جمادى اآلخرة  1442هـ  -يناير 2021

٩

مشروع السلطان قابوس للمؤتلف
اإلنساني ..يد ممدوة للحوار والحرية
أسماء القطيبية
فكرتي القيمة واحلق وحتول عالقتهما عرب التاريخ؛ حيث
ي�ستهلُّ �أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية ر�ضوان ال�سيد ،مقاله «القيمة واحلق وتداولية امل�ؤتلف الإن�ساين» ،باحلديث عن
ْ
كانتْ الفكرتان تتقاربان وتتباعدان وفقا لآراء الفال�سفة واعتقادات املجتمع حتى طر�أ التحول الكبري بظهور املجتمعات الكربى والديانات ال�سماوية الثالث .فقد احتاجت
املجتمعات الكربى ملا ينظم عالقة الأفراد ببع�ضهم ،وعالقات الأفراد باملنظومة الإدارية الرتباطهم مب�صالح م�شرتكة ال ُيكن �ضبطها �إال بقوانني تكفل احلقوق بقيم العدالة
وامل�ساواة� .أ َّما الأديان ال�سماوية ،فقد �أ�ضفتْ على القوانني الب�شرية �صفة القدا�سة وال�شرعية الإلهية ،و�أكدت على قيم امل�ساواة الإن�سانية التي بال�شك تعني حقوقا مت�ساوية
بغ�ض النظرعن االختالفات الظاهرية .وهذا التالقي بني القيمة واحلق هو فكرة �أ�سا�سية انطلق منها �إعالن ال�سلطان قابو�س للم�ؤتلف الإن�ساين ،الذي بحث يف معانيه
و�أهدافه الأ�ستاذ ر�ضوان ال�سيد يف مقاله.

وب��ال�ب�ح��ث يف امل�ع�ج��م ال�ع��رب��ي ،جن��د ع��دة م�ع��ان لكلمة
م��ؤت�ل��ف م�ن�ه��ا االج �ت �م��اع وال �ت��واف��ق واالن �� �س �ج��ام .كما
�أن�ه��ا تبعث على ا�ستح�ضار م�ع��اين االحت ��اد والتفاهم
وال�ت�لاق��ي ال�ط��وع��ي؛ ل��ذا ج��اء اختيار ع�ن��وان امل�شروع
ال ��ذي �أم ��ر ب��ه ج�لال��ة ال���س�ل�ط��ان ال��راح��ل ق��اب��و���س بن
�سعيد ،و�أعلن عنه يف نوفمرب ( 2019م�شروع ال�سلطان
قابو�س للم�ؤتلف الإن�ساين) .وهو مبثابة دعوة للعودة
�إىل امل�ع��اين اجل��وه��ري��ة لالجتماع الب�شري ،ولإب�ط��اء
اخلطى املت�سارعة للعامل املادي من �أجل حتقيق غايات
ال���س�لام وال�سكينة .ف��اجل��ان��ب املظلم يف ظ��ل الت�سارع
التكنولوجي والعلمي -كما ي��رى امل���ش��روع -جعل من
وت �ي�رة احل �ي ��اة ت�ت���ض��اع��ف ب���ش�ك��ل مل ي���س�ب��ق ل ��ه مثيل
م�سببا خلال يف نظام احلياة خا�صة اجلانب الأخالقي
وال ��روح ��ي ف�ي�ه��ا .ك�م��ا �أ َّن الأم� ��ن ال �ع��امل��ي ب ��ات م�ه��ددا
ب�شكل م�ستمر بفعل ال�صراعات ب�ين ال�ق��وى العظمى
ال�ت��ي تتحكم يف م�صائر ال�ن��ا���س دون وع��ي وان�ضباط
وم���س��ؤول�ي��ة �أخ�لاق �ي��ة ،وظ �ه��ور ال�ت�ط��رف ال�ن��اب��ع من
�أي��دل��وج�ي��ات وم��ذاه��ب تكونت بفعل ت�صدع املنظومة
وخلل يف التوا�صل واختالل العدالة ..وه��ذا ما �شكل
�أزمة �إن�سانية ينبغي الوعي بها.
يدعُو الإعالن عن م�شروع ال�سلطان قابو�س للم�ؤتلف
الإن �� �س��اين �إىل ث��واب��ت وق �ي��م حم ��ددة ك ��الآت ��ي :العقل
ال��ر� �ش �ي��د (وه � ��و ال � ��ذي ي� � ��وازن ب�ي�ن ال �ق �ي �م��ة واحل� ��ق)
وال �ك ��رام ��ة الإن �� �س��ان �ي��ة وال �� �س�ل�ام وال �ع ��دال ��ة و�أخ �ل�اق
املعروف والتفاهم وامل�س�ؤولية؛ ك��ون الإن�سانية اليوم
تعاين من �ضعف الوعي بها �أو جتاوزها �أو جتاهلها من
قبل �أ�صحاب القرار .وبدون �إيالء هذه القيم االعتبار
يف ال �ق ��رارات ال �ك�برى ل��ن يتمكن ال �ع��امل م��ن حتقيق
التوازن الذي تتطلع �إليه الب�شرية وت�ست�شرف به على

امل�ستقبل .كما ج��اء الإع�ل�ان لي�ؤكد على قيم ال�سالم
والعدالة وا�ضعا ال�سالم �شرطا �سابقا للعدالة ومعلال
ذلك .يقول الأ�ستاذ ر�ضوان ال�سيد« :وذلك لأ َّن ال�سالم
ه��و الأر� �ض �ي��ة امل�م�ه��دة وال �� �ض��روري��ة ل�ل�ع��دال��ة ،وقبلها
وب�ع��ده��ا ل�ل�ح�ي��اة الإن���س��ان�ي��ة ،ال�ت��ي ال ت�ك��رم �أو تكتمل
بالفعل �إال بالكرامة وال�ع��دال��ة» ،وم��ن املمكن �أن نرى
ذلك يف املجتمعات التي تعاين من احلروب امل�ستمرة؛
فهي ال تن�شد �إال مكانا �آمنا ،وما يبقي رمق احلياة من
قوت .وترتاجع �أهمية احلقوق الأخرى ملا بعد حتقيق
هذا ال�شرط».
كما ناق�ش �إع�لان م�شروع ال�سلطان قابو�س للم�ؤتلف
الإن���س��اين احل ��وار وال �ت��داول؛ باعتباره و�سيلة تفاهم
ق�سمها ك��الآت��ي :احل��وار الوطني،
على م�ستويات ع��دة َّ
واحل ��وار ال�ع��امل��ي ،واحل ��وار امل��دين ال�ع��امل��ي ،واحل ��وار يف
الإقليم ،وحوار الو�ساطة والتو�سط ،واحلوار الديني.
ناق�شها الإع�ل�ان على �ضوء النظرية التداولية التي
و�ضعها الفيل�سوف الأمل ��اين ي��ورغ��ن ه��اب��رم��ا���س التي
ت�سعى لت�أ�سي�س حوار جدي على �ضوء امل�صالح امل�شرتكة
ع�ل��ى ك��اف��ة امل���س�ت��وي��ات م��ن �أج ��ل ال�ت�ن�ع��م ب�ع�ي����ش �أك�ثر
�سهولة .ويرى الإعالن �أن احلوار يف هذا الع�صر �أكرث
من �أداة؛ كونه �صار متاحا على نطاقات وا�سعة و�صار
يخ�ضع لل�ضغوط ال�شعبية واملحاكمات االجتماعية؛
وبالتايل فتفعيله وا�ستثماره مك�سب للو�صول مل�ؤتلف
�إن�ساين تطمح �إليه الب�شرية.
وم��ن ر�أي �شخ�صي ،ف� ��إ َّن م��ا مي�ي��ز م���ش��روع ال�سلطان
قابو�س للم�ؤتلف الإن���س��اين ع��ام�لان يتوفران فيه ال
يف غريه� .أولهما� :أ َّن هذا الإعالن ال يرف�ض املتغريات
العاملية يف جماالت ال�سيا�سة واالقت�صاد وال يقدم نف�سه
مبعزل عنها �أو يتجاهلها ،بل ي�شجع على االنخراط

فيها ومواكبتها .لذا؛ فالإعالن مل يكن خطابا فل�سفيا
بعيدا عن الواقع ،بل �إنه عدد الق�ضايا املعا�صرة حتى
تلك املتعلقة بالبيئة واملناخ مع �إعطائها �أهمية ت�ساوي
�أهمية الق�ضايا الإن�سانية الأخرى� .أما العامل الثاين،
فهو �أ َّن هذا امل�شروع حمل ا�سم جاللة ال�سلطان قابو�س
رحمه اهلل -الذي كان رجل �سالم طوال فرتة حكمهال�ت��ي ق��ارب��ت اخل�م���س�ين ��س�ن��ة .وه ��و �أول ح��اك��م عربي
ي�ح���ص��ل ع�ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل ل�ل���س�لام ن�ظ�ير ج �ه��وده يف
احل�ف��اظ على ال�سالم يف بلده التي تهددها الأخ�ط��ار
وال�صراعات يف املنطقة بتطبيق �سيا�سة احلياد وعدم
ال �ت��دخ��ل يف � �ش ��ؤون ال �غ�ير وع ��دم ال���س�م��اح ل�ل�آخ��ري��ن
بالتدخل يف �ش�ؤون البالد .وا�ستطاع ال�سلطان الراحل
�إخماد الثورة يف ظفار يف بدايات ال�سبعينيات ،كما كانت
حكمته كافية الحتواء مطالب �شعبه واحليلولة دون
وق��وع ف�تن �أو ث ��ورات يف ال�ب�ل��د .ول�ع��ل ال��دل�ي��ل الأق��رب
على هذه الإ�صالحات الكبرية التي َّ
متت يف الدولة بعد
مُطالبات �شعبية تزامنت مع ث��ورات الربيع العربي.
ه ��ذا ب��الإ��ض��اف��ة ل ��دوره ك��و��س�ي��ط يف امل�ن�ط�ق��ة؛ ومنها:
ا�ست�ضافة ال�سلطنة مباحثات �أطراف النزاع يف اليمن
عام  ،2019كما لعبت ال�سلطنة دور الو�ساطة بني �إيران
والواليات املتحدة فيما يتعلق بامللف النووي .وعملت
ال���س�ل�ط�ن��ة ج�ن�ب��ا �إىل ج�ن��ب م��ع ال �ك��وي��ت حل��ل الأزم ��ة
اخلليجية وم��د اجل���س��ور ب�ين الأ��ش�ق��اء وال�ت��ي �أث�م��رت
و�صلحا.
م�ؤخرا عودة
ً
لذا؛ ف�إ َّن م�شروع ال�سلطان قابو�س للم�ؤتلف الإن�ساين
مبا يحمله من خطاب منطقي ع�صري وجتربة واقعية
لل�سلطنة و�سلطانها ال��راح��ل هي يد مم ��دودة ،ودع��وة
� �ص��ادق��ة لإع � ��ادة ت��رت�ي��ب الأول ��وي ��ات وو� �ض ��ع الإن �� �س��ان
بكرامته وح��ري�ت��ه وح�ق��ه يف العي�ش ب��أم��ان يف مقدمة
هذه الأولويات من �أجل حا�ضر وم�ستقبل �أف�ضل.
asmaalqutibi@gmail.com

