


افتتاحية

مؤتمر فيينا : التعايش المستدام
جاء خطاب رابطة العالم اإلســامي، يف مؤتمر مركز امللك عبداللــه بن عبدالعزيز العاملي للحوار بن 
األديان والثقافات بفيينا، مركزاً عىل الحوار بني األديان من أجل الســام، وتعزيز التعايش الســلمي 

واملواطنة املشرتكة.
وأكد معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس أن العنف املرتكب 
باسم الدين يهدد النســيج الثقايف واالجتماعي والديني للعاقات داخل املجتمعات وفيما بينها، فضا عن التهديد 

الذي يواجه املؤسسات الدينية واملجتمعات املحلية املترضرة من الرصاعات.
وتحدث يف املؤتمر كبار ممثيل األديان بصوت واحد منادين بالتاحم االجتماعي والتعايش السلمي واالحرتام للتنوع 
الديني. كما ركزوا عىل قضايا حيوية، مثل العيش املرشك الذي ال يمكن تجاهله، وقضايا السلم املجتمعي ومناهضة 
العنف والتطرف. ولعل اللغة املرشكة بني الزعماء الدينيني يف هذه القضايا، هي أقوى رســالة أمل يشهدها العالم 

منذ سنوات عدة.
لقد وفر مؤتمر )كايســيد( الفرصة للقادة الدينيني وصناع القرار والخرباء للمشــاركة يف سلسلة من الحوارات 
حول مواضيع مثل دور الزعماء الدينيني وصناع القرار يف تعزيز التماســك االجتماعي واملواطنة املشرتكة، وإقامة 
رشاكات عاملية للحوار وتعزيز التماســك االجتماعي، واتخاذ التعليم ووســائل اإلعام مجاالت للحوار، ورضورة 

استمرار الحوار بشتى السبل والوسائل املتاحة، وإقناع اآلخرين باألثر الفعيل لهذا الحوار. 
إن السلم واملصالحة الزمان لعاملنا يف أيامنا هذه، من أجل تعزيز التضامن املوجه نحو املصالح العامة. وذلك ملا بدأ 
يعانيه العالم من تحديات خطرية مثل العنف واإلرهاب والفقر الناتج عنهما، والهجرات الهائلة لاجئني والفارين 
مــن فظائع الحروب والصدامات األهلية التي تتطلب من اإلنســانية أن تتحد يف الرحمة وأن تدرك الحاجة امللحة 

لتوفري الطمأنينة والسام.
ومن املهم أيضا اإلشــارة إىل توجيه الوســائل الحديثة لخري العالم، ومن ذلك رضورة تشجيع الحوار عرب وسائل 
التواصــل االجتماعي، والبعد عن خطابات الكراهية والعنرصية، والرتكيز عىل بناء الجســور وكرس الجدران بني 

املجتمعات من خال التعارف البناء وتبادل املعرفة. 
ويف هذا اإلطار شجع القادة الدينيون وصناع القرار مشاركة املرأة، فضا عن األقليات العرقية يف مبادرات الحوار.

إن الرشاكة بني الزعماء الدينيني والسياسيني وتجسري العاقة بينهم، حاجة ماثلة، ويتعني تعزيز هذه الرشاكة عىل 
املستويات املحلية والوطنية والعاملية. ويف هذا الصدد تربز األداة األقوى وهي منهجية الحوار وجها لوجه بني أتباع 
األديان والثقافات، وهي املنهجية التي سارت عليها رابطة العالم اإلسامي، فنظمت لقاءات عديدة يف مكة ومدريد 
وفيينا ونيويورك، يف مبادرات لقيت التشجيع والدعم من اململكة العربية السعودية، فأثمرت هذه املؤتمرات العاملية 
العديــدة نتائج إيجابية، وكان قيام مركز امللك عبدالله العاملي للحوار تنفيذاً لتوصية من مؤتمرات الحوار العاملي 

بني أتباع األديان والثقافات لتكون منصة لرعاية الحوار العاملي.
وخاصة القول، فإن هذه اللقاءات بني القيادات الدينية مساهمة ال غنى عنها يف بناء السام وحفظه، وهو الهدف 

األسمى الذي يتطلب تعاونا وثيقا من الجميع؛ قادة سياسيني وزعماء دينيني وشخصيات عامة.
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رجب  ١٤٣٩ هـ  ـ  إبريل  ٢٠١٨ م

العدد:٦١٨

الرابطة تدين مجزرة 
الغوطة: جريمة كبرى بحق 
اإلنسانية

مكة املكرمة: »الرابطة«
جددت رابطة العالم اإلسامي يف بيان صادر لها 
أخرياً، إدانتها املجازر البرشية الشنيعة املرتكبة 
يف الغوطة الرشقية بدمشق، والتي خلفت العديد 

من الشهداء والجرحى.
وقالت الرابطة يف بيانها: إن هذا الهجوم البشع 
الذي نفذته عصابة اإلجرام والبغي يعد جريمة 
كربى يف حق اإلنســانية، ويؤكــد مجدداً عىل 
مستوى تمادي الوحشــية والرببرية، وتواصل 
مسلسل القتل والخراب يف حق الشعب السوري.
وشدد معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسامي 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس عىل موقف 
الرابطة من هــذه األعمــال اإلجرامية، والتي 
انسلخت من كل القيم واملعاني اإلنسانية، حيث 
اســتهدفت بوحشيتها أنفســاً وأرواحاً بريئة 
شــملت أطفاالً ونساء وشيوخاً يف مشاهد نازية 
هزت كل ضمري حّي، لتجعل املجتمع الدويل عىل 

محك الثقة واملسؤولية.
وطالب معاليه باسم الشعوب والهيئات واملراكز 
الرسيع  بالتدخل  الــدويل  املجتمع  اإلســامية 
للوقف الفوري لهــذه املجزرة الرببرية، وتوفري 
الحماية للشــعب الســوري، واتخاذ إجراءات 
صارمة ضد كل من يقف خلــف هذه الكارثة 
يعزز  ورسيع  حازم  بدور  والقيام  اإلنســانية، 
الثقة باملنظومة الدولية، وناشــد ببذل الجهود 
اإلغاثية العاجلة إلنقاذ الشــعب الســوري من 
العدوان الغاشم ومساعدته عىل مواجهة محنته 

العصيبة.

غالف العدد

اعتراف النمسا بالدين اإلسالمي سهل 
على المسلمين تحصيل حقوقهم

خطر الدعوات االنفصالية
على األمن الوطني
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      شــهدت العاصمة النمســاوية فيينا يوم األحد 10 جمادى 
اآلخرة 1439هـ / 25 فرباير 2018م، لقاًء مؤتمرياً مهماً لقادة 
األديان والثقافــات احتضنه مركز امللك عبد الله بن عبد العزيز 
للحوار بني أتبــاع األديان والثقافات، بحضور معايل الشــيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس األمني العام لرابطة العالم 
اإلســامي وعضو هيئة كبار العلماء، ومعايل الشــيخ الدكتور 
صالح بن عبد الله بــن حميد إمام وخطيب املســجد الحرام 

واملستشار بالديوان امللكي وعضو هيئة كبار العلماء.
وقد أشار الشيخ العيىس يف كلمته يف الجلسة االفتتاحية للمؤتمر 
إىل أن اإلنسانية ال تزال تعاني من فراغ يف تعايشها ووئامها، وأن 
فراغ اإلنسانية يف ســلمها وتعاونها مدفوع الثمن من مستقبل 
أجيالنا، وقال: إن الرصاع الديني والثقايف يعود إىل صيغة تفكري 
خاطئة لم تؤمن ابتداًء بســنة الخالق يف االختاف والتنوع وال 
حق االختيار، وإن مشهد التطرف العنيف لم يؤمن بحق الوجود 

للمخالف.
ودعــا إىل الحوار البناء والفعال للقضاء عىل العزلة اإلنســانية 
التي ولدت الكراهية والتطرف والتطرف املضاد، إذ ال كاسب يف 

معركة الكراهية واإلقصاء.

في مؤتمر أتباع األديان والثقافات: إشادة عالمية كبيرة
 بمركز الملك سلمان للسالم العالمي

أمين رابطة العالم اإلسالمي: خطاب المملكة 
ومنهجها المعتدل وضع األمور في نصابها الصحيح
عشرة بالمائة فقط من مشتركاتنا كافية إلحالل السالم والوئام في عالمنا

فيينا: »الرابطة«

  

جانب من الحضور
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الحوار البناء 

والفعال يقيض عىل

 العزلة اإلنسانية 

التي ولدت 

الكراهية والتطرف 

والتطرف املضاد
د. العيىس أثناء إلقاء كلمته
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وأكد معاليه براءة أصل األديان من الحروب الظاملة واالضطهادات 
التي مورســت باسمها ومن إعاقة مســرية املعرفة والتنوير يف 
الرشق والغرب، وأن الــرصاع الدامي عرب امتداده الزمني تحت 

أي شعار كان؛ ال يتحمله سوى أفراده وجماعاته املبارشة له.
ونوَّه إىل حاجة عاملنا إىل تنوير يف العدالة والقيم بحجم ما وصل 
إليه من التنوير يف مكتشــفات املادة وقوانني التنمية، فما يزال 
العقل البرشي الذي أدرك املعارف املادية، جريحاً يف مادة القيم 

بمشرتكاتها التي نتفق عليها جميعاً.
وهذا نص كلمة معاليه:

»نجتمع ونحن أحوُج ما نكوُن لدعم وئامنا وتعاُيشــنا يف سبيل 
تحقيق املزيد من إســهامنا يف بنائنا الحضــاري؛ لنمألَ بُقوَِّتنا 

الناعمِة فراَغُه الشـاغر.

إن اإلنسانية ال تزاُل تعاني من هذا الفراغ حتى اليوم، حيُث خلَّف 
وراءه متاعــَب مدفوعَة الثمن من قيمنا وَســـــاِمنا ومحبتنا 

وتعاُوننا، بل ومن مستقبِل أجيالنا.
وكل ذلك َيُصبُّ يف أوارِص رابطتنا اإلنســانية واألخاقية، وال بد 
أن نكون أقرَب لوصفنا اإلنساني واألخاقي؛ فكلما ابتعدنا عنه، 
كلما فقدنا قدراً من استحقاقنا لهذا الوصف بَقْدر الَهْجر والُبعد.
عندما نتأمل يف تاريــخ الرصاع الديني والثقايف بني بني النفس 
البرشية الواحدة، نجده يعود إىل ِصيَْغِة تفكريٍ خاطئٍة، لم تؤمْن 
ع، وال حقِّ  ـ ابتداًء ـ بُسنَّة الخالق جل وعا يف االختاف والتنوُّ
ِد َتَطرُّفها العنيف لم تؤمن  االختيار الُحر، بل ويف بعض َمْشــهَ
حتى بحقِّ الوجود، وما يجب أن نتعامَل مع ذلك التنوع يف بعض 
ســياقاته الفكرية والثقافية باعتباره شــكاً مهماً من أشكال 

الثراء واإلبداع.
كما لم تؤمن ـ ثانيــة ـ أن تســاُمَحها وتعاُوَنها رضورٌة من 
رضورات تكاُمــِل بقائها، وكراَمة ذاتها، )والتاريُخ اإلنســانيُّ 
شــاهٌد عىل ذلك بتفاصيَل مؤملٍة تحكي وقائَع همجيِة التَّطرُّف 

ووحشيِة اإلرهاب الناتِج عن هذا العته العقيل(.
عندما نتفهــم خصوصية بعِضنا نحو القناعة الدينية واملذهبية 

العقل البرشي الذي أدرك املعارف 

املادية ال يزال جريحاً يف مادة القيم 

بمشرتكاتها
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والثقافية، بل والفكريــِة عموماً، َنِصُل إىل مســتوًى عاٍل من 
الحكمة والتحرض.

ودين اإلســام )ونحن هنا نتحدث باســم الشعوب اإلسامية 
املنضويِة تحت رابطة العالم اإلســامي( كرَّم بني اإلنســان، 
وَضِمَن لهم ُحريَة االختيار ابتداًء، وأرشدهم إىل مكارم األخاق 
حيث قال نبي اإلســام صىل الله عليه وسلم:»إنما ُبعثت ألتمم 

مكارم األخاق«.
ولعلنا نتفاءل كثرياً عندما ُنحسن الظن بعزائمنا التي ُترتجمها 
مثُل هذه اللقاءات؛ لنرى بكل اســترشاٍف، أن عرصنا هو عرُص 
الفلسفة السياسية واألخاقية، بعد أن أنهكِت البرشيَة الرصاعاُت 
الدينيُة واملذهبيُة والثقافيُة والسياســية، ُمخلّفًة وراءها تاريخاً 
َيفتقُد الوعــَي الحقيقيَّ بقيم العدالــة واألخاق، التي ال تقف 
عند نظريات أرسطو وأفاطون وابِن رشٍد وغريِهم من فاسفة 
الحركة اإلصاحية يف عصور االنتفاضة الفكرية »من زمن آلخر«.

بل إننا جميعاً نختار ما يناسُب قناعتَنا املشرتكة التي تضمن لنا 
وئامنا وتعاُيَشــنا وتباُدلَنا اإلنسانيَّ والحضاري دون أن نكون 

أرسى ظرٍف أو سياٍق معني، ال يناسب إال وقتَُه.
وإذا جاز القول بأن األحوال والظــروف الخاصة )عرب امتداد 

التاريــخ البرشي( تتطلُب قواننَي وقيمــاً خاصة تقبل التحول 
والتغــري، وال تكوُن ُمَقلَِّدًة لنظريــات ُصمِّمت لغري وقتها، فإن 

زمننا أوىل بهذا القول يف كثري من أحواله.
وال شك أنَّ أرسى التاريخ، أو أرسى رجالِه هم يف التحول واإلبداع 

والتصحيح رهُن زمٍن مىض َخلَُّدْوُه وعكفوا عليه.
ومع هذا فالحكمة أيــاً كان زمُنها ومكاُنها ورجاُلها هي مطلب 
العقاء، بل هي الُبعد الغائب والحلقة املفقودة يف كثري من أحوال 
عاملنا اليوم، والحكمة تقول: »الحــق ال ُيْعرَُف بالرجال وإنما 

الرجال ُيْعرَُفون بالحق، لكن رجال الحق أهل تقدير وإجال«.
ما أحوَجنا لَجودة حياتنا، وإنســانيِة وجوِدنا وصوالً لعدالتنا 

االجتماعية والسياسية واألخاقية.
وما أجمل أن تكون تلك القيُم بحسب كل سياق ُمدونًة يف دساتري 

ندعو يف سياق تنوعنا الحارض للمحافظة 

عىل قيم فطرتنا اإلنسانية التي ال تعرب 

عن خاصية دينية وفكرية وثقافية

العدد: ٦١٨ رجب  ١٤٣٩ هـ ـ  إبريل  ٢٠١٨ م 
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األمم، ترجع إليها )عندما تتيه( أمام تيارات االنسحاب اإليماني.
هذا االنسحاب الذي جعل انسجام كوننا املدهش بمادته امللموسة 
محسوباً ـ يف ظن البعض ـ عىل خيال َعَدَميٍّ عبثي، ناسياً عندما 
أنكر غيبيات اإليمان أنه وقع يف إيماٍن أشدَّ غيباً من غيبه املجحود، 

وهي متازمة عجيبة تلتصق بتلك الحالة من االنسحاب.
وكذلك أيضاً )عندما تتيه( أمام االنساخ من القيم، ثم تطلبها فا 
تجدها حيث ال َتَحاُكَم حينئٍذ إال للنص الدســتوري أو القانوني 

املجردِّ منها.
وأذكر يف هذا قصة لصديق يعمل أستاذاً للقانون الدستوري يف 
جامعة عاملية مرموقة، وقد تألم كثرياً من ترشيع يف بلده، فسألُته 
وإن كنــُت أوافقه يف االعرتاض من حيُث املبدأُ األخاقي، ما وجُه 

اعرتاضك عليه؟
فقال إنه يخالف قيمنا املجتمعية واألخاقية والروحية، فأجبته 

ملاذا لم تدونوا ذلك يف دســتور األمة لرتفعوا الحرج عن رجال 
العدالة وهم ينظرون يف دستورية هذا الترشيع؟

ُمها عىل  إننا متى انتهينا إىل أن املصالح تنشأ عنها القيم، فُتَصمِّ
مقاسها املادي، مخالفًة النظريَة الصحيحة بأن القيم هي التي 
ترِسم مسار املصالح وُترِْشُدها لِتَمنع طغيان الرباغماتية املفتوِح 
دون سقٍف عىل حســاب قيم الطوباوية اإليجابية، فإننا حتماً 
سنعود إىل حالة الرصاع والصدام، ليس مع مجرد تلك القيم، بل 
مع الفطرة البرشية التي استقام معها ناموسنا الكوني من بدء 

الخلق حتى اليوم.
ولذا فنحن ال نفرتُض أن يكون الناُس جميعاً عىل دين أو مذهب 
أو فلسفة أو فكر واحد؛ فديننا اإلسامي علمنا بنص رصيح أن 
ذلك مســتحيل، ومنطُق العقل والوعي يؤكد ذلك، وهذا كله ال 

ُيضيع الحقيقة، وال يعذرنا عن إيصالها.
ولكننا ندعو إىل املحافظة عىل قيم فطرتنا اإلنسانية املشرتكة التي 
ُ فقط عن خاصيٍة دينيٍة، وال فكريٍة، وال ثقافيٍة معينٍة، بل  ال ُتَعربِّ
عن إنسانيتنا كبرٍش، ميَّزنا الخالُق بعقولنا وِقيَِمنا املشرتكة عن 

بقية املخلوقات.
إننا يجب أن ُنحافظ عىل طبيعِة هذه اإلنســانية، حتى ال تتحول 
إىل طبيعٍة أخرى، َفيَْختَلَّ وضُعنا البرشي عىل أرضنا املشــرتكة 

العدد: ٦١٨ رجب  ١٤٣٩ هـ ـ  إبريل  ٢٠١٨ م 
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أصل األديان بريء من حروب ظاملة 

واضطهادات مورست باسمها ومن إعاقة 

مسرية املعرفة والتنوير يف الرشق والغرب
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املهددِة قبل اإلخال بتوازنها البيئي بنَْســفِ ِقيَِم توازن عدالتها 
وأخاقها.

لم تسعد الشعوب وال الدول وال البرشية جمعاء يف رغدها وأمنها 
واســتقرارها إال عندما َحِفلَْت بالعدالة واألخاق، وهي يف كثري 

منها قيم إنسانية مشرتكة.
واالختاف الديني والثقايف يف تلك القيم ال يطال يف الغالب هدَفها 
املعيــيَّ البحت، أما الجوانب الروحية فلــكلٍّ منا فيها قناعُتُه 

ُمها. اإليمانيُة التي يجب َتَفهُّ
نخلُص بعد هذا إىل أهميِة تواصلنا الحضاري وتباِدلنا الثقايف من 
خال الحوار البناء والفعال، لنقيض عىل الُعزلة اإلنســانية التي 
َولََّدْت الكراهية والتطرَف، والتطرَف املضادَّ ... والكاســبُ فيها 

إنما هو كاسب مرحيل فقط ... »خارٌس يف نهاية مطافه«.
وعىل جميع العقاء أن َيُعوا بأن التنافس الحقيقي إنما يكون يف 
سباق القيم والعمل الرشيف وهو الذي ضمنت سنة الخالق جل 

وعا استدامتَُه وبركتَُه وسعادَة أهلِه.
يجب علينا أن نستوعب بشكل دقيق مفهوَم الفضائل يف ثقافة كل 
أمٍة وحضارٍة، بل يف كل بلد.كما يجب أن نتقاسَم معاً مشرتكاِت 

الفضائل وهي كثرية جداً، وِمْن َثمَّ نعَمَل عليها.
هذا االستيعاب ُيجنبنا الصداَم بُصَوِرِه كافة. نقول هذا لُنقرر أن 

األديان عرب تاريخها كانت بريئة من حروب ظاملة، واضطهاداٍت 
ُموِرَسْت باسمها وُرفعت بها )كذباً وزوراً( رايَة الرّب جل وعا، 
وبريئًة كذلك من إعاقٍة ملســريِة املعرفة والتنوير، مورست أيضاً 

باسمها يف الرشق والغرب.
كما يجب أن ُنقرر أيضاً أن التاريخ والرصاع الدامي عرب امتداده 
الزمني تحت أي شــعار كان ال يتحمله سوى أفراِده وجماعاِتِه 

املبارشِة له.
وُنقرر كذلك من جانٍب آخر أن عاملنا بحاجٍة إىل تنوير يف العدالة 
والقيم بحجم ما وصل إليه من التنوير يف مكتشــــفات املادة 
وقوانني التنمية، وذلك أنَّ تجــاوَز زمننا لُعصوِر االنحطاط لم 

ح بالقدر الازم من رداء العدالة والقيم. َيتَوَشَّ
وعىل املنظومة الدولية من خال رابطتها األممية أن تدرك أهمية 

هذا األمر وتعمَل عليه بقرارات ومبادرات فاعلة وجادة.

العدد: ٦١٨ رجب  ١٤٣٩ هـ ـ  إبريل  ٢٠١٨ م 
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عندما نتفهم خصوصية بعضنا نحو القناعة 

الدينية واملذهبية والثقافية والفكرية نصل 

إىل مستوى عال من الحكمة والتحرض
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إن العقل البرشي، وقد بلــغ ما بلغ من املعارف املادية، ال يزال 
جريحاً يف مادة القيم بمشرتكاتها التي نتفق عليها جميعاً.

إننا كلما أدركنا معنى: »نفِسنا البرشية الواحدة« والتي خاطبنا 
الخالق بها فقال: »وال تقتلوا أنفســكم«، وكلما اتسعت آفاقنا، 
فأدركنا طبيعة االختــاف البرشي، ورضورَة احرتاِمنا لُحريات 
ْمنَا  بعضنا البعض، وأدركنا كذلك طبيعة تنوعنا بوجه عام، وَتَفهَّ
ذلك بوعي كامل، وكلما استوعبنا أيضاً حكمة تنوعنا اإلْثنِي، وكنا 
عىل يقني بأن املشهد الغالب لذلك التنوع هو يف حقيقته مصدُر 

تكاُمٍل وتعاوٍن وإثراٍء، ال كراهيٍة وَتَخوٍّف وإقصاء.
عندما نكون عىل مســتوى هذا الوعي فإننا ســنكون أقرب إىل 
إسعاد البرشية، وتحقيق أملها املنشود، وتجاوز معاناتها التي 
تزداد من حني آلخر بالرغم من تقدمها املعريف والتقني وعوملتها 

الشاملة وبالرغم أيضاً من رابطتها األممية.
وختامــاً نؤكد من خال هذا املحِفل املهم، أن عرشة باملائة فقط 
من مشــرتكاتنا كافية إلحال الســام والوئام يف عاملنا. وأننا 
بالوعي املنشود نستطيع مواجهة كافة أساليب الهيمنة الفكرية 
والثقافيــة التي ال َتْطَرُح رؤيتها يف ســياق حضاريٍّ وأخاقيٍّ 
يستدعي ُحرِّيَة االختيار. وإنما َتْحِمُل يف أجندتها همجية الفرض 
لذات الِفْكر، أو توظيِف الفكر ألهداف أخرى، وللتاريخ مع أولئك 
عظة ال ُتنىس، لكن من َيْسلُك هذه املسالَك ال يتَّعُظ حتى بنفسه.

ويف ختام مشاركته قال معايل الشيخ العيىس يف حديث لوسائل 
اإلعام: »وجدنا إشادة عاملية يف هذا املؤتمر الذي يضم كبار أتباع 
األديان والثقافات وعدداً من املفكرين والسياســيني واإلعاميني 
البارزين. وجدنا إشادة كبرية بمركز امللك سلمان للسام العاملي، 
وتعويلهم الكبري عليه يف إرساء معايري السام بمنطلقات العدالة 
والوســطية واالعتدال الذي تتوافق عليه دولتا التأسيس وهما 
اململكة العربية الســعودية وماليزيا«، مؤكداً أن خطاب اململكة 

ومنهجها املعتدل وضع األمور يف نصابها الصحيح.

كرم اإلسالم بني اإلنسان وضمن

لهم حرية االختيار ابتداء وأرشدهم إىل 

مكارم األخالق

قيم العدالة واألخالق ليست رهن 

نظريات وال سياقات معينة 

ومشرتكاتها عديدة

العدد: ٦١٨ رجب  ١٤٣٩ هـ ـ  إبريل  ٢٠١٨ م 
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العيسى ومدير الجامعة اإلسالمية 
يبحثان برامج الشراكة والتكامل

املدينة املنورة: »الرابطة«
استقبل معالي مدير اجلامعة اإلسالمية 
الدكتور حامت بن حسن املرزوقي في مكتبه 
باملدينة املنورة، معالي األمني العام لرابطة 
العالم اإلسالمي عضو هيئة كبار العلماء 
في السعودية الشيخ الدكتور محمد بن 

عبدالكرمي العيسى.
وبحــث د. املرزوقي، ومعالــي األمني العام 
للرابطــة، عــدداً مــن البرامــج املؤطرة 
يخدم  مبا  التكاملي،  والعمل  بالشــراكة 
رســالة وقيم اإلســالم العليا التي تؤكد 
والتســامح  واالعتدال  الوســطية  على 

واحترام الثقافات.
العــام، مهرجان  زار معالــي األمني  كما 
الثقافات والشعوب الذي نظمته اجلامعة 
اإلســالمية باملدينة املنورة، مثمناً فكرته 
التعدد  التــي وظفت معطيــات  الرائدة 
والتنوع للتالقــي والتعاون والوئام في أُُفق 
األهداف املُشتركة. وجال معاليه في أروقة 
وأجنحــة مهرجان الثقافات والشــعوب 
السابع، حيث جتتمع ٨٠ دولة حتت سقف 

واحد. 
ويعــرض املهرجــان مالمح مــن تقاليد 
الشــعوب ومناســباتهم االجتماعيــة، 
واحليــاة العامــة. وقد أبدى د. العيســى 
سعادته مبا شاهده من تنوع وثراء ثقافي، 
منوهاً بجهود اجلامعة وعنايتها بالطالب 
وإشــراكهم في تنظيم النشاطات التي 
تعــزز أواصر األخوة واحملبــة وتنمي القيم 

اإلسالمية األصيلة.

العدد: ٦١٨ رجب  ١٤٣٩ هـ ـ  إبريل  ٢٠١٨ م 
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أمني الرابطة يتلقى دعوة رئيس 
كازاخستان ملؤتمر زعماء الديانات العاملية

الرياض: »الرابطة«
تســلم معالي األمــني العام لرابطــة العالم 
اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي 
العيســى، دعوة رســمية من فخامــة رئيس 
جمهورية كازاخســتان نور ســلطان نزاربايف، 
حلضور مؤمتر زعماء الديانات العاملية والتقليدية 
في أســتانا، سلمها سعادة ســفير جمهورية 
كازاخستان لدى اململكة الســيد باخيت باتير 
شايف خالل اســتقبال معاليه له في مكتبه 

بالرياض.

العيسى يلتقي رئيس التحالف 
الفلمنكي الجديد وسفري بلجيكا

الرياض: »الرابطة«
اســتقبل معالي األمني العام لرابطة العالم 
اإلســالمي عضو هيئــة كبــار العلماء في 
الســعودية الشــيخ الدكتــور محمــد بن 
عبدالكرمي العيســى، في مكتبــه بالرياض، 
رئيس التحالــف الفلمنكي اجلديد في برملان 
االحتــاد البلجيكــي الســيد بيتــر دي روفر، 
يرافقه ســفير مملكة بلجيــكا لدى اململكة 
السيد غيرت كريل؛ حيث جرى بحث عددٍ من 

املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

العدد: ٦١٨ رجب  ١٤٣٩ هـ ـ  إبريل  ٢٠١٨ م 
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أمني الرابطة يستقبل سفري 
بنجالديش لدى اململكة

الرياض: »الرابطة«
اســتقبل معالي األمني العــام لرابطة 
العالــم اإلســالمي عضو هيئــة كبار 
الدكتور  العلماء في السعودية الشيخ 
محمد بن عبدالكرمي العيســى، مبكتبه 
بنجالديش  جمهورية  ســفير  بالرياض، 
الشــعبية لدى اململكة الســيد غالم 
موشي. وجرى خالل اللقاء بحث عددٍ من 

املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

األمني العام يحاور رؤساء تحرير 
كربيات الصحف اإلندونيسية

الرياض: »الرابطة«
التقى معالــي األمني العام لرابطة العالم 
اإلســالمي عضو هيئة كبــار العلماء في 
الســعودية الشــيخ الدكتــور محمد بن 
عبدالكرمي العيســى، في مكتبه بالرياض، 
رؤساء حترير كبريات الصحف اإلندونيسية، 
في حوار شامل تناول عدداً من املوضوعات 

ذات االهتمام املشترك.

العدد: ٦١٨ رجب  ١٤٣٩ هـ ـ  إبريل  ٢٠١٨ م 

No. 618 Rajab 1439 H- April 2018 m



العدد: ٦١٨ رجب  ١٤٣٩ هـ ـ  إبريل  ٢٠١٨ م 14

No. 618 Rajab 1439 H- April 2018 m

      شــارك معايل األمني العام لرابطة العالم اإلســامي الشيخ 
الدكتور محمد بــن عبدالكريم العيىس، أهايل مدينة ســنداي 
اليابانية )شــمال طوكيو( إحياءهم الذكرى السنوية لضحايا 
الزلزال الكبري الــذي رضب املدينة العــام 2011م. وكان يف 
اســتقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل محافظ املدينة السيد 
شــريو يامادا، والســيد أو ينو رئيس مجلس برملان املحافظة، 

والسيد تاكاهايش عمدة املدينة.
وعرب معاليه عن تعازيه باســم رابطة العالم اإلســامي ألهايل 
أن الزلــزال الذي رضب  الضحايا والشــعب الياباني، مؤكداً 
مدينتهــم العام 2011م، الذي يعد أقوى زلزال يرضب اليابان؛ 
خلف ذكرى مؤملة ال نملك إزاءها إال أن نؤكد تضامننا مع أهايل 

الضحايا يف مواساتهم ملصابهم.
ونوّه د. العيىس بجهود أهايل ومســؤويل مدينة سنداي إلعادة 
إعمار مدينتهم وما شــهدته منذ تلك األحداث من جهود حثيثة 
لتجاوز آثار الزلزال والفيضان الذي أعقبه واملأساة التي لحقت 

بهم.
ويف ســياق املشــاركة زار معايل األمني العام للرابطة مدرسة 
دار األيتام بســنداي التي تضم األطفال الذين فقدوا ذويهم يف 
التسونامي، حيث التقى هيئة التدريس وعدداً من األيتام، وأطلع 

عىل جهود املدرسة التي تعترب
آثار تسونامي املدمر،  الياباني ملواجهة  إحدى مبادرات الشعب 

كما قدم لألطفال هدايا رمزية.

العيسى عبر عن مواساة العالم اإلسالمي لذوي الضحايا وزار مدرسة أيتام تسونامي

اليابانيون يثمنون مشاركة الرابطة
في ذكرى فاجعة تسونامي

سنداي: »الرابطة«

 د. العيىس يشارك أهايل مدينة سنداي ذكرى تسونامي
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 د. العيىس خالل حضوره مراسم إحياء الذكرى

 جانب من الحضور
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       وّقــع معايل األمــني العام لرابطة 
العالم اإلســامي الشيخ الدكتور محمد 
الهيئة  العيىس مع رئيس  بن عبدالكريم 
اليابانية لتنظيم »الحال« السيد سیجي 
ساكتا؛ حرصية تنظيم الغذاء الحال يف 
اليابان لتصبح الرابطة املسؤولة حرصياً 
عنه يف اليابان بشــكل عام، ويف أوملبياد 

2020 بطوكيو بشكل خاص.
األعىل  املستشار  االتفاق،  توقيع  وحرض 
لرئيس مجلس الوزراء الياباني الســید 
أوكمیتســو  األمیر  میاكويش، وســمو 
ابن عــم االمرباطور، وعدد  هیروهايش 
من ممثيل املراكز اإلســامیة والوزارات 
والهیئات الیابانیــة الحكومیة املختلفة 

وممثيل الرشكات الكربى.
اإلسامي  العالم  رابطة  ستتوىل  وبذلك، 
باملشــاركة مــع الحكومــة اليابانية 
الحال  مسؤولية تنظيم شــؤون غذاء 
ومطابقته للرشوط، وتطبيق املواصفات 
اليابان  يف  بــه  الخاصــة  النظاميــة 
بتبني  الرابطة  وتعهدت  عام.  بشــكل 

طوكيو: »الرابطة« 

الرابطة توّقع حصرية تنظيم الغذاء الحالل
في اليابان وأولمبياد 2020

مدير المنظمات غير الحكومية:

تعاون الرابطة يمنحنا القوة.. والتوقيع حدث تاريخي لليابان

د. العيىس موقعاً االتفاقية
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أعــىل املواصفات الرشعيــة والنظامية 
للمرشوع.

الشيخ  للرابطة  العام  األمني  وأكد معايل 
العيــىس، أهمية هذا  الدكتــور محمد 
واملؤسسة  الرابطة  بني مؤسسة  التوافق 
بالحضور  منوهاً  املســؤولة،  اليابانية 
الكبري لتوقيع بنود هذا التنظيم التعاوني 
أنه يرتجم مستوى عاقة  املهم، ومؤكداً 

الثقة املتبادلة.
وأشار إىل أن الرابطة تشغل مركزاً مهماً 
يف العالم اإلســامي، إذ تمثل الشعوب 
بوصفها  تحتها،  املنضوية  اإلســامية 
للشعوب  جامعة  عاملية  إسامية  منظمة 
ومن  عموماً،  بشؤونهم  ُتعنى  اإلسامية 
ذلك إيضاح حقيقــة دينهم الذي أحب 
الخــري للجميع وتواصل مــع الجميع 
الله  لصالح البرشية جميعــاً، إذ يقول 
تعاىل لنبيه صىل الله عليه وســلم: »وما 
ويقول  للعاملني«،  رحمة  إال  أرســلناك 
النبي عليه الصاة والسام: »إنما بعثت 

ألتمم مكارم األخاق«.
الرابطة  ُتعنَى  »كمــا  معاليه:  وأضاف 
أيضا بالشأن اإلنساني للجميع، مسلمني 
وغري مســلمني، ولها يف هــذا مبادرات 
إنســانية وثقافية وحضارية تشكل يف 
الحقيقة حيزاً كبــرياً من برامجها، وتم 
تنظيمها بالتعــاون مع مختلف األديان 
واملذاهــب والثقافــات والحضــارات 

للوصول ألهدافنا املشرتكة«.
وقال الدكتور العيىس: »نشعر بالسعادة 
يف اليابان عندما نرى املستوى العايل بل 
والنموذجي لاندماج الوطني بعيداً عن 
أي شكل من اشــكال التطرف أياً كان 
الوعي متى  أن  مصدره«، مشــدداً عىل 
وصل إىل العمل املشرتك للصالح املشرتك 

بكل صدق وإخاص وجّد وفق متطلبات 
فإن  اإليجابي  الوطني  والوئام  التعايش 
مهماً يف رسالة وأهداف  هذا يعد مطلباً 

رابطة العالم اإلسامي.
واســتطرد األمني العام للرابطة: »نحن 
نســعى لتحقيــق االندمــاج الوطني 
اإليجابي يف جميع دول العالم. بني كافة 

إىل  للوصول  واألعراق،  واملذاهب  األديان 
التعايش والوئام والســام املطلوب لنا 
جميعاً، وسيكون من جانب آخر رسالة 
التطرف،  أشكال  مضادة ألي شكل من 
تواجــه أي محاولة الخرتاق اإلنســان 
الياباني املتميز بقيمه اإلنسانية وعطائه 
املتواصــل نحو قيم تعايشــه واطراد 

د. العيىس: نقّدر الثقة اليابانية.. ونسجل   

إعجابنا بنموذجها املتميز يف االندماج والوئام الوطني

أمني الرابطة: سعدنا بالحضور الياباني الرفيع   

لتوقيع حرصية »الحالل« لليابان وأوملبياد طوكيو

األمري أوكمیتسو هیروهايش ابن عم اإلمرباطور الياباني خالل مراسم التوقيع
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نمائه، أياً كان مصدُر تلك املحاوالت دينياً، أو فكرياً، أو عرقياً، 
أو غريها«.

وواصل الدكتــور العيىس، بأن اليابان أثبتــت بأنها نموذج 
متميز لاندماج والوئام الوطني والدعوة للتعايش الســلمي 
حول العالم؛ مســتذكراً الزيارة التي قام بها معاليه مع وفد 
الرابطة ملدينة سينداي، ومشــاركتهم أبناء املدينة يف ذكرى 
فاجعة تسونامي، إضافة إىل زيارتهم ملدرسة األيتام وااللتقاء 
بأطفالها الذين ترعاهم املدرسة، بعد أن فقدوا ذويهم يف تلك 
الفاجعة؛ مؤكداً »أننا يجب أن نستشــعر بأن البرشية بمثابة 

األرسة الواحــدة وأن قيمنا تأمرنا بأن نوظف تنوعنا للتعارف 
والتعاون، كما نوظف متاعب الحياة الطبيعية دروساً نستفيد 
منها لنقدم من خالها أسمى صور التاحم اإلنساني ولنعكس 
قيمة املحبة كحقيقة ماثلة تتمنى الخري والســعادة للبرشية 

جميعا«.
وأشــار د. العيىس إىل زيارته ووفد الرابطة ملتحف هريوشيما 
واطاعــه عىل وثائق القنبلة الذرية التــي ألقيت عىل املدينة، 
واطاعهم كذلك عىل مستوى دقة التوثيق وعىل حجم الكارثة 
التي حلــت باليابان وتجاوزتها بقــوة اإلرادة والعزيمة مع 
التعامل الحكيم مع مأساتها، لتعطي العالم من خال ذلك كله 

دروساً تاريخية مهمة للغاية ال يمكن أن تنىس.
الياباني  وختم د. العيىس حديثه قائاً: »ســعدنا بالحضور 
الرفيع لتوقيع حرصية مراقبة الغذاء الحال واستئناف آفاق 

التعاون املتبادل مع اليابان«.
مــن جهته أكد املديــر التنفيذي للمنظمات غــري الحكومية 

وصف اإلعالم الياباني االتفاقية بالتاريخية منوهاً بمواقف الرابطة املرشفة مع اليابان

اإلعالم الياباني: تاريخية التوقيع 

تذكرنا باملواقف القريبة املرشفة 

للرابطة يف قضية األرسى اليابانيني
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الدكتور نوكا مياجيما، أن التعاون مع رابطة العالم اإلسامي 
يمنح الجانب الياباني القوة؛ معترباً التوقيع عىل االتفاقية حدثاً 

تاريخياً لليابان.
وثّمن السيد مياجيما للرابطة مساهماتها االجتماعية امللموسة، 
معرباً عن ترحيبه بها، وبحضورها املســتقبيل يف اليابان، عن 

طريق مرشوع مركز »الحال«.
وشدد عىل تمسك اليابان بالرابطة والتعاون معها من منطلق 
الثقة الكبرية التي اســتحقتها، من خال مرشوعاتها الفكرية 
واإلنســانية حول العالم ويف اليابان خصوصاً، مبدياً تطلعه 

ملواصلة العمل معها.
كما نوه بدور الرابطة يف توعية الجاليات املســلمة يف املجتمع 
الياباني ويف دول العالم اإلسامي، ومتابعتها لشؤونهم ودعم 

اندماجهم يف مجتمعاتهم غري املسلمة.
وأشــاد مياجيما باملواقف النبيلة للرابطة يف كثري من القضايا 
اإلنســانية يف مناطق الحروب والنزاعــات؛ الفتاً إىل ترحيب 
وزارة الخارجية اليابانية برابطة العالم اإلســامي باعتبارها 
هيئًة دولية؛ وما يعنيه ذلك من ثقة كبرية، مؤكداً أن الطرفني 
سيسعيان إليجاد مقاييس عاملية ملنتجات »الحال« يف اليابان 
بالتعاون مع ثــاث جامعات تتوىل فحص هــذه املقاييس 

ومراقبتها.
جدير بالذكر أن الرابطة ســتتوىل وفق بنود التفاهم تنظيم 
وتوحيد مواصفات منتجــات الحال داخل الیابان، والتعامل 
مع كل من یرید الدخول يف هذا املجال بحكم ريادتها يف العمل 

اإلسامي واإلنساني.
وســُترشف الرابطة عىل األغذیة والخدمــات الحال، وتقدم 
خرباتها واستشاراتها إىل الهيئة اليابانية وتتعاون معها للعمل 
والتنسیق أمام الحكومة الیابانیة والرشكات واملجتمع الیاباني، 
باعتبار أن االتفاقية هي عمل تكاميل يعرّب عن الوظيفة الرئيسة 

للرابطة وهي خدمة اإلنسانية يف اليابان والعالم.
كما سيكون من مهام الرابطة تنظیم إصدار شهادات الحال، 
ســواء املوجهة للمجتمع املســلم يف الیابان أو للتصدیر إىل 
الخارج، وخاصة إىل البلدان العربیة واإلسامیة، كما ستعنى 
الرابطة باإلرشاف عىل املستورد والتأكد من تطبيق معايريها 

الرشعية واإلجرائية.
كما ســتصبح الرابطة وحدها املســؤولة عن تنظيم الغذاء 

الحال وعن اســترياد واإلرشاف عىل الغذاء الحال يف أوملبياد 
طوكيو 2020 ويف األسواق اليابانية.

وعرب هذه االتفاقية ستتوىل الرابطة مسؤولية تنظيم ومنح ختم 

حال وتطبيق املواصفات النظامية يف اليابان بشكل عام، وقد 
تعهدت بتطبيق أعىل املواصفات الرشعية والنظامية ملوضوع 

الحال بشكل عام يف اليابان.
يذكر أن مراســم التوقيع شــهدت حضــوراً اعامياً أكد يف 
مداخاته بأن تاريخية التوقيع تذكر باملواقف القريبة املرشفة 
للرابطة يف قضية األرسى اليابانيــني، وهو ما جعل الرابطة 

تحتل قيمة إنسانية عليا عند الشعب الياباني.

• تعهدت الرابطة بتبني أعىل   

املواصفات الرشعية والنظامية 

للمرشوع

وصفها اإلعالم الياباني   

بـ»التاريخية«.. واستأنفت آفاق 

التعاون املتبادل

د. العيىس أثناء تبادل اتفاقية التعاون مع الدكتور نوكا مياجيما 
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طوكيو: »الرابطة«
اســتقبل معايل وزيــر الخارجية 
تارو كونو، يف مقر  السيد  الياباني 
وزارة الخارجية اليابانية بالعاصمة 
لرابطة  العام  األمني  طوكيو، معايل 
الدكتور  الشــيخ  اإلسامي  العالم 
العيىس.  بــن عبدالكريــم  محمد 
وتناول اللقاء عدداً من املوضوعات 

ذات االهتمام املشرتك.

ســنداي  مدينة  محافظ  اســتقبل 
اليابانية السيد شريو يامادا، ورئيس 
برملانها السيد او ينو، وعمدتها السيد 
تاكاهايش، معايل األمني العام لرابطة 
العالم اإلســامي الشــيخ الدكتور 
محمد بــن عبدالكريم العيىس، لدى 
أهايل سنداي  إىل ملشــاركة  وصوله 
التسونامي  ذكرى  إحيائهم  مناسبة 
الذي رضب مدينتهم يف العام 2011.
خال  املحافظة  مســؤويل  وثمــن 
االستقبال ملعايل األمني العام مواساته 

للشعب الياباني يف ذكرى الفاجعة.

 وزير الخارجية الياباني يستقبل أمين عام الرابطة

مسؤولو سنداي يستقبلون العيسى ويثمنون مواساته للشعب الياباني
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التقى معايل األمني العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
العيىس، رئيس مركز أبحاث السام ووثائق قنبلة هريوشيما 
يف اليابان. ويتجاوز عدد الوثائق أكثر من 10,000 وثيقة، 

ُتســتخدم ألغراض عدة، من بينها الطبيــة واالجتماعية. 
واســتمع معاليه لعرض مفصل من أحد مصابي القنبلة، 

مقدراً للجميع حفاوتهم، ومثّمناً جهودهم.

األمين العام يلتقي 
رئيس مركز أبحاث 
السالم و وثائق 
هيروشيما



       أكد معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسامي الشيخ الدكتور 

محمد بن عبدالكريم العيىس أن اإلنسانية اليوم تقف أمام سياقات 

تاريخية معقدة تجاه الــرصاع الديني والفكري املفتعل، الذي يعد 

املحفــز األهم واألخطر لكثري من تداعيات التاريخ اإلنســاني، وما 

نتج عنه من صور الكراهية والتطرف واإلرهاب، محماً يف السياق 

نفسه اإلعام »املادي« مسؤولية اإلسهام بشكل كبري يف تأجيج ذلك 

الرصاع.

جاء ذلك خال مشاركة الشيخ العيىس يف فعاليات عدة يف اليابان، 

منها اللقــاء املفتوح مع أعضاء الســلك الدبلومايس املعتمدين يف 

اليابان بدعوة من عميد الســلك الســفري الفلسطيني وليد صيام، 

وندوة دولية مع معهد أبحاث الرشق األوسط ومسؤولني يف الحكومة 

اليابانية، التي استضافتها وزارة الخارجية اليابانية بحضور معايل 

وزير الخارجية الياباني السيد تارو كونو، الذي استقبل قبل بداية 

الندوة معايل الشــيخ العيىس وبحث معه عدداً من املوضوعات ذات 

االهتمام املشرتك.

وأبدى معايل األمني العام رسوره باملشاركة يف تلك الفعاليات، مؤكداً 

أنهــا لقاءات »تجمعنا فيها قيُمنا املشــرتكة نحو مفاهيم االعتدال 

الديني والفكري، ومفاهيم السام والوئام اإلنساني، لنؤكد للجميع 

تواُفَقنا وتحاُلَفنا يف مواجهة كافة أشكال التطرف والعنف أياً كان 

مصدره ونوعه«.

واعترب الدكتور العيىس، أن قصور الوعي بســنة الحياة وقوانينها 

الكونية وما يجــب اتخاذه من ترصف حتى ُتجــاه حاالت الظلم 

واالضطهاد، كانا السبَب األهمَّ يف التطرف عموماً، سواء أكان دينياً 

أو غري ديني، بعد التشبع بمحفزه األول.

وأضاف »يمكن أن َنِصَف التطرف ـ باختصارـ بكونه ُيمثل حالًة 

من التشبع بصواب الرأي يصاحبها إقصاء وكراهية لآلراء األخرى، 

وقد يتطور هذا التصور إىل اعتبار الرأي املخالف مهدداً ليس لرأيه 

فقط، بل لَكيانه، ما َيحمل التطرَف عىل املواجهة والصدام، ومن َثمَّ 

القناعة التامة بعدم اإليمان بحق الوجود أصاً للمخالف«.

وتابع الشــيخ العيىس بأن لعدم كفاءة بعض القيادات الدينية أو 

الفكرية أو السياسية، أو ألهوائها الطائفية أو املادية وكذلك النفخ 

يف فراغها تأثرياً مهماً يف هذا الشأن بَمَحّكه الخطر.

ولفت معايل أمني الرابطة إىل أن التطرف كان وال يزال مشكلة معقدة 

تظهر من حني آلخر، عىل اختاٍف يف مستوى نشاطها ورضرها، وقد 

اليابان: »الرابطة«

 العيسى يفتح حوارًا شاماًل مع أعضاء السلك 
الدبلوماسي بطوكيو

بدعوة من
عميد السلك..

العدد: ٦١٨ رجب  ١٤٣٩ هـ ـ  إبريل  ٢٠١٨ م 22

No. 618 Rajab 1439 H- April 2018 m

  د.العيىس ملتقياً أعضاء السلك الدبلومايس يف طوكيو



صاحبت األدياَن والسياسات واألفكاَر عموماً، ولكل حالة منه نهاية 

مأساوية سجلها التاريخ يف صفحات العظات والعرب.

ونوه إىل أن هناك أسباباً أخرى تبعث عىل التطرف، منها اإلحساُس 

باإلساءة أو التهميش وفقدان العدالة، ويكمن هذا السبب يف التعامل 

الخاطئ مع األقليات الدينية أو العرقية.

وأضاف »إذا كان لنا من اســتثناء لحالة من حاالت التطرف ُيْمكن 

لهــا أن تبقى أو تنترصـ  مرحلياـً  فهــي هذه الحالة؛ ألن الباعث 

عليها لم يكــن أيديولوجية كارهة، وإنما املقاومــة التي عادًة ما 

تصاحبها ممارساُت عنٍف«، الفتاً إىل أن ردة الفعل هذه متى وظفت 

الدين كســبب يدعوها للتطرف العنيف؛ ملحاولة إعطائها الرشعيَة 

وتحفيِز اآلخرين، فعندئذ ُتحَســب عىل التطرف يف جميع األحوال؛ 

ألنها ستكون حتماً مسيئة للدين بمحاولة خطف تعاليمه، وتحريِف 

نصوِصه، وإثارِة عاطفِة أتباعه بمثل أساليب الوعظ الديني املهيجة 

للمشاعر والداعية بطريق مبارش أو غري مبارش للعنف أو اإلرهاب.

ولفت معــايل أمني عام الرابطة إىل أن التطرف تشــّكل يف العقود 

األخرية يف مناطق الرصاع السيايس، بعد أن تم تكييف ذلك الرصاع 

املعارصة  اإلرهابية  التنظيمات  بتأويات دينية متشــددة، فعموم 

نشأت عىل خلفية تلك األحداث وتلك التأويات، وكانت الرشارة األوىل 

لها االنشــقاَق عن املفاهيم الدينية الداعية للحوار والسام والوئام، 

كمعاٍن إنسانية مهمة، اخترصها دين اإلسام يف آية قرآنية، قال الله 

تعاىل فيها عن نبي اإلســام صىل الله عليه وسلم: »وما أرسلناك إال 

رحمة للعاملني«.

واســتطرد معاليه: »نشأ عن هذا االنشــقاق إقامة جماعات دينية 

تحمل أسماًء وشعاراٍت جديدة،ً لكل منها أجندتها الخاصة، تتّحد يف 

ما بينها عىل عدوها املشرتك، وبعد االنتصار عليه ـ مرحلياً ـ تعود 

عىل نفســها لتتصارع وتتآكل داخلها، وقال: إن التاريخ اإلنساني 

الطويل شاهد عىل هذا يف جميع أشكال التطرف والعنف املحسوب 

عــىل األديان عموماً، وهذا التاريخ بفصولــه املؤملة ميلء بالعظات 

والعرب«.

وحذر الدكتور العيىس، من أن أخطر ما يواجه عالََمنا هو أن التطرف 

لم َيُعْد محكوماً بنطاق جغرايف يمكن إنهاؤه بالسيطرة عليه، ولكنه 

يجد كيانه يف عوملة مدهشــة، َخلََقْت للجميع عاملاً افرتاضياً مفتوحاً 

تجاوز الحدود با تصاريح ُدخوٍل، وفتح مكاتَب له يف كل مكان من 

عاملنا دون حاجٍة لرتاخيص، حتى أصبح عدد من املنصات الدينية 

األخرى أمام هذا الفتح العرصي من األســاليب التقليدية محدودة 

التأثري والفعالية بالنسبة لهذا

التحول الكبري يف نقل وتبادل املعلومة، لكننا أمام أفكار كاسيكية 

لم تستوعب بعُد هذه املعادلة املدهشة يف التأثري والتحريك.

وزاد د.العيــىس: إننا قلنا مراراً بأن التطرفـ  يف أغلب أحوالهـ  لم 

ينشأ عن كياٍن سيايس وال عسكري وإنما عن أيديولوجية فكرية، ما 

ُيحتّم مواجهة هذه األيديولوجية بالفكر املضاد، وقطَع أسباب نمو 

هذه األيديولوجية.

وأشــار األمني العام، إىل أن هناك فرقاً بــني حضارة اآللة املجردة 

عن القيم اإلنسانية، وحضارة اإلنسان، فاألُوىل أكثر عرضة للهزات 

والتحوالت، والثانية هي األكثر اســتدامة وســامة، معترباً يف هذا 

العيىس: قصور الوعي 

بقوانني الحياة يف طليعة 

أسباب التطرف بعد 

التشبع بمحفزه األويل

استفزاز العاطفة الدينية 

بخطاب »الدينفوبيا« يف 

طليعة املحفزات األولية 

للتطرف واإلرهاب
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 أمني الرابطة يوقع اتفاقية هوية األرض لتشجيع السالم ودعم نرشه يف برامج ومناهج الطفولة حول العالم
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السياق أن العمل السيايس الجماعي أكثر ضمانة وأكثر تزكية وثقة.

ودعا الدول ومؤسســات املجتمع املدني واألفراد، إىل إدراك الفرق 

بني صحيح الدين وبني املحسوبني عليه، وبني النص الديني وتأويل 

النص، وبني التأويل الصحيح والتأويل الخاطئ، وبني املتشبع دينياً 

بمنطق ووعي، وبني املتشبع دينياً بعاطفة مجردة عن الوعي، وبني 

التدين الخايل من الهزات السياسية، وبني التدين الذي َتَعرََّض لها، 

وبني التدين كمساهم يف السام والوئام والسكينة النفسية والداعم 

للتحرض والتقارب والتسامح اإلنساني، وبني التدين الكاره واملقيص 

لآلخرين.

وطالب معاليه املجتمعات بالســعي جاهدة نحــو تعزيز وحدة 

نسيجها الوطني ومحاربة أشــكال التفرقة الدينية واإلثنية كافة؛ 

ألنها أكرب معاول الهــدم يف بناء الوحدة الوطنية، وبالتايل ال بد من 

تفعيل برامج االندماج لألقليات الدينية.

ل  وقال »كلنا ُندرك أن الدين متى تعمق يف وجدان األفراد فإنه ال ُيَشكِّ

مجرد خيار عابر، بل يمثل كياناً مهماً لهم، يؤثر عىل مشــاعرهم 

وترصفاتهم، وما لم يكن هناك وعي عميق بحقيقة الدين واندماج 

وطني متكامل، فإننا ســنجد حاالت من التدين غري الواعي تحمل 

ترصفاٍت ســلبيًة، وشاهد ذلك هو العديد من أماكن الرصاع الديني 

يف العالم«.

وعــّد الدكتور العيىس تجريم اإلســاءة ألتباع األديــان واملذاهب 

ألســباب دينية بحتة، من أهم اإلسهامات الفاعلة يف عملية االندماج 

الوطني، إضافة إىل منع أي أسلوب من أساليب التفريق، ومن أهمها 

اإلجراءات املتعلقة باحتياطات األمن الوطني التي يجب أن تشــمل 

الجميع عىل حد سواء، مع رصد رسائل الكراهية والتحريض التي 

تستهدف املكون املجتمعي بخاصة واإلنساني بعامة، إىل جانب عدم 

تشجيع دور املعرفة التي تعزل األطفال »الوطنيني« عن مجتمعهم 

عزالً كامــًا، وذلك أن املعرفة املادية البحتــة ال مربر لُعزلتها عن 

املجتمع الذي يجــب أن تتعايش معه بتفاعل إيجابي يحفظ لها يف 

خطورة تمدد التطرف تكمن يف كونه 

محكوماً بعالم افرتاض واسع ال 

جغرافيا ضيقة

املفاهيم الكالسيكية ألدوات التأثري 

والتحريك لم تستوعب معادلة العوملة 

املدهشة

د.العيىس ملتقياً رئيس الوزراء الياباني السابق
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آن واحــد رعاية هويتها الخاصة واالنســجام املطلوب مع أرستها 

املجتمعية واإلنســانية يف إطار دولتها الوطنية، وأن للهوية الدينية 

أن تعمــل عىل إيجاد مواد خاصة بهــا يف برامج إضافية، وأن هذا 

اإلجراء يحفظ للطفل توازنــه الفكري وعدم صدامه املجتمعي مع 

رعاية هويته وإعطائه كامل ما يستحقه من تعليم ديني بما يف ذلك 

التحصــني الازم يف اإلطار اإليجابي، وذلــك بتضافر األرسة وتلك 

الربامج املخصصة، وأن تركز عــىل أهمية أن يكون فاعاً وصادقاً 

ومعطياً لدولته الوطنية وأن هويته الدينية أو فصيلته العرقية يجب 

أن تكون نموذجاً فريداً يف دعم الوئام الوطني.

كما شــدد عىل وجوب منع أي ُخَطٍب أو رسائَل دينيٍة أو سياسية 

أو فكرية من شــأنها أن تعزل أي فئة عــن التعايش مع رابطتها 

املجتمعية، أو تدعو لتجمع أو انضواء تحت شعار يعادي أو يحرض 

عىل الدولة الوطنية.

وأضاف: »يجب أيضاً التفريق بني فلســفة بعض الدول يف فصل 

الدين عن الدولة وبني احرتام قناعة أتباع األديان، إذ من شــأن هذا 

أن يثري العواطف الدينية وُيَقّسم املجتمع، وقد ُيوَلّد تطرفاً وال سيما 

لدى الشباب املراهق الذي يتلقى اليوم رسائل عامله االفرتايض الَعيِصِّ 

عن املتابعة والتحكم إال بالتحصني الوقائي والقناعة التامة«، داعياً 

إىل تعزيُز مبادراِت الوئام الدينّي بني كل أطياف املجتمع.

وزاد معاليه ـ ملخصاً ـ بأن الطائفية املجردة والطائفية السياسية 

واستفزاز العاطفة الدينية بخطاب الدينفوبيا وازدراء أتباع األديان 

واملذاهب وغياب العدالة والتهميش وضعف الوعي الديني يف طليعة 

املحفزات األولية ملشهد التطرف واإلرهاب، وقال يجب التفريق بني 

بيئة التطرف وأســبابه يف الداخل الفكري والخارج املثري والداعم 

وأيضاً املســؤولية التقصريية من قبل منصــات املواجهة العلمية 

والفكرية واالجتماعية املسؤولة، وكذلك محفزات التطرف.

وختم بأن اليابان »ُتعد بحسب رؤيتنا ضمن قائمة الدول املتميزة يف 

وئامها الوطني.. وباسم الشعوب اإلسامية املنضوية تحت رابطة 

العالم اإلسامي نحيي هذا التميز الرائد«.

وضمن برامج الزيارة وقع معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسامي 

عىل اتفاقيــة مرشوع هوية األرض مع الســيدة هريوكو كاواهارا 

رئيســة مؤسسة مرشوع هوية األرض، وهو مرشوع رائد يف العمل 

الثقايف الداعي للوئام والسام وتعليم األطفال قيمه الحضارية.

كما التقى معايل األمني العام دولة رئيس الوزراء الياباني الســابق 

فوكودا، حيث جرى بحث عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.

 للكثري من أشكال التطرف الفكري

 منشأ أيديولوجي يجب مواجهته

بالفكر املضاد

 ال بد أن تعي الحكومات ومؤسسات

 املجتمع املدني أهمية عدم الخلط بني

 صحيح الدين واملحسوبني عليه

صورة جماعية خالل مراسم توقيع اتفاقية هوية األرض لتشجيع السالمالسفري الجزائري يف طوكيو معلقاً عىل الحوار املفتوح مع د.العيىس



العدد: ٦١٨ رجب  ١٤٣٩ هـ ـ  إبريل  ٢٠١٨ م 26

No. 618 Rajab 1439 H- April 2018 m

بحضــور معايل األمني املســاعد لرابطة العالم اإلســامي الدكتور 

عبدالرحمــن بن عبدالله الزيــد، انطلقت يف العاصمــة املوريتانية 

)نواكشوط(، فعاليات املؤتمر اإلســامي الدويل تحت عنوان: »واقع 

األمة اإلسامية يف ظل تحديات الغلو والتطرف العنيف«.

وناقش عدد من العلماء ورواد الفكــر والباحثني يف مجال الخطاب 

اإلســامي -عىل مدى يومني- محاور تتعلــق بالغلو والتطرف من 

املنظور اإلسامي واألمة اإلسامية، وتحديات الغلو والتطرف والعوملة 

وتيارات العنف والتطرف والدولة املدنية يف املنظور اإلسامي، حسبما 

ذكرت الوكالة املوريتانية لألنباء.

وثمــن معايل األمني املســاعد لرابطــة العالم اإلســامي الدكتور 

عبدالرحمن بن عبدالله الزيــد، تنظيم املؤتمر يف موريتانيا، لدورها 

املتميز يف مواجهة العنف والتطرف، مســتعرضاً جهود رابطة العالم 

اإلسامي يف إيضاح الصورة الناصعة لإلسام، من خال حضورها يف 

املنتديات الدوليــة، والرشاكة مع عدد من الهيئات واملنظمات العاملة 

يف هذا املجال، آماً أن يقدم هذا املؤتمر رؤية إسامية قوية وواضحة 

للتعامل مع ظاهرة الغلو والتطرف.

من جانبه، قال الوزير األول املوريتاني يحيى ولد حدمني، إن تنظيم 

هذا املؤتمر يأتي استجابة موضوعية للتحديات الراهنة التي تواجهها 

األمة اإلســامية يف ظل تنامي ظواهر الغلو والتطرف وما تخلفه من 

انحراف يف سلوك الشباب وتعطيل لقدراته وما ينجم عنها من فت يف 

عضد األمة وخلخلة ألمنها واستقرارها.

وأضاف: »إن دواعي انعقــاد هذا املؤتمر عديــدة، ومراميه نبيلة، 

واملشاركون فيه نخبة من خرية علماء األمة. ولنا أن نتوقع منه نتائج 

قيمة تعمق تشخيص التحديات القائمة وتعني عىل تقديم املقرتحات 

الناجعة الكفيلة بدرء املفاسد املرتتبة عليها«.

من جهته، أوضح وزير الشؤون اإلسامية والتعليم األصيل املوريتاني 

أحمــد ولد أهل داود، أن التطرف الفكري هــو نتاج للفهم الخاطئ 

لإلسام وتحريف ملقاصده املتنورة، سعياً إىل تشويه املسلمني ونعت 

نهجهم القويم بالكراهية والعنف.

وقال إن هذا املؤتمر يتنزل يف إطــار التصدي ملثل الفهم الخاطئ، 

وسعيا إىل نقاش أوضاع األمة يف ضوء ما يشهده العالم من انحراف 

فكــري وتطرف عنيف ســبيا إىل إظهار قيم اإلســام الناصعة 

ومقوماته الحضارية وما تحتضنه من معاني وضاءة، قوامها السلم 

والتســامح والتقارب، وتبادل اآلراء والتجارب حول اإلكراهات التي 

تواجه األمة وأنجع الســبل ملواجهتها وتحليل أسباب ظاهرة الغلو 

والتطرف الغريبة عىل اإلســام واملســلمني وتفعيل دور الشباب 

واســتنهاض همم العلماء وأصحاب الرأي وهيئات املجتمع املدني 

ليساهم الكل مســاهمة معتربة يف الحد من هذه الظاهرة. وتحدث 

الشــيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات 

املســلمة عن املنهج الوسطي الذي يسعى إىل تعزيز ثقافة التعايش 

الســلمي يف املجتمعات اإلنسانية واملســلمة وإحياء القيم املشرتكة 

كالسلم والرحمة والعدل.

األمين المساعد يستعرض جهود الرابطة في إيضاح الصورة الناصعة لإلسالم

مؤتمر دولي يناقش واقع األمة اإلسالمية في ظل 
تحديات الغلو والتطرف

نواكشوط : »الرابطة«

 د. الزيد ونخبة من العلماء خالل انطالقة املؤتمر
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مكة المكرمة 
منطلق دعوات الخير والسالم

      من أقىص األرض إىل أقصاها، كانت أصداء الخطاب اإلسامي 
السمح، الداعي للوسطية، والرتابط والتعايش اإلنساني، مؤثرة 
وقادرة عىل التقريب بني وجهات النظر املختلفة، عىل الرغم من 
حمات »اإلســاموفوبيا«، والتشويه، والحمات اإلعامية التي 

تستهدف اتهام الدين اإلسامي باإلرهاب، وهو منها براء.
من اليابان إىل نيويورك. ومن جنوب إفريقيا إىل شمال أوروبا، 
ومن موريتانيا إىل الرشق األقىص، حمل الشيخ العيىس منطلقاً 
من مكــة املكرمة هدفاً واحــداً.. الدعوة للســام والتعايش 
اإلنساني، والعمل عىل املشــرتكات، بدالً من الشقاق والتجريم 

واالتهام.

في هذا التقرير رصد ألبرز أنشطة 
الرابطة خالل عام

ألن مكــة املكرمة هي منطلق كل خري للبرشية، فقد شــكلت 
مؤتمرات الرابطة التي تعقدها فيها، رســل سام إىل العالم، 
تحمــل الخري والوئــام والطمأنينة. فقد اســتضافت ملتقى 
مؤتمر حج 1438هـ الذي نظمته رابطة العالم اإلســامي يف 
مشعر منى بعنوان: »الوسطية والتسامح يف اإلسام.. نصوص 
ووقائع«. وفيه تطرق معــايل األمني العام إىل القيم الرفيعة يف 
اإلسام للوســطية والتسامح واالعتدال، وما يجب عىل الجميع 
من الرتجمة العملية لها بعيداً عــن الطرح النظري والتداول 
اإلنشــائي املجرد، وأن هذا التطبيق يعكس أمام اآلخر صواب 
الطرح بأثره الفاعل واملاثل مصدقاً نظرياته، وقبل ذلك وبعده 

خال عام واحد فقط، جالت رابطة العالم اإلسامي 
بقيادة أمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن 

عبدالكريم العيىس، قارات العالم ودوله ناقلة رسالة 
اإلسام السمحة، منافحة ومدافعة عن قضايا العالم 

اإلسامي بـ »الحكمة« والحوار، والدعوة للتعايش 
والسام. ,,

تقرير صحيفة »الجزيرة«

تقرير موسع نشره مركز الدراسات التابع لصحيفة الجزيرة السعودية

رابطة العالم اإلسالمي .. حراكٌ عالميٌّ لمواجهة 
»اإلسالموفوبيا« وتحييد الفكر اإلرهابي
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براءة الذمة باقتفاء جادة اإلســام يف هذا املسلك املهم تحرزاً 
من القول با عمل ومن ثم اإلساءة لسمعة الدين، مشرياً إىل أن 

للتطرف أساليب عدة يف تمرير أفكاره الضالة. 

القاهرة وحوار دور
 هيئات اإلفتاء

يف القاهرة التي اســتضافت املؤتمر الــدويل الذي نظمته دار 
اإلفتاء املرصية واألمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء حول العالم 
بعنوان: »دور الفتوى يف استقرار املجتمعات«، شدد أمني عام 
الرابطة عىل أن خطاب اإلفتاء يحِمل برسوخه العلمي، وتجلياِت 
بصريِته توجيهاٍت توعويًة للجاليات اإلسامية ُتكسبها الحكمَة، 
وتبعدها عن االرتجال والفوات والعجلــة، وما أكثر ما يغيُب 
املراُد من النص، فيفوَت الوصوُل لِعلته يف سياق علم املقاصد، 
حيث يدور الحكم عليها وجوداً وعدماً، وما أقل النظر يف املآالت 
واختاِف الزمان واملكان واألحــواِل، حيث يختلف بها الحكم 
والفتوى عند االقتضاء واإلمكان، ال بالتشهي ومداهنِة الهوى، 
وما أســعد املفتي بالصواب، وقد احتاط للدليل، واســتوعب 
معنى النص، واســتجىل مقاصده، وسلك يف ذلك سبيل السعة 
عىل الخلق، عىل جادة اإلســام يف الرحمة والتيسري، والتسديد 
واملقاربة، مدركاً أنه لن ُيشــادَّ الديَن أحٌد إال غلبه، يف معادلِة 
اها إال الراســخون يف العلم، ال حملُته مجرداً من  توازٍن، ال ُيلَقَّ
فقِهه، فربَّ حامِل فقــٍه إىل من هو أفقُه منه، وربَّ مبلَّغ أوعى 

من سامع.

عاصمة المنظمات تحتضن التعايش
يف عاصمة املنظمات الدوليــة »جنيف«، جاء احتضان امللتقى 
الدويل لرابطة العالم اإلســامي ليؤكــد دور الرابطة العاملي 
يف نرش الســام والتعايش اإلنســاني، وقــال د.العيىس إن 
اإلســاموفوبيا تعرتض جهود محاربة التطرف وتعيق برامج 
االندماج اإليجابي يف دول األقليات. وبنّي معاليه أن رابطة العالم 
اإلسامي بوصفها مظلة للشعوب اإلســامية؛ تهتم بإيضاح 
املتطرفة واإلرهابية، وتعزيز  األفكار  اإلسام ومحاربة  حقيقة 
الوعي الدينــي والفكري لدى األقليات اإلســامية والتواصل 
مع الجميع لنرش قيم االعتدال والتســامح والسام، مؤكداً عىل 
وجوب النظر لعاملنا بمزيد من التفاؤل واألمل مع بذل الجهود 
املشرتكة لتعزيز فطرة الخري واملحبة والسام لدى بني اإلنسان 

ِم سنة الله يف االختاف والتنوع والتعدد بني البرش. وتفهُّ

المملكة..منصة عالمية لمحاربة التطرف
وتطرق الشيخ العيىس إىل أن اململكة العربية السعودية أصبحت 
منصة عاملية ملحاربة األفكار املتطرفة واإلرهابية، مؤكداً وجوب 
ماحقة التطرف يف الفضاء اإللكرتوني الذي شــكل له املنصة 
الوحيدة للتأثري واالســتقطاب. وأضاف أنه عىل أتباع الديانات 
والثقافات مقاومة األطروحــات اإلقصائية، وكذلك النظريات 
الكارهة مثل »اإلســاموفوبيا« التي ُتعترب حالياً املقاوم األول 
لجهــود محاربة التطــرف، كما تمثل عائقــاً قوياً لاندماج 
اإليجابي لألقليات املســلمة، ملقياً بالائمة فيها عىل رهانات 
املصالح الذاتية لبعض املنافسات السياسية بعيداً عن استطاع 
الحقائق وبعيداً عن تقدير األبعاد، وأحياناً غياب الضمري عندما 
يعلم عن الحقيقة ثم ال يلتفت إليها لحسابات خاصة أو نزعة 

كراهية لذات الكراهية.

سنغافورة وتجربة الوئام المجتمعي
يف سنغافورة افتتح د. العيىس مع معايل وزير الداخلية والقانون 
السنغافوري السيد شانمو جام املنتدى العاملي لرؤساء املراكز 
الثقافية، الذي نظمته جمعية الدعوة الســنغافورية بالتعاون 
مع املنظمة اإلســامية للرتبية والعلوم والثقافة )اإليسيسكو(. 
الذي رضب األنموذج  وأشاد معاليه بســنغافورة ومجتمعها 
املتميز يف التعايش والتسامح والوئام املجتمعي، وشكل بتنوعه 

شكلت مؤتمرات الرابطة

رسل سالم تحمل الخري والوئام 

والطمأنينة

»اإلسالموفوبيا« تعرتض جهود 

محاربة التطرف وتعيق برامج االندماج 

اإليجابي يف دول األقليات
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وتعدده نموذجاً عاملياً يحتذى بــه، مؤكداً تبني الرابطة وفق 
رؤيتهــا املتجددة برامج توجيه الوعي اإلنســاني نحو املزيد 
من التفاهم، وبناء مجتمعات برشية متعايشــة، تربطها قيم 
التعاون والتسامح، وتجمعها روابط التواصل الحضاري، التي 
من خالها تتمكن األرسة اإلنسانية الواحدة من تجاوز عقبات 
أعداء التعايــش والتواصل بني أتباع الحضــارات والثقافات 

واألديان، عرب تعزيز ثقافة التواصل والسام.
واشــتملت زيارة أمني الرابطة، عىل لقاءات مع فخامة رئيسة 
جمهورية ســنغافورة الدكتورة حليمة يعقوب، ومعايل نائب 
رئيس الوزراء واملنســق لألمن القومي بجمهورية سنغافورة 
الســيد تيو تي هيان. وتسلم معاليه من نائب رئيس الوزراء 
واملنســق لألمن القومي بجمهورية سنغافورة السيد تيو تي 
هيان جائزة  تقديرية لجهــود الرابطة يف مجال تعزيز ثقافة 
التواصل الحضاري بني أتباع األديان والثقافات، ومناشــطها 
الداعية إىل ترســيخ مفاهيم االعتدال والتسامح يف املجتمعات 

البرشية لتحقيق السام العاملي.

جنوب إفريقيا.. تعزيز مفهوم
 األسرة اإلنسانية

جنوب إفريقيا كان لها نصيب من جهود رابطة العالم اإلسامّي 
حيث تم ُتنظيم منتدى حضاري بحضور قيادات عاملية دينية 
وسياسية وفكرية. وقال الشيخ العيىس خاله إن الرابطة جرٌس 
عامليٌّ لتعزيز التواصل اإلنســاني من أجل التسامح والتعايش 
والســام، ولها رشاكاٌت عاملية واســعٌة ترحب بقيم اعتدالنا 
اإلسامي وتشــاركنا جهود مكافحة التطرف واإلرهاب. وأكد 
عىل أهمية تعزيز مفهوم األرسة اإلنســانية الواحدة التي تقوم 
عىل املحبــة والتعاون يف بناء املجتمــع الحضاري، والحرص 
عىل محاربة أي شــكل من أشكال اإلســاءة إىل هذه األرسة يف 
وئامها وتقاربها وتعاونها وتحابها بمختلف أديانها وأعراقها 

وثقافاتها ودولها.
كما بني معاليه أن أتبــاع األديان والثقافات أحوج ما يكونون 
إىل تعزيز تواصلهم اإلنســاني وتاقيهــم وتعاونهم يف إطار 
أن الجميــع يؤمن باالختاف  املشــرتكات واملصالح، مؤكداً 
والتنوع والتعدد يف إطار َقَدِرِه الكوني، وأنه يجب علينا جميعاً 
أن نسهم بكل ما نستطيع للحيلولة دون أن يتحول هذا اإلطار 

الكوني إىل مواجهــة أو حروب أو ظلم أو اضطهاد، وعىل قدر 
اســتيعاب العقول واألفكار لهذا املعنى اإلنســاني واألخاقي 
عىل قدر ما يتحقق السام، وعىل قدر ما تكون األرس اإلنسانية 

متحدة عىل قدر ما تسعد يف حياتها.

نيويورك: صخب العالم ال يغني عن
 »التواصل الحضاري«

يف نيويورك األمريكية تحاور أكثر من ممثل عن املؤسســات 
اإلسامية من جميع دول العالم ونظرائهم األمريكان، من خال 
مؤتمر رابطة العالم اإلســامي الدويل تحت عنوان: »التواصل 
الحضاري بني الواليات املتحدة األمريكية والعالم اإلســامي«، 
الذي حظي بمشــاركة األمم املتحدة وحضور علماء ومفكرين 
يمثلون دوالً وكربى املؤسســات الفكرية والثقافية اإلسامية 

واألمريكية.
وحرض االفتتاح باإلضافة إىل معايل أمني عام الرابطة الشــيخ 
الدكتور محمد بن عبد الكريم العيىس، السيد باواجاين األمني 
العام للمجلس العاملي لقادة األديان باألمم املتحدة، ووليم فنديل 
األمني العام ملجلس األديان العاملي من أجل الســام، ومعايل 
الدكتور ديفيــد نرص نائب الرئيس للتنمية الروحية يف جامعة 
ليربتي، ومعايل الدكتور محمد بــن مطر الكعبي األمني العام 
ملنتدى تعزيز الســلم يف املجتمعات املسلمة، وفضيلة الدكتور 
عباس شــومان وكيل األزهر الرشيف، ومعايل الدكتور يوسف 
بن أحمــد العثيمني األمني العام ملنظمة التعاون اإلســامي، 
ومعايل الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز الســديس الرئيس 

العيىس: اململكة العربية السعودية 

أصبحت منصة عاملية ملحاربة األفكار 

املتطرفة واإلرهابية

تعزيز مفهوم األرسة اإلنسانية

الواحدة التي تقوم عىل املحبة

والتعاون يف بناء املجتمع الحضاري
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العام لشؤون املســجد الحرام واملسجد النبوي، ومعايل الشيخ 
عبدالله بن الشيخ املحفوظ بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم 
يف املجتمعات املســلمة، وسفرية الواليات املتحدة لألمم املتحدة 

للحريات الدينية السيدة سوزان كوك.
وقد أوضح معايل أمني عام رابطة العالم اإلســامي الشــيخ 
الدكتــور محمد بن عبدالكريم العيىس يف كلمته بحفل االفتتاح 
أن للتواصــل الحضاري بــني العالم اإلســامي والواليات 
املتحدة تاريخاً ممتداً يف التبادل والتعاون اإلنســاني واملعريف 
واالقتصادي والســيايس، مشرياً إىل أن هذه العاقة الحضارية 
املتميزة كشفت الخطأ الفادح لنظرية صدام الحضارات املبنية 
عىل إثارة نعرة الكراهية والعنرصيــة ونصب حواجز وهمية 
ربما كانت يف بعض أطروحاتها حادة جداً حتى عىل القواســم 

املشرتكة والتبادل املعريف واإلنساني.

إلى الفاتيكان.. إحباط الدعاوى الباطلة
 لربط اإلرهاب باإلسالم

الحدث األبرز خال هذه التنقات ملعايل أمني عام الرابطة، كان 
لقاءه ببابا الفاتيكان فرانسيسكو خال زيارة الشيخ العيىس 
لدولة الفاتيكان، حيث جرى خال اللقاء تبادل وجهات النظر 
حول عدد من املواضيع ذات االهتمام املشــرتك، التي تصب يف 
صالح السام والوئام العاملي، خصوصاً التعاون بني الفاتيكان 

والعالم اإلسامي يف قضايا السام والتعايش ونرش املحبة. 
وأعرب معايل الدكتور العيىس عن تقدير العالم اإلسامي ملواقف 
الباطلة  العادلة واملنصفة تجاه الدعاوى  البابا فرانسيســكو 
واملعزولة التي تربط التطرف والعنف باإلسام؛ حيث أوضح يف 
ترصيحات سابقة أن هذه األفعال ال عاقة لها باإلسام وأنه يف 

كل األديان أتباع يحصل من بعضهم تطرف.
وتبادل البابا مع الشــيخ العيىس الهدايا التذكارية، حيث قدم 
له أمني الرابطة مجســماً يرمز للحضارة اإلســامية معرّباً 

عن تواصلها مع الحضارات األخــرى وعىل األخص التواصل 
الحضاري مع الفاتيكان بما يمثله من رمزية دينية عاملية، فيما 
تسلم من البابا فرانسيســكو هدية رمزية خاصة، عبارة عن 
قلم عريق تذكاري، وكذلك ميدالية تذكارية خاصة تم ســّكها 

بمناسبة السنة الخامسة العتائه الكريس البابوي.
والتقى العيىس خال الزيارة أعضــاء املجلس البابوي، وزار 
جمعية ســانت ايجيديو ولجنة حقوق اإلنسان، ومعايل وزير 
الداخلية يف جمهورية الفاتيكان وعدداً من املسؤولني اإليطاليني، 
كما التقى بعدد من الفعاليــات الدينية والثقافية والفكرية يف 

العاصمة اإليطالية روما.
واســتكماال للقاء الذي جرى بني الهولينس البابا فرانسيسكو 
بابــا الفاتيكان ومعايل األمني العام لرابطة العالم اإلســامي 
الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس، عقد معايل األمني 
العام للرابطــة اجتماعاً مع رئيس املجلس البابوي بالفاتيكان 
الكردينال جان لوري توران، بحضور سكرتري املجلس املطران 
ميغيل ايوسو، واملطران خالد عكشه؛ حيث تقرر تكوين لجنة 
اتصال دائمة بني الفاتيكان ممثا باملجلس البابوي والرابطة 

لبحث عدد من املبادرات.

إيطاليا المواطنة واالندماج
نشاطات الرابطة امتدت إىل إيطاليا حيث استقبل معايل وزير 
الداخلية اإليطايل الســيد ماركو مينيتي معــايل األمني العام 
لرابطة العالم اإلســامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
العيىس والوفــد املرافق له، وذلك يف مقــر وزارة الداخلية يف 
العاصمة اإليطالية روما، وجرى بحــث عدد من املوضوعات 
ذات االهتمام املشــرتك ومن بينها موضوع املواطنة واالندماج 
اإليجابي مع تعزيز مفاهيم الحق يف الحرية الدينية التي يكفلها 
القانون وصوالً لاعرتاف الرســمي بالدين اإلسامي، حيث ال 

يزال معرتفاً به كثقافة فقط لها حرية ممارسة شعائرها.
الدكتور العيىس والوفد  ورحب معايل الســيد مينيتي بمعايل 
املرافــق، مثمنــاً الدور املهم الــذي تقوم به رابطــة العالم 
اإلســامي يف محاربة التطرف وتوحيد كلمة الجاليات املسلمة 
وتوعيتها نحو االعتــدال، إذ تؤكد الرابطة عــىل جميع أتباع 
الثقافات واألديان املتنوعة وال ســيما الدين اإلسامي باحرتام 
دساتري وقوانني وثقافة البلدان التي يعيشون فيها مع قيامهم 

لقاء بابا الفاتيكان..

التعاون يف قضايا السالم والتعايش 

ونرش املحبة
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الدستورية  والحقوق  الضمانات  وفق  اإلســامية  بشعائرهم 
والقانونية لكل بلد، متمنياً أن تحقق زيارة األمني العام للرابطة 
إىل إيطاليا األهداف التي تخدم اإلنســانية، خاصة بعد اللقاء 
التاريخي ملعاليه مع الهولينس البابا فرانسيسكو يف الفاتيكان.

بدوره وجه معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسامي الشكر 
والتقدير ملعايل وزير الداخلية، عىل اهتمامه بدور رابطة العالم 
اإلسامي، مؤكداً معاليه حرص الرابطة عىل نرش قيم التسامح 

والتعايش بني الشعوب.
كما أوضح معاليه أنه من ضمن أهداف رابطة العالم اإلسامي 
تعزيز االندمــاج اإليجابي للجاليات املســلمة يف مجتمعاتها 
واحرتام ميثاق املواطنة الذي قبلت به والتزمته، من خال بث 
الرسائل التوعوية يف املؤتمرات والندوات واللقاءات التي تعقدها 
يف جميع دول العالم، التي تؤكد أن اإلسام دين الصدق والوفاء 
وأن طليعة أسباب احرتامه وتقديره وتفهمه هو قيمه الحقيقية 
املتمثلُة يف التســامح والتعايش ونرش السام واملحبة والوئام 
واملواجهة الفكرية لنظريات الرش والكراهية بما يبطلها ويفكك 
مزاعمها، وهي املبنية عىل الزيف والتضليل واملقابلة بالشجب 
والرفض الكامل من جميع املســلمني، مبدياً معاليه استعداد 
الرابطة للتعاون مع جمهورية إيطاليا عىل املســتوى الرسمي 

والشعبي يف كل ما يحقق األهداف املشرتكة كافة.

قمة دينية بلندن.. وبحث مصلحة الجاليات
لندن كانت مقراً للقاء الســادس التحاد مجالس الرشيعة يف 
اململكة املتحدة، حيث اســتضاف اللقاء أمني عام رابطة العالم 
اإلسامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس، بحضور 
عدد من العلماء واألئمة وأعضاء االتحاد وممثيل 16 مجلســًا 

للرشيعة من مختلف املدن الربيطانية.
وحث معايل األمني العــام، مجالس الرشيعة يف اململكة املتحدة 
عىل االتفــاق بينها وتوحيد وجهات النظــر وتقديم مصلحة 
اجتماع الجاليات املســلمة عىل املصالــح الخاصة، مؤكداً أن 
قيادات املجلس عىل هذا القدر الكبري من املســؤولية، »إنما هو 

التذكري إلخواننا«.

التحذير من الكيانات الفاشلة
تا اللقاء السادس التحاد مجالس الرشيعة يف اململكة املتحدة، 

»االجتماع العاملي للقمة الدينية«، وفيــه حذَّر د.العيىس، من 
بعض الكيانات التي مرت بتجارب فاشــلة حاولت أن ُتريس 
دعائم املجتمع اإلنساني عىل أسس شمولية وأطروحات مادية 
تتنكر للدين والقيم الروحية، وتقطع الصلة بخالق الســموات 
واألرض، وتصادم الفطرة اإلنســانية، فأوجدت كيانات خالية 
النفعية  املادية  من املعاني اإلنسانية والقيم األخاقية تحركها 

يف أسوأ صورها.
وبني معاليه أن للخالــق -جل وعا- مع هذه الكيانات نتيجة 
حتمية حكتها فصول التاريخ، ويجب عىل البرشية قراءة ذلك 
واالتعاظ بها، مؤكداً عىل مســؤولية قــادة األديان يف تعزيز 
املفاهيم الحضارية واإلنســانية والتحرك الفعيل والجاد لنرش 

قيم املحبة والسام.

لقاءات طوكيو.. شراكة عالمية
إىل طوكيو يف أقىص رشق الكــرة األرضية، حيث التقى معايل 
أمني عام رابطة العالم اإلســامي الشــيخ الدكتور محمد بن 
عبدالكريم العيىس بنائب رئيس مجلس الوزراء الياباني السيد 
ميا كويش، الذي رحب بوفــد الرابطة، مؤكداً أهمية الزيارة يف 
دعــم الرشاكة الفاعلة بني الحكومــة اليابانية ورابطة العالم 
اإلســامي بوصفها ممثلة للشعوب اإلســامية ولديها رؤية 
جديدة تتفق وأهداف الحكومة اليابانية الرامية لدعم التعايش 

واالندماج بني الجالية املسلمة وبقية أطياف املجتمع الياباني.
وبدعوة رسمية من الحكومة اليابانية، شارك معايل األمني العام 
يف مراسم الذكرى الســنوية الثانية والسبعني لسقوط القنبلة 
الذرية عىل مدينة هريوشــيما، وسط حضوٍر دويل غفريٍ شمل 
دبلوماسيني من الواليات املتحدة األمريكية، واالتحاد األوروبي، 

ورموزاً دينية وفكرية عاملية.
وأوضح معايل األمني خال اللقاء أن الرابطة بوصفها منظمة 
دولية تمثل الشــعوب اإلسامية تجد نفسها ملزمة بكل ما من 

باكستان يف قلب اهتمامات الرابطة.. 

وأمينها العام يطلق»الخطاب الوسطي 

واألمن املجتمعي«
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شــأنه توحيد كلمة املســلمني وتثقيفهم ودعم جهود قيادات 
العمل اإلسامي نحو األداء املؤسيس.

.. ومن إندونيسيا دعوات لقيم التسامح
العاصمة اإلندونيسية جاكرتا حظيت باهتمام الرابطة، خاصة 
أنها تتمتع بثقل إســامي كبري، حيث اســتقبل نائب الرئيس 
اإلندونييس السيد يوسف كا معايل األمني العام لرابطة العالم 
اإلســامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيىس، يف 
املكتب الرئايس يف العاصمــة جاكرتا، حيث رحب بزيارة وفد 
الرابطة إلندونيســيا، مشيدا باملشاريع الفكرية والخريية التي 
تتبناها الرابطة يف باده من خــال طرحها املتجدد يف أبعاد 

دعوتها لقيم التسامح والتعايش اإلسامي واإلنساني.

باكستان وعي االعتدال اإلسالمي
باكســتان كانت يف قلب اهتمامات الرابطة وأمينها العام حيث 
شارك يف املؤتمر الدويل: »الخطاب الوسطي واألمن املجتمعي«، 
الذي نظمته رابطة العالم اإلســامي يف العاصمة الباكستانية 
إســام آباد؛ برعاية فخامة الرئيس ممنون حســني رئيس 

جمهورية باكستان اإلسامية.
وقد طالب املؤتمر، بتطوير الخطاب الوسطي بما يراعي فوارق 
الزمان واملكان، ويتاءم مع ثابت اإلسام القائم عىل االعتدال، 
ويعالج مشــكات املجتمع املعارصة، بعيداً عن االنفعال الذي 

يعرّب عن رّدة فعٍل آنية َتغفل عن اآلثار البعيدة.

األمين متحدثًا رئيسًا في أسبوع
 األمم المتحدة

وحلَّ أمني الرابطة ضيَف رشٍف ومتحدثاً رئيســًا يف »أسبوع 
األمم املتحدة للوئام بني الثقافات واألديان« بفيينا، حيث أكد أن 
التصادم الروحي والثقايف نتيجة غياب املنطق السليم ومهارات 
التواصل الحكيم، مبينا أن األديان تعرضت لتاريخ طويل من 

االختطاف واالنتحال.
وشدد معاليه عىل أن التطرف ظل محارباً محارصاً يف كهوفه، 
ولم ينترش إال صحيح اإلســام، وأنه ال يوجد دين متطرف أو 

دين با متطرفني.
ولفــت معاليه إىل أن التصادُم الديني يكشــف حقيقة بعض 
املنتسبني إليه ال حقيقة الدين، وأن اإلسام انفتح عىل اآلخرين 
حتى إنه أجاز الزواج من أهل الكتب السماوية، مبينا أن الوقائع 
التاريخية واآلراِء الدينية والسياســية واالجتماعية السلبية ال 
ُتعرّب عن حقيقة الدين، وأنه ال توجد صفة اعتبارية أيُسء إليها 
بانتحال شخصيتها كالدين. وقال إنه بالوعي واملحبة سنهزم 

التطرف والعنف والكراهية وننرُش قيم التسامح والتعايش.

من االتحاد األوروبي.. التسليم اإليجابي 
بالفروق الطبيعية بين الحضارات

كما شاركت الرابطة بفعالية يف أعمال مؤتمر اإلسام يف أوربا 
و«اإلســاموفوبيا« املنعقد داخل برملان االتحاد األوروبي من 
خال ورقة عمــل للمؤتمر، تناولت العديــد من املوضوعات 
املتعلقة بالتطرف واإلرهاب، إذ أوضح معايل الشــيخ الدكتور 
محمــد بن عبدالكريم العيــىس األمني العــام لرابطة العالم 
اإلســامي أمام املؤتمريــن بأن التســليم اإليجابي بالفروق 
الطبيعية بني الحضارات ُيفيض إىل اإليمان بســنة الخالق يف 
االختــاف والتنوع والتعددية، وأن الــرصاع الحضاري حرم 

اإلنسانية التعاون والتعايش.

إلى ليل الفرنسية..
زيارات تكرس الوسطية

يف ليل الفرنسية، قام معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسامي 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس بزيارة ملعهد ابن ســينا 
للعلوم اإلنســانية يف مدينة ليل بفرنســا، يرافقه وفد رفيع 

محاربة ظاهرة الكراهية مهمة الشعوب 

الواعية وممثلو األديان والعلماء املفكرون 

ومؤسسات التعليم ومنصات التأثري

الرابطة ضيف رشٍف والعيىس

متحدثاً رئيساً يف أسبوع األمم املتحدة 

للوئام
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املستوى، ضمن زيارته الحالية لعدد من الدول األوروبية. وقد 
نوه د. العيىس بالدور العلمي واألكاديمي للمعهد، مؤكداً حاجة 
الجالية اإلســامية يف الغرب ملثل هذه الرصوح العلمية، التي 
تســهم يف نرش مفهوم الوسطية، وتحقيق التواجد الحضاري، 

وتحّصن الشباب ضد تيارات العنف والطائفية.

وقفة إسالمية ضد التطرف في كوسوفا
كوسوفا كانت مقراً لنقاشات حول الوسطية ودعوات التسامح، 
حيث اســتقبل فخامة رئيس جمهورية كوسوفا السيد هاشم 
ثاتي معايل األمني العام لرابطة العالم اإلســامي الشــيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس، كما استقبله دولة رئيس 
وزراء جمهورية كوسوفا السيد عيىس مصطفى ومعايل وزير 

خارجية كسوفا السيد أنور خوجاي.
اللقــاءات بحث العديد مــن املوضوعات ذات  وجرى خال 
االهتمام املشــرتك والتأكيد عىل تعزيز قيم االعتدال والوسطية 
والتعايش والتســامح والتنويه باملنهج الكوســويف املتميز يف 

تطبيق هذه القيم الرفيعة.

جنوب إفريقيا على بوصلة الرابطة
جنوب إفريقيا أخذت نصيبها من االهتمام، حيث اســتضافت 
املؤتمــر العاملي عن »التعايش االجتماعــي وتنوع الديانات« 
الذي نظمته رابطة العالم اإلســامي يف مدينة ديربن بجنوب 
إفريقيا، وطالب العيىس من خالها العلماء واملفكرين بمواجهة 
الحواضن املشــجعة عىل الكراهية، مشــرياً إىل أن الشــعوب 
الواعية وممثيل األديان والعلماء واملفكرين ومؤسسات التعليم 
ومنصات التأثري؛ يجب أن يحاربوا ظاهرة الكراهية التي سببت 

الكثري من املآيس وأوقدت الكثري من الحروب.
واستقبل فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد جاكوب 
زوما معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسامي، مشيًدا بالجهود 
املبذولة لنرش االعتدال والوســطية ومحاربة األفكار املتطرفة. 
وخال زيارتــه لجنوب إفريقيا زار األمني العام لرابطة العالم 
اإلسامي جمعية العلماء وأكاديميات إسامية وثقافية مختلفة.

ترحيب ماليزي.. ووسام للعيسى
ماليزيا بتفوقها وتطورها التقنــي واالقتصادي حرصت عىل 

التواصل مع رابطة العالم اإلســامي، وحظيت بفعاليات عدة 
من الرابطــة، حيث زارها معايل األمني العام بدعوة رســمية 
ليكون ضيفاً عىل الحكومة املاليزية، التقى خالها دولة رئيس 
مجلس الوزراء املاليزي السيد نجيب عبد الرازق، ومعايل نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية الدكتــور أحمد زاهد 
حميدي، ومعايل وزير الدفاع املاليزي ووزير الشؤون الخاصة 
بمجلس الوزراء الســيد هشــام الدين حسني، والذي عقد مع 
د.العيــىس مؤتمراً صحفياً حول انطاقة مركز امللك ســلمان 
للسام العاملي يف نطاق رشاكة الرابطة ومركز الحرب الفكرية 
بوزارة الدفاع يف اململكة يف تأسيسه بحسب اإلعان الصادر عن 
اململكة العربية السعودية وماليزيا إبان زيارة خادم الحرمني 
الرشيفنيـ  يحفظه اللهـ  ملاليزيا، حيث يعمل د. العيىس مرشفاً 

عاماً عىل مركز الحرب الفكرية.
ومنحــت مملكة ماليزيا معايل الشــيخ الدكتــور محمد بن 
عبدالكريم العيىس األمني العام لرابطة العالم اإلسامي وعضو 
هيئة كبار العلماء باململكة العربية الســعودية أعىل أوسمتها 
وهو وسام الرشف امللكي املسمى )فارس الدولة(، بأعىل لقب 
يمنح لكبار الشــخصيات التي قامت بجهود تاريخية تستحق 
تقدير مملكة ماليزيا وهو لقب )داتو رسي(، الذي يضفي عىل 
حامله التقدير االســتثنائي والحصانة الكاملة داخل األرايض 
املاليزية مدى الحياة، ويحمل هذا التكريم الشــعور املاليزي 
الرسمي نحو علماء اململكة العربية السعودية، وال سيما ماليزيا 
تعد يف طائع الدول اإلسامية يف تطبيق قيم الوسطية والوئام 

والتعايش والتحرض.

الجالية اإلسالمية يف الغرب تحتاج 

الرصوح العلمية التي تساهم يف نرش 

مفهوم الوسطية

منطلقاً من قبلة املسلمني.. حمل   

العيىس هدفاً واحداً: الدعوة للسالم 

والتعايش اإلنساني
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عواصم: »الرابطة«
تواصاً لجهود رابطة العالم اإلســامي يف خدمة القرآن من 
خال الهيئة العاملية للكتاب والســنة، نظمت الهيئة بالتعاون 
والتنسيق مع عدد من املراكز واملساجد والجهات املعنية يف دول 
عدة، حزمة من الدورات والربامج القرآنية، اســتهدفت رشائح 

عمرية متنوعة من الجنسني.
فيها  أشادوا  كلمات ملسؤولني ومشاركني،  الدورات  وشهدت 

بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمني الرشيفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز يف خدمة اإلسام واملسلمني يف شتى 
بقاع األرض، منوهني بدور رابطة العالم اإلســامي والهيئة 
العاملية يف خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته عىل مستوى 

العالم.
وجرى يف ختام الــدورات تقديم شــهادات وهدايا تذكارية 

تحفيزية للفائزين والفائزات واملتميزين واملتميزات.

الرابطة تواصل برامجها القرآنية العالمية.. 
وإشادات دولية بجهودها

 هيئة الكتاب والسنة نظمت احتفاالت للمشاركني يف الدورات والربامج والخريجني,,

من الشبان املشاركني يف برامج ودورات الرابطة القرآنية
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63 طالبًا وطالبة يتنافسون في
 مسابقة بجزر القمر

نظمت هيئة الكتاب والسنة بالتعاون مع مركز سعد بن معاذ 
يف جزر القمر مســابقة قرآنية بقاعة املؤتمرات بمبنى الربملان 

الوطني.
وشهدت املسابقة مشــاركة 63 طالباً وطالبة، واشتملت عىل 
ثمانية فروع هي: حفظ القرآن الكريم بالسند املتصل مع حفظ 
الجزريــة، وحفظ القرآن الكريم مع حفــظ الجزرية، وحفظ 
القرآن الكريم مع حفظ معاني الكلمات، وحفظ القرآن الكريم 
مع حفظ األربعني النووية، وحفظ القرآن الكريم كاماً، وحفظ 

20 جزءاً و10 أجزاء وصغار الحفاظ.
 وقد شــكلت لجنة تحكيم لهذه املسابقة من خمسة أشخاص، 
وحرض ختامها معايل وزير العدل والشــؤون اإلسامية بجزر 

القمر الســيد موىس مهموما، وممثل ســفارة خادم الحرمني 
الرشيفني األســتاذ عيل العمري، والنائب يف الربملان السيد عيل 
أحمد مدهومي، وممثل الهيئة العاملية الشــيخ عمر بن محمد 
مغربي، وعدد مــن العلماء, وحفظة القرآن الكريم, وجمع من 

املواطنني.

االحتفاء بخريجي الهيئة في تشاد
نظمت الهيئة العاملية للكتاب والســنة التابعة لرابطة العالم 
اإلسامي بالتعاون مع مؤسسة الشفيع الخريية حفاً لتكريم 
50 حافظاً يف تشاد، بحضور السيد الدقوا يعقوب وايل والية 
أنجمينا، والســيد صابر جروف وايل والية حجر مليس، وعدد 
من العلمــاء, وحفظة القرآن الكريــم والطاب, وجمع من 

املواطنني.

حرصت الرابطة عىل إرشاك املسؤولني والقادة اإلسالميني لحفالت التخرج



.. وتنهي الدورة المكثفة لمعلمي

 وحفاظ القرآن في كمبوديا

اختتمت هيئة الكتاب والســنة بالتعاون مــع املجلس األعىل 
املكثفة  األوىل  القرآنية  الدورة  بكمبوديا،  اإلســامية  للشؤون 
ملعلمي وقراء القرآن الكريم بدولة كمبوديا، وجرى تكريم 35 

خريجاً اجتازها بنجاح.
وقال الدكتور بصفــر، إن الخريجني تدربوا عىل »أساســيات 
التجويد التطبيقي«، مشــرياً إىل أن حفل التكريم شهد حضور 
ســماحة مفتي كمبوديا الشــيخ قمرالدين بن يوسف وثلة من 
رؤســاء الجمعيات واملؤسسات الدينية يف مملكة كمبوديا، وعدد 
من العلماء, وحفظة القرآن الكريم والطاب, وجمع من املواطنني.

تكريم 335 حافظًا وحافظة في الفلبين

كرمــت الهيئة العاملية للكتاب والســنة التابعة لرابطة العالم 
اإلسامي بالتعاون مع جمعية الحفاظ بالفلبني، 335 حافظاً 
وحافظة يف حفل لتخريج طاب عدد من املعاهد واملراكز ودور 

القرآن الكريم.
وحرض التكريم الشــيخ أبوهريرة أداسان املفتي العام لشعب 
مورو، والســيد داتوكفايمان رئيس فريــق الرقابة الدولية، 

واألســتاذ إبراهيم مكادات، ومندوب الهيئــة العاملية للكتاب 
والســنة، وعدد من العلماء, وحفظة القرآن الكريم, وجمع من 

املواطنني.
وهنأ املســؤولون الحفظة املتخرجــني وحثوهم عىل مواصلة 
حفظهم وتجويدهم للقرآن والتمســك بهديه، فيما شهد ختام 

الحفل توزيع الشهادات والهدايا عىل الخريجني والخريجات.

42 مجازًا ومجازة في الصومال

 يتسلمون شهاداتهم
تســلم 42 مجازاً ومجازة، أربعة منهم بالقــراءات العرش، 
شهاداتهم وهداياهم من الهيئة العاملية للكتاب والسنة، يف حفل 
تكريم الدفعتني األوىل والثانية، الذي نظمته بالتعاون مع مركز 
بن الجزري لإلقراء واإلجازة بالســند، التابع للهيئة العاملية يف 

جمهورية الصومال.
وشــارك يف حفل تكريم الخريجني والخريجات، وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسامية نيابة عن وزير األوقاف، والشيخ 
املقــرئ أحمد باتياه ممثــل الهيئة العامليــة، ومجموعة من 
الساطني واألعيان والوجهاء ومديري ومدريس وطاب معاهد 
التحفيظ بالصومال، وعدد من العلماء, وحفظة القرآن الكريم, 

وجمع من املواطنني. 

حضور املسؤولني واملحكمني يف حفل التخريج الكبري بالفلبني
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.. وتكريم40 خريجًا و4 مجازين
 في جيبوتي

أقامت رابطة العالم اإلســامي بالتعــاون مع املجلس األعىل 
اإلسامي بجيبوتي حفا لتخريج 40 حافظاً وأربعة مجازين 

من معهد اإلمام الشافعي التابع للرابطة.
وقد حرض الحفل معايل وزير الشــؤون اإلســامية والثقافة 
واألوقاف الســيد مؤمن حســن بره، ورئيس املجلس األعىل 
اإلســامي ورئيس دائرة اإلفتاء، وعدد مــن العلماء, وحفظة 
القرآن الكريم والطاب وأوليــاء األمور, وجمع من املواطنني، 
وشــهد ختام الحفل توزيع الشهادات والهدايا عىل الخريجني 

واملجازين.

50 طالبًا وطالبة يتنافسون في

 المسابقة القرآنية بطاجيكستان
للمسابقة  الختامي  الحفل  اإلســامي  العالم  رابطة  أقامت 
القرآنية يف دولة طاجيكستان بالتعاون مع كلية علوم القرآن.

 وقــال األمني العام للهيئة العاملية للكتاب والســنة التابعة 
للرابطة الدكتور عبدالله بصفر إن املسابقة القرآنية شهدت 
مشاركة 50 طالباً وطالبة، واشتملت عىل أربعة فروع هي: 
حفظ القرآن كاماً مع التجويــد، وحفظ 20 جزءاً وعرشة 

وثاثة أجزاء.
وأقيم الحفل الختامي للمسابقة بحضور األستاذ تاج الدين 
عصام الديــن زاده مدير الجامعة واألســتاذ عيل إبراهيم 
منصور عميد كلية علوم القرآن والشــيخ محمدوف صابر 
مندوب من لجنة األديان، والطاب وأولياء األمور وجمع من 

املواطنني.

.. و 60 حافظًا وحافظة يشاركون في 

مسابقة الماهر بالقرآن بالفلبين 
شــارك 60 حافظاً وحافظة يف مسابقة املاهر بالقرآن الكريم 
يف دورتها الثالثة، التي نظمتها الهيئة العاملية للكتاب والســنة 
التابعة لرابطة العالم اإلسامي بالتعاون والتنسيق مع جمعية 

الرسالة وجمعية الحفاظ بمدينة كوتاباتو يف الفلبني.

واشتملت املنافســات عىل ثمانية فروع، وشهد ختامها تسليم 
الفائزين والفائزات شــهادات وهدايا تذكارية، بحضور ممثل 
امللحق الديني بســفارة اململكة العربية الســعودية يف مانيا، 
وفضيلة الشــيخ الدكتــور عبدالله الجاراللــه رئيس اللجنة 
اإلرشافية للمركز الخريي لتعليم القرآن الكريم وعلومه يف املدينة 
املنورة، ووكيل وزارة الرتبية والتعليم للمدارس اإلســامية يف 
إقليم الحكم الذاتي يف مينداناو، وعدد من املسؤولني الحكوميني 
ومديري ومعلمي املــدارس واملعاهد الرشعية, وحفظة القرآن 

الكريم, وجمع من املواطنني.

 الربامج استهدفت جميع الرشائح العمرية من الجنسني

 الرابطة وضعت معايري تحكيمية دقيقة للمتسابقني
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الخرطوم: »الرابطة«
العاصمة الســودانية الخرطــوم، فعاليات جائزة  اختتمت يف 
الخرطــوم الدولية للقــرآن الكريم يف دورتها التاســعة، التي 
جاءت تحت عنوان »حفاوة الســودان بأهل القرآن«. وشارك يف 
املنافســة عىل املراكز األوىل 71 متسابًقا ومتسابقة من أكثر من 
51 دولة من مختلف أنحاء العالم، بحضور الرئيس الســوداني 
عمر البشري، وسفري خادم الحرمني الرشيفني لدى السودان عىل 

بن حســن جعفر، وعدد من الوزراء وكبار املسؤولني والسفراء.  
وفاز باملركز األول املتسابق أحمد عبد الواحد عشريي من املغرب، 
وحصل عىل مبلــغ 40 ألف دوالر، بينما فــاز بالجائزة الثانية 
املتسابق عوض الله الطيب محمد أحمد من السودان، وحصل عىل 
30 ألف دوالر. وعوض الله الطيب، خريج معهد اإلمام الشاطبي 
التابع للهيئة العاملية للكتاب والســنة برابطة العالم اإلسامي، 
وحاصل عىل اإلجازة منها، وتقديــراً لتميزه وتحفيزا له فقد تم 
قبوله بكلية القرآن الكريم يف الجامعة اإلسامية باملدينة املنورة 
لهذا العــام بحمد الله تعاىل. وهنأ األمني العــام للهيئة العاملية 
للكتاب والســنة الدكتور عبدالله بن عيل بصفر، معايل الدكتور 
محمد بن عبدالكريم العيىس بهذا النجاح والتفوق، مشيداً بتميز 
وفوز املتسابق عوض الله الطيب باملركز الثاني يف املسابقة، حيث 
تم تكريمه من الرئيس السوداني املشري عمر حسن البشري. وأشار 
بصفر إىل تميز طاب الهيئة العاملية يف مختلف مسابقات القرآن 
الدولية التي تقام يف الدول العربية واإلسامية بصورة منتظمة. 
وقال إن الهيئة تشــارك بتوجيهات ومتابعة األمني العام لرابطة 

العالم اإلسامي معايل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس.

خريج »الرابطة« يحصد ثاني المسابقة الدولية 
للقرآن بالسودان

جدة: »الرابطة«
زار الشــيخ يارس الدورسي إمام املســجد الحرام برفقة 
مستشــار معايل أمني عام رابطة العالم اإلسامي الدكتور 
أحمد جيان، مقر الهيئة العاملية للكتاب والســنة، التابعة 
لرابطة العالم اإلســامي، حيث التقيــا فضيلة الدكتور 

عبدالله بصفر األمني العام للهيئة.
وفيما رحب د. بصفر بضيفيه، مقدماً لهما نبذة تعريفية 
عن أعمال الهيئة العاملية يف العالم, عرض الشيخ الدورسي 
تجربتهم يف األكاديميــة القرآنية التي جمعت بني الحفظ 
والرتبية والتدبــر، كما جرى خال اللقــاء بحث إمكان 

التعاون والتنسيق لخدمة كتاب الله عز وجل.
وقدم إمام املسجد الحرام شكره وتقديره للدكتور عبدالله 

بصفر عىل حسن االستقبال وكرم الضيافة، مبدياً إعجابه 
باألعمال التي تقدمها الهيئة يف سبيل خدمة القرآن الكريم 

عىل مستوى العالم.

إمام الحرم المكي يشيد بجهود الرابطة في خدمة القرآن عالميًا

الرئيس البشري يكرم خريج الرابطة املتفوق عوض الله الطيب
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     حقق الربنامج إنجاًزا كبريًا، بتقديم خدماته إىل أكثر من عرشة 

آالف شــخص، وسط ترحيب كبري من املســؤولني وعىل رأسهم 

فخامة رئيس جزر القمر الرئيــس العقيد غزايل عثمان، ووزراء 

القمر  الخارجية والصحة والشؤون االجتماعية، واملفتي يف جزر 

واملواطنون القمريون.

وقال األمني العام لهيئة اإلغاثة حســن شــحرب، إن معايل األمني 

العام لرابطة العالم اإلســامي رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ 

الدكتور محمد بــن عبدالكريم العيىس، وجــه برضورة تقديم 

العون واملساعدة لشعب جزر القمر، فنفذت الهيئة برنامج دعم 

املرشوعات الصحية واملجتمعية يف جزر القمر الثاث.

الرابطة تنفذ أول برنامج تنموي لدعم 
المشروعات الصحية والمجتمعية في جزر القمر

وزير الخارجية القمري: نرحب بزيارة رابطة العالم اإلسالمي ومستعدون لدعم أنشطتها في بالدنا 

11 مليون ريال مساعدات صحية وإنسانية استفاد منها 1,104,96 شخصا

جزر القمر: »الرابطة«

  

نفذت رابطة العالم اإلسامي، 
ممثلة يف هيئة اإلغاثة اإلسامية 

العاملية، برنامجها التنموي 
واإلغاثي ألول مرة يف جزر 
القمر تحت مسمى »دعم 

املرشوعات الصحية واملجتمعية 
يف جزر القمر«، خال الفرتة 

من 1439/04/23هـ وحتى 
1439/05/04هـ، املوافق 10 
يناير 2018م وحتى الـ22 من 

الشهر نفسه. ,,
استعدادات فريق عمل الرابطة امليدانية النطالقة الربنامج



وأوضح أن خطة العمل شملت تنفيذ برنامج مسح طبي بالتعاون 

مــع وزارة الصحة القمرية، ومشــاركة منظمة الصحة العاملية 

واملنظمات الدولية بمنطقة وشييل، للتعرف عىل الوضع الصحي 

يف املجتمع، واألمراض التــي تنترش هناك، واالحتياجات العاجلة 

من األدوية واملســتلزمات الطبية، وإجراء مسح صحي ألمراض 

رسطان الثدي، والتدريب عىل اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي 

الرئوي، وختان الذكور حديثي الوالدة، والتدريب عىل اســتخدام 

جهاز ختان األطفال الذكور حديثي الوالدة، والتثقيف الصحي، 

وتشــغيل عيادات يف املرافق الصحية التابعة لدولة جزر القمر 

االتحادية بالتعاون مع وزارة الصحة القمرية يف مجاالت األسنان 

والباطنة واألمراض املزمنة واألطفال والتوعية برسطان الثدي.

وضم وفد رابطة العالم اإلســامي 42 مــن اإلداريني واألطباء 

االستشاريني واإلعاميني برئاســة مدير عام الربامج والرعايات 

الدكتور طه الخطيب.

وأجرى الوفد لقاءات مع عدد من كبار املســؤولني يف جمهورية 

جزر القمر منهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدويل األستاذ 

صيف محمد األمني، ووزيرة الصحة الدكتورة فاطمة راشد محمد 

بركة، ووزيرة الشؤون االجتماعية السيدة ستي فرواتا.

ورحب األســتاذ صيف محمد األمني وزير الشــؤون الخارجية 

والتعاون الدويل، بزيارة وفد رابطة العالم اإلســامي إىل باده، 

وقال لدى لقائه الوفد بحضور ســفري خادم الحرمني الرشيفني 

يف موروني الدكتور حمد الهاجري: »إننا ُنثَمِّن أنشــطة الرابطة 

ومشــاريعها التي تنفذها يف جزر القمر، فبادنا يف حاجة ماسة 

ملثل هذه املشاريع اإلنســانية التي ُتْسِهم يف تقدم الدولة، وتوفري 

الدعم لشعب جزر القمر يف املجال الصحي الذي يفتقد إىل الكثري 

من املرشوعات الصحية، ونحن ســعداء بزيارة الوفد خاصة أن 

الرابطة تعمل منذ عقود طويلة يف العديد من املجاالت اإلنســانية 

يف جزر القمر، ومستعدون للتعاون مع الرابطة لتنفيذ مشاريعها 

يف جزر القمر«.

وكرم وفد الرابطــة، بعد اللقاء وزير الخارجية القمري بحضور 

سفري اململكة العربية السعودية، وشكره عىل دعم مكتب الهيئة؛ 

مقدماً له نيشــان علم اململكة العربية الســعودية ودرع الهيئة 

وهدية.

كما التقــى الوفد وزيرة الصحة بجمهورية جزر القمر الدكتورة 

فاطمة راشــد محمد بركة، التي أعربت عن شــكرها تجاه ما 

قامت به رابطة العالم اإلسامي من أعمال إنسانية تجاه الشعب 

القمري، مشرية إىل املسح الطبي الذي يأمل منه القمريون الكثري.

المسح الطبي
بدأ الفريق برنامجه بتنفيذ املســح الطبــي بالتعاون مع وزارة 

الصحة القمرية، ومشــاركة منظمة الصحة العاملية واملنظمات 

الدولية بمنطقة وشييل، للتعرف عىل الوضع الصحي يف املجتمع، 

واألمراض التي تنترش هنــاك، واالحتياجات العاجلة من األدوية 

واملستلزمات الطبية.

وقال األمني العام للهيئة: »إن برنامج املســح الطبي الذي أرشف 

عليه د. طه عمر الخطيب مدير عــام الربامج والرعايات ونفَّذه 

الفريق الطبي الذي ضم 13 من الكوادر الطبية برئاسة الدكتور 

عادل تركســتاني، قام بزيارات منزلية لـ365 أرسة يف 16 قرية 

فرق عمل الرابطة تبارش تنفيذ برنامج دعم الخدمات الصحية واملجتمعية يف جزر القمر
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بمنطقة وشــييل. وكانت األسئلة املوجهة لألرس تتناول: النواحي 

والوضع  الطفل،  واإلنجاب، وصحة  الصحية،  والحالة  السلوكية، 

البيئي، والخدمات الصحية، وبرامج التوعية والتثقيف الصحي«.

وأوضــح أن املواطنــني القمريني رحبوا بفريق املســح الطبي 

وتجاوبوا معه؛ مما أدى إىل تســهيل مهمــة الوفد، كما تم أثناء 

الزيارات توزيع الهدايا املختلفة عىل األرس القمرية.

ويعترب املسح الطبي من املسوح املتخصصة املهمة؛ ملا توفره من 

بيانات ومؤرشات يف مختلف الجوانب املتعلقة باملتغريات الصحية.

ويخدم املسح أغراض التخطيط للتنمية يف جمهورية جزر القمر، 

وإجراء املقارنات لكثري من املتغريات؛ خاصة أنه أول مسح صحي 

ينفذ يف جمهورية جزر القمر بمنطقة وشييل، وأن أهم مخرجاته 

إنشاء قاعدة بيانات صحية ملنطقة وشييل.

تدريب الكوادر الصحية
ــا بتدريب وتأهيل  أولت رابطة العالم اإلســامي اهتماًما خاصًّ

الكوادر الصحيــة يف جزر القمر؛ إيماًنا منهــا بأهمية التدريب 

والتأهيل، وتحسني بيئة العمل لتطوير العمل يف املجاالت الصحية 

املختلفة، حيث نفذ فريق الرابطة الربنامج التدريبي الصحي الذي 

أعدته إدارة الرعاية الصحية باألمانة العامة بجدة من أجل تأهيل 

الكوادر الصحية القمرية.

ودرب الفريق الطبي أربعة عاملني صحيني عىل استخدام جهاز 

الختــان اآلمن، وجرى انتداب طبيبني ملســتوصف تســمبيهو 

بجزيرة هنزوان، ومســتوصف نيماشــواموهييل، لتقديم خدمة 

الختان لألطفال حديثي الوالدة يف هذه املراكز، عاوة عىل تدريب 

18 طالبًا وطالبة يف كلية التمريض بالتنســيق مع وزارة الصحة 

عىل اإلنعاش القلبــي الرئوي، وتدريــب 31 طالبًا وطالبة من 

كلية التمريض، والعمال الصحيني بــوزارة الصحة واملفوضية 

عىل اإلســعافات األولية، إضافة إىل تدريب 11 شخًصا عىل إدارة 

الطوارئ بالتنسيق مع الدفاع املدني.

البرنامج العالجي
نفذ الفريق الطبــي بالتعاون مــع وزارة الصحة يف جمهورية 

جزر القمر الربنامج العاجي الذي شــمل تشغيل عيادة األسنان 

والعناية باألسنان، والكشف عىل 56 حالة صحية، وتقديم العناية 

الازمة لهم، وتثقيفهم حيال اســتخدام أدوات نظافة األســنان 

والعناية بها، إضافة إىل تشــغيل عيــادة الباطنة وضغط الدم 

والسكر، والكشف عىل 588 حالة صحية، وعمل التحاليل الازمة 

وتقديم العناية الازمة لهم.

كمــا أجرى الفريق عمليات تخطيط قلــب لـ20 حالة مرضية، 

ل عيادة األطفال، حيث تم عمل ختان لألطفال حديثي الوالدة  وشغَّ

وحتى العامني، وبلغ عدد األطفــال الذين تم ختانهم 97 طفًا، 

وجرى تشــغيل عيادة األورام والتوعية برسطان الثدي؛ حيث تم 

الكشف عىل 539 حالة صحية خاصة باألورام، وإجراء التحاليل 

الازمة، وتقديم العناية الازمة لهم.

وجرى أيضاً، تشــغيل عيادات النســاء والوالدة حيث كشــف 

استشاري النســاء والوالدة عىل 423 حالة صحية، وأجرى 29 

عملية والدة )طبيعية وقيرصية(، ونفذ 50 صورة أشــعة فوق 

الصوتية ملتابعة الحمل وسماع نبض الجنني.

 الربنامج تضمن املسح الطبي والتدريب والتشغيل والعالج والدعم املايل
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التحاليل الطبية
أجــرى الفريق الطبي نحــو 1.876 تحليــًا طبيًّا خال فرتة 

املــرشوع، وقدم خدمات العناية وضمــاد الجروح لـ87 حالة، 

وبلغت التكلفة اإلجمالية لتوفري معدات التحاليل الطبية خمســة 

آالف ريال سعودي، إضافة إىل تقديم الدواء مجاًنا لـ2.157 حالة 

صحية بقيمة 10.000 ريال سعودي.

كما قام الفريق الطبــي بالتوعية الصحية داخل املراكز الصحية 

التابعة للهيئة، وبعرض فيلم وثائقي صامت مدته ساعة ونصف 

عىل الشاشة املتوفرة يف صالة االنتظار خال أيام العيادات.

مساعدات عينية
وضمن برنامجه اإلنســاني واإلغاثي يف جــزر القمر، وزع وفد 

الرابطــة مابس للفقراء واألرس املتعففة واملحتاجني، وشــملت 

املابس 274 قطعة جديدة عىل األرس املحتاجة يف األحياء الفقرية 

يف جزيرة موروني، بالتعــاون مع الجمعيات املحلية يف موروني 

العاصمة. 

واتفقت رابطة العالم اإلسامي مع مقاولني محليني يف جمهورية 

جزر القمر عىل تنفيذ عدد من املرشوعات اإلنشائية بتكلفة قدرها 

350 ألف ريال ســعودي. وستشــمل املرحلة األوىل لتنفيذ هذه 

املشاريع بناء مسجد بتكلفة قدرها 200 ألف ريال، وبرئ ارتوازية 

بتكلفة 130 ألف ريال، وبرئين سطحيتني بتكلفة قدرها 20 ألف 

ريال يف جزر القمر.

لقاء وزيرة الشؤون االجتماعية
التقى وفد الرابطة بوزيرة الشــؤون االجتماعية بجمهورية جزر 

القمر الســيدة ستي فرواتا ملناقشــة ترتيب آلية مرشوع كفالة 

األيتام، واملشاريع املستدامة بني الطرفني.

وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها لجهود الرابطة وأعمالها يف 

املجال الصحي واالجتماعي واإلنساني التي تقوم بها يف مختلف 

دول العالم، وأكدت أنها تســعى لعقد رشاكة مجتمعية مع هيئة 

اإلغاثة اإلسامية العاملية لكفالة الكثري من األيتام خصوصا أيتام 

األرس.

واقرتحت أن تســخر الرابطة كامل إمكاناتها وخرباتها يف كفالة 

وتأهيل األيتام وأرسهم؛ خصوصــا يف ظل عدم وجود أي مركز 

تدريبي متخصص يف جمهورية جزر القمر االتحادية.

كفالة 300 يتيم
التقى فريق رابطة العالم اإلســامي مع جمعية الرابطة الخريية 

بجزر القمر، وتم االتفاق عىل تقديــم أوراق 300 يتيٍم لتكفلهم 

الهيئة، ضمن برنامج كفالة األيتام الذي تنفذه الهيئة يف مختلف 

دول العالم، كما تقوم الهيئة بتفعيل عدد من الربامج املوســمية 

الخاصة بإفطار صائم، وكبش العيد للعام الهجري 1439هـ.

لقاء مفتي جزر القمر
التقى وفد الرابطة، مفتي جمهورية جزر القمر الشــيخ طاهر 

سيد أحمد موالنا آل جمال. وَثمَّن املفتي الدوَر الكبريَ الذي تقوم 

بــه الرابطة دوليًّا، ويف جزر القمر بشــكل خاص، ونقل املفتي 

للوفد تحيات فخامة رئيــس الجمهورية عثمان غزايل، وأعضاء 

الحكومة للفريق، مثمنًا لهم جهودهم يف تحقيق أهداف الرابطة 

اإلنسانية.

وقال الشيخ آل جمال بأنه كان أحد مدريس معهد رابطة العالم 

اإلسامي بموروني منذ 25 عاًما، وهو املعهد الذي َخرَّج مئات 

اآلالف من الطاب القمريني الذين خدموا بادهم ومجتمعهم.

وكانت رابطة العالم اإلسامي أنشأت ستة معاهد منذ 34 عاماً يف 

جمهورية جزر القمر االتحادية؛ للنهوض بالقمريني ومساعدتهم 

يف التعليم.

وبدأت املعاهــد عام 1983م يف مناطق متعــددة بجزر القمر، 

واعتمدت شــهادات املعاهد مــن الحكومة باللغتــني العربية 

والفرنسية، ويدرس فيها هذا العام أكثر من 2500 طالب وطالبة 

عىل يد بعض املعلمني املبتعثني من اململكة العربية السعودية. وقد 

َخرَّجت هذه املعاهد حتــى اآلن أكثر من 10 آالف طالب وطالبة 

يتبوأ بعضهم اآلن أعىل املناصب.

يشــار إىل أن رابطة العالم اإلســامي قدمت مساعدات إنسانية 

وصحيــة وإغاثية متنوعــة للفقراء واملحتاجــني يف جمهورية 

جــزر القمر بلغت تكلفتها 10,916,645 رياال، اســتفاد منها 

1,104,969 شخصا، خال العامني 1427هـ و1438هـ.

وكان لهذه املساعدات التي قدمتها رابطة العالم اإلسامي أثرها 

البالغ يف نفوس املســتفيدين منها، ولقيت أيًضا تقديرًا كبريًا من 

املسؤولني يف جزر القمر؛ الذين أشادوا بالروح اإلنسانية العظيمة 

التي يتمتع بها الشــعب السعودي الكريم يف مساعدة إخوانهم يف 

الدول األخرى.
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      نفذت رابطة العالم اإلسامي ممثلة بهيئة اإلغاثة اإلسامية 
العاملية أخريا، برنامجاً لقسطرة القلب يف مستشفى أحمد قاسم 

بالسودان، وعىل مدى ستة أيام متواصلة.
وشمل الربنامج إجراء أكثر من 50 عملية لألطفال مجاناً، بدعم 

وتمويل من رابطة العالم اإلسامي.
وشــارك يف هذا الربنامــج نخبة من االستشــاريني واألطباء 
السعوديني ملساعدة الفقراء الذين ال يستطيعون دفع تكاليف 

إجراء العمليات.
وأوضح األمني العام لهيئة اإلغاثة اإلســامية العاملية حســن 
درويش شحرب، أن اليوم الواحد شــهد إجراء 10 عمليات، إذ 
كنا  نســتهدف إجراء أكثر من 50 عملية خال األيام الســتة  

للربنامج.
وأكد شــحرب أن ما تقوم به رابطة العالم اإلسامي يف السودان 
هو امتداد للمســاعدات اإلنســانية واإلغاثية والصحية التي 
تواصل تنفيذها، ومن أهمها برامج مكافحة العمى واملســالك 

البولية وعمليات القلب املفتوح.
وبني األمني العام للهيئة أن جهود رابطة العالم اإلسامي وجدت 
التقدير واالحرتام من قبل الشعب واملسؤولني يف الدولة، حيث 
أعرب أهايل الخرطوم عن شكرهم تجاه ما تقوم به الرابطة من 
أعمال إغاثية وإنســانية وصحية يف جميع أنحاء العالم ودول 

األقليات املسلمة.

بدوره، أوضح الدكتور أحمد أزهر استشــاري قسطرة القلب 
التدخلية، أن برنامج قســطرة القلب يركز عىل األطفال الذين 
ولدوا بتشــوهات خلقية يف القلب مثل الثقوب أو الصمامات 
الضيقة، مؤكداً أن جميع األطباء الذين نفذوا الربنامج كانوا من 

مستشفيات اململكة العربية السعودية املختلفة.
ونوه إىل أن تكلفة العملية الواحدة تصل إىل أكثر من 10 آالف 

دوالر.
كما عرب عدد من األطباء عن شــكرهم وتقديرهم تجاه الدور 
اإلنساني الذي تقوم به رابطة العالم اإلسامي وتكفلها بإجراء 
هذه العمليات، التي تعد مكلفة جداً بالنسبة لألرس الفقرية، وقد 

ال يمكنهم تحمل تكلفتها من دون هذا التدخل اإلنساني.

السودان: »الرابطة«

إجراء 50 جراحة للعاجزين عن تحمل التكلفة الباهظة

رابطة العالم اإلسالمي تنفذ برنامج عمليات 
قلب ألطفال السودان

 طفل يخضع لجراحة يف القلب عىل يد فريق الرابطة
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       وزعت رابطة العالم اإلسامي ممثلة بهيئة اإلغاثة اإلسامية 
العاملية ثاثة آالف ســلة غذائية و1500 بطانية وثاثة آالف 
كوبون غاز، عىل األرس الفقرية يف األردن والاجئني السوريني، 
من خال مراكــز هيئة اإلغاثة العــرشة املنترشة يف مختلف 

املحافظات األردنية واملخيمات السورية.
وتغطي املساعدات حاجة أكثر من 15 ألف فرد، وبلغت تكلفتها 
352,341 رياال. وتمثلت املواد الغذائية يف كميات من الدقيق 

واألرز والعدس والفريكة والربغل الخشن والسكر والزيت.
وقال األمني العام لهيئة اإلغاثة اإلســامية العاملية حســن بن 
درويش شحرب، إن معايل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
العيىس األمني العام لرابطة العالم اإلسامي رئيس مجلس إدارة 
َه بتنفيذ هذه الحمات اإلغاثية ملســاعدة الاجئني  الهيئة، وجَّ
السوريني يف دول اللجوء، نظرًا للظروف الصعبة التي يمرون 

بها.
وأضاف: بعد دراســة واقع األرس السورية الاجئة تم تفضيل 
تزويد تلك األرس بكوبونات الغاز لصعوبة تأمني وقود التدفئة 

)الغاز( الذي تفضله العائات السورية.
كمــا اختار مكتب الهيئــة يف األردن العائات األشــد حاجة 
وخاصة يف املخيمات والقــرى النائية، حيث حصلت كل عائلة 
أردنية مستفيدة عىل طرد غذائي يحتوي عىل املكونات الغذائية 
الرضورية واألساسية وبطانية، كما حصلت كل أرسة مستفيدة 

من الاجئني السوريني عىل طرد غذائي وكوبون غاز.
ولفت األمني العام للهيئة، إىل أن رابطة العالم اإلسامي خصصت 
هذه الحملة اإلغاثية يف إطار عدد من الحمات اإلغاثية والربامج 
الرابطة لاجئني  الصحية والتعليمية وغريها ممــا خصصته 

السوريني يف مخيماتهم يف األردن ولبنان وتركيا ومرص.

مكة المكرمة: »الرابطة«

تغطي حاجة أكثر من 15 ألف فرد

ستة آالف سلة وكوبون غاز و1500 بطانية 
لالجئين السوريين والفقراء باألردن

موظفو الرابطة لدى توزيع املساعدات عىل الالجئني السوريني الجئة سورية تحصل عىل حصتها من املساعدات الغذائية من مركز التوزيع
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      وزعت رابطة العالم اإلســامي ســتة آالف بطانية و30 
ألف قطعة من املابس الشتوية لصالح الاجئني الروهينجيني 
واألرس الفقــرية املترضرة من الــربد والصقيع يف بنجاديش 
خال شــهر ربيع اآلخر 1439، بحضور عدد من املسؤولني 
البنجاليني، وعىل رأســهم الربوفيســور غام مصطفى عضو 
الربملان الوطني، وراشد الحق رئيس مركز الرشطة يف جلداكا، 
وحميد الحق عمدة مدينة شــيمولباري، وعــدد من قيادات 

األحزاب املحلية واإلعاميني.
وتمثلت املواد املوزعة عىل املحتاجني يف ستة آالف بطانية، وستة 
آالف شال رجايل، وستة آالف شــال نسائي، و18 ألف قطعة 

جاكيت شتوي لألطفال. 
وقال األمني العام لهيئــة اإلغاثة اإلســامية العاملية التابعة 
للرابطة حسن بن درويش شحرب »إنه نظراً لألوضاع الصعبة 
التي يعاني منها الاجئون الروهينجيون يف مخيمات اللجوء يف 
منطقة كوكس بــازار، واألرس الفقرية يف بنجاديش من َجرَّاء 
اشــتداد موجة الربد والصقيع التي رضبــت مناطق عدة من 
بنجاديش هــذا العام، وبناء عىل توجيهات معايل األمني العام 
لرابطة العالم اإلســامي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور 
محمد بن عبدالكريم العيىس بتقديم يد املســاعدة للمحتاجني 
هناك، قامــت الهيئة بتنفيذ هذه الحملــة وتوزيع البطانيات 
واملابس الشتوية عىل املحتاجني يف مخيمات الاجئني يف منطقة 

كوكس بازار«. 
ولفت شــحرب، إىل أن هذه الحملة اســتفاد منها ثاثة آالف 
أرسة من الروهينجيني، إضافــة إىل األرس الفقرية البنجالية يف 

املناطق التالية: جلداكا، جنغارصا، بادرا جاتمهور، شاتاكانيا، 
رانغونيا، تيتاش كوما، براهمن باريا، شــابار، شيمو لباري، 

مقدرا سنديف، محمد فور، تيج غاؤن.
من جانبه، قدم الربوفيســور غام مصطفــى عضو الربملان 
الوطني يف بنجاديش شــكر املسؤولني البنجاليني واملواطنني 

عىل هذه املساعدات املقدرة من رابطة العالم اإلسامي. 
وقال مصطفى، إن هذه املواقف ليست غريبة عىل رابطة العالم 
اإلسامي التي ساندت ودعمت الشــعب البنجايل يف كثري من 
األزمات والكوارث، مؤكداً أن نشاطها عرب مكتبها يف العاصمة 
دكا ظل يعمل منذ ســنوات طويلة، وقدَّم العديد من الخدمات 
الصحية واإلغاثية، وكفل أعداًدا كبــرية من األيتام، إىل جانب 

إدارته لعدد من املدارس التعليمية يف بنجاديش.

الرياض: »الرابطة«

لمساعدة الالجئين الروهينجيين واألسر الفقيرة المتضررة من البرد 

الرابطة توزع 36 ألف بطانية ومالبس
شتوية في بنجالديش

عدد من املستفيدين من الحملة يتسلمون مستحقاتهم



العدد: ٦١٨ رجب  ١٤٣٩ هـ ـ  إبريل  ٢٠١٨ م 46

No. 618 Rajab 1439 H- April 2018 m

      تقع جمهورية ســرياليون عىل الساحل الغربي للقارة اإلفريقية 

عــىل املحيط األطليس بــني جمهورية غينيا كوناكري يف الشــمال 

والشــمال الرشقي، وجمهورية ليبرييــا يف الجنوب الرشقي. وتبلغ 

مساحة سرياليون 72,323كم2، وأغلب أرايض هذه املساحة خصبة 

تتخللها أحراش ومستنقعات وكلها صالح للزراعة، إذ تغطي جزًءا 

كبرياً منها غاباٌت استوائية، وتشقها أنهار عدة.

املناخ اســتوائي مع ارتفاع الرطوبة ابتداء من شهر مايو إىل شهر 

أكتوبر، ويتميز هذا الفصل بغزارة األمطار. وترتاوح درجة الحرارة 

بني 35 و30 يف األجزاء الداخلية.

يتكون سكان سرياليون من خمس عرشة قبيلة، أبرزها قبائل: املـندي 

والتمني واللمبا واملندنجووكونــو  والفوالني والصوصو واليالونكا 

والكرانكووفاي. ويف عام 1787م ُجلَِب إليــــــها العديــــد من 

الرقيق املحررين من أوروبا وأمريكا، وهـؤالء هم عنارص الكريول، 

ويشكلون حصة من سكان العاصمة فريتاون.

وبلغ عـــدد سكان سيـــراليون عام 2016م حوايل سبعة مايني 

ونصف املليون، يشــكل املســلمون منهم 62 يف املئة. وتبلغ نسبة 

النصارى فيها 28 يف املئة، أما النســبة الباقية فهي لبقية الديانات 

واملعتقــدات، إذ يوجد يف الباد مجموعات صغــرية من البهائيني 

والهندوس واليهود.

نالت سرياليون استقالها من االستعمار الربيطاني يف 1961م بعد 

أن اســتعمرتها من عام 1787م. وأكرب مدنها هي مدينة فريتاون 

العاصمة، تأسست عام 1787م، وتمتاز بميناء طبيعي وبسواحلها 

الرملية الجذابة للسياحة.

تاريخ الدعوة اإلسالمية في سيراليون
اختلــف املؤرخون عىل تاريــخ معني ودقيق لدخول اإلســام يف 

ســرياليون، فمن قائل بأن دخول اإلسام يف هذا البلد كان يف القرن 

الحادي عرش امليــادي، ومن قائل إنــه كان يف القرن الرابع عرش 

امليادي، أو السابع عرش أو الثامن عرش. 

ويمكن الجمع بني هذه اآلراء بأن عنارص إسامية محدودة ظهرت يف 

سرياليون إبان قيام دولة املرابطني يف القرن الحادي عرش من املياد، 

ولكن بصفٍة متقطعة، ثم ازداد الوجود اإلســامي يف القرن الرابع 

عرش عندما كانــت املنطقة تحت حكم مملكة مايل ولكن بصفٍة غري 

منتظمة. ثم بدأ الدعاة يفدون إىل الباد وبشكٍل أكثر انتظاما وتأثرياً 

عىل أهايل الباد وذلك يف القرن الســابع عرش من املياد عىل األرجح 

خاصة يف املناطق الرشقية والشمالية.

وهنــاك رواية بأنَّ عاملاً مســلماً اجتمع مع أول قـــٍس كاثوليكي 

برتغايل، األب بريربا التقى معه يف قرص أحد ملوك قبيلة الصوصو- 

وكان القس قد خرج خصيصاً لتنصريه متكبًدا يف ذلك مشقة السفر 

مع كرب سنه، بيَد أن العالم املسلم استطاع إقناع امللك بقبول اإلسام 

وأوصاه بعدم قبــول تعميده، فرجع القس دون بلوغ مآربه. وكان 

ذلك عام 1605، مما يدل عىل وجود نفوذ إسامي يف املنطقة بفرتة 

طويلة قبل ذلك الحدث.

أما دخول اإلسام يف سرياليون بصورة متصلة ومستمرة فيعود إىل 

أوائل القرن الثامن عرش من املياد عندما عمَّ الباد يف القرنني التاسع 

إعداد: عثمان محمد بيسي

اإلسالم والمسلمون في سيراليون

فريتاون ـ سرياليون
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والعرشين. ويستنتج من هذه األحداث أن اإلسام سبق النرصانية يف 

املنطقة بقرون.

أما الجهات التي دخل منها اإلســام فكانت من الجهات الداخلية 

عرب الصحراء الكربى، عىل أيدي الدعاة من منطقة شــمال إفريقيا 

وبالتحديد موريتانيا، الذين وفدوا إىل الباد قبل غريهم ثم عىل أيدي 

التجار من قبيلة الفوالني يف منطقتي أعايل النيجر والسنغال، الذين 

اســتقر بهم املقام يف منطقة فوتا جالون )غينيا كوناكري( اليوم. 

ويف الوقت نفسه كانت قبائل املادنجو تقوم بدورها يف نرش اإلسام 

وتعاليمه والدعوة إليها يف مناطق الجنوب والجنوب الغربي والرشقي 

من الباد إضافة إىل قبائل الصوصو. 

دور حفاظ القرآن في مجتمعاتهم
إنَّ تاريخ التعليم اإلســـامي يف سرياليـون قديم قدم اإلسام فيها؛ 

ألن اإلسـام دخل الباد وهو يحمل لغته العربية الفصيحة وعلومه 

النقية وثقافته املوثوقة واملنبثقة من مصدريها القرآن الكريم والسنة 

النبوية الرشيفة. ويمكن تقســيم التعليم اإلسامي يف سرياليون إىل 

أربع مراحل:

1ـ مرحلة التعليم في الكتاتيب 
كان التعليم يف هذه املرحلة يتم بتلقي التاميذ حفظ القرآن الكريم 

ل يف  عىل يد املعلم عىل ضوء نار توقد خصيصاً لهذا الغرض، تشــعَ

الحطب بعــد أن يجمعه التاميذ من الغابــات، وغالبًا ما تكون يف 

الساحات الكربى. وكان معلم القرآن الكريم يكتب أحرفاً عربية أو 

آياِت قرآنية عىل ألواٍح خشبيٍة ثم يلقنها التاميذ.

واتبعت الكتاتيــب برنامج الدروس اليومية وتبدأ قبيل الفجر حتى 

صاة الصبح، ثم بعد صاة الصبح حتى طلوع الشمس، ثم ينرصف 

التاميذ إىل العمل يف املزارع ليعودوا ويستأنفوا الدروس بعد صاة 

املغرب حتى بعد صاة العشاء.

ويف هذه املرحلة كان التعليم مقترصاً عىل حفظ القرآن الكريم، وقد 

يتعدى أحياناً-لكبار التامذة- إىل دروس الحديث أو بعض الكتب يف 

الفقه املالكي، حسب مقدرة املعلم العلمية أو استعداده لنرش العلم.

ولم يكن من الرضوري أن يكون املعلــم متمكناً من اللغة العربية 

وآدابها، ولكن كان يجب أن يكون متقنًا لكتاب الله تعاىل، إما حفظا 

كامــا أو أجزاء منه، وأن يكون فاهماً بعــض كتب الفقه، متفرغاً 

اناً ومن دون أي مقابل دنيوي محتسبا  كذلك لهذا العمل الجليل مجَّ

األجر من الله تعاىل. 

2 ـ مرحلة إنشاء المدارس األهلية 
يف هذه املرحلة أقدم املسلمون عىل إنشاء مدارس أهلية حرًصا منهم 

عىل تعليم أبنائهم الدين اإلســامي يف الفرتة التي كانت اإلرساليات 

التبشريية متحمسة عىل تنصري األهايل، وبتأييد االستعمار الربيطاني، 

فكان املنرصون يلجؤون إىل اتخاذ شــتى الوسائل املغرية لتحقيق 

مآربهم.

وتمتاز هذه املرحلة عن ســابقتها بأنَّ تعليم القرآن الكريم وعلومه 

كان مصحوباً باللغة العربية وعىل »الســبورة« ويف عديد من املواد 

الدينية والعربية، إذ بإمكان التلميذ التحدث باللغة العربية الفصحى 

بيٍء من الطاقة بعد تخرجه، فاهماً معاني القرآن الكريم وتفسريه.

ومن أشهر هذه املدارس التي أنشئت يف هذه املرحلة وال تزال قائمة 

يف العاصمة فريتاون حتى اآلن املدرســة اإلسامية امللحقة بمسجد 

القدوس التابع لقبيلة املادنغو، واملدرسة السليمانية يف حي فوالتون، 

وتوجد كلتا املدرستني يف رشق فريتاون.

بيَد أنَّ هذا التطور التعليمي كان مقترصاً عىل العاصمة دون األقاليم 

ولم ينترش يف األقاليم إال بعد استقال الباد عام 1961م.

 3ـ مرحلة التعليم النظامي
  بدأت املنظمات والشــخصيات اإلســامية فتح مدارس ابتدائية 

وثانوية وتشــارك الحكومة يف تسيري بعضها من حيث دفع رواتب 

املدرســني رشيطة دمج املقــررات الحكومية مع اللغــة العربية 

والدراســات اإلسامية وهذا النظام هو الســائد يف جميع املدارس 

اإلسامية االبتدائية و الثانوية املدعومة من قبل الحكومة حتى اليوم.

وقد أنشأ املسلمون العديَد من املدارس عىل هذا النمط خال العقود 
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اختلف املؤرخون عىل تحديد

تاريخ دقيق لدخول اإلسالم يف 

سرياليون

الثاثة األخرية من القرن التاسع عرش امليادي.

  ومن الجدير باإلشارة أنَّ هذه املدارس قامت بدوٍر بارٍز يف الحفاظ 

عىل هوية املسلمني وإثبات وجودهم يف ميدان العلم والعمل يف الدوائر 

الحكومية. كما سجلت هذه املدارس وال تزال تسجل تفوقاً ملحوظاً 

يف النشاط التعليمي بمختلف مجاالت العلم واملعرفة.

ونشــري هنا إىل أن الدراسة يف هذه املؤسسات عرصية، إال أن دراسة 

القرآن الكريم وتفسريه والحديث الرشيف والفقه اإلسامي والسرية 

النبوية الرشيفة يف املراحل الثانوية تتم عرب اللغة اإلنجليزية، إال أنَّ 

الطالب يتخرج وهو يحمل فكرة عامة عن الثقافة اإلسامية، وتعترب 

هذه الظاهرة إحدى سلبيات هذه املرحلة الحديثـة.

4 ـ مرحلة المدارس القرآنية الحديثة:
إنَّ إنشاء املدارس القرآنية الحديثة التي تعنى بالدرجة األوىل بحفظ 

القرآن الكريم عىل غرار مــا يف الدول العربية، متأخر جداً عن بقية 

املراحل، عندما بــدأ خريجو جامعات الدول العربية واإلســامية 

يعودون إىل الباد حاملني شهاداٍت يف مختلف التخصصات، وأدركوا 

املســؤولية امللقاة عىل عاتقهم، فســارعوا إىل إنشاء مدارس قرآنية 

حديثة؛ سعياً منهم لتصحيح سلبيات مرحلة التعليم النظامي.

وتتميز هذه املرحلة بأن الطالب املتخرج من هذه املدارس أو املعاهد 

القرآنية يتمكن من املشاركة يف املسابقات القرآنية الدولية يف الوقت 

الذي يكون قد استفاد من التعليم النظامي السائد يف الباد، فيكون 

قد رضب عصفورين بحجٍر واحد. 

وتنترش يف ســرياليون اليوم عرشات املــدارس االبتدائية والثانوية 

اإلسامية مع عدة معاهد بعضها أهلية وأخرى نظامية مدعومة من 

قبل الحكومة.

مشكالت التعليم اإلسالمي
 في سيراليون

يعاني التعليم اإلســامي يف سرياليون من مشــكات جمة تعرقل 

ســبيله يف تحقيق أهدافه املنشودة. ويمكن إجمال هذه املشكات يف 

النقاط اآلتية:

1ـ قلة املدارس اإلسامية باملقارنة مع نسبة املسلمني%62.

2ـ سوء أحوال املؤسسات التعليمية اإلسامية القائمة.

3ـ تردي أوضاع هذه املؤسســات التعليميــة مادياً، حيث ال توجد 

لبعض هذه املدارس مباني مناسبة.

4ـ تردي البيئة التعليميــة يف كثري من هذه املدارس، األمر الذي قد 

يؤثر ســلباً عىل عقلية املتعلم وســلوكه. والسبب يف هذا كله يرجع 

بالدرجة األوىل إىل قلة أو عدم وجود املوارد املالية حيث كثريًا ما يلجأ 

القائمون عىل هذه املؤسسات إىل ســؤال اآلباء وأولياء أمور الطلبة 

والطالبات للتربع يف إقامة أو صيانة بعض هذه املدارس ومرافقها 

خاصة املدارس االبتدائية. أما املدارس الثانوية فهي أحســن حاالً 

نسبياً.

وتزداد املشــكلة عندما تتوقف الحكومة عــن تقديم املنح النقدية 

الســنوية التي تقدمها للمدارس املدعومة مــن الحكومة للصيانة 

والتأثيث. 

ٍد يف املدارس االبتدائية اإلسامية حتى يف  ّـَ 5ـ عدم وجود منهٍج موح

املواد الدينية، فلكل مدرسة منهجها الدرايس الخاص بها.

6ـ قلة توفر الكتب املدرســية خاصة بعد وجود قيود عىل استرياد 

الكتب من الدول العربية.

7ـ قلة الحصص املخصصة للمواد العربية واإلســامية أســبوعياً 

بالنسبة للمدارس التي تحظى بالدعم الحكومي.

8ـ ندرة تدريب املعلمني، وعدم وجود تدريب للمدربني أنفســهم يف 

مجال التدريس.

9ـ عدم تشــجيع املدرســني مادياً ومعنوياً من قبل الحكومة، فا 

يجدون رواتــب تكفيهم هم وذويهم يف الشــهر؛ ما يجعل العديد 

يفرون من ميادين التدريس إىل طلب قوت يومهم ســواء بالتجارة 

أو غريها.

10ـ كون الدراســات اإلسامية تدرس باللغة اإلنجليزية، خاصة يف 

املدارس الثانوية وكليات املعلمني التابعة للحكومة، ويف ذلك تهديد 

بضياع اللغة العربية الفصحى.

الدور االجتماعي والدعوي للجمعيات 
والمنظمات

تأخر قيام املنظمات والجمعيات اإلســامية الدعوية يف سرياليون 

وكان االعتماد عىل العمل الفردي من خال الشخصيات اإلسامية. 

وقد برزت شــخصيات يف مجال الدعوة اإلسامية يف مختلف أنحاء 
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الباد وعىل الشكل الرســمي منذ القرن التاسع عرش للمياد، وكان 

املستعمر الربيطاني وكذلك الساطني يستعينون بأفراٍد من العلماء 

املسلمني ويســتفيدون منهم يف بعض شؤونهم اإلدارية، خاصة يف 

ترجمة بعض الرسائل والوثائق الرسمية التي كانت ترد من الدول 

العربية .

   ومن املسلم به أنَّ قرَب هؤالء العلماء من مراكز النفوذ يومئٍذ جعلهم 

يؤثرون يف نفوس الساطني ويف بعض أتباعهم ما أدى إىل اعتناق عدٍد 

من الساطني ووجهاء األهايل الديَن اإلسامي مع العلم أنَّ جهود هؤالء 

العلماء كانت فردية غري منسقة أو مخططة.

وأسهم العديد من الدعاة إىل الله يف نرش الدعوة اإلسامية بني مختلف 

القبائل منذ أوائل القرن العرشين؛ أمثال الشيخ محمد أحمد تونس 

الذي كان يقيم يف منطقة بوجيهون، والشيخ رشيف عباس ضيفان 

من موريتانيا الذي تجول يف كافة أنحاء الباد ثم اســتقر به املقام 

يف مدينة بانداجومـا بمحافظة بـوجيهـون، إضافة إىل شخصيات 

مماثلة يف املنطقة الشــمالية والغربية أمثال الحاج إبراهيم فوفانا 

والحاج إبراهيم سوري كانو والشيخ جربيل سييس وغريهم.

وقد بدأ تأســيس الجمعيات واملنظمات اإلسامية الدعوية يف العقد 

الثالث من القرن املايض بغية الحفاظ عىل هوية األجيال املســلمة يف 

املستقبل، وعىل نمط منظمات اإلرساليات والبعثات التبشريية فكان 

التعليم والدعوة من دوافع تأسيسها.

وتعد جمعية املؤتمر اإلســامي هي املعتمدة لدى الدولة رســمياً، 

ويوجد اتحاد للدعاة، ومجلس للمنظمات النســوية اإلسامية، إىل 

جانب العديد من الجمعيات واملنظمات التي تعمل يف مجال التعليم 

والدعوة والتثقيف اإلسامي.

تحديات الدعوة اإلسالمية في سيراليون:
تكمن أكرب التحديات أمام الدعوة اإلســامية يف سرياليون يف نشاط 

مؤسسات املعتقدات األخرى والحركات الصهيونية العاملية بنواديها 

املعادية لإلسام والفرق الهدامة. 

ويعود تاريخ التبشري النرصاني يف سرياليون إىل القرن التاسع عرش 

للمياد، وقد سبقت اإلشــارة إىل أن أول مبرش نرصاني دخل الباد 

كان يف عام 1605 وهو األب بريربا، عىل أن النشاط التبشريي يومئٍذ 

كان فرديا ومتقطعاً، وبقي الوضع كذلك حتى عام 1787م عندما 

تأسســت مدينة فريتاون ـ العاصمة اليوم ـ تحت إرشاف مبرشين 

 CHURCH MISSIONARY(الكنيس التبشري  إنجليز من جمعية 

SOCIETY( عندمــا أصــدرت الحكومة الربيطانيــة قرار إلغاء 

النخاسة وإعادة العبيد إىل مواطنهم األصلية.

ويمكن اعتبار هذه الفرتة بداية للتبشري الرسمي يف الباد ثم توسعت 

يف عــام 1806م، وتطورت الحركات الكاثوليكية والربوتســتانية، 

فأنشــأت األخرية كليــة فوراباي لتدريب املعلمــني املبرشين عام 

1816م، ثم اتســع نشــاط الكلية وانضمت إىل جامعة دورهام يف 

إنجلــرتا عام 1876م. وكانت الكلية تســمى املعهــد الاهوتي يف 

سرياليون، وتعترب أقدم كلية وجامعة يف غرب إفريقيا، فكانت بذلك 

قبلة طاب العلم يشدون إليها رحالهم، كما كانت قاعدة تـــنطلق 

منهــا جيوش التنصري إىل مختلف أنحــاء منطقة غرب إفريقيا،ثم 

توافدت منذئذ العديُد من املنظمات الكنسية واإلرساليات التبشريية 

إىل الباد وال تزال تتدفق حتى اليوم ومعظمها من الواليات املتحدة 

األمريكية.

ومن أهم هذه اإلرســاليات واملنظمات وأوسعها نشاًطا؛ اإلرساليات 

الكاثوليكيــة )CATHOLIC MISSION(، وهي تملك عرشاٍت من 

املؤسسات التعليمية إضافة إىل معاهد تدريب املبرشين، كما أن لها 

عياداٍت ومستشفياٍت يف املناطق النائية ومشاريع زراعية وتنموية يف 

طول الباد وعرضها.

 ،U.M.C. UNITED METHODIST CHURCHومنها يو إم يس

ولها نشاط واســع يف مجاالت التعليم بمختلف املراحل ويف مجال 

الصحة، حيث تتبعها عيادات ومستشــفيات عامة متخصصة يف 

طب العيون يتناوب عليها أطباء مــن الواليات املتحدة األمريكية 

شهرياً.

ومن الجدير باإلشارة أن هذه املنظمة هي الوحيدة التي تملك مرافق 

طبية يف طــب العيون، كما أنَّ لها مشــاريع زراعية وقرية لأليتام 

واملعوقني يف قرية تســمى بالوكو )PALOKO ( باملنطقة الشمالية 

يدعمها أتباع الكنيسة يف السويد، ولكنها تتلقى معظم دعمها املادي 

من الواليات املتحدة.

ومنها امليتوديســت )METHODIST (، وشهود يهوه، والكنيسة 

)NEW APOSTOLIC CHURCH( وغريها.  الجديــدة  النبوية 

وتنشط هذه املنظمات النرصانية بكثافة وتتمتع بإمكانات هائلة.

سجلت املدارس اإلسالمية

تفوقاً ملحوظاً يف مختلف مجاالت 

العلم واملعرفة
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      تطــرق الحوار للحديــث عن واقع 

التي  املســلمني والضغــوط والتحديات 

تواجههم، وكيف يمكن الحفاظ عىل الهوية 

اإلسامية ألبناء الجالية املسلمة ملنعهم من 

الذوبان، إضافة إىل الخطوات التي اتخذت 

لتسهيل اندماج املسلمني يف مجتمعهم مع 

اإلســاميةخاصة  هويتهم  عىل  املحافظة 

بعد اعرتاف النمســا بالدين اإلســامي 

مع  باإلسام،  تعرتف  أوروبية  دولة  كأول 

وجود هيئة رسمية تمثلهم أمام السلطات 

الرســمية، وغريها من القضايا التي تهم 
الرأي العام اإلســامي عمومــاً والجالية 

املسلمة يف النمســا عىل وجه الخصوص. 

فإىل نص الحوار:

• بداية لو حدثتنا عن قصة إنشاء 

بالنمسا،  فيينا  يف  اإلسالمي  املركز 

ووجود رابطة العالم اإلسالمي؟

كان املســلمون يصلون يف مصىل يف دار 

الســفارة الرتكية وآخر يف دار أحد رجال 

األعمــال بمدينة فيينــا، وكذلك يف إحدى 

قاعات املعهد اآلسيوي اإلفريقي، ويف قاعة 

الخدمات االجتماعية اإلسامية، لذلك كانت 

الحاجة ماســة ملركز ومسجد كبري يضم 

إمرباطورية  يف  واملســتوطنني  املهاجرين 

ضيفنا لهذا العدد هو الدكتور هاشم بن عباس املحروقي مدير املركز اإلسامي يف فيينا 
بالنمسا، الذي ناقشنا معه العديد من القضايا واألمور التي تهم الجالية املسلمة يف النمسا، 

ومنها قصةإنشاء املركز اإلسامي يف فيينا، ودوره يف اإلرشاف عىل األحوال الشخصية 
للمسلمني وإشهار إسام من يعتنق اإلسام،  وأبرز  الجهود واألنشطة التي قامت بها 

رابطة العالم اإلسامي والهيئات التابعة لها. ,,

حوار : توفيق محمد نصر اهلل 

مدير المركز اإلسالمي بفيينا في حوار مع »الرابطة«:

اعتراف النمسا بالدين اإلسالمي سهل على 
المسلمين تحصيل حقوقهم

د. هشام املحروقي
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أقامت  حيث  1878م،  عام  منذ  النمســا 

اإلمرباطورية مســجداً يف شــارع األلزر 

من  وكانوا  والهريســكوفينا  للبوشــناق 

املسلمني. ثم تربع القيرص فرانس يوزيف 

األول بمبلغ 35 ألف جولدن من أجل إنشاء 

مسجد للمســلمني، وقد خصص محافظ 

فيينا كارل لويكــر يف حينها أرضاً ليقام 

عليها املسجد، ولكن انحال اإلمرباطورية 

حال دون اكتمال هذا املرشوع.

بعدها تحركت إرادة الســفراء املسلمني، 

لشــعورهم بحاجــة املســلمني لجامع 

حجر  ووضــع  األرض  رشاء  كبري،فتــم 

األســاس يف فرباير عام 1968م بحضور 

يف  فالدهايم  كورت  النمسا  وزير خارجية 

ذلك الوقت وأسقف فيينا الدكتور فرانس 

كونيك، وكثري من سفراء الدول اإلسامية، 

ولكن قلة األموال يف حينه حالت دون بناء 

املركز، إىل أن تــربع املغفور له بإذن الله 

امللــك فيصل بن عبدالعزيــز ببنائه عام 

1975م. وُكلِّف بهذه املهمة سفري اململكة 

آنذاك الشــيخ فريد برصاوي، وتم افتتاح 

املركز يف نوفمــرب 1977م، حيث أظهرت 

التعاون  مــن  كثرياً  النمســا  جمهورية 

واالحرتام للجالية املســلمة وخاصة التي 

البلد وعاشوا يف جو من  حملت جنســية 

التســامح،ما ســمح لهم بتقلد كثري من 

دون  من  والسياســية،  اإلدارية  املناصب 

عوائق لهم بســبب الدين أو العرق. وهذه 

إيجابية تحســب لصالح هذا البلد، حيث 

يسود القانون يف احرتام األعراق واألديان.

لقد برز املركز اإلسامي يف فيينا إىل حيز 

الوجود بفضــل الله تعاىل ثم مســاندة 

الحكومــة النمســاوية لجهــود الدول 

اإلســامية والعربية والســعي املتواصل 

الذي قام به سعادة سفري اململكة العربية 

الخيال  الشــيخ عبدالله  آنذاك  السعودية 

بصفته رئيساً ملجلس األمناء.

ويف اليوم األول من شهر محرم سنة 1400 

للهجرة املوافق العرشين من شهر نوفمرب 

عام 1979 للمياد تم افتتاح املركز رسمياً 

يف حفل كبري حــرضه رئيس الجمهورية 

الدكتــور رودلف كرخشــليكر، وفخامة 

مستشار النمسا الدكتور برونو كرايسكي، 

ومعايل عمدة فيينا ليوبولدكراتس، ومعايل 

وزير خارجية النمسا الدكتور بار، ومعايل 

السعودية  العربية  للمملكة  املعارف  وزير 

وســعادة  الخويطر  عبدالعزيز  الدكتور 

ســفري اململكة الشــيخ عبد الله الخيال، 

وكثري من سفراء الدول اإلسامية والعربية 

املسلمون  وفرح  املسلمني،  من  كبري  وعدد 

بوجود املركز اإلسامي يف فيينا.

أمــا عن عاقة النمســا برابطــة العالم 

اإلســامي فهي عاقة مبنية عىل التعاون 

العالم  لرابطة  يوجد  املشرتك،إذ  والتفاهم 

اإلســامي مكتب إقليمي لتمثيلها وتبادل 

اآلراء املشــرتكة حيال القضايا التي تهم 

العالــم اإلســامي من منظــور يحقق 

االســتقرار ويعزز التعايش بني املسلمني 

وغريهم من أبناء الباد األصليني.

• ما دور املركــز يف اإلرشاف عىل 

للمســلمني  الشــخصية  األحوال 

وإشهار إسالم من يعتنق اإلسالم؟

يقوم املركز اإلسامي بدور فعال يف تعميق 

الهوية  عىل  والحفاظ  باالنتماء  الشــعور 

اإلســامية، من خال إصدار شــهادات 

امللك فيصل رحمه الله تربع بإنشاء املركز بعد تعثر 

بنائه بسبب غياب الدعم املايل

رابطة العالم اإلسالمي تبني عالقاتها عىل التعاون 

والتفاهم.. واملركز يعمق مشاعر االندماج والهوية

املركز اإلسالمي يف فيينا
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الزواج  اعتناق اإلســام، وإبرام عقــود 

شــهادات  وإصدار  وتوثيقه،  الرشعــي 

املحاكم  مــع  التعاون  وكذلــك  الطاق، 

النمســاوية يف إبداء الــرأي حول بعض 

قضايا النكاح والطاق والخلع. 

• ما أبرز الجهود واألنشــطة التي 

اإلسالمي  العالم  رابطة  بها  قامت 

والهيئات التابعة لها يف النمسا؟

رابطة العالم اإلســامي تقوم بأنشــطة 

متعددة ومتنوعة، ومن أهمها توثيق عاقة 

املؤسســات واملنظمات اإلسامية بالنمسا 

مع رابطــة العالم اإلســامي، وتعريف 

هذه املؤسســات.وتقوم الرابطة مشكورة 

خال  من  واملســلمني  اإلســام  بخدمة 

قنواتها املتعــددة وبرامجها حول العالم، 

كذلك عقد النــدوات واملؤتمرات التي من 

الحضارة  إظهار روح  الرتكيز عىل  دورها 

بوصفه  لإلسام  العاملي  والبعد  اإلسامية 

رســالة خالدة صالحة لكل زمان ومكان، 

وبث هذه املفاهيم للمنظمات املختلفة.

اإلســالم  واقع  تــرون  كيــف   •

واملســلمني يف النمســا وما أبرز 

التــي  والتحديــات  الضغــوط 

تواجههم؟

املسلمون يف النمسا يعيشون واقعاً أفضل 

من غريهم من املســلمني يف دول أوروبية 

أخرى، نظراً لحفظ القوانني هنا لكثري من 

حقوقهم عىل الرغم من بعض الصعوبات 

التي قد تواجه البعض لسبب أو آلخر، لكن 

العنرصية  القوانني واضحة وصارمة ضد 

والتمييز عىل أساس العرق واللون والدين.

بشــكل  مع غريهم  املســلمون  يتعايش 

فعال ويعملــون معهم جنبــاً إىل جنب 

يف تحقيــق نهضة البــاد وتعزيز األمن 

املشرتك للجميع، وذلك ال يمنع من مواجهة 

وبعض  الفردية  العنرصية  األفعال  بعض 

املتطرفة  اليمينيــة  األحــزاب  توجهات 

التي تبث الخوف والتخويف من اإلســام 

بنظرة ضيقة تخدم مصالح  واملســلمني 

سياسية محدودة.

• هل يمكن التنســيق بني املراكز 

النمســا  املوجودة يف  اإلســالمية 

لخدمة العمل اإلسالمي؟

التنســيق بني الجمعيات واملراكز األخرى 

قائم بشــكل أو آخر، يجمــع الجمعيات 

اإلســامية  للمنظمات  تنســيق  مجلس 

الحاجة  يجتمع بشــكل دوري، وحــني 

ملواجهــة بعض التحديات عىل الســاحة 

املحليــة وتنســيق الجهود فيمــا بينها 

لاحتفال بالعيدين وكثري من املناســبات 

توحيد  يف  هنــاك صعوبة  املختلفة.ولكن 

الجميع تحت مظلــة واحدة نظراً لوجود 

التوجهات  ذات  الحزبية  الجمعيات  بعض 

املحدودة التــي تخدم مصالحها فقط من 

دون مراعــاة ملصلحة املســلمني العامة 

ومصالح األمة بشكل كامل.

• وكيف يمكن املحافظة عىل الهوية 

اإلسالمية ألبناء الجالية املسلمة يف 

أوروبا ملنعهم من الذوبان؟

للحفاظ عىل الهوية اإلسامية ألبناء الجالية 

املسلمة يف أوروبا يتعني عىل املسؤولني عن 

هذه األمة كٌل بحســب قدرته بذل الغايل 

والنفيس، واإلنفاق بسخاء عىل قيام برامج 

تربويــة وتوعوية مختلفــة تجمع األبناء 

مع اآلباء لتبادل الخربات ونقل الشــعور 

باملسؤولية تجاه بعضهم بعضا، ومحاولة 

البعد عن املؤثرات والخافات السياســية 

التــي قد تحصل بــني الــدول العربية 

واإلسامية، وترك مسائل الخاف الفقهي 

الذي ال يؤثر عىل العقيدة الصائبة.

الدينية اإلسالمية  الهيئة  • ما دور 

يف اإلرشاف عىل املؤسسات الرتبوية 

واإلسالمية يف النمسا؟

بالنمسا  الرسمية  الدينية اإلسامية  الهيئة 

أدواتها  خال  من  مشكورة  جاهدة  تعمل 

الحضور  لتأكيــد  املختلفة  وأقســامها 

الفاعلة يف املجتمع  واملشاركة اإلســامية 

املستويات،  بحقوقها عىل جميع  واملطالبة 

كذلك تعمل من خال إمكاناتها وعاقاتها 

بجميع مكونات املجتمع املســلم لتوحيد 

التي  املرحلة  بمتطلبات  والتبصري  الجهود 

يعيشــون بها وتوضيــح القوانني التي 

تخص الوجود اإلسامي.

دولة  يف  املســؤولني  تخاطب  املقابل  ويف 

االعتداءات العنرصية ضد املسلمني تظهر من حني 

آلخر والدولة تجرّمها وتعاقب عليها 

تعديل بعض القوانني الخاصة باملسلمني دون غريهم 

ينطوي عىل محاذير متعددة 
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النمســا عن احتياجات املسلمني املختلفة 

بها  املســاس  لعــدم  وخصوصياتهــم 

القوانني  ســن  خال  من  لها  أوالتعرض 

املكفولة  الحقوق  عىل  املضيقة  أو  الضارة 

بمتابعة  بقوة القانون،وتقوم الهيئة أيضاً 

ما يجري عىل الساحة املحلية من تفاعات 

وتجاذبات لألحزاب والهيئات السياســية 

املختلفــة، وتأكيــد الوجود اإلســامي 

الفاعل فيما يخــص قضاياه واحتياجاته 

املهمة،خاصة التي تمس دينه وعقيدته.

• ما الخطوات التي اتخذت لتسهيل 

املسلمني يف مجتمعهم مع  اندماج 

املحافظة عىل هويتهم؟

من  كثرياً  تبــذل  النمســاوية  الحكومة 

اإلمكانات  مــن  كثرياً  وتســخر  الجهود 

لتســهيل اندماج املسلمني يف املجتمع، من 

للقادمني  األملانية  اللغة  دورات  إقامة  ذلك 

اإلمكان  قدر  املائم  السكن  الجدد،وتوفري 

لألرس املحتاجة ورعاية األفراد. وتقدم لهم 

الطعام والرشاب والســكن يف مجموعات 

لاندماج  السبل  تهيئة  لحني  متجانســة 

الكامل يف املجتمع.

• وما هي املميــزات التي تحصل 

جراء  اإلسالمية  املؤسسات  عليها 

هيئة  وإنشاء  النمساوي  االعرتاف 

السلطات  أمام  تمثلهم  رســمية 

الرسمية؟

حصول املســلمني عىل االعرتاف بدينهم 

الدولة  بتلك  منهم  املقيمني  يســهل عىل 

بها،  واملطالبة  حقوقهــم  عىل  الحصول 

من  بدعم  الرســمية  القنوات  من خال 

القانــون، كما أن وجــود هيئة تمثلهم 

يساعد عىل توضيح بعض األمور للدولة، 

والتأكيد عــىل بعض املطالب، إال أن فتح 

الباب للقبول بأكثر من هيئة كأن تكون 

هيئات عىل أســاس طائفي أو عرقي أو 

إقليمي يرض باملسلمني ويعمق الخافات 

بينهم، وهذه ثغرة ملــن يريد الطعن يف 

مكون دون اآلخر بحجة أن غريكم يقبل 

أو يقر بهذا، لذلك من األفضل عدم تعدد 

الهيئات الذي ســيكون ســبباً ومدخاً 

إلضعاف الجميع.

يطلق  أن  النمســا  تستحق  هل   •

عليها واحة املسلمني يف أوروبا؟

النمســا أفضل مــن غريها مــن الدول 

يف التعامل مع املســلمني عمومــاً، نظراً 

للحريات املكفولــة بقوة القانون، غري أن 

منــع النقاب ومهاجمة بعــض األحزاب 

الساسة  كبار  وبعض  املتشددة  السياسية 

التطرف ال يخدم  لإلسام بحجة مكافحة 

مبدأ التعايش السلمي واحرتام اآلخر.

املجتمع الدويل يدرك أن اإلســام مصدر 

عىل  خارجة  فئات  ووجود  والسام،  األمن 

قيم اإلسام مرفوض. وهذا كذلك موجود 

املختلفة غري  الدينيــة  املكونات  يف جميع 

جوانب  بعض  عىل  الرتكيز  ولكن  اإلسام، 

املســلمني–أو غريهم-  عند بعض  الخلل 

وتضخيمها وتســويقها ال يخدم املصلحة 

العامــة للتعايش الســلمي بني مكونات 

املجتمع الواحد يف النمسا.

• واقع الدعوة يف النمسا، كيف تراه 

وما هي الجهود الدعوية املوجودة 

عىل الساحة اآلن؟

اإلســام دين الســام والرحمة، وهو 

تعدد الهيئات عىل أساس طائفي أو عرقي أو إقليمي 

يرض باملسلمني ويعمق الخالف بينهم

املركز يقوم بدور فعال للحفاظ عىل الهوية
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ذاتية  وديناميكيــة  بفاعليــة  يتحرك 

نظراً لصفــاء عقيدته ووضوح منهجه، 

وتكامل فكرته وســطوع حجته، وبيان 

طريقته يف الحيــاة، لذلك كل من درس 

اإلسام املعتدل كدين ُيقبل عليه ويحرتم 

للفرد  الخري  لكل جوانب  الداعية  مبادئه 

واملجتمــع، ومهمة املســلمني يف املقام 

األول االلتــزام بشــكل إيجابي وفعال 

املحفز  وهو  اإلســام،  ومبادئ  بأخاق 

الناس  لتعريف  األول والطريق املخترص 

بالدين اإلسامي الحنيف.

للمرة األوىل منــذ مئة عام يقر   •

تعديالت عىل  النمســاوي  الربملان 

الخاص باإلســالم. كيف  القانون 

ترون انعكاس ذلك؟

باملسلمني  الخاصة  القوانني  بعض  تعديل 

وكيفية التعامل معهم يف النمســا ينطوي 

عىل محاذير متعــددة، إذ إن جانباً منها 

يعتــرب أن املســلمني غــري مندمجني يف 

املجتمع النمساوي وأنهم بحاجة إىل مزيد 

من الرقابــة والتدقيق وهــو محل نظر 

البنود صدرت  القانونيني، خاصة أن هذه 

من  دون غريها  املســلمة  الجاليات  بحق 

أتباع األديان األخرى، كاليهودية والبوذية 

وغريهما.

عىل  النمســاوي  الربملان  فرض   •

الحصول عىل شــهادات  األئمــة 

األملانية  اللغة  إجادة  مع  نمساوية 

وخصــص لهم قســًما يف جامعة 

فيينــا إلعــادة تحضريهم، كيف 

ترون مثل هذا التوجه؟

فيما يخــص اللغة،هو جيد وممتاز ليعني 

األئمة عــىل التفاعل أكثر مع املســلمني 

اإلســام  لبيان كثري من جوانب  وغريهم 

املتعددة يف العبادات واملعامات.

• ملــاذا منع الربملان النمســاوي 

تمويل املســاجد واألئمة واملدارس 

اإلسالمية من جهات أجنبية؟

منع حصول املسلمني عىل تربعات وتمويل 

الخارج، نراه وسيلة إضعاف للوجود  من 

اإلسامي،ألنه لم يطبق عىل أتباع الديانات 

األخــرى،وكان تربيــره أن بعض الدول 

تفرض أجنــدة خاصة، وهو ما يتعارض 

مع كون املســلمني النمساويني مواطنني 

بهذه البــاد، وال يفرتض إماء توجيهات 

سياسية أو غريها عليهم من الخارج.

• ما أنجح الســبل لحماية عقائد 

املســلمني وتعليمهــم ودعوتهم، 

وما مدى التعاون والتنســيق بني 

عىل  العاملة  اإلســالمية  الجهات 

الساحة اآلن يف النمسا؟

ســبيل حماية عقائد املسلمني وتعليمهم 

ودعوتهــم للحق هو الطريــق الصحيح 

لألنبياء واملرسلني، يبدأ برغبة صادقة من 

املسلم بالتمسك بسنة النبي صىل الله عليه 

وسلم والســري عىل نهجه وخطاه التماساً 

لرضا الله تبــارك وتعاىل، ثم التعرف عىل 

تلبيس  غري  من  والواضح  الصحيح  الدين 

وال تغيري، وهذه مهمــة الدعاة املخلصني 

املعلومة  وإيجاد  الله،  بالله وعن  العارفني 

الصادقــة عن طريق املراكز اإلســامية 

الخاف  مواطــن  عن  والبعد  املعتدلــة 

واالختاف والصرب عىل ذلك.

• كيــف تــرون أداء اإلعالم تجاه 

يمكن  وكيف  والعرب،  املســلمني 

مجابهة أصوات التشويه؟

بدور  يقوم  املوجه واملحزّب  اإلعام  بعض 

يف تشويه اإلسام وصورته وأهله، ويبحث 

ويضخمها،هذا  واألخطــاء  املثالــب  عن 

حاصل يف قنوات إعامية مقروءة ومسموعة 

ومرئيــة يف النمســا، لكــن أيضاًيوجد 

الصادقون واملنصفون يف األجهزة اإلعامية 

املختلفة،التــي توضح حقيقة املســلمني 

وتســاعد عىل بيان حاجاتهم ولفت النظر 

لقضاياهــم ومتطلباتهــم املرشوعة بما 

يكفله القانون النمساوي لهم.

• هل هناك تزايد يف نسبة االعتداءات 

العنرصية ضد املسلمني؟

هناك اعتداءات عنرصية ضد املســلمني 

تظهر مــن حني آلخر، بعضهــا بدواٍع 

حزبية واآلخــر برؤية عنرصية، والدولة 

هنا تجرّم هذه األفعــال وتعاقب عليها 

متى ما ثبت ذلك، وكذلك الدولة ال ترحب 

بهذا وال تشــجع عىل هــذه األفعال غري 

الحضارية.

• ملاذا ال تعرتف النمسا باملناسبات 

اإلســالمية كأيــام عطــل ألبناء 

الجالية، وتعيني مرشدين دينيني يف 

الجيش النمساوي للجنود املسلمني 

عىل غرار بقية الديانات؟

اعرتاف الدولة باألعياد الخاصة باملسلمني 

يحتــاج إىل توحيد مواقيــت األعياد من 

املسلمني أنفسهم والتزامهم بذلك، وحينها 

باإلجازات  املطالبة  املســلمون  يستطيع 

الخاصة بأعيادهم الدينية.

الجيش  يف  دينيــون  مرشــدون  وهناك 

النمســاوي ألفراد الجيش النمساوي من 

املســلمني يتفهمون حاجاتهم ويراعونهم 

يف أداء صلواتهم واحرتام وقت الصيام ملن 

يصوم منهم، وال مشــكلة يف هذا الجانب، 

وبالله التوفيق.
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      باركــت مختلف املنظمات الدولية واإلقليمية، وكل الجهات 
ذات العاقة بخدمــة اللغة العربية وحمايتها عىل املســتوى 
األممــي واإلقليمي والوطنــي ذلك اإلنجاز، ووعــدت بتبنيه 
واالهتمام به واملشــاركة فيه كل عام. الكل له دور يف تحقيق 
مكانة حقيقية لهذه اللغة التي هي هوية أكثر من 400 مليون 
عربي، وهي قبل كل يشء لغة القرآن الكريم، اللغة التي يرددها 
أكثر من مليار ونصف مسلم يف صلواتهم الخمس، ويف مختلف 

شعائرهم الدينية. 
ويجري التنســيق يف اليونسكو عند االحتفاء ســنوياً باللغة 
العربية مع املجموعة العربية لدى هذه املنظمة العريقة، بغرض 
اإلســهام يف كشــف املزيد عن تاريخ اللغة العربية ومكانتها 
وإبراز إرثها، وآثارها، إضافة إىل جمالياتها املختلفة يف شــتى 
املجاالت، وخاصة فن خطوطها، أو استخدامات مفرداتها التي 

ُعرفت عرب العصور. 

وتتمثل خطة اليونســكو يف إلقاء محــارضات أدبية وعلمية 
ولغوية، وتنظيم مسابقات تنافســية، وإقامة معارض فنية، 
وعــروض مرسحية ُتــربز جماليات اللغة العربيــة، وإرثها 
التاريخــي، إضافة إىل حضارتها التي ظلــت ممتدة منذ بدء 

التاريخ إىل ما يشاء الله.
وهنا يتوجب عىل املســلمني )أياً كانــت لغتهم املحلية(، وعىل 
وسائل إعامهم ـ وخصوصاً اإلعام العربي- أن يكونوا جميعاً 
غيورين عىل اللغة العربية، وأن يعيدوا لها مكانتها، ويحموها 
من بعض بني جلدتها الذين تطاولوا عىل مضامينها وســامة 
نطقها، وأن يســهموا فعاً وبكل أمانــة وإخاص يف تقوية 
مكانتها، وضمان وجودها وانتشارها، وأال يسمحوا بإهمالها. 

حقيقة، عىل اإلعام املرئي واإلذاعي الناطق بالعربية أن يخدم 
اللغة العربية وأن يتكلمها سليمة ويمارسها هوية يف كل وقت 
ويف مختلــف ميادينه، وإنتاجه، وأن يحرتمها لفظاً وشــكاً. 

تحتفل منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )اليونسكو( بيوم اللغة العربية العاملي 
يف اليوم الـثامن عرش من شهر ديسمرب من كل عام؛ بفضل تضافر كل الجهود، بدءاً 

بمندوبيتي اململكة العربية السعودية واململكة املغربية لدى اليونسكو، اللتني لهما الفضل 
يف الرتتيب والبدء يف إطاق هذه املناسبة يف العام 2012، وأيضا الجهد األساس والفعال 

لليونسكو يف هذا الشأن ودورها الكبري يف اعتماد املناسبة ودفع الجميع لاحتفال السنوي 
بها، وخاصة اإلطاق الرسمي لهذا اليوم العاملي للغة العربية. ,,

بقلم: محمد سعيد الغامدي

اللغة العربية في يومها العالمي

مدير إدارة الترجمة برابطة العالم اإلسالمي
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فاللغة العربية ليســت كتابة أو تحدثاً فحسب، بل هي هوية 
يف كل شــؤون الحياة ومظاهرها، فلغة أي أُمة هي كما يقول 
الباحث الربيطاني يف تاريخ اللغات نيكوالس أوســتلر، هي: 
»أداة ووسيلة القوة واالزدهار وبناء الحضارة«، )من منشورات 
اليونســكو خال االحتفال بهذه املناســبة عام 2012(، فهل 

نعترب بما قاله هذا الباحث الغربي.
كانــت بداية االحتفال بيوم اللغة العربيــة العاملي يف يوم 18 
ديســمرب عام 2012م، عندما دشــنت معايل املديرة العامة 
السابقة لليونسكو السيدة إيرينا بوكوفا )البلغارية الجنسية( 
االحتفال الســنوي األول ليوم اللغــة العربية العاملي، معتربة 
أن ذلك االحتفال يف كل عام هو من أهم املناســبات يف تاريخ 

اليونسكو.
وأضافت موضحــة أن »هذا االحتفال بيوم اللغة العربية ُيذكر 
العالم بالحضارة اإلســامية التي امتــدت لعدد من القرون، 
عىل مساحة كبرية من الكرة األرضية، فأسهمت يف إثراء اإلرث 
الحضاري اإلنساني« )من كلمة املديرة العامة لليونسكو خال 

االحتفال(.
فيما أكد معايل األمني العام لألمم املتحدة األسبق، األمني العام 
للمجموعة الفرانكفونية السابق سعادة الدكتور بطرس غايل، 
يف كلمته آنذاك )خال احتفال اليونســكو باليوم العاملي للغة 
العربية(، معنى اللغة يف حياة الشــعوب، وأن »اللغة العربية 
هي لغة القرآن، والبيان، والعلوم، ويجب أن نقبل تحدي العلم 
والتطور التكنولوجي، وننرش لغتنــا التي كانت لغة حضارة 
وإشعاع لكي ينطق بها العالم من جديد رشقاً وغرباً«. )ورقة 

قدمها خال االحتفال(.

خطوات األمم المتحدة العتماد
 العربية لغة عالمية

إن االحتفال العاملي بيوم للغة العربية لم يأِت من فراغ، وال من 
باب تحصيل حاصل، مثل ما حدث مع اللغات الرسمية األخرى 
املعتمدة لــدى منظمة األمم املتحــدة ووكاالتها املتخصصة، 
باعتبار أنها لغات القــوى العظمى القديمة والحالية. بل كان 
هذا االحتفال العاملي باللغــة العربية ملا لهذه اللغة من مكانة 
خاصة، وألنها لغة دين وأمة منــذ أكثر من أربعة عرش قرناً، 
ومن ِقدمها الضارب يف أعماق التاريخ دون أن تتغري أو ُتهمش 

أو تتبدل، ولكونها لغة يقدرها ويتحدث بها - قلياً أو كثرياً- 
مليار ونصف املليار شــخص ينترشون عىل مساحة تمتد من 
أقىص رشق آسيا حتى أقىص غرب إفريقيا، ناهيك عن أعداد ال 

ُتحىص من عاشقي اللغة العربية يف الدول غري اإلسامية.
من أجل ذلك كله كان هذا االحتفال الســنوي، ونظراً ملا تتمتع 
به اللغة العربية من تميز واضح بني اللغات األُخرى، بدءاً من 
ارتباطها بالدين ألنها لغة القــرآن، وألقدميتها وحفاظها عىل 

مضامينها، ونطقها كما هي خال الخمسة عرش قرنا ويزيد. 
ومما شــجع عىل االحتفال بهذه املناسبة يف أروقة األمم املتحدة 

ومنظماتها الفرعية، ما ييل: 
• أن اللغــة العربية هــي من أكثر لغات املجموعة الســامية 

استخداماً، وإحدى أكثر اللغات انتشاًرا يف العالم.
• أنها لغة القرآن ــ والقرآن رفعها، وجعلها واسعة االنتشار، 
بل وأسهم يف ســموها، وعلو مكانتها، فأصبحت لغة الشعائر 
الدينية، ولغة الحضارة اإلســامية، والعلم واألدب عىل امتداد 
رقعة العالم اإلسامي لقرون طويلة، إذ استوعبت الحضارات 
األخــرَى وأّثرت بطريقة مبارشة أو غــري مبارشة يف كثري من 
اللغات املحلية يف دول العالم، خاصة يف اللغات األوسع انتشاراً 

أو األوروبية.
• أن اللغة العربية ُتدرس يف جميع الدول اإلســامية ويف كثري 

من الدول األْخرى.
• أن اللغة العربية ليســت مجرد أداة لاتصال، بل هي نسيج 
التعبريات الثقافية، وهي الحامــل للهوية والقيم، وهي وعاء 
التنوع الثقايف، وأداة ملد الجسور والتاقي اإلنساني والحضاري 
بني املجتمعات والثقافات؛ لتحقيق الحوار املثمر والبناء، وهي 

وسيلة إثراء ملختلف أشكال التعبري. 
• أن الســعي قديم لتحقيق توازن بني اللغات الرسمية الست، 
وكان شغا شــاغا لكل األمناء العامني ملنظمة األمم املتحدة 
ومنظماتها الفرعية، فهناك رغبة منذ إنشــاء األمم املتحدة يف 
تعزيز استعمال اللغات الست الرســمية واألكثر انتشاًرا عىل 

مستوى العالم. 
• أن اليونســكو أصدرت قراراً عام 1960م يف املؤتمر العام 
يف دورتــه الحادية عرشة يعرتف باللغــة العربية، وأن وثائق 
اليونسكو ومنشــوراتها ســيكون لها تأثري وفعالية أكرب يف 
املنطقــة العربية إذا نرشت باللغة العربية، وبذلك ســتتضح 
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أعمال املنظمة وأهدافها لدى هــذه الجماعات الناطقة باللغة 
العربية )ومن أهم تلك املنشورات آنذاك مجلة اليونسكو باللغة 

العربية، بعض أعدادها كانت ُتطبع يف القاهرة(.
• أن اللغــة العربية قد تم اعتمادها أساًســا لغة رســمية يف 
اليونســكو، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة 
الصحة العامليــة، ومنظمة العمل الدوليــة، ومنظمة الوحدة 

اإلفريقية، وخاصة يف وثائقها ومنشوراتها.
• أن اليونسكو أعلنت يف 17 نوفمرب 1999 يف الدورة الثاثني 
للمؤتمر العام، يوم 21 فرباير من كل عام يوماً دولياً للغة األم، 
بموجب القرار رقم )30C/DR35( من أجل النهوض بالتنوع 
اللغوي والثقــايف، واللغة العربية هي اللغة األم ألكثر من 420 

مليون شخص عىل امتداد خارطة العالم العربي.
• أنه عماً بقرار املؤتمر العام لليونســكو يف دورته 33 يف 20 
أكتوبر 2005 )رقم33م/51(، بناًء عىل رســالة موجهة من 
معايل املدير العام لليونسكو إىل معايل األمني العام لألمم املتحدة 
مؤرخــة يف 26 فرباير 2007، تم اإلعان يف 16 مايو من نفس 
العام بأن تكون ســنة 2008 سنة دولية للغات، بموجب قرار 

.)266/61/A/RES( الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم
• أن املجلس التنفيذي لليونســكو ُيقدر مــا قامت به اململكة 
العربية السعودية ممثلة بمندوبيتها لدى اليونسكو من تحمل 
تكاليف االحتفال الســنوي بيوم اللغــة العربية، وخاصة ما 
يقدمه صندوق األمري سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية 

يف اليونسكو.
• أنه ويف إطار دعــم تعدد اللغات والثقافــات وتعزيزها يف 
منظومة األمم املتحدة، اعتمدت األمم املتحدة قراراً بتاريخ 19 
فرباير 2010 يحمل الرقم )1926/853PI/OBV( عشــية 
االحتفال باليوم الدويل للغة األم الذي يوافق 21 فرباير من كل 
عام، يقيض بتخصيص يوم عاملي لكل لغة من اللغات الرسمية 
الســت املعتمدة يف األمم املتحدة، فتحــدد نتيجة ذلك يوم 18 

ديسمرب من كل عام يوماً دولياً لاحتفال باللغة العربية.
ختاما، فإن لغة أتت من أعمــاق التاريخ واختارها الله تعاىل 
لكي تكون لغة آخر األديان الســماوية، لجدير بنا أن نعتز بها 
بوصفنا مســلمني. وبما أن اللغة العربية لم تتغري منذ قرون 
طويلة، فهي لغــة أطول اآلداب العاملية عمــرًا عىل اإلطاق، 
فأبناؤها يستطيعون قراءة خمسة عرش قرناً من اإلبداع وفهمها 

ال نجده يف أي لغة أُخــرى. فكل اللغات تتبدل وتتغري كلماتها 
تغريًا كثريًا إال العربية لم تتغري. 

يف بدايــة القرن العرشيــن اعتمدت اليابــان تدريس العلوم 
واملعــارف األجنبية باللغــة اليابانية، فــربزت اليابان كقوة 
صناعية كربى، بينما نجد أن مــرص محمد عيل يف عهده ُقرر 
تدريس مختلف العلوم باللغة اإلنجليزية فأسهم يف إبقاء مرص 

تصارع ظروفها. 
اســتناداً إىل كل ما ســبق نخلص إىل أن العربية عامًة، ومن 
الناحية الكمية عىل األقل آخذة يف التوسع ال يف الرتاجع، عكس 
ما يعتقد الكثريون، لكن توســعها يحمــل يف طياته عدداً من 
املخاطر والتحديات، فالتوسع يطغى عليه التوسع يف اللهجات 
وتتدخل فيه لغات املســتعمر القديم، وتســعى هذه اللغات 
األجنبية إىل التغلغل فيها وإخضاعها لتأثرياتها الســلبية تحت 
مســمى معايشة العوملة. كل هذا يجب أن يحرك يف األمة حافز 

التخطيط ملستقبل للغة العربية يكون قوياً وزاهراً. 
إن اللغة العربية هــي لكل العالم اإلســامي، وليس العرب 
وحدهم، فكل من ُيقيم شــعائره الدينية بهذه اللغة، وكل من 
يتحدث بها، ويستعملها، وينرش بها، بل كل من يغار عليها هو 
من أهلها، فليبذل كل ما وسعهم لبقائها موجودة حية مزدهرة.
وأهم دور لضمــان ذلك يقع عىل عاتق العلمــاء، واملفكرين، 
واملثقفني، واإلعاميني وحملة األقام وامليكرفونات ومتســيدي 
الشاشات، الذين يجب عليهم جميعاً دفع العربية لتمأل أرفف 
املكتبات واملعارض الدولية، ومواقع اإلنرتنت يف مختلف أنواعها 
ومجاالتها، وأن ُتشــنّف أســماع كل اآلذان، وتمأل عيون كل 
مشــاهد بمضامينها وبفنونها وإبداعاتها. ففي توقعات لوي 
كالفي عام 2010 عن مستقبل اللغات العاملية الكربى وضمنها 
اللغة العربية، أكدت »أن العربية ســتحتل املرتبة الثالثة عىل 
مستوى العالم يف عام 2025«، لذا علينا السعي لتحقيق ذلك. 

إن القرآن الكريم أمد اللغــة العربية بقوة خاصة، وجعل لها 
مكانة متميزة يف قلوب كل املســلمني تقرتب من القداسة، لذا 
هناك طاقات وقدرات مالية كربى يف العالم اإلســامي يمكن 
تسخري جزء منها لتمويل مرشوعات إلعادة مكانة اللغة العربية 
يف مختلف مظاهر الحياة اليومية لإلنسان املسلم، وبذلك تعود 
هوية األمة ومن ثم ال يستطيع أن ينال منها أي شخص يحس 

بالدونية، أو ناقم عىل ذاته، أو غريب يريد طمس هوية أمتنا.
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      يقع الكتاب يف إحدى وسبعني صفحة من القطع املتوسط، 
ويحتوي عىل مقدمة تتضمن الحديث عن دور جدة التجاري 
ثم مدخل البحث ثم الحديث عن املقاهي يف جدة مع ذكر أشهر 
مقاهــي جدة القديمة واألدوات واألثاث الذي كان يســتعمل 
فيهــا والوضع االجتماعي ألصحابهــا ودور الحكواتي فيها. 
كما يتطرق البحث للحديث عن املقاهي يف قرى وبوادي جدة 
وبعض النظم الخاصة بهــا كاألمن داخلها والتنظيم اإلداري 

واملايل لها.
بدأت الدراســة بإعطاء فكرة موجزة عن أهمية هذه املقاهي 
وعن أصحابهــا وعن مدى ترابط هــذه املقاهي بعضها مع 
بعض وعــن العاقة القائمة بني أصحابهــا، ثم تحدثت عن 
نوعياتها من حيث الحجم، فهناك املنشآت الكبرية والصغرية 

واملتوســطة، وعن أهم الخدمات التي تقدم فيها، سواء كانت 
هذه الخدمات ترفيهية أو خدمات أساسية مثل تقديم الشاي 
والقهــوة ووجبات الطعام أو مراســات الربيد أو النداء عىل 
الســفن الواردة أو املغادرة خاصة عندما كان الشيخ صديق 
صادق محمــود حلواني -رحمه الله- يقــوم بالنداء يف هذه 
املقاهي بوصــول البابور أو مغادرته، حيث كان معظم تجار 
جدة يجتمعون يف هذه املنشآت أو املقاهي ملعرفة حركة السوق 

ومعرفة األخبار الجديدة.
وتوصلت الدراســة إىل أن هذه املقاهي كانت مقراً لكثري من 
سكان جدة يجتمع فيها الوجهاء والعلماء وعامة الناس، فهي 
بمثابة أماكن للتسلية والرتويح عن النفس، وكانت ترتكز حول 
األســواق وعاقتها بها حميمية وظاهرة بمــا فيها الدكاكني 

عرض: توفيق محمد نصراهلل 

مقاهي جدة
ملتقى الفقهاء ومجالس الوجهاء

»مقاهي جدة ودورها االجتماعي والثقايف يف القرنني الثالث 
والرابع عرش الهجري« هو عنوان كتاب للمؤرخ الدكتور 

مبارك محمد املعبدي الحربي أستاذ التاريخ الحديث بكلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة امللك عبدالعزيز. ,,
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والحوانيت والخانات، وأن بعض هذه املقاهي كانت تقوم مقام 
اللوكندة املعروفــة يف القاهرة أو الكازينو املعروف يف عرصنا 
الحارض يف جدة وغريها من مدن الحجاز، كما تبني الدراســة 
أن دور الحكواتي يف املقاهي كان بارزا وواضحا، حيث كانت 
املقاهي تزخر بهذه النوعيات املســلية والذين ُتعود الناس يف 
هذه املنشآت عىل سماع حديثهم ومناقشاتهم وحواراتهم، ألن 
املقاهي يف ذلك الوقت كانت عبارة عن مراكز حضارية يجتمع 
فيها الناس لعقد اجتماعاتهم وصفقاتهم التجارية وتســوية 

خافاتهم االجتماعية واألرسية.
وقد حرص الباحث عىل إبراز أهمية مقاهي جدة وتميزها عن 
سواها من مقاهي مدن شــبه الجزيرة العربية، مثل مقاهي 
مكة املكرمة واملدينــة املنورة لدورهــا يف الحركة التجارية 
واالقتصاد املحيل، لكون جدة بوابــة القدوم إىل مكة املكرمة 
واملدينة املنورة. ويشــري املؤلف إىل »مقهــى الفقهاء« كأحد 
املقاهي الجميلة والكبرية لصاحبه محمد حلواني، وهو مقهى 
له شــهرة كبرية يقع يف طريق مكــة املكرمة رشق جدة، كما 
يشــري إىل أن املقاهي كانت وقتها بمثابة النوادي األدبية حتى 
أصبح اسمها املقاهي األدبية لكثرة ما يدور فيها من مناقشات 
علمية وأدبية وأحداث يوميــة، وكان روادها يجتمعون فيها 

ويناقشون األحداث السياسية واالتجاهات الثقافية الحديثة.

مقهى الشيوخ: للذكر والسياسة
ويف بعض املقاهي يجلس العلماء ويقابلون الناس ويقدمون 
لهم النصح واإلرشــاد، خاصة يف أيام الحج واملواسم من أجل 
نرش الدعوة عن طريق الحكايات والقصص. ويذكر أنه كان يف 
جدة ناديان أحدهما للشيوخ واآلخر للشباب، وأن عند كل ناد 
مقهى يجلس فيه أعضاء النادي، وأن نادي الشيوخ كان يسمى 
نادي الصاة ألن الشــيوخ كانوا يجتمعــون فيه قبل غروب 
الشمس حتى بعد صاة املغرب وبه يصلون املغرب ويتبادلون 
الحديث يف الشؤون السياســية والتجارية واألدبية والدينية، 
ومن أعضاء هذا النادي الشيخ زينل عيل رضا والشيخ عبدالله 
رضا محافظ جدة يف بداية القــرن الرابع عرش الهجري، أي 
خال حكومة األرشاف وعضو النادي الثالث هو الشيخ محمد 
نصيف أديب جدة  وأمري الكتب فيها، وكان يقيم ندوات علمية 
يف هذه املقاهي وكان يجيب عىل كل التساؤالت التي توجه إليه 

يف األدب والتاريخ والدين، ومن األعضاء أيضاً، السيد سليمان 
قابل رئيس بلدية جدة  آنذاك، وعبدالقادر قابل.

مقهى الشباب.. أدبي رياضي ثقافي
أما النادي اآلخر فهو خاص بالشباب الذين يجتمعون فيه كل 
يوم ملناقشــة األمور األدبية والثقافية ويمارسون فيه بعض 
األلعاب الرياضية، وبجوار هذا النادي مقهى كبري يجلســون 
فيه، ومن أعضاء هذا النادي الشــاعر الكبري حمزة شــحاتة 
ومحمود عارف ومحمد حســن عواد ومحمــد عبدالله رضا 
ومحمد عيل مغربي وعمر نصيف ويونس ســامة والشاعر 

أحمد قنديل.
وكان يجلس فيه هؤالء الشباب من بعد صاة العرص حتى بعد 

صاة املغرب يناقشون فنون األدب والشعر والتاريخ.
ويتحدث املؤلف عــن دور الحكواتي يف مقاهيها، الذي يكون 
عادة رجا كبريا يف السن يصغي إليه الناس لسماع الحكايات 
التي يقولها. وقد يكون بعضها صحيحا وبعضها غري صحيح. 
وقد حظيت مقاهي جدة  قبل انتشــار املذيــاع والتلفزيون 
بنوعية خاصة من الزبائن الذين يحبون االستماع إىل قصص 
عنرتة بن شداد والزير ســالم وأبوزيد الهايل من الحكواتي 
شاعر السرية الشعبية والذكريات العجيبة الذي يروي السرية 

حضارية  مراكز  كانــت  املقاهي   •

يجتمع فيها الناس لعقد اجتماعاتهم 

وتســوية  التجارية  وصفقاتهــم 

خالفاتهم االجتماعية واألرسية

• تقدم فيها الخدمات الرتفيهية

 إىل جانــب خدماتها األساســية يف 

تقديم الشــاي والقهــوة ووجبات 

الطعام
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الشــعبية ويرتبها عىل طريقته مازجاً إياها بالذكريات األكثر 
إدهاشاً.

ويجتمع الزبائن كل ليلة حــول الحكواتي، الذي يقرأ عليهم 
بعــض الفصول من تلــك الروايات مقابــل إعطائه بعض 
القروش، تجمع له من الحضور بواسطة صاحب القهوة، الذي 
يستفيد من بيع القهوة والشاي عند اجتماع الناس يف املقهى، 
ومن أشهر الحكواتية يف جدة: السيد عيل رمضان وعمر قرني 

ويدعى محمد عنرتية. 

لكل طائفة مقهى
كانت املقاهي يف هذه الفرتة الزمنية املتقدمة هي النادي األدبي 
واملركز واملقر للعامل املهني واملرسح للفنان واملأوى للمسافر 
الغريب، كما كان لكل طائفة مهنيــة مقهاها، فهناك مقهى 
للبنائني،  للبخاريــني، ورابع  للبحارة، وثالث  للجمالة، وثان 
وكانت هذه املنشــآت االجتماعية تتفاوت من مقهى صغري يف 
الحي ترتاده جماهري صاخبة إىل منشــآت كبرية عىل شاطئ 
البحر األحمر تســتقبل وجهاء جدة، حيث تتميز مقاهي جدة  
بتنوعها وخدماتهــا لروادها، حيث كانت قهوة محمد إبراهيم 
ملتقى الناس يف يوم الجمعة ومجلس الكبار وعلية القوم بني 
املغرب والعشاء، وكذلك هي ملتقى التجار من كل أحياء جدة 

ومكة املكرمة وتجار القرى والبوادي والعمال واملسافرين. 

مقاهي الحمّارة والجمّالة والفحم والبنائين
وكانت قهوة الفتيني يف حارة الشــام يرتادها بعض املوظفني 
والكتاب، وهي مجمع الســائقني والسيارات، فيما كانت قهوة 
»الحمارة« داخل باب مكة، وكان يجلس فيها شــيخ الحمارة 
يستقبل الرسائل املرسلة إىل مكة املكرمة، والهدايا والبضائع، 
ومن ضمنها سال السمك التي يهادي بها أهل جدة معارفهم 

يف مكة املكرمة. 
أما قهوة الفحم يف باب مكة - عمارة حسونة - فكان يباع فيها 
الفحم والســمن والحطب وامللح والجبن. وباب مكة مركز من 
مراكز جدة وهو األكثر ارتياداً من أهل البادية الذين يأتون من 
القرى والبوادي ومعهم منتجاتهم الزراعية والحيوانية وغريهم. 
ويف نفــس الحي تقع قهوة »الجمالة« يف باب مكة بالقرب من 
برحة العيدروس، وكانت مقر شيخ املخرجني الشيخ عبدالله 

اللنجاوي الذي كان يعد سندات الجّمالة، وهي اسرتاحة قوافل 
الجمال التي تأتي من خارج جــدة محملة بالفحم والحطب 

والخضار والفواكه.
 أما قهوة البنائني ملحمد كريمــة، فكانت من أهم املقاهي يف 
عام 1310هـ بجدة، ومن أشــهر شيوخ البنائني الذين كانوا 
يرتادون هذه املقاهي الخاصة بهم الشيخ عيىس عبدالعاطي 

واملعلم جميل عبده واملهندس محمد املرشف عىل مهنة البناء.
وكانت قهوة »الفقهاء« تقع بجوارها وكان صاحبها هو الشيخ 
محمد حلواني، أما قهوة الدروبي فكانت مقراً مهماً يقصدها 
أهل الصحافة واألدباء لياً وكانت تقع يف حي الشاطئ. ومن 
املقاهي املشــهورة التي تقع بالقرب منهــا قهوة »الحفرة« 

وقهوة »بافيل« وقهوة »شنرب«.
 وقد أوضحت الدراســة نتيجة مهمة وهــي أن هذه املقاهي 
تكون يف بعض األحيــاء عبارة عن أندية أدبية وصاالت علمية 
يتحدث فيها بعض األدباء والشعراء عن األدب والشعر ويقوم 
بعــض الدعاة بنصح الناس وإرشــادهم وأن كثرياً من هذه 
املقاهي تكون بجوار مسجد تقام به الصاة وتعقد به الندوات 

واملحارضات. 
ومما يلفت االنتباه يف هذه الدراســة انتشار املقاهي يف القرى 
والبوادي التابعة ملدينة جدة  آنذاك، ففي عسفان كانت هناك 
ثاثة مقــاه، يرتادها الجمالة الذيــن يقصدون مكة املكرمة 
وجدة، ويف خليــص ثاثة مقاه أيضــاَ، ويف رابغ العديد من 
املقاهــي، وكذلك يف ثول وذهبان والخوار والربزة وقديد. هذه 
املقاهي التي كانت تثري الحياة االجتماعية بخدماتها والحياة 

االقتصادية بمردودها املادي.



      يحــدث هذا عىل الرغم من اتجاه الدول والكيانات يف عالم 
اليوم إىل التكتات واالندماجات مســتغلة ما لديها من عوامل 
جغرافية وثقافيــة، كما هو الحال يف االتحــاد األوروبي، أو 

التعاون يف كيانات إقليمية أو دولية.
إن نزعــات االنفصال التي أثمرت دوالً مســتقلة مثل جنوب 
إنسانية بالغة  الســودان أو تيمور الرشقية، أنتجت أوضاعاً 
الصعوبة. وقليلة هي الشــواهد التاريخية لحصول استقال 
سلمي هادئ عىل غرار دولة تشيكو سلوفاكيا. وكثرياً ما رأينا 
االنفصال يجر معه االقتتال والحــروب األهلية، كما حدث يف 
أقلية  املركزية وسيطرة  الحكومة  السابقة، وغياب  يوغسافيا 

عرقية متطرفة ذات أحقاد تاريخية.

ولعل الحالة الكردية يف العراق من أحدث األمثلة التي نتساءل 
بشــأنها: هل يحقق االنفصال مصلحة الشعب الكردي أم أنه 
يدخل اإلقليم يف رصاعات ونفق مظلم قد ال يكون الخروج منه 

باألمر الهني ...
يقع إقليم كردستان شــمال العراق، تحده من الشمال تركيا، 
ومــن الرشق إيران، ومن الغرب ســوريا، ومن الجنوب بقية 
مناطق العراق عىل مساحة أربعني ألف كيلو مرت مربع. وعدد 
الســكان تقريباً أربعة مايني نســمة متنوعني يف الديانات 
والطوائــف اإلزيدية والرتكمانية واآلشــورية والعرب. وتعد 
كردستان إقليماً مغلقاً لعدم وجود أي واجهة بحرية، ويتمتع 
اإلقليم بحكم ذاتي يعود إىل اتفاق عام 1970م بني املعارضة 

بقلم: عبد اهلل عامر الشهري 

خطر الدعوات االنفصالية
على األمن الوطني

  ترتدد بني الفينة واألخرى دعوات 
لاستفتاء عىل االنفصال يف مناطق 
ظلت طوال عقود من الزمان تحت 

مظلة دولة وطنية واحدة. وقد رأينا 
محاوالت كردستان يف االنفصال 

واالستقال عن جمهورية العراق، 
وكذلك إقليم كتالونيا مدفوعتني 

بأسباب عرقية، وبعضها ألسباب 
اقتصادية بحتة.  ,,

عضو جمعية االقتصاد السعودية 
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الكرديــة والحكومة العراقية بعد حرب كان من نتائجها منح 
الحكم الذاتي لهذا اإلقليم. لم يصمد هذا االتفاق يف أثناء الحرب 
العراقية اإليرانية، فتعرضت كردســتان لدمار بسبب الحرب 
مما نتج عن ذلك موجات نزوح لسكان اإلقليم إىل تركيا وأجزاء 

من سوريا بعد عام1991م.
 ومع تطورات الرصاع العراقي مع الغرب، تم إنشــاء منطقة 
لحظر الطريان شــمايل العراق مما شجع األكراد عىل العودة 
إىل ديارهم. ومع انســحاب القوات العراقية من اإلقليم تمكن 
األكراد من االنفراد بالحكم، ولكن تخللت هذه الفرتة مواجهات 
دامية بني الحزبني الرئيسيني يف إقليم كردستان وهما؛ الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني الذي يتزعمه مســعود بارزاني، 
واالتحاد الوطني الكردســتاني الذي أسسه الرئيس العراقي 

الراحل جال طالباني.
 وبعد مفاوضات بني الطرفني تحــت رعاية أمريكية حصل 
اتفــاق بوقف االقتتال وذلك عــام 1998م ونتج عنه تنظيم 
للعملية السياسية داخل اإلقليم الكردستاني طوال الفرتة التي 

سبقت الغزو األمريكي للعراق عام 2003م. 
وعزز الغــزو األمريكي وما أعقبه من تغيــريات يف الرتكيبة 
السكانية يف العراق ووجود أقاليم تحتوي عىل أغلبية طائفية 
معينة، ونظرًا للدور الكبري الذي لعبته قوات البشمركة الكردية 
يف دعم القوات األمريكيــة، فقد تم منحهم مكافأة حني إعداد 
دستور العراق عام 2005م الذي عرف إقليم كردستان ككيان 
اتحادي ضمن العراق. ومنذ الحــني، يتمتع اإلقليم بميزانية 
مســتقلة وبحكم ذاتي، األمر الذي مكنهــم  من إعادة البناء 
واإلعمار لهذا اإلقليم، وســاعدهم يف ذلك عائدات بيع النفط 
واالستقرار النســبي الذي نعم به اإلقليم مقارنة بباقي أجزاء 

العراق التي عمتها الفوىض.

وبجانب ذلك تمتــع اإلقليم بحكم ديمقراطــي برملاني، إذ 
يتكون برملانه من 111 مقعــداً، وُينتخب رئيس لإلقليم كل 
أربع ســنوات. وكذلك تجــري انتخابــات برملانية كل أربع 
سنوات يستأثر الحزبان الرئيسيان فيها )الحزب الديمقراطي 
بالنسبة  الكردستاني(  الديمقراطي  واالتحاد  الكردســتاني 
األكرب من املقاعد، وتحصل بقية األحزاب الصغرية عىل ما تبقى 
من مقاعد الربملان. وبطبيعة الحال ال ُيســمح لإلقليم بإقامة 
عاقات خارجية بعيدة عن الحكومة املركزية يف بغداد، وتوجد 

بعض املمثليات والقنصليات.
ويتشــكل اإلقليم من أربع محافظات هي: أربيل، السليمانية، 
دهــوك، وحلبجة، وهي متنوعة العرقيات والطوائف من عرب 
وأشوريني وتركمان وإزيديني، وإن كان الكرد يمثلون األغلبية. 
ويعتمد اإلقليم اقتصادًيا بشــكل كبري عــىل عائدات النفط  
والزراعة والسياحة. وأدى االستقرار النسبي الذي عم اإلقليم 

لنمو اقتصادي ملموس مقارنة باملناطق العراقية املضطربة.
 أقدم اإلقليم عىل اتخاذ خطوة متقدمة يف سبيل االســتقال 
الذي ظل حلماً يراود األكراد منذ وقت بعيد. وزاد من تمسك 
اإلقليم باالســتقال ما آلت إليه األوضاع يف داخل العراق، إذ 
جاء إعان مســعود برزاني بإجراء استفتاء االنفصال يف 25 
االنفصالية  الخطوة  من ســبتمرب 2017م. وهكذا تواصلت 
عىل الرغم من النصائح واملناشــدات من الحكومة االتحادية 
يف العراق أو من بعض القوى اإلقليميــة بتأجيله أو إلغائه، 
وأن التوقيت غري مناسب بسبب املرحلة الحرجة التي يمر بها 

العراق. 
إن نظــرة واقعية متجــردة لألوضاع التي تحيــط بإقليم 
كردســتان، تدل أن اإلقليم ليس له مقومات الدولة، وما يزال 
محاطاً بالكثري من التحديات عن ضمان بســط الســيطرة 
عىل منطقة مضطربة، وذات طبيعة ســكانية متنوعة عرقياً 
وطائفيًا، ومع وجود تدخات إقليمية. ويتساءل البعض: هل 
نحن أمام سيناريو آخر مشابه الستفتاء جنوب السودان، حيث 
كما أســلفنا من قبل اإلقليم مغلق ال يوجد له أي منفذ بحري، 
فتسهل محارصته برياً مع حظر الطريان منه وإليه، األمر الذي 

يجعله مرتهناً لدول أخرى.
كل عمليات التصدير واالســترياد ســوف تخضع التفاقيات 
وتفاهمات مع الدول املجاورة، إن لم تكن هذه الدول يف حالة 
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عداء معها، ويعني هذا زيادة تكلفــة الصادرات والواردات، 
ومن ثم ارتفاع األسعار بسبب ارتفاع تكلفة الشحن والتأمني. 
لعل األفضل البقاء ضمن حدود الدولة العراقية مع االستفادة 

من نظام الحكم الفيدرايل.
واالنفصال له متطلبات عاجلة مثل البدء بإعادة رسم الحدود 
وما يكتنف ذلــك من توترات واضطرابــات يف إقليم يعاني 
أساساً من االنقســام، واحتمال االنزالق يف مواجهة عسكرية. 
ومن املعروف وجود بعض املناطق املتنازع عليها مثل مدينة 
كركــوك الغنية بالنفط، ومناطق أخــرى ذات تركيبة عرقية 
وطائفية متنوعة. وواضح أن االســتفتاء عىل االنفصال يعني 
التضحية بكل املكتســبات التي تحصل عليها اإلقليم يف الفرتة 
املاضية والدخول يف دوامة الرصاع مــن جديد. األفضل إذن 
هو البقاء ضمن كيان موحد بدالً من إعادة رســم الحدود من 
جديد والدخول يف متاهات ورصاعات عرقية وطائفية جديدة 

يف منطقة ال تحتمل املزيد من الرصاعات.
وكما هو معروف فإن لكل دولة ميزة نسبية تميزها عن غريها 
من الــدول من حيث املوقع الجغرايف الــذي يعطي كل دولة 
أفضلية عن غريها من الدول، أو ثــروات طبيعية حباها الله 
بها سواء كانت ثروات زراعية أو مائية. وكل دولة تضم أقاليم 
تتمايز باملوارد املختلفة؛ نفطية أو مائية أو زراعية، ويتحقق 

للدولة بهذا التنوع أن تستفيد من مواردها عىل النحو األفضل. 
أما أن تســتقل كل منطقة بما لديها من موارد، وتســتأثر 
بمقوماتها، فهذا يتجه بكل إقليم للضعف وعدم االســتفادة 

الكاملة. 
إن سقوط جدار برلني وما يحمله من رمزية كبرية للدعوة إىل 
الوحدة ونبذ العنرصية واالنفصال، جعل من أملانيا املنقســمة 
قوة اقتصادية عاملية، أساســها الوحدة، وبناء وطن يتســع 
للجميع، وينعم جميع مواطنيه، بثرواته ومقدراته. ويف الجهة 
املقابلة؛ ماذا حملت الدعوات االنفصالية غري الخراب والدمار 
والحروب؟ واألمثلة كثرية... من يوغسافيا إىل تيمور الرشقية 

إىل إريرتيا إىل جنوب السودان. 
لقد رأينا أن الحرمان من النفط لم يكن مصري شمايل السودان 
وحده، بل ُحرم جنوب الســودان نفسه، بسبب االضطرابات 
والحروب الحدودية واألهلية، وهروب االســتثمارات وخربات 
رشكات النفط العاملية وتوقف أعمــال البحث والتنقيب التي 

تحتاج ملناخ مستقر للنهوض باالقتصاد والتنمية.
إن أي دعوة لانفصــال تحمل يف طياتهــا مخاطر التفكك 
واالنقسام، ومن ثم االنزالق يف الفوىض وعدم االستقرار، فنسأل 
الله أن يحمي باد املســلمني من دعوات التفتت واالنقســام، 

ويسبغ عليها نعمة األمن واالستقرار ووحدة األوطان.
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         كنت مع أحد املشايخ املشهورين يف رحلة عمل نحو الرياض 
– ال يرغب يف ذكر اسمه مراعاة ألهله، وال أريد ذكر الرشكة الناقلة 
ألني ال أحب التشــهري واملراد من هذا املقال هو الذكرى والعربة – 
ركبنا طائرتنا التي بعــد إقاعها بعرش دقائق إذ بصوت مفزع يف 
محرك الطائرة جعل الطائرة تهتز وتهز قلوبنا فزعاً وفرقاً، واستمر 
هذا الصوت ولم يتوقف. حاول طاقم الطائرة طمأنة الركاب ولكن 

دون جدوى، فالخوف والفزع دب يف قلوب الجميع.
قام املاحون برشح حاالت الطوارئ أثنــاء الهبوط االضطراري، 
وكيف ينبغي أن نحني رؤوسنا إىل األسفل مما زاد يف قلق الركاب 
وخوفهم، ويف هذه األثناء أعلن الكابتن بأنه ال بد أن نعود إىل مطار 
جدة، فمكثنا نحلق يف السماء قرابة عرشين دقيقة... لكن كل دقيقة 

أصعب من أختها ، لحظات عصيبة والوجوه واجمة. 
  يف هــذه اللحظات العصيبة يدور رشيط الحيــاة يف خلدي وأنا 
أراجع حياتي وماذا قدمت آلخرتي، ويتذكر اإلنســان أهله وأوالده 
وكيف سيتلقون خربه، وكيف ستكون حياتهم ومستقبلهم، ولكنه 
يســتودعهم الله الذي ال تضيع ودائعه ، فهو خالقهم وقد تكفل 

برزقهم. 
لحظات عصيبة ومريــرة جمالها يف اللجــوء إىل الله واالعتصام 
برحمته ولطفه واإلكثار من االســتغفار، وذكِر الله تعاىل والصاة 
عىل نبيه صىل الله عليه وســلم. التفُت إىل صديقي الشــيخ وهو 
ثابت راســخ يكثر من ذكر الله تعاىل والصاة والسام عىل نبينا 
محمد صىل الله عليه وآله وسلم. وبعضهم يلتفت إىل الشيخ ويرفع 
يديه بالدعاء يطلب من الشــيخ الدعاء لهم بالفرج من هذه الكربة 
واملحنة. وال يــزال صوت املحرك يف ارتفاع والجميع يرتقب رجوع 
الطائــرة ونزولها إىل أرض املطار قلت لنفــيس فلتذكر الله تعاىل 
بأعظم األذكار فقلت سيد االستغفار ثم مكثت أهلل متذكرًا حديث: 

»من كان آخر كامه ال إله إال الله دخل الجنة«.
   يف هــذه اللحظات ينقطع الرجــاء إال يف الله تعاىل وتغلق جميع 
األبواب إال بابه، فا فرج وال كشــف لهذا الباء إال منه ســبحانه 

وتعاىل.

   إن نعمــة التوحيد وتعليق القلوب بالله تعاىل عىل الدوام ويف كل 
حــال ال تعدلها أي نعمة ، ومن كان الله أنيســه عند النعماء فلن 

يخذله عند الباء. هكذا كان سلفنا الصالح.
ونعود لطائرتنا الجريحة التي تنحدر نحو املدرج وهي تهتز حتى 
هبطت، وبمجرد هبوطها يف وســط املدرج أطفئت املحركات، وإذا 
بســيارات الدفاع املدني واإلســعاف بانتظارنا... وقامت سيارة 
بسحب الطائرة ألن وضعها ال يسمح بالسري بها يف املدرج. تنفس 
الجميع الصعداء وأخذوا يباركون لبعضهم بالسامة، وسجدنا لله 
شــكرا أنا والشيخ ، شكرا لله تعاىل أن نسأ يف أعمارنا بعد أن رأينا 
شدة وهوال، ونزلنا من الطائرة وقد فرشوا لنا السجاد األحمر فرحا 
بنزولنا، وكان الفريق اإلداري والفني مصطفني يحمدون الله عىل 

سامتنا ويعتذرون عن الخلل الفني.
   ذهــب كل منا يف فلكه يف معرتك الحياة يكابدها وتذكرت يف هذه 
ُّ َدَعاَنا لَِجنبِِه أَْو  اللحظات قول الله تعاىل: »َوإَِذا َمسَّ اإْلِنَساَن الرضُّ
ُه  سَّ ُه َمرَّ َكأَن لَّْم َيْدُعنَا إىَِل رُضٍّ مَّ ا َكَشْفنَا َعنُْه رُضَّ َقاِعًدا أَْو َقاِئًما َفلَمَّ

َكَذلَِك ُزيَِّن لِلُْمرْسِِفنَي َما َكاُنوا َيْعَملُوَن« يونس 12.
ا  وقوله تعاىل: »َفإَِذا َرِكُبوا يِف الُْفلِْك َدَعوُا اللََّه ُمْخلِِصنَي لَُه الدِّيَن َفلَمَّ

اُهْم إىَِل الرَْبِّ إَِذا ُهْم ُيرْشُِكون« العنكبوت 65. َنجَّ
هــذه الظاهرة يف تقلب اإلنســان بني اإليمــان والكفر والطاعة 
والعصيان يوضحها الله تعاىل يف أجمل وأدق صورة، يصور فيها 
املوىل– جل وعا – طبيعة هذه النفس البرشية التي تتقلب وبشكل 
رسيع، وهذا التقلب با شــك هو يف حال أهل الكفر والعصيان فا 
يعرفون الله تعاىل إال عند اشــتداد األزمــات والكوارث بينما أهل 
اإليمان يذكرون اللــه تعاىل يف الرساء والرضاء وعند النعمة والباء 
كما قال النبي صىل الله عليه وسلم: »َعَجبًا ألمِر املؤمِن إِنَّ أْمرَه ُكلَُّه 
َر فكانْت  اُء َشــكَ لُه َخرٌي وليَس ذلَك ألَحٍد إال للُمؤْمِن إِْن أَصابتُه رَسَّ

اُء َصربَ فكانْت َخريًا لُه« أخرجه مسلم. َخريًا لُه وإْن أَصابتُه رَضَّ
   نسأل الله تعاىل أن يجعلنا جميعاً عند الباء من الصابرين، وعند 

النعماء من الشاكرين، وعىل كل حال من الذاكرين.

 بقلم: أ.د.سعد بن علي الشهراني

حينمـا تترقـب المـوت
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