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أصبح موضوع السالم من القضايا الكبرى الهامة والمؤرقة التي تقض مضجع
المجتمعات اإلنسانية المعاصرة؛ وذلك بالنظر إلى ما آلت إليه األوضاع في العالم برمته،
وما أضحى يشهده من أحداث متسارعة تضرب وتعصف بكل معالم السلم والسالم والتعايش،
فبتنامي ثقافة العنف والصراع التي أصبحت تهيمن على الذهنيات ،غذى العالم اليوم يموج
في سلسلة ال متناهية من التحديات والتهديدات التي تهدد االستقرار والسالم العالميين ،وما

االحتدام الخانق والحروب والصراعات التي نشهدها اليوم سوى دليل على مدى التهديد الذي
باتت تفرضه هذه المنظومة المهزوزة في تكريسها لثقافة العنف ،بحيث تزلزلت العالقات

اإلنسانية ،وأصبح إنسان اليوم أقرب إلى العنف والصراع منه إلى التعايش والسالم؛ وذلك
تكسر منظومة
بفعل ما يستند إليه من ثقافات وقناعات تغدي لديه جوانب العنف ،وانهيار و ّ
القيم التي تدعوه وتوجهه نحو التعايش والتعاون.
أمام االنتشار الواسع والمهول لثقافة العنف التي أصبحت تعصف بكل مقومات
التعايش اإلنساني ،وما يترتب عليها من آثار ونتائج مدمرة على أرض الواقع ،ما أحوجنا إلى
نشر ثقافة السالم؛ لتحصين المجتمعات من كل معالم العنف وسلوكياته ،والحد من وتيرة
الصراعات والتطاحنات التي أصبحت تفتك باستقرار المجتمع اإلنساني ،وأضحت تشكل
تهديدا حقيقيا على مستقبل البشرية ،وذلك بإشاعة قيم التعارف والتعايش والسلم والسالم ،وفق

منظور مشترك يقوم على التكامل والوحدة اإلنسانيين .فبدون هذا ،ال يتأتى الحديث عن
تفعيل حقيقي وواقعي للسالم ،فكما أن انتشار العنف يأتي انطالقا من تنامي المغذيات

والمبررات التي يستند إليها نفسيا وعقديا وفكريا ،والتي تشكل في مجموعها المحددات الكبرى

لثقافة العنف ،فكذا إن نحن أردنا الحد من انتشار مظاهر العنف ،علينا أوال الحد من هذه
المغذيات والمبررات ،وتوجيه اإلنسان إلى التشبع بثقافة السالم والتحلي بقيمها في كل
أحواله ،فسلوكاتنا إنما هي نتيجة لما نحمله من قناعات ،ومن ثم ال سالم إال بنشر ثقافة
السالم والترويج لها على نطاق واسع ،فالذي ال يحمل ثقافة السالم ال يمكن أن يعيش السالم
وأن يترجمه في سلوكه وواقعه.
وال تخفى األهمية التي يتبوؤها السلم والسالم في إشاعة معالم التقدم والنماء ،لما
يترتب عليه من نتائج تنعكس آثارها على كل مستويات الحياة اإلنسانية ،ومن ثم لم يكن
عبثا دعوة اإلسالم ـ ومن قبله الديانات السماوية ـ إلى تفعيل القيم الداعمة والمحققة له،
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فاإلسالم هو دين السالم بال منازع ،خالفا لما نراه اليوم من تنا ٍم لظاهرة اإلسالموفوبيا التي

تحاول أن تعطي صورة قاتمة ومشوهة عن اإلسالم وربطه بالتطرف واإلرهاب ،فأقل نظر في
التعاليم اإلسالمية يكشف الترابط الوثيق بينها وبين السالم ،لما تحمله من قيم السلم والتعايش

والتسامح ،وهذا من المقاصد الكبرى التي أرادها هللا تعالى من كل الشرائع السماوية ،فاهلل هو
السالم ،وأبغض شيء إليه عز وجل الظلم واالعتداء على الغير بغير وجه حق وارهابه

وترويعه ،ومن ثم حرم كل ما من شأنه أن يهدد مقومات الحياة ،ودعا في مقابل ذلك إلى
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اهلُو َن َقالُوا َسالَ ًما﴾(الفرقان ،)34:وقد كان الرسول األكرم صلى هللا عليه وسلم النموذج
َ
والقدوة في تمثل هذه المعالم ،إذ كان داعيا ورسوال للسالم عبر ما حمله من قيم الحلم

والرحمة للعالمين ،فعلى الرغم مما تعرض له من مظاهر اإلذاية كان يحلم ويعفو ويصفح،
للنقاء الروحي الذي يحمله ،وقد رأينا كيف أن الصحابة بدورهم أصبحوا بفعل تزكيته صلى

هللا عليه وسلم دعاة ورعاة للسالم وللتعايش بعد أن كانوا يفتعلون الحروب والصراعات ألتفه
األسباب.

لما كان التصوف من أكثر العلوم اشتغاال بعنصر التزكية والبحث في نوازع النفس
وأمراضها وعللها والعمل على توجيهها إلى فضائل األخالق ومكارم الصفات ،كان لذلك من
أكثر العلوم اإلسالمية ترسيخا وتثبيتا لقيم السلم والسالم والتعايش ،وقد استطاع بما يحمله
من مقومات قيمية وسلوكية وروحية أن يقدم معالم هادية في هذا الباب ،ويرسم صورة مشرقة
عن روح التسامح والتعايش التي يحملها اإلسالم ،وذلك بالتمثل القويم للمنهج المحمدي القائم
على الرحمة والرفق والمحبة لكل الناس .ويكمن تميز المنهج الصوفي وخصوصيته في
تأسيسه لمعالم السالم انطالقا من العمل الجوهري والعميق الذي ينهجه في بناء الشخصية
اإلنسانية ،عن طريق تخليصها من نوازع الشر والكراهية والحسد وحب السيطرة ،وتحليتها في
مقابل ذلك بقيم التعايش والسالم والرحمة للعالمين ،وبهذا فقد وضع األسس والمقومات لبناء
إنسان السالم الذي ي سهم بأخالقه في التأسيس للسلم في كل أبعاده الواقعية ،فهي دعوة

عملية وسلوكية للسالم ،خالفا للدعوات النظرية التي تبقى أبعد ما تكون عن التفعيل

والتنزيل ،فالعالم اليوم يعرف زخما كبي ار وتراكما هائال للدعوات والنظريات المتعلقة بالسالم،
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ومع ذلك ال نرى تفعيال عمليا لهذه الدعوات .من هنا ،ما أحوجنا إلى استلهام هذا البعد
السلوكي والعملي الذي يقدمه التصوف باعتباره يمثل مقام اإلحسان في اإلسالم لترسيخ قيم
التعايش والسالم ،على كل المستويات؛ نفسيا ،وأسريا ،واجتماعيا ،واقتصاديا ،وبيئيا،
وحضاريا ،فما لم ينصلح حال اإلنسان ال ننتظر إصالحا للواقع بكل أبعاده ومناحيه؛
مصداقا لقول هللا تعالى﴿ :ال يغير هللا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾(الرعد.)11:
لقد استطاع المغرب في ظل ما عرفه من تميز لهذا المكون الروحي الذي طبع
يقدم نموذجا حضاريا متمي از كان له دور هام وفاعل في إشاعة روح
ممارسته الدينية أن ّ
السلم والسالم ،وال يخفى الدور التأطيري الكبير الذي اضطلعت به مؤسسة الزاوية في هذا
الشأن؛ لما رسخته في النفوس من قيم سلوكية راقية كان لها األثر الكبير في إشاعة قيم
التعايش والتسامح واحترام الغير ،فأعطت بذلك نماذج إنسانية متميزة أسهمت بشكل واضح
في تنزيل ثقافة السالم وتفعيلها على أرض الواقع ،عبر رؤية تكاملية وحدوية امتزجت فيها
سائر مكونات الهوية الدينية والوطنية للمغرب ،مما أعطى الفرادة والقوة والتميز لهذا النموذج

الحضاري الذي كان وما يزال مثاال ُيحتذى في نبذ كل أشكال العنف والتطرف واشاعة قيم
المحبة والتعايش والسلم والسالم واحترام سائر المكونات الحضارية.

إن مؤسسة الملتقى العالمي للتصوف واذ تختار موضوع هذه الدورة الحادية عشرة،
فألجل األهمية التي أصبح يتبوؤها موضوع السالم ضمن المنظومة الدولية؛ حيث أصبح من
ضمن األسئلة القلقة التي تشغل الرأي العام العالمي ،بفعل ما أصبح العالم يموج فيه اليوم
من صراعات وصدامات تهدد األمن والسالم العالميين ،وكذا بسبب التنامي المهول لثقافة
العنف باختالف مبرراتها وتجلياتها النفسية واالجتماعية والحضارية ،لذا فقد أرادت المؤسسة
بطرقها لهذا الموضوع أن تستجلي وتبرز المقومات التي يحملها التصوف في تأسيسه لثقافة
السالم وترسيخه لقيم التعايش والتفاعل اإلنسانيين ،واستجالء روح اإلسالم السمحة الداعية
إلى السالم في ظل احترام كل المكونات الحضارية .وتسعى هذه الدورة للملتقى العالمي
للتصوف كذلك إلى إبراز المسؤوليات التي يتحملها المسلم في عصرنا الحالي للتحلي
بأخالق اإلسالم؛ بما فيها قيم التعارف والرحمة والسلم والسالم ،في نفسه ،ومع محيطه
القريب ،ومع اآلخر باخ تالف جنسه ولونه وثقافته ودينه ،سواء في البلدان اإلسالمية ،أو في
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باقي األقطار ،ليصبح اإلسالم ببعده الروحي واألخالقي نموذجا عمليا وحياتيا مسهما في
ِ
ٍ
أساس من المحبة والوئام والسالم.
ومؤسسا للسلم الحضاري على
العيش المشترك
ّ
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 .3التصوف وثقافة السالم :نماذج تاريخية
 .5ثقافة السالم وتفعيل الدبلوماسية الروحية
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