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  وتحدیاتوتحدیات  والقیموالقیم  بین المحیط والدینبین المحیط والدین
  الزمان والمكانالزمان والمكان

    
 أیھا السادة ...
 أیھا األخوة...

تنطلق ُ الدوحةُ ، وتنطلُق قَطَر ، في ِغمار زمانَین ھما اللذان 
القرن الحادي والعشرین: زمن  نیسودان العالَم في النصف األول م

ي العولمة ، وھو زمُن تغییر شروط وظروف التباُدل االقتصاد
والتجاري على مستوى العالَم ـ وزمُن لقاء الحضارات وتصالُحھا أو 
تحالُفھا ، وھذا تعبیٌر عن الصعود الدیني ، أو عولمةُ المسألة الدینیة. 
ویبدو اآلن أّن ھذین العاِملَین ؛ عامل العولمة االقتصادیة ، وعامل 

ستقرار ومن العولمة الدینیة ، یتسَّببان في تأُزماٍت شدیدٍة تناُل من اال
حیاة الناس ومعایِشِھْم ، ومن العالقات بین األَُمم والثقافات. بینما 

لالنفتاح وللتخلُّص دافعاً یبدو ھذا النزوُع الَعولمي من جھٍة أُخرى 
من إرغامات الماضي القریب والبعید. وھكذا فإّن زمانَي العولمة 

لوقِت نفِسھ. ھما في ا وتحدیاتٍ االقتصادیة والثقافیة ، یشّكالن فُرصةً 
من حدود ، ولما ینشران من وسائَل جدیدٍة  یسقطانفُرصةٌ لما 

للتواُصل والتباُدل والتأثّر والتأثیر وُصْنع الجدید والنافع والمتقدم. 
ما تَحدٍّ بسبب استعالء القوة والمصالح الوطنیة الحاّدة أحیاناً في ھو

رات  أُصولیة العالقات االقتصادیة والسیاسیة ، وبسبب صعود تیا
 أحیاناً ضمن الدیانات الكبرى.

ـ والواقُع أّن العامَل الجامَع في المسألتین الدینیة واالقتصادیة 
السیاسیة ، ھو عامُل القیم الذي یحُكُم ویَْضبِطُ ، ویمكن اتخاُذهُ مقیاساً 
، أو أنھ یكوُن مجاالً للتالقي والوصول إلى مشتركات. فأخالُق الدین 

أخالُق الثقة والتواُصل والُمبادرة إلى الُمساعدة في األصل ھي 
والتضاُمن في القضایا اإلنسانیة الكبیرة. وإنما یتراجُع ھذا اإلسھاُم 
عندما یسیطر التوتُر نتیجةَ التنافُس الدیني ، أو التنافُس السْلطوي ، 
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صراعات باسم الدین ، أو فرض حواجز وعوائق على الأو فَوضى 
المجتمع أو الدولة. وقد شھدت األعوام األربعون  الدین بُحّجة حمایة

 لجھةالماضیة ِصراعاٍت اقتصادیةً ودینیٍة  ، كانت دروُسھا حاسمةً 
العنف الذي أنتجْتھُ لدى  ولجھةالَدمار الذي أَنزلْتھُ بالمكان والزمان ، 

 سائر األطراف.
إنني على ثقٍة أننا تجاوْزنا أو كْدنا زَمن أُطروحات صراع 

ات ، ونحن العرَب والمسلمین ، ندُخُل في عوالم الُمشاركة ، الحضار
والقیم الدینیة واالنسانیة ، وعوالم التغییر السیاسي واألخالقي. لقد 

ي شرذمْتھا تتغیَّر الموضوع ، وتُوِشُك منظومةُ القیم الدینیة ال
ِصراعاُت العقود الماضیة ، أن تعوَد لالنتظام بجھود أھل القیم 

والذین ترتبطُ أخالُق العمل لدیھم بالدین وبالقیم السامیة. والرسالة ، 
عتبر البروفسور ھانس كینغ حواَر األدیان شرطاً لسالم العالَم القد 

أفْضى إلى التوافُق على أخالٍق عالمیة. والذي نراهُ أْن ھذا  ا إذ
التشاُرك بین أھل   التوافُق القیمي حاصٌل وإنما المطلوب أكثر 

في  لذین یعیشون معھم من غیر ذوي اإلیمان الدیني ،األدیان ، وا
المقیاسیة ، والتي ظھرت في میثاق األُمم المتحدة   ةاألخالقیالقیم 

 واالعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
أودُّ أن أُشیر في ھذه وألجل االستناد إلى نموذج تطبیقي أو  أكثر 

تدریس تدریس بعنوان: " في ھذا المؤتمر إلى الجلسة الفرعیة الثالثة الكلمة
" ، وجلسة ل تغییر التصورات وتعدیل الصراعاتل تغییر التصورات وتعدیل الصراعاتججالتاریخ من أالتاریخ من أ

التعاُمل مع القیود المتزایدة على التعاُمل مع القیود المتزایدة على شبكة العمل الثامنة بعنوان: "
فاألدیان والثقافات ترتبط بالزمان ، بینما وعلى خالف  ."األدیاناألدیان

المتعاَرف علیھ فإّن التاریخ في منطقتنا على الخصوص ارتبط 
وأقصُد بالمكان ھذا المدى الشاسع المتمثّل ببحر العرب  بالمكان.

والمحیط الھندي ، والذي یقول دْرُس التاریخ إنھ فیما بین القرنین 
التاسع والسادس عشر للمیالد ، كان بیئةً للتالقي والتواصل والتبادل 



 3 

،  الحضارة اإلسالمیةالتجاري والثقافي بین ثالث حضاراٍت ھي 
والمعروف أّن ھذا  .والحضارة األوروبیة والحضارة الصینیة

التباُدل ضربت معناه التواُصلي والمزدِھر في التجارة واألدیان 
 المنصوبةُ  البرتغالیةُ  والعالقات اإلنسانیة ، المدفعیةُ  والقیم والثقافات

الٍت عسكریٍة أوروبیة  على الُسفُن التجاریة ، والتي أدَّت إلى تدخُّ
االستعمار آلسیا وإفریقیا انطالقاً من  عصر أو زمنَ  دّشنتأُخرى 

السیطرة العسكریة على المحیط الھندي وبحر العرب والبحر 
 األحمر.
العقوُد األخیرة عودةُ المحیط الھندي ، وارتباط المكان  تشھُدهُ والذي 

َن صعود مَ زبالزمان فیھ ، لیمثّل في الوقت نفسھ: زمَن العولمة ، و
لآسیا وإفریقیا ،  العبودیة واالستعمار إلى والسیطرة  محیط تحوُّ

 یعوُد السالُم والتواصُل  ، مدًى حضاري وتجاري واقتصادي كبیر
التجاري واإلنساني بین  باقتران التبادل بالتدریج فیھ االستتبابإلى 

 الشرق والغرب ، والشمال والجنوب.
على أّن ھذا التواُصل المتجدد القائم على حریة التباُدل ، والنھوض 

 قتصادياال
واإلنساني ، واللذین یفتتحان عصراً جدیداً ، یحوُل دون استتبابھ  

 وسالِم شعوبھ 
، التوتر ُ الناجُم عن القیود المتزایدة على حریات األدیان  وِحراكھ

في التعاُمل والتواصل ؛ ومن ضمنھا الضغوط التي مورست على 
یخیة في بحر وبخاصٍة في بیئتھ التار العالماإلسالم في سائر أنحاء 

اإلفریقي إنھا  نالعرب والمحیط الھندي والبحر األحمر والقر
الضغوط التي ما تزال تشّكُل  بیئةً للتأزمُّ والصراعات ، تحوُل دون 
ارتباط المكان بالزمان ، أي اتساُع التباُدل وَغلَبَةُ السْلم والتواصل 

تاسع كما كان علیھ األمر فیما بین القرنین ال  ، علیھ الثقافي
 والسادس عشر للمیالد.



 4 

القائمة على حریة   العولمةُ االقتصادیة والتجاریةلدینا إذن أمران: 
، والتي أدخلت العالم في زماٍن جدیٍد صار المحیطُ  والِسْلمالتباُدل  

 الھنديُّ بضفافھ الشرقیة والجنوبیة والغربیة 
، وھي  الصعود الدیني من ولدینا ھذه الموجةُ الھائلةُ رمزاً لھ. 

موجةٌ تواُصلیةٌ رغم المظاھر والظواھر المخالفة. والمطلوب ُ من 
أجل السالم واألمن والحریة األسیویة واإلفریقیة والعربیة  أن 

 سِالِمھوتُسھما في تقدم العالَم ، وتقُدم  تتالقى العولمتان وتتواصال 
من التطورات التي حصلت في  وحریاتھ وھذا درُس تاریخّي تعلمناه

محیط الھندي على مدى قروٍن متطاولة. فالتباُدُل الُحرُّ التجاري ال
 والثقافي والدیني واإلنساني ھو الشرطُ األساس للنھوض والتقدم.

إّن حریة التباُدل وسلمیتھ وازدھاَرهُ تستلزم النّدیّةَ ، والقدرة على 
ة ، بشروطھا اإلنسانیة ، وإقرار التعددیة االمشاركة على قدم المساو

 دینیة والثقافیة ، وعدَم التھدید بالقوة للتخویف أو لالبتزاز.ال
أودُّ في ھذه الخاتمة التنویھ بجھود دولة قطر في مبادرة تحالُف و

الحضارات ، وھو الدرُس التاریخي الذي یتجدد الوْعُي بھ لدینا من 
خالل الدین والثقافة ، ومن خالل الوقوع على مشارف المحیط 

قطر تتعدى ھذه ونحن نعلُم أّن إسھامات دولة الھندي وفي قلبھ. 
 ستراتیجیةاوالمبادرة الكبیرة إلى مجاالٍت أُخرى اقتصادیة وسیاسیة 

، ومن ضمنھا العمُل الدؤوب في المنطقة العربیة ، وفي القرن 
اإلفریقي والمحیط الھندي ، على حّل النزاعات ، وَجْعل التواُصل 

 سالمةً وسالماً. أكثر والدیني االقتصادي واإلنساني
 


