افتتاحية
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األمن المجتمعي ووحدة األمة

األمن املجتمعي بمفهومه الشامل أساس لالســتقرار والنماء املفضيني إىل وحدة األمة .هذا مبدأ راسخ يف
أدبيات رابطة العالم اإلسالمي منذ إنشائها قبل أكثر من نصف قرن ،حيث أكد ميثاق الرابطة أنه «ال سالم
للعالم إال بتطبيق القواعد التي أرساها اإلسالم» ،وجاء يف النظام األسايس للرابطة الحث عىل تحقيق رسالة
اإلسالم يف نرش السالم والعدل ،وكذلك السعي لإلصالح يف األرض ودفع اإلفساد عنها.
وســعت الرابطة إىل تحقيق هذه األهداف واملبادئ من خالل التوعية والنرش اإلعالمي والثقايف ،وعقد اللقاءات الفكرية
للحوار بني أتباع األديان والثقافات ،وبإنفاذ الربامج التنموية والتعليمية ،وبالنشاط امليداني الدؤوب عرب اإلغاثة العاجلة
والرعاية االجتماعية وكفالة األيتام وبذل الوساطة واملساعي الحميدة.
ولعله ليس بمستغرب أن تتجسد هذه األهداف واملبادئ بوضوح يف مخرجات وتوصيات املؤتمر الدويل( :األمن املجتمعي
وأثره يف وحدة األمة) الذي عقدته رابطة العالم اإلســامي بالتعاون مع املنتدى العاملي للوسطية يف العاصمة األردنية
عمان ( 18و 19رجب 1439هـ).
جاءت الكلمة االفتتاحية ملعايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيىس تعبريا ً
موضوعيا ً عن مبادئ األمن والســام  ،حني أكدت عىل رضورة مكافحة قوى الرش التي عبثت بأمن مجتمعاتنا وهددت
املجتمع اإلنساني ،وأدخلت املنطقة إىل فوىض االقتتال واالحرتاب الذي لم يقدم لألمة املسلمة إال مزيدا ً من بعثرة املوارد
الوطنية ،وتفجري الخالفات املذهبية ،وغريها مما نراه من ظالل كئيبة عىل املستويني اإلسالمي والعاملي.
انتبه املؤتمرون برتكيز ملشكلة نالت من قوة املجتمع العربي واإلسالمي ،أال وهي اإلخالل باألمن الفكري ،نتيجة لحالة
تغييب الوعي ،وضمور الفكر ،واالستســام للمشــاعر الحاملة ،والخطاب االنفعايل املنفصل عن الواقع .ويدعو البيان
الختامي للمؤتمر أال نستســلم لهذا الواقع ،بل ال بد من البحث عن صيغة للتوافق املجتمعي بني املكونات املختلفة التي
تحقق العدل ،وتضمن للجميع حقوقهم يف مجتمع تعددي آمن ،يسعد يف جنباته الجميع.
وهذا ما نوَّه إليه البيان الختامي للمؤتمر ،مشــرا ً إىل أن التحوُّل باألمة املسلمة من هذا الوضع يكون بتعزيز الوسطية،
ونرش الوعي ،واالنتقال من الرؤية الجزئية الضيقة إىل الرؤية الكلية الشاملة ،ومراعاة ما يستتبعه ذلك من إعادة ترتيب
األولويات ،واالهتمام بقضايا املشرتك اإلنساني.
وتضمن بيان املؤتمر عددا ً من األسس والركائز ،منها أن اإلسالم دين الوسطية واالعتدال والرحمة ،وأنه ال يجوز التهاون
مع الصورة املشــوهة التي تقدمها قوى التطرف ،والتي تعرب فيها عن سوء فهم أو سوء قصد لإلسالم ،وتتعارض مع
أصوله ورشائعه ،وتجعل املجتمع املسلم هدفا ً مرشوعا ً لكل القوى املرتبصة.
ومن هذه األسس أن الحفاظ عىل الهوية اإلسالمية ،واالعتزاز باالنتماء الحضاري اإلسالمي ال يتعارضان مع التفاعل مع
املشرتك اإلنساني ،وال يحوالن دون اإلفادة من مكتسبات الحضارات األخرى.
ومنها أن األمن املجتمعــي يتحقق بتضافر الجهود ،وبالعمــل الفاعل ملواجهة الفكر املنحــرف بالرتبية والتثقيف
والتحصني .وأن املمارسات الشاذة لبعض املحسوبني عىل اإلسالم ،ال تربر ظاهرة التخوف من اإلسالم التي تمثل الوجه
اآلخر للتطرف ،وتكرس الشقاق بني املجتمعات واإلنسانية.
وانتهى املؤتمر إىل توصيــــات تضمن لألمة وحدتها املنشودة التي ال يسع املســلمني التأخر يف بذل العمل والجهد
لتحقيق أسبابها ،وذلك برتتيب أولويات النهضة ،وتعزيز العمل املؤسيس ،وتضافر الجهود يف تحقيق السلم املجتمعي.
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أدانت رابطة العالم اإلسالمي الهجوم الكيماوي
املروع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة
الرشقيــة يف ســورية ،وراح ضحيته عرشات
املدنيني من النساء واألطفال.
وأضافــت الرابطة يف بيانها الصــادر اليوم
أن هذا العمل الوحــي يدخل يف إطار جرائم
الحرب والجرائم ضد اإلنســانية ويتناىف مع
أبسط املبادئ اإلنسانية وقواعد القانون الدويل.
ودعــت الرابطة املجتمع الــدويل لالضطالع
بمسؤولياته عاجالً تجاه حرب اإلبادة القائمة
عىل الرتاب السوري ،وحماية املدنيني ،والضغط
باتجاه الحل القائم عىل مبادئ إعالن جنيف1
وقرار مجلس األمن الدويل .2254
وختم بيان الرابطة بالتأكيد عىل رضورة بذل
املزيد من الجهود ودعم الحل السيايس ،سائال
الله العــي القدير أن يرحم املوتى ويشــفي
املصابني ويعجل بالفرج عىل الشعب السوري
الكريم.

بحضور أمين عام رابطة العالم اإلسالمي

ولي العهد يلتقي قيادات دينية

في الواليات المتحدة األمريكية

نيويورك ـ«واس» :التقى صاحب الســمو
امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع يف مقــر إقامته يف نيويورك ،عددا ً من
القيادات الدينية يف الواليات املتحدة األمريكية
بحضور صاحب السمو امللكي األمري خالد بن
ســلمان بن عبدالعزيز سفري خادم الحرمني
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الرشيفني لدى الواليــات املتحدة األمريكية،
ومعايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي
الدكتــور محمــد العيىس ،ومعــايل وزير
الخارجية األستاذ عادل الجبري .وجرى خالل
اللقاء ،التأكيد عىل أهمية املشرتكات اإلنسانية
بني أتبــاع األديان لتعزيز القيــم اإليجابية
للتعايش والتسامح.

محور الشر اإليراني وظف الحوثي في عصر تجاوز مفاهيم
الدجل وسذاجة المطامع وفرض األيديولوجيات

رابطة العالم اإلسالمي :عشوائية
صواريخ المليشيا الحوثية ظاهرة صوتية
تمارس عبثية االنهزام
مكة المكرمة« :الرابطة»
أدانت رابطة العالم اإلسالمي قيام امليليشيا الحوثية
يف اليمن بإطالق بعض الصواريخ العشــوائية باتجاه
اململكة العربية الســعودية ليل األحد الثامن من رجب
لعام 1439هـ.
ووصفت الرابطــة هذه العملية اإلجرامية بأنها تأتي يف
سياق محاوالتها اليائسة املدعوم ِة من النظام الطائفي
اإليراني بما ُيمَثله من محــور الرش يف املنطقة والعالم
بأرسه ،محموال ً برهانات أوهامه يف عرص تجاوز بوعيه
وفرض
كافة مفاهيم الدجل والخرافة ،وسذاج ِة املطامع،
ِ
األيديولوجيات الحاقدة والكارهة .وأضافت الرابطة يف
بيان أن هذا العمل العبثي ليس أكث َر من ظاهرة صوتية
ساذج ال َ
بائسة يمارسها االنهزام يف ُم ْعتَا ٍد
وزن له ،وقد
ٍ
ذاق َوب َ
َال أم ِر ِه عىل جرائمه البشــعة بعدما انقلب عىل
س طائفي بغيض أحال َي َمنَ ُه
رشعية وطنه مدفوعا ً بنَ َف ٍ
السعيد لوضع مؤسف ،عىل امتداد مؤلم لعظة التاريخ
َ
ف يف فكر ِه
يف كل
مغلوب عىل رشــده ،وقد بات
مختط ٍ
ٍ
ً
ضحية الضالل واالستدراج.
وختم بيان الرابطة بأن هذه املمارســات العبثية تزيد
يف عزيمة التحالــف العربي بقيــادة اململكة العربية
الســعودية ملواجهة هذا املــد اإلجرامي الذي جعل من

ً
اليمن العزيز
ملهاة تال َعبَ بها التدب ُ
ري املاك ُر عىل تاريخه
وهويته وأمنه ومســتقبله ،حتى قيض الل ُه له أشــقا ًء
أبلوا بأخوة الجوار والعروبة وبوشــائج الدين والقربى
بالء حســنا ً إلنقاذ اليمن وإعادة أمله ،فضالً عن تدابري
الحماية الوقائية للمنطقة من مخطط التعبئة الطائفية
َ
املكشوف ،بعدما بلغ ب َهو َِس ِه اإلجرامي
التضحية بأرواح
األطفال والنساء والشيوخ ليمنع عنهم قوافل املساعدات
اإلنسانية لحســابات ورهانات باتت واضحة للجميع،
حتــى بلغت به الوضيعة يف اإلجرام أن جعل من أطفال
اليمن وبالشــاهد الحي حملة للسالح يف مشهد مفزع
ومؤلم للعالم بأرسه.
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حضور كبري من القادة السياسيني والدينيني واملفكرين بينما يلقي األمني العام كلمته

في كلمته بمؤتمر «الأمن المجتمعي» تحت رعاية رئيس وزراء الأردن

العيسى :الكراهية وهوس الخرافة التي رفضها الدين
وتجاوزها الزمن و ّلدت الطائفية وفرضت الصراعات
عمان« :الرابطة»
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* أمني عام الرابطة :التكلف يف تسويغ

أكــد معايل األمــن العام لرابطة العالم اإلســامي
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس ،أن الرابطة تسخر
كافة إمكانياتها العلميــة والفكرية للتصدي لقوى الرش أخطا ِء توظيف الدين عرب التاريخ ُينتج
التي تســعى للعبث باألمن االجتماعي ،وهددت املجتمع
املزيد من التأزم
اإلنساني.
جاء ذلك يف كلمة معايل د.العيىس خالل فعاليات مؤتمر «األمن
املجتمعي» ،الذي نظمته رابطة العالم اإلسالمي بالتعاون مع الوزراء يف اململكة األردنية ،ودشنه وزير الثقافة األردني نبيه
املنتدى العاملي للوسطية ومقره األردن ،يف العاصمة عمّان ،شــقم بحضور عدد من كبار الشخصيات األردنية يتقدمهم
تحت رعايــة دولة الدكتور هاني بن فــوزي امللقي رئيس دولة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس األعيان األردني  ،كما
العدد ٦١٩ :شعبان  ١٤٣٩هـ ـ مايو  ٢٠١٨م
No. 619 Shaaban 1439 H- May 2018 m

7

* وزير الثقافة األردني يسلم العيىس
درع املنتدى تقديرا ً لدور الرابطة يف
نرش الوسطية واالعتدال
حرضته شــخصيات علمية وفكرية وسياسية وفعاليات
مدنية متعددة من خمس وثالثني دولة.
وشــدد الدكتور العيىس ،أمام املؤتمر الذي شهد مشاركة
جمهرة من املفكرين والعلماء والباحثني واملســؤولني من
العاملي ،الذي
عدد من الدول ،عىل أهمية هذا اللقاء املؤتمري
ّ
يتص َّدى ملوضوع وَحدة األمة عىل َهدْي الوسطية واالعتدال،
الذي ُيمَثل مطلبا ً عزيزاً ،ومرتكزا ً رئيسا ً يف دين اإلسالم.
رسالة الرحمة ومكارم األخالق
وقال معايل األمني العام يف كلمتــه« :عندما تكون األمة يف
هذا الشأن ،عىل جادة سواء ،فعائد ذلك عىل داخلها يف أمنها
املجتمعــي بمفاهيمه وتفاصيله كافــة ،وأيضا ً عائده عىل
ً
ومتممة ملكارم
رسالتها الشاملة التي جاءت رحمة للعاملني
األخــاق» ،موكدا ً أن «وعي األمة عندما كان يف حال من املد
والجزر ،من زمن آلخر ،كنا عىل مشــاهد مؤملة من فصول
تاريخية محسوبة عىل رجا ِل أحداثها ،وليس عىل اإلسالم،
َ
جناية التوظيف والسطو».
إال يف منطق من حَ م ََّل اإلسالم
واستطرد معاليه« :وليس أح ٌد محســوبا ً عىل دين الله إال
املعصوم صىل الله عليه وســلم ،وعليه فليس من الرشــد
ُ
التكلف يف تسويغ أخطا ِء التوظيف السيايس واملادي للدين؛
فهو ال يُنتج سوى املزيد من التأزم ُ
وترسيخ
وفقدان الثقة
ِ
َ
ِّ
الحق؛
مكابرة
الصور ِة الذهنية السلبية ...وكلنا عىل علم بأن

* التطرف والتطرف املضاد تبادال
َ
والرهان عىل
االستفادة من بعضهما
مجازفات ٍّ
كل منهما
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انتصارا ً لكل معت ٍد أثيم ،جناية مضاعفة» ،مضيفا ً «كما أنه
ُ
إضاعة الوقت بترشيح
ليس من الرشد ـ من حيث األصل ـ
جسد التاريخ وهو عند الله يف كتاب».
وأضاف« :يف ســياق املد اليسء ،نجد أمامَنا طريف نقيض
َ
َ
والتطرف
التطرف املحســوبَ زورا ً عىل اإلسالم،
التطرف:
َ
املضا َّد املتمثل يف ظاهرة ما يســمى باإلسالموفوبيا ،وقد
َ
الرهان عىل مجازفات
تبادال االستفادة من بعض ،كما تبادال
كل منهما».
وشدد معاليه ،عىل أن «األمن املجتمعي يف سبيل وصوله إىل
َ
النهوض بواجبها عىل أكمل وجه
وَحْ دة األمة ،يتطلب منها
ـ ٌّ
كل يف ما يخصه ـ ْ
إن يف العدالة السياســية واالجتماعية
واالقتصادية ،أو يف نهوض علماء األمة و ُدعا ِتها بمسؤوليتهم
العلمية والفكرية عىل هدي اإلسالم الرفيع ،حيث الفه ُم عن
الله تعاىل ورســوله صىل الله عليه وســلم ،برسوخ علمي
يف فقه املقاصد واملوازنات ،والنظــر الحصيف يف املآالت؛
فرشيعة الزمان واملكان مرنة ُتب َّــر و ُتي َِّس ،حتى تغريت
فتواها وأحكامها عند االقتضاء واإلمــكان ،بتغري األزمنة
واألمكنة واألحوال والعادات والنيات واألشخاص».
ودعا أمني عــام الرابطة ،حَ مَل َ ِة العلــم والفكر ،إىل توعيةَ
شباب األمة لتحصينهم من عاديات الرش التي خطفت عددا ً
منهم مستغلة عاطفتهم الدينية املجردة ،الفتا ً إىل «أن لكل
ُوص ُل إىل أسبابها وعالجاً ،وعندما
نازلة باألمة تشــخيصا ً ي ِ
التشخيص (فواتا ً أو مكابرة) ،فإن العالج املوهوم
نخطئ
َ
لن يقترص عىل عدم الشفاء ،بل سيُضاعف من الداء ويُعقد
الحالة ،ولذا فما أحوجنا يف كثــر من أحوالنا إىل املراجعة
واملكاشفة ال السريِ يف تي ٍه ،ليس له من طائل سوى الحشد
والنتائج املتوقعة بل واملشاهدة».
الفارغ،
ِ
ال نهضة ألمة إال بوعيها
وتحدث الدكتور العيىس ،عن أثــر الوعي يف نهضة األمم،
قائــاً« :لم تنهض أمة مــن األمم إال بوعيهــا ،وما أعاق
الوعي إال اســتحكا ُم الجهلْ ،
إن بانســداد الفكر يف بيئات
َ
ُ
ضيق األفق
التصنيف والكراهية والتوظيف السلبي ،حيث
ً
وحلقات الســجال العقيم التي زادت َ
ُ
األمة عنتا ومشــقة،

د .العيىس مخاطبا ً حضور املؤتمر العاملي

ُ
وطائفية وصداماًُ ،متَحَ يِّنَة بيئاتِ الرصاع الســيايس ل ُت َفرخ
فيها طفيليــاتِ التطرف واإلرهاب ،يف ُ
تكاثر مؤلمَ ،ت َم َّد َد يف
َ
طليعة مســؤولي ِة شغل ِ ِه علما ُء األم ِة
فراغ ،يتحمل
منطقة ٍ
ومفكروها».
وتابع معاليه ،يف سياق حديثه عن معوقات الوعي« :وأعاق
الوعي (أيضاً) املكابر ُة ملصالحَ سياســي ٍة أو مادي ٍة َخ َدعَتْ
َ
كثريا ً من القطيع املنقا ِد لزخرف قولها ومصايد دجلها ،يف
َ
سذاجة استدراج
سياق ُي ْفرتض أن يتجاوز بزمنه املُتحرض
َ
العقول
الخرافة والتمويه ،غري أن قاطعا ً مدهشا ً يفصل تلك
عن ُرشــدها عندما تعود ملُعتادها وقد تعمّق يف ال وعيها» ،
فكانت عىل سبيل املثال رهانات مطامع الطائفية والكراهية
 ،حيــث أوضح معاليه باختزال قائــاً « الكراهية وهوس
الخرافة التي رفضها الدين وتجاوزها الزمن ولّدت الطائفية
وفرضت الرصاعات».
كما أكد ،أن ال نهضة ألمة إال بتمثل قيمها الرفيعة ،ســلوكا ً
يرتجم صدقهــا وعزيمتها ،بعيدا ً عــن رسدياتٍ ال طائل
ُ
الزمن وال يزال ،مضيفا ً «كما لن تتجاوز
وراءها ،كشــفها

* د .العيىس :ليس من الرشد إضاعة
الوقت بترشيح جسد التاريخ وهو عند
الله يف كتاب
َ
ُ
صور َتها
وبعض أقلياتها يف عدد من الدول غري
الســلبية،
اإلسالمية عىل عنت املواجهة مع بلدان دخلوها بعهد احرتام
الوعي بذلك ،وكذا
دساتريها وقوانينها وثقافتها ،ليتجاوز
ُ
الوعي بحق
ُ
ْ
املطالبة بالخصوصية الدينية َوفق األدوات الدستورية ،إىل
رفع الصوت بالصلف والكراهيــة والعناد غري املجدي ،يف
سياق النكث بااللتزام ،وعدم التفريق بني مفهومي االحرتام
املادي والقناعة الدينية».
وخلَص معايل األمني العام إىل القــول« :عندما نكون عىل
أنموذج هذا الواقع املؤلــم َ
بغيْبَ ِة وعيه ،فإننا أمام مُعضل ٍة،
تعود بنا إىل الوراء ،وإىل دعم حيثيــات الكراهية املقابلة،
ومن ثم التصعيد والرصاع ،لنؤكد مع األسف نظرية صدام
العدد ٦١٩ :شعبان  ١٤٣٩هـ ـ مايو  ٢٠١٨م
No. 619 Shaaban 1439 H- May 2018 m

9

نخبة من املشاركني يف لقطة جماعية

الحضارات يف الوقت الذي ننعى عىل كراهيِّتها وتخلُّ ِفها».
ُ
«التســلية بالتوصيات واملقرَّرات يف
واعترب معايل األمني أن
س األمارةِ،
أعقاب املؤتمرات وامللتقيات وهي حبيســة النَّ ْف ِ
لن تجدي ســوى إضاعة الجهد والوقت واملال ،واملالم ِة عىل
أصحابها» ،مشددا ً عىل أن األمة بحاجة إىل عزيمة صادقة،
وتشخيص صحيح ،قبل حلقات الدوار املفرغ ،وهي ُتدرك
أن الحل يبدأ من داخلها ،وأن التشخيص واضح أبلج.
شرعية الدولة الوطنية

* رشيعة الزمان واملكان
مرنة ُت َب ّش ُ
وت َي ِّس ..وتتغري
أحكامها بمقتضيات
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وزاد د.العيىس« :لنئ كنا نؤصــل رشعية الدولة الوطنية،
وما نبحث عنه يف مؤتمرنا هذا من أمنها املجتمعي املفيض
لوَحدتهــا اإليمانيــة الصادقة ،يف مواجهة املشــككني يف
رشعيتها ،بناء عىل أوهام دولة الخالفة بمواصفات التطرف،
فإننا أمام مســؤولي ِة الدول ِة الوطني ِة (يف داخلها ابتداء)،
ومع لحمتها اإلسالمية (مروراً) ،و(انتهاءً) بعاملها (ب ُدوَله
ُ
وشــعوبه كافة) ،يف إطار الوئام اإلنساني؛ تحقيقا ً ملعنى
املفرد ِة األكث ِر دورانا ً يف املصطلح اإلسالمي وهي السالم».
جلسات المؤتمر
وكانت جلســات املؤتمر قد ناقشت مشكلة اإلخالل باألمن
الفكري ،وما نتج عنها من فســاد عريض ،جعل املجتمع
العربي واإلسالمي نهبا ً لألطروحات الفكرية املتطرفة التي
نالت من قوته ووحدته وآماله يف مســتقبل مرشق ،معتربا ً
أنه نتيجة متوقعة لحالة تغييــب الوعي ،وضمور الفكر،

جانب من الحضور

واالستسالم للمشاعر الحاملة ،والخطاب االنفعايل املنفصل
عن الواقع.
وأكــد املؤتمــرون ،رضورة البحث عن صيغــة للتوافق
املجتمعي بني املكونات املختلفــة ،تحقق العدل ،وتضمن
للجميع حقوقهم يف مجتمع تعددي آمن ،يســعد يف جنباته
الجميع ،داعني يف الوقت ذاته إىل االنتقال باألمة املسلمة من
دائرة اإلمكان الحضاري إىل دائرة الفعل الحضاري ،بتعزيز
الوســطية ،ونرش الوعي ،واالنتقال مــن الرؤية الجزئية
الضيقة لعالم اليوم إىل الرؤية الكلية الشــاملة ،ومراعاة ما
يستتبعه ذلك من إعادة ترتيب األولويات ،واالهتمام بقضايا
املشرتك اإلنساني.
وشددوا عىل جملة من األسس والركائز الفكرية ،تص ّدرها
تجديد التأكيد عىل أن اإلســام دين الوســطية واالعتدال
والرحمة ،ورفض االعرتاف أو التهاون مع الصورة املشوهة
التي تقدمها بســوء فهم أو سوء قصد قوى التطرف عنه،
مخالفــة أصوله ورشائعه ،وجاعلة املجتمع املســلم هدفا ً

مرشوعا ً لكل القوى املرتبصة.
ونوهوا إىل أن التســليم اإليجابي بالفــروق الطبيعية بني
مفض إىل اإليمان بسنة الخالق يف االختالف والتنوع
البرش
ٍ
والتعددية ،ومؤذن برضورة بحث الفرقاء عن صيغ تعايش
آمن وادع يُسلِّم بوجود الخالف ،ويتجاوزه إىل التوافق حول
املشرتكات اإلنسانية والوطنية.
وأكد املشاركون عىل أن تاريخ اإلسالم يزخر بإثراء حضاري
فريد أسهم يف مسرية الحضارة اإلنسانية ،وزاوج يف عطائه
بني إرشاقة الروح ومطالب الجسد ،وقدم لإلنسانية األنموذج

* مشاهد التاريخ املؤملة محسوبة عىل
رجال أحدا ِثها  ،ال عىل الدين
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* مهمة َح َملَ ِة العلم والفكر تحصني
شباب األمة من عاديات الرش أن
تستغل عاطفتهم املجردة
الذي يسعدها يف الدنيا واآلخرة ،وأن املسلمني اليوم قادرون
عىل تقليص الفجوة الحضارية ،واســتعادة تلك التجربة
الرائدة؛ داعني إىل الحفاظ عىل الهوية اإلسالمية ،واالعتزاز
باالنتماء الحضاري اإلسالمي الذي ال يتعارض مع التفاعل
مع املشرتك اإلنساني ،وال يحول دون اإلفادة من مكتسبات
الحضارات األخرى.
وأشــاروا إىل أن األمن املجتمعي يتحقق بتضافر الجهود
بني املؤسســات األمنية والدينية ،والعمل الفاعل يف أوساط
الجامعات واملنظمات الشــبابية ملواجهــة الفكر املنحرف
ومعالجة شــذوذاته بالرتبية والتثقيــف والتحصني الذي
يقي الشــباب من أحابيل القوى املتطرفة ،ويرسخ املفهوم
اإلسالمي الشــامل لحب الوطن والذود عنه وحمايته من
األخطار ،معتربين أن املمارسات الشاذة لبعض املحسوبني
عىل اإلســام ،وارتكاســهم يف ما يدينه من جرائم القتل
والرتويع ،ال يربر ظاهرة التخوف من اإلســام التي تمثل
الوجــه اآلخر للتطرف ،وتكرس الشــقاق بني املجتمعات
واإلنسانية ،وتؤســس لثقافة الكراهية مع ماليني املسلمني
الذين يوقنون أن اإلسالم هو دين السالم والتعايش ورحمة
الله للعاملني.
ورأى املؤتمرون ،أن الدعوات الطائفية والحزبية ثلمة تدمي
املسلمني وتعمق جراحاتهم ،مؤكدين أنها تعبري عن ضيق
األفق ،وعــدم إدراك الواقع واملتغــرات ،وأن اإلرصار عىل

*دعاة التصنيف والكراهية والتوظيف
يستثمرون الرصاع السيايس لتفريخ
طفيليات التطرف واإلرهاب
ِ
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استعادة مشكالت التاريخ ،وإعادة إنتاجها موقف مشبوه
وغري مســؤول يفيض إىل إشعال الفتن بني املسلمني وخنق
قضاياهم املصريية ،ورصفهم عن معالجة التحديات اآلنية،
واسترشاف مستقبل أفضل.
امتثال مبادئ اإلسالم ..واقع ًا
وقد دعا املؤتمر يف بيانه الختامي املسلمني إىل امتثال مبادئ
اإلسالم وترجمتها إىل واقع يقرؤه الجميع من خالل اإلسهام
يف بناء مجتمع إنســاني متحرض يراعــي التنوع الديني
والثقايف ،ويســعى يف تحقيق العدالة االجتماعية ،وتعزيز
الوحدة الوطنية ،ويتعاون مع مكونات املجتمع األخرى ،يف
مواجهة التحديات واملشــكالت بالحوار الهادف والتواصل
اإليجابي ،وصوال ً إىل مجتمع العدل والسلم والرتاحم.
ورفض البيان دعوات االســتعالء واإلقصــاء والتحزب،
مطالبا بحشــد الطاقات وترميم الفجوات لخوض الحرب
العادلة مع قوى التطــرف واإلرهاب والطائفية التي تهدد
وحدة املسلمني ،وتستولد املزيد من دواعي الفرقة والرصاع
واالحرتاب.
ونادى املؤتمرون ،القيادات السياسية العاملية واملؤسسات
الدولية املعنية ،إىل تحقيق معادلة العيش املشرتك اآلمن بني
جميع البرش عىل اتساع الدائرة اإلنسانية ،واالعرتاف بحقوق
الشعوب الضعيفة واملغلوبة يف تحقيق سيادتها عىل أرضها
والعيــش الكريم يف عالم خال من الخــوف والتهديد ،مع
رضورة تحقيق الرشاكة الفاعلة بني القوى املحبة للسالم يف
تجاوز اآلثار السالبة للظاهرة اإلرهابية ،والتعاون الدؤوب
يف تجفيــف منابعها ومن بينها تأخــر العدالة الناجزة يف
بعض القضايا الدولية العالقة ،والتي دأب التطرف يف غمرة
مزايدته عىل املتاجرة بمظلوميتها يف سياق توظيفه السيئ
بعيدا ً عن هدي الرشيعــة ومنطق الحكمة ،محاوال ً اخرتاق
العواطف املجردة عن الوعي.
وطالب املؤتمــر باإلصالح املجتمعي الشــامل ،باعتباره
رضورة ال يســع التأخر يف بذل أسبابها ،من خالل ترتيب
أولويات النهضة ،وتعزيز العمل املؤسيس ،وتضافر الجهود
يف تعزيز السلم املجتمعي والوحدة الوطنية ،منوهني يف هذا

تكريم أمني عام الرابطة خالل املؤتمر

السياق إىل أهمية التعاون بني الدول يف إنجاز برامج التنمية
املستدامة بوضع الخطط اإلسرتاتيجية ،ورسم السياسات
التي تصنــع البيئة املشــجعة التي تكتشــف املوهوبني
وترعاهم ،وتســتعيد الخربات املهاجرة ،وتشــحذ الهمم،
وتشجع البحث العلمي ،مع أهمية توفري اإلمكانات للنهوض
بمشاريع التنمية الوطنية.
كما طالب بالتمثل الواعي لتجارب التنمية الناجحة عاملياً،
والعمل عىل تغيري األنماط االســتهالكية التي تســتنزف
املقدرات وتهدر الثروات ،وتؤدي إىل نضوب املوارد الوطنية،
وتعيق برامج التنمية ،إضافة إىل دعوة الجامعات والهيئات
العلمية والدعوية إىل تعزيــز دورها الرتبوي والتثقيفي يف
تأصيل مفاهيم الوحدة واألمن املجتمعي.
وتقدم املؤتمر بالشــكر الجزيل لرابطة العالم اإلســامي
واملنتدى العاملي للوسطية عىل جهودهما يف إقامة وإنجاح

* املؤتمر يويص بالتسليم اإليجابي
بالفروق الطبيعية بني البرش ..إيمان بسنة
الخالق يف االختالف والتنوع والتعددية
هذا املؤتمر ،وسعيهما يف ترسيخ ثقافة الحوار والتعايش،
كما شكروا الحكومة األردنية عىل تسهيلها إقامة هذا املؤتمر
ورعايتها له ،متمنني إقامة املزيد من املناشط الهادفة لخدمة
اإلسالم والبرشية جمعاء.
ويف ختام املؤتمر ســلم معايل وزير الثقافة األردني نيابة
عن راعي املؤتمر دولة رئيس الوزراء األردني معايل الشيخ
الدكتور محمد بن عبد الكريم العيىس األمني العام للرابطة
درع املنتدى تقديرا ً لدور الرابطة يف نرش الوسطية.
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استقبال األمري طالل بن الحسني للدكتور العيىس

حزمة لقاءات بقادة السياسة
والدين والفكر
إىل ذلك ،عقد معايل األمني العام لرابطة العالم اإلســامي الشــيخ
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيــى ،وخالل زيارته إىل اململكة
األردنية الهاشــمية ،حزمة من اللقاءات رفيعة املســتوى مع قادة
الدولة السياسيني والدينيني واملفكرين.

دولة رئيس مجلس األعيان

كما استقبل دولة رئيس مجلس األعيان األردني السيد فيصل الفايز
بمكتبه يف عمان ،معايل األمني العام الشيخ د .محمد العيىس ،يف لقاء
جرى خالله التأكيد عىل أهمية تعزيز دور الخطاب الديني املستنري،
وبحث عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.

األمير الحسن بن طالل

كذلك استقبل األمري الحسن بن طالل رئيس منتدى الفكر العربي
نائب رئيس الوزراء األردني
يف مكتبه بالعاصمة األردنية ،معايل األمني العام .وجرى خالل اللقاء
وبدأت لقاءات األمني العام ،باســتقبال معاليه من قبل معايل نائب بحث عد ٍد من املوضوعات الفكرية ذات االهتمام املشرتك.
رئيس الوزراء يف اململكة األردنية الهاشــمية وزير الدولة لشؤون
رئاســة الوزراء الدكتور جمال بن أحمد الرصايرة يف عمان .وأشاد
وزير األوقاف والمقدسات
الدكتور الرصايرة بعقد مؤتمر األمن املجتمعي ،ومحاوره يف تعزيز والتقى معــايل الدكتور العيــى ،وزير األوقاف والشــؤون
قيم االعتدال والسالم.
واملقدسات اإلسالمية يف اململكة األردنية الهاشمية الشيخ الدكتور
عبدالنارص أبو البصل يف مكتبه بالوزارة .وقد جرى خالل اللقاء

سماحة املفتي الخاليله ملتقيا ً أمني عام الرابطة
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لقاء وزير األوقاف األردني ومعايل األمني العام

رئيس مجلس األعيان األردني مستضيفا ً د .محمد العيىس

بحث عد ٍد من املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.

سماحة المفتي العام

ويف السياق نفسه ،استقبل سماحة املفتي العام يف اململكة األردنية
الهاشمية الدكتور محمد الخاليلة يف مكتبه بعمّان معايل أمني عام
رابطة العالم اإلســامي ،حيث جرى خــال اللقاء بحث عد ٍد من
املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.

لقاء ودي جمع نائب رئيس الوزراء يف األردن وأمني الرابطة

اللقاء استعراض املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.
كما ألقى معايل األمــن العام للرابطة ،عىل هامش زيارته إىل اململكة
األردنية ،محارضة يف الجامعة األردنية بعمّان،بحضور معايل مدير
الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وزيرا الداخلية والثقافة

والتقى معايل وزير الداخلية األردني األســتاذ سمري املبيّضني ،يف
العاصمة عمان أيضاً ،معايل األمني العام لرابطة العالم اإلســامي
الشــيخ الدكتور محمد العيــى .وتناول اللقاء بحــث عد ٍد من
املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.
كما اســتقبل معايل وزير الثقافة األردني األستاذ نبيه جميل شقم
بمكتبه يف العاصمة عمّان ،معايل األمني العام للرابطة .وجرى خالل

وزير الداخلية األردنية مسقبالً العيىس بمكتبه يف عمّان

العيىس محارضا ً بجامعة االٔردن

هدية تذكارية من وزير الثقافة
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رئيس المجلس البابوي يصل إلى الرياض
الرياض« :واس»

وصل إىل الرياض أخرياً ،رئيــس املجلس البابوي للحوار
بني األديان يف دولــة الفاتيكان نيافــة الكاردينال جان
لويس توران والوفد املرافق له  .وكان يف استقبالهم بمطار
امللك خالد الدويل صاحب الســمو امللكي األمري محمد بن
عبدالرحمن بــن عبدالعزيز نائب أمــر منطقة الرياض
ومعايل أمني عام رابطة العالم اإلسالمي الدكتور محمد بن
عبدالكريم العيىس .
وصول رئيس املجلس البابوي للحوار إىل الرياض

مؤسسة الفكر العربي تختتم
مؤتمرها السنوي «فكر  »16تحت
عنوان( :نحو إنسان عربي جديد)
دبي « :الرابطة»
اختتمت مؤسّ ســة الفكر العربي فعاليات مؤتمرها السنوي
«فكــر »16الذي انعقد يف دبي عىل مدى ثالثة أيام ،بجلســة
بعنوان «نحو إنسان عربي جديد» .وشارك يف فعاليات املؤتمر،
الذي عقد برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
دولة االمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،صاحب السمو
امللكي االمري خالد الفيصل مستشار خادم الحرمني الرشيفني
أمري منطقة مكة املكرمة رئيس مؤسّ سة الفكر العربي ،ومعايل
األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن
عبدالكريم العيىس ،والدكتور عيل الدين هالل دســوقي وزير
الشــباب املرصي األسبق أســتاذ العلوم السياسية يف جامعة
القاهرة ،وأدار الجلسة الربوفسور هنري العَويط ،املدير العام
ملؤسّ سة الفكر العربي .وأوضح معايل األمني العام يف «الجلسة
الختامية» للمؤتمر ،أن اإلبداع الشــامل واملتجدد مســؤولية

16

العدد ٦١٩ :شعبان  ١٤٣٩هـ ـ مايو  ٢٠١٨م
No. 619 Shaaban 1439 H- May 2018 m

د .العيىس مشاركا ً يف ختام «فكر »١٦

تضامنيــةُ ،تحَ ِّفزه ،وتدعمه ،وتحرســه مؤسســات الدولة
املستنرية ،و ُت َقوِّمه معايري النزاهة والشفافية .ورأى معاليه أن
التغيري يبدأ من الداخل ،حيث ال بد من صياغة مرشوع وطني
يبتغي املصلحة العامة يف صياغة املنظومة الثقافية واسترشاف
مســتقبل واعد للنهوض ،ووضع خطط اسرتاتيجية وواضحة
عىل مقاييس ُتحاكي التقدم وتأخذ اإلخفاقات يف االعتبار .مؤكدا ً
عىل أن اإلنسان العربي يشــرك مع غريه يف الفكر والطموح،
ولكنه م ّر بمنعطفــات عوّقت طموحه ،وهي منعطفات دفعت
العقل العربي إىل الهجرة ،ويف أحيان أخرى إىل أن يكون حبيس
بحثه وإبداعه.

العيىس مستقبالً وفد الربملان الربيطاني

العيسى يستقبل وفداً
برلماني ًا بريطاني ًا

وضم الوفد الربيطاني النواب :جون زاك وودكوك ،والبارونة
مارغريت ترييسا برورس ،وجون فرانسيس سبيالر ،ومايكل
تشارلز ويلبي ،وكيفان ديفيد جونيس ،وبول دانيل ويليامز.
باإلضافة إىل املستشــار بيرت دوغالس تشارليز ،وسكرتري
أول لشؤون مكافحة اإلرهاب نرصة أرشف ،وسكرتري ثاني
الرياض« :الرابطة»
اســتقبل معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ لشؤون مكافحة اإلرهاب مالك إدوراز.
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس يف مكتبه بالرياض وفدا ً وجرى خــال اللقاء الحوار حول عد ٍد من املوضوعات ذات
االهتمام املشرتك.
برملانيا ً بريطانياً ،يرافقه عد ٌد من املسؤولني الربيطانيني.

الوفد الربملاني ناقش مع أمني الرابطة االهتمامات املشرتكة
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جائزة السويدان للتميز «األكبر في مختلف
فروعها» تزف للوطن تنافس  ١١٥ألف شاب وشابة

أمين الرابطة :جائزة السويدان «عالمية» تستحق التقدير
في أنموذجها الرائد لتحصين الشباب وتعزيز وعيه

الدمام« :الرابطة»

أوضــح معــايل األمــن العــام لرابطــة العالــم اإلســامي عضــو
هيئــة كبــار العلمــاء الشــيخ الدكتــور محمــد بــن عبــد الكريــم
العيــى أن تحصــن الشــباب يتطلــب توعيتهــم املتكاملــة باملعاني
الصحيحــة لــدالالت النصــوص الرشعيــة وفهــم مقاصدهــا
ومواجهــة الشــبهات واملزاعــم والتأويــات الفاســدة للتطــرف
والتــي مــا فتــئ يعمــل عليهــا يف منطقــة فــراغ طويلــة اســتطاع
خاللهــا التمــدد والتموضــع يف عــدد مــن البلــدان.
وأضــاف :أن املواجهــة الناجعــة للتطــرف ال بــد لهــا مــن الدخــول
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يف تفاصيــل أيديولوجيتــه ،وأن مركــز الحــرب الفكريــة باململكــة
العربيــة الســعودية أحــى أكثــر مــن ثمانمائــة مــادة فكريــة
ضــارة أطلقتهــا داعــش وحدهــا عــر آالف الرســائل عــر مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،وعمــل عــى تفكيكهــا ،وأن الدخــول يف
تفاصيــل هــذه املــواد وهــي ركيكــة وهزيلــة بركاكــة وهزالــة
التطــرف كفيلــة بهزيمتــه ،وأنــه ال يكفــي مجــرد التحذيــر مــن
التطــرف والتعبــر عــن رفضــه املجمــل ،فالتطــرف لــم يتمــدد إال
مــن خــال مــد أفــكاره التفصيليــة والتــي اســتهدفت التحريــك
الســلبي للعاطفــة الدينيــة املجــردة عــن القــدر الــازم مــن

العيىس يف صورة جماعية مع الطالب املتفوقني

* د.العيىس :لنجاح عملية التحصني ال
بد من مناقشة تفاصيل األيديولوجية
املتطرفة التي استهدفت العاطفة
الدينية املجردة

الوعــي الكفيــل بدحــر ضــاالت التطــرف.
جــاء ذلــك خــال كلمــة معاليــه كضيــف رشف عــى جائــزة
عبــد اللــه بــن بــدر الســويدان للتميــز باملنطقــة الرشقيــة يف
دورتيهــا الخامســة والسادســة؛ برعايــة مــن لــدن صاحــب
الســمو امللكــي األمــر ســعود بــن نايــف بــن عبــد العزيــز
أمــر املنطقــة الرشقيــة ،حيــث أوضــح معاليــه أن هــذه الجائــزة
تعتــر أنموذجــا ً رائــدا ً لتحصــن الشــباب وتعزيــز وعيــه الدينــي
والوطنــي مــن عاديــات التشــدد والتطــرف وأنهــا تســتحق
وصــف العامليــة ،بمــا تعتمــده مــن متطلبــات املحضــن املوثــوق

حيــث اعتمــدت الجائــزة برامــج مدروســة ومتقدمــة مــع الرعايــة
واملتابعــة ،وأنهــا تســتحق التقديــر واإلفــادة مــن أنموذجهــا
الرائــد ،شــاكرا ً لســمو أمــر املنطقــة رعايتــه لهــذه الجائــزة مــا
يرتجــم اهتمــام ســموه الكبــر بأبنــاء املنطقــة يف ظــل التوجيهات
الكريمــة لخــادم الحرمــن الرشيفــن وســمو ويل عهــده األمــن.
جديــر بالذكــر أن جائــزة عبــد اللــه بــن بــدر الســويدان تعتــر
أكــر الجوائــز عــى مســتوى اململكــة حيــث زفــت أخــرا ً أكثــر
مــن مائــة وخمســة عــر ألــف مشــارك مــن الشــباب والشــابات،
وهــو رقــم قيــايس يف نظائرهــا بالنســبة لعــدد طلبــة التعليــم
العــام ،وتشــمل عــدة فــروع ،يأتــي يف مقدمتهــا فرعــا الكتــاب
والســنة.
وقــد حــر حفــل الجائــزة عــدد غفــر مــن كبــار الشــخصيات
الرشعيــة والعلميــة والتعليميــة وجمــع مــن املدعويــن مــن داخــل
املنطقــة وخارجهــا.
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عبر عن اعتزازه بالعالقة األخوية الوثيقة
مع خادم الحرمين

رئيس وزراء ماليزيا:
رابطة العالم اإلسالمي تشهد
لنا باالعتدال

رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبدالرزاق

كوااللمبور« :الرابطة»
ّ
أكــد رئيس وزراء ماليزيا نجيــب عبدالرزاق أن تصنيف
رابطة العالم اإلســامي ملاليزيا باعتبارها نموذجا ً لإلسالم
املعتدل يؤكد صحة املنهج الذي تسري عليه البالد.
ونوه نجيب خــال حضوره حفل إفطار لطالب قســم
التحفيظ بمدينة جيرتا املاليزيــة باختيار خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملاليزيا ،لتكون وجهته
األوىل خــال زيارته للمنطقة ،ومَق ّرا ً ملركز امللك ســلمان
للسالم العاملي؛ معتربا ً ذلك دليالً عىل التزام ماليزيا بمبادئ
اإلسالم الوسطي.
وشــدد نجيب عىل أن «رابطة العالم اإلســامي ،وبعد أن
تفحصت نظام الدولــة يف ماليزيا ،أكدت بأن بالدنا نموذج
يحتذى يف الوسطية»؛ مشددا ً عىل رفضه لالدعاءات القائلة
بأن ماليزيا ليست بالدولة اإلســامية أو إنها متساهلة يف
الحفاظ عىل الهوية الدينية.
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جدير بالذكر أن الرابطة كانــت قد أصدرت بيانا ً يف وقت
ســابق أعربت فيه عن دعمها ملنهج االعتدال اإلسالمي الذي
تسري عليه ماليزيا ،وتعزيزها لقيم الوئام الوطني.
كما أشاد معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس بالجهود التي تبذلها
ماليزيا لنرش الفكر املعتدل والتصدي لألطروحات املتشددة.
إىل ذلك التقــى معايل األمني العام ،رؤســاء تحرير كربى
الصحف املاليزية ،يف حوار شــامل تناول عددا ً من القضايا
الراهنة.
كما التقته من جانب آخر صحيفة مورجنبالدت النرويجية
ً
مستطلعة رؤية ورسالة الرابطة ونشاطها العاملي لرتسيخ
قيم الوئام والتعايش والســام ،وتعزيــز برامج االندماج
اإليجابي لألقليات.

االجتماع الثاني للمجلس العاملي لشيوخ اإلقراء

برئاسة العيسى ..المجلس العالمي لشيوخ اإلقراء يعقد اجتماعه في مكة المكرمة

شيوخ اإلقراء في العالم اإلسالمي ينوهون بجهود
خادم الحرمين وولي عهده في خدمة القرآن الكريم
مكة المكرمة :د .محمد تاج العروسي
افتتح معايل الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس
األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي ،عضو هيئة كبار العلماء،
رئيــس مجلس إدارة املجلس العاملي لشــيوخ اإلقراء الدورة
الثانية النعقــاد املجلس املؤلف من رموز اإلقــراء يف العالم
اإلسالمي وبلدان األقليات.
ويف كلمتــه االفتتاحية أوضح معــايل الدكتور محمد العيىس

أن رســالة املجلس ترتكز عىل خدمة الكتاب الكريم يف معايري
تعليمه يف مجال اإلجازة القرآنية بالســند املتصل إىل رسول
الله صىل الله عليه وسلم ،شــاملة رشوط وضوابط اإلجازة،
والتي جرت عىل سَ ــنَ ٍن م َّ
ُط ِر َدةٍ ،من بينها حفظ القرآن الكريم
متقناً ،وحفظ منظومة املقدمة الجزرية يف التجويد واستيعاب
رشحها؛ تأسيســا ً عىل أن نقل الكتاب الكريم ال بد أن يكون
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املجلس ناقش عدد من املوضوعات املدرجة عىل جدول أعماله

* د .العيىس يدشن املوقع اإللكرتوني
لشيوخ اإلقراء حول العالم ويرشح
تفاصيله
ضمن ضوابط معينة يف مخــارج الحروف وصفاتها (مفردة
ومجتمعة) ،أمــا مقدمة ابن الجزري فقد حوت معظم أحكام
التجويد ،وكذلك تدريب املجيز للمجاز عىل اإلقراء؛ (ألن القراءة
يشء ،واإلقراء يشء آخر)؛ إذ يوجد من يحســن القراءة لكنه ال
يحسن اإلقراء.
وأضاف معاليه أن املجلس يُعنى كذلك بأنواع اإلجازة وآدابها
واإلشهاد عىل اإلجازة ،وبمهارات إقراء القرآن الكريم وتعليمه
وبرامج ومبادرات إقراء القرآن الكريم يف الهيئات واملؤسسات
يف الدول اإلســامية واالحتياجات املطلوبة لتطويره واالرتقاء

*  56معه ًدا يتعلم فيها قرابة
ثالثة آالف وخمسمائة حافظ
وحافظة
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به ،إضافة إىل التنســيق مع أعضاء املجلس واتخاذ الرتتيبات
الالزمة إلقامــة دورات متخصصة يف إقــراء القرآن الكريم
وتعليمه.
وقد تدارس املجلس اعتماد منهج وموضوعات دورة مهارات
إقراء القرآن الكريم وتعليمه والتي سيقدمها املجلس بالتنسيق
مع لجان التصديق يف الــدول املعتمدة ،وتطوير الدورات إىل
حقائب تدريبية.
كما اطلع املجلس عىل تقرير برامج إقــراء القرآن الكريم يف
الهيئات واملؤسسات يف الدول اإلسالمية واالحتياجات املطلوبة
لتطويره واالرتقاء به ،وناقش توصيات ورشة العمل املتعلقة
بآليات عمل املجلس ،وشــاهد عرضا ً عن أهم أقســام املوقع
اإللكرتوني ،وتــداول املجلس موضوع اإلجــازة عن طريق
االتصال التلفزيوني ،مفرقا ً بينها وبــن التواصل التعليمي
ملجرد التصحيح وليس اإلجازة ،مبينا ً سلبية التساهل يف اإلقراء
باإلجازة ،وأهمية قرب الشيخ من تلميذه.
كما تنــاول املجلس موضوع اإلقراء عــر الهاتف و «املقرأة
اإللكرتونية» ،وناقش من جانب آخر أهمية أن يتوسع املجلس
يف اختصاصه ليشــمل البت يف املسائل العلمية املتعلقة بعلوم
القرآن الكريم يف التجويد والقراءات ودراسات توجيهها ،فيما
تداول أعضاء املجلــس موضوع مرونة بعض قواعد التجويد

لقطة جماعية لرئيس وأعضاء املجلس العاملي لشيوخ اإلقراء

وفق ضوابط معينةَّ ،
وعقب عــى اإليرادات املثارة عىل بعض
قواعد التجويــد ورد عليها ،وأن قواعد التجويد تطبق تطبيقا ً
كامالً عىل املنهج القصد ال وكس وال شطط.
ويف ختام االجتماع أوضح فضيلــة األمني العام للهيئة العاملية
للكتاب والسنة أمني عام املجلس العاملي لشيوخ اإلقراء الدكتور
عبدالله بصفر أن رئيس وأمني وأعضاء املجلس رفعوا شكرهم
الجزيل للجهــود املباركة التي يضطلع بهــا خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو امللكي
األمري محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس
مجلس الــوزراء وزير الدفاع لخدمة القــرآن الكريم ،باعتبار
اململكة مصدر اإلشعاع اإلسالمي يف أفق اعتداله ووسطيته ،حيث
تعترب مثابة املســلمني وقبلتهم ومهوى أفئدتهم واحتضان هذا
االجتماع يف الرحاب الطاهرة يف مكة املكرمة شاهد عىل العناية
والرعاية الكبرية التي توليها اململكة العربية الســعودية يف هذا
الشأن ،مبينا ً باسم املجلس رئيسا ً وأعضاء أن جهود املليك وويل
عهده يف خدمة اإلسالم واإلنسانية ونرش قيم االعتدال والوسطية
ترتجم الوعي القيادي وحجم االضطالع باملسؤولية ،داعني الله
تعاىل أن يوفق خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني
لخريي الدنيا واآلخرة ،وأن يجزيهم عــى ما قدموا ويقدمون
لإلسالم واملسلمني واإلنسانية جمعاء خري الجزاء.

* املجلس :جهود املليك وويل عهده
لخدمة اإلسالم واإلنسانية ونرش قيم
االعتدال والوسطية ترتجم الوعي
القيادي وحجم االضطالع باملسؤولية
الهيئة العالمية للكتاب والسنة:
هي إحدى الهيئات التابعة لرابطة العالم اإلســامي ،أنشئت
لخدمة القرآن الكريم ،والعنايــة بتحفيظه ،وتعميم تعليمه
ونرشه ألبناء املســلمني من خالل إقامــة الخالوي ،واملعاهد
القرآنيــة يف عدد من دول العالم اإلســامي ،وبلدان األقليات
املســلمة .وكان إنشــاؤها بنا ًء عىل قرار املجلس التأسييس
للرابطة يف دورته  36من  6-4شعبان 1421هـ.
وبتوفيق من الله؛ اتسعت دائرة عملها لتشمل أكثر من خمسني
دولة يف مختلف أنحاء العالم .وانتفع بها عدد كبري من أبناء األمة
اإلسالميةَ ،فخرَّجت أجياال ً من حملة كتاب الله تعاىل مع اإلجازة
بالســند املتصل إىل رســول الله صىل الله عليه وسلم برواية
حفص أو غريها من الروايات املشهورة كرواية ورش ،وقالون،
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جانب من استقبال معايل األمني العام لشيوخ اإلقراء يف مكة املكرمة

*  2350مؤهالً يرشفون
عىل  50دورة تدريبية لرفع كفاءة
املعلمني

املعاهد ،والخالوي التابعة لها ،وتقديم الدعم السخي للمرشفني
عليها ،واختيــار نخبة من املعلمني ممن لديهم كفاءات عالية،
وخربات طويلة يف طرق التدريس ،وأساليبه؛ ليكونوا مرشفني
ومربني يف تلك املعاهد والخالوي.
كما عقدت أكثر من خمســن دورة تدريبية وتأهيلية ترتاوح
مدتها بني عرشين وثالثني يوما ً للمعلمني الجدد لرفع كفاءتهم
العلمية ،وتحسني مستوى أدائهم مع الرتكيز عىل كيفية نطق
الكلمة عىل الوجــه الصحيح ،وإخراج الحروف من مخارجها
مع مراعــاة صفاتها ،تحقيقا ً ملعنى قــول الله تعاىل« :ورتل
القرآن ترتيال».
وبحسب التقرير الذي قدمته الهيئة فقد شارك يف هذه الدورات
أكثر من ألفني وثالثمائة وخمســن مدرسا ً مؤهالً ،وأرشف
عليها متخصصون يف مجال اللغة العربية وعلوم القرآن ،كما
أجرت الهيئة أكثر من مائة مسابقة قرآنية شارك فيها ما يربو
عن سبعة آالف ومئتني وخمسني متسابقا من الصنفني.

ودوري ،وغريها من القراءات ،واإلجا َز ِة كذلك بالقراءات السبع،
أو العرش الصغرى ،أو الكربى جمعا ً وإفرادا ً مع حفظ ودراسة
املتون ،والكتب العلمية يف التجويد والقراءات.
ولدى الهيئة العاملية للكتاب والســنة ستة وخمسون معه ًدا
يتعلم فيهــا قرابة ثالثة آالف وخمســمائة حافظ وحافظة،
حسب تقرير أعدته الهيئة ،وخرجت منذ إنشائها ثمانية آالف
وخمسمائة حافظ وحافظة ،وأنشأت تسعمائة وخمسني خلوة
وحلقة قرآنية يتعلم فيها نحو ألفني وســتمائة وأربعني طالبا ً
وطالبة من مختلف األعمار.
كما أجرى الله ســبحانه وتعاىل عىل أيدي القائمني عىل هذه
الهيئة فوائد عظيمة لألمة اإلسالمية يف أرجاء األرض كلها؛ إذ
نشأة المجلس العالمي لشيوخ اإلقراء:
بذلت منذ نشـأتها جهدا ً كبريا ً يف سبيل تحسني األداء ،وتطوير يعترب املجلس العاملي لشــيوخ اإلقراء مــن املجالس الحديثة
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مجلس شيوخ اإلقراء يضم نخبة متميزة من أعالم العالم اإلسالمي يف اإلجازة القرآنية

التابعة لرابطة العالم اإلســامي املتفرعة عن هيئتها العاملية
للكتاب والســنة ،ويهدف لخدمة القرآن الكريم يف دراساته
اإلقرائية بخاصة وعلوم القرآن الكريــم ذات الصلة باإلقراء
والقــراءات وتوجيهها بوجه عام ،ويضم املجلس أعالم العالم
اإلسالمي يف القراءات القرآنية والتميز يف إجازاتها ،ومن بينهم
من ألف  121كتابا ً يف التجويد والقراءات.
وأعضــاء املجلس كوكبــة من العلماء املشــهورين بعلمهم
وتأليفهم ،وتعليمهم من شــيوخ اإلقــراء البارزين يف العالم
اإلســامي ،وتتلخص مهمتهم ِبجَ مــع املوضوعات املتعلِّقة
بتعليم القرآن الكريم ،وإقرائه ،وتحقيقها ،ودراستها ،ووضع
املعايري والضوابط العلمية إلقراء القــرآن الكريم ،وإصدار
اإلجازة القرآنيــة ،والتصديق عليها ،وتنســيق الجهود بني
مشــايخ اإلقراء ،والجهات املعنية يف هذا املجال ،وهم التالية
أسماؤهم:
فضيلة الشــيخ عبــد الرافع بن رضــوان الرشقاوي من
جمهورية مرص العربية ،فضيلة الشيخ أبو الحسن األعظمي
من علماء الهند ،األردية ،فضيلة الشيخ مداوي املعارف بن
شــمس املعارف من إندونيســيا ،وفضيلة الدكتور محمد

*املجلس يضم كوكبة من أعالم
العالم اإلسالمي يف القراءات القرآنية
والتميز يف إجازاتها
عصام مفلح القضاة مــن األردن ،وفضيلة الدكتور أحمد
ميان تهاوني من باكستان ،وفضيلة الدكتور أيمن رشدي
سويد من سوريا ،وفضيلة الشــيخ محمد الحسن بوصو
من السنغال ،وفضيلة الشــيخ محمود بن أحمد العكاوي
من لبنان ،وفضيلة الشــيخ عبدالعزيز بن فاضل العنزي
من الكويــت ،وفضيلة الدكتور عادل بن إبراهيم بن محمد
رفاع من الســعودية ،وفضيلة الشيخ وليد حسن جناحي
من البحرين ،وفضيلة الدكتور ســعيد محمد بحديقي من
الجزائر ،وفضيلة الدكتور محمد أحمد بوركاب من الجزائر،
وفضيلة الدكتور حافظ عثمان شاهني من تركيا ،وفضيلة
الدكتور حازم بن سعيد حيدر من فلسطني ،وفضيلة الشيخ
مصطفى اليحياوي من املغرب.
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الفائزون قدموا شكرهم للمملكة..
ونوهوا بما تقدمه الجائزة للباحثين

خادم الحرمني الرشيفني خالل حفل الجائزة وإىل جواره األمري خالد الفيصل

خادم الحرمين يتوج الفائزين بجائزة
الملك فيصل العالمية
الرياض « :واس»

رعى خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل ســعود -حفظه الله -مساء التاسع من رجب 26( 1439
مارس  ،) 2018يف الرياض ،حفل تســليم جائزة امللك فيصل
العاملية يف دورتها األربعني لهذا العام  1439هـ ـ 2018م ،يف
فروعها الخمسة.
ولدى وصول خادم الحرمني الرشيفني قاعة األمري ســلطان
الكربى بفندق الفيصلية يرافقه صاحب الســمو امللكي األمري
سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو امللكي األمري
نايف بن ســلمان بن عبدالعزيز ،كان يف استقباله -أيده الله-
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صاحب الســمو امللكي األمري خالد الفيصــل بن عبدالعزيز
مستشــار خادم الحرمني الرشيفني أمري منطقة مكة املكرمة
الرئيس التنفيذي ملؤسســة امللك فيصل الخريية رئيس هيئة
جائزة امللــك فيصل العاملية ،وصاحب الســمو امللكي األمري
تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز امللك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية ،وصاحب الســمو امللكي األمري فيصل
بن بندر بن عبدالعزيز أمري منطقة الرياض ،وصاحب السمو
األمري بندر بن ســعود بن خالد أمني عام مؤسسة امللك فيصل
الخريية.

خادم الحرمني مع الفائزين بجائزة امللك فيصل العاملية

ثــم ترشف الفائزون يف فروع جائزة امللك فيصل العاملية لهذا
العام بالســام عىل خادم الحرمني الرشيفني ،فيما هنأ امللك
سلمان الفائزين بنيلهم جوائز امللك فيصل العاملية يف مختلف
فروعها.
وألقى صاحب الســمو امللكي األمري خالد الفيصل كلمة قال
فيها« :أربعون عاما ً وجائزة ..ومائتان وثمانية وخمسون فائزا ً
وفائزة ..وملك عظيم ..وعظيم مملكة ..كســبنا بحكمة العقل

األمري خالد الفيصل مخاطبا ً الحفل

كل معركة ..إنها لحظة هزيمة اإلرهاب ..بفكر وثقافة وخطاب
نرفع اليوم للعلم راية ونكتب للتاريخ رواية من مهد رســول
الهداية ،أيهــا الفائزون املكرمون ،أيهــا الباذلون املميزون،
خدمتم اإلنســانية ،وأسعدتم البرشية ،فباســم امللك القوي
األمني ،وعن السعودية والسعوديني ،ومن جزيرة العرب وقبلة
املسلمني ،نقول لكم ..شكرا ً والسالم».
بعد ذلك شــاهد خــادم الحرمني الرشيفــن -حفظه الله-
العدد ٦١٩ :شعبان  ١٤٣٩هـ ـ مايو  ٢٠١٨م
No. 619 Shaaban 1439 H- May 2018 m

27

والحضور فيلمــا ً وثائقيا ً عن تاريخ الجائزة عىل مدى أربعني
عاماً.
عقب ذلك قدم األمني العام لجائزة امللك فيصل العاملية الدكتور
عبدالعزيز السبيل الفائزين يف فروع الجائزة.
خدمة اإلسالم ...لمؤسس «علم الحالل»
وتفضل خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود ،بتسليم الفائزين جوائزهم ،حيث سلم جائزة امللك
فيصل العاملية فرع خدمة اإلســام لألستاذ الدكتور إرواندي
جاســوير ،من إندونيسيا ،نظري إســهامه يف تأسيس «علم
الحالل» يف مجال األغذية من خالل مشاريعه وأبحاثه العلمية
وتطويره طرائق علميــة حديثة لتحليــل مدخالت صناعة
«البدائل الغذائية الحالل» ،وأخرى عملية الستخراج الجيالتني
مــن مصادر غري محرمة مثل األســماك واإلبل ،وابتكاره مع
مجموعة من الباحثني أساليب اكتشاف رسيعة للمكونات غري
الحالل يف األغذية ،ومستحرضات التجميل ،واملنتجات األخرى،
ومنها جهاز «األنف اإللكرتونــي املحمول» ،إضافة إىل دوره
الفاعــل يف إدارة املعهد العاملي ألبحــاث الحالل والتدريب يف
الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا ،وجعله مركزا ً بحثيا ً علميا ً
يف مجال األغذية من منظور رشعي.
بشار عواد يحصد جائزة الدراسات اإلسالمية
كما ســلّم امللك املفدى جائــزة امللك فيصــل العاملية فرع
الدراسات اإلسالمية لألســتاذ الدكتور بشار عواد من األردن،
نظري تميّز تحقيقه بالشمويل زمانا ً ومكاناً ،وامتداده إىل رجال
الحديث والتاريخ ومشاهري علماء اإلسالم ،وإرسائه ،من خالل
أعمالــه ،قواعد وأصوال ً للتحقيق جعلــت منه علما ً يقوم عىل
الدقة واألمانة والتقيص وقد ســاعده عىل ذلك تمكنه من علوم
القرآن والحديث واللغة ،وتجىل ذلك يف إســهاماته التدريسية
واإلرشافية يف الهيئات العلمية.
 ...وجائزة اللغة العربية لمبخوت تونس
وسلّم  -حفظه الله  -جائزة امللك فيصل العاملية عن فرع اللغة
العربية واألدب ،لألستاذ الدكتور شكري املبخوت من تونس،
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نظري األصالة يف معالجة موضوعات الســرة الذاتية العربية
وتحليلها ،وقدرته عىل تمثل املنجز النظري ،واستنطاق القيم
الفنية والفكرية ،وتعدد املداخل النقدية وتوظيفها يف دراساته،
إضافة إىل رصانة اللغة النقدية وجمالياتها يف تحليل الســرة
الذاتية.
فرع الطب إلى الواليات المتحدة
وســلم خادم الحرمني الرشيفني جائزة امللك فيصل العاملية
عن فرع الطب لألستاذ الدكتور جيمس أليسون ،من الواليات
املتحــدة األمريكية ،إلســهاماته يف تطوير العــاج املناعي
للرسطان ،حيث اكتشف أن تحفيز املستقبالت يعمل عىل تثبيط
الخلية املناعية ،وكان رائدا ً ىف تطوير مثبطات تلك املستقبالت
واستخدامها يف عالج أنواع متعددة من الرسطان.
جون بول البريطاني يحصد جائزة العلوم
وســلم امللك املفدى جائزة امللك فيصــل العاملية فرع العلوم
لألستاذ الدكتور جون بول من بريطانيا ،إلسهاماته األساسية
والفعالة يف مجال املعــادالت التفاضلية الجزئية غري الخطية،
وحســاب التغاير واألنظمة الديناميكية ،حيث طور طرائق
مبتكرة يف هذه املجاالت تســتخدم كثريا ً يف رياضيات اليوم،
وتطبيقه يف عمله مفاهيم رياضية عميقة عىل مشاكل يف الحياة
العامة ،واســتحداثه تطبيقات يف علم املواد ،وإيجا ُده أساسا ً
قويا ً للسائل الكريستايل وانتقال الطور واملرونة غري الخطية،
إضافة إىل خدمته املجتمع العلمي بصورة أوســع من خالل
ريادته يف قيادة مبادرات رياضية حول العالم.
وقد شــاهد خادم الحرمني الرشيفني  -رعاه الله  -والحضور
تباعا ً عروضا ً مرئية لكل فائز بالجائزة تحكي أبرز جهودهم
وإنجازاتهم.
كما عرب الفائزون يف كلمات لهم متتالية عن شكرهم للمملكة
بقيــادة خادم الحرمني الرشيفني عىل مــا وجدوه من تكريم
وتقدير ،مبدين اعتزازهم بنيل جائــزة امللك فيصل العاملية.
ونوهوا بمــا تقدمه جائزة امللك فيصل العاملية من تشــجيع
للباحثني واملختصني يف مجاالتهم العلمية.
حرض الحفل عدد من أصحاب السمو األمراء ،واملعايل الوزراء،
وأعضاء السلك الدبلومايس لدى اململكة وكبار املسؤولني.

ختام ملتقى «حقوق
اإلنسان والمساواة في
اإلسالم» في جنوب إفريقيا

بطلب من  300شخصية دينية قيادية..

تشكيل «وحدة رجال األديان لنشر السالم»
برئاسة رابطة العالم اإلسالمي
ً
حامال
رئيس وزراء جنوب إفريقيا :العيسى يجول العالم
رسالة نبيلة للتوحد بتعايش وسالم
ديربن« :الرابطة»
بطلب من أكثر من  300شــخصية مــن قادة الديانات
املختلفة حول العالم ،أقر ملتقى «حقوق اإلنسان واملساواة يف
اإلسالم» تشكيل «وحدة رجال األديان لنرش السالم» ،برئاسة
رابطة العالم اإلسالمي ،وتشكيل لجنة رفيعة تقودها الرابطة
لصياغة آلية تأسيس هذه الوحدة وتفعيل أدوارها عىل املستوى
الدويل.
وجاءت مطالبات هذه الشــخصيات والرمــوز املؤثرة دينيا ً

عىل مســتوى العالم ،يف ختام ملتقى قادة األديان الذي وجه
بتنظيمه معايل األمني العام لرابطة العالم اإلســامي الشيخ
الدكتور محمد بن عبد الكريم العيىس ،تحت شــعار «حقوق
اإلنسان واملساواة يف اإلسالم» ،واحتضنته مدينة ديربن بجنوب
إفريقيا ،وشارك فيه حشــد يتجاوز  300شخص من القادة
ذوي التأثري والثقل يف الديانات املختلفة.
وعرض رئيس امللتقى ،مدير اإلدارة التعليمية يف هيئة اإلغاثة
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حضور متنوع شهده امللتقى بجنوب إفريقيا

* نائب رئيس بلدية ديربن
وتنوي ٌه بأطروحات وفعاليات
الرابطة
برابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد مختار آل نوح،
َ
حقوق اإلنسان يف اإلسالم والتسامح وتقبل اآلخرين
للحضور
من أتباع األديان مع حفظ حقوقهم ،مؤك ًدا أن الدين اإلسالمي
هو دين املساواة ،وشعاره املستمد من رشيعته أن «ال فرق بني
عربي وال أعجمي وال أبيض وال أسود إال بالتقوى».
من جهته ،عرب املستشار األول رئيس القساوسة سماحة القس
ســيبو متيتوة ،يف كلمة ألقاها نيابة عن رئيس وزراء جنوب
إفريقيــا ،عن امتنان رئيس الوزراء ملــا تقدمه رابطة العالم
اإلسالمي من أعمال إنســانية وفكرية ،بجهود مشكورة من

* متحدثون :أعمال
رابطة العالم اإلسالمي تتجاوز
الخطب والشعارات
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أمينها العام الذي يجول العالم ً
رشقا وغربًا إليصال رســالته
النبيلة لتوحيد الصفوف من أجل السالم والتعايش بني األديان،
ومحاربة التشدد واإلرهاب.
فيما رحبت سعادة الســيدة فوزية بري ،نائب رئيس البلدية
يف مدينة ديربن ،بالحضور رفيع املســتوى للملتقى ،مقدمة
شــكرها وامتنانها لرابطة العالم اإلسالمي الساعية إىل جمع
صفوف رجال األديان ،وتوحيد جهودهم لنرش ثقافة التسامح
والتعايش والسالم بني املجتمعات باختالف دياناتها وأعراقها
وتقاليدها ،وأطروحاتها وفعالياتها املتنوعة ملحاربة التط ّرف
الذي يولــد العنف واإلرهاب يف العالــم ،منطلقة يف ذلك من
الصورة الحقيقية لتسامح ووسطية اإلسالم.
وأكد عدد من القساوسة ،خالل امللتقى ،أن أعمال رابطة العالم
اإلسالمي تتجاوز الخطب والشــعارات؛ فيربز سعيها واقعا ً
ملموســا ً ّ
يجل الصورة الحقيقية الناصعة للدين اإلسالمي،
معتربين ذلك إنجا ًزا عظيمًا لم يسبقها أحد يف تحقيقه.
وشــهد امللتقى مشاركة كل من :عضو الجمعية العامة للهيئة
العاملية لإلغاثة والرعايــة والتنمية التابعــة لرابطة العالم
اإلســامي د .عبدالرحيم الغامدي ،واملديــر اإلقليمي ملكاتب
رابطة العالم اإلســامي وهيئتها اإلغاثيــة يف دول الجنوب
اإلفريقي وليد بن رشيد السعدي.

إنشاء أكبر مركز عالمي للحالل
في العالم بمكة المكرمة
رابطة العالم اإلسالمي هي الجهة األولى عالميا في تطبيق شروط الحالل

,,

تقوم رابطة العالم اإلسالمي بجهود مكثفة يف مراقبة ذبح وتصدير اللحوم والغذاء والدواء
الحالل ،والحد من جميع املخالفات للضوابط الرشعية والغش والتحايل يف شهادات «حالل»
من املؤسسات واالتحادات املصدرة للحوم.
إعداد :توفيق محمد نصر اهلل

وقــد صدر تحذيــر من الرابطة إىل بعض املؤسســات
واالتحــادات التي تصدر لحوم األبقار مــن الربازيل إىل عدد
من الدول اإلســامية بعد رصد بعــض املخالفات ،وأعطتها
مهلة أســبوعني لتصحيح أوضاعها وتطبيق املعايري الرشعية
والنظامية ،وأوقفت التعامل مع أربعة من موردي لحوم األبقار
قاموا بتصدير لحوم ذبحت بطريقة غري إسالمية للسعودية،

وحذرت الرابطة ثالثة وعرشين مــوردا آخرين تدور حولهم
الشكوك لتصحيح أوضاعهم.
أبــرز املخالفات التي رصدها فريق رابطة العالم اإلســامي
عىل هذه االتحادات واملؤسســات هي :استخدام الطلق النافذ
املسرتجع القاتل للحيوان ،والصعق الكهربائي القاتل وغريهما
من طرق الذبح غري الرشعية.
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وأوجبت العقود املربمة مع هذه األطراف أن تقدم الرشكات نظري
* االستعداد إلطالق موقع إلكرتوني عاملي
اإلرشاف ومنح اإلجازة الرشعية مبلغا ً ماليا ً عن كل طن لحم ،عىل
للحالل بأكثر من  20لغة ليكون مرجعا ً
أن يكون هذا املبلغ للجهة التي تصدر الشهادة نظري جهدها.
ومن هنا بدأت مشــاكل تصاريح الذبح الحالل واإلرشاف عليه
لكل ما يخص الحالل بجميع أنواعه
ومنح اإلجازات الرشعية له ،حيث دخلت األطماع والغش والتسرت
والتزوير لدى بعض الجهات املخولة لإلرشاف من بعض الدول
كما تواصلت رابطة العالم اإلســامي مع الجهات املختصة يف اإلسالمية.
عدد من الدول اإلســامية وأحاطتها بمخالفات هذه االتحادات
واملؤسسات التي تصدر لحوم األبقار وتستخدم شعار «حالل»
إدارة شؤون اللحم الحالل
بينما الحقيقة أنها لم تذبح وفــق الطرق الرشعية ،إذ رفضت بدأت جهود األمانة العامة لرابطة العالم اإلسالمي العملية يف
رابطة العالم اإلســامي منحها شــهادات «حالل» بعد كشف هذا املجال بتقديم ورقة عمل إرشادية للمؤتمر األول للرقابة
تالعبها ومخالفاتها الرشعية ،فلجأت إىل إصدار شهادات وهمية عــى األغذية الحالل الذي عقد يف مدينة الرياض يف الفرتة من
أو رشاء الشهادات لتمرير املخالفات ،لهذا تعهدت رابطة العالم 1433/3/23-20هـ قدمها مدير إدارة شؤون اللحم الحالل
اإلســامي للجميع بأنها لن تتهاون يف كشــف كل من يمارس يف الرابطة .بعد أن درست اللجنة املكلفة يف جلسات متواصلة
الغش والخداع يف موضوع «الحالل» بشــكل عام ،وســتقوم عدة أهم األمور ذات الصلة بهذا املوضوع املهم ،ومنها :تحديد
بواجبها الرشعي يف هذا من منطلق رســالتها ومســؤوليتها يف الدول املصدرة للحوم إىل اململكــة ،ورضورة متابعة تطبيق
العالم اإلسالمي وفق أحكام نظامها األسايس.
الرشوط واملواصفات الرشعية للذبح فيها ،والتأكد من تطبيقها
ويف هذا التقرير نســتعرض جهود الرابطة حول هذا املوضوع أثناء عملية الذبح ،وكذلــك تحديد التنظيمات اإلجرائية التي
والخطوات التي اتخذتها للقضاء عىل التالعب يف تصاريح الذبح تســهم يف تحقيق ذلك ،بعدها تم التواصل بني رابطة العالم
وسالمة الغذاء.
اإلســامي وبعض الجهات الحكومية املعنيــة باألمر مثل:
ما هو «اإلنتاج الحالل» ونشأته
بعــض الدول يف العالم اإلســامي تكون بحاجــة إىل كميات
استهالكية كبرية من لحم الدجاج والبقر واألغنام ،حيث إن أكرب
دول العالم املصدرة للحوم بكافة أنواعها هي دول غري مسلمة
مثل فرنسا ،والربازيل ،وأسرتاليا ،والهند ،فكان لزاما ً وجود من
يلزم تلك الرشكات املوردة للحوم بأن تكون الحيوانات والطيور
مذبوحة عىل الطريقة اإلسالمية ،وأن تجعل ضمانا ً لسري عملية
ذبحها بالطريقة اإلسالمية جهات يفرتض منها أن تكون جهاتٍ
أمينــة وموثوقة تقوم بعملية اإلرشاف عىل عملية الذبح الحالل،
ومنح الشهادات.

* رصد وكشف تالعب بعض املؤسسات
واالتحادات املصدرة للحوم ،من خالل تزوير
شهادات وهمية ومخالفات رشعية واضحة
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املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ،ومفتي عام اململكة العربية
الســعودية ،ووزارة الشؤون اإلســامية واألوقاف والدعوة
ً
رغبة يف متابعة
واإلرشاد ،والهيئة العامة للغذاء والدواء ،وذلك
هــذا املوضوع عىل أرض الواقع ،ومن هنــا انطلقت الرابطة
بتكوين وفود رســمية للقيام بزيارات لبعض الدول املصدرة
للحوم إىل اململكة الختيار املراكز والجمعيات اإلســامية التي
يتم التنســيق معها إلتمام عملية اإلرشاف عىل الذبح الحالل
حيث زارت الوفود الربازيل واألورغواي والبارغواي وفنزويال
وأســراليا ونيوزيلندا وتايالند وفرنسا والدنمارك وبريطانيا
وجنوب إفريقيا وإثيوبيا.
كما قامت الوفود بالتنسيق مع سفارات اململكة يف الدول املذكورة
باختيار بعض رؤساء املراكز والجمعيات اإلسالمية كأعضاء يف
الهيئات التي كونتها الرابطة الحقا ً للقيام باإلرشاف عىل عملية
الذبح الحالل ،ومن ثم صدرت القرارات الرســمية من الرابطة
لتحديد هيئات اإلرشاف وأعضائها واملهام املنوطة بها.

إعادة هيكلة إدارة الحالل
في الرابطة
تستعد رابطة العالم اإلسالمي إلنشاء أكرب مرك ٍز للحالل يف العالم
َ
الحالل،
يخص
(مقره مكة املكرمة) ليكون مرجعا ً عامليا ً لكل ما
ّ
من أغذية أو أدوي ٍة أو غريَها.
كما أنهت الرابطة ُ
منذ عدة أشــه ٍر إعاد ِة هيكل ِة إدار ِة الحال ِل،
وذلك باستقطاب عد ٍد من املختصني والرشعيني والخرباء يف هذا
َ
للربازيل وأسرتاليا وكندا
املجال ،كما أرســلت العدي َد من الوفود
املباش عىل أعما ِل
لإلرشاف
املفاجئ ِة
ِ
وغريِها ،للقيام بالجــوالتِ
ِ ِ
ِ
الحال ِل وتســجي ِل املالحظاتِ  ،واتخا ِذ اإلجراءاتِ النظامي ِة ضد
َ
العالمة
املخالفني ،سعيا ً منها لتحقيق هدفها السامي بأن تكون
األوىل للحال ِل يف العالم اإلسالمي وغريه.
ُرش العمل واملؤتمراتِ يف الحال ِل،
ونظمت الرابطة عددا ً مــن و ِ
عاملي يف الربازيــل خرج بتوصياتٍ مهم ٍة،
وكان آخرَها مؤتمر
ٌ
ُ
وأساليب االحتيا ِل املضلل ِة
موضوع الغذاء الحالل،
مناقشة
وتمّت
ِ
ِ
ً
ً
ُ
لبعض املستهلكني باعتماداتٍ تحمل أختاما وهمية ،أو تتساهل
يف تطبيق املعايري.
وتؤكد الرابطة للعالم مــن خالل تصدرها إلدارة الحالل ،بأنها
تحتاط كثريا ً يف تطبيق املعايريِ الرشعي ِة والنظامية له ،ســوا ٌء
ُ
الرابطة
املُص َّد ُر للمملكة العربية السعودية ،أو دو ٍل اتفقت معها
ً
مراقبة عالية الدقة
لتصدير الحالل لها ،مؤكــدة دوما ً أن هناك
الجهة األوىل عامليا ً
ُ
املعايــر املطلوب ِة ،حيث تعد الرابطة
لتطبيق
ِ
بــاإلرشاف عىل جميع املراح ِل
رشوط الحال ِل ،وذلك
يف تطبيق
ِ
ِ
حتى التصدير إىل دول املســتفيد ،وذلك ضمانا ً لعملِها املؤسيس
والحازم.
الدقيق
وإرشا ِفها
ِ
ِ
وتسعى رابطة العالم اإلسالمي إلنشاء موقع إلكرتوني (عاملي)،
للحالل بأكثر من  20لغــة ،ليكون مرجعا ً عامليا ً لكل ما يخص
موضوع الحالل ،بجميع أنواعه يف العالم.
كما تلقت رابطة العالم اإلسالمي دعوات من العديد من الحكوماتِ
َ
َ
املعتمدة لتصدير الحالل
الجهة
يف آسيا وأوروبا ،ألن تكون هي
لبلدان تلك الحكومات ،وذلك إلجراءا ِتها الصارم ِة ملراقبة موضوع
ُ
بعض تلك الدول،
االتفاق عىل ذلك مع
الحالل بشكل عام ،وقد تم
ِ
وهي َ
اآلن يف املرحل ِة النهائي ِة لالتفاق مع البقي ِة.
َ
َ
الوحيدة
الجهة
رب هيئة الحالل برابطة العالم اإلسالمي ،هي
وتعت ُ
يف دولة الربازي ِل التي تطبق أعىل معايريِ الرشعي ِة والنظامي ِة ،وال

من االجتماع األخري إلدارة الحالل

تمنحُ شهاداتِ التصدي ِر ســوا ٌء للمملكة العربية السعودية أو
ِّ
حزم.
غريها ،إال بع َد التأكد التا ِّم من جميع الرشوط بكل ٍ
تقرير قناة MBC
ويف تقريــر لقنــاة MBCالفضائية عن جهــود رابطة العالم
اإلســامي يف هذا املجال واملالحظات التي تم ضبطها ،أشارت
بصدور شــهادة ذبح حالل لخنزير من أحد مســالخ األبقار
املوردة للسعودية والخليج عىل أنها لحوم أبقار ،وتم إيقاف هذه
املؤسسة.
وأشار التقرير لحاالت صعق وخنق وطلق ألبقار وأغنام صدرت
لحومها للخليج خالل الســنوات املاضية عىل أنها لحوم ذبحت
بطرق إسالمية.
ّ
وبي التقرير أن الرابطة أوقفت التعامل مع أربعة مسالخ كربى
يف عدد من الــدول املصدرة للحوم ،كما حــذرت أكثر من 23
مؤسسة توريد للحوم لتصحيح أوضاعها يف مهلة أسبوعني .كما
قامت الرابطة بنرش فرق عاجلة من املراقبني واملختصني للقيام
بزيارات مفاجئة لتقييم الوضع لــدى عدد من موردي اللحوم
الذين تتعامل معهم ،األمــر الذي دفع بعض الدول للتوقيع مع
ً
أسوة بالسعودية وبعض دول الخليج،
رابطة العالم اإلســامي
ومن أبرزها ماليزيا واليابان ،وهــذا أدى إىل قيام املصانع غري
امللتزمة بالرشوط إىل دفع أموال طائلة لتسويق منتجاتها ونرش
الدعاية لها يف وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية لتفادي الخسائر
املالية التي ســتطالها بعد مخالفتها لالشرتاطات بغية الكسب
املادي الرسيع.
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عبر دورة ّ
نظمتها الهيئة األوروبية للمراكز اإلسالمية
بالتعاون مع حملة السكينة ومسجد باريس

تأهيل أئمة في أوروبا

لتفكيك أفكار التطرف واإلرهاب

رئيس حملة السكينة يكرّم رئيس الهيئة االٔوروبية

منسق كنائس رون ألب :لمسنا أهمية دور المملكة
عالميا ً في محاربة التطرف ..هي القادرة على التغيير

شــهدت منطقة رون ألب الفرنسية يف ديسمرب املايض انعقاد الدورة
التدريبية الثانية لتأهيل األئمة والدعاة ،التــي نظمتها الهيئة األوروبية
للمراكز اإلسالمية بالتعاون مع فيدرالية مسجد باريس الكبري ،بالتنسيق
مع «حملة السكينة لتعزيز الوسطية» يف اململكة العربية السعودية.
واختصت الــدورة التي افتتحها رئيس الهيئة الشــيخ زيان مهاجري،
بموضوع «تفكيك أفكار التطرّف واإلرهــاب» ضمن مرشوع «مكافحة
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التطرّف العنيف وتعزيز األمن الفكري يف أوروبا» حتّى تكون «رســالتنا
للعاملني أوضح وأنقى وأجمل».
وشــهد افتتاح الدورة حضور رئيس حملة «السكينة لتعزيز الوسطية»
الدكتور عبداملنعم املشــوح ،وشــخصيات فاعلة يف املجتمع الفرنيس،
وأعضاء الهيئة األوروبية للمراكز اإلسالمية ،وممثل مسجد باريس الكبري
املفتش الوطني لألئمة األســتاذ عبداملالك ،إضافة إىل منسق الكنائس يف

املنطقــة ،وعدد من العاملني والعامالت يف مجال الرتبية والتعليم واألئمة ومديري املراكز
اإلسالمية.
ّ
ّ
وأوضح الشــيخ مهاجري خالل كلمة االفتتاح،أن هذه الدورة تسعَى للوصول إىل خلق
«القدرة عىل التعرّف عىل األفكار املنحرفة واملتطرفة ،وحســن التّعامل معها» ،إىل جانب
التعــرّف عىل مهارات وخطوات معالجة نشــوء األفكار املتطرّفــة ،وتصحيح املفاهيم
والتوجّ هات املتعلّقة بذلك ،إضافة إىل «إتقان مهارات التّحليل والتّواصل الجيّد الكتساب
مناهج التّفكري الّتي يمكننا تطبيقها يف مواجهة القضايا الفكرية ّ
الشائكة».
وأفاد ّ
بأن هذه الورشــة هي «فضاء تربوي ودعوي يف قلب أوروبا» ،يســعى إىل إشاعة
الوسطية واالعتدال والرّحمة يف وسط ّ
كل النّاس ،بما ّ
يحقق الحرية واألمان للجميع ،مشريًا
إىل أ ّنها دورة تطويرية مُوجَّ هة إىل الكوادر العلمية وال ّدعوية يف فرنســا وسويرسا ،ضمن
مرشوع مكافحة التطرّف العنيف وتعزيز األمن الفكري لدى ّ
الشــباب املسلم يف أوروبا،
الصحيح ،وستتضمن ثماني ساعات تدريبية.
وإكسابهم مهارة التّعامل والتّواصل ّ
وذكر رئيس الهيئة ّ
أن السّ ــبب يف عقد هذه الدوّرة التأهيليــة والتّدريبية ألئمة أوروبا
هو «تنامي ظاهرة التطرّف الفكري ،وتهديده لألمــن والتّعايش ،وكذلك تطوّر وتنوّع
األســاليب اإلرهابية يف االستقطاب والتّجنيد ،إضافة إىل جنوح بعض أشكال التطرّف إىل
استخدام القوّة واإلرهاب ،وكذا الحاجة إىل املت ّدربني املؤ ّهلني للتّعامل مع تحديات ظاهرة
التطرّف».
ّ
ووجّ ه ّ
الشيخ مهاجري رسالة من خالل أئمة املساجد واملراكز اإلسالمية والدعاة «املؤثرين
واملتميّزين» ،ومديري املؤسســات اإلسالمية والجمعيات ّ
الشبابية والنّاشطني يف مختلف
كل العاملني يف أوروبا ،وإىل ّ
حقول التّواصل االجتماعي يف أوروبــا ،إىل ّ
كل رموز ال ّدعوة
اإلســامية يف أوروبا ،وإىل ّ
كل رجاالت العلم ،برضورة العمل الجاد واملدروس لتحصني
ً
وصناعة.
شبابنا من شبح أو غول التطرّف واإلرهاب الّذي أصبح دينًا
وأشــار إىل أ ّنها «أمانة ثقيلة» ،داعيًا إيّاهم إىل «إدراك حقيقتها» عىل اعتبار «أ ّنه ال توجد
منظمة أو مركــز يقوم بهذه املهمّة بمفرده ،بل وال دولــة بمفردها ،ما يجعل التّعاون
والتّنســيق ّ
والشاكة من الفروض العينية ،حتّى ّ
نحقق مقاصد ومراد الله تعاىل ببعث
األنبياء والرّسل .من جهته ،وجّ ه منســق الكنائس يف منطقة رون ألب الفرنسية ومدير
املدرسة باملنطقة ،األب جون بيار،شكره للجهود الّتي قامت بها اململكة العربية السعودية
يف محاربة اإلرهــاب والتطرف ،ممتنًا للهيئة األوروبية للمراكز اإلســامية تنظيم هذه
الدورةّ ،
موضحً ا أ ّنه ملس خالل الدورة أهمية الدور الّذي تقوم به اململكة عامليًا يف توضيح
اإلسالم وتصحيح األفكار ،فهي القادرة عىل التغيري.
ّ
ويف السياق نفسه ،وافق األب جون بيار ،عىل املبادرات التي صدرت عن الدورة التدريبية
الحالية ،وأبدى ً
أيضا استعداده للتعاون لتحقيق أهداف الدورة ،متمنيًا تكرارها مستقبالً.
ممثلة البلدية تدعو للتعاون والتواصل
وشــ ّددت ممثلة البلدية يف املقاطعة ،يف كلمة لها ،عــى أهمية التواصل والتعاون يف فهم
اإلرهاب ،وكيف نستطيع وقاية مجتمعاتنا ودولنا منه ،منوّهة بالدور الّذي تق ّدمه وتقوم
به اململكة العربية الســعودية لدول العالم وللجاليات املسلمة يف رفع الوعي لديهم .يشار
إىل ّ
أن املشاركني ق ّدموا خالل مداخالتهم يف الورشة ،شكرهم للمملكة العربية السعودية
و«حملة الســكينة لتعزيز الوسطية» ،عىل مساعدة املختصني واملهتمني بتصوّر اإلرهاب
والتطرف ومسبّباته ،ومن ث ّم وسائل مواجهته ومعالجته.

تكريم منسق الكنا ٔيس يف منطفة رون ألب

تكريم املرشف عىل بناء املسجد

ر ٔييس الهي ٔية االٔوربية للمراكز االٕسالمية
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األستاذ محمد زهري الخطيب

مدير مكتب الرابطة السابق بكندا:

الرابطة دعمت المشروعات المجتمعية
والتعليمية وتبنت راية الحوار
الملك فيصل تبرع ببناء أول مسجد في تورنتو ثم توالت الطلبات على الرابطة
حوار :توفيق نصراهلل

نستضيف يف هذا الحوار األستاذ محمد زهري الخطيب مدير مكتب رابطة العالم اإلسالمي
السابق يف كندا ،وقد التقينا به أثناء زيارته لألمانة العامة للرابطة بمكة املكرمة .الحوار
يتناول أحوال املسلمني يف كندا والتحديات التي تواجههم ،والجهود التي قامت بها رابطة
العالم اإلسالمي والهيئات التابعة لها لخدمة اإلسالم واملسلمني هناك ،وكيف يمكن
املحافظة عىل الهوية اإلسالمية ألبناء الجالية املسلمة ،وأبرز الصعوبات والتحديات التي
تواجههم وتقف عائقا ً أمام اندماجهم اإليجابي يف املجتمع الكندي ،وغريها من األمور
املهمة التي وردت يف ثنايا الحوار:
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• بدايــة نرجــو إعطــاء قــراء مجلــة الرابطــة نبــذة
عــن أحــوال املســلمني بكنــدا؟
كنــدا تمتــاز بأمــور عــدة ،فهــي ثانــي أكــر بلــد يف العالــم
مســاحة بعــد روســيا ،وتشــرك مــع أمريــكا بأطــول
حــدود بريــة ،حيــث تقــع كنــدا شــمال أمريــكا ،وعــدد
ســكانها قليــل بالنســبة ملســاحتها ،ال يتجــاوز  34مليــون
نســمة ،بينهــم مليــون ونصــف املليــون مســلم يعيشــون
يف املــدن الكبــرة عمومــاً ،مثــل تورينتــو ومونرتيــال
وفانكوفــر .وعمــر كنــدا املوحــدة قصــر مقارنــة بغريهــا
مــن البلــدان ،فهــي قــد احتفلــت بيــوم إنشــائها الوطنــي
الخمســن بعــد املائــة هــذا العــام (2018م) .جــاء
املســلمون إىل كنــدا بهجــرات عــدة ،باحثــن عــن فــرص
عمــل وطــاب دراســات عليــا ،وفضلــوا البقــاء فيهــا بعــد
تخرجهــم .ثــم وصلــت هجــرات النازحــن بســبب األحداث
السياســية مــن فلســطني والعــراق وســوريا والصومــال.
يف الثمانينيــات كان عــدد املســلمني يقــارب عــدد اليهــود
(قرابــة ربــع مليــون) نســمة ،وخــال ثالثــن عامًــا
تضاعــف عــدد املســلمني أضعافــا ً كثــرة بينمــا زاد عــدد
اليهــود زيــادة طفيفــة ال تذكــر.
األجيــال األوىل مــن املســلمني التــي هاجــرت إىل كنــدا
كافحــت كثــرا ً إىل أن جــاء الجيــل الثانــي والثالــث الــذي
أتقــن لغــة البــاد وتعلــم يف مدارســها وتفــوق عــى قرنائه
يف املــدارس الكنديــة.
كثــرون مــن الجيــل األول ذابــوا يف املجتمــع الكنــدي ،غــر
أن املســلمني تجمعــوا وتعاونــوا مــع الوقــت عــى إنشــاء
جمعيــات إســامية ومــدارس ومســاجد وحلقــات تحفيــظ
القــرآن .وبــدأ النشــاط بجمعيــة اتحــاد الطلبــة املســلمني
( )MSAثــم بمنظمــة الجاليــة املســلمة يف أمريكا الشــمالية
( ،)ISNAثــم بــدأ إنشــاء املــدارس اإلســامية.
وهنــا جــاء دور رابطــة العالــم اإلســامي الــذي بــدأ
بإنشــاء املســاجد ،حيــث تــرع جاللــة امللــك الراحــل
فيصــل بــن عبدالعزيــز -رحمــه اللــه -بإقامــة أول مســجد
يف حديقــة تورنتــو الــذي كان كنيســة ،ثــم توالــت الطلبات
عــى الرابطــة مــن القائمــن عــى مشــاريع املســاجد

املحافظة عىل الهوية اإلسالمية
من أبرز التحديات التي تواجه
املسلمني يف كندا
واملــدارس التــي كان يقــوم عليهــا مكتــب الرابطــة بكنــدا
ويــويص بمقــدار املســاعدة املناســبة.
• متى أنشئ مكتب الرابطة بكندا؟
أنشــئ مكتــب الرابطــة بكنــدا يف أواخــر الثمانينيــات مــن
القــرن املــايض ،وكان أول مديــر للمكتــب األســتاذ أســامة
خليفــة.
• مــا أبــرز الجهــود واألنشــطة التــي قامــت بهــا
رابطــة العالــم اإلســامي والهيئــات التابعــة لهــا
يف كنــدا؟
كان للمكتــب نشــاط ملحــوظ يف تبنــي ودعــم املشــاريع
اإلســامية وتوزيــع املصاحــف وترجماتهــا والكتــب
واملنشــورات اإلســامية واســتضافة وفــود للحــج يف كل
عــام وإقامــة برامــج إفطــار صائــم يف رمضــان ورعــاة
املهتديــن الجــدد وتزويدهــم باملــواد الثقافيــة اإلســامية،
واالهتمــام باملســاجد وإرســال الدعــاة لتوجيههــم
وتزويدهــم بمــواد الدعــوة.
كمــا عقــدت الرابطــة مؤتمــرات ونــدوات كثــرة باللغتــن
العربيــة واإلنجليزيــة ،كمــا أقامــت الهيئــة العامليــة للكتاب
والســنة مســابقات تحفيــظ القــرآن الكريــم التــي القــت
تجاوبــا ً كبــرا ً مــن الشــباب واألطفــال.

للمسلمني وجود يف
 3أحزاب و 10أعضاء مسلمني
يف الربملان الكندي
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كندا ثاني أكرب بلد يف العالم مساحة بعد
روسيا وعدد سكانها  34مليون نسمة
منهم مليون ونصف املليون مسلم

• كيــف يمكــن املحافظــة عــى الهويــة اإلســامية
ألبنــاء الجاليــة املســلمة يف كنــدا ومنعهــم مــن
الذوبــان؟
طبعــا ً مــن أهــم التحديــات التــي تواجههــا الجاليــات
املســلمة يف كنــدا املحافظــة عــى الهويــة اإلســامية لألجيال
القادمــة ،وتمكينهــا مــن أن تتقــدم يف التحصيــل العلمــي
والتكنولوجــي مــن دون أن تفقــد اإليمــان باللــه واألخــاق
اإلســامية.
ومــن حســن الحــظ أن كنــدا بلــد يقــوم عــى احــرام
التعــدد الثقــايف ،ففيهــا لغتــان رســميتان همــا اإلنجليزيــة
والفرنســية ،وهــي ترحــب بــأن تحافــظ الجاليــات عــى
لغاتهــا املختلفــة ،وتعتــر ذلــك ثــرا ًء وذخــرًا لكنــدا،
ِّ
فتمكــن الجاليــات مــن تدريــس لغاتهــا يف املــدارس
الحكوميــة يف أيــام عطلــة نهايــة األســبوع ،وتدعــم ذلــك
ماديــا ً بــإرشاف الحكومــة.
أمــا أمــور األخــاق والســلوك والعقائــد فيجــب تحصيلهــا
عــن طريــق األبويــن والصحبــة الطيبــة وارتيــاد املســاجد
وحلقــات العلــم.
وقــد شــعرت الجاليــة بالحاجــة إىل مــدارس إســامية

مكتب الرابطة بكندا أنشئ
يف أواخر الثمانينيات من القرن
املنرصم
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خاصــة للطــاب كــي تكــون حاضنــة مشــجعة عــى
األخــاق وإقامــة شــعائر اإلســام كالصــاة الجماعيــة
واألناشــيد الرتبويــة واللبــاس املحتشــم ،فــازداد عــدد
املــدارس اإلســامية كثــرا ً وأثبتــت جــدارة وتفوقــا ً
باملقارنــة باملــدارس الحكوميــة والحمــد للــه.
• كيــف تــرون واقــع اإلســام واملســلمني يف كنــدا؟
ومــا أبــرز الضغــوط والتحديــات التــي تواجههــم؟
واقــع املســلمني يف كنــدا مبــر والحمــد للــه ،وهــو يســر
مــن حســن إىل أحســن مــع زيــادة املســاجد واملــدارس
واملنظمــات املتخصصــة يف شــؤون الشــباب والنســاء
واإلغاثــة والسياســة والثقافــة ،وهــم يســتفيدون مــن
منــاخ الحريــة والتعــدد الثقــايف الــذي ينمــي الطاقــات
ويحســن األداء.
ولكــن ال شــك أن هنــاك الكثــر مــن التحديــات والضغوط،
فاملســلمون أقليــة يف كنــدا ،وبطبيعــة الحــال فــإن مــن
الصعوبــات تعرضهــم لضغــط اجتماعــي يدفعهــم إىل
تقليــد بقيــة الكنديــن يف أمــور ال توافــق ديننــا وأخالقنــا
كنــزع الحجــاب للمــرأة واالختــاط املخــل بــن النســاء
والرجــال واالســتغراق يف وســائل اللهــو والرتفيــه عــى
حســاب الصــاة والواجبــات الدينيــة.
ومــن أهــم الحلــول زيــادة عــدد املســاجد واملــدارس
اإلســامية وتوفــر العلمــاء واألســاتذة العارفــن بلغــة
القــوم واملطلعــن عــى واقــع الحيــاة يف كنــدا.

واقع املسلمني
بكندا مبرش ويسري من حسن
إىل أحسن
األصــل) ،واقــرأ خالــد (باكســتاني األصــل) ،وأحمد حســن
(صومــايل األصــل) ،وســلمى زاهــد (باكســتانية) ،وعــارف
فرانــي (أوغنــدي) ،ومــروان طبــاره (لبنانــي) ،وياســمني
راتانــي (تنزانيــة) ،ومريــم منصــف (أفغانيــة).
ووصــل بعضهــم ملنصــب وزيــر ،فقــد أصبــح أحمــد
• ومــاذا عــن التعــاون بــن الطوائــف والجماعــات حســن وزيــرا ً للهجــرة  ،وهــو املهاجــر الــذي جــاء
يف كنــدا؟
إىل كنــدا طفــاً منــذ زمــن قريــب ،ولكنــه نــال هــذه
إىل جانــب املســلمني الســنة الذيــن هــم األكثريــة ،توجــد
ـام قديــر وناشــط
املســؤولية بجدارتــه وعلمــه ،فهــو محـ ٍ
تجمعــات للشــيعة واإلســماعيلية واألحمديــة (القاديانيــة) .يف الشــأن الكنــدي.
ولــكل فئــة أماكــن عبــادة خاصــة بهــا ،وتتعايــش بســام
مــن خــال التعــدد الثقــايف الكنــدي .وهنــاك مجلــس
• مــاذا عــن واقــع الدعــوة يف كنــدا؟ ومــاذا عــن
أئمــة كنــدي ألهــل الســنة فيــه عــدد كبــر مــن العلمــاء
الجهــود الدعويــة املوجــودة عــى الســاحة اآلن؟
ً
واألئمــة وخطبــاء املســاجد يرأســه حاليــا الشــيخ يوســف الدعــوة يف كنــدا تتطــور برسعــة ،فقــد تضاعــف عــدد
بــرات إمــام مســجد املؤسســة اإلســامية يف مدينــة تورنتــو املســاجد وتنوعــت نشــاطاتها ،وهــي تهتــم باملهتديــن
ورئيــس مجلــس األمنــاء الدكتــور محمــد إقبــال النــدوي الجــدد الكنديــن وترعاهــم بعــد دخولهــم يف اإلســام.
رئيــس الحلقــة اإلســامية يف كنــدا.
وهنــاك مؤتمــر إســامي كبــر (مؤتمــر الصحــوة) ،يعقــد
• هــل للجاليــة اإلســامية دور يف الحياة السياســية
العامــة يف كندا؟
أمــا املشــاركة يف الحيــاة السياســية فتحــرص الجاليــة
عليهــا لتحقيــق مصالحهــا وإليجــاد تمثيــل لهــا يف
الحكومــة.
وهنــاك ثالثــة أحــزاب رئيســية يف كنــدا هــي :املحافظــون
واألحــرار والديمقراطيــون الجــدد ،وللمســلمني وجــود
فيهــا كلهــا  ،وعــدد أعضــاء الربملــان الكنــدي الــذي
يتجــدد كل أربــع ســنوات  330نائبــا لــم يكــن فيهــم
مســلم واحــد منــذ ســنوات عــدة ،غــر أنــه يف االنتخابــات
األخــرة منــذ ثــاث ســنوات وصــل عــرة أشــخاص مــن
الجاليــة املســلمة إىل الربملــان ،منهــم عمــر الغــرا (ســوري

كل عــام يف أواخــر شــهر ديســمرب يحــره أكثــر مــن
عــرة آالف مشــارك ،ويحــارض فيــه علمــاء وأســاتذة مــن
كل أنحــاء العالــم.
وهنــاك رحــات حــج وعمــرة تقــوم بهــا املســاجد
بتيســر وتعــاون مــن اململكــة العربيــة الســعودية ،يعــود
املشــاركون منهــا بنفحــة إيمانيــة وخــرة دينيــة كبــرة.
وهنــاك أيضــا ً منظمــات تهتــم بالشــباب والرياضــة
وتضــم آالف املشــاركني وخاصــة يف املــدن الكبــرة مثــل

قانون يمنع النرش ملشاعر الخوف
من املسلمني لحمايتهم من اإلساءة
والتخويف
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تورنتــو ومونرتيــال.
• مــا أبــرز الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه
أبنــاء الجاليــة املســلمة بكنــدا وتكــون عائقــا ً

أمــام اندماجهــم يف املجتمــع الكنــدي؟
االندمــاج يف املجتمــع الكنــدي هــو مشــكلة الجيــل األول
الــذي لــم يتقــن اإلنجليزيــة أو الفرنســية ،أمــا األجيــال
الالحقــة التــي تتقــن اللغــة وتفهــم ثقافــة البلــد فإنهــا
تكــون مندمجــة ومتفوقــة غالبــاً.
كثــر مــن أبنــاء الجاليــة املســلمة مــن األوائــل يف املــدارس
والجامعــات ألنهــم كانــوا أكثــر جديــة يف الدراســة وأكثــر
بعــدا ً عــن وســائل اللهــو.

• دوائــر صنــع القــرار يف كنــدا تبــدي ترحيبــا ً
كبــرا ً بالتعــدد الدينــي والثقــايف وتشــجعه ،هــل

هنــاك أوســاط كنديــة تبــدي مخــاوف مــن
الجاليــة املســلمة أكثــر مــن غريهــا؟
كانــت هنــاك مظاهــر للخــوف مــن اإلســام منتــرة
عــى مســتوى رشائــح مــن الشــعب والحكومــة ،وخاصــة
حكومــة املحافظــن الســابقة.
لكــن عندمــا جــاءت حكومــة «األحرار»برئاســة جســتن
تــرودو وجــاء معهــا عــرة أعضــاء برملــان مســلمني؛
فــإن الحكومــة بــدأت تحــارص حملــة التخويــف هــذه.
كماقامــت عضــوة الربملــان املســلمة اقــرأ خالــد بتقديــم
اقــراح بمنــع النــر ملشــاعر التخويــف مــن املســلمني،
والقــى هــذا االقــراح قبــوال ً وصـوَّت عليــه الربملــان بأكثرية
كبــرة ،وأصبــح قانونــا ً يحمــي املســلمني مــن محــاوالت
اإلســاءة والتخويــف.

• ماذا عن واقع التعليم اإلسالمي يف كندا؟
األقليــات املســلمة يف جميــع أنحــاء العالــم ومنهــا كنــدا
تعانــي مــن مشــكالت كثــرة  ،لعــل مــن أبرزها املشــكالت
الخاصــة بالتعليــم ،ونقصــد بــه التعليــم اإلســامي الــذي
يهــدف إىل حمايــة األجيــال املســلمة ،ويحقــق توطــن

40

العدد ٦١٩ :شعبان  ١٤٣٩هـ ـ مايو  ٢٠١٨م
No. 619 Shaaban 1439 H- May 2018 m

اإلســام وتحقيــق الهويــة اإلســامية للمســلم ،ويســهم يف
تقويــة املجتمــع املســلم ضمــن مجتمعــات األقليــات.
ويعــود الســبب يف وجــود مشــكالت تعليميــة بــن األقليــة
اإلســامية إىل قلــة املــدارس التــي تعمــل يف نــر علــوم
الديــن اإلســامي واللغــة العربيــة بــن أبنــاء األقليــة.
كمــا أن قلــة عــدد املراكــز اإلســامية التــي تقــدم
التعليــم اإلســامي أســهمت يف زيــادة املشــكلة،
وذلــك لقلــة املتخصصــن يف العلــوم الرشعيــة واللغــة
العربيــة.
ومــن التحديــات التــي تواجــه العمليــة التعليميــة
واالجتماعيــة عــدم كفايــة املــدارس الخاصــة باملســلمني،
ويف بعــض األحيــان تكــون معدومــة يف بعــض املناطق ،ويف
بعــض املقاطعــات يتــم إدخــال دروس الديــن املســيحي
واليهــودي دون الديــن اإلســامي.
• أخــرا ً مــاذا تــود أن تقــول لقــراء مجلــة
الرابطــة عــن مســتقبل الدعــوة اإلســامية يف كنــدا
هــذا البلــد الــذي يفتــح ذراعيــه الســتقبال آالف
املهاجريــن منهــم؟
ً
ً
ً
ختامــا ً أرى أن كنــدا تقــدم نموذجــا إنســانيا رائعــا لكيفية
تعايــش النــاس مــع بعضهــم بعضــا ً باحــرام وتفاهــم
وإيجابيــة مــا دام كل مواطــن يعــرف حقوقــه وواجباتــه،
ويمــارس حريتــه الفكريــة والدينيــة والثقافيــة بتعــاون
متبــادل مــن كل األطــراف.
ويف هــذه األجــواء مــن املتوقــع أن تنمــو الدعــوة اإلســامية
وتتطــور إذا اســتطاعت أن توفــر البــاغ املبــن والقــدوة
الصالحــة وتقديــم العــون والخدمــات للنــاس كافــة مــن
دون تحيــز أو غــش أو اســتئثار .وقــد قــال اللــه تعــاىل« :يــا
أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم
شــعوبا ً وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم».
كمــا ندعــو قراءنــا الكــرام لزيــارة كنــدا ورؤيــة
شــاالت نياجَ ــرا وبحــرات بانــق يف مقاطعــة إلربتــا
والغابــات والحدائــق الخــراء النظيفــة التــي منحها
اللــه لهــذا البلــد الجديــد املرحــب باملهاجريــن
والزائريــن.

زار مركز الرابطة الخيري في تشاد والتقى مدير مكتبها

بيل غيتس :نسعى لالستفادة
من تجربة رابطة العالم اإلسالمي التنموية

زيارة بيل غيتس
ملركز الرابطة
الخريي يف تشاد

تصنيف الرابطة عالمي ًا ضمن أفضل المنظمات في التنمية الريفية
إنجمينا« :الرابطة»
زار رجل األعمال األمريكي بيل غيتس مركز الخري الصحي
التابع لرابطة العالم اإلسالمي يف العاصمة التشادية إنجمينا.
واطلع مؤســس جمعية «بيل وميليندا غيتس الخريية» خالل
الزيارة عىل الجهود الصحية والعالجية ،وبرامج رعاية األرسة
والطفل التي يقدمها املركز للفقراء واملرىض يف املدينة ،مبديا ً
إعجابه بالجهود الكبرية والعمل اإلنســاني الذي تنفذه رابطة
العالم اإلســامي حول العالم دون تفريــق يف مجال عملها
الخريي ألي اعتبارات دينية أو إثنية أو غريها.
ّ
وبي مؤســس رشكة مايكروســوفت ،أنه استفاد من تجربة
الرابطــة الطويلة يف مجال التنمية الصحيــة الريفية ،مؤكدا ً
سعي مؤسسته الخريية لنقل هذه التجربة إىل املرشوعات التي
تنفذها املؤسســة يف دولة نيجرييا االتحادية ،خصوصا ً بعد

تتويج رابطة العالم اإلسالمي ممثلة يف هيئة اإلغاثة اإلسالمية
العاملية التي تم تحويل اســمها إىل «الهيئــة العاملية لإلغاثة
والرعاية والتنمية» ،كأفضل منظمة إسالمية وعربية ،وواحدة
من أفضل املنظمات العاملية التي تعمل يف مجال خدمة التنمية
الريفية ،خالل مؤتمر عقدته الحكومة التشادية بالتعاون مع
البنك الــدويل لتقييم جهود املنظمات العاملية يف خدمة التنمية
الريفية والسياسات املتبعة يف ذلك ،حيث َق َّدمَت الرابطة ورقة
عمل بعنوان« :تفعيل دور املواطــن يف تنمية بلده من خالل
اإلمكانات التــي توفرها املنظمات الدوليــة» ،أوضحت فيها
جهود الهيئة ودورها يف إتاحة فــرص العمل للمواطنني من
خالل مشاريعها الخريية ،مستشهدة بتوفريها ألكثر من مائة
وظيفة للمواطنني يف تشاد.
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ً
مريضا
نفذته رابطة العالم اإلسالمي في العاصمة بنوم بنه وشهد فحص 60

مسؤولون يرحبون بأول مخيم طبي
للرابطة في كمبوديا
بنوم بنه – «الرابطة»
رحب عدد من املسؤولني الكمبوديني بأول مخيم طبي
يف كمبوديــا نفذته رابطة العالم اإلســامي ممثلة يف
الهيئة العاملية لإلغاثــة والرعاية والتنمية يف العاصمة
بنوم بنه خالل الفرتة من 1439 /6 /14 - 6هـ.
ً
وشهد املخيم الكشف والفحص عىل 60
مريضا ،عالوة
عىل إجراء  30عملية معقدة الستئصال أورام ،وتعديل
وجراحة أجزاء من الوجه والفكني باملستشفى الوطني
بالعاصمة بنوم بنه.
وأعرب وكيل وزارة الشــؤون االجتماعية والشــباب
الكمبودي الحاج أبوبكر صالح عــن تقديره لزيارة وفد
رابطة العالم اإلسالمي للعاصمة بنوم بنه واملشاركة يف تنفيذ
الربنامج الطبي.
وقال إنه ملس شــخصيًّا الكثريَ من االستحســان والرتحيب
والشــكر لهذه الجهود املقدرة من رئاســة حكومة مملكة
كمبوديا واملسؤولني واملرىض الذين استفادوا من العالج.
وأوضح الحاج صالح لدى استقباله مدير مكتب هيئة اإلغاثة
بتايالند األســتاذ مجدي بن صالح الزيــادي ،أن الحكومة
الكمبودية لديهــا رغبة ُملِحَّ ة يف فتح مكتب للرابطة يف مملكة
كمبوديا؛ تقديرا ً منها لجهودها اإلنسانية واإلغاثية التي تنفذها
يف مختلف دول العالم ،الفتا ً إىل أن هذ الرغبة جرت مناقشتها
مع معايل األمني العام الســابق للرابطة أثناء زيارته لكمبوديا
سابقاً.
وأشار وكيل وزارة الشــؤون االجتماعية الكمبودي ،إىل أوجه
التعاون املشرتك واملرتقب مع الرابطة؛ لدعم الكثري من الربامج
التي تعود بالنفع عــى الكمبوديني عىل اختالف معتقداتهم،

42

العدد ٦١٩ :شعبان  ١٤٣٩هـ ـ مايو  ٢٠١٨م
No. 619 Shaaban 1439 H- May 2018 m

مستفيد يتلقى العالج يف املخيم الطبي

مؤك ًدا أن وزارته س ُتسَ ِّخر كل طاقاتها وإمكاناتها لتفعيل هذا
التعاون.
من جهته رحَّ ب الشيخ قمرالدين يوسف رئيس املجلس األعىل
لشــؤون اإلســام يف كمبوديا بوفد رابطة العالم اإلسالمي
املشــارك يف برنامج جراحة الوجه والفكني بكمبوديا بكلمات
طيبةً ،
قائل« :بكل الفخر والرسور سَ ِعد ُْت بكم وبقدومكم من
أرض الحرمني ومن رابطة الخري والسالم».
وأعرب الشــيخ يوســف عن رسوره العظيم بهذه املشاركة
املقدرة من الرابطة بقيادة أمينها العام معايل الشيخ الدكتور
محمد بن عبدالكريم العيىس ،داعيًا رابطة العالم اإلسالمي إىل
تفعيل الكثري من برامجها وأعمالها يف كمبوديا ،مؤك ًدا رغبته
يف لقاء معاليه يف أقرب فرصة.
وكان رئيس املجلس األعىل للشــؤون اإلســامية يف كمبوديا،
استقبل مدير مكتب الهيئة العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية
يف تايالند األســتاذ مجدي بن صالح الزيادي ،واطلع منه عىل
أنشطة الرابطة وجهود هيئاتها املختلفة.

العيسى يوجه بتكثيف برامج المشروع الضخم الذي
أطلقته الرابطة لمكافحة العمى بالقارة اإلفريقية
ً
ً
ً
وجراحيا للعيون بجنوب إفريقيا
عالجيا
برنامجا
الرابطة تنفذ
مكة املكرمة« :الرابطة»
ضمــن برامجها اإلغاثيــة الصحية يف القــارة اإلفريقية،
وبتوجيهات من معايل أمينها العام الشــيخ الدكتور محمد
بن عبدالكريم العيىس ،أنهت رابطة العالم اإلسالمي أخرياً،
برنامجا ً عالجيــا ً وجراحيا ً للعيون وإزالة املياه البيضاء يف
دولة جنوب إفريقيا.
واســتقبل الفريق الطبي للهيئة العاملية لإلغاثة والرعاية
والتنمية أكثر من  1500مريض خالل أسبوع يف املستوصف
التابع لرابطة العالم اإلسالمي يف مدينة ديربن ،حيث أجرى
الفحوصات الالزمة للمرىض وقدم لهم العالج الالزم ،بما يف
ذلك النظارات الطبية والشمسية ،إضافة إىل إجراء جراحات
عاجلة إلزالة املياه البيضاء لـ 500مريض يف مستشفى جي
جاه كروكس.
فيما أوضح مدير مكتب رابطة العالم اإلسالمي بدولة جنوب
إفريقيا وليد الســعدي« :أن معايل األمني العام للرابطة ،وجه
يف زيارته األخرية لدولة جنوب إفريقيا باستمرار هذه الربامج
ً
اســتكمال للمرشوع الضخم الذي أطلقته الرابطة
وتكثيفها؛
ً
ملكافحة العمى بالقارة اإلفريقية؛ تجســيدا لدورها يف خدمة
اإلنســانية عموماً ،وذوي االحتياجات الخاصة والفقراء عىل
وجه الخصوص».
وأضاف السعدي أن هذا هو الربنامج الثالث الذي تقيمه
رابطة العالم اإلســامي يف جنوب إفريقيا ،وجاء تنفيذه
بنا ًء عىل دعوات كثرية تلقاهــا مكتب الرابطة يف جنوب
إفريقيا ،خاصة بعد النجاح الذي حققته الربامج الصحية
السابقة.
من جهتــه ،نوه معايل رئيس وزراء مقاطعــة كوازولوناتال

مريضة بصحبة مرافقتها بعد تلقيها العالج الالزم

السيد ويليس أمكونوا ،بجهود رابطة العالم اإلسالمي يف القارة
ً
الســمراء،
خاصة يف جنوب إفريقيا ،مؤكــدا ً متابعته ودعمه
ملشاريع الرابطة وبرامجها يف بالده ،كما أشاد معاليه بالجهود
األخرية التي تبذلها الرابطة؛ بقيادة أمينها العام ،الرامية إلبراز
الوسطية والتســامح والتعايش ،منوها ً بالخطاب الذي تبناه
الدكتور العيىس خالل جوالته يف معظم دول العالم وخصوصا ً
أثناء زيارته لدولة الفاتيكان.
كما عرب رئيس الوزراء عن امتنانه العميق للدور اإلنســاني
النبيل لرابطة العالم اإلسالمي ممثلة يف الهيئة العاملية لإلغاثة
والرعاية والتنمية ،مؤكدا ً أن حكومة جنوب إفريقيا تقدر كثريا ً
هذا الدور ،باعتبار أن هيئــة اإلغاثة التابعة للرابطة من أكرب
الهيئات اإلغاثية اإلســامية حول العالــم؛ وتربز جهودها يف
دول الجنــوب اإلفريقي من خالل مكتبها اإلقليمي الذي يهتم
بمشاريع حفر اآلبار وبرامج اإلغاثة العاجلة والربامج املوسمية
والربامج الصحية.
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رابطة العالم اإلسالمي توزع بطانيات
لمتضرري البرد والصقيع في تونس

أثناء توزيع البطانيات عىل املترضرين من الربد بتونس

تونس« :الرابطة»
نفذت رابطة العالم اإلســامي حملة لتوزيع بطانيات يف ست
واليات يف الشــمال الغربي يف الجمهورية التونسية الشقيقة
لصالح مترضري الربد والصقيع والذي رضب املنطقة مطلع
العام الجاري 2018م.
وانطلقــت الحملة ،التي نفذتها الرابطة عــر الهيئة العاملية
لإلغاثة والرعاية والتنمية يف واليات :قفصة ،بنزرت ،ســليانة،
جندوبة ،باجة ،والقريوان ،يف استجابة رسيعة من معايل األمني
العام للرابطة الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس
للمناشدات التي تقدم بها مســؤولو هذه املناطق إىل رابطة
العالم اإلسالمي.
وتعترب الواليات الست التي اســتهدفتها الحملة ،من الواليات
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األفقر يف منطقة الشــمال الغربي ،فضالً عن أنها ترتفع أكثر
من ألف مرت فوق ســطح البحر ،مما يجعلها بالتايل من أكثر
املناطق ترضرا ً من العواصف الثلجية.
وقد شــارك كل والة ومعتمدي املناطق يف التوزيع ،ممثلني
عن الحكومة التونسية ،وقدموا شكرهم وتقديرهم لرابطة
العالم اإلســامي لجهودها الحثيثة ملساعدة املحتاجني يف
تونس.
يشار إىل أن هذه الحملة اإلغاثية العاجلة ،تأتي استكماال ً لجهود
كبرية تقدمها رابطة العالم اإلسالمي عرب هيئة اإلغاثة التابعة
لها يف تونس ،وتشــمل الكثري من الربامج التنموية واإلغاثية
واالجتماعية ،وتحظــى أعمالها وجهودها بالتقدير الكبري من
قبل مسؤويل الدولة التونسية.

دعم مالي يساعد ذويهم على تسديد األقساط المدرسية وشراء المالبس والطعام

«أيتام الرابطة» في زيمبابوي يتسلمون مخصصاتهم
داروين« :الرابطة»
أنهــت رابطــة العالــم اإلســامي ،عــر هيئــة اإلغاثة اإلســامية
العامليــة ،يــوم الســبت املوافــق 2018 /03 /10م ،توزيــع
مخصصــات األيتــام الذيــن تكفلهــم وترعاهــم بمقاطعــة
دارويــن يف زيمبابــوي.
وأوضــح مديــر مكتــب رابطــة العالــم اإلســامي يف زيمبابــوي
وليــد الســعدي ،أنــه تــم توزيــع مخصصــات ألكثــر مــن 450
يتي ًمــا ،مؤك ـ ًدا أن هــذا الدعــم املــايل لأليتــام يســاعد ذويهــم
عــى تســديد األقســاط املدرســية ورشاء املالبــس والطعــام،
ويعيــد لهــم األمــل يف الحيــاة ليصبحــوا قــادة يف املســتقبل
نفتخــر بهــم.

األيتام بعد تسلم مخصصاتهم

إغاثة عاجلة لمساعدة المتضررين من موجات جفاف
وفيضانات في باكستان وكشمير
إسالم آباد« :الرابطة»
أطلقــت رابطــة العالــم اإلســامي عــر الهيئــة العامليــة
لإلغاثــة والرعايــة والتنميــة ،مــن عاصمــة جمهوريــة
باكســتان اإلســامية إســام آبــاد ،حملتهــا اإلغاثيــة ملســاعدة
األرس املتــررة مــن الجفــاف يف باكســتان ،واألرس املتــررة
مــن األمطــار والفيضانــات يف مقاطعــة كشــمري الحــرة،
برعايــة معــايل نائــب رئيــس مجلــس الشــيوخ الباكســتاني
الشــيخ عبدالغفــور حيــدري ،ومستشــار رئيــس الــوزراء
رسادار مهتــاب عبــايس ،وســفري خــادم الحرمــن الرشيفــن يف
إســام آبــاد نــواف ســعيد املالكــي.
وأوضــح املديــر اإلقليمــي ملكتــب رابطــة العالــم اإلســامي
مديــر مكتــب الهيئــة يف إســام آبــاد الدكتــور عبــده محمــد
عتــن ،أن املســاعدات الغذائيــة املتنوعــة ســتوزع لصالــح األرس
الفقــرة واملحتاجــة ،التــي تــررت مــن الجفــاف الــذي رضب

مناطــق عــدة مــن باكســتان.
وقــال الدكتــور عتــن ،إن عــدد الســال التــي يتــم توزيعهــا
يتجــاوز ألفــي ســلة تبلــغ تكلفتهــا اإلجماليــة 248,704
ريــاالت ،وتكفــي ألكثــر مــن  10آالف شــخص ،وتحتــوي كل
واحــدة عــى 20 :كيلوجــرام دقيــق ،خمســة كيلوجرامــات
زيــت طعــام ،خمســة كيلوجرامــات ســكر ،وكيلوجرامــن
عــدس ،وكيلوجــرام ملــح.
وأضــاف مديــر مكتــب الرابطــة يف إســام آبــاد ،أن الجــزء
اآلخــر مــن الحملــة يشــمل توزيــع ألفــي بطانيــة لــأرس
املتــررة مــن األمطــار يف كشــمري ،بكلفــة إجماليــة تبلــغ
 150,380ريــاال ،ويســتفيد منهــا ألفــا شــخص ،مضيفــا
«قــررت رابطــة العالــم اإلســامي ،خــال هــذه الحملــة،
توزيــع 40ألــف نســخة مــن القــرآن الكريــم عــى املســاجد
والجمعيــات املحليــة».
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نواكشوط تعلن المبادرة الوطنية لوحدة الصف

موريتانيا تواصل لقاءات ترسيخ
ثقافة االعتدال والوسطية
نواكشوط :أحمد النحوي
شــهدت الجمهوريــة املوريتانيــة أخــرا ً انعقــاد سلســلة
نــدوات وملتقيــات ثقافيــة وفكريــة حرضها نخبــة مــن العلماء
واملشــايخ والكتــاب واملثقفــن وقــادة الــرأي والسياســيني مــن
موريتانيــا ،إضافــة إىل علمــاء ومشــايخ من السنغال ،بمناســبة
زيــارة رئيــس االتحــاد اإلفريقــي اإلســامي الشــيخ أحمــد
التجانــي إنيــاس إىل موريتانيــا .وركــز املتحدثــون يف هــذه
النــدوات الفكريــة عــى ترســيخ ثقافــة االعتــدال والوســطية
وتنشــئة األجيــال عــى الرتبيــة الســليمة ،وتحصينهــا مــن
مختلــف تيــارات الغلــو والتطــرف واالنحــراف.
وأشــاد الشــيخ محمــد الحافــظ النحوي رئيــس التجمــع
الثقــايف اإلســامي بــدور اململكــة العربيــة الســعودية بقيــادة
خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلمان ِبــن عبدالعزيــز يف
الدفــاع عــن اإلســام واملســلمني يف شــتى أصقــاع العالــم ،إىل
جانــب الجهــود التــي تبذلهــا منظمــات إســامية عريقــة يف
ســبيل نرش ثقافة االعتــدال والوســطية ،ويف مقدمهــا رابطــة
العالــم اإلســامي بقيــادة الشــيخ الدكتور محمــد عبدالكريــم
العيــى .فيمــا أكــد الشــيخ محمــد املاحــي إنيــاس الناطــق
الرســمي باســم رئيــس االتحــاد اإلفريقــي اإلســامي أن
هــذه الزيــارات وامللتقيــات تنــدرج يف إطــار التعــاون الثقــايف
والروحــي والفكــري الــذى يجمــع بــن موريتانيــا والســنغال،
مــن أجــل خدمــة األمــة اإلســامية ،والســعي إىل ترســيخ
التعــاون اإلســامي وثقافــة االعتــدال والوســطية ،وحمايــة
الشــباب اإلفريقــي مــن كل مذاهــب التطــرف والتكفــر.
وجــرى إعــان «املبــادرة الوطنيــة لوحــدة الصــف وترســيخ
منهــج االعتــدال والوســطية» ،وهــي دعــوة للجميــع باختــاف
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املشــارب ومبــادرة جامعــة مــن أجــل ترســيخ أخــوة اإليمــان،
وتوطيــد دعائــم اإلســام واإلحســان ،واالعتصــام بحبــل اللـــه
الجامــع ،وتوحيــد الكلمــة ورص الصــف.
وقــال املتحــدث باســم املبــادرة الشــيخ النحــوي ،يف مؤتمــر
صحفــي حــره عــرات العلمــاء واملشــايخ وقــادة الــرأي
والفكــر والساســة ،إن املبــادرة تدعــو إىل املســاهمة يف إيجــاد
حلــول حكيمــة ناجعــة ملشــاكل املســلمني املعــارصة ،بمــا يعني
عــى حقــن دمائهــم وجمــع كلمتهــم عــى مــا يخــدم مصالحهم
العليــا املشــركة ،داعيــا إىل تنســيق العمــل اإلســامي املشــرك
والتعــاون بــن كل الهيئــات اإلســامية التــي تهــدف إىل نــر
قيــم االعتــدال والوســطية.
ويســعى التجمــع الثقــايف اإلســامي بالتعــاون مــع االتحــاد
اإلفريقــي اإلســامي مــن خــال هــذه األنشــطة إىل مواصلــة
الجهــود التوعويــة والثقافيــة والفكريــة التــي انطلقــت منــذ
شــهر ديســمرب املــايض ،حــن نظــم التجمــع مؤتمــرا ً دوليــا ً
ضخمــا ً بالتعــاون مــع رابطــة العالــم اإلســامي ،حــره معايل
األمــن العــام للرابطــة الشــيخ الدكتــور محمــد عبدالكريــم
العيــى ،وممثلــون عــن أكثــر مــن  60دولــة إســامية.
وتأتــي أهميــة هــذه امللتقيــات واملؤتمــرات الفكريــة ،انطالقــا ً
مــن الحاجــة امللحــة إىل نــر ثقافــة االعتــدال والتســامح
والوســطية ،وتحصــن شــباب القــارة اإلفريقيــة املعرضــن
كثــرا ً لتيــارات التطــرف والغلــو ويقعــون ضحايــا للجماعــات
املنحرفــة والعنيفــة .وتســتمر مثــل هــذه امللتقيــات عــادة نحــو
أســبوع ،وتســتضيفها ســاحة النــدوات بمقــر التجمــع الثقــايف
اإلســامي يف موريتانيــا وغــرب إفريقيــا.

شرق وغرب

رئيسة وزراء بريطانيا محجبة
وتحاضر في مسجد
املصدر  -وكاالت
نرش الحساب الرســمي ملجلس مسلمي بريطانيا صورة
لرئيســة الوزراء الربيطانية ترييزا مــاي ،وهي ترتدي
حجابا ،بينما تلقي كلمة يف أحد املســاجد يف البالد .وتأتي
مبــادرة ماي يف إطــار فعالية ينظمها املجلس ســنويا
تحت عنوان «زر مســجدي» ،وقد ظهرت رئيسة الوزراء
الربيطانية ،وهي ترتدي حجابا ً خالل الكلمة ،التي ألقتها

يف مســجد ميدينهيد بمقاطعة باركشري .وينظم مجلس
مسلمي بريطانيا هذه الفعالية منذ عام  ،2015من أجل
تعريف الجمهور بالدين اإلسالمي ،وكذلك تعزيز الحوار
بني األديان .وشــارك يف هذه الفعالية إىل جانب ماي عدد
من السياسيني الربيطانيني ،من بينهم رئيس بلدية لندن
صادق خان ،ورئيس حزب العمــال الربيطاني جرييمي
كوربــن .وقالت ماي إن زيارتها للمســجد تعترب فرصة
للتعرف عىل اإلسالم ،والتأكيد عىل أنه دين السالم.

«التسامح في الديانات السماوية»
ندوة بإحدى مدارس كفر الشيخ
املصدر  -بوابة الوطن
نظم مركز النيل لإلعالم بكفر الشــيخ ندوة عن التسامح يف
الديانات الســماوية ،بمقر مدرسة الشــهيد هشام بركات
اإلعدادية بنات بكفر الشــيخ ،حارض فيهــا الدكتور محمد
الديب ،األستاذ بجامعة اإلسكندرية ،والقس صموئيل لبيب،
كاهن كنيسة دميانة القديمة بكفر الشيخ.
وتناولت الندوة مقدمة عامة عن التســامح يف القرآن الكريم
والســنة النبوية ،ومعنى التسامح وكيف يكون مع الديانات
الســماوية األخرى ،واســتعراض نماذج من حياة الرسول
الكريم يف العفو والتســامح والرحمة يف اإلسالم ،إضافة إىل
أهمية التخلص من العداوة والكراهية وغرس املحبة يف نفوس
الناس.
وقال الدكتور محمد الديب ،األستاذ بجامعة اإلسكندرية ،إن
التســامح يقيض عىل عدد كبري من املشكالت التي تنشأ بني
أبناء املجتمع الواحد ،وإن الدين اإلسالمي حثنا عىل السماحة
والرحمة والتحيل باألخالق والقيم الحميدة والعفو والتسامح.

يف حني أكد القــس صموئيل لبيب ،كاهن كنيســة دميانة
القديمة بكفر الشيخ ،أن السيد املسيح دعا للتسامح والغفران
يف حياتنا بوصفه عالجا للتعصب والكراهية ،مشــرا ً إىل أن
التسامح واملغفرة من اإلنسان يجعلنا ال نعيش وفقا لرشيعة
الغاب التي يأكل فيها القوي الضعيف.
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شرق وغرب

خطب الجمعة في
مساجد إيطاليا باللغة
اإليطالية

السياحة تسهم بـ %8.6من الناتج
اإلجمالي للدول اإلسالمية
جدة  -الرابطة
كشــف تقرير حديث عن الســياحة يف الدول اإلســامية ،أن األنشطة
الســياحية أســهمت بنحو  8.6يف املئة من الناتج املحيل اإلجمايل لدول
املنظمــة يف عام  .2017وأوضــح تقرير «الســياحة الدولية يف الدول
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي اآلفاق والتحديات  »2017الصادر
عن مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية (سيرسك) ،أن نصيب دول املنظمة من السياح الدوليني ارتفع
من  160.6مليون ســائح يف  2011إىل  173.4مليون سائح يف .2016
ويف ترتيب تنازيل كانت كل من السعودية ،والبحرين ،وتركيا ،والكويت،
وإيران ،وماليزيا ،وكازاخســتان ،وتونس ،واألردن ،وقرغيزستان أفضل
عرش وجهات سياحية بينية يف  ،2015حيث استقبلت هذه الدول مجتمعة
 57.6مليون سائح .وكشف التقرير عن تمركز سوق السياحة اإلسالمية
بشكل كبري يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا ،التي استأثرت بنحو
 72يف املئة من إجمايل النفقات الســياحية للسياح من الدول اإلسالمية
خالل  2015املقدرة بـ 108مليارات دوالر.
وتبعا ً لهذا التمركز استحوذت كل من السعودية وتركيا واألردن وماليزيا
ولبنان وإندونيســيا ومرص وتونس وأذربيجان عــى  66.6يف املئة من
إجمايل عائدات السياحة البينية يف املنظمة ،بواقع  36.7مليار دوالر.
وأرجع التقرير تحســن السياحة يف الدول اإلسالمية إىل انتشار السياحة
اإلسالمية الحالل التي تتوافق كل أنشطتها وخدماتها ومرافقها ومنتجاتها
مع مبادئ اإلسالم.
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وكاالت:
أعلنت وزارة الداخليــة اإليطالية أن
خطب الجمعة يف جميع مساجد البالد
ستكون باللغة اإليطالية فقط .وقال
وزير الداخلية اإليطايل ماركو مينيتي:
«اعتبــارًا من اآلن ،ســتكون خطب
املســاجد يف البالد باللغة اإليطالية،
تنفيذا ً لالتفاق املربم مع تسع جمعيات
إسالمية رئيســة» .واعترب الوزير هذا
ً
األمر «ســابقة» يف أوروبا،
مضيفا:
«لقد التــزم املوقعون بأربعة مفاهيم
مهمة ج ًدا ،هي أوال ً أن املساجد أماكن
عامة ومفتوحة للجمهور ،ثانيًا إعطاء
كل مسجد اســم إمام يكون مسؤوال ً
عنه .ثالثًا :يجب أن تتم الخطب باللغة
اإليطالية ،ورابعًا :بالنسبة لكل مسجد
جديد يتــم بناؤه ،يجــب أن يكون
التمويل مرصحً ا عن مصدره ،ســواء
كان داخليًا أو دوليًا».

جمعيات إسبانية في زيارة
لمسجد نوباريس اإلسالمي
املصدر  -تي إن نيوز
كما كان منتظرا ،زارت مجموعــة من جمعيات املجتمع
املدني بكتالونيا مسجدا ً تكفلت بتشييده جمعية نوباريس
اإلسالمية.
وقال عزيز بلــوط ابن أفورار املكلف باألشــغال داخل
مكتب الجمعية ،إن هذه الزيارة مناسبة لالطالع عىل سري
األشــغال ،موضحا ً أن ما آل إليه البناء أبهر الضيوف ،إذ
كانوا زاروه سابقا ً يف بداية انطالقة العمل.
وأضاف« :ســننظم زيارات للجريان ،بما فيهم معارضو

افتتاح املســجد ،إذ دخلت معهم بلديــة املدينة يف حوار
وأقنعت أغلبيتهم بعدم خطورة إحداث مســجد بالحي،
فيما ســيجري الحقا ً إجراء اختبارات عىل مكرب الصوت
واإلنصات له بالقرب من مســاكن اإلسبان لقياس درجة
اإلزعاج».
وأبــدت الجمعيــة ارتياحها للزيارة التي قــام بها وفد
الجمعيات اإلســبانية ،منوهة يف الوقت نفســه بتعاون
الســلطات معهم ،إضافة إىل تعــاون فعاليات مجتمعية
عدة .كما زارت مجموعة من القنوات التلفزيونية واإلذاعية
املسجد ،استعدادا ً الفتتاحه املرتقب.

كرة القدم ..إلحياء األمل في نفوس شباب الصومال
مقديشو – «يونا»
دخلت مباريات كرة القدم بقوة كوسيلة لتحقيق السالم بني
الشباب الصومايل ،حيث شــهدت العاصمة مقديشو أخريا ً
حصاد هذه املباريات بفوز فريق جوباالند بكأس الفيدرالية
التي شاركت فيها ســتة منتخبات تمثل الحكومات اإلقليمية
يف الصومال.
وهنأ محافظ والية بنادر وعمدة مقديشو ثابت عبدي محمد
فريق جوباالند .وأشاد بســكان مقديشو ،والعاملني بإدارة
محافظة بنادر ،ووزارة الرياضة والشباب ،واالتحاد الوطني
لكرة القــدم بدورهم يف إنجاح املباريــات منذ انطالقتها يف
العاصمة مقديشو.
وقال ثابت عبدي محمد« :اســتضفنا مسابقات كرة القدم
عىل املســتوى الوطني ،بفرتة وجيزة ،بســبب الثقة الكبرية
التي حصلنــا عليها من أهايل العاصمة الذين يتصفون دائما
بالتفاعل االجتماعي وكرم الضيافة».
وأضــاف« :إن الهدف الكبري من إقامة املباريات يف البالد هو

إعادة األمل يف نفوس املواطنني ،وأن نطلع العالم عىل أن لدينا
شبانا ْ
أك َفاء يستطيعون التنافس يف املحافل الدولية بمهارتهم
يف تقديم ألعاب رياضية ممتازة».
وهذه هي املرة الثانية التي تســتضيف العاصمة الصومالية
مقديشو هذه البطولة التي تعترب األكثر شعبية يف البالد.
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امرأة مسلمة في
«مهمة سياسية» بكتالونيا
املصدر  -بي بي يس
قالت نجاة دريوتش ،التي من املرجح أن تصبح أول نائبة مسلمة يف إقليم
كتالونيا :إنها اعتادت دائما أن تكــون رائدة ،إذ إنها كانت أول فتاة من
مجتمعها تفوز بجائزة أدبية وتذهب إىل الجامعة .وأضافت« :ال أريد أن
يعانــي أوالدي نصف ما عاناه أجدادهم ،أو ربــع ما عانيت أنا .أريدهم
أن يجدوا مجتمعا ً شامالً وعادال ً ويعرتف بالتنوع» .وصلت دريوتش إىل
كتالونيا من املغرب مع والديها وهي يف التاســعة من عمرها عام ،1990
وعملت كأخصائية اجتماعية ملدة  17عاما ً يف املجلس املحيل لبلدة ماسنو،
التي تقع خارج مدينة برشلونة .وقالت دريوتش لبي بي يس« :ليس هديف
أن أكون أول امرأة مسلمة يف الربملان ،بل أن أكون األوىل للكثريات».
وعىل الرغم من أنها ليست عضوا يف أي حزب سيايس ،فقد وافقت دريوتش
عىل االنضمام إىل قائمة انتخابية ،من أجل أن تنقل معركتها ضد التحيز
إىل مستويات أعىل.

«تويتر» تعلق حسابات مجموعة
بريطانية معادية لإلسالم
املصدر « -وكاالت»
علقت إدارة رشكة «تويرت» حســابات مجموعة يمينية متطرفة ومعادية
لإلسالم ،تطلق عىل نفسها اسم «بريطانيا أوال».
وجاء تعليق إدارة «تويرت» لحســابات املجموعة وحسابي رئيسها بول
غولدينغ ،ونائبته جايدافرانســن ،بسبب منشــورات تحوي خطابات
كراهية ضد املسلمني.
وكانت «تويرت» أعلنت يف أكتوبر املايض ،أنها ستشدد من قواعدها املتعلقة
باملنشورات التي تحمل طابع كراهية ،وبحذف كافة منشورات الحسابات
املذكورة.
ً
وأخــرا ،أوقفت الســلطات األمنية بإيرلنــدا الشــمالية «غولدينغ»،
و«فرانسن» ،بسبب نرشهما لخطاب كراهية ضد اإلسالم.
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الشرطة تعتقل كندي ًا
هدد الجالية المسلمة
عبر اإلنترنت
أوتاوا – «وكاالت»
اعتقلت الرشطــة الكندية بمقاطعة
كيبيك شــخصا ً أطلق تهديدات ضد
الجاليــة املســلمة باملقاطعة عرب
اإلنرتنــت .وأكدت املتحدثة باســم
الرشطة الكندية ميليســا كليشيه يف
بيان لها ،أن الرجل «يواجه اتهامات
بالتحريض عىل الكراهية ،من خالل
إطالقه تهديدات عرب مواقع التواصل
االجتماعي ضد املجتمع املســلم يف
كيبيك» .وقالت كليشيه« :ســـيتم
فرض قيود كثرية عــى الرجل عند
اإلفراج عنه بكفالة ،من بينها االبتعاد
أكثر من  500مرت عن جميع املساجد
بكيبيك ،وعدم الســماح له بامتالك
أسلحة أو استخدام جهاز كمبيوتر».
وكانت مدينة كيبيك ،شهدت حادثا
مأســاويا يف  29كانون الثاني من
العام املايض ،عندما أطلق مســلح
النار عىل املصلني بأحد مســاجدها،
مما أدى إىل مقتل ســتة مســلمني
وإصابة  19آخرين.

قشات حول الحجاب

منا

ق اإلنسان األممي

في مجلس حقو

كشف خرباء دوليون
ميثلون الديانات اإلسالمية
واملسيحية واليهودية أن
ارتداء الحجاب تقليد مشرتك
يف تاريخ اإلنسانية ومصدر
لتحرر املرأة املسلمة ،وأبرزوا
يف ندوة علمية يف سويرسا
أن املجموعات التي تؤمن
«بصدام الحضارات » تحط
من قيمة الحجاب.

ارتداء الحجاب هو تقليد مشترك في تاريخ
اإلنسانية ومصدر لتحرر المرأة المسلمة
جنيف :عبدالحكيم قماز
وخلص املختصون الدوليون يف علم األديان إىل أن «ارتداء الحجاب
تالق بني الديانات اإلبراهيمية الرئيســية الثالث :اإلسالم
هو مصدر ٍ
واملسيحية واليهودية» ،وذلك خالل حلقة نقاشية بمقر مجلس حقوق
اإلنســان األممي يف جنيف ،بغية إزالة الخرافات القائمة التي تخص
ارتداء الحجاب وتناول مسألة تسييس ارتداء الحجاب يف املجتمعات
املتطورة ،إىل جانب استكشــاف دور الحجاب يف الوحدة والجمع بني
مختلف الثقافات واألديان يف جميع أنحاء العالم.
ارتداء الحجاب يجب أال يصبح موضوع ًا للتسييس
ويف مســتهل أعمال الحلقة النقاشــية بعنوان «إزالة الحجاب عن
الحجاب :الحجاب يف املســيحية واإلســام واليهودية» ،أكد املدير

التنفيذي ملركز جنيف لحقوق اإلنسان والحوار العاملي السفري إدريس
الجزائري أن الهدف من النقاش واملعــرض يكمن يف معالجة اآلراء
النمطية بشــأن ارتداء الحجاب و «تصويــر الحجاب عىل أنه حلقة
وصل وعنرص التقاء بني املسيحية واإلسالم واليهودية».
وأفاد الســفري إدريس الجزائري يف الحلقــة املنعقدة يف جنيف يوم
ً
مشــركا ال
الجمعة  23فرباير 2018م بأن الحجاب «يمثل قاســمًا
مصدرًا للخالف ،وأنه لعب دورًا مهما ً يف تحديد الهويات يف الديانات
اإلبراهيمية الثالث وعليه يجدر الربط بني الثقافات وبناء الجسور بدال ً
من إحداث االنقسام».
وشدد السفري الجزائري السابق لدى البعثة األممية يف جنيف بسويرسا
يف مداخلته أن ارتداء ما يُســمى «بالغطاء» يجب أال يصبح موضوعًا
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معرض الحجاب الذي نظمه مركز جنيف لحقوق اإلنسان والحوار العاملي

للتســييس فضالً عن التغطية اإلعالمية السلبية ،فإن ذلك من شأنه
أن يُحرم املرأة من حريتها الشخصية يف االختيار فيما يتعلق بارتداء
الحجاب .وقال إن «إنكار حق املرأة يف ارتداء الحجاب من عدمه ينتهك
املادة  18من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي يشمل حرية تعبري
املرء عن دينه أو معتقده يف املجالني العام والخاص».
وأوضح املدير التنفيذي ملركز جنيف «أن فرض الحجاب عىل النساء أو
ً
انتهاكا لحقوقهن األساسية» ،وأضاف
منعهن بموجب القانون يمثل
«السبيل الوحيد القادر عىل الدفاع عن حقوق املرأة وتعزيز النهوض
بمكانتها هو احرتام حقها يف االختيار».
وأبدى الســيد إدريس الجزائري رفضه «لاللتــزام القانوني بعدم
ارتداء غطاء الرأس يف عديد من الدول الغربية»  ،مؤك ًدا أنه «أمر غري
الصورة التي تحط من قيمة الحجاب يغذيها
مقبول» ،محذرًا يف ذات السياق من «تضاؤل أهمية العنرص التاريخي
المؤمنون بصدام الحضارات
والرمــزي املتعلق بموضوع غطاء الرأس الذي امتد عرب القرون وعرب ومن جهته أكد نائب املمثل الدائم للجزائر لدى األمم املتحدة يف جنيف،
الثقافات واألديان بسبب التفسريات املغالية واملغرضة له» والذي أدى الســيد توفيق جوامع ،أن «الصورة التي تحط مــن قيمة الحجاب
إىل «عامل مثري لكراهية األجانب».
اإلســامي» تغذيها مجموعات عديدة تؤمــن «بصدام الحضارات»،
وتم عرض فيديو  -أثناء مداخلة الســفري إدريس الجزائري -يظهر مشــرًا إىل أن ارتداء الحجاب هو «خيار شــخيص» خاص بالنساء
طلب السناتور األســرالية «بولني هانسون» يف أغسطس  2017من املسلمات .وأضاف أن «البعض يرى أنه رداء يتصل بهويتهم وبرتاثهم
وزير العدل «جــورج برانديس» حظر ارتــداء الربقع (النقاب) يف الثقايف ،ويرى آخــرون أنه مجرد رداء تقليــدي أو عالمة ترمز إىل
أسرتاليا .ويف هذا الصدد ،ذكر املدير التنفيذي ملركز جنيف أن «ظهور االحتشام».
اإلسالموفوبيا وعدم التعاطف الثقايف مع الغري» كان «مثاال ً عىل الطرق ومن أجل التصدي للقوالب النمطية الســائدة بشأن ارتداء الحجاب،
املســتخدمة يف التالعب بالحجاب اإلسالمي ألغراض سياسية» ،وقال قال نائب املمثل الدائم للجزائر لدى األمم املتحدة يف جنيف ،إن تعزيز
ً
أيضا إن جواب وزير العدل األسرتايل حينما أدان «السخرية من املالبس «الحوار والتفاهم املتبادل واحرتام حقوق اإلنسان والتنوع» يجب أن
الدينية يف الربملان األسرتايل» ما هو إال «رمز للحنكة السياسية».
وانتقد املدير التنفيذي ملركز جنيف لحقوق اإلنسان والحوار العاملي
املزاعم التي تقول إن «غطاء الرأس مرتبط باآلخر والخضوع» ،مشريًا
إىل أن هذه املزاعم «تتماىش مع وجهة النظر التي تصور اإلسالم عىل
أنه قمعي وغري متوافق مع الحداثة واملجتمعات الغربية» ،منبهًا إىل أن
هذه املواقف « ُتغذي التوتر الناتج عن اإلســاموفوبيا وأعمال العنف
التي أخذت تتزايد خالل السنوات األخرية» .وتابع قائالً« :وعالوة عىل
ذلك ،رشعت بلدان أوروبية عديدة مؤخرًا ،فضالً عن مدينة كيبيك ،يف
اعتماد ترشيع يحظر ارتداء الحجاب يف األماكن العامة».
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يظل أولوية رئيسية للحكومات ومنظمات املجتمع املدني واألكاديمي.
وأفــاد الدبلومايس الجزائري يف اختتــام مداخلته،بأن حرية املرء يف
الكشــف عن دينه أو معتقداته علنًا ،كما جاء يف املادة  18من اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان ،ملمحً ا إىل رضورة أن يسمح ً
أيضا للمرأة بأن
تقرر بنفسها ما إذا كانت تريد ارتداء الحجاب أوال تريد.

إىل أن العديد من النســاء يف الحركات السياســية والعلمانية ذكرن
أنه «ال يوجــد أي تناقض بني الحجاب والحرية» و «بني كرامة املرأة
واحرتامها».
وأشارت الباحثة الفرنسية من أصل جزائري إىل أن الحركات النسائية
الناطقة بالفرنســية يف أوروبا ال تــزال «يف حالة ذهول» ألن بعض
النساء املســلمات يرين أن الحجاب «يحررهن يف عالقتهن بالرجال
واملجتمعات األوروبية ،وأن حجاب النســاء ضمن حدود اإلسالم قد
يســمح لهن بالحصول عىل مزيد من االحرتام ،ويمثل حجابهن أداة
تمكنهن من املشــاركة االجتماعية والسياسية والثقافية التي يشكك
فيها الغرب بشدة».
وأفادت الدكتورة حميدي يف ختام مداخلتها أن الحجاب تعتربه نسبة
كبرية من النساء املســلمات رشطا ً «لتحرر النساء» ،ويرينه «أسلوب
حياة» ومما ينبغي الســماح للمرأة املســلمة أن يكون لها صوت يف
املجتمعات املتقدمة.

ارتداء الحجاب جذوره تعود إلى الثقافات القديمة
أما مديرة قســم «الكنيســة واملجتمع» داخل الكنيسة اإلنجيلية يف
مدينة نيوشاتل السويرسية ،الســيدة ريتشن أمسلر ،فقد أوضحت
أن ارتداء الحجاب ال يمكن اعتباره منتميًا إىل اإلســام فحسب كما
يتم تقديمه غالبًا يف الخطاب العام ،مشــرة إىل أن جذوره تعود إىل
الثقافات القديمة املنتمية إىل بالد ما بني النهرين ،واليونان القديمة،
واإلمرباطورية الرومانية وظهور املسيحية.
وقالت الســيدة ريتشن أمسلر يف مداخلتها« :إن التزام املرأة املتزوجة
بارتداء الحجاب ســبق ذكره يف قانون قديم كتبه ملك آشوري يف عام
 1120قبل امليالد» .وأضافت أنه يف رســالة بولس طرسوس املوجهة
ارتداء الحجاب هو تقليد قديم في اليهودية
إىل كورنثوس يف سفر التكوين  2:21ورد أن النساء اضطررن الرتداء وأوردت الخبرية يف علم الالهــوت والحاصلة عىل درجة الدكتوراه يف
الحجاب .وأضاف أن هذا االلتزام استمر حوايل  1900سنة يف تاريخ اليهودية يف معهد الدراسات اليهودية يف جامعة برن ،الدكتورة فالريي
املسيحية .مشرية إىل أن النســاء لم يعدن ملتزمات بارتداء الحجاب رين ،أن «ارتداء الحجاب هو تقليد قديم يف اليهودية» .مشرية إىل أنه
ألغراض دينية بحلول الستينيات ،وهذا ما يوضح التفسريات املختلفة كانت تجري العادة عىل أن ترتدي «العروس اليهودية حجابًا يغطي
لإلسالم واليهودية واملسيحية فيما يتعلق بارتداء الحجاب.
وجهها قبل حفل الزواج».
ُ
وأفادت ممثلة الديانة املسيحية أن «التعددية الثقافية لدينا يمكن أن وقالت األســتاذة فالريي رين «ذكرت هذه العادة يف ســفر التكوين
تكون مصدرًا لتهديد األمن بالنســبة للبعض» ،وتابعت «ولكن هذا  24من الكتاب املقدس عند وصف أول لقاء بني إســحاق وريبيكا».
يمكــن أن يؤدي إىل إثارة اهتمام الفرد باآلخر كما لوحظ ولكن ً
أيضا وأضافــت أن القانون التلمودي -الراســخ يف مفهــوم صنیعوت/
من خالل منظور ثقايف خاص ،وذلك ملقارنة االختالفات والتشابه بني التواضع -يتطلب ً
أيضا من النســاء تغطية شعرهن بعد الزواج ألنه
الثقافات واألديان».
يرمــز إىل االنتماء إىل «عقيدة اليهودية امللتزمــة» والزواج .وتابعت:
ً
َ
وشددت السيدة أمســلر عىل أنه «من املهم سد الثغرات القائمة بني «كان مُلزمًــا أيضا عىل الرجال ارتداء غطــاء الرأس (الكيبة) عالمة
الثقافات التقليدية والحديثة» و «التفكري يف كيف يمكن احرتام بعضنا لالحرتام ،ورمزا ً للعالقة املتجهة نحو الله».
البعض مع الحفاظ عىل حريتنا الفردية».
وأكدت الباحثة الســويرسية يف علم الالهوت أنه «كلما زادت الوصايا
التي يجب أن ينفذها الفرد ،كان ذلك أفضل وأجمل» ،مشددة عىل أن
ال يوجد أي تناقض بين الحجاب والحرية وبين
وضع غطاء الرأس يمكن أن «يُعترب امتيازاً».
كرامة المرأة واحترامها
وأكدت الدكتورة مليكة حميدي ،مديرة شبكة مسلمي أوروبا ومؤلفة
الحجاب يمكن أن يساء فهمه في كثير من
األحيان كرمز للتعبير عن الدين
كتاب «حركة نسائية إســامية ...ملاذا ال؟» ،أن «الحركات النسائية
والعلمانية يف فرنســا اعرتضت عىل ارتداء النساء املسلمات الحجاب وعقب مداخالت أعضاء الحلقة النقاشية (السفري إدريس الجزائري،
اإلســامي بزعم أنه ينتهك الحق يف الحرية والكرامة» .لكنها أشارت والدبلومايس توفيق جوامع ،الدكتورة مليكة حميدي ،السيدة ريتشن
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التعليم يعوقه عدم السماح للفتيات بااللتحاق باملدارس يف حالة ارتداء
الحجاب يف بعض البلدان املتقدمة .ومــع ذلك ،كان للتعليم األولوية
ليتغلب عىل قلقهن من عدم االمتثال للتقاليد املتعلقة بغطاء الرأس.

أمســلر و الدكتورة فالريي رين) ،تفاعل الخرباء واملختصون يف علم
األديان مع قضية الحجاب ،حيث أكد مستشار حقوق اإلنسان للبعثة
الدائمة ألسرتاليا ،كيفن باليفورد ،أن «الحجاب يمكن أن يُساء فهمه
يف كثري من األحيان» كرمز للتعبري عن الدين.
معرض «الحجاب في كل الدول»
وأشار الســيد كيفن باليفورد ،إىل أن ارتداء الســناتور األسرتالية
«بولني هانسون» الربقع يف الربملان األسرتايل «ال يمثل القيم الحقيقية نظم مركز جنيف لحقوق اإلنسان والحوار العاملي ،عىل هامش الحلقة
ألسرتاليا» وتهدف أعمالها إىل «تهميش الطائفة املسلمة» يف أسرتاليا .النقاشية «إزالة الحجاب عن الحجاب :الحجاب يف املسيحية واإلسالم
ً
معرضا للصور للحجاب لدى األديان الســماوية الثالثة
مؤك ًدا أن ترصفها تم إدانته بشدة يف جميع أنحاء املجتمع األسرتايل .واليهودية»،
وأكد مستشار حقوق اإلنســان للبعثة الدائمة ألسرتاليا يف جنيف أن يف كل الدول ،حيــث تفاعل الزوار مع تناول املركز للقضية بالتحليل
«أســراليا بلد متعدد الثقافات غني بعنرص التنوع الديني ومجتمع والصورة ،مثمنني مثل هذه املبادرات.
متســامح وشــامل للجميع» حيث ولد واحد من كل أربعة أفراد يف
بطاقة فنية حول مركز جنيف لحقوق
الخــارج ،وواحد من كل اثنني إما قد وُلد يف الخارج وإما كان قد جاء
اإلنسان والحوار العالمي
والداه من الخارج.
مركز جنيف لحقوق اإلنسان والحوار العاملي ،منظمة غري حكومية،
ال تســتهدف الربح املادي ،وتعمل بالتعاون مع املفوضية الســامية
معا لمحاربة عوائق التعبير عن المعتقدات
وطلبت ســفرية الوفد الدائم ملنظمة التعاون اإلســامي ،لدى األمم لحقوق اإلنســان ومجلس حقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة من
املتحدة يف جنيف ،نســيمة باغيل ،من أعضاء الحلقة (السفري إدريس أجل تعزيز حقوق اإلنســان عن طريق الحوار العاملي .ويعد املركز
الجزائري ،الدبلومايس توفيق جوامع ،السيدة ريتشن أمسلر ،الدكتورة مؤسسة مستقلة ال ارتباط له بأي حكومة أو أيديولوجية سياسية أو
مليكة حميدي والدكتورة فالريي رين) التعبري عن آرائهم بشأن تقييد مصالح اقتصادية.
العلمانية فيما يتعلق بالتعبري عن املعتقدات الدينية للشــعب .وقالت أُنشئ مركز جنيف لحقوق اإلنسان والحوار العاملي عىل أساس فكرة
الدكتورة فالــري راين إن الجماعات الدينيــة «يجب أن تعمل معًا مفادها أن عملية تكريس الحوار عىل املستوى العاملي ال تزال تحتاج
وتحــارب من أجل حقوقها» بغية معالجة العوامل التي تعوق حقهم إىل الكثري من الجهود حتى تتم عىل الوجه األمثل .ومن خالل لم شمل
يف التعبري عن معتقداتهم الدينية .وأضافت الســيدة ريتشن آمسلر ،الجهات الفاعلة يف مجال حقوق اإلنسان عىل اختالف أطيافها وتنوع
أن ســويرسا تقوم عىل املثل األعىل للعلمانية الحاضنة ال عىل التطرف مهامها ،يهــدف املركز إىل تعزيز حقوق اإلنســان يف إطار القانون
الذي يمحو التنوع .وقالت «يجب أن يتم شــمول الجميع ملا يميزهم الدويل ،ومن ثم فهو يســاهم يف ضمان تمتع جميع الناس بالحقوق
من خصائص معينة» من أجــل «تمكني أفراد املجتمع من العيش يف الــواردة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنســان والصكوك الدولية ذات
الصلة املتعلقة بحقوق اإلنسان.
سالم».
يشــجع املركز عىل تبادل املعارف والخربات ،وعىل استحداث شبكات
اإلسالموفوبيا وتسييس ارتداء الحجاب تكمن
تربط بــن مختلف الرشكاء وتهدف إىل دعم التواصل بني الحكومات
في الجهل والتحيزات
واملنظمات الحكومية الدولية ومنظومة األمم املتحدة واملجتمع املدني
ْ
ْ
فاعلي ال يتمتعان بالتمثيل
طرفي
وقــال رئيس وفــد املنظمة األوروبيــة للقانون العــام يف جنيف ،واألوســاط األكاديمية ،إىل جانب
الســفري جورج باباداتوس ،إن «العوامل الرئيسية املحفزة لظاهرة الــكايف من بني املهتمني بحقوق اإلنســان ،ويتعلــق األمر باآلليات
اإلسالموفوبيا ولتسييس ارتداء الحجاب تكمن يف الجهل والتحيزات» .اإلقليمية والدولية املستقلة والقطاع الخاص.
مؤكــ ًدا أن الجهل يمكن أن يُطمس عن طريق نرش املعلومات يف حني وبصفته منتدى للتعاون ،يوفر مركــز جنيف التدريب وأدوات بناء
أن مواجهــة التحيزات تتطلب نهجً ا متعدد األوجه ملعالجة أســبابه القدرات ويســدي املشورة االســراتيجية من أجل تشجيع التغيري
الجذرية .وقالت الدكتورة مليكة حميدي ،ر ًدا عليه ،إن الحصول عىل اإليجابي املستدام.
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عدد كبير من المسؤولين والدبلوماسيين وطالب
الجامعات توقفوا عند لوحاته

جناح «الرابطة» يجذب زوار معرض
كتاب التعليم بداكار
ً
ً
كبيرا
دورا
نائب وزير الثقافة السنغالي :الرابطة تؤدي
في بيان حقيقة اإلسالم
داكار« :الرابطة»
شــاركت رابطة العالم اإلسالمي ممثلة يف الهيئة العاملية
لإلغاثة والرعاية والتنمية يف املعرض الدويل للكتاب والوسائل
التعليمية الذي افتتح يف العاصمة الســنغالية داكار .وشهد
جناح الرابطة يف املعرض إقباال ً كبريا ً من املسؤولني وأعضاء
الســلك الدبلومايس والضيوف من خــارج البالد وداخلها،
واحتوى عىل عرض ألنشطة الرابطة ومشاريعها يف مختلف
دول العالم ،ويف إفريقيا والسنغال بصفة خاصة.
وقال املدير اإلقليمي ملكتب الرابطــة يف داكار محمود عمر
فالتة« :إن عد ًدا من املســؤولني والدبلوماسيني الذين زاروا
جنــاح الرابطة عبَّ وا عن إعجابهم باملشــاريع التي تنفذها
الرابطة يف مختلف أنحاء العالم ،وفوجئوا بحجم هذا النشاط
الذي غطى عد ًدا كبريًا من الدول».
كما توقــف الزوار عند صورة معايل األمــن العام للرابطة
الدكتور الشــيخ محمد بــن عبدالكريم العيــى مع بابا
الفاتيــكان يف اللقاء الذي جرى بينهمــا أخريًا يف العاصمة
اإليطاليــة روما؛ يف حني قدم فالتة للــزوار نبذة عن الرؤية
الجديدة لرابطة العالم اإلســامي التي تهــدف إىل تعزيز

نائب وزير الثقافة السنغايل مع أعضاء وفد الرابطة

مفاهيم وسطية اإلسالم ،ونرش قيم التسامح واملحبة واإلخاء،
ً
مؤكدا ً أن الرابطة تحمل عىل عاتقها
رسالة إنسانية ،ال ُتف ّرق
ونشاطها اإلنساني اإلغاثي ،ألي
يف قيمها الرفيعة ،والعادلة،
ِ
سبب ديني ،أو مذهبي ،أو فكري ،أو عرقي ،أو جغرايف ،وأن
ٌ
َ
األديان
بريئة من هــذه النزاعات والرصاعات التي تحدث يف
عاملنا اليوم.
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وتوافد عىل جناح رابطة العالم اإلسالمي عقب افتتاح املعرض
العدي ُد من الزوار من املواطنني وطالب الجامعات واملدارس
واملثقفني  ،كانوا شــغوفني بالتعرف عىل املشاريع والربامج
التي تنفذها الرابطة ملســاعدة املحتاجــن يف مختلف دول
ً
خاصة أن اللوحات والربامج كتبت باللغة الفرنســية
العالم؛
التي يتحدثونها بطالقة؛ ما ســمح لهــم بمعرفة الكثري من
املعلومات وتدوينها يف مذكراتهم.
وكان حفل تدشــن معرض الكتاب الدويل ووسائل التعليم،
أقيم يف املرسح الكبري لالحتفاالت يف داكار ،تحت رعاية وزير
الثقافة الســنغايل عبداللطيف كوليبــايل ،وحرضه عد ٌد من
السنغاليني املهتمني بالثقافةُ ،
والكتَّاب واألدباء املدعوون من
دول عدة.
من جهته ،أشــاد نائب وزير الثقافة السنغايل بريان نيانج،
بفاعلية مشــاركة رابطة العالم اإلســامي ،ممثلة يف الهيئة
العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية يف املعرض.
وقال نائب الوزير إن اســتقبال وفد مشارك يمثل الرابطة
يف هذا املعرض يعد رشفا كبريا لوزارة الثقافة الســنغالية،
وإضافة قوية للمعرض وأحد أسباب نجاحه.
وعرب املسؤول السنغايل عن تقديره لجهود معايل األمني العام
للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس يف قيادة
َ
الرؤية الجديدة للرابطة التي تعترب
مظلة للشعوب اإلسالمية،
وتهتم بإيضاح حقيقة اإلســام ومحاربة األفكار املتطرفة
واإلرهابية ،وتعزيز الوعي الدينــي والفكري والتواصل مع
الجميع لنرش قيم االعتدال والتسامح والسالم.
وقال« :الرابطة قادرة عىل أن تلعب دورا ً كبريا ً يف رشح أخالق
املسلمني وبذل الجهود املشرتكة لتعزيز فطرة الخري واملحبة
والســام لدى بني اإلنسان وتفه ُِّم ســنة الله يف االختالف
والتنــوع والتعدد بني البرش ،ويمكــن أن توضح لكثري من
الناس الذين يجهلون مكانة اإلسالم علو شأنه وأنه دين سالم
ومحبة ووئام».
وأضاف« :إن مؤسسات عريقة كالرابطة تستطيع أن تؤدي
دورا ً كبريا ً يف بيان حقيقة اإلســام الناصعة من الشــبهات
التي ألقيت عليه» ،مشــرا ً إىل استعداد السنغال للتعاون مع
الرابطة يف أي عمل أو جهد لتحقيق هذه األهداف.
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سجل جناح الهيئة كثريا ً من اإلعجاب وأعىل نسبة حضور

اطالع الزوار عىل أعمال وجهود الهيئة

وتحدث عدد من الشخصيات الزائرة للمعرض عن مشاركة
الرابطــة للمرة األوىل يف هذه الفعالية التي تقام ســنويا ً يف
داكار ،إذ قال محمد فاضل جاد عضو املجلس األعىل لإلعالم
بالســنغال إن مشــاركة الرابطة يف املعــرض كانت بارزة
ومتميزة ،وأبرزت حجم الجهود التــي تقوم بها الرابطة يف
مختلــف مجاالت العمل اإلنســاني واإلغاثي واالجتماعي يف
العديد من دول العالم.
فيما قال رجل األعمال وليم فيتــي ،إن هناك حاجة ملحة
يف العالم اليوم ملؤسســات رائدة كالرابطة ملساعدة الشعوب
التي تعاني من الفقر حول العالــم ،متمنيا ً أن تتطور هذه
الجهود واألعمال التي تقوم بها الرابطة لتشمل أكرب عدد من
املحتاجني.

عندما يصف بعض
الخبراء الغربيين

اإلسالم

بقلم :د حسن عزوزي

رئيس مركز الدراسات في مجال تصحيح صورة اإلسالم بفاس

,,

عىل رغم أن أقسام الدراسات اإلسالمية ومراكز البحث الغربية املهتمة بدراسة
اإلسالم وقضايا املسلمني قد تجاوزت –إىل حد ما– مناهج ونظريات املسترشقني
القدامى املوغلة يف االزدراء واالستخفاف بمبادئ ديننا الحنيف وتعاليمه.

وظهــر جيل جديد من الباحثــن عمل عىل تبني اتجاه علمي
واضح يف دراسة اإلسالم وحضارته ،وخاصة أولئك الذين تخصصوا
يف علم االجتماع والتاريخ ،إال أنه ال تزال هناك أبحاث ودراســات
لباحثني وخرباء غربيــن لم تتجرد من الهــوى واالنحياز وعدم
املوضوعية ،بل يمكن أحيانا ً الحديث عن وجود صناعة ضخمة -يف
بعض األوساط -هي صناعة الكراهية لإلسالم واملسلمني.
ولعل من أول مظاهر عــدم االنضباط املنهجي والتزام املوضوعية
يف الحديث عن اإلسالم الفشل الواضح يف وصف اإلسالم وحضارته
وتقديمه كما هو للقارئ واملثقف الغربي .ومن املعروف أن الجانب
الوصفي أو الدراســة الوصفية تمثل جزءًا أساســيا يف أي منهج
علمي ،إذ ال يوجد حديث دقيق أو وصف موضوعي لإلســام كدين
كما نجد مثال يف الدراســات التي يقدمها متخصصون يف الديانات
األخرى غري اإلسالم.
ً
إن سوء فهم الغربيني لإلســام يرجع أحيانا إىل ما يالحظونه من
حرص املسلمني الشــديد عىل تمسكهم بدينهم وتطبيقهم لتعاليمه
ومبادئه ،وكيف تكون حاكمة لهــم يف جميع مناحي الحياة ،وهذا
ما يجعل الغربيني ال يفهمون اإلســام إال من خالل هذه املظاهر
واملشاعر الدينية التي يرونها غري منسجمة مع قيم الغرب الحداثية،

لذلك فسوء الفهم يرجع أساسا إىل وجود ميل متواصل الفرتاض أن
املعايري والقيم الغربية هي املرجع الوحيد يف أي تحليل أو حكم عىل
األشياء دون االعرتاف بمساحات االختالف بني الثقافتني اإلسالمية
والغربية.
إن الحديث عن اإلســام يف األبحاث التي ينرشها منتســبو معاهد
بحث غربية يتسم بالفشــل يف الفصل بني الوصف والتقييم ،حيث
يتم تقديم وصف لإلســام ممتلئ باألحكام التقييمية والتدخالت
غري املوضوعية والتفســرات والتأويالت املذهبية واإلســقاطات
اإليديولوجيــة وغري ذلك من العوامل املفســدة للوصف الســليم
لإلســام .بل أصبح اختالق األكاذيب وإثارة الشبهات هدفا وغاية
لدى البعض ،ولدى هؤالء طمس الحقيقة وســرها كان وال يزال
هدفا ً أسمى ،وهو هدف مضاد للموضوعية العلمية.
وعليه فمن املفهوم أن مصلحة املسؤولني عن معاهد البحث الغربية
ســالفة الذكر ،تكمــن يف ترويج بعض التصورات عن اإلســام
واملســلمني بدال ً من غريها ،وهم يفعلون ذلك ضمن ســياق عام
تنشــطه إيديولوجية غري واعية وتسبغ عليه مسحة البحث العلمي
ليكون لتلك التصورات فعالية ونفوذ.
إن اتهامــاتٍ وطعونا ً كثرية حني كانت تــردد يف املايض،كان
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التصور الســائد أن الغرب لم يفهم اإلسالم عىل حقيقته ألنه لم
يتعايش مع الحياة اإلســامية الحقيقية ولم يرجع إىل املصادر
األساسية عن اإلســام وحضارته ،كان هذا مفهوما يف املايض،
لكن هذا العذر لم يعد مقبوال ً اآلن وقد أصبح الباحثون الغربيون
مدركني للفارق بني مبادئ اإلســام كما جاءت يف القرآن والسنة
وبني التفســرات والتأويالت واألفكار التي أنتجها البرش بحسن
نية أو سوء قصد.
ُّ
كما أن الخرباء والباحثني يف معاهد البحث الغربية جلهم ممن قىض
مدة ال بأس بها يف بلد من البلدان اإلسالمية ،وكثري منهم ممن يتقن
اللغة العربية ويستطيع االطالع مبارشة عىل حقيقة اإلسالم ووصفه
كما هو يف مصادره األصلية.
إن اإلســام من منظور الباحثني والخــراء يف تلك املراكز البحثية
املهتمة بدراســة العالم اإلسالمي ،يتم إظهاره دينا ً يتسم باالنغالق
والجمود ويثري الخوف والرعب .ومــن هنا تكمن رضورة تقزيمه
وتحجيم دوره عن طريق جعله مادة اســتهالكية تستغلها وسائل
اإلعالم بمختلف مكوناتها .ولها القوة والقدرة عىل التأثري بشــكل
سلبي عىل تشــكيل الرأي العام الغربي يف رؤيته لإلسالم والعالم
اإلسالمي.
ولعل هذا ما اتضح منذ أحــداث أمريكا حيث أضحت األخبار عن
اإلسالم واملسلمني تشكل مادة دسمة يف كثري من املؤسسات البحثية
واإلعالمية التي تربع يف إلصاق تهمة اإلرهاب به وبأتباعه ،ما فاقم
من حدة االهتمام واملتابعة لكل ما يرتبط بالعالم اإلسالمي.
أما تكوين اآلراء واألفكار عن اإلســام واملسلمني يف معاقل البحث
العلمي بالغرب فهو –كغريه -يتبع قواعد معينة ،ويتم ضمن أطر
محددة وعرب أعراف وتقاليــد وقيم ينتمي إليها الباحثون والخرباء
املتخصصون يف الشأن اإلسالمي .ويشــر الباحث الفرنيس إريك
رولو ( )Eric Rouleauإىل هذه الحقيقــة قائال« :إننا يف الغالب
متحيزون بطريقــة أو بأخرى .من يمكن أن يكون موضوعيا أكثر
من املصور؟ ومع ذلك فإن نوع العدســة التي يستعمل والزاوية
التي يلتقط منها الصورة التي يريد تؤثر يف الصورة التي يمكن أن
تخرج عن مصور آخر يمتاز باملوضوعية ،نحن لسنا أوالد األنابيب
واملختربات ،نحن برش ،ولكل منا ثقافته وخلفيته وجذوره ،لكل منا
فلسفته يف الحياة وتجاربه وأيضا حساسياته الخاصة».
إن مجمــل األعمال الصادرة عن املراكز البحثية املهتمة باإلســام
يف البلدان الغربية ســوا ًء كانت كتبا أم تقارير أم محارضات تركز
يف الغالب عىل كل ما يبدو غريبا بالنســبة للغربيني يف املجتمعات
اإلســامية املعارصة وقلمــا يتم الرتكيز عىل الجوانب املشــعة يف
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الحضارة اإلســامية ،ولذلك فالقضايا املرتبطة باإلســام التي ال
يتفهمها الغربيــون يبدو الحديث عنها وتحليلها من منظور غربي
علماني أمرا يسهل تسويقه وترويجه ما دام غري مألوف للجمهور
الغربي .ولهذا يحلو لكثري من الباحثني الغربيني الرتكيز عىل قضايا
املرأة والحجاب والجهاد وغريها.
ومن الواضح أن هناك فئة من الباحثني الغربيني يف قضايا اإلسالم
وحضارته ال يفهمون حقائق اإلســام كما هي يف أصلها وجوهرها
ولذلــك يكتفون برتديد العبارات واألفكار النمطية الشــائعة بدال
من التفكري يف مدى صحتهــا أو محاولة الوصول إىل حقائق الدين
اإلســامي الثابتة والصحيحة .وال يخفى أن من هؤالء من يدركون
أنهم إذا التزموا املوضوعية يف وصف اإلسالم بالصورة التي ترضينا
نحن املســلمني وأبدوا تعاطفا مع قضايا املسلمني فسوف يكونون
عرضة التهامات بمعاداة إرسائيل ومواالة العرب واملســلمني -من
بعض أصحاب النفوذ والتأثري املتعصبني -وقد يهدد ذلك مستقبلهم
العلمي.
ً
ً
ونعطي مثاال صارخا هنا بما حصل للباحث الشهري فنسان جيسري
( )Vincent Geisserباملركــز الوطني للبحث العلمي ()CNRS
بباريس ،فبعد إصداره لكتابه القيم« :اإلســاموفوبيا الجديدة»La
 ))nouvelleislamophobieوجهت له من طرف مجلس تأديبي
باملركز تهمة املبالغة يف وصف ظاهرة اإلسالموفوبيا بفرنسا خاصة
وأن جيسري أشــار يف كتابه إىل أسماء وشــخصيات داخل املركز
الوطني يف البحث العلمي ممن أســهموا يف إذكاء املخاوف الجديدة
من اإلسالم يف فرنسا.
ً
ويذكــر موقــع « »yabiladiاإللكرتونــي اســتنادا إىل جريدة
 »»Libérationالفرنســية أن مما جاء يف صك االتهام من خالل
الرسالة املوجهة إىل جيســر لحضور املجلس التأديبي كونه وجه
رسالة مســاندة وتعاطف يوم  4أبريل  2015لباحثة مغربية يف
الدكتوراه حجبت عنها منحة الدراســة بســبب امتناعها عن خلع
حجابها.
وعىل الرغم من أن جيسري دافع عن موقفه وآرائه فقد جرد من كثري
من االمتيازات بعد أن اتهم بالهوس يف االنتصار للقضايا اإلسالمية
( ،)l’obsession Islamophileداخــل املركــز الوطني للبحث
العلمي أكسبته شهرة كبرية ،حتى إن بعض كبار الباحثني والخرباء
يف بعض الجامعات واملراكز البحثية أبدوا تعاطفا كبريا معه أمثال:
باسكالبونيفاس ( )Pascal Bonifaceمدير معهد العالقات الدولية
واالسرتاتيجية بباريس وإدجار مولني ( )E.Moulinوأوليفي روي
( )O.Royوغريهم.

مفهوم األسرة :الثابت والمتحول
التجاني بولعوالي
باحث وأكاديمي ـ بلجيكا

,,

تعترب األرسة نواة املجتمع اإلنساني قديما وحديثا ،إذ إن انتفاء أو غياب هذا العنرص من
شأنه أن يهدد استمرارية حياة اإلنسان وسريورتها .لكن ،ما املقصود بمصطلح األرسة؟ هل
هذا املفهوم موحد بني الشعوب والثقافات أم إن داللته تختلف من أمة إىل أخرى ومن زمن
إىل آخر؟ وما هي املتغريات الجديدة التي طرأت عىل مفهوم األرسة وأدوارها يف زمن العوملة
واإلعالم الجديد وما بعد الحداثة؟

تعني لفظة األرسة يف التعريفات اللغوية العربية والغربية
عىل العموم الوالدين وأوالدهما .ورد يف لسان العرب أن «أرسة
الرجل :عشريته ورهطه األدنون ألنه يتقوى بهم» .و «األرسة:
عشرية الرجل وأهل بيته» (ابن منظور ،لسان العرب) .وهذا ال
يختلف كثريا ً عما يوجد يف االصطالح الغربي حيث «األرسة هي
الوالدان املتزوجان مع أطفالهما غري املتزوجني الذين يسكنون
معهما»
وما يســرعي النظر أن اللغة الهولندية  -شأنها شأن اللغة
العربية -تميز بني مصطلحي األرسة والعائلة ،وهذا ما تفتقر
إليه الكثري من اللغات الحديثة ســوا ًء أكانت غربية أم رشقية،
حسب رأي الباحث الهولندي املتخصص يف قضايا األرسة أ.ب.
سرباويت.
أما يف اإلســام فإن مفهوم األرسة يستمد داللته األصلية من
القرآن الكريم ،حيث تكشــف الكثري من اآليات عن معالم هذا
املكون املجتمعي ومراحل نشــوئه ،بدءا ً مــن النفس ،مرورا ً
بالزواج ثم انتهاء إىل الذرية مــن بنني وحفدة .يقول الله عز

وجــل« :وَٱلل َّ ُه جَ ع ََل لَ ُك ْم ِّم ْن أ َ ْن ُف ِس ُ
ــك ْم أ َ ْزوَاجا ً وَجَ ع ََل لَ ُك ْم ِّم ْن
َ
َ
ني وَحَ َف َد ًة َو َر َز َق ُكم ِّم َن َّ
َاط ِل ُي ْؤ ِم ُن َ
َاج ُكم َبنِ َ
ون
ٱلطيِّبَاتِ أ َفبِٱلْب ِ
أ ْزو ِ
و َِبنِ ْعمَتِ ٱلل َّ ِه ُه ْم ي َْك ُف ُر َ
ون» (النحل ،آية .)72
ومفرسا ً هذه اآلية يف خواطره القرآنية ،يقول الشــيخ محمد
متويل الشعراوي« :هذا الزوج اشرتك معنا يف أشياء ،واختلف
عنّا يف يشء واحد ،اتفقنا يف أشــياء :فالشكل واحد ،والقالب
واحد ،والعقل واحد ،واألجزاء واحــدة :عينان وأذنان ..يدان
ورجْ الن ..إلخ  ،وهذا االشرتاك يُعني عىل االرتقاء واملودة واأل ْنس
واأللْفة .واختلفنا يف يشء واحد هــو النوع :فهذا ذكر ،وهذه
أنثى .إذن :جمعنا جنس ،وفرَّقنا النــوع لِيت ّم بذلك التكامل
الذي أراده سبحانه لعمارة األرض»( .محمد متويل الشعراوي،
خواطر قرآنية).
ً
ثم يستطرد قائال« :البنون هم الحلقة األوىل الستبقاء الحياة،
َ
والحفدة وهم وَلَ ُد الولد ،هم الحلقة الثانية الســتبقاء الحياة»
(الشــعراوي ،تفسري ســورة النحل) .عىل هذا األساس ،فإن
استمرار بقاء اإلنسان مرهون بأمرين؛ أولهما استبقاء

العدد ٦١٩ :شعبان  ١٤٣٩هـ ـ مايو  ٢٠١٨م
No. 619 Shaaban 1439 H- May 2018 m

59

الحياة ،وثانيهما استبقاء الحياة ببقاء النوع .ثم إن الله تعاىل
ّ
بي لإلنســان كيفية إدارة العالقة الزوجية التي تعد أساس
َ
األرسة واملجتمع ،وذلك عندما قــالَ « :و ِم ْن آيَا ِت ِه أ ْن َخل َ َق لَ ُكم
ِّم ْن أ َ ُ
نف ِس ُك ْم أ َ ْزوَاجا ً لِّتَ ْس ُك ُنوا ْ إِلَيْهَا وَجَ ع ََل َبيْنَ ُكم َّم َو َّد ًة َورَحْ م ًَة
إ ِ َّن ِف َذلِ َك آليَاتٍ لِّ َق ْو ٍم َيتَ َف َّك ُر َ
ون» (الروم .)21 ،يرى الشــيخ
الشعراوي أيضا ً أن العالقة الزوجية تتأسس عىل ثالثة أطوار،
بدءا ً من طور الســكن بني الزوجني« ،حيث يرتاح ُك ّل منهما
إىل اآلخر ،ويطمنئ له ويسعد به ،ويجد لديه حاجته ..فإذا ما
اهتزتْ هذه الدرجة ونف َر أحدهما من اآلخر» ،جاء طور «املو ّدة
مسك بزمام الحياة الزوجية وتوفر لكليهما َقدْرا ً
واملحبة التي ُت ِ
كافيا ً من القبول .فإذا مــا ضعف أحدهما عن القيام بواجبه
نحو اآلخــر» ،ال يتم تجاوز ذلك إال مــن خالل طور الرحمة
«فريحم كل منهما صاحبه .يرحم َ
ضعْفه .يرحم مرضه .وبذلك
تســتمر الحياة الزوجية ،وال تكون ُع ْرضة للعواصف يف رحلة
الحياة» (الشعراوي ،املرجع نفسه).
هذا التوصيــف القرآني لطبيعــة األرسة ومقتضيات الحياة
الزوجية يجاري فطرة اإلنسان ويستجيب لرغباتها الطبيعية
يف الحياة والنســل واإلعمار ،وأي انحــراف عن هذه الفطرة
يعترب شذوذا ً ونشــازاً ،ليس يف ضوء التوجيه الديني فحسب،
وإنما باالحتكام إىل عقول الناس وأعرافهم وغرائزهم كذلك.
من هــذا املنطلق ،يظهــر أن األرسة بمفهومها الطبيعي هي
الوعاء التاريخي والوجودي الحقيقي الذي تشكلت فيه حياة
اإلنسان منذ بداية الخلق.
ومما ال مراء فيه أن هذا املفهوم ما فتئ يستمر رغم التغريات
الجذرية التي تشهدها حياة اإلنسان املعارص ،غري أنه لم يسلم
من تأثرياتها الرشسة ،التي سوف يتعرض إليها مكون األرسة.
وهذا ما ســيرتتب عنه ظهور أنماط جديــدة من الرتكيبات
األرسية واالجتماعية ،التي تتمرد عىل النمط األرسي التقليدي
املكون من أب وأم وأبناء .وهي يف الحقيقة ذات طابع إشكايل
يُدخل املجتمعــات الحديثة يف ردهات الحرية واالســتغراب
والضياع.
وقد أسفرت هذه الوضعية املنحرفة عن ظهور تركيبات أرسية
هجينــة ،ترتكب من رجل ورجل أو امــرأة وامرأة ،ويضاف
إليهما أحيانا أطفال بالتبني أو من نسل خارجي مستعار!
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إن علماء االجتمــاع والرتبية املعارصين انكبوا عىل دراســة
مختلف األشكال األرسية الجديدة ،التي بدأت تطفو عىل سطح
الواقع الغربي بعد منتصف القرن املايض ،ووقفوا طويالً عند
التحوالت الجذرية التي طرأت عــى مفهوم األرسة التقليدي.
ويرى الباحث سرباويت يف هذا الصدد أن مفهوم األرسة اهتز
يف ســتينيات وســبعينيات القرن املايض ،فأصبح يُنظر إليه
باعتباره غريباً ،باليا ً ومحافظاً ،مشــرا ً إىل تغري املجتمع من
جراء الفردانية ،التحرر ،العلمانيــة والتطورات االقتصادية
والتكنولوجية ،فأصبحت األرس بمثابة أســاليب حياة ،أرباب
منازل ،عالقات ورشاكات.
ثم صار االهتمــام موجها ً أكثر إىل أنماط أرسية أخرى عوض
األزواج مع األبناء ،فحلت محل الزواج التقليدي صيغة السكن
املشــرك .وهكذا تالىش الزواج الطبيعي الذي عوض بالعالقة
التي يعيش فيها األزواج أو الــركاء منفصلني عن بعضهم
البعض ،وبــاألرسة األحادية الوالد ،وهي التي تشــمل أحد
الوالدين؛ األم أو األب ،وباألرسة التــي يكون فيها أحد األبناء
أو أكثر مــن أب أو أم أخرى .وقد أدت التطورات الجديدة إىل
ظهور أرس األمهات املطلقات ،واألمهات يف سن متأخر ،واألرس
املشرتكة حيث يعيش الطفل بني األب واألم املفرتقني.
عىل هذا األساس ،يظهر أن أول عنرص تأثرا ً بالتغريات العميقة
التي اعرتت املجتمع اإلنســاني الحديث هو األرسة الطبيعية،
التي لم تعد تشــكل النواة األوىل لقيام املجتمع ،ال ســيما يف
العديد من البلدان حيث ظهرت إىل الوجود أنماط مختلفة من
األرس ،منها ما هو عــادي ،كأرسة األب أو األم املطلقة ،وأرسة
الربيب أو األرباء ،التي يكون فيها أحد األبناء أو أكثر من أم أو
أب آخــر ،وأرسة التبني ،كاألرسة املثلية التي تتكون من رجل
ورجل ،أو امرأة وامرأة ،أو املثلية املتعددة التي تتألف من أكثر
من رجلني أو امرأتني مع األطفال أو دونهما.
وال يمكن إدراج هذه األنواع األخرية يف اإلطار األرسي العادي،
ما دام أنها تؤســس عالقات هجينة ،لذلك فإن هذه املقاربة
تركز أكثر عىل النمط األرسي الطبيعي املتعارف عليه يف سائر
الثقافات واألزمنة واألمكنة.

المتنبي وعنترة بن شداد
دراسة موازنة

في شعر الفخر والفروسية
د .آمنة بن منصور
المركز الجامعي عين تموشنت  -الجزائر

,,

شهد العرص العبايس تطورا ً حضاريا ً ملحوظا ً عم الحياة االجتماعية والثقافية
والسياسية .ذاق اإلنسان يف أجوائه طعـم الرتف ،وانساق وراء الزخرف ،وهو إحساس طال
األدب أيضاً؛ فمالت طائفة من الشعراء إىل العناية بالصورة اللفظية وإثقالها باملحسنات
البديعية وتعميق معانيها بالغموض والتكلف ،وعىل رأس هذه الطائفة أبوتمام ومسلم بن
الولـيد وغريهما ممن صنفهم النقاد ضمن مدرسة أنصار الصنعة.

محاوالت لم تر النور بشــكل منهجي قبل اآلمدي الذي قعّد
للـموازنة بني الشعـراء ،وبناها عىل قواعد نـقدية منهجـية
حاول تخليصها من األحـكام الذاتية التأثرية.
ونحن إذ نخوض هذا املجال بإجــراء موازنة بني أبي الطيب
املتنبي (تويف 354هـ) وعنرتة بن شداد (تويف 601م) ،فليس
من باب املفاضلة بني الشــاعرين فذلك مجــال آخر ،وإنما
بغرض رصد التشابه الذي وقفنا عليه بني تجربتيهما الشعرية
وبخاصة يف شعر الفروسية والفخر.

عىل حني بقيت طائفة أخرى تحذو حذو األوائل يف العناية
بعذوبة العبارة وبســاطة العرض مــع اإلقالل من الزخرف
اللفظي ،وقــد مثل هــذه الطائفة البحرتي وأبــو العتاهية
وغريهما .وهؤالء معدودون عند النقاد يف زمرة أنصار الطبع.
وطبيعي والحال تلــك ،أن تكون هناك محاوالت للرتجيح بني
املدرستني واملفاضلة بينهما ،فظهر ما يعرف باملوازنة ،ولعل
أول من سبق إىل هذا املنهج يف الدراسات األدبية اآلمدي (تويف
370هـ) يف كتابه :املـــوازنة بني الطائـيني ،الذي كان تلبية
لحاجة علمية ملحّ ة ســببها ذلك الرصاع الدائر حول مذهب
تجربة الفخر والفروسية في
األوائل.
شعر المتنبي وعنترة
مع العلم أن املوازنة الشــعرية ظاهرة نقديــة قديمة بدأت
ً
ً
إرهاصاتها األوىل منذ النابغة الذبياني ،غري أنها ظلـت مجرد شــغل الفخر حيزا كبريا يف ديوان الشــعر عند العرب ،ومرد
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ذلك إىل تميّز الفرد العربي باألنفة الطبيعية ،األمر الذي جعله
ينظم كثريا ً يف هذا الباب عىل امتداد العصور .وقد ساعد النظام
القبيل يف الجاهلية عىل انتشــار هذا الغرض عىل نطاق واسع،
إذ كان كل شاعر يتغنى بفضائل قومه ،وكان يحظى بمكانة
كبرية ما دام يتكلم بلسان قبيلته ،فإذا انشغل عنها بنفسه ،لم
يعد له ذاك املقام الرفيع ،وكذلك كان شأن عنرتة الذي شغل يف
شعره بنفسه عن قبيلته ،وشغل بقضيته الشخصية أكثر مما
شغل بقضايا القبيلة ومصالحها.
فعنرتة صوت الفرد بخالف عمرو بن كلثوم (تويف 584م) مثالً،
الذي كان صوت القبيلة يرتدد صداه يف أشعاره ،وهو القائل:
إذا بلغ الفطام لنا صبي
تخر له الجبابر ساجدينا
ومع أن عنرتة بن شداد كان صوت نفسه يف فخره ،إال أنه كان
صوت قبيلته ،بل فارســها يف حروبها ،وهو إذا فخر فليعرف
قومه شجاعته وليهابه خصومه ،يقول:
إذا أقبلت حدق الفرسان ترمقني
وكل مقدام حرب مال للهرب
فما تركت لهم وجها ملنهزم
وال طريقا ينجيهم من العطب
يصف عنرتة بن شــداد كيف يرهبه الفرسان األشاوس الذين
يولون هربا وال مفر فسيفه يلحقهم فال يبقي لهم وجها.
وقد عرب املتنبي عن هذا املعنى ،فقال:
يسابق سيفي منايا العباد
إليهم كأنهما يف رهان
ويف بيت آخر يقول:
إذا امتألت عيون الخيل مني
فويل يف التيقظ واملنام
فخر وتهديد ووعيد ،وليس غريبا ً عىل شــاعر امتألت نفســه
شموخا ً وطموحا.
وإذا كانت عادة الشعراء الفخر بالقوم والنسب العريق ،فإن
عنرتة فخر بسيفه وفروسيته فهما من صنعا له املجد ،يقول:
وقد طلبت من العلياء منزلة
بصارمي ال بأمي ال وال أبي
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وعنرتة لــو ظل الدهر يفخر بقومه ما شــعروا به فهو عبد،
ومكان العبيد رعاية الغنم وخدمة أسيادهم ،يقول:
ينادونني يف السلم يا ابن زبيبة
وعند صدام الخيل يا ابن األطايب
أما املتنبي فيذهــب إىل أبعد من ذلك ،فقومه هم الذين فخروا
ورشفوا به ،يقول:
ال بقومي رشفت بل رشفوا بي
وبنفيس فخرت ال بجدودي
أنا ترب الندى ورب القوايف
وسمام العدى وغيظ الحسود
ِ
لم يكن املتنبي من أرسة ذات جاه ونســب عريق ليفخر بهما،
وإنما يعد نفسه مفخرة قومه ،فهو الذي صنع مجدهم ،ولواله
ما ذكروا ،عىل حني أن عنرتة كان والده من أســياد القوم ،وما
دفعه لنكران رشفه بهم إال ألنهم لم يعرتفوا به ،ولو أنهم فعلوا
لوجدنا الشاعر يفخر برشف نسبه فخرا ً يضاهي فخره بنفسه
ويفوقه ،فاملرء مهما بلغ من املجد والعلياء ال يستشعر حالوة
ذلك إال بني قومه وعشــرته ،ولذلك رأينا عنرتة يســتميت يف
الدفاع عن قبيلته متى نادته ،فلعل ذلك يغري نظرتهم الدونية
له ،ولعله بلغ غايته أخرياً ،يقول:
قد كنت فيما مىض أرعى جمالهم
واليوم أحمي حماهم كلما نكبوا
ويبلغ الفخر ذروته بالشاعر حتى يالمس عنان السماء ،يقول:
مازلت مرتقيا ً إىل العلياء
حتى بلغت إىل ذرى الجوزاء
ويف بيت آخر يقول:
وجاوزنا الثريا يف عالها
ولم نرتك لقاصدنا وفودا
والثريا هذه منتهى الفخر عند الشعراء ،يقول املتنبي:
وقالوا هل يبلغك الثريا
فقلت نعم إذا شئت استفاال
ويزيد املتنبي عىل فخر عنرتة بفخره بشعره ،يقول:
ما نال أهل الجاهلية كلهم
شعري وال سمعت بسحري بابل

فاملتنبي أشعر العرب وغري العرب ،وهذا ما جعل حساده كثر،
يقول:
أرى املتشاعرين غروا بذمي
ومن ذا يحمد الداء العضاال
إن املتنبي والداء العضال سيان يف نظر حساده ،وطبيعي أن ال
يمدحوه مثلما ال يمدحون الداء.
ً
عىل أن عنرتة يشــكو الحاسدين أيضا ،لكن حسدهم مرده إىل
الشجاعة والفروسية التي شغلت الدنيا بذكره ،يقول:
فألغضبن عواذيل وحواسدي
وألصربن عىل قىل وجواء
تلك عادة شــعراء الفخــر يذكرون الحاســدين والعواذل،
هؤالء الذين يناصبونهم العداوة لشــجاعتهم ،أو منزلتهم من
السلطان ،أو حتى لنبوغهم يف الشعر كحال املتنبي وحساده.
ومثلما التقى الشــاعران يف الفخر بنفسيهما ،التقيا أيضا يف
اإلشادة بالفروســية ،والتعبري عنها ،والفروسية فروسيتان:
فروســية العلم والبيان ،وفروسية الرمي والطعان ،وشاعرانا
بلغــا هذا وذاك ،فقد صحب املتنبــي أمريه يف بعض غزواته،
وأظهر من الفروســية والشــجاعة ما يذكر به ،ومن جملة
أشعاره يف هذا الباب قوله:

وال تحسبن املجد زقا وقينة
فما املجد إال السيف والفتكة البكر
ال يصنــع املجد مجالس الطرب والرشب واألنس ،ولكن مرابع
السيوف ،وســاحات الوغى ،وإن كان املرء ال بد ميت ،فلتكن
ميتة رشيفة يذكر بها ،يقول:
عش عزيزا أو مت وأنت كريم
بني طعن القنا وخفق البنود
ويف املعنى نفسه يقول عنرتة:
من لم يعش متعززا بسنانه
سيموت موت النذل بني املعرش
وبعد ،هل يمكن القول إن املتنبي تأثر بعنرتة فحاكاه يف فخره
وفروســيته؟ أم تراه من قبيل توارد األفكار؟ قد يكون ذلك
صحيحا ً لو تعلق األمر بغرض من األغراض الشعرية األخرى
التي يمكن أن تكون مصدر محــاكاة أو نقطة تالق ومحور
تناص ،ولكن األمر يتعلق بالفخر بالنفس والفروســية ،وهما
شــيئان يبعد تقليدهما ،فمن لم تكن يف نفســه عزة وشموخ
طبيعيان ،لن يمنحه الشعر إياهما ،ومن لم يطلب املجد بسيفه
لن يبلغه بكلماتهْ ،
وإن حفظ شعر األولني واآلخرين ونسج عىل
نسجهم ،وكتب عىل طريقتهم.

املصادر واملراجع:
 املبدعون يف الشعر :رساج الدين محمد ،دار الراتب الجامعية ،بريوت. عنرتة بن شداد :فوزي محمد أمني ،دار املريخ للنرش ،الرياض. ديوان عمرو بن كلثوم :دار صادر ،بريوت ،ط.1996 ،1 ديوان عنرتة ،دار صادر ،بريوت. الفروسية :أبوعبدالله شمس الدين ،تح أبوعبيدة مشهور ،دار األندلس ط.1996 ،2 أمراء الشعر العربي يف العرص العبايس :أنيس املقديس ،دار العلم للماليني ،ط.1989 ،17 -ديوان املتنبي ،دار صادر ،بريوت.
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مدار

تأطيــر
بقلم :د .عثمان أبوزيد
رئيس التحرير

نرشت صحيفة (القارديان) الربيطانية عىل لسان عاملة النفس
األمريكية جوليان هولت لونستاد «أن الصلة االجتماعية مع اآلخرين
أقارب وجريانا ً ومعارف ،تع ُّد حاجة إنســانية أساسية ورضورية
من أجل الرفاه والبقــاء ،وأن العزلة االجتماعية والوحدة تقرصان
ً
وطأة عىل صحة اإلنسان من التدخني والبدانة».
العمر ،بل هما أشد
وقد توصلت الباحثة بالبحث العلمي إىل أن املنغمســن يف صالت
اجتماعية يعيشون سنوات أكثر من املنعزلني.
نتيجة علميــة تعيد إىل األذهان وصايا الرســول الكريم بمعاملة
الجار « :ما زال جربيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»،
وحديثه عن صلة األرحام التي (تطيل) األعمار .قال رســول الله
صىل الله عليه وســلم :من رسه أن يُبسط له يف رزقه ويُنسَ أ له يف
أثره؛ فليصل ر َِحمه .اإلمام البخاري الذي أورد هذا الحديث جعل
يف صحيحه باب «من وصل وصله الله» .
عرضتُ مقــال القارديان عىل عدد من األصدقــاء من باب طرح
املسألة عليهم الختبار ما عندهم من العلم ،وقد لفت نظري رأي من
الدكتور عبدالقادر أحمد إسماعيل استشاري الطب النفيس ،وكنا
توقعنا منه احتفا ًء بهذا الكشف العلمي الحديث الذي يوافق نصا ً
يف السنة املطهرة .لدهشتي وجدته يعلق عىل املسألة ببع ٍد آخر ،هو
أننا يف األصل مطالبون بأن نتيقن فيما عند الله تعاىل ،وأن نثق يف
القرآن والسنة ونعمل عىل (تأطري) العلم الحديث وفقا ً لهما ،ال أن
نؤطر القرآن والسنة وفقا ً لهذه االكتشافات.
وتوقفت عند كلمــة تأطري  Framingالتي أخذهــا الدكتور من
اإلنجليزية ،فهي كلمة ذات داللة ...فهل تعني اســتخدام منهجية
تضــع العلم الغربي موضع اإلطــار واملرجعية؟ ومن يدري ربما
أصبحنا ال ننتبه لعظمة ديننا إال يف إطار االستشــهاد بإملاحات أو
ترصيحات توافق نصوص الكتاب والسنة ،ظهرت الحقا ً يف حقائق
العلم الحديث.
يرشح الدكتور عبد القادر وجهة نظره قائالً :ليس كل العلم ماديا ً
ُفسا ً «وما أوتيتم من العلــم إال قليال» .علماء الفلك
وليــس كله م َّ
احتاروا أمام أرسار الكــون فكانت حريتهم أكرب من حرية األطباء
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الذين يتعاملون مع ماديات الجسد البرشي ،لذا الذين يسلمون من
الفلكيني أكثر من األطباء .وهؤالء األطباء ملا يبلغوا معشــار العرش
من التكوين غري املادي للجسد البرشي .هنالك ظواهر يف البرش غري
مادية وال تخضع لالختبار العلمي وال توزن وال ُتثبَت وال ُت َ
نفى.
صحيح أننا لم نعد منتجني للعلم بل نحن مجرد متلقني ومستفيدين
ـ والحديث ما يزال للدكتور عبد القادر ـ ومع ذلك يجب أال نؤطر
تفكرينا يف إطار النمطية الغربية ،وننظر دائما ً إىل (الخواجة) عىل
أنه ال يغلط وكأنه نبي ،وأننــا مطالبون بتقليده واإلذعان لكل ما
يقول.
وتعقيبا ً عىل وجهة النظر هذه نقول :إن آيات الله يف الكون مطابقة
آليات الله يف القرآن التي بلغها النبي صىل الله عليه وســلم .فاألمر
عندنا محســوم من قديم عندما قال الله تعاىل« :سنريهم آياتنا يف
اآلفاق ويف أنفســهم حتى يتبني لهم أنه الحق» .فنحن ال نحتاج إىل
شهادة من أحد لتقييم ما عندنا أو تأكيده...
واملالحظة التي أبداها الدكتور عبد القادر نبه إليها بعض املشتغلني
يف النشــاط العلمي الخاص باإلعجاز العلمي يف القرآن والســنة،
فهذا الدكتور عبد الله املصلح األمني العام الســابق للهيئة العاملية
لإلعجاز العلمي يف القرآن والســنة يشــر إليها يف كتاب له قائالً:
«نبحث يف القرآن والســنة عما يوافق الحقائق العلمية ،واألوىل أن
يحصل العكس بأن نكون أصحاب سبق واستكشاف كما كنا من
قبل ،وبذلك نحقق القوامة عىل اآلخرين ،ونكون أهل الخريية التي
أراد الله منا».
ً
ً
هناك علماء يف الغرب قدموا تفســرا جديدا لحقائق الدين  ،ورأوا
ِمن ِخالل ال ِعلم َّ
أن حقائق القرآن صادقة وصحيحة ،بل نظموا هذه
الحقائق القرآنية يف إطار نظري أثار اهتمام اآلخرين بدين اإلسالم،
كما فعل الفرنيس موريس بوكاي.
ولكن ،املشــكلة يف أننا حتى لو أنتجنا العلم ،فإننا لكي نستطيع
إبالغــه للعالم كما ينبغي ،ال بد أن ننرشه يف مجلة علمية تصدر يف
أوروبا أو أمريكا ،أو نبثه عــر منصة إعالمية هناك ،وبذلك فقط
نحصل عىل اعرتاف عاملي يجعل إنتاجنا صالحا ً لالتصال العلمي.

