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موقف موحد في مواجهة اإلرهاب
احلمد هلل رب العاملني، وال عــدوان إال على الظاملني، وصلى 

اهلل على خامت النبيني واملرسلني، أما بعد،  
فمن املعروف أنه في ظرف ثالث عشــرة سنة من 1420هـ 
إلى 1433هـ لقي )107( آالف شخص حتفهم في )48( ألف 
عملية إرهابية شــهدها العالم. وهكذا ال يسلم مجتمع 
من اإلرهاب. وهذه موجة جديدة من عمليات اإلرهاب تضرب 

كالً من مصر وتركيا والصومال ونيجيريا.
هــذه العمليات اجملرمة، أدانتها رابطة العالم اإلســالمي، 
وأكدت موقفها الثابت من اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره، 
وعبرت عــن تضامنها مع اجلهود املبذولة كافة حملاربة هذه 

اآلفة اخلطيرة.
ودعا الدكتور محمد بن عبد الكرمي العيســى األمني العام 
لرابطة العالم اإلســالمي الــدول العربية واإلســالمية 
واجملتمع الدولي إلى تضافر اجلهود للتصدي لهذه األعمال 
اإلرهابية التي تهدف إلى زعزعة األمن واالســتقرار، وإذكاء 
النعرات الطائفية والعرقية وتأجيج فتنتها، مشــيراً إلى 
أنه يجب تفويت الفرصــة عليها من خالل الوعي الكامل 
بأهدافهــا، جنباً إلى جنب مع مواجهتها مبا يدحر شــرها 

بكل السبل.
وال شــك أن هذه احلوادث اإلرهابية، تســتحق من اجلميع 
التوقــف عندها، واالعتبار مبدلوالتهــا، والتفكير فيما هو 

مطلوب من اجلميع إزاءها.
ويبقــى على رأس األولويــات وحدة األمــة وتضامنها في 
مواجهة هذا الداء الوبيل. إنها مســؤولية، يتشارك فيها 
اجملتمع بكل مكوناته السياســية واالجتماعية واألمنية، 
بــل تقع هذه املســؤولية التضامنية علــى جميع الدول 
واحلكومات والشعوب. ولعلنا نشهد الشعور اجلمعي الذي 
يقابل بــه الرأي العام هذه احلوادث في كثير من اجملتمعات، 
حيث إبراز مظاهر التعاطف الشعبي مع الضحايا، واإلدانة 

من جميع أفراد اجملتمع ومؤسساته لإلرهاب.
إن هذا املوقف اجلماعي املوحد من اإلرهاب، هو ما تدعو إليه 
رابطة العالم اإلسالمي، وقد أكد هذا التوجه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمام املؤمتر 
اإلسالمي العاملي »اإلســالم ومحاربة اإلرهاب« عندما قال 

ـ حفظــه اهلل ـ : »أمام هذا اخلطر الداهــم الذي يتمدد، 
وتتداعى آثاره وتتنامى شــروره يوماً بعد يوم, وتستعصي 
مواجهته احلاســمة فرادى، وإدراكاً مــن اململكة العربية 
الســعودية لواجباتها ومسؤولياتها جتاه أمتنا اإلسالمية، 
جــاءت دعوتي لعقد هــذا املؤمتر في إطــار رابطة العالم 
اإلسالمي لتشكيل منظومة إسالمية جماعية، تتصدى 
لتشويه اإلرهاب صورة اإلسالم واملسلمني في العالم، وتدرأ 
خطره العظيم على أمتنا اإلســالمية بــل وعلى العالم 
أجمع، بوضع خطة إستراتيجية فاعلة, نلتزم بها جميعاً 
ملكافحة هذا الداء الوبال، الذي هو صنيعة الفكر املتطرف 
لهؤالء اجلهال والعمالء، واستالب ساحة الفتيا الشرعية 
من غير أهلها، ولي عنق النصوص األصلية خلدمة أغراض 
أصحــاب هذا الفكــر الدنيوية، وتهييج مشــاعر النشء 
والعامة، واستدرار عواطفهم الدينية مببررات ما أنزل اهلل 

بها من سلطان«.
  ولعل من أبرز اخلطوات في ســبيل ترســيخ املســؤولية 
املشتركة؛ إنشــاء التحالف اإلسالمي، انطالقًا من النهج 
م  التكاملي الذي تنتهجه اململكة وحترص عليه. وقد تفهَّ
العالم هذا النهج، فجاءت اإلشــادة مــن )مؤمتر التصدي 
خلطر التطرف واإلرهاب( فــي العاصمة املاليزية كواالملبور 
خالل الشهر املنصرم بإنشــاء التحالف والعناية بإنشاء 

مركٍز للحرب الفكرية في وزارة الدفاع.
وســوف يســتمر بعون اهلل تضامن العالم اإلسالمي مع 
اململكــة العربية الســعودية في مواجهتها املســتمرة 
لإلرهاب، داللــة على اجلهود الكبيرة التــي تبذلها الدولة 
حملاربــة هذه اآلفــة بكل الســبل الفكرية والعســكرية 

واالجتماعية.
إنها مواجهة شــاملة تستند على منطلقات ديننا القومي 
وعلى أساس من العلم الشــرعي، والرؤية الواضحة التي 
جترِّم االعتداء لغير ســبب شرعي، وحترِّم الدماء املعصومة 
التي قال فيها رســولنا الكرمي صلى اهلل عليه وسلم: »إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في 

شهركم هذا، في بلدكم هذا«.
وصلى اهلل على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعني.
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كواالملبور ـ خاص:
انعقــد بالعاصمة املاليزيــة امللتقى الرابع 
للطلبــة املســلمني الوافدين مــن الصني، 
حيث اســتضافه املعهد الدولي للدراسات 
كواالملبور  مبدينــة  املتقدمــة،  اإلســالمية 
بحضور مائتي طالب وطالبة يدرســون في 
اجلامعات في مختلــف الواليات. وقد حضر 
امللتقى الشيخ اإلمام تشيانغهاي حسن باي 
رون تشنغ، والدكتور يونس عبد اهلل ما تشنغ 
بني الصينــي احملاضر باجلامعة اإلســالمية 

العاملية مباليزيا.
واســتمع احلضــور إلى محاضرة للشــيخ 
اإلمام حســن عن »الربط الفكري بني التراث 
واملعاصرة«، وقد ركز احملاضر على بيان مفهوم 
»املعاصرة« في عصرنا احلاضر، وكيفية الربط 
الصحيح بني املعاصرة والتراث، وقام الشيخ 
حســن والدكتور يونس باإلجابة عن أسئلة 
الطلبــة احلاضرين، والتــي تعلقت بقضايا 
الشــباب املســلم املعاصــرة، وكيفية حل 
املشاكل الفكرية والعملية املعارضة للتراث 
اإلسالمي عند الشباب املسلمني في الصني.
وقد تداول الشــباب املســلمون الصينيون 
أثنــاء امللتقى مقاالً نشــرته مجلة الرابطة 
عن التعريف ببعض نشاطات املسلمني في 
الصني، وذلك في العدد 600 الصادر في شهر 

احملرم من هذا العام 1438هـ. 

امللتقى الرابع للطلبة 
املسلمني الصينيني
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 شــملت اجلولة التاريخية خلادم احلرمني الشــريفني امللك 
ســلمان بن عبد العزيز كالً من اإلمــارات وقطر والبحرين 

والكويت.
بدأت اجلولة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث استقبل 
باحلفاوة والتكرمي، وتلقى امللك ســلمان وسام زايد »تقديرا 
وعرفانــا لدوره احملوري في تعزيز التعاون األخوي بني البلدين 
ودعم العمل اخلليجي والعربي املشــترك« حسبما ذكرت 

وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية »وام«.
وفي قطر، تسلم امللك ســلمان »سيف املؤسس الشيخ 
جاســم بن محمد بن ثانــي ، وهو أرفع وأعلى األوســمة 
القطرية، ويحمله أمير الدولة ويهدى للملوك والرؤســاء 

واألمراء«، وفقا ملا نقلته وكالة األنباء القطرية )قنا(.
وفي البحرين، قلَّد امللك حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل 
الســعودي وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من 

الدرجة املمتازة.
وفي الكويت، قلَّد أمير الدولة، الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح، امللك ســلمان »قالدة مبارك الكبير«، و »وســام 

الكويت« )أرفع وسامني في الدولة( تقديراً له.
لقد كانت مظاهر االستقبال احلافل رسمًيا وشعبًيا أقوى 
دليل على الثقة الشــديدة برجل املواقف الصعبة القادر 
دائًمــا على إعادة اللحمة اخلليجية إلــى قوتها ومتانتها، 

وسط هذه الظروف امللتهبة عاملًيا وإقليمًيا.

  جولة خليجية تاريخية للملك سلمان
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وتزامنت اجلولة مــع القمة اخلليجية الـ )37( بالبحرين، مما 
ميثل اهتماًما من اململكة العربية الســعودية بأشــقائها 
في مجلس التعاون العربي لدول اخلليج، ودليالً على إصرار 
امللك ســلمان على مواجهة األخطــار التي تواجه اخلليج 
بإرادة مشتركة. وهو ما أكدته قمة املنامة التي عقدت في 
مرحلة حساسة جًدا واتخذت عدة توصيات وقرارات مهمة 
تعزز ثقة كل قيادات دول اجمللس )ملوًكا وأمراًء( في القيادة 

السعودية، وتأييدهم لها.
ولئن انتهــت برامج جولة خادم احلرمني الشــريفني امللك 
ســلمان بن عبد العزيز ألربع دول خليجيــة، فإن آثار هذه 

اجلولــة ال تنتهي، وكذلك ردود أفعال هذه الزيارة التاريخية 
التي أعادت ترتيب العالقات داخل البيت اخلليجي، باحلكمة 
واخلبــرة، والثقة الكبيرة التي يوليها قــادة وزعماء اخلليج 

لشقيقهم األكبر سلمان.
وكما توقع املراقبون، متكن امللك سلمان – خالل سبعة أيام 
فقــط – من حتقيق نتائج إيجابية كبيرة سياســًيا وأمنًيا 
واقتصاديًا، يأتي في مقدمتهــا التأكيد على الدور احملوري 
للمملكة العربية الســعودية في قيادة مجلس التعاون، 
وقدرتها على التدخل في الوقت املناســب حلماية أمن دول 
وشــعوب اخلليج من األطماع اإليرانية، ومن أذناب وحلفاء 
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النظام الفارسي، وكذلك قوى الشر والذين يحاولون اختراق 
املنطقة، وزعزعة أمنها واستقرارها ومتزيق وحدتها بسيف 

املذهبية والطائفية.
ويؤكد خبراء خليجيون أن اجلولة أسســت خلطوات مهمة 
مستقبلية لتطوير أداء ومنهجية التعاون بني دول اخلليج، 
ومبــا يجعلهــا منظومــة متكاملة حتمل فــي برامجها 
وقراراتها ما يؤهلها فيما بعــد ألن تكون كتلة اقتصادية 
واحدة، يســبقها احتــاد فيدرالي خليجي، يزيــد من ثقل 
املنطقة سياسًيا وعسكريًا، ويجعلها قادرة على مواجهة 

كل اخملاطر والتحديات.
ومــن النتائج اإليجابيــة للجولة أيًضــا، جناحها في زيادة 
متســك حلفاء اململكة والدول الغربية الصديقة بعالقات 
اســتراتيجية قويــة مع اخلليــج رغم املصالــح الدولية 
املتضاربة، ومــا حرص “تيريزا ماي” رئيســة وزراء بريطانيا 
على حضور القمة اخلليجية كضيفة شــرف، وعلى تعزيز 
الشراكة مع اململكة وبقية دول اجمللس إال دليل على مكانة 
امللك سلمان دولًيا، وثقة الغرب في منطقة تعيش تطورًا 
اقتصاديًا وتنمويًا غير مســبوق، وينتظرها مستقبل واعد 
استثماريًا. ويكفي قولها: “رخاء اخلليج من رخاء بريطانيا، 
وسنعمل مع العرب في ســوريا ألنهم وقفوا مع بريطانيا 

في األزمات.
وأعادت اجلولــة التأكيد على قرارات مصيرية سياســية 
وعســكرية تكمن خالصتها فــي أن جميع دول اخلليج لن 
تقبل بوجود إيراني على حدودها فــي اليمن عبر احلوثيني، 
حتى ولو استمرت احلرب عشرات السنني، ولم يتم التوصل 
إلى اتفاق أو حل سياســي يحفظ حقوق الشعب اليمني، 

ويعيد حلكومته الشرعية املغتصبة.
وبجانب الرسائل السياســية املهمة التي أرسلتها جولة 
سلمان إلى العالم، أثمرت اجلولة عن مشاريع مستقبلية، 
أمر امللك سلمان بدراستها سريًعا؛ إلدخالها حيز التنفيذ 
الفعلي، ومنها على سبيل املثال: السعي لتوحيد العملة 
واجلمارك، وتأســيس تكتل اقتصادي دولــي جديد ينافس 
كل التكتالت األخرى العاملية، وإنشــاء جســر آخر جديد 
يربط الســعودية مبملكة البحرين، وغيرها من املشــاريع 
املهمة التي تخدم اإلنســان اخلليجي، وتعمل على تنميته 
حضاريًا ومتكينه من التواصل والتحرك واالستثمار والعالج 
بســهولة ويســر، وتعزز من انتمائه لدينه ووطنه ووالئه 

لقادته، وتزرع بداخله األمل في غد أكثر إشراًقا.
هــذا وقد صدر عن الدورة الســابعة والثالثني للمجلس 
األعلى جمللس التعــاون لدول اخلليج العربية التي عقدت 

في املنامة برئاســة جاللــة امللك حمد بن عيســى آل 
خليفة، ملك مملكة البحرين عدد من التوصيات املهمة، 

ومنها:
ـ ثمــن اجمللس األعلــى ما تضمنــه البيــان الصادر عن 
االجتماع األول لهيئة الشؤون االقتصادية والتنموية لدول 
اجمللس، من خطوات وأولويات أساســية حتظى باالهتمام 
واملتابعــة الفوريــة، تواكب قراره الذي جــاء من منطلق 
الرؤية السامية خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود حفظه اهلل، بإنشاء الهيئة بهدف 
تعزيز العمل اخلليجي املشترك. مؤكداً حاجة دول اجمللس 
إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصاديات العالم، 
ويعزز من فاعلية االقتصاد اخلليجي وقدرته التنافســية 
والتفاوضية، ويؤكــد مكانة ودور دول اجمللس في االقتصاد 

العاملي.
ـ تابع اجمللس األعلى بقلق بالغ واســتنكار شديد ما قامت 
به ميليشــيات احلوثي وصالح من استهداف ملكة املكرمة 
بصــاروخ باليســتي، وأدان اجمللس هذا االعتداء الغاشــم 
الــذي لم يراع حرمة هــذا البلد وقدســيته، معتبراً ذلك 
حتدياً ملشــاعر األمة اإلسالمية كافة واستفزازاً ملشاعرها، 
ويؤدي إلى اإلخالل بأمن العالم اإلســالمي، ومؤكداً أن هذا 
العمل اإلرهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شــريكاً في 
االعتداء وطرفاً في زرع الفتنــة الطائفية وداعماً لإلرهاب. 
وشــدد اجمللس األعلى على أن هذا االعتــداء اخلطير يؤكد 
رفض ميليشــيات احلوثــي وصالــح إلرادة اجملتمع الدولي 
والقــرارات الدولية ذات الصلة واملســاعي املبذولة إليجاد 
حل سياسي لألزمة اليمنية. وأشاد اجمللس األعلى مبا أبدته 
الدول اإلســالمية والعربية والصديقة واملنظمات الدولية 
واإلقليميــة من اســتنكار ورفض لهذا العمــل اإلرهابي 
اخلطير. وأكد اجمللــس وقوفه التام والكامــل مع اململكة 
العربية الســعودية في كل ما تتخذه من إجراءات حلماية 
األماكن املقدســة وأمنها وحدودها، مشيدين مبا تقوم به 
قوات التحالف العربي من الوقوف بحزم ضد هذه األعمال 

اخلطيرة.
واستعرض اجمللس مســتجدات العمل اخلليجي املشترك، 

وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، ومن بينها:
ـ اطلع اجمللس األعلى على ما وصلت إليه املشاورات بشأن 
تنفيــذ قرار اجمللس األعلى في دورته )36( حول مقترح خادم 
احلرمني الشــريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، 
رحمه اهلل، باالنتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة االحتاد، 
وتوجيــه اجمللس األعلى باالســتمرار فــي مواصلة اجلهود 
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لالنتقال من مرحلة التعاون إلــى مرحلة االحتاد، وتكليفه 
اجمللس الوزاري ورئيس الهيئة املتخصصة باستكمال اتخاذ 
اإلجراءات الالزمــة لذلك، ورفع ما يتــم التوصل إليه إلى 

اجمللس األعلى في دورته القادمة.
ـ أشــاد اجمللس األعلى بتوقيع اململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربيــة املتحدة على اتفاقية إنشــاء مجلس 
تنســيقي بني البلدين ، انطالقاً من حرصهما على توطيد 
العالقات األخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر 
التشاور والتنسيق املســتمر، مؤكداً أن إنشاء هذا اجمللس 
يعــد رافداً من روافد العمل املشــترك بني الدول األعضاء، 

ويعزز مسيرته ملا فيه مصلحة بلدانها وشعوبها.
ـ بارك اجمللس األعلى مبادرة األمانة العامة في االســتعانة 
بنخبة من شباب وشابات دول اجمللس كمستشارين لألمانة 
العامة في قضايا واهتمامات الشــباب، وأكد على أهمية 
استمرار األمانة العامة في تنظيم فعاليات شبابية ضمن 

أيام مجلس التعاون السنوية.
ـ عّبر اجمللس األعلى عن ارتياحه وتقديره لإلجنازات التي متت 
في نطاق حتقيق التكامــل الدفاعي بني دول اجمللس بهدف 
بناء شراكة اســتراتيجية قوية ، وإقامة منظومة دفاعية 
فاعلة ملواجهة مختلف التحديات والتهديدات، واخلطوات 
التي حتققت إلنشــاء القيادة العســكرية املوحدة، ووجه 
بأهمية االنتهاء من كافــة اإلجراءات املطلوبة لتفعيلها ، 
وبتكثيف اجلهود وتســريعها لتحقيق التكامل الدفاعي 

املنشــود بني دول اجمللس في مختلف اجملاالت ، وما يتطلبه 
ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة.

ـ أكــد اجمللس األعلــى على مواقــف دول مجلس التعاون 
الثابتــة جتاه اإلرهــاب والتطرف، ونبذها لكافة أشــكاله 
وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل 
على جتفيف مصادر متويله، والتزامها املطلق مبحاربة الفكر 
املتطــرف الذي تقوم عليــه اجلماعــات اإلرهابية وتتغذى 
منه، بهدف تشــويه الدين اإلسالمي احلنيف، كما أكد أن 
التســامح والتعايش بني األمم والشــعوب من أهم املبادئ 
والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول اجمللس، وتعاملها 

مع الشعوب األخرى.
ـ أدان اجمللس األعلى بشــدة حوادث التفجيرات االنتحارية 
التــي وقعت في اململكة العربية الســعودية في شــهر 
رمضان املبــارك، بالقرب من املســجد النبوي الشــريف 
باملدينة املنورة ومحافظــة القطيف ومدينة جدة، معتبراً 
أن هــذه التفجيــرات اإلرهابية جرائم مروعــة تتنافى مع 
كافة القيم واملبادئ اإلنســانية واألخالقية، مؤكداً وقوف 
دول اجمللس ومســاندتها لكل ما تتخــذه اململكة العربية 
السعودية من إجراءات حلماية أمنها واستقرارها واحلفاظ 
على أمن وسالمة زوار األماكن املقدسة. معرباً عن ثقته في 
كفاءة وقدرة األجهزة األمنية اخملتصة في اململكة العربية 
الســعودية على كشف مالبســات هذه اجلرائم اإلرهابية 

الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها و من يقف وراءها.
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مكة املكرمة ـ عالء املهدي:
بحضور معالي األمني العام لرابطة العلم اإلسالمي نائب رئيس 
اجملمع الفقهي اإلســالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي 
العيســى عقد اجملمع الفقهي اإلســالمي التابع للرابطة ندوة 
بعنوان »بدائل البيع بالســعر املتغير« مبكة املكرمة، ويأتي عقد 
هــذه الندوة بنــاء على قرار اجملمــع الفقهي اإلســالمي الثاني 
فــي دورته الثانية والعشــرين التي أقيمت فــي الفترة من 21-

1436/7/24هـــ ، لتوضيح املفاهيم االقتصادية اإلســالمية من 
ناحية اختالف وتغير الســعر في التمويل باملصارف اإلسالمية، 

والتعامالت املالية اإلسالمية.
وفي بدايــة الندوة ألقى معالــي األمني العــام لرابطة العالم 
اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكرمي العيسى كلمة 
شــكر فيها أصحاب الفضيلة مــن الباحثــني والعلماء وعلى 
رأســهم األمني العام للمجمع الفقهي الشيخ الدكتور صالح 
بن زابن املرزوقي، على ما قدموا لهذه الندوة من اجلهود العلمية، 

منوهاً بأهمّية التعامالت املالية باملصارف اإلســالمية، وإيضاح 
الوجه الشرعي فيها للمسلمني .

       وأبرز معالي األمني الدور الكبير الذي يقوم به اجملمع الفقهي 
اإلســالمي في عاملنا اإلسالمي، وأوضح أّن هذه الثقة لم تأِت من 

فراغ، بل من رصيد اجملمع في امتداده الزمني امليمون.
كما أبان معاليه أن هذه املؤسســة الفقهية العاملية جمعت 
نخباً علمية من عموم العالم اإلســالمي، وقدمت قرارات بنتها 
على هدي كرمي من فقه الشريعة اإلسالمية، ترجمت أفق اجملمع 
ورســوخ أعضائه علماً وفهماً، مبيناً معاليــه أنه توالى على 
رئاســته جمع ميمون من وجوه األمة في العلم والفضل حتى 
انتهت النوبة إلى سماحة الشــيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل 
الشــيخ املفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة 
كبــار العلماء وإدارة البحــوث العلمية واإلفتــاء، مولياً اجملمع 
اهتمامــه العلمي، وكــرمي جهده في حكمة رئاســته وجميل 

رعايته.

بحضور األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي

املجمع الفقهي اإلســامي يعقد 
ندوة علمية بمكة املكرمة
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وأكد معاليه أن اجملمع في طليعة اجلهات املؤسسية املنبثقة عن 
رابطة العالم اإلسالمي، وأنه يحظى بثقة إسالمية عاملية، فإنه 

بحسب االستقراء وجد أن اجملمع في طالئع التعويل واالستناد. 
وفــي ختام كلمته شــكر معاليه الباحثني علــى ما قدموا من 
استقراء وتتبع علمي مستوعب، انتهى إلى هذه اجلملة الفقهية 

املتميزة التي هي محل نقاش هذه الندوة.
مــن جهته رّحــب األمني العــام للمجمع الفقهي اإلســالمي 
الدكتــور صالح بن زابــن املرزوقي، مبعالي األمــني العام لرابطة 
العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى. 

وأصحاب املعالي والفضيلة والسعادة.
وأكد فضيلته على أهمية موضوع الندوة » بدائل البيع بالسعر 
املتغير« حيث دعت احلاجة إلى مراجعته، وإحالة اجملمع للموضوع 

إلى العارضني لدراسته ومتحيصه للوصول إلى رأي شرعي.
ِســها فتموت مبوته، بل  وأبان فضيلته أن األحكام ال تختص مبؤسِّ
تبقى ملزمة لألجيال بعده، لذا جعل اهلل التشــريع له سبحانه 
وتعالــى، قال تعالى: )إن احلكــم إال هلل(. ومكان العالِم لن يبقى 
شــاغراً، فإذا فقده الناس نصبوا مكانه جاهالً ففي احلديث حتى 
إذا لم يُبِق عامِلاً اتخذ الناس رؤوســاً جهاال فُســئلوا فأفتوا بغير 

علم فَضّلوا وأَضلُّوا.
وقدم فضيلته شــكره لصاحب الفضيلــة معالي األمني العام 
للرابطة على رعايته وحضوره لهذه الندوة املباركة واملشــاركة 
فيها، كما شــكره على البوادر الطيبة للنهوض برابطة العالم 
اإلســالمي وعلى دعمه الكامل للمجمع الفقهي اإلســالمي، 
ســائالً املولى عز وجــل أن يبارك في علمه وعملــه وأن ينفع به 

اإلسالم واملسلمني.
بعد ذلك بدأ العارضون بطرح وتقدمي أبحاثهم واملناقشــة فيها، 

حيث شــارك الدكتور محمد البلتاجي، رئيس اجلمعية املصرية 
للتمويل اإلســالمي ببحث بعنوان: أهمية التســعير ومجاالت 
تطبيق السعر املتغير باملصارف اإلسالمية، أوضح فيه بأن البحث 
يهدف إلى التعرف بأهمية التسعير واملشكالت الناجتة عن عدم 

وجود مؤشر للتسعير في املصارف اإلسالمية.
ومن جهته بــنّي الدكتور فهد اليحيى، أســتاذ الفقه بجامعة 
القصيــم. في بحثه بعنــوان: بدائل البيع بالســعر املتغير، بأن 
هنالك جدالً بــني االقتصاديني في جدوى الربط باملؤشــر أو بأي 
متغير، وقد وجهت العديد مــن االنتقادات من قبل االقتصاديني 
لهذا املؤشــر ويرى البعــض بأنه معوق لرأس املال واالســتثمار 
والنمو. وذكر الدكتور اليحيى بأّن البيع بســعر متغير حقيقته 
البيع بربح متغير وهكذا ســماه من يرى جوازه، وحينئذ فاملراعاة 
لم تكن لطرفي العقد ، وهما البنك والعميل، بل ملصلحة البنك 

فقط.
وتناول أســتاذ الفقه املقارن بكلية امللك فهد األمنية، الدكتور 
عبدالسالم بن محمد الشويعر، في بحثه بعنوان: بدائل التعاقد 
بالسعر املتغير، مبحثني هما: أنواع بدائل العقود، والغاية منها، 
وبدائل السعر املتغير، وفيه مطلبان بدائل املؤشر املعتمد عليه، 

وبدائل التعاقد بالسعر املتغير.
بعدهــا أوضح كبير خبراء املعهد اإلســالمي للتدريب والبحوث 
اإلســالمية، سعادة الدكتور العياشــي الصادق فداد، في بحثه 
بعنوان: بدائل البيع بالســعر املتغير، أنه مــن أهم اخملاطر التي 
تواجهها البنوك التقليدية ما يُعرف مبخاطر سعر الفائدة، وذلك 
الحتمال تغيره في الســوق، وأن من الصعوبة حتقيق املواءمة بني 
مصادر األموال واســتعماالتها في األجل الطويــل، نظراً لكون 
العائــد ثابتاً في األجل القصير، وذكر بأن مجال البحث ينظر في 
البدائل املعروضة في البحوث املقدمــة للمجمع وغيره، وخّلص 
بعض ما ذكره الفقهاء فيما يخص تعديل شروط العقود وتعديل 
الســعر والربح، باالتفاق بني املصرف والعميل على تعديل بعض 
شروط العقد ومنها الســعر، والتأمني التعاوني أو ضد مخاطر 
العائد، والبيع، واملشــاركة، واالقتصار في املرابحات على العقود 

قصيرة األجل مع قلب الدين على املعسر.
وفي ختام الندوة شكر األمني العام للمجمع الفقهي، أصحاب 
الفضيلة والســعادة العلماء األجالء علــى جتاوبهم مع اجملمع 
الفقهي اإلســالمي بالرابطــة، وعلى ما قدمــوه من بحوث 
قيمة، وما قام به البعض من تعقيبات موفقة مســددة، كما 
شــكر أصحاب املعالــي والفضيلة أعضــاء اللجنة العلمية 
باجملمع الذين أبلوا بالء حســناً في تقدمي االستشارات ودراسة 
املوضوعات وفحصها حتى استوت على سوقها مما يعني أمانة 
اجملمع على إنضاجها وتقدميها ألصحاب الفضيلة أعضاء اجملمع 

الفقهي.
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املصدر: غروزني ـ خاص
اســتقبل الرئيس الشيشــاني رمضان أحمد قاديروف في 
العاصمة غروزني يوم األربعاء 8 ربيع األول األمني العام لرابطة 
العالم اإلسالمي عضو هيئة كبار العلماء باململكة العربية 
السعودية، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى. 
واســتعرض اجلانبان العديد من املوضوعــات ذات االهتمام 
املشــترك، ومن بينها »مؤمتــر غروزني« الذي اســتضافته 

العاصمة الشيشانية غروزني أغسطس املاضي.
كما التقى العيســى في اليوم نفســه فضيلة املفتي 
العــام جلمهورية الشيشــان الشــيخ محمــد صالح 
مجييف، وفضيلة املستشــار الدينــي لفخامة الرئيس 
الشيخ آدم شهيدوف، وجمًعا من علماء الشيشان، وذلك 
في أولى اجلوالت اخلارجية للشــيخ محمد بن عبدالكرمي 
ا لرابطة العالم  العيسى بعد أن تسلم مهامه أميًنا عامًّ

اإلسالمي.
وأكد اجلانب الشيشاني لألمني العام أن »مؤمتر غروزني« لم 

يُعقد لإلساءة للمملكة العربية السعودية أو علمائها، ولم 
يقصد املؤمتر البتة اإلســاءة ألي مذهب أو مدرسة علمية، 
فضالً عن دولة بعينها، أو علمائها، مشددين على أن اجلميع 
يقدرون السعودية حكاًما وعلماء، وأن املؤمتر ُعقد لتصحيح 
نة واجلماعة، الذي اخُتطف وُشوه  وتوضيح مفهوم أهل السُّ
على أيدي اجلماعات التكفيرية املتطرفة.وقد التزم مبوضوعه 
وعنوانه، وهو بيان من هم أهل الســنة واجلماعة، ولم يكّفر 
مة  أحًدا، بل أقصى فقط عن هذا املفهوم التكفيريني واجملسِّ

واملشبِّهة.
وقد اطلــع األمني العــام لرابطة العالم اإلســالمي على 
النص »احلقيقي« ملقررات املؤمتر، وتبنيَّ أنه يؤكد هذا املنهج 
اإلســالمي اجلامع للقلوب، واملؤلف بينهــا، وأن هناك تداوالً 
لعبارات وفقرات ليســت من مقررات املؤمتر، ُحسبت عليه، 
وليســت منه، وأن عامة أهل الِقبلة هم على هدي اإلسالم 
وُسنة املســلمني، وميثلون جماعتهم إال من أبى أن يُحسب 

منهم بقوله أو فعله.

رئيس وعلماء الشيشان خالل استقبالهم األمني العام  لرابطة العالم اإلسالمي:

مؤتمر غروزني لم يعقد لإلساءة ألحد
والجميع يقدر القيادة السعودية وعلماءها

أمن الرابطة ملتقيًا علماء الشيشان بحضور مفتي الشيشان
ومستشاره الديني

الرئيس الشيشاني ملتقيًا أمن الرابطة
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كما أكد اجلانب الشيشــاني أن املؤمتر قد أقصى في سياق 
مقرراته احلقيقيــة ال املنتحلة عليه، خالل دورة انعقاده في 
الفترة 22ـ 24 من ذي القعدة ســنة 1437هـ، املوافقة 25ـ 
27 من أغسطس سنة 2016، اإلرهابيني والتكفيريني الذين 
عاثوا في األرض فســادًا من »أدعياء الســلفية« و »أدعياء 
األشــاعرة«، وغيرهم، موضحني أن أهل الســنة واجلماعة 

بريئون منهم.
ونوه اجلانب الشيشــاني بالدور احليوي والنشــط لصاحب 
الســمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي 
ولي العهــد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
باململكة العربية الســعودية، في التالقي املثمر بني اإلخوة 
األشــقاء في ضوء الرؤية اإلســالمية املوفَّقة خلادم احلرمني 

الشريفني، امللك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه اهلل ـ.
واطلع اجلانب الشيشــاني على الطرح املؤسسي »العاملي« 
ملواجهة األفكار اإلرهابية والتكفيرية، واقتالعها من جذورها، 
من خــالل مركز متخصص، هــو »مركز احلــرب الفكرية« 
بوزارة الدفــاع باململكة العربية الســعودية، مثمنني هذه 
اخلطوة التي وصفوها بـ »العاملية« الرائدة التي تلبي احلاجة 
العصرية امللحة لها في نطاق انتشارها الواسع، ومؤكدين 
في الســياق ذاته أن اإلرهاب والتكفير ال دين لهما وال وطن، 
وأن وحلهما شمل من ُولدوا ونشــؤوا وتعلموا في بالد غير 
إســالمية، وأن أيديولوجية التكفير والطائفية والكراهية 
واإلقصاء ال صلة لها بأي من مذاهب ومناهج أهل اإلســالم 
في أصولهــم وال فروعهم، وأن التجــاوزات واملزالق الفردية 
م على املؤسسات العلمية  حُتســب على أصحابها، وال تُعمَّ

والدعوية، فضالً عن الدول.
 وأضاف اجلانب الشيشــاني: »علماء الشيشان املشاركون 
في املؤمتر حرصوا على تبيني مفهوم أهل الســنة واجلماعة 
على حقيقته؛ الرتباطه الوثيق بتاريخ خارجي، عندما تدخل 
رهم ثلة من املتطرفني التكفيريني حتت هذا  في شأنهم وكفَّ
اللقب، وتطاولوا على منهجهم الوســطي املعتدل احلاقن 
للدماء بقيادة الرئيس األول جلمهورية الشيشان بطل روسيا 
أحمد حجي قاديروف في مكافحة اإلرهاب وأعداء اإلســالم 
وإنقاذ الشعب الشيشاني«. الفتني النظر إلى أن »إخوانهم 
علماء اململكة العربية السعودية في طليعة من أنكر على 
هذا املنهج اخلارجي التكفيري، وحذر من شره وخروجه على 

والة أمره في حينه.. وفتاواهم معلومة متداولة في هذا«.
من جانبــه، أكد األمني العــام لرابطة العالم اإلســالمي 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العاملية للعلماء املسلمني نائب 

رئيس اجملمع الفقهي اإلســالمي برابطة العالم اإلسالمي 
االطالع على أبحاث املؤمتر التــي حفلت بالطرح املوضوعي 
الداعي للتآلف، واحملذر من التطــرف والتكفير، حتت مظلة 
سنة اإلســالم وجماعته.. مشــيرًا إلى أن من خرجوا على 
أمر والة أمرهم، وعاثوا في األرض فســادًا بضالل منهجهم 
التكفيري، هم من جملة اخلوارج، أيًّا كان مكانهم، وزمانهم، 
وأســماؤهم، وأيًّا كانــت انتحاالتهم املذهبيــة وذرائعهم 

الفكرية.
وأضاف األمــني العام لرابطة العالم اإلســالمي: إن من لم 
يســعه اسم اإلسالم فلن يسعه احلق املبني الذي بعث اهلل 
به نبينا محمًدا صلى اهلل عليه وســلم؛ فال اســم لنا، وال 
وصف، وال شعار، وال مظلة، وال مصطلح سوى اإلسالم، وأن 
تنوُّع املدارس اإلســالمية يحسب لثراء املنهج العلمي الذي 
نســير عليه منسوبًا في اجتهاداته الفقهية لكل إمام من 

أئمة تأصيله على هدي الكتاب والسنة.
وأعرب العيسى عن اســتعداده ملواصلة العمل الوثيق مع 

فضيلة املفتي وكبار العلماء في جمهورية الشيشان.
وشــكر األمني العام فخامة الرئيس الشيشــاني على ما 
شــمل به وفد رابطة العالم اإلســالمي من حسن الوفادة 
وكرم الضيافة؛ إذ استضافهم ـ بصفة خاصة ـ في القصر 
اجلمهوري، الفًتا النظر إلى أن هذه احلفاوة تترجم الشــعور 
اإلســالمي لدى فخامته نحــو إخوانه فــي رابطة العالم 
اإلسالمي »وهو من شاهدنا جهوده الطيبة في بناء املساجد، 
ومراكز حتفيظ القرآن الكرمي، وإقامة املناشــط اإلسالمية؛ 
إذ تواصلت هيئات رابطة العالم اإلســالمي مع بعض تلك 
املراكز، خاصة الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي. كما 
ملسنا حكمة قيادة فخامته متمثلة في حرصه على جتنيب 
الشيشان أي اختراقات تكفيرية أو طائفية، وعدم السماح 

لها بنشر منهجها الضال على أرض الشيشان«.
من جهة أخرى، وفي ســياق لقاءات العيســى بالفعاليات 
الشيشــانية، التقى كبار العلماء بجمهورية الشيشــان، 
بحضور فضيلة املفتي العام، وفضيلة املستشــار الديني 
للرئيس. ودار خالل تلك اللقاءات حوارات أخوية، أوضح فيها 
معاليه أن دين اإلسالم هو دين الرحمة والسماحة والتعايش، 
وأنه نبذ التطرف والتشدد؛ باعتباره مرتكز نظريات اإلرهاب 
والتكفير. مفيًدا معاليه بأنه ما أســاء أحد إلى اإلســالم 
مثلما أُسيء إليه في هذه األزمنة من داخله احملسوب عليه؛ 
فتأثــرت بذلك الصورة الذهنية عن ديننــا احلنيف لدى غير 

املسلمني، بل إن ذلك قد فنت بعض املسلمني أنفسهم.
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ودعا الشيخ العيســى إلى تضافر اجلهود ملواجهة هذا املد 
الســيئ، وتغيير صورته النمطية الســلبية إلى احلقيقة 
اإليجابية التي شــغفت قلوب اخللق في أهم حتوُّل شهدته 
البشــرية، عندما دعا النبي - صلى اهلل عليه وســلم - في 
زمنه أشــد اخللق جاهلية وعنادًا وعصبيــة؛ فدخل الناس 
بهذه الدعوة املباركة في دين اهلل أفواًجا، وأن الكتاب الكرمي 
بنّي ســر ذلك بقوله تعالى: }فبما رحمة من اهلل لنت لهم، 

ا غليظ القلب النفضوا من حولك..{. ولو كنت فظًّ
ولفت العيســى النظر إلى أن بيان احلق، ســواء في الفروع 
أو األصــول، يكون في إطار أدب اإلســالم وســمته الرفيع، 
بعيًدا عن اإلساءة والتجريح أو املبادرة باإلقصاء عن جماعة 
املســلمني.. معتبرًا أن أشــد ما ُمنيت به األمة اإلسالمية 
فيما طــال توافقها وتآلفها ووحدة كلمتها هو األســماء 
واألوصاف والشــعارات احملدثة التي تناحرت بها بعد شــؤم 
مزاحمتها السم ووصف وشعار اإلسالم اجلامع الذي سمانا 

اهلل تعالى به.

 وبنّي الشيخ العيسى أن هداية اإلسالم ال تختزل في منهج 
أحد بعينه ســوى رســول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم -؛ 
فهو أســوة اجلميع، وهو املعصوم وحده فيما يبلغه عن ربه 
جل وعال، وَمن سواه ليس مبعصوم؛ ويعتريه الفوات واخلطأ، 
ســواء في األصول أو الفروع، وكلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إال َمن 
عصمه اهلل تعالى، وهو نبينا محمد - عليه الصالة والسالم 
- وحده دون سواه. وقد سلك اخللفاء الراشدون ـ رضوان اهلل 
عليهم ـ من بعده صلى اهلل عليه وســلم مســلك احلق؛ 
فاتباع سنتهم مأمور به على لسان رسول اهلل - صلى اهلل 
عليه وســلم -، فقد علم املولى سبحانه في سابق علمه 
هداهم ورشدهم من بعده عليه الصالة والسالم؛ فهم على 
نهجه بهداية اهلل وحفظه لهم، ومن سلك سبيلهم فهو 

على الهدى.
وأوضح األمني العام لرابطة العالم اإلســالمي أن االختالف 
والتنوُّع والتعدد ُسنة من ســن اهلل تعالى في كونه، وهو 
في إطار فروعــه الفقهية ونحوهــا ذات الرحابة في تقبُّل 
االختالف، وهو ما يُعد من ســعة الشــريعة ويسرها، حتى 
أرشــد اإلمام أحمد بن حنبل ـ رحمــه اهلل ـ من ألَّف كتابًا 
ه كتاب السعة«، وقال  فســماه كتاب االختالف، فقال »سمِّ
ابــن العربي: »اختالف العلماء رحمة للخلق، وفســحة في 

احلق، وطريق مهيع إلى الرفق«.
وختم العيســى بأن على اجلميع أن يكونوا على هدى رشيد 
في األصول، مشــيرًا إلى أن »البعــض أدخل في األصول ما 
ليس منها؛ ليتقــوى بها أمام خصومه، وهــذا غلط على 
منهج األصول من جهــة، ومضعف لها، ومجرئ عليها من 

جهة أخرى«.

جمع من علماء الشيشان في لقاء مفتوح مع معالى أمن الرابطة
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مكة املكرمة:
أدانت األمانة العامة لرابطة العالم اإلســالمي مبكة املكرمة 
التفجيرات اإلرهابية التي وقعت في العاصمة املصرية القاهرة 
مستهدفة الكنيســة الكاتدرائية املرقســية، والتفجيرين 
اإلرهابيــني اللذين وقعــا في العاصمة التركية إســطنبول، 
والتفجير االنتحاري في العاصمة الصومالية مقديشو، وراح 

ضحيتها العشرات من القتلى واملصابني.
جاء ذلك في البيان الذي أصدره معالي الشيخ الدكتور محمد 
بن عبدالكرمي العيسى, األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي، 

وعضو هيئة كبار العلماء في اململكة, والذي قال فيه:
إن رابطة العالم اإلسالمي تستنكر التفجيرات اإلرهابية التي 
وقعت في القاهرة وإســطنبول، وتؤكد على موقفها الثابت 
من اإلرهاب بجميع أشــكاله وأساليبه، وتضامنها مع جميع 
دول العالم التــي حُتارب هذه اآلفة اخلطيــرة، وتدفع من دماء 

أبنائها ثمًنا غالًيا للتخلص منها.

ودعا الدكتور العيســى الدول العربية واإلســالمية واجملتمع 
الدولي بجميع منظماته إلى تضافر اجلهود الدولية واإلقليمية 
للتصدي لهذه األعمال اإلرهابية التي تهدف إلى زعزعة األمن 

واالستقرار، وإثارة النعرات الطائفية والعرقية.
وأوضح معاليه أن هذه األعمال اإلرهابية اســتهدفت أناســاً 
أبرياء وأنفســاً معصومة، وبثت الرعب في اجملتمعات اآلمنة، 
مما يتعارض مع القيم اإلسالمية، واملبادئ الدولية واإلنسانية.

وأهاب معاليه بقادة العالم، ومنظماته، وشــعوبه بأن يقفوا 
صفاً واحداً في مواجهة هذا العنف بكافة أشــكاله وصوره، 
وأن يعاجلــوا كل ما يســبب تلك األعمــال اإلرهابية، أو يدعو 
إليها، مؤكًدا من جديد على ضرورة تكاتف اجملتمع الدولي في 

التصدي لإلرهاب واجتثاث جماعاته اإلجرامية.
وفي اخلتام دعا معالي األمني العــام املولى جلَّت قدرته أن 
يحفظ بالد املسلمني من آفة اإلرهاب، وأن يجنب العالم من 
ويالت التطرف البغيض والعنف األعمى، إنه سميع مجيب.

رابطة العالم اإلسامي تدين
وتستنكر التفجريات اإلرهابية يف 

القاهرة وإسطنبول ومقديشو
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احلمد هلل والصالة والســالم علــى نبينا محمــد وعلى آله 
وصحابته أجمعني . وبعد :

فقد أقدمت اللجنة الوزارية للتشــريع في حكومة االحتالل 
الصهيونــي على املصادقة على مشــروع قانون يقضي مبنع 
األذان عبر مكبرات الصوت في مســاجد القــدس واألراضي 
احملتلة لعام 1948 في حتٍد صارخ ملشــاعر املســلمني واعتداء 
محارب لشــعائرهم ومعتقداتهم في سلسلة من احملاوالت 
اليائسة لطمس املعالم اإلسالمية والسعي لتهويد القدس 

وسائر األرضي احملتلة.
والهيئة إذ تدين هذه احملاوالت العنصرية من الكيان الصهيوني 
املغتصب الذي ال ميلك أي صفة شــرعية لوجوده فإنها تؤكد 

على ما يلي :
• أن االعتداء على مشــاعر املسلمني وشعائرهم في القدس 
واألراضي احملتلة هو اعتداء بشــع وحــرب معلنة على الهوية 
اإلســالمية  ومن شــأن هذا العمل اجمُلازف واألهوج أن يلهب 
املشاعر اإلسالمية وينسف القيم احلقوقية املستحقة أرضاً 

قبل أي استحقاٍق آخر.
• تناشــد اجملتمع الدولي واملؤسســات املعنية باحترام حقوق 
اإلنســان واحملافظة عليها للعمل على إدانة هذه االعتداءات 

الظاملة وإيقافها وحتمل مسؤولياتهم نحو هذه التجاوزات .
• األذان شعيرة من شعائر اهلل ومنعه من االرتفاع في املساجد 
ظلم عظيم يســتجلب اخلزي في الدنيــا والعذاب في اآلخرة 
ِ أَن يُْذَكرَ ِفيَها 

َنَع َمَســاِجَد اهللَّ يقول تعالى : )وََمْن أَْظلَُم مِمَّن مَّ
اْســُمُه وََسَعى ِفي َخرَابَِها  أُولَِئَك َما َكاَن لَُهْم أَن يَْدُخلُوَها إاِلَّ 
نَْيا ِخزٌْي وَلَُهْم ِفي اآْلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم(  َخائِِفنَي  لَُهْم ِفــي الدُّ

البقرة 114
• على املســلمني التمســك بدينهم واالعتزاز بشــعائرهم 
وتوحيــد صفوفهــم وليعلمــوا أن محاوالت هؤالء ســتبوء 
ُ َغالٌِب َعلَى  بالفشــل فال ييأســوا من فرج اهلل وتأييده )َواهللَّ
أَْمرِِه وَلَِكنَّ أَْكَثرَ النَّاِس اَل يَْعلَُموَن ( يوسف 21 )يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا 
ُ ُمِتمُّ نُورِِه وَلَْو َكرَِه الَْكاِفُروَن ( الصف 8 ِ بِأَْفَواِهِهْم وَاهللَّ

نُورَ اهللَّ
وصلى اهلل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعني

األمانة العامة
للهيئة العاملية للعلماء املسلمني
برابطة العالم اإلسالمي
صدر مبكة املكرمة
20/ 2 / 1438هـ

بيان صادر عن الهيئة العاملية للعلماء املسلمني 
بشأن منع االحتال الصهيوني األذان بمكربات 

الصوت يف فلسطني املحتلة
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 مكة املكرمة: 
اســتقبل معالــي األمني العــام لرابطة العالم اإلســالمي 
الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكرمي العيسى، وفد اجلامعة 
اإلســالمية احلكومية بجمهورية إندونيسيا برئاسة معالى 
مدير اجلامعة البروفيســور ســعيد الرحمن عبداهلل حسن 
والوفد املرافق لــه، وذلك مبقر األمانة العامــة للرابطة مبكة 

املكرمة.
وقد اســتمع معاليه إلى شــرح مفصل مــن مدير اجلامعة 
عن الكليات واألقســام والتخصصات التــي وفرتها اجلامعة 
للطلبــة، وعالقة اجلامعة مــع مثيالتها مــن اجلامعات في 
الدول العربية واإلسالمية، وربط جســور التعاون بينها وبني 
تلك اجلامعات واملؤسسات التعليمية األخرى، لالستفادة من 

خبراتهم وجتاربهم في مواصلة مسيرتها التعليمية.
كما أعــرب مدير اجلامعة عن رغبة اجلامعــة في التعاون مع 
رابطة العالم اإلسالمي وإدارات الدراسات والبحوث والتعليم 
اإلسالمي فيها، مقدماً شكره وتقديره للرابطة على جهودها 
املشرفة في خدمة اإلسالم واملسلمني في شتى أرجاء املعمورة 

وخاصة في اجلمهورية اإلندونيسية.
من جانبه أوضح الدكتور العيسى أن رابطة العالم اإلسالمي 

والهيئــات التابعة لهــا حريصة على التعــاون مع اجلامعة 
اإلســالمية احلكومية بجمهورية إندونيســيا في كل مجال 
يعزز الثقافة اإلسالمية لدى املسلمني في إندونيسيا، موضحاً 

رؤية الرابطة ورسالتها وأهدافها.

الدكتور العيسى يستقبل وفد الجامعة 
اإلسامية الحكومية بإندونيسيا
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ماليزيا- والية سرواك:
منــح حاكم والية ســرواك املاليزية تون عبــد الطيب محمود 
»وســام ســرواك« ملدير مكتب رابطة العالم اإلســالمي في 

كواالملبور الدكتور سعيد احلازمي.
وقال حاكم والية سرواك إن هذا التكرمي يأتي تقديراً من الوالية 
لدور الرابطة في نشــر ثقافة التســامح فــي اجملتمع املاليزي 

املتعدد العقائد واألعراق.
ونــّوه محمود في هذه املناســبة بالدور الريــادي الذي تقوم به 
رابطة العالم اإلســالمي بإظهار الصورة احلقيقية لإلســالم 

وخدمة املسلمني في اجملاالت كافة.
من جانب آخر عّبر د. احلازمي عن امتنانه لهذا التكرمي من حاكم 
أكبر الواليات املاليزية، مشــيراً إلى أن اجملتمــع املاليزي املتعدد 

العقائد واألعراق يعتبر قدوة في التسامح والتعايش املشترك.
وأشــار د. احلازمي إلى أن رســالة الرابطة والبرامج التي تقوم 
عليها تصبُّ في مصلحة دعم وتعزيز املشــتركات بني العقائد 

واألعراق.
وأضاف مدير مكتــب رابطة العالم اإلســالمي في كواالملبور، 
أن توجيهات معالي أمني عــام الرابطة الدكتور محمد بن عبد 
الكرمي العيسى، تؤكد دعم الســلم االجتماعي في اجملتمعات 

اإلسالمية، وأن الرابطة بصدد املزيد من البرامج التي تُعّزز هذه 
التوجهات وتنّميها بني أبناء املسلمني في كل مكان.

وختم د. احلازمي تصريحه بالشكر والعرفان حلاكم والية سرواك 
املاليزية تون عبد الطيب محمود على الدعم الكبير الذي جتده 
الرابطة من لدنه ومن لدن أهالي والية ســرواك، سائالً اهلل - عزَّ 

وجلَّ - التوفيق والسداد.

ماليزيا تكرم رابطة 
العالم اإلسامي 
تقديرًا لدورها يف 
نشر قيم التسامح
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المدينة المنورة :
رعى صاحب الســمو امللكي األمير فيصل بن ســلمان بــن عبدالعزيز 
أمير منطقــة املدينة املنورة, حفــل افتتاح مؤمتر ضوابط اســتخدام 
شبكات التواصل االجتماعي في اإلسالم , الذي نظمته جائزة نايف بن 
عبدالعزيز العاملية للســنة النبوية والدراسات اإلسالمية املعاصرة في 
22/صفر/1438هـ, مبشاركة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، بحضور 
صاحب الســمو امللكي األمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز عضو الهيئة 
العليا للجائزة, وجمع من أصحاب املعالي والفضيلة, وضيوف املؤمتر من 

باحثني وأكادمييني من داخل اململكة وخارجها. 

كلمة الضيوف:
بــدأ احلفل بكلمة ضيوف املؤمتر واملشــاركني ألقاهــا نيابة عنهم وزير 

الشؤون الدينية واحلج واألوقاف بجمهورية باكستان اإلسالمية الدكتور سردار محمد يوسف, أكد فيها أن املؤمتر جاء في توقيته الصحيح حيث 
أصبحت وســائل التواصل االجتماعي تشــكل جزءاً كبيراً من حياة كثير من الناس حول العالم ، وانتشرت من خاللها فوائد كثيرة ومنافع جمة 
وفي نفس الوقت ال تخلو من مضار عظيمة وشــرور مستطيرة إذا استخدمت بشــكل سلبي, مبيناً أن املؤمتر يقوم بدور الوقاية وتبيان احلقيقة 

وإنارة الطريق لكل من يتعامل مع شبكات التواصل الذين نشاركهم هذا العالم الفسيح. 
ونّوه وزير الشــؤون الدينية واحلج واألوقاف بجمهورية باكستان اإلسالمية باالهتمام الدائم الذي توليه اململكة العربية السعودية لقضايا األمة 
اإلســالمية وقضايا شــبابها, مؤكداً أن اململكة لم تتوان يوماً من األيام عن تقدمي اخلدمات ألبناء األمة اإلســالمية كافة من غير تفضيل لون أو 
جنٍس لذلك, معرباً عن اســتنكاره وشجبه ملا حدث من استهداف قبلة املســلمني مكة املكرمة بصاروخ أطلقته امليليشيات احلوثية املفسدة 

مؤمتر

ضوابط استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف اإلسام

يستنكر احملاولة اإلجرامية مليليشيات احلوثي باستهداف منطقة مكة املكرمة
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حيث ثبت بالبرهان الناصع أن أعداء اإلسالم يسعون لزعزعة أمن هذه 
البالد املباركة, مؤكداً أن جمهورية باكستان حكومة وشعباً تقف إلى 

جانب اململكة. 

التأصيل الشرعي للتعامل مع مواقع
 التواصل االجتماعي:

بعد ذلك ألقى معالي مدير اجلامعة اإلسالمية الدكتور حامت بن حسن 
املرزوقــي، كلمة بني فيها عظم التأثير الذي حتدثه شــبكات التواصل 
االجتماعي على األفراد واجملتمعات, مبيناً أن في عصر العوملة الثقافية 
وفي زمن اإلعالم اجلديد أصبح لشبكات التواصل االجتماعي تأثيراتها 
على اجلميع, وبخاصة الشــباب، وقال : انطالقاً من الدور الرائد والثابت 
للمملكة العربية الســعودية في خدمة اإلسالم واملسلمني في شتى 
اجملاالت كان جلائزة األمير نايف بن عبدالعزيز آل ســعود العاملية للسنة 
النبوية والدراسات املعاصرة بالشراكة مع اجلامعة اإلسالمية السبق 
في تنظيم مؤمتر ضوابط اســتخدام شبكات التواصل االجتماعي في 
اإلسالم , الذي يسعى للتأصيل الشرعي للتعامل مع مواقع التواصل 
االجتماعــي واإلفادة منها فــي تعزيز العقيــدة الصحيحة والدعوة 
اإلســالمية ونشر منهج االعتدال والوســطية والتسامح البعيد عن 
التطرف والغلو والتأكيد على إنســانية اإلسالم وأخالقياته وتعامالته 
وتعزيز االنتماء الديني والوطني بكل الوســائل، ومكافحة املمارسات 

السلبية من ترويج للشائعات ونشر لألفكار املنحرفة. 

كلمة األمين العام لجائزة نايف العالمية:
عقب ذلك اســتعرض معالي مستشار سمو ولي العهد, األمني العام 
للجائزة الدكتور ساعد العرابي احلارثي أبرز اخملاطر التي حتدثها شبكات 
التواصــل االجتماعي في اجلوانــب الفكرية واملعرفية والســلوكية 
لألجيال الناشــئة, مفيداً أن هذا املؤمتر ليس كافياً، بل يجب أن تتبعه 
مؤمترات ودراسات وورش عمل لكي نصل إلى منطلقات حتّقق التحصني 
ألجيــال الغد, وتكفل االســتخدام الصحيح خمُلترع فــي مقدوره بناء 

اجملتمع أو هدمه.
ونوه الدكتور احلارثي بقدرة املفكرين والباحثني في بالدنا على التعامل 
مع مخاطر شــبكات التواصل االجتماعي, وقال : عندما أطّل شيطان 
اإلرهاب بوجهه القبيح على العالم, وجد اململكة العربية الســعودية 

لــه باملرصــاد, فأحبطت خططــه وجّففت منابعــه, وأضحت جتربة 
اململكة في مكافحة اإلرهاب فكرياً وأمنياً جتربة عاملية رائدة, وملّا أدرك 
رؤوس الشّر من مخططي اإلرهاب أن خططهم ووسائلهم التقليدية 
القدمية لم تعد جتدي, وأن مخططاتهم باءت بالفشــل, خلعوا الثوب 
التقليدي البالي, ولبســوا زياً جديــداً, أخفوا بــه معاملهم القدمية, 
وتقّنعوا بأقنعة تالئم متطلبات العصر, واســتخدموا وسائل تناسب 
املرحلة احلضارية املعاصرة, فانتقلوا إلى اســتخدام وســائل التواصل 

االجتماعــي وشــبكات اإلنترنت, لبّث 
املارق,  اخلارجــي  ســمومهم وفكرهم 
وأغروهم  املسلمني  شباب  واستهدفوا 
وقنابل  هــدٍم  معــاول  ليســتخدموا 
تفجير موقوتة, مســتغلني عواطفهم 
اإلميانية وحماستهم الدينية, وظنوا أن 
استخدامهم وســائل التقنية احلديثة 
االجتماعية سيتيح لهم  بشــبكاتها 
الشــباب,  بأبنائنا  للتفّرد  ثمينة  فرصاً 

لبّث شبهاتهم في عقولهم وقلوبهم دون أن يكتشف ذلك.
وأبان أن شــبكات التواصل االجتماعي ســّرعت وتيرة احلياة وكسرت 
الضوابط والقيود, ,وهتكت ســتر اخلصوصيات ومعايير األخالق وعوملة 
األفكار, وأًصبحت ظاهرة إعالمية ســاحرة ومؤثرة, وأضحت منتشرة 
في العالم أجمع, وكثر مستخدموها, وبدأ سوء استخدامها يفرز آثاراً 
ســلبية انعكست على اجملتمعات اإلسالمية والعربية عموماً, وأصبح 
شــبابنا بكل أسف مســتهدفني في عقيدتهم وفكرهم وأخالقهم, 
وكان ال بــد من التصّدي لذلــك بالعلم والفكر وباحلــزم الرادع, فجاء 
انعقاد مؤمتر »ضوابط اســتخدام شــبكات التواصل االجتماعي في 
اإلســالم« الذي تنظمه جائزة نايف بن عبدالعزيز آل ســعود العاملية 
للســنة النبوية والدراســات اإلســالمية املعاصرة, تأكيداً على عزم 
اململكة على مواصلــة التعامل مع ظاهرة اإلرهاب واالنحراف الفكري 
ومحاربته, واســتباق خطط اإلرهاب, فلم تقــف مواجهته على وضع 
اخلطط األمنية وتنفيذها فقط, بــل تتم بنهج علمي حضاري وتقني 

يفوق تصّورات رؤوس الضالل ورموزه.
وأوضح معالي مستشــار ســمو ولي العهد, األمني العام للجائزة, أن 
مشــاركة أهل العلم والفكر في املؤمتر ستســهم في نشــر الوعي 
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اجملتمعي جتاه شــبكات التواصــل االجتماعي واســتخداماتها, وفق 
ضوابط ومعايير تعّزز اجلوانب اإليجابية وحتّد من اآلثار الســلبية, وحتّدد 
دوراً للمؤسسات اخملتلفة, السيما القضائية في ضبط استخدام تلك 

الشبكات.

التوصيات:
•  اســتنكر املشاركون في مؤمتر »ضوابط استخدام شبكات التواصل 
االجتماعي في اإلســالم « بشــدة احملاولة اإلجراميــة التي قامت بها 
امليليشيات احلوثية بإطالق صاروخ باليستي جتاه منطقة مكة املكرمة 
،عادين هذه اجلرمية استفزازاً ملشاعر املسلمني، وعمالً إجرامياً دنيئاً جتاوز 

كل احلرمات وتعدى احلدود الدينية واألخالقية واإلنسانية.
•  أيد املشــاركون ماقامت وتقوم به اململكة العربية الســعودية في 
مواجهة اإلرهاب ضد كل من يحاول املســاس بأمنها واســتقرارها، أو 

استهداف املقدسات اإلسالمية فيها.
•  أكد املشــاركون في ختــام أعمال املؤمتر أهميــة تطبيق الضوابط 
الشرعية في اســتخدام شــبكات التواصل االجتماعي، وبيان دورها 
في نشر الوســطية ومواجهة فكر التطرف واإلرهاب، وضرورة توجيه 
ومراقبة اآلباء ألبنائهم وإرشادهم وحمايتهم من سوء استخدام هذه 

الشبكات.
•  شددوا على ضرورة التوافق بني الفقهاء واملفتني والباحثني املعاصرين 
على منهج علمي متوازن واضح املعالم في دراسة الوسائل وشبكات 
التواصــل االجتماعي؛ جتنباً الزدواج الفتــوى، واختالف االجتهادات في 

معاجلة هذه الوسائل.
•  أوصــى املشــاركون في املؤمتر بتشــكيل جلان مــن اجلهات اخملتصة 
للقيام باملراجعة الدورية لألنظمة والتشــريعات القضائية في ضبط 
اســتخدام شــبكات التواصل االجتماعي نظراً لكثرة مســتجداتها 
وتنوعها وانتشــارها واختالف تأثيراتها ,وضرورة تفعيل دور املؤسسات 
القضائية في ضبط اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعي من 
خالل تشــريع األنظمة التي حتدد االســتخدام األمثل لهذه الوسائل 
مبــا يعود باخلير والصالح علــى الفرد واألمة، وتعزيز االنتماء لإلســالم 
واجملتمع ,وبضرورة تعزيز التعاون بني املؤسسات الدولية املعنية لتبادل 
األنظمة والتشريعات التي حتدد االستخدام األمثل لشبكات التواصل 

االجتماعي مبا يعود باخلير والصالح على الفرد واألمة.
•  كما دعا املؤمتر املؤسسات التربوية والتعليمية واإلعالمية ببذل املزيد 
من العنايــة بإعداد وبناء الكفاءات والكوادر البشــرية املؤهلة وتقدمي 
البرامــج التأهيلية الالزمة للقيام بأدوارها اإلعالمية والتربوية لتوجيه 

الشباب إلى االستخدام األمثل لشبكات التواصل االجتماعي .

•  حث املشــاركون على تعزيز ودعم املؤسســات اإلعالمية اإلسالمية 
للقيــام بدورها فــي التوعية بالعقيدة الصحيحة واملنهج الســليم 
ملواجهة التحديات الراهنة واملستقبلية ووقاية أفراد اجملتمع من األفكار 

املنحرفة وسبل مواجهتها من خالل شبكات التواصل االجتماعي.
•  دعا املشاركون في املؤمتر، املؤسسات الفكرية، والثقافية، والتعليمية، 
بإقامة حمالت توعية، ونشاطات تثقيفية، حيال التعامل مع شبكات 
التواصل االجتماعي, ووضع اســتراتيجية إعالمية وقائية تســتخدم 
وســائل اإلعالم كافة من أجل التوعية مبفهوم الشــائعات والظروف 
املرتبطة بنشــأتها وتطورها واخملاطر واآلثار الناجمــة عنها, وكيفية 

حتليلها للكشف عما تتضمنه من أكاذيب ومغالطات.
•  طالــب املؤمتر املنظمات والهيئات اإلســالمية بإنشــاء شــبكات 
اجتماعية لترســيخ القيم اإلســالمية ونشــر الوعي الوَسطي في 
ــباب في املدارس واجلامعات وفي احلياة اليوميَّة،  مختلف أنشطة الشَّ
وتكثيف اجلهود حتى تكون الوســطيَّة وعًيا يوميًّا وممارسًة متواصلة 

وثقافة مجتمع.
•  أوصــى املشــاركون بتكثيــف املؤمترات الســنوية فــي اجلامعات 
ومؤسسات التعليم العالي العربية واإلسالمية لتعزيز وتبادل اخلبرات 
في مجاالت توظيف شبكات التواصل االجتماعي في نشر الوسطية، 
وتعزيز االنتماء لإلسالم واجملتمع، وتشــجيع املشاركة فيها ومواجهة 

فكر التطرف واإلرهاب.
• أشــاد املشــاركون في املؤمتر بالتجربــة الرائدة للمملكــة العربية 
الســعودية في توظيف وســائل التواصل االجتماعي لبيان احلق والرد 
على الشبهات وإبطالها من خالل خدمة: »املناصحة اإللكترونية« في 
مركز األمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية،الذي يُعنى مبناصحة 

املنحرفني فكرياً ورعاية وتأهيل املتراجعني عن الفكر الضال. 
• دعا املؤمتر إلى وضع ميثاق شرف أو مدونة سلوك باإلعالم اجلديد، يحدد 
الضوابط الشــرعية واالجتماعية واألخالقية والقانونية الســتخدام 

شبكات التواصل االجتماعي.
• أوصى املؤمتر بإنشاء كرسي باسم صاحب الّسمو امللكّي األمير نايف 
ـ ،يعنى بوســائل التواصل  ــ رحمه اهللـ  بــن عبد العزيز آل ســعودـ 

االجتماعي ودراساتها لتعزيز اإليجابيات وتالفي السلبيات. 
• ودعا املشــاركون في املؤمتــر بأن تقوم جائزة نايف بــن عبد العزيز آل 
ســعود العاملية من خالل )مركز األمير نايف بن عبد العزيز آل ســعود 
للتدريــب والتأهيل العلمي( بالتعاون مع اجلامعة اإلســالمية بتدريب 
الدعاة واخلطباء واألئمة في التعامل مع وســائل التواصل االجتماعي 

واستثمارها في الدعوة واإلرشاد.
• أشــاد املشــاركون بالتعاون البّناء بني جائزة نايف بــن عبد العزيز آل 
ســعود العاملية واجلامعة اإلســالمية في عقد هذا املؤمتــر الناجح, 
ويهيبــون باجلائزة أن تتبنــى ضمن موضوعاتها في الــدورات القادمة 
محــوراً يخصص للتوظيف األمثل لشــبكات التواصــل االجتماعي 
واقتراح احللول املناســبة ملشــكالتها مبا يعود بالنفع على املسلمني 

حاضرا ً ومستقبال ً.
وفي ختام املؤمتر رفع املشــاركون برقية خلادم احلرمني الشــريفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو امللكي األمير محمد 
بــن نايف بن عبد العزيز ولــي العهد نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير 
الداخلية, وصاحب الســمو امللكي األمير محمد بن ســلمان بن عبد 

 عندما أطّل شيطان اإلرهاب بوجهه 
القبيح على العالم، وجد اململكة العربية 
السعودية له باملرصاد
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العزيــز ولّي ولّي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
- حفظهم اهلل - يعبرون فيها عن جزيل شــكرهم، وعظيم امتنانهم 

على املوافقة الكرمية إلقامة هذا املؤمتر .
كما أعرب املشاركون عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو امللكي 
األمير ســعود بن نايف بــن عبدالعزيز أمير املنطقة الشــرقية رئيس 
الهيئة العليا جلائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العاملية على متابعته 
وتوجيهاته باإلعداد اجليد لهذا املؤمتر, ولصاحب الســمو امللكي األمير 
فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة املدينة املنورة لتشريفه 

وافتتاحه املؤمتر .

الجلسة األولى:
 ترأســها معالي مدير جامعة اجملمعة الدكتور خالد بن ســعد املقرن 
وأقرهــا وكيل اجلامعة اإلســالمية للتطوير عضــو اللجنة العلمية 
للمؤمتــر الدكتور محمود بن عبد الرحمن قدح , حيث افتتح اجللســة 
األولــى الدكتور بدر بن مقبل الظفيري الذي حتــدث عن اآلثارُ الَعقدّية 
اإليجابيُة والســلبيُة لشــبكاِت التواصِل االجتماعــّي مؤكداً ضرورة 
االهتمام بشــبكات التواصل االجتماعي في جميع نواحيها املتعلقة 
بها ، ســواء في طريقة اســتخدامها أو اآلثار الناجتــة عنها، وأهمية 
التدريب على معرفة خصائص وآليات شــبكات التواصل االجتماعي 
وتوسيع دائرة التدريب حتى يشــمل أعضاء هيئة التدريس واملعلمني 
واألئمة واخلطباء وغيرهم، وأهمية تأســيس جمعية علمية سعودية 
حتت مظلة وزارة التعليم تعنى بشــبكات التواصل االجتماعي، وزيادة 
نشاط املؤسسات العلمية والدينية ، واحلكومية في شبكات التواصل 
االجتماعي، وأهمية جمع فتاوى وكالم العلماء في شــبكات التواصل 

االجتماعي، وآثارها وآدابها.
عقبها حتــدث الدكتــور أحمد كمــال عبدالوهاب البهنســاوي من 
جمهورية مصر العربية عن اجتاهات املراهقني نحو شــبكات التواصل 
االجتماعي وعالقتها بتوافقهم األســري واالجتماعي، وأثر االجتاه نحو 
شبكات التواصل االجتماعي على التوافق األسري واالجتماعي، وكذلك 
تأثير بعض املتغيرات كالنوع ومرحلة املراهقة وعدد ساعات استخدام 
شبكات التواصل على االجتاه نحو شبكات التواصل االجتماعي، وتوصل 
إلى وجود ارتباط بني بعدي الشعور باألمن والطمأنينة النفسية واآلثار 
اإليجابية لالجتاه نحو شــبكات التواصل االجتماعي بالتوافق األسري 

واالجتماعي.
في حني أوضحت الدكتورة آمال محمد حســن عتيبة أهمية شبكات 
التواصــل االجتماعي ودورها في جتديد اخلطــاب الدعوي ومتطلباتها 
وضوابطها، حيث أحدثت التطورات التكنولوجية احلديثة في منتصف 
عقد التســعينيات من القرن العشرين نقلة نوعية وثورة حقيقية في 
عالم االتصال، حيث انتشرت شبكة اإلنترنت في أرجاء املعمورة كافة، 
وربطت أجزاء هذا العالم املترامية بفضائها الواســع، ومهدت الطريق 

لكافة اجملتمعات للتقارب والتعارف وتبادل اآلراء واألفكار والرغبات .
وقالت الدكتورة آســيا شــكيرب من اجلزائر إن شبكات التـواصـــل 
االجتمـاعي أسهمت، في إحداث نقلة نوعية ومتسارعة في النسيج 
اجملتمعي، فقد فرضت حتديات سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية 
وثقافية واتصالية، وشــكلت معطيات حياتية انعكست على حركة 
اجملتمع املادية والفكرية واخللقية والروحية، كما أثرت في املثل والقيم 

واملعايير وأمناط احلياة وطرائقها، فاخترقت النسيج اجملتمعي واألسري 
على اخلصوص وتركت آثارها اخملتلفة داخل األســرة العربية واملسلمة، 
ورغــم إيجابياتها الكثيرة إال أنها اكتســحت البيوت لتســلب منها 

أجواءها األسرية القائمة على التحاور والتشاور.
وبني الدكتور رضا عبد الواجد أمني من جمهورية مصر العربية في بحٍث 
له بعنوان  مواقع التواصل االجتماعي والشــائعات ) النار والهشيم ( 
بأن مجتمعاتنا تواجه العديد من اخملاطر جراء انتشــار الشــائعات في 
مواقــع التواصل االجتماعي بصورة غير مســبوقة ، حيث أتاحت تلك 
املواقع نوافذ إعالمية تصل لقطاعــات عريضة من اجلماهير ، إذ يقدر 
املتابعون واألصدقاء في شبكات التواصل االجتماعي باملاليني ، وانتشر 
مفهوم املواطن اإلعالمي ليشــير إلى مدوني اإلعالم اجلديد وشبكات 
التواصل الذين قد ال يكونون بالضرورة متســلحني مبعايير التثبت من 

األخبار .
واختتمت اجللســة الدكتورة لؤلؤة بنت عبد الكرمي القويفلي باحلديث 
حول ضوابط وآداب التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي لتحقيق 
الوســطية ومواجهــة التطرف واإلرهــاب حيث قالــت إن التطورات 
التكنولوجيــة احلديثة في منتصــف عقد التســعينيات من القرن 
العشــرين أحدثت نقلــة نوعية وثــورة حقيقية في عالــم االتصال 
متطرقة إلــى أن احلكم الشــرعي للتقنيات احلديثــة عامة ومواقع 
التواصل االجتماعي خاصة يدور وفق القاعدة الشرعية اجلامعة )األمور 
مبقاصدها(، فهذه التقنيات ميكن أن تســتخدم في اخلير كصلة الرحم 
والدعوة إلى اهلل والتجارة ، وميكن أيضاً أن تســتخدم بضد ذلك كإثارة 

الفنت واالنحرافات األخالقية وإشاعة الفاحشة.

الجلسة الثانية:
 ترأســها الرئيس العام لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر معالي 
الشــيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبداهلل السند وأقرها رئيس الهيئة 
االستشــارية في اجلامعة اإلســالمية الدكتور عبدالسالم بن سالم 
السحيمي، وافتتحها الباحث الدكتور داود بورقيبة من دولة اجلزائر حتت 
عنوان )الضوابط الشرعية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي (.

 وأوضح الباحث أن اهلل قد أنعم على البشرية في هذا العصر بوسائل 
اإلعالم اجلديد، ومنه وســائل االتصال والتواصــل االجتماعي احلديثة، 
التي ســّهلت نقل املعلومــات والتواصل بني النــاس، فقّربت البعيد، 
وقّصرت املسافات، وأصبحت من لوازم احلياة، يقتنيها الصغير والكبير، 
ولذلك كان لزاًما البحث في ضوابط اســتعمالها، وآداب استخدامها، 

مبا يجعلها وسائل نافعة، حتّقق املصلحة.
فيمــا أكدت الدكتورة حنان محمد عبد اجمليــد إبراهيم من جمهورية 
مصر العربية في بحثها الذي كان بعنوان ) عالقة شــبكات التواصل 
االجتماعي بنمط العالقات األسرية في إطار حتديات الثقافة املعاصرة 
( أّن األسرة املسلمة تواجه حتديات ثقافية عديدة تؤثر في كيان األسرة 
وتهدد اســتقرار وتوازن اجملتمع. وتعد الثــورة االتصالية واحدة من أهم 
التحديات الثقافية التي تواجه األســرة وال ميكن جتنب آثارها املباشرة 
وغير املباشرة على األسرة، حيث يصعب حجب وسائل االتصال احلديثة 
عن أفراد األســرة بأي شكل من األشــكال، وال ينفكون يتواصلون عبر 
مواقع التواصل االجتماعي في كل وقت وفي كل مكان، ولذلك أصبح 
من الضــروري التصدي للمخاطــر املتوقعة من االســتخدام املفرط 
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لهــذه املواقع. وفي بحث بعنوان )الشــبكات االجتماعية اإللكترونية 
والهوية الثقافية العربية ـ آليات احلماية والتكيف( للدكتور جمال بن 
زروق من دولة اجلزائر بني أهمية حتديد اآلثار التي يعكســها استخدام 
الشــبكات االجتماعية اإللكترونية في الوطــن العربي على الهوية 
الثقافية العربية، خاصة أن الشــباب العربي يجد في وسائط اإلعالم 
اجلديد كالفيســبوك، والتويتر، واليوتيوب مجاال للتعبير عن أنفسهم 
وآرائهم وربط عالقات مع أشخاص من ثقافات مختلفة ، وهذا بفضل 

التفاعلية وحرية التعبير واإلبحار في مجموعات افتراضية.
وقــال الدكتور فهد بن محمد بن فرحــان الوهبي من اململكة العربية 
السعودية في بحثه الذي كان بعنوان: ) الضوابط الشرعية الستخدام 
شــبكات التواصل االجتماعي( إن العالم يشــهد اآلن ثورة هائلة من 
تكنولوجيــا االتصــال اخملتلفة، ومن أهم وســائل االتصال في العصر 
احلديث شــبكات التواصــل االجتماعي بأنواعها اخملتلفــة إال أن هذه 
الشــبكات كغيرها من وسائل العصر احلديث التي جتمع بني التأثيرين 
اإليجابي والسلبي على اجملتمع اإلســالمي، فتجتمع فيها اإليجابيات 
والســلبيات الناجتة عن اســتخدامها، وحلصر هذه السلبيات السيما 
األخالقيــة والدينيــة كان ال بد من وضع الضوابط الشــرعية الالزمة 

الستخدام هذه الشبكات اإللكترونية.
وأوضحت الدكتورة فتحية إســماعيل محمد مشعل في بحثها حول 
الضوابط الشــرعية الســتخدام شــبكات التواصل االجتماعي بني 
التفعيــل اإللكتروني والتأصيل الفقهــي أن التواصل اإللكتروني عبر 
مواقع اإلنترنت هو االنفتاح على العالم إلكترونياً عبر الشبكة الدولية 
للمعلومات، وتفعيل وســائل عــرض املعلومات واســتخدام النوافذ 
والصفحــات، واملواقع املتاحة التي ميكن أن تكون وســائط متاحة بني 

جمهور املهتمني في اجملال الواحد.
وحول دور شــبكات التواصل االجتماعي في نشر الوسطية ومواجهة 
فكر التطرف واإلرهاب قالت د. غادة حمزة الشربيني إن مواقع التواصل 
االجتماعــي أحدثت تطورا كبيرا على احلياة فهي متد املواطنني بقنوات 
جديدة للمشــاركة في األنشــطة, األمر الذي يجعل من األمور شأنا 
عاما ميارسه معظم أفراد الشعب دون أن يكون مقتصرا على فئات دون 
أخرى, وذلك ألن هذه املواقع تشــجع األفراد غير الناشطني أو الفاعلني 

سياسيا على املشاركة في الفعاليات .
وفي ختام اجللســة الثانية أكدت الدكتورة عبير ربحي شاكر قدومي 
في بحثها الذي كان حتت عنوان: )ضوابط األمن االجتماعي في وسائل 
التواصل املعاصرة _ دراســة تطبيقية من خالل سورة النور( أن القرآن 
الكرمي معني اخلير الذي ال ينضب وكلمة اهلل العليا ونحن نتلمس فيه 

طريق النور في ظل املتغيرات املتسارعة.
 فعلينا أن نستقرئ هذا الكتاب اجمليد، من كتاب اهلل سورة اآلداب والنور 

لتقدمي وتسديد مواقع التواصل االجتماعي.

الجلسة الثالثة:
 ترأس الرئيس العام لشــؤون املســجد احلرام واملسجد النبوي معالي 
الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس اجللسة الثالثة، 
وأقرها عضو اللجنــة العلمية للمؤمتر الدكتور معيض بن مســاعد 
العوفــي ، وقد بدأ اجللســة الدكتــور عبدامللك أحمد شــتيوي من 
جمهورية مصر العربية حول أثر مواقع التواصل االجتماعي الســلبي 

واإليجابي على اللغة العربية، فقال إن الشباب صاروا يستخدمون لغة 
هجيناً من العربية واإلجنليزية وهو ما يعرف بـ )العربيزي( ، كما ظهرت 
في هذه اللغة املستخدمة أخطاء نحوية ، وأسلوبية ، وإمالئية كثيرة.
 وهناك من اآلثار اإليجابية ما تشهده بعض وسائل التواصل االجتماعي 
كـ ) تويتر، والفيس بوك ، واليوتيوب ( من نشــاط لغوي جاد يهدف إلى 
تعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها ، والتصويب اللغوي ، والكتابي 
وغيــر ذلك. وأعقبه فــي احلديث الدكتــور عبد اللطيــف بن صفية 
مــن املغرب حول رؤية إســتراتيجية وخطة ميدانيــة العتماد التربية 
اإلعالمية والتواصلية في تأطير الشــباب العربي املسلم حيث عالج 
اســتعماالت آليات التواصل اإللكتروني كما رصد الظاهرة في حتصني 
الشباب العربي املسلم ملواجهة اآلثار السلبية واخلطيرة الستخدامات 
أدوات التواصل اإللكتروني، ومنها شبكات التواصل االجتماعي حتديدا.
وفــي بحث بعنوان )دور التشــريعات واألنظمة في ضبط اســتخدام 
شــبكات التواصل االجتماعي( دعــا الدكتور عابد فايــد عبدالفتاح 
فايد إلى التنظيم والضبط الســتخدام شبكات التواصل االجتماعي، 
والعنايــة بدور التربيــة والقانون األخالقي في هــذا اخلصوص، وإيجاد 
القانون النظامي الذي يضبط استخدام شبكات التواصل االجتماعي.
وحتت عنوان )دور شــبكات التواصل االجتماعي في ترويج الشــائعات 
وسبل مواجهتها دراسة ميدانية على عينة من جمهور مواقع التواصل 
االجتماعي في مصر( نوهت الباحثة الدكتورة سهير صفوت عبد اجليد 
إلى سرعة انتشــار املعلومة واسترجاعها ونظراً ألن هذا العصر يقوم 
أساساً على املعلومة فقد نشطت الشائعات كونها تقوم كذلك على 

املعلومة مخفية املصدر واجلاذبة للناس واملثيرة الهتمامهم.
 ولقد وفرت شــبكات التواصل االجتماعــي ) الصورة والنص والصوت 
واحلركة ( كعناصر جديدة في نشــر الشــائعات مما أكسب الشائعة 

وجهاً إلكترونيا.
أما عن الضوابط الشــرعية واألخالقية الســتخدام وسائل التواصل 
االجتماعي من منظور النخبة الدينية اجلامعية فقد حتدثت الدكتورة 
زكية منــزل غرابة التي قالت لئن وفرت وســائل التواصل االجتماعي 
متنفسا للحصول على املعلومات والتعبير وإبداء الرأي بكل حرية، فإن 
عدم الوعي لالستخدام األمثل واإليجابي ملثل هذه الوسائل من شأنه 
أن يــؤدي إلى الوقوع في كثير من احملظورات الشــرعية واألخالقية عبر 
دخول مستخدمي هذه الوســائل في عالقات مشبوهة مثل التحايل 
على اآلخرين واســتدراجهم إلى إقامة ارتباطات عاطفية وبخاصة بني 
اجلنســني وغيرها من عمليات التواصل التــي ال يقبلها اجملتمع ناهيك 
عن الشارع احلكيم ، مما يجعل ضرورة التوجيه إلى الضوابط الشرعية 

واألخالقية الكفيلة بحماية الفرد من أي جتاوزات.
وفي دراســة فقهية مقارنة حتدث الباحثان الدكتور يوســف بن هزاع 
بن مســاعد الشــريف اجليزاني والدكتور مرتضى عبد الرحيم محمد 
عبد الرحيم حول األحكام الفقهية جلرائم القذف والســب والتشهير 
عبر شــبكات التواصل االجتماعي، حيث تطــرق الباحثان إلى تعاظم 
مشكلة القذف والتشهير اإللكتروني بشكل خطير وسريع،لكثرة من 
يطلع عليه مع صعوبة الوصول إلى املرســلني لتخفيهم وراء أسماء 
وهمية ، ومن ثم محاســبتهم ومساءلتهم عن جرائمهم ، موضحني 
أهمية بيان األحكام الفقهية جلرائم القذف والســب والتشــهير عبر 

شبكات التواصل االجتماعي.
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 حتت رعاية معالي الشــيخ عبــداهلل بن زايــد آل نهيان وزير 
اخلارجية والتعاون الدولي في دولة اإلمــارات العربية املتحدة، 
انطلقت مؤخــراً أعمال امللتقى الثالث ملنتدى تعزيز الســلم 
فــي اجملتمعات املســلمة حتت شــعار »الدولــة الوطنية في 
الفكر االســالمي« بحضور معالي األمني العام لرابطة العالم 
اإلســالمي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى، 
ووزير الثقافة وتنمية املعرفة معالي الشــيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان، ورئيس املنتدى رئيس جلنته العلمية معالي الشــيخ 
عبداهلل بن بيه، ومبشــاركة أكثر من أربعمائة شــخصية من 
العلماء واملفكرين والباحثني العرب واملســلمني، وذلك في يوم 
االثنني 13 ربيع األول 1438هـ املوافق له 12 ديسمبر 2016م في 

أبوظبي.
وتوزعت فعاليات املنتدى على ستة محاور، بحث احملور األول منه 
في قضية الدولة في الفكر والتجربة التاريخية اإلســالمية، 
وذلك ضمن ثالثــة مواضيع هي: املصلحــة وتدبير الدولة في 

الفقه السياســي اإلســالمي، والدولة في الفكــر والتجربة 
التاريخية لألمة، والدولة في النصوص الشــرعية واجتهادات 
الفقهاء. وعرض احملــور الثاني لقضية إســالمية الدولة؛ من 
خالل اخلالفة، والتشريع، والوالء. أما احملور الثالث فتناول الدولة 

الوطنية - املفهوم والسياق.
وقد ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة 
وتنمية املعرفة اإلماراتي، كلمة راعي امللتقى الشيخ عبداهلل 

بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدولي اإلماراتي.
وأكد الشــيخ نهيــان خالل الكلمــة التي ألقاهــا نيابة عن 
الشــيخ عبداهلل بن زايد، إلى أن اإلمارات دولة وطنية موحدة 
بتشــريعاتها وقادتهــا وأبنائها، وهي حريصــة على دعم كل 
اجملتمعات املسلمة ملواجهة التحديات. وأضاف أن اإلسالم يدعو 
لتحقيق العدل واحلرية واملســاواة ويتفــق مع مفهوم احلريات 

واحلقوق.
ونوه الشيخ نهيان بن مبارك بأن الدولة الوطنية الناجحة في 

األمني العام للرابطة مخاطبًا منتدى أبو ظبي لتعزيز السلم:

مكابرُة التطرّف يف حتمية الدولة الوطنية 
هروبٌ إىل خياٍل يصطدمُ بالسنن اإللهية

مكة المكرمة – أسامة بامعلم
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اجملتمع اإلســالمي متلك هوية وطنية ومؤسســات قوية ورؤية 
رشيدة وقيادة راشدة.

كما وّجه العالمة الشيخ عبداهلل بن بيه، رئيس منتدى تعزيز 
الســلم في اجملتمعات املســلمة، خالل كلمته، دعوة صادقة 
لكل القادة والسياسيني واملفكرين أن يتعاونوا معهم من أجل 

السالم.
وشدد الشيخ بن بيه أن الكثير من املفاهيم نشأت بغير ضبط 
ديني، وبخلفيــات علمية غير دقيقة، منهــا مفهوم )الدولة 
اإلسالمية(، ومفهوم )احلاكمية(. وقال الشيخ بن بيه إنه ال بد 
من بناء حصون السالم في القلوب، وإن اإلصالح والشفاء يبدآن 
من القلوب«. وأكد بن بيه أن أكثر املســلمني يحاربون اإلرهاب 

ألنهم ضحاياه وهم أيضاً أكثر املتضررين منه.

كلمة األمين العام:
وألقى معالي األمــني العام كلمة في حفل االفتتاح فيما يلي 

نصها )نقالً عن صحيفة العالم اإلسالمي(:
»احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
صاحب السمو الشــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وهو اليوم 
معنا، مما سمعنا من نفائس الكلم الطيب باسمه ال بوصفه،

صاحب املعالي الشــيخ عبداهلل بن بّيه رئيــس منتدى تعزيز 
السلم في اجملتمعات املسلمة،

أصحاب السمو والفضيلة واملعالي والسعادة،
أيها اجلمع الكرمي:

فيســعدني باسم رابطة العالم اإلســالمي، رابطة الشعوب 
املســلمة، وهي منظمة دولية مســتقلة، جتاوزت في عمرها 
نصــف القرن، املشــاركة في هــذا امللتقى احلافل بحشــده 
العلمائــي امليمون، في ســياق اجلهود املباركــة ملنتدى تعزيز 

السلم في اجملتمعات املسلمة.
أيها اجلمع الكرمي :

لقد شــهد العالم في ســنوات خلت، أحداثاً مؤملة، وتغيرات 
متوقعة، أفرزت مشاهد جديدة في املواقف والعالقات الدولية 
واإلنســانية، لم تتجاوز في كثير منها مــا ال مالمة فيه على 
كل من أخذ بالتدابير املشروعة لتحقيق مصاحله ودرء املفاسد 
والشــرور عنه، وكانت السنوات اخلمس الفائتة، ذروة واقعاتها، 
عربياً وإســالمًيا، مشــحونة بأحداث دخلت التاريخ اإلنساني 
من أحلك أبوابه، تضاعفــت فيها وتيرة املعاناة والتراجع، جراء 
التقلبــات املفاجئة التي طــرأت على بعض الــدول العربية، 
وأحدثت حالــة عامة من الفــنت والتنافر والصــراع الفكري 
والدموي اخلطير، كان سقوط حلب وما صاحبه من دمار ومجازر 

وانتهاكات إنسانية خطرة أحدث عهد مبشاهده الفظيعة.

إن هذا اجلمــع امليمون في رحاب هذا املنتدى احلافل، يحســب 
باعتزاز في املبادرات الرائدة للعالج واألخذ باليد، ولعل ما يقدمه 
من أطروحات على خط التقريب واإلصالح وترشيد بعض الرؤى، 
وتصحيح الصــورة الذهنية عن مفاهيمنا اإلســالمية، ميثل 
رســالة حتتاج إليها األمة قاطبة والســيما في وقتها الراهن، 
ونحن في رابطة العالم اإلســالمي، نؤيــد وندعم هذه الهمة 
العالية، كمــا أننا واملؤمــن كّيس فطن، نســتطلع مخاطر 
التوظيف الســلبي في مده الســيئ للمحاوالت اليائســة، 
خلطف قيمنا اإلسالمية، وتشــويه صورتها بالكذب الفج، أو 
التأويل اخلاطئ، أو املغالط، وقــد نتج عن هذا تطرف هوى في 
مكان سحيق، فأشعل بشؤمه العالم بأسره، مجيراً بزوره كل 
أعماله مع بالغ األســف، جّيرها باسم اإلسالم، ودين اهلل بريء 

من ضالل منهجه، ومجازفاته وشطحاته وإرهابه .
لقد رســم املنتدى، ضمن األهداف التي يعمل لها ، أن يساهم 

في اجلهــود التي تبذل في اجملتمعات املســلمة، إلخراجها من 
هذا النفق املظلم بتيه الصراعات الدموية والفكرية، واالقتتال 
العبثي وتنازع البقاء اجملــرد عن قيمه املفضي إلى فنائه وفتح 
فضــاًء فســيحاً للعلمــاء واملفكرين والباحثــني يتيح لهم 
اإلســهام برصيدهم املســتنير في إعادة االعتبار إلى املنهج 
الصحيح، وذلك باســتيعاب املفاهيم الشــرعية لتبقى هذه 
املفاهيم على مــا أراد اهلل لها، مفاهيم رحمة وحكمة وعدل 
ومصلحة ولتساهم في تثبيت السلم األهلي والدولي وحتفظ 

للمجتمعات أمنها واستقرارها .
لقد أوضحــت الورقة التصويرية لهذا امللتقــى الثالث فكرة 
املوضــوع الذي مت اختياره للدراســة والبحث واملناقشــة عبر 
محاور هــذا امللتقى ، بتفاصيل ضافية وافيــة ، متيزت باملتانة 
والدقة والشــفافية ، وفي نقدها املوضوعــي مع بعد النظر 
في األســئلة التي استجليت للمناقشة والعرض على بساط 
البحث وذلك حول الدولة الوطنية التي هي الصيغة الواقعية 
للكيانات السياســية فــي هذا العالم ، والتي تشــكلت في 
العالم اإلســالمي بعد تفكك ما سمي ســلفاً بدولة اخلالفة 
وانكشاف االستعمار األجنبي ، توافقاً مع الوضع الدولي اجلديد 

تشّكلت نظريات التطّرف عن الدولة 
الوطنية نتيجة انحباس شكلي في صورتها 
الطوباوية .. وفيما ينشد التشدد الكمالية 

يطلب االعتدال الواقعية
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الذي نشــأ بعد احلرب العاملية الثانية، هــذا الواقع الذي أدخل 
العالقــات الدولية ، في طور آخر ، حتكمــه العهود والصكوك 
والهيئات واملنظمات الدولية التي حتّتم على اجلميع التعاطي 

معها بكل إيجابية .
وعاملنا اإلســالمي جزء من العالم اإلنســاني يتأثــر مبؤثراته، 
ويتفاعــل مع أحداثه وتطوراتــه ، وال ميكن أن يعيش مبعزل عن 
الســياق العام للحركة اإلنســانية ، وال ســيما أن كثيراً من 

مقاليد العلوم حتولت منه في سنّي غفوته ورقدته إلى غيره.
أيها اجلمع الكرمي :

إن املكابرة في حتمية تقبل الواقع الذي يعيشه العالم بأسره، 
هو فــي توصيفه احلصري والدقيق ، هــروب إلى واقع آخر، ممّوه 
بنسج من اخليال واألوهام ، دخل في مواجهة ساذجة مع السن 

الكونيــة مبخادعة للنفــس وللخلق، دفعت لســراب وعودها 
الكاذبة، دفعت الدماء البريئة وســمعة اإلسالم ، نعم . دفعت 
لذلك سمعة اإلســالم أيضاً ، كتلك األماني التي كانت بعض 
احلركات في ماضي التاريــخ تخدع بها أتباعها لتأليبهم على 

احلكومات التي كانت قائمة في اجملتمعات اإلسالمية وقتئذ.
وعلى نســق مشــابه يتكون الفكر الذي يعــد الناس ببدائل 
مثلى يســعى إليها عن الدولة الوطنية التي نعيش فيها، وال 
يرى هذا الفكر ســبيالً إلى اإلصالح إال فــي تخريبها وزعزعة 
أنظمتها وصار مع بالغ األســف لفكره بعض النكاية إثر فراغ 
في املواجهة الفكرية له ، وفراغ في احلزم معه ، وهو ال يشــيع 

ويتمدد إال في حلقات الفراغ طرداً وعكساً.
وقد أقامت اململكة العربية السعودية مركزاً للحرب الفكرية 
يتبــع وزارة الدفاع يعنى بهذه املواجهة الفكرية ليســتأصل 

جذور اإلرهاب ويفكك رسائله التي وجهها ملستهدفيه.
أيها اجلمع الكرمي:

لقد تشــكل هذا الفوات الفكــري نتيجة قراءات مبتســرة 
غــاب عنها في غمــرة تطفلها علــى هذه املعاقــد الكبرى 
وعدم كفايتها لألخذ بزمام أمرها غــاب عنها مفهوم الدولة 
ووظيفتها في فقهنا السياســي املــدّون حتت عنوان األحكام 
السلطانية ، كما أن ذلكم االبتسار والتطفل عاش في تنظيره 
السطحي حالة انحباس في الصورة التاريخية لنموذج الدولة 

دون أن يراعــي التغيرات السياســية وال أن يراعــي الصيرورة 
االجتماعية واإلنســانية وهذا كله شــاهد جهل تام مبقاصد 
الشــريعة في فقه أولوياتها وموازناتها وتغير األحكام بتغير 
األحوال في ضوابط شــرعية ال تخفى، ومن املأمول أن األجوبة 
املنتظرة من مخرجات هذا املنتدى لعدد شــائك من األسئلة 
احلائرة عند البعض كفيل بإذن اهلل بإحداث تصحيحات مهمة 
لألخطاء الواقعة في بعض القناعات واآلراء واملواقف، وذلك ملن 

كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ختاماً أسأل املولى جل وعال أن يوفق املشاركني في هذا امللتقى، 
وأن يجعــل أعمالهم نافعة ، ولوجهــه الكرمي خالصة، وباهلل 

التوفيق . والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.
حفل تكرمي

وفي سياق متصل استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة في قصره الوفود املشاركة 

في »منتدى تعزيز السلم في اجملتمعات املسلمة« .
ورحب معاليه بالضيوف من املشايخ والعلماء بحضور معالي 
األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد 
بن عبدالكرمي العيسى و الدكتور عبداهلل بن بيه رئيس املنتدى 
رئيس جلنته العلمية واملشــير عبدالرحمن سوار الذهب رئيس 
جمهورية السودان األسبق وسماحة علي الهاشمي مستشار 
الشــؤون الدينية والقضائية بوزارة شــؤون الرئاسة والدكتور 
محمد مختار جمعة وزير األوقاف املصري وأحمد هليل قاضي 
القضاة وإمام احلضرة الهاشــمية في األردن والعالمة السيد 
على األمني عضو مجلس حكماء املســلمني والدكتور عباس 
شــومان وكيل األزهــر ولفيف من العلمــاء واملفكرين العرب 

واملسلمني.
وتبادل معاليه مــع احلضور األحاديث حــول املنتدى ودوره في 
نشر الوعي باملنهج اإلســالمي القائم على التسامح والعدل 

والسالم ونبذ الغلو والتطرف والعنف والتمييز الطائفي.
وقال الشيخ نهيان: إن مفهوم بناء الدولة في اإلسالم مرتبط 
مبنظومة القيــم واملبادئ التي حتقق العــدل واحلرية والتقدم 
والرخــاء للمجتمع وهو ما يتســق متاما مع الوعي املســئول 
للحريات معربا عن أمله في أن تكون اجملتمعات املسلمة منوذجا 

وقدوة للمجتمع اإلنساني في العالم.
وتطــرق احلضور إلــى عدد مــن القضايا التي تهم اإلســالم 
واملسلمني معربني عن تطلعهم ألن تنجلي صفحة اجلماعات 
اإلرهابية وأفكارها الهدامة من عقول املغرر بهم وأن يعم اخلير 

والسالم والتسامح بني الناس.
وأعرب احلضور عن سعادتهم باملشاركة في املنتدى مؤكدين 
علــى بذل املزيد مــن اجلهود فــي تبيان الصورة الســليمة 
واحلقيقيــة لإلســالم في دعوتــه للتعايش املشــترك ونبذ 

الكراهية والعنف.

نستطلُع في الرابطة مخاطَر التوظيف 
السلبي حملاوالت خطف القيم اإلسالمية 
وتشويه صورته
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فجع املســلمون مبا قامت به الطائفة الباغية اجملرمة املتطرفة 
امليليشــيات احلوثية اليمنية املدعومة من إيران من استهداف 
قبلة املســلمني، حيث أطلقت صاروخاً باليستيا من محافظة 
صعدة اليمنية احلدودية جنوب اململكة العربية السعودية نحو 
مكة املكرمة في الســاعة التاسعة مساء اخلميس 26 محرم 
1438هـ املوافــق 27 أكتوبر 2016م. وقد متكنت قوات التحالف 

التي تقودها اململكة العربية السعودية بتوفيق رب الكعبة من 
اعتراضه وتدميره في اجلو قبــل أن يصيب هدفه، على بعد 65 
كلــم من مكة املكرمة من دون أي أضــرار. وجاء في تصريحات 
رئيســة اجمللس الوطني للمقاومة اإليرانية بأن الهجوم مت بأمر 
من خامنئي وحتت إشراف قوة القدس من داخل األراضي اليمنية.

وهــي جرمية نكراء ال يرتضيها أي عاقل فضال عن مســلم في 

استهداف الحوثيني لقبلة املسلمني
جريمة نكراء استنكرتها األمة جمعاء

إعداد: الدكتور محمد يوسف حافظ أبو طلحة

عضو هيئة التدريس باجلامعة احملمدية ماليغاون، الهند
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قلبه مثقال ذرة من إميان، وهي تؤذن بزوال تلكم النبتة الفاسدة 
ونهايتها بإذن اهلل. وقد كشــفت عن خطر املشــروع الصفوي 
على العالم اإلسالمي وعن النوايا اخلبيثة للحوثيني وأعوانهم 
وعن شــعاراتهم الزائفة، كما أكدت أن عاصفة احلزم ال مناص 
منها للحفاظ على األمن في الشــرق األوسط، وللقضاء على 
االعتداء الشيعي واحلد من املد الصفوي. وأبانت أن امليليشيات 
احلوثية ال تقيم وزنا لقرارات اجملتمع الدولي واملســاعي القائمة 

حلل سلمي لألزمة اليمنية.
وهــذه الفاجعة حتــٍد واضح لكل من يتوجه إلــى الكعبة في 
صلواتهم، بل مبثابة إعالن حرب على األمة اإلســالمية بأسرها، 
فتوالــت عقبها ردود واســتنكار وتنديد وإدانــة لهذا العدوان 
اإلرهابي اإلجرامي وللمشــروع الفارســي اإليرانــي من الدول 
واملنظمات واجلمعيات واملراكز واملؤسســات اإلسالمية والقادة 
والعلماء بل من كل مســلم في قلبه مثقال ذرة من إميان، كل 
بحســبه؛ ألن مكة املكرمة خير أرض اهلل وأحب أرض اهلل إلى 
اهلل، فاختارهــا ألول مســجد وضع فــي األرض، وجعله قبلة 
للمسلمني، وجعل الصالة فيه أفضل من مائة ألف صالة فيما 
ســواه من املساجد إال املســجد النبوي، وفرض حجه على من 
اســتطاع إليه ســبيال، ووعد حجاجه بغفران الذنوب والفوز 
باجلنة، وحرم اهلل مكة منذ خلق الســموات واألرض، فهي حرم 
آمن إلى يوم القيامة، ال يســفك فيها دم، وال تعضد شجرها، 
وال يختلــى خالها غير اإلذخر، وال ينفر صيدها، وال حتل لقطتها 
إال ملنشــدها على الدوام، واختارها اهلل خلــامت النبيني وأفضل 
املرســلني مولدا ومنشأ ومبعثا ومسرى، كما نطقت األحاديث 
الصحيحة، فصارت مكة مهوى أفئدة األمة اإلسالمية جمعاء.
ولكــن الناس يتســاءلون: ما الذي جعل امليليشــيات احلوثية 
تقدم على هذه اجلرمية الشــنعاء التي استفزت مشاعر مليار 
وثالثمائة مليون مســلم؟ واجلواب أن امليليشيات احلوثية تربى 
قادتهــا في كنف قادة الثورة اخلمينية تربية فكرية، وتدربوا في 
أحضانها تدريبا عســكريا، وتدعمها إيران بأســلحة ومعدات 
حربية ومســاعدات مالية، حتى تقوم هذه امليليشيات بتنفيذ 
وحتقيق اخلطــط الصفوية واملشــاريع الرافضيــة. والرافضة 
تعتقد أن كربــالء أفضل من مكة، وليس فضل مكة في جنب 
فضل كربالء إال مبنزلة اإلبرة غرست في البحر فحملت من ماء 
البحر، بل أمــر اهلل تعالى الكعبة أن تكون ذنًبا متواضًعا ذليالً 
مهيًنــا ألرض كربالء وإال هويت بك في نار جهنم. وتذكر مصادر 
الرافضة أن اهلل قد اتخذ أرض كربالء حرما آمنا مقدسا مباركا 
قبل أن يخلق اهلل أرض الكعبة ويتخذها حرما بأربعة وعشرين 
ألف عام، فما زالت قبل خلق اهلل اخللق مقدسة مباركة، وال تزال 
كذلك حتى يجعلهــا اهلل أفضل أرض في اجلنة، وأفضل منزل 
ومسكن يســكن فيه أولياؤه في اجلنة. وكذلك جتعل الرافضة 
زيارة قبر احلسني منسكا أفضل من مناسك احلج، فإن كتبهم 

تنص على أن من أتى قبر احلســني عارفا بحقه في غير يوم عيد 
كتب اهلل له عشــرين حجة وعشرين عمرة مبرورات مقبوالت. 
ومن أتاه في يوم عيد كتب اهلل له مائة حجة ومائة عمرة. ومن 
أتــاه يوم عرفة عارفا بحقه كتب اهلل له ألف حجة وألف عمرة 
مبرورات متقبالت وألف غزوة مع نبي مرســل أو إمام عادل. وأن 
اهلل تعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر احلســني عشية عرفة قبل 
نظره إلى أهل املوقف، ومن خرج من منزله يريد زيارة احلســني 
كتب اهلل له بكل خطوة حسنة. وإذا قضى مناسكه أتاه ملك 
فقال له: أنا رسول اهلل، ربك يقرئك السالم، ويقول لك: استأنف 
فقــد غفر لك ما مضى. ويعتقدون أيضا أن إمامهم الغائب إذا 
ظهر يهدم الكعبة واملســجد النبوي، ويقطع أيدي بني شيبة 
حجبة الكعبة، ويعلقها على الكعبة، ويخرج أبا بكر وعمر من 
قبريهما، ويحرقهما، إلى غير ذلــك من اخلرافات التي طفحت 
بها كتب الرافضــة، كفروع الكافي للكليني وتهذيب األحكام 
للطوســي ومن ال يحضره الفقيه البن بابويه وكامل الزيارات 
البن قولويه وبحار األنوار للمجلســي ووســائل الشيعة للحر 
العاملــي. تعالى اهلل عمــا يقولون علوا كبيــرا. والهدف من 
ذلك صد الناس عن حــج بيت اهلل احلرام؛ فقد ذكروا عن بعض 
أئمتهم أنه قال: »لو أني حدثتكم بفضل زيارة احلسني وبفضل 
قبره لتركتم احلج رأســا«. وقــال بعض رواة هذه األســاطير: 
»واهلل لقد متنيت أني زرت احلســني ولم أحج«. وفعال لم يحج 
املراجع الشــيعية املعاصرة: اخلميني وخامنئي والسيستاني 
مع استطاعتهم القيام بتلك الفريضة. فسبحان من يطمس 
على القلوب. وعلى هذا املعتقد قامــت الثورة اخلمينية، وهي 
تســعى أن تكون إيران مركز العالم اإلسالمي سياسيا ودينيا، 
وأن تكون املقدسات الشيعة مثابة لألمة اإلسالمية، فال حول 

وال قوة إال باهلل.
ومن اجلانــب اآلخر أرادت امليليشــيات احلوثيــة أن تبرهن أمام 
العالم اإلسالمي أن اململكة العربية السعودية ليست عندها 
كفاءة ومقدرة على توفير األمن في احلرمني، فيجب تسليمهما 
للدولة التي عندها مقــدرة أو تدويلهما. ولكن رد اهلل كيدهم 
في نحورهم، وقيض له القوات الباســلة التــي تصدت لهذا 
العدوان السافر، وجنحت في إفشاله، وأثبتت قدرة اململكة على 
حفظ املقدســات اإلســالمية، فطوبى لهم. وكل ذلك بفضل 

اهلل وتوفيقه، فله احلمد أوال وآخرا وظاهرا وباطنا.
وملا رأى هؤالء اجملرمون أنهم فشلوا في هدفهم اخلبيث البغيض، 
ووقف العالم اإلسالمي صفا واحدا إلى جانب اململكة العربية 
الســعودية تضامنا ونصرة وتأييدا بكل صالبة وحزم، وتتابعت 
ردود وإدانات شــديدة تترى ال تتوقف، قالوا: إن املستهدف ليس 
مكــة، بل مطار امللك عبد العزيز الدولــي في جدة؛ ألنه يضم 
القاعدة اجلوية السعودية التي تنطلق منها الطائرات للقصف 

في اليمن.
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ولكن كل من له عقل وبصيرة على يقني بأنها لعبة سياسية؛ 
فإن كان الهدف ضرب القواعد العســكرية فثمة قواعد على 
مقربة من احلدود مع اليمن، ولكنهم قصدوا اســتهداف مكة 
حتــى يبرهنوا أمام العالم ما ادعته إيران من أن الســعودية ال 
تســتطيع توفير األمن فــي املدينة املقدســة. وعلى فرض أن 
املســتهدف مطار جدة فهو ليس مطاراً عســكرياً، بل أغلب 
ركابه مــن املعتمرين وزوار بيت اهلل احلــرام، وهو أكثر مطارات 
اململكة ازدحامــا، فأي دين وعقل يرضى اســتهداف أبرياء في 
مثل هذه األماكن، وهــذا ال يقل فظاعة عن الهجمة اإلرهابية 

التأريخية التي استهدفت نيو يورك في 11 سبتمبر 2001م.
وهذه الفاجعة تطالب احلكومات والشــعوب اإلســالمية بأن 
تستشــعر اخلطر احملــدق باألمة في ظل التحديات اجملوســية 
الصفويــة، وأن تقف صفا واحدا للتصدي لها، وأن تتخذ تدابير 
الزمــة وخططا محكمة في ســبيل مواجهة هذا اخلطر الذي 

ينذر بشر مستطير. واهلل غالب على أمره.
ومــا قامت به امليليشــيات احلوثيــة ليس بغريب فــي تاريخ 
الشيعة؛ فإن التاريخ يشهد أن الشيعة رافضتهم وقرامطتهم 
وإخوانهم وأعوانهم لم يراعوا حرمة البلد احلرام، بل قاموا فيه 
بأعمال إجرامية بشعة تقشعر لها األبدان، وتنخلع من هولها 

القلوب:
ففي ســنة ســبع عشــرة وثالثمائة )317هـ( خرج الشيعة 
القرامطة على احلجاج بســيوفهم يوم الترويــة، فقتلوا في 
الشهر احلرام في رحاب مكة وشعابها حتى في املسجد احلرام 
من احلجاج خلًقا كثيــرًا، قتلوهم وهم يطوفون، قتلوهم وهم 
متعلقون بأستار الكعبة، وقد بلغ عدد القتلى زهاء ثالثني ألفا 
مــن أهل البلد ومن احلجاج، ثم دفنوهم في أماكنهم في احلرم 
وفي املســجد احلرام وفي بئر زمزم، وقلعوا باب الكعبة، ونزعوا 
كســوتها، وقلعوا احلجر األســود، وأخذوه إلى بالدهم، فمكث 
عندهم اثنتني وعشــرين سنة حتى ردوه في سنة تسع وثالثني 
وثالثمائــة. إنا هلل وإنــا إليه راجعون. )انظــر: البداية والنهاية 

.)39-37/15(
وقامت الثــورة اخلمينية في إيران عــام 1979م، وكان من أهم 
األســس التي قامت عليها سياســتها اخلارجية مبدأ تصدير 
الثــورة للمناطق اجملاورة، فقامت بإثارة األقليات الشــيعية في 
دول اخلليج، وأسست العديد من املنظمات اإلرهابية الشيعية 
داخل إيران، كفيلق القدس وغيره، وفي خارجها، كحزب اهلل في 
لبنان، وحزب اهلل احلجاز، ودربت وجندت العديد من امليليشيات 
الطائفية في عدد من الــدول، كاحلوثيني في اليمن. وقد قامت 
إيران ومنظماتها اجملندة بأعمال إجرامية كثيرة في البلد احلرام 

واألماكن املقدسة، من أهمها:
في عام 1406ـ 1986م حاولوا إدخال املواد املتفجرة إلى احلرمني 
الشريفني واملشــاعر املقدسة، فقد وصلت طائرة إيرانية مطار 

امللك عبد العزيز الدولي بجدة 1406/12/3هـ، واكتشــف رجال 
اجلمارك واألمن خمســا وتســعني حقيبة ذات مخازن سفلية 
ملبســة مبادة شــديدة االنفجار، وقد بلغ وزن املــواد املتفجرة 
واحدا وخمسني كيلو غراما، وأثناء التحقيق اعترف كبير ركاب 
هــذه الطائرة بأن مجموعته كلفت من قبــل القيادة اإليرانية 
باســتخدام تلك املتفجرات في احلرمني الشــريفني واملشاعر 

املقدسة.
وفــي 1407/12/5، املوافــق 31 يوليو 1987م أقــام احلجاج 
اإليرانيــون في مكة قرب املســجد احلرام مســيرة صاخبة 
رافعني شعارات الثورة اإلســالمية في إيران وصور اخلميني 
ومجســما كبيرا للمســجد األقصــى، وكانــوا يحملون 
الســكاكني واألســلحة البيضاء داخل مالبسهم، وأغلقوا 
منافــذ الطرقات، وعرقلوا املمرات، وأخــذوا يدفعون احلجاج 
واملدنيني بقوة وعنف، فوقعت اضطرابات وفوضى أســفرت 

عن مقتل أربع مائة واثنني حاجاً.
 وفي 6 ذي احلجــة 1409، املوافق 10 يوليو 1989 وقع انفجاران، 
األول في أحد الطرق املؤدية للمســجد احلرام واآلخر فوق اجلسر 
اجملاور للمسجد، ونتج عن ذلك وفاة شخص واحد وإصابة ستة 
عشــر آخرين، وكان ذلك على يد عدد من الرافضة بالتنســيق 
مع دبلوماســيني في الســفارة اإليرانية بالكويــت، ومت إعدام 
ستة عشر متهما في 21/سبتمبر 1989م بأمر من امللك فهد. 

ويعتبرهم الرافضة شهداء احلرم املكي، فإلى اهلل املشتكى.
 وفي 10 ذي احلجة 1410 هـــ املوافق 2يوليو 1990م وقع تدافع 
عنيف واختناق شديد في نفق املعيصم مبكة مما أدى إلى مقتل 
آالف من ضيوف الرحمن. وكان ذلك بســبب الغاز السام الذي 

أطلقته عصابة مجرمة بالتنسيق مع السلطات اإليرانية.
فواعجبا إليــران وأجنحتها ، تفعل هــذه األفاعيل اإلجرامية 
في البلد احلرام، وتهتف بشــعارات زائفة: املوت ألمريكا واملوت 
إلســرائيل؛ الستمالة قلوب عامة املســلمني، فيا ترى هل هذه 
األضرار الفادحة وقعت باملسلمني؟ أو وقعت بأمريكا وإسرائيل؟ 
ولكن السالح الفعال الناجح –فيما يبدو- الذي ميلكه الرافضة 
ســالح التقية، وهي تسعة أعشــار الدين الرافضي، وتعني أن 
يظهر اإلنســان خالف ما يبطنه تدينــا. ولذلك وصفهم أهل 

العلم بأنهم أكذب خلق اهلل.   
هذا، وليعلم كل من يتشــقق قلبه حقدا علــى املكانة التي 
حتظى بها الكعبة املشــرفة أن اهلل تعالى يحفظها بحفظه، 
كما حفظهــا من هجمات أبرهــة وجنوده، وأنــه يذيق اخلزي 
والندامة كل من يريد بها سوءا. )وََمْن يُرِدْ ِفيِه بِإحِْلَادٍ بُِظلٍْم نُِذْقُه 

ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم ( ]سورة احلج:25[.
واهلل أســأل أن يعز اإلســالم واملســلمني، ويحفــظ احلرمني 
الشــريفني من كيد األعداء وشر األشــرار، وأن يدمي على األمة 

مجدها وعزها، وأن يجعل كيد أعدائها في نحورهم. آمني.
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مقدمة:
في الوقت الذي تواجه فيه األمة اإلسالمية كثيراً من التحديات 
والفنت الداخلية، والسيما مع ظهور بعض التنظيمات اإلرهابية 
املنتسبة إلى اإلسالم، والفرق الضالة التي تدعمها قوى إقليمية 
تكيد لإلسالم واملســلمني كل املكائد، استدعت احلاجة إلى بروز 
العلمــاء ألداء دورهم في تصحيح املفاهيم اخلاطئة املنســوبة 
إلى اإلســالم واملســلمني، ومعاجلة الفكر الّضال، والكشف عن 
حقيقة العناصر التي تسعى إلى تشتيت كيان األمة اإلسالمية، 

وتستهني مبقدساتها.
برز الشيخ طاهر محمود األشرفي رئيس جمعية مجلس علماء 
باكستان، الذي عرف مبواقفه الواضحة من التنظيمات اإلرهابية 
املنتسبة إلى اإلســالم مثل تنظيم داعش وامليليشيات احلوثية 

وميليشــيات »حزب اهلل«، والكشــف عن حقيقة إيران ودعمها 
للتنظيمات اإلرهابية املعادية للمســلمني، وتدخالتها في الدول 
العربية واإلســالمية إلثارة الفنت والقالقل في صفوف املسلمني، 
ودعمهــا للعناصر التــي تقــف وراء زعزعة أمن بــالد احلرمني 
الشــريفني، وال توجد قضية تهم األمة اإلسالمية أو مؤمتر دولي 
يتعلق باإلسالم واملسلمني، إال وكان للشيخ األشرفي نصيب في 

الدفاع عن قضايا األمة.

أبرز األنشطة والمواقف والمناصب
 للشيخ طاهر األشرفي:

ُعرف الشــيخ طاهر األشــرفي بدعمه الواضح لقرارات اململكة 
العربية الســعودية في الدفاع عن الشرعية في اليمن، وتأييده 

        في تصريح  جمللة الرابطة

       الشيخ طاهر األشرفي : 

مجلس علماء باكستان يؤيد 
مواقف السعودية يف حل القضايا 

اإلسامية املعاصرة
تقرير: عبدالرحمن حيات - باكستان
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لقرارات خادم احلرمني الشــريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســعود -وفقه اهلل- التي تخدم قضايا املســلمني وتدعم األمن 

واالستقرار اإلقليمي.
كما يرى الشــيخ طاهر أن »رابطة العالم اإلســالمي« هي أكبر 
منظمة للعلماء املســلمني، ويجب التعاون معها من أجل احتاد 
فكري ملكافحة اإلرهاب، وملؤازرة التحالف العســكري اإلسالمي 

الذي دعت إليه اململكة العربية السعودية ملكافحة اإلرهاب.
ويعتبر الشــيخ طاهر األشــرفي من كبار العلماء في جمهورية 
باكســتان اإلســالمية، ويشــغل حالياً منصب رئيس جمعية 
)مجلس علماء باكستان(، ورئيس مؤسسة وفاق املساجد، وهي 
أكبر جمعية ملساجد أهل الُســنة في باكستان تضم أكثر من 
76400 مسجد، واملشرف على حركة الدفاع عن املدارس الدينية، 
التــي تضم 13600 مدرســة في عموم باكســتان، ورئيس جلنة 
املصاحلة الوطنية التي تضم شــخصيات من مختلف املذاهب 
والتوجهات والفعاليات في باكستان، ورئيس حترير مجلة »احلرية 
الدولية« الشــهرية، وعضو مجلس الفكر اإلسالمي احلكومي، 
ورئيس اجمللس الدولي لالنســجام بني األديان فــي أملانيا، ورئيس 
مجلس طلبة باكستان، كما شغل الشيخ طاهر سابقاً منصب 
مستشار حاكم إقليم البنجاب الباكستاني، ومستشار شؤون 
وزارة الداخلية في حكومة إقليم البنجاب، واملستشــار السابق 
لرئيس جمهورية باكســتان للشــؤون األفغانيــة، وله حضور 
كبير على القنوات اإلخبارية الباكســتانية كخبير في الشؤون 
اإلســالمية، كما شــارك في عدد من املؤمترات الدولية املتعلقة 
بالقضايــا اإلســالمية، لتمثيل جمهورية باكســتان، وكان من 

أبرزها:
املشاركة في مؤمتر عاملي في طاجكستان حتت إشراف جلنة األمور 

الدينية في يوليو 2015م، وشــاركت فيه 32 دولة، وكان موضوع 
املؤمتــر )اإلرهاب والتطرف( وكان للشــيخ طاهــر مداخلة بالرد 
على موقــف الوفد اإليراني املعادي للســعودية في املؤمتر، وأكد 
بأن امليليشــيات املدعومة من إيران مثل حزب اهلل وامليليشيات 
احلوثية هي املســؤول عن اإلرهــاب والقلق الراهن في الشــرق 
األوسط، وأن هذه امليليشيات تكيد مؤامرة خطيرة ضد أرض بالد 

احلرمني الشريفني.
واملشــاركة في مؤمتر إســالمي انعقد في نيويورك خالل أكتوبر 
2015م، دافــع فيه عن مواقف اململكة جتــاه القضايا اإلقليمية 

باملنطقة.
كما نظم مؤمتراً دولياً في إسالم آباد في العاشر من فبراير 2016م 
حتت عنوان »رسالة اإلسالم«، شارك فيه عدد من كبار املسؤولني 
الباكستانيني ووفد من اململكة العربية السعودية وشخصيات 
إسالمية من خارج باكستان وســفراء الدول العربية واألوروبية، 
ودعا املؤمتر إلى ضرورة تعزيز روح التسامح إلبراز الصورة احلقيقية 
لإلســالم ونبذ اإلرهــاب والتطرف والطائفيــة، وتأييد التحالف 
اإلســالمي الذي دعت إليــه اململكة ملكافحــة اإلرهاب ورفض 
التدخل اإليراني في شــؤون الدول العربية واإلسالمية واستنكار 
االعتــداءات التــي تعرضت لها ســفارة اململكة فــي طهران 

وقنصليتها في مشهد.
وشارك الشــيخ طاهر في مؤمتر )اإلسالم رسالة سالم واعتدال( 
الــذي نظمته رابطة العالم اإلســالمي في مشــعر منى خالل 
موسم احلج املاضي بدعوة خاصة من معالي األمني العام لرابطة 
العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكرمي العيسى.

كما نظم مؤمتراً في إســالم آباد بتاريخ  2016/8/18م حتت عنوان 
)نداء األمة( شــارك فيه عدد من الوزراء الباكســتانيني وسعادة 
ســفير خادم احلرمني الشريفني لدى باكســتان، وسفراء الدول 
العربية واإلســالمية وعدد من العلماء مــن مختلف الطوائف 
في باكســتان، هدف إلى تأكيد وقوف باكستان مع اململكة في 
التصدي لإلرهاب، وأهمية توحيد صف األمة اإلســالمية، وإدانة 
األعمال اإلرهابية التي وقعت في الدول اإلسالمية أخيراً، وخاصة 

»رابطة العالم اإلسالمي« هي أكبر منظمة 
إسالمية يجب التعاون معها من أجل احتاد 

فكري للعلماء املسلمني
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الهجوم الذي وقع بجوار املسجد النبوي باملدينة املنورة، واإلشادة 
باجلهود التي تقدمها حكومة خادم احلرمني الشــريفني للحجاج 
واملعتمريــن و رعايــة احلرمني الشــريفني، ورفــض أي محاوالت 
لتسييس احلج أو القيام بأي أنشــطة سياسية أو مظاهرات أو 

جتمعات خالل احلج.
كما شــارك في اجتماع مجلس الشــورى لقيادة مجلس علماء 
باكســتان في مدينة الهور للتحذير مــن عواقب )قانون العدالة 
ضد رعــاة اإلرهاب( الذي اعتمده الكونغرس األمريكي أخيراً على 
األمن العاملــي، موضحاً أن هذا القانون يعــزز اإلرهاب والتطرف، 
فيجب على الواليات املتحدة األمريكية أيضاً أن حتاكم نفســها 
في ضحايا الهجمات التي شــنتها على باكستان وأفغانستان 

وليبيا وغيرها من الدول اإلسالمية. 

كما نظم مؤمتراً في مدينة الهور بتاريخ 2016/10/30م الستنكار 
محاولة استهداف امليليشــيات احلوثية منطقة مكة املكرمة، 
وأكد الشيخ األشرفي في املؤمتر املضامني الضافية للبيان الصادر 

عن رابطة العالم اإلسالمي حيال هذا األمر اجللل.

نبذة عن جمعية مجلس علماء باكستان:
 تأسس مجلس علماء باكســتان عام 1990م ويتخذ من مدينة 
»الهور« الباكســتانية مقراً له، وينتمي إليه ما يقارب 110000 

عضو من جميع األطياف الدينية، ويســتمد دستوره من القرآن 
الكرمي والُسنة النبوية على منهج أهل الُسنة واجلماعة، وينتهج 

الوسطية واالعتدال في جميع أموره.
ويركز مجلس علماء باكستان في مهامه على خدمة باكستان 
ومصالح األمة اإلسالمية ومناصرة القضايا املنوطة بها، ويرفض 
العناصــر التي تتخذ مــن الدين ذريعة لبث التطــرف واإلرهاب، 
ويدين اإلرهاب بجميع أشكاله وأنواعه، ويحث على ضرورة إرساء 
التســامح ما بني املذاهب واألديان واحترام العلم والعلماء، كما 
يصدر اجمللس مجلة شهرية باسم )احلُّرية( ناطقة باللغة األوردية 

والعربية واإلجنليزية.
كما ســاهم اجمللس في معاجلة العديد من القضايا اإلسالمية 
وســاعد احلكومة الباكســتانية على أصعدة متعــددة داخلياً 
وخارجياً، وســاهم في إطالق سراح سجناء غوانتانامو، وسجناء 
باكستان في أفغانســتان، إضافة إلى إطالق فتاوى ضد اجلهات 
التي تزعزع أمن باكســتان والعالم اإلسالمي مثل تنظيم داعش 
اإلرهابي، وكذلك فتوى تؤيد شــرعية عاصفة احلزم الســتعادة 

الشرعية باليمن.
 كما أيد اجمللس قرارات خادم احلرمني الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود - حفظه اهلل - في الدفاع عن قضايا اإلسالم 

واملسلمني والدفاع عن أمن بالد احلرمني الشريفني.
كما يلعب اجمللس دوراً مهماً من خالل رفع صوت احلق في وسائل 
اإلعالم الباكستانية والدولية حول القضايا اإلسالمية في دعم 

األمن واالستقرار اإلقليمي.

الهيكل التنظيمي لمجلس علماء باكستان: 
 يعمل مجلس علماء باكســتان وفق مجلس شــورى مؤلف من 
مجموعة من العلماء واملشــايخ، برئاسة سماحة الشيخ طاهر 
محمود األشرفي، ويشرف اجمللس على عدد من املؤسسات منها:

1 ـ  مؤسســة العلم واألمــن: يعمل اجمللس مــن خاللها على 

يركز مجلس علماء باكستان في مهامه على 
خدمة باكستان ومصالح األمة اإلسالمية 
ومناصرة القضايا املنوطة بها

يسعى مجلس علماء باكستان إلى تعزيز 
روح احلوار واالنسجام بني أتباع األديان 
والثقافات اخملتلفة
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مســاعدة  احملتاجني وإغاثة  املتضررين بالكوارث الطبيعية مثل 
الفيضانات والزالزل، كما يقوم بتنظيم ورش تدريبية للمعلمني 
وطالب املدارس الدينية اإلســالمية، ورجال الدين، وطالب العلم 
مــن أجل تدريبيهــم على منهــج االعتدال، كمــا تنظم هذه 
املؤسسة مؤمترات وندوات لتعزيز احلوار بني املذاهب واألديان ونشر 

الود والوئام.
2 ـ  مجلــس املصاحلة الوطني: وهو مجلس يضم شــخصيات 
مــن أطياف دينية مختلفــة تعمل على نبــذ الفرقة والتطرف 
بني املذاهب واألديان، وله جهود جبارة في تســوية النزاعات التي 
تنشــب بني األطياف الدينية الســيما اإلســالمية أو األقليات 

الدينية األخرى.
3 ـ مؤسسة وفاق املساجد الباكستانية: تضم املساجد التابعة 
جمللس علماء باكســتان و التي تقارب 76400 مسجد في جميع 
أنحاء باكســتان، وتشرف هذه املؤسســة على نظام املساجد 
وحل مشــاكلها، كما تقوم بتدريب العلماء من خالل تثقيفهم 

بالعلوم املعاصرة واالهتمام مبشاكلهم وحل قضاياهم.
4ـ  مؤسســة حماية املدارس اإلسالمية: وتشرف هذه املؤسسة 
على ما يقارب 13600 مدرســة إســالمية ُمسّجلة رسمياً، يتم 
االهتمام بها، وحل جميع املشــاكل التي تواجه منسوبيها من 

علماء ومدرسني وطالب.
5 ـ مجلس طلبة باكســتان: وفيه ما يقارب 8000 عضو، يهتم 
هذا اجمللس بشؤون طالب املدارس الدينية واالعتناء باحتياجاتهم، 

وتربيتهم، وتوعيتهم فكرياً.
6 ـ مجلس علماء باكســتان )اجلناح النسائي(: يضم هذا اجلناح 
ما يقارب 4000 عضو ، ويهتم بتربية النســاء فكرياً على منهج 
الوســطية واالعتدال في ضوء الكتاب والُسنة، واالهتمام بحل 

مشاكلهن في املدارس واجلامعات الدينية اخلاصة بالنساء.

أهم الجهود التي تقوم بها الجمعية:
نشر اللغة العربية في باكستان:

يهتم مجلس علماء باكســتان ضمن جهوده األساسية بنشر 
اللغة العربية التي يتعطش لها الشــعب الباكســتاني، وعلى 
الرغم من أنها تدرس في املدارس الدينية إال أنها لم تنتشــر في 
احلياة العامة نظراً لعدم وجود جهود فعلية تذكر على مســتوى 

اجملتمع.
وانطالقــاً من الواجــب الديني واألخالقي جلمهورية باكســتان 
اإلســالمية والتي ينص قانونها بأنه على احلكومة أن تُســهل 
األمور في سبيل تعليم اللغة العربية في األوساط العامة، يعمل 
مجلس علماء باكستان على إستراتيجية تساعد في نشر اللغة 
العربية من خالل إقامة الندوات التعريفية باللغة واألدب العربي، 
إضافة إلى عقد املؤمترات التعليمية في مختلف مدن باكستان.

 الحوار بين األديان والمذاهب:
يســعى مجلس علماء باكستان إلى تعزيز روح احلوار واالنسجام 
بني أتباع األديان والثقافات اخملتلفة لتحقيق التعايش الســلمي، 
وقد أنشــأ مجلــس علماء باكســتان من أجل ذلــك )مجلس 
املصالح الوطني( والذي تنتمي إليه األطياف اخملتلفة من اجملتمع 
الباكســتاني، ويتناول جميع األمور التي تكــون فيها املصاحلة 
مشــتركة بني الطوائف، ويتحاورون ويتفقــون على األمور التي 

تُفضي إلى األمن والسالم والود.
ويقوم مجلس علماء باكســتان بعقد النــدوات واملؤمترات، كما 
يُدافع عن حقوق األقليات في جمهورية باكســتان اإلســالمية، 
وقد جنح مجلس علماء باكستان في حسم الكثير من اخلالفات 
التــي علقت بني مختلف الطوائف وأتبــاع األقليات الدينية في 

باكستان، وإخماد النزاعات الطائفية.

 نظم مؤمتراً دولياً في إسالم آباد في 
العاشر من فبراير 2016م حتت عنوان 

»رسالة اإلسالم«
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فقد العالم اإلســالمي احملدث العالمة اللغوي األديب الشــاعر 
املتفن الشيخ شــعيب األرناؤوط رحمه اهلل وغفر له، وبوفاته 
فقد املســلمون محــدث العصر، الذي لقب بهــذا - بعد وفاة 
الشــيخ ناصر الدين األلباني رحمه اهلل-  وانطفأ وجه مشــرق 

من وجوه العلم.
ولد الشــيخ شعيب في دمشق عام 1346هـ/1928م، وكان أبوه 
محرم قد وفد إليها مهاجراً من )أشــكودرا( عاصمة ألبانيا عام 
1926، بعــد أن اجتهت تلك الدولة إلــى العلمانية، فتعلم في 

مساجد دمشــق، وفي معهد الفتح اإلسالمي، واملعهد العربي 
اإلسالمي، وكانت له آراء خالف فيها السائد .

واألرناؤوط )تتريك( لأللبان، أطلقه األتراك على األلبان، فكان من 
األولــى كما يقول أن يقال لهم األلبــان، ولكن درج الناس ودرج 
هو على هذا اللقب. أما الشــيخ ناصر الدين األلباني املولود في 

ألبانيا، فقد احتفظ بنسبته إلى ألبانيا.
كان مُيضي الساعات الطويلة في املكتبة الظاهرية، يدمي النظر 
في مخطوطاتها، ويتعلم قراءة خطوطها، وما فيها من عســر 

احملدث العالمة

 شعيب األرناؤوط
بقلم: أحمد إبراهيم العالونة

عمان ـ األردن
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وصعوبة، ويهيئ نفســه على ذلك حتى أحكــم القراءة فيها، 
وأُولــع باللغة العربيــة  لعزيز علمها، وروائــع كلِمها، وجميل 
أساليبها وفنون أشعارها، وكان يراها مفتاح العلوم، فإذا أتقنها 

الواحد منا  أمكنه أن يدخل أي علم من العلوم.
قرأ على الشــيخ ناصر الدين األلباني علوم احلديث مدة )وهذه 
حقيقة يجهلها كثيرون( وعمل معه ومع  الشــيخ عبد القادر 
األرناؤوط في املكتب اإلســالمي للطباعة والنشر الذي أسسه 
الشيخ زهير الشــاويش عام 1957، باسم دار السالم أوالً، وكان 
عملهم فيه أول اشتغال لهم في التحقيق، ومنه انطالقتهما 
وشهرتهما. بدأ الشيخ شعيب العمل فيه عام 1377هـ/1958م 
حتى عام 1397هـ/1977م، ثم انتقل إلى العمل في مؤسســة 
الرسالة 1398هـ/1978م، التي أنشــأها األستاذ رضوان دعبول 
في بيــروت عام 1970، فأســس مكتب التحقيــق فيها ورأس 
الفريق العامل بها، وأشرف على أعمال احملققني فيه، وكان يقوم 
بتوجيههم وتعليمهم، فتعهدهم بعنايته، وأفاض عليهم من 
علمه وخبرته، ثم قدم عمان عام 1402هـ/1982م، واستقر فيها 
ونال اجلنسية األردنية، وأضحى مقر مكتب التحقيق الرئيسي 
بعمان، لوجود الشيخ فيها، مع إشرافه على األعمال التي تنجز 
في مكتب التحقيق بدمشق، وكان يقوم منهجه في التحقيق 
باالعتماد على األصول اخلطية في التحقيق، والدقة في العمل، 
ب املتقدمني بأســلوب رقيق، واالعتراف بفضلهم، وغرس  وتعقُّ
حب االجتهاد في املســائل اخملتلف فيها، واألخــذ بأقربها إلى 
الصواب الذي يعضده دليل قوي، والرد على املعارضني بأســلوب 

لطيف.
ــان، متيزت  وهو صاحب مدرســة في التحقيق بدمشــق وعمَّ
بســرعة اإلجناز واإلتقان بالعمل، بعــد أن كان التحقيق فيهما 
ميشي ببطء، وبعد أن كان مقتصراً على أشخاص معدودين، لم 
تتميز أعمالهم بالكثرة. ومن أبرز هؤالء: إبراهيم الزيبق، وأحمد 
برهومة، والدكتور حســان الطيان، وســعيد اللحــام ، وعادل 
مرشــد، والدكتور عمر القيام، ومأمــون الصاغرجي، ومحمد 
أشرف أتاســي، والدكتور محمد كامل القربلي، ومحمد نعيم 
العرقسوسي، ومحمد يوسف اجلوراني. كما كان مرجعاً لكبار 

احملققني كالدكتور بشار عواد معروف.
بدأ التحقيق بكتاب )مســند أبي بكر الصديق( للروزي، وببعض 
كتــب احلنابلة، وبعض كتــب األدب، ومن أشــهر الكتب التي 
حققها أو شــارك في حتقيقها )ســير أعالم النبالء( للذهبي، 
25 مجلداً، و)املســند( لإلمام أحمد، 52 مجلداً. وقد جتلى علمه 
في هذيــن العلمني: فن التراجــم، وفن علــوم احلديث النبوي 
الشــريف. وحقق أيًضا )روضة الطالبني( للنــووي، 12 مجلداً، 
و)شــرح الســنة( للبغوي، 16 مجلداً، و)املبدع في شرح املقنع( 
البن مفلح احلنبلي، 10 مجلدات، و)زاد املسير في علم التفسير( 
البن اجلوزي، 9 مجلــدات، و)زاد املعاد( البن اجلــوزي، 5 مجلدات، 
و)اإلحسان في تقريب صحيح ابن ِحبَّان( 18 مجلداً، و)العواصم 

مــن القواصم في الذب عن ســنة أبي القاســم( البن الوزير 9 
مجلدات، و)شرح مشــكل اآلثار( للطحاوي، 16 مجلداً، و)سن 
الدارقطني( 6 مجلدات، و)فتح البــاري( 26 مجلداً،  إضافة إلى 
كتب الســن األربعة، وصحيح البخاري. ومات الشيخ شعيب 
و)املســتدرك( للحاكم الذي تولى اإلشراف على حتقيقه يوشك 

على االنتهاء منه.
وأنبِّه على أنــه لم يؤلف أي كتاب، إمنا كان عمله مقتصراً على 
ــي نفسه ما كتبه من شعر، ولو  التحقيق، وكان يحاول أن ينسِّ

جمع شعره جلاء في ديوان ضخم.
كان رحمه اهلل وغفر له بســيطاً متواضعــاً كرمياً زاهداً، يُعَنى 
بطلبة العلــم ويتفقدهم، حريصاً على التعليم والنفقة على 
طالبه من غير العرب وبعض العــرب، ويغدق عليهم من ماله، 
يألف ويؤلــف، يتكلم ويتحدث بفصاحــة. وكان بيته مفتوحاً 
لــكل طارق، خاصة الذين يقرأون عليــه، وكان يرى في اإلجازات 
العلميــة جهداً ضائعاً، ال فائدة فيه، وكان ال يؤمن مبعطيها وال 
بآخذيهــا ألنها لم تكن كما عهدهــا القدماء، وألنها أصبحت 
للتباهــي والفخر ، ولم يكن معه مــن اإلجازات إال إجازة واحدة 
من الشــيخ عبد اهلل الهرري قبل أن تكتشــف حقيقته، فلما 

انكشفت مزَّقها.
كان حنفي املذهب إال ما خالف الدليل، فمذهبه حينئذ ما صح 
به احلديث، وكان يكره التقليد في اآلراء وكان يقول دائما: ال تبع 

عقلك ألحد.
ســألت أحد تالميذه عن خفوت شهرة الشــيخ وقلة تالمذته، 
مقارنة بالشــيخ ناصر الدين األلباني، فأجاب: َمن عنده مشروع 
ينجح، فالشيخ ناصر عنده مشروع، والشيخ شعيب ليس لديه 
مشروع، فسألته وما هو مشروع الشــيخ ناصر؟ فأجاب: نشر 

الدعوة السلفية على طريقته.
وسئل ابنة الشــيخ ناصر الدين األلباني أباها: من يخلفك في 

علم احلديث؟ فأجابها: شعيب.
توفاه اهلل في عمان يوم اخلميس 26 احملرم 1438هـ/27 تشــرين 
األول 2016م، وُصلِّي عليه في اليــوم التالي بعد صالة اجلمعة، 
في مسجد الفيحاء في الشميساني أحد أحياء عمان اجلميلة، 

ودفن فيها.
ومن أســٍف أن أحد املطربني توفي بعد الشــيخ شــعيب بيوم 
واحد، ويوم دفنه، قامت الدنيا ولم تقعد في اإلعالم حتى يومنا 
هــذا، في حني اقتصر خبر وفاة الشــيخ على بعض أهل العلم 
ومحبيه، ولكن ما تركه الشــيخ هو اخلالــد والباقي في الدنيا 
واآلخرة، فأما الزبــد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث 

في األرض.
رحم اهلل الشيخ شعيب وأحسن إليه ِكفاء ما قدم من خدمة 
لدين اهلل، وســنة نبيه صلى اهلل عليه وســلم، وحشــره مع 

النبيني والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقا.



تعد عمارة املســجد احلرام معلًما إسالمًيا شامًخا شاهًدا على 
ما تقوم به اململكة من أعمــال جليلة تهدف في مجملها إلى 
خدمة اإلسالم واملسلمني، وتأتي التوســعة السعودية الثالثة 
للمســجد احلرام اجلاري تنفيذها حالًيــا بتكلفة إجمالية تبلغ 
80 مليار ريال كأضخم توســعة في تاريخ احلرمني الشــريفني، 
استكمااًل ملا بدأه املؤسس امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه وأبناؤه 

البررة من بعده.
ومع مغــادرة حجاج بيــت اهلل احلرام مكة املكرمــة، وقبل بدء 
موسم العمرة شرعت عشرات اآلليات وآالف اخملتصني والعمالة 

في مباشرة مهامهم في مواقع مختلفة داخل املسجد احلرام.
ومن يدخل املســجد احلرام يرى عددًا من مواقع العمل املكتملة 
خاصة عنــد البوابة الرئيســية املطلة مباشــرة على الكعبة 
املشرفة، وقد هيئت بعض املواقع للصالة بالفرش واإلنارة وبرادات 

مياه زمزم.

أبرز معالم التوسعة
ومن أبرز مشروعات التوسعة اجلسور املعدة لتفريغ احلشود وهي 
مرتبطة مبصاطب متدرجة وساللم متحركة وثابتة، روعي فيها 

أكرب مظلــة يف العالم وفق 
طــراز فريــد يف املســجد 

الحرام بمكة املكرمة

تقرير: أسامة بامعلم
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أدق معايير االســتدامة، وأنفاق للمشاة ومشروع حملطة اخلدمات 
املركزية للحرم وفق أحدث وأرقى النظم الكهربائية وامليكانيكية.
إضافة إلى جميــع االحتياجــات والتجهيــزات واخلدمات التي 
يتطلبها الزائر ، مثل نوافير الشــرب واألنظمة احلديثة للتخلص 

من النفايات وأنظمة املراقبة األمنية.

مشروعات التوسعة
وأكد الرئيس العام لشــؤون املســجد احلرام واملســجد النبوي 
الشريف الشــيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس 
أن التوسعة الســعودية الثالثة الكبرى للمسجد احلرام تشمل 
املكونــات اآلتيــة: مبنى التوســعة الرئيس للمســجد احلرام، 
وتوسعة املسعى الذي افتتح سابًقا، وتوسعة املطاف والساحات 
اخلارجية واجلسور واملســاطب، ومجمع مباني اخلدمات املركزية، 
ونفــق اخلدمــات واملباني األمنية واملستشــفى وأنفاق املشــاة 
ومحطات النقل واجلسور املؤدية إلى احلرم، والطريق الدائري األول 
احمليط مبنطقة املسجد احلرام ، والبنية التحتية وتشمل محطات 

الكهرباء وخزانات املياه وتصريف السيول.
وقد دشن خادم احلرمني الشريفني -أيده اهلل- خمسة مشروعات 
رئيسة هي: مشروع مبنى التوسعة الرئيس، ومشروع الساحات، 
ومشروع أنفاق املشاة ومشروع محطة اخلدمات املركزية للحرم، 
ومشــروع الطريق الدائري األول، وســيبقى عدد من املشروعات 
وهي: مباني توسعة املطاف بكامل جتهيزاتها ومرافقها، ومباني 
املســاطب واملباني األمنية، واملستشفى ليقفز معها استيعاب 

املسجد احلرام ليصل بإذن اهلل إلى 1.850.000 مصل.

طرق وأنفاق جديدة
ويضم املشــروع هيكلة إنشاء شــبكة طرق حديثة مخصصة 
ملركبــات النقل منفصلــة متاًما عن ممرات املشــاة وأخرى أنفاق 
داخلية، مخصصة فقط للمشاة، مزودة بساللم كهربائية تتوافر 
فيها كافة معايير األمن والسالمة وسط منظومة متكاملة من 
اخلدمات التي تســاعد على ســهولة احلركة واالنتقال من وإلى 
الساحات الشــمالية والغربية، وبعيًدا أيًضا عن احلركة املرورية، 
مبا يوفر مصليات جديدة واســعة لزوار بيت اهلل احلرام، ويسهم 
في حــل االزدحام في أوقات الصالة خاصة خالل موســمي احلج 

والعمرة وكذلك شهر رمضان.
وترتبط هذه التوسعة بالتوسعة السعودية األولى واملسعى من 
خالل جســور متعددة إليجاد التواصــل احلركي املأمون من حيث 
تنظيم حركة احلشود وســتؤمن منظومة متكاملة من عناصر 
احلركة الرأسية حيث تشــمل ساللم متحركة وثابتة ومصاعد 
روعــي فيها أدق معايير االســتدامة من خالل توفير اســتهالك 
الطاقــة واملوارد الطبيعية، ومت اعتمــاد أفضل أنظمة التكييف 
واإلضاءة التي تراعي ذلك، وســوف تســتوعب التوســعة بعد 

اكتمالها أكثر من مليون ومئتي ألف مصل تقريًبا.

وتعمل الشــركة املنفذة ملشروع التوسعة الســعودية الثالثة 
للمســجد احلرام في الساحات الشــمالية والشمالية الغربية 
على مدار الساعة ليتم االنتهاء من هذا املشروع الذي يعد أكبر 

توسعة في تاريخ املسجد احلرام في املوعد احملدد.
وتشتمل التوســعة على بوابة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز من 
اجلهة الشمالية للمســجد احلرام ترتفع عليها مئذنتان بنفس 
التصاميم املوجــودة في مآذن احلرم املكي الشــريف وتعد أكبر 
وأضخم بوابة للمســجد احلرام, وســتكون مشــابهة للطراز 
املعماري احلالي للمسجد احلرام ومتناسقة معه ويتكون املشروع 
من بدروم وأربعة طوابق إضافة إلى مواقف للسيارات ودورات مياه 
وسيكون على مستوى املســعى اجلديد ، كما يتضمن املشروع 
ســاحات متدرجة لتحقيق التســوية مع املرتفعــات املقابلة 
للتوسعة ويقع حتت هذه الساحات أدوار أرضية للخدمات العامة, 
كمــا يجري العمل حاليا في مشــروع أنفاق املشــاة التي تربط 
الساحات الشمالية للمســجد احلرام مبنطقة احلجون وكذلك 
أنفاق املشــاة التي تربط الساحات الشمالية الغربية للمسجد 

احلرام بحي جرول.

شكل هالل
وينطلق مشروع التوسعة، من حدود اجلهة الشمالية للمسجد 
احلرام وتضــم أجزاًء من األحيــاء القدمية احملاذيــة للحرم املكي 
الشــريف من ذات اجلهة مثــل بعض األجزاء مــن أحياء املدعى 
والشــامية والقرارة، إضافة إلى املنطقة املمتدة من حي املدعى 
في الشــمال الشــرقي من املســجد احلرام إلى حي الشامية 
وحارة الباب في اجلزء الشــمالي الغربي من احلرم الشريف. وتبدأ 
التوسعة من شارع املسجد احلرام شرًقا وتتجه على شكل هالل 
حتى شــارع خالد بن الوليد غربًا في الشبيكة، إضافة إلى شارع 
املدعى وأبي ســفيان والراقوبة، وعبداهلل بن الزبير في الشامية، 
إضافة إلى جزء من جبل هندي وإلى شارع جبل الكعبة. وسيوفر 
مشروع التوســعة الســعودية الثالثة للحرم املكي الشريف، 
الفرص ألعداد غير مســبوقة من املسلمني لزيارة املسجد احلرام 
في وقت واحد، إذ ســتزيد طاقة احلرم االستيعابية إلى أكثر من 

مليوني مصل في وقت واحد.

زيادة الطاقة االستيعابية
ويقع املشــروع على مســاحة تقدر بـ400 ألف متر مربع وبعمق 
380 متــرًا مما يضاعف الطاقة االســتيعابية للمســجد احلرام 
ويتناسب مع زيادة أعداد املعتمرين واحلجاج ويساعدهم في أداء 
نســكهم بكل يسر وســهولة, وتبلغ التكلفة اإلجمالية لهذا 

املشروع ثمانني مليار ريال.

أهداف المشروع:
يهدف املشروع إلى تطوير احلرم املكي الشريف مبختلف النواحي 
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العمرانية والفنية واألمنية ولضخامة هذا املشروع ينقسم إلى 
3 مراحل :

• توســعة احلرم املكي ليســتوعب أكبر عدد مــن املصلني ومن 
املتوقع أن يصل إلى مليون مصل .

• توســعة وتطوير الســاحات اخلارجية للحرم املكي وتضم 
دورات مياه وممرات وأنفاقاً وكذلك مرافق أخرى مســاندة وهذا 
القسم يهدف إلى تســهيل دخول وخروج املصلني وزوار بيت 

اهلل احلرام.
• تطوير منطقة اخلدمات التي تعتبر إحدى أهم املرافق املساندة، 
وتشــمل محطات التكييــف ومحطات الكهربــاء إضافة إلى 
محطات امليــاه وغيرها من احملطات التي تقــدم الدعم ملنطقة 

احلرم املكي الشريف.
هذا وفي إطار اجلهود التي تبذلها حكومة خادم احلرمني الشريفني 
كذلك في ســبيل تهيئــة كل الظروف حلجــاج وزوار بيت اهلل 
احلرام ألداء مناسكهم في يسر وسهولة قامت الرئاسة العامة 
لشــؤون املسجد احلرام واملســجد النبوي بالتعاون مع الشركة 
املنفذة ملشروع توســعة املسجد احلرام بتثبيت أول قاعدة ألكبر 
مظلة في العالم بالســاحات الشمالية للمسجد احلرام تعمل 

إلكترونياً.
وتعتبــر هذه املظلــة األولى من  8 مظالت ســتصل تباعاً  و42 
مظلــة متوســطة، ضمن مشــروع توســعة امللــك عبداهلل 
للســاحات الشــمالية، يجري تنفيذها حاليا وفق طراز عمراني 
فريد.  ومت تصميمها خصيصاً لســاحات املسجد احلرام، وسيتم 
تثبيتها في ســاحاته، ويبلغ ارتفاع املظلة الواحدة 45 م، ووزنها 
16طناً، ومســاحة الظل 2400م2، ووزن القاعدة الواحدة 16 طناً، 
مت حملها بواسطة رافعة تزن 160 طناً، وأشرف على تركيبها 25 
مهندســاً وفنياً برفقة فريق من وســائل السالمة. وأشرف على 
تثبيت املظلة فريق من املهندســني والفنيني اخملتصني وســوف 
يتــم نقل هذه املظالت تباعاً من أملانيا عن طريق البحر، بعد أن مت 
أخذ املقاسات من خالل فريق العمل املتابع لتنفيذ هذه املظالت، 
وستصل بقية املظالت تباعاً بعد االنتهاء من البنية التحتية لها 
والتي يعمل عليها فريق متخصص منذ 5 سنوات في الساحات 

الشمالية للمسجد احلرام.
وأوضحت املصادر أن املظالت حتتوي على ساعة للتوقيت، ولوحات 

إرشادية للمصلني، وتهوية داخلية، إضافة إلى كاميرات مراقبة.
كما سيتم تثبيت 54 مظلة أخرى بجوار هذه املظالت، وتكون ذات 
حجم أصغر، و122 مصطبة، ومبنى للخدمات، وسيتم االنتهاء 
من تظليل كافة الساحات الشمالية للمسجد احلرام والواقعة 
ما بني توسعة امللك فهد وامللك عبداهلل، والتي تتسع لنحو 400 

ألف مصل ما بني 3 إلى 6 أشهر بحد أقصى.
وقال نائب الرئيس العام لشــؤون املسجد احلرام الدكتور محمد 
بــن ناصر اخلزمي إن املظالت الثماني ســتكون مبقاس 53 في 53م، 
فيما ســتكون املظالت األخرى مبقاس 25 في 25م ، مشــيرا إلى 

أن املشروع ســيحتوي على أربعة جسور تصل بني توسعة امللك 
عبداهلل والتوسعة السعودية األولى ، واجلسر اخلامس يصل بني 

توسعة امللك عبداهلل واملسعى.
وأكد اخلزمي أن املشــاريع التي يجري العمل على إجنازها على مدار 
الساعة ستشمل أحدث وأرقى النظم الكهربائية وامليكانيكية، 
وســتكون متناسقة مع الطراز املعماري احلالي للمسجد احلرام، 
كما تشــمل مباني التوسعة والســاحات احمليطة بها واجلسور 
املعدة لتفريغ احلشود وترتبط مبصاطب متدرجة، وتلبي التوسعة 
كافــة االحتياجات والتجهيزات واخلدمات التــي يتطلبها الزائر، 
مثل نوافير الشــرب واألنظمة احلديثة للتخلــص من النفايات 

وأنظمة املراقبة األمنية.
وتشتمل التوســعة على تظليل للســاحات اخلارجية وترتبط 
بالتوسعة الســعودية األولى واملسعى من خالل جسور متعددة 
إليجاد التواصل احلركي املأمون من حيث تنظيم حركة احلشــود، 
وتؤمن منظومــة متكاملة من عناصر احلركة الرأســية، حيث 
تشمل ســاللم متحركة وثابتة ومصاعد روعي فيها أدق معايير 
االســتدامة من خالل توفير استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية 
بحيــث مت اعتماد أفضل أنظمة التكييــف واإلضاءة التي تراعي 
ذلك، وسوف تســتوعب التوســعة بعد اكتمالها أكثر من 1.5 

مليون مصل تقريبا.
وبني اخلزمي أن التوسعة جمعت بني املتطلبات الوظيفية من حيث 
زيادة الطاقة االستيعابية ووفرة وتنوع ورقي اخلدمات وبني التميز 
في النواحي اجلمالية والتشــغيلية وســتحدث هذه التوسعة 
العمالقة نقلة نوعية في مســتوى ووفــرة اخلدمات، حيث راعت 
كل املتطلبات جلميع املستخدمني وفق أعلى معايير االستدامة، 
كما توفر مصليات مثالية ذات خدمــات متكاملة وبيئة مهيأة 
للتفرغ للعبادة مــن خالل توفير مثالي لكل متطلبات املصليات 
املباشرة وغير املباشــرة وفق أعلى املعايير العاملية، ويشمل ذلك 
أنظمة الصوت واإلضاءة والتوقيت التي يجري اختيارها وتنفيذها 
مبنهجيــة ومهنيــة عالية، وفقا ملســوحات وجتــارب ومحاكاة 

للتوصل إلى أفضل القرارات التصميمية والتنفيذية.
وقال، إن التوسعة تشتمل على محطة خدمات متكاملة يجري 
تنفيذهــا على مســاحة 75 ألف م2 تشــمل أنظمة التكييف 
املتقدمــة الصديقة للبيئــة وخزانات امليــاه وأنظمة التخلص 
من النفايات وأنظمة الكنس املركزي، كما تشــمل التوســعة 
تنفيــذ ما يزيد على 15 ألف دورة مياه ســيتم توزيعها بطريقة 
تخدم كافة املســتخدمني مع ســهولة الوصول إليها من كل 
املواقــع، إضافة إلى أربعة أنفاق للمشــاة يجري تنفيذها ضمن 
مشروع التوسعة لربط منطقة العتيبية وجرول وجبل الكعبة 
بالساحات الشمالية لتمكني املشاة من السير في بيئة مناسبة 

للوصول إلى احلرم.
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وال عجــب بعد ذلك بأن يوصــف بأنه في التفســير ابُن عباس، 
وفي احلديث ابُن عمر، وفــي الفقه معاذ، وفي القضاء علي، وفي 

الفرائض زيد، وفي القراءة أبي، وفي الشعر حسان .. 

ميالده ونشأته :
ولد ـ رحمه اهلل ـ بغزة، وقيل: بعســقالن سنة خمسني ومائة ، 
وقد قيل إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه اإلمام أبو حنيفة ، وكأن 
اهلل عز وجل شــاء أال يقبض روحــه إال بعد أن يخلف على األمة 

اإلسالمية بعالم ال يقل قدرًا وشأنا عنه .. 
وقد مات أبوه وهو صغير ، فحملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتني؛ 
لئال يضيع نســبه ، فنشــأ بها وقرأ القرآن وهو ابن سبع سنني، 
وحفظ املوطأ وهو ابن عشــر .. )الذهبي : ســير أعــالم النبالء 

ج10ص 11(..

ثم شرع في تلقي العلم عن علماء مكة في عصره أمثال: مسلم 
بــن خالد الزجني مفتي مكة ، وعمه محمد بن علي بن شــافع ، 
وســفيان بن عيينة ، وعبد اهلل بن أبي بكر املليكي ، وسعيد بن 

سالم ، والفضيل بن عياض ..
وظهرت عليه عالمات النبوغ مبكرا ؛ حتى ذُكر أن مسلم بن خالد 
الزجني قال له : وهو دون العشــرين آن لــك واهلل أن تفتي .. ) ابن 

كثير : طبقات الشافعيني (..
وكان ســفيان بن عيينة إذا جاءه شــيء من التفسير أو الفتيا 

التفت إليه )وهو تلميذ في حلقته ( فقال: سلوا هذا الغالم.. 
ثم ازداد شــغفه بالعلم حتى ذُكر أنه قــال : "كانت نهمتي في 
الرمي وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشرة 
عشرة »وسكت عن العلم ، فقال له عمرو بن سواد« : أنت ـ واهلل 
ـ في العلم أكبر منك في الرمي . )الذهبي : ســير أعالم النبالء 

اإلمام
الشافعي

د . أحمد عبد الحميد عبد الحق 

هو محمــد بــن إدريس بــن العباس بن 
عثمان بن شــافع بن الســائب بن عبيد 
بن عبد يزيد بن هاشــم بــن املطلب بن 
عبد مناف بن قصي، القرشــي املطلبي 
، قدوة الصاحلن ، وأحد اجملتهدين القلة 
املعدوديــن ، اجتمعت فيــه من املعرفة 
بكتاب اهلل وســنة الرســول صلى اهلل 
عليــه وســلم وكالم الصحابــةـ  رضي 
اهلل عنهــم ـ وآثارهم واختــالف أقاويل 
العلماء، وغير ذلــك من تبحر في اللغة 
العربية والشعر ، ما لم يجتمع إال لقلة 
معــدودة ؛ حتى قال أحمد بن حنبل : ما 
عرفت ناســخ احلديث ومنسوخه حتى 
جالســت الشــافعي، وقال عبد اهلل بن 
أحمــد إذا ُذكر التفســير فهــو إمامه، 
أو الفقــه ففي يديه زمامــه، أو احلديث 
فلــه نقضــه وإبرامــه، أو األصــول فله 
فيها الفصــوص والفصول، أو األدب وما 
يتعاطاه من العربية العرب فهو مبديه 

ومعيده، ومعطيه ومفيده ..
باحث وأكادميي من مصر
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ج10 ص 12(..
وقد استطاع بهذا النهم الشــديد أن يتغلب على احلالة املادية 
القاســية التي كان يعيشــها ، تلك احلالة التي وصفها بقوله : 
"كنــت يتيما في حجر أمي ، ولم يكــن معها ما تعطي املعلم، 
وكان املعلــم قد رضــي من أمي أن أخلفه إذا قــام، فلما ختمت 
القرآن دخلت املســجد، وكنت أجالس العلماء فأحفظ احلديث، 
أو املسألة، وكان منزلنا مبكة في شعب اخليف ، فكنت أنظر إلى 
العظم فأكتب فيه احلديث أو املسألة، وكانت لنا جرة عظيمة إذا 
امتأل العظم طرحته في اجلرة« ) ابن كثير : طبقات الشافعيني (..
وفي رواية أخرى أنه قــال :»لم يكن لي مال ، وكنت أطلب العلم 
في احلداثة ، وكنت أذهب إلى الديوان أســتوهب الظهور فأكتب 

فيها « ..
وبعد فراغه من السماع من شيوخ مكة بدأ في الترحال من أجل 
طلــب العلم خارجها ، فنزل البادية فأقام بها مدة طويلة يتلقى 
اللغة من أفواه األعراب ؛ حتى صار من أعلم الناس بالعربية ، وقد 
ذُكر أنه قال: » أقمت في بطون العرب عشرين سنة آخذ أشعارها 
ولغاتهــا ، وحفظت القرآن ، فما علمت أنــه مر بي حرف إال وقد 
علمت املعنى فيه واملراد ، ما خال حرفني : أحدهما ) دساها(« وهو 
ال يعني بإقامته بالبادية عشرين عاما االنقطاع الكامل بها وإمنا 

التردد عليها .
ثم قدم املدينة وهو ابن نَيٍِّف وعشــرين ســنة ، فقرأ املوطأ على 
مالك ـ وكان قد حفظه من قبل ـ  فأعجبته قراءته وهمته، وأخذ 

عنه علم احلجازيني بعد أخذه عن مسلم بن خالد الزجني. 
وبعد فراغه من القراءة والســماع على اإلمام مالك ســافر في 
طلب العلم إلى العراق ، وذلك سنة خمس وتسعني ومائة فأقام 
ببغداد ســنتني يتنقل بني علمائها وحفاظهــا وأدبائها ، وكانت 
وقتها ملتقى العلماء في شــتى الفنــون ، وتعد عاصمة العلم 

األولى عامليا ..
وفــي بغــداد كان التقاؤه بأحمد بــن حنبل فأعجــب بنجابته 
وإخالصــه حتــى إنه ) أي ابــن حنبل ( ظل يدعو لــه في صالته 
نحواً من أربعني ســنة ، وملا قال له ابنــه عبد اهلل: »أي رجل كان 
الشافعي فإني ســمعتك تكثر من الدعاء له، فقال: يا بني، كان 
الشافعي كالشــمس للدنيا ، وكالعافية للبدن، هل لهذين من 

خلف أو عنهما من عوض؟!« . 
كمــا الزم بالعراق محمد بن احلســن الشــيباني ، فكتب عنهـ  
كما قالـ  وقر بعير ) أي كتبا تقدر بوقر بعير ( فشــمله برعايته ، 
وكان كثير اإلحسان إليه ، يقول أحمد بن احلسن احلماني : »رأيت 
الشــافعي عند محمد بن احلسن ، وقد دفع إليه خمسني دينارا، 
وكان قبل قد دفع إليه خمسني درهما ، وقال : إن اشتهيت العلم 
فالــزم« . وتتابعت عليه عطاياه حتى زادت على ألفي دينار ، وكان 

ذلك بداية ثرائه .. 
ثــم خرج من بغداد إلى مكة ، فمكث بها فترة ثم عاد إلى بغداد 
سنة ثمان وتســعني ومائة ، وقد عال جنمه ليكون مقصدا لكل 

من يقصدها من العلماء والفقهاء ، ولكنه اضطر للهجرة منها 
بعد ابتداع فكرة خلق القرآن الكرمي ، موجها وجهه هذه املرة جتاه 
مصر ، وكان وصوله إليها في ســنة تسع وتسعني ومائة، وقيل 
سنة إحدى ومائتني ، وفي رحابها أسس مدرسته الفقهية التي 

حملت فيما بعد اسم املذهب الشافعي . 

ورعه وإخالصه :
 وكان ـ رحمه اهلل ـ من أحسن الناس قصداً وإخالصاً، كان يقول: 
"وددت أن الناس تعلموا هذا العلم وال ينسب إلي شيء منه أبداً 

فأوجر عليه وال يحمدوني" .
وقال: »ألن يلقى اهلل العبُد بكل ذنب ما خال الشرك باهلل خير له 

من أن يلقاه بشيء من األهواء«. 
حرصه على االلتزام بحديث النبي صلى اهلل عليه وسلم وسنته:
وقد كان حريصا على التقيد بسنة النبي صلى اهلل عليه وسلم، 
ويقول : "إذا صح عندكم احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وســلم فقولوا به ودعوا قولي، فإني أقول به، وإن لم تســمعوا 
مني«. وفي رواية: »فــال تلتفتوا إلى قولي« . أو : »فاضربوا بقولي 
عرض احلائط، فال قول لي مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم«. 

تقديره ألهل الحديث :
وكان شــديد التقدير ألهل احلديث ، ويقــول: » عليكم بأصحاب 
احلديث فإنهــم أكثر الناس صوابــاً « وقال: »إذا رأيــُت رجالً من 
أصحاب احلديث فكأمنا رأيت رجالً من أصحاب رســول اهلل صلى 
اهلل عليه وســلم، جزاهم اهلل خيراً، حفظــوا لنا األصل، فلهم 
علينــا الفضل. )صهيــب عبد اجلبار : اجلامع الصحيح للســن 

واملسانيد )1/ 3(« .
وكان يقــول ألهل احلديث : أنتم الصيادلة ونحن األطباء . ويقول : 

»قراءة احلديث خير من صالة التطوع« . 

كراهيته لعلم الكالم وتحذيره منه:
وكانـ  رحمه اهللـ  يحذر من علم الكالم الذي ابتدعه الفالسفة، 
يقول الساجى عن الزعفرانى : كان الشافعي يكره الكالم ، وقال 
املزني : كنت أنظر في الكالم قبل أن يقدم الشــافعي ، فلما قدم 
أتيته ، فســألته عن مسألة من الكالم ، فقال لي : تدري أين أنت؟ 
قلت : نعم ، في مســجد الفســطاط ، فقال لي : أنت في تاران 
)يقصــد ما فيه من ضالل( وتاران موضــع في بحر الُقلزم ال تكاد 
تســلم منه سفينة ، ثم ألقى علي مسألة في الفقه ، فأجبت، 
فأدخل شــيئا أفســد جوابي ، فأجبت بغير ذلك ، فأدخل شيئا 
أفســد جوابي ، فجعلت كلما أجبت بشيء أفسده . ثم قال لي: 
هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس ، يدخله مثل 
هذا ، فكيف الكالم في رب العاملني الذي فيه الزلل كثير . )ســير 

أعالم النبالء - )ج 10 / ص 26(.
وقال ابن عبد احلكم سمعت الشافعي يقول: »لو علم الناس ما 
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في الكالم من األهواء لفروا منه كما يفرون من األسد«. 
وقال: ُســِئَل مالك عن الكالم والتوحيد فقــال : محال أن نظن 
بالنبي صلى اهلل عليه وســلم أنه علم أمته االســتنجاء ولم 
يعلمهــم التوحيد ، التوحيــد ما قاله النبــي صلى اهلل عليه 
وســلم: »أُِمرُْت أَْن أَُقاتَِل النَّاَس َحتَّى يَُقْولُــوا: الَ إِلََه إاِلَّ اهلل« فما 

ُعصم به الدم واملال حقيقة التوحيد .

كرمه الزائد :
وَكان ـ رحمــه اهلل ـ شــديد الكرم ، قال عمرو بن ســواد : كان 
الشافعي أســخى الناس على الدينار والدرهم والطعام ، ويقول 
املزني : كنت عند الشافعي يوما ودخل عليه جار له خياط فأمره 
بإصالح أزراره فأصلحها فأعطاه الشافعي دينارا ذهبا ) وهذا قدر 
كبير جدا بالنســبة ملا قام به ( فنظر إليه اخلياط وضحك ، فقال 
له الشــافعي خذه فلو حضرنا أكثر منه ما رضينا لك به فقال 
له : أبقاك اهلل إمنا دخلنا عليك لنســلم عليك ، فقال الشافعي 
فأنت إذن ضيف زائر وليس من املروءة االستخدام بالضيف الزائر ..
وقال الربيع وســمعت احلميدى يقول : خرج الشافعي إلى اليمن 
مع بعض الوالة ثم انصرف إلى مكة بعشرة آالف درهم ، فضرب 
خبــاء في موضع خارج من مكة ، فكان الناس يأتونه فما برح من 

موضعه ذلك حتى فرقها كلها.. 
وقال أيضا ) أي الربيع ( : تزوجت فسألني الشافعي : كم أصدقتها؟ 
قلت : ثالثني دينارا ، عجلت منها ستة ، فأعطاني أربعة وعشرين 
دينارا . .. وركب ذات يوم ومشيت خلفه ، فناوله إنسان رقعة يقول 
فيهــا : إنني رأس مالي درهم ، وقد تزوجت فأعني ، فقال : يا ربيع 
أعطه ثالثني دينارا ، وأعذرني عنده ، فقلت : أصلحك اهلل ، إن هذا 
يكفيه عشرة دراهم ، فقال : ويحك ! وما يصنع بثالثني ؟ أفي كذا 
أفــي كذا , وأخذ يعدد ما يصنع في جهازه .)  ســير أعالم النبالء 

 ..)38 /10(

سعة علمه وكثرة معارفه : 
وكان ـ رحمه اهلل ـ واســع املعرفة ، وقد ذكــرت من قبل بعض 
اإلشــارات إلى مدى إملامه بالعربية والتفســير والفقه ، ويقول 
ابن عبد احلكم :"  ما رأينا مثل الشــافعي: كان أصحاب احلديث 
ونقــاده يجيئون إليه، فيعرضــون عليه , فرمبا أعــل نقد النقاد 
منهــم، ويوقفهم على غوامض مــن نقد احلديــث، لم يقفوا 
عليها، فيقومون وهم متعجبون، ويأتيه أصحاب الفقه: اخملالفون 
واملوافقــون، فال يقومــون إال وهم مذعنون له باحلــذق والدراية ، 
ويجيئه أصحاب األدب، فيقرؤون عليه الشعر، فيفسره، ولقد كان 
يحفظ عشرة آالف بيت شعر من أشعار هذيل، بإعرابها وغريبها 
ومعانيها ، وكان من أضبط الناس للتاريخ، وكان يعينه على ذلك 
شــيئان: وفور عقل، وصحة دين، وكان مالك أمره إخالص العمل 

هلل.) ابن كثير : طبقات الشافعيني( .

دعوته لنبذ الفرقة :
وكان ـ رحمــه اهلل ـ يدعــو لنبذ الفرقة ويحــذر منها ، ويرى أن 
املسلمني ينبغي أن يكونوا متحدين متآخني وإن اختلفت آراؤهم ، 
يقول يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي ، ناظرته يوما 
في مسألة ثم افترقنا ، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال : يا أبا موسى 

أال يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة .

تحذيره من الجدال والبدع :
وكان يحــذر من املراء والبدع واتباع أهل األهواء ، ويقول : املراء في 
الدين يقســي القلب ويورث الضغائــن  ، ويقول: " ألن يلقى اهلل 
املرُء بكل ذنب، خال الشرك باهلل تبارك وتعالى خير له من أن يلقاه 
بشــيء من األهــواء ، ويقول الربيع قال لي الشــافعي : يا ربيع ! 
أقبــل مني ثالثة : ال تخوضن في أصحاب رســول اهلل صلى اهلل 
عليه وســلم فإن خصمك النبي صلى اهلل عليه وسلم غدا ، وال 
تشتغل بالكالم فإني قد اطلعت من أهل الكالم على التعطيل 
) ســير أعالم النبالء )10/ 28( . وقال أبو ثور قال الشافعيـ  رحمه 
اهلل ـ : حكمــي في أصحاب الكالم أن يطــاف بهم في القبائل، 
وينــادي عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والســنة، وأقبل على 

الكالم.

ترفعه عن االنشغال بالمبتدعة
وتضييع الوقت معهم :

ورغم كراهيته الشــديدة للمبتدعة إال أنــه كان يضن بوقته أن 
يضيعــه في جدالهم ، َقاَل الربيع : قال لي الشــافعي : لو أردت 
أن أضع على كل مخالــف كتابا لفعلت ، ولكن ليس الكالم من 
شأني ، وال أحب أن ينسب إلي منه شيء. وقد قال الذهبي معلقا 
على ذلك : هذا النفس الزكي متواتر عن الشــافعي . سير أعالم 

النبالء  )ج 10 / ص 53(.

مروءته :
وكان شــديد املروءة ، ويقول : لو علمت أن املاء البارد إذا شــربته 
أذهب مروءتى ما شــربت املــاء إال حارا ... ) االنتقــاء في فضائل 

الثالثة األئمة الفقهاء )ج 1 / ص 94(..

حثه للفقهاء على التواضع :
وكان ينصح العلماء بالتواضع ويقــول: ينبغي للفقيه أن يضع 

التراب على رأسه تواضعا .

مراجعته لعلمه وآرائه :
وكان ـ رحمه اهلل ـ يدور مــع احلق حيث دار ، ويغير رأيه الفقهي 
إذا ظهر له ما هو أكمل وأجود ممــا كان يذهب إليه ، ولذلك كان 
العلمــاء من بعده يحرصون على االهتداء بكتبه التي كتبها في 
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: عليك  مصــر دون العــراق ، وقال أحمد بن حنبــلـ  رحمه اهللـ 
بالكتــب التي عملها مبصر ، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ، ولم 
يحكمها ، ثم رجع إلى مصر ، فأحكم تلك . )ســير أعالم النبالء 

- )ج 10 / ص 56( .

تخففه من الطعام وزهده :
وكان ـ رحمــه اهلل ـ زاهــدا في متع الدنيا قليــل الطعام ، وقد 
أُثر عنه أنه قال : » ما شــبعت من طعام منذ ست عشرة سنة 
إال مــرة، فأدخلت يدي فتقيأتها« . وزاد »ألن الشــبع يثقل البدن، 
ويقســي القلب ، ويزيل الفطنة ، ويجلــب النوم ، ويضعف عن 
العبادة .. وقال : عليك بالزهد ، فإن الزهد على الزاهد أحسن من 

احللي على املرأة الناهد« .

حثه على تعلم اللغة العربية :
وكان يحــث على تعلم اللغــة العربية ، ويــرى أن جهل الناس 
بأمور دينهم واختالفهم ســببه جهلهم بلسان العرب ، ويقول: 
»مــا جهل الناس وال اختلفوا إال لتركهم معرفة لســان العرب، 

وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس« . 

من أقواله الحكيمة :
وقد أثر عنه ـ رحمه اهلل ـ كثير من الكالم الذي جرى على ألسنة 

الناس بعده مجرى احلكم ، ومن ذلك قوله :
ـ من تعلم القرآن عظمت قيمته ، ومن تكلم في الفقه منا قدره، 
ومن كتب احلديث قويت حجتــه ، ومن نظر في اللغة رق طبعه، 
ومن نظر في احلســاب جزل رأيه ، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه 

علمه .
ـ ليس من قوم يخرجون نساءهم إلى رجال غيرهم ورجالهم إلى 

نساء غيرهم إال جاء أوالدهم حمقى ..
ـ ثالثة أشياء ليس لطبيب فيها حيلة احلماقة والطاعون والهرم.

ـ ال ينبغي ألحد أن يسكن بلدة ليس فيها عالم وال طبيب .
ـ صحبة من ال يخاف اهلل عار . 

ـ  ليس العاقل الذي يقع بني الشر واخلير فيختار اخلير إمنا العاقل 
الذي يقع بني الشرين فيختار أيسرهما .. 
ـ  رياضة ابن آدم أشد من رياضة الدواب .. 

ـ ينبغي للرجــل أن يتوخى لصحبته أهــل الوفاء والصدق كما 
يتوخى لوديعته أهل الثقة واألمانة .

ـ أظلم الظاملني لنفسه الذي إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر معارفه 
واستخف باألشراف وتكبر على ذوى الفضل .

ـ من سأل صاحبه فوق طاقته فقد استوجب احلرمان .
ـ  ال ينفعك من جار السوء التوقي ..

ـ ثالث خصــال من كتمها ظلم نفســه .. ـ العلة من الطبيب 
والفاقة من الصديق والنصيحة لإلمام ..

ـ من غلب عليه حب الدنيا وشــهوتها ألزمته العبودية ألهلها 
ومن رضي بالقنوع زال عنه اخلضوع ..

ـ احللم أنصر من الرجال فــأول عوض احلليم من حلمه أن الناس 
أنصاره على اجلاهل ..

ـ كيــف يزهد فى الدنيا من ال يعرف قدر اآلخرة ؟! وكيف يخلص 
من الدنيا من ال يخلو من الطمع الكاذب ، وكيف يسلم من الناس 
من ال يسلم الناس من لسانه ويده ، وكيف ينطق باحلكمة من ال 

يريد بقوله اهلل عز وجل ..

ثناء العلماء عليه :
هذا وقد أثنى عليه كثير مــن العلماء األفاضل في عصره وبعد 

عصره ، ومن هؤالء :
يحيى بن معني الذي قال : لو كان الكذب له مباحاً مطلقاً لكانت 

مروءته متنعه أن يكذب .
 وابن أبي حامت الذي قال : ســمعت أبي يقول: الشــافعي فقيه 

البدن صدوق اللسان. 
وداود بن علي الظاهري الذي قال : للشافعي من الفضائل ما لم 
يجتمع لغيره من: شرف نسبه، وصحة دينه ومعتقده، وسخاوة 
نفســه، ومعرفته بصحة احلديث وسقمه وناسخه ومنسوخه، 
وحفظه الكتاب والســنة وســيرة اخللفاء، وحســن التصنيف، 
وجودة األصحــاب والتالمذة ...  كان الشــافعي من أعلم الناس 

مبعاني القرآن والسنة، وأشد الناس نزعاً للدالئل منهما..
وأحمد بن حنبل الذي قال : إذا ســئلت عن مسألة ال أعلم فيها 

خبرا قلت فيها بيقول الشافعي ألنه عالم قريش ..
وسويد بن ســعيد الذي قال: كنا عند ســفيان بن عيينة مبكة 
فجاء الشــافعى فنظر إليه ابن عيينة فقال : هذا أفضل فتيان 

أهل زمانه ..
ويحيى بن سعيد القطان الذي قال : أنا أدعو اهلل للشافعي حتى 

فى صالتي ..
وبحر بن نصر الذي قال : كنا إذا أردنا أن نبكي قال بعضنا لبعض: 
قوموا إلى هذا الفتى املطلبي يقرأ القرآن ، فإذا أتيناه )يصلي في 
احلرم ( اســتفتح القرآن حتى يتساقط الناس ويكثر عجيجهم 

بالبكاء من حسن صوته فإذا رأى ذلك أمسك من القراءة .
وقول الربيع: أقام الشافعي على قراءة العربية وأيام الناس عشرين 
سنة، وقال: ما أردت بذلك إال االستعانة على الفقه...  وكان عربي 
النفس، عربي اللسان، ولو رأيته وحسن بيانه وفصاحته لتعجبت 
منه، ولو أنه ألف هذه الكتب - على عربيته التي كان يتكلم بها 

- لم يُقدر على قراءة كتبه.

وفاته :
وكانــت وفاته يوم اجلمعة آخر يوم من شــهر رجب ســنة أربع 
ومائتني، وله نيف وخمســون ســنة، ودفن بعد العصر من يومه 
بالقرافة الصغــرى بالقرب من جبل املقطم ، فرحمه اهلل رحمة 
واســعة ، ورزقنا اهلل عز وجل االقتداء بهديه ، والتشبه بخلقه، 

واالنتفاع بعلمه.
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أحوال المسلمين :
• بدايــة نرجــو إعطاء قــراء مجلــة الرابطة نبذة عــن أحوال 

املسلمن في باكستان ؟
الشعب الباكســتاني يتميز بصلته الدينية ومحبته لإلسالم ، 
وبحمد اهلل فإن العمل اإلسالمي في باكستان منتشر في جميع 
أنحاء البالد ، وإن العلماء واجلماعات والهيئات اإلسالمية لهم دور 
بارز في قضايا املسلمني ، وكما أن بعض أعضاء البرملان ومجلس 

الشيوخ  هم من العلماء واإلســالميني يسعون ويبذلون ما في 
وسعهم  في داخل البرملان للوصول  بدستور البالد وفق الشريعة 

اإلسالمية .
• متى نشأ مكتب رابطة العالم اإلسالمي بباكستان ؟ وكيف 

كانت عالقة رابطة العالم اإلسالمي بباكستان ؟
افتتــح  مكتب رابطة العالم اإلســالمي في باكســتان مبدينة 
كراتشــي بتاريخ1398/8/11هـ  املوافق 17/ 7 / 1978م ، ثم  نقل 

د. عبده عتني لـ مجلة الرابطة:
 التعصب املذهبي والطائفي هو السبب يف 

تحول بعض شرائح املجتمع من منهج االعتدال 
والتسامح إىل التشدد والتطرف

حوار : توفيق محمد نصر اهلل
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مقدمة:
•   ضيفنــا لهذا العدد هو الدكتــور عبده بن محمد بن إبراهيم عتن 
املدير اإلقليمي ملكتب رابطة العالم اإلسالمي، ومكتب هيئة اإلغاثة 
اإلســالمية العاملية بجمهورية باكســتان اإلسالمية , وممثل الهيئة 
العاملية لتحفيظ القران الكرمي برابطة العالم اإلســالمي . ناقشــنا 
مع ضيفنا أحوال املســلمن في باكســتان واملشــكالت والتحديات 
التــي تواجههم , واجلهود واألنشــطة التي تقوم بهــا رابطة العالم 
اإلســالمي والهيئات التابعة لها . وتناولنا وضــع احلركات املتطرفة 
املوجودة على الســاحة , وكيف ميكن محاربــة فكرها، ودور العلماء 
وقادة الفكر والرأي في توعية الشــباب وتوجيههم نحو الوســطية  
واالعتدال, والعودة إلى كتاب اهلل وسنة رسوله ونبذ العنف والتطرف، 
وغيــر ذلك من القضايــا واألمور التي تخص الشــأن اإلســالمي في 

جمهورية باكستان :
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من كراتشي إلى العاصمة إسالم آباد بتاريخ 28/ 8 /1980م. 
و يقع مقر مكتب رابطة العالم اإلســالمي في باكستان وسط  
العاصمة إسالم آباد ، شارع بطرس بخاري سيكترH-1/8 في مبنى 
من طابقني مكون من أربع عشرة غرفة ، تفضلت األمانة العامة 
لرابطة العالم اإلســالمي ببنائه على قطعة أرض مســاحتها 
)2260( متــراً مربعاً ، منحتها احلكومة الباكســتانية للرابطة 
)ويعتبر املكتب مجمعا إسالميا وليس فقط مكتباً وذلك كونه 
يحتوي على عدة مبان ، منها مقر املكتب وجامع الصالح ومنزل 
املدير ومدرســة علي بن أبي طالب لرعاية األيتام وسكن الطلبة 

ومرافق أخرى . 
 و بحمد اهلل وتوفيقه - فإن مكتب الرابطة في باكستان يتمتع 
مبكانة رفيعة في األوســاط احلكومية والشعبية الباكستانية، 
وله تواصل دائم ومستمر مع الرسميني احلكوميني ومع اجلامعات 
واملنظمات العاملية العاملة على األراضي الباكستانية . واعترافا 
من حكومة البلد املضيــف باخلدمات التي يقوم بها املكتب فإن 
كبار املسؤولني بالدولة دائماً يقدمون باقات الشكر واالمتنان له 
الهتمامه اخلاص باملتضررين واملنكوبني واملســتضعفني، وتقدمي 
الدعم واملســاعدة لهم . وهذا كله نتيجــة للتعليمات القيمة 
التي دائمــاً نتلقاها من املســؤولني باألمانة العامــة للرابطة 
والهيئة وعلى رأسهم معالي األمني العام للرابطة حفظه اهلل 

ورعاه.

جهود الرابطة وهيئاتها :
• ما أبــرز اجلهود واألنشــطة التــي قامت بها رابطــة العالم 

اإلسالمي والهيئات التابعة لها في باكستان ؟
يقوم مكتــب الرابطة بجمهورية باكســتان بتقدمي العديد من 

األنشطة منها :
كفالة الدعاة و املدرسني ومعظمهم من املتخرجني من جامعات 
اململكة . وإيفاد الدعاة للدراسة والتدريب مبعهد األئمة و الدعاة 
التابع للرابطة في مكة املكرمة . وتشغيل حلقات القرآن الكرمي 
في أنحاء باكســتان حيث تقام  كل عام مسابقة صغار احلفاظ 
واملاهرين  بالقرآن ويشــرفها باحلضور واملشــاركة فخامة رئيس 
اجلمهورية وكبار املســؤولني في الدولة وسعادة سفير اململكة 

في باكستان.
 كما يقوم املكتب بتســيير  وتشغيل اجلامعة األثرية للبنات في 
مدينة جهلم – بنجاب. و تقدمي املنح الدراسية للطلبة اجلامعيني 
من أبناء الشــعب  الباكســتاني ، و توزيع الكتــب واملصاحف 
واملطبوعات واملنشــورات اإلسالمية التي تردنا من الرابطة والتي  

تتوافق مع نظام اململكة والبلد  املضيف هنا .
إضافة إلى   بناء املســاجد في األماكــن احملتاجة لذلك ، وكذلك 
املشــاركة في املؤمترات والندوات مع اجلهات احلكومية في البلد 
املضيف ومع اجلمعيــات واجلامعات ذات االعتبار في باكســتان 
التي تتوافق أنشــطتها  ورؤيتها مع  أهداف الرابطة، ومع أهداف 

وحكومة  الدولة الباكســتانية، وتوطيد العالقات مع املنظمات 
اإلسالمية . 

ويولــي مكتــب الرابطة في باكســتان ُجُل االهتمــام بقضايا 
املسلمني و قضايا األقليات من الشباب اإلسالمي والعربي.

كما يقوم املكتب  باســتضافة كبار الشخصيات ألداء مناسك 
احلج ضيوفاً على الرابطة ســنوياً , وفي مجال رعاية األيتام يقوم 

املكتب بتشغيل ثالثة  دور لأليتام ، وهي :
    • دار علي بن أبي طالب ، إسالم آباد وفيها )300( يتيم .

    • و دار البراعم في مدينة مانسهره وفيها )250( يتيماً .
    • و دار األجنال مبدينة  هريبور وفيها )300( يتيم ويتيمة .

 كما يقوم بكفالة أيتام األسر .ولدينا قرابة خمسة آالف مكفول 
يتيم ويتيمة .

إضافة إلى  حفر اآلبار  السطحية واالرتوازية في املناطق احملتاجة.
 وفي مجال املشاريع الصحية يقوم املكتب  بدعم املراكز الطبية 

وبعض املستشفيات مثل :
• مركز اخلليج الطبي مبدينة راو لبندي

• ومستشفى بدر للنساء واألطفال في مدينة يشاور 
• ومستشفى اخلير اخليرية في راو لبندي

 إضافة إلى تيســير اخمليمــات الطبية واإلســعافات األولية في 
األريــاف واملناطق البعيدة فــي جميع األقاليــم  حملاربة األوبئة 

وخاصة في املناطق البعيدة من العاصمة الباكستانية.
كما يقوم املكتب بتنفيذ  برامج   موسمية  مثل إفطار الصائم 

سنوياً وتنفيذ برنامج كبش العيد سنوياً .
وفــي مجال اإلغاثة يقــوم املكتب بتقدمي  اإلغاثــة العاجلة في 

الكوارث البيئية  الطبيعية املفاجئة عند احلاجة .

• ما مدى  التعاون والتنســيق بن اجلهات اإلســالمية العاملة 
واملوجودة اآلن على الساحة في باكستان ؟

ال يخفى على أحد مدى اهتمام الرابطة بقضايا املســلمني في 
مختلف أنحاء العالم، وما تقدمه من املساعي احلميدة ملواجهة 
احلمالت الثقافية  املغرضة ضد الثقافة اإلســالمية النقية وما 
تتخذه دائماً من خطوات سريعة و عاجلة ملواجهة تلك احلمالت 
، وإليقــاظ األمة اإلســالمية وتعريــف أبنائها بأبواب الفســاد 
واالنحراف التي يهاجم منها أصحاب هذه احلمالت ديننا احلنيف، 
وقيمنــا املشــرفة . وبهذه املناســبة فإن املكتــب دائماً يتلقى 
تعليمات وتوجيهــات من األمانة العامــة للرابطة، وخاصًة من 
صاحب املعالي األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي حفظه اهلل 
في هذا الصدد، وعلى ضوئها يتم اتخاذ اخلطوات الالزمة من قبل 
املكتب كما أن املكتب يحرص دائماً على أداء واجباته بالتنســيق 
مع ســفارة خادم احلرمني الشريفني في إســالم آباد ومع اجلهات 
احلكومية ذات العالقة في البلد املضيف  واملؤسسات اإلسالمية 
املوثوق بها وبأدائها ، و املوجودة في الســاحة الباكستانية  قدر 

املستطاع ,وحسب اإلمكانيات املتاحة .
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 التعليم الديني :
• للتعليــم الدينــي في باكســتان تــراث عريض وال ســيما 
اعتماده على األوقاف، فما أهم ما مييز هذا املنهج في التربية 

والتعليم ؟
 ال ينكر أحد الــدور الكبير والبارز الذي لعبتــه املدارس الدينية 
األهلية في شبه القارة الهندية في املاضي في احلفاظ على هوية 
املســلمني وتقدمهم. وقد قامت هذه املدارس الدينية بدور فعال 
ومؤثر في تعليم اللغة العربية وتعميمها ونشرها وترويجها في 
هذه البالد ,األمر الذي حافظ إلى حد كبير على هوية االســم في 
شــبه القارة الهندية عامة وفي جمهورية  باكستان اإلسالمية 
خاصــة، هذه املــدارس تنظم دراســة اللغة العربيــة والعلوم 
اإلســالمية علی املســتوی األهلي، واإلنفاق عليها يتم من قبل 
املســلمني عامة ، فاملدارس الدينية عبارة عن الكتاتيب واملدارس 
امللحقة باملســاجد في القری واملدن في جميع األقاليم، ويشرف 
عليها علماء  الدين وأئمة املســاجد واخلطبــاء من كل طائفة 
أو مدرســة فكر، ولهم منظمــات عامة تشــرف علی املناهج 
الدراسية واالمتحانات وإصدار الشهادات وغير ذلك من الشؤون 

اإلدارية والتعليمية، وتسمى هذه اإلدارة بوفاق املدارس الدينية .
و املدارس الدينية تنقسم إلی ثالثة أقسام هي :

1- مدارس الدرس النظامي:
 نشــأت هذه املدارس الدينية األهلية بشــبه القــارة الهندية 
ملحقة باملساجد، وشيئاً فشــيئاً وبعناية السالطني املسلمني 
تطــورت كثيراً، وبالطبع العناية الكبرى فيها وجهت إلى العلوم 
اإلسالمية التي كانت تدرس بواسطة اللغة العربية وملدة طويلة، 

وكان يحتوي برنامج هذه املدارس على املواد التالية:
 التفسير وأصوله ـ احلديث وأصوله ـ الفقه و أصوله ـ السيرة ـ 

الصرف ـ النحو ـ البالغة ـ املنطق ـ الكالم والتصوف .
توجد آالف املــدارس في مختلف أنحاء باكســتان . وكانت غير 
منتظمة و شــهاداتها  غير معترف بهــا لدى اجلهات احلكومية 
على املستوى الرسمي ، ولكن مع مرور الوقت فقد نظمت جميع 
الطوائف مدارسها حتت اجملالس والتنظيمات )وفاق( وتطورت في 
املناهج حتى اعترفت بها وزارة التعليم الفيدرالية في باكستان 
في عام 1984م بعد توحيدها حتت اســم »شــهادة العاملية في 
العلــوم العربية واإلســالمية«، فصارت هذه الشــهادة تعادل 
شهادة املاجستير في العربية والدراسات اإلسالمية التي تعادل 
بشــهادات اجلامعات الباكســتانية وذلك للتوظيف في مجالي 

التدريس للغة العربية والدراسات اإلسالمية فقط.
وإذا أراد حامل هذه الشــهادة أن يأخذ شــهادة جامعية عامة ، 
فعليــه أن يتقدم المتحان البكالوريوس فــي مادتني اختياريتني 
غير العربية والدراســات اإلســالمية، إضافة إلى مادة الدراسات 
اإلســالمية والباكســتانية اإلجبارية. وأعفي عن مــادة اللغة 

اإلجنليزية اإلجباريــة بخالف غيره من طــالب البكالوريوس. وإذا 
جنح فــي امتحان البكالوريوس فله احلــق أن يجلس إلى امتحان 
املاجستير ألية جامعة كطالب منتسب لنيل شهادة املاجستير 

اجلامعية.
وتسمى هذه اجملالس والتنظيمات للمدارس الدينية )وفاق املدارس 
العربية باكســتان للفكر الديوبندي ، وتنظيم املدارس العربية 
للفكــر البريلوي ، ووفاق املدارس الســلفية للفكر أهل احلديث ، 
ورابطة املدارس للجماعة اإلسالمية و سلطان املدارس للطائفة 
الشــيعية( . هذه اجملالس والتنظيمات تصدر الشهادات املعترف 
بها رســمياً منذ 1984م ، و في ذاك الوقــت كانت عدد املدارس 
امللتحقة بهذه اجملالس حوالي ألفي مدرســة ، و اآلن أصبح عدد 
املدارس الدينية يقارب ســبعني ألف مدرسة في باكستان حتت 

إشراف مجالس املدارس الدينية الستة )الوفاق( .

2-  المدارس القرآنية: 
توجد املدارس القرآنية وحلقات القرآن الكرمي في كل مسجد في 
املدن والقرى واألرياف ، ويبلغ عــدد هذه املدارس أو احللقات مئات 
األلوف ، وكل مسلم حريص على أن يقدر أوالده على قراءة القرآن 
الكرمي قــراءة صحيحة مما يفيدهم في دنياهــم وعقباهم. وقد 
اهتمت حكومة باكستان بتدريس القرآن الكرمي ألبناء املسلمني 
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في املدارس النظامية احلكومية.

3- مدارس المحلة )الحي( :
تعتبر مدارس احمللة أو احلي أحد عناصر التعليم العربي اإلسالمي 
بالبالد الباكســتانية، وهي عبارة عن مدارس تفتحها سيدة من 
السيدات في منـــزلها باحلي الذي تســكن به لتعليم القراءة 
والكتابــة وبعــض املواد اإلســالمية إلى جانب تدريــس القرآن 

للفتيات الصغيرات، وخاصة في املناطق الريفية والقروية.

الحركات المتطرفة :
 • ماذا عن احلركات املتطرفة املوجودة على الساحة اآلن والتي 
تبيح القتل وســفك الدماء كالقاعــدة وداعش ؟ وكيف ميكن 

محاربة هذا الفكر املتشدد ؟
إن األفكار اخلارجية لهؤالء املتطرفني تستوجب احلاجة للترابط 
والتالحم بني جميع فئــات اجملتمع من العلماء والدعاة و األكادمييني

ن واإلعالميني والناشــطني وجميع أبناء األمة اإلسالمية لفهم 
وإدراك اخملاطر التــي تدق ناقوس اخلطر على البالد اإلســالمية 
وتوضــح التربــص للمعتديــن الطامعني في ثــروات وخيرات 
األمة اإلسالمية , وبالتالي تقع املســؤولية على اجلميع وبأنها 
مســؤولية مشتركة لكل من ينعم بهذه اخليرات . وعلى أولياء 
األمور دور توجيه األبناء والبنات وحمايتهم من األفكار اخلارجية 
و الداخيلة على مجتمعنا واملنحرفة عن تعاليم ديننا اإلسالمي 
وبالتالي التشديد على التواصل مع اجلهات املسؤولة للتصرف 
عند اســتدعاء األمر للحفاظ على ســالمة كل فرد على أرض 
الوطن، فجميع األفراد صغاراً أو كباراً يتقاســمون مســؤولية 
الدفاع عن أرض الوطن ومحاربة املعتدين عليه فكرياً أو معنوياً 
ألن ثمرة الشــر ال تُثمر إال الشــر والظلم، وليغرس أبناء الوطن 

دائماً ثمار اخلير حتى يفوح  عبير احملبة واملودة على اجلميع.

•  مــا األســباب التي تؤدي إلى حتول شــريحة مــن اجملتمع من 
منهج االعتدال والتسامح إلى التشدد والتطرف ؟ 

الســبب هو التعصب املذهبــي والطائفي، والشــك أن العنف 
والعدوان ســلوك يظهر في ســلوكيات كثير من البشر، ويرجع 
إلــى عوامل ودوافع كثيرة  حتركه، وقد عرف الســلوك العدواني 
والعنف في كل العصــور، وكانت أول صور العنف بني ابني آدم - 
عليه السالم - عندما تقبل اهلل من أحدهما ولم يتقبل من اآلخر 

فقتل اخلاســر أخاه الرابح حسدا وظلما، والسلوك العدواني هو 
ما يقوم فيه املعتدي بإيذاء غيره أو نفســه وغيره معا بقصد أو 

غير قصد . 
ولفترات النشأة األولى في الصغر دور كبير في اكتساب وتعليم 

هذا السلوك، وقد يصبح مميزا لبعضهم في مرحلة الشباب. 
وتتنوع األســباب املؤدية إلــى العنف واإلرهــاب والتطرف، وقد 
تتضافــر كلها أو أغلبها في الظهور لدى الشــخص والتي متتد 
آثارها إلى زعزعة النظام اجملتمعي واألمان النفسي الذي يعد من 

أهم الضرورات اإلنسانية لدى البشرية جمعاء. 
وأســباب اإلرهاب والعنف والتطرف منها الفكرية واالقتصادية 
والسياســية واالجتماعية، والتربوية، والوسائط املتعددة، فمن 
األسباب الفكرية: معاناة العالم اإلسالمي اليوم من انقسامات 
فكرية حــادة، بني تيارات مختلفــة كتيار علمانــي، وتيار ديني 

متطرف، وتشويه صورة اإلسالم واملسلمني. 
وال شك أن الظروف احمليطة اليوم وظهور حركات العنف واإلرهاب 
في مجتمعاتنا اإلســالمية على وجه اخلصوص اآلمنة بطبعها 
وبفضل ربها وخالقها والتي تســتهجن العنف والغلو واإلرهاب 
اتفاقا مع الشــرع القومي تســتدعي االحتاد والتعاون في القضاء 
عليهــا والعمل اجلاد علــى اجتثاثها من جذورها، كل حســب 

تخصصه وميدانه.

المشكالت والتحديات :
• ما أبرز املشــكالت والتحديات التي تواجه املسلمن اآلن في 

باكستان؟
وصل اإلســالم إلــى الهند على يــد محمد بن القاســم أثناء 
الفتوحات املعروفة في التاريخ اإلســالمي بفتوحات السند أيام 
عهد الدولة األموية، وعلى مدى قرون طويلة ظل املســلمون في 
شــبه القارة الهندية أمة واحدة، ومع نهاية االحتالل البريطاني 
الذي اســتمر حوالي مائتي عام انقســمت الهند عام 1947م 

• على العلماء واملثقفني في باكستان 
االهتمام بالشباب واحتضانهم وسد الفجوة 
القائمة بينهم.
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إلــى دولتني همــا الهند وباكســتان التي كانــت تضم آنذاك 
بنغالديش، ونتيجة لذلك التقسيم ظهرت على مسرح األحداث 
السياسية مشــكلة إقليم جامو وكشــمير املتنازع عليه بني 

الهند وباكستان.
إن معظم الشعب الباكستاني من املسلمني لكن املسلمني في 

منطقة كشمير يخضعون إلى هيمنة الهند.
واملشــاكل التي يعاني منها املسلمون في باكستان هي الوضع 
االقتصــادي واألمني وعدم وحدة الصف  دينيــا  ودعويا  واحترام 
اآلخر حتى بني طلبة العلم  فإنك جتد في البعض منهم التعصب  
الدينــي واملذهبي , كل حزب مبا لديهــم فرحون . ومن التحديات 
أخطار  اخملدرات والربا . أما  حلول مشاكل املسلمني في باكستان 
فهي في  وحدة الصف والدعوة والدين واخلطاب املعتدل والنصح 

اخلالص واحلوار الهادف بني الهيئات واجلماعات الدينية.

دور العلماء وقادة الفكر والرأي :
•  مــا دور العلمــاء وقــادة الفكر والــرأي في توعية الشــباب 
وتوجيههــم نحو الوســطية والعــودة إلى كتاب اهلل وســنة 
رســوله ونبذ العنف واالبتعاد عن الفكــر املتطرف الذي يبيح 

قتل األبرياء بدون وجه حق ؟
 )قدميا قالوا إن الذي يهدم أسرع من الذي يبني وهذه حقيقة(.

 إن مــن واجب العلماء الربانيني العمل  على احتضان الشــباب 
ومد جســور الثقة مبا يقضي على الفجوة القائمة بني كثير من 
الشباب وبعض العلماء بسبب إصرار كل شخص على رأيه. وهذا 
يؤدي بال شك إلفســاح اجملال أمام النعرات البغيضة التي تهدم 
جهود كل اخمللصني من الُدعاة إلى بر األمان . الكثير من  الشباب 
ال يســتوعبون  أحــكام الدين على أســس صحيحــة مما يدعو 
للغلو والتطرف والعنف واإلرهــاب والطائفية املمقوتة، فيكون 
الشباب فريسة سهلة ألدعياء العلم املزور، الذين يتربصون بهم  

ويُفسدون في األرض وال يُصلحون .  

فمن الواجب قيام العلماء واملثقفــني بواجبهم في ملء الفراغ 
الذهني لدى بعض الشــباب مبا يعود عليهم وعلى مجتمعهم 
بالنفــع، وإن من واجب العلماء العاملني احتضان الشــباب ومد 
جسور احملبة مبا يقضي على الفجوة القائمة بني كثير من الشباب 
وبعض العلماء؛ فنرجو أن يترفق علماؤنا األفاضل بالشــباب في 
إعطائهم التوجيهات، فال يضيقون من الدين واسعاً، وال يشددون 
فيتشدد الشباب أكثر مما هو مطلوب منهم، وإمنا تيسير التوجيه 
حتت مظلة الهدي النبوي »يسروا وال تعسروا« حتى تسير القافلة 
بأبناء هذا اجليــل في طريق ممهد، وتســتقيم اخلطى على نهج 

محدد.هو) نهج الوســطية واالعتدال ونبــذ اخلالفات والتعصب 
الديني واملذهبي والطائفي(.

ومن مقتضيات مســؤولية علمائنا األفاضــل تفنيد االدعاءات 
الزائفة، وكشــف زيف أهل الباطل، وإرشاد الشباب احلائر واألخذ 
بأيديهم إلى املسلك احلســن واملنهج الوسط، منهج االعتدال 
بعيداً عن التسلط والتشدد والغلو في الدين، وبعيداً كذلك عن 
االنحالل وعــدم االهتمام بالواجبات الدينيــة، مع صيانة عقول 
شــبابنا من آثار الغزو الفكري املدمر؛ ألن ذلك من أهم الضمانات 

الالزمة الستمرار نعمة األمن واالستقرار التي نعيشها .

واقع الدعوة :
 واقع الدعوة كيف تراه اليوم ؟ وما أبرز اجلهود الدعوية املوجودة 

على الساحة اآلن ؟  
يوجد في الســاحة عدد كاف من الهيئــات واجلماعات واجلهات 
الدعوية اإلســالمية التي تقوم بأداء واجبها الدعوي بأســاليب 
مختلفة )حســب فكرهم وقناعتهم ( وتعتمد هذه اجلهات في 
عمل الدعوة على الترغيب والترهيب والتأثير العاطفي والتربية 
اإلســالمية والقيام باألعمال اخليرية اإلنســانية . ولكن مع هذا 
كله األمر يحتاج إلى أكثر ، نظرا لكثافة الســكان في جمهورية 
باكستان اإلســالمية ، حيث يُقدر عدد السكان بـ )مائتي مليون 
نســمة، ونســبة الفقر تصل إلى 75% ، ومــن منطلق أن الذي 
يخرب يســبق الذي يبني , فإن الدعوة في جمهورية باكســتان 
تُعتبر مقبولة إلى حد كبير بسبب وعي الناس بدينهم الذي هو 

عصمة  أمرهم.

• نسعى ملواجهة احلمالت املغرضة التي 
تسعى لطمس الثقافة اإلسالمية في 

باكستان.



 جرت العادة على إطالق لفظ »محاربة اإلرهاب« ، سواء في أجهزة 
اإلعالم اخملتلفة أو في املؤلفات والدراسات العلمية، وهي تسمية 
محل نظر، ألن اإلرهاب ظاهرة، واحلرب تكون بني البشر، فالظاهرة 
ال يجــري محاربتها وإمنا اللفظ الدقيــق حيالها هو مكافحتها، 

وهذا ما هو مستقر في الفكر القانوني املقارن.

على َمْن تقع مسؤولية مكافحة اإلرهاب ؟
من خالل اســتقراء حالة شــيوع ظاهرة اإلرهاب وتغلغلها بني 
البلــدان في العالم، يتضــح مبا ال يدع مجاالً للشــك أن هناك 
فاعلني أي َمْن يرعى اإلرهاب أو يديره ملصلحة فكرية أو اقتصادية 
أو سياســية ظاهرة للعيــان . وهناك بلدان تُعــد ضحايا لهذه 
الظاهرة املقيتة، فاملتأمل حلجــم التطور احلضاري والثقافي في 
عالم اليوم يُصاب بالدهشــة ورمبا بخيبة األمل جراء بروز ظاهرة 
اإلرهاب وتناميها بشــكٍل الفت للنظر ، وكأنها نبت شيطاني ال 

يُعرف كيف نََبَت ، ومن ثم كيف يتم القضاء عليه؟ 
ألول وهلة يتضح أن تعريف لفظ »اإلرهاب« واجه تعثراً وصعوبة 
في حتديــده وبالذات من ِقْبــل منظمة األمم املتحــدة ووكاالتها 
املتخصصة، فاملعروف أن هناك جرميتني مســتقلتني هما: اجلرمية 
اجلنائيــة التــي تُرتكب بدافع ذاتــي دنيء، وإلــى جوارها اجلرمية 
السياســية التي تُرتكب بدافع سياسي محض، ومن ثم تُعامل 

معاملة خاصة من حيث التكييــف القانوني، وتنفيذ العقوبة، 
فاجلرميــة اإلرهابية تنتمي إلى أٍي من اجلرميتــني؟ احلق أنها جرمية 
مســتقلة متيل في معظم األحيان إلى جانب اجلرمية اجلنائية ألن 
ضحاياها فــي األغلب األعم هم من األبريــاء الذين ال ذنب لهم 
في وقوع الضرر عليهم. ولعــل صعوبة تكييف الفعل اإلرهابي 
باعتباره فعالً جرمياً هى من األســباب التــي حالت دون االتفاق 
األممــي على تعريف اجلرميــة اإلرهابية وتكييفهــا تكييفاً يكون 

موضع إجماع رجال الشرع والقانون والسياسة واالقتصاد.
وبكامــل الثقــة، ومبراعاة قواعــد العدالة واإلنصــاف وااللتزام 
باملوضوعية العلمية اجملردة فإن مسؤولية مكافحة اإلرهاب تقع 
على جميــع دول العالم، إذ ال ميكن تبرئة دول تســتولد اإلرهاب 
بفعل سياساتها التعســفية وبخاصة جتاه دول أخرى وباألخص 
دول العالم اإلسالمي التي جتد نفسها في مواقف كثيرة ضحية 
لسياســة »الكبار« الذين يُديرون العالم وفق مصاحلهم اخلاصة 

ودون مراعاة ملصالح الدول والشعوب واألمم األخرى.
وميكــن حتليل هذه املســؤولية بحيث يقع بعضهــا على أرباب 
ــروا »اجلهاد« تفســيراً خاطئــاً ، إذ إن  هذا  الفتــاوى الذين فسَّ
التفســير لوى أعناق األحكام الشــرعية الواضحــة وأعطاها 
معاني تختلف عن تلك املعاني التي ظهرت في طفولة اإلســالم 
وفتوته، إذ كان هذا الدين يحاول إثبات نفســه وإشاعة شرع اهلل 

مكافحة اإلرهاب 
مسؤولية من بالضبط؟

الدكتور عبدالقادر الشيخلي
املستشار في رابطة العالم اإلسالمي ـ مكة املكرمة
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بني أمم وشــعوب معظمها ال يعتــرف بالتوحيد اإللهي وبعضها 
مسخت كتبها الدينية وانحرفت بها وأعطتها مفاهيم ضيقة 
بعيدة جداً عن الُبعد اإلنســاني الرحيب للدين الســماوي. هنا 
تقع مســؤولية على دول العالم اإلســالمي تتمثل في تشذيب 
ثقافاته الشــرعية وتهذيبها من أدران التفسيرات الضيقة مثل 
دار الكفر ودار اإلسالم، إذ إن اإلسالم يؤمن بالتعايش السلمي بني 
الشــعوب واألمم، وبخاصة أن عدد املنتمني إليه في الوقت احلاضر 
)1438هـــ-2016م( علــى مقربة من امللياري نســمة، فهو ليس 
بحاجة إلى إعالن دعاوى محاربــة الكفار، فاملصالح االقتصادية 
واالجتماعيــة بني أمم العالم وشــعوبه أصبحت من التشــابك 
بحيث يفحص قادة الــدول احلكماء كل خطوة يخطونها وأثرها 
على اآلخر من الشــعوب واألمم األخرى. وإذا كان »الكبار« ينفردون 
بتحديد السياســة الدولية على خالف مبادئ احلق والعدل، فإن 
هذه الظاهرة هي موضع استهجان شعوب العالم وامتعاضهم 
من هذه احلالة التي جعلت البشــرية فــي الوقت احلاضر تعيش 
في أزمات وحروب محلية ونزاعات يُثيرها مالكو مصنع األسلحة 
وجنراالت جيوشهم الذين يؤمنون مبنطق القوة ويهملون منطق 
العدالة. ولعل هذه احلالة هي مصدر رئيســي من مصادر تنامي 
اإلرهاب، ألن بعض األفراد يرون أن مواجهة القوة ال تكون إال بالقوة، 
بينما أصح من ذلك اتباع سياســة فضح أساليب التمييز  التي 
تبــرر حماية القوي وتُبقي الضعيف علــى ضعفه، وأن اغتصاب 
أرض فلسطني من أهلها الشرعيني وإدارتها من قوم وفدوا إليها 
مــن كل األجناس واألقــوام بطريقة فرض القوة على شــعب مت 
تهجيره وتشــريده في بقاع العالم . وال ميكن إنكار أن مشــكلة 
فلسطني هي من املشكالت الكبرى التي تزعزع منطقة الشرق 
األوســط، وتســتولد أفراداً يشــعرون بالظلم وبأن العالم يُقاد 

بطريقة غير عادلة.
وإذا ذهبنا إلى مسؤولية الغرب بدءاً بدول أوروبا وأمريكا، واليابان 
)الشــرقية موقعاً، الغربية سياســة واقتصاداً(، وكذلك الصني 
وروســيا والدول الغنية الدائرة في أفالك هــؤالء، إذ إنهم ازدادوا 
منواً ورفاهية على حســاب الدول النامية التي متثل أكثر من ثلثي 

العالم.
إن حتليل سياســات هذه الدول تثبت مبا ال يدع مجاالً للشك أنها 
تساعد على منو اإلرهاب ســواًء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
وتتمثــل الطريقة املباشــرة فــي اصطناع احلــروب اإلقليمية، 
والنزاعات املســلحة الداخلية من أجل ســلب ثروات الشعوب، 
ومن أجل تسويق البضائع العسكرية واحلربية.  وال ميكن نسيان 
اصطناع بعض الدول الغربية لتنظيمات وميليشــيات ترفع لواء 
اإلسالم، واإلســالم براء منها، ال لغرض إال لشق وحدة املسلمني، 
وجعلهم يحاربون بعضهم بعضاً دون أن تقع مثل هذه احلروب أو 

النزاعات بني أبناء األديان والطوائف غير اإلسالمية في العالم!!.
وجديــر بالذكر أن القانون الدولي تعرض للنقد الشــديد واعُتبر 
من قبل الكثيرين ليس في مصاف القوانني الوطنية ألنه يفتقر 

أساســاً إلى العقوبات، ذلك أن العقوبة هي التي متنح الفعالية 
للنص القانوني، أمــراً أو نهياً، فانتبه »الكبــار« إلى ذلك وقرروا 
ابتداع عقوبــات للقانون الدولــي تتمثل باحلصــار االقتصادي، 
والتدخل العســكري، وإلغاء السيادة الوطنية للدول الضعيفة، 
ولألســف فإن هذه العقوبات لم تقع إال على الدول اإلســالمية 

فحسب، األمر الذي يغذي في هذه احلالة ظاهرة اإلرهاب.
إن منو الدين اإلســالمي في العالم كافة واجه مساٍع من أطراف 
معادية تتمثل في إلصاق اإلرهاب باإلسالم )اإلسالمفوبيا( ولعل 
ما حدث في 11 ســبتمبر  2001م جرى مواجهته اســتراتيجياً 
بالعمل على إضعاف اإلسالم واملسلمني بشكل جلي، فلم تعرف 
الدول سياسات احلصار والتجويع إال الدول اإلسالمية وحدها، وإذا 
كان »الكبار« فرضوا حصاراً على »الصرب« فإنه لم يستمر أكثر 
من ستة أشــهر، بينما هناك دول إســالمية تعرضت لسياسة 
حصار وجتويع وتشــريد ملدة خمسة عشر عاماً وهي مدة كافية 
إلبادة شــعب وتشويه بنياته النفســية والثقافية واالقتصادية 

واالجتماعية.
علــى العالم وبخاصة »الكبار« أن يتفهم أن مكافحة اإلرهاب ال 
تتم إال وفق سياســة عاملية تؤمن بالعدل واحلق والسالم، وإعادة 
احلقوق املســلوبة إلى أهلها، واملســاهمة الفعالة املباشرة في 
مســاعدة البلدان النامية وتخليصها من اجلهل والفقر واجلوع 
واملرض، فيكفي أن يتوقف الغرب عن أنانيته وحرصه على رفاهية 
شعوبه على حســاب إفقار وإجهال وإمراض وتهميش الشعوب 
واألمم األخرى. وليدرك أن من يســاهم في نشــوء ظاهرة اإلرهاب، 
إمنا يكون أحد ضحاياها شــاء أم أبى، فقد وصل هذا األخطبوط 
إلــى عقر دارهم ألن اليائس يتصرف فــي معظم األحيان تصرفاً 

غير عقالني.
ومن مصلحــة جميع دول العالم أن تدرك أن مســؤولياتها جتاه 
مكافحة اإلرهاب مســؤولية قائمة، فال يُجــدي التفرج أو إبداء 
سياسة جتنب االكتراث كما هو حاصل اآلن، فإما أن يُبنى العالم 
على أسس املشروعية والعدالة والسالم، وإما أن تبقى الفوضى 
تــدب في أطنابهــا في أرجــاء العالم. وليعي »الكبــار« دورهم 
احلضاري الكامــل في مكافحة اإلرهاب، فال ميكن املســاواة بني 
»اجملرم« و »الضحية«، وترك الفرد دون عمل وغذاء، فهما يدفعانه 

لالنحراف واجلنوح وجتنب احترام القانون.
وهذه املشــكالت يتعني أن حُتل بطريقة أممية وبعيداً عن األنانية، 
فالعالم يضم بشرية واحدة، ال أن تكون هناك بشريتان إحداهما 
منعمة برفاهياتها العالية، واألخرى تعاني من أزماتها االقتصادية 
واالجتماعية التي افتعلت لهــا بطريقة مخططة جراء تصدير 
التضخم إليها وتآكل قيمة عمالتهــا الوطنية. إن هذه األزمات 
أدت إلى اتســاع ظاهرة الهجرة إلى الغرب، مما أدرك هذا أنه األخ 
األكبــر الذي يصنع األزمــات إلخوانه الصغار!! وقــد آن األوان أن 
يشعر »الكبار« أنهم يديرون العالم إدارة عنصرية ومجحفة في 

حق الشعوب واألمم األخرى.
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كوااللمبور:
أشــاد مؤمتر التصدي خلطر التطرف واإلرهاب املقام في العاصمة 
ال واإلســهامات املهمة التي  املاليزيــة كواالملبور بالــدور الفعَّ
قدمتها اململكة العربية السعودية حملاربة اإلرهاب على الصعيد 
العاملي، منوهني بالقرار التاريخي بإنشــاء »التحالف اإلسالمي 
العسكري حملاربة اإلرهاب«، و »مركز احلرب الفكرية« بوزارة الدفاع 

بالسعودية.
كما أشــاد املؤمتر الذي حظي بحضور دولي واسع، ورعاية رابطة 
»جنوب شــرق آســيا للوســطية«، وبرعاية رئيس وزراء ماليزيا، 
وحضور قيادات عســكرية وفكرية عاملية، بكلمة رابطة العالم 
اإلسالمي في املؤمتر، مؤكدين أهمية مضامينها التي أبرزت الدور 
اإلسالمي الكبير في محاربة التطرف واإلرهاب بقيادة السعودية، 

وتعزيز الوعي بتعاليم اإلسالم، دين التسامح والسالم.
وكانت اجللســة األولى للمؤمتر، التي عقدت بعنوان »نظرة عامة 
على جتربة ومبادرات ماليزيا«، قد ســلطت الضوء على املفهوم 
العام للوســطية في اإلســالم، وفلســفة ومبادئ الوسطية، 
واآلليــة الدفاعيــة الواجب اعتمادها للتصــدي حلركة التطرف 
التــي تواجهها األمة اليــوم، إضافة إلى تســليط الضوء على 
التجربة املاليزية لتحقيق التقدم واالزدهار منذ نيلها االستقالل، 

واعتمادها الوسطية نهًجا ثابًتا وراسًخا.
كما تناولت اجللســة مكونات الوســطية، كالعدالة والتوازن، 
إضافة إلى إمكانية إدراك املعنى احلقيقي ملفهوم الوسطية، من 

خالل القدرة على الرفض الفوري ألي شكل من أشكال التطرف، 
سواء كان تطرًفا راديكاليًّا أو تطرًفا ليبراليًّا، ورفض أي شكل من 
م األولويات املتعلقة  أشكال القســوة أو األذى جتاه األفراد، وتفهُّ
بالصورة الشــمولية للوسطية، وجتنب سوء الفهم أو املفاهيم 

اخلاطئة حول بعض القضايا.
وأشارت جلســات مؤمتر »الوســطية« إلى الكثير من املفاهيم 
اخلاطئة التي أضرت مبفهوم الوسطية، كالقصور في فهم فقه 
ترتيب األولويات في اإلســالم، والقصــور في وضع تعريف محدد 
وواضح للوسطية، مشــيرين إلى أن الوسطية ال تعني أن يكون 

الشخص متحررًا بعيًدا عن التعاليم اإلسالمية الصحيحة.
 وطالــب املتحدثون باملؤمتر مبواجهة اإلرهــاب من خالل التصدي 
جلــذور الفكر املتطــرف، وأن يكون نهج املواجهة شــموليًّا، من 
خالل الفهم الشــامل للشريعة اإلســالمية بأكملها؛ وهو ما 
جعل املؤمتر يثني على فكرة وجتربة مركــز احلرب الفكرية بوزارة 
الدفاع في اململكة العربية الســعودية؛ بوصفــه مركزًا عامليًّا، 
به اإلرهابية واملتطرفة من  يعتمد اقتالع األفكار والنظريات والشُّ

جذورها.
وحول مساهمة الوســطية في مكافحة اإلرهاب والتصدي له 
أوضح املتحدثون باملؤمتر أن التسامح وفهم اآلخر وقبوله، والعودة 
للمبادئ األساســية للوســطية، وحتقيق التوازن والشــمولية 
في جميع نشــاطات األفراد ومناحي احليــاة االجتماعية كافة، 
واالســتعداد لالنفتاح نحو األفكار واألشخاص اخملتلفني، وتقبُّل 
اآلخر للتعايش والتعاون اإلنساني لتحقيق املصلحة اإلنسانية.. 

   مؤمتر »مواجهة اإلرهاب« يشيد بـ:

 التحالف اإلسامي
ومركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع السعودية
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من أبرز الطرق التي من املمكن االســتفادة منها في هذا الشأن، 
منبهني إلــى أهمية وجــود إســتراتيجية تركز على حتســني 
مســتويات حياة األمة، ووضعها في املقام األول من حيث تطوير 
قطاع التعليم، وتطوير رأس املال البشــري، والقطاع االقتصادي، 

والنظام املالي، وكذلك نشر املعرفة وتعزيز وحدة األمة.
ولفت املتحدثون خالل جلســات املؤمتر إلى أن اجلهل هو السبب 
الرئيس جلميــع اآلفات التي تصيب النفس البشــرية؛ إذ ينبغي 
نشر الوسطية على املستويات كافة ملكافحة التطرف والتغلب 

عليه.
وأكدت جلســات املؤمتــر أن اإلرهاب ليس مجرد فعــل، بل فكر 
وأيديولوجيا، مؤكدة أهمية الفهم الشــامل لهذه األيديولوجيا 
ومنظومــة الفكر، والعودة مباشــرة ملراجعهــم ونصوصهم، 
وليس إلى تفســير اآلخرين لهذه النصوص، وهو ما تضطلع به 
حالًيــا فكرة مركز احلرب الفكرية بوزارة الدفاع باململكة العربية 

السعودية.
وحول انتشــار »داعش« ومتددها قال املتحدثون إنه حتى سبتمبر 
2016 هاجــم التنظيم اإلرهابي 29 دولة خارج ســوريا والعراق، 
مشــيرين إلى أن مشهد التهديدات اإلرهابية اجلديدة يتمثل في 
حتول الصراع السوري من تهديد واحد إلى تهديدات عدة، والتحول 
مــن الدولة إلى حالــة الفوضى، ومن األجهــزة اإللكترونية إلى 
الفضاء اإللكتروني، ومن القوة العسكرية إلى قوة األفكار، ومن 
العمــل كمجموعات إلى مفهوم »الذئب املنفرد«، ومن وســائل 
التواصــل االجتماعي إلى تطبيقات الهاتــف املتحرك؛ ما يؤكد 

احلاجة إلى تغييــر منوذجي لفهم ديناميكيــة القضايا األمنية 
الناشــئة، عبر استشــراف التحديات، وصياغة احللول املناسبة 

للتصدي لها قبل وقوعها.
 وخلصت جلســات اليوم األول إلى أن مواجهة اإلرهاب تتطلب 
اســتخدام قوة ناشــطة، وتكثيف االســتثمار فــي النفقات 
العسكرية واألمنية، وضرورة وجود إستراتيجية موحدة ملكافحة 
اإلرهاب، مؤكدين أهمية وجود مبادرات ملكافحة الفكر املتطرف، 

تكبت صعود التيارات املتطرفة وسوء فهم دين اإلسالم.
كما دعا املؤمترون إلى تطبيق مفهوم الوسطية ملواجهة التطرف، 
ودعم القيم الشاملة لإلسالم، ونبذ التفسير اخلاطئ ملفاهيمه، 
واالســتفادة من التجربة املاليزية كوسيط نشط في محادثات 
الســالم في املنطقة، إضافــة إلى احلاجة إلى تعزيــز رأس املال 
البشــري ملواجهة التطرف، من خالل خلق شراكة إستراتيجية 
بني مختلــف التخصصات وأفراد اجملتمع فــي مكافحة َمواطن 
الضعف، وجعــل املبادرات القائمة على اجملتمع ملكافحة اإلرهاب 

تتضمن شراكة مع املؤسسات احلكومية. 
ونبَّه املؤمتــرون إلى أهمية تبني إســتراتيجية حملاربــة اإلرهاب، 
ال تغفــل الوقاية من التطــرف، واحليلولة دون انضمــام األفراد 
للجماعات املتطرفة، مؤكدين أهميــة املعركة الفكرية، وخلق 
شــعور باالنتماء والترابط داخل الدول واجملتمعات اإلســالمية، 
مع التركيز على قطاعات التعليم واإلعالم ومؤسســات اجملتمع 

املدني، والتركيز على أهمية فهم رسالة الوسطية. 
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للمصاحلــة أثر إيجابي علــى وحدة اجلماعة ومتاســكها، ولهذا 
كانت فعــال مطلوبًا من املســلمني علــى وجه التأكيــد. وإذا 
كانت اخلصومات تشــتت شمل املســلمني وتذهب بشوكتهم، 
فإن املصاحلة تقصــد إلى حتقيق األلفة واألخــوة داخل اجلماعة 
املسلمة، وإلى متتني أواصر احملبة ومشاعر التضامن بني املسلمني، 
وإلى حقن دمائهم ودرء الفســاد عن اجلماعة املسلمة. وهذا ما 

يروم هذا املقال توضيحه.

1- األخوة مقصد شرعي
من أهم مقاصد هذا الدين حتقيق احملبة واأللفة بني املؤمنني. وقد 
نص على ذلك كثير من نصوص القرآن الكرمي واحلديث الشــريف، 
ِه َجِميًعا واََل تََفرَّ ُقوا  منها قول اهلل تعالى: )وَاْعَتِصُموا بَِحْبِل اللَـّ
ــِه َعلَْيُكْم إِذْ ُكنُتْم أَْعــَداًء َفأَلََّف بنَْيَ ُقلُوبُِكْم  وَاذُْكرُ وا نِْعَمَت اللَـّ
َن النَّارِ   َفأَْصَبْحُتــم بِِنْعَمِتِه إِْخَوانًا وَُكنُتْم َعلَٰى َشــَفا ُحْفــرَ ٍة مِّ
ُه لَُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم تَْهَتُدوَن( )آل  ُ اللَـّ لَِك يَُبنيِّ ْنَها َكَذٰ َفأَنَقَذُكم مِّ

عمران: 103(.
يقول ابن عاشور رحمه اهلل مبينا معنى اآلية الكرمية: »واخلطاب 
للمؤمنــني، وهم يومئــذ املهاجرون واألنصار وأفــراد قليلون من 
بعض القبائل القريبة، وكان جميعهم قبل اإلســالم في عداوة 
وحروب، فاألوس واخلزرج كانت بينهما حروب دامت مائة وعشرين 

سنة قبل الهجرة، ومنها كان يوم بعاث، والعرب كانوا في حروب 
وغارات بل وسائر األمم التي دعاها اإلسالم كانوا في تفرق وتخاذل 
فصار الذين دخلوا في اإلســالم إخوانا وأولياء بعضهم لبعض، ال 
يصدهم عن ذلك اختالف أنســاب، وال تباعد مواطن، ولقد حاول 
حكماؤهم وأولو الرأي منهم التأليف بينهم، وإصالح ذات بينهم، 
بأفانني الدعاية من خطابة وجاه وشعر فلم يصلوا إلى ما ابتغوا 
حتى ألف اهلل بني قلوبهم باإلسالم فصاروا بذلك التأليف مبنزلة 

اإلخوان« .
وقد دلــت أحاديث كثيرة على وجوب احملبــة بني املؤمنني وحتقيق 
األخوة ونبذ الفرقة واخلالف والشــحناء والبغضــاء، من ذلك أن 
ُ َعلَْيِه وََسلَّم قال: »اَل حَتَاَسُدوا، واََل تََناَجُشوا،  ِ َصلَّى اهللَّ

رَُسوُل اهللَّ
واََل تََباَغُضــوا، واََل تََدابَُروا، واََل يَِبْع بَْعُضُكْم َعلَى بَْيِع بَْعٍض، وَُكونُوا 
ِ إِْخَوانًا، امْلُْســِلُم أَُخو امْلُْسلِِم، اَل يَْظلُِمُه، واََل يَْخُذلُُه، واََل 

ِعَبادَ اهللَّ
يَْكِذبُُه، واََل يَْحِقُرُه، التَّْقَوى َهاُهَنا - وَيُِشــيُر إِلَى َصْدرِِه ثاََلَث َمرَّاٍت 
رِّ أَْن يَْحِقرَ أََخاُه امْلُْسلَِم، ُكلُّ امْلُْسلِِم َعلَى  -بَِحْســِب اْمرٍِئ ِمَن الشَّ

امْلُْسلِِم َحرَاٌم: دَُمُه وََمالُُه وَِعرُْضُه« .
إن اجملتمع اإلســالمي مجتمع يقوم على أســاس احملبة واألخوة، 
َا امْلُْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفأَْصلُِحوا بنَْيَ أََخَويُْكْم وَاتَُّقوا  يقول اهلل تعالى: ) إمِنَّ
َه لََعلَُّكْم تُرْ َحُموَن ( )احلجرات:10(،  وهذا احلديث يبني مقومات  اللَـّ
األخوة اإلنســانية، كما يبني ما يعصف بهــا. وتنص اآلية على 

املصالحة
ووحدة الجماعة

الدكتور أحمد بوعود
جامعة عبد املالك السعدي-املغرب
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وجــوب اإلصالح بني املؤمنني إن حدث بينهــم ما يهدد أخوتهم، 
وذلك لضمان استمرار األخوة واأللفة واحملبة.

وامليل إلى املصاحلة، بل العفــو والصفح، مما حببه القرآن الكرمي، 
ِة  ــعَ حيث يقول اهلل تعالــى: )واََل يَأْتَِل أُولُو الَْفْضِل ِمنُكْم وَالسَّ
ــِه  أَن يُْؤتُوا أُولِي الُْقرْ بَٰى وَامْلََســاِكنَي وَامْلَُهاِجرِ يَن ِفي َســِبيِل اللَـّ
ــهُ َغُفورٌ   ــهُ لَُكْم وَاللَـّ وَلَْيْعُفوا وَلَْيْصَفُحوا أاََل حُتِبُّوَن أَن يَْغِفرَ  اللَـّ
رَّ ِحيٌم()النــور: 22(. قال ابن كثير رحمــه اهلل موضحا داللة اآلية: 
»هــذه اآلية نزلت في الصديق، حني حلف أال ينفع مســطح بن 
أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشــة ما قال... فلما أنزل اهلل براءة 
أم املؤمنــني عائشــة، وطابت النفوس املؤمنة واســتقرت، وتاب 
اهلل علــى من كان تكلم من املؤمنني فــي ذلك، وأقيم احلد على 
من أقيم عليه - شــرع تبارك وتعالى، وله الفضل واملنة، يعطف 
الصديق على قريبه ونســيبه، وهو مســطح بن أثاثة، فإنه كان 
ابن خالة الصديق، وكان مســكينا ال مال لــه إال ما ينفق عليه 
أبو بكر، رضي اهلل عنه، وكان من املهاجرين في ســبيل اهلل، وقد 
ولق ولقة تاب اهلل عليه منها، وضرب احلد عليها. وكان الصديق، 
رضي اهلل عنه، معروفا باملعروف، له الفضل واأليادي على األقارب 
ُه  واألجانب. فلما نزلت هذه اآلية إلى قوله: )أاََل حُتِبُّوَن أَن يَْغِفرَ  اللَـّ
ُه َغُفورٌ  رَّ ِحيٌم( فإن اجلزاء من جنس العمل، فكما تغفر  لَُكْم وَاللَـّ
عن املذنب إليك نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك 
قال الصديق:بلى، واهلل إنا نحب - يا ربنا - أن تغفر لنا. ثم رجع إلى 
مسطح ما كان يصله من النفقة، وقال: واهلل ال أنزعها منه أبدا، 
فــي مقابلة ما كان قال: واهلل ال أنفعــه بنافعة أبدا، فلهذا كان 

الصديق هو الصديق رضي اهلل عنه وعن بنته« .
إن هذه القصة تبني عظمة النماذج التي رباها النبي محمد صلى 
اهلل عليه وسلم؛ فأبو بكر الصديق رضي اهلل عنه لم مينعه هول 
ما وقع البنته عائشــة رضي اهلل عنها مــن أن يعفو ممتثال ألمر 
اهلل تعالى، فيكسب بذلك محبة خالقه عز وجل ومحبة خلقه 

بسبب مصاحلته وعفوه عمن أساء.
ــهُ  وفي لفتة لطيفة يقول ابن عاشور رحمه اهلل: )وعطف وَاللَـّ
ــهُ لَُكْم( زيادة في  َغُفورٌ  رَّ ِحيٌم( على جملة )أاََل حُتِبُّوَن أَن يَْغِفرَ  اللَـّ
الترغيــب في العفو والصفح وتطميًنا لنفس أبي بكر في حنثه 

وتنبيها على األمر بالتخلق بصفات اهلل تعالى.

2- املصاحلة ومتاسك اجلماعة
إن وحدة اجلماعة ومتاسكها أساسهما احملبة واألخوة بني املؤمنني؛ 
فكلما كانت األخوة متينة، كانت اجلماعة أكثر متاسكا. من هنا، 
فإن املصاحلة باب لضمان احملبة واألخوة بني أفراد اجلماعة املِؤمنة، 
ومن ثَمَّ حتقيق وحدتها ومتاســكها. أمــا إن كان أعضاء اجلماعة 
في خصــام وبغض فإن وحدة اجلماعة تكــون معرضة للتصدع 

واالنشقاق.
وأورد هنا منوذجني يبينان حــرص املؤمنني على وحدة جماعتهم، 

وذلك بالدعوة إلى املصاحلة:

األول: َعْن أَبِي ُموَســى َقاَل: »َســِمْعُت احْلََســَن يَُقول: اْسَتْقَبَل 
ِ احْلََســنُ بُْن َعلِيٍّ ُمَعاوِيََة بَِكَتائَِب أَْمَثاِل اجْلَِباِل، َفَقاَل َعْمُرو 

وَاهللَّ
بُْن الَْعاِص: إِنِّي أَلَرَى َكَتائِــبَ ال تَُولِّي َحتَّى تَْقُتَل أَْقرَانََها، َفَقاَل لَُه 
ِ َخْيــَر الرَُّجلنَْيِ: أَْي َعْمُرو إِْن َقَتَل َهُؤاَلِء َهُؤاَلِء، 

ُمَعاوِيَُة ـ وََكاَن وَاهللَّ
وََهُؤاَلِء َهــُؤاَلِء َمْن لِي بِأُُمــورِ النَّاِس، َمْن لِي بِِنَســائِِهْم ،َمْن لِي 
بَِضْيَعِتِهــْم ، َفَبَعَث إِلَْيِه رَُجلنَْيِ ِمْن ُقرَيٍْش ِمْن بَِني َعْبِد َشــْمٍس 
ِ بَْن َعاِمرِ بِْن ُكرَيٍْز َفَقاَل: اذَْهَبا إِلَى 

َعْبَد الرَّْحَمِن بَْن َسُمرََة وََعْبَد اهللَّ
َهَذا الرَُّجِل َفاْعرَِضا َعلَْيِه وَُقواَل لَُه وَاْطلَُبا إِلَْيِه َفأَتََياُه، َفَدَخاَل َعلَْيِه، 
َّا بَُنو  : إِن َفَتَكلََّما وََقااَل لَُه َفَطلََبا إِلَْيِه، َفَقاَل لَُهَما احْلََســنُ بُْن َعلِيٍّ
َة َقْد َعاثَْت ِفي  لِِب َقْد أََصْبَنا ِمــنْ َهَذا امْلَاِل وَإِنَّ َهِذِه اأْلُمَّ َعْبِد امْلُطَّ
َُّه يَْعرُِض َعلَْيَك َكَذا وََكَذا وَيَْطلُُب إِلَْيَك وَيَْسأَلَُك.  دَِمائَِها. َقاال: َفإِن
َقاَل: َفَمْن لِي بَِهَذا، َقاال: نَْحُن لََك بِِه، َفَما َســأَلَُهَما َشْيًئا إاِلَّ َقاال: 

نَْحُن لََك بِِه. َفَصاحَلَُه« .
إن هذه القصة التي يعرفها اجلميع تبني موقف احلســن بن علي 
رضي اهلل عنهما، وهو حفيد رسول اهلل عليه وسلم؛ لقد جنح 
للســلم واملصاحلة وتنازل عن اخلالفة ملعاوية حفاًظا على وحدة 
األمــة وحقًنا لدماء املســلمني. لم تأخذه األهــواء وال األغراض، 
بل عمل مببادئ اإلســالم الكلية التي حتث علــى وحدة اجلماعة 

ومتاسكها ومتتني روابط األخوة.  
الثاني: َعْن ِعْكرَِمَة بِْن َخالٍِد َعْن ابِْن ُعَمرَ َقاَل: »دََخلُْت َعلَى َحْفَصَة 
وَنَْسَواتَُها تَْنُطُف، ُقلُْت: َقْد َكاَن ِمْن أَْمرِ النَّاِس َما تَرَيَْن َفلَْم يُْجَعْل 
لِي ِمْن اأْلَْمرِ َشــْيٌء. َفَقالَْت: احْلَْق َفإِنَُّهْم يَْنَتِظُرونََك، وَأَْخَشــى أَْن 
ا  يَُكوَن ِفي اْحِتَباِســَك َعْنُهْم ُفرَْقٌة. َفلَْم تََدْعــُه َحتَّى ذََهَب. َفلَمَّ
تََفرََّق النَّاُس َخَطَب ُمَعاوِيَــةُ َقاَل: َمْن َكاَن يُرِيُد أَْن يََتَكلََّم ِفي َهَذا 
اأْلَْمــرِ َفلُْيْطلِْع لََنا َقرْنَُه َفلََنْحُن أََحقُّ بِِه ِمْنُه وَِمْن أَبِيِه. َقاَل َحِبيُب 
ِ: َفَحلَلُْت ُحْبَوتِي وََهَمْمُت 

بُْن َمْســلََمَة: َفَهالَّ أََجْبَتُه. َقاَل َعْبُد اهللَّ
أَْن أَُقــوَل: أََحقُّ بَِهَذا اأْلَْمــرِ ِمْنَك َمْن َقاتَلََك وَأَبَاَك َعلَى اإْلِْســالِم 
َم وَيُْحَمُل  َفَخِشــيُت أَْن أَُقوَل َكلَِمًة تَُفرُِّق بنَْيَ اجْلَْمِع وَتَْســِفُك الدَّ
ُ ِفي اجْلَِناِن. َقاَل َحِبيٌب: ُحِفْظَت  َعنِّي َغْيُر ذَلَِك َفَذَكرُْت َما أََعدَّ اهللَّ

وَُعِصْمَت« .
هــذه القصة تبني مدى حرص عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما 
على عدم تفرق شــمل املسلمني وعدم ســفك دمائهم، فمال 
إلــى املصاحلة واملســاملة وتنازل عما يعتقده أنــه حق. وهذا من 
ــهَ  ثمار التربيــة النبوية، وامتثال ألمر اهلل تعالى: )وَأَِطيُعوا اللَـّ
ــهَ  وَرَ ُسولَُه واََل تََنازَُعوا َفَتْفَشلُوا وَتَْذَهَب رِ يُحُكْم وَاْصِبرُ وا إِنَّ اللَـّ
ابِرِ يَن( )األنفال: 46(، أي »تزول قوتكم ونفوذ أمركم وذلك  َمــَع الصَّ

ألن التنازع يفضي إلى التفرق ، وهو يوهن أمر األمة« .
وال يفوتني أن أشير هنا إلى أن املصاحلة بتحقيقها احملبة واأللفة 
ومتاسك اجلماعة فهي تقي اجملتمع اإلسالمي من الفنت واملفاسد، 
وتظهر هيبته أمام األمم، ألنها جتتمع على كلمة واحدة، تتضامن 
لتحقيق دعوة اإلســالم. أما اخلصومات بــني الدولة وطوائف من 
املســلمني فإنها لن تزيد الفنت إال اشتعاال، ولن تزيد املفاسد إال 

استفحاال.
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تعدُّ الهجرة إلى أوروبا في السنوات األخيرة ظاهرة جديرة بالنظر 
واملراجعة، وال ســيما أن أعدادًا كثيرة مــن املهاجرين يتعرضون 
للهالك في قوارب املوت. وتشــهد معســكرات اإليواء صورًا من 
املآسي اإلنســانية. ومنذ أن تفجرت األوضاع السياسية في عدد 
من البلدان العربية واإلسالمية، ال يجد املواطنون مفرًا من ركوب 
البحر إلى املهاجر في أوروبا والــدول اجملاورة بحًثا عن مالذ، فضالً 
عن موجات النزوح التي تغادر الدول اإلفريقية عبر البحر األبيض 
املتوســط. وقد بلغ عدد املهاجرين عبر الشــواطئ الليبية خالل 

عام 2014م نحو )170( ألف مهاجر.
وال يــزال الالجئون يتدفقون إلى أوروبــا، ليكون مصير أغلبيتهم 
التكدس في مخيمات جلوء مؤقتة أو مطاردة الكالب البوليسية 

ودوريات الشرطة في احلدود بني الدول األوروبية. 
في الشــمال الفرنســي، تقع غابة )كاليه( التــي ضمت آالف 
الالجئني الذين يقصدون مغادرة فرنسا إلى بريطانيا عبر املانش. 
وقد عملت السلطات الفرنسية على إجالء الالجئني منها، وفجر 
يوم االثنني 24 أكتوبر غادرت أولــى احلافالت غابة كاليه متجهة 
نحــو 280 مركز اســتقبال و توجيه في مختلف أنحاء فرنســا 
ماعدا جزيرة كورســيكا و باريس ، حيث ميكن للمهاجرين هناك  

تقدمي طلبات جلوء. 
صحيفة لوموند الفرنسية  عبر مراسلتها )مارلني بومار( نقلت 
صورة األوضاع في اخمليم الشهير، وقالت: غادرت ستون حافلة في 

الدفعة األولى في هدوء، حتت إشراف فرق من األجهزة اخملتصة.
وجرت هذه العملية حتت أنظار وســائل اإلعــالم، حيث بلغ عدد 
مندوبي اإلعالم نحو )700( صحفي. وعندما بدأت السلطات في 
إفراغ اخمليم، متســك البعض بالبقاء خاصة من األفغان، في حني 
قبلت أعداد كبيرة من الشرق األوسط بنقلهم إلى مراكز أخرى. 
ويتمســك الرافضون لقرار الترحيل  مبوقفهم حتى يتمكنوا من 

االختباء  قرب نقطة العبور نحو بريطانيا.
وذكــرت صحيفة لوموند أن  منظمات محليــة  مفوضة  بإدارة 

مراكــز اإليواء البديلة وهي املكلفة مــن الدولة بتقدمي العون، إذ  
تعطي هذه املنظمات  25  يورو  لكل مهاجر يدخل مراكزها وهو 

ما ميكن من إيوائه  و إطعامه و مساعدته في طلب اللجوء. 
ويتم فحص القادمني اجلدد عند دخولهم  املراكز ، خاصة و أنهم 
قد عاشوا فترة طويلة في الغابة و ليسوا  بالتأكيد بصحة جيدة. 
وهكذا سيتمكن املهاجرون  من  الراحة و سيجدون متسعا من 
الوقت للتفكير في  مشاريعهم املستقبلية وسيحصلون على 

املساعدة من أجل  تقدمي  طلباتهم  للجوء. 
وفي فرنســا ال ميكن   ألي واحد منهم العمل ما دام يحمل صفة 
الجئ . و باملقابل فإنهم يحصلون على منحة لطالبي اللجوء ما 
بني 6 و 7  يورو في اليوم لتغطية حاجاتهم التي ال تؤمنها  لهم 
مراكز االســتقبال. كما يحصلون علــى دورات  في تعليم اللغة 
الفرنسية  لكن ال يستطيعون االلتحاق  بها إال بعد تقدمي طلب 

جلوء. 
ومــدة البقاء  كما تقول الســلطات غير محــددة، ولكن الحظ 
الصحفيون وجود أشــخاص من الصيف املاضــي  في منطقة 
دوســافر، ولم تتهيأ لهم فرص االنتقال إلى نوع آخر من اللجوء، 

ويستغرق الالجئ نحو أربعة أشهر قبل أن ينتقل من وضعه.
ر بطريقة مختلفة، بعد تســجيلهم،  ويتــم التعامل مع القصَّ
ويبقون في معسكرات اإليواء وقًتا أقصر ال يزيد على أسبوعني أو 

ثالثة قبل إحلاقهم بذويهم في اململكة املتحدة. 
وحتدثت الصحيفة عن وجود ظاهرة  جديرة باالهتمام،  فحســب 
الديوان الفرنســي للهجرة و االندماج، تقدم  135 شــخصا في 
كاليه للســلطات بطلب  للعودة إلى  بلدانهم األصلية طوًعا. 
وهم من األفغان و بعض العراقيني و قد قال لي بعض  املهاجرين  
بأنهم ال  يفضلون البقاء في فرنسا و أنهم  يفضلون العودة إلى 
بلدانهم . إنها نتيجــة للمدة  الطويلة التي قضوها في  الغابة 
حيث كانت  ظروف العيش  قاسية للغاية. و اآلن فإنهم يشعرون  

باليأس و لهم رغبة في العودة  من حيث أتوا.

ركوب البحر
نحو اجملهول

متابعة وعرض: منير كمون 
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 يحتل أدب الرحالت موقعاً بارزاً في التراث العربي - اإلســالمي، 
وقد ترك لنا الرحالة مؤلفات ومخطوطات أغنت التراث األدبي 
بشكل عام. وقد عرف العرب السفر ومارسوا الترحال في شبه 
اجلزيرة العربية والبلدان املتاخمة، واشــتهرت رحلتا الشــتاء 
والصيف، وأبحرت سفنهم شــرقاً وغرباً. حدث هذا كله قبل 
نزول اإلســالم الذي وســع آفاق الرحلة خالل فتــرة الفتوحات 

اإلسالمية.
ورحلة ابــن بطوطة معروفة ومشــهورة. أما املــؤرخ الرحالة 
عبدالرحمن بن خلدون، فقد نــوه بأهمية الرحالت وأورد ذكرها 
في مقدمته الشــهيرة ، إذ قال: »والرحلة ال بد منها في طلب 
العلم، والكتســاب الفوائد والكمال بلقاء املشايخ ومباشرة 

الرحال«.
ومن الرحالة املســلمني من ُعنوا بالكشــف اجلغرافي ووصف 
األقاليــم ، منهم األندلســي أبو عبداهلل محمــد بن محمد 
اإلدريســي، صاحب كتاب »نزهة املشــتاق في اختراق اآلفاق«، 
ومنهم صاحب مؤلف "مروج الذهب ومعادن اجلوهر" املشهور 

باملسعودي.
ومن املؤلفــات ذات األثر كتاب »اإلمتاع واملؤانســة« ألبي حيَّان 
التوحيدي 310 - 414هـ الذي نعته البعض بلقب »فيلســوف 

األدباء وأديب الفالســفة«. دأب التوحيدي علــى التطواف في 
أنحاء األرض، في احلجاز وفــارس والعراقني واجلبل، وخاض غمار 
احلياة واطلع على خوافيها، ولهذا جاء كتابه موســوعة أدبية 
فريدة ووثيقة تاريخية مهمة تصور في أسلوب نثري بليغ احلياة 
العقلية واالجتماعية للمجتمع اإلســالمي فــي القرن الرابع 
الهجري العاشــر امليالدي. أغنت الرحلة وأخبار الرحالة العرب، 
أكثر من حقل ومجال معرفــي ، وكانت رحالتهم مبثابة عامل 
في تواصل احلضارة اإلسالمية العربية مع غيرها من احلضارات 
، وفــي التفاعل اإليجابي بني الشــعوب. وهذا جانب مهم من 
جوانب النظرة اإلســالمية املنفتحة على العالم، البعيدة عن 

منطق التعالي والعنصرية التي قامت عليها حضارات أخرى. 

الندوي رحالة الهند: 
ومن هؤالء الرحالني ســماحة الشيخ أبو احلسن الندوي، حيث 
كانت الرحلة فــي حياته هي الدافع واحلافــز ملعظم كتاباته، 
وكان دائمــا يضع نتائج رحالته فــي مقاالته التي كان يكتبها 

بعد كل رحلة.
الشيخ أبو احلســن علي احلسني الندوي أحد أعالم الدعاة إلى 
اإلســالم في عصرنا بال ريــب وال جدال، عبَّرت عــن ذلك كتبه 

صفحات من أدب    الرحالت

ألبي الحسن الندوي

بقلم: منصور محمد ميران الهدوي
باحث من جمهورية الهند 
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ورسائله ومحاضراته، وانتفع بها اخلاص والعام. كما أنبأت عن 
ذلك رحالته وأنشــطته املتعددة املتنوعة في مختلف اجملالس 
واملؤسسات، وبعض كتبه قد رزقها اهلل القبول، فطبعت مثنى 

وثالث ورباع، وأكثر من ذلك، وترجمت إلى لغات عدة. 
والندوي ذو قلم معطاء، له مؤلفات عدة، ولكننا نشير في هذه 
املقالــة إلى كتابني في مجال أدب الرحالت، وإذا قيســت رحلة 
الشيخ أبي احلســن الندوي بالرحالت القدمية سواًء في طولها 
الزمني أم ســياحتها اجلغرافية فإنها تكون من قصار الرحالت 
حيث لم تســتغرق من الزمن إال سبعة أشهر فقط، كما أنها 
في مســيرها لم تُلِمَّ إال ببالد الشــام ومصر والسودان فقط. 
إال أن املرء يقف أمام تلك الرحلة معجباً بشــخصية الرحالة 
الندوي من جهــة، وبأهدافه ووقفاته اإلســالمية في الرحلة 

وتطوافه من جهة أخرى.
ومن أهم ما يشار إليه هنا أن للشيخ الندوي عشقاً للسفر ال 
للسياحة، وذلك ألن اإلسالم يدعو إلى السفر والسير في األرض 
لطلب العلوم واملعارف ولنشر دين اهلل احلنيف بني كافة اخللق، 
ولدعوة سائر الناس إلى اإلسالم. لذا كان السفر واالرحتال جزًءا 
أصيال من فكره والدافع جلميع مؤلفاته اجلســام بال شك. وأبرز 

ما متتاز به كتابات الندوي عن غيرها:
أوال : النظرة الشــاملة للمجتمع الــذي يكتب عنه الرحالة، فقد 
الحــظ أن كثيرًا من كتب الرحالت يغلــب عليها اجلانب اجلغرافي 
وتعتني باآلثار واملشــاهد أكثر من أي شــيء آخــر، وال يتناول في 
الغالــب إال جانبا من جوانب احلياة يتالءم مــع ذوق األديب ونزعاته 
اخلاصــة، فــاذا كان الرحالة أديبــا مثال اقتصر علــى فكر األدباء 
املرموقني وتصوير احلياة األدبية في هذه البالد، وهذا ال يعطي صورة 

متكاملة عن اجملتمع واحلياة والعالقات وغيرها من األمور املهمة.
ثانيا : التســجيل املباشر لألحداث واملشاهدات لتبقي املشاعر 
واالنطباعات حية في الذاكرة ألنه إذا مر عليها زمان ولم تسجل 
فستفقد حيويتها وصدقها، فهي أشبه بالظالل واألمواج، فال 
تدوم وال تبقى وال يســتطيع األديب أن يستعرض ما شاهده وال 
يستطيع أن يستعيد ما شــعر به، وما ترك احلادث فيه من أثر 

نفسي.
ثالثا: ظهور ذات األديب وشــخصيته في أدب الرحلة فال بد أن 
يعكــس عاطفته وعقيدته في عمله، ألن هذا األدب إذا جترد من 
العاطفة والعقيدة واملشاعر، حتول إلى مجرد آلة تصوير باردة ال 
تؤثر في شيء وال تصلح للبقاء. ومتثَّل ذلك في كتابيه )مذكرات 
سائح في الشرق العربي( وكتاب )أسبوعان في املغرب األقصى(، 
لقد كان اإلمام الندوي بعيداً كل البعد عن انشــغال الرحالة 
عموماً بوصف البنيان، واالنبهار أمام العجائب، والتعليق على 
الغرائب من الطباع، ولقاء امللوك والســالطني، ووصف األطالل 
والعاديــات. لقد كان بعيداً عن ذلك كله؛ النشــغاله بالبحث 
عن أحوال املســلمني في البالد التي زارها، وااللتقاء بعلمائهم 
ومفكريهم، وربــط حاضرهم مباضيهم، وإلقــاء املوعظة في 

جموعهم، والتدارس مع زعمائهم حول أنفع الســبل لكشف 
الغمة عن األمة، وإحياء الشعور الديني والسعي نحو الوحدة 
اإلســالمية... وهذا منط من الرحالت يستحق منا الوقوف معه 

طويالً.

مذكرات سائح في الشرق العربي 
خرج الشيخ الندوي سنة 1951م في رحلة إلى عواصم الشرق 
العربي ليدرس وضع هذه البلدان الديني والعلمي واالجتماعي، 
وليســتفيد من جتارب علمائها ورجاالتها، وليعرف ببالده )شبه 
القارة الهندية( وجتربة الدعــوة واإلصالح فيها. وقد حرص في 
هذه الرحلة كما ذكر على تسجيل كل حديث، وكل انطباع في 
يومه غالًبا وأن يتحرى الدقة فــي النقل، والصحة في الرواية، 
هــذا إلى جانب حرصه على تصوير اجملتمــع بنظرة متكاملة ، 
وإبراز شخصيته ومشــاعره وأفكاره، وما يجول في خاطره من 

كل حادث وموقف عاشه أثناء الرحلة. 
       ويكفي أن نعلم أن الندوي عندما استقل الباخرة اإليطالية 
من ميناء جدة باجتاه ميناء الســويس بعد غروب شــمس يوم 
الســبت في الثاني عشــر من ربيع الثاني عام 1370هـ املوافق 
للعشرين من شهر يناير)كانون الثاني( عام 1951م ألقى نظرة 
الوداع ــ كما قــال ــ على ميناء جدة، وقــال مخاطباً اجلزيرة 
العربيــة: وداعاً أيتها اجلزيرة العربية غيــر مهجورة وال مملولة، 
فليست هذه الرحلة إال في سبيلك واالتصال بأسرتك العزيزة 
املنتشرة على ســاحل البحر األحمر والبحر األبيض املتوسط، 
أبّلغها حتياتك، وأرى ما فعلــت األيام بها بعد انفصالك عنها، 
وما فعلت برســالتك التي حملتها عنك للعالم واألمانة التي 
تقلدتها. ثم أعود إليك إن شــاء اهلل أحكي قصة هذه األقطار 

اإلسالمية وما شاهدت في هذه البالد من خير وشر. 
وفي الباخرة )أوندا( التي أقلتــه ورفيقه محمد معني الندوي 
وعبــد الرشــيد الندوي من جــدة، يبدي أبو احلســن الندوي 
أســفه ملا رآه من تكاسل املســلمني املرافقني له عن الصالة 
، إضافة إلى قلة احتفال النســاء بالتســتر واالحتشام، مع 
ضعف الرغبة بني الرجال املســلمني اخملتلفــني بلدانًا وأعراقا 
في التعارف املسنون على الرغم من أنهم جميعا في سفينة 
واحدة ترمز إلى اشتراكهم جميعا في حياة واحدة وأمان واحد 

ومصير واحد.
وأول ما وصل إلى السويس ورست السفينة لفت نظر الشيخ 
النــدوي الزوارق البخارية التي حتمل رجــاال يرتدون الزي املصري 
الرســمي وعلى رأسهم الطرابيش احلمراء اجلميلة التي ذكرته 
باملسلمني في الهند عندما لبسوها رمزًا منهم للوالء لتركيا 
اإلسالمية . يقول: وقد حيانا بعضهم بالتحية اإلسالمية ورحب 
بنا فشعرت بالفرق بني بالد إســالمية وبالد غير إسالمية.وفي 
الطريق إلى القاهرة ال ينســى أبو احلسن الندوي أن يشير إلى 
السائق الذي حملهم بســيارته حتى إذا كانوا ببعض الطريق 

العدد: 603 ربيع اآلخر 1438 هـ ـ يناير 2017 م 
No. 603 Rabie alakhar of 1438 H- January 2017m 54



القاحل وقف قائال: هنا نصلي الظهر، وكان ذا خلق وأدب، وعند 
وصوله إلى القاهرة يسجل امتعاضه من حتفظ بعض الفنادق 
في التعامل معه ألنه غير مصري مما أثار فيه الشعور باألجنبية 

بل وبشيء من اإلهانة لم يكن يتوقعها في بلد مسلم .
ولم يخفــف عنه هذا الشــعور إال لقاءاتــه الكثيرة مبن جاء 
يستمع إليه أو سعى هو إليه. فقد التقى في األزهر مبجموعة 
مــن الطلبة غصــت بهــم القاعــة بطرابيشــهم احلمراء 
وعمائمهــم البيض فألقى فيهم كلمة ثــم التقى بعد ذلك 
بالكاتب الشهير أحمد أمني يسوقه إلى لقائه كثرة مطالعته 
كتبه وشــدة حبه له لكنه فــي غمرة اللقاء احلــار اللطيف 
أنكر بعض آرائه الشــاذة في التاريخ اإلسالمي والتشريع مما ال 
ميكن إقراره عليه مع عدم انقطــاع احلوار بينهما في مجالس 
عديدة. ويكاد يكون من العســير أن نشير إلى أن كل من زارهم 
أبو احلســن الندوي في رحلته في القاهــرة من كبار العلماء أو 
جهابذة املفكرين أو أماكن التعليم ومراكز الدعوة. فقد التقى 
باألســتاذ محمد فريد وجدي صاحب دائرة املعارف اإلسالمية 
وعنده رأى األســتاذ فؤاد عبد الباقي ناقــل كتاب مفتاح كنوز 
السنة من الهولندية إلى العربية ، كما زار الشيخ احملقق زاهد 
الكوثري واألســتاذ األديب أحمد حسن الزيات وكانت له جوالت 
في الفكر اإلســالمي مع الداعية الفذ الشيخ محمد الغزالي 
ولم تفته زيارة قلعة القاهرة وال مسجد عمرو بن العاص رضي 
اهلل عنه ومدينة الفســطاط وأهرامات اجليزة ومكتبة األزهر 
ودار اآلثــار العربية ودار الكتب املصريــة وكلية اآلداب التي رأى 
فيها قاعة اجلامعة الكبرى التي تعتبر ثاني أكبر قاعة جامعة 
آنــذاك. كما زار كليات أخرى وســجل رأيه في التعليم اخملتلط 
فيها، ولم يفت أبا احلســن الندوي في رحلتــه إلى مصر زيارُة 
بعض األماكن غير الدينية كحديقة احليوان ودار الهالل وشركة 

مصر للنسيج والغزل ومدينة العمال.
وبعد مقام مليء بالنشاط العلمي والدعوي في القاهرة استمر 
قرابة خمسة أشهر رحل أبو احلسن الندوي إلى السودان ممتطيا 
منت القطار الذي مر به على أسيوط فاألقصر عاصمة الفراعنة 
وفيها يقول: ومن غريب املصادفــات بل من عجائب القرآن أني 
كنت أتلو سورًا من القرآن في اجلزء اخلامس والعشرين وهي سور 
مملــوءة باحلديث عن فرعون وقد صادف أن القطار وقف باألقصر 
وأنا أقرأ: "وَنَــادَى ِفرَْعْوُن ِفي َقْوِمِه َقاَل يَا َقــْوِم أَلَْيَس لِي ُملُْك 
ِمْصرَ وََهِذِه اأْلَنَْهارُ جَتْرِي ِمْن حَتتــى أََفال تُْبِصُروَن" )الزخرف:51(. 
ثم مر بالقطار بأسوان فالشالل ومنه انتقل الندوي إلى ركوب 
الباخــرة النهرية ثم عاود ركوب القطــار مخترًقا به هذه املرة 
احلدود الســودانية إلى أن وصل إلى اخلرطوم بحري وهناك نزل 
في ضيافة السيد الزعيم السوداني علي امليرغني زعيم حركة 
وحدة وادي النيل وأبدى إعجابه به كسياســي ومصلح ووطني 
قال عنه: إنه أشــبه ما يكون بالعالم الهندي املسلم املشهور 
أبو الكالم أزاد في اتســاع املعلومات والنشــاط الفكري ، وقد 

التقى أبو احلســن الندوي في اخلرطوم برئيس حزب األشــقاء 
األســتاذ إسماعيل األزهري وســجل له آراء في العلماء الذين 
اشــتغلوا بالدنيا وتركوا مســؤولية إحياء الدين وبعثه. وفي 
السودان ألقى أبو احلســن الندوي كعادته في معظم األماكن 
العامــة التي يقصدها ــــ محاضرة فــي دار خريجي املعهد 
ـ القت اســتجابة طيبة،  العلمي حول أهمية إفريقيا الدينيةـ 
ولم يطل مقام الندوي في السودان أكثر من عشرة أيام حفلت 
بلقاء العلماء والوجهاء والكلمات اإلميانية واملباحثات الدينية. 
فقــد غادر بالقطــار أوال عائًدا صوب مصر ثــم بالباخرة التي 

تعرضت أكثر من مرة للتوقف بسبب قلة ماء النيل. 
ومن مصر القاهرة توجه احلســن الندوي في رحلة في الشرق 
العربــي إلى دمشــق قلــب اإلســالم النابــض فوصلها يوم 
1951/1/22م. وكان أول من زاره الشــيخ املصلح مفتي سوريا 
أحمد كفتارو الذي وصفه بأنه سريع اخلاطرة يتناول في درسه 
تطبيق اآليات على احلياة، ثم زار الشيخ بقية العلماء الصاحلني 
أبــا اخلير امليداني رئيس رابطة العلماء والشــيخ زين العابدين 
التونســي شقيق الشــيخ محمد اخلضر حسني مفتي مصر 
الســابق ثم التقى بالشــيخ العالم الكاتــب بهجة البيطار 
تلميذ األستاذ رشيد رضا وحتادثا معه طويال حول شيخ اإلسالم 
ابــن تيمية، ولم يفت النــدوي زيارة كثير من معالم دمشــق 
العلميــة واألثرية. فقد زار اجلامع األموي ورأى قبة النســر وزار 
املكتبــة الظاهرية قريًبا منه واطلع على كثير من نفائســها 
ووقف عنــد قبر الفاحت اإلســالمي صالح الديــن األيوبي قاهر 
الصليبيني، وزار دار احلديث األثرية كما زار غوطة دمشق الغناء 
صحبة الشــيخ أحمد كفتارو ورأى فيها عجائب خلق اهلل في 
جمال الطبيعة. وقد حضر في دمشق جلسة للبرملان السوري 
واستمع إلى كلمة األســتاذ محمد املبارك في أهمية األخالق 
في حياة الشــعوب وكانت له مالحظة قوية مفادها أن اللغة 
العربية أثبتــت كفاءتها وقوتها ــ كاللغات العاملية األخرى ــ 
في املناقشــات البرملانية.  وقد ســجل في رحلته إلقاء بعض 
احملاضرات والكلمات في عدد من املواقف وكان مســتمًعا جيًدا 

كما كان متكلما فصيحا.
ومن دمشق انطلق أبو احلسن الندوي إلى عمان فالقدس حيث 
املســجد األقصى ومســجد الصخرة وهناك التقى بالشيخ 
محمــد صادق اجملددي وهــو وزير أفغاني فاضــل كان معتكًفا 
فــي إحدى حجرات املســجد األقصى كعادتــه كل عام، كما 
التقى باألستاذ أســعد إمام احلسيني سكرتير الهيئة املدنية 
العلمية وهي كهيئة كبــار العلماء في مصر، وحضر اجتماع 
الهيئة العلمية اإلســالمية وتعرف إلى الشيخ محمد األمني 
الشنقيطي رئيســها وحضر عيد الفطر السعيد في القدس 
وذلك بعد احتالل اليهود لفلسطني فوصف العيد بأنه شاحب. 
ومــن القدس توجه إلــى اخلليل مرورًا ببيت حلــم حيث زار في 
اخلليل مســجدها وقبر سيدنا إبراهيم عليه السالم  ، كما زار 
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رئيس بلديتها الشــيخ محمد علي اجلعبري الذي جمعه بعدد 
من علماء اخلليل ، ثم عاد بعد ذلك إلى عمان حيث اســتقبله 
امللــك عبداهلل بن حســني وكانت له بني يديــه كلمات مؤثرة 
منتقاة كما كان احلال في كثير من اللقاءات. وعاد أبو احلســن 
الندوي ثانية إلى دمشق والتقى بالدكتور مصطفى السباعي 
والشيخ حســن حبنكة والشيخ مكي الكتاني والشيخ علي 
الدقر وألقى محاضرة في اجلامعة السورية عن عوامل وأسباب 
ضياع فلسطني. وأمضى أياًما في دمشق ينتقل من محفل إلى 
محفل ومن لقاء إلى لقاء حتى انتقل إلى حمص ليحاضر فيها 
ويزور رجاالتهــا وعلماءها. ثم توجه إلى حمــاه حيث النواعير 
واآلثــار التاريخية ثم إلى معرة النعمان مرقد أبي العالء املعري 
ليترحم عليه ومنها إلى حلب شقيقة دمشق وتوأمها فكانت 
له في حلب لقاءات وزيارات وكلمات ال يتسع املقام لسردها ... 
ثم عاد إلى دمشق ومنها إلى جدة منطلقه األول. هكذا كانت 
رحلة داعية مســلم متحرٍق شوًقا للقاء املسلمني مفكٍر دوما 

في إصالحهم والتواصل معهم.

األفكار والمشاعر المعروضة في الكتاب 
وأسلوبه:

إن قارئ هــذه املذكرات يــدرك أن كاتبها حريص على رســم 
صــورة متكاملة اجلوانــب للمجتمع الذي عايشــه في تلك 
الفتــرة من حياته، ويســتطيع القارئ أن يأخذ فكرة واســعة 
عن احلياة الفكرية والثقافية والسياســية واالجتماعية ، وأن 
يعرف التيارات الثقافية واملستويات احلضارية لتلك اجملتمعات 
املتنوعة، مما يعطي هذا العمل قيمة تاريخية مهمة، إلى جانب 
القيمة األدبية والفكرية. وأما الدارس لهذه املذكرات فيالحظ 
اهتماما كبيرا باجلوانب الفكريــة والدعوية واألدبية لعالقتها 
املباشــرة بشــخصية الكاتب، فهو رجل يحمل رسالة فكرية 
حضاريــة ويعيش الهم اإلســالمي ويحس بآالم ومشــكالت 
املســلمني في هذه البلدان التي زارها، فهــو رجل فكرة ورجل 
دعوة عبر عن مشــاعره وجسد عقيدته بجالٍء ووضوح في هذا 

العمل وهو األمل الذي طاملا أكده في نظراته النقدية لألدب.
وميكــن أن نحمل تلك القضايــا املعروضة فــي املذكرات في 
فكرة واحدة أن الشــيح متألم من الواقع اإلسالمي مبستوياته 
اخملتلفة، فهناك أزمة حضارية في البالد العربية، والسبب يعود 
إلى تفســخ األخالق واستبداد احلكومات وحتزب في السياسة، 
وانصــراف في الكلية عــن الدين وعبادة املادة، وال ســبيل إلى 
التحضر إال بوجود الشعور الديني الصحيح القوي في الشعب، 
وال يكون هذا إال عن طريق الدعوة العامة، واالتصال بالشــعب 
وتربيتــه الدينية، وإيجاد الوعي فــي طبقاته ثم في اجلمع بني 
العلــم الديني واملعارف العصرية، وممــا يلفت االنتباه في هذه 
املذكرات اهتمام الشــيخ الندوي رحمه اهلل بإسالمية األدب، 

وضرورة قيام جبهــة قوية ضد األدب املنحرف الــذي أثر تأثيرًا 
وخيما في األمة، وســاهم في فســاد الطبائع والسلوكيات، 
وشــارك في التردي احلضاري، ويتميز أســلوب الكاتب في هذه 
املذكــرات بوضــوح العبارة وســالمة األلفاظ ودقــة املعاني، 
فالكاتب كما يظهر يحب االسترســال مع البعد عن التكلف 
مما أكسب كتابه أسلوبًا يجمع بني الفائدة واملتعة كأنه قطعة 
من مؤلفه، فاألســلوب هو الرجل كما قرر النقاد ويكفيك هذا 
الكتاب لتعرف جوانب كثيرة من شخصية كاتبه ومنهجه في 

الكتابة األدبية.

كتاب »أسبوعان في المغرب األقصي« 
أبحر الشيخ أبو احلسن الندوي برحلة إلى املغرب األقصى سنة 
1976م حلضور مؤمتر حول اجلامعات اإلســالمية. وكان أن قضى 
أياًما زار خاللها هذا البلد اجلميــل واطلع على آثاره ومكتباته 
وتعرف على شــعبه وعلمائه. وكتب هــذه املذكرات التي عبر 

فيها عن ارتساماته وانطباعاته بأسلوب أنيق.
يغلــب على هذه املذكــرات الطابع التاريخي، غيــر أن كاتبها 
حرص أيضاً على تسجيل انطباعاته عند كل مشهد أو موقف 
يتعرض له، فجاء الكتاب مصورا جلوانب من احلياة مبستوياتها 
اخملتلفة في هذا البلد اإلسالمي، ومعبرًا عن شخصية الكاتب 
الذي ينطلق دائما من فكره وعقيدته وعاطفته اإلسالمية حني 

يتعامل مع األشخاص أو األفكار أو األشياء.
إن كاتب هذه املذكرات رجل يحمل فكرة إســالمية يدعو إليها 
ودافع عنها، فهو يرى أن أكبر ما يعانيه العالم اإلســالمي هو 
الفراغ والعوز ، وأشد ما يقاسيه من أزمات هو الضعف اإلمياني 
والفســاد اخللقي والتزعزع العقائدي. يقــول: ألِق نظرة على 
العالم اإلســالمي وانظر ماذا يعوزه؟ إنه غني بكل شيء، بعدد 
أفراده وبوســائله وثرواته وبثقافتــه وبذكائه، ولكنه رغم ذلك 
كلــه ال ميلك ثقال في امليزان العاملــي، وال دورًا رياديًا في اجتاهات 
العالــم وأوضاعه وحوادثــه، واألزمة اإلميانية هي ســبب هذا 

التراجع احلضاري. 
ويدعو الشــيخ إلى ضرورة التمسك بقيم احلضارة اإلسالمية 
وطابع األمــة اخلاص ، واالســتفادة من احلضــارة الغربية في 
مجاالتها اإليجابيــة وجتاربها املفيدة التــي تتفق مع تعاليم 
اإلســالم، حتى يعود لألمة عزها ومكانتها في العالم. ويبقى 
أن نشــير إلى أن هذه املذكرات كتبت بأسلوب راق وشيق، على 

الرغم من ترجمتها من األردية إلى العربية.
وفي اخلتام، يعد الشيخ أبو احلسن الندوي – حفظه اهلل – أحد 
الرواد األوائل في الصحوة اإلسالمية املباركة ، حيث شارك في 
نهضتها بفكر عميق ورأي ســديد، وعزمية بــال فتور، وقد دأب 
الشــيخ على الدعوة إلى بناء وتشكيل األدب اإلسالمي، وحدد 
ســماحته األطر العامة لهذا األدب، وقدم الشــيخ في هذين 

الكتابني أمنوذًجا لألدب اإلسالمي.
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ترجــع جــذور الصــورة الغربية املشــوهة لإلســالم إلــى عصر 
االستكشــافات البحرية التي بــدأت مع عصــر النهضة، حيث 
اكتشف الرحالة األوروبيون الشعوب البدائية األخرى  في األراضي 
املتراميــة األطراف التــي وصلها )فا ســكو دي غامــا  وماجالن 
وكريســتوفر كولومبس(، ولهذا اقترنت صورة اإلسالم لدى الغرب 
بتفوق الغرب الناجت من النهضة )وتأخر املسلم( الذي كان سادراً في 

)التخلف( حيث وجد العربي املسلم )حافيا عاريا فقيراً(.

مراحل تكوين صورة العرب واإلسالم في الواليات 
المتحدة وعناصرها، وعوامل تكوينها.

هناك ثالث مراحل تاريخية تكونت خاللها صورة اإلسالم واملسلمني 
في الواليــات املتحدة األمريكيــة وتنوعت عناصر هــذه الصورة 

واختلفت من مرحلة إلى أخرى، و هذه املراحل هي:
املرحلة األولى :و تبدأ من سنة 1948م عند إعالن دولة إسرائيل على 
أرض فلسطني والبدء باحلملة الدعائية اإلسرائيلية العاملية الكبرى 

وتصويــر )دولة إســرائيل الدميقراطية ( الواحة التي تســتقطب 
املظلومني من يهــود العالم إلى )أرض امليعــاد( التي حتيطها دول 
الشــر والقتل  وســكانها الذين يضمرون العــداوة لهذه الدولة 
)الدميقراطيــة (. وتطورت هذه الصورة في عــام 1973 أثناء احلرب 
العربية اإلســرائيلية ليضاف إليها عنصــر العرب مالكي النفط 
الذين يتحكمون مبصير العالم. وأحدثت عملية احتجاز الرهائن في 
الســفارة األمريكية في طهران عام 1979 واندالع احلرب العراقية 
اإليرانية عام 1981م عناصر أخرى لهذه الصورة هي )نقض العهود 

، وعدم احترام املواثيق الدولية وحتدي اجملتمع الدولي(.
املرحلة الثانيــة : وتبدأ بانهيار االحتاد الســوفيتي والغزو العراقي 
للكويــت، وظهور كتابــات املفكرين االســتراتيجيني مثل)صدام 
احلضــارات (  لصموئيــل هنتجتون, الذي يدعو فيــه إلى القضاء 
على جميع الرموز التي تقبع خلف احلضارة اإلســالمية استعدادا 
للصــدام الكونــي القادم بــني احلضــارة الغربية ممثلــة بأمريكا 
وحلفائها، واحلضارة العربية اإلســالمية، فضــال عن كتاب )نهاية 

التاريخ ( للكاتب األمريكي )فوكوياما(.

                 صورة الرسول محمد 
في اإلعالم األمريكي 2/ 2

د. طارق على حمود العيثاوي

ملسو هيلع هللا ىلص

أعده للنشر : د. محمد تاج العروسي
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إن هــذه املرحلة أســهمت في صياغــة صورة جديدة لإلســالم 
واملسلمني تســتجيب ملتطلبات اجملتمع الغربي وحاجاته الداخلية 
التي اعتبرت )اإلسالم( هو )كبش الفداء( والعدو اجلديد الذي يوحد 
اجملتمــع الغربي الذي يتكون مــن خليط من الطوائــف والفئات، 
فاليمــني الغربي يرى في اإلســالم )همجية ( تهــدد احلضارة , أما 
اليســار فيرى فيه )حكم اإلقطاع( ويرى الليبراليون فيه )مصادرة 
احلريــات (، ونقيض مذهــب »دعه يعمل دعه ميــر«، و أتباع احلركة 
النســوية يرون فيه )كبت املرأة لصالح الرجل(، والفوضويون يرون 
فيه )كبت الفرد لصالــح اجلماعة( ، و بهذا تصبح مواجهة الغرب 
لإلسالم قوة توحيد دافعة، وهوية جتمعهم وتوحدهم وأهم عناصر 
هذه الصورة هي) املســلمون قادمون , ســيف اإلســالم يعود من 
جديد .اإلسالم املتشدد, دين الكراهية والتعصب والعنف، التطرف 

اإلسالمي(.
وبعد تفجير الســفارة األمريكيــة عام 1998 في كينيــا وتنزانيا 
أضيف عنصر جديد لهذه الصورة في هذه املرحلة وهو ) األصولية 
اإلســالمية (، وهو مصطلح مشبوه اخترعه الغرب لتشويه صورة 
اإلســالم واتهامه بأنه دين يدعو إلى التعصب ويحض على العنف 
و اإلرهــاب ضد اآلخر , وهذا املصطلح له معناه الســيئ في تاريخ  
املســيحيني؛ ألنه يشــير إلى محاكم التفتيش التي أقيمت إبان 
تصفية الوجود اإلســالمي في األندلس أقامهــا األصوليون نهجاً 
واضحاً لألصولية العدوانية )جريدة الشــرق األوسط، العدد 9390، 

.)2004
املرحلــة الثالثة: وتبدأ هذه املرحلة بعد أحداث 2001/9/11 وتفجير 
مركز التجــارة العاملي في أمريكا،  فقــد زاد معدل خضوع صورة 
اإلســالم واملســلمني  للتشــويه والتحريف ، وقد تفرعت أصناف 
تشويه صورة اإلســالم واملســلمني مابني التصريحات األكادميية 
والسياســية و اإلعالمية، وإذا كانت الصورة التي ترسخها وسائل 
اإلعالم مشــوهة بسبب ســيطرة لوبي اإلعالمي اليهودي عليها، 
أو بســبب وجود عقليات عنصرية متطرفة استغلت أحداث أيلول 

لكي تفرغ ذلك املكبوت من أجل تفعيل تشويه صورة اإلسالم.
فقد كانت هذه األحداث فرصة مواتية أيضا لبعض السياســيني 

الغربيــني والدينيني لكي ميــرروا خطاب العنصرية واالســتعالء، 
وتضمنت صورة اإلسالم واملسلمني عناصر جديدة في هذه املرحلة 
)اإلسالم دين شيطاني, اإلرهاب يرتبط بالتطرف اإلسالمي، اإلسالم 
فوبيــا, بعث احلرب الصليبية ، الدعوة إلــى هدم الكعبة، احلضارة 
الغربيــة أرقى من احلضارة اإلســالمية، وال بد مــن قمعها، القوة 
الصامتة للحركات اإلســالمية واملســلمني، احلــرب الغربية ضد 
اإلســالم وليس ضد اإلرهاب، احلرب الغربية بني اهلل والشــيطان، 
احلرب القادمة بني محور اخلير ومحور الشــر، اإلسالم دين التعصب 

ضد الديانات األخرى القرآن دين القتل والعنف(.
    انطلقــت هذه الدعوات من املؤسســة السياســية والدينية 
واإلعالميــة الغربيــة الجتياح بلدان املســلمني وقتــل قادتهم، 
وحتويل شــعوبهم إلى نصارى؛ ألن املسلمني مســؤولون عن%80 
من االضطرابــات والصراعات في العالم، وأنهــم يريدون القضاء 
على احلضارة الغربية باســم اجلهاد، وكان ذلك دافعاً قوياً وحاسماً 

الحتالل العراق وأفغانستان.

عوامل تكوين صورة اإلسالم والمسلمين في 
الواليات المتحدة األمريكية. 

لقد أسهمت عوامل عديدة في تكوين الصورة السلبية املشوهة 
لإلسالم واملسلمني في الواليات املتحدة األمريكية، فهناك من يرى 

أن هذه العوامل تتحدد في : 
أ-احلــروب الصليبية التي أســهمت في جعل الغرب املســيحي 
يستمد صورته الذهنية عن اإلســالم من خالل املواجهة الفعلية 

بني اإلسالم والنصرانية خالل القرون الوسطى. 
ب-االستشــراق و االســتعمار حيــث وضعت خبــرات و مؤهالت 
املستشرقني في خدمة االســتعمار الذي كان منبعا أصيال لكثير 

من الصور النمطية الزائفة التي صنعها الغرب عن الشرق .
ج- املفكرون واخلبراء اإلســتراتيجيون وما أنتجــوه من منتجات 
فكرية وتعليمية وثقافية وسياســية ، وتلخص دورهم في جمع 
الصور النمطية عن اإلســالم واملســلمني ووضعها في سياقات 
نظريــة ترتبط في معظــم األحيان باملتغيرات السياســية من 
أجــل تكوين وعي  يتالءم  مع مصالح الغــرب ومطامعه وجتديد 
طبيعة املعرفة الواجب تشــكيلها عن العالم اإلسالمي، وأهم 
هؤالء املفكرين )هنري كيســنجر، صموئيل هنتجتون، فوكوياما 

برجينسكي(.
د- وسائل اإلعالم الغربية وصناعة السينما  فهي تعمل على جعل 
املادة اإلعالميــة التي تصنع بها الصورة النمطية املســيئة مادة 
جماهيرية عاملية يتلقفها املشاهدون و يتأثرون بها بشكل طبيعي 
وتلقائي، وذلك ملــا متتلكه من إمكانات جبــارة، وقدرة هائلة على 
االنتشار وقوة اجلذب والتأثير والتقنيات املتعددة ، والصورة الذهنية 
املســيئة لإلسالم في اإلعالم الغربي تســتند إلى جهاز كامل من 
األحكام املســبقة، والتي لها رصيد ضخم فــي اخمليلة الغربية مما 
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يجعل تصور العالم اإلســالمي بكل مكوناتــه إمنا يتم من خالل 
خلفيات فكرية ودينية وسياسية سابقة تهدف إلى إلصاق تهمة 
اإلرهاب والعنف باإلسالم »صورة اإلسالم في التراث الغربي ترجمة 

ثابت عيد القاهرة 1999 ص 23«.
أما في مجال السينما فقد مت إنتاج 1000 فيلم منذ بدايات هوليود 
تؤكد على منط ثابــت وخطير عن صورة )العرب البغيضني( فهناك 
قوالب جاهزة تصادر إنســانية شــعب بأكمله تصور العرب على 
أنهم )أشــرار( أدنى من البشــر، وعناصر صور هوليود السيئة عن 
اإلســالم والعرب تتلخص في )البدوي اجلاهل، شــخصية أحادية 

األبعاد ، شريرين ، عدوانيني, مهرجني ، إرهابيني ( .

صورة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم
في اإلعالم األمريكي

لقد بدأ العداء لإلسالم في شخص الرسول محمد صلى اهلل عليه 
وسلم منذ بداية الدعوة اإلسالمية، حيث تآمر اليهود مع مشركي 
قريش وشــككوا بنبوة الرســول محمد صلى اهلل عليه وســلم 
واتهموه مبختلف التهم، وقاموا مبحاوالت عديدة لقتله، واشتركوا 
في غزوة األحزاب وحصار املدينة املنورة مما اضطر رســول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم إلى إجالئهم من املدينة والتخلص من شرورهم، 
وتواصل هذا العداء في عصر اخللفاء الراشــدين، والعصر األموي، 
والعصر العباسي، وفي القرون الوســطى، استمر هذا العداء من 
خالل مواقف تتسم بتشــويه شخصيته واتهامه بأقذع األوصاف 
واملفــردات اخملزونة فــي ثقافة الكراهية واحلقد ضد نبي اإلســالم 
ورسالته، وشاعت عناصر ومكونات ذلك اخملزون و ترسخت في كثير 
من ميادين الثقافة واإلعالم لدى الغربيني في الفترة املعاصرة، ومن 

أهم عناصر )الصورة الذهنية السيئة( لرسول اهلل:
أوال:اتهامه باجلنون والكهانة والسحر والكذب.

ثانياً:اتهامه بتأليف القرآن والكذب على اهلل.
 ثالثاً:  اتهامه بإغوائه للشعوب من خالل وعوده الشهوانية .

رابعاً: اتهامه بتحريف األدلــة الواردة في التوراة و اإلجنيل من خالل 
اخلرافات التي يتلوها على أصحابه.

خامســاً: اتهامه بأنه لم يؤمن برسالته إال املتوحشون من البشر 
الذين كانوا يعيشون في البادية. 

سادســاً : إظهار شــخصيته )بصورة شــريرة( من خالل الرسوم 
الكاريكاتيرية .

سابعاً: االزدراء والطعن واالتهام باإلرهاب والشهوانية والتخلف.
ثامناً: وصفه بأنه رجل عنف وحروب وإرهاب وسافك دماء .

تاســعاً: اتهام القرآن الذي أنزل عليه بأنه ســرقة من املعتقدات 
اليهودية.

عاشــراً: االدعاء )بعدم نزول( جبريل عليه الســالم على رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم.

إحدى عشر: االدعاء بأن إله اإلسالم ليس إله الديانة النصرانية.
اثنا عشر: اتهامه بالشذوذ وخضوعه للشيطان حاشاه وتزوجه من 

إحدى عشرة زوجة .
ثالثة عشــر: قاد املسلمني ليعبدوا في مكة وثناً معبوداً )على غرار 

افرو ديت( آلهة احلب عند اإلغريق.
أربعــة عشــر:  تأويل آيات القرآن حســب دسائســهم وكذبهم 
وتزويرهم مبا يوافق مصاحلهم وإضفاء الطابع الالتيني على املعاني 

بصورة بشعة .
خمســة عشر: مهاجمة شعائر اإلســالم واعتبار احلج عمال وثنيا 

واجلهاد في سبيل اهلل إمنا هو عمل  الشيطان.
ستة عشر: االدعاء أن شــخصية الرسول محمد صلى اهلل عليه 
وسلم إما)قس كاثوليكي فشــل في الترقي في سلم البابوية، أو 
راعي جمال فقير تلقى تعليمه على يد راهب ســوري ليشكل ديناً 
جديدا من قشور العقيدتني املسيحية و اليهودية (.  صورة اإلسالم 

في التراث الغربي ترجمة ثابت عيد القاهرة 1999 ص 25.
وتأسيســا على ما تقدم فإننا نرى بأن الغــرب قد انصاع لنصائح 
)صموئيل هنتجتون( في ضرب الرموز اإلسالمية وحتطيمها بكافة 
الســبل، فبدؤوا باإلســالم واتهموه )باإلرهاب والقتل( وأما القرآن 
فتم متزيقــه أمام الكاميرات، وضربه في األرض في قاعدة )باغراند( 
اجلوية في أفغانســتان، واالدعاء بأنه مت جمعه من قشور الديانتني 
املسيحية واليهودية , وأما الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم 
فادعوا بأنه )ســفاك دماء يدعو لقتل املشركني ( من خالل الرسوم، 
واألفالم املســيئة، والتحريض على شعائر املســلمني وأعمالهم 
كاحلــج واجلهاد وتعــدد الزوجات وحجاب املرأة. و أخيــراً بدأ الغرب 
بسياســة التفتيت الطائفي وإثارة الفنت في بلدان الوطن العربي 
حتت شعار )الربيع العربي( الذي أصبحت مبوجبه الشعوب العربية 
عبــارة عن فئات متقاتلة متصارعة حتــى تفتتت املدينة الواحدة 
إلى شوارع متصارعة حتت شعارات فئوية طائفية قومية مذهبية 

عرقية إثنيه مختلفة.

تحليل مضمون فيلم براءة المسلمين 
إن فيلم براءة املسلمني Innocence of  Muslims هو فيلم أمريكي 
معادٍ لإلســالم أنتجه نقوال باسيلي وهو أمريكي من أصل مصري 
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قبطي مدان بتهم احتيــال، وأخرجه )أالن روبرتــس( وهو أمريكي 
يعمل بإنتاج مواد إباحية، ومت عرض الفيلم في مســرح مســتأجر 
في هوليــود بكاليفورنيا  23يونيو 2012 ولم يثــر اهتمام أحد إال 
القليلني. وفي ســبتمبر قام موريس صــادق وهو قبطي يعيش في 
أمريكا بترجمة الفيلم إلى العربيــة وحتميله على )اليوتيوب( ثم 
إرسال الرابط االلكتروني إلى أحد الصحفيني. وفي سبتمبر 2012 
قامت الفضائية املصرية )النــاس( ببث مقاطع من الفيلم مما أدى 

إلى إثارة االحتجاجات في مختلف أنحاء العالم .
وارتبط عرض الفيلم والترويج له بالذكرى السنوية ألحداث احلادي 
عشــر من ســبتمبر )تفجير مركز التجارة العاملي ( في نيويورك، 
مبــا حتمله مــن ذكريات مريرة للشــعب األمريكــي لغرض جتديد 
الكراهية لإلســالم والعرب ونبيهم الكرمي صلى اهلل عليه وسلم، 
وتأجيج احلقد وتأليب الرأي العاملي عليهم ، ونقل صور التظاهرات 
واالحتجاجات ضد الفيلم املسيء، وفي إطارها صور لزعيم تنظيم 
القاعدة أســامة بن الدن دون اإلشارة إلى الفيلم املسيء مما يوحي 
إلى أن هذه التظاهرات التي جاءت متزامنة ألحداث ســبتمبر هي 
تأييد لتنظيم القاعدة ضد الواليات املتحدة األمريكية مما أســهم 
في تشــويه صورة املسلمني وترســيخ الصورة الذهنية املسبقة 
عنهم خاصة عندما قتل الســفير األمريكي وأربعة من موظفي  

السفارة األمريكية في ليبيا.
• وكان زمن الفيلم ساعتني مت الترويج له مبقطع استمر 13 دقيقة 
و 51 ثانية على اليوتيوب باللغة العربية. طاقم الفيلم 80 شخصاً 
نددوا بعرض الفيلم، و أكــدوا جميعاً بأنه قد مت خداعهم من قبل 
منتج ومخــرج الفيلم، حيث مت إيهامهم أنهــم يقومون بتمثيل 
فيلم عن حياة شــخصية مصرية منذ ألفي عام اسمها )محارب 
الصحراء( وذلك عــن طريق دبلجة احلوار بحيــث إن أفواه املمثلني 
تنطــق بطريقة مختلفــة وبكلمات غير التي يتم ســماعها من 
الفيلم حيث إن العمل األصلــي للممثلني األصليني لم يكن فيه 
أي ذكر عن الرســول محمد صلى اهلل عليه وســلم وعن اإلسالم، 
وجميع احلوارات املعادية لإلســالم مت لصقها مبقاطع معينة وبدون 
علم الطاقم الفني. )انظر: براءة   اإلعالم ، براءة املســلمني لشادي  

نايف ، 2012(.  
فالعمل من الناحية  الفنية يفتقر إلى وجود فيلم ســينمائي في 
حدوده الدنيا وال ينتمي إلى صفوف األعمال السينمائية والدرامية، 
إمنــا هو عبارة  عن لقطــات فيديو عبر اإلنترنــت تنقصه القصة 
املنسجمة والسيناريو واملونتاج املتكامل، وتنقصه القصة الفنية 

والدرامية واإلخراج احملترف،  وذلك لألسباب اآلتية:
أوال: مت إعداد الفيلم مبعدات الفيديو الشخصية وليست املهنية.

ثانياً: هندسة الصوت مفقودة.
ثالثاً: انعدام الترابط بني اللقطات واملشاهد.

رابعــاً: تنقصه الدراما الفنيــة وهي العمود الفقــري لكل عمل 
سينمائي.

خامســاً: حواراته غير منسجمة وال متجانســة تصب في حقل 

الدعاية الرخيصة التي متجد الفكر الصهيوني املعادي لإلسالم .
سادســاً: مخرج الفيلم  سام باسيلي  إسرائيلي، كما أكدت ذلك 
صحيفة يديعوت أحرونوت اإلســرائيلية، وصحيفة وول ســتريت 

جورنال األمريكية.
يتناول هــذا اإلطار عرض األفكار الواردة فــي مضمون فيلم )براءة 
املســلمني (من خالل حتليــل مضمونه، واســتخراج األفكار التي 
سعت اجلهات املنتجة له إلى شيوعها وانتشارها ملا تنطوي عليه 

من أهداف حالية، ومستقبلية تسعى لتحقيقها.

وهذه نتائج تحليل مضمون فيلم )براءة 
المسلمين : 

• احتلت األفكار املســيئة للرســول األكرم  املرتبة األولى بنسبة 
52.94% وتتضمــن )إبراز اعتراف الرســول  بأحقية اليهود في أرض 
فلســطني إضافة إلى التشــكيك في نبوته وفي القرآن الذي أنزل 
إليه، والتركيز على اإلساءة إلى زوجاته، وأصحابه الكرام فضال عن 

إبراز الكذب في عدد زوجاته وملكات اليمني(. 
• احتلت املرتبة الثانية األفكار التي متجد اليهود واليهودية بنسبة 
)14.70%( وكان من أهم هــذه األفكار التركيز على إقامة محكمة 
عاملية إللزام )أحفاد محمد( بدفع تعويضات مالية إلى اليهود جزاء 

األضرار التي حلقت بهم نتيجة إجالئهم من املدينة املنورة.
• املرتبة الثالثة : األفكار املســيئة للقرآن الكرمي بنسبة )%11.76(، 
ومنها القول بأن اإلســالم مت جتميعه من قشور الديانتني اليهودية 
والنصرانية، وأنه لم يكن منزال من اهلل تعالى فضال عن االستخدام 

املشوه لآليات  القرآنية.
• احتلت املرتبة الرابعة األفكار املســيئة لزوجات الرســول محمد 
)صلى اهلل عليه وســلم( وبنسبة )8.82%( ، و كان من أهم األفكار 
اإلساءة إلى أم املؤمنني الســيدة خديجة الكبرى )رضي اهلل عنها 

و أرضاها(.
• وكانت املرتبة )5( من نصيب كل من  األفكار املســيئة ألصحاب 
الرســول محمد)صلــى اهلل عليــه وســلم( و األفكار املســيئة 

للمسلمني بنسبة )5.88%(لكل منهما.
إن أهم النتائج التي مت التوصل إليها هي : أن تشويه صورة اإلسالم 
واملســلمني عبر التاريخ بدأت بها املؤسســات الالهوتية بشكل 
عام، ثم طورها املستشــرقون، وتبنتها املؤسســات السياسية 
واإلعالمية الغربية وبدأت برمز من رموز اإلســالم. أما في العصر 
احلديث ، فإنها شملت  جميع رموز اإلسالم بدًءا من تشويه صورة 
اإلسالم كديانة، ثم تشويه صورة الرسول الكرمي صلى اهلل عليه 
وسلم ، وأزواجه، وصحابته الكرام، وتشويه سور القرآن والشعائر 

اإلسالمية. 
وإن فيلم براءة املســلمني هو واحد من » 1000« فيلم صنعت في 
هوليود تتحدث كلها عن صناعة صورة ذهنية مقولبة عن اإلسالم 
واملســلمني، لكنه اختلف عنها في احلــدة واجلرأة، ووقاحة األفكار 

املسيئة املشحونة بني اللقطات.
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كرسي امللك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة املكرمة 
بجامعــة أم القرى ليس مجــرد إضافة علميــة وبحثية لهذه 
اجلامعة العريقة، ولكنه أيضاً يحمل رســالة إسالمية ووطنية 
مهمة للغاية تتمثل في التوثيــق العلمي لتاريخ مكة املكرمة 

ونهضتها وما حتقق فيها من إجنازات حضارية وتنموية.
وفي هذا التقرير نستعرض نشأة هذا الكرسي وأهدافه وما أجنز 

حتى اآلن من بحوث ودراســات، كما أوضح ذلك الدكتور عبد اهلل 
بن حسني الشريف املشرف على كرسي امللك سلمان لدراسات 

مكة املكرمة بجامعة أم القرى. 

دور الكراسي العلمية وأهميتها التاريخية:
من املعلوم أهمية الكراســي العلمية وقيمتها البحثية، وأثرها 

كرسي امللك سلمان
لدراسات تاريخ مكة بجامعة أم القرى

إعداد : توفيق محمد نصر اهلل 
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املعرفــي ودورها في التنمية املســتدامة، وخدمة اجملتمع وتلبية 
االحتياجات ومعاجلة القضايا، وإيجاد حلول للمشكالت واالرتقاء 
بالبحث العلمي ومستوى الباحثني، وتسخير خدمات األكادمييني 
في صناعة املعرفــة واقتصادياتها، واإلفادة من جتهيزات اجلامعة 
وبنيتها في خدمــة اجملتمع واملعرفة اإلنســانية وحتقيق التميز 

واإلبداع واالبتكار..
وهــي جتربة عاملية قدميــة العهد، وجتربة وطنيــة حديثة وليدة 
املهد؛ فهي عند املسلمني مبفهومها ظهرت بظهور املؤسسات 
العلمية وحبــس األوقاف عليها، وفي جامعــة القرويني ظهرت 
الكراســي في العهد املريني في القرن الســابع الهجري الثالث 
عشــر امليالدي، وفي أوروبا منذ عصر النهضة، والكراسي معبرة 
عن الشــراكة اجملتمعية واملدلول احلضــاري وبذل املنفقني ووعي 

املثقفني.

كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة 
المكرمة:

- نشأ كرسي خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود لدراســات تاريخ مكة املكرمة بقرار مجلس جامعة أم 
القرى في جلســته اخلامسة بتاريخ 26/ 6/ 1431هـ املوافق 9/ 6/ 
2010م، بناء على موافقة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبد العزيز - أمير الرياض آنذاك - على إنشاء كرسي بحثي يحمل 
اسمه الكرمي وهو: »كرسي امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
لدراسات تاريخ مكة املكرمة« في جامعة أم القرى، وبتمويل من 
وزارة التعليم العالي قدره )5000000( خمسة ماليني ريال ملدة )5( 
خمس سنوات، وقد رعى خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبد العزيز آل ســعود )أمير الرياض آنذاك( مبكتبه بقصر اإلمارة 
بالرياض آنذاك بحضور معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد 
بن محمد العنقــري يوم 24/ 3/ 1432هـ املوافــق 28/ 2/ 2011م 
توقيع اتفاقية عقد إنشاء كرســي امللك سلمان بن عبد العزيز 
آل ســعود لدراســات تاريخ مكة املكرمة بالشراكة بني جامعة 

أم القرى وميثلها معالــي مدير اجلامعة الدكتور بكري بن معتوق 
بكري عســاس ودارة امللك عبد العزيز وميثلها املستشار بالديوان 
امللكــي معالي األمني العــام للدارة الدكتور فهــد بن عبداهلل 
الســماري وبدأ العمل في الكرســي من حينه ومقره جامعة أم 

القرى.
وبال شــك فأن الكرسي وضع لنفســه برنامجاً متكامالً وخطة 
إستراتيجية للوصول إلى حتقيق رؤيته ورسالته وأهدافه وكانت 
على النحو التالي: رؤية الكرســي: الريادة في خدمة تاريخ مكة 
املكرمة دراســًة وحتقيقاً ونشراً، واإلســهام في تعميق املعرفة 

بتاريخها عبر العصور.
رسالة الكرســي: دراسة تاريخ مكة املكرمة وفق منهج تاريخي 

صحيح، وآليات بحثية أصيلة وحديثة.

أهداف الكرسي:
- خدمة وإبراز تاريخ مكة املكرمة، ودعم البحث العلمي، وتعميق 

الفكر التاريخي.
- توجيــه البحث في خدمة اجملتمع بدراســة القضايا التاريخية 

واإلسهام في حل املشكالت.
- توجيه البحث التاريخي إلى اســتقراء املاضي خدمًة للحاضر 

واستشرافاً للمستقبل.
- أن تكــون جامعة أم القرى مرجعاً لتاريخ مكة املكرمة. وغيرها 

من األهداف.

الفعاليات الثقافية التي نظمها الكرسي :
- نظم الكرسي عدداً من الفعاليات العلمية والثقافية وشارك 
في لقاءات علمية داخل اجلامعة وخارجها، ومنها: ندوة الطوافة 
واملطوفني )22 - 23/ 2/ 1435هـ( وهي ندوة كبرى عقدها الكرسي 
في قاعــة امللك عبدالعزيز التاريخية بجامعــة أم القرى برعاية 
خادم احلرمني الشــريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز )ولي العهد 
آنذاك( وافتتحها نيابة عنه معالي وزير التعليم العالي الســابق 
الدكتور خالد العنقري ، وشــارك فيها )42( باحثاً وباحثة، وأقام 
الكرسي على هامشــها معرضه الدائم لصور مكة التاريخية، 

وحظيت الندوة بدعم أرباب الطوائف.
1ـ محاضــرة املــؤرخ الهولنــدي أرنولد فروليــك 1433هـ حول 
كتابات ســنوك عن مكة املكرمة، وعقدها الكرســي في قاعة 
امللك عبدالعزيز التاريخية بجامعة أم القرى برعاية معالي مدير 

اجلامعة.
2ـ دورة تخريــج املرويات التاريخية واحلكــم عليها 14 - 16 / 6 / 
1433هـ نظمها الكرســي برعاية معالي مدير اجلامعة الدكتور 
بكري بن معتوق عســاس في قاعة الشيخ عمر السبيل بكلية 
الشــريعة خدمًة للباحثني من أعضاء وعضوات هيئة التدريس 
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وطالب وطالبات الدراســات العليا قدمهــا ثالثة من األكادمييني 
املتخصصني في علم التاريخ وعلم احلديث وحضرها نحو )200( 

باحث وباحثة.
3ـ املشــاركة في امللتقى الثالث للكراســي العلمية باململكة 
بجامعة امللك ســعود 12 - 13/ 7/ 1435هـ وذلك بركن إلصدارات 
الكرسي ضمن معرض اجلامعة زاره أمير الرياض آنذاك األمير تركي 
بن عبداهلل بن عبدالعزيز وحظي بثنائه، كما شــارك الكرســي 
بورقة علمية في الندوة للمشرف على الكرسي الدكتور عبداهلل 
بن حسني الشريف عن جتربة كرسي امللك سلمان بن عبدالعزيز 

لدراسات تاريخ مكة املكرمة.
4ـ املشــاركة في ندوة خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان 
بــن عبدالعزيز اإلنســان والتاريخ 18/ 6/ 1436هـــ التي نظمها 
النــادي الثقافي األدبي مبكة، وذلك مبعرض الصور التاريخية ملكة 
املكرمة ومنشــورات الكرسي وقد حظي معرض الكرسي بزيارة 
الشــخصيات التي حضــرت االفتتاح وأعداد كبيــرة من طالب 

املدارس وأفراد اجملتمع خالل فترة الندوة وحظي بإعجابهم.
5ـ املشاركة في معرض جدة الدولي للكتاب 12 - 22/ 12/ 2015م 
بـ )15( من كتب الكرسي املنشورة التي حظيت باهتمام وإقبال 

زوار املعرض.
6ـ الرحلة العلمية لزيارة املعالم التاريخية مبكة املكرمة 17/ 6/ 
1437هـ التي نظمها الكرسي بإشراف املشرف الدكتور عبداهلل 
بن حســني الشــريف وحضور فضيلة عميد كلية الشــريعة 
والدراسات اإلسالمية الدكتور غازي بن مرشد العتيبي ومشاركة 
جمع من الهيئة التدريســية لقســم التاريخ وطالب الدراسات 

العليا.
7ـ مشاركة الكرســي في عدد من الندوات واللقاءات والبرامج 
التلفزيونيــة واإلذاعية والصحفية ومن ذلك: املشــاركة ببحث 
وادي طوى مبكة املكرمة اجلغرافية والتاريخية في امللتقى العلمي 

جلمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
في البحرين 19 - 20/ 7/ 1437هـ ، وغيرها من النشاطات

البحوث التي نشرها الكرسي :
- نشر الكرســي 20 كتاباً تضمنت 54 بحثاً في 48 ألف مجلد 
وكتيب، وتتمثــل أهميتها فــي قيمتها البحثيــة األكادميية 
وتنوعها مــن حيث املوضوعات التاريخيــة واحلضارية واآلثارية 
والنقود واملكاييــل واألوزان والوثائق واألنظمة، وتناولها لعصور 
مكــة التاريخيــة املتعاقبــة، )القــدمي و اإلســالمي واحلديث 
والعهد الســعودي الزاهــر( ، وإبراز املكتســبات الوطنية في 
مكة واملشــاعر التي متثلت في عمارتهــا وتطويرها وتنميتها 
وتوثيــق أرقى اخلدمات العصرية من بنية حتتية وإســكان، وماء 
وكهرباء، ومواصالت واتصاالت وإسكان وكذلك اخلدمات البيئية 
والصحية والتثقيفية ، واألمنية ألهلها وقاصديها من احلجاج 
واملعتمرين التي متثل شــواهد تاريخية علــى منجزات العهد 
الســعودي الزاهر، وجهــود دولتنا املباركة غير املســبوقة عبر 

عصور التاريخ .

مشاريع مستقبلية :
- يعمل الكرسي على االستمرار في البحث العلمي والفعاليات 
الثقافيــة واالنتقال بجهوده في خدمة تاريــخ مكة وحضارتها 
نحو منتجــات بحثية وتطبيقــات إلكترونية وأفــالم وثائقية 
وتطوير آليات العمل، ولدينا اآلن 16 مشروعاً بحثياً متثل املرحلة 
املســتقبلية املنظورة منهــا 7 أجنزت وفي طريقها للنشــر و8 
يعكف عليها، وليكون العلم بتاريخ الوطن وأمجاد األمة وتراثها 
ومكتسباتها من دعامات احلفاظ على الهوية الوطنية والعربية 
واإلســالمية، ومن عوامل االنتماء ودواعي احلفاظ على االستقرار 

ووحدة اجملتمع السعودي الكبير.
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لي فيـــِك ِعْشـــٌق ضـــاَق بالكتماِن
مُذ أْن ســـكنِت جوارحي و لِســـاني

و أخذُت أنشـــُد فيـــِك كلَّ قصائدي
احلاني البديـــِع  باحلســـِن  أبـــوُح  و 

وأغـــرِّد الكلمـــاِت مما ُجـــْدِت لي
معاني بعـــْذِب  تَْصويـــًرا  و  حرفَـــاً 

راَحتي عْندِك  وجـــدُت  تَِعْبُت  إْن  أنا 
و إذا َجزْعـــُت لَقِْيـــُت فيـــِك أَمانِي

وبســـْطَوتي بقوُّتي  منـــِك  وأحـــسُّ 
الفتَّـــاِن بَِجَمالـــِك  نـــي  مَتكُّ و 

فَجعْلِتني عرْفتـــُه  منـــِك  الشـــعُر 
للغـــزالِن أِرقُّ   ، الزهـــوَر  أْهـــوى 

في احلزِن يْأتي البشـــُر منِك و في الَهنا
باألحلَاِن احلـــبِّ  ُحـــروُف  تأتـــي 

ٌع و العشـــُق عنـــّد العاشـــقنَي توجُّ
وهـــواِك يْبِهـــُج دائمـــا وْجَدانـــي

تَفَاُؤلِي منـــِك  أَُصوُغ  الصبـــاِح  عْنَد 
و مـــَع الغـــروِب نَبُـــثُّ للشـــطآِن

أْلَهْمِتنـــي إذ  بهـــواِك  مَُتغْطـــِرُس 
عـــْذَب القصيـــِد فَفَْقـــُت كلَّ َزَماِن

واِحٌد َحـــْرٌف  منـــِك  ِّي  أن لَْيـــت  يَا 
لََســـمْوُت فَـــْوَق تََغْطُرِســـي و بََيانِي

ِعْقَدَها أَْنُظـــُم  لألفَـــالِك  َوَدنَـــْوُت 
بَْيتًـــا يضـــمُّ اخللـــَق باألْكـــواِن

نا الدُّ في  اْعِتَزاِزي  و  فَْخري  و  ِعْشـــقي 
لُغتـــي .. َشـــُرْفِت بأحـــرِف القُْرآن

مُتََغْطِرٌس

أ / إبراهيم بن يحيى املهدي
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