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ثقافة العرب تشكل أقدم
وأعرق روافد األنسنة في
التاريخ البشري
الثقافة هي صورة ناطقة؛ بل عبارة صادقة ،تختزل
أحوال اإلنسان (فرد ومجتمعات وأمم) في ك ّل مكان أو
زمان ،في الشقاء والرخاء؛ سواء على مستوى الصراع من
أجل البقاء ومواجهة الفناء ما استطاع إلى ذلك سبي ً
ال،
أو على مستوى ك ّد المرء واجتهاده من أجل تحقيق
شرطه اإلنساني .ونعني بالشرط اإلنساني انتصارات
اإلنسان في الحداثة واألنسنة .والحداثة من حيث هي
تطوير أو تجديد ،فهي غير ممكنة من دون ال َملَكات
المعرفية والمهارات العلمية والخبرات العملية ،التي
يكتسبها اإلنسان بتراكم التجارب والتعلم ،ثم تسخير
مكتسباته في استخدام األشياء والموجودات؛ للتخفيف
من وطأة عذاباته والتقليل من متاعبه ،أو بمعنى أدق
لتحقيق سعادته ورفاهيته.
أما على مستوى مفاهيم األنسنة؛ بدءاً من
الكرامة والحرية والعدل ،إلى الوئام والسالم والمواطنة
المتكافئة؛ فإنما هي في الجوهر مساعي اإلنسان؛
الكتشاف الذات كما أرادها اهلل سبحانه وتعالى في
فطرة الخلق؛ عندما خلقه على صورته ،وفضله على
سائر مخلوقاته ،وجعله خليفته في األرض ،أي مكلفاً
بعمارتها بالخير والجمال.
وإذا كان األمر كذلك ،فلماذا تندفع البشرية في
سيرورات االحتراب والخراب وكل ممارسات العنف
وأشكال اإلرهاب؟ لماذا تمضي البشرية قدماً إلى
النهايات السوداء؛ مدججة بترسانات ثقافية متخمة
بالحقد والكراهية وك ّل وسائل الفناء؛ بدل التفاعل
والتكامل والتعاون والنماء؟ لماذا ينزع اإلنسان إلى
التغول أو التوحش والرغبة باالفتراس؛ رغم ك ّل إنجازاته
الحداثية والمدنية ،التي تتسارع رفاهيتها بوتائر غير
مسبوقة في التاريخ اإلنساني؟ .هل ضاقت األرض
بأهلها ،ولم تعد خيراتها تكفي الجميع ،ما يحتّم إفناء

البعض لمصلحة البعض اآلخر؟ هل السعادة التي
ينشدها اإلنسان لم تعد ممكنة بالشراكة مع اآلخر ،وأنه
ال بُ َّد من القضاء عليه؛ لضمان البقاء اآلمن ،فيقدم على
ذلك بدم بارد؛ تحت شعارات ومبررات عصبوية ،عرقية
ودينية حيناً ،ومعظم األحيان أيديولوجية ،أثبتت الوقائع
أنها تنضح من عقول مريضة أو مخيالت إمبراطورية
وهمية؟ لماذا راح اإلنسان يتغافل عن تجاربه المريرة،
ولم يعد يتعلم من دروس وعِ ظات التاريخ؟ هل خلت
تجارب اإلنسان المعاصر من اإلشارات أو العالمات
الهادية ،التي تنير الطريق إلى الخالص بأقل كلفة
ممكنة؟
اإلجابات الوافية عن هذه األسئلة الملحة على
الوعي ،ال تكمن في البحث العميق في حلقات السياسة
واالقتصاد واالجتماع اإلنساني الراهن فقط؛ وإ ْن
تمظهرت بلبوس أسباب النزاع والصراع ،وإنما تقتضي
اإلجابات الشافية العودة إلى الثقافات بالدرجة األولى،
إلى المنابع األصيلة في آدميتنا ،أو إلى مناهل األنسنة؛
كما أرادها اهلل لنا؛ ليس بغرض عرض المرارات
والعذابات التي واجهها اإلنسان في مسيرته ،ودفع لها
أثماناً باهظة يصعب تصور فداحتها في الوقت الراهن
فقط ،وإنما أيضاً من أجل استلهام التجارب الهادية على
طريق الخالص.
هذا ما يقوم به معالي الشيخ عبداهلل بن بيه،
رئيس «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»
في استقراء الثقافات وخصائص التجربة الوجدانية
والتاريخية لكل األديان ،وما اكتسبه أتباعها من خبرات
وراكموه من تجارب؛ ألنه على يقين أن ما يجمع بين
األديان من قيم مشتركة أكبر بكثير مما يفرقها ،وأنها
أقوى وأنفع حين تتعاون وتتكافل بالمعروف.
والشيخ المجدد عندما يلتفت إلى الثقافة العربية

من خالل حلف الفضول ،فذلك ألنها تشكل أحد أهم
وأعرق روافد األنسنة على مر التاريخ البشري .وال
نقصد بذلك الثقافة العربية خالل اإلشراقة النبوية
وسطوع نور اإلسالم وما تالها من نهوض حضاري
فقط ،وإنما نعني بدقة ،الثقافة العربية قبل اإلسالم؛
بمئات ..وربما بآالف السنين ،ثقافة تلك األزمنة الغابرة
من تاريخ العرب ،التي يُص ّر البعض على وصفها بأنها
«جاهلية»؛ على تفاوت التعريف اللغوي لمصطلح أو
مفهوم «الجاهلية» المقصودة؛ سواء بالمعنى أو بالداللة
(سوف نوضح عراقة ونبل الثقافة العربية المؤنسنة
بتفصيل أكبر الحقاً) .وما نقوله ال ينضح من متعاليات
شعبوية أو فوقيات عنصرية ،وإنما هي مآثر خالدة،
وحقائق ساطعة يحفظها التاريخ ،ويؤكد حضورها على
كل المستويات األخالقية والدينية؛ ألنها مازالت فاعلة
بالوعي اإلنساني حتى اللحظة الراهنة؛ بأرقى حلة من
الرِ ّقة والرهافة والشفافية المؤنسنة.
أما البعد المؤنسن في الثقافة العربية قبل اإلسالم،
فتختزله منظومة «مكارم األخالق» ،التي ُق َّدت من جدلية
الصحراء العبقرية ،وأنتجت مآثر خالدة ،ليس أقلها
«حلف الفضول» ،الذي يستلهمه «منتدى تعزيز السلم
في المجتمعات المسلمة» ،في ملتقاه السنوي الخامس،
الذي يعقد تحت عنوان «حلف الفضول :فرصة للسلم
العالمي» في الخامس من ديسمبر المقبل في أبوظبي؛
برئاسة معالي الشيخ عبداهلل بن بيه ،الذي ال ينفك
يستثير الهمم ويستصرخ الضمائر الحية في بحث دؤوب
عن «أولي بقية من العالم؛ أولي عقول وتمييز؛ لنك ّون
معهم حلف فضول ،يدعو إلى السالم ،يدعو إلى المحبة
والوئام ،يدعو إلى االرتفاع عن وهدة الحروب إلى ربوة
االزدهار والنماء».
معالي الشيخ ابن بيه في دعوته لتشكيل حلف فضول

جديد ،إنما هو يستلهم األنسنة بحلة معاصرة من الثقافة
العربية قبل اإلسالم؛ مع أنه يؤكد في كل المحافل
بالدليل الساطع والبرهان القاطع أ ّن األديان تمثل طاقة
للبناء والنماء ،وليست وسيلة للفناء .ولذلك نراه تارة،
ينهل من اإلسالم كما فعل في «إعالن مراكش التاريخي»
حول حقوق األقليات في الديار اإلسالمية ،وتارة أخرى
من الثقافة العربية قبل اإلسالم .وفي معظم األحيان
نراه يحاكي الزمان في خدمة اإلنسان؛ بكل مراحله ،وكل
عقالئه؛ من مختلف المشارب الفكرية والعقدية.
والشيخ المج ّدد في مساعيه الدؤوبة لتشكيل حلف
فضول جديد ،إنما هو يستنهض البشرية ،ويستحثّ
العقالء ،ويق ّدم فرصة ممكنة؛ بل فرصة نادرة؛ للدفاع
عن قيم السلم والتسامح واألخوة اإلنسانية ،واستنقاذ
الحياة؛ بمواجهة اإلرهاب العابر للقارات ،المتلبس
بلبوس الدين ،وفي التص ّدي لخطابات االحتراب
والتعصب والكراهية ورفض اآلخر؛ بسبب دينه أو عرقه
أو جنسه أو جذوره الثقافية.
مجلة تعايش تحتفي بـ»حلف الفضول» ،وتع ّد ملفاً
خاصاً ،يضيء على الزمن الثقافي الذي أنتج الحلف من
جهة ،ومن جهة أخرى يق ّدم مقاربات؛ بشأن الممكنات
المتاحة؛ لتعزيز السلم العالمي ،وترسيخ ثقافة التسامح
والتعايش اإلنساني السعيد ،التي يعمل عليها «منتدى
تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»؛ منذ انطالقته
األولى في مارس 2014؛ بمباركة عظيمة ورعاية كريمة
من القيادة الرشيدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
التي شيد أركانها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
(طيب اهلل ثراه) على فلسفة التعايش والوئام والتسامح
والسالم.
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حلف الفضول

ثقافة مكارم األخالق منهل «حلف
الفضول» بكل قيمه اإلنسانية المدهشة
األمر المؤكد أنّ قيم الكرامة والحرية والعدل تقتضي من المرء؛
رفض الظلم لآلخر بالقدر عينه الذي يرفضه للذات .وهذا يمثّل ركن ًا
الجد واالجتهاد؛ بعزم
ركين ًا من أركان األنسنة ،التي تحتّم ضرورة
ّ
وحزم؛ لرفض الظلم وردع الظالم؛ بكلّ الوسائل الممكنة ،التي تكفلها
دولة القانون في الثقافة المعاصرة ،أما في تلك األزمنة الغابرة ،حيث
كانت تسود شريعة الغاب ،فلم يكن يكفلها إال «العقل السوي والزند
القوي» ،كما تقول العرب .وهذا ما ع ّبر عنه «حلف الفضول» ،الذي
نهضت به خمسة بطون من قريش لرفع الظلم في بطحاء مكة ،كائن ًا
من كان الظالم أو المظلوم ،عزيز منيع في قومه أو ضعيف فقير ،زائر
أو مقيم ،غريب أو قريب.

محمد وردي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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السبب المباشر في قيام «حلف
الفضول» ،كما يرد في المرويات
مثل
التاريخية ،وكتب السيرة
«البداية والنهاية» البن كثير ،وغيره
من المصنفات التاريخية ،أنَّ رج ً
ال
من زبيد في اليمن قدم مكة ببضاعة.
فاشتراها منه العاص بن وائل ،ولكنه
حبس عنه حقه .فطلب الزبيدي

النصرة من األحالف ،عبد الدار
ومخزوماً وجمحاً وسهماً وعدي بن
كعب ،فأبوا أن يعينوا على العاص
بن وائل؛ ألنه أحد أعيان قريش،
فزبروا الزبيدي ـ أي انتهروه ـ فلما
رأى الزبيدي الش ّر في وجوههم،
أوفى على جبل أبي قبيس عند طلوع
الشمس ،وسادة قريش في أنديتهم

حلف الفضول

حول الكعبة ،فنادى بأعلى صوته:
يـ ــا آل ف ـه ــر ل ـم ـظ ـلــوم بـضــاعـتــه
بـبـطــن مـكــة نــائــي ال ـ ــدار والـنـفــر
ومـحــرم أشعث لــم يقض عمرته
يا للرجال وبين الحجر والحجر
إن الـ ـح ــرام ل ـمــن ت ـمــت كــرامـتــه
وال ح ــرام لـثــوب الـفــاجــر الـغــدر
فنهض الزبير بن عبد المطلب،
وقال أمام قريش :ما لهذا األمر
مترك .حينها اجتمعت بنو هاشم
وبنو عبد المطلب وبنو أسد بن عبد
العزى وبنو زهرة ابن كالب وبنو تيم
بن مرة في دار عبد اهلل بن جدعان
فصنع لهم طعاماً ،وتحالفوا في ذي
القعدة في شهر حرام ،فتعاقدوا
وتعاهدوا باهلل ليكونن يداً واحدة
مع المظلوم على الظالم؛ حتى يؤدي
إليه حقه ،وأن ال يتركوا بمكة مظلوماً
من أهلها ،أو غيرهم ممن دخلها من
سائر الناس إال كانوا معه على من
ظلمه؛ حتى يرد عليه مظلمته ما بل
بحر صوفة ،وما رسي ثبير وحراء
مكانهما (جبالن في مكة) ،وعلى
التآسي في المعاش .فسمت قريش
ذلك الحلف ،حلف الفضول ،وقالوا:
لقد دخل هؤالء في فضل من األمر،

قيم حلف الفضول ال تزال فاعلة يف الوعي
اإلنساين حتى اللحظة الراهنة
منظومة «مكارم األخالق» تشكل حاضنة
لألنسنة بكل قيمها املعارصة
ثم مشى المتحالفون إلى العاص بن
وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي
ودفعوها إليه.
وقال الزبير بن عبد المطلب في
ذلك:
حـلـفــت ل ـن ـع ـقــدن ح ـل ـف ـ ًا عليهم
وإن كـ ـ ـن ـ ــا ج ـ ـم ـ ـي ـ ـع ـ ـ ًا أه ـ ـ ـ ــل دار
ن ـس ـم ـيــه الـ ـفـ ـض ــول إذا ع ـقــدنــا
ي ـع ــز ب ــه ال ـغ ــري ــب ل ـ ــذي الـ ـج ــوار
وي ـع ـلــم م ــن ح ــوال ــي ال ـب ـيــت أنــا
أبـ ـ ـ ـ ــاة ال ـ ـض ـ ـيـ ــم نـ ـمـ ـن ــع كـ ـ ــل عـ ــار
وقال الزبير أيضاً:
إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا
أال ي ـق ـي ــم ب ـب ـط ــن مـ ـك ــة ظ ــال ــم
أمـ ــر ع ـل ـيــه تـ ـع ــاق ــدوا وت ــواث ـق ــوا
ف ــال ـج ــار وال ـم ـع ـت ــر ف ـي ـهــم ســالــم
ولكن السؤال الذي قد يتبادر

إلى الذهن ،هو :هل هناك أسباب
أخرى لقيام حلف الفضول ،لم يأت
على ذكرها الرواة؟
اإلجابة ،بالتأكيد نعم .فواقعة ظلم
الزبيدي تأتي بعد نحو أربعة شهور
من حرب الفجار بين قريش وخزاعة،
التي دامت فترة ليس بقصيرة .وهذا
يعني بداهة أن استقرار مكة وأمنها
وأمانها ،باعتبارها معبد العرب
وأسواقهم التجارية منذ القدم؛ قد
تزعزع ،ولم يعد كما كان عليه من
االستقرار؛ جراء كلفة الحرب ،التي
هي على الدوام باهظة على الناس.
لذلك ربما تكون واقعة الزبيدي
الشعرة التي قصمت ظهر البعير كما
يقولون .ولكنها بالقطع ليس السبب
الوحيد؛ ألن التدقيق في المرويات

عن الحلف ،وما تاله من مكرمات،
تكشف بوضوح جملة حقائق ،ليس
أقلها أ ّن الحلف لم يأت كردة فعل
حماسية ،أو فورة عاطفية ،أو تعبيراً
عن رغبة في الوجاهة والتشاوف،
كما يفعل أهل العصبيات المقيتة في
ك ّل األزمنة ،وإ ّنما هو ينضح من قيم
راسخة في وجدان الناس في ذلك
الوقت ،وبخاصة منهم أهل الشرف
والمروءة .كذلك لم يكن مؤسساً على
أي معتقد ديني أو انتماء قبلي ،وإ ّنما
كان تجسيداً للقيم التي تختزنها
منظومة «مكارم األخالق» عند
العرب .ما يعني أ ّنه حلف قيم بامتياز،
وأ ّن القائمين عليه إ ّنما يستحضرون
مكارم األخالق التي توارثها أجدادهم
العرب كابراً عن كابر .ولم تقتصر
بنود الحلف على ضمان العدل برد
الحقوق إلى أصحابها واالنتصار
للمظلوم والضعيف والمساواة بين
أهل مكة وغيرهم ،وإنما تضمنت
أيضاً ،التعاون والتضامن في األموال
وموارد المعيشة؛ إلطعام الجائع
وإكرام الضيف وعابر السبيل .فحلف
الفضول إذن هو تجسيد لمكانة وقوة
القيم الكبرى التي أجمعت عليها
اإلنسانية ،مثل :الكرامة والحرية
والعدل والمساواة والمحبة والعطاء.
وهذه القيم يمكن أن تكون جامعاً
مشتركاً ،يش ّكل الوحدة الفكرية
والشعورية للناس على اختالف
ألوانهم وألسنتهم ومعتقداتهم؛ إذ
إن الحلف لم يكن ابن حادثته فقط،
أي تعبيراً عن ردة فعل وانتهت مع
إنصاف الزبيدي ،وإ ّنما بقي العمل به
سارياً قبل اإلسالم وبعده .فيذكر ابن
كثير في كتاب «البداية والنهاية» ،أ ّن
رج ً
ال من خثعم قدم مكة ،ومعه ابنة
له يقال لها القتول ،وكانت من أوضأ
نساء العالمين ،حسب تعبير الرواة،
فاغتصبها منه نبيه بن الحجاج،
وغيبها عنه .فقال الخثعمي :من
يعديني على هذا الرجل؟ فقيل له
عليك بحلف الفضول .حينها وقف
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حلف الفضول
عند الكعبة ونادى يا لحلف الفضول.
فإذا هم يعنقون إليه من كل جانب
وقد انقضوا أسيافهم ويقولون:
جاءك الغوث فما لك؟ فقال :إ ّن
نبيهاً ظلمني في ابنتي وانتزعها مني
قسراً .فساروا معه حتى وقفوا على
باب داره ،فخرج إليهم فقالوا له:
أخرج الجارية .فقال :أفعل ،ولكن
متعوني بها الليلة .فقالوا ال واهلل وال
شخبة لقحة – أي وال مدة شخبة
حليب من ضرع ناقة -فأخرجها
إليهم ،وأعادوها الى والدها سالمة
غانمة.
الحلف مثبت في ك ّل كتب
السيرة والتاريخ ،وشهده رسول اهلل
 ،حيث يقول جبير بن مطعم إ ّن
رسول اهلل قال« :ما أحب أن لي
بحلف حضرته بدار ابن جدعان
حمر النعم ،تحالفوا أن يكونوا مع
المظلوم ما بل بحر صوفة ،ولو
دعيت به في اإلسالم ألجبت».
ومعروف أ ّن رسول اهلل  ألغى
أحالف الجاهلية جميعها إال حلف
الفضول .وبقي المتحالفون يعملون
به بعد اإلسالم .فيروي ابن إسحاق
في تاريخه :أ ّنه كان بين الحسين بن
علي (رضي اهلل عنهما) وبين الوليد
بن عتبة بن أبي سفيان ـ والوليد
يومئذ أمير المدينة أمره عليها
عمه أمير المؤمنين معاوية بن أبي
سفيان ـ منازعة في مال كان بينهما
بذي المروة .فتحامل الوليد على
الحسين في حقه؛ لسلطانه .فقال
له الحسين :أحلف باهلل لتنصفني
من حقي أو آلخذن سيفي ثم ألقومن
في مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه
و سلم ،ثم ألدعون بحلف الفضول.
فقال عبداهلل بن الزبير ،وهو عند
الوليد حين قال له الحسين ما قال:
وأنا أحلف باهلل لئن دعا به آلخذن
سيفي ثم ألقومن معه حتى ينصف
من حقه أو نموت جميعاً .وبلغ األمر
المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري
فقال مثل ذلك .وعلم عبد الرحمن
بن عثمان بن عبيد اهلل التيمي؛ بما
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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حصل فقال مثلهم .ما أرغم الوليد
بن عتبة على إنصاف الحسين برد
حقه إليه.
وبهذا المعنى يمثل الحلف أقدم
وثيقة عرفها التاريخ االنساني،
فيما يتعلق باألمن واألمان وحقوق
اإلنسان؛ بل يمكن اعتباره الجد
األكبر لشرعة حقوق اإلنسان ،حسب
توصيف الكاتب جورج جبور ،الذي له
جهد مشكور في توصيل هذه الوثيقة
لمفوضية حقوق اإلنسان التابعة
لألمم المتحدة؛ منذ نحو عشرين
عاماً .وإلى غاية اآلن لم تظهر وثيقة
أقدم منها في العالم ،تتعلق بحقوق

اإلنسان ،وهو من ثمرات مكارم
األخالق من دون منازع .وال يبتعد
الح ُرم»،
كثيراً عن فلسفة «الشهور ُ
التي شكلت في حينها فرصة سنوية؛
تمتد أربعة شهور ،غرضها «صناعة
الحياة»؛ بمواجهة صناعة الموت
السائدة؛ أل ّن العرب لم يريدوها
فرصة لدمل الجروح المادية
والتعافي من آثارها النفسية فقط،
وإنما جعلوا منها أعياداً للتجارة
والشعر والغناء والموسيقى .ما يعني
أنها كانت بمثابة أعياد للحياة ،وتم ّثل
في جوهرها انتصاراً لقيمة اإلنسان،
وتعظيماً لصناعة السالم وثقافة

الوئام .وهي فلسفة ال تخرج عن
منظومة «مكارم األخالق» في ثقافة
العرب المؤنسنة قبل اإلسالم.

حاضنة الفضول

من أين جاء العرب بتلك الجوهرة
المؤنسنة ،المعروفة في تاريخهم قبل
اإلسالم؛ باسم «حلف الفضول»؟.
وكيف َش َّذت سجاياهم األخالقية
عن ثقافة شريعة الغاب ،التي
كانت سائدة في تلك األزمنة بين
جميع أمم األرض ،وارتقت بحقوق
اإلنسان  -حسب لغة اليوم  -إلى

حلف الفضول

مرتبة إنسانوية مدهشة؟ هل هي
من متطلبات الوجاهة والمباهاة
والمفاخرة ،التي يمارسها أصحاب
الجاه والعِ ِّز أو أهل الشأن وأصحاب
السطوة؟ هل اجراء اقتصادي؛
لحماية أسواقهم ،ومعبدهم األهم
«الكعبة» ،التي كان يحج إليها عموم
الناس بمن فيهم النصارى واليهود؛
حسب بعض المرويات التاريخية؟
أم أ ّنها قد تكون لكل ذلك في بعض
وجوهها ،ولكنها في الجوهر تشكل
قيمة أصيلة ،لها جذورها في الوعي
والوجدان والناموس العربي؟.
لإلجابة عن تلك األسئلة ال ب ّد

من التوقف عند ثقافة العرب في
ذلك الزمان .فالعرب هم أبناء شبه
الجزيرة العربية ،التي تمتد من اليمن
جنوباً إلى الشام شماالً ومن الخليج
العربي شرقاً إلى مصر غرباً .ويغلب
عليها الطابع الصحراوي .ولمعرفة
ثقافتهم ال بُ َّد من معرفة المكان
ومعطياته ،فالصحراء لها قوانينها
وفلسفتها الخاصة ،ولصحراء العرب
خصوصيتها المميزة ،فبواديها لها
سحر أخّ اذ ،وفتنة تدهش المخيال،
وتحمله على أجنحة وردية إلى
عوالم رومانسية وفانتازية يستعصي
حصرها بحدود معروفة ،طالما

بقي الخيال رفيقاً إلشراقات العقل
اإلنساني .وتذكر المرويات التاريخية
أ ّن رج ً
ال من أهل المدر ،م َّر على
فتيان من أهل الوبر يتسامرون في
ليلة قمراء ،فأمسكوا به ،وقالوا له:
ال ندعك حتى تقول بعض صفات
القمر .فقال :حباً وكرامة :يهدم
العمر ،ويقرب األجل ،ويحل الد ّين،
ويبلي الكتان ،ويشحب اللون ،ويفسد
اللحم ،ويفضح الطارق ،ويدل
السارق..
فقالوا له :توقف؛ لقد أفسدت
علينا صبوة الشعر.
قال لهم :دعوني أزدكم.

قالوا :ال ،إن أهلك بانتظارك،
فامض إليهم.
ً
ولكن للصحراء أيضا سطوتها
وجبروتها الطاغية ،وال يعرف
فداحة طغيانها وسطوة قسوتها،
إال من يكابد أوجاعها وآالمها عاماً
بعد آخر .فنهارها ح ّر ،وليلها ق ّر،
وريحها ص ّر ،كما تقول العرب .وإذا
ما ضربها الجفاف والجدب ،الذي
يمت ّد لسنوات عدة في بعض األحيان،
وتضن
فيموت الزرع ،ويجف الضرع،
ّ
المراضع على أوالدها بقطرة،
فتقشعر األرض ،وتغبر السماء،
وتتالشى األلوان ،ويغور نبع الحياة،
ويستحيل العالم إلى ظالل داكنة
وألسنة من غضب ولهب ،ال تعرف
الرحمة ،حسب توصيفات األولين.
أي يميل لون األرض والسماء  -حتى
وجوه البشر  -إلى ما بعد النار ،لذلك
س ّمى العرب سنوات القحط التي
استمرت سبعة أعوام؛ بعهد الخليفة
الراشد عمر بن الخطاب رضي اهلل
عنه «أعوام الرمادة» .هذا فض ً
ال عن
ظلم األتاوات المفروضة عليهم من
قبل اإلمبراطوريات التي كانت تحيط
بهم من ك ّل الجهات ،وتولي عليهم
من تشاء ،وبخاصة منهم الفرس،
الذين دام جورهم على العرب
بدوام إمبراطوريتهم ،التي كتب
خاتمتها ،قيام الدولة اإلسالمية.
وكان الفرس ينعتون األعراب
بـ»الرعاة األجالف» ،ومثلهم يفعل
الروم؛ قياساً على صحرائهم البلقع.
وعلى الرغم من ذلك لم تكن ثقافة
العرب قبل اإلسالم همجية ،موغلة
والتوحش؛ كما صورها
في التخلّف
ّ
الفرس والرومان ،وإنما كانت ثقافة
إنسانية نبيلة حافلة بالقيم والمآثر
والمفاخر األخالقية النبيلة ،التي
مازالت تزهو وتتعالى على العالمين
أخص بذلك قيم
حتى أيامنا هذه،
ّ
«مكارم األخالق» .ناهيك عن الرقة
والشفافية المدهشة التي خلدتها
أشعارهم في الغزل والعشق .وال
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حلف الفضول
أظن أ ّن أمة من أمم األرض قاطبة،
ّ
فاضت قريحتها بحوالى ستين اسماً
أو صفة أو نعتاً للحب ،ومثلها وأكثر
للمرأة ،كما فعل العرب .وهم بهذا
المعنى أساتذة فلسفة الجمال؛
أل ّن أصل الجمال المرأة .فض ً
ال
عن أ ّن بادية الجزيرة العربية كانت
حتى صدر اإلسالم مهد الفصاحة
والبالغة والبيان بالفطرة .لذلك
كانت أخالقهم مدعاة للدهشة
واإلعجاب ،ليس من عوام الناس
أو عليتهم فحسب ،وإ ّنما من أفضل
وأكرم الخلق أجمعين سيدنا محمد
ابن عبد اهلل  ،حيث يقول عقب
عرض نفسه على وجوه قبيلة ربيعة،
طلباً للحماية من قريش ،التي زادت
من آذاها للرسول الكريم بعد وفاة
عمه أبو طالب:أية أخالق كانت
للعرب في الجاهلية – ما أشرفها
 بها يتحاجزون في الحياة الدنيا».ما يعني أ ّن الرسول الكريم على
ما كان عليه من سيرة محمودة،
وخلق كريم منذ نشأته ،فض ً
ال عما
أكرمه به اهلل سبحانه وتعالى ،عندما
أرسله «شاهداً ومبشراً ونذيراً»،
بآخر رساالته ،وجعله خاتم النبيين
والمرسلين .فإ ّنه ال يكتفي بالتعبير
عن دهشته وإعجابه بأخالق العرب
قبل اإلسالم وحسب ،إنما يتن ّدر
بعظمتها وفضلها على العالمين .أال
يكفي تندر الرسول الكريم بأخالق
العرب ،لجعلها تسود ثقافات األرض
قاطبة؟

قيم املكارم

لو توقفنا قلي ً
ال عند ك ّل قيمة من
قيم مكارم األخالق؛ لوجدنا الكثير
من العالمات الفارقة ،والدالالت
الساطعة ،التي تطرز سيرة العرب
بأحسن المآثر وأج َّل المفاخر ،فمث ً
ال
قيمة اإلباء أو األنفة والعِ زَّة عند
العرب ،وهي واحدة من جملة قيم
شهد بأصالتها األخالقية وتمايزها
المؤنسن أبو التاريخ «هيرودوت»،
حينما الحظ في الجزء التاسع من
تاريخه ،أ ّن العرب يتمايزون عن
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

12

حلف الفضول كان تجسيدا للقيم التي
تختزنها منظومة «مكارم األخالق»
الفضول هو حلف قيم بامتياز وأهله
يستحرضون إرث أجدادهم الثقايف

حلف الفضول يجسد قيم الكرامة والحرية
والعدل يف الثقافة املعارصة
قيم حلف الفضول كفيلة بتشيكل وحدة
ثقافية للناس عىل اختالف معتقداتهم
غيرهم من شعوب المعمورة بالجود
وااللتزام بالعهود والمواثيق ،وعالوة
على ذلك ،يتفاخرون بقيم اإلباء وعِ زَّة
النفس ،فهم يأبون الذل ،ويرفضون
القيود ،ويعشقون الحرية واالنطالق
في فضاء الصحراء الرحب .ويستنتج
من ذلك أ ّن صحراء العرب على الدوام
كانت عص ّية على الغزاة والطامعين،

ولم تخضع إلمبراطورية فارس في
مختلف عهودها؛ بمعنى الخضوع
المطلق لسلطان اإلمبراطورية؛
وإ ْن كان العرب يدينون بالوالء لمن
يختاره األكاسرة سلطاناً عليهم؛ كما
هو حال المناذرة في الحيرة ،بوابة
العرب الشرقية المطلة على فارس،
أو الغساسنة في الشام بوابة العرب

الشمالية على تخوم اإلمبراطورية
الرومانية ،التي كانت تع ّين ملوك
الشام؛ أل ّن والء العرب للجهتين كان
في الغالب؛ لضرورات اقتصادية
بحتة .أ ّما سلطة اإلمبراطوريتين
الفارسية والرومانية الفعلية ،فلم
تكن تتجاوز الحيرة والشام ،وهي
حقيقة ال تقبل الدحض أو النقض،
إذ عندما تجرأ كسرى على التوغل
في صحراء العرب؛ «لتأديب مسعود
بن هانئ الشيباني» ،مجير نساء
الملك النعمان بن المنذر بن ماء
السماء ،الذي تنازل عن ملكه؛ تعالياً
على نسب كسرى ورفضاً لسلطانه،
فأودعهن بحماية الشيباني .فأرسل
كسرى جيشه النتزاعهن عنوة بعد
قتل النعمان ،ولكن جيشه ُهزم َش َّر
هزيمة في موقعة «ذي قار» الخالدة.
ولم يعاود كسرى أو غيره من األكاسرة
الكرة مرة أخرى .وهي قصة مشهورة
وعظيمة؛ بدالالتها األخالقية على
قيمة اإلجارة وخاصة لجهة الكلفة
الباهظة التي تترتتب على المجير.
ومع ذلك ال ينكثون بوعودهم أو
عهودهم وال يخفرون ذمتهم مهما
عزَّت التضحيات( .لنا وقفة أخرى
مع هذه القصة إن شاء اهلل) .ما
يعني أن قيم الوفاء واإلباء واإلجارة،
كانت من شيم العرب ،وكانوا على
استعداد لبذل النفس والنفيس في
سبيل الوفاء بها على أكمل وجه.

الجود جود الله

ال يختلف األمر كثيراً فيما يتعلق
األمر بقيمة الجود ،فال َك َرم من
المحامد الجليلة .وكان الرجل ال
يسود قومه في الجاهلية إال بالسخاء؛
مهما تسامت صفاته .يقول الواقدي:
إ ّن قصي بن كالب بعد أن استرد مكة
من خزاعة والبكريين ،وأنزل قريش
في منازلها ،جمع الرئاسات كلها
بيده ،ودانت له قريش .فأنشأ داراً
سماها «الندوة» ،لرفع المظلمات
وح ّل الخصومات .وهو أ ّول من
أحدث وقيد النار بالمزدلفة؛ ليهتدي
إليها من يأتي من عرفات .وهو أ ّول

حلف الفضول
سن الرفادة وهي ،إطعام الحجيج
من ّ
أيام الموسم؛ إلى أن يخرجوا من مكة
راجعين إلى بالدهم.
ويؤكد ابن إسحاق في تاريخه أنَّ
قصي فرض الرفادة على قريش
بعد أن جمع رؤساء القبائل في دار
الندوة ،وقال لهم :يا معشر قريش
إنكم جيران اهلل وأهل مكة ،وأهل
الحرم ،وإ ّن الحجاج هم ضيوف
اهلل وزوار بيته ،وهم أحقّ بالضيافة،
فاجعلوا لها طعاماً وشراباً أيام الحج،
حتى يصدروا عنكم .فعاهدوه على
أن يفعلوا .وكانوا يخرجون لذلك في
ك ّل عام من أموالهم خرجاً يدفعونه
إليه ،فيصنعه طعاماً للحجيج .وجرى
ذلك في الجاهلية دون انقطاع .وحذا
حذوه عمرو بن عبد مناف .فيذكر
الرواة عادته المعروفة عنه ،التي
حفظها له التاريخ ،أ ّنه كان يقف أ ّول
نهار اليوم األول من شهر ذي الحجة،
ويسند ظهره إلى الكعبة من تلقاء
بابها ،فيخطب بأهل قريش محضضاً
على رفادة وسقاية الحجيج ،فيقول:
يا معشر قريش ،أنتم سادة العرب،
أحسنها وجوهاً ،وأعظمها أحالماً،
وأوسطها أنساباً ،وأقربها أرحاماً..
أنتم جيران بيت اهلل الحرام ،أكرمكم
بواليته ،وخصكم بجواره؛ دون بني
اسماعيل ،وحفظ منكم ما حفظ جار
من جاره ،فأكرموا ضيوفه ،وزوار
بيته ،فإنهم يأتونكم شعثاً غبراً من
ك ّل بلد .فورب هذه البنية لو كان لي
ماالً يحمل ذلك لكفيتكموه .أال وإني
مخرج من طيب مالي ،لم يُقطع فيه
رحم ،ولم يؤخذ بظلم ،ولم يدخل فيه
حرام ،فواضعه ،فمن شاء منكم أن
يفعل مثل ذلك ،فليفعل .وأسألكم
بحرمة هذا البيت ،أال يُخرج رجل
منكم من ماله لكرامة؛ إال طيباً ،لم
يُؤخذ ظلماً ،ولم يُقطع فيه رحم ،ولم
يُغتصب.
وله أيضاً خطبة شهيرة ،فصل
فيها خالفاً بين قريش وخزاعة؛
بالحض على مكارم األخالق
ومحاسن األعمال حيث يقول :أيها
الناس :الحلم شرف والصبر ظفر،

الحلف مل يأت كردة فعل حامسية وإنّ ا من
قيم راسخة يف وجدان الناس
حلف الفضول مثّل يف جوهره انتصارا ً
لقيمة اإلنسان وتعظيامً لصناعة السالم

ثقافة العرب قبل اإلسالم ثقافة إنسانية
نبيلة حافلة بالقيم واملآثر األخالقية
الرسول الكريم أشاد بأخالق العرب وتن ّدر
بعظمتها وفضلها عىل العاملني
والمعروف كنز ،والجود سؤدد،
والجهل سفه ،واأليام دول ،والدهر
غِ يَر ،والمرء منسوب إلى فعله
ومأخوذ بعمله ،فاصطنعوا المعروف
تكسبوا الحمد ،ودعوا الفضول
تجانبكم السفهاء ،وأكرموا الجليس
يعمر ناديكم ،وحاموا الخليط يرغب
في جواركم ،وانصفوا من أنفسكم

يوثق بكم ،وعليكم بمكارم األخالق
فإنها رفعة ،وإياكم واألخالق الدنية
فإنها تضع الشرف وتهدم المجد،
وأ ّن نهنهة الجاهل أهون من جريرته،
ورأس العشيرة يحمل أثقالها ،ومقام
الحليم عظة لمن انتفع به.
َ
ويسجل له التاريخ أيضا أنه أطعم
أهل مكة جميعهم في إحدى سنوات

القحط التي أصابتهم .فيقول الرواة:
إ ّن عمرو كان من التجار الموسرين،
سن رحلة الشتاء والصيف
وهو من ّ
إلى الشام واليمن ،وعندما ح ّل
الجدب في بالده ذات عام؛ كان
يذهب إلى إيلياء الشام  -أي القدس
– ويعود بقوافل البر  -أي القمح –
فيعد منه الخبز ،ويذبح الجزور – أي
الذكور من أوالد اإلبل – ويع ّد المرق
من لحمه ،ويهشم عليه الخبز ،فيصير
ثريداً ويدعو جميع المحتاجين
من أهل مكة لطعامه .لذلك سموه
هاشم ،إنما اسمه الحقيقي هو عمرو
بن عبد مناف .ويقول بذلك شاعر
خزاعة كعب بن مطرود:
عمرو العال هشم الثريد لقومه
ورج ـ ـ ــال م ـك ــة م ـس ـن ـتــون ع ـجــاف
س ـنــوا إل ـيــه الــرحـلـتـيــن كليهما
ع ـنــد ال ـش ـتــاء ورح ـل ــة األص ـي ــاف
وروى ال ــزب ــي ــر ب ــن ب ــك ــار في
الموفقيات ،وابــن كثير في «البداية
والنهاية– الجزء الثاني – صفحة-
 ،»253والشامي في «سبل الرشاد صفحة –  ،»269عــن عــمــر بنعبدالعزير رضي اهلل عنه ،أنه قال:
كانت قريش في الجاهلية تحتفد،
وكان احتفادها أ ّن أهل البيت منهم
كــانــوا إذا ســافــت  -يعني هلكت -
أموالهم ،خرجوا إلى بِرازٍ من األرض
فضربوا على أنفسهم األخبية ،ثم
تناوبوا فيها حتى يموتوا؛ خوفاً من
أن يعلم َ
بخلَّتهم أحد .حتى نشأ عمر
ُ
وعظم قدره
بن عبد مناف ،فلما َربَل َ
في قومه قــال :يا معشر قريش إن
العِ َّز مع كثرة العدد ،وقد أَصبحتم
أكثر العرب أمواالً وأعزَّهم نفراً ،وإ ّن
هذا االحتفاد قد أتى على كثير منكم،
وقد رأيت رأيـاً .قالوا :رأيك رشيد،
فمرنا نأتمر .قــال رأيــت أن أخلط
فقراءكم بأغنيائكم فأعمد إلى رجل
غني فأضم إليه فقيراًَ ،عدده بعدد
عياله ،فيكون يــؤازره في الرحلتين
رحلة الشتاء ورحلة الصيف ،رحلة
الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى
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حلف الفضول
اليمن ،فما كــان في مــال الغني من
فضل عاش الفقير وعياله في ظله،
وكان ذلك قطعاً لالحتفاد .قالوا :نعم
ما رأيت .فأ َّلف بين الناس.
أيضاً ساد بجوده ولده عبدالمطلب
جد الرسول  .فاشتهر بخروجه
في األماسي إلى ظاهر مكة حام ً
ال
الــزاد إلطعام الغرباء الوافدين على
مكة؛ ممن ليس لهم بها أحد .فكان
يضع الزاد على الطريق ويبقى جواره
للهزيع األخير من الليل ،وإن لم يأت
أحد ،ال يعيد الزاد إلى بيته؛ بل يتركه
لوحوش الفالة .ويقال إ ّنه كان ينثر
الحبوب على رؤوس الجبال ،وعندما
سئل ذلك ،قال :كي ال يمر طائر جائع
ببالد العرب.
ويروي أبو نصر الحسن بن الفضل
الطبرسي في كتاب «مكارم األخالق»،
نق ً
ال عن رسول اهلل  قوله :إ ّن عبد
سن في الجاهلية خمس سنن
المطلب َّ
َّ
أجراها له اهلل ع ّز وجل في اإلسالم:،
ح َّرم نساء اآلباء على األبناء ،فأنزل
اهلل ع ّز وجــل﴿ :وال تنكحوا ما نكح
أبــاؤكــم من النساء﴾ (ســورة النساء
– اآلي ــة  .)22ووج ــد كــنــزاً فأخرج
مــنــه الــخُ ــمــس وتــصــدق ب ــه ،فــأنــزل
اهلل عزوجل« :واعلموا أنما غنمتم
مــن شــيء فــإن هلل خمسه» (ســورة
األنفال -اآلية .)-41ولما حفر زمزم
سماها سقاية الــحــاج ،فــأنــزل اهلل
تبارك وتعالى« :أجعلتم سقاية الحاج
وعمارة المسجد الحرام َك َمن آمن
بــاهلل واليوم اآلخــر» (ســورة التوبة-
وسن في القتل مئة من
اآلية – .)19
َّ
اإلبل ،فأجرى اهلل ع ّز وجل ذلك في
اإلسالم .ولم يكن للطواف عدد عند
فسن لهم عبدالمطلب سبعة
قر يش،
ّ
أشــواط ،فأجرى اهلل ع ّز وجل ذلك
في اإلسالم».

الجود طبع

ومن األجواد المشهورين عبداهلل
ابن جدعان صاحب حلف الفضول،
فمعروف عنه أنه اشترى مئة وسبعة
موءودات .وبخصوص جوده يذكر ابن
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

14

حلف الفضول
قتيبة  -وآخرون  -عن رسول اهلل 
أ ّنه قال: «لقد كنت أستظل بظل جفنة
عبداهلل بن جدعان صكة ُعمِ ٍّي» ،أي
وقت الظهيرة .داللة على سخائه في
إطعام الطعام واستقبال الغرباء على
مآدبه في ك ّل األوقات .ويؤكد صحة
ذلك أ ّن رســول اهلل في موقعة بدر،
قــال ألصــحــابــه ،يحثهم للتأكد من
مقتل أبي جهل« :اطلبوه بين القتلى
وتــعــرفــوه بشجة فــي ركــبــتــه ،فإني
تزاحمت أنــا وهــو على مــأدبــة البن
جدعان فدفعته فسقط على ركبته
فانهشمت ،فأثرها بــاق في ركبته»
فوجدوه كذلك.
يـــروي اب ــن عــبــد رب ــه فــي العقد
الفريد ،الــدرة الثانية ،عن علي بن
أبي طالب رضي اهلل عنه أنه قال:
يا سبحان اهلل! ما أزهــد كثيراً من
الناس في الخير .عجباً لرجل يجيئه
أخ ــوه المسلم فــي حــاجــة فــا يرى
نفسه للخير أه ً
ال ،فلو كان ال يرجو
ثواباً وال يخشى عقاباً؛ لكان ينبغي له
أن يسارع في مكارم األخالق ،فإنها
تدل على سبيل النجاح.
فقام إليه رجل وقال: فداك أبي
وأمي يا أمير المؤمنين أسمعته من
رسول اهلل ؟ قال علي: نعم ،وما
هو خير منه .لما أتي بسبايا طيء
وقعت جارية حمراء ،لعساء ،زلفاء،
عيطاء ،شماء األنف ،معتدلة القامة
والــهــامــة ،درم ــاء الكعبين ،خدلجة
الساقين ،لفاء الفخذين ،خميصة
الــخــصــريــن ،ض ــام ــرة الــكــشــحــيــن،
مــصــقــولــة الــمــتــنــيـن. فــلــمــا رأيــتــهــا
أعــجــبــت بــهــا وقــلــت: ألطــلــبــن إلــى
رســول اهلل  فيجعلها فــي فيئي
–أي في حصته من الغنائم  -فلما
تكلمت أنسيت جمالها لما رأيــت
من فصاحتها ،فقالت: يا محمد:
إن رأيــت أن تخلي عني وال تشمت
بــي أحــيــاء الــعــرب ،فإني ابنة سيد
قومي ،وإن أبي كان يحمي الذمار،
ويفك العاني ،ويشبع الجائع ،ويكسو
الــعــاري ،ويــقــري الــضــيــف ،ويطعم
الطعام ،ويفشي الــســام ،ولــم يرد
طــالــب حــاجــة قــط ،أنــا ابــنــة حاتم

العرب يتاميزون بالجود والوفاء ويتفاخرون
بقيم اإلباء و ِ
ع َّزة النفس
طيء. فقال النبي :
»يــا جــاريــة هــذه صفة المؤمنين
حقاً ،لو كان أبــوك مؤمناً لترحمنا
يحب
عليه ،خلوا عنها فإ ّن أباها كان ّ
مكارم األخ ــاق ،واهلل تعالى يحب
مــكــارم األخــــاق». فــقــام أب ــو بــردة
بن دينار فقال يا رسول اهلل: واهلل
يحب مكارم األخــاق؟ فقال رسول
اهلل :والذي نفسي بيده ال يدخل
الجنة أحد إال بحسن الخلق.
ولقد وضع اإلســام السخاء في
مرتبة متقدمة من مكارم األخالق،
أل ّن الجود من صفات اهلل تعالى،
فهو الكريم وفوق ك ّل كريم .وحقيقة
الجود بذل المال .قال اهلل ع ّز وجل:
«لــن تــنــالــوا الــبــر حتى تنفقوا مما
تحبون» .وقال ج ّل وعال« :من يوق
شح نفسه فأولئك هم المفلحون».
وروي عن رســول اهلل  أنــه قال:
«إن اهلل استخلص هذا الدين لنفسه
وال يصلح لدينكم إال السخاء وحسن
الــخــلــق أال فــزيــنــوا ديــنــكــم بــهــمــا».

وقــال صلوات اهلل عليه« :تجاوزوا
عن ذنب السخي فإ ّن اهلل ع ّز وج ّل
آخذ بيده كلما عثر ،وفات ٌح له كلما
افتقر» .وقال « :الجود من جود
اهلل تعالى فجودوا يجود اهلل عليكم.
أال إ ّن السخاء شجرة فــي الجنة،
أغصانها متدلية في األرض ،فمن
تعلق بغصن منها أدخله الجنة .أال
إ ّن السخاء من اإليمان».
وكانت العرب قد وضعت ال َك َرم
ف ــي ث ــاث م ــرات ــب ،ســخــاء وج ــو ٌد
وإي ــث ــار .فــالــســخــاء إع ــط ــاء األق ــل
وإمــســاك األكــثــر ،والــجــود إعــطــاء
األكــثــر وإم ــس ــاك األقــــل ،واإليــثــار
إعطاء الكل من غير إمساك بشيء.
وكــانــوا يعتبرون اإليــثــار من أشرف
درجات الكرم ،وبه استحق أصحابه
ثناء اهلل عز وجــل عليهم في قوله
تعالى« :ويــؤثــرون على أنفسهم ولو
كالم ينسب
كان بهم خصاص ٌة» .ومن ٍ
إلى جعفر بن محمد رضي اهلل عنه
حيث يقول :إن المعروف ال يتم إال

بثالثة ،تعجيله ،وتصغيره ،وستره.
فالجود زكاة السعادة ،واإليثار على
النفس موجب السم الكرم ،وقال :ال
يستحي من بذل القليل فإ ّن الحرمان
أق ّل منه .ويقول الشاعر:
أعــط القليل وال يمنعك قلته
فكل مــا سـ ّـد فـقــر ًا فهو محمود
وقيل لعبد اهلل بن جعفر :إنك
قد أسرفت في بذل المال ،فقال :إن
اهلل عز وجل قد عودني أن يتفضل
علي ،وعودته أن أتفضل على عباده،
وأخاف أن أقطع العادة فيقطع عني.
وقيل لمحمد بن عباد المهلبي :إنك
متالف للمال ،فــقــال :منع الجود،
ســوء ظن بالمعبود .إن اهلل تعالى
يــــقول﴿ :وما أنفقتم من شيءٍ فهو
يخلفه وهو خير الرازقين﴾ (سورة
سبأ  -اآلية  .)39فهذه شذرات من
سيرة مكارم األخــاق عند العرب،
وال يــوجــد لــه انــظــيــر فــي ثقافات
األرض.
ولهذه األسباب أميل لالعتقاد
ب ــأن اهلل ســبــحــانــه وتــعــالــى اخــتــار
العرب من بين األمم ،واختار قريشاً
من بين العرب ،واختار بني هاشم
من بين قريش ،واختار النبي األمي
(ص) مــن بين بني هــاشــم؛ لحمل
آخـــر رســـاالتـــه ،بــفــضــيــلــة «مــكــارم
األخــاق» ،التي توصلت إليها اليوم
معظم شعوب األرض فــي اللحظة
الـــراهـــنـــة؛ تــحــت يــافــطــة شــرعــة
حقوق اإلنسان وقيم الديمقراطية
بكل تفريعاتها الحديثة؛ كخالصة
لإلنجازات الحضارية التي أبدعتها
هــذه الشعوب ،ويسرت لها أسباب
الرفاهية المتنامية يوماً بعد آخر.
وال ت ــروح ــن بــكــم الــظــنــون بــعــيــداً
فــتــحــســبــون أنــنــي أتــهــم الــغــرب أو
الشرق بسرقة هذه القيم النبيلة من
الــعــرب .ال وألــف ال؛ ألنني أرى أ ّن
هذه القيم تولد مع اإلنسان ،ويمكن
أن نسميها «فطرة الخلق» ،وتحافظ
عليها البيئة االجتماعية وتنميها ،أو
تئدها وتقتلها في المهد.
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حلف الفضول
سررت يوم ( ) 2018– 10– 10حين تلقيت مكالمة من محمد وردي ،ولم
أكن قد عرفته من قبل ،ليعلمني فيها بنشاطات «منتدى تعزيز السلم
في المجتمعات المسلمة» ،وبتبني المنتدى عقد ملتقاه الخامس،
أواخر هذا العام ،تحت عنوان« :حلف الفضول ..فرصة للسلم العالمي».
قفزت الذاكرة إلى الماضي البعيد ،حينما أطلقت جامعة الدول
العربية ،إثر حرب تشرين المجيدة ،برنامج ًا توافقت عليه مع االتحاد
األوروبي ،هو« :الحوار العربي – األوروبي» .كان البرنامج غني ًا بفرص
تبادل الرأي؛ ليس في الشؤون السياسية واالقتصادية فقط؛ بل في
الشؤون الثقافية والفلسفية والدينية مع ًا.

يف الطريق إىل «إبداع حلف فضول عاملي»

كيف ننشئ حلف فضول عالميًا بين
الديانات والثقافات؟

حلف الفضول هو الج ّد األعىل ملنظمة
العفو الدولية للدفاع عن حقوق اإلنسان

جورج جبور
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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في إحدى جلسات الحوار بالغ أحد
األكاديميين األوروبيين في تبيان عمق
الفرق في النظرة إلى حقوق اإلنسان
بين العرب واألوروبيين ،ليس في
أيامنا هذه فقط ،بل في تاريخ ك ّل
من حضارتينا .هو فرق رآه األوروبي
لصالح ثقافته بالطبع؟!.
لم أنكر في ردي تردي حالة
حقوق اإلنسان في مجتمعاتنا العربية
المعاصرة ،لكنني اعترضت على ما
زعم من غياب فكرة حقوق اإلنسان عن
تاريخنا .وفي الذاكرة أنني أطلقت في
تلك الجلسة فكرة أ ّن «حلف الفضول»
هو الج ّد األعلى لمنظمة العفو الدولية
الشهيرة بدفاعها عن حقوق اإلنسان.
ثم كانت ظروف سنحت لي بلقاءات
مع المدير العام لليونيسكو عام ،1989
وهو آنذاك السيد فيديريكو مايور.
لم يغب حلف الفضول عن حديثي
إليه ،وأنا أح ّثه على إخراج «حقوق
اإلنسان» من محبس الغرب؛ لتنطلق
«اليونيسكو» بتلك الحقوق إلى آفاقها
العالمية األرحب.
وما إن أعلن اعتزام األمم المتحدة
على عقد مؤتمر عالمي عن حقوق
اإلنسان في فيينا ،صيف ،1993
بمناسبة الذكرى الخامسة واألربعين
لصدور اإلعالن العالمي ،حتى

صممت أن يكون حلف الفضول من
شهوده ومن المشهود له فيه .نشرت
في جريدة «الثورة» السورية ( – 21
 )1993 – 1مقاالً موجزاً ،أُعلن به
أ ّن حلف الفضول أ ّول هيئة لتنظيم
الدفاع عن حقوق اإلنسان في العالم،
وأ ّن على مؤتمر فيينا أن يذيع هذه
الحقيقة .كتب لي الدكتور بطرس
بطرس غالي – وهو آنذاك األمين
العام لألمم المتحدة والشخصية
القائدة األولى في المؤتمر – كتب
مؤيداً ومقترحاً أن تتقدم بالطلب
إحدى الهيئات العربية المهتمة بحقوق
اإلنسان .خاطبت هيئات عربية ع ّدة.
تلكأت .في الفكرة قوة ال تقوى على
حملها هيئات عربية لحقوق اإلنسان
لم تبرهن على جرأة في الفكر وفي
العمل .تحمست سورية للفكرة .وأبلغت
بأنني سأكون مستشاراً للوفد السوري
إلى فيينا ،وأ ّن السفر بعد ساعات.
ثم قبل خروجي من المنزل إلى
المطار بدقائق؛ أبلغت أ ّن مشاركتي
قد ألغيت .كان ذلك قبل ربع قرن.
معاصرو الحادثة – في معظمهم --
قد انتقلوا إلى رحمة اهلل .منهم من
هو مستمر على قيدها ،قيد الحياة.
إنه المتحمس للفكرة المستنكف
عن سهره إلتمام رحلتها إلى فيينا،

حلف الفضول

منظمة العفو
الدولية تعمل
بنفس األسلوب
الذي عمل به حلف
الفضول
االحتفاء مبنظومة
«مكارم األخالق»
يتصدى للدمار
العريب وفاعليه
اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان
اعرتف بحلف
الفضول كوثيقة
تاريخية
تغييب حلف
الفضول عن مؤمتر
فيينا التاريخي
ضحية ظروف
سياسية

الصديق األستاذ فاروق الشرع ،وزير
الخارجية السورية السابق .وكم جميل
منه أن يتقدم فيشهد بما يتذكر .غبت
عن مؤتمر فيينا ،وغاب عنه معي حلف
الفضول.
استرسلت ،وكيف لثمانيني حدثه
متكلم من اإلمارات ،لم يلتقه من قبل،
عن حلف الفضول ،وزين له أن يكتب
عن خبراته في مجال التعريف به،
كيف له أال يسترسل؟ يطول حديث
الخبرات والطرائف في مسيرتي مع
حلف يشرفني أنني بذلت في سبيله
الطويل من الوقت والبالغ من الجهد.
إال أ ّن الملتقى الخامس للمنتدى إ ّنما
يعقد تحت عنوان »:حلف الفضول..

حلف الفضول يف األمم املتحدة:

هل يصحح بيان العقد السابع
لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟

بتاريخ  19نيسان  1994ورد ذكر حلف الفضول
أل ّول مرة في أدبيات األمم المتحدة .كان ذلك في
رسالة من المفوض السامي األول لحقوق اإلنسان رداً
على رسالتي إليه في  17شباط من ذلك العام .امتدحت
الرسالة الحلف والداعي إليه وتوقفت عند ذلك الح ّد.
وتابعت مع خلفائه حتى نجحت أخيراً في إعالن
اعتماده وثيقة هامة في تاريخ حقوق اإلنسان من خالل
بيان المفوضية السامية لحقوق اإلنسان الصادر في
( )2007 - 12 - 10عشية بدء العقد السادس لصدور
اإلعالن العالمي.
الحظت في ما ورد عن الحلف في البيان هفوات
ثالثاً:
 لم يذكر البيان أنه أ ّول هيئة لتنظيم الدفاع عنحقوق اإلنسان في العالم إلى أن يثبت العكس.
 لم يذكر أنه جرى تفعيله في أمور هي في صميمانشغاالت المنظمات الراهنة للدفاع عن حقوق اإلنسان.
 ذكر أنه حلف جاهلي لكنه أغفل أنه مباركإسالمياً ،وتلك نقطة خطيرة جداً .هل كمنت نية سيئة
خلف إثبات جاهلية الحلف وإغفال مباركة النبي له؟
أثرت هذه النقاط مع المفوضية السامية بمذكرة
فرصة للسلم العالمي» .فماذا لدي عن
موضوع الملتقى؟
تنشر مجلة «تعايش» ،إلى جانب
مقالي هذا ،مقاالً لي ظهر في جريدة
سورية أوائل الشهر التاسع من عام
 .2017كان هدفه تصحيح كلمات
عن الحلف صدرت في الشهر الثاني
عشر من عام  ،2007عن المفوضية
السامية لحقوق اإلنسان؛ بمناسبة
بدء العقد السادس لإلعالن العالمي.
يختتم ذلك المقال بهذه الكلمات:
«علينا إبداع حلف فضول عالمي».
كان ذلك شعار حملتي للفوز بمنصب
المفوض السامي لحقوق اإلنسان في
األمم المتحدة .ربما أن هذا الشعار

مكتوبة ،ربما ما تزال محفوظة في ملفات المفوضية.
كما أثرتها مع من استطعت من مندوبي الدول العربية
في جنيف.
هل تابعت؟ هل صححت الهفوات؟
فأما المتابعة فليست على أكمل وجه .وأما التصحيح،
فلست واثقاً من حصوله.
نحن اآلن على أبواب العقد السابع لصدور اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان .العقد الجديد مناسبة الهتمام
متجدد .الدمار العربي الذي أتى به الربيع العربي يوجب
علينا االحتفاء بكل ما في تراثنا من «مكارم األخالق».
من المفيد مخاطبة المفوض السامي الحالي لحقوق
اإلنسان؛ لكي يتفادى في البيان المنتظر بعد أشهر
الهفوات التي حفل بها بيان المفوضية الصادر قبل
عشر سنوات .بما أنني ،على حد علم منشور في مواقع
متعددة ،أول من بادر إلى مخاطبة المفوض السامي
األ ّول بشأن الحلف ،أتابع المخاطبة عبر هذه الكلمات
إلى المفوض السامي الحالي العربي.
ذات يوم حين خضت غمار التنافس على منصب
المفوضية السامية رفعت شعاراً كان صالحاً وتزداد
الحاجة إليه« :علينا إبداع حلف فضول عالمي».

ساعد في تقوية تيار عالمي رأى من
الضروري إخراج المنصب من احتكار
مواطني الثقافة الغربية له .لم أفز.
فازت القاضية من جنوب إفريقيا،
وتبعها حفيد من أحفاد أحد عاقدي
حلف الفضول ،وأشير إلى السيد زيد
الحسين .أما اآلن فقد عاد المنصب
إلى أمريكا الالتينية ،وهي مكون من
مكونات الثقافة الغربية.
كيف يكون إبداع حلف فضول
عالمي؟ األفكار كثيرة واالسترسال
متيسر .إال أن إحدى
في شرحها سهل ّ
األفكار هي تلك التي تتر ّبع عنواناً
لملتقى المنتدى الخامس« :حلف
فضول عالمي بين الديانات» .هكذا

ورد في ما اطلعت عليه .ولو كان األمر
لي ألضفت كلمة« :والثقافات» .سوف
تساعد في عملية إبداع حلف فضول
عالمي النتائج ،التي نأمل أن ينتهي
إليها الملتقى الخامس .فلنتهيأ.
وبارك اهلل في تلك المكالمة التي
تلقيتها ،فأتاحت لي أن أخاطب
جمهوراً يجهلني في معظمه ،وأن
أفاتحه بما يشغلني من أمر الحلف،
وأن أفتح له قلبي ،فأبوح جهاراً نهاراً
وأل ّول مرة؛ بما أعرفه من ظروف
تغييب حلف الفضول عن مؤتمر فيينا
التاريخي لحقوق اإلنسان.

17

حلف الفضول
حلف الفضول هو قانون ينظم العالقة بني
قريش والعامل الخارجي
الحلف اقتصادي يضمن الحقوق ويحمي
الوافدين ويحفظ ثروتهم.
حلف الفضول خطوة متقدمة تشخص
مفهوم العقد االجتامعي يف السلم
واألمان.

حلف الفضول ..الواقعة والداللة
ليس لدينا النسخة  -الوثيقة التي نصت على قيام «حلف الفضول»،
وال نملك الفقرات التي تتضمنها الوثيقة ،فكل ما لدينا أقوال رواة
متأخرين .وإذا أقررنا بوجود حلف الفضول ،وأنا أميل إلى تصديق هذا
األمر ،فإنه يجب أن تكون هناك باألصل وثيقة مكتوبة ،موقع عليها من
قبل المتعاقدين على مبادئ هذا الحلف.

ﺑﺮﻗﻠﻮﻱ
ﺍﺣﻤﺪ
برقاوي
أحمد
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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بداية ال يُعقل أن يكون الحلف
قد تم شفاهياً فقط .فالعرب في
الجاهلية كان يكتبون عهودهم،
ويشهدون على وثائقهم .كذلك ال
يُعقل أن تكون القصة التي قيل:
بأنها سبب قيام عقد بين قبائل من
قريش كافية؛ لفهم حلف الفضول
وتفسيره .فإ ْن يكون العاص بن وائل
وهو من أسياد قريش قد أكل حق
اليماني ،الذي ال نعرف اسمه ،والذي
استجار ولَم يجره أحد ،فقام الزبير
بن عبدالمطلب بدعوة قبائل من
قريش على ابرام عقد بينها لنصرة
المظلوم ..أن يكون هذا السبب لقيام
حلف الفضول ال ينجب اقتناعاً عقلياً
في ظل الحقيقة التي تقول :بأن مكة

هي المدينة المعبد الدولة.
وحلف الفضول يجب أن يكون قد
تم بين كل ممثلي بيوتات قريش وليس
بين أربعة أو خمسة بيوتات .فالنص
القصير الذي بين أيدينا يشير إلى
تكوين قوة عامة للحفاظ على الحق
في مكة .نصرة المظلوم على الظالم،
سواء كان المظلوم شريفاً أو وضيعاً.
والحلف بالعربية هو العهد
واالتفاق ،أما لماذا ُسمي بحلف
الفضول فهناك عدة روايات .ولكن
الرواية المعقولة هي :بأنه ُسمي
حلف الفضول؛ ألنه يرد الفضل
ألهله.
وهو الحلف الوحيد الذي تذكره
كتب السيرة والتاريخ الذي لم يكن

حلف الفضول

بدواعي الحرب ،كحلف األحابيش،
وحلف األحالف «لعقة الدم» ،وحلف
المطيبين.
نعود إلى مكة ،فمكة المدينة
هي أم القرى ،هي المركز التجاري
األهم في عصر ما قبل اإلسالم،
وتجار قريش الطبقة التي أسست
ألسواقها التي ترتادها العرب من
كل مكان ،كسوق عكاظ ومجنة وذو
المجاز وغيرها .فهذه المدينة التي
تعج بالساكنين والزائرين والوافدين
والعابرين من أقوام شتى ،والتي
تحتوي على السلع القادمة من اليمن
والشام وفارس والحبشة ،يجب
أن تحكمها قوانين حماية للتجارة
واألسواق والزبائن .وعندي بأن
حلف الفضول كان حامياً للحياة
االقتصادية المكية ،وضامناً لحق
الوافدين إليها ،ومنظماً للعالقات
بين قريش والوافدين إليها ،وتحريم
االعتداء على الوافدين والحفاظ على
ثروتهم .ولهذا قد يكون عهداً أقدم
من تاريخ ما قاله الرواة.
أما مكة الدولة ،فهي التي كانت
تحكمها دار الندوة التي تتألف من
أسياد-حكماء قبائل قريش ،وتشرع
للعالقات الداخلية والخارجية
للدولة .ويقال بأن عمر بن الخطاب
(رضي اهلل عنه) كان سفير قريش
للقبائل ،أي وزير خارجيتها بالمعنى
المعاصر للكلمة ،وسواء صح هذا
الخبر أم لم يصح ،فإن عالقة

المدينة الدولة بالقبائل األخرى كانت
تتمم وفق قواعد معروفة ،وحماية
الدولة من الفوضى وخرق قوانينها،
وحماية من يقصدها من العرب،
تعينت بأشكال متعددة ،وقد يكون
حلف الفضول أحد أشكال القوانين
التي تحكم عالقة القرشي بغيره.
واألهم من هذا وذاك ،أي من
مكة المدينة والدولة مكة المعبد.
فلم تكن مكة المعبد -الكعبة ،معبداً
لقريش فقط؛ بل ألكثر مدن العرب
وقراهم وقبائلهم.
والمعبد لم يكن يقوم بوظيفة دينية
فحسب ،وإنما وظيفة اقتصادية
واجتماعية كذلك .ففي هذا المعبد
انتظمت كل أوثان العرب وآلهتهم
تقريباً ،وكانت طقوس العبادة والحج
تتم في المدينة المعبد .وبالتالي
فإن حماية الحياة الروحية وتنوعها
واختالفها وطقوسها كانت جزءاً ال
يتجزأ من مسؤولية المدينة الدولة.
فهذه المدينة -الدولة التي يرتادها
اآلالف من العرب في مواسم متعددة،
ال يمكن إال أن يكون فيها عهود تحكم
العالقات بين أهليها وهؤالء القادمين
إليها .وعندي أن حلف الفضول هو
عهد وعقد للقيام بهذه المهمة أيضاً.
وهكذا ،ففي التحليل العقلي لحلف
الفضول ،وكشف معقوليته نقع على
دالالت عملية على غاية كبيرة من
األهمية التاريخية والراهنة تقوم كلها
على فكرتي الحق والحرية .فالحفاظ

على الحياة االقتصادية وحيويتها
يتطلب الحفاظ على الملكية وحق
المالك ،ودون ذلك فإن الحركة
االقتصادية ألسواق مكة ما كانت
لتستمر لوال وجود أحالف كحلف
الفضول .فحرية التجارة والبيع
والشراء مستحيلة دون األمان على
الثروة وحمايتها من النهب واالعتداء
والظلم .وإذا ما انتشرت أخبار عن
أهل مكة بأنهم يأكلون الحقوق فإنهم،
وال شك ،سيخسرون أسواقهم؛ ألن
الشرط األول واألهم للتجارة هو
األمان على المال والثروة ،وهذا ما
كانت توفره قريش للمدينة .كما إن
عالقة السلم واألمان الضرورية بين
قريش وقبائل العرب ،يجب أن تنظم
في إطار عقد اجتماعي داخل قريش،
وبين قريش وجيرانها .وأعتقد بأن
حلف الفضول كان يعني ذلك .فحلف
الفضول هو صياغة القانون الذي
ينظم العالقة بين قريش والعالم
الخارجي ،أو هكذا يجب أن يكون.
والداللة األعمق المرتبطة بالحق
والحرية ،تلك المتعلقة بالحفاظ
على الكعبة ،وحرية العبادة فيها؛
إذ تشير بعض الكتابات إلى أن
هناك في العهد ما يشير إلى حماية
الكعبة وحجاجها وآلهتها ،وإذا صح
هذا فالعهد (الحلف) يؤكد حماية
حرية المعتقد وممارسة شعائره في
مكان يجب أن ال يخضع للمنازعات
والحرب.

ومع ذلك ،يجب أن ال نبالغ في
تحميل هذا الحلف في حينه ،أكثر
مما يحتمل .فالحلف تم بين األحرار،
ولحماية األحرار في مجتمع فيه
طبقة عبيد يباعون ويشترون.
ويورد كتاب السيرة والرواة
اإلخباريون بأن حلف الفضول ظل
يعمل به لما بعد ظهور اإلسالم لعدة
سنوات .غير أن أهميته الراهنة ال
تعدوا أن تكون مدخ ً
ال لتأكيد فكرة
الحق؛ بوصفها إرثاً قديماً في ثقافة
العرب وذهنيتهم .فإذا كانت فكرة
الحق المتعينة في حلف الفضول ما
يميز المدينة الدولة  -مكة قبل ألف
وخمسمئة عام ،فإنه ألولى بالدولة
الوطنية الراهنة أن تكون دولة الحق.
والحق إن حلف الفضول يضعنا
مباشرة أمام مفهوم ما زالت البشرية
واقعة تحت وطأة تعيينه في الحياة،
أال وهو الظلم .فالظلم بالتعريف هو
سلب الحق من اآلخر ،من الفرد أو
من الجماعة ،وسلب الحق ال يكون
إال بالقوة والغلبة .فاالحتالل ظلم
واضطهاد الناس؛ بسبب معتقداتها
وآرائها ظلم ،وسلب الحرية ظلم،
وكل هذه األشكال من الظلم وغيرها
سلب للحق ،وكل سلب للحق اعتداء
على كرامة اإلنسان وحياته .وهذا هو
المعنى العميق لحلف الفضول.
ولعمري فإن حلف الفضول يشير
إلى تطور في معنى الحق في المدينة
الدولة ،ولهذا فإن الحق والدولة ال
ينفصالن .والدولة المعاصرة لم
تعد ممكنة دون الحق الذي يؤسس
للقانون الحامي له ،و السلطة القادرة
على تحقيقه.
لكن الحدث األبرز الذي أسس
لفكرة الحق بالمعنى الحقوقي
والسياسي في تاريخنا العربي
اإلسالمي ،والذي ال يؤخذ بروحه
اليوم في بالد العرب واإلسالم ،هو
دستور المدينة -يثرب .وهذا ما
يحتاج إلى قول مستقل.
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حلف الفضول
إصالح البيت الداخيل ينطلق من تحرير
العقل بالدين وتربير الدين بالعقل
األزمات الراهنة تحتّم التعاون بني األديان
وااللتزام بالحقوق والحريات
تفعيل املشرتك الديني يع ّزز الروابط
اإلنسانية ويقيص كل أنواع التعصب

الملتقى الخامس وفرصة تكوين حلف
فضول عالمي يحقق التعايش اإلنساني
اختار منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة أن يكون موضوع
ملتقاه السنوي الخامس هو «حلف الفضول :فرصة للسالم العالمي»،
حدد في بداية عمله دائرتين
انسجام ًا مع توجهاته منذ تأسيسه ،فقد ّ
يكون العمل عليهما بالتزامن لضمان أكبر قدر من الفاعلية الممكنة،
وتوفير أكبر مساحة ميسورة من العمل ،ونعني بذلك :دائرة إصالح
البيت الداخلي ،ودائرة تفعيل المشترك.
إصالح البيت الداخيل

يوسف حميتو
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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اشــتغل المنتــدى فــي ملتقياتــه
الثالثــة األولــى علــى الخصوصيــة
المحليــة بالعمــل على تأصيــل مفهوم
الســلم ،وتصحيح المفاهيم المرتبطة
بــه ،وعلــى تأثيــث الفضــاء الفكــري
بمصطلحــات الســلم ومفرداتــه،
وخصــص مســاحة واســعة لتأصيــل
مفهــوم الدولــة الوطنيــة ،وبيــن زيــف
توكــؤ محتكري صفة األمة ومختطفي
الديــن على نصــوص ومفاهيم مجتثة
مــن ســياقها ونســقها الموضوعــي
والتاريخــي واللغــوي ،وكشــف عــن
نقــاط الخلــل المنهجيــة فــي التعامل
مــع النصــوص والمفاهيم الشــرعية،
وب ّين أ ّن المشــكلة الحقيقية تكمن في
فريقين:
 األول :فريــق عنيــف جاهــلأحــال قيــم العدل والرحمــة والحكمة

والمصلحــة التــي يبنــى عليهــا ديــن
اإلســام إلى أضدادها وإن كان يزعم
أنه يحملهــا ويمثلها ،وقد اختار منهج
المغالبــة علــى منهــج المدافعــة التي
جعلهــا اهلل تعالى من الســنن الكونية،
وألبــس المفاصلــة الدينيــة لبــاس
التقوى.
 الثاني :فريق متطرف في خطابهالمقابــل ،ميزته الجهل بحقيقة الدين
وقيمــه وأحكامه ،وبالتالي فهو يحاكم
الجهال ،وال يســتقيم
الدين إلى أفعال ُ
ً
أن يحاكــم جاهــل جاهــا آخــر فيمــا
يجهالنه معاً جملة وتفصي ً
ال.
وقــد كانــت كلمات رئيــس المنتدى
فــي الملتقيــات الثالثــة محــ ّددة
لمعالــم الرواية التــي يحملها المنتدى
عــن اإلســام ،ولزوايــا الرؤيــة التــي
يقدمها في الســياق الكوني المعاصر
لمــا ينبغــي أن تكــون عليــه عالقــة

حلف الفضول
المجتمعــات المســلمة باآلخــر فــي
بعدهــا اإليجابي ،في ظ ّل عالم معولم
لم يعد فيــه اآلخر مجرد اختيار .كما
أكــد بالبرهان أ ّن كثيــراً من المفاهيم
التــي تســتغل في شــن الحــروب على
العالــم ليســت مفاهيــم شــرعية إنمــا
هــي مفاهيــم تاريخية أصبغــوا عليها
صبغة الشــرع لتكــون مبــرراً لألفعال
اإلجراميــة ،ومســتنداً لترهيــب
المخالف وتكفيره ومن ثم إيجاد مبرر
شرعي آخر الستباحة الدم والعرض.
إ ّن مهمــة المنتدى في هذه الدائرة
هــي اســتنقاذ الخطــاب الدينــي،
واسترجاع شــيء من العافية النفسية
التــي تحتاجها المجتمعات المســلمة،
ولذلك كان الشــعار هو« :شن الحرب
على الحرب لتكون النتيجة سلماً على
ســلم» ،وكانــت الغايــة« :إعادة مؤشــر
طاقــة الدين إلى المنحــى اإليجابي»،
وخالصــة ما فــي هذه الدائــرة العمل
علــى اســتعادة دور عالــم الديــن فــي
تجديــد صياغــة الخطــاب الدينــي
بإعادتــه إلــى أصولــه ،وإعــادة تركيب
المفاهيــم الحقيقيــة الصحيحــة لغــة
وعقــ ً
ا ومصلحــة ،ومقاربــة إعــادة
برمجــة العقــول ،وتوجيــه اإلرادة إلى
البنــاء بــدل الهــدم ،واإليجــاد بــدل
العــدم ،ومقارعــة الحجــة بالحجــة
لتحريــر العقــل بالدين وتبريــر الدين
بالعقــل كمــا يقــول معالــي العالمــة
عبداهلل بن بيه.

تفعيل املشرتكات

وهــو يعمــل في دائــرة الخصوصية
المحليــة ،لم يكــن المنتدى غاف ً
ال عن
دائرة المشــترك الدينــي ،لذلك كانت
مبادرتــه التاريخية المتمثلة بـ «إعالن
مراكــش لحقوق األقليــات الدينية في
العالــم اإلســامي» ( )2016خطــوة
كبيــرة يعلــي فيهــا المنتدى من شــأن
مهمــة عالــم ورجــل الديــن ،إذ أعلــن
فــي هــذا المؤتمــر وأمــام شــهود مــن
القيادات الدينية والفكرية والسياسية
العالميــة أنــه "كلمــا تأملنــا مختلــف
األزمــات التي تهدد اإلنســانية ازددنا
اقتناعــاً بضــرورة التعاون بيــن جميع

املشرتكات اإلنسانية تعيد التوازن إىل
العامل وتنرش السالم واإلخاء
أهل األديــان وحتميته واســتعجاليته.
وهــو التعــاون علــى كلمة ســواء قائمة
ال علــى مجرد التســامح واالحترام بل
على االلتزام بالحقوق والحريات التي
ال بــد أن يكفلهــا القانــون ويضبطهــا
علــى صعيــد كل بلــد .غيــر أ ّن األمــر
ال يكفــي فيــه مجــرد التنصيــص على
قواعــد التعامــل؛ بل يقتضــي قبل كل
شــيء التحلــي بالســلوك الحضــاري
الــذي يقصــي كل أنــواع اإلكــراه
والتعصــب واالســتعالء ،والعمــل مــن
خالل دائرتين فرعيتين:
 دائــرة تفعيل المشــترك الديني،وبخاصة بين أتباع العائلة اإلبراهيمية،
بحيث يمكن أن تشــكل منطلقاً سليماً
ديانــة وعقــ ً
ا ومصلحــة ،فــإ ّن اليــوم
الــذي يجتمع فيه أبنــاء هذه الديانات
على المشــترك الــذي بينهم ،وينبذون
التصــورات النمطيــة ومشــاعر الكــره
لتجمعهــم مشــاعر األخــوة اإلنســانية
وحب الخير والصداقة ،ســيكون يوماً
مشــرقاً فــي تاريخ اإلنســانية .لذلك،
كان «إعــان مراكــش » األرضية التي
تأسســت عليها ك ّل مبــادرات المنتدى
الالحقــة ،فقــد كانــت اســتضافته
لقوافــل الســام األمريكيــة بأبوظبــي
والربــاط ،وتنظيمــه مؤتمــر «إعــان
واشــنطن لتحالــف القيــم» ،تطبيقــاً
عمليــاً لهــذا الجــزء من الروايــة التي

يحملهــا ،وزاوية مــن زوايا الرؤية التي
يقدمها ،وقد تجسد هذا المعنى أكثر
في ملتقاه الرابع حين اختار موضوع:
«السلم العالمي والخوف من اإلسالم:
قطــع الطريــق أمــام التطــرف» ،فقــد
م ّثــل هذا الموضوع تداخ ً
ال بين دائرة
إصــاح البيت الداخلي ،ودائرة تفعيل
المشــتركات ،حيــث ركــز المنتدى من
جديــد علــى قضيــة الديــن وتأثيرهــا
مــن خــال إشــكاالت تمثلــت في :هل
األديــان التــي جــاءت لتزكية اإلنســان
ليعيــش مــع غيــره ومع الكــون كله في
ســام تدعو إلــى العنف؟ وهــل يجوز
أن نتعامل مــع النصوص الدينية التي
ال تنسجم في ظاهرها مع قيم السلم
بطريقــة تعزلها عن ســياقاتها العامة
والخاصــة؟ وهــل مــا يقع اليوم باســم
األديــان هو بســبب األديان نفســها أم
بســبب اســتغاللها وتوظيفهــا لمــآرب
دنيوية آثمة؟
 دائرة تفعيل المشترك اإلنساني:وهــو كمــا فــي وثيقــة المؤتمــر القيم
الكونيــة التي ال تختلــف فيها العقول،
وال تتأثــر بتغير الزمــان ،أو محددات
المــكان ،أو نــوازع اإلنســان ،ألن لهــا
منابــت وأصــوالً تحفظها مــن عوادي
الدهــر وتعســفات البشــر ،فينبغــي
االنطالق من الرغبة المشتركة النابعة
عن المســؤولية المشــتركة في إحالل

الســلم محــل الحــرب والمحبــة مكان
الكراهيــة والوئام بــدل االختصام ،إذ
من شــأن ذلــك أن يعبئ طاقات رجال
الديــن والمثقفيــن واألكاديميين  -من
أولــي بقية مــن كل األديان والثقافات،
للتحالــف في حلف فضول إلزالة هذا
الخطر الحضاري.
إن عــدم التفاعــل الســريع مع هذه
الدوائــر يعنــي «أن ننتظــر إلــى الغد،
يعنــي أن نصــل دائمــا متأخريــن،
فثمة شــيء فــي غاية الهشاشــة نحن
مؤتمنــون عليــه :إنــه الحياة فــي هذا
الكوكــب األرضي» كما يقــول العالمة
بن بيــه ،لذلك فــإن الملتقى الخامس
للمنتــدى هــو خطــوة فــي االتجــاه
واقتنــاص للفرصــة التــي
الصحيــح،
ٌ
يتيحهــا الوقــت مــن وجود أولــي بقية
من المؤمنين بالســلم الذي لن يتحقق
إال بالســام بيــن األديــان حســب
عبــارة عالــم الالهــوت هانــس كوينغ،
فهــذه الفرصــة إن اســتطاع العقــاء
اســتثمارها وتكويــن «حلــف فضــول»
ينبــذ التمييــز والكراهيــة ،وال يحمــل
ديناً وال حضارة جريرة السفهاء ،على
قاعــدة ﴿ َو َل تَــزِ ُر َوازِ َرةٌ وِ ْز َر أُخْ ــ َرى﴾،
حلــف يدعو إلى الســام واإلخاء بين
أبنــاء البشــر كافــة ،ذلــك هــو التيــار
الــذي يجــب أن تشــكله النخبــة مــن
رجــال الدين والفلســفة ورجال الفكر
واألكاديمييــن مــن كل الديانــات ومــن
كل الفلســفات  -كمــا يقــول الشــيخ
بــن بيه ،-وهــو التيار الذي يع ّول عليه
فــي إعادة التوازن إلى العالم ،وفي أن
يلقي على األرض السالم.
إن الورقــة التصوريــة للملتقــى
الخامــس تؤكــد على أن هــذا الملتقى
يحمــل آماالً كبيرة ،وطموحات عالية،
وكل مؤشــرات الواقــع تؤكــد راهنيتها
والحاجــة إليهــا ،لكــن الرهــان األكبر
علــى مــدى وعينــا نحــن المســلمين،
وكذلــك وعــي غيرنــا مــن أهــل الملل
األخرى بالخطر الذي يتهدد البشرية
جمعــاء ،ومــدى اســتعداد الجميــع
للحــوار وتحقيق توافقــات تكون طوق
نجاة.

21

حلف الفضول
عندما نختبر المقولة التاريخية أو الحدث التاريخي ،في مختبر
القراءة المعاصرة؛ بثقافتها وفلسفتها ورؤاها إنما نُسقط الذات
على التاريخ ،ونُسقط التاريخ على الذات ،أي نقابل مرآة الذات بمرآة
التاريخ ،فالتاريخ بقدر ما هو مرتبط بزمنه وواقعه وظروفه ،أيض ًا
مرتبط بواقعنا وظروفنا وحاضرنا ،أي أنّ الرؤية التي نقرأ فيها التاريخ
هي رؤية متح ّولة غير ثابتة ،وبالتالي قابلة للتأويل والتغير بجدلها مع
الذات القارئة ،وجدلها مع الزمن المتغير.

حلف الفضول وتأصيل ثقافة التسامح
في التاريخ العربي واإلنساني

بهيجة مرصي إدلبي

البرشية بحاجة إىل املصالحة مع الذات
والتعايش السلمي بظل رؤية متسامحة
تقبل اآلخر
التسامح والتعايش ثقافة أصيلة وفطرية
كل أشكال التطرف
تسهم يف إزاحة ّ
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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يتقدم البحث نسق من األسئلة،
كانت وما تزال مثيرة للجدل الفكري
والــثــقــافــي ف ــي الــمــشــهــد الــعــربــي
واإلنساني على السواء :متى يصبح
الــتــاريــخ ض ـ ــرورة وح ــاج ــة لنهضة
الحاضر وتأصيل قيمه ورؤاه؟ وما هي
قيمة العودة إلى التاريخ؟ وكيف نقرأ
هذا التاريخ؟ وهل الحدث التاريخي
قادر على استيعاب الحاضر؟
إ ّن العودة للتاريخ ال تعني ارتكازاً
خطابياً؛ بمعنى الخطاب المجاني
الــذي يؤجل الــطــاقــات الكامنة في
ال ـ ــذات ،بــل يعني ارت ــك ــازاً حــامـ ً
ا
لــجــدلــه ،بــيــن الــمــقــولــة الــتــاريــخــيــة
وتأويلها؛ عبر استبصارها وتحليلها،
أي تحيينها ،في نسق الحاضر؛ كي
يصبح التاريخ نسقاً محرضاً للذات
على قراءة ذاتها؛ بقدر وعيها للدرس
التاريخي ،ما يسهم في بناء الحاضر
وإعادة بناء الذات بعيداً عن أحادية
النظرة ،وانسجاماً مع تأصيل قيمة
الــحــوار بين نسق الــمــاضــي ونسق
الــحــاضــر ورؤيـ ــة المستقبل ،وهنا
يصبح سؤال التاريخ هو ذاته سؤال
الحاضر ،وسؤال المستقبل.
بهذه الرؤية يمكن أن نستعيد حلف
الفضول؛ كتأصيل لقيمة التسامح
وال ــع ــدال ــة وال ــح ــري ــة ف ــي الــتــاريــخ
العربي واإلســامــي واإلنساني؛ في

ظ ّل حاضر أرهقه التفكك ،وأدمته
ال ــح ــروب وال ــص ــراع ــات ،م ــا جعل
المشهد اإلنساني مشهداً مــأزومـاً
بقيمه ،ومنكسراً بأحالمه ،ومحكوماً
بانهياراته ونهاياته ،وهو يواجه أعتى
أنواع التطرف والتعصب واإلرهــاب؛
تــحــت مــســمــيــات وأيــديــولــوجــيــات
مختلفة؛ سواء أكانت دينية أم قومية،
أم فكرية أم ثقافية .وه ــذا يجعل
الحاجة ماسة إلى البحث عن حالة
من التصالح مع الذات والعالم ،وحالة
من التعايش السلمي ،في كنف رؤية
متسامحة تقبل اآلخر ،وتتحاور معه،
على خلفية مــن التبادل اإلنساني،
يعزز المشترك ،وينبذ ك ـ ّل أشكال
التطرف والتعصب.
ك ــث ــي ــرة هـ ــي االســتــراتــيــجــيــات
والخطط والبرامج واألساليب ،التي
حاولت وتحاول أن تقف في مواجهة
هذه الهجمة ،التي خلخلت العالقات
اإلنــســانــيــة بــيــن الــمــجــتــمــعــات ،كما
خلخلت مبدأ التعايش اإلنساني في
مجتمع مستقر آمن مطمئن .إال أ ّن
كل تلك المحاوالت على ضرورتها
لمكافحة اإلرهـ ــاب ،ال تكفي لنزع
الجذور العميقة لهذه الظاهرة من
ذاك ــرة اإلنــســانــيــة ،بــل البــ ّد لها من
روافـ ــد تــدعــمــهــا ،مــن هــنــا ك ــان من
الضرورة أن تكون هناك ثقافة أخرى

حلف الفضول
تـــوازي تلك الــمــحــاوالت؛ لمواجهة
الظاهرة اإلرهابية في العالم .ذلك
أل ّن الــمــواجــهــة ال تــعــنــي الــحــاضــر
فحسب ،وإنما تعني أيضاً مستقبل
الــمــجــتــمــع اإلن ــس ــان ــي .ومــســتــقــبــل
اإلنــســان ،ومــن هــذا المنطلق يمكن
القول :إ ّن ثقافة التسامح والتعايش
هــي الــثــقــافــة الــبــديــلــة الــتــي تسهم
مساهمة فعالة في إزاحة ك ّل أشكال
الــتــطــرف ،أل ّنــهــا ثقافة أصيلة في
المجمعات اإلنسانية؛ تنهل من فطرة
اإلنــســان ،بينما التطرف بأشكاله
المختلفة ،ظاهرة م َرض َّية وطارئة،
الب ّد من استئصالها والقضاء عليها؛
بترسيخ البدائل الثقافية التي تسهم
في تأصيل المشتركات اإلنسانية.
إ ّن قراءتنا لحلف الفضول تنطلق
من أ ّن القيم اإلنسانية ال يختص بها
تاريخ معين ،وإنما هي قيم تنهض من
كينونة الفطرة اإلنسانية ،ما يجعلها
منفتحة على الحاضر والمستقبل؛
كما هي راسخة في الماضي.
وفي حديث الرسول الكريم :
«وإنما بعثت ألتمم مكارم األخالق»؛
تأكيد على هــذه القيم الــتــي كانت
راســخــة فــي عصر مــا قبل البعثة،
فأتمها اإلســام وعززها في سلوك
الــفــرد والمجتمع ،وجعلها منهجاً
أخالقياً أصي ً
ال في دعوته.
كما يؤكد حديث الرسول الكريم
على أ ّن العصر الجاهلي لــم يكن
عــصــراً همجياً ،ال قيم فيه ،وإنما
كــان العرب قبل اإلس ــام ،أصحاب
ن ــخ ــوة ،وشــهــامــة ،وع ـ ــزة ،وكــرامــة
يــعــظــمــون ال ــح ــرم ــات ،ويــحــافــظــون
على المقدسات ،ويغيثون الملهوف،
ويجتمعون لرد المظالم ألصحابها،
ما يؤكد أ ّن المجتمع العربي كان له
رصــيــده القيمي واألخــاقــي ،الــذي
قامت عليه العالقات بين القبائل
واألفراد ،واستطراداً بين العرب في
ذلك الحين وبين المجتمعات األخرى.
ومــا حلف الفضول الــذي تداعت
إلــيــه قــبــائــل م ــن قــريــش للتحالف
والــتــعــاهــد والــتــعــاقــد عــلــى نــصــرة
المظلوم وردع الظالم ،ورد المظالم

التطرف ظاهرة م َرضيَّة وطارئة الب ّد من
استئصالها والقضاء عليها برتسيخ القيم
اإلنسانية
حلف الفضول نفحة إنسانية مبكرة من
نفحات العرب القيمية واألخالقية
الحلف ظاهرة إنسانية اتسمت بالقدرة
عىل االستمرار وتأصيل قيمها يف الحارض
واملستقبل
والفضول إلى أهلها ،وشهده الرسول
الكريم ،إال نفحة إنسانية مبكرة من
نفحات العرب األخالقية واإلنسانية،
مؤص ً
ال في ذلك قيمة التسامح في
التاريخ العربي وقيمة حقوق اإلنسان
التي تنتهك كل يوم تحت مسميات
مختلفة ،في عالمنا المعاصر.
ال نريد الوقوف عند األسباب التي
دعــت إلــى ذلــك الحلف ،والــدواعــي
الخاصة إلــى قيامه ،ألن ذلــك من
ب ــاب الــتــوثــيــق الــتــاريــخــي لــلــحــدث،
وإنما نريد أن نقرأ الحلف كظاهرة
إنسانية في ذلك العصر قادرة على
االستمرار ،وقادرة على تأصيل قيمها
في الحاضر والمستقبل اإلنساني،

وبالتالي تمنح الحاضر قوة استناد
أصيلة ،لتفكيك قيمه ،وإعادة ترتيبها
في ضمير اإلنسانية.
وكما تذكر كتب التاريخ والسيرة،
أ ّن الــنــبــي ، ،رفــض كــ ّل أحــاف
الجاهلية؛ باستثناء حلف الفضول؛
ألن ــه ك ــان حــلــفـاً قــائــمـاً عــلــى تأكيد
العدالة اإلنسانية ،وميثاقاً للدفاع عن
حقوق اإلنسان ،وبالتالي يعد تأصي ً
ال
لقيم الــديــن الحنيف الــتــي جــاءت
مــن بــعــده ،مــؤســسـاً بــذلــك منظومة
العدالة وثقافة التسامح والتعايش،
والحوار والحرية في التاريخ العربي
واإلسالمي.
كما يرى د .الطيب تزيني ،أ ّن حلف

الفضول كان حدثاً مهماً؛ نظراً لما
توصل إليه المتحالفون من نتيجة،
شكلت منعطفاً في التاريخ العربي
قبل اإلسـ ــام .فقد كــان ذلــك حقاً
تــحــوالً أولــي ـاً فــي التهيئة للخطوة
الــكــبــرى الــتــالــيــة .أم ــا ح ــدوث هــذا
التحول النوعي؛ فقد جاء في سياق
القطيعة المعرفية واالجتماعية مع
المنظومة الجاهلية واالتجاه إلى ما
بعدها .أما النتيجة الحاسمة لذلك
الحلف ،حلف الفضول ،فقد تمثلت
في التعاهد «على أن ينتفي الظلم من
مكة ،وأن يُرد عليه إذا كان موجوداً،
حتى تُرد على المظلوم ظالمته».
وباستقرائنا لقيم حلف الفضول
على خلفية واقعنا المعاصر ،تنهض
أمامنا قــراءة الرسول الكريم لذلك
الحلف ،التي تؤكد على ضرورة تدعيم
القيم الخيرة في المجتمع ،وضرورة
التحالف على الخير ،واالنفتاح على
اآلخر عبر تعزيز الحوار والتواصل
عــلــى خلفية الــمــشــتــرك اإلنــســانــي؛
ألن ال ــح ــوار هــو الــســبــيــل األرقـ ــى،
واألجدى لنهضة األمم والمجتمعات،
وهــو الوسيلة األج ــدى لنبذ العنف
والتطرف ،وتكفير اآلخرين ،وإلغاء
وجودهم؛ ألن ما يجمع البشر أعمق
مما يفرقهم ،وبالتالي إن السبيل
الوحيد لخروج المجتمع اإلنساني
مــن مــأزقــه ،وأزمــتــه الــحــضــاريــة ،ال
يكون إال بالتعايش السلمي والتسامح،
واالعــتــراف بحق اآلخــر فــي العيش
بأمن وسالم.
بهذه القيم يمكن أن نعيد لتاريخنا
أصالته ،كما نعيد لديننا الحنيف
فــطــرتــه األولـــــى ،وبــريــقــه األنــقــى؛
لينهض بين المسلمين وغيرهم حلف
فضول جديد ،يسعى لخير اإلنسانية
جمعاء ،في مجتمع إنساني متسامح
متعايش متحاور ،عقالني كي ينتصر
اإلنسان لإلنسان ،على قاعدة سيدنا
علي بن أبي طالب ،رضي عنه «الناس
صنفان إما أخ لك في الدين ،أو نظير
لك في الخلق».
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حلف الفضول
قضية رجل واحد تعرض لالمتهان والظلم
يف مكة شكلت منعطفاً يف التاريخ
اإلنساين
مكارم األخالق سابقة لإلسالم قادت
إىل حلف الفضول وتثبيت دعائم الصلح
والتعايش والحوار

إرهاصات التأسيس للدفاع عن حقوق اإلنسان ومحاربة الظلم

حلف الفضول سبق حقوق المواطنة
والدساتير العالمية
لم تكن للعرب في العصر الجاهلي وقبل البعثة المحمدية العظيمة
دولة بمفهومها الحقيقي والمتكامل ،وال سلطة تحفظ األمن
واالستقرار ،وال إدارة واعية تنظم أمور البالد والعباد ،لكنهم كانوا
يحتكمون في حلّ قضاياهم ومشاكلهم إلى تراثهم وتاريخهم ،وإلى
مناقبهم ومآثرهم ،متسلحين بمكارم األخالق ،لدرجة أنها كانت تقوم
مقام الدين والقانون ،وكانت بمثابة ناموس ناظم لسلوكهم وعالقاتهم،
ومجمل تفاصيل حياتهم.

ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺮﻗﻠﻮﻱ

محمد غربيس
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ال ّ
شك أ ّن العرب قبل اإلسالم
اق ــت ــرف ــوا ال ــدن ــاي ــا وانــغــمــســوا في
الرذائل ،وقاموا بأمور ينكرها العقل
ويــأبــاهــا ال ــوج ــدان ،فالغلبة كانت
لألقوى ،والنفوذ لألثرياء والتجار،
والضعيف يؤكل ويغلب على أمــره،
وال ــح ــاك ــم األس ــاس ــي ه ــو العقلية
القبلية المعقدة ،بعصبياتها ونزعاتها
المتوارثة ،كما كانت الحرب سجاالً،
والغزو مثاالً ،والتحكيم ما كــان إال
إلــى السيف ،ولكن كانت فيهم من
األخالق الفاضلة المحمودة ،لطالما
حافظوا عليها وتغنوا بها في شعرهم،
وجــعــلــوهــا مـــن م ــف ــاخ ــره ــم ،ومــن
الشعراء الذين خلدوا هذه المكارم
في أشعارهم عنترة بن شداد الذي
كــان يحتفي بالعزة وعنفوان الغيرة

والكرامة ،حيث يقول:
ال ت ـس ـق ـنــي م ـ ــاء الـ ـحـ ـي ــاة بــذلــة
بل فاسقني بالعز كأس الحنظل
مـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة ب ـ ــذل ـ ــة ك ـج ـه ـنــم
وجـ ـهـ ـن ــم ب ــالـ ـع ــز أط ـ ـيـ ــب م ـن ــزل
لــقــد عـ ــرف ال ــع ــرب بــأخــاقــهــم
الحسنة وعــاداتــهــم الطيبة ،وكانت
ثــقــافــة م ــك ــارم األخــــــاق مــؤصــلــة
وراسخة في حياتهم ،ال تتزحزح ،في
ظل بيئة صحراوية يسودها القحط
والــجــفــاف والــفــقــر ،حــيــث تطبعوا
بطابعها ،فتشكلت أخالقهم ،وتلون
مــزاجــهــم بــلــون تــضــاريــســهــا ،فنبت
اإلبــاء بين صخورها ،وانتشر الكرم
في مداها الفسيح ،وتكحلت أعينهم
بــالــجــود وااليـــثـــار ،واســتــمــدوا من
أعماقها الشجاعة والفروسية ،حيث

حلف الفضول
يقول األعشى:
إن األع ـ ـ ــز أبـ ــانـ ــا ك ـ ــان ق ـ ــال ل ـنــا:
أوصـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــم بـ ـ ـث ـ ــاث إنـ ـ ـن ـ ــي ت ـلــف
الضيف أوصيكم بالضيف ،إن له
ح ـق ـ ًا عـ ـل ـ ّـي ،فــأع ـط ـيــه وأع ـت ــرف
وال ـج ــار أوصـيـكــم بــال ـجــار ،إن له
يوم ًا من الدهر يثنيه ،فينصرف
وقــاتـلــوا الـقــوم إن القتل مكرمة
إذا تـلــوى بكف المعصم العرف
لقد تباهى شعراء مكة بمظاهر
األخالق العربية حيث يذكر الدكتور
محمد إبراهيم في كتابه «شعراء مكة
قبل اإلسالم» أن أهل قريش وسكان
مكة كانوا يتباهون بحبهم لضيوفهم
وكــرمــهــم وســخــائــهــم فــيــقــول الزبير
ابــن عبد المطلب فــي وصــف قومه
وشجاعتهم وساداته وبيان ما عرفوا
به من كرم الضيافة وغوث الملهوف
وتأمين الخائف :
ي ـ ــا أي ـ ـهـ ــا الـ ـس ــائ ــل ع ـ ــن م ـجــدنــا
أرب ـ ـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـن ـ ـ ّب ـ ــأ أيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ال ـ ـسـ ــائـ ــل
فينا مناخ الضيف والمجتدين
مـ ـن ــا وفـ ـيـ ـن ــا الـ ـحـ ـك ــم ال ـف ــاض ــل
ون ـ ـ ـحـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ــأوى ك ـ ـ ــل ذي خـ ـ َّل ــة
ك ـ ـ ـ ــلّ ح ـ ـ ـ ـ ــداه ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــن الـ ـم ــاح ــل
كما نالحظ أيضاً في شعر عبد
المطلب شيخ قريش وخادم الكعبة،
ولــه مكانة كبيرة لما يتمتع بــه من
صفات ومناقب جليلة وخالل كريمة،
كــان لــه الفضل فــي تنظيم مناسك
الحج واالهــتــمــام بالحجيج وتوفير
المياه للسقاية وإقراء الضيف:
ـش مــن ُحـ ّـضــار مكة عزة
فمن يـنـ ْ
ف ـع ــزت ـن ــا ف ـ ــي بـ ـط ــن مـ ـك ــة أتـ ـل ـ ُـد
نـشــأنــا بـهــا وال ـن ــاس فـيـهــا قالئل
ونحمد
فلم ننفكك نــزداد خير ًا
ُ
ونطعم حتى يترك الناس فضلهم
ترعد
إذا جعلت أيدي المفيضين ُ
وان ــط ــاقـ ـاً م ــن هـ ــذه الــفــضــائــل
والمآثر المغروسة في النفوس ،وتلبية
للدوافع اإلنسانية واألخالقية النابعة
من عادات ومكرمات أهل الجاهلية
ومــن قيم ومبادئ سامية اصطبغت
بها فطرتهم ،اجتمع أش ــراف مكة
وأعظم بطون قريش على اإلطالق،
في الحسب والنسب ومكارم األخالق

توج يف مناخ
إمرباطوري فاريس
وبيزنطي قائم عىل
العبودية وامتهان
كرامة اإلنسان
األنسنة أعطت
الحلف «قيمة» كتبت
له الثبات والخلود
وجعلته مرجعية
موثوقاً بها

هــم :بنو هاشم بن عبد مناف ،بنو
المطلب بــن عبد مــنــاف ،بنو أسد
بن عبد العزى ،بنو زهرة بن كالب،
بنو تيم بن مــرة ،واتفقوا على عقد
«حــلــف الــفــضــول» الـ ــذي هــو حلف
أخالقي وإنساني بمقدماته ونتائجه
وه ــو يعتبر أول هيئة لــلــدفــاع عن
حــقــوق اإلن ــس ــان فــي الــتــاريــخ كما
ع ّبر د .جــورج جبور ،لقد جــاء هذا
الحلف نتيجة لحاجة مكة إلى األمن
واالستقرار بعد حرب الفجار ،فقد
كانت هناك مناخات تحتم اإلســراع
في عقد معاهدة تضمن حق اإلنسان
فــي عــدم نهبه وسرقته وظلمه أيـاً
كانت األســبــاب ،خوفاً من أن يساء
إلــى سمعة قريش ويــشــوه صورتها،
وذلــك في مناخ إمبراطوري فارسي

وبيزنطي قائم على العبودية وامتهان
كرامة اإلنسان ،فجاء هذا الحلف من
أجل نصرة المظلوم والستتاب األمن
في مكة ،وحفظ اإلنسانية ،وإصالح
حــال المجتمع ،ونشر األمــن في كل
مكان ،وحفظ دمــاء المسافرين من
مختلف األعراق واألجناس.
وق ـ ــد اع ــت ــب ــر الــــمــــؤرخ الــكــبــيــر
الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش،
أن حــلــف الــفــضــول ســبــق «الماغنا
كارتا» اإلنجليزية ،وحقوق المواطنة
الفرنسية ،والدساتير األمريكية ،وهو
يعد من الحلقات األولى التي قام بها
المجتمع المدني للدفاع عن حقوق
اإلنسان».
ومــا كــان هــذا ليحدث لو لم تكن
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حلف الفضول

هــنــاك جــوانــب مــشــرقــة عــنــد أهــل
الجاهلية ،فلقد كــان للجوار حقّـه،
وللوفاء بالعهد قدره ،وللصدق مقامه،
وكــان للحياء نصيب ،ولعزة النفس
تبجيل ،فقد أنجزت قريش حلفاً ال
نظير له ،وتمسكت به أيما تمسك،
واهتمت به ك ّل االهتمام ،فظل صداه
يتردد في أروقة الزمن ،واستمر نوره
يلمع في أعماق التاريخ ،ألنه ع ّبر عن
مــكــارم األخ ــاق والمنهج اإلنساني
النابع من القيم الراسخة.
وقد زخر التاريخ العربي اإلسالمي
بالقصص والمواقف التي تدلل على
مــدى أهمية حلف الفضول ،وعلى
النواة التي شكلت مدخ ً
ال إلى العدالة
اإلنــســانــيــة ،حــيــث جـــاء ف ــي كــتــاب
«أنساب األشراف» للبالذري أ ّن رج ً
ال
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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قدم من بــارق بسلعة فابتاعها منها
أبي بن خلف الجمحي فظلمه  -وكان
ّ
سيئ المعاملة والمخالطة  -فأتى
البارقي أهل حلف الفضول فأخذوا
له منه بحقه فقال:
َت ـهـ ّـض ـم ـنــي ح ـقــي ب ـم ـكــة ظــال ـم ـ ًا
ُأب ـ ُّـي وال قــومــي إلــي وال صحبي
ف ـنــاديــت قــومــي ب ــارق ـ ًا ليجيبني
فياف ومن سهب
وكم دون قومي من ٍ
س ــي ــأب ــى ل ــك ــم ح ــل ــف الــفــضــول
ظالمتي بني جمح والــحــق يؤخذ
بالغصب
وقال الواقدي وهشام بن الكلبي:
ظلم الوليد بن عتبة بن أبي سفيان -
وهو عامل عمه معاوية على المدينة
 الحسين بن علي بن أبي طالب فيأرض له فقال :لئن أنصفتني ونزعت
عن ظلمي وإال دعوت حلف الفضول.

فأنصفه.
حدثني عباس بــن هشام الكلبي
عــن أبــيــه عــن جــده ق ــال :لما ُعقد
حلف الفضول قالت العرب :لقد فعل
هؤالء القوم فع ً
ال لهم به على الثابت
فسمي حلف
فضول وطول وإحسان.
ّ
الفضول.
هذه هي المناخات والنتائج التي
ســادت وأعقبت «حلف الفضول» إذ
إ ّن قضية رجل واحد تعرض لالمتهان
والــظــلــم فــي مــكــة شــكــلــت منعطفاً
فــي التاريخ العربي ،وهــزت ضمير
المجتمع المكي ،وأ ّن صيحة مظلوم
واحد استجاش عواطف ذوي المروءة
وحمية الــعــرب األش ــراف والغيارى
على حقوق اإلنسان ،وأجــج غيرتهم
فهبوا الستغاثة المستغيث ومساعدة
الضعيف ،وإن وعـــدوا وفـــوا ،وهم

الموصوفون بالوفاء بالعهد ،حيث
كان العهد عندهم ديناً يتمسكون به،
ويبذلون في سبيله كل غال ونفيس.
إن هــذه الصيحة شكلت خطوة
إرهــاصــيــة ف ــي الــتــحــول الــمــعــرفــي
واالجتماعي في المنظومة الجاهلية
أدت إلــى انبثاق أول حلف للدفاع
عن حقوق اإلنسان ،الذي يشهد أن
مكارم األخــاق هي سابقة لإلسالم
بــزمــن ومــوجــودة بالفطرة السليمة
كالكرم والشجاعة ،وهي التي قادت
أشراف قريش إلى إنشاء هذا الحلف
الذي مدحه النبي  رغم عبادتهم
لألصنام ،ووأدهــم للبنات ،وغزوهم
لبعضهم بعضاً ،وهــذا دليل على أن
مكارم األخــاق كانت جسرا لعبور
الرسول إلى الدولة اإلسالمية وإبالغ
رسالته وتجاوب القبائل مع دعوته.
يقول النبي  عقب حوار له مع
سادة قبيلة ربيعة بني شيبان في أحد
مواسم منى ،حيث كان يعرض نفسه
على قبائل العرب ،لتتاح له فرصة
التبليغ برسالة ربه «أية أخالق للعرب
كانت في الجاهلية؟ ما أشرفها! بها
يتحاجزون فيما بينهم فــي الحياة
الدنيا».
تتجلى مــكــارم األخـ ــاق شمساً
ســاطــعــة فــي كــل نــص مــن نصوص
الحلف ،وتتوزع أشعة األنسنة على
واقــع متعثر يسعى إلــى الخروج من
عــقــائــد وت ــره ــات تــحــط م ــن قيمة
اإلنسان ،لتسهم في بلورة رؤية جديدة
تفتح طاقة أمل في الجدار الجاهلي
لتثبيت دعــائــم الــصــلــح والــتــعــايــش
والحوار ،وهذه األنسنة التي أعطت
الــحــلــف «قــيــمــة» كــتــبــت لــه الــثــبــات
والخلود في صفحات التاريخ ،وجعلته
مرجعية موثوقاً بها ،لما يتمتع من
شمولية وبعد إنساني وكونية بعيداً
عن التعصب والعنصرية واألغراض
السياسية ،وقد ترك أثراً كبيراً في
وجدان النبي صلى اهلل وعليه وسلم
ليشكل تمهيداً لتأصيل فكرة حقوق
اإلنسان ومحاربة كل أشكال الظلم
والطغيان.

حلف الفضول
يشكل حلف الفضول نقطة مضيئة في تاريخ الدفاع عن حقوق اإلنسان ،وبداية فعلية لوجود الجمعيات الخيرية واإلنسانية والمنظمات الحقوقية
يسجل «براعة اختراع» اإلنسان العربي في السبق إلى فضيلة الدفاع عن حقوق اإلنسان.
ذات البعد الشمولي والطابع العالمي ،كما ّ
لقد ظلّ االهتمام الحقوقي العربي والعالمي بهذه الوثيقة هامشي ًا؛ لدى تشكيل المرجعيات األساسية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر
سنة  ،1948مثل وثيقة «العهد العظيم» اإلنجليزية الصادرة في خمسينيات القرن الـ 13الميالدي ببريطانيا ،ووثيقة حقوق المواطن الفرنسي
الصادرة خالل القرن الثامن عشر الميالدي ،مما يصرف ذهن اإلنسان المعاصر عن الوثيقة الحقوقية األقدم في التاريخ ،واألرسخ في الثقافة
العربية اإلسالمية ،ومحوريتها في تكامل حقوق اإلنسان على الصعيد األممي.

حلف الفضول وثيقة قيمية راسخة يف املوروث الثقايف العريب

العربي جسّ د أروع األمثلة التاريخية على
صيانة عرضه وحفظ ماله واحترام حرياته

ابن بيه يرى الفضيلة مرحلة متقدمة وطورا ً
جديدا ً من تطور حقوق اإلنسان

املصطفى ولد محمد املختار

ولع ّل من نافلة القول أن نؤكد
أ ّن العقل العربي ـ حتى في عصره
الجاهلي القلق ـ استطاع أن يحرز
سبق إنتاج ثقافة حقوق اإلنسان،
ويجسد أحد أروع األمثلة األممية
التاريخية على صيانة عرضه وحفظ
ماله واحترام حرياته ،كائناً من كان،
من خالل هذه المحطة الهامة في
تاريخ حقوق اإلنسان؛ فكيف تأسس
حلف الفضول؟ ولماذا زكاه النبي
؟
يروي المؤرخون وأصحاب السير
أنه لم تكد «حرب الفجار» ـ حوالي
591م ـ تضع أوزارها بين كنانة
وقيس عيالن حتى وجد المجتمع
المكي نفسه مضطراً لمواجهة آثار
تلك الحرب البشعة وتداعياتها
االقتصادية واالجتماعية المختلفة،
وتبعاتها الماثلة ،في بيئتها المحلية
القلقة ومحيطها من االمبراطوريات
العنيفة.
وفي هذا السياق حدث أ ّن
رج ً
ال يمانياً قدم إلى مكة ببضاعة
فاشتراها منه أحد رجال المال
والجاه في المجتمع الجاهلي بمكة،
وحبس عنه حقه ،فاستغاث ،وأجابه
أهل الفضل .وكان ذلك سبباً في قيام

الحلف باالتفاق على أن يكونوا يداً
واحدة مع ك ّل مظلوم على ك ّل ظالم؛
حتى ال يضيع حقّ في بطاح مكة.
وفي ذلك قال  مزكياً الحلف:
«لقد شهدت في دار عبد اهلل بن
جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر
النعم ،ولو دعيت به في اإلسالم
ألجبت».
وهكذا نالحظ أ ّن النبي  قد
تجاوز اإلشادة بالحلف وتزكيته إلى
إبداء استعداده ومد يده الشريفة
لجميع الحكماء والعقالء على
تعدد مللهم ونحلهم وتبيان دياناتهم
واختالف ألوانهم وثقافاتهم .ما
يعني أ ّن «اإلسالم يزكي الفضيلة
أياً كان مص َد ُرها ومصدِّرها ،وأياً ما
يكن منشؤها و ُم ِ
نشئها» وأ ّن «الدين
واختالفه ال يقف حاجزاً دون التعامل
معها ،وال يقف حائ ً
ال دون م ّد اليد
إليها» كما يقول موالنا الشيخ عبداهلل
بن بيه ،الذي يرى «أ ّن الفضيلة هي
مرحلة متقدمة لحقوق الناس وأ ّنها
طور جديد من تطور حقوق اإلنسان».
ولما بعث النبي  باإلسالم
جاءت رسالته الخالدة مفعمة
بالعديد من النصوص التي تحثّ
ـ جملة وتفصي ً
ال ـ على احترام
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حلف الفضول
سائر أنواع الحقوق ،ومنها مبدأ
تكريم اإلنسان .وهذا يبين مدى
رسوخ حقوق اإلنسان في اإلسالم
وتجذرها في الثقافة العربية
وقِ دمها في الحضارة اإلنسانية إلى
درجة تؤهل العقل العربي للمشاركة
الفعالة في مجال حقوق اإلنسان؛ بل
وتشعره بمسؤوليته التاريخية عن
اإلنسان وحقوقه والبشر وكرامتهم؛
ليأخذ زمام المبادرة نحو وضع دولي
أكثر عدالة وإنصافاً ،وأكثر قابلية
للتسامح والتعايش والتكامل الثقافي
والتفاعل الحضاري ،للمساهمة في
وجود بيئة دولية وعالمية أكثر أماناً
وسالماً ومحبة وطمأنينة وسعادة
ألبناء البشرية جميعهم.
وإذا كانت البيئة الجاهلية
العنيفة ،ومحيطها االمبراطوري
القاسي قد فرضا في تلك الفترة
ضرورة قيام حلف الفضول؛ فإ ّن
حالة االقتتال العربي وإراقة الدماء
المسلمة ،واتسام البيئة الدولية
اليوم بثالث سمات بارزة؛ هي
أوالً« :وصول اإلنسانية إلى تقدم
تكنولوجي غير مسبوق في التاريخ
البشري المعروف .وثانياً :أ ّن هذا
التقدم التكنولوجي أوصل البشرية
إلى قدرة على التدمير الذاتي غير
مسبوقة في التاريخ .وثالثاً :أ ّن
البعض قد يكون مستعداً الرتكاب
هذه الحماقة» .إضافة إلى «شعور
العالم بالمأزق الذي أصبح فيه
وانتشار حالة من القلق وعدم اليقين
والثقة» كما يرى معالي الشيخ عبد
اهلل بن بيه ،فإ ّن ذلك يملي تحالف
القيم ويؤكد ضرورة البحث عن
«أولي بقية من مختلف الديانات
والمشارب والمذاهب من أجل
إنشاء حلف فضول عالمي جديد،
إلعادة القيم المشتركة في حياة
الناس وهي :العدل والوفاء والصدق
والحق ،وسائر الفضائل والخصال
المنبثقة منها؛ من كل ما يزكيه
العقل ويشهد له النقل ( )...كالرأفة
والرحمة واإليثار والحب واألخوة»،
داعياً «البشرية إلى ركوب سفينة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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رثة العقل العريب
ابن بيه بتجاربه ال َّ
مؤهل للمساهمة
وفكره املؤنسن
مؤهل لقيادة تحالف يف وجود بيئة
عاملية أكرث أماناً
دويل للقيم
وسعادة
القيم ألنها آخر مالذ لنجاتها ،وأن
تعاد لحياتهم بعد أن دقّ الفالسفة
ناقوس الخطر» كما يقول الشيخ
المجدد.
وفي الطريق نحو إنشاء حلف
فضول عالمي جديد يستحضر
العالمة عبد اهلل بن بيه قيمة
حلف الفضول وتزكية النبي 
له ،مبرزاً منابع ومصادر القيم في
اإلسالم ،مستنبطاً قواعد إسالمية
رصينة ترشد إلى إنشاء تحالف
للقيم ،يمكن أن يقود البشرية إلى
رفع الظلم وإرساء قواعد جديدة
للتعايش والتسامح ،وتكريس حقوق
اإلنسان والسالم الدائم على أرضية
القيم المشتركة ،باحثاً عن توسيع
دائرة المعايير األخالقية والفضائل
اإلنسانية التي تجمع البشرية ،ثم

عن أولي بقية من شتى عقالء األمم
وحكماء العالم ،مسترشداً بقوله
تعالىَ ﴿ :فل َ ْو َل َكا َن مِ َن الْ ُق ُرونِ مِ ن
َقبْ ِل ُك ْم أُولُو بَقِ َّي ٍة يَنْ َه ْو َن َعنِ الْف ََسادِ فِ ي
ْالَ ْر ِض﴾ (سورة هود  ،)116ومستعيناً
بتجاربه الشخصية المتعددة األبعاد،
ومعرفتة المقاصدية الواسعة،
وقدرته الفذة على التأصيل الشرعي
والتجديد الفكري الديني؛ فيما يتعلق
بقضايا حقوق اإلنسان ،انطالقاً
من الكليات الخمس؛ ضمن دائرة
المقصد الضروري ،كما يبين ذلك
في محاضرة «تحالف القيم» من
الدروس الحسنية.
وانطالقاً مما سبق تتبين أهمية
حلف الفضول ومركزية مضمونِه
وبنودِ ه في منظومة حقوق اإلنسان،
ومكان ُة هذه المنظومة في اإلسالم،

حالة اإلنسان اليوم
متيل البحث عن
أويل بقية لبث األمل
يف حياة الناس
وتجذ ُر الحقوق في العقلية العربية
والثقافة اإلسالمية ،وتعد ُد فرص
االستفادة من حلف الفضول؛ كوثيقة
مرجعية هي األقدم في تاريخ حقوق
اإلنسان وماضي التضامن والتعايش
بين بني آدم ،حين توجد بصائر
ثاقبة وإرادات صادقة ،تسعى إلحياء
وتجديد تلك القيم ،من خالل حلف
فضول عالمي وأممي جديد ،يسعى
إليجاد فرص للسلم العالمي والتعايش
اإلنساني ،كما هو عنوان الملتقى
السنوي الخامس لـ»منتدى تعزيز
السلم في المجتمعات المسلمة»،
الذي يعقد في ديسمبر المقبل في
أبوظبي تحت عنوان :حلف الفضول:
فرصة للسلم العالمي.

حلف الفضول
درج العديد من المؤرخين واألدباء على إطالق مصطلح «العصر الجاهلي» على المرحلة التي سبقت بعثة النبي محمد عليه الصالة والسالم،
مما يوحي بأنّ قيم الجهالة وأساليبها تطبع جميع مفردات وتصرفات تلك المرحلة ،التي هي في نهاية المطاف تمثل جزء ًا أصي ًال من حياة
اإلنسان العربي ،بصرف النظر عن ديانته وهويته.
لكن الذي يدافع عنه عدد من الباحثين القوميين خصوص ًا ،أنّ البعثة النبوية على الرغم من تأثيرها القيمي والسياسي واالقتصادي في العرب،
فإنهم حتى قبلها كانت لديهم قيمهم وعاداتهم وأعرافهم الطيبة ،التي جاء اإلسالم وأعطاها أبعاد ًا أكثر محورية ،في مثل معاهدة «حلف الفضول»
التي وقعت في ذلك العصر ،قبل أن يأتي اإلسالم ليقرر المبدأ الذي انطلقت منه ،وهو «نصرة المظلوم» ليكون ركيزة في قواعد الشريعة الكلية
وأقضيتها ،بوصفه مؤدي ًا إلى حفظ النفس والعرض ،ومحقق ًا للكرامة اإلنسانية.

بوصفه محققاً للكرامة اإلنسانية

حلف الفضول ركيزة في قواعد الشريعة
الكلية وأقضيتها

مصطفى األنصاري

ومن بين الباحثين المعاصرين
الذين أبلوا ما استطاعوا في صرف
المعايب عن عرب الجاهلية مثل «وأد
البنات» البروفيسور السعودي مرزوق
بن تنباك ،ليقول إ ّن ذلك لم يثبت في
تاريخ العرب ،إذ غاية ما هنالك أنهم
مثل العديد من الشعوب يفضلون
المولود الذكر على األنثى ويتخلصون
من األبناء غير الشرعيين ،فيما يشبه
قاعدة كونية شائعة ،وخاض في ذلك
نقاشاً حاداً مع المناوئين ،الذين
حاولوا إلزامه بأ ّن قوله ذلك يقتضي
تحريفاً لمراد اآلية القرآنية ﴿وإذا
الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت﴾ ،مما
دفعه إلى كتابة مؤلف مستقل عن
الموضوع سماه «الوأد عند العرب
بين الوهم والحقيقة».
الباحث نفسه ،قاد فريقاً بحثياً
من  150متخصصاً لتأليف موسوعة،
تضمنت «القيم ومكارم األخالق
العربية» التي كانت سائدة عند
العرب قبل اإلسالم وبعده ،فكشفوا
النقاب عن  51قيمة في اثنين
وخمسين جزءاً ،مارسها العرب
في أيام جاهليتهم ،قبل أن يأتي
اإلسالم معززاً لها ومكم ً
ال ،في
قول خاتم األنبياء «إنما بعثت ألتمم

مكارم األخالق» ،في إشارة لغوية
وظفها باحثو الموسوعة في الذهاب
إلى أ ّن قوله «ألتمم» دليل على أن
معظم القيم التي جاء بها المبعوث
رحمة للعالمين ،كانت موجودة قبله،
فجاء ليت ّممها ،سواء بالزيادة عليها
أو بتنقية محيطها من الموانع التي
تحول دول تطبيقها ،مثل التمييز
الطبقي ،الذي جاء اإلسالم بض ّده
وهو المساواة.
وال ّ
شك أ ّن هذا االتجاه له ما
يسنده حتى في الموروث العربي
األشهر ،وهو الشعر الجاهلي ،الذي
و ّثق العديد من الحكم المتضمنة وكماً
هائ ً
ال من األخالقيات والقيم ،ما كان
للمتفاخر أن يباهي بها لوال أنها في
بيئته وعصره خلقاً يمدح فاعله ويذم
تاركه ،فتراهم يعلون من شأن الكرم،
والشجاعة ،واإليثار ،وإكرام الضيف،
وإطعام المسكين ،وحفظ الجوار،
والوفاء بالعهد وغيرها من مثل ما
جاء في شعر زهير بن أبي سلمى،
شاعر الحكمة الشهير ،وعنترة بن
شداد ،والشنفرى وغيرهم.
ً
ولم يكن حلف الفضول بدعا من
أحالف تلك المرحلة ،فقبله بفترة
ليست طويلة ،حدثت واقعة السموأل
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حلف الفضول
اإلسالم عزز وأكمل
قيم مكارم األخالق
العربية وتنقية
محيطها من املوانع
الشعر الجاهيل وثق
األخالقيات والقيم
وجسد البيئة العربية
مبآثرها ومفرداتها
حلف الفضول تأسس
عىل أرضية صلبة
وثابتة مكنته من
تعزيز ثقافته بعد
اإلسالم
إشاعة مفهوم
األحالف جعلت إنصاف
الضعيف من القوي،
خلقاً يتسابق إليه
الفرسان والنبالء
مبادرة منتدى تعزيز
السلم تع ّد إحياء
لوشيجة اإلنسانية
يف أسمى معانيها
بني مختلف األديان
إحياء قيم حلف
الفضول بدعم
إمارايت يسري عىل
خطى األب املؤسس
ونبالء العرب األخيار
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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التي غدت العرب تضرب بها األمثال،
فتقول «أوفى من السموأل» ،حينما
اختار أن يسلم ابنه للقتل عوضاً
عن تسليم أمانة هي دروع ذات قيمة
رمزية أودعها عنده الشاعر الجاهلي
أيضاً امرؤ القيس.
ففي مجتمع مكة الذي حدث
فيه حلف الفضول ،كانت القبيلة
هي الدولة فهنالك طرائق للكسب
والتجارة ،وأساليب للتعاطي مع
الشأن العام والخاص ،وفق ما يعرف
اآلن باألعراف والتقاليد ،التي ينتظم
فيها الجميع ،من سادات القبائل
إلى الموالي والعبيد ،فكل له نطاقه
الذي يتحرك فيه ،وقيمه التي يهتز
لها وجدانه ،واهتماماته وتحدياته
المعيشية والقبلية ،واالجتماعية
والعسكرية أحياناً ،وحينما يتعلق
األمر بالشرف والكرامة ،فإ ّن كل
قبيلة تحرص على أن يكون لها من
ذلك نصيب ،وعلى إثر ذلك تقاسمت
قريش مهام خدمة البيت الحرام،
فكانت السقاية في بني هاشم والراية
في بني أمية والرفادة لبني نوفل
والسدانة في بني عبد الدار...إلخ،
حتى جاء اإلسالم وأبقى على كثير
مــــن تـــلك الوظــــائف مستمــــرة،

فـــال يزال بنو شيبة من بني عبد
الدار إلى اليوم بيدهم مفاتيح الكعبة
المشرفة ،يتوارثونها كابراً عن كابر.
ولكن عندما تحدث جالئل األمور،
هناك النبالء الذي يعرفهم الجمهور،
ويقصدهم الغريب في الساعات
الحرجة ،بحثاً عن أي غاية ،سواء
أكانت جواراً أو طعاماً ،أو أياً ما
تكون ،فجاء حلف الفضول في هذا
السياق ،إذ توافق بنو هاشم وبنو
تيم وبنو زهرة وتعاهدوا على أن« :ال
يظلم أحد في مكة إال ردوا ظالمته».
واألهم من األحالف ذاتها إشاعة
مفهومها في ذلك العهد حتى غدا
إنصاف الضعيف من القوي ،خلقاً
يتسابق إليه الفرسان والنبالء،
وفضيلة يتغنى بها الشعراء ،وبقي
تأثيرها في المجتمع العربي
والقرشي خصوصاً حتى بعد الرسالة
المحمدية ،وظلت العرب وسواها من
بني اإلنسان يتداولون هذه الثقافة،
حتى غدت من الصفات والسجايا
الحميدة ،التي تقل في محيط فيذم،
أو تكثر في آخر فيحمد له ذلك إلى
اليوم .ومن هنا يمكن النظر إلى
المبادرة بإحياء قيم هذا الحلف
مؤخراً من جانب «منتدى السلم في

المجتمعات المسلمة» برعاية كريمة
من اإلمارات العربية المتحدة وقيادة
العالمة عبداهلل بن بيه على أنه إحياء
لوشيجة اإلنسانية في أسمى معانيها
بين البشر كافة ،وأرباب األديان بينهم
خاصة.
وليس ذلك غريباً على دولة
اإلمارات ،وهي التي تبوأت المركز
األ ّول عالمياً كأكبر جهة مانحة
للمساعدات الخارجية في العالم
لعام  2017المخصصة لكل صنوف
البر واإلحسان ودفع الشرور ،وقد
وجه سمو الشيخ عبداهلل بن زايد
آل نهيان وزير الخارجية والتعاون
الدولي كلمة بتلك المناسبة قائ ً
ال:
«إنه لمن دواعي فخرنا وسرورنا
ونحن في عام زايد أن تتصدر دولة
االمارات تلك المكانة العالية بين
دول العالم كأكثر الدول عطاء والذي
يعبر عن جهود إماراتية مضنية تبذل
لخدمة البشرية أينما كانت وتستمد
جذورها من األب المؤسس الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان « طيب اهلل
ثراه» ،وهذا ما يمكن استعارته في
مناسبة إحياء قيم «حلف الفضول»
بدعم إماراتي ،يسير على خطى األب
المؤسس ،ونبالء العرب األخيار.

حلف الفضول

وثيقة حلف الفضول ُتجسّ د السلم
وتكفل حرية اإلنسان وكرامته
شغل الجانب الثقافي واإلبداعي حيز ًا كبير ًا في العصر الجاهلي حيث
وصل إلى ذروة تألّقه وتط ّوره فكري ًا وفني ًا من خالل شعراء الجاهلية
وإنتاجهم الشعري ،الذي يتدفق بالقيم األخالقية واالجتماعية
واإلنسانية ،ويتباهى بمكارم األخالق من إكرام الضيف وإغاثة الملهوف
والوفاء بالعهود ،ففي ظلّ هذه الحالة من القيم والمعارف والثقافة
انبرى أكرم بطون قريش وأشرفهم لعقد «حلف الفضول» الذي ينسجم
في غاياته النبيلة مع غايات األدب واإلبداع في االرتقاء باإلنسان
والتحلّي بالقيم الجميلة والمحافظة على حقوقه وحريته وكرامته.

أحمد الزعبي

من هنا تأتي أهمية التعريف
الفضول»
«حلف
بمبادىء
واستحضاره في الثقافة المعاصرة،
وذلك لتحقيق هدفين رئيسين
هما :األ ّول :تعريف العالم بحقيقة
البنية الفكرية واألخالقية للعرب
والمسلمين القائمة على مبدأ
الحفاظ على حقوق اإلنسان،
ورفع الظلم ،وتحقيق العدالة بين
الناس كافة ،وهذا بمثابة رد وتفنيد

للمر ّوجين لظاهرة «اإلسالمو -فوبيا»
التي تُغ ّذيها جهات متطرفة مختلفة
المشارب ،تهدف إلى إقناع العالم
بأ ّن العرب والمسلمين هم مصدر
اإلرهاب والتطرف .ما يضع أكثر
من مليار مسلم في «سلّة اإلرهاب
والقتل» ظلماً وعدواناً.
أما الهدف الثاني فيشير إلى أ ّن
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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حلف الفضول

استلهام قيم
«حلف الفضول» يف
إنشاء تحالف عاملي
لألديان ميثل خطوة
متقدمة يف تعزيز
السلم
استحضار الفضول
يف منظومة السلم
يبي
العاملي
ّ
أسبقية العرب يف
الحفاظ عىل حقوق
اإلنسان
ينبغي عىل األمم
املتحدة تبني قيم
هذا الحلف يف
فض النزاعات وإجراء
املصالحات
جهود منتدى
تعزيز السلم أمثرت
عن حلف فضول
عاملي ضد الكراهية
والتطرف

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الصادر في عام  1948قد استند إلى
دساتير ووثائق سابقة حاولت صياغة
قوانين وأنظمة ومبادئ تحفظ حقوق
اإلنسان وتكفل حريته وكرامته؛ بعد
حربين عالميتين مد ّمرتين ،دفعت
البشرية ثمناً غالياً بسببهما ،وقد
استفاد هذا اإلعالن من إعالنات
شبيهة سابقة في فرنسا وبريطانيا
وأمريكا ..وغيرها ،لكنه لم يتط ّرق
في مواده أو صياغته وال حتى في
ديباجته إلى أ ّية وثيقة أو معاهدة
أو تع ّهد عربي في موضوع حقوق
اإلنسان ،كما جاء في حلف الفضول
مث ً
ال .مع أن هذه الوثيقة قد سبقت
زمنياً ك ّل الوثائق األخرى الحديثة
ُجسد حالة
نسبياً ،وهي وثيقة ت ّ
السلم والعدل والحفاظ على حقوق
اإلنسان ،كما ُو ّثقت ُ
وط ّبقت قبل
اإلسالم واستم ّرت بعده حيث باركها
النبي محمد ().
وثيقة «حلف الفضول» تلخّ ص
اجتماع القبائل العربية في العصر
الجاهلي بعد حروب ونزاعات بينها،
واالتفاق على وقف الظلم وإحقاق
الحق وتطبيق العدالة؛ بحيث ال
أي إنسان مظلوماً في مكة.
ينام ّ
واستحضار حلف الفضول في عصرنا
درس يُستفاد به في صراعات األمم

اليوم ،فحروب القبائل ونزاعاتها
قديماً تشبه حروب ونزاعات الدول
اآلن ،وخاصة بعد حربين عالميتين
طاحنتين وحروب أخرى شرسة،
تدور اآلن في أغلب بقاع األرض .كما
أ ّن إحساس القبائل قديماً بالخوف
والدمار وفقدان األمن واستفحال
الظلم ،دفعها إلى اللقاء والحوار
واالتفاق على بنود «حلف الفضول»
السلمية واألخالقية ،تماماً كما حدث
عند االتفاق وإقرار «اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان في عام  »1948بعد
حربين داميتين.
لكل هذا نجد أن وجه الشبه – مع
فارق األزمنة والمجتمعات – بين
«حلف الفضول» و «اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان» متقارب ومتناغم،
فكل منهما يدعو إلى الحفاظ على
إنسانية اإلنسان وسالمته وحريته
وعلى كل حقوقه؛ دون اعتبار للونه
أو جنسه أو دينه .ولذلك فإن
«منتدى تعزيز السلم في المجتمعات
المسلمة» إذ يعقد ملتقاه السنوي
الخامس تحت عنوان «حلف الفضول
فرصة للسلم العالمي» مطلع الشهر
المقبل في أبوظبي ،قد أحسن صنعاً
بالتعريف بمبادئ «حلف الفضول»،
إدراكاً منه في إيصال البنية الفكرية

والثقافية واألخالقية لهذه األمة ،كما
هي واقعياً وتاريخياً ،ال كما تُس ّوق
لها كواليس الجهالء والمتطرفين
والكارهين ،الذين يربطوننا بالعنف
واإلرهاب والمجازر المستمرة في
كل يوم.
إن وضع مبادئ أو قيم «حلف
الفضول» في إطار عالمي لتحالف
األديان يمثل خطوة متقدمة ،بل نقلة
نوعية غير مسبوقة على مستوى
تعزيز السلم العالمي وصيانة الحياة
على كوكب األرض .ولكن ال بُ َّد من
خطوات أخرى ،يجب تفعيلها لكيال
يظ ّل هذا الحلف وغيره حبراً على
ورق ..وأهم هذه الخطوات هو أن
تتبنّى األمم المتحدة هذا التحالف،
وأن ترفده بمعادالت موضوعية
تمنحه من القوة ما يؤهله لتوصيل
أفكاره ،وتنفيذ مشاريعه ،وأن تكون
له سلطة فعلية للتدخل في فض
النزاعات وإجراء المصالحات ،بحيث
يشعر كل إنسان بأنه معني بثقافة
السلم وأنه مستفيد من عوائده،
من دون استثناءات .وبهذا المفهوم
واألداء والتنفيذ ،يكون اإلنسان
قد بدأ يسترد عافيته المنهكة
وأحالمه المنهارة ،وبعضاً من حقوقه
المستباحة.

حلف الفضول
يعتبر استدعاء النماذج المضيئة من تاريخ البشرية ،واألحداث ذات
البصمة اإلنسانية ،والمواقف النبيلة التي تخدم جمال الحياة ،وسيلة
في غاية األهمية؛ إلحياء القيم السامية وتعزيز منظومة األخالق ،التي
على أساسها تُحفظ الحقوق ،وتنمو العالقات بشكل طبيعي ،يجد فيه
كلّ كائن ذاته األصيلة ،وحقّ ه في العيش دون ِمن ٍَّة من أحد.

«حلف الفضول»
تجربة إنسانية
متجددة
جميع الناس «يولدون أحراراً
ومتساوين في الكرامة والحقوق،
وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح
نصت عليه المادة
اإلخاء» هذا ما ّ
األولى من اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان الصادر بتاريخ 10ديسمبر
1948م؛ عقب الحرب العالمية
الثانية ،وما خلفته من ويالت فتكت

حمزة املحفوظ

بك ّل القيم النبيلة وج ّردت الناس من
ك ّل أسباب الكرامة!
جاء هذا اإلعالن من ثالثين
مادة ّ
تؤطر العالقة بين بني البشر
في عالم متعدد األعراق والثقافات
والديانات؛ بإجماع دولي يشي بمدى
حاجة الناس في ك ّل زمان أو مكان
إلى السكينة والعافية والسالم ،إلى

التالقي والحوار والتعايش.
هذا الميثاق الحديث ،الذي يعتبر
من أهم المواثيق األممية ،لم يكن
سابقة ال في شكله وال في جوهره،
فقبل أربعة عشر قرناً من إعالنه؛
ولد من رحم الظلم حلف من أعظم
األحالف األخالقية على م ّر التاريخ،
سمي حينها بـ»حلف الفضول»؛ لما
فيه من إحقاق الحقّ ورد الفضول
ألصحابها في بيئة كانت قد امتألت
نزاعات وعصبيات وحروب استنزاف
تافهة األسباب ،بحيث يُقتتل الناس
أربعين سنة حمية لناقة أو جمل!
حلف الفضول؛ كتجربة إنسانية،
بات إطاراً بل وحاضنة تبعث األمل
في نفوس صناع الحياة من بني
البشر ،الذين تأبى أنفسهم العدوان؛
بفطرتهم اإلنسانية السليمة ،لذلك
ولما شهده عصرنا الحالي من
استهتار باإلنسان في مجتمعاتنا
واستخفاف بكرامته وهوان دمه
في ظل حروب كبدت اإلنسانية
خسارة أغلى ما تملك من أنفس
زكية وأوطان عظيمة ،أصبح من
الالزم تحرك العقالء إلطفاء الحريق
وإنقاذ الغريق ،فكانت مبادرات
شيخنا العالمة عبد اهلل بن بيه التي
انطلقت بإنشاء منتدى «تعزيز السلم
في المجتمعات المسلمة» الذي
احتضنته دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ودعمته بكل أسباب القوة
والنجاح ،حيث استطاع في ظرف
وجيز استقطاب مئات العلماء
والفالسفة والمفكرين والباحثين من
جميع دول العالم اإلسالمي للنظر
بعمق في حال أمتنا المريضة بالفهم
السقيم والتأويل الخاطئ للنصوص،
المبتالة بمفاصالت عبثية وفناء
داخلي رهيب!
بالفعل كان للمنتدى دوره المهم
في إبراز الوجه الحقيقي لإلسالم
من خالل خطابه الرحيم و دعوته
الحكيمة للتعقل واالنهزام للمصلحة
العامة وردوده المفحمة على دعاة
العنف واالقتتال ،فعقد لذلك
مؤتمرات إسالمية وعالمية تناولت
مركزية السلم في تحقيق العدل

ال وتفصي ً
تأصي ً
ال ،إضافة إلى وثيقة
«إعالن مراكش التاريخي» ،التي
أسست لفكرة إنشاء حلف فضول،
يضم أولي بقية من جميع الديانات
السماوية ،يشكلون اتحاداً للعائلة
اإلبراهمية في وجه االستخدام
السيئ لطاقة الدين في الصراعات.
تنطوي فكرة «حلف الفضول»
الذي يدعو له الشيخ عبد اهلل بن
بيه على تحميل المسؤولية لجميع
أتباع الديانات في مواجهة النزعات
االجتثاثية ،اإلقصائية على أساس
االنتماء الديني والطائفي وحتى
العرقي ،أل ّن جميع الحروب التي
تنشأ في هذا العصر يقحم فيها
الدين كعامل ارتكاز حقيقي ،فال
حرب وال صراع يندلع في أي نقطة
من العالم إال واستندت أطرافه إلى
الدين لتشريع الفظائع التي ترتكب.
في ظل هذا الوضع الحرج نحن
بحاجة إلى حلف يضم حكماء
وعقالء ك ّل الديانات السماوية
لوقف استخدام الدين كطاقة دمار
وخراب ،وتصحيح الوضع القائم على
أساس ما جاء في الكتب السماوية
من إعالء لشأن اإلنسان وحفظ
كرامته بغض النظر عن جنسه ولونه
وطائفته وديانته ،يقول اهلل ع ّز وجل
﴿ولقد ك ّرمنا بني آدم وحملناهم في
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا
تفضيال﴾.
إ ّن قوافل السالم التي استضافها
منتدى تعزيز السلم ،تضم ممثلين من
كل الديانات السماوية ،حيث عقدت
مؤتمرات في اإلمارات والمغرب
وفي أمريكا ،فهذ الحركة المباركة
التي جابت بلداناً مختلفة مثل كندا
واليابان وسنغافورة وغيرها من
الدول ذات التأثير العالمي ...لتعبر
عن استعداد العقالء إليجاد مخرج
واسع للعالم من ويالت الشحناء
والبغضاء والحروب ،إنه جهد نبيل
ونهج قويم اليزال يؤتي ثماره حتى
يعم األمن والسالم بحول من اهلل
وفضل.
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حلف الفضول
يعتقد الكثير من الناس ،وهو اعتقاد خاطئ ،أنّ الجاهلية في التاريخ
العربي ،هي مرحلة تخلف وجهل مطبق ،ولكن الواقع يقول غير ذلك؛
فالتسمية جاءت في اإلسالم للتمييز بين الدعوة اإلسالمية وما جاءت
به من دعوة إلى عبادة اهلل وبين ما كان سائد ًا قبل الدعوة من عبادة
األوثان والعصبية القبلية ،وقد جاء في كتاب «تاريخ العرب» تأليف
فيليب حتّي «الجاهلية بالمعنى الصحيح هي ذلك العصر الذي لم يكن
لبالد العرب فيه ناموس وازع ،وال نبي ملهم ،وال كتاب منزل» .ولكن على
الرغم من وجود بعض الظواهر الغريبة والشاذة ،إال أنّ هناك مفاصل
تاريخية تستدعي الوقوف عندها بإمعان؛ نظر ًا لما تحمله من قيم
أخالقية إنسانية رفيعة ومعان سامية في األخالق والمعرفة والعلم.

حلف الفضول..

مفخرة عربية عالمية في تاريخ العدل واألمن

نبيل سامل
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الحقيقة أ ّن العرب رغم ما رافق
الجاهلية من صفات مجتمعية،
كالصراعات والتفكك ،وغيرها من
الظواهر السلبية التي كان يواجهها
المجتمع العربي في تلك المرحلة،
إال أنهم «أي العرب «اتصفوا َقبل
ٍ
بمجموعة من
مجيء اإلسالم
الص ِ
فات الحسنةِ  ،التي ال يمكن
ِّ
فصلها عن التاريخ والتراث العربيين،
حيث عرفوا بالكرم ،والصدق ،وإغاثة
تأصلة
الملهوف ،وهي صفات ُم ِ ّ
في السلوك العربي َقبل اإلسالم
بصفة عامة ،فقد كانوا يُكرمو َن
الضيف باالستقبال البشوش وحسن
الوفادة ،كما أنهم كانو يوقدون النار
لي ً
ال ليستدل الغرباء على سكناهم؛
الستضافتهم وإكرامهم بالمأكل
والمشرب ،كما كان يفعل عبدالمطلب
(جد الرسول الكريم ) ،فهو
القائل:
أَ ِوقـ ـ ـ ـ ــد َف ـ ـ ـ ـ ـ ِـإ ّ َن الـ ـ َلـ ـي ـ َـل َل ـ ـيـ ـ ٌـل َقـ ـ ـ ُّـر
ـوق ـ ـ ُـد ري ـ ـ ـ ٌـح ِصـ ـ ـ ُّـر
َوال ـ ـ ــري ـ ـ ـ َـح يـ ــا م ـ ـ ِ
َع ـ ـسـ ــى َيـ ـ ـ ــرى ن ـ ـ ـ ـ ــا َر َك َمـ ـ ــن َيـ ـ ُـمـ ـ ُّـر
ِإن َجـ ـ َلـ ـ َب ــت َض ـي ـف ـ ًا َفـ ـ ـأَن ـ ــتَ ُح ـ ـ ُّـر
(البعض ينسب الشعر إلى حاتم
الطائي ،وال ضير في ذلك)

ويقال إن عبد المطلب كان ينثر
القمح على رؤوس الجبال ،فقيل له،
ماذا تفعل؟ فقال :حتى ال يمر طير
جائع في بالد العرب .وذكر أنه كان
يأمر أوالده بترك الظلم والبغي،
ويحثهم على مكارم األخالق ،وينهاهم
عن دنيات األمور.
عرف عن العرب قبل اإلسالم
عزّة النفس ،ورفض الظلم ،كما كانوا
يُؤ ّدو َن حقّ الجار كجزءٍ من ِخصالهم
النبيلة ،ناهيك عن الشجاعة التي
اتصفوا بها في التاريخ وتوقهم
الشديد إلغاثة الملهوف وتقديم
المساعدة لمن يحتاجها؛ من دون
أي تردد ،كما كانو يحافظون على
عهودهم ،ويمدحون من يفي بوعده،
مثلما يمقتون الغدر والحنث بالوعود،
ويقول أحمد أمين في كتابه «فجر
اإلسالم» إ ّن اإلنسان العربي قبل
اإلسالم مثله األعلى في األخالق
تر ّكز على المروءة التي تغنى بها في
شعره وأدبه ومن الصعب أن تح ّدها
حداً دقيقاً ،وهي تعتمد على الشجاعة
والكرم ،أما شجاعته فتتجلى في كثرة
من نازله وقاتله ،وفي مواقف دفاعه
عن قبيلته ،وأما كرمه فيتجلى في

حلف الفضول
نحر الجزور للضيف وإغاثة البائس
الفقير ،وفوق هذا أن يعطي أكثر مما
يأخذ ،وأن «يغشى الوغى ويعف عند
المغنم» .وقد أحدثت مكارم األخالق
تحوالً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً في
التاريخ العربي ،ولعبت دوراً مؤثراً في
تلقف الرسالة النبوية والتعامل معها
بكل إيجابية ورغبة في التغيير.
ورغم ما رافق الحياة الجاهلية من
مظاهر سلبية إال أننا ال نعدم وجود
الكثير من الصفات الحميدة التي
اتصف بها العرب في تلك المرحلة،
وال سيما قريش التي تعتبر إحدى
أكبر القبائل العربية ،في شبه جزيرة
العرب آنذاك ،وأكثرها فصاحة،
ومع أ ّن هذه المرحلة لم تحظ
بالقدر الكافي من األبحاث حولها،
وحول المجتمع القرشي ،بشكل
خاص والعربي عامة ،إال أ ّن قريشاً
استأثرت باهتمام الباحثين وتطور
التدوين عنها في بدايات العصر
العباسي ،حيث وضعت في هذه
الحقبة التاريخية مؤلفات عديدة.
تشير األكاديمية والباحثة التونسية
سلوى بالحاج صالح -العايب في
كتابها «قريش :وقائع وأحداث قبل
اإلسالم»؛ نق ً
ال عن ابن حبيب إلى أ ّن
معنى قريش ارتبط بقُصي الذي جمع
األصرام (جمع ِ
الصرم وهو جماعة
من الناس ليسوا بكثير) المتفرقين
في كنانة ،ودخل بهم مكة فس ّموا
قريشاً.
ً
واستنادا إلى الكثير من الدراسات
التاريخية ،فإن قريش كانت قبيلة
ذات دور محوري في الجاهلية،
وأنها عقدت الكثير من األحالف،
قبل اإلسالم ربما يكون أقدمها
حلفاً عقدته – بحسب الروايات
الواردة في «المن ّمق» – هو حلف
قريش األحابيش ،وهو يعود إلى عهد
عبدمناف بن قصي وهو الجد الثالث
للنبي محمد(ص) ،أي بعد استقرار
قريش بمكة وسيادتها عليها .أما
الحلف األخير فهو حلف الفضول،
الذي جاء بعد أربعة أشهر مما عرف
بحرب الفجار

مآثر العرب يف الجاهلية خلدت أفعالهم
عىل مر العصور كالكرم والشجاعة
والفروسية
التآيس يف املعاش أعطى حلف الفضول
بعدا ً إنسانيا متقدماً يف مجال املساواة
مكانة قريش بني العرب ساهمت يف عقد
األحالف وبسط زعامتها سياسياً ودينياً

أما سبب قيام الحلف أ ّن رج ً
ال
من زبيد (بلدة في اليمن) جاء إلى
مكة ،فاشترى العاص بن وائل منه
بضاعة ولم يؤد إليه حقه ،فاستنجد
الزبيدي بأشراف قريش على العاص
بن وائل ،فزبروه ،أي لم ينجدوه أو
يعينوه على أخذ حقه؛ بسبب مكانة
العاص بن وائل فيهم ،فوقف الرجل
على قمة جبل أبي قبيس وقريش في
نوادايها وقال:
ي ــا ل ـل ــرج ــال ل ـم ـظ ـلــوم بـضــاعـتــه
بـبـطــن مــكّ ــة نــائــي ال ـ ــدار والـنـفــر
ومـحــرم أشعث لــم يقض عمرته
يا للرجال وبين الحجر والحجر
إنّ الـ ـح ــرام ل ـمــن ت ـمــت كــرام ـتــه
وال حـ ــرام ل ـثــوب ال ـفــاجــر الـغــدر
فقام الزبير بن عبد المطلب وقال:
ما لهذا األمر مترك .فاجتمع بنو
زهرة ،وبنو تيم بن مرة ،وبنو هاشم
وبنو عبد المطلب في دار عبد اهلل
بن جدعان ،فعقدوا حلفاً لنصرة
المظلوم على الظالم ،وذهبوا إلى
العاص بن وائل فأخذوا منه بضاعة
الرجل وردوها إليه.
لو تمعنا في ظروف تشكيل الحلف
ودواعيه وحيثياته ،لوجدنا أنه يمثل
قيمة عليا في االستجابة للعدل
واألمن والمحافظة على الحقوق في
المجتمع المكي؛ حتى لو تطلب األمر
استعداء علية القوم من أجل نصرة

غريب مظلوم ،كما هو شأن وائل بن
العاص والزبيدي .هذا دون تجاهل
حقيقة أ ّن والدة الحلف جاءت بعد
نحو أربعة شهور مما عرف بحرب
الفجار ،بين قريش وحلفائها وقيس
وكنانة وحلفائها .ما يعني أن الحلف
جاء ليلعب دوراً في استقرار مكة.
وفي هذا الحلف قال الزبير بن
عبد المطلب :
إن الـفـضــول تـعــاقــدوا وتحالفوا
أال ي ـق ـي ــم ب ـب ـط ــن م ـك ــة ظــالـ ـ ـ ــم
أمـ ــر عـلـيــه ت ـعــاقـ ـ ـ ــدوا وتــواث ـق ـ ـ ــوا
ف ــال ـج ــار وال ـ ُـم ـع ـت ـ ّر ف ـي ـهــم ســالــم
ويجدر القول إ ّن حلف الفضول
كان تجمعاً وميثاقاً إنسانياً تنادت فيه
المشاعر اإلنسانية لنصرة اإلنسان
المظلوم ،والدفاع عن الحق ،ويعتبر
من مفاخر العرب قبل اإلسالم ،
وإ ّن بريق الرضا والفرح بهذا الحلف
يظهر في ثنايا الكلمات التي ع ّبر بها
رسول اهلل ـ  ـ عنه بقوله« :لقد
شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبد
اهلل بن جدعان ما أحب أن لي به
حمر النعم ،ولو دعيت به في اإلسالم
ألجبت».
ولعل القراءة المتأنية في تفاصيل
الحلف تكشف وجهاً آخر ،يضفي على
المجتمع المكي قبل اإلسالم بعداً
إنسانياً متقدماً ،غير إحقاق الحق
أو نصرة المظلوم ولو كان غريباً على

الظالم ولو كان من سادات قريش ،أال
وهو التضامن والتكافل في المعاش،
فتذكر المصنفات التاريخية على
اختالف مصادرها أ ّن المتحالفين
«تعاقدوا وتعاهدوا باهلل ليكونن يداً
واحدة مع المظلوم على الظالم حتى
يؤدي إليه حقه ما بل بحر صوفة
وما رسا حراء وثبير مكانهما ،وعلى
التآسي في المعاش» فسمت قريش
ذلك الحلف حلف الفضول وقالوا:
«لقد دخل هؤالء في فضل من األمر».
وقال الزبير بن عبد المطلب:
ح ـل ـفــت ل ـن ـع ـقــدن ح ـل ـف ـ ًا عليهم
وإن كـ ـ ـن ـ ــا جـ ـمـ ـيـ ـع ــا أهـ ـ ـ ـ ــل دار
ن ـس ـم ـي ــه الـ ـفـ ـض ــول إذا ع ـقــدنــا
ي ـع ــز ب ــه الـ ـغ ــري ــب ل ـ ــدى الـ ـج ــوار
وي ـع ـل ــم م ــن ح ــوال ــي ال ـب ـي ــت أن ــا
أبـ ـ ـ ـ ــاة ال ـ ـض ـ ـيـ ــم نـ ـمـ ـن ــع كـ ـ ــل عـ ــار
ولو حاولنا التمعن في االفكار التي
قام عليها حلف الفضول ،ألمكننا
القول إنه يمثل أحد أقدم المواثيق
التي تؤكد حقوق اإلنسان ،وكرامته،
ومحاربة الظلم ،ووضع حد للباغين،
وإعادة الحقوق ألصحابها.
ويمكننا القول إ ّن ما أقره حلف
الفضول قبل أكثر من ألف وأربعمئة
عام ونيف ،ال يختلف كثيراً من
نصت عليه
حيث المضمون ،مع ما ّ
المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق
اإلنسان في يومنا هذا ،حيث
يُع ّبر ُمصطلح حقوق اإلنسان عن
الحقوق ا ّلتي يجب توفيرها لكل
إنسان بغض النّظر عن ال ّدين ،أو
الجنس ،أو العرق ،أو اللّون ،وغير
ذلك من التصنيفات العنصر ّية ،فهي
حق لكل البشر دون تمييز وتتّصف
بكونها ُمترابطة و ُمتداخلة ،وغير
قابلة للتّجزئة ،كما كفل قانون حقوق
اإلنسان ،حق األخير بالملكية ،وهو
ما يعد أحد أسباب حلف الفضول
الذي انتصر إلنسان سلبت منه
حقوقه ،وبالتالي نستطيع القول إ ّن
حلف الفضول يمثل أنموذجاً مهماً
في مرحلة الجاهلية ،وسبقاً في
مكافحة الظلم ونصرة المظلوم.
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تحالف القيم ..اسرتاتيجية
عاملية إلنقاذ البرشية
املنطق التنويري
واملعرفة اإلميانية يف
فكر الشيخ املجدد عبدلله
بن بيه
العالمة عبدالله بن بيه
بني التجديد والتبسيط يف
الخطاب الديني املعارص
الشيخ املج ّدد تصدى
للقضايا الدينية
واالجتامعية ..تصحيحاً
وتجديدا ً

فكر الشيخ املجدد عبدالله
بن بيه يلهم البرش التعاون
يف البناء والبقاء
الوسطية واالعتدال
اسرتاتيجية املفتي يف
تحقيق االستقرار والسلم

التجديد وظيفة العقل المسلح
بعلوم العصر
ال بد من االستعانة بعلوم العرص لغربلة الرتاث وإعادة إنتاجه
في إطار ورشة تجديد الخطاب اإلسالمي ،التي ينهض بها معالي
الشيخ عبداهلل بن بيه رئيس «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات
المسلمة» ،يمكن لنا أن نتساءل :هل التجديد في الخطاب يقتصر
على تصحيح المفاهيم وتأصيل ثقافة السلم في اإلسالم ،والعمل على
استعادة البعد اإلنساني في الخطاب؟
إذن ال ب ّد من االستعانة بك ّل هذه
من ضمن خطوات الشيخ المج ّدد
العلوم واالستفادة من أدواتها النقدية –
المبكرة ،مناداة طلبة العلم بضرورة
التفكيكية .ولك ْن ليس لدراسة الخطاب
االنفتاح على العلوم المعاصرة؛ لتخريج
علماء على وزن ابن رشد الحفيد أو الدراسات املتأثرة بنزعة عرقية مركزية اإلسالمي الراهن وتحليله فقط ،وإنما
بالدرجة األولى؛ إلنتاج منهجيات جديدة
الماوزري ،أي فقهاء وقضاة ومفكرين
عكست نظرة خارجية ورؤية سلبية
من قلب الخطاب اإلسالمي تساعد على
وفالسفة ،يُ ِل ّمون بالواقع وقادرون على
لإلسالم
ً
تفكيكه؛ على شاكلة ما سماه محمد
استشراف المتوقع .كما طالب مبكرا
أركون "اإلسالميات التطبيقية" .وهذا
"ح َملة العلم" بضرورة إنتاج
من سماهم َ
ً
ً
المصطلح ليس مفهوما جداليا يناقض
"المنهجية العلمية العملية" ،التي تؤهلهم
لوظيفة التجديد في الخطاب اإلسالمي ،التخلص من الهيمنة املنهجية للعلم
اإلسالميات الكالسيكية  -االستشراقية،
التي يفترض أنها بداهة إيمانية ومسألة الغريب يحقق رشوط الحداثة ومعايري
التي ولدت في القرن التاسع عشر ،وقام
بها عسكريون وإداريون كولونياليون
عقالنية؛ بموجب قول الرسول الكريم
األنسنة املعارصة
ِ " :إ َّن َّ َ
استعماريون وتبشيريون وبعضهم أساتذة
الل يَبْ َعثُ ِل َهذِ ِه ْالُ َّمةِ َعلَى َرأْ ِس
جامعيون؛ إذ مهما تكن القيمة المعرفية
ُك ِ ّل مئَةِ َسن ٍَة َم ْن يُ َج ِ ّد ُد لَ َها دِ ينَ َها".
أو العلمية لهذه الدراسات فإنها في الواقع
في الواقع العلمي يصعب النظر
تعكس جهد نظرة خارجية ورؤيتها .وهي
الفلسفي والتمحيص الفكري بموضوعة
فوق ذلك متأثرة بنزعة عرقية مركزية
التحجر أو الجمود على المنقوالت في
الخطاب اإلسالمي الراهن ،التي يقول معالي الشيخ عبداهلل بن بيه؛ من دون مؤكدة ،مفهومة ضمن الوسط التاريخي الذي ولدت فيه .وحتى الدراسات
االعتماد على العلوم المعاصرة .وهذا ما يفسر مطالبته طلبة العلم باالنفتاح الجامعية تسبح في المحيط العام لهذه العرقية المركزية .ذلك أ ّن تفسيراتها
على علوم الدنيا أي مجمل علوم اإلنسان والمجتمع؛ دون تجاوز مفهوم المتخيل وتحليالتها تعكس في الغالب رؤية سلبية لإلسالم .وهذا ما يب ّرر ضرورة تقديم
أو األسطورة أو الحقائق السوسيولوجية الكبرى .أي بمعنى آخر ال ب ّد من رؤية نقدية أو نظرة فلسفية فاحصة ،تستند إلى منهجيات تأويلية جديدة تأتي
حشد ك ّل العلوم اإلنسانية اليوم ،ومنها علم التاريخ واالجتماع واألنثروبولوجيا ،من داخل المجتمعات المسلمة عينها؛ أل ّن علم االجتماع يعلمنا أ ّن المجتمع
وأنثروبولوجيا األديان ،وعلم اجتماع األديان المقارن ،وتاريخ األديان وعلم يتكلم ،وأنه ينطق لغة خاصة به ،وينتج عن ذلك عمل متكامل يمارسه المجتمع
النفس ،وعلم اللغة ،وغيرها من العلوم الحديثة؛ كي يتسنى لنا تقديم نظرة نفسه .كما ينتج عن ذلك أيضاً نوع جديد من الخطاب ،من الفهم والتحليل
فاحصة للتراث ،تمكننا من غربلته ،ومن ثم إعادة إنتاجه؛ بمعطيات جديدة يحدث اآلن في المجتمعات المسلمة التي تطرح على نفسها أسئلة ملحة؛
تقتضيها شروط الحداثة ومعايير األنسنة المعاصرة ،فتلتفت إلى ماضيها
تالئم الزمان وتستجيب لحاجات اإلنسان.
ً
ً
ً
وتراثها ،ولكنها تجد أمامها فراغا نظريا كبيرا؛ إذ إ ّن حالة البحث فيها كانت
قد توقفت منذ زمن طويل ،وال تجد أمامها سوى الكتابات االستشراقية السيئة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الفهم لإلسالم ،كما أنها تجد نفسها
الجميع معنيون بمشروع التجديد؛
واقعة "دائماً تحت الهيمنة المنهجية
بمانفيهم العلمانيون وحتى المسيحيون
واإلبستيمولوجية للعلم الغربي" ،فتحدث
من أبناء الثقافة العربية واإلسالمية؛
المواجهة؛ نظراً لتقدم البحث العلمي
ممن يعيشون بين ظهرانينا؟
إنتاج الدراسات املوثقة يبقى ناقصاً
وقبل ذلك هل يستقيم التجديد في
في الغرب ،ويحدث الصدام وينتهي إلى من دون مهمة طرح املشاكل الفعلية
القطيعة المعرفية بالدرجة األولى.
الفكر اإلسالمي دون تجديد الفكر
حلها
ومحاولة
وهذه المنهجية التحريرية ال تقتصر
يفسر ضرورة
العربي برمته؟ وربما هذا ّ
مهمتها في إنتاج الدراسات الموثقة
انخراط الجميع في مشروع التجديد،
والمحققة كما كان االستشراق قد فعل
وخاصة على مستوى إنتاج منهجيات
مرشوع تجديد الخطاب اإلسالمي
سابقاً ،وإنما يفترض أيضاً أن تأخذ على
البحث في مختلف فروع العلوم اإلنسانية
يشرتط التسلح بعلوم العرص لبلوغ
عاتقها "مهمة طرح المشاكل الفعلية التي
المعاصرة.
تعاني منها المجتمعات المسلمة اليوم،
لذلك ،أظن أ ّن الشرط الوحيد
العقل إىل كامله املؤنسن
ثم محاولة حلها والسيطرة عليها من قبل
لالنخراط في مشروع تجديد الخطاب
اإلسالمي ،هو أن يكون الباحث متسلحاً
المسار العلمي والمنهجيات العلمية"،
كما يقول محمد أركون ،الذي كان يهدف
بعلوم عصره؛ أل ّن "جميع المنتجات
بمشروعه ضمن ما يهدف إليه؛ إلى ما
الثقافية تحتاج إلى إعادة تقييم
سماه "استكشاف التواطؤ السري بين
على ضوء أنثروبولوجيا المخيال (أو
علم اإلسالميات (االستشراق) مع أنماط التفكير والفرضيات التحديدات التي الخيال) وعلم اجتماع العامل األسطوري والشعائري والتاريخي والعقالني
رسخت في الغرب؛ من قبل علم الالهوت والميتافيزيقا الكالسيكية والمنهجية والال عقالني والعقل الكتابي والتراث الشفوي؛ بغرض دراسة إنتاج المعنى
الفيلولوجية والتاريخانية" .وهو يرى أ ّن بعض التيارات اإليديولوجية في الغرب ومستويات استجاباته للعقل الحر ،أي البحث المستمر عن المعنى ال في حدود
(في الوقت الراهن) تدعي االنتماء إلى التقاليد الجامعية والتمسك بالقيم تلفظه المجازي االعتباطي ،وإنما في مستوى مجسداته النفسية والتاريخية
األكاديمية في البحث؛ إال أنها تنشر وتعمم في اللغات األجنبية شعارات المحسوسة؛ أل ّن روح المعنى وحيويته أمران متناسبان طردياً مع تضاد الوعي
الخطاب اإلسالمي المعاصر ،وكالمه الرديء المبتذل ،الذي تقول به وتقابله لدى األفراد .هذا التضاد الذي ينحت المعنى ويوزعه على مستويي
مجموعات مؤدلجة ،تخدم في الغالب أجندات خارجية ،أو أوهام إمبراطورية القبول أو الرفض؛ لدى ذاتيات تحت االختبار ،أو قيد التشكل ،وستبقى كذلك
زائفة ،تغذيها جهات إقليمية بأشكال سياسية مختلفة؛ تقنعها بشعارات براقة ما دام العقل اإلنساني يسعى إلى كماله المؤنسن.
تدغدغ العواطف وتستفز مشاعر الغوغاء" ،كما تفعل تركيا األردوغانية ،أو
املحرر
إيران الفارسية.
ولكن ،هل يشترط أن يقوم بهذا الجهد علماء المسلمين فقط ،أم أ ّن
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يحل مشكلة العامل
ّ
تعلم قيمة االختالف
اإلسالمي ويعالج ظاهرة املتطرفني
االختالف يوحي بالحوار والتناغم ويع ّد ثراء
وغنى وليس حرباً وقطيعة

إن قيمة تحالف القيم تتجلى بوضوح في قوله عليه الصالة والسالم:
أحب أن لي به حمر
«لقد شهدت في دار عبد اهلل ابن جدعان حلف ًا ما ّ
النعم ،ولو دعيت به في اإلسالم ألجبت» .هذا الحلف هو حلف الفضول،
تعاهدوا فيها أال يعز ظالم مظلوم ًا وعلى التآسي في المعيشة .فهو
حلف يجمع :قيمة العدل واإلنصاف ،وقيمة التضامن في المجتمع.

معايل الشيخ عبد الله بن بيه

تحالف القيم..
استراتيجية عالمية
إلنقاذ البشرية
الفالسفة دقوا أجراس الخطر لركوب سفينة
القيم من أجل إنقاذ البرشية
العامل اآلن يفتقر إىل قيم فضىل ويحتاج
لتجديد خطابه يف مختلف املجاالت

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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اإلسالم يزكي الفضيلة أياً كان
ص ِّدرها ،وأياً ما يكن
صدرها و ُم َ
َم ْ
َمنشأُها و ُم ِ
نشئُها ،فالفضيلة هي
الفضيلة ،ال يقف الدين واختالفه
حاجزاً دون التعامل معها ،وال يقف
حائ ً
ال دون م ّد اليد إليها .ولهذا زكى
النبي  هذا الحلف ،وقال إنه
مستعد لالنخراط في هذا العقد لو
دعي به .وهذا دليل على أ ّن المسلم
منفتح على غيره ،وأنه يتعاون مع
جميع البشر من أجل تحقيق القيم
اإلنسانية الفاضلة ،حتى ولو لم
يكن على اتفاق معهم في الدين ،أو
العرق ،أو العنصر ،أو المنشأ.
هذا هو محل االستشهاد من هذا
الحديث ،ولعلنا نتحدث عن القيم،
وضرورة تحالف القيم ،انطالقاً
من وجود قيم مشتركة ،لنصل في
النهاية إلى البحث عن أولي بقية من
القوم الذين يمكن أن نتحالف معهم
على القيم.

القيم معيار للخري
والجامل

القيم جمع قيمة ،وهي في العربية
ثمن الشيء والفائدة التي تجنى من
ورائه ،ومنه جاء المثل «قيمة كل
امرئ ما يحسن» .ووردت في القرآن
الكريم مفرداً في قوله تعالى﴿ :ديناً

قيماً ملة إبراهيم حنيفاً﴾( .األنعام
– )164
والمعنى يد ّل على أن هذا الدين
يقوم بمصالح العباد في المعاش
وفي المعاد .كذلك وردت كلمة
قيماً في قوله تعالى ﴿ َو َل توتُوا
الس َف َهاء أَم َوالَ ُكم ا َّلتِي َج َع َل اهللُ
ُّ َ ْ
ُ
لَ ُك ْم قِ يَ ًما﴾(النساء ،)5 :ومعناها
تقوم بها أمور .فالقيم بهذا المعنى
هي شيء ثمين يحرص اإلنسان
على اقتنائه ،وبالتالي جاء لفظ
القيم من ذلك .أما معنى الحديث
الذي هو ترجمة لكلمة ،Valeurs
فالمراد منه ما يكون معياراً للخير
والجمال والحق ،أو ما يكون مرجعاً
يرجع إليه؛ كمعيار أخالقي .لكن
معنى القيم ربما يكون أوسع من
ذلك ،فالقيم هي الفضائل ،وهي
الخصال الحميدة ،وهي كل أمر
يزكيه العقل ويشهد له النقل.
فالقيم بهذا المعنى اإلسالمي
ترادف الخصال والخالل .وكانت
العرب تقول الخصلة والخلة للخير
غالباً ،فالخلة هي القيمة والخصلة
الحميدة ،وكذلك القيم (في
رأيي) ،هي عبارة عن تلك الخالل
المستحسنة والتي يُستقبح ضدها
ويُستهجن ،وهي تلك الخالل التي
يكون استحسانها مستمراً وعاماً،

تجديد الخطاب اإلسالمي

ولهذا نحن ال نقول بالنسبية في
القيم -أي القيم الكبرى -هناك قيم
كبرى وقيم صغرى ،هناك تسلسل
في القيم ،لكن القيم اإلنسانية
الكبرى التي جاءت بها األديان
السماوية ال يوجد فيها اختالف،
وهي قيم تُستحسن وخال ُفها
يُستهجن ،فالعدل مث ً
ال قيمة جليلة،
وكذلك الوفاء ،والصدق ،والحق ،كل
هذه قيم جميلة يؤمن بها كل الناس
وكل األقوام.

منابت القيم وأصولها

ال ّ
شك أ ّن القيم تقسم إلى نوعين:
القيم اإلنسانية ،والقيم السماوية.
لكن في المفهوم اإلسالمي تمتزج
القيم اإلنسانية بالقيم السماوية،
ولهذا فيمكن أن نرد القيم إلى
خمسة أصول:
األول :قيم مردها إلى صفات
اهلل سبحانه وتعالى ،أو ما س ّماه

الشاطبي «أصل التخلق بصفات
اهلل واالقتداء بأفعاله» .إن اهلل
يضرب مث ً
ال لإلنسان وهو جل
وعال له المثل األعلى ،ويقدم له
وسيلة لإليضاح عن طريق التشبيه
والتشبه ،وهو سبحانه ال يشبهه
س
شيء ،وهو الملك القدوس﴿ ،لَيْ َ
السمِ ي ُع الْبَ ِصير﴾
َكمِ ثْلِهِ َش ْيءٌ َو ُه َو َّ
(الشورى.)11 :
األصل الثاني يتمثل بأخالق
رسول اهلل «» ،فهو كان يمثل
القيم على وجه األرض ،وقد زكاه
اهلل سبحانه وتعـــــالى فقــــال ﴿
َو ِإ َّن َك لَ َعلَى خُ ل ُ ٍق َع ِظيم﴾(القلم،)4 :
وقالت عائشة رضي اهلل عنها (كان
خلق نبي اهلل «» القرآن).
أما األصل الثالث ،فهو األوامر
والنواهي التي جاءت في القرآن
َّ َ
الل يَ ْأ ُم ُر بِالْ َع ْدلِ
الكريم﴿ ،إِنَّ
ال ْح َسانِ َوإِيتَاءِ ذِ ي الْ ُق ْربَى﴾
َو ْ ِ
َّاس ُح ْسنًا»
(النحلَ « )90:و ُقولُوا لِلن ِ

سبحانه وتعالى عظم شأن العقل،
القيم اإلنسانية
وهو أصل منشئ في العقائد ،بمعنى
الكربى جامعة
أ ّن اإلنسان ليعتقد عليه أن يقتنع
َ
ً
وهي قيم ت ُستحسن عقليا بأن اعتقاده صحيح ﴿ل ِإ ْك َراهَ
فِ ي ال ِّدينِ ﴾ (البقرة﴿ ،)256:أَ َف َأنْ َت
وخالفُها يُستهجن
َّاس َحتَّى يَ ُكونُوا ُمؤْمِ نِي َن﴾.
تُ ْكرِ هُ الن َ
فالعقل أساس من أسس القيم،
والعقل هو أعدل األشياء توزيعاً كما
البحث عن أويل بقية
يقول ديكارت.
من مختلف الديانات
األصل الخامس فهو التقاليد
من أجل ترشيد
والعوائد واألعراف ،وهذا األصل
نسبي ،لكنه معتبر في الشرع ،ومثل
مسرية اإلنسانية
ذلك ،عندما رجع النبي «» من
سفر فكانت مجموعة من الحبشة
قد أسلمت حديثاً وجاءت إلى
المدينة ،فدخلوا مسجده وقاموا
(البقرة .)83 :واألوامر التي جاءت يزفنون (حسب رواية البخاري) ،اي
في الحديث( :وخالق الناس بخلق يرقصون ،وهو رقص فيه شيء من
حسن).
األصوات .لكن عمر ابن الخطاب
ويشير األصل الرابع إلى العقل على طريقته ومزاجه رضي اهلل
الذي هو أساس االعتقاد ،فاهلل
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عنه؛ أراد أن يحصبهم أي يرميهم
بالحصى ،فقال له النبي  :دعهم،
إنهم بنو أرفدة .معناه هذه عادتهم
وهذه أعرافهم ،فاعتبر الشارع
هذه األعراف وتسامح معها وجعلها
أصال ًمن أصول القيم؛ ألنها قيمة
تخص هؤالء ،ولذا قلت إن األعراف
والتقاليد هي قيم اسمية.
هذه هي أصول القيم بالنسبة
لنا معشر المسلمين .أما بالنسبة
ألوروبا فال أزيدكم علماً إذا ذكرت
أنها شهدت تطورين في غاية
األهمية :التطور األول لما بدأ عصر
النهضة كانت القيم سماوية ،لكنها
نزلت إلى األرض وانقطعت أوروبا
من الوحي بشكل مختلف  -من
منطقة إلى أخرى  ،-لكن الفلسفة
التي مهدت للثورة الفرنسية كانت
فلسفة إنسانية ،فجاءت قيم حقوق
اإلنسان ،والحريات ،والديمقراطية،
وأصبح اإلنسان مرجع نفسه .وقد
بلغت هذه القيم أوجها بعد الحرب
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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العالمية الثانية التي شهدت صحوة
من الضمير البشري جرى بعد
ذلك إعالن حقوق اإلنسان .لكن
حقوق اإلنسان عند ما كانت تح ّرر،
اتفقت اللجنة التي كانت تحررها
على استبعاد اهلل سبحانه وتعالى،
واستبعاد الخلق وما يشتق منه ،كما
يقول شارل مالك الذي كان العضو
العربي الوحيد مع رينيه كاسان
وجون همفري.
في الفصل األول يقولون :إ ّن
الناس يولدون أحراراً متساوين،
وقد وهبوا عق ً
ال وضميراً .هذا
الفصل لي عليه تعليقان ،التعليق
األول« :ولدوا أحراراً» عندنا –
نحن المسلمين  -في هذه حقوق
المؤلف «،»Droits d'auteur
ألن هذه الكلمة لعمر بن الخطاب
رضي اهلل عنه ،وهي كلمة مشهورة
« متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم
أمهاتهم أحراراً» .أما التعليق الثاني:
فهو على الفعل المركب للمجهول

«وهبوا عق ً
ال وضميراً» .من وهبهم
العقل والضمير؟ .هم ال يريدون
أن يذكروا اهلل سبحانه وتعالى،
وكأ ّن اإلنسان هو الذي وهب نفسه
هذا العقل والضمير .وبالتالي كلمة
«وهبوا» التي ابتدأ بها أعيان حقوق
اإلنسان ستظل في التاريخ تشهد
عليهم؛ بوجود شيء مجهول أو غائب
لم يريدوا التحدث عنه.
أما التطور الثاني ،فهو في عصر
ما بعد الحداثة ،حيث أعلنوا موت
اإلنسان أيضاً ،وأصبحت هذه القيم
ال وجود لها ،تكنولوجيا بال روح،
وجمع للثروات بال رائحة .أصبح
العنف سائداً ،واألنانية سيدة.
هذا العصر الجديد الذي قال عنه
األمين العام لمنظمة اليونيسكو
– متهماً العولمة  -العولمة تسير
بسيرورة جعلتنا نعيش بال معنى،
إنها تقنيات فقط ،وهذه التقنيات
تحرك اإلنسان في اتجاهات ال
يحسب لها حساباً.

وهنا دق الفالسفة والسياسيون
أجراس الخطر ،فألذكر بعض
العناوين ،جياني فاتيمو Gianni
 Vattimoوهو فيلسوف فيما
أحسبه من إيطاليا يعنون مقاالً له
بـCrépuscule des valeurs :
شفق القيم أو غروب القيم،
بحسب الترجمة التي نراها فيهذه المسألة ،-وهو في ذلك يأخذ
عنوان الفيلسوف األلماني أوزوالد
شبنغلر Oswald Spengler
في كتاب سماه «Le déclin de
 »l'occidentأي :أفول الغرب أو
دلوك الغرب ،بمعنى دلك وأفل،
وكلها تعطي معنى واحداً ثم المرشح
للرئاسة األمريكية باتريك جيه
بوكانن Patrick J. Buchanan
الذي يكتب كتاباً بعنوان موت الغرب
.The Death of the West
إنها عناوين متشائمة ،تدل على
أ ّن القيم وصلت إلى الحضيض،
وأ ّن الناس في حاجة إلى أن يعودوا
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إلى السماء ،وأ ّن هذه القيم التي
استنبتوها في األرض ثم تخلوا عنها
هم بحاجة من جديد إلى أن يرفعوا
رؤوسهم إلى السماء ليروا ضياء من
نور ،وليروا بارقة في أفق رحمة اهلل
سبحانه وتعالى.

رضوة تحالف القيم

هنا نصل إلى السؤال العالمي
اإلنقاذي حول مصير اإلنسانية،
كيف تتحالف القيم؟ أعتقد أ ّن القيم
تتحالف في ثالث مقدمات :المقدمة
األولى تمثل الشعور بالمأزق ،بمعنى
أ ّن اإلنسانية وصلت إلى تقدم
تكنولوجي غير مسبوق في التاريخ،
حيث أوصل البشرية إلى قدرة على
التدمير الذاتي ،مما أشاع حالة من
الفزع والقلق ،وعدم اليقين ،وعدم
الثقة.
أما المقدمة الثانية فهي
تتمحور حول البحث عـــن القيـــم
المشتركـــــــــة ،في حين أ ّن المقدمة

الثالثة تروم البحث عن أولي بقية.
يقول اهلل سبحانه وتعالىَ ﴿ :فل َ ْو َل
َكا َن مِ َن الْ ُق ُرونِ مِ ْن َقبْ ِل ُك ْم أُولُو بَقِ َّي ٍة
يَنْ َه ْو َن َعنِ الْف ََسادِ فِ ي ْالَ ْر ِض﴾(هود:
 )116المفسرون يقولون :أولوا
بقية :أولوا عقل ،وأولوا تمييز .أن
نبحث عن أولي بقية ،عن حكماء
من مختلف الديانات ،ومن مختلف
المذاهب والمشارب حتى يقوموا
على ترشيد البشرية في هذه اللحظة
الحاسمة.
أما القيم المشتركة ،فال أضيف
علماً إذا قلت :إن هذه القيم
المشتركة اختلف الفالسفة فيها،
فهذا ألفريد نورث وايت هيد
ALFRED NORTH WHITE
 Hيقول :إنه ال توجد قيم
 IDE
مشتركة ،وإن القيم ليست مطلقة
وإنما هي نسبية ،وإ ّن لكل عصر
قيمه ،والقيم التي تعتبر راقية سامية
في زمان ،هي منحطة في زمن
آخر .أما أكثر الفالسفة تحت قيادة

«كانت» رئيس المذهب المطلق،
يرون أ ّن الحق والخير والجمال هي
قيم أزلية ،ال عالقة لها بالزمان وال
بالمكان ،فما كان قيمة في الماضي
هو قيمة في الحاضر ،وسيظل قيمة
في المستقبل.
وهذا المذهب المطلق أرى أنه
هو الذي تؤيده الديانات السماوية،
ألنها تعتمد على األوامر المطلقة
هلل سبحانه وتعالى ،واهلل مطلق .من
أجل ذلك القيم المشتركة موجودة،
وإن العقل واللغة يزكيان ذلك.
كما أرى أ ّن الفضيلة هي مرحلة
متقدمة وطور جديد من تطور
حقوق اإلنسان ،كالرأفة والرحمة
واإليثار والحب واألخوة .وقد قال
عليه الصالة والسالم :ال يؤمن
أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب
لنفسه.
قيمتان قيمة الحب وقيمة األخوة.
وقد ذكر العلماء أ ّن هذه األخوة ال
تختص بأخوة اإلسالم ،بل هي أخوة
تشمل جميع البشرية ،وتتجاوز أخوة
الدين إلى أخوة اإلنسانية.
أما قيمة الحب فهي قيمة
عظيمة ،وديننا دين الحب ،ألنه يقوم
على الحب عمودياً وأفقياً :حب اهلل
لعباده ،وحب العباد هلل ،وحب الناس
لبعضهم بعضاً.
أما القيمة األخيرة ،فهي قيمة
االختالف .علينا أن نحيي قيمة
قبول االختالف في حياة الناس ال
أن نكفر المخالف ،نحن في العالم
االسالمي نعيش حالة من التمزق
والتكفير والتفجير والتبديع والتشنيع
بسبب االختالف ،وال أقول الخالف،
أل ّنه يوحي بالقطيعة ،واالختالف
يوحي بالحوار والتناغم ،ويؤدي إلى
اتساع الصدر كما أوصى به المقري
في وصية له« :تعلم االختالف يتسع
صدرك» .فتعلم قيمة االختالف ،وأ ّن
االختالف ال يؤدي إلى بغضاء ،وأنه
إثراء وغنى وليس حرباً ،يمكن أن
يح ّل مشكلة العالم اإلسالمي ،ويعالج
ظاهرة المتطرفين والغالة في كل
العالم.

املسلم منفتح عىل
غريه ومتعاون مع
جميع البرش لتحقيق
القيم الفاضلة
الناس بحاجة ألن
يعودوا إىل السامء
بعد وصول القيم
إىل الحضيض
أصول القيم يف
أوروبا شهدت
تطورين األول إعالن
حقوق اإلنسان
والثاين إعالن موت
اإلنسان
الحق والخري
والجامل قيم
مشرتكة أزلية أيدتها
الديانات الساموية
واختلف الفالسفة
فيها
القيم اإلنسانية
والساموية تنهل
من صفات الله
وأخالق الرسول
والعقل والنواهي
واألعرافv
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ن ثابت
ن التجديد يف الفقه ضام ٌ
يرى أ ّ
لالستنباط واالنضباط الفكري اإلسالمي
الصحيح
شدد عىل تحرير الفكر التقليدي من روتينه
العقائدي لالنطالق نحو منطقٍ يوافق
العرص ويحافظ عىل املبادئ

إذا أردنا أن نربط بين العمل اإلنساني والفكر اإلسالمي سنجد أنّ
الصلة متينة بين االثنين .فللفكر اإلسالمي أصوله وخصائصه
المنهجية والفلسفية التي تؤدي إلى تطبيق العمل اإلنساني ،لما
تحتويه من التحليالت النموذجية والعقل الديناماكي الذي يعتنق
المنطق ،وإدراك المعلومات من خالل ممارسة الفرد للعمل وهو
المس ّبب وتطبيقه فع ًال على أرض الواقع.
لقد سعى معالي الشيخ المجدد عبد اهلل بن بيه إلى تطبيق الفكر
متواز ،يسير بخفّ ة بين ربط السبب بالنتيجة ،على
بشكل
اإلسالمي
ٍ
ٍ
ضوء مبادئ القرآن ،مستعين ًا بظروف البيئة الجديدة التي تكتنف
المسلمين على اختالفاتهم الحضارية والتاريخية والبيئية .وهو في
بأسلوب
كبير من األهمية ،شرحهما
هذا ،قد عالج أمرين على
جانب ٍ
ٍ
ٍ
مبسط وسلس.
ّ

المنطق التنويري والمعرفة اإليمانية
في فكر الشيخ المجدد عبد الله بن بيه

نرسين بلوط
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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األمــر األول هــو أ ّن لــك ّل فــرد مــن
أفــراد المجتمــع مهمــا بلغــت درجــة
ثقافتــه أو أميتــه عق ٌل فطري غريزي،
ويمــارس دوره وتحليلــه علــى قــدر
ثقافتــه ،مســتم ّداً أصــول التحليل من
صلب بيئته التي وجد فيها .فمن طبع
اإلنســان أن يبحث عمــا يالئم المكان
والزمــان الذين نشــأ فيهمــا .ومن هنا
احتــاج اإلنســان على مــ ّر العصور إلى
أن يجبر عقله على التأقلم في التطور
الجديــد الــذي يتــد ّرج عليــه عالمــه،
واضطــ ّر أكثر في أن يســتخدم منطق
الفكر ليحلّل دينه وتربيته ونشأته على
أساسه .وقد أ ّدى هذا إلى ثورة علمية
شاملة نشأت عنها تحوالت اجتماعية
وفلســفية وسياســية اجتماعية كبيرة.
واكتشــف اإلنســان بأم عينــه بأ ّن اهلل
وهبــه الكثيــر م ّمــا غفــل عنــه .يقــول
اهلل ســبحانه وتعالى في كتابه الكريم
 ســورة العلــق « :علّم اإلنســان ما لميعلــم» .وقــد قــال الشــيخ ابــن بيه في
هــذا« :مســيرة الحياة تشــهد تغيرات
هائلة و تطورات مذهلة من الذرة إلى

المجــرة ،للتمــازج بين األمــم والتزاوج
بيــن الثقافــات إلــى حــ ّد التأثيــر فــي
محيــط العبادات والتطاول إلى فضاء
المعتقدات».
األمــر الثانــي الذي عالجه الشــيخ
ابــن بيــه بد ّقــة متناهيــة ،هــو درجــة
االنسياق في علم الغيبيات لهذا الفكر
ســواء الدينيــة أو العقائديــة ،وقد قاد
هــذا األمــر إلى ثــورة دينيــة تجديدية
كبيــرة ،تبنّاهــا الكثيــر مــن العلمــاء
والمؤمنيــن ورجال الديــن .فمنهم من
عمــل علــى إصــاح العقيــدة ومنهــم
مــن اتّجه إلى التشــديد على شــمولية
اإلســام ولكنه ق ّدم قالباً اســتظهارياً
عــن ظهــر قلــب ،ال مجــال فيــه
للمناقشــة والتســاؤل وطــرح األســئلة
أو االســتنباط والتفكيــر .وفــي هــذا،
قال الشــيخ ابن بيه ناقداً مســتعرضاً
ضعف الســلوك الفكري لهذا المنطق
الــا متوازي« :األخالق ليســت كلمات
تقال ،وليست شعارات ترفع .إنما هي
ٌ
سلوك حقيقي ينبعث من النفوس ومن
ليتوجه إلى اإلنســان
القلــوب،
أعمــاق
ّ
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عمل ابن بيه عىل تجديد مناهج
التفكري الرشعي وطرق التحليل
واالستنباط والتعليل

أينما كان وكيفما كان».
وقد أدى هذا االســتدراك الجزئي
للثــورة العلميــة والدينية الشــاملة في
عصرنــا الحالــي ،إلــى التغاضــي عن
«الكلــي» .وفي هــذا فصــ ٌل عقيم بين
الجمــع والفصــل والتعليــل ،والتجــ ّرد
مــن التفتح الذهنــي للولوج إلى عوالم
التوضيــح والتنويــر واالســتنارة .وقــد
قــال الشــيخ ابن بيه في هــذا« :إقبال
النــاس على أحــكام الشــريعة دون أن
يحيطــوا علمــاً بمصادرهــا ومواردها
وجزئيــات نصوصيــات وكليــات
نصوصها» .وهذا الجهل أو التغاضي
من اآلخرين يحتاج إلى االستنارة بنور
الفقه والعلم والمعرفة.
ولهــذا ،عمل معالي الشــيخ ابن بيه
على تجديد مناهج التفكير الشــرعي
وطرق التحليل واالســتنباط والتعليل.
وهــذا يحتــاج في رأيه إلــى فهم معنى
التجديــد والثــورة العلميــة والفكريــة
ّ
والتوغــل فــي طرق
علــى حــ ّد ســواء،
هذا التجديد وأســاليبه وأدواته .وفي
هــذا يقــول « :إن للتجديد أدواته ،كما
لــكل بنــاء أدواتــه ،قبــل الشــروع فــي
البنــاء علينــا أن نختــرع األدوات أو

تب ّنى الخطاب الديني املنفتح
الذي يالئم املكان والزمان
وحذر من استغالل اللغة
والنصوص يف التأويل

نفحــص ما لدينــا مــن األدوات ،لنرى
صالحها و صلوحيتها».
يرى الشيخ بأ ّن التجديد في الفقه
هــو مدخــ ٌل للحلــول التــي يعجــز عــن
اإللمــام بهــا الفكــر اإلنســاني ،مؤمناً
بــأ ّن هــذا التجديــد علــى بعــض مــا
تض ّمنــه مــن معتقــدات قديمــة باليــة
لــم ترد فــي القرآن ،هو ضمــا ٌن ثابت
لالســتنباط واالنضبــاط الفكــري
تســن
اإلســامي الصحيــح .وبهــذا
ّ
األحــكام بنا ًء على مســتج ّدات الزمن
الجديــد ،ولكنهــا طبعــاً مســتم ّدة من
روح الشــريعة ،أل ّن الديــن فــي رأي
الشــيخ ابــن بيــه يســ ٌر وليس عســراً،
والليــن فــي التعامــل اإلنســاني يغنــي
الفكــر ويحقّــق األهــداف المنشــودة.
وفــي هــذا يقــول« :إ َّن َّ َ
الل لَــ ْم يَبْ َعثْنِي
ُم َعنّتــاًَ ،و َل ُمتَ َعنّتاًَ ،ولَكِ ــ ْن بَ َعثَنِي ُم َعلّماً
ُم َي ِ ّسراً».
التقوقع الذي لطالما شــهده الفكر
اإلســامي الــذي كان يســتم ّد معارفه
كلهــا مــن تأويــل النصوص المقدســة
واألقــوال الشــريفة التــي وردت عــن
لســان العلمــاء والفقهــاء ،لــم يتق ّبلــه
الشــيخ العالــم ابــن بيــه ،فشــ ّدد على

ضــرورة التجديــد بيــن الدعــوة التــي
هــي بيــت القصيــد ،وبيــن الداعــي
الــذي يأخذ دور المرشــد في دراســة
اإلسالم والنصوص والظاهرة اللغوية
من حيث تطور الداللة فيها.
وقــد اختصــر مفهــوم التجديــد
فــي التقــارب بيــن الجزئــي والكلــي
فــي األحكام ،وفــي الواقــع والمتوقع،
وأوضح أ ّن الخلل األساسي في الفكر
الفقهــي يعــود إلــى االتــكال الكلّي في
الشــرع علــى عالــم التأويــل والتعليــل
والتنزيــل .فضبــط أدوات األحــكام
بمنطق العقل والتنوير ،وأجاد التعامل
مــع النصــوص المقدســة ،وتحليلهــا
واســتنباط مغزاهــا الحقيقــي،
ومقاصدهــا الشــرعية ،وشــ ّدد علــى
فقــه األقليــات ،واحتــرام الزمن الذي
يتبــ ّدل مــع فكــر اإلنســان وكيفيــة
التعاطــي معــه والتك ّيف فيــه ،وتحرير
الفكــر التقليدي مــن روتينه العقائدي
منطق يوافــق العصر
لالنطــاق نحــو
ٍ
دون اإلخــال بالمبــادئ األساســية
للدين اإلسالمي.
وقــد شــ ّدد علــى أ ّن اللغــة هي في
خدمــة الفقــه ،وأ ّن اســتغالل بعــض

األصولييــن للغــة والنصــوص فــي
التأويــل هــو أمــ ٌر بالــغ الخطــورة ألنه
يفتــح األبواب علــى مصراعيها للنزاع
الفكري وتوليد القمع المتشدد ،وتبنّى
الخطاب الدينــي المنفتح الذي يالئم
المكان والزمان .وفي قوله« :ولما كان
اإلســام هو الرحمة ،كان من صفات
المفتــي أن تكــون له شــفقة على أهل
الملــة وعلــى البشــرية جمعــاء ،بأن ال
يلقــي بالنــاس إلــى التهلكــة بحملهــم
على األشــق ،بدعوى االحتياط والورع
واألخــذ بالعــزم فــي الديــن» ،داللــة
تمســكه بتيســير األمــور
كبيــرة علــى ّ
الدينيــة للفكــر اإلنســاني ودمجــه
بوعي كبير ،وبأمانة
بالفكر اإلسالمي ٍ
ال تخــدش أصــول الديــن وتعليماتــه
الكريمة.
أمــا الفتــاوى التــي تط ّبــق فــي
عصرنــا الحالي من الفكر اإلســامي
المتشــ ّدد ،والتــي ال تتفّــق مــع الزمان
والعصر الذي نعيش فيه ،فقد رفضها
الشــيخ ابن بيه ،قائــ ً
ا « :تَنْزِ ي ُل فتوى
فــي زمن ماض علــى واقع يَخْ تلفُ عن
الواقع زماناً ومكاناً وحاالً ومآالً
ذلــك
ِ
ً
وإنســانا تنزيــ ٌل مخــ ٌل وغيــ ُر صائب».
وشــ ّدد علــى ضــرورة االعتــدال فــي
األمور ،حتى تط ّبق الفتاوى دون شــ ّدة
وفــي نفس الوقت دون تســاهل ،حتى
ال يفلــت زمام الفكــر وتنقلب المعرفة
إلــى جنحة كبيرة .وقد قال في هذا:
أح َو َجنَــا فــي هــذا األَ َوانِ ل َ
ِضبْ ِط
«مــا ْ
ال َفتَــا َوى التــي تَ َرا َو َح ْت بَيْ َن ِشــ َّدةٍ في
غير َم ِ
وس ُهولَ ٍة في َغيْرِ َم َح ِلّ َها
وضعِ َها ُ
َ
ِ
الســ ُهولَ ُة إلــى ت ََســا ُه ٍل،
ت
ل
اســت ََحا
ُّ
َف ْ
ِّ
والش ّدة إلى ُغل ُ ٍ ّو وتَن ّ َُطع».
الفكــر اإلســامي هو موضــو ٌع دار
عليه الكثير من اللغط ،وتناوله الشيخ
ابــن بيه بمنطقــه المعروف باالعتدال
والســعي لمالئمة األفكار القديمة مع
العصــر الحديــث ،وتطويعهــا بحــذر
حتــى تبقى ضمــن أصول الفقــه ،وما
فعلــه هو التجديد وليس التغيير ،ألنه
آمن بالفكر اإلنساني تماماً كما الفكر
اإلســامي ،فأتت أفكاره ّ
تبشر بعصر
التنوير اإلسالمي الجديد.
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دعوة ابن بيه متكّن اإلنسان املسلم
من لعب دور حضاري يف بناء املجتمع
اإلنساين املعارص
للشيخ املج ّدد دور يف تبديد الصورة
وهة عن اإلسالم يف
القامتة واملش ّ
أذهان الغرب

من يدقّ ق في مسيرة العالمة الشيخ عبداهلل بن بيه ،يرى المنهج
العلمي والعمق الثقافي اللذين بلورا شخصية هذا األصيل المجدد،
في سبيل فتح آفاق واسعة لحوار إنساني ينشد السالم والخير والمحبة
لإلنسانية جمعاء ،انطالق ًا من مفاهيم إسالمية بحتة ،ليس بوصفها
فقه ًا وعقيدة دينية وحسب ،بل هوية ثقافية وفكرية وأخالقية لشعوب
المنطقة العربية ومحيطها.

العالمة عبدالله بن بيه بين التجديد
والتبسيط في الخطاب الديني المعاصر

بالل املرصي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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هذه العدوة موجهة ألكثر من
ملياري مسلم حول العالم ،هم بحاجة
لمنارة فكرية ثقافية حضارية تغني
وتغذي وتبلور هوية ودور اإلنسان
المسلم أينما كان ،وتم ّكنه من لعب
دور حضاري في بناء المجتمع
اإلنساني المعاصر ،عبر نبذ العنف
والتطرف الذي جلب للمنطقة العربية
والعالم الخراب والويالت ،مما ش ّكل
وك ّون لدى العامة في الغرب صورة
بشعة عن اإلنسان المسلم تجافي
حقيقة أصول معتقداته وأخالقياته
الدينية والفكرية.
وللعالمة عبداهلل بن بيه دور كبير
في تبديد هذه الصورة ،والعمل على
تعزيز التواصل مع شرائح فكرية
ودينية في عدد من الدول الغربية،
من أجل التعمق بالقضايا الضرورية
والملحة وتبسيطها لتكون في
متناول العامة .ومن ناحية أخرى
كان ال بد من فتح حوار واسع مع
مختلف األديان األخرى في سبيل
التعايش بسالم جنباً إلى جنب،
من أجل نشر تعاليم الخير واإلخاء
ونبذ الحروب التي تحرق ك ّل شيء،
حيث دعا الشيخ ابن بيه «إلطفاء

الحرائق» التي تقضي على مقدرات
الشعوب العربية واإلسالمية ،وتفتح
آفاقاً واسعة لك ّل من يحمل البغضاء
والضغينة لالنقضاض والنهش في
جسد األمة الواهن أص ً
ال بفعل
التف ّكك السياسي العقيم ،وتجذر
الخالفات واألحقاد حتى بين أبناء
البلد الواحد .في الحروب ال ينتصر
أحد ،بل توزّع الهزيمة على الجميع
بالتساوي .أل ّن من يغذي ويم ّول
ويدعم القتال واالقتتال ال يريد
الخير لهذه المنطقة التي فيها نبتت
جذور التوحيد الذي غير وجه العالم.
بينما نرى العالمة الشيخ عبداهلل
ابن بيه يرفع راية اإلسالم سالماً في
ك ّل مكان ،ويدفع بالتي هي أحسن
إلطفاء ك ّل حريق في المنطقة،
ويتمسك بمكارم األخالق وبجذور
الدين في رؤيته لتجديد لغة ومفاهيم
فقهية وفكرية منفتحة وأصيلة تتكىء
على الموروث لمحاكاة اللحظة
الراهنة من الزمن ،من أجل بلورة
رؤية فكرية وثقافية تكون حاضنة
ألبناء األمة على مختلف مشاربهم
وانتماءاتهم ،تم ّكنهم من مواجهة ك ّل
الهجمات الشرسة التي تريد تشويه

تجديد الخطاب اإلسالمي
الثقافة اإلسالمية ،وتجعلهم قادرين
على االختالط في المجتمعات
والثقافات األخرى دون التخلي عن
قيم الدين الحنيف ،بل أكثر من
ذلك يريد العالمة عبداهلل بن بيه
في رحلته مع التجديد والتبسيط
بالخطاب الديني ،أن يم ّكن المسلم
من التأثير بمحيطه بشكل إيجابي
يسهم بنشر تعاليم وثقافة الدين
الحقّ عبر إعداد أفراد وجماعات
من المسلمين لديهم القدرة الفكرية
والثقافية ليكونوا رياديين وواعين
للمتغيرات التي تحصل ك ّل لحظة
في العالم ،نتيجة التطور التكنولوجي
الهائل والمبهر بكل ما للكلمة من
معنى ،وقد عمل العالمة عبداهلل
ابن بيه من أجل تأسيس لمثل
ذلك عبر إنتاج عمل مؤسساتي
واسع النطاق يتيح لمختلف أنماط
التعدد الفكري والثقافي ذي الطابع
العقالني والعلمي أن تتفاعل فـي مـا
بينها وتتآلف جهودها لبناء الكفاءات
العلمية والكوادر البحثية القادرة على
البحث العلمي في قضايا التجديد
واإلصالح الثقافي والديني بشكل
معمق ،وتنسيق ودعم التواصل
والتعاون بين الباحثين والمفكرين من
أجل خلق فضاء معرفي حر ومبدع
قائم على قضايا التجديد واإلصالح
الديني فـي المجتمعات العربية
واإلسالمية ،ويعمل على تحقيق رؤية
إنسانية للدين منفتحة على آفاق
العلم والمعـرفة ومكتسبات اإلنـسان
الحضارية ،يم ّكنها من فتح حوار مع
مختلف ثقافات وديانات األمم من
أجل فهم ثقافاتها التي تتطور هي
األخرى مع تطور ك ّل ما يحيط بها
ويجعلها مادة غنية لفهم حقيقة ما
يحصل اليوم في المنطقة العالم.
ولم يقتصر دور واجتهاد العالمة
عبداهلل بن بيه عند هذا الح ّد ،بل
ش ّدد على أن يترك رجال الدين
والعلماء العمل السياسي وشؤونه
ألهل السياسة وقادة بلدانهم حيث
يقول« :إ ّن مصطلح اإلسالم السياسي
دخيل على الشريعة اإلسالمية ،إذ إن

يدعو إىل حوار
واسع مع مختلف
األديان يف سبيل
التعايش بسالم
ونرش تعاليم الخري
واإلخاء

خطابه يتمثل ببلورة
رؤية فكرية وثقافية
تكون حاضنة
ألبناء األمة عىل
مختلف مشاربهم
وانتامءاتهم

أرىس قواعد العمل
املؤسسايت يف
خلق فضاء معريف
حر ومبدع قائم
عىل قضايا التجديد
واإلصالح الديني

سعيه يف تجديد
الخطاب الديني
يرمي إىل إعداد
إنسان واع ومثقف
يسهم بنرش تعاليم
الحق
وثقافة الدين
ّ

اإلسالم ال يمكن وصفه باألبيض
أو األسود أو األحمر ،كما أنه لم
يهضم مصطلح اإلسالم السياسي،
مشدداً على وجوب ترك العالِم أو
الشيخ اإلسالمي ورجال الدين األمور
السياسية التي ال يفهمونها ،والتسليم
بأمور السياسة واإلدارة لقادة البالد.
هي دعوة واعية ومدركة لحجم
المخاطر التي تعصف بالعالم

اإلسالمي والعربي الذي يعاني
أزمات غير مسبوقة على المستويات
كافة حيث وصف الشيخ المجدد ابن
بيه «العالم اإلسالمي» بـ «المريض
الذي يعاني الكثير من المشكالت
واألمراض ،ويم ّر بمرحلة حرجة من
مراحل التاريخ» ،مشيراً إلى أ ّن عالج
العالم اإلسالمي يكون بيد علمائه
ومشايخه ،بانتهاج النهج الصحيح،

وهو تسليم أمور المجتمع السياسية
لقادة بلدانهم.
أل ّن الشيخ العالمة عبداهلل
ابن بيه يدرك أ ّن القادة تصنعهم
مجتمعاتهم وأن لرجال الدين دوراً
في ذلك عبر بناء مجتمعات مسلمة
تعلي من شأن تعاليم اإلسالم ،هذا
هو دور رجل الدين نشر تعاليم
الدين الحنيف وتذكير الناس بتعاليم
اهلل ورسوله مما سينتج بيئة طيبة
تفرض حضورها على كافة مكونات
المجتمع ،بما يسهم وينتج دون شك
طبقة سياسية تخضع لحكم وشروط
الشريعة وذلك دون التدخل المباشر
في العمل السياسي.
إن الشيخ المج ّدد رجل دين
وسالم ومحبة بوعيه الكبير للمخاطر
المحدقة باألمة ،أكد مراراً أهمية
مراجعة الكثير من المراجع التاريخية
والدينية من أجل تصويب الحياة
العامة للمسلمين ،وللتأكيد على أ ّن
اإلسالم سالم مطلق ،إسالم يتطور
ويواكب العلم من أجل الرقي باألمة،
ومن أجل دعوة للحوار المتواصل بين
جميع األمم لتعزيز التعايش وتبيان
الحقائق التي هي حاجة للناس
جميعاً.
وفي الختام نتوجه برسالة
للعالمة الشيخ عبداهلل بن بيه من
أجل انعقاد مؤتمر ثقافي يشارك
فيه نخبة من المفكرين والشعراء
والروائيين العرب والمسلمين ،من
أجل صناعة وتجسيد فكر التعايش
والتسامح من خالل أعمال يكرسها
المثقفون لهذه الغاية تظهر سماحة
ورقي اإلسالم الحق ،وتب ّين مكان
العلة في جسد األمة من خالل
األعمال الروائية والمسرحية وأيضاً
الشعرية وغيرها ..فثمة خصائص
وسمات لدى هذه األنواع من األدب
قريبة من المتلقي تم ّكنها من إيصال
األفكار وتبسيطها ،مما يسهم في
فهم ووعي لدى شرائح واسعة من
المجتمع العربي واإلسالمي.
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عمل عىل تجديد الخطاب وتجويده شكالً
ومات التكيّف مع
ومضموناً وإكسابه مق ّ
العرص

إذا نظرنا إلى مفهوم التجديد في اإلسالم نجد أنه يعني الرجوع
إلى الطريق الصحيح والنبع الصافي ،وهو المتمثل في كتاب اهلل
وسنة رسوله (ص) ،وإذا كان الخطاب يتكون من ثالثة مستويات :اللغة،
والفكر ،والشيء الذي ُيشار إليه ،فتجديد الخطاب يعني تجديد اللغة
عن طريق االنتقال من جانبها الثابت إلى جانبها المتحرك ،من
الحقيقة إلى المجاز ،ومن الظاهر إلى المؤول من أجل تجنب الوقوع
الحرفية.
في
ْ

الشيخ المجدّ د تصدى للقضايا الدينية
واالجتماعية ..تصحيحًا وتجديدًا

أماين محمد نارص
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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من هنا ينطلق اإلنتاج المعرفي
للشيخ المج ّدد عبد اهلل بن بيه من
إشكاليات تجديد مناهج التفكير
الشرعي وطرائق االستنباط ،بدءاً
بتحديد مفهوم التجديد وموضوعه
ومراجعة أدواته حيث يقول «إ ّن
للتجديد أدواته كما لكل بناء
أدوات ،وقبل الشروع في البناء
علينا أن نخترع األدوات أو نفحص
ما لدينا من أدوات؛ لنرى صالحها
وصالحيتها ،وليس المقصود من
هذا التجديد التغير في الوسائل
واألساليب المستخدمة في توصيل
الخطاب لآلخرين ،فاألصل في
األساليب والوسائل الجواز ما لم
تخالف نصاً وعلى أال يتوقف عليها
قيام فرض ،فعندها تندرج تحت
قاعدة (ما ال يتم الواجب إال به فهو
واجب).
من هنا اقترح الشيخ ابن ب ّيه أن
تنطلق عملية التجديد من «وضع
مقدمة لدراسة الظاهرة اللغوية
من كل جوانبها ونواحيها وزواياها
الستخراج خباياها» وإرساء سالم
عالمي على أساس االحترام المتبادل
بين األديان ،والغاية من تجديد

الخطاب هنا هي تجويده شك ً
ال
ومضموناً واالرتقاء به نحو األفضل،
وإكسابه مقومات التك ّيف مع العصر،
من أجل أن يكون أداة لتبليغ الرسالة
اإلسالمية ،ووسيلة لبناء اإلنسان
الذي يعرف دينه ،وينفتح على
عصره ،ويندمج في محيطه ،ويحترم
من يخالفه في المعتقد والرأي
والموقف وأسلوب الحياة ،ويتحاور
معه ،وال ينأى بنفسه عنه ،أو يتخذ
منه عدواً له لمجرد أنه يختلف معه
في أمور كثيرة.
إ ّن مطلب تجديد الخطاب الديني
قديم متجدد ،في الماضي كان
مطلب االجتهاد بتغير الزمان ،وفي
الحديث «يبعث اهلل على رأس كل مئة
عام من يجدد لهذه األمة أمر دينها»،
فالتجديد خاصة من خواص هذا
الدين ،ويق ّر القرآن الكريم كما جاء
في اآلية الكريمة« :إِنَّ َّ َ
الل َل يُ َغ ِّي ُر
َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى يُ َغ ِّي ُروا َما ِب َأنْف ُِسهِ ْم»،
وقد كان التجديد مسعى أساسياً في
مسيرة الثقافة العربية اإلسالمية.
ومن هنا أكد الشيخ عبد اهلل بن ب ّيه
انفتاح الدين اإلسالمي على العالم
وليس انغالقه بمزيد من التحريمات

تجديد الخطاب اإلسالمي
حيث فتح المجال أمام العلماء في كل
زمان ومكان إلعادة رسم مقاصد
الشريعة حسب حاجات االجتماع
البشري ،وتطور المعرفة ،والواقع
الدولي ،انطالقاً من روح الشريعة،
وقواعد التشريع ،بشرط التقيد
بقواعد أصول الفقه.
وتأسيساً على هذا المنهج والرؤية
الــفــكــريــة يعيد ط ــرح مجموعة من
األســئــلــة الــتــي يــرى أنــه يتعين على
الــعــلــمــاء اإلج ــاب ــة عــنــهــا وهـ ــي :ما
م ــدى اســتــجــابــة الــتــشــريــع للقضايا
البشرية المتجددة بالرغم مــن أ ّن
نصوصها محدودة ووقائع الحياة غير
متناهية؟ وما مدى مالءمة التشريع
للمصالح اإلنســانيــة وضـ ــرورات
الحياة؟ وما هي المكانة الممنوحة
لالجتهاد البشري المؤطر بالوحي
اإللهي؟
إ ّن التحول الجذري الذي حدث
في عالمنا اإلسالمي ربطه الشيخ
عبداهلل بن ب ّيه بالثورة العلمية التي
أ ّدت إلى تحوالت اجتماعية وسياسية
ال ،مقترحاً
لم تعرف البشرية لها مثي ً
األسئلة التالية :ماذا نجدد؟ وكيف
نجدد؟ وب َم نجدد ومن؟ حيث يقول:
إن «مسيرة الحياة تشهد تغيرات
هائلة وتطورات مذهلة من الذرة إلى
المجرة ،للتمازج بين األمم والتزاوج
بين الثقافات إلى ح ّد التأثير في
محيط العبادات والتطاول إلى فضاء
المعتقدات» ،ويلفت الشيخ عبد اهلل
ابن ب ّيه النظر إلى مدى قوة تأثير هذا
التحول في النظام االجتماعي ،وإلى
خطر المآالت التي قد يقود إليها،
بسبب أ ّن «األنظمة الدولية والمواثيق
العالمية ونظم المبادالت والمعامالت
قد أصبحت جزءاً من النظم المحلية،
وتسربت إلى الدساتير التي تعتبر
الوثائق المؤسسة فيما أطلق عليه
اسم العولمة والعالمية» ،وهذا ما
جعله يطلق منهجه التجديدي
من أصول الفقه؛ باعتبار ذلك هو
المدخل الصحيح لتجديد الفقه
والتفكير ،أل ّن التجديد في أصول
الفقه «هو بالضرورة تجديد في الفقه

حث العلامء عىل
إعادة رسم مقاصد
الرشيعة حسب
حاجات االجتامع
البرشي وتطور
املعرفة
دعا الشيخ املج ّدد
إىل مقاصد متجددة
بتجدد املعرفة
ورقي العقل وتطور
االجتامع البرشي

ذاته؛ أل ّنه هو المستهدف في األصل
والنتيجة المتوخاة» وأل ّن «القضايا
الفقهية – التي تمثل للمسلمين
المنظومة التعبدية والقانونية التي
تحكم النسق السلوكي والمعياري في
حياة الفرد والجماعة يجب أن تواكب
مسيرة الحياة».
يدعو الشيخ المج ّدد إلى مقاصد
متجددة بتجدد المعرفة ورقي العقل،
وتطور االجتماع البشري ،كما ينادي
بضرورة توظيف عناصر معرفية
جديدة لفهم «دالالت األلفاظ»؛
إذ يرى أ ّن عملية الفهم تتعلق
بموضوع« :دراسة الظاهرة اللغوية
في عالقتها بالوحي ،وليس ذلك
خاصاً بحضارتنا ،فموضوع الظاهرة
اللغوية شغل الدراسات الغربية
في ميدان اللسانيات وبخاصة في
الهيرمينوطقيا وهي تفسير النصوص
المقدسة ،أو ما عبر عنه بول ريكور
بأنه :فن تأويل النصوص في سياق
مؤلف النصوص ومتلقيها األوائل».

واتجه الشيخ ابن ب ّيه إلى تصحيح
الرؤية الخاطئة لكثير من األمور
والقضايا االجتماعية والدينية ،على
سبيل المثال دعا إلى تصحيح النظر
إلى المرأة :فالمرأة في القرآن الكريم
كائن عاقل رشيد ،يحسن التصرف
في األمور كلها ،فدين اإلسالم جعل
مكانة األم تعلو مكانة األب بثالث
درجات ،وجعل الجنة تحت أقدام
األمهات .كما دعا إلى تصحيح النظر
إلى اآلخر ،المختلف مذهبياً أو
دينياً ،فجنة اهلل تعالى الواسعة تسع
المؤمنين جميعاً« ،إِنَّ ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا
الصا ِبئِي َن
َوا َّلذِ ي َن َها ُدوا َوالن َ
َّصا َرى َو َّ
ِالل َوالْيَ ْو ِم ْال ِخرِ َو َعمِ لَ
َم ْن آ َم َن ب َّ ِ
صالِحاً َفل َ ُه ْم أَ ْج ُر ُه ْم عِ نْ َد َر ِّبهِ ْم َو َل
َ
َخ ْو ٌف َعلَيْهِ ْم َو َل ُه ْم يَ ْح َزنُونَ» .مؤكداً
في الخطاب اإلسالمي االنشغال بما
يجمع بين الناس وما يعزّز المشترك
الديني والمذهبي واألخالقي
والوطني بين أبناء المجتمع الواحد.

اشتغل عىل تجديد
الخطاب اإلسالمي
مبا يع ّزز املشرتك
اإلنساين بني
الثقافات والحضارات
منهجه التجديدي
من أصول الفقه
يستجيب للقضايا
البرشية ويالئم
املصالح اإلنسانية
ورضورات الحياة
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ترسيخ مفاهيم األنسنة يحتاج إىل تكاتف
الجهات الرتبوية واإلعالمية وإيجاد نظم
قانونية تحرتم اإلنسان وتصون كرامته
الوعي الفكري واالنهزام لوجه الله يؤسسان
نظامً دميقراطية مبعناها الحقيقي والصادق

انطالق ًا من وحدة القيم اإلنسانية ،تهدف العدالة االجتماعية إلى
بناء مجتمعات عادلة من خالل منظومة قانونية شاملة تحفظ األمن
وتثبت دعائم العدل والمساواة ،وتنظم الحقوق وتبين الواجبات ليعم
االستقرار والسالم المجتمع .وألنّها الدنيا وليست الجنة فمن الطبيعي
تنوع في المقاصد والتدافع ،ويبقى
أن ينتج عن اختالف غايات اإلنسان ٌ
التدافع المحمود هو التدافع التعاوني والتدافع المذموم هو التدافع
التناحري.

فكر الشيخ المجدد عبد الله بن بيه يلهم
البشر التعاون في البناء والبقاء
إ ّن الحــروب والعنــف والتطــرف
واإلبــادة مورســت مــن قبــل عقــول
ال تؤمــن بأبســط مبــادئ العيــش
المشــترك ،فالحق والباطل سيظالن
فــي صــراع دائــم إلى أن يــرث الملك
القــدوس األرض ومــا عليهــا ،وفــي
خضــم هــذا يســعى «المتمصلحــون»
إلى إهدار القيم اإلنسانية والتشكيك
فيهــا ،وهنــاك مصلحــون يســعون
جاهدين إلى إفشــاء السالم والتعاون
بيــن شــعوب العالــم ،منطلقيــن مــن
وحدة اإلنسانية.
تؤســس فلســفة الفكر عند الشيخ
المجــدد عبــداهلل بــن بيــه وعيــاً أو
قناعــة؛ بضــرورة التعاون بين البشــر
مــن أجل البنــاء والبقــاء ،ولهذا أطلق
مقولته الشــهيرة :انهزموا لوجه اهلل.
وهذا يعني أن يتجاوز اإلنســان نفسه
ويبحــث عن الخير للجميع ،لكي نحيا
جميعاً ال أن نموت جميعاً.

الوحيــد لحلهــا هــو أن يقتــل بعضنــا
بعضــاً ،ونتجاهــل عظــم المحــددات
للقيم اإلنسانية المشتركة بين شعوب
األمم.
مــن اإلنســان يبــدأ كل شــيء ،فــا
بــد أن يعرف اإلنســان نفســه ويتقبل
تناقضــه؛ لكي يســتوعب اختالفه مع
اآلخــر ،كمــا ال بد أن يحترم اإلنســان
ذاتــه لكي يحترم اآلخريــن ،وأن يحيا
اإلنســان بســام حقيقــي مع نفســه؛
لكي ينشر السالم أينما حل.
إن القواســم اإلنســانية المشــتركة
هــي أخــاق عالميــة ،واإليمــان فــي
أســس التعايــش الســلمي ســيدفع
المجتمعــات إلــى التقــارب والبعــد
عــن الصراعــات بيــن الشــعوب .أمــا
ترســيخ مفاهيم األنسنة في المجتمع
فبحاجــة إلى تكاتف الجهات التربوية
واإلعالميــة وإيجــاد نظــم قانونيــة
تحترم اإلنســان وتصــون كرامته دون
النظر إلى خصوصيته.

يقول أحد الفالســفة اإلنســانيين،
«حــاول أن ال تفتقــد اإلنســان الــذي
أمامــك» ،فاإلنســان أغلــى قيمــة في
الكــون ،إذ إ ّن الحــروب واالقتتــال
واالحقــاد ســتحكم علــى اإلنســان
بالفــراق أو بالفنــاء ،فمؤلــم أن تثــار
النزاعات والخالفات ويكون الســبيل

األديان والتعايش

فكر األنسنة

وفاء الحلو
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ال مجــال هنا للحديث عن احترام
وتعزيــز القيــم اإلنســانية النبيلــة في
ظــل مجتمعات تعاني ســوس الفســاد
الــذي يضــرب مفاصل األمــة ،ويعزز
الصراعات ويثيــر األحقاد والضغائن
بين أفــراد الوطن الواحد ..لقد أنزل

تجديد الخطاب اإلسالمي

مبدأ الفصل بني
السلطات يعترب
مبثابة الضامنة
لحامية الحقوق
والواجبات وصامم
أمان لألفراد

التضامن اإلنساين
يحقق االنتقال من
مرحلة املواطنة
الصالحة إىل مرحلة
املواطنة العاملية

سيادة القانون
تشكل حصناً متيناً
إلقامة مجتمعات
عادلة ت ُحمى
وتصان فيها القيم
اإلنسانية العظمى

الخالق عز وجل الديانات الســماوية،
وجاءت المواثيق واالتفافيات األممية
المعنية بحقوق اإلنســان؛ لتبني ثقافة
عالمية للقيم اإلنسانية المشتركة من
أجــل كافــة البشــر فــي جميــع أنحــاء
العالم.
إ ّن ثقاقــة االعتــدال واإلحســان
والمحبة بين بني البشر ،تجتمع عليها
جميــع األديان ،وهــذه الثقافة بحاجة
بحاجة إلى المصلحين الذين يحملون
علــى عاتقهــم مســؤولية االرتقــاء
بشــعوبهم نحــو الفضيلــة فــي أبهــى
صورها وأشــكالها؛ بغية الوصول إلى
الفــاح في الدنيا واآلخــرة ،بالمقابل
مواجهة الفساد الفكري بكافة تالوينه
بقلوب حيــة بنور اهلل وبعقول صالحة
متبعيــن منهــج األنبيــاء والمرســلين،
فالتنــوع أحــد جماليات الحيــاة ،فمن
واجبنــا كبشــر أن يســتوعب كل منــا
اآلخر وأن نعامل بعضنا بعضاً بالرفق

واللين ،وأن ال يكون الخالف دافعاً أو
ســبباً للتناحــر واالقتتــال واإلقصــاء.
ويمكــن االستشــهاد فــي هذا الســياق
بمقولــة العالمــة عبــداهلل بــن بيــه إذ
قــال :تنــازع البقــاء يؤدي إلــى الفناء،
فــكل أمــر مختلفــون فيه فــي األرض
ســيحكم بــه رب العــرش العظيــم يوم
الحشــر الكبيــر وذلــك لقولــه تبــارك
وتعالــى فــي ســورة يونــس﴿ :إِنَّ َر َّب َك
يَق ِْضــي بَيْنَ ُه ْم يَ ْو َم الْقِ َيا َمــةِ فِ ي َما َكانُوا
فِ يهِ يَخْ تَ ِلفُونَ﴾.
ولكــي ينتقــل اإلنســان مــن مرحلة
المواطنــة الصالحــة إلــى مرحلــة
المواطنــة العالميــة ،عليــه أن يحتــرم
القوانيــن أينمــا كان ،وأن يكــون لديــه
االســتعداد للتضامــن اإلنســاني مــع
جميع أمم االرض.

علــى القانــون الوضعــي ،ألن القانــون
الطبيعــي ببســاطة كامن فــي النفوس
البشــرية الســوية الجانحة إلى الخير
والســام والعــدل ،وعلى ّمــر العصور
واختــاف األزمــان أثــر القانــون
الطبيعي فــي تطور القانون الوضعي.
ويعتبــر كونــت وجــون جــاك روســو
مــن رواد وفالســفة مبــادئ القانــون
الطبيعــي ،وتقــوم نظريــات مبــادئ
القانــون الطبيعــي على قواعــد المثل
العليــا ومــا يميــز تلــك القواعــد أنهــا
صالحــة لــكل األزمــان ،وأنهــا تتفــق
مــع الطبيعــة العامــة لشــعوب العالم،
ولقــد مــرت هــذه النظريــات بالعديد
من المتغيــرات واالنتقادات واختلفت
مذاهــب الفقهــاء فــي مضامينــه عبر
مختلف القرون وتعدد العصور ،وعلى
أيــة حال ال يمكــن إنكار تأثير القانون
الطبيعــي على القانون الوضعي وعلى
المواثيــق الدوليــة المعنيــة بحقــوق

العدل وسيادة القانون

يســبق ويســمو القانــون الطبيعــي

اإلنســان العالمية .فمن حق اإلنسان
أن يتمتــع بكافــة األبعــاد القانونيــة
والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة
للعدالــة االجتماعيــة ،فجميــع القيــم
اإلنســانية العليــا تطمــح فــي إقامــة
مجتمــع عــادل يعيش الفــرد فيه وهو
آمن على نفســه ،وأنه لن يقتل بســبب
عرقــه ،أو يقصــى بســبب دينــه ،أو
يهمش بســبب أفكاره ،أو ينبذ بســبب
معتقده.
ولن يتحقق ما سبق ذكره دون وجود
منظومة قانونية تجسد رمزية العدالة
فــي ســيدة معصوبــة العينيــن وبيدها
تمســك ميزاناً متكافــىء الكفتين ،ألن
وظيفــة القواعــد القانونية هي ضبط
ســلوك أفــراد المجتمع حــال تعارض
مصالحهــم ،فالقواعــد القانونيــة هي
أشــبه بالقواعــد التقويميــة لإلنســان
فهــي ال تكتفــي بتنظيــم ما هــو كائن،
بــل تهــدف لتحقيــق مــا يجــب أن
يكــون ،وذلك تجنبــاً للفوضى والجور،
وتحقيقاً للمصلحة العامة للجميع.
إن ســيادة القانــون وتطبيــق أصول
العدالــة االجتماعيــة يعتبــر بمثابــة
الحصــن المتيــن إلقامــة مجتمعــات
عادلــة تحمــى وتصــان فيهــا القيــم
اإلنسانية العظمى.
إن مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات
يعتبر بمثابة الضمانة لحماية الحقوق
والواجبــات وصمــام أمــان لألفــراد
لمنــع مركزيــة الســلطات التشــريعية
والتنفيذيــة والقضائيــة ،إال أ ّن مفهوم
القانون يتســع ليشمل انصياع الحاكم
والمحكــوم ألحــكام القانــون ،والبعــد
كل البعــد عــن االســتثناءات التي هي
بمثابة الداء الذي ليس له دواء.
نعــم ...إذا أردنــا بنــاء مجتمــع
أممــي تجمعــه القيــم اإلنســانية
العظمــى وتأســيس دول تتطلــع إلــى
نظــم ديمقراطيــة بمعناهــا الحقيقي
والصــادق ،ال بــد أن يصــل اإلنســان
إلى مستوى من الوعي الفكري الذي
يمكنــه مــن معرفــة متى ينهــزم لوجه
اهلل ومتى يتمســك بسيادة القانون.

53

تتألق األنسنة في خطاب معالي الشيخ عبداهلل بن بيه رئيس «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» وتزهر ورود ًا في أطروحاته
الفكرية التنويرية فتسيل عطر أمل وطاقة ،وأريج شغف وتقدير ،وتتشكلّ نبراس ًا آخاذ ًا يضيء القيم العليا والمقاصد النبيلة ،وهي تالزمه لزوم
تمده بالقوة والشجاعة والحكمة .ولم تكن األنسنة عند الشيخ أفكار ًا تتلوها أفكار ،وكلمات
القلب في البدن ،وتسكن في أعماقه جوهرة أصيلة ّ
تزاحم كلمات ،وإنما رؤى حقيقية نابعة من جوهر الدين األصيل ،وأفعا ًال مشرقة على أرض الواقع وأرض المتوقع ،ينتشر شعاعها في كل مكان،
وحضور ًا إنساني ًا طاغي ًا وفاع ًال لما هو خير لإلنسان وكرامته ودينه.

قراءة يف كلمة الشيخ ابن بيه خالل اجتامع مجلس اإلمارات لإلفتاء

الوسطية واالعتدال استراتيجية المفتي
في تحقيق االستقرار والسلم
األنسنة يف فكر الشيخ ابن بيه رؤى
حقيقية نابعة من جوهر الدين األصيل
ورافعة للكرامة اإلنسانية
ابن بيه أنسن الرتاث بتفكيك القداسة عنه
وإعطائه أبعادا ً إنسانية تتسم بالتكامل
والتواصل

ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺮﻗﻠﻮﻱ

محمد غربيس

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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فــي كــل خــطــاب إشــراقــة خاصة
تــنــضــح مــن عــمــق فــكــره ،وبصيص
أمــل لإلنسانية فــي زمــن عــزت فيه
وتــراجــعــت الــكــرامــات والمحاسن،
وبــشــيــر خــيــر يــحــثّ عــلــى الــتــفــاؤل
والــحــوار والــتــعــاون مــن أجــل عمارة
األرض بالمس ّرات والفضائل.
تــصــدى الــشــيــخ الــمــج ـ ّدد لمهمة
تجديد الخطاب الديني وتصحيح
المفاهيم الــخــاطــئــة مــعــتــمــداً على
األنسنة فــي منطلقاته وفتوحاته،
وتمثلت باستعادة الــروح اإلنسانية
المختطفة أو المغيبة في تمظهرات
الخطاب اإلســامــي المعاصر ،وما
فعله حتى اآلن من «إعــان مراكش
التاريخي» ،وإطالق «حلف الفضول
الــعــالــمــي لــلــتــحــالــف بــيــن األديــــان»
إضافة إلى تأكيده شرعية وإسالمية
الدولة الوطنية؛ هو تأصيل لألنسنة
بمعنى استعادة اإلنسانية الضائعة
في متاهات العنف والتشدد وإنكار
اآلخ ــر واالســتــعــاء ،وإعـ ــادة إحياء
القيم اإلنسانية والمكارم األخالقية
األصيلة الذاتية في الدين اإلسالمي
التي حجبت وأُبعدت بسبب موروثات
فــلــســفــيــة وأي ــدي ــول ــوج ــي ــة وفــقــهــيــة
ومذهبية ،ومــا الــركــون إلــى التراث
والنبش فــي أوراقـــه وســجــاتــه ،إال
وجه آخر من األنسنة بهدف قراءة
الــنــصــوص قـ ــراءة نــقــديــة فاحصة،
وفهمها على ضوء المناهج المعاصرة

وتخليصها من الشوائب والمغاالة
والمبالغة ،فض ً
ال عن إخراجها من
الصور النمطية والتقليدية وإعطائها
أب ــع ــاداً إنــســانــيــة تــتــســم بالتكامل
والتواصل مع األجــيــال في مختلف
األزمنة.
وتبدو األنسنة في مشروع الشيخ
المج ّدد شرياناً دفــاقـاً ومتواص ً
ال،
وهي الحل لصنع واقع إنساني جديد،
ّ
وتفك
فتشفى من خاللها جراحاتنا
عقد مشكالتنا ،لذلك انتقلت األنسنة
إل ــى فــعــل ثــقــافــي وحــضــاري وعمل
مؤسساتي ونشاط دعــوي وتعليمي،
تم ّثل كل ذلك بمنتدى تعزيز السلم
وما نتج عنه من مؤتمرات ونــدوات
وفعاليات ،يقف على رأسها معالي
الشيخ ابن بيه الذي ما انفك يواصل
إبــراز إنسية اإلســام وجعلها شعلة
عالمية ،وتسليط الضوء على المنابع
اإلنسانية في الدين اإلسالمي ،إنسية
تتجلى في التشريع واألحكام ،وتعطي
اإلنسان قيمته اإلنسانية وحقه في
التفكير والحرية وتصون كرامته .من
هنا يمكن أن نقرأ كلمة معالي الشيخ
عــبــداهلل بــن بــيــه بمناسبة تكليفه
برئاسة «مجلس اإلمـــارات لإلفتاء
الــشــرعــي» الــتــي تــحــدث فيها عن
أهمية الفتوى الصحيحة والضرورية
التي تبعث على الطمأنينة والسالم
والسعادة ،بمعنى أنسنة الفتوى من

تجديد الخطاب اإلسالمي
خالل ردم الهوة بين الخطاب الديني
والــتــطــور الــراهــن ،وإلــغــاء القطيعة
بين النص والواقع المعقد ،إضافة
إلى تسخير الفتوى لخدمة اإلنسان
وتــنــظــيــم حــيــاتــه وتــحــســيــن عالقته
بنفسه مــن جهة ومــع اآلخــريــن من
جهة ثانية .وقد ن ّبه الشيخ المج ّدد
من التوظيف المفرط للفتاوى في
تأجيج الصراعات السياسية وتعميق
الخالفات األيديولوجية والمذهبية
معتبراً أن «أخطر ما أنتجه الواقع
المعاصر أن صارت الفتوى سالحاً
للمتطرفين وحملة الفكر المأزوم بكل
أطيافه وتمظهراته ،استحل به األديان
ودمــر األوط ــان وجنى على اإلنسان
فاصطلت بــنــاره كــلــيــات الشريعة،
واجتثت بــه جزئياتها ومفاهيمها،
وانبتت نصوصها عن سياقاتها».
ولم يكتف الشيخ المج ّدد بوصف
الــواقــع المعقّد فــي تركيبته ،وفي
إكــراهــاتــه ،وفــي تقلباته وتغيراته،
وضــح كيفية المواجهة حيث
وإ ّنــمــا ّ
يقول «ما يلزم الدولة في المجتمعات
المسلمة أن تستعمل نفس السالح في
مواجهتها المباشرة وغير المباشرة
للتطرف ،وفــي تدخالتها العالجية
والــوقــائــيــة االســتــبــاقــيــة ضــد ثقافة
العنف والكراهية واإلرهاب ،وتحصين
المجتمع بفتاوى رصينة ضد الفتاوى
المارقة التي تفضي إلــى المفاسد
دون المصالح ،وتحش نيران الحرب
المجنونة بدل السلم بيئة كل الحقوق،
ومظلة لكل مكونات المجتمع».
ونلحظ في هذا الكالم أنه متى ما
الفتاوى خرجت عن مسارها الصحيح
الحس
أنتجت واقعاً بائساً خالياً من
ّ
اإلنساني ،وألحقت الضرر الكبير في
الخصائص اإلنسانية والقيمية ،لذا
وجب التصدي للفتاوى المارقة التي
تفعل ما تفعله النار في الهشيم ،فتعطي
المتعصب،
األسبقية للفكر اإللغائي
ّ
ويح ّل الوهم مكان الحقيقة ،وتختزل
كل أفهام الدين في فهم واحــد ضد
المبادئ الحضارية.
وأشــــاد مــعــالــي الــشــيــخ اب ــن بيه

أنسنة الفتوى لدى الشيخ املجدد تعني
إلغاء القطيعة بني النص والواقع املعقد
ب ــق ــرار إن ــش ــاء «مــجــلــس اإلم ـ ــارات
لإلفتاء الشرعي» في عام زايــد لما
له من دالالت إنسانية عميقة تجسد
الوفاء والتسامح واالعتدال والحكمة،
مرجعاً الفضل إلى السعي المحمود
والجهد المشهود لــدولــة اإلم ــارات
السباقة فــي تنظيم مــراكــز الفتوى
مؤكداً أن هذا المجلس ال يقف عند
هذه الغاية ،بل سيكون معلماً وملهماً
ليس فقط للعلماء المفتين في هذه
الــدولــة الــكــريــمــة ،ولــكــن لنظرائهم
وزمــائــهــم ،والــمــجــالــس والــهــيــئــات
األخــرى في العالم اإلســامــي التي
سيكون محاوراً لها ،ومشاركاً معها.
واشتملت كلمة معالي الشيخ على
مهمات ومسائل من دون إطناب مم ّل
وال إيجاز مخ ّل ،محدداً استراتيجية
اإلفــتــاء لمواجهة الــفــتــاوى المارقة
والتيارات اله ّدامة التي ته ّدد األمن
الروحي والسلم األهلي واالجتماعي
واإلقــلــيــمــي ب ــل والــــدولــــي .ورس ــم
الشيخ المجدد الخطوط العريضة
لمهمة المفتي قائ ً
ال :إ ّن المطلوب
مــن المفتي هــو معرفة الــواقــع بكل
تفاصيله ،وليس الواقع بمعنى اللحظة
الحاضرة ،ولكنه الواقع الــذي يعني
وأسس
الماضي الذي أفرز الحاضر ّ
له ،والــذي من دون تص ّوره ال يمكن
تص ّور حاضر ،هو امتداد له وحلقة

من سلسلة أحداثه وإحداثياته .غير
أ ّن ذلك لن يكون كافياً دون استشراف
تتوجه إليه تداعيات الحياة
مستقبل
ّ
وتــفــاعــات المجتمعات ،وذل ــك ما
نس ّميه بالتو ّقع.
وتتجلى أنسنة الفتوى وتبلغ مداها
حينما اعتبر معالي الشيخ أ ّن الواقع
الذي يبحث عنه الفقيه هو اإلنسان
فــرداً ومجتمعاً ،ولهذا فــإنَّ المناط
ال يتحقّق إال باإلنسان ،ومــن خالل
اإلنسان نفسه ،فهو المحقّق األ ّول
واألخ ــي ــر ،أل ّنـ ــه الــفــاعــل والــمــحــل،
بمعنى أ ّن الفتوى فعل إنساني ذو
ه ــدف ر ّبــانــي تستلزم المسؤولية
وإحــقــاق الــحــق والــرحــمــة .ويذهب
الشيخ المجدد في تحديد المهمات
إلى أهمية ّ
فك التناقض بين الواقع
ً
والفتوى موضحا «أ ّن العولمة أنتجت
واقــعـاً جــديــداً معقداً ،فــرض نفسه
عــلــى ال ـ ــدول والــمــجــتــمــع واألســــرة
والــتــعــلــيــم ،والــســيــاســة واالقــتــصــاد؛
بــصــور مــغــايــرة لــلــصــور الــتــي نزلت
فيها األحكام الجزئية .ما يعني أ ّنه
ليس أمام المفتي سوى فهم الواقع
بتركيبته ومــتــغــيــراتــه وإكــراهــاتــه،
المرتبط بتركيبة الكينونة البشرية
في سعتها وضيقها ،ورخائها وقترها،
وضــروراتــهــا وحاجاتها ،وتطوراتها
وســيــروراتــهــا .ويتعين على المفتي

ال ــح ــرص عــلــى تــطــابــق كــامــل بين
األحكام الشرعية وتفاصيل الواقع،
بحيث ال يقع إهــمــال أي عنصر له
تأثير من قريب أو بعيد في الواقع
وبين الدليل الشرعي».
كما تضمنت كلمة الشيخ المج ّدد
جواهر من المعاني السامية ودرراً
من الكالم الزالل من ينابيع اإلسالم
الصافية ،ففي كــل ركــن مــن أركــان
الكلمة منارات تهدي إلى النور والحق،
ومسارات تفضي إلى العدل واإليمان
والسلم والطمأنينة ،كلّها مبادئ تعلي
مــن قيمة اإلنــســان وتستعيد معنى
إنــســانــيــتــه وتــجــعــلــه عــنــصــر بــنــاء ال
هدم ،منفتحاً ال منغلقاً ،متسامحاً ال
متشدداً ،هنا تلعب الفتوى دوراً في
عمارة الحياة ،فبقدر ما كانت الفتوى
وسطية تتسم باالعتدال بقدر ما كان
تأثيرها صالحاً طيباً في المجتمع
واألسرة ،وقد جاء في كلمة الشيخ ابن
بيه حول مفهوم الوسطية في الفتوى:
إذا كان االعتدال محبباً لإلنسان كلّه،
فإ ّنه بالنسبة لنا نحن المسلمين وفي
دولة اإلمارات يعني الوسطية النابعة
من تعاليم اإلسالم ودعوته بالحكمة
والموعظة ،تلك الوسطية التي تق ّدم
اإلســام كما هو في قيمه وتفاعله
البناء مــع الــحــضــارات األخ ــرى في
مــا هــو إنساني مشترك عــام ،فهي
الــمــيــزان الــشــرعــي ال ــذي ال إفــراط
فيه وال تــفــريــط ،هــو نبذ المبالغة
والــمــغــاالة .مــا يعني أ ّن الوسطية
هي الميزان والموازنة والتوازن بين
الثبات والتغ ّير بين الحركة والسكون.
كذلك تضمنت كلمة الشيخ المجدد
سرداً لمرتكزات الوسطية ومعاييرها
وتــح ـ ّدث عــن مــواصــفــات ومــؤهــات
المفتي مــقـ ّدمـاً عنصر العلم ،كما
تــنــاول مــوضــوع «تصنيف القضايا
النازلة» ،مختتماً باإلشارة إلى موازين
الــفــتــوى ،وأخــيــراً نلحظ فــي مجمل
الكلمة إبــراز معالم الوسطية ،سواء
في اإلفتاء أو الخطاب الديني بشكل
عــام ودوره ــا في تحقيق االستقرار
والسلم وحفظ حياة الناس.
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زايد شيخ األنسنة ورائد
التعايش السعيد
هل يمكن اختزال ثقافة األنسنة؛ بكل مفاهيمها المعاصرة تحت عنوان :التعايش السعيد؟ ربما يكون األمر
كذلك؛ ألنّ السعادة هي شرط الوجود اإلنساني؛ باعتبارها تختزل مجمل طموحات وتطلعات اإلنسان ،وتتوج كلّ
صراعاته ومنافحاته في هذه الحياة .فنحن نشتغل في هذا العالم لنحصل السعادة حيثما توجهنا ،وذلك بجلب
المنافع واتقاء المضار ،كما يقول ابن عاشور في كتاب «أليس الصبح بقريب» .ما يعني أنّ البحث عن السعادة
ليس مجرد فكرة ،أو أمنية ،أو طموح ،وإنّما هو نظام للجسد والروح والوعي ،يضعه اإلنسان لنفسه باختياره،
ويمارسه بتلقائية؛ بل بأريحية منقطعة النظير؛ ألنّ تحققها شرط لتحققه بالمعنى اإلنساني.

التي يتوارثها العرب في الصحراء جي ً
ال
بــهــذا المعنى نــظــن أ ّن الــمــغــفــور له
بعد جيل .وهــي فلسفة تقتضي الكد
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب
كل
جسد بوعيه الفطري ّ
الشيخ زايد
ّ
والجد في اكتساب المعالي .وعمود هذه
جسد بوعيه الفطري وسلوكه
اهلل ثراه) ّ
قيم األنسنة وق ّدم أفضل منوذج
الفلسفة اإلباء وعزة النفس؛ أل ّن األبي
العفوي كـ ّل قيم األنسنة ،وق ـ ّدم أفضل
للتعايش
حضاري
يأبى المذلة أو المهانة لغيره؛ بمقدار ما
نموذج حضاري للتعايش السعيد؛ ليس
يأباها لنفسه .فعزّة النفس هي المرادف
من خالل ممارساته الشخصية فحسب،
للكرامة ،التي تعتبر مع شقيقاتها الحرية
وإنما أيضاً من خالل بناء الدولة؛ على
األعامل
محاسن
بيئته
من
نهل
زايد
والعدالة والمواطنة المتكافئة في الثقافة
قاعدة قبول اآلخر المختلف ،والتفاعل
المعاصرة من أهم مقومات األنسنة.
معه بإيجابية خالقة؛ بل التكامل معه
واكتسب من الصحراء فلسفة مكارم
والــمــؤكــد أكثر وأكــثــر أ ّن زايــد وعى
بــنــديــة مــتــكــافــئــة .ومــعــلــوم أ ّن األنسنة
األخالق
التاريخ وفهم الموروث الثقافي العربي
المعيشة تتشكل وتتقوى وتغتني بفعل
ّ
واإلسـ ــامـ ــي؛ بــك ـل صـ ــوره الــمــعــنــويــة،
االســتــمــاع والــنــقــاش الــضــروريــيــن بين
وتجلياته األخالقية والدينية السامية.
المختلفين؛ إ ّنــه نقاش مشروط بجودة
بنى الدولة عىل مقومات األنسنة
ً
ً
ً
ولذلك بدا حليما ،حكيما ،رحيما ،وفوق
االستماع ،االستماع الذي يغير الموضوع
اإلنساني؛ بل والكائن اإلنساني .وكلما وقاعدة قبول اآلخر املختلف والتفاعل
ذلــك صــار عليماً؛ بل بصيراً بمقتضى
معه بإيجابية خالقة
الــحــال واألح ـ ــوال ،فــأعــد لــكـ ّل مسألة
تق ّدم النقاش بين المختلفين ،تنبثق عنه
عدتها ،وهيأ لك ّل الــظــروف أسبابها،
تساؤالت جديدة ،تُ َمكِ ن المتناقشين من
فحدب على الضعيف حتى يشت ّد عوده،
المضي قدماً في ُسبُل التعاون في ك ّل
وأخذ على يد القوي بالحقّ  ،ولم تأخذه باهلل لومة الئم ،فبنى الدولة على الكرامة
وجوه الحياة.
ولكن السؤال الذي يحير العقول ويفتن المخيالت في آن ،هو :من أين جاء والحرية والعدالة والمواطنة المتكافئة ،أي مقومات األنسنة التي ذكرناها آنفا؛ً
زايد بكل هذه الخبرات والمدركات والمعارف ،وهو البدوي الذي ما ارتاد من دون فلسفة أو تنظير .ش ّيدها بالمكرمات واألعمال الصالحات واألمثوالت
المدارس النظامية ،ولم يدخل المعاهد أو الكليات وال ارتاد الجامعات ،كما الخالدات؛ حتى صارت اإلمارات العربية المتحدة مضرب األمثال في األمن
هو حال جيله في هذه المنطقة الصحراوية المنسية في الذاكرة العربية واألمان وأناشيد السالم وحكايات األخوة والوئام .فالشيخ زايد هو بحقّ  ،شيخ
األنسنة وفارسها المحجل ،وهو رائد التعايش السعيد ،بأزهى ُحلله وأبهى
والعالمية؛ حتى ما قبل النفط؟
ال ريب أ ّن الناظم األساس في ثقافة زايد ،أو المورد الرئيس الذي نهل منه صوره المعاصرة على مستوى العالم.
املحرر
زايد ،هو ،بيئته المعجونة بمحاسن األعمال ،المطرزة بفلسفة مكارم األخالق،
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الم َك َّون َُة عن الماضي ،حسب تصور
التاريخ هو المعرفة العلمية ُ
هنري إريني مارو (.)henri-irenee marou
ومن ال يدرك حقائق التاريخ ومكوناته العلمية ليس بعاقل ،وربما
وس َب َر مجاهله وكشف خفاياه،
ألم به َ
يكون من الجاهلين .أما من َّ
أضاف لعمره أعماراً ،بالمعنى اإلنساني الفاعل في الوجود .كما
يقول الشاعر العربي:
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وال ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدره
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن درى أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــه
أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ًا إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره

حصيلته املعرفية يف التاريخ أثرت مواقفه اإلنسانية

زايد حاذق بدقائق التاريخ وحقائقه الجوهرية
على المستويين الفلسفي والمعرفي
محمد وردي

ش ّدد بإرصار عىل أهمية الوعي
بالتاريخ باعتباره الوعاء الحاضن ملوروث
بكل املعاين املادية
اآلباء واألجداد ّ
واملعنوية
دعا إىل التسلح بالعلم لإلضاءة عىل
بكل مستوياته
تاريخنا وموروثنا الثقايف ّ

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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المؤكد أ ّن المغفور له الشيخ زايد
ابن سلطان آل نهيان َ
(ط َّي ّب اهلل ثراه)
كان عارفاً ،بل حاذقاً بدقائق التاريخ
وحقائقه الجوهرية على المستويين
الفلسفي والمعرفي؛ بك ّل المفاهيم
والسيوسيولوجية
األنثروبولوجية
المعاصرة ،كما لــو أ ّنــه رحمة اهلل
عليه كان ينتمي إلى جيلها؛ بالمعنى
التأصيلي .ذلك أل ّن معرفته بالتاريخ
تكاد تكون شاملة؛ بكل المقاييس أو
المفاهيم العلمية الحديثة؛ رغم ما
يبدو عليه إرثه الثقافي – أقواله -
من البساطة في التعبير والتصوير،
إال أنها مقوالت معقوالت كما تقول
العرب ،أي مقوالت وافية وشافية،
كــونــهــا تــحــيــط بــدالالتــهــا العميقة

مــخــتــلــف أب ــع ــاد الــمــعــنــى عــلــى كل
المستويات المعرفية الكامنة؛ بعلوم
الــتــاريــخ ودراس ــات ــه ،الــتــي ق ــام بها
الفالسفة وعلماء االجتماع واإلناسة
في الماضي والحاضر.
يقول الدكتور منير طه يوسف في
كتابه «الكشف عن األبجدية األولى
لتاريخ اإلمــــارات» إ ّن الشيخ زايــد
كان يكرر على مسامعهم مقولته «إن
الدول التي ال ماضي لها ال مستقبل
لها» .يريد الشيخ زايد أن يقول :إن
معرفة الذات أو «األنا» تحدد مكانتك
وقــيــمــتــك قــبــالــة اآلخ ـ ــر ،فــال ـ ُهــويــة
الــثــقــافــيــة هــي وع ــي بــالــتــمــايــز في
الدرجة األولى .ويمكن القول بمعنى
آخر ،إن الشيخ زايد يريد أن يقول:

إ ّن الذي ال يستطيع أن يعرف نفسه،
لن يكون بمقدوره معرفة اآلخرين.
وينسحب األمــر عينه على األمــم أو
المجتمعات ،فاألمة التي ال تعرف
خصوصياتها الثقافية ،ال تستطيع
أن تحجز لنفسها مكانة سامية تحت
الشمس؛ أل ّنها ال تستطيع أن تتواصل
أو تــتــفــاهــم مــع اآلخــــر ،ول ــن يكون
بمقدورها التفاعل معه بإيجابية ندية
فاعلة ،وبالتالي لــن تضيف لــه من
روافدها ما يزيده أنسنة .وهو األمر
الوحيد ،الــذي يجعل من حضورها
في اآلخــر حــضــوراً الزمـ ـاً ،وال غنى
عنه .وهكذا كانت تتواصل العملية
الحضارية في سيرة اإلنسان .وهكذا
كانت تتكامل اإلنسانية في مساعيها
منذ فجر التاريخ؛ من أجل السالم
وال ــوئ ــام والــمــزيــد مــن انــتــصــارات
األنسنة والحداثة؛ لتحقيق السعادة،
وه ـ ــي الـ ــهـ ــدف األسـ ــمـ ــى لــلــجــنــس
البشري.
يحرص زايد اإلنسان على تقديم
حصيلته المعرفية في التاريخ بأكثر
الــصــور تــواضــع ـاً وفــهــم ـاً وإحــاطــة

بــالــهــدف فــي آن واحـ ــد ،مــن خــال
الكشف عن القنوات التي يستقي منها
خالصاته المعرفية ،فيقول رحمة اهلل
عليه« :أفضل قراءة الشعر والتاريخ
ِ
والسيَ ْر؛ ألنني اطلع
وأخبار القبائل
من خاللها على تجارب الناس ،الذين
كان لهم دور بارز في خدمة اإلنسانية
وإدارة شؤونها عبرالعصور» .ما يعني
أ ّن المغفور له الشيخ زايد قارئ نهم
للتاريخ العربي قبل اإلســام وبعده
– على أقــل تقدير -باإلضافة إلى
الكثير من التاريخ اإلنساني عموماً؛
بــهــدف االط ــاع على أخــبــار الناس
وس َي َر ُهم وتجاربهم .وهــذه المعرفة
بــأحــوال الــنــاس هــي – بمعنى من
المعاني -فحوى وخالصة الدراسات
األنــثــروبــولــوجــيــة والسوسيولوجية
الحديثة .األمر الذي يؤكد أ ّن مدارك
الشيخ زاي ــد المعرفية قائمة على
أصالة ُهويته الثقافية ،التي استقاها
من التاريخ العربي واالسالمي ،وليس
من الجامعات الحديثة ،ويعبر عن
تلك الحقيقة بالكثير مــن أقــوالــه
وتــصــرفــاتــه ومــواقــفــه فــي مختلف

المجاالت اإلنسانية.
يلخص الشيخ زايد مفهوم الفصل
بين الجاهل والــعــاقــل كما ورد في
الثقافة العربية قبل اإلسالم وبعده؛
بقول بليغ وجامع« :إ ّن الجاهل هو
ال ــذي يعتقد أ ّن ــه تعلم واكــتــمــل في
علمه ،أما العاقل ،فهو الذي ال يشبع
مــن الــعــلــم ،إذ إنــنــا نمضي حياتنا
كلها نتعلم» .وهــي مقولة ال تبتعد
كثيرا ُ عن مقولتي حكيم العرب قبل
اإلسالم صيفي ابن رياح« :ويل لِعالم
أمِ ن من جهله» .فقول ابن رياح :وي ٌل
لعالم ،يتجاوز منتهى التحذير ،إلى
تهديد العالِم ،الذي يظن بنفسه ،أنها
حازت العلم كله ،ألنه يدرك ُم َسبَقاً،
أ ّن العلم ال نهاية لــه ،حيث يقول
أيــضـاً« :الـبَــطـ ُر عند الــرخــاء ُحمق،
وفي طلب المعالي يكون العِ ز» .أي
أ ّن التراخي والغرور أو التشاوف من
صفات الحمقى والمغفلين ،وليست
من صفات العلماء ،الذين يدركون
بعلمهم ،أ ّن العلم بحر ال قــرار له.
وتأكد هذا المعنى بعد اإلســام في
القرآن الكريم بقوله تعالى﴿ :وفوق

ك ّل ذي علم عليم﴾ (سورة يوسف -
اآلية .)76
وهــكــذا كــان الشيخ زايـــد ،ســواء
بثقافته أو بمكانته ،حيث لم تأخذه
«ط ــف ــرة الــنــفــط» الــتــي جـ ــادت بها
الــرمــال الحارقة بــغــزارة في عهده،
إلــى متاهات التعالي أو االنغماس
برتعة العيش الكريم ،وإنما فاض من
وحي قراءته الواعية للتاريخ ،بدعوة
حازمة عارمة ،تنطوي على قدر كبير
من األوج ــاع ،التي تصيب بصدقها
وعفويتها الــروح والعقل بالصميم،
فيقول« :لقد آن لنا أن نستعيد عزتنا
ومجدنا ،ولن يكون ذلك بالمال وحده.
وما لم يقترن المال بعلم يخطط له
وعقول مستنيرة ترشده ،فإ ّن مصير
المال إلى اإلقالل والضياع».
وال يتر ّدد رحمة اهلل عليه بتوصيف
مكانة ك ّل من يتجاوز أو يهمل بوعيه
وإدراكاته المعرفية معطيات التاريخ
وإشــراقــاتــه الـ ُمــلــهِ ـ َمــةِ  ،فيقول بثقة
ال ــع ــارف أو الــخــبــيــر المتمكن من
أدواتــه المعرفية« :إ ّن الذي ال يفكر
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في ماضيه واحــد من اثنين ،إما أن
يكون هــذا الماضي ع ــاراً ،أو يكون
إنــســانـاً جــاه ـ ً
ا ،فــاإلنــســان الــذي ال
يفخر بماضيه الناصع ال تكون عنده
مقاييس وال ب ّد أن يتعلم».
يفصل الشيخ زايد باألمر من دون
أدنــى لَبْ ّس  -كونه يخاطب األجيال
الشابة عموماً ،-مؤكداً أ ّن تاريخهم
أو تاريخنا العربي هو ناصع بالدرجة
األولــى ،وهو ُملهِ ٌم بالدرجة الثانية،
أل ّنــه يق ّرر أ ّن الجاهل بالتاريخ «ال
تــكــون عــنــده مــقــايــيــس» يقيس بها
األمـــــور ،وهـــي بــالــتــأكــيــد مقاييس
للحاضر الذي نعيش به ،وفي الوقت
عينه هي مقاييس للمستقبل الذي
ينتظرنا ،أو كما يقول حكيم الصين
كــونــفــشــيــوس «م ــن أراد المستقبل
فليعرف الــمــاضــي» .ويختتم زايــد
مقولته بعزم وحــزم وحــســم ،يجعل
منها ضرورة ُمل َِّح ٍة ال تقبل التأجيل أو
التراخي ،حينما يجزم بأمر الجاهل
بالتاريخ فيقول «وال ب ّد أن يتعلم» ،أي
ال مناص للجاهل له من التعليم إن
أراد الخالص ،الــذي هو بالضرورة
هدف ك ّل عاقل.
ّ
ينفك الشيخ زايــد رحمة اهلل
ال
عليه يكرر بإلحاح ،ويش ّدد بإصرار
على أهمية الوعي بالتاريخ ،باعتباره
ال ــوع ــاء الــحــاضــن ل ــم ــوروث اآلب ــاء
واألجـ ـ ــداد بــك ـ ّل الــمــعــانــي الــمــاديــة
والمعنوية ،وأيــضـاً باعتباره إحــدى
المنارات المرشدة في ظالم الحاضر
إلــى دروب المستقبل ،حسب أكثر
الـــرؤى النقدية الــحــديــثــة ،فيقول:
«إ ّن اإللــمــام بــالــتــراث ينير األفــكــار
ويــنــيــر طــريــق الــحــيــاة»؛ أل ّنـــه طــوق
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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النجاة والخالص من ربقة التخلف
والجهل؛ كــون الــمــوروث التاريخي،
وفق المفاهيم الحديثة ،يش ّكل أه ّم
مــكــونــات ال ـ ُهــويــة الثقافية لــأ ّمــة؛
باعتباره من أه ّم عالمات أصالتها،
وهي بالضرورة أصالة فاعلة بالمعنى
اإلنــســانــي  -فــي الحالة العربية -
كونها تختزل مخزوناً ثقافياً قــادراً
على مقابلة اآلخــر بندية إيجابية،
وخصوصاً في معياريتها التاريخية؛
ببعدها األخــاقــي والــديــنــي ،التي
تكتسب بعض قيمها منذ مــا قبل
اإلســام  -مثل قيم اإلجــارة والجود
والوفاء بالعهود والمواثيق ومحاربة
الــجــوع وحــريــة التنقل ،-وهــي قيم
تكتسب مشروعيتها اإلنسانية في
الوقت الراهن من خــال تشريعات
ومواثيق األمــم المتحدة ومنظماتها
الفرعية ،متمثلة بمنظمات «حقوق
اإلنسان» و»الفاو» و»األنروا» وغيرها.
ما يجعل الشيخ زايد يقطع بضرورة
ديمومتها ،فيقول« :ال ب ّد من الحفاظ
عــلــى تــراثــنــا الــقــديــم أل ّنـ ــه األص ــل
والجذور وعلينا أن نتمسك بأصولنا
وجــذورنــا العميقة» ،كونها ناصعة
وغنية بمضامينها اإلنسانية ،على ك ّل
المستويات األخالقية والدينية من
جهة .ومن جهة أخرى كون الموروث

التاريخي يم ّثل كينونتنا وسيرورتنا
وصيرورتنا الذاتية الفاعلة بالمعنى
الحضاري في هذا الوجود.
يالحظ الشيخ زايــد بعين نقد ّية
«أ ّن العلم والتاريخ يسيران جنباً إلى
جنب ،فبالعلم يستطيع اإلنــســان أن
يسيطر على تاريخه ويحفظه لألجيال
ليطلعوا عليه ويــعــرفــوا مــا ق ــام به
األجداد واآلبــاء» ،وهي دعوة مفتوحة
للتسلح بالعلم لإلضاءة على تاريخنا
وموروثنا الثقافي بك ّل مستوياته دون
تمييز أو شطب أو إلغاء ،ومن ضمنه
الموروث الشعبي ،فيقول« :لقد ترك
لنا األســاف من أجدادنا الكثير من
التراث الشعبي الذي يحقّ لنا أن نفخر
به ونحافظ عليه ونطوره ليبقى ذخراً
لهذا الوطن ولألجيال القادمة  ».؛ألن
الشيخ زايد يعي أن مداميك الحضارة
اإلنــســانــيــة ه ــي ت ــراك ــم للمنجزات
الــبــشــريــة عــلــى مـــ ّر ال ــت ــاري ــخ ،وأ ّن
الحضارة العربية واإلسالمية هي جزء
أصيل منها ،ويمكن أن تكون فاعلة
في المقبل من األيــام على المستوى
اإلنساني؛ إذا ما جرت عملية محاكاة
تاريخنا بعقل علمي نــقــدي ُمـلّــهِ ـ ٍـم،
يؤسس ل ُهوية ثقافية جديدة تستمد
إنسانيتها مــن مــوروثــنــا الحضاري.
لذلك نرى زايد اإلنسان يؤكد مج ّدداً

على «أ ّن اإللمام بهذه الحقائق ال يتم
إال عبر قراءة واستيعاب تاريخ آبائنا
وأجــدادنــا على أرض الــوطــن» ،وأ ّن
«إمكانيات» االطالع متوفرة اآلن لك ّل
راغب من الشباب.
إذن كــان المغفور له الشيخ زايد
(طــيــب اهلل ثـ ــراه) ي ــدرك بالفطرة
أ ّن التاريخ هو الحاضن للمكونات
المعرفية اإلنسانية فــي الماضي،
وبهذا المعنى ،هو يدرك أ ّن التاريخ
ألي أمة ،يمثل
أو الموروث الثقافي ّ
بوابتها األكثر رحابة إلى المستقبل؛
بك ّل المعاني الفلسفية واإلنثربولوجية
والسوسيولوجية ،ويدرك في الوقت
عينه أ ّن التاريخ العربي مازال يكتسب
حيويته وشرعيته اإلنسانية بالمعنيين
األخــاقــي والــديــنــي مــن منظومته
القيمية ،كونه صيرورة ثقافية أل ّمة
«مكارم األخالق» ومحاسن األعمال،
التي أبدعتها عبقرية الصحراء الفذة
في شبه الجزيرة العربية وطرزتها
بالعلم والمعالي.
ونعتقد أ ّن سيرة «مكارم األخالق»
أو محاسن األعمال العربية ،ستبقى
بوحي وإلــهــام ثقافة «زاي ــد» خالدة
بعمق فلسفتها اإلنسانية على م ّر
الدهور وك ّر العصور ،إلى أن يرث اهلل
األرض وما عليها.

مقاربة فلسفة الحكم واإلدارة؛ لدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب اهلل ثراه) ،تقتضي
القراءة العميقة في ثقافة زايد اإلنسان؛ سواء على مستوى ما أحب أن أسميه «المنهجية العربية المتحدة»،
التي حددت توجهاته في تأسيس دولة اإلمارات ،أو على مستوى مفاهيم الديمقراطية والعدالة االجتماعية
والثقافة والعلم التي عمل بها زايد بإيمان راسخ.

من دونها ال تستقيم الدميقراطية

العدالة ..أساس فلسفة زايد في الحكم
ذهب زايد إىل البناء والتأسيس والتنمية
بينام انشغلت الدول العربية بالشعارات
السياسية الرنانة من غري فعل

القراءة التاريخية في فلسفة زايد
بشأن الحكم تنقسم الى مرحلتين.
األولـــــــى ،هـــي مــرحــلــة الــتــأســيــس
والتنظيم التي شملت إنشاء الوزارات
وال ــم ــؤس ــس ــات الــمــدنــيــة األهــلــيــة
والوطنية ،وتنظيم الشؤون العسكرية
واالستراتيجية ،واعتماد السياسات
العامة للنهوض بالدولة ،ووضع اإلطار
القانوني لها من خالل تشكيل السلطة
التنفيذية والــســلــطــات الــمــســانــدة؛
التشريعية والقضائية.
أما المرحلة الثانية ،فهي مرحلة
إدارة ال ــدول ــة ،وه ــي الــفــتــرة التي
أعقبت قيام االتحاد في العام 1971
واســتــكــمــال أطــرهــا القانونية على
المستوى الداخلي ،وعلى المستوى
العالمي؛ بدخولها عضواً في األمم
المتحدة والجامعة العربية وبقية
المنظمات العالمية ،حيث اعتمد
المغفور له منهجاً فريداً في تنظيم
العالقة بين الحكومة والمواطنين.
وبين الدولة الجديدة والدول اإلقليمية
المجاورة ،وبقية دول العالم .معتمداً
في ذلك على منظومة كبيرة من القيم
اإلنــســانــيــة ،المستم ّدة مــن سماحة
الــديــن اإلســامــي ،ومــن تــراث أبناء
الجزيرة العربية وعاداتهم وأصالة
تاريخهم الثقافي واالجتماعي.

العدالة والدميقراطية

عادل خزام

نقف هنا عند مفهوم الديمقراطية
الذي تحدث عنها زايد في أكثر من
مناسبة ،ومنها مقولته الشهيرة:

الديمقراطية فــي اإلمـ ــارات ليست
شـــعـــارات أو م ــج ــرد ن ــص ــوص في
الدستور ،إنها واقع عملي على مستوى
السلطة العليا ،والمستوى الشعبي.
لشرح مفهوم الديمقراطية لدى
زايد ،ينبغي العودة إلى مقوالت أخرى
قالها في فلسفة الحكم ،منها إيمانه
بمبدأ الشورى؛ كأساس أع ّم وأشمل
يفسر حديثه
للديمقراطية ،وهذا ما ّ
عنها بأنها واقــع عملي على مستوى
السلطة والشعب.
حقيقة األمر ،أ ّن اإلمارات اعتمدت
مبدأ الشورى بين الحاكم والشعب قبل
قيامها كدولة .وكانت عادات التشاور
في شؤون القبيلة والناس والمجتمع،
تت ّم وفق منظومة متكاملة من العادات
والتقاليد التي ال يمكن القفز عليها أو
تغافلها ،لكن زايد استطاع أن يط ّبق
هذه المفاهيم على الدولة بذكاء نادر.
ولــذلــك كــان التح ّول نحو التحديث
يت ّم تدريجياً ،مع األخذ في االعتبار
ببداوة المجتمع القبلي ،وما يحمله
من نمط عيش يمت ّد بوتيرة متشابهة
لمئات السنين؛ حتى أنه قال يوماً :ال
أرغب في نقل البدو إلى المدينة ،بل
سأنقل المدينة إلى البدو.
لذلك ظلت اإلمارات محافظة على
مرتكزاتها التاريخية وهويتها وعاداتها
األصيلة في صميم العمران الحديث
والمدن الزاهية؛ بأبراجها وناطحات
السحاب فيها .وامت ّد هذا األثر إلى
األجــيــال الجديدة ،التي لم تستطع
المدنية أن تفصل بينها وبين ماضيها؛
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مل يسمح زايد
للمدنية الحديثة
أن تحدث قطيعة
معرفية بني اآلباء
واألبناء
زايد بوعيه العميق
مل يوقف الزحف
العلمي والعمراين
ومل يتقوقع بحجة
املحافظة واألصالة
فكر زايد الوسطي
ن اإلمارات
م ّك َ
من الربوز كوطن
متسامح ال مكان فيه
إىل الغلو الفكري
والتعصب الديني
ّ
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بالمعنى المعرفي .ك ّل ذلك عزّز من
ترابط األجيال ،وبالتالي العائلة ككيان
تقوم عليه الدولة .وحتّى اليوم ،تبدو
مظاهر الفخر بتراث الماضي من
مميزات أبناء اإلمارات.

الشورى هي األصل

كان رحمه اهلل يتحدث دائماً عن
الشورى كشكل سابق للديمقراطية.
يــقــول زايـــــد :الــبــعــض يــظ ـ ّنــون أ ّن
هـــذا الــمــجــتــمــع ل ــم يــعــرف الــنــظــام
الديمقراطي من قبل ،وهذا خطأ أل ّن
اآلباء واألجداد عرفوا الشورى وآمنوا
بها قبلنا.
لــقــد آم ــن رحــمــه اهلل بــالــشــورى
كمبدأ شامل ،نواته الصغيرة األسرة
اإلماراتية ،حيث ينبغي ألفراد البيت
الواحد التشاور في شؤونهم واحترام
رأي الصغير والكبير .وهناك الكثير
من األحاديث والمقوالت التي وجهها
ـرب األســرة واألم واألبناء
لألسرة ولـ ّ
في هذا الخصوص .أ ّما على الجانب
األكــبــر ،فــإ ّن مجالس الــشــورى ظلت
منتشرة فــي اإلمــــارات وظــل يؤخذ
بها وبرأيها بين القبائل ،وكذلك على
مستوى أجهزة الدولة االتحادية .حيث

كان المجلس األعلى التحاد اإلمارات
السبع يعتمد مبدأ التشاور في جميع
القضايا االستراتيجية .واكتمل نصاب
الشورى بتأسيس المجلس الوطني
االتحادي (البرلمان) الذي عقد أولى
جلساته في الثاني من ديسمبر .1972
وقد حرص زايد على حضور وافتتاح
ورعاية جلساته دائماً .كما آمن زايد
بأ ّن الديمقراطية لن تتحقق إال بوجود
العدالة أوالً ،ونجد هذا واضحاً في
هذه المقولة :إ ّن تحقيق العدالة هو
الطريق إلى الديمقراطية ،وأي إنقاص
من العدالة هو ض ّد الديمقراطية .أي
أ ّن الديمقراطية تصبح مجرد خواء
فارغ إذا انتفت العدالة االجتماعية.
م ـ ـ ــن خـــــــــال هـــــــــذه الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة
العميقة لمعنى الــعــدالــة والــشــورى
والديمقراطية ،ذهب زايد إلى العمل
والبناء والتأسيس والتنمية .وبينما
كانت الكثير من الدول ترفع الشعارات
السياسية الرنانة من غير أن يتبعها
فعل ،كان زايــد ينادي ببناء اإلنسان
اإلماراتي المتسلّح بالعلم والمعرفة،
مؤكداً أ ّن «عملنا يرتكز على تطوير
قوانا البشرية واالهتمام بالخدمات
االجتماعية في التعليم والصحة».

وه ــذا السعي الـ ــدؤوب لبناء الفرد
نابع مــن قيمة عليا فــي فكر زايــد،
وهــي أ ّن ال ــدول ال تبنى باإلسمنت
والــعــمــارات والــثــروات ،فهذه أشياء
زائــلــة ،وإ ّنــمــا األم ــم ترتقي وتصعد
بوجود الرجال .وله رحمه اهلل الكثير
من األقــوال المتلفزة التي يع ّبر فيها
عن هــذه الــرؤيــة .يقول زايــد :حجم
الدول ال يقاس بالثروة والمال ،وأكبر
استثمار للمال استثماره فــي خلق
األجيال المتعلمة والمثقّفة .ويحسب
لزايد عمله العظيم في نشر التعليم
بين البنين والبنات في مجتمع يعتبر
محافظاً ،لكنه رحمه اهلل ،كان يتو ّلى
بنفسه حثّ اآلباء على إرسال أبنائهم
وبناتهم إلــى الــمــدارس والجامعات؛
حتى قضى على األمية بنسب عالية
جــداً وفــي وقــت يعتبر قياسياً .كما
أدرجت المادة  17في دستور اإلمارات
التي تقول بأ ّن التعليم عامل أساسي
لــتــقـ ّدم المجتمع ،وهــو إلــزامــي في
مرحلته االبتدائية ومجاني في ك ّل
مراحله داخل االتحاد.

مبدأ التعايش

شــغــل م ــوض ــوع الــتــحــديــث فكر

ووجدان الشيخ زايد .فالدولة الناشئة
حديثاً يمكن أن تنجرف بسرعة أمام
هجمة الحداثة واالنفتاح؛ بما يه ّدد
عمقها التاريخي والثقافي .فنحن
ماض زاخر بالقيم والتقاليد
هنا أمام ٍ
الضاربة بجذورها عميقاً في التاريخ،
ومن ناحية ثانية ،نسعى إلى الدخول
في التنافس الحضاري والتسابق بين
األمــم .لكن زايــد ،بوعيه العميق ،لم
يوقف الزحف العلمي والتكنولوجي
والــعــمــرانــي ،ولــم يــذهــب أيــض ـاً إلى
التقوقع الفكري واالنكماش بحجة
المحافظة واألصالة؛ بل على العكس،
ذهب إلى ترسيخ قيم اآلباء واألجداد
فــي نفوس األجــيــال الــجــديــدة .وفي
الــوقــت نفسه سمح لــتــيــارات الفكر
الجديد والحداثة أن يكون لها موطئ
ق ــدم فــي أرض اإلمــــــارات؛ بــداللــة
أ ّنــه افتتح بنفسه أول دورة لمعرض
أبوظبي للكتاب في العام  .1981وهذه
الوسطية في الفكر هي التي م ّكنت
اإلمارات من البروز كوطن متسامح ال
والتعصب
مكان فيه إلى الغلو الفكري
ّ
الــديــنــي .وكـ ــان ه ــذا الــتــســامــح هو
األساس والهواء الذي سمح لإلمارات
بــأن تصبح واحــة للتعايش والتنفس

الحر للمقيمين على أرضــهــا؛ مهما
اختلفت انتماءاتهم الفكرية والدينية.
كما تقوم فكرة التعايش على مبدأ
آخر هو تشجيع لغة الحوار والتفاهم
وال ــت ــع ــاون بــيــن األمــــم المختلفة.
ولذلك نجد زايد في جميع القضايا
السياسية يفضل ويعتمد لغة الحوار؛
كطريق لح ّل الخالفات بين الدول.
يقول زايد :علينا التمسك بأصولنا
ماض،
وجذورنا العميقة .ومن ليس له ٍ
ليس له حاضر وال مستقبل .إن هذه
الدعوة ال تعني الركون إلى الماضي
واالنغالق؛ أل ّنه رحمه اهلل ،وفي مواقع
أخرى كثيرة ،كان يحثّ على االنفتاح
على العلوم والثقافات وبناء الجسور
الحضارية مع األمم األخــرى .بل إن
منهجه السياسي كان شديد الوضوح
في منطلقاته التي تقوم على الوحدة
والتعاون.
بدأ الشيخ زايــد حياته السياسية
حاكماً إلمارة أبوظبي في العام ،1966
ثــم رئــيــس ـاً التــحــاد دولـــة اإلمـ ــارات
العربية المتحدة ،وهو صاحب فكرة
إنشاء مجلس التعاون الخليجي ،وكان
رحمه اهلل أكثر من ر ّمم الصدوع التي
كانت تطرأ في جدار الجامعة العربية؛

كــإطــار للعمل الــقــومــي المشترك،
أبــرزهــا إعـ ــادة مــصــر إل ــى أحــضــان
الجامعة العربية .وهي كلّها عالمات
المحب والمخلص
مضيئة في نهجه
ّ
لخير اإلنسانية كلها.

الوجه املرشق

يــرى ابــن خلدون أ ّن إدارة الحكم
وفقاً للقوانين السياسية والدينية،
أي الحكم بــشــرع اهلل ،هــي األكثر
نفعاً؛ كونها تحرص على تسيير أمور
الناس الدنيوية واألخــرويــة ،وتحقّق
لهم سعادتهم فــي الدنيا واآلخ ــرة.
وهو المنهاج الــذي ارتكز عليه زايد
تنص المادة
في نشأة الدولة ،حيث ّ
السابعة من دستور اإلمارات على أ ّن
اإلسالم هو الدين الرسمي لالتحاد،
والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي
للتشريع فــيــه .لكنه هــنــا اإلس ــام
الصحيح الذي يقوم على مبادئ العدل
والمساواة واحترام اإلنسان واحترام
اآلخـــر ونــبــذ الــتــطــرف والعنصرية
والكراهية .وقد أخذ زايد من اإلسالم
القيم السامية والنبيلة ومنها التراحم
وإغــاثــة المحتاج والمنكوب .لذلك
كانت دولة اإلمارات سباقة دائماً إلى

م ـ ّد يد الخير والمساعدة للقاصي
والــدانــي مــن غير تفرقة أو انحياز
على أساس الدين وحده .وبسبب هذا
السياسة التي بدأت منذ انضمام دولة
االتحاد لألمم المتحدة في التاسع
من ديسمبر  ،1971أصبحت اإلمارات
اليوم ترتبط باتفاقات تعاون مع أكثر
من  28منظمة دولية من منظمات
هيئة األمـــم الــمــتــحــدة ،فــض ـ ً
ا عن
عضويتها في المنظمات المتخصصة
التابعة لــأمــم الــمــتــحــدة ،كمنظمة
الصحة العالمية ،ومنظمة العمل
الدولية ،ومنظمة األغذية والزراعة
(ال ــف ــاو) ،ومنظمة التربية والعلوم
والثقافة (اليونيسكو) ،ومنظمة األمم
المتحدة للطفولة (اليونيسف).
حسب أفالطون ،فإ ّن الديمقراطية
مفسدة للقيم والــرأي السليم ،فيما
يرى آخرون أنها نموذج الحكم الوحيد
المثالي اليوم .ومــا قــام به زايــد في
فلسفته للحكم ،أ ّنــه لــم يذهب إلى
استنساخ نــمــاذج غربية أو عربية
ومحاولة تطبيقها .فهذا األمــر غير
جائز وغير ممكن تاريخياً .لذلك
ك ــان رحــمــه اهلل يباشر بنفسه في
ابــتــداع السبل المثلى للتعامل مع
معطيات الواقع في وطنه؛ من غير
إغفال للتاريخ ،ومــن غير خــوف من
المستقبل .والــثــمــرة الــتــي خرجنا
بها مــن هــذه الفلسفة كــانــت كبيرة
جــداً ،حيث تح ّولت هذه الدولة إلى
أنموذج نــادر لفكرة الوحدة العربية
واإلسالمية .كما نجحت في البروز
عالمياً باعتبارها مثاالً للدولة العربية
المسلمة الحديثة؛ بشكلها الحضاري
األنيق والمشرق .ومــن يقرأ حاضر
اإلمــــارات الــيــوم ،يــر وجــه زاي ــد في
جميع أركانها وزواياها .في ضحكات
الصغار ،وفــي دعــاء األمــهــات ،وفي
عزيمة الرجال .وسيظل زايد يسكن
وج ــدان هــذه األرض لــقــرون طويلة
قادمة.
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الشيخ زايد ،طيب اهلل ثراه ،يزداد حضوره في الوجدان يوم ًا بعد آخر،
بهاء وعمق ًا في قلوب اإلماراتيين وأهل الخليج
وتزداد ذكراه العطرة ً
ومنطقة الجزيرة العربية كلها ،بل ليس هؤالء فقط من سكنت محبته
في قلوبهم ،وإنما غيرهم من أمة العرب وشعوب العالم يحتفظون له
بذكريات جليلة.

زايد الرائد يف صناعة اإلنسان الصالح

مبادرات زايد اإلنسانية معيار حقيقي
للقيادة الناجحة والزعامة الصالحة
الواقع العريب الراهن يستدعي قائدا ً مثل
زايد بصفاته األخالقية وخصاله اإلنسانية

قىض عمره كله من أجل قيمتني ساميتني..
قيمة اإلنسان وقيمة العمل

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

66

محمد حسن الحريب

إ ّن الــواقــع العربي الــراهــن؛ بكل
م ــا فــيــه م ــن ف ــوض ــى واض ــط ــراب
وحيرة وأحزان وآالم ،يدفع الشعب
اإلمــاراتــي والخليجي ومــعــه أهلنا
ال ــع ــرب ت ــح ــدي ــداً ،عــلــى اخــتــاف
مــنــابــتــهــم وأص ــول ــه ــم وبــلــدانــهــم..
يدفعهم ه ــذا الــواقــع إل ــى التطلع
إلــى رجــل مثل زايــد ،يتم ّثَل صفاته
الحميدة وميزاته القيادية وفطنته
وحكمته ،وإلى محبته الصادقة التي
وســعــت ك ـ ّل الــنــاس ،بــل وســعــت ك ّل
شيء؛ حتى الحجر والشجر .وهذه
ليست مبالغ ًة أو كالماً في المجاز
األدبي ،وإنما حقيقة ع َرفها الناس
فيه ،ولمسوها باليد والقلب والعين،
في أكثر من حالة وموقف ،فهو كان
يوصي مسؤولي معسكرات اإلغاثة
والمعونة التي كــان يوج ُه بإقامتها
في شتى بقاع العالم ،عند األزمات
والــكــوارث على اخــتــاف طبيعتها،
أن يكون التعامل مع البشر جميعاً
بــالــتــســاوي مــن دون تــفــريــق ،وأن
تقدم المساعدة المتوفرة والممكنة
إلى محتاجها من دون استفسار أو
مناقشة ،بصرف النظر عن أعراقهم
ومــعــتــقــداتــهــم واخ ــت ــاف ألــوانــهــم
وألسنتهم« ،فكلهم خلق اهلل ،ونحن
نعمل لوجه اهلل واإلنسانية؛ من دون
منّة أو انتظار جزاء».
حـــدث هـــذا ف ــي إفــريــقــيــا أي ــام
الــقــحــط والــجــوع ،وفــي آســيــا أيــام
الــكــوارث الطبيعية؛ س ــواء سيوالً

وفيضانات أو زالزل ..وحــدث مثل
ذلك مرات ع ّدة في أوروبا شرقيها
وغربيها ،وحــدث هذا في البوسنة
والــهــرســك فــتــرة الــبــأس الــشــديــد،
وفــي غير بقعة مــن األرض .نعم،
تــكــاد أينما وجـ ـ َدت حــاجــة الــنــاس،
وجــدت زايــد حاضراً ،مــدداً سريعاً
يفيض عن «أوعية الزمان» ،يفيض
ُ
عن حواف الــازم والمطلوب ،دوا ًء
وغ ــذا ًء وكــســا ًء ومتابعة حثيثة إلى
ح ّد النجاة من الكرب مهما عظم،
بغية استمرار الناس في سعيهم في
األرض ،يع ّمرونها فــراديــس خير،
الحب في أنحائها ،جي ً
ال
وينشرون ُ
ً
بعد جيل ،وحجرا فوق حجر.
ل ــزاي ــد ف ــي كـــ ّل أرض أكــثــر من
حـبَـ ٍـة تستنبت الخير سنابل ،واهلل
يضاعف لمن يريد وجهه ،وللناس
في قلبه الكبير المحبة دائمة ،تصدر
عن نفس طيبة زكية ،ال يفرق حين
يمنحها بين أبيض وأســمــر ،فالكل
عنده سواء مادام كلهم خلق اهلل.
حينما يتأمل المرءُ حياة المغفور
له الشيخ زايد ،طيب اهلل ثراه ،يرى
أنه ومنذ حياته ال ُمبكرة في مدينة
العين (ولد عام  )1918وحتى غيابه
في الثاني من نوفمبر عــام ،2004
قد قضى عمره كله من أجل قيمتين
ساميتين وأساسيتين :قيمة اإلنسان
وقيمة العمل .لقد كانت ج ّل أعوام
عمره المباركة ،مــبــادرات إيجابية
تــنــدرج فــي البناء والتعمير ،وعمل

الخير واإلحــســان للعباد ،وصناعة
اإلنــســان الــقــوي الــصــالــح والمنتج،
ال ـ ُمــحــب لــوطــنــه وشــعــبــه ،المنفتح
على البشر كافة؛ باختالف ألوانهم
وألسنتهم وثقافتهم ..منفتح على
الحضارة اإلنسانية.
مث ً
ال قيادته للبالد كانت فريدة من
نوعها ،فقد اعتمد فيها المبادرات
إل ــى جــانــب عــوامــل ع ــدة ومــنــاقــب
أخرى ،بل يعتقد كثير من المهتمين
بسيرته ،أ ّن تلك الــمــبــادرات كانت
من أبرز العوامل التي أكسبته تميزاً
الفــت ـاً بين أقــرانــه مــن ق ــادة العالم
الــكــبــار مــمــن جــايــلــوه خـــال فــتــرة
حكمه .زايد اعتمد المبادرات معياراً
للقيادة الناجحة ،وهــي تأتي عنده
على رأس برنامجه اليومي؛ لتسيير
أعمال الدولة والشأن العام .زايد لم
يكن رئيساً لدولة بالمعنى التقليدي
للكلمة ،يس ّير شؤونها ويجهد في
تنميتها وتــطــويــرهــا ويــبــنــي قوتها،
ويصنع مواطنها االتــحــادي ،ويسهر
عــلــى أمــنــهــا واســتــقــرارهــا وتمتين
عالقاتها بدول العالم فقط ،بل كان
زعيماً يتميز بـــ(كــاريــزمــا) خاصة،
كان ظاهر ًة قيادي ًة فريدة من نوعها،
إنــســانــيــة وخ ـ ّيــرة ومــحــســنــة ،عبرت
الحدود الوطنية والقوم ّية ،ليصبح
فــي وقــت قصير ،شخصية عالمية
المعة بامتياز ،شهد له بذلك أقرانه
من قادة وملوك ورؤساء العالم ،عرباً
وأجانب.

م ــن لــفــتــاتــه اإلنــســانــيــة ال ــن ــادرة
والمبكرة ،التي تكشف مدى إنسانية
زايد ،وحرصه على أن تكون رعايته
شاملة ،وأن تسع مسؤوليته الرحيمة
كل أحد ،وكل شيء ،وبال حدود .في
عام  ،1983وقبل أن يتن ّبه المهتمون
في اإلمارات وبلدان الجوار الخليجي
والــعــربــي أيــض ـاً ،إلــى أهمية قضية
ذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة ،يأتي
زايــد ليفكر بهذه الفئة االجتماعية
وفــق ـاً لــمــعــادلــة بسيطة :إذا كانت
اإلعاقة ذهنية ،فتلك حالة عالجية
يعهد بها إلى الطب والعلم؛ ليرى ما
الذي يمكن فعله معها ،أما إذا كانت
اإلعاقة بدنية فتلك حالة نفسية ال
يمكن تركها مهملة؛ بل يمكن جعلها
منتجة بعدما يجري تدريبها وتطوير
قدراتها لتصبح مورداً بشرياً صالحاً،
عندها بالتأكيد ستتحسن النفسيات
وترتفع المعنويات ،وتدفعهم هم ُمهم
لــانــدمــاج فــي المجتمع والــذهــاب
إلى ميادين العمل كل بحسب كفاءته
وقدرته» .وهذا ما حدث؛ فقد جرى
التواصل مباشرة مع السيدة مريم
الرومي (التي ستكون فيما بعد وزيرة
للشؤون االجتماعية) ،وكانت وقتذاك
تعمل ُمــد ّرســة ،ليعهد إليها بــإدارة
مركز ذوي االحتياجات الخاصة في
أبوظبي ،ونترك هنا الحديث للرومي:
بدت المهمة يومها صعبة ،وبعد أن
اجتمعنا وتناقشنا رفعنا األمــر إلى
الشيخ زاي ــد ،واجتمعنا مــن جديد

وتناقشنا بشكل مستفيض ليتبين
أ ّن المسألة تكاد تكون معضلة ..
ص ، 690كتاب زايد رج ٌل بنى أمة.
لكن زايــد وعــد أن يفكر لهم بشيء
مثمر يتضمن ح ـ ً
ا مناسباً .وبعد
فترة طلب زايد مريم للمقابلة ليقول
لها :دعينا نعلمهم الزراعة ،ابحثوا
عــن مــزرعــة مناسبة لهذا الغرض.
تقول مريم :بعد أيام رشحنا مزرعة
تصلح أن تكون مقراً للتدريب ،لكنه
فاجأنا بقوله إ ّن المزرعة التي وقع
اختياركم عليها بعيدة عن أبوظبي،
وتساءل :كيف يمكن للمتدرب قطع
ه ــذه الــمــســافــة كلها  ..ويــومــي ـاً ؟.
ال مضنياً
رأى أن ذلــك سيكون عم ً
بالنسبة لــهــم أو لــذويــهــم ،فرفض
االختيار .تقول الرومي :وجه الشيخ
زايد على الفور بلدية أبوظبي التخلي
عن أكبر المشاتل التي تشرف عليها،
القريبة من أبوظبي ،ليكون مزرعة
تــخــصــص لــتــدريــبــهــم ،إض ــاف ــة إلــى
توجيهه بصرف رواتب المتدربين من
الحكومة .ثم طلب من مريم الرومي
التواصل مع األمم المتحدة لتزويدها
بخبراء متخصصين بتدريب ذوي
االحتياجات الخاصة ،وأُطلق يومها
على ذلــك الــمــشــتــل/الــمــزرعــة اسم
«مركز الشيخ زايــد الــزراعــي» ،وهو
اليزال حتى اآلن قائماً يستقبل أعمار
ما بعد المدرسة من ذوي االحتياجات
الخاصة ،ليتدربوا فيه ويمارسوا حياة
منتجة.

زايد مل يكن زعيامً
ة
تقليدياً وإمنا ظاهر ً
قيادي ً
ة وإنسانية
وشخصية عاملية
فذة
حرص عىل تساوي
جميع البرش
وتقديم املساعدة
للمحتاجني من
مختلف األديان
واأللوان
أينام وج َدت حاجة
الناس وجدت زايد
حارضا ً مددا ً رسيعاً
يفيض دوا ًء وغذا ًء
ُ
وكسا ًء
جل أعوام زايد
ّ
املباركة كانت
مبادرات يف البناء
والعمران وصناعة
اإلنسان
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ربما خير وسيلة للحديث عن فلسفة التعايش اإلنساني في ثقافة الشيخ زايد القائد واإلنسان ،باني
اإلمارات ومؤسس نهضتها الثقافية على كل المستويات ،أن نترك اآلخر يتحدث عن هذه التجربة الفريدة
في المنطقة ،ونقصد باآلخر المختلف عقدي ًا ،مثل المسيحيين المقيمين في دولة اإلمارات؛ بمختلف
كنائسهم وتنويعاتهم المذهبية ،وليس أدل على ذلك ما فعله البابا تواضروس الثانى بابا اإلسكندرية
وبطريرك الكنيسة القبطية الذى جعل دولة اإلمارات العربية المتحدة وجهته األولى حين أراد السفر إلى
الخليج العربي أل ّول مرة عام .2014

الكنيسة القبطية
تعترب دولة اإلمارات
من أكرث الدول التي
ترثي قضية التعايش
الديني
القمص مينا يوحنا:
زايد ترك إرث
التسامح الديني
والتعايش اإلنساين

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

68

"زايد الخير" معنى أصيل
ممتلئ باإلنسانية

سارة شلتوت

روى بابا اإلسكندرية وبطريرك
الكنيسة القبطية حكايته مع الشيخ
زايد رجل التعايش الديني كما وصفه
فيقول «خالل دراستي الجامعية في
جامعة اإلسكندرية رأيت الشيخ زايد
في زياراته ،وكنت ألمس أنه ممتلئ
بالحكمة والخير ،وقبل هــذا وذاك
فهو ممتلئ بــاإلنــســانــيــة ،إنسانيته
التي يعبر عنها ليس فقط بالصداقة
وليس فقط بالوقوف إلى جانب مصر
ولكن بقلب كبير ممتلئ بالطيبة».
يــربــط البابا تــواضــروس بين ما
تحققه اإلم ــارات من تقدم ملموس
فى ملف التعايش الديني والحوار بين
األديــان ،باألصل الــذي تركه الشيخ
زايــد في تلك األرض فيقول البابا

«لــديــنــا فــي مصر مثل يــقــول «على
األصــل دور» فهو كــان وفــيـاً لوطنه
وشعبه وأمته العربية ولذلك يطلق
عليه «زايد الخير» وهو ليس مجرد
لقب وإ ّنما هو معنى أصيل وينطبق
عليه» ،مشدداً أن «اإلمــارات صارت
عــنــوانـاً للتسامح والمحبة والقلب
الكبير».
أمــا القس إسحق األنــبــا بيشوي
كاهن كنيسة القديس األنبا أنطونيوس
في أبوظبي فيرجع ما وصلت إليه
اإلمارات من ثقافة السالم المجتمعي
إلى تلك الرؤية الواعية إلدارة البالد
التي رسخها الشيخ زايــد آل نهيان
رحمه اهلل وأسالفه من بعده ،حيث
تمكنت اإلمــارات من التحليق بعيداً

في ملف الحريات الدينية مع تجاوز
كــافــة الــتــجــارب العربية أو الشرق
أوســطــيــة مهما اختلفت الــظــروف،
حتى إنها تستغل كل حدث أو مناسبة
دولية كانت أو محلية لتعضد رؤيتها
للتسامح الديني والسلم االجتماعي،
وم ــن ذل ــك إط ــاق المعهد الــدولــي
للتسامح التابع لمؤسسة مبادرات
محمد بن راشــد آل مكتوم ،والــذي
يحتفي بيوم التسامح العالمي في
نوفمبر بمؤتمر دولي يشارك فيه ما
يقرب من ألــف متحدث ،باإلضافة
إلى كون اإلمارات أول دولة في العالم
تؤسس وزارة مختصة للتسامح لتزيد
من مساحة التبادل الثقافي واحترام
المعتقدات واألديان.
يشير القمص إسحق الذي يعيش
في اإلمارات ككاهن قبطي منذ عام
 ،2004إلى أن اإلمارات قفزت واسعاً
في مجال الحريات الدينية والتعايش
وحــذت نحو ما أطلق عليه السالم
المجتمعي رغــم أنها تحتضن أكثر
من  200جنسية على أرضها بعاداتها
وتقاليدها وأديانها المختلفة ،إال أننا
وبفضل الجذور التى تركها الشيخ
زايــد فى تلك األرض نشعر جميعاً
وكأننا مواطنون ال فرق بين مسلم أو
مسيحي أو هندوسي أو يهودي.
ً
يسرد القمص إسحق تاريخا من
العالقات األخوية التي جمعت بين
الكنيسة القبطية بــاإلمــارات وبين
الشيخ زاي ــد بــن سلطان آل نهيان
فيقول :فــي الــعــام  1974كانت في
مدينة أبوظبي ثالث كنائس كان قد
أمر ببنائها الراحل الشيخ زايــد بن
سلطان آل نهيان لتخدم الطوائف
المسيحية بالعاصمة وهــي كنيسة
القديس جوزيف الكاثوليكية ،وكنيسة
القديس أندرو اإلنجليكانية ،وكنيسة
الــقــديــس جـــورج للهنود الــســريــان،
واستمرت الخدمة والصلوات وأعداد
األقباط تزيد والحكومة ال تتأخر في
أيــة توسعات حتى جــاء العام 1997
وصل الكاهن الثالث للخدمة في دولة
االمــارات وهو الراهب القس بيجول
األنبا بيشوي ،وفي عهده بدأت أعمال

القس إسحق األنبا
بيشوي:اإلمارات تخطت
التسامح الديني وقفزت نحو
السالم االجتامعي

الــتــوســعــة لــلــمــرة الــثــانــيــة بالكنيسة
الملحقة بــســكــن الــكــاهــن (كنيسة
الــســيــدة ال ــع ــذراء واألنــبــا بيشوي)
وأيضاً تم إقامة مبنى للخدمات وتم
افتتاح هذه الكنيسة مرة أخرى ،وقد
استجابت بلدية أبوظبي لكل الطلبات
المقدمة لها من الكنيسة لتوسيعها
ووافقت على كل الخرائط المقدمة.
يستكمل القمص إسحق :وفي عهد
الشيخ زايــد تم تقديم طلب لسفير
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة بــالــدولــة
لمخاطبة المسؤولين ،لتخصيص
قطعة أرض إلقامة مبنى الكاتدرائية
القبطية األرثوذكسية المصرية عن
طــريــق وزارة الخارجية المصرية،
وقد تفضل الشيخ زايــد بن سلطان
آل نهيان بالموافقة عليه وقد بنينا
كنيسة تستوعب أكــثــر م ــن 150
مصلياً بعد الــتــوســعــات ،وقــد سلم
القمص أباكير رسائل شكر من البابا
شنودة للشيخ زايد على تلك المحبة
والرعاية للمسيحيين في اإلمارات.
يتذكر القمص إســحــق مــا جرى
بالكنيسة عــنــد وفـ ــاة الــمــغــفــور له

البابا توارضوس:اإلمارات عنوان
للتسامح واملحبة والقلب
املنفتح الكبري والشيخ زايد أول
من أسس لهذا

الشيخ زايد عام  ، 2004حيث عبرت
الكنيسة عن حزنها بالصالة وأقامت
له تأبيناً حضره اآلالف من الوافدين
وبصفة خاصة المسيحيين المقيمين،
وحــيــن زار الــبــابــا شــنــودة الــراحــل
اإلمارات بعدها حرص على الصالة
عند قبر الشيخ زايد وقال إنه :كان
رجــل مــواقــف وتسامح ويــعــزز حــوار
الحضارات والتقارب بين األديــان،
معرباً عــن أسفه لفقدان البشرية
لرجل قائد وإنسان سعى لخير الناس
وحـــرص عــلــى الــتــواصــل مــع جميع
البشر باختالف أعراقهم وأجناسهم.
مــن جــهــتــه يعتبر الــقــمــص مينا
يــوحــنــا أ ّن اإلمـــــارات دولـــة عــزيــزة
قــويــة تــق ـ ّدم الــنــمــوذج والــمــثــل على
الــســلــوك اإلس ــام ــي الــقــويــم الــذي
يحترم معتقدات اآلخرين ويرى في
التعدد والتنوع قوة وغنى وثراء وليس
انتقاصاً ،تماماً كما كان يؤسس لها
الشيخ زايد رحمه اهلل فصار تسامحه
الديني وكأنه دستور للدولة من بعده
ينعم به كل من يعيش على أرضها.
وفــي إمـــارة الفجيرة لــم يختلف

األم ــر كــثــيــراً ،يــقــول الــراهــب القس
أنطونيوس آفــا مينا كاهن الكنيسة
القبطية بالفجيرة :إ ّن عالقات طيبة
تجمع كهنة الكنيسة بحكام اإلمــارة
يــتــبــادلــون التهاني فــي المناسبات
واألعياد ،وتلبي الحكومة أية مطالب
يتقدم بها الكهنة بمحبة كبيرة يشعر
ً
قائل:
بها شعب الكنيسة ،ويشدد
اإلمـ ــارات هــي الــنــمــوذج والمثل في
التعايش الديني والسلم االجتماعي،
والمحبة الحقيقية.
ويضيف :منذ تم تكليفي بالخدمة
هنا وأقرأ عن تركة وأثر الشيخ زايد
ابــن سلطان آل نهيان فــي تأسيس
مبادئ المحبة والتآخي بين األديان،
األمر الذي دفع اإلمارات إلى مقدمة
ال ــدول بملف التسامح الديني في
كل التقارير الدولية التي تنشر في
هــذا الشأن فابتعدت عن االحتقان
الــطــائــفــي والــعــنــف الــديــنــي ،وشعر
المهاجرون بأنهم في أوطانهم فزاد
اإلنتاج وازدهرت الحياة.
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التعايش هو استرداد إنسانيتنا كما
أرادها الله لنا
في الواقع إن سؤال «تعايش» في الوعي العربي واإلسالمي المعاصر ،يحيلنا إلى مقاربات
عدة؛ سواء على مستوى اللغة أو على مستوى الداللة .فلفظة تعايش في معاجم العربية
ال تنطوي على مفهوم واضح ومحدد ،كما في لسان العرب( :ال َع ْي ُش :الحياةَُ ،
عاش َي ِعيش
وع ْي ُش ً
وع َ
وشة) ،وفي المعجم الوسيط( ،تعايشوا :عاشوا على
يش ًة و َم ِعيش ًا و َمعاش ًا َ
َع ْيش ًا ِ
وعا َي َشه :عاش معه والعيش معناه الحياة ،وما تكون به
األلفة والمو ّدة ،ومنه التعايشَ ،
الحياة من المطعم والمشرب والدخل وغيره).

المتحضر .وبطبيعة الحال سواء
أما على مستوى الداللة نجدها
الفرنسية أو االنجليزية أو غيرهما من
تحيل إلى السماح أو التسامح في
اللغات الالتينية لم تستجب لمصطلح أو
التأصيل اللغوي .وهو معنى قاصر ،أي
وطرق
حريته
واحرتام
باآلخر
االعرتاف
مفهوم التعايش بهذه الدقة وهذا الوضوح
يتوقف عند سماحة النفس؛ سواء على
تفكريه من أهم سامت املجتمع
طواعية ،أو باعتبارها لغات حيوية
مستوى الجود ،أو على مستوى التساهل
مؤنسنة؛ بعكس العربية ،وإنما استجابت
أو التنازل .وهو بالحالين يأتي بمعنى
املتحرض
للمصطلح بمقدار استجابة المفكرين من
«الفائض من القوة» ،أي القوي يتساهل
أبنائها ،الذين قاربوا المصطلح بأشكال
مع الضعيف فيرحمه أو يتنازل له عن
مختلفة على مدى نحو سبعة قرون،
شيء ليس له .ويدخل ذلك في باب
التعايش بقوة األمر الواقع تنعدم
ولكنه لم يتبلور بشكل جذري إال مع
الفضل ،أو التفضل الذي يفضل به
فيه الخيارات وتتهدد األقليات يف
الناس على بعضهم بعضاً ،كما كان قائماً
فولتير؛ باعتباره فيلسوف التعايش ،فهو
حقوقها وحرياتها
القائل :إن القانون األول للطبيعة ،هو
في زمن «مكارم األخالق» األ ّول عند
التنوع وقبول هذا التنوع أساسي للوجود.
العرب.
نظن أ ّن العربية ليست
وللتوضيح،
وهذا ما يجعل الموضوع – في
ّ
الوقت الراهن  -ملتبساً في بعض اآلخر املختلف هو كسب و ِ
غنى للذات
قاصرة عن االستجابة للمعاني
ِ
المؤنسنة ،وإنما أل ّن أبناءها حتى قبل
األحيان ،ومرتبكاً في معظم األحيان؛ والحياة وليس لتمرير املصالح وتبادل
اإلسالم لم تستدركهم الحاجة الملحة
بينما في الثقافة الغربية نجد للفظة
املنافع
معاني مح ّددة ودقيقة ،فمث ً
لذلك كما هو شأن الغربيين ،فالعرب
ال معجم
َ
هم من أنتجوا حلف الفضول أول ثيقة
«الروس» يع ّرف التعايش بأنه قبول آراء
اآلخرين وسلوكهم المتآلف ،القائم على مبدأ االختالف ،وهو يتعارض مع في التاريخ اإلنساني لحفظ الحقوق للمقيمين والزائرين والعابرين .وأذهب
مفهوم التسلط واألحادية والقهر والعنف؛ أل ّنه يحض على احترام حرية اآلخر شخصياً إلى أبعد من ذلك فأقول إ ّن العرب هم األمة الوحيدة التي حافظت
الح ُرم ،وأكثر من هذا ،أنهم حولوها إلى مواسم للتجارة
وطرق تفكيره وسلوكه وآرائه السياسية والدينية .ما يعني أ ّنه الوجود المشترك على سنة الشهور ُ
لفئتين متناقضتين في محيط واحد ،وهو بكل األحوال ال يعني اإللغاء ،وإنما والشعر والموسيقى والغناء ،أي صناعة الحياة بامتياز ،في زمن كانت تسود
االعتراف باآلخر المخالف؛ سواء أكان اآلخر المخالف عقدياً أم حضارياً أم به شريعة الغاب .أما بعد اإلسالم فالتاريخ العربي لم يعرف الحروب الدينية
ثقافياً أم سياسياً .ويع ّد من أحد أهم سمات الواجب توفرها في المجتمع البتة؛ بعكس التاريخ الغربي ،الذي يحتفظ بذاكرة دموية تزيد على أحد عشر
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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قرناً من حروب اإلبادة باسم الكنيسة..
ال ندعي أننا نمتلك تصوراً ناجزاً أو
ً
ً
وال أريد التوسع في هذا الشأن؛ أل ّن
تصورا مكتمال لمفهوم «التعايش» الذي
المقارنة بين العربية واللغات األخرى
نبحث عنه ،كما ال يمكننا القول :إننا
التعايش الحقيقي يشكل رافعة
ليس غرضنا ،وإنما التعايش.
نمتلك تعريفاً نهائياً لهذا المفهوم ،وإ ّنما
عقالنية ترتقي باإلنسان إىل الصورة
وعليه ،فهل «التعايش» المراد هنا ،هو
هي مجرد مقاربات أولية ،تنطوي على
التعايش بقوة األمر الواقع ،الذي تنعدم
بعض األفكار والتصورات ،التي نرغب
التي أرادها الله له
فيه الخيارات؛ كما يحصل للمسيحيين
في طرحها للحوار والنقاش .ولذلك
وغيرهم من األقليات األخرى في
جاءت مجلة «تعايش» كمنبر مفتوح
الشرقين العربي واإلسالمي عموماَ في
أمام جميع النخب الفكرية ،الليبرالية أو
العرب أنتجوا أول ثيقة تاريخية لحفظ
التاريخ المعاصر ،أم المقصود بالتعايش
العلمانية ،من مختلف اآلراء والمعتقدات،
ح ُرم
هو نوع من «المساكنة» الموقتة؛ لتمرير حقوق اإلنسان وحولوا الشهور ال ُ
المسيحية واإلسالمية ،وسائر الملل
إىل مواسم لصناعة الحياة
المصالح ،أو تبادل المنافع االقتصادية
والنحل ،ليس في منطقتنا فحسب ،وإ ّنما
أو األمنية بالدرجة األولى ،أم أ ّن التعايش
في سائر أرجاء المعمورة؛ إن استطعنا
ً
الذي نبحث عنه ونحتاجه بشكل ُم ٍلح ،هو
إلى ذلك سبيال ..أش ّدد مرة أخرى ،أن
ذلك التعايش الذي يشكل رافعة عقالنية ،املجلة منرب مفتوح أمام جميع النخب
ال تحفظ لدينا على ُهويات أو معتقدات
ترتقي باإلنسان إلى المستوى الذي يليق
الكتاب ،إنما المعيار الوحيد للنشر في
الفكرية لتأسيس ثقافة للتعايش
بإنسانيتنا ،كما أرادها اهلل لنا؛ عندما
مجلة «تعايش» هو األفكار أو المقاربات
بحموالت مفهومية جديدة
جعلنا على صورته ،وفضلنا على سائر
الجديدة؛ سواء أكانت إضافات جديدة
مخلوقاته ،وكلفنا بخالفته في األرض؛
في هذا الحقل ،أو كانت مقاربات نقدية؛
ً
من أجل عمارتها بالخير والجمال والمسرة؟
نقضا أم بنا ًء؛ لكل ما قدمنا من تصورات أو أفكار حتى هذه اللحظة .والغرض
إن التعايش الذي نريده أو نبحث عنه في «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات واضح هو تأسيس ثقافة تعايش جديدة بكل حموالتها المفهومية؛ سواء على
المسلمة» ،من خالل مجلة «تعايش» ،هو في الحقيقة ،المقاربة الثالثة التي مستوى اللغة أو الداللة .وعندما نقول جديدة ،فنحن نقصد المعنى المفارق
سبقت اإلشارة إليها ،أي ذلك التعايش الذي يغني إنسانيتنا ،فيجعلنا ندرك أ ّن للمألوف أو المعروف في الوعي السائد.
اآلخر المختلف ،هو كسب وغِ نى للذات والحياة ،أو بمعنى آخر ،أ ّن اختالف
املحرر
اآلخر يساعدنا على فهم آدميتنا ،ويجعل حياتنا أسهل وأفضل أو أجمل وأكمل.
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كيف يتسّ لل
التعصّ ب إلى عقائد
الناس في ظل
انتشار المعرفة
وتطوّ ر العلوم؟
لزوم االعتدال ومنع الخروج إىل
األطراف هو الرصاط املستقيم
وأصل ال ّدين
فتنة تأويل نصوص ال ّدين صنعت
الفكر املتطرف وأثرت ظواهر
التعصب

عبد الحميد عشاق
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التعصب؟ وكيف يتسلّل التعصب إلى عقائد الناس وقناعاتهم
ما
ّ
التعصب مع التفكير العقالني؟ كيف
الفكرية؟ هل يمكن أن يجتمع
ّ
يجعلنا اإليمان بمعتقد ما ننخرط بال قيد أو شرط في منظومة من
األفكار والمواقف واألفعال؛ يمكن أن تُفضي بنا إلى التضحية بحياتنا
التعصب ومساحات التفكير غير العقالني
وأرواحنا؟ لماذا تتسع ظواهر
ّ
في ظل انتشار المعرفة وتط ّور العلوم والصنائع؟
«التعصب»
بداية ،ماذا يعني
ّ
في مجال ال ّدين ،وتأويل نصوصه
وتفسيرها ،والعمل بها؟ هل ثمة منطق
التعصب في
يختص بخطاب
إدراكي
ّ
ّ
مجال ال ّدين؛ رؤي ًة وفهماً وتطبيقا؟ً
كيف يتسلّل الغلط والوهم إلى
مدارك الفكر «المتطرف» وتص ّوراته
وطرائقه االستداللية؟
ولماذا يعمد خطاب «التطرف»
إلى تحريف الكلم عن مواضعه،
وقراءة نصوص ال ّدين قراء ًة متحيز ًة،
وانتزاعها من سياقاتها ،والنزوع بها
إلى االستدالالت الجزئية ،ومصادمة
قواطع الشريعة الكلّية ،والخروج
على اإلجماع ،والتفلّت من القواعد
المعتبرة في التفسير واالستدالل.
إ ّن الباحث ليحار في تفسير
أسباب انتشار هذا الفكر على ع ّ
الته
وآفاته الظاهرة والباطنة ،وإزاء ذلك
تطالعنا مقاربات ومناهج شتّى في
دراسة الموضوع وتحليله:
فثمة من يُرجع الظاهرة إلى
فتنة تأويل نصوص ال ّدين ألغراض
متباينة؛ وهي فتنة قديمة جديدة في
تاريخنا الثقافي ،ومنهم من يرجعها
إلى مركب من العوامل النفسية
واالجتماعية واالقتصادية المتعالقة،
ومنهم من يرجعها إلى أسباب جيو-
سياسية وثقافية ترتبط بطبيعة
«العولمة» المهيمنة العابرة للقارات.
بعض الباحثين ال يتر ّدد في
ر ّد الظاهرة إلى ضرب من
الجنون ،أو الحرمان االجتماعي،
أو الحرمان العاطفي ،أو الفقر،
والهشاشة ،والبطالة ،وانسداد األفق
االقتصادي..
ولئن أسفرت هذه المقاربات
عن وجهات نظر وتعليالت متباينة،
فالواقع أ ّن ميزة المجتمع اإلنساني
بغض النظر
أنه يظ ّل مجتمع اعتقادّ ،

عن مستوى تطور معارفه وصنائعه
وخبراته ،وأ ّن اإلنسان مهما بلغ من
المدنية والخبرة والعلم ،يبقى ضعيفاً
في القوة على معرفة األشياء كما هي
في كينونتها ووجودها الخارجي .وال
سبيل لوعي العالم وإدراكه كما يقول
 جيرالد برونر -إ ّال بطريقتين:«المعرفة أو االعتقاد».
التعصب هو البديل
والواقع ،أ ّن
ّ
عن خيار المعرفة ،إنه ال يعدو أن
يكون نتيجة اعتقاد جازم في فكرة أو
مذهب أو طريقة ..إنه حالة عقلية
ونفسية تتسم بالتح ّيز لفكرة أو
طائفة أو مذهب ،وانحراف عن ميزان
«الفطرة العقلية» لعدد من المعايير
السلوكية المعتبرة ،إنه ضرب من
الفكر الحا ّد LA PENSEE
 EXTREMEالذي يجمد صاحبه
على معتقده ورأيه ،ويتن ّكر لحق غيره
في النظر واالختالف.
وهو ما جعل الدكتور جابر
عصفور يع ّرفه بأنه «الوعي الذي
يصل في ح ّديته إلى الطرف الذي
ال يرى فيه سوى ما جمد عليه،
ال يجاوزه إلى غيره ،وال يقبل فيه
مناقشة ،وذلك على نحو يفضي إلى
إلغاء وجود اآلخر ،بواسطة فعل من
أفعال العنف ،الذي يستأصل حضور
المخالف معنويا ومادياً».
التعصب مع
يتداخل مفهوم
ّ
عدد من المصطلحات المصاقبة؛
كالدوغمائية ،والتطرف ،والتمييز،
واإلرهاب ،والتحيز .وثمة عالقة
وثيقة بين هذه المفاهيم بجامع
الجمود العقائدي ،واالنغالق العقلي،
وتجاوز ح ّد االعتدال.
نسبي ،يختلف من
وح ّد االعتدال
ّ
مجتمع إلى آخر وفقاً للنّسق المعياري
والقيمي المقبول لدى ك ّل مجتمع؛ فما
يع ّده مجتمع من المجتمعات سلوكاً
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متطرفاً يجوز أن يكون مألوفاً لدى
مجتمع آخر؛ فاالعتدال والتطرف من
الكلّي المش ّكك الذي يتعلّق باألعراف
االجتماعية والثقافية والسياسية
المتغيرة التي يحتكم إليها المجتمع.
على أ ّن ح ّد االعتدال والتطرف
يتفاوت أيضاً من زمن إلى آخر؛ فما
كان يُع ّد تطرفاً في الماضي ربما
ال يكون كذلك في الوقت الحاضر،
ومع ذلك حاول بعض الباحثين
اقتراح تعريف لمفهوم التطرف،
ولكن لم تسعفه عبارة سديدة على
ح ّده وضبطه؛ نحو ما يقول طه
المستكاوي« :التطرف اتخاد الفرد
موقفاً متش ّدداً يتسم بالقطيعة في
استجاباته للمواقف االجتماعية
التي تهمه ،والموجودة في بيئته التي
يعيش فيها هنا واآلن ،وقد يكون
التط ّرف إيجابياً في القبول التام ،أو
سلبياً في اتجاه الرفض التام ،ويقع
ح ّد االعتدال في منتصف المسافة
بينهما».
بينما عرفه محمد أحمد بيومي
بأ ّنه «تح ّول من مج ّرد فكر إلى سلوك
ظاهري أو عمل سياسي ،يلجأ عادة
إلى استخدام العنف وسيلة إلى
تحقيق المبادئ التي يؤمن بها الفكر
المتط ّرف ،أو اللجوء إلى اإلرهاب
النفسي أو المادي أو الفكري ض ّد ك ّل
ما يقف عقبة في طريق تحقيق تلك
المبادئ واألفكار».
مهما يكن من أمر ،فالتط ّرف
والتعصب هو نظام مغلق في التفكير
ّ
يتم ّيز بعدم االستعداد لقبول أي
معتقدات أو آراء مخالفة ،وقد
يتح ّول من مجرد فكرة إلى فعل من
أفعال العنف إللغاء الرأي المخالف،
واستئصال وجوده معنوياً ومادياً.
ولذلك يتسم بنظرة مخصوصة إلى
المعتقد تقوم على ما يلي:
 -1إن المعتقد صادق صدقاً
مطلقاً أو أبدياً.
 -2ال مجال لمناقشته وال للبحث
عن أدلة ت ّؤيده أو تنفيه.
 -3إدانة ك ّل من يخالفه.
 -4االستعداد لمواجهة المخالف

بالشدة والعنف.
 -5فرض المعتقد على الغير
باإلكراه والتسلّط.
التعصب خروجاً على ميزان
وكون
ّ
االعتدال والمعهود الوسط؛ معنى
مق ّرر في كثير من كتب األصول
والفروع ،وهو الذي يُع ّبر عنه اإلمام
نص نفيس
أبو إسحاق الشاطبي في ّ
من كتابه الموافقات بقوله« :إ ّن
المفتي البالغ ذروة الدرجة ،هو الذي
يحمل الناس على المعهود الوسط
فيما يليق بالجمهور ،فال يذهب بهم
مذهب الش ّدة ،وال يميل بهم إلى
طرف االنحالل».
ثم يحشد دالئل كثيرة من النقل
والعقل على أ ّن مبدأ االعتدال
والتوسط مطلوب شرعاً ،فقال:
صحة هذا أ ّنه الصراط
«وال ّدليل على ّ
المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛
فإنه قد م ّر من أ ّن مقصد الشارع من
المكلف الحمل على التوسط من غير
إفراط وال تفريط.
وأيضاً؛ فإ ّن هذا المذهب كان
المفهوم من شأن رسول اهلل (ص)
وأصحابه األكرمين ،وقد ر ّد (ص)
التبتل ،وقال لمعاذ لما أطال بالناس
في الصالة« :أفتان أنت يا معاذ»،
وقال« :إ ّن منكم منفرين».
وأيضاً؛ «فإ ّن الخروج إلى األطراف
خرو ٌج عن العدل ،وال تقوم به مصلحة
الخلق ،أما في طرف التشديد فإنه
مهلك ٌة ،وأما في طرف االنحالل
فكذلك» ،حسب الموافقات.
إذن؛ لزوم االعتدال ،ومنع الخروج
إلى األطراف ،والحمل على التوسط
من غير إفراط وال تفريط ،هو
الصراط المستقيم الذي هو عنوان
اإلسالم ،وأصل ال ّدين ،إنه ميزان
االعتدال الذي يعني  -منطلقاً
ومنهجاً -الموازنة بين المبدأ
والواقع ،أو بين الواجب والضرورة،
أو بين العزيمة والرخصة ،كما يعني
 تربوياً -تكوين جيل متج ّذرٍ فيالح مع زمانه ،يتعامل مع
أصولهَ ،
متص ٍ
الغير على أساس احترام االختالف،
وثقافة العيش المشترك.

العوملة املهيمنة ساهمت يف انتشار
التعصب ألسباب جيوسياسية وثقافية
التعصب هو البديل عن خيار املعرفة
ّ
ويفيض إىل إلغاء وجود اآلخر وحقّه يف
الوجود
مبدأ االعتدال والتوسط مطلوب رشعاً
لتحقيق مصلحة الخلق والتعايش السعيد
الوضع االقتصادي املأزوم وزيادة الفقر
والحرمان شكّل غطاء لخطاب التطرف
الخروج عىل ميزان االعتدال واملعهود
الوسط يثري مواجهات عنيفة وشديدة
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املواطنة املتكافئة تؤسس معنى التسامح
يف املجتمع وتسهم يف عامرة األرض
ول من
قبول اآلخر يف الحضارة األوروبية تح ّ
مفهوم ديني ضيق إىل قيمة ثقافية

التعايش في سياق
االختالف ..ترسيخ قيم
التسامح وجعلها عم ً
ال
مستدامًا

يوسف الحسن
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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في سياق العيش الواحد ،العيش المشترك ،نحتاج؛ كنخب ومؤسسات
ومنابر ووسائط إعالم ،ومجتمع مدني ،إلى إعمال معايير النزاهة
الفكرية ،وتقبل اآلخر المختلف ،واحترام قناعاته ،وخصوصية شعائره
ومعتقداته؛ باعتبار أنّ االختالف هو حقيقة إنسانية ،وأنّ التن ّوع هو
آية من آيات اهلل في اإلنسان والكون ،وأنّ المبدأ الحاكم هو «ال إكراه في
الدين» ،وال في غيره من شؤون حياة الناس« ،ولو شاء ربك لجعل الناس
أمة واحدة ،وال يزالون مختلفين».

ال يتعزّز العيش المشترك،
ّ
والتوجس
الشك
وال تزول مشاعر
ّ
والخوف ،إال بتو ّفر قاعدة المساواة
في الفرص والحقوق والواجبات
واالحترام المتبادل ،بمعنى إعمال
مبدأ المواطنة ،القائم على عالقة
أفقية بين المواطنين أنفسهم ،من
خالل القيم اإلنسانية المتم ّثلة
بالعيش المشترك ،وحسن الجوار،
وإدارة االختالف بالحوار ،والتسامح،
وبالكلمة السواء والقانون ،وبالوعي
بالهوية الوطنية الجامعة.
إ ّن فكرة التسامح السائدة اليوم،
في خطابات الساسة والنخب ،هي
في جوهرها ،من مقاصد األديان،
ومن مبادئ إعالنات حقوق اإلنسان،
ومن أهداف األمم المتحدة ،وهي
واجب أخالقي وقانوني في آن.
وقاعدة الزمة للعيش المشترك.
ومن األسف فإنه مازال هناك فهم
ُملتبِس لفكرة التسامح ،واليزال هذا
المصطلح غامضاً في أذهان كثيرين،
يتحدثون عن التسامح ،في
ممن
َّ
خطابهم وفيما يكتبون .حيث يت ّم
الخلط ،بين مفهوم التسامح من جهة،
وبين مفهوم العفو والصفح والمغفرة،
والصفح
من جهة أخرى ،فالعفو
َّ
والمغفرة هي فضائل أخالقية،
بمعنى ،أن هناك شخصاً قد أوذي
من قبل شخص آخر ،وأ ّن الشخص
األول قد غفر للثاني ما بدر منه
من خطأ أو أذى ،في حين أ ّن كلمة
التسامح بمعنى ( ،)Toleranceهي
كلمة فلسفية حديثة ،لها أبعادها
األخالقية والسياسية ،والقانونية،
واالجتماعية ،وتعني احترام اآلخر

المغاير المختلف ،بثقافته وعقيدته
وعرقه ولونه ..الخ ،باعتبار أ ّن
التن ّوع واالختالف والتع ّدد ،هو سنّة
من سنن الخلق ،وقد خلقنا سبحانه
وتعالى ،شعوباً وقبائل ،لنتعارف
ونتعاون لعمران األرض ،ويتأسس
معنى التسامح في المجتمع على
قاعدة المواطنة العادلة والمتكافئة.
إ ّن التسامح بمعناه الفلسفي
الحديث هو تعبير واضح في مقاصد
األديان ،وت ّمت بلورته في حياتنا
المعاصرة ،بعد ُمعاناة وحروب .إ ّن
الفتنة الدينية التي سادت في أوروبا
قد قضت على نصف ُسكان أوروبا،
بين البروتستانت وبين الكاثوليك،
منها حرب استمرت مئة عام ،وحرب
أخرى س ّميت بحرب الثالثين عاماً،
نجم عن ذلك أ ّن نصف ُسكان ألمانيا
قتلوا نتيجة هذه الحروب ،ث ّم كان
الدور الكبير للفالسفة والمفكرين
في أوروبا ،في الدعوة إلى قبول
اآلخر المختلف شك ً
ال ولوناً وثقاف ًة
ً
وعِ رقاً وديناً و ُمعتقداً وسلوكا ،وبلورة
هذا المصطلح ،الذي بدأ كمفهوم
ديني ضيق في الحضارة األوروبية،
ومع الوقت ،وبفعل ضغوط الرأي
العام ،تط ّور هذا المفهوم في المواثيق
الدولية ،ليصبح قيمة ثقافية.
سمعت أحد رؤساء الكنائس
لقد
ُ
في أبوظبي يقول في خطاب له في
مؤتمر للحوار بين الثقافات واألديان
أ ّنه يشكر دولة اإلمارات العربية
المتحدة أل ّنها سمحت للطوائف
المسيحية بإقامة كنائس لها في
السماحة هنا
اإلمارات،
ُ
فقلت له :إ ّن َّ
غير واردة ،أل ّن من ح ِّقك أن تتع َّبد،

المشتركات اإلنسانية
فهذا تعلَّمناه من ديننا ،ومن دستور
الدولة الذي يضمن لألجنبي أو
ال ُمغاير أن يُمارس ديانته.
لقد راكمت دولة اإلمارات العربية
المتحدة تجارب رائدة في ترسيخ
قيم التسامح ،حيث يوجد بها أكثر
من ( )42كنيسة ،والذين يظنون
أ ّن التسامح قد بدأ عندما وصلت
الجنسيات في اإلمارات إلى عدد
( )200جنسية ،هم في حقيقة األمر
مخطئون ،فقبل  150عاماً ،كان يوجد
معبد لحرق الموتى للهندوس بجوار
قصر الحاكم بالشارقة ،ث ّم انتقل إلى
دبي ،وهذا يد ّل على احترام اآلخر،
وتقدير التن ّوع ،باعتباره عامل إثراء
في المجتمع ،وحقاً إنسانياً.
خالل ُمشاركتي في مؤتمر
بماليزيا قبل سنوات ،تح ّدثت
مديرة الجامعة اإلسالمية الدولية
التي كانت ترأس االجتماع ،وذكرت
بأ ّنها ال ترغب في استخدام كلمة
التسامح ،باعتبار أ ّنها تعني «المغفرة
أو الصفح» ،وفي هذا المعنى تبدو أ ّن
هناك فوقية ،وتعالياً ،ومن األسف
أ ّن هذا الخلط ما زال منتشراً بيننا،
وهناك برنامج تلفزيوني شهير اسمه
«المسامح كريم» ُمرتبط بمعاني العفو
والصفح ،وهي كلها قيم خُ لقية ،لكن
َّ
التسامح بأبعاده الفلسف َّية والقانون َّية
والتشريع َّية واإلنسان َّية يختلف في
داللته عن معاني القيم السابقة.
وقد أدركت اإلمارات مبكراً معنى
وأبعاد فكرة التسامح ،وعاشها شعبها
منذ مئات السنين ،مجتمعاً منفتحاً
ومتسامحاً ،وقبل عشر سنوات؛
انتصبت تسع منحوتات فنية على
مدخل ديوان صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي،
وتشير إلى كلمة ()Tolerance
ومكونة من تسعة حروف ،ع َّبرت
عن المعاني الحقيقية للتسامح،
وقد صممها فنان فرنسي من
أصول جزائرية ،وذلك قبل أن نسمع
عن المنظمات اإلرهابية كداعش
والقاعدة وغيرهما .نعم ،إنَها رؤية
ُمستقبل َّية ُمبكرة لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وفهم صحيح لفكرة

راكمت اإلمارات تجارب رائدة يف ترسيخ
وع عامل إثراء وحقاً
قيم التسامح باعتبار التن ّ
إنسانياً
التسامح بأبعاده الفلسف َّية والقانون َّية
واإلنسان َّية املعارصة يختلف يف داللته عن
معاين القيم السابقة
التسامح.
من ناحية أخرى ،أو ّد أن ألفت
االنتباه إلى أ ّن هناك تحوالت ضخمة
جرت وتجري في العالم اليوم ،تتطلب
من الجميع السعي الجاد نحو تعزيز
ثقافة وقيم التسامح ،والتعايش
والعيش المشترك ،من بينها :إ ّن
ال ّديمغرافيا أو الجغراف ّية البشر ّية
قد تغ ّيرت ،وما عادت المسيحية هي
ديانة الرجل األبيض األوروبي ،فثلثي
المسيحيين يعيشون حالياً في أمريكا
الالتينية وإفريقيا وآسيا ،وثلث
المسلمين ال يعيشون في المجتمعات
ال ُمسلمة ،إنما يعيشون في مجتمعات
نصرانية وهندوسية وعلمانية ،في
آسيا وإفريقيا والصين ،وفي أوروبا
أيضاً وغيرها ،وفي وطننا العربي

تعيش أقليات دينية وعرقية ولغوية،
ويت ّم الحديث عما يواجهونه من
اضطهاد وتهجير .فهذه األقليات
ليست جاليات مهاجرة بل هي أصول
هذه األوطان التي تعيش فيها ،فهم
مواطنون في إطار العدل والمساواة
أو ما اتفق عليه باسم مبدأ «المواطنة
المتكافئة» في الحقوق والواجبات،
صة» الطائفية أو
حاص َ
وليست «ال ُم َ
العرقية ،بمعنى (.)Quota
وفي هذا السياق نطرح على
أنفسنا السؤال التالي :لماذا لم يلتحق
هندي واحد بالمنظمات اإلرهابية
كداعش أو جبهة النصرة أو غيرهما
؟ مع العلم أ ّن هناك ما يقارب من
()250مليون مسلم هندي ،ولم يلتحق
فرد واحد منهم بهذه المنظمات ،في

حين أن مسلمين من فرنسا ،وأمريكا،
وأستراليا ،والسويد وبلجيكا ،رغم
المنظومة الديمقراطية التي يعيشون
فيها ،قد التحقوا بهذه المنظمات
اإلرهابية ،شباب تتراوح أعمارهم من
 20إلى  25سنة من هذه الجنسيات.
إ ّن التسامح الحقيقي هو أن تعيش
عيشاً مشتركاً بسالم مع اآلخر
المواطن داخل الوطن وتتق ّبله ،وعلى
المستوى الدولي ،توجد تحديات
تواجه السالم والتسامح والعيش
المشترك والوئام العالمي ،وهي
تحديات تزداد خطورتها ،في ظ ّل
صعود أحزاب شعبوية متعصبة
ُ
وعنصرية ،وتشكل خطراً على فكرة
التسامح العالمي ،ما يفتح األبواب
أمام الكراهية الجماعية والهجرات
السكانية.
إ ّن البحث عن كيفية تأسيس السالم
الحقيقي بين هذه المجتمعات ،هو
التحدي الكبير الذي يواجهنا جميعاً
اليوم ،وبخاصة ،مؤسسات الثقافة
والتعليم والتربية ،كيف نجعل من هذا
التسامح تسامحاً ُمستداماً في داخل
المجتمع؟ والسؤال المطروح هو ما
هي الثقافة التي علينا أن نغرسها
في المجتمع ،وفي الجيل الجديد
داخل المدرسة ،وليس كما صيغت
في الثمانينات من القرن الماضي،
في المناهج الدينية والتربية الدينية
فمنعت الموسيقى ،ومنعت التحدث
عن أي مذهب من المذاهب األخرى
غير السنة في اإلسالم؟ لذا ينبغي
إصالح التعليم بالتركيز على الفهم
والوعي واالنفتاح على الثقافات
األخرى ،فالمجمع الفقهي في جدة
مث ً
ال أق ّر ثمانية مذاهب في اإلسالم،
فلماذا ال نعلم أبناءنا ونع ّرفهم بهذه
المذاهب في إطار ترسيخ قيم
التسامح داخل المجتمع؟.
إذا غاب التسامح في أي مجتمع،
يحضر العنف والكراهية والتعصب،
ويختل التعايش.
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كل حضارة
جوهر األنسنة إفادة ّ
من األخرى والنهل من فلسفتها
وإبداعاتها وتقاليدها
التنميط الشامل قلّص الخصوص ّيات
والثّقافات املحلّية لصالح حضارات
مسيطرة عىل أخرى
تنميط اإلنسان يف قوالب مهيمنة
يفقد الثقافات متايزها املرثي
واملفيد

لعلّ مصطلح «العولمة» من أكثر الكلمات دوران ًا على األلسن منذ
عقود .العولمة تضرب بسهم في مجاالت عديدة ومتشابكة ،فلها
أبعاد اقتصاد ّية ال ّ
شك ،ولكن لها أيض ًا أبعاد اجتماعية وسياسية ،وقد
يصب الحديث عن
أشبعها بعض الفالسفة بحث ًا ونظراً .فكثير ًا ما
ّ
العولمة في القضايا الكبرى شأن فتح الحدود للبضائع وتراجع دور
الدولة وسيطرة لوبيات ّ
الشركات االقتصاد ّية النّافذة على نظم العالم
ّ
إلخ .على أنّ البعض ينسى أنّ كلّ تغيير في البنى ّ
بالضرورة
الشاملة هو ّ
مؤثّر في البنى الخصوص ّية أي في طبيعة الفرد وسلوكه ورؤيته للعالم،
أو ما يمكن التّعبير عنه بخصائص اإلنسان.
وإنّنا نذهب إلى أنّ بعض وجوه العولمة تتقابل مع األنسنة بصفتها
جماع شروط ما يجعل اإلنسان إنسان ًا وفق المقاربات األخالق ّية
وال ّروحان ّية للفرد.

العولمة واألنسنة ..تعايش حضارات
متمايزة ال تنفي واحدة منها األخرى
وع:
العوملة والتّن ّ
التّنميط الشّ امل

ألفـة يـوسـف
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قد تبدو العولمة من عناصر
االنفتاح؛ بصفتها تسعى نحو إلغاء
حدود التّبادل
االقتصادي .والحقّ
ّ
أ ّن إلغاء حدود التّبادل هذا يتجاوز
االقتصادي إلى سائر
المجال
ّ
المجاالت األخرى ،وال س ّيما الثقافية
منها .فقد أثبت علماء االجتماع أ ّن
تغيير الوسيط هو تغيير للمعنى ،وال
يمكن أن ننكر تأثير وسائل التواصل
السريع
االجتماعي وتبادل المعلومات ّ
في العالقات بين النّاس مث ً
ال.
على أ ّن العولمة ال ّثقاف ّية التي
ظاهرها انفتاح ،باطنها تنميط،
وهو تنميط يجد أساسه في القولة
الخلدون ّية ّ
الشهيرة« :المغلوب مولع
ّ
أبداً باالقتداء بالغالب» .فالثقافات
ليست على قدم المساواة في قدرتها
التّأثير ّية التي لها صلة وثيقة بالق ّوة
االقتصاد ّية والما ّدية .ولذلك نجد

بعض ضروب ال ّثقافات تفرض نفسها
على العالم ،وهذا مث ً
ال شأن ثقافة
السريعة
ال»تيك أوي» أو الوجبات ّ
التي جعلت كثيراً من الخصوص ّيات
الغذائ ّية ّ
للشعوب تضمر بل تندثر،
وهذا شأن ثقافة المسلسالت
األمريك ّية أو ألعاب الفيديو التي
غدت إدماناً لدى شباب البلدان
العرب ّية ..إ ّن العولمة أنشأت ضرباً
من ضروب التّنميط لدى البشر،
فتقلّصت الخصوص ّيات وال ّثقافات
المحلّية لصالح حضارات مسيطرة
على أخرى .إ ّن العولمة بهذا التّنميط
تتقابل مع األنسنة بما هي تعايش
حضارات متمايزة ال تنفي واحدة
منها األخرى ،وال تسيطر واحدة
منها على األخرى .إ ّن جوهر األنسنة
إفادة ك ّل حضارة من األخرى ،ألم تبن
الحضارة الغربية الحديثة استناداً
إلى الحضارة العربية اإلسالم ّية؟
وألم تفد الحضارة العرب ّية اإلسالم ّية

المشتركات اإلنسانية
من الفلسفة اليونان ّية؟ وألم تنهل
الفلسفة اليونانية من التّقاليد ال ّروحة
الهند ّية إلخ...
إ ّن تنميط اإلنسان في قالب واحد
أو جماع قوالب مهيمنة يفقد الثقافات
تمايزها المثري والمفيد .ولعلّه من
اللّطيف أن نتذ ّكر أ ّن االختالف من
أسباب الخلق ،ولعلّه من المفيد أن
نتذ ّكر أ ّن اإلسالم مث ً
ال ،ورغم أ ّنه
يتّجه إلى البشر ّية جميعها ،ورغم أ ّن
شعائره وأركانه واحدة من المنظور
قافي
يني ،فإ ّنه من المنظور ال ّث ّ
ال ّد ّ
يتجسم وفق خصوص ّيات متن ّوعة في
ّ
مختلف مناطق العالم زمان ّياً وآن ّياً.

األنسنة ترى البرشيّة واحدا ً يف مظهر
متع ّدد ،يكون اآلخر وجهاً مختلفاً لألنا يرعاه
وينشد مصلحته
املشرتك اإلنساين ميثّل جوهرنا الباطن ال
العوملة والغرييّة :اآلخر
وضه ال مال وال جاه وال ثروات
يع ّ
موضوع أم ذات؟

السوق
أساس العولمة اقتصاد ّ
الح ّر ،وأساس اقتصاد السوق
السعي إلى تحقيق أقصى
الح ّر هو ّ
درجات الربح .ومن ضروب ذلك
نقل المؤسسات من بلدان َدخْ ل
العامل فيها ُمجز إلى بلدان دخل
العامل فيها ضعيف ،وهو ما يس ّمى
بـ»نقل المؤسسات إلى الخارج».
السعي إلى ال ّربح مشك ً
ال في
وليس ّ
ذاته ،لكن ما يثير االنتباه هو أسلوب
تعامل المستثمرين مع العملة .إ ّن
العامل من منظور العولمة وال ّربح
ال يُع ّرف إ ّال بما هو ذاك المكلّف
بنشاط مخصوص عليه أن ينفّذه
بأقصى ما يمكن من الحرف ّية وبأق ّل
الضرب
ما يمكن من األجر .وهذا ّ
من التّعامل بين البشر يح ّول اآلخر
إلى مج ّرد موضوع يمكن أن يعاوضه
أي موضوع آخر ،وهو تعامل يفقد
ّ
العالقة بين األنا واآلخر جوهرها
بصفتها من الوجهة اإلنسان ّية ليست
عالقة ذات بموضوع ،وإ ّنما هي
عالقة ذات بذات أخرى وفق ما يثبته
فالسفة الغير ّية جميعهم .ومن جهة
ثانية ،فإ ّن تشييء اآلخر ال يح ّوله إلى
موضوع فحسب ،وإ ّنما يح ّوله إلى
موضوع في خدمة األنا .واستغال ُل
اآلخر من قبل األنا يتعارض مع
البعد ال ّروحاني ا ّلذي يقيم العالقات

أفقي لك ّل فيه
بين النّاس على تبادل
ّ
دور مختلف ال ّ
ولكن صاحب
شك،
ّ
ال ّدور يجب أن يكون حريصاً على
توازن العالقات وعدالتها .إ ّن العولمة
تتقابل مع األنسنة من حيث إ ّن األولى
تقيم العالقات بين أفراد متناحرين
متف ّرقين يسعى ك ّل منهم إلى توظيف
الض ّيقة ،أ ّما
اآلخر من أجل مصلحته ّ
األنسنة فترى البشر ّية واحداً في
مظهر متع ّدد ،ومن هنا يكون اآلخر
وجهاً مختلفاً لألنا ،يرعاه ويح ّبه
وينشد مصلحته ،أليس أ ّنه لن يؤمن
يحب
يحب ألخيه ما
أحدنا حتى
ّ
ّ
لنفسه؟ وأليس أ ّن مثل المؤمنين
في توا ّدهم وتراحمهم كمثل الجسد
الواحد ،إذا مرض منه عضو تداعى
بالسهر والح ّمى؟
له سائر الجسد ّ

العوملة واقتصاد
السوق :وهم الجمع
ّ

السوق
من الشائع تناول اقتصاد ّ
الح ّر وفق المنظور الما ّد ّي أو
االجتماعي ،ولكن نادراً ما كان
ّ
السوق مجال مقاربة روحان ّية
اقتصاد ّ
أو نفس ّية .ووفق هذه المقاربة
السوق
األخيرة ،فإ ّننا نرى أن اقتصاد ّ
يقوم على الجمع المحموم للمال

والممتلكات ،وهو ما يتقابل مع التّم ّثل
وحاني للعالم.
ال ّر
ّ
يقول اهلل تعالىَ ﴿ :ويْ ٌل ِل ُك ِّل ُه َمزَةٍ
لُ َمزَةٍ -ا َّلذِ ي َج َم َع َماالً َو َع َّد َدهُ-يَ ْح َس ُب
أَنَّ َمالَ ُه أَخْ ل َ َدهُ﴾(الهمزة -1/104
 .)3-2إ ّن التهديد في هذه اآلية ال
يحيل على ك ّل جامع للمال بل على
جامع المال ا ّلذي يرى أ ّن جمع المال
هذا قد يُنجيه من الموت أي من ح ّد
أي جمع
الوجود
األصلي .إ ّن الجمع ّ
ّ
عندما يكون هدفاً في ذاته ليس
سوى سعي محموم إلى نفي االفتقار
األصلي .ومثاله البخيل ا ّلذي ال
ّ
ّ
يكف عن جمع المال ،واإلنسان
الذي ال ّ
يكف عن جمع الوقت حتّى
يغدو الزّمان صنو المال في المثل
األمريكي الشهير« :الوقت هو مال».
على أ ّن البخيل ا ّلذي يجمع المال ال
يتمتّع بالمال ا ّلذي يجمعه ،واإلنسان
ا ّلذي يو ّد أن يمتلك الحياة ال يتمتّع
بالحياة ا ّلتي يحياها .ولو افترضنا
شخصاً «أشبعنا» ك ّل حاجاته فإ ّن
حركة الحاجة فيه لن تخمد أل ّن
الحاجة ال يمكن أن تنتهي بتَل ْ ِبيَتها.
واإلنسان عند امتالكه لموضوع ما
يجسم افتقاره إلى موضوع آخر ،إلى
ّ
أي موضوع.
شيء يتجاوز امتالك ّ

فكم معوز تص ّور أ ّن تكديس المال
وتجميعه يجيب نهم نفسه فإذا به
ال يجد بعد جمع ال ّثروات سوى رزم
السعادة ،وكم
من المال ال تحقّق ّ
رأسمالي كبير أنشأ عدداً ال نهائ ّياً
الشركات ،وأصبح مليونيراً
ّ
من
ً
ً
فمليارديرا فبليارديرا إلخ ،فإذا به
يمضي حياته كئيباً ،وينهيها منتحراً.
إ ّن الجمع النّهم محاولة يائسة لملء
ما ال يمكن أن يمأله الجمع ،إ ّنه
محاولة لس ّد اله ّوة ا ّلتي ال تس ّد أل ّن
وجود ال ّذات في هذه الحياة قائم
على وجود هذه اله ّوة إذ إ ّن االفتقار
شرط الذات البشر ّية ،ونفيه هو نفي
لل ّذات البشر ّية .والحضارة الما ّدية
السيطرة على
الحديثة ا ّلتي تنشد ّ
تجسم
العالم كلّه باسم العولمة إ ّنما
ّ
السعي المحموم
أحسن تجسيم هذا ّ
ً
ّ
نحو الجمع واالستهالك متمثال في
السعي نحو امتالك الموضوع مهما
ّ
يكن نوعه .فليست وظيفة اإلشهار
ّرغيب في استهالك
الفعل ّية الت
َ
موضوع ما بقدر ما هي إنشاء لحاجة
استهالك ّية ما كانت لتنشأ في غياب
ذلك اإلشهار .وتحقيق هذه الحاجة
الضغط لم ّدة قصيرة ينفتح
قد يه ّدئ ّ
بعدها اإلنسان على حاجة أخرى.
ذلك أ ْن ال وجود لشيء يمكن أن
يطابق شوقنا إليه ،فك ّل حاضر يُنشئ
بالضرورة غائباً منشوداً أبداً ضائعاً
ّ
ً
أبداً مح ّركا ال ّذات البشر ّية في حركة
ال تني البتّة.
إ ّن ما سبق ال يعني أ ّن العولمة
ّ
والش ّر نسب ّيان،
ش ّر كلّها ،فالخير
ولكنّه يعني أ ّن اإلغراق في منظومة
السيطرة على اآلخر واستغالله
ّ
اإلنساني فينا،
يفقدنا المشترك
ّ
وهذا المشترك يم ّثل جوهرنا الباطن،
وال يع ّوضه ال مال وال جاه وال ثروات.
إ ّن الحياة تفتح أمامنا سبيل االمتالك
وسبيل الكينونة ،وطغيان أحدهما
الفردي
على اآلخر يفقدنا توازننا
ّ
الجماعي ،أليس
ويفقد العالم توازنه
ّ
أ ّن خير األمور الوسط؟.
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واد
مطلوب الجرأة العالية كام كان عليه ر ّ
شق دروب جديدة
الحركات اإلنسانية يف
ِّ
لشعوبهم
بغري تحرير العقول من استالب املرجعيات
الفكرية والثقافية لن يكون لدينا عقول
نقديّة وموضوعية
القطع التام مع منهج التفكري التسليمي
وانتهاج منهج التفكري العقيل والعلمي
للكشف عن أسباب انحدار قيمنا اإلنسانية

تمكن ذاك الكائن الج ّبار من تذليل الكثير من صعوبات عيشه على
هذا الكوكب الفريد ،وتغل َّب على مخاطر انقراضه وتهديدات حياته
بالتفكير و(الفكرة) التي امتاز فيها أو ًال عن بقية الكائنات ،وتمكن
عبرها من تبديد الكثير من الغموض والمجهول الذي شمله ،وشمل
العالم أمامه وحوله ،وكان يسير ًا عليه أن ُيراكم خبراته ،ومن ثم ينقلها
إلى أجياله الالحقة ،لتبدأ تلك األجيال الجديدة رحلة إبداعها من
حيث انتهى إليه آباؤهم وأجدادهم من علوم وخبرات ،وذلك بامتالكه
التم ّيز الثاني ،ومقدرته على النطق أو ًال ،وتحويل اإلشارات الصوتية
ثم تحويلها إلى أحرف مكتوبة
إلى أحرف شفهية في البداية ،ومن ّ
ثاني ًا..
إال أنّ ذاك الكائن المعجزة تأخر كثير ًا عن فهم العالم ،وفهم نفسه،
أو( أنّ اإلنسان أخطأ في فهم العالم وفهم نفسه) كما قال الفيلسوف
نيتشه ..فقد ش ّيد اإلنسان على مدى أحقاب طويلة الكثير من األمجاد
الفارغة ،ومجد اإلنسان أمجاد ًا ال مجد فيها ،وال معنى لها ،بعيدة عن
مجد اإلنسان واألنسنة..

أزمة النزعات اإلنسانية واستحقاقات
النهوض

مفيد أحمد ديوب
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وركض اإلنسان كثيراً وراء تحقيق
بطوالت غير إنسانية ،بطوالت تافهة
ال بطولة فيها ،وأغفل خياله بطوالت
األنسنة وتغافلت قيمه عن تمجيد
نزوع األنسنة ..كما ش ّيد اإلنسان
الكثير من الهويات الفردية والجمعية
المجافية للهوية اإلنسانية ،وض َّل
عقله عن تشي ّيد الهوية اإلنسانية..
ك ّل ذلك ت ّم أل ّن اإلنسان استسهل
الكثير من اإلجابات عن الكثير من
األسئلة ،أو األصح أنه تم إقحامه
وضل َّل فيها..كما استصعب
فيهاُ ،
بالوقت ذاته أجوبة األنسنة ،أو
األصح أيضاً أنه ت ّم وضع الصعوبات
أمامه فيها ،من قبل قوى مهيمنة
كانت أقوى من األفراد والجماعات
البشرية..
لم تكن تلك القرارات واإلجابات
الخاطئة لدى ذاك اإلنسان (المغفل)
قرارات إرادته الح ّرة ،أو تلك األفكار
والقيم الال إنسانية التي سادت
إبداع عقله الح ّر ،بل كان ذلك
نتيجة الستعباد عقله ،واستالبه
لصالح مرجعيات لها مصلحة في
استعباد اإلنسان ،وإبقائه مج ّرد

ٍ
(عدد) ،وعبودية الجماعات البشرية،
كي تبقى هي مهيمنة على الثروة
والسلطة..
أمام منعطف خطير تم ّر فيه
شعوب المنطقة العربية من ضمور
(النزعات اإلنسانية) في الفكر
السائد أوالً ،وتراجع القيم اإلنسانية
في ذهن ّية وحياة البشر اليومية لدى
شعوب هذه المنطقة ثانياً ،وما يقابل
ذلك في الوجه اآلخر من نتائج
كارثية :من تنامي ظواهر العنف
الفردي والجمعي ،واالنغالق والتكور
على الذات ،وتفشي الكراهية في
مختلف جوانب الحياة ،بات مطلوباً
أكثر من أي يوم مضى من النخب
المناصرة
والثقافية
الفكرية
لألنسنة ،ولقضايا اإلنسان وحقوقه:
بات مطلوباً
صب ك ّل الجهود
ّ
للبحث عن جذور ذاك االنعطاف
التراجعي ،وكشف ذاك الخلل الكبير
بين كفتي (الميزان اإلنساني) لدى
هذه الشعوب :ضمور النزعات
اإلنسانية من جهة ،وتنامي العنف
ونزعات الكراهية والتكفير من جهة
ثانية ،بغية إيجاد األسباب الحقيقية

المشتركات اإلنسانية
لهذا االنهيار الخطير الذي يُه ّدد:
وجود تلك الجماعات ،وتماسك
هذه الشعوب ،يهيئ شروط الحروب
األهلية ،ويسهم في تمزيق نسيج تلك
المجتمعات أوالً ،ويُهد ّد باندحارها
خارج المجتمعات البشرية ،وخارج
العصر كله ثانياً..
مطلوب الجرأة العالية في كسر
التابوهات المفروضة ،والجرأة في
تعرية ك ّل شيء ،ووضع كل شيء على
طاولة مشرحة النقد ،بعقل الباحث
النقدي الموضوعي ،والصراحة
والوضوح في مجريات األبحاث ،كما
كان عليه ر ّواد الحركات اإلنسانية
والتنوير العقلي األوروبيون ،من
جرأة عالية في شقِّ دروب جديدة
لشعوبهم ،وللبشرية جمعاء ،جرأة
عالية وصلت إلى حدود مواجهة
الموت حرقاً أو شنقاً ،وهم يواجهون
الكنيسة البابوية ،ورجال دينها ،الذين
وج ّهوا لهم تهم الهرطقة والزندقة،
والكفر واإللحاد..
وبغير تلك الجرأة العالية سوف
تكون نتائج أبحاثنا :هالمية ومائعة،
وتصب جميعها
التفافية ،وفضفاضة،
ُّ
في حقول المزيد من التضليل
والخداع ،وزيادة الطين بلة..
وتلك الجرأة العالية المطلوبة
قلّما وجدناها لدى أغلب تلك النخب
الفكرية العربية واإلسالمية ،كما كان
يتم وأدها أو التعتيم عليها ،أو اعتقال
أصحابها ،إن وجدت لدى الفئة
القليلة منهم..
كما يستوجب من تلك (النخب
العربية اإلنسانية) تحرير عقولها
من استالب المرجعيات الفكرية
والثقافية( :السلفية السابقة،
واأليديولوجية المعاصرة) ،قبل
االنخراط في أبحاثهم عن جذور
مشكالتنا اإلنسانية ،وأسباب تخلفنا
اإلنساني ..إذ بغير تحرير العقول لن
يكون لدينا عقول نقد ّية وموضوعية،
وسوف تكون نتائج أبحاثنا ُمستلبة
أيضاً ،وخاضعة لتأثير منظومة فكر
تلك المرجعيات ،وتكون بالمحصلة
النهائية ُمضللِة أيضاً ،وتزيد كرة

الثلج ضخامة أيضاً.
يستوجب أيضاً على النخب
اإلنسانية حسم موقفها في مسألة
مناهج التفكير ،وهي تقف على
مفترق طريقين ،ومنهجين في
التفكير :األول المه ّيمن عندنا هو
(منهج التفكير التسليمي) .والثاني
المنُحسر لدينا هو (منهج التفكير
العقلي والعلمي).
إذ يستوجب من النخب :القطع
التام مع المنهج األ ّول :منهج التفكير
التسليمي من جهة ،وانتهاج المنهج
الثاني :منهج التفكير العقلي والعلمي
في تفكيرها أوالً ،واعتماده في
أبحاثها وجهودها ثانياً ،كي تصل تلك
الجهود إلى النتائج المرج ّوة منها،
وتكشف لنا أسباب انهيار فكرنا
اإلنساني ،وانحدار قيمنا اإلنسانية..
االنطالق من قاعدة فكرية
واقعية ،وقراءة دقيقة لمستوى تط ّور
مجتمعاتنا المتخلفة ،قراءة وتفسير
بعيداً عن األوهام ،وعن المواقف
المسبقة ،يرتكزان على :أ ّن مستوى
تطو ّرنا التاريخي مازال يشبه حالة
شعوب أوروبا وهي في (قرون
الظلمات) ،وأ ّن مهام القرون الوسطى
األوروبية مازالت راهنة أمامنا،
وجاثمة على صدورنا ،وهي ليست
وراءنا – كما هو االعتقاد السائد،-
بل هي ما زالت أمامنا ،ولم تستطع
شعوبنا إنجازها..
االنطالق من قاعدة :أ ّن ما جرى

وعن الذات ،وعن اآلخر المختلف،
وعن الزمن والحياة ،وعن الثروة
والعمل ،وعن المرأة والرجل..ووو..
إلخ..
ثم االنتقال لإلجابة عن سؤال
مه ّم عن (الوعي اإلنساني) :كيف
يتشكل «الوعي اإلنساني» بشكل
خاص؟ الوعي الذي يُسهم في نقل
حالة اإلنسان والبشر من حالة
الحيونة والبربرية والكراهية ،إلى
حالة األنسنة و منظومة أفكارها
وقيمها ..وصوالً إلى ضرورة تحديد
مكانة اإلنسان ،وموقعه ،وأهميته،
وغايات وجوده ،في نظر الثقافة
من حداثة ،وتحديث في التعليم السائدة المهيمنة :هل يجب أن يكون
والجامعات ،وفي االقتصاد والتنمية كائناً ح ّراً ،و ذاتاً مستقلة ،وكرامة
المادية ،واستثمار الموارد ،وفي ُمصون ًة؟ ..وهل يجب أن يملك كامل
مس القشرة الحقّ في االعتقاد واإلبداع ،ومطلق
أنماط العيش وغيره ،قد َّ
الخارجية واقتصر عليها ،وأضحى الحرية في التفكير وفي السؤال،
ُمض ِل ً
ال وخادعاً ،إذ لم تعالج مشاريع وضرورة توفير المتسع الكامل له
التنمية والتحديث التي جرت في في العمل والنشاط؟ ..وهل اإلنسان
بالدنا جوهر المشكالت اإلنسانية محور العالم ،ومركز االهتمام ،وغاية
التي تواجهنا اآلن ،وهي :قضية الغايات؟ أم أ ّن اإلنسان وغاية وجوده
اإلنسان ومكانته ،وقضية حقوقه في نظر تلك الثقافة :أن يكون مجر ّد
عدد ،أو خادماً لجهة ما ،أو منفذاً
وحرياته          .
بداي ًة أيضاً ..يجد الباحث في لمشروع ما ،أو جندياً في جبهة ما،
مسألة الطبيعة البشرية نفسه ُملزماً أو هو عبداً لعدة جهات ومرجعيات
في البحث ،واإلجابة عن عدة أسئلة سلطوية؟ ..أو يكون ُمق ّيد العقل،
كبيرة ،وعدة مسائل مهمة :اإلجابة و ُمستلب التفكير لصالح مرجعية ما،
عن سؤال ما هو «الوعي»؟ :تلك أو لع ّدة مرجعيات دينية ،أو سياسية
الخاصية التي يتفرد فيها الكائن وسلطوية؟..
البشري عن سواه من بقية كائنات
إ ّن في االنطالق من تلك القواعد
الطبيعة..
واألسس الفكرية ،من جهة ،وفي
اإلجابة عن سؤال :ما هو مصدر اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بمكانة
«الوعي» ومركز التفكير؟ ..هل اإلنسان ،وأسئلة آلية تشكل (الوعي)
مصدره غيبي مطلق؟ أم أ ّن اإلنسان والقيم اإلنسانية ،من جهة ثانية،
يولد صفحة بيضاء؟ وأ ّن العقل (مركز يمكن للنخب الفكرية الثقافية أن
الوعي والتفكير)؟ وإن تش ّكل (وعيه) تقوم بدورها المرتقب منها ،وإنجاز
هو صناعة تربوية وثقافية بامتياز؟ :دورها البالغ األهمية ونحن في قلب
أكان وعياً باتجاه الخير واألنسنة ،العاصفة ،أو في عنق الزجاجة،
أم وعياً باتجاه الش ّر ،والنزوع إلى ويمكنها أن تسهم في القبض على
الكراهية؟.
جذور مشكالتنا التنموية ،النهضوية،
واإلجابة عن سؤال :كيف يتش ّكل واإلنسانية ،وحينها يكون إيجاد
ذاك «الوعي» بشكل عام« :الوعي» الحلول يسيراً..
بمعنى تك ّون المفاهيم واألفكار
والتصورات عن الكون وعن العالم،
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تحميل الحارض واملستقبل تبعات املايض
يؤجج الرصاعات ويفاقم املعاناة اإلنسانية
ترسيخ مبدأ التواصل واالنفتاح يشكل ضامناً
للسلم العاملي ودعامً للتعايش اإلنساين

المجتمعات ُمستوى رفيع ًا ِمن التّسامح والتّعايش
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نضال الطنيجي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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إن التَّسامح ال ُمستدام ،ال يعني
إقامة التَّسامح في ال ُمجتمع الحاضر
َفحسب ،بل يَستوجب َم ّده إلى
ال ُمستقبل؛ ليبقى مفهوماً إنسانياً
حاكماً على التَّص ُّرفات البَشر َّية في
الحال واالستقبال .فاالستِدامة مِ ن
ال َمفاهيم المِ حورية الستبقاء ك ِّل ما
يستفيد منه ال ُمجتمع البشري في
أي عصر من العصور .وهي بهذا
المفهوم تعني الحفاظ على مصالح
ال ُمجتمع ورعايتها بصورة دائمة؛
حتى تسعد بها األجيال القادمة.
يُعتبر التفاعل االجتماعي مصدراً
أساسياً للتسامح المستدام؛ كون
المجتمعات بيئات وأوساط ينشأ
فيها البشر ،وتتأثر بها طبائعهم
ونفوسهم ،لذا ينبغي إبعاد المجتمع
عن األحادية الفكرية أو تنميط
الناس على نمط واحد؛ حال التعامل
مجتمع يمتاز بالتنوع والتعدد.
مع
ٍ
ومِ ن األسس االجتماعية ال ُمعززة
للتسامح المستدام بين البشر،
التواصل بينهم ،فإن عدم التواصل
بين شرائح المجتمع ال ُمختلفة يولد
الهواجس والمخاوف المؤدية إلى
التنافر في الجيل الراهن أو القادم.
لذا كان من األهمية بمكان تثقيف
المجتمع ،خاصة الجيل الناشئ بكافة

شرائحه ،ورفع وعيه العام بمكوناته
البشرية والثقافية واالجتماعية،
العامة،
المناسبات
وتوظيف
كالمناسبات الوطنية أو العالمية أو
الثقافية أو الدينية ،لتمكين التواصل
المباشر بين كافة أفراد المجتمع.
وفي هذا السياق يؤكد ميثاق األمم
المتحدة للتسامح بين الشعوب على
مبدأ التعارف والتواصل واالنفتاح
المتبادل ،ضماناً لألمن العام ،ودعماً
للتعايش واالحترام المتبادل.
ومِ ن أولويات التأسيس لمجتمع
متسامح على المدى البعيد ،عدم
تحميل الحاضر والمستقبل تبعات
الماضي ،فالمتأمل ألكثر الصراعات
الدائرة بين الطوائف يجدها قائمة
على أساس االختالفات التاريخية،
ذلك أ ّن االلتفات الدائم لالختالفات
التاريخية والعيش في سياقاتها
يُكرس التوتر الفئوي في المجتمع
الواحد ،كما يؤدي إلى تفاقم المعاناة
اإلنسانية عبر األجيال ،ويضع
المعوقات التي تحول دون تقدم
المجتمعات نحو ال ُّرقي والرخاء
والتسامح المستدام.
إن العامل الثقافي بمفهومه
األنثروبولوجي العام ،وال ُمشتمل
على األفكار واآلداب والقوانين

المشتركات اإلنسانية
والعادات واألعراف والفنون ،يلعب
دوراً محورياً في التأثير على مستوى
التسامح في المجتمع .فاإلنسان ابن
بيئته ،والبيئات المشتملة على التعدد
الثقافي بالمفهوم المذكور آنفاً،
تربي في نفوس أبنائها قبول اآلخر
والتعايش معه ،بينما المجتمعات
ذات الطابع الثقافي الواحد ،تجد
صعوبة في التأقلم مع التعددية
الثقافية ،وذلك إما لتخوفهم من
القادم الغريب ،أو للحفاظ على
هوياتهم الثقافية الخاصة .لذا
يتفق الباحثون على أن التواصل
الثقافي في المجتمعات من أهم
العوامل الداعمة للتسامح بأنواعه.
فالمجتمعات المتفتحة المتعارفة قد
تصل إلى درجة التضامن والتكامل
فيما بينها؛ لخدمة المصالح الكبرى
للفرد أو للمجتمع .وإذا كان التمايز
بين الهويات الخاصة للبشر ِسمة
والتوجس
ضرورية فإن اإلفراط فيه،
ّ
الدائم من اآلخر قد يفضي إلى
حالة من عدم التماسك واأللفة أو
غلبة ثقافة األقوى على باقي شرائح
المجتمع.
وقد يتأثر المستوى العام للتسامح
السمات الثابتة
في المجتمع بتمييز ِّ
للثقافة عن السمات المتغيرة فيه.
فقد يأبى البعض االنفتاح على
اآلخر؛ لعدم تمييزه بين ما هو
متغير في ثقافته الخاصة وما هو
ثابت وأصيل .وال شك أن الغالب
في الطبائع والسمات الثقافية هو
العنصر المتغير ،فالثقافة كالكائن
الحي يتغير مع مرور الوقت ويتأثر
بكل ما حوله .وبنا ًء على ما سبق
فال ينبغي التنطع في التشبث بما
هو متغير في الثقافة الخاصة؛
إن تعارضت مع المصلحة الكبرى
للمجتمع بشكل عام.
ويعد العامل المعرفي أيضاً
من العوامل الداعمة للتسامح في
المجتمع ،فكلما ارتفع المستوى
المعرفي والتعليمي ،في المجتمع
كلّما ارتفع مؤشر التسامح ،فالمعرفة
تعتبر من أهم الركائز في البناء

العامل الثقايف واملعريف
يقيض عىل الهواجس
واملخاوف ويؤسس ألرضية من
التضامن والتكامل

الثقافي للمجتمع ،فهي تستلزم الرفع
من مستوى التفاعل والتواصل بين
أفراد المجتمع ،وتؤهلهم للتعامل
والعيش المشترك مع المحافظة على
الثوابت األصيلة في الثقافة الخاصة.
إن التأطير القانوني ألي مفهوم
من المفاهيم ،يصون المجتمع من
كثير من التصرفات غير الحضارية؛
لذا تداعت المجتمعات المتحضرة
إلى التأصيل القانوني للتسامح
وتسييجه باإلطار التشريعي ،ووضع
اللوائح الرادعة لكل ما من شأنه خرق
هذا المبدأ اإلنساني أو المساس
بشرعيته؛ لهذا قرر الباحثون في
موضوع التسامح أنَّ على المش ّرع أن
يضع أطراً واضح َة المعالم للمعاني
التي تتنافى مع مفهوم التسامح،
وتصنيف أشكاله وتحديد أوصافه،
صيانة لمبدأ التسامح من الخروقات
المباشرة وغير المباشرة .ومن أبرز
األسس القانونية الداعمة للتسامح

اإلمارات رسخت قيم التسامح
يف املجتمع بترشيعها لقانون
مكافحة ازدراء األديان

المستدام المساواة بين الناس كلهم
أمام القانون ،فالقانون جاء لضمان
حقوق جميع شرائح المجتمع مهما
كانت انتماءاتهم ،خاصة في ظل
الدولة المعاصرة ،المبنية على أسس
المواطنة ال على أساس النوع أو العرق
أو االنتماء العقدي .وقد استخلص
كثير من المفكرين من خالل دراسة
التاريخ البشري أن الغطاء القانوني
كان من أقوى الدعائم للتسامح في
المجتمع.
ومن األسس القانونية الجوهرية
التي تعكس بقوة عمق الوعي بفكرة
التسامح التشريع لمبدأ حرية
التد ّين وعدم اإلكراه في الدين ،وقد
جاء إعالن مبادئ التسامح لألمم
المتحدة لدعم هذا المفهوم وتفعيله
عالمياً بين الشعوب.
إن تشريع حرية التد ُّين يُظهر
بوضوح تسامح القانون مع األديان
كلّها ،وعدم وقوع أي دين من

األديان تحت وطأة األديان األخرى
في المجتمع .وال يفوت هنا التنبيه
بجهود دولة اإلمارات العربية
المتحدة؛ لترسيخ التسامح في
المجتمع؛ بتشريعها قانون مكافحة
ازدراء األديان ،الذي يقف بحزم
أمام جميع أنوع االنتهاكات التي قد
يتعرض لها أي دين من األديان على
أرضها.
ً
واستنادا إلى ما سبق ذكره ،فمن
أبرز مخرجات التأسيس لثقافة
التسامح ال ُمستدام؛ هو إعداد
مواطن عالمي ،يتمتَّع بق َيم التَّسامح
ليتأهل للعيش في أي
والتَّعايش،
ّ
مكان على األرض .كما أن التسامح
المستدام يم ّكن األجيال القادمة من
التَّمتع بمنافع التسامح المستدام
والعيش الرغيد في ِ
كنف السالم.
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رغم االنشطار المعرفي والثقافي الهائل والمتنوع والواسع الذي وصلنا إليه ،ستبقى المعرفة ضالة العالم التي نلهث خلفها ونركض
وراءها دون توقف الكتشاف أسرارها؛ فما بالك ومنذ أن خلق اهلل البشر ،والعالم يبحث عن اإلنسانية ،ويبحث من خاللها عن اآلخر بالتواصل
والعالقات والمعرفة ،حيث تكونت الحضارة اإلنسانية من جميع المشتركات المعرفية والثقافية التي عب َر اإلنسان من خاللها عن حاجته لآلخر
معرفي ًا وإنساني ًا؛ ليشكّ ل معه لغة واحدة تتجاوز كل االختالفات المعرفية والبحث عن تطويرها.
بوجود عالقات تفاعل ّية بين البشر التي هي من ضرورات الحياة للتواصل بينهم ،بغض النظر عن جنسهم أو لونهم أو معتقداتهم ،وهذا النمط
من العالقات يحتاجه البشر في حياتهم اليوم ّية ،حيث إنّ حاجات اإلنسان في كثير من األحيان متعلّقة ومرهونة بما عند غيره من البشر .وقد
مرت العالقات البشرية بمراحل متعددة حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن ،وتطور هذه العالقات يخضع تلقائي ًا للعصر ومنجزاته ،وهناك آثار
تترتب على إيجاب ّية العالقات بين البشر.
ومن أهم مبادئ اإلنسانية :أن احترم إنسانيتك ،وتحترم إنسانيتي!
فهل فهمها اإلنسان فع ًال على وجه العموم دون ذكر جنسه؛ لونه؛ معتقده؛ وحتى عرقه؛ إنّ اإلنسان هو اإلنسان خلق من روح وجسد وعقل ،ولكن
حين يحرم اإلنسان من إنسانيته كيف يكون؟!

العالقات التفاعلية بين البشر ضرورات
حياتية وحاجات إنسانية
فسيح
ن
مة ميدا ٌ
املشرتكات العا َّ
ٌ
للتعارف والتالقي يفتح آفاق
التواصل بني الشعوب

هيفاء هاشم األمني
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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إ َّن المشتركات اإلنسانية العامة
هي األمور التي يشترك في أصولها
وفروعها ك ّ ُل الناس ،والذي ال يحمل
هــذه المشتركات هــو فــي الحقيقة
ليس إنــســانـاً! وه ــذا يعني أ ّن هذه
المشتركات ضرور ّيَة تماماً للحياة،
والــتــعـ ّ ُرض لها بــاألذى أو الضرر ال
يعني َّإل شيئاً واحـــداً هــو الحرب
والصدام! لكن في الوقت نفسه يُمكن
للبشر جميعا بسهولة أن يجتمعوا
قدرونها
على هذه المشتركات؛ أل ّنَهم يُ ِ ّ
ويحرصون عليها .ومــن المؤكد أ َّن
البشر جميعاً يشتركون مع بعضهم
بعضاً في ٍ
كبير من المشتركات
عدد ٍ
تحت مسمى «المشترك اإلنساني»،
وكان أول وأهم هذه المشتركات هو
العقيدة ،مع اختالفات في التصور
اإللهي بين األديان السماوية.
فهذه المشتركات العا َّمة ميدا ٌن
فــســيـ ٌح لــلــتــعــارف والــتــاقــي ،يفتح
للجميع آفــاقـاً كثير ًة للتواصل بين
الــشــعــوب ،فالمشتركات اإلنسان ّيَة
العا َّمة تشمل :االحتياجات األساس َّية
المادية للجسد اإلنساني التي تحميه
لــكــي يــعــيــش ،وال ــع ــق ــل ،واألخــــاق

األســاســ َّيــة ،والــتــم ـلّ ُــك ،والــكــرامــة،
والحر ّيَة ،والعلم ،والعمل.
ما االحتياجات األساسية التي ال
يُمكن لإلنسان أن يعيش من دونها
هي :الطعام ،الشراب ،اللباس ،النوم،
وضعت هذه
المكان الذي يأويه ،وقد
ُ
االحتياجات على ق َّمة المشتركات
العا َّمة ،على الرغم من أ َّن هذا قد
يُغضب بعض العلماء والفالسفة
الــذيــن يرفعون القيم األخ ــرى فوق
الــطــعــام والـــشـــراب ،وعــلــى الــرغــم
كــذلــك -مــن أ َّن هــذه المشتركاتال يشترك فيها اإلنــســان مــع أخيه
اإلنسان فقط ،بل يشترك فيها كذلك
مع الحيوان ،وهو األدنــى مرتب ًة من
اإلنسان ،فلهذه االحتياجات حتم ّيَة
بحال من األحوال،
ال يُمكن تأجيلها
ٍ
وال يُمكن الصبر على فواتها؛ ولذلك
فالصراع عليها سيكون أعتى وأش َّد،
وثانياً :شيوع هذه االحتياجات في
ِّ
كل البشر ،بينما يُمكن أن تجد بعض
األقوام تنتكس فطرتهم فال يهت ّ ُمون
ببق َّية المشتركات العا َّمة -على عظم
أهم ّيَتها -لكنَّهم لن يستطيعوا إغفال
حاجتهم لالحتياجات األســاس ـ َّيــة،

المشتركات اإلنسانية

وثال ًثا :أل َّن بق ّيَة المشتركات العا َّمة
ٍ
وعقل متَ ٍ
ّقد،
صاف،
ذهن
ٍ
تحتاج إلى ٍ
ـال هــادئ ،وال يُمكن الوصول إلى
وبـ ٍ
هذه الحالة النفس َّية في ِ ّ
ظل تهديد
االحتياجات األساس ّيَة ،ورابعاً :أل َّن
اهلل ع ّز وجل عندما أدخل آدم الجنة
 كما حكى القرآن الكريم  -طمأنهعلى أه ـ ِ ّـم مــا سيشغله عند دخوله
الجنة ،فقال لهِ ﴿ :إ َّن لَ َك أَ َّل ت َُجو َع
فِ ي َها َوالَ تَ ْع َرى* َوأَ ّنَـ َ
ـك الَ ت َْظ َمأُ فِ ي َها
َوالَ ت َْض َحى﴾ طه ،119 ،118 :وقال:
اس ُك ْن أَنْ َت َو َز ْو ُجـ َ
ـك الْ َج ّنَ َة
﴿ َويَا آ َد ُم ْ
َف ُك َ
ال مِ ْن َحيْثُ ِشئْتُ َما﴾ األعراف،19 :
فقد علم اهلل عز وجل أ َّن هذا َ
الخلق
الــجــديــد سينشغل أ َّول مــا ينشغل
بقضايا الطعام والــشــراب واللباس
والسكن والزوجة ،ف َو َّفر له ك َّل ذلك
من البداية ،ولتصبح هذه هي كبرى

ين
الحرية
ٌ
مطلب إنسا ٌّ
يكن أن نجتمع
ٌ
أصيل ُ
عليه ونتعارف عىل
أساسه
اهتمامات بني آدم بعد ذلك.
ولــيــس فــي تــقــديــم االحــتــيــاجــات
األس ـ ــاسـ ـ ـ ّيَ ـ ــة ع ــل ــى غ ــي ــره ــا مــن
نوع من التد ِ ّني في
المشتركات ّ ُ
أي ٍ
اإلنسان ّيَة ،فهذه غريزةٌ يفنى الجسد
مــن دونــهــا ،وتضيع نعمة «الحياة»
كلها ،وقد أَ َم َرت ك ّ ُل األديان بالحفاظ
على النفس ،ولــم يُخالف في ذلك
عا ِل ٌم وال فيلسوف.
أمــا المشترك الــعــام الثاني فهو
العقل ،وهو الذي يُ َم ِ ّيز اإلنسان على
بق َّية المخلوقات ،وبه يُصبح اإلنسان

وعنا أنفسنا عىل
لو ط ّ
تفهم ومحبة الغري
وقبول االختالف لك ّنا
أسعد كثريا ً مام نحن فيه

مسؤوالً عن تص ّ ُرفاته وأفعاله ،وغياب
العقل يرفع التكليف والمسؤول َّية من
عــلــى اإلن ــس ــان ،مــن ه ــذا المنطلق
جاءت النظرية التي تدعو الشعوب
إلى االلتقاء على األمور التي يقبلها
عام.
العقل
ٍ
بشكل ٍ ّ
أ َّمـــا المشترك اإلنــســانــي العام
الثالث فهو األخالق األساس َّية هي:
الــصــدق ،األم ــان ــة ،الــعــدل ،الــكــرم،
الشجاعة ،الصبر ،والحلم ،لكن من
منطلق النظر ّيَة أبحث عن الشيء
ال ــذي ال يختلف عليه شعبان في

الــدنــيــا؛ وم ــن ثَ ـ ـ َّم أعــتــبــره مشتركاً
إنــســانــيـاً عــام ـاً ،ويُــمــكــن عندها أن
نلتقي عليه ،وأن نتعارف على أساسه،
التعدي
ويُمكن كذلك أن نُــدرِ ك أ َّن
ِّ
عليه ال يعني شيئاً سوى الصدام.
ٍ
كمشترك
ـب التملّ ُك»
«ح ـ ّ ُ
ويــأتــي ُ
عام رابع يجتمع أهل األرض
إنساني ٍ ّ
ٍّ
جميعاً على االهتمام به واحترامه..
ٌ
وهو
مشترك يبدأ من األ ّيَــام األولى
طفل مولود ،ويستم ّ ُر مع اإلنسان
ألي ٍ
ِّ
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أساس
العلم
َ
التفاضُ ل بني البرش
ة اإلميان
والعمل مثر َ
ع من القلب
الناب َ
الصادق
العدل بني الناس
ومات الحياة
أحد ُ
مق ِّ
ُ
وهدف جميعِ
ال ِّرساالت السامويّة

حتى آخــر لحظات حياته ،بل يُ ْؤثِر
صله
اإلنسان أن يجعل ملك ّيَة ما َح َّ
على مدار السنين لعقبه وأوالده من
بــعــده ،الــذيــن هــم جــزءٌ منه ،فكأ ّنَه
مازال يملك بعد موته ،بل إ َّن بعض
األق ــوام  -كالفراعنة مــثـ ًـا -كانوا
يــدفــنــون مــع الــم ـ ِ ّيــت الــمــجــوهــرات
الخاصة التي كان يمتلكها
واألشياء
َّ
الم ِ ّيت قبل وفاته؛ لتستم َّر ملك َّيته لها
حتى بعد مفارقته لحياة الناس! فإ ّنَها
غريزةٌ عند ِ ّ
كل البشر!
أ َّمـــا المشترك اإلنــســانــي العام
ٌ
مشترك
الخامس فهو الكرامة ،وهو
بين ك ـ ِ ّـل البشر كــذلــك ،ويعلو عند
البعض ،ويقل عند آخــريــن؛ نتيجة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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عوامل تربو ّيَ ٍة مع َّينة ،لكنَّه موجو ٌد
ـال في كـ ِ ّـل الــنــاس ،ولقد
على كـ ِ ّـل حـ ٍ
حق
ذكر اهلل عز وجل ذلك األمر في ِ ّ
ِّ
كل َ
الخلْق ،فقالَ ﴿ :ولَ َق ْد َك َّر ْمنَا بَنِي
آ َد َم﴾ (اإلسراء .)70 :وك ّ ُل الناس بنو
آدم ،إ ًذا فالتكريم ِ ّ
لكل الناس ،بصرف
النظر عن دينهم أو لونهم أو جنسهم
أو وطنهم أو الزمان الذي عاشوا فيه؛
لذلك اهت َّم عقالء العالم بالحفاظ
عــلــى كــرامــة اآلخ ــري ــن ،وهـ ــذا كــان
يكفل تعارفاً وثيقاً ،وتواص ً
ال حميماً.
إ َّن الكرامة لهي من أهــم خصائص
الــبــشــر ،بــل إ ّنَ ــه ــا تــعــلــو عــنــد بعض
النفس ّيَات ،وعند بعض الشعوب حتى
تربو على االحتياجات األساس َّية من
طعام وشراب ،وقديماً قالت العرب:
«تــجــوع الــح ـ َّرة وال تــأكــل بثدييها».

فألم الجوع أهون ألف م ـ َّرةٍ من ألم
خــدش الــكــرامــة ،بــل الــمــوت أحياناً
يُصبح مرغوباً إذا كــان دفــاعـاً عن
الكرامة .فالحياة الذليلة ليست في
واقع األمر حياة ،و َم ْن لم ينظر إلى
هــذا المشترك بعين االعتبار ،فهو
يبحث عن صدام ال نهاية له!
أ َّمـــا المشترك اإلنــســانــي العام
الــســادس فهو الحر ّيَة ،وهــي كذلك
غريز ّيَة في كـ ِ ّـل إنسان؛ بل يشترك
فيها مع اإلنسان سائر المخلوقات،
وما هذا الحيوان الذي يقبل بحبسه؟
وم ــا الــطــائــر ال ــذي يــرضــى بتقييد
حر ّيَته؟ فكيف باإلنسان؟!
إنــهــا م ــن الــقِ ـ َيــم الــتــي عـ َّ
ـظـ َمــهــا
اإلســا ُم ،والتي من شأنها أن تَجع َل
سخراً
اإلنسا َن س ِ ّيداً في الكون ،و ُم َّ

هلل تعالى ،ومــن الجدير بالذكر أ َّن
ُحر ُر اإلنسا َن من كـ ِ ّـل أنواع
الحر ّيَة ت ِ ّ
ِّ
والذل وال َق ْهر ،وللحر ّية ع ّدة
الضغط،
أنواع ،منها :الحر ّية الدين ّية ،والحر ّية
الفِ ْكر ّية ،والحر ّية السياس ّية ،والحر ّية
ال َم َد ِن ّيَة.
إن كـ ّ ُل س َّكان األرض بال استثناء
يُق ِ َّدرون الحر ّيَة ،بل ويُق ِ َّدرون الشعوب
التي تُجاهد من أجل حر ّيَتها ،حتى
إ ّنَــنــا نــرى كــثــيــراً مــن س ـ َّكــان الــدول
االستعمار ّيَة يُــنــادون حكوماتهم أن
يرفعوا أيديهم عن البالد المحتلَّة،
وأن يُعطوا شعوب العالم حر ّيَتهم..
إنساني أصي ٌل يُمكن أن
مطلب
إ ّنَها
ٌ
ٌّ
نجتمع عليه ،ونتعارف على أساسه.
يُــعـ ِ ّـرف اإلس ــا ُم القي َم اإلنسان ّي َة
ٍ
مجموعة من المبادئ
بأ ّنها عبارةٌ عن

األفكار البناءة تبني
مجتمعاً يقوم
عىل احرتام اآلخرين
ومشاركتهم يف
الفكر والثقافة
واملحبة
م اإلنسانيّ َ
ة
القي َ
م مبادئ
يف اإلسال ُ
ع من
أساسية ترف َ
قيم ِ
ة اإلنسان وشأنِه

التي تهت ّ ُم باحترام اإلنسان ،وحر ّياته،
وحــقــوقــه ،وعــرضــه ،ودم ــه ،وعقله،
ونسله؛ وذلك أل ّنَه يَنظ ُر إلى اإلنسان
بوصفه ُجزءاً ال يتج َزّأ من ال ُمجت َمع،
حيث جــاء اإلس ــام بمجموعة من
الــقِ ـيَــم؛ لــيــرفـ َع مــن قيمةِ اإلنــســان
وشأنِه.
ويُعتبَ ُر العلم من القِ يَم ال ُعليا؛ حيث
تقوم حياة اإلنسان الدين ّية والدنيو ّية
عليه ،كما أ ّنــه طريق اإليــمــان ،وقد
التفاضل بين
ـاس
ُ
جعلَه اإلســام أسـ َ
العلم هم
البشر ،واعـتُـ ِبـ َر أ ّن أهــل
ِ
ؤهلون لتقوى اهلل وخشيتِه.
ال ُم َّ
بالنسبة إلى العمل فيُعتبَ ُر ثمرةَ
ونتيج َة اإليــمــان؛ حيث إ َّن اإليما َن
صــادق تأتي ثما ُره
قلب
ٍ
الناب َع من ٍ

بالعمل؛ ولذلك نــرى اإلســام يَقرِ ُن
ـص ـ ُد بالعمل
الــعــمــل بــاإليــمــان ،ويُــقـ َ
بَ ـ ْذل اإلنسان ما في ُو ْسعِ ه لتحقيق
الـ ِـخــافــة فــي األرض ،وعــمــار ِتــهــا،
وعباد ِة اهلل عز وجل ،وهي الغايات
التي خُ ِل َق من أجلِها.
قومات
أخيراً يمثل العدل أحد ُم ِّ
الــحــيــاة األســـر ّيـــة ،واالجــتــمــاع ـ ّيــة،
والــديــن ـ ّيــة ،كــمــا أ ّنَــــه هـ ـ ُ
جميع
ـدف
ِ
قص ُد به أن
الرساالت السماو ّية ،ويُ َ
ِّ
تبخيس
حق ح َقّه دون
يأخ َذ ك ّ ُل ذي ٍ ّ
ٍ
أو ُطغيان ،ويكون العد ُل بين الناس،
كــمــا أ ّنَـ ــه يــكــون مــع الــنــفــس أيــض ـاً،
قص ُد بذلك أن يُ ــوازِ َن الفر ُد بين
ويُ َ
حق ِ
وحق ر ِ ّبه عليه ،ومن صور
نفسهّ ِ ،
ِّ
العدل :العدل في األسرة بين األبناء،
ومــع الــزوجــة ،وعــدل الــفــرد مــع من

يحب ويكره ،بحيث ال تدف ُعه عاطفة
ُّ
ـب إلــى الـ ُمــحــابــاة بالباطل ،أو
الــحـ ِ ّ
تمن ُعه عاطفة الكره عن إعطاءِ
الحق
ِّ
لصاحبه.
فنحن البشر جبلنا على فطرة
االختالف حتّى في البيت الواحد ولو
ط ّوعنا أنفسنا على تفهم ومحبة الغير
وقبول االختالف لكنّا أسعد كثيراً
مما نحن فيه ،فاهلل سبحانه للجميع
ونادى في كتبه السماوية بالمساواة
والمحبة فنجد في القرآن المجيد
قــولــه تعالى« :إن ــا خلقناكم شعوبا
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل
أتقاكم»..ويتك ّرر مثل هذا في الكتب
السماوية األخــرى ،فال نجد صيغة
التفريق بين إنسان وآخر وبين أمة
وأخ ــرى ،ويؤكد نبينا عليه الصالة

والسالم في حديثه الذي يقول فيه:
«الناس شركاء في ثالث :الماء والكأل
والنار» .فهذه المشتركات الثالثة هي
أســاس الحياة وإن تغ ّيرت وازدادت
ونعتز كثيراً بقول اإلمــام علي رضى
اهلل عنه وكرم وجهه« :الناس إثنان:
أخ لــك فــي الــديــن أو نظير لــك في
الخلق» .فعلينا والحال هذه أن ننظر
لآلخرين بمنظار إنساني وقلب واسع،
فلسنا أفضل من غيرنا ،يجب أن نبذر
هذه األفكار البناءة في أطفالنا منذ
الصغر حتى تنمو معهم ،وبهذا نبني
مجتمعاً قائماً على احترام اآلخرين
ومــشــاركــتــهــم فــي الــفــكــر والــثــقــافــة
والمحبة.
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األلوان اإلبداعية تجسد طموحات اإلنسان
ونجاحاته وتجعله قادرا ً عىل معانقة
الجميل والقيم
الفن ينمي إنسانية الكيان البرشي وينأى
بها عن الفردية والذاتية املفرطة
األدب يجعل اإلنسان يدرك اتساعه بالحب
كقيمة محورية ينفتح من خاللها عىل
اآلخرين

الفن واإلنسانية محاولة إلعادة صياغة
العالم بشكل مغاير وعادل
هل للفنون دور أو أهمية في حياة اإلنسان المعاصر ،وبخاصة في
نلح ونؤكد
بالدنا؟ هل تسهم في إبراز وصقل إنسانية البشر؟ لماذا ّ
أهميتها مصدر ًا أساسي ًا في التكوين العقلي والوجداني لكلّ طبقات
المجتمع وأفراده؟

أماين فؤاد
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الفنون وعالقتها باألنسنة ،مسألة
لها أبعاد عميقة ومتشعبة ،فالفن
في جوهره أحد أشكال تعبير الروح
المطلق عن ذاته ،حيث تتمثل فيه قيم
اإلنسان ومشاعره وأفكاره؛ بطرق
تعبير ورؤى متعددة ،نستبين من
خالله حقيقتنا اإلنسانية التي تضعنا
الفنون أمامها بشكل كثيف ،عالقة
تتميز بالمواجهة العميقة والبلورية
في سياق جمالي غير وعظي ،ببنيات
تشكيلية ولغوية متجددة على الدوام،
فنعرف ونعي عن أنفسنا ما قد
نستشعره لكن ال نستطيع التعبير عنه
بهذا الوضوح أو التجسيد أو الرمز
الشفيف الذي تقدمه الفنون ،فاللوحة
التشكيلية ،والمقطوعة الموسيقية،
والتابلوه الراقص ،والكتلة النحتية،

والقصيدة والمسرحية ،والقصة
والرواية ،والفيلم السينمائي ،كلها
ألوان إبداعية تجسد طموحات
اإلنسان ونجاحاته ،كما تشير إلى
نقاط ضعفه وإخفاقاته ،تضعه تحت
دائرة التحليل واالستبطان والبوح،
فنعرف ذواتنا ونستطيع أن ننقدها.
وفي اتجاهات ومدارس أخرى
تشكل الفنون عوالم جمالية موازية
لصالبة الواقع الذي تهدمه ثم تعيد
بناءه من جديد ،فتجعلنا نخرج
نسبياً خارج األطر الخانقة التي
تك ّبل الروح البشرية .تطلق الفنون
أعمق تخيالتنا وتصوراتنا وأغربها
عن العالم سواء في جانبه المادي
أو المعنوي ،تصوغ إنساناً قادراً
على االنفكاك من وعاء الجسد بكل

المشتركات اإلنسانية

غرائزه ،والتسامي في فضاء الروح
بكل فيوضاتها وإمكاناتها ،حيث
يتعانق الجميل والقيم ،حين تنصهر
المتعة مع الفكر.
وفي ظل األوضاع األخيرة في
منطقة الشرق األوسط وإعادة تقسيم
المنطقة وما يحاك لهاَ ،كفر الكثيرون
بالفن كما تشككوا بقيم وأفكار أخرى،
ووجدوهها دون طائل وال أثر لها في
ظل هذه األوضاع الطاحنة .لكن
البعض اآلخر قد يجد بالفن متنفساً
يهرب فيه من قبح الواقع ودمويته ،أو
نهجاً يبوح من خالله عما يحدث له
من أهوال؛ عسى هناك من يشعر به،
فدائماً كان للقضية الواحدة عدد من
الطرق التي يتفرق البشر في رؤيتها
وطرق تلقيها.
تتسع الفنون وما تخلقه من عوالم
بعمر اإلنسان الزمني المحدود ،كما
تتيح له الوجود بمساحات واسعة
ومتنوعة من جغرافيا األماكن ،تجعل
الفنون وخاصة األعمال األدبية عالقة
اإلنسان بالزمكان شديدة الثراء
والغنى حين تتيح تجارب إنسانية
متعددة ،فتجعله يعيش ويختبر عوالم
تاريخية وجغرافية لن تهبها له حياته
وتجاربه المحدودة مهما اتسعت في
الزمان أو المكان.
كما تقدم الفنون معرضاً واسعاً
للتعدد ولتنوع التجارب واألفكار وأنواع

الصراعات البشرية ،معرضاً من
األلوان والصور واإليقاعات ،فالفنون
واآلداب محاولة إلعادة صياغة العالم
بشكل مغاير عما هو معهود ومتكرر،
حيث ترينا الموجودات ال كما اعتدنا
أن نراها في عاديتها وسطوحها
الملساء الباردة ،بل تقودنا لطزاجة
الرؤية وغرائبيتها وكشف عالقات
جديدة بها ،كأ ّنها تزيح التكلسات
التي علقت باألشياء والمعاني من
كثرة اعتيادنا عليها على نحو ثابت،
فتمنحنا الدهشة والتساؤل اللذين
يكسرا الرتابة ويضربانها في مقتل.
فاإلبداع الحقيقى يتجسد في
االستجابة المغايرة لألحداث أو
لما نتوقع ،فنتطلع إلى الفن بوصفه
الوسيلة إلى إطالق الخيال وتزكية
الضمير ،األداة التي تساعد اإلنسان
على االنعتاق من أسر اليومي والعادي
والضروري ،وتسمو بذاته ليرتفع
خطوات عن األرض عالقاً بشص
بين السماء وسماء أخرى ،فيبقى أمل
ما بداخل وجود طاحن عدمي .الفن
الذي ينمي إنسانية الكيان البشري
وينأى به عن منطقة الحيوانية
والغرائزية ،يباعده عن الفردية
والذاتية المفرطة ،اإلبداع الذي يدفع
الذات البشرية إلى اعتراك حقيقي
بالحياة ،بمنظوماتها المعرفية
العقلية والروحانية.

بالفنون ،وال يجد فيها فائدة؛ سوى
أنها ترف وخروج عن المألوف.
أ ّما المعوقات التي تخص الفنون
ومبدعيها فتتمثل في التعالي الذي
يبديه بعض المبدعين على هموم
الجماهير العريضة ،وانغماس
بعضهم في عوالم التجريب وتطرفهم
فيه ،فيضيعون االشتباك مع الواقع
كما يفقدون الصلة ،التي هي الحلقة
األهم بين ُمنتج الفن ومتلقيه.
ً
فالفن في نشأته لم يكن ترفا أو
لذاته ،بل كان ذا وظيفة ،ولذا يعد
الفن بداية حاجة وضرورة تشمل
الجميع ،ال نخبوية بها.
أعود مرة ثانية لتأكيد أ ّن الفن منذ
بدايته ،وحتى لحظتنا الحاضرة يدفع
في هذا المقام علينا أن نتساءل بالروح اإلنسانية إلى فهم مكوناتها،
لو أ ّن المجتمعات العربية حاضنة والتعالي على ضعفها وتهذيب
جيدة للفنون واألدب ،وأ ّن هذه شرورها ،إلى تجاوز الممكن والتطلع
الثقافة ال تقتصر على النخب وفئة إلى ما يمكن أن يكون .ينمي األدب
قليلة من المتلقين المهتمين بها ،العوالم الداخلية لإلنسان ،يجعله
هل كنا سنجد استشراء لألفكار يدرك اتساعه بالحب كقيمة محورية
األصولية المتشددة والرجعية بين ومن خالله ينفتح على اآلخرين،
الطوائف المختلفة؟ ولو كان للفنون يتفهمهم ويتعاطف معهم ،ويتقبل
والفكر والحريات وجود حقيقي اختالفهم.
في ثقافة القاعدة العريضة من
وبإمكان المجتمع عن طريق
الشعوب ،هل كنا سنشاهد كل هذا منظومته التعليمية ،وإعالمه،
القدر من الدموية والعنف ورفض ومؤسساته الثقافية ،أن يجعل عالم
اآلخر المختلف أيديولوجياً؟ هل الفنون قريباً من الجميع ،يدخله
كان سيتفشى هذا القدر من القبح نسيج الحياة اليومية ،يم ّكن الفلسفة
والعلم من تأسيس
والعشوائية في كثير من السلوكيات والفكر والتجربة
ِ
والمظهر العام سواء لإلنسان أو ثقافة تلقي العالم على نحو حر
للمكان؟
وعميق ،فالفنون تشمل هذه العلوم
هناك معوقات ينبغي أن نعترف لكنها ال تنخرط في جمودها.
بها ونتصدى لها بالمواجهة الدؤوبة،
تظل الفنون هي البوابة المثلى
وتحول دون شيوع الفن وانتشاره ،لترقية الكائن البشري ونزع
وبقائه نخبوياً محدوداً لفئة من االضطراب والصراع من داخله ،هي
المثقفين والمتلقين ،معوقات الساحة البراح التي تتصالح فيها
خارجية ،ومعوقات تخص الفنون تعدد األفكار واألصوات وتعايشها،
وسياقاتها ،وطقسها االحتفائي .كما في نسيجها تقدم المعرفة
الخارجية تتمثل في األمية ،التضييق غير الموجهة في رسائل تتسلل
على الحريات ،أوضاع اقتصادية إلى الوجدان البشري دون أن تجد
متردية تُحتكر فيها الثروات في مقاومة عنيفة .فالفن يخلًق العوالم
يد فئة قليلة ،تسحق األكثرية في ويدين من يدمرها من البشر.
طاحونة العوز للحاجات الضرورية،
موروث ثقافي اجتماعي يستهين
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قد يبدو التّسامح فكرة أخالقية ،مثالية ،دعت إليها األديان من أجل
سالم المجتمعات ،ووئامها ،بوازع روحي وأخالقي صرف؛ لكن بالفهم
الحديث ،هو أبعد من ذلك ،وأكثر تجذر ًا في المجتمعات البشرية،
باعتباره مبدأ إنساني ًا متكام ًال ،يواكب الحياة المدنية واالجتماعية
عالقة متعالية ،يسمو فيها
والسياسية واالقتصادية .وال ينبني على
ٍ
ندية
العالقة
تكون
بالعكس
المتسامح على المتسا َمح معه ،بل
ّ
ِ
ومتساوية بين أطراف العالقة ،وهذا هو جوهر التّسامح.
التسامح يأخذ شكل الحق في االختالف ،الذي ال يؤدي إلى نبذ
المختلف اجتماعي ًا ،هذا إلى جانب كونه حق ًا في المعاملة اإلنسانية
المتسامية على القانون نفسه؛ باعتباره قواعد مج ّردة تحكم حاالت
يتأمل إحداث توازن بقدر ما يطمح إلى خلق
مج ّردة ،بشكل محايد ،ال ّ
نظام صارم للمجتمعات؛ يحفظ األمن ،لكنه ال يخلق الوئام اإلنساني
الذي يبقى بيد اإلنسان في حد ذاته؛ وهذا ما يسعى الحق في التسامح
إلى جعله حق ًا على اإلنسان تجاه أخيه اإلنسان ،وليس من باب كرامة
النفس ،بل من شروط العيش المشترك الذي يفترض تفاع ًال إنساني ًا
حقيقي ًا بين عناصره.

يشكّل قانوناً للمعامالت..

ّ
مة إنسانية
التسامح من
قيمة أخالقية إلى ِس ٍ
ٍ

عائشة بلحاج
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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التّسامح يؤسس لقاعدة
أخالقية ،تجعل ممكناً بناء مجتمع
يتعايش داخله الجميع ،بغض النّظر
عن خلفياتهم العرقية والدينية
والثقافية .يقول الباحث المغربي
في الفلسفة عبد العزيز بومسهلي
في كتاب له عن مبادئ فلسفة
التعايش .بمعنى أن التّسامح شرط
ؤسسة
لقيام العالقة األخالقية ال ُم ّ
لتدبير االعتراف ،وجعله قابالً
للتحقق عينياً ،أي إضفاء خاصية
القيمة عليه .فاالعتراف دون قيمة
يعد ناقصاً ،ألنه يحتاج إلى «عالقة
أخالقية» تضفي على تساكن
الكينونات المتغايرة وتجاورها
وتالقيها ،معنى ايجابياً يح ّول عالقة
المؤتلف والمختلف ،األنا واآلخر،
إلى قوة إيجابية تضمن الوئام في
سياق االختالف والمغايرة.
لذا ق َرن ابن منظور التّسامح في
لسان العرب بالجود ،أي أ ّنه «مبدأ

بعوض ،فلو َوهب
إفادة ما ينبغي ال
ٍ
واح ٌد كتابه ،من غير أهله أو من
أهله ،لغرض دنيوي أو أخروي ال
يكون جوداً» .حيث يتمثل التسامح
في تلك القدرة التي يستعيدها
اإلنسان ليتصالح مع إنسانيته؛ ومن
ثم فقد ظل غاية أخالقية لمدة
طويلة ،قطعت الشعوب لتحقيقها
أشواطاً طويلة ،وخاضت من أجلها
صراعاً لجعلها أساساً ألرضية
التّعايش البناء؛ قبل أن تصبح مفهوماً
أكثر شموالً.
الفيلسوف الفرنسي أندريه الالند
أشار في معجمه الفلسفي ،إلى أ ّن
التّسامح ميول فكري ،أو قاعدة
السماح للفرد
سلوك ،تقوم على ّ
بحرية التعبير عن آرائه ،حتى ولو
كنا ال نشاطره إياها .وفي نظره،
فالتسامح يتجلى في «االحترام
الودي لمعتقدات اآلخرين» .فيما رأى
رينان أنها تقوم «على إرادة العيش

المشتركات اإلنسانية
المشترك» ،وهي إرادة مؤسسة
للتسامح في العصر الحديث ،ومنها
تبلور الحقّ في التسامح ،كحاجة
بشرية إلى السمو بعالقاتها.
التعصب،
غياب التسامح ينتهي إلى
ّ
والعنف في الخطاب والفعل ،على كل
المستويات؛ ويئد ثقافة االختالف،
ويقضي على فكرة «المجتمع» الذي
يسوده السالم ،بين مكوناته الثقافية
والدينية والعرقية ،والسياسية.
سيصبح المجتمع جماعة متصارعة
من الناس ،تركض طوال اليوم من
أجل خير الفرد؛ أو من أجل خير
الجماعة ،لكن من وجهة نظر الفرد.
ف ُهنا الجماعة يصبح لها مدلول
سياسي ضيق ،يعني سيطرة مجموعة
من األفراد على الجماعة وتسييرها
وفق هواهم؛ وليس وفق نظام
اجتماعي سياسي اقتصادي ،يراعي
االختالفات ويسعى إلى مصلحة كل
فرد داخل الجماعة ،بالسير على
مبادئ كبرى تقوم على ما هو إنساني،
حيث يمكن لالختالفات أن تش ّكل
عنصر قوة وتع ّدد وغنى للمجتمع.
هكذا يجد البحث عن صيغة
للعيش المشترك لتدبير االختالفات،
واألزمات االجتماعية والسياسية
واالقتصادية ،في مبدأ التسامح
ضالته ،كأساس للعيش المشترك بين
األفراد في مجتمع ما .في المجال
االجتماعي على سبيل المثال ،تبرز
الحاجة إلى التسامح ،في كون عدم
التسامح يؤدي إلى فرض حياة
مفصلة وفق مقاس القوة المتحكمة،
ّ
بغض النّظر عن التحوالت التي
شهدها العالم ،ألنماط متنوعة
مختلفة متداخلة متفاعلة من طرق
العيش والسلوك ،والتفكير .وثقافياً
فإ ّن الالتسامح يعني التمسك بالقيم
والمفاهيم التقليدية ،ومحاربة أي
رغبة في التجديد ،والقضاء على
منابع اإلبداع القائم على السعي إلى
التعبير بحرية خارج السائد .ويؤدي
بال شك إلى غلبة ثقافة اإلقصاء
واإللغاء لآلخر ،الذي يدخل ضمن
دائرة العنف المدمرة.

غلبة القانون اإلنساين عىل
القانون املسطري تؤدي إىل
عالقة أكرث سموا ً بني البرش
الال تسامح يعني التمسك بالقيم
واملفاهيم التقليدية ومحاربة أي
رغبة يف التجديد
مصطلح التسامح يعاين الحمولة
التاريخية وعدم وجود إجامع حول
دالالته الجديدة

ذلك أ ّن التسامح باعتباره قيمة
من أسمى قيم اإلنسانية ،تحثّ على
القبول بالتعايش «جوار األضداد»،
وتوسيع وتعميق فكرة الديمقراطية
العمل
وتخليق
ومؤسساتها،
المؤسساتي ،وتعزيز ثقافة المواطنة
واالنتماء التي تدفع الفرد للعمل
لصالح المجتمع .هكذا تطور مفهوم
التسامح من الفرد ،إلى المجتمع،

إلى الدولة ،وإلى المجموعة الدولية،
ولم يعد المفهوم اصطالحاً أو لغوياً،
يرتبط بالتكرم والسخاء والعفو،
بل وصل إلى االعتراف بالحق في
التسامح ،واحترامه مثل أي حق
إنساني آخر.
اكتسب مصطلح التسامح بعداً
جديداً وجذرياً ،عندما اقترن بفلسفة
حقوق اإلنسان ،التي أخرجته من

سياقه السابق ،وجعلت منه حجر
الزاوية في بناء المنظومة الحقوقية.
فخرج من الفرد إلى المجتمع
فالدولة والمجموعة الدولية ،إذ لم
يعد سلوكاً ذاتياً وإنما أصبح أساس
التنظيم االجتماعي والسياسي ،في
المجتمعات الغربية بالخصوص ،كما
يرى صالح الجورشي .وهذا يعني أ ّن
المفهوم الحديث للتسامح ،باإلضافة
إلى شحنته الدينية األصلية ،وشحنته
الفلسفية الالحقة ،اكتسب شحنة
قانونية.
وانتقال التسامح من بعده األخالقي
إلى بعده المدني والسياسي ،على
المستوى الواقعي ،يعود إلى اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان ،الذي نظر
إليه كأحد المبادئ األساسية لحياة
مدنية ،تضمن لإلنسان كرامته،
وتحقق العيش المشترك .ومع كل
التّطور الذي خضع له مصطلح
التسامح في مدلوالته ،بقي يعاني
مشكلتين أساسيتين أوالهما:
الحمولة التاريخية التي ال تزال
تالزمه عند االستعمال؛ والمشكلة
الثانية تتعلق بعدم وجود إجماع
حول دالالته الجديدة .ويعود مصدر
االلتباس الذي بقي مالزماً لمصطلح
التسامح إلى ما يوحي به «للبعض»،
من موقف استعالئي يمارسه
المتسامح تجاه اآلخر.
لكن مع ذلك ،بالفهم الحقوق
إنساني للتسامح ،ال يستمد التسامحقيمته من أي أساس آخر كالدين،
والعرق ،والعشيرة وغير ذلك .ولكنه
يستمد أساسه من التعاقد المدني،
فأخالقية التسامح ،أخالقية مدنية
بمعنى أنها تتولد عن العالقة المدنية
التي تجمع بين طرفين مختلفين في
العقيدة والجنس واللغة ،ولكنهما
يتبادالن التقدير ،ويتمثالنه كتحقق
عملي ألخالق المدينة .وهنا ال يكون
التسامح منة من األنا إلى اآلخر ،أو
عطفاً تجاهه ،أو صفحاً عنه.
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حاول سبينوزا إيجاد سبل للتعايش اإلنساين منذ أن ُوجد اإلنسان على األرض ،ويضع التعايش اإلنساني هدف ًا
السامي السابق ال يتأتى إال بالتركيز
مركزي ًا ،ومؤكد أنّ تحقيق الهدف
ّ
عرب البحث عن أسس أخالقية ونبيلة
والتجريبي،
العقالني
ر
التفكي
قدرات
ورفع
ته،
ء
وكفا
اإلنسان
قيمة
على
َ
َ
ّ
ّ
أي االنزياح نحو األنسنة ،واالهتمام ببناء اإلنسان .إذن اإلنسان الهدف،
ّ
والتعايش مع التناقضات البشرية والطبيعية نقطة الوصول ،استناد ًا
استهدف سبينوزا تحرير اإلنسان من استبداد
إلى االستخالف في األرض وتعمير العالم ونبذ الكراهية ومقاومة
الخوف والبحث عن مصادر األخالق
نوازع الشر في النفس اإلنسانية والذات الكونية.

األنسنة يف عيون الفلسفة

سبينوزا ..والسؤال عن إمكانية التعايش
باألخالق

مدحت صفوت
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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من ث ّم جاءت األنسنة ح ّد ما ذهب
فريدريك شيلر «»1805 1759-
إلدراك أ ّن المشكلة الفلسفية تخص
كائنات بشرية ،وتبذل غاية جهدها
لتفهم عالم التجربة اإلنسانية،
وزادها في ذلك أدوات الفكر البشري
وملكاته ،طبقاً لما أورده في كتابه
«دراسات في المذهب اإلنساني» .ما
يعني أننا نتفق فيما ذهب إليه بعض
الباحثين في أ ّن أطروحة األنسنة
تص ّور اإلنسان وفق قوانين سنن
الكون ،وهو تفسير يسعى إلى وضع
اإلنسان ذاته تحت سيطرة اللوغوس/
العقل ،في البدء كانت اللوغوس ،في
محاولة للبحث عن تفعيل التجربة
اإلنسانية في ضوء ما يقتضيه توحيد
الكل ّيات عن دائرة التدرج الطبيعي
لروح الوجود.
وواحد من أه ّم الذين ذهبوا
لفهم الطبيعة البشرية وإمكانية ح ّل
التناقضات والسعي نحو التعايش،
كان الفيلسوف الهولندي من أصل
برتغالي باروخ سبينوزا «-1634
 ،»1677وهو المؤسس للنزعة المادية
ذات العمق الوضعي في الثقافة
الغربية ،ب ّيد أنه لم يطلق العنان
لحرية اإلنسان كما سنبين ،وإ ّنما
جعلها جزءاً من إرادة الطبيعة ،يجري
على األولى ما تقضيه ضرورات
أي قدسية
الثانية ،وليس لإلنسان ّ

تميزه عن الطبيعة ،األمر الذي ينتهي
إلى انتفاء الخصوصية البشرية ،وهو
ما ينسف منطلقات سبينوزا في
تصورها األولي.
وحسبما يذهب الفيلسوف برتراند
راسل « ،»1970 - 1872فإن سبينوزا
أنبل وأحب الفالسفة الكبار ،وإن
تخطاه بعضهم في الجانب العقلي،
فهو أعالهم قدراً في الجانب
األخالقي .له مؤلفات ع ّدة أشهرها
«رسالة في السياسة الالهوتية»
و«رسالة في السياسة» ،يتناول فيهما
النظرية السياسية المحضة يوجه
سهام النقد إلى الرؤى اإلنجيلية في
السياسة ،سعياً وراء التأكيد على
إمكانية الحديث عن توافق الكتب
المقدسة والالهوت الليبرالي.
فيما يتناول مؤلفه «األخالق»
ثالث قضايا وهي :الميتافيزيقا،
وسيكولوجية االنفعاالت واإلرادة،
واألخالق المؤسسة على علم النفس
ً
محاول إيجاد سبل
وما وراء الطبيعة،
للتعايش اإلنساني عبر البحث عن
أسس أخالقية ،وإن اتسمت بشيء
من المثالية والرومانسية في جوانب
لكن الغاية نبيلة.
منهاّ ،
ثمة مفارقة بين البحث عن مصدر
األخالق والسعي نحو وضع نظرية
أخالقية ،وسبينوزا ال يضع نظرية
جديدة بقدر ما يسعى للكشف عن

المشتركات اإلنسانية
مصدر األخالق ،من أين يأتي الشر؟
وما مصدر الخير؟ وكيف يقاوم
اإلنسان انفعاالته تجاه الحدين؟
األسئلة التي تمتد نحو مصدر القوة،
ومفهوم الحق ،وإلى أي مدى يمكن
اعتبار تصرف ما مقبوالً وأخالقياً
من عدمه .ويؤسس باروخ تصوراته
المستنبطة ،ال المشيدة لنظرية
جديدة ،على تصور محايثة الطبيعة
اإلنسانية للطبيعة العامة ،والدمج
بينهما ،ليبدو تصور وحدة الوجود
أساساً نظرياً وفكرياً لرؤية سبينوزا
عن األخالق ،ما يعني أن الطبيعة
في جوهرها «محايدة» بال صفة
أخالقية ،واإلنسان جزء من هذه
الطبيعة التي ليست بأخالقية أو
عديمة األخالق في ذاتها ،فإدراك
هذه المفاهيم يبقى تصوراً ذهنياً
موضعه عقل اإلنسان ووعيه الذاتي.
واستهدف سبينوزا تحرير اإلنسان
من استبداد الخوف ،فـ«اإلنسان الحر
ال يفكر فيما هو أدنى من الموت،
وحكمته هي تأمل ال في الموت وإ ّنما
في الحياة» ،وظل المفكر الهولندي
مخلصاً لقاعدته طوال حياته
إخالصاً تاماً ،ففي اليوم األخير من
حياته كان هادئاً غاية الهدوء ،ولم
يكن متحمساً ،كما كان سقراط في
«فيدون» ،وأدار الحوار مع محدثه
كما كان يفعل في أي يوم ،عن أمور
كثيرة مثيرة لالهتمام ،وعلى خالف
بعض الفالسفة اآلخرين لم يعتقد
في نظرياته ،بل كان يمارسها أيضاً،
وال تذكر الكتب التاريخية أو الفلسفية
مناسبة واحدة خانه فيه هدوءه ،رغم
اإلثارة الكبيرة له ،فاندفع إلى ذلك
النوع من الحماس أو الغضب الذي
تدينه أخالقه ،وفي الجدال كان
لطيفاً معقوالً ،وكان يبذل قصاره في
اإلقناع ،حد ما يذكر راسل.
لم يكن فهم سبينوزا لألخالق
منقطع الصلة بما كتب وناقش في
جانب تحليل اإلنسان وسيكولوجيته،
بل كانت نتاجاً لهذا التحليل ،الذي
أرجع فيه انفعاالت اإلنسان إلى ثالثة
عوامل :الرغبة واللذة واأللم ،وتلتقي

ال يتحقق التعايش يف الحياة واستهداف
السعادة إال بالخضوع الكامل لقانون
الطبيعة
تحقيق التعايش يتطلب أبعد من وجود
األخالق وحدها بل إىل إرادة حرة واعية
اتساع مدى التعايش مرتبط بوعي اإلنسان
وإميانه برضورة التفاعل وتذويب الرواسب
حب
العوامل كافة في نقطة التقاء ّ
البقاء «كل شيء بقدر ما هو في ذاته،
يحاول أن يبقى في كيانه» ،ومن هنا
ينشأ الحب والكره والنضال ،بدافع
البقاء ،الذي يُعدل من طابعه حين
ندرك أن ما هو حقيقي وإيجابي فينا
هو ما يوحدنا مع الكل ،ال ما يحافظ
على مظهر الفرقة.
وكي تتحقق حرية اإلنسان ،كذا

إمكانية تحقيق التعايش في الحياة
واستهداف السعادة ،التي ال تتأتى
عند صاحب كتاب «األخالق» إال
بالخضوع الكامل لقانون الطبيعة
وضرورتها أو بقوله «ال يمكن أن
نسمي اإلرادة علّة حرة ،بل هي علة
ضرورية فحسب» ،وألنه ليس ثمة
شر يُعرف وينشأ مظهره فقط إال
من خالل اعتبار أجزاء العالم كما

لو كانت موجودة بذاتها ،يلخصه
قوله «لما كانت كل األشياء حيثما
كان اإلنسان هو العلة الفاعلة خيراً
بالضرورة فليس ثمة شر يمكن أن
يصيب اإلنسان إال من خالل العلل
الخارجية» ،هنا يتحاشى سبينوزا
الخوض ففي التأكيد على حرية
اإلنسان ،المشكلة الفلسفية األكبر،
على النقيض عمل على حل بتجاهلها.
اإلنسان غير مستقل على نحو
تام وكلي ،نظراً لغياب الوعي بقانون
العلة وثنائية العلة والمعلول فالنفس
البشرية «جسد ونفس» غير منفصلة،
ويُنظر إليهما بوصفهما شيئاً واحداً،
وبمد الرؤية على استقامتها نصل إلى
أن كل شيء إنساني مرتهن بالطبيعة
ولها .ويستند نسف رؤية وتصور
سبينوزا عن األخالق اإلنسانية في
قوامه إلى تصور الفيلسوف الهولندي
عن حرية اإلنسان ذاته ،فهي وهم،
إذ يعجز اإلنسان عن تحرير نفسه،
فهو مقيد على نحو أزلي باألهواء
واالنفعاالت والميول ،وتبقى الحرية
ما هي إال شعور داخلي منفصل عن
الواقع ،لكنه غير منفصل عن الطبيعة
وإرادتها.
رؤية سبينوزا عن األخالق
ليست كافية لتحقيق التعايش ،إذ
ينتفي وجود األخير دون إرادة حرة
واعية ،وليست تابعة إلرادة الطبيعة
ومنطقها ،فالتعايش اختيار إنساني
عموده الفقري الحرية ومبتغاه تقليل
نزعات الشر وآثارها على البشرية
جمعاء ،وهو ما يتطلب أبعد من
وجود األخالق وحدها ،هل يمكن
القول :يتطلب عوامل ع ّدة من بينها
التأسيس لنظرية أخالقية جديدة
ال استنباطها؟ أعتقد بإمكاننا
ذلك .ويتراءى لنا أن اتساع مدى
التعايش ،وزحزحة حدوده إلى أقصى
المساحات الممكنة ،مرتبطان بوعي
اإلنسان وإيمانه بضرورة التفاعل،
وتذويب الرواسب ،وهو ما لن يتم إال
بنضال حقيقي والمساهمة في ركب
التطور الحضاري واإلنساني.
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حتِّم الرشاكة يف الوجود
و َ
ة اإلنسانية ت ُ َ
األُخ َّ
والتعامل عىل أساس العدل
الشعر تجربة نفسية وجاملية ت ُسهم يف
ُرقي اإلنسان ونضج وعيه

خلقَ ُ
اهلل البش َر في حالة من التساوي في الحقوق والواجبات ،ومنحهم
األخوة اإلنسانية
حد سواء؛ ليعيشوا تحت مظلة
أسباب
ِ
َ
الحياة على ٍ
َّ
ُ
ً
قومية ،بل ترتكز على المحبة والعدل
تعرف لون ًا وال جنس ًا ،وال
التي ال
والمساواة والمعرفة ،وتنأى باإلنسان عن البغض والظلم والحقد
والوحشية والجهل.

أيقونة الفنون اإلنسانية ..من ِّ
الش ْع ِر
ُ
وسالم
مَ حَ ب ٌَّة

إبراهيم مضواح األملعي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وينضوي تحت جناح اإلنسانية
معنى شام ٌل
العال ُم بأسره ،فهي
ً
للخصائص الحميدة في بني
البشر ،وهي أشم ُل وِ ْح َدةٍ تض ُّم
الناس ،وتحقق لهم الشعور باألمان
واالستقرار على هذا الكوكب ،الذي
جعله اهلل مسرحاً لحياتهم ،ولهذا
الخطاب القرآني ُم َو َجهاً
فقد جاء
ُ
ً
إلى الناس جميعا في دعوة صريحة
إلى التعارف والتآلف والمساواة في
ونص على أن المعيار
الحياة الدنياَّ ،
في التفاضل هو االقتراب من تحقيق
مراد اهلل تعالى من الخلق ﴿ :يَا أَيُّ َها
َّاس ِإ َّنا َخل َ ْقنَا ُك ْم مِ ْن َذ َك ٍر َوأُنْثَى
الن ُ
َ
ُ
َو َج َعلْنَاك ْم ُش ُعو ًبا َو َقبَا ِئل ِلتَ َعا َر ُفوا
إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم عِ نْ َد َّ ِ
الل أَتْقَا ُك ْم﴾ .وهو
يؤسس لعالقة اإلنسان
خطاب
ٌ
ِّ
بأخيه اإلنسان ،عالقة ال تتناسى وال
تتجاهل وال تُخفي أن اإلنسان أخو
نظام خلقهما
اإلنسان ،يشتركان في
ِ
ً
وفي إنسان َّيتهما ،وإيمانا بأ ّن رفعة
شأن اإلنسان مرتبطة بدرجة تقواه،
وأ ّن تقدير هذه الرفعة والتمايز ال
يكون إال هلل وحده.
وال ّ
شك أ ّن اآلداب والفنون من
العوامل المهمة التي تأخذ بيد
اإلنسان إلى هذا المعنى السامي
من األخوة اإلنسانية التي يُرجى
أن تُحق َق السالم والعدل والمساواة
واألدب بصم ٌة في
ِ
بين الناس ،فللفنِّ
نفس الفنان والمتأدب ،من التهذيب،
ورِ َّقةِ َّ
الطبع ،والنزوع إلى التأمل،

والقدرة على التواصل ،وتَبَنِّي القِ يَم
اإلنسانية وكل ما من شأنه أن يُدرج
ضمن إطار إنساني مطلق؛ تشترك
فيه ك ّل األجناس والنحل والمذاهب
دون تمييز؛ وإذا كانت الفنون
واآلداب بعامة وسيل ًة إلى هذه
الغاية اإلنسانية النبيلة ،فإن للشعر
دوراً واضحاً في ذلك ،بوصفه من
أقدم الفنون اإلنسانية ،وأل ّنه يجم ُع
بين الكلمة والموسيقى والصورة،
ولذلك فإننا نجد أبياتاً شعرية في
ٍ
للتسامح
أيقونات
أدبنا العربي َغ َد ْت
ِ
وتَ َق ُّبلِ اآلخر المختلف؛ مهما كان
االختالف جوهرياً ،ث ّم إ ّن الشعر
له قدرة خاصة على حمل فكرة
التسامح بشكل مباشر ،والتعبير
بوضوح تام ،كما في اللُّمع التي
عنها
ٍ
سنطالعها في هذه المقالة ،فتُنَ ِّبه
في اإلنسانِ إنسانيته في أزهى
صورها.
والغاية المنشودة من الشعر تحقي ُق
خصائص اإلنسانية ،فك ّل المالحم
الشعرية من لدن هوميروس تسعى
إلى تشكيل حالة إنسانية أفضل،
فالشعر تجربة نفسية وجمالية تُسهم
في ُرقي اإلنسان ،ونضج وعيه .وأ ّول
فترض
ُ
ما تأباه روح الشاعر ،أو ما يُ
أن تأباه ،هو القتل ودواعيه؛ التي
تأتي الحروب في أولها ،وقد أوجز
زهير بن أبي ُسلمى القو َل في هذه
اآلفة المقيتة التي تتنافى واألخ َّو ِة
اإلنسانية؛ في نظرةٍ مغايرةٍ لما هو

المشتركات اإلنسانية
شائع في عصره من تمجيد الحروب
والتغني بالغزو؛ فهو يُشنِّع على هواة
الحروب وموقديها:
الحرب إال ما علمتُ م وذقتُ ُم
وما
ُ
المرج ِـم
وما هو عنها بالحديث
َّ
ً
ذميمة
متـى تبعثوها تبعثوها
وتَضرى إذا ّضريتُ ُموها َفت َْض َر ِم
ويقف المتنبي من الحرب وانتشار
العداوات بين الناس واالقتتال موقفاً
إنسانياً فلسفياً عميقاً ،فيُ َح ِّمل
اإلنسا َن مسؤولي َة سفك الدماء
واستنبات العداوات ،ث ّم يق ّرر أ ّن
مطامع الناس وغاياتهم في الحياة ال
تستحق أن يَقت َل اإلنسا ُن من أجلها
أو يُقتل:
كُ ـ ـ َّلـ ـم ـ ـ ــا أ ْن ـ ـ ـ َبـ ـ ــتَ الـ ـ ـ ّزم ـ ـ ـ ـ ــانُ ق ـن ـ ـ ــا ًة
ـرء ف ــي ال ـق ـن ـ ِـاة ِسـنــانــا
َركَّ ـ ـ ـ َـب الـ ـم ـ ُ
ـوس أص ـغ ـ ُـر ِمـ ـ ْـن ْأن
ومـ ـ ـ ُ
ُ
ـراد ال ــنُّ ـف ـ ِ
وأن َن ـ َت ـ َفــا َن ـ ـ ـ ـ ــى
َنـ ـ ـ َتـ ـ ـ َع ـ ــا َدى ف ـي ـ ــه ْ
وإذا كانت كثي ٌر من الحروب تقوم
على أساس األيديولوجيا واختالف
الطوائف واألديان ،والمعتقدات؛ فإ ّن
ابن عربي قد تجاوز هذه األسباب،
فقد ر َّوض نفسه لتقبل ك ّل اآلراء
والمعتقدات المختلفة ،دون ازدراء
بالحب
لعقائد اآلخرين ،فهو مؤم ٌن
ِّ
الذي يتجاوز هذه االختالفات:
أدي ــنُ بــديـ ِـن الـ ُـحـ ِّـب أ َّن ــى َتـ َو َّجـ َهـ ْـت
َر َك ـ ِـائ ـ ُب ــهُ فــالـحــب دي ـنــي وإيـمــانــي
وهي دعوة قديمة دعا إليها
البحتري في وحدة إنسانية ال تعرف
التعصب:
ُ
وال َت ــقُ ــلْ  :أ َمـ ـ ـ ٌـم شَ ـ َّت ــى وال ِفـ ـ َرق
ُ
والناس من َر ُج ِل
ُربة
فاألرض من ت ٍ
ُ
وفي المعنى ذاته يقول خير الدين
الزركلي:
عجبت ألمــر الناس أبـنــاءِ واحـ ٍـد
ُ
يـفــرقـهـ ــم ديـ ـ ٌـن وج ـن ـ ٌـس وعـنـصـ ُـر
ويق ّرر معروف الرصافي أ ّن سعادة
اإلنسان هي الغاية من الرساالت
السماوية ،ولكن اإلنسان لسوء فهمه
يستنبت
لألديان ،أو ألغراض دنيوية
ُ
النزاعات باسم الدين ،وهذا ما
يستدعي اإلنكار:
ـاف ِديــانـ ٍـة
َع ــا َم الـتـعــادي الخ ـتـ ِ
وأنَّ التعادي في
الديانة ُعـ ْـدوانُ
ِ

املالحم الشعرية سعت إىل تشكيل حالة
قبُّل املختلف
إنسانية تنشد التسامح وت َ َ
املتنبي وقف من الحرب وانتشار العداوات
بني الناس موقفاً إنسانياً فلسفياً
ابن عريب رأى يف الحب وحدة إنسانية
تتجاوز اختالف الطوائف واألديان
واملعتقدات
ـأي اعـ ـتـ ـق ـ ٍـاد م ــان ـ ٍـع م ــن أخـ ـ ـ َّـو ٍة
فـ ـ ـ ُّ
بـهــا ق ــال إنـجـيـ ٌـل كـمــا ق ــال ق ــرآنُ
ك ـتــابــان ل ــم ُي ـن ـ ـ ِـز ْل ـه ـمــا ُ
اهلل ر ُّب ـنــا
ْ
عـلــى ُر ْس ـ ِـل ـ ِـه إال ل ـ َيـ ْـس ـ َع ـ َد إن ـســانُ
وقد أكد جبران خليل جبران
مركز َّيةِ اإلنسان في الكون وذلك
من منظور فلسفي رومنطيقي بغض
النظر عن معتقده فيقول« :أ ُ ِحبُ َك
ساجداً في مسجدك ،وراكعاً في
هيكلك ،ومصلياً في كنيستك ،أنا
وأنت أبناء دين واحد ،هو الحب».
ويجعل شوقي االختالف محط
اهتمامه ويوجده في مركزية الخطاب
حين يدعو إلى التعايش ،فهو يدعو
إلى القبول باآلخر ،والقبول باآلخر
هو جوهر األخالق التي تدعو إلى
االختالف ،في خطاب صارم يدعو

من خالله إلى تأسيس فكر جديد؛
والجمع بين
يقوم على التآخي
ِ
فكر
والتسامح على
الملل،
ِ
أنقاض ٍ
ِ
يدعو إلى التناحر ،فيتحول الخطاب
مقام ِحجاجي يؤسس
الشعري إلى
ٍ
من خالله لفكرة التعايش التي
تنبجس من خاللها مقولة االختالف
بين األديان واحترام اآلخر ،ومن ثم
التعايش السلمي بين أفراد المجتمع؛
بقطع النظر عن انتماءاتهم الدينية
والمذهبية ،وبهذا يؤسس لمفهوم
االنسان في كليته ويمنع انشطاره
وتجزئته بانتمائه الديني والعقائدي:
باب الش ِّر بينكُ ُم
ال تجعلوا الدينَ َ
وإدالل
ـاة
ـ
ـ
ـ
ه
ـا
ـ
ـ
ـ
ب
ـ
ـ
ـ
م
ٍ
وال مـ ـ ـح ـ ـ َّـل ُ
ِ
ما الدينُ إال تـ ُ
َّاس قبلَكُ ُم
ـراث الن ِ
ـرئ ألب ـ ـيـ ــه ت ـ ــاب ـ ـ ٌـع ت ــال ــي
ك ـ ـ ـ ُّـل امـ ـ ـ ـ ـ ٍ

ولهذا فهو يحاول جعل االختالف
بين األمم في نصابه ،بالدعوة إلى
التعايش السلمي بين المسيحيين
والمسلمين وقيامهم في صف واحد
لبناء بلد يَتَ َم َّت ُع بالحرية الدينية
واألُخ َّو ِة اإلنسانية:
ُنـعـلــي تـعــالـيـ َم المسيح ألجلهم
و ُي ـ ـ ـ ـ ِّ
ـوق ـ ـ ـ ــرون ألجـ ـلـ ـن ــا اإلسـ ــامـ ــا
ال ـ ــدي ـ ــن لـ ـ ـل ـ ـ َّـدي ـ ـ ِـان ج ـ ـ ـ َّـل جـ ــا ُلـ ــهُ
لـ ــو ش ـ ــاء ر ُبـ ـ ـ ـ َ
وح ـ ـ ـ ـ َد األقـ ــوامـ ــا
ـك َّ
فاالختالف الحاصل عند الناس
فيما يتعلق بالعقائد التي يتبنونها،
والثقافات التي يتخذونها ال توجب
الشحناء والتباغض؛ فاالختالف
إرادة إلهية ،وسنة كونية ال يجوز
إنكارها ،وهذا منطوق ومفهوم كتاب
اهلل تعالىَ ﴿:ولَ ْو َشا َء َربُّ َك َل َم َن َم ْن
فِ ي ْالَ ْر ِض ُكلُّ ُه ْم َجمِ يعاً أَ َف َأنْ َت تُ ْكرِ هُ
َّاس َحتَّى يَ ُكونُوا ُمؤْمِ نِي َن﴾َ ﴿ ،ولَ ْو
الن َ
َ
َ
َ
َّاس أ ُ َّم ًة َو ِ
اح َد ًة •
ن
ال
ل
ع
ج
ل
ك
ب
ر
َشا َء َ ُّ
َ َ
َ
َو َل يَزَالُو َن ُمخْ تَلِفِ ي َن﴾.
أما الشاعر أحمد محرم فينظر
إلى وحدانية اهلل ال إلى تعدد األديان
والمعتقدات ،وإلى وحدة األب (آدم)
ال إلى تعدد األبناء وتنوعهم:
ُ
واهلل واحـ ــد
ُتـ ـ َف ـ ِـر ُقـ ـن ــا األديـ ـ ـ ـ ــانُ
وك ـ ُّـل بني الـ ُّـدنـيــا إلــى آد َم انتمى
فالبشرية ال يمكن أن تتق ّدم إال
بإعالء السالم العادل والمحبة
والتآلف بين الشعوب ،وإقامة الحوار
البناء ،واإليثار وحب الخير لك ّل
إنسان في ك ِّل مكان من هذا الكون
الفسيح ،وهذا الحس اإلنساني
ع َّبر عنه أبوالعالء المعري في ٍ
وقت
َ
ُمب ِّكر ،إذ كان
يتطلَّ ُع إلى إحاللِ
المناسب له،
اإلنسان في المكان
ِ
وإكسابِه القي َم واألخال َق الحميدة،
وح ِّب الخيرِ
وإحاللِ قيمةِ اإليثارِ ُ
للنَّاس جميعاً ،مح َّل األنانية واألثرة
وحب االستحواذ:
ِّ
ولـ ــو أ ِّنـ ـ ــي ُح ـب ـي ـ ُـت ال ـ ُـخ ـلـ ـ ـ َد ف ــردا
ل ـم ــا أح ـب ـب ـ ُـت ب ــال ـخ ـل ـ ِـد ان ـف ـ ـ ــرادا
ف ــا َه ـ َـطـ ـ َل ـ ْـت عـ ـل ـ ّـي وال ب ــأرض ــي
س ـح ــائ ـ ُـب ل ـيــس تـنـتـظـ ُـم ال ـب ــادا
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و�ﺴﻰﻌ
�ﺴﺎﺋﺮ
�ﺴﺎﺋﺮ
اﺤﻟﻘﻴﻲﻘ
اﺤﻟﻘﻴﻲﻘ
ا�ﻀﺎﻣﻦ
ا�ﻀﺎﻣﻦ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ُ
ُ
رﺣﺐ
رﺣﺐ
ﻓﻀﺎء
ﻓﻀﺎء
إﺠﻳﺎد
إﺠﻳﺎد
ﺴﻬﻢ ﻲﻓ
ﺴﻬﻢ ﻲﻓ
اﺤﻟﻘﻮق ،و�
اﺤﻟﻘﻮق ،و�
واﻟ�ﺴﺎﻣﺢ
واﻟ�ﺴﺎﻣﺢ
�ﻠﺤﻮار
�ﻠﺤﻮار

ﻗـﺒـــﻠ
ﻗـﺒـــﻠ

ﻳﺮأﺳﻪ
ﻳﺮأﺳﻪ

ا�ﺸﻴﺦ
ا�ﺸﻴﺦ
اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺑﻴﻪﺑﻴﻪ
ﺑﻦ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪا�
ﻋﺒﺪا�

ا�ﺮؤ�ﺔ
ا�ﺮؤ�ﺔ

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

اﻤﻟﻘـﺮ
اﻤﻟﻘـﺮ

ا�ﺸﻌﺎر
ا�ﺸﻌﺎر

ﺷﻦ ُّ
ُّ
اﺤﻟﺮب
اﺤﻟﺮب
ﻰﻠﻋﻰﻠﻋ
اﺤﻟﺮب
اﺤﻟﺮب
ﺷﻦ
ً ً
ﺳﻠﻤﺎ
ﺳﻠﻤﺎ
اﻨﻟ�ﻴﺠﺔ
اﻨﻟ�ﻴﺠﺔ
ﺘﻟﻜﻮن
ﺘﻟﻜﻮن
ﺳﻠﻢﺳﻠﻢ
ﻰﻠﻋﻰﻠﻋ

ا�ﺮﺳﺎﻟﺔ
ا�ﺮﺳﺎﻟﺔ

َ َ
ﺗﺄ�ﻴﺪ ِﻴﻟ َّ
ﺗﺄ�ﻴﺪ َّ
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔاﻤﻟﺘﺤﺪة
اﻹﻣﺎرات
اﻹﻣﺎرات
أوﺔ ِﻴﻟﺔ
أو
إﻰﻟإﻰﻟ
�ﺴﻰﻌ
�ﺴﻰﻌ
ﻲﻤﻲﻤ
ﺎﻋﻟﺎﻋﻟ
ﻣﻨﺘﺪى
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔاﻤﻟﺘﺤﺪة ﻣﻨﺘﺪى
�ﺴﺎﺋﺮ
�ﺴﺎﺋﺮ
اﺤﻟﻘﻴﻲﻘ
اﺤﻟﻘﻴﻲﻘ
ا�ﻀﺎﻣﻦ
ا�ﻀﺎﻣﻦ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ا�ﺴﻠﻢ؛
ا�ﺴﻠﻢ؛
اﺤﻟﻘﻮق ُ،و� ُ
رﺣﺐ
رﺣﺐ
ﻓﻀﺎء
ﻓﻀﺎء
إﺠﻳﺎد
إﺠﻳﺎد
ﺴﻬﻢ ﻲﻓ
ﺴﻬﻢ ﻲﻓ
اﺤﻟﻘﻮق ،و�
واﻟ�ﺴﺎﻣﺢُ ،
دور ْ
ﻌﺰز ْ
ﻛﻤﺎ ّ ُ ّ
دور
واﻟ�ﺴﺎﻣﺢ،
�ﻠﺤﻮار
�ﻠﺤﻮار
ﻌﺰﻳز ِ
ﻛﻤﺎ ﻳ ِ
ا�ﺼﺤﻴﺢ،
ا�ﺼﺤﻴﺢ،
اﻟﻔﻬﻢ
اﻟﻔﻬﻢ
�ﺮﺸ�ﺮﺸ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻲﻓ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻲﻓ
ُ ُ
وﺤﻳ ﻗﻴَ
ﻲﻴﻢﻗﻴَﻢ
وﺤﻳﻲﻴ
�ﻠﺘﺪﻳﻦ،
�ﻠﺘﺪﻳﻦ،
ا�ﺴﻠﻴﻤﺔ
ا�ﺴﻠﻴﻤﺔ
واﻤﻟﻨﻬﺠﻴﺔ
واﻤﻟﻨﻬﺠﻴﺔ
واﻟﻌﺪل
واﻟﻌﺪل
واﻤﻟﺼﻠﺤﺔ
واﻤﻟﺼﻠﺤﺔ
واﺤﻟﻜﻤﺔ
واﺤﻟﻜﻤﺔ
ا�ﺮﻤﺣﺔ
ا�ﺮﻤﺣﺔ

اﻤﻟﻨﺘﺪى
اﻤﻟﻨﺘﺪى
ﺟﺎﺋﺰة
ﺟﺎﺋﺰة

ـــﻠﺔ
ـــﻠﺔ
اﻤﻟﻨﺘﺪى
اﻤﻟﻨﺘﺪى
إﺻﺪارات
إﺻﺪارات

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

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

اﻷﻫﺪاف
اﻷﻫﺪاف

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

وا�ﺼﺪاﻗﺔ
وا�ﺼﺪاﻗﺔ
ا�ﺴﻼم
ا�ﺴﻼم
ورﺳﺎﺘﻟﻨﺎ
ورﺳﺎﺘﻟﻨﺎ
ﺷﻌﺎرﻧﺎ
ﺷﻌﺎرﻧﺎ
اﻟ�ﺮﺸ�ﺔ ﻲﻓ
اﻟ�ﺮﺸ�ﺔ ﻲﻓ
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منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة – سنغافورة:
حظي "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" باهتمام ملحوظ على أرفع المستويات الرسمية
في جمهورية سنغافورة ،حيث استقبلت فخامة الرئيسة حليمة يعقوب ،ودولة رئيس الوزراء لي هسينغ
لونغ ،وفد منتدى تعزيز السلم ،الذي يضم الدكتور حمزة يوسف نائب رئيس منتدى تعزيز السلم ،وسعادة
الدكتور محمد مطر الكعبي أمين عام منتدى تعزيز السلم ،وسعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه .وذلك
على هامش مؤتمر "مستقبل العقيدة :القيم الدينية في عالم التعددية" ،الذي نظمه منتدى تعزيز السلم
في المجتمعات المسلمة بالشراكة من المجلس اإلسالمي السنغافوري على مدى يومي 2018-11-8-7؛
بمشاركة ما يزيد عن  350شخصية من العلماء والمفكرين على مستوى العالم.
وأشادت الرئيسة حليمة يعقوب
ب ــدور دول ــة اإلمــــارات فــي ترسيخ
قيم التعايش اإلنــســانــي السعيد.
مثنية على دور منتدى تعزيز السلم
وجــهــود معالي الشيخ ابــن بيه في

صناعة ثقافة السالم ،وترسيخ قيم
التعايش اإلنساني السعيد .ورفعت
أسمى تحياتها لقيادة دولة اإلمارات
والــشــيــخ اب ــن بــيــه .مــؤكــدة أنــهــا ال
تستغرب على دولــة اإلم ــارات مثل

هــذه الــمــبــادرات الطيبة ،فــي هذه
اللحظة الحرجة من تاريخ البشرية،
حيث يسود الغلو والتطرف العديد
مــن مناطق الــعــالــم .مالحظة أنها
قــرأت عن أنشطة المنتدى ،وأنها

ـــــي ترسيـخ قيم التـعـايش اإلنسـاني السعيـد
تــرحــب بــكــل إنــجــازاتــه الــثــقــافــيــة،
متمنية للقائمين عليه المزيد من
النجاح.
بدوره تحدث الدكتور حمزة يوسف
عن التجربة السنغافورية الرائعة في
إدارة التعددية الثقافية؛ بالتوازي
مع النجاحات المذهلة في التنمية
الــبــشــريــة واالزدهــــــار االقــتــصــادي
والــعــمــرانــي .مــا يجعلها نــمــوذجـاً
يحتذى على مستوى العالم .مبدياً
إعجابه الشديد بمنجزات سنغافورة
الثقافية؛ سواء على مستوى التسامح
والتعايش اإلنساني ،أو على المستوى
العلمي والتقني واالقتصادي.
وأط ــل ــع وفـ ــد الــمــنــتــدى فــخــامــة
الــرئــيــســة يــعــقــوب عــلــى أنــشــطــة
المنتدى ،خاصة فيما يتعلق بملتقاه
السنوي الخامس الذي يعقد مطلع
ديسمبر المقبل ( )2018-7-5تحت
عــنــوان «حــلــف الــفــضــول – فرصة
للسلم العالمي».
ثــم ج ــرى الــحــديــث ح ــول أهمية
مشروع منتدى تعزيز السلم الفكري
والثقافي ،الذي يأتي في آوانــه ،ما
يجعل الجميع يتبنون تصوراته ورؤاه
المعرفية على ك ّل المستويات الدينية
واألخالقية؛ السيما أنــه يقوم على
الــتــأصــيــل العلمي والــشــرعــي ،في
التعامل مع النصوص والواقع .وهذا
أهم تحد أمــام المفتين .كما تناول
الــحــديــث إمــكــانــيــة تــوصــيــل خطاب
المنتدى ألوسع الشرائح في مختلف
المجتمعات اإلنسانية المعاصرة.
ذلـ ــك أل ّن الــبــشــريــة ف ــي اللحظة
الراهنة ،هي بمسيس الحاجة إلى
ص ــوت الــعــقــاء والــحــكــمــاء ،الــذي
يجسده منتدى تعزيز السلم بأحسن
صورة عقالنية ممكنة.
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املجلس اإلسالمي السنغافوري يويص لونغ والوفد

برشاكة دامئة مع منتدى تعزيز السلم

املؤمتر يويص باعداد برامج لتخريج أجيال
مؤهلة للتعايش بفضيلة الحوار
رئيس الوزراء يستحرض تجربة اإلمارات يف
التعايش اإلنساين السعيد
لونغ :سنغافورة وضعت قواعد قانونية
وترشيعية إلدارة التعددية الثقافية
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كــذلــك اســتــقــبــل رئــيــس الــــوزراء
السنغافوري لــي هسينغ لونغ وفد
منتدى تعزيز الــســلــم ،ال ــذي يضم
الدكتور حمزة يوسف نائب رئيس
المنتدى ،وســعــادة الــدكــتــور محمد
مطر الكعبي أمــيــن عــام المنتدى،
وســعــادة السفير الشيخ المحفوظ
بــن بــيــه ،واألس ــت ــاذ خليفة مــبــارك
الظاهري المدير التنفيذي في مركز
«الموطأ للدراسات والتعليم» ،الذي
أطلع دولة رئيس الوزراء على أنشطة
الــمــنــتــدى ،خــاصــة ملتقاه السنوي
الخامس ،الــذي يعقد فــي أبوظبي
مــطــلــع ديــســمــبــر الــمــقــبــل .وس ــوف
يشهد إطالق حلف الفضول العالمي
للتحالف بين األديان؛ وسط حضور
دولـ ــي عــلــى مــســتــوى الــمــرجــعــيــات
والــقــيــادات الــروحــيــة والمنظمات
األممية والجمعيات اإلنسانية ،ونخبة
واسعة من العلماء والمفكرين ورجال

اإلعالم على مستوى العالم.

مؤمتر «القيم الدينية
يف عامل التعددية»

أنهى مؤتمر "مستقبل العقيدة:
القيم الدينية فــي عــام التعددية"
ال ــذي نظمه منتدى تعزيز السلم
بالشراطة مــع المجلس اإلسالمي
السنغافوري على مدى يومي (- 7
 )8نوفمبر  2018فــي سنغافورة،
بجملة مــن التوصيات ،كــان أهمها
االتــفــاق على ديمومة الشراكة بين
مــنــتــدى تــعــزيــز الــســلــم والــمــجــلــس
اإلســامــي الــســنــغــافــوري ،واالتــفــاق
عــلــى تنظيم ملتقى ســنــوي دوري
يجمع المجلس والمنتدى؛ لمواصلة
مــشــروع صــنــاعــة الــســام والــوئــام
في المجتمعات المتعددة األعــراق
والعقائد ،والعمل أيضاً على إعداد
برامج علمية لتخريج أجيال مؤهلة
للتعايش بفضيلة الــحــوار ،ووضــع

تصورات وبرامج من شأنها تعزيز
ثقافة التسامح وقيم الشراكة على
كل المستويات اإلنسانية ،فض ً
ال عن
تبني المجلس اإلسالمي السنغافوري
مهمة توصيل خطاب منتدى تعزيز
السلم في دول شرق آسيا.
وكانت فعاليات مؤتمر «مستقبل
الــعــقــيــدة :الــقــيــم الــديــنــيــة فــي عــام
الــتــعــدديــة» ،استهلت بكلمة رئيس
الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ
حيث أثنى على جهود منتدى تعزيز
السلم ،وتجربته الملهمة في ترسيخ
حوار الثقافات؛ برئاسة معالي الشيخ
عبداهلل بن بيه ،الــذي يعمل بدأب
وحدب إلنقاذ الغريق وإطفاء الحريق؛
دون أن يسأل عن األسباب؛ حتى بات
مجدداً إسالمياً ورائــداً إنسانياً في
فلسفة التسامح والتعايش السعيد؛
بين المختلفين في األديان والعقائد
والهويات الثقافية.
وتحدث لونغ عن تجربة سنغافورة

في التعايش بوئام وسالم بين جميع
مكوناتها الــثــقــافــيــة ،مــعــتــبــراً أنها
شبيهة بالتجربة اإلمــاراتــيــة ،وأكــد
أ ّن المجلس اإلسالمي السنغافوري
يلعب دوراً هاماً في إرشاد المسلمين
في ممارسة حياتهم الدينية.
وأش ــار إلــى أن سنغافورة قامت
بتأسيس عادات وقواعد إدارة الحياة
االجتماعية ،ونظمت أطــراً لتسوية
الــخــافــات ،وسلكت سبل التشريع
للحفاظ عليها ،مثل "قانون الحفاظ
على الوئام الديني السنغافوري".
من جهته تحدث الدكتور حمزة
يوسف نائب رئيس «منتدى تعزيز
السلم فــي المجتمعات المسلمة»،
فوجه باسم معالي الشيخ عبداهلل بن
بيه خالص الشكر للمجلس اإلسالمي
السنغافوري على الشراكة في تنظيم
المؤتمر ،ثم توقف عند حديث عمار
بــن يــاســر (رض ــي اهلل عــنــه) ،حيث
يقول نق ً
ال عن رسول اهلل صلى اهلل

يوسف :إفشاء السالم وإطعام الطعام
تختزل دروب الحب يف السنة النبوية
يوسف :سنغافورة منوذج للتسامح
والتعايش الكريم يف املجتمعات التعددية
بكرام :األديان قادرة عىل تعزيز املشرتكات
اإلنسانية بالتعاون كتفاً بكتف
مؤمتر القيم الدينية يبحث سبل تحسني
الحياة الدينية يف املجتمعات التعددية
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اليوم الثاين
أكد سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي أمين عام "منتدى تعزيز
السلم في المجتمعات المسلمة" ،أنّ الدين لم يكن يوم ًا أداة تخريب
ودمار ،ولم يكن اهلل الحكيم ليجعل الدين ،الذي أنزله رحمة وهداية،
مبرر ًا لذوي النفوس المريضة؛ كي تفسد حديقة التعددية ،تلك
الحديقة التي أرادها اهلل دلي ًال على واحديته ووحدانيتـه ،فقـ ــد
ق ــال ع ــزَّ وج ـ ــل﴿:ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون
مختلفين إال من رحم ربك ولذلك خلقهم﴾ (هود .)119 ،118 :فهي
تعددية تسقى بماء واحد ،ماء الرحمة والحكمة ،وتتغذى بقيم
اإلنسانية والتعايش .ما يعني أنّ البشرية ملزمة بقبول هذا التنوع
والتعدد واالنتماء الديني على األرض الواحدة ،وملزمة بأن توجد
النظم الشرعية والقانونية التي تكفل لكل مكونات هذه التعددية
ما يحفظ عليها نفسها ووطنها ودينها وعقلها وعرضها ومالها ،بل
وخصوصياتها الثقافية.

سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي

البشرية ملزمة بالتعددية
واالختالف ألنه داللة على
وحدانية الله
املؤمتر يقدم قراءة نقدية للتقاليد الدينية
الطارئة وحلوالً عملية للمشكالت
بناء مؤسسات دينية مستقبلية تواجه
التحديات يف غرس قيم التالقي والحوار
وثقافة التسامح
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وقال الدكتور الكعبي :إ ّن الواقع يستدعي التزام البشرية بمبدأ الدفاع
المشترك ووحدة المصير ،في عالم انخرقت فيه سفينة النجاة ،وصار
الجميع مهددين بالغرق في طوفان الحقد والكراهية ،ونار العنف والعنف
ترتيب أولوياته ،فالقضية لم ت ُعد تتحمل
المضاد ،فمطلوب من العالَم
َ
منطق أنا أو أنت ،وأكون وال تكون ،فالجميع مهدد ،والجميع تحت الضغط،
والجميع ملزم بإيجاد الحلول المناسبة والمالئمة لطبيعة العصر وتركيبته
ومتغيراته وإكراهاته بعيداً عن الخطابات العدمية ،والقناعات السالبة التي
تتسم بالطهرانية اإلقصائية التي يتولد عنها ازدراء األديان والمقدسات
واألعراق واللغات والبلدان.
أضاف الكعبي :إ ّن أمام األديان تحديات كبيرة تجب مواجهتها؛ القتراح
حلول إبداعية ،تُستثمر فيها مشتركات العدل والتنمية االقتصادية والسلم
االجتماعي في أبعد الحدود ،وهي متطلبات يجب أن تتبوأ أعلى سلم أولويات
العالم؛ مع وضوح في الرؤية ،يبعد شبح الحروب العبثية ،ولن يتحقق ذلك
إال من خالل مقاربات جديدة في عالقة أتباع األديان في ما بينهم قوامها
القبول باالختالف ،وتحالف الجميع لخدمة اإلنسان .ونحن إذ ندعو إلى
هذه المبادرة ،فذلك ألننا نؤمن بأ ّن الديانات حينما تتصالح وتتصافح
عليه وسلم« :ثالث من جمعهن جمع
اإليمان :اإلنصاف من نفسك ،وبذل
السالم للعالم ،واإلنفاق من إقتار»،
ورأى أن إنصاف النفس ،يعني ردها
عن القبائح ،ورد الحقوق ألهلها ،أما
بذل السالم للعالم فهو طريق للحب؛
بموجب قــول الرسول الكريم صلى
اهلل عليه وسلم« :ال تدخلوا الجنة
حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى تحابوا،
أو ال أدلكم على شــيء إذا فعلتموه
تحاببتم ،أفــشــوا الــســام بينكم»،

فاإلفشاء معناه بذل السالم لجميع
الناس ،مسلمين أو غير مسلمين من
دون تكبر ،بينما االنفاق من إقتار فهو
دعوة للجود والسخاء وإطعام الطعام
للفقراء والمحتاجين.
وتــطــرق الــدكــتــور حــمــزة يوسف
إلــــى أنــشــطــة ال ــم ــن ــت ــدى ،خــاصــة
«إعالن مراكش التاريخي» ،و«إعالن
واشــنــطــن» ،وحــمــلــة تــقــديــم «مليار
وجبة غذائية» ،فيما أشاد بالتجربة
الــســنــغــافــوريــة ف ــي الــتــعــايــش بين

تستطيع تعزيز روح السالم في العالم ،وتسهيل سلوك طريق العدالة والخير
ومعالجة المظالم والمظلوميات ،انطالقاً من القيم المستوحاة من األديان
متمثلة في التعايش وقبول االختالف والتعددية واحترام كرامة اإلنسان.
كذلك أكد الدكتور الكعبي أ ّن دولة اإلمارات العربية المتحدة تدرك
هذا الواقع المرير ،لكنها في الوقت نفسه ال تربط نفسها بقناعات العجز
والقصور ،وال تستسلم لمثيرات اإلحباط واليأس من اإلصالح من أجل عالم
تسوده المحبة واألخوة بقسميها كما يقول اإلمام علي بن أبي طالب رضي
اهلل عنه« :الناس صنفان :أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق» ،وهو
المبدأ الذي يتجسد على أرضها باحتضانها ألكثر من مائتي ( )200جنسية
بما تمثله هذه الجنسيات من تعددية دينية وعرقية وقيمية ،وهو المبدأ الذي
تحرص أن يكون حاضراً بقوة في دستورها وقوانينها وتشريعاتها .مضيفاً
أ ّن األمر ال يقف عند التشريعات والقوانين ،بل يتعداها إلى المبادرات
الميدانية ،حيث احتضنت دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ برعاية كريمة من
قيادتها «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» ،الذي يرأسه معالي
رئيس «مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي» ..لقد ق ّدم
الشيخ عبد اهلل بن بيه،
ُ
المنتدى مبادرات كبيرة ،كان لها أثرها الواقعي؛ منذ تأسيسه بأبوظبي سنة
 ،2014فقد كان بشراكة مع المملكة المغربية وراء إعالن مراكش لحقوق
األقليات الدينية في العالم اإلسالمي ( ،)2016وشارك في حوارات التعددية
بأبوظبي في  ،2017وكان فاع ً
ال قوياً في حوارات الشرق والغرب بباريس
وأبوظبي ،وفي حوارات جادة مع الكنيسة اإلنجليكانية بلندن ،واستقبل ألول
مرة في بلدان عربية ،قوافل السالم األمريكية بأبوظبي والرباط في نفس
السنة ،وهي قوافل ضمت ممثلين عن أديان العائلة اإلبراهيمية الثالث،
وكان شريكاً في إعالن واشنطن لتحالف القيم في  ،2018وهو اآلن يستعد
في ملتقاه الخامس الذي يعقد مطلع ديسمبر المقبل ( )2018لإلعالن
عن حلف الفضول العالمي الذي يُعد فرصة أخرى لتعزيز ودعم السالم
العالمي.
ولفت الكعبي إلى أ ّن دولة اإلمارات العربية المتحدة تلتقي مع دولة
سنغافورة في كثير من الخصائص ،وتتقاطع معها في كثير من الهموم
واالنشغاالت ،خاصة فيما يتعلق بتدبير وإدارة قضية التعددية ،فتجربة
الدولتين ملهمة ورائدة ،ويمكن أن تكون هذه التجربة نموذجاً ،تُبنى عليه
المجتمعات الدينية المختلفة عقدياً
وثقافياً .معتبراً أنها تشكل نموذجاً
للتسامح وقبول اآلخر.

جلسات املؤمتر

وشــهــد الــيــوم األول عــقــد أربــع
جــلــســات ،تــنــاولــت األولـ ــى مــوضــوع
«تعزيز الحياة الدينية في المجتمعات
الــتــعــدديــة الــحــديــثــة» بــمــشــاركــة كل
م ــن :أ.ع ــب ــداهلل ســعــيــد ،أ.ســلــطــان
عمان ،د.روالن ــد تشيا ،د .وروفين

فايرستون .حيث جرى تقديم قراءة
نقدية للتقاليد الدينية؛ واقــتــراح
حــلــول عملية للمشكالت الطارئة
ومواجهة التحديات الراهنة وكيفية
استيعاب االختالفات بين األديان.
أما الجلسة الثانية فكانت تحت
عنوان «النهوض بالقيم الفاعلة في
الثقافة الراهنة مــن أجــل الصالح
الــعــام» ،حيث ناقشت كيفية إثــراء
الــقــيــم الــتــي تــحــافــظ عــلــى وح ــدة
المجتمع الــتــعــددي ،مــع المحافظة

الواقع يستدعي التزام الناس مببدإ وحدة
املصري والدفاع عن املشرتكات اإلنسانية
الجميع مهددون بطوفان الحقد والكراهية
ما مل نتكاتف إليجاد الحلول املالمئة
لطبيعة العرص ومتغرياته وإكراهاته.
حلف الفضول العاملي يُعد فرصة فريدة
لرتسيخ ثقافة التسامح وتعزيز السلم
العاملي.
مبادرات عملية جديدة ،ونحن على استعداد لبذل كل اإلمكانات التي يمكن
أن تسهم في إسعاد العالَم ،وتطوير الحلول المتاحة لقضايا التعددية الدينية
والمذهبية والعرقية واللغوية؛ لقطع ذرائع الفكر المتطرف المأزوم؛ تحت
أي دين وأي ثقافة أو أي أيديولوجيا وأي انتماء يد ّمر العالقات اإلنسانية.
وفي ختام المؤتمر تحدث فضيلة مفتي سنغافورة محمد فطرس بكرام
مؤكداً أ ّن األديان قادرة على أن تشكل مورداً فعاالً في إثراء المشتركات
اإلنسانية وخدمة الصالح العام في أي مجتمع تعددي؛ شرط أن تعمل معاً.
كذلك دعا إلى العمل بنشاط على تعزيز الوعي المتزايد لدور السالم والدور
التصالحي ،وبناء قدرات المؤسسات والمجتمعات الدينية واالجتماعية
وقال :إذا كنا ملتزمين حقاً ببناء مستقبل أكثر تناسقاً ،فيتعين على األديان
متساو في التنمية المشتركة ،إلى جانب مواجهة
أن تتعايش بسالم وبشكل
ٍ
الرؤى المتطرفة ،التي تدعو إلى االنعزال والتقوقع .معرباً عن سعادته
وامتنانه للشراكة مع «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»؛ برئاسة
معالي الشيخ عبداهلل بن بيه ،الذي يقدم أفكاراً رائعة ،ونماذج مضيئة،
مثل «إعالن مراكش» و«تحالف القيم وحلف الفضول» ..فهذه أمثلة رائعة
عن تقاليدنا الدينية ،وستلعب دوراً بالغ الحيوية في تعزيز السالم وصيانة
االنسجام بين المجتمعات المختلفة.
على أهداف جميع التقاليد الفاعلة
في الوعي الراهن بالمعنى اإلنساني.
وتحدث في الجلسة كل من :د .علي
عالوي ،د .هايدي هاتسل ،د .ماثيو
ماثيوز ،أ .تشو هوك هيم.
بينما تمحورت الجلسة الثالثة
حول «بناء مؤسسات دينية مستقبلية
قوية» ،وجرى بحث التحديات التي
تــواجــه المؤسسات فــي غــرس قيم
التالقي والــحــوار وثقافة التسامح
لتقوية المجتمعات التعددية وتعزيز

روابــطــهــا ،وقــد شــارك فــي الجلسة
الثالثة كــل مــن :د .أمينة الحوتي،
د.محمد سراج الدين شمس الدين،
والسفير محمد العلمي موسى.
أم ــا الجلسة الــرابــعــة فناقشت
ملخصات الجلسات السابقة؛ وتم
بــلــورة جــمــيــع األف ــك ــار الــتــي جــرى
تداولها.
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معايل الشيخ ابن بيه بافتتاح مؤمتر التواصل
الحضاري يف نيويورك:

األديان طاقة للحياة
والخير والتعمير وليست
مشروعًا للشر والتدمير
منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة  -نيويورك:

قال معالي الشيخ عبداهلل بن بيه رئيس «منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة» ،رئيس «مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي» إنّ
الدعوة للتعايش السلمي والبحث عن المشتركات اإلنسانية ليست
دعوة مثالية حالمة ،وال ضبابية أو واهمة ،وإنما هي دعوة يسندها
الشرع والعقل.
وأوضح معالي الشيخ ابن بيه في افتتاح النسخة الثانية من
مؤتمر العالقات األمريكية  -اإلسالمية ،الذي نظمته «رابطة العالم
اإلسالمي» في نيويورك على مدى يومي ( 5-4اكتوبر  ،)2018أن
القرآن الكريم دعا المختلفين إلى البحث عن نقطة بداية للحوار،
عن قاعدة للتفاهم« ،عن كلمة سواء» ،كما في قوله تعالىُ :
﴿قلْ َيا أَ ْه َل
َاب َت َعا َل ْوا ِإ َلى َك ِل َم ٍة َس َواءٍ َب ْي َننَا َو َب ْين َُك ْم﴾ .ما يعني أن القرآن حدد
ال ِْكت ِ
الوسيلة المناسبة للتوصل إلى الكلمة السواء ،إنها الحوار والمجادلة
يل َر ِ ّب َك ِبال ِْحكْ َم ِة َوال َْم ْو ِع َظ ِة
بالحسنى ،حيث يقول تعالى﴿ :ا ْد ُع ِإلى َس ِب ِ
ال َْح َسن َِة َو َج ِادل ُْهم ِبا َل ِّتي ِه َي أَ ْح َسنُ ﴾.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وأضـــاف معالي الشيخ ابــن بيه
أن الشريعة اإلسالمية وكل األديــان
في جوهرها ال تدعو إلى الفوضى
وال إل ــى الــعــبــث ،ف ــاألدي ــان مــشــروع
تعمير وليست مشروع تدمير ،إنها
طاقة للحياة والخير وليست للشر
والدمار .موضحاً أن ميزان الشرع
هــو مــيــزان الــمــصــالــح والــمــفــاســد،
يضعها في كفتيه ،فيرجح األصلح،
ويـ ــدرأ الــمــفــســدة ،وكــمــا يــقــول ابــن
القيم :الشريعة مصلحة كلها ،وعدل
كلها ،ورحمة كلها ،وحكمة كلها ،فما
خــرج عن المصلحة إلــى المفسدة،
وعن العدل إلى الجور ،وعن الرحمة
إلى ضدها ،ومن الحكمة إلى العبث
فليس من الشريعة في شيء.
وق ــال معالي الشيخ ابــن بيه إن
التحدي الذي يواجه األفكار النبيلة،
يتمثل دائماً في تحويلها إلى مشاريع
وأعمال على أرض الواقع .معتبراً أن
هذا المؤتمر ومجمل أعمال رابطة
الــعــالــم اإلس ــام ــي؛ بــقــيــادة أمينها
العام معالي محمد بن عبد الكريم
العيسى نــمــاذج تحتذى مــن العمل
الجاد والسعي الــدؤوب« .ولقد قمنا
في منتدى تعزيز السلم بعدة مبادرات
في هذا اإلطار سعينا من خاللها إلى
تفعيل جوهر األديــان وإبــراز دورهــا
اإليجابي في خدمة البشرية .إننا
نريد من األديان وأهلها أن ينتقلوا من
مبدأ االعــتــراف إلــى منهج التعارف
ّاس ِإ ّنَا َخل َ ْقنَا ُكم
القرآني﴿ :يَا أَ ّيُ َها النَ ُ
ُ
ِ ّمــن َذ َك ـ ٍـر َوأُن ـثَــى َو َجـ َعـل ْـنَــاكـ ْم ُش ُعو ًبا
َو َق َبا ِئ َل ِلتَ َعا َر ُفوا ِإ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم عِ نْ َد َّ ِ
الل
أَتْقَا ُكم ِإ َّن َّ َ
الل َعلِي ٌم َخبِي ٌر﴾.
ْ
وتحدث معالي الشيخ ابن بيه عن
بعض المبادرات التي قام بها منتدى
تــعــزيــز الــســلــم فــي دولـــة اإلمـ ــارات
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة ،حــيــث الفضاء
الرحب للتسامح والتواصل .مشيراً
إلى «قافلة السالم األمريكية» التي
استضافها المنتدى في أبوظبي وفي
الرباط العام الماضي .وخالصة فكرة
القافلة هــي استضافة مجموعات
من القيادات الدينية ،تمثل العائلة
اإلبراهيمية؛ بحيث يتاح لهم المجال

فــي التعارف فيما بينهم والتحاور
فــي جــو مــن الــمــحــبــة والــصــراحــة.
والهدف أن ترجع القيادات الدينية
إلى مجتمعاتها المحلية في الواليات
األمريكية؛ لينقلوا الفكرة الصحيحة
التي رأوها عن األديان األخرى.
والحــظ معاليه أن فكرة القافلة
تطورت ،وأصبحت تحالفاً أو حلفاً
مقتبساً من السيرة النبوية الشريفة،
«حيث عقدنا في واشنطن بداية هذا
الــعــام؛ بــالــتــزامــن مــع إفــطــار صالة
الشكر مؤتمراً أعلنا فيه عن «حلف
الفضول» أو حلف القيم المشتركة،
كما يمكن ترجمته ،ولقد شرفتمونا
بحضوركم وإسهامكم الفاعل .لقد
استلهمنا الفكرة واالس ــم مــن ذلك
الــحــلــف الـ ــذي نــشــأ فــي مــكــة قبل
البعثة وز ّكاه الرسول صلى اهلل عليه
وسلّم بقوله﴿ :لَ َق ْد َشهِ ْد ُت فِ ي دَارِ
َعبْدِ َّ ِ
الل بْنِ ُج ْد َعا َن ِحل ْ ًفا َما أ ُ ِح ُّب
أَنَّ ل َِي ِبهِ ُح ْم َر ال َّن َع ِم َ ،ولَ ْو أ ُ ْد َعى ِبهِ
ـت﴾ .موضحاً أن
ـام ألَ َج ـبْـ ُ
فِ ي ا ِإل ْس ـ ِ
حلف الفضول هو حلف مؤسس على
القيم المشتركة؛ من رد الظلم وإغاثة
الملهوف والتعاون على الخير .وهو
نوع من المبادرات سيفتح باباً جديداً
في العالقات بين األديان ،ويرمي إلى
ثالثة أهداف رئيسية:
أوالً :لتأكيد ما تم حتى اآلن من
أعمال تمثل إرادة التعايش السعيد
وبناء جسور الصداقة والمحبة بين
رجال العائلة اإلبراهيمية ونسائها،
الذين آمنوا بالقيم المشتركة وبأن
إعالء قيمة اإلنسان أهم برهان على
ما يتشاركون فيه من قيم اإليمان.
ثانياً :إلظهار الدين كقوة للسالم
والمحبة وعامل جذب بين المختلفين
وليس عامل حروب وإثبات أن ذلك
ممكن فــع ـ ً
ا ،فديناميكية المحبة
تــتــغــلــب عــلــى الــكــراهــيــة ،المحبة
والسالم والصداقة هي رسالتنا إلى
البشرية وهي شعارنا.
ثالثاً :أن نوسع آفاق مبدأ التعارف
والصداقة والتعايش السعيد لتتحول
إلى عمل إنساني ميداني لمساعدة
المرضى والمحتاجين باعتبار ذلك

من صميم موروثنا الديني.
وق ــال مــعــالــيــه« :نــؤمــن ب ــأن ذلــك
ممكن؛ حين ال نيأس من روح اهلل،
وال م ــن بــعــضــنــا الــبــعــض كــمــا في
وصية سيدنا يعقوب ألبنائهَ ﴿ :وال
تَيْ َأ ُسوا مِ ْن َر ْو ِح َّ ِ
س مِ ْن
الل ِإ ّنَ ُه ال يَيْئَ ُ
الل إِال الْ َق ْو ُم الْ َكافِ ُرونَ﴾ .مشدداً
َر ْو ِح َّ ِ
على أن اإلسهام في تقريب وجهات
النظر بين العالم اإلسالمي والواليات
المتحدة األمــريــكــيــة أمــر مطلوب؛
لخدمة الجانبين؛ بل لخدمة العالم
أجمع .فهذا البلد الكبير يعتبر حديثاً
بالقياس إلــى شعوب وبلدان العالم
اإلســامــي ،الــتــي تمتد إلــى أجــزاء
كبيرة من قارات العالم القديم ،وفي

وسطها المملكة العربية السعودية،
مهبط الوحي ومهد الرسالة وحاضنة
الكعبة المشرفة؛ قبلة المسلمين
وت ــراث سيدنا ابــراهــيــم ،مــا أعطى
المملكة دوراً مــمــيــزاً فــي التاريخ
اإلس ــام ــي وال ــب ــش ــري ،وهـــي اآلن
تتحمله بــجــدارة وكــفــاءة فــي قيادة
الصعد
العالم اإلسالمي على مختلف ُّ
إنسانياً ،فهي تساعد الدول الفقيرة
في األزمات والكوارث ،وتقود جهود
السالم وتكافح اإلرهــاب والتطرف
أمن ّياً وثقاف ّياً .والــواليــات المتحدة
بــدورهــا ،ترفع منذ نشأتها؛ الكثير
مــن الــشــعــارات التي ال تتناقض بل
تتوافق مع ما يدعو إليه اإلسالم ،مثل

مبادئ اإليمان باهلل والحرية والعدالة
والكرامة اإلنسانية .هــذه المبادئ
وإن اخــتــلــف تفسيرها وتطبيقها
من سياق آلخــر إال أنها تبقى قيماً
حــاكــمــة ومــرجــعــيــة أخــاقــيــة يمكن
للجميع الــرجــوع إليها واالقــتــبــاس
منها مع احترام كل طرف لتفسيرات
وتطبيقات الطرف اآلخر .إن مفهوماً
كالحرية مث ً
ال يتسبب في كثير من
سوء الفهم والنزاعات في العالم ،وإن
السبيل الوحيد لحل هذا اإلشكال هو
الحوار والتعارف .نحن -المسلمين-
نؤمن بالحرية أيضاً ونُثمنها ،لكن
دون أن تــكــون وسيلة للتعدي على
المقدسات وال ذريعة لنشر الفوضى

التحدي يكمن
بتحويل األفكار
النبيلة إىل مشاريع
عىل أرض الواقع
الدعوة للمشرتك
اإلنساين ليست
مثالية وإمنا يسندها
الرشع والعقل
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في المجتمعات.
إن ال ــع ــاق ــات اإلس ــام ــي ــة -
األمــريــكــيــة عــاقــات قــديــمــة بقدم
ه ــذا الــبــلــد فــمــن المثبت تاريخياً
امتالك الرئيس جفرسون أحد اآلباء
المؤسسين للواليات المتحدة لنسخة
من المصحف الكريم وهو المعروف
بمشاعره اإليجابية وترحيبه بكل
األدي ــان بما فيها الــديــن اإلسالمي
الحنيف.
كما تــحــدث فــي االفــتــتــاح سعادة
الدكتور محمد مطر سالم الكعبي
أمين عام «منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة» ،رئيس الهيئة
العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
في دولة اإلمــارات العربية المتحدة،
فتوجه باسم قــيــادة الــدولــة بأسمى
التحيات والتمنيات؛ بنجاح المؤتمر
والقائمين على أعماله ،مثمناً عالياً
دور «رابــطــة العالم اإلســامــي» في
ترسيخ ثوابت العيش المشترك بين
األمم والشعوب.
وق ــال الــدكــتــور الكعبي إن لقاء
العام الماضي ،الذي نظمته «رابطة
العالم اإلسالمي» في نيويورك؛ تحت
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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نريد من األديان االنتقال من مبدأ االعرتاف إىل
منهج التعارف القرآين

عنوان «برنامج التواصل الحضاري»،
أثــبــت للعالم أن الــقــيــادات الدينية
والسياسية والفكرية وذوي الخبرات؛
قادرون على جعل الحوار أداة ناجعة
في تدبير االختالفات ،وتنويع وسائل
العمل المشترك ،وتحقيق مخرجات؛
لها انعكاساتها الصحيحة ،التي
تطمح إلــيــهــا أم ــم وشــعــوب العالم
اإلســـامـــي والــــواليــــات الــمــتــحــدة
األمريكية .معتبراً أن اللقاء مجدداً
هذا العام هو فرصة أخرى الستثمار
هذه المخرجات ،والعمل على تنزيلها
على أرض الواقع.
وأضاف الكعبي أن العالَم ال يخرج
من تحد حتى يدخل في تحد آخر.
ما يعني أن العالم في العقود األخيرة
شــهــد ن ــزاع ــات وأح ــداثـ ـاً جــســامـاً،
اســتــخــدمــت فــيــهــا بــعــض أطـ ــراف
الصراع وسائل غير مشروعة ،حيث

وظــفــت الــمــال ،وغـــررت بــاإلنــســان،
واألفظع من ذلك كله تحويل الطاقة
اإليجابية للدين إلــى طاقة تدمير
لبلدان وشعوب ودول واقتصادات.
ول ــأس ــف الــشــديــد ال تــــزال هــذه
الجهات وبعض الــدول مصرة على
أن تصدر للعالم الفوضى والدم ،وما
انفكت تزرع بذور التفرقة والعداوة
والبغضاء بين األمم والشعوب ،تارة
باسم جهاد مقدس مــزعــوم ،وتــارة
باسم مظلوميات موهومة ،تستند إلى
دعاوى دينية وعرقية ،وتارات بدوافع
أيديولوجية أو طموحات سياسية
وهمية.
وت ــس ــاءل الــدكــتــور الــكــعــبــي عما
إذا كــان العال ُم يملك أدوات ناجعة
لمواجهة هــذا الــتــيــار الــجــارف من
الــحــقــد وال ــك ــراه ــي ــة ،وق ـ ــادر على
التصدي لطوفان الدمار والخراب

الــذي ينشئه الفكر المتطرف تحت
أي مسمى كان ،وألي دين ينتمي؟ وما
هي الفرص التي أمام العالم ليستعيد
عافيته؟ ومــا هــي اإلمــكــانــات التي
يتيحها الوقت لمواجهة التحديات؟
وشدد الدكتور الكعبي على أن هذه
األسئلة ملحة ،ومقلقة فــي الوقت
ذاته ،فالمقاربات السياسية تقوم بما
عليها القيام به ،والمقاربات الفكرية
اإليجابية الواعية تــحــاول؛ بحسب
الممكن؛ أن تنشئ سداً ضد الكراهية
والــعــنــف ،والــمــقــاربــات االقتصادية
تنجح جزئياً أو تفشل كلياً ،والرؤى
االجتماعية تصاب أحياناً بالضبابية،
وبين هذا وذاك يبقى جسم العالم
يتلقى الضربات ،فال يكاد يتعافى
بعض الوقت من أزمة حتى تحل به
أخرى.
وأكـــد الــدكــتــور الكعبي أن دولــة

اإلمارات العربية المتحدة تعي دورها
في تعزيز الحوار والتعاون بين األديان
والــتــواصــل الــحــضــاري؛ س ــواء على
مستوى عالقاتها بــالــدول العربية
الشقيقة ،أو الدول اإلسالمية ،أم على
المستوى الدولي ،وخاصة في عالقتها
مــع الــواليــات المتحدة األمريكية.
وانطالقاً من ذلك كله ،تبنت اإلمارات
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة مــبــادرة القافلة
األمــريــكــيــة للسالم الــتــي احتضنها
«منتدى تعزيز السلم في المجتمعات
المسلمة» ،حيث استقبلت أبوظبي
في مايو  2017أول قافلة أمريكية
للسالم ،ضمت مجموعة كبيرة من
أحبار اليهود ،ورهبان المسيح ،وأئمة
المسلمين ،من أجل التعاون والتعارف
على خدمة السلم والمحبة والتسامح
بين الناس ،وهي الزيارة األولــى من
نوعها ،ثم أكملت هــذه القافلة في
محطتها الثانية بالرباط المغربية في
أكتوبر  2017والتي ضمت عدداً أكبر
من قادة ديانات العائلة اإلبراهيمية.
معتبراً أنها مبادرات كشفت عن وعي
كامل لدى المشاركين؛ بقيمة وأهمية
الــحــوار والتعاون الديني والتواصل
الحضاري ،ما أثمر مؤتمر «إعــان
واشنطن لتحالف القيم» في فبراير
الماضي ،الــذي احتضنته العاصمة
األمريكية واشنطن بمشاركة  400من
القادة الدينيين من العائلة اإلبراهيمية
يهوداً ومسحيين ومسلمين ،تدارسوا
ما الذي يمكن أن يسهموا به في ظل
ما يجمعهم من تعاليم وقيم في خدمة
اإلنسانية ،فكان من مخرجات هذا
المؤتمر إنشاء مؤسسة حلف فضول،
وإن ــش ــاء مــجــلــس مــتــعــدد الــديــانــات
للمصالحات ،وإطعام مليار جائع في
العالم.
وق ــال الــدكــتــور الكعبي إن قيمة
هـــذه ال ــم ــب ــادرات ه ــي ف ــي تــجــاوز
حالة اليأس ،وإعــادة بناء الثقة بين
األديان والدول؛ انطالقاً من القناعة
بأن السالم العالمي الدائم ال يمكن
تحقيقه إال من خالل تحقيق السالم
بين األديان .مؤكداً أن «منتدى تعزيز
السلم فــي المجتمعات المسلمة»

الكعبي :اإلمارات رائدة الحوار والتعاون بني األديان
والتواصل الحضاري

يسعى إلى مبادرة أعظم وأكبر ،تتمثل
في بناء تحالف بين ديانات العائلة
اإلبراهيمية والفلسفات العالمية
على أســس تــتــجــاوز منطق الجدل
الديني والصراع ،إلى منطق التعارف
والــتــعــاون ،وتحتكم إل ــى المواثيق
الــدولــيــة وروح الــقــيــم اإلنــســانــيــة
والفضائل المشتركة ،وهي المبادرة
التي ندعوكم إلى حضور فعالياتها
من الخامس إلى السابع من ديسمبر
 2018بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي
بــعــنــوان «:ح ــل ــف الــفــضــول فــرصــة
للسلم العالمي» .معتبراً أن مثل هذه
المبادرات تقدم األجوبة عن األسئلة
الملحة ،وتقطع الطريق أمام التطرف
والــداعــمــيــن ل ــه؛ إذ ال أش ــد على
اإلرهاب والدول المارقة الداعمة له؛
من أن يروا لوحة جميلة من التعددية
الدينية والفكرية ،تتعايش مكوناتها

ف ــي س ــام وأمـــــان ،وال أش ــد على
اإلره ــاب وال ــدول المارقة الداعمة
له؛ من أن يكون الدين عامل وحدة
بين اإلنسان ،بحيث تتعايش األديان
على األرض ،ويبذل أتباعها أفضل
ما فيها لسالمة اإلنسان واألوطــان،
فكلما ارتفعت وتيرة هذه المبادرات
بين العالم اإلسالمي وبين الواليات
المتحدة األمريكية ومن يرغب من
دول العالم في االنضمام إليها ،كانت
ف ــرص الــســام أكــبــر ،وكــلــمــا كانت
إمكانات التعايش أفسح ،كان فضاء
التسامح والحرية أوسع وأرحب.
وأض ــاف ســعــادة الــدكــتــور محمد
مطر الكعبي أمين عام منتدى تعزيز
السلم في المجتمعات المسلمة« ،إننا
في دولة اإلمــارات العربية المتحدة
وبــالــتــعــاون مــع ال ــوالي ــات المتحدة
األمريكية والمملكة العربية السعودية

وم ــع أشــقــائــنــا فــي بــلــدان المغرب
العربي وشمال إفريقيا ،ومــع باقي
الــدول اإلسالمية ،نسعى أن يسود
السالم هذا العالم ،وأن يعم الرخاء
شعوبه مهما كانت دياناتها وأعراقها
ولغاتها ،ونحن على استعداد دائم
لبذل كل ما نستطيعه في سبيل نشر
السالم والخير للبشرية جمعاء؛ ألننا
على يقين أن المصير واحد .ولذلك
ينبغي أن تكون الجهود موحدة ،وأن
أي تأخر في تسييد ثقافة المحبة
والتعاون والسالم ،والتعايش السعيد
سيكون ثمنه باهظاً جــداً وتكلفته
عــالــيــة جــــداً ،نــســددهــا مــن أمننا
واستقرارنا ومن مستقبل أجيالنا».
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ابن بيه :ال بُ َّد من ربط عنوان الحريات الدينية بالسلم االجتامعي
املجتمعات التي تصون الحريات الدينية تتميز باالستقرار واالزدهار
وفد إمارايت رسمي يشارك مبؤمتر الحريات
الدينية يف واشنطن

براونباك يستقبل ابن بيه
والوفد المرافق ويبحث
المبادرات المستقبلية

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة -واشنطن:

قال معالي الشيخ عبداهلل بن بيه رئيس «منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة» ،رئيس «مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي» إنه
ال بد من ربط عنوان الحريات 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
في مؤتمر الحريات الدينية ،الذي نظمته وزارة الخارجية األمريكية
في واشنطن يومي األربعاء والخميس ( 26--25يوليو )2018؛ بحضور
وزراء على مستوى الخارجية والشؤون الدينية من بلدان عديدة لديها
عين المقاربات بشأن الحريات الدينية ،باإلضافة إلى ممثلي المجتمع
المدني والجمعيات األهلية والمنظمات الدولية التي تهتم بالشأن
الحقوقي واإلنساني ،وممثلين عن الناجين من االضطهاد الديني في
غير منطقة من العالم.

ويضم الوفد إلى جانب معالي
الشيخ ابن بيه ،الشيخ حمزة يوسف
نائب رئيس منتدى تعزيز السلم،
عضو مجلس اإلمارات لإلفتاء،
وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي
أمين عام منتدى تعزيز السلم ،رئيس
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية
واألوقاف في دولة اإلمارات،
واألستاذ خليفة مبارك الظاهري
المدير التنفيذي لمركز «الموطأ»
للدراسات والتعليم.
وتأتي مشاركة وفد الدولة برئاسة
معالي الشيخ عبداهلل بن بيه في
مؤتمر الحريات الدينية بواشنطن،
تلبية لدعوة رسمية ،تلقاها منتدى

تعزيز السلم من وزارة الخارجية
األمريكية.
واستقبل السفير المتجول للواليات
المتحدة من أجل الحرية الدينية
الدولية ،سام براونباك ،معالي الشيخ
ابن بيه والوفد المرافق على هامش
المؤتمر .وبحث الجانبان سبل
تعزيز التعاون المشترك والمبادرات
المستقبلية؛ في ما يتعلق بدعم
مشروع «منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة» ،الذي يعمل
منذ نحو خمس سنوات ،انطالقاً من
أبوظبي على ترسيخ ثقافة التسامح
وتعزيز قيم السلم والوئام في العالم.
وكان السفير براونباك أعرب عن

امتنانه وعظيم استحسانه ألنشطة
«منتدى تعزيز السلم في المجتمعات
المسلمة» برئاسة معالي الشيخ
عبداهلل بن بيه ،وبخاصة عقب
مشاركته في «مؤتمر واشنطن» الذي
نظمه المنتدى في فبراير الماضي،
حيث أطلق «حلف الفضول العالمي
للتحالف بين األديان» .وأبدى السفير
براونباك استعداده لتقديم كل أشكال
الدعم الممكن .مبدياً حرصه الشديد
على التعاون المفتوح مع المنتدى في
كل ما يقوم به من مبادرات إنسانية
تعمل على ترسيخ ثقافة التسامح
وتعزيز السلم العالمي.
وتنظم وزارة الخارجية األمريكية

مؤتمر الحريات الدينية؛ بغرض
تمكين المجتمع المدني ،وبخاصة
المنظمات العاملة في مجال الحرية
الدينية من الدعم المالي المناسب.
وهو أمر حيوي لتعزيز الحريات
الدينية في العالم ،حسب تعبير وزير
الخارجية األمريكي مارك بومبيو.
وتُعد حرية الدين أو المعتقد حقاً
إنسانياً عالمياً ،تعترف به الحكومات
وكافة المجتمعات حول العالم ،كما
تُعد الحرية الدينية ميزة اجتماعية،
حيث أظهرت األبحاث والدراسات
أن الدول التي تحترم حرية الدين
أو المعتقد هي أكثر من غيرها
استقراراً وازدهاراً.
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يعقد ملتقاه السنوي الخامس تحت عنـــــــــ
منتدى تعزيز السلم يجمع األديان الكبـــــــ

كشف «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» عن موعد
انعقاد الملتقى السنوي للمنتدى؛ تحت عنوان« ،حلف الفضول -
فرصة للسلم العالمي»؛ في الخامس من ديسمبر المقبل؛ بفندق
«جميرا -أبراج االتحاد» في أبوظبي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده سعادة الدكتور محمد مطر
الكعبي أمين عام «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»؛
بحضور نائب رئيس المنتدى الدكتور حمزة يوسف ،وعضو مجلس
أمناء المنتدى الدكتورة أماني لوبيس.

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وقال الدكتور الكعبي إن فعاليات
الملتقى الــخــامــس ستتواصل على
مدى ثالثة أيام؛ برعاية سمو الشيخ
عــبــداهلل بــن زاي ــد آل نــهــيــان ،وزيــر
الخارجية والتعاون الدولي ،وبحضور
ومشاركة نحو ثمانمئة شخصية من
العلماء والمفكرين وممثلي األديــان،
من مئة وعشرين دولــة ،بينهم وزراء
الشؤون اإلسالمية وأصحاب الفضيلة
الــمــفــتــون ف ــي الــعــالــم اإلس ــام ــي،
وممثلو الــمــجــالــس اإلســامــيــة في
أوروبــا وأمريكا ،ومستشار الرئيس
األمريكي للحريات الدينية ،ووفــد
رفيع المستوى مــن األمــم المتحدة
والــمــنــظــمــات الحقوقية والهيئات
الــدولــيــة واإلنــســانــيــة ،ومــؤســســات
المجتمع المدني على مستوى العالم.
وأوضح سعادة الدكتور الكعبي أن
الملتقى الخامس للمنتدى سيشكل

تجربة فريدة من نوعها في التاريخ
اإلنــســانــي ،حيث إن «منتدى تعزيز
السلم فــي المجتمعات المسلمة»؛
برئاسة معالي الشيخ عبد اهلل بن
بيه يستكمل جهوده ومساعيه؛ التي
بــدأت مــع انطالقة تشكيل «قوافل
ال ــس ــام األم ــري ــك ــي ــة» واحــتــضــنــت
أبوظبي محطتها األولــى في إبريل
 ،2017والثانية في الرباط (أكتوبر
 )2017والثالثة في واشنطن فبراير
الماضي .وكان الهدف واضحاً منذ
البداية ،وهو تشكيل «حلف فضول
عالمي» يجمع األديــان الكبرى على
قيم التسامح والتعاضد والتكافل؛
ب ــغ ــرض تــعــزيــز الــســلــم الــعــالــمــي.
وســتــضــيء على هــذه الموضوعات
نــحــو سبعين ورقـــة بحثية ،يجري
تقديمها خــال فعاليات الملتقى،
مستلهمة تجربة «حلف الفضول»

ــــــوان :حلف الفضول فرصة للسلم العالمي
ـــــــرى بتحالف فريد من نوعه في التاريخ
العربي ،الــذي عقدته خمسة بطون
مــن قــريــش قــبــل اإلس ـ ــام؛ لنصرة
المظلوم وردع الظالم .فاستلهام قيم
الحلف؛ لتشكيل حلف فضول جديد
يجمع العقالء والحكماء من مختلف
المشارب الفكرية والعقدية ،يمثل
للبشرية فرصة أكــيــدة؛ بل وحيدة؛
للدفاع عن القيم اإلنسانية والسلم
فــي الــعــالــم؛ فــي مــواجــهــة اإلره ــاب
العابر للقارات المتلبس بلبوس الدين،
والتصدي لكل خطاب يبرر التعصب
والكراهية ورفض اآلخر؛ بسبب دينه
أو عرقه أو جنسه أو جذوره الثقافية.
وأضـــــاف ال ــدك ــت ــور الــكــعــبــي أن
الملتقى الخامس سيبحث مسوغات
الدعوة إلى حلف فضول جديد ،وما
إذا كانت هذه الدعوة تعبر عن حاجة
إنسانية حقيقية .وما هي الممكنات
التي تحول دون انــزالق البشرية في
هوة الصدامات المفتوحة والهالك
الــمــحــتــم ،وم ــا إذا كــانــت األديــــان؛
عندما تتصافح وتتصالح ،تستطيع
أن تمنح البشرية فرصة لتعزيز روح
الــســام فــي الــعــالــم ،وســلــوك طريق
العدالة والخير ،ومعالجة المظالم
والمظلوميات بمستوياتها المختلفة؟
ومــاهــي طبيعة هــذا الــحــلــف؟ وما
صلته بحلف الفضول الــذي استلهم
منه فكرته وقيمه؟ وهل سيكون حكرا
ًعلى أتباع األديــان؟ وما الــدور الذي
سيناط بــه؟ ومــا الــتــزامــات أطرافه
ومكوناته؟ وما هي مجاالت اشتغاله
وطرائق عمله؟ وما التحديات التي
ســتــواجــهــه؟ ومـ ــا حــظــوظ نــجــاحــه
وشروط فاعليته؟
وأك ــد ســعــاد الــدكــتــور الكعبي أن
الملتقى السنوي الخامس لـ«منتدى

تــعــزيــز الــســلــم فـــي الــمــجــتــمــعــات
المسلمة» سيجيب عن هذه األسئلة
بعون اهلل ،من خــال فعالياته التي
تتوزع على خمسة محاور ،هي التالية:

المحور األول :حلف الفضول في
اإلسالم  -رؤية راهنة.

يــســعــى ه ــذا الــمــحــور إل ــى بيان
الــروابــط والــقــواســم المشتركة بين
حــلــف الــفــضــول الــعــربــي الجاهلي،
وحلف الفضول الجديد المتطلع إليه
في السياقات والمفاهيم والموجبات؛
بضوء معطيات الواقع المعاصر.

المحور الثاني :المواثيق والعهود
ف ــي اإلس ـ ــام -ره ــان ــات الـتـضــامــن
والعيش المشترك.
المحور الثالث :األديــان واألزمات
اإلنسانية الراهنة.
المحور الرابع :الدين وأخالقيات
التضامن الكوني -شهادات

يتضمن هذا المحور ست شهادات،
تقدم رؤى يهودية ومسيحية وإسالمية
وبوذية ،وأممية تعبر عنها المنظمات
الدولية؛ لتقديم تصور حول األوجه
الممكنة؛ الستفادة المنظمات الدولية
من المجموعات والمؤسسات الدينية
في مجال التضامن الكوني.

ال ـم ـح ــور الـ ـخ ــام ــس :ن ـح ــو حـلــف
ف ـض ــول ج ــدي ــد – ف ــرص ــة للسلم
العالمي.

يــســعــى ه ــذا الــمــحــور إل ــى بيان
مــا يمكن أن يقدمه حلف الفضول
الجديد لإلنسانية من فرص ،وخاصة

فــي مجال توطيد القيم اإلنسانية
الجامعة .ويفتح الباب للنقاش حول
الـ ــرؤى والــتــصــورات الــتــي ستشكل
اإلط ـ ــار الــنــظــري لــحــلــف الــفــضــول
الجديد والتحديات التي على أعضائه
أن يتوقعوها ويتحسبوا لها ،ثم ما هي
المجاالت التي سيشملها عمل هذا
الحلف؟ وعلى أي أســاس ستحدد؟
وبأي معيار سترتب األولويات؟
وفي ختام هذا المحور سستجري
مــنــاقــشــة جــمــلــة م ــن الــمــقــتــرحــات
حــول آليات عمل الحلف ومساراته
التطبيقية؛ بدءاً بسؤال الحاجة إلى
منظمات وهيئات جــديــدة للحفاظ
على انــســجــام الــتــصــورات وفعالية
اإلن ــج ــاز؛ م ـ ــروراً بــآلــيــات التمثيل
والــتــنــســيــق وال ــت ــواص ــل الــداخــلــي
والخارجي؛ وانتهاء بموارد التمويل
وإشكاالته ومحاذيره.
وح ــرصـ ـاً عــلــى إت ــاح ــة الــفــرصــة
الكافية للتدقيق النظري والمخرجات
العملية ستتعزز جلسات الملتقى
الرئيسية بــأربــع ورش (مجموعات
العمل) تهم أساساً المحورين الثاني
والثالث؛ وهي:
 .1الــعــهــود والــمــعــاهــدات والــدولــة
الوطنية والمسلمون في النظام
العالمي.
 .2الهجرة والجوار والضيافة.
 .3الفقر والتفاوت االجتماعي.
 .4التعددية الدينية وتجارب االندماج
الوطني.
ويطمح «منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة» إلى أن يكون
ملتقاه الــســنــوي الــخــامــس (منتدى
2018م) «حــلــف الــفــضــول :فرصة
للسلم الــعــالــمــي» نقلة نــوعــيــة في

مسار الشراكة والتعاون بين األديان؛
لترسيخ قــيــم الــتــعــايــش والــتــعــارف
والتضامن والمحبة ،التي هي أقوى
ضمانة الستتباب السلم في العالم.
كما يتطلع إلى أن يكون حلف الفضول
الجديد ،إطاراً يستوعب كل العاملين
والــســاعــيــن إل ــى وق ــف الــســيــرورات
المدمرة لإلنسان والعمران.
وق ــال الــدكــتــور الكعبي رداً على
ســؤال حــول إمكانية حلف الفضول
الجديد في مواجهة موجات العنف،
مؤكداً أن منتدى تعزيز السلم يقدم
تجربة تاريخية فــريــدة مــن نوعها؛
عندما يجمع ممثلي األديــان الكبرى
فــي العالم بتحالف يخدم اإلنسان
في كل زمــان أو مــكــان ..وهــو رهان
رابح؛ ألن األديان بما تختزن من قيم
قادرة على التصدي لموجات العنف
والكراهية أياً كان مصدرها.
بــدوره رد الدكتور حمزة يوسف
عــلــى سـ ــؤال يــتــعــلــق بـ ــدور اإلع ــام
الــمــأمــول ف ــي تــوصــيــل قــيــم حلف
الفضول الجديد ،فــقــال :نحن نثق
أن اإلع ــام؛ باعتباره يمثل ويخص
الناس أن يكون معنياً في كل ما يفيد
اإلنسان .وما يقوم به منتدى تعزيز
السلم ينطلق مــن مفاهيم حددها
معالي الشيخ عبداهلل بن بيه ،عندما
أعلن «الــحــرب على الــحــرب لتكون
النتيجة سلماً على سلم» ،وأوضــح
ذلك بقولته الشهيرة« :كرامة اإلنسان
قبل كــرامــة اإليــمــان» .إذن الهدف
مــشــتــرك بــيــن الــمــنــتــدى واإلعـ ــام.
لذلك رهاننا عليه كما رهاننا على
جميع العاملين في المنتدى .والشيخ
ابن بيه يقول لكم« :علينا التأصيل
وعليكم التوصيل».
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حلف الفضول العالمي تحقق بجهــــــــ
شكّ ل إعالن مراكش التاريخي لحقوق األقليات الدينية باعتباره وثيقة قافلة السالم األمريكية
عالمية ،تحتضن القيم الدينية واألخالقية بكل مفاهيمها المعاصرة،
المحطة األولــى في الطريق إلى
ّ
وتقدم األسس المعرفية والشرعية إلمكانية خطاب التعايش المؤصل حلف الفضول العالمي تمثلت بـ«قافلة
ّ
تساؤالت
محط
شكل
الديانات..
مختلف
بين
المواطنة
أفق
في
السالم األمريكية»؛ التي استضافتها
عقالء العالم من القيادات الدينية ،خصوص ًا الحاخامات والقساوسة أبــوظــبــي؛ بــرعــايــة «مــنــتــدى تعزيز
األمريكيين ،فجرت دعوة معالي الشيخ عبد اهلل بن بيه رئيس «منتدى السلم فــي المجتمعات المسلمة»،
تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» للواليات المتحدة األمريكية وذلك إلرساء شراكة دولية من أجل
مطلع شهر فبراير  ،2017من الكونغرس األمريكي للمشاركة في السالم ،تحت عنوان «حلف الفضول
احتفاالت «صالة الشكر الوطنية» ،حيث أتيحت الفرصة لوضع مالمح العالمي بين األديــان» ،الذي يستلهم
مبادرة فريدة لتوصيل رواية اإلسالم وتوطين رؤيته للسالم من خالل جوهر الدين الصحيح في الديانات
اللقاءات الهامة والنوعية التي أجراها مع قيادات الشأن العام الديني اإلبــراهــيــمــيــة؛ لــتــحــقــيــق الــتــعــايــش
والفكري والسياسي ،كما جرى تبادل األفكار والبحث عن التعايش السعيد بين الشعوب ،وعمارة األرض
السعيد بين الديانات،
َ
والحرص على مبادئ التسامح والتعارف .فبدأ بقيم الخير والــجــمــال ،ونــبــذ الغلو
ً
دة
موح
فكرية
جبهة
لصناعة
ا
تمهيد
السالم
قوافل
العمل على تأسيس
ّ
والتطرف ،وتبريد القلوب والعقول،
وصياغة تحالف إنساني من خالل حلف فضول عالمي يقوم على القيم ومــســح تــداعــيــات «اإلســامــفــوبــيــا»
المشتركة ،ومبدأ التعاون على البر والتقوى والبحث عن الفضيلة بحث ًا و«م ــع ــاداة الــســامــيــة» ،وك ــل أشــكــال
كوني ًا عابر ًا للثقافات ومتجاوز ًا لحدود الحضارات.
التنابذ الديني والعرقي.
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وضــمــت الــقــافــلــة مــا يــزيــد على
ثالثين شخصية دينية من المسلمين
والمسيحيين واليهود األمريكيين.

وهم نخبة من أهم القساوسة واألئمة
وال ــح ــاخ ــام ــات ف ــي عــشــر واليـ ــات
أمــريــكــيــة كــبــرى ،وق ــد أتــاحــت هــذه
الزيارة الفرصة للمشاركين لالطالع
على تجربة دولة اإلمارات في تنمية
قــيــم الــتــســامــح والــعــيــش المشترك
ووضــع األطــر القانونية والتشريعية
الكفيلة بحمايتها ،مثل قانون مكافحة
التمييز والكراهية.
وشهدت فعاليات الملتقى األول
على مدى ثالثة أيام بأبوظبي ،بحث
األســس والمشتركات اإلنسانية في
«حلف الفضول العالمي بين األديان»،
برئاسة معالي الشيخ عبداهلل بن بيه،
ورئــيــس «قافلة الــســام األمريكية»
الدكتور وليام فندلي رئيس «منظمة
أدي ــان مــن أجــل الــســام» .تضمنت
خاللها مــا يــزيــد على خمس ورش
لــلــحــوار ،ناقشت منطلقات وأســس
الشراكة العالمية من أجل السالم.

ــــــود ابن بيه في ترسيخ قيم التسامح
واعتبر العالمة ابن بيه أ ّن التالقي
على أرض التسامح والسالم والوئام
في أبوظبي ،يهيئ الفضاء المريح،
ال ــذي يسمح بــطــرح األفــكــار النيرة
والمبادرات النافعة للخروج من أزمة
البشرية الــراهــنــة .وهــو مــا ينسجم
مع جهود «منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة» ،في ترسيخ
قــيــم ال ــح ــوار والــتــاقــي والــتــعــارف
والــتــفــاهــم ،وهــي قيم ال غنى عنها
لغرس شجرة السالم في العالم.
وأكــد معالي الشيخ ابــن بيه :أن
مــبــادئ إعـ ــان م ــراك ــش ،تستبطن
ال ــدع ــوة لــلــتــعــايــش بــيــن الــديــانــات
ـؤســس لمرحلة
والــثــقــافــات ،وه ــو يـ ّ
جــديــدة مــن الفهم العميق؛ بغرض
االستفادة من تراث الماضي في بناء
تعايش الحاضر والمستقبل .ذلك ألن
إعالن مراكش لم يكن إعالناً عادياً،
وإنــمــا هــو فهم دقيق للنص الديني

وتجليات التراث في التسامح والوئام
والتعايش.
كــمــا أك ــد مــعــالــيــه أ ّن الــديــانــات
المنتمية إلــى العائلة اإلبراهيمية
عندما تتصالح وتتصافح ،فــإن من
شأن ذلك أن يعزّز روح السالم في
الــعــالــم ،ويــسـ ِّهــل الــولــوج إلــى طريق
العدالة والخير ومعالجة المظالم
والمظلوميات.
وت ــح ــدث الــدكــتــور مــحــمــد مطر
الكعبي أمين عام «منتدى تعزيز السلم
في المجتمعات» عن أسبقية دولة
اإلم ــارات في إصــدار قانون تجريم
ازدراء األدي ــان ومكافحة الكراهية
والتمييز ومكافحة اإلرهـ ــاب .كما
تــطــرق إل ــى دور وزارة الــتــســامــح،
والمنظومة الثقافية المنضوية في
إطارها ،منوهاً إلى الجائزة السنوية
التي كرستها الحكومة لتعزيز ثقافة
التسامح والتعايش اإلنساني السعيد

في الدولة ،حيث تستقطب أبناء ما
يزيد على مئتي جنسية بوئام وسالم.
الــحــاخــام روب ــي ب ــروس الستيك
أكبر حاخامات الطائفة اليهودية في
واشنطن ،ك ّرر صوت الدين الصحيح
بأ ّن أصل اإلنسان واحد ،وأ ّن الجميع
أخــــوة بــاإلنــســانــيــة .مــاحــظ ـاً أ ّن
المزمور العاشر في الــتــوراة ،يذكر
أننا خلقنا كبشر على صــورة اهلل،
مــا يعني أ ّن الجميع مــدعــوون ألن
يتمثلوا صورة خالقهم ويسلكوا دروب
الــســام .وه ــذا مــا تالحظه جميع
األديان اإلبراهيمية.
بــدوره القس بــوب جين روبرتس
كبير الــقــســاوســة فــي داالس قــال:
إ ّنــه ال بـ ّد لنا من االتحاد لمواجهة
الــتــطــرف واإلرهــــــاب .مــعــتــبــراً أ ّن
المشكلة أننا لسنا متحدين ،إذ يتعين
على األديــان اإلبراهيمية أن تسعى
وتجتهد لتحقيق هذا االتحاد .فهذا

إعالن مراكش هو
اإلطار املرجعي
لنشاط القافلة
األمريكية للسالم
تشكيل إطار
عاملي ضد
التمييز والكراهية
واالضطهاد الديني
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هو الهدف المشترك ،الذي يُفترض
أن نعمل جميعاً لتحقيقه.

ورش قافلة السالم

أقامت القافلة مجموعة ورشات
وجلسات نقاش وتــدارس حــول أهم
المحاور التالية :التصورات المتبادلة
بين أتباع الديانات المختلفة وأثرها
فــي السلم ،تحديد أهــم التحديات
التي تواجه العيش المشترك وكذلك
أهــم الــفــرص الــتــي تــع ـزّزه وتقويه،
محورية مفاهيم السالم في الخطاب
الــديــنــي فــي المساجد والكنائس،
الدين ودوره في الفضاء العمومي.
وقــــد اتــفــقــت كــوكــبــة م ــن كــبــار
الــقــســاوســة واألئــمــة والــحــاخــامــات
ف ــي أكــبــر عــشــر والي ـ ــات أمــريــكــيــة
على المضي قدماً في مشاوراتهم
ودراس ــات ــه ــم؛ لــتــأســيــس منطلقات
أخالقية إنسانية ،تمثل لبنة أولــى
على طريق التوصل إلى إقرار «وثيقة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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دولية» ،تكون ملزمة لجميع األطراف
واألف ــراد في مختلف المجتمعات،
تنبذ تداعيات لوثة الـ«إسالمفوبيا»
أو «مــعــاداة الــســامــيــة» ،وتستأصل
شأفة الكراهية والتمييز وكل أشكال
الغلو والتطرف.
وتحدث ممثلو الواليات المشاركون
في القافلة ،خالل مؤتمر صحافي
مشترك ،في ختام فعاليات «القافلة
األمريكية للسالم» بحضور رئيس
المنتدى ،معالي الشيخ عبداهلل بن
بيه ،ونــائــب الرئيس الشيخ حمزة
يوسف ،وأمين عام المنتدى الدكتور
محمد مطر الكعبي ،حيث كشف
الــقــســاوســة والــحــاخــامــات واألئــمــة
عن تصوراتهم وخطط كل منهم في
القيام بمبادرات خاصة على مستوى
واليــتــه ،مثل تنظيم حــمــات لدعم
المهاجرين ونصرة حقوق الالجئن،
وتقديم كل أشكال المؤازرة القانونية
والــحــقــوقــيــة لــهــم ،وغــيــر ذل ــك من
األنشطة التي تمثل جسوراً للتعارف

والتواصل والحوار.
وأوصـــــــى ال ــم ــت ــح ــدث ــون خ ــال
المؤتمر الصحافي بــضــرور قيام
ممثلي األديـــــان ،كــل فــي مدينته،
بتبادل الــزيــارات المنزلية ،لتوثيق
عرى الصداقة واألخوة بكل معانيها
اإلنسانية الرفيعة .إضافة إلى تنظيم
برامج مشتركة ،عملية وتطبيقية ،من
شأنها كسر الحواجز بين المختلفين،
ومــد جــســور الــحــوار وتــعــزيــز الثقة
فيما بينهم ،والوقوف إلى جانب كل
من يحتاج إلى المساعدة اإلنسانية
والـــتـــصـــدي لــقــضــايــا الــكــراهــيــة
والعنصرية والتمييز أو االضطهاد
العرقي والديني.
كما الــتــزم المتعاقدون ،كــل في
مدينته ،بضرورة تنظيم ورش عمل،
تتداول تعميق وترسيخ ثقافة التسامح
والسلم ،فض ً
ال عن االعتراف بأهمية
«إعالن مراكش التاريخي»؛ باعتباره
أحد منجزات «منتدى تعزيز السلم
في المجتمعات المسلمة».

ملتقى الرباط

أمــا المحطة الثانية في الطريق
إلى حلف الفضول العالمي فكانت في
مدينة الرباط التي احتضنت فعاليات
المرحلة الثانية مــن استراتيجية
«قافلة السالم األمريكية» في الفترة
( 25-23أكتوبر )2017برعاية سامية
مــن جــالــة الملك محمد الــســادس
عاهل المملكة المغربية ،وبالتعاون مع
«منتدى تعزيز السلم في المجتمعات
المسلمة» ،بحضور ممثلي األديــان
اإلبراهيمية في أكبر أربعين مدينة
أمــريــكــيــة ،إلـــى جــانــب كــوكــبــة من
العلماء والمفكرين والشخصيات
الرسمية واالعتبارية على مستوى
العالم ،تقدمهم معالي الشيخ عبد
اهلل بن بيه ،وسعادة الدكتور محمد
مطر الكعبي ،ومعالي أحمد التوفيق
وزير األوقاف في المملكة المغربية،
والدكتور وليام فندلي رئيس منظمة
أدي ــان مــن أجــل الــســام ،والحاخام
روبي بروس الستيك كبير حاخامات

الــطــائــفــة الــيــهــوديــة فــي واشــنــطــن،
والــقــس ب ــوب جــيــن روبــرتــس كبير
القساوسة في داالس ،وآخرون.
وقــد نظمت قافلة الــســام على
مدى ثالثة أيــام ،ورشـاً فكرية عدة،
ق ّيمت فيها نتائج وخالصات خطتها،
الــتــي وضعتها فــي الملتقى األول،
الذي عقد في أبوظبي ،حيث تَقَرر
ضـ ــرورة انــضــمــام ع ــدد جــديــد من
الــواليــات األمــريــكــيــة إلــى القافلة،
الــتــي انــطــلــقــت بــمــشــاركــة ممثلي
األديان اإلبراهيمية في عشر واليات
أمريكية .مستلهمة أفكار ومقاربات
معالي الشيخ عــبــداهلل بــن بيه في
تــرســيــخ ثــقــافــة الــتــســامــح والــســام
والــوئــام؛ مــن خــال «منتدى تعزيز
السلم في المجتمعات المسلمة» .كما
جرى تدريب أعضاء القافلة ،الذين
ناف عددهم على ستين شخصية من
المرجعيات الدينية.
وأعقب فعاليات المرحلة الثانية
مــن اســتــراتــيــجــيــة «قــافــلــة الــســام
األمــريــكــيــة» ف ــي ال ــرب ــاط مــؤتــمــر
صحافي مشترك ،شارك فيه معالي
الشيخ عبداهلل بن بيه ومعالي أحمد
التوفيق ،والكاردينال ثيودور إدغار
مــكــاريــك ،والــدكــتــور ولــيــام فندلي،
والــحــاخــام روب ــي ب ــروس الستيك،
واإلمــام محمد ماجد ،ولفيف كبير
من األئمة والقساوسة والحاخامات
وال ــع ــل ــم ــاء وال ــم ــف ــك ــري ــن ال ــع ــرب
والمسلمين في العالم.
وقد كشفوا عن خالصة مشاورات
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة؛ إلنــشــاء «حلف
فضول» عالمي بين األديان؛ لتوصيل
ثقافة التسامح والتالقي اإلنساني
والتعايش السعيد بين أبناء مختلف
العقائد ،من خالل مشروع إعالمي
ش ــام ــل ،ش ـ ــارك ب ــوض ــع مــنــاهــجــه
واستراتيجيايته كبار خبراء اإلعالم
في الواليات المتحدة.
وأكد معالي الشيخ عبداهلل بن بيه
أ ّن محطة الرباط ،لن تكون األخيرة،
وإنما ستكون هناك محطات كثيرة؛
أل ّن نهر السلم ،يُفترض أن يجري في
العالم كلّه ،وأن يستقي منه عطاش

المحبة ،وهم جميع بني البشر .ما
يقتضي أن تــكــون المصالحة بين
رجــال الدين خطوة بالغة األهمية،
من شأنها أن تبث رسالة السالم في
القلوب والعقول.
وذكر البيان الختامي ،أ ّن ملتقى
أبوظبي األول «أتــاح لنا ما قمنا به
مــن تــقــدم فــي الــواليــات األمريكية
المختلفة ،وكذلك لقاء الرباط يتيح
لنا الفرصة مجدداً؛ لتعميق خططنا
وتــوســيــع رؤيــتــنــا فــي الــتــواصــل مع
المجتمعات المختلفة؛ لمزيد من
التأهيل والتكوين ،من أجل المساعدة
في القيام بأعمال تطبيقي ة».
والحــظ الــبــيــان ،أ ّن المقترحات
واآللــيــات التي تساعد القافلة في
الــتــدريــب واالت ــص ــال بالمجتمعات
الدينية المختلفة باعتبارها سواعد
لــلــســام وأي ــضـ ـاً بــاعــتــبــارهــا ن ــواة
مشاريع للنفع العام .والتزم أعضاء
القافلة بتنظيم المرحلة الثالثة في
ال ــوالي ــات الــمــتــحــدة ،لعقد مؤتمر
تاريخي بغرض االتفاق على إصدار
إعالن واشنطن ،انطالقاً من إعالن
مراكش ،ومــن اإلعــانــات المختلفة
التي تعزز السلم والسالم.
وأع ــل ــن ــت الــقــافــلــة ع ــن تنظيم
مــشــروعــات إقــلــيــمــيــة ودول ــي ــة من
أجل النفع العام ،وخاصة مساعدة
الــفــقــراء والــاجــئــيــن عــلــى مستوى
العالم .والتزمت ببناء جسور ما بين
األديان المختلفة بغرض التأكيد على
الحريات الدينية والتصدي لخطاب
الكراهية والتحريض والعنف.

مؤمتر واشنطن

وســط تــظــاهــرة ثقافية إنسانية
غير مسبوقة ،وبزخم دولي مشهود،
أقيمت فعاليات «مؤتمر واشنطن»،
حيث جمع المسلمون ألول مرة في
تاريخ أمريكا المعاصر ،القيادات
الدينية المؤثرة في عائلة الديانات
اإلبراهيمية في الواليات المتحدة،
على فكرة إنسانية عظيمة ،غرضها
وضع «خارطة طريق» لترسيخ ثقافة
التسامح وتعزيز السلم العالمي ،من

أجل إنقاذ البشرية من لوثة األحقاد
والكراهية وك ّل أسباب الفناء ،ورسم
أســس التالقي والتعايش والتعاون
والــنــمــاء؛ إلعــمــار األرض بالخير
والجمال والمسرة.
أقــيــم المؤتمر على مــدى ثالثة
أيام ( 7-5فبراير  )2018بدعم من
«منتدى تعزيز السلم في المجتمعات
المسلمة»؛ برئاسة معالي الشيخ
عبداهلل بن بيه ،وبمشاركة ممثلي
األديـ ــان فــي الــعــالــم ،وممثلين عن
الــمــنــظــمــات ال ــدول ــي ــة وجــمــعــيــات
المجتمع المدني ،وكافة المعنيين
والمهتمين بصناعة ثقافة السالم.
وقــد استلهم «مؤتمر واشنطن»
الـــدولـــي أف ــك ــار «إعـــــان مــراكــش
التاريخي» لحماية حقوق األقليات
الدينية في الديار اإلسالمية ،الذي
رعته دولة اإلمارات العربية المتحدة،
بالشراكة مع المملكة المغربية (في
يناير  ،)2016فيما استلهمت كوكبة
من العقالء األصفياء في الديانات
اإلبــراهــيــمــيــة إعـ ــان مــراكــش في
تشكيل «قافلة السالم األمريكية»،
التي رعتها دولــة اإلم ــارات العربية
المتحدة؛ بمحطاتها الثالث ،األولى
(في أبوظبي مايو  ،)2017والثانية
فــي (ال ــرب ــاط فــي أكــتــوبــر ،)2017
والــثــالــثــة واألخ ــي ــرة فــي واشــنــطــن،
حــيــث بــحــث الــمــؤتــمــرون خــاصــة
أعمال القافلة ،ونتائج ورش العمل
والمشاورات ،التي شارك بها ممثلو
الديانات اإلبراهيمية في أكبر أربعين
مدينة أمريكية؛ بغرض التوصل إلى
رســـم «خ ــارط ــة ط ــري ــق» للتعايش
اإلنساني السعيد ،وفق ﺻـيـﻎ وبرامج
ﻋـﻤﻠيـﺔ ،تضمن التوافق ﺑـيـﻦ ﻣـﻤﺜﻠﻲ
األديـﺎن على ﺘشكيل «ﺣـﻠﻒ ﻓـﻀﻮل»
ﻋـﺎﻟـﻤﻲ جديد ،يدعو لألمن واألمان،
ويعزز التعاون بين جميع الثقافات،
ويـــﺴـــهـــﻢ ﻓـﻲ اﻟـﺘﺨﻔي ـ ـــﻒ ﻣـﻦ آﻻم
اﻟﺒﺸـﺮيـ ـــﺔ ،ويعالج مشكالت اﻟﻔﻘﺮ
ويـﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮيـﺎت ،ويـﺪﻋﻮ إﻟﻰ
ﻧﺒﺬ اﻟﻈﻠﻢ وحــل المظلوميات بكل
أشكالها ومستوياتها.
وقــال معالي الشيخ عــبــداهلل بن

بيه إن لقاء واشنطن غرضه األول
واألخير هو تعزيز السلم العالمي.
ذلك أل ّن العالم اليوم يشهد الكثير من
الحروب والمآسي ،وأحياناً تتلبس
هذه الحروب اللبوس الديني ،إال أ ّن
األديان ليست سبباً بالحروب ،وإنما
هي دعوة للمحبة والسالم .مؤكداً أ ّن
ﺗـﻔﻌيـﻞ ﻤﺒﺎدئ إعالن مراكش وﺗـﻌﺰيـﺰ
ﻤﺒﺎدرات قافلة السالم األمريكية،
ﺿـﺮورة ﻣـﻠﺤﺔ؛ ﻟـﻤﻮاﺟـهـﺔ اﻟﺘﺤـﺪيـّﺎت
اﻟـﻜﺒيـﺮة ،التي تواجه اإلنسانية ﻋـﻠﻰ
كل اﻟﻤﺴـﺘﻮيــﺎت ،وأضاف :ﻣـﻦ هـﻨﺎ
ﺗـﺒﺮز أهمية تشكيل «حلف فضول
عالمي» ،يستقطب ﻋـﻘﻼء اﻟـﻌﺎﻟـﻢ ﻣـﻦ
اﻟـﻘيـﺎدات اﻟـﺪيــﻨيـﺔ؛ للقيام ﺑـﺪورهـﻢ
ﻓـﻲ ﺻـﻨﺎﻋـﺔ ﺟـﺒـهـﺔ ﻓـﻜﺮيـﺔ ﻣـﻮﺣﱠـﺪة،
وﺻـــيـــﺎﻏـﺔ ﺗـﺤﺎﻟـﻒ إﻧـﺴﺎﻧـﻲ ،يـﻘﻮم
ﻋـﻠﻰ ﺗـﻔﻌيــــﻞ دواﺋـﺮ اﻟﻤﺸـﺘﺮﻛـﺎت،
اﻟـﺘﻲ أدى تجاهلها إﻟـﻰ الكثير ﻣﻦ
اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻜﺮاهيـﺔ والدمار.

الجلسة األوىل

الحاخام ديفيد ثابرتبين أدار
الجلسة األولى ،وتحدث بشكل موجز
عن أهمية تحالف األديان والتواصل
م ــع الــمــخــتــلــفــيــن م ــن أجـ ــل خــدمــة
السالم .وأثنى على إعــان مراكش
باعتباره وثيقة إنسانية متقدمة تعبر
عن وجه اإلسالم الحقيقي.
اإلمــام محمد ماجد ،إمــام مركز
آدم فــي فيرجينيا ،أكــد ب ــدوره أنه
تأثر بمجسم الكرة األرضية الذي
كان يحمله الشيخ ابن بيه ،وأ ّن هذا
الكوكب مهدد ،وأ ّن مواصلة العمل
الــمــشــتــرك هــو الـ ــذي يحفظه من
الخطر.
كــمــا تــحــدثــت ال ــس ــي ــدة أغــاثــا
المديرة التنفيذية لـ«جمعية بنات
م ــري ــم» ،فــقــالــت :إن نــشــر إع ــان
مراكش وتوزيعه على نطاق واســع،
سيكون مفيداً للجانبين ،مسلمين
ومسيحيين؛ ألنه سيشرح للمسلمين
تسامح دينهم وحرصه على حماية
اآلخــريــن ،وسيكشف للمسيحيين
حــرص اإلســام على حرية التدين
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والمعتقد وحماية حقوق المواطنة».
وتحدثت كاثرين المديرة التنفيذية
لمنظمة «كتفاً بكتف» ،التي تقوم
بجهود كبيرة في إطــار الــدفــاع عن
المسلمين ،فقالت :إن أهم الدروس
الــتــي تعلمتها هــو وجـ ــود الــشــعــور
بعدم االستقرار طالما هنك تمييز
وكراهية وإقصاء ،وأنها تعرف ماذا
يحصل لبعض األقليات ،وأ ّن المنظمة
مــســتــعــدة لــلــدفــاع عــنــهــم بــأشــكــال
مختلفة ،سواء بالدفاع عنهم قانونياً،
أو بمساعدتهم لنيل حقوقهم ،أو على
مستوى البحث عن وظائف.
القس بوب روبرت رئيس الكنيسة
اإلنــجــيــلــيــة فــي تــكــســاس قـ ــال :إ ّن
الدروس التي تعلمتها ،من تجربتي مع
«منتدى تعزيز السلم في المجتمعات
المسلمة» ،وإعالن مراكش التاريخي،
هو ضرورة مواصلة القيام بأعمال
مشتركة ،بــدءاً من تبادل الزيارات،
م ــروراً إلــى األعــمــال المشتركة في
اإلطــار الخدمي للمحتاجين وغير
ذل ــك مــن األع ــم ــال اإلنــســانــيــة في
جوهرها ،فهي الوسيلة الوحيدة التي
تجعلك أقرب إلى اآلخرين.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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من جهتها تحدثت مريم ابراهيم
نــائــب رئــيــس مؤسسة الــكــارديــنــال
أونيكان ،داعية إلى القيام بزيارات
متواصلة للتذكير بماضينا الجميل،
والحث على االختالط مجدداً بين
الديانتين للتعرف إلى بعضنا بعضاً،
واكــتــشــاف مــدى أهمية اآلخ ــر في
حياتك ،مــن أجــل سعادتك وأمنك
والمستقبل.
كما جــرى تخصيص جلسة عن
مناقب القس الراحل دوغالس كوك،
تحدث فيها كــل مــن القس روبــرت
والــقــس ت ــوم ج ــون جنكنز وعضو
الكونغرس كوم ستاك.

اليوم الثاين

اســتــهــل أع ــم ــال ال ــي ــوم الــثــانــي
معالي الشيخ ابــن بيه بكلمة قدم
تصوراً أولياً لمرحلة ما بعد «مؤتمر
واشــنــطــن» ،مــؤطــراً للصيغة التي
يُفترض أن يقوم وفقها نشاط قافلة
السالم ،في ضوء ما تحقق من نتائج
إيجابية ،واقــتــرح مرتكزات تؤسس
إلنــطــاق «حلف الفضول الجديد»
للتحالف بين األديـــان والفلسفات
معاً؛ كون جوهر المشروع يقوم على

أبعاد إنسانية على كل المستويات
األخالقية والدينية.
ورأى معالي الشيخ ابــن بيه أن
اجتماع ق ــادة العائلة اإلبراهيمية
اليوم يمثل تحدياً ،بل رفضاً لنظرية
مــســؤولــيــة الـــديـــن عـــن ال ــح ــروب
والــدمــار ،وتــأكــيــداً على حقيقة أن
الــديــن هــو الــســام .وج ــدد الشيخ
ابــن بيه تأكيده على تقديم السلم
على العدالة ،وهو ما أثار الكثير من
الجدل ،ال سيما أنه كانت يعتقد بعدم
استحالة تحقيق السالم قبل العدالة.
مؤكداً أ ّن العدالة أهم قيمة من القيم
الدينية واإلنسانية.
وأكــد الشيخ ابــن بيه أن «مؤتمر
واشنطن» هو تتويج إلعالن مراكش
لحقوق األقــلــيــات و«قــافــلــة السالم
األمــريــكــيــة»  ،ويــهــدف إل ــى تأكيد
إرادة التعايش السعيد ،وبناء جسور
الصداقة والمحبة بين رجال العائلة
اإلبراهيمية ونسائها ،إضافة إلى
إمكانية تحويل النتائج اإليجابية
إلى عمل دائم يؤسس لنموذج ليس
فقط بين أتباع هــذه الديانات ،بل
أن يكون نموذجاً لكل أتباع الديانات
والفلسفات ،كذلك إظهار الدين كقوة

للسالم وعامل جذب بين المختلفين،
وليس عامل حــروب ،وتوسيع آفاق
مبدأ التعارف والصداقة والتعايش
السعيد؛ لتتحول إلى عمل إنساني
مـــيـــدانـــي؛ ل ــم ــس ــاع ــدة الــمــرضــى
والمحتاجين؛ وأخــيــراً أن نتحالف
حلف الخير ،حلف الفضول ،الذي
زكاه الرسول الكريم  .وهو حلف
مفتوح لكل الديانات واألعراق.
وقد أعلن معالي الشيخ عبداهلل
ابن بيه عن مبادرة «إطعام الطعام»
للمحتاجين من كل األعراق واألديان،
«نستضيفهم عــلــى مــائــدة العائلة
اإلبــراهــيــمــيــة؛ ألن ه ــذه الــمــبــادرة
بــاإلضــافــة إلـــى أنــهــا عــمــل خــيــر،
فإنها أيضاً سنة أبينا إبراهيم عليه
السالم».
وتحدث سعادة سام براون سفير
الــواليــات المتحدة لحرية األدي ــان،
فتوجه بالتحية للشيخ عبداهلل بن
بيه على هــذه الــمــبــادرة اإلنسانية
الــرائــعــة ،وم ــا تستدعيه مــن جهد
أخالقي وديني في خدمة اإلنسان
عموماً .مالحظاً أن المشروع عظيم
وهو في غاية األهمية؛ ألن المجتمع
اإلنساني بمسيس الحاجة لتعزيز
ثقافة التسامح وتعزيز السلم .وأكد
الحاجة إلى أن تتوافق األديــان على
مشروع سالم شامل يخدم البشرية.
كذلك تحدث تــام سوينك وزيــر
الخارجية الفنلندي ،فأكد أن ما
تقوم به قافلة السالم هو في غاية
األهــمــيــة ،وهــو عــمــل مــقــدر عالياً
مــن الــحــكــومــة الــفــنــلــنــديــة ،ولــذلــك
«أنقل إليكم دعمنا ومؤازرتنا على
كــل المستويات» .مــشــدداً على أن
لقاء اليوم هو مصدر إلهام للقيام
بــالــخــطــوة الــاحــقــة عــلــى مستوى
تــحــالــف األديـــــــان .وأبـــــدى كــامــل
اعجابه بإعالن مراكش ،الذي يركز
على حقوق وكرامة األقليات وحرية
التدين على مستوى العالم.
إلى ذلك اعتبر معالي محمد بن
عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة

الــعــالــم اإلس ــام ــي ،أن ه ــذا اللقاء
المتميز بحضوره وموضوعه «يتطلع
لتعزيز قيم الوئام بين أتباع األديان،
ملبياً دعوة محبي السالم ،من خالل
رحــب بــه نبي اإلســام
فِ ـ ْك ـ َر ِة ِحـلْـ ٍـف َّ
؛ حيث قــال « :لو ُدعيت به في
اإلسالم ألجبت» ،وهو ِحلفُ الفضول.
وهذا ِ
الحلْفُ لم ي ُكن حلفاً إسالمياً،
لكنه َح ـ َم ـ َل قــيــم اإلسـ ــام الرفيعة
ِ
متطلبات السالم
حيث َش َمل َ ْت موا ُده
المجتمعي والدولي من خالل ترسيخ
مبادئ الحقوق والحريات.
مــن جهته ق ــال ســعــادة الــدكــتــور
محمد مطر الكعبي :إ ّن األديان فاعل
أساسي في تعزيز السلم ،وإ ّن تعاونها
يمثل سداً منيعاً ضد ثقافة الكراهية
وخطاب العنف والتطرف ،وهــو ما
يــتــوجــب أن تتضافر جــهــود عقالء
األديــان لتشييد لبنات هذا الصرح،
حفظاً لإلنسان واألدي ــان واألوطــان
على حــد ســـواء .وحــتــى يــكــون هذا
التعاون واقعا حقيقياً يُفترض البحث
عن المشترك في أفق إقامة تحالف
للقيم ،وحلف فضول عالمي يكون
مرجعاً للعالم كله ،ونموذجاً دينياً
وحضارياً وإنسانياً ،يثبت أن اإلرادة
الــقــويــة والــنــيــة الــصــادقــة واإليــمــان
بالسالم والجهد الفاعل ،أركان هذا
الــعــمــل ،ال ــذي ي ــأوي إلــيــه الجميع،
والمظلة التي يستظل بها.

الجلسات العامة

تــا االفــتــتــاح عقد ثــاث جلسات
تــحــدث فيها الــشــيــخ حــمــزة يوسف
هانسن نائب رئيس «منتدى تعزيز
السلم في المجتمعات المسلمة» ،الذي
قــال :نحن نسعى إلــى ثقافة السلم
والتسامح وتعزيز السلم المجتمعي،
ولــكــن دعــونــي أصــارحــكــم ب ــأن لب
المشكلة يتمثل بسلوك بعض رجال
الــديــن ،فــهــؤالء هــم الــذيــن يشحنون
بــســطــاء الــنــاس بــالــكــراهــيــة .لذلك
يتعين على هــذا الملتقى أن ينشط
لحث ممثلي الديانات على االنخراط
بالسلم.

من جهته أشار القس بيشوب أفرام
تيندورو إلى أن الحوار يفتح األبواب
المغلقة ،وأن إعــان مراكش يشكل
دفعة قوية لفتح بوابات الحوار ،وأنه
يتطلع إلــى تشكيل نــمــوذج مؤسسي
دائ ـ ــم لــمــؤتــمــر واشــنــطــن يضطلع
بالتصدي للكراهية واإلقصاء والغلو
والتطرف.
كما تحدث الحاخام ديفيد روزن
مدير عالقات األديــان الدولي فقال
«نحن مطالبون بالحوار مع المختلفين،
فهو السبيل الوحيد للتفاهم .وهذا ما
تدعو له اليهودية كما اإلسالم ،حيث
ينص القرآن على أن اهلل جعل الناس
«قبائل وشعوباً لتعارفوا» .وهــذا ما
يسعى إليه الشيخ عبداهلل بن بيه،
ولــذلــك أنــا متحمس لهذا التحالف
الذي يدعو إليه.
أما األنبا أنجيلوس أسقف لندن
فثمن مؤتمر واشنطن عالياً ،معتبراً
أنـــه يــعــبــر ع ــن الــحــالــة اإلنــســانــيــة
واألخالقية ،التي أرادها اهلل للبشر.
والحــظ أن الحقوق والحريات التي
نعمل مــن أجلها هــي فــي األس ــاس
حــقــوق اهلل أو قــانــون اهلل ،ولذلك
عندما نطالب بها كمثلين لألديان،
فهي مهمة إنسانية نبيلة ،تقتضي أن
نتعاون من أجلها.
ب ــدوره القس كريس سايبل ،أكد
أنه التقى الشيخ ابن بيه مرات عدة،
وأنه في كل مرة يجد نفسه مع الشيخ،
و«كأن صوت اهلل هو الذي يجمعنا».
وأضاف «ما أريد إن أقوله ،أن المرء
عندما يعتزم فتح قلبه لآلخر ،فسيجد
منه المثل ،وحينها يــكــون التفاهم
ممكناً».
إلى ذلك تحدثت الدكتورة أماني
لوبيس عن أهمية مؤتمر واشنطن،
ومــا يتطلع إليه محبو الــســام من
ورائه .مؤكدة أن المجتمع اإلنساني
بحاجة إلى تحالف األديان.
من ناحيته تحدث الحاخام إيريك
يافي عن المشكالت في اليهودية،
وبــخــاصــة مــا ســمــاه ظــاهــرة عــدم
التسامح عــن بعض المجموعات.

إعالن واشنطن لخدمة السالم املستدام
والعدالة والرحمة واالحرتام املتبادل
مؤكداً أنــه كــان مكتئباً بسبب ذلك،
ولكن حالما حضر وشــارك بمؤتمر
واشنطن زال ــت هــذه الــكــآبــة ،ال بل
يعتقد أنه أخذ جرعة تفاؤل ،تحفزه
على العمل الحثيث من أجل التوصل
إلى تحالف بين األديان ،وأن نتصدى
معاً لكل األصوات الشاذة.

التوصيات

ب ــع ــد ث ــاث ــة أيــــــام مـ ــن الــبــحــث
وال ــم ــش ــاروات والـــحـــوارات تتوجت
بالكشف عن «إعالن واشنطن» الذي
يرسم «خارطة طريق»؛ لترسيخ ثقافة
التسامح وتعزيز السلم العالمي.
وتــا معالي الشيخ عــبــداهلل بن
بــيــه فــي خــتــام «مــؤتــمــر واشــنــطــن»،
التوصيات التي خرج بها المؤتمرون،
وهي التالية:
 إنشاء مؤسسة «حلف الفضول»،تعنى باالضطالع بتطوير وتفعيل
مبادئ ومقاصد «إعالن واشنطن».
 إطــاق حملة إنسانية إلطعاممليار جائع على مستوى العالم،
وخاصة ضمن المجتمعات التي
تعاني أثــر الــحــروب والصراعات
الدموية.

 تــكــويــن مجلس دولـــي متعددالديانات يضم قيادات بــارزة من
رجــال الــديــن ،لدعم الوساطات
والمصالحات والتدخل السريع
إلطــفــاء حــرائــق الــحــروب والفتن
األهلية.
ويحتفي «حلف الفضول الجديد»
بــاإلنــســان ،ويــســعــى لــرســم طريقه
بفضيلة التعايش والتعاون بالحسنى
والــمــعــروف واالحـــتـــرام الــمــتــبــادل
على طريق السالم والوئام والنماء
المستدام؛ في ظالل العدل والحرية
وصيانة الحقوق وحماية الكرامة
اإلنــســانــيــة ،والتكافؤ بالفرص من
أجل عمارة األرض بالخير والجمال
والــمــســرة ،وتوريثها زاه ــرة عامرة
إلـــى األج ــي ــال الــمــقــبــلــة .والــحــلــف
مفتوح أمــام جميع الــمِ ـلَــلِ والن َِحل
والمعتقدات ،ويؤسس لحوار األفكار
والمعتقدات؛ بغرض التأسيس إلى
الشراكة اإلنسانية الكاملة على كل
المستويات .وهــذا األمــر ال يمكن
تحقيقة مــن دون ثقافة التسامح
والمحبة والرحمة.
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قالوا

البالء موكل بالمنطق والحديث ذو شجون
كان أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه ،من العارفين بأنساب وأحساب العرب ،وبدافع من عشقه الشفّ يف لرسول
ومنعة
اهلل  ،ورهافة روحه ورقته اإلنسانية الال متناهية ،كان يسعى لتعريف الرسول الكريم بمكانة ِ
القبائل ،قبل أن يطلب صلوات اهلل عليه من سادتها الحماية ،ليكون على بينة فيما يختار .وفي إحدى
محاوالته بموسم منى ،جرى الحوار بعكس ما أراد الصديق ،ما جعله أشبه بمنازلة أو مبارزة ،تنطوي على
الصديق
طرافة فذة ،حملت رسولنا الكريم على االبتسام ،رغم حدبه المعروف على أصحابه ،وبخاصة منهم
ّ
رضوان اهلل عليه.

يروي ابن كثير في كتاب البداية
والنهاية صفحة  1735فيقول :روى
أبو نعيم ( )...والبيهقي من حديث
أُبان بن عبد اهلل البجلي ،عن أبان
بن تغلب ،عن عكرمة ،عن ابن عباس
عن علي بن أبي طالب ،رضي اهلل
عنهم أجمعين ،فقال :لما أمر اهلل
رسوله  أن يعرض نفسه على
قبائل العرب ،خرج وأنا معه وأبوبكر
إلى منى ،حتى دفعنا إلى مجلس من
مجالس العرب ،فتقدم أبو بكر رضي
اهلل عنه فسلم ،وكان أبو بكر مقدماً
في كل خير ،وكان رج ً
ال نسابة.
فقال :ممن القوم؟
قالوا :من ربيعة.
َ
قال :وأي ربيعة أنتم ،أمِ ن هامها أم
من لهازمها؟
قالوا :بل من هامها العظمى.
قال أبو بكر :فمن أي هامتها العظمى
أنتم؟
فقالواُ :ذ ْه ْل األكبر.
قال لهم أبو بكر :أمنكم عوف الذي
كان يقال له ،ال حر بوادي عوف؟
قالوا :ال.
قال :فمنكم بسطام بن قيس أبو
اللواء ومنتهى األحياء؟
قالوا :ال.
قال :فمنكم الحوفزان بن ُشريك
قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟
قالوا :ال.
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قال :فمنكم جساس بن مرة بن ُذهل
حامي الذمار ومانع الجار؟
قالوا :ال.
قال :فأنتم أخوال الملوك من كندة؟
قالوا :ال.
قال :فأنتم أصهار الملوك من لخم؟
قالوا :ال.
قال لهم أبو بكر رضي اهلل عنه:
فلستم بذهل األكبر ،بل أنتم من ُذهل
األصغر.
قال علي :فوثب إليه غالم منهم،
يدعى َدغفُل بن حنظلة ال ُذهلي -
حين بقل وجهه  -فأخذ بزمام ناقة
أبي بكر وهو يقول:
إن ع ـ ـلـ ــى س ــائـ ـلـ ـن ــا أن ن ـس ــأل ــه
وال ـ ـعـ ــبء ال ن ـع ــرف ــه أو نـحـمـلــه
يا هذا إنك سألتنا فأخبرناك ولم
نكتمك شيئاً ،ونحن نريد أن نسألك،
فمن أنت؟
قال :رجل من قريش.
فقال الغالم :بَ ْخ بَ ْخ  ...أهل السؤدد
والرئاسة ،قادمة العرب وهاديها،
فمن أنت من قريش؟
فقال له :رجل من بني تَي ْم بن مرة.
فقال له الغالم :أمكنت واهلل الرامي
من سواء الثغرة؟ أفمنكم قصي بن
كالب الذي قتل بمكة المتغلبين عليها
وأجلى بقيتهم ،وجمع قومه من كل
أوب حتى أوطنهم مكة ،ثم استولى
على الدار ،وأنزل قريشاً منازلها

فس ّمته العرب بذلك مجمعاً ،وفيه
يقول الشاعر:
أليس أبوكم كــان يدعى مجمع ًا
ب ــه جـمــع اهلل الـقـبــائــل م ــن فهر
فقال أبو بكر :ال.
قال :فمنكم عبد مناف الذي انتهت
إليه الوصايا وأبو الغطاريف السادة؟
فقال أبو بكر :ال.
قال :فمنكم عمرو بن عبد مناف
هاشم ،الذي هشم الثريد لقومه
وألهل مكة ،وفيه يقول شاعر خزاعة
كعب بن مطرود:
عمرو العال هشم الثريد لقومه
ورج ـ ـ ــال م ـك ــة م ـس ـن ـتــون ع ـجــاف
س ـ َّنــوا إلـيــه الرحلتين كليهما
ع ـنــد ال ـش ـتــاء ورح ـل ــة األص ـي ــاف
كــانــت قــريــش بـيـضــة فتفلقت
ف ــال ـم ــخ خ ــالـ ـص ـ ٌـة ل ـع ـب ــد م ـنــاف
الــراي ـش ـيــن ول ـيــس ي ـعــرف راي ــش
والـ ـق ــائـ ـلـ ـي ــن ه ـ ـلـ ـ َّـم ل ــأضـ ـي ــاف
والضاربين الكبش يبرق بيضه
وال ـمــان ـع ـيــن ال ـب ـيــض بــاألس ـيــاف
هلل درك ل ـ ــو ن ــزل ــت ب ــداره ــم
م ـن ـع ــوك مـ ــن أزل وم ـ ــن إق ـ ــراف
فقال أبو بكر :ال.
قال :فمنكم عبد المطلب شيبة
الحمد ،وصاحب عير مكة ،ومطعم
طير السماء والوحوش والسباع في
الفال ،الذي كأن وجهه قمر يتألأل في
الليلة الظلماء؟

قال :ال.
قال  :أفمن أهل اإلفاضة أنت؟
قال :ال.
قال :أفمن أهل الحجابة أنت؟
قال  :ال.
قال :أفمن أهل الندوة أنت؟
قال  :ال.
قال  :أفمن أهل السقاية أنت؟
قال  :ال.
قال  :أفمن أهل الرفادة أنت؟
قال  :ال.
ثم جذب أبو بكر رضي اهلل عنه زمام
ناقته من يده.
فقال له الغالم:
ص ـ ـ ــادف د ّر الـ ـسـ ـي ـ ِـل د ّر يــدف ـعــه
ي ـه ـي ـضــه ح ـي ـن ـ ًا وحـ ـيـ ـنـ ـ ًا يــرف ـعــه
ثم قال :أما واهلل يا أخا قريش لو
ثبت ألخبرتك أنك من زمعات قريش
ولست من الذوائب.
قال :فأقبل إلينا رسول اهلل 
يتبسم.
قال علي :فقلت له :يا أبا بكر لقد
وقعت من األعرابي على باقعة( ،أي
داهية).
فقال :أجل يا أبا الحسن إنه ليس من
طامة إال وفوقها طامة ،فالبالء موكل
بالمنطق ،والحديث ذو شجون.

وقلنا

إضاءة على النص
أراد الص ّديق رضي اهلل عنه  -من
إلى مداها ،وإن بدت وكأنها إقرار
يشري النص إىل حرص العرب عىل
ِ
خالل الحوار -أن يُ َع ِّرف الرسول
بالض َعة أو الهامشية على
ضمني
االعتزاز بانتامئهم للقبيلة التي متثل
الكريم  ،بمكانة أعيان قبيلة
األقل .وعلى الرغم من ذلك خلت
حصنهم ومالذهم
ربيعة ،ليكون صلوات اهلل عليه ،على
اإلجابات من كل أشكال المواربة أو
بينة ممن يستعين بهم لتبليغ رسالة
المناورة أو المراوغة .ما يعني أن
ربه ،إال أ ّن الفتى َد ْغ ُف ْل ،ال ُم ِج ْد بعلم
الصدق كان من السمات الراسخة
الحوار بني الص ّديق ودغفل يؤكد
األنساب ،أخذته الحمية العصبية،
في سلوك الشخصية العربية ،بكل
قيم
تجسدها
التي
واألنفة
العزة
فدفع بالحوار بعيداً عن مقاصده
المواطن والوقائع أو المنازالت،
األعامل
محاسن
األولى ،ما جعل النبي الكريم يرقّ
مهما عال شأنها ،أو عظمت أهميتها.
لصاحبه ويرأف به من سوء الموقف
بدا الحوار من الناحية اللغوية
الذي ُو ِض َع به ،فقبض على يديه،
متماسكاً .فالكلمات تشد بعضها إلى
املواربة
أشكال
كل
من
اإلجابات
خلت
متجاوزاً القوم لغيرهم .ولكنه
بعض ،وتتالحق بسرعة السهام إلى
يف
راسخة
كسمة
بالصدق
ومتيزت
صلوات اهلل عليه لم يبد ساخطاً ،أو
غاياتها ،بحيث ال يمكن االستغناء
العربية
الشخصية
سلوك
ممتعضاً ،بل حينما تبسم بدا وكأنه
عن أية مفردة ،وإال تتهدم عمارة
معجباً ،وقد يكون راضياً ،وربما أكثر
التركيب ،وتختل الدالالت وترتبك
من ذلك .فما هو المعنى الذي جعل
المعاني التي ينطوي عليها النص.
الحوار أخذ طابع املبارزة إلظهار
الرسول  يبتسم؟ وماهي الدالالت
إذن بدا الحوار متوتراً إلى أبعد
التي انطوى عليها الحوار؟.
الحدود ،ولكنه لم يخرج على آدابه،
مالً بقدر من
قيم مكارم األخالق مح ّ
إلى
تشير
إن اندفاعة دغفل
وأدواته التعبيرية ،المشحونة بقيم
الطرافة الراقية
المروءة والصدق والشفافية ،فضالً
مدى حرص العرب على االعتزاز
بانتمائهم ،فالقبيلة هي حصنهم
عن اإليجاز المبين .وهو ما جعل
ومالذهم ،وهي بهذا المعنى تمثل
الحوار يأخذ طابع المبارزة إلظهار
ُهويتهم وكينونتهم ،بل وجودهم بمجمله ،ما جعله يتجاوز كل شيء في سبيل قيم مكارم األخالق ،التي كادت تكون ديناً للعرب قبل اإلسالم بكثير .وفي
الدفاع عنها ،إلثبات ضرورتها في البقاء ،لذلك لم يلتقط أنفاسه ،أو يعطي الوقت عينه جاء النص مح ّم ً
ال بقدر من الطرافة الراقية ،التي جعلت
نفسه فرصة التعرف إلى محاوريه ،قبل بدء هجومه المضاد.
الرسول  يبتسم .ومع ذلك غادر صلوات اهلل عليه القوم ،من دون أن
الحوار يوضح أن كليهما ،الص ّديق رضي اهلل عنه ودغفل ،كانا يعرضان يعرض عليهم ما جاء من أجله ،لئال يُحرِ ج صاحبه رضوان اهلل عليه ،أل ّن
المكرمات كمرادف للشخصيات التي يستعينان بذكرها ،بغرض التأكيد على دغفل دفع بالحوار بعيداً عن مقاصده ،وكساه بشراسة تميل إلى ِ
الحمية
العزة واألنفة التي تجسدها قيم محاسن األعمال ومكارم األخالق.
العصبية ،أكثر منها إلى مروءة الفخار أو المباهاة بعزة األنساب وأنفة
تميزت ردود الصديق رضوان اهلل عليه ودغفل ،بإجابات بتراء ،متمثلة األحساب.
ب «ال» قاطعة ،التقبل اللَبْس أو التأويل .بمعنى أن المكاشفة الشفافة تصل
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يروي القلقشندي في صبح
األعشى أنّ عمرو بن مسعدة
وزير المعتصم قال :لما خرج
المعتصم من بالد الروم وصار
بناحية الرقة.
قال لي :ويلك يا عمرو! لم تزل
تخدعني حتّى و ّليت عمر بن الفرج
الرخجي األهواز ،وقد قعد في س ّرة
الدنيا يأكلها خضماً وقضماً!
فقلت :يا أمير المؤمنين فأنا أبعث
إليه حتّى يؤخذ باألموال ولو على
أجنحة الطير.
قال :كال بل تخرج إليه بنفسك كما
أشرت به.
فقلت :ها أنا خارج إليه بنفسي يا
أمير المؤمنين!
وأتى إلي بزورق ففرش لي فيه،
ومضيت حتّى إذا صرت بين دير
هرقل ودير العاقول إذا شاب على
ّ
الشط يقول:
يا مالح! رجل غريب يريد دير
العاقول فاحملني يأجرك اهلل!

فقلت :يا غالم قرب له
فقال الغالم :جعلت فداك! يؤذيك
ويضيق عليك.
فقلت :قرب له ال أم لك!
فقرب له وحمله على مؤخر
الزورق .وحضر الطعام.
فقلت :هلم يا فتى.
فوثب وجلس ،فأكل أكل جائع
نهم ،إال أنه نظيف األكل .فلما فرغ
من الطعام أحببت أن يفعل ما يفعل
فيتنحى ويغسل يديه ناحية
العوام
ّ
فلم يفعل ،فغمزه الغلمان ليقوم فلم
يفعل ،فتناومت عمداً لينهض فلم
يفعل.
ً
فاستويت جالسا وقلت يا فتى! ما
صناعتك؟
فقال :جعلت فداك! أنا حائك.
فقلت في نفسي :أنا واهلل جلبت
هذه البلية ،وتغير لوني ،ففطن أني
استثقلته ،فقال :جعلت فداك! أنك
قد سألتني عن صناعتي فأجبتك،
فأنت ما صناعتك؟ قلت لنفسي :هذه
واهلل أضر من األولى ،أال ينظر إلى

غلماني ونعمتي فيعلم أ ّن مثل هذا
ال يُسأل عن حرفته؟ ولم أجد ب ّداً
من الجواب ،فلم أذهب إلى المرتبة
العظمى من الوزارة لكنّي قربت عليه،
فقلت :أنا كاتب.
فقال :جعلت فداك! الكتاب
خمسة فأيهم أنت؟
فقلت :ب ّينهم لي.
قال :نعم ،هم كاتب رسائل يحتاج
إلى أن يعرف المفصول والموصول،
والمقصور والممدود ،واالبتداء
والجواب؛ حاذقاً بالعقود والفتوح.
قلت :أجل وماذا؟
قال :كاتب خراج يحتاج أن يعرف
السطوح والمساحة والتقسيط،
خبيراً بالحساب والمقاسمات.
قلت :وماذا؟
قال :كاتب قاض يحتاج أن
يعرف الحالل والحرام ،والتأويل
والتنزيل ،والمتشابه والحدود القائمة
والفرائض ،واالختالف في األموال
والفروج؛ حافظاً لألحكام ،حاذقاً
بالشروط.

قلت :وماذا؟
قال :وكاتب جند يحتاج أن يعرف
الحلى والشيات.
قلت :وماذا؟
قال :وكاتب شرطة يحتاج أن
يعرف القصاص والجراحات،
وموضع الحدود ،ومواقع العفو في
الجنايات.
قلت :هذا حسن واهلل.
قال :فأيهم أنت؟
فكنت متكئاً فاستويت جالساً
متعجباً من قوله ،فقلت :أنا كاتب
رسائل.
قال :إن أخاً من إخوانك واجب
الحقّ عليك ،معتنياً بأمورك ال يغفل
منها عن صغير وال كبير ،يكاتبك في
كل محبوب ومكروه وأنت له على مثل
ذلك ،تزوجت أمه ،كيف تكتب إليه؟
أتهنيه أم تعزيه؟
قلت أهنيه.
قال :فهنه
فلم يتجه لي شيء ،فقلت :ال
أعزيه وال أهنيه.

قال :إنك ال تغفل له عن شيء وال
تجد ب ّداً من أن تكتب إليه.
فقلت :أقلني فأنا كاتب خراج.
قال :إن أمير المؤمنين وجه بك
إلى ناحية من عمله ،وأمرك بالعدل
واإلنصاف ،وأنك ال تدع شيئاً من
حقّ السلطان يذهب ضياعاً ،وحذرك
الظلم والجور ،فخرجت حتى قدمت
الناحية ،فوقفوك على قراح أرض
خطه قابل قسياً كيف تمسحه؟
قلت :آخذ وسطه وآخذ طوله
فأضربه فيه.
قال :تختلف عليك العطوف.
قلت :آخذ طوله وعرضه من ثالثة
مواضع.
قال :إن طرفيه محدودان وفي
تحديده تقويس وذلك يختلف.
فأعياني ذلك .فقلت :أقلني فأنا
كاتب قاض.
قال :فإن رج ً
ال هلك ،وخلف زوجة
حرة وسرية حاملتين ،فوضعتا في
ليلة واحدة ،فولدت الحرة جارية،
وولدت السرية غالماً ،فوضعت

الجارية في مهد السرية ،فلما
أصبحت السرية قالت الغالم لي،
وقالت الحرة بل هو لي كيف تحكم
بينهما؟.
قلت :ال أدري ،أقلني ،فأنا كاتب
جند.
قال :إن رجلين من أصحاب
السلطان أتياك اسمهما واحد،
وأحدهما مشقوق الشفة العليا،
واآلخر مشقوق الشفة السفلى،
ورزق أحدهما مئة واآلخر ألف كيف
تحليهما؟
قلت :فالن األعلم وفالن األعلم.
قال :إذن يجيء هذا ورزقه مئة
فيأخذ األلف ،ويجيء هذا ورزقه
ألف فيأخذ المئة.
قلت أقلني :فأنا كاتب شرطة.
قال :إن رجلين تواثبا فشج
أحدهما صاحبه موضحة ،وشجه
اآلخر مأمومة كيف يكون الحكم
فيهما؟
قلت :ال أدري ،فأقلني .وبين لي
حدود ما سألت يرحمك اهلل.

قال نعم.
أما الذي تزوجت أمه فتكتب إليه:
أما بعد فإن األمور تجري على غير
محاب المخلوقين واهلل يختار لعباده،
فخار اهلل لك في قبضها إليه فإ ّن
القبور أكرم األكفاء والسالم .وأ ّما
القراح من األرض ،فإ ّنك تمسح
اعوجاجه حتى تعلم كم قبضة تكون
فيه ،فإذا استوى في يدك عقد
تعرفه ضربت طرفه في وسطه.
وأ ّما الحرة والسرية فيوزن لبنهما،
فأ ّيهما كان لبنها أخف ،فالبنت لها.
وأ ّما المشقوق الشفة العليا فأعلم
والمشقوق الشفة السفلى فأفلح.
وأما المأمومة ففيها ثلث الدية وهي
ثالث وثالثون من اإلبل وثلث .وأ ّما
الموضحة ففيها خمس من اإلبل؟.
فقلت :ألست تزعم أنك حائك.
قال :أنا حائك كالم ال حائك
نساجة.
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سأل الحجاج بن يوسف الثقفي يوم ًا ،الغضبان بن
القبعثري يمتحنه ،وكان يسمع عن دهائه.
فقال له :ما العاقل ؟
 الغضبان :أصلح اهلل األمير .العاقل الذي ال يتكلم هذراً،وال ينظر شذراً ،وال يضمر غدراً ،وال يطلب عذراً.
 الحجاج :ما الجاهل ؟ الغضبان :الجاهل هو المهزار في كالمه ،المنان بطعامه،الضنين بسالمه ،المتطاول على إمامه.
 الحجاج :هلل أبوك .فما الحازم الكيس؟ الغضبان :المعجب بآرائه ،الملتفت إلى ورائه. الحجاج :من أكرم الناس؟ الغضبان :أفقههم بالدين ،وأصدقهم لليمين ،وأبذلهمللمسلمين ،وأكرمهم للمهانين ،وأطعمهم للمساكين.
 الحجاج :ومن أألم الناس؟ الغضبان :ال ُمعطى على الهوان ،ال َمقْت على اإلخوان،الكثير األلوان.
 الحجاج :ومن شر الناس؟ الغضبان :أطولهم جفوة ،وأدومهم صبوة ،وأكثرهم خلوة،وأشدهم قسوة.
 الحجاج :ومن أشجع الناس؟ الغضبان :أضربهم للسيف ،وأقراهم للضيف ،وأتركهمللحيف.

في عهد بني أمية ،كان أبو جعفر المنصور يدخل
البصرة متخفي ًا بعمامته ،وينضم إلى حلقة الفقيه
أزهر السمان مستمع ًا لدروسه .وكان السمان يعرفه،
وفي الغالب كان يتأخر ببدء دروسه في انتظاره .فلما
أفضت الخالفة إلى المنصور قدم عليه أزهر السمان.
فرحب به وقربه ،ومن ثم سأله عن حاجته؟
فقال السمان :داري متهدمة ،وعلي أربعة آالف درهم،
وأريد أن أزوج ولدي .فأعطاه املنصور اثني عشر ألف
درهم ،وقال له :قد قضينا حاجتك يا أزهر ،فال تأتنا
طالباً.
فأخذ ما أعطاه املنصور ومضى ،ويف العام التالي عاد
إليه.
فقال له املنصور :ما جاء بك يا أزهر؟
قال :جئتك مسلماً يا أمير املؤمنني.
قال له املنصور :رمبا وقع يف خلد أمير املؤمنني أنك جئت
طالباً.

 الحجاج :ومن أجبن الناس؟ الغضبان :المتأخر عن الصفوف ،المنقبض عند الزحوف،المرتعش عند الوقوف ،الكاره لضرب السيوف.
 الحجاج :ومن أثقل الناس؟ الغضبان :المتفنن بالمالم ،الضنين بالسالم ،المهزار فيالكالم .المقبقب على الطعام.
 الحجاج :ومن خير الناس؟ الغضبان :أكثرهم إحساناً ،وأقولهم ميزاناً ،وأدومهمغفراناً ،وأوسعهم ميداناً.
 الحجاج :هلل أبوك .فكيف يعرف الرجل الغريب ،أحسيبهو أم أريب؟
 الغضبان :أصلح اهلل األمير .إن الرجل الحسيب يدلكأدبه وعقله وشمائله وبشاشته ،وعزة نفسه وكثرة احتماله،
وحسن مداراته على أصله ،فالعاقل البصير باألحساب،
يُعرف باألحساب.
 الحجاج :هل عندك من النساء خبر؟ الغضبان :أصلح اهلل األمير .إني بشأنهن خبير ،إن شاءاهلل تعالى .إ ّن النساء من أمهات األوالد بمنزلة األضالع ،إن
ولهن جوهر ال يصلح إال على المداراة،
عدلتها انكسرت.
ّ
أعفهن ،وأفخر
فأكرمهن
بهن وقرت عينه.
ّ
ّ
فمن داراهن انتفع ّ
أحسابهن العفة .فإذا زلن عنها فهن أنتن من الجيفة.
ّ

قال :ما جئت إال مسلماً.
فقال له املنصور :قد أمرنا لك باثني عشر ألفاً ،خذها
واذهب وال تأتنا طالباً أو مسلماً.
فأخذ السمان العطاء ومضى ،ويف العام التالي عاد إليه.
فقال له املنصور :ما جاء بك يا أزهر؟
قال :جئت عائداً.
قال له املنصور :رمبا يقع يف خلدنا أنك جئت طالباً.
قال أزهر السمان :ما جئت إال عائداً.
ً
قال املنصور :قد أمرنا لك باثني عشر ألفا ،خذها واذهب،
وال تعد إلينا طالباً أو مسلَماً أو عائداً.
فأخذها ومضى ،ويف العام الذي يليه عاد إليه.
فقال له املنصور :ما جاء بك يا أزهر.
قال له :دعاء ،كنت أسمعك تدعو به يا أمير املؤمنني ،جئت
ألكتبه عن لسانك .فضحك املنصور وقال له :دعك منه،
إنه غير مستجاب ،ذلك ألني قد دعوت اهلل به ،أن ال أراك
فلم يستجب لي .وقد أمرنا لك باثني عشر ألفا ،فخذها
وعد إلينا متى شئت ،لقد أعيتنا فيك احليلة.

هذر أم حنكة؟

جاء رجل إلى قاضي الكوفة شريح بن احلارث الكندي ،يدعي على جاره
بسرقة سنوره ،والسنور هو حيوان أليف أشبه بالقط.
فقال له شريح :هات بينتك.
قال الرجل :ال أجد بينة يف سنور ولدت عندنا.
فقال القاضي :اذهبوا بها إلى أمها ،فأرسلوها .فإن هي استقرت
واستمرت ودرت فهي له ،وإن هي اقشعرت وازبأرت وهرت تكون ليست
بسنورك.

صياد دراهم الملوك

قال األصمعي :كنت عند هارون الرشيد ذات يوم .فدخل إسحاق بن
إبراهيم املوصلي ،وأنشده:

وآم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ب ـ ــالـ ـ ـبـ ـ ـخ ـ ــل ق ـ ـ ـلـ ـ ــت ل ـ ـ ـهـ ـ ــا أق ـ ـ ـصـ ـ ــري
ف ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــس إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن س ـ ـب ـ ـيـ ــل
فـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـك ـ ـ ـثـ ـ ــريـ ـ ــن ت ـ ـج ـ ـمـ ـ ًـا
وم ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن ق ـ ـل ـ ـيـ ــل
فـ ـكـ ـي ــف أخـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـف ـ ـقـ ــر أو أحـ ـ ـ ـ ــرم ال ـغ ـن ــى
ورأي أم ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ج ـ ـم ـ ـيـ ــل
فقال له الرشيد :هلل در أبيات تأتينا بها ،ما أحسن أصولها ،وأبني
فصولها ،وأقل فضولها .يا غالم أعطه عشرين ألفاً.
فقال إسحاق :واهلل ال أخذت منها درهماً واحداً.
قال الرشيد :ولم؟
قال إسحاق :أل ّن كالمك يا أمير املؤمنني خير من شعري.
فقال الرشيد :ويلكم أعطوه أربعني ألفاً.
قال األصمعي :حينها علمت أ ّن ابن املوصلي أصيد مني لدراهم امللوك.

مفاكهات القضاة

أشعب والشامي

قال رجل من أهل الشام الى أشعب :عجبت من أمركم يا أهل املدينة ،إ ّن
فقهاءكم أظرف من فقهائنا ،ومجانينكم أظرف من مجانيننا.
فقال له أشعب :أ َوتدري من أين ذلك؟
قال الشامي :واهلل ال أدري.
قال أشعب :من اجلوع ،أال ترى أ ّن العود إمنا صفا صوته ملا خال جوفه.

شعر وجود
دخل أعرابي على داوود بن المهلب في مجلسه.
فقال :أيها األمير إني مدحتك فاستمع.
قال له ابن المهلب :على رسلك .ثم دخل على أهله ،وخرج متقلداً سيفه
وقال لألعرابي:قل ،فإن أحسنت حكمناك (أي أعطيناك الحق بأن تطلب ما
تشاء) وإن أسأت قتلناك .فقال األعرابي:
آمـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوود وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود يـ ـمـ ـيـ ـن ــه
م ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــدث ال ـم ـخ ـش ــي وال ـ ـب ـ ــؤس وال ـف ـق ــر
ف ـ ــأصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت ال أخـ ـ ـ ـش ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوود ب ـ ـنـ ــوة
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــدثـ ـ ــان إذ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ب ـ ـ ـ ـ ــه أزري
ل ـ ـ ـ ـ ــه حـ ـ ـ ـك ـ ـ ــم لـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ي ـ ــوس ـ ــف
ومـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدل أب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـك ــر
ف ـ ـت ـ ــى تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرق األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ــود ك ـف ــه
ك ـ ـمـ ــا يـ ـ ـف ـ ــرق ال ـ ـش ـ ـي ـ ـطـ ــان مـ ـ ــن لـ ـيـ ـل ــة ال ـ ـقـ ــدر
فقال له ابن المهلب:
قد حكمناك  ،فإن شئت على قدرك ،وإن شئت على قدري.
فقال األعرابي :بل على قدري.
فأعطاه خمسين ألف درهم.
فقال بعض جلساء األمير لألعرابي :هل احتكمت على قدر األمير.
قال األعرابي :لم يكن في ماله ما يفي بقدره.
فقال ابن المهلب أنت في هذه أشعر منك في شعرك ،وأمر غالمه
بمضاعفة عطائه.

دخل عدي بن أرطأة أمير العراق ،على قاضي الكوفة
شريح بن احلارث الكندي يف بيته .فرحب به ترحيب
األمير.
فقال له عدي :أين أنت أصلحك اهلل؟
القاضي :بينك وبني احلائط.
عدي :إ ّني رجل من أهل الشام.
القاضي :نائي الدار سحيق املزار.
عدي :قد تزوجت عندكم.
القاضي :بالرفاء والبنني.
عدي :وولد لي غالم.
القاضي :ليهنئك الفارس.
عدي :وأردت أن أرحلها.
القاضي :الرجل أحق بأهله.

عدي :وشرطت لها دارها.
القاضي :الشرط أملك.
عدي :فاحكم اآلن بيننا.
القاضي :قد حكمت.
عدي :على من قضيت؟
القاضي :على ابن أمك.
عدي :بشهادة من؟
القاضي :بشهادة ابن أخت خالتك.
يقصد أنه حكم على عدي بشهادته على نفسه.
قال لقمان احلكيم البنه:
يا بني إ ّن من يرحم يُرحم ،ومن يصمت يسلم ،ومن يقل
اخلير يغنم ،ومن يقل الباطل يأثم ،ومن ال ميلك لسانه
يندم.
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تعايش الكلمات
األديــان تدعــو إلــى الحــب والتســامح .جاء في اليهوديــة« :ما أجمل أن يقف المبشــر على
قدميــه ،فــوق الجبال ،المخبر بالســام ،المبشــر بالخير ،المخبر بالخالص» (ســفر إشــعياء،
 .)7:52وجــاء في المســيحية« :ســاما أترك لكم ،ســامي أعطيكم» (إنجيــل يوحنا .)27:14
وجــاء فــي القــرآن الكريــم﴿ :آ َم َن ال َّر ُســو ُل ِب َما أُنزِ َل ِإلَيْــهِ مِ ن َّر ِّبــهِ َوالْ ُمؤْمِ نُــو َن • ُك ٌّل آ َم َن بِا ِ
هلل
َو َم َل ِئ َكتِــهِ َو ُكتُ ِبــهِ َو ُر ُســلِهِ َل نُفَــ ِّر ُق بَيْ َن أَ َح ٍد ِّمن ُّر ُســلِهِ • َو َقالُوا َســمِ ْعنَا َوأَ َط ْعنَــا • ُغ ْف َرانَ َك َر َّبنَا
َو ِإلَيْ َك الْ َم ِصير﴾ «سورة البقرة .»285 -

يقــول هانــس كونــغ« :ال ســام بيــن
العالــم إال بالســام بيــن األديــان .مقولة
ملهمــة تطــرح عالجــاً ناجعــاً؛ لصناعــة
السالم العالمي واســتدامته ،والسيما أن
األديان كما يقول العالمة عبد اهلل بن بيه
كالطاقــة ،يمكــن أن تصنــع منها الحدائق
وتجلــب الرفاهيــة واالزدهار ،وقد تتحول
إلــى قنابل مدمرة تجلــب الخراب وتترك
الديار يباباً».

تجمــع األديان الســماوية قيم أخالقية
ومشــتركات إنســانية ،تمكنهم مــن تجاوز
فوارقهــم واختالفاتهــم؛ إلــى صناعــة
تعايش ســعيد وســام مستدام بينهم؛ لذا
يرى الفيلســوف نيتشه أن الذين أوجدوا
القيــم في البشــرية هــم قلة فــي التاريخ،
ومنهــم موســى وعيســى ومحمــد (عليهم
الصالة والسالم).

بقلم:
خليفة مبارك الظاهري

حلف الفضول بين األديــان سينطلق من أبوظبي
في ديسمبر المقبل؛ ليضيء شعلة األمــل؛ بتكاتف
األديــان نحو عالم متعايش ،وكوكب سعيد ،ويبني
خطاباً جمي ً
ال معتدالً ،من صفات مفرداته الحب
واالحترام والحر ّية ،والمسؤولية.

ليست األديــان وأخالقها بأفيون
الشعوب؛ كما عند ماركس وديفيد
هــيــوم ،وليست األديـــان السماوية
إيديولويوجيات دوغمائية؛ كما عند
إيمانويل كانت ،وإنما هي أشجار
للسالم لمن أحسن غرسها .ومن
الــظــلــم الــحــكــم عــلــى األديـــــان من
خالل ممارسة بعض أتباعها ،الذين
وظــفــوهــا تــوظــيــفـاً ســيــئـاً ألغ ــراض
سياسية بفهم خاطئ.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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تفعي ً
ال للمشتركات والــدوائــر بين األدي ــان ،وإظــهــار الدين كقوة للسالم
والمحبة ،استقبلت أبوظبي عاصمة السالم أول قافلة أمريكية للسالم من
العائلة اإلبراهيمية ،ثم تلتها المحطة األخرى في الرباط ،ثم جاءت محطتها
األخيرة في العاصمة األمريكية واشنطن .هذه القوافل يقودها رجال آمنوا
بضرورة التعاون بين األديان الكبرى من أجل التخفيف من نبرة العدمية ،وإبعاد
شبح الكراهية والعنصرية ،وصناعة تحالف عالمي إنساني.

حان اآلن؛ بعد رحلة تكسوها روح
المحبة والوئام بين العائلة اإلبراهيمية،
من خالل القافلة األمريكية للسالم،
أن تــتــحــول ه ــذه الــقــافــلــة إل ــى حلف
عالمي إنساني ،يُقصد منه السالم
المستدام واالحترام المتبادل؛ بقيادة
ع ــراب الــســام العالمة عــبــداهلل بن
بيه؛ بوجود قيادات دينية من اليهود
والمسيحيين والمسلمين ورجــاالت
الفلسفة الروحية.

تفعي ً
ال للمشتركات والدوائر بين األديــان،
وإظهار الدين كقوة للسالم والمحبة ،استقبلت
أبوظبي عاصمة السالم أول قافلة أمريكية
للسالم مــن العائلة اإلبــراهــيــمــيــة ،ثــم تلتها
المحطة األخرى في الرباط ،ثم جاءت محطتها
األخيرة في العاصمة األمريكية واشنطن .هذه
القوافل يقودها رجال آمنوا بضرورة التعاون
بين األديان الكبرى من أجل التخفيف من نبرة
العدمية ،وإبعاد شبح الكراهية والعنصرية،
وصناعة تحالف عالمي إنساني.

