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دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ
»ﻋﺎم اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ« ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﺸﺮ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺨﻴﺮ
واﻟﻤﺤﺒﺔ وﺗﺒﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن
ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻢ
واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﻳﺴﺮﻧﻲ أن اﻟﺘﻘﻲ ﺑﺸﻌﺐ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺤﺎﺿﺮ
وﻧﻈﺮه ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻟﻘﺪ ﺻﺪق
ﻃﻴﺐ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﻣﺆﺳﺲ دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻴﻦ ﻗﺎل إن
اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﺣﺪﻫﺎ وإﻧﻤﺎ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻸﻣﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أﻓﺮاد ﺷﻌﺒﻬﺎ
ﻗﺪاﺳﺔ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ
ﺑﺎﺑﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ
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االفتتاحية
تــوج «منتــدى تعزيــز الســلم فــي
المجتمعــات المســلمة» عــام زايــد
الخيــر ()2018؛ بعــرس إنســاني
مهيــب ،لــم يعــرف لــه التاريــخ
نظيــراً ،حينمــا أطلــق فــي ملتقــاه
الســنوي الخامس «حلف الفضول
الجديــد» للشــراكة العالميــة بيــن
األديــان؛ بأجنــدة أخالقيــة ودينيــة
باذخــة ،ال تســتلهم المعقــول
والمنقــول فــي الثقافــة العربيــة
واإلســامية فحســب ،وإنمــا
تحاكــي أيض ـ ًا مختلــف التجــارب
اإلنســانية .والغــرض الرئيــس هــو
بعــث أو إحيــاء «فلســفة الضميــر»،
واســتعادة النواميــس الناظمــة
وســنن
لقيــم الخيــر والجمــالُ ،
الفضيلــة والرحمــة فــي الوجــدان
والوعــي الكونــي .ومــا قــام بــه
منتــدى تعزيــز الســلم مــن إنجــاز
إنســاني غيــر مســبوق ،ليــس ســوى
حلقــة واحــدة؛ ضمــن سلســلة
متواليــة الحلقــات ،هندســتها
ورعتهــا القيــادة الرشــيدة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
بــدأت بواكيرهــا مــع تأســيس
المنتــدى عــام  ،2014وتشــكيل
«وزارة للتســامح» عــام  ،2016ومــن
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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لقاء األخيار وخيار األحرار
في استراتيجيات األنسنة
اسرتاتيجية اإلمارات إحياء فلسفة الضمري
واستعادة النواميس الكونية الناظمة لقيم
الخري والجامل

ثــم إصــدار قانــون «تجريــم ازدراء
األديــان» ،وتأســيس «المعهــد
الدولــي للتســامح» ،فتكاملــت
الحلقــات وتالحقــت البــركات.
مــا أســس لتنظيــم عــدد كبيــر
مــن الملتقيــات الدوليــة فــي
«عــام زايــد» الخيــر ،متنوعــة
الكفــاءات ومتعــددة المســتويات؛
بمشــاركة نُخَ ــب عالميــة مــن
مختلــف االهتمامــات والمشــارب
الثقافيــة .ولــم يكــن آخرهــا
«ملتقــى تحالــف األديــان مــن
أجــل أمــن المجتمعــات» ،الــذي
نظمتــه وزارة الداخليــة؛ بمشــاركة
 450شــخصية عالميــة مــن
المفكريــن والعلمــاء والباحثيــن،
أو «القمــة العالميــة للتســامح»،
بحضــور نحــو ألــف شــخصية،
بينهــم قــادة حكومــات وخبــراء
ســام وأكاديميــون متخصصــون،
وفاعلــون اجتماعيــون ومبعوثــو
الدبلوماســي
المجتمــع
الدولــي ،والجمعيــات األهليــة
ومؤسســات المجتمــع المدنــي.
وقبــل ذلــك «المؤتمــر العالمــي
للمجتمعــات المســلمة» ،وغيــره
كثيــر مــن الفعاليــات الدوليــة

المتخصصــة بثقافــة التســامح
وصناعــة الســام ..وجميــع هــذه
المنتديــات والمؤتمــرات ،إنمــا
هــي تنتظــم فــي إطــار مــا يمكــن
أن نســميها «اســتراتيجية وطنيــة
مؤنســنة» ،عقــدت دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة العــزم علــى
جعلهــا خارطــة طريــق؛ لصناعــة
مســتقبل زاهــر ،يقــوم علــى ثقافــة
التعايــش اإلنســاني الســعيد؛
ليــس لإلماراتييــن والخليجييــن
وأبنــاء المنطقــة فحســب ،وإنمــا
للمجتمعــات اإلنســانية جمعــاء.
وذلــك مــن خــال التركيــز علــى
تعزيــز قيــم التســامح والتعدديــة،
وترســيخ ثقافــة المشــتركات
اإلنســانية ،وقبــول اآلخــر
المختلــف؛ باعتبــاره «أخ لــك فــي
الديــن أو نظيــر لــك فــي الخلــق».
مــا يؤســس لبنــاء عالــم يعمــه
الســام والوئــام فــي مجتمعــات
متنوعــة الثقافــات ،تشــكل لوحــات
جماليــة ،متعــددة النكهــات
اإلنســانية.
ومــا كاد ينفــض الســامر
اإلنســاني فــي أبوظبــي ،الــذي
نظمــه منتــدى تعزيــز الســلم

فــي عــام زايــد الخيــر ،ويتفــرق
«عشــاق التآخــي» مــن قــادة األديــان
والفكــر وأهــل النظــر والمهتميــن
بثقافــة الوئــام وصناعــة الســام؛
حتــى أعلنــت القيــادة الرشــيدة أن
ســنة  2019هــي «عــام التســامح»
فــي دولــة اإلمــارات .مــا َب َّش ـ َر
بانطالقــة نوعيــة جديــدة علــى
دروب األنســنة ،اختزلــت أول
مضامينهــا األخالقيــة والدينيــة
أو دالالتهــا اإلنســانية ،زيــارة
بابــا الفاتيــكان فرانســيس إلــى
أبوظبــي مطلــع فبرايــر الماضــي،
ملبي ـ ًا دعــوة صاحــب الســمو
الشي ـ ـ ــخ محمـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن زايـ ـ ــد آل
نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي ،نائــب
القائــد العــام للقــوات المســلحة،
حيــث شــارك قداســة البابــا إلــى
جانــب «جمهــرة إنســانية» مميــزة
فــي «ملتقــى األديــان مــن أجــل
وحــدة األخــوة اإلنســانية» ،الــذي
نظمتــه دولــة اإلمــارات؛ بحضــور
نخبــوي عالمــي ،فــاق التصــورات
والتوقعــات.
قبل زيارة البابا وخالل أيامها
الثالثة ،كانت عيون العالم
شاخصة إلى أبوظبي ،والقلوب

مشدودة إلى دولة اإلمارات،
والمخيالت حيرى ،والعقول
مأخوذة بالدهشة ..والغافلون أو
المتغافلون يتساءلون:
لماذا يزور البابا دولة اإلمارات؟
ماذا يريد الحبر األعظم من
أبوظبي؟
ما للبابا فرانسيس األول في
أرض زايد الخير؟
كيف يزور البابا دولة اإلمارات،
ويتجاهل عشرات الدعوات من
دول تشكل أغلبيات مليونية
كاثوليكية ومسيحية؛ بشكل عام
حول العالم؟
فات الجميع أن تالقي األخيار
على أرض األبرار ،في أبوظبي
عاصمة السالم العالمي ،وموطن
الوئام اإلنساني ،ودار التعايش
السعيد ،الذي َّ
خط أولى عالماته
ودالالته المؤنسنة زايد الخير،
ربما هو خيار األحرار ..فاتهم أن
تالقي العقالء على أرض الشهداء
وموطن األنبياء ومهبط الوحي
ودار الديانات ،ربما هي مشيئة
األقدار ،مقدر لها أن تجري
بمقادير مقدرة؛ دون َم َل ٍل أو َك َل ٍل؛

دون خلل أو زلل أو خطل ،مقدر
لها أن تمضي الهوينا ،ليست
وثابة ،وليست صخابة؛ بل بريث
غيث وتؤدة سحابة ..مقدر لها
أن تمضي بأهل الكرامات ،حيث
مدونة في السيرة األولى ،في
فطرة الخلق السوية ،حيث أراد
اهلل لإلنسان أن يكون ،أو حيث
وضع اهلل بداية السؤال في فاتحة
الجواب ،وأودع سر األسرار في
خاتمة المآالت وجميل النهايات.
فات المتغافلين أن القيادة
موسومة بأهل الريادة .وأن
قيادتنا الرشيدة؛ عندما قررت
أن سنة  2019هي «عام التسامح»
في الدولة ،كانت قد عقدت اإلرادة
على اجتراح «نواة مؤنسنة صلبة»،
تجتمع حولها البشرية ،عنوانها
«وحدة األخوة اإلنسانية» .وهي
بذلك تجدد العزم وتؤكد الحزم؛
مرة تلو األخرى ،أنها ماضية
في سبيل االنتصار لإلنسان
وحده؛ باعتباره آية من آيات اهلل
الجمالية الفريدة ،بل أجمل آيات
الخلق؛ بكل المعاني والدالالت
اإلنسانية ،األخالقية والدينية.

في مجلة «تعايش» ،كما
في «منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة»؛ برئاسة
معالي الشيخ عبداهلل بن بيه،
رئيس «مجلس اإلمارات لإلفتاء
الشرعي» ،ماضون ،بالجد
واالجتهاد ،على رفد ثقافة
التسامح بإضاءات جديدة
ومقاربات مختلفة ،تسهم في
تحقيق «استراتيجية دولة
اإلمارات المؤنسنة» .ولذلك
نستهل العدد الخامس بملف
يتضمن قراءات في زيارة البابا
إلى دولة اإلمارات العربية.
وخصصنا مساحة واسعة لعام
التسامح ،تحت عنوان «دروب
التسامح» ،منطلقين من
خمس مقاربات ،هي« :التآخي
اإلنساني» ،و«النمطيات الذهنية
والتسامح» ،و«الدولة والتسامح»،
و«التسامح في الممارسة والوعي
التاريخيين» .كما سيرافقنا في
«عام التسامح» باب «حكايات
التنوير» ،حيث نسلط الضوء على
وظيفة الفنون واآلداب والفكر
والفلسفة في األنسنة ،وعملية

التنوير عموم ًا .هذا باإلضافة إلى
باب «الكتاب» ،حيث نعرض ألهم
اإلبداعات والمقاربات الفكرية
في الثقافة اإلنسانية حاضر ًا
وماضي ًا.
«تعايش» ،تجدد مرة أخرى
ترحيبها بجميع المساهمات
النوعية ،وتفتح صفحاتها لكل
النخب ،على مختلف انتماءاتها
العقدية والثقافية.
املحرر
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بع ــزم وح ــزم قيادتن ــا الرش ــيدة؛ م ــا زال ــت
دولتن ــا الحبيب ــة ،تفاج ــئ صن ــاع الق ــرار ،وتده ــش
العق ــاء واألخي ــار؛ بخطواته ــا الوثاب ــة؛ نح ــو
الري ــادة العالمي ــة ،عل ــى كل المس ــتويات التنموي ــة
واإلنس ــانية .م ــا يجع ــل دول ــة اإلم ــارات أيقون ــة
للتعاي ــش والوئ ــام ،وموطنـ ـ ًا للس ــام المس ــتدام.
ه ــذا الق ــول لي ــس جزافـ ـ ًا ،ولي ــس ضربـ ـ ًا م ــن
الس ــحر والتنجي ــم أو التلفي ــق الف ــارغ ،وإنم ــا ه ــو
وقائ ــع س ــاطعة وحقائ ــق دامغ ــة ،تؤكده ــا األرق ــام
والمؤش ــرات الدولي ــة .ول ــن تك ــون آخ ــر الحقائ ــق،
الت ــي ت ــدل عل ــى الوثب ــات اإلماراتي ــة نح ــو الري ــادة
العالمي ــة ،اس ــتجابة رأس الكنيس ــة الكاثوليكي ــة ف ــي
العال ــم ،باب ــا الفاتي ــكان فرانس ــيس األول؛ لدع ــوة
صاح ــب الس ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن زاي ــد آل نهي ــان،
ول ــي عه ــد أبوظب ــي ،نائ ــب القائ ــد الع ــام للق ــوات
المســلحة؛ للمشــاركة فــي «ملتقــى الحــوار العالمــي
بي ــن األدي ــان ح ــول األخ ــوة اإلنس ــانية» ،ال ــذي
نظمتــه أبوظبــي مطلــع فبرايــر  ،2019ضمــن سلســلة
طويلــة مــن الملتقيــات ،تحتضنهــا عاصمــة الســام،
وكان آخره ــا «ملتق ــى تحال ــف األدي ــان م ــن أج ــل
أم ــن المجتمع ــات» ،ال ــذي عق ــد نوفمب ــر الماض ــي
بمش ــاركة نح ــو  450ش ــخصية عالمي ــة م ــن ق ــادة
األدي ــان والفك ــر وأه ــل النظ ــر والمهتمي ــن بثقاف ــة
الوئ ــام وصناع ــة الس ــام.
المؤكــد أن الزيــارة البابويــة للدولــة ،شــرعت آفــاقَ
جدي ــد ًة ف ــي مس ــارات التس ــامح وثقاف ــة األنس ــنة
والس ــام المس ــتدام ،ال ــذي تعم ــل اإلم ــارات عل ــى
ترس ــيخ قواع ــده ،لي ــس ف ــي المنطق ــة فحس ــب،
وإنم ــا عل ــى مس ــتوى العال ــم أجم ــع .فالباب ــا

فرانس ــيس ش ــخصية عالمي ــة ،له ــا تقدي ــر ووزن
ف ــي الوع ــي اإلنس ــاني عمومـ ـ ًا .و ُيع ــد رم ــز ًا م ــن
رم ــوز السالم والتس ــامح وتعزي ــز رواب ــط األخ ــوة
اإلنس ــانية.
ولك ــن ،ف ــي الوق ــت عين ــه ،يعل ــم المقرب ــون م ــن
الحض ــرة البابوي ــة أن س ــيد الفاتي ــكان ،ال ــذي
اخت ــار أن يمض ــي عل ــى خط ــى القدي ــس فرانس ــيس
األســيزي ،الــذي رفــض فــي زمنــه الحــروب الصليبيــة
ش ــك ًال ومضمون ـ ًا ،وعارضه ــا جمل ــة وتفصي ـ ًـا ،وق ــال
مخاطبــا الســلطات الكنســية حينــذاك؛ بمــا معنــاه:
«أنت ــم اخترت ــم الم ــوت ،وأن ــا أخت ــار الحي ــاة ،أنت ــم
اخترت ــم الح ــرب وأن ــا أخت ــار الس ــام» .ومض ــى إل ــى
مص ــر ،حي ــث قاب ــل المل ــك الكام ــل األيوب ــي ع ــام
 ،1219معلن ــا براءت ــه م ــن الح ــرب وأهله ــا ،وأق ــام
صالت ــه الش ــهيرة :اجعلن ــي رب ــي أداة لس ــامك..
يعل ــم المقرب ــون أن الباب ــا حالم ــا ج ــرى انتخاب ــه
فــي الفاتيــكان ،تيمــن باألســيزي ،واتخــذ منــه اســم ًا
لحبريتــه ،وردد صالتــه ،نــاذر ًا نفســه إلشــاعة الســام
َ
وخدم ــة اإلنس ــان .ومن ــذ ذل ــك الحي ــن رف ــض جمي ــع
الزيــارات التــي يظــن أنهــا ال تخــدم مــا نــذر لــه نفســه.
م ــا يعن ــي أن قداس ــته حري ــص ،كل الح ــرص ،عل ــى
أن يجع ــل م ــن زيارات ــه للخ ــارج محط ــات تاريخي ــة،
تس ــجل وقف ــات مش ــهودات عل ــى دروب التصال ــح
والتس ــامح ،وتعزي ــز الرواب ــط اإلنس ــانية .وه ــو
م ــا عب ــر عن ــه المتح ــدث الرس ــمي الس ــابق باس ــم
الفاتي ــكان ،غري ــغ بورك ــي حينم ــا ق ــال :كي ــف يمك ــن
ل ــكل أصح ــاب النواي ــا الحس ــنة أن يعمل ــوا معـ ـ ًا م ــن
أج ــل الس ــام ،س ــيكون ذل ــك ه ــو الموض ــوع الرئي ــس
لزي ــارة الباب ــا إل ــى دول ــة اإلم ــارات.

إذن غ ــرض زي ــارة الباب ــا للدول ــة ،ه ــو :كي ــف
الوص ــول إل ــى الس ــام؟
يجي ــب الباب ــا فرانس ــيس ف ــي غي ــر مناس ــبة ،وف ــي
س ــياقات متع ــددة ،ولطالم ــا ردد ذل ــك ف ــي حل ــه
وترحالــه :إن األمــر يحتــاج إلــى ساســة قادريــن علــى
الح ــوار والنق ــاش م ــع اآلخ ــر ،ه ــؤالء فق ــط يقيم ــون
الســام ،إنهــم قــادة مــن ذوي عقليــة جديــدة ومغايــرة.
أليــس هــذا توصيــف دقيــق؛ للقيــادة الرشــيدة فــي
دولــة اإلمــارات ،التــي تكــد وتجــد مــن أجــل نشــر قيــم
التس ــامح والتعاي ــش والس ــام؛ باعتباره ــا الركي ــزة
األس ــاس ف ــي تعزي ــز ثقاف ــة الرف ــاه االجتماع ــي،
وتحقي ــق الس ــعادة لش ــعوب المنطق ــة والعال ــم؟
ألي ــس م ــا يقول ــه قداس ــة الباب ــا فرانس ــيس األول
توصيفـ ـ ًا صادقـ ـ ًا؛ لقي ــادة دول ــة اإلم ــارات ،الت ــي
تش ــكل نموذج ـ ًا ف ــذ ًا للتس ــامح والتعاي ــش اإلنس ــاني
الس ــعيد بي ــن الثقاف ــات والحض ــارات ،وأتب ــاع
الديان ــات المختلف ــة ،عل ــى أس ــس س ــليمة ،قوامه ــا
االحت ــرام المتب ــادل وقب ــول اآلخ ــر وإش ــاعة روح
المحب ــة والس ــام؟
المؤكــد أن البابــا يعلــم أن أبوظبــي باتــت عاصمــة
عالمي ــة للس ــام ،وأن قيادته ــا عق ــدت الع ــزم عل ــى
اجت ــراح إضاف ــة نوعي ــة عل ــى طري ــق خ ــاص
اإلنس ــانية م ــن أس ــقامها وتش ــوهاتها ،يمك ــن أن
نس ــميها «ن ــواة مؤنس ــنة» ،تجتم ــع حوله ــا البش ــرية
قاطب ــة ،عنوانه ــا «وح ــدة األخ ــوة اإلنس ــانية» .وه ــو
العن ــوان ال ــذي يعم ــل علي ــه «منت ــدى تعزي ــز الس ــلم
فــي المجتمعــات المســلمة» منــذ انطالقتــه األولــى؛
برعاي ــة س ــمو الش ــيخ عب ــداهلل ب ــن زاي ــد آل نهي ــان،

وزي ــر الخارجي ــة والتع ــاون الدول ــي ،ورئاس ــة معال ــي
الش ــيخ عب ــداهلل ب ــن بي ــه ،رئي ــس «مجل ــس اإلم ــارات
لإلفت ــاء الش ــرعي» .وتوج ــه الملتق ــى الس ــنوي
الخامــس للمنتــدى ،حينمــا أطلــق «حلــف الفضــول
الجديــد» ،الــذي يجمــع األديــان الكبــرى فــي العالــم،
ويمث ــل اللبن ــة األول ــى ف ــي مش ــروع «وح ــدة األخ ــوة
اإلنس ــانية» عل ــى أس ــاس قي ــم الفضيل ــة والرحم ــة.
م ــا يعن ــي أن زي ــارة الباب ــا تن ــدرج ف ــي اإلط ــار
الحض ــاري للرؤي ــة اإلماراتي ــة ،المرتك ــزة عل ــى
مب ــادئ تعزي ــز الس ــلم ف ــي العال ــم ،وغ ــرس ثقاف ــة
التس ــامح ،وترس ــيخ معان ــي األخ ــوة اإلنس ــانية ف ــي
العال ــم .وعندم ــا اخت ــار الباب ــا أن يح ــل ضيف ـ ًا عل ــى
أبوظب ــي عاصم ــة الس ــام ،فه ــو ق ــرر االس ــتجابة
لدع ــوة ق ــادة مصممي ــن عل ــى رف ــد اإلنس ــانية بقي ــم
جدي ــدة للتس ــامح والس ــام ،ق ــادة عق ــدوا الع ــزم
والن َح ـ ِـل
عل ــى احتض ــان األخي ــار م ــن كل ِ
الم َل ـ ِـل ِ
ف ــي رابع ــة النه ــار ،ق ــادة حس ــموا الخي ــار باالنتص ــار
لإلنس ــان ،ق ــادة ماض ــون للع ــا بح ــزم ويقي ــن ف ــي
خدم ــة اإلنس ــانية ،وإنقاذه ــا م ــن لوث ــة العدميي ــن
وعبثيــة الجاهليــن ،قــادة عازميــن علــى فتــح قلوبهــم
وعقوله ــم ،قب ــل أبوابه ــم ،عل ــى قي ــم الح ــوار وتالق ــح
األف ــكار؛ م ــن أج ــل عم ــارة األرض بقي ــم المحب ــة
والخي ــر والجم ــال ،كم ــا صوره ــا اهلل س ــبحانه
وتعالــى ،وجعلهــا آيــة مــن أجمــل وأكمــل آياتــه .وكمــا
ج ــاء ف ــي اإلنجي ــل :المج ــد هلل ف ــي األعال ــي ،وعل ــى
األرض الس ــام ،وبالن ــاس المس ــرة.

حلف الفضول الجديد
اللبنة األوىل يف
مرشوع عاملي
لسيادة الفضيلة
والرحمة
اختيار البابا زيارة
أبوظبي استجابة
لدعوة قادة حسموا
الخيار باالنتصار
لإلنسان
زيارة البابا رشعت
آفاقاً جديدة يف
مسارات التسامح
وثقافة األنسنة
والسالم املستدام

املحرر
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زيارة البابا
يطيب لي باسم صاحب الفضيلة رئيس مجلس حكماء المسلمين ،وكافة
أرحب بضيفنا الحبر
إخواني أعضاء المجلس ،وباسم بلدنا اإلمارات أن ّ
األعظم ووفده ال ُم ْك َّرم.
مرحبا بكم ضيفاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ودولة
أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان
اإلمارات ،في دار زايد ،التي ّ
آل نهيان من أول يوم على روح التسامح والسماحة ،فلم تزل منطلق دروب
السالم ومهوى األفكار البناءة والمبادرات الريادية ،نموذجا فريدا ،تحوطه
األطر القانونية المالئمة لحمايته واستدامته .فمرحبا بكم وأهالً وسه ً
ال،
لتلمِ سوا بأنفسكم وتَ َر ْوا بأ ْعيُنِكم وت َْش ُعروا بوجدانكم؛ بروح التسامح ،وبعبق
أريج المحبة ،وما راءٍ كمن َسمِ عا.
صنّاع السالم ومحبي الخير ،الذين يشهد لهم
إننا نلتقي اليوم برجل من ُ
الجميع؛ بجهودهم الجليلة؛ في المدافعة عن المستضعفين ،والمرافعة عن
المظلومين.

معالي الشيخ عبدالله بــن بيه
رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي
رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة:
اإلمارات منطلق دروب السالم ومهوى
األفكار البناءة واملبادرات الريادية
ال ّدين طاقة سالم ومحبة ووئام قد
ييسء استعاملَه من ال يعرفه
نحن أبناء العائلة اإلبراهيمية نتشارك
يف الرواية األصيلة للقيم وأصول األخالق
املؤسسة للسالم والتعايش
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الله ــم ص ـ ِ ّـل وب ــارك عل ــى س ــيدنا محم ــد النب ــي الخات ــم وآل ــه وصحب ــه
وعل ــى جمي ــع إخوان ــه م ــن النبيي ــن وسـ ـ ِّلم تس ــليما..
حض ــرة الحب ــر األكب ــر الباب ــا فرانس ــيس ،باب ــا الكنيس ــة الكاثوليكي ــة،
ضي ــف اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة.
فضيلة اإلمام األكبر ،شيخ األزهر ،الدكتور أحمد الطيب
سمو الشيخ عبد اهلل بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي
أصحاب الفضيلة والنيافة والسعادة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

حضرة الحبر األعظم..
نستقبلكم اليوم ،في بيت جميل من بيوت اهلل ،جامع الشيخ زايد ،كما سبق
استَ ْقبَلَنا إخوتُنا المسيحيون في كنيسة القديس بطرس ،وهو ما يدعوني
أن ْ
للتذكير بأ ّن ُدور العبادة في اإلسالم ،ال سيما دور عبادة العائلة اإلبراهيمية
محترمة ،بل نَ َد َب القرآ ُن المسلمين إلى حمايتها وال ّدفاع عنها ،قال تعالى:
﴿ولوال دفع اهلل النّاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد
يذكر فيها اسم اهلل كثيرا﴾.
لقد أسست هذه اآلية الكريمة لمفهوم الحماية القانونية ،للتعددية من جهة،
ومن جهة أخرى لمبدأ تحييد العامل الديني عن الصراعات والنزاعات ،وأنَّ
الموقف من َ
اآلخر ال يح ّدده دينه ،بل تص ّرفه ومعاملته .ولذلك فإننا نؤ ّكد لكم
ٌ
أ ّن المسيحيين في الشرق ُوجدوا ليبقوا ،و ُولدوا ليحيوا ،وهم أصل من أصول
شجرة العائلة اإلبراهيمية ،وجذر من جذورها ،ال يمكن أن يُ ْجتَثّ  ،مهما عتت
العواصف ،وغلت مضالت العواطف.
أيها الحبر األعظم..
إن اجتماعنا اليوم؛ يمثل رفضاً لنظرية مسؤولية الدين عن الحروب
والكراهية ،وتفنيداً لهذه التهمة التي أُلصقت بالدين؛ حتى جعلها بعض
الفالسفة مثل «كانط» وغيره ،قانوناً اجتماعياً ،على أساسه يجب عزل الدين
عن المجال العام؛ باعتباره عام ً
ال يف ّرق وال يجمع ،يض ُّر وال ينفع.
إننا نعترف أ ّن الدين كما الطاقة النووية قد تجلب االزدهار واالستقرار،
لكنّها قد تجلب أيضا الخراب والدمار ،فال ّدين في األصل طاقة سالم ومحبة
ووئام ،لكنه قد يسيء استعمالَه من ال يعرفه؛ بحسن أو سوء نية ،فيجلب
الخراب والدمار.
إن واجب الوقت يحتّم على رجال الدين العودة إلى نصوصهم الدينية
وتراثهم؛ ليستمدوا أسساً متينة للتسامح ،ونماذج مضيئة يُسهم إحياؤها في
إرساء قيمه ،في نفوس أتباعهم ،عن طريق التأويل المالئم للزمان والمكان
ومصالح اإلنسان ،وذلك هو ما نقوم به في «مجلس حكماء المسلمين»؛ برئاسة
فضيلة اإلمام األكبر ،شيخ األزهر ،الشيخ أحمد الطيب.
أيها الحبر األعظم..
َ
ً
إن لدينا مشتركات كثيرة ،أ َّدى تجاهلها وإذكاء الخصوصيات عوضها؛ إلى

واجب الوقت يحتّم عىل رجال الدين
العودة إىل نصوصهم الدينية وتراثهم
ليستمدوا أسسا متينة للتسامح
علينا أن نتضامن جميعا لنسهم يف
استعادة الضمري األخالقي لإلنسانية
ما هو ُمشاهد من الحروب واالقتتال ،وهي مشتركات متينة ،نبهت عليها
وأسسنا عليها في
الوثيقة المجمعية الصادرة عن مجمع الفاتيكان الثاني،
ّ
وثائق األزهر الشريف ،وفي «إعالن مراكش التاريخي» ،وفي إعالنات أبوظبي،
تصحح الذاكرة التي تختزل العالقة بين الديانتين؛ في الحروب
أنه يجب أن
ّ
والصراع حول البحيرة.
إننا ،نحن أبناء العائلة اإلبراهيمية ،نتشارك في الرواية األصيلة للقيم
والفضيلة وأصول األخالق ،التي تؤسس للسالم والتعايش بين مختلف
الشعوب .ونحن المسلمين نعتبر أنفسنا امتدادا للديانات السابقة ،فقد علَّمنا
النبي  أن ننظر إلى األنبياء جميعا كعناوين للحقيقة ،قال تعالى﴿ :قولوا
آمنا باهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
واألسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ال نفرق بين
أحد منهم ونحن له مسلمون﴾.
ولذلك ،فإننا ننظر إلى الديانات نظرة احترام وتكامل وانسجام ،فال نُنْكِ ر
أو نَتَنَ ّكر إلسهام األديان والحضارات في تشييد العمارة األخالقية للبشرية،
فرسول اهلل  يرى نفسه في سلسلة من األنبياء ،فيقول« :إنما بعثت متمما
لمكارم األخالق» ،ويؤكد أنه لبنة متممة لهذا البناء العظيم ،الذي قال عنه
نيتشه في لحظة وعي شاردة ،في كتاب «ما وراء الخير والشر» :إن الذين
أوجدوا القيم في البشرية قلة في التاريخ ومنهم موسى وعيسى ومحمد.
إن إيماننا بهذه المشتركات ،يتيح م ّد الجسور فوق التباينات ،وينيط بنا
مسؤولية التعاون؛ لئال تغرق سفينة البشرية ،وال يحترق البيت اإلنساني.
نحن أيها السادة إطفائيون إنقاذيون ،فعلينا أن نتضامن جميعاً ،وأن تتكامل
أدوارنا ،انطالقاً من مواقعنا ودوائر تأثيرنا؛ لنسهم في استعادة الضمير
األخالقي لإلنسانية ،وأن ندعو إلى أن يتوازى التقدم العلمي مع التقدم
األخالقي ،فالتاريخ يعلمنا أن الحضارة المادية تدمر نفسها؛ ألنها من دون
أخالق.
حضرة الحبر األعظم..
ُ
إن زيارتكم ،وما نرجو أن يَتْلوها من حوارات جادة ومتجددة ،تبعث األمل،
وتؤكد القناعة؛ بأن اليوم الذي ننبذ فيه جمي ُعنا التصورات النمطية ،ومشاعر
الكره؛ لتجمعنا مشاعر األخوة اإلنسانية ،وحب الخير والصداقة؛ سيكون بحق
يوماً مشرقاً في تاريخ اإلنسانية .فدعونا جميعا نتعاون على البر والتقوى
للسالم،
ونعمل بما جاء في رسالة بولس إلى أهل روما «فنلعكف إذا على ما هو ّ
بعضنا لبعض».
وما هو للبنيانُ ،
ً
وفي الختام أ ُ َج ِّد ُد الترحيب وأشكركم جميعا.)Gracias( ،
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زيارة البابا

األخوة اإلنسانية ومستقبل العالم
البشــر محكومــون بالتواصــل ،بالتعــارف ،بالتعــاون ،باالســتجابة
إلــى قيــم الحيــاة ،وإيقــاع الوجــود اإلنســاني علــى هــذه األرض؛ ألن فطــرة
الوجود هي فطرة الحياة ،وفطرة الحياة هي فطرة اهلل التي فطر الناس
عليهــا؛ ليعمــروا هــذه األرض بطيــن المحبــة والفضيلــة ،مســتظلين
بشــجرة التســامح التــي ُتفــرد ظلهــا وارف ـ ًا علــى اإلنســانية جمعــاء.

بهيجة مرصي ادلبي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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فــي قراءتنــا لمفــردة "الحيــاة"؛ عبر
مفــردة "العالقــة" ،نجــد أن كينونتهــا
وصيرورتهــا تنهــض علــى رؤيــة ثالثيــة
األبعــاد ،وذلــك عبــر التداخــل الجدلي
بيــن الزمــان والمــكان والكائــن ،وعلــى
هــذا األســاس تنهــض عالقــة الكائــن
بخالقــه ،وعالقتــه بالكــون مــن حولــه،
وعالقتــه مــع أخيــه اإلنســان ،وحيــن
نختبــر هــذا التعالــق فــي مختبــر
الكشــف التأملــي ،تصبــح األديــان
هــي الدليــل اإللهــي لإلنســان؛ كــي
يعــرف كينونتــه فــي الوجــود ،ويــدرك
صيرورتــه فــي االنســجام بيــن زمنــه
الشــخصي وزمنــه الكونــي ،وزمنــه
االجتماعــي ،أي يعــرف نفســه فــي

اآلخــر ويعــرف اآلخــر فــي نفســه،
وبالتالــي كمــا يقــول فولتيــر فــي
رســالة التســامح" :لقــد وجــد الديــن
ليجعلنــا ســعداء فــي هــذه الحيــاة
الدنيــا وفــي اآلخــرة ،مــا المطلــوب
كــي نكــون ســعداء فــي اآلخــرة؟ أن
نكــون صالحيــن .ومــا العمــل كــي
نكــون ســعداء فــي هــذه الدنيــا؛ فــي
حــدود مــا يســمح بــه بــؤس طبيعتنــا؟
أن نكــون متســامحين".
التســامح هــو مختبــر الوجــود
فــي الفطــرة اإلنســانية ومختبــر
الفطــرة فــي الوجــود اإلنســاني،
فهــو الحقيقــة التــي ال تختلــف
عليهــا جميــع الفلســفات األرضيــة

والقوانيــن الوضعيــة وجميــع األديــان
الســماوية؛ ألنــه يربــط بيــن اســتجابة
الــذات لذاتهــا ،وبيــن اســتجابة الــذات
لآلخــر ،كمــا يربــط بيــن إيقــاع الوجود
وإيقــاع الحيــاة ،أي يضــع نغمــة الــذات
الفرديــة فــي انســجام مــع نغمــة
العالــم ،التــي تســتجيب بفطرتهــا
لإلنســان ،حيــن تكــون إنســانيته هــي
معيــار الحيــاة.
بهــذه الرؤيــة كان التســامح فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
هــو المختبــر الــذي تُختبــر فيــه جميــع
العالقــات االجتماعيــة والسياســية
والثقافيــة واالقتصاديــة واإلنســانية،
ســواء علــى مســتوى المجتمــع
المحلــي ،أو علــى مســتوى المجتمــع
اإلنســاني ،وذلــك عبــر مــرآة الــذات
التــي تــرى وجودهــا فــي مــرآة اآلخــر،
أي الــذات عينهــا؛ كآخــر ،حســب بــول
ريكــور؛ ألن دولــة اإلمــارات تنهــض
مــن أصالــة القيــم والمثــل العليــا فــي
أصلهــا
تاريخهــا ووجودهــا ،التــي َّ
أصلتهــا مــكارم
الديــن الحنيــف ،كمــا َّ
األخــاق العربيــة؛ لتجعــل مــن قيمــة
التســامح ،قيمــة معياريــة للتعايــش
والتواصــل والتفاعــل الحضــاري
والثقافــي بيــن مختلــف شــعوب
العالــم.

ثقافة التسامح

بهــذا المعنــى كان إعــان ســنة
 2019عامـاً للتســامح ،وبهــذا المعنــى
أيضـاً ،تأتــي األهميــة البالغــة؛ لزيــارة
البابــا فرانســيس ،بابــا الفاتيــكان
لدولــة اإلمــارات؛ ألنهــا دولــة تحقــق
االنســجام بيــن القــول والفعــل ،بيــن
الفكــرة والتطبيــق ،بيــن الســلوك
الفــردي والســلوك االجتماعــي،
بيــن القيــادة والشــعب ،بيــن الدولــة
والعالــم ،هــذا االنســجام الــذي
يعــزز معياريتهــا فــي اختبــار القيــم
اإلنســانية ،وفــي مقدمتهــا قيمــة
التســامح التــي أصبحــت ثقافــة يوميــة
ونهجــا ســلوكياً يعيشــه الفــرد فــي
جميــع عالقاتــه ،كمــا يعيشــه المجتمع

التسامح هو حقيقة تجمع الفلسفات
والقوانني الوضعية واألديان الساموية
التسامح يَنظم نغمة الذات الفردية
بانسجام مع نغامت الكون والوجود
زيارة البابا تأيت ضمن إطار مفهومي
فكري ونظري وجد يف أرض اإلمارات ترجمة
عملية له
فــي جميــع مؤسســاته؛ لتصبــح ثقافــة
التســامح ،ثقافــة فرديــة واجتماعيــة
ومؤسســاتية.
إن اســتقراء هــذه الزيــارة فــي
الزمــان والمــكان ،يضعنــا أمــام
األســئلة التــي افتتــح بهــا قداســة
بابــا الفاتيــكان ،وهــي أســئلة تختبــر
فــي مختبــر العائلــة البشــرية ،بحثــا
عــن مســتقبل أفضــل لهــذه العائلــة،
مســتقبل يجعــل اإلنســان هــو المنطلق
والهــدف والغايــة:
 -كيــف نحافــظ علــى بعضنــا

البعــض فــي العائلــة البشــرية الواحدة؟
 كيــف نغــذي أخــوة غيــر نظريــة،تترجــم فــي أخــوة حقيقيــة؟
 كيــف نجعــل دمــج اآلخــر يســودعلــى التهميــش باســم انتمائنــا
ا لشــخصي ؟
 كيــف يمكــن للديانــاتباختصــار -أن تكــون قنــوات أخــوةبــدال مــن أن تكــون حواجــز إقصــاء؟
القــراءة الفاحصــة لألســئلة،
تختــزل األجوبــة ،وتكشــف ضمنــاً
أن زيــارة البابــا تأتــي ضمــن إطــار

مفهومــي فكــري ونظــري ،وجــد فــي
أرض اإلمــارات ترجمــة عمليــة لــه،
ترجمــة تضــع المبــادئ األساســية
لمســتقبل البشــرية الســاعية إلــى
الخــاص ،واضعــة فــي مــرآة رؤيتهــا
رمــز الســام والخــاص ،بحمامــة
نــوح وغصــن زيتونهــا؛ كــي ندخــل معـاً
كعائلــة واحــدة فــي فلــك يســتطيع أن
يعبــر بحــار العالــم العاصفــة :إنــه
فلــك األخــوة ،كمــا دخــل نــوح عليــه
الســام ،ومــن آمــن معــه فــي فلــك
الخــاص مــن الطوفــان.
كمــا تأتــي زيــارة البابــا ،فــي ذكــرى
مــرور ثمانيــة قــرون بالتمــام والكمــال،
علــى اللقــاء التاريخــي األول مــن
نوعــه؛ للحــوار بيــن األديــان والســام
اإلنســاني ،بيــن القديــس فرانســيس
األســيزي ،نصيــر الفقــراء؛ بدعوتــه
إلــى حــب اهلل والنــاس والحيــاة؛ بــكل
مخلوقاتهــا وموجوداتهــا ،والســلطان
الملــك الكامــل ،األخ األكبــر لصــاح
الديــن األيوبــي فــي العــام 1219م،
وهــو اللقــاء الــذي اعتبــر فــي حينــه
أرقــى أشــكال الرفــض للحــروب
الصليبيــة.
لذلــك البــد وأن تقــرأ هــذه الزيــارة
عبــر مفرداتهــا ،التــي أكــدت عليهــا،
والتــي جــاءت منســجمة مــع مفــردات
"وثيقــة األخــوة اإلنســانية" التــي وقــع
عليهــا قداســة البابــا مــع فضيلــة
شــيخ األزهــر الشــريف الدكتــور
أحمــد الطيــب ،حيــث التقــت الــرؤى
جميعــا علــى تأصيــل مفهــوم األخــوة
اإلنســانية ،المبنــي علــى أســس
جوهريــة ال يقــوم إال بهــا ،وهــي:
 مفهــوم العائلــة البشــرية:فقــد جــاء هــذا المفهــوم اســتجابة
لمفهــوم األخــوة اإلنســانية ،ألنــه
تأصيــل للعالقــة الراســخة بيــن
البشــر ،وأســس تلــك العالقــة التــي
تحــدد مســؤولية الجميــع؛ بغــرض
المحافظــة علــى تلــك العائلــة ،عبــر
حــوار يومــي وتعــاون حقيقــي.
 شــجاعة االختــاف :هــيشــجاعة تتضمــن االعتــراف الكامــل
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تأصيل الوجود البرشي

إن هــذه المفــردات التــي جــاءت
زيــارة قداســة البابــا فرانســيس إلــى
دولــة اإلمــارات علــى أساســها ،إنمــا
هــي األســس الراســخة التــي أنزلــت
علــى أساســها األديــان الســماوية،
كمــا أنشــئت علــى أساســها فلســفات
اإلنســانية فــي تأصيــل وجــود
اإلنســان علــى هــذا الكوكــب ،ولعــل
هــذا مــا أكــد عليــه فضيلــة اإلمــام
األكبــر شــيخ األزهــر ،الدكتــور أحمــد
الطيــب ،بتبرئتــه جميــع األديــان مــن
فكــرة القتــل واإلرهــاب ،والتطــرف؛
ليكــون ذلــك تأكيــداً علــى مفــردات
وثيقــة األخــوة اإلنســانية ،التــي كانــت
باســم اهلل وباســم اإلنســان وباســم
الحريــة والعدالــة والرحمــة؛ لتشــكل
ميثاقــا جديــدا لإلنســانية فــي هــذا
العالــم ،الــذي اختلــت موازينــه ،كمــا
اختلــت قيمــه ،وبالتالــي اختــل وجوده.
وذلــك لنعيــد اكتشــاف اإلنســان فــي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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باآلخــر وبحريتــه ،فهــي روح الحــوار،
الــذي يقــوم علــى صــدق النوايــا
والطوايــا.
 الحريــة :تتضمــن الوثيقــة حريــةاالعتقــاد والفكــر والتعبير والممارســة،
مــا يعنــي أنهــا ال تقتصــر علــى حريــة
العبــادة؛ بــل تــرى فــي اآلخــر أخــاً
بالفعــل ،وابنــا لألســرة البشــرية.
 فطــرة الخلــق تكمــن فــيالتعدديــة واالختــاف فــي الديــن
واللــون والجنــس والعــرق واللغــة؛
لحكمــة شــاءها اهلل.
 الســام بجناحيــه التربيــةوالعدالــة :وذلــك ألن التربيــة هــي
التــي تؤصــل مفهــوم الســام فــي
الــذات ،والمجتمــع ،وبالتالــي تؤصــل
معرفــة اآلخــر عبــر معرفــة ثقافتــه
وتاريخــه ،فــا توجــد معرفــة حقيقيــة
للــذات مــن دون اآلخــر ،وكذلــك
العدالــة كقيمــة كونيــة ال يســتقيم
الوجــود مــن دونهــا ،وبالتالــي ال
تســتوي العائلــة البشــرية علــى جــودي
أحالمهــا وســامها مــن دون العدالــة.

يجب أن تُقرأ زيارة البابا لإلمارات عرب مفرداتها املنسجمة مع
"وثيقة األخوة اإلنسانية" والتفاعل الحضاري والثقايف بني شعوب
العامل

اإلنســان ،ونعيد اكتشــاف قيم الســام
والعــدل والخيــر والجمــال واألخــوة
اإلنســانية والعيــش المشــترك،
والحــوار بيــن الحضــارات والثقافــات،
علــى خلفيــة التعــارف والتواصــل مــن
أجــل اكتشــاف الــروح اإليجابيــة فــي
كينونــة الفعــل اإلنســاني فــي هــذا
الوجــود ،واكتشــاف اإليقــاع الكونــي
فــي الــذات ،وإيقــاع الــذات فــي الكــون
والعالــم ،بحيــث تكــون هــذه الوثيقــة
امتــدادا لـ"صحيفــة المدينــة المنورة"،
التــي اســتلهم منهــا معالــي الشــيخ
عبــداهلل بــن بيــه ،رئيــس "منتــدى
تعزيــز الســلم فــي المجتمعــات
المســلمة" وثيقــة "إعــان مراكــش
التاريخــي" ،حــول حقــوق األقليــات
فــي الديــار اإلســامية ،التــي بدورهــا
تشــكل امتــداداً طبيعيــاً؛ لموعظــة
الجبــل أو "موعظــة طــور موســى"،
و"موعظــة جليــل عيســى" ،و"عرفــات
محمــد" فــي حجــة الــوداع ،عليهــم

أفضــل الصــاة والســام ،كــي تبقــى
"حارســة للمشــتركات اإلنســانية
والمبــادئ األخالقيــة.

غايات منسجمة

زيــارة البابــا ليســت زيــارة شــخص
إلــى بلــد ،وإنمــا هــي زيــارة تاريــخ
وحضــارة وثقافــة؛ إلــى بلــد األصالــة
والتســامح والســعادة والســام؛ إلــى
دولــة رســخت مكانتهــا ومقامهــا فــي
ذاكــرة الوجــود؛ بأنهــا دولــة صانعــة
للســام ،صانعــة للحلــم والمســتقبل،
والحيــاة ،وأنهــا األرض التــي يلتقــي
بفيافــي تســامحها العالــم ،كمــا تلتقــي
مختلــف الجنســيات علــى أرضهــا
الطيبــة ،بانســجام وتعايــش وتســامح،
مــا جعــل األنموذج اإلماراتي للتســامح
أنموذج ـاً معياري ـاً فــي العالــم.
هكــذا ينســجم عــام التســامح مــع
زيــارة بابــا الفاتيــكان ،مــع "المؤتمــر
العالمــي لألخــوة اإلنســانية" مــن أجــل

الســام العالمــي والعيــش المشــترك،
مــع "حلــف الفضــول الجديــد" ،الــذي
مأســس التعــاون بيــن األديــان الكبــرى
فــي العالــم ،حــول قيــم الفضيلــة
والرحمــة ،الــذي أطلقــه منتــدى
تعزيــز الســلم مطلــع ديســمبر 2018
فــي أبوظبــي عاصمــة التســامح
والســام؛ بالتناغــم مــع فلســفة دولــة
اإلمــارات واســتراتيجية قيادتهــا
الرشــيدة للتســامح والتعايــش بيــن
الشــعوب ،مــن أجــل ترســيخ ثقافــة
التســامح والتنــوع والتواصــل والحــوار،
فــي ذاكــرة الحاضــر والمســتقبل،
اســتجابة لذاكــرة الحيــاة ،التــي
رســخها (المغفــور لــه بــإذن اهلل)
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،
حينمــا أســس االتحــاد بقــوة التســامح،
فأصبــح التســامح معيــارا فــي دولــة
اإلمــارات بقــوة االتحــاد.

ﻗﺎدر�ﻦ ﻰﻠﻋ اﺤﻟﻮار واﻨﻟﻘﺎش ﻣﻊ
اﻵﺧﺮ ،ﻫـﺆﻻء ﻓﻘﻂ ﻳﻘﻴﻤﻮن
ا�ﺴﻼم ،إﻧﻬﻢ ﻗﺎدة ﻣﻦ ذوي
ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻐﺎﻳﺮة

ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ
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ما حدث يف أبوظبي خالل الزيارة يعد
أساساً ملنظومة حضارية من الوفاق

نقل ــت الزي ــارة الت ــي ق ــام به ــا الباب ــا فرانس ــيس ،بابا الفاتي ــكان ولقاؤه
ش ــيخ األزه ــر الدكت ــور أحمد الطي ــب في أبوظبي ،وتوقي ــع وثيقة األخوة
اإلنس ــانية ،التقارب بين أبناء اإلس ــام والمس ــيحية ،من مرحلة الحوار
والج ــوار واكتش ــاف اآلخ ــر ،إل ــى مس ــتوى التوح ــد م ــن أج ــل مجابه ــة
التحدي ــات اإلنس ــانية الواح ــدة ،في خندق واحد؛ لصالح خير البش ــرية
قاطبة.

وثيقة «األخوة اإلنسانية» من الحوار
والجوار إلى التعاون اإلنساني والتآخي
الوجداني

إميل أمني
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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تطـــرح الزيارة ،ونتاجها ،ال ســـيما
إعـــان أبوظبـــي أو وثيقـــة األخـــوة،
العديـــد من التســـاؤالت حول شـــكل
العالقـــة اإلنســـانية بيـــن الشـــرق
والغرب ،وبين اإلســـام والمسيحية،
ما يجعـــل التســـاؤل األســـاس ،محل
هـــذه القـــراءة :كيـــف لنـــا أن نقـــرأ
أبعـــاد مـــا جـــرى فـــي أبـــو ظبـــي؛
خالل تلـــك األيام اليوتوبيـــة الثالثة؟
ومـــا هـــي التبعـــات واالســـتحقاقات
المترتبـــة عليهـــا؛ حتـــى ال يضحـــى
الحـــدث مجـــرد حفـــل أو اســـتقبال
بروتوكولي تاريخي ،بل أساســـاً لبناء
فكـــري وإنشـــاء منظومـــة حضاريـــة
مـــن الوفـــاق ال االفتـــراق ،مـــا يمكن
أن يترجـــم إلـــى أفعال علـــى األرض،
كفيلـــة بتغيير شـــكل الحيـــاة في زمن
صعب ؟
بـــات فرض عيـــن ،بدايـــة ،التأمل
فـــي األجـــواء الدولية التـــي أحاطت
بالزيـــارة ،ذلـــك ألنه ال يمكـــن ،بحال
مـــن األحوال ،فصلها عن الســـياقات
المعولمـــة اآلنيـــة ،حيـــث أصبـــح
العالـــم؛ بفعل ثـــورة االتصاالت ،قرية
كونيـــة صغيرة.
تأتـــي الزيـــارة في أوقات عســـيرة
علـــى كافـــة الصعـــد؛ الســـيما مـــع
ظهـــور اإليديولوجيـــات الضـــارة،

ونشـــوء وارتقـــاء الهويـــات القاتلـــة،
شـــرقاً وغربـــاً.
حيـــن حضر البابا فرانســـيس إلى
اإلمـــارات ،كان الرجـــل يتـــرك مـــن
خلفـــه قوميـــات غربيـــة ،وتوجهـــات
شـــوفينية متطرفـــة ،تبلـــورت فـــي
صـــورة أحـــزاب يمينيـــة ،ذات مالمح
ومعالـــم تعيـــد التفكيـــر؛ بمـــا جـــرى
فـــي أوروبـــا فـــي النصـــف األول من
القـــرن العشـــرين ،أي ظهـــور النازية
والفاشـــية ،تلك الحـــركات العنصرية
التـــي كلفـــت البشـــرية زهاء ســـبعين
مليـــون قتيل ،وضعفهـــم من الجرحى
والمصابيـــن ،ودمـــار اقتصـــادي،
احتـــاج إلى عقديـــن وأكثـــر لتجاوزه.
وفيمـــا يمضـــي شـــيخ األزهـــر؛
ليصاحـــب بابا الفاتيـــكان في زيارته،
فإنـــه يقـــر ويعتـــرف ضمنـــاً؛ بـــأن
جماعـــات اإلســـام السياســـي قـــد
باتـــت وباالً على العالـــم ،فالجماعات
المارقـــة مـــن اإلرهابييـــن راحـــت
تلـــوي عنـــق النصـــوص الدينيـــة،
وتحيـــل أحـــوال العالـــم إلـــى قلق في
النهـــار وأرق فـــي الليـــل ،وذلـــك عبر
أصوليـــات متطرفـــة ،وراديكاليـــات
ســـلبية ،بـــل وايديولوجيـــات مغرقـــة
فـــي التطـــرف ،وليس ســـراً القول أن
تحـــت جلـــد كل مؤدلـــج إرهابيـــاً.

جاءت الزيارة يف أوقات عسرية مشبعة
بإيديولوجيات مقيتة
كيـــف لعالـــم علـــى هـــذا النحـــو
المتقـــدم أن يعـــرف طريقـــة لألخوة
اإلنســـانية ،وتضافر الجهـــود البناءة،
ونســـج شـــبكات التعاطي الخالق مع
أزمـــات الكون المســـتحدثة ،من دون
قيـــادة وريادة قادرة على استشـــراف
األحـــداث ،وقـــراءة الحاضـــر
والمســـتقبل؛ بذهنيـــة مؤهلـــة لفهـــم
الغـــد وماهـــرة فـــي صناعته؟
يمكـــن القطـــع بـــأن مســـألة مـــن
يصنـــع التاريـــخ قـــد ُحســـمت ،فقـــد
كان الســـؤال دومـــاً ،هل األشـــخاص
أم األحـــداث مـــن يقـــوم بذلـــك ،وقد
حســـمت لصالح األشـــخاص بالفعل.
فـــي هـــذا الســـياق التاريخـــي
نحن بصـــدد مقاربـــة بيـــن اثنين من

بابـــاوات رومـــا غ َّيـــرا مســـار التاريخ
بالفعـــل ،أحدهمـــا قـــاد العالـــم فـــي
طريـــق االفتـــراق ،واآلخر فتـــح عقله
وقلبـــه لآلخـــر بأخـــوة لالتفـــاق ،وإن
كانـــت الســـياقات التاريخيـــة قـــد
حكمـــت رباطاتهـــا حـــول األحـــداث.
فـــي الســـابع مـــن نوفمبـــر مـــن
عـــام  1095ألقـــى بابا رومـــا "أوربان
الثانـــي" خطـــاب حـــرب إلنقـــاذ
أورشـــليم ،لتنطلق مـــا وصفها العرب
"حـــروب الفرنجـــة" ،فيمـــا ســـماها
الغـــرب "الحـــروب الصليبيـــة" ،وقـــد
شـــكل الخطـــاب وتبعاتـــه فاص ً
ال من
الكراهيـــة.
غيـــر أن التاريـــخ المعاصر يضعنا
ومنـــذ العـــام  2013أمام بابـــا مغاير،

مل يعد رسا ً القول بأن تحت جلد كل
مؤدلج إرهابياً
اختـــار بداية اســـم متصـــوف إيطالي
"فرانسيس اإلســـيزي" ،الرجل الذي
رفـــض الحـــروب الصليبيـــة ،وســـعى
للقـــاء الســـلطان الكامـــل األيوبي في
مصـــر ،باحثاً عن الســـام ،وقد ترك
بالفعـــل لألجيال المعاصـــرة نموذجاً
رائـــداً تجاوز في حقيقـــة األمر حالة
الحـــوار التـــي نشـــأت بينهمـــا ،إلـــى
شـــكل من أشـــكال التعاون اإلنساني،
تمثل في تعايش وتســـامح الســـلطان
مـــع أتبـــاع فرانســـيس وســـماحه لهم
بالعيـــش فـــي ســـوريا وفلســـطين
ومصـــر ،وقد جلب هـــؤالء معهم طباً
وعلومـــاً وفلســـفات حديثـــة أغنـــت
معاصريهم بشـــكل ال يزال المؤرخون
يتحدثـــون عنه إلـــى اليوم.

لعـــل الحاجـــة الرئيســـية؛ لنشـــوء
وارتقـــاء أخـــوة ،تســـعى فـــي طريـــق
تعظيـــم قيـــم الرحمة ،وتحث الســـير
إلـــى معـــارج الفضيلـــة؛ تتمثـــل فـــي
ضرورة وجـــود الحاضنة اإلنســـانية،
القـــادرة علـــى القيـــام بمثـــل هـــذه
المهمـــة الجســـيمة.
في هذا الســـياق ،ليس أصدق من
دولـــة اإلمـــارات في حلهـــا وترحالها،
وأقـــدر منهـــا علـــى احتضـــان إعالن
لتآخي اإلنســـانية في نهايـــات العقد
الثاني من القرن الحادي والعشـــرين،
الســـيما وأن أقوالها تطابـــق أفعالها،
ذلـــك أنهـــا وهـــي تتحـــدث عـــن
التســـامح والتعايـــش وقبـــول اآلخر،
فـــإن ســـياقاتها العمليـــة ،وواقـــع
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اإلمارات حاضنة إنسانية مثالية لنشوء
وارتقاء أخوة الرحمة والفضيلة
أقوال اإلمارات تطابق أفعالها حيث
التسامح والتعايش واقع عىل األرض

حالها علـــى األرض يشـــهدان بذلك،
فعلـــى أرضها نحـــو مليون مســـيحي
كاثوليكي ،يعيشـــون حياتهـــم الدينية
واإليمانيـــة ،في أجواء مـــن االحترام
الكامل من قبل الســـلطات الرســـمية
للدولـــة ،وفي فضاءات من التســـامح
اإلنســـاني البنـــاء ،ولهـــذا حـــق
لإلمـــارات أن تعطـــي المثـــل والقدوة
فـــي طريق خلق عالـــم معاصر جديد
مـــن الجهـــود اإلنســـانية المتكاتفـــة،
الراميـــة إلنقاذ اإلنســـانية ،في عالم
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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مـــا بعـــد العولمة.
قبـــل التوقف عنـــد معاني ودالالت
الكلمـــات التـــي ألقيـــت فـــي "مؤتمر
األخـــوة"؛ فـــي إطـــار زيـــارة البابـــا
والشـــيخ ،ينبغـــي اإلشـــادة بعقليـــة
القيـــادة اإلماراتيـــة التي اســـتطلعت
الحاجـــة المســـتقبلية لمثـــل هـــذا
اللقاء ،فـــي عالم باتت االنقســـامات
ســـمته الغالبـــة ،مـــن جهـــة ،ومـــن
جهـــة أخـــرى ،التفكيـــك عوضـــاً عن
االندمـــاج؛ وســـمه ورســـمه ،بعـــد

عولمـــة حملـــت أحالمـــاً بالوحـــدة
واالتحـــاد.
منـــذ الحادي عشـــر من ســـبتمبر
 ،2001وروح التعصـــب والتمذهـــب
تقـــف وراء العديـــد مـــن السياســـات
التـــي أثرت تأثيـــراً غير خـــاق على
العالـــم ،وو َّلدت الكثير مـــن الحروب
والمآســـي وال تزال.
ولـــم تكـــن غزوتـــي نيويـــورك
وواشـــنطن كمـــا وصفهما "بـــن الدن"
فـــرزاً مفاجئـــاً لعالـــم منقســـم علـــى
ذاتـــه ،بـــل إن النـــار والدمـــار اللذان
اشـــتعال ماديـــاً فـــي األبـــراج ،كانـــت
وراءهمـــا رؤى فكريـــة ،ونظريـــات
منحولـــة ،بـــل تنبـــؤات كاذبـــة،
تســـعى إلـــى تحقيـــق ذاتهـــا بذاتهـــا،
تلـــك المعروفـــة باســـم الــــ Self
 ،prophecyومنهـــا مـــا ذهـــب
إليـــه "صموئيـــل هنتنجتـــون" ،ورؤيته
لحتميـــة صـــراع األديـــان والثقافات،
وتقســـيمه العالـــم إلـــى فســـطاطين
متناحريـــن بالضـــرورة.
فـــي هـــذه االجـــواء ،بـــات مـــن
الطبيعـــي جـــداً أن يجـــد اإلرهـــاب
والتطـــرف أرضـــاً خصبـــة ينمـــوا
فيهـــا ،وينتشـــرا ،وأضحـــى العالـــم
موقعاً وموضعاً لحـــرب عالمية ثالثة
مجـــزأة؛ بتعبيـــر البابـــا فرانســـيس،
مـــن هنا تبدو الحاجـــة واضحة للقاء
وعمـــل تضامنـــي إلنقـــاذ العالـــم.
فـــي الســـابع عشـــر من ديســـمبر
 ،1965صـــدرت وثيقـــة عـــن المجمع
المســـكوني الفاتيكانـــي الثانـــي فـــي
رومـــا ،قـــدر لهـــا أن تفتـــح أبـــواب
الحـــوار والجـــوار بيـــن الكنيســـة
الرومانيـــة الكاثوليكيـــة ،وبقيـــة
العالـــم ،وهـــي الوثيقـــة المعروفـــة
باســـم ( ،)Nostra Aetateأي "في
حاضـــرات أيامنـــا" ،وقـــد اســـتفاض
الجميـــع فـــي الشـــرح والطـــرح مـــن
حولهـــا ،وحـــان وقـــت العمـــل علـــى
األرض ،أي آن أوان وزمـــان مـــا بعـــد
التنظيـــر الفكـــري.
لـــم يكن لمؤتمر األخوة اإلنســـانية
الـــذي شـــهدته أبـــو ظبـــي أن يرتفـــع

مـــن علـــى األرض إال بجناحه الثاني،
شـــيخ األزهـــر ،الدكتـــور أحمـــد
الطيـــب ،الـــذي فتَّح عيـــون الحضور
علـــى صراعـــات عالمنـــا المعاصـــر،
وعلى أزمـــة اختطاف الفكـــر الديني
مـــن قبـــل المتشـــددين والمتطرفين،
شـــرقاً وغرباً ،األمر الذي يســـتدعي
نقـــل العالقـــة بيـــن الجانبيـــن مـــن
دائـــرة الغـــرف المكيفـــة والتنظيرات
العقليـــة على أهميتها ،إلى ســـياقات
العمـــل الناجز؛ إلنقاذ اإلنســـانية من
وهـــدة الهـــاك المحتوم.
الشـــيخ الطيب كان ال بد أن يحلل
أبعاد المشـــهد اإليماني واإلنســـاني،
الذي خلـــق واقعاً مأزومـــاً ،وبخاصة
بعـــد العـــام  ،2001ذاك الـــذي دفـــع
بعـــده اإلســـام والمســـلمون ثمنـــاً
غالياً ،جراء كارثة إنســـانية شـــهيرة،
وأخـــذ فيهـــا مليـــار ونصـــف المليار
مســـلم؛ بجريـــرة أفـــراد ال يزيـــد
عددهم علـــى أصابع اليديـــن ،وتالياً
اســـتغلت ســـلبياً فـــي إغـــراء اإلعالم
الدولـــي؛ إلظهار اإلســـام في صورة
الديـــن المتعطـــش لســـفك الدمـــاء،
وتصويـــر المســـلمين فـــي صـــورة
برابـــرة متوحشـــين.
تتجـــاوز مشـــاعر االخـــوة ،أدبيات
الحوار ،وهـــذا هو الفـــارق الحقيقي
الذي جـــرت به المقاديـــر على أرض
اإلمـــارات ،والشـــاهد أن الذيـــن قدر
لهـــم رؤية العنـــاق األخوي بين شـــيخ
األزهـــر وبابـــا الفاتيـــكان فـــي مطار
أبـــو ظبـــي ،والســـيارة الواحـــدة التي
أقلتهمـــا ســـوياً إلـــى مـــكان إقامـــة
واحـــد ،خلص إلـــى أن شـــيئاً مغايراً
يولد وينشـــأ؛ ليغير مـــن معالم أزمنة
الخصـــام ،ويدخـــل بنـــا فـــي رحابـــة
عصـــور الوئام.
فـــي خطابه أمـــام مؤتمـــر األخوة
اإلنســـانية ،أعطـــى الشـــيخ الطيـــب
مـــن خالل ســـرد األحـــداث ،نموذجاً
صادقاً حقيقياً بشـــأن األخوة ،وذلك
من خالل اإلشـــارة إلـــى العالقة التي
تربطـــه بالبابـــا فرانســـيس ،وكيـــف
ولدت فكـــرة "وثيقـــة األخوة".

األديـــان الســـماوية ،عنـــد الشـــيخ
الطيـــب ،بريئـــة كل البـــراءة مـــن
الحـــركات والجماعـــات اإلرهابيـــة،
كائنـــاً مـــا كان دينهـــا وعقيدتهـــا أو
فكرهـــا ،ضحاياهـــا أو األرض التـــي
تمـــارس عليهـــا جرائمهـــا النكـــراء.
فاألخـــوة تو ِّلـــد فكـــراً رائقـــاً راقيـــاً،
ينـــزع خـــوف العالـــم خارجـــاً ،ولهذا
ينفـــي الشـــيخ الطيـــب أن تكـــون
األديـــان كما قال أحدهـــم ،هي "بريد
الحـــروب" أو ســـببها الرئيس .مؤكداً
أن الحـــروب التـــي انطلقـــت باســـم
األديان وقتلـــت الناس تحت الفتاتها،
ال تُســـأل األديان عنها ،وإنما يســـأل
عنهـــا ،هـــذا النـــوع مـــن السياســـات
الطائشـــة التـــي دأبت على اســـتغالل
بعـــض رجـــال الديـــن ،وتوريطهـــم
فـــي أغـــراض ال يعرفهـــا الديـــن وال
يحترمهـــا.
تجـــاوز شـــيخ األزهر فـــي أبوظبي
مســـيرة تتجاوز الحوار إلى االهتمام
بالواقـــع اإلنســـاني المضطـــرب،
ســـاعياً إلـــى تغييـــره ،حيـــث خاطب
دول الغـــرب وشـــعوبها ،مطالبـــاً
إياهـــم باالندمـــاج في أخـــوة صادقة
وإيجابيـــة فـــي المجتمعـــات التـــي
ارتضـــوا العيـــش فيها ،مـــع الحفاظ
علـــى هويتهـــم الدينيـــة.
لقـــد توجـــه الشـــيخ الطيـــب إلـــى
أبوظبـــي وفـــي معينـــه ،مشـــروع تـــم
تنفيـــذه علـــى أرض الكنانـــة فـــي
مصـــر ،مشـــروع يجعـــل التآخـــي
اإلنســـاني واقعـــاً حياً معاشـــاً ،يعمق
أخـــوة حقيقيـــة بيـــن المســـلمين
والمسيحيين ،مشـــروع الفتاح العليم،
وكاتدرائيـــة ميـــاد المســـيح ،علـــى
أرض العاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة
لمصـــر ،مـــا جعـــل كلماتـــه تضـــيء
األمـــل الممـــزوج بالعمـــل لألجيـــال
القادمـــة.
أفضـــل مقاربة يمكـــن لألديان أن
تقدمهـــا للعالم ،هي مقاربة الســـام،
الـــذي يعنـــي طـــرد الحـــروب بعيـــداً
عـــن ســـياقات البشـــر المتســـامحين
المتصالحيـــن ،ســـياقات النمـــو

المســـتدام واالزدهـــار واالســـتقرار،
الـــذي خُ لـــق اإلنســـان مـــن أجله.
"فـــي هـــذا العصـــر حيـــث تعتبـــر
األديـــان مصـــدراً للصراعـــات ،أردنا
أن نعطـــي إشـــارة جديـــدة واضحـــة
ومقـــررة ،أنـــه يمكـــن أن نلتقـــي ،وأن
نتبـــادل االحتـــرام ،وأن نتجـــاور".
كانـــت تلـــك كلمـــات البابـــا
فرانســـيس التـــي لخص فيهـــا رحلته
إلـــى اإلمـــارات ،ومضيفـــاً فـــي لقائه
األســـبوعي األول بعـــد عودتـــه ،فـــي
ســـاحة القديس بطـــرس في حاضرة
الفاتيـــكان :شـــكلت هـــذه الزيـــارة
خطـــوة مهمة إلى األمـــام ،في الحوار
بيـــن االديـــان ،وااللتـــزام فـــي تعزيز
الســـام فـــي العالـــم ،علـــى أســـس
األخـــوة اإلنســـانية.
ربمـــا يكـــون هـــذا هـــو الفـــارق
الحقيقـــي ،والمؤكـــد؛ لمـــا جرى في
أبوظبـــي ،أي محاولـــة تغييـــر العالم،
ال من خـــال الجلســـات والمنتديات
الحواريـــة؛ بـــل مـــن خـــال تحريـــك
الميـــاه الراكـــدة ،علـــى الصعيـــد
العالمـــي الـــذي تتحـــرك طبقاتـــه
الجيوبوليتكيـــة فـــي غيـــر هـــدى
مؤخـــراً.
للبابا والشـــيخ الحق بـــأن يفاخرا
ويجاهـــرا بما قدمـــاه للعالم ،فصيغة
الوثيقـــة تؤكـــد علـــى أنـــه مـــن خالل
التعـــاون المشـــترك بيـــن الكنيســـة
الكاثوليكية واألزهر الشـــريف ،سيتم
العمـــل على إيصال هـــذه الوثيقة إلى
صنـــاع القـــرار العالمـــي ،والقيادات
المؤثـــرة ،ورجـــال الدين فـــي العالم،
عطفـــاً علـــى المنظمـــات اإلقليميـــة
والدوليـــة المعنيـــة ،ومنظمـــات
المجتمـــع المدنـــي ،والمؤسســـات
الدينيـــة ،وقادة الفكر والرأي ،ونشـــر
مـــا جـــاء بهـــا من مبـــادئ علـــى كافة
المســـتويات اإلقليميـــة والدوليـــة،
وترجمتهـــا إلـــى سياســـات وقرارات،
ونصوص تشـــريعية ،ومناهج تعليمية
ومـــواد إعالمية.
إن إضافـــة وثيقـــة ابوظبي لألخوة
اإلنســـانية ،ال تقـــل أهميـــة عـــن

عىل أرض اإلمارات مليون مسيحي
كاثولييك ينعمون باالحرتام الكامل
عقلية القيادة اإلماراتية استرشفت
تاريخياً الحاجة املستقبلية للزيارة
وثيقـــة "فـــي حاضـــرات أيامنـــا" ،بل
تكملهـــا ،وتمضـــي معها ،فـــإذا كانت
األخيـــرة قـــد شـــرعت عهـــداً مـــن
إســـقاط الجـــدران العازلـــة والمانعة
مـــن االلتقـــاء باآلخـــر المســـلم أو
اليهـــودي ،البـــوذي أو الهندوســـي،
فـــإن وثيقـــة "األخـــوة اإلنســـانية"،
أكـــدت علـــى أن الســـام العالمـــي
ينشـــأ من التربيـــة عليـــه أوالً ،ولهذا
ناشـــدت المؤسســـات التعليميـــة
والتربويـــة مـــن أجـــل المســـاعدة في

خلـــق أجيـــال جديـــدة تحمـــل مـــن
الفضائـــل الصالحـــة لإلنســـانية ،ما
يغيـــر مـــن واقعها ،ومـــا يجعل أطفال
اليـــوم يؤمنـــون بقيـــم الخيـــر والحق،
الحـــب والعـــدل والجمـــال ،مدافعين
ومنافحين عن البؤســـاء والمقهورين.
أفضـــل مثـــال حـــي للتآخـــي
اإلنســـاني ،واحتـــرام األديـــان واألمم
والشـــعوب ،قدمـــه البابا فرانســـيس
خـــال ســـنوات حبريتـــه القصيـــرة،
فعلـــى الرغـــم مـــن أن العمليـــات
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زيارة البابا
اإلرهابيـــة التي جـــرت على األراضي
األوروبيـــة قـــد أججـــت نيـــران
"اإلســـاموفوبيا" ،إلى أبعد حد ومد
فـــي العقـــول والقلوب ،وعلى شـــاطئ
األطلســـي معاً ،إال أن فرانسيس ُقدر
لـــه أن يتكلـــم بلســـان األخ والصديق،
كالمـــاً إيمانيـــاً وعقالنيـــاً ،جعل منه
الرجـــل المحبـــوب والمرغـــوب فـــي
العالم اإلســـامي ...ما الذي تحدث
بـــه بابـــا رومـــا في هـــذا الســـياق؟
"هنـــاك دومـــاً مجموعـــة صغيـــرة
مـــن المتطرفيـــن في كل ديـــن ،وليس
مـــن الصائـــب القـــول بـــأن اإلســـام
دين إرهابـــي ...ال أحب التحدث عن
عنـــف مســـلم" .هكـــذا تكلم أســـقف
رومـــا إلـــى الصحافيين خـــال رحلة
العـــودة إلـــى رومـــا من كراكـــوف في
بولنـــدا ،رداً على ســـؤال عـــن جريمة
قتل الكاهن الفرنســـي المسن "جاك
هاميـــل" ،الذي تعـــرض للذبـــح أثناء
احتفالـــه بالقـــداس اإللهي.
ويضيف فرانســـيس "إنني ال أحب
التحـــدث عـــن عنـــف مســـلم ألننـــي
أقـــرأ عـــن العنـــف يوميـــاً؛ عندمـــا
أتصفـــح الجرائـــد هنا فـــي إيطاليا،
اقـــرأ عـــن شـــخص قتـــل صديقته أو
حماتـــه ،هؤالء هـــم كاثوليك معمدون
عنيفـــون ،إذا تحدثـــت عـــن العنـــف
المســـلم ،فهـــل يجـــب أن أتحـــدث
أيضـــاً عـــن العنـــف الكاثوليكي".
كثيـــراً مـــا أشـــار فرانســـيس إلى
الحـــوارات المطولـــة التـــي أجراهـــا
مع شـــيخ األزهر ،ووصف األزهريين
بأنهم يســـعون إلى السالم والتفاهم.
مـــا الـــذي تدعونـــا وثيقـــة األخوة
اإلنســـانية إلـــى تغييره حـــول العالم؟
المؤكـــد أنـــه بعمليـــة حســـابية
بســـيطة ،يمكننـــا أن نخلـــص إلـــى
أن تعـــداد المســـيحيين والمســـلمين
واليهـــود حـــول العالـــم ،يـــكاد يقارب
نصـــف ســـكان العالـــم ،وعالمـــة
االســـتفهام هنا :ماذا لـــو اجتمع هذا
العـــدد العرمـــرم علـــى نيـــة صادقـــة
لتغييـــر العالـــم؟
يمكن بداية لهـــؤالء وأولئك تجاوز
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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لقاء شيخ األزهر وبابا الفاتيكان ينهي
تاريخ الخصام ويعزز أزمنة الوئام
إعالن أبوظبي للسالم العاملي يكمل
وثيقة "حارضات أيامنا"
االحتقانـــات الداخلية ،الناشـــبة عن
معتقـــدات إيديولوجيـــة ،تتمحـــور
حـــول إشـــكالية "ملكيـــة الحقيقـــة
المطلقـــة" ،أي رفض فكـــر التعددية،
سياســـية كانت أو مذهبيـــة ،واألخوة
هنـــا تســـقط األنانية والشـــخصانية،
وتمضـــي بنـــا في الــــ "نحـــن" ،وليس
الـ "أنا".
األخـــوة اإلنســـانية التـــي ارتفعـــت
رايتها فـــي أبوظبي ،كفيلـــة بأن تعزز
القـــدرة علـــى التصـــدي لنزاعـــات

المتطرفيـــن ،تلـــك التـــي تنميهـــا
التنظيمـــات والجماعـــات اإلرهابيـــة
التي تســـتخدم عباءة الدين؛ لتحقيق
أهدافهـــا ،والترويـــج ألفكارهـــا
المدمـــرة.
يمكـــن لألخـــوة أن يبنـــوا معـــاً
الجســـور ،ويهدموا الجدران ،جســـور
العمـــل الصالـــح ،وجـــدران الطالـــح
مـــن األفعـــال ،وغالبـــاً ما تنشـــأ تلك
الجســـور فـــي العقول والقلـــوب ،قبل
أن تقـــوم علـــى األرض ،مـــا يعنـــي

ترســـيخ ثقافة التســـامح فـــي الحال
واالســـتقبال.
وفـــي عالـــم تتســـع فيـــه رقعـــة
الصراعات المســـلحة ،فـــإن الحاجة
إلـــى مبادرات ســـلمية ،وإعالم يحمل
البشـــرى ،وأفـــكار تغـــرس جـــذور
الســـام ،تتعـــزز يومـــاً تلـــو اآلخـــر،
وألبنـــاء إبراهيـــم أن يلعبـــوا معاً دوراً
رائـــداً فـــي هـــذا اإلطـــار.
لعـــل واحدة من أخطـــر التحديات
التي تواجه البشـــرية اليـــوم ،وهي ال
تقـــل ضـــراوة عـــن االنفجـــار النووي
الموعـــود ،تتمثـــل فـــي التغيـــرات
البيئيـــة والمناخيـــة ،واألخطـــار
اإليكولوجيـــة ،تلـــك التـــي يمكـــن أن
تُهلـــك العالـــم والبشـــرية.
فـــي الثامن عشـــر مـــن يونيو ،من
عـــام  ،2015أصدر البابا فرانســـيس
رســـالة حبريـــة عامـــة ،تحـــت عنوان
"كن مســـبحاً" ،وتتمحور حول "نموذج
العدالـــة البيئيـــة" الجديد ،ذاك الذي
يباعـــد شـــبح انعـــدام المســـاواة
واإلقصـــاء والحرمـــان؛ لمالييـــن
البشـــر مـــن حقوقهم األساســـية في
مـــاء وهـــواء وغـــذاء نظيف.
كوكـــب األرض بـــات اليـــوم مهدداً
بمـــا هـــو أشـــد هـــوالً ،مـــن القنابـــل
النوويـــة ،فاالحتبـــاس الحـــراري
يقـــود إلـــى هـــاك العالـــم؛ عبـــر
ذوبـــان األقطاب الجليديـــة ،وحدوث
موجـــات التســـونامي ،وشـــيوع
ظاهـــرة التصحـــر ،وبالتالـــي انعدام
المحاصيل ،وســـيادة الجوع العالمي.
يمكـــن ألخـــوة متحابيـــن تحـــاوروا
وتجـــاوروا ،أن يتكلموا بلســـان واحد
فـــي الهيئـــات األمميـــة ،مطالبيـــن
بســـام العالم ،وســـام األمم ،وإنقاذ
كوكـــب األرض ممـــا ينتظـــره مـــن
مســـتقبل مأســـاوي.
األخـــوة التـــي تلي الحـــوار ،تجعل
اآلخـــر أخـــاً وصديقـــاً ورفيـــق درب،
وصديـــق تعايـــش وجدانـــي ،فـــي أي
بقعـــة أو رقعة علـــى األرض؛ من دون
محاصصـــة طائفية ،فقـــط هو أخي
وأنـــا أحبه.

اإلمارات حاضن رحب لقيم التسامح
وصون الحريات واحرتام اإلنسان
طالبت وثيقة اإلخاء بعدم استغالل
ع ْنف
األديان يف تأجيج الكراهية وال ُ

في مقابل األخطار التي تهدد البشرية؛ جراء الحروب والدمار الذي
تمارسه حركات التطرف ،يأتي إعالن "وثيقة األخوة اإلنسانية" بمثابة
واع ومسؤول ،على ما يتهدد اإلنسانية من عنف وتوحش؛ لترسخ
رد ٍ
اإلمارات عبرها ،حضورها؛ باعتبارها قبلة للتسامح العالمي ،وأرضية
رحبة للتعايش اإلنساني السعيد.

وثيقة اإلخاء اإلنساني بين هالل الحب
والسماحة وصليب التسامح

أحمد حسني حميدان

قبـــل مقاربـــة هـــذه الوثيقـــة
التاريخيـــة؛ ممثلـــة بفضيلـــة اإلمـــام
األكبـــر ،شـــيخ األزهـــر ،الدكتـــور
أحم ــد الطي ــب ،والباب ــا فرانس ــيس،
باب ــا الفاتي ــكان ،لن ــا أن نش ــير بداي ــة
إلـــى أن هـــذا اإلعـــان مـــا جـــاء
صـــدوره عفويـــاً أو مصادفـــة مـــن
دول ــة اإلم ــارات العربي ــة ،وإنم ــا ج ــاء
قص ــداً مقص ــوداً ،نظ ــراً لم ــا يتجل ــى
فـــي كنفهـــا مـــن عيـــش مشـــترك،
اجتم ــع في ــه بن ــو البش ــر م ــن أصق ــاع
مختلفـــة وديانـــات متعـــددة؛ حتـــى
غ ــدت اإلم ــارات رم ــزاً الفت ـاً وممي ــزاً
للتعايـــش اإلنســـاني المشـــترك،
القائـــم علـــى المحبـــة والســـام
والتســـامح واالنفتـــاح علـــى اآلخـــر؛
ليك ــون م ــن المكون ــات الرئيس ــة ف ــي
نهـــج التعدديـــة الثقافيـــة لإلمـــارات
من ــذ تأس ــيس االتح ــاد ،وه ــي بذل ــك
تُعـ ـ ّد حاضنـ ـاً رحبـ ـاً لقي ــم التس ــامح
والس ــلم واألم ــان ،وص ــون الحري ــات
واحتـــرام اإلنســـان .وقـــد احتضنـــت
أرضهـــا أكثـــر مـــن  200جنســـية،
م ــا ب ــرح الجمي ــع إل ــى الي ــوم ينعم ــون
بالحيــاة الحــرة الكريمــة واالحتــرام،
بعيـــداً عـــن الكراهيـــة والعصبيـــة
وأســـباب الفرقـــة واالختـــاف،
ورســخت ذلــك وحفظتــه وفــق معاييــر
قانونيـــة راقيـــة .كل ذلـــك جعـــل

اإلم ــارات الم ــكان المخت ــار؛ لتنطل ــق
منــه هــذه الوثيقــة لإلخــاء اإلنســاني،
وتعلـــن للعالـــم مرادهـــا وأهدافهـــا؛
بصيانـــة األُخـــ َّو ِة اإلنســـان َّيةِ
وباالعتن ــاءِ َ
بالخلِيق ــةِ وبال َكـ ـ ْونِ ُكلِّ ــه،
إنســـان ،ال
ٍ
وبتقديـــم ال َعـــ ْونِ لـــ ُك ِّل
ِ
ـاءِ
ـخاص
سـ ـ َّيما ُّ
الضعف ـ منه ــم واألش ـ ِ
وعـــ َوزًا .وهـــو مـــا
األكثـــرِ
حاجـــ ًة َ
َ
ثقافـــةِ
االحتـــرام
يتطلـــب تأســـيس
ِ
ِ
إدراك
ال ُمتبـــا َدلِ  ،فـــي َجـــ ٍّو مـــن
ـت
النِّعمــةِ اإلله َّيــةِ ال ُكب ـ َرى ،التــي َجعل َـ ْ
بيـــن الخلـــقِ جمي ًعـــا إخـــوة تجمـــع
بينهـــم وتوحدهـــم؛ ضمـــن صعيـــد
واحـــد ،يقـــوم علـــى المســـاواة.
لقـــد عبثـــت بالحيـــاة وبمقـــدرات
الشـــعوب علـــى تعددهـــا ،سياســـات
التفرقـــة والتعصـــب ،وطروحاتهـــا
ونظرياتهـــا الوضعيـــة ،حيـــث بثـــت
روح العـــداوة والبغضـــاء بيـــن بنـــي
البشـــر ،ضاربـــة عـــرض الحائـــط؛
بعيشـــها الكريـــم وبمشـــتركاتها
اإلنس ــانية .وه ــو م ــا طالب ــت الوثيق ــة
بض ــرورة تخطي ــه نح ــو آف ــاق جدي ــدة
تســـود فيهـــا ثقافـــة الحـــوار نهجـــاً،
وروح التعـــاون المشـــترك والمعرفـــة
المتبادلـــة ســـبي ً
ال؛ لمعرفـــة حقيقـــة
المالمـــح اإلنســـانية المشـــتركة.
كم ــا طالب ــت؛ بش ــكل صري ــح ،ق ــادة
وصنَّـــا َع سياســـاتِها؛
أنظمـــة الـــدول ُ
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زيارة البابا
بالدمـــار الشـــامل علـــى شـــعوب
العال ــم ،وكرس ــت ركامـ ـاً هائ ـ ً
ـا م ــن
األنق ــاض والقتل ــى وأع ــداداً مرتفع ــة
مـــن األرامـــل والثكالـــى واأليتـــام
والمعوقيـــن ،ناهيـــك عـــن انتشـــار
الفق ــر والج ــوع واألوبئ ــة واألم ــراض
والجهـــل ،كان محصلـــة ذلـــك كلـــه،
إصاب ــة األس ــرة الت ــي تعتب ــر أس ــاس
المجتمعـــات اإلنســـانية وركيزتهـــا
صـــ ّد َع بنيانهـــا
األولـــى فـــي مقتـــل؛ َ
وجعـــل دورهـــا فـــي مهـــب الغيـــاب.

اإلنسان ..الوسيلة
والغاية

بالمضـــي ُقدمـــاً فـــي نَ ْشـــرِ حيـــاة
ـــش القائـــم علـــى
التَّســـا ُم ِح والتعايُ ِ
الوئـــام والحـــب ،والعمـــل الدائـــب
علـــى إيقـــاف القتـــل واالقتتـــال
المنتشـــر فـــي أماكـــن عديـــدة مـــن
كرتنـــا األرضيـــة؛ جـــراء انتشـــار
الحـــروب والصراعـــات فـــي العديـــد
مـــن جهاتهـــا .وأهابـــت باألدبـــاء
وال ُمف ِّكريـــ َن والف ِ
َالســـفةِ ورِ جـــالِ
الدِّيـــنِ وال َفنَّانِيـــ َن واإلعالم ِّييـــن
َ
الكتشـــاف قيـــم
بالســـعي الحثيـــث،
العـــدل والســـام والخيـــر والجمـــال
الراقي ــة ،ف ــي مس ــعاها الدائ ــب إل ــى
تلـــك األُخُ ـــ َّو ِة اإلنســـان َّيةِ وعيشـــها
النبيـــل المشـــترك ،الـــذي تبلـــغ
مـــن خاللـــه الحيـــاة ســـمو صورتهـــا
ورقـــي معناهـــا ،كمـــا تبلـــغ أهميتهـــا
فـــي حفـــظ نبـــض الجميـــع ورعايـــة
أحالمهـــم وأمنياتهـــم الطموحـــة.

قراءة واقعية
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جـــاءت نتيجـــة قـــراءة تحليليـــة؛
لمجريــات الواقــع الراهــن ،ولمراحلــه
التاريخيـــة فـــي أزمنتهـــا المختلفـــة،
كم ــا ج ــاءت خالص ــة تأم ــل عمي ــق؛
لمــا بلغتــه اآلفــاق العلميــة والمعرفيــة
عبـــر هـــذه المراحـــل ،وصـــوالً إلـــى
حقبتهـــا المعاصـــرة؛ ســـواء علـــى
الصعيديـــن المحلـــي والعربـــي ،أو
الدولـــي والعالمـــي.
وفـــي الوقـــت الـــذي أشـــادت
في ــه بم ــا بلغ ــه م ــن خالله ــا التق ــدم
العلمـــي والتكنولوجـــي ،ومـــا حققـــه
مـــن إنجـــازات علـــى صعيـــد علومـــه
راعه ــا م ــا أص ــاب العل ــم
المختلف ــةَ ،
الدينــي مــن غيــاب وتغييــب ،كان مــن
م ــؤداه إغ ــاق ب ــاب االجته ــاد؛ أم ــام
أي تجدي ــد يمك ــن ل ــه أن يمض ــي ف ــي
تأويـــل الخطـــاب اإللهـــي المقـــدس،
وتفســـير مراميـــه األخـــرى علـــى
ض ــوء المعطي ــات المعرفي ــة الحديث ــة
ونتائجه ــا الجدي ــدة ،وه ــو م ــا أس ــهم
فــي تراجــع أثــر التربيــة الدينيــة فــي

الحي ــاة العام ــة عل ــى صعي ــد األف ــراد
والجماعـــات ،كمـــا أســـهم فـــي
نش ــوء س ــلوكيات غي ــر أخالقي ــة ف ــي
سياســـات الـــدول ،وفـــي تعامالتهـــا
القائم ــة ضم ــن مس ــتويات مختلف ــة.
وف ــي س ــياق ذل ــك ل ــم تت ــردد الوثيق ــة
فـــي التحذيـــر والنكيـــر:
الجوانـــب
إننـــا ،وإ ْن ُكنَّـــا نُقـــ ِّد ُر
َ
اإليجاب َّيـــ َة التـــي ح َّق َقتْهـــا َحضا َرتُنـــا
الحدِ يثــ ُة ف ــي َمج ــالِ العِ ل ْـ ِـم والتِّقني ــةِ
َ
والصناعـــةِ وال َّرفاهِ يـــةِ ،
والطـــب
ِّ
ِّ
وبخاص ٍـــة فـــي الـــ ُّد َولِ ال ُمتق ِّدمـــةِ ،
َّ
ســـج ُل أنَّ
فإ َّنـــا  -مـــع ذلـــك  -نُ ِّ
هـــذه القَفـــزات التاريخ َّيـــ َة ال ُكبـــرى
ـــت معهـــا
َراج َع ْ
وال َمح ُمـــودةَ ت َ
الضابِطـــ ُة للتص ُّرفـــاتِ
األخـــا ُق
َّ
َراج َع ـ ِـت القِ يَـ ـ ُم ال ُّر ِ
وح َّيـ ـ ُة
الدول َّي ــةِ  ،وت َ
ُّ
ُ
ةِ
والشـــ ُعو ُر بال َمســـؤول َّي ؛ م َّمـــا أســـ َه َم
ِ
باإلحبـــاط
فـــي نَ ْشـــرِ ُشـــ ُعورٍ عـــا ٍّم
َ
وال ُع ْزلَـــةِ واليَـــ ْأ ِس ،و َد َفـــ َع الكثِيريـــ َن
ـــراط إ َّمـــا فـــي َد َّوامـــةِ
االنخ ِ
ِ
إلـــى
ِ
والالدينـــي،
التَّطـــ ُّرف اإللحـــاديِّ
ِّ

ِّينـــي
وإ َّمـــا فـــي دوامـــة التَّطـــ ُّر ِف الد ِّ
ـــب األعمـــى ،كمـــا
َّعص ِ
والتشـــ ُّددِ والت ُّ
أشـــكال
البعـــض إلـــى تَبَنِّـــي
َد َفـــ َع
َ
ٍ
َّدمِ
الذاتـــي
مـــن اإلدمـــانِ والت يـــرِ
ِّ
ماعـــي .
والج
َ
ِّ
مـــن خـــال هـــذا الفحـــوى ،وعبـــر
أكبـــر مؤسســـتين للديانـــة اإلســـامية
والمســـيحيةـ األزهـــر الشـــريف
والفاتيـــكان يُقـــر إعـــان األخـــوة
بوثيقت ــه التاريخي ــة ب ــوالدة التط ــرف
الدين ــي ،ال ــذي تتب ــرأ من ــه الش ــرائع
اإللهيـــة ،وتنبـــذ وتحـــرم مـــا نجـــم
عن ــه م ــن تعاظ ــم؛ لش ــعور التعص ــب
القومـــي والعرقـــي والمذهبـــي فـــي
العال ــم ،ال ــذي دف ــع إل ــى تكاث ــر ب ــذور
االنشـــقاق واالنحـــراف والفرقـــة،
التـــي وصلـــت حـــ ّد اقتـــراف جرائـــم
القتــل والســلب والنهــب؛ للثــروات فــي
نزعــة فرديــة وجماعيــة ،بلغــت نطــاق
ال ــدول الت ــي س ــارعت إل ــى تكدي ــس
األســـلحة القاتلـــة للحيـــاة ،وجلـــب
ذخائرهـــا المتنوعـــة التـــي أفاضـــت

ه ــذا الواق ــع ،دف ــع وثيق ــة اإلخ ــاء
اإلنســاني إلــى أن تتــرك لهــا متســعاً،
تطال ــب م ــن خالل ــه بض ــرورة إحي ــاء
تعاليـــم التربيـــة الدينيـــة؛ لتعيـــد
أثرهـــا التربـــوي الســـامي ،الف ّعـــال
ف ــي إص ــاح الخ ــراب الحاص ــل ف ــي
جوان ــب الحي ــاة ،عل ــى نح ــوٍ ش ــمولي؛
جـــراء االنحـــراف والخلـــل الـــذي
أصـــاب اإلنســـان ،حامـــل رســـالة
الســـماء والمحمولـــة إليـــه فـــي آن،
فهـــو الوســـيلة والغايـــة ،ومـــن أبنـــاء
جنس ــه اخت ــار اهلل األنبي ــاء والرس ــل،
ومـــن أبنـــاء جنســـه َمـــ ْن آمـــن و َمـــ ْن
كف ــر .وإذا كان ه ــذا اإلنس ــان معت ـ ً
ـا
فل ــن تك ــون الحي ــاة ف ــي مأم ــن م ــن
اعتاللـــه ،الـــذي ســـيمأل كل دنياهـــا
جـــوراً وفســـاداً .وبمـــا أن األديـــا َن
وب أو
للحـــ ُر ِ
لـــم تَ ُكـــ ْن أبَـــدًا بَرِ يـــدًا ُ
باعثـــ ًة ل َمشـــاعِ رِ ال َكراهِ يـــةِ والعـــداءِ
ـــب ،أو ُمثِيـــر ًة لل ُعن ِ
ْـــف
والتعص ِ
ُّ
وإراقـــةِ
مـــاءِ
ال ِّد  ،كمـــا تؤكـــد وثيقـــة
اإلخـــاء اإلنســـاني ،فإنهـــا طالبـــت
بصيغـــة الجمـــع وبشـــكل صريـــح،
عـــدم اســـتخدام هـــذه األديـــان فـــي
تأجي ـ ِـج الكراهي ــةِ وال ُعنْـ ِـف والتط ـ ُّر ِف
ـــب األعمـــى ،وال َك ِّ
ـــف
والتعص ِ
ُّ
اســـتخدام
عـــن
اســـم اهلل لتبريـــرِ
ِ
ِ
ـاب
أعم ــالِ القت ــلِ والتش ــريدِ واإلره ـ ِ
ـــش .مؤكـــدة بـــأنَّ اهلل لـــم
والبَ ْط ِ
ـاس ليُ َقتَّل ــوا أو ليَتَقاتَل ُــوا أو
يَخْ ل ُــقِ الن ـ َ
يُ َّ
عذبُــوا أو يُض َّيـ َق عليهــم فــي َحياتِهــم

ون والجِنس وال ِ
ع ْرق
اختالف ال ِّدين واللَّ ْ
واللُّغة فطرة إلهية يف الخلق
ترسخ األديان دعائم حياة أساسها
التسامح والتعاون والعيش املشرتك
و َم ِ
وجــ َّل  -ف ــي
عاش ــهم ،وأ َّن ــه َ -عــ َّز َ
ـــب
غِ نًـــى ع َّمـــن يُ َدافِ ـــ ُع عنـــه أو يُ ْرهِ ُ
َ
اآلخرِ يـــن باســـمِ ه.

قيم األديان الراسخة

الوثيق ــة م ــن خ ــال ذل ــك تمض ــي؛
لتبيــن مســعى األديــان الســماوية فــي
بنــاء حيــاة ُمثلــى ،يســود فيهــا الســام
العالم ــي بي ــن س ــائر البش ــر ،والقي ــم
الراس ــخة له ــذه األدي ــان تعل ــن ذل ــك
وتؤكــده ،ففــي الوقــت الــذي تبــدأ بــه
تحي ــة اإلس ــام بـــ "الس ــام عليك ــم"،
تق ــول الديان ــة المس ــيحية لمؤمنيه ــا:
إذا ضربـــك أخـــاك علـــى خـــدك
األيمـــن ،أدر لـــه خـــدك األيســـر.
وبذل ــك يك ــون االخت ــاف ف ــي الدِّي ــنِ
نـــس والعِ ـــ ْرقِ واللُّغـــةِ ،
واللَّـــ ْونِ
ِ
والج ِ
هـــو التعدديـــة التـــي أراد اهلل َخلَـــ َق
َ
البش ـ َر عليه ــا ،وج َعلَه ــا أص ـ ًـا ثاب ًت ــا،
تَتَفــ َّر ُع عن ــه ُح ُق ــو ُق ُحر َّي ــةِ االعتق ــادِ ،
لذلـــك قـــال فـــي محكـــم تنزيلـــه:
{ َولَـــ ْو َشـــا َء َربُّ َ
ـــك َل َمـــ َن َمـــ ْن فِ ـــي
ْالَ ْر ِض ُكلُّ ُهــ ْم َجمِ ي ًع ــا} ،وق ــال تعال ــى
َ { :ولَ ـ ْو َشــا َء َربُّـ َ
ـاس أ ُ َّم ـ ًة
ـك لَ َج َع ـ َل ال َّنـ َ
خْ
ِفِ
َو ِ
اح ـ َد ًة َو َل يَزَالُــو َن ُم تَل ي ـ َن} ،وم ــن
دالالت ه ــذا االخت ـ ِ
ـاف يت ــم التأك ــد

والتأكيـــد؛ بصـــورة جليـــة؛ علـــى
أن ــه ال إك ــراه ف ــي الدي ــن ،كم ــا يت ــم
التأكيـــد علـــى إرســـاء دعائـــم حيـــاة
تق ــوم عل ــى العي ــش المش ــترك ،ال ــذي
ينهـــض علـــى التعـــاون والتفاعـــل؛
عبـــر الحـــوار الـــذي يتســـم بثقافـــة
التس ــامح ،الت ــي يلتق ــي م ــن خالله ــا
المؤمنـــون وغيـــر المؤمنيـــن؛ ضمـــن
فض ــاء رح ــب م ــن القي ــم الروحي ــة،
واالجتماعي ــة واإلنس ــانية المش ــتركة،
التـــي تزهـــو باألخـــاق والفضائـــل
الســـامية العليـــا.
بهـــذا التوجـــه تفتـــح وثيقـــة
اإلخـــاء اإلنســـاني األفـــق ،أمـــام
تجدي ــد الخط ــاب الدين ــي ،المرتك ــز
عل ــى األركان األساس ــية المش ــتركة؛
بي ــن س ــائر الديان ــات الس ــماوية ف ــي
جوهره ــا ،الداع ــي إل ــى عب ــادة اهلل
س ــبحانه؛ دون اإلس ــاءة إل ــى خلق ــه،
وفــي مقدمتهــم اإلنســان ،الــذي جعلــه
خليفتـــه فـــي األرض ،وكرمـــه علـــى
العالميــن .وبذلــك تنــزع كل الديانــات
الســـماوية؛ بشـــرائعها اإللهيـــة
الســـمحة ،الغطـــاء عـــن أي فـــرد أو
جماعـــة أو دولـــة ،تنتهـــج اإلرهـــاب
المدجـــج بالقـــوة الغاشـــمة ،فـــي

تبني الوثيقة مسعى األديان يف بناء
حياة يسودها السالم بني البرش
احتفاء اإلمارات بعام التسامح يجعلها
هويات
قبلة اإلنسانية عىل اختالف ال ُ
الوثيقة منارة حضارية غري مسبوقة يف
التاريخ اإلنساين

تعامله ــا م ــع اآلخري ــن باس ــم أي دي ــن
منهـــا .مبينـــة علـــى نحـــوٍ ال يحتمـــل
اللبـــس والمواربـــة؛ بـــأن تعاليمهـــا
وأركانهـــا ،ال تبيـــح القتـــل والدمـــار
واالحتـــال ،وال تقبـــل االســـتيالء
علــى حقــوق الغيــر ،وتشــريده وســلب
خيرات ــه وثروات ــه ؛ تح ــت أي ــة ذريع ــة
أو مســـمى .محـــاوالً التســـتر بهـــا
بلب ــوس ب ـ ّراق م ــن ش ــريعته الس ــمحة،
التـــي ال تقـــ ّر أي شـــيء غيـــر الحـــق
والعـــدل ،اللذيـــن يزدهـــي بهمـــا
اإليم ــان الحقيق ــي؛ ف ــي دني ــا ،تبل ــغ
فيهـــا الحيـــاة صورتهـــا الحضاريـــة
والبهيـــة ال ُمثلـــى.

جذور التسامح

إذا كان العالـــم يحتفـــل باليـــوم
الدولـــي للتســـامح ،الـــذي يصـــادف
 16نوفمبـــر مـــن كل عـــام ،فـــإن
دولـــة اإلمـــارات جنـــدت طاقاتهـــا
الدبلومس ــية والثقافي ــة والمجتمعي ــة؛
لالحتفـــاء بعـــام التســـامح ،2019
مـــا جعلهـــا قبلـــة اإلنســـانية ،علـــى
اختـــاف ال ُهويـــات العقديـــة أو
الثقافي ــة ،تتفاع ــل بتناغ ــم وانس ــجام
فـــي صناعـــة المســـتقبل ،وحمايـــة
األجيـــال؛ دون تمييـــز قومـــي أو
مذهبـــي أو عرقـــي ،تســـتفيد مـــن
خبـــرات وكفـــاءات الجميـــع؛ لبنـــاء
نمـــوذج عصـــري للدولـــة الحديثـــة،
تجــاري اندفاعــات العولمــة وســيرورة
الرقمنـــة ،التـــي أخـــذت تقضـــم روح
اإلنســان ،وتفــرغ كينونتــه مــن بعدهــا
الروحـــي والوجدانـــي أو األخالقـــي.
لق ــد كان ــت دول ــة اإلم ــارات من ــذ
عق ــود وط ــن وئ ــام وس ــام ،تأس ــس
علـــى التســـامح والتعايـــش الســـعيد،
فاتســـعت بالغـــة حضورهـــا وســـعة
َق ْد َرهـــا لهـــال الحـــب والســـماحة
وكنيس ــة التس ــامح؛ ليعلن ــا معــاً؛ م ــن
ربوعه ــا الس ــامية والس ــمحة ،وثيق ــة
اإلخ ــاء اإلنس ــاني ،الت ــي تُ َعـ ـ ّد من ــارة
حضاري ــة غي ــر مس ــبوقة ف ــي التاري ــخ
اإلنســـاني.
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التآخي اإلنساني ،هدف نبيل ،ومفهوم جميل ،وينطوي
على معنى أصيل في الذاكرة والوعي ،ويُفترض أن تقبله
البشرية ،وتتقبل دواعيه بأريحية منقطعة النظير؛ ألنه
يعبر عن فطرة الخلق السوية؛ بأحسن صورها األخالقية
والدينية والفلسفية أو المعرفية عموماً.
هكذا يَفترض المنطق والعقل ،وهكذا تقتضي
النواميس الوجدانية الكونية .ولذلك ،غالباً ما تتضافر
النوايا الطيبة ،وتتآزر الطوايا الخيرة؛ كلما عصفت
المحن ،وتعاظمت الفتن ،التي تهدد مستقبل البشرية،
حيث يتنادى «أولو بقية» من العقالء والحكماء األصفياء
في كل األديان والثقافات؛ من أجل تعزيز وترسيخ مفهوم
«األخوة اإلنسانية» ،وترجمته إلى أفعال وممارسات
عملية في الوعي الكوني.
ولكن ،هل ال يزال مثل هذا الخطاب فاع ً
ال بالوعي؟
وهل تأثيره ال يزال ماث ً
ال في السلوك والممارسة الفردية
أو الجمعية؟ بمعنى أكثر وضوحاً ،هل اليزال هذا
الخطاب يندرج في إطار المنتج الفكري؛ بكل المعاني
األخالقية والدينية واإلنسانية ،التي كان عليها؟ وهل
ال يزال هذا الخطاب ،ينطوي على غواية مؤثرة على
المخيالت اإلنسانية ،أو فاعلة بالوعي الفردي أو الكوني؛
بغض النظر عن اختالف المعتقدات ،وتباين الثقافات،
وتنافس المجتمعات في االقتصاد والسياسة والرفاهية،
ومجمل منتجات الحداثة؟ بمعنى آخر ،هل ال يزال هذا

الخطاب يستثير دوافع ذاتية ،ويشكل تمثالت ذهنية،
تستدرج أو تستدعي تصورات فلسفية ونظرات إنسانية،
خفية أو معلنة؛ لآلخر القريب أو البعيد؛ بوصفها
تعبيرات مفهومية وتمظهرات أو تجليات داللية؛ للتسامح
والتعايش والقبول ،أم أنه صار مجرد تراصف كالمي
إنشائي ،مفرغ من حموالته المفهومية والداللية على كل
المستويات المعرفية ،األخالقية والدينية واإلنسانية؟
ُر َّب متسائل يسأل :هل يستطيع المتلقي أن يعقل
مثل هذا الخطاب؛ عندما يسمعه أو يتلقاه ،ويرى في
الوقت عينه ،هذا الكم الهائل من الدماء المتطايرة،
واألشالء المتناثرة في مختلف بقاع العالم؟ كيف يمكن
له أن يستوعب دالالت ومعاني هذا الخطاب؛ حتى لو
قرر أن يستوعبه ويعقله في معاقله الصحيحة؛ في ظل
هذا التوحش المنفلت من كل عِ قال؟ هذا من جهة ،ومن
جهة أخرى ،أليست فكرة هذا الخطاب قديمة ،وصارت
مكررة؟ أال تحد أو تقلل من فاعلية الفكرة في الوعي،
واقعة تكرارها على مدى أجيال من دون تعديل أو تبديل؟
هذا فض ً
ال عن حقيقة أن واقعة التكرار ،صارت تجري في
اآلونة األخيرة؛ بالتوازي مع الدماء واألشالء المتطايرة؛
بعبثية عدمية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر،
خصوصاً في الحواضر العربية واإلسالمية؟ هذا ناهيك
عن المظلمات التي تزايدت في العقود األربعة األخيرة
(مع بدايات ظاهرة العولمة)؛ بنسب قياسية على مستوى

العالم ،وخاصة لجهة الفقر وانتشار المجاعات واألوبئة،
التي تعصف بما يزيد عن تسعين بالمائة من المجتمع
البشري؛ مقابل غنى فاحش ورفاهية غير محدودة ،ينعم
بها أقل من عشرة بالمائة من سكان كوكب األرض؟
في الواقع ،إن فكرة «األخوة اإلنسانية» ليست
بجديدة ،وإنما هي قديمة ،وقديمة جداً ،وربما تكاد
تكون من عمر اإلنسان .ولكن بلورة الفكرة داللياً
ومفهوميا؛ كما وصلتنا ،جاءت مع حركة التنوير؛ بركاب
الثورة الفرنسية ،واستغرقت أكثر من قرن ونصف؛ حتى
تطورت بعد الحرب الكونية الثانية؛ من خالل ميثاق
األمم المتحدة ،وشرعة حقوق اإلنسان .ولعل أحدث
تطوير طرأ على الفكرة يعود إلى ميثاق «اليونسكو»؛
علماً أن هذه الفترة من جمود فكرة «األخوة اإلنسانية»
معرفياً ،التي تزيد عن عقدين ونيف ،ترافقت مع أكبر
وأخطر ثورة معرفية يشهدها التاريخ البشري ،فبعد
ظاهرة العولمة ،التي جرت سيروراتها بسرعات خاطفة،
لم يجر ضبط تداعياتها حتى اللحظة الراهنة ،نشهد
ظاهرة «الرقمنة»؛ باندفاعتها البرقية المخيفة ،التي
تحيل اإلنسان إلى مجرد بيانات ،وبعيداً عن معاداتها
أو التقليل من أهميتها؛ ألنها من دون شك تلعب دوراً
هائال في رفاهية اإلنسان ،وخاصة لجهة السرعة في
استحضار البيانات الصحية والجينية ،وغير ذلك من
تفاصيل المعلومات الشخصية؛ إال أنها في الوقت عينه

تلعب دوراً غير معروف خطورته ،على مستوى تفريغ
كينونة اإلنسان ،وتحويلها إلى روابط رقمية جامدة ال
حياة فيها.
أال يستدعي ذلك إعادة النظر بالمقاربات المفهومية،
التي يمكن أن تحيلنا إلى «األخوة اإلنسانية» ،المأمولة أو
المنشودة ،مثل مفهوم «التسامح»؟
ً
في مجلة «تعايش» نفتح الباب واسعا؛ للحوار حول
هذا المفهوم ،المؤسس لألخوة اإلنسانية ،فنعرض
ثقافة التسامح في سياقات التجربة اإلنسانية ،الدينية
والوضعية ،ونرصد مسارات المفهوم ،ومحطاته
المفصلية ،ونناقش مفارقاته ،أو تناقضاته ،ونبحث
تمظهراته أو تجلياته في الثقافة المعاصرة ،ونفكك
الدواعي التي حالت دون تحويله إلى نسق ثقافي
راسخ في الوعي والممارسة الكونية .ما دفع البشرية
بعيداً عن معارج الفضيلة ،وكيفية استعادتها إلى جادة
خالصها من آيديولوجيات الكراهية المقيتة ،وثقافة
العنف العدمية ،وتوحش الحروب العبثية .وننشر بعد
باب "الكتاب" ملفات تعايش في هذا اإلطار؛ باعتبارها
دعوة مفتوحة إلى جميع النخب؛ على اختالف مشاربها
العقدية والثقافية؛ للمشاركة في هذا الحوار المفتوح.

فكرة «األخوة
اإلنسانية» ليست
بجديدة ،وإمنا هي
قدمية ،وقدمية
جدا ً ،ورمبا تكاد تكون
من عمر اإلنسان

املحرر
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دروب التسامح
التسامح يف اإلسالم له أسس منهجية
عليها ينبني ومن خاللها يتجذّر
تقديم كرامة اإلنسان عىل كرامة اإلميان
يف اإلسالم يشكل أسس التسامح

التسامح في اإلسالم يشكل نسق ًا ثقافي ًا متكام ًال ،له قيمه
ومظاهره ومجاالته ،كما له أسس منهجية عليها ينبني ومن خاللها
يتجذّ ر في الفكر والمعرفة اإلنسانية ،التي تكتسب راهنيتها؛ بل
فاعليتها المشروعة في الوعي المعاصر .والدالئل على ذلك كثيرة في
الكتاب والسنة وعموم الموروث اإلسالمي ،وبخاصة «صحيفة المدينة
المنورة» .ذلك ألن الكرامة اإلنسانية سابقة في التصور والوجود على
الكرامة اإليمانية في اإلسالم .وهذا التصور هو أقوى أسس التسامح
وأكثرها رسوخاً؛ بكل المعايير األخالقية والدينية والفلسفية ،أو
الحقوقية والقانونية.

التسامح وأسسه المنهجية في اإلسالم

معايل الشيخ عبد الله بن بيه

أهم مالمح حقوق اإلنسان املؤسسة
للتسامح يف صحيفة املدينة االعرتاف
بالتعددية وحامية حق الجميع يف مامرسة
دينهم

بادئ ذي بدء ،دعوني أتقدم
مج ّددا بالتهنئة والمباركة إلى القيادة
الرشيدة؛ بمناسبة اختيار موضوع
التسامح عنوانا لهذا العام ،وهو
اختيار حكيم ،يأتي انسجاما مع رؤية
دولتنا ،القائمة على قيم السماحة
والتسامح التي جسدها مؤسس هذه
البالد( ،المغفور له بإذن اهلل) الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان.
لقد كان عا ُم زايد الخير ،مناسب ًة
متجددة للتنويه بقيم السماحة ،قيم
الجود والبذل والعمل اإلنساني ،قبل
أن يُصبح العام الجاري ،مناسبة أخرى
للتنويه بقيم التسامح ،وقبول اآلخر
والتعايش السعيد واألخوة اإلنسانية.
والتسام ُح والسماحة ِصنوان في
الشخصية اإلماراتية ،سجيتان غير
متكلفتين ،وطبعان غير مبت َدعيْن.
وأ ّول ما أفتتح به القول في
التسامح أن أذ ّكر بجذوره اللغوية
وسياقاته الحضارية المختلفة:

وقد ُوصفت الشريعة بأنها حنيفية
سمحة ،كما قال عليه الصالة
والسالم "بعثت بالحنيفية السمحة"،
الميسرة ،حنيفية في
أي السهلة
ّ
التوحيد ،سمحة في العمل ،مما يدل
على رفع اإلصر والحرج فيها ،والبعد
عن التش ُّدد.
وقد يُ َع ّبر عن التسامح في
القرآن الكريم بأربعة مصطلحات:
العفو والصفح والغفران واإلحسان.
فالتسامح معنى فوق العدل ،الذي
هو إعطاء كل ذي حق حقه ،أما
التسامح؛ بمعنى بذل الخير من دون
مقابل ،فهو من قبيل اإلحسان الذي
يمثل قمة البر وذروة سنام الفضائل.
إن التسامح هو التسامي عن
السفاسف ،إنه عفة اللسان عن
األعراض ،وسكون اليد عن األذى.
إنه التجاوز عن الزالت والتجافي عن
الهفوات .وهو "ادفع بالتي هي أحسن
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه
ولي حميم" .والتسامح أيضاً ،هو أن
تعطي من منعك وتصل من قطعك.

إن التسامح في اللغة العربية
هو مصطلح أصيل؛ وإ ْن كان
استعماله المعاصر ،يمثل ترجمة
مو ّفقة لمصطلح أوروبي مستحدث،
فالتسامح في العربية هو الجود
والكرم والسخاء ،ومن معانيه أيضا
المساهلة والسعة.

التسامح في السياق الغربي:

التسامح في اللغة والنصوص
اإلسالمية

أما لدى الغربيين فيقابل كلمة
التسامح في اللغتين اإلنجليزية
والفرنسية ( ،)Toléranceالتي
تعني احترام حرية اآلخر ،وطريقة
تفكيره وتصرفاته وآرائه السياسية
والدينية.
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إعالن مراكش
يكشف عن املبادئ
الكلية للخطاب
اإلنساين يف
اإلسالم

الكرامة اإلنسانية
َ
أول مشرتك إنساين
فالبرش جميعا
ك ّرمهم الله بنفخة
من روحه

الحلول
التوفيقية بالحوار
تعزز ثقافة التسامح
وقبول اآلخر يف
النفوس

اعرتاف اإلسالم
بالتعددية الدينية
هو احرتام وحامية
رشعية وقانونية
الحوار مفتاح
لحل مشاكل العامل
وبه يتحقَّق التعارف
والتعريف

اإلمارات تقدم
املقاربات القوية
واملبادرات الحيوية
لتعزيز وترسيخ
التسامح
وقد ظهر هذا المصطلح في أوربا
مع نهايات القرون الوسيطة وبداية
األزمنة الحديثة ،في مرحلة تميزت
بالصراع بين البروتستانت والكنيسة
الكاثوليكية؛ حيث ظهرت أصوات
كثيرة تطالب بالتسامح المتبادل،
واالعتراف بحق المخالفين في
حرية التعبير عن قناعاتهم المغايرة،
وممارستهم لشعائرهم الدينية.
ويعتبر كارل بوبر أنه ما من أحد
يضاهي فولتير في روعة التعبير عن
التسامح؛ حين ربط بين التسامح
وبين الوعي بالضعف المالزم لكينونة
اإلنسان ،الذي يعرفه كل واحد من
نفسه ،فيجعله قادرا على تفهم خطأ
اآلخر وضعفه.
ورغم هذا التصور اإليجابي ،لم
أنفسهم يعتبرون
يكن دعاة التسامح
ُ
الحق في التسامح حقا مطلقا ،وإنما
ربطوه  -على غرار ما فعل جون لوك
ِ
بمقصد السلم؛ من خالل
وفولتير-
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مفهوم النظام العام للمجتمع ،فإن
حدود التسامح تقف حيث يصبح
الفعل أو الفكر يُ ْقلِق راحة المجتمع،
ويهدد ِسل َمه األهلي.
وهكذا نشأ مفهوم التسامح
بوصفه مفهوما وظيفيا ،يقصد
تحييد التأثير السلبي لالختالف في
ِلي أيضا
المعتقد ،واالختالف ِ
الجب ِّ
في اآلراء والرؤى .ولذلك يرى بعض
الفالسفة أن مفهوم التسامح في
بعده اإلجرائي ،ال يمكن أن يقصر
على عناصره األخالق ِّية؛ بل لن يؤتي
أُكله مكتمال إال حينما ينظر إليه
بوصفه مفهوما سياسيا قانونيا.
ولعل هذا هو ما تَــغَــ َّيـاهُ إعالن
المبادئ حول التسامح الصادر
عن اليونسكو في  16تشرين
الثاني  /نوفمبر 1995م حيث
ربط بين التسامح وحقوق اإلنسان
والديمقراطية والسلم ،وارتقى
بالتسامح إلى صورة قانونية تتطلب

الحماية من قبل الدول والمجمتع
الدولي بأسره.
وال يفوتني هنا وفي سياق المفهوم
القانوني للتسامح ،أن أشيد بالرؤية
الرشيدة لقيادتنا في ترسيخ ثقافة
السلم والتعايش ،وبنائها على
أسس متينة من الحقوق والواجبات
المتبادلة ،وهي رؤية تتسم بالواقعية
في مراعاة خصوصية السياق
المحلي ،وفي وضوح الهدف ،وذلك
من خالل َسنِّ القانون االتحادي
رقم  2لسنة  2015لمكافحة التمييز
وخطاب الكراهية وازدراء األديان،
الذي يعمل على تحصين المجتمع
وحمايته من خطابات الكراهية
والتحريض على العنف ،وأنشات لهذا
الغرض أيضا وزارة التسامح.

األسس املنهجية
للتسامح يف اإلسالم:

إن التسامح في اإلسالم يشكل

ثقافة متكاملة ،لها قيمها ومظاهرها
ومجاالتها ،كما له أسس منهجية
عليها ينبني ومن خاللها يتج ّذر،
وسنستعرض بعضها:

الرؤية اإلسالمية لآلخر ،وموقف
اإلسالم من االختالف والتعددية،
ومكانة الحوار في اإلسالم.
أوالً :الرؤية اإلسالمية لآلخر:

إن اإلسالم يعتبر البشر جميعا
إخو ًة ،فيسد الباب أمام الحروب
الكثيرة التي عرفها التاريخ اإلنساني؛
بسبب االختالف العرقي .فاآلخر في
رؤية اإلسالم ليس عدوا وال خصما،
علي
بل هو على حد عبارة اإلمام ّ
رضي اهلل عنه« :أخ لك في الدين،
أو نظير لك في َ
الخلْقِ » ،أو كما تقول
العرب« :األ ُخ بزيادة راء الرحمة
والرأفة والرفق» .إنه األخ الذي
يشترك معك في المعتقد أو يجتمع
معك في اإلنسانية.

بس ُم ٍّو في تقديم
ويتجلى هذا ُ
اإلسالم الكرامة اإلنسانية؛ بوصفها
أو َل مشترك إنساني؛ ألن البشر
جميعا على اختالف أجناسهم
وألوانهم ولغاتهم ومعتقداتهم؛ ك ّرمهم
اهلل عز وجل؛ بنفخة من روحه
في أبيهم آدم عليه السالم .يقول
اهلل تعالى﴿ :ولقد كرمنا بني آدم
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم
من الطيبات وفضلناهم على كثير
ممن خلقنا تفضيال﴾ ،ولهذا فإن
الكرامة اإلنسانية سابقة في التص ّور
والوجود على الكرامة اإليمانية.
وهذا التصور اإليجابي للعالقة بين
الذات واآلخر أساس متين للتسامح.

ثانياً :اإلسالم واالختالف
والتعددية

إ ّن التعدد هو سنة كونية ،وكذلك
هو فطرة بشرية ،فالناس من
فطرتهم أن تخلتف رؤاهم وتصوراتهم

ومعتقداتهم ومصالحهم .ولم يكن
اإلسالم في يوم من األيام إال معترفا
بهذا المبدأ ومعلنا بضرورة احترامه.
واعتراف اإلسالم بالتعددية
الدينية ليس مجرد اعتراف؛ بل
هو احترام وحماية﴿ :و َل ْو َل َدفْ ُع
َّاس َب ْع َض ُهم ِب َب ْع ٍض ل َُّهدِّ َم ْت
َّ ِ
الل الن َ
اج ُد ُيذْ ك َُر
َص َو ِام ُع َو ِب َي ٌع َو َص َل َو ٌات َو َم َس ِ
الل ك َِثيراً﴾.
اس ُم َّ ِ
ِفي َها ْ
فقد جعل اهلل عز وج ّل ال ِبيَ َع
والكنائس محمية ،ال يمكن أن تمتد
إليها يد االعتداء ،والتاريخ يثبت
أنه ال النبي  وال خلفاؤه ،هدموا
كنيسة وال بَيْع ًة وال بيت نار ،وتلك
هي الديانات التي كانت موجودة في
المجال الحضاري لإلسالم يومئذ.
وقد علم اإلسالم المؤمنين أن
اإليمان المطلق بالدين ،ال يعني
عدم قبول االختالف ،فالمسلم يؤمن
بدينه ويتقبل االختالف والتنوع ،وال
يمكن أن يكون هذا االختالف مبررا

للتدابر والتقاطع.
ولقد مثلت صحيفة المدينة
المنورة إطارا ناظما؛ لترسيخ ثقافة
التسامح من خالل التأسيس للتعددية
االختيارية ،وبناء عقد اجتماعي على
أساسها ،يقدم مصالح التضامن
والتعاون في شكل حقوق وواجبات.
فكانت هذه الصحيفة بحق؛ وثيق ًة
مؤسسة للمفهوم القانوني للمواطنة
المحققة والضامنة للتسامح.
ومن أهم مالمح حقوق اإلنسان
المؤسسة للتسامح في الصحيفة
االعتراف للجميع بحقهم في ممارسة
دينهم ،فس ّد اإلسالم بذلك الباب أمام
الحروب الدينية ،التي كاد التاريخ
البشري أن يكون مجرد سجل لها.

ثالث ًا :تعزيز ثقافة الحوار

إن الحوار واجب ديني ،وضرورة
إنسانية ،وليس أمرا موسميا؛
ولذا أمر به الباري عز وجل فقال،

﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾،
وبالحوار يتح َقّق التعارف والتعريف،
وهو مفتاح لحل مشاكل العالم؛ حيث
يقدم كما يقول أفالطون البدائل
عن العنف؛ ألنه بالحوار يُبحث عن
المشترك ،وعن الحل الوسط الذي
يضمن مصالح الطرفين ،وعن تأجيل
الحسم العنيف ،وعن المالئمات
والمواءمات ،التي هي من طبيعة
الوجود ،ولهذا أقرها اإلسالم،
وأتاح الحلول التوفيقية التي تراعي
السياقات ،وفق موازين المصالح
والمفاسد المعتبرة.
إن اعتماد وسيلة الحوار لحل
المشكالت القائمة ،يوصل إلى
إدراك أن الكثير منها وهمي ،ال
تنبني عليه مصالح حقيقية ،وبهذه
الحلول التوفيقية التي يثمرها الحوار،
تَفقد كثير من القطائع والمفاصالت
واألسئلة الح ّدية مغزاها ،وتتعزز ثقافة
التسامح وقبول اآلخر في النفوس.
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جـــهــود
منـتـــدى
تعـــزيـــز
السلم في
نشـــــــــر
التســامـح

بلد زايد ومعدنُ المجد،
إن دولة اإلمارات العربية المتحدةُ ،
الص ُعد،
تقدم المقاربات الحية والمبادرات القوية؛ على مختلف ُّ
وفي المحافل الدولية واإلقليمية؛ بجسارة وكفاءة .ولعل آخر
هذه المبادرات (ولن تكون األخيرة بإذن اهلل) استقبال البابا
فرانسيس ،بابا الكنيسة الكاثوليكية ،وهي زيارة تندرج في
اإلطار الحضاري للرؤية اإلماراتية ،المرتكزة على مبادئ تعزيز
السلم في العالم ،وغرس ثقافة التسامح ،وترسيخ معاني األخوة
اإلنسانية في العالم.
إننا في «مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي» نعمل داخل هذا
اإلطار ،ووفق هذه الرؤية ،فصار من أهدافنا ضبط الفتوى؛
لما لها من دور أساسي في ترشيد التدين ،وبث الوعي الديني
الصحيح ،وترسيخ التسامح في النفوس ،وذلك من خالل
إنشاء جيل من المفتين الراسخين في دينهم وثوابته ،الواعين
بعصرهم ومتغيراته.
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ونحن بصدد تنظيم دورات تدريبية للمفتين واألئمة في
الدولة وخارجها على ثقافة التسامح ،ووسائل تجسيدها في
فتاويهم وخطابهم التوجيهي.
إنها عين الرؤية ،التي تندرج جهودنا ضمنها ،في منتدى تعزيز
السلم ،حيث لم نزل نعمل؛ منذ حظينا بكريم الرعاية وجميل
العناية من قيادتنا الرشيدة ،على تقديم الرواية الصحيحة
لإلسالم والرؤية السليمة للسلم ،من خالل معالجة ثقافية
شاملة ،وتجديد فكري كامل ،مرتكز على محورية قيم السلم
والتسامح.
وكما م ّر معنا آنفا ليس السلم والتسامح إال وجهين لمفهوم
واحد ،فال سالم ْإن لم تتجذر قيم التسامح في النفوس ،كما ال
تسامح عندما يستعاض عن السالم باالحتراب واالقتتال .فكل
واحد منهما الزم عن اآلخر.
ننطلق في المنتدى من اإليمان؛ بأن التأويل المقارب،

التأويل املقارب للعلامء
الراسخني يعيد للدين طاقته
اإليجابية

الذي يجيده العلماء الراسخون ،هو السبيل الصحيح ،واإلطار
ليغد َو بلسم ًا لجراح
األمثل ،الذي يعيد للدين طاقته اإليجابية؛ ُ
وح ّبا
اإلنسانية ،ودواء لمآسيها ،وسكينة تنزل على القلوبُ ،
َي ْسكُ ن في النُّ فوس.
ولم نزل منذ محطاتنا التأسيسية األولى ،نعمل على صناعة
موحدة ،وتحالف بين مح ّبي الخير في إطار الدوائر
جبهة
ّ
المختلفة :دائرة البيت اإلسالمي الخاص ،ودائرة الديانات
اإلبراهيمية ،ودائرة األفق اإلنساني األرحب؛ بشكل عام.
وفي هذا الصدد ،جاء «إعالن مراكش التاريخي» في يناير
2016؛ ليضع األسس المعرفية لهذا المسعى؛ من خالل الكشف
عن المبادئ الكلية للخطاب اإلنساني في اإلسالم.
وتأسيسا على هذا اإلعالن ،قامت قيادات دينية أمريكية تمثل
مالمح
العائلة اإلبراهيمية الكبرى في الواليات المتحدة ،بوضع
ِ
مبادرة تتصف بالديمومة للتعاون اإليجابي بين أتباع الديانات
ٍ
الكبرى ،من أجل التّخفيف من النبرة العدمية ،وإبعاد شبح
الكراهية والعنصرية ،وتعزيز روح التسامح والتعارف.
وتتويج ًا لهذا المسار واستكما ًال لحلقاته ،عقد منتدى تعزيز
السلم في العاصمة األمريكية واشنطن في مطلع فبراير ،2018
مؤتمرا دوليا بعنوان «حلف الفضول من أجل الصالح العام» ،وقد

مثّل هذا اللقاء التاريخي محطة بارزة في مسيرة العمل الديني
المشترك؛ من حيث شكله وأبعاده؛ ألنها المرة األولى التي يلتئم
فيها شمل العائلة اإلبراهيمية؛ بكل فروعها ،على أسس جديدة،
ديني ،يتجاوز منطق الجدل الديني والتبشير
حوار
من أجل
ٍ
ّ
بالحقيقة الخاصة لكلّ دين ،إلى منطق التعارف والتعاون
انطالقا من القيم والفضائل المشتركة.
وتأسيس ًا على اآلمال التي نشأت لدى الكثيرين في مؤتمر
واشنطن ،خصصنا الملتقى السنوي الخامس للمنتدى ،الذي
عقد في أبوظبي ديسمبر  2018من أجل الدعوة لحلف فضول
جديد بين األديان ،يقوم على مبدإ التعارف وآلية الحوار ،وهو
يضم أديان العائلة اإلبراهيمية؛ باعتبارها تتشارك في
حلف
ُّ
الرواية األصيلة للقيم والفضيلة وأصول األخالق ،التي تؤسس
للسالم والتعايش بين مختلف الشعوب ،ومن ثم فهي تؤمن
بقيم المحبة والرحمة واإلحسان على اإلنسان ،وهي قيم ترتقي
بالتسامح إلى مرتبة اإلخاء ،وبالمساواة في المواطنة إلى مرتبة
التكافل والتكامل؛ لتكون تضامنا بين المواطنين .وإننا نعتزم
بإذن اهلل تخصيص الملتقى السادس حول دور األديان في تعزيز
قيم وثقافة التسامح في العالم.

حلف الفضول الجديد يجمع العائلة اإلبراهيمية
لتشاركها يف الرواية األصيلة للقيم
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التسامح محاولة لعقلنة ظاهرة االختالف
وتوفري رشوط التعايش السلمي
التعدد سنة كونية ونامويس إلهي
رسى يف األكوان والرؤى والرشائع

ال ريب أن التسامح هو موقف روحي ،ينبع أو ًال من الفطرة اإلنسانية؛
قبل األديان ،وقبل جميع الفلسفات الوضعية؛ باعتباره فع ًال نبي ًال،
رقيق ًا ،شفيف ًا ،يختزل المؤانسة واأللفة والمحبة ،وهو ما تنزع إليه
النفس في سعيها الدائم؛ للتواصل واالجتماع اإلنساني؛ ألن اإلنسان
كائن اجتماعي بطبعه .ولكن في الوقت عينه ،هو موقف عقالني،
يمارسه اإلنسان بإرادة حرة ،أو إرادة طوعية؛ في محاولة دؤوبة لعقلنة
ظاهرة االختالف ،وتوفير شروط التعايش السلمي ،الذي ُيعد اعتراف ًا
متباد ًال بين الذوات المتحاورة.
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إذا كان التعدد سنة كونية وفطرة
بشرية؛ بل هو ناموس إلهي ،سرى في
األكوان والرؤى والشرائع ،كما يقول
معالي الشيخ عبداهلل بن بيه ،فمن
المنطق والمعقول أن يكون التسامح،
القائم على المحبة الخالصة،
أي المحبة الخالية من األغراض
الدنيوية ،واحترام االختالف الندي
المتكافئ؛ بمثابة مفتاح لحل جميع
مشكالت الحضارة المعاصرة ،ليس
باعتبار التسامح قيمة جمالية تتناغم
مع آيات الجمال في الوجود فقط،
وإنما ألنه أيضاً؛ يختزل مفهوم
"التآخي اإلنساني"؛ كونه أساس
تكوين ال ُم َر ّكب اإلنساني ،أو بمعنى
أدق وأكثر وضوحاً؛ ألن التسامح
هو جوهر فطرة َ
الخلق السوية؛
بكل المعاني والدالالت ،األخالقية
والدينية .ولذلك ،لم يكن التسامح
في يوم من األيام؛ سمة خاصة بشعب
من الشعوب ،أو أمة من أمم األرض،
وإنما على الدوام كان عابراً لألديان
والثقافات واألزمنة.
ولكن ،كيف استحال التسامح،
الذي يُفترض أنه المعيار األول ألنسنة
اإلنسان ،أو الناظم لِما يجب أن يكون
عليه الكائن اإلنساني؛ بموجب قوله
تعالى" ،لقد خلقنا اإلنسان في أحسن

تقويم" ،أي أعدل خلق وأحسن صورة
أو أحسن ما يكون ،وأعدل ما يكون،
وأقوم ما يكون ..كيف استحال ما كان
على صورة اهلل؛ من الجمال َ
والخلق
والحسن ،إلى أعنف وأقسى؛ بل أقبح
َ
وأبشع ما يكون؟ كيف استحال ما
كانت فطرته الرحمة واألخوة في
فلسفة الخلق؛ إلى كتلة من العتمة
والكراهية واألحقاد ،واإلصرار
على الهمجية والبربرية ،والفتك
بوحشية تَ ِب ُّز فطرة الضواري والذئاب
والضباع؛ بل تتفوق على شراهة
الغيالن األسطورية في القتل والولوغ
بالدم اآلدمي؟
في األزمنة القديمة؛ كان اإلنسان
يتوحش؛ بمقدار ما يتهدده من
الخطر؛ سواء خطر الموت جوعاً،
أو خطر الفناء بالقوة الزائدة لدى
اآلخرين ،أو لدى الكائنات األخرى.
وهو أمر مبرر أو مفهوم؛ بمقتضيات
غريزة البقاء في عالم تسوده شريعة
الغاب ،حسبما كانت عليه األمور
في بدايات السيرة البشرية .أما في
األزمنة الحديثة ،فنجد أن اإلنسان
راح يتوحش بمقدار ما يتمدن،
وبمقدار ما يتمكن ،أو بمقدار فرصته
بالنجاة من العقاب والحساب.
في كل الظروف واألحوال ،ال

يمكن التغافل ع َّما يمكن أن نسميها
«سلطة الضمير» ،أو فلسفة الضمير،
التي رافقت مسيرة اإلنسان منذ
فجر الوعي ،أو على األقل ،كما
كان معروفاً عند حكماء الفراعنة؛
قبل ستة آالف عام ،أو كما قدمته
«شريعة حمورابي» البابلية ،أقدم
مدونة أخالقية وإنسانية ،وربما
ال يختلف األمر كثيراً؛ لدى حكماء
الحضارات اإلنسانية األخرى .ومع
ذلك نجد أن «سلطة الضمير» لم
تكن كافية .لذلك لعبت األديان دور
الرادع األول؛ بسلطة القيم من جهة،
وسلطة السماء من جهة أخرى ،أي
قانون العقاب والثواب اآلخروي.
ولكنها أيضاً لم تكن كافية للجم نزعة
التوحش لدى اإلنسان ،كما يشهد
بذلك التاريخ اإلنساني ،وبخاصة ما
أدركناه موثقاً من مدونات العصور
الوسطى ،حيث عاشت أوروبا نحو
أحد عشر قرناً من حروب اإلبادة؛
باسم الكنيسة ،قتلت على أقل
التقديرات نصف عدد سكان القارة
العجوز .ما جعل اإلطاحة بسلطة
الدين والكهنوت أمراً بديهياً ال مفر
منه؛ ِلتَحل محلها سلطة القانون
الوضعي في الدولة الحديثة ،مع
بدايات الثورة الفرنسية.

ولكن ،هل نجحت الدولة الحديثة
في كبح جماح اإلنسان ،ولجم نزوعه
إلى لعبة الدم والتوحش والفتك
بأخيه اإلنسان؟
التاريخ ينفي ذلك مرة أخرى .ولكن
هذه المرة ينفيها؛ بمفارقة محيرة
ومقلقة في الوقت عينه ،فهي محيرة؛
ألنها تؤكد "حقيقة مطلسمة"؛ إ ْن
صح التعبير ،فهي واقعية وحقيقية
لدرجة تبدو فيها وكأنها عبثية ،وهي
مقلقة؛ ألنها حقيقة مرة؛ بل حقيقة
موجعة؛ كونها تكشف بوضوح عن
معادلة طردية ساطعة ،تتزايد فيها
وتائر التوحش والهمجية؛ بالتوازي
مع تزايد وتائر المدنية والحداثة.
ولذلك شهدنا في التاريخ الحديث
وحشيات مهولة ،جرت وقائعها
الدموية الرهيبة في النصف األول
من القرن العشرين ،الذي اتسم
بأرقى وجوه التمدن .وحدث ذلك
خالل حربين كونيتين طاحنتين،
حصدتا نحو مائة مليون نسمة.
ووصل التوحش ذروته اإلجرامية
والهمجية بإلقاء القنبلتين الذريتين
على هيروشيما وناكازاكي في الحرب
الثانية ،اللتين أبادتا؛ بأبشع صور
القتل وأكثرها دموية؛ نحو ربع مليون
ياباني .ما جعل حصاد الحرب الثانية

يقارب خمسة وستين مليون إنسان،
أي ثالثة أضعاف الحرب األولى.
ومن مهازل العقل البشري ،أن
القنبلتين الكفوءتين في حصاد آالف
البشر؛ برمشة عين! اعتبرتا "ضرورة"
لحسم الحرب ،أي أن الهدف من وراء
اإلبادة الوحشية منقطعة النظير،
إنما هو هدف "إنساني نبيل".
وتتمادى مهزلة العقل إلى ما بعد
حدود العبث؛ حينما تَكرس الحقاً
في األدبيات السياسية ،تعريف هذه
األسلحة؛ بعد تطوير قدراتها على
اإلبادة الجماعية اللحظوية ،حيث
أصبحت نووية ،بأنها "أسلحة ردع"،
أي أسلحة لضمان السلم العالمي،
ومنع وقوع حروب إبادة جديدة!!
يا للعجب العجاب ،ومع العجب
تفاهة االستغراب؛ لقد أنفقت الدول
الغنية على إنتاج هذه النوعية من
أسلحة الفتك والدمار الشامل،
وما زالت حتى اليوم تنفق على
تطويرها وصيانتها؛ من الثروات
ما يكفي لراحة وسعادة البشرية
أجياالً وأجياالً .ويزيد األمر عجباً
واستغراباً من سطوة "الوعي الزائف"
على العقل ،أن مصطلح "أسلحة
ترسخ ،وبات وعياً براغماتياً،
الردع" ّ
واكتسب شرعية ما (نسبية) ،منحت

القيم األخالقية
عصية عىل التاليش
ألنها أصل الفطرة
اإلنسانية
اإلنسان املعارص
راح يتوحش مبقدار
ما يتمدن ومقدار ما
يتمكن
تتزايد وتائر
الهمجية بالتوازي
مع ارتفاع موجات
الحداثة
من مهازل
الوعي الزائف
أن أسلحة الدمار
الشامل باتت لحفظ
السالم
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في

روح

اإلنسان

المضيئة
المعاصر؟
 هل وصلت ثورة التقنية وانفجاراتهاالعلمية والمعرفية المتالحقة؛
باإلنسان إلى مرحلة من التوحش
ال رجعة فيها؟
ً
 هل بات اإلنسان عصيا علىاألنسنة ،وصار منيعاً على العقلنة،
فأضحى أسيراً للعبث والجنون؟
 -حينذاك ..ماذا بقي من اإلنسان؟

إحياء «الضمري الكوين»

هل انتهت
سريورات الحداثة
إىل تشييء اإلنسان
وتحويله إىل كينونة
وهمية مفرغة من
القيم؟
القيم الجوهرية
لدى األديان
والثقافات تساعد
اإلنسان عىل حيازة
جنته األرضية
الثقافات
اإلنسانية مبختلف
هوياتها تشكل
روافد قيمية معتربة
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غطاء أخالقياً ألسلحة الدمار
الشامل .وحصل كل ذلك؛ بعد قيام
"منظمة األمم المتحدة" ،التي جرى
تأسيسها؛ باعتبارها حكومة دولية،
ترعى األمن وتحفظ السلم العالمي.
وكذلك بعد إطالق "شرعة حقوق
اإلنسان" وملحقاتها الفرعية؛ رغم
أن األمم المتحدة وشرعة حقوق
اإلنسان جاءتا؛ كرد فعل منطقي
للعقل الذكي على الوحشية المتمادية
في الحرب الكونية الثانية!!!
ولكن ،إذا كانت "أسلحة الردع
النووية" حالت حتى اآلن؛ دون وقوع
حروب كونية شاملة بين األقوياء
(جرت العادة أن يكون وقودها
الضعفاء) ،فهل حالت تلك األسلحة،
ومعها األمم المتحدة ومنظمة حقوق
اإلنسان؛ دون وقوع "حروب فرعية"،
مورست خاللها غرائز بهيمية،
عدوانية ،ال تقل وحشية وفتكاً
وإبادة للجنس البشري ،عن الحربين
الكونيتين؟
هذه المرة ،الواقع ينفي ذلك ،فما
شهدناه منذ عقدين ونيف ،وما نشهده

اليوم؛ بالصوت والصورة ،من أشالء
ودماء تتطاير ،في الحواضر البشرية
عموماً؛ بدءاً من حروب البلقان في
التسعينيات الماضية ،وصوالً إلى
الهمجيات المتمادية بوحشيتها،
الجارية حتى اللحظة الراهنة في
الديار العربية واإلسالمية ،كل ذلك
يكذب هذه المزاعم جملة وتفصي ً
ال،
ال بل يؤكد الحاجة مرة أخرى ،ليس
إلى إعادة طرح السؤال اآلنف ذكره
فقط :كيف استحال التسامح ،الذي
هو أصل فطرة الخلق السوية؛ إلى
عبثيات عدمية ،وهمجيات وحشية،
منفلتة من أي ُعقال أخالقي أو ديني
أو قانوني ،وإنما يؤكد الحاجة أيضاً
إلى طرح جملة من "أسئلة األنسنة"
الملحة على الوعي ،بل األسئلة
الجارحة للوعي ،أو بمعنى أدق
األسئلة الكاشفة للوعي الزائف ،التي
يمكن لها أن تهز الضمير البشري،
وتجلو الصدأ عن الوجدان اإلنساني
الميت ..أسئلة أنسنة اإلنسان،
التي يمكن لها أن تجوهر النواميس
الكونية ،وتعيدها إلى سيرتها

األخالقية األولى ،التي اجتهد
العقل الذكي؛ بنحتها ،طيلة مسيرة
البشرية ،مثل:
 هل التوحش هو ضريبة الحداثة،التي وصلت راهناً إلى ذروة
السعادة والرفاهية ،التي كافح
اإلنسان إلنتاجها طيلة مسيرته
المتخمة بالشقاء؟
 هل حقاً ،انتهت سيرورات الحداثةإلى انتصار فلسفة "تشييء
اإلنسان" ،وتحويله إلى كينونة
وهمية مفرغة من القيم ،أو
سلعة مادية يمكن استبدالها أو
االستغناء عنها بسهولة؟
 هل ماتت روح اإلنسان؛ بعد أناستوطنها شيطان الحداثة؛
بسطوة مغرياتها ،واالنقياد األعمى
لغرائز االستهالك البهيمية ،ولوثة
"األنا المتضخمة" ،التي تؤسس
لنزعات الطغيان المنفلتة من كل
ُعقال؟
 هل اكتسحت نزعة الشر أصولالخير واجتاحت فروعه ،فطغت
نزعات العتمة على النزعات

يجادل معالي الشيخ عبداهلل بن
بيه ،ويحاجج العالمين؛ بأن العودة
إلى "النواميس الكونية" ،أو القيم
المشتركة ،وإحياء "فلسفة الضمير"
الكوني ،هي الطريق الوحيدة؛ لعالج
كل أمراض اإلنسان المعاصر ،ومنها
جنوحه الدائم للحروب ،ونزوعه
الغالب للتوحش والعدمية؛ جراء
سيرورات الحضارة المعاصرة،
ليس ذلك فحسب ،بل يعتبر الشيخ
المجدد أن القيم الجوهرية في
"صيدليات األديان والثقافات" ،وفي
مقدمتها ،قيمة التسامح ،تساعد
اإلنسان على حيازة جنته األرضية،
المطرزة بالسعادة والمحبة ،القائمة
على مفاهيم "األخوة اإلنسانية"
الراقية ،باعتبارها تكليفاً إلهياً؛ كون
اإلنسان خليفة اهلل في األرض .وهي
مقدمة بديهية إيمانية؛ بل مقدمة
منطقية وعقالنية؛ على طريق جنته
األخرى .وهو ما ترجمه الشيخ ابن
بيه برؤية فكرية متكاملة ،منطقياً
وعقالنياً وشرعياً ،عبر عنها على
مدى عقدين ونيف من الجهد
الدؤوب في التصحيح والتأصيل؛
ألنسنة الخطاب اإلسالمي المعاصر.
وتبلورت بشكل واضح ال يقبل اللبس؛
من خالل ثالث مقدمات ،مع
تأسيس "منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة" ،أي من خالل
الكلمة التأطيرية ،التي أطرت أعمال
الملتقى األول ،الذي عقد بأبوظبي
في مارس :2014

األولى :تَ َمثُل الشعور بالمأزق ،أي
القناعة بأ ّن اإلنسانية وصلت إلى
تقدم تكنولوجي غير مسبوق ،أوصل
البشرية إلى قدرة على التدمير
الذاتي .ما أشاع حالة من الفزع
والقلق ،وعدم اليقين ،وعدم الثقة.
الثانية :البحث عن أولي بقية
من العقالء والحكماء في مختلف
الديانات ،ومن مختلف المذاهب
والمشارب الثقافية؛ من أجل القيام
بوظيفة ترشيد البشرية في هذه
اللحظة الحاسمة.
الثالثة :تتمحور حول ضرورة تعزيز
السلم وترسيخ ثقافة التسامح؛ من
خالل إعادة إحياء النواميس الكونية،
وتفعيل القيم اإلنسانية المشتركة.
أما كيف يمكن العودة إلى
النواميس الكونية وإحياء سلطة
الضمير الميت ،وتفعيل القيم
اإلنسانية المشتركة؟
في الواقع ،تتموضع اإلجابة
الوافية في فكر الشيخ عبداهلل
بن بيه ،وتتجلى بمشروع ثقافي
شامل ومتكامل على كل المستويات

المعرفية واألخالقية والدينية .ما
يجعلها ممكنة على ثالثة مستويات:
األول :ال خيار أمامنا سوى
الحوار الن ّدي المتكافئ ،فهو واجب
ديني وضرورة إنسانية .فالحوار هو
من أصل الدين ،ومن مقتضيات
العالقات البشرية.
الثانيُ :حس ُن إدارة االختالف
واالرتقاء بقيم الحوار إلى مستوى
تأطيره فكريا وفلسفياً في برامج
ومنهجيات علمية ،تضع أسساً
عقالنية؛ لتفعيل "قيمة التسامح"،
وخاصة لجهة االنتقال بها من
اإلطار المفهومي المجرد إلى الواقع
العملي؛ سواء على مستوى التفكير
والممارسة الذهنية ،أو على مستوى
السلوك الجمعي العام؛ باعتبار
أن "قيمة التسامح" ،تتقدم القيم
اإلنسانية المشتركة ،التي تضخ
الحياة في عروق "الضمير الكوني"
الميت ،بحيث يصير االختالف
انسجاماً والعداوة محبة ،كما في
قوله تعالى﴿ :ادفع بالتي هي أحسن
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه

قيمة التسامح
تتقدم املشرتكات
اإلنسانية التي تضخ
الدماء يف عروق
الضمري الكوين
امليت
تفعيل قيمة
التسامح يحيل
االختالف انسجاماً
والعداوة محبة
إحياء فلسفة
الضمري الكوين هو
الطريق لعالج أمراض
اإلنسان املعارص
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التدين ليس
رشطاً لألخالق
والعقالنية ليست
معيارا ً لألنسنة
القيم اإلنسانية
الجوهرية عابرة
لألديان والثقافات
واألزمنة

ولي حميم﴾ ،فاإلحسان يورث
ّ
اإلحسان والحب يعطي الحب .ذلك
ألن األصل بين البشر واحد ،حسبما
ورد في الحديث النبوي الشريفَ « :يا
َّاس ،أَ َل ِإنَّ َر َّبكُ ْم َو ِاح ٌدَ ،و ِإنَّ
أَ ُّي َها الن ُ
أَ َباكُ ْم َو ِاحد».
الثالث :يحيلنا الشيخ ابن بيه إلى
النموذج األجمل في تاريخ البشرية،
الذي قدمته "صحيفة المدينة"؛
باعتبارها "بيانا ال يرقى إليه ٌّ
شك،
وبرهانا ال تعتريه شبهة على موقف
اإلسالم من التعددية وقيمة التسامح،
فهي أول ميثاق إنساني للمواطنة
النموذجية المتسامحة؛ لجملة من
المعطيات ،منها ،أنها جمعت ما بين
اليهود والمسلمين في مجتمع واحد،
متكافل ومتضامن ،يحفظ للجميع
حقوقهم بن ّدية الفتة" ،وأثبت فرادتها
تاريخياً؛ ألنها تأسست على مبدأ
"األخوة اإلنسانية" ،الذي ترجمه
الرسول الكريم والدين القويم .وهي
التي أسست إلطالق "إعالن مراكش
التاريخي" حول حقوق األقليات في
الديار اإلسالمية ،الذي شكل الرافعة
الحقيقية إلطالق "قوافل السالم"
التي جمعت األديان اإلبراهيمية
في الواليات المتحدة ألول مرة في
التاريخ المعاصر ،بمحطاتها الثالث:
أبوظبي في مايو  ،2017الرباط في
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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سبتمبر  ،2017واشنطن في فبراير
 ،2018حيث جرى إطالق "إعالن
واشنطن لتحالف القيم" .وهو بدوره
شكل الرافعة األهم " إلطالق "حلف
الفضول الجديد" ،حيث جمع خالل
أعمال الملتقى السنوي الخامس
لمنتدى تعزيز السلم ،األديان
الكبرى في العالم في بوتقة "األخوة
اإلنسانية" وإطعام الطعام على
المائدة اإلبراهيمية ،التي قدمت في
مرحلتها األولى نحو مليارين ونصف
المليار وجبة غذائية للمحتاجين
حول العالم؛ من مختلف ال ُهويات
الدينية والثقافية .وقريباً سوف
نشهد إطالق"ميثاق حلف الفضول
الجديد"؛ بمؤتمر دولي تستضيفه
برلين في أغسطس  ،2019ويعقد
برئاسة فخامة الرئيس األلماني
فرانك ولتر شتينماير.

منابت القيم وأصولها

أما بخصوص إمكانية العودة إلى
القيم المشتركة ،وإحياء "سلطة
الضمير" ،فالبحث الموضوعي
يقتضي العودة إلى منابت وأصول
القيم ،التي تتفق العقائد والفلسفات
على أنها تنقسم في األصل إلى
نوعين ،إنسانية وسماوية .ولكنها
في المفهوم اإلسالمي متمازجة.
ما يجعل الشيخ ابن بيه يردها إلى
خمسة أصول:
األول :قيم مردها إلى صفات اهلل
سبحانه وتعالى ،فج َّل وعال يضرب
مث ً
ال لإلنسان ،وهو المثل األعلى ،ال
َ
َ
ْ
َ
ِهِ
مِ
س ك ثل ش ْيءٌ".
يشبهه شيء ،و"ليْ َ
الثاني :أخالق رسول اهلل ،فهو
كان يمثل القيم على وجه األرض،
وقد زكاه اهلل سبحانه وتعالى فقال:
﴿ َو ِإن َ
يم﴾ .وقالت
َّك َل َع َلى ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ
عائشة رضي اهلل عنها" :كان خلق
نبي اهلل القرآن".
الثالث :األوامر والنواهي التي
جاءت في القرآن الكريم ،مثل
﴿إنَّ َّ َ
الل َي ْأ ُم ُر ِبا ْل َع ْد ِل
قوله تعالىِ :
ْقُ
ال ْح َس ِان َو ِإيتَاءِ ِذي ال ْر َبى﴾،
َو ْ ِ

الدين والعقل

َّاس
وأيضاً قوله تعالىَ ﴿ :و ُقو ُلوا ِللن ِ
ُح ْسنًا﴾ .وكذلك األوامر التي جاءت
في الحديث الشريف« :وخالق الناس
بخلق حسن».
الرابع :العقل ،فهو أساس
االعتقاد ،واهلل سبحانه وتعالى َّ
عظم
شأنه .فهو أصل منشئ في العقائد،
بمعنى أ ّن اإلنسان كي يعتقد؛ يتعين
عليه االقتناع عقلياً بأن اعتقاده
صحيح؛ ألنهَ ،
﴿ل ِإ ْك َرا َه ِفي الدِّ ين﴾،
ويتأكد تأكيد الإلكراه بقوله تعالى:
َّاس َحتَّى َيكُ ونُوا
﴿أَ َفأَنْتَ ُتكْ ِر ُه الن َ
ُمؤ ِْم ِنين﴾ .ما يعني أن العقل أساس
من أسس القيم الدينية.
الخامس :العادات واألعراف،
أي ما تعارفت عليه المجتمعات
اإلنسانية (صغيرة أم كبيرة)
واعتادته؛ حتى صار مكونا رئيسياً
في سلوكها الجمعي .ما يعني احترام
وقبول الثقافات اإلنسانية؛ بمختلف
ُهوياتها العقدية؛ باعتبارها تشكل
روافد قيمية معتبرة؛ بدالالتها
األخالقية ومعانيها اإلنسانية.
ولذلك ،يتفق الشيخ ابن بيه مع
ما ذهب إليه فالسفة المذهب
المطلق ،وفي مقدمتهم "كانط"،
الذين يعتقدون 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
ما تؤيده الديانات السماوية ،حسب
الشيخ المجدد ،الذي يرى 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».
بالقراءة المتأنية ،يمكن مالحظة
ثالث قيم ،ترد بالمتون والهوامش في
فكر الشيخ المجدد عبداهلل بن بيه،
هي :الحب ،واألخوة ،واالختالف،
فيعتبر أن الحب قيمة عظيمة ،وأن
ديننا هو دين الحب؛ ألنه يقوم على
الحب عمودياً وأفقياً :حب اهلل
لعباده ،وحب العباد هلل ،وحب الناس
لبعضهم بعضاً .وفيما يتعلق بقيمة
"األخوة" ،يؤكد الشيخ ابن بيه أنها ال
تقتصر على األخ ّوة بين المسلمين،
وإنما تشمل جميع البشرية ،فتتجاوز
أخ ّوة الدين إلى أخ ّوة اإلنسانية .أما
االختالف ،فيدعو الشيخ المجدد
إلى إحياء قبول قيمه في حياة
الناس .مشددا على لفظة االختالف
ال الخالف؛ ألن األخيرة توحي
بالقطيعة ،أما االختالف فيوحي
بالحوار والتناغم ،ويؤدي إلى اتساع

الصدر ،ويثري التجربة اإلنسانية.
في هذا السياق ،ربما يحتج
البعض؛ بأن "الخبرة العملية وتجارب
الناس ،قد تقدم أحيانا ،أمثلة على
أخالقيات أناس ال يكترثون بتعاليم
الدين ،ومع ذلك يتمتعون بإخالص
شديد واستعداد كبير للعطاء
والنضال؛ بل والتضحية من أجل
اآلخرين .وفي المقابل هناك أناس
يظهرون تمسكا شكليا بالدين ،ولكن
سلوكهم يتناقض مع كل ما تمثله
قيم األخالق والدين معاً .ما يعني
أن سلطة الضمير قد تكون فاعلة
أحياناً؛ دون تدين ،وأن التدين ال
يحول أحياناً دون ممارسة الموبقات".
هذا صحيح ،ال بل نقول أكثر
من هذا ،فالحالة األولى تؤكد "أن
القيم وال ُمثُل العليا ،تنبع من الفطرة
اإلنسانية ،التي تنزع بطبيعتها إلى
الخير الكوني ،من خالل "فلسفة
الضمير" ،التي نحتها العقل الذكي.
وهي معرفة توارثتها اإلنسانية،
فانتقلت من الماضي إلى الحاضر،
ومن المنقول إلى المعقول؛ عبر
التربية والتثقيف والتواتر التاريخي".
أما في الحالة الثانية ،فيتجدد
التأكيد على الحاجة الماسة إلى
مشروع مؤنسن دائم ،أي مشروع
متواصل العمل؛ من أجل ما يجب أن

يكون عليه اإلنسان.
ونظن في هذا السياق ،أن
العداء لألديان ليس جه ً
ال بحقيقتها
الروحية ،التي تبعث السكينة
والطمأنينة النسبية في النفوس،
خالل لحظات الضعف على
األقل ،كما أنه ليس عدا ًء لقيم
األديان األخالقية ،وإنما هو عداء
للسلطات التى حاولت امتالك
األديان وتوظيفها؛ بالمعنى الكهنوتي،
فسعت للهيمنة واستعباد الناس
باسم اهلل .ولذلك "وجدنا فالسفة
التنوير ،الذين رفضوا المسيحية؛
كشريعة ،لم يرفضوا مبادئها في
الحب واإلخاء والمساواة ..لقد
رفضوا هذه القيم عندما وصلتهم
باسم وكالء اهلل ،ولكنهم هللوا لها
عندما جاءتهم باسم التنوير ،وفي
ركاب الثورة الفرنسية .ما يؤكد مرة
أخرى أن القيم الجوهرية فى جميع
األديان والثقافات ،تبقى عصية على
الفناء ،وإ ْن تمظهرت بأشكال أو وجوه
مختلفة؛ ألنها تكمن فى أصل الفطرة
اإلنسانية .وعليه يصبح أكثر األبواب
انفتاحاً على عالم الفضيلة؛ أن يكون
المرء إنسانا حقا ،فإن لم يستطع
صار وغدا هائجا؛ أيا كان دينه
أو معتقده" .وهو ما يبرر طرح ما
سميناه آنفاً "أسئلة أنسنة اإلنسان"

الشيخ عبداهلل بن بيه ،يضع العقل
في المكانة التي تليق به بالمعنى
الديني ،عندما يقول إن العقل هو
أساس االعتقاد ،وأن اهلل سبحانه
وتعالى َّ
عظم شأنه ،ال بل يعتبره
ً
أص ً
ال منشئا في العقائد ،بمعنى أ ّن
اإلنسان كي يعتقد ،يتعين عليه بادئاً
ذي بدئ ،االقتناع عقلياً بأن اعتقاده
صحيح؛ بموجب قوله تعالى َ"ل
ِإ ْك َراهَ فِ ي الدِّين" .ما يعني أن العقل
أساس من أسس القيم الدينية ،التي
يفترض أن يقوم عليها التدين .ذلك
ألننا بالعقل وحده يمكننا التمييز
بين مستويين للوجود" ،األول ،هو
الرفيع السامي ،حيث اهلل هو قطب
الوجود األول ،خالق الكون واإلنسان،
الحائز على منتهى الكمال في اإلرادة
والحكمة والقوة والرحمة  ..وغيرها
من صفات الذات اإللهية ،التى ال
يعتريها نقص ،وال تخضع لتحول،
وال يمكن للعقل أن يحيط بها ،وال
للزمان أن يحتويها ،فاهلل هو خالق
الزمان ،وال يُتصور له فيه بداية أو
نهاية؛ ألنه األزل واألبد معا ،القديم
والخالد فى آن.
أما الثاني ،فهو المخلوق العادي،
حيث اإلنسان هو قطب الوجود
الثاني األقل جوهرية ،فهو ليس أزليا
وال خالدا ،ال قديما وال سرمديا ،بل
عابرا ومؤقتا ،مخلوقا وفانيا ،مولودا
وميتا .ما يجعله بالضرورة فى موقف
أدنى من الذات اإللهية".
ولكن ما بين هذين المستويين من
التدين تكمن إشكاليات الفلسفة،
التي تبدو وكأنها نزاع أو خصام بين
العقل والدين في الوعي اإلسالمي
الراهن؛ بعكس ما كان األمر عليه في
عصر اإلسالم الذهبي ،الذي أنتج
حضارة عالمية؛ بدرجة امتياز.
إن التأمل الهادئ أو المنصف
بالتاريخ اإلسالمي يكشف عن نمطين
أساسيين من التدين؛ لصياغة العالقة
بين اهلل واإلنسان والوجود" ،النمط
األول يمنح لإلنسان بعض القيمة،

من مهازل
الوعي الزائف
أن أسحلة الدمار
الشامل باتت لحفظ
السالم
الحوار الن ّدي
املتكافئ واجب
ديني وأخالقي
ورضورة إنسانية
عاجلة
فهو ليس ذلك العدم المنسحق تماما
أمام اهلل ،الذي خلقه على صورته،
ومن ثم يملك نوعا من المشابهة معه
دونما االتحاد به ،والمشاركة فى
بعض صفاته ،دون التجرؤ قطعا على
مساواته .ففي اإلنسان خير ،ولكنه
ليس خيرا خالصا كما الخير اإللهي،
وإنما هو مزيج من الخير والشر.
وفيه نزوع إلى الكمال ،ولكنه نزوع
غير قابل لالكتمال؛ ألنه مزيج من
الكمال والنقص.
من هذا المفهوم وهذا المنطلق،
صاغت العقالنية اإلسالمية رؤيتها
الرائقة للوجود ،وقدمت مفهوما
إيجابيا عن اإلنسان؛ كذات فردية،
مالكة لكل مقومات الحرية والفعالية،
متحررة من قيود الجبر والعدمية.
فثمة إله مهيمن على الكون ،له كل
صفات القدرة والعلم وثمة ،في
المقابل ،إنسان مستخلف عليه ،قادر
على تحقيق ذاته وممارسة حضوره،
ولكن في عناية خالقه؛ تحقيقا
للتكليف بوظيفة االستخالف التي
أرادها ااهلل لإلنسان".
أما النمط الثاني فيسلب من
الوجود اإلنساني فاعليته ،ويقترب به
من حدود العدم ،حيث يصير تابعاً،
مقلداً أو مردداً ببغائياً .يتجسد
هذا النمط في بعض التيارات التي
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دروب التسامح
تتسم بدوغمائية مرضية عقيمة،
أو قصور في أداء العقل .فانحرفت
عن الرؤية القرآنية المؤكدة لحرية
اإلنسان وفعاليته ،نحو رؤية نقيضة
تقوم على االستالب واالغتراب،
االستالب بالخطاب الماضي
والحنين إلى استعادته ،أو على
األقل استعادة تمثالته في الهيمنة
والسيادة االمبراطورية الوهمية،
وهو ما يناقض منطق العقل
والتاريخ ،فيغترب عن الحاضر
ويرفض منجزاته الحداثية؛ كونها
آتية من اآلخر .ما أسس إلى نوع
من الرغبة الكامنة؛ باالنطواء على
الذات ،تتغطى بقشرة من التعالي
الزائف ،واالدعاء بخصوصية ثقافية
مطلقة الخير ،تجعل من الذات
نموذجاً خالصاً للخير والفضيلة،
ومن اآلخر عنواناً للشر والرذيلة .ما
يمنهج ثقافة الكراهية واألحقاد في
برامج وأيديولوجيات ،تشرعن حروباً
وحشية مفتوحة ،تعيد البشرية إلى
سيرتها األولى.
الشيخ عبداهلل بن بيه ،يقدم
رؤية عقالنية رائقة لإلسالم،
تتناغم مع العقالنيات اإلسالمية
األولى المؤنسنة ..رؤية تنسجم مع
المبادىء الكلية للعقل البشري ،وعلى
رأسها الميل إلى االتساق واالنتظام،
والنزوع إلى التكامل والالتناقض،
ورفض العبث والفوضى .وهذا
الفهم الصحيح للدين الحنيف ،هو
ما "م ّكن اإلسالم ليس فقط من
استيعاب النمو الحادث للمعرفة فى
التاريخ السابق عليه؛ باعتباره إيمانا
عقالنيا؛ بل وتحفيزه في التاريخ
الالحق له ،ترسيخا لـما يمكن أن
نسميه "العقالنية المؤمنة" ،على
قاعدة "الذات المستخلفة" ،التي تمثل
مفهوما توفيقيا بين عبودية اإلنسان
هلل ،وبين خالفته فى األرض ،فيحفظ
له حضوره المائز ،وأولويته على
الخالئق كافة ،متجاوزا به نزعات
الجبر واالغتراب ،ولكنه يُبقي هذا
الحضور فى ظل اهلل ،ال يتنكر له وال
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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االرتقاء بالحوار يف برامج علمية يضع
أسساً عقالنية لتفعيل التسامح
البحث املوضوعي يقتيض العودة إىل
منابت القيم اإلنسانية والساموية
يسعى إلى إسقاطه من عليائه".
هذا المفهوم في فكر الشيخ ابن
بيه ،يجمع ما بين ُمكنة العقل وغواية
المنطق وفلسفة العلم معا؛ ألن الذات
المستخلفة تكتسب مشروعيتها من
االرتباط المبدئي بين صورة الكون
المتناسق المتناغم ،وبين وحدانية
اهلل .ما يجعل من معرفة الكون أو
الوجود ،ضرورة مبدئية ،للتكليف
بأمانة االستخالف .وهو جوهر
األنسنة والمدنية بالعقل واإليمان،
وعلى رأسها "األخوة اإلنسانية"؛
بكل المعايير األخالقية والدينية،
التي يعمل عليها منتدى تعزيز السلم
في المجتمعات المسلمة "؛ برئاسة
معالي الشيخ عبداهلل بن بيه.

أخالق العقل وأخالق الدين

المؤكد أن القيم األخالقية
الجوهرية؛ هي قيم عابرة لألديان
والثقافات واألزمنة ،كما أسلفنا؛ قد
ال تنتظم في قوانين ضرورية موحدة
وتفصيلية؛ على غرار قوانين العلم
الطبيعي ،أو قوانين الدولة المدنية
الحديثة ،ولكنها تبقى متجانسة،
حيث "تعكس خبرة المجتمعات في
سيروراتها دائمة الحركة ،وحكمة
التاريخ فى اضطراده األبدي .ناهيك

عن مفهوم الخير العام الكوني ،الذي
يجسد سعي اإلنسانية الدائم نحو
بناء "سلطة الضمير" أو الضمير
الكوني المشترك ،الذي قد يتجلى
بألوان مختلفة في ثقافات متباينة،
تميل بعضها إلى تغليب المكون
الديني في األخالق ،بينما تميل
األخرى إلى تغليب المكون العقلي
فيها ،ثم تكتسب جميعها خصوصية
ما ،وهي خصوصية نسبية في وسائل
إدراك الخير وحصار الشر ،ولكن
تبقي ركائزه الكلية والمتجانسة ،التي
تنفي الخصوصية المطلقة في تعريف
ماهية الخير وكينونة الشر" .ما يعني
أن األخالق الوضعية المؤسسة على
العقل ،على منوال أخالق الواجب
لدى فيلسوف المذهب المطلق
"كانط" ،ليست بالضرورة نقيضا
لألخالق السماوية ،المؤسسة على
اإليمان ،كما يقول الشيخ المجدد
عبداهلل بن بيه؛ ألن تكامل العقل مع
اإليمان هو السبيل إلى إدراك خُ لقي
أعمق ،مثلما كان توافق العقل مع
اإليمان ،طريقا إلى إدراك معرفي
أشمل .وال يمنع ذلك تباين دور
العقل بين هذين النمطين الخُ لقيين.
"ففي األخالق العقلية أو الوضعية،
يكون العقل مؤسسا وحكما ،أما في

زيف املتلبسني بصورة األخيار ال ينفي
وجود األخيار أنفسهم
هناك رضورة لتالقي األخيار من أجل كبح
جامح العنف والكراهية

األخالق الدينية أو السماوية ،فال
يعدو دوره أن يكون كاشفا ومؤوال،
فهو كاشف عن المعنى الخُ لقي في
النص ،ومؤول له في التاريخ .وأكدت
نظرية الحسن والقبيح عند المعتزلة
على هذا المنحى التوفيقي بين
العقل واإليمان فى صياغة األخالق
اإلسالمية" .وع َّبر عنها بأفضل
صورها المعقلنة تيار عريض من
فالسفة اإلسالم ،يتقدمهم ابن
رشد ،وبخاصة في كتابيه "فصل
المقال" ،و"تهافت التهافت" .وهذا
ما يجعل من "أخالق العقل العملي،
خطوة على الطريق الصحيح؛ ألنها
كالقواعد القانونية الجيدة والعادلة،
تحوي من المبادئ المشتركة ما
يصون حياة البشر جميعا ،ويحقق
سعادتهم ،شأنها في ذلك ،شأن
األخالق الدينية سواء بسواء .ما
يعني أن "التجربة اإلنسانية ،تؤكد
مرة تلو األخرى ،أن تزييف الخير
ال ينفي وجود الخير نفسه ،كما أن
زيف المتلبسين بصورة األخيار ،ال
ينفي وجود األخيار أنفسهم" ،مثلما
هو الحال مع زمرة المتدينين غير
األخالقيين ،وجمهرة األخالقيين من
غير المتدينين ،فالجامع أو الفاصل
بين هؤالء جميعاً ،هو مقدار األنسنة
بالدرجة األولى ،وليس مهماً إذا ما
تباينت مرتكزاتها أو منطلقاتها ما
بين عقالنية ودينية ،فالمعيار الوحيد
للكائن اإلنساني ،الذي أراده اهلل
على صورته ،إنما هو مقدار األنسنة.
وعلى زيادة جرعة مقدار األنسنة،
يتوجب تركيز الجهد ،في إطار
يسميه الشيخ ابن بيه ضرورة تالقي
األخيار وتحالف األحرار؛ من عقالء
وحكماء وأصفياء البشرية؛ بمختلف
انتماءاتهم العقدية أو مشاربهم
الثقافية ،من أجل كبح جماح العنف
والكراهية ،ولجم غرائز التوحش،
وإنقاذ سفينة اإلنسان قبل فوات
اآلوان( .المقتبسات بتصرف؛ عن
نص منشور في األهرام االلكتروني
من دون اسم).

التّآخي والتّسامح عالقة دالليّة عميقة
تجعل األول أساس الثاين
وجوه التسامح عدم الحكم عىل اآلخر
والعفو وتذكُر هشاشتك

تم ّيز العرب ّية بين ّ
الشقيق واألخ .فشقيقك هو من يشترك معك في
األب واأل ّمّ ،أما األخ ،فقد يكون من األ ّم أو من األب فقط .ولكننا لن
البيولوجي ،وإنّما
نتوقف عند موضوع األخ ّوة من منظور النّسب
ّ
سنبحث في التّآخي؛ بصفته استعارة لها إحاالت متن ّوعة ،نزعم أنّ
أهمها.
التّسامح ُّ

كل َّ
العيْن بالعيْن و ُيصبح ُّ
الناس عميانا!
أقىص درجات الوعي باملشرتك
اإلنساين غياب التمييز بني األنا واآلخر
التآخي يعني أن تضع نفسك مبوقف
اآلخر وتتفهم ظروفه وت ُقدر تجاربه

ألفة يوسف

في الواقع ،ال يجمع بين التّآخي
االشتقاقي "تفاعل"،
والتّسامح الوزن
ّ
ّ
الصفة فقط ،وإنما
ا ّلذي يفيد اتّخاذ ّ
العالقة بينهما دالل ّية عميقة؛ إذ إ ّن
التّآخي هو أساس التّسامح ،وذلك
من ثالث وجهات نظر ،تحيل األولى
والثانية منهما إلى ضروب شتى من
التّعامل مع اآلخر المخطئ ،وتحيل
ال ّثالثة إلى مستويات التّعامل مع
اآلخر المختلف.
 .1اآلخر المخطئ  -من الحكم
لبي إلى التّسامح أو "التمس
ّ
الس ّ
ألخيك عذرا".
كثيرا ما تحملنا تصاريف الحياة،
وتعقّد العالقات بين البشر ،إلى
إصدار أحكام سلبية على بعضنا
بعضا ،قوامها أ ّن اآلخر هو المخطئ،
وأ ّن "األنا" أو الذات على صواب.
ونرى أ ّن الحكم بالخطأ على اآلخر،
بالضرورة؛ أل ّن كل مِ نَّا
هو حكم فاسد ّ
يحكم انطالقا من منظومته القيَم ّية،
ومن رؤيته المتمايزة أو المخصوصة
للكون والوجود.
يقول أحد الفالسفة" ،ال تكن
قاسيا في حكمك على اآلخرين،
فقد يكون طريقهم أش ّد مشقّة من
طريقك" .باعتقادي أن هذه المقولة،
األس
هي من أجمل ما يع ّبر عن
ّ
األ ّول؛ لتجنّب الحكم على الغير ،فقد
أسلفنا أ ّن ك ّل فعل أو نمط من أنماط
السلوك متّصل باألسباب والعوامل
ّ

ا ّلتي و ّلدته .ولك ّل منّا حكايته الفرد ّية
المختلفة عن حكايات اآلخرين،
وبديهي أ ّن ك ّل حكاية تحوي أحداثا
ّ
وأفعاال وضروب عالقات متن ّوعة.
المنطقي أن تحكم على
فهل من
ّ
حكاية الغير من منطلق حكايتك؟
كثيرة هي القصص ا ّلتي تص ّور لنا
القصة في أعماق
"مذنبا" ،ث ّم تغوص
ّ
حياته ،أحداثها وسماتها وعالقاتها؛
فنجد أن المتلقي يتح ّول من موقع
"الحاكم على المذنب" إلى موضع
"المتعاطف معه" .وليس جان فالجان
في "بؤساء" هيغو ،أو سعيد مهران في
"اللّص والكالب" لمحفوظ ،إ ّال مج ّرد
تعج بمواقف
أمثلة ف ّن ّية .إ ّن الحياة ّ
وأنماط سلوك ،نُصدر على أصحابها
السلب ّية ،فإذا بنا
أحكاما موغلة في ّ
نكتشف ،إذ نتع ّرف إلى سياقات
وأحداث كنّا نجهلها ،أ ّن أولئك
األشخاص ،هم بشكل ّما "ضحايا"
المعيشي .عندها،
ظروفهم وواقعهم
ّ
الصدق ،قد نتساءل :لو
وإذا غمرنا ّ
ّ
سرنا على خطى األشخاص الذين
حكمنا عليهم ،ألن نكون صورة
بأي حقّ نحكم
طبق األصل منهم؟ ّ
على غيرنا من موضع مختلف عن
موضعهم .ولذلك نظن أن كل حكم
سلبي على اآلخر هو فاسد .وعندما
يستحيل أن يكون أحدنا في موضع
اآلخر ،فإن ك ّل أحكامنا فاسدة
بالضرورة.
ّ
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دروب التسامح

رتبة التسامح العالية

ما يعني أ ّن البشر  -بشكل
ما  -متآخون في الخطأ ،ألسنا
جميعا ّ
خطاؤون؟ والتّآخي في هذا
المستوى ،هو تذ ّكر أ ّن لك ّل خطأ
أسباباً وظروفا .إذن ،التّآخي هو أن
تضع نفسك موضع اآلخر ،وتسير
على خطاه؛ أل ّن استحضار إمكان
الخطأ ،ا ّلذي يسم المنزلة البشر ّية
من جهة ،وتذ ّكر أ ّن ك ّل خطأ ،هو
نتاج ظروف وأسباب من جهة
أخرى ،يم ّكنان المرء من أن يندرج
في رتبة من التّسامح عالية ،تح ّول
النّزوع ّ
الشائع إلى الحكم على اآلخر
"المخطئ" ،إلى بحث عن األعذار له.
الصادق:
وهذا ما يعكسه قول جعفر ّ
"إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره،
فالتمس له عذرا واحدا إلى سبعين
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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تباين املنطلقات
القيمية واملدركات
املعرفية يجعل
الحكم عىل اآلخر
فاسدا ً

الحكم عىل
اآلخر بالخطأ
فاسد بالرضورة
الستحالة أن تكون
مبوقعه

عذرا ،فإن أصبته ،وإ ّال قل لع ّل له
عذرا ال أعرفه" .فالتماس األعذار
للغير ال يعني البتّة التّشجيع على
الخطأ؛ بل لعلّه ،على العكس من
ذلك؛ إذ ربما يكون من ُسبُلِ حمل
اآلخر على االبتعاد عن الخطأ
وتجنّبه.
إ ّن التّفه ّم المتآخي والقبول
المتسامح يم ّكنان من اإلصالح
والتّغ ّير نحو األفضل .وفي هذا

السياق نفهم قوله عليه أحسن
ّ
والسالم" ،انصر أخاك
الصالة
ّ
ظالما أو مظلوما" ،وإذ ُسئل" :أنصره
إذا كان مظلوما ،أفرأيت إذا كان
ظالما كيف أنصره ،قال :تحجزه أو
تمنعه من ّ
الظلم فإ ّن في ذلك نصره".
الصدفة أن نجد م ّرة أخرى
ليس من ّ
مفهوم األخ ّوة متّصال؛ بال ّرفق في
بالسعي إلى
التّعامل والمساندة؛
ّ
إصالح الخطأ؛ دونما أحكام قاسية

ومواقف عنيفة .وليس أدل على ذلك
من قوله تعالى" ،لو كنت ّ
فظا غليظ
النفضوا من حولك".
القلب
ّ
 .2المخطئ تجاهي  -من ر َّد
الفعل إلى العفو أو "العين بالعين
ويصبح الجميع عميانا".
ابني آدم أخاه
عندما هاجم أحد ْ
ناشدا قتله ،أجابه أخوه" :لئن بسطت
إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي
ّ
رب
إليك ألقتلك إ ّني أخاف اهلل ّ
السلوك يم ّثل
العالمين" .إ ّن هذا ّ
التّسامح في ح ّده األقصى ،أي رفض
العنف تماما؛ حتّى تجاه من يسعى
إلى تعنيفك .ما يفيد أ ّن األخ المسالم
المتسامح لم تكن أخ ّوة النّسب دافعا
لسلوكه ،كما ال نتص ّوره أن يهاجم
شخصا "غريبا بالنّسب"؛ لو اعتدى

عليه؛ أل ّن منطلقه في المسالمة قائم
على التّآخي في معناه ّ
الشامل.
هذا التّآخي يقوم على منع
النّفس عن إلحاق األذى باآلخر؛
مهما يكن اآلخر ،وذلك حفاظا على
الجوهر المشترك بين البشر ،ذلك
أ ّنه في حال غياب التّسامح ور ّد
الفردي على ك ّل خطأ يرتكبه
الفعل
ّ
اإلنسان ،فإ ّن العالم قد يتح ّول إلى
ساحة وغى ،يتقاتل فيها النّاس فيفني
بعضهم بعضا .من هذه الوجهة نقرأ
قول غاندي" :العيْن بالعيْن ويُصبح
ك ُّل النّاس عميانا" .لو افترضنا أ ّن ك ّل
من تصاب عينه من طرف شخص
يصيب عين اآلخر في سلسلة ال
تنتهي ،فالنّتيجة على المدى ّ
الطويل
حاسة
هي أ ّن البشر جميعا سيفقدون ّ
البصر .إ ّن التّآخي هو أن تستحضر
ال ّرابطة ال ّ
المنظورة بين ك ّل النّاس،
الجمعي على الغرور
فتغلّب التّعايش
ّ
الفردي .التّآخي في هذا المستوى،
ّ
هو التّسامح؛ بمعنى العفو عند
بالسالم
المقدرة .فيُستبدل العنف
ّ
ويستبدل الحقد بالعفو .وليس من
الغريب ،والحال تلك ،أن يؤ ّكد القرآن
في وصفه لصورة الجنّة األخرو ّية أ ّن
ما يح ّدد األخ ّوة هو أن تخلو القلوب
من الغ ّل .يقول اهلل تعالى" ،ونزعنا
ما في صدورهم من غ ّل إخوانا على
سرر متقابلين" .وليس من الغريب
أن يحيل أهل م ّكة عند الفتح على
التّآخي بصفته أساس التّسامح.
فالخبر ينقل أ ّن ال ّرسول  إذ قال
ألهل م ّكة بعد الفتح" ،ما تظنّون أ ّني
فاعل بكم؟ فقالوا :أخ كريم وابن أخ
كريم".
إ ّن األخ ّوة هنا تتجاوز معنى أخ ّوة
النّسب؛ لتحيل على التّآخي بالمعنى
اإلنساني الواسع .هذا ما كان يتو ّقعه
جسمه ال ّرسول الكريم
أهل م ّكة ،وقد ّ
أحسن تجسيم؛ عندما تسامح معهم
وعفا عنهم ،مستلهماً قول اهلل تعالى،
"ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهلل لكم
وهو أرحم ال ّراحمين".
ولعلّنا نتب ّين هنا أ ّن ال ّرسول يؤكدّ

عندما تضع نفسك موضع اآلخر وتسري
عىل خطاه تتجنب الحكم عليه
التامس العذر للمخطئ ال يشجع عىل
الخطأ وإمنا يحمله عىل تج ّنبه
العملي مع أهل م ّكة من
في سلوكه
ّ
المشركين ،ما كان أشار به شفو ّيا
على ال ّرجل ،ا ّلذي أتاه بقاتل ول ّيه،
والسالم :اعف
فقال له عليه ّ
الصالة ّ
عنه ،فأبى ،فقال :خذ ال ّدية فأبى،
فقال :اذهب فاقتله فإ ّنك مثله.
إ ّن التّآخي في هذا المستوى
يشيع العفو ،والعفو هو من وجوه
التّسامح ،ا ّلتي تنأى بالنّاس عن
والصراع ،وتؤ ّكد أ ّن االنتقام
التّقاتل
ّ
ور ّد الفعل ال يزيدان إ ّال في إذكاء نار
العنف والحقد والكراهية.
 .3الغير المختلف أو الهشاشة
البشر ّية الجوهر ّية:
سواء أخطأ اآلخر تجاهك أو لم
يخطئ ،ومهما يبدو لك اآلخر منتميا
إلى دين مختلف ،أو موسوما بلون
مختلف ،أو حامال ثقافة مختلفة ،فإ ّن
في الغير شيئا ّما يذ ّكرك دوما؛ بأ ّنه
 بشكل من األشكال -أنت.الصغيرة والكبيرة،
اختالفاتنا
ّ
خالفاتنا البسيطة والعميقة،
تتخلّلها حقيقة واحدة ،ننساها حينا
ونتناساها أحيانا ،ولكنّها قائمة دوما.
هذه الحقيقة هي أ ّننا جميعنا بشر
فانون .هذه هي الهشاشة البشر ّية

ا ّلتي نشترك فيها كلّنا .وقد اشتغلت
فلسفة ليفيناس ( )Lévinasعلى
هذه الهشاشة الجوهر ّية ،وع ّبر عنها
رمز ّيا بالوجه .الوجه هنا ال يحمل
معناه الما ّد ّي ،عينين وأنفا وشفتين
وأذنين ،وإنما الوجه هنا أعمق ،فالوجه
وحاني،
عند ليفيناس هو المحمل ال ّر
ّ
ا ّلذي يح ّدد الهو ّية البشر ّية .تنقل لنا
كثير من الحكايات ،أ ّنه من العسير أن
يقتل شخص شخصا آخر وهو ينظر
في عينيه ،وكأ ّن نظرة المعتدى عليه
تقول للمعتدي" ،أنا بشر مثلك ،وأنت
علي إ ّنما تقتل
إذ تقتلني أو تعتدي ّ
ّ
البشر ّية المشتركة بيننا .إنك في
السبب
واقع األمر تقتل نفسك" .لهذا ّ
أيضا تجد كثيرا من النّاس م ّيالين إلى
الغيبة؛ بما فيها من قتامة أكل لحم
ّ
أخف
ولكن الغيبة عندهم
األخ ميتا.
ّ
الضررين؛ إذ أ ّنهم يجدون صعوبة في
ّ
مواجهة اآلخر بعيوبه في "وجهه"،
وكأ ّن اللّقاء المباشر يغلّب الجامع بين
النّاس على ما يف ّرق بينهم.
يقول ليفيناس" ،إ ّن موضعك
بالضرورة التّآخي
كإنسان يفيد
ّ
البشري" .ومن هنا
وفكرة الجنس
ّ
البشري بيننا هو قوام
يكون المشترك
ّ

م املتآخي والقبول املتسامح
التّفه ّ
ميكّنان من اإلصالح نحو األفضل
التّآخي هو أن تستحرض ال ّرابطة
كل ال ّناس فتغلّب التّعايش
الالّمنظورة بني ّ
الفردي
الجمعي عىل الغرور
ّ
ّ

التّآخي .ولع ّل أقصى درجات الوعي
بهذا المشترك ،هي أن يغيب التّمييز
بين األنا واآلخر .أليس أ ّن المؤمن
مرآة أخيه كما يقول ال ّرسول األكرم؟
طبعا ال نعني بغياب التّمييز بين األنا
واآلخر فقدانا للهو ّية الفرد ّية ،ولكنّنا
نعني به؛ انتقاال من الهو ّية الفرد ّية
األنانية المنغلقة؛ إلى الهو ّية الجمع ّية
المنفتحة ،القائمة على العطاء.
وهكذا ال يكون التّآخي فحسب
أساسا لإليمان وإ ّنما يغدو شرطا
الصالة
له .يقول ال ّرسول عليه
ّ
يحب
والسالم" :ال يؤمن أحدكم حتى ّ
ّ
يحب لنفسه" .إ ّن التّآخي
ألخيه ما
ّ
يفتح باب التّسامح ،فأن يكون اآلخر
تحب
وجها آخر من ذاتك ،يجعلك
ّ
له األفضل وتغفر له األسوء ،وأن
يكون اآلخر وجها آخر من ذاتك،
يجعلك تقبله بتناقضاته وصفاته،
بالضبط ،مثلما تقبل
خصاال وعيوبا؛ ّ
السلب ّية
ذاتك؛ بتناقضاتها وصفاتها ّ
واإليجاب ّية.
وهكذا يتبين لنا م ّما سبق ،أ ّن
للتّآخي وجوها مختلفة ،قائمة على
عدم الحكم على اآلخر ،أو على العفو،
البشري،
أو على استحضار المشترك
ّ
وهذه الوجوه جميعها هي أساس
التّسامح .وليس من المبالغة في شيء
أن نق ّر أ ّن المتسامح هو المستفيد
األ ّول من التّسامح .فمن له قلب
مليء حقدا وكراهية وأنانية؛ سيكون
أ ّول المكتوين بنار الحقد والكراهية
واألنانية .لذلك نجد اهلل تعالى
يؤ ّكد أ ّن التّآخي من نعمه ع ّز وج ّل،
"واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم
أعداء فأ ّلف بين قلوبكم فأصبحتم
بنعمته إخوانا" .صحيح أ ّن هذه اآلية
في قراءتها الخصوص ّية تحيل على
األوس والخزرج ،لكنّها في قراءتها
وتؤسس
العا ّمة تشمل جميع البشر
ّ
للتّآخي والتّسامح بين البشر .وتذكرّ
بأ ّننا جميعا ،مهما نتن ّوع وتتضارب
مصالحنا اآلن ّية البسيطة ،مج ّرد
أشكال عرض ّية متع ّددة ،تشير
جميعها إلى الواحد األحد.
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دروب التسامح
كيف يكون أخالقيًّا التسامح مع ما هو
أخالقي
غري
ٍّ
يتأسس التسامح عىل تفك ٍر وقيمٍ
ة مختلف ٍ
ة ومعرفي ٍ
أخالقي ٍ
ة

من الشائع تناول فكرة التسامح ،وغيرها من المواضيع األخالقية،
دعوية تشيد بالتسامح ،أو بغيره من القيم،
أخالقوية أو
بطريقة
ٍ
ٍ
ٍ
وتحض عليه ،وتبرز مدى أهميته وضرورته .ومن دون التقليل من أهمية
هذه المقاربة وقيمتها ،العملية والنظرية ،األخالقية والمعرفية ،فمن
مقاربة أخرى ،ال تقوم  -بالدرجة
الضروري التشديد على أهمية حضور
ٍ
األولى -على الوعظ والتبشير ،وإنما على التحليل النقدي؛ لفكرة أو
متوازن لداللتها وأبعادها،
فهم
ٍ
قيمة التسامح ،من أجل الوصول إلى ٍ
اإليجابية والسلبية ،على حد سواء.

في بعض مفارقات التسامح وضروراته
ن دامئًا بثنائيات متنافرة
التسامح مسكو ٌ
يف مختلف أبعاده أو تجلياته
يقتيض التسامح املساواة يف
املعاملة بني طرفني غري متساويني

حسام درويش
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للقيام بتحليل نقدي ،وتحصيل
فهم متوازن الداللة واألبعاد ،يتكامل
مع المقاربات األخالقوية الدعوية،
سنركز في الجزء األكبر من هذا
المقال على فهم المفارقات التي
يتضمنها مفهوم التسامح ،والصعوبات
التي يمكن أن تواجه تجربة التسامح،
والسلبيات التي يمكن أن تكون
محايث ًة أو مالزم ًة لهذه التجربة ،قبل
أن نوجز ،في النهاية ،بعض أسسه
األخالقية .وال تروم مقاربتنا معارضة
المقاربة الدعوية ،بل التكامل معها،
واإلسهام في التأسيس المعرفي
المتين لها .وألجل إنجاز ذلك الهدف،
سنتناول التسامح عمو ًما ،بوصفه
تجرب ًة فينومينولوجي ًة فردي ًة معيش ًة،
ٍ
محاولة إلبراز األبعاد ،النفسية
في
والمعرفية واألخالقية ،اإليجابية
والسلبية ،التي يمكن أن تتضمنها
هذه التجربة.
يتضمن التسامح عد ًدا من
المفارقات .والمقصود بالمفارقة
 paradoxهنا هو التناقض
الظاهري في فكرةٍ ما ،والذي يحيل
تناقض ما مع رأي شائع أو
على
ٍ
ٍ
موضوع ما.
سائد ،في خصوص
ٍ
ففي المفارقة ،هناك دائ ًما انقسا ٌم
انسجام ما ،بين
تناقض أو عدم
أو
ٌ
ٍ
طرفين .وسنالحظ ،في ما يلي ،أن
التسامح مسكو ٌن دائ ًما بهذه الثنائيات
المتنافرة ،في مختلف أبعاده أو

جوانبه أو تجلياته .وعلى الرغم
من شيوع الحديث غال ًبا عن وجود
ٍ
مفارقة واحدةٍ في مفهوم التسامح،
ٍ
مفارقات عديدةٍ ،
إال أننا سنبين وجود
في هذا المفهوم ،وفي ممارسته ،على
حدٍّ سواءٍ  .ومن الضروري أو المفيد
البدء بتوضيح المعنى األولي والعام
للتسامح.
يشير مفهوم التسامح إلى قيام
ٍ
طرف ما بما يتراوح بين القبول
مضض ،والتقبل
اإلرادي ،على
ٍ
ألمر
خاطر،
الطوعي ،بكل طيب
ٍ
ٍ
ٍ
طرف آخر ،على الرغم من
ما أو
نفسي تجاه هذا األمر أو
وجود
نفورٍ
ٍّ
أخالقي أو
الطرف ،أو وجود تقييم
ٍّ
سلبي له ،لدى الطرف األول،
معرفي،
ٍّ
ٍّ
وعلى الرغم من امتالك الطرف األول
القدرة الفعلية على عدم التسامح
مع الطرف الثاني ،أو عدم السماح
بحدوث هذا األمر أو بوجوده .ووف ًقا
لهذا التعريف ،يختلف التسامح
عن التعصب ،من ٍ
جهة أولى ،وعن
الخضوع القسري لآلخر ،من ٍ
جهة
جهة ٍ
ثانية ،وعن الالمباالة ،من ٍ
ٍ
ثالثة.
ومن المفيد اإلشارة إلى االختالف
الكبير بين التسامح والمسامحة
على الرغم من جذرهما اللغوي
المشترك .فعلى خالف التسامح،
تعني المسامحة الصفح عن خطأ قام
به اآلخر في حقنا ساب ًقا.
تتمثل المفارقة األولى في أن

التسامح يقتضي أن نساوي ،في
المعاملة ،بين طرفين غير متساويين،
وال ينبغي ،من منظورٍ ما ،أن
يكونا متساويين .فمع التسامح،
نحن نساوي ،في المعاملة ،بين ما
نستحسنه أو نستسيغه ،وما نستهجنه
أو ننفر منه أو بين ما نراه ح ًّقا وما
ً
باطل ،أو بين ما نراه خي ًرا وما
نراه
نراه ش ًّرا .وعلى الرغم من أن تلقائيتنا
النفسية والمعرفية واألخالقية ،تتجه
نحو إظهار تفضيلنا للطرف األول،
ونفورنا من الطرف الثاني ،ورفضنا
وعدم قبولنا له ،فإن التسامح يجعلنا
نعامل الطرفين معامل ًة متساوي ًة،
جزئ ًّيا ونسب ًّيا ،ومن حيث المبدأ ،على
األقل .وليس ً
سهل على النفس ،وعلى
التقييم األخالقي والمعرفي األولي،
قبول هذه المساواة وممارستها
وتسويغها .ولهذا ال يتأسس التسامح
على هذا المستوى النفسي أو
األخالقي والمعرفي األولي ،وإنما
ٍ
ٍ
ومعرفية
أخالقية
وقيم
تفكر
على
ٍ
ٍ
ٍ
مختلفة .وال تفضي هذه المساواة
إلى صعوبة تقبل التسامح ،أو صعوبة
التسامح مع التسامح فحسب ،بل
أساسا أو منطل ًقا
يمكن أن تشكل
ً
للتشكيك في مدى أخالقية التسامح
ذاته.
ويمكن للتشكيك في أخالقية
مفارقة ٍ
ٍ
ثانية
التسامح أن يتخذ من
نقطة ارتكازٍ له .وفي هذه المفارقة
الثانية من مفارقات التسامح ،نجد أن
مفهوم التسامح؛ رغم أنه قد أصبح
ٍ
طيبة عمو ًما ،إال أنه
يحظى بسمعة
ليس ناد ًرا أن يتأسس ما نسميه
ٍ
أخالقية
قيم وأمورٍ
ً
تسامحا على ٍ
ً
ٍ
شخص ما
سلبية .فمثل قد يتسامح
ٌ
شخص ،أسود البشرة أو
مع مخاطبة
ٍ
ٍ
هندي األصل ،له بندية ،على الرغم
من نظرته العنصرية الدونية لهذا
الشخص .ففضيلة التسامح هنا
متأسسة على رذيلة العنصرية؛ ولوال
وجود هذه العنصرية ،ما كان هناك
ً
أصل ،أو
ضرورة لوجود التسامح
تسامحا
ما كان لفعله هذا أن يسمى
ً

التسامح ليس مطلقاً ومامرسته مع
املتعصبني واملتطرفني تقيض عليه
التسامح بوصفه اعرتافًا يتضمن اإلقرار
بحقوق اآلخرين يف االختالف

ً
أصل .لهذا ينبغي لنا أن نفحص
تسامحا ،وأن نكشف
نقد ًّيا ما نسميه
ً
عن االفتراضات والقيم المتضمنة
تسامحا؟
فعل ما
فيه .فلماذا نرى في ٍ
ً
سلبي
هل ما نتسامح معه هو أم ٌر
ٌّ
ً
فعل ،ويستحق أن ننفر منه أو أن
ً
ٍ
ٍ
أخالقية أو
ناحية
نعتبره سيئا ،من
معرفية؟ هل لدينا ً
ٍ
فعل القدرة على
منع هذا األمر؟ فمن دون امتالك هذه
تسامحا.
القدرة ،ال يكون فعلنا
ً
ال ينبغي للمفارقتين السابقتين
أن تعطيا االنطباع بأننا نقلل من
قيمة التسامح ،أو ننكر هذه القيمة
وأهميتها؛ على العكس من ذلك
تما ًما ،نحن نعتقد أن إبراز الصعوبات
التي تواجه عملية التسامح ،ينبغي أن
تسهم في زيادة قيمة التسامح ،وأن

تبين الضرورات النظرية والعملية
واألخالقية التي يمكن أن تدفع
الناس إلى ممارسته والترويج له
واإلشادة به ،على الرغم من إمكانية
ٍ
ٍ
ٍ
نفسية
إشكاليات،
صعوبات أو
وجود
ٍ
ٍ
ومعرفية ،كثيرةٍ وكبيرةٍ ،
وأخالقية
تواجه فعل التسامح وسيرورته ،وليس
بسبب غياب مثل هذه الصعوبات.
المفارقة الثالثة التي يتضمنها
مفهوم التسامح تكمن في أن التسامح
يعني أن نقبل أو نتق َّبل إراد ًّيا أم ًرا
ما ،على الرغم من نفورنا الجزئي
والنسبي منه ،ورفضنا األولي له.
أن نقبل أو نتقبل ما نرفضه أو ال
نستحسنه ،هذا ما تتضمنه تحديدًا
هذه المفارقة .ويحيل هذا األمر على
ٍ
مفارقة ،ألنه في حين أنه يُفترض

أن يفضي نفورنا النفسي أو تقييمنا
ألمر
األخالقي أو المعرفي السلبيٍ ،
ما ،إلى رفض هذا األمر وعدم تقبله
أو حتى قبوله ،فإننا مع التسامح ،ال
نقبل أو نتقبل هذا األمر فحسب ،بل
ونشيد أيضاً بهذا القبول أو التقبل،
ونرى فيه فضيل ًة أو قيم ًة أخالقي ًة
إيجابي ًة .وانطال ًقا من ذلك تحديدًا،
يمكن أن نفهم لماذا رأى نيتشه في
التسامح "إنكا ًرا للذات" .لكن كيف
نسوغ قبول ما يبدو ،للوهلة األولى
على األقل ،أنه مرفوض أو ينبغي
رفضه .أال يتضمن مفهوم التسامح،
بحد ذاته ،تسوي ًغا ذات ًّيا أو إجاب ًة عن
سؤال :لماذا نتسامح؟ أو لماذا ينبغي
لنا أن نتسامح؟
فهم أكبر لهذه
للحصول على ٍ
المفارقة ،وللمفارقتين األخريين،
ينبغي التشديد مبدئ ًّيا على أن رفضنا
المبدئي لما نتسامح معه ،يقع في
ٍ
مختلف عن مستوى تسامحنا
مستوى
ً
شخص
معه .فقد نشعر بنفورٍ من
ٍ
ما ،أو نرى فيما يقوله أو يفعله
مقبول ،من
ذلك الشخص أم ًرا غير
ٍ
الناحية األخالقية أو المعرفية ،لكننا
مع ذلك قد نتسامح مع هذا الشخص
ومع ما يفعله؛ العتقادنا بأنه ،انطال ًقا
من احترامنا المبدئي والضروري،
لشخصه ،ينبغي أن نق َّر بحقه في
أن يختلف معنا ،في هذا الخصوص،
فليس من حقنا منعه من التعبير عن
ذاته؛ بغض النظر عن نفورنا من
اختالفه عنا ،وتقييمنا السلبي لهذا
االختالف ،أو على الرغم من هذا
النفور ،وذلك التقييم السلبي.
ويمكن للمفارقة الثالثة أن تتكثف
ٍ
ٍ
رابعة تتعلق تحديدًا بال
مفارقة
في
أخالقية التسامح؛ بسبب ال أخالقية
ما يُتسامح معه .فهذه المفارقة
الثالثة تشكك في أخالقية التسامح،
لكونه يتضمن قبول أو تقبل أمورٍ
يُعترف بأنها ال أخالقية .فإذا وضعنا
جان ًبا العوامل والحاالت النفسية
شخص ما) ،فإن
أمر أو
ٍ
(النفور من ٍ
ما نتسامح معه ،ينبغي أن يكون ،من
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يف التسامح
الحق يندمج
األساسان املعريف
واألخالقي
ويتكامالن
ن
التسامح مسكو ٌ
دامئًا بثنائيات
متنافرة يف مختلف
أبعاده أو تجلياته
يقتيض
التسامح أن نساوي
يف املعاملة
بني طرفني غري
متساويني
إبراز الصعوبات
التي تواجه عملية
التسامح تسهم
يف زيادة قيمته
التسامح ليس
مطلقاً ومامرسته
مع املتعصبني
واملتطرفني تقيض
عليه
التسامح
يقتيض أن نساوي
يف املعاملة
بني طرفني غري
متساويني
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حيث المبدأ ،ومن منظورنا ،أم ًرا
سي ًئا بالمعنى األخالقي أو المعرفي.
فالمفارقة الرابعة تكمن تحديدًا في
أن ما نتسامح معه هو ،من وجهة
نظرنا ،أم ٌر ٍ
مناف لما هو خي ٌر أو حقٌّ .
فكيف يكون أخالق ًّيا التسامح مع ما
أخالقي؟
هو غير
ٍّ
كما هو الحال في كل مفارقات
التسامح ،تُعالج هذه المفارقة من
خالل التمييز بين مستويين ،بحيث
يتم التشديد على أن أخالقية
أخالقي،
التسامح ،مع ما هو غير
ٍّ
ٍ
مستوى مختلف عن
تحصل في
ً
المستوى الذي يحصل فيه الحكم
بال أخالقية ما يُتسامح معه .فعلى
سبيل المثال ،قد نرى في عدم
إيمان األشخاص اآلخرين بالعقائد
الدينية التي نؤمن بها أم ًرا سلب ًّيا ،من
الناحية األخالقية والمعرفية ،فنحكم
ٍ
ضاللة .ومع
ضالل أو
بأنهم على
ٍ
ً
قيم أخرى،
ذلك ،فإننا ،انطالقا من ٍ
في منظومتنا األخالقية أو الدينية
أو المعرفية؛ بوصفها ًّ
كل ،نرى أن
قبول ،أو تق ُّبل ،اختالفهم الديني
أو غير الديني عنَّا ،هو أم ٌر محمو ٌد
وواجب علينا القيام به.
وأخالقي
ُ
ٌّ
لكن ،إذا كان ممكنًا التسامح مع ما
أخالقي ،والنظر إلى ذلك
هو غير
ٍّ
أخالقي ،فهل يعني ذلك
على أنه أم ٌر
ٌّ
قبول أو تق ُّبل لما هو
أخالقية كل
ٍ
أخالقي؟ لإلجابة عن مثل هذا
غير
ٍّ
السؤال ،ال بد من التطرق إلى مسألة
"حدود التسامح".
ويمكن لحدود التسامح أن تكون
أخالقي ًة أو معرفي ًة أو سياسي ًة أو
اجتماعي ًة  ...إلخ .ويمكن للتسامح
معين أن يساعد على
ميدان
ٍ
في
ٍ
التسامح في ميادين أخرى ،لكن يمكن
في المقابل ،أن يحصل التسامح في
ميدان ،وينتفي هذا التسامح في
ٍ
ميدان آخر .ففي "رسالة التسامح"
ٍ
لجون لوك ،التي تعد من النصوص
الرائدة وبالغة األهمية في التأسيس
لمفهوم التسامح الليبرالي المعاصر،
نجد أن التسامح الديني الذي نادى به

سياسي،
تسامح
لوك قد ترافق مع ال
ٍ
ٍّ
ٍ
ٍ
سياسية
بحدود
أو كان محدو ًدا
ٍ
صارمة .واألسباب السياسية ،ال
الدينية ،هي التي جعلت لوك يستثني
الكاثوليك والملحدين من "تسامحه".
فقد قال بعدم التسامح مع هذين
الطرفين ،بسبب عدم إمكانية
الوثوق بالطرفين ،وذلك نتيج ًة لوالء
الكاثوليك للبابا في روما ،ولعدم
القدرة على ضمان أخالق الملحدين،
لمجرد أنهم ملحدين!
يتضمن الحديث عن حدود
التسامح مفارق ًة خامس ًة مركب ًة من
مفارقتين متداخلتين :المفارقة األولى
المك ِّونة لهذه المفارقة الخامسة
تتعلق ﺑ "التسامح الال محدود" ،وهي
تنص على أن التسامح سينتهي أو
ُّ
سيستحيل ،في حال كان ال محدو ًدا.
فال يمكن للتسامح أن يكون مطل ًقا
ٍ
محدود؛ ألن وجود مثل هذا
أو غير
التسامح  ،يعني التسامح مع كل أشكال
التعصب أو الال تسامح .وفي حال
حصول ذلك ،فإن التسامح سيقضي
على نفسه ،من خالل تسامحه مع
التعصب الذي سيقضي عليه .وعلى
هذا األساس نفهم عبارة أو شعار"ال
تسامح مع أعداء التسامح".
المفارقة الثانية المكونة لهذه
المفارقة الخامسة تتعلق ﺑ "التسامح

المحدود" .للتخلص من اإلشكاليات
والمشكالت التي يثيرها مفهوم
التسامح الال محدود وممارسته،
يتم التشديد على ضرورة وجود
ٍ
حدود ما للتسامح .وتتم َّثل الحدود
األهم للتسامح في التعصب أو الال
تسامح تحديدًا .وعلى هذا األساس،
ال يُتسامح مع الال تسامح .لكن
ذلك يفضي إلى تحول التسامح
إلى نقيضه ،أي إلى ال تسامح .وإذا
انطلقنا من أن الال تسامح هو رذيل ٌة،
فإن السؤال الذي يطرح ذاته هنا هو:
كيف يحتفظ التسامح بسمة الفضيلة
األخالقية اإليجابية ،على الرغم من
تسامحا؟
أنه قد أصبح ال
ً
تثير هذه المفارقة األخيرة عاد ًة
المقارب ُة التفكيكي ُة لمفهوم التسامح.
وفي مواجهة هذه المفارقة ،وتلك
المقاربة ،من الضروري التشديد
على أمرين أساسيين :من المهم،
من ناحيةِ أولى ،التمييز أو إظهار
التمايز بين نوعين ،على األقل ،من
الال تسامح :الال تسامح مع التسامح،
والال تسامح مع الال تسامح .ففي
حين أن الال تسامح مع التسامح
سلبي عمو ًما ،يكون
هو رذيلة وأم ٌر
ٌّ
الال-تسامح مع الال-تسامح أم ًرا
ً
مقبول ومس َّو ًغا غال ًبا ،وقد يرقى إلى
ً
مرتبة الفضيلة األخالقية أيضا .وقد

ألمحنا ساب ًقا إلى أن التسامح ليس
فضيل ًة أو رذيل ًة بحد ذاته ،بل إن
معناه وقيمته ،من الناحية األخالقية،
يتحددان ،استنا ًدا إلى أسس التسامح
المعني وما يتم التسامح معه ،وأسباب
هذا التسامح وغاياته وسياقاته ...
إلخ .وينطبق األمر ذاته على مفهوم
الال تسامح .وانطال ًقا من ذلك ،ال
ً
تناقضا القول إن الال تسامح مع
يبدو
سلبي غال ًبا ،في حين أن
أمر
التسامح
ٌّ
الال تسامح مع الال تسامح هو أم ٌر
إيجابي غال ًبا .ونحن ال نطلق حك ًما
ٌّ
عا ًّما جاز ًما ،في الحالتين ،ألننا ندرك
مدى تبعية مفهومي التسامح والال
تسامح للسياقات التي يطبقان فيها،
وللمفاهيم والقيم األخالقية األخرى
المتصلة ٍّ
بكل منهما .وإذا كانت القيمة
األخالقية اإليجابية للتسامح تعتمد
على القيم التي يرتبط بها ،فما هي
هذه القيم؟ وما الداعي األخالقي و/
ٍ
وبكلمات
أو غير االخالقي للتسامح؟
أخرى ،لماذا ينبغي لنا أن نتسامح مع
بعضنا البعض ،على الرغم من وجود
عوامل وأسباب عديدةٍ تدفعنا لعدم
التسامح؟
قبل اإلجابة عن مثل هذا األسئلة،
من المفيد التمييز بين التسامح مع
االختالف المعرفي ،والتسامح مع
االختالف األخالقي .وإذا اقتصرنا

على الجانب المعرفي ،يبدو أن
التسامح ،في هذا الميدان ،مرهو ٌن
بمدى حضور الريبية أو الشكوكية
أو عدم اليقينية؛ فكلما كانت هذه
الريبية أو الشكوكية أضعف وتلك
اليقينية الدوغمائية أقوى ،كانت
إمكانية التسامح المعرفي أضعف.
وانطال ًقا من مفهوم الحقيقة ومن
رؤية ترنسندنتالية له ،من الضروري
اإلقرار أن االعتقاد بأي حقيقة
يتضمن بالضرورة نفي حقيقة
المعارف المخالفة لهذه الحقيقة
أو المتناقضة معها ،وعدم التسامح
معرف ًّيا مع مضمونها .ويبدو ذلك
جل ًّيا ،عند اندراج الحقيقة في نسق
عقائدي ،كما أشار
أيديولوجي
ٍّ
ٍّ
محمد عابد الجابري عند تناوله
لمفهوم التسامح في كتاب "قضايا في
الفكر المعاصر" .في المقابل يمكن
التسامح مع االختالف من زاويتين:
معرفية وأخالقية.

التسامح الحق

يتبنى التسويغ المعرفي للتسامح
رؤية نسبوية غال ًبا .وتقوم هذه
الرؤية على ما يمكن تسميته ﺑ
"نظرية الحقيقتين" .فإضاف ًة إلى
االعتقاد بهذه الحقيقة الجزئية أو
تلك ،وما يتضمنه هذا االعتقاد من

نفي للحقائق األخرى المخالفة لها
أو المتناقضة معها ،يمكن لإلنسان
المتسامح معرف ًّيا مع االختالف
المعرفي أن يتبنى رؤي ًة عام ًة تقول
بمنظورية حقائقنا ومعارفنا ،بحيث
ٍ
واحد أن يستنفد
ال يمكن لمنظورٍ
موضوع.
الحقيقة المعرفية في أي
ٍ
ومن الواضح التوتر والتنافر ،الجزئي
والنسبي ،بين االعتقاد المتعين
ٍ
ٍ
جزئية ما ،واالعتقاد بتلك
بحقيقة
الرؤية العامة عن منظورية المعرفة
والحقيقة .لكن لحل هذا التوتر
أو تجاوزه ،تجاوزًا جزئ ًّيا ونسب ًّيا
على األقل ،ينبغي االنتباه إلى أن
الحقيقتين تحيالن على مستويين
ٍ
ناحية أولى،
مختلفين؛ فلدينا ،من
ٍ
مستوى الحقيقة المختصة بواقعة أو
ٍ
ٍ
ٍ
فكرةٍ
ناحية
معينة ،ولدينا من
جزئية
ٍ
ثانية ،مستوى "حقيقة الحقيقة أو
الميتا-حقيقة ،الذي يتناول المستوى
األول .وال يمكن الحديث عن وجود
تناقض ٍ
فعلي بين الحقيقتين ،ألنهما
ٍّ
يقعان في مستويين مختلفين.
إضافة إلى األساس المعرفي
للتسامح ،أو بعيدًا عن ذلك األساس،
أساس
ينبني التسامح غال ًبا على
ٍ
عملي يتراوح بين التسامح
أخالقي أو
ٍّ
ٍّ
القائم على المصلحة أو الضرورات
العملية أو السياسية ،أو الخوف ،أو
الرغبة في األمان ،إلى أن يبلغ أعلى
درجاته القيمية في التسامح الذي
يتخذ شكل االعتراف ،كما أوضحت
الفيلسوفة اإليطالية آنا إليزابيتا
غاليوتي Anna Elisabetta
 Galeottiفي كتابها المهم "التسامح
بوصفه اعترا ًفا Toleration as
 ."Recognitionوالتسامح بوصفه
اعترا ًفا يتضمن اإلقرار بحقوق
اآلخرين ،وبحقهم في ان يكونوا،
وبحقهم في ان يكونوا مختلفين.
التسامح هنا هو إقرا ٌر بحقِّ اآلخر أكثر
ً
تساهل في حقوق الذات أو
من كونه
تخل ًّيا عن هذه الحقوق .وبين هذين
القطبين ،يمكن أن نجد التسامح
مضض،
الذي يتخذ شكل القبول ،على
ٍ

أو"السماح ﺑ" أو "إعطاء اإلذن" ،أو
التسامح القائم على كرم الشخص أو
لطفه أو رحابة صدره ،أو ذلك القائم
على االحترام أو على التقدير.
وفي «التسامح الحق» أو «التسامح
في أعلى درجاته» يندمج األساسان
المعرفي واألخالقي ويتكامالن.
ومن هنا نفهم تمييز بديع الكسم –
في الكتاب الذي يحمل اسمه «بديع
الكسم» – بين "التسامح الكاذب"،
القائم على المساومة ،و"التسامح
الحق" ،بوصفه تقري ًرا "لحقيقة
عليا تؤكد قيمة اإلنسان وحقَّه في
التفكير" .فلتجاوز الرؤية الغوتية
(نسبة إلى غوته) الشائعة ،التي ترى
في التسامح إهان ًة ،ال بد من ربط
ٍ
ٍ
سامية .وهذا
أخالقية
بقيم
التسامح ٍ
ما فعله ً
مثل محمد عابد الجابري،
ً
في كتابه المذكور آنفا ،حين استند
إلى ابن رشد ،ليبين ضرورة أن يدخل
مفهوم العدل في التسامح ،بحيث ال
يقتضي ذلك المساواة فحسب ،بل
يقتضي ً
أيضا إعطاء األولوية للغير
داخل هذه المساواة.
التسامح الحق" ،التسامح العادل"،
التسامح بوصفه اعترا ًفا» ،هي أسماء
مختلفة للتسامح ،بوصفه قيم ًة
أخالقي ًة إيجابي ًة بالفعل .وانطال ًقا
من هذه القيمة ،ينبغي االعتراف
بالفرد ،بوصفه شخصاً ،وبالشخص،
بوصفه فر ًدا .واالعتراف بالفرد،
شخصا ،يعني االعتراف بأنه
بوصفه
ً
«سيد نفسه» ،وبأنه صاحب الحق في
أن يتخذ القرارات المتعلقة بشؤونه
الخاصة واعتقاداته ودينه ومهنته
ومستقبله .ويتضمن هذا االعتراف
شخص،
تسليماً بحق الشخص ،كل
ٍ
في أن يقع في الخطأ ،في خصوص
حياته الخاصة ،واعتقاداته وتوجهاته
الدينية والسياسية والثقافية والمهنية
...إلخ .واالعتراف بالشخص ،بوصفه
فر ًدا ،يعني التسليم بفرادة كل
شخص وبحقه في أن يكون مختل ًفا
عن اآلخرين ،في األمور التي تخصه
وتخص شخصه.
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دروب التسامح
التسامح تأكيد لحقيقة االختالف ويشكل
كينونة األشياء ويضمن بقاءها
تتعدد رشائع اإلنسان فيتعني عليه
التكيف قبل الترصف يف األرض

نظرة ثاقبة مستنيرة لمشاهد الحياة وواقعها المتغير ،تقودنا إلى
حقيقة أن االختالف ،أصل وجوهر في مختلف مناحي ما يحيط
بنا ،بل وفي ذواتنا قبل ذلك ،وهو اختالف يلبي في الوقت نفسه،
لكل مختلف ،احتياجاته المتنوعة ،باعتباره ،سنة كونية يحتاجها
المختلفون ،الذين يجدون في التعايش نهج ًا ضروري ًا ومنهج ًا حتمي ًا؛
للبقاء المتسق مع الجبلة البشرية السوية.

التسامح ليس تفضالً وإمنا رضورة
يستدعيها االختالف ويتطلبها التعايش

إبراهيم مرشوح
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ادعاءُ امتالكها .ولهذا فإن العقيدة
الصحيحة هي التي تكون أقوى
تسامحا ،وأكثر رحمة وأرسخ إيمانا؛
بطبيعة االختالف الذي أوجد اهلل
عليه الكون.

جوهرية التسامح

التسامح وفلسفة االختالف
اإلنسان يحتاج غريه الختالف املعايش
وتباين الحاجات وتعدد الخدمات

طريق التعايش

لقد اعتبر الفيلسوف اليوناني
هيراقليط أن االختالف من طبيعة
األشياء ،حيث يقول "من االختالف
يأتي أجمل ائتالف" .ويتأتّى هذا
الجمال في أحسن تقويم؛ حين
نتسامح؛ ألن التسامح هو االعتراف
بحقيقة االختالف ،الذي يتيح
لألشياء راحتها؛ في أن تكون على
أوجه اختالفها ،الذي يهبها كينونتها
ويضمن بقاءها.
يتسم النوع البشري باالختالف
الثقافي في األعراف والتقاليد
والعادات ،والتنوع الفكري في
الرؤى والمذاهب والفلسفات،
والتعارض العقدي في الملل والنحل
والمعتقدات ،وقد شاء اهلل تعالى
أن يجعل ل ُك ٍّل منا "شرعة ومنهاجا"،
فكان الكائن البشري ،هو الوحيد
الذي تتعدد شرائع معايشه ،فيتوجب
عليه أن يتكيف قبل أن يتصرف في
األرض ،فيصنع ويبدع ألوانا من
الثقافات حسب بيئته ،وأشكاالً من
الروايات حسب تاريخه ،وطرائق في
التفكير حسب رؤيته للعالم ،ولذلك
لم يكن له نمط واحد من العيش،
كما يقول تعالى﴿ :ولقد مكناكم في
األرض وجعلنا لكم فيها معايش
قلي ًال ما تشكرون﴾.
وأمام هذا التنوع واالختالف
في المعايش ،صار من الالزم أن
يتعايش اإلنسان مع من يتقاسم

معه الوجود بالمعية؛ بناء على هذا
التنوع واالختالف ،وال يحصل ذلك
إال بالتسامح ،الذي ين ّم على سكينة
روحية وعلى طمأنينة نفسية.
صح أن االختالف حقيقة
وإذا
ّ
وجودية؛ قبل أن يصير حقيقة
صح معه أن اإلنسان
اعتبارية،
ّ
مدعو ،إما للصراع من أجل البقاء،
فيكون عليه بالتالي أن يفني عدوه ،أو
يتعايش معه فيضمن بقاءه الموقوف
على التسامح ،فهو ال يستطيع إال
ذلك؛ ألنه يحتاج لغيره؛ الختالف
المعايش وتباين الحاجات وتعدد
الخدمات ،فلزم أن يتعاون من أجل
المصالح الدائرة بينه وبين غيره.
ذلك أن المنافع تدور بين الناس؛
حسب ضروراتهم الملحة ،وحاجياتهم
المتنوعة وكمالياتهم التحسينية.
من هنا يتب ّدى لنا أن التسامح
يتفضل به الواحد
ليس مجرد فضل
ّ
منا ،وإنما هو ضرورة يدعو إليها
موجبات
االختالف ،وتستلزمها
ُ
التعايش .وهذا ما تميزت به فلسفة
االختالف ،التي أفرزت خطاب
التعددية الثقافية والتنوع الفكري
واالختالف العقدي ،فلم يعد مبدأ
الفيلسوف جان لوك؛ "لنتسامح
في ما ال يمكننا أن نمنعه" كافيا؛
بل إن فلسفة االختالف تذهب
إلى ح ّد االعتراف المطلق بنسبية
الحقيقة ،الشيء الذي ال يُقبل معه

إننا ال نتعايش إال بالقدر الذي
نق ُّر فيه باختالفنا ،وبالتالي بضرورة
صح أن المدلول
تسامحنا ،فإذا
ّ
الحقيقي للتعايش ،هو استدامة
حياة اإلنسانية وصون بقاء النوع
البشري ،وإذا كان اإلنسان اجتماعيا
بطبعه ،فليس من سبيل لتحقيق
هذه الغاية التي تتمثل في التعايش؛
سوى باالعتراف بحقيقة االختالف
وبوجوب التسامح.
يذهب بول ريكور إلى القول "أن
التسامح ال يفيد أننا نسمح لآلخر
بأن يأتي من األفعال ما ال نقبله،
بل إن تسامحنا يبرهن بالخلف
على كوننا ال نتسامح إال إذا أقررنا
بنسبية ما معنا من الحق" .ورغم
هذا المعطى المبني على التواضع،
وعلى النسبية في األمور اإلنسانية،
ال تزال البشرية تتخبط في الحروب
وويالتها ،وت ْعـ َمه في البحث عن
تنميط الثقافات وبسط الهيمنة
على الفكر بلفظ التنوع الثقافي،
واالختالف الفكري والتباين العقدي.
فرغم كوننا بتنا نشهد عصر
العولمة ،الذي حقق فيه النوع البشري
تطوراً كبيراً على مستوى التواصل،
ورغم أن هذا التقارب التواصلي صار
يفرض االعتراف باالختالف؛ ألن
سياق العولمة أعلن عن انتماء جديد
لإلنسان إلى الزمان ،بحيث أضحت
تُطوى فيه المسافات ،وتتقارب
فيه األرجاء ،وتتفاعل فيه األفكار
والثقافات .ال تزال البشرية تحتاج
إلى مزيد من الفهم والتفاهم من
أجل التعايش القائم على التسامح
والمؤمن بحقيقة االختالف.
وإذا فحصنا تراثنا اإلسالمي،
فسنجد أن الشريعة اإلسالمية قامت

العقيدة
الصحيحة أقوى
تسامحاً وأبعد
رحمة وأرسخ إمياناً
بطبيعة االختالف

يف التسامح
إراحة للقلب
ع من
والبدن تش ُّ
األنفس وتسطع
عىل املجتمع

على مبدأ التيسير ،ورفع الحرج
والرفق بالناس ،ودعت إلى العفو
والصفح والتعامل بالمعروف ،الذي
ال ت ُم ُّجه الفطرة السليمة .لذلك كان
توصيف اإلسالم بالحنيفية السمحة،
يد ّل على السماحة التي من معانيها
الكرم وعدم التّشدد أو ّ
الشطط؛ وقد

ب ّين الذكر الحكيم أن االختالف آية
كونية ،يجب مراعاتها بالحرص على
ُ
االختالف
األلفة واإليالف ،كما اعتُبر
عند الن ُّّظار المسلمين رحمة ،فجعلوا
من الحكمة مراعاة االختالف فال
نقيس مع وجود الفارق ،وال نع ِّمم
أمراً من غير موجب.

تدخل القيم اإلسالمية تحت
مسمى التسامح إذ من الحكمة أن
نراعي االختالف ،ومن الرحمة
أن تتعدد الفهوم وتتباين المقاصد
توسع ًة على العقول من أجل د ْرك
جانب من الحقيقة ،ومن العدل أال
نبخس الناس حقّهم في االختالف
ِ
وشرعتهم ،ومن
فنحترم رأيهم
المصلحة أن نتسامح لكي نتعايش.
يبدأ التسام ُح ،أول ما يبدأ في
الشح ،تأبى
النفوس ،ذلك أن األنفس
ّ
أن تتسامح وبالتالي أن تتصالح .فإذا
الصماء تتواجد وتقبل
كانت األشياء ّ
اختالفها الطبيعي؛ فمن باب أولى أن
أن يكون اإلنسان ،وهو الكائن العاقل،
متصالحاً مع نفسه ،حتى يتصالح
مع غيره؛ وإذا كان الخوف يُضاد
األمن والسكينة ،فإنه حالة مقلقة
لراحة القلب والبدن .ولذلك تمثل
حالة التسامح مع الذات ،ومع الغير،
حالة من الطمأنينة والسالم الداخلي
والخارجي.
وإذا كانت األشياء ،كما قال
هيراقليطس ،تجد راحتها في
االختالف ،وكان التسامح إقرارا
باالختالف ،فال غرو أن في التسامح
راحة للقلب والبدن ،تش ّع من األنفس
وتسطع على المجتمع؛ مهما كان هذا
المجتمع مركبا من أفراد ،تنوعت
ثقافاتهم وتباينت عاداتهم واختلفت
عقائدهم.
إن المجتمع المؤلف ،سواء من
طوائف مختلفة ،أو من أقليات
عرقية ،أو من ملل وعقائد متباينة،
هو المجتمع الذي نختبر فيه
مدى التسامح ،ونكشف فيه عن
الحاجة إليه؛ من أجل استدامة
الحياة ،وبالتالي من أجل التعايش.
فلما كان االختالف يمثل حقيقة
الوجود ،وجب أن نتأمل مل ّيا كيف
يدعو االختالف إلى التسامح بل
ويستوجبه لجلب طمأنينة األنفس
واستقرار المجتمعات ،وطيبة
العيش والتعايش.
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دروب التسامح
العصب ّيات قارضة التآخي ومحرقة
األنسنة املتجددة يف سرية البرشية

التآخي مفهوم يتمتّع بفرادة معرفية تعود الى العصور البشرية
األولى ،فهو المفهوم التأسيسي للوعي االنساني .ولقد رافق افتراق
المسار االنساني عن المسار الحيواني منذ فجر التاريخ ،وأدخل فكرة
التسامح الى التعامل بين الناس في حياتهم اليومية والعملية.

الذي كانته قبل ذاك.
بنية العصبيات الفكرية ال تجمع الناس
فاألخ ّوة البشرية التي أطلّت
عىل معنى واحد وإمنا تفتت مبدأ الوحدة
حينذاك في أحضان العشيرة ،ش ّكلت
االنسانية التي يقوم عليها اإلسالم كام
أول قطع إبيستمولوجي مع العالم
املسيح ّية
الحيواني؛ إذ أعطتها معنى تجاوز
البيولوجي باتجاه االجتماعي .وعلى
هذا األساس راح هذا التضامن
يتوسع ،بحيث تمأسس
االجتماعي
ّ
داخل العشيرة ،وأصبح عرفا بق ّوة
قانون .بات على جميع أفراد العشيرة
االلتزام بأخ ّوة معنوية دفاع ّية الطابع،
ومنطوية على جماعة أهل ّية بعينها.
فنشأت العصب ّية وع ّمت بعد ذاك
العشائر والقبائل كافة.
إ ّال ان هذه األخ ّوة االجتماعية
المتط ّورة جاءت سياسية ،فانتظمت
ضمن عالقات العشائر والقبائل على
قاعدة تفريق ّية ،مضيفة اليها معيار
النسب .األمر الذي جعلها عامود ّية
وداخلية وخاصة بكل وحدة أهلية.
لذلك لم تأت هذه األخ ّوة جامعة
أو عابرة للقبائل ،بل أتت معززة
للفواصل بين العشائر والقبائل،
بحيث أن كل أخ ّوة نمت وترعرعت
على حدى ،تدير ظهرها لألخ ّوات
األخرى .و قد تجلّت هذه الوضعة
الذهن ّية المنطوية على الوحدات
الصغرى في المثل المعروف الذي
يقول" ،أنا وأخي على ابن ع ّمي ،وأنا
وابن ع ّمي على الغريب".
لذلك عندما أطلّت األديان
السماوية بمفهوم التآخي ،تزعزعت
دنيا العصبيات؛ لسبب وجيه،
العالم الحيواني معدومة األفق .تنشأ جماعة ممت ّدة بعينها ،ويلزمها بآليات وهو أن مفهوم التآخي كان يش ّكل
كما هي وتبقى كما هي؛ ما دامت تأمين بقاء وأمن جماعيين.
تجاوزا نوعيا؛ لمفهوم األخ ّوة القبلي
على قيد الحياة .أما في العالم
المتجسد بالعصبي ّية.
ّ
االنساني ،فاألخوة اتخذت أبعادا هوية نوعية
تواؤماً مع هذه العملية ،أعطي التآخي..
أخرى مختلفة .وتعني داخل العائلة
ق ّدمت األديان السماوية التآخي؛
الممت ّدة التي تش ّكلت عليها العشيرة ،لألخوة بعد اجتماعي ،أ ّدى الى منح
لحمة أسر ّية قوية وفاعلة ،تدفع هذه الجماعة البشرية الصغرى ،كمفهوم نقيض للحمة األخو ّية القبل ّية،
جميع األفراد ،وليس فقط األخوة ،هو ّية نوعية مختلفة عن تلك التي العاجزة عن الخروج من دوائرها
الى التعاضد في تأمين بقاء العشيرة ،كانت تحملها جميع الكائنات األخرى الصغرى ،التي كانت بمثابة دوائر
والمحافظة على أمنها .أي أن فهما على وجه األرض .وغدا لها اسم وعي محدودة ومس ّورة ،محبوكة على
جديدا ت ّم إدخاله على مفهوم األخ ّوة مم ّيز هو العشيرة ،حيث غادرت مقاسات العشيرة والقبيلة الحصرية،
داخل العشيرة؛ بحيث صار يشمل ونهائيا تسمية القطيع البشري األول ،فجاء مفهوم التآخي عابرا للعشائر

األخوّة القبليَّة تحمل في أحشائها بذور الفتنــــــــة والتفتيت االجتماعي

العصبيات ال تعرتف بالقوانني اإلنسانية
أو األخالقية أو الروحانية
وة القبل ّية تحمل يف أحشائها بذور
األخ ّ
الفتنة والتفتيت االجتامعي
ال ترتدد العصبيات باستخدام العنف،
فدينها الغلبة وأخالقها نفعية

فريدريك معتوق
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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في البدء كانت األخ ّوة ،ثم بعدها
جاء التآخي .والفرق كبير بين
المفهومين ،فاألخ ّوة مفهوم بيولوجي،
يربط بين جماعة محصورة من
البشر؛ برابطة الرحم أو الدم؛
ألن األخ ّوة مفهوم شديد االلتحام
بالطبيعة .لذلك بإمكاننا رصده في
عالم اإلنسان كما في عالم الحيوان.
فهو قاسم مشترك تفرضه طبيعة
عمل ّية هي الوالدة البيولوجية .فتماما
كما أن هناك األب ّوة البيولوجية
واألمومة البيولوجية ،هناك أيضا

األخ ّوة البيولوجية .ويرث كل
عنصر من هذه العناصر المعن ّية
بهذه الوضع ّية  -شاء أم أبى  -هذه
الصفة.
في العالم الحيواني ال تذهب
مفاعيل األخ ّوة بعيدا ،حيث إنها
تتوقف وتتح ّول إلى افتراق بعد
مرحلة البلوغ .األمر الذي يجعلها
تقتصر على بعدها البيولوجي
الطبيعي .و كل ما يجيء في سياقها،
يبقى محكوما بسقوف الغريزة؛ مهما
بدا متط ّورا .لذلك تأتي األخ ّوة في

والقبائل ،يجمع وال يم ّيز ،يض ّم وال
يف ّرق.
ّ
وقد تمكن مفهوم التآخي ،الديني
المصدر في البداية ،من تجاوز
مستوى األخ ّوة القبل ّية ،القريبة من
كيانها البيولوجي والطبيعي األول،
كما تجاوز تركيبها االجتماعي األول،
الحصري ،المنطوي على جماعة
أهلية ضيقة؛ بإضافة بعد أخالقي
مبتكر ،نابع من شكل جديد للوعي
االنساني ،أال وهو البعد الروحاني.
ما يعني أن التآخي يتوجه الى
الدائرة االنسانية الكبرى ،وال يقيم
وزنا لما هو دونها .فاألخ ّوة القبلية
ابتكار متق ّدم للوعي البشري ،لكنه
يبقى ،إبيستمولوجياً ،ابتكاراً ذهنياً
تكرارياً ،في حين أن التآخي ،الذي
هو أيضا ابتكار ذهني بشري؛ يتم ّيز
عن األخ ّوة العصب ّية؛ بكونه موقفاً
ذهنياً مفتوحاً على اإلنسانية كلّها.
ما يجعل االبتكار فيه شحنة مبدعة
وخ ّ
القة؛ كون أخالق ّياته تستهدف
ً
البشر أجمعين ،وليس جزءا منهم
فحسب .لقد ش ّكل التآخي بديال
خطيرا بالنسبة الى األخ ّوة العصب ّية،
حيث طرح منظورا جديدا للدنيا،
فال يعترف بالتمايزات السياسية
ووحداتها الصغرى؛ بل إنه نادى
بالوحدة اإلنسانية  ،ذات المنظومة
األخالقية الكبرى ،غير المقتصرة
على األعراف.

العصب ّيات..

على رغم أن التآخي الديني،
اإلنساني الواسع ،قد ّ
دك أسوار
العصب ّيات السائدة قبله ،وعلى رغم
أنه ش ّكل بديال استراتيجيا لها،
بخاصة في اإلسالم والمسيحية،
إال أن العصب ّيات عادت في العصور
األخيرة الى الساحة؛ بأخ ّواتها
المحصورة والمنغلقة ،تحت ستار
الدفاع عن الدين .ومنذ مناورتها
السياسية التاريخية هذه ،وهي
تش ّكل الدخيل العد ّو لإليمان ببعده
الروحاني.
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تحارب العصب ّيات الرسالة الدينية
الحقة ،المبنية على التآخي اإلنساني
األوسع؛ بسبب االختالف الجوهري
القائم بين المنظورين .فالعصب ّيات
على أشكالها (القومية والعرقية
والقبلية والدينية والمذهبية)
سياس ّية الخيط والحياكة ،هدفها
ليس الخالص الروحي؛ بل تحقيق
الغلبة .وعليه ،فهي نفعية المقاصد
ومادية المرامي ،كما أنها تعجز عن
نشر األخ ّوة التي تتغنّى بها على جميع
مكوناتها ،حيث يبدأ أوال ،العداء بابن
الع ّم ،قبل انتقاله الى الغريب ،حسب
المثل الشعبي القبلي المذكور آنفاً.
ما يعني أن العنف والعداء قائمان في
كل مكان؛ حتى داخل األخ ّوة العصب ّية
غير القادرة ،وغير الراغبة باالنتقال
إلى رحاب التآخي االنساني العام.

مسارات عنيفة

ال تتردد العصبيات باللجوء إلى
العنف لتحقيق أهدافها .فالعمل
العسكري يرافق مساراتها السياسية
وأطماعها األرضية العمل على نحو
طبيعي ،وكأن العنف شأن عادي.
وبذلك ال تعترف بأي قانون إنساني أو
أخالقي أو روحاني المنبع .فقانونها
الوحيد هو ،الغلبة ،الذي ال يستتبع
أيا من المفاهيم األخالقية السامية،
كمفهوم التآخي؛ ألنه ال وجود
لألخالق ّيات في قاموس العصب ّيات.
وما تعتبره أخالق ّياتها ،ال يعدو كونه
أعرافا نفع ّية ت ّمت ترق ّيتها ،ضمن كل
دائرة صغرى من دوائر العصب ّيات؛
الى رتبة أخالق ّيات .إ ّال أن التداول
اليومي باألعراف ،مهما طال أمده،
ال يمنحها صفة المبادىء.
يستحيل أن نبني قانونا
إنسانيا على عرف ،في المقابل
باإلمكان بناء قانون إنساني شامل
على مفهوم نوعي كمفهوم التآخي.
وهذا ما حصل على سبيل المثال
إ ّبان الثورة الفرنسية ( ،)1789حيث
تح ّول التآخي إلى شعار أسمى من
شعاراتها التأسيسية .بينما من
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ال ترتدد العصبيات باستخدام العنف
فدينها الغلبة وأخالقها نفعية
العصبيّات تحارب الرسالة الدينية املبنية
عىل التآخي االنساين األوسع؛ بسبب
االختالف الجوهري القائم بني املنظورين
المستحيل أن يحصل أمر كهذا
لو أن المطروح كان مفهوم األخ ّوة
العصب ّية ،قبل ّية المنطق والفلسفة.
فاألخ ّوة العشائرية أو القبل ّية تحمل
في أحشائها بذور الفتنة والتفتيت
االجتماعي ألنها في األصل مبنية
على مصلحة ،ال على أخالق ّيات .هي
مبنية بشكل ثابت على مصلحة أهل
العصبة السياسية وال شيء سواها.
فكم شهدنا بأم العين في النزاعات
والحروب الداخلية في العالم العربي
المعاصر من عمل ّيات تبخّ ر فجائي
لألخ ّوة العصب ّية بين فريقين ،كنّا
نعتقد أنهما من مشرب واحد ،كما
كانا يعلنانه قبل نشوب االقتتال
"األخوي" بينهما ،للداللة على أن

األخ ّوة العصب ّية مج ّرد وهم و شعار
كاذب .فلماذا تقاتل بالسالح حتى
الموت؛ فريقان مسيح ّيان مارون ّيان
(الق ّوات اللبنانية والت ّيار الوطني
الحر) ،وكذلك فريقان مسلمان
شيع ّيان (حركة أمل وحزب اهلل) إ ّبان
الحرب األهلية اللبنانية ،إ ّال على
قاعدة الغلب السياسي؟

قارضة التآخي
والتسامح

ال مكان للتآخي في العصب ّيات،
تدفع هذه األخيرة المجتمعات
باستمرار الى محرقة بشرية متجددة.
فهي تعمل على تفتيت منظومات
التآخي األخالقية في المقام األول؛

حيث إنها على الدوام تسخّ ف الديني
في مجال الشؤون السياسية ،الذي
تعتبره ملك ّية خاصة مط ّوبة باسمها.
فتؤكد العصب ّيات دوما على استتباع
الدين والمؤسسات الدينية ورجاالتها
الى أقصى الحدود الممكنة،
محتفظة بالقرار السياسي بق ّوة
وثبات .فالتذاكي السياسي العصبي
يقوم على إعالن والء شكلي للدين؛
من دون التنازل عن االستئثار بالقرار
السياسي ،الذي ينعكس مباشرة على
السلوك األخالقي العام .األمر الذي
يؤدي الى شطب معنى المبادىء
األخالقية الدينية العليا واستبدالها
بقيم األعراف العصب ّية .وشتّان بين
هذه وتلك.
كما تعمل العصب ّيات على
تعزيز االنطواء االجتماعي؛ ألنها
على الدوام تحصر أهلها فكريا
ومعيشيا ،ضمن دوائر صغيرة،
تريدها متعارضة؛ بل متناحرة عند
اللزوم .إن فكرة المجتمع العضوي
العصبي،
الكلّي غائبة عن المنظور
ّ
وال تحتمل بنيته فكرة جمع الناس
تحت معنى واحد ،فمنظور العصب ّية
يفتت الك ّل الى أجزاء ،ويضرب مبدأ
الوحدة االنسانية التي يقوم عليها
اإلسالم كما المسيح ّية .
أخيرا ،تعمل العصب ّيات على ضرب
فكرة التسامح في صميمها؛ من خالل
ممانعتها لمعاني التآخي االنساني
واالجتماعي غير المشروط .فاألخ ّوة
العصب ّية معصوبة بأهل وعصبة،
بينما التآخي مفتوح على التسامح مع
الناس أجمعين .
األخ ّوة العصب ّية مفهوم مسقوف
سياسيا ،ونفعي ،ومرتبط بأعراف
حديدية ،بينما التآخي مفهوم ال
سقوف له ،فهو أخالقي الى أقصى
الحدود اإلنسانية ،وإنساني الى
أقصى حدود التسامح .لذلك فإن
البناء على األخ ّوة العصب َّية كما
البناء على الرمل ،بينما البناء على
التآخي االنساني كما البناء على
الصخر.

التسامح موقف حضاري وإنساين
مرشوط باإلرادة والقدرة
ال ميكن فهم التسامح بعيدا ً عن
االعرتاف مبرشوعية حرية اآلخر

جدل التحرر
والتسامح

حسن حامد

التسامح الديني يعني االعرتاف بحق كل
شخص يف امتالك حرية االعتقاد
هناك عالقة وثيقة بني مامرسة الحرية
وبني سيادة قيمة التسامح لدى الشعوب
واملجتمعات

الحرية هي جوهر الوجود اإلنساني ،وربما أصبح اإلنسان مشمو ًال
بإنسانيته ،بفضل وعيه بحريته؛ التي تُشكل جوهر وجوده وحياته ،فهو
الكائن األكثر احتياج ًا للتحرر وقهر جبرية الظواهر ،وتحطيم األغالل
والقيود ،التي تقف في طريق تحرره ،لذلك هناك عالقة وثيقة بين
ممارسة الحرية وبين سيادة قيمة التسامح لدى الشعوب والمجتمعات.

إن الشعوب التي لم تعرف الحرية،
هي شعوب عاجزة عن التسامح،
عال جداً من العنصرية
وتتسم بقدر ٍ
والعصبية .وعلى العكس ،فالشعوب
التي تذوقت طعم الحرية ،هي قادرة
على التسامح وقبول اآلخر .ومعروف
أن مقوالت مثل التحرر والتسامح،
ليست مقوالت سياسية فحسب؛ بل
مقوالت أخالقية أو تحديداً قيمية
وثقافية.
من جانب آخر فإن مقولة الحرية،
مقولة ليست سهلة أو بسيطة ،فكثيراً
ما نتوهم أننا أحرار ،وكثيراً ما نعيش
وهم الحرية ،ونحن في واقع األمر
نرزح تحت عبء العبودية؛ رغم أن
االعتقاد السائد لدى البشر ،هو أن
تاريخ اإلنسان هو تاريخ النضال من
أجل الظفر بحريته ،إال أن حقيقة
األمر ،وكما تؤكد شواهد كثيرة،
تاريخية وسيكولوجية وأنثروبولوجية،
أن تاريخ اإلنسان هو تاريخ الهروب
من الحرية ،والفرار من مواجهة عبء
المسؤولية ،الذي ينشأ عن إمكانية
ممارسة اإلنسان لحريته ،واختياره
لمصيره وحياته.
ويبدو لي أن مقولة الحرية قد
اكتسبت داللة سلبية في الوجدان
وفي الالوعي الجمعي للجماهير،
نتيجة أن الحرية ترتبط على المستوى
األسطوري  -األنثروبولوجي؛ بداللة
سلبية هي دال الخطيئة ،خطيئة
العصيان ،عصيان اآللهة والتمرد
عليها .ففي القضية التوراتية
واإلنجيلية ترتبط بداية التاريخ
اإلنساني؛ بفعل االختيار والخطيئة
معاً ،فقد حرم اهلل على اإلنسان أن

يأكل من الشجرة المحرمة ،شجرة
معرفة الخير والشر ،غير أن اإلنسان
تمرد على أوامر الرب ،وأكل من
الشجرة المحرمة ،وكان على وشك
أن يأكل من شجرة الحياة؛ ليشارك
الرب األلوهية؛ لوال أن الرب طرده
من جنته؛ ليسكن هو وحواء األرض.
وهكذا فإن الحرية تبدو وكأنها ُمدانة
وملعونة؛ ألنها ترتبط بالخطيئة
والمعصية ،والتمرد على أوامر الرب،
ويبدو أن هذا األساس الالهوتى
األنثروبولوجي؛ الرتباط الحرية
بالخطيئة ،وصم كل فعل اختيار
باللعنة ،وجعل الحرية تبدو دائماً
وكأنها انتهاك لنواميس الطبيعة،
وتمرد على السلطة في كافة صورها
وأشكالها.

ثنائية التحرر والتسامح

عندما نناقش عالقة التحرر
بالتسامح ،أرى أنه من األفضل أن
نتعرض بالتحليل والنقد؛ لما يُمكن
أن نسميه؛ الرضا بالعبودية واعتياد
القهر .فكثيراً ما تُدافع الشعوب عن
عبوديتها ،وعن جالديها وسادتها
حتى الموت ،وهذه ظاهرة تنتشر
في الثقافات العبودية األبوية ،وفي
األنظمة السياسية  -الدينية ،حيث
نجد أن اإلنسان يستمرئ القهر،
ويستعذب الخضوع ،ويصبح مجرد
رأس في قطيع ،وفى كل هذه
الحاالت يفتقد اإلنسان حريته،
وقدرته على التحرر ،ومن ثم فإنه
يفتقد أيضاً القدرة على التواصل مع
اآلخرين ،أو التعايش معهم وقبولهم،
فغياب الحرية والرضا بالعبودية،

55

دروب التسامح
معناه حيونة اإلنسان ،وانتزاع أروع
ما فيه من إمكانات ،وإحالته إلى
مسخ ،أو كائن بهيمي ،تحركه غريزة
العدوان ،ويحركة دافع الموت كما
يذهب "فرويد".
ولكن يبقى السؤال :ترى لماذا
يهرب اإلنسان من الحرية؟ وما
األسباب التي تدفعه لالرتماء
في أحضان العبودية واإلذعان
للقمع؟ ولإلجابة عن هذا السؤال
البد من أن نُحلل أوالً بنية القهر،
واألساليب التي من خاللها يهرب
اإلنسان من عبوديته ،ثم نتوقف عند
أهمية الحرية وضرورتها بالنسبة
لموضوعنا األساسي ،وهو التسامح.

بنية القهر

تتشكل بنية القهر من أبعاد
إبستمولوجية وسيكولوجية .وأول
خطوات التحرر أن يعرف اإلنسان
ما القيود التي تكبل حريته .فالوعي
بالقيود هو الخطوة األولى في
طريق التحرر ،وقد ذهب الفيلسوف
الفرنسي "جان جاك روسو" إلى أن
معرفة المرء لقيوده؛ أفضل من أن
يزينها باألزهار ،وهو يعني بذلك ،أن
الكثير من البشر يخدعون أنفسهم،
فيتصورون أنفسهم أنهم من دون
قيود.
العبيد نادراً ما يشعرون
بعبوديتهم ،وال يتألمون لضياع
حريتهم وكرامتهم؛ بل ربما يرحبون
بالعبودية ،ويعدونها إحدى النعم
اإللهية الكبرى .،وهو ما يذهب
إليه المفكر الفرنسي "إتين دي
البوسيه" في دراسته العميقة عن
"العبودية المختارة" ،حيث يعتبر أن
اإلنسان متى خضع للعبودية ،يسقط
فجأة في هاوية من النسيان العميق
لحريته؛ إلى حد يسلبه القدرة على
االستيقاظ الستردادها ،ويجعله
يسرع إلى خدمة سادته صراحة
وطواعية؛ حتى يظن من يراه أنه
لم يخسر حريته ،بل كسب عبوديته.
ربما ال يقبل الناس على الخضوع
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ال يشء يخلب العقل أو يؤرق اإلنسان
أكرث من الحرية
في أول األمر؛ إال جبراً وخضوعاً
للقوة ،ولكن من يأتون بعدهم
ينصاعون لألمر؛ دون أن يساورهم
أسف ،ويمارسون عن طيب خاطر،
ما كان أسالفهم يفعلونه اضطراراً.
ذلك ألن من ولدوا وهم مغلولو
األعناق ،ثم أطعموا وتربوا في ظل
االسترقاق؛ دون التطلع إلى التحرر،
عادة ما يكونوا قانعين بالعيش مثلما
ولدوا.
ويفسر البوسيه العبودية تفسيراً
سيكولوجياً؛ من خالل آلية اعتياد
القهر فيقول :ال شك أن العادة مع
سيطرتها علينا في كل مجال ،ال
تظهر قوة تأثيرها مثلما تظهر ،حين
تلقننا العبودية وحين تعلمنا  ..كيف
نجرع سم االسترقاق؛ دون الشعور
ُ
بمرارته.
إن االعتياد على العبودية ،يتحول
بمرور الوقت ،إلى حالة أقرب ما
تكون إلى الوضع الطبيعي لألشياء،
وهذا ما يوضحه عبقري الرواية
الروسية فيدور دوستويفسكي،
ال نفسياً
حيث يقدم لنا تحلي ً
مستفيضاً؛ لسيكولوجيا المقهورين
والمقموعين ،خاصة في الجزء األول
من رائعته" :األخوة كارامازوف"،

وفي فصل بعنوان" ،المفتش األكبر"،
وهو عبارة عن أمثولة خيالية،
كتبها إيفان كارامازوف ،خالصتها
أن المسيح قرر فجأة أن يعود إلى
األرض في زيارة خاطفة أو عابرة؛
ليقضي لحظات بين أبنائه ،ثم
يصعد مرة أخرى للسماء .وتدور
أحداث هذه القصة الخيالية في
أسبانيا أثناء عهود محاكم التفتيش،
وأثناء االحتفال بإحراق حوالي مائة
من الزنادقة؛ ممن حكم عليهم
الكاردينال أو المفتش األكبر بهذه
العقوبة .ولكن الكاردينال ما أن رأى
المسيح وهو يقف بين أبنائه ،أمر
على الفور؛ حراسه بالقبض عليه،
ألن الكاردينال رأى في الظهور
المفاجئ للمسيح ،عرقلة لمهمته
المقدسة ،وإفساداً لإلنجازات
الرهيبة التي حققتها الكنيسة على
مدى خمسة عشر قرناً.
إن الطريف في هذه القصة
الخيالية هو أن الطغاة عادة ما
يغتصبون سلطة اآللهة ،وال يطيقون
أن ينافسهم أحد في ممارسة هذه
السلطة؛ حتى لو كان اإلله نفسه.
وهذا ما يؤكده دوستويفسكي عندما
يوجه الكاردينال العجوز كالمه

للمسيح قائ ً
ال :تريد أن تمضي إلى
الناس ،وأن تمضي إليهم خالي
اليدين؛ إال من وعد بحرية ،ال
يستطيعون بحكم ما فطروا عليه من
بساطة وحطة أن يفهموه ،عدا إنهم
باإلضافة إلى ذلك يخشونه ويخافون
منه ،ألنه ليس هناك ،ولم يكن هناك
في يوم من األيام ،حالة ال يطيقها
البشر والمجتمع مثلما ال يطيقان
الحرية.

الهروب من الحرية

نظراً ألن الحرية ترتبط
بالمسؤولية ،لذلك فهي تقترن دائما
بالهم والقلق ،ما يجعل اإلنسان يشعر
لحظة االختيار بالدوار ،وكأنه يقف
على حافة هاوية؛ ألننا عندما نختار
شيئاً ،أو نتخذ قراراً ما ،ال يوجد
لدينا أي قيم جاهزة نختار وفقاً
لها ،وال يوجد بالمثل أية ضمانات،
تؤكد لي أن اختياري هو االختيار
الصحيح ،ولذلك فإن الحرية تشبه
نوعاً من القفزة في الظالم ،لذلك
يذهب سارتر إلى أن اإلنسان ،لديه
نوع من الحنين الدائم؛ ألن يصبح
شيئاً؛ كي ينعم بهدوء وسالم واكتمال
األشياء ،وهذا ما يجعلنا نصب

ذواتنا داخل أدوار وأنماط اجتماعية
محددة ،أو هويات ثابتة؛ كأن أكون
زوجاً ،ضابطاً ،موظفاً ،نادالً ،متديناً
 ...إلخ ،ويعتبر سارتر هذه األدوار
والقوالب؛ بمثابة اإلصطبل البشري؛
ألنها تؤدي إلى تشيؤ اإلنسان وضياع
حريته ،فنحن نضع أنفسنا في
قوالب محددة ،ونتصور أننا وأياها
شيء واحد ،ونحن نحبس أنفسنا
داخل هذه األدوار ،وكذلك نريد
من اآلخرين أن يفعلوا مثلنا ،نريد
أن نراهم ،ونرى أنفسنا في هويات
وكيانات محددة مثلما نرى هذا
الكرسي ،أو تلك الطاولة .أو هذه
المحبرة  ...إلخ.
هناك آليات أخرى للهروب من
الحرية ،يأتي في مقدمتها االمتثال
للحشد ،أو للجموع والجماهير
التي من دون مالمح .نيتشه مث ً
ال
ينتقد بشدة مسألة حيونة اإلنسان،
وتحويله إلى مجرد رأس في قطيع،
ومارتن هيدجر يصف الخضوع
للحشد؛ بأنه نوع من السقوط .وإريك
فروم في كتابه "الهروب من الحرية"،
يرى أن اإلنسان يهرب من حريته
من خالل مسايرة القطيع البشري،
فيفقد تفرده ووعيه وذاته ،ويصبح
مسخاً بال مالمح وبال إنسانية.
وعند فرويد وفروم وسارتر ،يهرب
اإلنسان من الحرية إلى الخضوع
الماسوشي للسلطة؛ سواء السلطة
الدينية أو السياسية أو سلطة الرأي
العام ،وبالتالي فهو يتنازل عن حريته،
ويهب إرادته وذاته لهذه السلطة ،التي
تتحكم فيه وتنوب عنه ،في ممارسة
الحرية وفعل االختيار.
خالصة القول ،إنه على الرغم من
حب اإلنسان للحرية ،وسعيه الدؤوب
للفوز بها ،إال أن الحرية تتطلب قدراً
عالياً من الوعي والمسؤولية ،لذلك
يكره الناس الحرية  -على األقل
على المستوي الالشعوري  -ويهربون
منها ،ويتخلصون من عبئها عند أقرب
قيد يصادفونه في طريق حياتهم.
وسواء هربنا من الحرية إلى األدوار

الحرية عندما تكون من دون قيمة أو
هدف تُصبح لعنة حقيقية
الوعي بالقيود هو الخطوة األوىل يف
طريق التحرر إىل التسامح
االجتماعية ،واإلصطبل اإلنساني
الكبير ،الذي يسمي المجتمع ،وإلى
محاكاة السلوك اآللي لألشياء على
طريقة سارتر ،أو خضعنا للحشد
المجهول ،الذي يشبه الكتلة الصماء،
التي بال مالمح أو وعي ،وفقاً لنيتشه
وهيدجر وفروم  ...في كل هذه
الحاالت وغيرها ،يصبح اإلنسان
متشيئاً ،ومفتقداً إلنسانيته الخصبة،
ويكتسب صفات العبيد واألشياء،
ال عاجزاً خاضعاً
ويبقي دوماً طف ً
ضعيفاً ،ال يقدر على ممارسة
االستقالل .إن الحرية تحمل مفارقة
غريبة :فال شيء يخلب العقل أكثر
من كلمة الحرية ،ولكن أيضاً ال شيء
في الواقع يعذب اإلنسان ويؤرقه أكثر
من الحرية.

اإلنسانية والتسامح

إن الحرية تصبح عبئاً ومن دون
جدوى عندما تكون حرية سلبية،
والحرية السلبية هي حرية بال
هدف؛ ألنها تعني التخلص من
القيود دون معرفة ماذا سنفعل بهذه
الحرية .على سبيل المثال تخلصت
بعض الشعوب العربية من أنظمتها
السياسية القديمة الحاكمة ،لكنها
سقطت في قبضة جماعات اإلسالم
السياسي ،والجماعات الجهادية
اإلرهابية ،ما يعني أنها انتقلت
مرة أخرى إلى عبودية أكثر ضراوة
وقسوة.
الحرية عندما تكون من دون
قيمة ومن دون هدف تُصبح لعنة
حقيقية ،ولذلك فإن التأكيد على
قيمة اإليمان؛ بكل ما هو إنساني

أو ينتمي لإلنسان ،هو ما يمنح
الحرية مبرراتها ومغزاها ،ويعصمها
من أن تُصبح مجرد فعل أخرق أو
نزوائي ومن دون هدف .ولذلك فإن
الحرية ليست مجرد مسؤولية فردية
فحسب ،وأنما أيضاً مسؤولية تجاه
البشر اآلخرين ،وتجاه تأكيد حقهم
في ممارسة الحرية ،وحقهم في أن
يكونوا بشراً يتمتعون بما أتمتع به
أنا من استقالل وتمايز وحرية .وال
معنى للحرية إال من خالل وجود
األنا واآلخر ،فعالقتي باآلخر هي
التي تُحدد وجودي ،وتحدد أيضاً
حريتي ،وليس من الضروري أن يكون
اآلخر هو الجحيم ،كما أعلن سارتر
في مسرحيته "جلسة سرية" .لماذا
ال تكون عالقتي باآلخر عالقة حب
واحترام وتضامن .إن من يتصور أنه
الوحيد الجدير بالحرية ،البد وأن
يكون إما طاغية أو إرهابياً .إن معظم
الطغاة واإلرهابيين والمتطرفين
دينياً ،يعتقدون بأنهم وحدهم
األحرار؛ ألنهم وحدهم المتحدثون
باسم الحقيقة أو المقدس ،أو بكلمة
أدق يعتقدون بأنهم مالك الحقيقة
المطلقة.
إن التسامح ال يُمكن فهمه أو
استيعابه بعيداً عن االعتراف
بمشروعية وقداسة حرية اآلخر.
وهذا االعتراف ال يُمكن أن يُصبح
ممكناً ،إال إذا كان لدى الذات القدرة
والرغبة في أن تكون آخراً .فالمعنى
العميق للتسامح هو حق الذات
في اآلخرية .وبهذا المعنى ،فإن
الجماعة أو الطائفة المتسامحة،
ليست هي التي تُقر؛ لجماعة أخرى

مختلفة عنها؛ بحقها في ممارسة
حريتها الفكرية والعقائدية فحسب.
ففي مجال العقيدة الدينية ،مث ً
ال،
ليس التسامح هو أن نسمح لليهودي
أن يبقى يهودياً ،ويمارس شعائره
بحرية ،وأن نترك للمسيحي الحق
في أن يبقى مسيحياً ،أو للمسلم
أن يتمسك بإسالمه .هذا تحصيل
حاصل ،ولكن التسامح الحقيقي هو
االعتراف؛ بحق الذات في اآلخرية
الدينية والفكرية ،أي أن نُقر بحق
اليهودي مث ً
ال في أن يعتنق شيئاً آخر
غير اليهودية ،وحق المسيحي في
أن يعتنق شيئاً آخر غير المسيحية
 ..الخ .وهكذا فإن التسامح الديني،
معناه االعتراف بأحقية كل شخص
في امتالك حرية االعتقاد ،والقدرة
الدائمة والالمشروطة على المغايرة
واالختالف.
والتسامح بهذا المعنى ،كما يقول
"بول ريكور" ،هو ثمرة الزهد في
ممارسة السلطة ،ومعنى ذلك أن
من يمتلك السلطة ،عليه أن يتخلى
أو يتنازل عن جزء من السلطة التي
يملكها لآلخرين ،إن عليه أيضاً
أال يفرض على اآلخرين ،طريقته
وأسلوبه في الحياة واالعتقاد
واإليمان .إن التسامح موقف
حضاري وإنساني مشروط باإلرادة
والقدرة ،إرادة الصفح والقدرة عليه.
وبالتأكيد هو ليس مجرد واجب ،أو
فعل اضطراري ،أو مجرد حق ينبغي
ممارسته .إن التسامح كفضيلة وقيمة
أخالقية يشترط الوعى بالحرية:
حريتي وحرية اآلخر ،وال يمكن أن
يكون هناك تسامح في ثقافة قمعية،
أو في ظل نظام استبدادي ،ال يعترف
بحق األقليات في الحرية ،وينظر
إليهم؛ بوصفهم أقل إنسانية ،أو أقل
أهمية من األغلبية.
بكلمة واحدة :إن التسامح ال يمكن
أن يحدث إال بين أناس أحرار واعين؛
بحريتهم ،وحاملين لكل الفضائل
واالستعدادات األولية؛ لثقافة وقيم
التسامح.
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دروب التسامح
الزم التآخي شرط تطور البشرية ،ونُظر إليه كقيمة أخالقية سامية،
أسهمت في نقل اإلنسان من حالة الطبيعة؛ نحو حالة الحضارة
والمدنية .وأسهم التآخي في تعزيز قيم التسامح والتعايش ،وبناء
النسق السياسي واالجتماعي للمواطنة والسلوك المدني من ناحية
أخرى .ولذلك احتلت هذه القيمة اإلنسانية مركز ًا أساس ًا في مختلف
الدساتير السياسية ،ودارت حولها نقاشات فكرية وفلسفية ودينية
كثيرة.

التآخي مرادفاً أخالقياً وقيمياً للتسامح
يف االجتامع اإلنساين
التآخي تجسيد عميل للتسامح وركن
أصيل يف بناء تعايش حقيقي
ال معنى للحرية واملساواة دون تآخي
مختلف اإلثنيات واألديان املكونة لنسيج
املجتمع

في الحاجة إلى مواطنة كونية متآخية

محمد اإلدرييس

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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كيــف يشــكل التآخــي مرادفــاً
أخالقيــاً وقيميــاً للتســامح فــي
االجتمــاع اإلنســاني؟ إلــى أي حــد
يعــد التآخــي أو التســامح الحضــاري
شــروطاً أساســية لتحقيــق التعايــش
الكونــي؟ ومــا موقــع التآخــي فــي
التأســيس لمبــدأ المواطنــة اإلنســانية
فــي ســياقنا المعاصــر؟
فــي مقالتــه الشــهيرة «مــا
األنــوار» المنشــورة ســنة ،1784
يدعونــا إيمانويــل كانــط إلــى امتــاك
الشــجاعة مــن أجــل اســتعمال
عقولنــا .ومــا أحوجنــا اليــوم إلــى
إعمــال عقلنــا والتفكيــر العميــق فــي
شــرطنا اإلنســاني المركــب والمعقــد؛
بمســتوى تعقــد الحيــاة المعاصــرة.
فمطلــب التآخــي باعتبــاره فضيلــة
أخالقيــة مطلقــة ،يفــرض علينــا
التحلــي بالشــجاعة الكافيــة؛
انتصــاراً إلرادتنــا الخيــرة المتمســكة
بالتســامح ،طريقــاً عمليــاً لمجابهــة
العنــف والتعصــب بمختلــف أشــكاله،
وعليــه ،تكــون األنــوار ،فــي معنــى
مــن معانيهــا ،دعــوة إلــى التحــرر مــن
أغــال االنغالقيــة الثقافيــة والدينيــة،
والدفــاع عــن كونيــة التآخــي
والتســامح ،بمــا هــو شــرط اعتنــاق
مبــدأ اإلنســان الكونــي.

فــي الواقــع ،ارتبــاط مفهــوم اإلخــاء
فــي منظــور العديــد مــن فالســفة
األنــوار بحموالتــه االجتماعيــة
واإلنســانية ،قبــل اســتعماالته
يفــرض
ورهاناتــه السياســية،
التراجــع حــول مقولــة الحريــة،
والتفكيــر فــي الشــروط الموضوعيــة
والذهنيــة لتمثلهــا وممارســتها
والتشــبع بهــا فــي إطــار خصوصيــات
العيــش المشــترك .لذلــك ،ال وجــود
لحريــة خــارج دائــرة التآخي اإلنســاني
والتســامح الدينــي .فــاألول يمنحنــا
اإلطــار الثقافــي لتمثــل الحريــة كقيمة
إنســانية كونيــة ،بغــض النظــر عــن
نــوع ،جنــس ،عــرق هــذا الشــخص
أو ذاك .والثانــي يفتــح المجــال أمــام
تعايــش األديــان فــي األزمــان واألمكنــة
المختلفــة .وعليــه ،يصبــح التآخــي
تجســيداً عمليــاً للتســامح ،وركنــاً
مــن أركانــه فــي بنــاء تعايــش إنســاني
حقيقــي .
إذا أخذنــا فرنســا األنــوار ومــا
بعدهــا علــى ســبيل المثــال ،نجدهــا
قــد رفعــت شــعار «التآخــي» للخــروج
مــن دوامــة العنــف والتعصــب الدينــي
والثقافــي ،وجعلتــه قاعــدة دســتورية
منظمــة للمواطنــة االجتماعيــة.
لذلــك ،أصبــح المواطــن الفرنســي

هــو ذلــك الشــخص المتشــبع
بمقــوالت المســاواة ،الحريــة
والتآخــي قــوالً
ً
وفعــا؛ بــل ال معنــى
للحريــة والمســاواة دون تآخــي بيــن
مختلــف اإلثنيــات واألديــان المكونــة
لنســيج المجتمــع .صحيــح أن ظاهــرة
"اإلســاموفوبيا" تعيــق تحقيــق هــذا
الشــعار علــى أرض الواقــع ،إال أن
المكونــات السياســية أضحــت أكثــر
انفتاحـاً علــى البعــد الثقافــي والدينــي
لالندمــاج والتعايــش بيــن اإلثنيــات
المختلفــة ،وجعلــت مســألتي التآخــي
والتســامح مســؤولية مشــتركة بيــن
جميــع المكونــات الثقافيــة والدينيــة،
وشــرط كونيــة الحريــة والمســاواة
والتعايــش؛ باعتبارهــا قيم ـاً إنســانية
مطلقــة.
أمــا إذا عدنــا إلــى حضارتنــا
العربيــة واإلســامية ،فســنجد أن
التآخــي جــزء أســاس مــن تاريخهــا
الثقافــي والدينــي .فــي المناطــق
الصحراويــة حيــث الترحــال نمــط
حيــاة اإلنســان البــدوي ،اتخــذ
االنتمــاء شــكل رابطــة بالــدم
بيــن مكونــات القبيلــة الحاضــرة
والماضيــة ،األمــر الــذي جعــل
التآخــي ،رابطــة الــدم ،تنهــل مــن

الماضــي مــن أجــل تنظيــم شــؤون
األفــراد والقبائــل فــي الحاضــر.
فالصحــراوي الــذي يتذكــر ســالته
الممتــدة لقــرون وقــرون ،يــدرك
مــدى تشــاركه فــي رابطــة الــدم
مــع باقــي مكونــات القبيلــة ،وحتــى
قبائــل أخــرى مــن خــال العــودة
إلــى الجــد األول والمؤســس ،الــذي
يشــكل االنتمــاء إليــه عالمــة علــى
صالبــة الرابطــة التاريخيــة للتآخــي
االجتماعــي فــي عالــم الصحــراء.
أمــا فــي المناطــق الحضريــة ،فقــد
ســمحت طبيعــة البيئــة الزراعيــة
بانتشــار ظاهــرة االســتقرار
واالســتثمار فــي التآخــي الداخلــي
قبــل الخارجــي (الــزواج الداخلــي
والتفاعــات المحليــة داخــل
القبيلــة) .لذلــك ،يتخــذ االنتمــاء
طابعــا جغرافيــا مرتبطــا بجــد،
ولــي أو شــخصية مؤسســة للقبيلــة.
يتفاعــل الدينــي والثقافــي بشــكل
كبيــر فــي هــذه النقطــة؛ مــن أجل نقل
منطــق التآخــي مــن مســتواه المحلــي
إلــى مســتواه الخارجــي ،فــكل مــن
ينتمــي إلــى نفــس الســالة هــو مــن
حيــث المبــدأ "ابــن عمومــة" قريبــة أو
بعيــدة ،جديــرة باالحتــرام والتســامح

والتعايــش العابــر للحــدود المحليــة.
وســواء بالنســبة لمنطــق الترحــال أو
االســتقرار ،فــإن التآخــي الدينــي هــو
المنظــم لمختلــف أوجــه التســامح
والتعايــش الثقافــي واالجتماعــي
بيــن مكونــات الجســم القبلــي ،لكونــه
يــدل علــى االنتمــاء إلــى ديــن واحــد،
يتجــاوز حــدود اللــون والجنــس
والعــرق والثقافــة مــن جهــة ،وإلــى
ســالة نبويــة شــريفة ،أو عرقيــة مــن
جهــة أخــرى .كمــا ال يتوقــف التآخــي
الدينــي عنــد مســتوى تنظيــم حيــاة
األفــراد والقبائــل ،وإنمــا يتجــاوزه
لتنظيــم التفاعــات المختلفــة مــع
ثقافــات وشــعوب أخــرى فــي إطــار
التجــارة والتبــادالت الثقافيــة ،يجعــل
المنتميــن إلــى نفــس المجــال المهنــي
إخــوة فــي العمــل؛ بغــض النظــر عــن
انتماءاتهــم الدينيــة والثقافيــة
والجغرافيــة.

رديف التسامح

إن التآخــي يظــل نزوعــاً إنســانياً
نحــو تفعيــل قيــم التســامح واعتنــاق
اإلنســان إلنســانيته الخيــرة .فــا
وجــود لتســامح حقيقــي دون وعــي
ثقافــي بقيــم التآخــي فــي مســتوياته

الثقافيــة واإلنســانية .ويقــوم شــرط
االجتمــاع اإلنســاني والعمــران
البشــري علــى جعــل التآخــي رديفــاً
للتســامح وتفعيــا لمبادئــه المثلــى.
فــإذا كان وضــع التعصــب والعنــف
والتطــرف يحيــل إلــى كــون اإلنســان
ذئبــا ألخيــه اإلنســان؛ بتعبيــر هوبــز،
فــإن حالــة المدنيــة تفــرض أن يكــون
اإلنســان متســامحاً ومتآخيـاً مــع أخيه
اإلنســان .إضافــة إلــى ذلــك ،يشــكل
التآخــي شــرط اإليمــان الدينــي
الحــق؛ مــن منطلــق تعزيــزه لثقافــة
اإليثــار والغيريــة ،وجعــل اإلنســان
واعي ـاً بضــرورة أن يفضــل ألخيــه مــا
يفضــل لنفســه؛ فــي إطــار إنســاني
خالــص ،وقائــم علــى مبــدأ الفضيلــة.
يفــرض العيــش المشــترك،
الوعــي بأهميــة التكامــل بيــن الدينــي
والثقافــي ،المحلــي والكونــي،
والفــردي والجماعــي؛ فــي تحقيــق
تماســك المجتمــع .ســواء فــي معنــاه
الدينــي أو الفلســفي ،ويتخــذ التآخــي
مــن المحلــي طريقــا للكونــي ،ومــن
األخالقــي والثقافــي مســاراً نحــو
اإلنســاني .فالرهــان علــى التماســك
والتالحــم بيــن مكونــات الجســم
االجتماعــي الواحــد هــو ،بالضــرورة،
دليــل علــى المصالحــة األنطولوجيــة
بيــن الماضــي والحاضر ،واستشــراف
مســتقبل قائــم علــى التســامح بيــن
األجيــال؛ إال أنــه مــع ذلــك يظــل عتبــة
أولــى فــي طريــق التآخــي الكونــي.
إن تطــور الحضــارات اإلنســانية
الزم بحــث اإلنســان عــن الحقيقــة:
حقيقــة الــذات ،اآلخــر ،العالــم،
الطبيعــة والكــون ..ومــا يؤجــج الفــوارق
واالختالفــات والصراعــات هــو وهــم
امتــاك هــذه الحقيقــة ،أو التمســك
بوجــه مــن أوجههــا .لذلــك ،يذكرنــا
التصــور الغنوصــي والتصوفــي
للحقيقــة؛ بأننــا أجمعيــن نحمــل؛
بالضــرورة ،جــزءا مــن هــذه الحقيقــة
فــي نفوســنا ،وأفعالنــا ،وتفاعالتنــا مــع
الطبيعــة ،ومــع بعضنــا البعــض .وكلمــا
ربطنــا بحثنــا عــن الحقيقة بالمشــترك
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دروب التسامح
اإلنســاني ،تمثلنــا أن جوهــر الحقيقــة
نفســها ،يكمــن فــي البحــث عــن ســبل
تعزيــز أواصــر التالحــم والتآخــي
والتماســك بيــن مكونــات جســم
اإلنســانية؛ أليــس الحــوار والتســامح
والتعايــش حقائــق أخالقيــة ،تبيــن
دور المشــتركات الثقافيــة والدينيــة
واالجتماعيــة فــي بنــاء الحضــارة
اإلنســانية؟
يصبــح التآخــي الكونــي ضــرورة
إنســانية حينمــا يُ َحــد التآخــي
والتســامح المحلــي بنطــاق االنتماءات
واالنغالقــات التــي تُضعــف فــرص
العيــش المشــترك ،وحينمــا تعــزز
الفــوارق االقتصاديــة واالجتماعيــة
مــن حــدة االختالفــات الثقافيــة.
إن تحــول الشــروط االقتصاديــة
إلــى محــدد أســاس لإلطــار العــام؛
ألنمــاط التآخــي والتعايــش اإلنســاني،
راجــع إلــى قصــور فــي تمثــل
القيــم األخالقيــة المالزمــة لــروح
اإلنســانية ،وعــدم اســتثمار األمــم فــي
ا معاصــراً
التعايــش الكونــي؛ بديــ ً
للتعايشــات اإلقليميــة واالنغالقــات
المحليــة .فالقيــم واألخــاق ليســت
ســلعاً أو مــوارد اقتصاديــة تتبــدل
أو تتغيــر بحســب الســوق ،وال يمكــن
لتدخــل االقتصــاد فــي تحديــد
شــرط التآخــي والتســامح؛ ســوى أن
يضعــف مــن فــرص بنــاء التعايــش
بيــن الحضــارات .نتيجــة لذلــك،
كلمــا تمثلنــا قيــم التآخــي والتســامح
كمقــوالت ثقافيــة وفكريــة كونيــة،
كلمــا أســهم ذلــك فــي تجســير الحــوار
بيــن الحضــارات ،وتعزيــز قبــول
اآلخــر واالنفتــاح علــى المشــتركات
اإلنســانية بمــا هــي مشــتركات كونيــة.

إلزام التسامح

بمــا أن المواطنــة مقولــة مدنيــة
منظمــة لالجتمــاع البشــري فــي إطاره
التعاقــدي ،فــإن القيــم األخالقيــة
للتآخــي والتســامح والحــوار ،هــي
األســاس المنظــم للترابــط بيــن
الحقــوق والواجبــات؛ فــي الممارســة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الحوار والتسامح والتعايش حقائق
أخالقية تبني دور املشرتكات يف بناء
الحضارة اإلنسانية
تدخل االقتصاد يف تحديد رشط التآخي
والتسامح يضعف فرص التعايش بني
الحضارات
االجتماعيــة .فالواجــب مــن حيــث
هــو التــزام إنســاني تجــاه اآلخريــن،
تفرضــه متطلبــات العيــش المشــترك،
ويعــززه تمثــل المنطلقــات األخالقيــة؛
لإليثــار والدفــاع عــن المصلحــة
اإلنســانية فــي ذاتهــا ،والحــق رهــان
إنســاني مكفــول؛ باحتــرام الواجبــات
مــن قبــل المواطنيــن؛ فــي إطــار
كونــي وإنســاني بالضــرورة .لذلــك،
ال وجــود لمواطنــة حقيقيــة؛ دون
تســامح إنســاني وتعايــش ثقافــي،
يتجــاوز حتــى ثنائيــة الحــق والواجــب؛
مــن حيــث هــي إلزامــات اجتماعيــة
وقانونيــة نحــو الوعــي؛ بكونهــا
التزامــات إنســانية.
تُنظــم ثنائيــة اإللــزام وااللتــزام
النســق العــام للمواطنــة ،ويقــاس
ح ّداهــا بدرجــة االنخــراط الجمعــي
فــي احتــرام المشــتركات الثقافيــة
والدينيــة لإلنســانية .يُعــد اإللــزام
قيمــة أخالقيــة مشــروطة؛ بقــوة
الُملتَــزِ م؛
واســتعداد
ال ُملــزِ م
لالنخــراط فــي نســق المواطنــة
المحــددة؛ بإمكانــات المصلحــة
العامــة .وإذا كانــت هــذه المواطنــة
قابلــة للتحقــق الفعلــي؛ عبــر قــوة
القانــون فــي إطــار المرحلــة المدنيــة،
إال أنهــا مــع ذلــك ال تســير فــي
اتجــاه حمايــة المشــتركات اإلنســانية
الكونيــة ،بحيــث تجعــل مــن التآخــي
المحلــي شــرطا؛ لبنــاء مواطنــة
محــدودة بشــرط المدنيــة ،قبــل
اإلنســانية .أمــا فيمــا يتعلــق بااللتــزام،
فنحــن نتحــدث عــن المعنــى الكانطــي
للقيمــة المطلقــة ،التــي تؤســس لبنــاء
اإلنســان الكونــي .فاألمــر األخالقــي

المطلــق؛ ينتصــر للتآخــي الكونــي،
والتســامح اإلنســاني الخالــص،
الــذي تتحــول معــه المدنيــة نفســها
إلــى حالــة كونيــة ،والمواطنــة إلــى
ســلوك إنســاني يحتــرم اإلنســانية فــي
ذاتهــا ،ويلــزم الــذات الفاعلــة؛ بتقديــر
الفــرص واإلمكانــات التــي يتيحهــا
التعايــش الثقافــي والدينــي فــي ذاتــه.
نتيجــة لــكل ذلــك ،تصبــح معادلــة
التآخــي علــى الشــكل التالــي :مزيــد
مــن التآخــي فــي أفقــه الكونــي،
يعنــي مزيــداً مــن اعتنــاق اإلنســان
إلنســانيته وبنــاء المواطنــة اإلنســانية
الكونيــة الملتزمــة بالتســامح؛
كشــرط لالجتمــاع البشــري،
والحاملــة لرهــان التعايــش ،حــ ً
ا
ألوضــاع األزمــات المختلفــة .إن
هــذه المواطنــة المتآخيــة والكونيــة
غيــر مشــروطة بمنطــق الحقــوق
والقوانيــن الوضعيــة فقــط ،وإنمــا
متشــبعة بالشــروط األخالقيــة
والدينيــة والثقافيــة لالجتمــاع
اإلنســاني مــن مســتوياته المحليــة
نحــو أفقــه الكونــي .وتصبــح
المواطنــة المتشــبعة بقيــم التآخــي
والتســامح ،أســاس تحقيــق العيــش
المشــترك ،وتجــاوز االختالفــات
والصراعــات ووضعيــات التطــرف
والتعصــب التــي تنخــر جســم
البشــرية مــن خــال االنتصــار
لألخــاق اإلنســانية نفســها.
إننــا ال نفصــل فــي هــذا الســياق
بيــن قيــم التآخــي والتســامح المحليــة
والداخليــة ،وإنمــا نجعلهــا منطلقــاً؛
لبنــاء المواطنــة الكونيــة ،التــي
تتجــاوز تنميطــات االقتصــاد وبواعــث

التطــرف ،وتــرى فــي مقولــة اإلنســان
الكونــي مطلبــا لــروح العصــر.
فالمرجعيــة الفلســفية لألخــاق
كونيــة ،والديــن اإلســامي كونــي
واإلنســان كونــي ،والعالــم اليــوم
أضحــى أكثــر انشــباكا ،وفــي حاجــة
إلــى منطــق مواطنــة جديــدة ومنفتحــة
علــى الكونيــة .ليســت الكونيــة نفيــاً
للخصوصيــات الثقافيــة والدينيــة،
وإنمــا تعريفــا بهــذه الخصوصيــات
وضمانــاً الغتنائهــا وتفاعلهــا مــع
خصوصيــات أخــرى؛ فــي إطــار
إنســاني ،يثمــن االختــاف فــي إطــار
التعايــش والحــوار؛ عبــر الوعــي
بالتآخــي الثقافــي والدينــي ،واألصــل
المشــترك لإلنســانية ،يتــم فتــح
صفحــة جديــدة فــي تاريــخ البشــرية،
عنوانهــا التســامح والتعايــش صوتــا
ا لمســتقبل .
قصــارى القــول ،يتكامــل البحــث
الفلســفي والدينــي فــي قضايــا
االجتمــاع والعمــران البشــري ،فــي
تثميــن قيــم التآخــي والتســامح،
خطــاب
لكونيــة
واالنتصــار
الســلم االجتماعــي ،الــذي يحتــرم
الخصوصيــات ،ويضمــن التعايــش
العابــر للحــدود واالنتمــاءات
الجغرافيــة والمجاليــة والزمانيــة.
ويتحــول التآخــي والحــوار والتســامح
إلــى قيــم كونيــة ،قائمــة علــى التــزام
األفــراد والجماعــات بواجبهــم
األخالقــي تجــاه البشــرية ،والتــي
تربــط مكتســبات الماضــي بمطالــب
الحاضــر؛ مــن أجــل استشــراف
مســتقبل أفضــل ،شــعاره الســلم
الدائــم .ومــن خــال هــذا التآخــي
الكونــي يتــم التأســيس لمواطنــة
إنســانية كونيــة ملتزمــة بخصوصيــات
الشــرط اإلنســاني؛ قبــل متطلبــات
االجتمــاع الوضعــي والمدنــي ،وتشــكل
خيــر حــل لســراب التطــرف والعنــف
واإلرهــاب و"اإلســاموفوبيا" ،التــي
تتربــص بمشــروع التعايــش اإلنســاني
الكونــي علــى كوكــب األرض.

التسامح فضيلة حضارية وإنسانية بامتياز .وهذا ما يجعلها إحدى
القيم الضرورية للعيش المشترك؛ بل للتعايش اإلنساني السعيد؛
كونها على صلة وثيقة بفلسفة األخالق وعلم االجتماع والثقافة
السياسية والقانونية والحقوقية ،وبخاصة في العصر الحديث؛ حيث
صارت تعني قبول اآلخر المختلف برحابة صدر ،والتعايش معه بصورة
طبيعية؛ دون غضب من فكره أو استياء من معتقده.

التسامح في األقوال الدارجة واألمثـال
الشعبية السائرة على ألسنة الناس
قيمة التسامح تتميز بحضور الفت يف
األمثال الشعبية يف مختلف الثقافات
مشيئة األقدار أرادت لهذه املنطقة
أن تكون ملتقى حضارات وتالقح ثقافات
منذ فجر التكوين

نرجس جربندة

بعيداً عن التنظير أو التأطير
المعرفي ،وبعيداً عن التفلسف
الداللية
وحموالته
بالمفهوم
والمعرفية ،نجد أن قيمة التسامح
تتميز بحضور الفت في األمثال
الشعبية في مختلف الثقافات ،حيث
تدرج على ألسنة الناس بعفوية فطرية
خالصة النقاء مكتملة البهاء؛ ألنها
تعبر عن صفاء الروح ،وتستجيب
للوجدان أو الناموس اإلنساني في
نزوعه المطلق إلى الجمال والمسرة.
ولما كانت األمثال مِ لح األقوال،
كان ال بُ َّد أن تختزل خالصة
تجارب الناس ،وتقطر خبراتهم،
وتبلور أفكارهم وتصوراتهم عن
الحياة والوجود؛ بحكمة آسرة
وفلسفة ساحرة .وتتزايد غواية
األمثال وتشتد سطوتها على الوعي
والمخيلة؛ عندما تقارب فضاءات
التسامح وعوالمه األثيرة .فيسكبها
الحكماء بمقوالت رائقات ،تليق
بعذوبة المعنى ورهافة دالالته ،األمر
الذي يجعل منها مقوالت خالدة في
الوعي والذاكرة اإلنسانية على َم ِّر
األيام و َك ِّر السنين .ذلك ألن المثل
الشعبي شأنه شأن اإلنتاج األدبي،
فهو "ليس انعكاسا بسيطاً للوعي
الجماعي الواقعي ،ولكنه يميل
دائما إلى أن يبلغ درجة عالية من
االنسجام ،تعبر عن الطموحات

التي ينزع إليها وعي الجماعة ،التي
يتحدث األديب باسمها.
ويمكن تصور هذا الوعي؛ كحقيقة
موجهة؛ من أجل حصول الجماعة
المذكورة على نوع من التوازن في
الواقع الذي تعيش فيه" ،حسب تعبير
لوسيان كولدمان.
ونظن أن قيمة التسامح تزداد
حضوراً في األمثال الشعبية
العربية؛ أكثر من غيرها من األمثال
والثقافات؛ ألن مشيئة األقدار أرادت
لهذه المنطقة أن تكون ملتقى
حضارات وتالقح ثقافات؛ منذ
فجر التكوين ،هذا من جهة أولى،
ومن جهة أخرى ،شاءت األقدار
لهذه المنطقة أن تكون مهد الوحي
ومهبط الديانات السماوية ورساالتها
التوحيدية السامية ،التي لعبت
الدور األول في غرس بذرة القيم
األخالقية النبيلة في نفوس الناس،
وأرست أسس ثقافة التسامح والوئام
في المجتمعات العربية؛ بمختلف
انتماءاتها العقدية .هذا فض ً
ال عن
حقيقة أن منابت ومناهل الثقافة
العربية ،شكلت أهم حواضن قيم
"مكارم األخالق" ،التي كانت بمثابة
دين وديدن العرب قبل اإلسالم؛
بمئات؛ وربما بآالف السنين .ولذلك
يتميز حضور قيمة التسامح في
األمثال الشعبية العربية بخصوصية
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دروب التسامح
تسبب له باإلساءة ومجازاته ،ولكنّه
بالتسامي وكرم النفس يعفو ويصفح.

معانٍ باطنة

متفردة؛ سواء على مستوى البناء
اللغوي ،أو على مستوى المعنى
والداللة .ومثال ذلك قولهم" ،أهل
السماح مالح".
نالحظ أن بناء المثل جاء رائقاً
في التصوير ومحكماً في التعبير؛
بصياغة لغوية مقتضبة ،بسيطة
التركيب ،سهلة التوقيع .ولكنها
صياغة بليغة الداللة ووجدانية
المعنى ،فلفظة «أهل» تحيل تلقائياً
إلى األهل الطيبين ،أي العِ شرة
المتآلفة ،أو العزوة المتناغمة،
المشدودة إلى بعضها البعض؛
بوشائج باذخة في عقالنيتها
وحميميتها؛ ألنها تجمع روابط
القربى و ُعرى المودة ،المغزولة
بدفء األلفة والمحبة .أما لفظة
"السماح"؛ بالعامية ،فهي ليست
مشتقة من "السماحة" الفصيحة،
أي الجود ،وإنما تحيلنا بوضوح ال
يحتمل اللبْس إلى "المسامحة" ،أي
الصفح والعفو الجميل عن المسيء
أو المذنب أو المخطئ .وأما مسك
ختام المثل ،فلفظة «مالح» ،فهي
مشتقة من مالحة القسمات ،أي من
دقة األوصاف ولطافة األلحاظ .ما
يحيلنا إلى الجمال ،وبخاصة أجمل
الوجوه وأكثرها تحبباً وقرباً من
القلب .وفي سمو التوصيف بالمثل،
يكفي المعنى المجازي «مالح» شرفاً
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وتسامياً؛ عندما يستعيره الشعر،
بأبدع تصوير وأرق تعبير ،كما َخلَّ َده
قول الشاعر:
ق ــل للمليحة بــالـخـمــار األس ــود
م ـ ـ ــاذا ف ـع ـل ــت بـ ـن ــاس ــك م ـت ـع ـبــد.
وال يختلف األمر كثيراً عن المثل
اآلخر" ،المسامح كريم" ،فمع بساطة
التعبير ودقة التصوير ،نجد مرمى
القول ،يرد المتسامح إلى األصل
الكريم بنفسه ،المحمود بسيرته.
وهذا المعنى يحيلنا ضمنا إلى آخر
يقابله ،إلى غير المتسامح ،فهو ظلوم
غشوم ،أو بأقل تقدير ،هو من منبت
تشجع اإلنسان
سوء .وخالصة المثل ّ
على أن يكون من الفئة المحمودة
في المجتمع ،فئة كرام الناس ،الفئة
التي تصفح وتعفو عن اإلساءة وال
تردها بمثلها .وكأن المثل يصنّف
البشر إلى فئتين ،فيعلي من شأن
أهل الصفح والمسامحة ،أو أهل
السيرة المحمودة ،وفي المقابل يضع
من قيمة ومكانة الفئة األخرى ،غير
المحمودة ،أي أهل اللؤم والظلم.
ومثل ذلك المثل القائل :الجار
وإ ْن جار .فالمثل يُعلي من قيمة
الجار؛ حتى لو كان جائراً .ذلك ألن
النفور ليس صفة إنسانية ،وإنما هي
نزعة بهيمية .أما اإلنسان فيسعى
للتجاور والتعايش أو التآلف؛ حتى
لو اقتضت الجيرة المطلوبة تحمل

الظلم أو الجور ،فالصبر على األذى
والتسامح مع المؤذي أو المسيء،
يساعد على تجاوز الجور ،وربما
يردع الجائر ،ويحيله إلى ولي حميم،
كما في قوله تعالى﴿ :ادفع بالتي هي
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
ولي حميم﴾ ،فاإلحسان يورث
كأنه ّ
اإلحسان والحب يعطي الحب .وهذا
أحد أجمل وجوه التسامح في الوعي
العربي.
والمثل األخير يحيلنا إلى حقيقة
مؤكدة ،وهي أن األمثال العربية
شأنها شأن األمثال األخرى في
الثقافات اإلنسانية المختلفة،
تأثرت بالقصص التراثية؛ بوجهيها
األسطوري والديني .ولذلك نجدها
في جانب منها ،تكرر أقوال األنبياء
ببالغة شعبية مائزة .ما جعلها
أقواالً سائرة على ألسنة الناس؛
رغم اختالف هوياتهم الدينية،
أو تباين شرائحهم االجتماعية
ودرجات معرفتهم الثقافية ،مثل
قولهم« ،إرحمو تُرحموا» ،أو «إرحموا
من في األرض يرحمكم من في
السماء» ،أو «اسمح يُسمح لك» .وهي
أحاديث نبوية شريفة ،إال أنها تتكرر
على ألسنة الناس ،وكأنها أمثال
شعبية ،تحث على السماحة واللين
في التعامل مع اآلخرين .ذلك ألن
جميع الناس يعتقدون بالفطرة؛ أن

المسامحة والصفح يستحقان صفح
اهلل تعالى.
وهناك العديد من األمثال
المطرزة بالتسامح ،التي درجت
على ألسنة الناس ،وعبرعنها القرآن
الكريم بصور رائقة ،حيث وضعها
بمنزلتين ،سلوكية وتربوية .أما
السلوكية فمثالها قوله تعالىَ ﴿ :و ِإ َذا
ُح ِّييتُ م ِبت َِح َّي ٍة َف َح ُّيوا ِبأَ ْح َسنَ ِم ْن َها
وها﴾ .وكذلك األمر لدى أخوتنا
أَ ْو ُر ُّد َ
المسيحيين في المنطقة العربية،
حيث نجد بسطاءهم يرددون مقولة:
«من ضربك على خدك األيمن در
له األيسر» ،ويعتبرونها مث ً
ال ،وهي
مقولة لسيدنا المسيح عليه السالم:
«ال تقاوموا الشر؛ بل من لطمك على
خدك األيمن فحول له اآلخر أيضاً».
ومن األمثال العربية القديمة
قولهم" ،إذا نزّا بك الش ّر فاقعد".
نزا بمعنى ،تح ّرك .ومعنى المثل إذا
تحرك بك الغضب فكن حليماً ،وال
تقدم على فعل الشر .ويضرب المثل
في الحلم وكظم الغيظ ،والتر ّوي في
ر ّدات الفعل.
وكذلك مقولة «العفو عند المقدرة
من شيم الكرام» ،فهي من األقوال
السائرة ولكنها أصبحت بمدارج
األمثال العامية .ومعناها؛ أن يكون
الشخص قادراً على تنفيذ االنتقام،
وإلحاق األذى بالطرف الذي

ومن األمثال العامية ،ما يدعو
للتسامح بطريقة مواربة ،أو باطنة،
قد يُفهم منها معنى سلبي ،ولكنها في
الحقيقة تعبر عن فهم راق للتسامح،
مثل قولهم « :إذا بدك تعيش عليك
بالتطنيش» ،فالمقصود «بالتطنيش»
العامية ،هو التجاهل أو التغافل؛
ألن الشر في فلسفة المتسامح؛ ال
يستحق التوقف عنده ،أو الرد عليه
مطلقاً ،فيقول المثل ضمناً :تسا َم
واجعل نفسك أكبر من اإلساءة،
بحيث ال تدع للشر فرصة تجرك
وتغاض عن المسيء أو تغافل
إليه،
َ
عنه بشكل مقصود؛ كي ال يكدر
صفوك وينغص عليك عيشتك،
فالحياة نعمة؛ بل هبة من اهلل،
نستحق أن نعيشها بفرح؛ دون كدر.
ومثله أيضاً ،المثل القائل« ،الواعة
الكبيرة بتساع الواعة الصغيرة»،
فالمقصود بـ«الواعة» القدِ ر .ويعني
المثل أن القِ در الكبير يتسع الصغير،
أي أن صبر المتسامح وسعة صدره
وكرم نفسه ،يسمح له باستيعاب
إساءة الجاهل أو غضب األحمق،
بمعنى آخر ،المتسامح أكبر شرفاً
وأسمى خلقاً ،وأكرم نفساً ،وبالتالي
هو أعلى مرتبة ومكانة ،ما يحتم عليه
استيعاب األصغر أو األدنى مرتبة
وأقل قدراً .ولذلك قالوا ايضاً« ،ال
يصل إلى العارفي كريمان» ،فالعارفي
بالعامية هو العارف باألمور ،أي
قاضي الناس في األزمنة السالفة،
فاعتبروا أن الكريمين ال يحتاجان
لقاض يسوي خالفاتهما؛ ألنهما
باألصل ال يختلفان ،أو كرم أخالقهما
ال يسمح لهما بوصول الخالف إلى
اختالف وعداوة ،كذلك ال يصل إلى
القاضي كريم ولئيم ،فالكريم يتنازل
للئيم ويفض الخصام .ولكن يصل
إلى القاضي لئيمان ،فهما يحتاجان
إلى من يقضي بينهما؛ ألن أياً منهما

تأثرت األمثال بالقصص الرتاثية فكررت
أقوال األنبياء ببالغة شعبية مائزة
بعض األمثال العامية يدعو للتسامح
بطريقة مواربة تعرب عن فهم راقٍ
للتسامح

ال يتنازل لآلخر وال يتسامح معه؛
ألن التسامح والعفو ال يقدر عليهما
إال من يثق بنفسه ويعتز بكرامته.
فقبول اآلخر على مساوئه ،يدل على
رفعة وتسا ًم في الخُ لُق ،وفي الوقت
عينه هو تقدير لهبة الحياة ،وتعبير
صريح بالرغبة في عيشها بسعادة،
بعيداً عن األحقاد وردود األفعال
الحمقاء .ذلك ألن «الحياة أقصر من
أن نقضيها في تسجيل األخطاء التي
يرتكبها غيرنا في حقنا ،أو في تغذية
روح العداء بين الناس» ،كما يقول
براتراند راسل.
ال ريب أن التسامح صفة رائعة،
تفيض من طهارة القلب ونقاء
السريرة ،وهي من مكارم األخالق،
ومحامد األفعال ،التي يُؤجر عليها
المتسامح في الدنيا واآلخرة .وهو
ما يحض عليه المثل الشعبي« ،كن
مظلوما وال تكن ظالماً"» .فالمثل
ينطلق من مفهوم ديني قائم على
اإليمان بعدل اهلل وقدرته على ر ّد
الحق ألصحابه .وهو رفض للظلم
يفضل
بكل أشكاله،
ولكن المتسامح ّ
ّ
أن يكون مظلوماً على أن يكون ظالما،
خوفاً من القصاص جراء ظلمه .ويبرر
الوعي الشعبي ذلك بالمثل القائل:
«األرض الواطية تشرب ميتها ومية
غيرها» ،المقصود بالمثل أن األرض
المنخفضة ،تأخذ حصتها وحصة
غيرها من األراضي المرتفعة؛ بحكم
قانون جريان الماء؛ حتى لو حبس
عنها؛ ألن الماء سوف يتسرب جوفياً
إليها .ويحصل ذلك من دون جدال

أو خصام أو عراك .وهو كناية عن
التواضع ،الذي يبدو وكأنه مفروض
بحكم األمر؛ كون التواضع ينتهي
بالسالمة ،ويحصل في نهاية األمر
على ما يستحق وزيادة.

الناظم األخالقي

في الغالب األعم ،جاءت األمثال
الشعبية مشحونة بقيم إنسانية
مختلفة ،تجعلها أشبه بدستور
أو قانون ثقافي اجتماعي ،يسهم
بقسط وافر في تنظيم حياة
الفرد والجماعة؛ ألن لألمثال من
الغواية المعرفية ،والسطوة الفكرية
والفلسفية ،ومن الحضور واالنتشار
الشعبي ،ما يؤهلها لتشكيل ضابطة
قانونية ،تسهر على حياة الفرد على
كل المستويات الثقافية ،األخالقية
والدينية واالجتماعية واالقتصادية
والسياسية ..في حدود ما تشيعه بنية
نصوصها الداللية والرمزية من نواهٍ
وأوامر وتحريض ودوافع إنسانية؛
بالدرجة األولى .ولكنها جميعها تلتقي
على الناظم األخالقي في التعارف
والتآلف ،وإن َع َّز ذلك ،فغادر بالتي
هي أحسن ،كما يقول الشافعي:
وعاشربمعروفوسامحمناعتدى
وفـ ــارق ول ـكــن بــالـتــي ه ــي أحسن
ومثله قول :سامح صديقك إن زلت
به قدم ،فال يسلم إنسان من الزلل.
فالتسامح وتجاوز أخطاء اآلخرين،
ومقابلة اإلساءة باإلحسان والعفو،
يفترض أنه من بداهة األمور؛ ألن
اإلنسان خطاء ،فج ّل من ال يخطىء.

وبهذا يقول بشار ابن برد:
عاتب ًا
ـور ُم ِ
إذا كُ ـنــتَ فــي كُ ـ ِّـل األم ـ ِ
ُعات ُبه
َصديقُ َك َل ْم تَلقَ الذي ال ت ِ
واحــد ًا أو ِصــلْ أخـ َ
ـاك فإنَّهُ
َف ِع ْش ِ
ُ
َ
ً
وم ـج ـ ِـان ـ ُب ــه
ُمـ ـ ـق ـ ـ ِـارف ذن ـ ـ ـ ٍـب َمـ ـ ـ ـ َّـرة ُ
إذا أنتَ َل ْم تَش َر ْب ِمرارا على القَذى
شار ُبه.
ظمئت ُّ
الناس تَصفو َم ِ
وأي ِ
لقد احتفظت األمثال الشعبية
العربية بمرتبة عالية لقيمة التسامح،
وأعلت من شأن اإلنسان المتسامح،
رغم أن الشرائع الدينية والعادات
واألعراف تُقر بحق الرد على اإلساءة
بمثلها؛ عم ً
ال بمقولة« ،العين بالعين
والسن بالسن والبادي أظلم» ،إال أن
الوعي الشعبي يقدم قيمة التسامح
والعفو؛ ألن نزعة الخير أصيلة في
فطرة اإلنسان ،وهي أسمى مراتب
المروءة ،كما يقول أحمد شوقي:
تسامح المرء معنى من مروءته
بــل ال ـمــروءة فــي أسـمــى معانيها
تخلّق الصفح تسعد في الحياة به
فالنفس يسعدها خلق ويشقيها
ما يعني أن التسامح ،إنما هو
بكل معانيه ،قيمة نبيلة وأصيلة،
كامنة في فطرة اإلنسان ،تعود
بالخير والجمال والمسرة للفرد
والمجتمع على حد سواء ،ال بل
هو السبيل الوحيد؛ لبناء اإلنسان
المتناغم مع جيرانه ،المتفاعل
معهم بإيجابية؛ لصناعة المجتمعات
المتحضرة .وربما هذا
اإلنسانية
ّ
ما يجعل «قيمة التسامح» من
عالمات األنسنة األولى ،التي
توصل إليها البشر بالسليقة أو
بالفطرة اإلنسانية ،أو على األقل
من دون عناء كبير؛ كونها تتميز
بحضور فاعل ،وسطوة الفتة على
الوعي اإلنساني .وهو األمر الذي
جعل التسامح قيمة سائرة على
ألسنة الناس ،ودارجة في األقول
واألمثال الشعبية في كل المجتمعات
اإلنسانية ،ومن ضمنها المجتمعات
العربية؛ رغم ما تواجهه من عنف
واحتراب وإرهاب وخراب في هذه
المرحلة الحرجة من تاريخنا.
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تجربة إبعاد الدين عن التربية والتعليم
فشلت في البلدان العلمانية
فشلت المقاربات التي استبعدت الدين عن التربية والتعليم؛ حتى
في البلدان ذات التقاليد العلمانية الراسخة .فتربية وتعليم النشء
على التسامح هما السبيل األيسر؛ لمكافحة الغلو ،والتطرف وكل
أشكال العنف.

إن موضوع تربية النشء على ثقافة التسامح له أهمية كبرى ،فض ً
ال عن
راهنيته وضرورته ،لكنه صعب .وكما يقول الفيلسوف امانويل كانط "إن ثمة
اكتشافين إنسانيين يحق للمرء أن يعدهما أصعب األمور ،وهما ،فن حكم
الناس ،وف ُّن تربيتهم" .وتزداد أهمية الموضوع ،وتتضاعف وجاهته؛ عندما
يكون الحديث عنه في بلد التسامح ،بلد الشيخ زايد المؤسس لقيم التسامح
والتعايش ،وفي عام التسامح ،الذي اختارته قيادة البالد؛ لتجعله القيمة الكلمة الثالثة :فشل مقاربة إبعاد الدين من
المركزية التي عليها مدار كافة المبادرات والتدابير في الدولة .ولذلك سأسهم التعليم
في كثير من بلدان العالم ،وفي بعض البالد اإلسالمية ،سادت مقاربة
بكلمات قليلة ورسائل سريعة؛ حول هذا الموضوع.
إخراج الموا ّد الدينية من المجال العام؛ لتحييد ما يسمونه التأثير "الضا ّر"
الكلمة األوىل :عن الرتبية
لها ،وهو أمر يعتمد أحيانا على قوة القانون .وقد نَ ّظر لهذه المقاربة الكثير
ٍّ
واإلمداد
المعلومات
بنقل
يكتفي
األخير
التربية ليست مطابقة للتعليم؛ ألن
سحري في الغرب المكتوي بنار الحروب
من فالسفة العصر الحديث؛ كحل
ّ
بالقدرات والمهارات .أما التربية فتهتم بتهذيب السلوكيات وتقويم التصرفات الدينية ،معتبرين أن طغيان االنتماء إلى الهوية الدينية ،يؤ ّدي إلى انهيار روح
وتحسين األخالقيات .ما يعني أن التربية هي جوهر التّعليم ،وكلّما حصل المواطنة والقضاء على التسامح ،وخاصة في المجتمعات الهشة ذات الطوائف
فك االرتباط بينهما ،آل األمر إلى نوع من االختالل ،فاإلنسان كائن أخالقي ،المتع ّددة ،فحين تضعف سلطة القانون تطغى سلطة الهوية الدينية ،وتَفيء ك ُّل
وكل تعليم يستبعد التربية وال يعتني بالمواصفات ،التي سيكون عليها سمت طائفة إلى حاضنتها الدينية ،التي تضمن لها نوعاً من الحماية النفسية وحتى
وسلوك المتعلمين ،إنما يخل بالشرط الجوهري ،الذي يكمن في الدور القيمي الوجودية .وقد ساندت هؤالء الفالسف َة مجموعات دين ّية عاشت اضطهاداً
ِ
وفرضها التجريم الديني
األخالقي للتربية؛ ألن التّربية ليست مج ّرد موا ّد تدرس أو مضامين تلقّن ،وإنما شديداً؛ َج ّراء تس ّيد مجموعات دينية أخرى عليها،
هي مسا ٌر إنساني متكامل ،تلعب فيه شخصية المعلم القدوة دوراً أساسياً ،قد على كل مخالف ،فإن كان مخالفاً في العقائد ت ّم اتهامه بالهرطقة -الزندقة،
وصم باالنشقاق  -البدعة .في
يكون أمرا يسيراً أن تدرس الرياضيات أو األحياء ،ولكن الصعوبة تظهر عندما وإن كان ُمخالفاً في الممارسة التعبدية يُ َ
نحاول أن ننشيء األجيال على سلوكات إيجابية متسامحة.
هذا السياق المفعم بالصراع الديني ،نشأ مفهوم التسامح العابر للمذاهب
والطوائف ،وتوسل جون لوك أحيانا في االحتجاج لهذا المفهوم بتأويل نصوص
الكلمة الثانية :الرتبية املتهم الدائم
الكتاب المق ّدس .وهو ما جعل بعض البروتستانت يقولون إن التسامح هو هدية
انحرافات
من
اإلنسانية
إن التربية كانت المتهم الدائم في كل ما يصيب
البروتستانتية إلى العالم .ولكن التّجربة التاريخية أثبتت عدم نجاعة هذه
وأزمات ،وحتى حين تقتضي الطبيعة االستعجالية لبعض األزمات ،اللجوء المقاربة؛ حتى في البلدان ذات التقليد العلماني األصيل ،حيث بدأت بعض
األع َراض ،كالوسائل الزجرية ،فإن التّعويل الدول التي أصبحت التعددية الدينية واقعاً عميقاً فيها ،تبحث عن مواءمات
إلى عالجات سريعة تستهدف َ
األكبر يظ ّل على كشف العالقة الخفية بين المنظومة التربوية وبين تلك جديدة ،إلصالح المناهج وإدخال تعليم األديان؛ بشكل يتيح للنشء التعرف على
االنحرافات .ويزداد هذا االتهام ح ّدة حين يتعلق بالتعاليم الدينية ومواد العلوم معتقدات بعضهم البعض ،والتعارف فيما بينهم.
اإلنسانية ذات الطبيعة الحساسة ،كالتاريخ والفلسفة وعلم االجتماع ،فهي
التي توعز لإلنسان بالفعل ،وتضع منظومة التصورات الذهنية ،التي تحكم الكلمة الرابعة :مقاربة الرواية البديلة عن التطرف
في مقابل هذه المقاربة المحدودة ،فإننا في دولة اإلمارات نعتمد على
النسق السلوكي والمعياري في حياة الفرد والجماعة .ففي ك ّل حرب أو فترة
جفاء في العالقات ،يتم توجيه أصابع االتهام إلى ال ّدين وبعبارة أخرى إلى مقاربة أكثر نجاعة وألصق بالسياقات المحلية ،وهي مقاربة ترتكز على
التّعاليم الدينية؛ ويتق ّوى هذا االتهام بما تد ّل عليه التجربة التاريخية من أن
الحروب الدينية لها نصيب في تاريخ الحروب البشرية التي بدأت منذ اعتدى
قابيل على هابيل ،في عهد أب البشر ّية ،هكذا نعتقد نحن المؤمنين بالنب ّوات،
وخاصة أبناء العائلة اإلبراهيمية.

معالي الشيخ عبدالله بن بيه
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رئيس مجلس اإلمارات لالفتاء الرشعي
رئيس منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة
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الرتبية عىل التسامح هي السبيل األيرس الكلمة الخامسة :مناذج من تنزيل رواية التسامح

ملكافحة الغلو والتطرف

التبية عىل التسامح مسا ٌر إنساين
ّ
متكامل يقوم عىل شخصية املعلم

الوعي بأن الدين كالطاقة قد تجلب االزدهار واالستقرار،وقد تجلب أيضا
الخراب والدمار ،فال ّدين في األصل طاقة سالم ومحبة ووئام ،ولكن صناعة
التدين يمكن لها أن تتحول من رحمة إلى نقمة.
ونحن نعلم يقينا أن الديانات المنتمية للعائلة اإلبراهيمية وغيرها من
الديانات والفلسفات اإلنسانية تحمل في نصوصها الكثير من األسس التي
تدعو إلى التعايش والتي ال تخطئها العين ،وأن تعاليمها األساسية حول
السالم والتعايش وحول عالمية الكرامة اإلنسانية ،واحترام االختالفات
الدينية هي مضادات قوية للتطرف الديني العنيف .ولذلك فإن قوام هذه
المقاربة هو تقديم الرواية البديلة عن الرواية المتطرفة ،باللجوء إلى التأويل
المقارب والمالئم للزمان والمكان ومصالح اإلنسان ،والذي يجيده العلماء
الراسخون .االختيار بين األقوال واآلراء سيكون األساس األمثل لمراجعة
المناهج لتصحيحها واعتماد المقاربة األكثر قبوال للتعايش والمعاصرة من
خالل توسيع مساحة فقه المقاصد الكلية الذي يعتبر األداة المثلى في عقلنة
الخطاب والفتيا.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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إن منتدى تعزيز السلم يضطلع بهذا العمل التأصيلي لتقديم الرواية البديلة
في كثير من القضايا الحساسة التي ظلت لحقب طويلة حكرا على الخطاب
المتطرف ،وقد اجتهدنا في التفكيك المنهجي لبنية خطاب الكراهية وتصحيح
المفاهيم ،وتقديم البدائل المؤصلة ،أل ّن الساحة ال تقبل الفراغ ،وال يمكن
أن يكتفى باإلدانة المبهمة لخطاب التطرف بدون إحالل الرواية المتسامحة
محله.
وهذا ما قمنا به في إعالن مراكش التاريخي الذي أعلن فيه العلماء الحقوق
المتساوية والمواطنة الكاملة وحرية الممارسة الدينية للطوائف غير المسلمة
في البالد اإلسالمية .وقد م ّثل وثيقة تاريخية في تأصيل قيم التسامح
والتعايش بين الديانات والثقافات.
ولقد اعتمدنا إعالن مراكش مادة للتدريس في مركز الموطأ للدراسات
والتأهيل ،في برنامج إعداد العلماء اإلماراتيين ،حيث نك ِّون نخبة من أبناء
ٍ
وفتيات ،على الرواية الصحيحة للدين والرؤية الواعية للواقع،
البالد شبابا
ليتسنى لهم القيام بدورهم في اإلرشاد الديني بشكل إيجابي يخدم قيم
التسامح والسالم.
إننا في مركز "الموطأ" قد شرعنا في تدريس مادة التسامح حيث قمت
شخصيا بتقديم الدروس األولى وعرض المقاربة أمام الطلبة واألساتذة.
فنحن نعلمهم من رحم الدين ومن نصوصه المق ّدسة الموثقة ،نعلمهم أن
النبي الخاتم محمد  استضاف المسيحيين في مسجده حيث أدوا فيه
صالتهم وطقوس دينهم بإذنه وحمايته.
نعلمهم أن القرآن الكريم يذكر أهمية حماية دور العبادة لليهود والمسيحيين
في نفس اآلية مع مساجد المسلمين وإن كبار العلماء من أصحاب الرسول
تخص أصحاب هذه ال ّديانات بل إنها مسؤولية
قالوا إ ّن هذه الحماية ال
ّ
المسلمين أيضا ،ارتقا ًء بالتسامح إلى مستوى التضامن وحرصا على إيجاد

شروط التعددية وإبعاد دور العبادة عن الخصومة.
ونحن متأكدون بأن اإليمان والتعايش والدين والسالم يمكن ويجب أن
تتساكن ،كما يمكن للمواطنة التعددية أن تقلب المعادلة ليكون االنتماء الديني
يني عليها.
حافزا لتجسيد المواطنة وتحييد سلبيات تأثير عامل االختالف ال ّد ّ
إن منهجيتنا تقوم على ثالث مراحل:
 جمع النصوص المتعلقة بموضوع التعايش ،لنستنطقها ونجمع متفرقاتهاونغوص إلى الحكم والمقاصد.
 تقديم التفسير الصحيح للنصوص التي يقدمها المتطرفون ضد التعايش،لتفنيد استشهاداتهم قوال بالموجب ،طبقا لضوابط االستنباط ومسالك
التأويل المقارب،
 إنزال المفاهيم على الواقع المعاصر ،مترجمة إلى لغة الفضاء العام،حسب عبارة هابرماس ،أي لغة الحياة المدنية والقانون،
وكذلك نقوم بتقديم عناصر الرواية البديلة ،في مجلس اإلمارات لإلفتاء
الشرعي ،في تجربة نأمل أن تصبح نموذجية ،مما يثير ردود فعل ،بناء على
أن الساحة قد أصبحت بحكم العولمة وتقنيات التواصل ساحة واحدة ،وهو
ما يجعل عناصر رواية التسامح تثير حوارا قد ال يكون أحيانا ُوديا ولكنه يظل
مفيدا وصحيا ،حتى مع أشد الجهات تطرفا.
وعلى مستوى جميع مؤسسات التعليم والتربية ،أعلنت الدولة عن اعتماد
وثيقة األخوة اإلنسانية التي وقعها حضرة الحبر األعظم البابا فرانسيس ،بابا
الكنيسة الكاثوليكية ،وفضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر الشيخ أحمد الطيب،
لتكون وثيقة مرجعية في التربية على التسامح والسالم.

ابن بيه :اإلمارات تقدم رواية بديلة
للتطرف بتأويل يالئم مصالح اإلنسان
عاملية الكرامة اإلنسانية واحرتام
االختالفات الدينية هام مضادات التطرف

المضاد؛ بل ليتعامل معها بصفة انتقائية وبكثير من الفهم والحكمة والعمق
الذي به يتسنى لنا أن نسدِّد وأن نصلح ما أساءته وأفسدته يد التطرف ويد
الجهل الذي هو أساس المشكلة مضافا إلى عوامل أخرى.
وفي الختام يتع َّين أن نشير إلى أن مناهج التعليم تعاني عجزا واضحا يتجلى
في انكماش مساحة االجتهاد الفقهي مما نتج عنه عجز في مواكبة مستجدات
العصر في المعامالت وضحالة اإلنتاج الفكري.
فنرى لزاما أن تسد هذه الثغرة التي تتعلق بالعلوم اإلنسانية وبالمنطق
وفلسفة الالهوت التي قد تب ّدت ضرورتها إليجاد البعد العقالني والحواري
في الدراسات الدينية في الوقت الحاضر حتى ال يكون التعليم مجرد تلقين
جامد ال يقوم على أساس التعقل بل يعتمد تدجين العقل وتعطيل الفكر.
وأخيرا نقول مع المدير السابق لمنظمة اليونسكو فريدريكو مايور:
فلنمارس التربية على التسامح في مدارسنا ،في جامعاتنا ،في بيوتنا ،وفي
الكلمة السادسة :إهابة وتنويه
مواطن عملنا ،وبخاصة في قلوبنا وفي أرواحنا.
وبالمجمل فهذا الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر وإلى بحث عميق ال يلغي
وذلك ما سنفعله في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ بعون اهلل تعالى.
البرامج بصفة تلقائية وال يتهمها جملة وتفصيال ليتخذ منحى التطرف
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الفنون واآلداب شكلت املهاد
الثقايف لتشكيل املعرفة
والوعي الجاميل
تأمالت يف النهضة األوروبية
والتحوالت الفارقة يف التاريخ
اإلنساين
اآلداب والفنون وصفة لألنسنة
هويات
عابرة للغات وال ُ
والثقافات
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حكايات التنـوير والمحــــــاكاة الحضارية الفاعلة
حكاي ــات التنوي ــر ،عن ــوان مرك ــب م ــن مفهومي ــن؛
ق ــد يب ــدو للوهل ــة األول ــى ،وكأن ــه يجم ــع م ــا بي ــن
متناقضي ــن ،ولكن ــه ف ــي واق ــع الدالل ــة والمعن ــى،
نج ــد أن المفهومي ــن ،يتضاف ــران ويتكام ــان؛
بتناغ ــم وانس ــجام ،ف ــاألول (حكاي ــات) يحيلن ــا إل ــى
المتخيــل ،أو المحكــي الــذي يجمــع مــا بيــن الخيــال
أو الفانتازي ــا والواق ــع؛ ليق ــدم النم ــوذج األمث ــل ،أو
المث ــال األجم ــل للواق ــع ،أي ،م ــا يج ــب أن يك ــون
عليــه الواقــع المعيــش .أمــا التنويــر ،فيذهــب باللغــة
إل ــى إض ــاءة العتم ــة ،غي ــر أن المعن ــى المج ــازي
يذه ــب إل ــى انتص ــار العق ــل ض ــد الجه ــل ،أو انتص ــار
اإلنس ــان ،أي ال ــذات أو ال ــذوات الح ــرة الفاعل ــة ،ض ــد
كل م ــا يلغيه ــا ،أو ض ــد كل م ــا يعي ــق ارتقاءه ــا ،أو
يحــول دون حقهــا الكامــل ،فــي تقريــر شــكل وجودهــا
ورس ــم مس ــتقبلها .م ــا يعن ــي أن التنوي ــر ه ــو دع ــوة؛
لتحقي ــق واق ــع غي ــر متحق ــق عل ــى نح ـ ٍـو أرق ــى.
ولك ــنَ ،ت َع ُّي ــنُ مفه ــوم «التنوي ــر»؛ بالمعن ــى
التاريخ ــي ،يحيلن ــا تلقائيـ ـ ًا إل ــى ث ــورة األن ــوار
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الفرنس ــية ،ف ــي الرب ــع األخي ــر م ــن الق ــرن الثام ــن
عش ــر ،غي ــر أن إرهاص ــات التنوي ــر ب ــدأت قب ــل ذل ــك
بقرني ــن أو أكث ــر ،أو م ــا اصطل ــح عل ــى تس ــميته؛
بعص ــر النهض ــة األوروبي ــة ،الت ــي عرف ــت بالتحقي ــب
التاريخ ــي؛ بأنه ــا مرحل ــة انتقالي ــة ،تب ــدأ م ــن
الق ــرن الخام ــس عش ــر وحت ــى الق ــرن الس ــابع عش ــر.
وتعن ــي ف ــي المس ــتوى العلم ــي ،االنتق ــال م ــن العل ــم
األرس ــطي إل ــى العل ــم التجريب ــي والرياض ــي ،وف ــي
المس ــتوى الفن ــي إب ــراز الرس ــم والنح ــت للجس ــد
اإلنس ــاني والطبيع ــة الخالق ــة ،وف ــي المس ــتوى
األدب ــي ظه ــور الث ــورة الش ــعرية عل ــى ي ــد بت ــرارك
ودانت ــي ،وف ــي المس ــتوى الفك ــري ،انتش ــار النزع ــة
العقلي ــة ،الت ــي س ــتمهد الحقـ ـ ًا؛ لعص ــر التنوي ــر.
لذل ــك ،إن عن ــوان الب ــاب الجدي ــد ف ــي مجل ــة
تعاي ــش «حكاي ــات التنوي ــر» ،ه ــو دع ــوة مفتوح ــة
للكت ــاب الع ــرب؛ لتقدي ــم قص ــة حرك ــة التنوي ــر
الغرب ــي؛ بش ــكل محاي ــد وص ــادق وأمي ــن؛ ف ــي كل
وجوهه ــا ،م ــع التركي ــز عل ــى دور الفن ــون واآلداب

والفلس ــفة ف ــي عملي ــة التنوي ــر.
ولس ــوف تعم ــل «تعاي ــش» ف ــي األع ــداد المقبل ــة،
عل ــى تقدي ــم ملف ــات خاص ــة ع ــن الش ــخصيات
الفكري ــة ،الت ــي قدم ــت إس ــهامات فاعل ــة ف ــي
الح ــراك التنوي ــري الغرب ــي ،وتس ــلط الض ــوء
عل ــى كام ــل منجزاته ــا اإلبداعي ــة ف ــي مختل ــف
الميادي ــن .والغ ــرض م ــن ذل ــك لي ــس التنظي ــر ،أو
التقلي ــد ،أو مح ــاوالت إس ــقاط تجرب ــة تاريخي ــة
عل ــى تجرب ــة أخ ــرى مختلف ــة ف ــي كل الس ــياقات
الثقافيــة واإلنســانية؛ بشــكل دوغمائــي أو اعتباطــي،
كم ــا ج ــرى ف ــي الثقاف ــة العربي ــة؛ من ــذ الصدم ــة
الحضاري ــة األول ــى ،الت ــي اس ــتفاق فيه ــا الع ــرب،
عل ــى مداف ــع نابلي ــون وه ــي ت ــدك القاه ــرة؛ حت ــى
اللحظ ــة الراهن ــة ،وانته ــت جميعه ــا بالعج ــاج
م ــن دون طحي ــن ،وإنم ــا ه ــدف «تعاي ــش» الرئي ــس
م ــن وراء ب ــاب «حكاي ــات التنوي ــر» ،ه ــو القي ــاس
والمحــاكاة الفاعلــة؛ بالمعنــى الحضــاري .ذلــك ألن
المكتس ــبات الحضاري ــة ليس ــت ملكي ــة حصري ــة ،أو

حكــر ًا علــى صانعيهــا ،وإنمــا هــي مكتســبات للبشــرية
جمع ــاء ،تبن ــي عليه ــا ،وتضي ــف إليه ــا م ــا يرف ــع م ــن
ش ــأن اإلنس ــانية .ه ــذا م ــن جه ــة أول ــى ،وم ــن جه ــة
أخــرى؛ ألننــا نظــن أن العقــل العربــي قتــل الفلســفة
من ــذ أل ــف ع ــام وني ــف ،وأن الرك ــود التاريخ ــي ف ــي
المنطق ــة العربي ــة ،قت ــل "ال ــذات الح ــرة الفاعل ــة"،
فل ــم يب ــق لن ــا م ــن وس ــيلة للخ ــاص؛ مم ــا نح ــن
في ــه ،م ــن تم ــزق واحت ــراب وضي ــاع؛ س ــوى الفن ــون
واآلداب ،فه ــي طريقن ــا األس ــهل واألنب ــل؛ لتج ــاوز
الواقــع المعيــش ،إلــى غــد أفضــل ،ومســتقبل أجمــل.
وهــو مــا تقــوم بــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛
بجــدارة واقتــدار؛ منــذ عقديــن ونيــف .وذلــك بفضــل
إلهــام القيــادة الرشــيدة ،التــي استشــرفت المســتقبل؛
بنظــرة تنمويــة إبداعيــة ،ورؤيــة اســتراتيجية خالقــة،
أسســت أقــوى وأســرع تجربــة حداثيــة؛ علــى مســتوى
التنمي ــة اإلنس ــانية ف ــي المنطق ــة.
املحرر
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الفنون واآلداب شكلت املهاد الثقايف
لتشكيل املعرفة والوعي الجاميل

ال ريب أن اآلداب والفنون شكلت المهاد الثقافي الناعم؛ إلعادة تشكيل
المعرفة الجديدة ،وإعادة صياغة الوعي الجمالي ،المرتبط برهافة
المشاعر ،ورقة األحاسيس ،التي تتقلب بالنفس على الدوام؛ من السأم
والفتور إلى اإلمتاع والحبور .ما يجعل الذات تتجدد ،وتمتلك سمتها
اإلنسانية أو قدراتها الفاعلة.

الفنون واآلداب شكلت المهاد الثقافي
لتشكيل المعرفة والوعي الجمالي
الجامل واملتعة والحبور تجدد الذات
وتجعلها متتلك سمتها اإلنسانية
الوعي الجاميل خصوصية إنسانية
تتحقق بالعقل الذيك أو الذات الفاعلة

درويش النعيمي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ولكن ،هل المعرفة الجديدة
والوعي الجمالي ،يتكونان اعتباطيا؟
وهل هما حالتان منفصلتان ،أم أنهما
متعالقتان ،أو متضافرتان بعالقة
جدلية ،تكمل إحداهما األخرى؟
المعرفة هي ثمرة العقل الذكي،
والوعي الجمالي هو خصوصية
إنسانية ،ال تتحقق إال بالذات
الفاعلة ،أي الذات التي تدرك شرط
وجودها؛ باعتبارها جزءاً من كل،
يتميز بندية متكافئة ،معترف بها
على تمايزها أو اختالفها ،وبدورها
تعترف باآلخر على تمايزه واختالفه،
فتتكامل وتتفاعل معه؛ بتناغم
وانسجام إيجابي ،هو في الحقيقة
تناغم فطري أصيل ،ال يأتي من فراغ،
وإنما هو جوهري في فلسفة الخلق،
ويتسق مع تعدد مكونات الوجود
واختالفها؛ في لوحة فسيفسائية
مدهشة ،باذخة الجمال والكمال،
ال يدرك متعتها وفلسفة سعادتها؛
سوى العقل الذكي ،الذي انبهر
بجمال الوجود وغواية سحره ،و ُفتن
بتشكيل الطبيعة ،وسطوة أسرارها،
التي تتكشف للوعي بمقادير
سحرية؛ عندما يغمرها صفاء النور
وألق الضوء ،فراح الفنان بادئ ذي
بدء ،يحاكيها بالرسم واأللوان على
جدران الكهوف والمعابد ،ثم انتقل

إلى الجلود ،والحقاً إلى «الكانفس»
والورق .غير أن جمال اللوحة،
أغرى العقل بتطويرها وتسخيرها؛
إلنتاج المعرفة؛ بالحدود الدينية،
كما فعل القديس نيلوس ،حيث أمر
بانتقال اللوحة من تصوير الطبيعة،
إلى المشهديات الدينية؛ بشخوص
القديسين واألنبياء ،حسبما جاء
في كتاب (Septem narrations
de caede monarchorum et
 ،)de Theodulo filioوهو عبارة
عن مجموعة من النصوص ،تعود
إلى القرن السادس ،المقروء في
الماضي؛ ككتاب لسيرة القديسين،
والمقروء حاليا؛ ككتاب عن الخرافات
وقصص الحب والمغامرات.
ليس معروفاً عن نيلوس؛ سوى
أنه كان ابنا لعائلة أرستقراطية،
تعيش في القسطنطينية ،وأنه كان
يشغل أحد المناصب الرفيعة في
بالط اإلمبراطور ثيودوسيوس.
تزوج وأنجب ولدين ،لكنه ترك
زوجته وابنته؛ من شدة الرغبة
الدينية الملحة في العبادة ،وانخرط
مع ابنه في عام  390أو  ،404في
رهبنة جبل سيناء ،وعاش مع ابنه
ثيودولوس حياة ناسك متعبد بسيطة
مملوءة بالخشية من اهلل .كان األب
واالبن قد بلغا حداً من الفضيلة؛

لدرجة "كانت تكرههما الشياطين
وتحسدهما المالئكة" ،حسب تعبير
ألبرتو مانغويل في كتاب «تاريخ
القراءة».
في عام  410داهمت عصابة
من قطاع الطرق الدير ،وقتلت
بعض الرهبان ،واقتادت اآلخرين
إلى العبودية؛ من بينهم الشاب
ثيودولوس .لكن نيلوس استطاع
النجاة من حد السيف وأغالله ،ففر
هاربا يبحث عن ابنه .وأخيرا وجده
في مدينة تقع بين فلسطين والبتراء،
«البتراء الصخرية» حيث قام األسقف
المحلي؛ برسمهما قسيسين؛ من
فرط تأثره بتقواهما .عاد القديس
نيلوس إلى جبل سيناء ،حيث وافته
المنية عن عمر مديد ،مخلفاً وراءه
نحو ألف رسالة؛ ألتباعه ومريديه،
حسبما جاء في الكتاب المذكور آنفاً.
لم تكشف التنقيبات عن دير نيلوس
وال مكانه بالضبط .إال أنه يصف في
إحدى رسائله العديدة ،تصوراته
المثلى عن زينة الكنائس ،حينما
اسشاره األسقف أولومبيودوروس
في شأن بناء كنيسة ،وتزيينها بصور
القديسين ومشاهد الصيد والطيور
وحيوانات أخرى .رحب القديس
نيلوس كثيرا بصور القديسين،
لكنه رفض مشاهد الصيد وصور
الحيوانات واعتبرها «تافهة وغير
الئقة بكرامة الروح المسيحية
الحقة» .عوض ذلك اقترح مشاهد
من العهدين القديم والجديد «من
صنع فنان موهوب»؛ من أجل وضعها
على جانبي الصليب المقدس« ،تقوم
مقام الكتب لغير المتعلمين من
أجل تقريب التاريخ اإلنجيلي منهم،
وإدخال شواهد الرحمة اإللهية إلى
عقولهم وقلوبهم».
كان نيلوس يأمل أن يتهافت
المؤمنون ،الذين ال يحسنون القراءة
على كنيسته المزدانة بالصور؛
ليقرؤوا المشاهد الدينية ،كما لو
كانوا يقرؤون كتاباً .كان يتصورهم
واقفين أمام هذه الزينة ،ينظرون

نيلوس نقل اللوحة من
تصوير الطبيعة والحيوانات
إىل املشهديات الدينية

مع ازدهار الربجوازية انتقل
اهتامم الفن إىل اإلنسان
بوصفه روحاً وجسدا ً

73

حكايات التنوير
لعب الشعر دورا ً
حاسامً ال يقل أهمية
عن تأثري الرسم
والنحت عىل صياغة
عرص النهضة
جامل اللوحة
أغرى العقل
بتسخريها إلنتاج
املعرفة وفق
تصورات دينية
عظمة جيوتو
بوندوين تأيت عرب
قلبه ملفاهيم
وظيفة العامرة
والنحت

إلى هذه المشاهد ،ويربطون بعضها
ببعض ،ويخترعون قصصاً تدور
حولها ،والتعرف من خالل الصور
على األفكار الواردة في المواعظ،
التي كانوا يسمعونها ،ووصلها« ،إن
لم يكونوا غير متعلمين تماماً»؛
بتفسيرات الكتاب المقدس.
بعد مرور مئتي عام ،بدا وكأن
البابا غريغور الكبير تبنى أفكار
القديس نيلوس ،حيث يقول« :أن
تقوم باالبتهال أمام صورة أمر ،أما
أن تستحضر بمعونة صورة حكاية
مقدسة؛ بكل أبعادها ،فأمر آخر .إذ
إن ما توحي به الكتابة إلى القارئ
يشبهه ما تقدمه الصور ،الحدث،
الذي يتعين عليهم االقتداء به ،وهكذا
فإن جميع الذين ال يحسنون القراءة؛
سيصبحون وفق هذه الطريقة،
قادرين على القراءة .لذا فإن الصور،
وبصورة خاصة لدى عامة الشعب،
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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تعتبر بمثابة القراءة».
في عام  1025أصدر المجمع
الكنسي في آ ّراس ما يلي :إن ما
ال تستطيع عامة الشعب إدراكه؛
بواسطة قراءة الكتاب المقدس ،يجب
أن تتعلمه عبر المتابعة المستمرة
للصور .وهو ما جعل البابا بنيدكت
الحادي عشر ،أن يرسل ذات يوم
من عام 1302م ،برسول إلى مدينة
فلورنسا؛ الكتشاف أفضل الرسامين
في هذه المدينة ،التي كانت تعد
أشهر مدن أوروبا بفنانيها؛ طيلة فترة
العصور الوسطى ،وإحضار نماذج من
أعمالهم الفنية ،لعرضها على البابا،
بعد أن قرر تزيين قصره بالصور
الزيتية الجميلة.
وقد أشير على هذا المبعوث
أن يقصد «مركز جيوتو» ،وهناك
طلب رس ًما لعرضه على سيده ،فما
كان من الرسام جيوتو دي بوندوني

( )1337-1276إال أن تناول فرشاة
وغمسها في طالء أحمر ،وبحركة
واحدة ،رسم دائرة كاملة ،قائ ً
ال ،إن
فيها الكفاية؛ لكي يتبين منها البابا
قدرة الفنان وموهبته ،وقد كان على
حق في هذا ،فقد عهد إليه البابا؛
وعلى الفور؛ بمهمة رسوم «الفريسك»
على جدران قصره .ولكن ،أبدع
وأفضل ما حفظ من أعمال جيوتو،
يمكن مشاهدته اليوم في كنيسة
أرينا تشابيل ،في مدينة بادوا ،تلك
الكنيسة الصغيرة التي بنيت عام
1305م ،في الموقع الذي كان يقوم
فيه المدرج الروماني الكبير.
لقد تجلت مقدرة جيوتو الدرامية
الكبرى ،وبراعته في التصميم؛ فيما
سجله هناك؛ من تلك المشاهد،
البالغ عددها  38مشهدًا ،استمدها
من حياة المسيح وأمه مريم العذراء
(عليهما السالم) ،ومثال على ذلك

ما يشع في تصانيفه من جمال
وحيوية ،فالحب يشيع في رسمه لألم
والطفل ،والوداعة تطل من الحمار
الذي يقلهما ،في لوحة «الهروب إلى
مصر» ،كما تتجلى المقدرة والبراعة
الفائقة في لوحة "قبلة يهوذا" ،تلك
اللوحة المكتظة بالشخوص ،التي
وقفت فيها قوى الخير والشر وج ًها
لوجه.
ويعتقد خبراء تاريخ الفن أن
عظمة جيوتو (جيوتو دي بوندوني
 ،)1337-1276تأتي أيضاً من خالل
قلبه للمفاهيم ،التي كانت سائدة في
فهم وظيفة فن العمارة والنحت ،إذ
كانت اآلراء ترى بأن فن النحت مكمل
ومتمم لفن العمارة ،وأن الرسم ال
يعدو أن يكون دوره زخرفي وتعليمي،
حتى ظهر جيوتو ،فنقل الفن من كونه
فن رمزي؛ ليكون فنا وجدانيا ،وربط
بين الكون وعواطف البشر.

وهكذا القى فن الرسم القبول؛
بدءاً من األوساط الدينية والكنسية.
ولكن مع ازدهار التجارة في العصور
الوسطى بمدينة فلورنسا ،انتقل
االهتمام بالفن عموما والتشكيل
خصوصاً ،إلى البرجوازية الناشئة،
حيث راح يطغى بسحره الجمالي على
العقول والمخيالت .ما دفع باللوحة
إلى االهتمام باإلنسان؛ باعتباره
يشكل مركزية عقالنية في عملية
اكتشاف الوجود المتواصلة؛ كهدف
أسمى لإلنسان؛ ألنه مستخلف في
عمارة األرض بالخير والجمال،
فأضيف إلى اللوحة فن النحت،
الذي راح يستعيد النزعة اليونانية
والرومانية؛ لجهة االهتمام بالجسد
اإلنساني ،بعيداً عن اإليحاءات
المدرسية الدينية؛ كون اإلنسان
جسد وروح؛ ال فكاك بينهما .ما
جعل فن الرسم والنحت ،يلعب دوراً

بارزاً في نضج المرحلة ،التي وصفت
بعصر النهضة األوروبية.
أما بشأن دور األدب ،فالمؤكد
أن الشعر لعب دوراً حاسماً ،وهو ال
يقل أهمية أو تأثيراً من فن الرسم
والنحت على صياغة عصر النهضة.
ولكننا لن نتوسع به كثيراً في هذه
المقالة ،وإنما سنتوقف قلي ً
ال عند
رسالة دانتي ( )1316إلى سادن
الشؤون القيصرية "كان غرانديلال
سكاال" ،التي جاء فيها :إن النص يتيح
مجالين من القراءة على األقل ،إذ
«إننا نحصل على معنى من األحرف
وعلى معنى آخر مما تصفه األحرف.
يسمى النوع االول حرفياً ،ويسمى
النوع الثاني مجازياً أو باطنياً».
ويتابع دانتي القول مشيراً إلى أن
المعنى المجازي ،يشمل ثالثة أنواع
أخرى من أنواع القراءة .كمثال على
ذلك ،ذكر المقطع التالي من العهد

القديم« ،عندما خرج شعب إسرائيل
من مصر ،وغادر بيت يعقوب الشعب
الغريب ،أصبحت يهوذا قداسته،
وإسرائيل ملكوته» .ثم يضيف دانتي،
«إذا أخذنا النص الحرفي فقط بعين
االعتبار ،فإننا نرى أمامنا خروج أبناء
إسرائيل من مصر على عهد موسى
(عليه السالم) .أما إذا تعقبنا المعنى
المجازي فإننا نرى خالصنا عبر
المسيح .فالمعنى المجازي يصور
لنا خالص النفس من حزن الخطيئة
وبؤسها ،وانتقالها إلى مرحلة النعمة.
أما في المعنى الباطني فيظهر لنا
انعتاق النفس المقدسة من أغالل
الفساد ،وانتقالها إلى حرية المجد
األبدي .وعلى الرغم من أن هذه
المعاني الصوفية الباطنية لها
مسميات مختلفة ،يمكن تسميتها
جميعها مجازية ،نظراً ألنها تختلف
عن بعضها البعض حرفياً وتاريخياً».

وهو ما يسميه الجرجاني في كتاب
«التعريفات» معنى المعنى.
أراد دانتي أن يقول للسلطتين
الدينية والسياسية ما معناه ،إن
القارئ إذا أراد أن يفهم النص ولو
بصورة سطحية ،يجب أن يكون عنده
على األقل؛ بعض اإللمام بنشأة
النص ،أو خلفيته التاريخية ،أو
القدرة على فهم التلميحات والظالل
بالنص ،حسب تعبير ابن الهيثم ،أو
ما يسميها توما األكويني ،تلك األمور
المحيرة بالنص ،أي نية الكاتب.
يقصد دانتي بذلك ،ضرورة
التسامح مع الكتابة؛ بحيث يطلق
العنان للمخيالت اإلبداعية ،في
التعبير عن هواجسها وتصوراتها
الوجودية ،بعيداً عن الرقيب الديني
أو السلطوي غير المتخصص.
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يستعري مؤرخون مصطلح النهضة عربياً
رغم اختالف طبيعة التحوالت

ال تشكل المسارات التاريخية الكبرى ،اتجاهات يمكن لقوة ما ،مهما
تعاظمت أن تدعي ،مقدرة تشكيلها ،وهكذا ،هو عصر النهضة األوروبية،
الذي ساد باعتباره ،تحو ًال غير قابل للتجاوز ،ولم تكن ظالميات
العصور الوسطى قادرة على إطفاء وهج النور القادم من مختلف
مشاعل التنوير.

حضور ابن رشد
يف لوحة الفالسفة
توكيد لتحقق الرشدية
الالتينية

تأمالت في النهضة األوروبية والتحوالت
الفارقة في التاريخ اإلنساني
تعي العقل النهضوي يف التشكيل
ُّ
صدم فكرة الجسد املرذول الهوتياً
النهضة األوربية هي مرحلة انتقال
تاريخية إىل ما هو أرقى عىل كل
املستويات اإلنسانية

برقاويﺑﺮﻗﻠﻮﻱ
أحمد ﺍﺣﻤﺪ
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ليـــس أشـــق علـــى الكاتـــب مـــن
الكتابـــة عن موضوعـــات ُقتلت بحثاً؛
ألن تنـــاول هـــذه الموضوعـــات ،يوقع
الباحـــث فـــي التكـــرار ،وكل تكـــرار
ابتذال.
ولهـــذا آثرنـــا أن يكـــون خطابنـــا
خطـــاب تأمـــل فـــي عالـــم مضـــى
بالنســـبة إلـــى أوروبـــا ،وفـــي روح
مأمولة بالنســـبة إلى عالمنا العربي.
فلقـــد آثر مؤرخو التاريـــخ العربي أن
يطلقـــوا علـــى الحركة التي شـــهدتها
المنطقة العربيـــة من منتصف القرن
التاســـع عشـــر وحتـــى مرحلـــة مـــا
بيـــن الحربين اســـم النهضـــة العربية
تشـــبهاً بالنهضـــة األوروبيـــة؛ لمـــا
بيـــن روح النهضتيـــن مـــن تشـــابه من
حيـــث التجديـــد الدينـــي والفكـــري
والسياســـي؛ على ما بيـــن النهضتين
من اختـــاف في الشـــروط واإلبداع
والمصيـــر.
النهضـــة مـــن حيـــث التحقيـــب
التاريخـــي األوروبـــي ،هـــي مرحلـــة
انتقاليـــة تبـــدأ مـــن القـــرن الخامس
عشـــر وحتـــى القرن الســـابع عشـــر.
هـــذه المرحلـــة االنتقاليـــة تعنـــي في
المســـتوى التاريخـــي  -االجتماعـــي
السياســـي ،االنتقـــال مـــن البنيـــة
اإلقطاعيـــة إلـــى البنيـــة البرجوازية
الرأســـمالية ،وعلى المستوى العلمي

االنتقـــال مـــن العلـــم األرســـطي إلى
العلـــم التجريبـــي والرياضـــي ،وفـــي
النشـــاط اإلنســـاني بـــروز مغامـــرة
االكتشـــاف الجغرافـــي ،والمســـتوى
الالهوتـــي أنســـنة الكنيســـة لتغـــدو
أقرب إلى اإلنســـان ،وفي المســـتوى
الفني إبراز الرســـم والنحت للجســـد
اإلنســـاني والطبيعـــة الخالقـــة ،وفي
المســـتوى األدبـــي ظهـــور الثـــورة
الشـــعرية على يـــد بتـــرارك ودانتي،
وفـــي المســـتوى الفكـــري انتشـــار
النزعـــة العقلية التي ســـتمهد لعصر
التنوير.
إن النهضـــة األوروبيـــة هـــي
األســـاس ،الـــذي بُنـــي عليـــه انتصار
مركزيـــة العقـــل ،وبالتالـــي مركزيـــة
اإلنســـان؛ بـــل إن أنســـنة الديـــن -
اإللـــه ،قادت إلـــى النزعة اإلنســـانية
ومركزيـــة عقـــل اإلنســـان.
الســـؤال الرئيس الذي أطرحه هو
كيف تعينت مركزيـــة العقل؛ بوصفها
تعبيراً عن مركزية اإلنســـان؟

تحوالت النخبة

لقـــد تحولـــت النخبـــة وبخاصـــة
فـــي أوروبـــا؛ لتصبـــح هـــي الصانعة؛
لتعينـــات العقـــل فـــي كل صعـــده؛
بـــل باســـتطاعتي القـــول إن الحـــرب
البروتســـتانتية -الكاثوليكيـــة ،التـــي
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ُعرفـــت بحرب الثالثيـــن عاماً ،كانت
مخاضـــاً عنيفـــاً النتصـــار النهضـــة
األوربيـــة.
لقـــد تعين العقـــل النهضـــوي أول
مـــا تعيـــن فـــي الفـــن التشـــكيلي ،أي
الرســـم والنحت .ولقد صار الجســـد
فـــي فـــن الرســـم والنحـــت النهضوي
موضوعـــاً مركزيـــاً ،فالجســـد هـــو
اإلنســـان ،وهـــذا يناقـــض مفهـــوم
الجســـد المـــرذول الخاطـــئ فـــي
الالهـــوت المســـيحي .ولهـــذا فلقـــد
اســـتقى فنـــان عصـــر النهضـــة مـــن
الفـــن اليونانـــي والرومانـــي اإلعـــاء
من شـــأن الجســـد.
فلـــو أخذنـــا لوحة "مولـــد فينوس"
للفنان اإليطالي ســـاندرو بويتتشيلي،
نجدهـــا تصـــور أســـطورة فينـــوس
اليونانيـــة ،التـــي انبثقت مـــن البحر،
فآلهـــة الحـــب هـــذه تقـــف عاريـــة
بـــكل مفاتـــن جســـدها ،الـــذي تحرر
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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مـــن فكـــرة الخطيئـــة ،التـــي جعلـــت
منهـــا المســـيحية أساســـاً لفكـــرة
الخـــاص .ودافنشـــي هـــو اآلخـــر
الـــذي راح فـــي الجوكنـــدا ،يُبـــرز
كل األبعـــاد اإلنســـانية فـــي الوجـــه
البشـــري ،حيـــث البســـمة والحـــزن
والبهاء والشـــرود ،بل إن رســـم عالم
الفلســـفة كان ظاهـــرة غيـــر مألوفة،
غير أن انتصـــار العقل جعلها كذلك،
فلقد قـــام جيورجيوني عام 1509م،
بنـــا ًء علـــى طلـــب أحـــد تجـــار مدينة
البندقيـــة؛ برســـم لوحة "الفالســـفة
الثـــاث" .حيـــث ثالثـــة رجـــال فـــي
الطبيعة ،يمثلون الحضـــارة اليونانية
والحضـــارة العربيـــة وعصر النهضة.
ومهمـــا اختُلـــف فـــي معانـــي اللوحة
فـــإن فيهـــا روحـــاً تنويريـــة ،حســـبها
أنهـــا تضـــم الفيلســـوف العربـــي ابن
ر شد .
أمـــا لوحـــة رافائيـــل "مدرســـة

أثينـــا" ،فهـــي لوحـــة التمـــرد الفنـــي
علـــى الكنيســـة بامتيـــاز .ومـــع ذلـــك
ال أدري لمـــاذا ُســـميت اللوحـــة
باســـم مدرســـة أثينـــا ،فهـــي تضـــم
هيباتيـــا اإلســـكندرانية ،وأفلوطين
اإلســـكندراني ،وابـــن رشـــد العربـــي
األندلســـي ،وزرادشـــت الفارسي .إن
وجود هيباتيا الفيلســـوفة الرياضية،
التـــي قتلـــت علـــى يـــد الرعـــاع
المســـيحيين في ذلك الزمـــان ،دليل
علـــى وعي رفائيـــل التنويري في تلك
المرحلـــة .ومـــن المعـــروف عن هذه
الفيلســـوفة األفالطونيـــة المحدثـــة؛
بأنهـــا كانـــت أميـــل إلـــى اإللحـــاد،
ورفضت االعتراف بطبيعة المســـيح
الالهوتيـــة .غيـــر أن مقتلهـــا ،راح
يحيـــل إلـــى رمزيـــة عاليـــة لإلرهاب
الدينـــي آنذاك .فـــأن تحضر هيباتيا
فـــي لوحـــة تجمـــع ثالثـــة رمـــوز من
الفالســـفة ،فهـــذا يعنـــي تحـــرراً من

ســـلطة الكنيســـة أوالً ،واعترافـــاً
بالحريـــة والحـــق ثانيـــاً.

حضور دال

وقـــس على ذلك حضور ابن رشـــد
فـــي اللوحـــة ذاتها ،فـــإن حضوره في
اللوحـــة ،لهـــو اســـتعادة للرشـــدية
الالتينيـــة ،اســـتعادة ابن رشـــد الذي
حـــرم البابا فـــي القرن الثالث عشـــر
كتبـــه واالطـــاع عليهـــا .فابن رشـــد
الذي تحدث عـــن الحقيقتين العقلية
والنقليـــة ،وأكـــد قـــدم العالـــم وأنكر
خلـــود النفس ،وأســـس لتمـــرد الروح
الفلســـفي األوروبي ..ابن رشـــد هذا
يحتفـــل بـــه رافائيـــل؛ مـــن بيـــن مـــن
يحتفـــل بهم فـــي "لوحة الفالســـفة".
وهناك شـــخصيتان مهمتـــان تبرزان
وعـــي النهضـــة العقلـــي ،شـــخصية
تومـــاس مـــور وشـــخصية أيراســـمس.

توماس مور المتدين ،وصديق
أيراسمس ،راح يفكر بنزعة إنسانية
على درجة عالية من التناقض
مع واقع الحال .فألف "األوتوبيا"
المدينة الفاضلة وتصورها ،مدينة
خالية من التفاوت الطبقي ،وخالية
من العنف ،والمواطنون األحرار؛
أحرار في أغلب نشاطات الحياة .إن
هذا النهضوي الكبير الذي قتل بقطع
الرأس ،قد أصبح ملهماً لالحقين من
دعاة المساواة.
والحق بأن كل نزعة طوباوية؛
ما هي إال حالة من التمرد على
الواقع ،ورفض الحياة االجتماعية
والسياسية واألخالقية ،ومحاولة
لرسم المستقبل المأمول؛ حتى ولو
كان بعيد التحقق أو مستحي ً
ال.
أما الشخصية األبرز ،والتي أظن
بأنها تكثف عقل النهضة األوروبية
اإلنسانية ،فهي شخصية إيراسموس
الصديق الحميم لمور .فهو يتمتع
بعقل نقدي في قراءة المسيحية؛ بل
دعا لحرية قراءة الكتاب المقدس.
كانت المشكلة التي واجهت
ايراسموس هي كيفية التوفيق بين
الفكر اليوناني والروماني والفكر
المسيحي؛ بل رأى أن المرء قد
يعثر في الفكر اليوناني على روح
المسيحية.

معركة نقدية

لم تكن الكنيسة آنذاك قادرة
على الموافقة على هذا "التجديف"،
فخاض معركة نقدية مزدوجة :فهو
من جهة مناهض لحال الكنيسة في
عصره ،ومناهض لإلصالح الديني
اللوثري .مؤكد ما جاء به المعتزلة
(دون أن يطلع على إرثهم الفكري)،
بأن اإلنسان في النهاية مسؤول عن
أعماله.
ومن أطرف الكتب التي ألفها
إيراسموس كتاب "مديح الحماقة"
الذي ترجم إلى العربية  .والحماقة
هي جملة القيم السلبية التي وقف
في مناهضتها ،التي كانت سائدة في

كوميديا دانتي أمنوذج يف األخالق
والقيم كام يجب أن يكونا
عصره؛ كالجشع واألنانية والغرور
والحسد وحب الثروة ..
والحق إن النزعة اإلنسانية لدى
مور وإيراسموس أسست لالنتقال
من نزعة إنسانية مركزها اإلنسان
إلى المرحلة التنويرية العقلية.
أما في مجال األدب فإن أهم
رمزين في نهضتهما هما دانتي
وبترارك.
هل الكوميديا اإللهية لدانتي نص
أدبي أم نص فلسفي؟ إن الجواب عن
هذا السؤال ال يكون بإما هذا أو ذاك،
فلقد صب دانتي وعيه في العالم في
هذا القالب األدبي المتخيل على
غرار "رسالة الغفران للمعري.
فالجحيم والمطهر والفردوس ،هي
درجات السيرة األخالقية للكائن .ما
يعني أن الكوميديا بهذا المعنى هي
كتاب في األخالق وفي القيم ،كما
يجب أن تكون.
حين نتناول األفق المجازي ،لقد
سعى دانتي لتحرير اإلنسان من
الوحوش التي تعيش داخله .وهي
في الكوميديا :النمر رمز حب الثراء،
األسد ..القوة والغرور ،والذئب رمز
البخل .إن الجحيم هو مكان هذه
الوحوش الساكنة نفس اإلنسان،
مكان الخطيئة والخاطئين ،ومكان

العذاب والعقاب ،فيما المطهر هو
الدرب الذي يسير عليه اإلنسان إلى
اإليمان الديني ،والفردوس هو درجة
الوصول إلى عالقة الحب مع اإلله،
الذي هو عند دانتي إله أرسطي
ومحرك ال يتحرك.
هذا الحب اإللهي الصوفي يحرر
اإلله من االختالف حوله ،ويصبح
واحداً لجميع البشر؛ بمعزل عن
انتماءاتهم الدينية.
إن ما هو هام في "الكوميديا
اإللهية" ،هو ،أولئك الذين يقيمون
في الجحيم ،والذين عبرهم نعرف
دانتي النقيض لهم ،ونتعرف على
وعي دانتي بالعالم الذي يرفضه،
وبالتالي على العالم الذي يقبله.

طبقات الجحيم

في الطبقة األولى من الجحيم يقبع
األقل ذنباً ،كالمسيحي غير المعمد،
األخالقي ،وهوميروس،
والوثني
وأوفيد ،وصالح الدين األيوبي،
وجميع الفالسفة من سقراط إلى
ابن رشد .وفي الطبقة الثانية يقبع
الشهوانيون أمثال سميراميس
وكيلوبترا وديدرو .وفي الطبقة
الثالثة يعاقب أصحاب الفجع أو
الجشع .وفي الرابع المغتربون

بحب المادة .وفي الخامسة النفوس
الغضبية .وفي السادسة الهراطقة
كاألبيقوريين .وفي السابعة أصحاب
السلوك العنفي .وفي الثامنة
كالغاوين والمتملقين
الغشاشون؛
والمرتشين والسحرة والمنجمين
والمنافقين والسارقين والمسؤولين
الفاسدين والمفسدين .أما في
الدائرة األخيرة فيقيم الخونة.
وأخيرا ،في وسط الجحيم ،يقيم
الشيطان وأصحاب الخطيئة.
هؤالء الموجودون في الجحيم ،هم
الذين يجب أن تتحرر منهم البشرية،
فوجودهم على األرض هو الجحيم
نفسه .وهنا تبرز النزعة األخالقية
اإلنسانية عند دانتي ،التي تنتهي
بعالقة الحب اإللهي.
أما بترارك ،فلقد وصف بأنه
صاحب النزعة اإلنسانية العامة ،ال
بفضل قصائد الحب التي كتبها للورا،
حبيبته التي ضربته ضربة الصاعقة
المعروفة في عالم الحب ،وال
باختراع السوناتا الشعرية فحسب؛
بل بفضل تلك النزعة الرومانسية
الطبيعية أيضا ،وبفضل التواصل
مع اإلبداع اليوناني وجمالياته ،التي
حاربتها القرون الوسطى .
ولكن ما هو الدرس المستفاد من
النهضة األوروبية ،غير تلك النزعة
اإلنسانية والتقدم العلمي ،والثورة
على سلطة الكنيسة ،وتحرير اهلل من
التعصب البشري؟
الدرس المستفاد هو :أن النهضة
األوروبية في الجوهر هي مرحلة
انتقالية في التاريخ؛ لما هو أرقى
على مستوى االقتصاد والمعرفة
والقيم واإلرادة اإلنسانية ،التي
دشنتها البرجوازية األوروبية؛
بانتصارها على سلطة الكنيسة
انتصاراً نهائيا .فالنهضة باألساس
ليست فع ً
ال إرادياً ،بل هي استجابة
إرادة العقل لمنطق التاريخ نفسه.
وكما قال هيجل يوماً:إن بومة
منيرفا ال تطير إال عند الغسق.
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حكايات التنوير
الفنون واآلداب شكلت املهاد الثقايف
لتشكيل املعرفة والوعي الجاميل
فلسفة الفن تعيد هندسة املشاعر
وتجوهر النفس وتجلو صدأ الروح

ما من شيء في هذا الوجود؛ يمكن أن يساعدنا على اكتشاف ذواتنا،
واسترداد إنسانيتنا المختطفة أو المغيبة؛ تحت وطأة الضغوط في
الحياة أو الواقع المعيش ،مثلما تفعل الفنون واآلداب ،فهي وحدها
قادرة على إعادة خلقنا وتشكيلنا على أحسن ما يكون؛ بإكسير المعرفة
وسحر الجمال ،الذي يعيد هندسة المشاعر ،وصفاء النفس ،وجالء
الروح من صدأ الدنيا ،فتغتسل الذات باليقين ،وتنتعش اآلمال،
وتتجدد الثقة بالمستقبل.

اآلداب والفنون وصفة لألنسنة عابرة
للغات ُ
والهويات والثقافات
تتميز الفنون واآلداب بخصوصية
التعبير عن ما هو عام أو كلي في حياة
اإلنسان ،ولكنها تنطلق مما هو جزئي
وخاص في الواقع اإلنساني؛ لتصل
إلى ما هو عام وكلي في التجربة
البشرية عموماً .وهذا ما يجعلها
كونية إنسانية بامتياز ،أي عابرة
لل ُهويات والثقافات ،وتزيد اللغات
في الموسيقى والتشكيل ،فتمارس
سطوتها الرقيقة ،وغوايتها األنيقة
على البشر؛ رغم تفاوت درجات
الوعي؛ لدى األفراد والجماعات أو
المجتمعات ،حيث يقبل عليها الجميع
بلهفة العشاق.
ولكن ،ال يتحقق الشرط اإلبداعي
الخالق في الفنون واآلداب ،إال عندما
تكون متمردة على األنساق الثقافية
السائدة في المجتمع ،فتسعى على
الدوام للتحرر من السيطرة والتخلص
من الهيمنة؛ بكل أشكالها .ذلك ألن
الفنون واآلداب بطبيعتها ،ترفض
الخضوع للمسلمات األيديولوجية
المألوفة أو المعروفة في مختلف
وجوهها ،فهي تبحث دائماً عن واقع
مختلف على نحو أرقى؛ على كل
المستويات االجتماعية والسياسية
واالقتصادية؛ حتى على مستوى
األفكار والتصورات عن الحياة
والواقع ،والحضور اإلنساني في
الوجود ،وذلك ليس فقط؛ أل ّن
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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المعايير والقيم التي تحكم عملية
اإلبداع والخلق الفني ،هي قيم الحرية
والجمال والسعادة ،وهي قيم غالباً ما
تكون غائبة عن الواقع ،وإنما أيضاً؛
ألن الفنون تسعى إلى ما يجب أن
تكون عليه حياة اإلنسان في الواقع
المعيش ،أو بمعنى أدق ،أن الفنون
تتطلع إلى ما يجب أن يكون عليه
اإلنسان نفسه؛ لجهة الحضور الفاعل
في هذا الوجود.
ما يعني أن الفن يتجاوز الواقع
إلى الوهم والخيال؛ بالضرورة الفنية،
وهو "ال واقعي ،ليس ألنه أقل من
الواقع القائم ،وإنما ألنه شيء أكثر
ومختلف نوعياً عن الواقع القائم،
ولكن بوصفه عالماً وهمياً أو متخي ً
ال،
فإنه يتضمن من الحقيقة ،أكثر مما
يتضمن من واقع الحياة اليومية"،
حسب تعبير هربرت ماركيوز .والفن
عندما يتجاوز الواقع ،إنما هو يبشر
بواقع جديد ،أو يقدم حقيقة جديدة
مختلفة ،لها مشروعية منطقية
وعقالنية أكبر من مشروعية الحقيقة
السابقة ،وفي الوقت عينه هي حقيقة
جذابة ومغرية؛ ألنها تصور األمل
بمستقبل أفضل .وهو األمر الذي
يبرر صبر اإلنسان على كل القباحات
والبشاعات ،واحتمال كل العذابات
والمظلمات ،وعدم استسالمه
للتغييب أو التسليع؛ بانتظار ما هو

أفضل وأجمل .فالفن؛ بمعنى من
المعاني ،يشكل نهاية العنف ،ويسترد
اإلنسان من غربته ،و"ينفي كل أشكال
القمع والقهر والتشيء" ،حسب تعبير
جورج لوكاتش.
يتفق مفكرو مدرسة فرانكفورت
الفن
مع "لوكاتش" في أ ّن معركة
ّ
الحقيقية هي مواجهة التشيؤ أو
مواجهة الموت البطيء الذي يحيط
باإلنسان المعاصر .والتشيؤ كما
يصفه ماركيوز؛ مستعيراً كلمات
هوركهيمر وأدورنو في كتابهما
المشترك "جدل التنوير" ،هو نوع من
النسيان ،و"ك ّل تشيؤ نسيان" ،وطالما
الفن هو تذكير دائم بالحرية،
أ ّن
ّ
وحنين إلى فردوس السعادة المفقود
غالباً ،فإ ّن "الفن يخوض معركته ضد
التشيؤ بأن يجعل العالم الميت ينطق،
ويغني ،وربما يرقص" ،كما يقول
الدكتور حسن حماد.
إ ّن التشيؤ يم ّثل بالنسبة ألصحاب
النظريات النقدية ،الخطر الذي
يداهم اإلنسان ويفقده إنسانيته،
ال في عواطفه ،فقيراً
ويجعله ضح ً
في عالقاته اإلنسانية ،من دون ذات؛
من دون حرية؛ من دون كرامة ،مجرد
دمية أو سلعة سوقية ،يمكن أن تنتفي
الحاجة لها؛ حالما تنتهي صالحيتها.
والفن في ظ ّل هذا الواقع الميؤوس
ّ
منه ،ال ب ّد أن يتخذ موقف السلب

والمعارضة ،فيستحيل إلى نوع من
االحتجاج والرفض للواقع القائم ،أو
يؤسس يوتوبيا (أخالقية وإنسانية)
ّ
تبشر بعالم جديد .وهي رؤية
الفن ودوره في العالم
طموحة لوظيفة ّ
المعاصر.
ال تختلف اآلداب عن الفنون ،في
فتنتها وغوايتها للوعي اإلنساني،
وال تتباين تعبيراتها في التمرد
والرفض واالحتجاج على قباحات
وبشاعات الواقع ،والتبشير بواقع
جديد ومستقبل أفضل وأجمل،
كما ال تقل فاعليتها على مستوى
اكتشاف الذوات واستعادة إنسانيتها
وسمتها الفاعلة .والمؤكد أن الشعر
لعب دوراً بارزاً في صياغة عصر
حركة النهضة األوروبية ،وكان من
أبرز رموزه دانتي وبترارك ،غير
أن الرواية كان لها الدور الالحق،
حيث تركت بصمتها الالفتة على
حركة التنوير الغربية؛ ألنها صاحبت
اإلنسان؛ منذ بداية األزمنة الحديثة،
حينما سيطر "هوى المعرفة" على
اإلنسان ،بتعبير هوسرل؛ كي يدرس
الحياة العيانية لإلنسان ،ويحميه ضد
"نسيان الكائن" ،ويضع عالم الحياة
تحت إنارة مستمرة ،و"اكتشاف ما
يمكن للرواية وحدها؛ دون سواها ،أن
تكتشفه" ،حسبما يقول هيرمان بروخ.
هذا هو ما يشكل مبرر وجود الرواية.

ويقول ميالن كونديرا في كتاب
"فن الرواية" :لقد اكتشفت الرواية،
واحدة بعد أخرى؛ بطريقتها
الخاصة ،وبمنطقها الخاص ،مختلف
جوانب الوجود .تساءلت مع معاصري
سيرفانتس ع َّما هي المغامرة؟
وبدأت مع صموئيل ريتشاردسون
في فحص "ما يدور في الداخل
(داخل اإلنسان) ،وفي الكشف عن
الحياة السرية للمشاعر .واكتشفت
مع بلزاك تجذر اإلنسان في التاريخ.
وسبرت مع فلوبير أرضاً كانت حتى
ذلك الحين مجهولة ،هي أرض الحياة
اليومية .وعكفت مع تولستوي على
تدخل الالعقالني في القرارات
والسلوك البشري ..إنها تستقصي
الزمن ،اللحظة الماضية التي ال يمكن
القبض عليها مع مارسيل بروست،
واللحظة الحاضرة التي ال يمكن
القبض عليها مع جيمس جويس.
وتستجوب مع توماس مان ،دور
األساطير التي تهدي خطانا ،وهي
اآلتية من أعماق الزمن .إن الرواية
التي ال تكتشف جزءاً من الوجود ال
يزال مجهوالً هي رواية ال أخالقية.
إن المعرفة هي أخالقية الرواية" ،ال
بل يذهب كونديرا إلى أبعد من ذلك،
فيعتبر أن الرواية هي مبدع أوروبا
وهادي اكتشافاتها.
الرواية؛ بحق ،هي وصفة للعقلنة
واألنسنة ،ليست ألنها تشكل مسباراً،
يستقصي عتمات النفس القصية،
ويعري أعطابها ،فتفضح الزيف
والنفاق االجتماعي ،وتقدم إضاءة
ساطعة على قباحات الواقع ،وتكشف
المستور منها؛ وراء تقاليد المجتمع
البالية ،المتدثرة بأنساق ذهنية
عقيمة ،تعطل الوعي وتشل الفاعلية
اإلنسانية ،وإنما ألنها أيضاً أشبه
بكشاف ساطع للمستقبل ،فهي عندما
تفتح الباب واسعاً على االحتماالت
اإلنسانية الممكنة ،وتقدم أنماطاً
مغايرة من التفكير ،وبدائل مختلفة
عن الواقع ،إنما هي تعيد صياغة
إنسانية اإلنسان ،وتهندس مشاعره

الرواية تقرتح البدائل وتفتح الباب عىل
االحتامالت اإلنسانية املمكنة
الرواية ليست ابنة األزمنة الحديثة وإمنا
هي أم الحداثة يف حركة التنوير
وتصوراته وأفكاره على نحوٍ جمالي،
أي على نحوِ من أفضل ما يمكن أن
يكون عليه اإلنسان.
ولذلك أغامر وأقول :إذا كان
المسرح هو أبو الفنون ،فإن الرواية
هي أم اآلداب .وإذا كان الشعر لعب
دوراً حاسماً في إنضاج مرحلة عصر
النهضة إلى جانب الفنون ،فإن
الرواية لعبت الدور األهم في حراك
التنوير الغربي .وإذا كانت الرواية؛
كجنس أدبي ،تنتمي لألزمنة الحديثة،
فهي ليست ابنة الحداثة ،وإنما هي
صانعتها بامتياز؛ ألنها على األقل،
تقترح النموذج األفضل واألكمل
واألجمل لإلنسان.
ما يعني أن دور الرواية أو وظيفتها؛
بالمعنى اإلبداعي الخالق ،ال يختلف
عن دور الفنون في صياغة اإلنسان
على نحوٍ أرقى .ولكنها تختلف
عن الفنون من حيث قدرتها على

استيعاب واحتضان جميع أنواع
المعرفة .وكذلك تختلف عن الفنون
من حيث إمكانيتها غير المحدودة في
تقديم المعرفة اإلنسانية؛ بأسلوب
حكائي رائق وشفيف ،أسلوب مرغوب
ومحبوب في الفطرة اإلنسانية؛ ألن
اإلنسان ليس حيواناً ،كما يُقال ،وإنما
ألن اإلنسان كائن حكاء ،ويُفترض أن
سالحه المنطقي واألخالقي الوحيد،
هو الحكي .وإذا كانت شهرزاد قد
تمكنت من ترويض وحشية شهريار،
وكبح جماحه للعنف ،ولجم نزعاته
الدموية ،فإنما سالحها الوحيد
كان الحكي .هذا فض ً
ال عن حقيقة
أن اإلنسان يحب الحكي بطبعه،
ويميل للبوح والفضفضة؛ بشكل غير
مقصود ،ودوافعه الالواعية في ذلك،
هي التخفيف من وطأة عذاباته،
والتلطيف من بشاعات حياته.
ولذلك يمكن القول :إذا كان

ديكارت يعتقد أن عدد الفالسفة
هو المقياس الحضاري ،فأعتقد أن
عدد المبدعين الروائيين الخالقين،
هو أهم المؤشرات على مدى صواب
عملية التنمية اإلنسانية الناجزة،
وخاصة في المجتمعات العربية؛ ألن
العقل العربي قتل الفلسفة منذ ألف
عام ونيف ،وال طريق لنا للخالص
من خيباتنا واخفاقاتنا في الحداثة؛
سوى اآلداب والفنون .وهو ما تمضي
عليه دولة اإلمارات العربية المتحدة؛
بتوجهات حكيمة ورشيدة ،وخطوات
جريئة وشجاعة؛ منذ نحو عقدين،
فالحراك الثقافي في اإلمارات ،يتميز
بحيوية الفتة ،ومشهدية مدهشة؛ بل
مشهدية منقطعة النظير ،وال شبيه
لها ،ليس في العالم العربي أو بلدان
المنطقة فحسب ،وإنما ال نظير لها
على مستوى العالم أجمع .فقيادة
الدولة الرشيدة سباقة وخالقة على
الدوام؛ سواء في مبادراتها العملية ،أو
في استشرافاتها النظرية للمستقبل؛
إذ لم يسبق أن نظمت ورعت دولة في
العالم عاماً كام ً
ال للقراءة ،كما فعلت
اإلمارات ،وعززته بمسابقات وجوائز
مجزية محلية وعربية ،كما لم يسبق
لدولة أن نظمت سنوياً معرضين
دوليين" ،معرض الشارقة الدولي
للكتاب" ،وهو ثالث أكبر معرض في
العالم ،و"معرض أبوظبي الدولي
للكتاب" ،ومثلهما للسينما" ،معرض
دبي السينمائي الدولي" و"معرض
أبوظبي السينمائي الدولي" .هذا
فض ً
ال عن المهرجانات الشعرية
والمسرحية المحلية والعربية
والدولية .ناهيك عن األنشطة
والفعاليات الروائية والقصصية
والتشكيلية ،التي تكاد تكون يومية،
وأحياناً تتقاطع الفعاليات الثقافية مع
بعضها البعض في المدينة الواحدة،
أو ما بين مدينتين .هذا باإلضافة إلى
الجوائز النقدية القيمة ،التي تحتفي
بالمنجزات الثقافية؛ بمختلف ألوانها
وأشكالها.
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أرقُّ أنيس وخير جلــــــيس فـي األنـــام
إذا كان هن ــاك م ــن ش ــيء ال تَ َم ـ َّل صحبت ــه ،وال تس ــأم
عشـــرته علـــى َمـــ ِّر األيـــام و َكـــ ِّر الســـنين ،فهـــو الكتـــاب
م ــن دون من ــازع؛ ألن ــه ال يؤذي ــك أب ــداً ،وإنم ــا يُعطي ــك
حتــى يرضيــك ،ويجعــل حياتــك أســهل وأفضــل وأجمــل،
وبخاصـــة إذا كان الكتـــاب يتلمـــس مباشـــرة إنســـانيتنا
المفق ــودة أو المهمش ــة؛ بوط ــأة ضغ ــوط الحي ــاة .ولذل ــك
ه ــو أرق أني ــس و"خي ــر جلي ــس ف ــي األن ــام" ،كم ــا يق ــال.
علـــى مـــدى ســـيرة الكتـــاب المعروفـــة فـــي التاريـــخ
اإلنســاني؛ قيــل الكثيــر بشــأن غايتــه وقيمتــه ،أو أهميــة
دوره ف ــي صناع ــة الوع ــي ،فم ــن راف ــض للكت ــاب جمل ــة
وتفصي ـ ً
ـا؛ باعتب ــاره يق ــدم الوه ــم" ،بأن ــك تع ــرف وف ــي
الحقيق ــة أن ــت ال تع ــرف ش ــيئاً" ،كم ــا يق ــول س ــقراط،
إل ــى مؤي ــد نس ــبي للكت ــاب؛ ألن ــه "يس ــاعد عل ــى التذك ــر"؛
بتعبيــر الملــك (الفرعــون) فــي حــواره مــع ثــوث ،مختــرع
النـــرد والشـــطرنج واألرقـــام وعلـــوم الهندســـة والفلـــك
والكتابـــة فـــي مصـــر القديمـــة ،إلـــى داعـــم ومســـاند
للكتـــاب؛ باعتبـــاره خالصـــة المعرفـــة اإلنســـانية ،إلـــى
مراهـــن علـــى الكتـــاب؛ كونـــه جنـــة الـــروح ،ووســـيلتها
األهــم؛ الكتشــاف الــذات أو "األنــا" ،ومــن ثــم مصالحتهــا
مـــع الوجـــود واألشـــياء مـــن حولهـــا؛ لتنعـــم بالراحـــة
واله ــدوء ،والقلي ــل م ــن الطمأنين ــة والس ــكينة ،والقلي ــل
اآلخ ــر م ــن الجم ــال والمس ــرة.
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علـــى رأس جماعـــة الرافضيـــن لصناعـــة الكتـــاب،
كان المعل ــم س ــقراط ،مناص ــر الذاك ــرة ،وق ــوة الحف ــظ
والتلقي ــن المباش ــر .لذل ــك كان يس ــتهويه ف ــن الخطاب ــة
فـــي الســـاحات العامـــة ،فلـــم يكـــن النـــص المقـــروء
بالنســـبة لـــه؛ ســـوى كلمـــات تتطابـــق فيهـــا العالمـــات
والمعان ــي بدق ــة متناهي ــة .أم ــا التفس ــيرات والتأوي ــات
والمالحظـــات والتعليقـــات والتداعيـــات والتفنيـــدات
والمعانــي الرمزيــة والمجازيــة ،فــا تنطلــق جميعهــا مــن
الن ــص عين ــه ،وإنم ــا م ــن الق ــارئ .لذل ــك اعتب ــر الن ــص
مثـــل لوحـــة مرســـومة ،ال تذكـــر ســـوى عبـــارة واحـــدة،
"قم ــر أثين ــا" ،فالق ــارئ ه ــو ال ــذي يضف ــي علي ــه وجهـ ـاً
عاجيــاً كام ـ ً
ـا ،وس ــما ًء داكن ــة ،وأراض ــي م ــن الخرائ ــب
القديم ــةَّ ،
تمش ــى عليه ــا ف ــي ي ــوم م ــا.
القدي ــس الس ــوري إس ــحق ،م ــن أه ــل الق ــرن الس ــادس
يعـــارض ســـقراط ،حيـــث يقـــول :إننـــي أتمـــرس علـــى
الصمـــت بالقـــراءة ،مـــن أجـــل أن تمألنـــي النصـــوص
التــي أقرأهــا فرح ـاً وحبــوراً .وعندمــا تعقــد لـ َّـذة فهمهــا
لســاني ،أنتقــل ،كمــا فــي الحلــم ،إلــى حالــة أجمــع فيهــا
حواســي وأفــكاري .وعندمــا يطــول هــذا الصمــت ،يهــدأ
اضط ــراب الذكري ــات ف ــي قلب ــي ،وتغرقن ــي دون توق ــف،
موجـــات مـــن الفـــرح غيـــر المتوقعـــة ،المتدفقـــة مـــن
داخل ــي ،فيه ــدأ قلب ــي.

فـــي نهايـــة القـــرن الثالـــث عشـــر ينضـــم إليـــه فـــي
المعارض ــة ،ريتش ــارد دو فورنيف ــال ،ف ــي مقدم ــة كتاب ــه
"وحشـــية الحـــب" ،حيـــث يقـــول :إن الجنـــس البشـــري
يرغــب بالمعرفــة إال أنــه مضطــر ،نتيجــة العمــر القصيــر
ال ــذي يحي ــاه اإلنس ــان ،إل ــى االس ــتعانة بالمعرف ــة الت ــي
جمعه ــا اآلخ ــرون م ــن أج ــل زي ــادة ث ــراء معارف ــه .له ــذا
الســـبب ،منـــح اهلل النفـــس البشـــرية موهبـــة الذاكـــرة،
الت ــي نتوص ــل إليه ــا بواس ــطة حاس ــتي النظ ــر والس ــمع.
ذل ــك ألن الطري ــق إل ــى النظ ــر تتك ــون م ــن الرس ــومات
أو الصـــور ،والطريـــق إلـــى الســـمع مـــن كلمـــات الســـر
(أي المجـــازات واالســـتعارات) أو الكلمـــات العاديـــة.
لكـــن الصـــور والكلمـــات ال تدخـــل إلـــى عقـــل القـــارئ
دون تب ــدالت ،ب ــل يُع ــاد خلقه ــا م ــن جدي ــد ف ــي العال ــم
الداخلـــي للقـــارئ ،وتتشـــكل مـــن االنطباعـــات التـــي
خزنتهـــا حاســـتا الســـمع والبصـــر.

فـــي هـــذا اإلطـــار كتـــب مرليـــن ســـي وتـــروك فـــي
الثمانينـــات الماضيـــة يقـــول :يعالـــج القـــراء النـــص
ويقوم ــون بخل ــق ص ــور وتح ــوالت ش ــفاهية؛ م ــن أج ــل
إدراك معن ــاه .المثي ــر ف ــي األم ــر ه ــو أنه ــم ال ينش ــئون
المعنـــى أثنـــاء القـــراءة؛ إال عنـــد إقامـــة عالقـــات بيـــن
معارفهــم وذكرياتهــم وخبراتهــم ،وبيــن الجمــل والعبــارات
والمقاطـــع المكتوبـــة.

مـــا يعنـــي أن هنـــاك عالقـــة جدليـــة بيـــن المتلقـــي
والكت ــاب ،حي ــث تجتم ــع ف ــي الق ــراءة خالص ــة تجرب ــة
الكاتـــب؛ مـــع خالصـــة تجربـــة القـــارئ ،فتتمـــازج
التجربتـــان فـــي عمليـــة معقـــدة ومثيـــرة ،ولكنهـــا تُغنـــي
ال ــروح م ــن دون ش ــك ،وتعي ــد رونقه ــا اإلنس ــاني ،حي ــث
ينجل ــي الص ــدأ ع ــن جوهره ــا ،فيس ــهل عليه ــا اكتش ــاف
الـــذات ،أو تلمـــس دورهـــا وفاعليتهـــا فـــي استكشـــاف
الوج ــود ،وه ــو م ــا يمك ــن أن نس ــميه المعرف ــة الجدي ــدة،
الت ــي تش ــكل هاج ــس اإلنس ــان األب ــدي؛ بوصف ــه خليف ــة
اهلل فـــي األرض ،مكلـــف بعمارتهـــا بالخيـــر والجمـــال.

ف ــي الع ــدد الخام ــس م ــن مجل ــة "تعاي ــش" نق ــدم بابــاً
جدي ــداً ،بعن ــوان "الكت ــاب" ،نخصص ــه لع ــرض ومناقش ــة
م ــا أنجزت ــه المخي ــات اإلنس ــانية ف ــي ثقاف ــة التس ــامح؛
ألننـــا أحـــوج مـــا نكـــون فـــي حاضـــرات أيامنـــا ،إلـــى
اســـترداد أرواحنـــا مـــن حالـــة االســـتالب الغريـــب أو
االغتـــراب الرهيـــب؛ الـــذي انزلقـــت إليـــه فـــي العقـــود
األخيــرة ،ويتجلــى ذلــك بأبشــع صــور العنــف والكراهيــة،
ال بــل بأقبــح صــور التوحــش والجنــون والعدميــة العبثيــة.

املحرر
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الكــــتاب

التسامح بني الفلسفة والدين
واإليديولوجيا
الفلسفة هي أكرث املجاالت استعدادا
لقبول التسامح والعمل به

كان التسامح وسيبقى أساس التواصل الحضاري؛ بين األمم مختلفة
الثقافات ،وفي غيابه تحدث القطيعة ،ويبدأ التقوقع واالنغالق على
الهويات المذهبية والطائفية .ما يؤدي إلى تفريخ ثقافة التطرف
ُ
واإلقصاء ،وتأسيس اآليديولوجيات القاتلة ،التي تشرعن العنف
وحروب اإللغاء .فالتسامح حاجة إنسانية ،يسعى إليها كل من يريد
البناء الحضاري؛ بعيدا عن كل أشكال التعصب أو الوثوقية واالنحياز
الدوغمائي لألفكار والمعتقدات .هذا هو جوهر كتاب محمد عابد
الجابري" ،التسامح بين الفلسفة والدين واآليديولوجيا" .وينطلق
الكاتب في معالجته للموضوع من سؤال :هل تقبل الفلسفة التسامح
وهل طبقته تاريخيا؟

التسامح بين الفلسفة والدين
واآليديولوجيا
االجتهاد هو املجال الطبيعي للتسامح
والفلسفة أرحب ميادينه
التفلسف هو البحث عن الحقيقة
ومفهوم التسامح أحد أهم مقوماته

ربيعة بورقبة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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يســـتهل الجابري اإلجابة؛ بتعريف
المفهومين ،فيرى أن التفلســـف يعني
"البحث عن الحقيقة" .أما التســـامح
فهـــو "موقـــف فكـــري وعملـــي قوامه
تقبـــل المواقـــف الفكريـــة والعمليـــة
التـــي تصدر مـــن الغير ،ســـواء كانت
موافقـــة أو مخالفـــة لمواقفنـــا".
معتبـــراً أن «الفلســـفة هـــي أكثـــر
المجاالت اســـتعدادا لقبول التسامح
والعمـــل بـــه» .ذلـــك ألن "البحث عن
الحقيقـــة ال يعنـــي امتالكهـــا .ومـــا
دام المـــرء يبحـــث عـــن الحقيقة ،وال
يدعـــي امتالكهـــا ،فهـــو بالضـــرورة
يعتـــرف بالتعدد واالختالف ،ويتجنب
إصـــدار أحكام تقصـــي اآلخر .وبهذا
المعنـــى تكـــون الفلســـلفة ميدانـــاً
لالجتهـــاد ،والتســـامح يتحقـــق فـــي
االجتهـــاد ،إذ هـــو مجالـــه الطبيعي".
أمـــا الوثوقيـــة ،أو الدوغمائيـــة،
فتتنكـــر لالجتهـــاد وتلغـــي االختالف
وترفـــع شـــعار «اإلجمـــاع» وتشـــهر
ســـاح الخـــروج عـــن االجمـــاع ضد
كل مخالـــف ،وتنحو نحو االســـتبداد
والهيمنـــة ،فيحـــل التلقيـــن والتلقـــي
محـــل البحـــث والتقصـــي ،وتكـــف
الفلســـفة عـــن اعتمـــاد التســـامح
موقفاً فكرياً وعمليـــاً ،وتفقد هويتها

ومزيتهـــا وتصبـــح شـــيئاً آخـــر ،هـــو
اآليديولوجيـــا.

التسامح أساس
فلسفي

الحـــق ،أن تاريـــخ الفلســـفة يدلنا
علـــى أن التســـامح كان دائما؛ مقوما
أساســـيا مـــن مقومـــات التفلســـف،
أعنـــي البحـــث عـــن الحقيقـــة .ولكن
إذا تـــرك الشـــك المنهجـــي مكانـــه
لليقين المطلق ،وحـــل تعميم األفكار
محـــل تحليلهـــا ونقدهـــا ،انقلبـــت
الفلســـفة إلى آيديولوجيـــا ،أي تقرير
للحقيقـــة التـــي تقـــدم نفســـها كاملة
واحـــدة ال حقيقـــة بعدهـــا ،فيـــزول
التســـامح ويحـــل محله الالتســـامح،
أعنـــي اللجـــوء إلـــى القـــوة والعنـــف
فكـــراً وســـلوكاً" ،حســـبما يقـــول
الجابـــري.
والســـؤال إذن :متى ولماذا تتحول
الفلســـفة إلـــى آيديولوجيـــا ،وتنتقـــل
مـــن مجـــال حيـــوي للتســـامح إلـــى
مجـــال يغلـــق البـــاب بقـــوة فـــي وجه
التســـامح؟
إن تحـــول الفلســـفة إلـــى
آيديولوجيـــا ،مـــن وجهـــة نظـــر
الجابـــري ،شـــيء طبيعي وال يشـــكل

بالضرورة خيانة ،فالفلســـفة بتعبيره
ال يجـــوز لهـــا ،وال يمكنهـــا أن تبقـــى
دائما متعالية علـــى الزمان والمكان،
بعيـــدة عـــن قضايـــا اإلنســـان،
االجتماعـــي الفاعـــل والمفعـــول بـــه؛
بـــل ال بـــد لها مـــن االلتـــزام ،ويصبح
هـــذا االلتزام "ضرورة أولية ،ســـابقة
علـــى أي ضـــرورة أخـــرى ،عندمـــا
تكـــون الحقيقـــة اإلنســـانية ،أعنـــي
حرية اإلنســـان وكرامتـــه ،مهددة من
هـــذا الطـــرف أو ذاك مـــن األطراف
المتصارعـــة .والفـــرق بين الفلســـفة
واإليديولوجيـــا في هـــذا المجال هو
أن األخيـــرة ،تتماهـــى مـــع قضيتهـــا
وتـــذوب فـــي زمنيتها ،بينمـــا تحتفظ
الفلســـفة لنفســـها ،بقوة الدفع ،التي
تمكنها من اســـتعادة مـــا هو جوهري
فيهـــا وأصيل ،وهـــو تجـــاوز األجوبة
المقترحـــة إلى طرح أســـئلة جديدة،
تجـــاوز لحظـــة الشـــعور بامتـــاك
الحقيقـــة إلـــى زمـــان البحـــث عـــن
الحقيقـــة .وبعبارة أخـــرى :االنفالت
مـــن ســـجن اآليديولوجيـــا إلـــى
فضـــاء الفلســـفة الرحـــب الطليـــق".
ولكـــن إلـــى أي مـــدى يمكـــن توظيف
«التســـامح» في مواجهـــة التعصب أو
«الالتســـامح» فـــي عصرنـــا؟
إن الحاجـــة إلى التســـامح ،بمعنى
عدم الغلو في الدين الواحد وســـلوك
ســـبيل اليســـر مع اآلخر ،سبيل "التي
هـــي أحســـن" مـــن جهـــة ،واحتـــرام
حـــق األقليـــات الدينية في ممارســـة
عقائدها وشـــعائر دينها دون تضييق
أو ضغـــط ،إنمـــا هي حاجـــة تفرض
نفســـها؛ بحكـــم تعـــدد الممارســـات
الدينيـــة داخل الديـــن الواحد ،وتعدد
األديـــان داخـــل المجتمـــع الواحـــد،
هـــذا التعـــدد؛ بتعبير الجابـــري ،هو
"ظاهـــرة إنســـانية حضاريـــة ال يمكن
تجاوزهـــا وال القفز عليهـــا .وبالتالي
فالتســـامح هنـــا يعنـــي التخفيف إلى
أقصـــى حـــد ممكـــن مـــن الوثوقيـــة،
التـــي تقود إلـــى الهيمنـــة المقصودة
أو غيـــر المقصـــودة .فالعالـــم اليـــوم
يشـــهد تيـــارات وتوجهـــات متطرفـــة

 الفكـــر األحـــادي الـــذي يريـــدفـــرض واقـــع اقتصـــادي فكـــري
ايديولوجـــي علـــى العالـــم كلـــه.
 ما يسمى بـ "صراع الحضارات"وهـــي نظريـــة تســـتهدف تطويق أمم
وشعوب بعينها.

شمولية التسامح

عندما ينقلب الشك إىل يقني ويحل
التلقني وتعميم األفكار بدل التحليل والنقد
تفرخ اآليديولوجيات القاتلة
الوثوقية الدوغامئية تتنكر لالجتهاد
وتلغي االختالف وتؤسس لالستبداد
والطغيان تحت شعار اإلجامع
ليســـت دينيـــة فقـــط؛ بـــل البعـــض
منهـــا ،ال دينـــي بالمـــرة ،تيـــارات
متطرفـــة فـــي عالـــم اليـــوم ،تهـــدد
أمـــن اإلنســـان وســـامته واطمئنانه
علـــى مصيـــره ،وبالتالـــي تعتدي على
حقوقـــه :حقـــه فـــي الوجـــود ،وحقه
فـــي امتـــاك خصوصيـــة خاصة به،
وحقـــه في اختيـــار طريق مســـتقبله.
إذن فمـــا العمل؟ يرى الجابري أنه
ال بـــد في ميدان السياســـة ،وقبل كل
شـــيء ،من أرضية ديمقراطية صلبة،
قوامها احتـــرام الحق في االختالف،
والحـــق فـــي التعبيـــر الديمقراطـــي
الحـــر .ويأتـــي التســـامح بعـــد ذلـــك
ليعنـــي تمكيـــن األقليـــة السياســـية
أو الدينيـــة أو اإلثنيـــة مـــن الحضور
فـــي المؤسســـات الديمقراطيـــة.
أمـــا فـــي الميدانـــي اآليديولوجـــي

فعلـــى الرغـــم مـــن األصـــوات التـــي
ترتفـــع هنـــا وهنـــاك لتعلـــن "نهايـــة
اإليديولوجيـــا" ،و"نهايـــة التاريخ" ،إال
أنـــه يرى أن الواقع يكشـــف يوما بعد
يـــوم عن الطابـــع اإليديولوجـــي لهذه
األصـــوات؛ مـــن خـــال ما تبشـــر به
من آراء ونظريـــات ،تكرس ما أصبح
اليـــوم يوصف بــــ "الفكـــر األحادي"،
الهـــادف إلـــى فـــرض هيمنـــة فكرية
آيديولوجيـــة علـــى العالـــم كله.
وعليـــه يـــرى الجابـــري أن هناك
أربع قضايـــا كبيرة وخطيـــرة تفرض
نفســـها علـــى الفكـــر الفلســـفي فـــي
عصرنـــا وهي:
 التطـــرف والغلـــو فـــي الدين أوباســـمه أو ضده.
 التطهيـــر العرقي الـــذي يمارسجهارا.

والســـؤال الـــذي يفـــرض نفســـه
اآلن حســـب الجابـــري ليـــس :هـــل
يتســـع مفهوم التســـامح لكل المعاني
الضروريـــة؛ لمعالجـــة هـــذه القضايا
ومواجهـــة أخطارهـــا؟ إن الجـــواب
ســـيكون بالنفـــي إذا نحـــن تركنا هذا
المفهـــوم كما هو عليـــه ،أما إذا أردنا
إعطاءه معنـــى عاماً شـــمولياً ،يرتفع
به إلى مســـتوى المفاهيم الفلســـفية،
المســـتوى الـــذي يجعلـــه قـــادراً على
أداء الوظيفـــة المطلوبـــة منـــه اليوم،
وظيفـــة إخـــراج التطـــرف ،مهمـــا
كان نوعـــه ،وفضـــح وســـائل الهيمنة
وأســـاليب إخفـــاء صـــراع المصالح،
فـــإن ذلك قـــد ال يتأتـــى؛ إال إذا نحن
ح ّملنـــاه ذلـــك المعنى القـــوي ،الذي
عبـــر بـــه ابـــن رشـــد عـــن ضـــرورة
احتـــرام الحـــق فـــي االختـــاف :من
العـــدل أن يأتـــي الرجل مـــن الحجج
لخصومـــه؛ بمثـــل مـــا يأتـــي بـــه
لنفســـه ،ســـواء تعلق األمـــر بالحجاج
الكالمـــي ،أو باالختـــاف العقـــدي،
أو بالتنافـــس علـــى المصالـــح .وإذا
كان العـــدل؛ بمعنـــاه العـــام ،يقتضـــي
المســـاواة بيـــن النـــاس فـــي الحقوق
والواجبـــات ،فـــإن معنى العـــدل هنا،
يجـــب أن ينصـــرف بالدرجـــة األولى
إلى مســـاواة اإلنســـان غيره بنفســـه:
أن يعطـــي لغيره من الحـــق ما يعطيه
لنفســـه ،ثـــم يطالبـــه بعـــد ذلـــك بما
عليه .
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بما يحـــول دون
ســـقوط الفلســـفة في اإليديولوجيا،
فيـــرى الجابـــري أن االنفـــات مـــن
ســـجن اآليديولوجيـــا واســـتبداد
المذهبيـــة؛ يبـــدأ بالمنـــاداة بفتـــح
بـــاب االجتهـــاد ،وضـــرورة االعتراف
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كينونة البرش هشة وميالة للخطأ وخيارنا
الوحيد تبادل التسامح

التسامح بين شرق وغرب ،هو موضوع خمس دراسات في التعايش
وقبول اآلخر ،شارك بها كل من :سمير الخليل ،وتوماس بالدوين ،وبيتر
نيكولسون ،وكارل بوبر ،وألفريد آيير ،حيث قدموا مقاربات وإضاءات
متعددة الوجوه.

التسامح بين شرق وغرب بالمفهوم
والداللة في الوعي الراهن
التسامح ال يخضع لألهواء واألمزجة وإمنا
هو خيار أخالقي
التسامح هو حق اآلخرين بالتاميز
واالختالف وهو واجب علينا نحوهم

يتخطى ابن رشد
مستوى التسامح
يف احرتام الرأي
اآلخر ويسمو به
إىل مستوى العدل
واإليثار
اآليديولوجيا
تتامهى مع قضيتها
وتذوب يف زمنيتها،
أما الفلسفة فتطرح
أسئلة جديدة،
تتجاوز لحظة امتالك
الحقيقة إىل زمان
البحث الدائم عنها

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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باالختـــاف .ويُذكرنـــا الجابـــري
باألصـــوات العقالنيـــة الجريئـــة في
تاريـــخ الفلســـفة ،التـــي كانـــت علـــى
الـــدوام ،تطالـــب بكســـر قوقعـــة
التمذهـــب الضيق والتعصـــب وإلغاء
اآلخـــر ،وفـــي المقدمـــة مـــن هـــذه
األصـــوات ،ابـــن رشـــد ،الـــذي دافع
عـــن علـــوم الغيـــر ،فـــي اهلل والكـــون
واإلنســـان ،وأفتى بضـــرورة االطالع
عليهـــا واالســـتفادة منهـــا ،وعـــذر
أصحابهـــا إذا هم أخطـــأوا الصواب،
ســـواء كان ذلـــك الغيـــر مشـــاركا لنا
فـــي الملـــة أو غير مشـــارك .كما رد
ابن رشـــد علـــى المتكلميـــن والفقهاء
الذيـــن كانـــوا يرفضـــون "علـــوم
األوائـــل ،منبها إلـــى الطابع التاريخي
التراكمـــي للمعرفـــة البشـــرية .ويبلغ
التســـامح قمتـــه فـــي موقـــف ابـــن
رشـــد من آراء المخالفين والخصوم،
حينمـــا يلـــوم الغزالـــي علـــى كونه ال
يحـــاول أن يتفهـــم موقـــف الخصـــم،
بـــل يحكـــم بفســـاده دون اعتبـــار
المقدمـــات التـــي أدت إليـــه.

يقـــول ابـــن رشـــد فـــي فصـــل
المقـــال" ،ينبغـــي لمـــن آثـــر طلـــب
الحـــق ،إذا وجـــد قـــوالً شـــنيعاً ولـــم
يجـــد مقدمـــات محمـــودة تزيـــل عنه
تلـــك الشـــنعة ،أن ال يعتقـــد أن ذلـــك
القـــول باطـــل ،وأن يطلبه من الطريق
الـــذي زعـــم المدعـــي له أنـــه يوقف
منهـــا عليـــه ،ويســـتعمل فـــي تعلـــم
ذلـــك من طـــول الزمـــان والترتيب ما
تقضيـــه طبيعة ذلك األمـــر المتعلم".
وقـــد اعتبـــر الجابـــري أنـــه ال يمكن
العثـــور فـــي الخطـــاب الفلســـفي،
قديمـــه وحديثه ،علـــى نصوص أقوى
مـــن هـــذه النصـــوص .فابـــن رشـــد
يرتفـــع باحتـــرام الـــرأي اآلخـــر إلـــى
مســـتوى أعلـــى كثيـــراً مـــن مســـتوى
التســـامح ،إنه يســـمو به إلى مستوى
العـــدل بـــل مســـتوى اإليثار.
يعتقـــد الجابـــري أنـــه لكـــي يغدو
التســـامح قيمـــة يدخـــل العـــدل فـــي
مضمونهـــا ،وتزيـــد عليـــه ،إنمـــا
"يجـــب إعطـــاء األولويـــة لتقديم حق
الغيـــر ،فالعـــدل يقتضي المســـاواة.

أمـــا إعطـــاء األولويـــة للغيـــر ،داخل
المســـاواة ،فذلـــك هـــو "التســـامح".
مـــا يعنـــي أن التســـامح حيـــن يقترن
بالعـــدل؛ بهـــذا المعنـــى ،يبتعـــد عن
أن يكون معناه التســـاهل مع الغير أو
الترخيـــص لـــه بكذا أو ذاك الشـــيء،
الـــذي يضـــع المســـامِ ح فـــي وضعية
أعلى من المســـا َمح له؛ بل التســـامح
هنـــا ،يعنـــي االرتفـــاع بهـــذه العالقة
إلـــى مســـتوى اإليثار".
ويختـــم الجابري بالقول :إن عالما
يفتقـــر للعـــدل ،واالعتـــراف باآلخر،
واالعتـــراف بحقـــه فـــي امتـــاك
خصوصيـــة خاصـــة به ،وفـــي تقرير
مصيـــره ،ســـواء كان هـــذا اآلخـــر
فـــردا أو أقليـــة دينيـــة أو عرقيـــة أو
كان شـــعوبا وأممـــا ،فهـــو عالم مبني
أصـــا على الظلم ،على الالتســـامح،
وبالتالـــي فـــا معنـــى لرفـــع شـــعار
التســـامح ضـــده إال مقرونـــا بالعدل،
الـــذي ينطلـــق مـــن تقديم حـــق الغير
وحمايتـــه.

الجيالين األخرض

فـــي المقاربـــة األولـــى يعـــرض
ســـمير الخليـــل مفهـــوم التســـامح
بالعربيـــة ،الذي يحيل إلى الســـماحة
والكـــرم؛ وأحيانـــاً الجـــواب بأريحية،
وهـــو مـــا يميـــز الشـــخصية العربية.
ولكـــن المعنـــى يتباين فـــي الثقافات
المعاصـــرة .مـــا يجعـــل الكاتـــب
يتســـاءل :هـــل هنـــاك ما هـــو مزعج
فـــي واقـــع أن االنجليزيـــة والعربيـــة
تتناقضـــان فـــي تعبيرهما عـــن فكرة
لهـــا أهميـــة فكـــرة التســـامح؟
يقـــول الكاتب إننا نتوقع في العادة
أن يكون ثمة الكثير مما هو مشـــترك
في اللغات السياســـية المســـتخدمة؛
لـــدى مختلـــف الثقافـــات؛ طالما أن
الكائنات البشـــرية تتشارك في نفس
االحتياجات ،وفي نفس المشـــكالت؛
فـــي أغلـــب األحيـــان .ولكـــن الخليل
يرى مـــن ناحيـــة أخـــرى" ،أن اللغات
تخفـــف مـــن ســـأم العالـــم ،وتثريـــه؛
عبـــر وصفهـــا وإبداعهـــا للفروقـــات
التـــي تفرضهـــا مجريـــات الحيـــاة،
وأحداث التاريـــخ ،والتقاليد الكتابية
المغايرة ،وشـــتى الكالســـيكيات وما
إلـــى ذلك ،أمـــا الموقف الـــذي نقفه
إزاء مـــا يجعـــل النـــاس علـــى حـــدة،
بالتعـــارض مـــع ما هو مشـــترك فيما
بينهـــم ،هـــذا الموقـــف هـــو الـــذي
يتوغـــل فـــي صميـــم فكرة التســـامح
الحديثـــة ،فنحن نتســـامح مع اآلخر،
(أي) مـــع ذلك الـــذي ال نحبـــه( ،أو)
مـــع ذلك الـــذي ال نعتبره كأنفســـنا".

التسامح كمثال أخالقي

بيتـــر نيكولســـون تنـــاول بمقاربته
موضوع "التســـامح كمثـــال أخالقي"،
معتبراً أن التســـامح هـــو ما يمكن أن
يمارســـه األفراد أو الجماعات سواء
بســـواء ،وبوســـع الرجـــال والنســـاء
أن يكونـــوا متســـامحين فـــي حياتهم
الخاصـــة أو أن ال يكونـــوا ،األمـــر
الـــذي ينطبـــق فـــي المجـــال العـــام،
علـــى المجتمعـــات وســـائر الدول.
ويـــرى نيكولســـون أن مكونـــات
تعريـــف التســـامح بوصفـــه مثـــاالً
أخالقيـــاً ،شـــاعت فـــي الثقافـــة
العالميـــة علـــى خمســـة مســـتويات:
 .1االنحـــراف ،فمـــا يتم التســـامح
معـــه ،منحـــرف عمـــا يعتقـــده
المتســـامح ،أو يفعلـــه أو يظـــن أنـــه
يجـــب فعلـــه.
 .2األهميـــة ،فصاحـــب االنحراف
ليـــس تافهاً.
 .3عـــدم الموافقة ،فالمتســـامح ال
يوافـــق أخالقياً علـــى االنحراف.
 .4الســـلطة ،فالمتســـامح يملـــك
ســـلطة؛ لكـــي يحاول كبـــح أو منع ،أو
علـــى األقـــل ،أن يعـــارض ويعرقل ما
يتســـامح معه.
 .5الصـــاح ،فالمتســـامح صائب
والمتســـامح جيد.
ويعلـــق نيكولســـون علـــى هـــذه
المكونات بالقول "إن التســـامح خيار
أخالقـــي ،وال أهميـــة معـــه؛ ألذواقنا
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ونزعاتنـــا .ولئـــن كان ال بـــد من أخذ
تحيزات الناس ومشـــاعرهم الطارئة
(أو المتبدلـــة)  -إقبـــاال ونفـــورا -
فـــي االعتبار؛ عنـــد محاولة تفســـير
تســـامحهم أو عـــدم تســـامحهم ،فإن
هذه المشـــاعر ال تسن (أو ال تقونن)
أساســـاً أخالقيـــاً ،كمـــا ال يمكنها أن
تشـــكل أساســـا لموقـــع أخالقـــي".
وهذه مالحظة دقيقة ،فالتســـامح ال
ينبغـــي أن يخضع لألهواء واألمزجة،
فهـــو خيـــار أخالقـــي؛ بـــل هـــو حـــق
اآلخريـــن ،أي هـــو واجـــب علينـــا
نحو هم .
ويـــرى نيكولســـون أن التســـامح
هـــو فضيلة اإلمســـاك عن ممارســـة
المـــرء ســـلطته فـــي التدخـــل بـــآراء
اآلخريـــن وأعمالهـــم؛ رغـــم أن هـــذه
اآلراء واألعمـــال تختلـــف عـــن آراء
الشـــخص المذكـــور فـــي مـــا يظنـــه
ُمهمـــا ،إلى حـــد أنه ال يوافـــق عليها
أخالقيـــا .وأما نقيض التســـامح فهو
عدم االكتـــراث ،وعدم قبـــول اآلخر.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ولكـــن كيـــف يمكـــن بـــدء النقاش
للبرهـــان علـــى أن التســـامح صالح؟
يقـــول الكاتـــب :ثمـــة فئتيـــن مـــن
األســـباب يقررهمـــا مـــا إذا اعتبـــر
التســـامح صالحـــاً ذرائعيـــاً أو جزءاً
مـــن ٍّ
كل صالـــح أكبر ،وإذا مـــا اعتبر،
مـــن الجهة األخـــرى ،صالحـــا بذاته
وبداخلـــه .بالنســـبة لوجهـــة النظـــر
األولـــى ،يلـــوح التســـامح صالحا إما
ألنـــه وســـيلة ضروريـــة لشـــيء آخـــر
بذاتـــه وبداخله ،أو شـــرط لـــه ،وإما
ألنـــه جزء مـــن ٍّ
كل صالـــح أكبر .وقد
يكون هـــذا الصالـــح بذاتـــه وبداخله
هـــو الحريـــة أو العـــدل أو المدنيـــة
أو الصـــدق أو أي جمـــع بيـــن هـــذه
المفاهيـــم.
يعـــرض نيكولســـون بعـــض اآلراء
التـــي اعتبـــرت التســـامح هـــو نظير
الحريـــة ،مثلما فعل رفائيل(Rafael
 )Domingoأو جـــزءاً مـــن العـــدل،
حيث أن مبـــادئ العـــدل تجمع معنى
التســـامح ودوره ،كمـــا يقـــول جـــون

رولـــز (  ،)RAWLS JOHNفكل
شـــخص لديـــه حقـــه فـــي التســـامح
المســـاوي لحقوق اآلخريـــن فيه ،وال
يســـتطيع أحـــد أن يقصـــر التســـامح
على آرائـــه وأعماله ،منكرا اشـــتمال
النـــاس اآلخريـــن بـــه ،محتفظـــا في
الوقـــت نفســـه بعدالـــة حكمـــه .وأما
آخـــرون أمثـــال ميـــل ()J. S. Mill
فيدافعـــون عـــن التســـامح؛ باعتباره
ضـــرورة للتقـــدم اإلنســـاني ،وتطـــور
المدنيـــة علـــى النطاقيـــن التقنـــي
واألخالقـــي.
ويعلـــق نيكولســـون علـــى ذلـــك،
فيقـــول "كل واحـــد من هـــذه األفكار
يملـــك نظـــرة إيجابية إلى التســـامح؛
ألن الحجـــج التـــي يحملها تســـتدعي
التســـامح مباشـــرة ،إال أن هـــذه
األفـــكار ذات حـــدود؛ تهـــدد بجعـــل
التســـامح يقتصـــر علـــى واقعـــة ،أو
علـــى نـــوع مـــن قيـــم أخـــرى ،وفـــي
هـــذا تعجـــز عـــن أن تنظـــر إليـــه
كمثـــال أخالقـــي مســـتقل ،وأن تث ّمن

مســـاهمته األخالقيـــة المتميـــزة".
أمـــا وجهة النظـــر الثانية حســـب
نيكولســـون ،فتحمـــل طرحـــاً ايجابياً
أقـــوى ،حيث يلوح التســـامح صالحاً؛
بمـــا يميـــزه عـــن كل صالـــح آخـــر،
فحيـــن يجـــد المـــرء نفســـه مطالبـــا
باالنتبـــاه إلى أفـــكار اآلخريـــن ،التي
وردت بشـــكلها البســـيط كآراء ،أو
انطـــوت في أشـــكال عيشـــهم ،يكون
هـــذا المـــرء معهـــوداً بـــه ألن يتعلـــم
ويتثقـــف .فهـــو بهـــذا ،يتـــم إعالمـــه
أن بعـــض القيـــم األخالقيـــة ،وبعض
معاملة الوســـائط األخالقية األخرى
 ،يكمنـــان في منح االهتمـــام الجدي
آلرائهـــم .أما عـــدم قيام المـــرء بهذا
مـــع مطالبتـــه باالهتمـــام الجـــدي
بآرائـــه هو ،فذلك مـــا يتعدى األنانية
أو التنطـــح غيـــر المشـــروع للحصول
علـــى امتيـــازات ،إنهـــا الالأخالقية،
وعدم احترام الشـــخصية اإلنسانية.
ويخلـــص نيكولســـون إلـــى أن
المثـــال األخالقـــي للتســـامح ،ال
يتطلـــب مـــن المتســـامح االعتـــراف
بـــاآلراء التـــي ال يوافـــق عليهـــا؛
باعتبارهـــا جديـــرة ووجيهـــة ،وإنمـــا
المطلـــوب منـــه احتـــرام شـــخصية
حاملـــي هـــذه اآلراء ،ومعاملتهـــم؛
كوســـطاء (أو شـــركاء) عقالنييـــن
وأخالقييـــن.

مبدأ الحق

يتنـــاول تومـــاس بالدويـــن موضوع
"التســـامح والحـــق فـــي الحريـــة"،
معتبـــراً أن هنـــاك ظروفـــا عـــدة،
يكـــون فيهـــا مـــن الحكمة للـــدول أن
تكـــون متســـامحة تجـــاه مواطنيهـــا،
وفـــي بعض الظروف ،علـــى أي حال،
ال يكـــون التســـامح مجـــرد مســـألة
حكمـــة ،بـــل مســـألة واجب .ويفســـر
هذا الواجـــب؛ باعتباره حقـــاً يمتلكه
المواطنـــون ،فـــي أن يتـــم التســـامح
معهـــم .وغالبـــا مـــا نظـــر إلـــى هـــذا
الحـــق علـــى أنـــه الحق فـــي الحرية.
مضيفاً :إذا كان لحقنا في الحرية أن
يحـــوز على محتوى متماســـك ،يتعين

على هـــذه الحرية أن تكـــون محددة،
منـــذ البدايـــة ،انطالقـــا مـــن معايير
حقـــوق اآلخريـــن (القانـــون الطبيعي
األساســـي) .علـــى هـــذا النحو فقط
يمكـــن لمســـألة التأســـيس العقالني
للحـــق فـــي الحريـــة ،أن تبـــرز ضمن
إطـــار محتـــوى التأســـيس العقالني
للحقـــوق األساســـية األخـــرى.
يضيف بالدويـــن "وبما أن محتوى
هـــذه الحقـــوق يتحـــدد ،مـــن جهـــة
االحتياجـــات والرغبـــة الظرفية ،إذا
كان لشـــيء مـــا أن يكـــون له أســـاس
عقالنـــي صـــرف ،فإنـــه لـــن يكـــون
ســـوى مبـــدأ للحـــق أكثـــر تجريـــداً.
وبهـــذا نصل إلى الفكـــرة القائلة بأن
نظريـــة الحقـــوق تقـــوم على أســـاس
مبـــدأ الحـــق ،مجـــرد ومفـــرد ،حـــق
كل فـــرد فـــي أن نحتـــرم مصالحـــه
األساســـية" .وبذلك يتضـــح أنه كلما
كان االحتـــرام يكـــون التســـامح معـــه
حاضـــراً ،وبعبـــارة دقيقـــة ،االحترام
هو التســـامح.

ماهية التسامح

يســـتهل كارل بوبـــر موضوعـــه
المعنـــون "التســـامح والمســـؤولية
الفكرية"؛ بتســـاؤل :ما هو التسامح؟
فيســـتعير قـــول فولتيـــر ،إنـــه "نتيجة
مالزمـــة لكينونتنـــا البشـــرية .إننـــا
جميعـــا مـــن نتـــاج الضعـــف :كلنـــا
ّ
هشـــون وميالـــون للخطأ .لـــذا دعونا
نســـامح بعضنا البعض ونتســـامح مع
جنـــون بعضنا اآلخر بشـــكل مبتادل.
وذلكـــم هـــو المبـــدأ األول لقانـــون
الطبيعـــة :المبـــدأ األول لحقـــوق
اإلنســـان كافـــة".
يبـــدي بوبـــر إعجابـــا كبيـــر
بتعريف فولتيـــر ،معتبـــراً محاججته
المتماســـكة مؤسســـة علـــى نظـــرة
ســـقراطية تقـــول" :إنني أعـــرف أني
ال أعـــرف ..وبالـــكاد أعـــرف هـــذا"
وفـــي هـــذا مـــا يكفينـــا للمطالبـــة
بضـــرورة أن نتســـامح مـــع بعضنـــا
البعض بشـــكل تبادلي .لكنه ال يكفي
ـــن
للدفـــاع عـــن التســـامح إذا مـــا ُش ّ

ضـــده هجـــوم مـــا.
وأثـــار بوبـــر مســـألة جوهريـــة؛
قليـــا مـــا ننتبـــه إليهـــا ونوليهـــا
األهميـــة التـــي تســـتحقها ،فقـــال
"إن التســـامح والديمقراطيـــة،
والمحـــاوالت العظمـــى ،التـــي نقـــوم
بهـــا مـــن أجـــل تحســـين شـــروط
العيـــش للجميـــع ،تتعـــرض لهجمات
دائمـــة ،فـــإذا ظلـــت هـــذه الهجمات
عند حـــدود النقـــد المعقـــول ،يتعين
علينـــا بالطبـــع أن نرحب بهـــا .ولكن
يتوجـــب الرد عليهـــا بالطبع إن كانت
مخطئة ،وال ســـيما إن أتـــت من لدن
أفراد وجماعـــات يطالبون بحقوقهم؛
دون أن يكونوا على اســـتعداد لضمان
حقـــوق مـــن يطالبـــون بحقوقهـــم
الخاصـــة .فـــي حـــاالت كهـــذه ،مـــن
الواضـــح أنه ليـــس من حقنـــا فقط؛
بـــل مـــن واجبنـــا كذلـــك ،أن ننكـــر
التســـامح على أولئك الذين يتآمرون
لتحطيمـــه .ومســـؤوليتنا فـــي هـــذا
الســـياق خطيرة للغايـــة" .وعليه يرى
بوبـــر ،أنه لكـــي ندافع عن التســـامح
ضد أعـــداء التســـامح ،يتعيـــن علينا
أن ندافـــع عـــن الديمقراطيـــة وعـــن
مؤسســـاتها وعـــن إنجازاتهـــا.
ويالحـــظ بوبـــر أن هنـــاك ثالثـــة
منطلقـــات تؤســـس للتســـامح ،هـــي:
 1قـــد أكـــون أنا علـــى خطأ وقدتكـــون أنت علـــى صواب.
 2دعنـــا نتفاهـــم حـــول األمـــوربشـــكل عقالنـــي.
 3قـــد يكـــون من شـــأننا أن ندنومـــن الحقيقـــة؛ حتـــى ولـــو لـــم نصل
إلـــى اتفاق.
فـــي تعليقـــه ،يـــرى بوبـــر أن
المنطلـــق األول يتطابـــق مـــع فهـــم
كل مـــن ســـقراط وفولتيـــر؛ لجهـــة
افتقارنـــا إلـــى المعرفـــة .والمنطلـــق
الثانـــي ،يلـــح علـــى داللـــة اللغـــة
والـــكالم المنطلـــق فـــي تعبيـــره عـــن
نفيـــه ،وهو ،بهذا ،يكـــون على عالقة
وثيقـــة بالتســـامح ،بيـــد أنـــه يشـــير
أيضـــا إلى حـــدود الـــكالم المنطلق،
وال ســـيما فـــي العالقـــة مـــع حـــدود

التســـامح .إنه هدفـــه ينبغي أن يكون
الوصـــول إلـــى النقـــاش العقالنـــي،
أي ،إلـــى استكشـــاف الحقيقـــة بدال
مـــن االكتفـــاء بالحض علـــى األهواء،
أو الوصـــول إلـــى االنتصـــار فـــي
المســـاجلة .وأمـــا المنطلـــق الثالث،
فيـــرى بوبـــر أنه يقـــوم علـــى قاعدة،
أننـــا عبـــر التخاطـــب ،ســـيكون
مـــن شـــأننا جميعـــا ،االتفـــاق علـــى
االقتـــراب مـــن الحقيقة؛ حتـــى لو لم
نصـــل إلى اتفـــاق .ومـــن الواضح أن
هـــذا االقتراب مـــن الحقيقة ال يمكن
الوصـــول إليـــه خـــال النقـــاش؛ إال
بفضـــل التســـامح المتبـــادل؛ وبفضل
التبنـــي المتبـــادل للموقـــف القائـــل
بـــأن مـــا يقولـــه الطـــرف اآلخـــر قد
يســـتحق ،علـــى األقـــل ،أن ننصـــت
إليـــه ،بـــل وربمـــا أكثـــر مـــن مجـــرد
اإلنصـــات .والتســـامح هـــو الشـــرط
المســـبق للوصول إلـــى هذا الموقف،
هـــو الشـــرط المســـبق إلمكانيـــة
الوصـــول إلـــى تصحيح متبـــادل بين
الطرفيـــن ،ومـــن ثـــم إلـــى الدنـــو من
الحقيقـــة .لكـــن مـــا يمكـــن التأكيـــد
علينـــا هـــو أن الدنو مـــن الحقيقة ال
يكـــون ممكنـــا؛ من دون وجـــود درجة
كبيـــرة مـــن التســـامح المتبـــادل.

ال عقالنية الالتسامح

يـــرى ألفريـــد آييـــر أن "منابـــع
الالتســـامح" لهـــا مصادر عـــدة :منها
ما هو دينـــي ،أو عرقي ،أو اجتماعي
أو أخالقـــي ...ومـــن الممكن أن يبرز
كل منهـــا بمفرده ،أو متواكبا مع غيره
من المصادر .ويالحـــظ أن باإلمكان
تبريـــر الالتســـامح أحيانـــاً ،ولكـــن
يســـتحيل ذلك فـــي معظـــم األحيان.
واألمـــر الـــذي يؤكـــد ذلـــك ،هـــو "أن
النتائـــج التـــي تترتـــب عليـــه غالبـــا
مـــا تكـــون في منتهـــى الســـوء" .وهنا
تكمـــن خطـــورة الالتســـامح؛ حتـــى
عنـــد وجـــود مبـــررات ،فهـــو ســـلوك
وتعامـــل ســـلبي يضـــر بالعالقـــات
اإلنســـانية؛ كيفمـــا كان نوعهـــا.
أما بخصـــوص منابع الالتســـامح

نظرية الحقوق
تقوم عىل حق كل
فرد يف احرتام
مصالحه األساسية

ال ميكن االقرتاب
من الحقيقة دون
وجود درجة كبرية
من التسامح بني
املختلفني
العنف املرشعن
باسم الدين
هو أقبح وجوه
الالتسامح وأخطرها

األخـــرى ،فيـــرى آييـــر أنهـــا تتمظهر
بوجـــوه عـــدة؛ دون أن يكـــون لذلـــك
عالقـــة بدرجـــة كثافتـــه ،أو بطبيعـــة
موضوعـــه فحســـب ،بـــل كذلـــك
بالعالقـــة مـــع الظـــروف التاريخيـــة
ألولئـــك الـــذي يظهرونـــه .فيؤكـــد
الكاتـــب أنـــه حالمـــا يســـلط الضـــوء
الكافـــي علـــى منابعـــه ،فإنهـــا تبـــدو
ال عقالنيـــة علـــى العمـــوم .ولكن من
ســـوء الحـــظ أن هذا الواقـــع ال يكون
كافيـــاً للوصـــول إلـــى إزالتـــه أو حتى
إلـــى التخفيف من آثـــاره .ويختم آيير
بالتأكيـــد علـــى أن أخطـــر األشـــكال
التـــي يتخذهـــا الالتســـامح ،هـــو
"الالتســـامح الديني" ،حيث يتســـبب
بحـــدوث القـــدر األكبـــر مـــن األذى.
وهذا ما يفســـر الحاجـــة إلى التعاون
بين األديان؛ بغية نشـــر قيم التسامح
وبنـــاء تعايش عالمي يراعي إنســـانية
اإلنسان.
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الكــــتاب
فجر الضمري بزغ يف الحضارة املرصية
القدمية قبل  6000عام

كل األمم والشعوب القديمة عرفت فضائل القيم األخالقية واإلنسانية.
ولكن كل أمة مارست القيم بطريقتها الخاصة؛ وفق بيئتها الثقافية
ومعتقداتها الدينية .هذا هو جوهر كتاب "الفضائل والقيم لدى
الشعوب القديمة ذوات األديان اإلنسانية" ،للدكتور جالل شمس الدين.

الفضائل والقيم األخالقية ميراث ثقافي
إنساني سابق لألديان السماوية
األمم والشعوب جميعها تختزن فضائل
القيم وفق مشاربها الثقافية

إسامعيل فشتايل
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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االعتقـــاد بـــأن األديان الســـماوية
هـــي المصـــدر الوحيـــد للقيـــم
األخالقيـــة ،وأن الشـــعوب القديمـــة
كانـــت تعيـــش فـــي ظـــام أخالقـــي
ً
فضـــا عـــن أن دياناتهـــم
دامـــس،
الوثنيـــة لـــم تكـــن تميـــز بيـــن الخير
والشـــر ،وأن الجميـــع كانوا يعيشـــون
فـــي حياة بهيمية ،ال محور لها ســـوى
اللـــذات ،أو اإلغارة علـــى غيرهم من
الشـــعوب؛ لغزوهم وســـبي نســـائهم،
واســـتحالل ممتلكاتهم ..هـــو اعتقاد
خاطـــئ ،أو علـــى أقل تقديـــر انحياز
عاطفـــي للمعتقـــد ،أو انحيـــاز
دوغمائـــي للخصوصيـــة الثقافيـــة.
ولعـــل أول مـــن أرخ لقيـــم الفضيلـــة
واألخـــاق هـــو جيمـــس هنـــري
بريســـتد ،في كتابه "فجـــر الضمير"،
حيـــث الحـــظ أن بدايـــة نشـــأة
الضميـــر ،ومـــن ثـــم األخـــاق ،تعود
إلى حكمـــاء الفراعنة فـــي الحضارة
المصرية القديمـــة؛ منذ نحو 4000
عـــام قبـــل ميـــاد الســـيد المســـيح،
وألفـــي عـــام قبل نـــزول التـــوراة.
الدكتـــور جـــال شـــمس الدين،
يتوســـع فـــي البحـــث ،وال يتوقـــف
عنـــد إرث المصرييـــن القدمـــاء
والبابلييـــن والحيثييـــن والكنعانييـــن

والفـــرس فقط ،كمـــا فعل بريســـتد،
وإنمـــا يضيف إليهم بعـــض الديانات
اإلنســـانية القديمـــة األخـــرى ،مثـــل،
الزرادشـــتية والهندوســـية والبوذيـــة،
وبعض الثقافـــات األقدم أيضا ،مثل،
الثقافتيـــن اليونانيـــة والرومانيـــة.
منبهـــاً إلـــى أن تتبع تاريـــخ الفضائل
والقيـــم لـــدى بعـــض الشـــعوب ذوي
الديانات اإلنســـانية ،ال يعني أن هذه
الشـــعوب كانـــت تخلـــو مـــن الرذائل؛
غيـــر أن بعـــض هـــذه الرذائـــل كانت
عـــادات مألوفـــة لديهـــم ،ولـــم يكـــن
الضميـــر عندهـــم قـــد نضـــج علـــى
النحـــو الكافي؛ ليدركـــوا ما في هذه
الرذائـــل من شـــر.

فجر الضمري

عـــرض الكتـــاب فضائـــل وقيـــم
المصرييـــن القدمـــاء بإســـهاب،
موضحـــاً أنهـــم اهتمـــوا ،اهتمامـــاً
شـــديداً بالعدالـــة االجتماعيـــة،
والمســـاواة بيـــن جميـــع النـــاس،
أمـــام اهلل والقانـــون ،حيـــث نجـــد
الفرعـــون يحـــذر وزيره مـــن الطغيان
قائـــا :واعلـــم أن الـــوزارة ليســـت
حلـــوة المـــذاق  ،واعلم أنهـــا ال تعني
إظهـــار احتـــرام أشـــخاص الـــوزراء

والمستشـــارين ،وليـــس غرضهـــا أن
يتخـــذ منهـــا الوزيـــر لنفســـه عبيـــداً
من الشـــعب ،ثم يحذره مـــن الطغيان
قائـــا :فال تنـــس أن تحكـــم بالعدل؛
ألن التحيـــز يُ َعـــد طغيانا علـــى اإلله
 ،وعامـــل مـــن تعرفـــه معاملـــة من ال
تعرفه ،والمقرب مـــن الملك كالبعيد
عنه .
ومـــن تعاليـــم أمينموبـــي :وال
توجهـــن كل التفاتـــك إلـــى فـــرد قـــد
لبـــس مالبـــس بيضـــاء ،بـــل اقبلـــه
فـــي خرقـــه الباليـــة .وال تقبلن هدية
رجـــل قوي ،وال تظلمـــن الضعيف من
أجلـــه؛ ألن العـــدل هبـــة عظيمـــة من
اهلل .كمـــا اهتـــم الفراعنـــة ،اهتماماً
خاصـــاً بتحريـــم الغش فـــي الموازين
والمكاييـــل" ،فـــإن المكيـــال الـــذي
يعطيـــك اهلل ،خير من خمســـة آالف
تكســـبها بالبغـــي" .كذلك حثـــوا على
الطهـــر والعفـــة واالبتعاد عـــن الزنا.
ودعـــوا إلـــى التعاطـــف مـــع الفقيـــر،
"فـــا تمنعن أناســـا من عبـــور النهر،
وخـــذ األجـــ َر مـــن الرجـــل صاحـــب
الثـــروة ،ورحب بمن ال يملك شـــيئا".
وحضـــوا علـــى العطف ورعايـــة األم
وكبار السن وذوى العاهات" ،ضاعف
مقدار الخبز الـــذي تعطيه لوالدتك،
وال تهـــزأن مـــن قـــزم ،وال تفســـدن
قصـــد رجـــل أعـــرج" .كمـــا اهتمـــوا
أيضـــا بفضائـــل نـــادرة جـــدا غيـــر
موجـــودة عنـــد غيرهـــم مثـــل فضيلة
"المهابـــة" التـــي ال يحصـــل عليهـــا
األميـــر بالطغيـــان ،وإنمـــا بالعـــدل،
"واعلـــم أن الخـــوف مـــن األمير يأتي
بإقامـــة العـــدل" .ومـــن ذلـــك أيضـــا
الحـــث علـــى صيانـــة األســـرار" ،ال
تصغيـــن إلى أجوبة رجل شـــريف في
بيت ثم تنشـــره إلى آخـــر في الخارج
حتـــى ال يتألم قلبـــك" .ومن فضائلهم
النـــادرة أيضـــا الحـــث علـــى عـــدم
إقحـــام النظر إلى عـــورات اآلخرين،
"ال تدخلـــن بيـــت غيـــرك وال تمعـــن
فـــي النظر إلـــى الشـــيء المنتقد من
بيتـــه؛ إذ يمكن لعينـــك أن تراه ،ولكن
الـــزم الصمـــت وال تتحدثن عنه آلخر

بعض الرذائل
املألوفة لدى
الشعوب القدمية
ترتبط بعدم نضج
الضمري
الفراعنة اهتموا
بالعدالة االجتامعية
ومساواة الناس
أمام الله والقانون

جميع املجتمعات
اإلنسانية رسخت
األخالق عنرصا ً
أصيالً يف التكوين
االجتامعي
فـــي الخـــارج؛ حتى ال تصبـــح جريمة
تســـتحق اإلعدام".

الحرب خطيئة

أما فيمـــا يتعلق بأخـــاق الحثيين
والكنعانييـــن ،فيقـــول الكاتـــب:
نحـــن مقتنعـــون تمامـــا أنه مـــا وجد
مجتمـــع إنســـاني قـــط ،إال وجـــدت
األخالق عنصـــراً أصي ً
ال في التكوين
االجتماعـــي لهـــذا المجتمـــع؛ مهمـــا
كان هـــذا العنصـــر ضعيفـــاً ،غير أن
أبـــرز مـــا وصـــل إلينـــا مـــن األخالق
عنـــد الحيثييـــن ،هـــو" ،مـــا نـــراه من
تقديرهـــم للمســـؤولية الخلقيـــة فـــي
االلتزامـــات الدوليـــة ،التـــي أقرهـــا
أحـــد الملـــوك الحيثييـــن فـــي القرن
 13ق.م ،حيـــث يعتـــرف هـــذا الملـــك
بهجـــوم ال مبـــرر لـــه ،قـــام بـــه ضـــد
الدولـــة المصرية في عهد رمســـيس
الثانـــي ،ولمـــا كان هذا الملك يشـــعر
بالخطـــأ الخلقي الـــذي ارتكبه ،فقد
نســـبه إلـــى الوبـــاء الذي كان شـــعبه

يعانيـــه؛ جراء غضـــب اآللهة عليهم،
حيـــث جعـــل الوبـــاء بمثابـــة عقـــاب
على تلـــك الخطيئـــة التـــي ارتكبها".
أما الكنعانيـــون فقد كانت فضائلهم
وقيمهـــم متأثرة إلى حـــد بعيد بقيم
المصرييـــن والبابلييـــن.

أقدم القوانني

وبخصوص القيـــم والفضائل عند
البابليين والســـومريين واألشـــوريين،
فيـــرى الكاتب أن البابليين قد عرفوا
بالصـــدق والعدالـــة والعفـــة والبعـــد
عـــن الشـــر والطهـــارة بعـــد الـــزواج،
حيث كان يســـمح للبابليين في العادة
بقســـط وفير من العالقات الجنسية
قبـــل الزواج ،ولكـــن متى تـــم الزواج،
تـــاه إرغـــام شـــديد علـــى التمســـك
بالوفاء الزوجـــي .كما تطرق المؤلف
إلـــى العدالـــة والخيـــر والفضيلة في
"شـــريعة حمورابي".
وفيمـــا يخص الســـومريين ،الحظ
الكاتـــب أن اإللـــه األعظـــم شـــمس-

وهـــو إلـــه العـــدل عندهـــم -يبغـــض
الشـــرير ،وأن الفضائـــل عندهـــم
كانـــت عبـــارة عـــن تشـــوق لحيـــاة
أفضـــل .وكان الحكيـــم أو المصلـــح
االجتماعـــي "أورو كاجينـــا" ،يعـــرف
العدالـــة ويحـــاول تطبيقهـــا علـــى
الرعيـــة .ويعتبر أن الرشـــوة ســـلوك
رذيل .وبالنســـبة لآلشـــوريين ،الذين
رغـــم اتصافهـــم بالقســـوة التـــي قـــد
ال نجـــد لهـــا فـــي التاريخ مثيـــا ،إال
أنهـــم لـــم يكونـــوا محروميـــن تمامـــا
مـــن كل فضيلـــة ،فكانـــت ديانتهـــم
تهتم بمشـــكلة الخير والشـــر ،وكانوا
يؤمنـــون بأن هناك إلهـــاً للخير وآخر
للشـــر ،وهناك معركـــة بينهما ،حيث
ينتصـــر "مـــردك" إلـــه الخيـــر علـــى
"نيامـــات" الخبيـــث إلـــه الفوضـــى.

َي
العقل الخ ِّ

الزرادشـــتيون مـــن جهتهـــم ،كان
لهـــم كتـــاب اســـمه " زند أســـتا" كما
يقـــول الشهرســـتاني ،وهـــو كتـــاب
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كلما علت لغة الصراع وتزايدت حدة العنف ،يبرز موضوع التسامح؛
باعتباره السبيل األنجع لتحقيق التعايش والوحدة؛ رغم االختالف
في الدين والمذهب واللغة واللون .وإذا استطعنا إحالل التسامح محل
التنافر والتعصب ،سنكون حق ًا إمام مجتمع أكثر نضجا ،همه الوحيد
هو بناء الوسط الذي يعيش فيه؛ ليظل صف ًا صامد ًا في وجه كل ما
من شأنه أن يحاول النيل من وحدته المتماسكة الصلبة .هذا هو
جوهر كتاب "الدين والديمقراطية" الذي يتوقف فيه الكاتب الفرنسي
مارسيل غوشيه عن فصل «التسامح واالعتراف».

فضائل الكنعانيني
وقيمهم تأثرت
بنظريتها لدى
املرصيني والبابليني

التسامح واالعتراف

كان العريب
الجاهيل عىل
وعي بفضيلة العدل
ويتحراها يف
معامالته
يجمـــع تعاليم زرادشـــت ،التـــي يقول
فـــي بعضهـــا" ،دعـــوا روح الشـــر
تخمـــد ،واقضـــوا على الفســـاد ،أنتم
يـــا مـــن تصونون أنفســـكم بواســـطة
االســـتقامة ،جائـــزة العقـــل الخ ِّيـــر،
الـــذي رفيقـــه المقدس من ســـيكون
مســـكنه فـــي منزلـــك أيهـــا الـــرب".
ففـــي هـــذه التعاليم يدعو زرادشـــت
اتباعـــه إلـــى التمســـك باالســـتقامة
والفضيلـــة ،وأن يتركـــوا روح الشـــر
تخمد وتنطفئ ،وأن يحاربوا الفســـاد
للقضـــاء عليه ،ومن يلبـــي هذا النداء
ســـيكون جـــزاؤه أن يكون فـــي الجنة
مـــع الرب.

ال ترضبوهن ولو بوردة

ال يختلـــف األمـــر كثيـــرا ُ عنـــد
الهنـــدوس ،فقـــد اهتمـــوا بالفكـــر
ً
مدخـــا لعـــدد من
الصالـــح؛ لكونـــه
الفضائـــل ،كمـــا اهتمـــوا بالتســـامح
مـــع أصحـــاب العقائـــد األخـــرى.
أمـــا بالنســـبة للنســـاء ،فلهـــن مكانة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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خاصـــة عند الهنـــدوس ،حيث قررت
"شـــريعة مانو" أنـــه "ال يجوز ضربهن
حتـــى بزهرة" ،وهو تشـــريع بلغ درجة
عاليـــة فـــي رقتـــه ونبله .كمـــا عرفوا
بالتســـامح والبـــر بالفقـــراء والعـــدل
والرحمـــة ،حيـــث كان "هارشـــا" أحد
ملـــوك الهنـــد يعلن كل خمســـة أعوام
عن حفـــل عظيم ألعمـــال البر ،وكان
يدعـــو إليـــه كل أصحـــاب الديانـــات
علـــى اختالفهـــا ،كما يدعـــو إليه كل
الفقـــراء والمعوزيـــن فـــي مملكتـــه.
أمـــا البوذيـــون فقـــد ضربـــوا بســـهم
وافـــر فـــي فضائلهـــم وقيمهـــم ،ومن
أهمها كبـــح الجماح ووأد الشـــهوات،
والطهـــارة التـــي هـــي عنـــد بـــوذا أن
نـــؤذي مخلوقـــاً قـــط ،وال نمـــارس
ال
َ
الحـــرام بأيدينا أو حواســـنا "فالعين
التـــي تُصـــان عـــن الحـــرام فاضلـــة،
وهكـــذا األذن التـــي تصـــان ،واألنف
الـــذي يصـــان كلهـــا فاضلة".
وتطـــرق الكتـــاب إلـــى الفضائـــل
والقيـــم عنـــد بعـــض حكمـــاء الصين

واليابـــان ،فمنهـــم مـــن اهتـــم بحرية
الـــرأي "كـــدوق جـــد" ،ومنهـــم مـــن
اهتـــم بالحريـــة والرحمـــة والســـام
والصـــاح "كمنشـــيس" .كمـــا
حظيـــت فضائـــل وقيـــم اليونانييـــن
القدمـــاء باهتمـــام المؤلـــف ،فذكـــر
منهـــا التعاطـــف والكـــرم والعطـــف
علـــى الموتـــى ،وتقديســـهم للنفـــس
البشـــرية .هـــذا باإلضافـــة إلـــى
العفـــة والطهـــارة والفضيلـــة مـــن
أجـــل الخـــاص .وكذلـــك االهتمـــام
بالغربـــاء والعجـــزة ،فقـــد كانـــت لهم
هيئـــات للعنايـــة بالغربـــاء والمرضى
والفقـــراء والطاعنيـــن فـــي الســـن.
وكانـــت الحكومـــة تقـــرر معاشـــات
الجرحـــى مـــن الجنـــود وتربـــي أيتام
الحـــرب .ومـــن اليونان إلـــى الرومان
الذي عرفوا بدورهـــم باألمانة وعدم
الغـــش والعدالـــة .وبالنســـبة للعـــرب
فقـــد فكانـــوا يمتازون بالتســـامح مع
اآلخـــر ونقاء الضميـــر وإنجاز الوعد
والعدل؛ فقـــد كان العربـــي الجاهلي

علـــى وعـــي بفضيلـــة العـــدل ،وكان
يمارســـه فـــي حياته العاديـــة ،ولذلك
نصـــح أكثر بـــن صيفي أخـــاه العربي
أن يتريـــث فـــي حكمـــه علـــى األمور،
حيـــث يقول" ،ليس من العدل ســـرعة
العدل".
ويختـــم الدكتـــور جـــال شـــمس
الدين بالقـــول أن أصحاب الديانات
اإلنســـانية ،كانـــت لهـــم فضائلهـــم
وقيمهـــم ،وأن هـــذه الفضائـــل
والقيـــم قـــد وصلت عنـــد بعض ذوي
الديانـــات اإلنســـانية إلـــى مســـتوى
قريـــب جـــدا أو حتـــى متطابـــق مـــع
الفضائـــل والقيـــم عنـــد أصحـــاب
الديانـــات اإللهيـــة .رافضـــا أن يكون
هناك شـــعب بالـــذات ينفـــرد بالقيم
الصـــادرة عـــن الوحي اإللهـــي ،وإذا
كان هناك شـــعب بالـــذات مختار من
اهلل؛ لمـــا لـــه من فضائـــل وقيم ،فإن
كل الشـــعوب فـــي كل العصور عملت
جاهـــدة للحصـــول علـــى الفضائـــل
والقيـــم وحققـــت نتائـــج طيبـــة.

التعددية الحقة تتجاوز التسليم بالوجود
الفعيل ألشخاص مختلفني إىل تغلغل
معتقد الوجود املرشوع ملعتقدات أخرى

محمد آيت تعرابت

يرى غوشيه أن المجتمعات
المبنية على اإليمان الديني ،تقدم
أوضح مثال ممكن لهذه التحوالت،
سواء فيما يخص عالقة الشخص
بانتماءاته ،أو فيما يتعلق بمصير هذه
االنتماءات في المجال العام .فيقول:
لقد كان اإليمان خياراً لموقف حر ،ثم
ازداد تعبيره على الخيار الحر شيئاً
فشيئاً؛ بمقدار ما تعززت شرعية
وجود الفرد على حساب التدين
الجماعي التقليدي؛ وفق الطريقة
القديمة ،وكذلك بمقدار ما سمحت
معاداة المتدينين ،لفكرة عدم اإليمان
بأن تكون ممكنة ،في الجهة المقابلة.
من هنا يأتي هذا التناقض الذي
يكمن في أن اإليمان عندما اكتسب
من دون دراية منه؛ قيم الحداثة
الفردانية ،أصبح يميل ألن يكون أشد
صالبة وأشد تسلطاً مما كان عليه
من قبل؛ عندما كان "عقيدة اآلباء"،
والتعبير عما يؤمن به الجميع.
والواقع أنه ليس لإليمان معنى في
هذه المرحلة ،التي توقف فيها عن
أن يكون نتيجة للعرف والعادة ،حيث
أصبح خياراً للفرد ،سوى العمل على
فرض نفسه في العالم؛ باعتباره
حقيقة وحيدة وحصرية .وهو ما
يستوجب انسالخ المؤمن عن مادة
ما ينتسب إليه ،ويستوجب في الوقت
عينه ،الرغبة في التبشير والنضال
من أجل ضم اآلخرين إلى عقيدته.
لكن هذا األمر تغير مع الثورة
الفكرية التي عرفها القرن التاسع

عشر ،هذه الثورة التي لم تقتصر
طبعا على اإليمان فقط ،بل تعدته
إلى نظام االعتقاد بوجه عام .ما
أفرز لنا نوعاً من التعددية .يقول
غوشيه معلقاً على هذا التحول،
"ال أعني بالتعددية مجرد التسليم
بالوجود الفعلي ألشخاص ال يفكرون
مثلك ،وإنما أعني أن يُدرج المؤمن
في عقيدته الخاصة ،في الوجود
المشروع لمعتقدات أخرى .لنقل
ذلك بشكل مباشر .التعددية بوصفها
معطى وقاعدة يقوم عليها المجتمع
شيء ،والتعددية الموجودة في
ذهن المتدينين شيء آخر" .ويعطي
غوشيه المثال لذلك بالتعددية
الدينية في الفضاء األمريكي ،حيث
أن كل رد يسلم بحرية اآلخر ،لكن
ذلك ال يمنعه من أن يحتفظ لنفسه؛
بنمط من اإليمان الراسخ ،الذي
يستبعد احتمال وجود معتقدات
أخرى .وهذا هو الفرق الكامل بين
التسامح بوصفه نظاماً سياسياً
والتعددية باعتبارها مبدءاً فكرياً.
وهكذا فإن نسبية الفسحة الرمادية
الخاصة هذه هي النتاج المميز
لعصرنا الحالي ،إنها ثمرة تغلغل
الروح الديمقراطية داخل كرة اإليمان
نفسها .وتحول العقائد إلى هويات
دينية هو نتيجتها المباشرة.
هذه النتيجة في نظر غوشيه،
تسجل خطوة إضافية ،ألنه
داخل التعددية ،وعلى الرغم من
االنحراف الناجم عن األخذ بعين

97

الكــــتاب

تحول املعتقدات إىل هويات هو مثن التعددية التي
ذهبت إىل أبعد حدودها
االعتبار وجود خيارات أخرى ،ال
يزال األمر يتعلق باختيار إيمان يتم
في الكونية؛ انطالقا من شرعية
ذاتية ،تعترف بموضوع اإليمان؛
سواء صدر هذا اإليمان عن نعمة
خارقة جاءت عبر الوحي اإللهي ،أم
أتى على أسس مبنية على العقل .ما
يبقى في االعتبار ،هو البعد الكوني
موضوعيا؛ لما نؤمن به من انتماء،
يتحرك انطالقا من بعد ذاتي أكثر
ما هو كوني في ذاتي .يقول غوشيه،
"وتبقى عملية النسبية نسبية ،إذا
جاز التعبير ،إذ تصبح جذرية في
الوقت التي يتوصل فيها اإليمان
إلى فرض نفسه تحت شعار الهوية.
فاالدعاء بالكونية أمر مستبعد
حكما .المهم هو الوجود الموضوعي
لمعطى ما ،لوجود تراث ،لوجود
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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تقليد من بين تقاليد أخرى -هنا
يكتسب بعدا التاريخ والذاكرة أهمية
قصوى ،على مستوى االنسحاب
الكوني .تقليد أستطيع من خالله
أن أتعرف شخصيا إلى ذاتي ،إرث
أستطيع أن أمتلكه .إذن يوجد هناك
خيار ،وأكثر من أي وقت مضى.
ولكنه خيار أنا بالذات ،فعليا،
موضوعه :الرهان الذي يقدمه ليس
في جهة حقيقة الرسالة التي ألتحق
بها ،وإنما في جهة التعريف الذاتي
الذي يعطيني إياه .فالتقليد يتخذ
قيمته باألساس من كونه تقليدي
أنا ،وألنه يكونني ضمن بناء هويتي
الفردية" .ما يريد غوشيه ايصاله
هنا ،هو التأكيد على مبدأ اعتبار
االنتماء أو اإليمان بتعبير أدق هو
ذات اإلنسان ،وهويته الفردية ،طبعا

كل ذلك في إطار أخذ مسافة من
اآلخر واحترامه وعدم اقصائه.

جمود الطوائف

ألهمية ذلك ،يرى غوشيه أنه
يجب علينا أن نرى جيدا أمرا
يُبعد نهائياً شبح انتماءات الماضي
المتعصبة ،وهو أن البحث عن
الهوية داخل الطائفة يصبح أقوى؛
بقدر ما يتعلق بالموافقة الضمنية
على تعددية الطوائف .فطائفتي
تخصني؛ بقدر ما أنا أقر ،بأنها
ليست سوى واحدة ضمن طوائف
أخرى .إن تحول المعتقدات إلى
هويات هو ثمن التعددية التي ذهبت
إلى أبعد حدودها؛ إلى نقطة تفقد
عندها كل نزعة شمولية وجامعة
معناها .وهذا ما يُفسر التماسك

الصلب والمرن في الوقت نفسه
الذي تبديه هذه الهويات .إنها
متصلبة من دون أن تكون عدائية.
وهذا يعني مباشرة فتح الباب
رسميا للنقاش بالحجج واألدلة بدل
اإلكراه والعنف والترهيب.
ويتساءل الكاتب ،هل هناك
حاجة للتشديد على مقدار "الدنيوة"
الذي تضمنه التعريف الجديد
للديانات على أساس الهوية ،الذي
يضعها في مصاف "الثقافات" ،بغية
إدخالها في منظومة مجتمعاتنا "
متعددة الثقافات"؟ يرى غوشيه أن
مظاهرها قد تكون خداعة ،لكثير
من األسباب .فإعادة االعتبار إلى
أبعاد النّسب ،واالنتماء ،والطائفة،
تُسهم كلها في إعطاء االنطباع على
ُسنة محدودة و ُمماحكة .يقول "إن
االهتمام بمراعاة ُ
الطقوس ،والتعلق
بإعادة اكتشاف العادات ،وإعطاء
األولويات لل َعالمات التي تفصل
داخل المجموعة عن خارجها ،كل
ذلك ،يوحي ،أحيانا ،ومن الخارج،
بالجمود واالنغالق اللذين كانا
عند طوائف تعود إلى زمن قديم.
هنا بالضبط نجد أن االنتماء فخّ .
فالتأكيد على المظاهر الخارجية،
أو على أنماط العيش ،يزداد بقدر
ما يتراجع التشديد على النّواة
الحقيقية السامية لإليمان ،وهذا
ال يعني غياب االنضواء الفردي،
بل على العكس من ذلك تماما ،فهو
حاضر بقوة -ونحن لسنا هنا بإزاء
صورية .إال أنه ال يتوجه
شكليات ُ
أوال نحو السماء .فدافعه األساسي
هو تحديد هويته على األرض".
يرى غوشيه أنه يجب علينا أن
نرى ج ّيدا أمرا يُبعد نهائيا َشبَح
انتماءات الماضي ال ُمتعصبة،
وهو أن البحث عن الهوية داخل
الطائفة يصبح أقوى بقدر ما يتعلق
بالموافقة الضمنية على تعددية
تخصني بقدر ما
الطوائف .طائفتي
ّ
أنا أق ّر بأنها ليست سوى واحدة من
ضمن طوائف أخرى.

ومن ثم يخلص غوشيه إلى أن
"تحول المعتقدات إلى هويات هو
ثمن التعددية التي ذهبت إلى أبعد
حدودها ،إلى نقطة تفقد عندها
كل نزعة شمولية وجامعة معناها،
أي تبشير بالدين
ويُصبح عندها ُ
مستحيال ،وهذا ما يُفسر التماسك
الصلب والمرن في الوقت نفسه
الذي تُبديه هذه الهويات" .ومن
هنا ندرك قيمة وأهمية التعددية
ألنها تقضي على كل ما يؤدي إلى
التعصب واالقصاء وبالتالي نكون
أمام مجتمع إنساني بغض النظر
عن االنتماء.

يشكل التسامح
الالمحدود الفضيلة
املثىل التي يجب
عىل الجميع التحيل
بها
التسامح كان
وسيبقى الحل
األنسب ملشاكل
الفوىض خصوصا
تلك التي لها عالقة
مبا هو ديني أو
طائفي

التسامح والتنمية

يرى غوشيه أن الجانب المهم
اآلخر في ظاهرة التعددية ،هو
جانبها المدني ،حيث يقول "هنا
أيضا من السهل الوقوع في خطأ
الوصول سريعا إلى نتيجة "االنطواء
الطائفي" .فمجتمع الطائفة الدينية
من هذا المنظار ليس من قدره أن
يعيش منغلقا على نفسه .ذلك أن
السعي إلى االنصهار االجتماعي
أمر جوهري بالنسبة إليه .وال
تنفصل إرادته في تأكيد هويته
االنشقاقية عن رغبته في أن يتم
االعتراف به بصفته مكوناً ال جدال
فيه من مكونات المجتمع"
انطالقا من هذا التصور يرى
غوشيه إن المنطق المنظم هو
منطق التعددية الراديكالية .فكل
امرئ يعلم بأنه ليس في خصوصيته
سوى جزء من ك ِّل أوسع ،تكون
التعددية فيه غير قابلة للتجزئة.
إنه ينهل منها الرغبة في تأكيد
تميزه ،على قدر رغبته في تأكيد
وجوده ،وفي أن يكون هناك إقرار
صريح وعلني بأنه جزء فاعل في
المجموعة .وهذان المساران بتعبير
غوشيه يتالزمان وال يتقدم أحدهما
على اآلخر .إذ ليس لتحديد الهوية
الشخصية معنى وفقا لالنعكاس
االجتماعي الذي يتخطاها .وتكمن

الجدة في أنه على عكس القاعدة
القديمة التي تقضي بالتخلي عن
المميزات الخاصة من أجل الدخول
في المجال العام ،تصبح الهوية
الخاصة هي األساس الذي يدخل
المرء باسمه في المجال العام.
هكذا ،فإن االعتراف بالهويات
في تمازجها وبالمعتقدات في
تعدديتها يمدان أصحاب السلطة
بوسيلة سهلة لتحديد االختالف في
وضعهم .فكلما كان هنالك تعددية
شرعية أكثر ،وكلما كانت السلطة
بعيدة عنها ،كلما كان جليا للعيان
أنه يجب عليهم القيام بعمل آخر
في مجال آخر .ومن هنا ،يشكل
التسامح الالمحدود الفضيلة المثلى
التي يجب على الجميع التحلي بها،
ففي ذلك محافظة على الذات

الوطنية ،وهو ما يترك المجال
لعملية التنمية التي يسهم فيها
الجميع ،بدل االنشغال باألزمات
والصراعات الطائفية التي شتتت
كيان وأمن واستقرار دول كثيرة.
وهنا يتوقف غوشيه مع نقطة
هامة وهي دور الدولة ،حيث
يرى إن الدولة من خالل تمثيلها
المجتمع المدني ،مدع ّوة في الواقع
إلى القيام بدور المؤسس للهويات
التي يتألف منها المجتمع .فمن
خالل العالقة معه تُصنع هذه
الهويات .يقول موضحا ذلك أكثر
"كنت أردد بصوت عال أن الدولة
ال تقيم شرعيتها إال من خالل
سعيها المتواصل للمشاركة في خلق
مكونات المجتمع المدني .يجب
أن نضيف باالتجاه المعاكس :هذه

المكونات التي ترغب في أن تكون
بؤرا لل ُهويات ،ال تتمكن من االنتشار
بشكل فاعل كهويات إال من خالل
مساحة التمثيل التي تؤمنها الدولة".
وهذه مالحظة جد هامة ،فالدولة
لها دور مهم في التوجيه والضبط،
إذ هي تمنع كل ما من شأنه أن
يثير النعرات الطائفية والعنصرية
التي قد تؤدي إلى انحالل المجتمع
وتفككه ،فسلطة الحاكم ضرورية
لبناء مجتمع يؤمن بالبناء الحضاري
الذي يفيد اإلنسانية جمعاء.
التسامح إذن كان وسيبقى الحل
األنسب لمشاكل الفوضى خصوصا
تلك التي لها عالقة بما هو ديني
أو طائفي.

99

الكــــتاب
مع زيادة األزمات البيئية سنضطر لضبط
عالقتنا بكوكبنا
عندما نرى الطبيعة مقدسة سنكف عن
استغاللها لغايات أنانية

واع ،سواء بمفرداته الال مرئية المتجاوزة
إن الكون بأكمله نظام ٍ
إلدراكنا ،أو سواها من المحسوسات والمدركات ،ما يقتضي استعادة
تعاون البشرية؛ بتسامح يمنطقه وحدة المآل والمصير ،وإن تعددت
المنطلقات ،لذلك علينا أن نفكر جميعا ،كنفس واحدة متسامحة،
ُ
بعيد ًا عن الفكر اإلقصائي البغيض .هذا هو جوهر كتاب "التغير
العالمي من أجل بشرية أكثر إنسانية" لعالم النفس األمريكي إيدموند
ج بورت.

يتناول إيدموند في كتابه،
موضوعات عدة ،لكننا سنتوقف
عند الجانب الملح ،وهو استعادة
البعد اإلنساني في سلوك البشرية
من أجل عمارة األرض بالخير
والجمال والمسرة.

سيكون هذا أمراً ضرورياً .فلم
يعد هناك وقت لإلنسانية؛ ألن
تتعجرف وتفترض؛ ببساطة ،أن
الطبيعة بمثابة مصدر طبيعي متاح
لالستغالل المطلق" .فهل سيحصل
ذلك؟

المقاصد اإلبداعية بالكون ،وبعبارة
دينية تقليديه ،سنرضى بقضاء اهلل،
حيث إننا سنشعر أن ما نريده يتسق
مع إرادة الخالق.
وبتحقق ذلك ،حسبما يرى
ايدموند" ،يمكننا أن نبدأ في التغلب
على حواجز النوع والعرق والثقافة
وننغمس في القاعدة الذهبية :أن
نعامل بالفعل جنسنا اإلنساني،
الذي ننتمي إليه ،كما نريد أن
يعاملونا به .وهذه ببساطة العاقبة
المنطقية للوعي الذي ندركه؛ على
أننا جزء ال يتجزأ منه؛ ككل عضوي
واحد ،وأيا كان ما نفعله لآلخر فإنه
سيعود علينا في تأثيره" .ال شك
أن هذا الوعي سيجعل عالم الغد
مختلف عن عالم اليوم ،وهو حلم كل
من يأمل تحقيق السعادة لإلنسانية
جميعها.

الطبيعة والكون

الوعي الجمعي

طرق املعرفة

من أجل رؤية جديدة للعالم
القرن الجاري يداوي تشوهات روح
الفرد تحت وطأة مادية سابقه
ميكن فهم الكون عندما نستخدم كالً
من حواسنا وقدراتنا الحدسية

حفيظ اسليامين
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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يرى إيدموند أنه عندما نرى
الطبيعة والكون على أنهما شيء
مقدس ،فإننا سنكف عن استغاللهما
لغايات أنانية .وهذا الذي فرضته
علينا الثورة الصناعية ،حيث علينا
أن نستغل الطبيعة ونسيطر عليها،
بشكل يغلب عليه الكسب المادي.
وكانت نتائج هذا االستغالل ما
نعرفه جيداً ،من ارتفاع درجة
حرارة األرض ،وتناقص الغابات،
والتصحر ،وفقد األنواع الحية،
وانتشار التلوث ،والتناقص السريع
لمصادر الطبيعة .ما يعني "أن
كوكبنا يواجه كارثة لم يسبق لها
مثيل ،واألشكال الحية من النمو
االقتصادي واالستهالك ،ستصل
بنا إلى حد من التدمير؛ ال نستطيع
معه أن نُحيي ،أو نعيد الحياة على
وجه األرض من جديد .ومع زيادة
األزمات البيئية عبر العقود القليلة
القادمة ،سنكون مجبرين على أن
نسلك طريقة أكثر رعاية واحتراماً
وتعاوناً في عالقتنا بكوكبنا .ولو
حتى من النظرة االقتصادية البحتة،

في نظر إيدموند كل شيء
ممكن ،بحكم الوعي الجمعي ،حيث
إن هوية الفرد بدأت في التحول
من إدراك للذات؛ ككيان منفصل
ومستقل ذاتيا ،إلى معنى أرحب من
المشاركة؛ في العالقات البينية مع
اآلخرين ،ومع الطبيعة والكون.
وبينما تميز القرن العشرون
باالنسالخ عن الذات ،حيث إن
القوى العديدة التي ارتبطت
بالتصنيع والمدنية ،كانت قد فصلت
أو عزلت الفرد؛ عن نفسه وأسرته
ومجتمعه والطبيعة والروح؛ ليأتي
القرن الحادي والعشرون ويداوي
هذه التمزيقات .فالفرد كذات
فريدة مستقلة ،سيحل محلها عالم
متزايد الوعي باالتصاالت البينية.
وستتحول قيم وأساليب الحياة؛
بحيث تسمح لألفراد بالشعور بالود،
وتقبل األفراد من كل الثقافات
واألعراق ،وكذلك تقبل الحيوانات
وكل كوكب األرض .ومن ثم سنرى
حياتنا كجزء متكامل من نظام
كوني ،مشاريعنا وأهدافنا تتسق مع

وعلى هذا ،فالنظرة الجديدة
للعالم ،تعطي مصداقية متساوية
لطرق المعرفة الحدسية متضمنة:
التخاطر ،البصيرة ،واإللهام
الروحاني ،مع طرق المعرفة الحسية
التجريبية ،التي تأُسس عليها العلم.
وبتعبير ايدموند أصبحنا نقدر
أن الكون يمكن فهمه كلية ،فقط؛
عندما نستخدم كال من حواسنا
وقدراتنا الحدسية ،واتخاذ القرار
على كافة المستويات ،يعتمد ليس
فقط على التحليل المنطقي ،ولكن
أيضا على الحكمة ،التي تتطلب
البصيرة المكتسبة؛ من خالل
االتساق مع بعد أعلى من الوعي،
تكون األخالق عنوانه.
واألخالق حسب ايدموند لم
تعد ترى؛ كبناء ثقافي منتسب
إلى تغيرات كل مجتمع؛ وفق
قواعد وقوانين ،تعلي من شأن
المجتمع ،حيث يقول "إن النسبية
األخالقية بالقرن العشرين ،قد
حلت محلها أخالق عالمية فطرية،
تعتمد على اإلدراك المتحرر؛ من

الفروق الثقافية ،المعتمدة على
اإلدراك الكوني والروحاني .فإذا
كان كل الجنس البشري جزءا من
كل مقدس ،فإن الحنان والكرم
واللطف؛ تجاه كل الموجودات -حية
وغير حية -هو النتيجة المترتبة
على ذلك منطقيا .إذ كلما تبزغ
هذه المعضلة األخالقية ،تظهر
أسئلة عملية مثل" ،ما هو أكثر
شيء محبب إليك لتفعله؟ و َمن مِ ن
المحيطين بك ستختاره لتشمله
بعطفك ورعايتك؟ فاألخالق ال تقوم
فقط على أساس األعراف والعادات
االجتماعية ،ولكن أيضا على أساس
احترام للعالم وحنو وشفقة تجاه كل
أشكال الحياة".
وحيث إن التنوع العرقي والديني
والثقافي يشكل جزءا من عالمنا،
فهذا يزيد احترام وتقبل الجنس
البشري؛ لهذه الفروق مع رؤية أوسع
لإلنسانية جمعاء .وقد بدأ العديد
منا في النظر متجاوزاً ،هويتنا
القومية واالجتماعية؛ كي نأخذ
أنفسنا في االعتبار بدالً من هذا،
أعضاء في حضارة كوكبية وعلى
صلة عميقة وبينية ببعضنا البعض.
وقد تطرق ايدموند إلى مسألة
العالم من منظور روحاني ،مفتتحاً
ذلك بسؤال :ما لب المجال
الروحاني الشائع والموجود قبل

كل االختالفات؟ مجيبا بأن الكون
الروحاني متوقع أن يجيب على
أسئلة ثالثة أساسية:
1.1ما طبيعة الواقع؟
2.2ما الغرض من حياة اإلنسان
وما معنى هذه الحياة؟
3.3كيف ينبغي لنا أن نتعامل
مع بعضنا البعض كبشر؟

وحدة املآل

بالنسبة لطبيعة الواقع ،يرى
الكاتب بأن الكون الروحاني من
الممكن أن يتضمن على األقل
االفتراضات الثالثة التالية:
كل شيء واحد :وهنا يرى ايدموند
أنه على مستوى الواقع نجد أن
األشياء غير متصلة ،ولكن األشياء
المنفصلة واألحداث المنفصلة التي
ندركها ،هي في نهاية األمر نابعة
من نفس المصدر .وبعيدا عن
االزدواجية ،كوجود الخير والشر،
النور والظالم ،الذكر واألنثى،
السائدة عند مستوى وجودنا،
هناك وحدة تتخطى األشكال
المادية لألشياء ،نجد أن كل شيء
في اتصال بيني مع بعضه البعض،
وضمنيا على هذا األساس ،نجد أن
اإلنسانية وكل شيء حي في الواقع،
ينبثق من مصدر واحد.
كل شيء منفصل يتقاسم الوعي:

بخصوص هذا االفتراض ذهب
ايدموند إلى اعتبار أن الواقع منظم
بطريقة ذكية عند كل مستوياته ،من
المستوى دون الذري إلى المستوى
الكوني ككل ،فحيثما تواجد الوعي
الذرة ،الجزيء ،الخلية ،البلورة،الثقافة ،الجنس (العرق) ،الكوكب،
الكون ككل -تواجد الوعي بشكل
نشط؛ في بناء وحفظ وتكامل؛ ألي
وحدة معينة في الواقع .وقد أشارت
الديانات إليه ؛عندما ذكرت أن اهلل
خالق كل شيء بحساب وقدر ،فكل
شيء في الكون ليس مادياً فحسب؛
بل وذاتياً أيضا ،ولدينا نوع من
الوعي؛ أشارت إليه الديانات؛ في
رؤيتها الروحانية؛ للكون من داخله؛
على أنه شيء مقدس ،ينبغي تبجيله
وتوقيره.

تنمية الحكمة

الواقع في عمومه في تطور
مستمر :بالنسبة لالفتراض الثالث
يرى ايدموند أن األشياء المزدوجة
واألشكال المتعددة ،تنبع من أرضيه
وخلفية نهاية واحدة ،وبمرور الوقت،
نجد أن كل األشياء المنفصلة
والمستقلة ،تتطور في اتجاه إعادة
التوحد مع نفس المصدر .يقول
معلقا على ذلك" ،الطبيعة في البداية
ظهرت بشكل متعدد ومتنوع ،ثم عبر
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النسبية األخالقية
بالقرن العرشين
استُبدلت بأخالق
عاملية فطرية
املتعددات تنبع
من أرضيه واحدة
وتصري إىل مآل واحد

يجب اختيار ما
يعود علينا جميعا
بالنفع بعيدا ً عن
ثقافة اإلقصاء
دهور متعددة وبالتدريج تكاملت
مع بعضها البعض ،وعادت ثانية
لمصدرها األوحد .ومعظم األديان
تفترض هذه الرؤية المتطورة للكون،
فالبوذية مثال وصفت هذا التنوع،
ثم الوحدة؛ على أنها بمثابة تطور
وانكماش .ومعظم األديان وصفت
هذا التطور والطابع الروحاني؛
عندما تحدثت عن اإليمان باهلل،
وعشق الذات اإللهية ،والتوحد
معها والذوبان فيها؛ جالال ورهبة
وخشوعا" .وهذا ما يثير السؤال
الثاني :ما الغرض من الحياة؟
يتساءل ايدموند :هل الغرض
النهائي للحياة ،يتجاوز مجرد إشباع
حاجات الذات األساسية؛ للبقاء
والشعور باألمن والراحة والحب
واالنتماء وتقدير الذات والمعرفة؟
يجيب ،إن معظم األديان والفلسفات
الروحانية ،تؤكد على أننا قدِ منا
للحياة؛ لنمر بخبراتها المختلفة،
فنتحاب مع بعضنا البعض أكثر،
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

102

ونصبح أكثر شفقة ورحمة؛ لبعضنا
البعض ،ونتسامح أكثر ،ونصبر
أكثر ،ونكون ودودين أكثر .ويرى أن
للعديد من الديانات رس ً
ال ،أظهروا
أفكارها وبلغوا رسالتها ،أمثال
عيسى ومحمد ،وذلك من أجل
أن ينمو الجنس البشري ويتطور؛
ليصبح أكثر مثالية ،بالمشي على
نهج الرسل .وعلى هذا يخلص
ايدموند إلى أن الغرض من الحياة
في المقام األول ،هو ببساطة أن

نتطور تجاه تيار الكون الطبيعي؛
نحو مزيد من الوحدة واالنسجام
والروحانية ،وهدف الحياة أيضا أن
نتعلم من أخطائنا ،ومن ثمة فالحياة
تعد مدرسة؛ لنمو الوعي ،وتنمية
الحكمة والقدرة على الحب.
بقي السؤال األساسي الثالث،
وهو ،كيف ينبغي لنا أن نتعامل مع
بعضنا البعض كبشر؟ جواب ذلك
في نظر ايدموند ،أن نسلك سلوكاً
أخالقياً تجاه جنسنا البشري،

ببساطة أن نقوم بعمل ما نريده
من أعماقنا بطريقة طبيعية وعند
مستوى وجودنا الروحاني .ألن
الذات عادة ما تسلك على فطرتها؛
بعيداً عن الخوف واألذى والجشع
والحسد والتشبث بأحقية الذات،
والشعور بالمنافسة؛ بدالً من
التعاون ،محاولة تملق اآلخرين،
وعليه ،فأن نسلك بطريقة أكثر
خلقاً؛ تجاه اآلخرين ،وتجاه أنفسنا،
هو أن نكون صادقين مع أعماق
نفوسنا وقلوبنا ،ونعبر عن الحب
الصادق ،التام ،الخالص غير
المشروط.
وعلى الرغم من وجود عوامل
تقلل من هذا ،يؤكد ايدموند إننا
عندما نحيا من أعماق وجودنا
الروحاني وبصدق معه ،فلن يكون
هناك واجب أو إلزام نحتاج ألن
نتعهد به ،وبدال من هذا فسيكون
نسنه ألنفسنا في
قانوننا ،الذي ُ
حياتنا اليومية ،هو العفو والتسامح
وحب األنبياء -كل على دينه -وحيث
إن اإلنسانية تتحرك نحو مستقبل،
يكون فيه التعاون بين كل البشر
أمراً مطلوباً؛ بشكل متزايد ،حيث
يصبح كل منا قوة دافعة للسالم؛
بما نتضمنه في أعماقنا من شفقة
وحنان ،متأصلين في جوهر طبيعتنا
البشرية اإلنسانية.
أمام هذه الرؤية الهادفة ،نخلص
إلى أن العالم لكي يكون عالما
إنسانيا ،يحتاج جميع من يؤمن
بسعادة اإلنسانية ،أن يبادر بدءاً
من محيطه ،ثم من خالل وسائل
االتصال ،إلى نشر الوعي بأننا
إخوة ،علينا أن نفكر فيما يعود
علينا بالنفع جميعا ،بعيداً عن
أي منطق إقصائي ،سواء كان من
منطلق ديني ،أو لغوي ،أو عرقي،
أو مذهبي ،يجب الوعي إذن بأن
ما نريده ألنفسنا نريده لآلخر؛
بوصفه إنساناً ،وليس بوصفه اآلخر
المختلف ،اآلخر الغريب ،أو اآلخر
العدو.

التسامح يعني االعرتاف باآلخر والتعايش
معه عىل أساس حرية العقيدة وحرية
التعبري دون تكرم أو ِ
م َّنة

التسامح هو ضرورة حياتية ،تبقى الحاجة قائمة لها ما دام هناك
إنسان يمارس العنف واإلقصاء والتكفير ،ويرفض التعايش السلمي
مع اآلخر المختلف .وتتزايد الحاجة للتسامح مع اتساع رقعة
التنوع اإلثني والديني؛ المتصاص تداعيات االحتكاك بين القوميات
والثقافات واألديان المختلفة .هذا هو فحوى كتاب "التسامح ومنابع
الالتسامح" للدكتور ماجد الغرباوي.

التسامح حق للجميع على أساس
االعتراف باآلخر وحماية حقوقه

عبد الغاين الزردي

يرى الكاتب أن ما نشاهده اليوم
من صراع محتدم بين القوميات
واألديان والمذاهب يكشف عن
رخاوة األسس التي يقوم عليها
مفهوم التسامح أو غيابه ،فهو في
نظر األوساط المتصارعة ،ال يعدو
كونه قيمة أخالقية تتحكم بها
المؤثرات االجتماعية والسياسية.
وهو في أحسن األحوال منّة وتفضل
مشروط؛ قد ينقلب إلى ضده إذا
فقد رصيده األخالقي ،وما نحتاجه
فعال لتوطيد العالقة بين الطوائف
والقوميات مفهوم يرتكز إلى أسس.
فالتسامح إذن هو حق لجميع
األفراد على أساس االعتراف
باآلخر ،وحماية حقوقه.
يتوقف الكاتب مع دالالت
التسامح في اللغة واالصطالح ،فهو
لغوياً مشتق من السماحة أي الجود.
والمسامحة تعني المساهلة ،وسمح:
جاد وأعطى عن كرم وسخاء؛
ليخلص إلى أن الداللة اللغوية
للتسامح تستبطن المنة والكرم.
أما في االصطالح فهو :موقف
ايجابي تجاه العقائد واألفكار،
يسمح بتعايش الرؤى واالتجاهات
المختلفة؛ بعيدا عن االحتراب
واالقصاء؛ على أساس شرعية

اآلخر المختلفة دينيا وسياسيا،
وحرية التعبير عن آرائه وعقيدته.
يتساءل الكاتب :ما المطلوب من
الشخص المتسامح؟ هل المطلوب
التنازل عن القناعات الفكرية
والعقدية نزوالً عند رغبة اآلخر،
أو ضرورة يقتضيها التسامح؟ أو
أن التسامح يعني االنصياع والتبعية
والرضوخ للمختلف؟ يجيب بأنه
ال هذا وال ذاك ،وإنما التسامح
يعني اعترافاً باآلخر والتعايش معه
على أساس حرية العقيدة وحرية
التعبير ،ال تكرما وال منة ،وإنما حق
باعتبار تعدد الطرق إلى الحقيقة،
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وأن هذه األخيرة موجودة لدى جميع
االتجاهات العقدية؛ على أساس
وحدة الحقيقة وتعدد التجارب
الدينية.

منابع الالتسامح

أمـا فـي الحديـث عـن منابـع
الالتسـامح ،فيقـول الكاتـب" ،تتعـدد
منابـع الالتسـامح تبعـاً لطبيعـة
المجتمـع ثقافيـا وفكريـا وعقيديـا،
وأيضـا تبعـا لمسـتوى حضـور الديـن،
ومـدى تمسـك المجتمـع بالقيـم
الدينيـة واألخالقيـة .لكـن ثمـة منابـع
تعـد األهـم بينهـا ،وهـي المنابـع التـي
تفضـي إلـى التعصـب الديني والقبلي
والسياسـي؛ ومـا ينتـج عنهـا ومـا
يعمـق وجودهـا ويركـز فاعليتهـا مـن
مفاهيـم وقيـم .وال شـك أن تفكيـك
هـذه البنـى وإعـادة تشـكيلها؛ بمـا
يخـدم قيـم التسـامح وبنـاء مجتمـع
متسـامح ،مهمـة شـاقة وصعبـة،
تتطلـب خطابـاً ثقافيـاً وفكريـاً قـادراً
علـى تشـكيل أجـواء تسـاعد النـاس
علـى التماهـي مـع القيـم االجتماعيـة
الجديـدة ،والتخلـي عـن القيـم
السـلبية الموروثـة ،أي التماهـي
مـع قيـم التسـامح مـن أجـل بنـاء
مجتمـع يمكنـه اسـتيعاب التناقضـات
والتقاطعـات الحـادة بيـن األديـان
والمذاهـب والقوميـات" .متوقفـاً
عنـد بعـض مصـادر الالتسـامح،
منهـا :
 منطـق العنـف :لقـد ظـل العنـفمنطقـاً مسـتحكماً داخـل المجتمعات
غيـر المتحضـرة ،أي المجتمعـات
التـي ترفـض االحتـكام للقانـون،
وترتكـز للعنـف فـي تقريـر مصيرهـا،
وانتـزاع حقوقهـا ،وتسـوية خالفاتها.
واسـتمر العنـف صفـة مالزمـة لكثيـر
من الشـعوب؛ رغم اختالف الظروف
وتطـور الحضـارات .ولهـذا الظاهـرة
أسـبابها وجذورهـا التاريخيـة ،حيـث
يقـول" ،فلجـوء اإلنسـان البدائـي
للقـوة والعنـف كان دفاعاً عن النفس؛
بسـبب األخطـار المحدقـة بـه .ولمـا
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ظهـر التنافـس بيـن أبنـاء المجموعـة
البشـرية الواحـدة واحتـدم الصـراع
علـى المراعـي والحقـول ،لجـأ
اإلنسـان للعنـف والقـوة للدفـاع عـن
حياتـه وعائلتـه وممتلكاتـه" .مـا
يسـتدي فهـم مهمـة ثقافـة التسـامح،
وضـرورة انتشـارها ،وتثقيـف الشـعب
عليهـا؛ عبـر خطـاب مؤهـل ،قـادر
علـى اسـتنبات قيـم جديـدة ،بـدال
مـن النسـق القيمـي الـذي نطمـح
الجتثاثـه؛ حتـى يصبـح التسـامح
مسـؤولية تاريخيـة ،يتصـدى لهـا
جميـع أبنـاء الوطـن ،مـن أجـل الوطن
ووحدتـه وسلامته وأمنـه ومسـتقبله.
 الـوالء القبلـي :فالـوالء لقيـمالعشـيرة أو القبليـة تداعيـات خطـرة
فـي إطـار مجتمـع يضـم عـددا مـن
القبائـل ،ال سـيما حينمـا تتصـادم
القيـم فيمـا بينهـا ،أو بينهـا وبيـن
قيـم وقوانيـن الدولـة .ولعـل أهم هذه
التداعيـات انشـطار الـوالء ،الذي هو

عمـاد التماسـك الوطنـي ،وركيـزة
وجـود الوطـن ،الـذي سـينهار وتلتهمه
االنقسـامات وتقاطـع الـوالءات؛ إذا
لـم يشـعر الفـرد بانتمـاء حقيقـي
للوطـن .مـا يعنـي أن العقـل الجمعـي
للقبيلـة يمثـل خطـرا كامنـا ،إذ يمكـن
تعبئتـه وتحريكـه بشـكل غيـر واع.
 التطـرف الدينـي :يعتبـرالتطـرف الدينـي أحـد أخطـر
منابـع الالتسـامح ،لتلبسـه ببعـد
شـرعي ،وتوظيفـه للنـص الدينـي،
وقابليـة النـاس لتصديـق ،وقدرتـه
علـى التخفـي والتسـتر تحـت غطـاء
الشـرعية ،والواجـب والجهـاد
والعمـل الصالـح واألمـر بالمعـروف
والنهـي عـن المنكـر .مـا يسـتدعي
"وعـي يعـري حقيقتـه ،ويكشـف زيفه،
وإال فإنـه ينطلـي بسـهولة علـى ذوي
النوايـا الطيبـة مـن البسـطاء ،ممـن
ال يفقهـوا أسـاليب الخطـاب وطريقة
توظيـف اآليـات ،وال يميـزوا بدقـة

بيـن األحاديـث والروايـات الصحيحة
والموضوعـة .ومـا هـو عـام فـي
النـص ومـا هـو خـاص ،وأيهمـا
مقيـد وأيهمـا مخصـص ،وإنمـا
يكفـي لتصديقهـا والتفاعـل معهـا
انتماؤهـا للمراجـع اإلسلامية ،بمـا
فيهـا كتـب التـراث ،وأقـوال الرجـال،
أي الخطـاب النصـي والشـفهي؛ بـل
إن تأثرهـم بـكالم الخطبـاء أقـوى
وأسـرع ،لـذا ليـس غريبـا أن يكـون
أكثـر المتطرفيـن الدينييـن ممـن لـم
تسـعفهم كفاءتهـم العلميـة والثقافيـة
فـي إدراك الحقيقـة".

أسس التسامح

أمـا أسـس التسـامح ،فمتعـددة
بـرأي الكاتـب ،ومنهـا:
 حقـوق المواطنـة .ويـرى أنالمجتمـع إذا لـم يكـن مهيـأ نفسـيا
وفكريـا وثقافيـا لالعتـراف باآلخـر،
ألي سـبب كان ،فـإن قبـول اآلخـر

وقبـول التعايـش معـه أمـر تفرضـه
وحـدة الوطـن ،مـن أجـل اسـتتباب
األوضـاع واسـتقرار األمـن والسلام.
ولذلـك تشـكل حقـوق فالمواطنـة
أحـد األسـس الكفيلـة بإرسـاء
دعائـم التسـامح داخـل المجتمـع.
«سـوى
ليسـت
فااللمواطنـة
االعتـراف باآلخـر وبحقوقـه ،وقبـول
التعايـش معـه سـلمياً وفـق حقـوق
مشـتركة لجميـع المواطنيـن (حسـب
نضـج المجتمـع فكريـا) .وهـي قضية
تمليهـا وحـدة الوطـن والحريـة
الشـخصية واالعتـراف المتبـادل
بيـن أبنـاء الشـعب جميعـا .رغـم
تنـوع خصوصياتهـم .أي أن جميـع
األفـراد ،وفقـا لحقـوق المواطنـة،
متسـاوون فـي الحقـوق والواجبـات
علـى أسـاس التسـاوي فـي انتمائهـم
للوطـن الواحـد».
 سـيادة القانـون ،فكمـا أنحقـوق المواطنـة هـي األسـاس األول

إلرسـاء قيـم التسـامح فـي المجتمـع،
فالقانـون وسـيادته هـو األسـاس
الثانـي لهـا .بـل ال يمكـن للتسـامح
االسـتمرار فـي تأثيـره االجتماعـي،
مـا لـم يكـن هنـاك قانـون يسـتند
إليـه ويدافـع عـن قيمـه .مـا يعنـي أن
تثبيـت الحقـوق وفـرض الواجبـات
وتحديـد السـلطات ،تتوقـف جميعهـا
علـى وجـود قانـون فاعـل ،يتوافـر
علـى قـوة ردع عاليـة .لذلـك صـارت
حقـوق المواطنـة إحـدى القضايـا
التـي تتوقـف فاعليتهـا علـى وجـود
قانـون متماسـك وفاعـل .أي كمـا أن
حقـوق المواطنـة تحتـاج إلـى قاعـدة
فكريـة وثقافيـة متجـددة تغـذي أبنـاء
الوطـن الواحـد بقناعـات حقيقيـة،
تحتـاج هـي أيضـا إلى قانـون لتفعيلها
وحمايتهـا.
 إعـادة تشـكيل قيـم التفاضـل،معتبـراً أن االرتـكاز إلـى القيـم
اإلنسـانية سـيكون الحـل األمثـل

لمشـكلة تعـدد القيـم ،وتسـوية
التفاضـل الطبقـي القائـم علـى
منظومـة القيـم ذاتهـا .هـذا إذا
أخذنـا بنظـر االعتبـار تأكيـد الديـن
علـى البعـد اإلنسـاني فـي العالقـات
العامـة داخـل المجتمـع المتعـدد.
فالنـاس فـي نظـر االسلام إما أخ لك
فـي الديـن أو نظيـر لـك فـي الخلـق.
ويـرى الكاتـب أن التفاضـل فـي
القـرآن يقـوم علـى أسـس منهـا:
 التقـوى :مصداقـا لقولـه تعالـى:ّـاس ِإ َنّـا خَ َلقْ نَاكُ ْم ِم ْـن
﴿ َيـا أَ ُّي َهـا ال َن ُ
َاكُ
ُ
َذك ٍَـر َو ُأ ْن َثـى َو َج َع ْلن ْـم ش ُـعو ًبا
َو َق َب ِائ َـل ِل َت َعا َر ُفـوا ِإ ّ َن أَ ْك َر َمكُ ْـم ِعنْـ َد
الل أَ ْتقَاكُ ْ ـم﴾ .وفـي المأثـور عـن
َّ ِ
النبـي « :ال فضـل لعربـي علـى
أعجمـي إال بالتقـوى» .مـا يجعـل
"التقـوى قـادرة علـى كبـح جمـاع
النـزوات الشـيطانية لـدى اإلنسـان
وخلـق أجـواء حميميـة مفعمـة بالحب
والوئـام".

 العلـم :وهـذا مـا أكـد عليـهالقـرآن الكريـم فـي بعـض آياتـه التـي
أشـار مضمونهـا إلـى أفضلية المؤمن
الـذي أتـى علمـاً ،التـي ربمـا -بتعبيـر
الكاتـب -تشـمل مطلـق اإلنسـان
العالـم ،وليـس شـريحة خاصـة .قـال
تعالـىَ ﴿ :ير َفـع ّ َ ُ
الل ا َل ِّذيـنَ آَ َمنُـوا
ْ ِ
ـات
ِم ْنكُ ْـم َوا َل ِّذيـنَ ُأوتُـوا ال ِْعلْـ َم َد َر َج ٍ
َو ّ َ ُ
الل ِب َمـا ت َْع َم ُلـو َن خَ ِبي ٌـر﴾ .وال شـك
أن العلـم الـذي تنتفـع منـه البشـرية
يسـتحق التقديـر واالحتـرام ،ويصلـح
بجـدارة ألن يتحـول إلـى قيمـة
تفاضليـة ،يفضـل علـى أساسـها
اإلنسـان العالـم ،احترامـاً وتقديـرا
لجهـوده الخيـرة فـي خدمة البشـرية.
أمـا إذا قـام التفاضـل علـى أسـس ال
إسلامية ،وال إنسـانية ،فهـو ليـس
تفاضلا؛ بقـدر مـا يكـون تحقيـراً
ً
ً
لآلخـر ونوعـا من التعالـي واإلعجاب
بالـذات.
 إطلاق الحريـات العامـة،ً
فهـي تلعـب دوراً كبيـراً
وفاعلا فـي
ترسـيخ قيـم التسـامح بيـن أبنـاء
الوطـن الواحـد .والعكـس عندمـا
يعيـش الشـعب االضطهـاد والكبـت
والحرمـان ،فإنـه يفضـي إلـى الخوف
والنفـاق والتكتـم واخفـاء الحقيقـة
وانتشـار العنـف والالتسـامح.
ويبقـى الوضـع فـي حالـة ترقـب
وتأهـب وإنـذار مسـتمر ،حتـى تتحول
النشـاطات الفكريـة والثقافيـة
إلـى حـركات سـرية .وهنـا تكمـن
الخطـورة ،والحـل هـو الحريـة؛ وفـق
ضوابـط معقولـة ومقبولـة.
وفـي األخيـر أكـد الكاتـب علـى
أهميـة الرحمـة التـي تعتبـر عامـة
ال تختـص بفرقـة أو جماعـة وإنمـا
هـي شـاملة .وهـو مـا ع َّبـ َر عنـه قولـه
تعالـىَ ﴿ :و َمـا أَ ْر َسـ ْلن َ
َاك ِإ ّ َل َر ْح َم ًـة
ِ ّل ْل َعا َل ِميـنَ ﴾ .ومـا ال ريـب فيـه ،إنـه
حيثمـا كانـت الرحمـة فلا كراهيـة
وال إكـراه ،وذلـك أن الكراهيـة مـن
لـوازم العـدوان والنقمـة ،بينمـا الرفق
والعطـف والرأفـة والعـدل واإلحسـان
مـن لـوازم الرحمـة.
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الكــــتاب
قانون التسامح ..التعايش بسالم موقف
روحي ينبع من النفس أوالً
مباذا أسهم يف سبيل عامل متناغم..
ألسنا بحاجة إىل أنسنة العوملة؟

ال جدال أن الحضارة البشرية حققت إنجازات هائلة في جانبها
المادي ،السيما خالل العقود القريبة الماضية .ولكن إذا كانت العولمة
أرست قواعدها في مجاالت عديدة؛ كالمال واالقتصاد وخالفه ،فهل
تقدمت عولمة العالقات بين البشر على اختالف ثقافاتها ،وتباين
مساحات التفاعل اإلنساني فيما بينهم ،فزادت نسب التسامح
واالحترام والحب والسالم والتعايش المشترك؟ ألسنا بحاجة إلى
أنسنة العولمة؟ الشك أن هذا ما يجب أن نسعى لتحقيقه؟

قانون التسامح ..التعايش بسالم
موقف روحي ينبع من النفس أو ً
ال

جامل فتحي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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هناك رغبة جلية ،تعانقها إرادة
واضحة وقوية ،تتنامى يوما بعد
يوم وعاما بعد آخر؛ لدى حكماء
ومصلحي العالم وشجعانه ،من
أجل جر العالم أكثر ،نحو دائرة
والسالم
والتعايش
التسامح
والتقارب ،ال بل تجاوزت تلك
الرغبة إلى أفعال ملموسة ،رأيناها
ونتابعها في تدشين الكيانات ونشر
المبادرات وعقد اللقاءات والموائد
للحوار والمناقشة ،وكذلك في
سعي الحكماء والعقالء الدائم من
مختلف الجنسيات؛ إلطفاء الحرائق
المشتعلة في العالم ،ونبذ األحقاد
وتحرير العالم من قبضة المتشددين
وخطباء البغض ،واحتالله بالمحبة
والتسامح ،والحفر في المناطق
المشتركة بين الشرائع واألديان
والثقافات ،من أجل الخروج بما
يشبه دستور أو قانون عالمي أو
شرائع تسامح عالمية ،ينعم البشر
تحتها بتفاعل وتعايش سعيد.
يُعد األلماني د .هوبرتس
هوفمان ،أحد هؤالء المنشغلين
بصنع دوائر سماحة جديدة ،ويهتم
بإعالء ما يسميه "قانون التسامح"،
وتقديمه للعالم؛ في صورة قواعد
لآلباء والطالب والصحفيين ورجال

الدين والسياسيين والرياضيين
والمثقفين وغيرهم؛ من فئات
المجتمع .ويرى أن العالم ربما
ال يحتاج اآلن إلى مبادرات
وبروتوكوالت واتفاقيات؛ بقدر ما
يحتاج إلى مبادرات فردية؛ بمعنى
أن يسهم كل إنسان ،أيا كان موقعه
في العالم الواسع؛ بوضع حجر
يخصه في بنيان السماحة العالمي.
يطرح الباحث في كتابه "قانون
التسامح" عددا من التساؤالت
والهواجس واألفكار ،تصب في
هذا السياق؛ عبر الحفر في تاريخ
المعرفة البشرية ،ومسارات األديان
والعقائد الكبرى ،ويضيء على
النماذج الناصعة في السماحة
واالعتدال ،مقابل النماذج المتشددة
في مختلف األديان والثقافات؛
لتلقف األولى الثانية ،كما لقفت
عصا موسى أفاعي فرعون الزائفة.
يمكن توصيف الكتاب بأنه
صرخة في وجه الصامتين ،أو
غير المكترثين في هذا العالم؛
من أجل دفعهم خطوة في مواجهة
المتشددين والمتطرفين؛ لتحرير
العالم من قبضتهم الجهنمية ،ومن
ثم احتالله بالمحبة والسماحة
واالعتدال .و"كل واحد منا يمكنه أن

يضيف قطعة في تركيبة السماحة
العالمية ،وال يجدر بنا أن نظل
نشكو ،بينما نترك لهم المجال؛
بصمتنا لتوسيع دائرة الشر"

الثامر الذهبية

أفرد الباحث مساحة واسعة
من الكتاب؛ للحديث عن ما
سماها "الثمار الذهبية للسماحة
واالحترام في األديان العالمية
الكبرى" ،فاستعرض تاريخ السماحة
واالعتدال والرحمة في اإلسالم
والمسيحية واليهودية والهندوسية
والبوذية .وتوقف عند النماذج
اإلنسانية المضيئة في تاريخ
األديان الكبرى؛ باعتبارها عالمات
استرشادية على طريق السماحة،
بدأها بالنبي محمد ()؛ كمنوذج
أعلى الحترام اآلخر في اإلسالم،
مستدال بسيرته وأحاديثه وآيات
كثيرة من القرآن؛ للداللة على
موقف اإلسالم المعروف من
احترام اآلخر المختلف .وأضاء على
النماذج األخرى في مختلف األديان،
وتوقف أمام آيات القرآن والعهدين
القديم والجديد ،التي يتكئ عليها
المتشددون دائما في تبرير أفعالهم
وسلوكياتهم العنيفة ،كاشفا عن
فهمهم الخاطئ ،ومستدال على
وجود التعصب في التفسير؛
كقاسم مشترك بين جميع متشددي
الديانات .وطالب الكسالى وغير
المكترثين بالتحرك الفاعل ،وعدم
ترك العالم في قبضة المتشددين
من مختلف الديانات .وربما ال
نحتاج إلى المزيد من االسترسال
في توصيف التسامح وشخصياته
في األديان؛ إال أنه يجدر التوقف
عند ما سماه الباحث "السماحة
الكبيرة" في الهندوسية .فالهندوس
ليس لديهم كتابا مقدسا واحدا،
يحتوي على الفرائض؛ كما حال
المسلمين والمسيحيين واليهود،
وإنما مجموعة شعائر حرة ،تستحق
الكثير من النظر ،ال سيما أن

التسامح موقف ايجايب تجاه العقائد
واألفكار ويسمح بتعايش املختلفني
الهند تعيش فيها فسيفساء ثقافية
متعددة ،قوامها أكثر من مليار
شخص ،كل مجموعة إثنية تعتبر
أقلية بالنسبة لمجموع السكان
فمثال :هناك  23لغة و 22ألف
لهجة ،موزعة على مختلف أرجاء
الهند؛ حتى اللغة الرسمية ال يفهمها
إال  40في المئة من السكان .وهذا
ما يجعل الكاتب يرى أن التسامح
الواعي في الهند تجاه اآلخر ،نشأ
نتيجة عملية اختمار دامت آالف
السنين ،مزجت فيها ثقافات وأديان
ولغات وأساليب تفكير مختلفة .ما
يعني (بنظره) أن التسامح نابع
من موقف روحي؛ ألنه يصعب أن
يعيش ويتعايش داخل تلك اللوحة
الفسيفسائية المدهشة ،سوى بشر
أصحاب مواقف روحية ،وليس
ضرورياً أن يحكم ذلك الموقف
الروحي كتاب مقدس؛ كي يستطيع
اإلنسان أن يحيا بسالم ،فالتعايش
والسماحة ينبعان كما يرى الباحث
من داخل النفس أوال؛ قبل أن ينص
عليها كتاب مقدس .وهو ما نادى به

المرشد الروحي سادغورو جاغي
فازودف ،في خطاب له حين تكريمه
 2008بجائزة إنديرا غاندي،
حيث يقول" ،لماذا نحن نحتاج إلي
السماحة؟ كل واحد فينا يفكر أن
اآلخر على ضالل ويجب تنحيته،
ولكن في الحقيقة ال يعرف بعضنا
بعضا بطريقة كافية ،علينا أن نخلق
السالم في أنفسنا قبل أن نتوجه
به للخارج" .ولعل ذلك الموقف
الروحي في الهندوسية ،الذي ينبع
من داخل اإلنسان؛ أكثر مما ينبع من
خارجه ،هو الذي يقصده أو يسعى
إليه المؤلف ،حين يقول ،" ،فيقول
الكاتب أيها القارئ ..أيها المواطن
مارس أنت شرائع السماحة ،وروج
لها أنت" ،مستنتجاً شبه مبادئ
للتسامح في الهندوسية ،نذكر منها:
 ليس هناك عقائد إيمانوتعاليم دينية ملزمة للجميع .ما
يعني (في نظر الهندوسي) ليس
هناك معنى للمناقشات الدينية
المعروفة في اإلسالم واليهودية
والمسيحية؛ حول سؤال :من هو

على حق في تعاليمه؟
 كل واحد صانع سعادتهوعليه أن يهتم بخالصه وبأفعاله
الشخصية.
ولم يغفل الكاتب عن بعض موجات
العنف التي تعصف بالمجتمع
الهندي من وقت آلخر ،فالحظ أنها
ممارسات أصولية ،يقوم بها بعض
الهندوسيين ،كما هول الحال لدى
أصحاب العقائد األخرى .واعتبر
أن هؤالء شأنهم شأن المتطرفين
في المسيحية واإلسالم واليهودية؛
ال يعبروا عن صحيح دينهم؛ بل
عن سياسة متطرفة بغيضة .ولكن
ما يميز الهندوسي (بشكل عام)،
أنه ال يرى نفسه متفوقا دينيا،
كما هو الحال في األديان األخرى،
فالهندوسي يرى جميع األديان
مجرد طرق مختلفة؛ للفهم الفردي
والحياة الفردية ،كما مارس ذلك
المهاتما غاندي ،معبراً عن كراهيته
الشديدة للمتطرفين ،وموسعاً دائرة
إيمانه الهندوسي؛ بمحبته لألديان
األخرى ،وكأنها دينه الخاص،
حيث يقول" ،فرض ديني على كل
إنسان مثقف أن يقرأ جميع الكتب
المقدسة".
كما توقف الكاتب عند البوذية
في الفصل األخير من القسم
األول؛ تحت عنوان "البوذية والدالي
الما ل ّين الجانب" مضيئاً على دعوة
الدالى الما؛ لممارسة البساطة
في اإليمان ،مستدالً بقوله "ديني
بسيط جدا ،ديني هو التأدب،
وفلسفتي هي التأدب ،ال نحتاج إلى
هيكل ،وال نحتاج فلسفات معقدة،
فهمنا وقلبنا هما هيكالنا" .وهي
المعاني التي تتماس مع سابقتها
في الهندوسية ،فالدين والفلسفة
في البوذية هى التأدب ،والعبادة
ليست في المسجد أو المعبد أو
الهيكل ،وإنما في العقل المستنير
والقلب العامر بمحبة جميع خلق
اهلل .ويذكر المؤلف تعاليم بوذا في
القرن السادس قبل المسيح :من
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الجميع مدعوون للعمل بشجاعة
ووضوح عىل إقامة نظام سامحة عاملي

القرآن يوافق عىل التعدد ويرتك
االعرتاف باإلسالم لقرار اإلنسان الفرد
القاعدة الذهبية للسامحة يختزلها
انجيل متى :كل ما تريدوه أن يفعل الناس
لكم فافعلوه أنتم لهم
يتأمل في شجر أو عشب يكتشف
أن هناك منها أجناسا كثيرة ،هذا
يصح أيضا في الحشرات والطيور
والسمك ،فإن تأملت البشر ال أجد
أن هناك أنواعا كثيرة منهم ،في
الواقع يشبه بعضهم البعض اآلخر؛
مع ما هناك من فوارق طفيفة،
وأكثر الفوارق عند البشر تتعلق
باألخالق والعادات" .وكان بوذا
يطالب أن يُحكم على الناس حسب
أفعالهم وأخالقياتهم.
في القسم الثاني ،توقف الباحث
أمام ميثاق األمم المتحدة ،1945
الذي انضمت إليه  192دولة حتى
اآلن ،وتصريح "اليونسكو" حول
السماحة عام  ،1995فاعتبر
الميثاق يتضمن عدة مبادئ شهيرة
ومعروفة ،تصون كرامة اإلنسان
وحريته ومعتقداته ،وهي مبادئ،
تمثل أسس نظام السماحة العالمي
المرجو .كما اعتبر أن "اليونسكو"،
وضعت معايير للسماحة في ضمير
الجماعة العالمية .وأشار إلى إعالن
القاهرة  5أغسطس  ،1990الذي
وافق عليه وزراء الدول اإلسالمية،
معتبرا أنه إيجابية؛ لتشديده على
أن جميع الناس أسرة واحدة.
وفي القسم الثالث تحت عنوان
"النسبية األخالقية والمادية
الضخمة" تناول الباحث مقولة البابا
بندكتس السادس عشر" ،أن النسبية
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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األخالقية أكبر خطر على البشرية"،
موضحاً أن النازيين والشيوعيين في
القرن العشرين حولوا كل شيء في
وقت قصير ،فانقلب الظلم إلى حق
والحق إلى ظلم ،والسيء إلي صالح
والصالح إلى سيء ،وقتلوا وأعدموا
بنسبيتهم األخالقية ،الماليين
دون تعكير ضمائرهم .مؤكداً أننا
بحاجة إلي عالمية مسؤولة تقف
ضد النسبية األخالقية ،وتدعو
لقدر أكبر من التسامح؛ كبديل عن
إغراق عالمنا في األنانية والمادية
واالنتهازية.
لكن هل السماحة أمر مطلق؟
أليست لها حدود واضحة؟ بكل
تأكيد؛ فال شيء مطلق ،وهو ما
وضحه الباحث بشكل مختصر
في القسم الرابع ،مؤكدا أننا حين
ننادي بممارسة السماحة فال يعني
ذلك الصبر والقبول بكل شيء ،أكان
خيرا أم سوءا؛ فكل شيء يتوقف
عندما يصيب ضرره أناس آخرين.

علم النفس والسامحة

إذا كان هوفمان توقف في
األقسام السابقة مطوالً حول
السلوكيات الظاهرة للتطرف أو
للسماحة ،ففي القسم الخامس "علم
النفس والسماحة" ألقى الضوء
على بواعث السماحة والتطرف من
وجهة نظر علم النفس ،مشيراً إلى

ما كتبه إلكسندر متشرلخ ،الذي
يرى أن السماحة ليست موهبة
يولد بها اإلنسان ،وإنما هي موقف
شخصي ونفسي باطني يتخذه المرء
من العالم ،ومن الوسط الذي يعيش
فيه .وهي فلسفة تقترب كثيرا من
الموقف الروحي في الهندوسية
والبوذية ،ولهذا الموقف كما يبدو
وجهان :وجه صالح وسوي وطيب
ومعتدل ،يُنتج السماحة واالحترام
والتعايش السعيد وقبول األخر
المختلف ،ووجه آخر ،سلبي غير
سوي مليء بالهواجس واألحقاد،
يُنتج النفور واالشمئزاز والتباعد
ومن ثم التعصب والكراهية.
فالسماحة ،حسب مفهوم ألكسندر
هي ارتياح القلب ومحبة النفس
أو بغضها لذاتها أوال ثم للعالم.
ذلك ألن مشاعر المودة تتوجه
من الذات أو النفس أوالً؛ باتجاه
ما هو قريب ومعروف لنا ،ثم
ينمو الجفاء والتباعد واالشمئزاز
والنفور والبغض من الذات؛ باتجاه
ما هو بعيد وغريب عنا ،ويتطور
األمر وتزداد المشاعر السلبية،
تجاه المجهول بسبب خوفنا منه.
وهو ما أشار إليه برتراند راسل،
"خوف اإلنسان واندفاعه؛ كاندفاع
قطيع الغنم ،ومعاملته بقسوة لمن
ال يعدون جزءا من قطيعه الخاص".
يرى هوفمان أننا نقترب من
دائرة السماحة؛ كلما استطعنا
تنحية الحواجز والتغلب على
الجهل باآلخر ،واالرتكاز على
الحوار والنقاش .وبذلك نكون
قريبين من االنفتاح على العالم.
وهنا يشير هوفمان إلى مسؤولية
خاصة تقع على عاتق رجال اإلعالم
والقادة السياسيين والدينيين؛
إذ عندما يثيرون المخاوف لدى
الناس ،يضاعفون القدرة على
عدم التسامح .رابطاً بين الكراهية
وعدم التسامح ،وبين الشعور
بالضآلة وعدم تقدير الذات وغياب
األمان ،كما يقول إيرك هوفر ،فعدم

السماحة والتعصب ينبعان باألساس
من فقدان الشعور بالقيمة الذاتية
وعدم الشعور باألمان ،وكذلك
الشعور بالخوف وضآلة القيمة
وبالتهديد والكبت .ما يعني أن
التسامح من دون تقدير اآلخر أو
االهتمام به ،ليس تسامحاً بالمعنى
الحقيقي ،فالتسامح يعني االكتراث
باآلخر واحترام إيمانه واهتماماته.
ويتساءل هوفمان :هل جينات
عدم التسامح مغروسة فينا
باألساس؟ هل الخوف من الغريب
متأصل في جيناتنا؟ وهل هو أيضا
آلية حماية ضرورية؟ متوقفا أمام ما
أفضى إليه العلم في أحوال الدماغ،
مشيراً إلى أن الكثير من سلوكياتنا
ال يديرها الوعي ،وأن عوامل آلية
تطلق ردود أفعال مختلفة تجاه
األخر .ما يجعله يرى أن العقل وحده
قد ال يكفي في فهم التسامح" ،علينا
أن نفكر في السماحة ونفهمها ليس
فقط بالدماغ ،بل أن نشعر بها
بالقلب" ،مستعيناً بمقولة القس
ألفونس نوسل" :قلب مفكر وفهم
محب" .موصياً باالبتعاد عن الشك
في كل ما هو جديد وغير معروف؛
فنحن ال نصير أصدقاء فورا ،بل
علينا أن نجتاز قبل ذلك مرحلة
الوصل بين الصديق والعدو ،وأن
نتلمس انفعاالتنا ونتعارف ،فتكون
المرحلة األولى مرحلة التربص
وعدم السماحة ،وتكون مرحلة
التعارف جازمة بالنسبة إلي إقامة
السماحة ،فنحن نحتاج إلى أكبر
عدد من اإلشارات اإليجابية عند
ذلك فقط تنشأ الثقة واالحترام
والتسامح ،وعلينا أن نتعلم السماحة
من داخلنا ونتمرن عليها ،ونعرف
بعضنا ونتحدث معا ،علينا أن
نوقف الحركة الدائمة الناتجة عن
عدم االهتمام باآلخر ،فالسماحة
أمر يمكن أن نتعلمه والبغض كذلك
يمكن اكتسابه وتلقنه ،لذلك فإن كل
واحد في هذا العالم الذي صار
قرية واحدة عليه أن يمارس سلوكا

لطيفاً .يتعين علينا أن نفتح األبواب
المغلقة بين األديان واألعراق
واألقليات واألكثريات ونتعرف إلى
بعضنا البعض ،كما أننا بحاجة
إلى مثل عليا في ميادين الدين
والرياضة والثقافة والسياسة،
يدعون إلى السماحة ويسبقون
بمثلهم الصالح ،كما نحن بحاجة
إلى أخالقيات عالمية جديدة ،وإلى
مبادئ عامة وشرائع للسماحة .وهو
ما يناقشه في الفصل السابع ،حيث
يعتبر هوفمان أن "السماحة مثل
العشب األخضر ،يجب االعتناء بها
وممارستها يوميا تماما مثلما نفعل
مع العشب ،فنقصه وندحله بانتظام،
ونرش عليه السماد كل وقت محدد؛
هكذا يجب أن نعتني بالسماحة
وبهذا المسلك يمكن أن تنبت رويدا
رويدا أخالقيات عالمية جديدة وأن
تزهر المحبة ،علينا أن نسقي دائما
أعشاب السماحة كي تظل خضراء
وتنمو .ولكنه يرى أننا نحتاج إلى
انطالقة عالمية جديدة ،تكون بقوة
"تسونامي تدفع السماحة في الوعى
العام" ،وإلى تحويل األفكار الذهبية
إلى وقائع  ،ونحتاج كذلك إلى أمثلة
منيرة متعددة للسماحة في السياسة
والعلم والثقافة والرياضة ووسائل
اإلعالم ،وأكثر من ذلك إلى أبطال
للسماحة من جميع أجزاء األرض
ومن جميع األديان ،فالسماحة
كهدف ال يزال غائبا عن العالم
والمحاوالت الماضية ليست كافية
حتى اآلن.

رشائع السامحة

يدعو الكاتب إلى تحريض دائم
على الفهم ،ودعوة فاعلة في سبيل
التسامح تجاه األديان واألعراف
واألقليات ،وهي تصح لكل الناس،
المسيحيين فى روما ،والمسلمين
في مكة ،والهندوس في مومباي،
وتتوجه إلى النخبة المسؤولة
فى جميع أرجاء األرض .مشيراً
إلى موجة من السماحة ،تدفقت

في السنوات األخيرة ،من خالل
محادثات عديدة في العالم ،قام
بها قادة دينيون وسياسيون وعلماء
يدعمون التعايش السلمي .وتحدث
ع َّما سماها "شرائع السماحة لكل
واحد فينا" ،فيقول :ال تنتظر أن
تتحرك حكومتك أو آخرون .كن أنت
نشيطا وعامل الناس المنتمين إلي
إيمان آخر وأقلية أخرى وعرق آخر
بأدب خاص وباحترام وبإنسانية.
غادر الجماعة الخاملة واألكثرية
الصامتة ،ال تترك المجال للقالئل
المتشددين وخطباء البغض ،وقم
بالمساعدة في بناء أخالقيات
عالمية جديدة" ،اهدم جدران عدم
الثقة ،بادر أنت للقاء الغرباء ،اكبت
الشعور السلبي القائم على البغض
وطلب الثأر ،كن حريصا على
قناعاتك ،كن متواضعا ومتسامحا
محبة لذاتك ،والتمس اهلل بواسطة
شركائك .وذكر بمبادرة قامت بها
عائالت مسلمة  2013في بريطانيا،
حيث دعت عددا من مؤمني األديان
األخرى إلى اإلفطار في شهر
رمضان؛ بمنازلهم ،ومن ثم نظموا
تعارف ،وقد أسس هذا التعارف
مؤسسة " "din@mineالناشطة
حتى اآلن في تعميق الحوار
والتسامح مع المختلف .وقدم
تصوراً عما سماه" ،شرائع السماحة
للوالدين":
عامل كل ولد كما تعامل ولدك
الخاص؛ بكل الحب ،ال ترب أحدا
من أوالدك على البغض ،لقنه
احترام الحياة واإليمان بالثقافات
األخرى ،ينبغي ألوالدك أن يلعبوا
مع أوالد ينتسبون إلى فرق دينية
أو فئات إثنية أخرى ،وأن يتعارفوا
في المساكن وفي روضة األطفال.
مذكراً بنموذج مؤسسة " أمهات
الحارة" األلمانية ،التي تقدم
أسر الالجئين؛ كمرشدات في
منطقتهن ،وتهيئة األجواء لهن
للتأقلم في الوطن الجديد .وفيما
يتعلق بتصوره عن" شرائع السماحة

تسامح الهندوس ينبع من موقف روحي
فطري وليس محكوماً بكتاب مقدس
السامحة مثل العشب علينا أن نرعاها
يك تنمو وتظل خرضاء باستمرار
عندما ينظر الله من السامء ألرضنا
أمتنى أن يرى خالئقه صاروا أناسا لهم قلب
أكرب وسامحة أكرث ورحمة أوسع
للمربين والمدارس" يقول :ينبغي لنا
أن ال نكتفي بتلقين علوم المعرفة،
بل بتلقين أيضا علم معرفة القلب
والمسؤولية ،ال ينبغي أن تتضمن
الكتب المدرسية مقوالت بها أحكام
مسبقة ضد األديان واألقليات
األخرى ،التربية على المحبة
واللطف تنتج السماحة ،والتعود على
مواجهة النزاعات بطريقة سلمية.
مستعرضاً مبادرة " التربية على
التفاهم المتبادل" في شمال أيرلندا،
التي تعمل على التقارب والمصالحة
بين الكاثوليك والبروتستانت .كذلك
ذكر "المعهد العالي لالختالف"
في الواليات المتحدة ،الذي
يساند برامج مختلفة في عدة
بلدان ،تدعم التفاهم والتعدد.
و"معهد األخالقيات العالمية" الذي
أطلقه البروفسير هانس كونغ في
توبنغن بألمانيا ،و"المعهد الملكي
للدراسات حول األمور المشتركة
بين العقائد" ،الذي أسسه األمير
حسن بن طالل في عمان باألردن،
معتبرا أن كليهما قاما بمبادرات
ممتازة وفعالة لتعزيز السماحة
واالحترام تجاه اآلخر المختلف.
أما فيما يتعلق بشرائع السماح
للقادة السياسيين ،فذكر النموذج
األجمل للتسامح في التاريخ
المعاصر ،الزعيم التاريخي نيلسون
مانديال ،بطل السماحة الذي انتصب

من رماد النظام التفرقة العنصري،
وانتخب كأول رئيس أسود لجنوب
إفريقيا المتعددة األلوان ،فقاد
المصالحة الوطنية عبر لجنة
لالعتراف والصفح سميت" ،لجنة
الحقيقة والمصالحة" ،مذكراً
بمقولته الخالدة" ،ال يولد أحد وفي
قلبه بغض لعرق أو دين ،الناس
يتلقنون هذا في زمن تابع ،عند ذلك
يمكنهم أن يتعلموا المحبة أيضا".
وختم البحث في القسم السابع من
الكتاب ،بما سماه "شرائع الثقافة"،
فتوقف مطوالً عند فنون ،وبخاصة
الموسيقى ،باعتبارها عابرة
للغات وال ُهويات ،على اختالفاتها
وتناقضاتها الثقافية .معتبراً أن ما
قدمه كشرائع للتسامح ،ال تدعي
أنها دستور أخالقي كامل ،وأنما
هي اقتراحات عملية ،تحرض على
النشاط وزيادة الوقائع المثالية،
وتذكير بالنماذج الناصعة ،التي
تشكل قدوة حسنة؛ لخلق عالم
متناغم ،يعيش الجميع باحترام
ومحبة لبعضهم البعض .فمن أجل
أوالدنا والمستقبل الذي نريده لهم،
نتمنى عندما ينظر اهلل من السماء
ألرضنا يرى بسرور كبير أن خالئقه
صاروا أناسا لهم قلب أكبر وسماحة
أكثر ورحمة أوسع.
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فكرة التّعايُش تقوم عىل مفهوم
التعصب
املدن ّية والوسطية ونفي
ّ
ين اهتم بالقيم اإلنسان ّية
ال ّدرس الخلدو ّ
وصاغ املنوال الجامع لحياة ال ّناس

ماذا بقي من ابن خلدون؟ سؤال مح ّيرَ ،يطال عالقتنا بتُ راثنا وذاكرتنا،
الصحو ونقاط الضوء في حضارتنا وتاريخنا ،وببعض مالمح
ب ُب َره َّ
ُ
َ
رس
والد
المراجعة
ّم
ت
يح
السؤال،
هذا
طرح
دامتنا.
ق
في
الحداثة
ّ
ُ
ّمحيص ،مراجعة ما بلغه العرب من نهضة في العمران وأطواره،
والت
ُ
والسياسة وأوضاعها ،والمعاش ووجوهه ،والمعارف وأصنافها؛ لما
ّ
الرقي ومواكبة
تكتسبه هذه األنشطة ،في حال تط ّورها من عالمات
ّ
الحداثة.

ّ
الخلدوني
«التعا ُيش»في الفكر
ّ
والت التّاريخ ّية
الفكر الخلدوين رصد التح ّ
واشتغل عىل حوار الحضارات
التاريخي
حيّز
ابن خلدون تخطى ال َ
ّ
َال الكينون َ
يف ل َيط َ
ة البرشيّة
والجغرا
ّ
ع اإلنساين
واملجتم َ

حاتم الفطنايس
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ال ّ
شك ،إ ّن المقاربة الخلدون ّية
المرتبطة؛ بسياق عصرها ،تطرح
علينا أسئلة حارقة؛ سواء من ناحية
المنهج أو من جهة مدى مزامنتها؛
ألحوال المجتمع العربي اإلسالمي
الحديث في بنيته التكوينية ،ولئن كان
البن خلدون زمنُه وسياقاته المعرف ّية
في إنتاج نظر ّية في التاريخ ،فما
َ
اكتشف الباحثُ  ،بَعد النظر
القو ُل إذا
والتحليل ،أن فكر ابن خلدون مازال
مواكباً لزماننا؟
لقد كان فكر الرجل شام ً
ال
الصلة؛
لمختلف المجاالت ذات
ّ
بموضوع الحياة اإلنسانية في
مختلف مظاهرها .وإذا كان ابن
خلدون في بداية عطائه العلمي
مج ّرد متأثر بأسالفه ،فقد بلغ ،في
ق ّمة ذلك العطاء ،مستوى اإلبداع غير
المسبوق ،بغلقه باب اإلله ّيات الذي
ا ْعتُبِر البحث فيه طمعاً في ُم َح ٍال
ال يخرج الفكر منه بطائل ،إلى فتح
باب اإلنسان ّيات من خالل ،تأسيسه
لعلم التاريخ وعلم العمران البشري،
على قواعد عقالن ّية استقرائ ّية ثم
استنباط ّية.
ما أحوجنا اليوم ،ونحن نتل ّمس
طريق التق ّدم وإعادة بناء الهو ّية
بطريقة عقالنية ،إلى تسليط
أضواء قو ّية على فكر هذا ال َعلَم
الرائد ،نستلهم منه روح اإلبداع
تعصب
الفكري والثقة بالنفس دون ّ

وال غرور ،من خالل أطروحاته
التاريخ ّية والحضار ّية والفلسف ّية.
وأن نحتفي بها ،ال تش ُّبثاً بالماضي
وال هرباً من هزائم الحاضر ،بل أل ّن
بعض هذه األفكار والمفاهيم يحتفظ
بفعاليته اإلجرائية إلى اليوم .فكيف
نفهم رؤيته للعالقة بين الفلسفة
والعلم وبين الدين والدولة؟ أين
هذه الرؤية م ّما يحدث اليوم ،وأين
هي م ّما وصلت إليه العلوم اإلنسانية
الحديثة؟ كيف نفهم "المق ّدمة"؟
وكيف نقبل َز ْع َم ُه أ ّنها مق ّدمة العلوم
كلّها؟ ماهي عناصر االبتكار في
فكره ،في ال ّدرس الخلدوني اآلسر؟
في هذا السياق ،اعتب َر الباحث
نبيل خلدون قريسة في كتا ب "ابن
خلدون مرآة الجوكندا" ظاهرة ابن
خلدون من صنف تلك الظواهر
اإلنسان ّية الخالدة ،ال يفتأ المرء
يكتشف فيها الجدي َد ،كلّما أمعن
ّ
وأره َف
النظر في دقائق أمورها،
َ
السمع الستيعاب حديثها ،وهو ،في
ّ
منهجي ُمقنع ،إذ
تقديرنا ،اعتبا ٌر
ٌّ
م ّيز الباحثُ بين الوظيفة التاريخ ّية
التاريخي.
وال ّدور
ّ
ٍ
أسئلة عن
بعض
إ ّنها
ُ
التواصلِ
ُ
تواصلنا مع ابن
مع "اآلخر" وعن
ُ
خلدون ،عبر عالقات متشابكة
خالف ّية وإشكالية ،لكنّها أقانيم
فكر ّية ضرور ّية تنفتح ،بالضرورة،
على الرموز الرائدة في ثقافتنا؛ كابن

خلدون وابن رشد وغيرهماُ ،محدِ ثة
جدالً عميقاً أحياناً ،ث ّراً ولو ًدا،
أحايين أخرى .فإذا بابن خلدون
تاريخي أو
أسرِ َح ّي ٍز
الَ يَ ْقبَ ُع في ْ
ّ
ثقافي ّما ،وإنما يتعالى؛
جغرافي أو
ّ
ّ
ليَ َطا َل الكينون َة البشر ّية والفك َر
والمجتم َع اإلنساني.
وباعتبار اهتمامه بعلم االجتماع
والعمران البشري ،وبحثه في بنية
المجتمعات وآل ّيات اشتغالها ،كان
طبيع ًّيا أن يهت ّم ابن خلدون باللغة؛
باعتبارها أحد أه ِّم أنظمة التّواصل
االجتماعي؛ منذ نشأتها إلى مراحل
اكتمالها ونضوجها ،باحثاً عن دورها،
ُمع ِّر ًفا وظيفتَها .لكن أن يُ َ
ضارِ َع اب ُن
المختصي َن وعلما َء اللغة،
خلدون
ّ
فذلك أم ٌر يدعو إلى اإلعجاب .أ ّما أن
نجد في تالفيف الم ّدونة الخلدونية
َ
َ
مبادئ
علم ،وأن نج َد
تح ُق َق
شروط ٍ
نظرية وأنساقاً فكري ًة مكتمل ًة ،ت ّدل
على االختصاص وتشي بالتّبريز،
فذلك أم ٌر يدعو إلى ال َد َه ِش.
لقد ربط عضو ًيا بين وظيفةِ
ً
وإبالغا ،وخصوص ّيةِ
اللغة؛ تعبي ًرا
انبناء المجتمع البشري في أساسه.
حيوي في وجود
فعنص ُر اللغة عامل
ّ
الفرد بح ّد ذاته ،وفي سالمة وجوده
ضمن المجموعة؛ بل إ ّن االجتماع
االنساني بأكمله ،ما كان له أن
ّ
س عليه لوال
يتأسس بما هو
ِّ
ّ
متأس ٌ
اللغة.
بذلك ُوفقّ اب ُن خلدون توفيقاً
مدهِ ًشا ،في تحليله لهذه الوظيفة
الحضارية للغةُ ،مب ّيناً تالزُم ق ّوتِها
بقوة أهلِها ،وارتباط إشعاعها بإشعاع
األ ّمةِ التي تتدا َولُها" .فاللغ ُة يسقط
أ ْكثَ ُرها ويَبْ ُط ُل؛ بسقوط دولةِ أهلها،
ودخولِ غيرهم عليهم ..فإنما يفيد
لغ َة األمة وعلومها وأخبا َرها ُق ّوةُ
دولتها" .هكذا يُعيدنا اب ُن خلدون
م ّرة أخرى من حديث عن التواصل،
ِ
َواص ِلنَا
إلى
َواصلِ اليو َم .ت ُ
حديث الت ُ
واقع العرب في عصر
مع واقعنا،
ِ
يعيشونه َم ْذ ُهولين منفعلين ،ال
التواص ُل
يفعلون فيه إ ّال بمقدار .وما
ُ

نظريّته يف تاريخ األمم وأحوال االجتامع
تعزز التواصل واالنفتاح عىل االخر
بناء اإلنسان يتطلب التعايش مع اآلخر
رتكات
والتحالف معه يف املش َ
ري بهم أن
إ ّال الف ْع ُل في التّاريخَ .ف َح ٌّ
يتد ّبروا نظر ّي َة التّواصل في معناها
األول ،وأن يبحثوا سبل تفعيل لغتهم
وتقوية نفوذها .وعليهم بالتوازي
مع ذلك ،أن يقتنصوا أو يف ّكروا أو
التواصل في معناها
يجسموا أفعا َل
ُ
ّ
الثاني ،مع اآلخر ،مع اإلنسان.
الخلدوني؟
ماذا بقي من الفكر
ّ
لقد بقيت فكرة التّعايُش ،مبدأ
مركز ّياً ومحوراً د ّواراً ،وهي فكرة
تقوم على مجموعة من المبادئ
الفرع ّية والمفاهيم "المتعاشقة"
بتناغم ،يمكن إجمالها في :مفهوم
المدن ّية باعتبارها اجتماعاً وتعاوناً،
التعصب ،مفهوم
مفهوم نفي
ّ
الوسط ّية واالعتدال ،مفهوم حوار
الحضارات وتكاملها ،مفهوم الوعي
بالحركة واإليمان بالنسب ّية وفهم

التح ّوالت التّاريخ ّية ورفض الجمود.
بهذه الشبكة من المفاهيم ،ومن
خالل تد ّبرها وقراءتها ،لكأ ّننا بابن
خلدون يتكلّم باسمنا اليوم ،ويع ّبر عن
هواجسن،ا ويع ّري زيفَنا وأحالمنا
الخادعة ،يكشف عن مخاوفنا
وكوابيسنا ،فما أحوجنا ،اليوم ،إليه
أو إلى نظيره!
يذ ّكرنا بأ ّننا دخلنا عصراً جديداً
وألف ّية ثالثة ،يذ ّكرنا أو يح ّذرنا بقوله
"وإذا تب ّدلت األحوا ُل جمل َة ،فكأ ّنما
تب ّدل الخل ُق من أصله ،وتح ّول العالَ ُم
بأسره ،وكأ ّنه خل ٌق جديد ،ونشأة
مستأن َف ٌة ،وعالَم مح َدثٌ ".
هكذا يمكن أن نتعلّم من ال ّدرس
الخلدوني مجموعة من القيم
ّ
والمشت َركات اإلنسان ّية ،بها َفهِ م
"المناوي َل" المجتمع ّية ،وبها تج ّرأ

على صياغة "المنوال الجامع" لحياة
النّاس ،بها َفهِ م اآلل ّيات المتح ّكمة
البشري" .لم يكن
في "االجتماع
ّ
تعسفاً ،بقدر
ذلك إسقاطاً وال
ّ
ما كان استقراء موضوع ّياً ،تلته
االستنتاجات العا ّمة.
الخصوص ّيات
من
انطلق
مِ ْر َقاة إلى صياغة القواعد،
الفكري ،مزيجاً من
فكان ُمنجزه
ّ
أسست
المقاربة االجتماع ّية ا ّلتي ّ
لعلم االجتماع ،ومن المقاربة
األنثروبولوج ّية التي قامت على
تراشح العلوم اإلنسان ّية والعلوم
الد َه ِش،
ال ّدقيقة؛ بطريقة تبعث على َّ
كما أسلفنا آنفاً.
البشري به،
لذلك احتفى الفك ُر
ّ
ً
ّ
للسؤال.
أيقون ًة للتّعايش ومعلما
ّ
ها هنا يتحتّم على "االنتلجنسيا"
العرب ّية أن تستلهم ُمنجزه ،وأن تعيد
قراءته م ّرات ،وأن تسعى إلى تدريسه
للنّاشئة ،ضمن ما يُمكن أن نس ّميه
الخلدوني" .ولن
بـ" بيداغوجيا الفكر
ّ
ْ
نتم ّكن من ذلك إ ّال إذا عمِ لنا بمبدإ
التّعايش م ّرة أخرى ،بأن نستثمر
حشداً من العلوم والحقول المعرف ّية،
كاألنثروبولوجيا واللّسان ّيات وعلم
النّفس وتاريخ األفكار والعلوم
السياس ّية والتّاريخ والجغرافيا
ّ
وغيرها .وبأن نجعلها تتعايش في
"آل ِتنَا" المنهج ّية وفي مقاربتنا للفكر
الخلدوني ،باعتباره فكراً "عابراً
ّ
للتّاريخ" ،أي أ ّننا محتاجون ،في
ذلك ،إلى "آلة" أو "مِ ْع َول" أو "إزْمِ يل"،
م ْق ُدود من َشتيت االختصاصات
المعرف ّية المعاصرة.
بذلك يمكن أن يكون ابن خلدون
فارقة جامعة مانعة لـ
ْ
بص َمة ً
أحوجنا إلى ذلك نحن
"حداثتنا" .وما
َ
َ
نتعايش مع "اآلخر"
العرب! ،حتّى
و"نَتناف َذ" معه ،أو نتحالف معه في
المشت َركات ،نستفيد منه ونفيده؛
دون الوقوع في عقدة العالقة بين
الغالب والمغلوب .بذلك نسهِ ُم في
بناء اإلنسان أ ّيا كان.
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اﻷﻣﻢ
وزﻳﻨﺔاﻷﻣﻢ
اﻟﻘﻴﻢوزﻳﻨﺔ
ﺳﻴﺪةاﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢﺳﻴﺪة
ﺛﻘﺎﻓﺔاﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﺛﻘﺎﻓﺔ
واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
واﻷﺧﻼقواﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﻟﺪﻳﻦواﻷﺧﻼق
ﰲاﻟﺪﻳﻦ
ﰲ

اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ
اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ
اﻟﺘﺄﺧﻲ
اﻟﺘﺄﺧﻲ
اﻷول:
اﻷول:
اﳌﻠﻒ
اﳌﻠﻒ
ﻋﻠﻰﻋﻠﻰ
ﻳﻌﻨﻲﻳﻌﻨﻲ
ﻓﻜﺎنﻓﻜﺎن
واﳋﺎرـﻲ،ﺟ ـ ـ ــﻲ،
واﳋﺎرﺟ ـ ـ ـ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﲟﻌﻨﻴﻴﻪ
ﲟﻌﻨﻴﻴﻪ
ـﺪم،ـ ـ ــﺪم،
ﻣﻨﺬـ ـاﻟﻘ
ﻣﻨﺬ اﻟﻘ ـ
ـﺮﻳﺔ ـ ــﺮﻳﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎتﺸ ـ ـ ـاﻟﺒﺸ ـ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺒ
ﺟﻤﻴﻊ
ﺟﻤﻴﻊ
ـﺪﺗﻪﻤـﺪﺗﻪ
ﻣﻔﻬﻮمﻤاﻋﺘـ
ﻣﻔﻬﻮم اﻋﺘـ
ﻫﻮـﻲ ﻫﻮ
اﻟﺘﺂـﻲﺧ ـ ـ ـ
اﻟﺘﺂﺧ ـ ـ ـ
واﻟﺪم ﰲ
واﻟﺪم ﰲ
اﻟﻌﺮقاﻟﻌﺮق
ﺸ ـ ـ ـأوـﺎﺋﺮ أو
اﻟﻌـﺎﺋﺮ
ﺑﲔﺸ ـ ـ ـ
ﻣﺎ اﻟﻌ
اﻟﻮاﺣﺪة،ﰲﺛﻢﻣﺎﰲﺑﲔ
اﻟﻮاﺣﺪة ،ﺛﻢ
اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ـﺮقﻌ ـ ـ ـأوـﺮق أو
أو ـ اﻟ
اﻟﻌﻀﺪ،اﻟﻌ ـ ـ
اﻟﻌﻀﺪ ،أو
أﻫﻞ أﻫﻞ
اﻟﻠﺤﻤﺔ ﺑﲔ
اﻟﻠﺤﻤﺔ ﺑﲔ
ـﻲ،ﻠ ـ ـ ــﻲ،
اﻟﺪاﺧ
اﻟﺪاﺧﻠ ـ ـ ـ
ـﺘﻮىــﺘﻮى
اﳌﺴ ـ ـ ـاﳌﺴ ـ ـ
واﻟﺸﻘﻴﻖ(،
واﻟﺸﻘﻴﻖ(،
اﻷخ اﻷخ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ
ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ
ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ
ـﻤﻴﻴﺰـﻤﻴﻴﺰ
)ﻣﻊ اﻟﺘ
)ﻣﻊ اﻟﺘ
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ أو
اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ أو
ﻣﺎ ﺑﲔ
اﻟﻮاﺣﺪة،ﰲﺛﻢﻣﺎﰲﺑﲔ
اﻟﻮاﺣﺪة ،ﺛﻢ
اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
اﻟﻌﺸﻴﺮة أو
اﻟﻌﺸﻴﺮة أو
ﻋﺎﻟﻢﻋﺎﻟﻢ
اﳌﻌﺮﰲ ﺑﲔ
اﳌﻌﺮﰲ ﺑﲔ
ـﻤﻴﻴﺰـﻤﻴﻴﺰ
ـﺘﺤﻴﻞ اﻟﺘ
ـﺘﺤﻴﻞ اﻟﺘ
دوﻧﻪ ـ ﻳﺴ ـ ـ ـ
دوﻧﻪ ﻳﺴ ـ ـ
اﻟﺒﺸﺮي،ﻣﻦإذ ﻣﻦ
اﻟﺒﺸﺮي ،إذ
اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﻴﻮم،اﻟﻴﻮم،
ﻴﻪ ـ ّـﻤﻴﻪ
أنـ ّﻧـﻤﺴ ـ ـ
ﳝﻜﻦﺴ ـ ـ
ﳝﻜﻦ أن ﻧ
ـﺎس ﻣﺎ
ـﺎس ـ ـﻣﺎ
اﻟﺘﺂﺧﻲ أﺳ ـ
اﻟﺘﺂﺧﻲ أﺳ ـ ـ ـ
ﺷ ـ ـ ــﻜّ ﻞ
وﻗﺪـﻜّ ﻞ
وﻗﺪ ﺷ ـ ـ ـ
اﻹﻧﺴﺎن.
اﻹﻧﺴﺎن.
وﻋﺎﻟﻢوﻋﺎﻟﻢ
واﳉﻤﺎد
واﳉﻤﺎد
اﳊﻴﻮان
اﳊﻴﻮان
اﻵﺧﺮاﻵﺧﺮ
ﻗﺒﻮلﻗﺒﻮل
ﳌﻔﻬﻮمﳌﻔﻬﻮم
وأﺳ ـ ـ ــﺲ
ـﺲ
وأﺳ
ـﻤﻌﺎتـﻤﻌﺎت
اﳌﺠﺘاﳌﺠﺘ
اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺑﲔ
اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺑﲔ
اﻟﻠﺤﻤﺔ
اﻟﻠﺤﻤﺔ
اﻟﺘﺂﺧﻲ دور
اﻟﺘﺂﺧﻲ دور
ﻟﻌﺐﻟﻌﺐ
ﻓﻘﺪ ﻓﻘﺪ
اﳋﺎرﺟﻲ
اﳋﺎرﺟﻲ
ـﺘﻮىــﺘﻮى
ﻋﻠﻰـ ـ ـاﳌﺴ ـ ـ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴ
أﻣﺎ أﻣﺎ
واﻷﱈ،ـ ـ ـ ّ
واﻷﱈّ ،
اﳌﺮادف
اﳌﺮادف
اﻟﺘﺂﺧﻲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ
ﻋﻤﻠﻴ ًﺎـﻦﻣ ـ ـ ــﻦ
ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ ﻣ ـ ـ ـ
ﻳﺠﻌﻞﻳﺠﻌﻞ
ـﺬي ـ ــﺬي
اﻷﻣﺮ اﻟ ـ
اﻷﻣﺮ اﻟ ـ ـ ـ
أﻧﻮاﻋﻬﺎ.
أﻧﻮاﻋﻬﺎ.
ـﻠﻢـﻰﻋﻠ ـ ـ ــﻰ
وأﺣﻼفـ ـ ـاﻟـﻠﻢﺴ ـ ـ ـﻋﻠ ـ ـ ـ
وأﺣﻼف اﻟﺴ
اﳊﺮب
اﳊﺮب
أﺣﻼف
أﺣﻼف
سـ ـ ّﺮﰲس ﰲ
ﻓﺘﻜ ـ
ـﻒ ،ـ ـ ـ ّﺮ
ـﻒ،ﻠ ـ ـ ـﻓﺘﻜ
اﳌﺨﺘ
اﳌﺨﺘﻠ ـ ـ ـ
اﻟﺒﺸﺮي،
اﻟﺒﺸﺮي،
اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﻮﻋﻲ
زﻫﺮةزﻫﺮة
اﻟﺘﺂﺧﻲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ
اﻋﺘﺒﺎراﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ
ﻳﻌﻨﻲ أن
ﻳﻌﻨﻲ أن
ـﺮي .ﻣﺎ
ـﺮي.ـ ﻣﺎ
ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢﺸ ـ ـ ـاﻟﺒﺸ ـ ـ
ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺒ
اﻷولاﻷول
ﺸ ـ ـ ــﻜﻞ
ﺑﻞـ ـ ـاﻟـﻜﻞ
ـﺎﻣﺢ؛اﻟﺸ
ـﺎﻣﺢ؛ ﺑﻞ
ﻟﻠﺘﺴ ـ ـ ـ
اﳌﻮﺿﻮﻋﻲﺴ ـ ـ ـ
اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺘ
اﳊﻴﺎة
اﳊﻴﺎة
اﻟﺘﺂﺧﻲ ﰲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ ﰲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻣﻊّﺎء ﻣﻊ
واﻟﺒﻨ
اﻻﻳﺠﺎﺑﻲﻨّﺎء
اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ واﻟﺒ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻓﻤﻦﻓﻤﻦ
اﻟﺒﺪﺋﻲ.
اﻟﺒﺪﺋﻲ.
ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ
اﻟﺒﺸﺮ؛
اﻟﺒﺸﺮ؛
ﻟﺪى ﺑﻨﻲ
ﻟﺪى ﺑﻨﻲ
اﻷﺧﻼق
اﻷﺧﻼق
ﻣﺴﻴﺮة
ﻣﺴﻴﺮة
وﻣﻨﻄﻠﻖ
وﻣﻨﻄﻠﻖ
"ﺣﻠﻒ
"ﺣﻠﻒ
ﺟﺎء ﺟﺎء
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﺧﻠﻔ ّﻴﺘﻬﺎ
ﺧﻠﻔ ّﻴﺘﻬﺎ
وﻋﻠﻰوﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺮب،
اﻟﻌﺮب،
ﻋﺮﻓﻬﺎﻋﺮﻓﻬﺎ
اﻷﺧﻼق" ،ﻛﻤﺎ
اﻷﺧﻼق" ،ﻛﻤﺎ
"ﻣﻜﺎرم
"ﻣﻜﺎرم
ﺛﻘﺎﻓﺔﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻧﺸﺄتﻧﺸﺄت
واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻜﺮﱘ
اﻟﻜﺮﱘ
اﻟﺮﺳﻮل
اﻟﺮﺳﻮل
ﻋﻨﺪﻣﺎ زﻛﺎه
ﻋﻨﺪﻣﺎ زﻛﺎه
ـﻼﻣﻲ؛
ـﻼﻣﻲ؛
وﻻﺣﻘ ًﺎﺳ ـ ـ ـاﻹﺳ ـ ـ ـ
وﻻﺣﻘ ًﺎ اﻹ
ﺑﺪاﻳﺔ،ﺑﺪاﻳﺔ،
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻮﺟﺪان
اﻟﻮﺟﺪان
اﻟﺘﺂﺧﻲ ﰲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ ﰲ
ـﻤﺎﻋﻴﺎـﻤﺎﻋﻴﺎ
ـﺲﺘ اﺟﺘ
اﻟﺬيﺳ ـ ـ ـﻣﺄـﺲﺳ ـ ـ ـاﺟ
اﻟﺬي ﻣﺄ
اﻟﻔﻀﻮل"
اﻟﻔﻀﻮل"
وﺳﻠﻢ.
وﺳﻠﻢ.
ﻋﻠﻴﻪﻋﻠﻴﻪ
ﺻﻠﻰ اﷲ
ﺻﻠﻰ اﷲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو
اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﺆﺷﺮات
ﻣﺆﺷﺮات
ﳒﺪه ﰲ
ﳒﺪه ﰲ
ﻟﻢ ﻧﻌﺪ
ﺑﺤﻴﺚﻧﻌﺪ
ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ
اﳌﺠﻬﻮل،
اﳌﺠﻬﻮل،
اﻷﺧﻼﻗﻲ
اﻷﺧﻼﻗﻲ
اﳉﻨﺪي
اﳉﻨﺪي
راﻓﻖ ﻫﺬا
راﻓﻖ ﻫﺬا
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ ﻗﺪ
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ ﻗﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺒﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺒﺎ
ﺑﻴﺪ أن
ﺑﻴﺪ أن
دوره دوره
ﺑﺈﻇﻬﺎر
ﺑﺈﻇﻬﺎر
اﳉﻮﻫﺮيﻪ؛ﺣﻘّ ﻪ؛
اﳌﻔﻬﻮم
اﳌﻔﻬﻮم
ﻫﺬا ﻫﺬا
وإﻳﻔﺎء
وإﻳﻔﺎء
اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ،
اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ،
اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ
اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ
ﺟﺪا ﺟﺪا
اﳌﻬﻢاﳌﻬﻢ
ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ
ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ـﻤﺎﻋﻴﺔ أو
ـﻤﺎﻋﻴﺔ أو
اﻻﺟﺘاﻻﺟﺘ
اﳉﻮﻫﺮي ﺣﻘّ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﺴﻴﺎـﺔﺳ ـأوـ ــﺔﰲأو ﰲ
واﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ـ ـ
اﻷﺧﻼق
اﻷﺧﻼق
ـﻮاء ﰲ
ـﻮاءـ ـ ـﰲ
ﻛﺎﻓﺔ؛ ﺳ
ﻛﺎﻓﺔ؛ ﺳ ـ ـ ـ
ـﺎﻧﻲـ ــﺎﻧﻲ
اﻻﻧﺴ ـ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞﺴ ـ ـ ـ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧ
ﻣﺠﺎﻻت
ﻣﺠﺎﻻت
ﻛﻤﺎ ﰲ
اﻷدﻳﺎن ،ﰲ
اﻷدﻳﺎن ،ﻛﻤﺎ
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ
اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ
اﳌﻠﻒاﳌﻠﻒ
ﻫﺬا ﻫﺬا
ﻳﺒﺤﺚ
ﻳﺒﺤﺚ
وﻳﻔﺘﺮض أن
وﻳﻔﺘﺮض أن
ـﻤﺎعﺘ.ـﻤﺎع .
واﻻﺟ
واﻻﺟﺘ

ﻛﻤﻔﻬﻮم
ﻛﻤﻔﻬﻮم
اﻟﺘﺂﺧﻲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ
أﺻﻴﻞ:
أﺻﻴﻞ:
إﻧﺴﺎﻲﻧ
إﻧﺴﺎﻲﻧ

اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﺨﻄﺎب
ﰲﰲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ

اﻟﻼﻫﻮﻲﺗ:
اﻟﻼﻫﻮﻲﺗ:
اﻟﺪﻳﻨﻲ -
اﻟﺪﻳﻨﻲ -

اﻟﻬﻨﺪوﺳﻴﺔ.
اﻟﻬﻨﺪوﺳﻴﺔ.
اﻟﺘﺂﺧﻲ ﰲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ ﰲ
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ - -
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ودﻻﻟﺘ ـ ـ ــﻪ
ودﻻﻟﺘ ـ ـ ــﻪ
اﻟﺘﺂﺧﻲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ
ـﻮمﻬ ـ ـ ــﻮم
ﻣﻔﻣﻔﻬ ـ ـ ـاﻟﻄﺎوﻳﺔ.
اﻟﻄﺎوﻳﺔ.
اﻟﺘﺂﺧﻲ ﰲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ ﰲ
 -واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ.
واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ.
اﻟﺒﻮذﻳﺔ.
اﻟﺒﻮذﻳﺔ.
اﻟﺘﺂﺧﻲ ﰲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ ﰲ
أﺻﻞأﺻﻞ - -
ﻟﻠﺘﺂﺧﻲ )ﰲ
ﻟﻠﺘﺂﺧﻲ )ﰲ
اﻟﺘﺎرﻳـﻲﺨ ـ ـ ــﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺨ ـ ـ ـ
اﻟﺘﻌﲔاﻟﺘﻌﲔاﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ.
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ.
اﻟﺘﺂﺧﻲ ﰲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ ﰲ
 -اﻟﺘﺂﺧﻲ(
اﻟﺘﺂﺧﻲ(
اﻟﺒﺸﺮي ﻛﺎن
اﻟﺒﺸﺮي ﻛﺎن
اﻟﻌﻤﺮان
اﻟﻌﻤﺮان
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ.
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ.
اﻟﺘﺂﺧﻲ ﰲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ ﰲ
وﻣﻘﺎﺻﺪ - -
وﻣﻘﺎﺻﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ
أﺧﻼﻗ ّﻴﺎت
أﺧﻼﻗ ّﻴﺎت
 -واﻟﺘﺂﺧﻲ.
واﻟﺘﺂﺧﻲ.
اﻹﺳﻼم
اﻹﺳﻼم
 -اﻷﺧﻼق.
اﻷﺧﻼق.
أﺧﻲ ﰲ
أﺧﻲ ﰲ
ـﻦ،ﻳ ـ ـ ــﻦ،
ﰲﻳ ـ ـ ـاﻟﺪ
ﰲـﻲاﻟﺪ
ـﻮة:ـ أـﻲﺧ ـ ـ ـ
ﺧ ـ ـ ـأﺧ ـ ـ
روحﺧ ـ ـ ـاﻷـﻮة:
 روح -اﻷﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ.
ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ.
ﻛﻤﺮادف
ﻛﻤﺮادف
اﻟﺘﺂﺧﻲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ
 -اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
أﺧﻲ ﰲ
أﺧﻲ ﰲ
اﻷدﻳﺎن،
اﻷدﻳﺎن،
ﻛﻤﻔﻬﻮم
ﻛﻤﻔﻬﻮم
اﻟﺘﺂﺧﻲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ

أﺻﻴﻞ:
أﺻﻴﻞ:
ﻗﺎﻧﻮﻲﻧ
ﻗﺎﻧﻮﻲﻧ

واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
اﻟﻨﻤﻄﻴﺎت
اﻟﻨﻤﻄﻴﺎت
اﻟﺜﺎﻲﻧ:
اﻟﺜﺎﻲﻧ:
اﳌﻠﻒ
اﳌﻠﻒ
أدﻧﻰأدﻧﻰ
ﻣﻦ دون
اﻟﺘﻜﺮار؛ دون
اﻟﺘﻜﺮار؛ ﻣﻦ
وﻗﻮةوﻗﻮة
اﻟﻌﺎدةاﻟﻌﺎدة
ﺑﺤﻜﻢﺑﺤﻜﻢ
اﻟﺒﺒﻐﺎﺋﻲ
اﻟﺒﺒﻐﺎﺋﻲ
اﻟﺘﻠﻘﻲ
اﻟﺘﻠﻘﻲ
وﻣﻦوﻣﻦ
اﻷﻓﻜﺎر،
اﻷﻓﻜﺎر،
ﻟﻠﻔﻜﺮة أو
ﻟﻠﻔﻜﺮة أو
اﳌﻄﻠﻖ
اﳌﻄﻠﻖ
اﻻﻧﺤﻴﺎز
اﻻﻧﺤﻴﺎز
ﻣﻦ ﻣﻦ
"ﳕﻄﻴﺎت
"ﳕﻄﻴﺎت
ـﻤﻴﻬﺎـﻤﻴﻬﺎ
أنـ اﺳ ـ ـ ـ
أﺣﺐاﺳ ـ ـ
أﺣﺐ أن
ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ،ﻣﺎ
ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ،ﻣﺎ
ﺸ ـ ـ ــﻜﻞ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﲔﺸ ـ ـ ـﺗﺘـﻜﻞ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﲔ ﺗﺘ
اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ
اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ
ﻫﺬﻳﻦﻫﺬﻳﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ..ﻣﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ..ﻣﻦ
ـﺎءﻟﺔ أو
ـﺎءﻟﺔ أو
ﻣﺴ ـ ـ ـﻣﺴ ـ ـ ـ
وﻫﻲوﻫﻲ
اﳌﺘﻨﺒﻲ.
اﳌﺘﻨﺒﻲ.
ﻳﻘﻮلﻳﻘﻮل
دﻫﺮه ،ﻛﻤﺎ
دﻫﺮه ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻌﻮدا" ﻣﻦ
ﺗﻌﻮدا" ﻣﻦ
ﻣﺄﻟﻮﻓﺎﺗﻪ"،ﻣﺎأو "ﻣﺎ
ﻣﺄﻟﻮﻓﺎﺗﻪ ،أو
أﺳﻴﺮأﺳﻴﺮ
اﻹﻧﺴﺎن
اﻹﻧﺴﺎن
ﲡﻌﻞﲡﻌﻞ
ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ،
ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ،
ﺣﺎﻛﻤﺔ
ﺣﺎﻛﻤﺔ
ذﻫﻨﻴﺔ"،
ذﻫﻨﻴﺔ"،
ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ
ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ
ﻷن ﻣﺎ
اﳋﻼﻗﺔ؛ﻣﺎ
اﳋﻼﻗﺔ؛ ﻷن
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
ﻗﺪرﺗﻪﻗﺪرﺗﻪ
وﺷﻞوﺷﻞ
اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ،
اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ،
ﺳﻤﺘﻪﺳﻤﺘﻪ
وﻧﰲوﻧﰲ
اﻟﻌﻘﻞ،
اﻟﻌﻘﻞ،
ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﺣﻠﻘﺎت
ﺣﻠﻘﺎت
أﺧﻄﺮأﺧﻄﺮ
ﻣﻦ ﻣﻦ
وﻳﺼﻴﺐ
وﻳﺼﻴﺐ
رﻳﺐ،رﻳﺐ،
ﻣﻦ دون
ﺑﺎﻟﻌـﺎءﻤ ـ ـ ـﻣﻦـﺎءدون
ﺑﺎﻟﻌﻤ ـ ـ ـ
ﻳﺼﻴﺒﻨﺎ
ﻳﺼﻴﺒﻨﺎ
اﻟﻨﻔﺲ،
اﻟﻨﻔﺲ،
ﻫﻮىﻫﻮى
ﺣﺘﻰﺣﺘﻰ
واﳌﻮﺟﻮدات؛
واﳌﻮﺟﻮدات؛
ـﻴﺎءـ ـ ــﻴﺎء
ﻟﻸﻓﻜﺎراﻷأوﺷ ـ ـ ـاﻷﺷ
ﻟﻸﻓﻜﺎر أو
ـﺮىـ ـ ــﺮى
أﺳ ـ ـ ـ أﺳ
ﻣﻨﻬﺎ.ﻣﻨﻬﺎ.
ﺧﻼص
ﺧﻼص
ﲟﻘﺎﺗﻞ ﻻ
ﲟﻘﺎﺗﻞ ﻻ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﺛﻘﺎﻓﺔﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻮازﻧﺔ
اﻟﻮازﻧﺔ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،أو
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،أو
ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
ـﻴﻄﺔ ﰲ
ـﻴﻄﺔ ﰲ
ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎتﺴ ـ ـ ـاﻟﺒﺴ ـ ـ ـ
ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ـﻮاءـ ـ ــﻮاء
ـﻴﺎن ،ﺳ
ـﻴﺎن،ـ ﺳ ـ ـ ـ
واﻷﻣﺮ ﺳ ـ ـ
واﻷﻣﺮ ﺳ ـ ـ ـ
اﻟﺘﻲاﻟﺘﻲ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ،
اﻟﻀﺮورﻳﺔ،
ﺣﺎﺟﺎﺗﻨﺎ
ﺣﺎﺟﺎﺗﻨﺎ
ﺣﺴﺐﺣﺴﺐ
ﳕﺎرﺳﻬﺎ
ﳕﺎرﺳﻬﺎ
ﻔﺘﺮض أن
ﻔﺘﺮض أن
اﻟﺘﻲ ُﻳ
اﻟﺘﻲ ُﻳ
اﻻﺳﺘﻬﻼك،
اﻻﺳﺘﻬﻼك،
ﻧﺰﻋﺔﻧﺰﻋﺔ
ﻓﻤﺜ ًﻼ،
ﻓﻤﺜ ًﻼ،
اﻟﻮاﺳﻊ.
اﻟﻮاﺳﻊ.
ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ
ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ
اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ
اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺑﻜﻞ ﺑﻜﻞ
ـﺎن؛ـ ـ ــﺎن؛
ﻟﻺﻧﺴ
ﻟﻺﻧﺴ ـ ـ ـ
ـﺮوﻋﺔـﺮوﻋﺔ
ﺸ ـ ـ ـﻣﺸ ـ ـ ـ
ﻧﺰﻋﺔ
ﻧﺰﻋﺔ ﻣ
وﻫﻲوﻫﻲ
وراﺣﺔ،
وراﺣﺔ،
رﻓﺎﻫﻴﺔ
رﻓﺎﻫﻴﺔ
ﺣﻴﺎﺗﻨﺎــﺮأﻛﺜ ـ ـ ــﺮ
ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ أﻛﺜ ـ ـ
ﺟﻌ ـ ـ ــﻞ
ـﺎء،ﻘ ـ ـ ـأوـﺎء،ﺟﻌ ـأوـ ــﻞ
ﻟﻠﺒـﺎﻘ ـ ـ ـﻟﻠﺒ
ﺗﻜﻔﻴﻨ ـ ـ ـ
ﺗﻜﻔﻴﻨ ـ ـ ــﺎ
ﻣﻌﻈﻢ
ﻣﻌﻈﻢ
وﻃﻤﻊ ﰲ
وﻃﻤﻊ ﰲ
ﺣﻴﻨ ًﺎ،ﺣﻴﻨ ًﺎ،
ﺑﺠﺸﻊ
ﺑﺠﺸﻊ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ًﺎ؛
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ًﺎ؛
ﳕﺎرﺳﻬﺎ
ﳕﺎرﺳﻬﺎ
أﻧﻔﺴﻨﺎ
أﻧﻔﺴﻨﺎ
ﳒﺪﳒﺪ
إﻻ أﻧﻨﺎ
واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ؛أﻧﻨﺎ
واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ؛ إﻻ
واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ
اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ
ﻣﺘﺎﻋﺐ،
ﻣﺘﺎﻋﺐ،
ﲡﺮه ﻣﻦ
ﲡﺮه ﻣﻦ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻤﺔ ،وﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻤﺔ ،وﻣﺎ
اﻷوﻟﻰ
اﻷوﻟﻰ
اﳊﺎﻟﺔ
اﳊﺎﻟﺔ
ﺼ ـ ـ ـﰲـﺎب ﰲ
ذﻟﻚ،ﺼ ـ ـ ـﻓﻨـﺎب
ذﻟﻚ ،ﻓﻨ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻮﻓﺮت ﻟﻨﺎ
ﺗﻮﻓﺮت ﻟﻨﺎ
ـﺎن؛ﻣﺎإذا ﻣﺎ
ـﺎن؛ـ ـ ـإذا
اﻷﺣﻴ
اﻷﺣﻴ ـ ـ ـ
ﻣﺎ ًﺎ .ﻣﺎ
ﻣﺮﺣ
ﻣﺮﺣ ًﺎ.
اﻷرض
اﻷرض
وﳕﺸﻲ ﰲ
وﳕﺸﻲ ﰲ
ﺑﺎﻟﺒﻄﺮ
ﺑﺎﻟﺒﻄﺮ
ﻧﺼﺎب
ﻧﺼﺎب
اﳉـﻊ(ﺸ ـ ـ ــﻊ(
)أيﺸ ـ ـ ـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳉ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )أي
وﰲ وﰲ
اﻟﺴﻤﻨﺔ.
اﻟﺴﻤﻨﺔ.
أﻣﺮاض
أﻣﺮاض
أﻗﻠﻬﺎأﻗﻠﻬﺎ
ﻟﻴﺴ ـ ـ ـﻟﻴـﺖﺴ ـ ـ ــﺖ
اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ.
اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ.
ﻳﻘﻮدان إﻟﻰ
ﻳﻘﻮدان إﻟﻰ
واﳉﺸﻊ(
واﳉﺸﻊ(
اﻟﻄﻤﻊ
اﻟﻄﻤﻊ
وﻛﻼﻫﻤﺎ )أي
وﻛﻼﻫﻤﺎ )أي
واﻟﺒﺼﻴﺮة.
واﻟﺒﺼﻴﺮة.
اﻟﺒﺼﺮ
اﻟﺒﺼﺮ
ﻳﻌﻤﻲﻳﻌﻤﻲ

اﻟﺘﺂﺧﻲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ

واﳌﻮاﻃﻨﺔ:
واﳌﻮاﻃﻨﺔ:

اﻟﺮاﻫﻦ.
اﻟﺮاﻫﻦ.
اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﻮﻋﻲ
واﳌﻮاﻃﻨﺔ ﰲ
واﳌﻮاﻃﻨﺔ ﰲ
 -اﻟﺘﺂﺧﻲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ
ﻗﺎرﺿﺔ
ﻗﺎرﺿﺔ
ـﺎتّﻴ ـ ـ ــﺎت
اﻟﻌﺼﺒ
اﻟﻌﺼﺒ ّﻴ ـ ـ ـ
 -اﻟﻌﺘﻴﺪة.
اﻟﻌﺘﻴﺪة.
ﻋﺎﳌﻴ ـ ـ ــﺔ
ـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﻴ ـ ـ ــﺔ
ـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻋﺎﳌ
 ﻧﺤ ـ-ـ ـﻧـﻮ اﺤ ـ ـ ـﺳ ـ ــﻮـ اﺳ ـ ـ ـﻟﻠﺘﺂﺧﻲ.
ﻟﻠﺘﺂﺧﻲ.

اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
اﻷﺧ ّﻮة
اﻷﺧ ّﻮة
وﺣﻘﻮق
وﺣﻘﻮق
اﳌﺘﺤﺪة
اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﱈاﻷﱈ
ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ
 -اﻷﱈ.
اﻷﱈ.
دﺳﺎﺗﻴﺮ
دﺳﺎﺗﻴﺮ
اﻟﺪﻳﻨﻲ ﰲ
اﻟﺪﻳﻨﻲ ﰲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ
اﻟﺘﺂﺧﻲ
 دور -دورواﻷدﻳﺎن.
واﻷدﻳﺎن.
اﳌﻌﺘﻘﺪات
اﳌﻌﺘﻘﺪات
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ
آﻓﺎقآﻓﺎق
- -

اﻟﺘﻲاﻟﺘﻲ
ـﻴﻄﺔ،ـﻴﻄﺔ،
ﻣﻨﻬﺎﺴ ـ ـ ـاﻟﺒﺴ ـ ـ ـ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒ
ـﻮاءـ ـ ــﻮاء
اﻟﺪوﻏﻤﺎﺋﻴﺔ؛ ﺳ
اﻟﺪوﻏﻤﺎﺋﻴﺔ؛ ﺳ ـ ـ ـ
واﳌﻄﻠﻘﺎت
واﳌﻄﻠﻘﺎت
اﻷﻓﻜﺎر
اﻷﻓﻜﺎر
ـﺘﻬﻼك
ـﺘﻬﻼك
ﺑﺨﺼﻮصـ اﺳ ـ ـ ـ
ﺑﺨﺼﻮص اﺳ ـ ـ
اﳊﺎلاﳊﺎل
ـﻚﻟ ـ ـ ــﻚ
ﻛﺬﻟ ـ ـ ـﻛﺬ
إﻟﻰًﻻ إﻟﻰ
وﺻﻮ
وﺻﻮ ًﻻ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
واﳌﺠﺎﻟﺲ
واﳌﺠﺎﻟﺲ
واﻟﻮﻋﺎظ
واﻟﻮﻋﺎظ
واﳌﺠﺘـﻤﻊ
واﳌﺠﺘـﻤﻊ
واﻷـﺮةﺳ ـ ـ ــﺮة
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦﺳ ـ ـ ـ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷ
ﻣﻦ ًا ﻣﻦ
ﻧﺘﻠﻘﺎﻫﺎﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ؛ ًاﺑﺪء
ﻧﺘﻠﻘﺎﻫﺎﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ؛ ﺑﺪء
ﻣﻨﻬﺎﻣﻨﻬﺎ
ﺸ ـ ـ ــﻜﻞ
اﻟﺘﻲﺸ ـ ـ ـﺗﺘـﻜﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘ
اﻟﻌﻈﻴــﺔ،ﻤ ـ ـ ــﺔ،
اﻟﻌﻈﻴـﻤ ـ ـ ـ
ـﻜﺎر ـ ـ ــﻜﺎر
ﺑﺎﻟﻨـﺒﺔﺴ ـ ـ ـﻟﻸـﺒﺔﻓ ـ ـ ـﻟﻸﻓ
ﺑﺎﻟﻨﺴ ـ ـ ـ
اﳊﺪﻳﺜﺔ ،أو
اﳊﺪﻳﺜﺔ ،أو
ﺼ ـ ـ ــﺎل
اﻻﺗـﺎل
ـﺎﺋﻂﺼ ـ ـ ـ
ـﺎﺋﻂ اﻻﺗ
ـﺎتﻴ ـ ـ ـووـﺎتﺳ ـ ـ ـووﺳ ـ ـ ـ
اﻟﻔﻀﺎﺋ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴ ـ ـ ـ
ﻧﺘﻠﻘﺎﻫﺎ
ﻧﺘﻠﻘﺎﻫﺎ
اﻟﺘﻲاﻟﺘﻲ
واﻟﻔﻨﻴﺔ،
واﻟﻔﻨﻴﺔ،
واﻷدﺑﻴﺔ
واﻷدﺑﻴﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
اﳌﺬاﻫﺐ
اﳌﺬاﻫﺐ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،أو
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،أو
اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ
اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ
واﻟﺘﻴﺎرات
واﻟﺘﻴﺎرات
اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
ﻫﺬه ﻫﺬه
ـﺘﻘﺒﺎل
ـﺘﻘﺒﺎل
ﺳ ـ ـ ـﻓﺎﺳ ـ ـ ـ
اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ.
اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ .ﻓﺎ
ﻣﺪرﻛﺎﺗﻨﺎ
ﻣﺪرﻛﺎﺗﻨﺎ
ﻣﻨﻬﺎﻣﻨﻬﺎ
ﺸ ـ ـ ــﻜﻞ
وﺗﺘـﻜﻞ
واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ،ﺸ ـ ـ ـ
واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ،وﺗﺘ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﳌﺆﻟﻔﺎت
واﳌﺆﻟﻔﺎت
اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻜﺘﺐ
ﺧﻼلﺧﻼل
ﻣﻦ ﻣﻦ
إﳕﺎ إﳕﺎ
ﻋﻤﻴﻘﺔ،
ﻋﻤﻴﻘﺔ،
ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ
ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ
ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻧﻘﺪﻳﺔ
ـﺎءﻻتـﺎءﻻت
ﻣﺮاﺟﻌﺎتﻣﺴأوـ ـ ـﻣﺴ ـ ـ ـ
ﻣﺮاﺟﻌﺎت أو
ﻣﻦ دون
ﺑﻬﺎ؛دون
ﺑﻬﺎ؛ ﻣﻦ
واﻹﳝﺎن
واﻹﳝﺎن
ﺑﻬﺪﻳﻬﺎ
ﺑﻬﺪﻳﻬﺎ
واﻟﻌﻤﻞ
واﻟﻌﻤﻞ
اﻷﻓﻜﺎر،
اﻷﻓﻜﺎر،
ﻣﺎداﻣﺖ
ﻣﺎداﻣﺖ
اﻫﺘــﺎم؛ﻤ ـ ـ ــﺎم؛
أدﻧﻰﻤ ـ ـ ـ
أدﻧﻰ اﻫﺘـ
ﻧﻮﻟﻴﻬﺎ
ﻧﻮﻟﻴﻬﺎ
ـﺮى ،وﻻ
ـﺮى،ـ ـوﻻ
اﻷﻓﻜﺎرﺧ ـ ـ ـاﻵﺧ ـ
اﻷﻓﻜﺎر اﻵ
ـﺮىـ ـ ــﺮى
ﻧﻌﻮد ﻧ
ﻧﻌﻮد ﻧ ـ ـ ـ
اﻟﻌﻤﺎءاﳌﻄﻠﻖ ،ﻓﻼ
اﻟﻌﻤﺎءاﳌﻄﻠﻖ ،ﻓﻼ
ﺗﻘﻮدـﻰإﻟ ـ ـ ــﻰ
ﺗﻘﻮد إﻟ ـ ـ ـ
ﻫ ـ ـ ــﻲﻫ ـ ـ ــﻲ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،
واﻟﺘﺼﻮرات
واﻟﺘﺼﻮرات
اﻷﻓﻜﺎر
اﻷﻓﻜﺎر
ـﻄﺐــﻄﺐ
وﻫﺬاﺸ ـﻻـ ـ ﻳﺸ ـ ـ
وﻫﺬا ﻻ ﻳ
واﻟﻮﺟﻮد.
واﻟﻮﺟﻮد.
ﻟﻠﺤﻴﺎة
ﻟﻠﺤﻴﺎة
وﺗﺼﻮرﺗﻨﺎ
وﺗﺼﻮرﺗﻨﺎ
ـﻤﻨﺎﻴـﻤﻨﺎ
ﻣﻔﺎﻫ
ﻣﻔﺎﻫﻴ
ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ
ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ
واﺣﺪ،واﺣﺪ،
أﺳﺮى ﻟﻮن
أﺳﺮى ﻟﻮن
ﻧﺼﺒﺢ
ﻧﺼﺒﺢ
ﻷﻧﻨﺎﻷﻧﻨﺎ
ـﺎﻧﻴﺘﻨﺎ؛
ـﺎﻧﻴﺘﻨﺎ؛
ﻳﻘﺘﻞـ ـ ـإﻧﺴ ـ ـ ـ
ﻳﻘﺘﻞ إﻧﺴ
ﺑﺪء،ﺑﺪء،
ﺑﺎدئ ذي
ﺑﺎدئ ذي
وإﳕﺎوإﳕﺎ
ﻓﻘﻂ،ﻓﻘﻂ،
اﻟﻮﺟﻮد
اﻟﻮﺟﻮد
أﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ
أﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ
وﻳﻠﻐﻲوﻳﻠﻐﻲ
اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ
اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ
ﺗﻠﻤﺲ
ﺗﻠﻤﺲ
وﻃﺮﻳﻘﺔ
وﻃﺮﻳﻘﺔ
وﻋﻴﻨﺎ،
وﻋﻴﻨﺎ،
ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﰲـﻢ ﰲ
اﳊﺎـﻢﺳ ـ ـ ـ
اﳊﺎﺳ ـ ـ ـ
دورﻫﺎدورﻫﺎ
ﺗﻠﻌﺐﺗﻠﻌﺐ
اﻟﺘﻲاﻟﺘﻲ
اﻷﻓﻜﺎر،
اﻷﻓﻜﺎر،
واﺣﺪ ﻣﻦ
واﺣﺪ ﻣﻦ
ﻃﻴﻒﻃﻴﻒ
أو أو
اﳌﻌﺎرف
اﳌﻌﺎرف
واﺣﺪة ﻣﻦ
واﺣﺪة ﻣﻦ
ﺑﻨﻜﻬﺔﺑﻨﻜﻬﺔ
ﻧﻜﺘﰲﻧﻜﺘﰲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻷﻧﻨﺎﻷﻧﻨﺎ
إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻨﺎ؛
إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻨﺎ؛
اﻛﺘﺸﺎف
اﻛﺘﺸﺎف
ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ
أدق؛ أدق؛
ﲟﻌﻨﻰ
ﲟﻌﻨﻰ
ﺣﻮﻟﻨﺎ ،أو
ﺣﻮﻟﻨﺎ ،أو

ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ وﻋﻴﻨﺎ واﻛﺘﺸﺎف ذواﺗﻨﺎ ،ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺮﻣﻨﺎ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻧﻜﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺎت ﻣﻦ
اﻷﻟﻮان واﻵﻳﺎت اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺑﺜﻬﺎ اﷲ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد وﰲ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﺣﻜﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻗﻊ واﻻﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺬات؛ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻮﻳﻬﻬﺎ ﺑﺄﻋﻄﺎب
ﻗﺎﺗﻠ ـ ـ ــﺔ .ذﻟﻚ ﻷن اﻻﻧﺤﻴ ـ ـ ــﺎز اﻟﺪوﻏﻤﺎﺋﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر؛ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻈﻴـﻤﺔ ،ﻳﺸ ـ ـ ــﻜﻞ ﻣﻔﺮﺧﺔ ﻟﻠﻜﺮاﻫﻴﺔ
واﻷﺣﻘ ـ ـ ــﺎد ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻫ ـ ـ ــﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺘﻄﺮف واﻟﻌﻨﻒ واﻹرﻫ ـ ـ ــﺎب ،ﻃﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﻨﻀﺐ أﺑﺪاً.
وﻟﻌ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ــﺬات أول ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺤﻴ ـ ـ ــﺎز اﻟﺪوﻏﻤﺎﺋﻲ ﻟﻸﻓ ـ ـ ــﻜﺎر .وﻳﻔﺘﺮض أن ﻧﻨﺎﻗ ـ ـ ــﺶ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ
اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ودورﻫﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮﻋﻲ. ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻮﺟﻮد وﺷﺮط اﻻﺳﺘﺨﻼف أو اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﰲ ﻋﻤﺎرة اﻷرض ﺑﺎﳋﻴﺮ واﳉﻤﺎلواﳌﺴﺮة.
 ﺟﺪل اﳌﻌﺘﻘﺪات وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﰲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺮاﻫﻦ. اﻟﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻈﻬﺮ ًا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻘﻮﻗﻊ واﻻﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺬات. اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وأﺳﺮ اﻟﻔﻜﺮة  -وﺳﻠﻄﺔ اﻷﻓﻜﺎر. اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻨـﻤﻄﻴﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ  -ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻘﺪس إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﻨـﻤﻄﻴﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ واﳌﻠﻜﻴﺔ  -ﺳﻠﻄﺔ اﳌﺎل. اﻟﻨـﻤﻄﻴﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ وﻟﻮﺛﺔ اﳊﻨﲔ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ اﳌﻮروﺛﺔ. -ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻟﻠﺨﻼص ﻣﻦ اﻟﻨـﻤﻄﻴﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﳌﺆﺑﺪة.

اﳌﻠﻒ اﻟﺮاﺑﻊ:
اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
اﳌﺆﻛ ـ ـ ــﺪ أن ﻣﺼﻄﻠ ـ ـ ــﺢ أو ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﻳﺤﻴﻠﻨﺎ إﻟﻰ دﻻﻻت ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﺸ ـ ـ ــﻌﺒﺔ ﰲ آن ،إﻻ أﻧﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ
ﺳ ـ ـ ــﻨﻘﺎرب ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣﻔﻬﻮم دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺆﺳﺴ ـ ـ ــﺎت واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻔ ـ ـ ــﺮص اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ،وﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﺿﻮﻋ ـ ـ ــﺔ "اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺑﲔ اﻟﻌﻘﺎب واﻹﺻﻼح"؛ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﲢﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻠﺴ ـ ـ ــﻔﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﺪى ﻋﻨﺪ اﳌﻔﻜﺮ ﻛﺎرل
ﺑﻮﺑﺮ (،وﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﺒﺮ ﲟﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﺧﻼق )وﻣﻔﺎدﻫﺎ :ﻫﻞ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ؟ ﺑﻌﺒﺎرة
أﺧﺮى ،ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺪود اﻟﺘﺴ ـ ـ ــﺎﻣﺢ؟ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ ﻳﺨ ـ ـ ــﺮج ﻋﻦ ﺣﺪﻫﺎ ،وﻫﺬا ﻳﻄﺮح دﻻﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،ﻫﻞ اﻟﻌﻘﺎب ﻫﺪف ﰲ ذاﺗﻪ ،ﰲ اﻻﺳﻼم وﺳﻮاه ﻣﻦ اﻷدﻳﺎن ،أم ﻫﻮ ﻫﺪف إﻟﻰ ﺻﻼح اﳌﺠﺘـﻤﻊ؛ دون ﺣﻜﻢ
ﻣﻄﻠ ـ ـ ــﻖ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﳌﺨﻄﺊ؟ ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺘﺴ ـ ـ ــﺎﻣﺢ واﻟﻌﻔﻮ؟ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،اﻋﺘﻘﺪ أن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻻﺳ ـ ـ ــﻼم
ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺘﺴ ـ ـ ــﺎﻣﺤﺎ دون ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻗﱘ اﻟﺘﺴ ـ ـ ــﺎﻣﺢ وﺣﺪودﻫﺎ ،ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﻘﻠ ـ ـ ــﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﺻﺮاﻋﺎت
وﺣﺮوب وﻋﻨﻒ ،ﻟﺬا ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻬﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ أو اﳌﺘﻠﻘﻲ؛ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ اﳊﺪﻳﺚ ﻧﻈﺮﻳﺎ
ﻓﻘﻂ.وﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1اﻹرﻫﺎﺻﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻨﺸﻮء دوﻟﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ

 -4اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ

 -2اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ اﶈﻤﺪﻳــﺔ ﰲ اﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ )دوﻟﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ودﺳﺘﻮرﻫﺎ(

 -4ﺣﺪود اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ

)اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻷﺧﻼق إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ(

 -3ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﻖ واﻟﻌﺪل واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ

)ﻗﺮاءة ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﳊﻖ واﻟﻌﺪل ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ(

)ﻫ ـ ـ ــﻞ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺴ ـ ـ ــﺎﻣﺢ اﻟﺘﻨ ـ ـ ــﺎزل ﻋﻦ اﳊﻘ ـ ـ ــﻮق  -اﻟﻔﺮق ﺑﲔ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﻔﻮ(.

- 6اﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ واﻻﻋﺘــﺮاف ﺑﺎﻹﻧﺴــﺎن وﺣﻘــﻪ  -ﻣ ـ ـ ــﻦ وﻋﻲ
اﻟﺘﻔﺎوت إﻟﻰ اﳌﺴﺎواة.

اﻟﺒﺎب :ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ
اﳌﻠﻒ اﻷول :دور اﻷداب واﻟﻔﻨﻮن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ

اﳌﻠﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ:

اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﰲ
اﳌﺎﻤرﺳﺔ واﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﻦﻴ
01
02
03
04
05
06

)اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻔﻮ واﳌﻌﺎﻗﺒﺔ(

اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﰲ اﳊﻀﺎرات اﻟﻘﺪﳝﺔ )ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم(
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﰲ ﺣﻀﺎرة ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ )ق.م(
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ )ق.م(
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﰲ ﺣﻀﺎرة اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ.
اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻟﻘﺪﳝﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﰲ اﻷﻣﺜﺎل اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻷﻧﺴ ـ ـ ــﻨﺔ ،ﻳﺤﻴﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ﻧﺸ ـ ـ ــﺎط اﻹﻧﺴ ـ ـ ــﺎن اﻟﺬﻫﻨﻲ؛ ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻷول .وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن
ﻧﺮﺻ ـ ـ ــﺪ ﻣﻼﻣﺤ ـ ـ ــﻪ اﻷوﻟﻰ؛ ﺑﺪء ًا ﻣﻦ اﻟﺮﺳ ـ ـ ــﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬ ـ ـ ــﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران اﻟﻜﻬﻮف واﳌﻌﺎﺑﺪ ،اﻟﺘﻲ ﺧَ ّ َﻄﺖ إﺷ ـ ـ ــﺮاﻗﺎت "ﻓﻠﺴ ـ ـ ــﻔﺔ
واﻟﺮﻗﻢ اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ واﻷﻟﻮاح اﳌﺸﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎر اﳊﻜﻤﺔ،
اﻟﻀﻤﻴﺮ" اﻷوﻟﻰ ،و"اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﺮوﻳﺔ" ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ آﻻف ﻋﺎمُ ،
اﳌﺘﻮﻫﺠ ـ ـ ــﺔ ﺑﺠﻤﺮ اﳌﺨﻴﻠﺔ ،اﻟﺘ ـ ـ ــﻲ ﺣﻔﻈﺖ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﺟﻠﺠﺎﻣﺶ اﻟﺴ ـ ـ ــﻮﻣﺮﻳﺔ؛ ﰲ رﺣﻠﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵﺧﺮ؛ ﺑﺤﺜ ًﺎ ﻋﻦ ﻋﺸ ـ ـ ــﺒﺔ
اﳋﻠﻮد ،أو ﺷ ـ ـ ــﺮﻳﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ اﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺳ ـ ـ ــﻄﺮت أوﻟﻰ ﺑﻮاﻛﻴﺮ اﻷﻧﺴﻨﺔ ﺑﺎﳌﻌﻨﻴﲔ اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،وﺻﻮ ًﻻ إﻟﻰ أول
أﺑﺠﺪﻳﺔ ﻧﻘﺸ ـ ـ ــﻬﺎ اﻹﻧﺴ ـ ـ ــﺎن ﰲ أوﻏﺎرﻳﺖ اﻟﺴ ـ ـ ــﻮرﻳﺔ ،وإﻳﺒﻼ وﺗﻞ اﻟﻌﻤﺎرﻧﺔ وﺻﻴﺪون اﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ؛ دون أن ﻧﻨﺴﻰ ﺣﻜﻤﺔ ﺳﻘﺮاط،
وﻣﻨﻄﻖ أرﺳ ـ ـ ــﻄﻮ ،وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻓﻼﻃﻮن اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ،وإﻟﻴﺎذة ﻫﻮﻣﻴﺮوس ،وأوذﻳﺴﺔ ﻫﻮﻣﺮ ،ورﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﻔﺮان ﻷﻋﻤﻰ اﳌﻌﺮة ،وﺟﺤﱘ
داﻧﺘﻲ ،وﺳﻮى ذﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ إﺷﺮاﻗﺎت اﻟﻮﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﳋﺎﻟﺪة .ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻛﺎن ﻣﻬﺠﻮﺳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،واﻛﺘﺸﺎف إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﲤﻴﺰه ﻋﻦ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﺣﻴﻨ ًﺎ ،وﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻠﻮده ﺣﻴﻨ ًﺎ آﺧﺮ .وﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻠﻮده ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﻣﺪاﻣﻴﻚ اﳊﻀﺎرة واﳌﺪﻧﻴﺔ؛ ﺑﻜﻞ إﺷﻜﺎﻻﺗﻬﺎ وﲡﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﳌﻌﻘﻠﻨﺔ أو اﳌﺘﻮﺣﺸﺔ،
وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ ـ ـ ــﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﺪﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻧﺴ ـ ـ ــﻨﺔ واﳊﺪاﺛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺘﺮﺿﻬﺎ ﻓﻄﺮة اﳋﻠﻖ اﻟﺴ ـ ـ ــﻮﻳﺔ ،أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴ ـ ـ ــﺘﻮى
اﻟﺘﺴﻠﻂ واﻟﺘﻮﺣﺶ ،اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺪ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﺳﻴﺮﺗﻪ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻬﻤﺠﻴﺔ.
وﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

أوﻻ :وﻇﻴﻔﺔ اﻷداب واﻟﻔﻨﻮن ﰲ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ واﻷﻧﺴﻨﺔ.

ﺛﺎﻟﺜﺎً :دور اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.

 .2رؤﻳ ـ ـ ــﺔ ﺑﺎﻧﻮراﻣﻴﺔ ﻟ ـ ـ ــﻸدب واﻟﻔﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻴ ـ ـ ــﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ..اﻟﻔﻦ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.

 .2إﺿﺎءة ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﺎرﺗﻦ ﻟﻮﺛﺮ

 .4اﳌﺴﺮح واﻟﺘﻨﻮﻳﺮز

 .4إﺿﺎءة ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ.

 .1ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﻮﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

 .3اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.
.5اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.

 .6اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.

 .1إﺿ ـ ـ ــﺎءة ﻋﻠﻰ أﻫ ـ ـ ــﻢ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﺷ ـ ـ ــﻴﺪوا ﺻ ـ ـ ــﺮح اﻟﻌﻘﻞ
اﻟﻌﻠﻤ ـ ـ ــﻲ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ؛ ﺑﺪء ًا ﻣﻦ ﺟﻮن ﻟﻮك وﻓﺮاﻧﺴ ـ ـ ــﻴﺲ
ﺑﻴﻜﻮن وﺳﺒﻴﻨﻮزا وﺻﻮ ًﻻ إﻟﻰ ﻓﻼﺳﻔﺔ ﺛﻮرة اﻷﻧﻮار.

 .1ﺻ ـ ـ ــﺮاع اﻟﻜﻨﻴﺴ ـ ـ ــﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤ ـ ـ ــﻮل واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ
اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ.
 .3إﺿﺎءة ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺔ ﺟﻮن ﻛﺎﻟﻔﻦ.

 .5إﺿﺎءة ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎت أﺧﺮى ﻟﻌﺒﺖ دور ًا ﰲ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.
راﺑﻌﺎً :وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.

 .1ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﺒﺮ إﻟﻰ ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ.
 .2اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺷﺮﻋﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

 .3اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﳊﺮﻳﺔ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

 .4اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻹﺑﺪاع واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻨـﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

ﺑﺎب اﻟﻜﺘﺎب
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ذاﻛﺮة اﻷﻧﺴﻨﺔ وﻃﺮﻳﻖ ﺧﻼص اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻮﺣﺶ
ﻧﺴ ـ ـ ــﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻫ ـ ـ ــﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣ ـ ـ ــﺖ اﻹﺑﺪاﻋﺎت
اﻟﻔﻜﺮﻳ ـ ـ ــﺔ اﳌﺆﻧﺴ ـ ـ ــﻨﺔ ﰲ ﻣﺨﺘﻠ ـ ـ ــﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓ ـ ـ ــﺎت ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑ ـ ـ ــﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

اﻤﻟﻨﺘﺪىاﻤﻟﻨﺘﺪى
ﺟﺎﺋﺰة ﺟﺎﺋﺰة

ﻧﺒﺬة ﻧﺒﺬة

َ
َ
اﻹﻣﺎرات
اﻹﻣﺎرات
ﺤﺗﺘﻀﻨﻪ دوﻟﺔ
ﺤﺗﺘﻀﻨﻪ دوﻟﺔ
ﻣﻨﺘﺪى ﺎﻋﻟﻲﻤ
ﻣﻨﺘﺪى ﺎﻋﻟﻲﻤ
ﻣﻦﻳﻤﺔ ﻣﻦ
ﻳﻤﺔ ﻛﺮ
ﺑﺮﺎﻋﻳﺔ
اﻤﻟﺘﺤﺪة؛ ﻛﺮ
اﻤﻟﺘﺤﺪة؛ ﺑﺮﺎﻋﻳﺔ
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔاﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﻧﻬﻴﺎنآل ﻧﻬﻴﺎن
زاﻳﺪﺑﻦآلزاﻳﺪ
ﺑﻦ اﷲ
ا�ﺸﻴﺦاﷲﻋﺒﺪ
ﺳﻤﻮ ﻋﺒﺪ
ﺳﻤﻮ ا�ﺸﻴﺦ
اﺪﻟو� ،اﺪﻟو�،
واﺘﻟﻌﺎونواﺘﻟﻌﺎون
اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔاﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ
وز�ﺮ وز�ﺮ
ﺑﻴﻪ .ﺑﻦ ﺑﻴﻪ.
ﻋﺒﺪا�
ﻋﺒﺪا� ﺑﻦ
ﻣﻌﺎﻲﻟ ا�ﺸﻴﺦ
ورﺋﺎﺳﺔا�ﺸﻴﺦ
ورﺋﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﻲﻟ
ّ
ّ
ا�ﺴﻠﻢ؛ ا�ﺴﻠﻢ؛
ﺗﺄ�ﻴﺪ أو ِﻴﻟﺔ
إﻰﻟأو ِﻴﻟﺔ
ﺗﺄ�ﻴﺪ
اﻤﻟﻨﺘﺪى
اﻤﻟﻨﺘﺪى إﻰﻟ
و�ﺴﻰﻌ و�ﺴﻰﻌ
اﺤﻟﻘﻴﻲﻘ �ﺴﺎﺋﺮ
اﺤﻟﻘﻴﻲﻘ �ﺴﺎﺋﺮ
ا�ﻀﺎﻣﻦا�ﻀﺎﻣﻦ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ُ
اﺤﻟﻘﻮق ،و� ُ
ﻓﻀﺎء رﺣﺐ
إﺠﻳﺎدرﺣﺐ
إﺠﻳﺎدﻲﻓﻓﻀﺎء
ﻲﻓﺴﻬﻢ
ﺴﻬﻢ و�
اﺤﻟﻘﻮق،
واﻟ�ﺴﺎﻣﺢ
واﻟ�ﺴﺎﻣﺢ
�ﻠﺤﻮار �ﻠﺤﻮار

ﻗـﺒـــﻠﺔ
ﻗـﺒـــﻠﺔ
اﻤﻟﻨﺘﺪىاﻤﻟﻨﺘﺪى
إﺻﺪارات
إﺻﺪارات
ﻳﺮأﺳﻪ ﻳﺮأﺳﻪ

اﻟﻌﻼﻣﺔ ا�ﺸﻴﺦ
اﻟﻌﻼﻣﺔ ا�ﺸﻴﺦ
ﻋﺒﺪا� ﺑﻦ ﺑﻴﻪ
ﻋﺒﺪا� ﺑﻦ ﺑﻴﻪ

ا�ﺮؤ�ﺔ ا�ﺮؤ�ﺔ

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

اﻤﻟﻘـﺮ اﻤﻟﻘـﺮ

ا�ﺸﻌﺎرا�ﺸﻌﺎر

ُّ
ُّ
ﻰﻠﻋ اﺤﻟﺮب
اﺤﻟﺮب
اﺤﻟﺮب
ﺷﻦ ﻰﻠﻋ
اﺤﻟﺮب
ﺷﻦ
ً
ً
اﻨﻟ�ﻴﺠﺔ ﺳﻠﻤﺎ
اﻨﻟ�ﻴﺠﺔ ﺳﻠﻤﺎ
ﺘﻟﻜﻮن ﺘﻟﻜﻮن
ﻰﻠﻋ ﺳﻠﻢﻰﻠﻋ ﺳﻠﻢ

ا�ﺮﺳﺎﻟﺔا�ﺮﺳﺎﻟﺔ

َ
َ
ﺗﺄ�ﻴﺪ َّ
إﻰﻟ َّ
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔاﻤﻟﺘﺤﺪة
اﻹﻣﺎراتاﻹﻣﺎرات
أو ِﻴﻟﺔ
أو ِﻴﻟﺔ
ﺗﺄ�ﻴﺪ
�ﺴﻰﻌﻲﻤإﻰﻟ�ﺴﻰﻌ
ﻣﻨﺘﺪى ﺎﻋﻟ
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔاﻤﻟﺘﺤﺪةﻣﻨﺘﺪى ﺎﻋﻟﻲﻤ
اﺤﻟﻘﻴﻲﻘ �ﺴﺎﺋﺮ
اﺤﻟﻘﻴﻲﻘ �ﺴﺎﺋﺮ
ا�ﻀﺎﻣﻦا�ﻀﺎﻣﻦ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ا�ﺴﻠﻢ؛ ا�ﺴﻠﻢ؛
ُ
اﺤﻟﻘﻮق ،و� ُ
ﻓﻀﺎء رﺣﺐ
إﺠﻳﺎدرﺣﺐ
إﺠﻳﺎدﻲﻓﻓﻀﺎء
ﻲﻓﺴﻬﻢ
ﺴﻬﻢ و�
اﺤﻟﻘﻮق،
ﻌﺰز ْ
ﻌﺰز ْ ُ ّ
واﻟ�ﺴﺎﻣﺢ ،ﻛﻤﺎ ﻳُ ّ
دور
�ﻠﺤﻮار �ﻠﺤﻮار
ﻛﻤﺎدوﻳر ِ
واﻟ�ﺴﺎﻣﺢِ ،
ا�ﺼﺤﻴﺢ،
ا�ﺼﺤﻴﺢ،
�ﺮﺸ اﻟﻔﻬﻢ
اﻟﻔﻬﻢ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻲﻓ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻲﻓ �ﺮﺸ
ُ
ُ
وﺤﻳﻲﻴ ﻗﻴَﻢ
�ﻠﺘﺪﻳﻦ،ﻗﻴَﻢ
�ﻠﺘﺪﻳﻦ ،وﺤﻳﻲﻴ
ا�ﺴﻠﻴﻤﺔا�ﺴﻠﻴﻤﺔ
واﻤﻟﻨﻬﺠﻴﺔ
واﻤﻟﻨﻬﺠﻴﺔ
واﻟﻌﺪلواﻟﻌﺪل
واﻤﻟﺼﻠﺤﺔ
واﻤﻟﺼﻠﺤﺔ
واﺤﻟﻜﻤﺔواﺤﻟﻜﻤﺔ
ا�ﺮﻤﺣﺔ ا�ﺮﻤﺣﺔ

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

وﻲﻫ ﺟﺎﺋﺰة
�ﻠﺴﻠﻢ"،ﺟﺎﺋﺰة
�ﻠﺴﻠﻢ" ،وﻲﻫ
اﺪﻟوﻴﻟﺔ اﺪﻟوﻴﻟﺔ
ﻲﻠﻋ ﺑﻦ ﻲﻠﻋ
اﺤﻟﺴﻦ
اﺤﻟﺴﻦ ﺑﻦ
"ﺟﺎﺋﺰة اﻹﻣﺎم
"ﺟﺎﺋﺰة اﻹﻣﺎم
واﻤﻟﻔﻜﺮ�ﻦ
واﻤﻟﻔﻜﺮ�ﻦ
�ﻠﻌﻠﻤﺎء�ﻠﻌﻠﻤﺎء
ا�ﺴﻠﻢ؛ ا�ﺴﻠﻢ؛
ﻣﻨﺘﺪى ﺗﻌﺰ�ﺰ
ﻣﻨﺘﺪى ﺗﻌﺰ�ﺰ
ﻳﻤﻨﺤﻬﺎﻳﻤﻨﺤﻬﺎ
ﺳﻨﻮ�ﺔ ﺳﻨﻮ�ﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻲﻓ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻲﻓ
واﻤﻟﺒﺎدرات
واﻤﻟﺒﺎدرات
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
اﻹﺠﻧﺎزات
اﻹﺠﻧﺎزات
ﻣﻦ ذويﻣﻦ ذوي
اﻤﻟﺴﻠﻤﺔ.اﻤﻟﺴﻠﻤﺔ.
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت
وﺗﺄﺻﻴﻞﻲﻓﻗﻴﻤﻬﺎ ﻲﻓ
وﺗﺄﺻﻴﻞ ﻗﻴﻤﻬﺎ
ا�ﺴﻠﻢ ،ا�ﺴﻠﻢ،
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺳﺒﻂ رﺳﻮل
وﻗﻔﻪرﺳﻮل
اﺬﻟيﺳﺒﻂ
اﻟﻌﻈﻴﻢوﻗﻔﻪ
اﻟﻌﻈﻴﻢ اﺬﻟي
اﻤﻟﻮﻗﻒ اﻤﻟﻮﻗﻒ
اﺠﻟﺎﺋﺰة اﺠﻟﺎﺋﺰة
�ﺴﺘﻠﻬﻢ�ﺴﺘﻠﻬﻢ
ً
ً
اﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ ،ﺣﻘﻨﺎ
اﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ ،ﺣﻘﻨﺎ
ﻋﻈﻴﻤﺘﻦﻴ ﻣﻦ
ﻋﻈﻴﻤﺘﻦﻴ ﻣﻦ
ﺑﻦﻴ ﻓﺌ�ﻦﻴ
ﻓﺌ�ﻦﻴ
أﺻﻠﺢ
ﺣﻦﻴﺑﻦﻴ
اﷲ،أﺻﻠﺢ
اﷲ ،ﺣﻦﻴ
ً
ً
اﺤﻟﺴﻦ ﺑﻦ
اﺤﻟﺴﻦ ﺑﻦ
أن اﻹﻣﺎم
اﻹﻣﺎم
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن
ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎء؛
اﻟﻔﻨﺎء؛
ﻣﻦ ﻬﻟﻢ
وﺻﻮﻧﺎ
�ﺪﻠﻣﺎء ﻬﻟﻢ
�ﺪﻠﻣﺎء وﺻﻮﻧﺎ
ﻗﺪوة ﺣﺴﻨﺔ
ﻳ�ﻮنﺣﺴﻨﺔ
ﻳ�ﻮن ﻗﺪوة
ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ أن
ﻋﻨﻪ(ﺑﻪ أن
اﷲﻳﻠﻴﻖ
ﻋﻨﻪ(
)رﻲﺿ
ﻲﻠﻋ اﷲ
ﻲﻠﻋ )رﻲﺿ
اﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ.
اﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ.
�ﺸﺒﺎب �ﺸﺒﺎب
واﺤﻟﻮارواﺤﻟﻮار
ﺛﻘﺎﻓﺔ ا�ﺴﻠﻢ
وﺗﻌﻤﻴﻢا�ﺴﻠﻢ
وﺗﻌﻤﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ
�ﺮﺸإﻰﻟ �ﺮﺸ
اﺠﻟﺎﺋﺰة
اﺠﻟﺎﺋﺰة إﻰﻟ
ﺗﻬﺪف ﺗﻬﺪف
واﻟﻘﻮاﻋﺪ
واﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﺑﺎﻷﺻﻮلﺑﺎﻷﺻﻮل
إﺧﻼل إﺧﻼل
ا�ﺴﻌﻴﺪ ،دون
ا�ﺴﻌﻴﺪ ،دون
واﺘﻟﻌﺎ�ﺶ
واﺘﻟﻌﺎ�ﺶ
ً
ً
وآﻴﻟﺎتوآﻴﻟﺎت
ﺤﺗﺪﻳﺚ وﺳﺎﺋﻞ
ﺤﺗﺪﻳﺚ وﺳﺎﺋﻞ
ا�ﺴﻲﻌ إﻰﻟ
ﻋﻦإﻰﻟ
ا�ﺴﻲﻌ
ﻓﻀﻼ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ﻋﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻓﻀﻼ
ﻳﺰﻨﻟﻖ إﻰﻟ
ﻳﺰﻨﻟﻖﻻإﻰﻟ
اﻤﻟﺴﻠﻢ؛ ﻲﻛ
اﻤﻟﺴﻠﻢ؛ ﻲﻛ ﻻ
ا�ﺸﺒﺎبا�ﺸﺒﺎب
و�ﻗﻨﺎع و�ﻗﻨﺎع
ﺨﻣﺎﻃﺒﺔ ﺨﻣﺎﻃﺒﺔ
وﻣﻨﺎﻫﺞوﻣﻨﺎﻫﺞ
اﻤﻟﻄﺎﻣﻊاﻤﻟﻄﺎﻣﻊ
ﻳ�ﻮن ﻓﺮ�ﺴﺔ
ﻳ�ﻮن ﻓﺮ�ﺴﺔ
واﺘﻟﻄﺮف ،وﻲﻛ ﻻ
واﺘﻟﻄﺮف ،وﻲﻛ ﻻ
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻌﻨﻒ
واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ.
واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ.
واﻟﻌﺮﻗﻴﺔواﻟﻌﺮﻗﻴﺔ
ا�ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ا�ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت
واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت
ا�ﺸﺨﺼﻴﺔ،
ا�ﺸﺨﺼﻴﺔ،

اﻷﻫﺪاف
اﻷﻫﺪاف

اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت
وﺗﻌﺰ�ﺰﻫﺎ ﻲﻓ
وﺗﻌﺰ�ﺰﻫﺎ ﻲﻓ
ا�ﺴﻠﻲﻤا�ﺴﻠﻲﻤ
اﺘﻟﻌﺎ�ﺶاﺘﻟﻌﺎ�ﺶ
إﺣﻴﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ
إﺣﻴﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ
واﻤﻟﺴﻠﻤﺔ .
واﻤﻟﺴﻠﻤﺔ .
اﻹ�ﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻹ�ﺴﺎﻧﻴﺔ
َ
َ
وا�ﺮﻤﺣﺔوا�ﺮﻤﺣﺔ
ﺎﻛ�ﺴﻠﻢ ﺎﻛ�ﺴﻠﻢ
اﻷدﻳﺎن؛اﻷدﻳﺎن؛
اﻤﻟﺸﺮﺘ�ﺔ ﺑﻦﻴ
اﻤﻟﺸﺮﺘ�ﺔ ﺑﻦﻴ
اﻹ�ﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻹ�ﺴﺎﻧﻴﺔ
إﺣﻴﺎء اﻟﻘﻴﻢ
إﺣﻴﺎء اﻟﻘﻴﻢ
واﻟﻌﺪل .واﻟﻌﺪل .
ﺻﻴﻨﺔ؛ َّ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ َّ
ﺻﻴﻨﺔ؛ ﻤﻟﻌﺎﺠﻟﺔ
ا�ﺮﻤﻟﻌﺎﺠﻟﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ا�ﺮ
اﻤﻟﻨﻬﺠﻴﺔاﻤﻟﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﺑﺎﻋﺘﻤﺎد
اﻤﻟﻔﺎﻫﻴﻢاﻤﻟﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺗﺼﺤﻴﺢﺗﺼﺤﻴﺢ
اﻤﻟﺄزوم .وآﺛﺎره .
اﻟﻔﻜﺮ وآﺛﺎره
اﻟﻔﻜﺮ اﻤﻟﺄزوم
َ
َ
ﻰﻠﻋ اﺨﻟﺮﻴ.
اﺨﻟﺮﻴ.
واﺘﻟﻌﺎون
واﺘﻟﻌﺎون ﻰﻠﻋ
رﺳﺎﻟﺔ ا�ﺴﻠﻢ
ﻟ�ﺮﺸا�ﺴﻠﻢ
�ﻠﻌﻠﻤﺎء؛رﺳﺎﻟﺔ
�ﻠﻌﻠﻤﺎء؛ ﻟ�ﺮﺸ
إﺠﻳﺎد ﻓﻀﺎء
إﺠﻳﺎد ﻓﻀﺎء
ْ
ْ
ﻢ ،وﺗﻮﻓﺮﻴ
وﺗﻮﻓﺮﻴ
ﻢ ،ا�ﺴﻠ
ا�ﺴﻠ�ﺮﺸ
اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻲﻓ
اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻲﻓ �ﺮﺸ
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔاﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
اﻹﻣﺎرات
اﻹﻣﺎرات
ﺗﻌﺰ�ﺰ دور
ﺗﻌﺰ�ﺰ دور
واﻟ�ﺮﺸ�ﺔ .
واﻟ�ﺮﺸ�ﺔ .
اﻤﻟﺴﻠﻤﺔاﻤﻟﺴﻠﻤﺔ
�ﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
�ﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
وا�ﺴﻌﺎدةوا�ﺴﻌﺎدة
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔواﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
اﻷﻣﻦ اﻷﻣﻦ

وا�ﺼﺪاﻗﺔ
وا�ﺼﺪاﻗﺔ
ا�ﺴﻼم ا�ﺴﻼم
ورﺳﺎﺘﻟﻨﺎورﺳﺎﺘﻟﻨﺎ
ﺷﻌﺎرﻧﺎ ﺷﻌﺎرﻧﺎ
اﻟ�ﺮﺸ�ﺔ ﻲﻓ
اﻟ�ﺮﺸ�ﺔ ﻲﻓ
إﻰﻟ إﻰﻟ
ﻣﻨﺘﺪى ﺗﻌﺰ�ﺰ
ﻣﻨﺘﺪى ﺗﻌﺰ�ﺰ
ا�ﺴﻠﻢ ا�ﺴﻠﻢ
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فعاليات المنتدى
معالي الشيخ ابن بيه في الملتقى الثالث من حوارات المواطنة الشاملة بلندن

منتدى تعزيز السلم ينظم مؤتمرًا دوليًا عن المواطنــــــــــة الشاملة بالتعاون مع "ولتون بارك" و"كساب"
ربط املفاهيم
بالثقافة املحلية
يؤسس مواطنة
متجذرة يف نسيج
املجتمع

منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة – لندن:
وقع منتدى "تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" مذكرة تفاهم
مع وكالة "ولتن بارك" التابعة للخارجية والكومونولث البريطاني،
تقضي باتفاق الجانبين على عقد مؤتمر دولي خالل المرحلة
.المقبلة ،يتناول موضوع "المواطنة الشاملة" في العالم اإلسالمي
جاء ذلك خالل أعمال الملتقى
الثالث من «حوارات المواطنة
الشاملة» ،الذي عقد في لندن
(  -4مارس  ،)2019وهو المحطة
الثالة من سلسلة حوارات ،ينظمها
«منتدى تعزيز السلم في المجتمعات
المسلمة»؛ بالتعاون مع مؤسسة
«ولتن بارك» ،التابعة للخارجية
والكومونولث البريطاني ،ومركز
"كساب" للحوكمة الثقافية ،التابع
لمنظمة "أديان" اللبنانية .وبدأت
المحطة األولى في روما ،2018
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وتلتها المحطة الثانية في أبوظبي
(نوفمبر .)2018
وقال معالي الشيخ عبد اهلل بن
بيه رئيس «مجلس اإلمارات لإلفتاء
الشرعي» ،رئيس «منتدى تعزيز
السلم في المجتمعات المسلمة»
في ورقة علمية قدمها في الملتقى
الثالث إن مفاهيم وقيم المواطنة
لم تكن على م ّر العصور واختالف
األقطار ،على نمط واحد ،ووازن
واحد ،في حقيقتها ومق ّوماتها،
بل ربما األصوب أن نتحدث عن

َ
مواطنات ،تتّسع أو تَضيقُ ،حسب
ً
السياقات الثقافية .مؤكدا أن الوثيقة
ّ
المأمولة ،التي ينشدها منتدى تعزيز
السلم ،تحترم االختالفات الثقافية
والخصوصيات المحلية ،وال تعيب
عقود المواطنة في كافة الدول،
وإنما تغنيها وتثريها بالقيم الدينية،
التي غابت عن المواثيق الدولية.
وأضاف معالي الشيخ ابن بيه أنه
"وضع
بذل ما في وسعه من أجل
ِ
مؤصل ،مستم ّد من النصوص
تَص ّور َّ
الدينية ،ومراع للسياق الحضاري
المتجسد في الدساتير
المعاصر،
ّ
الوطنية والمواثيق الدولية .موضحاً
أنه في كلمته التصورية ،التي قدمها
في الملتقى الثاني من حوارات
المواطنة ،الذي استضافته أبوظبي
في نوفمبر  ،2018تقصد تقديم
«بعض األسس والمح ّددات المنهجية
لتعريف المواطنة في مفهومها

الحديث» ،الذي هو عبارة عن رابطة
اختيارية معقودة في أفق وطني
يحكمه الدستور .مولياً ج ّل عنايته؛
إلبراز مق ّومات المواطنة في «إعالن
مراكش»؛ باعتباره وثيقة نموذجية،
وجهدا اجتهاديا ،صالحا؛ لتأصيل
المواطنة التعاقدية في المجتمعات
اإلسالمية .كما حرص على ربط هذا
التص ّور بإطاره الناظم ،المتم ّثل في
مقصد السلم والمحافظة على النظام
العام؛ باعتبارهما األفق الذي ينبغي
أن تتح ّرك ضمنه؛ ك ّل التصورات
النظرية والتدابير الميدانية؛ إلحقاق
المواطنة وتعزيزها.
وتابع معالي الشيخ ابن بيه :رجائي
أن نكون جميعا قد تسنّت لنا الفرصة
لتقليب النظر وإمعانه في مضامين
هذه الورقة؛ لت َُح ِّقق غايتَها في إثراء
الحوار ،والدفع بأعمالنا نحو مزيد
من اإلحكام في التأصيل ،والحكمة

لدى التنزيل .ووصال لما انفصل،
وبنا ًء للالحق على السابق ،سأكتفي
في كلمتي اليوم باستخالص النتائج
التفصيلية ،التي كانت الكلمة األولى
بمثابة المقدمة النظرية لها ،وذلك
من خالل توجيه القول إلى زوايا من
الموضوع ،أكثر التصاقا بمقصودنا،
وهو صياغة وثيقة للمواطنة الشاملة،
على أن أه ّمية الموضوع وحساسيته؛
تستدعي ال محالة ،مزيدا من التدقيق
والتفكير والحوار ،لن تستنفده هذه
اإلثارات السريعة.
وأكد معالي الشيخ ابن بيه أن
المواطنة لم تكن على م ّر العصور
واختالف األقطار ،على نمط واحد،
ووزان واحد ،في حقيقتها ومق ّوماتها،
بل ربما األصوب أن نتحدث عن
َ
مواطنات ،تتّسع أو تَضيقُ ،بحسب
السياقات .فأصل المواطنة؛ كما
ّ
ٌ
هو ملحوظ من لفظها الالتيني؛

مشتقٌّ من المدينة ،CITY ،بوصفها
السياسي للوجود اإلنساني
ال ُمنْت ََظم
ّ
في المجتمع ،ومن ثَ ّم فهي حالة
خاصة أو صالحية قانونية في
عالقة ّ
الشخص بالوطن ،وبسكان
َ
الوطن اآلخرين ،فهي أ ْمر زائد ونسبة
إضافية ،تفترض عالقة بين مواطنين
ووطن ،وعيشاً مشتركاً ،تقوم في
األصل على االنتماء المشترك؛ للعرق
أو الدين أو التاريخ المشترك ،أو على
عنصر نقاء النسب .وقد يكون هذا
التص ّور القديم للمواطنة هو الغالب
على المجتمعات البشرية تاريخيا،
ولكنّه لم يكن الوحيد ،حيث شهدت
بعض البيئات ذات الطبيعة التعددية،
تط ّور صيغة مختلفة للمواطنة،
تنحو منحى تعاقديا ،ال يتركز على
االنتماء المشترك وال على الذاكرة
التاريخية الموحدة ،أو الدين الواحد،
وإنما على عقد مواضعة واتفاق

طوعيّ ،
يؤطر الوجود المشترك؛ في
شكل قوانين ونظم ،تح ّدد واجبات
وحقوق أفراد الجماعة .وقد َفشا
هذا التص ّور الدستوري التعاقدي
للمواطنة في العصور الحديثة؛
في سياق ما شهدته البشرية من
التمازج والتواصل ،وغلبة سمة
التعددية في ك ّل أقطار المعمورة.
وهو تص ّور يقوم على اإلحالة إلى
مرجعية قيمية مشتركة ،يعترف بها
المجتمع ،ومن خاللها يتع َّر ُف على
هويته ،وبواسطتها يتعارف أبناؤه في
ما بينهم.
وأضاف الشيخ ابن بيه متسائالً:
ما هو المرجع القيمي الذي نريد
أن نقدمه أساسا للمواطنة ،إذ
ليس هناك نموذج واحد مالئم لكل
البيئات .فهل ك ُّل عقد توافقي هو في
ح ّد ذاته مرجعية قيمية كافية ،أم ال
ب ّد من منظومة نموذجية؟

وأجاب :قد تكون مرجعية حقوق
اإلنسان؛ كما تجسدت في إعالن
حقوق اإلنسان والمواطن ،الذي
انبثق عن الثورة الفرنسية سنة
 ،1789وما عقبه من مواثيق وطنية
وإعالنات عالمية ،وما لحق ذلك
من أجيال الحقوق ،تعتبر األساس
الصالح المعتمد لدى المنظرين
المعاصرين .ولكن اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان ،الصادر عن األمم
المتحدة ،الذي يعتبر أسمى وثيقة
دولية ،هو نفسه غير حاسم في
هذا الصدد ،إذ يتصف بازدواجية
تع ّبر عن وعي واضعيه؛ ب ُعسر الجمع
بين كونية المبادئ ونسبية التنزيل.
ففي الفصول األولى من اإلعالن،
تتوالى الحقوق مفصلة مطلقة ،ثم
يأتي الفصل  29بمثابة الفصل
المق ّيد إلطالق كل ما سبقه ،حيث
يعيد التوازن بين الحقوق والواجبات،
وبين الفرد والجماعة ،وبين الحريات
والنظام العام .ونص هذا الفصل:
على ك ِّل فرد واجبات نحو المجتمع
الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن
تنمو نم ّوا حرا كامال.
يخضع الفرد في ممارسة حقوقه
وحرياته لتلك القيود التي يق ّررها
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باإلسهام الديني
نتجاوز النظرة
اإلقصائية يف بناء
منوذج إبداعي
للمواطنة
بالرتبية يكتسب
اإلنسان طرق
التعايش وتتجذّر
بشخصيته قيم
املواطنة
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القانون فقط ،لضمان االعتراف
بحقوق الغير وحرياته واحترامها،
ولتحقيق المقتضيات العادلة للشأن
العام والمصلحة العامة واألخالق في
مجتمع ديمقراطي.
وأضاف معالي الشيخ ابن بيه
أن هذه القيود تعيد للمرجعية
المحلية شيئا من الحاكمية ،وتفرض
علينا عند الحديث عن تصور
كلي للمواطنة الكثير من النسبية،
والتأني في توظيف المفاهيم
والمفردات ،والوعي بما يفرضه
اختالف المشارب الحضارية؛ من
ضرورة الحوار المستمرة؛ حتى
نتوصل إلى أرضية مفهومية متينة،
ّ
بعيدا عن منهج الفرض من الخارج
أو من األعلى؛ بسلطان القوة ،الذي

تثبت التجربة التاريخية أنه دائما
ما تأتي نتائجه عكسية .ما يقتضي
ضرورة سلوك منهج التد ّرج؛ من
خالل التفريق بين مستوى االعتراف
المبدئي ،ومستوى التفعيل ،ومن
خالل التمييز بين مستويات الحقوق
في المواطنة ،وبين مقوماتها األصلية
وبين مكمالتها ولوزامها ،التي تختلف
من بيئة إلى أخرى ،والتي يلزم التدرج
في اكتسابها؛ عن طريق استراتيجية
المحافظة على السلم المجتمعي،
لكي ال تعود هذه المكمالت على
األصول باإلبطال ،فال يمكن أن
ننزع عن عقد اجتماعي سار في
بلد صفة المواطنة؛ بدعوى تخلّف
بعض اللوزام الثانوية أو التنظيمية
في التصور المثالي للمواطنة ،ولذلك
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أرى أن نستعيض عن وصف الشمول
بالمواطنة الحاضنة للتنوع ،فهو أكث ُر
وضوحا وأنسب لحاجة الواقع.
كما يفرض علينا عدم تجاهل
الفروق المجتمعية والتباينات
التاريخية والثقافية ،والخصوصيات
المحلية .فال يمكن أن نؤسس
لمواطنة متينة متجذرة في نسيجها
المجتمعي؛ إال بالحرص على ربط
مفاهيمها؛ بثقافتها الموروثة ،فال
يغترب الناس عن موروثهم ،فتلتبس
عليهم المفاهيم.
إن ذلك ما نقوم به من خالل ترجمة
لغة الدين إلى لغة المدينة والفضاء
العمومي ،لغة الحياة والقانون ،حيث
نستعير من نصوص التاريخ؛ إلنزالها
على العصر الحاضر ،مع االحتفاظ

لكل عصر بلغته وبيئته الزمانية
والمكانية.
وقال معالي الشيخ عبداهلل بن
بيه :بهذا المنهج التأويلي تمكنّا في
"إعالن مراكش" من تقديم مصالحة
بين الهوية الدينية والهوية الوطنية،
ورفع التنافي المزعوم بينهما ،وذلك
من خالل تأصيل المفهوم الجديد
للمواطنة ،انطالقا من "صحيفة
المدينة المنورة"؛ بوصفها تق ّدم
أساسا متينا للمواطنة التعاقدية
في المجتمعات اإلسالمية ،وخيارا
ّ
يرشحه الزمن والقيم للتعامل مع
كلي العصر؛ لتفعيل المشترك
اإلنساني ،وتحييد عناصر اإلقصاء
والطرد ،فهي اتفاق أتى من غير
حرب ،وال قتال ،وال عنف وال إكراه،
اتفاق تداعت إليه أطرافه طواعية؛
لاللتفاف حول المبادئ التي تضمنها؛
ضمن دائرة التفاعل اإليجابي
بين مك ّونات مجتمع المدينة ،من
أجل تحقيق السلم االجتماعي؛
القائم على االعتراف المتبادل
بالحقوق والواجبات ،والقبول بما
يفرضه التنوع؛ من اختالف العقائد
والمصالح وأنماط الحياة ،مع وجود
مرجعية حاكمة ،يفيء إليها الجميع
في حال التنازع واالختالف.
إن اإلسالم وضع األسس القانونية
لحماية التعددية الدينية ،إذ يعتبر
وجود هذه التعددية مقصدا شرعيا
وإرادة قدرية ،حيث ذ ُكرت التعددية
في القرآن كثيرا ،ومنها قوله تعالى:
﴿ولوال دفع اهلل الناس بعضهم
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
ومساجد يذكر فيها اسم اهلل كثيرا﴾.
تتح ّدث هذه اآلية عن أماكن
العبادة ،وتوعز بل تأمر بالدفاع
عنها ،وهذه األماكن المذكورة ليست
للمسلمين فقط ،وإنما هي للملل
التَّوحيدية جميعها ،فقد قال كبار
المفسرين من الصحابة وغيرهم:
إن هذه اآلية توجب على المسلمين
الدفاع عن كنائس النصارى وعن بيع
اليهود ،كما يدافعون عن مساجدهم،

فلم يكتف اإلسالم باحترام التعددية
الدينية وإقرارها ،وإنما دعا
المسلمين إلى حمايتها والدفاع عنها.
وشدد معالي الشيخ عبداهلل بن
بيه على أن هذا النموذج ٌّ
دال على
ضرورة أن نتجاوز النظرة اإلقصائية؛
من أجل اإلسهام الديني في بناء
نموذج إبداعي للمواطنة ،يتسق مع
طبيعة البيئات التي يراد تنزيلها
عليها .وهي مراجعات شرع فيها
بعض كبار فالسفة العصر ،على
ضوء متغيرات البنية االجتماعية في
أوروبا وأمريكا الشمالية ،وما أصبح
يعرف بعودة الدين ،مما حدا بهم
إلى وضع تصورات جديدة لمواطنة
مفتوحة على الثقافة الدينية .وأشير
هنا إلى موقف هابرماس الذي
أفضى به التفكير؛ في شروط العيش
المشترك في المجتمعات المعاصرة،
إلى الدعوة إلفساح المجال العام؛
لإلسهام الديني؛ كي يقدم كل دين من
تراثه الخاص ونصوصه المقدسة،
ما يراه من مقترحات أخالقية.
وقال معالي الشيخ ابن بيه :لعل
اإلسهام الديني في تعزيز المواطنة
يتجلّى كذلك في بعده التربوي،
إذ الدين في كثير من البيئات ،هو
الذي يوعز لإلنسان بالفعل ،ويضع
له منظومة التصورات الذهنية ،التي
تحكم النسق السلوكي والمعياري
في حياته الفردية والجماعية.
فالمواطنة أكثر من كونها معرفة
تُتعلّم أو مبادئ تُلَقّن ،هي سلوك
وممارسة تُكتسب ،من خالل التربية،
التي تُعنى بتهذيب السلوك ّيات ،وتقويم
التصرفات ،وتحسين األخالقيات.
فبالتربية يكتسب اإلنسان طرق
العيش في الجماعة ،وتتج ّذر في
شخصيته قيم المواطنة .وبهذه
القيم التي تقدمها التربية ،ترتقي
المواطنة إلى المؤاخاة ،وتنتقل من
الوجود المشترك إلى الوجدان
المتشارك .وبذلك تصير المواطنة
بوتقة تنصهر فيها كل االنتمـاءات،
وبقدر االنسجام واالنتظام بين هذه

إعالن مراكش التاريخي قدم مصالحة بني
هوية الوطنية
الهوية الدينية وال ُ
التعددية الدينية وحامية التنوع يف
اإلسالم مقصد رشعي وإرادة قدرية
الرتبية عىل القيم الدينية ترتقي
باملواطنة من الرشاكة إىل املؤاخاة
العناصر في الجمـاعة يجد المواطن
نفسه والجمـاعة مكانتها.
وج ّدد معالي الشيخ ابن بيه دعوته
للمضي قدما في سلسلة الحوارات
المجتمعية ،حوارات جدية ومفتوحة،
تشارك فيها كافة فعاليات المجتمع،
وخاصة المجامع الفقهية ومجالس
اإلفتاء وسائر الشركاء األساسيين.
مؤكداً أن المواطنة تقوم على
أسس كبرى هي المساواة في
الحقوق والواجبات ،ومبادئ الحرية
وقبول التعددية ،وهي أسس تحميها
الدساتير ،فال ينبغي أن تكون مح ّل
خالف .واإلسالم كسائر ديانات
العائلة اإلبراهيمية ،ال ينافي ما
وصلت إليه التجربة اإلنسانية في
هذا المفهوم الحديث للمواطنة.
وإن زاد عليها بالروح األخالقية التي
يصبغها بها ،والتي قد تعوز الصيغ
المعاصرة أحيانا كثيرة.
ودعا معالي الشيخ ابن بيه إلى
االتفاق على أ ّنه حيثما وجدت
قوانين تحمي هذه األسس الكبرى،
فثمة المواطنة الناجزة ،مهما كانت
نسبيتها في التفسير أو التطبيق،
الحضارية
الظروف
بحسب
والسياقات التاريخية .فتلك تباينات
طبيعية ال تعود على أصل المواطنة
بالنقض واإلبطال .فال ينبغي أن
نجعل ملتقياتنا الحوارية هذه ،مناب َر
لمحاكمة الدول ،وسلب عقودها
االجتماعية وصف المواطنة ،وإنما

ينصب الحوار؛ على ما وراء ذلك من
ّ
إشكالية المعيارية ،ومقصد تحسين
المواطنة .وشدد على ضرورة متابعة
الحوار إنطالقاً من جملة أسئلة،
أهمها:
ما هو المعيار األمثل لقياس جودة
المواطنة؟ وكيف يتنزّل هذا المعيار
في كل بيئة ،مراعيا ظروفها وتوفر
شروطها التنموية واالجتماعية؟ ما
هي مؤشرات هذه الجودة؟ وما هي
التدابير الحكيمة لالرتقاء بها؟ كيف
نحسن ظروف المواطنة ،ونرفع من
مؤشراتها؛ بتحقيق مكمالتها؛ ضمن
إطار يحافظ على السلم األهلي
والنظام العام؟ معتبراً أن تلك هي
األسئلة المحورية ،التي يلزم أن
نجعلها موضوعا لحواراتنا الممهدة
لوثيقة المواطنة .وتلك هي المبادئ
الموجهة لرؤية قيادتنا في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،رؤية
قائمة على قيم االبتكار والجودة
والتم ّيز ،حيث يتعزّز كل يوم واقع
المواطنة اإليجابية؛ من خالل
مبادرات إبداعية ،تدعم مؤشرات
الجودة في المواطنة ،وتسهم في
االرتقاء بميثاق المواطنة ،وتعزيز
تحسن
الوالء واالنتماء للوطن؛ بل
ّ
كذلك جودة المواطنة العالمية ،من
خالل حسن الرعاية وكريم العناية،
التي توليها الدولة؛ لكل المقيمين
فيها؛ على اختالف ثقافاتهم
ودياناتهم.
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نص الكلمة األولى في محطة أبو ظبي من حوارات المواطنة الشاملة

ابن بيه يدفع المواطنة الشاملة إلى المـــــــؤاخاة اإلنسانية المكفولة بالقوانين

املواطنة تقوم
عىل املساواة يف
الحقوق والواجبات
ومبادئ الحرية
وقبول التعددية

منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة -أبوظبي:
شدد معالي الشيخ عبداهلل بن بيه رئيس "مجلس اإلمارات لإلفتاء
الشرعي" ،رئيس "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" على
ضرورة االرتقاء بتأصيل مفهوم المواطنة العلمي؛ من كونها شراكة
تعاقدية ،كما لخصها "إعالن مراكش التاريخي"؛ وفق "صحيفة
المدينة" ،إلى مستوى المؤاخاة اإلنسانية المتكاملة بالسراء والضراء،
المكفولة بالقوانين والدساتير ،وبشكل ملزم على مستوى العالم.
جاء ذلك خالل افتتاح معالي
الشيخ عبداهلل بن بيه المرحلة
األولى من "حوارات المواطنة
الشاملة" في محطتها الثانية في
أبوظبي في نوفمبر .2018
وقال معالي الشيخ ابن بيه إن كلمته
تتمحور حول أربعة منطلقات ،األول
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في بيان منطلق مشاركة منتدى تعزيز
السلم والتعريف بإعالن ُمراكش،
والثاني حول مقومات المواطنة في
إعالن مراكش ،والثالث حول المبادئ
المؤطرة لحقوق المواطنة ،والرابع
حول شتم المقدس وضرورة مراجعة
مفهوم حرية التعبير.

إننا نتَ َوخّ ى من خالل هذه
اللقاءات أن نخرج بتصور مؤصل
للمواطنة الشاملة ،مستمد من
النصوص الدينية ومراع للسياق
الحضاري المعاصر المتمثل في
الدساتير الوطنية والمواثيق ال ّدولية.
كما سنعمل على تشخيص العراقيل
والتح ّديات ،التي تحول دون تحقيق
هذا المفهوم الشامل للمواطنة
والعقبات ،التي تعترضه في بلدان
الشرق األوسط.
إن اهتمامنا في منتدى تعزيز
السلم بالمواطنة ليس وليد الساعة،
وإنما يعود إلى سنوات عندما شرعنا
في مشروع من عدة حلقات تفكيرية،
ارتكزت على دراسة قضية األقليات
وإطارها العام المتثمل في مفهوم

المواطنة ،وقد بدأنا هذه المسيرة
في أوج حراك االحتجاجات في
بعض البلدان العربية ،وما تالها
من أوضاع متردية وواقع مضطرب،
سالت فيه دماء كثيرة واشتعلت فيه
جذوة الكراهية ،وعال فيه صوت
العنف ،وكان لألقيات الدينية في
بعض البلدان اإلسالمية المتوترة
نصيبها من القتل واالستعباد
والتهجير ،وأشكال مختلفة من
امتهان الكرامة اإلنسانية ،وإن كان
األذى شمل الجميع ،بل ربما نالت
منه بعض األكثريات نصيباً كبيراً،
ومسها منه قرح عظيم.
وبعد إنشاء منتدى تعزيز السلم
في المجتمعات المسلمة في سنة
 ،2014بدأ اإلعداد هنا في أبوظبي،

حيث توجت مسيرة ورشات التفكير
بمؤتمر "حقوق األقليات الدينية
في المجتمعات المسلمة :اإلطار
الشرعي والدعوة إلى المبادرة" الذي
تم عقده في مدينة مراكش يوم 25
يناير 2016؛ باالشتراك والتعاون مع
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
في المملكة المغربية .وقد جمع
هذا المؤتمر عددا معتبرا من علماء
المسلمين والرسميين؛ ممثلين لج ّل
دول العالم اإلسالمي.
وصدر عن المؤتمر "إعالن
مراكش التاريخي"؛ لحقوق األقليات،
باتفاق ومصادقة جميع الحضور من
العلماء المسلمين ،وبمباركة القيادات
الدينية من غير المسلمين ،الذين
كانوا شهودا ،ومن بينهم ممثلون

عن األقباط واليزيديين والصابئة
المندائيين والنصارى اآلشوريين
وغيرهم.
وقد حرص المؤتمر أن يبين
بقوة وحزم ،أن اضطهاد األقليات
الدينية وكافة أشكال العدوان عليها
التي يقترفها اإلرهابيون ،مخالفة
لقيم اإلسالم الذي أقر لألقليات
الدينية حقوقها الدينية والثقافية
والسياسية؛ في وقت لم تكن البشرية
قد عرفت مثل هذا النوع من
التسامح المو ّثق؛ بصحيفة المدينة
من قبل خاتم النبيين  ،كما تؤ ّكده
مراجع السيرة النبوية.
وقد جاء اإلعالن يجلي القيم
اإلسالمية واألسس المنهجية؛
لواجب التعايش السعيد ،والتعامل

الحسن مع سائر أتباع الديانات،
ويستنهض فعاليات المجتمعات
المسلمة ،ويستحثها نحو خلق تيار
مجتمعي عريض؛ لحماية األقليات
الدينية في البلدان المسلمة،
ويسعى هذا اإلعالن أيضا بتأثيره
المجتمعي إلى حض األفراد
والمجموعات والدول على ابتكار
الصيغ والمبادرات ،التي تعزز ثقافة
التعايش وحماية األقليات.
وقد دعا اإلعالن علماء ومفكري
المسلمين إلى العمل؛ لتأصيل مبدأ
المواطنة الذي يستوعب مختلف
الصحيح
بالفهم
االنتماءات؛
والتقويم السليم للموروث الفقهي،
والممارسات التاريخية ،وباستيعاب
المتغيرات التي حدثت في العالم،

حيث انتهى العهد االمبراطوري،
ودخلت المجتمعات المسلمة؛ ضمن
إطار ما صار يعرف بالدولة القطرية
أو الدولة الوطنية.
وكذلك لم تعد الوالءات في الوقت
الراهن دينية حصرا ،بل أصبحت
والءات مركبة ومعقدة ،تتحكم
فيها عوامل متداخلة التنفصل عن
بعضها ،كما ظهرت النزعة الفردية؛
بحيث لم تعد الجماعة مؤطرة لفعل
الفرد في بعض البيئات ،ثم وجود
المواثيق الدولية والقانون الدولي
مؤطرا للعالقة باآلخر ،وكذلك
التعددية الثقافية والعرقية والدينية
في كل قطر بسبب العولمة ،وبروز
ثقافة الحريات عامال مؤثرا وفاعال
في الواقع ،وبناء نظام حقوق اإلنسان
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وسيلة لعيش األقليات بين ظهراني
األكثرية.
كل هذه المتغيرات قد ارتقت
بالمواطنة إلى مرتبة كلّي الزّمان
حيث َغ َد ْت تتم ّثل في ميثاقين
يحكمان الواقع ،ميثاق داخلي ،وهو
دستور البالد الذي يمثل عقدا بين
كل المواطنين ،وميثاق عالمي وهو
ميثاق األمم المتحدة ولواحقه،
كإعالن حقوق اإلنسان والمعاهدات
الدولية.

مقومات املواطنة
الشاملة يف إعالن
مراكش

لقد كانت المواطنة في المفهوم
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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التاريخي؛ تقوم على العرق أو ال ّدين
أو التاريخ المشترك أو على عنصر
نقاء النسب ،الذي يؤدي إلى تقسيم
المواطنين إلى درجات ،كمـا كان
عند الرومـان أو العرب في عصر
الجاهلية.
وعلى العكس من ذلك ،نحت
المواطنة في السياق المعاصر
منحى تعاقديا في إطار تع ُّددي،
أو ما يس ِّميه هابرماس بالمواطنة
الدستورية ،أي شعور الفرد بانتمـائه
إلى جمـاعة مدنية ،مؤسسة على
عقد مواطنة يساوي بين الجميع.
المواطنة بهذا المعنى مفهوم
جديد ،وهو عبارة عن عالقة
متبادلة بين أفراد مجموعة بشرية

تقيم على أرض واحدة ،وليست
بالضرورة منتمية إلى جد واحد ،وال
إلى ذاكرة تاريخية موحدة ،أو دين
واحد ،إطارها دستور ونظم وقوانين،
تحدد واجبات وحقوق أفرادها ،إنها
شبه جمعية تعاونية ينتمي لها بصفة
طواعية أفرادها بشكل تعاقدي،
فالذي ينضم اليوم إليها له نفس
الحقوق التي كانت ألقدم عضو،
فال فرق بين األول واألخير واألصيل
والدخيل.
وبالجملة فإن المواطنة رباط
أو رابطة اختيارية معقودة في أفق
وطني يحكمه الدستور ،والمواطنة
تتسامى على الفئوية لكنها ال تلغيها،
والمطلوب أن تتواءم معها وتتعايش

فعاليات المنتدى
معها تعايشاً سعيداً.
لقد َس ْعينا من خالل إعالن
مراكش إلى تأصيل هذا المفهوم
الجديد للمواطنة انطالقا من
صحيفة المدينة المنورة بوصفها
أساسا صالحا للمواطنة التعاقدية
في المجتمعات اإلسالمية ،وخيارا
ّ
يرشحه الزمن والقيم للتعامل مع
كلي العصر؛ لتفعيل المشترك
اإلنساني وتحييد عناصر اإلقصاء
والطرد ،فهي اتفاق أتى من غير
حرب وال قتال ،وال عنف وال إكراه،
اتفاق تداعت إليه أطرافه طواعية؛
لاللتفاف حول المبادئ التي تضمنها
ضمن دائرة التفاعل اإليجابي
مع الواقع ،ومع مك ّونات مجتمع
المدينة ،وتحقيق السلم االجتماعي
القائم على االعتراف المتبادل
بالحقوق والواجبات ،والقبول بما
يفرضه التنوع من اختالف العقائد
والمصالح وأنماط الحياة ،مع وجود
مرجعية حاكمة يفيء إليها الجميع
حال التنازع واالختالف.
إننا بذلك نترجم لغة الدين إلى
لغة الفضاء العمومي حسب عبارة
هابرماس ،لغة الحياة المدنية
والقانون ،ونستعير من نصوص
التاريخ إلنزالها على العصر الحاضر،
مع االحتفاظ لكل عصر بلغته
وببيئته الزمانية والمكانية ،نستنطق
النصوص الدينية ونجمع متفرقاتها
ونغوص إلى الحكم والمقاصد ونأول
طبقا لضوابط االستنباط ومسالك
التأويل ،ونقارن بينها وبين ما وصلت
إليه البشرية من آراء ومبادئ تخدم
المصالح اإلنسانية وتؤ ّمن الكليات
الخمس ،ذلك هو منهجنا في البحث.
يراجع اإلعالن.-إن أه ّم مق ّومين من مقومات
المواطنة في إعالن مراكش ،هما:
مبدأ االعتراف بالتعددية وإقرار
الحرية الدينية ،حيث جاء في البند
الثاني من اإلعالن في سياق التذكير
بالمبادئ الكلية والقيم الجامعة التي
جاء بها اإلسالم" ،إن تكريم اإلنسان

اقتضى منحه حرية االختيار"،ال إكراه
في الدين"" ،ولو شاء ربُّك آلمن من
في األرض كلهم جميعا أفأنت تكره
الناس حتى يكونوا مؤمنين" ،وجاء
في البند  13في سياق ذكر األسس
المرجعية للمواطنة المتضمنة في
نصه:
صحيفة المدينة المنورة ،ما ُّ
إن السياق الحضاري المعاصر
يتوافق مع وثيقة المدينة ألنها تقدم
للمسلمين األساس المرجعي المبدئي
للمواطنة ،إنها صيغة مواطنة تعاقدية
ودستور عادل لمجمتع تعددي أعراقا
وديانة ولغة ،متضامن ،يتمتع أفراده
بنفس الحقوق ،ويتح ّملون نفس
الواجبات ،وينتمون رغم اختالفهم
إلى أمة واحدة.
من خالل هذا المبدأ استهدف
إعالن مراكش المصالحة بين الهوية
الدينية والهوية الوطنية ،حيث
يرى البعض أن قوة االنتماء إلى
الهوية الدينية تؤدي إلى انهيار روح
المواطنة ،ويفترض تعارضا ذاتيا بين
الوالء للدين والوالء للوطن ،وخاصة
في المجتمعات الهشة؛ ذات الطوائف
المتع ّددة؛ حين تض ُعف سلطة الدولة،
فتطغى سلطة الهوية الدينية ،وتفيء
ك ُّل طائفة إلى حاضنتها الدينية التي
تضمن لها نوعا من الحماية النفسية
وحتّى الوجودية.
لقد كان االهتمام في إعالن
متوجها إلى قلب المعادلة؛
مراكش
ّ
ليكون االنتماء الديني حافزا لتجسيد
المواطنة ،وتحييد سلبيات تأثير
يني عليها.
عامل االختالف ال ّد ّ
فإذا كان الوالء للدين أمرا مسلما
به عند كل ُمتدين ،فإن ذلك ال يعني
بالضرورة أنه يطرد الوالء للوطن؛
بمفهوم المواطنة الذي أشرنا إليه،
فليس بينهما ٍ
تناف.
مبدأ الواجبات المتبادلة والحقوق
المتساوية ،مما يقتضي اإليجابية
في العالقة ،والبعد عن االختالف،
والشعور بالشراكة في المصالح.
نصه :إن
وقد جاء في البند  15ما ّ
صحيفة المدينة المنورة تص ّمنت

صن األوطان وتجعل
ح ّ
ثقافة التسامح ت ُ َ
املواطنة مثاب ً
ة لإلكرام واإلحسان
املواطنة تكريم لإلنسان حسب القرآن
والسنة الرشيفة وسرية الصحابة
املواطنة تتسامى عىل الفئوية ولكنها
ال تلغيها وإمنا تتواءم وتتعايش معها
تعايشاً سعيدا ً
أهم مقومات املواطنة يف إعالن مراكش
مبدأ االعرتاف بالتعددية والحرية الدينية
ومبدأ الواجبات املتبادلة والحقوق
املتساوية
املواطنة يف صحيفة املدينة ترتقي إىل
املؤاخاة وتنتقل من الوجود املشرتك إىل
الوجدان املتشارك

بنودها كثيرا من مبادئ المواطنة
التعاقدية؛ كحرية التدين وحرية
التنقل والتملُّك ومبدإ التكافل العام
ومبدإ الدفاع المشترك ،ومبدإ
العدالة والمساواة أمام القانون "وأن
يهود بني عوف أمة مع المؤمنين،
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم
مواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأثم،
فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته(،)...
وأن على اليهود نفقتهم وعلى
المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر
على من حارب أهل هذه الصحيفة،
وأن بينهم النصح والنصيحة والبر
دون اإلثم ،وأنه ال يأثم امر ٌؤ بحليفه،
وأن النصر للمظلوم".
بهذه المقاربة الجديدة ترتقي

المواطنة إلى المؤاخاة ،وتنتقل من
الوجود المشترك إلى الوجدان
المتشارك .لتكون المواطنة بذلك
بوتقة تنصهر فيها كل االنتمـاءات،
وبقدر االنسجام واالنتظام بين هذه
العناصر في الجمـاعة يجد المواطن
نفسه والجمـاعة مكانتها.
وانطالقا مما تقدم فإن هذه
المقاربة تتغيى هدفين:

الهدف األول :السلم
االجتامعي

من مكامن القوة في هذا التصور
الذي أبرزه إعالن مراكش ،هو
الربط الواصب بين المواطنة
وإطارها الناظم ،المتمثل في مقصد

السلم.
فمن دون سالم ال حقوق ،ألن
فقدان السلم فقدان لكل الحقوق؛
بما فيها حق المواطنة ،فالسالم هو
الحق األول ،والمقصد األعلى الذي
يحكم على كل جزئيات الحقوق ،فال
يمكن أن نتصور مواطنة؛ بالمعنى
الذي نبحث عنه في بيئة متشنجة.
فبالسلم تسود الطمأنينة النفسية
والروحية والسكينة بين أفراد
المجتمع؛ لتنعكس على العالقات
بين األفراد والجماعات ،حيث يكون
السلم االجتماعي حالة من الوفاق،
تتمظهر في التضامن والتعاون؛
إليصال النفع إلى الجميع ،ودرء
الضر عن الجميع ،وتتجلى في اللغة
والسلوك والمعاملة ،فالعنف في
اللغة وال اعتداء في السلوك وال ظلم
في المعاملة.
فالسلم يوجد بيئة الحب
والسعادة واالنتماء إلى األمة والوطن
واالنخراط في مصالحه ،وهو قبل
كل شيء مصالحة مع الذات قبل أن
يكون مصالحة مع الغير .فالسبيل
إلى تحقيق مواطنة شاملة إال من
خالل استراتيجية السلم.
إن هذا المبدأ الذي نرفعه في
منتدى تعزيز السلم ،مبدأ عام صادق
في كل البيئات ،فال يختص ببيئة
دون أخرى ،واليقتصر على مجتمع
دون آخر ،ولكنه في عالمنا العربي
واإلسالمي أظهر ،والحاجة إليه
أمس ،والوعي به أكثر إلحاحا.
ّ

الهدف الثاين:
املحافظة عىل النظام
العام

إن الحقوق المق ّومة للمواطنة البد
عند تنزيلها من مراعاة سياقاتها
المكانية والزمانية ومآالتها ،بحيث
يحرص على تحقيق الموازنة بين
الحقوق الجمعية والحقوق الفردية
وبحيث يحافظ على النظام العام.
النظام العام في اصطالح القانونيين
هو "أمر يتعلق بتحقيق مصلحة عامة
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سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية
تتعلَّق بنظام المجتمع األعلى" وهو
مبدأ يختلف من نظام إلى آخر ومن
حضارة إلى أخرى؛ باعتباره راجعا
إلى النظام األعلى للمجتمع .ولهذا
ع ّبر عنه بعض القانونيين بأنه مبدأ
غامض ،وأن هذا الغموض متع ّمد
ليتيح للسلطات المعنية تقدير الحاجة
إلى التدخل مثال ،فهو غموض يؤسس
للمرونة التي يقصد المقنن إليها
لتحقيق المصلحة المتوخّ اة.
وإلى النظام العام أحال إعالن
حقوق اإلنسان في الفصل  29الذي
جاء بمثابة الفصل المقيد إلطالق
الفصول التي سبقته ،ونصه " :
على ك ِّل فرد واجبات نحو المجتمع
الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن
تنمو نم ّوا حرا كامال.
يخضع الفرد في ممارسة حقوقه
وحرياته لتلك القيود التي يق ّررها
القانون فقط ،لضمان االعتراف
بحقوق الغير وحرياته واحترامها،
ولتحقيق المقتضيات العادلة للنام
العام والمصلحة العامة واألخالق في
مجتمع ديمقراطي" .
إن هذه القيود جديرة بأن تكون
موضوع دراسة ،وأن توخذ بعين
االعتبار عندما يكون االنتهاك
المزعوم لحقوق اإلنسان يستند إلى
القانون الوطني والشرعة المطبقة في
البلد المعين ،فهل باإلمكان والحالة
هذه أن نعتبر األحكام الصادرة طبقا
لتشريع بلد ما من الجهات القضائية
المخولة دون أن يشوب إجراءاتها أي
خلل أن نعتبر تلك األحكام تعسفية؟،
وبعبارة أخرى فإن التعسف ال يثبت
إال في حالة مخالفة تلك األحكام
لمقتضيات القانون المحلي.

حرية التعبري وشتم
املقدس

ومن هنا نش ّدد على ضرورة
مراجعة كثير من المفاهيم المرتبطة
بالمواطنة كمفهوم حرية التعبير ،على
ضوء هذين الهدفين ،باعتبارهما
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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مؤطرين لتنزيل هذه المفاهيم في
البيئات المختلفة تنزيال ال يعود على
المواطنة باإلبطال واإلخالل.
فال بد من ربط عنوان الحريات
الدينية بالسلم االجتماعي ،وربط
مبدأ حرية التعبير ،الذي أصبح مبدأ
مق ّدساً في الحضارة السائدة بمبدأ
المسؤولية عن نتائج التعبير.
إنه من المالئم العمل على أن
تكون القوانين ناشئة لمعالجة البيئة
التي تراد لها،وليست مستنسخة عن
أوضاع أخرى تلغي الخصوصيات
والتفاوت بين المجتمعات وتغفل
التراكمات التاريخية والمجتمعية.
لهذا فإن الدعوة إلى حرية تدنيس
المقدس هي من هذا الصنف من
حرية التعبير الموهومة والمح ّرضة
على العنف والكراهية ،والمؤذنة
باإلساءة على النظام العام للمجتمعات
وبالتالي باختالل السلم المجتمعي .ال
يمكن أن تكون حرية التعبير هي حرية
شتم رموز اإلنسانية الذين نؤمن بأن
معنى الوجود وصل إلينا من خاللهم
(األنبياء) .لقد كان فردريك نيتشه
هذه المرة أكثر بصيرة حين يقول
في كتاب "ما وراء الخير والشر" ،إن
الذين أوجدوا القيم في حياة البشرية
قلة في التاريخ ومنهم موسى وعيسى
ومحمد.
إن شتم المقدس ال يمكن أن
يعتبر وجها من وجوه حر ّية التعبير؛
ألن المسيء ال يتغ ّيى من خالله إال
إيذاء اآلخرين واإلساءة إليهم ،وليس
يقصد به تحقيق خير أو نفع له أو
لغيره ،ولئن كان البعض يستشكل
الموضوع من حيث اعتبارية التقديس
ونسبيته ،بحيث ال يرى في شتم
المق ّدس ما يستوجب التجريم ،فإننا
نرى أن شتم الرموز المقدسة لدى
بعض المواطنين هو في الحقيقة
شتم وإيذاء لهؤالء المواطنين ٍ
وتعد
على حقهم في احترام معتقداتهم،
فهو فعل عبثي صادر عن إرادة أثيمة
وقصد سيء ،قد يكون للبحث عن
بطولة غير مستحقة؛ ألنها تؤول إلى

حروب وفتن ،وقد يكون للبحث عن
دور الضحية رياء.
وهكذا على ال ّرغم من تع ّدد
المقاربات التي تناولت مفهوم حرية
التعبير ،قانونياً وأخالقياً وفلسفياً،
اليزال مفهوماً غائماً يثير من
اإلشكاالت ما يستوجب من أهل
االختصاص أن يعيدوا فيه النظر،
لبيان حدوده وضبط متعلقاته ،وجالء
الغموض الذي يشوبه؛ باعتبار عالقة
هذا المبدإ بالسلم االجتماعي،
وباعتبار المعيارية القانونية ،المتثملة
في عالقته بالنظام العام.
واألمثلة على تقييد الحريات بمبدإ
النظام العام في التراث القضائي
الغربي كثيرة ،ففي سنة  1995منعت
الحكومة البريطانية عرض فيلم " ُر َؤى
النشاوى" لمخرجه وينكروف؛ ألنها
اعتبرته فيلما قادحا في شخص
سيدنا المسيح عليه السالم ،وأكدت
المنع محاكم المملكة المتحدة ،فما
كان من المخرج صاحب الفيلم؛ إال
أن رفع دعوى أمام محكمة حقوق
اإلنسان األوروبية .معتبراً أن الحظر
الذي فرضته الحكومة البريطانية
منافيا لحرية التعبير والحق في
نشر اآلراء .وبعد نظر المحكمة
في الدعوى أيدت موقف الحكومة
البريطانية؛ باعتبار الفيلم المذكور
مقذعا ومتجاوزا للحدود المسموح
بها في تناول موضوع مق ّدس؛ وفقا
للقانون البريطاني في ذلك الوقت.
إن المحكمة راعت في هذا القرار
رقم  611/525/1995/19الصادر
بتاريخ  25نوفمبر 1996م .تصورها
للنظام العام الذي هو نتيجة لموقف
حضاري محدد ،يعتبر فيه سيدنا
المسيح عليه السالم مقدسا ،طبقا
للقيم الدينية للمسيحيين والمسلمين
أيضا.
وفي قضية مشابهة أكدت
المحكمة األروبية في منتصف شهر
أكتوبر الماضي سالمة أحكام القضاء
النمساوي في قضية شتم سيدنا
رسول اهلل  معللة هذا القرار
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(رقم  )2018/360بأن الدعاوى
المسيئة اليمكن أن تدخل في نطاق
حرية التعبير ،حيث إنها تمس حقوق
المواطنين اآلخرين في احترام
معتقداتهم الدينية ،وتهدد السلم
الديني في المجتمع النمساوي.
وال يسعنا هنا إال أن نثمن هذه
القرارات؛ باعتبارها تسهم في تعزيز
السلم العالمي ونشر المحبة والتسامح
في العالم ،وهي بالتأكيد تُ َم ِّثل سوابق
قضائية عاقلة سيكون على محاكم
الغرب أن تأخذها بعين االعتبار في
هذا النوع من القضايا.
وكذلك ينبغي التنويه بسياسة
دولة االمارات في ترسيخ مبادئ
المواطنة التي تتسم بالواقعية في
مراعاة خصوصية السياق المحلي
وبوضوح الهدف ،ويتجلّى ذلك بوضوح
في سنّها القانون االتحادي رقم  2سنة
 ،2015والذي يتعلق بمكافحة التمييز
وخطاب الكراهية وازدراء األديان
ويعمل على تحصين المجتمع وحمايته
من خطابات الكراهية والتحريض
على العنف وزعزعة السكينة والسلم
االجتماعي.
وفي الختام،
فإن هذه جملة من األفكار ،حاولت
من خاللها أن أقرأ بسرعة بعض
ما ورد في إعالن مراكش ،وأن أُل ِّح
على اله ِّم الخاص باألمن والسلم
االجتماعي والمجتمعي ،الذي من
دونه لن تكون المواطنة سعيدة وال
سديدة ،بل قد يصبح الوطن حلبة
للصراع وساحة للنزاع ،بل ربما
ميدانا للدماء واألشالء .إن األخالق
الرفيعة وروح التسامح والمودة والوئام
وسعة الصدر واتساع الفكر ،هي التي
ت َُح ّصن األوطان وتجعل المواطنة
مثاب ًة لإلكرام واإلحسان.
لذلك نرجو أن تتسع صدوركم
بعضكم ولكنها
آلراء قد ال يتفق معها ُ
بالتأكيد تبحث عن السالم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته.

في افتتاح المؤتمر العالمي للوحدة اإلسالمية بمكة المكرمة

الشيخ ابن بيه يرفض جواز الحروب
وأذى الناس من أجل الوحدة

منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة  -مكة المكرمة:
أكد معالي الشيخ عبداهلل بن بيه ،رئيس "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" ،رئيس "مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي" أنّ الوحدة
مفهوم إسالمي عظيم ،يشمل جميع دوائر الوجود اإلنساني ،ويغطي جميع العالقات الفردية والجماعية والدولية ،فاإلسالم هو دين التوحيد
ودين الوحدة ،وحدة الشعور والشعائر .ولكن الشيخ المجدد يرفض جواز الحروب وأذى الناس من أجل الوحدة؛ تحت أي ظرف من الظروف.
معتبر ًا أن صيفة الخالفة أمر مصلحي وليس تعبدي ًا.
جاء ذلك بكلمة ألقاها معالي الشيخ
عبداهلل بن بيه في افتتاح "المؤتمر
العالمي للوحدة اإلسالمية  -مخاطر
التصنيف واإلقصاء" ،الذي نظمته
"رابطة العالم اإلسالمي" ،وعقد
في مكة المكرمة ( 13-12ديسمبر
 ،)2018برعاية ملكية كريمة من خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز ،ممث ً
ال بصاحب السمو

الملكي األمير خالد الفيصل ،مستشار
خام الحرمين الشريفين ،أمير مكة
المكرمة ،وحضور لفيف واسع
من العلماء والمفكرين والباحثين،
يتقدمهم سماحة الشيخ عبدالعزيز
بن عبداهلل آل الشيخ المفتي العام
للمملكة العربية السعودية ،رئيس
المجلس األعلى لرابطة العالم
اإلسالمي ،ومعالي الدكتور محمد

بن عبد الكريم العيسى أمين عام
الرابطة ،ومعالي الدكتور على راشد
النعيمي رئيس المجلس العالمي
للمجتمعات المسلمة ،ومعالي الدكتور
محمد مختار جمعة وزير األوقاف
في جمهورية مصر ،وحشد كبير
من الشخصيات العربية واإلسالمية
والدولية.
وأضاف معالي الشيخ بيه أ ّن

هذه الوحدة اإلسالمية لها أسسها
ومضمونها ووسائلها ،فأساسها روح
األخوة اإلسالمية( :إ ّنما المؤمنون
إخوة) والمحبة( :ال تدخلون الجنّة
حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحا ّبوا).
الحب قيمة من أعظم القيم
إن
ّ
وشيمة من أمثل الشيم ،فهو وحده
الذي يقوي روح التواصل ،وينسج
لحمة التضامن والتكافل ،ويعطي
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الوحدة ال تعني
الكيان الواحد
والخالفة أمر
مصلحي وليس
تعبدياً

الوحدة املنشودة
ال تربر سلب الدولة
الوطنية حقها يف
املرشوعية

ابن بيه :تحقيق
الوحدة بتنمية أوجه
التّضامن وتعزيز
املشرتكات

بعداً وجدانياً لعملية التبادل .إن
اإلسالم يضع مثاالً ،لكنّه يتعامل
مع واقع ومصالح ومفاسد ،فالمثال
يتجلى في قول النبي ( :المؤمن
للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد
بعضه بعضا) ،وقوله( :مثل المؤمنين
في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد
إذا اشتكى منه عضو تداعى له
سائر الجسد بالحمى والسهر) .ذلك
هو المثال ،ولكن اإلسالم يتعامل مع
الواقع واإلمكان ،فالوحدة وإن كانت
مطلباً شرعياً ومقصداً عظيماً ومثاالً
يُطمح إليه في خدمة الدين والدنيا،
إال أنها ينبغي أن تكون اختيارية،
ويراعى في التدرج إليها السياقات
الزمانية والمكانية واإلنسانية.
وقال معالي الشيخ ابن بيه إن

مفهوم الوحدة ال يعني بالضرورة أن
يكون المسلمون في كيان واحد ،وال
يجوز إعالن الحروب وإلحاق الضرر
بالناس من أجل ذلك ،فالخالفة مث ً
ال
هي أمر مصلحي وليس تعبدياً ،ولهذا
فإن كل ما يدرأ المفاسد ويحقق
المصالح يعتبر من مقاصد الشريعة.
قال الجويني :ثم الغاية القصوى في
استصالح الدين والدنيا ُ
ربط اإلياالت
بمتبوع واحد إن تأتى ذلك ،فإن عسر
ولم يتيسر تعلق إنهاء أحكام اهلل
تعالى إلى المتعبدين بها بمرموقين
في األقطار والديار .وقال ابن األزرق
المالكي :إن شرط وحدة اإلمام بحيث
ال يكون هناك غيره ال يلزم مع تع ُّذر
اإلمكان.
وما قام به الحكماء في هذا العصر؛

من إنشاء مؤسسات للتضامن والتعاون
بين المسلمين ،يشكل امتثاالً لمقاصد
الشريعة وتعام ً
ال مع روح العصر .وهو
ما قام به الملك فيصل بن عبدالعزيز،
حينما دعا لمؤتمر وزراء الخارجية في
جدة في مارس  1970م ،والذي نشأت
عنه منظمة تجمع أقطار الدول ذات
الغالبية المسلمة ،وتضم مؤسسات
مساندة؛ كالبنك اإلسالمي وغيره.
وعلى هذا دلت الممارسة التاريخية
لألمة ،حيث تعددت دول اإلسالم
وتعدد أئمتهم ،ولم يثبت أن أحداً
سعى إلى توحيد األقطار تحت راية
واحدة؛ بدافع عقدي ،يستبطن مبدأ
وجوب الخالفة ووحدة اإلمام.
وأضاف معالي الشيخ ابن بيه أن
أفق الوحدة المنشود ال يمكن أن يكون

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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مبررا لسلب الدولة الوطنية حقها
في الشرع والشرعية والمشروعية.
فالدول الوطنية في عالمنا اإلسالمي
اليوم مع اختالف أشكالها وصورها،
هي نظم شرعية ،لها من المشروعية
ما كان لإلمبراطوريات الكبرى التي
كانت قائمة في التاريخ؛ بناء على
قانون المصالح والمفاسد الذي تدور
حوله أحكام الشرع .موضحاً أن من
أبرز وسائل تحقيق الوحدة اليوم،
تنمية أوجه التّضامن ،من خالل
تعزيز المشتركات ،واإليمان بأن
التنوع المتناغم هو القاعدة الذهبية،
وأنه أساس الوحدة واالنسجام وليس
القطيعة واالنفصام.
وشدد معالي الشيخ ابن بيه على
أن أهم قيمة يمكن أن تكون مفتاحا
لتعزيز الوحدة ،هي احترام االختالف؛
بل حب االختالف ،بحيث ينظر له
كإثراء وكجمال وكأساس لتكوين
المركب اإلنساني ،إن االختالف
ليس بالضرورة عداوة وحربا ،وإنما
يمكن أن يكون جماال كاختالف ألوان
الطبيعة .فاالختالف بين أهل الحق
سائغ وواقع ،وما دام في حدود الشرع
وضوابطه فإنه ال يكون مذموما ،بل
يكون ممدوحا ومصدرا من مصادر
اإلثراء الثقافي والفكري ،إذا احترمت
آداب االختالف ،كاحترام رأي
المخالف ،وعدم تجريحه وإنصافه،
وعدم المعاداة ،وتغليب مصلحة األلفة
وحسن الظن بالمخالف ،والبحث له
عن أقرب األعذار.
ومع احترام آداب االختالف،
يكون االختالف رحمة ،كما جاء في
األثر المشهور على ألسنة الناس:
اختالف أمتي رحمة .قال في
المقاصد الحسنة :رواه البيهقي؛
بسند منقطع عن ابن عباس رضي
اهلل عنهما؛ بلفظ قال رسول اهلل :
مهما أوتيتم من كتاب اهلل فالعمل به
ال عذر ألحد في تركه ،فإن لم يكن في
كتاب اهلل فسنة مني ماضية ،فإن لم
تكن سنة مني فما قال أصحابي ،إن
أصحابي بمنزلة النجوم في السماء،

فأ ّيما أخذتم به اهتديتم ،واختالف
أصحابي لكم رحمة .والكالم في
تخريج هذا الحديث طويل.
وقال معالي الشيخ ابن بيه إ ّن
روح اإلقصاء التي يحذر منها مؤتمرنا
اليوم ،تنبع أساساً من االنغالق الذي
يسبب رفض اآلخر وإساءة الظن به،
وقد أحسنتم سمو األمير باهتمامكم
بقيم اإلعتدال ،التي هي الدواء الناجع
للتنطع والتشدد .إن ما تقومون به من
جهود ،نموذج يجب احتذاؤه في أنحاء
العالم اإلسالمي .إن اإلقصاء في
مظهره األشد؛ أال وهو التكفير ،ليس
من منهج أهل اإلسالم ،كما دلت على
ذلك أقوال وأفعال العلماء الراسخين.
يقول الشيخ تقي الدين ابن
تيمية :إ ّن علماء المسلمين المتكلمين
في الدين باجتهادهم ،ال يجوز تكفير
أحدهم؛ بمجرد خطأ أخطأه في
كالمه ،فإن تسليط الجهال على تكفير
علماء المسلمين من أعظم المنكرات.
وال يجوز تكفير المسلم بذنب فعله،
وال بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي
تنازع فيها أهل القبلة ..واألصل أن
دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم
محرمة من بعضهم على بعض ،ال تحل
إال بإذن من اهلل ،قال  :من صلى
صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا
فهو المسلم له ذمة اهلل ورسوله ،فال
تخفروا اهلل في ذمته .كما يقول:
والذي نختاره أال نكفر أحداً من أهل
القبلة.
يقول الحافظ بن رجب :ولما كثر
اختالف الناس في مسائل الدين وكثر
تفرقهم ،كثر بسبب ذلك تباغضهم
وتالعنهم ،وكل منهم يظن أنه يبغض
هلل ،وقد يكون في نفس األمر معذوراً
وقد ال يكون معذوراً ،بل يكون متبعاً
لهواه ،مقصراً في البحث عن معرفة
ما يبغض ،فإن كثيراً من البغض
لذلك ،إنما يقع لمخافة متبوع ،يظن
أنه ال يقول إال الحق ،وهذا الظن قد
يخطئ ويصيب ،وقد يكون الحامل
على الميل إليه مجرد الهوى واأللفة
أو العادة ،وكل هذا يقدح في أن

ابن بيه :اإلميان
بالتنوع املتناغم
قاعدة ذهبية
وأساس الوحدة
واالنسجام
يكون هذا البغض هلل ،فالواجب على
المسلم أن ينصح لنفسه ويتحرز في
هذا غاية التحرز ،وما أشكل منه فال
يدخل نفسه فيه ،خشية أن يقع فيما
نهى عنه من البغض المحرم.
قال يونس الصدفي :ما رأيث أعقل
من الشافعي ،ناظرته يوماً في مسألة،
ثم افترقنا ،ولقيني فأخذ بيدي ،ثم
قال :يا أبا موسى ،أال يستقيم أن نكون
إخواناً وإن لم نتفق في مسألة.
قالت عائشة عن بعض الصحابة
وقد اختلفت معه :أما إ ّنه لم يكذب
ولكن لعله نسي أو أخطأ.
ولقد كان الذهبي مثال العالم
المتفتح المنصف ،الذي ال يتعصب
ألتباع مذهبه ،فقد قال عن الشيخ
عبدالساتر المقدسي الحنبلي رحمه

الحب
ابن بيه :حب االختالف ابن بيه يؤكد أن
ّ
قيمة من أعظم
إثراء وجامل وأساس
القيم وشيمة من
لتكوين املركب
أمثل الشيم.
اإلنساين

اهلل تعالى :إ ّنه قل من سمع منه؛ ألنه
كان فيه زعارة ،وكان فيه غلو في
السنة .وعني بالسنة وجمع بها ،وناظر
الخصوم وكفرهم ،وكان صاحب
حزبية ،وتح ّر ٍق على األشعرية ،فرموه
بالتجسيم ،ثم كان منابذاً ألصحابه
الحنابلة ،وفيه شراسة أخالق مع
صالح ودين يابس.
وقال :كل فرقة تتعجب من األخرى،
ونرجو لكل من بذل جهده في تطلب
الحق أن يُغفر له من هذه األمة
المرحومة.
ّ
قال الشاطبي :فكل مسألة حدثت
في اإلسالم فاختلف النّاس فيها ،ولم
يورث ذلك االختالف بينهم عداوة
وال بغضاء وال فرقة ،علمنا أنها من
مسائل اإلسالم ،وكل مسألة طرأت

فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز
والقطيعة ،علمنا أنها ليست من أمر
الدين في شيء ،وأنها التي عنى
رسول اهلل  بتفسير اآلية ،وهي
قوله تعالى﴿ :إنّ الذين فرقوا دينهم
وكانوا شيع ًا﴾ .يجب على كل ذي دين
وعقل أن يتجنبها .وظاهر أن اإلسالم
يدعو إلى األلفة والتحاب والتراحم
والتعاطفو ،فكل رأي أدى إلى خالف
ذلك فخارج عن الدين.
وأنكر ابن مسعود على عثمان رضي
اهلل عنهما إتمام الصالة في السفر،
ثم صلّى خلفه وقال :الخالف شر.
قال أحمد :لم يعبر الجسر إلى
خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا
في أشياء ،فإن الناس لم يزل يخالف
بعضهم بعضاً.
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فعاليات المنتدى

فعاليات المنتدى
منتدى تعزيز السلم يعقد ملتقاه السنوي السادس في ديسمبر .٢٠١٩

الموطأ ُيقر "مساق التسامح" لطلبة برنامج إعـــــــــداد العلماء اإلماراتيين
ابن بيه :املنتدى يقدم رواية اإلسالم يف
التسامح وإعالء شأن اإلنسان
ابن بيه :عوملة الكرامة اإلنسانية واحرتام
االختالفات الدينية هي مضادات التطرف

منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة  -أبوظبي:
عقد مجلس أمناء «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»
اجتماعه السنوي السادس في أبوظبي؛ برئاسة معالي الشيخ عبداهلل بن
بيه ،رئيس «مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي» ،وحضور سعادة الدكتور
محمد مطر الكعبي أمين عام المنتدى ،وأعضاء المجلس.
وعـرض األمنـاء أنشـطة المنتـدى،
ومـا تحقـق مـن إنجـازات؛ خلال
عـام  ،2018فاتفقـوا علـى مواصلـة
الجهـد؛ مـن أجـل تقديـم سـردية
جديـدة لإلسلام ،تغنـي اإلنسـانية،
وتصـوب مسـيرتها فـي الشـراكة
والنمـاء واالزدهـار؛ بـدل الخصـام
والخـراب والدمـار .كمـا اتفـق
األمنـاء علـى عقـد الملتقـى السـنوي
السـادس للمنتـدى مطلـع ديسـمبر
 .2019وفـي ضـوء ذلك جـرى االتفاق
علـى تشـكيل لجنـة؛ إلعـداد الورقـة
التصوريـة للملتقـى .كذلـك ناقـش
مجلـس األمنـاء المقترحـات حـول
الشـخصيات المؤهلـة للترشـح إلـى
«جائـزة الحسـن بـن علـي للسـلم»
الدولية ،التي يمنحها المنتدى سـنوياً
لشـخصية إنسـانية لعبـت دوراً بـارزاً،
في ترسـيخ ثقافة التسـامح والتعايش
وتعزيـز السـلم األهلـي والدولـي.
وقـال معالـي الشـيخ عبـداهلل
بـن بيـه إن األحـداث تتوالـى وعلينـا
مواكبتهـا ،مـن خلال أنشـطة تؤسـس
لوعـي جديـد ،يسـهم فـي تجـاوز
العثـرات اإلنسـانية ،والنهـوض
بالشـراكة اإليجابيـة بيـن البشـرية.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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والحـظ معاليـه أن دولـة اإلمـارات
ترعـى وتحتضـن الكثيـر مـن
المناسـبات والملتقيـات اإلنسـانية،
وآخرهـا كان اللقـاء الـذي جمـع بابـا
الفاتيـكان فرانسـيس رأس الكنيسـة
الكاثوليكيـة ،وفضيلـة اإلمـام األكبـر،
شـيخ األزهـر ،الدكتـور أحمـد الطيب،
حيـث نشـأت عـن هـذا اللقـاء نتائـج
فـي غايـة األهميـة ،تضمنتهـا «وثيقـة
األخـوة اإلنسـانية» .وهـي تنـدرج فـي
اإلطـار الـذي نسـعى إليـه فـي منتـدى
تعزيـز السـلم.
وجـدد معالـي الشـيخ ابـن بيـه
التأكيد على أن العمل من أجل الوئام
والسلام هـو فـي خدمـة المسـلمين
والمسـيحين والسلام في العالم ،وإذا
كان هانـس كونـغ يقـول« ،السلام فـي
العالم من دون السلام بين األديان»،
فيمكننـي القـول« ،ال سلام بيـن
األديـان إال بالسلام بيـن المسـيحية
واإلسلام» .وهـذا مـا حرصـت عليـه
دولـة اإلمـارات ،وجسـدته قيادتهـا
الرشـيدة فـي سـعيها الـدؤوب مـن
أجـل تعزيـز السلام وترسـيخ الوئـام
علـى المسـتوى الكونـي.
وأضـاف الشـيخ ابـن بيـه أن

المنتـدى يسـعى إلبـراز جوانـب
السلام والتسـامح فـي اإلسلام؛ ألن
عولمـة الكرامـة اإلنسـانية واحتـرام
االختالفـات الدينيـة هـي مضـادات
التطـرف .وهـو مـا أكـد عليـه فـي
كلمتـه خلال اسـتقبال البابـا؛ حيـث
قـال نحـن ننقـل الروايـة البديلـة فـي
كثيـر مـن القضايـا الحساسـة التـي
ظلـت لحقـب طويلـة؛ حكـرا علـى
الخطـاب المتطـرف .وأن المنتـدى
اجتهـد فـي التفكيـك المنهجـي
لبنيـة خطـاب الكراهيـة وتصحيـح
المفاهيـم ،وتقديـم البدائل المؤصلة؛
أل ّن السـاحة ال تقبـل الفـراغ ،وال
يمكـن أن نكتفـي باإلدانـة المبهمـة
لخطـاب التطـرف؛ مـن دون إحلال
الروايـة المتسـامحة محلهـا.
وأكـد معالـي الشـيخ ابـن بيـه أنـه
بـدأ تدريـس مـادة التسـامح ،فـي
مركـز "الموطـأ" للدراسـات والتأهيل،
وأنـه قـدم شـخصياً الـدروس األولـى،
حيـث عـرض المقاربـة أمـام طلبـة
«برنامـج إعـداد العلمـاء اإلماراتييـن»،
واألسـاتذة .وأوضـح أن النبـي الخاتـم
محمـد  اسـتضاف المسـيحيين
فـي مسـجده ،حيـث أدوا فيه صالتهم
ومارسـوا طقـوس دينهـم بإذنـه
وحمايتـه .وأن القـرآن الكريـم يذكـر
أهميـة حمايـة دور العبـادة لليهـود
والمسـيحيين مع مسـاجد المسـلمين،
كمـا فـي قولـه تعالـىَ ﴿ :و َلـ ْو َ
ال َدفْ ُـع
ـض َل ُهدِّ َم ْـت
اهلل النـاس َب ْع َض ُ ْهـم ِب َب ْع ٍ
ـاج ُد
َص َو ِام ُـع َو ِب َي ٌـع َو َص َلـ َو ٌات َو َم َس ِ
ُيذْ ك َُـر ِفي َهـا اسـم اهلل ك َِثيـر﴾ ،وإن كبـار
العلمـاء مـن أصحـاب الرسـول قالـوا
تخـص أصحـاب
إ ّن هـذه الحمايـة ال
ّ
هـذه ال ّديانـات بـل إنهـا مسـؤولية
المسـلمين أيضـا ،ارتقـا ًء بالتسـامح
إلـى مسـتوى التضامـن ،وحرصـا على

إيجـاد شـروط التعدديـة وإبعـاد دور
العبـادة عـن الخصومـة.
وقـال الشـيخ ابـن بيـه إن اإليمـان
والتعايـش والديـن والسلام ،يمكـن
أن تتسـاكن ،كمـا يمكـن للمواطنـة
التعدديـة أن تقلـب المعادلـة؛ ليكـون
االنتمـاء الدينـي حافـزا لتجسـيد
المواطنـة ،وتحييـد سـلبيات تأثيـر
ينـي عليهـا.
عامـل االختلاف ال ّد ّ
موضحـاً أن منهجيتـه تقوم على ثالث
مراحـل:
 جمـع النصـوص المتعلقـةبموضـوع التعايـش ،لنسـتنطقها
ونجمـع متفرقاتهـا ونغـوص إلـى
الحكـم والمقاصـد.
 تقديـم التفسـير الصحيـحللنصـوص التـي يقدمهـا المتطرفـون
ضـد التعايـش ،لتفنيـد استشـهاداتهم
قـوال بالموجـب ،طبقـا لضوابـط
االسـتنباط ومسـالك التأويـل
المقـارب.
 إنـزال المفاهيـم علـى الواقـعالمعاصـر ،مترجمـة إلـى لغـة الفضـاء
العـام ،حسـب عبـارة هابرمـاس ،أي
لغـة الحيـاة المدنيـة والقانـون.
مـن جهتـه تحـدث سـعادة الدكتـور
محمـد مطـر الكعبـي أميـن عـام
منتـدى تعزيـز السـلم فـي المجتمعـات
المسـلمة ،حيـث أكـد أن المبـادرات
التي قدمها المنتدى؛ خالل مسـيرته،
أكـدت حضـور دولـة اإلمـارات العربية
المتحـدة الفاعـل فـي تعزيـز ثقافـة
السـلم والتسـامح والتعايـش علـى
المسـتوى العالمـي ،كمـا أثبتـت للعالـم
أن الفكـرة القويـة الصادقـة ،المبنيـة
علـى التأصيـل القويـم والتنزيـل
السـليم ،المسـنودة بـاإلرادات والنوايا
الطيبـة ،قـادرة علـى مواجهـة خطـاب
العدميـة والعبـث ،وأن الخطـاب

العاقـل قـادر علـى أن يوجـد شـركاء
فـي الحـوار والعمـل ،وهـو مـا رأيتمـوه
عيانـا مـن خلال قوافـل السلام
األمريكيـة التـي اسـتضافها المنتـدى،
ومـن خلال مؤتمـر واشـنطن لتحالـف
القيـم ،ومـن خالل الملتقـى الخامس،
الـذي مثـل انعطافـة رائـدة فـي تعزيـز
ثقافة األنسنة ،حيث أرسى منطلقات
إعـادة الثقـة فـي إمكانيـة التعـاون
والتفاعـل والتكامـل بيـن األديـان.
واضـاف الدكتـور الكعبـي أن
دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة
باتـت حدثـا كبيـراً ومميـزاً ،حينمـا
احتضنـت مؤتمـر األخـوة اإلنسـانية،
الـذي جمـع اإلمـام األكبـر ،شـيخ
األزهـر ،الدكتـور أحمـد الطيـب ،وبابا
الفاتيكان فرانسـيس ،رئيس الكنيسـة
الكاثوليكيـة ،وتمخـض عن هذا اللقاء
الكبيـر« ،وثيقـة األخـوة اإلنسـانية»
التاريخيـة ،ويمثـل هـذا الحـدث
تحـوال كبيـرا فـي حـوارات األديـان،
ويضـع علـى عاتقنـا بـذل المزيـد
مـن الجهـد لمواصلـة هـذه الرحلـة
اإلنسـانية العظيمـة ،فالطمـوح ال
يـزال كبيـرا ،واآلفـاق ال تـزال واسـعة؛
لمنـح اإلنسـانية مزيـدا من اآلمال في

اإلعلاء مـن شـأن اإلنسـان ،والعمـل
علـى ِسـلْم العائلـة اإلنسـانية الكونيـة.
لذلـك فكمـا كان الملتقـى الخامـس
مسـتلهما مـن روح زايـد فـي عـام
زايـد ،فـإن ملتقانـا السـادس مسـتلهم
كذلـك مـن نفـس الـروح؛ فـي صـورة
أخـرى مـن صورهـا البهيـة ،وهـي روح
التسـامح التـي أسـس عليهـا المغفـور
لـه زايـد هـذه األرض الطيبـة.
وتابـع :لقـد كان شـعار :ال سلام
بيـن اإلنسـان إال بالسلام بيـن
األديـان الـذي رفعـه المنتـدى طيلـة
الفتـرات السـابقة محـور عملكـم فـي
أبوظبـي ومراكـش وواشـنطن ،وهـو
عيـن الشـعار الـذي ال يـزال مضمونـه
يلـح علـى ضـرورة تنزيلـه علـى أرض
الواقـع؛ مـن زاويـة البحـث فـي دور
األديـان فـي تعزيـز التسـامح بيـن بنـي
اإلنسـان ،وتقديـم الصـور األقرب إلى
الواقعيـة ،التـي تسـتديم إيجابـا مـا
وصلنـا إليـه إلـى حـدود اليـوم.
وإذا كانـت ملتقيـات أبوظبـي
فكريـة محضـة ،فـإن توصياتهـا
بـدأت تتنـزل شـيئا فشـيئا مـن سـماء
التنظيـر والتقريـر إلـى أرض التنزيـل
والتفعيـل ،مـن خلال التحـول مـن
طابـع المحليـة؛ نحـو اكتسـاء صفـة
العالميـة ،التـي أصبحـت تليـق
بمنتداكـم عطـاء ،حسـاباً ،مـن ربنـا
عـز وجـل الـذي نحمـده علـى توفيقـه
لنـا؛ فـي أن أصبـح للمنتـدى فـروع
فـي أهـم العواصم العربيـة والعالمية،
فبعـد مكتب الربـاط عاصمة المملكة
المغربيـة ،نحـن علـى أعتـاب تأسـيس
فرعيـن جديديـن للمنتـدى فـي كل
مـن واشـنطن ولنـدن ،وهـو مـا يوضـح
بجلاء ،وضـوح الرؤيـة التـي تتأسـس
عليهـا اسـتمرارية المجهـودات،
وضمـان النتائـج اإليجابيـة.

منتدى تعزيز السلم ينوه بتضامن الحكومة والشعب
النيوزيلندي ويدعو املسلمني للصرب والتسامح

الشيخ عبدالله بن بيه
يدين مجزرة نيوزيلندا
ويتضامن مع ذوي الضحايا
مرتكبو الجريمة العنصرية الشنعاء
انخلعوا من ثياب اإلنسانية وقيمها
منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة  -أبوظبي:
ندد «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»
بالمجزرة الوحشية ،التي استهدفت مسجدين في مدينة
كرايست تشرش في نيوزيلندا ،وراح ضحيتها العشرات من
المصلين األبرياء ما بين قتلى وجرحى.
وجاء في بيان رسمي ،صدر عن مكتب معالي الشيخ عبداهلل
بن بيه ،رئيس «مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي» ،رئيس «منتدى
تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» :إننا ندين المجزرة الوحشية،
التي استهدفت المصلين في مسجدين بمدينة كريست تشرس في
نيوزيلندا ،داعين للشهداء بالمغفرة ،وللجرحى بالشفاء ،ولذويهم
بالصبر والسلوان .ونستبشع أشد االستبشاع هذا العمل اإلرهابي
العنصري ،والجريمة الشنعاء النكراء ،التي أقدم عليها أناس انخلعوا
من ثياب اإلنسانية وقيمها الرحيمة.
وتابع البيان :إننا إذ ننوه بتضامن الحكومة والشعب النيوزيلندي مع
مواطنيهم من المسلمين ،لندعو إخوتنا المسلمين للصبر والتسامح،
امتثاالً للتوجيهات الربانية ﴿ ُأو َل ِئ َك ُي ْؤ َت ْو َن أَ ْج َر ُهم َّم َّر َت ْي ِن ِب َما َص َب ُروا
الس ِّي َئ َة • ن َْحنُ
الس ِّي َئ َة﴾﴿ ،ا ْد َف ْع ِبال َِّتي ِه َي أَ ْح َسنُ َّ
َو َي ْد َر ُءو َن ِبال َْح َسن َِة َّ
الغب والعاقبة ،وإنا هلل وإنا إليه
أَ ْع َل ُم ِب َما َي ِصفُ ونَ﴾ .فالصبر محمود َ
راجعون.
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تعايش الكلمات

ما أجمل ذلك املشهد! مشهد تتشوق إليه
النفوس ،وترنو إليه أفئدة العقالء ،وتســمو
به ِه َّمة احلكماء ،وتتطلع إليه عيون املثقفني
واملفكرين والعلماء ،فعلى منصة اإلنسانية،
مــن أرض الســام ،أبوظبــي ،ومبشــاعر
جياشــة ،تفيض تعايشاً وتســامحا خالصاً،
جنــد اإلمــام األكبــر ،فضيلة شــيخ األزهر،
الدكتــور أحمــد الطيــب ،ورئيــس الكنيســة
الكاثوليكيــة البابــا فرنســيس ،يوقعــان يف
وقفــة تاريخيــة مشــهودة« ،وثيقــة األخــوة
اإلنســانية» من أجــل تعزيز الســلم العاملي،
وترسيخ ثقافة العيش املشترك.
لطاملــا كان هــذا احلــدث منتظــراً ،من
أجــل مصافحة ووئام ،يحوطان اإلنســانية،
متجاوزيــن خطابــات الكراهيــة والعنــف،
مؤمنــن أن البشــر جميعــاً؛ علــى اختــاف
أجناســهم وألوانهــم ولغاتهــم ومعتقداتهــم،
ك ّرمهــم اهلل عــز وجل؛ بنفخــة من روحه يف
أبيهم آدم عليه الســام﴿ ،ولقــد كرمنا بني
آدم وحملناهم يف البر والبحر ورزقناهم من
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا
تفضيال﴾ .وهو ما جعل الكرامة اإلنسانية،
ســابقة يف التصــ ّور والوجــود؛ على الكرامة
اإلميانية.
تســعى وثيقــة «األخــوة اإلنســانية»
التاريخيــة ،إلــى اســتعادة القيــم اإلنســانية
املختطفــة ،واألخــاق اإلميانيــة املغيبة؛ يف
ظــل النزعات الفردية ،والفلســفات املادية،
وجرثومــة التطرف الدينــي ،ولوثة التعصب
األعمى.
يؤكــد اإلعــان علــى أهميــة إيقــاظ
احلــس الدينــي ،وبعثــه مجــدداً يف نفــوس
األجيال؛ مــن خالل غرس القيم األخالقية
واملشتركات اإلنســانية ،وبث خطاب احملبة
وثقافة احترام اآلخر ،وتعزيز القيم الكونية،
التي ال تختلف فيها العقول ،وال تتأثر بتغير
الزمــان ،أو محــددات املــكان ،أو نــوازع
اإلنســان؛ ألن لها منابــت وأصوالً ،حتفظها
من عوادي الدهر وتعسفات البشر.
وتأكيــداً علــى فكــرة أن «الديــن ال ميكن
أن يكون سبباً للنزاع» ،تفند الوثيقة مزاعم
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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«إنّ التعدد هو سنة كونية ،وكذلك هو فطرة
ب ـشــريــة ،فــال ـنــاس مــن فـطــرتـهــم أن تخلتف
رؤاهم وتصوراتهم ومعتقداتهم ومصالحهم.
ولم يكن اإلسالم يف يوم من األيام إال معترفا ً
بهذا المب ــدأ ومعلنا ً بضرورة احترامه».

خليفة مبارك الظاهري
رئيس التحرير

ربــط األديــان باإلرهاب ،التي لــم تكن يوماً
بريــداً للحروب ،أو باعثة ملشــاعر الكراهية
والعــداء والتعصب ،أو مثيــرة للعنف وإراقة
الدماء .أما املآسي والويالت ،فجاءت نتيجة
االنحــراف عن التعاليم الدينية الصحيحة،
والتأويالت الفاســدة ،واملفاهيــم اخلاطئة،
وناجتــة عــن القصــور يف تعميــق نظريــة
الواقع يف فهم النصوص الشرعية والتراث،
والفشل يف بناء خطاب ديني جديد ،يناسب
الزمان واملكان ،ويستجيب لتحديات الواقع
واملتوقــع ،فح َّت َم واجب الوقــت على العلماء
ورجــال الديــن ،التعــاون؛ لنــزع اللبــوس
األخالقــي الــذي يســتقوي بــه اخلطــاب
التحريضي ،وســلبه الشــرعية الدينية التي
تل ّبــس بها؛ من خالل تعزيــز القيم الكونية،
وجتديــد اخلطــاب الدينــي ،وتصحيــح
املفاهيــم ونفض غبــار ترســبات التأويالت
الفاســدة مــن نصــوص األديــان ،وإظهــار
الديــن علــى حقيقته ،قــو ًة صانعة للســام
واحملبة ،وعامل جذب بني املختلفني .وذلك
من خــال إبراز اإلمكانــات الكبيرة؛ للعمل
املشــترك بــن معتنقــي األديــان؛ كأخوة يف
اإلنسانية.
تطرقــت الوثيقــة التاريخيــة إلــى قضية
حمايــة دور العبــادة؛ مــن معابــد وكنائــس
ومساجد ،فأكدت أنها واجب ،تكفله األديان
والقيــم اإلنســانية واملواثيــق واألعــراف

الدوليــة .ويف ذلــك يشــدد العالمة عبداهلل
ابــن بيــه علــى أن حمايــة دور العبــادة أمــر
مشــترك بــن أتبــاع األديان؛ مبوجــب قوله
تعالــى﴿ :ولــوال دفــع اهلل ال ّنــاس بعضهــم
ببعــض لهدمــت صوامــع وبيــع وصلــوات
ومســاجد يذكــر فيهــا اســم اهلل كثيــرا﴾ً.
فذكــر تعالى املعابد والكنائس مع مســاجد
املســلمني ،وإن كبــار العلمــاء مــن أصحــاب
إن هــذه احلمايــة ال
الرســول  قالــوا ّ
تخــص أصحــاب هــذه ال ّديانــات؛ بــل إنهــا
ّ
ً
مسؤولية املســلمني أيضا ،ارتقا ًء بالتسامح
إلى مســتوى التضامن ،وحرصاً على إيجاد
شــروط التعدديــة ،وإبعــاد دور العبــادة عن
اخلصومة.
وثيقــة األخــوة اإلنســانية تُ َعــ ّد نبراســاً
للتالقي والتعاون بني األديان ،وتشــكل نداء
لــكل العقالء؛ بغــرض التداعي والعمل كتفاً
بكتــف يف مواجهــة تيارات الغلــو والتطرف
والتعصب والتمذهب والتطيف .كما تُشكل
الوثيقــة رمــزاً لإلنســانية اجلديــدة ،وهــي
متضــي يف نهج تالقــي احلضارات وتعارف
الثقافــات ،فهــي صــوت للحكمــة والعقــل
واحلــب واإلنســانية ،وفرصــة نــادرة غيــر
مســبوقة؛ إلعــادة ترتيــب األوراق يف بيــت
العائلــة اإلبراهيميــة ،علــى أســس التآخي
اإلنســاني النبيــل؛ إلنفــاذ شــرط التكليــف
اإللهي ،وعمارة األرض باخلير واجلمال.

«ي ـع ـبــر ع ــن ال ـت ـســامــح يف الـ ـق ــرآن
بأربعة مصطلحات ،هي :
العفو والصفح والغفران واإلحسان.
ـوان
ك ـل ـهــا ت ـ ــدل ع ـل ــى ِ
شـ ـ ـ َي ـ ـ ٍ
ـات وأل ـ ـ ـ ٍ
متقارب ٍة تدل على التسامح».

«إن (اآلخر) يف رؤية اإلسالم ليس عدوا ً وال خصما ً بل هو على حد عبارة اإلمام
علي رضي هللا عنه« :أخ لك يف الدين ،أو نظير لك يف ال َ
ق» ،فاآلخر هو كما
خ ْل ِ
ّ
تقول العرب ُ
األخ بزيادة «راء» الرحمة والرأفة والرفق .إنه األخ الذي يشترك
معك يف المعتقد أو يجتمع معك يف اإلنسانية».

«ع ـ ـ ــدم مـ ـع ــرف ــة «االخـ ـ ـت ـ ــاف»
يجعل االنسان ضيقا وغير قادر
على أن يــرى شيئا حسنا عند
االخــريــن ،وبالتايل أسهل شيء
عليه أن يرميهم بالكفر والفسق
والبدعة».

«عــدم معرفة أصــول الفقه بضوابطها وروابطها
أوصل الشباب إىل حالة من سهولة االنفالت من
جــاذبـيــة األح ـكــام وم ــن ضـبــط الشرع.فاستشهد
باألدلة من جهل مدلولها وقاس بها من لم يدرك
عللها ،فأنزلها على واقــع ُيجافيها ،وعلى بيئة ال
تواتيها ،وتكلم بالحالل والحرام أشباه العوام الذين
هم أحق بالسكوت واإللجام».

@Almuwattacentre

@ppeaceims
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