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مقدمة

�ّش�ض 
ُ
هذا هو الكتاب الثاين الذي ي�شدر عن »ملتقى الوثاب لالأدباء والكتاب« الذي اأ

يف مار�ض 2017م من خالل جمموعة يف »وات�ض اأب« �شّمت نحو 60 �شاعرا واأديبا ومثقفا 

معروفا و�شخ�شية عامة، وكان قد اأ�شدر امللتقى يف فرباير املا�شي ما يظن اأنه اأول كتاب 

ي�شدر ورقيا عن جمموعة »وات�ض اأب« -اأو ما يرتجم لدى بع�شهم بالوثاب- وكان بعنوان 

ق�شيدة  وثالثني  بثالث  امللتقى  اأع�شاء  من  �شاعرا   33 فيه  �شارك  األوان«  ذات  »�شموع 

خمتلفة الأ�شكال؛ بني بيتية وتفعيلية ونرثية، تتناول مو�شوعات خمتلفة. ون�شر الكتاب مع 

ترجمة اإىل الإجنليزية للق�شائد قام بها 8 جميعهم من الأع�شاء اأي�شًا، وبع�ض الق�شائد 

َم الكتاب يف ندوة �شمن مهرجان  ترجمها اأ�شحابها، كما حرر الكتاب 3 من الأع�شاء. وُقدِّ

2019م، كما كتبت عنه عدة �شحف حملية  طريان الإمارات لالآداب يف دبي يف مار�ض 

وعربية، مثل الحتاد والبيان واخلليج والأهرام امل�شرية واأي�شا �شحف اأجنبية.

بعد النتهاء من تلك التجربة الأوىل من نوعها ارتاأى الأع�شاء - وقد بلغ عددهم 71 

ع�شوًا - ال�شتمرار مبا�شرة يف التجربة بتقدمي كتاٍب ثاٍن هو هذا الذي بني يدي القارئ، 

مو�شوعا  لأنهما  وال�شالم؛  الت�شامح  مو�شوعي  يتناول  اأن  الأع�شاء  غالبية  ارتاأى  وقد 

ال�شاعة، بل جند اأن دولة عربية كالإمارات قررت اأن يكون عام 2019م عامًا للت�شامح، 

والعي�ض  العاملي  ال�شالم  اأجل  من  الإن�شانية  »الأخوة  وثيقة  اأبوظبي  يف  وقعت  قد  وكانت 

امل�شرتك« يف 4 فرباير 2019م من قبل �شيخ الأزهر ال�شريف، وقدا�شة البابا، حتت رعاية 

دولة الإمارات العربية املتحدة. ول�شك اأن ذلك كان يف حد ذاته اإجنازا تاريخيا كبريا. 
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يف هذا الكتاب �شارك عدد من الأع�شاء بع�شرين مقالة ودرا�شة عن الت�شامح وال�شالم، 

كما �شارك بع�ض ال�شعراء وال�شاعرات من الأع�شاء ب�شت ع�شرة ق�شيدة، و�شارك بع�ض 

املرتجمني واملرتجمات ب�شبع ق�شائد مرتجمة عن لغات اأجنبية.

امل�شتنريين  املثقفني  من  جمموعة  قبل  من  رائدة  حماولة  عن  عبارة  الكتاب  وهذا 

اأو رفقة على و�شيلة توا�شل حديثة هي )الوات�ض اأب/ الوثاب(  العرب، جمعتهم �شداقة 

وطمحوا -من خاللها- اإىل الإ�شهام يف التنوير من اأجل م�شتقبل اأف�شل لالأمة والعامل �شد 

التطرف والظالم، واإنارة مفهومي الت�شامح وال�شالم. وعلينا اأن نوؤكد هنا – كما اأو�شح 

بع�ض الأ�شدقاء يف هذا الكتاب- اأن الت�شامح ل يعني قبول الظلم اأو الحتالل اأو اغت�شاب 

التي  الإن�شانية  القيم  ول مع منظومة  العدالة،  ت�شتقيم مع مفهوم  ل  كلها  الأر�ض؛ فهذه 

ت�شج مببادئ احرتام الآخر، و�شون كرامته وحقوقه.

، و�شدق اهلل القائل يف كتابه الكرمي: 

َنّ  اإِ ِلَتَعاَرُفوا،  َوَقَباِئَل  �ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  نَثى، 
ُ
َواأ َذَكٍر  ن  َخَلْقَناُكم ِمّ ا  َنّ اإِ ا�ُض  الَنّ َها  ُيّ

َ
اأ {َيا 

 َعِليٌم َخِبري} )احلجرات الآية 13(.
َ ّ َ
ْتَقاُكْم، اإَِنّ اهلل

َ
ِ اأ

ّ َ
ْكَرَمُكْم ِعنَد اهلل

َ
اأ

ويف اخلتام اأود اأن اأعرب عن جزيل �شكري لكل الأدباء وال�شعراء واملرتجمني الذين 

جلنة  خا�ض-  -ب�شكل  اأ�شكر  كما  واملتنوعة،  الرثية  الكتاب  هذا  مواد  تقدمي  يف  �شاركوا 

اأحمد  د.  اأ.  والإخراج:  والتحرير  والت�شحيح  الإعداد  التي قامت بدور مهم يف  التحرير 

املن�شوري - د. اأمل الحمدي - د. نعيمة الغامدي.   

واهلل ويل التوفيق.

املحرر العام : د. �شهاب غامن
مايو 2019م 
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عاُم الت�سامِح والأخّوِة الإن�سانيِة

يف فكِر ال�سيخ زايد

زكي اأنور ن�شيبة )وزير دولة(
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عاُم الت�سامِح واالأخّوِة االإن�سانيِة يف فكِر ال�سيخ زايد

 الت�شامِح حدثًا 
ِ
ا�شت�شافْت العا�شمُة اأبوظبي يف دولِة الإماراِت العربيِة يف ُم�شَتهِل عام

تاريخيًا ُيَعدُّ الأوَل من نوعِه يف اجلزيرِة العربيِة، نّظمُه جمل�ُض حكماِء امل�شلمني، وهو لقاُء 

الأخّوِة الإن�شانيِة بح�شوِر كلٍّ من قدا�شِة البابا فران�شي�ض الثاين، بابا الفاتيكان، و�شماحة 

الدكتور اأحمد الطيب، الإمام الأكرب �شيخ الأزهر، ومب�شاركِة 700 �شخ�شيٍة دينيٍة من رجاِل 

وعلماِء الديِن مْن خُمتلِف الدياناِت والطوائِف. وَهدَف املوؤمتُر لتكري�ِض احلواِر والتوا�شِل 

بنَي الأدياِن ال�شماويِة، وتعزيز دوِر الإماراِت مركًزا عاملًيا للحواِر بنَي احل�شاراْت. 

الإمارات،  دولَة  اأن  املوؤ�ش�ض  زايد  �شرِح  يف  األقاها  كلمٍة  يف  فرن�شي�ض  البابا  اأكد  وقد 

بف�شل بعِد النظِر واحلكمة، متكنت خالَل �شنواٍت قليلة من حتويِل ال�شحراِء اإىل مكاٍن 

مزدهٍر وِم�شياف، و�شارت مكانًا للقاِء بني الثقافاِت والديانات.

وقال اأي�شًا: اإن هذا البلَد الذي تعانق فيه الرماُل ناطحات ال�شحاِب يبقى تقاطعًا مهمًا 

بني ال�شرِق والغرب، بني �شماِل الأر�ِض وجنوِبها، يبقى مكانًا للنمِو، حيث الف�شحاُت التي 

مل تكن ماأهولًة يف ال�شابِق تقدم اليوَم فر�َض عمٍل لأ�شخا�ِض من اأمٍم خمتلفة.

 الآخِر، وّقَع الُقطباِن الكبرياِن بح�شوِر كلٍّ 
ِ
ويف َم�شهٍد ج�ّشَد معايَن الت�شامِح واحرتام

من �شاحِب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائِب رئي�ِض الدولة، رئي�ِض جمل�ض 

الوزراء، حاكِم دبي، و�شاحِب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهِد اأبو ظبي، 

امل�شوؤولنَي  وكباِر  العهود  اأولياء  ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة،  للقواِت  الأعلى  القائِد  نائِب 

وال�شيوف وثيقَة الأخّوِة الإن�شانيِة. 
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الإن�شانيُة  احل�شارُة  حّققتها  التي  الإيجابيَة  اجلوانَب  الوثيقِة  على  املوْقعاِن  وثّمَن 

الدوِل  يف  وبخا�شٍة  والرفاهيِة،  وال�شناعِة  والطِب  والتقنيِة  العلِم  جماِل  يف  احلديثُة 

ويف  الدولية،  للت�شرفاِت  ال�شابطِة  الأخالِق  يف  معها  تراجعًا  لحظا  ولكنهما  املتقّدمِة، 

والُعزلِة  بالإحباِط  عامٍّ  �شعوٍر  ن�شِر  يف  اأ�شهَم  مما  بامل�شوؤوليِة؛  وال�شعوِر  الروحيِة  القيِم 

اإما يف دوامِة التطّرِف الإحلادي، واإما يف دوامِة  والياأ�ِض، ودفَع الكثريين اإىل النخراِط 

هم اإىل تبّني اأ�شكاٍل مَن الإدماِن  التطّرِف الديني والت�شدد والتع�شب الأعمى، كما دفَع بع�شَ

والتدمرِي الذاتي واجلماعي. 

ْت الوثيقُة على اأنَّ التاريَخ يوؤّكُد اأنَّ التطرَف الدينَي والقومَي والتع�شَب قْد قاَد  ون�شّ

العامَل، �شواء يف الغرِب اأو ال�شرِق، اإىل ما ميكُن اأْن ُنطلَق عليِه بوادَر »حرٍب عامليٍة ثالثٍة«، 

اأو�شاٍع ماأ�شاويٍة ل ُيعرُف -  بداأْت تك�ِشُف عن وجِهها القبيح يف كثرٍي مَن الأماكِن، وعْن 

على وجِه الّدقِة - عدد مْن خّلفتهْم من قتلى واأرامَل وثكاىل واأيتام. و�شّدَد قدا�شُة البابا 

و�شماحُة �شيخ الأزهر على اأنَّ الأزمات ال�شيا�شية الطاحنة، والظلَم، وافتقاَد عدالِة التوزيِع 

الأعظُم من  ال�شواُد  منها  وُيحَرُم  الأثرياِء  قّلٌة من  بها  ي�شتاأثُر  التي   - الطبيعيِة  للرثواِت 

�شعوِب الأر�ض – قْد اأنتجوا وينتجون اأعدادًا هائلًة من املر�شى واملعوزين، واأزماٍت قاتلة 

ُتعاين منها الب�شريُة كافًة.

بالعمِل  العاملي،  والقت�شاد  الدوليِة  ال�شيا�شاِت  و�شّناَع  العامِل،  قادَة  الوثيقُة  وُتطالُب 

الدماِء  �شيِل  لإيقاِف  فورًا  والتدخل   ،
ِ
وال�شالم والتعاي�ِض  الت�شامِح  ثقافِة  ن�شِر  على  جديًا 

الربيئِة، ووقف ما ي�شهدُه العامُل حاليًا من حروٍب و�شراعاٍت وتراجٍع مناخٍي وانحداٍر ثقايّف 

واأخالقّي، وتتوجُه الوثيقُة للمفكرين، والفال�شفة، ورجال الديِن، والفنانني، والإعالميني، 

، والعدِل، واخلرِي، واجلماِل، والأخوِة 
ِ
واملبدعني يف كلِّ مكاٍن ليعيدوا اكت�شاَف قيِم ال�شالم

الإن�شانية،ِ  والعي�ض امل�شرتِك، وليوؤكدوا اأهمَيتها كطوِق جناٍة للجميع، ولي�شعوا يف ن�شِر هذِه 

القيم بني النا�ِض يف كلِّ مكاٍن. 

اأذهاِن  يف  الإماراِت  لدولِة  الت�شامِح  عام  رمزيَة  كّر�َض  اآخَر  تاريخّي  حدٍث  ويف  هذا 

املدِة  يف  الهمِم  لأ�شحاِب  العامليَة  الأوملبيَة  الألعاَب  اأبوظبي  ا�شت�شافْت  الدويل،  املجتمِع 

من 8 اإىل 22 مار�ض 2019م �شارَك فيها اأكرث من 170 دولٍة. وكاَن املهرجاُن باعرتاِف 
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اجلميِع الأكرَث وحدًة وت�شامنًا يف تاريخِه، جنحْت فيِه دولُة الإماراِت من خالِل قاعِدتها 

ال�شكانيِة املتنّوعِة، وتقاليِدها الرا�شخِة يف ُح�شِن ال�شيافِة وثقافة التطّوِع، واإظهار الروح 

 النا�ِض من خُمتلِف مناحي 
ِ
التي مُتثُل القيَم الأ�شيلَة لالأوملبياِد اخلا�ِض، واملتمثلة يف احرتام

احلياِة والُقدراِت، حيُث اإنَّ الألعاَب العامليَة هذْه ُتعدُّ اأكرَث مْن جُمّرِد حدٍث ريا�شي على 

م�شتوًى عاملي، بْل هي حافٌز لتح�شنِي نوعية احلياِة، والو�شول اإىل حتقيِق كامِل الإمكاناِت 

الذهنيِة وغريهم يف  الإعاقِة  الهمِم من ذوي  اأ�شحاب  وتعزيز خطواِت دمِج  اجلماعيِة، 

املجتمِع، داخَل دولِة الإماراِت ويف املنطقِة والعامل اأجمْع.

نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحِب  ملبادرِة  تعزيزًا  اأتيا  احلدثنِي  كال 

الإماراِت  دولَة  ُير�ّشُخ  للت�شامِح،  عامًا   »2019 »عام  اإعالن  اهلل-  حفظُه  الدولِة-  رئي�ُض 

عا�شمًة عامليًة للت�شامِح ويوؤكد قيمَة الت�شامِح، بو�شفِه عماًل موؤ�ش�شيًا ُم�شتدامًا، من خالِل 

وتقبل  واحلواِر  الت�شامِح  قيِم  تعميِق  اإىل  الهادفة  وال�شيا�شاِت  الت�شريعاِت  من  جمموعٍة 

الآخِر والنفتاح على الثقافاِت املختلفِة خ�شو�شًا لدى الأجيال اجلديدِة، مبا تنعك�ُض اآثارُه 

الإيجابيُة على املجتمِع ب�شورٍة عامٍة. 

اأنَّ عاَم الت�شامِح هو امتداٌد لـ »عام  اأكّد �شاحُب ال�شمِو رئي�ُض الدولِة يف اإعالنِه  وقْد 

زايد«، لكونه يحمُل اأ�شمى القيِم التي عمَل املغفوُر لُه ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان على 

تر�شيخها لدى اأبناء الإماراِت. 

وي�شهُد »عاُم الت�شامِح« الرتكيَز على خم�شِة حماوَر رئي�شٍة، اأولها تعميُق قيم الت�شامِح 

الت�شامِح  قيِم  على  الرتكيِز  خالِل  من  املجتمِع،  يف  وال�شعوِب  الثقافاِت  على  والنفتاح 

للت�شامِح،  عامليًة  عا�شمًة  الإماراِت  دولِة  مكانة  تر�شيُخ  وثانيها  اجلديدِة،  الأجيال  لدى 

امل�شاهماُت  منها  الإطاِر،  هذا  يف  الُكربى  وامل�شاريِع  املبادراِت  من  جمموعٍة  خالِل  مْن 

�شة يف جماِل الت�شامِح وحوار الثقافاِت  البحثيُة والدرا�شاُت الجتماعيُة والثقافيُة املُتخ�شّ

املجتمعيِة  املبادراِت  من  جمموعٍة  خالِل  من  الثقايف  الت�شامح  وثالُثها  واحل�شاراِت، 

الت�شامِح  اإىل ماأ�ش�شِة قيم  ت�شريعاٍت و�شيا�شاٍت تهدُف  وراُبعها طرُح  والثقافيِة املختلفِة، 

خالِل  من  الآخر،  وتقبل  الت�شامِح  خطاب  تعزيُز  واأخريًا  والجتماعي،  والديني  الثقايف 

مبادراٍت اإعالميٍة هادفٍة.
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جمل�ض  رئي�ض  الدولة،  رئي�ض  نائب  را�شد،  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأعلن 

للدللِت  نظرًا  الت�شامِح؛   
ِ
لعام �شعارًا  الغاِف  �شجرة  اختيار  عن  دبي،  حاكم  الوزراء، 

ال�شعبي  باملوروِث  وترتبُط  الأ�شيلِة،  الأ�شجاِر  بو�شفها من  ال�شجرُة  التي حتمُلها  الكبريِة 

والبيئي والأ�شالة الإماراتيِة، وُتعدُّ رمزًا لل�شموِد يف ال�شحراِء.

وقْد حّدَد وزيُر الت�شامِح ال�شيخ نهيان بن مبارك يف ندوِة الفكِر التي انعقدْت يف جامعِة 

نيويورك حديثًا اأن وزارَتُه ت�شرت�شُد باخل�شائ�ضِ الآتيِة لتعريِف معنى الت�شامِح:

- الت�شامُح يتطلُب احرتاَم التنوِع والختالِف يف جميِع اأ�شكالِه.

- الت�شامُح يحّفُز القدرَة على التعاطِف مع موقِف �شخ�ضٍ اآخَر اأو نظرته اأو موقفه اأو 

معتقده.

- الت�شامُح ي�شجُع التعاطَف، اأي الوعَي الوجداين ل�شيِق الآخريَن ورغبًة يف تخفيفِه.

ُب  حُتِ ما  لأخيَك  »اأحَبّ  الذهبيِة:  للقاعدِة  وفقًا  العي�ِض  الأفراَد من  الت�شامُح ميّكُن   -

لنف�ِشَك«.

- الت�شامُح مُيّكُن من اإجراِء حواٍر مفتوٍح ونزيٍه وواثٍق بني الأ�شخا�ض الذين يختلفوَن 

 املتبادلني.
ِ
عن بع�شهم البع�ِض ويوؤدي اإىل التفاهِم والحرتام

- الت�شامُح �شرورٌي حللِّ النزاِع.

وفهمها  ال�شارِة  الظروِف  مواجهَة  لل�شخ�ضِ  ت�شمُح  التي  املرونَة  يبني  الت�شامُح   -

والتغّلب عليها. 

- الت�شامُح ل يتطلُب قبوَل الظلِم الجتماعي اأو التخلي عن قناعاته.

- الت�شامُح ُيتيُح اإن�شاَء فرٍق ُمنتجٍة يف مكاِن العمِل ويف املجتمعاِت.

- الت�شامُح ُيعزُز التنميَة الجتماعيَة والقت�شاديَة واملجتمَع املدين.

الت�شامِح  عاَم  2019م  العام  باإعالِن  املتحدِة  العربيِة  الإماراِت  دولِة  حكومة  قرار   

حمَل دللٍت مهمة للمجتمِع الدويل الذي ُيعاين اليوَم من متزِق الن�شيِج املجتمعي وتف�شي 

الع�شبيِة والعنِف يف العديِد من دوله. فالإماراُت مقتنعٌة باأن الأ�شرَة الدوليَة اأحوُج ما تكوُن 
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فيِه اليوَم للت�شامِن معًا على م�شتوى الإن�شانيِة ملواجهِة املخاطر امل�شرييِة التي حتيط بنا. 

ال�شعوب  لدى  تلقائيًة  لي�َض حالًة  الت�شامَح  باأنَّ  اأوًل  الإقرار  علينا  ذلَك  اأجِل حتقيق  ومن 

والدوِل بْل هو ثقافٌة يجُب العمُل على تعزيزها وحت�شينها حمليًا واإقليميًا وعامليًا. 

وبالرغِم مْن اأنَّ الب�شريَة قْد مّرْت بتجارَب عديدٍة اأثبتْت عرَب القروِن اأن تعزيَز الت�شامِح 

عامٌل �شروريٌّ لإثراِء احلياِة الب�شريِة، كما �شهدْت على ذلَك الع�شوُر الذهبيُة للح�شارِة 

اأحَد التحدياِت العامليِة الُكربى التي نواجهها يف ع�شرنا احلديِث هو  اأن  اإل  الإ�شالميِة، 

اإىل العنِف وُتكّر�ُض  تف�شي التع�شِب والتطرِف وال�شعوبيِة املنغلقِة على نف�شها التي توؤدي 

نزعَة الدماِر والقتتاِل ورف�ض التعددية، وهو وباٌء نراُه منت�شرًا لالأ�شِف ال�شديِد يف العديِد 

روِح  حتقيُق  ال�شهِل  من  لي�َض  اأنه  ُندرُك  الإماراِت  يف  ونحُن  حولنا.  من  املجتمعاِت  من 

التعدديَة وحترتُم  تتقبُل  ثقافٍة جمتمعيٍة  تكري�ِض  على  العمِل  بدوِن  وا�شتدامته،  الت�شامِح 

واجلامعاِت  واملدار�ِض  واملوؤ�ش�شاِت  الأفراِد  من  والتزامًا  تعاونًا  يتطلُب  وهذا  الختالَف. 

وموؤ�ش�شاِت الأعماِل واحلكوماِت. 

ومْل يكْن اإعالن عام 2019 عامًا للت�شامِح يف دولِة الإماراِت العربيِة املتحدِة بعَد »عام 

امتداًدا  بو�شفه  للت�شامِح  القيادِة احلكيمِة  لروؤيِة  تاأكيدًا  بْل جاَء  زايد« جُمرَد م�شادفٍة، 

للقيِم النبيلِة التي ج�ّشدتها �شخ�شيُة املغفوِر له باإذن اهلل ال�شيخ زايد خالَل حياته. فخالَل 

ال�شنواِت املا�شيِة، �شهدْت دولُة الإماراِت تعزيزًا ملحوظًا للت�شامِح نهًجا للحياة، وُمكّونا 

للهويِة الوطنيِة اجلامعِة التي ت�شتمُد �شريوَرَتها من الت�شامِح والتعاي�ِض امل�شرتِك، والتنوِع 

الثقايف، واحل�شاري، والنفتاِح على الثقافاِت، ومكافحِة الكراهيِة والعنِف، ومّد يد العوِن 

للمحتاجنَي وامللهوفنَي يف كلِّ مكاٍن. 

اأبرز املحطاِت التي �شهَدتها دولُة الإماراَت خالَل اخلم�َض ع�شرَة �شنًة املا�شية   ومْن 

وزارٍة  اإن�شاُء  وممار�شًة،  قيمًة  الت�شامِح،  �شاأن  لإعالِء  والأهلي،  الر�شمي  امل�شتويني  على 

والوطنيِة حوَل  العامليِة  امللتقياِت  وتنظيم  للت�شامِح،  الوطني  الربنامج  واإطالق  للت�شامِح، 

الت�شامِح، وتعزيز حوار الأدياِن وحوار احل�شاراِت، ومكافحة التمييِز والكراهيِة، واإطالق 

املبادراِت املختلفِة لتعزيِز الأخوِة الإن�شانيِة والعي�ِض امل�شرتِك. 

وقْد اأقّرْت دولُة الإماراِت العديَد من الت�شريعاِت والتدابرِي واملبادراِت والإجراءاِت التي 
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ُت�شهُم يف تعزيِز ثقافة الت�شامِح على امل�شتوى الوطني، مْن بينها قانون »ُمكاَفَحِة التَّْمييِز 

ُم التَّْمييَز بنَي الأفراِد اأو اجلماعاِت على اأ�شا�ِض الديِن  والكراهية«، والذي �َشمَل موادَّ ُترِّ

اأو َدْعم الإْرهاِب  يِن يف التْكفري،  اأو ا�ْشتغالل الدِّ اأو الأ�شل،  اأو اللوِن  اأو الِعْرِق  اأو املذهِب 

ماليًا. 

كما وتلتزُم دولُة الإماراِت بالعديِد من التفاقياِت الدوليِة املعنيِة بالت�شامِح والتعاي�ِض 

الآخِر  وقبوِل  الت�شامِح  يف  حُتتذى  وقدوًة  منوذجًا  الدولُة  وُتعدُّ  والتطرِف،  العنِف  ونبِذ 

، وي�شمُن القانوُن 
ٍ
 ووئام

ٍ
لحت�شانها اأكرَث من 200 جن�شيٍة على اأرا�شيها يعي�شوَن بان�شجام

 مرافِق الدولِة ال�شحيِة والتعليميِة والثقافيِة والرتفيهيِة اأ�شوًة 
ِ
احلَقّ للمقيمنَي يف ا�شتخدام

مبواطنيها بدون اأّي متييٍز«. 

هذا ويعدُّ الت�شامُح ركيزًة اأ�شا�شيًة يف ال�شيا�شِة اخلارجيِة للدولِة، والتي تر�ّشخْت منُذ 

 املتبادِل واحلواِر والتعاوِن وعدم التدخِل يف 
ِ
 الدولِة من خالِل تطبيِق مبداأ الحرتام

ِ
قيام

ال�شوؤوِن الداخليِة للدوِل الأخرى، ونبذ العنِف والتطرِف. 

اأ�شهَم كلُّ ذلَك يف ت�شّدِر الإمارات املركَز الأوَل يف موؤ�شِر »الت�شامح مع الأجانب« يف 

ثالثِة تقارير دوليٍة للعام 2017 - 2018 هي: »الكتاُب ال�شنوي للتناف�شيِة العاملي« و«تقريُر 

موؤ�شِر الزدهاِر ال�شادر عن ليجامت«، و«تقريُر موؤ�شِر تناف�شيِة املواهب العامليِة« ال�شادر 

عن معهِد اإن�شياد. 

اأياديها  متتُد  العامل،  يف  اخلرِي  قوى  اإحدى  متثُل  تزاُل،  وما  الإمارات،  دولُة  وكانْت 

على  جعلها  مما  بحتٍة،  اإن�شانيٍة  لأهداٍف  والعوِن  بالعطاِء  الدنيا  بقاِع  كلِّ  اإىل  البي�شاء 

ُقدرَتها  بذلَك  فاأثبتْت   2017  ،2016 لعام  العامِل  يف  عطاًء  الأكرث  الدوِل  قائمِة  راأ�ِض 

على ترجمِة قيم الت�شامِح والأخوِة الإن�شانيِة التي تعتزُّ بها اإىل برامج ملمو�شٍة من اخلرِي 

والعطاِء الالمتناهي. كما اأنها اأثبتْت ُقدرَتها على مناف�شِة اأبرز املانحني الدوليني يف جماِل 

امل�شاعداِت الإمنائيِة الر�شميِة، قيا�شًا لدخلها القومي الإجمايل. 

 
ِ
مَن املُوؤّكِد اإًذا اأَنّ الت�شامَح يف دولِة الإماراِت العربيِة املتحدِة، لي�َض �شِعاًرا لال�شتخدام

روؤيٍة  من  منبثقٌة  فعليٌة  ممار�شٌة  هو  بل  املهرجانّيِة،  واملنا�شباِت  اخلطابيِة  الكلماِت  يف 
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ثراه-   
ُ
اهلل َب  -َطيَّ نهّيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيُخ  لُه  املغفوُر  دعائَمها  اأر�شى  �شديدٍة، 

لتتحوَل فيما بعد اإىل نهِج حياٍة، ومكّوٍن رئي�ٍض من مكوناِت الهويِة الوطنيِة اجلامعِة، تتبناُه 

القيادُة احلكيمُة يف الدولِة يف توُجهاِتها و�شيا�شاِتها املحليِة والعربيِة والدوليِة كافًة.

 الآخِر، 
ِ
 ثراُه- يحمُل فكًرا جلًيا يعزُز اإعالَء احرتام

ُ
َب اهلل فقد كاَن ال�شيُخ زايد -َطيَّ

وتقديَر الأخوِة الإن�شانيِة، والت�شامَح مَع بني الب�شِر، والعي�َض امل�شرتَك، وحبَّ اخلرِي للنا�ِض 

الإ�شالمّي  لديِننا  ال�شمحِة  التعاليِم  اإىل  ُم�شتِندًا  وال�شعوِب،  الدوِل  بنَي  وال�شالَم  كافة، 

احلنيف، واإىل التقاليِد العربيِة الأ�شيلِة. 

ومل يكن فكُر ال�شيخ زايد جمرَد كلماٍت نظريٍة، بل كاَن تطبيًقا حم�شو�ًشا لكِل ما تعنيِه 

كلمُة الت�شامِح من معاٍن ودللٍت، ظلَّ طوال حياِته املليئِة بالعطاِء، ُي�َشكُل َمعلًما بارًزا من 

�شخ�شيِته الفذِة. 

ًا عابرًا للحدوِد، لأنُه   ثراُه- ِفعاًل اإن�شانيَّ
ُ
َب اهلل  فالت�شامُح كان لدى ال�شيخ زايد -طيَّ

�شرٌة واحدٌة، يرى يف الإن�شاِن -اأينما كاَن- بذرًة �شاحلًة 
ُ
اأ اإنَّ الب�شريَة  كاَن يقوُل دائًما: 

ِة  الكراهيَّ �شروِر  من  وحمايِتها  عليها  احلفاِظ  مَن  ُبَد  ل  ريورِتها،  و�شَ احلياِة  ل�شتدامِة 

والإرهاِب والُعنف.

احلالية  ال�شيا�شيِة  القيادِة  متجليًة يف خطاباِت  �شورِها  اأن�شِع  الروؤيَة يف  وجنُد هذه 

 لكل ما َي�شُدر عنها 
ٍ
التي جعلت من اإرِث املغفوِر لُه -باإذِن اهلِل- ال�شيخ زايد منبَع اإلهام

من ت�شريحاٍت. 

ففي �شياِق حديثِه عن دوِر دولِة الإماراِت يف تعزيِز قيِم الت�شامِح والتعاي�ض، اأكَد �شاحُب 

ال�شمِو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائُب رئي�ِض الدولِة، رئي�ُض جمل�ِض الوزراء، حاكُم 

دبي- رعاُه اهلل- على »اأننا نعمُل على تر�شيِخ مكانِة الإماراِت عا�شمًة للت�شامِح والتعاي�ِض 

الإيجابي.. وتاأكيِد اإ�شهاِمها يف حتقيِق تقارٍب حقيقّي بني الثقافاِت لكي تبقى دولُتنا دائًما 

 الأكرث تاأثريًا يف اإقامِة وتفعيِل حواٍر عاملٍيّ يعنُي على اإقراِر اأ�ش�ِض التفاهِم 
ِ
�شاحبَة الإ�شهام

.
)1(

بني ال�شعوِب يف خمتلِف ربوِع العامِل على اختالِف اأفكارهم وتنوِع ثقافاتهم«

(1) https://www.alittihad.ae/article/801772018/
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ومن جانبِه، قاَل �شاحُب ال�شمِو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويُل عهِد اأبوظبي، 

والتعاي�ِض  الت�شامِح  عنواُن  هي  الإماراِت  دولَة  »اإن  امل�شلحِة:  للقواِت  الأعلى  القائِد  نائُب 

والنفتاِح على الآخِر«.

وقد باَت جليًا للجميع اأن قيَم الت�شامِح والأخوِة الإن�شانيِة قد اأ�شحت مكوناٍت رئي�شًة 

يكر�ض  مبا  والإن�شاين،  وال�شيا�شِي  والثقايِف  الجتماعِي  وخطاِبها  الإماراتيِة  لل�شخ�شيِة 

الثقافيِة   والتعدديِة 
ِ
ال�شماحِة وال�شالم اأ�شيِل يف  اإرٍث  ما ُعرَف به املجتمُع الإماراتي من 

والقادُة  زايد  ال�شيخ  -باإذِن اهلل-  له  املغفوُر  ر�ّشَخ جذوَره  الغرِي،  مع  والتعاي�ِض  والنفتاِح 

املوؤ�ش�شوَن الأوائل.
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مابعد »وثيقة الأخوة الإن�سانية«

د. يو�شف احل�شن )الإمارات(
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مابعد »وثيقة االأخوة االإن�سانية«

اأتباع  بني  احلوار  ثقافة  لتعزيز  الإماراتية«  الفذة  »املبادرة  واأمل  ب�شغف  العامل  تابع 

الديانات واملعتقدات املعتربة وتر�شيخ مفاهيم الت�شامح واحرتام التنوع الإن�شانى، والعي�ض 

اآيات  واآية من  �شنة كونية  الدينية  والتعددية  الثقافى  التنوع  ال�شعوب، وعّد  امل�شرتك بني 

بابا  لقاء قدا�شة  والتى �شدرت عن  الإن�شانية«  الأخوة  »وثيقة  لقد فتحت  اهلل فى خلقه. 

الإ�شالمى/  ال�شريف �شفحة جديدة من احلوار  الأزهر  �شيخ  الأكرب  والإمام  الفاتيكان، 

امل�شيحى ب�شكل خا�ض، واحلوار بني اأتباع كنائ�ض م�شيحية اأخرى ومعتقدات معتربة ب�شكل 

عام. وهو احلوار القائم على مبداأ )لتعارفوا( و)تعاونوا( على اخلريات وامل�شوؤولية وعمارة 

الأر�ض، وحماية كرامة الإن�شان، وهى قيمة اأ�شبق من كل انتماء، اأو هوية ح�شارية، وهى 

ح�شانة اأولية لالإن�شان ثابتة له بو�شفه اإن�شانا كرمه خالقه وجعله خليفة فى اأر�شه.

اإن احت�شان الإمارات لهذا اللقاء و�شدور وثيقة اأبوظبى لالأخوة الإن�شانية هو ر�شالة 

وا�شحة باأننا فى الإمارات كدعاة خري و�شالم ورحمة عازمون على موا�شلة اجلهود لن�شر 

على  اإىل حقائق  وروحًا  بنودًا  الوثيقة  م�شمون هذه  وترجمة  العامل،  فى  الت�شامح  ثقافة 

الأر�ض ووقائع بني النا�ض وبخا�شة بني الأجيال ال�شابة والتى مل ي�شل احلوار الإ�شالمى/ 

امل�شيحى اإليها خالل العقود املا�شية، بل ظل يراوح بني النخب.

�شمو  ك�شف  اأيام،  قبل  دبى  فى  عقدت  التى  احلكومات  قمة  اأمام  املميزة  كلمته  فى 

ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية، عن عدد من املبادرات التنفيذية التى 

الأر�ض وبني  اإىل حركة فاعلة على  الوثيقة  بها؛ لرتجمة  القيام  الإماراتية  القيادة  تنوى 

الوثيقة  هذه  مبادئ  لدعم  للتعاي�ض«  العاملى  زايد  »�شندوق  تاأ�شي�ض  بينها  من  النا�ض، 
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والتنمية  واملعرفة  والثقافة  التعليم  قطاعات  وفى  دولية  مبادرات  خالل  ومن  وتفعيلها، 

الجتماعية، والبحوث الأكادميية والرتجمة، وت�شكيل فريق دوىل لرعاية الوثيقة ون�شرها 

فى العامل، وبرامج مبتكرة لل�شباب، لتعزيز ثقافة الت�شامح، ف�شال عن بناء )بيت العائلة 

الإبراهيمية( فى جزيرة املتاحف ال�شعديات. 

 لقد فتحت هذه الوثيقة التاريخية الأبواب اأمام كنائ�ض م�شيحية اأخرى، اأرثوذك�شية 

اأتباعها  بني  وتن�شرها  الوثيقة  هذه  اإىل  لتن�شم  اأخرى،  م�شيحية  وطوائف  وبروت�شتنتية، 

وجمتمعاتها، وبخا�شة اأن لهذه الكنائ�ض موؤ�ش�شاتها وجمال�شها وموؤمتراتها املعنية باحلوار 

بني الأديان احلية. ومن ثّم فاإن امتداد تاأثري هذه الوثيقة والتفاعل معها فى جمتمعات هذه 

الكنائ�ض غري الكاثوليكية �شرورة ق�شوى، وهى كنائ�ض لها دورها املوؤثر فى دوائر �شناعة 

القرار والراأى العام كدور الربوت�شتانتية فى اأمريكا والدول الإ�شكندنافية وعوا�شم �شمال 

وكذلك  وغريها،  ومالطة  وقرب�ض  واأثينا  واإ�شطنبول  مو�شكو  فى  والأرثوذك�شية  اأوروبا، 

لو�شع  دينية  دولية  موؤمترات  �شنوات  منذ  وتنعقد  العربية،  ال�شرقية  الكنائ�ض  مع  احلال 

�شرعة دولية للتفاهم بني الأديان، وعلى غرار �شيغة ميثاق الأمم املتحدة واإن�شاء منظمة 

دولية لالأديان تديرها جلنة تنفيذية على غرار جمل�ض الأمن الدوىل.

ومن ال�شرورى الأخذ بالعتبار املتغريات الدميوغرافية العاملية الراهنة؛ فامل�شيحية 

اليوم لي�شت هى ديانة الرجل الأبي�ض الغربى وحده واإمنا هى ديانة الفقراء وامللونني فى 

العامل،  فى  امل�شيحيني  عدد  ثلثى  نحو  ي�شكلون  وحيث  الالتينية،  واأمريكا  واإفريقيا  اآ�شيا 

وكذلك الأمر ينطبق على امل�شلمني، حيث يعي�ض اأكرث من ثلث عددهم فى جمتمعات غري 

م�شلمة، م�شيحية وهندو�شية وبوذية وخالفه، فى اأوروبا والهند واإفريقيا ورو�شيا وال�شني 

امل�شرتك  للعي�ض  �شرورة  هو  والتعدد  التنوع  واحرتام  الت�شامح  اأن  يعنى  وهذا  وغريها. 

وب�شالم ووئام فى هذا الع�شر، والبديل هو ال�شراع والقتتال والكراهية اجلماعية. 

املا�شية،  الأربعة  العقود  امل�شيحى خالل   / الإ�شالمى  فى احلوار  ومن وحى تربتى 

القفز  الغرب امل�شيحى، وكانت حتاول  تاأتى على الأغلب من  فاإن مبادرات احلوار كانت 

وقيمه  وملفاهيمه  الغرب،  لكنائ�ض  تابعة  بو�شفها  العربية،  امل�شيحية  الكنائ�ض  فوق  من 

اأخرى،  ناحية  ومن  احلوارية،  الندية  فى  خلال  ي�شبب  ال�شتبعاد  هذا  وكان  وموروثاته، 
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فاإن اإقدام املحاور امل�شلم اإىل احلوار كان فى جله مييل اإىل ال�شيا�شة اليومية وا�شرتجاع 

ذاكرة احلروب وال�شراعات فى التاريخ، وفى مراحل متاأخرة يركز احلوار على الدفاع 

عن النف�ض، وتهم عدم احرتام حقوق الإن�شان واملراأة، وعن ظاهرة اخلوف من الإ�شالم. 

اإن العي�ض امل�شرتك للم�شلمني مع الآخر املغاير، �شواء اأكان فى الوطن العربى اأم مع الآخر 

املغاير فى جمتمعات غري م�شلمة، لي�ض جمرد �شرورة حياتية بل هو اأي�شا ممار�شة اإميانية 

امل�شرتكة  والتحديات  للقوا�شم  واع  واإدراك  لالآخر  وفهم مو�شوعى  للذات  اكت�شاف  فيها 

ومن ثم الحرتام املتبادل والعي�ض الواحد امل�شرتك. 

اإن الحرتام املتبادل نتيجة �شرورية من نتائج العرتاف بالختالف، فلكل اأهل دين 

الأديان جميعا  اأهل  يكون ت�شرف  اأن  والأ�شل  والثقافية،  الدينية  ومعتقد خ�شو�شياتهم 

فى  لهم حقهم  كافال  اأ�شحابها،  على حفظ حرمة  مراعيا هذه اخل�شو�شيات حري�شا 

العبادة والتعبري امل�شروع عنها. ول �شك اأن معيار النزاهة الفكرية هو فى مقدمة املعايري 

تراث  على  اطالعا جيدا  ي�شتدعى  احلوار  اأن  عن  ف�شال  احلوار،  ل�شدقية  توؤ�ش�ض  التى 

الآخر من م�شادره وتعريفاته لذاته..

ومبادرات  وفاعلة،  ن�شطة  م�شرتكة«  حوارية  ومنابر  »موؤ�ش�شات  تاأ�شي�ض  اإىل  نحتاج 

والهواج�ض  ال�شكوك  عن  بعيدا  الآخر،  اإىل  التعرف  للم�شاركني  تتيح  لل�شباب،  حوارية 

امل�شوهة  النمطية  ال�شور  ملراجعة  الفر�شة  واإتاحة  الن�شاف،  مبداأ  والتزام  املتبادلة، 

عن الآخر، ولبناء الثقة واإقامة عالقات �شداقة ومودة، والبناء على مبادئ وثيقة الأخوة 

الإن�شانية.

اإن احلوار النافع وامل�شتدام هو حوار »احلياة« ل حوار »الالهوت« ول حوار »الدعوة اأو 

التب�شيري«. 
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يف الت�سامح الديني وال�سيا�سي والأخالقي

د. ريا�ض نع�شان اآغا )�شوريا(
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يف الت�سامح الديني وال�سيا�سي واالأخالقي

ثمة حكمتان اأثرتا يف تكوين وعيي يف �شن اليفاعة، الأوىل لأفالطون، حيث يقول: )اإذا 

اأردت اأن تقهر خ�شمك، ازَدْد ف�شاًل يف نف�شك( واأما الثانية، فهي لأبي الطيب املتنبي، 

حيث يقول:

)وما قتل الأحراَر كالعفو عنهم 

 ومن لك باحلّر الذي يحفظ اليدا؟( 

واأح�شب اأن قول اأفالطون يج�شد حالة خا�شة يف الت�شامح بناها على قهر اخل�شم عرب 

ال�شمو يف النف�ض فوق اخلالف، والرتفع عن اخلو�ض يف دوائر النتقام، فخ�شمك الذي 

اأن يراك ت�شقط يف هوة من الف�شل وال�شعف والإخفاق، ت�شتعل نف�شه �شيقًا مبا  يت�شهى 

يراه من جناحك وتاألقك، فماذا لو مددت له يومًا يد العون واأبديت له تاهل ما بينكما 

من خ�شام؟ فاإن فعلت فقد دنوت مما يراه املتنبي قتاًل معنويًا، لأنك بالعفو والت�شامح قد 

�شموت وعلوت وتركت خ�شمك ي�شعر بفداحة ما فعل، ولبد من فهم املعنى الدليل لكلمة 

)الأحرار( فلن يقّدر معنى العفو من لميتلك �شهامة الأحرار، ويرتفع عن الر�شوخ لذل 

العبودية امل�شتكينة.

ويف البعد الأخالقي الذي ي�شري اإليه املتنبي يبدو اللوؤم نقي�شًا ل�شلوك احلر، حيث يقول 

يف البيت التايل:

 )اإذا اأنت اأكرمت الكرمي ملكته

 واإن اأنت اأكرمت اللئيم متردا( 
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فالإكرام �شائع عند من ليعرف قدره ومعناه، ويبقى العقاب �شرورة ملن ليرعوي، 

وقد اأبدع املتنبي يف التفريق بني احلالتني حني قال:

ِع ال�َشيِف ِبالُعال،   )َوَو�شُع الَندى يف َمو�شِ

ِع الَندى(. رٌّ َكَو�شِع ال�َشيِف يف َمو�شِ  ُم�شِ

وليكون العفو اأو الت�شامح ف�شيلة اإل عرب اقرتانهما بالقوة واملقدرة، فت�شامح ال�شعيف 

مع القوي الغالب اأقرب اإىل اأن يكون اإذعانًا للقوة الغالبة، فاأما اإذا ا�شتوت القدرتان فذاك 

التي  الرحمة  واأعلى مقدرة فذاك هو  قوة  اأ�شّد  امل�شامح  كان  اإن  واأما  العدل،  اإىل  اأقرب 

ت�شمو على العدل، ولذلك كان العفو من �شيم الكرام.

 ولئن كان الت�شامح يف اللغة حمددًا بالعفو والي�شر والت�شاهل فقد حدده اللغويون يف 

املعاجم خ�شية الإ�شراف يف الفهم باأنه

اُلَح َمَع الَعُدوِّ َما َداَم َعُدّوًا( ف�شرط الت�شامح اإنهاء العداوة، وكذلك يف�شرون  )َل َت�شَ

الت�شامح الديني )يف احرتام عقائد الآخرين( 

ولقد عا�شت الب�شرية قرونًا طويلة بعيدة عن مفاهيم الت�شامح، فقد كانت املجتمعات 

تقّر العبودية، وتق�شم الب�شر اإىل طبقات، ففي العهد الإغريقي ويف احل�شارة الهلن�شتية 

العبيد،  ثم  املعوقني  ثم  الغرباء،  ثم  املواطنني  طبقة  �شاأنًا  اأعالها  طبقات  املجتمع  كان 

واأكرث فال�شفة اليونان كانوا يقرون هذا التميز، وكذلك الأمر يف ح�شارة الرومان، فقد 

اأقرت القوانني تق�شيم املجتمع اإىل ثالث طبقات، وكان ال�شيد يقرر لعبده حق احلياة اأو 

اأ�شروا  الرومان  لكن  امل�شتبدين،  قوية يف وجه  العبيد �شرخة  ثورات  املوت، حتى جاءت 

على الطغيان وو�شعوا قانونًا خا�شًا بالأمم التي كانوا ي�شتعمرونها، كيال يكون لأهلها حق 

الب�شر،  طغيان  من  الكثري  تغري  اأن  ال�شمحاء  امل�شيحية  ت�شتطع  ومل  الرومانية،  املواطنة 

فقد دخل ال�شطهاد الديني يف فرتات طويلة ليجعل املوت عقوبة ملن يخرج عن مذهب 

الإمرباطور، ولين�شى التاريخ حماكم التفتي�ض التي اأزهقت اأرواح املاليني.

انت�شار  رغم  امل�شتبدة،  العاملية  البيئة  بهذه  التاأثر  عن  بعيدة  العربية  البيئة  تكن  ومل 

مكارم الأخالق فيها، لكن العبودية كانت موجودة، وكان الرق عرفًا تاريخيًا عند الب�شرية، 
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حتى جاء الإ�شالم فجفف ينابيعه عرب قوانني �شارمة تعلن امل�شاواة بني الب�شر، فال ف�شل 

لأحد على اآخر اإل بالعمل ال�شالح والتقوى. 

وقد حددت وثيقة املدينة املنورة مفهوم الأمة، باأنه لي�ض رباط دين اأو عقيدة، واإمنا 

ال�شالة  -عليه  النبي حممد  اأقره  ما  نقراأ  الوثيقة  ففي مطلع  م�شرتك،  عي�ض  رباط  هو 

وال�شالم-: )هذا كتاب من حممد النبي )ر�شول اهلل( بني املوؤمنني وامل�شلمني من قري�ض 

واأهل يرثب ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، اإنهم اأمة واحدة من دون النا�ض(.

)اأول  الوثيقة  وتعد  الب�شرية،  قوانني  يف  م�شبوق  غري  الأمة  ملفهوم  التحديد  هذا  اإن 

د�شتور( باملفهوم املدين، وهي وثيقة دفاع م�شرتك، بنيت على الت�شامح الديني والقبلي، 

حيث كان اأهل يرثب خمتلفني يف عقائدهم واأعراقهم وبينهم م�شركون، ف�شاًل عن وجود 

اأهل الكتاب من اليهود ومن الن�شارى.

 ومع اأنني اأبرئ الإ�شالم يف ن�شو�شه وقيمه من اتهامه بالعدوان على عقائد الآخرين، 

اأو العتداء عليهم واأحكامه معلنة ومعروفة، لكنني ل اأبرئ كل امل�شلمني يف تاريخهم عرب 

اأربعة ع�شر قرنًا وقعت فيها انتهاكات يدينها الإ�شالم ذاته، واملفجع اأن اأ�شدها كان بني 

امل�شلمني اأنف�شهم، فقد ا�شتخدم بع�شهم الإ�شالم �شتارًا لهم، اأو حاولوا ت�شويغ جرائمهم 

اليوم  اإىل  نزال  وما  يريدون،  كما  فهمها  اأرادوا  دينية  لن�شو�ض  ق�شرية  تف�شريات  عرب 

نعاين من الفهم اخلاطئ لن�شو�ض الإ�شالم، ومن الفهم القا�شد لت�شويه الإ�شالم، فكل 

جرائمها،  ي�شوغ  ما  تنتحل  كلها،  والب�شرية  امل�شلمني  تعادي  التي  املتطرفة  التنظيمات 

وتزعم اأنها تدافع عن الإ�شالم وتتحدث با�شمه، ولكنها يف احلقيقة ت�شوه الإ�شالم، وتقدم 

خدمة عملية ملن يريدون تقدمي الإ�شالم على اأنه دين يح�ض على القتل، والإرهاب.

اإنه ليخفى على اأحد اأن الفتوحات الإ�شالمية التي انطلقت يف عهد اخللفاء الرا�شدين 

كانت يف البدء لتمكني الدولة النا�شئة يف اجلزيرة العربية وتو�شعها، ثم لتحرير العراق 

من الحتالل الفار�شي، وبالد ال�شام، وال�شمال الإفريقي من الحتالل الروماين، ولن�شر 

الدعوة الإ�شالمية مبا حدده كتاب اهلل، باحلكمة واملوعظة احل�شنة، ومل يجرب اأحد على 

الكرمي  القراآن  الدين( ويف  القراآين وا�شح )لاإكراه يف  الإ�شالم ق�شرًا، فالن�ض  اعتناق 

عدد من الآيات توؤكد هذا املعنى.
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لكن اأعداء الإ�شالم �شارعوا يف النق�شا�ض عليه من داخله يف ذروة قوته، فكان التفرق 

الدين ذريعة للخروج  التي اتخذت من  ال�شيا�شية  العديد من احلركات  والت�شتت وظهور 

على وحدة الأمة، فوقعت الفنت التي ما نزال ندفع ثمن ما حدث فيها من اقتتال وفو�شى، 

ولأننا نخ�شى اأن ي�شتمر هذا ال�شراع فال جند له نهاية، ونخاف اأن تغرق الأمة يف اأوحاله، 

تاريخًا من  املا�شي  امل�شتقبل مثل  باإ�شاءة مثلها، كيال ي�شبح  الإ�شاءة  الرد على  ولنريد 

الإ�شاءات املتبادلة، فاإننا جند احلل الأمثل هو ا�شتعادة روح الت�شامح والعفو والتفاهم، و 

اإقامة احلوار احلكيم الباحث عن العتدال وال�شتقرار.

 ول ميكن للت�شامح اأن ينجح بني املتخا�شمني ما مل يكن متبادًل، واأن يقوم على ا�شتعادة 

احلقوق وترميم ما ا�شتبيح منها، وعلى مفاهيم العدالة النتقالية التي ت�شمن لكل �شاحب 

حق حقه، وتوؤ�ش�ض مليثاق وعقد اجتماعي يقوم على العدالة وامل�شاواة واإلغاء اأي متييز بني 

الب�شر.

 ويف ال�شاأن ال�شيا�شي وعالقاتنا ال�شيا�شية واملدنية مع الآخرين، لبد لنا ولهم من تاوز 

اأخطاء التاريخ، واأجد يف التوا�شل الكبري احلا�شل بيننا وبني الغرب اليوم، فر�شة وا�شعة 

لإر�شاء الت�شالح والت�شامح بعد خم�شني عامًا ونيف من انتهاء املرحلة ال�شتعمارية التي 

طال اأمدها يف منطقتنا، وقد عرب العرب عن حر�شهم على هذا الت�شامح يف كل البلدان 

التي خ�شعت لال�شتعمار الأوربي، ومثال ذلك حر�ض �شورية ولبنان واجلزائر وتون�ض على 

اإقامة اأف�شل العالقات مع فرن�شا فور اإعالن ال�شتقالل، وحر�ض م�شر وال�شودان وعدد 

من البلدان العربية التي حكمها الإنكليز على توطيد العالقة مع بريطانيا، ول توجد اأية 

م�شاعر �شيئة لدى العرب �شد الغرب، وقد طالبت، ذات يوم، يف ندوة ر�شمية يف باري�ض، 

العالقات  م�شتقبل  تبحث  الندوة  )وكانت  فرن�شا  وبني  بيننا  الت�شامح  م�شاعر  نوطد  باأن 

بيننا( واأن نتجاوز ما حدث منذ احلروب ال�شليبية التي �شماها العرب امل�شلمون)حروب 

الفرجنة( كي ي�شتبعدوا الدين منها، فقال يل اأحد املثقفني الفرن�شيني: )عليكم العتذار 

عما فعل عبد الرحمن الغافقي يف بواتيه( قلت : نعم، وعليكم كذلك العتذار عما فعل 

فيليب الثاين ثم لوي�ض التا�شع وعما فعل اجلرنال غورو مطلع القرن الع�شرين، ولكن من 

مل�شتقبل  نوؤ�ش�ض  واأن  اأمة قد خلت(  الكرمي: )تلك  قراآننا  يقول  نقول معًا ما  اأن  الأف�شل 

جديد، يتجنب ا�شتعادة �شراعات التاريخ.
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والهند  ال�شني  مع  حوار  يف  )�شاركنا  الثقافات  حوارات  كل  يف  اأمتنا  �شاركت  لقد 

الحتاد  من  اخلارجة  اآ�شيا  دول  من  وعدد  واإفريقية  الأوربي،  والحتاد  واإيران  واليابان 

ال�شوفياتي، وقد عقدنا هذه احلوارات مب�شاركة عدد كبري من وزارات الثقافة العربية، 

وبا�شم اجلامعة العربية، وكان ذلك ردًا على ما �شمي )�شدام احل�شارات( واأعتقد باأننا 

ثقافات  لتقبل  والإ�شالمية  العربية  الأمة  ا�شتعداد  عن  م�شرقة  �شورة  تقدمي  يف  جنحنا 

يخاطبوننا  الآخرون  وكان  وامل�شمون.  ال�شكل  عربية  امل�شاركات  هذه  جاءت  وقد  العامل، 

بو�شفنا اأمة 

 ولقد خا�شت عدة دول عربية غمار العوملة يف تلياتها الفكرية والثقافية والقت�شادية، 

وح�شبنا منوذجًا نا�شعًا ما قدمته دولة الإمارات التي اأ�شبحت منوذجًا يحتذى يف النفتاح 

العمرانية  احلداثة  تليات  على  الأجود  املثال  اأ�شبحت  بل  الإن�شانية،  الثقافات  على 

والجتماعية يف العامل كله، دون اأن تفقد هويتها وخ�شائ�شها الثقافية.

 ولئن كنت حتدثت عن الت�شامح يف الدين ويف ال�شيا�شة عرب هذه العجالة، فاإن �شلب 

مو�شوع الت�شامح اأخالقي بحت، ولبد يل من الإ�شارة اإىل موقف اأخالقي ا�شتثنائي نعي�شه 

اليوم، يف قبول الآخر لثقافتنا العربية واعرتافه بها، وهو ذاك ال�شتقبال الإن�شاين اجلميل 

البحر  وخا�شوا  ت�شردوا  الذين  ال�شوريني  من  وجّلهم  العرب،  الالجئني  من  الآلف  ملئات 

الأمان  اإىل �شواطئ  اآلف منهم، لكن من و�شلوا  الغرق، وقد غرق  املتو�شط رغم خماطر 

الأوربية وجدوا اإن�شانيني كبارًا ينتظرونهم، وي�شارعون اإىل معونتهم، ويفتحون لهم املالجئ، 

ويقدمون لهم ما يحتاجون اإليه من م�شاكن ومدار�ض وم�شايف، ومن م�شتلزمات احلياة، ول 

اأحد مينعهم من ممار�شة �شعائرهم الدينية، ومن احلفاظ على خ�شو�شياتهم الثقافية.

 لقد حدث مثيل هذا ال�شتقبال احلافل للالجئني يوم تدفقت الهجرات من اآ�شيا واأوربا 

الثانية،  الأوىل ثم من  اإليها هاربون من احلرب  التي وفد  ال�شام وعلى م�شر  على بالد 

وكثري منهم جاوؤوا من دول البلقان، مثل يوغ�شالفيا ورومانيا وبلغاريا، وبع�ض القادمني 

من  �شخم  عدد  اإليها  تدفق  فقد  ال�شام  بالد  واأما  هتلر،  مالحقة  من  فروا  يهودًا  كانوا 

الأرمن وال�شرك�ض و�شواهم كثري، حتى اإن اأحد اأهم اأحياء دم�شق ما يزال يحمل ا�شم حي 

املهاجرين.
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وقد اأ�شرت اإىل هذا الحتواء الإن�شاين املتبادل، لأنه من �شنع ال�شعوب التي �شرعان 

ما تمعها م�شاعر الإن�شانية املوحدة، وهي قائمة على مفاهيم الت�شامح والتوادد وعلى 

�شل�شلة من القيم النبيلة التي هي م�شرتك اإن�شاين نبيل.

 لقد كانت مبادرة دولة الإمارات يف عقد قمم عاملية للت�شامح، وعّد التعاي�ض امل�شرتك 

ينبغي  ملا  وا�شتباقًا  معًا،  وال�شيا�شي  الإن�شاين  العمل  يف  ريادة  املجتمعات،  لتغيري  �شبياًل 

اأن يوؤ�ش�شه املجتمع الدويل، لإنهاء ال�شراعات، ودفع احلوارات بالتي هي اأح�شن، وجعل 

العمل  جوهر  هو  وهذا  دوليًا،  املتفاقمة  امل�شكالت  حلل  رئي�شني  منهلني  واحلكمة  العقل 

ال�شيا�شي الر�شيد.

اإن العامل املتوتر اليوم، يعي�ض على فوهة بركان عرب ت�شعيد خميف للتناف�ض الع�شكري، 

مما يعيد اإىل الأذهان �شراعات 

)احلرب الباردة( وهي القابلة لال�شتعال فورًا، ول جناة للب�شرية من حماقة التناف�ض 

يف التطور الع�شكري الفتاك، �شوى الدخول الأرحب يف عامل الت�شامح الأخالقي والديني 

وال�شيا�شي، وحل الق�شايا الكربى على موائد احلوار بدل حلها الدموي يف �شاحات القتال 

الذي تدفع ال�شعوب فيه ماليني الأرواح اجلديرة باحلياة، وح�شب الب�شرية ما ذاقت من 

ويالت احلروب، وهي اإن حدثت اليوم اأو يف امل�شتقبل فاإن طاقاتها التدمريية �شتفوق ما 

حدث يف التاريخ كله.

 اأخريًا اأذّكر بقاعدة اأخالقية �شهرية تقول: )فلنتعاون فيما نتفق حوله، وليعذر بع�شنا 

َك  َرُبّ �َشاء  )َوَلْو  تعاىل:  قال  احلياة،  �شنن  من  �شنة  والختالف  فيه(  نختلف  فيما  بع�شًا 

َك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم(.  ِحَم َرُبّ َتِلِفنَي اإَِلّ َمن َرّ ًة َواِحَدًة َوَل َيَزاُلوَن خُمْ َمّ
ُ
ا�َض اأ َعَل الَنّ جَلَ
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اأف�سوا الت�سامح بينكم

اأ. علي عبيد الهاملي )الإمارات(
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اأف�سوا الت�سامح بينكم

يوم الأول من �شهر يناير من كل عام، يفتح اأغلب النا�ض هواتفهم املتحركة ليجدوا 

�شيال من ر�شائل التهنئة بالعام اجلديد؛ ر�شائل لي�ض فيها كفر باهلل ونعمه، ول دعوات 

باأن يكون العام اجلديد عام خري و�شالم  اأمنيات  باملوت والهالك على عباد اهلل، واإمنا 

وحمبة وبركة عليهم وعلى الب�شرية جمعاء. 

 اأعرتف باأنني ل�شت من الذين يردون ب�شكل منتظم على ر�شائل ال�شباح وامل�شاء واأيام 

اليوم  ان�شغال. لكنني يف  التي ير�شلها الأ�شدقاء، لي�ض ترفعا ول ا�شتعالء واإمنا  اجلمعة 

الأول من العام اجلديد وجدت اأنه من غري الالئق اأن ل اأرد على ر�شائل التهنئة، خا�شة 

واأن بع�شها من اأ�شدقاء ل ير�شلون اإل يف مثل هذه املنا�شبة وغريها من املنا�شبات الدينية 

التي  اإىل املجموعات  واأر�شلت تهنئة  الرد عليهم،  والجتماعية والأعياد. لذلك بداأت يف 

اأ�شافني،  ملن  تقديرا  منها  اخلروج  من  واأخجل  اإليها،  ب�شمي  الأ�شدقاء  بع�ض  يتف�شل 

وكي ل يفوتني �شيء من املفيد الذي يت�شمنه الكثري منها، رغم اأنني نادرا ما اأ�شارك يف 

احلوارات التي تري بني الأ�شدقاء عربها. 

 يف اإحدى املجموعات التي اأر�شلت اإليها، وقبل اأن يجف حرب ر�شالتي، وعذرا ل�شتخدام 

هذا امل�شطلح الذي مل يعد له مكان الآن بعد اأن اأ�شبح كل �شيء اإلكرتونيا، وجدت اأحد 

الأع�شاء ير�شل مقطع فيديو من اأحد برامج الفتاوى، يت�شل فيه اأحد امل�شاهدين بالربنامج 

مبتدئا بال�شالم، فريد عليه مقدم الربنامج وال�شيخ الذي يجيب على اأ�شئلة امل�شاهدين: 

»وعليكم ال�شالم ورحمة اهلل«. يقول املت�شل: »م�شاكم اهلل باخلري«. يرد املقدم: »حياك 
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اهلل«. يقول املت�شل: »كل عام واأنتم بخري اإن �شاء اهلل«. ت�شود فرتة �شمت ق�شرية، يقول 

بعدها املقدم: »تف�شل.. �شوؤالك؟«. ولكن قبل اأن يطرح املت�شل �شوؤاله يتدخل ال�شيخ قائال: 

»يا اأخي هذا لي�ض له اأ�شل؛ اأن تهنيء بالعام. تهنيء بالعيد.. عيد الأ�شحى اأو عيد الفطر. 

هذا الذي تهنيء فيه. اأما العام فال ُيَهّناأ فيه. هذا مل َيِرْد«.

�شبقوين  الذين  من  ولغريي  يل  ير�شلها  اأن  الع�شو  اأراد  التي  الر�شالة  مغزى  فهمت   

يف  تراجعت  اأنني  غري  بالرد،  وفكرت  بعدي،  تهنئة  باإر�شال  يفكرون  الذين  اأو  بالتهنئة، 

اأم�شكت  نتيجة.  اإىل  يوؤدي  لن  اأنه  م�شبقا  اأعرف  جدل  اأفتح  ل  كي  الأخرية  اللحظة 

بال�شحف التي اأمامي فوجدت عنوانيها الرئي�شية تتحدث عن تهنئة �شاحب ال�شمو رئي�ض 

الدولة ونائبه، واأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارت لقادة الدول الأخرى بالعام اجلديد. عدت 

اإىل يوم اخلام�ض والع�شرين من �شهر دي�شمرب من العام الذي انق�شى فوجدت �شاحب 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

وال�شعادة  اخلري  لهم  ويتمنى  املجيد،  امليالد  بعيد  امل�شيحيني  الأخوة  يهنيء  امل�شلحة، 

والأمان يف كل اأنحاء املعمورة، ويقول يف تدوينة له عرب ح�شاب �شموه الر�شمي يف تويرت: 

»من اأر�ض الت�شامح واملحبة والتعاي�ض.. نهنئ امل�شيحيني بعيد امليالد املجيد، متمنني لهم 

تعزيز  العامل.  �شعوب  ال�شالم بني  ليعم  املعمورة،  اأنحاء  كل  والأمان يف  وال�شعادة  اخلري 

قيم الت�شامح نهج اأ�شيل يف دولة الإمارات، اإميانًا مّنا باأنها من اأهم ركائز تقدم الأمم 

رها على مر الع�شور«. ثم قلت: هل ميكن اأن يكون زميلنا، ع�شو املجموعة الذي  وحت�شّ

اأر�شل الر�شالة املوجهة، على �شواب وقادتنا ونحن جميعا على خطاأ؟

اأعلنه  الذي  العام  يناير من  �شهر  الأول من  اليوم فوجدته  تاريخ  اأخرى  تاأملت مرة   

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  رئي�ض  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

وتاأكيد  للت�شامح،  عاملية  عا�شمة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  ير�شخ  للت�شامح«  »عاما 

الت�شريعات  من  جمموعة  خالل  من  م�شتدامًا  موؤ�ش�شيًا  عماًل  باعتبارها  الت�شامح  قيمة 

وال�شيا�شات الهادفة اإىل تعميق قيم الت�شامح واحلوار وتقبل الآخر، والنفتاح على الثقافات 

املختلفة، مبا تنعك�ض اآثاره الإيجابية على املجتمع ب�شورة عامة، معتربا اأن عام الت�شامح 

هو امتداد لـ » عام زايد » كونه يحمل اأ�شمى القيم التي عمل موؤ�ش�ض الدولة املغفور له باإذن 
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اأبناء  اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، على تر�شيخها لدى  اهلل تعاىل، ال�شيخ زايد بن �شلطان 

الإمارات، موؤكدا اأن الت�شامح قيمة اأ�شا�شية يف بناء املجتمعات وا�شتقرار الدول و�شعادة 

ال�شعوب.

اأن  الآخر، وكيف  واإق�شاء  والتزمت  الت�شدد  بنا  وا�شرتجعت ما فعله  تاأملت كل هذا   

التطرف يبداأ مبثل هذه الأ�شياء، التي نظن اأنها �شغرية، والتي تكرب مثل كرة النار حتى 

تتحول اإىل مواقف عدائية من الآخرين، تتكون على اأثرها اجلماعات املتطرفة التي تتخذ 

من العنف اأ�شلوبا لالإعالن عن نف�شها وحتقيق اأهدافها، فت�شبح بذلك عنوانا لالإرهاب 

يف نظر العامل اأجمع. هذا هو ما حدث يف البداية مع كل اجلماعات املتطرفة التي ظهرت 

»القاعدة«  اإرهابية، مثل  اإىل منظمات  بعد ذلك  والبلدان، وحتولت  يف بع�ض املجتمعات 

و«داع�ض« يف املجتمعات الإ�شالمية، ومثل »كو كلوك�ض كالن« يف املجتمعات امل�شيحية، ومثل 

جماعة »اأمناء جبل الهيكل« و«حركة كاخ« املتطرفتني يف املجتمعات اليهودية، وغريها من 

اجلماعات واملنظمات املتطرفة املنت�شرة يف بلدان العامل املختلفة التي تتخذ من العنف 

و�شيلة لتحقيق اأهدافها، وتن�شر الذعر واخلوف يف كل مكان، خا�شة يف التجمعات التي 

اإىل  البع�ض  وتدفع  والجتماعية،  الدينية  ومنا�شاباتهم  باأعيادهم  النا�ض  فيها  يحتفل 

العرتا�ض على جملة من اأربع كلمات هي؛ »كل عام واأنتم بخري«.

 اإعالن دولة الإمارات عام 2019 »عاما للت�شامح« يعك�ض النهج الذي تبنته الدولة 

منذ تاأ�شي�شها يف اأن تكون ج�شر توا�شل وتالٍق بني �شعوب العامل وثقافاته يف بيئة منفتحة 

اأن  وقائمة على الحرتام ونبذ التطرف وتقبل الآخر. لذلك نتمنى على الذين يحاولون 

يحيدوا بنا عن هذا النهج اأن يتخلوا عن اأفكارهم هذه، واأن يكفوا عن اإر�شال مثل هذه 

قلوب  وت�شفو  لالآخرين،  قلوبهم  ت�شفو  كي  بينهم  الت�شامح  يف�شوا  واأن  اإلينا،  الر�شائل 

الآخرين لهم.



44



45

الت�سامح والتعددية الثقافية

د.غامن جا�شم ال�شامرائي )العراق(
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الت�سامح والتعددية الثقافية

اأن التعددية الثقافية يف املجتمعات الإن�شانية كانت قد ظهرت بهيئتها الراهنة  رغم 

ب�شكٍل جلّي منذ اأواخر القرن ال�شاد�ض ع�شر، فاإن ا�شطالح التعددية الثقافية مل يظهر يف 

الأدب ال�شيا�شي اإل يف وقت متاأخر ن�شبًيا.

فقد ا�شتخدم للمرة الأوىل يف كندا يف عام 1965 لو�شف منهج مميز يف التعامل مع 

ق�شية التنوع الثقايف، ويف اأ�شرتاليا اأوائل ال�شبعينيات. 

لكن بروز هذا ال�شطالح يف اجلدل ال�شيا�شي على نطاق اأو�شع مل يكن ب�شكل وا�شح اإل 

ا بعد �شيوع ظاهرة املهاجرين وما �شاحبها من ردود  يف ت�شعينيات القرن املا�شي، خ�شو�شً

اأفعال �شدرت من اأحزاب ومنظمات فا�شية وعن�شرية تبّنت مواقف مت�شنجة من الآخر.

والتعددية الثقافية ميدان للجدل الفكري اأكرث مما هي اأيديولوجية بحد ذاتها.

ا حول  وبهذا امليدان ياأتي نطاق وا�شع من الآراء حول دللت التنوع الثقايف – وخ�شو�شً

اإطار الوحدة املدنية - ولهذا يكون املفهوم الرئي�ض  كيفية ت�شمني الختالف الثقايف يف 

لهذا التنوع هو التعددية يف اإطار الوحدة.

حق  على  القائم  املجتمعي  للتنوع  الإيجابي  بالدعم  اإًذا  يوحي  التعددي  املوقف  اإن 

وبهذه  والحرتام.  الثقافية  بخ�شو�شياتها  العرتاف  يف  املختلفة  الثقافية  املجموعات 

الطريقة، فاإن هذه التعددية تعرتف باأهمية الأفكار والقيم وطريقة احلياة يف التاأ�شي�ض 

لل�شعور بقيمة الذات �شواء على �شعيد الأفراد اأو املجموعات.
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وميكننا هنا اأن جنمل املفاهيم الأ�شا�شية التي توؤ�ش�ض ملو�شوعة الت�شامح، وهي:

1. التنوع يف اإطار وحدة املجتمع

2. �شيا�شة العرتاف بالآخر

3. الثقافة والهوية والتمييز الإيجابي

4. التنوع

5. الت�شامح 

6. اإ�شاعة الثقافة

وهذه املفاهيم تهيئ الأذهان لتعريف الت�شامح على اأنه »امتالك القدرة على احرتام 

قبول  يف  الرغبة  وجود  �شرورة  على  الرتكيز  مع  الآخرين  وممار�شات  وم�شاعر  اأفكار 

ال�شلوكيات والآراء املختلفة عن اآرائك ومواقفك«.

وهذا موقف مو�شوعي عادل تاه اأولئك الذين تختلف اأ�شاليب حياتهم عن اأ�شلوبك 

ا اأن الدرا�شات احلديثة قد اأ�شارت اإىل اأن درجة الت�شامح التي ت�شود  يف احلياة. خ�شو�شً

يف جمتمٍع ما توؤثر اإيجاًبا يف م�شتوى ال�شعادة والر�شا التي يتمتع بها الفرد واملجتمع على 

ال�شواء.

واإذا ما نظرنا اإىل هذه احلقيقة من زاوية عملية فاإننا ن�شتدل على هذا املفهوم الإيجابي 

من خالل فح�شنا ملنظومة امل�شاعر واملفاهيم التي ي�شتمل عليها نقي�ض الت�شامح. 

لناأخذ مثاًل حجم الآثار النف�شية اخلطرية التي تتولد، لدى الفرد ولدى املجتمعات، 

عن: 

1. الكراهية 

2. البغ�شاء 

3. احلقد 

4. النغالق الفكري
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5. النحياز

6. التع�شب

7. الطائفية

ناهيك عن الآثار املدّمرة حينما ترتجم هذه امل�شاعر اإىل �شلوكيات يقود بع�شها حتًما اإىل �شراعات 

م�شّلحة وحروب وا�شعة النطاق، نرى كثرًيا من نتائجها املروعة كلَّ يوم، خا�شًة يف وطننا 

العربي.

وعلينا اأن نوؤكد هنا اأن الت�شامح لي�ض معناه قبول الظلم والحتالل واغت�شاب الأر�ض، 

فهذه كلها ل ت�شتقيم مع مفهوم العدالة ول مع منظومة القيم الإن�شانية التي ت�شيع مبادئ 

احرتام الآخر و�شون كرامته و�شيانة حقوقه. 

على جمتمعنا  لي�شت طارئة  بالتاأكيد  التي هي  الت�شامح  ثقافة  هنا عن  نتحدث  اإمنا 

وتقاليدنا. 

على  والنفتاح  الآخر  وتقبل  واحلوار  الت�شامح  قيم  تعميق  على  يركز  هنا  احلديث 

الثقافات املختلفة مبا ينعك�ض اإيجابًيا يف بناء املجتمعات وا�شتقرارها و�شعادة �شعوبها.

اأخالقية نكت�شبها ب�شكٍل عفوي لكنها بحاجة ل�شقلها، فال ميكننا  الت�شامح قيمة  اإن 

اأن نت�شامح يف خ�شّم ما نراه يف عامل اليوم ما مل يتكر�ض جهدنا من خالل عملية تدريب 

وتاأ�شيل يف حياة الأفراد واملجتمعات.

وميكن هنا اأن ن�شري اإىل اأهمية التعليم يف بناء ثقافة الت�شامح. وح�شبما يوؤكد األك�شندر 

�شوجلنيت�شن فاإن التع�شب هو اأوىل عالمات اجلهل، كما اإن ال�شخ�ض الذي يفتقر للتعليم 

املنا�شب يت�شرف بحماقة وتكرّب يف حني ينّمي التعليم ف�شيلة التوا�شع. 

من ناحية اأخرى، توؤكد الكاتبة الأمريكية هيلني كيللر اأن الت�شامح اإمنا هو اأعلى ثمار 

التعليم. 

ويبدو اأن جورج وا�شنطن كارفر يقتب�ض من ر�شولنا حممد �شّلى اهلل عليه و�شّلم حينما 

يدعو اإىل ف�شائل الأخالق التي تعلمناها نحن امل�شلمون منذ اأربعة ع�شر قرًنا فيقول »عليك 
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ال�شعفاء  مع  ومت�شاحًما  والفقراء  ال�شن  كبار  مع  ومتعاطًفا  ال�شغري  مع  رقيًقا  تكون  اأن 

واملخطئني فرمبا كنَت يوًما ما كّل اأولئك«.

دعونا نرتِق بثقافتنا وتعليمنا كي نرتقي بثقافة الت�شامح.
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الت�سامح الثقايف

اأ. حممد عبداهلل نورالدين )الإمارات(
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الت�سامح الثقايف

ال�شيخ  له  املغفور  لكون  زايد،  لعام  امتدادا  للت�شامح  عاما  2019م  عام  اإعالن  كان 

زايد بن �شلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- كان رمزًا لالإن�شانية وقيمها النبيلة واأهمها 

الت�شامح، فكانت حكمة زايد يف مواقف ل تعد ول حت�شى تدعو اإىل الت�شامح بني اجلميع، 

بو�شف اأن جميع من على الأر�ض من الب�شر اأخوة يف الأ�شل، لذا فاإن ثقافة الت�شامح يجب 

اأن ت�شود بني الب�شرية كي يعم ال�شالم والأمن جميع اأرجاء املعمورة، واأما يف هذه العجالة 

فاإين ل�شت ب�شدد التحدث عن ثقافة الت�شامح فقط، واإمنا عن الت�شامح الثقايف اأي�شًا، 

ففي هذا العام يجب اأن يعي املثقفون اأول اأن �شماء الثقافة ت�شع جميع النجوم لذا يجب األ 

يحتكر املثقف املنابر الثقافية وفعاليتها وموا�شيعها لنف�شه، ويق�شي الآخرين باأية حجة 

كانت.

العامة،  من  فئة  وهناك  املثقفني  من  فئة  هناك  اأن  يظن  األ  اأي�شا  فيجب  ثانيًا،  اأما 

فالإن�شان مهما كان م�شتوى فهمه فاإنه مثقف وجزء من الثقافة، لذلك يجب األ منار�ض 

فعل »الغتيال الثقايف« على الآخرين باأي وجه من الوجوه، فالأطفال -على �شبيل املثال- 

لأجل  الإجباري  التلقني  خالل  من  ثقافيا  اغتيلوا  قد  ال�شخ�شية،  نظري  وجهة  ومن 

تعليمهم، ومن خالل منعهم من الإبداع الأدبي لكون مهارات الكتابة اأو الفكر مل تن�شج 

لديهم ل�شغر �شنهم. 

وثالثًا، يجب اأن يكون هناك ت�شالح ثقايف وت�شامح بني الأجنا�ض الأدبية؛ حيث يالحظ 

اأن الأجنا�ض الأدبية اجلديدة مثال كق�شيدة النرث تد حمالت عدائية يف الو�شط الأدبي 



54

منذ عقود لإق�شائها وعدم العرتاف بها اأو و�شفها دخيلة اأو اأجنبية، وهذا الأفق ال�شيق 

ظاهرة غري �شحية، ول متثل اأدنى قيم الت�شامح املطلوبة بني الأجنا�ض الأدبية.

اآفاق  انفتاح  بعد  الع�شر  هذا  يف  واجبا  اأ�شبح  اللغات  بني  الت�شامح  فاإن  واأخريًا 

التوا�شل، فاأ�شبحت الثقافات املختلفة تنهل من بع�شها الأفكار، وتتالقح ح�شاراتها يف 

ظاهرة جديدة مل تكن بهذه ال�شرعة وال�شهولة عرب التاريخ، لذا فاإن احلفاظ على الهوية 

والرتاث يجب األ يكون �شّدا ملعاداة الآخرين، بل يجب اأن يكون بابا لرتويج تراثنا وهويتنا 

يف مقابل تقبل اختالف الآخرين وت�شابههم معنا، فالب�شرية كما هو معتقد عند �شعوب 

اأننا ما�شون اليوم باأفكار جمعية خمتلفة  اأرى  كثرية تنطلق من عقل واحد، وعليه فاإين 

نحو فكر كوين واحد بف�شل هند�شة التوا�شل الب�شري الذي يعم تاأثريه يوما بعد يوم لإزالة 

�شوائب التطرف من الفكر الإن�شاين، واإر�شاء قيمة الت�شامح بني الب�شر بغ�ض النظر عن 

اأي متييز. 

ويف هذا ال�شياق وجب قبل كل �شيء تعريف م�شطلح املثقف كي يعرف الدور امللقى 

على عاتقه اأو الدور الذي يجب اأن يتحمله يف تر�شيخ القيم الإن�شانية يف املجتمع، وكنت 

اأق�شد باملثقف، ا�شطالحًا، كل �شخ�ض را�شد يف املجتمع متاأثر بثقافته العامة، ويحمل 

الإمارات  تراث  عميقة يف  بثقافة  تت�شلح  التي  النخبة  اأق�شد  ل  اأين  اأي  اخلا�شة،  هويته 

وقادرة على ا�شتيعاب الثقافات املتاأثرة بها من �شتى بقاع املعمورة يف زمن تفتح اآفاقه على 

جميع امل�شتويات. لذا فاإن ال�شخ�شية التي يراها الآخرون ويعدون هويته حملية فاإن عليه 

واملاأكل  امللب�ض  العي�ض من  باأ�شلوب  متاأثرا  واأ�شبح  ت�شرب منه،  الذي  املجتمع  م�شوؤوليات 

واأ�شلوب التفاعل والتوا�شل من خالل اللهجة واملنطق واأ�شلوب التفاعل من خالل التعامل 

مع الآخرين، وهنا ياأتي اأهمية الفرد يف املجتمع، بغ�ض النظر عن م�شتوى ثقافته بالن�شبة 

اإىل الآخرين، فالفرد العادي يعد فردًا م�شابها للفرد املثقف يف منظور الآخرين، ويتوقع 

منه ما يتوقع من اأي �شخ�ض اآخر، لذلك فاإنه يتحّمل امل�شوؤولية اأي�شًا، وما تر�شيخ القيم 

على م�شتوى كامل املجتمع وملدة عام كامل اإل للتاأكيد على اأن اجلميع ميثلون بت�شرفاتهم 

اجلزء الذي ينتمون اإليه من املجتمع. 

ت�شود املجتمع  التي  الت�شامح  فاإن ثقافة  بال�شعراء،  املقال معنيون  اإننا يف هذا  وحيث 
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/ الق�شيدة يجب اأن تبداأ من الت�شامح الثقايف بني اأفراد املجتمع /ال�شعراء، وعليه فاإن 

اأن تن�شاأ من ال�شاعر غري الواعي بقيم الت�شامح، لذا  الق�شيدة الت�شاحمية من ال�شعب 

فاإن من الأوىل اأن يت�شامح ال�شاعر مع نف�شه يف البدء كي ي�شتطيع اأن يقّدم ق�شيدة حتمل 

قيم الت�شامح؛ لتكون الق�شيدة يف النهاية ر�شالة ت�شامح اإىل املجتمع. فقيم الت�شامح يف 

الق�شيدة تكون مزجًا من تفاعٍل يف اأعلى م�شتويات ال�شعور والفكر، ويجب على ال�شاعر األ 

يطلق اأحكاما ا�شتقرائية اأو اأفكارا رجعية اأو نزعات قبلية اأو ينجرف نحو الت�شدد والتمييز 

اأو اإق�شاء الآخر باأي �شكل من الأ�شكال؛ لأن ذلك لي�ض فقط و�شيلة لعالج اآفات املجتمع، 

واإمنا باب ي�شتطيع منه ال�شاعر الولوج اإىل اآفاق الأدب الإن�شاين.
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تاأمالت حول نزعات اخلري يف ال�سعر العربي

د. حممد عبد القادر �شبيل )ال�شودان(
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تاأمالت حول نزعات اخلري يف ال�سعر العربي

 ال�شعر ديوان العرب، هذا النعت يعني بالن�شبة اإيّل اأن ال�شعر »موؤ�ش�شة« العرب الأوىل، 

فلقد كان يقوم بدور املنظمة العامة اأو الدائرة الر�شمية يف زمان امل�شافهة والال تنظيم، 

التوثيق وعملية الإعالم والتاأريخ والربوبغاندا التي كان يقوم بها الق�شيد هي  اأن  ولبد 

من �شاأن املوؤ�ش�شة اليوم، وما يهمنا يف هذه القالة من الوظائف اجل�شام التي كانت توؤديها 

اإ�شاعة قيم العرب الرفيعة )مكارم الأخالق( من اأجل تكري�شها قانونا  موؤ�ش�شة ال�شعر؛ 

الف�شائل  ين�شر  بهذا،  يقوم  كان  ال�شعر  واملجتمع،  الفرد  حلماية  عليها  متوافقا  عاما 

واملربد يف  الكربى، كعكاظ يف اجلاهلية  واأ�شواقهم  لها يف حمافلهم  العرب، ويروج  بني 

الإ�شالم.

�شيم �شخر الندى

 ولعل من اأهم اأبواب ال�شعر واأغرا�شه التي اأ�شاعت قيم اخلري والنبل، ودافعت عنها 

ال�شامية  اأغرا�ض احتفت بالقيم  : املديح والرثاء والفخر، وهي  ب�شورة مبا�شرة واإيحاًء 

اأو  املرثيني  اأو  املمدوحني  قيمة  لأن  اإل  ذلك  نقول  ول  اأ�شحابها،  على  اأثنت  مما  اأكرث 

املفتخرين باأنف�شهم اإمنا هي م�شتمدة من مكانة هذه القيم يف نفو�ض العرب وجبلتهم.

�شاألتفت فورًا هنا اإىل اخلن�شاء »متا�شر بنت عمرو ال�شلمية« التي بالغت يف البكاء على 

اأخيها �شخر ونظمت فيه مراثي ظلت معلقة يف قلوب العرب عرب الزمان. ولقد كان اأخوها 

عمادًا لقبيلة برمتها، بعد اأن ظل مدخرًا ل�شداد كل ثغر من ثغور احلياة وحاجاتها ويف 

مقدمتها الدفاع عن احليا�ض والعر�ض، »فاعل خري مبعنى الكلمة«. 
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كم ج�شد �شخر الأمثولة يف الندى والكرم، خا�شة بالن�شبة اإىل خنا�ض، فرغم اأنه ابن 

اأبيها فقط اإل اأنها جزعت ملوته اأكرث مما فعلت ملوت اأخيها ال�شقيق معاوية، وال�شبب هو 

ما ات�شف به �شخر من اأخالق الفر�شان، بذًل ووفاء وحكمة وموا�شاة للمحتاجني، ومثل 

»�شخر الندى« ي�شتحق البكاء عليه مدى احلياة، ولذلك اأذن الفاروق عمر بن اخلطاب 

خالل خالفته حينما التقاها، باأن توا�شل ال�شاعرة حدادها على اأخيها وترثيه اأبدًا، لأن يف 

نعيه ن�شرا واحتفاء باأعلى �شفات العرب مرتبة؛ ال�شهامة والنبل والكرم ون�شرة ال�شعيف، 

وبالقيم الإن�شانية اخلرية التي ما تزال الب�شرية تنادي بها، ولذلك فكلما اأ�شرقت �شم�ض 

باخلري،  املب�شر  الو�شيء  الوجه  ذلك  الفور  على  تذكرت  متا�شر  �شباحات  من  �شباح 

جميعًا:  والنبات  واحليوان  النا�ض  على  الأرزاق  فتتناثر  الظلمات  بها  تنق�شع  كال�شم�ض 

ال�شعادة  ت�شيع  به  رجل  فهو  �شم�ض«  مغيب  لكل  واأذكره  ال�شم�ض �شخرًا::  »يذّكرين طلوع 

واحلياة يف النفو�ض جميعًا، عندما كان يطلع على النا�ض يومًا، كيف ل: 

خرًا َلَتاأمَتَّ الُهداُة ِبِه   َواإِنَّ �شَ

ُه َعَلٌم يف َراأ�ِشِه ناُر نَّ
َ
                   َكاأ

 َنّحاُر راِغَيٍة ِملجاُء طاِغَيٍة 

َفّكاُك عاِنَيٍة ِللَعظِم َجّباُر                    

 �َشحمًا ِعنَد َم�شَغِبِهم 
ِ
 َوُمطِعُم الَقوم

                     َويف اجُلدوِب َكرمُي اجَلدِّ مي�شاُر

 َطلُق الَيَديِن ِلِفعِل اخَلرِي ذو َفجٍر 

ّماُر
َ
خُم الَد�شيَعِة ِباخَلرياِت اأ �شَ                     

وقالت اأي�شًا يف �شيم اخلري التي حازها �شخر:

َنعَم الفتى كان لالأ�شياف اإذ نزلوا

و�شائٍل حل بعد النوم حمروِب

كم من مناٍد دعا والليل مكتنٌع

نّف�شَت عنه حبال املوت مكروِب
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فككته ومقاٍل قلته ح�شٍن

بعد املقالة مل يوؤبن مبكذوب.

هلل درك يا خنا�ض، كم احتفيت بالقيم العظيمة وال�شرف وال�شماحة فبقيت كلماتك 

دررًا يف قلوب العرب.

زهري احلكمة والت�شامح

 من منا مل ي�شمع بحرب داح�ض والغرباء، بني قبيلتي عب�ض وذبيان يف جاهلية العرب؟ 

فلقد كانت حربًا ثاأرية متطاولة، ح�شدت من اأرواح اخللق ما ح�شدت، اإىل اأن قي�ض اهلل 

لها خريًا وقع يف نفو�ض عقالء القبيلتني، فاحتكموا اإىل رجلني �شاحلني من كليهما هما: 

هِرم بن �شنان واحلارث بن عوف، اللذان قاما مبا يجب من اأعمال الرب والإح�شان فهداأت 

النفو�ض بوفاقهما يف اأبهى �شور الت�شامح والت�شامي فوق الإحن واملحن واجلراحات، ولعل 

هذا مما دعا ال�شاعر احلكيم زهري بن اأبي �شلمى، �شاحب املعلقة ال�شهرية التي مطلعها« 

واإن من  يقول خريًا وفريًا-  لأن  فاملتثّلِم«  الدّراج  تّكلِم.. بحومانة  ِدمنة مل  اأوفى  اأّم  اأِمن 

الكالم خلريا - يف حق الرجلني ال�شاحلني هرم واحلارث اإذ قال خماطبًا عب�شًا وذيياَن:

ـا َداِن ُوِجْدمُتَ ـيِّ ينـًا َلِنْعَم ال�شَّ مَيِ

ِ
َعَلى ُكلِّ َحاٍل ِمْن �َشِحْيٍل َوُمْبـَرم

َتَداَرْكُتـَما َعْب�ًشا َوُذْبَياَن َبْعَدَمـا

وا َبْيَنُهْم ِعْطَر َمْن�َشـِم َتَفـاَنْوا َوَدقُّ

ْلَم َوا�ِشعـًا َوَقْد ُقْلُتَما اإِْن ُنْدِرِك ال�شِّ

اٍل َوَمْعُروٍف ِمَن الَقْوِل َن�ْشَلـِم مِبَ

َبْحُتَما ِمْنَها َعَلى َخرْيِ َمْوِطـٍن �شْ
َ
َفاأ

َثـِم
ْ
َبِعيـَدْيِن ِفْيَها ِمْن ُعُقوٍق َوَماأ

َعِظيَمْيـِن يِف ُعْلَيا َمَعدٍّ ُهِدْيُتَمـا

َوَمْن َي�ْشَتِبْح َكْنزًا ِمَن امَلْجِد َيْعُظـِم
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يف  وتاريخيًا  كبريًا  در�شا  وقدما  كبري،  بعمل  ال�شيدان  هذان  قام  فلقد  احلقيقة  ويف 

الت�شامح، حني و�شعت احلرب ال�شعواء اأوزراها مبوجب اتفاقهما التاريخي، ولذلك كان 

لزامًا على رجل خري وحكمة مثل زهري اأن يوثق لهذا العمل اجلليل ليبقي اأ�شوة ح�شنة لكل 

العرب، كيف ل؟ وهو �شاعر العقل الذي يكتب بتوؤدٍة عوا�شَم يف احلكمة حتى لت�شتغرق 

الق�شيدة بني يديه �شنة كاملة، انتقاًء و�شبكًا وتهذيبًا، ولذلك �شمي ب�شاعر احلوليات.

العرب اأعلت يف احلقيقة من �شاأن هذا ال�شعر الأخالقي الذي يوؤرخ ويوثق لقيم اخلري 

�شمن ثقافتها، ولذلك جعلت هذه الق�شيدة بالذات، من بني كل حوليات زهري جميعًا، 

واحدة من املعلقات ال�شبع، التي رفعت على اأ�شتار الكعبة امل�شرفة قبل الإ�شالم، تعظيما 

وت�شريفًا للقيم التي حوتها وكر�شتها واأهمها قيمة الت�شامح والعفو والتعايف.

ويف الواقع فاإن زهريًا مل يكتف بالحتفاء ب�شنيع �شيَدْي عب�ض وذبيان: هرم بن �شنان 

واحلارث بن عوف، ولكنه احتفى مبن ارت�شى بهما حكمًا وارت�شى ما خل�شا اإليه، بعد اأن 

حتمل ال�شيدان تكاليف الديات التي بلغت ثالثة اآلف قتيل واأكرث.

والأهم من ذلك كله اأنه احتفى مبكارم الأخالق ودعا اإليها يف �شورة مثلى من �شور 

الو�شايا امل�شيئة، يقول زهري بن اأبي �شلمى يف معلقته ذاتها:

ِلـِه ـٍل َفَيْبَخْل ِبَف�شْ وَمْن َيُك َذا َف�شْ

َعَلى َقْوِمِه ُي�ْشَتْغـَن َعْنـُه َوُيْذَمـِم

َوَمْن ُيْوِف ل ُيْذمَمْ َوَمْن ُيْهَد َقْلُبـُه

اإَِلـى ُمْطَمِئـنِّ الرِبِّ ل َيَتَجْمَجـِم

ْهِلـِه
َ
َوَمْن َيْجَعِل امَلْعُروَف يِف َغرْيِ اأ

ِ
َيُكـْن َحْمـُدُه َذمًا َعَلْيِه َوَيْنـَدم

َوَمْهَما َتُكْن ِعْنَد اْمِرٍئ َمْن َخِليَقـٍة

ا�ِض ُتْعَلـِم َواإِْن َخاَلَها َتْخَفى َعَلى النَّ

ٌف ُفـوؤَاُدُه ٌف َوِن�شْ ِل�َشاُن الَفَتى ِن�شْ

م. وَرُة اللَّْحِم َوالـدَّ َفَلْم َيْبـَق اإَل �شُ
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اأقوال زهري هذه �شارت بها ركبان العرب اأمثاًل وحكمًا يرجع اإليها النا�ض يف كل حالة 

من �شروف الدهر، ومن منا مل يردد قوله: )وما احلرب اإل ما علمتم وذقتمو.. وما هو 

عنها باحلديث املرجِم(

باقيًا  الكالم  هذا  مثل  مادام  النا�ض،  بني  اأبدًا  تبقى  واخلري  الت�شامح  ف�شيم  وهكذا 

بينهم مبجاًل.

كعب يحتفي بالت�شامح

واأن�شد  اجلاهلية  يف  ق�شائد  نظم  خم�شرم  �شاعر  �شلمى،  اأبي  بن  زهري  بن  كعب   

ق�شيدة  وهي  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  اهلل  ر�شول  يدي  بني  هنا  حديثنا  حمل  ق�شيدته 

يحفظها اأو يحفظ بع�ض اأبياتها كثري من ع�شاق الأدب، يقول يف مطلعها:

بانت �شعاد فقلبي اليوم متبوُل

 متّيم اإثرها مل يفد مكبوُل

ر�شول اهلل  يدي  بني  اأن�شدت  اأنها  ذائعًا  �شيتًا  �شعاد«  »بانت  اأك�شب ق�شيدة  لعل مما 

-�شلى اهلل عليه و�شلم- واأنها كانت �شببًا يف ح�شول ال�شاعر على العفو النبوي وعلى بردة 

النبي الكرمي -�شلى اهلل عليه و�شلم- التي خلعها عليه بنف�شه اإكرامًا وتقديرًا ملا جاء فيها 

ال�شور،  باأح�شن  الكرمية  ولالأخالق  ال�شمحاء  الإ�شالم  لر�شالة  �شامية روجت  معان  من 

فانداح خربها بني قبائل العرب وتغنى بها املوؤمنون يف كل مكان، حتى اأنها �شميت ق�شيدة 

يحّرم  مل  الإ�شالم  اأن  على  مثال  ت�شاق  اأنها  الق�شيدة  ميزات  ومن  ال�شريفة،  »الربدة« 

ال�شعر، بل مل مينع ا�شتهالل الق�شيدة بالتغزل، الأمر الذي درجت عليه العرب من قبل.

واإن من وجوه اخلري التي روجت لها ق�شيدة كعب بن زهري، ذلك الحتفاء الكبري بقيم 

الت�شامح واحِللم الذي هو العفو عند املقدرة، مما اأبرز يف الو�شط ال�شعري ثقافة جديدة 

من خالل ن�ض اعتذاري تاريخي ر�شني يقول فيه ر�شي اهلل عنه:

نبئت اأن ر�شول اهلل اأوعدين  

  والعفو عند ر�شول اهلل ماأموُل 
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لقد �شرد ال�شاعر اأجواء م�شحونة باخلطر والقابلية للموت يف اأية حلظة، وعلى الرغم 

من ذلك فهو ياأمل يف دون ياأ�ض من خالل ثقته يف ف�شيلة الت�شامح التي ت�شمن احلياة لكل 

متهم بحق اأو بدون حق.

ت�شفعه  يف  بجالء  يتمثل  كعب  �شيدنا  جانب  من  العفو  التما�ض  يف  الذكاء  وجه  ولكن 

بخ�شال النبي الكرمي التي هي من قيم الإميان اأ�شاًل... كعب بن زهري �شجل هذا �شعرا، 

واحتفى به وت�شفع قائال:

اإنَّ الر�شوَل لنور ُي�شت�شاُء ِبِه 

ٌد ِمن �ُشيوِف اهلِل َم�شلوُل  ُمَهنَّ   

 يف ِفتيٍة ِمن ُقري�ٍض قاَل َقاِئُلُهم 

�ْشَلُموا ُزوُلوا 
َ
َة مَلَّا اأ    بَبْطِن َمكَّ

هكذا �شامح اأهل مكة حني قال لهم يوم فتحها: » ما تظنون اأين فاعل بكم، فقالوا: اأخ 

كرمي وابن اأخ كرمي«، فما خيب ظنهم وهو من و�شفه ربه جل وعال باأنه على خلق عظيم 

�شبع  فوق  اهلل  ور�شيه  التاريخ،  الذي حفظه  بقوله  عليهم  فرد  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى 

�شموات، ثم ر�شيه النا�ض يف كل مكان وزمان: »اذهبوا فاأنتم الطلقاء« وهم الذين قاتلوه 

واأخرجوه من داره واأهله يهيم بني كهوف اجلبال اإىل اأن اأبلغه ربه تعاىل ماأمنه، ومكن له 

دينه واأظهره على الدين كله، وما تزال دعواه ترتدد يف الآفاق، وتخفق بها القلوب املوؤمنة 

يف م�شارق الأر�ض ومغاربها. 

اأي حلم وت�شامح وح�شن خلق فوق هذا؟

الت�شامح رديف الكرم

يقول الإمام ال�شافعي رحمه اهلل:

ول ترُج ال�شماحَة من بخيٍل 

 فما يف النار للظماآن ماُء
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اأئمة املذاهب  اأحد  ال�شافعي،  ال�شهري مقتطف من ق�شيدة بديعة لالإمام  البيت  هذا 

الأربعة عند امل�شلمني، وهو �شاعر بليغ ل ي�شق له غبار.. فما اأ�شدقه وما اأ�شدق بيتيه الذي 

نف�ض  العطاء! فكالهما جماهدة  البذل  الخالق من جن�ض كرم  وكرم  ال�شماحقه  يجعل 

و�شعة يف ال�شدر وحمبة للخري.

ويف هذا املعنى يحكى اأن اأعرابيًا قدم على معٍن بن زائدة وهو اأمري على العراق، وكان 

الأعرابي قد �شمع ال�شيء الكثري عن كرم معن وحلمه فاأراده اأن يبلوه. فلما قدم اإليه اأخذ 

يذّكره مبا كان عليه من فقر وقلة ما يف اليد، قبل اأن تتح�شن حاله بالإمارة فقال:

 اأتذكر اإذ حلافك جلد �شاٍة

واإذ نعالك من جلد البعرِي؟   

فقال معن املعروف باحللم والكرم: اأذكر ذلك ول اأن�شاه، فقال الأعرابي:

ف�شبحان الذي اأعطاك ُملكًا

وعّلمك اجللو�ض على ال�شريِر   

فقال معن: �شبحان اهلل. فقال الأعرابي:

فل�شُت م�شّلمًا اإن ع�شُت دهرًا

على معٍن بت�شليم الأمرِي   

قال معن يا اأخا العرب، ال�شالم �شنة وهذا �شاأنك.

فقال الأعرابي:

�شاأرحل عن بالد اأنت فيها

   ولو جار الزمان على الفقرِي

فقال معن: اإن جاورتنا فمرحبًا بك واإن رحلت فم�شحوبًا بال�شالمة. فقال الأعرابي:

فُجْد يل يا ابن ناق�شٍة ب�شيء

فاإين قد عزمُت على امل�شرِي   
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فقال معن اأعطوه األف دينار ي�شتعني بها يف حياته. فقال الأعرابي:

قليل ما اأتيت به واإين

لأطمع منك باملال الكثرِي   

قال معن اأعطوه األفًا اآخر، فاأخذه وقال:

�شاألت اهلل اأن يبقيك ذخرًا

فما لك يف الربية من نظرِي   

قال معن اأعطوه األفًا اآخر، فقال الأعرابي:

يا اأمري جئت خمتربًا ِحلمك، مِلا بلغني عنه، فقد جمع اهلل فيك من احِللم ما لو ق�ّشم 

على اأهل الأر�ض لكفاهم.

فقال معن: يا غالم اأعطه على نظمه ثالثة اآلف، وعلى نرثه مثلها.

ال�شخاء  يف  يتمثل  وهو  اجلود،  رديف  الت�شامح  مفهوم  اأن  بو�شوح  نلم�ض  �شبق  مما 

املعنوي، وهو اأقوى تاأثريًا من العطاء املادي، �شريطة اأن يرتافقا، فاحللم عطاء وال�شرب 

الدماء  وحتقن  الذمم  حتفظ  به  عظيم،  عطاء  احلق  وقول  والعدل  عطاء،  النا�ض  على 

وت�شمن احلقوق ومن ثم ت�شان احلياة برمتها يف ظل كرامة الإن�شان و�شالمته. 

 اإن البذل يف العمل واملال واملعاملة، عفوًا و�شربًا وت�شاحما، كل ذلك كما يبدو حزمة 

واحدة ت�شمى �شفة الكرم؛ فالكرمي اإمنا هو اأ�شاًل كرمي نف�ض، وكرمي النف�ض ل ميكن اإل اأن 

يكون مغم�شًا يف مكارم الأخالق التي تلي النفو�ض، وتك�شبها ال�شفات احلميدة؛ �شفات 

اخلري.
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َهـل نـَتـََعـلـَّْم من »جوجل« الت�سامح؟

اأ. حممد اجللواح )ال�شعودية(
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َّْم من »جوجل« الت�سامح؟ َهـل نـَتـََعـلـ

ـَدَح ذات ق�شيدة بقرار حا�شم نافذ  - رحم اهلل اأمري ال�شعراء، اأحمد �شوقي، الذي �شَ

كان )يف زمانه( اآية، فقد قال عن ال�شحافة )يف ع�شره(:

ِلُكلِّ زمانٍ م�شى اآية 

ـُحـف مان ال�شُّ واآيةُ  هذا الزَّ

اآية زماننا هذا مل تعد ال�شحف،  اأ�شتاذنا ال�شاعر الكبري )اأبو علي( اأن  ولي�شمح لنا 

كات البحث العجيبة التي تلب املعلومة من �شرق  رِّ بل اآيات كثريات عديدات، منها حُمَ

الأر�ض وغربها بكل لغات الأمم، واألـْ�ِشنـَِتهم ولهجاتهم املحلية والعاملية دون عناء، ودون 

تكلفة مادية، وب�شرعة فائقة، ويف كل وقت، ليال ونهارا، وبحالة مريحة واأنيقة واآمنة، وغري 

مة، واأهم من ذلك كله اأنها بحيادية تامة، وال�شفة الأخرية هي التي  ذلك من امِليزات القـَيِّ

لب املقال. يقوم عليها �شُ

املَُميِّزات  ذو  حقا،  املده�ض  )جوجل(  حمرك  هو  واأ�شهرها  املحركات  تلك  واأعَجُب 

اأغلب  معه يف  ت�شرتك  التي  الأخرى  املحركات  كّل  َبـزَّ  الذي  املتنوعة،  واخلدمات  اجَلّمة 

مات الآنفة الذكر. ال�شِّ

كلمة  عن  فيه  تبحث  حني  مثال  فاأنت  حمركات،  بطنه  يف  حمرك  اأنه  ده�شاته  ومن 

)جوجل( نف�شها.. �شتخرج لك روابط عديدة عن )جوجل( يف كل اأ�شقاع الأر�ض، ومن 

تلك الروابط تتفرع اآلف الروابط!



70

تن�شدها مبنتهى  معلومة  اأّي  املعلومة  لك  يقدم  العظيمة..اأنه  ومن حمامد )جوجل( 

ق بني �شخ�ض واآخر، ول بلد واآخر، ول ِدين واآخر، ومذهب واآخر، ول  احليادية، ول ُيفـَرِّ

قوم وقوم، واأّمة واأمة، ورفيع اأو و�شيع، ول جن�ض ب�شري عن جن�ض اآخر، ول غري ذلك مما 

مل ُيـْذَكـر.

يتحفظ  اأو  يرف�شها  مل  ا�شتثناء  دون  للجميع  املـُتاحة  )اجلوجلية(  امليزات  هذه  اإن 

ِنهم  ِهـم وفاجـِرهم، ُمطيعهم وعا�شيهم، لـَيِّ عليها حل�شن احلظ اأحد من النا�ض اأبدا، بـِرِّ

وقا�شيهم، بل اإن اأ�شرارهم يف كل مكان ا�شتغلوا هذه امليزة بكل اأ�شف لتنفيذ جرائرهم يف 

البحث عما ي�شندهم يف �شرورهم.

اأي اأن هذا املحرك قد َعـلـَّم النا�ض مبا ُيقّدم من خدمات معرفية اأن يكونوا �شوا�شية 

فعال، فهو مل يرف�ض اأّي معلومة معينة، طـَلـََبها طاِلـُبها حتى لو كانت �شّد معلومة اأخرى 

تلك  لديه  تتوافر  اإذا مل  له(  اآخر )زميل  بحٍث  اإىل حمرك  ير�شدك  اإنه  اآخر.بل  لطالٍب 

املعلومة املطلوبة، يعني )ما يقول لك: اقلب وجهك عني هذي غري موجودة عندي(!

انثالت هذه ال�شطور واأنا اأقراأ ا�شتطالعا �شحفيا عن اإحدى الوليات الهندية اجلنوبية، 

يخي( عن اأ�شل مفردة حملية بحتة  حيث الطالب )الهندو�شي( ال�شاب، ي�شاأل زميله )ال�شِّ

املنت�شرة  )ال�شن�شكريتية(  اللغة  اأ�شول  من  هي  وهل  فقط،  الولية  تلك  يف  تداولها  يتم 

اأنها من بقايا لهجة قدمية؟، وهي:)�شيادامتيلكانا(، ومعناها:)املثابرة/ اأو  يف الولية، 

ا من البحث عنها يف )جوجل(، لكنه ا�ْشـتـَنـْظـََر زميله  ال�شرب( فلم يجد )ال�شيخي( ُبدًّ

احلا�شب  جهاز  وحده  ميلك  الذي  )امل�شلم(  اأ�شرف  حممد  زميلهما  يلتقي  حتى  للغد 

للتوا�شل مع الإنرتنت، وهذا ما كان.فالهندو�شي ي�شاأل ال�شيخي، وهذا ي�شاأل امل�شلم الذي 

بدوره ي�شاأل )جوجل( فيفرح )جوجل(، ويجيب على اجلميع من خالل �شوؤال امل�شلم دون 

تفرقة.

فليت النا�ض مثلك يا جوجل، وليتنا نتعلم منك التعاي�ض والت�شالح والت�شامح والتعاون 

والإيثار وما يدور يف هذا الفلك.

العنف  بانت�شار املحبة ونبذ  اأن ننادي  التعي�ض  بنا احلال يف هذا الزمن  يـَوؤُوُل  اأهكذا 
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واملناطقية  والطائفية  واملذهبية  القبلية  العن�شريات  واجتناب  الآخر،  وقبول  والتطرف 

ين لتنفيذ جرائم الإرهاب والكراهية، وغري ذلك مما يدخل يف  والفـِئـوية، وا�شتغالل الدِّ

هذا الإطار اأمام هذه القفزات التكنولوجية والعلمية احلديثة، وو�شائل التوا�شل ال�شا�شعة 

الهائلة املذهلة التي ت�شرق للب�شرية كل �شباح؟

املا�شية  امليالدية  وال�شبعينيات  ال�شتينيات  اأيام  على  كثريا  ْرنا  �شَّ حَتَ اإذا  ُنالم  ل  اإننا 

اخلالية من كل تلك املفردات ال�شود ال�شالفة، واملليئة بعك�شها، وبكل ما هو جميل، فيا ليتنا 

نعود لتلك الأيام التي تقطر مودة وت�شاحما وب�شاطة ومعاي�شة..

وما دمنا نعي�ض الواقع، واللحظة املعا�شرة، فياليتنا َنَتَعلـّم من )جوجل( كيف نـَُحـلـُِّق 

يف �شماوات املحبة واخلري واجلمال.

اأقول قويل هذا واأ�شتغفر اهلل يل ولكم.
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بلد التوا�سع والت�سامح

د. رفيعة غبا�ض )الإمارات(
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بلد التوا�سع والت�سامح

هذا كان ردي حني طلب مني اأن اأكتب عن الت�شامح: »نحن يف جمتمع مل يكن يحتاج اأن 

يرفع �شعار الت�شامح؛ لأنه بطبيعته مت�شامح«. 

ثقافة الت�شامح لي�شت جديدة يف جمتمعنا؛ اإنها متتزج بحياتنا الجتماعية ب�شكل يومي، 

فمعظم تقاليدنا ترتبط بهذه الثقافة، بل هي يف �شلب تن�شئتنا الجتماعية والدينية؛ نقلها 

وعززها الآباء والأجداد، كقولهم »العفو عند املقدرة«، و«عفا اهلل عما �شلف«، و«امل�شامح 

كرمي«؛ وغريها من الأقوال التي لها جذور دينية اإن�شانية عميقة، مدت باأغ�شانها وفروعها 

يف املجتمعات املختلفة، فظهرت ب�شيغ لغوية متعددة. 

ل �شك يف اأن ديننا الإ�شالمي احلنيف قد زخر بهذه التعليمات؛ اإذ اأثنى �شبحانه وتعاىل 

التي  ال�شفات  من  ال�شفة  تلك  وجعل  الغيظ،  وكظم  النا�ض  عن  بالعفو  املت�شفني  على 

جُرُه 
َ
�شَلَح َفاأ

َ
ي�شتحقون بها مغفرة اهلل وعفوه ودخول جنته كقوله تعاىل: )... َفَمن َعَفا َواأ

ـامِلِنَي( »�شورة ال�شورى - 40«، وقوله تعاىل يف �شورة البقرة الآية  ُه َل ُيِحبُّ الظَّ ِ اإِنَّ
َّ

َعَلى اهلل

رٌي(.  ا َتعَمُلوَن َب�شِ  مِبَ
َ َّ
قَرُب ِللتَّقَوى َوَل َتن�َشُوا الَف�شَل َبيَنُكم اإِنَّ اهلل

َ
ن َتعُفوا اأ

َ
237: )... َواأ

اأحداثه على العفو  اإ�شالميًا مر�شدا للجميع، مهمًا يف دللة  ولعل فتح مكة كان رمزًا 

والت�شامح حني ي�شرب لنا �شيدنا ر�شول اهلل مثاًل يف العفو عن قوم طردوه وحاربوه وعذبوا 

عامليًا:  اإن�شانيًا  قانونًا  ت�شبح  اأن  ينبغي  التي  ال�شهرية  جملته  مطلقًا  قبل،  من  امل�شلمني 

»اذهبوا فاأنتم الطلقاء«. 

اأنه مل توجد -هنا، ومنذ القدم، وقبل  الت�شامح يف الإمارات، حيث بينت  اأعود لعام 
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لأن  املذهب؛  اأو  اللون  اأو  اجلن�شية  على  قائمة  �شراعات  اأي  الآن-  وحتى  الحتاد،  قيام 

�شلبية قادمة من  اأي ظواهر  ي�شتبقون  قادتنا  اأن  يبدو  لكن  �شعبنا -بطبيعته- مت�شامح، 

الف�شاء الإلكرتوين؛ فالأمرا�ض الفكرية بداأت تخرتق كل اأنواع املناعات، قادمة اإلينا من 

كل التاهات، وكان ل بد من وقفة جادة ملواجهة ذلك. 

اإذن، علينا اأن نقر اأن تدخل الدولة يحد من تلك الظواهر الغريبة، ويعاجلها قبل اأن 

تتحول اإىل �شيء خطري على املجتمع. 

 ذلك يثبت اأن القيادة ال�شيا�شية يف الدولة لها روؤية عميقة جدا لالأمور، وتعمل على 

200 جن�شية بوئام  اأكرث من  تقدمي منوذج للمجتمع العربي امل�شلم الذي تتعاي�ض داخله 

واأمن.

ثقافتهم-  م�شارب  اختالف  -على  والأفراد  تكفي،  ل  قد  لكنها  مهمة،  الت�شريعات 

لتها الإمارات يف جمال  بحاجة اإىل التدرب على ممار�شة الت�شامح. واإن القوانني -التي فَعّ

مو�شوع  وهو  الآخر،  فكرة  احرتام  على  القدرة  تلك  وتهذيب  لرتبية  تر�شخ  الت�شامح- 

اأن نوؤكد  مرتبط بالعدل، ومرتبط كذلك بالر�شا، ومن ثم بالإح�شا�ض بال�شعادة. ويبقي 

اأننا -بالثقافة والتعلم- نعزز قيم الت�شامح لن�شتطيع احلفاظ على ما رزقنا اهلل من هوية 

اإن�شانية حقيقية.
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م�ساحات الت�سامح الإماراتي

اأ. عبد اهلل حممد ال�شبب )الإمارات(
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م�ساحات الت�سامح االإماراتي

والغرب،  ال�شرق  ح�شارات  فيها  تلتقي  عاملية  عا�شمة  الإمارات  دولة  لكون  تر�شيخًا 

ال�شمو  �شاحب  الت�شامح،  رائد  اأعلن  فقد  كافة..  ال�شعوب  بني  والتقارب  ال�شالم  لتعزيز 

2019م  الدولة-حفظه اهلل و�شدد ُخطاه- عام  نهيان، رئي�ض  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن 

بناء  اأ�شا�شية يف  لنهج زايد، وهو قيمة  امتداد  الت�شامح هو  تر�شيخ  اإنَّ   « للت�شامح:  عامًا 

املجتمعات وا�شتقرار الدول و�شعادة ال�شعوب.. واإن اأهم ما ميكن اأن نغر�شه يف �شعبنا هو 

قيم واإرث زايد الإن�شاين، وتعميق مبداأ الت�شامح لدى اأبنائنا«.

اأو  اأقل ما ميكن قوله مبا ل يدع جماًل لل�شك  على �شوء ذلك الإعالن ال�شامي، فاإن 

الريبة، هو الواقع ال�شاهد احلي على الت�شامح الإماراتي باأبهى واأجمل واأ�شدق مظاهره 

و�شوره.. انطالقًا من مواد وبنود ن�ض عليها د�شتور دولة الإمارات العربية املتحدة الذي 

الثالث:  )الباب  1971/07/18م:  دبي يف  الإمارات يف  قبل حكام  من  عليه  التوقيع  مت 

القانون  لدى  الأفراد  جميع   :)25( مادة  العامة(..  والواجبات  واحلقوق  احلريات 

اأو  الدينية  العقيدة  اأو  املوطن  اأو  الأ�شل  ب�شبب  الحتاد  مواطني  بني  متييز  ول  �شواء، 

املقررة  الأجانب يف الحتاد باحلقوق واحلريات  يتمتع  املركز الجتماعي. مادة )40(: 

التي يكون الحتاد طَرفًا فيها  اأو يف املعاهدات والتفاقيات  الدولية املرعية،  يف املواثيق 

وعليهم الواجبات املقابلة لها.. ومرورًا ب�شواهد حية وحيوية توؤكد م�شداقية الدولة تاه 

مبداأ الت�شامح واقعًا تطبيقيًا:

العنيف  التطرف  ملكافحة  الدويل  التميز  مركز  افتتاح  2012م،  دي�شمرب  يف   :)1(
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يف  الإرهاب  ملكافحة  العاملي  للمنتدى  الثالث  الوزاري  الجتماع  انعقاد  خالل  »هداية«، 

اأبوظبي.

ال�شمو رئي�ض الدولة- حفظه اهلل- مر�شومًا  اأ�شدر �شاحب  2015م،  )2(: يف يوليو 

الت�شامح  ثقافة  واإثراء  والكراهية،  التمييز  مكافحة  ب�شاأن  2015م  ل�شنة   2 رقم  بقانون 

اأو  دينية،  اأو  كانت طبيعتها، عرقية،  اأيًا  والعن�شرية،  التمييز  ومواجهة مظاهر  العاملي، 

ثقافية.

)3(: ويف يوليو 2015م، اأطلقت دولة الإمارات العربية املتحدة بالتعاون مع الوليات 

املتحدة الأمريكية مبادرة تفاعلية للرتا�شل الإلكرتوين »مركز �شواب«.. بهدف دعم جهود 

التحالف الدويل يف حربه �شد التطرف والإرهاب.

)4(: يف فرباير 2016م، و�شمن الت�شكيل الوزاري الثاين ع�شر، مت تاأ�شي�ض اأول وزارة 

للت�شامح يف العامل.

بهدف  للت�شامح،  الوطني  الربنامج  الوزراء  جمل�ض  اعتمد  2016م،  يونيو  يف   :)5(

اإظهار ال�شورة احلقيقية لالعتدال، واحرتام الآخر، ون�شر قيم ال�شالم والتعاي�ض.

)6(: مبوجب القانون املحلي رقم 9 ل�شنة 2017م، حلكومة دبي، مت اإطالق املعهد 

الوطني للت�شامح، مت�شمنًا اإطالق جائزة ت�شمى جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم للت�شامح.

ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  َه �شاحب  وجَّ 2017م،  يونيو  يف   :)7(

ا�شم مرمي بنت عمران، )اأم  باإطالق  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

عي�شى(-عليهما ال�شالم- على م�شجد ال�شيخ حممد بن زايد يف منطقه امل�شرف تر�شيخًا 

لل�شالت الإن�شانية بني اأتباع الديانات.

)9(: ولعل اآخر تلك امل�شتجدات يف هذا ال�شاأن، الزيارة الر�شمية للبابا فرن�شي�ض، بابا 

للم�شاركة يف ملتقى احلوار  2019م  5 فرباير/ �شباط  اإىل   3 الفاتيكان، يف الفرتة من 

ة الإن�شانية، تلبية لدعوة �شمو ويل عهد اأبوظبي. العاملي بني الأديان حول الأُخوَّ
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اإ�شاءة:

من:  لكل  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  اإىل  التاريخية  الزيارة  متت  لقد   :)1(

وقدا�شة  ال�شريف،  الأزهر  اجلامع  �شيخ  الطيب«  »اأحمد  الدكتور  الأكرب  الإمام  ف�شيلة 

البابا »فرن�شي�ض« بابا الكني�شة الكاثوليكية.. باأمن و�شالم، حمققة ارتياحًا �شعبيًا واإ�شادة 

عاملية..

)2(: وقد كان من نتائجها توقيع البابا والإمام الأكرب على »وثيقة الأخوة الإن�شانية« من 

اأجل ال�شالم العاملي والعي�ض امل�شرتك، التي �شدرت عن »املوؤمتر العاملي لالأخوة الإن�شانية« 

الذي ينظمه »جمل�ض حكماء امل�شلمني« يف اأبوظبي، برعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة..

لزيارته  اليوم اخلتامي  الفاتيكان، يف  بابا  فرن�شي�ض«،  »البابا  قدا�شة  قام  كما   :)3(

اإىل الدولة باإحياء قّدا�ض بابوي مبدينة زايد الريا�شية يف اأبوظبي، بح�شور 180 األفًا من 

املقيمني يف دولة الإمارات وخارجها.
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ابت�سم اأنت يف وطن الت�سامح

اأ. اأ�شماء �شديق املطوع )الإمارات(
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ابت�سم اأنت يف وطن الت�سامح

الت�شامح هو تاج القيم وزينة الأخالق، فهو اإن ات�شف به الفرد رفع قدره وزاد هيبته 

اأهله من  اأّلف بني القلوب، واأ�شاع الطماأنينة وحمى  وجعله قدوة لغريه، واإن عّم جمتمعا 

اأعواما طويلة يقبلون  اأر�ض الت�شامح واملحبة  اأر�ض الإمارات  اأهلنا يف  الفتنة، وقد عا�ض 

الت�شامح  لقيمة  خمتلفة  معاٍن  كلها  وهي  امل�شيء  عن  ويعفون  بالغريب  ويرحبون  الآخر 

وو�شائل متعددة لتحقيقه. وورثت الأجيال التالية يف الإمارات هذه القيمة التي �شارت من 

�شميم ثقافة النا�ض اليومية ودخلت و�شكلت تركيبتهم ال�شكانية وهويتهم الثقافية، فمن 

اأجيالنا واأجيال  اأو يف املدر�شة مت توجيه وبرجمة  التن�شئة �شواء يف الأ�شرة  خالل عملية 

على  املبنية  القبلية  البنية  خالل  ومن  الفراد،  كل  بني  والتفاعل  املحبة  باتاه  اأولدنا 

الت�شاور والحرتام والتعاون بني اأفراد القبيلة من جهة، وبينهم وبني اأبناء القبائل الأخرى 

من جهة اأخرى، تعمق الإميان بنبذ التع�شب وبحق الآخر يف التعبري عن نف�شه.

ثم مع حالة البناء والإعمار التي �شهدناها من �شبعينيات القرن املا�شي وحركة التنمية 

انفتحنا  التطوير،  للم�شاعدة يف عملية  وا�شتقطاب جن�شيات خمتلفة  بالدنا  ال�شاملة يف 

انفتاحا اإيجابيا وفاعال على ثقافات واأفكار خمتلفة، انفتحنا باإميان حقيقي اأن الختالف 

يوؤدي اإىل ا�شتي�شاح ال�شواب والتو�شل اىل احلقائق الفكرية والثقافية، فكما تقول جورج 

اإليوت »م�شوؤولية الت�شامح تقع على من لديه اأفق وا�شع«، فقد كان نهج والدنا ال�شيخ زايد 

بن �شلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- هو عدم النحياز اإىل اأي �شراعات، والتعامل مع 

اجلميع على قاعدة من الأخوة الإن�شانية ومد يد العون لغرينا من ال�شعوب.
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من  اأن  الإمارات  اأهل  عقول  يف  ر�شخت  واملعتقدات  العادات  من  العديد  وجود  ومع 

الديني  التع�شب  نوع من  اأي  نعرف  �شعائره، مل  ت�شهيل ممار�شة  ي�شتحق  البناء  �شاركنا 

عرب  فقط  نعرفها  ظواهر  اأخرى  دول  يف  التع�شب  مظاهر  وظلت  مذهبي  انحياز  اإي  اأو 

يعي�ض يف  ف�شار  باجلميع.  املرحبة  املنفتحة  بثقافتنا  منها  ونتح�شن  التلفزيون  �شا�شات 

الكرمية وبالحرتام، ول  ينعمون باحلياة  200 جن�شية  اأكرث من  اأفراد ميثلون  الإمارات 

تكاد تفرق بينهم وبني اأهل البالد اإل عرب منط الزي اأو لغة احلديث.

تاأ�شي�ض  وما كنا لننعم بهذا لول توجه قيادتنا الر�شيدة لرت�شيخ الت�شامح من حلظة 

احتادنا املبارك، فن�شجت القوانني التي توؤكد على امل�شاواة وترمي الكراهية والع�شبية 

وحتا�شر اأ�شباب الُفرقة والختالف، وتدفع كل من يعي�ض يف الدولة باتاه احرتام اجلميع 

ف�شرنا اأ�شعد �شعب بف�شل اأف�شل قيادة.

ولهذا مل يكن الإعالن عن اأن عام 2019 �شيكون عاما للت�شامح اإل حلقًة يف �شل�شلة 

طويلة فيها من التاريخ ومن الدميوغرافيا ومن العادات ومن التقاليد ما اأّهل الإمارات لأن 

تكون �شريكًا اأ�شا�شيًا يف اتفاقيات ومعاهدات دولية توؤطر لنبذ العنف والتطرف والتمييز، 

والغرب  ال�شرق  ح�شارات  عندنا  تلتقي  للت�شامح  عاملية  عا�شمة  اهلل  من  بف�شل  لن�شبح 

ويتعزز ال�شالم ويتحقق التقارب بني ال�شعوب لدينا، ونقدم منوذجا تنمويا عربيا اإ�شالميا 

اأ�شيال يناق�ض ما يقدمه اأعداء الإن�شانية و�شناع الكراهية واأ�شحاب خطاب العنف الذين 

ين�شبون اأنف�شهم حكاما على اأفكار النا�ض و�شلوكياتهم.

قاله  ما  وح�شبي  به  حتتذي  واأن  الإمارات  منوذج  اإىل  اأخرى  دول  تن�شم  اأن  واأمتنى 

املهامتا غاندي الهندي غاندي »ل اأحب كلمة الت�شامح ولكني ل اأجد كلمة اأف�شل منها«.
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�سذرات يف الت�سامح وال�سالم

وائل اجل�شي )لبنان(
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�سذرات يف الت�سامح وال�سالم

من يتطرق اإىل الكتابة يف مو�شوع الت�شامح ي�شعر باأنه يخو�ض بحرًا ما له �شاحل، مع 

اأن هذه احلروف املعدودة تختزل القيم الإن�شانية جمعاء، وهي وجه طلق لل�شالم و�شبيل 

اإليه. 

وخري ا�شتهالل حلديث الت�شامح قوله تعاىل: »فا�شفح ال�شفح اجلميل« - �شورة احلجر 

الآية 85، ويف احلديث ال�شريف »...اأن تعفو عمن ظلمك وت�شل من قطعك وتعطي من 

واأر�شى دعائمه  اختطه  الذي  الإمارات  دولة  نهج  اإن هذا هو  القول  بد من  ول  حرمك«، 

املغفور له -باإذن اهلل- ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه-.

ومن الروايات الكثرية عن ت�شامح الر�شول -�شلى اهلل عليه و�شلم- ق�شته مع الّرجل 

الذي اأراد قتله؛ وذلك يف غزوة الّرقاع، حيث ا�شرتاح النبي الكرمي حتت �شجرٍة بعد اأن 

عّلق �شيفه عليها، فا�شتغّل رجٌل من امل�شركني ذلك، فباغت الّنبي واأخذ �شيفه على حني 

الّرجل:« فمن  الّنبي: ل، فقال  اأتخافني؟ فقال  يقول:  الّنبي وهو  ثّم رفعه يف وجه  غّرة، 

يف  ورفعه  الكرمي  الّنبي  فاأخذه  الّرجل  يد  من  ال�ّشيف  ف�شقط  اهلل،  قال:  مني«.  مينعك 

وجه الّرجل، وهو يقول: من مينعني منك؟ فقال الّرجل: كن خري اآخذ، فلم َيفعل الّنبي 

الكرمي معه �شيئًا وعفا عنه، بعد اأن تعّهد باأن ل ُيقاتل امل�شلمني اأو يقف مع قوم يقاتلونهم، 

فجاء قومه وهو يقول: »جئتكم من عند خري الّنا�ض«، وما ت�شامح النبي الكرمي اإل امتداد 

لت�شامح الأنبياء -عليهم ال�شالم- قبله ومن اأبرز الق�ش�ض عفو يو�شف عليه ال�شالم عن 

اإخوته. 
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 وم�شات �شعرية 

 الت�شامح وال�شالم كانا هاج�ض ال�شعراء منذ الع�شر اجلاهلي، وما هذه اإل وم�شات 

وفكر  بنف�شية  ال�شالم  وحب  الت�شامح  نزعة  بارتباط  ت�شي  لعلها  ومقطتفات  ال�شعر  من 

ال�شاعر منذ غابر الع�شور.

هذا زهري بن اأبي �شلمى يقول: 

وما احلرب اإل ما علمتم وذقتــم

وما هو عنها باحلديث املرجــم    

متى تبعثوها تبعثوها ذميمــــة 

وت�شر اإذا �شريتموها فت�شــرم   

و يقول ب�شار عن الت�شامح:

فخذ من اأخيك العفو واغفر ذنوبه

ول تك يف كل الأمور معاتبًا   

ويف �شدر الإ�شالم هذا �شاعر النبي ح�شان بن ثابت ي�شيء على اإحدى خ�شال النبي 

-�شلى اهلل عليه و�شلم- بقوله: 

َعَفٌو عن الزلت يقبل عذرهم

 واأن يح�شنوا، فاهلل باخلري اأجوُد

ومن جميل ما قيل �شعًرا يف ذلك اأبيات الإمام ال�شافعي :

ملا عفوت ومل اأحقْد على اأحد  اأرحُت نف�شي من َهمِّ العداواِت

َحيِّي عدوي عند روؤيِته    لأدفَع ال�شر عني بالتحياِت 
ُ
اإِين اأ

ويلتفت �شفي الدين احللي مت�شائاًل:

اأتطلب من اأٍخ خلًقًا جلياًل وخْلق النا�ض من ماء مهني

ر وّد خٍل فاإن املرء من ماء وطني  ف�شامح اإن تكدَّ
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ويف ع�شرنا احلديث يقول اأمري ال�شعراء اأحمد �شوقي:

ت�شامُح النف�ض معنى من مروءتها 

 بل املروءة يف اأ�شمى معانيها

تخّلق ال�شفح ت�شعد يف احلياة به 

 فالنف�ض ي�شعدها خلق وي�شفيها

وهذه ال�شاعرة نازك املالئكة ت�شرخ متعجبة يف ق�شيدتها »اأن�شودة ال�شالم«: 

فيم نق�شي حياتنا يف العداوا ِت ومن�شي ال�شنني ياأ�ًشا وحزنا؟ 

كيف نن�شى اأنا نعي�ض حياة ال ورد �شرعان ما ميوت ويفنى؟

املقام  هذا  يف  واأكتفي  القيم،  بهذه  تغنوا  الذين  الإمارات،  �شعراء  كثريون،  ولعلهم 

باقتطاف اأبيات لل�شاعر الدكتور �شهاب غامن الذي يقول يف مولد الر�شول الكرمي:

كان ميالدك العظيم �شياء           

                          جلـميع الدنى فاأنت الدليــل

 تن�شر العدل وامل�شاواة فالف�شل      

                         اإذا مل يكن لـتقوى فـــ�شـــــول

تن�شر احلب والت�شامـــح فالعفو عظيم له جزاء جزيــــــل

وبقول ال�شاعر كرمي معتوق : 

فلنفرتق 

من اأجل اأن تختارنا الدنيا 

حمائم لل�شالم 

ومدينة خ�شراء تقرتف الت�شامح 

تكتب الغفران اآيات على كتف احلمام 
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حكاية رمزية

ف�شفع  ال�شديقان،  تادل  الرحلة  وخالل  ال�شحراء،  يف  مي�شيان  �شديقان  كان 

اأحدهما وجه الآخر، فتاأمل امل�شفوع بالطبع لكنه مل ينب�ض ببنت �شفة، وانحنى وكتب على 

الرمال: اليوم اأعز اأ�شدقائي �شربني على وجهي.

اأن ي�شتحما ، لكن امل�شفوع  اأن وجدا واحة فقررا  اإىل  ا�شتمر ال�شديقان يف م�شيهما 

 علقت قدمه يف الرمال املتحركة وبداأ يف الغرق، اإل اأن �شديقة اأم�شك به واأنقذه من الغرق.

اأعز  اليوم  عليها:  ونحت  ال�شخر  من  قطعة  اإىل  عمد  املوت  من  ال�شديق  جنا  بعدما 

اأ�شدقائي اأنقذ حياتي.

 : ف�شاأله  املوت  من  اأنقذه  ثم  �شديقه  �شرب  الذي  ال�شديق  انتباه  املوقف  هذا  لفت 

ملاذا يف املرة الأوىل عندما �شربتك كتبت على الرمال؟ والآن عندما اأنقذتك كتبت على 

ال�شخرة؟ فاأجاب �شديقه : عندما يوؤذينا اأحد علينا اأن نكتب ما فعله على الرمال، حيث 

ميكن لرياح الت�شامح اأن متحو اأثر الفعلة، لكن عندما ي�شنع اأحد معنا معروًفا علينا اأن 

ننحت على ال�شخر ما فعل معنا فال متحوه الرياح. 

رواية تاريخية

من حما�شن العفو اأن اخلليفة العبا�شي املاأمون ظفر برجل كان يطلبه، فلما دخل عليه 

اأمر ب�شرب عنقه فقال الرجل : دعني يا اأمري املوؤمنني اأن�شدك اأبياتا فقال :

َزَعموا باأن الباَز علَق مرة   ع�شفوَر بًر �شاَقه املقدور

فتكلَم الع�شفوُر حتَت جناِحه   والباُز منق�ٌض عليه يطري

ما بي ملا يغني ملثِلَك �شبعة   ولئن اأكلُت فاإِنني حلقري

طلق ذلك الع�شفور
ُ
فتب�شم الباُز املُِدلُّ بنف�ِشه   َكَرما واأ

فاأطلقه املاأمون وخلع عليه وو�شله.

 هذه �شذرات يف الت�شامح وال�شالم، واإن كان املو�شوع ي�شتحق اأكرث، لكنه جهد املقل 

وحمب الت�شامح.
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نفحات ال�سالم

اأ. عبداهلل حممد ال�شبب )الإمارات(
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نفحات ال�سالم

ال�شالم، يف  نفحات  الأمل، تطل علينا  بداية كل عمل، ويف كل نظرة من نظرات  يف 

جل�شة من جل�شات الكالم.

لذا..

فال�شالم عليكم با�شم البت�شامات والأمل، وبا�شم العواطف والعقل.

ال�شالم عليكم با�شم الأحا�شي�ض وال�شجون، وبا�شم الآداب والفنون.

ال�شالم عليكم با�شم نريان احلرب احلارقة، وبا�شم الر�شا�شات اخلارقة. با�شم كل 

كلمة نابعة من الداخل، ل �شائبة عليها ول دخائل.

ال�شالم عليكم با�شم ما بيننا من ترابط وتراحم واإخال�ض ووفاء. با�شم زمن �شاعت 

وال�شماء.  الأر�ض  بني  ال�شلة  فيه  انعدمت  واقع  وبا�شم  والرجاء،  والأمل  البت�شامة  فيه 

با�شم ال�شدق والإخاء، وبا�شم �شرخات الأطفال الأبرياء.

فيه  اأمن  ل  ال�شالم، ويف زمن  عليها  دنيا  ال�شالم.. يف  نفحات  با�شم  عليكم  ال�شالم 

ول �شالم. ال�شالم عليكم با�شم الأمل املفقود، وبا�شم نق�ض العهود، يف زمٍن ل حياة فيه 

ول وجود. ال�شالم عليكم بعدد حبات الرمال، وباختالف قمم �شخور اجلبال، يف زمن 

الالواقع والالخيال.

الالمنطق  حا�شر  وبا�شم  اخليول،  حوافر  �شواهده  ما�ٍض  با�شم  عليكم  ال�شالم 

والالمعقول، وبا�شم م�شتقبل يف طي املجهول.
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ال�شالم عليكم با�شم الكلمات املتقاطعة يف زمن ال�شتنكار، وبا�شم امل�شاحات ال�شا�شعة 

يف زمن النك�شار.

ال�شالم عليكم با�شم الدموع املراقة، وبا�شم البت�شامات املعاقة.

النف�ض  با�شم  املوعود.  وغدنا  املوجود،  ويومنا  املفقود،  اأم�شنا  با�شم  عليكم  ال�شالم 

الأليمة، والب�شمة احلزينة، واحلرية الدفينة.

ال�شالم عليكم با�شم الالحقيقة والالوهم، وبا�شم الال�شعادة والالاأمل. با�شم العط�شى 

واجلياع، وبا�شم الغربة وال�شياع.

ال�شالم عليكم با�شم دماء العذاب، وبا�شم احلق املتال�شي و�شط ال�شباب. با�شم ال 

مبح�ض  الدروب..  متاهات  يف  وامل�شي  الهروب،  فنون  با�شم  املنى.  �شياع  وبا�شم  »اأنا«، 

الإرادة والنف�ض، وبا�شم الفرار عن �شوء ال�شم�ض.

ال�شالم  با�شم  ومعاق.  معافى  كل  وبا�شم  وا�شتياق،  �شدق  كل  با�شم  عليكم  ال�شالم 

الأ�شرار  وبا�شم  العجيبة،  القوارير  با�شم  عليكم  ال�شالم  وقبالته.  والإخاء  ونفحاته، 

الغريبة. با�شم نقاط املحيط، وبا�شم كل ما يجري بنا ويحيط.

التكافل  با�شم  والنق�شان.  والتكامل  والن�شيان،  التنا�شي  با�شم  عليكم  ال�شالم 

واحلرمان، والت�شارح والنكران. با�شم الغربة والأمان، واخلرب�شة يف الأذهان.

املا�شي،  امل�شتقبل  با�شم  الناعمة.  والدموع  احلاملة،  الأحالم  با�شم  عليكم  ال�شالم 

والأطفال،  البت�شامات  با�شم  النائم.  واجل�شد  القادم،  املا�شي  با�شم  الآتي.  واحلا�شر 

والدموع والآمال.

ال�شالم عليكم با�شم رب الوطن، واأقدار الزمن. با�شم ثرثرة ال�شمري، ودموع القلب 

ال�شغري.

با�شم  البت�شامات.  ورماد  الأمنيات،  واأمل  الكلمات،  حروف  با�شم  عليكم  ال�شالم 

الواحد الأحد، الفرد ال�شمد، الالوالد له ول ولد.
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ال�شالم عليكم با�شم النف�ض والولد واجلد، وبا�شم الأم�ض واليوم والغد.

ال�شالم عليكم با�شم اخلطف املتوا�شل، والأمن املت�شائل، واملجهول املتهاطل.

ال�شالم عليكم با�شم القلب الطاهر، والعقل القاهر، واحلجر الظافر. با�شم الهم�ض 

العائق، وال�شمت احلارق، واحلجر اخلارق.

العمل،  يف  الإخال�ض  با�شم  والظالم.  والنور  واخلتام،  البداية  با�شم  عليكم  ال�شالم 

وبا�شم كل نظرة من نظرات التفاوؤل والأمل.

ال�شالم عليكم با�شم اخلليج العربي العريق:

ل نار تعيقه، ول نائبات طريق..

ول هجمات من عدو حاقد و�شفيق، اأو هفوات من جاٍر اأو �شديق اأو �شقيق. 

 حفظ اهلل خليجنا، من كل مكروه وحريق.
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دور ال�سعر يف ال�سالم

د. �شهاب غامن )الإمارات(
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دور ال�سعر يف ال�سالم

اأ�شهر  ولعل  ال�شالم معروف منذ اجلاهلية.  قيم  اإعالء  العربي يف  لل�شعر  دور  هناك 

الأمثلة يف اجلاهلية هو معلقة زهري بن اأبي �شلمى عن حرب نتجت عن رهان �شباق بني 

داح�ض فر�ض قي�ض بن زهري من قبيلة عب�ض والغرباء فر�ض حمل بن بدر الفزاري )اأو اأخيه 

حذيفة( من قبيلة ذبيان مع العلم اأن عب�شًا وذبيان فخذان من قبيلة غطفان فهما اأبناء 

عمومة وجرى غ�ض يف ال�شباق، فقد اأفزعت داح�ض من خالل كمني ذبياين. واأدى ذلك 

ثم  القبيلتني.  نفو�ض كثرية من  فيها  وقتلت  اأربعني عاما،  ا�شتمرت  اإنها  يقال  اإىل حرب 

حتمل الديات لإحالل ال�شالم هرم بن �شنان واحلارث بن عوف، وقد مدحهما زهري وخلد 

ذكرهما يف معلقته ال�شهرية ومنها: 

وما احلرب اإل ما علمتم وذقتــم

وما هو عنها باحلديث املرجــم    

متى تبعثوها تبعثوها ذميمــــة 

وت�شر اإذا �شريتموها فت�شــرم   

فتعرككم عرك الرحى بثفالــهـا

وتلقح ك�شافا ثم تنتبح فتتئــــم    

فتنتج لكم غلمان اأ�شام كلهــــم 

كاأحمر عاد ثم تر�شع فتفطـــم    
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فتغلل لكم ما ل تغل لأهلهـــا 

قرى بالعراق من قفيز ودرهــم    

وقد حتدث ال�شاعر اجلاهلي الإ�شالمي املخ�شرم عمر بن معد يكرب عن احلرب وهو 

البطل ال�شهري يف املعارك فقال:

الـحـرب  اأول مـا تكون فتية

تـ�شـعـى  بزينتها لكل جهوِل   

حتى اإذا ا�شتعرت و�شّب �شرامها

عـادت عجوزًا غري ذات خليل   

�شـمطاُء  جّزْت راأ�َشها وتنكرْت

مـكـروهـًة لـلـ�شّم والتقبيل   

وال�شالم من اأ�شماء اهلل احل�شنى والقراآن الكرمي يقول يف الآية 25 من �شورة يون�ض: 

َراٍط ُم�ْشَتِقيٍم«   َوَيْهِدي َمْن َي�َشاُء اإِىَل �شِ
ِ
اَلم  َيْدُعو اإِىَل َداِر ال�شَّ

ُ َّ
»اهلل

 ومع ذلك ل جند تركيزا يف ال�شعر العربي منذ اجلاهلية وحتى بداية الع�شر احلديث 

على ال�شالم بل على البطولة والعزة والكرامة. يقول املتنبي: 

ومراد النفو�ض اأ�شغر من اأن 

   نتعادى فيه واأن نتفانى

بيد اأن الفتى يالقي املنايا 

   كاحلات ول يالقي الهوانا

ويقول: ع�ض عزيزا اأو مت واأنت كرمي 

   بني طعن القنا وخفق البنود

ول �شك اأن مثل هذه القيم تغلغلت يف طبائع الإن�شان العربي عرب الع�شور.

عندما ناأتي اإىل القرن الع�شرين الذي عرف اأعتى حربني عامليتني ح�شدت ع�شرات 
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بال�شالم؛  ويحلمون  احلرب  يدينون  املعا�شرين  العرب  ال�شعراء  من  عددا  جند  املاليني 

فعلى �شبيل املثال يفول ال�شاعر العراقي جميل �شدقي الزهاوي يف اإحدى ق�شائده، وهو 

ممن عا�شروا احلرب العاملية الأوىل:

يف احلرب ل تلقى من الفئتني من ل يخ�شر

بع�ض  يف  ال�شبان  من  كثري  خرج  الأوىل  العاملية  احلرب  اأعلنت  عندما  احلقيقة  ويف 

الدول الأوروبية يرق�شون يف ال�شوارع من الفرح، فقد كانوا يظنون احلرب فر�شة لت�شجيل 

البطولت وال�شهرة، وكانوا ينظرون اإىل احلرب برومان�شية ب�شبب ما كانوا يقروؤون عن 

احلروب يف الع�شور الغابرة، ول يدركون بال�شكل الكايف اأن احلرب يف الع�شر احلديث 

تغريت واأ�شبحت حرب خنادق وغازات �شامة وطائرات. 

 وقد ُعرف بعد احلرب العاملية الأوىل عدد من ال�شعراء الإجنليز »ب�شعراء احلرب« 

بروك  وروبرت  اأون  ولفريد  ومنهم  احلرب  وماآ�شي  اخلنادق  ب�شاعة  و�شف  يف  وتفننوا 

و�شيجفريد �شا�شون وبع�شهم قتل يف تلك احلرب. 

التي  الثانية  العاملية  احلرب  عن  اهلل-  -رحمه  غامن  عبده  حممد  د.  والدي  يقول 

عا�شرها:

اإنها الهيجاء يف ع�شر الرتقي والتقدم

مل تعد كرا وفرا بل ديارا تتهدم

و�شغارا تهجر الأوطان والعي�ض املكرم

ون�شاء تلب�ض ال�شوف على اجل�شم املنعم

وتخو�ض الغارة ال�شعواء كاجلند املنظم

اإنها احلرب ولي�ض احلرب اإل النار والدم

ويقول ال�شاعر امل�شري حممود غنيم :

اإن تـكـتبوا لل�شلم عهدًا فاجعلوا

 دمـع الـثـكـاىل باملداِد َم�شوبا
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�شـوغـوه عـدًل للربية �شاماًل

 و�شـعـوا هـالًل فـوقه و�شليبا

لـن  يـ�شـتقيم لكم �شالٌم ما�شكا

 �شـعـب �شعيف حقه املغ�شوبا

والبيت الأخري من هذا الكالم املوجه اإىل الغرب ينطبق متاما على الق�شية الفل�شطينية، 

لذلك لي�ض عجيبا اأن نرى تلك ال�شخرية ال�شوداوية يف ق�شيدة حممود دروي�ض يف ق�شيدته 

»خطاب ال�شالم« الذي يبدو وا�شحا من خالل الق�شيدة اأنه يرد فيها على م�شروع ال�شالم 

كما ي�شّوقه قادة اإ�شرائيل. ودروي�ض يقول يف تلك الق�شيدة الطويلة التي كتبها بعد اتفاقية 

كامب دافيد: »فاإن ال�شالم املقام على الظلم ظلم«.

ويقول ال�شاعر الإجنليزي هرني فان دايك يف ق�شيدة ق�شرية:

ال�شالم بدون عدالة حالة متدنية

ولكن ال�شالم مع العدل اأمر عظيم

وكان املتنبي قد قال:

واحتمال الأذى وروؤية جانيه 

 غذاء ت�شوى به الأج�شام

من يهن ي�شهل الهوان عليه 

 ما جلرح مبيت اإيالم

2008( وهو موؤ�ش�ض  يقول ال�شاعر الأفريقي من املارتينيك اإميي �شيزار )1913 - 

حركة »الزجنية« يف ال�شعر الفرانكفوين مع ال�شاعر الكبري ليوبولد �شنغور رئي�ض ال�شنغال 

الأ�شبق يف نهاية اإحدى ق�شائده:

»على عك�ض ما يقول العن�شريون، ل يوجد �شعب يحتكر اجلمال والذكاء والقوة فهناك 

حمل للجميع يف ملتقى الن�شر«.

ففي الع�شر احلديث ظهر دعاة مهمون لل�شالم مع العدالة؛ فغاندي مثال ا�شتطاع اأن 
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اأن ي�شطر  ال�شلمية، دون  1947 بعد كفاح طويل بالطرق  اإىل احلرية عام  يقود الهند 

ونل�شون مانديال،  لوثر كنج  اأمثال مارتن  لآخرين  وكان قدوة  امل�شلح،  الكفاح  اأىل  للجوء 

واملفارقة اأن جلنة جائزة نوبل لل�شالم رف�شت اأن متنحه جائزتها بينما منحتها لإرهابي 

كان مطلوبًا للعدالة مثل مناحم بيجن.

وال�شاعر الياباين داي�شاكو اإيكيدا احلائز على جائزة الأمم املتحدة لل�شالم، ون�شر اأكرث 

من مئة كتاب اأغلبها عن ال�شالم ومن �شمنها ديوان �شعر، كنت قد ترجمته ون�شر م�شروع 

وراأى  الثانية  العاملية  احلرب  عا�شر  واإيكيدا  ال�شالم«.  اأجل  »من  بعنوان  ترجمتي  كلمة 

منزل والده يدمر متاما من قبل الطائرات الأمريكية مرتني وعا�شر قنبلتي هريو�شيما 

ونيجازاكي ويقول يف اإحدى ق�شائده الطويلة عند ا�شت�شالم بالده:

15 اأغ�شط�ض، 1945 

اليوم الذي �شقطت فيه الأمة اليابانية مهزومة

حتت قيادة قادة متغطر�شني واأغبياء، 

يوم كان عالمة بداية حقبة جديدة.

يوم بداأت فيه قلوب ال�شعب

تخفق بالفرح من جديد 

نحو م�شتقبل جديد.

يوم توبة

ُيتذكر فيه كل القتل بدون هدف 

على �شاحات القتال

لكل املاليني الكثرية..
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ال�سعر واجلمال واملحبة

اأ.د.علي جعفر العـالق )العراق(
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ال�سعر واجلمال واملحبة

 كّنا، على املن�شة، �شعراء خم�شة من بلدان خمتلفة. وكان احلديث بيننا عن ال�شعر 

وال�شالم، على هام�ض مهرجان »اأ�شكي �شهر« الدويل ال�شابع لل�شعر )برتكيا( يف مار�ض 

2017. حني جاء دوري للحديث وقف بيني وبني كلمتي الق�شرية، التي اأعددتها للقراءة، 
هاج�ٌض حمزٌن كاد يبعدين عن اللحظة التي كنت فيها.

الورقة وحدها ل تعني �شيئًا. هكذا فكْرت. ثمة بقيٌة حلديث النف�ض تقع خارج ال�شطور 

املكتوبة. وثمة جرٌح ل اأجروؤ على دْعِكِه لأنني ل اأقوى على حتّمل النزيف حني يندلع يف اأية 

حلظة.

�شاعر عراقي عن  يتحدث  ولالأ�شئلة حني  لالأمل  وكاأنه مفارقة مثرية  الأمر  يبدو  األ   

ال�شعر وال�شالم، وهو قادم من بلد يغرق كل يوم يف اآبار الدم والفجيعة؟

وبينما كان اجلمال ميالأ النهار كله، يف هذه املدينة الرائعة، ويعرب عن ن�شوته الكربى 

اإح�شا�شنا بغيابه  بال�شالم الذي يتوطد  ال�شعر، وعالقته  القاعة، كنا نتحاور حول  خارج 

كل حلظة. ولكنني من جهة اأخرى كنت اأرى اأن ال�شتجابة، حتى النهاية، لهواج�ض النف�ض 

حني تلت�شق بالآيّن والطارئ تلحق الكثري من الأذى اجلمايّل بالق�شيدة.

 ل بد اأن نتذكر دائمًا اأن للق�شيدة طرقها اخلا�شة يف التعامل مع هذه اللحظة، التي 

تنحدر فيها احلياة اإىل اأق�شى مدياتها.

كانت الق�شيدة العراقية يف ر�شدها لنهيار احلياة وهيمنة القبح واملوت قد بلغت اأبعد 

تخومها يف املوقف الإن�شايّن ويف املحافظة، قدر ما ت�شتطيع، على رهانها اجلمايّل.
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 مع اأن ق�شائد اأخرى مل توفر ل�شتجابتها ما ينع�ض �شعريتها، اأو يخفف من �شراخها 

العايل. فكاأنها كانت ت�شعى اإىل اإرواء غليل النف�ض والتنفي�ض عن غيظها املحت�شد بالرف�ض 

والعذاب.

والفرح  اجلمال  اإىل  متخفية،  اأو  وا�شحٍة  ما،  نوٍع  من  بدعوٍة  م�شكونًا  ال�شعُر  يظل 

الإن�شايّن مهما تعددت اهتماماته واختلفت اأ�شكاله وم�شتويات اأدائه. وهو ارتباٌط بال�شالم 

واملحبة.

وما  الكراهية،  واأعماِل  للحرب،  واحلتميُّ  املُرّ  احل�شاُد  فهما  واجلرميُة،  القبُح  اأما   

تفرزه من مذابَح وتهدمٍي لعنا�شر احلياة.

الفعل  يف  املتوازن  الإن�شايّن  ال�شياق  عن  و�شذوٌذ  حمقاء،  حلظٌة  احلرب  اأن  �شك  ول 

والقول والنوايا. وهي انفجاٌر خطرٌي لغريزة املوِت والهمجيِة واإبادِة الآخر. وهذه اللحظُة 

ال�شتثنائيُة ال�شاذة، كما نعي�شها الآن يف العراق ويف اأكرَث من بلٍد عربّي اآخر، هي النقي�ُض 

املطلُق لكل �شيٍء جميٍل واإيجابيٍّ على هذه الأر�ض.

ت�شتعل يف  اأن راأى احلرَب  األفي عام، وقف �شاعر جاهلي حكيم، بعد  اأكرث من  وقبل 

كل مكان، فتاأكُل ال�شجَر والنا�َض واحلجارة، فال يعود على الأر�ض حياٌة ُتعا�ض، ول جماٌل 

ميكن تذوقه.

 يف تلك اللحظة التي فارق فيها النا�ض منطق احلكمة وح�شافة الراأي، مل يجد زهري 

من  يجد خريًا  ومل  عقولهم،  اإىل  الب�شر  لإعادة  ال�شعر طريقًة  من  اأجمَل  �ُشلمى  اأبي  بن 

اخلياِل البليِغ للدفاع عن احلياة واجلمال حني يتعر�شان للقبِح والإبادة:

وما احلرب اإّل ما علمتْم وذقتُم 

   وما هو عنها باحلـديِث املرّجــِم

متى تبعثوهـا تبعثوهـا ذميمًة 

ِ
َرم َر، اإذا �شّريتموها، فَت�شْ    وت�شْ

كانت الق�شيدة لديه اأقوى من اأدوات احلرب، واأكرَث تاأثريًا من غريزة املوت وحماقة 
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العدوان. كانت اإدانة لِفْعل احلرب وتب�شيعًا ل�شورتها، يف عيون النا�ض، وهي تهز على 

احلياة وتن�شر، على اأنقا�شها وبدًل عنها، القبح واملوت وال�شغينة.

وهكذا اأفلح ذلك ال�شيُخ، ال�شاعُر، احلكيُم، يف الدعوِة اإىل الألفة، واإ�شاعِة املحبِة بني 

النا�ض عن طريق ال�شعِر وقوتِه الرفيعِة املوؤثرة.

اأم عبثا ل  اأم �شرورة،  ال�شعر ترفا،  اأيامنا باملحن والكوارث هل يغدو  عندما ت�شتعل 

طائل من ورائه؟ ومبعنى اآخر، هل زمن ال�شعر هو زمن ال�شتقرار وهناءة البال فقط؟، 

وغاوون  فيه،  ين�شط  مكان  والق�شوة،  باجلنون  املحت�شد  العامل  هذا  يف  لل�شعر،  يظل  هل 

ي�شغون اإليه ب�شغف؟

ويبدو يل اأن حاجتنا اإىل ال�شعر ل تنتهي مهما تغريت الظروف التي نحن فيها، فهو 

احلب  يف  واخلوف،  الأمن  يف  والأزمنة:  احلالت  �شّتى  يف  والوجدايّن،  الروحّي  الإ�شباع 

وبكل  الأزمنة  لكل  ال�شعر  لأن  ذلك  واليقظة.  احللم  يف  واحلرب،  ال�شلم  يف  والكراهية، 

اللغات.

اإل يف  الفعل، ل جند من مالذ  حني مُيتهن الروح، وي�شتبد به القهر حّد العجز عن 

الفن، ويف ال�شعر ب�شكل خا�ض. ويف هذه احلالة متدنا الق�شيدة بالكثري من القوة، وي�شبح 

حتى الوهم اأحيانا قوة ذات �شحنة اإيجابية. 

وحني نخرج من حلظة ال�شعر، اأعني حلظة كتابة الق�شيدة اأو قراءتها، فاإن اإح�شا�شا 

فائقا بالعافية، ميالأ اأرواحنا، ول يكف عن تذكرينا اأننا قادرون على اأن نكون يف م�شتوى 

اآدميتنا املهددة كل يوم بالقبح والتال�شي.

اإن اللحظة ال�شعرية هي علوٌّ على حلظة الهوان الرتابية التي حتياها النف�ض الب�شرية. 

وهي ت�شعيد للحظة الت�شامي املقموعة يف دواخلنا، للذهاب بها بعيدًا عن قيود الظرف 

الأر�شّي واملحدود. وبذلك تخرج هذه النف�ض اإىل املطلق الذي ت�شفو فيه، وتد وهمها 

اجلميل الذي يرمّمها ويخفف من ت�شدعاتها.

اأحيانا. والياأ�ض قد ينتج الكثري من  ابنته  اأي�شًا، فهي  بالياأ�ض  وللق�شيدة �شلة كربى 

نقائ�شه دون اأن يدري. وحني نكتب ق�شيدة جديدة فكاأننا نقوم بتق�شري الياأ�ض من قوته، 
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لت�شقط طبقة من طبقاته مع كل ق�شيدة حقيقية، فن�شبح اأقوى منه.

املنتج مبا  اأو  ال�شانع  �شلة  بذلك  اأعني  ول  وق�شيدته.  ال�شاعر  بني  موؤكدة  �شلة  ثمة 

ينتج وي�شّنع، فما اأق�شده �شيء اآخر متاما. اأعني به الروح الداخلية للن�ض. نكهة الذات 

املنتجة للعمل ال�شعرّي، وهي تت�شرب، كرائحة غيمة حترتق، اإىل �شرايني الن�ض ومفا�شله. 

وما اأعنيه، اأي�شا، هو خفقة الـروح الب�شرية يف ف�شاء الكتابة، ورفيفها الفيا�ض بالب�شاطة 

والدفء. ول يتحقق ذلك بطريقة فذة اإّل اإذا كانت ق�شيدة ال�شاعر وليدة وعٍي موؤمٍل بكل 

ما يكتنف احلياة من ت�شّدٍع وخراب، وبكل ما ي�شهم يف �شنع تعا�شات النا�ض اأو مباهجهم. 

ل وليدة حلظة جمالية منف�شلة، اأو �شائبة.

اإن انف�شال جماليا، كالذي اأ�شرت اإليه، يوؤدي بال�شرورة اإىل انف�شاٍل من نوٍع اآخر، 

ينتج عنه ويت�شل به، لكنه يظل اأكرث خطورة واأ�شّد رعبا منه، وهو انف�شال ل ياأتي من 

ياأتي من م�شتلزمات احلرفة  اللغوية املح�شو�شة. ول  اأو مناطقه  املكتوب  الن�ض  �شواحي 

اأو مكمالتها، بل ياأتي من جهة الوعي هذه املرة، الوعي بكل متوجاته واأ�شعدته. الوعي 

بجدوى الكتابة اأو عبثيتها، الوعي مبكابدة الب�شر اأو حلمهم بالتغيري، ثم الوعي باحلياة 

وما حتفل به من بط�ض اأو جهل اأو ريبة. 

وهكذا تكون القطيعة بني ال�شاعر ووعيه مدعاة لعواقب فادحة، وع�شية على الإ�شالح 

ومّدعية  تكون طارئة،  �شيكتب ق�شيدة قد  ال�شاعر  اأن  واأهمها  اأولها،  يف حالت كثرية. 

وعدمية الوفاء.

يف  ة  الُغ�شّ يبعث  مثال  يف  املفزعة  درجته  الوعي  حلظة  عن  التنازل  هذا  يبلغ  ورمبا 

ال�شايف  اجلمايّل  اليومّي،  الوعي  �شياغة  يف  ح�شته  عن  ال�شاعر  يتنازل  حني  النف�ض، 

وامل�شّرف لب�شطاء الب�شر، من املعدمني، اأو احلاملني، اأو ال�شحايا. 

هوؤلء الذين يتوجه اإليهم بق�شيدته، ب�شهادته اجلمالية والإن�شانية. ب�شرخته البليغة 

بالعجز  اإح�شا�شهم  يتماهى مع  والنادر، وهو  البطويّل  ي�شاركهم عذابهم  املفجوعة، وهو 

والهوان، ومع القهر الذي ميالأ الأزقة واحلناجر املجرحة.

 وزماننا الراهن يجود علينا، كل حلظة، بالكثري من الدماء التي تاوزت قدرة اللغة 
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وعته  ما  فاقت  التي  الكوارث  ومن  يوم-  ذات  دروي�ض  حممود  قال  -كما  التحمل  على 

الذاكرة الإن�شانية من اأمثلة �شارخة على جربوت الإن�شان على اأخيه، وعلى قلة مروءته، 

ومتكن غريزة النتقام منه.

اأوالعربّي  العراقّي  تاريخنا  من  املريرة  اللحظة  هذه  �شنعت  التي  العوامل  كثرية هي 

بعامة: اأولها واأهمها غياب النتماء لهذا الرتاب احلافل بالرثوات واجلمال وامل�شتبدين، 

حتى وجدنا ذواتنا فجاأة اأمام كيان خلقته ال�شدفة اأوغفلة التاريخ.

�شتى  قوى  �شنعها  على  تعاونت  كانت من منط خا�ض،  ال�شدفة  اأو  الغفلة  تلك  لكن   

وحقب طويلة من الدهاء وال�شرب اللئيم، واختري لها زمن ا�شتثنائّي يف نذالته، كي تبدو 

وكاأنها �شدفة ال�شدف جميعا، تلقائية ومن �شنع حملّي خال�ض.

الفجائعية  اللحظة  هذه  مناذجها،  من  الكثري  ويف  العراقية،  الق�شيدة  ر�شدت  لقد 

ال�شاذة، غري اأن طبقاٍت بالغَة الرثاثة ل تزال قابعة هناك، يف حقول الظالم، بعيدا عن 

نار ال�شعر وبروقه الكا�شفة.ل بد لل�شاعر، اإذن، من مواجهتها جماليًا واإن�شانيًا وفكريًا. 

كثافتها  وخلخلة  الظلمة،  خرق  على  قادرة  ق�شيدة  يتطلب  الكثافة  بهذه  ظالما  اإن 

املريرة، ول بّد من ال�شعر، ل بّد من النتماء اإىل الأر�ض، ول بّد من �شناعة اجلمال الرفيع 

يف �شمائله الفنية الثاقبة، واملرتفع عّما ي�شعف اآدميتنا، اأو يعود بنا اإىل الدرك الأ�شفل من 

الهمجية والتخلف و�شراخ القطعان الزاحفة اإىل حياة ل حياة فيها.
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الم منّفر احلرب زهري بن اأبي �سلمى داعية ال�سَّ

)قراءة يف معلقته: الثنائيات وال�سيمياء(

اأ. د. اأحمد مقبل املن�شوري )اليمن(
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الم منّفر احلرب زهري بن اأبي �سلمى داعية ال�سَّ

)قراءة يف معلقته:الثنائيات وال�سيمياء(

توطئة:
 ميثل زهري بن اأبي �شلمى يف الع�شر اجلاهلي اأمنوذجا فريدا لالإن�شان احلكيم، ورمزا 

مميزا لالإن�شان املجرب اخلبري باأمور احلياة وم�شكالتها الكربى.

واحللم،  ال�شرب  وقلة  وال�شفه  بالطي�ض  و�شم  اجلاهلي  الع�شر  اأن  من  الرغم  وعلى   

وهذا ما كان ماثال يف اإ�شعالهم للحروب لأتفه الأ�شباب، وا�شتمرارها لع�شرات ال�شنني؛كما 

حدث مع حرب الب�شو�ض بني بكر وتغلب، وبرز فيها املهلهل بن ربيعة بعد مقتل اأخيه كلب، 

وحرب داح�ض والغرباء بني قبيلتي عب�ض وذبيان وظهر فيها عنرتة العب�شي، وا�شتمرت هذه 

الأخرية -كما قيل- حواىل اأربعني �شنة وهي التي �شهدها �شاعرنا زهري بن اأبي �شلمى، 

وكانت قد اأكلت اأمامها وخلفها كل �شيء ومل تبق ومل تذر، واأنهكت اأ�شحابها، واأو�شكت اأن 

تنهي القبيلتني، ولول تدّخل احلكماء من اأمثال الهرم بن �شنان واحلارث بن عوف لكانتا 

قد فنيتا متاما!!

الكربى  القيم اخللقية  اأن جملة من  يعني  الع�شر اجلاهلي؛ مبا  اأواخر   عا�ض زهري 

كانت قد ت�شكلت وتبلورت اإيذانا بعد ذلك مبقدم هاٍد للب�شرية، �شيدنا حممد بن عبداهلل، 

وكان زهري هو الأمنوذج احلّي لتلك املدة الزمنية، وال�شاهد على رقي بع�ض القيم التي 

ت�شّدت يف ع�شٍر كان اأغلبه يعي�ض على الطي�ض وال�شفه.

 واإن يكن ال�شعر اجلاهلي قد طرح علينا دلئل لقيم الكرم وال�شجاعة وحفظ العهد 

وجندة امل�شتنجد ون�شرة املظلوم - فاإن زهريا قد طرح لنا ر�شالته الكربى واملميزة يف 
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وقٍت كانت ت�شهل فيه اخليول وتت�شارع الأ�شنة والرماح، وقد متكن احلقد والعداء من 

ال�شنني-  -طيلة  م�شاحة  اأية  يجعل  ومل  وا�شتمر  متكن،  اأمّيا  املتقاتلتني  القبيلتني  نفو�ض 

اأ�شبه  معلقته  وجعل  الم،  ال�شَّ ر�شالة  هي  اخلالدة  الر�شالة  تلك  الت�شامح؛  اأو  للتقارب 

ماتكون بر�شالة خالدة لالإن�شانية يف كل زمان ومكان؛ ر�شالة تنفر من احلرب وويالتها، 

وتتجه بعقليتها ومنطقيتها وحكمتها نحو ال�شالم وت�شع حدا للحرب، ومايرتتب عليها من 

الويالت وال�شوؤم واخلراب واليباب والدمار. 

معلقة زهري وال�شالم :
رجلني  مدح  يف   ،

)1(

ببيتني وتتجاوزه  بيتا  ال�شتني  حد  ت�شل  التي  معلقته  زهري  اأن�شاأ   

اإىل  يعود  مدحهما  يف  وال�شبب  عوف(  بن  واحلارث  �شنان  بن  )الهرم   : هما  عظيمني 

القبيلتني  بني  كافة  احلرب  اأعباء  وحتملهما  بال�شلح،  تو�شطهما  يف  العظيمة  مواقفهما 

:عب�ض وذبيان، ودفعا من ممتلكاتهما اخلا�شة تعوي�شات للجانبني املتقاتلني عن قناعة 

لم، وبعد جهد فاإن حماولتهما  وحر�ض على اأن تكف القبيلتان عن احلرب وتنحا اإىل ال�شِّ

احلرب  نريان  بينهما  وانطفاأت  ال�شلم،  اإىل  القبيلتان  جنحت  وب�شببهما  اخلري،  اأثمرت 

بعيد  بحلم  اأ�شبه   - القبيلتني  هاتني  اإىل  بالن�شبة   - ال�ّشلم  وكان  ال�شرو�ض،  املتاأججة 

املنال، وع�شري التحقق لتمكن الأ�شغان واحلقد من قلوبهم ونفو�شهم، لكن حكمة الرجلني 

ا�شتطاعت اأن تنزع فتيل احلرب امل�شتعل واأن تطفئه، فتحقق احللم العزيز املنال، وكان 

زهري ي�شهد دور الرجلني فانت�شى لذلك، وبناء على ذلك النت�شاء �شاغ د�شتوره اخلالد 

يكن  وارتفاع منزلتها، وزهري مل  ال�شلم  كفة  وعلو  وفداحتها،  ب�شاعة احلرب  ت�شوير  يف 

فاإن  ولذلك  الكالم،  يف  وليعاظل  فيه،  مبا  اإل  الرجل  لميدح  اخللفاء-  ثاين  -ب�شهادة 

ماطرحه يف املعلقة منبعه ال�شعور ال�شادق الذي لي�شوبه ظن بحقيقة ما جا�ض يف �شدره.

املعلقة:
 على طريقة الق�شائد اجلاهلية الطويلة تاأتي معلقة زهري بن اأبي �شلمى متعددة يف 

مو�شوعاتها مابني : اأطالل ورحلة الظعائن ومدح رجلي ال�شلم :الهرم واحلارث، وو�شف 

)1( تنظر املعلقة باأبياتها ال 62 يف: �شرح املعلقات ال�شبع، الزوزين �ض 109 وما بعدها.
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 – مهم  احرتاز  – وهذا  ولكن  ال�شادقة.  املنطقية  باحلكم  والنتهاء  وويالتها  احلرب 

ليعني هذا التعدد �شياع الفكرة الأ�شل والهاج�ض امل�شيطر عليه، هاج�ض احلرب وال�شلم؛ 

العاطفة  الأمل والأمل؛ هاج�ض  وامل�شتقبل، هاج�ض  الواقع  هاج�ض املوت واحلياة، هاج�ض 

اأ�شال  املف�شي  الرجلني  )امتداح  الرئي�ض  املو�شوع  فكرة  كانت  فقد  ذلك  والعقل؛ولأجل 

لمتداح فكرة ال�شلم على احلرب( هي الفكرة التي كانت تلوح عرب كل مو�شوعات املعلقة 

الرئي�شة  الفكرة  تغذي  جميعا  املعلقة  اأطراف  على  املتوزعة  الثنائيات  املتعددة.وهذه 

وتع�شدها وتف�شي اإليها.

تتبع  خالل  من  اأي  الثنائيات؛  تريب  لعبة  لوحاتها  عرب  للمعلقة  القراءة  �شتنهج   

ثنائيات �شغرى وعالقاتها ببع�شها من خالل توا�شج مكوناتها اللغوية، لتقود اأخريا اإىل 

ثنائية كربى هي اأي�شا من معطى اللغة ذاتها، الثنائية التي �شكلت بوؤرة الن�ض وجوهره، 

ومنها ا�شتمدت بقية الثنائيات ال�شغرى يف اإطار لوحاتها جوهر بقائها، ولو بدت للنظرة 

نف�شه،  زهري  -بلغة  املتو�شم  الناظر  لعني  بكائن  ذلك  ولي�ض  التباعد،  مظنة  يف  العجلى 

مرتبطا  لكونه  الأول  القراءة  هّم  هي  الدللة  من  وماتخلقه  اللغوية  الثنائية  اأن  علما 

بحدود عنوان بحث اأراد اأن يثبت –من خالل الن�ض و�شيميائته- ر�شالة كربى هي ر�شالة 

املعلّقة)ال�شلم( بعيدا عن اخلو�ض، مثال، يف الإيغال مع بنى اأخرى كبنية ال�شوت وبنية 

يتو�شل  املت�شادة  وعالقاتها  الثنائيات  تلك  عن  البحث  ما�شيجعل  وهذا  اأي�شا.  ال�شرف 

البحث عن �شيميائية اللغة ويتكىء عليها. 

القراءة: اللوحة الطللية
ْوَفى ِدْمَنـٌة مَلْ َتَكَلّـم

َ
ّ اأ ِ

م
ُ
اأِمْن اأ

اِج املتلثم  َرّ ِبَحـْوَماَنِة الـُدّ   

َهـا َنّ
َ
ْقَمَتْيـِن َكاأ َوَداٌر َلَهـا ِبالَرّ

ـِم َمَراِجْيُع َو�ْشٍم يِف َنَوا�ِشِر ِمْع�شَ   

�ِشنَي ِخْلَفـًة ْراآُم مَيْ
َ
ِبَها الِعنْيُ َوالأ

َثِم َن ِمْن ُكِلّ جَمْ ْطالوؤَُها َيْنَه�شْ
َ
َواأ   
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ًة َوَقْفُت ِبَها ِمْن َبْعِد ِع�ْشِريَن ِحَجّ

ـِم اَر َبْعَد َتَوُهّ َفـالأَيًا َعَرْفُت الَدّ   

�ِض ِمْرَجـِل َثـايِفَ �ُشْفعًا يِف ُمَعَرّ
َ
اأ

 احَلْو�ِض مَلْ َيَتَثَلّـِم
ِ
َوُنـوؤْيًا َكِجْذم   

اَر ُقْلُت ِلَرْبِعَهـا ا َعَرْفُت الَدّ َفَلـَمّ

ْبُع وا�ْشَلـِم َها الَرّ ُيّ
َ
َباحًا اأ ْنِعْم �شَ

َ
َل اأ

َ
اأ   

 اللوحة تتخذ م�شاحة لها حمددة الأطر، ومكتملة اكتمال موؤقتا يف بوتقة الن�ض الكلي 

فيما بعد، واكتمالها بح�شب م�شاحتها اللغوية والدللية اأي�شا ي�شي بوقوف ال�شاعر الذي 

ودارها(  اأوفى  اأم  )دمنة  اأمام  )عرفُت(  بـ  واملع�شد  بها(  )وقفُت  يف  ال�شمري  ج�شده 

وبح�شب مات�شي به اللوحة من بوؤر ميكن ر�شدها كالآتي:

ال�شاعر واأفعاله: )وقفُت بها - عرفُت الدار - قلُت( متثل احلركة -التاأمل والتفكر)بو�شفه 

حركة ذهنية اأي�شا( - الكالم )التحية( مقابل الأطالل التي متثل ال�شكون ال�شمت اجلماد 

– اأثايف نوؤي-كالو�شم( والعالقة بينهما عالقة �شد؛ فالأطالل متثل  بقاء الأثر )مل تكلم 

ال�شلب ال�شكون ال�شمت املوت اليباب، وال�شاعر يف عالقته بها يحاول اأن يبث فيها احلركة، 

وبا�شتنكار عجمتها و�شمتها، وهو نف�شه ميثل احلركة،  وال�شالم  بالتحية  ال�شوت، احلياة 

الكالم، احلياة )وقفُت - عرفُت - قلُت( مقابل الدمنة/ ال�شمت واملوت.

 وحركة احلياة تتجه �شوب اليباب واملوت، فهي املحرك له وال�شائرة باتاهه ولي�ض 

للجمود  خ�شائ�شها  لتمنح  باإيجابية  تتجه  الكالم  احلركة،  احلياة،  اأن  مبعنى  العك�ض؛ 

ميثل  وال�شاعر  ال�شلب/املوت،  متثل  الأطالل  احلياة.  ن�شمة  فيه  تبعث  اأن  بغية  وال�شكون 

الإيجاب/ احلياة، وحركة احلياة هي الأقوى؛ لكونها هي التي حتاول بعث خ�شائ�شها يف 

ال�شد/ املوت، وحماولة اإزاحة خ�شائ�ض ال�شكون اجلمود فيه.

احلياة  طرف  اإىل  بالنتماء  ت�شي  واأفعاله  احليوان،  عن�شر  هو  يربز  ثالث  وعن�شر 

احلركة  حققت  ينه�شن(  – اأطالوؤها  خلفة  )مي�شني  فعلها  اإذ  واملوت؛  اليباب  ومقاومة 

والزدحام واحلياة.
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)الطلل(،  املوت  وطرف  )ال�شاعر+احليوان(  احلياة  طرف  يكون  الريا�شي  وبالعد 

اأن  احلياة  تو�شك  ثم  ومن  واملوت،  ال�شمت  فكرة  ويقاومان  الطلل،  يف  يحالن  وكالهما 

وفيما احلياة  �شلبية.  اأكرث  واملوت  و�شيطرة  اإيجابية  الأكرث  املوت هنا؛ فهي  تنت�شر على 

تب�شط ات�شاعها تت�شاءل وتنزوي م�شاحة ال�شمت/ اجلمود/ املوت.

–مبا ت�شمح به حركة ال�شيمياء - جند هنا   وباملقارنة الأفقية مبنتوج الطلل عموما 

حلول البهجة اآخر اللوحة؛ فالنهاية للفرحة بعد مزاحمة ال�شوؤم بغرابة دار اأم اأوفى، اأو قل 

النهاية لالأمل والتفاوؤل )يف ال�شاعر طرف احلياة( مقابل ال�شوؤم)عجمة الأطالل( وهو 

اأمر يدعو للت�شاوؤل :كيف جند ال�شاعر )بو�شفه جم�شدا لغويا يف الن�ض ل با�شتدعائه من 

اخلارج( مبتهجا حبورا و�شواه يف حيز الطلل ذاتها -كامريء القي�ض مثال - يثقله احلزن 

والبكاء والدموع والنهيار اأمام الأطالل؟ 

الثنائية  �شياق  يف  اللوحة  اإىل  املتو�ّشم  نظرة  �شوى  كهذا  ت�شاوؤل  حدة  من  يخفف  ول 

الكربى املهيمنة: )احلرب وال�شلم( الثنائيات هنا :املوت/ ال�شمت/ اليباب –يف طرفها 

الأول- تغرّي املعامل امل�شيطرة زمنا، املنتمية اإىل الطلل، تت�شاءل �شيئا ف�شيئا اأمام احلياة/ 

احلركة/ الكالم-يف طرف الثنائية الثاين- متمثلة يف البهجة التحية والدعاء، املنتمية اإىل 

عامل الإن�شان واحليوان. اإن النت�شار املوؤقت يف اللوحة لطرف احلياة على املوت يتجاوب 

�شداه مع الثنائية الكربى؛ ولتكن النتيجة هنا اأن ال�شمت وال�شكون واليباب ينتمى دلليا 

اإىل حقل احلرب، واأن احلركة واحلياة والبهجة تنتمي اإىل حقل ال�شلم، ويكون الت�شاد/

ال�شراع قد منح ال�شلم مزاحمة منت�شرة على احلرب، تطمح اأن يبددها جملة وتف�شيال.

ولكن ح�شب الأطالل اأنها قدمت -يف لعبة الثنائيات- ال�شرارة الأوىل لنت�شار احلياة/

ال�شلم على املوت/احلرب.ولأن الواقف )ال�شاعر( ثم احليوان )العني والظباء( قد جاءتا 

بعد زمن اإىل اأطالل ميتة ل حياة فيها، وحاول تغيري معاملها وبعث احلياة فيها من جديد، 

فذلك يتجاوب دلليا مع جميء ال�شلم اإىل �شحراء احلرب التي كانت قد دمرت كل �شيء، 

ولكنه بعث فيها احلياة والأمل من جديد. النهاية يف لوحةالطلل لالأمل والبهجة )احلياة/

ال�شلم(واإ�شدال ال�شتار على ال�شوؤم والأمل )املوت/احلرب(.
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لوحة الظعائن:
ْر َخِلْيِلي َهْل َتَرى ِمْن َظَعاِئـٍن  َتَب�شَّ

ْلـَن ِباْلَعْلَياِء ِمْن َفْوِق ُجْرُثـِم َمّ حَتَ   

نٍي َوَحْزَنـُه   َجَعْلـَن الَقَناَن َعْن مَيِ

ِ
ـِرم ٍلّ َوحُمْ َوَكـْم ِبالَقَناِن ِمْن حُمِ   

ـاٍط ِعَتاٍق وِكَلّـٍة  مْنَ
َ
َعَلـْوَن ِباأ

ِ
م ِوَراٍد َحَوا�ِشْيَهـا ُم�َشاِكَهُة الـَدّ   

وَباِن َيْعُلْوَن َمْتَنـُه  ْكَن يِف ال�ُشّ َوَوَرّ

ــِم ـاِعِم املَُتَنِعّ َعَلْيِهـَنّ َدُلّ الَنّ   

َبَكْرَن ُبُكوًرا َوا�ْشَتْحَرَن ِب�ُشْحـَرٍة 

�ِضّ َكاْلَيِد ِلْلَفـِم َفُهـَنّ َوَواِدي الَرّ   

َوِفْيهـَِنّ َمْلَهـًى ِلَلِّطْيِف َوَمْنَظـٌر 

ـِم ـاِظِر املَُتَو�ِشّ ِنْيـٌق ِلَعْيـِن الَنّ
َ
اأ   

َنّ ُفَتاَت الِعْهِن يِف ُكِلّ َمْنـِزٍل 
َ
َكاأ

ـِم َنـَزْلَن ِبِه َحُبّ الَفَنا مَلْ ُيَحَطّ   

ا َوَرْدَن امَلاَء ُزْرقًا ِجَماُمـُه  َفـَلَمّ

ـِم ِر املَُتَخِيّ َيّ احَلا�شِ ْعـَن ِع�شِ َو�شَ   

يف رحلة الظعائن -وهن الن�شاء املتحمالت على الهوادج – تكون قلوب ال�شعراء مكلومة 

متاأملة لأنه الفراق ومغادرة املكان، لكن زهريا هنا يبدو على غري العادة!!

 اللوحة تبداأ مبراقبة ومتابعة الذات -بو�شفها الآن تقوم بدور ال�شرد- لتلك الرحلة؛ حيث 

جبل  وراءهن  وتركن  اأ�شد،  بني  يف  مكان  وهو  جرثم،  فوق  من  النوق  على  حتملن  الظعائن 

القنان ومن فيه من املتحاربني املتقاتلني من اأبناء عب�ض وذبيان، واتهن م�شرعات نحو مكان 

اآخر تتوافر فيه حياة الدعة والأمن وال�شتقرار، فو�شلن اإىل املاء وو�شعن ع�شي الرتحال.
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حركة الثنائيات هنا يف اللوحة تتجلى يف الآتي:
جبل القنان ميثل املكان املرحتل عنه؛ حيث ميثل الدماء واحلرب واملا�شي، يقابله املاء 

الأزرق الذي ميثل املكان املرحتل اإليه، وميثل امل�شتقبل الأمل ال�شالم. 

 وحركة الظعائن من حيث اجلهات اأن )جبل القنان( جعلته خلفها وتاوزته، واملاء 

الأزرق ال�شايف اأمامها و�شارت باتاهه.

واملاء  املا�شي  اجلبل  وال�شفاء،  احلركة  ميثل  واملاء  واملوت،  ال�شكون  ميثل  اجلبل 

وامل�شتقر،  املاأمول  واملاء  املرتوك  اجلبل  اأمامها،  واملاء  الظعائن  خلف  اجلبل  امل�شتقبل، 

اجلبل ال�شوؤم، واملاء التفاوؤل، اجلبل الأمل واملاء الأمل.

والنهاية كانت بالنت�شار لالأمل وللحياة ولال�شتقرار على ال�شوؤم والأمل واملوت !! 

وعلينا اأن نرى ملاذا كانت الكلل التي تخفي جمال الظعائن الأنيق عن الناظرين -�شوى 

اأنظار املتو�شمني- م�شابهة يف حمرتها للدم؟ وملاذا فكرة الدم؟ واجلواب م�شتوحى من 

لأ�شتاأذنا د.وهب رومية اأن ذلك مل يكن عبثا واإمنا هو مق�شود؛ فالذي كان 
)1(

حما�شرات 

يخفي جمال ال�شلم املاأمول عن معظم اأبناء القبيلتني با�شتثناء احلكماء -وهم قلة- هو 

الدماء واأ�شباح احلرب التي اأعمتهم عن تو�شم اجلمال اخلفي يف ال�شلم، ومل يره �شوى 

الهرم واحلارث بن عوف !!

وتركهما  ال�شلم،  اإىل  القبيلتني  رحلة  مع  الرامزة  دللتها  تتوا�شج يف  الظعائن  رحلة   

للحرب وويالتها، ومن ثم فاإن الطرف الأول من الثنائية يف هذه اللوحة )جبل القنان ومن 

حّل فيه( ينتمي اإىل طرف الثائية الكربى )احلرب( وطرف الثنائية الثاين يف اللوحة، 

ال�شد )املاء وزرقة مياهه( ينتمي قطعا اإىل طرف الثنائية الكربى )ال�شلم( والنت�شار 

ثانية هنا – كلوحة الأطالل اأوًل – يكون لل�شلم؛ حيث الظعائن اتهت نحوه )املاء ال�شايف 

/ال�شلم( بو�شفه ال�شتقرار- الأمن- الأمل- التفاوؤل- امل�شتقبل. 

ومن هنا غابت الدموع عن عني زهري يف و�شف رحلة الظعائن، بل كان �شديد الإعجاب 

)1( حني كان يف جامعة �شنعاء يحا�شر الأدب اجلاهلي، وكنا طلبته حينها يف بداية الت�شعينبات.وا�شت�شهدت هنا بروؤيته لعمق دللتها ول�شدة 

انتباهه يف التقاطها من حيز اجلملة يف �شياق الن�ض/الظعائن.
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بها وكانت نف�شيته مطمئنة، واأكرب دليل على اطمئنانه ت�شوير فتات ال�شوف بحب الفنا 

األوان الكلل وحوا�شيها؛ لأنه ل يريد من هذا  الأحمر ال�شغري الذي مل يحطم، وت�شوير 

التقليد امل�شتقر يف الوجدان �شوى ر�شد اإيحاءاته املتجاوبة مع هاج�شه الأكرب، وكل �شاعر 

هنا  وزهري  يخل مبقوماته،  اأن  دون   - الأطالل  – وكذا  التقليد  يوظف هذا  اأن  باإمكانه 

على  الدال  البارع  التوظيف  ويوظفه  حقه،  التقليد  يعطي  اأن  ا�شتطاع  عني-  -وبغم�شة 

اأح�شن �شعراء اجلاهلية، من  اأنه من  اأنه قد و�شف عند بع�شهم  عبقريته، ولغرابة يف 

طائفة عبيد ال�شعر!

لوحة ال�شلم واحلرب:
ي َطاَف َحْوَلُه  ْق�َشْمُت ِباْلَبْيِت الِذّ

َ
َفاأ

ِرَجـاٌل َبَنْوُه ِمْن ُقَرْي�ٍض َوُجْرُهـِم   

ـا  َداِن ُوِجْدمُتَ ـِيّ ينـًا َلِنْعَم ال�َشّ مَيِ

ِ
َعَلى ُكِلّ َحاٍل ِمْن �َشِحْيٍل َوُمْبـَرم   

َتَداَرْكُتـَما َعْب�ًشا َوُذْبَياَن َبْعَدَمـا 

وا َبْيَنُهْم ِعْطَر َمْن�َشـِم َتَفـاَنْوا َوَدُقّ   

ْلَم َوا�ِشعـًا  َوَقْد ُقْلُتَما اإِْن ُنْدِرِك ال�ِشّ

اٍل َوَمْعُروٍف ِمَن الَقْوِل َن�ْشَلـِم مِبَ   

َبْحُتَما ِمْنَها َعَلى َخرْيِ َمْوِطـٍن  �شْ
َ
َفاأ

َثـِم
ْ
َبِعيـَدْيِن ِفْيَها ِمْن ُعُقوٍق َوَماأ   

َعِظيَمْيـِن يِف ُعْلَيا َمَعٍدّ ُهِدْيُتَمـا 

َوَمْن َي�ْشَتِبْح َكْنزًا ِمَن امَلْجِد َيْعُظـِم   

 هذه اللوحة ت�شكل �شلب الهاج�ض الأكرب و�شلب الثنائية الكربى املهيمنة على اأطراف 

املعلقة، وفيها ميدح رجلي ال�شلم: احلارث بن عوف والهرم بن �شنان، وتكت�شب اللغة هنا 
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طابع الو�شوح والتقريرية يف ر�شد �شنيع هذين الرجلني اللذين كانا رمز ال�شلم واخلري 

والأمل؛ لأنهما تداركا بال�شلم مابقي من القبيلتني اللتني كانتا ب�شبب احلرب قد اأو�شكتا 

على الفناء.

اأ�شالء  �شوى  ال�شلم  اأمام  منه  يتبق  ومل  احلرب  وتزيح  ال�شلم  م�شاحة  ت�شد  اللوحة 

ال�شيئة والتي لن تتكرر  ال�شمعة  البعيد حيث  للما�شي  باهتة تعك�شها ال�شورة بانحيازها 

)بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر من�شم(.

ومي�شي يف منح )احلرب/ ال�شوؤم( حقها من الو�شف والت�شوير:ـ

َوَما احَلـْرُب اإَِلّ َما َعِلْمُتْم َوُذْقُتـُم

ـِم َوَما ُهـَو َعْنَها ِباحَلـِديِث املَُرَجّ   

َمَتـى َتْبَعـُثوَها َتْبَعـُثوَها َذِمْيَمـًة 

ِ
ـَرم ْيُتُمـوَها َفَت�شْ َرّ ـَر اإَِذا �شَ َوَت�شْ   

َحى ِبِثَفاِلَهـا  َفَتْعـُرُكُكْم َعْرَك الَرّ

َوَتْلَقـْح ِك�َشـافًا ُثَمّ ُتْنَتْج َفُتْتِئـِم   

َم ُكُلُّهـْم 
َ
�ْشاأ

َ
َفُتْنِتـْج َلُكْم ِغْلَماَن اأ

ـْع َفَتْفِطـِم ْحَمـِر َعاٍد ُثَمّ ُتْر�شِ
َ
َكاأ   

ْهِلَهـا 
َ
َفُتْغـِلْل َلُكْم َما َل ُتِغـُلّ لأ

ُقـَرًى ِباْلِعـَراِق ِمْن َقِفْيٍز َوِدْرَهـِم   

لكنه  الورقية  وامل�شاحة  اللفظ  اللوحة هنا يف طرفها )احلرب(حا�شرة على م�شتوى 

ح�شور الطرد لها على م�شتوى الفكر؛ اأي تنفي نف�شها بنف�شها؛ اإنه ح�شور النفي، ونفي 

تغييب  �شبيل  املكثفة هنا هي يف  اللغة  اأن ح�شور  املنفي؛ مبعنى  ح�شورها يحقق ح�شور 

احلرب عن الذهن مقابل ح�شور الغائب امل�شتدعى ال�ّشلم.

 فاحلرب دمار و�شر ول تغل �شوى ال�شر، وذلك الغل/ ال�شر يفوق يف حجمه ما تغله 
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اأر�ض العراق من اخلري، وتعرك النا�ض كعرك الرحى ولتبقي ول تذر، ومتى مابعثت فاإنها 

ت�شتعل ا�شتعال النار امللتهبة. الثنائيات هنا: احلرب احلا�شر املتجلي لغويا، مقابل ال�شلم 

الأكرث �شيطرة مع غيابه املتجلي ذهنيا.

العقل هنا ينت�شر اأي�شا على العاطفة، فو�شف احلرب والوقوف على ويالتها هو �شوت 

العقل يف حني اأن �شوت العاطفة املرافق يف املا�شي هو �شوت النفعال والنقياد للحرب، 

لكنه يف حكم املا�شي الغائب املزاح.

لوحة احلكمة/ العقل:
بحديث  معلقة  اأنهى  بثباته  زهري  نف�ض  واطمئنان  احلرب  على  ال�شلم  انت�شار  بعد   

احلكيم الفيل�شوف اخلبري باحلياة و�شوؤونها، فقّدم طائفة من حكم العقل واملنطق، مت�ض 

الب�شرية، وتك�شف عن روؤيته التي فقهها بعد خربته الطويلة يف احلياة،  احلياة والنف�ض 

وانتماوؤها قطعا يكون ملنطق العقل، وانت�شاره على منطق العاطفة:

�َشِئْمـُت َتَكاِلْيَف احَلَياِة َوَمْن َيِعـ�ُض 

ِ
م

َ
َبا َلَك َي�ْشـاأ

َ
َثَماِنيـَن َحـْوًل ل اأ   

ْم�ِض َقْبَلـُه 
َ
 َوالأ

ِ
ْعلـَُم َما يِف اْلَيْوم

َ
واأ

ِنـي َعْن ِعْلِم َما يِف َغٍد َعـِم َولِكَنّ   

ْب  ْيُت امَلَناَيا َخْبَط َع�ْشَواَء َمْن ُت�شِ
َ
راأ

ِ
ـْر َفَيْهـَرم ـْتُه َوَمْن ُتْخِطىء ُيَعَمّ مُتِ   

ُمـوٍر َكِثيـَرٍة 
ُ
ـاِنْع يِف اأ َوَمْن مَلْ ُي�شَ

ْن�ِشـِم ْنَيـاٍب َوُيْوَطاأ مِبَ
َ
�ْض ِباأ ـَرّ ُي�شَ   

ِه  َوَمْن َيْجَعِل امَلْعروَف ِمْن ُدوِن ِعْر�شِ

ْتـَم ُي�ْشَتـِم َيِفـْرُه َوَمْن ل َيَتِّق ال�َشّ   

ِلـِه  ـٍل َفَيْبَخْل ِبَف�شْ َوَمْن َيُك َذا َف�شْ

َعَلى َقْوِمِه ُي�ْشَتْغـَن َعْنـُه َوُيْذَمـِم   
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َوَمْن ُيْوِف ل ُيْذمَمْ َوَمْن ُيْهَد َقْلُبـُه 

ّ ل َيَتَجْمَجـِم اإَِلـى ُمْطَمِئـِنّ الرِبِ   

�ْشـَباَب امَلَناَيا َيَنْلَنـُه 
َ
َوَمْن َهاَب اأ

َماِء ِب�ُشَلّـِم �ْشـَباَب ال�َشّ
َ
َواإِْن َيْرَق اأ   

ْهِلـِه 
َ
َوَمْن َيْجَعِل امَلْعُروَف يِف َغرْيِ اأ

ِ
َيُكـْن َحْمـُدُه َذمًا َعَلْيِه َوَيْنـَدم   

ـُه  َجاِج َفاإَِنّ ْطـَراَف الُزّ
َ
َوَمْن َيْع�ضِ اأ

ِ
َبْت ُكَلّ َلْهـَذم ُيِطيـُع الَعَوايِل ُرِكّ   

ِه ِب�ِشالِحـِه  َوَمْن مَلْ َيُذْد َعْن َحْو�شِ

ا�َض ُيْظَلـِم ْم َوَمْن ل َيْظِلْم الَنّ ُيَهـَدّ   

ِديَقـُه  ْب َيْح�َشْب َعُدوًا �شَ َوَمْن َيْغرَتِ

ِ
م ْم َنْف�َشـُه مَل ُيَكـَرّ َوَمْن مَل ُيَكـِرّ   

َوَمْهَما َتُكْن ِعْنَد اْمِرٍئ َمْن َخِليَقـٍة  

ا�ِض ُتْعَلـِم َواإِْن َخاَلَها َتْخَفى َعَلى الَنّ   

اِمٍت َلَك ُمْعِجـٍب  َوَكائن َتَرى ِمْن �شَ

َكُلّـِم ـُه ِفـي الَتّ و َنْق�شُ
َ
ِزَيـاَدُتُه اأ   

ٌف ُفـوؤَاُدُه  ٌف َوِن�شْ ِل�َشاُن الَفَتى ِن�شْ

ِ
م وَرُة الَلّْحِم َوالـَدّ َفَلْم َيْبـَق اإَل �شُ   

واخلال�شة:
الأ�شهر  الن�ض  اأبي �شلمى( من خالل هذا  ال�شاعر اجلاهلي احلكيم )زهري بن  اأن   

بداأ  فالن�ض  راأينا؛  الذي  النحو  الإن�شانية اخلالدة على  ر�شالته  ال�شعري، قدم  نتاجه  يف 

-من  وال�شمت  والعجمة  واليباب  املوت  هم  ثنائيتان  وتوا�شجته  الأطالل  على  بالوقوف 

الغلبة لقيمة احلياة،  جهة- واحلياة واحلركة وال�شوت، من جهة ال�شد املقابل، وكانت 
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وكانت هذه الثنائية يف حدود م�شاحتها تغذي الثنائية الكربى املهيمنة من حيث اإن قيمة 

ال�شلم هي املنت�شرة على قيمة احلرب، وحني النتقال اإىل اللوحة الثانية لوحة الظعائن 

وجدنا اأي�شا ثنائية جبل القنان- مبا هو مكان القتال والدماء والفتنة، وهو ما�شي احلرب 

الكئيب من جهة- واملاء بو�شفه الأمل وامل�شتقبل وال�شتقرار، وبو�شفه ال�شلم املاأمول وهو 

امل�شتقبل  اأيقونة  للماء  له؛  الغلبة  وكانت  ثانية،  ومنتهاها من جهة  الظعائن  رحلة  حمط 

احلياة والأمل، على ذلك املا�شي/ املوت والأمل، وتكون اللوحة قد قدمت ن�شرا اآخر لل�شلم 

على احلرب بو�شف اجلبل وعامله ينتمي اإىل احلرب، واملاء وعامله ينتمي اإىل ال�شلم.

 وحني ثبتت حقيقة اأن ال�شلم يجتاح اأ�شباح احلرب وهو القناعة التي حتققت بعد طول 

عناء، فاإن لوحة و�شف احلرب ولوحة احلكمة كانت من ن�شيب العقل حيث احلديث دار 

عن  املنطقي  احلديث  بال�شرورة  وا�شتدعى  والهرم(  )احلارث  ال�شلم  قيمة  رمزي  حول 

احلرب وويالتها وب�شاعتها وم�شاوئها يف غياب مطلق للعاطفة، بو�شفها الثنائية امل�شادة 

وامل�شتقبل،  واحلياة  الواقع  منطقية  �شر  ولكونه  املا�شي،  �شطحات  �شر  كونها  يف  للعقل؛ 

وهاتان الثنائيتان تعززان الثنائية الكربى بو�شف العقل املنت�شر ينتمي اإىل ال�شلم، وبو�شف 

العاطفة املنطفئة الغائبة تنتمي اإىل احلرب.وخامتة الن�ض حكم متوالية، كانت من ن�شيب 

العقل؛ حيث احلكمة اخلالدة التي لتقبل التغريهي من �شنيع العقل ومن نتاجه.

ال�شلم اإذن ر�شالة الن�ض الكربى ور�شالة احلياة، وتغلبه على احلرب هو تغلب احلقيقة 

على الزيف، وتغلب العقل على اجلنون، وتغلب احلياة على املوت!!

واإن يكن البحث يف الثنائيات من حيث عالقاتها وت�شاداتها وتوا�شجها بنائيا لتغذية 

ثنائية كربى هي احلرب وال�شلم ي�شي بالنهج البنيوي، فاإن التاه �شوب الدللة ورمزيتها 

يف اإطار الثنائية ذاتها ي�شي بال�شيميائية نهجا موؤازرا، وذلك كان نهج القراءة.

الإ�شارات املرجعية:
 ،1 ط:  بريوت،  املعرفة،  دار  امل�شطاوي،  عبدالرحمن  تقدمي:  للزوزين،  ال�شبع،  املعلقات  �شرح   -  1

2004م.
حما�شرات قدمية خمطوطة لأ�شتاذنا د.وهب رومية - جامعة �شنعاء 1991م.وميكن النظر يف   - 2
موؤلفاته املطبوعة مثل: الرحلة يف الق�شيدة اجلاهلية يف مناق�شاته التي تك�شف عن روابط متوا�شجة تربط 

مو�شوعات الق�شيدة الواحدة. 
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الدعوة اإىل ال�سالم العاملي

يف اأدب علي اأحمد باكثري

د. عبداحلكيم الزبيدي )الإمارات(
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الدعوة اإىل ال�سالم العاملي يف اأدب علي اأحمد باكثري

اأدباء  اأغزر  من   )1969-1910( باكثري  اأحمد  علي  الراحل  العربي  الأديب  يعد 

ع�شره اإنتاجًا وتنوعًا، فقد ترك �شت روايات، واأكرث من �شتني م�شرحية طويلة، ومثلها من 

امل�شرحيات الق�شرية ذات الف�شل الواحد، تنوعت مو�شوعاتها بني التاريخي والأ�شطوري 

 .
)1(

وال�شيا�شي والجتماعي

و�شنحاول يف هذه املقالة املخت�شرة تناول مو�شوع الدعوة اإىل ال�شالم العاملي يف اأدب 

اإىل  اإن ا�شتعرا�شها كلها بحاجة  اإذ  اأعماله للتدليل؛  باكثري، مقت�شرين على مناذج من 

درا�شة مو�شعة.

الدعوة اإىل ال�شالم املحلي:
»اآه ما اأجمل احلياة يف ظل ال�شالم، حيث ل حرب ول خ�شام«، بهذه ال�شرخة النابعة 

، عن حبه لل�شالم، 
)2(

من اأعماق القلب، عرب م�شعب بن الزبري يف رواية )الفار�ض اجلميل(

وكرهه للحرب التي اأجربته الظروف ال�شيا�شية على خو�شها، حيث اأعلن اأخوه عبد اهلل 

بن الزبري نف�شه خليفة يف احلجاز والعراق مناوئًا بذلك عبد امللك بن مروان يف ال�شام. 

العراق، فا�شطر خلو�ض احلروب حتت  واليًا على  اأخاه م�شعبًا  وكان عبد اهلل قد عني 

اأبي عبيد الثقفي، و�شد اخلوارج، واأخريًا �شد عبد امللك بن  لواء اأخيه �شد املختار بن 

مروان �شديقه القدمي. وكان م�شعب بطبعه مياًل اإىل ال�شلم واإىل حب احلياة والنهل من 

http://www.bakatheer.com :1( لال�شتزادة حول حياة واأعمال باكثري يرجى مراجعة املوقع الإلكرتوين(

)2( رواية تاريخية ن�شرت على ثالث حلقات يف جملة )الق�شة( �شنة 1965م
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مباهجها، ومن ذلك اأنه جمع بني عقيلتي قري�ض �ُشكينة بنت احل�شني وعائ�شة بنت طلحة 

وكانتا اأجمل جميالت ع�شرهن واأ�شرفهن ن�شبًا واأرجحهن عقاًل. ولكن احلياة مل ت�شف 

مل�شعب وا�شطر اإىل حماربة �شديقه القدمي عبد امللك بن مروان، وعرب بتلك النفثة عن 

كرهه للحرب، وحبه لل�شالم. وقد عرب باكثري عن وجهة نظره يف تلك احلرب من خالل 

�شخ�شية م�شعب بن الزبري بطل الرواية الذي اأطلق عليه لقب )الفار�ض اجلميل( فقد 

كان م�شعب من اأجمل النا�ض وجهًا واأنبلهم خلقًا، واأ�شجعهم قلبًا.

فعاًل،  وكاأنها قد وقعت  �شردها  ولكنه  التاريخ  املوؤلف حادثة مل حتدث يف  وقد تخيل 

وهي اأن م�شعب بن الزبري قد ت�شلل متنكرًا اإىل مع�شكر عبد امللك بن مروان قبيل وقوع 

املعركة الفا�شلة بينهما، على اأنه ر�شول من م�شعب، ولكن حر�ض عبد امللك عرفوه وقادوه 

اإىل عبد امللك الذي ا�شتقبله بالعناق والأح�شان، واأقام م�شعب يف مع�شكره ثالث لياٍل، 

يثني  اأن  م�شعب  خاللها  وحاول  اجلميلة،  وذكرياتهما  القدمية  �شداقتهما  فيها  تذاكرا 

اإليه دعوة لل�شالم بينهما، ولكن عبد امللك رغم تاأثره بكالم  عبد امللك عن قتاله ووجه 

:
)1(

م�شعب اإل اأنه مل يقبل الدعوة

»ويف اليوم الثالث حني تهياأ م�شعب للم�شري، وخال به عبدامللك ليودعه، نا�شده م�شعب 

اأن ي�شتجيب لدعوة ال�شالم وينقلب اإىل ال�شام ذلك العام ع�شى اأن يجعل اهلل لهما خمرجًا 

يف م�شتقبل الأيام. وتاأثر عبدامللك من كلمات �شديقه التي قالها يف �شدق واإخال�ض حتى 

ترقرق الدمع يف عينيه، فتوهم م�شعب اأنه �شيجيبه اإىل ما طلب. ولكن عبدامللك مل يزد 

على اأن األطف له القول، ووعده بالنظر يف هذا الأمر«.

م�شعب  ومقتل  املعركة  حدوث  بذكر  ينهها  فلم  مفتوحة،  روايته  باكثري  ترك  وقد 

اإليه م�شعب،  وانت�شار عبد امللك، ذلك اأن �شياق الرواية يوؤكد هذا امل�شري الذي ي�شري 

فقد كانت الأحداث كلها ت�شي باأفول جنم ابن الزبري و�شطوع جنم عبد امللك. وكاأن املوؤلف 

)باكثري( برتكه النهاية مفتوحة على دعوة م�شعب لل�شالم، ووعد عبد امللك بالنظر فيها، 

ما حدث يف  تكرار  وعدم  الدعوة  هذه  بالنظر يف  املعا�شرين،  العرب  اإىل  ر�شالة  ير�شل 

التاريخ.

91 �ض  )1( باكثري، علي اأحمد: الفار�ض اجلميل، مكتبة م�شر، 1993، 
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وكذلك دعا باكثري اإىل التعاي�ض ال�شلمي بني اأبناء الوطن الواحد على اختالف مللهم 

قبل  من  بع�ض،  على  بع�شهم  وتاأليب  بينهم  الإف�شاد  حماولت  �شد  والوقوف  واأديانهم، 

، تكاتف ال�شعب امل�شري بطائفتيه 
)1(

اأعدائهم. فقد �شور باكثري يف رواية )�شرية �شجاع(

امل�شلمني وامل�شيحيني يف مقاومة ال�شليبيني الذين احتلوا م�شر اإبان العهد الفاطمي. وقد 

:
)2(

اأو�شح املوؤلف �شيا�شة الفرجن يف الإيقاع بني امل�شلمني وامل�شيحيني

الأقباط  واإخوانهم  امل�شلمني  يفرقوا بني  اأن  �شيا�شتهم من قبل  »وكانوا قد ر�شموا يف 

واملنافع  بامل�شالح  واإيثارهم  الأقباط  قلوب  اجتذاب  من  ال�شبل  و�شتى  الو�شائل  مبختلف 

واإيغار �شدورهم على اإخوانهم امل�شلمني، وتذكريهم باأنهم واإياهم على دين واحد، واأن 

امل�شلمني جميعًا اأعداوؤهم، واأنهم قد جاوؤوا من بالدهم لإنقاذ الأر�ض املقد�شة من اأيدي 

على  واحدًا  اإلبًا  معهم  يكونوا  اأن  فعليهم  ال�شرق،  ربوع  يف  امل�شيحية  لواء  وراء  امل�شلمني 

اأعدائهم امل�شلمني.

ولكنهم كانوا يقابلون ممن ات�شلوا بهم من الأقباط بالإعرا�ض والزورار ورمبا   

اإذ  و�شعرائهم  الأقباط  وجهاء  اأحد  املليح  اأبي  ابن  زكريا  من  وقع  كما  بع�شهم  جادلهم 

ت�شدى لهم يومًا، فلما حاوروه، قال لهم: »نحن جميعا م�شريون، وهوؤلء اإخواننا وبالدهم 

بالدنا والدين ل يفرقنا اإذ نحرتم دينهم ويحرتمون ديننا، وما اأنتم باأحق بنا منهم، حتى 

الدين ل يجمعنا واإياكم فاإن مذهبكم يختلف عن مذهبنا فلي�ض يجمعنا بكم �شيء.

بع�ض  اإىل  فاأوعزوا  اأخرى،  بطرق  هذا  هدفهم  اإىل  يتو�شلوا  اأن  اليوم  فاأرادوا   

ليوهموا  والقاهرة  الف�شطاط  كنائ�ض  بع�ض  القاذورات يف  فاألقوا  اخلونة من �شنائعهم، 

الأقباط اأن ذلك من عمل اإخوانهم امل�شلمني، ثم األقوا مثلها يف بع�ض م�شاجد املدينتني 

ليوهموا امل�شلمني اأن ذلك من عمل اإخوانهم الأقباط انتقاما مما وقع على كنائ�شهم«.

كلتا  يف  امل�شلمون  ثار  ثم  الأقباط  ثار  اإذ  غر�شهم،  يبلغوا  اأن  ال�شياطني  هوؤلء  وكاد 

ارتفع �شوتان جهريان يف  اأن  املدينتني، وا�شتبك فريق من هوؤلء بفريق من هوؤلء، لول 

غمار هذه الفتنة املدمدمة بني اأبناء الوطن الواحد، فاأ�شم دويهما الآذان يف اأول الأمر 

)1( رواية تاريخية ن�شرت �شنة 1956

)2( باكثري، علي اأحمد: �شرية �شجاع، مكتبة م�شر، د.ت، �ض 196-194
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حتى اإذا اأ�شغوا اإليهما من خالل الفتنة العاوية �شمعوا منهما ف�شل اخلطاب، فخ�شعت 

الأ�شوات، و�شكنت اجلوارح، وهداأت النفو�ض، وثابت العقول«.

اأما ال�شوت الأول: ف�شوت اأبي الف�شل احلريري!

واأما ال�شوت الثاين، ف�شوت زكريا ابن اأبي املليح!

وهكذا ا�شتطاع امل�شريون بتكاتفهم وتالحمهم تاوز الفتنة وطرد ال�شليبيني من اأر�شهم. 

ويرى باكثري اأن ال�شالم كي ي�شتتب لبد له من قوة حتميه من كيد الكائدين واملعتدين. 

بني  امل�شرحية  يف  ال�شراع  يدور  حيث  ونفرتيتي(  )اإخناتون  م�شرحية  يف  ذلك  ي�شور 

رغبة اإخناتون يف ن�شر دعوته اجلديدة بني النا�ض �شلمًا لأن دعوته اإمنا تقوم على احلب 

وال�شالم، وبني رغبته يف ا�شتخدام ال�شيف �شد الكهنة الذين وقفوا له باملر�شاد وقاوموه 

بالعنف واألبوا النا�ض �شده. 

قاوموا  الذين  الكهنة  مناوئيه من  العنف �شد  ا�شتخدام  رف�ض  البداية  فاإخناتون يف 

الر�شل  طردوا  اإذ  بال�شام  اأعداوؤه  فعل  وكذلك  �شده.  النا�ض  وحر�شوا  اجلديدة  دعوته 

كبري  حاول  وقد  اأقاموها.  التي  املعابد  وهدموا  اجلديد  بالدين  للتب�شري  اأر�شلهم  الذين 

قواده )حور حمب( اأن يقنعه اأن ا�شتعمال ال�شيف �شروري لن�شر الأمن يف البالد وليتيح 

بني  حائاًل  يقفون  الكهنة  لأن  النا�ض،  بني  واحلب  ال�شالم  دعوة  يبثوا  اأن  لر�شله  احلرية 

النا�ض وبني قبول الدين اجلديد. ولكن اإخناتون مل يقتنع بكالم كبري القواد قائاًل له اإن 

:
)1(

احلرب ل تتفق مع دعوة احلب وال�شالم التي اأمره الرب بها

اإخناتون: لي�ض يف دين الرب اإكراه يا حور حمب

حور حمب: باحلجة والربهان؟

اإخناتون: اأجل باحلجة والربهان

حور حمب: حتى هذا يا مولي لن يتحقق اإل

بحفظ الأمن، ولن يت�شنى حفظ الأمن

)1( باكثري، علي اأحمد: اأخناتون ونفرتيتي )م�شرحية �شعرية(، دار الكاتب العربي، الطبعة الثانية، 1940، �ض 124
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بغري ال�شرب على اأيدي العابثني!

اإخناتون: كيف اأدعو لدين احلب ودين ال�شالم

واأعمل �شيفي فيهم؟

حور حمب: هل نهاك الرب عن احلرب يا مولي؟

اإخناتون: بل دعاين اإىل ال�شلم واحلب

حور حمب: لكن هل تلقيت اأمرًا �شريحًا منه برتك القتال؟

اإخناتون: كال.. لكن تقت�شي دعوة ال�شلم واحلب ترك القتال

وقد اأدت �شيا�شة اإخناتون ال�شلمية اىل اأن تراأ عليه الكهنة، حتى اأن عميد كهنة   

اأمون اأ�شاء اأدبه يف ح�شرة اإخناتون ووجه اليه كالمًا جافًا فيه تهديد ووعيد لدرجة جعلت 

. وحر�ض 
)1(

كبري القواد يفقد �شوابه ويهجم عليه بال�شيف لول اأن اإخناتون حال بينهما

الكهنة النا�ض على خلع طاعة اإخناتون وعدم دفع اخلراج وا�شتمالوا قواد اجلي�ض اإليهم، 

اأخناتون عنه، وا�شتوىل احليثيون  اأتباع  حتى �شاءت حالة الدولة وجفت خزائنها وتفرق 

على ولياته يف ال�شام.

ا�شتخدام  واأنه يجب  له خطوؤه  تبني  املوت،  اإخناتون على فرا�ض  اأ�شبح  واأخريًا، حني 

�شيف العدل لتحطيم �شيف الظلم، بعد اأن اأدرك حكمة اهلل يف اإباحة القتال بقوله خماطبًا 

ينقذ اجل�شم من قرحة  الع�شو كي  يبرت  الذي  العظمى رحمة اجلراح  »اإن رحمتك  ربه: 

.
)2(

�شاعية. حكمة غابت عني فانهار لها �شرح اأعمايل«

الدعوة اإىل ال�شالم العاملي:
على  معينة  دول  اأو  واحدة  دولة  ب�شيطرة  يتحقق  لن  العاملي  ال�شالم  اأن  باكثري  يرى   

ال�شبيل  هو  لي�ض  والغلبة  القوة  منطق  اأن  واإدراكه  ر�شده  اإىل  الإن�شان  بو�شول  بل  الكون. 

يف  )اإمرباطورية  م�شرحية  ففي  والت�شامح.  والتعاي�ض  احلب  واإمنا  ال�شالم  اإحالل  يف 

)1( اأخناتون ونفرتيتي، �ض 134

)2( اأخناتون ونفرتيتي، �ض 162
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اأمريكا  ، التي كتبها يف زمن كانت تتنازع فيه دولتان على �شيادة العامل، هما 
)1(

املزاد(

والحتاد ال�شوفيتي، دعا باكثري اإىل قيام كتلة ثالثة ت�شم ال�شعوب التي كانت م�شتعمرة، 

اإل بعد  املوؤلف-  –كما يرى  اأن يتحقق  الذي ل ميكن  العاملي،  ال�شالم  اإقرار  اإىل  لت�شعى 

امل�شتعمرة. وقد حتققت  ال�شعوب  الكربى وحترر  الدول  لدى  ال�شتعمارية  النزعة  انتهاء 

 التي انبثقت عن موؤمتر )باندونغ( الذي 
)2(

دعوة باكثري يف قيام )حركة عدم النحياز(

عقد بعد ثالث �شنوات من كتابة ون�شر هذه امل�شرحية، وقد تنباأ به املوؤلف يف م�شرحيته 

:
)3(

واأطلق عليه ا�شم )موؤمتر دلهي(

وزير الدفاع: يعني موؤمتر ال�شعوب املنعقد الآن يف دلهي. هذا املوؤمتر ي�شعى اإىل ت�شفية 

الإمرباطورية.

�شريكل: ذاك املوؤمتر الهزيل الذي ي�شعى اإىل اإقرار ال�شالم؟ 

وزير الدفاع: مل يعد هزيال كما كنا نظن، لقد تبني من قلم خمابراتنا اليوم اأنه خطري 

جدا، واأنه يعقد جل�شات �شرية غري اجلل�شات العلنية.

�شريكل: ليعقدها علنية و�شرية، ماذا ي�شتطيع اأن يفعل؟ 

وزير الدفاع: لقد علم اجلرنال روبرت من م�شدر موثوق به اأن املوؤمتر قرر يف اإحدى 

ال�شتعمار  قلعة  باعتبارها  الربيطانية،  الإمرباطورية  ت�شفية  وجوب  ال�شرية  جل�شاته 

الكربى، ول �شبيل اإىل ا�شتقرار ال�شالم يف العامل ما دامت قائمة.

ويف نهاية امل�شرحية امللهاة، يتخيل املوؤلف اأن المرباطورية الربيطانية عر�شت للبيع 

ال�شفقة،  هذه  �شد  وقفت  الثالثة  الكتلة  �شعوب  ولكن  م�شتعمراتها،  لت�شفية  املزاد  يف 

ومنعت بيع الإمرباطورية الربيطانية و�شمحت فقط لل�شعوب التي كانت م�شتعمرة ب�شراء 

حريتها. وتنتهي امل�شرحية بعودة احلرية اإىل ال�شعوب التي كانت م�شتعمرة واإحالل ال�شالم 

يف العامل. ويقرر )هرني( وخطيبته )كارولني( بطال امل�شرحية الهجرة اإىل اإحدى دول 

)1( ملهاة �شيا�شية ن�شرت عام 1952م

)2( تاأ�ش�شت احلركة من 29 دولة، وهي الدول التي ح�شرت موؤمتر باندونغ 1955، الذي عقد بجهود كل من رئي�ض الوزراء الهندي جواهر لل 

نهرو والرئي�ض امل�شري جمال عبد النا�شر والرئي�ض اليوغو�شاليف تيتو

)3( باكثري، علي اأحمد: اإمرباطورية يف املزاد، مكتبة م�شر، د. ت، �ض 67
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:
)1(

ال�شرق للعي�ض هناك مع الأمم التي تع�شق ال�شالم وت�شعى اإىل اإحالله

هرني: )يف �شوت هادئ( لقد قررنا.. كارولني واأنا اأن نرحل.

�شتيتلي: اأحقا يا كارولني؟. 

كارولني: نعم يا اأبي.

�شتيتلي: اإىل اأين؟ 

هرني: اإىل ال�شرق.

كارولني: اإىل م�شر اأو الهند اأو اإندوني�شيا اأو ال�شني..

وكانت )كارولني( توؤمن بال�شيوعية واأنها ال�شبيل لتحقيق ال�شالم يف العامل، ولكنها يف 

:
)2(

النهاية وجدت اأن ال�شالم احلقيقي هو يف الإ�شالم

كارولني: من اأجل ال�شالم كفرت باهلل اأم�ض.. ومن اأجل ال�شالم اآمنت به اليوم..

تويلمان: ومن اأجل ال�شالم �شتكفرين به غدًا كرة اأخرى..

كارولني: كال.. قد راأيت اهلل فلن اأكفر به..

تويلمان: راأيته؟.. اأين راأيته؟.. يف هذا املزاد الدويل؟ 

كارولني: نعم يا م�شرت تويلمان يف هذا املزاد الدويل.. راأيته يف قوم يوؤمنون بال�شالم 

على اأنه ا�شم من اأ�شماء اهلل احل�شنى.. فال ي�شحون به يف �شبيل اجل�شع وال�شتغالل.. ول 

يتجرون به يف �شوق الدعاية واخلداع..

قلوب  امتلكته  اإذا  اإل  العامل  يف  ال�شالم  اإحالل  على  يعمل  لن  العلم  اأن  باكثري  ويرى 

لإرادتها. ففي  واإخ�شاعها  ال�شيطرة عليها  الب�شرية ل  �شعادة  به  اأن حتقق  تريد  موؤمنة، 

)�شواع(  اأن  تزعم  التي  بابل  اأ�شطورة  املوؤلف  يتناول   ،
)3(

وماروت( )هاروت  م�شرحية 

جمع علماء بابل يف الربج واأمرهم باإطالق �شواريخهم لغزو الف�شاء فبلبل اهلل األ�شنتهم 

)1( اإمرباطورية يف املزاد، �ض 127

)2( اإمرباطورية يف املزاد، �ض 129

)3( م�شرحية اأ�شطورية، حازت على جائزة الدولة الت�شجيعية يف الأدب عام 1962م 
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فاأ�شبح بع�شهم ل يفهم كالم بع�ض، وكانوا قد بلغوا من القوة والكت�شافات العلمية يف 

اأن  ب�شبب  باأنه  املجد  هذا  اهلل  �شلبهم  ملاذا  املوؤلف  ويف�شر  �شاأوًا عظيمًا.  الف�شاء  جمال 

�شواع كان قد طغى وبغى و�شفك الدماء واأباد اأممًا باأكملها من جريانه الأبرياء ثم متادى 

اأن يغزو  اأ�شرار الطبيعة التي اكت�شفها بع�ض علمائه فاأجربهم  اأن ي�شتغل  يف غيه فاأرادا 

الف�شاء وينقلوا جنوده اإىل الكواكب والنجوم حتى يعيث ف�شادًا يف ال�شماء كما عاث ف�شادًا 

العلمية خمزونة يف  األ�شنتهم وهم يف برجهم لتبقى الأ�شرار  بلبل  يف الأر�ض، ولكن اهلل 

.
)1(

�شدورهم حتى ماتت مبوتهم

وياأتي بعد )�شواع( ابنه )يغوث( و�شتان بني رجل احلرب ورجل ال�شالم، �شتان بني من 

مييت النا�ض وبني من يحيي النا�ض، ويعقد )يغوث( �شلحًا مع مملكة الرعاة ويتزوج ملكها 

)بعل( ابنة يغوث )اإيالت( ومل مل يكن يف زواجهما اإل اأنه وطد ال�شالم بني اململكتني لكفى 

.
)2( 

به مينًا وبركة

ود  ك�شب  )العزى( يف  واأختها  )اإيالت(  بني  التناف�ض  بعد ذلك  امل�شرحية  تتناول  ثم 

يف  املبالغة  خالل  من  ذلك  متار�ض  )العزى(  وكانت  بابل.  ملكة  اأحدهما  لتكون  ال�شعب 

التعري والهتمام باجلمال وتولية الق�شاء لأجمل رجل يف بابل، وكانت )اإيالت( ت�شعى 

اإىل الهتمام بالعلم وحتاول غزو الف�شاء لتحقيق حلم جدها )�شواع(، وت�شتطيع )اإيالت( 

احل�شول على ال�شر الإلهي للو�شول اإىل الف�شاء من امللكني )هاروت وماروت( وترحل هي 

وجي�شها اإىل الف�شاء ولكنها ل تعود حيث م�شخهم اهلل حجارة يف كوكب الُزهرة.

وبهذا ميكن تلخي�ض فكرة امل�شرحية يف »اإن الإن�شان ي�شتطيع �شعود الف�شاء -بتوفيق 

.
)3(

اهلل- اإذا غلب خريه �شره واأراد بهذا الغزو اخلري ل ال�شر ما مل فاإن اهلل �شيحبطه«

:
)4(

وميثل )هرم�ض( داعية ال�شالم يف امل�شرحية

مناة )�شاخرة(: ال�شالم يا هرم�ض؟

)1( البابكري، اأبوبكر: ال�شالم العاملي يف م�شرح باكثري، امللحق الثقايف، �شحيفة الثورة )اليمن(، 2 دي�شمرب 2001م، �ض 15

)2( باكثري، علي اأحمد: هاروت وماروت، مكتبة م�شر، د. ت، �ض 23

)3( د. اأبوبكر البابكري: ال�شالم العاملي يف م�شرح باكثري، مرجع �شابق، �ض 15.

)4( هاروت وماروت، �ض 24-23
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ول  الإن�شان حيث ل عدوان  بني  ال�شالم بني  بل  ال�شالم بني اجلريان،  اأجل  هرم�ض: 

خ�شام، ول يبغي بع�شهم على بع�ض.

:
)1(

وكان )هرم�ض( يحذر )اإيالت( من اأن ما تقوم به يقو�ض ال�شالم ول يجلبه

اإيالت: األ حتب ال�شالم يا هرم�ض؟

هرم�ض: بلى ويف �شبيل ال�شالم اأن�شحك

اإيالت: فال�شالم لن ي�شتتب اإل يوم اأخ�شع �شعوب الأر�ض كلها ل�شطاين

هرم�ض: ذلك هو البغي والطغيان. ال�شالم اإخاء وحرية

:
)2(

ويرى )هرم�ض( اأن ال�شالم لن يتحقق اإل حني تبلغ الب�شرية ر�شدها

اإيالت: ومتى يبلغ الإن�شان ر�شده؟

هرم�ض: يوم ل ي�شيطر �شفهاوؤه على حكمائه، ول يبغي اأقوياوؤه على �شعفائه، يوم ي�شعى 

زعماوؤه يف خدمة اأفراده، ول ي�شاق اأفراده يف خدمة زعمائه، يوم ي�شعر امل�شيء باأن اإ�شاءته 

اأن يعود على  اإح�شانه يعود عليه قبل  اأن  اأخاه، وي�شعر املح�شن  اأن ت�شيب  اإليه قبل  ترتد 

�شواه، يوم ت�شبح �شعوب الأر�ض يف تقاربها وتراحمها وتعاونها كاأنها �شعب واحد يعي�ض يف 

بلد واحد، ويجمعه م�شري واحد.

من  العاملي  ال�شالم  ق�شية  اأي�شًا  باكثري  يتناول   ،
)3(

)فاو�شت اجلديد( م�شرحية  ويف 

خالل �شخ�شية )فاو�شت(، الذي و�شل اإىل معرفة اهلل تعاىل عن طريق العلم، بعد اأن باع 

روحه لل�شيطان للح�شول على العلم، فلما عرف اهلل تاب واأراد اأن يعرف جميع النا�ض اهلل 

:
)4(

عن طريق العلم ليعي�شوا يف �شالم

بار�شليز: فهل عرفت اأنت الغاية من وجودهم؟

فاو�شت: نعم 

)1( هاروت وماروت، �ض 117

)2( هاروت وماروت، �ض 28

)3( م�شرحية اأ�شطورية، مثلت يف اإذاعة الربنامج الثاين، اأخرجها ال�شريف خاطر، 1967، طبعت يف كتاب بعد وفاة املوؤلف

)4( باكثري، علي اأحمد: فاو�شت اجلديد، مكتبة م�شر، 2001، �ض 86
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بار�شليز: ما هي؟

فاو�شت: اأن اأعبد اهلل واأحبه واأعبده

بار�شليز: فماذا تريد بعد؟

فاو�شت: اأن اأعرفه عن طريق العلم ليت�شنى للنا�ض جميعًا اأن يعرفوه فيعي�شوا يف حب 

و�شالم.

»وكما امتلكت )اإيالت( ال�شر يف �شعود ال�شماء بو�شائل دنيئة كذلك اكت�شب )فاو�شت( 

العلم عن طريق ال�شيطان، وبعد ما ارتكب كل املوبقات. واإذا كان اهلل قد عاقب )اإيالت( 

اأن  اأدرك )فاو�شت(  الب�شرية، كذلك  و�شد  لل�شر  الك�شف  ت�شتخدم هذا  اأن  اأرادت  لأنها 

الب�شرية ما زالت يف طفولتها ومل تبلغ بعد احلكمة يف ا�شتخدام الك�شوف التي بني يديه 

لل�شيطان  توبته، وحماربته  واأعلن  الب�شر لذلك قام بحرقها  ال�شالم، و�شعادة  يف حتقيق 

 .
)1(

وو�شائله ال�شريرة يف حماربة الإن�شان«

ويرى باكثري اأن ال�شالم العاملي لن يتحقق اإل باللتزام بتعاليم الدين التي تدعو اإىل احلب 

وال�شالم، وبتكاتف الب�شرية مبختلف اأديانها �شد من يثري احلروب ويهدد ال�شالم العاملي. 

ففي م�شرحية )اإله اإ�شرائيل(، التي حتكي مكائد ال�شيطان خالل الع�شور لإثارة احلروب 

:
)2(

وال�شرور يف العامل، تنتهي امل�شرحية ب�شوت عي�شى وحممد وجربيل عليهم ال�شالم

وي! ي�شبه �شوت عي�شى! ال�شيطان الأول: 

اأجل هذا �شوت عي�شى! )ي�شمع �شوت ثان( ال�شيطان الثاين: 

وهذا كاأنه �شوت حممد! ال�شيطان الأول: 

بل هو �شوت حممد! ال�شيطان الثاين: 

)ثائرًا يف غيظ( كال كال! لقد هلك عي�شى ومات حممد! اإبلي�ض:  

)ي�شمع �شوت ثالث(.   

رويدك يا اإبلي�ض! الكلمة مل متت! ال�شوت الثالث: 

)1( البابكري، اأبوبكر: ال�شالم العاملي يف م�شرح باكثري، مرجع �شابق، �ض 15

)2( باكثري، علي اأحمد: اإله اإ�شرائيل، مكتبة م�شر، د. ت، �ض 158-157
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ا�شمع يا جربيل! لن تهزمني الكلمة.. اأنا فوق الكلمة! اإبلي�ض:  

ا�شتمع اإليها اإذن! ال�شوت الثالث: 

كال لن اأ�شتمع! قد حموت الكلمة! اإبلي�ض:  

الأر�ض وال�شماوات تزول وكلماتي ل تزول! ال�شوت الأول: 

اإنا نحن نزلنا الذكر واإنا له حلافظون! ال�شوت الثاين: 

طوبى ل�شانعي ال�شالم فاإنهم اأبناء اهلل يدعون! ال�شوت الأول: 

اآمنوا ادخلوا يف ال�شلم كافة ول تتبعوا خطوات  اأيها الذين  يا  ال�شوت الثاين: 

ال�شيطان اإنه لكم عدو مبني! 

)ي�شتوىل الهلع واخلوف على اإبلي�ض و�شيطانيه في�شدون اآذانهم باأ�شابعهم ويغم�شون 

عيونهم( 

قد جاءكم من اهلل نور وكتاب مبني يهدي به اهلل من اتبع ر�شوانه �شبل ال�شالم!«

يف  والقراآن  الإجنيل  عن  تختلف  ل  املحرفة  غري  احلقيقية  التوراة  اأن  باكثري  ويرى 

الدعوة اإىل ال�شالم. يقول اليهودي )جيم( بطل م�شرحية )التوراة ال�شائعة(، يف نهاية 

:
)1(

امل�شرحية

جيم:  )كاأمنا تقم�شته روح �شماوية فهو يقول مرتمنا(

كتابان �شماويان.   

اإىل اهلل يدعوان.   

واإىل التقوى والإميان.   

واإىل الربِّ والإح�شان.   

واخلري لبني الإن�شان.   

)1( باكثري، علي اأحمد: التوراة ال�شائعة، مكتبة م�شر، د. ت، �ض 123
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دون فرقان بني اأجنا�ض واألوان.   

ل ريب اأن توراة مو�شى تنبع من حيث ينبعان.   

وتدعو اإىل ما يدعوان.   

األ اإن م�شدر الوحي واحد لي�ض له ثان.   

من قلب الرحمان!   

اإىل �شمري الإن�شان.    

ويف حالت النزاع، يرى باكثري اللجوء اإىل الهيئات الدولية واملنظمات العاملية حلل هذه 

 ،
)1(

والعنف. ففي م�شرحية )�شيلوك اجلديد( اإىل احلروب  اللجوء  النزاعات، بدًل من 

يقول ممثل اجلامعة العربية يف املحكمة الدولية التي عقدت حلل ق�شية فل�شطني:

اأيها ال�شادة:.. اأحب اأن اأذكر الثنني معًا اأننا ل�شنا يف موقف نتفاخر فيه  في�شل: 

بقوة ال�شالح، اأو نتنافر فيه بال�شجاعة احلربية، فلنذكر جميعًا اأننا يف مطلع عهد جديد 

وقع فيه ميثاق الأطلنطي، وبحثت فيه قرارات موؤمتر دومبارتون اأوك�ض، وعقد فيه موؤمتر 

العرب قد  امليامني من  اأ�شالفنا  اأن  يعلم  الدويل. وكلكم  الأمن  �شان فرن�شي�شكو ل�شمان 

حملوا ال�شالح يف املا�شي لإقرار احلق وال�شالم يف الأر�ض. وقد تغريت الأو�شاع اليوم، 

فعلى اأحفادهم اأن يغمدوه لي�شاهموا بن�شيبهم يف خدمة هذا الغر�ض نف�شه.

خامتة:

وهكذا راأينا اأن الدعوة اإىل ال�شالم املحلي والعاملي تقع يف ال�شميم من اأعمال باكثري. 

يتحقق  املحلي  ال�شالم  اأن  يرى  وهو  وم�شرحياته.  رواياته  الكثري من  تناولها يف  قد  واأنه 

واأن  وطوائفهم.  معتقداتهم  اختالف  على  الواحد  الوطن  اأبناء  بني  والت�شامح  بالتعاي�ض 

ال�شالم العاملي لن يتحقق اإل يوم تبلغ الإن�شانية ر�شدها وتدرك اأن عليها اأن ت�شتخدم العلم 

يف �شبيل رفاهية الب�شرية و�شعادتها وحتقيق التعاي�ض ال�شلمي بني اأفرادها، ول ت�شتخدم 

العلم لإخ�شاعها وال�شيطرة عليها. ويوم يعي�ض النا�ض �شوا�شية ل ي�شتعبد اأحد اأحدًا، ول 

حتتل دول دوًل اأخرى.

)1( م�شرحية �شيا�شية ن�شرت �شنة 1944
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الفن من اأجل ال�سالم

د. اأمل عايد الأحمدي )ال�شعودية(
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الفن من اأجل ال�سالم

 »الفن من اأجل ال�شالم« مبادرة رائدة انطلقت اإميانا باأن الفن ر�شالة اإن�شانية �شامية 

ورواية  وق�شة  ونرث  �شعر  من  اأجنا�شه  -بجميع  لالأدب  اأن  الأجنا�ض.كما  جميع  تخاطب 

ومقال- دورا بارزا يف تر�شيخ قيم الت�شامح وثقافته، والدعوة اإىل ال�شالم؛ لرفع الوعي 

لدى ال�شعوب، ون�شر ثقافة ال�شالم والت�شامح بينهم بعدة لغات، فاإن الفن الت�شكيلي لغة 

عاملية متعارف عليها، لحتتاج اإىل ترجمان، يف تاأدية ر�شالة الفن.

اأن الفن الت�شكيلي هو التعبري ب�شمت لإحداث التغيري املن�شود للواقع امل�شحون  واأرى 

بال�شراعات واحلروب والنق�شامات العرقية واحلزبية والتحزبية، وذلك من خالل لوحات 

التعاون  قيم  وغر�ض  الت�شامح،  ف�شيلة  لتعزيز  قوية؛  عاملية  ر�شائل  تبعث  اإبداعية،  فنية 

ثقافة  حمل  ال�شالم  ثقافة  اإحالل  يف  والإ�شهام  ال�شالم  لتمكني  وقبوله؛  الآخر  واحرتام 

اخل�شام؛ حيث يتجاوز الفنان حدود الزمان واملكان، و يتفاعل مع املجتمعات والثقافات 

املتعددة، يف التعبري عن الواقع ب�شور فنية جمالية، تغني عن الكالم. 

يف  ت�شدت  ال�شالم  اأجل  من  الفن  فكرة  اأن  يجد  الت�شكيلي  الفن  تاريخ  يف  واملتاأمل 

لوحة للفنان بيكا�شو )1937م( عرب فيها عن غ�شبه من احلرب غري الإن�شانية من خالل 

اللوحة التي ر�شمها اإثر الجتياح الأملاين ملدينة »غورنيكا« يف احلرب الأهلية الآ�شبانية.

وفيما ياأتي ا�شتعرا�ض لبع�ض املبادرات الإن�شانية البارزة للفن من اأجل ال�شالم التي 

�شارك فيها جمموعة مميزة من الفنانني الت�شكيليني؛ ومنها -على �شبيل املثال ل احل�شر 

-مبادرة البحرين الدولية »الفن من اأجل ال�شالم« )1991م( التي �شارك فيها نخبة من 
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اإميانا منهم باأن الفن ر�شالة  الفنانني، من عدة دول، بلوحات فنية معربة عن ال�شالم؛ 

لل�شالم. وقد عرب اأحد امل�شاركني قائاًل:

»اإن دور الفنان هو اإر�شاء ثقافة ال�شالم من خالل اللوحة، وكيفية توعية الن�ضء على 

العاملً   يعي�شه  واقعا  ال�شالم جمرد حلم بل يكون  باأن ل يكون  اأمله  التعاي�ض عن  مفهوم 

معربا، واأن اجلميع �شواء يف هذا الكون، ال�شلمي بني الأديان اأجمع ». 

وعا�شمة  متفردا،  اأمنوذجا  لكونها  امل�شهد  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وت�شدرت 

من  ال�شالم،  اأجل  من  للفن  مبادرات  باإطالق عدة  وذلك  والتقاء احل�شارات،  للت�شامح 

»الفن يف  مثل: معر�ض  الإمارات وخارجها،  داخل  فنية  ومنتديات  اإقامة معار�ض  خالل 

الإمارات يتحد من اأجل ال�شالم )2003م(، كما �شاركت يف معر�ض »اأعمال فنية من اأجل 

ال�شالم« )2009م( يف نيويورك، وكان الهدف تعزيز قيم التفاهم والت�شامح بني ال�شعوب 

والأمم، وكان لالأطفال دور حموري يف امل�شاركة. 

ال�شني  ويف  اأر�شها  يف  دوري  ب�شكل  الفن«  خالل  من  »ال�شالم  معر�ض  اأقامت  كما 

وبريوت، مب�شاركة عربية ودولية؛ لبناء ج�شور ال�شداقة واملحبة والتعاي�ض ب�شالم. 

)2016م(  ال�شالم«  اأجل  من  »الفن  االنم�شا  ملتقى  يعك�ض  الدويل  ال�شعيد  وعلى 

معربة  بر�شومات  املجتمعات  ورقي  ال�شعوب،  توعية  يف  الت�شكيلي  للفن  الإيجابي  التاأثري 

11 دولة بر�شومات معربة عن  عن ال�شالم؛ حيث �شارك عدة فنانني ت�شكيليني من نحو 

ال�شالم، 

 « ال�شالم  األوان   « الت�شكيلي بعنوان  للفن  اأقيم معر�ض  ال�شعودية، مبدينة جازان،  يف 

للتاأكيد  حمرتفني؛  فنانني  مب�شاركة  فوتوغرافية،  و�شورا  فنية،  لوحات  �شم  )2018م( 

على �شرورة الت�شامح والتعاي�ض ب�شالم.

جعل  يف  اليمن«  »تعز/  وال�شالم  الثقافة  مدينة  جنحت  م�شبوقة  غري  مبادرة  ويف   

العامل ير�شم من اأجلها ومنها وفيها حتت �شعار »العامل ير�شم يف تعز ال�شالم والثقافة« 

)2019م(، يف �شورة جميلة من �شور الإبداع الت�شكيلي، �شارك فيها جنوم الفن الت�شكيلي 

من عدة دول عربية وغربية.
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لتج�شيد  )2019م(  ال�شعودية«  »�شالم  ملتقى  يف  الفنانني  من  عدد  �شارك  موؤخرا 

العن�شرية،  تنبذ  التي  الفنية  اللوحات  من  عددا  قدموا  حيث  الإن�شانية؛  اململكة  ر�شائل 

وتوؤكد على اأن الفن الت�شكيلي يعد اأحد لغات العامل احل�شارية لن�شر ر�شالة ال�شالم بني 

ال�شعوب. 

اأن  على  نوؤكد  ولكن  ال�شالم«  اأجل  من  الفن   « مبادرات  لذكر جميع  يت�شع  ل  واملجال 

وال�شيا�شية،  الثقافية  وانتماءاتهم  واأعراقهم  ودياناتهم  جن�شياتهم  مبختلف  ال�شعوب 

يتوقون اإىل ال�شالم وال�شتقرار والأمان. كما نوؤكد على اأهمية تطويع الفن، وتفعيل دوره 

يف الرتقاء بامل�شتوى الثقايف لدى ال�شعوب، ومن ذلك اإر�شاء ثقافة الت�شامح، ونبذ التمييز 

ينعم  اأن  اأجل  من  والتكاتف؛  والتعاون  والتفاوؤل  الأمل  روح  وبث  والكراهية،  والعن�شرية 

العامل بال�شالم.
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اأمنيات ال�سالم

د. نعيمة اأحمد الغامدي )ال�شعودية(
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اأمنيات ال�سالم

اللهم اأنت ال�شالم 

ومنك ال�شالم 

واإليك يعود ال�شالم 

اأحينا ربنا يف ديارنا

فنحن نحُب احلياَة 

ن�شبو لنوِر ال�شماء 

نحُن زهور ال�شالم 

***

فوق الغ�شون ي�شدو احلمام 

اأغنيات املحبة لالأنام 

فالليُل رعوٌد 

ال�شرق وم�شات وبرٌق

والغيُب �شالمل خفيٌة 

فاأجننا يا رب 

وخذ بيدنا لدرب الوئام 
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ف�شبحان من �ْشِلم من كل عيٍب ونق�ضٍ

ومن كل نٍد.... �شبيٍه

�شبحان من �َشِلم يف ذاتِه 

بنوره وجاللِه 

و�شبحان من �شّلم عبادِه من ظلمِه وعذابِه 

يا من اأفا�ض علينا اأمانا... �شالْم

***

�شبحان من يف القلب يهدي ال�شالم 

ميلوؤنا �شفاًء... وئام

ف�شالمنا للفرد واجلمع »�شالم«

يا من كتابَك �شالم.... �شالْم

***

دعانا لبذِل ال�شالم

ورد ال�شالم  

لًنحيي.... ويحيا ال�شالم 

ملن عرفتم 

ومل تعرفوا 

***

تعالوا لنن�شد

لل�شالم والأمان
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 كفانا حروبا.... كفانا حطام 

اأما اآن الأوان....لي�شدو احلمام  

على غ�شن ال�شالم

اأعذب ترانيم احلب وال�شالم 

***

فارزقنا اللهم قلبًا ميلوؤه ال�شالم 

واأوطانا يزينها ال�شالم 

�شالم عليكم 

وعلينا ال�شالم 
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عاملية الإ�سالم

اأ. نادية عبدالوهاب خوندنة )ال�شعودية(
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عاملية االإ�سالم

» من حماقة الإن�شان يف دنياه

اأن يتع�شب كل منا ملا يراه

اإذا الإ�شالم كان معناه اأن هلل الت�شليم
فاإننا اأجمعني، نحيا ومنوت م�شلمني«)1(

التالية  ولرمبا غابت احلقيقة  العامل،  �شكان  مليار من   1.8 الإ�شالم هو دين حوايل   

عن الكثريين وهي وجود اأ�شا�شيات كثرية ومهمة م�شرتكة بني الإ�شالم والأديان ال�شماوية 

ال�شابقة، ويف الواقع فاإن امل�شلمني يوؤمنون باأن جميع الر�شالت ال�شماوية تلتقي يف جوهرها، 

و�شميم عقيدتها بتوحيد اهلل عز وجل، وبالطبع فاإن وجهة النظر الإ�شالمية هذه ت�شتند 

على ما ورد يف حمكم التنزيل باأن اإخال�ض �شيدنا اإبراهيم - عليه ال�شالم - لعبادة اهلل 

وتوحيده هلل وحده جعله م�شتحقًا لو�شف القراآن الكرمي له باأنه م�شلم حقًا: »ما كان اإبراهيم 

يهوديًا ول ن�شرانيًا ولكن كان حنيفًا م�شلمًا وما كان من امل�شركني« )اآل عمران: 67(. 

 كذلك فاإن ما كان يجب اأن يقرب اأكرث بني الإ�شالم وامل�شيحية هو ما يوؤمن به امل�شلمون 

باعرتاف عي�شى -عليه ال�شالم- بعبوديته وا�شت�شالمه خلالقه عز وجل »قال اإين عبداهلل 

اآتاين الكتاب وجعلني نبيًا« )مرمي: 307(.

 كما اأن من اأركان الإميان، الإميان بالر�شل جميعًا، وقد حملوا لأقوامهم ر�شالة التوحيد 

اخلال�شة.

)1( جوتة، الديوان ال�شرقي لل�شاعر الغربي - الأبيات 1-4، �ض 86.
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اأر�شل  الإ�شالم  اأن  وال�شالم-  ال�شالة  -عليه  حممد  �شيدنا  ر�شالة  به  متيزت  ومما 

فقط  ولي�ض  واأجنا�شها  اأعراقها  وتعدد  رحابتها،  بكل  كلها  ولالإن�شانية  جمعاء  للب�شرية 

لقومه من القبائل العربية.

وقد و�شف اهلل عزو جل نبي الإ�شالم ور�شوله باأنه قد اأر�شله »رحمة للعاملني» )الأنبياء: 

107( لأن الإ�شالم دين العاملية مبا تدعو اإليه مبادئه ال�شمحة من قيم الت�شامح اجلوهري 
وروح ال�شالم لكل الب�شرية، ومن هنا كان اأي�شًا مبداأ عدم الإجبار على اعتناق الإ�شالم 

»لكم دينكم ويل دين« )الكافرون: 6(.

 وبذلك ت�شتطع احلقيقة التي تفند مزاعم الدعاء باأن الإ�شالم قد انت�شر بحد ال�شيف 

بينما يف املنبع ال�شايف هو دين يحث امل�شلمني على العدل والق�شط مع اجلميع والبتعاد عن 

العن�شرية التي ينفر منها بو�شمها من خ�شال اجلاهلية لأن املعيار الإ�شالمي للمفا�شلة 

اأو العرق؛ فقد كان العديد من �شحابة الر�شول العربي القر�شي  اللون  هو التقوى ولي�ض 

-�شلى اهلل عليه و�شلم- من غري الأ�شول العربية، مثل: �شلمان الفار�شي، و�شهيب الرومي 

ول نن�شى زواج الر�شول الكرمي من مارية القبطية -ر�شوان اهلل عليهم اأجمعني-.

يدعو  وما  للم�شلمني،  املثلى  القدوة  هو  و�شلم-  عليه  اهلل  �شلى   - امل�شفى  احلبيب 

اأقوال  اإليه الإ�شالم من مبادئ الت�شامح وال�شالم فقد راأى ال�شحابة تطبيقه العملي يف 

واأفعال الر�شول الكرمي، وحتفل �شريته العطرة بالكثري من الأمثلة امللهمة للم�شلمني يف كل 

زمان ومكان، فنجد- على �شبيل املثال- اأنه حينما ا�شتد اأذى كفار قري�ض له ولأتباعه يف 

اإىل احلب�شة طلبًا جلوار ملك احلب�شة الن�شراين، النجا�شي  مكة هاجر بع�ض امل�شلمني 

وحمايته، وهو الذي عرف بعدله وكرم اأخالقه؛ حيث مل ير�ض بت�شليم امل�شلمني املهاجرين 

واإعادتهم، وقد اأعطاهم الأمان، ودخلوا يف حمايته، وهذا مثال وا�شح على اإباحة الإ�شالم 

لإقامة العالقات الإن�شانية الطبيعية مع اجلميع. 

الإ�شالم  اإىل  بالدعوة  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  الر�شول  عنى  ثانية،  ناحية  ومن   

)الطرق  الع�شرية  بامل�شطلحات  عليه  نطلق  اأن  ميكن  وما  احل�شنة،  واملوعظة  باحلكمة 

اأقطاب  اإىل  الإ�شالم  اإىل  دعوته  بر�شائل  ال�شالم  مبعوثي  اأر�شل  حيث  الديبلوما�شية(؛ 

ال�شيا�شة وعظمائها يف تلك احلقبة، مثل: قي�شر الروم وملك الفر�ض ومقوق�ض م�شر.
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�شخ�شية  يف  ت�شدت  التي  الفا�شلة  بالأخالق  امل�شلمون  يعجب  اأن  البديهي  ومن   

خلقه  بح�شن  الكرمي  القراآن  يف  ُامتدح  الذي  وهو  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  امل�شطفى 

وخلود رفعته اإىل يوم الدين، ولكنا جند اأي�شًا اأن بع�ض املن�شفني من الغربيني ومن خالل 

درا�شاتهم واأبحاثهم التاريخية والإن�شانية قد تّلت لهم بو�شوح �شمات الرحمة والت�شامح 

والأبعاد الأخالقية ل�شخ�شية الر�شول حممد -�شلى اهلل عليه و�شلم-، ومن هوؤلء الكتاب 

اأدباء  واأعظم  هردر)1803-1744(،  غوتفريد  يوهان  الأملاين  والفيل�شوف  امل�شت�شرق 

اأملانيا يوهان ولفغانغ جوتة )1795-1881(، والكاتب الفيكتوري توما�ض كارليل، وهو 

عليه  اهلل  -�شلى  حممد  النبي  ل�شخ�شية  واإن�شافه  الكبري  جوته  باإعجاب  تاأثروا  ممن 

و�شلم- وكذلك من الكتاب الغربيني املعا�شرين الذين اأظهروا يف نتاجهم الفكري بجالء 

وترد اجلوانب امل�شيئة ل�شماحة الإ�شالم والتي ج�شدتها اأخالق نبي الإ�شالم، املوؤرخة 

واملتخ�ش�شة يف الدرا�شات الالهوتية كارين ارم�شرتونغ )1944(.

اآ�شيا على   كذلك فاإن املتمعن يف كيفية و�شول الإ�شالم وانت�شاره اإىل مناطق جنوب 

اأيدي التجار العرب لهو من الأمثلة التاريخية وال�شواهد احلية على حث الإ�شالم وتاأ�شيله 

لأخالقيات التعاي�ض ال�شلمي والت�شامح بني الأمم، فقد اأنطلق اأولئك التجار من ح�شرموت 

اإىل ال�شرق الأق�شى بدوافع ذاتية واقت�شادية، �شعيًا وراء الرزق واكت�شافًا ملحطات جديدة 

لعالقات تارية، وقد عرف احل�شارم بنجاحهم الكبري يف القت�شاد والتجارة على مر 

الع�شور وحتى وقتنا احلايل.

 وقد كان لتحليهم بالأخالق الإ�شالمية احل�شنة وتعاملهم الراقي النبيل اأكرب الأثر يف 

اإعطاء �شورة م�شرفة وم�شرقة عن عقيدتهم مما اأدى اإىل اعتناق الكثريين لالإ�شالم من 

�شكان جزيرتي جاوة و�شومطرة والعديد من اجلزر الأندوني�شية الأخرى خالل القرنني 

، وي�شكل امل�شلمون الآن الغالبية العظمى من ال�شكان، 
)1(

الرابع واخلام�ض ع�شر امليالدي

وقد اأ�شبح الكثريون من اأحفاد املهاجرين، التجار احل�شارم، جزءًا ل يتجزاأ من الرتكيبة 

ال�شكانية للبالد، ويف منا�شب عليا يف خمتلف القطاعات من التعليم وال�شيا�شة والقت�شاد. 

(1) Role of Merchants in Spreading Islam. 08.06.2012. Dawa Skills. http://www.dawahs-
kills.com/torchbearers/role-of-merchants-in-spreading-islam. Accessed 17.03.2019.
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 اأما اآخر �شواهدنا على عاملية الإ�شالم وتطبيق اأتباعه من امل�شلمني للمبادئ الإن�شانية 

النبيلة من قيم الت�شامح وال�شالم وحرية الأديان فهو ما حدث مع م�شارفة القرن اخلام�ض 

ع�شر على الرحيل، وحتديدًا عام 1494عندما اأ�شطر اآلف اليهود للخروج من اإ�شبانيا، 

بعدما كانوا متنعمني بالأمان وال�شالم والتعاي�ض املثايل بني الأديان ال�شماوية الثالثة يف 

كانت  بحيادية:)لقد  الغربية  املراجع  اأحد  ت�شفه  الأندل�ض كما  الإ�شالمي يف  العدل  ظل 

فرتة احلكم الإ�شالمي يف اإ�شبانيا الع�شر الذهبي للعلم حيث انت�شرت الكليات واملكتبات 

واحلمامات العامة وازدهرت فنون ال�شعر والأدب والهند�شة املعمارية، وذلك باإ�شهامات 

والعطاء امل�شرتك للم�شلمني وغري امل�شلمني كما اأن تلك الفرتة كان ع�شرًا ذهبيًا للت�شامح 

الديني والتعاي�ض ال�شلمي بني جميع الطوائف العرقية فكانت النتيجة هي ر�شوخ ال�شالم 

.
)1(

و�شيادته بني امل�شلمني وامل�شيحني واليهود(

اأفلت  و لكن تغريت الأحوال وانحدرت الأو�شاع بعد قرون من ال�شالم والرخاء حينما 

�شم�ض احل�شارة الإ�شالمية ب�شقوط الأندل�ض، وتعر�ض امل�شلمون واليهود للتعذيب يف حماكم 

التفتي�ض وب�شدور قرار »احلمراء« لفريناند وايزابيال طرد جميع اليهود من اإ�شبانيا. 

وعلى عك�ض ظلم وتع�شف حماكم التفتي�ض فقد اأظهر ال�شلطان العثماين بايزيد الثاين 

تعاماًل اإن�شانيًا رائعًا وكرمًا اأخالقيًا م�شتمدًا من ت�شامح الإ�شالم وعامليته لإنقاذ اليهود 

العثمانية، ومن  التابعة لالإمرباطورية  اللجوء للبالد الإ�شالمية  املطرودين مبنحهم حق 

ثم كان باإمكانهم خيار العي�ض وال�شتقرار يف تركيا اأوفل�شطني اأو �شوريا اأو م�شر وغريها. 

اإن كل هذا اجلمال الأخالقي لقيم الإ�شالم ومبادئه الأ�شيلة والذي يت�شارك يف اإرثه الإن�شاين 

الب�شرية و�شعادتها، كل ذلك خمّلد وحمفوظ  ا�شتقرار  الأخرى ملا فيه  ال�شماوية  الديانات  مع 

بحفظ اهلل للقراآن الكرمي، ويف رافد ال�شريعة الإ�شالمية الثاين، ال�شنة النبوية املطهرة. 

و عليه فاإن خالف �شلوك بع�ض امل�شلمني هذه التعاليم الإ�شالمية اخلالدة فقد يكون 

مرد ذلك اإهمال اتباع اأو تكرب وعناد اأو �شوء فهم وتف�شري خاطئ للن�شو�ض اأو اأي �شلوك 

ال�شافية  البي�شاء  الإ�شالمي ذاته فهو على املحجة  الدين  اأما  ب�شرية،  ناجت من نقي�شة 

الطاهرة كما بلغه جربيل لنبينا -عليه ال�شالة وال�شالم- منذ خم�شة ع�شر قرنًا، و�شيظل 

كذلك حقيقة جلية وثابتة اإىل قيام ال�شاعة. 

(1) Muslim Spain (711-1492). 04.09.2009. http://www.bbc.co.uk/religion/religions/is-
lam/history/spain_1.shtml. Accessed 15.02. 2019. 
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الم لوحُة ال�سَّ

د.اأحالم من�شور احلمّيد القحطاين )ال�شعودية(

ياِء نوافذي غّنى احَلماْم.. وعلى �شِ

 والإن�شاِن.. 
ِ
 والأحالم

ِ
وت�شابَق ال�شبُح املغّرُد فوَق اأ�شعاري؛ لري�شَم لوحَة الإلهام

ُه �ُشَرُف الت�شامِح والوئاْم  حنَي ت�شمُّ

.. لأّنها ُخِلَقت على َوَتِر ال�شالْم..
ِ
وتتوُق نف�شي لل�شالم

ولأّن قلبَي اأبي�َض الَق�َشَماِت.. منُذ ال�شرخِة الأوىل.. 

وحتى اليوم وهو ُيَدْوِزُن الأحلاَن.. يف كنِف الَغَماْم..

ودخلُت معركَة احلياِة.. 

ك�شبُت بالأخالِق كّل حروِبها

هاْم.. ورميُت ِمْن قو�شي ال�شِّ

وبقيُت فوَق غ�شونها..
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اأ�شدو

كما غّنى احلماْم..

اأ�شدو كما غّنى احلماْم

اري تعاَل وُخْذ تراتيَل الغراْم يا اأيها ال�شَّ

وان�شْر �شياَء حمّبتي.. 

قد يهزُم ال�شمَت الكالْم

ُكْن م�شرًقا يف داخلي..

فاأنا اأخاُف ِمَن الظالْم

واأنا اأخاُف من ال�شجيِج

قاْم ِمَن التجرّبِ وال�شِّ

اأم�ِشْك َيَدّي برّقٍة

وليغمِر الكوَن ال�شالْم..!
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ْة اْحت�سان     جُلّ

اأ. اإميان خالد البهن�شي )�شوريا(
َنك َهات ِح�شْ

ْم�ض ليدفئ ال�شَّ

ْمواُج الَبْحِر
َ
و اأ

ْحَراء اَفح ال�شَّ َت�شَ

َهِذه النجمة

ْمَراء لَّة احْلَ ب التَّ َتَرقَّ

ناع�شة لتغفو َعَلْيَها َقِليال

ْر�ض
َ

ف�شقوق اْلأ

ات امْلََطر بَّ ولهى حِلَ

و�شالم من الغيب

ي�شفح وي�شافح الغمام

وِحيَطان امْلََداِر�ض

َغار َعْط�َشى ِلَر�ْشم ال�شِّ

وَرِبيع َجِنني

َتاء  ُيوَلد ِمْن َرِحم ال�شِّ
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.. َهاِته.. 

لنلملم �َشَظاَيا

ا �ْشَياء َعِلَقت ُحُنوًّ
َ
اأ

ْكَرَيات َعَلى ُجْدَران الذِّ

اَلم ْجَرا�ض ال�شَّ
َ
َتِدّق اأ

َتْغُمر َبراِعم

ِريَحة اْلَيا�َشِمني اجْلَ

واأكبادا ل�شقائق النُّْعَمان

ْوراِقها َماَتت َذِبيَحة
َ
اأ

َهاِته لنفعم املزهرية

ُهور بعبق ُحّب الزُّ

ة احت�شانك ْحَكم جُلَّ
َ
و اأ

ت بخلجات َزَواَيا َتَلظَّ

َواِبي باأوردة ُحْمر اخْلَ

واأغمر بج�شدي اْلَفَرح

لئ ليمطر لآ

وِاْحَتو َعِويل اْلَوَجع

.. ُهَناك..

ه لت�شتفيق َوَغَلَبة الآ

جنازات اْلَفَراَغات املنقطة؛
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اَلم َدْعَنا ُن�َشاِفر ِلل�شَّ

نحجز تذاكر الت�شامح

َباب َبِعيًدا َعن َخّيام ال�شَّ

ات فدخان الَقارَّ

اَوز امْلََدى َتَ

َو َهَذا اْلَقِتيل مالأ َجْويف

مل َلْوَل ُف�ْشَحٌة الأ

َمار ِيي الدَّ ة حُتْ و جُلَّ

اَلم ِمْن ُهَنا َعِبق ال�شَّ

وخدود تب�شمت للت�شامح

ِقيع ُت�ْشَعل َجْمر ال�شَّ

ار َظة اْحِت�شَ يِف حَلْ

ات الثَّْلج ترتاق�ض َحبَّ

َياة َبْعد امْلََمات ُتِعيد احْلَ

ُتْطِفئ ُغَبار البارود

ِبَن�ِشيم ِعْطر اْلُوُرود

َمان
َ
وَعِبق اْلأ

َقاء  ولنَّ

...  ِلْلُحُدود

.. َهاِته... 
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ْكَوان ِمْنك
َ
ُنْهِدي اْلأ

.. ‘ت�شاحما.. و�َشالم.ٌ.

�شماء َف�َشاَلم عَلْيك َخاِلق الأ

اَلم م تناجيك ال�شَّ
َ
ْرَخة اأ ِمن �شَ

ة َع�ِشق ِلْلَوَطن  ِمن جُلَّ
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.. فقاعة الأحزان  الأر�ضُ

جا�شم ال�شحيح )ال�شعودية(

عِر ما يكفي من الإمياِن يف ال�شِّ

لأكوَن للدنيا )م�شيًحا( ثانـي

مقداَر ما َحَرَث ال�شليُب اأ�شالعي

ع�َشَبْت اأوزاين
َ
َنَبَتْت ُروؤَاَي واأ

ًة وَلَد َمرَّ
ُ
عِر ما يكفي لأ يف ال�شِّ

اأخرى، ولدَة فكرٍة ومعاين

ِلـَي من )جالِل الديِن( نفحُة عارٍف

ِلـَي من فوؤادَي اآلُة العرفاِن

ولـَي )املو�شيقى( اأ�شت�شفُّ بـُروحها

روَح ال�شماِء وجوهَر الأدياِن

ٌه بـُدخاِنِه وَّ  مُمَ
ِ
كلُّ الكالم

اإلَّ كالُم الـُحبِّ دون ُدخاِن

الـُحبُّ َحلََّفني باألَّ اأترَك الـــ-

اَح م�شلوًبا على الأغ�شاِن ُتفَّ
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ـرُت اأذوُقُه َفني ف�شِ وَّ واحلبُّ �شَ

ُل الأحزاَن بالأحلاِن َقبِّ
ُ
واأ

هذي احلياُة على امتداِد جراِحها

ْت باأحزمٍة من احلرماِن! �ُشدَّ

مل َنلَق يف التاريِخ خنجَر ِزينٍة..

هاُت ِطعاِن! مَّ
ُ
كلُّ اخلناجِر اأ

واحلرُب.. ها ِهَي �شلعُة الوقِت التي

َبًدا ُتباُع ِباأوح�ِض الأثماِن!
َ
اأ

احلرُب تزحُف يف الزمان فال نَرى

اإلَّ رفاَت دقائٍق وثوانـي!

احلرُب تزحُف يف النفو�ِض فال نَرى

يف النف�ِض غري جنازِة الوجداِن!

احلرُب تزحُف يف املجاِز فال نرى

يف اخلبِز غرَي مظاهِر الأكفاِن!

واحلرُب تزحُف يف الوجود فال نرى

يف الأر�ِض غرَي فقاعِة الأحزاِن!

اَلُم فما يزاُل َماَلُكُه ا ال�شَّ مَّ
َ
اأ

َر الأرداِن خلَف الغيوِب ُم�َشمِّ

يرنو.. لعلَّ الأر�َض -ذاَت هدايٍة-

ُتـهِديِه �شارَة زائٍر ولـهاِن!
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وَنَظلُّ نحُن ننوُء بالطنِي الذي

اِن( يَّ ما زاَل ياأمُل رحمَة )الطَّ

َلوَاُتنا َغَزٌل قد اْبَتَكَر الهَوى �شَ

ما بني �شوِت احلِق والآذاِن!

فاإذا انطوى الإن�شاُن َطيَّ �شحيفٍة

�شَنَظلُّ نحر�ُض فكرَة الإن�شاِن

اَعًفا �شنظلُّ نحلُم بامل�شيِح ُم�شَ

اأ�شعاَف ما يف الأر�ِض من �شيطاِن!

�شنظلُّ نع�شـي احلرَب يف �شهواِتها

 ون�شوُغ اأ�شلحًة من الغفراِن!

نَي يف ع�شياِننا وِفيِّ �شنكوُن �شُ

لـنذوَق طعَم احلبِّ يف الع�شياِن

وُنِحبُّ حتَّى ت�شتحيَل عظاُمنا

رَياِن! ري�ًشا، وُتتِقُن فكرَة الطَّ

وُنِحبُّ اأكرَث فالزيادُة يف الهوى

، لي�شْت تواأَم النق�شاِن! واحلبِّ
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من اأر�ض ال�سالم

اأ.د. ح�شن الأمراين )املغرب(

اإنها متطُر يف الليِل ول جنَم على الأفق ي�شيء.

ل اأنا اأملك اأن اأعرَب ملاحًا اإىل خيمة طاغوَر

ول اأنت اإىل ب�شتاِن اإقباٍل ك�شالٍل تيء.

ا�ِض ليٌل وِجراْح وطريُق النَّ

ياْح عزفت فيها الرِّ

فاحتمْل ن�شف الطريْق

يا رفيْق.

ينك�شْف درُبَك عن نوٍر وعن عهٍد وثيْق

فاإذا ما جئَت باَب اهلل فاحذْر

اأن تُدقَّ الباَب من غرِي و�شوْء

الْم ْل: اإنني قد جئُت من اأر�ِض ال�شَّ وتبتَّ

الْم فادعني ربِّ اإىل داِر ال�شَّ

الْم. ه اأنَت ال�شَّ اإنَّ
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كن اآدما)1)

اأ. ح�شن �شهاب الدين )م�شر(

ُكْن اآدما..

َِّم الأ�شماَء وتعلـ

واْب�ُشط يديَك..

وعانِق الأ�شياَء

الأر�ُض اأنثى الأبجديِة..

فارتْل

وطَن الق�شيدِة

اَء وابتكْر..حوَّ

وُخِذ احلياَة لنزهٍة

واقِطْف لها

.. ِمْن كلِّ ظلٍّ

وردةً �شمراَء

واترْك ُدمى ال�شحراِء

(1) من ديوان )طفل يرك�ض يف الأ�شاطري( ال�شادر عن دائرة الثقافة بال�شارقة.
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دون طفولٍة

فوق الق�شيِد

وحطـِِّم ال�شحراَء

ةً  ُكْن مرَّ

ًّا ُع�شـ

لطري �شرابها

واأِرْح هجريا ُمتعبا

وعراَء

حلـِّْق معي يف الُع�شِب

ة ٌ فهـَْو جَمرَّ

لنكوَن نحُن

جنوَمها اخل�شراَء

وافتْح �شبابيَك الهديِل

باأحريف

فقد اقرتحُت حمائما و�شماَء

كفـَّاَك..

اأ�شرعةُ الغياِب

وزورقي..

نزَف ال�شفاَف

اإىل يديَك وجاَء
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هو ذا اأنا املراآُة..

فاعرُبْ �شاحلي

لرتاَك

حني مبائها

اأتراءى

ْب.. جرِّ

وُكْن مطرا

ومرَّ ب�شرفتي

واأنا..

�شين�شُجني احلننُي رداَء

ُكْن خرب�شاِت طفولٍة

من �شاعٍر

حتى اأكوَنَك..

�شفحةً بي�شاَء

يف الَبْدِء كاَن احُللـُْم

ن�شقُل كوكبا

بدموِعنا

حتى ي�شيَل ِغناَء

ناأوي اإىل �شجٍر

يظلـُِّل ليلـَنا
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كي ل يباغتـَنا احلننُي

م�شاَء

طفالِن نحُن

على ر�شيِف ق�شيدٍة

يتبادلن الظلَّ والأ�شواَء

يكفي ق�شائَدنا

دموُع فرا�شٍة

يف اإثِرنا

كي ل ُنرى غرباَء

نحيا..

َنَعْم نحيا

لأنَّ �شحابةً 

دقـَّْت على باِب الق�شيِد

�ِشتاَء

َّلْت بالال ُيحّد وتبلـ

�شفاُهنا

ع�شال اإلهيَّ املذاِق

وماَء

ها نحُن.. فاتبعني

�شاأن�شُب خيمةً 
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ت�شع احلياةَ 

وحتتوي الأنحاَء

يل ما لنهٍر

�شاَر فيه م�شيُحه

فان�شقَّ ثوُب املاِء منه

حياَء

اآخيُت..

بني الكائناِت

واأحريف

فغدا الوجوُد باأ�شِره

�شعراَء

وحديقةُ ال�شمِت

ارتكبُت جماَزها

فتفتـَّحْت

وتكلـَّمْت اإيحاَء

اأعلنُت فو�شاَي اجلميلةَ 

ْغُت ِمْن �شُ

األواِنها

ما ُيده�ُض الب�شطاَء

يل اأ�شوة ٌ بال�شوِء
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يف اأطواِرِه

ُمذ كاَن �شحكةَ طفلٍة لثغاَء

حتى قراأُت ال�شبَح

يف خمطوطٍة

مل تكتمْل

وعلى يديَّ اأ�شاَء

ِة مل اأبتكْر لالأبجديَّ

اأحرفا

لكْن..

عربُت باأفِقها

ا�شتثناَء.
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لو نبني ج�سرا

�شاجدة املو�شوي )العراق(
هاتي ال�ّشذا.. هاتي الّندى

هاتي احلنان

لكي نقيمَ  اأروعَ  اجل�شوْر

ج�شرًا فريدًا لي�ض يف الوجودِ  مثله

ول اأقام �شبهُه املهند�شونَ 

َعرب �شالف الع�شورْ 

من )خردة( ال�ّشالِح نبني ظهرهُ 

كي تنحني احلروب

حًى اأفريزُه من ذهب ال�ّشم�ض �شُ

دف الهنديِّ والفريوز مطّعمًا بال�شّ

حافاُته عرائ�ُض الّزهوْر

بريقُه الّنجومُ 

والعقيُق  والبّلور

***

هّيا لكي نقيَم  اأروع اجل�شور

قالت : واأين يا ترى نقيُمُه

اأفوَق دجلَة املهيِب اأم على الفرات؟
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اأم فوَق نهر ال�ّشنِد  اأم على ال�ّشحاب؟

اأم بني غابات ال�شماواِت على ذرى اجلبال؟

***

ل... ل فوق هذه اأو تلك

بل بني قلب الأر�ض يف اجلنوب

ومركز القرار يف ال�ّشمال  

ما بني قلِب جائٍع فقري

وبني قلٍب متخٍم مغرور

ما بني تاجرال�ّشالح املنحرف

وطفلٍة لو راأت ال�ّشالح ترتف

***

نقيُم ج�شرًا من رهافة امل�شاعر

ورّقة القلوب والأحالم والّنواظر

كي نوقف احلروب والّدمار

كي نبني ال�ّشالم

ونهزم الّظالم

***

هاتي ال�ّشذا هاتي الّندى

هاتي الأمان لكي نقيم ج�شرنا اجلديد

ليعرب الإن�شان

لعامٍل ل ظلَم فيه ل حروب ل طغيان

لعامٍل من ال�ّشذا من الّندى

من احلنان
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اأخي

اأ. �شعيد ال�شقالوي )�شلطنة ُعمان(

يا اأخي

يف كل دار 

كيفما كنا �شواْء

واأخي 

قلبًا وروحًا 

يف هناٍء اأو عناْء

لك دين

 يَل ديٌن 

كلنا حر ي�شاْء

لي�ض للون امتياز 

لي�ض للجن�ض انتقاْء

اإن دين اهلل حب 

 و�شالٌم

واإخاْء
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يت�شاوي النا�ض فيه 

كلهم 

طنٌي وماْء

كل نف�ٍض 

هي كون 

وحياٌة 

و�شياْء

ف�شن النف�ض لتحيا

 ل تكلها للفناْء 

يا ابَن اأمي 

و�شديقي 

وربيَب ال�شمحاء

اأمنا الأر�ض 

روؤوم 

وهي فردو�ض العطاْء

نحن اإن�شاُن ابن اإن�شاٍن 

خلقنا كرماْء

بيننا الرحمة مت�شي 

وت�شاقينا الوفاْء

فاعمر النف�ض ودادا 
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وامالأ العني �شناْء

تاأمن النف�ض بتقواها

 وتزكو 

باحلياْء

يا اأخي

 اإنك مّني 

واأنا منك امتالْء

جحفل ال�شر تواىل

 يف �شباٍح 

وم�شاْء

اأينما وليت وجها

 �شرتاه كربالْء

وف�شاد الأر�ض جهل 

يف نفو�ض الأ�شقياْء

وعمار الأر�ض ح�شنى 

ى الأنبياْء به و�شّ

كيف ينفي بع�شنا بع�شا 

وي�شت�شري الرياْء

ويل الإ�شالم نهج 

ولك النهج امل�شاْء
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ربنا اهلل 

ول نعبد

 اإله �شواْء

فاب�شط الكف حماما

 اأب�شط الكف �شماْء

وا�شرب العمر �شفاء 

وا�شقني
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فوبيا

د. �شهاب غامن )الإمارات(

يف �شتى البلدان الغربية

ينهون الأطفال عن الأمرا�ض اخلوفية

عن �شتى الأمرا�ض »الفوبية«:

»الأكروفوبيا« واخلوف من املرتفعات

»النوكتيفوبيا« واخلوف من الظلمات

»الليجريوفوبيا« واخلوف من الأ�شوات

»الإنتوموفوبيا« واخلوف من احل�شرات

»البايروفوبيا« واخلوف من النريان

»الكار�شينوفوبيا« واخلوف من ال�شرطان

»الأوفيديوفوبيا« واخلوف من الثعبان

»الهيليوفوبيا« واخلوف من الإ�شباح

»الفازموفوبيا« واخلوف من الأ�شباح

اخلوف من الأمكنة ال�شيقة.. من »الكل�شرتفوبيا«

ينهون عن ال�شت�شالم لهذي »الفوبيا«.. اأو تلك »الفوبيا«..

فلماذا يح�شون الأطفال اإذن بـ »الإ�شالموفوبيا«؟
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للمغردين خارج احلب وال�سالم

اأ. �شيخة املطريي )المارات(

للعابرين ويل للنا�ض للوطن 

وللخرائط حتكي غ�شة املدن   

ولل�شتات وللجرحى ومن نزفوا 

اأحالمهم كي ت�شان الأر�ض بالكفن   

وللق�شيدة اإذ تاأتي بقافية 

عرجاء �شوهها ما كان من فنت   

للبحر للموج لل�شطاآن �شاردة

اأذهانها وهي تن�شى موعد ال�شفن   

يجيء كلي ببع�ض ال�شعر اأ�شئلة 

من اأي خا�شرة يا اأنت تطعنني   

وكيف ثقفت رحمًا من عظام فمي 

�شنعته كي به يا اأنت ت�شكتني   

لن حترق النار �شوتي لن تكون �شوى

برد فهاك ودع ناريك حترقني   
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اأنا املاليني من اأحزان من رحلوا

اأنا امل�شافات بني اخلوف وال�شكن   

اأنا البداية فاقراأين على مهل

لتفهم الآخر الآتي وتفهمني   

ال�شمت �شار رغيف الأم قهوتها

واجلوع يرمي ب�شر ال�شعف والوهن   

هنا ال�شغار بقايا من طفولتهم

تعد القلب ما اأق�شاه من زمن   

ماذا نريد؟ نريد الآن بع�ض �شما

يحلق القلب فيها ثم ياأخذين   

وخلفنا �شرب اأطفال نطري معًا 

يغردون على ناي من الفنن   

�شاق الف�شاء من الآلم كيف لنا

يارب مت�شع يف �شيق البدن   

ماذا نريد �شوى حلم نعي�ض به 

نحيا كاأن الذي قد كان مل يكن   
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�سالٌم على ال�سالم

اأ. عبداحلميد القائد )البحرين(

واقٌف يف امَلرفاأِ الَناِئي

يٍّ يكاتُب الَبحَر ُيحاورُه ِبحرٍب �ِشرِّ

الريُح اأوقفْت الأ�شرعَة عن احَلنني

ديق ل الليُل �شامٌر ول النهاُر �شَ

 البالبِل
ِ
لكّن العتمَة دعاٌء مقد�ٌض ل�شالم

وهي تهرُع بعيًدا عن اأزيِز القنابْل

هل لليِل خَمابىُء خفيٌة مثَل املَعاطف

لتحمَي ري�َشها الربيَء من ُغباِر احُلروب

اأم ُيغِم�ُض الليُل عيَنيِه طلًبا لالأمِن والأمان

اآِه ِمن احلرِب مبدعِة الفجائع 

ومطُر الُف�شوِل وهو َيهطُل الرباءة

ليغ�شَل اأج�شاَد القتلى الأنقياْء

وهل الأر�ُض غرَي ماٍء وماْء

اِرها و�شوُء ال�شم�ِض وهو َيك�شُف ُعَرى ُتّ
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هل للوقِت جدراٌن ولالأزمنِة اأ�شراُرها

كيف للعامِل هذا اجلنوُن امَلجنون

ولهِذي احلدوُد اأحباُرها

فكيف نن�شُت لو�شو�شِة الدماِء

وهذا احلريُق العظيُم ُيدِمي رذاَذ ال�َشَغف

وتلك الق�شيدُة م�شتاقٌة للهزيِع اجَلميل

ي ُيوتوبيا وحلٌم يغنِّ

فكيف ن�شمُع �شمَت احُلروِف

خباَرها
َ
وكيف ن�شطاُد اأ

وال�شحائُف �شٌر و�َشر

فَمن ياأبُه باخلطوِط واألواِنها

***

دٌم يّتِكىء فوَق َفورِة َدْم

كيف ي�شرتيُح الِر�شا�ُض دوَن َهمٍّ

 غرُي قلوِب الَب�شِر
ٌ
وهل لالأطفاِل ملجاأ

وهل للحروِب ِبالٌد لي�َض لَها َعوا�شْم

وكلُّ هِذي القيوِد َحوَل املعا�شْم

كيف ُيعيُد العامُل ت�شكيلَة اأ�شالِعِه

َم يف هذا الَوَغى دون اأن يته�شَّ

فال�شالم كنُز امَلواقيِت
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واحلُب ل ُي�شرتى

***

 الَبخيْل
ِ
�َشالٌم على ال�شالم

�َشالٌم على النخيْل

ًة على ما ُيَرى وهي تتمايُل حُمتجَّ

واملوُت الذي ِمن املوِت ما ارتَوى

�َشالٌم على اأّمِة العرْب

يا اأّمَة البالِء والَكرْب

غًدا �شينه�ُض الأطفاُل من وروِدهم

ينق�شوَن يف �َشَماِئنا اأ�شماَءهم

ليهطَل ال�شالم

 �شالٌم على ال�َشالم
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اأحب ال�سالم

الفريق اأ.د. عمر اأحمد قدور )ال�شودان(

اأحب ال�شالم..لأن نبيي نبي ال�شالم 

اأحب ال�شالم...لأن ندائي اإذا الكون نادى �شالم �شالم....

اأحب ال�شالم لأن دعائي بباب اجلنان �شالم �شالم...

اأحب ال�شالم اإذا املرء حّيا يكون جوابي عليك ال�شالم...

ِحُب ال�شالم فخامت قويل بعد �شالتي اإليك ال�شالم...
ُ
اأ

منك ال�شالم...

فاأدخلنا دارك...دار ال�شالم

وحتى ديار جدودى... واأر�ض بالدي ديار ال�شالم

وعندما اأ�ش�ض اآبائي الأولون ممالك ل تغرب ال�شم�ض عنها..فكانت ذوؤابة ذلك

بغدان دار ال�شالم.....

�شالم عليكم... واأنتم تعيدون هذا الأريج البهيج

�شالم عليكم واأنتم تنادون بال�شلم اأهل اخلليج...

�شالم عليكم واأنتم ت�شوغون باحلب والعلم نهجا و�شيج...

وتعلون راية روح الت�شامح لبالوعيد ول بال�شجيج...
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بل النهج ن�شر املحبة حتي يعم الرخاء املروج...

وحتي نعيد اإىل الكون وفق املحبة حلمة هذا الن�شيج....

اأحب ال�شالم لأين اأحب الوجود اأحب الأنام....

اأحب ال�شالم لأين عدل يحب الوئام

اأحب ال�شالم لكي ل اأرى اآدميا ي�شام

اأحب ال�شالم لكي يبلغ النا�ض باحلب كل املرام...

فال للخ�شام

ول للتباغ�ض بني الأنام 

ول للقطيعة واإن اأثقل القلب �شعي الطغام....

اأنا ل اأحب الطغام...واأع�شق اأبدا هديل احلمام...

األي�ض احلمام رفيق ال�شالم 

األ�شنا رمزنا له بحمام ال�شالم

لكي ل جنرع كاأ�ض احِلمام

لكي ل نع�ض بنان الندم

اإذا اأ�شعل احلقد نارا �شرام

اإذا ظّلل الكون ليل اخل�شام

ففيما اخل�شام....

وقد فتح احلب باب ال�شالم

لكي ل ن�شام...علينا بنهج ال�شحاب الكرام...

اأدر خدك الأي�شر وقل ملن اآثر ال�شفح نلت املرام...

�شالم عليك وقول رحيم...�شالم �شالم

عليك ال�شالم

بعام الت�شامح عام ال�شالم.
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اأغنيٌة للحبِّ والت�سامح

اأ.د. حممد اأبوالف�شل بدران )م�شر(

وملاذا َتْبغي اأن َتْقُتَلني؟

وُت�َشّدَد كلَّ �شهاِمَك يف َقلبي؟

ْجتاُز طريقي؟
َ
ا اأ وُتَخّطط لْيالٍت كي ت�شَع �ِشراَكَك لـمَّ

َنا اإن�شاٌن مثـُلَك
َ
َفاأ

اأ�شحو كّل �شباٍح منت�شيًا بالفرحِة وال�شوِق

واأ�شمُع مثَلَك �َشْق�َشْقَة الّطرِي؛

اأغاريَد الفرحِة؛  

ْلُهو مثَلك يف الأر�ِض 
َ
اأ

زرُع فيها َوردًا
َ
واأ

فلماذا تزرع فيها ُلْغًما

وملاذا حني اأُمدُّ َيديَّ اإليَك ت�شدُّ اإليَك زنادَك فت�شافحني َطْلَقْة !! 

فاأنا اإن�شاٌن مثُلك اأحلم باحلبِّ وبالأر�ِض اخل�شراء 

ملاذا نبت�شُم اإذا نظَر الأطفاُل اإلينا؟ 

ظنُّوا الأر�ض جماًل و�شالما حتى كرِبوا، 
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ْلُفوا الأر�َض جحيًما وحروبًا وتراثًا من حقٍد وجماجَم ي�شاألنا عنها الأطفال : 
َ
اأ

ملاذا ُقِتلوا؟

وملاذا َخلَّْفُتْم َجَباًل من اإرِث الأحقاد؟

يفت�ض اأطفاٌل يف �ِشرتِة مقتوٍل ل يجدون �شوى �شورِة طفٍل منتظٍر لأبيه !

هذا  �شائلٍة  لئمٍة،  عْيننْيٍ  نظرِة  �شوى  ليجدون  واملحبوبِة؛  للزوجِة  �ِشعٍر  وق�شا�شة   

يبكي  اإن�شانًا مثلَك؛ ي�شحُك مثلَك؛  تقتُل  اأنك  ت�شدُّ زنادك -  : هل فكرَت -واأنت  القاتَل 

مثلَك 

اإن�شاٌن ذو عْيَنـنْيِ وذو �شفتنْي وذو ُحلٍم مثلك

اإن�شاٌن ي�شعُر بالفْرِح وباخلوِف وباحلزِن وباحلبِّ وبالنا�ض

َمن ُيدخل فرحَة عيٍد يف قلب امراأٍة ثكلى؟

تنتظر الطارَق؛ قد ياأتي الولُد املاأموُل !

وهذي اأرملٌة تنتحُب ب�شمٍت

يقتُلها الّتذكاُر، تقّلُب و�شط مالب�ِشها : هذا ف�شتاُن الفْرِح

وهذي �شورُتنا، في�شرُي الطفُل اإليِه وي�شاألها : ومتى �شيعود اأبي؟! 

تنظر يف عينْيه فتب�شر دمعة !

ُكْن ما�شئَت ول تكِن القاتَل واملقتوَل

كِن العا�شَق واملع�شوَق 

وخالْف راأيَي بالراأِي ولي�ض النار

فرماُد الناِر يخّلُف جذوَة حقٍد ت�شتعُل بريٍح حمقاء 

�شنزرُع من كلِّ رماِد الأر�ِض زهورًا وحقوًل من حبٍّ مترُح فيها ال�شم�ُض 

ي فيها الليُل، فرتق�ُض اأجنمُه وبالبلُه يغنِّ
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�شْع يف جيبك وردْة 

من حٍب يف قلبك تنمو وُتظّلُل �شقَف الأر�ض

 الأر�ِض وللحّب ولالإن�شاْن 
ِ
تغّني كلُّ الب�شريِة اأغنيًة ل�شالم

فاأنا اإن�شاٌن يبحُث فيَك عِن الإن�شاْن

واأنا َنْبُت احلبِّ بكل بقاِع الأر�ِض؛ بكلِّ زماْن

واأنا التوراُة اأنا الإجنيُل اأنا القراآْن

واأنا َمن كّرَمُه الّرحمْن

واأنا اإن�شاٌن يبحُث فيَك عن الإن�شاْن 
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ـُر.. دوائي..
ْ
ـعـ ال�سِّ

اأ. حممد اجللواح )ال�شعودية(

�َشَمَخْت نف�ِشـَي. 

ـفـَحـا اأّل اأ�شْ

ُمْذ اأتى ُم�ْشـَت�ْشـِمحًا؛

ـِفـحا ُم�ْشـَتـ�شْ

�َشَمَخْت، 

واْنـَتفـََخْت، واْنـَتفـََخْت

غـَلـََبْت )بالـُوَن( ِطفٍل..

�َشطـَحا !

�ِشـْرُت كالطـّاوو�ِض

يف ِم�ْشـَيـِتِه

وَم�َشى خـَلِفي..

ذِلياًل كاِلـحـا
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قـْفـََل الباَب
َ
اأ

على ِعـّزِتِه

وْهَو َمْن كان

ـاِلـحا عزيزًا �شَ

عـُْر.. �شاَح : اأْيَن ال�شِّ

َت�شـُْدوُه لنا

اأيَن قـَْوٌل لَك :

ْجَرحـا؟
َ
لَّ اأ

َ
اأ

قـُْم، وناِد القاَف..

َي�شفـُو حالـُنا

ـعـَْر قـُْم وخـَلِّ ال�شِّ

يغدو فـََرحا

ياُق ْ اأيُّها الرتِّ

للّداِء الذي..

اأْعَجَز الطـِّبَّ ِعالجا

ناجحا
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ـعـْر مرحبا بال�شِّ

يف هالِتِه

ُدْمَت يف القلب..

ـحى م�شاًء، و�شُ

قاَل: عـُْد..

فاْمـَتـثـَـلـَْت روحي َلُه

حـا.. فتعانـَقـْنا طويال.....فـَ�شَ
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ـُر.. مقربة الكراهية
ْ
ـعـ ال�سِّ

اأ. حممد اجللواح )ال�شعودية(

�شاأدفـُِن يف الأغـْوار

ـٍة ُكلَّ ر�شا�شَ

وُكلَّ �َشـواٍد

يف القـُلوِب

ُيقـَطـُِّع

ـراٍخ وُكلَّ �شُ

ـنٍة �َشـبَّ ِمن بعـِد حِمْ

وُكلَّ جهالت

على النا�ض تـُ�ْشـَرُع

ـعـْر  واأنـْ�شـٌُر بال�شِّ

اجلميل ق�شائدي

واأجعـَُل ُودَّ النا�ِض..

يف النا�ض َي�ْشطـَُع
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�شاأجَعـُل عطر احَلـْرف

ُيخـِْفـي قـَِذيفـَة

وُيخـِْفي 

جـِراحاِت احلروب

وينَزُع

ويدعو اإىل 

احُلّب العـظيم

ونوِرِه

فـََمْن لـْم َيجـِْدُه..

مل َيُكْن قـَّط َيـنـْفـَُع
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ـ�ســاُمـح الـتَّ

اأ. حممود نور )الإمارات(

ِق ـ�شــاُمـَح �ِشـْرَعــُة اخَلــالَّ اإنَّ الـتَّ

 الأْخـــــالِق
ِ
ِديــٌن اأَتـى بـَمـــكـارم

فالأر�ُض اأر�ُض اهلِل تمعـنــا مـًعا

حـتى نـعـيــ�َض باألـَفـــٍة َوِوفــــاِق

وال�شم�ُض َتن�ُشُر يف الوجوِد �شياَءها

لُتنيـَر هــذا الـَكـــْوَن بالإ�ْشــــراِق

هذي الإماراُت التي فيهـا التقْت

اأَمـٌم فـكـاَنـْت َمـْوِطــَن الأ�ْشــواِق

ملكْت قلــوًبا َكـْم َتـِهـيـُم بحبهـا

ـــــاِق ـــُة الـُعـ�شَّ ـمــا ِهَي َجـنَّ  وكاأنَّ
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�ساُمح اإمارات التَّ

وائل اجل�شي )لبنان(

َعقد يليه  فيك  الفخر  وَعقد  اإذا �شيغ الن�شار فاأنت ِعقد   

�شهد فاأنت  ال�شفاء  ف  ُو�شِ واإن   بعون اهلل �شافحت الأعايل   

وحمد �شكر  والورى  بغريك  واإن ُذِكر ال�شالُم فال �شالم   

ورد الوردي  جيدك  لطوق  ولو كان الت�شامح ذا ل�شان   

ت�شدو اأنت  با�شمك  احلب  طيور   حروفك بال�شعادة ناطقات   

حـد التحنان  يف  لديك  ولي�ض   عطاوؤك لي�ض حت�شره حدود   

ق�شد قط  هو  ما  ق�شرت  واإن  اإمارات الت�شامح ذا ق�شيدي   

وجمد عز  ينتمي  ول�شمك   بيومك كم يطيب يل احتفال   
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ق�ســـــــائـد مرتجمة
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ال�سالم*

جورج هريبرت )1633-1593(**
ترجمة د. اأحمد يحي الغامدي )ال�شعودية(

اأيها ال�شالم الفاتن اأين م�شكنك، التم�شُته يف خ�شوع، 

اأخربين ولو مرًة. 

بحثت عنك يف كهف خفي، 

و�شاألت عنك اإن كنَت هناك، 

اأجابتني ريح جوفاء: كاّل، 

وابحث يف غري ذا املكان.

ذهبُت، وعّن يف طريقي قو�ض قزح:

وقلُت يف نف�شي هذا بالتاأكيد، 

هذه هي ربطة معطف ال�شالم:

�شاأحترى الأمر، 

وبينما نظرُت تفرق ال�شحاب.

بعدها ذهبُت اإىل حديقة وملحُت
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زهرًة اأنيقًة: تاج الإمرباطور، 

وقلت: بالتاأكيد هنا ال�شالم يف اجلذور

وحني حفرت وجدت دودة تلتهم ذلك اجلمال.

واأخريا قابلت �شيخًا وقورا رفيع املنزلة، 

حني �شاألته ملّحًا عن ال�شالم هكذا اأجاب:

كان اأمري يف غابر الزمان 

ي�شكن القد�ض يعي�ض يف مناء، 

مع الأنعام.

عا�ض يف لطف، لكن لطفه

مل ينقذ حياته من اخل�شوم.

وبعد موته نبتْت فوق قربه

�شنابُل قمح ثنتا ع�شر؛

الكثري اأخذ منها وهم يف ذهول

ليزرعوا وين�شروا

ويف غرابة تكاثرت، و�شرعان ما ربْت

يف اأرجاء اأر�شنا:

لأن الذين ذاقوا طعمها يرّددون

اأن الف�شيلة تكمن يف جوفها؛

ف�شيلة خفية، تلب ال�شالم وال�شعادة

يف رحيل الآثام.
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خذوا من هذا القمح، الذي ينبت يف حديقتي

من اأجلكم؛

وا�شنعوا منه خبزكم: تلك الطماأنينة وذلك ال�شالم

الذي تبحثون عنه ب�شغف يف كل مكان

اإنه هنا، هنا فقط.

 ترمز اإىل �شخ�ض امل�شيح عليه ال�شالم واأن ال�شالم يكمن يف الإميان والبعد عن الآثام.
*

�شاعر اإجنليزي .
 **
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حني ال�سخور تنادينا

مايا اأجنلو* )2014-1928(
ترجمة: د. اأحمد يحي الغامدي )ال�شعودية(

يا بالدا تاورنا

ه�ّشة ويف غرابة تفاخرين

ورغم هذا تندفعون يف دميومة احل�شار

ولأجل ك�شب حتملون يف �شراعكم ال�شالح 

وترتكون على �شاحلي اأطواقا من الأقذار، 

واأكواما على �شدري من احلطام.

ومع هذا اأدعوكم اليوم اإىل �شفة نهري

اإذا تركتم احلروب.

توافدوا ملتحفني ال�شالم، و�شاأغني لكم ق�شائدَا

وهبها اخلالق يل حني 

كنت اأنا وال�شجر وال�شخر خلقا واحدًا

�شاعرة اأمريكية 
 *
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�سناعة ال�سالم

ديني�ض ليفرتوف* )1997-1932(
ترجمة د. اأمل عايد الأحمدي )ال�شعودية(

�شوت ينادي يف العتمة

» على ال�شعراء اأن ير�شموا �شورة ال�شالم »

بدل من ال�شورة املُعتادة للحرب الغا�شمة 

غياب احلرب ل يعني ال�شالم 

فال�شالم كالق�شيدة 

تاأتي بال موعد 

ُتخلق قبل اأن ُت�شور 

و ي�شعب فهمها اإل من ن�شيج كلماتها 

ميزانها العدل 

واأ�شا�شها التعاي�ض 

يتملكنا �شعور تاهها 

 ن�شت�شعر اإيقاعها بعذوبة 
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حتى نبداأ يف اقتبا�ض عباراتها املجازية 

و ن�شتخدمها يف حواراتنا اليومية 

قد يحل ال�شالم 

ولكن باإعادة �شنع القرار 

والتخل�ض من �شراع امل�شالح والنفوذ 

واملطالبة باحلقوق 

والرتيث قبل الإقدام 

يدوزن ال�شالم اأوتاره لي�شنع حلنا خمتلفا

مرتكزا على وتر ال�شالم والوجود

ويعزف للعامل بيتًا بعد بيت 

اإيقاعًا طاغيا على �شوت طبول احلرب 

كل حلظة حياة كلمة من كلماتها 

و كل كلمة وم�شة من نور

 زوايا قطعة بلور

�شاعرة اأمريكية.
*
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العامل الذي اأحلم به

لجن�شتون هيوز* )1902 - 1967(
ترجمة: زكريا اأحمد عيد )م�شر(

اأحلم بعامل ليحتقر فيه

 اإن�شان اإن�شانا اآخر

وحيث تنعم الأر�ض باحلب

و يرفرف على طرقها ال�شالم

اأحلم بعامل يعرف فيه اجلميع 

طريقهم اإىل احلرية امل�شتهاة

ويختفي اجل�شع الذي يوهن الروح

والبخل الذي اأف�شد حياتنا

اأحلم بعامل لل�شود والبي�ض

من جميع الأعراق،
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حيث ينعم اجلميع بخريات الأر�ض

و ي�شعر كل اإن�شان اأنه حر.

اأحلم بعامل ل مكان فيه للبوؤ�ض

حيث الفرح مثل لوؤلوؤة،

ت�شع على جميع الب�شر

هذا هو العامل الذي اأحلم به

 

�شاعرة اأفرواأمريكي.
*
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م �سجرة ال�سُ

وليام بليك* )1757 - 1827(
ترجمة: زكريا اأحمد عيد )م�شر(

غ�شبت من �شديقي :

�شارحته بغ�شبي، فخمدت ثورة غ�شبي

وعندما غ�شبت من عدوي :

كتمت عنه غ�شبي، فنما وازدهر

ورويته من خماويف 

ليال ونهارا باأدمعي

و غلفته بب�شماتي

و باأحابيل اخلداع الناعمة 

فا�شتمر منوه نهارا وليال

حتى ا�شتوى تفاحة زاهية

وراآها عدوي تتاألق

وكان يعرف اأنها تفاحتي



216

فت�شلل اإىل حديقتي

يف ليلة كثيفة الظالم:

و يف ال�شباح اأ�شعدين اأن اأرى

جثة عدوي ممددة حتت ال�شجرة

 

�شاعر اإجنليزي
*



217

الت�سامح ف�ساًل

�شاندرا ِفلدمان* )1939 - 2005(
ترجمة: د.�شهاب غامن

كل فرد منا هو كما خلق.

لعلها الكيمياء، 

هي التي تلعب احليل غري املتنا�شقة فينا، 

اأو من يدري ماذا.

كل �شمعة لها فتيلتها

وحترتق ب�شكل خمتلف.

دعونا نحرتم اختالفاتنا

برحمة

وباإن�شانية وت�شامح.

ودعونا نتوا�شل لنفهم بع�شنا البع�ض

قبل اأن َنتهم

بعماء؟

وبدون اأمل.

وهكذا �شوف نتقدم. 

�شاعرة اأمريكية.
*
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ماذا؟

كادامانيتا راماكري�شنان* )2008-1935(
ترجمة: د. �شهاب غامن

عند عودتي من ال�شمال

التقيت يف القطار رجال من »كوجرات«

ذاهبا اإىل »كوت�شي« للتجارة.

�شاألني ما ا�شم جنابكم؟

اأجبت: »راما كري�شنان«.

ردد: »راما كري�شنان! راما كري�شنان! رام، رام!«

واقرتب مني.

من الوا�شح اأنه �شر با�شمي.

�شاألني : هل اأنت غري نباتي؟«

اأجبت: ل�شت متاأكدا..

وماذا عنك؟ هل اأنت كذلك؟«

اأجاب بفخر ظاهر: 

»نحن الفي�شنا فايتيني نباتيون متاما«.
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وكان ردي فوريا: 

»كيف اإذن قام بع�شكم يا اأكلة الأع�شاب 

ببقِر بطن امراأة حبلى 

والتهم الطفل الذي كان داخلها؟

واملراأة اأي�شا؟!«

... ا�شتحال اإىل حيوان دميم ال�شكل

واأظهر اأنيابه 

ولوى حاجبه 

يف �شكل قو�ض �شخم معد للرمي 

ودمدم: 

»ماذا؟«..

�شاعر هندو�شي من كريل بالهند
 *
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ملحق باأع�ساء امللتقى

)مع حفظ الألقاب(

من االإمارات:

اإبراهيم العابد

اأ�شماء �شديق املطوع

بالل البدور

حارب الظاهري

ح�شن النجار

خالد ال�شنحاين

ذياب املزروعي

رفيعة غبا�ض

زكي ن�شيبة

�شلطان خليفة

�شيف املري

�شهاب غامن

�شيخة املطريي

طالل اجلنيبي
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طالل �شامل

عبداحلكيم الزبيدي

عبداهلل حممد ال�شبب

عبداهلل الهدية

علي عبيد الهاملي

حممد عبداهلل نورالدين 

حممود نور

نا�شر الظاهري 

الهنوف حممد

وئام غامن

يو�شف احل�شن

من البحرين

عبداحلميد القائد

من اجلزائر

�شادية �شقرو�ض

حممد الدراجي 

من ال�سعودية

اأحالم من�شور احلمّيد القحطاين 

اأحمد يحيى الغامدي 
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اأمل عايد الأحمدي

ثريا العري�ض

جا�شم ال�شحيح

حممد اجللواح

نادية عبدالوهاب خوندنة

نعيمة اأحمد الغامدي

من ال�سودان

ال�شديق عمر ال�شديق

عمر اأحمد قدور 

حممد عبدالقادر �شبيل

من �سوريا

اإميان البهن�شي 

ح�شني دروي�ض 

جميل داري

ريا�ض نع�شان اآغا

حممد البيا�شي

ناديا داغ�شتاين طرابي�شي 

من �سلطنة ُعمان

�شعيد ال�شقالوي 

حممد قراطا�ض
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من العراق

اإياد عبداملجيد

�شاجدة املو�شوي

�شاكر نوري

علي جعفر العالق

غامن جا�شم ال�شامرائي

و�شال العالق 

من فل�سطني

جناة الفار�ض

من الكويت

طارق فخر الدين

من لبنان

عدنان قداحة

وائل اجل�شي

من م�سر

ثريا الع�شيلي

ح�شن �شهاب الدين

زكريا احمد عيد
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عبدالوهاب قتاية

حممد اأبو الف�شل بدران

من املغرب

ح�شن الأمراين

خديجة الزواق

حممد الرباوي

من الهند

جميب ادفاين

من اليمن

اأحمد املن�شوري

رعد اأمان

عزيز ثابت

جنيب باوزير

وليد الزيادي
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