


افتتاحية

مزاعم مضللة يكذبها الواقع

ال تدخر اململكة العربية السعودية وسعاً يف بذل كل الجهود املمكنة لخدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق راحتهم 
وســامتهم، وقد صارت اململكة يف ذلك نموذًجا لكرم الضيافة وحسن الوفادة، األمر الذي مكنها من أن تحتل 

مكانًة عميقة يف قلوب املسلمني.
يشــهد بذلك ضيوف الرحمن من الحجاج، والزوار الذين يلمسون بأنفسهم اإلنجازات العظيمة املتمثلة يف توسعة الحرمني 
الرشيفني، وتيسري سبل الوصول إليهما، وتقديم الخدمات والتسهيات التي تجعلهم قادرين عىل أن يؤدوا بكل يرس وسهولة 

الحج، والعمرة، والزيارة.
وظلت رابطة العالم اإلســامي بوصفها مظلة الشعوب اإلسامية تتلقى إشادة ضيوف الرحمن املشجعة من األقطار كافة، 

وإعجابهم املستمر بتلك الخدمات والتسهيات.
ومع كل ذلك، انربى بعض املغرضني يرددون أقواالً بشــأن منع بعض الحجاج من أداء فريضة الحج. ولكن تلك األقوال ما 
هي إال مزاعَم مضللٍة، كما أكدت ذلك رابطة العالم اإلسامي يف بيانها الصادر يوم الخميس 14 شوال 1439هـ، ولفتت فيه 

النظر إىل أن اململكة تستقبل هذا العام أكثر من 18 ألف حاج من الجنسية السورية، وهو أبلغ رد عىل تلك املزاعم.
ونوهت رابطة العالم اإلســامي بالجهود الكبرية واملتوالية التي تضطلع بها الحكومة الســعودية بقيادة امللك سلمان بن 
عبدالعزيــز، حفظه الله، يف خدمة الحجــاج، واملعتمرين، والزوار دون أي تمييز بينهم، وأشــادت بنجاح اململكة العربية 
الســعودية يف إنهاء الرتتيبات الازمة الستقبال الحجاج من الجنســية السورية؛ ليؤدوا فريضة الحج هذا العام، مع توفري 

احتياجاتهم الطبية كافة عرب مكتب شؤون حجاج سوريا.
ويجدر بنا أن نشري إىل أن اململكة العربية السعودية تستقبل سنوًيا مايني الحجاج، والزوار الذين ينتمون  ملختلف األعراق، 
والجنســيات، والبلدان، ولم يســبق لها أن ميزت بينهم يف الرعاية واالهتمام. واململكة ال تمنع أحًدا يقصد هذا البيت؛ ألداء 
النسك بسبب انتماٍء سيايس، أو توجٍه مذهبي، لكنها يف الوقت نفسه ال تسمح باستغال الدين، ومواسم العبادة، وتجمعات 

املسلمني يف املشاعر املقدسة ألغراض سياسية أو طائفية.
وقد أهاب بيان الرابطة بالجميع أن يتعاونوا مع الجهات املختصة يف اململكة، وأن يلتزموا باألنظمة واإلجراءات التي ُوضعت 
لخدمة ضيوف الرحمن، وتســهيل شؤونهم، والرقي بخدماتهم، مع التيقظ ألهداف »مصادر التشويش والكذب التي باتت 

َدْيَدَن كلِّ جاهل ومغرض ليمارس بها معتاده الخارس واملكشوف«.
ْعلُوَماٌت َفَمن َفرََض ِفيِهنَّ الَْحجَّ َفَا َرَفَث واََل ُفُسوَق واََل ِجَداَل يِف الَْحجِّ وََما  يقول الله تعاىل يف ســورة البقرة: »الَْحجُّ أَْشُهٌر مَّ

َتْفَعلُوا ِمْن َخرْيٍ َيْعلَْمُه اللَُّه  وََتَزوَُّدوا َفإِنَّ َخرْيَ الزَّاِد التَّْقوَٰى َواتَُّقوِن َيا أُوِل اأْلَلْبَاِب« )البقرة: 197(.
يجب عىل جميع املسلمني أن يبعدوا هذه الفريضة املقدسة عن كل ما يعكر صفوها، وأن يجنبوها كل املزايدات، أو الخافات، 

أو الرصاعات، حتى يتفرغ الحجاج للعبادة، ويستغلوا أوقاتهم وطاقتهم فيما ينفعهم.
كمــا يجب عليهم أال يلتفتوا للجاحدين الذين ينكرون الحقائق الدامغة؛ إذ ليــس عجباً إن أنكر بعض الناس تلك الجهود 
املخلصة، فربما تجحد العني العليلة نور الشمس، كما قد يجحد الفم املريض طعم املاء العذب، كما يقول الشاعر: قد تنكر 

العنُي ضوء الّشمس من رمد، وينكر الفمُّ طعَم املاء من سقم!

,,



شهرية  - علمية - ثقافية

الأمني العام
أ.د. محمد بن عبد الكرمي العيسى

مدير عام اإلعالم والنرش

أ. عادل بن زامل احلربي

رئيس التحرير

د. عثمان أبوزيد عثمان

مدير  التحرير

ياسر الغامدي

املرا�سالت:
جملة الرابطة �ص.ب 537 مكة املكرمة

هاتف: 00966125309387

فاكس: 00966125309489 

املرا�سالت على عنوان املجلة با�سم رئي�ص التحرير
الربيد الإلكرتوين:

rabitamag@gmail.com
املو�سوعات واملقالت التي ت�سل اإىل جملة »الرابطة«

 ل ترد اإىل اأ�سحابها �سواء ن�رشت اأم مل تن�رش
لالطالع على الن�سخة الإلكرتونية للمجلة الرجاء زيارة موقع

www.themwl.org الرابطة على الإنرتنت 
www.mwl-news.net اأخبار العامل الإ�سالمي

طبعت مبطابع تعليم الطباعة
رقم الإيداع: 1425/343 - ردمد: 1658-1695

المحتويات

 األمين العام لرابطة العالم 
اإلسالمي ينال جائزة »غاليليو« 

الدولية لعام 2018

نائب أمير منطقة مكة 
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العدد:6٢٢

الرابطة تثمن مبادرة
 خادم الحرمين لعقد اجتماع 
دعم األردن

مكة املكرمة –»الرابطة«

ثّمنت رابطة العالم اإلســامي اهتمام خادم 

الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود - حفظه الله - بأوضاع األمة العربية 

الوقوف معها  واإلسامية، وحرصه دوماً عىل 

ملا يحقق أمنها واســتقرارها، الذي تجىل يف 

دعوتــه لعقد اجتماع يف مكــة املكرمة لدعم 

األردن الشــقيق بحضور امللك عبدالله الثاني 

ابن الحســني ملك اململكة األردنية الهاشمية 

والشــيخ صباح األحمد الصبــاح أمري دولة 

الكويت والشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 

للقوات  األعىل  القائد  أبوظبي ونائب  ول عهد 

املسلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ووصــف معال األمني العــام لرابطة العالم 

اإلسامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 

العيىس مبادرة خــادم الحرمني الرشيفني - 

أيده الله - تجــاه األردن للخروج من أزمته 

االقتصادية بأنها تمثل قيمًة ُعليا يف الســجل 

واملواقف  ة  الخريِّ باملبادرات  والحافل  املرشف 

النبيلة.

الســعودية  العربية  اململكة  أن  معاليه  وأكد 

بقيادة خادم الحرمني الرشيفني وســمو ول 

أهمية دورها يف حفظ  األمني تستشعر  عهده 

األمن واالســتقرار وتبني مبــادرات اإلعانة 

والدعم، مؤكدة بمثل هذه املواقف اضطاعها 

بقيمها الريادية املستحقة.

غالف العدد

الحج ومبدأ وحدة البشر

المفتي العام لجمهورية مصر: رابطة 
العالم اإلسالمي صرح كبير في خدمة 

اإلسالم والمسلمين
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نائب أمير منطقة مكة المكرمة
يعايد الشيخ العيسى

مكة املكرمة – »الرابطة«
قام صاحب الســمو امللكي األمري عبدالله بن بندر بن 
عبدالعزيز نائب أمري منطقة مكة املكرمة بزيارة ملعال 
األمني العام لرابطة العالم اإلسامي عضو هيئة كبار 
العلماء الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس 
يف منزله بمكــة املكرمة، هنأه خالهــا بعيد الفطر 
املبارك، سائاً الله العيل القدير أن يتقبل من الجميع 
الصيام والقيام، وأن يعيده عىل الجميع بالخري واليمن 

والربكات.
وأعرب الشيخ العيىس عن شكره وتقديره لسمو نائب 
أمري منطقة مكة املكرمة عىل الزيارة الكريمة، مقرونة 

بالتهاني لسموه الكريم بعيد الفطر املبارك.

د. العيىس لدى استقباله سمو األمري عبدالله بن بندر يف منزله بمكه املكرمة
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أدانت المزاعم المضللة بمنع حاملي الجنسية السورية من أداء مناسك الحج 

رابطة العالم اإلسالمي تشيد بجهود 
المملكة في خدمة الحجاج دون تمييز

مكة املكرمة: »الرابطة«
نوّهت رابطة العالم اإلسامي بالجهود 
بها  تضطلع  التــي  واملتوالية  الكبرية 
حكومة خــادم الحرمــني الرشيفني 
العزيز آل سعود  امللك سلمان بن عبد 
الحجاج  الله« يف خدمــة  »يحفظــه 
تمييز  أي  دون  والــزوار  واملعتمرين 
العربية  اململكة  بنجاح  مشيدة  بينهم، 
الســعودية يف إنهاء الرتتيبات الازمة 
الســتقبال 18 ألف حاج من الجنسية 
احتياجاتهم  كافة  توفري  مع  السورية، 

الطبية عرب مكتب شــؤون حجاج ســوريا، وذلك ليؤدوا 
فريضة الحج لهذا العام 1439هـ.

وأدانت الرابطة يف بيان إعامي صدر عن أمانتها العامة يف 
مكة املكرمة املزاعم املضللة بمنع حاميل الجنسية السورية 
من أداء مناســك الحج والعمرة، الفتة النظر إىل أن الرابطة 
تنويه  بوصفها مظلة الشــعوب  اإلســامية تتلقى دوماً 
وإشادة ضيوف الرحمن من كافة األقطار بمن فيهم الشعب 
السوري العزيز، مستعرضني بالشاهد املاثل والحي جهود 
اململكة يف خدمة كافــة قاصدي الحرمني الرشيفني وتقديم 
الرعاية الكاملــة لهم، وتابعت الرابطُة منوهًة بانســجام 
وانسيابية هذا الدعم، حيث ستستقبل اململكة هذا العام أكثر 
من 18 ألف حاج من الجنســية السورية، وهو أبلغ رد عىل 

تلك املزاعم.
وذّكرت الرابطة بأن اململكة تســتقبل ســنوياً املايني 
املذاهب  الحجاج واملعتمرين والزوار مــن مختلف  من 
واألعراق والجنســيات، بلغت أكثر من 80 جنسية، ولم 

يســبق لها أن ميّزت بينهم يف الرعاية واالهتمام، ودعت 
الرابطة الجميع إىل أهمية التعاون مع الجهات املختصة 
يف اململكة من خال التقيد باألنظمــة والتعليمات التي 
ُوضعت لخدمة وفود الرحمن وتسهيل شؤونهم والرقي 
بخدماتهم مع اليقظة ألهداف مصادر التشويش والكذب 
التي باتت َدْيَدَن كلِّ جاهل ومغرض ليمارس بها معتاده 

الخارس واملكشوف.
وختم البيان ســائاً اللــه تعاىل أن يســدد جهود خادم 
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز، وسمو ول 
عهده األمني - حفظهــم الله -، وأن يديم عىل اململكة أمنها 
واستقرارها ويجزل أجر والة أمرها عىل ما قدموا ويقدمون 
لإلسام واملســلمني، وعىل قدر ما سلكوا ِمن هدي اإلسام 
وحكمته باإلعراض عن كل جاهــل ومغرض، واإلحالة يف 
ذلك وغريه عىل الشعور اإلسامي الكبري الذي يلهج بالدعاء 
لخــادم الحرمني الرشيفني، وســمو ول عهده األمني، عىل 
رت بكل  التي ُســخّ املتكاملة  املتواصلة بخدماتها  الرعاية 

رشف واعتزاز لضيوف الرحمن.
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دعت األطراف كافة إلى مواصلة حوارهم الهادف والبناء

الرابطة ترحب بقرار الهدنة بين الحكومة 
األفغانية وحركة طالبان

مكة املكرمة –»الرابطة«
نوهت رابطة العالم اإلســامي بالقــرار الحكيم الذي تم 
التوصــل إليه بني الحكومة األفغانيــة وحركِة طالباَن من 
خال َعْقِد الُهدنة بينهما لتحقيق صالح الشــعب األفغاني، 
عىل َهدْي من الرشيعة اإلســامية وِقيَِمها الرفيعة، يف األمر 
بإصاح ذات البــني، وتجاُوِز الِخافــاِت التي عانى منها 
الشــعُب األفغانيُّ طوياً، ولم ُتْجِد مواجهاُتها سوى املزيد 

من إراقة الدماء والدمار، والعداوِة والتناُحر.

وأكدت الرابطة يف بياٍن لها، صــدر عن معال أمينها العام 
رئيِس مجلِس إدارِة الهيئِة العامليِة للُعلَماِء املسلمني الشيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس، أن الرشيعَة اإلساميَة، 
دعت إىل االعتصام بحبل الله، وحذَّرت من التنازع والُفرَْقة، 
موضحاـً  بياُن الرابطةـ   أن املصلحة العليا للشعب األفغاني 
وما يف مضامينها من املحافظة عىل ُسْمَعِة هذا البلِد اإلساميِّ 

وإرِثِه الحضاريِّ اإلنسانيِّ الكبري، هي فوَق كلِّ اعتبار.
ودعا بيان الرابطة األطــراَف إىل مواصلة ِحوَاِرهم الهادِف 
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والبَنَّاء، لتَجاُوِز كافة ُســُبِل الخاف بينهما، وأن يكوَن حقُن 
الدماِء والتطلُع ملستقبٍل زاهٍر للشعِب األفغاني الهدَف األسمى 
للجميع، وأن تكوَن ِحوَاراُتهم الدينيُة والسياسيُة وغريُها عىل 
طاولة الحكمِة والرأيِّ الرشيد، وأنه متى َتَجرََّدْت النفوُس لهذا 
الغرض النبيــل، كان العوُن من الله تعاىل للجميع يف مودتهم 

ووئامهم، وتعزيِز َتَماُسِكِهم، وَتْحِصنْيِ ُقوَِّتِهم.
وأكد البياُن أن األمة اإلســامية واإلنسانيَة جمعاء، أحوُج ما 
تكون لتغليب منطق الحكمة لتحقيــق مصالحها العليا عىل 
كافة املطامع والنزاعاِت الضيقة التي َتُعود خســائُرها بأكثَر 
من مكاســبها املوهومة، وأن للتاريخ يف هذا شواِهَد ماثلًة، ال 

َيْعترَِبُ بها إال من وفقه الله تعاىل فهداه إىل سواء السبيل.
 كما نوَّهت الرابطة بالبيان الضايف الصادر عن خادم الحرمني 
الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله 
ـَ  باهتماٍم بالغـ  عن متابعة وجدانه اإلســامي  ـ الــذي َعربَّ
واإلنساني الكبري لتلك الُهدنة، وما أعرب عنه ـ أيده الله ـ من 
رُسوره وترحيبه بهذه الُخطوِة املباركــة وتأييِدِه لها، وأََملِِه 
أن يتم َتْجِدْيُدَها والبناُء عليها لفرتٍة أطوَل، ليتســنى لجميع 

األطراِف العمُل عىل تحقيق السام للشعب األفغاني.
 وختــم البياُن ترصيَحُه بدعوِة الجميــع، وقد وفقهم الله إىل 
هــذه الخطوة امليمونة، إىل مواصلة الجهــود، نحو املزيد من 

التوافق والتصاُلح، والتسامي دوماً فوق الخافات، والتعاوِن 
معاً ملُْســتَْقبَلِِهم وَصالِِحِهم، وَمِصرْيِِهم املشرتك، ُمرَْتِقنْيَ عالياً 
بمعانــي أُُخوَِّتهــم وِقيَِمِهم الدينية والوطنيــة التي َتِصلُُهم 
ببعٍض، لتأخذ جمهوريُة أفغانستاَن اإلساميِة وَْضَعَها الائَق 
بها يف منظومتِها اإلساميِة والدولية، وأن يجدوا يف دعوة خادم 
الحرمني الرشيفني من منطلق الرســالة اإلسامية يف ُبعدها 
اإلنساني العميق وِقيَِمها العليا الحاضنِة للجميع أُْسوًَة حسنًة 
، والداعِم لُكلِّ  يف االلتفاف حول َمْطلَبَِها األخويِّ املُْشِفِق واملُِحبِّ

خري.
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تمنح سنويًا للريادة في أعمال تعزيز السالم والوئام والخدمات اإلنسانية

 األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي ينال 
جائزة »غاليليو« الدولية لعام 2018

فلورنسا: »الرابطة«

تســلّم معال األمني العام لرابطة العالم اإلسامي الشيخ 

الدكتــور محمد بن عبدالكريم العيــىس جائزة »غاليليو« 

العاملية لعام 2018 يف مدينة فلورنسا اإليطالية.

وقالت مؤسسة غاليليو إن معاليه حصل عىل الجائزة  لتميزه 

يف العمل اإلسامي وإلنجازاته عىل الصعيد الدول.

وأشــادت املؤسسة يف حيثيات املنح بريادة املرشح لجائزة 

هذا العام يف تعزيز الســام والوئــام الديني والحضاري 

عاملياً، حيث قام بالعمل عىل املشــرتكات اإلنسانية املتحدة 

حفل تسليم جائزة »غاليليو« ألمني عام الرابطة.
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بني الجميع، بما يقلل من خطورة صدام ورصاع الحضارات 

بدل حوارهــا وتفاهمها وتعاونها، كما نوّهت بشــمولية 

األعمال املبارشة ملعال أمني عام رابطة العالم اإلسامي من 

خال الربامج واملبــادرات الداعية للوئام بني أتباع األديان 

والثقافات، التي جعلت معظم دول العالم والهيئات الدينية 

والثقافية تدعوه لاستفادة من أفكاره املطروحة عاملياً.

ويف كلمته خال الحفل العاملــي للجائزة، عرّب د. العيىس 

عن ســعادته بااللتقاء بنخبة متميزة مــن رجال الدين 

والسياسة والفكر، يف مدينة فلورانسا التي ُتعترب تاريخياً 

مهد النهضة األوروبية، وبوابة حضارتها، وحاضنة رموز 

إبداعها من كبار املشــاهري حول العالم، مشرياً إىل أهمية 

التمسك بالقواسم املشرتكة التي تجمع بني البرش، واملتمثلة 

بالرغبة يف السام والوئام، رغم االختاف والتنوع والتعدد 

بني األمم.

ولفت د. العيىس، إىل تبــادل الزيارة والحوار مع عدد من 

أتباع الديانــات والثقافات، حيث جمعتــه بهم حوارات 

متميزة كشــفت عن حاجة الجميــع للمزيد من التواصل 

الشفاف الذي هو شــعار العقاء ومجهر النوايا الصادقة 

واملحبة، منبهاً إىل أن أخطر ما يواجه اإلنسانية هو عزلتها، 

سواء كانت عزلة دينية أو فكرية أو ثقافية أو سياسية أو 

غريها، مع احــرتام الخصوصيات والهويات التي تعرب عن 

القناعات الذاتية وتحمل مسؤوليتها، سواء يف حياتنا الدنيا 

أو عاملنا األخروي، بحسبنا كمؤمنني بالخالق جل وعا، مع 

تفهم طبيعة االختاف والتنوع.
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ورأى معاليه، أن األديــان والحضارات والدول عىل امتداد 

أحداثهــا التاريخية الطويلة تمــرض بُعزلتها ورفضها 

للمنطــق بذريعــة إرث الهوية املجــرد، وال عاج لها إال 

بالحوار املؤسس واملتكامل والخال من أي انحراف سلبي 

يف منطلقاته.

وشــدد د. العيىس عىل خطورة املطامع الخاصة واملصالح 

املادية والسياسية عىل السام والوئام، وما تشكله تلك من 

تهديد للســياج الحامي للحقوق والحريات، وما يتولد عن 

ذلك من رصاعات وحشــية أثبت التاريخ أن الكاسب فيها 

خارس يف النهاية، وإن طــال به الزمن، فما ُبني عىل باطل 

فهو باطــل، معترباً أن النرص الحقيقــي لكل قضية هو 

بقوتها الناعمة وبمنطقهــا األخاقي القائم عىل متطلبات 

الفطرة اإلنســانية النقية، وتميز توّفقها الحضاري الذي 

ن  ال يزال تاريخنــا البرشي يثبت أنه الكيان الوحيد املَُحصَّ

بكافة متطلبات البقاء اآلمن واملرحب به.

وأكد األمني العام لرابطة العالم اإلســامي، أحقية املتفوق 

وصاحب القضيــة العادلة يف أن ينترص، رشيطة أن يكون 

انتصاره حضارياً، فقد واجه املنترص بقوته الصلبة خسائر 

فادحة هددت أمنه واســتقراره وزرعت الكراهية يف داخله 

قبل خارجه، ألن املادية الوحشية ال تتعامل بمنطق األخاق 

والقيــم، فهي مهلهلة من الداخل؛ ضاربــاً مثاً بالعرقية 

النازية وبفظائع جرائمها التي ارتكبتها بحق اإلنســانية 

يف داخلها الجغــرايف قبل غريه؛ وداعياً إىل رضورة االلتزام 

بالوعي للحيلولــة دون حدوث أي همجية برشية يتغاىض 

أو يتقاعــس عنها املجتمع الدول أو ُيَقــرّص فيها القادة 

الروحيون بثقل تأثريهم، أو ُيَقرّص فيها عموم قادة الرأي 

بمختلف فئاتهم.

* العيىس: العزلة أخطر ما يواجه 

اإلنسانية.. واالستثمار بالوعي يصنع

جيل املستقبل

 األمني العام مصافحاً راعي الحفل
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الديني والطائفي والحزبي  التطرف  وأشــار إىل خطورة 

واملسار الســلبي للرباغماتية السياسية عىل حساب القيم، 

مؤكــداً أنها يف النهاية ســتكون عىل حســاب كياناتها، 

مستشــهداً بأحداث تاريخية عىل نهايتها املؤملة بما تحمله 

من دروس تمثل عظات مهمة للقوالب املســتوعبة، مؤكداً 

عىل حصول هذه الحتمية نظراً لكون تلك الســلبية تسري 

عكس سنة الحياة وطبيعة استقرارها املستدام مهما طال 

بها الزمن، إنها سنة الخالق القدير.

وأوضح معاليه أن األرشار راهنوا عىل ثبات كياناتهم بدون 

القيم اإلنســانية ولكنهم خرسوا الرهان، ألن الكون الذي 

نعيشه ال اســتدامة ألفراده وال كياناته إال بمنظومة القيم 

املشرتكة، التي يتفق عليها الجميع بمن فيهم األرشار عندما 

يدَّعون القيام بها.

وطالَب د. العيىس، باالستثمار يف الوعي عرب توعية األجيال 

القادمة بالقيم املشرتكة، بدءاً من مراحل التأسيس األوىل، 

وخاصة يف األرسة واملدرســة، فكاهما يشــكل منظومة 

تعليمية وتربوية مهمة للغاية ال نبالغ مجازاً عندما نقول 

إنها ُتَشــّكل النســيج الجيني؛ معترباً إياها أكرب ضامن 

للمستقبل، خاصة مســتقبل األجيال املرغوب يف تأسيسها 

داخل منظومة القيم والسام.

ثم َتوّجه معال األمني العام بالشكر للقائمني عىل الجائزة 

السيد ألفونســو دي فريجيلس والسيد ماركو جورجيتي 

امتنانه للحصول عىل هذه  وكافة األعضاء اآلخرين؛ مؤكداً 

الجائزة العاملية بدالالتها التي ُتَحّمله املزيد من املسؤولية.

الجدير بالذكر أن جائزة غاليليــو هي لعالم الرياضيات 

والفيزياء اإليطــال اإلصاحي غاليليو غالييل الذي حكمت 

عليه محاكم التفتيش عام 1616م بتهمة الهرطقة الدينية، 

* قيادات الجالية اإلسالمية يف إيطاليا: 

الحراك املتجدد للرابطة قدم خدمات

جليلة لإلسالم

 د. العيىس مقدماً هدية تذكارية للقائمني عىل الجائزة
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ويف مارس 2008 قام الفاتيكان  بتصحيح أخطائه تجاه 

غاليليو بوضــع تمثال له داخل جــدران الفاتيكان، ويف 

ديسمرب من العام نفسه أشــاد البابا بندكتيوس السادس 

عرش بمســاهماته يف علم الفلك أثنــاء احتفاالت الذكرى 

الـ400 ألول تليســكوب لغاليليو، وقــد تحولت جائزته 

العاملية إىل عدد من املســارات لتشمل عدة مجاالت منحت 

هــذا العام 2018 للريادة يف الفكــر، وخاصة العمل عىل 

مشرتكات الوئام والســام الديني والحضاري ذات األثر 

العاملي، كما منحــت لرواد يف األعمال اإلنســانية للعمل 

الخريي يف طب األطفال.

كما أشــادت الجالية اإلســامية يف إيطاليا التي حرضت 

حفل الجائزة بالريادة يف خدمة اإلسام التي تعمل عليها 

أمانة رابطة العالم اإلســامي اليوم يف وقت يمثل منعطفاً 

مهماً أحوج ما يكون إىل هذه األعمال املهمة التي أوضحت 

حقيقة الدين اإلســامي أمام حمات التشــويه املفتعلة، 

والتي وجدت مــن اإلرهاب ذريعة لهــا، إما للجهل عىل 

اإلسام أو فرصة للتغرض بســبب أيديولوجية الكراهية 

وخصوصاً لدى اليمني املتطرف يف عدد من الدول الغربية، 

وأن صوت رابطة العالم اإلســامي بقوة مركزها وعاملية 

خطابها ومحتواه املوثــق واملقنع بإدارة وحضور مبارش 

ألمانتها العامة أصبح الساح الحكيم املواجه لتلك الحمات 

والتصورات السلبية املرتسخة عن اإلسام واملسلمني.

 لقاءات د. العيىس يف إقليم توسكاني تنوعت وشملت رشائح املجتمع السيايس والديني والفكري

تنويه بشمولية األعمال املبارشة للدكتور 

العيىس من خالل الربامج واملبادرات 

الداعية للوئام بني أتباع األديان والثقافات

األرشار راهنوا عىل ثبات 

كياناتهم بدون القيم اإلنسانية ولكنهم 

خرسوا الرهان 
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توسكاني: »الرابطة«

عقد معال األمني العام لرابطة العالم اإلسامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس 
يف إقليم توسكاني اإليطال الذي ُيعد تاريخياً مهد الحضارة الغربية وبوابة انفتاحها الثقايف 
وحاضن رموز إبداعها الثقايف من أمثال ليوناردو دافينيش ومايكل أنجلو وغريهم من كبار 

رواد الحضارة الغربية، عقد حزمة لقاءات وزيارات شاملة ملختلف رشائح املجتمع السيايس 
والديني والفكري بمختلف أطيافه وانتماءاته، بحث خالها شؤون التبادل الحضاري ومن 
ذلك الحوار بني أتباع األديان والثقافات وفق مبادرات وبرامج فاعلة وملموسة األثر بحيث 

تنعكس واقعاً عىل أهدافها بأداء مرتسخ ومستدام. ,,

ناقش مع مسؤولي اإلقليم مبادرات التعاون الحضاري والتبادل الثقافي

د.العيسى يلتقي قيادات دينية وسياسية وفكرية في 
بوابة الحضارة الغربية »توسكاني اإليطالية«
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      كما اســتعرض د.العيىس موضوعات الجالية املسلمة يف 

اإلقليم ومتطلبات اندماجها الوطني اإليجابي، ووقف معاليه 

أيضاً عىل بعض مامح اإلرث العريق إلقليم توسكاني الذي 

يعد املعقل التاريخي للفكر والنتاج الثقايف يف أوروبا والبوابة 

التي دخلت منها القارة األوروبية إىل عرص النهضة الحديثة.

واستهل د.العيىس زيارته بلقاء رئيس مجلس إقليم توسكاني 

الســيد إجينيو جياني يف مدينة فلورنسا عاصمة اإلقليم، يف 

استقبال رسمي، أعقبه جلســة مباحثات عقدها الجانبان، 

وتطرقت إىل مبــادرات رابطة العالم اإلســامي يف تعزيز 

الحوار بني أتباع األديان والثقافات، وجهودها الحثيثة كمظلة 

للشعوب اإلسامية يف أنحاء العالم لتحقيق االندماج اإليجابي 

للجاليات املســلمة، وتجســيد متطلبات املواطنة الصالحة 

املنتجة، إضافة إىل بحث ُفرَص الرشاكة بني الرابطة ومجلس 

إقليم توســكاني، بما يمثله من ثقل حضاري وثقايف عريق، 

للدفع قدماً بثقافة الحوار والتعاون بني الدول والشــعوب، 

ونرش ثقافة التفاعل عىل أســاس إنساني مجرد من األهواء 

واألحكام املسبقة واملخاوف الوهمية املتبادلة.

     كما التقى األمنُي العامُّ للرابطــة خال الزيارة، بُعمدة 

مدينة سيســتو فرينتينو اإليطالية السيد لورنزو فاتيش، 

مثمنــاً معاليه اقرتاحه بإيجاد ملتقيــات ثقافية مع العالم 

اإلسامي.

    وقدم معال األمني شــكره العميق لعمدة مدينة سيستو 

فرينتينو وبلديتها التي جسدت مبادرة حضارية وقيمية عليا 

بتقديمها ابتداء اقرتاح إنشاء املسجد الكبري للجالية املسلمة 

يف املدينــة ليضاف للرموز الحضاريــة يف اإلقليم وإيطاليا 

عموماً، مؤكــداً معاليه أن الرابطة تحرص كل الحرص عىل 

أن تستقل الجالية اإلســامية بتدبري شؤونها الدينية وفق 

ما يناســبها ويوائم أحوالها بالتعاون املبارش واملستمر مع 

حكوماتها الوطنية دون تدخل خارجي من أي جهة أياً كانت، 

وأياً كان نوع التدخل، ولذلك تنأى رابطة العالم اإلســامي 

* عقد حواراً موسعاً مع

 قيادات الجامعة األوروبية باالتحاد 

األوروبي وتلقى دعوتها بإلقاء 

محارضاٍت فيها
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عن أي نوع من التدخل، وكل الجالية اإلســامية بإيطاليا 

تعلم ذلك يقيناً، بل ونحاول أن نقنعها بعدم مناسبة تدخلنا 

وال غرينا يف شؤونهم، ونعتقد أن هذه الحرية مهمة للغاية، 

مشــرياً إىل أن هذا مبدأ مهم من مبــادئ الرؤية املتجددة 

لرابطة العالم اإلســامي، مؤكداً معاليه أن الخطأ يبدأ من 

إماء أســاليب معينة قد ال تناسب وضعية كل جالية مكاناً 

وحاالً من قبل جهات أخرى ومهما يكن من اســتطاع تلك 

الجهات الخارجية فإنها لن تدرك أبعاد ومكامن خصوصية 

ومصلحة كل جالية، وبخاصة مع حكوماتها اإلقليمية وبما 

ينسجم كذلك مع سياسة الحكومة املركزية.

كما قدم معال الدكتور العيىس شــكره إىل أبرشية فلورنسا 

التي وافقت عن طيب خاطــر عىل الطلب املقدم من البلدية 

وليس من الجالية اإلســامية إلنشاء املســجد الكبري عىل 

أرض تبلغ مساحتها أحد عرش ألف مرت مربع من ممتلكات 

األبرشية الكنسية وزائدة عن احتياجاتها، بما جسد مستوى 

الوئام الوطني اإليطال واحرتام تنوعه.

والتقى معاليه يف أعقاب ذلك عمدة مدينة فلورنســا السيد 

داريو نارديا، حيــث جرى بحث عدٍد من املوضوعات ذات 

االهتمام املشرتك، وعىل رأسها فرص التعاون املتبادل يف نرش 

ثقافة التواصل الحضاري عىل كافة مســاراته املطروحة يف 

الحوار، وكذلك احتياجات الجالية املسلمة يف املدينة، وآفاق 

أنموذجاً  املجتمعي، وتقديمهم  النسيج  اندماجهم يف  تعزيز 

إيجابياً لقيم املواطنة الفاعلة باعتبارهم مواطنني إيطاليني، 

والتأكيد عــىل أن أي خطأ يعد محســوباً عىل صاحبه وال 

تتحمله الجالية فضاً عن أن ينســب لإلســام واملسلمني، 

مؤكداً معاليه أنه ال يوجد دين يف أصله متطرف لكن ال يخلو 

أي دين من وجود متطرفني، الفتاً يف هذا إىل الترصيح الشهري 

واملنصف لبابا الفاتيكان الهولينس فرانســيس عندما سئل 

عن حادثة إرهابية قام بها بعض املحســوبني عىل املسلمني 

بأنه يوجد كذلك متطرفون حتى يف املحسوبني عىل الكنيسة 

* قدم شكره لعمدة سيستو وبلديتها 

لتجسيدهما قيم االنفتاح الحضاري 

باقرتاحهم إنشاء مقرات ثقافية 

تفاعلية ملسلمي إيطاليا
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الكاثوليكيــة، وأن التطرف ال تتحملــه األديان وإن قام به 

بعض املحسوبني عليها، كما تناول معاليه يف حواره املوسع 

تعزيز الثقة بني أتباع األديــان، والثقافات، وأن هذا عنرص 

مهم يف السام والوئام الديني واملجتمعي، وأن الرهان األول 

لدى املتطرفني واإلرهابيني يركــز عىل النيل من هذه الثقة، 

مشرياً إىل أن التطرف السيايس اليميني ال يقل خطورة يف هذا 
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معايل األمني العام يلتقي بعمدة مدينة سيستو فرينتينو اإليطالية السيد لورنزو فالتيش
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عن التطرف املقابل له؛ لكونه يعمل ضد هذه القيم اإلنسانية 

ومتطلبات تعايشــها الــرضوري والــذي يقابله الصدام 

والرصاع والتأجيج وعىل هذا رهان الرش.

كما التقى معاليه بأعضاء جمعية »ميتنق« يف مدينة فلورنسا 

اإليطالية، وبحــث معهم عدداً من املوضوعات ذات االهتمام 

املشــرتك، وقدموا ملعاليه طلباً بإلقــاء محارضة يف لقائهم 

العدد: ٦٢٢ ذو القعدة  ١٤٣٩ هـ ـ أغسطس  ٢٠١٨م 

No. 622 Dhul-Qa,da 1439 H- August 2018 m

 العيىس مجتمعاً برئيس أساقفة كنيسة فلورنسا  الكاردينال جيوسيب بيتوري

 أمني الرابطة يلتقي رئيس مجلس إقليم توسكاني السيد إجينيو جياني يف مدينة فلورنسا



العاملي القادم والذي يحرضه سنوياً عىل مدى أسبوع أكثر 

من سبعني ألف من أنحاء العالم.

وبحثت لقاءات الدكتور العيىس مع قادة الفكر والسياســة 

يف اإلقليم، مبــادرة رابطة العالم اإلســامي حول تعزيز 

برامج االندماج الوطني اإليجابي لألقليات الدينية والثقافية 

بمختلف تنوعها وتعددها وبشكل مستمر، وهي التي تبنى 

خطوطها العريضة أخرياً املؤتمر الدول للســام بني أتباع 

األديان الذي عقد يف مقر جامعة أكسفورد باململكة املتحدة.

وشهد برنامج زيارة أمني عام رابطة العالم اإلسامي زيارة 

السيناقوق التاريخي يف فلورنسا، حيث التقى رئيس األحبار 

يف املدينة الحاخام األكرب أميدايو ســبانيوليتي، ورئيســة 

الجالية يف املدينــة دانييا ميزوري. وتلقى الدكتور العيىس 

تقديرهما العميق ملبادرة رابطة العالم اإلســامي اإلنسانية 

الرائدة يف اســتنكار الجريمة النازية البشــعة املســماة 

بالهولوكوست، ورسالة التضامن التي تجسد القيم اإلنسانية 

والدينية العليا التــي بعثها معاليه ملديرة املتحف التذكاري 

للهولوكوست بأمريكا، مشــدداً فيها عىل أن »الهولوكوست 

جريمة نازية هزت البرشية يف العمق وأســفرت عن فظائع 

يعجز أي إنسان منصف ومحب للعدل والسام أن يتجاهلها 

أو يســتهني بها«، فيما جدد معال الدكتور العيىس تأكيده 

عىل أن اإلســام يحمي جميع األبريــاء، وضد تلك الجرائم 

وكافة الجرائم، خاصــة الجرائم العنرصية والعرقية وذات 

الطابع املحسوب عىل األديان ، ويحاسب كل من يعتدي عىل 

نفس بريئة، ويصنف قاتلها يف مرتبة مماثلة ملن قتل الناس 

جميعاً.

كما تطــرق اللقاء إىل رضورة تكثيف جهــود أتباع وقادة 

18

*اجتمع بالقادة الدينيني مؤكداً 

تعزيز أهمية الحوار والتعاون ملواجهة 

أشكال وخلفيات التطرف كافة

* د.العيىس: مسلمو إيطاليا قدموا 

أنموذجاً مثالياً يف االندماج اإليجابي 

واملواطنة الفاعلة
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الديانات يف التصدي للعنف املرتكب باسم الدين بأي شكل 

كان وتحــت أي ذريعة ومن أي جهة كانت، والعمل معاً من 

أجل مكافحة التطرف بكافة أشــكاله، ونرش ثقافة الحوار 

ورفع الوعي بالقيم الدينية الرفيعة الرافضة للعنف والداعية 

للتسامح والوئام، وتفهم ســنة الخالق القدير يف االختاف 

والتنوع والتعدد.

ويف ســياق لقاءات الدكتــور العيىس يف مدينة فلورنســا 

فلورنسا   أســاقفة كنيسة  برئيس  التقى معاليه  اإليطالية، 

الكاردينال جيوســيب بيتوري، يف استقبال رسمي حرضه 

رئيس معهد فلورنســا للحوار الحاخــام الدكتور جوزف 

ليفي، ونائبه الدكتور القــس الكاثوليكي آندريا بياندي، 

وعضو املعهد جيورجي آنغار.

وشــهد اللقاء اجتماعاً تناول فيه الحــارضون أهمية رفع 

الوعي وتعزيز الحوار وعقد اللقاءات واملنتديات املشرتكة بني 

أتباع الديانات والثقافات وقادة الفكر بمن فيهم ذوو الطرح 

الســيايس والديني للحد من التطــرف والتطرف املضاد، 

وتعزيز التفاهم الســلمي واإلنساني والتفاعل اإليجابي بني 

املجتمعات اإلنســانية، والتصدي ألسباب العنف والكراهية 

والصدام الحضاري الذي يتطلب من الجميع اليقظة ملخاطره 

التي ربما تجاهلتها مزايدات االنتخابات السياســية فأثرت 

عىل الجماهري املســاملة بخطبها التهييجية املثرية للمشاعر، 

والعمل عىل دعم ونرش القيم الداعية لتفهم طبيعة االختاف 

والتنوع واالحرتام املتبادل والتعايش والتعاون مع الجميع، 

ونرش ثقافة العفو والتســامح والتقارب الوطني واإلنساني 

عموماً.

واستعرض االجتماع أيضاً، االتفاقات واللقاءات التي عقدتها 

رابطة العالم اإلســامي يف هذا الشــأن مع معهد فلورنسا 

وكنسية فلورنســا وغريها، والتي القت أصداء إيجابية من 

مختلف القيادات السياســية والدينية والفكرية يف العالم، 

وتوجت بمبادرات ورشاكات وتحالفات تاريخية.

كما زار أمني عام رابطة العالم اإلســامي مسجد التقوى يف 

فلورنسا، حيث التقى عدداً من القيادات اإلسامية يف املدينة، 

وناقش أحوال الجالية اإلسامية وأنشطتها الدينية والوطنية.

ويف الســياق نفســه، اســتضافت الجامعة األوروبية 

للدراسات العليا يف فلورنســا التابعة لاتحاد األوروبي 

الدكتور العيىس، حيث التقى املدير العام للجامعة السيد 

فينشنســو غرايس، وبحث معه آفــاق التعاون العلمي 

واألكاديمي واإلنتاج الفكري املشــرتك، وناقش معه عدداً 

من املوضوعات ذات االهتمام املتبــادل، ثم عقد معاليه 

حواراً موســعاً مع قياداتها األكاديمية، واطلع عىل إرثها 

الضخــم الذي يحتوي األرشــيف الحــرصي لاتحاد 

األوروبي، وعىل إثر حوار موسع تلقى دعوًة من القائمني 

عليها بإلقاء محارضات يف الجامعة.

وختم األمني العام لرابطة العالم اإلســامي لقاءاته بزيارة 

مكتبة »الورنتســيانا« يف مدينة فلورنســا، حيث كانت يف 

استقباله مديرة املكتبة الســيدة آنا ريتا فنتوني، وعرضت 

ملعاليه عدداً من الوثائق واملؤلفات اإلســامية التاريخية، يف 

حني قدم الدكتور العيىس امتنانــه لجهود املكتبة العريقة 

عىل مدى تاريخها يف حفظ التاريخ اإلسامي واإلنساني من 

املكتبة عىل مخطوطات  الضياع واإلهمال، حيث اشــتملت 

نفيســة بلغت أكثر من إحدى عرشة ألف مخطوطة عاملية، 

من بينها مائة مخطوط نــادر للقرآن الكريم تعود للقرون 

اإلسامية األوىل.
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       وقد نعى مفتي مرص الدكتور شــوقي عام الفقيد يف بيان 

رسمي قال فيه: إن األمة اإلسامية فقدت علًما بارًزا من أعام 

األزهر الرشيف، أفنى عمره يف خدمة اإلسام واملسلمني.

وتــرك تراًثا علميًّا كبريًا ضمَّ خاصة خرباته الطويلة يف البحث 

والتحليل واملقارنــة، خاصة يف املجال القانوني والرشعي، مما 

وضع حلواًل رشعية لقضايا عدة.

ولد الدكتور عبد السام يف 29 مارس عام 1941 بمركز فوة، 

محافظة كفر الشــيخ املرصية عىل ســاحل البحر املتوسط، 

وحصل عىل ليســانس الحقوق - جامعة القاهرة 1962م، 

ودبلــوم القانون العام - جامعة القاهــرة 1963م، ودبلوم 

مكة المكرمة: توفيق محمد نصراهلل  

د . جعفر عبدالسالم في ذمه اهلل
بعد نصف قرن من العطاء في خدمة الدعوة اإلسالمية

غيب املوت صباح يوم االثنني املوافق للسابع والعرشين من شهر رمضان ، األمني العام لرابطة 

الجامعات اإلسامية ونائب رئيس جامعة األزهر األسبق، أستاذ القانون الدول بجامعة األزهر الدكتور 

جعفر عبد السام  الذي انتقل إىل رحمة الله عن عمر يناهز 77 عاماً، يف العاصمة املرصية القاهرة، 

بعد نصف قرن من العطاء يف خدمة الدعوة اإلسامية والقضاء والقانون والتعليم اإلسامي.
,,

 د. جعفر عبدالسالم
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العلوم اإلداِريــة - جامعة القاهرة 1964م، ودبلوم أكاديمية 

الهــاي للقانون الدول )هولندا(، وحصــل عىل الدكتوراه يف 

القانون الدول العام – جامعة القاهرة 1970م. عمل رئيًسا 

لقسم القانون العام بكلية الرشيعة والقانون بجامعة األزهر 

من 1981 إىل 1993م، ونائبا لرئيس جامعة األزهر لشؤون 

التعليم والطاب مــن 1993 حتى 1997م. ومن أهم املواقع 

التي شغلها الدكتور جعفر عبدالسام، إضافة إىل عمله  أستاذا 

للقانون الدول بجامعة األزهر، واألمني العام لرابطة الجامعات 

اإلسامية. عمل نائبا لرئيس جامعة األزهر، ومستشارا لإلمام 

الراحل الشــيخ جاد الحق عىل جاد الحق شيخ األزهر األسبق 

رحمه الله. ويف عام 2015م منحه الرئيس عبدالفتاح السييس 

وســام العلوم والفنون، وحقق إنجازات متعددة جعلته أحد 

أعــام األمة اإلســامية، باإلضافة إىل أســتاذيته يف جامعة 

األزهر ملــواد ومقررات القانون الــدول والعاقات الدولية، 

حيث قدم بمهارة فائقة خال عقــود عدة، مزجا دقيقا بني 

الدراســات القانونية والدراســات الرشعية. ساهم يف خدمة 

اإلســام بتأصيله وتدريســه وتأليفه مؤلفات أثرت املكتبة 

العربية واإلســامية، كما أن تدريسه بهذه الطريقة املقارنة 

بني الرشيعة والقانون وضع حلوال رشعية لقضايا عديدة، كما 

ســاهم يف تكوين الرأي العام نحو العمل اإلسامي وأهميته 

باملقاالت والدراســات العديدة التي كان ينرشها يف الصحف 

املختلفة  والدوريات  اليومية املرصيــة والعربية واملجــات 

الصادرة يف ذلك الوقت. وتقلد موقع مدير مركز صالح كامل 

لاقتصاد اإلســامي بجامعة األزهر ملدة تسعة أعوام كاملة، 

وقد جعل هذا املركز منارة وإشعاعا علميا للدراسات اإلسامية 

ولدراسات االقتصاد اإلسامي بشكل عام، كما شارك يف إنشاء 

بنك الربكــة يف جمهورية أوزباكســتان، وىف تدريب كوادر 

للعمل املرصيف اإلسامي يف جمهورية كازاخستان، كما أصدر 

وترأس تحرير مجلة )االقتصاد اإلسامي( ألول مرة منذ عام 

1990م ومــا زالت تصدر حتى اآلن وقــام كذلك باإلرشاف 

عىِل مركز بحوث الســنة ونقله من مؤسسة اقرأ الِخريِية إىل 

مركز صالح كامل لاقتصاد اإلسامي بجامعة األزهر، وأهله 

هذا إلصدار العديد من الدراســات والكتب يف مجال االقتصاد 

اإلســامي، وعقد عرشات النــدوات واملؤتمرات يف مرص وىف 

الدول العربية والدول اإلســامية والغربية وســاهم يف فتح 

طريق واســع أمام العمل اإلســامي يف إيطاليا، وأسهم مع 

جامعات: فلورنسا، جامعة روما األوىل ال سبيتا، وجامعة روما 

الثانية »تورفرجاتا« يف التعريف باإلســام ونرش الدعوة يف 

إيطاليا، و شارك يف عقد مؤتمرات عديدة بني هذه الجامعات 

وجامعة األزهر، ثم بعد أن اختري أمينا عاما لرابطة الجامعات 

اإلسامية عقدت هذه املؤتمرات بشكل منتظم، وىف كل عام يف 

مدن إيطاليا الكربى وبعض املدن اإلسامية. وأثناء عمله نائبا 

لرئيس جامعة األزهر قام أيضاً يف هذه الفرتة بإنشــاء ُشعب 

الدراسات اإلسامية باللغات األجنبية يف جامعة األزهر، حيث 

يدرس الطالب املقررات اإلســامية بالكامل بإحدى اللغات 

الرئيسة )اإلنجليزية- الفرنسية- األملانية(. أما املحطة األكثر 

أهمية يف حياته العلمية فهي تلك التي بدأت مع توليه منصب: 

)األمني العــام لرابطة الجامعات اإلســامية( حيث انتِخب 

الدكتور الراحل جعفر عبدالسام أِمينا عاما لرابطة الجامعات 

اإلســاِمية يف إبِريل عــام 1995م وباإلجماع من ممثيل 80 

جامعة يف مختلــف أنحاء العالم اإلســامي، وجدد انتخابه 

لنفس املنصب من عام 1999م، ثم جدد انتخابه عام 2004 

يف بريوت، ثم جدد انتخابــه يف الجزائر يف 7 يونيو 2014م، 

وشــهدت هذه الفرتة توطيدا للروابط بــني جامعات العالم 

اإلسامي وجامعات العالم يف أوروبا وإفريقيا وأمريكا. وأعيد 

انتخابه أمينا عاما لرابطة الجامعات اإلســامية، والتي تضم 

أكثر مــن 200 جامعة يف مختلف دول العالم خال االجتماع 

األخري للمجلس التنفيذي للرابطة باإلسكندرية وملدة 4 سنوات، 

وشــهدت الرابطة تطورا مميزا يف برامجها وخططها خال 

تلك الفرتة. كما رّشــحه فِضيلة اإلمام األكرب لتمثِيله يف العِديد 

من املؤتمرات واللقاءات العلِمية يف مرص وخارجها، ورشــحه 

لعضِوية اللجنة االقتصاِدية املنبثقة من لجنة الفقه اإلسامي، 

وعضوا  ملجلس إدارة الجمِعيــة املرِصية للقانون الدول منذ 

عام 1969م، وعضوا ملجلــس إدارة الجمِعية املرِصية لألمم 

املتحدة منذ عــام 1973م، وعضوا لجمِعية الحقوق الدولِيني 

- الجمِعية املرِصية لاقتصاد والترِشيع والجمِعية اإلفِريِقية، 

وعضــو مركز التحِكيم التجاري الــدول بأبو ظبِى، وعضو 

مجلس أمناء جامعة نور مبارك بكازاخستان 
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منذ إنشــائها عىل يد امللك عبدالعزيز آل ســعود، رحمه الله، 

عرفت اململكة بحرصها عىل العمل اإلنســاني، وتقديم الدعم 

لكل من يحتاجه، وانطلقت الرؤية السعودية للعمل اإلنساني 

من منطلقات إســامية حقيقية، لذلك لم تقترص عىل الدول 

اإلسامية فقط، بل شــملت معظم دول العالم، تطبيقا لقوله 

صىل الله عليه وســلم »يف كل كبد رطبة أجر«، لذلك سارعت 

السعودية إىل مد يد العون للدول التي تعرضت لكوارث طبيعية 

أو حروب. وهي يف ذلك تراعي التزاماتها األخاقية تجاه املناطق 

املنكوبة واملتأثرة يف الدول املترضرة حول العالم، وذلك يف إطار 

الرشاكات الفاعلة مــع املنظمات الدولية واإلقليمية العاملة يف 

املجال اإلنســاني بهدف إيصال املســاعدات إىل مستحقيها. 

كل ذلك بهدف تجسيد املعاني اإلنسانية وإعاء قيم الرتاحم، 

ومسيرة العطاء والخير
اإلنسانية

مملكة

أبها: نزار عبدالباقي  
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لتعاطف،  وا

التي  والتكافل 

إطار  بها، يف  تتمسك 

حرصها عــىل الوفاء بهذه 

املهام اإلنسانية يف جميع أرجاء العالم. حيث تتواصل مبادرات 

مملكة اإلنسانية النابعة من التزاماتها األخاقية تجاه املناطق 

املنكوبة واملتأثرة يف الــدول املترضرة حول العالم. لذلك كان 

إنشاء مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية استمرارا 

لــألدوار الخريية املتعددة التي دأب عليهــا ملوك هذه الباد 

املباركة لاســتمرار يف العمل الخريي واإلنساني يف كل بقاع 

العالم، وهــو ما جعلها يف مقدمة الــدول التي تهتم بالعمل 

اإلنســاني املجرد من كل هدف ســيايس، وفق ما اعرتفت به 

رسميا األمم املتحدة نفسها.

اهتمام مبكر

عرف خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز، 

بحب العمل الخريي اإلنساني، منذ وقت طويل، فمنذ أن كان 

أمريا للرياض كان هو املرشف العام ملثل هذه األعمال الخريية 

التي تنطلق من رؤية إنســانية محضة، دون دوافع سياسية، 

ودون أن تشوبها شبهة مّن أو أذى، وكان يتوىل رئاسة العديد 

من املنظمات والهيئات الخرييــة التي تركت بصمة واضحة 

داخل اململكــة وخارجها، وكانــت توجيهاته – 

حفظه اللــه – واضحة للعاملــني يف تلك املنظمات 

بمواســاة املحتاجني ومساعدة الضعفاء وإغاثة امللهوفني، 

وكان يحرص بصورة شخصية عىل متابعة األعمال اإلغاثية يف 

الكثري من الدول املنكوبة.

كما أســهمت جهود امللك ســلمان بنصيب كبري يف تأسيس 

الجمعيات األهليــة النوعية التي ترعــى ذوي الحاجة، مثل 

جمعية إنسان لرعاية األيتام، ومركز امللك سلمان االجتماعي، 

ومركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة، ومركز امللك سلمان ملرىض 

الفشل الكلوي، لذلك فإن رؤيته للجانب اإلنساني تظل متميزة 

ورائدة، ألنها تتجاوز مجرد تقديم املساعدات للمحتاجني إىل 
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تأهيلهم حتى يكونوا قادرين عىل تلبية احتياجات أنفسهم.

االلتزام بالضوابط

تربز  هيئة اإلغاثة والرعاية والتنميــة التابعة لرابطة العالم 

اإلسامي كإحدى املؤسســات العريقة العاملة يف هذا املجال، 

عطفا عىل مساهماتها الكبرية، والجهود الضخمة التي بذلتها 

طيلة الســنوات املاضية، حيث امتدت إسهاماتها للمحتاجني 

يف كافة دول العالم، عرب أنشطتها املتنوعة يف مجال الخدمات 

الصحية واالجتماعية والرتبوية والتنموية، مما أســهم يف رفع 

املعاناة عن املايني من الفقراء واملحتاجني يف كل أنحاء العالم، 

ويف كل حاالت املحن وامللمات. وتعمل الهيئة بالتنســيق مع 

كافة املنظمات الدولية العاملة يف هذا املجال، ووفق األطر التي 

تم االتفاق عليها عامليا، لضمان وصول الدعم إىل مســتحقيه. 

وتهدف الهيئة بشكل أســايس إىل القضاء عىل الفقر والجوع 

واألمراض، وفق برامج مدروسة تم إعدادها بناء عىل إحصاءات 

موثوقة ودراســات احرتافية، ووصلت مساعداتها إىل عرشات 

املايني من املستفيدين حول العالم.

غايات وأهداف

تركــز الهيئة كذلك عىل دعم طلبة العلم، وتقوم ألجل تحقيق 

هذه الغاية بتمويل العديــد من املدارس حول العالم، وتقدم 

مساعداتها املادية والعينية للعديد من الجامعات ومؤسسات 

التعليم، إيمانا منهــا بأهمية العلم ودور املتعلمني يف تحقيق 

النهضة يف مجتمعاتهم، والقضاء عىل الفقر، ومحاربة األمية. 

كما تول أهمية كربى لدعم املؤسســات الصحية، حيث تدير 

عرشات املستشــفيات واملســتوصفات، وتنفذ كذلك عرشات 

الربامج الصحية. وتهدف أيضا إىل محاربة األمراض واألوبئة 

عرب توفري مياه الــرشب النقية، من خال حفر اآلبار، لتوفري 

املياه النقية وصيانة الشبكات. وقامت الهيئة بإرسال العديد 

من القوافل الصحية إىل كثري من بلدان العالم، إلجراء عمليات 

للفئات غري القادرة عــىل تكاليف العاج، مثل عمليات القلب 

املفتوح، وعمليات العيون، وقامت تلك القوافل بإنهاء معاناة 

اآلالف من املرىض يف دول العالم املختلفة، وال ســيما إفريقيا 

والدول اآلســيوية. تقوم الهيئة كذلك بتبني األيتام الفقراء يف 

دول العالم املختلفة، حيث تســتقطب األموال والتربعات من 

امليســورين، وتقوم بإنفاقها عىل األيتام، سواء إلعاشتهم أو 

مساعدتهم عىل مواصلة تعليمهم. 

تكامل األدوار

اكتســبت الهيئة خال مســريتها الطويلة التي تقارب 40 

عاما من العمل يف املجال اإلنســاني، خربة واسعة مكنتها من 

العمل باحرتافية كبــرية، حيث لم تعد مجرد هيئة خريية، بل 

وصلت إىل مســتوى عاملي متقدم، بفضــل مهنيتها العالية، 

مما اســتحقت معه إشــادة كثري من املنظمات الدولية التي 

أشارت إىل إســهاماتها الكبرية يف مد يد العون للمحتاجني يف 

كافة الدول. وكذلك تعمل الهيئة عىل تقديم خرباتها الرتاكمية 

لكثري من املنظمات املشابهة، حيث تقدم لها الدعم اللوجستي 
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والفني الذي قد تحتــاج إليه، إيمانا منها بتكامل األدوار. ويف 

هذا الصدد شاركت الهيئة جنبا إىل جنب مع مركز امللك سلمان 

لإلغاثة واألعمال اإلنســانية يف كثري مــن الربامج التي هدفت 

إىل تقديم يد الدعم للمحتاجني يف اليمن، وأســهمت كذلك يف 

التنسيق لذات الغرض مع عدد من املنظمات املعرتف بها من 

جانب الحكومة الرشعية.

إسهامات مقدرة

منذ إنشائه عقب تفجر األزمة اإلنســانية يف اليمن، بواسطة 

الســلطة،  انقلبت عىل  التي  املتمردة،  الحوثيني  ميليشــيات 

وصادرت الرشعية، واعتدت عىل السكان املدنيني، اهتم مركز 

امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية بمعالجة اآلثار السلبية 

التي تخلفها الحروب، ومد يد العون للمدنيني املحتاجني، وقام 

بتقديم املســاعدات املختلفة، وتم تســيري القوافل والجسور 

الجوية التي نقلت عرشات اآلالف من األطنان من املســاعدات 

الغذائية واملواد الطبية، كما تم تخصيص مبالغ كافية الستمرار 

تقديم الخدمــة الطبية، وتوىل املركز توفــري رواتب األطباء 

واملمرضني وبقية األطقم الطبية، حتى الحاالت الحرجة التي 

ال تتوفر إمكانية عاجها داخل اليمن تكفل املركز بعاجها يف 

عدد من الدول العربية.

ولم يقتــرص دور املركز عىل مســاعدة املدنيني يف اليمن، بل 

امتدت مساعداته لتشــمل 31 دولة حول العالم، هي اليمن، 

وموريتانيا، وطاجكســتان، والعــراق، وألبانيا، والصومال، 

وقريغيزستان، وفلسطني، وإثيوبيا، والسودان، وبوركينافاسو، 

وســورية، وميانمار، وأفغانســتان، وزامبيا، وكازاخستان، 

والفلبني،  وباكســتان،  وبنجاديش،  وجيبوتــي،  وإريرتيا، 

وبنني، والكامريون، واألردن، ورسيانكا، والسنغال، وتنزانيا، 

وزنجبار، والنيجر، واملالديف، والقمر املتحدة، وغانا، وجامبيا، 

ولبنان، والجزائر، وهندوراس، ونيكاراجوا.

منطلقات إنسانية

لم يربط املركز تقديم مســاعداته للمحتاجني يف أي بقعة من 

بقاع العالم باعتبارات سياســية أو دينية، بل إن عمله انطلق 

من قاعدة أساسية هي رضورة تقديم العون للمدنيني، بناء عىل 

رؤية إنسانية بحتة، حتى يف ما يتعلق باليمن، ورغم االعتداءات 

العديدة التي ارتكبها االنقابيون بحق سكان القرى الحدودية 

باملقذوفات  الحدودية  والقرى  للمدن  وقصفهم  الســعودية، 

والصواريخ، ومحاوالتهم التســلل ألرايض اململكة، إال أن ذلك 

لم يمنع املركز من تقديم مســاعداته للسكان يف معقل التمرد 

الحوثي وبيئته الحاضنــة يف محافظة صعدة، حيث وصلتها 

عرشات القوافل اإلنســانية املحملة باملواد الغذائية والطبية، 

حتى إن مستشفى السام، وهو الوحيد الذي ال يزال يعمل يف 

صعدة تم إنشاؤه بأموال سعودية، وما زالت اململكة هي التي 

تتوىل مهمة تشغيله وتقوم بتوفري األموال الازمة لذلك، يحدث 

هذا يف الوقت الذي تنطلق فيه قذائف الغدر من ذات املحافظة، 

محاولة استهداف املدنيني يف نجران وجيزان، وهو ما يوضح 

الفرق بني دولة كبرية تقود العالم اإلســامي، وميليشــيات 
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خارجة عىل القانون.

مواجهة املخاطر

يؤكد القائمون عىل أمر املركز يف أكثر من مناســبة أن ما يتم 

تقديمــه لليمنيني هو واجب أخوي، تفرضــه عنارص الدين 

الواحد، والجوار املشرتك، وصات القربى التي تجمع الشعبني 

الشــقيقني. وواصلت اململكة تقديم مســاعداتها عرب مركز 

امللك ســلمان دون توقف، رغم املخاطر العديدة التي واجهها 

منســوبو املركز، واملضايقات املتكررة التي تعرضوا لها من 

عنارص امليليشــيات املارقة، وإقدامهم عىل نهب املســاعدات 

وتوجيهها ملرتزقتهم، وبيع الفائض منها يف السوق السوداء.

لم تقتــرص رؤية املركز عىل مجرد العمل التقليدي الذي يقوم 

عىل إرسال املساعدات، بل أرادت اململكة تحقيق أهداف أخرى، 

يف مقدمتها إنعاش االقتصــاد اليمني، عرب رشاء مواد اإلغاثة 

من السوق املحيل، لتشجيع حركة التجارة، وتعبئتها وتغليفها 

وتحميلها داخل اليمن، بهدف إيجاد فرص وظيفية للسكان، 

املستهدفة،  الفئات  لتوزيعها عىل  واالستعانة بمنظمات يمنية 

كما يشدد القائمون عىل أمر املركز عىل رضورة ضمان توزيع 

املساعدات بالشكل العادل، وعدم إيثار منطقة أو مديرية دون 

أخرى، والتأكد من عدم ترسبها لألسواق.

دعم املؤسسات الصحية

يــول املركــز أهمية خاصة لدعــم القطاع الطبــي، ودعم 

املستشفيات يف كافة الدول املســتهدفة، وال سيما اليمن، بعد 

أن تسبب االنقابيون الحوثيون يف تدمري معظم املستشفيات 

واملراكز الطبية، وطــردوا املرىض منها، وخصصوها ملعالجة 

جرحاهم، كما أقدموا عىل تحويل جزء منها إىل ثكنات عسكرية 

ومحتجزات خارج إطار القانون. لذلك يسارع املركز إىل دعم 

املستشفيات واملؤسســات الصحية، بتوفري األدوية واملحاليل 

واألمصال واللقاحــات واألجهزة الطبية. حتى املناطق التي ال 

تزال تحت سيطرة املتمردين لم يمتنع املركز عن دعم املدنيني 

فيها، عرب إسقاط املســاعدات الغذائية والطبية لهم من الجو 

بواسطة طائرات التحالف العربي لدعم الرشعية. وألن املركز 

معني بمساعدة كافة املترضرين من األحداث، فقد قام بتقديم 

العون لاجئني يف جيبوتي، فأنشــأ لهم مدنا سكنية متكاملة، 

املتخصصة. ومن  الطبية  املدارس واملؤسسات  وأنشأ ألبنائهم 

املفارقات أنــه يف الوقت الذي يؤكد فيــه املركز حرصه عىل 

الهادفة  بتجاوزاتهم  االنقابيون  يتمســك  املدنيني،  مساعدة 

إليقاف األعمال اإلنسانية.

انتهاكات حوثية

دأبت ميليشــيات الحوثيــني االنقابية عــىل عرقلة وصول 

املســاعدات اإلنســانية للمدنيني يف اليمن، وأقدمت يف مرات 

عدة عىل نهب قوافل اإلغاثة، وحتى السفن التي وصلت ميناء 

الحديدة، وهــي محملة بآالف األطنان من املســاعدات التي 
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بدورها  املانحة تعرضت  والجهات  الدولية  املنظمات  أرسلتها 

إىل عمليات قرصنة منظمة، وقامت تلك امليليشــيات بتحويل 

تلك املســاعدات ملنفعتها الخاصة، ووزعــت جزءا منها عىل 

منســوبيها، فيما تم تحويل الجزء الباقي للبيع يف الســوق 

الســوداء، وقد اتهمت العديد من الهيئات اإلنسانية املتمردين 

بذلك. حتى يف املرات التي لم تســتطع فيها امليليشيات نهب 

املســاعدات اكتفت بعرقلة دخولها للمدنيــني، مما يعني أن 

هدفها الرئييس هو تدمري اليمن عرب إطالة أمد األزمة اإلنسانية. 

ففي مدينة تعز املحــارصة وعندما تمكن املدنيون من إدخال 

كميات كبرية من األدوية عرب طرق وعرة تمر وســط الجبال، 

وأنابيب من األوكسجني للمستشــفيات أقدم االنقابيون عىل 

إتاف تلك األدويــة، وإفراغ األنابيب يف الهواء، كذلك صادرت 

امليليشــيات كميات كبرية من األدوية املنقذة للحياة وحاولت 

إرسالها للمستشــفيات التي تحت سيطرتها، لكن صاحيتها 

انتهت ولم تعد صالحة لاستخدام.

تركيز واهتمام

قــام املركز بــأداء كل تلك األدوار اإلنســانية يف صمت تام، 

إيمانا منه بــأن األوضاع يف اليمن تحتاج إىل تركيز كبري، وأنه 

ليس هناك املزيد من الوقت إلضاعته يف ســجال سيايس، وأن 

مهمته تقترص عىل مد يد العون للمحتاجني، ومداواة املرىض، 

ومواساة املتأثرين، لذلك اتبع طرقا علمية يف أعماله، ونأى عن 

كل محاوالت جره إىل الرصاع السيايس القائم. كذلك لم يضع 

املركز وقتا يف مجاراة االنقابيني، سواء يف محاوالتهم االعتداء 

عىل عامليه، أو حتــى الرد عليهم إعاميا، وقام املركز بتوزيع 

املواد اإلغاثيــة للمحتاجني بناء عىل إحصاءات علمية حقيقية، 

قدمتها منظمات يمنية مشهود لها بالنزاهة والثقة، وموجودة 

عــىل أرض الواقع يف اليمن، ولم يتجاهــل القائمون عىل أمر 

املركز أي اســتغاثة إنســانية أطلقتها منظمات متخصصة، 

وبادر إىل التجاوب معها. وكان شــعار مركز امللك ســلمان 

لإلغاثة واألعمال اإلنســانية ومنسوبيه هو أن األعمال الجليلة 

التي يقدمونها ال تحتاج ملن يتحدث عنها، فهي باقية وتتحدث 

عن نفسها، لذلك توجهوا للعمل واإلنجاز ومساعدة املحتاجني.

أبرز أنشطة املركز

كثرية ومتعددة األنشــطة التي ينفذها مركز امللك ســلمان، 

إال أن أبرز تلك أنشــطة هي: إرسال املســاعدات الغذائية، 

تقديم األدوية، ســداد رواتب األطقم الطبية، توفري امليزانيات 

التشغيلية، تنظيم حمات التطعيم لألطفال، مكافحة األمراض 

املعدية، إرسال األدوية املنقذة للحياة، توفري الخيام للنازحني، 

تقديم مساعدات تعليمية.

ويتبع املركز يف عمله طرقا عدة مثل: إرســال القوافل الربية، 

تنظيم الجسور الجوية، إسقاط املساعدات بالطائرات، تنظيم 

دورات للمتطوعني، ضمان وصول املساعدات ملستحقيها، منع 

ترسب األغذية لألســواق، ضمان التوزيع العادل، الرتكيز عىل 

الجانب اإلنساني.
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د. بصفر التقى بمحافظ جدة ومفتي جمهورية الشيشان

أمير منطقة مكة يستقبل أمين هيئة
الكتاب والسنة

جدة – »الرابطة«

     اســتقبل صاحب الســمو امللكي 

الرشيفني  الحرمني  مستشــار خادم 

خالد  األمري  املكرمة  مكة  منطقة  أمري 

أمني  بجدة فضيلة  الفيصل يف مكتبه 

الهيئة العاملية للكتاب والسنة برابطة 

د.عبدالله  الشــيخ  اإلسامي  العالم 

بصفر، الذي ترشف بتســليم سموه 

هدية الهيئة التذكارية.

امللكي  السمو  كما اســتقبل صاحب 

األمري مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز 

محافظ محافظة جدة يف مكتبه فضيلة 

العاملية للكتاب والســنة برابطة  أمني عام الهيئة 

العالم اإلسامي.

ويف السياق نفسه، استقبل سماحة مفتي جمهورية 

الشيشان الشيخ صاح ميجييف الشيخ د. عبدالله 

بصفر، وســعادة مدير عام املؤتمــرات بالرابطة 

األســتاذ رحمة الله بن عناية اللــه، يف العاصمة 

الشيشانية غروزني.

,,
 د. بصفر مقدماً هدية تذكارية لألمري خالد الفيصل

د. بصفر لدى لقاء مفتي جمهورية الشيشان

 محافظ جدة مستقبالً أمني هيئة الكتاب والسنة
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رابطة العالم اإلسالمي تكرم الفائزين 
بمسابقة أصغر حافظ

جدة– »الرابطة«

نيابة عن صاحب الســمو امللكي األمري خالد الفيصل بن 

عبدالعزيز مستشار خادم الحرمني الرشيفني أمري منطقة 

مكة املكرمة، كرم صاحب الســمو امللكي األمري مشعل بن 

ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة الفائزين بمسابقة أصغر 

حافظ من مختلف دول العالم التي نظمتها الهيئة العاملية 

للكتاب والســنة التابعة لرابطة العالم اإلسامي، بحضور 

األمني العام للهيئــة الدكتور عبدالله بن عيل بصفر، وعدد 

من الدبلوماسيني والحفاظ، وذلك بفندق حياة بارك جدة.

واســتمع ســموه خال املعرض املصاحب للحفل لرشح 

عن منجزات الهيئة، كما دّشــن املوقع اإللكرتوني للهيئة، 

واستمع لقراءات عدد من الحفاظ.

وأعرب الدكتور بصفر عن شكره ألمري منطقة مكة املكرمة 

عىل رعايته املناســبة، وملحافظ جدة عىل حضوره الحفل 

الذي يهدف للتعريف بالجهود التي تبذلها حكومة اململكة 

وقيادتها -حفظهم الله-، وما يقدمونه من خدمات جليلة 

لحفظة كتاب الله عىل مستوى العالم.

ويف ختام الحفل قام ســمو األمري مشعل بن ماجد بتكريم 

الحفــاظ والداعمني واملســاهمني، ثــم التقطت الصور 

التذكارية لسموه مع الحفاظ.
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تكريم الفائزين 
بمسابقة الماهر 
الـ14 في 
باكستان

إسالم آباد: الرابطة

كرمت رابطة العالم اإلســامي عرب هيئة اإلغاثة اإلسامية 

العاملية والهيئة العاملية للكتاب والسنة الفائزين يف مسابقة 

املاهر بالقرآن الكريم الرابعة عرشة بجمهورية باكســتان 

اإلسامية لعام 1439هـ بتقديم جوائز عينية ومالية.

جرى ذلك خال حفل ختامي أقيم يف إســام آباد بحضور 

نائب رئيس البعثة بســفارة اململكة العربية الســعودية 

لدى باكســتان حبيب الله بخــاري باإلضافة إىل عدد من 

نواب الربملان واملسؤولني يف الحكومة الباكستانية ورؤساء 

الجامعات واملكاتب الســعودية التابعة للسفارة، وعدد من 

سفراء الدول العربية واإلسامية لدى باكستان.

وأوضــح املدير اإلقليمــي لرابطة العالم 

العاملية  اإلسامية  اإلغاثة  وهيئة  اإلسامي 

وممثل الهيئة العاملية للكتاب والســنة يف 

باكستان الدكتور عبده بن محمد عتني أن 

االحتفال شمل تكريم األوائل من الفائزين 

وصغار الحفــاظ والحافظات تحت عمر 

واألقاليم  املناطق  جميع  من  سنوات  عرش 

الباكستانية، حيث شارك يف املسابقة نحو 

ثاثة آالف طالب وطالبة، نجح منهم )85( 

مشــارًكا، باإلضافة إىل تكريم املحفظني 

بجوائز مالية وعينية.

وقد أثنى معال وزير الشــؤون الدينية الباكستاني رسدار 

محمد يوســف يف كلمته بالحفل عىل الجهود الجليلة التي 

تقوم بها اململكة العربية الســعودية ممثلة برابطة العالم 

اإلسامي والهيئات التابعة لها يف االعتناء بكتاب الله، منوًها 

بالعاقات األخوية القائمة بني البلدين والشعبني الشقيقني.

ويف الختام شكر نائب رئيس البعثة بسفارة اململكة العربية 

السعودية لدى باكســتان حبيب الله بخاري رابطة العالم 

اإلسامي والهيئات التابعة لها عىل جهودها يف هذا املجال، 

وكل من شارك وأسهم يف إنجاح املسابقة.
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 احتفاء كبري باملهرة الفائزين يف املسابقة

الرعاة ولجنة الحكم يف ختام الحفل
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تنظيم مسابقة قرآنية للمدارس الثانوية 
على مستوى البلقان

البلقان: الرابطة

أطلقت رابطة العالم اإلســامي املسابقة القرآنية األوىل يف 

دول البلقان، عرب الهيئة العاملية للكتاب والســنة التابعة 

للرابطة، بمشــاركة 40 طالبا وطالبة من دول كوســوفا 

وألبانيا والجبل األسود والسنجق ومقدونيا وكرواتيا وتركيا. 

وقال األمني العام للهيئة العاملية للكتاب والســنة الدكتور 

لتوجيــه األمني العام لرابطة  عبدالله بصفر: »إنه تنفيذاً 

العالم اإلســامي معال الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم 

العيىس، نظمت الهيئة املســابقة القرآنية األوىل«، مشــرياً 

إىل أن ختام املسابقة شــهد احتفاال تكريميا للمشاركني، 

حرضه مفتي عام جمهورية كوســوفا الشيخ نعيم ترنافا 

رئيس املشيخة اإلسامية وراعي الحفل، وعدد من العلماء 

القرآني، وجمع  بالشأن  والشخصيات اإلسامية واملهتمني 

من املواطنني.

السعودية  العربية  للمملكة  الشــكر  وقدم مفتي كوسوفا 

ولرابطة العالم اإلســامي ممثلة يف أمينهــا العام معال 

الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس عىل اهتمامهم بالقرآن 

ورعايتهم للمسابقة.

وعــرب متحدثون خال الحفل عن رسورهم وســعادتهم 

بحضورهم لهذه املناســبة العظيمة، منوهني بدعم خادم 

الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبــد العزيز للقرآن 

الكريم، وبجهود اململكة يف خدمة اإلســام واملســلمني، 

وتمسكها بمنهج الوســطية واالعتدال ونرش كتاب الله عز 

جل عىل مستوى العالم.

وأشــادوا بالدور البارز لرابطة العالم اإلسامي وهيئتها 

العاملية للكتاب والســنة يف تطوير العمل القرآني والعناية 

بحفظته عىل مســتوى العالم، مهنئني يف الوقت نفســه 

الطاب الفائزين، مع حثهــم عىل بذل املزيد من الجهد يف 

حفظ وإتقان القرآن الكريم، والتمســك بما جاء فيه، ويف 

ختام الحفــل وزعت الجوائز عــىل الفائزين من الحفاظ 

والحافظات.
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64 حافظًا وحافظة يشاركون في مسابقة صغار الحفاظ بباكستان

الرابطة تكرم 98 خريجًا من مشروع الماهر بالقرآن للسوريين بتركيا

إسالم آباد – »الرابطة«

شــارك 64 حافظاً وحافظة يف حفل تكريم الفائزين يف نهائي 

مسابقة الدكتور فريد قريش لصغار الحفاظ يف باكستان، التي 

نظمتها رابطة العالم اإلســامي عرب هيئتهــا العاملية للكتاب 

والسنة.

وقال األمني العام للهيئة الدكتور عبدالله بصفر: إن ختام املسابقة 

شهد تكريم املشاركني يف حفل مميز حرضه األستاذ حبيب الله 

بخاري القائم باألعمال بســفارة اململكة العربية السعودية يف 

باكستان نيابة عن سفري خادم الحرمني الرشيفني، ومعال وزير 

الشؤون اإلسامية والحج بباكستان السيد رسدار محمد يوسف، 

وعضو مجلس الشيوخ السيد سنيرت محمد طلحة، وممثل الهيئة 

العاملية للكتاب والسنة الشيخ عبد الله مسفر القرني، وعدد من 

رؤساء املؤسسات اإلســامية واملهتمني بالشأن القرآني، وجمع 

من املواطنني إىل جانب الطاب وأولياء أمورهم.

وعرب املسؤولون الباكستانيون عن رسورهم وسعادتهم بحضور 

هذه املناســبة العظيمة، منوهني بدعم خادم الحرمني الرشيفني 

امللك ســلمان بن عبدالعزيز للقرآن الكريــم وجهود اململكة يف 

خدمة اإلسام واملســلمني، وتمسكها بمنهج الوسطية واالعتدال 

وبنرش كتاب الله عز وجل عىل مستوى العالم.

وأشادوا بالدور البارز لرابطة العالم اإلسامي وهيئتها للكتاب 

والسنة يف تطوير العمل القرآني والعناية بحفظته عىل مستوى 

العالم. كما هنأ الحضــور الحفاظ الفائزين وحثوهم عىل بذل 

املزيد من الجهــد يف حفظ وإتقان القرآن الكريم، ثم وزعت يف 

ختام الحفل الجوائز عىل الفائزين من الحفظة والحافظات.

كليس )تركيا(– »الرابطة«

نظمت رابطة العالم اإلســامي عرب هيئتهــا العاملية للكتاب 

والســنة، وبالتعاون مع رابطة العلماء الســوريني يف مدينة 

كليس الرتكية، حفــل تخرج لـ98 حافظاً وحافظة، تخرجوا 

من مرشوع املاهر بالقرآن للسوريني، والذين أتموا فيه حفظ 

القرآن الكريم كاماً خال عام ونصف العام.

وقال األمني العــام للهيئة العاملية الدكتور عبدالله بصفر: إن 

توجيهات معال األمني العام لرابطة العالم اإلســامي الشيخ 

الدكتــور محمد بــن عبدالكريم العيىس، تؤكــد عىل أهمية 

االحتفاء بحفظــة كتاب الله وتكريمهــم بالربامج الختامية 

املميزة والهدايا القيمــة، ليكون هذا االحتفاء والتكريم حافزاً 

لهم عىل بذل املزيد من الجهود.

وأوضــح أن حفل التكريم، ترشف بحضور ســماحة مفتي 

مدينــة كليس ونائبه ونائب مفتي غازي عنتاب ومستشــار 

األمني العام للهيئة العاملية أحمد يســلم باتياه ممثاً للهيئة 

العاملية وعدد من املسؤولني األتراك، وعدد من العلماء، وحفظة 

القرآن الكريم، وجمع من املواطنني. 

ونوه املتحدثون خال الحفــل بدعم حكومة خادم الحرمني 

الرشيفني امللك ســلمان بــن عبدالعزيز يف خدمة اإلســام 

واملسلمني يف العالم، وأشــادوا بدور رابطة العالم اإلسامي 

يف خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته عىل مســتوى العالم. 

ويف الختام تم توزيع الشــهادات والهدايــا عىل الخريجني 

والخريجات.
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حوار - علي عثمان  

مدير اإلدارة الهندسية بالهيئة العالمية لإلغاثة والرعاية والتنمية لـمجلة »الرابطة«: 

الرابطة تصدت ألزمة نقص المياه عالميًا بحفر أكثر 
من 8 آالف بئر في إفريقيا وآسيا 

تصدت رابطة العالم اإلسامي عرب هيئتها العاملية 
لإلغاثة والرعاية والتنمية ألزمة شح مياه الرشب يف 

كثري من دول العالم الثالث، خاصة يف قارتي إفريقيا 

وآسيا، فنفذت عدداً كبرياً من املشاريع املائية ملساعدة الفقراء واملحتاجني الذين يعانون كثرياً من هذه 
األزمة، جراء موجات الجفاف والقحط التي رضبت أجزاء كبرية من القارتني، ونجحت جهود الرابطة 

يف توفري مياه الرشب النقية ملايني الفقراء الذين ظلوا يعانون فرتات طويلة من عدم توفرها. ,,
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      وأكــد املهندس عبدالعزيز حســن املغاميس مدير 
اإلدارة الهندســية يف الهيئة، أن رابطة العالم اإلسامي 
تنبهت مبكراً لهذا الخطر، وحذرت منذ عقود من خطورة 
النقص الشــديد يف مياه الرشب يف كثري من دول العالم 
الثالث، مما دفعها إىل االهتمــام بهذا املوضوع الحيوي 
من خال العمل املستمر عرب آلياتها اإلغاثية لتوفري مياه 
الرشب النقية والري يف بعض القرى واألرياف النائية يف 

بعض الدول الفقرية.
وقال املغاميس يف حوار مع مجلة »الرابطة«، إنه تم وضع 
عديد من الخطط والربامج التي من شأنها توسيع رقعة 
نشاط رابطة العالم اإلســامي يف هذا املجال، من خال 
حفر املزيد من اآلبار األرتوازية والسطحية يف تلك املناطق 
البعيدة، إذ بلغ عدد اآلبار التي حفرتها الرابطة حتى اآلن 
7893 برئًا ســطحية و459 برئاً أرتوازية بتكلفة قدرها 
62,379,191 رياال يف 37 دولة من دول قارتي آســيا 

وإفريقيا.
وأوضح أن اإلدارة أيضاً تعنى بنشــاطات متنوعة مثل 
بناء املســاجد واملراكز الحضارية وما شــابهها، وقال: 
»بلغ إجمال ما أنفقتــه اإلدارة عىل مرشوعاتها املختلفة 
309,399,878 ريــاال اســتفاد منهــا 3,463,843 
شــخصا خــال الفــرتة مــن 1407/1/1 وحتى 

1439/10/29هـ«.
وتناول مدير اإلدارة الهندســية خال الحوار الكثري من 
إنجــازات رابطة العالم اإلســامي، وجهودها يف خدمة 

األعمال اإلنســانية يف شــتى أصقاع األرض، وهنا نص 
الحوار كاماً:

• أنشأت الرابطة إدارة خاصة هي اإلدارة الهندسية 
يف األمانة العامة للهيئة..  ما األهداف األساسية من 

إنشائها؟
تأسســت اإلدارة الهندســية للقيام باإلرشاف ومتابعة 
املشاريع التي تنفذها الرابطة يف مختلف دول العالم، وفق 
أسس وآليات فنية وهندسية محددة يف بناء املساجد وحفر 
اآلبار وبناء املراكز الحضارية واملدارس واملســتوصفات 
ودور األيتام وغريها، إىل جانــب قيامها بمتابعة صيانة 
املرشوعات املنفذة عن طريق فريــق هنديس له خربات 

كبرية يف هذا املجال.

• حفرت الرابطة عدداً كبــرياً من اآلبار يف عدد من 
الدول... هــل يمكن أن تعطينا فكرة عن ما أنجزته 

يف هذا املجال؟
استطاعت الرابطة أن تحقق إنجازاً كبرياً خال السنوات 
املاضيــة يف مجال توفري مياه الرشب للفقراء واملحتاجني 
يف عدد من الدول، حيث تم  بحمــد الله حفر 459 برئاً 
أرتوازية و7893 برئاً ســطحية بتكلفة 62.379.191 
رياال يف عدد من الدول يف كل من قارتي آســيا وإفريقيا، 

وتركزت اآلبار يف الدول األكثر احتياجاً ملياه الرشب.
والدول التي اســتفادت من هذه اآلبار يف قارة آسيا هي 
أذربيجان وأفغانســتان واألردن والفلبني والهند واليمن 

* اإلدارة ترشف عىل مرشوعات

 الرابطة يف مختلف دول العالم وفق 

أسس وآليات فنية وهندسية دقيقة

* مرافق لتوزيع املياه وتمديد

الشبكات لتسهيل حصول األهايل عىل 

مياه رشب نظيفة
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ورسيانكا  وتاياند  وبنجاديش  وباكستان  وإندونيسيا 
وكردستان )العراق( وكشمري ولبنان.

ويف القارة اإلفريقية اســتفادت كل من إثيوبيا وإريرتيا 
الوســطى والسنغال والســودان والصومال  وإفريقيا 
والكامريون والنيجر وأوغندا وبوركينافاســو وتشــاد 
وتنزانيا وجامبيــا وجيبوتي وغانا وغرب إفريقيا وغينيا 
بيساو وغينيا كوناكري وكينيا ومال وموريتانيا ونيجرييا.

• تتوىل اإلدارة أيضاً بناء املساجد يف عدد من الدول.. 
ماذا حققتم يف هــذا املجال؟ وما هي العقبات التي 

تواجهكم؟
قامت الرابطة ببناء 7213 مســجدا يف عدد من الدول يف 
كل من آسيا وإفريقيا وأوروبا، ومن الدول التي تم فيها 
بناء عدد من املساجد: إندونيسيا، باكستان، بنجاديش، 
بوركينافاســو،  النيجر،  الفلبني،  تايانــد،  رسيانكا، 
جيبوتي، الصومال وغريها، أما العقبات التي تواجه تنفيذ 
هذه املشــاريع ترتكز يف ضعف اإلمكانات الفنية يف كثري 

من الدول التي يجري فيها تنفيذ هذه املشاريع.
ويتم حفر أي برئ أو مســجد بناًء عىل الدراسة املقدمة 
من املكاتب املتخصصة يف الدولة املعنية، ووفقاً للرشوط 
التي وضعتها اإلدارة الهندســية، وتشمل حاجة املنطقة 
للمرشوع، ووجود مشاريع مشــابهة، وأن تكون ملكية 
املرشوع كمنفعة عامة، وإمكانية متابعة التنفيذ والوصول 
للموقع، مع وجود جهة لتسام املرشوع واملحافظة عليه 

بعد تنفيذه.

وتأتي متابعة تنفيذ املرشوع من خال مكاتب الرابطة يف 
الخارج التي تقوم برفع تقارير دورية مدعومة بالصور 
ملراحل تنفيذه إىل اإلدارة الهندسية باألمانة العامة بجدة 
للمتابعة والدراسة وإبداء الرأي يف حالة وجود ماحظات 
أو مشــاكل فنية. وبعد االنتهاء يتم تسليم املرشوع إىل 

الجهات املسؤولة إلدارته وتشغيله.

• ما هي املرشوعات األخرى التــي تنفذها اإلدارة 
الهندسية غري حفر اآلبار وبناء املساجد؟

تتوىل اإلدارة الهندســية تنفيذ عدد من املشاريع األخرى 
املهمة، مثل: املســاهمة يف ترميم املساجد القائمة، وبناء 
وترميم املراكز اإلســامية وبناء الســدود لحفظ مياه 
املياه، وبناء  الخزانات ومحطــات تحلية  الرشب، وبناء 
بيوت لألرامل واأليتام، ومتابعة املشــاريع اإلنشــائية، 
مثل بناء املراكــز الحضارية واالســتثمارية واملدارس 

واملستوصفات.
ومن املشاريع املهمة التي نفذتها الرابطة أخرياً مرشوع 
املركز الحضاري يف مدينة هريجيســا عاصمة شــمال 
الصومال، فيما يجري العمــل حالياً عىل تنفيذ مرشوع 
املركز الحضاري يف مدينة األبيض عاصمة والية شــمال 

كردفان بالسودان.
 وهذه املراكز تتماىش مع الخطة االســرتاتيجية لرابطة 
العالم اإلسامي، بإنشاء مراكز حضارية لتكون منطلقاً 
للنماء واإلعمار للمجتمعات املســتفيدة، ولتضع هيئتها 

*  إنشاء مراكز حضارية وترميم 

املساجد وبناء السدود ومرافق األرامل 

واأليتام

* املركز الحضاري هو مجمع متكامل 

يحتوي عىل دور لأليتام ومدارس وورش 

للتدريب ومرافق صحية وأوقاف
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لإلغاثة العاملية يف صدارة املنظمات الدولية املهتمة.
واملركز الحضاري هــو مجمع متكامل يحتوي عىل دور 
لأليتام ومدارس وورش للتدريب ومرافق صحية وأوقاف 
اســتثمارية، بحيث تتكامل فيه الخدمة املقدمة لرشيحة 
والعلمية  والصحية  الرتبوية  الجوانب  وتشــمل  األيتام، 

والثقافية والرياضية.
وقد ضم مركز هريجيســا الحضاري الذي اكتمل بناؤه 
14 مهجعاً لأليتام بمرافقها، ومدرسة )ابتدائي، إعدادي، 
ثانوي( تضم 17 فصاً، ومستوصفا مكونا من 10 غرف  
وخمسة حمامات، ومسجد، و مخبز، و مطبخ،  ومغسلة، 
ومكتــب إداري من 3 غرف، ومكتب مكون من 7 غرف، 
ومســتودع، وغرفة للمولد الكهربائي. ويستوعب املركز 

300 يتيم ويتيمة.

• ما هي إنجازات اإلدارة األخرى بالنســبة ملشاريع 
املياه يف الصومال؟

نفذت رابطة العالم اإلســامي ممثلة يف الهيئة العاملية 
آبار أرتوازية  لإلغاثة والرعاية والتنمية حفــر خمس 
عميقة و9 آبار أرتوازية سطحية و258 برئاً سطحية، 
وتركيب 30 فلرتا رمليا حيويا وبناء ســدين أرضيني 
وتركيب خمســة خزانات أرضيــة يف مناطق مختلفة 
يف الصومال، التي يعاني ســكانها ولسنوات عدة من 
الجفــاف وعدم هطــول األمطار  وعــدم توفر املياه 

الصالحة للرشب.
وقامت اإلدارة  الهندســية بصيانــة خمس آبار هي برئ 
جالكعيو وبرئ مركز الدعــوة وبرئ جامعة رشق إفريقيا 
وبرئ جوريــىل وبــرئ قرطووتم وتغيري األســطوانات 
واألنابيب واملولــدات والكابات القديمة بأخرى جديدة، 
وتغيري لوحات الطاقة الشمسية بأخرى جديدة. وحل هذا 
املرشوع كثريا من معاناة املواطنني يف املنطقة، وترك أثرًا 

كبرياً يف نفوس األهال واألعيان.

• كيف تواجهون مشكالت الوصول إىل املياه العذبة 
عند حفر بعض اآلبار يف بعض املناطق الصحراوية؟

حفر اآلبــار يتم بعد التأكد من وجــود املياه يف املنطقة 

املحددة بناًء عىل الدراســة املقدمة من املكتب الهنديس 
الجافة والصحراوية  املناطق  للتنفيذ. ويف بعض  املعتمد 
يضطر املكتب الهنديس إىل حفر اآلبار األرتوازية إىل عمق 
كبري حتى يصل إىل املياه الجوفية الصالحة لاستخدام، 
ومن ثم يتــم  تركيب مضخات ميــاه تعمل من خال 
املولدات الكهربائية أو الطاقة الشمســية، وعمل مرافق 
لتوزيع املياه مثل الخزانات وتمديد الشــبكات لتسهيل 

حصول أهال املنطقة عىل مياه رشب نظيفة.
التي تريد  الهندسية دراســة املرشوعات  وتتوىل اإلدارة 
تنفيذهــا يف الدول املختلفة دراســة عميقــة من قبل 
املهندســني التابعني لها والذين اكتســبوا خربة كبرية 
وطويلة يف هذا املجال، وتتم مراجعــة التقارير الواردة 
من املكاتب الخارجية وتقييمها، وبالتال يأتي تنفيذ هذه 
املشاريع بناء عىل املوارد واإلمكانات املتاحة يف كل دولة، 

وحسب ظروفها البيئية.
تقوم اإلدارة الهندسية بالتنسيق مع إدارة اإلغاثة العاجلة 
باألمانة العامة للهيئة بتنفيذ مشاريع املياه املناسبة من 
حفر آبار وإنشــاء الخزانات األرضية والعلوية وشبكات 
املياه وتوزيع املياه املعبأة وعربات توزيع املياه يف مناطق 

الرصاعات والكوارث.

• ما هو دور اإلدارة يف االســتفادة من املهندســني 
املتطوعني الستالم مشاريعكم من قبل املقاولني؟

لدينا تعاون وثيق مع برنامــج »متطوعون با حدود« 
يف األمانة العام للهيئة للعمل مع مهندســني سعوديني 

لتطوير واستام مشاريعنا الهندسية بالخارج.

• هل هناك تنســيق مع الجمعيات الخريية املحلية 
لتنفيذ مرشوعاتكم؟

يتم التنسيق مع بعض الجمعيات واملؤسسات الخريية يف 
عدد من الدول بعد التأكد مــن نظاميتها وإمكاناتها يف 
تنفيذ بعض املشاريع الهندسية، ولدينا بعض التجارب، 
حيث نسقنا مع مؤسســة الربكة الخريية بدولة اليمن، 
ومؤسسة العامة فضل الله يف بنجاديش لتنفيذ بعض 

هذه املرشوعات.
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       لقد عاش حياة مأساوية بأمريكا، ال ليشء إال بسبب أصله 
هذا. وال يسمح املجال لعرض حياة مالكوم إكس وما اكتنفها 

من مآس يف تلك الحقبة الصعبة من التاريخ األمريكي، عىل 
رغم قرص مدتها ألن ذلك سيطول بنا، لذا سنكتفي باإلشارة إىل 

أن معاناته تلك جعلته يكره اإلنسان األبيض كما يكرهه هو. 
ومع إسامه استمرت املعاناة، واستمرت الكراهية، كما استمر 
أيضا كرُهه لإلنسان أبيض، لكن الحج قلب حياته وغري الكثري 
من املفاهيم وكأنه أســلم من جديد. يقول: »قد يدهشــكم ما 
ســأقوله، ولكن ما رأيته وعشــته يف هذه الحجة قلب أفكاري 

وجعلني أتخلص بسهولة من بعض اســتنتاجاتي السابقة«. 
فماذا رأى مالكوم إكس حتى وقع له هذا التحول؟ وكيف جعله 

الحج مؤمنا بمبدأ وحدة البرش؟

اإلنسان األبيض واإلنسان األسود
يحكي مالكوم إكس معاناة الرجل األســود الزنجي مع الرجل 
األبيض. لكن الرجل األبيض ليس فقط مجرد لون وانتهى األمر، 
وإنما عندما نقول »رجل أبيــض« يف أمريكا -يف ذلك الوقت- 
فنعني مواقف خاصة ومعاملة خاصة لإلنسان األسود ولكل من 

عانى املناضل األمريكي مالكوم إكس )1925-1965(، أو الحاج مالك الشباز، من نري 
العنرصية بأمريكا، وكّرس حياته كلها للدفاع عن حقوق اإلنسان، وبخاصة حقوق اإلنسان 

األسود، وهو الزنجي ذو األصل اإلفريقي.
,,

الدكتور أحمد بوعود

          ومبدأ وحدة البشر
                       قراءة في حجة مالكوم إكس

جامعة عبدالمالك السعدي - المغرب

الحج
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ليس بأبيض«. وقد عانى مالكوم إكس من هذا الكثريَ، سواء من 
خال املناداة عليه دائما بالزنجي عوض املناداة عليه باسمه، أو 
من خال املضايقات املتكررة واالحتقار املتواصل بسبب لونه، 
إىل حد أن أحد معلميه نهاه عن التفكري يف ولوج ســلك املحاماة 

بسبب لون برشته، رغم تفوقه يف دراسته.
أما يف رحلته إىل العالم اإلســامي فقد وجد مالكوم رجاالً بيضاً 
أكثر تلقائية يف إخائهم من أي شــخص آخر، ويتأكد هذا من 
خال انبهاره بشــخص جاء ليأخذه من املطــار، حيث لفت 
انتباهه بشــدة لدرجة أنه بفضل ســلوكه لم يشعر أنه رجل 
أبيض، لم يشــعر بوجود أي فرق بينــه وبني صاحبه العربي 
األبيض. لقد وجد نفسه أمام كرم فاقت حرارته كل تصور. لقد 
انبهر الرجل بخدمة اآلخرين له، ما اضطره إىل البوح: »لم يكن 
يف حياتي كرجل أســود يف أمريكا ما يجعلني أعترب أية خدمة 

تقدم ل خالصة لوجه الله«.
إن هذا املوقف املبهر ما كان ليكون لوال اإلســام؛ ذاك املوقف 
ن َذَكٍر  الذي تجمله اآلية الكريمة: ﴿َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ
ِه  وَأُنثَى وََجَعلْنَاُكْم ُشُعوًبا وََقبَاِئَل لِتََعاَرُفوا إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعنَد اللّـَ
ــهَ َعلِيٌم َخبرٌِي﴾ )الحجرات: 13(.يعلق اإلمام ابن  أَْتَقاُكْم إِنَّ اللّـَ
عاشور رحمه الله عىل هذه اآلية قائا: »واملقصود أنكم حرفتم 
الفطرة وقلبتم الوضع فجعلتم اختاف الشعوب والقبائل بسبب 

تناكر وتطاحن وعدوان«. وهذا هو حال اإلنسانية املعارصة.

حول الكعبة تجتمع كل األلوان
إن الطواف ركن من أركان الحج، وحول الكعبة تضمحل الفوارق 
واأللوان، ويجتمع املســلمون بلباس واحد يعرب عن املساواة، 
يذكــرون الله بمختلف أنواع الذكر، رجاالً ونســاًء، شــيوخاً 

وصغاراً، بيضاً وسوداً، فقراء وأغنياء، خداماً ومخدومني... وهذا 
ما لفت انتباه مالكوم إكس فوصف املشــهد قائا: »ورست وأنا 
أحمل نعيل خلف املطوف ثم رأيت الكعبة، بيت ضخم من الحجر 
األسود يف قلب الحرم تحدق به األلوف املؤلفة من الحجاج نساء 

ورجاال يف كل األحجام واألشكال واأللوان...«
ما من مســلم إال وانبهر بمشــهد الكعبة واستبدت به عظمة 
الطواف، واستشــعر هيبة الخالق، ومســاواة املخلوقني. هذه 
املساواة عرب عنها رســول الله صىل الله عليه وسلم وسط أيام 
الترشيق، بعد انتهاء الحج، وكأنــه يبني للناس مقاصد الحج 
ومقاصد شــعائره، وجعل أسمى هذه املقاصد املساواَة، فقال: 
»َيا أَيَُّهــا النَّاُس إِنَّ َربَُّكْم وَاِحٌد, َوإِنَّ أََباُكــمْ وَاِحٌد, أاَل ال َفْضَل 
، واَل أَْسوََد َعىَل أَْحَمَر،  ، واَل لَِعَجِميٍّ َعىَل َعرَِبيٍّ لَِعرَِبيٍّ َعىَل أَْعَجِميٍّ
َد إاِل ِبتَْقوَى اللَِّه، أاَل َهــلْ َبلَّْغُت؟ َقاُلوا: َبلََّغ  واَل أَْحَمَر َعىَل أَْســوَ
اِهُد الَْغاِئَب، ُثمَّ  ِِّغ الشَّ َرُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وََسلََّم، َقاَل: َفلُْيبَل
َقاَل: أَيُّ َشْهٍر َهَذا؟ َقالُوا: َشْهٌر َحرَاٌم، َقاَل: َفأَيُّ َيوٍْم َهَذا؟ َقاُلوا: 
َيوٌْم َحرَاٌم، َقاَل: َفأَيُّ َبلٍَد َهَذا؟ َقاُلوا: َبلٌَد َحرَاٌم، َقاَل: َفإِنَّ ِدَماَءُكْم 
وَأَْموَالَُكْم، َقاَل: وَأَْحَسُبُه َقاَل: وَأَْعرَاَضُكْم، َعلَيُْكْم َحرَاٌم َكُحرَْمِة 
َيوِْمُكْم َهَذا يِف َشْهرُِكْم َهَذا يِف َبلَِدُكْم َهَذا، أاَل َهْل َبلَّْغُت؟ َقاُلوا: َبلََّغ 

اِهُد الَْغاِئَب«. ِِّغ الشَّ َرُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وََسلََّم، َقاَل: َفلُْيبَل
تحريُر اإلنسان من عبودية العباد ورفُع الظلم عنهم، بمختلف 
أنواعه، ومساواُته مع أخيه اإلنســان غاياٌت أسمى جاءت من 
أجلها رســالة اإلسام، وهذا ما ينبغي التبشري به للعاملني. ومن 

مقتضيات هذه املساواة ضماُن الحقوق التالية: 
- حق الحياة: وهذا أول حق ينبغي أن يضمن لإلنســان حتى 

يستطيع القيام بما كلف به.
- حق الكرامة: وهذا حق لكل إنسان، براً كان أم فاجراً. وحفظ 
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الكرامة اإلنســانية من الرضب والقتل والتمثيل والســخرية 
واالحتقار أوىل.

- حق الحرية: وهي ُخلق ذاتي وشــخيص لإلنسان تتجىل آثاره 
يف أعمال اإلنســان الصادرة عن شعوره بالتكليف، وأول حرية 

هي حرية اإليمان. 

يف الحاجة إىل اإلسالم لتحقيق مبدأ وحدة البرش
يرى مالكوم إكس، وهو بجبل عرفة، أن ال حل ملشاكل اإلنسانية 
وعىل رأســها العنرصية إال باإلســام، إذ ال يمكن الحديث عن 
األخوة إال يف ظل اإلســام. وعىل رغم ارتفاع الشعارات )الثورة 
الفرنسية مثا التي تبنت شعار الحرية املساواة اإلخاء( وتبني 
املذاهب لها، فإن الفردية أغرقت اإلنســان املعارص يف األنانية 
وحب الذات، وأصبح ال اهتمام لإلنسان إال بذاته، ويف هذا قضاء 

عىل اإلنسانية. 
وقد سبق للفيلســوف وعالم االجتماع الفرنيس أوجست كومت 
)تويف عام 1857( أن نبه إىل هذا املشــكل عندما خاب أمله يف 
وعود الثورة الفرنســية وضاع اإلنسان يف مســتنقع الفردية 
واألنانية، وأعلن أن اإلنســان ينتمي إىل اإلنسانية وأنه يستقي 
من خرياتها، ليؤكد أن عاقة اإلنســان بأخيه اإلنسان ينبغي أن 

تسودها الغريية )أي اإليثار(. 
نعم، إن كان لإلنســانية معنى ووجود فــإن ذلك يقتيض أن 
يكون الناس كلهم سواسية، فا مجال لتفضيل األنا عىل اآلخر، 
كمــا أن اآلخر له نفس قيمة األنا. ويؤكد الفيلســوف الفرنيس 
إيمانويلمونييه )تويف عام 1950( أن معنى اإلنســانية الواحدة 
التــي ال تتجزأ »مرتبط أوثق ارتباط بفكرة املســاواة«. وهذه 
املســاواة هي املنطلق الرئيس لتحديد قيمة اإلنسان وكرامته؛ 

فهو ليس شيئاً من األشياء، وال تجوز معاملته معاملة األشياء.
يقول مالكوم إكــس مبيناً كيف أثر فيه الحــج وغرّي مفهوم 
املســاواة لديه: »وكنت يف عرفات قد جلست يف خيمة كبرية مع 
حوال عرشين حاجاً كنت محط اهتمامهم بوصفي مســلماً من 
أمريكا، وكانوا قد ســألوا عما لفت انتباهي يف الحج، فبدأت أرد 
عىل سؤالهم وبدأت القلة التي تفهم اإلنجليزية ترتجم لآلخرين 
وفاجأهم جوابي ولكن وجــدوه يف الصميم. قلت لهم: األخوة. 
وحدة البــرش املنتمي إىل كل لون وجنس أكــدت ل قدرة الله 

الواحد«.
إن الحج قلب كيان مالكوم إكس وصريه إنســاناً ال يحمل كرهاً 

وال ضغينة لآلخر كيفما كان، وهو الذي تربى عىل كره اإلنسان 
األبيض ومحاربتــه الحتقاره له وإهانتــه. لقد صاغ يف ذهنه 
رسالة حول انعدام اإلحساس باللون يف العالم اإلسامي الراجع 
إىل التدين واإلنســانية، وهما الصفتان اللتان كان لهما أثرهما 
عليــه يزداد يوما بعد يوم ويغري تفكــريه. بفضل هذه الحجة 
عرف اإلسام الحقيقي وفهم املعضلة العنرصية يف أمريكا فهما 

أفضل.
يقول مالكوم إكس: »يف حياتي لم أشــهد أصدق من هذا اإلخاء 
بني أناس من كل األلوان واألجناس، أذهلوني بما رأيته منهم من 

لطف«. وهذا يصدق قوله تعاىل:
ِه  ِه َجِميًعا واََل َتَفرَُّقوا وَاْذُكُروا ِنْعَمَت اللّـَ ﴿وَاْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللّـَ
َعلَيُْكْم إِْذ ُكنُتْم أَْعَداًء َفأَلََّف َبنْيَ ُقلُوِبُكْم َفأَْصبَْحُتم ِبنِْعَمتِِه إِْخوَاًنا 
ــهُ  ُ اللّـَ نَْها َكَذلَِك ُيبنَيِّ َن النَّاِر َفأَنَقَذُكم مِّ وَُكنُتْم َعىَل َشَفا ُحْفرٍَة مِّ

لَُكْم آَياِتِه لََعلَُّكْم َتْهتَُدوَن ﴾ )آل عمران: 103(.
يوضح ابن عاشــور رحمه الله معنى اآلية فيقول: »والخطاب 
للمؤمنني وهــم يومئذ املهاجرون واألنصار وأفراد قليلون من 
بعض القبائل القريبة، وكان جميعهم قبل اإلســام يف عداوة 
وحروب... فصار الذين دخلوا يف اإلسام إخوانا وأولياء بعضهم 
لبعض، ال يصدهم عن ذلك اختاف أنساب، وال تباعد مواطن، 
ولقد حاول حكماؤهم وأولو الرأي منهم التأليف بينهم، وإصاح 
ذات بينهم، بأفانني الدعاية من خطابة وجاه وشعر فلم يصلوا 
إىل ما ابتغوا حتى ألف الله بني قلوبهم باإلســام فصاروا بذلك 

التأليف بمنزلة اإلخوان«.
وهكذا يرى مالكوم إكس أنه ال بد ألمريكا )ومن ورائها العالم( 
من فهم اإلســام، ألنه الدين الوحيد الذي يملك حل مشــكل 
العنرصية فيها، وخال ســفره يف العالم اإلسامي قابل وكلم، 
بل وأكل مع رجال كانوا ســيعتربون »بيضاً« يف أمريكا، ولكن 
اإلســام محا املوقف »األبيض« من سلوكهم، ورأى ألول مرة يف 
حياته أناساً من كل األلوان ال ينظرون إىل ألوانهم ويعيشون يف 

إخاء صادق وحقيقي.
وخاصة القول: إن قصــة مالكوم قد تبدو مدهشــة، لكنها 
حقيقية، قلبــت أفكاره وجعلته يتخلص بســهولة من بعض 
استنتاجاته الســابقة من خال حجته هاته. يقول: »لقد كنت 
دائما أحاول عىل الرغم من اقتناعاتي السابقة أن أجابه الوقائع 
وأقبلها عىل ضوء التجارب واالكتشــافات ألن ل عقاً متفتحاً 

ومرناً وهما الصفتان الرضوريتان للبحث عن الحقيقة«.
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      تؤكــد وتقول هذه األبجدية إن العاقــة الطبيعية بني الناس 

ولغتهم تتمثل يف ممارســة أربعة بنود مليثــاق اللغة تندرج يف ما 

يســميه العلماء القوانني الطبيعية التي تشــمل كل املوجودات يف 

الطبيعة. ُتعرّف القوانني الطبيعية عىل أنها التناســق واالنتظام يف 

معالم الطبيعة. ووفقاً لرؤية منهجيتنا املطروحة هنا، يتمثل سلوك 

التناســق واالنتظام الطبيعيني يف التعامل السليم الطبيعي مع لغة 

األم أو اللغة الوطنية يف سلوكيات الناس اللغوية التالية:

1 - اســتعمالهم لها وحدها شــفوياً دائماً يف كل شؤون حياتهم 

الشخصية والجماعية.

2 - اســتعمالهم لها فقط  يف الكتابة إن كانت للغة حروفها أو إن 

استعملت حروف غريها من اللغات األخرى للكتابة.

3 - من املســلّمات أن اســتعمال اللغة بطريقة ســليمة يتطلب 

معرفتها الوافيــة املتمثلة يف معرفة مفرداتهــا واإلملام بقواعدها 

النحوية والرصفية واإلمائية وغريها الستعمالها بطريقة صحيحة 

يف الحديث والكتابة. 

يمثل هذا الســلوك اللغوي الشــفوي والكتابي األرضية األساسية 

الطبيعية التي يقيم بواسطتها األفراد واملجتمعات عاقة سليمة مع 

لغة األم أو اللغة الوطنية يف املجتمعات.

4 - تنشــأ عن هذه العاقة السليمة التفاعلية مع اللغة ) 1و2 و3(  

ما نســميها  »العاقة الحميمة« مع تلك اللغة، التي تتجىل أساساً 

يف املواصفات النفسية والســلوكية التالية: حب للغة والغرية عليها 

والدفاع عنها واالعتزاز بها قبــل أي لغة أو لغات أخرى يمكن أن 

يتعلمها األفــراد يف مجتمعاتهم. إن التزام املجتمعات بممارســة 

البنود األربعة مليثاق اللغة )1 و 2 و3 و4( تمنحها السيادة اللغوية 

الكاملة. 

 واستنادا عىل تلك البنود األربعة يف ميثاق التعامل مع اللغة األم أو 

الوطنية يسهل التعرّف عىل نوعية العاقة التي يمارسها الناس مع 

لغاتهم. فالذين يلبون بالكامل تلــك البنود األربعة مع لغاتهم هم 

قوم يتمتعون بعاقة طبيعية أو ســليمة معها، أي أنهم أصحاب 

سيادة لغوية مطلقة. أما الذين ال يلبونها، فهم أصناف متنوعة من 

التمتع بالسيادة اللغوية الكاملة أو الناقصة، حسب درجة تلبيتهم 

ألي عدد من البنود األربعة للميثاق اللغوي يف التعامل مع لغاتهم. 

يسمح تشخيصنا هذا بدراسة حال اللغة العربية الفصحى واللهجات 

العربية يف املجتمعات العربية ببيان درجات فقدان العاقة السليمة 

أو الســيادة اللغوية يف هذه املجتمعات مع اللغة العربية الفصحى 

واللهجات العربية. 

العالقة الطبيعية مع اللغة:
ترتكز مقولتنا يف سطور هذا املقال املخترص عىل أبجدية بسيطة إلقامة الناس عاقة 
طبيعية أو سليمة مع لغتهم )كسب رهان السيادة اللغوية(. نستعمل كلمتْي طبيعية 

وسليمة كنعتني مرتادفني. نعتقد أن أبجدية منهجيتنا هذه  تتضمن معالم جديدة يف الطرح 
تجعل الحكم بشفافية وبساطة سهاً عىل وجود أو فقدان عاقة سليمة/السيادة اللغوية 

للناس واملجتمعات مع لغاتهم. 

أ د. محمود الذوادي

معادلة بنود ميثاق العالقة السليمة مع اللغة
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أبجدية فهم العالقة الحميمة مع اللغة:

يســاعد منظور علم اجتماع املعرفة عىل فهم العاقة الحميمة التي 

تربط الناس باللغة إن هم اســتعملوها هــي فقط بالكامل ودائما 

شفوياً وكتابة )1+2( يف كل شــؤون حياتهم الفردية والجماعية 

منذ الطفولة، وعرفوا مفرداتها وقواعدها النحوية والرصفية وغريها 

)3(. يجوز القول بكل بساطة إن تلك العاقة الحميمة )4( مع لغة 

األم أو اللغة الوطنية هي نتيجة لعملية التفاعل/االستعمال املكثف 

معها ولها، الذي ُينتظر أن ينشــئ مثل تلك العاقة النفسية القوية 

التي تخلق عاقة وثيقة ومتينة، أي حميمة مع اللغة، بسبب عملية 

التنشــئة االجتماعية اللغوية الكاملة منــذ الطفولة مع لغة األم أو 

اللغة الوطنية.

وبعبارة علم االجتماع، فمثل ذلك التفاعل الشديد الكثافة والتواصل 

واالستعمال للغة يؤدي إىل ما يسميه هذا العلم بالعاقة األولية مع 

اللغة. وهي عاقة َندِّية بالعواطف والشعور والتحمس لصالح اللغة. 

كل ذلك هو حصيلة لتنشــئة لغوية اجتماعية طبيعية منذ الصغر 

تقترص عىل اســتعمال اللغة األم أو الوطنية عىل املستويني الشفوي 

والكتابي ووفقاً ملفرداتهــا وقواعدها النحوية والرصفية واإلمائية 

الصحيحة يف كل شؤون الحياة الفردية والجماعية يف املجتمعات. 

يمكن صياغة مقولة طرحنــا النظري بخصوص العاقة مع اللغة 

يف معادلتني شبه حســابيتني: 1- االلتزام الكامل بالبنود األربعة 

)1+2+3+4(= عاقة سليمة مع اللغة = سيادة لغوية كاملة.

2- االلتــزام الجزئي أو عــدم االلتزام الكامــل باملعالم األربعة 

)1+2+3+4( = عاقة غري ســليمة كثرياً أو قليا أو ما بينهما مع 

اللغة= فقدان السيادة اللغوية.

األوروبيون وعالقاتهم الطبيعية مع لغاتهم

تجعل معظم أنظمة التعليم يف أوروبا تعلّم لغة أو لغتني أجنبيتني 

أو أكثر أمراً واجباً عىل كل املتعلمني، خاصة يف املرحلتني اإلعدادية 

والثانويــة. لكن عملية التعلّم هذه للغــات األجنبية يف املجتمعات 

األوروبية ال تفســد العاقة السليمة مع لغاتها الوطنية. أي إن هذه 

األخرية تظل هي وحدها لغات االستعمال الشفوي والكتابي يف كل 

ميادين الحياة يف تلك املجتمعات، بما فيها استعمال اللغات الوطنية 

يف قطاعات التدريس يف جميع مراحل التعليم. وهي سياسية لغوية 

عكس ما هو متداول يف معظم أنظمة التعليم يف املجتمعات العربية 

املعارصة التي تدّرس أغلبيُتها العلوَم بغري لغتها الوطنية )العربية( 

أي باإلنجليزية أو بالفرنسية يف معاهد التعليم العال والجامعات، 

ناهيك عن تدريس العلوم باللغة الفرنسية عوضا عن اللغة العربية/

الوطنية  يف املراحل الثانوية باملدارس التونسية.

الفصحى واللهجات

يعــرّف علم اللســانيات اللهجة عىل أنها نوع معــنيَّ من لغة ما، 

ُيســتعمل خاصة يف الحديث يف جزء محدد يف بلد ما أو يف منطقة 

جغرافيــة أخرى. ويتمثل الفرق بني اللغات واللهجات أساســاً يف 

الفهم املتبادل أو عدمه. فاملتحدثون باللغة اإلنجليزية ال يستطيعون 

فهم الفرنســية إال إذا تعلموها والعكس صحيــح أيضاً. ومن ثم، 

فاإلنجليزية والفرنســية هما لغتان مختلفتان ألن الفهم ينعدم بني 

الناطقني بهما. أما املتحدثون باللهجات فيفهمون بعضهم البعض. 

فعىل سبيل املثال، يتحدث سكان املجتمعات العربية لهجات عربية 

متعددة ومختلفة داخلها وبينها. لكن يفهم عموماً بعُضهم البعض 

بطريقة جيدة. ينطبق هذا عىل ســكان املرشق العربي، من ناحية، 

وســكان  املغرب العربي، من ناحية ثانية. وياحظ بهذا الصدد أن 

ســكان املجتمعات املغاربية أكثر قدرة عىل فهم اللهجات العربية 

املرشقية من العكس. ويعود ذلك إىل بعض األسباب  الرئيسية:

أ- تنحدر اللهجــات العربية يف املرشق العربي واملغرب العربي من 

اللغة العربية الفصحى.

ب- يتعلم جميع التاميذ العرب اللغة العربية الفصحى يف مراحل 

التعليم املختلفة.

ت- أّثــرت وتؤثر وســائل اإلعام الحديثة كاإلذاعــات والقنوات 

التلفزيونية وغريها عىل تعلّم مواطني املجتمعات املغاربية للهجات 

العربية املرشقية بطريقة واسعة للغاية.

وبناًء عىل ما ُذكر، فإن تشخيص طبيعة العاقة بني العرب ولغتهم 

العربية/ الوطنية يف هذا املقال يشــمل جبهتــني: اللغة العربية 

الفصحــى واللهجات العربيــة. وبعبارة أخــرى، فما هي درجة 

وجود العاقة السليمة/ الطبيعية )الســيادة اللغوية( أو فقدانها 

بني املجتمعــات العربية ومواطنيها مع اللغــة العربية الفصيحة 

واللهجات العربية وفقاً لتعريفنا ملدلول العاقة السليمة مع اللغات 

املذكور أعاه؟ أترك اإلجابة للقارئ الكريم. فهي سهلة بعد الفهم 

الكامل ملا ورد يف السطور السابقة لهذا املقال. فالبنود األربعة مليثاق 

اللغة املذكورة لقياس وجود العاقة السليمة )السيادة اللغوية( أو 

فقدانها مع لغة األم أو اللغة الوطنية تمثل دلياً بســيطاً وشفافاً 

ملعرفة دقيقة لنوعية عاقة الناس بلغاتهم ولهجاتهم يف مجتمعات 

العالم العربي وغريها يف الرشق والغرب والشمال والجنوب.
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المفتي العام لجمهورية مصر: رابطة العالم اإلسالمي 
صرح كبير في خدمة اإلسالم والمسلمين

إسالم آباد: »الرابطة«
زار ســماحة املفتي العام لجمهورية مرص العربية األســتاذ 
الدكتور شــوقي إبراهيم عاّم بصحبة عدد من الشخصيات 
الحكوميــة من وزارة الشــؤون الدينية والتســامح الديني 
بباكســتان، املكتب اإلقليمي لرابطة العالم اإلســامي وهيئة 
اإلغاثة والرعاية والتنمية يف العاصمة الباكستانية إسام آباد، 
تلبية لدعوة مدير املكتب الدكتور عبده بن محمد إبراهيم عتني.

واســتقبل الدكتور عتني ســماحة املفتي والوفد املرافق له 
يف مكتب الرابطة بكل حفاوة وتقدير، كما شــهدت مراســم 
استقبال ســماحته تسليمه باقات من الورود قدمها أيتام دار 

عيل بن أبي طالب، ريض الله عنه.
ونقل املدير اإلقليمي للرابطة لسماحة املفتي العام لجمهورية 
مرص، تحيات وتقديــر معال األمني العام للرابطة الشــيخ 
الدكتور محمــد بن عبدالكريم العيىس، كما قدم لســماحته 
نبذة عن أنشطة وإنجازات املكتب منذ افتتاحه يف الجمهورية 

الباكستانية، واألنشطة والربامج التي ينفذها.
وأشاد األستاذ الدكتور عاّم، بالجهود التي تبذلها رابطة العالم 
اإلسامي حول العالم، مؤكداً أنه رأى خال زيارته للمكتب يف 
هذا الرصح الكبري ما رسه كثرياً من خدمة لإلسام واملسلمني 
يف باكستان والعالم، داعياً الله أن يوفق جهود الرابطة ملا يحب 

ويرىض.
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قدموا إسهامات مشهودة في برامج هيئتها العالمية لإلغاثة

رابطة العالم اإلسالمي تستضيف 50 داعمًا
ومانحًا في حفل تكريمي كبير

جدة ـ »الرابطة«
اســتضافت رابطة العالم اإلسامي يف حفل تكريمي كبري 50 
مانحاً وداعماً لهيئتها العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية، تنفيذاً 
لتوجيهات معال األمني العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن 
عبدالكريم العيىس، بتعزيز قنوات التواصل املبارشة مع داعمي 
الهيئة الذين يعدون أحد أهم أركان نجاحها، وتكريم جهودهم 
ومبادراتهم الســخية، وإسهاماتهم املشهودة يف برامج الهيئة 

وفعالياتها وحماتها حول العالم.
وشــهد الحفل فقرات متنوعــة تقديراً لجهــود الداعمني 
واملانحني، احتضنته قاعة الدكتور فريد قريش يف مبنى الهيئة 
الرئيــس بجدة )يوم اإلثنني املوافــق 19/ 9/ 1439هـ(، 
بحضــور  أمني عام الهيئة العامليــة الدكتور عبدالعزيز بن 

أحمد رسحان.
ورحــب الدكتور رسحان بالواهبني؛ ســائًا الله عز وجل أن 
يبارك لهم يف تربعاتهم ويف أنفسهم ويف أموالهم وصحتهم وكل 
مــا وهبهم الله عز وجل، وقــال: »إن الهيئة تميض يف عقدها 
الرابع من عقود الخري واإلحسان محفوظة بحفظ الله الكريم 
ثم بهباتكم التي أســهمت - با شك- يف التخفيف من الفقر، 
وتقديم العون للملهوف والفقــري، وأحيت األمل من جديد يف 

نفوس الفقراء واملرىض واملنكوبني«.

وأكد الدكتور رسحان أن الهيئة نفذت مشاريع كربى كثرية يف 
املجال االجتماعي والصحي والتنموي، وشهدت برامجها تنوعاً 
وشــموالً من حفر اآلبار، وكفالة األيتام، وعمليات لقســطرة 
القلب، ومرشوعات غســيل الكىل وتوزيع الســال الغذائية 

واملعونات العاجلة يف دول عدة، وغريها الكثري والكثري.
عقب ذلك عرضت الهيئــة فيلمني، أحدهما عن جهود وأعمال 
الهيئة املبذولة حول العالم، واآلخر عن املشاريع التي دشنتها 
يف األردن، تفاعل معها الداعمون وقدموا شكرهم لرابطة العالم 
اإلسامي ولهيئتها اإلغاثية نظري الجهود الكبرية التي بذلتها يف 

مساعدة الدول الفقرية.
من جهته، ألقى الدكتور طارق بن حمود آل إبراهيم الغامدي 
كلمة باإلنابة عن  الداعمني واملانحني، قدم فيها شكره الجزيل 
للهيئة وجميع العاملني فيها عىل مــا قاموا ويقومون به من 
جهود عظيمة يف مختلف املجاالت الصحية والتعليمية، وإغاثة 
املنكوبني، وكفالة األيتام، واالهتمــام ببيوت الله وكتاب الله، 

وإنشاء األوقاف لتحقيق هذه األهداف السامية.
وقال: »أحث نفيَس واملانحني عىل زيادة الدعم ومساندة أعمال 
الرب واإلحسان التي ســبقت يد خريكم لها يف هذه الهيئة، من 
أجــل فئات محرومة وضعيفة حول العالــم؛ لُنْحِدَث فرًقا يف 

تنميتهم ومعيشتهم«.
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المكتب يقدم الرعاية الشاملة لنحو 6500 يتيم ويتيمة 

مكتب رابطة العالم اإلسالمي بباكستان يحتفي بيوم اليتيم
إسالم آباد - واس

احتفت رابطة العالم اإلسامي ممثلة يف الهيئة العاملية لإلغاثة 
والرعايــة والتنمية بـ »يوم اليتيم يف العالم اإلســامي«، يف 
املكتب اإلقليمي لرابطة العالم اإلسامي والهيئة بإسام آباد، 
بحضور القائم باألعمال باإلنابة بسفارة اململكة لدى باكستان 

حبيب الله بخاري.
وأوضح املدير اإلقليمي لرابطة العالم اإلســامي مدير مكتب 
هيئتها العاملية لإلغاثة يف باكســتان الدكتور عبده بن محمد 
عتني يف كلمة له بهذه املناســبة أن الخامس عرش من شــهر 
رمضان أقرته منظمــة التعاون اإلســامي كيوم لاحتفاء 
بـ»يوم اليتيم يف العالم اإلسامي« كل عام، وبناء عىل ذلك فإن 
الرابطة تحتفي به استشــعاراً لواجبها اإلنساني تجاه األيتام 

املسلمني.
وعرب القائم باألعمال باإلنابة حبيب الله بخاري عن ســعادته 
باالحتفاء باليوم العاملي لليتيم يف العالم اإلسامي الذي أقرته 
منظمة التعاون اإلسامي عىل أن يكون يف اليوم الخامس عرش 

من شهر رمضان املبارك من كل عام.
من جانبه قدم رئيس جمعية مجلس علماء باكســتان الشيخ 
طاهر محمود األرشيف شــكره وتقديره لقيادة اململكة العربية 

الســعودية عىل الجهود اإلنسانية الكبرية التي تقدمها اململكة 
عرب رابطة العالم اإلســامي يف خدمة اإلنسانية حول العالم 

واأليتام خاصة عرب الهيئات السعودية.
وتخللت الحفل العديد من الفقرات التي تضمنت عرض فيلم 
وثائقي عــن جهود رابطة العالم اإلســامي يف مجال العمل 
اإلنساني، وتكريم األيتام املشاركني يف الحفل بالجوائز العينية، 

وتناول وجبة اإلفطار معهم.
من جهته بني نائب املدير اإلقليمي لرابطة العالم اإلسامي يف 
باكستان سعد بن مســعود الحارثي اإلنجازات التي تقدمها 
الرابطــة عرب الهيئــة العاملية لإلغاثة والرعايــة والتنمية يف 
الشاملة واملتميزة من  الرعاية  جمهورية باكســتان، كتقديم 
خال دور األيتام التي تضم أكثر من ألف وخمســمائة يتيم 
ويتيمة ُتقدم لهم جميع متطلبــات الحياة عىل قدر كبري من 

املهنية.
وقال: »إن الهيئة تقدم الرعاية الشــاملة واملتميزة لأليتام من 
خال ثاث دور لأليتام تضم أكثــر من 1500 يتيم ويتيمة، 
ولــدى الهيئة رشكات لخدمة أيتام الــدور يف مدينة كراتيش 
وتضم ألف يتيــم ويتيمة تقريباً، فضاً عن رعاية أيتام األرس 

الذين يتجاوز عددهم أربعة آالف يتيم.

يوم اليتيم
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أنجمينا ـ »الرابطة«

حققت رابطة العالم اإلسامي إنجازاً كبرياً بعد إنهائها حفر أول 15 

برئاً تشهدها مناطق شمال دولة تشــاد، بهدف توفري مياه الرشب 

النقية لنحو 300 ألف شخص ينترشون يف عدد من القرى املتناثرة 

واملتباعدة يف املناطــق التي تعاني نقصاً حــاداً يف املياه الصالحة 

للرشب، إىل جانب وجود آالف املاشية من األغنام والجمال.

وتحقق مرشوعات حفر اآلبار يف مناطق شمال تشاد وما يماثلها، رؤية 

الرابطة الجديدة بقيادة معال أمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن 

عبدالكريم العيىس، يف إحداث نقلة نوعية يف حياة مســتفيديها، من 

خال تطوير برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية مستدامة، تنفذها 

الهيئة العاملية لإلغاثة للرعاية والتنمية التابعة للرابطة، لتســهم يف 

تهيئة ظروف معيشية الئقة يف املنطقة، وتساعد عىل استقرار الرحل 

الذين كانوا يقطعون مســافات طويلة جداً مع ماشــيتهم من أجل 

الحصول عىل املياه.

وأوضح األمني العام لهيئة اإلغاثة والرعاية والتنمية التابعة للرابطة، 

أن الرابطة تواصل تنفيذ برنامجها املوسع لتحقيق التنمية املستدامة 

يف القــارة اإلفريقية والتخفيف من حدة الفقر واملعاناة لســكانها، 

مقدراً تكلفة حفر اآلبار الـ15 بنحــو 700 ألف ريال، وهو إنجاز 

تحقق رؤية الرابطة في تطوير برامج اقتصادية واجتماعية مستدامة

الرابطة تحقق إنجازًا كبيرًا بحفر أول 15بئرًا شمال تشاد.. 
برنامج تنموي يخدم استقرار 300 ألف شخص

أحواض لسقي املاشية التي تمثل ثروة ومصدرا رئيسا ملعيشة السكان
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كبري لرابطة العالم اإلسامي ينفذ ألول مرة يف تشاد التي تعاني من 

نقص يف مياه الرشب النقية، خاصة يف املناطق الصحراوية الشمالية 

منها.

وقال إن املرشوعات التي تم تنفيذها شملت حفر خمس آبار أرتوازية 

و10 آبار سطحية يف عدد من القرى واملناطق الشمالية التابعة إلقليم 

حجر مليس، ســتوفر مياها صالحة للرشب ألهال القرى ومواشيهم 

وري األرض للزراعة، وسيســتفيد منها أكثر من 300 ألف شخص 

ونحو 100 ألف من املاشــية والضأن والجمال، منوهاً إىل أنها أول 

آبار تحفر يف هذه املناطق، وكان لها عظيم األثر يف نفوس ســكان 

وأهال تلك القرى.

وبنيَّ د. رسحان أن الرابطة طورت مشاريعها لحفر اآلبار عن طريق 

اســتخدام الطاقة البديلة باســتخدام الطاقة الشمسية للتقليل من 

استخدام وقود الديزل؛ وهي فضًا عن كونها صديقة للبيئة، ستمكن 

املزارعني من االســتغناء نهائيًّا عن الديزل، مما سيوفر عليهم الكثري 

من التكاليف.

وقد عرب املسؤولون واألهال يف القرى املستفيدة عن تقديرهم لرابطة 

العالم اإلســامي لتحقيق حلمهم الذي راودهم زمنًا طويًا يف توفري 

مياه الرشب النقية لهم وملاشــيتهم، بل ســاعدت يف استقرارهم يف 

قراهم بعد أن كانوا يواجهون صعوبات كبرية يف الحصول عليها ما 

يضطرهم إىل التنقل من منطقة إىل أخرى بحثًا عن املياه.

خطة انتشار مدروسة:

وحرصت الرابطة عىل تنفيذ برنامج حفر اآلبار وفق خطة انتشــار 

مدروسة ومواقع تغطي أكرب مســاحة من شمال تشاد، وتركز عىل 

املناطق األكثر احتياًجا للمواطنني وثروتهم الحيوانية، حيث شــمل 

برنامج حفر اآلبار املناطق التالية:

حفر برئ ارتوازية يف منطقة )كالكــوري( التي تبعد 160 كيلومرتًا 

شــمال العاصمة التشــادية إنجمينا، وهي معزولة عن العاصمة، 

وتوجد بها ثروة حيوانية كبرية، وتم تركيب خزان مياه ســعة 50 

برميًا، وإنشاء حوض ملياه الرشب للماشية.

حفر بــرئ أرتوازية يف منطقة )أنغفري( التــي تبعد 154 كيلومرتًا 

شــمال إنجمينا وهي مركز إســرتاتيجي وممر رئيس للمسافرين 

لشمال تشــاد، وحفرت فيها برئ أرتوازية بعمق 60 مرتًا، وتركيب 

خزان مياه سعة 50 برميًا، وحوض لرشب املياه للموايش.

حفر برئ أرتوازية يف منطقة )أنغاري سديري( وتبعد 173 كيلومرتًا 

شــمااًل، وحفرت البرئ عىل عمق 60 مرتًا وتركيب خزان ســعة 50 

برميًا وحوض ملياه رشب املاشية.

حفر بــرئ أرتوازية يف منطقة )جامعــة أنجمينابتكري( وتبعد 20 

كيلومرتًا عن العاصمة، وبها أكرب جامعة يف تشاد ويبلغ عدد طابها 

ثمانية آالف طالب وطالبة، وفيها داخليات للطلبة يســكنها 1000 

طالب. وحفرت البرئ بعمق 60 مرتًا، وتركيب خزان سعة 50 برميًا 

وحوض لرشب مياه املاشية.

حفر برئ سطحية يف منطقة )شــكاكة( التي تبعد 150 كيلومرتًا يف 

الشــمال بعمق 60 مرتًا وبها حوض للماشية، وتركيب خزان بسعة 

50 برميًا.

حفر برئ سطحية يف منطقة )قرض ثاثة( التي تبعد 147 كيلومرتًا 

عن العاصمة عــىل عمق 60 مرتًا، وتركيب خزان مياه ســعة 25 

برميًا.

حفر برئ ســطحية يف منطقة )هشــيم كرماري( التي تبعد 168 

كيلومرتًا يف الشمال، عىل عمق 50 مرتًا، بها أعداد كبرية من املاشية.

حفر برئ ســطحية يف منطقة )حرازة( التي تبعد 100 كيلومرت عن 

العاصمة عىل عمق 60 مرتًا، وتركيب خزان سعة 25 برميًا.

حفر برئ سطحية يف منطقة )مرة دمثري( التي تبعد 110 كيلومرتات 

شمااًل بعمق 60 مرتًا، وتركيب خزان سعة 25 برميًا وحوض لرشب 

املاشية.

حفر برئ سطحية يف منطقة )بكاري( وتبعد 50 كيلومرتًا شمااًل بعمق 

50 مرتًا، وتركيب خزان سعة 25 برميًا وحوض لرشب املاشية.

حفر برئ ســطحية يف منطقة )أوكة الطينة( التي تبعد 45 كيلومرتًا 

شمااًل بعمق 60 مرتًا، وتركيب خزان سعة 25 برميًا وحوض لرشب 

املاشية.

حفر برئ سطحية يف منطقة )بعشــوم( التي تبعد 145 كيلومرتًا يف 

الشــمال عىل عمق 50 مرتًا، وتركيب خزان سعة 25 برميًا وحوض 

لرشب املاشية.

حفر برئ سطحية يف منطقة )أنجمينا فارا – قرية الرياض( عىل بعد 

45 كيلومرتًا يف الشــمال عىل عمق 50 مرتًا، وتركيب خزان سعة 25 

برميًا.

حفر برئ ســطحية يف منطقة )مســاقط( عىل بعد 85 كيلومرتًا يف 

الشــمال عىل عمق 60 مرتًا، وتركيب خزان سعة 25 برميًا وحوض 

لرشب املاشية.

ويف إطار االستفادة من الطاقة البديلة تم استخدام األلواح الخاصة 

بالطاقة الشمسية لتوليد الطاقة لضخ املياه من اآلبار، وهي تستخدم 

للمرة األوىل يف شمال تشاد.

العدد: ٦٢٢ ذو القعدة  ١٤٣٩ هـ ـ أغسطس  ٢٠١٨م 

No. 622 Dhul-Qa,da 1439 H- August 2018 m



بروكسل - وكاالت
نظراً للنزاعات املتزايدة والعنيفة يف العالم العربي، تزداد 
أهمية منظمات اإلغاثة اإلســامية التي تبقى مساهمتها 
مطلوبــة أثناء مؤتمر املانحني لســوريا، كما تربز بجاء 
تعاونا إساميا مسيحيا يف مجال اإلغاثة اإلنسانية منذ عام 

،2014
إنها تقف يف ظل املانحني الكبار، وأسماؤها وحماتها غري 
معروفة، ولكن أهميتها تزداد. فمنظمات إغاثة إســامية 
مثل »منظمة اإلغاثة اإلســامية« )Islamic Relief( أو 
»جمعية أغا خان« )Aga Khan( أو »مؤسســة الزكاة« 
)Zakat Foundation( تنتمي إىل أكثر من 200 منظمة 
غري حكومية ممثلة يف مؤتمر املانحني التابع لألمم املتحدة 
لسوريا املنعقد يف بروكسل يف الـ24 والـ25 من أبريل/ 
نيســان املايض. وليس فقط يف الواليات املتحدة األمريكية 
وبريطانيا، بل أيضــا يف أملانيا تجمع الجالية املســلمة 
تربعات لصالح ضحايا الحرب يف سوريا واليمن والعراق. 
لكوننا موجودين.  بدون شك مرسورة  األملانية  »الحكومة 
لقد قمنا ببناء الكثري يف سوريا«، كما يقول نوري كوزييل، 

املتحدث باسم »Islamic Relief« يف كولونيا األملانية.
أطراف صناعيــة لجرحى أو ضحايا الحــرب والعناية 
الطبية يف مستشــفيات ســوريا واملســاعدة لاجئني يف 
شمال العراق، عمل اإلغاثة اإلسامية فرع أملانيا شهد منذ 
التأسيس يف 1996 احرتافية يف العمل ويتلقى معونات من 
الحكومة األملانية أيضــًا، وخصصت وزارة الخارجية بني 
2013 و2017 نحو 8.45 مليون يورو  ألربعة مشاريع 
إنسانية لإلغاثة اإلســامية فرع أملانيا. واملحور األسايس 
كان الرعاية الطبية األساســية يف سوريا إضافة إىل دعم 

املستشفيات واملنشآت الطبية.
وقدمــت وزارة التنمية األملانية الدعم بني 2013 و2016 
ملرشوع إلعادة التأهيل واملد باألطراف الصناعية لجرحى 
يف األردن، بينهم أيضا كثري من الاجئني السوريني بحوال 
1.4 مليون يورو. ومنذ 2012 أصبحت اإلغاثة اإلسامية 
 Aktion Deutschland( »عضوا يف  »حملة أملانيا تساعد

hilft( وهو تحالف من 14 منظمة إغاثة أملانية.
ويف مقارنة مع األموال، التي من املفرتض جمعها يف مؤتمر 
األمم املتحدة لصالح ســوريا تبدو أموال مشاريع اإلغاثة 
اإلســامية فرع أملانيا ضعيفة للوهلــة األوىل. فمفوض 
شؤون الاجئني لألمم املتحدة فليبوغراندي قيم يف مستهل 
القمة املساعدة الرضورية لسوريا والبلدان املجاورة لعام 
2018 وحده بأكثر من أربعة مليارات يورو. وأملانيا تقدم 
منذ سنوات قسطا ال ُيســتهان به. وحسب بيانات وزارة 
للحكومة  اإلنسانية  املساعدة  األملانية فإن قيمة  الخارجية 
األملانية يف إطار أزمة سوريا منذ 2012 وصلت يف املجموع 
إىل 2.165 مليار يورو. وغالبية األموال يتم توزيعها عرب 
األمم املتحدة واملنظمــات التابعة لها، مثل برنامج الغذاء 

العاملي ومفوضية شؤون الاجئني.

شرق وغرب

مؤتمر المانحين لسوريا يبرز تعاون منظمات
اإلغاثة اإلسالمية والمسيحية
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شرق وغرب

»احتضن مسلما« ترد على »عاقب مسلما«

الحرة
عززت رشطة نيويورك دورياتها 
عند املســاجد واملراكز اإلسامية 
احتمال  من  ملخاوف  اســتجابة 
وصول حملة أطلق عليها اســم 
»يوم معاقبة مسلم« يف بريطانيا 

إىل املدينة.
وأعلن املسؤول يف منطقة بروكلني 

إريك آدامز تعزيز اإلجراءات األمنية خال اجتماع مع جمعية باكستانية 
يف دتماس بارك، وقال »رسالتنا يجب أن تكون بصوت مرتفع«، مضيفا 
»ليســت عاقب مسلماً، لنحتضن مســلماً، لنحتضن مسيحياً، لنحتضن 

يهودياً، لنحتضن التعدد الذي توفره هذه املدينة«.
أديل رنا، رئيسة جمعية ضباط رشطة نيويورك املسلمني قالت »دعوني 
أكــون واضحة، هناك من يرى أن الدعوة مجرد خدعة، لكننا ال ننظر إىل 

األمر كذلك ألنه فعل مخطط له مسبقاً وهدفه خلق حالة من اإلرهاب«.
ويف آذار/ مارس املايض، انترشت رسالة يف بريطانيا تقول إن الثالث من 
نيسان/ أبريل سيكون »يوم معاقبة مســلم«، وقدمت قائمة من أعمال 
العنف ضد املسلمني مرفقة بسلم تنقيط تزيد حصيلته كلما كان الهجوم 
أكثر رشاسة. ووصلت الكثري من األشخاص يف بريطانيا بينهم مسلمون 
وحتى مرشعون برســالة مجهولة عرب الربيد يف ست مناطق عىل األقل، 
تدعو ملا سمته »يوم معاقبة مســلم«، كما انترشت الدعوة عىل اإلنرتنت، 
حيث ظهر الهاشتاغ #PunishAMuslim لتتجاوز حدود اململكة املتحدة.

الدعوة املفتوحة للكراهية والتحريض عىل العنف يف الرسالة، أثارت حالة 
استنفار يف صفوف السلطات التي أطلقت تحقيقا وطنيا ملكافحة اإلرهاب 

بهدف الوصول إىل املسؤولني عنها.
ومثلمــا يتم يف كثري من األحيان من صلــب الرش يخرج الخري. فقد أدت 
املبادرة الرشيرة إىل التفاف األفراد حول بعضهم البعض وهب الكثريون 
للدفاع عن املسلمني، منتقدين الحملة التي تربؤوا منها وأكدوا رفضهم ملا 

جاء فيها جملة وتفصياً.

هولندا: لجنة حقوق 
اإلنسان تؤيد ارتداء شرطية 

الحجاب أثناء العمل

لحقوق  الهولندية  اللجنــة  أصدرت 
الســماح  فيه  تؤيد  قراًرا  اإلنســان 
لرشطية بارتداء الحجاب أثناء مزاولة 
ارتدائه  من  منعها،  بعد  وذلك  عملها، 

مع البدلة الرسمية.
بحسب  لها،  بيان  يف  اللجنة  ووصفت 
املحجبة  الرشطيــة  منع  األناضول، 
ســارة عزت، من مزاولــة عملها يف 
الشكاوى الرشطة الســتقبال  مكتب 

بـ »اإلجراء العنرصي«.
ويف ما يتعلق بحظر استخدام عنارص 
هولندا،  يف  الدينيــة  للرموز  الرشطة 
أشــار البيان إىل أنه »بسبب استقبال 
عزت، الشــكاوى هاتفيًا، فإنه يمكن 
لها العمــل وهي مرتديــة الحجاب 
والبدلة الرسمية«. من جانبها، أعربت 
التواصل  وسائل  عرب  عزت،  الرشطية 
االجتماعي، عن ترحيبها بقرار اللجنة 

الهولندية لحقوق اإلنسان.
فزنا،  »لقد  لها:  بيان  وقالت عزت، يف 
من حقي ارتــداء الحجاب مع البدلة 
الرســمية. وهذا يعنــي الكثري وإنه 

انتصار بالنسبة لنا جميعاً«.
لجنة  إىل  قّدمت شكوى  وكانت عزت، 
حقوق اإلنسان يف الباد بسبب منعها 
من ارتداء الحجاب مع الزي الرسمي 

خال أوقات العمل.
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أكد مفتي لبنان الدكتور عبد اللطيف دريان، أن اإلسام 
رســالة محبة وإقرار باالختاف واالنفتاح عىل اآلخرين، 
وأنه ال يمكن للمســلمني عرض ســماحة إسامهم عىل 
اآلخرين إال بالتقارب والتعايش والتعارف معهم وإظهار 
سماحة اإلسام وترحيبه باآلخر، للوصول إىل االستقرار 

والسام يف املجتمعات املختلفة.
جاء ذلك خال مشــاركته يف املؤتمر العاملي للمجتمعات 
املسلمة بعنوان )مستقبل الوجود اإلسامي يف املجتمعات 
غري املســلمة.. الفرص والتحديات(، بمشــاركة وزراء 
األوقاف والشؤون اإلسامية واملفتني من مرص وعدة دول 
الجاليات والتجمعات اإلسامية  إسامية وعربية وممثيل 

يف العالم.
وقال دريــان: »إنه لم يعد يف العالــم اآلن دولة أحادية 
من حيث السكان بل هناك تعدد وتنوع للثقافات، وعىل 
املســلمني إعطاء نموذج لفقه العيــش ينطلق من قيم 
التعرف والسام ليعيش الجميع بأمان وتفاهم«، مشرياً 
إىل أن أول اجتماع حواري بني اإلســام واملســيحية يف 
التاريخ كان يف عهد الرسول صىل الله عليه وسلم عندما 

أرسل إىل الحبشة مضطهدين فأمنهم امللك النجاىش ملك 

الحبشــة وأجرى حوارا بني الجانبني، وقال بعدها إن ما 

يتحدث عنه اإلسام وما جاء به عيىس عليه السام واحد.

وأضاف: »أن األنبياء والرسل جاؤوا لهداية البرش ودعوة 

التوحيد والخري والصاح واإلصاح للناس«، مشــريا إىل 

تجربة بــاده لبنان يف التعايــش، حيث يوجد اختاف 

ديني بني املسلمني وأتباع الرساالت األخرى من خال 18 

طائفة دينية إسامية وغريها يف الباد، ولكن ال يمنع ذلك 

من التفاهــم بينهم عىل صيغة للعيش الواحد كمواطنني 

لبنانيني يف دولة وطنية تعطــي الحقوق لكل الطوائف 

التي تعمل لحمايــة التعدد يف صيغــة العيش الواحد 

املشرتك يف لبنان كنموذج فريد.

وطالــب دريان برضورة تحقيــق األمن يف دول املرشق 

وبإيقاف ظواهر العنف ومعالجة االنشقاقات الكارثية يف 

الدين، التي وجهت العالم ضدنا بدعوى محاربة اإلرهاب، 

كما وجه برضورة الحوار بني العرب واملسلمني من جهة 

وبني الســلطات يف الدول التي يعيشــون بها؛ من أجل 

مواجهة الظواهر السلبية عن اإلسام واملسلمني وتفعيل 

الحوار بني أتباع األديان.

شرق وغرب
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معرض ألساليب الحياة اإلسالمية في لندن

لندن - وكاالت

فتح أخريا يف العاصمة 
لنــدن  الربيطانيــة 
ألســاليب  معــرض 
الحياة اإلسامية، يتيح 
التعرف  فرصة  لزواره 
صيحات  أحــدث  عىل 
عالــم األزياء واملوضة 

والتزيني، وتجربة مجموعــة من املنتجات الغذائية واملرشوبات املختلفة، 
كل ذلك تحت صبغة واحدة ســادت جو املعرض وهي التقاليد واألعراف 

اإلسامية.
فمن أنــواع املرشوبات الجيدة الخالية من الكحــول إىل اللحوم املقددة 
املذبوحــة واملصنعة بطريقة إســامية، إىل عروض أزياء محتشــمة 
ومتواضعة لم تتخل عن حداثــة تصميماتها، إضافة إىل منتجات أخرى 

للتزيني واملكياج وأدوات املنزل من عنارص إنارة وغريها.
مصنعو األدوات املعروضة يف هذه التظاهــرة الفنية عرضوا منتجاتهم 
عىل زوار املعــرض ليجربوها أو يتذوقوها. وبحســب مكتب بريطانيا 
الوطني لإلحصائيات يعيش يف بريطانيا وويلز حوال 2.7 مليون مسلم، 
تبلغ أعمار النصف منهم أقل من 25 عاماً و88 باملئة منهم تحت ســن 
الخمسني، لهذا يستقطب املعرض الكثري من الشباب الذين يحرصون عىل 
رؤية أحدث صيحات املوضة واملجتمع، إىل جانب العائات واألزواج الذين 

يرغبون يف قضاء يوم ممتع.
ويحاول املنتجون املشــاركون يف املعرض، عــىل اختاف ما يعرضونه، 
إثبات قدرتهم عىل املحافظة عىل جودة منتجاتهم العالية بدون التضحية 
بقيمها اإلســامية املرافقة. فمع أن لحم البقر املقــدد مصنع بطريقة 
إسامية وحال ولكنه مصنع بطريقة مشابهة جداً لتقديد لحم الخنزير 

من دون أن يفقد طعمه الجيد.

علماء وخبراء يطالبون 
بعمل جماعي مؤسسي 
لمواجهة اإلسالموفوبيا

أبو ظبي - العني
املشــاركون  والخرباء  العلماء  طالب 
يف جلســة حــول النهــوض بعمل 
األخري  اليوم  يف  اإلسامية،  املؤسسات 
للمجتمعات  العاملي  املؤتمر  لفعاليات 
املســلمة، الذي انعقــد يف العاصمة 
يومي  مدار  عــىل  أبوظبي  اإلماراتية 
8 و9 مايــو 2018، بأن يكون هناك 
عمل جماعي مؤسيس ملواجهة ظاهرة 

اإلساموفوبيا. 
وقال الدكتور حســن عابدين، مدير 
التعاون  بمنظمــة  األقليات  شــعبة 
اإلســامي، إن املنظمات اإلســامية 
عىل  العمل  يف  كبــري  واجــب  عليها 
مواجهة ظاهرة اإلساموفوبيا والعداء 
لإلسام، مشريا إىل أن هناك العديد من 
الحاالت التي تم فيها طرد املســلمني 
وإقصاؤهم مــن بادهم مثلما حدث 
يف ميانمــار، وهذا يســتدعي العمل 
الجماعي واملؤســيس ملواجهة ظاهرة 

اإلساموفوبيا.
ومــن جانبه قــال الدكتور ســمري 
الدراســات  مركز  مدير  بودينــار، 
والبحــوث االجتماعيــة باملغرب، إن 
أوروبا قارة ذات خصوصية متفردة، 
ووضعية املســلمني يف أوروبا قضية 
الهوية  أهمية نظرا لحساســية  ذات 
األوروبيــة، والوضــع الديمغرايف يف 

أوروبا.

شرق وغرب

51 العدد: ٦٢٢ ذو القعدة  ١٤٣٩ هـ ـ أغسطس  ٢٠١٨م 

No. 622 Dhul-Qa,da 1439 H- August 2018 m



العدد: ٦٢٢ ذو القعدة  ١٤٣٩ هـ ـ أغسطس  ٢٠١٨م 52

No. 622 Dhul-Qa,da 1439 H- August 2018 m

      صــدر يف لنــدن كتاب »تأثــري الرتجمة عىل 

اللغة العربية« باللغة اإلنجليزية، يبحث مشــاكل 

وتحديات الرتجمة من العربية وإليها، بالرتكيز عىل 

ترجمة التعابري االصطاحية اإلنجليزية املستخدمة 

الناطقــة بالعربية؛ نظرًا  التلفزيونية  يف املحطات 

لتأثريها البالغ والفوري عىل املتلقي. ودرس الكتاب 

)عامة وخاصة(.  التعابري يف تســعة معاجم  هذه 

ويخلص الكتاب إىل تأثري الرتجمة يف نطاق الدراسة 

العربية يف أصولها وقواعدها وأساليبها،  اللغة  عىل 

أداء  ويقّدم نصائح عملية من شــأنها تحســني 

املرتجمني -ال ســّيما يف املؤسسات اإلعامية- وأداء أساتذة وداريس 

اللغــات وواضعي املعاجم. كل ذلك وفــق منهجية علمية رصينة 

جمعت بني املنهجني الكمي والكيفــي وبلغة غنيّة ومضبوطة قّل 

مثيلها؛ ما جعل دار )كامربدج ســكوالرس( الربيطانية تأخذ زمام 

املبادرة وتنرش مــادة الكتاب با تعديــات، إذ طرحتها بمتجر 

»أمازون« يف فرباير )جمادى األوىل( من هذا العام. وكادت الطبعة 

األوىل أن تنفد بعد ُميض أقل من شــهر عىل طرحها؛ مما يعني أن 

الكتاب لبّى حاجة ماّسة يف مجاله.

مؤلف الكتــاب الدكتور محمد صديق عبدالله. حصل عىل الدكتوراه 

من جامعة لندن، معهد دراســات آسيا وأفريقيا والرشق األوسط يف 

عام 2015م عن نفس موضوع الكتاب، ونال درجة املاجســتري يف 

الرتجمة من جامعة »وست منسرت« بربيطانيا يف عام 2000م، بعد أن 

تخّرج من كلية اآلداب – قســم اللغة اإلنجليزية - بجامعة الخرطوم 

يف السودان. وما بني الدكتوراه واملاجستري سنوات حافلة بالخربة يف 

محطات عديدة، أبرزها اشتغاله بتدريس اللغة اإلنجليزية لألغراض 

امللك عبدالعزيز  الطبية بجامعتي  العامة ولألغراض 

وامللك خالد باململكة العربية الســعودية. وتتمحور 

أبحاثه ودراســاته حــول تعليم اللغــة اإلنجليزية 

واللســانيات وصناعة األخبار والتحليل الســيايس، 

عاوة عىل دراســات أخرى يف األدب واإلعام، وكان 

ملجلة الرابطة معه الحوار اآلتي:

• بدايًة، اللغة اإلنجليزية هي شــغلك ودراستك، 

إاّل أن الكتــاب يصب يف خانــة الدفاع عن اللغة 

العربية .. فما الذي دفعك لذلك؟

بحكم عميل يف اإلعام وتخصيص يف اللغويــات، ظللت أرصد تأثري 

الرتجمة عىل اللغــة العربية – لغتي األم- وعزمت عىل أن أدرســه 

بالرتكيز عىل ترجمة التعبــريات االصطاحية إىل العربية. عاوة عىل 

ــكني  أن تأثري الرتجمة عىل اللغة العربية موضوع ظل يؤرِّق املتمسِّ

بأصول اللغة العربية الدَّاعني إىل املحافظة عىل )نقائها( ومقاومة املد 

الزاخر من األلفاظ واملصطلحات الدخيلة الوافدة عرب اإلعام وشتى 

رضوب العلم واملعرفة.

ورغم غريتي عىل اللغة العربية وانحيــازي لها، ولكي ألتزم املهنية 

وقواعد البحث العلمي، لــم أبِن بحثي عىل فرضية أن تأثري الرتجمة 

عىل اللغة العربية رٌش مطلق، بل إنها )قضية( أو )موضوع( مطروح 

للنقاش تتباين فيه وجهات النظر؛ ولذا فقد حرصُت من أول السطور 

يف البحــث عىل أن أبنيِّ أن كلمــة )problem( التي درج الباحثون 

األكاديميون عىل استعمالها يف بحوثهم لإلشارة إىل موضوع البحث 

ال تفــرتض بأي حاٍل من األحوال أن تأثري الرتجمة عىل اللغة العربية 

)مشكلة( بمعنى الكلمة الحريف.

زرياب الصديق- الرياض/ لندن

تأثير الترجمة 
على اللغة العربية
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• ابتداًء... عالَم الخوف من تأثري الرتجمة وهي تساهم يف إغناء 

اللغة العربيــة بتعزيز التعابري القائمة والتحريض عىل ابتكار 

أخرى جديدة؟

ال شك يف ذلك. وقد ذهب البحث إىل أن بعض التعبريات االصطاحية 

املســتحَدثة قد تكون مفهومة أكثر من التعبريات القديمة املهجورة، 

ومما أرى من متابعتي لتطور اللغــة العربية وتأثري اإلعام العربي 

عليهــا، فإن الغلبة يف كثــري من األحيان تكون للكلمــة أو التعبري 

املســتحَدث، ربما إيماًنا بالقاعدة التي أراها قد تمددَّت: )مستحَدٌث 

متداول ومفهوم خرٌي من قديم مهجــور وُمَمات(. وأنا من الذين ال 

يجدون حرًجا يف االحتكام إىل ما يســتجد من اســتعماالت مقبولة، 

فاللغة كائن يولد، ويكرب، ويشيخ، وقد يموت، ولكن يف الوقت نفسه 

أرفض إلقاء الحبل عــىل الغارب، فيخرج علينا اإلعاميون بتعبريات 

غريبة وغري مستســاغة تجايف قواعد اللغة الراسخة والحس اللغوي 

السليم. 

• إذن كيف تتأثر اللغة العربية بالرتجمة؟ 

تشري الدراسات القليلة املتاحة إىل أن هناك ثاثة آراء بشأن تأثريات 

الرتجمة عىل اللغة العربية، وال سيَّما من اللغة اإلنجليزية. 

الرأي األول، الذي يؤيــده أنصار املحافظة عىل اللغة العربية والذود 

رت من اإلرساف يف االقرتاض من اللغات  عنها، هو أن العربية قد ترضَّ

األجنبية، وال سيَّما اإلنجليزية، ويرى هؤالء أن اللغة العربية هي لغة 

د العرب وتحفظ تراثهم ومجدهم  اإلســام، وأنها العروة التي توحِّ

التليد، لذلك فإنهم يعارضون كل ما من شأنه أن يمس جوهر اللغة 

العربية وسْمتها ودورها التقليدي يف املجتمع العربي واإلسامي. 

كما أنهم مقتنعون بأن اللغة العربية قادرة عىل أن تكون لغة العلوم 

الحديثة إذا أُحِسن النقل من اللغات األخرى بتعريب البحث العلمي 

وفق أســٍس ومعايري علمية ســليمة، وأن تعريب العلوم التطبيقية 

ع نطاق اســتخدامها ويخرجها من إســار الخطب الدينية  سيوسِّ

والسياســية ووســائل اإلعام. ولم يكتِف هذا الفريق بذلك، بل إن 

بعضهم قد طالب بإعطاء مزايــا تفضيلية ملن يتعلم اللغة العربية، 

وإىل تأخري البدء بتعليم اللغات األجنبية يف مرحلة التعليم األســايس 

بحيث ال تبدأ من العام الدرايس األول وإنما تبدأ من الصف الخامس 

عىل األقل.

أما الرأي الثاني، فيســتند إىل أن اللغة كائــن حي يخضع لقوانني 

التطور والتدهور. وينظر أنصار هذا الرأي إىل املســألة بعني الرضا 

عىل أنها وسيلة إلغناء مفردات اللغة العربية ومواكبة آخر املستجدات 

العلمية، واالجتماعية، واالقتصادية يف كل بقاع العالم. كما أنهم يرون 

أن االقرتاض من اللغات األخرى يقرِّب العرب من الثقافات األخرى، 

وأن اللغة العربية تفتقر إىل املفردات العلمية بسبب سطوة املجتمع 

الغربي عىل عالم االخرتاعات واالكتشافات العلمية. 

أمــا الرأي الثالث املعتدل، والذي أرى نفيس فيه، فيســتند إىل أنه ال 

يمكن ألي لغة أن تتقوقع عىل نفسها، إذ إن تأثري اللغات األخرى أمٌر 

ال مفر منه، ســواًء باالتصال املبارش مع اللغات يف محيطها املجاور 

بفضل القرب الجغرايف أم باالتصال غري املبارش عرب وســائل اإلعام 

والتكنولوجيا الحديثة. 

ولعل تأثري اللغات األخرى عىل العربية سابٌق لظهور وسائل التواصل 

الحديثــة، غري أن الثورة التكنولوجيــة الحديثة رسَّعت وترية تأثري 

اللغات األخرى عىل اللغة العربية، وال سيَّما اإلنجليزية. ورغم هذا أرى 

أنه من الواجب علينا أن نحرص بكل ما أوتينا من قوة عىل املحافظة 

عــىل جوهر اللغة وحمايتها من الصيــغ والرتكيبات التي تتعارض 

مع قواعد اللغة وأســاليب التعبري واإلبانة الســليمة يف العربية، ويف 

هذا ينبغي أن تتضافر جهود مجامع اللغة العربية، ووسائل اإلعام 

العربية، وواضعي املناهج واملقررات. 

• ملاذا رّكزت الرصد والتحليل عىل تأثري وسائط اإلعالم الناطقة 

بالعربية؟

انطلقت من فرضية اتســاع نطاق جمهور وســائط اإلعام املرئية 

واملسموعة، فمتابعوها من مختلف مشارب الحياة، منهم من ارتقى 

أعىل درجات العلم ومنهم من لم يصب حًظا يف التعليم، زد إىل ذلك أن 

هذه الوسائط اإلذاعية ال تتطلب متابعتها التزامات مادية كغريها من 

وسائل اإلعام األخرى مثل الصحف واملجات. 

رت اهتمام الكتــاب بالتعابري االصطالحية  • يف امللخص بــرّ

اإلنجليزية بقولــك إن صعوبات عديــدة تواجه املرتجمني يف 

نقلها إىل العربية... ما هي هذه الصعوبات وكيف الســبيل إىل 

تجاوزها؟

تكمــن صعوبة ترجمة التعابري االصطاحيــة اإلنجليزية بدًءا يف 

فهم معانيها ومن َثمَّ نقلها نقاً ســليًما إىل العربية. أما صعوبة 

الفهم، فسببه أنها تتألف من مجموعة من الكلمات يختلف معناها 

مجتمعًة عن معنى كل كلمة عىل ِحــدة، وتعتمد دقة الرتجمة يف 

املقام األول عىل مدى فطنة املرتجم وقدرته عىل أن يستشــف أن 
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مجموعــة من الكلمات بعينها تحمل معنــى مجازًيا يختلف عن 

معاني كلماته منفردًة. 

وهنــاك من املرتجمني مــن ال يجد صعوبة يف فهــم معنى التعبري 

االصطاحي، ولكــن ذخريته اللغوية العربية محدودة ال تســعفه 

الســتحضار التعبري االصطاحي العربي املقابل يف اللغة الفصحى 

إن ُوِجــد. وُيعزى ضعف الذخرية اللغويــة العربية إىل ثنائية اللغة 

العربية، ففصيحها ينحرص استخدامه يف املجاالت الرسمية، ودارجها 

متداول يف الحياة اليومية. 

فعىل ســبيل املثال، ربما يكون استحضار التعبري العامي )يبيع املاء 

يف حارة السقايني( أســهل وأرسع من التعبري الفصيح )كمستبضع 

 carry/take coals( ترجمًة للتعبري اإلنجليــزي )التمــر إىل هجر

to Newcastle(. وهنــاك من املرتجمني من يتخذ العامية ســبياً 

الستحضار التعبريات الفصيحة. 

ومن األســباب األخرى تأثر القواميس )اإلنجليزية-العربية(، العامة 

منها واملتخصصة، بلغة اإلعام وإيرادها الرتجمات الحرفية واإلرساف 

يف ذلك وإســقاط التعبريات العربية الراســخة واملفهومة، وتقديم 

التعبريات الحرفية عىل الفصيحة يف هذه القواميس. أما تجاوز هذه 

املشــاكل، فيكون برضورة االهتمام برتجمة هذه التعبريات ترجمة 

دقيقة بتضافر جهود اللغويني، واألكاديميني، واإلعاميني، وواضعي 

املعاجم واملناهج.

• إذن فاملناهج وطرائق تدريس اللغــة اإلنجليزية والرتجمة 

أسهمت يف أصل املشكلة؟ 

رغم أن الدراسة ال صلة لها باملناهج، فإنني لم أنَس واضعي املناهج 

وأساتذة الرتجمة واللغة وطابها، إذ أوصيت األساتذة بالحرص عىل 

تعويد الطاب عىل فهم معاني التعبريات االصطاحية اإلنجليزية من 

السياقات التي ترِد فيها، وأوصيت واضعي املناهج بإياء التعبريات 

ل حيزًا مقدًرا من  االصطاحية اهتماًما خاًصا يف املناهج، ألنها تشــكِّ

الكام املنطوق يف اللغات. 

• قلتم إن املعاجم العربية تأثرت بلغة اإلعالم وإن واضعيها 

أرسفوا يف النقل والرتجمة الحرفية... هاّل فّصلت يف ذلك؟

املعاجم العربية العامة واملتخصصة ليست بمنجاٍة من اللوم. وقد 

اتبعُت يف إجراء البحث طريقتي البحث الكّمي والكيفي، وفحصُت 

ثمانية قواميس إنجليزية-عربية، أربعة عامة وأربعة متخصصة، 

الستقصاء تأثري النقل يف هذه القواميس، واستأنسُت بآراء اثنني من 

املعجميني العــرب؛ وضعا قواميس ثنائيّة اللغة عامة ومتخصصة 

هما د.رمزي البعلبكي وبروفيسور عبدالفتاح أبوالسيدة. 

وقد أثبتت الدراسة شيوع الرتجمات الحرفية يف كل القواميس مثار 

البحث بدرجات متفاوتة. وعندما واجهُت د.البعلبكي ود.أبوالسيدة 

بهذه النتيجة، كان رد د.البعلبكي أنه ارتأى رضورة إيراد الرتجمات 

الحرفية يف قاموسه املتخصص للتعابري االصطاحية حيثما استطاع 

قبل إعطاء مقابل عربي، وذلك لنقــل »روح« العبارة األصيل، وأّكد 

أن شيوع العبارات يف اإلعام هو با ريب أحد العوامل املؤثرة يف أي 

معجم ثنائّي اللغة، وليست العربية بدًعا يف ذلك. 

وأبدى أســفه من ترسُّب اإلعام إىل نواحي االستعمال اللغوي كافًة، 

وقال إن السبيل إىل منعها ُكليًا قد يكون رضًبا من العبث وقد يفيض 

إىل مزيد من الجفاء القائم بني العربية الفصحى وأبنائها، وإىل مزيد 

من نفورهم منها. واعرتف د.البعلبكي ود.أبوالسيدة بسطوة اإلعام 

حتى عــىل واضعي املعاجم، وقاال إن شــيوع أي تعبريٍ اصطاحي 

مســتحَدث يف وسائل اإلعام يجرب واضعي القواميس عىل إدراجه يف 

قواميسهم ملا لهذه الوسائل من سطوة. 

• ترجمات القرآن الكريم إىل اإلنجليزية عديدة، وهي محاوالت 

لنقل املعاني ستظل قارصة نظرًا لصعوبة املهمة، ولكن ال بد 

ملتخصص مثلك أن يكون له رأي إزاءها؟ 

تعتمــد ترجمة القرآن عــىل مدارس التفســري واملذاهب املختلفة 

وتأويات املرتجــم وميوله، وهذا يفرسِّ االختافات الكثرية والكبرية 

بني الرتجمــات. أكرب مشــكلة يف ترجمات القــرآن املتاحة اآلن 

هي املجــاراة والنقل الحريف وإغفال عنرص اإلفهام. وقد أحســن 

بروفيســور محمد عبدالحليم سعيد، أستاذ الدراسات اإلسامية يف 

مدرسة الدراسات الرشقية واإلفريقية بجامعة لندن، يف ذلك إحساًنا 

ط املعاني واللغة ونزَّلها إىل القراء  عظيًما يف ترجمته البديعة، إذ بسَّ

بكل مستوياتهم. 
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* عىل املعنيني بمستقبل اللغة

 العربية املحافظة عىل جوهرها مع

 إفساح املجال لتطورها
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ساوباولو: »الرابطة«

نظمت رابطة العالم اإلسامي عرب هيئتها اإلسامية العاملية للحال 

يف مدينة ســاوباولو الربازيلية منتدى عامليا، تحت عنوان: »الرعاية 

والرأفــة بالحيوان«، يف حدث هو األكرب يف مجال صناعات ســوق 

»الحال«، يف العالم، وبمشاركة شخصيات ورموز عاملية متخصصة 

يف مجــال اللحم الحال، وذلك يوم األربعــاء 1439/10/20هـ 

املوافق 2018/7/7م بفندق هيلتون.

وأوضح رئيس الهيئة اإلســامية العاملية للحال يف الربازيل أحمد 

عيل الصيفي، أن املنتدى يهدف إىل تطوير العمل يف مجال منتجات 

وصناعــة الحال، وتحقيق األداء فيه وفق املواصفات اإلســامية 

املعتمدة من رابطة العالم اإلسامي، والهيئة العامة للغذاء والدواء 

يف اململكة العربية الســعودية، وصوالً إىل تحقيق الهدف األســمى 

للرابطــة يف هذا املجال، بأن يكون ســوق »الحال« منتجاً يعتني 

بمعاملة الحيوان بكرامة، وفقاً لرشع الله عز وجل.

وأضاف الصيفي أن املنتدى ناقش عددا من املوضوعات، من أبرزها 

التحديات واملفاهيم لصناعات سوق الحال، كما انتهز املشاركون 

يف املنتدى فرصة مقابلة الخرباء العاملني يف مجال رعاية الحيوانات، 

ووضع آليات العمل من حيث التغذية واملداولة والذبح.

وكانت الهيئة نظمت خال الفرتة التي سبقت عقد املنتدى، ورشة 

عمل متخصصة يف مجال الذبح الحــال والرأفة بالحيوان، تعترب 

األوىل مــن نوعها يف الربازيل، قدمتها الســيدة إيريكا فوغد رئيس 

رشكة فوغد لاستشــارات، وحرضها عدد مــن الرشكات املنتجة 

واملصنعة والشــخصيات املعنية يف مجال الحال، وشهدت تغطية 

واسعة من وسائل إعامية محلية وعاملية.

وأوضح  إمام مسجد املركز اإلسامي يف برازيليا )ممثل معال األمني 

العام للرابطة( الشيخ محمد زيدان أهمية عناية اإلسام بالحيوان 

ووجوب الرأفة به، مستعرضاً نماذج من األحاديث النبوية الرشيفة 

التي تحث عــىل تكريم الحيوان ورحمتــه، إذ دخلت امرأة الجنة 

بسبب كلب ســقته، وأخرى دخلت النار بسبب هرة حبستها ولم 

تطعمها.

فيما شددت الســيدة فوغد عىل أن الذبح الحال يحرتم الحيوان، 

مشرية إىل أنه رشط مســبق لتحقيق املنتج الحال. وتناولت أيضاً 

أفضل األســاليب والطرق للتعامل مع الحيــوان، خاصًة الطيور 

واألنعام، إضافة إىل إبرازها أهمية قطع الحلقوم واملريء والودجان 

أثناء الذبح، إذ من شأن ذلك ترسيع خروج الدم من جسد الحيوان 

ويضمن عدم إرهاقه وتعذيبه.

وقد لقيت إجــراءات ومعايري الذبح الحال التــي تحقق تطبيق 

التعاليم اإلســامية من النواحي الرشعية واإلنسانية اهتماماً كبرياً 

من الحضور. 

يذكر أن الهيئة اإلســامية العاملية للحال يف الربازيل قد حصلت 

أخرياً عىل شــهادة الـ )ISO 9001( الخاصة بجودة العمل، وهي 

الجهة الوحيدة يف العالم التي حصلت عليها يف مجال »الحال«.

بمشاركة خبراء ورموز دولية متخصصة

رابطة العالم اإلسالمي تنظم منتدى عالميا 
لصناعات سوق الحالل في البرازيل

)ISO 9001( الرابطة.. الجهة الوحيدة يف العالم الحاصلة عىل شهادة الجودة
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يحمل كتابه »عقــول متوهجة«)Ignited Minds( كثريًا من 
األفكار امللهمة، فهو– كما يرى الربوفيسور شمس الدين زين 
العابدين األستاذ يف جامعة الخرطوم - من الكتب النادرة التي 
تتسم بالبصرية والروح اإلنسانية. الكتاب عبارة عن حصيلة 

حوارات مع مواطنيه، إذ لم يحبس عبدالكام نفسه يف قاعات 
رئاســته ، بل اشــتهر بتواصله مع كل الناس؛ مع الشباب 
بخاصة وحتى األطفــال. كان يرى فيهم رواداً لقيادة نهضة 
الهند لتصبح دولة متقدمة بعام 2020م. كان يردد للشباب: 

إعداد: منصور راجي كاتيالسري

الطاقة اإليجابية تصنع

جمهورية الهند - كرياال

رئيس الهند األسبق أبوبكر زين العابدين عبد الكام )هذا هو االسم الذي اشتهر به( ُولد 
يف 15 من أكتوبر عام 1931م، وكان يبيع الصحف يف الطرقات ملساعدة أرسته، ورهنت 

أخته ُحليّها بستمائة روبية هندية ليتمكن هو من االلتحاق بمعهد مدراس التقني 
ليدرس الفيزياء، ومن بعدها هندسة علوم الفضاء، وقد أُطلق عليه لقب الرجل الصاروخ 
ألنه طور قدرات الهند الدفاعية يف الفضاء وأطلق أول صاروخ يف الفضاء، وكانت وفاته 

يوم 2015/7/27م، حني داهمته ذبحة صدرية حادة أثناء إلقاء محارضة يف معهد 
الهند لإلدارة. ,,

عرض كتاب

العقول المتوهجة
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»أحلم، أحلم، أحلم ... فاألحام تتبلور إىل رؤى وأفكار  ينتج 
منها عمل«.

أهدى الكتاب لتلميذة مدرســة أجابت عن ســؤاله: من هو 
عدونا؟ قالت التلميذة: عدونا هــو الفقر! يقول عبد الكام: 
الفقر متجذر يف مشــاكلنا وينبغي أن يكون هدف قتالنا... 
الكتاب تحدث عن حلمه ورســالته وتقديم النموذج، وتحدث 
عن املعلمني والعلماء وأن الوطنية ال ترتبط بسياسة أو دين، 
وعن مجتمع املعرفة وتضافر القوى لبناء دولة جديدة، وختم 

كتابه بأغنية للشباب يقول فيها:
كمواطن شاب يف الهند

مسلح بالتقنية واملعرفة وحب الوطن
يصبح الهدف الصغري املتواضع جريمة

سأعمل وأعرق من أجل رؤية عظيمة
رؤية تحوِّل الهند لدولة متقدمة متمكنة

اقتصادياً وبنظم وقيم
أنا واحد من املواطنني البليون...

الرؤية الواضحة وحدها ستشعل بليون روح 
لقد تملكتني...

الروح املشتعلة مقارنة بأي مورد، هي املورد
األقوى يف األرض وفوق األرض وتحت األرض

سأُبِقي نور املعرفة مشتعاً
ألحقق رؤية ... هند متقدمة

يقول علماء الفضاء ودكتور عبــد الكام واحد منهم: توجد 
العديد من النجــوم يصل ضوؤها لنا بعد مئات الســنني، 
وعبد الكام مثال لهذه النجوم ســيظل عطــاؤه ممتداً بعد 
وفاته ألجيال قادمة، خاصة أن اهتمامه بالشــباب واليافعني 
ســيجعلهم يذكرونه جياً بعد جيل، وقــد اتقدت عقولهم 

وترشَّبت أرواحهم باهتماماته.
ينقسم الكتاب إىل تسعة فصول:

1.الحلم والرسالة
2. تعطينا نموذج الدور

3. املعلمون والعلماء املرموقون
4. التعلم من القديسني والعرافني

5. األمة خارج السياسة والدين
6. مدينة املعارف

7. الحصول عىل القوات معا
8 - بناء دولة جديدة

9. رجال البلد

الحلم والرسالة
أيلول/ ســبتمرب 2001،  يف 30 
كان عبــد الــكام يف طريقه إىل 
رانتيش يف جهارخاند  بوكارو من 

وتحطمت املروحية التي كانت تنقله قبل أن تهبط، ونجا جميع 
الركاب بأعجوبة،وعىل الرغم من الحادث ذهب )كام( قدماً يف 
برنامجه. ويف الليل أخذ املهدئ كما أقنعه األطباء،وجعله الدواء 
ينام لفرتة أطول عىل الرغم من أنه استيقظ يف الليل. يف نومه 
هذا رأى رؤيا بأنه يشــارك خمسة رجال عظماء يف التفكري، 
وقد تحدث كل واحٍد منهم عــن عقله: املهاتما غاندي، ألربت 
أينشتاين، اإلمرباطور أسوكا، أبراهام لينكولن، والخليفة عمر 
بن الخطاب ريض الله عنه. هؤالء الرجال العظماء، أفىض كل 
بما عنده من آراء بشــأن اإلنسانية. وكان هذا الحلم هو بداية 

تفكريه يف بناء رؤية ملستقبل الهند. 
يرى عبد الــكام أن املرء يمر بمراحــل مختلفة يف حياته: 
املرحلة الرياضية مرحلة املحارب مرحلة الدولة مرحلة روح 

العرص.
هذه املراحل يف حيــاة الرجل تنطبق أيضاً عىل الدولة. يصف 
عبد الكام منطقياً كيف تمر دولة من خال هذه املراحل. ومن 
املسيل أنه يدعو  نفســه الرجل الصاروخ! هنا يروي رحلته 
كرجٍل صاروٍخ يعيش هذه املراحل واحدة تلو األخرى )يجري 
يف مرحلته الرابعة(. وقال إنــه يرغب يف التحدث مع أطفال 
املدرسة ألنه يعتقد أنهم هند الغد. وينهي الفصل قائاً: »كيف 

يمكننا تعويض الفرص الضائعة وفشل املايض؟«.

إلهاٌم بالدور النموذجي
إن حضارة الهند روحية بينما الغرب ماّدي، لذا يعتقد عبدالكام 
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أن تقدم الدول املتقدمة يرجع إىل طريقة تفكريها بأن عليها أن 
تعيش حياة طيبة يف أمة قوية ومزدهرة، فيشدد عىل الحاجة 
إىل تغيــري  طريقة التفكري يف الهند، تلك التي تنظر إىل الثروة 
والتقدم عىل عكس الفضيلة والروحانية؛ يقول: »ال أعتقد أن 
الرخاء والروحانيــة متضاربتان، أو  أنه من الخطأ الرغبة يف 
األشياء املادية«؛ فيمكن للمرء أن يقود حياة الزهد ولكن هذا 
ينبغي أن يكون عــن اختيار وليس ألن أحداً يضطر إىل ذلك. 
كان هذا هو أساس قراري يف االتصال بالشباب لدينا، ملعرفة 
أحامهم ونقول إن لهم الحق كل الحق يف الحلم بحياة جيدة ...«.

التقى كام الطاب يف تريبورا، وكان السؤال الذي يطرحونه 
هو أين يجدون النموذج الذي ُيحتذى به؛ األب أم األم أم معلِّم 
املدرســة؟ كلّها نماذج يقابلها الفرد، فيرشح لهم )كام( هذا 
املفهوم مع أمثلة: »ملاذا الحلم؟« وكان هناك سؤاٌل آخر أشار 
إليــه كام يف كتابه أجنحة النار: »الحلــم يتحول إىل أفكار. 

والفكر  نتيجته اإلجراءات والعمل«.

القادة والعلماء املرموقون
يحاول )كام( أن يشاركنا أفكاره عن بعض علماء الرياضيات 
القديمة مثــل أريابهاتا، براهماغوبتا و بهاسكاراشــاريا؛ 
وغريهم. تلك العقول العظيمة الذيــن يمثلون علماء رؤية 
كبرية. هم مؤسّســو  ثاث مؤسســات كبرية - دردو، داي 

وإيرسو. 
ثمة حادث جميل يرويه كتاب عبدالكام، يصف فيه كيف أنه 
التقى الدكتور بهابها األسقف، وحصل عىل موافقة للحصول 
عىل قطعة أرض هي مبنى كنيسته، فقد وقف مبنى الكنيسة 
ليتحوَّل ملحطة أبحاث الفضــاء يف ثومبا. وينهي القصة عىل 
هذا النحو: يف خدمة صباح يوم األحد قال األسقف للجماعة: 
»أطفال لدي عالم مشهور، يريد كنيستنا واملكان الذي أعيش 
فيه لربنامج العلوم وعلوم الفضاء، ويســعى من خال العلم 
إىل الحقيقة التي تثري حياة اإلنسان. فهل يمكن أن نعطيهم 
مسكن الله لبعثة علمية؟«، »كان هناك صمت لفرتة من الوقت 
تاهــا دعاء قلبي خالص: »آمني« مــن الجماعة التي جعلت 

الكنيسة كلها صدى.

التعلم من القديسني والعرّافني
اندمــاج العلم والروحانيــة وفقاً لــــ)كام( يفعل الخري 
للبرشية...،كانت لديه مناقشــة مفصلة مع )براموخ سوامي 
مهاراج( من )سوامينارايانسانســتها( يف أحمد آباد بشــأن 
هذا االنصهار، والرؤية التي يجب علينا التمســك بها لجعل 
الهند دولــة متقدمة. وقام بعدة زيــارات للمراكز الروحية 
الكثرية يف الهند وســعى إىل إيجاد حلول. ويلخص كام هذا 
الفصــل بقوله: »لقد كانت قوتنا الروحية هي قوتنا. لقد نجا 
مجتمعنا من أرواح الغزاة وآثار االستعمار. ]...[، ويف مرحلة 
الرصاع مع املســتعمر خفضنا أهدافنا وتوقعاتنا. يجب علينا 
أن نستعيد آفاقنا الواســعة وأن نستفيد من تراثنا وحكمتنا 
إلثراء حياتنا. ]...[ نحن بحاجة إىل النمو الداخيل، إىل نموذجنا 

الخاص للتنمية، استناداً إىل نقاط القوة الكامنة لدينا.

الوطنية بعد السياسة والدين
يقول كام: »بالنســبة للرجل العظيم، فإن الدين هو وسيلة 
لتكوين صداقات، فاألشــخاص الصغار يجعلون الدين أداة 
قتالية«. وجواب عبدالكام وهو منطقي قابل للتطبيق، قدمه 
لطالب يف جامعة آنا، لســؤاله عن كيفية التعامل مع موقف 
الدكتور أمارتيا ســني ضد الربنامج النــووي الهندي. وقد 
تساءل عبدالكام »لكن بعد نضال االستقال الطويل عندما 
حصلنا عىل حريتنا، وحصلت الباد عىل وحدة وحدود مادية، 
هل من املمكن أن يبقى التعمــري واالزدهار  االقتصادي هو 

الهدف الوحيد؟«.
قال جورج برنارد شو: »إن الوطنيني مقتنعون بأن هذا البلد 
متفوق عىل كل الدول األخرى ألنهم ولدوا فيه«. كنت عىل علم 
بهذا التعريف لفرتة طويلة، وذلك عندما جاء عرب ترصيحات 
كام عن الوطنية توقفت عنه يف حني أعتقد أن الهند ليســت 
متفوقًة عىل أية دولة أخرى؛ لكن ليست أقل شأناً. )شو مثال( 
لكن عبدالكام عميل. كتب شــو كتباً بينمــا قدم عبدالكام 
صواريخ. يف الواقع كتب عبد الكام الكتب التي تباع بشــكل 
جيد. كان هتلر أيضا وطنياً. ولكن من الواضح أن عبد الكام 

نوع مختلف من الوطنيني. 
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ويقدم عبدالكام ماحظة: »إن الخطر األكرب عىل إحساســنا 
بالوحدة وإحساســنا بالهدف يأتي من أولئك األيديولوجيني 
الذين يســعون إىل تقسيم الشــعب ]...[ وعندما نقبل الهند 
بــكل مجدها الرائع، مع املايض املشــرتك، يمكننا أن نتطلع 
إىل مســتقبل مشرتك من الســام واالزدهار، وخلق الرخاء، 
وماضينا هناك معنا إىل األبد، ويجب أن تتم رعايته بحســن 

ر  يف املظاهر السياسية«. نية، ال ُتَدمَّ

مجتمع املعرفة
يف القرن الحادي والعرشين يتم اســتبدال رأس املال والعمل 
ة  باملعارف كمورد اإلنتاج األسايس. بالنسبة لعبد الكام َمَهمَّ
ة جــداً للهند، أن تصبح قوة عظمــى عماقة يف مجال  ُمهمَّ
املعرفة. فالهنــد القديمة كانت مجتمعاً للمعرفة أكثر من أي 
يشء آخر، وبطبيعة الحال عزز ذلك حضارتها. واليوم، ينبغي 
للهند أن تســتعيد الحالة املفقودة مــن كونها أمة وحضارة 

قائمة عىل املعرفة.

الحصول عىل القوات معا
كتب عبد الكام: »يف الهند عام 2020 حددنا خمسة مجاالت 
تتمتع فيها الهند بالكفاءة األساســية للعمل املتكامل«. وهذه 
املجاالت الخمســة هي: الزراعة وتجهيز األغذية، الســلطة، 
التعليــم والرعاية الصحية، تكنولوجيــا املعلومات، القطاع 

االسرتاتيجي.
يف 15 ترشين األول/ أكتوبر 2000، أُطلق موقع عىل شــبكة 
اإلنرتنت لعبد الكام، نرش ثاثة أســئلة؛ 1( كانت الهند بلداً 
نامياً ألكثر من نصف قرن. مــا الذي تريد أن يفعله الفتيان 
والفتيات الصغار لجعلها دولة متقدمة؟ 2( متى يمكنني أن 
أغنّي أغنية الهند؟ 3( ملــاذا نحب أي يشء أجنبي عىل الرغم 
من قدراتنا يف العديد من املجاالت، يف حني تحتفل دول أخرى 

بالنجاحات الخاصة بها؟
وتلقى عبد الكام توَّا أكثر من مائــة جواب، إال أنه ناقش 
خمس إجابــات؛ الجواب الخامس هو مــا قاله 30٪ من 
املســتطلعني. »الحاجة إىل مزيد من الشــفافية يف مختلف 

جوانــب حياتنا«. هذا الفصل غني برسد الحوادث التي قام 
بها عبد الكام يف حياته.

بناء دولة جديدة
يشــارك عبدالكام يف هذا الفصل حادثــاً يظهر قوة العقل 
البرشي. كان عليه تقديم رســومات ملرشوع تصميم طائرة 
هجومية منخفضة املســتوى. لكن عبدالكام تأخر أكثر من 
أســبوعني يف تقديم رســوماته. وكان الدكتور رسينيفاسان 
مدير معهد مدراس للتكنولوجيا آنذاك، قال مع أنه يدرك تمام 
اإلدراك أن عبدالكام لم يكن عىل وشــك االنتهاء من الرســم 
»فإنه إذا لم يكمل العمل يف ثاثة أيام ســيتم إيقاف دراسته، 
وكان عبدالكام يعتمد اعتماداً كاماً عىل املنح الدراسية، ألجل 
ارتفاع التكلفة التعليمية يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. 
خال األيام الثاثة املقبلة خرج لتناول الطعام ويف الليل نام عىل 
مقاعد الطلبــة يف الكلية. بالضبط بعد ثاثة أيام زار الدكتور 
رسينيفاســان ومعه لوحة الرسم. فمىض ساعة يف فحص ما 
فعله عبدالكام وقال: »هــذا أمر جيد، لقد قمت بعمِل بضعِة 
أسابيع يف غضون أيام قليلة«. كتب كام: »كان هذا التقدير هو 
ما أيقظ مواهبي وأدركت بعد ذلك أنه إذا كان هناك يشٌء عىل 
املحّك، فإنه يشعل العقل البرشي ويمنحه القدرة عىل العمل. 
بمثل هذا التحدي الذي يوقد العقل نستطيع بناء دولة جديدة 

ونضعها يف مصافِّ الدول العظمى«.

إىل رجايل يف السياسة
لعله من املناسب إدراج هذا الفصل يف املناهج الدراسية لجميع 
الجامعات الهندية واملدارس. هذا الفصل ينهيه عبدالكام عىل 

النحو التال مناجياً الله سبحانه:
اللهم اجعل شــعبي آمنــاً مطمئناً، ربِّ اجعــل بلدي ينعم 
باالزدهار يف سام. دع شعبي يعيش يف وئام. يا رب اسمح ل 

أن )اذهب( مواطناً هندياً يفخر ببلده.
ال شــك أن الســام والوئام هما أعظم ما يتحقق به التقدم 
واالزدهار، ليت هذه الحكمة تكون نرباســًا للشــعوب التي 

تقيض عىل أوطانها بالحروب والرصاعات.
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      فهي عرب فضائها اإلبداعي تحاول أن تكشــف عن نقاط 
املواجهــة الحضارية أو نقاط التماس بني طريف الرصاع  -إن 
جاز التعبري- يف مناطق اإلشــعاع الحضــاري، أو االلتماع 
الفكري عىل شــاطئي املواجهة؛ تكتشــف القيم الحضارية 
والبنيات املعرفية والثقافية للمرشوعني الحضاريني لثقافتني 
مختلفتني، عرب رحلة الشــخصيات من نقطة البداية، وحتى 
تصل إىل نقطــة النهاية، كما ينبغي ملن تتتبع دراســاتهم 
إيقاعات الرصاع، وتدفقاته، ونشاطه من املنبع وحتى املصب 

يف العمل الفني. 

ومن ثم، نبدأ من نقطة انطــاق، مروراً بدوامات وتموجات 
الرصاع التي تتعارك عىل ســطح النهــر، وننتهي عند نقطة 

نـهاية، ينترص فيها أحد طريف الرصاع عىل اآلخر.
وال يخفى أن القصة بوصفها فناً، هي أكثر الفنون قدرة عىل 
تجسيد إشكالية الرصاع الحضاري، إذ تتيح الفرصة لصوت 
»األنا« للتعبري عّما يضطرم يف األعماق من قيم وأفكار، تعنى 

بنقد الذات واآلخر معاً، عرب عملية اإلبداع.
وبمــا أن القصة تعد من أقدر الفنون عــىل تقديم تفاصيل 
الحياة بكل حقائقها وأوهامها، بما يتيح لنا دراسة إشكالية 

بقلم: د.كمال سعد محمد خليفة

الصراع الحضاري في

اإلبداع القصصي
قراءة تحليلية في قصة )جبل طارق(

نرشت مجلة الرابطة يف عدد ربيع األول 1438هـ، قصة األديبة الجزائرية آمنة بن 
منصور »ذكريات جبل طارق«. القصة عبارة عن رصد للرصاع الحضاري يف العالم يف 

تعالقه اإلنساني عىل شاطئي الحياة، بوصفه قوة الدفع التي تحمل املتلقي عىل االلتحام 
مع األحداث واملشكات والقضايا التي تتشكل عرب تعقيدات العاقات يف املجتمع الدول، 

سيما بعد انتشار املشكلة األعظم يف تاريخ اإلنسانية، وهي تفيش اإلرهاب األيديولوجي يف 
العالم!

,,
أستاذ األدب والنقد املساعد ورئيس القسم ـ جامعة األزهر
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العاقة بني )طريف الرصاع( فيها، إذ تفتح أمام املتلقي طريق 
فهم الذات واآلخر معاً، فهي قادرة عىل نبش األعماق، وتجسيد 
األفكار واملشــاعر واألحام، وطرح ما يعرتضنا من إشكاالت 
يعانيها »طرف« يف مواجهة »طرف«! كل ذلك يفســح املجال 
لتقديم الرؤية والقلق واإلحباط، فيعكس تطور نظرة املتلقي 
ويســرب غور تفكريه، مثلما يعكس أوهامه وأفكاره املسبقة، 

التي كثريًا ما يجد نفسه أسرياً لها.
والرصاع يف أبســط مفاهيمه )يف املعاجم الفلسفية( هو نزاع 
)صدام( بني شخصني يحاول كل منهما أن يتغلب عىل اآلخر 
بقوته املادية. كالرصاع بــني األبطال الرياضيني، أو الرصاع 
بني الدول يف الحرب...، ويطلق الرصاع مجازاً عىل النزاع بني 
قوتني معنويتني تحاول كل منهما أن تحل محل األخرى )أو 
تزهقها(،  كالرصاع بني رغبتــني، أو نزعتني، أو مبدأين، أو 

وسيلتني، أو هدفني. 
وال يكاد الدكتور مراد وهبة يتجــاوز يف تعريفه للرصاع ما 
قرره جميل صليبا. يقول: »الرصاع هو تنشــيط دافعني يف 
آن واحد يتطلبان رضوباً متعارضة من الســلوك... ويكون 
قائما بني رغبتني أو هدفني أو وســيلتني للوصول إىل الهدف، 
ويتخذ أشــكاال عدة«. أما األســتاذ نــواف نصار يف معجم 
املصطلحات األدبية فيطرح وجهة نظره عن الرصاع يف اإلبداع 
األدبي، يقول: »الرصاع: صدام بني شــخصني أو جماعتني 
أو فكرتني يف العمــل األدبي، ويتجىل ذلك يف املرسحية، ويعد 
جوهرها وأساسها، فهو الباعث األول عىل التشويق والحركة 
وشــد الجمهور«. والرصاع  يف رأيه نوعــان، األول: الداخيل؛ 
ويدور داخل الشــخص نفســه. واآلخر: الخارجي: ويدور 
خارج الذات اإلنســانية، فقد يكون بني شخص وآخر، أو بني 
الشخص واملجتمع أو بني فئة وأخرى، كالرصاع بني املواطنني 
واملستعمرين«. وعقَّب عىل رأيه بقوله: »إن الرصاع الناجح هو 
الذي يجري واضحاً وقويــاً، منذ بداية العمل وحتى النهاية. 

وتكون قوتا الرصاع متكافئتني«. 
إذن يفسح اتساع الفضاء القصيص املجال أمامنا، كي نتأمل 
هواجسنا ووجهات النظر املتعددة، التي نواجهها يف الحياة، 
وتثري أســئلة حول »األنا« وأزمات تعرتض تشكيل الهوية، 
التي من بينها إشكالية العاقة مع اآلخر، فتربز التشوه الذي 
يحارصنا، مثلما يحارص اآلخر، وبذلك تتغلغل القصة بوصفها 
الفن الذي يستبطن األعماق، لتناقش اإلكراهات التي تعشش 

يف هامــش الوعي، فتقتحم املخبــوء يف تصور الذات واآلخر، 
وبذلك نتعــرف عىل تلك القيود واألوهــام، التي قد تحارص 

إنسانية اإلنسان، وتسقطه يف ظلمتها. 
 حاولت القاصة -وعرب عملية اإلبداع- أن تجيب عن الســؤال 
امللح الذي طرحته هذه اإلشــكالية، لَِم هــذه املواجهة؟ وما 
طبيعتهــا؟ ووجهة نظــر الرؤية اإلســامية يف طرح هذه 
الرصاعات عرب األعمال األدبية؛ لتقــدم لنا حلوالً ولو مبدئية 
للتعامل مع هذه القضية برؤية كانت تحكمها أيديولوجيات 
ربما لم تعرف طبيعتها طريقــاً إىل البنية املعرفية، والرؤية 
لة  الفكرية املنبثقة عن اإلسام بوصفه العقيدة البانية، واملَُشكِّ
للقيم الحضارية، التي تســعى إىل استكناه كل مفردات هذه 
الكون، يف املنظومــة التي ُخلَِق من أجلهــا. البنية الثقافية 
املعالجة لقيم الخري والحب والجمال، التي تســعى إلشــاعة 
الرضا العــام والتآلف واإلخوة اإلنســانية والتعايش يف هذا 
الكون، والتــي تحقق الوظيفة الربانية التي خلق اإلنســان 
من أجلها وهي خافتــه يف األرض، وعمارتها بقيم ومبادئ، 

ومنظومة أخاق تضمن السعادة لكل سكان الكرة األرضية.
ترصد الكاتبة مشــكلة اإلرهاب يف املجتمع، ســواًء العربي 
اإلسامي أو الغربي املسيحي، وتؤكد عىل أنها امتداد للرصاع 
الفكري والثقايف والسيايس، بل والعقدي، الذي تمتد خارطته 
من االســتعمار يف أوائل القرن التاسع عرش، ويتواصل حتى 
يومنا هذا بأشــكال وصور مختلفة! كلنا رشكاء يف تكريسها 
وانفجارها يف واقعنا بهذا الشــكل الذي جعلها تستفحل يف 
بلداننا، وتكاد أن تفتك بكل مقومات الحياة يف العالم كله؛ ألننا 
نحن وهم؛ عرباً وإفرنجاً، لم نكن يوًما حريصني عىل أن نجد 
مساحاٍت أو جزراً وسطى للتعايش والسلم والتعاون والوئام  
الذي يطرحه طرف، ويتلقاه الطرف اآلخر بتوجس وحذر، بل 
وباســتخفاف، وربما برفض واستنكار! ونجحت القاصة يف 
أن تشكل عرب قصتها هوية هذا الرصاع وأدواته، عرب تقنيات 
فنية ربما بسيطة. وعىل رغم ذلك أنجزت مرشوعها اإلبداعي 
عىل نحــو أبرز وجهي الرصاع، ومكنــت لعنفوانه وتفاعله، 
عىل النحو الذي أنهك طرفيه، وكشــف عن رعونة واستهتار 
باإلنســان، وكينونته يف الحياة، ودوره الفاعل يف عملية البناء 

واإلنجاز الحضاري.
  من هنا، رشعت القاصة وهي تشكل فضاءها أن تؤصل لفكرة 
وجود تيار ثالث؛ طريق آخر، غــري طريق الرصاع والرتصد 
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التعايش والبحث عن مساحات  والتوجس والكراهية، طريق 
أو جزر وسطى للتعاون والتكامل والبناء... مساحات للتفاعل 
واالنسجام! انطاقاً من الرؤية الحضارية التي أرساها القرآن 
ن َذَكٍر  الكريم يف قول الله تعاىل: »َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ
ِه  وَأُنثَى وََجَعلْنَاُكم ُشُعوًبا وََقبَاِئَل لِتََعاَرُفوا إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعنَد اللّـَ

َه َعلِيٌم َخبرٌِي«، سورة الحجرات اآلية 13. أَْتَقاُكْم إِنَّ اللّـَ
 كانت هذه الفكرة الجديــدة يف معالجة مثل هذه القضية يف 
عمل إبداعي، هي الدافع األكثر أهمية للدراسة. فحاولُت – عرب 
عملية التحليل والنقد - أن أكتشف الطريق نحو بلورة الرصاع 
يف وجهيه العربي اإلسامي والغربي غري املسلم يف القصة، ثم 
الكشف عن طاقات ومقومات البنية الحضارية للتيار الثالث، 
أو مساحة التوافق اإلنساني والحضاري والتفاعل بني ما هو 
عربي مســلم، وما هو غربي مسيحي، يف بناء مرشوع يرفع 
شــعار التعايش والتعارف بكل مقتضياتهما الحضارية، يف 
عالم تســوده قيم الحب والخري والعدل واملساواة. وهذه يف 
رأيي أمارة الجــدة يف التجربة اإلبداعية لدى القاصة آمنة بن 

منصور. 
بعنوان: »ذكريــات جبل طارق«،  الكاتبة قصتهــا  تصدر 
بوصفــه العتبة األوىل التي تشــدنا إىل واقعنــا التاريخي، 
الضــارب بجذوره يف وجداننا العربي واإلســامي، إذ يمثل 
جبل طارق والبطل املسلم طارق بن زياد املسمى باسمه هذه 
القرية/ الجبل، فيضاً من قيم حضارية وإنســانية قائمة يف 
الوجدان، أو الذاكرة العربية واإلسامية، ما يمكننا أن ندعوه 
بلغة النقد األدبي )تناصــاً( إبداعياً، كثرياً ما يلجأ إليه املبدع 
األدبي/ الفني، ويوظفه يف تشــكيل فضائه اإلبداعي. سيما، 
إذا كانت قيم العمل األدبي، التي يحاول أن يصدع بها  تتصل 
بالرتاث اإلنســاني والحضاري ألمة ما. ويحاول عىل الجانب 
اآلخر )الفني( أن يكســب عمله الصدق والقدرة عىل اإلقناع، 
واإلمســاك باملتلقي إىل الحد الذي ربما ال يستطيع أن يتفلت 
منه، مهما اتسعت أو تشــعبت منافذ التجول ومساربه بني 
الواقعي والتاريخي، الحضاري واإلنساني، الفكري والعقدي، 
الوجداني واأليديولوجــي. فعملية التناص هذه تمنح األديب 
كل هذه الطاقات والقدرات عــىل الحركة والتحليق يف عوالم 
متعددة، ومتســعة اآلفاق، وتهيئ لعملية التفاعل اإلنساني 
والحضاري بني ما هــو قديم وما هو واقع، عرب العاقة التي 

تصنعها النصوص املتعددة يف املتن الروائي. 
  وبعد رحلة فنية متفردة اســتطاعت القاصة أن تمخر بنا 

عباب الرصاع، هزم فيها من هزم وانترص فيها من انترص، أو 
من تقنع بوجاهة انتصاره، حينما يرتســخ لدى ذهن البطل 
)هشام(، ابن الســيد العالم الشيخ سعيد مورو، حينما تقفز 
إىل ذاكرته الحضارية كلمات أبيه وترتسخ يف ذاته رؤى تفكري 
الشيخ العالم الذي يدرك كنه الرصاع بني الغرب والرشق؛ وأن 
الحل ال يكمن إال يف إيجاد مســار جديد يحكم العاقة بعيداً 
عن نظرة العدوانية أو املكايدة واالنقضاض التي يمارســها 
كل األطراف بطريقة أو بأخرى، متناسني – هم ونحن – تلك 
الصفحات القديمة من الرصاع/ الصدام الذي يريد أن يزيح 
عرب خارطته املوغلة يف الزمان واملكان، وعرب نتاجاته الفكرية 

والحضارية التي أصلت للواقع الذي نعيشه. 
فما كان من هشــام إال أن يعود لرشده ويعرف أنه ليس كل 
ما يلمع ذهبا! وليس الغرب بكل بهرجه وإغراءاته ليس حاً 
ملشكات اإلنســان الرشقي: »... كان هشــام ينوي مغادرة 
باريس بصفة نهائية، والعــودة إىل أرض الوطن، لم يبق له 
أحد هنا، ثم إنه جمع من املال ما يكفيه ليعيش يف مدينة جبل 
طارق كامللوك... ليعيش وسط أهله وأصحابه... حجز عىل أول 
طائرة... وقبل الســفر بساعة قصد مركز باتاكالون للفنون، 
آخر مكان قصدته مريم، وفيه قضت... ليته لم يشــجعها... 
ليته منعها، ما زال يتذكر اللباس األبيض الذي ارتدته يومها، 
فكان كفنا لها... أوصلها إىل غايــة باب املركز عىل أن يعود 
بعد ساعة ألخذها. لم يبق معها رغم إلحاحها، ألن هذا النوع 
من املوســيقى ال يروقه. وهو عموًما ليس من عشاق الغناء 
والطرب، فقط تلك األغنية املغربية التي كانت مريم تطلب منه 

أن يغنيها لها، فتفرح كاألطفال:
»يا بنت الناس

 أنا مسكني دراهم يومي معدودة ..
 إنما عندي قلب كبري، بحر شطآنه ممدودة ..

 وفهميني فهميني يا بنت الناس ..
عاد فعاً بعد ساعة، لكن ليتسلمها جثة هامدة.. املجرمون.. 
القتلــة.. ما ذنب األبرياء؟ ومنذ اليوم املشــؤوم وهو يقصد 
املركز ليضع فيه زهوراً بيضاء، كانت تحبها كثرياً.. صح هو 
ال يؤمن بهذه األفكار والعادات.. لم يستطع نسيانها.. وقديماً 
كان العربي  يتعلق باملكان الذي يتواجد فيه الحبيب، حتى إذا 

تركه، ظل واقفاً عليه يبكي ويتذكر...«.   
لجوء الكاتبة إىل الرتاث الشــعبي، كاملوال والسرية واألغنيات 
الشــعبية، التي ينتجها العقل الجمعي ألمة ما، أو جماعة أو 
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عرق أو حضارة، يشــكل قيمة حضارية ووجدانية، تتشكل 
عرب الوعي الجمعي كذلك لهــذه األمة أو الجماعة أو العرق. 
كما تســعى هذه التقنية إلعادة الوعي باملجتمع الذي يعيش 
فيه اإلنسان؛ بقيمه اإلنســانية والحضارية بكافة مظاهرها 
ومناشــطها الحياتية، كما يؤكد هذا التوظيف انتماء اإلنسان 
إىل وطنــه وبيئته وحضارتــه، بتمثله مثل هــذه األغنيات 
وأخواتها املنتجة يف وعي مجتمعه. فيحاول اســتزراع ذاته، 
وتثبيــت وجودها يف واقعه، يف ثقافته، يف أرضه، يف حضارته، 
عىل النحو الذي يستهوي شــخصيات العمل الفني وكأنهم 
عرب رحلة الحياة يف العمــل األدبي يعانون غربة من نوع ما، 
يســتعلون عليها ويحطمون قيودها، بهذه العودة إىل تراثهم 
الفني الذي ينعش نفوســهم، ويامــس وجدانهم، فيعودوا 
لذواتهم، إىل األرض التي اقتلعوا منها. ومن ثم، يجدوا أنفسهم 

بعد أن تاهوا منها!
أخرياً أسدل املجرمون الســتار عىل هذه التجربة الحضارية 
اإلنســانية الرائعة بعصا اإلرهاب وآالته الخبيثة واملدمرة عىل 
نحو ما نرى، وبالطريقة التي تأباها كل نفس حرة وكريمة؛ 
إنســانية ومتحرضة، أنهت هذه التجربة الفريدة، ونحن يف 

عالم اليوم يف أمس الحاجة إليها!
 قتلــوا )مريم( التي قدمت األنموذج اإلنســاني والحضاري 
للمسلمة يف العالم الذي يموج بالكراهية والتآمر والتصارع، 
لكنها بإرادتها العصية عىل االنكسار حاولت أن تتماهى فيما 
يمكن أن يقدم هذا الشــكل من العاقة املتوازنة بني اإلنسان 
وأخيه اإلنسان، عرب عائق متعددة ليست بالزواج وحده وإن 
كان هو أبرز ما تبلور، وطفا عىل السطح، لكنها وقبل الزواج 
قدمت - بإقدام وجرأة وإيمان - كل ألوان املســاعدة والعمل 

الصالح، تجاه أرسة ظلمها التحيز، والتجرب، والكراهية.
يعود )هشــام( إىل موطنه الذي أدرك أنه ماذه، فعىل أرضه 
َدرج، ويف ربوع هواه نما وترعرع، وتجرع بني أهله وجريانه 
كؤوس املحبة والتواد واإلنسانية والقيم الحضارية؛ نبت هذه 
األرض الطيبة. فعاد إىل وطنه وذكرياته وأمله يف حياة كريمة 
بعيدا عن كل هــذه املنغصات التي كانت رسابا، وكان يظنها 
حقيقة وآماال عراضاً، يمكن أن تستوعبه يوما ما! فمما ال شك 
فيه لن يســتوعبك غري وطنك مهما أوغلت يف غربتك: فـ »ما 
أجمل الوطن!! ورائحة الوطن وهواء الوطن! فيه وحده تشعر 
بوجودك.. وبإنسانيتك.. وبحريتك. رغم الفقر والظلم واأللم.. 

ال سقف يحتويك غري الوطن«.

بهــذه الرتنيمة التي قدمها يف املشــهد األخري، الذي َصدََّر به 
القصة، عــرب تقنية الرسد اآلني، وهو رسد يف صيغة الحارض 
لزمن الحكاية. أي أن أحداث الحكاية وعملية الرسد تدوران يف 

زمن واحد، حيث تضعنا القاصة يف قلب الحكاية.
 تحاول الكاتبــة أن تغلق الحلقة أو الدائــرة التي فتحتها، 
وأنتجت من خالها تجربتها اإلبداعيــة، التي تفتحها بهذه 
العبارة التي وردت يف نهاية القصة، صانعة بما يمكن تسميته 
بـ »تراسل املشاهد«، عرب عملية التقابل مرة، واالرتداد مرة، 
واسترشاف األحداث مرة، ومن ثم، صاح والده عندما التقاه: 

»عادت الحمراء.. عاد هشام.. عاد األمل...«.
وبعد هذه املقاربة التحليلية للقصــة يتضح لنا: أن الكاتبة 
نجحت يف تقديم فكــرة الرصاع الحضاري يف مســتوياته 
املختلفة واملتعددة، بني ما يرمز إىل الرشق العربي املســلم، 
والغرب األوروبي املســيحي، عرب قصتها عىل نحو يســهم 
ليس يف تكريس املأســاة، ولكن للسعي يف حلها والتغلب عىل 

منتجاتها وآثارها، سواء عىل الفرد أو املجتمع.
كمــا تنترص الكاتبة ملبادئ التشــارك يف الحياة، وقيم البناء 
الداعمة للتعالق بــني البرش؛ كل البــرش، والرغبة يف تأكيد 
التفاعل، وإنهاء القطيعة بني األمم والقوى واألفكار املختلفة، 
والبحث عن املساحات املشرتكة بني الحضارات عرب منصات 
الفكر والدين والسياسة؛ بغية الوصول إىل حياة تسودها قيم 

التسامح والتعاون واالنسجام.
كما أدركت الكاتبة منــذ الوهلة األوىل أهمية معالجة الرصاع 
الحضاري بني األنماط املختلفة، وطي صفحة املايض املتخمة 
بالسطور السوداء يف تاريخنا. ومن ثم، حاولت أن تفسح عىل 
مــرسح األحداث مكانا بني غابات املآيس. فيســتطيع البطل 
هشــام وحبيبته ماري/ مريم، أن يتعايشا عرب تيار ثالث، ال 
يركن إىل هذا أو ذاك! لكن غطرسة القوة وشحنات الكراهية 
الفائضــة، أبت أن تمنحهما هذه الفرصــة املمكنة بالتفاهم 

والرغبة يف التعايش والتعاون واالنسجام.
تضعنا الكاتبة أمام حقيقة هي أن األوطان مهما قســت، أو 
زرعت يف نفوسنا املعاناة، أو حارصتنا بمشكاتها، فا بديل 
عنها! فالوطن - وهذا ما أكدته ثقافاتنا عىل اختاف مصادرها 
اإلسامية والعربية، واإلبداع األدبي والفكري يف كل العصور 
– هو املاذ اآلمن، والرتبة الخصبة الســتزراع األمل وتحقيق 

األحام.
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       إفريقيــا... تلك القارة الســمراء التي  حباها  الله  طاقات 
برشية هائلة ورائعة، وخريات كثرية، يتعرض  شبابها  لحمات 
من جهات كثرية, فبينما يرزحون تحت ظروف صعبة من غياب 
التعليم الشــامل ذي الكفاءة العالية، وانتشــار البطالة يف ظل 
قلة الفرص الوظيفية وضعف أســباب التنمية، تنشط تجاههم 
وتستهدفهم من جانب آخر الحركات املتطرفة التي  تدعي زوراً 
وبهتانا انتماءها لإلســام، وتعمل عىل تضليل الشباب وجعلهم 

وقوداً ألتون الحروب.
غياب الجهود الدعوية الصادقــة واملنظمات التي تنرش ثقافة 
االعتدال والوسطية لفرتة طويلة ترك الساحة خالية للمنظمات 
والحركات والدعوات املتطرفة،  فكيف يمكن  انتشــال الشباب 

اإلفريقي من هذا الواقع املؤسف؟ 
تتعدد اآلليات لعــاج هذه الظواهر املختلفــة، وتتداخل فيها 
العوامل االقتصادية والسياســية واألمنيــة، لكن أنجع طريقة 
لذلك؛ تتمثل من وجهــة نظر عدد غري قليل من املتخصصني يف 
إنشاء برامج تعليمية موجهة للشباب اإلفريقي، تهدف إىل نرش 
القيم اإلسامية الســمحاء يف هذه القارة. فقد جاء اإلسام عن 
طريق الدعوة السلمية املنفتحة عىل أيدي علماء ربانيني  يدعون 

إىل الله بحالهم قبل مقالهم.  
اإلعام يمكن أن يضطلع أيضاً بدور كبري يف انتشال الشباب من 
مجاهل التطرف املفيض إىل العنــف واإلرهاب، عرب تخصيص 
برامــج تثقيفية يف القنوات اإلعامية الرســمية والخاصة لهذا 
الغرض، وهي يف نظري مسؤولية مشرتكة بني وزارات اإلعام يف 

الدول اإلفريقية وإعام القطاع الخاص. 
وللمنظمات اإلســامية دورها املهم والكبري كذلك يف التخطيط 
والتوجيه ووضع االسرتاتيجيات ملواجهة هذه الظواهر، وليس عنا 

ببعيد ما تبذله رابطة العالم اإلسامي يف هذا الشأن، والحضور 
املكثف والجاد والحثيث الذي سجلته خال الفرتة األخرية، حاملة 
مشــعل التنوير واإلصاح والتقويم والتصدي للدعوات املضللة 
التي تنتحل اسم اإلسام وهو منها براء، انطاقاً من كيانها املهم 
بصفتها منظمة شعبية دولية أنشئت لخدمة الشعوب اإلسامية، 
وللتعريف باإلسام الصحيح، وبما لها من مكانة علمية ودينية.

تكوين العلماء والفقهاء األفارقة وتدريبهم عىل استخدام وسائل 
اإلعام الحديثة، ســبيل آخر لنرش قيم االعتدال والوسطية، وال 
سيما أن الشباب يحتاج إىل قدوة، وأيرس طريقة للوصول إليهم 

عرب هذه الوسائل الحديثة.
ومعلــوم أن توصيات املؤتمرات التي عقدتهــا الرابطة، والتي 
بدأت هذه القارة العريقة يف جني يشء من ثمارها، قد ركزت عىل 
رضورة تقوية العاقة بني الشــباب والعلماء، ومن ذلك مؤتمر 
الشباب املسلم واإلعام الجديد، وكذلك املؤتمر اإلسامي العاملي 

لإلعام يف جاكرتا. 
إن الشــباب اإلفريقي ال يزال يعتصم بقاع ثابتة عىل الرغم من 
األخطار املحدقة، ويتمســك بدينه الســمح الذي رسخه علماء 
ربانيون عىل أساس من الكتاب والسنة، وال تزال محارض العلم 
والجماعات الدينية يف إفريقيا عاماً أساسياً يف تربية األجيال عىل 
ثقافة املحبة والســام واالعتدال، فاملسلم من سلم املسلمون من 

لسانه ويده.
وبتضافر الجهود بني الحكومات واملنظمات اإلســامية وقادة 
الفكر والرأي واملشــايخ والعلماء يمكــن أن يصبح االعتدال 
والوســطية ثقافة عامة وممارســة يومية، تقطع الطريق عىل 
كل الدعوات العنيفة املتطرفة الجانحة عن ســبيل دين الرحمة 

والسام.

بقلم: أحمدو محمد الحافظ  النحوي 

نحو قيم االعتدال في إفريقيا
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