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رمضان ١٤٤٠هـ  -مايو ٢٠١٩م

وصل ما قد كان :طريق الحرير يعود من جديد
فاطمة الوهيبية
كتب الأ�ستاذ عبدالرحمن ال�ساملي مقا ًال يف جملة التفاهم حمل عنوان (طريق احلرير اجلديد وجتديد التوا�صل بني الإ�سالم والديانات ال�سماوية) .وكما يعلم الكثري منِّا ف�إن
ال�صني ت�سعى حالي ًا لإعادة طريق احلرير يف حملة �ضخمة يرافقها تنمية للبنية التحتية للدول التي �سي�سلكها هذا الطريق وكذلك توفري �آالف فر�ص العمل لدول تعاين من
البطالة و�شح الفر�ص .و�سلطنة عمان �إحدى الدول التي رحبت وان�ضمت لهذا امل�شروع ،غري �أن عالقة عمان بطريق احلرير اجلديد مل ت�ستند �إىل رغبات حديثة فال�سلطنة كان
لها دور يف طريق احلرير القدمي وقد �سعت دوم ًا �إىل �إحيائه و�إعادة بعثه ثقافي ًا.

ففي عام  ١٩٩١-١٩٩٠كانت مبادرة �صاحب اجلاللة بتمويل منظمة
اليون�سكو لإع ��ادة اك�ت���ش��اف ط��ري��ق احل��ري��ر ع�بر رح�ل��ة ب�ح��ري��ة يف
�سفينة (فلك ال�سالمة) ك��ان على متنها نخبة مكونة م��ن علماء
و�صحفيني وباحثني توقفوا خالل الرحلة يف  ٢٧ميناء ،و�إىل جانب
هذه الرحلة البحرية نظمت اليون�سكو رحلة برية بني �إ�سطنبول -
�أك�سيان/ال�صني وبني �أودي�سا/رو�سيا  -كانتون/ال�صني .كما موّلت
ال�سلطنة يف  ٢٠١١تنفيذ املوقع الإلكرتوين لطريق احلرير الذي
�أ�شرفت عليه منظمة اليون�سكو.
الطريق الذي ال ميوت
م َّر طريق احلرير مبراحل عدة بني ن�شاط مل�ساراته وهجر لطرقه
ولكنه مل يكن يوماً طريقاً يحمل ال�سلع فقط بل كان م�ساراً يحمل
الثقافات املختلفة التي �أثرت يف بع�ضها البع�ض ،لهذا فمن ال�صعب
�أن مي��وت .وم��ن �أه��م الو�سائل التي �ساهمت يف بقائه و�ست�سهم يف
ا��س�ت�م��راره( ،االق�ت�ب��ا���س) م��ن ح ��وارات الثقافات املختلفة ون�شرها
ون�ق�ل�ه��ا .ويف ه��ذا ي�ق��ول رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة ال��دول�ي��ة للبحر الأ��س��ود
مبدينة تبيل�سي � ٢٠٠٣إن االقتبا�س «الطريق الوحيد لكي يت�سامح
النا�س مع خمتلف وجهات النظر والأفكار» .وي�ضيف � « :إن ال�سبب
الرئي�س للنزاعات احلالية يكمن يف �أن الب�شر ال يتعارفون» .وهذا
ك�لام يف حمله فلطاملا ك��ان ال�سفر و�سيلة لتعارف ال َّنا�س ببع�ضها
رمبا �أكرث من ن�شاط الهجرة واال�ستقرار يف الغربة؛ فال�سفر يفر�ض
عليك التعامل مع الأجنا�س املختلفة بينما الغربة قد يختار فيها
الكثريون الإق��ام��ة و�سط جالياتهم الأم��ر ال��ذي ب��ات ي ��ؤرق الكثري
من الدول الأوروبية حيث ي�شرع املهاجر يف بناء الأ�سوار خوفاً على
هويته من الآخر ،فهو للأ�سف ال يرى يف الثقافة املُغايرة ثراء له
بل م�صدر تهديد .فمن املهم من وجهة نظري �أن ي�صاحب �إحيا َء
ط��ري��ق احل��ري��ر خ �ط��ابٌ دي�ن��ي وجم�ت�م�ع��ي ي��زي��ل م��ا ع�ل��ق يف �أذه ��ان
الكثري من خطابات �شيطنة الآخر.
امل�شرتكات بني الديانات الإبراهيمية وغريها من الديانات
يعتقد البع�ض �أن ح ��وار الأدي� ��ان وال �ت �ق��ارب نعني ب��ه امل�سيحي -
الإ�سالمي �أو اليهودي -الإ�سالمي �أو ح��وارا بني ال�شرق والغرب،
ويندر �أن نت�صور احل��وار بني ال�شرق وال�شرق وه��و ح��وار مل يطل
االه �ت �م��ام ال ��ذي ح�ظ��ي ب��ه احل ��وار ب�ين ال���ش��رق وال �غ ��رب .الأدي ��ان

ال�شرقية الأ�صيلة كالبوذية والهندو�سية والربهمانية وغريها
حتمل الكثري م��ن امل�شرتكات م��ع الأدي ��ان الأخ ��رى .وم��ن الأمثلة
على ذلك  :اح�ترام الطبيعة والبيئة وهي بذلك تلتقي فيما دعا
�إليه الإ�سالم من احلفاظ على البيئة حتى يف �أوقات احلرب ،وهناك
ابن عربي الذي كتب عن �صحبة غري الأ�شكال وغري اجلن�س وهي
عالقة الإن�سان بالكائنات التي خلقها اهلل من دواب �أو نبات ،كما
�أن ه�ن��اك ق�ص�صا م��ن ال�ت��اري��خ ال�ع�م��اين كق�صة الإم ��ام �أح�م��د بن
�سعيد ال��ذي �سار يوماً طري ًقا يبتغي �سمائل فا�ستظل بظل دوحة
ك�ب�يرة ،وبعدها مب��دة �سار يبتغي ن��زوى و�أراد اجللو�س حت��ت ظل
تلك الدوحة فر�آها وقد جف �أ�صلها وزال ظلها ،ولكنه �أ�صر على
اجللو�س عندها ،وحني �سئل عن �سبب ذلك قال� :إمنا ا ُ
حلر الذي
ال ين�سى الإح�سان ،فمن ن�سي الإح�سان فلي�س بحر .فينبغي للحر
�أال ين�سى �إح�سان الناطق وال�صامت .وغريها من الق�ص�ص والعرب
من تاريخنا العماين �أو تاريخنا الإ�سالمي .وم��ن �أوج��ه التقارب
بيننا وب�ي�ن ال��دي��ان��ات ال���ش��رق�ي��ة ك��ذل��ك ع��زل��ة الإن �� �س��ان م��ع نف�سه
والعكوف عليها وحما�سبتها وحثها ودفعها .وه��ذا االعتكاف مع
النف�س موجود يف تلك الأديان التي تعلي من اجلانب الروحي كي
ال يغرق يف بحر ال قرار له من املاديات التي وقع الغرب بها ،ونرى
كثريا منهم اليوم يتعلمون �أ�ساليب من الأديان ال�شرقية كاليوجا
والت�صوف للح�صول على �صفاء للنف�س والذهن .غري �أن الأحداث
امل�ؤملة التي �أ�صابت العامل ر�سخت فكرة الإ�سالم العنيف ،وا�ستغل
ال�غ��رب الفر�صة ملحاربة ال�شرق بتكري�س ه��ذه ال���ص��ور .ونحن يف
�أم����س احل��اج��ة ال�ي��وم �إىل �أح �ي��اء ال�ق�ي��م ال��روح�ي��ة ال��داع�ي��ة لل�سلم
والتعاي�ش مع العامل بكل كائناته ومكوناته.
حني تلتقي امل�صالح يزول اخلالف
�إن الر�ؤية مل�شروع طريق احلرير اجلديد الذي تتبناه ال�صني لتعزيز
التعاون ب�ين ال��دول وفتح الأب ��واب التجارية بينها بعد عقود من
ال�شقاق والقطيعة �سوف يحل �أكرث من م�شكلة يف وقت واحد .فهذا
امل�شروع رغم �أنه يركز على اجلانب االقت�صادي وفتح اال�ستثمارات
وبناء البنية التحتية لكل الدول التي مير بها طريق احلرير �إال �أنه
يف الوقت نف�سه �سوف يعزز قيم التعاون والتفاهم بني هذه الدول
مما �سي�ؤلف بني قلوب الأدي ��ان املختلفة لأن كال منهم يف خدمة

الآخر .فالتاريخ يثبت �أن التعاون والتكافل االقت�صادي �صالح بني
الديانات والكثري من ال�شعوب ،كما �أن التناف�س وتعار�ض امل�صالح
االقت�صادية �ساهم كذلك يف ن�شوء ح��روب قامت على �أ�سا�س ديني
وزرع يف نفو�س �أتباع تلك الديانات احلقد والتباغ�ض بينها .فال
عجب �أن ي��رى ال�ب��اح�ث��ون يف �إح �ي��اء ط��ري��ق احل��ري��ر �أم�ل ً�ا للتطور
االق �ت �� �ص��ادي واحل� ��وار ال �ث �ق��ايف .وم ��ن ه� ��ؤالء ال�ب��اح�ث�ين فيكتوريا
بليد�سالو  Victoria Bledsloeالتي ت��رى يف طريق
احلرير جما ًال للتفاو�ض الثقايف والتجاري معاً.
�أمريكا وال�صني ونحن
لقد حتدث الأمريكان يف منا�سبات عديدة عن الأهمية التي ي�شكلها
م���ش��روع �إح �ي ��اء ط��ري��ق احل ��ري ��ر ،ف�ه�ي�لاري ك�ل�ي�ن�ت��ون ت�ب�ن��ت خطة
(ط��ري��ق احل��ري��ر اجل��دي��د) وه��ي ف�ك��رة ت�ق��وم على �أ��س��ا���س التعاون
التجاري والتوا�صل الثقايف بني دول �أرهقتها احل��روب والتناف�س
مثل (�أمريكا واليابان و�أفغان�ستان والهند)� ،إال �أن امل�شروع الأعظم
الذي نتحدث عنه اليوم وو�ضعت �أحجار �أ�سا�سه على �أر�ض الواقع
تتزعمه ال�صني ولي�س �أم��ري�ك��ا .وق��د متكنت ال�صني بالفعل من
�ضم  ٦٠دولة لهذا امل�شروع الذي يعمل على م�سارين :امل�سار الربي
والبحري لرتبط ه��ذه اخلطوط حركات التبادل التجاري بني ٣
ق��ارات� :آ�سيا و�أوروب��ا و�أفريقيا� .أم��ا الب�شر الذين ي�ستفيدون من
هذا الطريق فيقدر عددهم بـ  ٤مليارات ون�صف املليار .وعلى عك�س
�أمريكا التي تلج�أ يف العادة �إىل �إجبار ال�شعوب على تبني خططها
بقوة ال�سالح �أو الفر�ض ال�سيا�سي ،ت�أتي ال�صني دون نية للفر�ض
ولكن ب��الإغ��راءات كتطوير البنى التحتية للدول وتوظيف �آالف
ال�شباب العاطلني وغ�يره��ا م��ن املحفزات التي مل حتتج ل�سيا�سة
الفر�ض .ففي الوقت الذي مل ير فيه العرب �أمريكا �إال يف دور ي�أخذ
امل��ال منهم ،يجدون دول��ة عظمى متنحهم ال�سيولة املادية يف ظل
�ضائقتهم االقت�صادية.
بد�أ الإعالم الأمريكي ب�شيطنة امل�شروع واعتباره احتالال اقت�صاديا
ل�ه��ذه ال ��دول ،غ�ير �أن�ن��ا يف ك��ل الأح ��وال علينا اال��س�ت�ف��ادة مم��ا هو
مم�ن��وح لنا يف ه��ذه الفر�صة وال�ترك�ي��ز على دع��م ال�ت�ب��ادل الثقايف
ليواجه الطمع االقت�صادي.
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