
وحقوق اإلنسان ،واملرجعية الدينية
متمثلة بشكل محوري يف النصوص
التأسيسية لإلسالم كنظام معياري
سماوي للقيم واحلريات واحلقوق.
منطلقاً مــن الــوعــي بالتمييز بيـن
املعيارية يف أبعادها النظرية واملثالية
والتاريخية واملوضوعية ،وكذا التمييز

بني منطق القوة ومنطق احلــق؛ يف
محاولة إلبراز التالزم الوظيفي بني
قيمتي السلم واألمـ ــن يف بعدهما
الفردي واجلماعي ،الوطني والعاملي،
اجلــزئــي والــكــلــي؛ بحيث إن السلم
الدولي ال ميكن تصوره إال بالكفالة
املــســبــقــة لــأمــن ال ــدول ــي بــأبــعــاده
العسكرية واالجتماعية واالقتصادية
والثقافية واإلنسانية والبيئية.
وتناولت الدكتورة مجيدة الزياني
دور الــقــانــون الــدولــي اإلنــســانــي يف
تخليق الــنــزاعــات املسلحة يف زمن
السلم واحلرب ،فقالت إن غلبة منطق
القوة أو «العنف املــشــروع» املتستر
وراء أحكام القانون الدولي من جهة،
واعتبار احل ــروب م ــورداً اقتصادياً
مــدراً للربح من جهة ثانية ،يفرض
على املتخصصني اليوم توجيه النظر
إلــى التعامل الواقعي مع النزاعات
املسلحة عن طريق تفعيل آليات تقييد
وسائل القتال.
وإذا كان القانون الدولي ال يسعى
مــبــاشــرة إلــى وقــف هــذه احل ــروب،

فــإن النظرة احلصيفة إلــى أحكامه
الوقائية واحلمائية تؤكد أن إلــزام
األطــراف املتحاربة بتقييد استعمال
القوة من شأنه إخماد لهيب السباق
نحو التسلح ،وتضييق بــؤرة احلرب
يف نطاق االمتثال ملبدأي «التمييز
والضرورة العسكرية».
وتــنــاولــت الــزيــانــي مــوضــوع «فقه
السلم» من محورين:
األول :اآلليات األخالقية للقانون
الدولي اإلنساني يف زمن السلم.
احملور الثاني :اآلليات األخالقية
للقانون الــدولــي اإلنساني يف زمن
احلرب ،أي حماية ضحايا النزاعات
املسلحة وحماية معالم املدنية.
كما قدم الدكتور شفيق المة بحثاً
بعنوان «مــبــدأ السلم يف الديانات
الــســمــاويــة  -آلــيــات الــبــنــاء وآث ــار
الــتــفــاعــل» ،فــعــرض جتليات السلم
يف أبــعــاده املختلفة داخــل الديانات
السماوية ،من خالل ثالثة محاور:
السلم الروحي والعقدي-السلم االجتماعي

السلم السياسيوقدم الدكتور المة تصوراً حول
مفهوم النص الديني وآليات بناء السلم
من خــال الديانات السماوية ،من
العناوين التالية :تقبل اآلخر ،وتدبير
اخل ــاف ،ونبذ التعصب للمعتقد،
واملوضوعية واإلنصاف ،واتهام الذات
اجتاه املخالف ،وآثار مبدأ السلم يف
بناء العالقات اإلنسانية ،والتعايش،
والتعاون ،وتبادل املصالح.
أيــضــاً قــدمــت الــدكــتــورة كرمية
بوعمري ورقة بعنوان «قيمة السالم
يف األديـــــان م ــن مــنــظــور الفلسفة
الروحانية»
وقالت :إن انتشار ثقافة العنف
والــفــزع والترويع ومــا يترتب عليها
م ــن نــتــائــج م ــدم ــرة ،عــصــفــت بكل
معالم السلم والسالم وبكل مقومات
التعايش اإلنساني ،وعلى إثــر ذلك
فقد أصبح نشر ثقافة السالم من
األولـــويـــات لتحصيـن املجتمعات
من كل مظاهر العنف وسلوكياته.
وركـــزت يف مداخلتها على منــوذج

قيمة السالم كما يتبلور يف الفلسفة
الــروحــانــيــة ،املــتــمــثــلــة أس ــاسـ ـاً يف
الروحانية املسيحية والقبالة اليهودية
والتصوف االسالمي.
وعاجلت هذا املوضوع من ثالثة
مفاصل أساسية:
املفصل األول :السالم يف القبالة
اليهودية.
املــفــصــل ال ــث ــان ــي :الـــســـام يف
الروحانية املسيحية.
املــفــصــل ال ــث ــال ــث :الـــســـام يف
التصوف اإلسالمي.
أمــا الــدكــتــور مصطفى الــزهــار،
فــتــنــاول يف ورقــتــه «مــبــدأ الــكــرامــة
اإلنــســانــيــة يف الــكــتــب الــســمــاويــة»؛
باعتبارها تشكل أســاس ـاً لتحقيق
السلم .متسائ ً
ال:
هــل الــكــراهــيــة والــعــنــف والقتل
اســتــجــابــة ملــنــطــوق الــوحــي أم هي
اســتــجــابــة لــتــفــســيــرات مــشــحــونــة
بــالــطــائــفــيــة والــعــرقــيــة واالن ــغ ــاق
والإلنسانية؟
كيف ميكن أن نفك هذا التماهي

المة :مبدأ السلم
يف الديانات
الساموية تضمن
الروحي والعقدي
واالجتامعي
والسيايس

بوعمري :نرش
ثقافة السالم من
األولويات لتحصني
املجتمعات من
مظاهر العنف
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ال ــذي اصطنعه أتــبــاع األديـ ــان بني
عقولهم وبني نصوصهم الدينية؟
كيف نزيل من العقل أنانيته بأن
يدرك أن الطائفية والكراهية والقتل
هي نفي للعقل واغتيال لإلنسان؟
ه ــل تــســمــح األوضـــــاع اجلــديــدة
بــهــذه التفسيرات الدينية املنغلقة
واملتطرفة؟
وقــال الدكتور الزهار :إن تقريب
امل ــس ــاف ــات وردم ال ــف ــج ــوات ومــد
اجلــســور وتوسيع دائ ــرة الــتــعــاون ال
ميــكــن أن تــتــحــقــق ،إال م ــن خــال
تعميق بــنــاء املــشــتــرك اإلنــســانــي،
واالرتقاء باإلنسان ،وحتقيق كرامته
واسترداد إنسانيته ،وذلك بالتركيز
على اإلنسان كمحور حلركة الوجود
والرساالت السماوية .ذلك أن حركة
احلضارة اإلنسانية يف املناطق التي
نشط فيها االنتماء الديني والفكري
لهذه الرساالت السماوية تثبت قدراً
عظيماً من التالمس والتالقي والتي
أراه ــا نشيطة يف مستوى اعتراف
هــذه األديـ ــان بــأن لــإنــســان كرامة
كيانية ال يجوز التفريط فيها على
وجه اإلطالق.
وأضـــاف الــزهــار «إن ــه اخللق
الــتــام ال ــذي يضطر حــتــى املالئكة
إلــى السجود لــه ،ومــا احلــديــث عن
استخالف اهلل تعالى لإلنسان يف
األرض إال الدليل البني الــذي يبرز
بوضوح مبلغ الكرامة التي يتمتع بها
اإلنسان يف تصور الكتب السماوية،
هذه الكرامة التي متلي على اإلنسان
أن ينحت وجوده كله على مثال هذه
املنحة اإللهية ،إنها كرامة قائمة يف
عبوديته الشاكرة هلل تعالى.
إذاً فجميع الكتب السماوية تقر
ب ــأن لــإنــســان كــرامــة مــهــمــا كانت
عقيدته وديانته« ،كلكم من آدم وآدم
من تراب».
وسعى الدكتور املصطفى السعليتي
يف ورقــتــه إلــى توضيح العالقة بني
البنيات املعرفية لألفراد واجلماعات
والــســلــوك السلمي أو الــا سلمي.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الزهار :استخالف
الله تعاىل لإلنسان
يربز مبلغ كرامته
يف تصور الكتب
الساموية
حدية :ثقافة األنسنة
أساس مواجهة
العنف وغرس قيم
التسامح لدى
الشباب

منطلقاً من سؤال أساسي :كيف ميكن
للتمثالت االجتماعية لآلخر ،املكونة
مــن املــعــتــقــدات وال ــص ــور النمطية
والتصنيف أن تؤثر يف عالقتنا به،
وتبرر السياسات اإلقصائية لآلخر.
واعتبار أن اآلخر ينتمي إلى الغيـرية
الــراديــكــالــيــة؛ مبفهومها السلبي،
أصبح ميكانيزما معرفياً أوتوماتيكياً
لتأويل وق ــراءة ما ينتجه اآلخــر من
خطاب وسلوك.
وق ــال السعليتي« :ال ميــكــن إذاً
التفكير يف تأسيس ثقافة السلم
يف املجتمعات إال مبــســاءلــة ونقد
ومراجعة هذه البنيات املعرفية التي
تفرزها عوامل كثيرة ،خاصة السلطة
اإلعالمية التي تسعى إلــى تكريس
الصراع».
إلى ذلك قدم الدكتور املصطفى

حدية ورقة بعنوان« :التمكني للثقافة
الدينية أساس مواجهة العنف وغرس
قيم السلم لــدى الشباب» .فاعتبر
أن التنشئة االجــتــمــاعــيــة املالئمة
القائمة على التمكني للثقافة الدينية
الــرصــيــنــة كــتــرســيــخ قــيــم التسامح
واحملبة والتفاهم واإلحسان متكننا
مــن السيطرة نسبياً على السلوك
العدواني وفهمه يف سبيل بناء مجتمع
متعاون وإنساني تسود فيه قيم السلم
والقيم األخالقية واالحترام املتبادل
بني أفراد املجتمع الواحد وبني سائر
املجتمعات اإلنــســانــيــة .هــذا الفهم
كذلك يجنبنا الــوقــوع يف فــخ رصد
العنف والــســلــوك الــعــدوانــي ضمن
حتمية فطرية غريزية وبيئية ال مفر
منها ،جتعل من الفرد مجرد ألعوبة
يف مهب الريح ال حــول وال قــوة له.

إذ له اإلمكانات الفكرية والتمثالت
االجــتــمــاعــيــة مــا ميكنه مــن جتــاوز
ه ــذا الــوضــع الــعــنــيــف إل ــى مــا هو
أحــســن .فاملسألة يف آخــر املطاف
تعود إلــى نــوع التنشئة االجتماعية
املبنية على التمكني للثقافة الدينية
لدى الشباب  ،ثقافة متشبعة بقيم
ومعايير اإلسالم البعيدة عن العدوان
والتطرف.
أمــا ورق ــة الــدكــتــور حميد بــودار
فتناولت «األبعاد النمائية والتنشيئية
لــتــكــون اخلـ ــبـ ــرات الــديــنــيــة عند
الطفل واملــراهــق  -مقاربة نفسية
اجتماعية» .معتبراً أن احلقل الديني
يتميز يف الــفــتــرة الــراهــنــة؛ بكثرة
أنــواع اخلطابات الدينية املتداولة
من فوق منابر املساجد ويف حلقات
الــوعــظ واإلرش ـ ــاد ،وعــلــى منصات

املنابر اإلعالمية للفضائيات وقنوات
التواصل االجتماعي ،األمــر الــذي
أعطى للظاهرة بــعــداً كبيـراً على
مستوى أشكال التمظهر واالنتشار
والــتــداول مــن جهة ،وعلى مستوى
درجات التأطير والتأثير يف شرائح
املجتمعات وأفرادها أطفاالً وشباباً
وراشــديــن ،من حيث تكون املعارف
الدينية أو احلساسيات والوجدانات
الــديــنــيــة ومتــظــهــراتــهــا ،أو أمنــاط
املواقف واألحكام والسلوكات التي
يبنيها األفراد واجلماعات وينتجونها،
اجتاه الذات واآلخر واجتاه العالقات
األســريــة واملؤسساتية االجتماعية
العامة أو الرسمية من جهة أخرى.
وركـ ـــــزت الــــورقــــة ع ــل ــى أرب ــع ــة
أسئلة،هي:
الــســؤال األول :كيف نفهم النمو

الــديــنــي عــنــد الــطــفــل وامل ــراه ــق يف
املجتمعات العربية اإلسالمية ؟ ،وما
هي طبيعته وخصائصه ونتائجه؟
السؤال الثاني :ما هي مستويات
التنشئة الدينية الــتــي يخضع لها
الــطــفــل واملـــراهـــق يف املجتمعات
العربية اإلسالمية  ،وما الذي مييز
خصائصها وضوابطها؟
ال ــس ــؤال الــثــالــث :كــيــف تتحدد
مستويات املقاربة النفسية االجتماعية
لنمو وتكون وتطورالتجربة الدينية
للطفل وامل ــراه ــق يف املجتمعات
العربية اإلسالمية؟
السؤال الرابع :ما هي فرضيات
تــأطــيــر الــنــمــو والــتــنــشــئــة النفسية
االجتماعية الدينية للطفل واملراهق
تفعي ً
ال لقيم السلم التي ينبني عليها
الدين اإلسالمي؟

بودار :الحقل الديني
يتميز بكرثة أنواع
الخطابات ما يشوش
عىل األطفال
ويربكهم
السعليتي :ال ميكن
تأسيس ثقافة
السلم من دون
مراجعة البنيات
املعرفية يف
املجتمع
117

وعالج الدكتور بنّاصر البُعزّاتي
يف ورقــتــه مــوضــوع «خــطــاب ِ
السلم
وسياقه» فقال:
قد ال جنانب الصواب إذا قلنا إن
السلم حاضرة عبر ج ّل
الدعوة إلى ِّ
حلظات تاريخ البشرية؛ ألن احلروب
تزهق األرواح وحت ُّــد من سيرورات
التعارف الــبـ ّنــاء .لكن هــذه الدعوة
تــأتــي مبــبــادرة أقلية مــن احلكماء،
يف حني تنخرط األغلبية يف د ّوامــة
اإلش ــادة بــاحلــرب وبــضــرورة العنف
بذريعة إثبات البطوالت واالحتفاء
بالفاعلني فيها .ويكون العنف أحياناً
ر َّد فعل على الظلم .ومــا حصل يف
أوروبــا خــال قــرون طويلة ال يخرج
على القاعدة املعتادة لدى اآلخرين.
إلى ذلك حتدث الدكتور إبراهيم
بــورشــاشــن عــن «إش ــك ــال الــعــلــم يف
احلضارة اإلسالمية» فقال:
عانت احلضارة اإلسالمية ،مثل
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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غيرها من احلــضــارات ،من إشكال
ثــقــايف متثل يف نظرتها اإلنتقائية
إلى املعرفة عموماً ،مما أدى أحياناً
إلــى احــتــراب علمي بــن املسلمني
أنفسهم ،إذ مس أحياناً هذا النزاع
الــعــلــمــي عــلــوم ـاً نــشــأت مــن داخــل
الثقافة اإلسالمية أص ً
ال وكان دوران
أصــولــهــا وفــروعــهــا عــلــى األصــلــن
القرآن والسنة ،أما العلوم التي أتت
من حضارات أخــرى ،والتي سميت
بالعلوم الدخيلة ،فكانت وضعيتها
يف اإلسالم وضعية أكثر قلقاً انتهت
بتهميشها ،تهميشاً بلغ أحيانا حد
اإلقصاء.
والغرض من هذا القول التساؤل
عن األسس الذهنية واملعرفية التي
خلقت هــذا الضرب من االحتراب
العلمي يف حياة املسلمني الثقافية؟
وكيف كــان مصيره؟ وكيف السبيل
إلى جتاوز دواعيه؟ وما الغرض من
ذلك؟
مــن جهته ق ــدم الــدكــتــور محمد

بو رشاش :عانت الحضارة
اإلسالمية من االنتقائية
يف املعرفة عموماً ما
أدى إىل االحرتاب بني
املسلمني أنفسهم

انقسم العلامء
واملفكرون بني متدين
ترك الواجبات واشتغل
باملستحبات وليربايل
مستغرب ومغرتب عن
ذاته فغابت عن االثنني
مشاريع الحياة الكربى.

ســيــد أحــمــد فـــال الـــودانـــي ورق ــة
بعنوان «جتديد الفكر الديني ودوره
يف جتذير مفهوم السلم  -قراءة يف
املشروع الفكري والتجديدي للشيخ
عبد اهلل بن بيه» معتبراً أن التجربة
الفكرية للشيخ عبد اهلل بن بيه تُعد
إحــدى الــثــورات الفكرية املعاصرة
املهمة يف مــجــال «جتــديــد التفكير
الديني يف اإلسالم».
وقــال الــودانــي إن الشيخ بن بيه
مثل غيره من علماء ومفكري األمة،
يــرى أن التجديد واإلص ــاح أصبح
أمراً الزماً يف كل مناحي ومستويات
الفعل احلضاري لألمة اإلسالمية،
ألن األمة ومنذ قرون تعيش حالة
الضعف واألفـــول احلــضــاري ،وهو
واقــع يتطلب إصالحاً وجتــديــداً يف
كافة مناحي احلياة الدينية واملعرفية
والتعليمية والسياسية واالجتماعية
واالقتصادية ،ألن «التجديد قد يكون
عاماً كالتجديد يف الشريعة أو يف حياة
الناس ،وقد يكون خاصاً كالتجديد

يف عــلــم األص ـ ــول أو عــلــم الــكــام
ونحو ذلك» .منبهاً أن هذا اإلصالح
يتطلب جهداً جتديدياً وإصالحياً من
علماء األمــة ومفكريها املتبصرين،
والذين لم يغرقوا يف أتــون الثنائية
اخلصومية التي قسمت مثقفي األمة
بني « ُمتد ِّين ترك الواجبات واشتغل
باملستحبات ،وقــف مــع اجلزئيات
دون التطلع إلى الكليات» ،وليبـرالي
مستغرب ومغترب عن ذاتــه ،فغابت
عن االثنني مشاريع احلياة الكبرى
وقــيــم اإلنــســانــيــة الفضلى ،وبــاعــوا
للشعب اخلصومة والضياع».
وأض ـ ــاف الــدكــتــور ال ــودان ــي أن
اخللفية الــفــكــريــة والفقهية التي
شــكــلــت وج ــه ــة جت ــدي ــد اخلــطــاب
الديني اإلســامــي عند الشيخ ابن
بيه هي يف منطلقها وهدفها معاجلة
لــلــمــشــكــات الــواقــعــيــة والــفــكــريــة
التي يثيرها واقــع ومستقبل األمــة
اإلســامــيــة ،واالستجابة لتطورات
الواقع اإلسالمي وما يشهده العالم

الوداين :تجربة
الشيخ ابن بيه إحدى
الثورات الفكرية
املعارصة يف
مجال تجديد الخطاب
اإلسالمي

الشقريي :إذا كان
السالم مقصد األفراد
واملجتمع والدول
فالوصول إليه يستدعي
االستامع لحاجات

املجتمع

الــعــربــي واإلس ــام ــي مــن حتــوالت
فكرية واجتماعية وحضارية راهنة.
كذلك قــدم الدكتور عبد املنعم
الشقيـري ورقــة بــعــنــوان« :اآللــيــات
االجــتــمــاعــيــة لــتــثــبــيــت الــســلــم يف
مجتمعاتنا اإلسالمية  -السلم من
مقولة سياسية إلى مقولة اجتماعية»
فقال:
إذا كان السالم هو أغلى مقصد
لــأفــراد واملجتمعات والـــدول ،فان
الــوصــول إلــيــه بــطــرق أكثـر س ــداداً
ووس ــائ ــل أق ـــرب رش ـ ــداً يستدعي
إرهــاف السمع حلاجيات املجتمع،
فقد تسللت كل مبـررات العنف بحجة
مطلب احلقوق واحلــاجــيــات ،سواء
كانت ترغب صــدقـاً يف الــســام أم
حتمل معها جرثومة القتل والدمار؛
لذلك تخبرنا املقاربة السوسيولوجية
ضرورة االنزياح من السلم كمقولة
سياسية إليه كمقولة اجتماعية وذلك
بإرجاعه إلى املجتمع ليس كمفهوم أو
تعريف أو فكرة ،وإمنا كثقافة باملعنى

األنتربولوجي للكلمة وذلك عبـر بث
احلياة فيه داخــل مفاصل املجتمع
فهذا األخير هو األقدر على ضمان
دميــومــتــه باملعنى الكانطي لكلمة
الدائم ،ولن يحصل هذا إال بإرهاف
السمع ،وتشخيص أدواء وبؤر التوتر
التي عطلت ،وما زالت تعطل ثقافة
الــســلــم يف مجتمعاتنا املــعــاصــرة،
فالسلم ليس أمراً جاهزاً وإمنا يعاش
كاستطراد ولنا يف التجربة التاريخية
ملجتمعاتنا عبرة ملركزيته ،وانسيابه
مع اإليقاع الزمني للمجتمعات مداً
وجــــزراً؛ كــل ذلــك بــحــضــور آليات
استمراريته ابتداء مبؤسسات وأدوار
العلماء يف التوسط وأساليب التنشئة،
ولغة األخالق ،وانتهاء بطبيعة التقليد
اإلسالمي وقواعد االنضباط التي
تفوق لغة القانون احلديثة
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تقرير الحريات الدينية يف العامل يشيد بجهود منتدى تعزيز السلم

واشنطن تنوه برؤية اإلمارات اإلنسانية في
مكافحة الكراهية والتمييز
ن ّوهت الواليات املتحدة األمريكية بالرؤية اإلنسانية لدولة اإلمارات
العربية املتحدة على مستوى تعزيز احلر ّيات الدينية ورعاية املعتقدات
والعبادات ،وحماية حقوق األقليات يف ممارسة شعائرها وبناء معابدها،
وسن القوانني الريادية يف إطار مكافحة التطرف والكراهية والتمييز.
ّ

ندوة «يف السلم ويف الحاجة إليه» ت ُختتم بالتأكيد عىل مرشوع املنتدى:

إبراز أولوية السلم كمقصد أعلى تتقدم
على الكليات في مقاصد الشريعة

وأثنت وزارة اخلارجية األمريكية يف
السنوي حول احلر ّية الدين ّية
تقريرها ّ
يف العالم لسنة  2017على املبادرات
املستقلّة التي ترعاها دولة اإلمارات،
وبخاصة منها «منتدى تعزيز السلم
يف املــجــتــمــعــات املــســلــمــة» بــرئــاســة
معالي الشيخ عبداهلل بن بيه .وثمنت
عالياً جهوده لترسيخ ثقافة التسامح
وتعزيز السلم العاملي.
وأشـــــاد تــقــريــر وزارة اخلــارجــيــة

األمريكية بجهود منتدى تعزيز السلم
يف تقدمي الرواية املعتدلة لإلسالم،
ودع ــم قــيــم الــتــســامــح بــن األديـ ــان،
وبــخــاصــة رعــايــتــه م ــب ــادرة «قــافــلــة
الــســام األمــريــكــيــة» ،الــتــي أطلقها
املــنــتــدى يف مــايــو  2017واستقبل
النسخة األول ــى منها يف أبوظبي،
وض ّمت ثالثني شخص ّية من رجال
الدين األمريكيني البارزين؛ ممثلني
لــإســام واملسيحية والــيــهــوديــة يف

الواليات املتحدة.
وأشـ ــار تــقــريــر الـــــوزارة أيــضــا إلــى
امللتقى السنوي الرابع الــذي نظمه
املنتدى يف أبوظبي يف شهر ديسمبر
2017؛ بحضور ما يربو على  700من
العلماء واملفكرين املسلمني والقادة
الــديــنــيــن مــن مختلف الــديــانــات.
ومتــحــور مــوضــوعــه ح ــول مكافحة
ّ
«اإلس ــام ــف ــوب ــي ــا» أو اخلــــوف من
اإلسالم.
والحــظ التقرير انــخــراط عــدد من
املسؤولني األمريكيني بجهود حثيثة
على مستوى الــتــعــاون املــبــاشــر مع
«منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات
املسلمة»؛ لتحقيق أهدافه يف نشر
ثقافة التسامح وتعزيز قيم السلم يف

املجتمعات املسلمة وبني أتباع األديان
املختلفة.
ودأب ــت وزارة اخلارجية األمريكية
على نشر تقرير احلــر ّيــات الدينية
يف العالم سنوياً .ويتضمن بيانات
مــفــصــلــة ،قــائــمــة عــلــى املــعــلــومــات
امليدانية الــتــي تــرصــدهــا وجتمعها
سفارات الواليات املتحدة يف مختلف
بلدان العالم .ويكشف التقرير عن
وضع احلر ّيات الدينية يف العالم من
خالل السياسات احلكومية والقوانني
املــســنــونــة واملــمــارســات وامل ــب ــادرات
املجتمعية التي ترعاها حكومات تلك
البلدان.

منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة – الرباط:

البيان الختامي:
يشدد عىل
رضورة االستجابة
لحاجة مجتمعاتنا
واإلنسانية عموماً
إىل السلم
والسعي لتحقيقه
مبشاركة مختلف
النخب العلمية
واألكادميية
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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اختتمت فعاليات الندوة الدولية «يف السلم ويف احلاجة إليه» ،التي نظمها «منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات
املشتركة» على مدى يومي  13-12الشهر املاضي يف «دار احلديث احلسنية» بالرباط؛ بالتأكيد على إبراز أولوية
السلم على مجمل الكليات واجلزئيات يف مقاصد الشريعة .إضافة إلى ضرورة انخراط مختلف النخب الفكرية
والعلمية يف املشاركة الدؤوبة يف بناء سياج السلم احلافظ للدين والدنيا ،متمثلة بخير وسعادة اإلنسان.
ودعــت الــنــدوة إلــى االنــتــقــال بثقافة السلم مــن األطــر
النظرية إلى املسلكات اليومية؛ بانخراط مختلف النخب
العلمية يف ورشة تقدمي ثقافة السلم؛ باعتبارها ضروروة
ملحة يف هذه املرحلة الصعبة من تاريخنا.
وأكد البيان اخلتامي ضرورة أهمية إبراز أولوية السلم،
والتأكيد على ض ــرورة االستجابة حلاجة مجتمعاتنا
واالنسانية عموماً إلى السلم ،والسعي لتحقيقه؛ مبشاركة
مختلف النخب العلمية واألكادميية .كما شدد البيان على
أهمية إزالة اللبس عن املفاهيم املرتبطة بالسلم وإبراز
قيمته؛ كمقصد أسمى ،تنبني عليه وتتحقق به الضرورات

اخلــمــس .مطالباً بفك االرتــبــاط بــن تبيئة املفاهيم
واإلسقاطات املفاهميية الفجة؛ باعتماد الضبط العلمي.
وطالب البيان بتـرسيخ القناعة يف أهمية االشتغال بفقه
السلم ،والعمل على انخراط اجلميع يف البحث العلمي،
والتأكيد على مسؤولية املؤسسات العلمية واألكادميية يف
نشر ثقافة السلم والدعوة إليه .أما على مستوى ضرورة
إحكام العالقة بني السلم والعدل ،فطالب البيان بضرورة
إعطاء األولوية لكرامة اإلنسان حيثما كان ،والتأكيد على
القيم اإلنسانية املشتركة بني األديان.
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لالطالع عىل مشاريعه البحثية
والتعرف عىل أنشطته
املجتمعات التي تصون الحريات الدينية تتميز باالستقرار واالزدهار

وفد إماراتي رسمي يشارك بمؤتمر الحريات الــــــدينية فــــي واشنطن
منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة – واشنطن:
قــال معالي الشيخ عبداهلل بن بيه رئيس «منتدى تعزيز السلم يف
املجتمعات املسلمة» ،رئيس «مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي» إنه ال بد من
ربط عنوان احلريات الدينية بالسلم االجتماعي؛ إذ من دون ضمان السلم
ال حقوق وال حريات مضمونة ألحد.
جاء ذلك خالل مشاركة الشيخ ابن بيه على رأس وفد إماراتي رسمي
يف مؤمتر احلــريــات الدينية ،الــذي نظمته وزارة اخلارجية األمريكية يف
واشنطن يومي األربعاء واخلميس ( )26-25يوليو املاضي؛ بحضور وزراء
اخلارجية والشؤون الدينية من بلدان عديدة لديها عني املقاربات بشأن
احلريات الدينية ،إضافة إلى ممثلي املجتمع املدني واجلمعيات األهلية
واملنظمات الدولية التي تهتم بالشأن احلقوقي واإلنساني ،وممثلني عن
الناجني من االضطهاد الديني يف غير منطقة من العالم.

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ويضم الوفد إلى جانب معالي
الشيخ ابن بيه ،الشيخ حمزة يوسف
نــائــب رئــيــس منتدى تعزيز السلم،
عــضــو مــجــلــس اإلمـــــارات لــإفــتــاء،
وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي
أمني عام منتدى تعزيز السلم ،رئيس
الهيئة الــعــامــة لــلــشــؤون اإلسالمية
واألوقاف يف دولة اإلمارات ،واألستاذ
خــلــيــفــة م ــب ــارك الــظــاهــري املــديــر
التنفيذي ملركز «املوطأ» للدراسات
والتعليم.
وتأتي مشاركة وفد الدولة برئاسة
معالي الشيخ عــبــداهلل بــن بيه يف
مؤمتر احلريات الدينية بواشنطن،
تلبية لدعوة رسمية ،تلقاها منتدى
تعزيز السلم مــن وزارة اخلارجية
األميركية.
واســتــقــبــل الــســفــيــر املــتــجــول
لــلــواليــات املتحدة مــن أجــل احلرية
الدينية الــدولــيــة ،ســام بــراونــبــاك،

معالي الشيخ ابن بيه والوفد املرافق
على هامش املؤمتر .وبحث اجلانبان
ســبــل تــعــزيــز ال ــت ــع ــاون املــشــتـــــرك
واملــبــادرات املستقبلية؛ يف ما يتعلق
بدعم مشروع «منتدى تعزيز السلم
يف املجتمعات املسلمة» ،الذي يعمل
منذ نحو خمس سنوات ،انطالقاً من
أبوظبي على ترسيخ ثقافة التسامح
وتعزيز قيم السلم والوئام يف العالم.
وكـ ــان الــســفــيــر بــراونــبــاك
أعرب عن امتنانه وعظيم استحسانه
ألنشطة «مــنــتــدى تعزيز السلم يف
املجتمعات املسلمة» برئاسة معالي
الشيخ عبداهلل بن بيه ،وبخاصة عقب
مشاركته يف «مؤمتر واشنطن» الذي
نظمه املنتدى يف فبراير املــاضــي،
حيث أطلق «حلف الفضول العاملي
للتحالف بني األديان» .وأبدى السفير
براونباك استعداده لتقدمي كل أشكال
الدعم املمكن .مبدياً حرصه الشديد

ابن بيه :ال بُ َّد من
ربط عنوان الحريات
الدينية بالسلم
االجتامعي

براونباك يستقبـل
ابن بيه والوفد
املرافق ويبحث
املبادرات
املستقبلية

على التعاون املفتوح مع املنتدى يف كل
ما يقوم به من مبادرات إنسانية تعمل
على ترسيخ ثقافة التسامح وتعزيز
السلم العاملي.
وتنظم وزارة اخلارجية األميركية
مــؤمتــر احلــريــات الــديــنــيــة؛ بغرض
متــكــن املــجــتــمــع امل ــدن ــي ،وبخاصة
املنظمات العاملة يف مجال احلرية
الدينية من الدعم املالي املناسب.
وهــو أمــر حــيــوي لتعزيز احلــريــات
الدينية يف العالم ،حسب تعبير وزير
اخلارجية األمريكي مارك بومبيو.
وتُعد حرية الدين أو املعتقد حقاً
إنسانياً عاملياً ،تعترف به احلكومات
وكافة املجتمعات حــول العالم ،كما
تُعد احلرية الدينية ميزة اجتماعية،
حيث أظهرت األبحاث والــدراســات
أن الدول التي حتترم حرية الدين أو
املعتقد هي أكثر من غيرها استقراراً
وازدهاراً.

طالب «ديوك» يزورون
فــرع منتــدى تعــزيـز
السـلـم فــي الربــــاط
منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة – الرباط:
قام وفد من طالب جامعة «ديوك» األميـركية بزيارة فرع «منتدى
تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة» يف الرباط؛ بغرض االطالع على
مشاريعه العلمية ،املتعلقة بتأصيل ثقافة السالم يف اإلسالم ،ورفد
القيم اإلنسانية مببادرات خالقة ،تعزز ثقافة العيش املشترك بني
الشعوب على اختالف أعراقها وأديانها.
واستقبلت الوفد جلنة البحث العلمي يف املركز ،وأطلعتهم
على اجلهود املبذولة من أجل إجناز «موسوعة السالم يف اإلسالم».
وهي أول موسوعة يف التاريخ اإلسالمي .كما اطلع الوفد على جملة
من التصورات املستقبلية يف إطار مشروع املنتدى ،الذي أعلن منذ
انطالقته األولى قبل نحو خمس سنوات «شن احلرب على احلرب
لتكون النتيجة سلماً على سلم» ،حسب مقولة معالي الشيخ عبداهلل
بن بيه رئيس «منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة»؛ بغرض
ترسيخ ثقافة التسامح وتعزيز قيم السلم والتعايش اإلنساني السعيد
يف العالم أجمع.
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يعقد ملتقاه السنوي الخامس يف أبوظبي ديسمرب املقبل

منتدى تعزيز السلم يبحث «حلف الـــــــفضول والمعاهدات في اإلسالم»

أقر مجلس أمناء «منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة» عقد ملتقى
املـنـتــدى الـسـنــوي اخلــامــس يف أبــوظـبــي ديسمبر املـقـبــل ،حتــت ع ـنــوان «حلف
الفضول واملـعــاهــدات يف اإلس ــام» .جــاء ذلــك خــال اجتماع املجلس برئاسة
معالي الشيخ عـبــداهلل بــن بيه ،وحـضــور نائب الرئيس الشيخ حمزة يوسف
وأمني عام املنتدى سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي ،وكافة أعضاء املجلس،
الذي مت رفده بعضوية مفتي سنغافورة الشيخ فطريش بن بكرام.
استهل معالي الشيخ عبداهلل بن بيه االجتماع بالترحيب باألمناء ،وخص
بالتهنئة عضو املجلس اجلديد الشيخ ابن بكرام ،ومن ثم أثنى على صاحب
الفضل ،الــذي أحــاط املنتدى بواسع رحمته وجليل عنايته ،حينما جعل ما
هو ثقيل على األسماع من مفردات ،مثل وقف احلــرب ،وبناء حصون السلم
يف النفوس؛ قبل نحو خمس سنوات ،صار اليوم الزمًــا على ألسنة الكثيرين
حول العالم.

ملتقى املنتدى السنوي الخامس حدث
تاريخي بالغ األهمية عىل مستوى القيم
األخالقية واإلنسانية
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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عقب ذلك انتقل الشيخ ابن بيه إلى
أنشطة املنتدى ،فالحظ أن موضوع
«حــلــف الــفــضــول وامل ــع ــاه ــدات يف
اإلســام» ،هو من مقترحات اجتماع
األمــنــاء الــســابــق ،وهــو يرتبط بوجه
خــاص بنشاط املنتدى يف واشنطن،
ال ــذي أطــلــق حلف الفضول العاملي
للتحالف بــن األديـــان ،وهــو مــا أثــار
اهتماماً دولياً واسعاً ،والقــى حفاوة
منقطعة النظير على مستوى العالم.
ما يعني أن حلف الفضول ،ومن ورائه
املنتدى راح يعمل على تنمية مفردات
مختلفة ،مــفــردات تساهم بفعالية
يف ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش
اإلنساني السعيد ،وتعزز قيم السلم
يف العالم .وهذا ما نؤيد العمل عليه
وتعزيزه ورفده مبشاريع إنسانية ،تغني
املشتركات األخالقية والدينية.
ويف هذا الصدد الحظ الشيخ ابن
بيه أن «هناك نفس لدى البعض يف

الــغــرب؛ حتى ال أق ــول ذلــك بصيغة
عــنــصــريــة ،أن الــبــعــض راح يــرفــع
صوته هلعاً من أن امللونني من أصول
آســيــويــة وإفــريــقــيــة ،بــاتــوا قريبيـن
مــن تشكيل أغلبية يف بلدانهم ،ما
يهددهم بسلب الثروة والسلطة من
البيض يف بالدهم» .وأضــاف الشيخ
بن بيه موضحاً أن مثل هذه األفكار
باتت طاغية على اخلطاب االنتخابي
يف بــعــض ال ــب ــل ــدان الــفــاعــلــة على
مستوى العالم ،مثل الواليات املتحدة
وبريطانيا وغيرهما .ومع ذلك تتصل
بنا شخصيات عــديــدة مــن العاملني
يف احلقلني الديني والسياسي على
مستوى العالم ،يريدون التعاون معنا،
يف معاجلة مثل هذه القضايا ،وبعضهم
أعضاء يف الكونغرس األميركي ووزراء
خارجية وسفراء يف أوروبــا» .وأوصى
الشيخ بطرح هذا املوضوع ملناقشته
وإغنائه من املتخصصني يف املجلس،

على طريق اعــتــمــاده كمحور رئيس
من محاور امللتقى السنوي اخلامس
للمنتدى.
من جهته حتدث الدكتور محمد
مطر الكعبي ،فاستهل حديثه بزف
التهنئة للمجتمعني على انطالق فرع
املنتدى رسمياً يف اململكة املغربية.
متوجهاً بالشكر للمغرب الشقيق على
هذه االستضافة.
وقال الكعبي :إن امللتقيات السنوية
للمنتدى كان لها األثر الطيب على كل
املستويات ،ويف مجاالت متعددة ،منها:
إعــان مــراكــش التاريخي؛ باعتباره
وثيقة حقوقية للسالم يف العالم ،كما
هو احلال مع «جائزة احلسن بن علي
الدولية للسلم» رضي اهلل عنه ،وقوافل
السالم األميركية ،التي تتوجت باعالن
واشنطن يف فبراير املــاضــي ،الــذي
أطلق حلف الفضول العاملي للتحالف
بني األديان .ما يعني أن املنتدى ميتد

ويتوسع بأنشطته على كل املستويات
العربية واإلسالمية والدولية .ولعل
االتــفــاق املــزمــع توقيعه قــريــبـاً بني
املنتدى واألمم املتحدة ،للتعاون يف
إط ــار التعليم ،هــو خير مــثــال على
استقبال املنتدى يف الوعي الدولي.
وأشار الدكتور الكعبي ،إلى أنه يف
عرض أنشطة املنتدى إمنا هو يذكر
بــهــذه املــنــجــزات ،لــانــطــاق بعزمية
أقــوى وتصميم أشــد إلــى آفــاق أكبر
وأشمل.
إل ـ ــى ذل ـ ــك ب ـ ــدأ ن ــق ــاش «حــلــف
الــفــضــول واملــعــاهــدات اإلســامــيــة»،
كعنوان رئيسي مللتقى املنتدى السنوي
اخلــامــس؛ باعتباره حــدث ـاً تاريخياً
بــالــغ األهــمــيــة ،على املستوى القيم
األخــاقــيــة واإلنــســانــيــة ،وبــخــاصــة
جلهة إحالته إلى ما ميكن أن نسميه
املعاهدات أو حتالفات اخلير .وجرى
تكليف جلنة علمية متخصصة لتقدمي

تصور علمي ملختلف احملاور الرئيسية
يف هــذا املــوضــوع ،على أن يتناقش
املجلس الحقاً ،قبل إقرارها بصيغتها
النهائية.
ك ــم ــا تــــــــداول مــجــلــس األمـــنـــاء
بالشخصيات املقترحة لنيل «جائزة
احلــســن بــن عــلــي للسلم الــدولــيــة»
عــن دورة  .2018ونــاقــش املجلس
أيـ ــض ـ ـاً تـ ــصـ ــورات ح ـ ــول «مــرصــد
اإلســامــوفــوبــيــا» ،وتــأســيــس برامج
علمية ومنح دراسية؛ لتبادل اخلبرات
بــن أقــســام الــدراســات الشرعية يف
العالم اإلسالمي ،واجلامعات املعنية
بتدريس األديان يف الغرب .إضافة إلى
تقدمي تصورات حول امكانية تنظيم
ملتقيات دولية جامعة على الصعيد
الدولي ملؤسسات التواصل واحلــوار
بــن الــديــانــات والــثــقــافــات؛ لتقومي
املنجزات وتــبــادل اخلــبــرات وتوحيد
اجلهود املشتركة.

ابن بيه :حلف
الفضول يرفد الوعي
العاملي مبفردات
تعزز قيم السلم

ابن بيه :املنتدى
عازم عىل مفاجأة
العامل مبا يغني
املشرتكات اإلنسانية
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تشمل تبادل الخربات يف البحث العلمي
والتدريس والتكوين والنرش والتوثيق

مركز «الموطأ» و «دار
الحديث الحسنية»
يوقعان اتفاقية
للتعاون األكاديمي

منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة – الرباط:
وق ــع مــركــز «املــوطــأ ل ـلــدراســات والـتـعـلـيــم – أبــوظـبــي» و«مــؤسـســة دار
احلديث احلسنية – املغرب» ،اتفاقية تعاون يف مجاالت البحث العلمي
وال ـتــدريــس والـتـكــويــن والـنـشــر والـتــوثـيــق ،وم ــا يتعلق بـهــا مــن أنشطة
ثقافية .ومثل مركز «املوطأ» يف االتفاقية ،املدير العام سعادة الدكتور
محمد مطر الكعبي ،بينما مثل مؤسسة «دار احلديث احلسنية» مديرها
الدكتور أحمد اخلمليشي.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وتنص بنود االتفاقية على اآلتي:
أو ًال :ت ـبــادل اخلـبـ ــرات عـلــى مستوى
هيئة التدريس.
 ال ـع ـم ــل ع ـل ــى اسـ ـتـ ـق ــدام أس ــات ــذةزائ ــري ــن ملـ ــدة ش ـهــر أو ف ـصــل دراسـ ــي
كامل أو سنة كاملة؛ بطلب من اجلهة
املعنية ،بحسب حاجتها.
ال ـق ـيــام بـ ـ ــدورات عـلـمـيــة وتـكــويـنـيــة،
حسب التخصصات؛ بـهــدف تعميق
الــرؤيــة واإلس ـه ــام يف إن ـضــاج البحث
العلمي يف قضايا معينة.
تبادل اخلبرات يف مجال التدريس؛
إمـ ــا يف ش ـكــل دورات تــدري ـب ـيــة وإم ــا
محاضرات علمية.
ثــانـيــا :ال ـت ـعــاون يف امل ـجــال الـتــربــوي
على مستوى املناهج.
تبادل اخلبرة يف املناهج الدراسية.
الـ ـت ــواص ــل م ــن أجـ ــل االط ـ ـ ــاع عـلــى
مستجدات املناهج العلمية.
ت ـطــويــر ال ـب ــرام ــج ال ـع ـل ـم ـيــة ،بحيث

يـ ـت ــم ال ـ ـت ـ ـشـ ــاور يف صـ ـن ــاع ــة ب ــرام ــج
عـلـمـيــة م ـش ـتــركــة؛ ل ــدرج ــة اإلج ـ ــازة
واملاستر والدكتوراه يف علوم الشريعة
والدراسات اإلسالمية ،وما يتعلق بها
تنظير ًا وتطبيق ًا.
ث ــالـ ـثـ ـ ًا :ع ـق ــد املـ ــؤمتـ ــرات وال ـ ـنـ ــدوات
املشتركة.
إش ــراك املــركــز واملــؤسـســة يف الـنــدوات
وامل ـ ـ ـ ــؤمت ـ ـ ـ ــرات الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـنـ ـظـ ـمـ ـه ــا كــل
ط ــرف؛ مــع التنسيق املـسـبــق ،وبـيــان
الـتـسـهـيــات املـقــدمــة مــن كــل طــرف؛
قبل عقد تلك املؤمترات والندوات.
رابع ًا :االشتراك يف مناقشة الرسائل
اجلامعية.
تــوج ـيــه دعـ ــوة ل ــأس ــات ــذة م ــن املــركــز
وامل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة ملـ ـن ــاقـ ـش ــة امل ــاج ـس ـت ـي ــر
وال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوراه؛ ل ـت ـح ـك ـي ــم ال ـب ـح ــوث
العلمية.
خــامـسـ ًا :ت ـبــادل زيـ ــارات الطلبة بني
املركز واملؤسسة.
تبادل البعثات الطالبية على جميع

مستويات التكوين يف املؤسستني.
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال الـ ـتـ ـك ــوي ــن والـ ـبـ ـح ــث يف
امل ــؤس ـس ـت ــن ع ـل ــى م ـس ـت ــوى املــاس ـتــر
والدكتوراه.
الـقـيــام بـتــدريـبــات ميدانية مــن أجل
استكمال اخلبرة يف مجال البحث.
متـ ـ ـك ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــن مـ ـ ـ ــن الـ ـكـ ـت ــب
واملـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط ـ ــات وب ـ ـ ـحـ ـ ــوث امل ــاسـ ـت ــر
والدكتوراه يف خزانتي املؤسستني.
س ــادس ـ ًا :ت ـبــادل امل ـن ـشــورات واملـجــات
الــدوريــة والــرســائــل العلمية ،وكذلك
املقررات الدراسية املتوفرة لديهما.
سابع ًا :التعاون يف مجاالت التوثيق
والنشر.
امل ـشــاركــة يف تــأسـيــس قــواعــد بـيــانــات
ع ـل ـم ـيــة وب ـح ـث ـيــة ت ـس ـهــم يف تـعـمـيــق
التكوين وتنمية البحث العلمي.
تبادل اخلبرات يف مجال املعلومات.
طبع الـبـحــوث اخلــاصــة باملؤسستني
ونشرها.
ثامن ًا :التعاون يف املجال اإلداري.

االطالع على املساطر اإلدارية وطرق
تنفيذها.
ت ـب ــادل اخل ـب ـ ــرات يف تــدبـيــر ال ـشــؤون
البيداغوجية التكوينية للمؤسستني.
التشجيع على إقامة دورات تدريبية
مـ ـشـ ـت ــرك ــة يف املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة؛ حـ ـس ــب حـ ــاجـ ــة امل ــرك ــز
واملؤسسة.
تاسع ًا :جلنة التنسيق واملتابعة.
تـشـكـيــل جل ـنــة الـتـنـسـيــق وامل ـتــاب ـعــة،
م ـه ـم ـت ـهــا ال ـت ـن ـس ـيــق ب ــن ال ـط ــرف ــن،
وتفعيل ما مت االتفاق عليه ،واقتراح
املشاريع املستقبلية.
رفع تقارير علمية مكتوبة نهاية كل
برنامج أو دورة ،وتقرير علمي نهائي
يف نهاية السنة.
يبدأ العمل ببنود هذه االتفاقية من
تاريخ التوقيع.
وباهلل تعالى املستعان.
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قالوا

تتجىل العربية يف الشعر والنرث عامرة محكمة البناء ال
تخطئ الفطرة السليمة دالالتها

الــرســول الـكــرمي صلى اهلل عليه وسلم واجــه يف بــدايــة دعــوتــه الكثير من
الـلـغــو ،واملــزيــد مــن التشكيك واالت ـهــامــات بــاجلـنــون ت ــارة ،وأخ ــرى بالشعر،
وبالسحر يف بعض األحيان .ويف الوقت عينه ،كان صلوات اهلل عليه ُيقا َبل
مبـســاءالت عقلية ،علمية ومعرفية راقـيــة ،غرضها الفهم والبيان أو جالء
احلقيقة .فكانت تُسعده تلك املساءالت ،ويستبشر بها خيراً .ولذلك كان عليه
السالم يلقى أصحابها ببشاشة وترحاب ،كما هو يف لقائه مع شيخ بني عامر،
الذي عجنته التجارب ،وصقلت األيام خبرته ،فقصد الرسول عليه الصالة
والسالم جلالء احلقيقة.
يقول ابن األثير يف كتاب «الكامل يف التاريخ» املجلد األول صفحة ،158
نق ً
ال شداد بن أوس :بينما نحن عند رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،إذ
أقبل شيخ من بني عامر ،وهو ملك قومه وسيدهم ،شيخ كبير يتوكأ على
عصاًَ ،ف َمثُل قائماً ،وقال :يا ابن عبد املطلب إ ّني أنبئت أنك تزعم ،أ ّنك رسول
اهلل ،أرسلك إلى الناس مبا أرسل به إبراهيم وموسى وعيسى ..وغيرهم
من األنبياء ،أال وإ ّنك ُفوِ هت بعظيم ،أال وقد كانت األنبياء يف بيتني من بني
إسرائيل ،وأنت ممن يعبد هذه احلجارة واألوثان ،فما لك وللنبوة؟ ولكن لك ّل
قول حقيقة ،فأنبئني بحقيقة قولك وبدء شأنك؟
أُعجب النبي صلى اهلل عليه وسلم ،مبساءلته ،فأشرق وجهه وأجابه بلغة
بني عامر ،وليس بلغة قريش .وكان الرسول قبل ذلك يقول للسائل ،سل ع ّما
شئت ،وع ّما بدا لك ،ولكنّه يومئذ أجاب العامري بلغة قومه قائ ً
ال :سل عنك.
ثم قال :يا أخا بني عامر إن ّلهذا احلديث الذي تسألني عنه نبأ ومجلس،
فاجلس .فثنى العامري ركبتيه وجلس كما تفعل الناقة الكرمية .فقال له
صلوات اهلل عليه :إ ّن حقيقة قولي وبدء شأني ،أ ّني دعوة أبي إبراهيم وبشرى
أخي عيسى ،وكنت بكر أمي ،وحملتني كأثقل ما حتمل النساء ،ث ّم رأت يف
منامها أ ّن الذي يف بطنها نور ،قالت :فجعلت أُتبع بصري النور وهو يسبق
بصري حتى أضاءت لي مشارق األرض ومغاربها؛ ث ّم إ ّنها ولدتني فنشأت،
فلما نشأت بُ ِغ َ
إلي األوثان والشعر.
ّض ْت ّ
فقال العامري :أنبئني بأشياء أسألك عنها.

 الرسول :سل. العامري :أخبرني ما يزيد يف العلم؟ الرسول :التعلّم.ّ
 العامري :فما يدل على العلم؟ الرسول :السؤال. العامري :فأخبرني ما يزيد يف الش ّر؟ الرسول :التمادي. العامري :فأخبرني هل ينفع الب ّر مع الفجور؟ الرسول :نعم ،التوبة تغسل احلوبة ،واحلسنات يذهنب السيئات ،وإذا َذ َكرالعبد اهلل عند الرخاء أعانه عند البالء.
 العامري :فكيف ذلك؟ الرسول :ذلك بأ ّن اهلل ،ع ّز وجل ،يقول :وعزّتي وجاللي ال أجمع لعبديأمنني وال أجمع له خوفيـن ،إن خافني يف الدنيا أ َّمنْتُه يوم أجمع عبادي يف
حظيرة الفردوس فيدوم له أَ ْمنَهُ ،وال أمحقه فيمن أمحق ،وإن هو أمِ نني
يف الدنيا خافني يوم أجمع عبادي مليقات يوم معلوم ،فيدوم له خوفه.
 العامري :يا ابن عبد املطلب أخبرني إال َم تدعو؟ الرسول :أدعو إلى عبادة اهلل وحده ال شريك له ،وأن تخلع األنداد وتكفربالالت والعزى ،وتُقِ ُّر مبا جاء من عند اهلل من كتاب ورســول ،وتصلي
الصلوات اخلمس بحقائقهن ،وتصوم شهراً من السنة ،وتؤدي زكاة مالك
يطهرك اهلل تعالى بها ويطيب لك مالك ،وحتج البيت إذا وجدت إليه
سبي ً
ال ،وتغتسل من اجلنابة ،وتؤمن باملوت والبعث بعد املوت ،وباجلنة
والنار.
 العامري :يا ابن عبد املطلب فإذا فعلت ذلك فما لي؟َ
(جن ُ
ت ِت َها األ ْن َها ُر خَ ِال ِدينَ في َهاَ ،و َذ ِلك َجز َُاء
ت ِري ِم ْن َ ْ
َّات َع ْد ٍن َ ْ
 الرسولَ :َم ْن َت َزكّى)«.سورة طه  -اآلية .»76
 العامري :هل مع هذا من الدنيا شيء؟ فإنه يعجبني الوطأة من العيش. الرسول :نعم النصر والتمكني يف البالد.فأجاب(العامري) وأناب.

إضاءة على النص
شيخ بني عامر ،الذي عركته األيام ،وأنضجته التجارب ،ال تنقصه الفطنة،
وال يفوته املعنى ،شأنه بذلك ،شأن جميع أبناء البوادي ،فهم أهل الفصاحة
ال عن كونها مقصداً
والبيان .وباديتهم موطن العربية ،ومهد البالغة ،فض ً
للمتأدبني أو املتعلمني من أبناء النخب ،طوال العصور اجلاهلية ،وما تالها يف
صدر اإلسالم .وما إرسال أحد أه ّم أعيان قريش  -عبد املطلب زعيم بني
هاشم -حفيده احملفود برعاية اهلل تعالى ،مع حليمة السعدية إلى قبيلة بني
سعد يف البادية ،إال بغرض تقومي لسانه من مدارجه األولى ،وتلقينه الفصاحة
والبالغة والبيان يف مالعبها ومنابعها.
أ ّما يف مرحلة ما بعد صدر اإلســام فصارت البادية قِ بلة الباحثني ،أو
الدارسني يف العلوم الشرعية ،خصوصاً جلهة تأصيل احلديث النبوي الشريف،
ملا تتمتع به رواية أبناء البوادي من دقة وفهم للمعاني والــدالالت .هذا إلى
جانب العلماء احلادبني على العربية ،حيث كان الشعر بلسان األعراب ،دليلهم
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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األ ّول بعد القرآن الكرمي ،على ِص َّحةِ املعنى وإقامة املبنى وسالمة اللحن -،أي
اإلعراب – وخلوه من العجمة ،التي داخلته بعد الفتوحات واختالط العرب مع
األمم األخرى يف ك ّل جهات املعمورة .وبهذا املعنى ،يقول األصمعي:
كنت ذات يوم بجوار احلرم املكي ،أقرأ بصوت مسموع يف كتاب اهلل آية
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكا ًال من اهلل ،واهلل غفور
رحيم».
فقاطعني أعرابي كان بجانبي  ،قائ ً
ال :كالم من هذا؟
فقلت له :ويلك إ ّنه كالم اهلل.
قال :أعد ما قرأت.
فأعدت عليه.
قال :ليس هذا بكالم اهلل.
ّ
وصححت «واهلل
فأعدت
أخطأت،
ني
ن
أ
انتبهت،
يقول األصمعي :حينها
ّ

استنباط الحقيقة يحتّم العودة إىل ميزان
اللغة وفصاحة اللسان وعدالة البيان

عزيز حكيم»
قال األعرابي :أصبت .....هذا كالم اهلل.
فقلت له :أتقرأ القرآن يا رجل؟
قال :ال.
ّ
قلت :ومن أين علمت أنني أخطأت؟
فح َكم فق ََطع ،ولو غفر ورحم ملا قطع.
قال :يا هذا َع َّز َ
إذاً كانت العربية معنى ومبنى ،يف الشعر والنثر ،مبثابة عمارة محكمة البناء،
تنطوي على دالالت ال تخطئها الفطرة السليمة ،وال تض ّل فيها احلقيقة عن
مدارك األعراب يف آن.
واستم ّرت البادية بالقيام يف وظيفة تقومي اللسان العربي وسالمته من
اللحن أو العجمة ،حتى العصور املتأخرة من الدولة اإلسالمية.
وملا كان العامري من أبناء البادية ،بل من شيوخها املؤصلني ،فكان يعرف
بالضرورة أصول النظم وأدوات التعبيـر وأساليب السرد ،املرسل منه ،أو املنثور
أو املسجوع ،بجذوره واشتقاقاته ،ببديعه ومحسناته وبالغه وبيانه .وعندما
ّ
الشك باليقني ،بخصوص مسألة نُبُ َّوة الرسول ،وحسم حقيقة ما
أراد أن يقطع
جاء به ،وما إذا كان شعراً أم سحراً ،كما تقول قريش ومن واالها من الناس،
أم أ ّنه ُمن ًّز ٌل من العلي القدير كما يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،جلأ
العامري ملخزونه اللغوي ،وخبراته البيانية والبالغية ،ومدركاته املعرفية ،التي
ع ّبر عنها خالل مساءلة الرسول ،مبهارة العارفني وحذاقة احملترفني .فاسته ّل
كالمه للرسول الكرمي مبوجز مكثف ،يختزل شروط االستدالل ،واستنباط
مكنون احلقيقة ،من خالل مقدمة ال تزيد على ستني كلمة ،توجز جملة شروط
من قواعد حتليل النص أو فهم ما يستبطنه من املعاني والدالالت ،وفق بناء
الكالم الفطري أو العفوي عند العرب ،الذي لم يكن مؤص ً
ال حينذاك.
العامري يستهل مخاطبة الرسول باسم جده ،ما يعني أنه يريد بداية التأكيد
على معرفته بنسب وحسب من يخاطب .وكذلك معرفتة باملكانة االجتماعية
ملن يخاطب ،ومن ث ّم يريد أن يقول :إ ّنه بضوء هذه املكانة املميزة للج ّد عبد
املطلب ،هو يأتي إلى الرسول بقدميه .وبالتالي تكون املخاطبة باسم اجل ّد
ليست مجرد لفت نظرّ ،
وإنا هي حتذير ضمني ،ال يقتصر على دعوة النبي
عليه السالم إلــى ضــرورة عــدم القيام بتصرفات تسيء إلــى هــذه املكانة
السلَّ ِم
فقط ،وإمنا تدعوه أيضاً إلى واجب القيام بأعمال تعزّز من قيمتها يف ُ
االجتماعي ،كما تقضي العادة يف عرف العرب .وبهذا املعنى قال شاعرهم:
إنا وإن ك َُرمت أوائلنا يوم ًا لسنا على األحساب نتكل
نب ــني كـمـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ــانـت أوائلنـ ـ ـ ــا ت ـبــني ونفعـ ـ ــل مثلما فعلوا
وهي مسألة كانت العرب تتوقف عندها طوي ً
ال ،وتبذل من أجلها الغالي
والنفيس ،ولم تكن تبخل بالدماء يف سبيلها.
يقول العامري للرسول :إني أُنبئت أنك تزعم أ ّنك رسول اهلل ،أرسلك إلى
الناس ،مبا أرسل به إبراهيم وموسى وعيسى ..وغيرهم من األنبياء ،أال وإنك
ُفوِ هت بعظيم.
َ
ْ
يشير العامري بذلك إلى أهمية وخطورة األمر اجللل ،الذي ي ّدعيه رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -حسب قريش والعرب عموماً يف بادئ األمر-
فيص ّور األمر باملكانة التي يستحقها من التعظيم والترهيب ،يف محاولة منه

وقلنا

ترمي لدفع من يخاطب إلى َ َ
تثُل جسامة ما يدعو إليه يف مخيلته ،لعله يعيد
التفكير باألمر ،ما سيؤدي حكماً إلى خلخلة أو ارتباك خطابه على األق ّل ،هذا
إن لم يتراجع متاماً ع ّما هو مقدم عليه ،فيما لو كان باط ً
ال .
يقول العامري :أال وقد كان هذا األمر يف بيتني من إسرائيل ،وأنت ممن
يعبد هذه احلجارة واألوثان فما لك وللنبوة؟
يريد العامري لفت نظر من يخاطب ،إلى معرفته الشخصية املسبقة ،أ ّن
الرساالت السماوية كانت من نصيب بني إسرائيل ،وهذا يعني ضمناً أنه
يعرف جوهر هذه الرساالت ،وحقيقة تنزيلها وشروط تل ِّقيها وصفات متلقيها.
ما يعني أ ّنه يحذر مخاطبه من مغبة االنزالق ،أو اال ّدعاء مبا هو ليس أه ً
ال
احلجة والبـرهان العقلي ،كيف انتقل
له .ليس هذا فحسب ،بل يطالبه بتقدمي
ّ
ً
الوحي إلى العرب ،عبدة احلجارة واألوثان بدال من أهل الرساالت السماوية
السابقني .وذلك للتهويل على الرسول ،أل ّنه صلى اهلل عليه وسلم يؤ ّكد الحقاً
يف أكثر من حديث شريف أ ّنه النبي اخلامس من العرب بعد إسماعيل ولوط
وصالح وشعيب سالم اهلل عليهم.
أما قوله :وإ ّن لك ّل قول حقيقة ،فأنبئني بحقيقة قولك وبدء شأنك؟ فهنا
يصل العامري بخطابه إلى الذروة ،حيث اللحظة الفاصلة بني نهاية املقدمة،
وبدء عملية املساءلة أو ما ميكن أن أسميه «احملاكمة البيانية» .فهو بعد حتذير
املس باملكانة االجتماعية التي ورثها عن أجداده،
الرسول الكرمي من خطورة ّ
ودعوته إلى ضرورة تعزيزها ،وبعد تصويره خلطورة أو عظمة األمر اجللَلْ
الذي ي ّدعيه ،وبعد مطالبته بالبيان والبرهان ،على كيفية انتقال وحي السماء
من ساللة األنبياء يف بني إسرائيل إلى العرب عبدة األوثان واحلجارة .فهو
يريد أن يقول بعد التحذير والوعيد والتسديد :تعال اآلن إلى احلكم الرشيد،
أي إلى ميزان اللغة وفصاحة اللسان وعدالة البيان ،التي ال تخطئها الفطرة
السليمة ،املقدودة من فضاء ونقاء عبقرية الصحراء املدهشة ،التي عجنتها
التجارب ،وصقلتها خبرة السنني لدى الشيخ العامري .وذلك من أجل الفصل
على قاعدة« ،وأن لكل قول حقيقة» ،وفقاً لشروط الكالم أو النظم والبيان،
كما كانت تفعل العرب قدمياً بغرض استنباط احلقيقة ،من بني ركام الكالم
بغثه وسمينه.
الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ،قال من جهته بأريحية متمادية
بتدفقها وجزالتها .فأبدى العامري قبوله ورضاه ،وشهد باهلل سبحانه وتعالى،
أ ّن قوله عليه السالم هو احلقّ أو احلقيقة بعينها .ومع ذلك لم يكتف ،فانهال
عليه بجملة أسئلة مقتضبة ،يتمحور ُجلها على العلم واحلكمة ،أي على العقل.
للمزيد من اليقني وقطع دابر الشك يف صدره ،طاملا أنه ميلك األدوات للفصل
بحقيقة اخلطاب أو النص.
َّ
وألن اهلل سبحانه وتعالى علم الرسول الكرمي فأحسن ،وأنبأه فأكمل،
جاءت ردوده صلوات اهلل عليه ،أكثر إيجازاً واقتضاباً ،وال حتتمل التأويل
أو اللبْس .إال فيما اقتضى أسلوب البيان بيانه باقتصاد مدهش ،ال يُخل
باملعنى أو املبنى .ولذلك أجاب الشيخ العامري الدعوة لإلسالم وأناب .أي
َج َّو َد اإلجابة ،فجعلها تبدو وكأنها معطرة باملسك والعنبر .كما يقول الشاعر:
ك َْرم ًا َت َدلَّى من ذرا األعناب
َتـ ُـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـل بال ـع ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــبر واألن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
ناب.
يَعني جارِ ي ًة تَ ُع ُّل َش َعرها باألَ ِ
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كانت العرب

يروي الطبري «يف تاريخ الرسل وامللوك» أنّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،خرج يف طريق هجرته
إلى املدينة ،بصحبة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه ،ومعهما دليلهما عبد اهلل بن األريقط .فم ّروا على
خيمة أم معبد اخلزاعية ،ليشتروا منها ما يأكلونه ،ألنّ زادهم نفد ،وأصابهم اجلوع ،فلم يجدوا لديها
شيئ ًا .وعندما عاد زوجها ،اخبرته بشأنهم ،وأبدت غرابتها من أحدهم ،فقال لها زوجها ،صفيه لي.
قالت :رجل ظاهر الوضاءة ،أبلج الوجه ،حسن اخللق ،لم تعبه ُثجلة (أي ُبطنة) ولم تزر به صعلة (أي
معتدل الرأس) وسيم ،قسيم ،يف عينيه دعج ،ويف أشفاره وطف ،ويف صوته صحل (أي ُبحة) ،ويف عنقه
سطع (أي طول) ،ويف حليته كثافة ،أزج ،أقرن ،إن صمت فعليه الوقار ،وإن تكلم سما وعاله البهاء ،أجمل
الناس وأبهاهم من بعيد ،وأحسنهم وأحالهم من قريب ،حلو املنطق ،فصل ،ال نزر وال هذر ،كأنّ منطقه
خرزات نظم يتحدرن (أي قوله محكم) رابة ،ال يائس من طول ،وال تقتحمه عني من قصر (أي لطيف
الوسط) ،ليس بالطويل ،وال تزدريه عني من قصر .غصن بني غصنني ،فهو أنظر الثالثة منظراً ،وأجلّهم
قدراً .له رفقاء يحفون به ،إن قال أنصتوا لقوله ،وإن أمر تبادروا إلى أمره ،محفود (أي مخدوم) محشود،
ال عابس وال مفنّد.
هذه صفات سيد اخللق ،صلوات اهلل عليه وعلى آله وصحبه أجمعني.

قصة أم زرع
ج ـل ــس إحـ ـ ــدى عـ ـش ــرة ام ـ ـ ــرأة يف
مرحلة مــا قبل اإلس ــام فتعاهدن
وت ـع ــاق ــدن ع ـلــى أن ال يـكـتـمــن من
أخبار أزواجهن شيئ ًا.

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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قالت األولــى :زوجــي حلم جمل
غـ ــثّ عــلــى رأس ج ــب ــل ،ال سهل
فيُرتقى وال سمني فيُنتقل( .أي
فاسد ال خير فيه ،وسيئ اخللق
ومتشاوف).
ـت
قــالــت الــثــانــيــة :زوجـــي ال أبُ ـ ُّ
خبـره ،إنــي أخــاف أن ال أذ ّره ،إن
أذكـ ــره أذك ــر عــجــره وبــجــره( .أي
تخشى الطالق إ ْن أذاعت عيوبه).
قالت الثالثة :زوجي العشنّق ،إن
أنطق أطلّق وإن أسكت أعلّق( .أي
ليس فيه إال طول القامة دون نفع)،
فإ ْن ذكرت عيوبه طلقني ،وإ ْن سكت
عنها علقني( ،أي تركني ال عزباء
وال مزوجة) ،ومعناه ليس فيه أذى
بل راحة ولذاذة.
قالت الرابعة :زوجي كليْل تهامة،
ال ح ّر وال ق ّر وال مخافة وال سآمة.
(مـــدح بــلــيــغ ،تصفه بــأنــه معتدل
اخلــلــق ال فــاجــر وال غـــادر ،وإمنــا

عيشته لذيذة ،وال مي ّل صحبتها).
قالت اخلامسة :زوجي إن دخل
َفهِ َد ،وإن خرج ِ
أس َد ،وال يسأل عما
عهِ َد( .هذا مدح بليغ .أي إذا دخل
البيت وثب عليها كالفهد شوقاً ،وإذا
خــرج إلــى الناس كــان كما األســد.
وهــو يأمنها على بيته وال يسألها
ع َّما يفتقده).
ق ــال ــت ال ــس ــادس ــة :زوج ـ ــي إن
أكــل ل ـ ّ
ـف ،وإن شــرب اشــتــف ،وإن
اضطجع الــتـ َ
ّ
الكف،
ـف ،وال يولج
ل َيعلم البثَّ ( .هذا ذ ّم بليغ .أي يأكل
بنهم وشراهة وال يتـرك شيئاً لغيـره،
ويشرب بطريقة مقززة بحيث يصدر
صوت لشربه ،وإذا أوى إلى الفراش
ال يعير لها اهتماماً أو اعتباراً ،وال
يتفقّد أحوالها أو يراعي حزنها).
قــالــت الــســابــعــة :زوج ــي عياياء
شجك أو
طباقاء ،كل داءٍ له داءّ ،
فلّك ،أو جمع ك ً
ال لك ( .هذا ذ ّم بليغ.
عيي ال يف ّكر وال يحسن تدبير
أي ّ
األمور ،ويفتقر إلى العلم والثقافة،
يتخ ّبط يف سلوكه وتصرفه ،ويلجأ
إلــى الــضــرب املـ ــؤذي ،كــأن جميع
األوصــاف القبيحة ُجمعت فيه من

جهل وقبح وغباء).
مس
املس
زوجي
قالت الثامنة:
ُّ
ُّ
ـب ،وأغ ِلبُه
أرنــب ،والــريـ ُح ري ـ ُح زرنـ ْ
والناس يَغلِب( .أي عاطفي ورقيق
ونــاعــم املــلــمــس ك ــاألرن ــب ،يعتني
مبــظــهــره وطــيــب رائــحــتــه ونظافة
جسده ،ومــن كــرم نفسه يُغلب لي
ولكنه يَغلب الناس).
قــالــت الــتــاســعــة :زوجـ ــي رفيع
الــعــمــاد ،طــويــل الــنــجــاد ،عظيم
الــرمــاد ،قــريــب البيت مــن الــنــاد.
(تصف زوجها بأنه أصيل املنبت،
حسن املنظر ،كــرمي اليد معطاء،
شديد االهتمام بأهله ،وله الصدر
يف املجلس مع أصحابه).
قالت العاشرة :زوجي مالك وما
ٌ
مالك خير من ذلك ،له إبل
مالك،
قليالت املسارح ،كثيرات املبارك،
وإذا سمعن ص ــوت املــزهــر أيــقـ َّـن
أنهن هوالك( .هذا كناية عن الكرم
ّ
واجلــود وحسن الضيافة ،أي أ ّنه
له إبل كثيرة ليست للكأل واملرعى
وإمن ــا ينحرها لــلــضــيــوف ،بحيث
صـــارت اإلبـــل إذا ســم ـ ْع ـ َن صــوتـاً
أجلهن قد
لقدوم الضيف عل ْم َن أ ّن
ّ

اقترب).
قالت احلادية عشرة :زوجي أبو
زرع ومــا أبــو زرع ،أنــاس من َحلْي
أذنـ ــي ،وم ــأ مــن شــحــم عــضــدي،
ـت إل ــي نفسي،
وبــجــحــنــي فــبــجــحـ ْ
وج ــدن ــي يف أهـ ــل غــنــيــمــة بــشــق،
فجعلني يف أهــل صهيل وأطيط
ـس ومــنــقّ  .فعنده أق ــول فال
ودائـ ـ ِ
أق ـ َّبــح ،وأرق ــد فأتصبح ،وأشــرب
فأتفتح .أم أبــي زرع فما أم أبي
زرع ،عكومها رداح ،وبيتها فساح،
ابن أبي زرع فما ابن زرع ،مضجعه
كــمــســل ش ـ ْ
ـطـ ـيَ ـ ٍـة ،ويــشــبــعــه ذراع
ا َ
جلفرةُ .بنت أبي زرع ،فما بنت أبي
زرع ،طوع أبيها وطوع أمها ،وملءُ
كسائها ،وغيظ جارتها .جارية أبي
زرع ،فما جارية أبي زرع ،ال تبث
حديثنا تبثيثاً ،وال تُنفثُ ميرتنا
تنفيثاً ،وال متأل بيتنا تعشيشاً.
تابعت :خرج أبو زرع واألوطاب
متخض ،فلقي امرأة معها ولدان لها
كالفهدين ،يلعبان من حتت خصرها
برمانتني ،فطلقني ونكحها ،فنكحت
بعده رجال سر ّياً ،ركب شر ّياً ،وأخذ
خـ ّ
ـط ـ ّي ـاً ،وأراح عــلـ ّـي نَـ َع ـ ّمــا ثــر ّي ـاً،

وأعطاني من كل رائحة زوجاً وقال:
كلي أ ّم زرع وميـري أهلك ،قالت:
فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ
أصغر آنية أبي زرع».
(أم زرع أشادت بالزوجني ،ولكن
إشادتها باألول أرجح وأوزن ،ألنها
زادت على الرفاهية طيب العيش
مــع أهــلــه ،أم ــا الــثــانــي فاقتصر
شكرها فشكرت الرفاهية .لذلك
لم يكن قلبها معه ،وإمنا كان ألبي
زرع .فهي فتقول :إن الثاني غطاها
باحللي واملــدح والثناء ،ونقلها من
الفقر إلى الغنى واحلياة الرغيدة،
وو ّفر لها اخلدم واحلشم والطعام
الكثير واخلير والوفير ،وأعطاها
صالحية العطاء ألهلها من رزقه.
ولكن عندما التفتت الى أبي زرع،
زادت على الرفاهية ،فوجدت أن
أمه كثيرة النعم وبيتها واسع ،وابنه
ال يتطلَّب وال يزاحم يف منامه أو
طعامه  -وهــذا قمة املــديــح عند
الــعــرب  -والــبــنــت خــلــوقــة ،تعتني
بــزوجــهــا وتــهــتـ ّم بــه ،أمــا اجلــاريــة
فأمينة وكــامتــة لــلــسـ ّر ،وحافظة
للبيت ،وقنوعة).
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ِم َلح وطرائف
سماحة وتسامح

كــان بختيشوع بن جبـريل الطبيب عند اخلليفة العباسي املتوكل يوماً،
فأجلسه بجانبه ،وكان عليه د َّراعة حرير رومية بها فتق ،فأخذ املتوكل يحادثه؛
وهو يعبث بالفتق حتى اتسع وصار خرقاً يصعب رتقه .ودار الكالم بينهما
حتى سأله املتوكل :مباذا تعلمون أ ّن املوسوس (املصاب بخبل يف عقله) يحتاج
إلى الش ّد (التكتيف) فقال بختيشوع :إذا عبث بفتق د َّراعة طبيبه حتى اتسع
شددناه .فضحك املتوكل حتى استلقى.

أهل العلم

علي بن أبي طالب رضي اهلل:
ما الفخ ُر إال ِ
ألهــل العِ لْم إ َّنهـُــ ُم
و َق ـ ْد ُر ك ِّل امــرىء ما كان يُ ْح ِـسنُه
ـش حـ ّيـاً بــه أبــــداً
بعلم تَــعِ ـ ْ
فـ ُفـ ْز ٍ

على الــهــدى ِل َــنِ است ْهدى أَدِ َّالءُ
وا َ
جلــاهِ ـلُــون ْ
أله ــلِ الــعــلـ ِـم أع ــداءُ
ُ
ـاس موتى وأه ـل العِ ل ْ ِم ْ
أحياءُ
الـ َّنـ ُ

مجلس القضاء

دخل سيد كندة األشعث بن قيس على قاضي الكوفة شريح بن احلارث
بن قيس الكندي يف مجلس القضاء ،ولم يكن عنده من يقضي له أو عليه.
فقال شريح :مرحباً وأهـ ً
ا بشيخنا وسيدنا .وأجلسه يف صدر املجلس.
وبينما هما يتبادالن احلديث .إذ دخل رجل يتظلّم من األشعث ،فقال شريح
لألشعث :قم فاجلس مجلس اخلصم وكلّم صاحبك.
قال األشعث :بل أكلّمه من مجلسي.
فرد شريح بحزم قائ ً
ال :لتقومن أو آلمرن من يقيمك.
األشعثُ :
لشد ما ارتفعت!
شريح :فهل رأيت ذلك ض ّرك.
قال :ال.
فقال شريح :أراك تعرف نعمة اهلل على غيرك ،وجتهلها على نفسك.

علماء األمس

كتب عمر بن عبد العزيز ،إلى واليه على العراق عدي بن أرطأة قائ ً
ال :اجمع
إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة اجلوشني ،فو ّل القضاء أنفذهما.
فدعاهما عدي ،وأقعدهما بني يديه ،وأخذ يسألهما عن مسائل فقهية
وقضائية .فعلما أ ّنه يريد اختيار أحدهما ملنصب القضاء.
فقال إياس :أ ّيها األمير س ْل عنّي وعن القاسم فقيهي أهل البصرة – يقصد
احلسن البصري وابــن سيرين – وهــو يعرف أ ّن القاسم يرتاد مجالسهما
ويعرفانه جيداً .فعلم القاسم إن سألهما األمير أشارا بتوليه.
فقال مسارعاً ومقاطعاً إياس :أ ّيها األمير ال تسأل عنّي وال عنّه .فواهلل
الذي ال إله إال هو إن إياس بن معاوية أفقه منّي وأعلم بالقضاء .فإن كنت كاذباً
فما ينبغي أن توليني ،وإن كنت صادقاً فينبغي لك أن تقبل منّي وتولي الرجل.
دهاء وحلم وحزم
فنحى نفسه
فقال له إياس :إ ّنك جئت برجل فأوقفته على شفير جهنمّ ،
قال عمرو بن العاص :إ ّن أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب (رضي اهلل منها بيمني كاذبة ،يستغفر اهلل منها ،ويدفع كفارتها ،وينقذ نفسه مما يخاف.
عنه) استقدمني من مصر ،ومعاوية بن أبي سفيان من الشام ،وأقعدنا بني
فقال له عدي :أ ّما إذا فهمتها ،فقم ،وليتك القضاء.
يديه ،وراح يسائلنا عن عملنا – أي واليتيهما  -فاعترضت حديث معاوية...
وإلي تقصد؟ هل ّم أخبر أمير املؤمنني عن ظرف البخالء
فقال معاوية لي :أعملي تعيبّ ،
عملي ،وأنا أُخبره عن عملك.
مرض أحد البخالء ،فعاده أصحابه يف بيته .وبعد أن طمأنهم على حاله،
ً
ً
فأدركت أ ّني أوردت نفسي موردا وعرا ،وعلمت أ ّنه بعملي أبصر منّي بعمله ،شكر لهم زيارته ،وأثنى على معروفهم وأطنب...
فقاطعه أحدهم قائ ً
وأ ّن عمر ال يدع هذا األمر حتّى يصير إلى آخره.
ال :نخشى أن نقعد عندك إلى احل ّد الذي نضايقك به،
فأردت أن أفعل شيئاً أُشغل به عمر عن ذلك ،فرفعت يدي ولطمت معاوية .لو جعلت لنا عالمة ،نعرف بها استحسانك لقيامنا ،عملنا بها.
فقال عمر :تاهلل ما رأيت رج ً
ال أسفه منك .قم يا معاوية ،فاقتص منه.
قال لهم :نعم عالمتي لكم ،عندما أقول :يا غالم هات الغداء.
ً
قال معاوية :يا أمير املؤمنني إ ّن أبي أمرني أن ال أقضي أمرا يف املدينة دونه.
فأرسل عمر إلى أبي سفيان .وملا أتاه ،ألقى له وسادة وقال:
قص فكاهات القضاة
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه ،ث ّم ّ
عليه األمر.
دخل رجل على قاضي الكوفة عامر بن شراحيل الشعبي يف مجلس القضاء
ً
إلي؟ أخوه وابن عمه ،وقد أتى أمرا غير ومعه امرأته ،وهي من أجمل النساء ،فاختصما إليه .التفت الشعبي إليها
فقال له أبو سفيان :ألهذا بعثت ّ
كبير ،وقد وهبت ذلك له.
وأمرها بعرض قضيتها ،فأدلت املرأة بحجتها ،وق ّربت بينتها .فقال الشعبي
وعندما تو ّلى معاوية اخلالفة سألني ذات خلوة.
لزوجها :هل عندك من ر ّد؟
فقال :ما حملك على ما فعلت يف ذلك اليوم؟
فترك الرجل حجته وأنشد:
ً
قلت له :علمت يا أمير املؤمنني أنني أوردت نفسي أمرا يخرجني من اإلمارةُ ،ف ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ملـ ـ ــا
رف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف إلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
فارتضيت لنفسي العقوبة والقصاص على خسارة مصر.
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــان
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـط ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
فقال معاوية :هي لك ولولدك من بعدك ما حييت.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ًا وئ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــد ًا
ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزّت م ـ ـ ـن ـ ـ ـك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ــا
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال لـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــواز ق ـ ـ ـ ـ ـ ّربـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا وأح ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــر شـ ـ ــاهـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ــا
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فـ ـقـ ـض ـ ـ ــى ج ـ ـ ـ ـ ـ ــور ًا ع ـ ـلـ ــى اخلـ ـص ـ ـ
فقال الشعبي:
دخلت على أمير املؤمنني عبد امللك بن مروان بعد م ّدة ليست بقصيرة ،فما
تبسم وقال:
علي حتى ّ
إن وقعت عينه ّ
ُف ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ملـ ـ ــا
رف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف إلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
ث ّم قال :ما فعلت بقائل هذه األبيات؟
قلت له :أوجعته ضرباً يا أمير املؤمنني ،مبا انتهك من حرمتي يف مجلس
علي.
احلكومة ،ومبا افترى ّ
قال لي :أحسنت.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـم ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــض ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا

أشعب

قيل ألشعب :لو أ ّنك حفظت احلديث النبوي ،بدل حفظك هذه النوادر؛
لكان أولى بك وأكرم لك يف الدنيا واآلخرة.
قال :قد فعلت.
قالوا له :فما حفظت من احلديث؟
قال :حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلم أ ّنه قال:
من كان فيه خصلتان كتب عند اهلل خالصاً مخلصاً.
قالوا له :إ ّن هذا حديث حسن ،فما هاتان اخلصلتان؟
فقال :نسي نافع واحدة ،وأنا نسيت األخرى.

رأس األعضاء

روى دعبل الشاعر فقال:
كنّا يوماً عند سهل بن هارون ،فأطلنا احلديث ،حتّى أض ّر به اجلوع ،فدعا
بغدائه .فجيء بصحفة فيها مرق حلم ديك ،ال تقطع بلحمه ضرس أو ناب،
وال حت ّز به سكني .فأخذ يقلب جميع ما يف الصحفة ،حتى فقد رأس الديك.
فأطرق برأسه قلي ً
ال ،ثم نادى على غالمه وسأله عنه؟ فقال له رميته.
قال له ابن هارون :لم فعلت ذلك؟
قال الغالم :لم أظنك تأكله أو تسأل عنه.
وألي سبب ظننت هذا؟ فواهلل إ ّني أبغض من يرمي رجل الديك،
فقال لهّ :
فكيف برام رأسه .يا غالم ..الرأس رئيس األعضاء ،وفيه احلواس اخلمس،
ومنه يصيح الديك ،وفيه العني التي يضرب فيها املثل يف الصفاء ،فيقال:
شراب مثل عني الديك ،ودماغه ،فإ ّنه عجيب لوجع الكلية ،ولم يُعرف قط
أهش وال أطرى من عظمه ،فإن كان بلغ من جهلك أال تأكله ،انظر أين هو
وآتني به.
فقال الغالم وقد ّ
جف ريقه :ما أدري أين رميته؟
قال ابن هارون :لكنّي واهلل أدري أ ّنك رميته يف بطنك.

الملوك والزمان

سأل عبد امللك بن مروان رضي اهلل عنه مسلم بن وهب قائ ً
أي زمان
الّ :
وأي امللوك أكمل؟
أدركت أفضلّ ،
فقال مسلم :أ ّما امللوك ،فلم أ َر إال حامداً أو ذا ّماً ،وأ ّما الزمان فيرفع أقواماً
وكلهم يذ ّم زمانه ،أل ّنه يبلي جديدهم ،ويف ّرق عديدهم ،ويهرم صغيرهم ،ويهلك
كبيرهم.
ً
وذ ّم الزمان يا أمير املؤمنني ،يعني يف األغلب ذ ّما ألهله.
ومن ذلك قول أبي الدرداء:
ً
ك ــان الــنــاس ورق ـ ـاً ال ش ــوك فيه
فـ ــصـ ــاروا شـــوكـــا ال ورق فيه
ومثله قول لبيد:
ذهــب الــذيــن يــعــاش يف أكنافهم
وبقيت يف خلف كجلد األجــرب

الزمان وعاء

قال أبو جعفر الشيباني:
أتانا يوماً أبو مياس الشاعر ،ونحن يف جماعة ،فقال:
ما أنتم فيه ،وما تتذاكرون؟
قلنا :نذكر الزمان وفساده.
فقالّ :إنا الزمان وعاء ،وما ألقي فيه من خير أو ش ّر ،كان على حاله ،ث ّم
أنشد:
يـــقـــولـــون ال ـ ــزم ـ ــان بــــه فــســاد
وهــم فــســدوا ومــا فسد الــزمــان

شعرة فارقة

وقف إياس بن قتادة العبشمي ،سيد بني سعد بن بكر ،أمام املرآة يوماً،
فرأى شيبة يف حليته .فأخذ يتأملها لوقت ليس بقصير ،بعدها قال:أرى املوت
يطلبني ،وأراه ال يفوتني ،أعوذ باهلل من ُفجاءات األمور وبغتات احلوادث .ثم
دعا قومه إلى مجلسه يف احلال ،وما إن الت ّموا حوله ،قال :يا بني سعد إ ّني
وهبت لكم شبابي ،فهبوا لي شيبتي.
فصرخوا جميعهم :أو تعتزلنا وأنت املقدم فينا؟ فلم يرد عليهم ،وجهدوا
بذلك فلم يفلحوا بدفعه على الكالم .فغادروه ،ولزم بيته يف خلوة طويلة مع
النفس .بعدها زاره علية القوم لعلهم يراجعونه يف األمر .فذهلوا لهزاله ،وبكى
بعضهم قائ ً
ال :متوت هزاالً ،ونحن نرتع بخيرك ورفدك.
ً
إلي من أن أموت منافقاً سميناً.
ً
فقال :أن أموت مؤمنا مهزوالّ ،
أحب ّ

صبر وشكر

نظر أعرابي إلى زوجته ،وكانت من أجمل النساء ،وكان هو من أقبح
الرجال.
ّ
فقال :إني وإياك يف اجلنة إن شاء اهلل.
قالت :كيف ذاك؟
قال :إ ّني أعطيت مثلك فشكرت ،وأعطيت مثلي فصبرت.
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تعايش الكلمات
اإلعالن عن «مجلس اإلمارات
لإلفتاء الشرعي»؛ برئاسة
معالي الشيخ عبداهلل بن بيه،
وعضوية ثلة حكيمة من َح َملَةِ
العلم ،هو إعالن عن عهد
جديد ،يعيد الفتوى إلى مسارها
الصحيح؛ بعد أن ُدفعت بغير
إرادتها إلى الشدة املنفرة حيناً،
واخلفة املضحكة أحياناً.

اختيار معالي الشيخ عبداهلل بن
بيه رئيســاً لـ»مجــلس اإلمــارات
لإلفتاء الشرعي» ،يُــعــد مغنمــاً
للـفـقـــه وأصــــوله وملقــاصــد
الشريعـة ،كمــا أنـه يُعـــد والدة
جديدة؛ لصناعــة فتــــوى عـامة،
متزنة وحكيمة ومعتدلة ،تراعي
واقـعـيــة الزمــان والـمـكـان ورفع
احلرج.

الشيخ عبداهلل بن بيه عالم
كبير يعيش زمانه ،ويدرك متاماً
واقعنا؛ بكل تعقيداته وإكراهاته،
كما له عظيم الفضل يف إعادة
الواقعية للفتوى؛ من خالل
مسيرته العلمية املشرقة ،فهو
القائل :إن العا ِل َم هو من عرف
زمانه وأحكام زمانه وواقعه
والواجب يف الواقع .واملالحظ
يف فتاوى الشيخ إخضاع الدليل
إلى الواقع املعاصر ،معتمداً يف
معرفته على مسالك التحقيق
وهي :اللغة والعرف واحلس
والعقل والطبيعة.
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«مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي» ،يتواصل مع مسيرة علمية جتديدية ،تبنتها
دولة اإلمارات العربية املتحدة مبكراً؛ بهدف أنسنة اخلطاب اإلسالمي املعاصر
وإعادته إلى صورته الرحمانية؛ كما أرادها اهلل تعالى خللقه .وسيكون املجلس
برجاالته ورؤيته ،منبراً عاملياً ،ومرجعاً علمياً ،ومجمعاً لعلوم الفتوى وآدابها
وضوابطها ،وسوف يقدم الدراسات املؤصلة للقضايا املعاصرة ،ويخط مساراً
جديداً للفتوى املعتدلة الرصينة.

:بقلم
خليفة مبارك الظاهري
وجـود شخصيـات شبابية ونسائية فــــي «مجــلس اإلمـــارات لإلفتاء الشـــرعي»
فرصة سانحة لتقدمي رؤية واضحــة ،وصـــورة متـكــاملـة يف قضاياهم ،وذلك إليجاد
اجتهاد تنزيلي يراعي شخصهم وزمانهم ،ويسهم يف معاجلة مــــــا أفسده املتفيهقون؛
بسبـب ســوء الفهم والتنزيل ،وعـــدم اإلحـــاطـة بالدور الفــاعــل للمــرأة والشبــــاب
يف الـمـجـتـمـعـــات ،وقلــة االستنارة بتجليات العصر ومتطلباته.

معالي الشيخ عبداهلل بن بيه أسهم
بفكره العبقري ،وكتاباته الفذة يف
رسم مسار جديد للفتوى ،يجمع
اعتبار املصالح ،ومراعاة مقاصد
الشريعة ،واستيعاب العالقة بني
الكليات واجلزئيات ،وبني األصول
والفروع ،واعتبار العرف والنظر
يف املآالت وتغليب قاعدة التيسير،
وحسن تطبيق الدليل على ضروريات
الناس ومصاحلهم.

لقد حان الوقت ملجلس اإلمارات
لإلفتاء؛ إلعداد ما كان ينادي
به العالمة عبداهلل بن بيه يف
احملافل العلمية واملؤمترات
الدولية ،وبخاصة جلهة إعداد
دليل علمي يف ضوء آداب
الفتوى ،يكون ملزماً أدبياً للعلماء
واملفتني ،ويكون أساساً مليثاق
خاص باإلفتاء يف القضايا
العامة.

