


افتتاحية

التعايش من أجل سالم األرض
مناســبة أخرى يبرز فيها خطاب رابطة العالم اإلسالمي 
املنطلق من رؤيتها اجلديدة، واملؤسس على العقل واملنطق. 
املناســبة هي مؤمتر )معاجلة العنف املمارَس باسم الدين( 
الذي نّظمته اخلارجية البريطانية في العاصمة اإليطالية 
رومــا. وبهذه املناســبة كان معالي األمــن العام لرابطة 
العالم اإلســالمي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي 
العيســى قد بعث برســالة إلى مديرة املتحف التذكاري 
للهولوكوســت في الواليات املتحدة قال فيها إن: »جرمية 
احملرقة النازية التي هزت البشــرية بعنــف وجرحتها في 
العمق، وأســفرت عــن فظائع، يعجز أي إنســان منصف 

ومحب للعدل والسالم أن ينكرها أو يستهن بها«.
أمــا خطاب معاليه فــي مؤمتر روما فقد ركــز على إعالء 
القيم اخليرة التي ترجوها الرابطة للعالم كله، وهي القيم 
التي حملها وفد الرابطة وجابت بها العالم من شرقه إلى 
غربــه، ومن أبعد حدود اجلنوب إلى آخر خطوط الشــمال، 
حيث ركزت رابطة العالم اإلســالمي على قيم الســالم 
والتســامح والتعايش، حن أكدت كلمــة معالي األمن 
العام أن: العالم اليوم يشــكو تواُصَل آالمه التاريخية من 
العنف باسم الدين، ومن ضعف احلضور لعددٍ من القيادات 
الدينيــة والفكرية ذات العالقة والتأثيــر، وهي التي يعوَّل 
عليها كثيراً في معاجلة االنحرافــات الفكرية التي تتخذ 
من الدين مظلة لهــا، فُتقصي وتَكره وتقاتل كلَّ مخالف 
ألفكارها، دون أن تُقيم أي اعتبار أو وزن لآلخرين، واهلل تعالى 

يقول »اَل ِإكْرَاَه فِي الدِّيِن«. 
وأضاف معاليه أن: »رابطة العالم اإلســالمي متيقنة من 
أن مســؤولية العنف املمارَس باســم الدين ال يتحملها 
اخملتَطُفون فكرياً وحدهم، بل تتحملها أيضاً املؤسســات 
الدينية املقّصرة فــي مواجهة التطــرف، كما تتحملها 
كذلك مناهــج التعليم التي يتعن عليهــا أن تُركز على 

مهارات التواصل احلضاري بن الشعوب«.
الرابطة مكانتهــا املهمة بوصفها  وبذلك استشــعرت 
منظمة دولية متثل الشــعوب اإلســالمية، وتســعى في 
مبادراتهــا وحواراتها العاملية إلى بيان رســالة اإلســالم 
الصحيحة املناهضة للتطرف والداعية لنشر قيم اإلسالم 
الوسطية املعتدلة التي أرادها اهلل سبحانه وتعالى رحمة 

للعاملن.
لقد حملت الرابطة وهي مظلة الشعوب اإلسالمية، لواء 
سالم وتعايش وتسامح، من أرض السالم مكة املكرمة، وما 
لها من قدســية في وجدان أكثر من مليار وثمامنائة مليون 

مسلم.
وكانت الرابطة قد جمعت قيادات األقليات املسلمة خالل 
شــهر رمضان املبــارك عام 1438هـ، فــي أعظم األماكن 
قداســة، مكة املكرمة، وأســفر ملتقاهم عن بيان مهم 
يبشر بسماحة الدين اإلسالمي، والتأكيد على التزام جميع 
األقليات املســلمة روح التعايش السلمي، وترسيخ الوعي 
اإليجابي، ورفض  واالندمــاج  والفكــري واحلضاري  الديني 

التشدد والتطرف اللذين أصبحا مصدر أذى للجميع. 
وركز معالي األمن العام فــي كل املؤمترات والندوات التي 
التقى فيهــا بأكبر القيــادات الدينية فــي العالم، على 
خطاب االعتدال والتســامح، مؤكداً وجوب »النظر لعاملنا 
مبزيد من التفاؤل واألمل مع بذل اجلهود املشــتركة لتعزيز 
ِم سنة  فطرة اخلير واحملبة والسالم لدى بني اإلنسان وتفهُّ
اهلل في االختالف والتنوع والتعدد بن البشــر« ، ومشــيراً 
إلى أن اململكة العربية السعودية أصبحت منصة عاملية 

حملاربة األفكار املتطرفة واإلرهابية.
وال شك أن أمام الرابطة مشــوارا طويال على طريق تعزيز 
قيم التســامح والتراحــم واملواطنة، وبناء جســور احلوار 
والتفاهم بدياًل عــن العنف والكراهية. فهي لن تكف عن 
دعوة اآلخرين أفــرادًا وجماعات، ومنظماٍت دُوَلية وإقليمية 
وقادةً دينين، إلى ضرورة التعاون ودعم كل اجلهود اخمللصة 

في هذا السبيل.
إن الواقع املؤلم الذي يعيشــه العالــم اليوم ميثل الدافع 
األقــوى لتكثيف جهود اخمللصن فكريــاً وعلمياً من خالل 
لقاءات السالم، وعبْرَ مناهج التعليم وبرامج اإلعالم التي 

ترسخ لثقافة احملبة والسالم بن مختلف الشعوب.
وفي هذا تطبيق لإلســالم الذي يدعو إلى ترســيخ األخوة 
اإلنسانية، ومكافحة التعصب والكراهية واالنغالق، دعماً 
للعناصر املشــتركة بن الثقافات اإلنســانية، تأكيداً حلق 
اإلنسان في أن يحيا بكرامة في كنف احلرية والعدالة، وأن 

ينفتح على اآلخر في إطار االحترام املتبادل.
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روما: »الرابطة«
استقبل رئيس الوزراء أمني سر دولة الفاتيكان نيافة الكاردينال 
بييترو بارولني في مكتبــه، معالي األمني العام لرابطة العالم 

اإلسامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى.
ورحب رئيس وزراء الفاتيكان في بداية اللقاء بزيارة معالي األمني 
العام، مشيداً برابطة العالم االسامي التي تضم حتت رايتها 
شــعوب األمة االســامية وحتتل مكانة خاصــة في الوجدان 

اإلسامي، خاصة وأن مقرها في مكة املكرمة.
وأشــاد نيافة الكاردينال بجهود معالي األمني العام نحو تعزيز 

سبل التعاون مع دولة الفاتيكان، خصوصاً بعد اللقاء التاريخي 
الذي جمع قداســة البابا فرنســيس مبعالي األمني العام في 
ســبتمبر املاضي، وما شدد عليه الطرفان من التزامهما بفتح 
مجاالت احلوار بني اإلســام واملســيحية الذي أضحى ضرورياً 
فــي ظل معاناة كثير من الشــعوب من اجلماعــات املتطرفة 
التي متارس العنف باســم األديان، ما دعا الفاتيكان واحلكومة 
البريطانية جلعل »سبل معاجلة العنف املمارس باسم الدين« 
عنواناً للمؤمتر الذي دعــي إليه معالي األمني العام ليلقي فيه 

كلمة رئيسية أثناء اجللسة االفتتاحية.

رئيس وزراء الفاتيكان يستقبل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي

د. العيسى يناقش مع أمني سر الفاتيكان ملفات 
التعاون التنسيقي وتعزيز القيم املشرتكة

ـــة ـــوارق ال يجـــب أن تكـــون ســـببًا يف الفرق ـــرة أن الف ـــا متمســـك بفك ـــني:  الباب ـــال بارول • الكاردين
• األمـــني العـــام: حقيقـــة مؤســـفة أن نحو 70% مـــن الحروب على مر التاريخ كانـــت ذات خلفية دينية

رئيس وزراء دولة الفاتيكان يستقبل األمني العام لرابطة العالم اإلسامي
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روما: »الرابطة«
أكد معالي األمني العام لرابطة العالم اإلســامي الشيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيســى، أن األفكار الكارهة 
اإلقصائية هي التي تولد العنف، لرفضها تشارك احلياة مع 
من يختلف معهــا، داعياً إلى القبول باالختاف والتنوع بني 

البشر.
جاء ذلك في كلمته مبؤمتر »معاجلة العنف املمارس باســم 
الدين« الذي نظمتــه اخلارجية البريطانيــة في العاصمة 
اإليطاليــة رومــا، بحضور عــدد مــن القيــادات الدينية 

والسياسية والفكرية من مختلف دول العالم.
وألقى األمني العام للرابطة كلمة رئيســة في املؤمتر، أشار 
فيها إلى أن العالم اليوم يشكو من تواُصَل آالمه التاريخية 
من العنف باســم الديــن، ومن ضعف احلضــور لعددٍ من 
القيادات الدينيــة والفكرية ذات العاقة والتأثير، وهي التي 
يعوَّل عليهــا كثيراً في معاجلة االنحرافــات الفكرية التي 
تتخــذ من الدين مظلــة لها، فُتقصي وتَكــره وتقاتل كلَّ 
مخالف ألفكارهــا، دون أن تُقيم أي اعتبــار أو وزن لآلخرين، 
واهلل تعالــى يقول: »ال إكراه في الديــن«، »ولقد كرمنا بني 

يف كلمته بمؤتمر »معالجة العنف املمارس باسم الدين« بإيطاليا

العيسى: األفكار اإلقصائية توّلد اإلرهاب.. 
واألسوياء هم من يقبلون باالختالف والتنوع

املطامع السياسية لبعض األحزاب الدينية أفرزت التطرف.. واالستفزاز الطائفي يدمر السالم

العدد: ٦1٧ جمادى اآلخرة  143٩ هـ ـ  مارس  ٢٠18 م 
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األفكار اإلقصائية توّلد اإلرهاب.. 
واألسوياء هم من يقبلون 

باالختالف والتنوع
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د. العيسى يناقش مع أمني 
سر الفاتيكان ملفات التعاون 
التنسيقي وتعزيز القيم املشرتكة
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 واشنطن: »الرابطة«
دعا معالي األمني العام لرابطة العالم اإلسامي الشيخ الدكتور 
محمد بن عبدالكرمي العيســى إلى ضرورة أن يلتزم اجلميع باحلوار 
الفعال الكفيل بنشــر الوئام والســام بني جميع البشــر في 

مختلف مجتمعات العالم.
جاء ذلك في كلمة ملعالي الدكتور العيســى في مؤمتر واشنطن 
للتحالف بني أتباع األديان ومحبي السام الذي نّظمه منتدى تعزيز 

الســلم في واشنطن بحضور 4٠٠ شــخصية دينية وسياسية 
واجتماعية وفكرية وحكومية من مختلف دول العالم.

وأوضح معالي الدكتور العيســى أن العالم اليوم يشكو ضعف 
اســتيعاب ســنة اخلالق في التنوع الديني والفكــري والثقافي 
واحلضاري، وكذلك عدُم اســتيعاب البعض ألهمية التعايش بني 
اجلميع، باعتبارها قاعدة أساســية لتحقيق السام والوئام بني 

البشر.  

بحضور ودعم حكومي وأهلي كبري.. انطالق مؤتمر واشنطن العاملي للتحالف بني األديان ومحبي السالم

العيسى: األفكار الواعية تحرتم حق غريها
يف الوجود والعيش بكرامة

 املنصة الرئيسية ويبدو د.العيسى والشيخ بن بيه ووزير خارجية فنلندا تيمو سوني، وسفير الواليات املتحدة لشؤون 
حرية األديان سام براونباك
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الرياض: »الرابطة«
وقــع معالي األمــني العام لرابطة العالم اإلســامي الشــيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيســى أخيــراً، اتفاق تعاون مع 
اجمللــس العاملي للقادة الدينيني، وقعه عــن اجمللس معالي أمينه 

العام د.باوا جني.
ويتضمن االتفاق تنظيم مؤمتر دولي في األمم املتحدة بحضور عدد 

من قادة األديان والفكر والسياسة.
وبحســب مستشــار العاقات الدولية واإلعامية في الرابطة 
األســتاذ عادل احلربــي، فإن هذه اخلطوة بحســب مــا أدلى به 
معالي األمني العام للرابطة تُشــكل حتوالً مهماً في إطار تعزيز 
البرامج العاملية لتواصل الرابطة، إذ أضحت الرابطة في طليعة 
املؤسســات احلضارية والثقافية والدينية حول العالم، بوصفها 
مظلة الشــعوب اإلسامية بحسب نظامها األساسي وبحكم 
متحورها العاملــي وعاقاتها القويــة واملؤثــرة؛ إذ مثلت العالم 
اإلسامي في عدد من احملافل الدولية شرقاً وغرباً، وحتدثت باسم 
الشــعوب اإلســامية املنضوية حتتها، وقدمت خطاباً حضارياً 
حافظ على قيم الهوية والثابت اإلســامي وانسجم في الوقت 

نفسه مع عصره وتعاطى به في اإلطار اإليجابي واملؤثر.
وأضاف: »لقد قدمت الرابطة أمنوذجاً فريداً في هذا اجملال، فحظيت 
بتقديــر وإكبار اجلميع، وفي عموم احملافل الدولية التي تقيمها أو 

تشارك أو تسهم فيها«.
وتوقع األســتاذ احلربي أن يكون للمؤمتر املشــار إليه حضور دولي 
كبير، إذ جرى التنسيق املبدئي على أن ينصب على السام البيئي 
شــاماً تنقية األجواء من عائقها املادية واملعنوية، وفي األخيرة 
تأتــي مواجهة األفكار املتطرفة واإلرهابيــة التي كدرت األجواء، 

وحاولت التأثير على سياقات االعتدال الفكري.
وأكــد أن البيئة الصحية ال بــد أن تتوافر على متطلبات العيش 
الصحي، ومن ذلك سامة الفكر من أي ملوثات وبخاصة اللوثات 

الفكرية التي أنتجت مع بالغ األسف التطرف واإلرهاب الذي غزا 
بعض الشباب املسلم حول العالم.

وأشــار احلربي إلى أن هذا االتفاق يحمل في طيات آفاقه أن يكون 
هذا املؤمتر له استمرارية سنوية.

مــن جانبه وصف معالي األمني العــام للمجلس العاملي للقادة 
الدينيني د.باوا جني الرابطــة بأنها أصبحت ذات تأثير عاملي قوي، 
وأن اجلميع يصغي إليها وإلى حضورها، مؤكداً أن العالم أصبح 
يوجه أنظاره إليها، فيما باتــت نظريات التعايش التي تطرحها 

بثقلها اإلسامي محل االهتمام والتأثير بشكل واضح.
وقــال د.باوا جني: »إن الرابطة مبثابــة امللهمة والطاقة اإليجابية 
التي تشــع على اجلميع، ودعوتها للتعايش والتسامح والسام 

حتمل معاني في قمة الروعة واجلمال والتأثير«.
وأكد سعادته البالغة بزيارة اململكة العربية السعودية، مشيداً 
بتقدمها وتطورهــا، ومنهج االعتدال الفكــري الذي حاربت به 

التطرف واإلرهاب.
 حضر جلسة املباحثات وتوقيع االتفاق الوفد املرافق ملعالي أمني 
اجمللس وعدد من قيادات رابطة العالم اإلســامي، تا ذلك حفل 

أعد بهذه املناسبة.

يف تحول نوعي مهم..

 الرابطة توقع اتفاقًا مع املجلس العاملي للقادة الدينيني
د. العيســى: االتفــاق يمثــل تحــواًل مهمــًا يف تعزيــز برامــج التواصــل العاملــي للرابطة

والتأثـــري واالهتمـــام  اإلصغـــاء  محـــط  عاملـــي  حضـــور  للرابطـــة  د.جـــني: 
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تنــاول برنامج اجلســد الواحد فــي إذاعة نداء اإلســالم بالتعليق 
والتحليل ندوة روما حول »معاجلة العنف املمارس باســم الدين«. 
وفيما يلي ســجل توثيقــي للبرنامج مــن إعداد عــوض البكاري 

وحسن جعفري في الهندسة الصوتية، وتقدمي سعود الذيابي:

الســام عليكم ورحمة اهلل وبركاته. أها ومرحبــا بكم إلى حلقة 
جديدة من برنامج اجلســد الواحد. عنوان حلقتنا هذه الليلة العنف 
املمارس باسم الدين وكيفية مواجهته والقضاء عليه، فقد أقيم في 
العاصمة اإليطالية روما مؤمتر عنوانه: »معاجلة العنف املمارس باسم 
الدين« بحضور عدد من القيادات الدينية والسياســية والفكرية من 
مختلف دول العالم مبشــاركة رابطة العالم اإلســامي، حيث مثل 
الرابطة معالي األمني العام الشــيخ الدكتــور محمد بن عبدالكرمي 
العيسى. لتسليط الضوء حول هذا املوضوع وأهميته وأبعاده يسرنا 
أن يكون معنا اآلن عبر الهاتف مباشــرًة الدكتور عثمان أبوزيد رئيس 

حترير مجلة الرابطة.

 -دكتور عثمان السالم عليكم ورحمة اهلل.
 -وعليكم السام ورحمة اهلل وبركاته

- حياك اهلل ســيدي الكرمي، بدايًة نود أن نقف معكم عند هذا املؤمتر 
وأهمية مشــاركة رابطة العالم اإلســامي فيه وغيره من املؤمترات 

املماثلة.
- املؤمتــر يندرج في إطــار مؤمتــرات الرابطة وندواتها ومناشــطها 

الثقافيــة والعلمية، وقد رصدُت منها خــال العام املنصرم نحو ٢٦ 
مؤمتراً ومنشــطاً علمياً، شــارك فيها معالي األمني العام الشــيخ 
الدكتــور محمد بن عبدالكرمي العيســى. شــملت هذه املناشــط 
العلمية واللقاءات قارات العالم كلها من أمريكا إلى أوروبا إلى آسيا 
إلى إفريقيا. واملؤمتر الذي انعقد خال األيام املاضية في إيطاليا بعنوان 
العنف املمارس باســم الدين كان بدعوة مــن اخلارجية البريطانية، 
وأســهم في املؤمتر معالي الشــيخ بكلمة رئيســية ومبشاركة من 

رابطة العالم اإلسامي.

- طيب خالل السنوات القليلة املاضية برز مصطلح اإلسالموفوبيا 
ال ســيما فــي أوروبا، وشــاهدنا العديــد من مظاهــر العنف ضد 
املســلمني واالعتداء على املســاجد واملراكز اإلسالمية برأيكم ما 

هي مسببات هذا العنف، كيف ميكن مواجهته بالفكر؟

- نعــم في تقديري إن هذه املناشــط التي قامت بهــا الرابطة خال 
هذا العام وقبل ذلك أيضاً، اســتطاعت الرابطة أن حتقق بها اختراقا 
ثقافياً مهماً، فهناك افتراض مغلوط أو رؤية ملبادئ السام ومفاهيمه 
تقطع ابتداًء بأن األديان جميعا مناوئة للسام، هذا االفتراض موجود 
في العالم اليوم ال ســيما في بعض الدول، وتعزز باإلســاموفوبيا. 
االختراق الذي حصل في تقديــري كان نتيجة املبادرات الفكرية التي 
اضطلــع بها معالي األمني العام ووفود الرابطة التي زارت هذه الباد، 
ألنها قدمت فكراً ورؤية متجددة إزاء قضية التعايش وقضايا السام 

الندوة عقدت يف روما بمشاركة الرابطة وحشد من القيادات الدينية والسياسية والفكرية العاملية

إذاعة نداء اإلسالم تناقش

ندوة »معالجة العنف املمارس باسم الدين«
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المحتويات
الرابطة تحذر مؤسسات 
تخالف معايري »الحالل«

مكة املكرمة – »الرابطة«

حذرت رابطة العالم اإلسالمي بعض املؤسسات واالحتادات 
التي تصــدر حلوم البقر من البرازيل إلــى عدد من الدول 
اإلســالمية، بعد رصد بعض اخملالفات، وأعطت الرابطة 
هذه االحتادات واملؤسســات مهلة أســبوعن لتصحيح 

أوضاعها وتطبيق املعايير الشرعية والنظامية.
ومن أبرز املالحظــات التي رصدها فريــق رابطة العالم 
اإلســالمي على هذه االحتادات واملؤسســات: استخدام 
الطلــق النافذ املســترجع القاتل للحيــوان، والصعق 

الكهربائي القاتل، وغيرهما.
وأرســلت رابطة العالم اإلســالمي إلى اجلهات اخملتصة 
في عدد من الدول اإلســالمية وأحاطتها مبخالفات هذه 
االحتادات واملؤسسات في تصدير حلوم األبقار واستخدام 
شعار »حالل« بينما احلقيقة أنها لم تذبح وفق الطريقة 

الشرعية.
ورفضت منح شــهادات )حالل( للمؤسســات واالحتادات 
مصــدرة حلوم األبقــار اخملالفــة بعد كشــف تالعبها 
ومخالفاتهــا الشــرعية، فلجأت إلى إصدار شــهادات 

وهمية أو شراء الشهادات لتمرير اخملالفات.
وتتعهد رابطة العالم اإلسالمي للجميع بأنها لن تتهاون 
في كشــف كل من ميــارس الغش واخلــداع في موضوع 
»احلالل«، بشكل عام وستقوم بواجبها الشرعي في هذا، 
من منطلق رســالتها ومسؤوليتها في عاملها اإلسالمي 
وفق أحكام نظامها األساســي. كما ترحب الرابطة بأي 

استفسار أو تعاون بشأن احلالل على البريد:
info@themwl.org 
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 واشنطن: »الرابطة«
دعا معالي األمن العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور 
محمد بن عبدالكرمي العيســى إلى ضرورة أن يلتزم اجلميع باحلوار 
الفعال الكفيل بنشــر الوئام والســالم بن جميع البشــر في 

مختلف مجتمعات العالم.
جاء ذلك في كلمة ملعالي الدكتور العيســى في مؤمتر واشنطن 
للتحالف بن أتباع األديان ومحبي السالم الذي نّظمه منتدى تعزيز 

الســلم في واشنطن بحضور 4٠٠ شــخصية دينية وسياسية 
واجتماعية وفكرية وحكومية من مختلف دول العالم.

وأوضح معالي الدكتور العيســى أن العالم اليوم يشكو ضعف 
اســتيعاب ســنة اخلالق في التنوع الديني والفكــري والثقافي 
واحلضاري، وكذلك عدم اســتيعاب البعض ألهمية التعايش بن 
اجلميع، باعتبارها قاعدة أساســية لتحقيق السالم والوئام بن 

البشر.  

 مؤتمر واشنطن العاملي للتحالف بني األديان ومحبي السالم

العيسى: األفكار الواعية تحرتم حق غريها
يف الوجود والعيش بكرامة

 املنصة الرئيسية ويبدو د.العيسى والشيخ ابن بيه ووزير خارجية فنلندا تيمو سوني،
وسفير الواليات املتحدة لشؤون حرية األديان سام براونباك
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واســتذكر معاليه التاريخ اإلنساني املليء باألحداث والعظات، 
من خالل اســتعراٍض موَجٍز لتفسيره في شأن األديان واملذاهب 
واملدارس الفكرية والفلسفية، وما نتج عن بعضها من كيانات 
سياســية وغير سياســية، فقد ُوجَد أن هناك حقيقة ال ميكن 
ألي مســتنير أن يتجاهلها، وهي أن الســجال الديني واملذهبي 
والفكري املفضَي للصدام والصراع مبا يحمله من كراهية وحقد 
وازدراء، لم يكــن يوماً من األيام في صالح طرف على حســاب 
طرف؛ فالكاسب في الظاهر ليس منتصراً حقيقة، وإمنا يَُهْيِمُن 
بقوته املادية فحسب، وهو في واقع حاله خاسر لقيمه، مسيٌء 
لقضيته، وال كاســب مطلقــاً في صراع الكراهيــة واألحقاد 

املتبادلة، فالكل خاسر.  
وأشار معالي الشيخ العيســى إلى خطورة غياب منطق احلوار 
واحلكمــة، وازدياد عتمة التاريخ بفعــل فصوله املظلمة، نتيجة 
عتٍه بشــري اســتغل األديان ووظفها لصالح مشروعه اخلاص، 

فكانت األدياُن وقودَُه وضحيَتُه.

وشــدد معاليه علــى أن األهواء واملطامع الشــخصية أدت إلى 
استمرار مشــهد األمس بســياق تاريخي مؤلم، فضالً عن تأثير 
املصالح السياســية، وغياب تكامل القدرات التأهيلية لعدد من 
املرجعيات الدينية، وضعف التواصل واحلوار الفعال واملثمر، وعدِم 
اســتثمار املشــتركات وبخاصة تلك املتعلقة مبنظومة القيم 

والتعايش، مما كان له أثر ملموس على واقعنا اليوم.
ولفت معالي د.العيسى إلى أن الصراع الديني والفكري وما ينتج 
عنه من تطرف وتطرف مضاد ال يتحمل مســؤوليَتُه اخملتطفون 
فكريــاً وحدهم؛ فهم مجــرد قطيع تائه في ُعهــدة الذئاب، بل 
يتحملــه أيضاً من وضع أرضيــة تلك الصراعــات والصدامات، 

د. العيسى: الكراهية نتيجة ضعف 
استيعاب سنة اخلالق في االختالف 

والتنوع

 د.العيسى يلقي كلمته في املؤمتر



6

وأسس لنظريات الكره واحلقد والعداء لكل مخالف له في الدين 
والفكر والثقافة.

وأكد أن التنوع الديني والفكري والثقافي يجب أال يتجاوز القناعة 
إلى حالة الفرض واإلكراه واإلقصاء والصدام، ألن كل شيء ميكن 

فرضه بالقوة ما عدا األفكارَ واملعتقدات.
واعتبر معاليه أن النظرة املنطقية تكشف أن األفكار واآلراء تكون 
أقــرب وعياً وحتضراً عندما حَتْترم حــق غيرها في الوجود والعيش 
بكرامــة، مع محبة اخليــر للجميع، والتعــاُوِن معهم للصالح 

املشترك، وصالح اإلنسانية جمعاء.
وقال إن مبقابل هذا همجيٌة ســادت طويالً وال تــزال يُْذِكيها في 
عالم اليوم من حن آلخر نازيون جدد بصيغ أخرى، وقد ساعدهم 
على إشعال العداوة والصراع بعُض حاملي علم األديان دون فقه 
وال وعي وال حكمة، فما أسهل جمع النصوص وحفظها، وما أقل 

فهمها، وأندرَ رجالها.

وأوضح معالي الشــيخ الدكتور أن األديان عبر تاريخها قد عانت 
من َحَفَظِة النصوص املتصدرين لســاحاتها العلمية والفكرية 
دون اســتيعاب وال وعي، فكانوا وباالً على األديان وأنفسهم قبل 

غيرهم.  
وأشــار معاليه إلــى أن للخالق تدبيراً كونيــاً ال بد للجميع من 
فهمه والعمِل على ضوئه، ومع إشــكالية الغفلة واجلهل إال أن 
ثمة مشكلة أكبرَ من ذلك وهي التجاهل واملكابرة لهذه السنة، 

ومن ثم السيُر على خالفها مبا يعاكس شرط سالم عاملنا.
وطالب معاليه مبعاجلًة ازدراء أتباع األديان، والتصدي احلكيم لفوبيا 
األديان، والدعــوَة للحوار الفعال، والتفرقَة بن التفهم والقناعة؛ 
فاألول يُقر بســنة اخلالق في االختالف والتنوع والتعددية، والثاني 
يُقر بــأن العقائَد والقناعاِت ال تُفــرض، وأن عدم قبولها ال يعني 
املواجهة بينها واإلكراه عليها، مع التحذير من توظيف الدين ألي 
غرض مادي، ومن اإلساءة للعواطف الدينية مبا يصرف بعضها عن 
مسارها الطبيعي، والتأكيد على عقد اللقاءات الدورية للتذكير 
واملذاكرة حول املشتركات بن األديان والثقافات، ومن ثم االنفتاح 
والتعــاون والتعايش علــى ضوئها، مع التعزيز املســتمر لكافة 

أساليب فهم اآلخر.  
ورأى بأن النصــوص الدينية كالنصوص الدســتورية والقانونية 

الشيخ ابن بيه يدعو لترسيخ مبدأ 
التعارف والصداقة بني اجلميع 
والتشجيع على املبادرات اإلنسانية

 السفير األمريكي لشؤون حرية األديان يلقي كلمته في املؤمتر
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يستطيع كل فاســد أن يتالعب بتأويلها ويتعسف في دالالتها 
لصالح مطامعه، لكن صوت احلق والعدل واحلرية سيقف أمامه 

بكل شجاعة وقوة.
وأكد معالي د.العيســى على أن كل عنف باســم الدين يوجد 
خلفه تقاعــس وإهمال من حكمــاء وعقالء الدين، ســواٌء في 
متوضعهم الديني أو في نشــاطهم، وعلى قدر عزم الكبار تكون 

األفعال، وتُبنى صروح احملبة والسالم.
ونّبــه معاليه إلى أهميــة أن تكون البرامج الدينيــة والتربوية 
منصبة أكثر على ترسيخ القيم السلوكية واألخالقية، واحترام 
اآلخريــن، وتفهم ســنة اخلالق في التعدد والتنــوع، وتعزيزِ قيم 
السالم واحملبة اإلنسانية، والتعاوِن على ضوئها وفي مشتركاتها 

املتعددة.
وكان معالي الشــيخ عبداهلل بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم 
في اجملتمعات املســلمة قد ألقى كلمة في املؤمتر أكد فيها على 
ضرورة حتويل جميع النتائــج اإليجابية في اللقاءات املماثلة إلى 
عمل دائم، يكون منوذجاً لكل أتباع الديانات والفلسفات، ويُظِهر 
الدين على شــكله احلقيقي باعتباره قوة سالم وعامل جذب بن 

اخملتلفن، وليس سبباً في احلروب ونشر الكراهية.
ودعا الشــيخ ابن بيه إلى ترســيخ مبدأ التعارف والصداقة بن 

اجلميع، والتشــجيع على املبادرة باألعمال اإلنسانية ومساعدة 
املرضــى واحملتاجن، مبا مُيليــه املوروث الديني وتدعــو له األخالق 

اإلنسانية.
وانتهى املؤمتر إلى عدد من التوصيات واملقررات من بينها الدعوة 
إلنشاء مؤسسة تعنى بتطوير وتفعيل مبادئ ومقاصد »إعالن 
واشــنطن«، وإطالق حملة إنســانية إلطعام مليار جائع على 
مســتوى العالم، وتكوين مجلس دولي متعدد الديانات يضم 
قيــادات بارزة من رجــال الدين لدعم الوســاطات واملصاحلات 
والتدخل السريع إلطفاء حرائق احلروب والفنت األهلية استلهاماً 
للقيم املشــتركة التي عليها تتأسس جهود تعزيز السلم في 

العالم.
جدير بالذكر أن املؤمتر حظي بحضور كبير لشخصيات حكومية 
وأهلية حول  العالم عالوة علــى قيادات دينية بارزة من مختلف 

األديان واملذاهب، كما حضره مفكرون وإعالميون عامليون.

املؤمتر بشخصياته الدينية والسياسية والفكرية 
ينشئ مجلساً دولياً من قيادات بارزة من رجال 

الدين لدعم الوساطات واملصاحلات العاملية

حضور املؤمتر
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أمني الرابطة يلتقي مسؤولي الخارجية األمريكية ملكافحة التطرف والعنف والكراهية

العيسى يشرح مهمات الرابطة يف نشر الوعي بصحيح 
اإلسالم.. ويؤكد مسؤولية قادة األديان ومنصات التأثري

واشنطن: »الرابطة«
التقى معالي األمن العام لرابطة العالم اإلســالمي الشــيخ 
الدكتــور محمد بن عبدالكرمي العيســى بالعاصمة األمريكية 
واشــنطن كبير مستشــاري مكافحة التطرف والعنف بوزارة 
اخلارجية األمريكية الســيد دوغالس بادجيت، واملستشار اخلاص 
للحريات باخلارجية األمريكية، ومستشــارة سياســات احلريات 

بالوزارة السيدة مرمي سيمينتواال.
وجرى خالل اللقاء مناقشــة العديد مــن املوضوعات املتعلقة 
مبكافحة التطرف والعنف والكراهية املمارســة باســم األديان 

وظاهرة اإلسالموفوبيا.
وقد شرح لهم معاليه أن الرابطة تعنى بإيضاح حقيقة اإلسالم 
النقي من مفاهيم التشدد والتطرف واإلرهاب، ودعوته للتعايش 
والتســامح والسالم، كما تُعنى بنشر التوعية بسنة اخلالق جل 
وعال في االختــالف والتنوع والتعددية، ومحبة اخلير والســعادة 
للجميع، وتوضيح احلقيقة إزاء الشبهات واألخطاء التي تثيرها 
بعض املفاهيم حول اإلســالم، ســواء كانت صادرة من الداخل 

احملسوب في نظر البعض على اإلسالم أو خارجه.
وأكد معاليه أن اإلســالم قد ضمن احلريات املشــروعة وأنها في 
ذات الوقت يجب أن حَتْترم النصوص الدســتورية والقانونية وإال 
كانت من جانب آخر متعدية على حرية األمم والكيانات في اختيار 
َمة، وأن االختالف  دساتيرها وقوانينها بنصوصها احلارسة واملَُنظِّ
والتنوع الديني والفكري والثقافي واحلضاري من السنن الكونية 
التي يجب أن يســتوعبها اجلميع، وأن هذا االســتيعاب يعكس 
مستوى الوعي من جهة ومن جهة أخرى يعكس مستوى احترام 

احلقوق واحلريات املشروعة واملكفولة للجميع.
كما أشــار معاليه إلى أهمية أن تكون العاطفة واحلماســة 
نحو القناعات الدينية والفكرية وكذلك الثقافية مبا تشكله 
من هوية أو حضارة، مؤطــرة بالوعي واحلكمة التي يجب على 
القــدوات وخاصة املؤثريــن من قادة األديــان ومنصات الوعظ 
الديني والتوجيه الفكري حول العالــم أن يتحلوا بها ويدعوا 
إليها، مشيراً معاليه إلى أن عالم اليوم ينقصه الوعي واحلياد 

واملبادرة والتعاون.

د. العيسى خالل لقائه كبير مستشاري مكافحة التطرف والعنف بوزارة اخلارجية األمريكية
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روما: »الرابطة«
أكد معالي األمن العام لرابطة العالم اإلســالمي الشــيخ 

الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيســى، أن األفكار الكارهة 

اإلقصائية هي التي تولد العنف، لرفضها تشــارك احلياة مع 
من يختلف معها، داعياً إلى القبــول باالختالف والتنوع بن 

البشر.

جــاء ذلك في كلمته مبؤمتر »معاجلة العنف املمارس باســم 

الديــن« الذي نظمتــه اخلارجية البريطانية فــي العاصمة 

اإليطالية روما، بحضور عدد من القيادات الدينية والسياسية 

والفكرية من مختلف دول العالم.
وألقى األمن العام للرابطة كلمة رئيســة في املؤمتر، أشــار 

فيها إلى أن العالم اليوم يشــكو من تواُصَل آالمه التاريخية 

من العنف باسم الدين، ومن ضعف احلضور لعددٍ من القيادات 
الدينية والفكرية ذات العالقة والتأثير، وهي التي يعوَّل عليها 
كثيراً في معاجلة االنحرافــات الفكرية التي تتخذ من الدين 
مظلة لها، فُتقصي وتَكره وتقاتل كلَّ مخالف ألفكارها، دون 
أن تُقيم أي اعتبار أو وزن لآلخرين، واهلل تعالى يقول: »ال إكراه 

في الدين«، »ولقد كرمنا بني آدم«.

يف كلمته بمؤتمر »معالجة العنف املمارس باسم الدين« بإيطاليا

العيسى: األفكار اإلقصائية توّلد اإلرهاب.. 
واألسوياء هم من يقبلون باالختالف والتنوع

املطامع السياسية لبعض األحزاب الدينية أفرزت التطرف.. واالستفزاز الطائفي يدمر السالم
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وشدد د.العيســى، على أن رابطة العالم اإلسالمي متيقنة 
من أن مســؤولية العنف املمارس باســم الدين ال يتحملها 
اخملتَطُفون فكريــًا وحدهم، بل تتحملها أيضاً املؤسســات 
الدينية املقصرة في مواجهة التطرف، كما تتحملها كذلك 
مناهــج التعليم التــي يتعن عليها أن تُركــز على مهارات 
التواصل احلضاري بن الشعوب، فعبر التاريخ اإلنساني كانت 
هناك حروب دينية بسبب مطامع سياسية، وبسبب تطهير 
طائفي وهيمنة حضاريــة كارهة ألتباع األديــان والثقافات 
واحلضارات األخرى، على حن ظلت كثير من القيادات الدينية 
والفكرية والسياسية الواعية، إما بعيدًة عن القيام بأي دور، 

أو كانت متارس دوراً وَِجالً أو ضعيفاً.

وأضاف معاليه: »إن حلقات العنف باســم الدين ما لم تتم 
مواجهُتها بالقوة األكثرِ قدرًة على هزميتها، وهي الفعاليات 
الدينية والفكرية، فإنها ســتنمو في عقول املســتهدفن 
لالستقطاب، كما تنمو الطفيليات وتتكاثر وتنتشر عدواها. 
إن غالب هذا العنف قام علــى أيديولوجية كارهة إقصائية، 
ال تريد ألحد أن يشــاركها احليــاة إال إذا كان يؤمن بعقيدتها 
وأفكارها، وهذا اخللل العقلي له أسباب غير صحية اجتماعية 

وتعليمية وفكرية وسياسية«.
واعتبر معالي األمن العام، أن من الشــفافية والشجاعة أن 
نسأل أنفسنا كقادة أديان وحاملي رسالة السالم، عن أي خلل 
فكري ينتحل الدين ويرفع شعاره، وأن قبول االختالف والتنوع 
وتفهم قيم األديان التي أرســل اهلل بها الرسل ال يستوعبه 
إال األسوياء، وبحجم صدقنا وعزميتنا وكفاءتنا بقدر ما نهزم 

التطرف وجنعل السالم والوئام يسود عاملنا.
وقــال: »نحن نؤمن جميعــاً بأنه ليس هنــاك دين في أصله 
متطرف، كما أنه في ذات الوقــت ال يخلو دين من األديان من 
أتباع له متطرفن، لكن ملاذا نشأ التطرف؟ وكيف ينمو؟ ومن 
هو املستفيد منه؟ ومن املسؤول عنه؟ وكيف يعالج؟ ومن هو 

املعالج، وما هي خطة العالج، وكيف يتم تقييمها؟«.
وتابع إن النصوص الدينية كالنصوص الدستورية والقانونية 
يستطيع كل فاسد أو ديكتاتور أن يتالعب بتأويلها ويتعسف 

في دالالتها لصالح مطامعه، لكن صوت احلق والعدل واحلرية 
سيقف أمامه بكل شجاعة وقوة.

وحول مسؤولية السياسة عن الوضع الراهن، قال د.العيسى: 
»نســتذكر بألم بالغ أن لبعض السياســات عبــر التاريخ 
ممارســاٍت، كانت ســبباً في التحريض على العنف باســم 
الدين؛ ألن األفراد واجلماعات التي انُتهكت حرياتها وكرامتها 
بالتعسف واالضطهاد السياسي يلجؤون عادة إلى السكينة 
الروحية، فيما يحاول بعضهم مــن خالل تأويله اخلاطئ إلى 
ممارســات عنف مضادة باسم ملجئه الروحي، كما أن إقحام 
الدين فيما ال عالقة له به ينشــأ عنه فــي الغالب مطامع 
مادية ومعنوية خادعة، نتج عنها عنف ومواجهات بل وحروب 

وإرهاب سجلها التاريخ البشري في فصوله املظلمة«.
وعن املســألة االجتماعية، أشــار معالي األمــن العام إلى 
خطــورة عبارات التحريــض العنصري واســتفزاز العاطفة 
الدينية والطائفية والثقافية التــي لها آثار محفزة للعنف 
باســم الدين، كما أن عدداً من األحزاب الدينية ذات األهداف 
واملطامع السياســية حتمل أفــكاراً متطرفة نتج من بعض 

أتباعها حتريض وعنف وفوبيا ضد اآلخرين.
وأضــاف: »كما أننا نــدرك أن لغة القــوة الصلبة في صراع 
األفكار والثقافات كثيراً ما تعود باخلسارة املادية واملعنوية بل 
تزيد في تعميــق وتعقيد الصراع والصدام. لغة احلكماء هي 
القوة الناعمة؛ إميانــاً منهم بأن األفكار ال تواجه إال باألفكار، 
ألنها تقتلع نبتتها الفاســدة من جذورها بعكس املواجهات 
األخرى التي ال يعدو دَورُها عمليَة االجتثاث السطحي لتعود 
ثانية رمبا أقوى وأرســخ، وقد أعطانا التاريخ عظة في هذا ال 

تنسى«.
ونّبــه د.العيســى، إلى أن العنف باســم الديــن لم يتمدد 
مطلقاً إال في منطقــة الفراغ من مواجهته أو التســاهل 
معــه حتت أي ذريعة كان التقصيــر؛ فاألفكار املتطرفة تقود 
أحياناً للعنف، والعنف رمبا قاد لإلرهاب في حلقات متواصلة 
تطــول أو تقصر، من زمن آلخر، وال يكفي في هذا األمر مجردُ 
الشجب واالستنكار، وإعالِن البراءة من التطرف أو العنف أو 
حتى اإلرهاب، ولكن ماذا عملنا جتــاه هذه األوبئة، التي باتت 
أحياناً مُتَارُِس ِحَيالً وأســاليب مخادعة يجــب أن نكون على 
يقظة منها، فاإلرهاب على ســبيل املثــال حاول في حمالته 
اليائسة واملكثفة استهداَف الدول األكثرِ حريًة وتسامحاً مع 
األقليات الدينية من أجل جرها للمواجهة مع تلك األقليات، 
لكن إصرار تلك الدول على قيمها الدســتورية وجه لإلرهاب 
ســهاماً قوية، حتى أبطــل بكل وعي وجــدارة مخططاته 
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وفكك مفعول عبواته الفكرية.
وفيما يتعلق باملســؤولية املشتركة عن ظاهرة التطرف، قال 
معاليــه: »إننا ندرك بأننا كلما وجدنــا - عبر التاريخ - عنفاً 
باســم الدين فإن في مقابله تقاعســاً وإهماالً من حكماء 
وعقالء الدين، ســواٌء فــي متوضعهم الديني )قــوة وتأثيراً( 
أو في نشــاطهم )توعية وحتصيناً(، علــى أنه يجب أن تكون 
البرامج الدينية منصبة أكثر على ترسيخ القيم السلوكية 
واألخالقية، واحترام اآلخرين وتفهم سنة اخلالق في االختالف 
والتنــوع والتعددية، وتعزيز قيم الســالم واحملبة اإلنســانية 

والتعاون على ضوئها وفي مشتركاتها املتعددة«.
وتابع معالي األمن العام: »إن رابطة العالم اإلســالمي، وهي 
املؤسسة اإلسالمية العاملية مبا مُتثله من مرجعيٍة للشعوب 
اإلســالمية من مقرها املقدس مكة املكرمة قبلة املسلمن 
ومهوى أفئدتهم ومرجعيتهــم الروحية، ومن خالل هيئاتها 
العلمية والفكرية العاملية، قامت بدور محوري في مواجهة 
كل األفكار املتطرفة، عبر عدد من املبــادرات والبرامج، ولها 
تعاوٌن مع مجموعة من املؤسسات الدينية حول العالم، كان 
آخرها مع اجمللس البابوي للحوار من خالل اللجنة التنسيقية 

بينهما«.
وأضــاف أن الرابطة حققــت عبــر أدوات تواصلها من خالل 
برامجها ومبادراتها الشاملة تقدماً مهماً في توعية اجلاليات 
اإلسالمية في البلدان غير اإلســالمية، مؤكدة لهم أهمية 
احترام دســاتير وقوانن وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، 
وأنه يجب عليهم االلتزام باألساليب القانونية في كل طلب 
يتعلق بخصوصياتهم الدينية، كما عليهم احتراَم قرار أدوات 
احلسم الدستوري في نهاية املطاف، مع تقديرنا الكبير لوعي 
غالبيتهم العظمى. مســتطرداً »وعلى إثر اختالف وجهات 
النظر مع بعضهم مت االجتماع بهم في وقت سابق في مكة 
املكرمة وبعد حــوار مطول انتهى اجلميع إلــى التوافق مع 

الرابطة في رؤيتها اإلسالمية احلكيمة واملستنيرة«.
وشــدد د.العيســى، على أن التطرف قام عبــر تاريخ األديان 
واملذاهــب بتأويالته الفاســدة للنصوص الدينيــة والوقائع 
التاريخية، محاوالً تبرير انحرافه الفكري، كما كان لالختراقات 
السياســية بأهدافها املادية حتالف مع سماســرة املتاجرة 
بالدين؛ ذلك أن ورقة الدين هي أقوى األوراق وأســرعها للتأثير 
على اجلماهير، مؤكداً أنه بحسب التقديرات اإلحصائية فإن 
حوالي 35 في املئة من الناس حــول العالم )مبعدل تراكمي( 
يؤمنون )وجدانياً( بالتأثير الديني على الســلوك العام وعلى 
القرارات اجملتمعية والسياســية، وأن 8٠ في املئة من الناس 

يؤمنــون بتأثير الدين في هذه األمور، ومــن بينهم من يؤمن 
بذلك )وجدانياً(، كما ذكرنا، ومنهم من يؤمن بحقيقة التأثير 
واقعــاً، هذا وفيما عدا احلروب املفروضة على األديان بســبب 
الظلم واالضطهاد فإن القتال الوحشي باسم الدين ميثل ٧٠ 

في املئة من احلروب البشرية.
وأشــار معاليه إلى أن املواجهة مع التطرف الديني في عالم 
اليوم تختلف جذرياً عن األمــس؛ فالتطرف يتمدد اليوم عبر 
عالم افتراضي استطاع من خالله جتاوز احلدود بدون تأشيرات 
دخول، كما فتح فروعاً له في عموم دول العالم بدون تراخيص 
عمل، وأصبحت الرســالة الواحدة عبر حسابات »السوشل 
ميديا« على ســبيل املثال توازي في قوتها وســرعتها ما ال 

يحصى مــن أعداد املنصــات الدينية التقليدية، متســائالً 
عن حجم التأثير بن كلمة متحدث أو واعظ أمام عشــرات 
احلضور، وبن تغريدة تُنشــر كل حلظة عبر مئات احلســابات 
ومئات املالين من املتابعن واملتداولن عبر »السوشل ميديا«؟

وزاد معاليه أن االســتراتيجية األخيرة للتطرف اإلرهابي لم 
تَُعْد تعتمد علــى التمويل في عملياتها اإلرهابية، وأصبحت 
تســتطيع هز الوجدان العاملــي بعمليات بتمويل يســاوي 
»صفر«، إذ ال تكلفه ســوى سالح أبيض أو خفيف ميتلكه، أو 
سيارة مسروقة من قبل مجرم اســتطاع التطرف اإلرهابي 
اختراقه وغســل دماغه عبر منصات العالم االفتراضي، ومع 
هــذا كله يجــب أال نتقاعس وال نقلل مــن أهمية التمويل 

اإلرهابي.
وختم معاليه كلمته بالقول: »إنه يتعن علينا أن ندرك حجم 
األخطار احملدقة بعاملنا، التي حتمل باالنتحال واالفتراء أو اجلهل 
مظلة األديان واملذاهب، كما ال بد لنا من أن نعمل سوياً على 
نشــر ثقافة التواصل احلضاري ، وثقافة تبادل احملبة واالحترام 
اإلنساني واألخالقي، وثقافة اإلميان بالتنوع واالختالف البشري، 
وثقافة التســامح والتعايش، ويتعن علينا كذلك أن نواجه 
أصوات الصدام احلضاري ونداءات الكراهية والعنصرية بكل 

عزمية وتصميم«.
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روما: »الرابطة«
استقبل رئيس الوزراء أمن سر دولة الفاتيكان نيافة الكاردينال 
بييترو بارولن في مكتبــه، معالي األمن العام لرابطة العالم 

اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى.
ورحب رئيس وزراء الفاتيكان في بداية اللقاء بزيارة معالي األمن 
العام، مشيداً برابطة العالم اإلسالمي التي تضم حتت رايتها 
شــعوب األمة اإلســالمية وحتتل مكانة خاصــة في الوجدان 

اإلسالمي، خاصة أن مقرها في مكة املكرمة.
وأشــاد نيافة الكاردينال بجهود معالي األمن العام نحو تعزيز 

سبل التعاون مع دولة الفاتيكان، خصوصاً بعد اللقاء التاريخي 
الذي جمع قداســة البابا فرنســيس مبعالي األمن العام في 
ســبتمبر املاضي، وما شدد عليه الطرفان من التزامهما بفتح 
مجاالت احلوار بن اإلســالم واملســيحية الذي أضحى ضرورياً 
فــي ظل معاناة كثير من الشــعوب من اجلماعــات املتطرفة 
التي متارس العنف باســم األديان، ما دعا الفاتيكان واحلكومة 
البريطانية جلعل »سبل معاجلة العنف املمارس باسم الدين« 
عنواناً للمؤمتر الذي دعــي إليه معالي األمن العام ليلقي فيه 

كلمة رئيسية أثناء اجللسة االفتتاحية.

رئيس وزراء الفاتيكان يستقبل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي

د. العيسى يناقش مع أمني سر الفاتيكان ملفات 
التعاون التنسيقي وتعزيز القيم املشرتكة

• الكاردينـــال بارولـــني:  البابـــا متمســـك بفكـــرة أن الفـــوارق ال يجـــب أن تكـــون ســـببًا يف الفرقـــة
• األمـــني العـــام: حقيقـــة مؤســـفة أن نحـــو 70% مـــن الحـــروب علـــى مـــر التاريخ كانـــت ذات خلفيـــة دينية

رئيس وزراء دولة الفاتيكان يستقبل األمن العام لرابطة العالم اإلسالمي
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ونــّوه نيافته بأهميــة العالقة اإليجابية التــي جتمع الرابطة 
بالفاتيكان، وعلى متســك الطرفن بإقامة حــوار مثمر وبّناء؛ 
الفتاً إلى أن االختالف هو ناموس اخلالق في خلقه، وأنه ال ميكن 
فرض القناعات، وإمنا احترام االختالف هو جوهر احلوار في نطاق 
املســاحة الواحدة ووفق القواسم املشــتركة التي جتمع بن 

الناس.
وشــدد رئيس الوزراء علــى ضرورة التعلم من جتــارب املاضي، 
وتوعيــة األجيــال احلاضرة واملقبلــة، من خالل قــراءٍة وطرح 
إيجابين للدروس املستفادة من املاضي، والتركيز على حقيقة 
أن قبول اآلخر واحترام اختالفه هو احلل، موضحاً أن األديان كانت 
فيما مضى مرتبطة مبناطق جغرافية ومجتمعات معينة، أما 

اليــوم فقد تالشــت احلدود 
العالم  وأصبح  اجلغرافيــة، 
فيها  مناص  ال  قرية صغيرة 
من قبــول االختــالف الذي 
هو ســنة اخلالق، منّبهاً إلى 
أن البديل عــن احلوار وقبول 
اآلخر هو فتح اجملال للتشدد 
والتطرف وما يسفر عنه من 

إرهاب ومعاناة للشعوب.
وأكد رئيس الوزراء أن قداسة 
البابــا متمســك بفكرة أن 
الفــوارق ال يجــب أن تكون 
فإن  وإال  الفرقة،  في  ســبباً 
كل طــرف ســيدافع عــن 

نفسه ويهاجم اآلخر من هذا املنطلق، لذا فإن الغرض من احلوار 
هو احترام اآلخر والتعايش املشترك معه بسالم وأمان.

ولفــت نيافة الكاردينال إلى أن 8٠% من العمل الدبلوماســي 
للفاتيكان يصب في مجال احلوار ونشــر السالم ورفع املعاناة 
عن البشــرية، مضيفــاً أن الكثير من الشــباب اليوم فقدوا 
اهتمامهم بالدين بشكل عام، معبراً عن ألم الكنيسة لهذا، 
ومــن ثم فهي حتاول مراجعة بعض األمــور، منها أن يكون دور 
رجال الدين قدوة ومثاالً يحتذى به، ال مجرد معلمن؛ مشــيراً 
إلى أن رجل الدين الذي يلتف حوله الناس هو ذاك القدوة الذي 
يقدم لهــم املثال الطيب في احلياة اليومية وأمورهم العملية 

ال من يعظ فقط.
وأوضح أهمية التركيز على زرع قيم احملبة والسالم في األجيال 

الناشئة، وتعليمهم القبول باآلخر.
من جهته عّبر معالي الشــيخ الدكتور العيســى عن سروره 

بزيارة الفاتيكان واالســتقبال الطيب الذي حظي به في إطار 
تعميق التواصل مع دولة الفاتيكان التي متثل محوراً مهماً في 

تعزيز جهود السالم العاملي.
وخــالل اللقاء، أبدى معالــي األمن العام أســفه حلقيقة أن 
حوالــي ٧٠%  من احلــروب على مر التاريخ كانــت ذات خلفية 

دينية باســتثناء احلروب املفروضة على األديان بســبب الظلم 
واالضطهاد، مؤكــداً أن مواجهة التطرف والتطرف املضاد في 

طليعة مسؤولية قادة األديان.
وشــدد معالي الدكتور العيســى على أن الرابطة متمسكة 
بقيم احلــوار، وهي حترص على التواصل مع الفاتيكان وفي ذات 
الوقت تؤكد مجدداً على إشادتها مبواقف بابا الفاتيكان احملايدة 
والعادلة والســيما عبر مقولته الشــهيرة: »اإلسالم ال عالقة 
له باإلرهاب« وهي العبارة التي قدرتها األمة اإلســالمية لبابا 

الفاتيكان في سجل اإلنصاف واحلياد.

• أهمية التركيز على زرع قيم 
احملبة والسالم في األجيال الناشئة، 

وتعليمهم القبول باآلخر

• الرابطة متمسكة بقيم احلوار.. وجتدد 
إشادتها مبواقف بابا الفاتيكان احملايدة والعادلة

تبادل الهدايا التذكارية
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روما: »الرابطة«
التقــى معالــي أمن عــام رابطة 
العالم اإلســالمي الشيخ الدكتور 
محمد بن عبدالكرمي العيســى في 
العاصمة اإليطاليــة روما، وفداً من 
الثقافي  للتواصل  فلورانــس  كلية 
والدينــي، يتقدمــه رئيــس املعهد 
جوزيف ليفي، ونــواب الرئيس أندريا 
بالعنــدي، والشــيخ عزالدين الزير، 
والدكتور أسامة رشيد األمن العام 
املســؤول  نثان  وجوزيف  للجامعة، 

املالي في الكلية.
وجرى خــالل اللقاء بحــث عددٍ من 
املوضوعات ذات االهتمام املشــترك، 

كما أعرب وفد الكلية عن تقديره جلهود 
الرابطة وللتعاون املتبادل، مثمنن رسالة الرابطة العاملية.

من جانبه ثمن معالي الشــيخ العيســى اجلهود احلضارية 
للكلية وما تتميز به من مهارات تدريبها الدبلوماســي في 

مواد التواصــل الثقافي والديني، حيــث تعتبر الكلية من 

أكادمييــات التواصل احلضاري والتدريب، وعملت فترة طويلة 

على تدريب الدبلوماسين.

ثمن الجهود الحضارية للكلية ومهارات تدريبها الدبلوماسي

أمني الرابطة يلتقي رئيس وأعضاء كلية 
فلورانس للتواصل الثقايف والديني

األمن العام للرابطة مع إدارة الكلية

د.العيسى يلتقي وفد كلية فلورانس للتواصل الثقافي والديني
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روما: »الرابطة«
التقــى معالي األمن العــام لرابطة العالم اإلســالمي 
الشــيخ الدكتــور محمد بــن عبدالكرمي العيســى في 
العاصمة اإليطالية روما؛ وفداً من أساتذة املعهد البابوي 

للدراسات.
وضم الوفد كال من البروفيســور فرانتشيسكو تزانيني، 
والبروفيســور عدنــان مقرانــي، والبروفيســور ســمير 
خليل ســمير، والبروفيســورة شهرزاد هوشــماند زادي، 

والبروفيسورة روزانا تشاربو.
وجرى خالل اللقاء بحث عددٍ من املوضوعات ذات االهتمام 
املشترك، املتعلقة بالتواصل احلضاري بن األديان والثقافات، 
كما جرى بحث ســبل التعاون بن الرابطة واملعهد الذي 
يعتبر من أعرق بيوت اخلبرة والبحث على املستوى الدولي.

وقد قدم املعهد دعوته ملعالي الشــيخ العيســى إللقاء 
محاضرة في املعهد عن الفكر اإلسالمي وقواعده ونظرياته 
العامة ورؤيته في عدد من املوضوعات ذات التداول واجلدل.

أمني عام الرابطة التقى وفدًا من املعهد بروما

املعهد البابوي يدعو العيسى للمحاضرة عن 
الفكر اإلسالمي ونظرياته
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جدة: »الرابطة«
ترأس معالي الدكتور محمد بن عبدالكرمي 
العيســى األمن العــام لرابطــة العالم 
اإلســالمي رئيــس مجلــس إدارة الهيئة 
العاملية للكتاب والســنة، االجتماع الرابع 
والثالثــن ألعضــاء مجلــس إدارة الهيئة 
العاملية الذي عقد يوم االثنن 143٩/5/5هـ 
مبقر رابطــة العالم اإلســالمي في مكة 
املكرمــة، بحضور معالــي الدكتور أحمد 
التنمية اإلسالمي  محمد علي رئيس بنك 
ســابقاً, وفضيلة الدكتور عبداهلل بصفر 

األمن العام للهيئة العاملية للكتاب والســنة، والســادة 
أعضاء مجلس اإلدارة.

ورحب معالي الدكتور العيسى، في بداية االجتماع، بأعضاء 
اجمللس وشــكرهم على اهتمامهم وحرصهم على حضور 
االجتماع، ووجه مبزيد من االهتمام واحلرص على تقدمي أفضل 

اخلدمات للعمل القرآني.
بعدها اســتعرض اجملتمعــون موضوعات جــدول األعمال، 
واملتضمنة محضر االجتماع الســابق وما مت تنفيذه منها، 
إضافة إلــى املوافقة على املوازنة التقديريــة لعام  ٢٠18، 

فضالً عن مناقشــة النظام األساســي اجلديــد للهيئة، 
واملوافقة على خطة الهيئة العاملية للكتاب والســنة بعد 

دمج الهيئات في هيئة واحدة.
وفي ختام االجتماع، رفع معالي الدكتور العيســى وأعضاء 
اجمللس الشكر والتقدير ملقام خادم احلرمن الشريفن امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز, وســمو ولي عهــده األمن األمير 
محمد بن سلمان )حفظهما اهلل(،على اهتمامهما بالعمل 
القرآني ودعمهما املتواصل ومؤازرتهما للهيئة العاملية في 

أداء رسالتها القرآنية في شتى أنحاء العالم.

املجلس رفع الشكر لقيادة اململكة على اهتمامها بالعمل القرآني ومؤازرتها لرسالة الهيئة

أمني الرابطة يرأس مجلس إدارة هيئة الكتاب والسنة
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مكة املكرمة – »الرابطة«
أنهت رابطة  العالم اإلسالمي منذ أشهر إعادِة هيكلِة إدارِة 
احلالِل، واستقطبت عددا من اخملتصن والشرعين، سعياً من 

الرابطة ألن تكون العالمَة األولى للحالِل في العالم.
وأرســلت الرابطة  العديَد من اخملتصن والشرعين لعديد 
من الدوِل، مثل البرازيَل وأســتراليا وكنــدا وغيرِها، للقيام 
بواجبها باجلوالِت املفاِجئِة لإلشــراِف املباِشــِر على أعماِل 
احلالِل وتسجيِل املالحظاِت، واتخاذِ اإلجراءاِت النظاميِة ضد 

اخملالفن. 
وأكــدت الرابطــة  أنها حتتــاط كثيراً في تطبيــق املعاييرِ 
الشــرعيِة والنظامية للحالِل، ســواء  املصــدر  للمملكة 
العربية الســعودية، أو دول  اتفقت معها الرابطة  لتصدير 
احلالل، مشــددة دوماً علــى أن هناك مراقبــًة عالية الدقة 

لتطبيق املعاييرِ املطلوبِة. 
وشــددت رابطة العالم اإلســالمي على أنها اجلهة  األولى 
عاملياً في تطبيق شــروِط احلــالِل، باإلشــراِف على جميع 
املراحِل حتــى التصدير إلى اململكِة وغيرِها، ضماناً لعملِها 

املؤسسي وإشراِفها الدقيِق واحلازِم. 
وكشــفت الرابطة أنها بصدد إطالق موقع إلكتروني عاملي 
للحالل بأكثر من ٢٠ لغة، ســيكون مرجعــاً عاملياً لكل ما 

يخص موضوع احلالل، بجميع أنواعه في العالم.  
وبســبب إجراءاتِها الصارمِة ملراقبة موضوع احلالل بشكل 
عام، فقد تلقت رابطة العالم اإلســالمي دعوًة من العديد 
من احلكوماِت في آســيا وأوروبا، بأن تكــون اجلهَة املعتمدَة 
لتصديــر احلالل لبلدان تلــك احلكومــاِت، ومت االتفاق  على 
ذلــك مع بعِضها، وهي اآلَن في املرحلِة النهائيِة لالتفاق مع 

البقيِة.  
وتعتبر  هيئة احلالل برابطة العالم اإلسالمي اجلهَة الوحيدَة 
في البرازيِل التي تطبق أعلى معاييرِ الشرعيِة والنظاميِة، وال 
متنح شهاداِت التصديرِ سواء  للمملكة العربية السعودية 
أو غيرها، إال بعَد التأكد التامِّ من جميع الشروط بكلِّ حزم . 

كما أنشــأْت الرابطة أكبرَ مركز  للحالل في العالم )مقره 
مكة املكرمة (، سيكون مرجعاً عاملياً لكل ما يخّص احلالَل، 

سواء  أغذيًة أو أدويًة أو غيرَها. 
يشــار إلى أن رابطة العالم اإلســالمي، نظمت أخيراً عدداً 
مــن ورِش العمل واملؤمتراِت فــي احلــالِل، كان آخرَها مؤمتر  
عاملي  في البرازيل خرج بتوصيات  مهمة ، ومتّت مناقشــة  
موضوِع الغذاء احلالل، وأســاليِب االحتياِل املضللِة لبعض 
املســتهلكن باعتمادات  حتمل  أختاماً وهميًة، أو تتساهل 

في املعايير.

تتجه إلطالق موقع إلكرتوني بأكثر من 20 لغة ليكون مرجعًا عامليًا

الرابطة  تعيد هيكلة إدارة الحالل.. وتخطط لتكون العالمَة األوىل عامليًا

• بنظامها الرقابي الصارم تلقت 
دعوات حكومية أوروبية وآسيوية 

العتمادها مصدرًا للحالل

• أنشأت الرابطة أكرب مركز 
للحالل يف العالم يف مكة  املكرمة
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الرياض: »الرابطة«
وقــع معالي األمــن العام لرابطة العالم اإلســالمي الشــيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيســى أخيــراً، اتفاق تعاون مع 
اجمللــس العاملي للقادة الدينين، وقعه عــن اجمللس معالي أمينه 

العام د.باوا جن.
ويتضمن االتفاق تنظيم مؤمتر دولي في األمم املتحدة بحضور عدد 

من قادة األديان والفكر والسياسة.
وبحســب مستشــار العالقات الدولية واإلعالمية في الرابطة 
األســتاذ عادل احلربــي، فإن هذه اخلطوة بحســب مــا أدلى به 
معالي األمن العام للرابطة تُشــكل حتوالً مهماً في إطار تعزيز 
البرامج العاملية لتواصل الرابطة، إذ أضحت الرابطة في طليعة 
املؤسســات احلضارية والثقافية والدينية حول العالم، بوصفها 
مظلة الشــعوب اإلسالمية بحسب نظامها األساسي وبحكم 
متحورها العاملــي وعالقاتها القويــة واملؤثــرة؛ إذ مثلت العالم 
اإلسالمي في عدد من احملافل الدولية شرقاً وغرباً، وحتدثت باسم 
الشــعوب اإلســالمية املنضوية حتتها، وقدمت خطاباً حضارياً 
حافظ على قيم الهوية والثابت اإلســالمي وانسجم في الوقت 

نفسه مع عصره وتعاطى به في اإلطار اإليجابي واملؤثر.
وأضاف: »لقد قدمت الرابطة أمنوذجاً فريداً في هذا اجملال، فحظيت 
بتقديــر وإكبار اجلميع، وفي عموم احملافل الدولية التي تقيمها أو 

تشارك أو تسهم فيها«.
وتوقع األســتاذ احلربي أن يكون للمؤمتر املشــار إليه حضور دولي 
كبير، إذ جرى التنسيق املبدئي على أن ينصب على السالم البيئي 
شــامالً تنقية األجواء من عالئقها املادية واملعنوية، وفي األخيرة 
تأتــي مواجهة األفكار املتطرفة واإلرهابيــة التي كدرت األجواء، 

وحاولت التأثير على سياقات االعتدال الفكري.
وأكــد أن البيئة الصحية ال بــد أن تتوافر على متطلبات العيش 
الصحي، ومن ذلك سالمة الفكر من أي ملوثات وبخاصة امللوثات 

الفكرية التي أنتجت مع بالغ األسف التطرف واإلرهاب الذي غزا 
بعض الشباب املسلم حول العالم.

وأشــار احلربي إلى أن هذا االتفاق يحمل في طيات آفاقه أن يكون 
هذا املؤمتر له استمرارية سنوية.

مــن جانبه وصف معالي األمن العــام للمجلس العاملي للقادة 
الدينين د.باوا جن الرابطــة بأنها أصبحت ذات تأثير عاملي قوي، 
وأن اجلميع يصغي إليها وإلى حضورها، مؤكداً أن العالم أصبح 
يوجه أنظاره إليها، فيما باتــت نظريات التعايش التي تطرحها 

بثقلها اإلسالمي محل االهتمام والتأثير بشكل واضح.
وقــال د.باوا جن: »إن الرابطة مبثابــة امللهمة والطاقة اإليجابية 
التي تشــع على اجلميع، ودعوتها للتعايش والتسامح والسالم 

حتمل معاني في قمة الروعة واجلمال والتأثير«.
وأكد سعادته البالغة بزيارة اململكة العربية السعودية، مشيداً 
بتقدمها وتطورهــا، ومنهج االعتدال الفكــري الذي حاربت به 

التطرف واإلرهاب.
 حضر جلسة املباحثات وتوقيع االتفاق الوفد املرافق ملعالي أمن 
اجمللس وعدد من قيادات رابطة العالم اإلســالمي، تال ذلك حفل 

أعد بهذه املناسبة.

يف تحول نوعي مهم..الرابطة توقع اتفاقًا
مع املجلس العاملي للقادة الدينيني

د. العيســى: االتفــاق يمثــل تحــواًل مهمــًا يف تعزيــز برامــج التواصــل العاملــي للرابطة
والتأثـــري واالهتمـــام  اإلصغـــاء  محـــط  عاملـــي  حضـــور  للرابطـــة  د.جـــني: 
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مكة املكرمة: »الرابطة«
دشن معالي األمن العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى مبكتبه بوابة الرابطة 

www.themwl.org على شبكة اإلنترنت
وأثنــى معاليه على ما تضمنته بوابــة الرابطة في حلتها 
اجلديدة من معلومات شــاملة وخدمات نوعية سيقدمها 
املوقع للجميــع باللغــات العاملية احلية لنقل مناشــط 
وفعاليــات ومشــاركات ومبادرات وحــوارات رابطة العالم 

اإلسالمي على كل األصعدة اإلسالمية والعاملية.
وحتتوي بوابة الرابطة على عدد من األقســام التي تتحدث 
عن أهــداف الرابطة واملؤمترات التي نظمتها منذ نشــأتها 
واملبــادرات واملطبوعات التي تصدرها واملرئيات التي تنتجها 

متضمنة صوراً ومقاطَع وثائقية جلميع ما ذكر.
كما دشن معاليه التبويب اجلديد لصحيفة رابطة العالم 

اإلسالمي اإللكترونية »معاد«. وتتضمن الصحيفة أقساماً 
تُعنى في مجملها باألطروحات العلمية والفكرية واألخبار 
اإلسالمية والعاملية وإبراز صورة اإلسالم السمحة املتمثلة 

في االعتدال والوسطية.
وتبرز الصحيفــة العديد من التقارير واألبحاث في شــتى 
اجملاالت اإلسالمية واإلنســانية، كما تهتم بقضايا وشؤون 
األقليات املسلمة، وتتابع باهتمام احتياجاتهم، وحترص على 
تقــدمي الوعي العلمي والفكري لهم مــن واقع األطروحات 
الشــرعية التي قدمتهــا الرابطة في أبعادها الوســطية 

املعتدلة.
وأشــار معالي األمن العام لرابطة العالم اإلســالمي إلى 
أن العــدد اإلجمالي لــزوار موقع رابطة العالم اإلســالمي 
والصحيفة جتاوز في معدل قياسي ٩4 مليون زائر، مما يترجم 

حجم اإلقبال العاملي عليهما.

حققت فرتتها التجريبية رقمًا قياسيًا بزوار تجاوزوا 94 مليونًا

العيسى يدشن البوابة اإللكرتونية الجديدة 
للرابطة وتبويب صحيفة »معاد«
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استقباالت معالي األمني العام

األمني العام يلتقي 
سفري مصر لدى 

اململكة
اســتقبل معالي األمن العــام لرابطة 
العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد 
بــن عبدالكرمي العيســى فــي مكتبه 
بالرياض، سفير جمهورية مصر العربية 
السيد  السعودية  العربية  اململكة  لدى 
ناصر حمــدي. وجرى خالل االســتقبال 
بحث عددٍ مــن املوضوعات ذات االهتمام 

املشترك.

العيسى يستقبل 
السفري اإليطالي

الرياض: »الرابطة«
اســتقبل معالي األمن العــام لرابطة 
العالــم اإلســالمي الشــيخ الدكتور 
محمــد بــن عبدالكرمي العيســى في 
ســفير  ســعادة  بالريــاض،  مكتبــه 
جمهورية إيطاليا لدى اململكة الســيد 
لوكا فيراري، حيث جرى خالل االستقبال 
بحث عددٍ من املوضوعات ذات االهتمام 

املشترك.
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.. ويلتقي سفري 
جمهورية اليابان

اســتقبل معالــي األمن العــام لرابطة 
العالم اإلســالمي الشيخ الدكتور محمد 
بن عبدالكرمي العيسى في مكتبه بالرياض، 
لدى  اليابــان  ســعادة ســفير جمهورية 
اململكة الســيد تسوكاســا إميورا. وجرى 
خالل االستقبال بحث عددٍ من املوضوعات 

ذات االهتمام املشترك.

استقباالت معالي األمني العام

أمني الرابطة يلتقي 
السفري النيوزيلندي

اســتقبل معالي األمن العــام لرابطة 
العالــم اإلســالمي الشــيخ الدكتور 
محمــد بــن عبدالكرمي العيســى في 
مكتبه بالرياض، سعادة سفير جمهورية 
نيوزيلندا لدى اململكة الســيد جيمس 
مونــرو، حيث جــرى خالل االســتقبال 
بحث عددٍ من املوضوعات ذات االهتمام 

املشترك.
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استقباالت معالي األمني العام

األمني العام يستقبل 
مدير الوكالة 

الفرنسية للتنمية
اســتقبل معالي األمن العــام لرابطة 
العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد 
بــن عبدالكرمي العيســى فــي مكتبه 
بالرياض، مدير عام الوكالة الفرنســية 
للتنمية السيد ريو شارل ترومتان، والوفد 
املرافق له، حيث جرى خالل االســتقبال 
بحث عددٍ مــن املوضوعات ذات االهتمام 

املشترك.

العيسى يجتمع مع 
الخبري السياسي 
ريتشارد موريف

اســتقبل معالي األمن العــام لرابطة 
العالــم اإلســالمي الشــيخ الدكتور 
محمــد بــن عبدالكرمي العيســى في 
مكتبه بالرياض، الدبلوماسي األمريكي 
الســابق وخبير الدراســات السياسية 
السيد ريتشارد مورفي، حيث جرى خالل 
املوضوعات  من  عددٍ  بحث  االســتقبال 

ذات االهتمام املشترك.
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الرياض – »الرابطة«
اســتضاف جناح رابطة العالم اإلسالمي باجلنادرية العديد 
مــن زوار املهرجان الذين جتولوا في جنباتــه . واجلناح يعرف 
برابطة العالم اإلسالمي ودورها الريادي في نشر الوسطية 
واالعتدال ، والتي متثل مرتكزاً قامت عليه رســالة اإلسالم ، 
كمــا يبن اجلناح مبا يحتوي عليه مــن صور ومقاطع مرئية 
دور الرابطة في حمل رسالة إسالمية عاملية إنسانية تعمل 
حتــت مظلة التســامح والتعايش والرحمــة ومحبة اخلير 

للجميع .
واســتوقف الزوار جناح الصور التي تظهر املؤمترات العاملية 
التي رعتها وشــاركت بها الرابطة في مختلف دول العالم، 
كمؤمتر رابطة العالم اإلسالمي في عاصمة االحتاد األوروبي 
الثانية » ستراسبورغ « الذي كان بعنوان » اإلسالم ورسالة 
الســالم « ، كذلك حضــور الرابطــة التاريخي كمتحدث 

رئيســي عن العالم اإلسالمي في مؤمتر قادة األديان العاملي 
في اليابان ، كما لفتت صــورة معالي األمن العام لرابطة 
العالم اإلســالمي مع بابا الفاتيكان نظر الــزوار ملا تظهر 
من معان ســامية للتعايش الســلمي بن األديان، وهذا ما 
يظهر جلياً في خطوات وسير الرابطة احلثيث، حيث تترأس 
الرابطة برنامجاً عاملياً عن القيم املشــتركة وستعقد أول 
نــدوة له بحضور أكثر مــن ألف مدعو من أتبــاع الديانات 
وســيكون للمشــروع مجد عاملي يرســخ مفهوم العودة 

للقيم األخالقية املشتركة .
كما يشتمل اجلناح على أقسام تضم الهيئات التي تشرف 
عليها رابطة العالم اإلســالمي واملتمثلة في هيئة اإلغاثة 
اإلســالمية والهيئة العاملية للكتاب والســنة التي تقدم 
العديد مــن البرامج اخليريــة واإلغاثية كبرامــج الرعاية 
الطبية ومكافحة األمراض وبناء دور التعليم التي تشــمل 

الرابطة يف الجنادرية .. جناح يربز دورها الفعال 
واملؤثر يف العالم اإلسالمي

 اجلناح عكس تنوع فعاليات الرابطة وشمولها وجذب جمهوراً متنوعاً
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برامج تعليم ونشــر وحتفيظ القرآن الكرمي والسنة النبوية 

في أرجاء العالم اإلسالمي . وعلق زوار اجلناح على سماحة 

اإلسالم وعامليته ووجوب إيضاح حقيقته ودعوته للوسطية 

املعتدلــة ومواجهة املــد املتطرف وكشــف زيفه وكذبه 

على اإلســالم ، فخورين بالدور الذي تقوم به رابطة العالم 

اإلسالمي واحلضور الفعال واملؤثر إليضاح حقيقة اإلسالم .

 اجلناح حوى صوراً ومقاطع مرئية حتكي لزوار اجلنادرية 
جهود الرابطة

املشرف العام على اإلعالم في الرابطة األستاذ عادل احلربي يلتقي عدد من زوار اجلناح 

صورة لعدد من زوار املعرض

مدير اإلعالم والعالقات العامة يشرح لزوار اجلناح بعض معروضاته

 شرائح متعددة تفاعلت مع جناح الرابطة باجلنادرية
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جدة – عبداهلل خالد 
شاركت رابطة العالم اإلسالمي، ممثلة بهيئة اإلغاثة اإلسالمية 
العامليــة، في معرض جدة الدولي للكتاب في نســخته الثالثة 
حتت شــعار »الكتاب حضارة«، خالل الفترة من 14 – ٢4 ديسمبر 
املاضي. وعرض جناح الهيئة صورا فوتوغرافية ومطويات وبنرات 
للمؤمترات والزيارات واملســاعدات التــي قامت بها الرابطة، ومن 
أهمهــا زيــارة معالي األمن العــام لرابطة العالم اإلســالمي 
عضو هيئة كبار العلماء الشــيخ الدكتــور محمد عبدالكرمي 
العيســى إلى بابا الفاتيكان, ومؤمتر رابطة العالم اإلسالمي في 
نيويورك بعنوان »التواصل احلضاري بن الواليات املتحدة والعالم 

اإلسالمي«، إضافة إلى زيارة كاتدرائية نوتردام في باريس.
ونوه مســؤول جناح الهيئة عبدالرحمن الصبحــي، دور رابطة 
العالم اإلسالمي في حتقيق رسالتها من خالل رؤيتها التي حتمل 

االعتدال والتسامح والتواصل.
ولفت إلى أن اجلناح اتخذ موقعاً مميزاً في املعرض، على مســاحة 
تصل إلى ٢٠ متراً مربعاً، وتضمن اإلجنازات الكبيرة التي حققتها 
هيئة اإلغاثة اإلســالمية جتاه دول األقليات املسلمة في مجاالت 

كثيرة، منها التعليمية والصحية واالجتماعية.
وأكد الصبحي أن الهدف من املشــاركة هــو توضيح دور رابطة 
العالم اإلســالمي وهيئة اإلغاثة  جتاه دول األقليات املســلمة، 
من خالل توزيع مجــالت وكتيبات ومطويات مطبوعة في رابطة 

العالم اإلسالمي.
وبن أن هناك مشــاريع عــدة نفذتها الهيئة منــذ أكثر من 3٠ 
عاماً بقيمة إجمالية جتاوزت أربعة مليارات وستمئة مليون ريال، 

اســتفاد منها أكثر من مئة وواحد وثالثن مليون شــخص في 
مختلف أنحاء العالم، ووزعت على تنمية اجملتمع وتعليم القرآن 
الكرمي واإلغاثة العاجلة واإلدارة الهندسية والرعاية االجتماعية 

والتربوية والصحية.
كما اســتعرض جناح الهيئة ما قدمته من خدمات جليلة جتاه 
التعليم والصحة في مختلف أنحاء العالم، ومن أبرزها اجلامعة 
األثرية للبنات في باكستان, جامعة فطاني في تايالند, مدرسة 
جلود جوفر في بلغاريا, املدرســة اإلسالمية في بريطانيا, فضالً 
عن طباعة وشــراء مناهج تعليمية في دول آســيوية وإفريقية 

عدة، وبرنامج إغاثة طالب علم الجئ في سوريا.
وأبرز جناح الهيئة املشــارك في معرض جــدة الدولي للكتاب، 
اجلهود الصحية التي بذلتها حول العالم، حيث نفذت ٢5 منشأة 
طبية العديد من العمليات اجلراحية، التي تكللت بالنجاح، وكان 

من أبرزها عمليات القلب املفتوح.
وقد حظي جناح الهيئــة بزيارة صاحب الســمو امللكي األمير 
خالد الفيصل مستشــار خادم احلرمن الشريفن أمير منطقة 
مكة املكرمة، وســمو محافظ جدة األمير مشــعل بن ماجد، 
اللذيــن أبديا شــكرهما وإعجابهما مبا يحتويــه جناح الهيئة 
من اســتعراض للمنجزات التي قامت بتحقيقها ومن خدمات 

قدمتها للمسلمن وغيرهم في مختلف أنحاء العالم.
وشــهد جناح رابطة العالم اإلســالمي أيضاً، زيارة الكثير من 
األدبــاء واملثقفن، وجموع من شــرائح اجملتمــع املتنوعة، الذين 
أبدوا اهتمامهم وإعجابهم بالــدور الذي تقوم به رابطة العالم 

اإلسالمي وهيئة اإلغاثة اإلسالمية.

أمري مكة أشاد بمنجزات 
الرابطة يف أنحاء العالم

رابطة العالم 
اإلسالمي تشارك 
يف معرض جدة 
الدولي للكتاب

أمير مكة ونائبه ومحافظ جدة ووزير اإلعالم لدى زيارتهم معرض الرابطة
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املدينة املنورة – »الرابطة«
دعت رابطة العالم اإلسالمي، ممثلة في هيئة اإلغاثة اإلسالمية 
العاملية، إلى إنشــاء مراكــز بحوث ودراســات متخصصة في 
البلدان التي تعاني من أزمات بيئيــة، تهدف إلى رصد التغيرات 
والظواهر ووضع احللول واملقترحات املناســبة لها، ونشر ثقافة 

العمل التطوعي.
جــاء ذلك في الورقة التــي قدمها األمن العــام لهيئة اإلغاثة 
اإلســالمية العاملية التابعة للرابطة، األستاذ حسن بن درويش 
شحبر بعنوان: »جهود هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية في حماية 
البيئة من خالل مشاريعها وبرامجها في القارة اإلفريقية«، أمام 
ملتقــى »البيئة من منظور إســالمي«،الذي اختتم أعماله في 
الـ٢4 من شــهر ربيع اآلخر املنصرم باملدينــة املنورة، حتت رعاية 
صاحب الســمو امللكي األمير فيصل بن ســلمان بن عبدالعزيز 
أمير منطقة املدينة املنورة، بحضــور 1٠٠ داعية وخطيب وعدد 

من اخلبراء واخملتصن في حماية البيئة.
وطالب شحبر، بإنشاء منظمات وفرق تطوعية في اجملال البيئي 
لتنويع وسائل نشــر الوعي البيئي، وتضييق الفجوة بن حجم 
اخملاطر والوسائل واحللول، وعقد الشراكات بن اجلهات احلكومية 
واجلهات األخرى في مجال البيئة بهدف تنســيق وتوحيد اجلهود 
فــي هذا القطاع احليوي، وإطالق املبادرات البيئية املوجهة جلميع 

فئات اجملتمع لتتالءم مع أهداف وطموحات رؤية ٢٠3٠.
وقدم األمن العــام للهيئة، جتربة هيئة اإلغاثة اإلســالمية في 
مجال حماية البيئة من خالل مشــاريعها وبرامجها في القارة 
اإلفريقيــة، وهي األعمال التي ما كان لها أن تقوم إال بفضل اهلل 
تعالى، ثم العطاء السخي من الشعب السعودي الكرمي، والدعم 
املســتمر من رمز اخلير والعطاء خادم احلرمن الشــريفن امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمن محمد بن ســلمان بن 

عبدالعزيز -حفظهما اهلل-.
وأصدر امللتقى توصياته التي ركزت علــى احملافظة على البيئة، 
والعمل على إجناز اتفاقية إسالمية للتوعية الدينية واالستفادة 
من املنابر في نشــر الوعــي البيئي، والتعريــف بقضايا البيئة، 
والتوســع في الشراكات مع اجلهات احلكومية في مجال البيئة، 
واالهتمام بالتطوع في مجال البيئة، وتسهيل إنشاء اجلمعيات 

الدينية املهتمة بالبيئة، وتنشيط املعلومات البيئية للدعاة. 

وكان امللتقى الذي اســتمر ملدة يومن، ناقش أهمية تََبنِّي املبادئ 
اإلســالمية في تنمية البيئة واحملافظة عليهــا، والتركيز على 
أهمية التوعية البيئية ألفــراد اجملتمع من خالل الدعاة وخطباء 
املساجد، وربط البعد الديني في تناول القضايا البيئية، وتشجيع 
البحث العلمي في اجملاالت البيئية وعلوم الشريعة لتتماشى مع 
القضايا البيئية املعاصرة، وتبني املنظور اإلســالمي فيما يتعلق 
باملســؤولية اجملتمعيــة البيئية جتاه اإلنتاج واســتهالك املوارد، 
والتأكيد على أهمية توجيه البذل والعطاء ملا فيه اســتصالح 
البيئة واستدامتها، وأثر ذلك على الفرد واجملتمع، والتأكيد أيضا 
علــى دور التربية البيئية والتطوع في العمل البيئي وفق منظور 
إسالمي، كما اهتم امللتقى بالتعريف بقضايا البيئة في اململكة 
وســبل معاجلتها وتبسيطها مبا يتناســب مع الدعاة واخلطباء 

إليصالها للمجتمع.
وانطلقت محــاور امللتقى من دالئل البيئة في القرآن والســنة 
النبوية، والتنمية املستدامة باملنظور اإلسالمي، وكذلك األحكام 
الشرعية والقوانن البيئية في اإلســالم، واملسؤولية اجملتمعية 

واملنظور اإلسالمي.

يف ورقة عمل قدمتها هيئة اإلغاثة أمام ملتقى البيئة يف املدينة املنورة

رابطة العالم اإلسالمي تدعو إلنشاء مراكز بحوث متخصصة 
لرصد الظواهر البيئية ووضع الحلول لها

• عرض تجربة الرابطة يف مجال حماية البيئة 
من خالل برامجها بالقارة اإلفريقية

 الرابطة حترص على شمول برامجها لكل ما ينفع اإلنسانية



هيئة اإلغاثة من أقوى الهيئات الدولية يف مجال الدعم اإلنساني املنتشرة حول العالم

رابطة العالم اإلسالمي توزع 10 ماليني ريال 
لــ10600 يتيم باألردن
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عّمان – »الرابطة«
ســلمت رابطــة العالم اإلســالمي ممثلــة في هيئــة اإلغاثة 
اإلسالمية العاملية، مســتحقات األيتام املكفولن لدى الهيئة 
ان، البالغ عددهم 1٠,٦٠٠ يتيم ويتيمة،  في العاصمة األردنية َعمَّ
موزعن في العاصمة األردنية وبقيــة احملافظات األخرى، بكلفة 
قدرها 1٠مالين ريال سعودي، بحضور نائب سفير خادم احلرمن 
الشريفن األستاذ محمد العتيق، وعدد من أسر األيتام املكفولن 

بالهيئة.
وقال األمن العام للهيئة حســن بن درويش شــحبر: »إن حملة 
توزيع مخصصات األيتام ستســتمر ملدة عشرة أيام في عشرة 
مراكز في مختلف محافظات األردن، هي: طيبة، أربد، الرصيفة، 
النصــر، نــزال، الزرقاء، جرش ومخيم ســوف، البقعــة، األغوار 

الوسطى، الكرك، املفرق.
وأضاف شحبر أن الهيئة تعتبر واحدة من أقوى الهيئات العاملية 
العاملة في مجال الدعم اإلنساني ومساعدة احملتاجن، من خالل 
مكاتبها املنتشــرة حول العالم، وتبذل جهداً كبيرا ملســاعدة 
ان،بتوجيه ومتابعة مباشرين من معالي  األيتام والفقراء في َعمَّ
األمن العام لرابطة العالم اإلسالمي الدكتور الشيخ محمد بن 

عبدالكرمي العيسى.
من جانبه أشاد نائب ســفير اململكة العربية السعودية باألردن 

األســتاذ محمد العتيق باملشــروعات التي تنفذها الرابطة في 
األردن، وقال:«إن هذه املشــروعات تعد جســرا من جســور اخلير 
والعطاء من اململكة العربية الســعودية لألشقاء في األردن، وإن 
ذلك يصب في مصلحة العالقات ما بن الســعودية واألردن التي 
تنمو بثبات راسخ وبتطلعات ملستقبل أفضل بحكمة القادة في 

البلدين«.
وكان األمن العام للهيئة، أوضح أن مشــروع كفالة األيتام يأتي 
ضمن املشروعات اخليرية املتعددة التي تنفذها الهيئة في األردن 
في مجاالت التعليم والصحة، إلى جانب األعمال املوسمية التي 
تشــمل اخمليمات الصحية، وإفطار صائم، وتوزيع حلوم األضاحي، 
مؤكداً أن الهيئة في إطار اهتمامهــا بهذه الفئة تكفل اآلالف 
مــن األيتام في عدد من دول العالم، وتقدم لهم كل أنواع الدعم 

املادية، والصحية، واالجتماعية، والتعليمية.
ولفت شحبر إلى أن الهيئة تعتزُّ كثيرًا باجلهود التي بذلتها 
في هذا املضمار؛ خصوًصا أن الهيئة منذ إنشائها قبل أكثر 
من 3٠ عاًما كفلت حوالــي 3٦4٠٠٠ يتيم ويتيمة، وقدمت 
لهم كافــة االحتياجات امللحة، وأصبــح فيهم من يتقلد 
اليوم أعلــى املناصب في بالده، وما زال فــي كفالة الهيئة 
منهم خالل العام احلالي 143٩هـ 8٧.5٧٠ يتيًما ويتيمة في 

35 دولة.

 فريق عمل الرابطة لدى تسليم مستحقات مكفوليها في عّمان
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»الرابطة« تحاور مدير املركز اإلسالمي الثقايف بمدريد

املركز جمع شمل املسلمني يف أنحاء إسبانيا 
ووحد صفوفهم

حوار : توفيق محمد نصر اهلل 

ناقشــت مجلة »الرابطــة« في حوار مطول مــع الدكتور 
ســعود بن عبداهلل الغديان مدير املركز الثقافي اإلسالمي 
مبدريد في إســبانيا، أحوال اجلالية املســلمة في إسبانيا، 
واجلهــود التي بذلتهــا رابطة العالم اإلســالمي وهيئاتها 

جتاههم.
وأكد الدكتور الغديان أن املركز جمع شمل عموم املسلمني 
في إســبانيا ووحــد صفوفهم، منــذ أن أمــر ببنائه خادم 
احلرمني الشــريفني امللك فهد بــن عبدالعزيز -رحمه اهلل-

 وافتتحه نيابة عنه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز عام ١٩٩٢م عندما كان أميرًا ملدينة الرياض.

واستعرض احلوار انعكاســات صدور قانون حرية العقيدة 
فــي إســبانيا، فضــاًل عــن دور اجلمعيــات واملؤسســات 
اإلسالمية املتعددة في وحدة اجلالية املسلمة أو اختالفها، 

في ظل جتاوز عددها نحو مليون ونصف مليون مسلم.
كما تطرق إلى دور اجلهات اليمينية املتطرفة في التحريض 
ضد املسلمني وتشويه ســمعتهم، وأهم التحديات التي 
تواجه املســلمني في إســبانيا، فضاًل عن ضعف التمثيل 
الرســمي للمســلمني أمام احلكومــة اإلســبانية، وتزايد 
ظاهرة اإلسالموفوبيا في اآلونة األخيرة وغيرها من قضايا 

اجلالية املسلمة. فإلى نص احلوار:
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• بدايــة نرجــو إعطاء قراء مجلة الرابطــة نبذة عن أحوال 
املسلمني في إسبانيا.

تتكون األقلية املســلمة في إسبانيا في غالبيتها   
من احلرفين والصناع والعمال والتجار الذين قدموا من أقطار 
عربية وإسالمية مدفوعن بالظروف املعيشية الصعبة إلى 
الهجرة، إضافة إلى الطلبة الذين وفدوا من أجل طلب العلم.

 وقد اســتقرت نســبة كبيرة منهم وخاصة من السورين 
والفلسطينين من الستينات، واملغاربة منذ الثمانينات.

وحسب املصادر الرسمية للدولة فإن عدد املسلمن في 
إسبانيا يصل تقريباً إلى 1.5٠٠.٠٠٠ نسمة، ولكن بسبب 
الهجرة السرية وغير القانونية وخصوصاً من دول املغرب 
العربي وبعض دول جنوب الصحراء والدول اإلفريقية، فإن 
العدد تزايد بشكل ملموس خاصًة في السنوات األخيرة.
أما املسلمون اإلسبان اجلدد فعددهم يقدر بأكثر من 45 ألف 

مسلم ومسلمة يتوزعون في معظم محافظات إسبانيا.
وتعتبر نســبة املسلمن في إســبانيا ضعيفة جداً مقارنة 
ببعــض دول االحتاد األوروبــي، وتتوزع األقلية املســلمة على 
جميع احملافظات، من ضمنها مدينتا ســبة ومليلية احملتلتان 

)متنازع عليهما بن املغرب وإسبانيا(.

• حدثنا عن بداية املركز الثقافي اإلسالمي مبدريد؟
لقد كان إلنشاء املركز الثقافي اإلسالمي مبدريد قصة يجب 
أن يعرفها املسلمون في إسبانيا وفي غيرها، وهي تبن حرص 
اململكة العربية السعودية على اإلسالم والعناية واالهتمام 
بشؤون املسلمن وتفقد أحوالهم عن طريق دعمهم مبختلف 

أنواع الدعم.
وقد عانت اجلالية املسلمة في إسبانيا حتى جتد مكاناً الئقاً 
إلقامة شعائر الدين من الصلوات اخلمس واألعياد والتراويح. 
إذ مكثت سنوات جتمع التبرعات، ولكنها لم حتصل إال على 
قليــل من الدعم، وما إن علم امللك فهد –رحمه اهلل– بذلك 
حتى تكلم مــع امللك خوان كارلوس ملك مملكة إســبانيا 
من أجل تخصيص قطعة أرض لبنــاء مركز ثقافي عليها، 
فقامت بلديــة مدريد مبنح امللك قطعة أرض مســاحتها 
14٠٠٠ متر مربع، ومت افتتاحه في عام 1٩٩٢م، وافتتحه خادم 
احلرمن الشــريفن امللك سلمان –حفظه اهلل– عندما كان 
أميرا ملنطقة الرياض، مــع امللك خوان كارلوس ملك مملكة 

إسبانيا.

• ما دور املركز وأهميته بالنسبة للمسلمني في إسبانيا؟
يشــرف املركز على األحوال الشــخصية، مثل عقود الزواج 

والطالق وغيرها، إضافة إلى جتهيز موتى املســلمن ودفنهم 
في إسبانيا أو نقلهم إلى بلدانهم األصلية، وهو بذلك يقدم 
خدمات جليلة للجالية تفتقد إليهــا في مناطق أخرى من 

إسبانيا.
وحســب اتفاقية التعــاون املبرمة بن الدولة اإلســبانية 
واللجنة اإلســالمية في إسبانيا ســنة 1٩٩٢م، فإن عقود 
الزواج الشــرعية التي جترى في املركز معترف بها رســمياً 
من طرف السجالت املدنية اإلســبانية ويتم تسجيلها من 

طرفها. 
أمــا فيما يتعلق بعقود الطالق فيقــوم املركز بإجراء الطالق 

 • نسعى لتصحيح الصورة الذهنية 
عن اإلسالم التي يحاول اإلعالم 

تشويهها
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الشرعي بعد اســتنفاد محاوالت اإلصالح بن الطرفن، على 
أن تتم متابعته القانونية لدى احملاكم اإلسبانية.

كما يتولى املركز  التعريف بالدين اإلســالمي لغير املسلمن 
عن طريق توزيع الكتب اإلسالمية باللغة اإلسبانية والدروس 
واحملاضرات األســبوعية ملعتنقي الدين اإلســالمي وغيرهم، 
ويتراوح عدد معتنقي اإلسالم في املركز بن ٩٠ و 1٠٠ مسلم 

ومسلمة سنويا.
ويعتبر املركز أيضاً، من املؤسسات القليلة في إسبانيا التي 
تتوفر على مغســلة لتجهيز موتى املسلمن واإلشراف على 

دفنهم، ويستقبل نحو 1٢٠ متوفى كل عام.

•  ما أبرز األنشــطة التي نفذتها رابطة العالم اإلســالمي 
في إسبانيا؟ وكيف كانت عالقة إسبانيا بالرابطة؟

كان من أبرز اجلهود التي قامت بها رابطة العالم اإلســالمي 
في إسبانيا إقامة املؤمتر العاملي للحوار بن األديان واحلضارات 
الذي دعت إليه رابطة العالم اإلسالمي للتعارف بن احلضارات 
واألديان والتقريب بينها، وافتتحه املغفور له امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز وامللك خوان كارلوس. وقد مثل املؤمتر ثمرة لواحدة 

من أهم مبادرات امللك عبداهلل، رحمه اهلل.

املركز جعل للمسلمني وضعا رسميا مميزا:
كما أصبح للمســلمن منذ افتتاح املركز وضع رسمي آخر  
يختلــف عن الوضع الســابق، إذ جمع شــملهم في جميع 
أنحاء إســبانيا ووحــد صفوفهم، ومد عــددا كبيرا جداً من 
املساجد واجلمعيات اإلسالمية واملراكز اإلسالمية والثقافية 
باملصاحــف والكتب والنشــرات بلغات مختلفــة، إضافة 
إلى تزويــد هذه املســاجد واجلمعيات بالتمور خالل شــهر 
رمضان املبارك ملســاعدتها في تقدمي إفطارها اجلماعي ومد 
بعض املساجد بالســجاد وتقدمي النصائح واإلرشادات لهذه 
اجلمعيات ومســاعدتها في اإلجراءات احلكومية، إضافة إلى 
تقــدمي إفطار جماعي طوال شــهر رمضان املبــارك وبعض 

املناسبات األخرى.
وأصبــح املركز أيضــاً، محطة أنظار جميع وســائل اإلعالم 
اإلسبانية وبعض وســائل اإلعالم العاملية من تلفزيون وراديو 
وصحف ومجالت، ومبجرد وقوع أي حــدث في العالم العربي 
واإلسالمي فأول ما تقوم به وسائل اإلعالم هو التوجه للمركز 

الثقافي اإلسالمي مبدريد ألخذ اآلراء عن ذلك احلدث.
إضافة إلى االستشــارات التي يقدمها املركز إلى املؤسسات 

احلكومية اإلســبانية من جميع اجلهات للرد على أســئلتها 
واستفساراتها.

وقد وضع املركز الثقافي اإلسالمي مبدريد برنامجاً جديداً خالل 
هذا العام بفتح أبوابه مرة في الشهر بعمل لقاء مفتوح في 

املركز لإلسبان للتعريف باملركز والدين اإلسالمي.
ومن ضمن برامج املركز ونشاطاته مع الهيئات اإلسبانية هو 
نشاطاته مع بلدية مدريد، حيث يقوم باستمرار بعمل برامج 

مشتركة مع بلدية مدريد في جميع اجملاالت.
إضافة إلى برامج الزيارات التي يقدمها املركز، حيث يستقبل 
طلبة املدارس واملعاهد واجلامعات اإلسبانية من جميع أقاليم 

إسبانيا على مدار العام.

• صــدور قانون حريــة العقيدة في إســبانيا. هل انعكس 

 • من أهم التحديات التي تواجه 
املسلمني في إسبانيا ضعف التمثيل 
الرسمي أمام احلكومة اإلسبانية
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إيجابًا على زيادة أعداد املسلمني اإلسبان؟
مثل الدســتور اإلســباني لعام 1٩٧8م لدى صياغته لدولة 
دميقراطيــة تعددية، حتوالً عميقاً في موقف الدولة التقليدي 
جتــاه احلــدث الديني، فكــرس املســاواة واحلريــات الدينية 
كحقـــوق أساسية، كما وضع أوسع الضمانات ملمارستها 
ضمن املتطلبات الناجمة عن احملافظة على النظام احملمي من 

قبل القانون الحترام احلقوق األساسية لآلخرين. 
هذه احلقوق التي كانت تعتبر أصالً كحقوق فردية للمواطنن 
أصبحت تأخذ أبعادها لتشمل األديان أو املذاهـب التي ينضّم 
املواطنـون إليهــــا ملمارســــة األهداف الدينية من خالل 
العمل اجلماعي دون احلاجة لترخيص مســبق أو لتسجيلها 

في أي سجل عام.
ومــن خالل االحتــرام العميق لهــذه املبادئ، تعتبــر الدولة 

نفســها ملزمة بهذا اإلقرار الدســتوري وباالحتياجات التي 
تفرضهــا املعتقــدات الدينية للمجتمع اإلســباني، بحيث 
تــرى من الواجب إقامة عالقات للتعــاون مع مختلف األديان 
واملذاهب من خــالل صيغ متنوعة مع األديان املســجلة في 

سجل الهيئات الدينية.
العالقة بني الدولة واألقليات الدينية محكومة باالتفاقات:

كما أن قانون احلريــات الدينية ينّص على إمكان قيام الدولة 
بتحديد التعاون بن هذه األقليات الدينية بواســطة اتفاقات 
تعاون مع هذه األخيرة عند تســجيلها في سجــــــــــل 
الهيئــات الدينية، إضافة إلى متيـّــزها بعمـــق جذورها في 
اجملتمع اإلسباني وبعــــدد املعتنقن لها وانتشار عقيدتهـا، 
وهـذا الوضـع ينطبـق علـى حالـة الديـن اإلسالمــي الذي 
يتمتع بعراقة أصيلة وتاريخية في إسبانيا وبأهمية بارزة في 

تكوين الهوية اإلسبانية.
وميثل الدين اإلسالمي حالياً، اللجنة اإلسالمية في إسبانيا، 
وهي هيئة دينية مسجلة رســمياً بسجل الهيئات الدينية 
التمثيل الرســمي  العــدل اإلســبانية، ومهمتهــا  بوزارة 
للمسلمن أمام الدولة اإلسبانية إلجراء املفاوضات والتوقيع 

واملتابعة فيما يتعلق باالتفاقيات املبرمة. 
واســتجابة لرغبة اللجنة اإلسالمية في إســبانيا واملعبرة 
عن مطالب األقلية املســلمة في إســبانيا وبعد املفاوضات 
املناسبة، متَ التوصل إلى اتفاق تعاون  بتاريخ ٢8 أبريل 1٩٩٢م، 
متعلق بقضايــا ذات أهميــة بالغة بالنســبة للمواطنن 

املسلمن ومنها:
- وضعية املسؤولن الدينية واألئمة مع حتديد  احلقوق اخلاصة 
بهم والناجمة عن ممارســتهم ملهامهم الدينية إضافة إلى 

وضعهم الشخصي بالنسبة لقضايا الضمان  االجتماعي.
- احلماية القانونية للمساجد وأماكن العبادة.

- إضفاء الصفة القانونية لعقود الزواج اإلسالمي.
- اإلشراف الديني والدعوة في املراكز أو األماكن العامة.

- تعليم الدين اإلسالمي في املدارس التعليمية احلكومية. 
- املكاسب الضريبية املطبقة على بعض األمالك والنشاطات 

املتعلقة باجلمعيات املنتمية للجنة اإلسالمية في إسبانيا.
- االحتفال باألعياد الدينية اإلسالمية. 

- التعاون ما بن الدولة واللجنة اإلسالمية للمحافظة على 
التراث التاريخي والفني اإلسالمي.

 كمــا مت توقيع اتفاقيــات تعاون مماثلة مع بقية األقليــــات 
الدينيــــة )اليهودية والبروتستانت( في حفل أقيم في وزارة 

 • اللجنة اإلسالمية هي الكيان 
املمثل للجاليات الدينية اإلسالمية 

والدين اإلسالمي في إسبانيا
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العدل اإلسبانية بتاريخ ٢8 أبريل 1٩٩٢م.
يذكر أنه أثنـــاء التوقيـــع على اتفاقية التعاون بن الدولة 
واللجنة اإلســالمية في إســبانيا، لم يتم االعتراف ببعض 
القوانن اإلسالمية في مجال الطالق واإلرث والتعدد، ومؤخراً 
متّ االعتراف بالطالق حســب القانون اإلسبانـــي وبالنسبة 
حلضانة األبنــاء بعد الطالق يالحظ أن القانــون يجنح دائماً 

لصالح املرأة ضد الرجل.

• مــاذا عــن الوضــع الدينــي واالجتماعــي والتعليمــي 
للمسلمني في سبته ومليلية؟

بالنسبة ملدينتي سبته ومليلية، فإن نسبة املسلمن فيهما  
أصبحت تفوق 5٠% من إجمالي سكان املدينتن، ولهما وضع 
خاص من الناحية السياســية )حكم ذاتي(، أما من النواحي 
الدينية واالجتماعيــة والتعليمية فهي ال تختلف كثيرا عن 

بقية األقلية املسلمة في إسبانيا.

• كم عدد املنظمات واملؤسســات اإلســالمية في إسبانيا 
وخاصة غرناطة؟

حســب ســجل الهيئات الدينية بوزارة العدل اإلســبانية 
ولتاريخ اليوم، فإن عدد اجلمعيات اإلسالمية املسجلة رسميا 

بالسجل يصل إلى 15٦٩ جمعية إسالمية.

• هل اجلمعيات واملؤسسات على كثرتها سبب في اختالف 
املسلمني؟

من األسباب التي فوتت على املسلمن االستفادة من حقوقهم 
الدينية وغيرها في إسبانيا وبقية الدول األوروبية خالفاتهم 
وانقســاماتهم، ويتجلى ذلك بوضوح فــي ضعف التمثيل 
الرسمي للمسلمن أمام احلكومة اإلسبانية نتيجة ظاهرة 
االنقسامات واخلالفات بن اجلمعيات واملؤسسات اإلسالمية 
في إسبانيا، حيث يصل عدد الفيدراليات اإلسالمية وال أقول 
اجلمعيــات إلى 4٦ فيدرالية، مما أّثر ســلباً علــى تنفيذ بنود 
اتفاقية التعاون املبرمــة بتاريخ ٢8 أبريل 1٩٩٢م، وضيع على 
األقلية املسلمة في إسبانيا حقوقا كثيرة، علماً أن األقليات 
الدينية األخرى )اليهـــود والبروتســتانت(  قطعت أشواطا 

كبيرة في االتفاقات املبرمة معها.  

• ما أهم املشــاكل التــي حتول دون اندماج املســلمني في 
اجملتمع اإلسباني؟

يعاني املسلمون في إســبانيا، كما في باقي الدول األوروبية، 
من مشــاكل عدة ومختلفة، رمبا أهمها مشــكلة االندماج 

في اجملتمع، حيث يتخبط املســلم بن احملافظة على تقاليده 
وعاداته وبن االندماج في مجتمع جديد. ونحاول نشر الوعي 
اإلسالمي بن الشــباب خاصة عن طريق الدروس واحملاضرات 

كي يكون هناك اندماج فعال، من دون التخلي عن الثوابت.

• ما دور االحتاد اإلســباني للجماعات املســلمة في توحيد 
كلمة املسلمني؟

اللجنة اإلســالمية هــي الِكيان املمثل للجاليــات الدينية 
اإلســالمية في إســبانيا ومتثل الدين اإلســالمي حالياً في 
إســبانيا، وهي هيئة دينية مسجلة رسمياً بسجل الهيئات 
الدينية بوزارة العدل اإلسبانية، ومهمتها التمثيل الرسمي 
للمسلمن أمام الدولة اإلسبانية إلجراء املفاوضات والتوقيع 

واملتابعة فيما يتعلق باالتفاقيات املبرمة.

• كيف ترون واقع اإلســالم واملسلمني في إسبانيا؟ وما أبرز 
الضغوط والتحديات التي تواجههم؟

بعد تأســيس اللجنــة اإلســالمية في إســبانيا وافتتاح 
املركز الثقافي اإلســالمي مبدريد، أصبح للمسلمن صوت 
ميثلهم أمام احلكومة اإلســبانية ويطالــب باحتياجاتهم 
ومتطلباتهم، وقد سهل هذا قدرتهم على تلبية شعائرهم 
الدينية بطريقة أســهل بافتتاح عشــرات املساجد لتأدية 
الصلوات وتلقي الدروس وتعليــم أبنائهم اللغات العربية 

واإلسبانية.
أما من ناحية الضغوط والتحديــات التي تواجههم، فليس 
هنــاك أي ضغوط أو حتديات، ولكن فــي بعض األحيان يظهر 
بعض املتطرفن بعد حدوث احلوادث املؤســفة ويتعدون على 

بعض املصلن ولكنها في الواقع هي حاالت معدودة.
لكن األزمة االقتصادية التي عمت إســبانيا أثرت على وضع 
اجلالية املســلمة، نظراً ألن عددا كبيرا منها يعمل في البناء 

الذي تأثر بشكل كبير في هذه األزمة.

 • اإلعالم اإلسباني ضخم صورة 
املهاجرين املسلمني ووصفهم باخلطر 
والغزو اجلديد وأنهم األخطر بعد 
ظاهرة اإلرهاب

العدد: ٦1٧ جمادى اآلخرة  143٩ هـ ـ  مارس  ٢٠18 م 

No. 617 Jumada II 1439 H- March 2018 m



33

• كيف ميكن احملافظة على الهوية اإلسالمية ألبناء اجلالية 
املسلمة في إسبانيا؟

احتياجات ومتطلبات األقلية املسلمة كثيرة، وهي تعّلق آماالً 
كبيرة على املؤسســات اإلسالمية في حّلها، وفي هذا اإلطار 
نقترح بعض احللول التي نراها من أولويـات العمل اإلسالمي 
في إســبانيا لعّلها تســهم في التخفيف من آالم ومعاناة 

األقليـة املسلمة في إسبانيا، ومنها:
- بــذل اجلهود واملســاعي اجلادة لتوحيد الصف اإلســالمي 
بــن العاملن في احلقل اإلســالمي بصفة عامــة واللجنة 
اإلسالمية بصفة خاصة، وذلك لضمان تنفيـــــذ وتطبيق  
اتفاقية التعاون املبرمة مع الدولة، ملا فيها من حقوق وفوائد 

لصالح األقلية املسلمة في إسبانيا. 
- التفكير اجلاد في إنشــاء املدارس العربية اإلســبانية التي 
تقوم بتدريس املنهج العربي واإلسباني في نفس الوقت، وذلك 
مــن أجل احلفــــاظ علـــــى الهوية اإلسالمية والعربية 
لألجيال الصاعدة وإيجــــــاد الوسائل املاديــــة الكافيــة 

للقيـــام  مبهّمتها.
-  العناية باملؤسسات اإلســالمية العاملة في الساحة من 

أجـل تطوير وحتسيـن خدماتها لفائدة األقلية .
-  العمل على إنشــاء املراكز االجتماعية اإلسالمية لتنظيم 
الرعايـــة االجتماعيـــة الضروريـــة على مستوى األطفال 

والشباب والنساء واألسر.
• العناية بنشــر الثقافة اإلســالمية وذلك عن طريق انتقاء 
الكتـــب واملصادر اإلســالمية املعتمدة وترجمتها من طرف 

ذوي االختصاص.
واالهتمــام بجمعياتهم  املســلمن  بالعمــال  العنايــة   •
وجتمعاتهم وتزويدها بالوسائل العصريــــة التي تساعــد 
على رفــــع مستواهـــم االجتماعـي والثقافـــي وتقويـة  

انتمائهـم  لإلسالم عقائدياً وفكرياً وسلوكياً.
-  االهتمام باملسلمن اجلدد وإنشاء دور لرعايتهم.

-  انفتـــاح املـؤسسـات اإلسالميـة علـى اجملتمـع وخاصـة 
واإلعالمية  واالجتماعية  والثقافيـــة  اجلامعيـــة  اجلهــات 

وغيرهـا ذات االهتمام باإلسـالم واملسلميـن.

ونــرى أن مايقوم به املركز رائد في هذا اجملال ومثال يحتذى به 
في هذا الصدد.

ومن جملة ما نبذله للحفاظ على الهوية اإلســالمية ألبناء 
اجلالية املســلمة في إســبانيا ملنعهم من الذوبان: إنشــاء 
املدارس التكميليــة لتعليم اللغة العربيــة، تعليم اللغة 
العربية للكبار )محو األمية(، تعليم العربية لغير الناطقن 
بها، تدريس الدين اإلســالمي والقرآن الكرمي للصغار، وجتويده 

للكبار.
إضافة إلى القيام بنشاطات تهتم بتجميع أبناء املسلمن في 
فترات غير متباعدة، وإشراك األسرة في مثل هذه النشاطات، 
وتنظيم إفطار الصائم في شهر رمضان، واالحتفال باألعياد 
اإلســالمية وإشــعار األطفال بجو البهجة بتقــدمي الهدايا 
واللعب، وحضور األطفال في املناســبات العامة واخلاصة في 

املركز،  إلخ.

• ما مدى التعاون والتنسيق بني اجلهات اإلسالمية العاملة 
اآلن على الساحة في إسبانيا؟

نحــن نحاول جهدنا للتنســيق من أجل التعــاون اإليجابي 
واملثمر، مؤمنن أن جميع املراكز اإلســالمية لها نوايا حسنة 
وهدفها خدمة اإلســالم واملســلمن وعليه نحاول التعاون 
معها بشــتى الطرق لتحقيق أهدافها، واملركز دائما يسعى 

إلى خلق روح التعاون والتآزر بن جميع املراكز اإلسالمية.

• واقــع الدعوة كمــا تراه اليوم؟ وماذا عــن اجلهود الدعوية 
املوجودة على الساحة اآلن؟

احلمد هلل هناك يقظة إســالمية كبيرة في إسبانيا وخاصة 
بن الشباب املسلمن، فتوفر املســاجد في أكثر األحياء في 

 • اخلالفات واالنقسامات بني اجلمعيات 
واملؤسسات اإلسالمية فوتت عليهم 

االستفادة من حقوقهم الدينية وغيرها  

العدد: ٦1٧ جمادى اآلخرة  143٩ هـ ـ  مارس  ٢٠18 م 

No. 617 Jumada II 1439 H- March 2018 m

 لقطة جوية تربز جامل املركز مساًء



34

املدن ســهل أمور الدعوة، وانعكس هذا الواقع على اإلسبان 
بتأثرهم باملســلمن، وال يوجد أي مضايقات من أي جهة ملن 

يريد أن يقوم بالدعوة.
عمومــاً هناك جهود دعوية كبيرة يقوم بها أئمة املســاجد 
واجلمعيات واملراكز  اإلسالمية، كل حسب اإلمكانات املتوفرة 

له.

• ماذا ينقص املسلمني في إسبانيا؟ وما أبرز حاجاتهم؟
في الواقع أكثر ما ينقص املسلمن في إسبانيا هو الدعم 
املادي، إذ إن أكثر املســاجد واملصليات أنشــئت من تبرعات 
أبناء اجلالية، وكان لألزمــة االقتصادية الكبيرة التي عمت 
إســبانيا أثر كبير على اجلالية املسلمة، لذلك لم يتمكنوا 
مــن إمتام كثير من هذه املســاجد، وبعضهــا بعد إمتامها 
ظهــرت صعوبات تأثيثها أو دفع مصاريف الكهرباء واملاء أو 

دفع إيجارها.

• كيــف تــرون أداء اإلعالم اإلســباني فــي التعاطي مع ما 
يتعلق باإلسالم؟ وكيف ميكن مواجهته؟

إسبانيا حتتاج إلى ما يزيد على 3٠٠  ألف يد عاملة سنويــــاً 
موزعـــة على الفالحة والبناء واخلدمات، وفي الوقت نفسه 
يســلك املسؤولون سياسة إدارة الظهـــر لبلـــدان اجلنوب 

وإغالق كل األبواب املؤدية إلى أوروبا من جهتها.
كما يالحظ داخل إسبانيا أن هناك تناقضاً في املواقف، إذ جند 
أن املؤسســة الوطنيـــــة  لإلحصاء حذرت املسؤولن في 
إسبانيا منذ 1٩٩٢م من أن إسبانيا ستفقد في حــــــــدود 
٢٠٠4م ما يزيد على عشرة مالين نسمة، ولهذا اقترحت حّلن، 
أحدهمــا إعطـــــاء منـــح لألزواج مـن أجـل التشجيـع 
علـــى اإلجناب، وهـو حـّل مستبعـد بفعــــل العوامــــل 
االقتصادية واالجتماعية، ألن املـــرأة اإلسبانيـــة الشابـة ال 
تــريد أن ترّبــــــي وأن تفقد مكان الشغل، واالقتراح الثاني 

هو فتح الباب للمهاجرين.
كما أن هناك حتذيـراً مـن مجلـــس األمـن الدولي الذي نّبه 
إلى مشــكل شغــــر الكثير من مناصب الشغل في غياب 
الشباب، وما سيترّتب عن ذلك مـن العجـز لضمـان السلـم 
االجتماعي ألّنه ليس هناك أناس في ســن العمل ميكنهم أن 

يؤّدوا الضرائب.
ورغم كل هذه املعطيات، فإن اإلعالم اإلسباني ّضخم صـورة 
الهجـــرة املسلمـــة أمام الرأي العام وهّيجه، وذلك بنعتها 
بعبارات مثيرة مثل اخلطـر أو الزحــــف القادم من اجلنوب أو 
الغزو اجلديد وغيرها من النعوت حّتى أصبحت ظاهرة الهجرة 

من االهتمامـــات األوليـة للمجتمـــع اإلسبانـي وهاجسه 
اليومي بعـد ظاهـرة اإلرهـاب.

علماً أن نسبة املهاجرين اإلسبان إلى بعـض الدول األوروبية 
وأمريــكا الالتينية تفوق نســبة املهاجرين إليها،حتى قامت 
الدوائــــر اخملتصة بشؤون الهجرة بالتضييق على املهاجرين 
وتعقيـــد إجـــراءات الهجرة إلى إسبانيا وخاصة من الدول 
اإلفريقية والعربية واإلسالمية ألسبـاب اجتماعية وثقافية، 
وارتفاع نسبة البطالة، مما أدى إلى طرد عدد كبير منهم كانوا 

قد دخلوا األراضـي اإلسبانية بصورة غير قانونية.
وبسبب صعوبة اندماج أفـراد األقلية املسلمة فــــي اجملتمع 
اإلسباني وتورط بعض أبنائها في تهريـــب وبيـــع اخملدرات 

والسرقات فإن هناك اجتاهن:
األول ينــادي في حالــة احلاجة إلى اليــد العاملة الرخيصة، 
باالستعانة بالعمالة مــن دول أوروبا الشرقية، وذلك ألسباب 

عدة، منها سرعة االندماج في اجملتمع.
والثانــي ينادي باســتقدام اليد العاملــة الرخيصة من دول 
أمريكا الالتينية ، علماً أن معظـم األقليـة املسلمـة يقومون 
بأعمال يهــرب منها اإلسبـان وال يرون فيها أي ترقية مهنية، 

ورغم هذا كله فهم غير مرغوب فيهم. 
نحن نســعى لتصحيح الصورة الذهنيــة، إذ يحاول بعض 
اإلعالم وخالل فترة طويلة تشويه صورة اإلسالم. فقد سعت 
مؤسسات إعالمية بنعت املســلمن باإلرهاب واتهامهم به 
إثر هجمات 11 ســبتمبر )أيلــول( ٢٠٠1 في الواليات املتحدة 
وتفجيــرات 11 مــارس )آذار( ٢٠٠4 في مدريــد التي دفعت 
احلكومة اإلســبانية لتبني قوانن صارمة في مجال الهجرة 

تضرر منها املسلمون أكثر من غيرهم.
ويتواصل املركز مع وســائل اإلعالم كافة، ســواء كان إعالما 
إلكترونيا أو ســمعيا أو مرئيا أو مكتوبا، بهدف املســاهمة 
الفاعلــة واإليجابيــة لتوضيح صورة اإلســالم الصحيحة 

للمتلقي واملشاهد.
 وقــد كان للمركــز دوره البارز في قضايــا عديدة منها على 
ســبيل املثال ال احلصر مشــكلة اإلرهاب ومعاجلاتها، ودعوة 
الصحفيــن للمركــز لتوضيــح األمور من خــالل مؤمترات 

صحافية وبرنامج اليوم املفتوح، إلخ.

 • اجلالية املسلمة في إسبانيا تتجاوز 
1.5 مليون... وغالبيتها من احلرفيني 
والصناع والعمال والتجار والطالب
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»الرابطة« تواصل برامجها الطبية والعالجية يف إفريقيا

50 جراحة قلب لفقراء تنزانيا.. 
ودعم مستشفى موهبلي بمستلزمات طبية 

دار السالم – »الرابطة«
دشــنت رابطة العالم اإلســالمي ممثلة في هيئة اإلغاثة 
اإلسالمية العاملية، في عاصمة جمهورية تنزانيا االحتادية 
)دار الســالم(، مخيمها الطبي لعمليات قســطرة القلب 
ضمن برامجهــا الصحية التي تنفذهــا في مختلف دول 

العالم. 
ومتكن اخمليم الطبــي، من إجراء أكثر من 5٠ عملية قســطرة 
ناجحة ملرضى القلب الذين تقطعت بهم سبل العالج، بسبب 
كلفته الباهظة، وباتوا عرضة ملضاعفات طبية خطرة، قبل أن 

متتد إليهم يد اإلغاثة احلانية تضمد جراح قلوبهم املتعبة.
وقال األمن العام لهيئة اإلغاثة اإلســالمية العاملية حسن بن 
درويش شــحبر: »إن الرابطة نظمت هذا اخمليم الطبي بالتعاون 
مع معهد »جاكيا كوكيك« ألمراض القلب مبستشفى موهبلي 
بالعاصمة دار السالم«، مؤكداً أن الرابطة تكفلت أيًضا بتوفير 

مستلزمات طبية تقدر بـ٢5٠ ألف ريال.
وأضاف، أن هذا اخمليم هو األول في مجال جراحة قسطرة القلب 
الذي تُِقيمه الهيئة فــي تنزانيا، وجاء بناًء على دعوة كرمية من 
احلكومة التنزانيــة، بعد النجاح الذي حققته اخمليمات الطبية 
التي نفذتها الرابطة في مجال مكافحة العمى بتنزانيا خالل 

العامن األخيرين.
وعبر البروفســور محمــد جنابي كبير األطبــاء ومدير معهد 
»جاكيــا كوكيك« ألمــراض القلب مبستشــفى موهبلي في 
تنزانيا عن شــكره وتقديره ملبادرة الرابطة؛ مشــيراً إلى وجود 
قوائم طويلــة من املرضى في انتظار إجراء جراحات قســطرة 
القلب، ومنوهاً في الوقت نفسه إلى أن 3٠ في املئة من إجمالي 

سكان تنزانيا يعانون من مشكالت قلبية. 
وقال البروفيسور جنابي: »إن املسؤولن في وزارة الصحة ومعهد 
القلب ســعداء مبوافقــة الرابطة على طلــب حكومة تنزانيا 
بإقامة هذا اخمليم«، موجهاً شــكره للفريق الطبي الســعودي 
برئاســة الدكتور علي املسعود استشاري القلب املشرف على 
تنفيذ البرنامج الذين واصلوا العمل طيلة خمسة أيام من دون 

كلل أو ملل.

وشــهد اخمليم الطبي في يومه األول إقبــااًل كبيرًا من املرضى 
الذين تقاطروا إليه منذ ساعات الصباح األولى، وكانوا ينتظرون 

بشغف بدء فعاليات اخمليم.
يذكر أن رابطة العالم اإلســالمي ســبق لها تنظيم مخيمن 
جراحين ملكافحــة عمى العيون بتنزانيــا: األول أقيم في عام 
٢٠14، بالتعاون مع مؤسسة »سايت سيفر« البريطانية؛ حيث 
مت فحص وعالج ما يربو على 1٠ آالف مريض، وإجراء ٦٠٠ عملية 

جراحية إلزالة املياه البيضاء.
فيما أقيــم الثاني فــي العاصمة التنزانية خــالل الفترة من 
السادس إلى العاشــر من أغسطس ٢٠1٧، حيث أجرى الفريق 
الطبي الذي ضم كبار االستشــارين في جراحات العيون 5٠٠ 
عملية جراحية إلزالة املياه البيضــاء للفقراء الذين ال ميلكون 
القدرة على دفع كلفة العالج، إضافة إلى الكشف على أربعة 
آالف مريــض، وتوزيــع 3٠٠ نظارة طبية، وأكثــر من ٢٦٠ قطرة 

طبية وأدوية ومضادات حيوية.
وتلقــت رابطة العالم اإلســالمي تقدير املســؤولن في وزارة 
الصحــة  التنزانية، الذيــن عبروا عن شــكرهم الكبير لهذه 
اجلهــود الصحيــة، والدعــم املتواصل الذي تقدمــه الرابطة 
ملســاعدة املرضى الفقراء في تنزانيا، معبرين عن استعدادهم 

لتقدمي كافة التسهيالت املطلوبة من دون تردد.
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مكة املكرمة – »الرابطة«
تواصــل رابطة العالم اإلســالمي، ممثلة فــي هيئة اإلغاثة 
اإلسالمية العاملية، تنفيذ برنامج »املقرأة اإللكترونية« للعام 
الثاني على التوالي، مســتثمرة برامــج التواصل الصوتية 
املتنوعة، مثل: سكايب، بالتوك، زووم، في تعليم القرآن الكرمي 
وعلومه وتعليــم التجويد للحلقات القرآنية واألفراد في كل 

أنحاء العالم.
وتعمل املقرأة على رفع مستوى احلفاظ، وحتسن تالواتهم من 
خالل دروس تطبيقية ونظريــة، ترتقي بهم لنيل اإلجازة في 

الروايات والقراءات اخملتلفة.
وقال األمن العام للهيئة حسن بن درويش شحبر، إن الرابطة 
قررت االستفادة من التقدم العلمي في التقنية واالتصاالت، 
للوصول بخدمــات القرآن الكرمي إلــى األماكن التي ال ميكن 
الوصول إليها من العالم، ســعياً إلى خدمــة القرآن الكرمي 

وتعليمه.
وأضــاف: »من هنا، جاءت فكرة املقــرأة اإللكترونية التي بدأ 
تنفيذها بحمد اهلل تعالى مع بدايــة عام 1431، مبقر اإلدارة 
التعليمية باألمانة العامــة للهيئة موجهة خلدمة اجلاليات 
اإلســالمية في قارة أوروبا، حيث االحتياج املاس للمسلمن 
لتعلم علوم القرآن الكرمي  مــع ندرة وجود املعلمن األكفاء. 
ونأمل في القريب العاجل أن يستفيد من املقرأة اإللكترونية 

جميع املسلمن في العـالم«.
ولفت شــحبر ، إلــى أن املقــرأة جنحت منــذ افتتاحها في 
تعليم  ٦48٠ دارســاً ودارســة القراءة الصحيحة من خالل 
برنامــج »تصحيح التالوة«، إضافة إلــى تدريب 43٢٠ طالبة 
مبــادئ التالوة الصحيحة من خالل القاعدة النورانية،  فضالً 
عن االســتماع لتالوة طالب احللقات القرآنية التابعة لهيئة 
اإلغاثة اإلســالمية العاملية في عدد من الدول، للوقوف على 

مستوى الطالب وتقييم أداء املعلمن.

وكشف أن الهيئة، منحت ٢5 طالباً وطالبة اإلجازة القرآنية 
مبختلف الروايات من خالل املقرأة اإللكترونية.

وأضاف األمــن العام للهيئة، أن الدكتــور محمد بن مختار 
آل نوح مدير اإلدارة التعليميــة بالهيئة، بدأ منذ يوم االثنن 
املوافــق 143٩/٢/1٧، فــي إذاعة حلقات لطائف التفســير 
في مســجد األمير تركي بن عبدالعزيــز بجدة، ضمن برامج 
وأنشــطة املقرأة اليومية، وبلغ عدد الدول التي شاهد فيها  

املسلمون حول العالم هذه احللقات ٢4 دولة. 
يذكر أن الدراسة في املقرأة اإللكترونية، عبارة عن مجموعة 
دروس متكاملة فــي التجويد النظــري والتطبيقي وبعض 
الدروس الشرعية وطرق التدريس، ومتثل في مجموعها دورات 
تدريبية على مســتويات عدة ، يأخذ من يجتاز كل مســتوى 
شــهادة مصدقة من الهيئة، وتبن هذه الشــهادة املستوى 

واملنهج الذي أخذه الدارس، وصالحيته للتدريس. 
وتبدأ هذه الدورات باملنهج املبســط الذي يبدأ مبخارج احلروف 
وصفاتها إلى أن تصــل إلى املراحل املتقدمــة في التجويد 

وصوالً إلى اإلجازة القرآنية.
وتهدف املقرأة إلى ربط املسلمن بكتاب اهلل تعلما وتعليما، 
واالســتفادة من التقدم العلمي في التقنية واالتصاالت في 
خدمــة القرآن الكرمي، وتعليم القــراءة الصحيحة من خالل 
برنامج »تصحيح التالوة«، واالســتماع لتالوة طالب احللقات 
القرآنيــة التابعــة للهيئة، للوقوف على مســتوى الطالب 
وتقييم أداء املعلمن ، وتخريج مجموعة من احلفاظ املتقنن 

اجملازين بالروايات اخملتلفة واملؤهلن لنشر كتاب اهلل.
وميكن االلتحــاق باملقــرأة اإللكترونية عــن طريق برامج 

Irosaquran التواصل التالية: غرفة البالتوك
iirosaQuran@gmail.com غرفة الزووم

ويتم الدخــول في األوقات احملددة للمقرأة على موقع هيئة 
.www.iirosa.org :اإلغاثة اإلسالمية العاملية

 من خالل برنامج املقرأة االلكرتونية

مواقع »التواصل« تصل بالقرآن إىل 11 ألف
 دارس ودارسة حول العالم
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 حضره منسوبو الهيئة.. ويهدف لالرتقاء بالعمل املؤسسي

إطالق الربنامج االحرتايف األول ملنسوبي هيئة اإلغاثة
 بجامعة امللك عبد العزيز

 جدة – »الرابطة«
نفــذت رابطــة العالم اإلســالمي، ممثلة  في هيئــة اإلغاثة 
اإلســالمية العاملية، بالتعاون مع املكتب االستشــاري »كن 
ســعيدا«، دورة صناعــة التغييــر، الهادفة إلــى تطوير أداء 
منســوبيها وحتســن بيئة العمــل، بحضور األمــن العام 
للهيئة حســن بن درويش شحبر ومساعديه ومديري اإلدارات، 
ومنســوبي األمانة العامة للهيئة، وموظفي مكتبي الهيئة 

بجدة والقنفذة.
وقال األمــن العام للهيئــة: »إن مركــز »إغاثــة« للتدريب 
واالستشــارات بالهيئة نظم هذه الدورة بقاعة امللك فيصل 
للمؤمتــرات بجامعة امللك عبــد العزيز، حيث قــدم الدكتور 
هشام العسلي رئيس مركز »كن سعيدا« البرنامج التدريبي 
ن تدريبات عملية وورش عمل ومتارين  االحترافي األول الذي تضمَّ
سريعة، حول اكتســاب القدرة على التغلب على املشكالت، 
وزيادة الثقة بالنفس، واكتشاف أسرار صناعة التميز، والقدرة 

على معرفة املشكالت واملعوقات التي تؤخر حتقيق اإلجنازات.
وأضاف: »أن برنامج التدريب الشامل يتضمن سلسلة فعاليات 
في مجاالت اإلدارة والقيادة والتغيير، إضافة إلى تشكيل فرق 
استشارية من املدربن واألكادميين وأساتذة اجلامعات واخلبراء 
في مجاالت اإلدارة واإلعالم والتسويق والتمويل واجلودة واملوارد 
البشــرية والتخطيط االستراتيجي، لالســتفادة منهم في 

االرتقاء بالعمل املؤسسي للهيئة«.
يذكر أن هيئة اإلغاثة اإلســالمية العاملية كانت وقَّعت سابقاً 
اتفاقاً مع املكتب االستشــاري »كن ســعيدا« لتطوير األداء 
وحتســن بيئة العمل بهيئــة اإلغاثة ومكاتبهــا وممثلياتها 
ومشروعاتها وبرامجها في اخلارج، وبعض الشرائح املستفيدة 
من برامــج الهيئة من األيتام ومعيليهــم، إضافة إلى طالب 

املنح، واألسر املنتجة 
ووَقََّع االتفاق الذي تبلغ قيمته 1٢5٠٠٠٠ ريال، كلٌّ من: حســن 

شحبر األمن العام للهيئة، والدكتور هشام العسلي الرئيس 
التنفيذي ملركز »كن سعيًدا«.

وســيتولى املركز االستشاري تقييم حجم العمل والعاملن، 
وحتديد االحتياجات التدريبية وتدريب منسوبي الهيئة، ووضع 
النماذج اإلدارية ملشــروعات الهيئة الصحيــة واالجتماعية 

والتعليمية، ورفع األداء واجلودة واإلنتاجية.
وســيجري تنفيــذ االتفاق على أربــع مراحل: األولــى تتناول 
مراجعة اخلطــط االســتراتيجية اخلاصة بالهيئــة، وتقدمي 
املقترحــات التطويرية لهــا، وتتناول املرحلــة الثانية تنفيذ 
البرامج التدريبية االحترافية ملنســوبي الهيئة، فيما سيتم 
في املرحلة الثالثة تنفيذ ورش عمل حول كيفية تقييم األداء 
ملنســوبي الهيئة واألساليب التي سيتم اســتخدامها، أما 
املرحلة الرابعة فتتناول التقييم النهائي ملراحل تنفيذ اخلطة 

املتفق عليها.
ا بالتدريب وتأهيل  وأكد شحبر، أن الهيئة أولت اهتماًما خاصًّ
كوادرها، بإنشاء مركز »إغاثة«، للتدريب واالستشارات باألمانة 
العامة، وجرى عقد 1٢ ورشــة عمل خالل العام احلالي، وأكثر 
من ٢٠ دورة تدريبية ولقاًء تعريفيًّا ومحاضرة ملنسوبي الهيئة.
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 منسوبو الهيئة يتلقون تدريباً لتطوير األداء
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مكة املكرمة: نقالِ عن إذاعة »نداء اإلسالم
تناول برنامج اجلســد الواحد في إذاعة نداء اإلسالم بالتعليق 
والتحليــل نــدوة روما حــول »معاجلة العنف املمارس باســم 
الدين«. وفيما يلي ســجل توثيقي للبرنامــج من إعداد عوض 
البكاري وحســن جعفــري في الهندســة الصوتيــة، وتقدمي 

سعود الذيابي:

أقيــم في العاصمــة اإليطالية رومــا مؤمتر عنوانــه: »معاجلة 
العنف املمارس باســم الدين« بحضور عدد من القيادات الدينية 
والسياســية والفكرية من مختلف دول العالم مبشاركة رابطة 
العالم اإلسالمي، حيث مثل الرابطة معالي األمن العام الشيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيســى. لتســليط الضوء حول 
هذا املوضوع وأهميته وأبعاده يســرنا أن يكون معنا اآلن الدكتور 

عثمان أبوزيد رئيس حترير مجلة الرابطة.

- بدايًة نــود أن نقف معكم عند هذا املؤمتر وأهمية مشــاركة 
رابطة العالم اإلسالمي فيه وغيره من املؤمترات املماثلة.

- املؤمتر ينــدرج في إطار مؤمترات الرابطة وندواتها ومناشــطها 
الثقافية والعلمية، وقد رصدُت منها خالل العام املنصرم نحو ٢٦ 
مؤمتراً ومنشــطاً علمياً، شارك فيها معالي األمن العام الشيخ 

الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيســى. شــملت هذه املناشط 
العلميــة واللقاءات قــارات العالم كلها من أمريــكا إلى أوروبا 
إلى آســيا إلى إفريقيا. واملؤمتر الذي انعقد خــالل األيام املاضية 
في إيطاليا بعنوان العنف املمارس باســم الدين كان بدعوة من 
اخلارجية البريطانية، وأســهم في املؤمتر معالي الشيخ بكلمة 

رئيسية ومبشاركة من رابطة العالم اإلسالمي.

- طيــب خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة بــرز مصطلــح 
اإلســالموفوبيا ال ســيما فــي أوروبــا، وشــاهدنا العديــد من 
مظاهر العنف ضد املســلمني واالعتداء على املساجد واملراكز 
اإلســالمية برأيكم ما هي مســببات هذا العنف، كيف ميكن 

مواجهته بالفكر؟

- نعم فــي تقديري إن هذه املناشــط التي قامــت بها الرابطة 
خالل هذا العــام وقبل ذلك أيضاً، اســتطاعت الرابطة أن حتقق 
بها اختراقا ثقافياً مهماً، فهنــاك افتراض مغلوط أو رؤية ملبادئ 
الســالم ومفاهيمــه تقطع ابتداًء بــأن األديان جميعــا مناوئة 
للسالم، هذا االفتراض موجود في العالم اليوم ال سيما في بعض 
الدول، وتعزز باإلسالموفوبيا. االختراق الذي حصل في تقديري كان 
نتيجة املبادرات الفكرية التي اضطلــع بها معالي األمن العام 

الندوة عقدت يف روما بمشاركة الرابطة وحشد من القيادات الدينية والسياسية والفكرية العاملية

إذاعة نداء اإلسالم تناقش

ندوة »معالجة العنف املمارس باسم الدين«

محمد إسماعيلباعزيزاللو سيبرياديعثمان أبوزيد
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ووفود الرابطــة التي زارت هذه البالد، ألنهــا قدمت فكراً ورؤية 
متجددة إزاء قضية التعايش وقضايا السالم ومكافحة العنف 
واإلرهاب. وكما جاء في خطــاب معالي األمن العام باألمس إن 
األفكار حتارب باألفكار، وهذا املنزع كان واضحا جداً في نشــاط 
معالي األمن العام وفى نشــاط الرابطة بشكل عام في جميع 

املناشط هذه التي حتدثت عنها.

 - إذن هنــا يتجلى دور املراكز والهيئات اإلســالمية في بلدان 
األقليات املســلمة في أوروبا وغيرها ملواجهة الفكر بالفكر، 

كيف ميكن تفعيل دور املراكز دكتور عثمان؟
 - بالتأكيــد هناك دور، ومن زار هذه املراكز، ســواًء كانت املراكز 
املرتبطة بالرابطة ـ والرابطة لها عدد من املراكز اإلسالمية في 
قارات العالم اخملتلفة ـ وكذلك اجلمعيات اإلسالمية واملساجد؛ 
يجد أنها حتقق روح الدين اإلســالمي كمــا ينبغي. مثالً أنا زرت 
مركزاً إســالمياً في أمريكا منذ ثالث سنوات. هذا املركز أقامه 
طالب ســعوديون كانوا يدرســون في اجلامعات األمريكية في 
والية مينيســوتا، وملا رجعوا إلى اململكة العربية السعودية آل 
اإلشــراف على هذا املركز إلى بعض املسلمن املقيمن هناك، 
وهم يقدمون رســالة ثقافية ورسالة سالم. الذي حدث أن هذا 
املركز اشــتهر في األخبار ألن أحد املتطرفــن جاء وقذف املركز 
بقنبلة، ويعني أنا جلســت في املكان الذي أُلقيت فيه القنبلة، 
عندما حضرت هنالك منشــطاً به تالوة قرآن ودعوات وصلوات 
ليس أكثر من ذلك. فطبعاً الفكر الذي نشأ باإلسالموفوبيا هو 
الذي أنشــأ هذا العنف، والذي يتجســد اآلن في بعض األشياء 
املادية في شــكل معاكســات ومضايقات للمســلمن وفي 
شكل مظاهر من العنف اجلســدي واللفظي والتمييز وغيره. 
ومع كل ذلك فــي نهاية األمر، املســلمون الذين يتفاعلون مع 
العنف بالعنــف عددهم قليل جداً فهم أفــراد، واألكثرية من 
املســلمن هم مســاملون ويعايشــون اجملتمعات التي يقيمون 
فيها فــي مهاجرهم في أوروبا وفي الواليات املتحدة األمريكية، 
كما شــاهدناهم ورأيناهم في هذه األماكــن، لكن تبرز طبعا 
هذه األقلية القليلة لكي تعطي انطباعاً ســيئاً عن اإلســالم 

واملسلمن.
وباملناسبة كلمة معالي الشيخ األمن العام لعلها أشارت إلى 
هــذه النقطة بوضوح عندما قال معاليــه »إن العنف املمارس 
باســم الدين ال يتحمله اخملتَطفون فكرياً وحدهم، بل تتحمله 
أيضا املؤسســات الدينية املقصرة في مواجهة التطرف«، فهو 
كأنه يضع مســؤولية التعامل مع هذا العنف ومواجهته على 
املؤسسات الدينية واملنظمات الدينية واجلمعيات أياً كانت؛ في 

األديان كلها، في اإلسالم وغير اإلسالم.

 - طيــب دكتور عثمــان ملاذا يقــوم هؤالء بعمليــات عنيفة، 
هل اعتقاًدا منهم أنه انتصار للدين اإلســالمي وللمسلمني 

املضطهدين أم فقط إلحلاق الضرر بالطرف اآلخر؟
- نعم، أيضاً لإلجابة عن هذا الســؤال الذكي اجليد ال أخرج مما 
قالــه األمن العام في كلمته، إذ قــال إن غالب هذا العنف قام 
على إيديولوجيا كارهة إقصائية ال تريد ألحد أن يشاركها احلياة 
إال إذا كان يؤمن بعقيدتها وأفكارها، وطبعاً معالي األمن كأنه 
أحال األسباب إلى ما ســماه اخللل العقلي، واخللل العقلي له 
أســباب اجتماعية وتعليمية وفكرية وسياســية. وأيضا أشار 
في اخلطاب إلى أن هناك اســتفزازا يحصل للمسلمن عموماً؛ 
استفزاز عاطفي وسياسي وغيره، قد يتأثر بها بعض املنحرفن 

فكرياً، وتقع منهم هذه احلوادث املستنكرة.

 - يعنــي أضــرب مثــاال برجل يقود شــاحنة فــي العاصمة 
البريطانيــة لنــدن، يدهس بصــورة متعمــدة مجموعة من 
البشــر ماذا يســتفيد، وهم أبرياء أو ليس لهم عالقة مبا هو 

يهدف إليه؟
 - بالتأكيد ال يســتفيد شــيئاً، وهو بفعله هذا يضر اإلسالم 
واملسلمن. أمثال هؤالء؛ صحيح قد يكونون قد استفزوا، وكما 
أشار معالي األمن العام في كلمته أن هناك نوعا من استفزاز 
العاطفــة الدينية والطائفية والثقافية، وهــذه كلها لها آثار 
محفزة للعنف باسم الدين، لكن يبقى السؤال: ما الذي يحققه 
هــؤالء بهذه احلــوادث التي ال حتتاج إلى متويل، فتجد شــخصاً 
يختطف شاحنة ويدخل في مجموعة من الناس ليحدث هذه 
اآلثار السيئة. بالتأكيد هذه مظاهر حتتاج منا إلى تأمل وحتليل، 
ملاذا حتصل مثل هذه األشياء؟ أيضاً الكلمة أشارت إلى أن هناك 
بعض السياســات عبر التاريخ كانت سبباً في التحريض على 
العنف باســم الدين ونتج عن ذلك عنف ومواجهات، بل حروب 
ســجلها التاريخ البشــري في فصوله املظلمــة احلقيقة.في 
تقديــري أن اخلطاب الذي قدمه معالــي األمن العام في املؤمتر، 
ينبغي التأمل فيه والنظر فيه، ألنه خطاب يحتوي على الكثير 

من املعاني املعمقة القائمة على خبرة عملية.

• عثمان أبوزيد: املبادرات الفكرية التي اضطلع بها 
أمني الرابطة حققت اختراقاً مهماً بالرد على افتراضات 
مناوأة األديان للسالم وتسبب اإلسالم في اإلرهاب
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- نعم وال شك أن الشيخ الدكتور محمد عبدالكرمي العيسى 
أشــار إلى جهود اململكة العربية السعودية في هذا اجلانب، 
سؤالي إليك كيف تنظرون إلى جهود اململكة ورابطة العالم 

اإلسالمي في مواجهة كل من اإلرهاب واإلسالمو فوبيا؟

- ال شك أن اململكة العربية السعودية قدمت منوذجاً يُحتذى في 
التعامل مع اإلرهاب والعنف. فهي أوالً اســتطاعت في الداخل 
أن تكبح جماح هذا اإلرهاب وهذا العنف. وقيض اهلل ســبحانه 
وتعالــى للمملكة ولرجالها حتقيق الهــدف الذي وضعوه وهو 
محاربة الفكر اإلرهابي بالفكر. وفــي هذا الكثير من التجارب 
التي يستفيد منها العالم، وجتربة اململكة التي تُقدم في هذه 
املؤمتراتـ  وقد شــاركُت في بعضهاـ  يســتلهم منها اآلخرون 
الكثير مــن العبر والدروس. وعلى ســبيل املثال ال احلصر، أذكر 
برنامج املناصحة والســكينة، وما تاله مــن برامج مركز احلرب 

الفكرية وغيرها.
ولم تكتف اململكة العربية السعودية بذلك إمنا امتدت رسالتها 
العاملية، مع منظمات األمم املتحدة، والعالم اإلسالمي والعربي 
في مبادرات سياسية وفكرية وغيرها للتصدي لإلرهاب عموما 
ولكل أشــكال العنف على مستوى التعاون مع احلكومات ومع 

وزارات الداخلية.
أما جهود رابطة العالم اإلسالمي فهي ظاهرة وملموسة، ويدل 
عليها هذا املنشــط الذي شاركت فيه في روما ملعاجلة العنف 

املمارس باسم الدين، وهو غيض من فيض.

 - يشارك معنا في احلديث الدكتور اللو سيبريادي بن مجيب 
األستاذ في جامعة ماترام اإلسالمية في إندونيسيا والباحث 
فــي مجال التيــارات الفكرية مبجلس العلماء اإلندونيســي 
مبحافظة نوســا تنقارا بإندونيسيا. دكتور اللو كيف تنظرون 
إلى اإلرهاب املمارس باســم الدين، ما هي أســبابه من وجهة 

نظركم؟
 - بســم اهلل الرحمن الرحيم أحييكم بتحية اإلسالم حتية من 
عند اهلل تبارك وتعالى، الســالم عليكــم ورحمة اهلل وبركاته. 
ويســعدني أن أتواصل مع إذاعة نداء اإلسالم من مكة املكرمة، 
وأنا اآلن في جزيرة ملبوك في مدينة ماترام في محافظة نوســا 
تنقارا الغربية بإندونيسيا. وقبل كل شيء أود أن أقول إن األعمال 
اإلرهابية العدوانية ال ميكن تبريرها وإمنا ميكن تفسيرها والوقوف 
على األسباب التي تدفع من يقف وراءها للقيام مبا قاموا به. وقد 
نبه الباحثون إلى مجموعة من األسباب، معرفتها مهمة ألنها 
تســاعد في أي حتصن لعقول الشباب ولوقاية العالم من اآلثار 

املدمرة لإلرهاب.

هناك عدة أســباب أدت إلى ظهور الفكــرة اإلرهابية والعملية 
اإلرهابية، منها احلرمان االجتماعي وغياب العدالة االجتماعية، 
ليس فقط في ظل اجملتمع الواحد وإمنا في عالقات الدول الغنية 
بالدول الضعيفة والنامية، واختــالل موازين العدل في التبادل 
االقتصادي، واستغالل خيرات الشعوب احملرومة، وتقييد احلريات، 
ودعم األنظمة الشمولية، وانتشار التعامل العنصري وظواهر 
اإلسالموفوبيا والفهم املشوه للدين الذي تدعمه بعض الدوائر 
ذات املصالح في انتشاره لتفتيت املشهد اإلسالمي من داخله. 
وهذه اجلهات تعمل أحياناً في نفس الوقت على دعم االجتاهات 

املغالية واالجتاهات املتحللة ألن كال منهما يغذي اآلخر.

- طبعــًا هذا فيما يتصل بتعريف اإلرهاب وأنت اســتعرضت 
العديد من األســباب، فكيف ميكن مواجهة اإلرهاب والعنف 
املمارس باســم الدين أيًا كان مصدره، ما هي الوســائل التي 

ميكن من خاللها االستعانة ومواجهة اإلرهاب؟
 - رأينا أسباب اإلرهاب شــاملة ومتشابكة، لذا ال بد للمعاجلة 
أن تكون شــاملة؛ اقتصادية وثقافية وسياســية واجتماعية، 
يتفاعل في ذلك اجلميع أفراداً وجماعات ودول. ولعل أول الطريق 
في ذلك إعطاء الشعوب حقها في العدالة والكرامة اإلنسانية 
واحلرية والدفاع عن املقدســات واملصالح املشروعة في إطار من 
التوازن والعدل، ما لم يتم ذلك فســتظل األمة املسلمة تعانى 
من اختالل في أوضاعها، وســتظل البشــرية تواجه حالة من 

التخاذل تعكر صفو العيش املشترك في ظل السالم والوئام.
إن اإلرهاب ال ميكن أن تواجهه فئة من اجملتمع أو الدولة إمنا األمر 
يحتاج لتضافر اجلهود وتكاتف جميع األطراف، إلنهاء مخاطره 
وإفشــال تأثيراته. مكافحة اإلرهاب ال تتأتــى فقط عبر جهاز 
األمن وقوات الشرطة والقوات العسكرية وقوات االستخبارات 

ولكنها تتحقق مبشاركة فعالة من جميع فئات اجملتمع.

 -نتوقــف معكم عند اإلســاموفوبيا وأقصد هنا اخلوف من 
اإلســام الذي انتشــر في الغرب وخاصة في أوروبا، فما هي 

رؤيتكم جتاه ما يسمى باإلساموفوبيا؟
- اإلســالموفوبيا هو من املصطلحات التــي مت تداولها مؤخراً 
بشــكل كبير جداً، وهي ظاهرة حديثة تعبر عمــا يراه الغرب 
في صورة اإلسالم. وقد اســتند مروجو املصطلح على أسباب 
اعتبروها دالئل على خلط اإلســالم باإلرهاب، إذا اإلسالموفوبيا 
قائم على أنه خوف من اإلسالم واملسلمن، ومن أسبابه احتواء 
التاريخ على الكثير من الوقائع والصراعات بن اإلسالم والغرب 
والتي يعود تاريخها إلى عصر سابق. الثاني اجلهل باإلسالم ألن 
الكثير من النــاس ليس لهم القابلية على التعرف باإلســالم 
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عن قرب. والثالث اخللط بن الدين اإلســالمي وواقع املســلمن 
حيث تعاني األمة اإلســالمية على مدى قرون عدة أزمات، أزمات 
سياسية، أزمات اقتصادية وغيرها، والرابع بناء صورة سلبية عن 

املسلمن وهذا من أهم األسباب للخوف من اإلسالم.

- إذن هــذه االنطباعات الســلبية املأخوذة عن اإلســالم وعن 
املسلمني هو ما يســمى تعريفًا أو اصطالحًا اإلسالموفوبيا، 
فكيــف ميكن للمســلمني مواجهة اإلســالموفوبيا بالفكر 
خاصة في تلك املناطق في الغرب التي انتشر فيها هذا الداء 

إن صحت التسمية؟
- أنا أرى أن ما تقوم به رابطة العالم اإلســالمي بإقامة املؤمترات 
والندوات، ليس فقط في البلدان اإلســالمية مثل إندونيســيا 
واململكة العربية الســعودية وغيرها من البلدان، وإمنا في بلدان 
األقليات املسلمة. فأنا أرى جدوى هذا النوع من الطرق ملواجهة 

اإلسالموفوبيا، كذلك ملواجهة التشويه لصورة اإلسالم.

- نعم دكتــور اللو بن مجيب نود أن نتوقــف معك أيضًا عند 
نقطــة تتعلق بجهــود اململكة العربية الســعودية ورابطة 
العالم اإلسالمى في مواجهة كل من اإلرهاب واإلسالموفوبيا، 
أنت من خــالل متابعاتك وقراءتك واطالعــك كيف تنظر إلى 

جهود اململكة في هذا اجملال؟
 - قبل سنتن تقريباً سنة ٢٠1٦ أقامت رابطة العالم اإلسالمي 
بالتعــاون مع مكتب جمعية العلماء اإلندونيســية مبحافظة 
نوســا تنقارة الغربية مؤمتراً دولياً عن دور العلماء في مواجهة 
اإلرهاب، فهذا شــيء جميــل. وفي الفترة األخيــرة نرى رابطة 
العالم اإلســالمي تتوســع في إقامة املؤمترات الدولية في دول 
الغرب وفي جنوب آســيا، حيث مناطق األقليات املسلمة، فهي 

أكثر حاجة لهذه اجلهود.

- نعــم هي لهــا جهود مكثفة مــن خالل املراكــز والهيئات 
واجلمعيــات فــي العديد من الــدول األوروبيــة، لتفعيل هذه 
األفكار واآلراء أيضــاً والطروحات ملواجهة اإلرهاب ومكافحة 
اإلرهــاب، كيف ترى أهمية نشــر ثقافــة التعايش والتواصل 

احلضاري ونبذ الكراهية والعنصرية؟
 - نحن في إندونيسيا ننتهج منهج الوسطية اإلسالمية، وفي 
مجتمعنا اإلندونيســي مثال للتعايش الســلمي بن مختلف 
األديان ومختلف األعراق والقبائل. وأنا أرى أن منهج الوســطية 
اإلســالمية هو اخليار األفضل ملواجهة التطورات واملستجدات 
التي يعيش فيها اجملتمع املعاصــر، وللحفاظ على الوحدة في 
إطار من التنــوع واالختالف في الثقافة والديــن واللون والعرق 

واللغة وغيرها. االعتراف مهم بأن هذه االختالفات من خصائص 
الوجود اإلنســاني، ومــن أول ضرورات االجتماع البشــري التي 
هي سنة من ســنن اهلل في الكون، وذلك بهدف تعزيز االحترام 
املتبادل بن أتباع الديانات اخملتلفة وحتقيق االنسجام بن األديان.

اآلن معنــا عبــر الهاتف مباشــرة فضيلة الشــيخ محمد 
إسماعيل األمني العام جلمعية علماء بريطانيا، شيخ محمد 
كيــف تنظرون إلى اإلرهاب املمارس باســم الدين أيًا كان هذا 
الدين، وما هي أسبابه من وجهة نظركم خاصة وأن بريطانيا 
اكتــوت ببعض العمليات اإلرهابية في العاصمة البريطانية 
لندن، وقد ُحكم على ســائق الشــاحنة الــذي قتل عددًا من 

األبرياء بالسجن املؤبد مؤخرًا؟
- بســم اهلل الرحمــن الرحيم احلمــد هلل رب العاملن والصالة 
والســالم على ســيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن. أوال 
أشــكركم على هذا االتصال وأشكر جاللة امللك خادم احلرمن 
الشــريفن وولي عهده والشــعب احلبيب الشعب السعودي، 
وأنتم أهل مكة واحلرمن الشــريفن، ونحن قلوبنا معكم دائماً 

واحلمد هلل.
إن اهلل ســبحانه وتعالى أنار نور اإلســالم مــن هذه البقعة 
املباركة، اإلســالم الذي هو دين صلح وسلم، بل هو دين اخلير 
ودين األمن والرخاء. وفيه رســالة األمن والرخاء جلميع العالم، 
لكل الناس مهما كانت أديانهم ومهما كانت أصولهم ومهما 
كانت أجناســهم. فهذه نعمة من اهلل سبحانه وتعالى عز 
وجل. اإلرهاب الذي ينسبونه إلى الدين وخاصة مع األسف إلى 
دين السالم اإلســالم، فإنه مستنكر ومذموم. وطبعاً العلماء 
كلهم وخاصــة علماء احلرمــن الشــريفن حفظهم اهلل 
تعالى ورابطة العالم اإلســالمي في كل اجتماعاتها والعالم 
اإلســالمي كله اتفقوا على أن هذا التطــرف وهذا العنف ال 
يجوز، وليس جلماعات اإلرهاب حق أن ينتســبوا إلى اإلســالم. 
وهذا العنف واإلرهاب قد أســاء إلى اســم اإلســالم واسم 
املسلمن وخاصة في هذه البالد التي كان اإلسالم فيها أكثر 
انتشارا. وقد أســاؤوا إلى اسم اإلسالم بسبب العنف وسدوا 

• اللو سيبريادي: منهج الوسطية اإلسالمية هو اخليار 
األفضل ملواجهة مستجدات اجملتمع املعاصر واحلفاظ 

على الوحدة في إطار التنوع
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طريق اإلســالم والســالم، لكن احلمد هلل نرى قيادتنا الدينية 
الرشــيدة واحلمد هلل، رابطة العالم اإلسالمي وأمينها العام 
على رأســها قد قاموا بأعمال وزيارات طيبة، زيارة في السنة 
املاضية من األمن العــام إلى لندن، وخاصة إلقاء كلماته في 
اجتماعات مختلفة، وفى اجتماعاته بالبرملان البريطاني كانت 
مؤثرة، وقد ســاعدت واحلمد هلل في فهم اإلسالم الصحيح، 
وأوضحت صورة اإلســالم الصحيح للناس. وأوالً نشكر خادم 
احلرمن الشــريفن وولى عهده واململكة العربية السعودية 
وقد أدوا حق قيادة األمة اإلســالمية وجزاهــم اهلل خيراً، ثم 

نشكر رابطة العالم اإلسالمي على هذه اجلهود الطيبة.

وفيما يتعلق بالعنف املمارس باسم اإلسالم، فإن علينا أن نكون 
على وعي وحذر من هؤالء الناس الذين يشــوهون دين اإلســالم 
واسم اإلسالم، وأيضا يأتون بفكر خاطئ، واإلسالم بريء منهم، 
وأهل اإلســالم وأهل العلم قد أظهروا براءتهم عنهم، إن شاء 
اهلل بســبب احتاد األمة ووحدة كلمة األمة إن شاء اهلل؛ فهؤالء 
ليس لهم إال أن يستسلموا ويأتوا صاغرين، ليرجعوا إلى إصالح 
أنفســهم. واحلمد هلل إن كثيراً من البالد األوروبية قد اطلعت 
على برامج اململكة ورؤية األمير محمد بن سلمان وهذه خطوة 

عظيمة.

- شيخ محمد إسماعيل أيضًا لن نغفل دور املراكز والهيئات 
اإلســالمية وال ســيما في أوروبــا وأنت تعيش فــي بريطانيا 
في االندمــاج اإليجابي في اجملتمع وتبيــان وتوضيح حقيقة 
اإلسالم ونشر ثقافة التعايش والتواصل احلضاري، كيف ترى 

دور هذه املراكز والهيئات اإلسالمية في أوروبا بالذات؟

- نعــم جزاكم اهلل خيــراً، أصالً التواصل احلضــاري هو مهم 
جداً بل إمنا أســاس هو ألي مجتمع وخاصة ألي ثقافة أن تبقى 
وتعيــش وتعمل فــي أي مجتمع. نحن واحلمــد هلل في املراكز 
واجلمعيات اإلســالمية نقول ونرشد الناس بالتواصل احلضاري. 
وأيضاً بالتواصل مع األديان األخرى والتعايش مع الناس اآلخرين، 
وأيضاً االشــتراك في اخلدمات املدنية والعسكرية واملؤسسات 
احلكومية ألننا نحن من أهل البلد واحلمد هلل عندنا حرية، حرية 

الدين حرية الدعوة إلى اإلســالم واحلقوق كلها مأمونة واحلمد 
هلل في عدل وخير. فنشكر اهلل سبحانه وتعالى على هذا ونقول 
للناس أن يســتغلوا هذه الفرصة ويكونوا خير الناس ويتعاونوا 
على البر والتقوى وال يتعاونوا على اإلثم والعدوان. فهذه املراكز 
الدينيــة تقوم بأعمال مهمة جداً، فمثالً يــوم 18 فبراير عندنا 
يكون على مســتوى اململكــة املتحدة كلها »اليــوم املفتوح 
للمســاجد«، كل الناس مدعــوون إليه؛ اجليران واملؤسســات 
احلكومية وغير احلكومية، إنهم يأتون ويزورون املســاجد واآلالف 
من الناس يزورون املســاجد في هذه املناسبة. وكل سنة عندنا 

ثالثة أو أربعة في مسجدنا يعتنقون اإلسالم في نفس اليوم.

- ما هــو الهدف من اليوم املفتوح للمســاجد في هذا اليوم 
١٨ فبراير ؟

- الهدف هو التواصل احلضــاري والتواصل االجتماعي بن أتباع 
الديانــات اخملتلفة وبن الناس الذين يســكنون حول املســجد 
وهم غير مســلمن وال يعرفون ماذا يحدث في املسجد. وهناك 
طبعاً ناس من الناس الذين هم عنصريون ويسيئون لإلسالم أو 
يتكلمون ضد اإلســالم واملسلمن، فنحن نفتح أبواب املساجد 
لهم، يأتوا ونكرمهم بالضيافــة واحلمد هلل هذا احلدث صار له 
أربع سنن هذه السنة الرابعة إن شاء اهلل والعملية هذه نافعة 

جداً.
- إن شــاء اهلل هذه اخلطوات حتقق أهدافها وأغراضها السامية 
بإذن اهلل، شــكراً فضيلة الشــيخ محمد إسماعيل أمن عام 

جمعية علماء بريطانيا.

- أعزائــي عودة إلى موضوعنــا املطروح في هــذه احللقة من 
برنامج اجلســد الواحد أال وهو العنف املمارس باســم الدين 
وكيفية مواجهته والقضاء عليــه، انطالقا من انعقاد مؤمتر 
عنوانــه معاجلة العنف املمارس باســم الدين في العاصمة 
اإليطاليــة رومــا الــذي حضــره عدد مــن القيــادات الدينية 
والسياسية والفكرية. وشاركت اململكة السعودية فيه من 
خالل رابطة العالم اإلسالمي، اآلن معنا الدكتور باعزيز علي 
الفكي أســتاذ القانــون بجامعة اإلمــارات العربية املتحدة.
هناك عنف ميارس باسم األديان واألديان منها براء، سواء تلك 
التي تنسب نفسها لإلسالم أو اجلماعات املتطرفة في أوروبا 
التي غذت الكراهية ضد املسلمني لألسف الشديد، واعتدت 
عليهم وعلى املســاجد واملراكز اإلسالمية وغيرها اجلماعات 
هنا وهناك، كيف تفســرون هذه النزعة العدوانية لدى أولئك 
وقد زادت في اآلونة األخيرة لألســف الشديد في بعض الدول 

األوروبية؟
- بســم اهلل الرحمن الرحيم، احلقيقة يعود هذا املســلك إلى 

• باعزيز الفكي: اإلسالموفوبيا مصطلح
 ملغوم هدفه إشاعة خوف غير
 منطقي من اإلسالم
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ظروف متنوعــة منها ما يتعلــق بجوانب تربويــة وما يتعلق 
مبســائل ثقافية، ومنها ما يتعلق أيضاً بالفعل ورد الفعل جتاه 
بعض الظواهر التي حتدث في اجملتمعات اخملتلفة. وهذه الظاهرة 
في احلقيقة بدأت تنتشــر مؤخراً انتشاراً كبيراً وأصبحت تهدد 
حياة كثير من اجملتمعات، ولذلك يشــعر اإلنســان أحياناً كأمنا 
هي موجة مصنوعة صناعة وليســت أمراً من طبيعة اإلنسان 
الذي هو أصالً مفطور على الســالم واالســتقرار والتســامح 
واحلياة العادية وســير األمور بوضعها الطبيعي، لذلك احلقيقة 
هي ظاهرة محيــرة وإلى حٍد كبير يبدو فيها نوع من التحريض 
بشكل أو بآخر، فيها نوع من الفعل ورد الفعل كما ذكرت سابقاً، 
وأعتقد أن احلكمة تقتضي أن ننظر دائماً جلذور هذه األشياء، وأال 

ننشغل فقط بتجلياتها وظهورها الذي يطرأ على السطح.
واحدة من أخطر األشــياء أال نســتطيع أن نهتدي إلى السبب 
الرئيســي الذي يؤدي لهذه الظاهرة ولذلك أنا من املهتمن جداً 
دائماً عند احلديث عن التطرف أال نتكلم عن مكافحة التطرف، 
وإمنا نتكلم فعالً عن املعاجلة وهذا مما تشكرون عليه ألن الكالم 
اآلن يــدور عن معاجلــة العنف والتطرف وليــس مكافحته ألن 
املكافحة إحدى أدواتها فيها نوع من الشــدة ستؤدي خطأً إلى 
موجة جديدة أشد عنفاً وأشد تطرفاً. ولذلك أعتقد أن الظاهرة 
حتتاج إلى دراســة متعمقة، وإذا استرســلنا في احلديث قليالً 

ميكن أن نفسر في مثل هذه األشياء إن شاء اهلل.

- نعــم، طبعــًا دكتــور انطالقــا مــن العمليــات العنيفــة 
واإلرهابيــة التي حتدث هنا وهناك يعني ظهر علينا مصطلح 
اإلســالموفوبيا أال وهــو اخلوف من اإلســالم واملســلمني، ما 
هــي رؤيتكم جتاه هذا املصطلح وكيــف ميكن أيضًا مواجهة 

تبعاته؟
- اإلســالموفوبيا هــو كمصطلــح ظهــر حديثاً فــي أواخر 
التسعينيات امليالدية، وليس أمراً عميقاً ومتجذراً في اجملتمعات 
األوروبية. وفى احلقيقة كأمنا هو وصمة يراد بها أن يشيعوا لدى 
اجملتمعات األوروبية والغربية عموماً نوعاً من اخلوف االســتباقي 
من كل ما هو قادم أو آٍت من اإلســالم، سواء كان في تعاليمه أو 
في أشــخاصه أو في مؤسساته وغير ذلك. فاإلسالموفوبيا هو 
مصطلح ملغوم الهدف منه إشــاعة نوع من اخلوف غير املبرر 
وغير املنطقي ضد كل ما ميت لإلســالم بصلة ولذلك أنا ال أبرئ 
هذا املصطلح أبداً بأي حال مــن األحوال من الغرض ومن النية 

املسبقة.

 - يعنى هناك نوايا ســيئة مبيتة لنشــر مثل هذا املصطلح 
بني طبقات اجملتمعات األوروبية؟

 - نعم إلشــاعة نوع من الذعر واخلوف ورمبــا تهيئة اجملتمعات 

لتلقي كل ما يأتي من اإلسالم بنوع من التشكك والريبة.

 - نعــم وبالتالي زرع كراهية ضد اإلســالم، طيب دكتور ملاذا 
أولئــك يقومون بعمليات عنيفة وإرهابية في الدول األوروبية، 

اعتقادا منهم أنه انتصار للدين وللمسلمني املضطهدين؟
 - واهلل أنا أحيانا أنظر إلى املســألة بنظــرة فيها نوع من 
التنوع، يعني مثال بعضهم نواياهم قد تكون حسنة ولكن 
لألســف أخذوا اإلســالم من مدارس فيها نوع من التطرف 

والعنف.

 - نعم وهنا أيضــًا تتجلى أدوار املراكز والهيئات اإلســالمية 
في تبيان حقيقة اإلســالم ونشــر ثقافة التعايش والتواصل 

احلضاري ونبذ الكراهية والعنصرية أليس كذلك؟
- التسامح هو )جبلة( ُجبل عليها اإلنسان املسلم، احلوار هو 
قيمة أساســية في كل زوايا اإلسالم وكل صوره وجتلياته جتد 
قيمة احلوار، قيمة التسامح، قيمة حسن الظن، قيمة العدل، 
قيمــة النظر إلى النــاس مبنهج دعوي يريــد أن يخرج هؤالء 
الناس من الضالل إلى الهدى، لذلك الصورة التي نراها اليوم 
ليست هي الصورة النمطية املعروفة عن اإلسالم، هي صورة 
مختلفة، ولذلــك هذا األمر عوامله ومســبباته كثيرة جداً 
وعميقة ومتجذرة. لكن خالصة القول إن هذه اإلسالموفوبيا 
هذا التعامل االســتباقي بوصم اإلسالم بهذه الصفات في 
تقديري أن سببه الرئيسي هو أن اإلسالم أصبح ميتد ويكتسح 
ويشغل ساحات لم تكن أبداً في مرحلة تاريخية سابقة، وقد 

شغلها في كثير من الدول األوروبية والغربية.

- نعم حتى إن الكثير من املعادين لإلسالم باتوا يلتحقون به 
ويعتنقونه.

- قطعاً، أنا في تقديري هذا هو التفســير العام لهذه املسألة 
لكن تفاصيله طبعاً...

- نعــم، دكتور بودنــا أن نطيل معك لكن يبــدو أن نهاية وقت 
البرنامج قد أدركتنا. أشــكرك دكتور باعزيز على الفكي أستاذ 
القانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة، شكراً دكتور في أمان 

اهلل.

• محمد إسماعيل: يوم 18 فبراير يشهد »اليوم 
املفتوح للمساجد« في اململكة املتحدة.. ونستقبل 

آالف الزائرين
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مكة املكرمة – »األناضول«
أعلنــت منظمة الصحة العاملية، والبنــك الدولي أن 3.5 مليار 
إنسان، أو نصف ســكان العالم، ليس بإمكانهم احلصول على 

اخلدمات الصحية األساسية.
وأوضحــت املنظمة، فــي تقريرها الصادر حديثــاً، بالتعاون مع 
البنك، أن أعداد األسر التي تقع في براثن الفقر، تزداد سنوياً ألن 
عليها أن تدفع تكاليف الرعايــة الصحية من أموالها اخلاصة، 

وفق ما نشرته وكالة أنباء »األناضول«.
وتزامن إصدار هذا التقرير، مع اليوم العاملي للتغطية الصحية 
الشاملة، الذي يُحتفل به ســنوياً في 1٢ ديسمبر/كانون األول، 
وميثل الذكرى الســنوية ألول قرار لــألمم املتحدة باإلجماع، يدعو 
البلدان إلى توفير الرعاية الصحية عالية اجلودة لكل إنسان في 

كل مكان دون تعريض الناس لصعوبات مالية.
وبحســب التقرير، ينفق 8٠٠ مليون شــخص ما ال يقل عن 1٠ 

باملائة من ميزانيتهم األسرية على النفقات الصحية.

وأضاف أن هذه التكاليف تكفي إلنقاذ حوالي 1٠٠ مليون إنسان 
من براثن الفقر املدقع، في حن جتبرهم هذه التكاليف الباهظة 

على العيش مببلغ قدره 1.٩٠ دوالر فقط أو أقل في اليوم.
وفي إقليم شرق املتوسط، كشف التقرير، أن نحو 4٠ باملائة من 
اإلنفاق الصحي يأتي مباشــرة من أموال الشعب، وال يستطيع 
ل هذه التكاليف، وأن األشد تضرراً بذلك هم  معظم الناس حتمُّ

ذوو الدخل املنخفض واحملرومون من احلماية االجتماعية.
ر بنحو ٧.5 مليون إنســان في براثن  ونتيجــة لذلك، يقع ما يقدَّ

الفقر سنوياً في اإلقليم بسبب اإلنفاق على الصحة.
وأشــار التقرير إلى أن التغطية الصحية الشــاملة تكتسب 
أهمية خاصة للذين يعيشون في بلدان تعاني من حاالت طوارئ 
حادة وطويلة األمد، مــع مالحظة أن نصف النازحن داخلياً في 
العالم يعيشــون في بلدان اإلقليم، وأن أكثر من ٦٠ باملائة من 

الالجئن واملهاجرين في العالم ينحدرون من اإلقليم.

نصف سكان 
العالم ال يحصلون 
على الخدمات 
الصحية األساسية

شرق وغرب

جدة - الرابطة

كشف تقرير صحي حديث، أصدرته منظمة التعاون اإلسالمي، 
أن األمراض املعدية تســببت في 3٠.٢ في املئة من الوفيات في 

دول املنظمة.
وأوضح »تقرير الصحة ملنظمة التعاون اإلســالمي ٢٠1٧« الذي 
أصدره »مركــز األبحاث اإلحصائيــة واالقتصادية واالجتماعية 
للدول اإلســالمية )سيســرك(«، وعرضت نتائجــه على املؤمتر 
اإلســالمي لوزراء الصحة، أن منطقــة إفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى هــي أكثر املناطــق معاناة من األمــراض املعدية على 
مســتوى اجملموعــات اإلقليمية فــي املنظمة، مشــيراً إلى أن 
منطقة جنوب آسيا سجلت ثاني أعلى معدل. أما على مستوى 

الدول فإن الصومال هي صاحبة املعدل األعلى.
وكشــف التقرير أن أكثر األمراض املعدية فتــكاً مبواطني دول 
التعاون اإلســالمي هي اإليــدز، واملالريا، واإلســهال، وااللتهاب 

الرئوي، والسل، وشلل األطفال.
وأشــار التقرير إلى أن األدوية املضادة واســتخدام الناموسيات 
املعاجلــة مببيدات احلشــرات، من الوســائل الفعالــة جداً في 

مكافحة املالريا في صفوف األطفال.
وبخصــوص فيروس نقص املناعة البشــرية »اإليدز«، أوضح أنه 
على الرغم من ارتفاع التغطية العالجية للمصابن باإليدز في 
الــدول األعضاء، من 14.3 في املئة لعام ٢٠٠8 إلى 38.4 في املئة 
عام ٢٠1٦، إال أن هذا املعدل ال يزال دون املتوســط العاملي البالغ 

4٦.٧ في املئة لعام ٢٠1٦.

األمراض املعدية وراء ثلث وفيات دول »التعاون اإلسالمي«



45 العدد: ٦1٧ جمادى اآلخرة  143٩ هـ ـ  مارس  ٢٠18 م 

No. 617 Jumada II 1439 H- March 2018 m

دراسة تربط بني خطاب الكراهية 
على االنرتنت والعنف ضد الالجئني

 DW املصدر
كشــفت نتائج دراســة أجراها باحثون في جامعــة »وارويك« 
البريطانية عن أدلة ترجح أن خطاب الكراهية والســب والشتم 

في اإلنترنت تكون لها عواقب في الواقع.
ويرى الباحثون أن االعتداءات ضد الالجئن »حتدث في املناطق التي 
يقرأ فيها الناس الكثير من رسائل الكراهية على فايسبوك ضد 

الالجئن«.
ويضيف املشرفون على الدراســة أن النتائج التي توصلوا إليها 
تشير إلى أن االعتداءات على الالجئن تنخفض بنسبة 13 باملئة 

في األماكن التي ال تُنشر فيها خطابات كراهية ضدهم. كما أن 
نسبة االعتداءات تتراجع كلما كانت شبكة االنترنت ضعيفة أو 

توقفت لفترة معينة.
وخلص الباحثون البريطانيون إلى نفــس النتيجة في ما يتعلق 
باالعتــداءات التي تتعرض لهــا األقليات في الواليــات املتحدة 

األمريكية.
وعلــى رغم صعوبة الربط املباشــر بن نســبة االعتداءات ضد 
الالجئن أو األقليات وخطاب الكراهية ضدهم في مواقع التواصل 
االجتماعــي، إال أن الباحثن يعتبرون أن األرقام التي توصلوا إليها 

هي مبثابة مؤشرات تساعد على فهم تلك االعتداءات.
واســتعان الباحثــون البريطانيون في دراســتهم ببيانات 44٦٦ 
مقاطعة، رصدوا فيها محتويات اخلطابات املنشورة في فايسبوك 

ونسب االعتداءات ضد الالجئن، خالل ثالثة أشهر. 

بورتسودان ــ الرابطة
تعقــد املنظمــة اإلســالمية للتربيــة والعلــوم والثقافة 
)إيسيســكو( بالتعاون مع جامعة إفريقيــا العاملية، دورتن 
تدريبيتن حول كتابة اللغات اإلفريقية باحلرف القرآني املنّمط، 
في جامعتي دنقال والبحر األحمر في بورتســودان بجمهورية 
السودان،وتهدف الدورتان إلى تنميط احلرف القرآني وتكييفه 
صوتياً وتقنياً لكتابة لغات الشــعوب اإلســالمية املتعددة 

وتنميتها، ومحاربة األمية.
ويتم خــالل الدورتن إلقاء محاضرات حــول لغويات اللغات 
اإلفريقية مع العناية بقواعدها وصرفها، وتشــمل املواضيع: 
مدخل إلى علــم األصوات، والرموز الصوتية للغات اإلفريقية 

املعتمدة لدى اإليسيسكو، ومحاضرات في العلوم التربوية.
ويشــتمل القســم البيداغوجي للدورتن على عروض حول 

مدخــل إلى املناهــج، ومدخل إلــى التربية وعلــم النفس، 
والوسائل التعليمية التقليدية، والوسائل التعليمية احلديثة، 
ونظريات تعليم القراءة والكتابة للصغار والكبار، وإعداد مواد 
تعليم القراءة والكتابة للكبار، ومواد تعليم القراءة والكتابة 

للصغار، وطرائق التدريس.
وسيستفيد من الدورتن 1٢٠ مشاركاً من املتحدثن باللغات 

احمللية اإلفريقية )النوبية، وبجا، وبني عامر(.
ويتم تدريب املستفيدين من الدورتن على استخدام احلاسوب 

في كتابة اللغات اإلفريقية باحلرف القرآني املنّمط.
وســتتوج أعمال الدورتن بتقدمي كل مشارك لبحث أكادميي 
حول ما درســه مكتوباً باحلرف العربي. ويحصل الدارســون 
في نهاية الدورتن على دبلــوم كتابة اللغات باحلرف القرآني 

املنّمط.

تدريب 120 إفريقيًا 
على كتابة لغاتهم املحلية 
بالحرف القرآني املنمط
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انعقدت أخيرا بالســودان أعمال املؤمتــر الدولي األول، حول دور 
احلرف القرآني فــي تعزيز الوحدة الثقافية اإلســالمية، الذي 
نظمه مركز يوســف اخلليفة لكتابة اللغــات باحلرف العربي 
بجامعة إفريقيــا العاملية، بالتعاون مع املنظمة اإلســالمية 
للتربية والثقافة والعلوم )إيسيسكو(، واألمانة العامة لسنار 
عاصمة للثقافة اإلســالمية ٢٠1٧م، واحتــاد جامعات العالم 
اإلســالمي، بحضور الدكتور عبدالعزيز عثمان التويجري املدير 
العام لإليسيســكو، ومســاعد رئيس اجلمهوريــة املهندس 
إبراهيم محمــود حامد، وعدد كبير من املشــاركن من داخل 

وخارج السودان. 
ويهــدف املؤمتر، إلى عــرض املكاســب احلضاريــة واإلجنازات 
امليدانية واآلفاق املســتقبلية ملشــروع  التنفيذيــة واملراحل 

احلــرف القرآني، وتبيــان الــدور الرئيس للحــرف القرآني في 
توثيق العالقات احلضارية بن شــعوب العالم اإلسالمي، وإبراز 
اخلصائص الثقافية واملشتركة، وإحياء التراث العلمي املكتوب 
باحلرف القرآني وتشــجيع اســتخدامه من طرف الشــعوب 
اإلسالمية املعنية، وتعزيز الشــراكة والتعاون بن املؤسسات 
التربويــة والعلمية والثقافية واجلهــات املانحة وهيئات اخلبرة 
الفنية لتطوير اســتخدام احلرف القرآني وإدماجه في النظم 

املعلوماتية واملنصات اإللكترونية.
وقدم البروفيسور يوســف اخلليفة أبوبكر مدير مركز يوسف 
اخلليفــة لكتابة اللغــات باحلرف العربي، شــكره لرئاســة 
اجلمهوريــة واملنظمة اإلســالمية للتربيــة والثقافة والعلوم 
إيسيســكو وإدارة جامعة إفريقيا العامليــة، على دعمهم الال 

الخرطوم - زرياب الصديق

 السودان يستضيف مؤتمر دور الحرف القرآني
 يف تعزيز الوحدة الثقافية اإلسالمية

 جانب من الجلسة االفتتاحية للمؤمتر
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محدود للمشــروع، مضيفاً أن املؤمتر مناسبة طيبة للرفع من 
شــأن احلرف العربي، واعًدا باستمرار املركز في تطوير التقنيات 

التي تسهم في تطوير كتابة اللغات باحلرف العربي.
في حن لفت البروفيســور يوسف فضل رئيس األمانة العامة 
لســنار عاصمة الثقافة اإلســالمية ٢٠1٧، إلــى أن االهتمام 
باللغــات التــي كانــت تكتب باحلــرف العربي يخــدم غرضاً 
اســتراتيجياً قومياً بحماية هذه اللغات مــن الوقوع في فخ 
اللغات اإلفرجنية، إضافة إلى أنها تعــد تراثاً قومياً للبالد التي 

سادت فيها.
وحيا البروفيســور كمال محمد عبيد مديــر جامعة إفريقيا 
العاملية، جهود املنظمة اإلســالمية للثقافة والتربية والعلوم 
في خدمة احلــرف القرآنــي، وعالقتها املتميزة مــع اجلامعة، 
ووفاءهــا بجميع التزاماتها جتاهها، مؤكداً حرص اجلامعة على 
تطوير هذه العالقة، مشيراً إلى أن جتربة اجلامعة ما كان لها أن 

تنجح لوال الشراكة مع مؤسسات مثل اإليسيسكو.
وقــال عبيد: »نحن نعيــش في مجتمع متصالــح، يتفق فيه 
العلمــاء وأهل املال وأهل احلكم في دعــم الثقافة ورعايتها«، 
مؤكداً حرص اجلامعة على تطوير مشروع كتابة اللغات باحلرف 

العربي بدعمه بالتقنيات احلديثة.

30 عاماً من الدعم والتعاون:
أشــاد الدكتور التويجري، بالتعاون القائم بن اإليسيســكو 
وجامعة إفريقيا العاملية منذ أكثر من ربع قرن، الذي أثمر خالل 
هذه الفترة عن عشرات األنشطة التربوية والعلمية والثقافية 
التي تصّب جميُعها في االرتقاء بالعمل اإلســالمي املشترك، 
ووضع السبل الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة املستدامة 
لألمة اإلسالمية، وإجناز األهداف املشتركة على مستوى العالم 

اإلسالمي عموماً، وعلى مستوى القارة اإلفريقية بوجه خاص.
وقال إن اإليسيسكو أولت اهتماماً خاصاً مبشروع احلرف القرآني، 
وأفردت له موقعــاً ثابتاً ضمن خطط عملهــا املتعاقبة على 
مدى األعوام الثالثن املاضيــة، ووضعت له أهدافاً ثابتة وأخرى 
استراتيجية، تتمثل في تنميط احلرف القرآني وتكييفه صوتياً 
وتقنياً لكتابة لغات الشعوب املسلمة املتعددة، واحملافظة على 
تراثها احلضاري، وتنمية لغاتها وثقافاتها ومتكينها من مسايرة 
الثورة العلمية والتقنية، ومحاربة األمية وفق املنظور الثقافي 

املتسق مع عناصر الهوية وباحلفاظ على التنّوع الثقافي.
وأشار إلى أن اإليسيسكو واملؤسسات املتعاونة معها، تستند 
في اهتمامها بهذا املشــروع إلى تراث ضخم وممتد عبر التاريخ 
لثمانن لغة من لغات الشــعوب املســلمة التي استعملت 
احلرف القرآني، وجعلت منه رمزاً لتنوع األمة اإلسالمية في إطار 
الوحدة، قبل أن يقوم املســتعمر في منتصف القرن العشرين، 

بإحــالل احلرف الالتينــي محله وإبعــاده بالتدريج وحصره في 
مجاالت التعليم الديني.

وذكر أن من ثمار اجلهود املتصلة التي بذلتها املنظمة بالتعاون 
مع شــركائها، وضع األبجدية العربيــة اإلفريقية التي أثبتت 
صالحيتهــا عبر الــدورات التدريبية، لكتابة نحــو ثالثن لغة 
إفريقية وآســيوية، قابلة للزيادة. كما شــهد البرنامج تطوراً 
ملموساً متثل في حوســبة هذه األبجدية واستحداث البرامج 
الطباعية احلاســوبية وبرامج حتويل النصــوص من األبجدية 

الالتينية إلى األبجدية العربية اإلفريقية.
وأعلن أن اإليسيســكو بالتعاون مع عدد من الشركاء وخاصة 
جامعــة إفريقيا العاملية، ترجمت ونشــرت عــدداً من الكتب 
والرســائل التراثية والفقهية إلى عدد مــن اللغات اإلفريقية، 
موضحاً أن املشــروع قد اتسع ومت في إطاره استحداث دبلومن 
علمين، وسيط وعال، يؤهالن الدارسن للحصول على شهادتي 
املاجســتر والدكتوراه، إلى جانب اســتحداث كراسي علمية 
للحــرف القرآني في عدد من اجلامعات اإلفريقية واآلســيوية، 
معربا عن شــكره جلامعــة إفريقيــا العاملية علــى تعاونها 

الالمحدود مع املنظمة.
أما االستاذ الطيب حســن بدوي وزير الثقافة السوداني، فأكد 
من جانبه، على أهمية التعاون السوداني مع املنظمة في إطار 
عواصم الثقافة اإلسالمية وغيرها، الفتاً إلى شراكتهم الدائمة 

مع مركز يوسف اخلليفة لتوثيق التراث اللغوي اإلسالمي.
فيمــا أثنى املهنــدس إبراهيم محمود حامد مســاعد رئيس 
اجلمهورية في الســودان، على جامعة إفريقيا العاملية جلهدها 
في كل األنشــطة الفكرية والثقافية، منوهاً إلى أن اجلامعة 
امتداد السودان في العالم اإلسالمي. وأشاد بدور مركز »يوسف 
اخلليفة« في االهتمام وإحياء التــراث العلمي املكتوب باحلرف 
القرآني وتشجيع استخدامه وإدماجه في النظم املعلوماتية 

واملنصات اإللكترونية. 
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أدرك اإلنسان عبر تاريخه الطويل اخملاطر العصيبة والويالت 
الشائكة التي جلبتها الصراعات املتوالية واحلروب، والنتائج 
الســلبية التي جنمت عنها، وأصبح لديه اعتقاد واضح بأن 
احلل والبديل لكل هــذا إيجاد صيغة للتعاون والتفاهم بن 

األمم والشعوب حول العالم. 
ومع احلاجة للتفاهم والتعاون ظهر مفهوم املواطنة العاملية 
فــي أعقاب انتهاء احلــرب العاملية الثانيــة، حينما تأكدت 
حاجة الشــعوب إلى تنظيم العالقات الدولية في اجملاالت 
كافــة، على نحو يســمح بتحقيق التناغم الســلمي بن 
أهداف القوى املتصارعة على الســاحة الدولية ومصاحلها. 
وشهدت هذه الفترة قيام منظمة األمم املتحدة التي هدفت 
إلى معاجلة القضايا املتصلة مبشكالت السلم واألمن على 

مستوى العالم، كما نشــأت تدريجيا وكاالت متخصصة 
أخرى مثل منظمة اليونســكو، وهيئــة الصحة العاملية، 

واملكتب الدولي للتعليم.
وتعزيزاً جلهود األمم املتحدة في السالم العاملي، ُخّصص العام 
٢٠٠٠م لالحتفال بالسنة الدولية لثقافة السالم، ودعت األمم 
املتحدة إلى ضرورة احترام حقوق اإلنســان، ونشر التسامح 
والتضامن واألمن على مســتوى العالم. وقد تبلورت اجلهود 
العاملية لدعم الســالم والتفاهم الدولين في احلديث عن 
املواطنــة العامليــة  )Global citizenship(، وهو مصطلح 
يجمع بن قيم املواطنة من جهة، وقيم التسامح والسالم 

العاملي من جهة أخرى.
 وجديــر بالذكر في هــذه العجالة، أن املتغيــرات العاملية 

دور اللغات يف تعزيز التفاهم
واملواطنة العاملية

بقلم: منصور راجي كاتيالسري 

جمهورية الهند 
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املعاصرة وتقلباتها البعيدة املدى أّثرت على مفهوم املواطنة، 
وكانت السبب وراء ظهور مفهوم جديد لها أال وهو املواطنة 

العاملية.
إن فكرة املواطنة العاملية ليست جديدة، إذ ذكرت الروايات أن 
سقراط عندما ُسئل إلى أي بلد ينتمي، لم يقل أنه أثيني بل 
قال: »أنا مواطن من الكون«، ثم جاء ليبســيوس الذي عاش 
في هولندا عام 1٩3٩م ليعلــن بأن »العالم هو كله بلدنا«، 
وإلى هذا املعنى أشــار الشاعر املســلم محمد إقبال حن 
ُسئل عن البيت املتواضع الذي يســكنه فقال: »أنا أسكن 

العالم«.
 ولم تكن فكرة املواطنة العاملية ذائعة على نطاق واسع في 
تلك الفترة، بل ظهر هذا املصطلح بشكل أكثر وضوحاً في 
القرن الثامن عشــر عندما أعلن كلٌّ من فولتير، وفرانكلن، 
وشيلير، بأنهم مواطنون من العالم، وبنهاية القرن العشرين 
وبدايــة القرن احلادي والعشــرين حدثت تطورات أنعشــت 
فكرة املواطنة العاملية متمثلة في تزايد الوعي باملشــاكل 
البيئية العاملية، وتزايد االهتمام بحقوق اإلنســان، والتطور 
التكنولوجي وســهولة االتصاالت حول العالم، والتوســع 
االقتصادي العاملي، ومنو التكتــالت االقتصادية، وغيرها من 
التطورات العامليــة التي جعلت املواطنــة العاملية ضرورة 
ماّســة ملواكبتها، عالوة على أّن البعــد العاملي للمواطنة 
بات من األمور احلتمية، إذ بدأت املسافات تتالشى بن الدول 

جغرافياً وثقافياً.
ونتيجة لتلك التطورات حول العالم واملشــكالت العاملية، 
أصبح من الواجب ممارســة نوع جديد من املواطنة تربط بن 

احمللية والعاملية.
مما ســبق نســتطيع القــول إن املواطنة العاملية ليســت 
وليدة احلقبــة التاريخية العاملية فــي العصر احلديث، وإمنا 
هي نتــاج كثير من اجلهــود املضنية واحملــاوالت املتراكمة 
املكدســة التي قامت بها الشعوب واحلكومات واملنظمات 
الدولية والشعبية خالل عهود التاريخ املاضية، وما نادت به 
األديان الســماوية التي حتمل القيم اإلنسانية خاصة الدين 
اإلســالمي الذي جاء إلى جميع البشر، ونادى مبجموعة من 
القيم اإلنســانية واملثل العليا؛ كالسالم، وحقوق اإلنسان، 

والبيئة، والتعددية الثقافية، واالعتماد املتبادل.
 

املواطنة ومفهومها العاملي:
تعــددت تعريفات املواطنة العاملية، فقــد عّرفها بعضهم 
بأنهــا: »مجموعــة من القيــم مثل االنتماء، واملشــاركة 
الفّعالة، والدميقراطية، والتسامح، والعدالة، التي تؤثر على 
شــخصية الفرد فتجعله أكثر إيجابية في إدراك ما له من 

حقوق، وما عليه من واجبات نحو كل من الوطن الذي يعيش 
فيه، وأمته، والعالم بأسره«.

من التعريف السابق نســتطيع القول إن املواطنة العاملية 
تنظر إلــى كوكــب األرض باعتباره وطنــاً للجميع، يجب 
احملافظة عليه وصــون موارده، وتنظر إلــى الناس أجمعن 
باعتبارهم أســرة واحــدة حتترم بعضها بعضــا وتتعايش 
بســالم، في إطار من التســامح والتفاهم وبوتقة احترام 
اخلصوصيــات الثقافية لكل شــعب، إلــى جانب امتالكه 
السلوكيات الســليمة والواعية واملسؤولية للتغلب على 
التحديــات كافة التــي تواجه أجيال احلاضر واملســتقبل. 
وجند أن للتربية والتعليم دورا قياديا في بث ثقافة الســالم، 
والتســامح وحقوق اإلنســان، ويُؤكد على ذلــك أن ميثاق 
منظمة اليونســكو يبدأ بالعبارة البراقة اآلتية: »ملا كانت 
احلروب تبدأ في عقول البشــر، ففي عقولهم يجب أن تُبنى 

حصون السالم«.
وفوق ذلك كله تُعد اللغات العاملية الوسيلة األهم لتنمية 
املواطنــة العاملية لدى طالب املدارس ومتلقي العلم، وميكن 
إتقان اللغات من أجل املواطنــة العاملية في جميع املناهج 
الدراســية عن طريق تناول مواضيع عاملية وتغطية عراقيل 
يعانــي منها عاملنا املعاصر. واللغــة تعتبر همزة وصل بن 
األفراد والشــعوب وامللل، وهي جسر ال ميكن االستغناء عنه 
في ربط الشــعوب بعضها ببعض، إضافة إلى أنها من أهم 
وسائل االتصال وخاصة في العصر الراهن الذي يعتبر عصر 
العوملة، حيث أصبح العالم مجاالً حيوياً مشــتركاً بفضل 

العلوم والتكنولوجيا املستحدثة.
فتعلم اللغات املتعددة والقدرة على نطقها ميّكن الشعوب 
أن يوطــدوا عرى الصداقة وأن يتعاملــوا فيما بينهم. كما 
أن كل ثقافــة وإن عــادت إلى جذورها اخلاصــة فإنها تزدهر 
باتصالها مع ثقافات أخرى وتعاملها معها، واحلضارات التي 
ال تتعامل مع ثقافات أو حضــارات أخرى وتعيش منعزلة ال 
تلبــث أن تضمحل وتضعف، فيما مثيالتها التي تعتقد في 
احلوار فــي إطار العوملة املغدقة، تتطــور وتتقدم في مجال 
العلــم واألدب والثقافة واالنســجام اجلماهيــري، ومن ثم 
تصبح اللغات العديدة وتعلمها هي األداة الفعالة لضمان 

املشاركة الثقافية العاملية.

الدور احلاسم في تعزيز املواطنة العاملية:
بصفتي باحثاً في مركز كلية مدينة العلوم العربية للبحوث 
التابعــة جلامعة كاليكوت الهندية، فال أســتطيع أن أنكر 
أهمية اللغات والثقافــات، إذ إن اللغات هي رمز للثقافات، 
وبدون إملام بها يصبح اكتشــاف الثقافة والتمرس بها أمراً 
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صعباً. فاللغات هــي أقوى الرموز الثقافيــة على اإلطالق، 
ولعلها أكثر قوة من املذهب أو الدين في بعض األحيان.

وميكــن أن نأخــذ مثــاال لذلك من باكســتان التــي بناها 
مؤسسوها على فكرة اإلسالم، ولكن ماذا حدث فيما بعد ال 
يخفى على أحد منا، برز وطن جديد باســم بنجالديش على 

خريطة العالم بناء على اللغة القومية.
في اجلامعة التي أنتمي إليها، توجد كلية تشــمل معظم 
اللغات األجنبية مثل الفرنســية، اإلســبانية، الفارسية، 
األملانية، اإلجنليزية، الصينية، واللغة العربية وغيرها. ويتجه 
إليها الطلبــة من مختلف أنحــاء الهند وخارجها لتعلم 
هذه اللغات األجنبية، ولكن بعد بلوغهم مقاعد الدراسة، 
يبدؤون حياة جديدة كأنهم ينتمون إلى أســرة واحدة. هذا 
التالقح واالنسجام والتعايش السلمي ال ميكن أن يتحقق إال 

بعد فهم الثقافات واللغات األخرى.
وبالنســبة إلى لغتي فهي لغة مزيج مــن اللغات العربية 
واألردية والتاميلية والسنســكريتية التي تســمى باللغة 
املليبارية، فأنا أحتدث مــع الطالب املنتمن إلى بلدي باللغة 
املليباريــة وأناقش في الصف باللغــة العربية، وأتكلم مع 
الطــالب الذين ينتمون إلى مراكز أخــرى باللغة اإلجنليزية، 

كما أمازح العمال والبستانين باللغة الهندية.
ال أخفيكم سراً أن هذه التعددية اللغوية، قد أفادتني كثيراً 
في مسيرة حياتي. أنا اآلن أكثر ثقافة بعد ما درست وتعلمت 
هذه اللغات املتنوعة، فحن أحتدث العربية أشعر أنني عربي 
أعيش في اجلزيرة العربية، وحن أثرثر باللغة اإلجنليزية أحس 
أننــي طالب مــن أي جامعة أمريكيــة أو بريطانية، وأعتبر 
نفســي الهندي اخلالــص الذي يعيش وميــوت لبالده فقط 
حن أقرأ اللغة الهندية. إنني أشــعر بكل هذه األحاسيس 

املتنوعة الثرية بفضل تعدد اللغات فقط.
من الالفت هنا بأن فكــرة التعددية اللغوية، ترتبط ارتباطاً 
وثيقا باملواطنــة العاملية، إذ يضع شــخص هنا هويته مع 
اجملتمــع الدولي فــوق هويته كمواطن مــن أي دولة خاصة 
أو مــكان معن، مثل اللغة التــي ال يحدها حد وال يقيدها 
أي قيد. بل اختالف األلســن واللغــات هي آية من آيات اهلل. 
ولعله من املناسب أن أشير هنا إلى أن عددًا كبيرًا من األدباء 
واألديبات فــي الهند يرون في التعدد اللغــوي إثراًء وازدهاراً 

للثقافات والروابط الثنائية.

الهند والتفاهم الثقافي بالتعددية اللغوية:
الهند ظلت دائماً بالد الثقافات واحلضارات واللغات املتنوعة، 
لكن مــع مجيء العوملة وما حملته من حتوالت سياســية 

واقتصاديــة وثقافية وعلميــة، ازداد خطــر هيمنة اللغة 
اإلجنليزية على اللغــات األخرى في الهند أو حتى اختفائها، 
لكن اجلانب اإليجابي لهذه العوملة هو إنها جاءت مبصطلح 
)املواطنة العامليــة(، املصطلح الذي ينــال رواًجا كبيراً في 
أنحاء العالم قاطبة. وكانت الهنــد مقارنة بالدول األخرى 
أكثر حظاً من هــذه الظاهرة، بفضل التعددية اللغوية، ألن 
تعدد اللغات وســيلة أساسية من وسائل التواصل ومن ثم 

تبادل التجارب واألفكار.
ولذلك يحق لنا أن نفخر بأن الهند هي من الدول القليلة 
في العالم التي يعيش في فضائها عدد كبير من الثقافات 
واللغات والديانات واحلضارات بســالم، بفضل السياسة 
احلكيمة لقــادة بالدنــا. الهند أعطت فكــرة التعايش 
الســلمي بن الطوائف والعرقيات. والهند هي أول دولة 
قدمت فكــرة )املواطنة العاملية( إلــى العالم عن طريق 
التفاهم الثقافي بن الواليات اخملتلفة من أقصى الشمال 
إلى أقصى اجلنوب. ولوال هــذا النهوض املبارك، ولوال هذا 
اإلميان بالســالم والتسامح اإلنساني واحترام كل ثقافات 
اآلخرين وتقديرها والتعايش مع كل الناس، ملا اســتطاع 
وطننــا أن يصل إلــى كل هذا الفضاء املضاء، مبشــاريع 
واســعة األفق رفيعة التحديق والتألــق. وأضف إلى ذلك 
أن الهند تعتبر ثانــي أكبر دولة في العالم من حيث عدد 
الســكان، إذ يتجاوز عددهم أكثر من بليون نسمة، وهي 
أول دولــة في العالم من حيث عــدد اللغات، ونظرًا لهذه 
الكمية الهائلة من السكان وحركة االغتراب والنزوح من 
منطقة ألخرى شكل تنوع اللغات ظاهرة واسعة الشيوع 

والذيوع في جميع املناطق.
وطبقاً ملستوى اللغات، فإن الهند يوجد فيها أكثر من مئة 
لغة ولهجــة، تندرج منها اثنتان وعشــرون لغة في قائمة 
اللغات املعترف بها في دســتور البالد. ويفيد إحصاء حديث 
أن ٦5 من اجملموعات الســكانية فــي الهند تتحدث بلغتن 
أو حتى ثــالث لغات، وهذا مؤشــر واضح علــى أن التعدد 
اللغوي في الهند ليــس ظاهرة مهجورة ومطمورة وإمنا هو 
أمر طبيعي.  ليتنا نحسن اســتخدام اللغات لنمد قناطر 
التواصــل بن األمم، لنســعى نحو مزيد مــن االطالع النابع 
من إجــادة لغة أو أكثر ليعم التفاهم بن البشــر ومن ثم 

االستقرار في العالم.
إننــا إذا دققنا النظر في لغات العالــم جند أنها عنقود من 
األزهار تتدلى من شــجرة واحدة أصلهــا ثابت وفرعها في 
الســماء، هي دوحة اإلنســانية التي أظلت هذه األســرة 

الواحدة.
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يُعّد اخلطاب الديني في هذه املرحلة على رغم االنكســارات 
التي ميّر فيها، اخلطاب األكثر حظاً في احتالله موقع الصدارة 
في مختلــف مفاصل احليــاة اإلعالمية، فضــالً عن احلقول 
املعرفية املتعددة، األمر الذي يؤكد ضرورة االهتمام بتجســير 
الهّوة املفتعلة بينه وبن واقعه، وذلك من خالل الفهم املباشر 
للخطاب اإللهــي وإدراك طبيعة اخملاطــب مبحدداته الذاتية 
والزمكانية، ومن جهة أُخرى التشــديد على خطورة االبتعاد 
عن النظرة الشــمولية والعقالنية أثنــاء فهم ذلك اخلطاب 
وإدراك مقاصــده العامة، ال ســّيما ما يتعلــق منه بقضايا 

العنف وطبيعة العالقة بن املسلمن وغيرهم.
ولكن هذا ال يعني الدعوة إلى القيام بقطيعة كلية مع تلك 
الفهــوم املوروثة التــي انبثقت من اخلطــاب اإللهي، أو حتى 
التنكر لدورها في عملية االنســجام مع الواقــع، وإمنا الذي 
يعنيه اإلشارة إلى خطورة االرتهان أو الركون لسلطة التاريخ، 
التي جتعل اإلنسان مضطراً لالنسياق وراءه وكأنه فقد قدرته 
علــى التفكير في قضاياه احلياتية، فيحرم الفرد نتيجة لتلك 

السلطة حتى من فرصة التفكير.
وفي هذا الســياق ميكن اعتبار البحث عــن طبيعة العالقة 
بن املسلمن وغير املســلمن أو البحث عن الوصف الناظم 
لتلك العالقة وفق رؤية فقهية إســالمية، من أكثر املســائل 
التي تتجلى فيها قضية تغييب الذات والركون إلى ســلطة 
التاريــخ، خصوصــاً أّن أي بحــث في طبيعة تلــك العالقة 
سيصطدم بإشــكالية التعايش )التواصل(، والتنابذ )الصراع 
واالقتتال(، إذ املثير في ذلك كما يرى البعض أن البناء الفقهي 
التراثــي في معظمه ما زال إلى اآلن مســكوناً برؤية الصراع 
واالقتتال في العالقة مع اآلخر، واملثير أكثر هو محاولة اجتزاء 
تلك الرؤية الســتثمارها في وقتنا الراهن من دون االنتباه إلى 

الثقــل التاريخي واملعطيات الزمكانية التي البســت ظهور 
تلك االجتهادات الفقهية، أو حتى من دون اســتيعاب الفروق 
اجلوهرية من الناحيــة الواقعية والتاريخية بن حلظة والدتها 
وتبلورها عند الفقهــاء، وبن حلظة تطبيقها في واقع مغاير، 
ورمبا تســبب ذلك في إيجــاد حال من اإلربــاك جعلت بعض 
املســلمن في حيرة من أمرهم حيال اتخاذ موقف ما – سواء 
كان مــع أم ضد – من تلــك التصورات اإلســالمية املتعلقة 

بالعنف اجملرم )اإلرهاب(.
 لذا باتت عالقة املســلمن بغيرهم الشاغل األهم للكثير 
من علماء الشريعة اإلسالمية على امتداد حقبهم الزمنية 
وتنوعها، ال ســيما علماء العصر احلديــث، وقد أدى البحث 
فيها إلى تعدد االجتهادات الفقهية وتباينها، ولكن املشكلة 
التي ينبغي اإلشــارة إليها أنه نتيجة إلشكالية البحث عن 
طبيعة العالقة بيننا )كمســلمن( وبــن اآلخر )كل ما عدا 
املسلمن(، وتأثر ذلك بانفعاالت الواقع واعتباراته العاطفية، 
برز حيال املوقف مــن تلك العالقة اجتاهان لم يســلما من 
اجلنوح والشــطط، ولم يتمكنا من مالمسة موقف الشرع 

منها:
االجتــاه األول: صرف جّل اهتمامه للدفاع عن صورة اإلســالم 
املثاليــة من خــالل إظهار معاني الوســطية والتســامح 
والرحمة واألمان التي يتمتع بها اإلســالم ويدعو إليها أتباعه 
في عالقتهم مع اآلخر، وبالتالي تبرئة اإلســالم من كل صور 
العنف املشــروعة والال مشــروعة، وقد أدى اندفاع أصحاب 
هذا االجتاه وراء حتقيق غايتهــم تلك إلى إلغاء فريضة اجلهاد 
ببعدها القتالي )كحق للدفاع عن الذات(، نظراً إلى ما حتمله 
مــن بعض صور العنــف، كما أدى ذلك إلى جعل املســلمن 
مبوقع الفئة الضعيفة املنهزمة، الفاقدة لكيانها وسيادتها، 

التابعة إلرادة وسلطة الغير في كل شيء.

بقلم: ياسر لطفي العلي

املسلمون وعالقتهم بغريهم:
واقع مسكون بهاجس التعايش والتنابذ
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االجتاه الثاني: تأثر بكل من ضغوط الواقع وجيشــان املشاعر 
العاطفيــة احمليطــة بظروف العالــم اإلســالمي ومعاناته 

املستمرة، فأدى به ذلك إلى:
- اخللط بن احلال االســتثنائية واحلال الطبيعية للعالقة بن 
األمة اإلسالمية واألمة غير اإلسالمية، إذ حتّول ذلك االستثناء 
في العالقة إلى أســاس وأصل، واعتبــر الوضع الطارئ وضعاً 

طبيعياً ينظر إليه على أنه املرجع في تلك العالقة.
- اختزال كل تعاليم اإلســالم ومبادئه اإلنسانية في عالقته 
مع اآلخــر ببعض مظاهر العنف )اجلهاد( التي ُشــرعت حاالً 

استثنائية وضمن ظروف وشروط خاصة.
- عدم االلتفاف إلى خصوصية احلاالت املشــروعة من العنف، 
وبالتالي تعميمها لتشــمل الكثير من الصور واملمارســات 

العنيفة احملرمة.
وقد جنم عــن ذلك ظهور تيارات إســالمية تؤمــن بأن تاريخ 
الشــعوب كان وما زال تاريخ حروب وصراع، وكل ما هو خالف 
ذلك ال يعدو أن يكون نوعاً من اخملادعة، أو كســب الوقت، وأما 
إن قال بعض الغربين )كجزء من اآلخر( موقفنا من اإلســالم 
موقف تســامح وتعايش وســالم، فهو يقصد بذلك كسب 
الوقت ال غير، وكذلك إن قال بعض املســلمن إن اإلســالم ال 
يكره اآلخر، وإمنا يســامله ويعايشه، ويهادنه، فالواقع أن هؤالء 
املسلمن يدركون في قرارة أنفسهم أن اإلسالم له موقف آخر 

لو كان ميلك القوة التي يواجه بها اآلخر.
ثم إن هذه الرؤية ذاتها حتظى بتأييد الكثير ممن ميكن تصنيفهم 
باآلخر، وهو ما جتلى بعد سقوط االحتاد السوفييتي ومحاولة 
اصطناع العدو املتوقع، الذي سيهدد هوية ووجود ذلك اآلخر، 
لتبــدأ من بعدها مالمح تلك العالقة الصدامية بالتشــكل 
والتبلور، ولتزداد وضوحاً على يد هنتغتون وفوكوياما وغيرهم، 
ولتظهر مقولة »اإلســالم عدو اآلخر« في األوساط اإلعالمية 
والسياســية الغربية، فضالً عن انتشار رواسبها في املناهج 
التعليمية بصورة منطية ومشــوهة، وكل ذلك بهدف سرابي 
يسعى إلى التخلص من حتمية التنوع احلضاري واألممي، األمر 
الذي ســاعد على إزكاء املشاعر العدائية عند كل فريق )نحن 

واآلخر( جتاه الفريق الثاني.
وبعيداً من هذا اجلدل التنظيري، لو انتقلنا إلى صعيد الواقع، 
وقمنا برصد ماهية العالقة بــن الـ»نحن واآلخر«، لوجدنا أن 
احلركــة التاريخية برمتها عانت من إشــكالية هذه العالقة، 
فكانت إيجابية أحياناً، وسلبية أخرى، وكلنا يعلم تلك الصورة 
التاريخية املشــرقة التي جتسدت عند املسلمن واقعاً عملياً 
في فترات زمنيــة مختلفة، عندما كانــت العالقة مع اآلخر 
تواصلية وتشاركية يحتضنها شعور بفرض التعايش ورفض 
التنابذ، وذلك عندما جتلت باســتالم عدد من غير املســلمن 
)اآلخر( ملناصــب هيكلية ومركزية، بــل مفصلية في الدولة 

اإلسالمية، وكتب التاريخ تزخر بكثرة أسمائهم وألقابهم.
وفي هذا السياق ال بّد من االعتراف بحقيقة االختالف والتنوع 
الثقافي واحلضاري، الذي ال يعني متييع اخلصوصيات وإضعاف 
االنتمــاء التاريخي، أو حتى إضعاف التعلــق بالهوية الذاتية 
اخلاصة، وال يعني أيضاً التقوقــع على الذات، وإيجاد حال من 
الفصــام احلضاري وإقصاء اآلخر وإلغائه، وإمنا الذي يعنيه بذل 
اجلهد لتحقيق التواصل )احلــوار( والتعايش، من خالل البحث 
عــن النقاط اجلامعة بن احلضارات، واالســتعداد النفســي 
الستيعاب االختالف وحتييد أسباب التنابذ والصراع، ليتحول 
التنوع احلضاري إلى مادة إثراء، ال مادة عداء، »قل يا أهل الكتاب 
تعالــوا إلى كلمة ســواء بيننا وبينكم أال نعبــد إال اهلل وال 
نشــرك به شــيئاً وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهلل«. 

)آل عمران: ٦4(.
ويزداد هذا األمر تأكيداً إن علمنا أن وجود اآلخر املؤكد على حال 
التعددية، هو حقيقة واقعية ال ميكن إنكارها أو جتاهلها، وهو 
حقيقة شــرعية مستمرة الوجود »ولو شاء ربك جلعل الناس 
أمــة واحدة وال يزالون مختلفن« )هود: 118(، »ولو شــاء ربك 
آلمن من في األرض جميعاً« )يونس: ٩٩(، وهذا يعني أن التنوع 
األممي املتســم باالختالف، ما بن مســلم ومسيحي ويهودي 
ومجوســي، و... هو أمر حتمي وطبيعي، يجب التعامل معه 

على أنه حقيقة واقعية وشرعية.
وتأسيساً على ما ســبق ال ميكن االعتراف بالرؤى التعسفية 
التي تدعــو إلى جتاوز الســّنة التي أودعهــا اهلل في خلقه، 
بتحقيق التفاعل والتواصل »لتعارفوا«، الذي يســمح بالتأثر 
والتأثير، ويتجاوز حال التنابذ والتصادم إلى التعايش والتعارف، 
وبالتالي فإن أي إيحاء بحتمية التنابذ مع اآلخر هو دليل على 
فشــل إدراك أهمية وضرورة االعتراف بحق التنوع واالختالف 

كسّنة إلهية.
أخيراً رمبا كان األمر األكثر خطورة وإشكالية في هذا السياق، 
ما نشــهده في ظل هذا الشــحن املذهبي والطائفي الذي 
يعيشــه العالم اإلســالمي من حتّول للحديــث عن »اآلخر« 
كمفــردة تعّبر عن غير املســلم، إلى مفــردة ذات داللة أكثر 
محدودية، تنحصر ضمن املنظومة اإلسالمية الواحدة، حيث 
أصبحنا نشهد مثالً أبحاثاً وندوات تهتم بدراسة العالقة بن 
السني والشيعي – كمدرستن منتسبتن لإلسالم – وماهية 
تلك العالقة وحدودها ومظاهرها، وهل تلك العالقة القائمة 
على معاني التعايش والقبول أم معاني التنابذ والتصادم، ثم 
بلــغ األمر أكثر جتزئة حتى صرنا نبحــث عن طبيعة العالقة 
بن الصوفي والسلفي، و اإلمامي، وغير ذلك من االنقسامات 
التي ال ندري هل ســتقف عند هذا احلد أم أنها ستستمر في 
حال ال متناهية من التجزؤ املســكون بإشــكالية التعايش 

والتنابذ.
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جدة: »الرابطة«
نظمت رابطة العالم اإلســالمي، ممثلة في الهيئة العاملية 
للكتاب والسنة، وبالتعاون مع عدد من اجلمعيات والهيئات 

في العالم، دورات ومسابقات في حتفيظ القرآن الكرمي.
وتأتي هذه الدورات واملســابقات بتوجيه مباشر من معالي 
األمن العام للرابطة الدكتور محمد بن عبد الكرمي العيسى، 
وفق ما أوضح األمن العام للهيئة العاملية للقرآن والســنة 

الدكتور عبد اهلل بصفر.
وقد نــّوه املتحدثون في هذه الدورات واملســابقات، باجلهود 
التي تبذلها حكومة خادم احلرمن الشــريفن امللك سلمان 
بن عبد العزيز في خدمة اإلسالم واملسلمن والعناية بكتاب 
اهلل عز جل، وأشــادوا بالدور البارز لرابطة العالم اإلسالمي 
والهيئة العاملية للكتاب والسنة في تطوير العمل القرآني. 

املسابقة السنوية بطوكيو:
نظمت الهيئة العاملية للكتاب والسنة بالتعاون مع جمعية 
الوقف اإلســالمي باليابان املســابقة القرآنية الســنوية، 
باملعهــد العربي اإلســالمي في طوكيو التابــع للمملكة 
العربية السعودية، مبشــاركة أكثر من 35٠ طالباً وطالبة 

في فروع املسابقة اخملتلفة.
وحضر احلفل اخلتامي رئيس جمعية مسلمي اليابان ورئيس 
جمعية الوقف اإلســالمي ومدير املعهد العربي اإلسالمي 

وعدد من أئمة املساجد ومدراء املدارس اإلسالمية 

دورات قرغيزيا:
نفــذت الهيئة دورة جتويــد »حتفة األطفال« فــي قرغيزيا، 

نظمتها الهيئة العاملية للكتاب والسنة.. بإشراف مباشر من الرابطة

دورات ومسابقات قرآنية تجوب العالم

 الهيئة العاملية للكتاب والسنة تنظم الدورات بانتظام بالتعاون مع الجمعيات والهيئات يف الدول املستضيفة
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بالتعاون مع جمعية اإلحســان اخليرية ومعهد عبداهلل بن 
عباس، واســتمرت 11 يوماً, مبشــاركة 3٩ دارساً، من جميع 

مناطق قرغيزيا.
وشملت الدورة، حفظ وشــرح حتفة األطفال، وتلقن وتالوة 
ســورة النبأ، قدمها نخبة من املدرسن. وشهد ختام الدورة 
احتفاالً باملشــاركن، ثــم وزعت الشــهادات واجلوائز على 

الدارسن.
كمــا نظمت هيئة للكتاب والســنة، بالتعــاون مع اإلدارة 
الدينية ملســلمي قيرغيزيــا وجمعية اإلحســان اخليرية، 
مسابقة قرآنية مبشاركة ٦8 متسابقاً ومتسابقة، اشتملت 
على ثالثة فروع، هي: حفظ القرآن كامالً مع اجلزرية،  وحفظ 

عشرين جزءاً وعشرة أجزاء. 
وأشار الدكتور بصفر إلى أنه بعد التصفيات النهائية، أقيم 
احتفال تكرميي للمشــاركن فيها، حضره ســماحة نائب 
املفتي الســيد جورابايو وممثل جلنة الشؤون الدينية الشيخ 
شــكور بكشر ماتوف ومشــرف كلية القرآن الدكتور علي 
منصور ومدير جمعية اإلحسان اخليرية السيد موسى مرزا 
ومدير املعهد موسى جبارة ومندوب الهيئة العاملية الدكتور 
عادل رفاعي وعدد من العلماء، وحفظة القرآن الكرمي، وجمع 
من املواطنن. وفي اخلتام وزعت اجلوائز والهدايا على الفائزين 

والفائزات.

مسابقة قرآنية في تشاد:
نظمت الهيئة العاملية للكتاب والسنة بالتعاون مع معهد 
طيبة لتأهيل احلفاظ، في جمهورية تشاد، مسابقة قرآنية 
مبشاركة 3٢٠ متســابقاً، اشــتملت على أربعة فروع هي: 
حفــظ القرآن الكرمي بالقراءات العشــر،  وحفظ القرآن مع 
اجلزرية، وحفظ القــرآن مع معاني الكلمات،  وحفظ القرآن 

لصغار السن.
وضمت جلنة حتكيم فعاليات هذه املســابقة خمسة 
أعضاء، في حن شــهدت التصفيــات النهائية تكرمي 
املشــاركن في املســابقة، بحضور الدكتور حســن 
حســن أبكر رئيس اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية 
والشيخ محمد محمود حسن فالته مدير هيئة اإلغاثة 
اإلســالمية واألســتاذ محمد أحمد أصيــل ممثل وزير 
التربية، ومندوب الهيئة العاملية األســتاذ زين العابدين 
سليمان وجمع من العلماء واملفكرين والدعاة والطالب 

وأولياء األمور.

تكرمي احلفظة في سيريانكا:
كرمت الهيئة، بالتعاون مع مركز أبي بن كعب في سريالنكا، 
4٧خريجاً منهم 18 مجازاً، بحضور سماحة املفتي الشيخ 
رضوي رئيس جمعية علماء ســريالنكا والشــيخ محمود 
فتحي عليان املبعوث من األزهر واحملاضر باجلامعة النظيمية، 
والشــيخ نصر مدير مجمع الرحمة بســريالنكا وعدد من 

املهتمن بالشأن القرآني والطالب وأولياء األمور.

مسابقة قرآنية بالتعاون مع األزهر:
نظمــت الرابطــة عبر هيئة للكتــاب والســنة، بالتعاون 
مع األزهر، حفل مســابقة احملســنة زينب )املاهــر بالقرآن( 

مبشاركة 5٠٠ طالبة.
واشــتملت املســابقة على أربعة فروع هي: حفظ القرآن 
الكرمي بالقراءات العشــر، وحفظ القرآن مع اجلزرية، وحفظ 

القرآن مع معاني الكلمات، وحفظ القرآن لصغار السن. 
وشهدت التصفيات النهائية، احتفاالً تكرميياً للمشاركات، 
حضره فضيلة الشيخ جابر طايع وكيل وزارة األوقاف نيابة 
عن الوزير، وفضيلة الشيخ محمد شلبي مستشار سماحة 
مفتى اجلمهورية، وفضيلة الشــيخ  محمــد أبوزيد األمير 
رئيس قطاع املعاهد األزهرية نائبا عن شيخ األزهر، وفضيلة 
األستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هالل عميد كلية القرآن 
الكرمي وعلومه بجامعة األزهر وعضو اجمللس العلمي للهيئة 
العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي ممثالً للهيئة العاملية وجمع 
كبير من العلماء واملفكرين والدعاة والطالبات وأولياء األمور.

مسابقة أثيوبيا:
وفي أثيوبيا نُظمــت بالتعاون مع جمعية خدمة كتاب اهلل 

 فرحة تسلم شهادات إجادة القرآن الكريم
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حفظاً وتعليماً، مســابقة قرآنية مبســجد مركز السالم 
للتربية والتعليــم التابع للجمعية، مبشــاركة 3٠ طالباً. 
وشــملت أربعة فروع هي: حفظ القرآن كامالً و٢٠ جزءاً و1٠ 

و5 أجزاء، بإشراف جلنة حتكیم من أربعة أعضاء.
وأقیم احتفال تكرميي للمتســابقن حضره الشیخ محمد 
آدم علي نائب اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمیة في املدینة، 
والشــیخ شــامل شــیخ محمود من كبار أعيان املدینة، 
والشیخ محمد عبد اهلل برارتي قاضي في احملكمة الكبرى، 

وجمع من املواطنین وأولیاء أمور الطالب.

36 متسابقاً ومتسابقة ببلغاريا:
 وبالتعاون مع دار اإلفتاء العام فــي بلغاريا، نظمت الهيئة 
مســابقة قرآنية, شــارك فيها 3٦ متســابقاً ومتسابقة، 
وشملت ستة فروع هي: حفظ القرآن كامالً, وخمسة عشر 
جزءاً, وخمســة أجزاء, وحفظ جزء عم فوق 15عاماً, وحفظ 

جزء عم دون 15 عاماً، والقراءة اجملودة.
وشــهدت التصفيات النهائية، حفالً تكرميياً للمشــاركن 
في املسابقة، حضره سماحة املفتي العام ملسلمي بلغاريا 
الدكتور مصطفى حجي, ونائبا املفتي السيد برعلي مؤمن 
بر، والســيد أحمد حســنوف، ورئيس مجلس بلدية مدان 
الســيد خيري صاديقوف، وجمع مــن املواطنن، إلى جانب 

الطالب والطالبات وأولياء أمورهم.

املسابقة القرآنية في غانا: 
نظمت رابطة العالم اإلسالمي بالتعاون مع كلية القرآن 
الكرمي والدراسات اإلســالمية حتت رعاية جمعية الضياء 

في دولة غانا، حفل مســابقة القرآن الكرمي، مبشاركة ٢٢ 
طالباً.

اشــتملت املســابقة على ثالثة فروع هي: حفــظ القرآن 
بالقراءات، وحفظ القرآن مع الكلمــات، وحفظ القرآن مع 

اجلزرية، مبشاركة جلنة حتكيم من ثالثة أعضاء.
وجرى تكرمي املشاركن، في احتفال حضره رئيس اجمللس األعلى 
للشؤون اإلسالمية الشيخ أحمد عمر عبداهلل، ونائب رئيس 
اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية الشيخ موسى عبدالقادر، 
ورئيس جامعة املدينة للعلوم والتكنولوجيا الدكتور حسن 
القاضي، وعدد من العلماء واملهتمن بالشأن القرآني، وجمع 

من املواطنن وأولياء أمور الطالب.

دورة قرآنية ملعلمات القرآن في ماوي:
نّظمت الهيئــة، بالتعاون مع معهد عمــر بن اخلطاب في 
مالوي، دورة قرآنية ملعلمات القرآن الكرمي، اســتمرت عشرة 
أيام، درســت املعلمات خاللها القاعدة النورانية، وتصحيح 
التــالوة، واللغــة العربية، ومهــارات التدريــس، وحلقات 

التسميع. 
وأختتمت الدورة، بحضور الشيخ علي كندي رئيس مجلس 
أمناء جمعية مســلمي ماالوي، والشيخ  قاسم شنغولو 
األمن العام جمللس العلماء مباالوي، ومندوب الهيئة العاملية 

األستاذ محمد عطية.
 

حفل مسابقة القرآن الكرمي في
 البوسنة والهرسك:

 بالتعاون مع املشــيخة اإلسالمية في البوسنة والهرسك، 
اختتمت مســابقة القرآن الكرمي في أربعة فروع هي: حفظ 
القرآن كامالً مع تفسير سورة البقرة، وحفظ القرآن كامالً 
مع التجويد، وحفظ 15 جزءاً و5 أجزاء، مبشــاركة 5٠ طالباً 

وطالبة.
وقال فضيلة الدكتور بصفر أن احلفل اخلتامي للمســابقة، 
شهد حضور الشيخ حسن سماييتش نائب رئيس العلماء، 
واألستاذ خالد اجلبيشي امللحق في سفارة اململكة العربية 
السعودية، واألســتاذ ناصر املطيري ســفير دولة الكويت، 
واألســتاذ نصرت عبــدي بيغوفيتش، مدير إدارة الشــؤون 
الدينية باملشــيخة، وممثل الهيئة العامليــة الدكتور جمال 

خليل مصلح.

 شبان محتفى بهم يف ختام إحدى الدورات القرآنية
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جرت ســنة اهلل تعالى أن يكون هناك تفــاوت في الفهم واختالف في 
الرأي بن املســلمن أنفســهم في احلكم على قضايا لــم يرد فيها 
نص شــرعي يحســم اخلالف، وخاصة عندما يجتهد العالم في فهم 
النصوص اجململة في القرآن والسنة النبوية في ضوء املقاصد الشرعية، 
مســتعيناً بالقواعد الكلية في الترجيح بن املصالح واملفاســد عند 
تزاحمهــا أو تعارضها، ويقوم بتطبيقات فقهية معاصرة في ما يعرف 

بفقه املوازنات، وفقه األولويات، وفقه األقليات.

وقد اعترض بعض املتحمســن، على تبني رابطة العالم اإلســالمي 
واجلهات األخرى املعتدلة مبدأ التعايش الســلمي، والتواصل احلضاري 
والثقافي بن أتباع األديان والثقافات ، ومواقفها األخرى في الدعوة إلى 
التواصل احلضاري والتعايش السلمي بدعوى أنها غير واردة في الكتاب 

والسنة وفي التاريخ اإلسالمي.

منشأ االختاف
ثمة أســباب عدة أدت إلى االختالف في الرأي بن أهل العلم، أهمها ما 

يلي: 
-1  أَْخــُذ املعترضن بعموم النصوص الواردة فــي التعامل مع غير 
املســلمن، التي تفيد أخذ احليطة واحلذر في طبيعة التعامل مع من 
يعاديهم من أصحــاب املعتقدات األخرى، والنظــر إليها نظرة جزئية 
من دون اجلمع بينها وبن النصوص التي تدعو إلى حســن التعامل مع 
جميع الناس على اختالف مللهم ونحلهم، واإلعراض عن أذاهم ما لم 

يناصب املسلمن ظاهر العداء.
هــم الطرف عن مراعــاة املقاصد الشــرعية التي مبناها  ٢-  َغضُّ
وأساســها احلفاظ على مصالح العباد فــي املعاش واملعاد، وهي عدل 
كلها، ورحمة كلها ومصالح كلها، وتعتبر كذلك من أعظم األسباب 
لتنظيم هذا الكون، واحلفاظ على أمن اجملتمعات واستقرارها في عصر 
ميوج بالفــنت واألفكار الهدامة، والتعدد العرقي، وضروب اإلرهاب املدمر 

على نحو لم يسبق له مثيل.
3-   الَفْهُم اخلاطُئ للتعامل االجتماعي مع أهل الكتاب، أخًذا بظاهر 
بعض النصوص واعتبار العالقة معهم مبنية على البغض والكراهية 

والعداء والقتال وسوء املعاملة على وجه اإلطالق.
4-  َكــوُن التعايِش الســلمي مصطلًحــا جديًدا ومعاصــرًا كُثر 
اســتعماله خالل احلرب الباردة نتيجة الصراع بن الكتلتن الشرقية 
والغربية احلريصتن على إيجاد بيئة توفر للناس األمن واالســتقرار دون 
اللجــوء إلى احلرب، األمر الذي أدى إلى تعــدد مفهومه، فأصبح يطلق 
على التعايش الســلمي السياســي، والتعايش السلمي االقتصادي، 

والتعايش السلمي االجتماعي، والتعايش السلمي الديني.

ولِي الذي يرمي إلى أن تعيش األنظمة السياســية  ــُه الدَّ 5- التَوجُّ
وأتبــاع األديــان جنًبا إلى جنب بقواســم فكرية وعقائديــة وثقافية 

مشتركة ال متسُّ جوهر عقيدة اإلسالم وشريعته.
٦-  تعارُُض الدعوة إلى التعايش الســلمي مع ما يجري في الساحة 
مــن الصراع القائم على التطهير العرقي في عدد من الدول اإلفريقية 

واآلسيوية واألوروبية.
٧-  اهتَماُم اإلعالم املعاصر بنشــر الثقافات الغربية، والفكر الغربي 
املضاد ملبــادئ الشــريعة اإلســالمية، والتقليل من قيمــة الثقافة 

اإلسالمية، وحتجيم دورها.
وقــد عالج العلمــاء واملفكرون املعاصــرون تلك اإلشــكالية وغيرها 
من األســباب التي متســك بها املعترضون، وبينوا وجه الصواب فيها، 
والطريقــة التي ينبغي اتباعها للمعاجلــة، وكيفية التوصل إلى احلل 

األسلم واملقبول للكل، وهي كالتالي:
أوال: التعايش في اللغة مصدر تعايش، يقال تعايش يتعايش تعايشــا، 
فهو متعايش، والعيش احلياة، فهو على وزن تفاعل، يفيد املشاركة بن 
مجتمع طائفي يعيش أهله ِفي وئام وألفة ومودة وِفي تساكن وتوافق 
على الرغم ِمِن اختالفهم الديني واملذهبي، املعجم الوسيط باب العن 

.٦3٢/ ٩
ثانيــا: مصطلح التََّعايُش الســلمي الذي تنادت به جهات إســالمية 
معتدلــة, وفــي مقدمتها رابطة العالم اإلســالمي، أوجــد جواً من 
التفاهم بن مجتمع طائفي مختلف األفــكار والثقافات، كي يعيش 
أهلــه ِفي تآلف ووئــام بالرغم من االختالفات التــي بينهم في الدين، 
والعرق، واملذهب، وإنشاء بيئة تغلب فيها لغة التفاهم وثقافة التعاون، 
ومراعاة حقوق اجلوار في ظل املقاصد الشرعية التي يتمثل أبرز معاملها 
في حتقيق مبدأ احلرية في العقيدة للجميع، والتســامح في ما بينهم 
فــي املعامالت، والتعاون على ما يعود عليهــم بالنفع املادي والدنيوي، 
والوفاء بالعهــود املبرمة بينهــم، والعفو عن الــزالت واألخطاء غير 

املقصودة، واملعاملة باملثل.
ثالثا: اإلســالم ال يرفض التعايش السلمي شريطة أن يكون محكوًما 
باالحتــرام املتبادل بن أصحاب الديانات، ومحقًقا لألمن والســلم في 
األرض، ومســاهًما في خدمة القضايا العادلة، ورادعا لالضطهاد الذي 

يلحق باألفراد واجلماعات والشعوب.
رابعــا: التعايش احملمود هو الذي يرفض متييــع املواقف، ومزج العقائد 
وتذويبها ووضعها في قالب واحد، والفرق كبير بن اإلقرار بتعدد األديان، 
وعــدم االعتراف بصحتها على اإلطالق، ورفضهــا مطلًقا ومعاداة من 
يدين بها، فليــس بن األمرين تالزم، فاألول هو الــذي تنادي به الرابطة 

وغيرها من اجلهات املعتدلة.
خامســا: يوجد في دول العالم غير اإلســالمية املالين من املسلمن 

بقلم: د. محمد تاج العروسي

نهج الرابطة يف التعايش السلمي
أمة وسطا
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الذين يعيشون آمنن على أنفسهم، وأموالهم، وأعراضهم، ومئات ممن 
ينصفون اإلســالم وأهله ولو لم يدخلوا فيه، كمــا توجد فيها مراكز 

إسالمية ومدارس دينية لتحفيظ القرآن الكرمي.
فلذا ينبغي وصفها بـ »دار العهد«، وال ينبغي تسميتها بـ»دار احلرب«؛ 
ألن ذلــك يتنافى مع واقع احلــال اآلن، ولم يكن األمــر كذلك في زمن 
الفقهاء القدامى، حيث لم يكن املســلمون يعيشون بسالم في تلك 
العهود مع اآلخرين؛ أما اآلن فقد تغير الوضع، فاألقليات املســلمة في 
تلك البلدان متارس في الغالب شعائرها الدينية بحرية، وما يحدث في 

بعض البلدان من املضايقات فهو نادر، ينبغي أن يعالج باحلكمة.
لذلك ترى الرابطة ضرورة التعايش السلمي بن جميع األطراف حرًصا 
على املصلحة العامة، وسعًيا للقضاء على اخلالفات التي كان سببها 
في بعض األوقــات التصرف اخلاطئ لبعض املســلمن، نتيجة قصور 
الفهم للنصوص العامة، ومعاجلة املسائل اخلالفية بطريقة تؤدي إلى 

اتساع الفجوة، وإثارة نزعة التعصب لدى اآلخرين.
 سادسا: التعايش بهذا املعنى يتفق مع املقاصد الشـرعية، والقواعد 
الكلية في اإلســالم وهي احلفاظ على »الدين والنفس، والعقل واملال 
والعرض«، فيحول دون انتهاك حقوق اآلخرين واالعتداء على ممتلكاتهم، 

وتشويه معتقداتهم، والنيل من عرضهم، وتسفيه عقولهم.
سابًعا: األقليات املسلمة املوجودة في أنحاء العالم هي جزء من األمة 
اإلســالمية من ناحية املطالبة بتطبيق املبادئ اإلســالمية، وااللتزام 
بالعمل باألحكام الشــرعية، وفي الوقت نفسه متساوون في جميع 
احلقوق واملعامالت مع مواطني البلدان التي يعيشــون فيها، فينطبق 
النظام عليهم بالعدل واملســاواة؛ ألنهم جــزٌء من ذلك اجملتمع، فال بد 

كذلك من مراعاة حق املواطنة وقانون الدولة التي يعيشون فيها.
وبهــذه املعادلــة تتحقق لهم مراعــاة هذين اجلانبن »حــق االنتماء 
لإلســالم، وحق املواطنة«، بحيث ال يطغى أحد اجلانبن على اآلخر، وال 
يتضخم أحدهما على حساب اآلخر، فالتوازن والوسطية مطلوبان في 

كل شيء وهذا هو منهج اإلسالم.
وهــذا ما يرمي إليــه ويقصده معالــي األمن العــام لرابطة العالم 
اإلســالمي في جميع احملاضرات واخلطابات التــي ألقاها، واالجتماعات 
واملقابالت التي دارت بينه وبن رؤســاء الدول، وكبار املسؤولن فيها من 
الــوزراء، والوجهاء وأعضاء البرملان، واللقاءات التي عقدها مع رؤســاء 
اجلاليات املســلمة، ورجال الكنائس وغيرهم، حرًصــا منه على إيجاد 
قنــوات التواصل والتعاون بن جميع األطــراف على اختالف توجهاتها 

ومكانتها الدينية.
ثامنا: الدعوة إلى التعايش الســلمي بــن اجملتمعات تتفق مع املواثيق 
والعهــود التي كتبت في بداية نشــأة الدولة اإلســالمية في املدينة 
املنورة، ومت فيها عقد عهود لتكون قواعد يســير عليها املسلمون في 

تعاملهم مع اآلخرين على مر العصور.
فلما هاجر الرســول صلى اهلل عليه وســلم إلى املدينــة املنورة وجد 
فيها مجتمًعا متنوًعــا من حيث الدين والعقيــدة، واالنتماء القبلي 
والعشــائري، وصراعاً بن األوس واخلزرج من جهة، وبينهما وبن قبائل 
اليهود من جهــة أخرى، فبادر باملؤاخاة بــن املهاجرين واألنصار، ووادع 

اليهود.
كما كتب وثيقة وضع فيها قواعد عامة لتنظيم العالقات بن مكونات 
اجملتمع املدني، فعرفت في التاريخ بـ »وثيقة املدينة« أو »الدستور املدني« 
أو »صحيفة املدينة«، فهي حًقا وثيقة دســتورية بالغة األهمية؛ ألنها 
حتتوي على معاهدات وعهود عقدتها الدولة اإلسالمية مع »اآلخرين«، 

الذين قامت بينهم وبن دولة اإلســالم عالقات ومصالح وارتباطات، ثم 
انعكس كل ذلك في الواقع واحلضارة والتاريخ.

وكانت أول دستور ظهر منذ طلوع فجر اإلسالم وقيام الدولة اإلسالمية، 
وفيها أكثر من أربعن بنداً ينص بعضها على مبادئ التعايش السلمي 

والتعاون اإلنساني بن مختلف األعراق واألجناس واألديان.
وقد مثلــت هذه الوثيقة عهًدا وميثاًقا بــن مختلف مكونات اجملتمع 
املدني، إذ حــددت فيها احلقــوق وااللتزامات لكل عنصــر من عناصر 
اجملتمع املدني، وفيها الصياغة البليغة للعالقات الدولية بن مختلف 
الطبقــات االجتماعية مبختلف عقائدها، وحق األمة في العدل واألمن 
والتناصر، والتعاون واحلقوق اإلنســانية، ومنها تفرعت نصوص القانون 
الدولي في اإلســالم في تنظيم العالقات بن مختلف الفئات باختالف 

عقائدها ومواطنها.
وبذلك مت التعاون على مبدأ التعايش الســلمي في ما بن املســلمن 
أنفســهم »املهاجرين واألنصار«، وفي ما بينهم وبن اليهود على رغم 

رفضهم الدخول في اإلسالم، 
وأقرت الوثيقة اليهود على دينهم، ميارســون شــعائرهم بكل حرية، 
وساوت بينهم واملسلمن في كل شؤون احلياة إال في العقيدة، ونصها: 
»إن يهود بني عوف أمة مع املؤمنن لليهود دينهم، وللمسلمن دينهم، 
ومواليهم وأنفسهم إال من ظلم نفســه وأَثِم فإنه ال يوتغ إال نفسه 
وأهل بيته... وإن اليهود ينفقون مع املؤمنن ما داموا محاربن... وإن على 
اليهود نفقتهم، وعلى املســلمن نفقتهم وإن بينهم النصر على من 
دهم يثــرب... وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون اإلثم وإنه ال يأثم 

امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم...«.
وكتب الرســول صلى اهلل عليه وســلم كذلك لنصــارى جنران وكل 
املتدينن بالنصرانية مجموعة من املبادئ التي توضح كيفية التعامل 
في املمارســات والتطبيق بينهم واملسلمن، فجاء في امليثاق ما نصه: 
»ولنجران وحاشــيتها جوار اهلل، وذمة محمد النبي رســول اهلل، على 
أنفسهم، وملتهم، وأرضهم، وأموالهم وغائبهم، وشاهدهم، وبيعهم، 
وصلواتهم ال يغيروا أســقًفا عن أسقفيته، وال راهًبا عن رهبانيته، وال 

واقًفا عن وقفانيته«.
ولم يقف هذا امليثاق عند ضمان حريــة االختالف في املعتقد الديني، 
وحرية إقامة هذا املعتقد اخملالف لإلسالم، وإمنا نص على احترام »الوجود 

املؤسسي« لهذا التنوع واالختالف. )الطبقات الكبرى البن سعد(.
وبذلك رســخ النبي صلى اهلل عليه وســلم مبدأ التعايش السلمي 
بن األطراف اخملتلفــة ونظم العالقة بن املهاجرين واألنصار والفصائل 
اليهوديــة، وهو ما يعــرف اآلن بـ »املواطنة«، واحلاجة ماســة في هذا 

العصر إلى مثل هذا التوافق واالنسجام.

وبذلك نفهم أن التعايش الســلمي، الذي تنــادي به الرابطة، وكذلك 
مطالبتهــا باالعتراف بحق اآلخر فــي احلياة، وحفــظ حقوق اجملتمع 
بجميع طوائفه وفئاته مبا يعزز الوحدة الوطنية، مستمد من النصوص 
القرآنيــة واألحاديث النبوية، ووثيقة املدينة النبوية،  ومن أحداث تاريخ 

األمة اإلسالمية عبر التاريخ.
ومعالي الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى بحكم اطالعه الواسع 
وإملامه بتاريخ احلضارة اإلســالمية يســتحضر دائًما الصورة العاملية 
لإلسالم، وخاصة في العصور األولى التي كان املسلمون يعيشون فيها 
متعاونن مــع كل أتباع امللل والنَِّحل اخملتلفة، ويتحاورون في ما بينهم 

بحرية كاملة
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 احلمد هلل الــذي أحياني لكي أحكي هذه القصة العجيبة 
التي لــم أتوقع في يوم من األيام أن أكون بطال من أبطالها. 
لقــد حتققت أمنية من أمنياتي، هــي أفضلها وأقربها إلى 
قلبي، أال وهي متكني من أداء ركن من أركان إســالمي؛  حج 

بيت اهلل احلرام. 
ِ صلى اهلل 

فَعِن ابِْن ُعَمرَ رضي اهلل عنه َقاَل: َقاَل رَُسوُل اهللَّ
عليه وســلم »بُِنَي اإلِْساَلُم َعلَى َخْمٍس: َشــَهادَِة أَْن اَل إِلََه 
اَلِة، وَإِيَتاِء الزََّكاِة،  ِ، وَإَِقاِم الصَّ

ًدا رَُســوُل اهللَّ ُ وَأَنَّ ُمَحمَّ إاِلَّ اهللَّ
، وََصْوِم رََمَضاَن«. وَاحلَجِّ

ويقول اهلل تعالى: »وهلل على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيال« )آل عمران: ٩٧(

فالَّلهم جازِ كل من ســاهم في حتقيق هــذه األمنية جنة 
الفردوس األعلى.

أما بعد قارئ مجلة رابطة العالم اإلســالمي: حياكم اهلل 
وبياكم، وجعل اجلنة مثوانا ومثواكم، ورزقكم اهلل.

يوم األحد ٢٠1٧/٢/1٢ كنت عائًدا من العمل بعد يوم طويل 
وكنت فى حالة يرثى لها ... غربٌة عن زوجتي التي كانت حامالً 
في شهرها الثالث، وســكٌن في غرفة صغيرة على شاطئ 
النيل في مــكان عملي وإصرار على تــرك العمل، وتفكير 
في كيفية املعيشــة حتى أجد عمالً آخــر، وفجأة بصوت 
على هاتفي ينبهني بقدوم رســالة على facebook  فتحت 
الرســالة ألجد بها »ألف مبروك« ! لم أعرف سبب التهنئة 
ولكــن كان الرد »اهلل يبارك فى عمــرك«، وأغلقت الهاتف. 

وبعد مدة تذكرت أني مشــترك فى مســابقة إســالمية، 
واليوم موعد إعالن النتيجة األسبوعية، وفي نفس اللحظة 
ترابطت األحداث بن التهنئة و النتيجة، وتســارعت ضربات 
قلبي قبل أن أفتح هاتفي وأحدث نفسي هل أكون أنا فائزاً؟ 

وفعال وجدت اخلبر )انظر الصورة املرفقة(. 
في هذه اللحظة نسيت تعبي و نسيت إرهاقي... ولم أعرف 
إن كان هذا اخلبر حقيقة أم خياالً؟ نشرت اخلبر على صفحتي 
الشــخصية وتوالت علــيَّ التهنئات واملبــاركات، وكذلك 
االستفســارات عن كيفية االشتراك، وكيف فزت حتى إني 

في يومن تلقيت رسائل تعادل ما أتلقاه في عام كامل.
بدأ أهلي يتشــككون في صدقية املسابقة ورمبا أنها واحدة 
من تلك الدعابات اخلشنة، وكان ردي أنني »لن أخسر شيئاً«. 
وهبت احلج ألبي ولكنه رفض متاًما، و كان رده دائما »عســى 

اهلل أن يحقق أمنياتك و يشفيك هناك«. 
تركت عملــي وانتقلت لعمل آخر بالقرب مــن منزلي، ألن 

زوجتي صارت في الشهور األخيرة من احلمل. 
وبعــد فترة في صباح يوم من أيام شــهر يوليو، وكنت أكاد 
أنسى موضوع املســابقة و اجلائزة؛ استيقظت على صوت 
هاتفي وكان املتصل رقماً من اململكة العربية الســعودية. 
أجبــت فوجدت املتصل يقــول لي: »معك رابطــة العالم 

اإلسالمى ونريد بياناتك كاملة حتى نرسل لك تأشيرتك«.
قلت له سأرســلها لك على »whatsapp« وانتهت املكاملة. 
بعدها جلست أفكر: هل هذا حقيقي؟ هل كانت مسابقة 

بقلم: محمد عبد العاطي مرزوق

رحلة األماني
مع رابطة العالم اإلسالمي

فائز بجائزة املسابقة اإلسالمية األسبوعية يحكي قصته

جمهورية مصر العربية
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حقيقية؟ اتصلــت بزوجتي وأمي وأبــي وأخبرتهم... كانت 
فرحتهم مشوبة بالقلق من عدم املصداقية. 

و لكن كنت على يقن بأن اهلل دعاني لزيارة بيته احلرام، ألني 
تبرعت قبل ذلك بعمرة إلحدى املريضات بالسرطان وأن هذا 

بديل عملي.
كنت في انتظار التأشيرة وفي نفس الوقت في انتظار قدوم 
»آدم وإياد« إلى احلياة ، حيث كانت زوجتي في نهاية شهرها 
الثامن. وفي غضون أســبوع كان قرار الطبيب بأن زوجتي ال 
بــد أن تضع لعدم مقدرتها على إمتــام احلمل و جاء طفالي 
إلي احليــاة في يوم ٢٠1٧/٧/15 و بعد شــهر تقريبا، صدرت 

التأشيرة وكان السفر يوم ٢٠1٧/8/٢3م.
عندما ذهبت إلى املطار اكتشــفت أن هناك إذن تصريح من 
اجليش بالســفر غير موجود معي، وصدر قرار بعدم صعودي 
للطائرة... كانت الســاعة احلادية عشرة مساًء، ولم أدر ماذا 
أفعــل... خرجت من املطار وكان قلبــي يحدثني بأن اهلل لن 

يخيبني قط.
ذهبت في اليوم التالي الستخراج إذن السفر، ولكن واجهتني 
كثير من املشــاكل حتى إنهم منعوني من السفر، غير أن 
الضابط لم يلبث أن اســتدرك وقال لي: لن أمنعك من زيارة 

بيت اهلل احلرام »جزاه اهلل كل خير ورزقه زيارة بيته احلرام«.
اجتهت للمطار الساعة الســابعة صباحا في انتظار رحلة 
يكون بها مقعد فارغ، وجلســت أنتظر إلى الساعة الرابعة 
عصرًا ، حيــث وجدت غرضي. صعدت إلــى الطائرة وقلبي 

يخفق من خلف إحرامي األبيض و يقول: لبيك اللهم لبيك 
قبل أن يقولها لساني. كانت الدموع تنهمر من عيني... هل 
أتوجه بعد قليل إلــى أحب بقاع األرض، إلى أحب عباد اهلل، 
إلى رب العباد؟! إحســاس عجيب لم يعرفه قلبي من قبل 

ويعجز عن وصفه ثمانية وعشرون حرًفا.
وصلت إلى مطار جدة ما يقارب الســاعة السابعة مساًء، 
وانتظرت حتى ما بعد منتصف الليل بســبب كثرة ضيوف 
الرحمن الذين أتوا من كل بقاع األرض تلبية لنداء رب العاملن 
على لســان ســيدنا إبراهيم: » وَأَذِّن ِفي النَّاِس بِاحْلَجِّ يَأْتُوَك 

رَِجااًل وََعلَٰى ُكلِّ َضاِمٍر يَأْتَِن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق«.
استقبلتني رابطة العالم اإلسالمي في مكتبها مبطار جدة، 
وجلست مع باقي احلجاج في انتظار اكتمال العدد لنتحرك 
إلى )منى( حيث مقر ضيافة الرابطة حلجاج بيت اهلل احلرام. 
بعد ذلك حتركنا إلى مقر الرابطة لنصل صباح يوم اجلمعة، 
ونستلم غرفنا وكان خير اســتقبال، ثم ذهبنا إلى مسجد 
اخليف في منى اجملــاور ملبنى الضيافة لنصلي اجلمعة حيث 

لم نستطع أن نصلي في احلرم بسبب تأخرنا.
بعد الصالة عدنا إلى السكن، وتناولنا وجبة الغذاء. وصدًقا 
لقــد وجدنا من التنظيمــات والترتيبات في اإلســكان ما 
يســر األعن. وبعد صالة العصر اجتهنا إلى املســجد احلرام 
ألداء العمرة، وياله من منظــر! ويالها من حلظة! و ياله من 
يوم جمعة! حيث رأيت الكعبة ، رأيتها والدموع تتســاقط 
فرًحا وإحساساً بالهيبة و اإلجالل والتعظيم. بدأت الطواف 
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والدعاء وأنهيته بركعتن، ثم ذهبت إلى الصفا واملروة، وكلما 
سعيت، أتذكر مشــقة السعي ألم إســماعيل وسهولة 
السعي ألحفاد إسماعيل، إذ كان سعينا في مسعى معبد 
ر على  واملكان مجهز مبكيفات الهواء، فجزى اهلل كل من يسَّ

حجاج بيت اهلل أداء املناسك.
حتللت من إحرامي و عدت إلى املسكن، واطلعت على برنامج 
الرابطة حلن يوم التروية. كانت هناك ســهولة ويســر في 
التعامل واالنتقاالت واملطعم واملسكن والندوات ما يحسدنا 
عليها بقية احلجاج الذين هم خارج الرابطة، فأســأل اهلل 
الكرمي رب العرش العظيم أن يجازي كل من ساهم في تلك 
التيسيرات والتسهيالت، بداية من معالي األمن العام وإلى 
العامل الصغير خير اجلزاء، وأن يدخلهم اجلنة بغير حساب 

وال سابق عذاب.
كنــا نذهب إلى احلــرم مرتن يوميا مرة قبــل الفجر ونعود 
الساعة التاســعة صباحا ومرة بعد العصر ونعود الساعة 
العاشرة مســاًء... كل ذلك عن طريق وسائل النقل احلديثة 
التــي توفرها الرابطة. حتى كان يوم التروية وهو يوم الثامن 
مــن ذي احلجة؛ نوينا اإلحــرام من مكاننا ولبســنا مالبس 
إحرامنا البيضاء اجلميلة، وأدينا الصالة في مســجد اخليف 

الذي يبعد من مقر الرابطة ما يقارب املائتي متر فقط.
جاء يوم عرفة فانطلقنا بعد صالة الفجر مباشرة إلى مخيم 
الرابطة مبشعر عرفة. لم يستغرق وقت الوصول إلى هناك 
أكثر من نصف ساعة، حيث تســير حافالت احلملة في ما 
يشبه القافلة وأمامها دورية متهد لها الطريق. اخمليم مجهز 
بأفخم التجهيــزات من خيام ومكيفــات وثالجات. ويوجد 
فيه مسجد واســع ومطعم وأماكن للوضوء واالستحمام 
والطهــارة نظيفة. واســتمعنا إلى خطبة يــوم عرفة عن 

طريق البث املباشــر من مخيمنا وصلينــا الظهر والعصر 
في وقــت الظهر. بعد غياب الشــمس مباشــرة انطلقنا 
إلى املزدلفة، لنجد هنــاك مخيماً آخر بانتظارنا لنصلي به 
املغرب والعشــاء وننطلق إلى رمي جمــرة العقبة الكبرى 
بعد منتصف الليل. ولم أصدق سهولة أداء املناسك، فمثالً 
رمينا اجلمرة وقد ذهبنا إليها في طريق حتت األرض. نزلنا من 
البــص ورمينا وعدنا إليه في وقت وجيز جدا لم يســتغرق 
أكثر من عشــر دقائق، فقد وفرت لنا الرابطة سبل الراحة 
حتى إني كنت أخبر أهلي أنني في »حج عشرة جنوم« وبعد 
رمي جمرة العقبة الكبرى ذهبنا إلى املسجد احلرام لنطوف 
طواف اإلفاضــة ونتحلل من اإلحرام وعدنا إلى مقر الرابطة 

بعد الفجر.
تعجلنا في رمــي اجلمار في يومن إســتنادا لقوله تعالى: 
َل ِفي يَْوَمْنِ َفالَ إِثَْم  ْعُدودَاٍت َفَمن تََعجَّ »وَاذُْكُرواْ اهللَّ ِفي أَيَّاٍم مَّ
رَ َفال إِثَْم َعلَْيِه مِلَــنِ اتََّقى وَاتَُّقواْ اهللَّ وَاْعلَُموا  َعلَْيِه وََمن تَأَخَّ

أَنَُّكْم إِلَْيِه حُتَْشُروَن«، وبعدها طفنا طواف الوداع.
كان علينا االستعداد للذهاب للمدينة في فجر اليوم الثالث 
عشــر من شــهر ذي احلجة، لزيارة املســجد النبوى وزيارة 
حبيبنــا محمد صلى اهلل عليه وســلم. وصلنا إلى املدينة 
مع صالة الظهــر وكانت إقامتنا في أفخم فندق يطل على 
املســجد النبوى وهو فندق إنتركونتننتال دار اإلميان. كانت 
مدة اإلقامة يوماً واحداً فقط ولكنــه كان يوماً من اخليال، 
حيث صلينا في املســجد النبوى وزرنــا احلبيب املصطفى 
وســلمنا عليه و ســلمنا على أبي بكر وعمــر رضي اهلل 
عنهما، وأخذنا جولة في شــوارع املدينة الهادئة واشترينا 
بعض التذكارات اجلميلــة، وغادرنا املدينة بعد صالة الظهر 
منطلقن إلى منطقة »أبيار علي« التي هي اليوم طرف من 
أطراف املدينة. أحرمنا من أجــل عمرة أخرى، ومن ثم غادرنا 
إلى مكة املكرمة لنصل إلى منــى، وبعد قضاء الليلة في 
املسكن ذهبنا إلى احلرم لعمل العمرة، وكان آخر العهد مع 
الكعبة املشرفة واملسجد احلرام. ثم عدنا إلى مسكننا مرة 
أخرى اســتعدادًا للمغادرة إلى مطار جــدة. كان الوداع حارًا 
بن أشقائنا املسلمن من مختلف بقاع األرض الذين تعرفنا 
عليهم في رحــاب رابطة العالم اإلســالمي املباركة وفي 

مناسبة احلج العظيمة.
وفي النهاية ال يسعني إال أن أشكر الرابطة على ما قدمته 
لنا من خدمات و ندوات ومؤمترات، ورعاية شاملة. وأدعو اهلل 

لهم أن يعينهم على عمل اخلير دائًما و أبًدا.
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وسط ظالم كونّي داكن ذاقْت فيه األممُ األَمّرين، بزغ نور اإلسالم 
فــوق جزيرة العرب، فأشــرق في مكة فْجٌر جديــد، إذ أذِن اهلل 
تعالــى بإخراج الناس من ظالمات الشــرك واجلهــل إلى أنوار 
التوحيــد والعلم، فبعــث لذلك الغرض نبّيــه محمداً عليه 
الصالة والسالم، الذي أرسله بالهدى ودين احلق، لُيْظهره على 

الدين كّله.
يقول »توماس كارليل« Thomas Carlyle في كتابه )األبطال( 
واصفاً حــال العرب: »ولقــد أخرج اهلُل باإلســالم العرَب من 
الظلمات إلى النور، وأحيا به أّمــة هامدة، وأرضاً هامدة، وهل 
كان العرب إال فئة مــن جّوالة خاملة فقيرة، جتوب الفالة منذ 
بْدء العالَم، ال يُسَمع لها صوت، وال حُتّس منها حركة؟ فأرسل 
اهلل لهم نبّياً بكلمة من لدنه، ورســالة من ِقَبله، فإذا اخلمول 
قد استحال شهرة، والغموض نباهة، والضعة رفعة، والضعف 
قوة، ووَِسع نورُ اإلســالم األنحاَء، وعّم ضوؤه األرجاَء، وأشرَقْت 

دولة اإلسالم ِحَقباً عديدة، ودهوراً مديدة، على نصف املعمورة، 
بُنور الفضل، والّنبل، واملروءة، ورونق احلّق والهدى«.

وقد فطن صّلى اهلل عليه وســلم إلى أهميــة العلم، وأدرك 
بنظــٍر ثاقب ما يعانيــه القوُم فــي أقبية اجلهــل املطبقة، 
ودياجير الظالم، فَعَمَد إلى توجيه أنظارهم نحو طلب العلم، 
وإطالق طاقة العقل، وتنشــيط الذهن. وســرعان ما انتشــر 
نور العلم، واندفع املســلمون األوائل إلى االســتزادة من علوم 
الدين والدنيا النافعة، فتأّلَقْت مدرسة املعرفة األولى على يد 
مؤّسسها الرســول الكرمي، الذي بناها روضة زاهية باحلكمة، 
وجعل َمعينها نصوصاً مباركات من الكتاب والسنَّة، وُطِويَْت 
بذلك صفحاٌت من املاضي الذي ســادت فيه بن القوم اخلرافة 

واملعتقدات اخلاطئة.
وكان مما أمرَْت به تعاليُم الدين اجلديد األخذ باألســباب، وَطلَب 
الدواء، بحثاً عن العافية والشفاء من األمراض، وحورب بذلك ما 

بقلم: د. حذيفة الخراط ـ المدينة المنورة

صفحة مضيئة من تاريخ

العلم الطبي
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ساد بن الناس من معتقدات خاطئة، وُمِنع الّسحُر، والتنجيم، 
والكهانة, وُعّد ذلك كّله ِمن ضروب اجلهل املمقوت.

وَفَتَح اإلســالُم الباَب على مصراعيه أمــام التفكير والتأّمل 
والطّب التجريبّي املبنّي على أُسٍس علمية ومنهجية، وَحّثت 
نصوُصه على ذلك، وَصّحَحْت مساَق التعليم ومساره، وَدَعت 
إلى اإلفادة من جتارب َمن َســَلف. وســارع املســلمون األوائل، 
فأقبلوا على تعّلم العلوم الصحية النافعة، وُعّد هذا ضرباً من 
ضروب فرض الكفاية، وحاز اإلسالم بذلك قصب السبق، فكان 
أول ديٍن يحّرر العلَم والطّب والصيدلة من سيطرة املعتقدات 

الدينية الباطلة، وَقــْيد اخلرافات.
وقد َظَهــر مزيٌد من احلاجة إلى طلب التــداوي، والتطّبب في 
صدر اإلسالم. وكان من أسباب ذلك تعّرض اجلنود املسلمن في 
أثناء غزواتهم إلى إصابات ميدانية، وجروح مختلفة، تستدعي 

سرعة إسعافهم.
ولم تَتخّلــف الصحابيات اجلليالت عن اللحــاق بقافلة النور، 
وركبها امليمون، فوَقـْفَن ببسالة مع الرجاالت، يشاركنهم في 
فتوحاتهم وغزواتهم مع رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 
وقد بَرَع منهّن رضي اهلل عنهّن طائفة اشــتهرْت بالتمريض، 
ومــداواة اجلرحى، مبا توافر لديهّن ِمــن أدوية متّت صناعتها من 

أعشاب بيئة املدينة ونباتاتها.
وِمن هؤالء النسوة املباركات: أم ُسلَيم بنت ِملحان التي كانت 
تداوي اجلرحى في غزواتها مع رسول اهلل عليه الصالة والسالم، 
وأّم عمارة التي ُجرح ابنها عبداهلل بن زيد رضي اهلل عنهما يوم 
أُحد في عضده، فسارعْت مبداواته، وتضميده مبا كان معها من 
عصائب وِخرَق،ورَُفيدة التي نُِصَبْت لها خيمة كانت تداوي بها 
َجرحــى الصحابة، ومرضاهم في أثناء الغزوات، وَحْمنة، وليلى 

الِغفارية رضي اهلل عنهّن.
وقد اكَتَسَبت السيدة عائشــة رضي اهلل عنها خبرة خاصة 
في أدوية ذلك الزمان، إذ كانت تُْشرِف على نحٍو مباشر على ما 

يتناوله زوُجها عليه الصالة والسالم ِمن تلك األدوية.
وتتابَعــْت تلــك اخلطوات املبــاركات على درب العلــم، مروراً 
بعهد اخللفاء الراشــدين، وَمن سار على نهجهم ِمن التابعن 
وتابعيهم، خالل عهود الدولة اإلســالمية. وقد أجنَبت احلضارة 
اإلسالمية ِمن رحمها الولود الكثيرَ من العلماء األفذاذ، الذين 
أضاؤوا األرَض بنور العلم، وكانوا صورة َمّثلَْت روَح احلضارة التي 

عاشوا بن جنباتها.
ولم يَِقْف هــؤالء عند حدود الطّب النبوي، ومــا جاء فيه ِمن 
وســائل عالجية ووقائية، بــل أدركوا منذ وقــت باكر أّن علم 
الطب والصيدلة يحتاج إلى دوام البحث والنظر، وإلى الوقوف 

على ما عند األمم األخرى منه، ودََفَعهم إلى ذلك دعوُة اإلســالم 
لالستزادة من كّل ما هو نافع ومفيد، والبحث عن احلكمة أّنى 

ُوِجَدْت.
واشــتهرَْت طائفــة من علماء املســلمن بترجمــة الكتب 
املتخّصصة بعلوم الطب والصيدلة، ومصادر األدوية النباتية، 
وخصائصها، وطرق تركيبها. ومما متّت ترجمته: كتب »أرسطو« 
Aristotle وتلميــذه »ثيوفراســتس« Theophrastus املعروف 

بأبي ِعلْم النبات.
وأعقب ذلك مرحلة جديدة تناولَت التعليَق على تلك الكتابات 
املترجمة، ونْقدها، وشرْحها، ودراستها، ليتّم بعدها في خطوة 
تالية إقرار صوابهــا، وتصويب خطئها. وما هي إال مّدة وجيزة، 
حتى انتقل املســلمون نحو أُفٍق آخر ساٍم من االزدهار العلمّي 
والفكرّي، ووّلوا وجوَههم شــطرَ األصالــة والتأليف واإلبداع، 
فأضافوا اجلديد واملفيد إلــى ِعلْم الطب والصيدلة، تَْدفعهم 
حماستهم التي استشعروا بها التقّرَب إلى اهلل تعالى بَِطلَب 

العلم، وقد ُعرَِفْت كتبهم تلك في حينها باألقرباذِينات.
وكان أبو حنيفة الدينورّي أّول َمن أّلف كتاباً عن النباتات، التي 
أوالها املســلمون عناية خاصة، ملا علمــوا أنها مصدر رئيس 
حلاجتهم ِمن األدوية. وُعرِف ُمصنَّف الدينورّي هذا باسم »كتاب 
النبات«، وقد أتى فيه على ذِْكر أكثر من ألف نبتة من النباتات 

الطبية في اجلزيرة العربية.
وكان أبــو بكر الرازي ممّن َكتب في هذه العلوم أيضاً، واشــتهر 
ْت مراجع  بوْصف األدوية، وأّلف الكثير من األقرباذينيات التي ُعدَّ

أصيلة في مدارس الغرب والشرق على حّد سواء.
ومن أطباء املسلمن أيضاً : البيروني صاحب كتاب »الصيدلة 
في الطب«، وابن الّصوري صاحب »األدوية املفردة«، وابن العّوام 

اإلشبيلي صاحب »الِفالحة األندلسية«.
أّما ابن البيطار فقد ارحتل إلى مالَقة، ومّراكش، ومصر، وسورية، 
وآسيا الصغرى، بحثاً عن النباتات الطبية، فكان يراها بنفسه، 
ويجري عليها جتاربه، ويَْذكرها في كتابه »اجلامع ملفردات األدوية 

واألغذية« الذي كان املرجع الرئيس للصيادلة زمناً طويالً.
يقول الدكتور راغب الســرجاني: »وبازدهار صناعة الصيدلة، 
وََجَد الصيادلة املســلمون مجاالً خصبــاً لإلبداع الذي انتهوا 
فيه إلى تركيب عقاقيــر من البيئة احمللية، ذات أوزان معلومة. 
وقطعوا شوطاً كبيراً عندما استفادوا ِمن علم الكيمياء، في 
إيجاد أدوية جديدة ذات أثٍَر في شفاء بعض األمراض، كمركبات 
الزئبــق، وملح النشــادر، واختراع األشــربة، واملســتحلبات، 
واخلالصــات الفطريــة. وقادهــم البحُث اجلاد إلــى تصنيف 
األدوية اســتناداً إلى منشــئها وقّوتها، كما قادتهم جتاربهم 
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إلى اكتشــاف أدوية نباتية جديدة، لم تكن معروفة من قبل، 
كالكافور، واحلنظل، واحلّناء«.

وأبــدع الصيادلة املســلمون فــي حتضير العقاقيــر اخملتلفة 
وتركيبها، واســتخدموا في ذلك طرقاً مبتكرة عديدة، منها: 
طريقة التقطير لَفْصل الســوائل، وطريقــة التنقية إلزالة 
املــواد املتصاعدة،  التصعيــد لتكثيف  الشــوائب، وطريقة 
وطريقة الترشيح لَعزْل الشوائب، واحلصول على محلول نقّي.

وكان مــن ابتــكارات صيادلة املســلمن: َمزُْجهــم لألدوية 
بالعسل، أو  بالسكر، أو  عصير الفاكهة، وإضافة مواد محّببة 
كالقرنفل، ليصبح طعم الدواء مستساغاً، وجْعلهم الكثير 
من األدوية في صورة أقراص ُمَغّلفة، وحتضير أقراص الدواء عبر 
كْبسها في قوالب خاصة، وإخضاع الدواء اجلديد للتجربة على 

احليوان، قبل وَْصفه للمريض، للتأّكد ِمن سالمته وأمانه.
واهتّم صيادلة املســلمن وأطباؤهم بزراعة النباتات الطبية، 
واألعشــاب العالجية في مــزارع ُوِضَعْت بجوار مــا بََنوا ِمن 
بيمارســتانات ُمُدن الدولة اخملتلفــة، واهتّموا بَجلْب بذور تلك 

النباتات من كّل حدب وصوب.
وُخّصَصْت لكّل بيمارســتان منها صيدليــة تَُقّدم ما يَِصُفه 
الطبيــُب للمريض ِمن أشــربة وأدوية. وكان إنشــاء صيدلية 
داخل املستشــفى فكرة نََقلها العالُم عــن احلضارة العربية 

اإلسالمية، التي طّبقْتها قبل أكثر من ثمانية قرون.
وُفرض علــى كّل صيدليات الدولة اإلســالمية أن حتوي كتَب 
األقرباذيــن، وأن يتوافــر فيها أنواع العقاقير املفــردة واملرّكبة 
اخملتلفة، واملواد اخلام الالزمة لتحضيرها، ســواًء أكانت نباتية 
املنشأ، أم حيوانية، أم معدنية، أم كيماوية. كما وََجب أن حتوي 
الصيدليــة ما يلزمها ِمن معّداٍت لتحضيــر الدواء، كاملوازين 
احلساســة، واألوعية ذات املقاســات اخملتلفة، وقوالب صناعة 
األقراص، باإلضافة إلى سجاّلت خاصة لتدوين عمليات حتضير 

الدواء، وما يَرِدُ من وَصفات األطباء الدوائية.
وقد َضّمت البيمارســتانات أيضاً مكتبــات طبية َحَوت أّمات 
كتب الصيدلة، ومراجعها. وكان أساتذة هذا العلم يتناقشون 
مع طالبهم حول الداء، وما يناســبه من الــدواء، في َحلَقاٍت 
تســودها األجواُء العلميــة. وأُلزم الطلبة بحضور جلســات 
تركيب الدواء، مما أكسبهم ثقة ِعلْمية، وخبرة َعَملية. وأصبح 
ِعلْم الصيدلة بذلك علماً جتريبياً، قائماً على املتابعة الدقيقة، 

واملالَحظة.
وِمن مآثر علماء املســلمن في مجال الطب أيضاً: ما أدخلوه 
من نظام احلُْســبة، ومراقبة األدوية، فَنَقلــوا بذلك املهنَة من 
جتارة حــّرة ال ضوابط لها، إلى مهنة خاضعــة لرقابة الدولة. 

وكان ِمن مهام احملتِسب إجراء جوالت تفتيٍش على حوانيت بَْيع 
األدوية، والتأكد من توافر الدواء فيها، ومتابعة طريقة حتضيره 
بشــكل آِمن، وبدون غش، والتأكد ِمن أّن الدواء ال يُباع إال وَْفق 
وَْصفة طبية، ومراجعة كشوفات حتضير األدوية، باإلضافة إلى 
َمْنح تصاريح العمل للصيادلة، وإيقاف َعَمل َمن تدعو احلاجة 
واملصلحة إلى ذلك. وقد كان للمحتسب سجاّلت، يَُدّون فيها 
أسماَء أصحاب احلرف واملهن اخملتلفة، مبا فيها أماكن حوانيت 

الصيادلة.
وكان على احملتســب أيضاً أن يَُحّلف الصيادلة أال يعطوا أحداً 
ـّــاً، وأال يَِصُفوا التمائَم ألَحٍد من  دواًء مضّراً، وأال يُرّكبوا له ُسم
العاّمة، وأال يذكروا للنســاء الدواَء الذي يُْســقط األجّنة، وال 
للرجال الدواَء الذي يَْقطع النسل. وأضيف إلى مهام احملتسب 
أن يخّوف الصيادلة، ويَِعظهم، ويُنذرهم بالعقوبة والتعزير، وأن 
يراجع عقاقيرهم في كّل أســبوع. ويُرسل احملتسُب رقيباً على 
الصيادلة خبيراً بالعقاقير، وطرق تركيبها، ووســائل غّشها؛ 

كي يكشف املغشوَش منها، فُيتـْلِفه.
كما قامت الدولة اإلسالمية بتوظيف )عميد الصيادلة(، وقد 
ُوّسد إليه مهام اإلشراف الفنّي على صيدليات املدينة، وإجراء 
امتحــاٍن للصيادلــة، وَمْنحهم الشــهادات، وتصريح العمل 
مبمارسة صنعة الصيدلة، باإلضافة إلى إعداد سجاّلت خاصة 
للصيادلــة. وقد ُعّد عميد الصيدلة هــذا املرجَع األعلى فيما 

يستجّد في ساحة العمل من األمور املتعّلقة بهذه املهنة.
وأُلزِم األطباُء الحقاً بكتابة ما يَِصُفون من أدوية ملرضاهم على 
ورقة خاصة، ُعرفْت في الشــام باسم »الدستور«، وفي العراق 
باسم »الوْصفة«، وفي املغرب باسم )النسخة(، وكان ذلك ِمن 
إسهامات املسلمن في إنشــاء العلوم الصحية على أُسٍس 

علمّية سليمة.
وَســّن األطباء املســلمون قواعَد صارمة فــي عملية وَْصف 
الــدواء، ومن ذلــك: أال يُوَصف أّي دواء قبل إقرار التشــخيص 
د للمرض، والتأّني في ذلك إذا كان في مقدور املريض جتاوز  املؤكَّ
َمرَضه دون دواء. وكان على الصيدلّي أيضاً إيضاُح جرعة الدواء 
ملتناوِله، وطريقة استخدامه، ومواعيد تعاطيه، وما قد يَظهر 

له من تأثيرات غير مرغوبة في جسمه.
كما كان لزاماً على الصيدلّي مراعاة تركيب الدواء، بالتأكد من 
َجودة املادة اخلام قبل الشروع في ذلك، وااللتزام باملقادير احملّددة 
بدّقة عالية، والعنايــة بِحْفظ مواّد صناعة الدواء، ووســائل 
تخزينها لكيال تَْفســد، وتدوين جميع ما يُوَصف للمريض من 
أدوية في سجّله، والتيّقن ِمن تناُول املريض ما ُوِصَف له حتديداً، 

لَيْسلم من حلول اخلطأ.
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»محرقة« اخلطاب العاطفي
بقلم: ياسر األبنوي

لم يكن ديننا اإلسالمي الفطري يوماً في حاجة إلى هذا السيل من اخلطاب العاطفي السطحي اجلارف، ولطاملا 
رفض هذا الدين اإلنساني العظيم أيضاً خطاب التشدد واالنغالق.

ولم نكن كمســلمن يوماً في حاجة إلى خطاب املنطق السليم حاجتنا له في هذا العصر. عصر العالم القرية 
الصغيرة. خطاب املنطق الذي ترجح كفة نقائه إن وضعناه على ميزان القرآن، ويفرض نفسه بثقة إن قاسه اآلخر 

مبيزان العقل.

ذاك اخلطاب العاطفي األعمى، كان وال يزال منذ عقود، محرقتنا الكبرى. محرقة انحرف فيها اإلسالم عن غايته، 
وحتولت فيها العقول املأمورة بالتفكر والتعقل وتلمس النور، إلى صناديق فارغة في انتظار احلشو. وأي حشو؟

أصبح هذا الكم الهائل املتواصل من مواعظ السلبية واالنهزام واالنغالق، ورسائل الشتم والتأليب وحتى العداء، 
متصدراً للقيادة والتأثير، وأمسى يقاتل من أجل أن يبقى مسيطراً على عقول اختطفها بقوة التجهيل.

إن ترســيخ هذا التجهيل، هو ما ضمن للخطاب العاطفي املتشدد هيمنته، ومنحه تسلطاً معنوياً على عقول 
أتباعه، تاله تسلط مادي بحشد هذه العقول املغيبة ضد كل صوت عقالني يخالفه.

واحلقيقة إن كثيراً مما يعانيه اإلســالم اليوم، هو نتاج هذا التراكم املتواصل من خطابات العاطفة والتشدد، فهو 
من جهة وضعنا في موقف املدافع غير الواثق، حن جنح في عزلنا عن مشتركات املنطق واإلنسانية والروحانية،

وألقى بنا عراة إال من أسلحة الوهم. وهم التوجس واملؤامرة واالنغالق، ثم اخلوف والكراهية والعداء. وهو من جهة 
ثانية –وقبل أن نذهب بعيداً إلى اآلخرين- أجج الفرقة بيننا، ثم حول، بحشد من العواطف املتشددة، هذه الفرقة 

إلى بغضاء وعداوة واحتراب.

لم يكن تعرض أبناء الديانة اليهودية لتلك اجلرمية النازية البشعة، يوماً، سبباً في خسارة اإلسالم ومعتنقيه أي 
مكتســب، ولن يكون إنكارها -ناهيك عن التشفي غير اإلنســاني بضحاياها- سبباً ألن نحقق نصراً. ولو وصلنا 

بإنكارنا إلى وجود اليهود أنفسهم، لم يغير هذا من واقعنا شيئاً.
ولوال آفة ذلك اخلطاب الالعقالني املنغلق، لكّنا في دأب مســتمر لتغيير ما بأنفسنا، منطلقن منها إلى تغيير 

واقعنا، قبل أن ندخل في صراع عبثي مع كتب التاريخ وحوادثها! وإذن كيف سيكون حالنا اليوم؟

ختاماً، فإن هذا اخلطاب العاطفي املنغلق يتكئ على الطن، أرضه هشة من غرائز ومشاعر ونزعات بدائية وآنية، 
وإذ جتابهه رابطة العالم اإلســالمي اليوم فإنها منتصرة ال محالة، وهي تصول بقبس من نور احلكمة واملوعظة 

احلسنة واجلدال بالتي هي أحسن. 
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