


افتتاحية

 من ينظر إىل العالــم وإىل العالقات القائمة 
فيه بني أتباع األديان والثقافات؛ يســبق إىل 
ذهنه أن الصدام هو األصل. وال شك أن الواقع 
يعكس مثل هذه الصورة الذهنية للعالم بنزاعاته وحروبه 

ومشكالته.
ومعظم األفكار والتصورات التي تكتسب شهرة وانتشاًرا 
ال ترى إال صورة صدام الحضــارات، حيث حاول بعض 
املفكرين والفالسفة أن يعزز من وجهة نظره السلبية أنه 
ال تفاهم وال حوار بني مكونــات التنوع الديني والثقايف، 
موســًعا من هذا املفهوم الخطر حتى داخل البلد الواحد 

الذي تحكمه مواثيق األخوة الوطنية املشرتكة.
ولعل من الالفت بقوة وجود رسالة تحثُّ عىل تجديد الرؤية 
إىل العالم عىل أساس التعايش وااللتفاف حول قيم األخوة 

اإلنسانية.
ويف إطار هذه الرسالة وصميمها كان امللتقى االفرتايض الذي 
أقامه اتحاد وكاالت أنباء دول منظمة التعاون اإلسالمي يف 
األول من شــهر املحرم 1442هـ، والذي استضاف معايل 
األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد 

بن عبد الكريم العيىس.
 تجدد يف امللتقى عرض رســالة الســالم والوئام، إذ جاء 
مفتتح الكلمــة بالتأكيد عىل أن التعايش بني أتباع األديان 
والثقافات، يمثل حاجة ملحة تتطلبها مصلحة الجميع يف 
مواجهة أصــوات الكراهية والعنرصية، وأيًضا يف مواجهة 

شعارات الصدام والرصاع الحضاري.
تلك هي الرسالة التي تحملها رابطة العالم اإلسالمي، بعزم 

ال يفرت وإرادة ال تلني.
ومعايل األمني العــام للرابطة بحكم اختصاصه من جهة، 
وبحكم مسؤوليته من جهة أخرى أوضح موقف اإلسالم يف 
هذا املوضوع، مشريًا فيه إىل أمور عدة: أولها عناية اإلسالم 
بــكل القيم األخالقية، واهتمامه بتعزيز الســالم والوئام 
اإليجابي بني الجميع، واحرتام اإلسالم االختالفات والتنوع 

والتعدد معتربًا ذلك سنة إلهية حتمية يف هذا الكون.
كما أن اإلســالم احرتم الجنس البرشي مؤكًدا عىل كرامة 
اإلنسان، واإلســالم كذلك اعتنى بالرب واإلحسان لآلخرين 
جميًعا، وأكد عىل وحدة النوع البرشي مشــرًيا إىل رابطة 
األرسة واألخوة اإلنســانية الواحدة، قــال الله تعاىل: »َيا 
أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر وَأُْنثَى وََجَعلْنَاُكْم ُشُعوًبا 
وََقبَاِئَل لِتََعاَرُفــوا إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعنَْد اللَِّه أَْتَقاُكْم إِنَّ اللََّه َعلِيٌم 

َخبرٌِي«.  
ر الدكتــور العيىس بوثيقة املدينة املنورة، التي حِفلت  وذكَّ
بأعىل القيم املدنية وحفظت الحقوق والحريات املرشوعة، 

وركزت عىل اإلخاء اإلنساني واحرتام التنوع الديني.
ونوَّه معاليه إىل وثيقة مكة املكرمة التي صدرت عن أكثر 
من 1200 مفــٍت وعالم، من القبلة الجامعة للمســلمني 
بجوار الكعبة املرشفة، وذلك يف الرابع والعرشين من شهر 

رمضان املبارك لعام 1440هـ.
عىل أساس هذه الوثيقة كانت الرؤية املتجددة، إيماناً من 
رابطة العالم اإلسالمي بحتمية التعايش السلمي بني أتباع 
األديــان والثقافات بل وحتمية التعــاون وتعزيز األخوة 
اإلنسانية املشــرتكة. وعىل ذلك أيضاً قامت الرابطة -ولله 
الحمد - بجهود حول العالم لرتســيخ هذا املبدأ عىل أرض 
الواقع، وذلك من خالل مبادرات ولقاءات وحوارات، ومن 
خالل إســهامات مبارشة لحل بعض املشــكالت القائمة 
عىل خلفية أسباب دينية أو عرقية، وذلك بدعوات مبارشة 
أحياًنا من حكومات بعض الدول. كما حرصت الرابطة عىل 
تعميق أوارص التفاهم والتعاون والثقة املتبادلة بني أتباع 
األديان والثقافات، وقامت بربامج عملية فعالة يف هذا األمر، 

فضالً عن النداءات املعلنة حول العالم.
وســوف تتواصل هذه الجهود املباركة، مع النأي بالنفس 
عن الدخول يف سجاالت ســلبية، وقضايا خالفية، لتبقى 
الرابطة عنرص إصالح ووئام وسالم، راجية الخري والنفع 

للجميع.

التعايش اإليجابي,,
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األمني العام

أ.د. محمد بن عبد الكرمي العيسى

املدير العام لالتصال واإلعالم

أ. عبدالوهاب بن محمد الشهري

رئيس التحرير

د. عثمان أبوزيد عثمان

مدير  التحرير

ياسر الغامدي

المراسالت:
مجلة الرابطة ص.ب 537 مكة المكرمة

هاتف: 00966125309387
فاكس: 00966125309489 

المراسالت على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير
البريد اإللكتروني:

rabitamag@gmail.com
الموضوعات والمقاالت التي تصل إلى مجلة »الرابطة«

 ال ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر
لالطالع على النسخة اإللكترونية للمجلة 

الرجاء زيارة موقع
www.themwl.org :الرابطة على اإلنترنت 

 

طبعت بمطابع تعليم الطباعة
رقم اإليداع: 1425/343 - ردمد: 1658-1695
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»الرابطة« تدين محاولة 
الميليشيات الحوثية 

استهداف مطار أبها 
الدولي
مكة املكرمة - الرابطة

قامت  ما  اإلسالمي  العالم  رابطة  أدانت 

به ميليشــيات الحوثــي اإلرهابية من 

الدويل  أبها  مطار  اســتهداف  محاولة 

بطائرة ُمفخخــة بدون طيار والتي تم 

اعرتاضها وإســقاطها من ِقبَل القوات 

املشرتكة لتحالف دعم الرشعية يف اليمن.

بيــان صدر عن  الرابطة يف  وأكــدت 

معايل أمينها العــام رئيس هيئة علماء 

املسلمني الشيخ د. محمد بن عبد الكريم 

اإلرهابية  املجازفــات  هذه  أن  العيىس 

تعكــس تأصل نزعة الــرش اإلجرامية 

لتلك امليليشيات االنقالبية وأنها ال تعدو 

املزيد  اليائس سوى كشف  العبث  بهذا 

منها  عانى  والتي  اإلرهابية  هويتها  من 

الشعب اليمني وال يزال يف أمنه وحريته 

واستقراره.
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برنامج العون الغذائي كمرحلة أوىل؛ ملد يد العون ملترضري مرفأ بريوت

إغاثة عاجلة لمتضرري مرفأ بيروت
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انطالقًا من االهتمام بملف الالجئين

 الرابطة توقع اتفاقية تعاون مع مفوضية الالجئين
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مكة املكرمة:
العالم  وقع معايل األمني العام لرابطة 
بن  محمد  الدكتور  الشــيخ  اإلســالمي 
عبدالكريم العيىس ومعــايل األمني العام 
ملنظمة التعاون اإلسالمي الدكتور يوسف 
بــن أحمد العثيمني، مذكــرة تفاهم بني 
بني  التعاون  لتأطــري  واملنظمة  الرابطة 
الرابطة واملنظمــة بإطار قانوني وآليات 
تنفيذية تحقق تكامل الجهود وتنســيق 

املواقف يف مجاالت االهتمام املشرتك.

التقاء  من  التفاهــم  مذكرة  وتنطلق 

األهداف التي يسعى الطرفان إىل تحقيقها 
يف عدد من املجاالت، ويف مقدمتها مواجهة 
التطرف والغلو واإلسالموفوبيا ودعم قيم 
الحوار والتعايش والتعريف بقيم اإلسالم 
والتسامح  الوسطية  عىل  املبنية  الصحيح 

واحرتام ثقافة اآلخر.

وتضمنت بنود املذكرة 10 مواد تحدد 
التنســيق والتعــاون وآلياتها،  مجاالت 
وإنشــاء لجنة مشــرتكة تتــوىل وضع 
الربنامج التنفيذي للمرشوعات وإجراءات 

املتابعة والتقييم.

توقيع اتفاقية تعاون بين 
الرابطة ومنظمة التعاون

لمواجهة التطرف ودعم قيم الحوار والتعايش
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والتعاون  التنسيق  مجاالت  االتفاقية  شــملت  كما 

املحددة يف مذكرة التفاهم، وهي التعريف بقيم اإلسالم 

ومبادئه ونرش الوســطية واالعتــدال ومكافحة الغلو 

والتطرف واإلســالموفوبيا، وبيان رؤية اإلسالم حول 

التطرف العنيف واإلرهاب واالنحراف الفكري والقضايا 

اإلنسانية املعارصة.

العمل  التعاون يف مجاالت  أيضاً  املذكرة  وشــملت 

والخريية  والثقافية  التعليمية  واملرشوعات  اإلســالمي 

واإلغاثية، إضافة إىل تنســيق جهــود الطرفني حيال 

القضايا التي تهم األمة اإلســالمية يف املحافل الدولية، 

وتبادل الخربات واملعلومات واملنشورات.

كمــا تضمنت االتفاقية التعــاون يف مجال ترجمة 

ونرش الدراســات والبحوث املتعلقة بالواقع اإلسالمي 

املعارص ومشــكالته وحلولها، وموضوعات التنمية يف 

مختلف مجاالتها، ومكافحة اإلرهاب والتطرف وكراهية 

اإلسالم ونرش الوسطية والتسامح.

الطرفني يف مجاالت  التنســيق بني  املذكرة  وأقرت 

طباعة الكتب والرســائل العلميــة التي تخدم قضايا 

الصحيحة  اإلسالمية  القيم  وتربز  واملســلمني  اإلسالم 

واملنهج الوســطي والتعايش الســلمي يف املجتمعات 

اإلنسانية.

كما اتفق الجانبان عىل خدمة اللغة العربية واالهتمام 

بها يف أوساط املجتمعات والجماعات غري الناطقة بها، 

وخاصة األقليات املسلمة.

مذكرة  التي حددتها  التنســيق  واشتملت مجاالت 

التفاهم، عىل الرتكيز عىل تنفيذ أنشــطة مشرتكة مثل 

املؤتمــرات والندوات وامللتقيــات واملحارضات، وعىل 

لقاءات دورية بني العلماء واملفكرين والباحثني والخرباء 

ومسؤويل وأساتذة الجامعات اإلسالمية ملعالجة مختلف 

القضايا املستجدة.

كما اتفق الطرفان عىل تنظيم لقاءات مع املفكرين 

واألديان  والحضارات  الثقافات  أتباع  من  واألكاديميني 

األخرى لبحــث التعاون من أجل الحــوار والتعايش 

اإلنسانية  الصورة الصحيحة لإلســالم وقيمه  وإبراز 

العاملية.
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 مكة املكرمة:

أكد معايل األمني العام لرابطة العالم اإلســالمي 
رئيس هيئة علماء املسلمني الشــيخ الدكتور محمد 
بن عبدالكريــم العيىس أن التعاُيش بني أتباع األديان 
والثقافات ُيَمثل حاجًة ملحة تتطلبها مصلحُة الجميع 
يف مواجهة أصوات الكراهية والعنرصية، وشــعارات 
الصــدام والرصاع الحضاري، مشــرياً إىل أن بعض 
الفالســفة واملفكرين حاول بتوجهه السلبي ترسيخ 

ع الديني  املفهوم املتطرف مــن أنه ال حوار بني التنوُّ
والثقايف، موســعاً من هذا املفهــوم الخطر حتى مع 
أبناء الُقطر الواحد الذي تحكمه مواثيُق أخوٍة وطنيٍة 

مشرتكة.

وتابع الشــيخ العيىس يف لقاء مفتوح »عرب تقنية 
الزوم« اســتضافه فيه اتحــاد وكاالت أنباء منظمة 
التعاون اإلســالمي للتحدث عن ترســيخ التعايش 
والوئــام بني أتباع الثقافــات واألديان بحضور عدد 

العيسى ضيًفا على اتحاد وكاالت أنباء دول 
منظمة التعاون اإلسالمي

سبل ترسيخ التعايش والوئام
بين أتباع الديانات والثقافات
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الوزارية، والشخصيات  السياســية  الشخصيات  من 
العالم اإلسالمي،  الدينية والفكرية واإلعالمية يف دول 
قائالً معاليه: »يهمنا بُحكم االختصاص واملسؤولية أن 
نوضح موقف اإلســالم يف هذا الشأن مشرياً إىل أمور 
منها: أوالً: اعتنى اإلســالم بُكلِّ »ِقيْمٍة أخالقيٍة«، من 
شأنها أن تعزز السالم والوئام اإليجابيَّ بني الجميع؛ 
فاإلســالم احرتم االختالف، والتنوع والتعدد، واعترب 
ذلك ســنة إلهية حتمية، ال يجادل فيهــا إالَّ مكابٌر 
للحقيقة وملَُســلَّمة التدبري اإللهي الحكيم، يقول الله 
ًة وَاِحَدًة واََل  ـاَس أُمَّ تعاىل: »َولَْو َشــاَء َربَُّك لََجَعَل النَـّ

َيزَاُلوَن ُمْختَلِِفنَي«.

وقال الشــيخ العيــىس: كما أن اإلســالم احرتم 
أيضاً الجنس البرشي حيث أكد عىل كرامة اإلنســان، 
قال تعاىل: »َولََقْد َكرَّْمنَا َبنِــي آََدَم وََحَملْنَاُهْم يِف الرَْبِّ 
لْنَاُهْم َعىَل َكثرِيٍ  يِّبَاِت وََفضَّ وَالْبَْحِر َوَرَزْقنَاُهــْم ِمَن الطَّ
ــْن َخلَْقنَا َتْفِضياًل«، واعتنى اإلســالم كذلك بالرب  ِممَّ
واإلحســان لآلخرين »أياً كان ديُنهــم أو فكرهم أو 
عرقهــم أو لونهم«، قال تعــاىل: »اَل َينَْهاُكُم اللَُّه َعِن 

الَِّذيَن لَْم ُيَقاِتلُوُكْم يِف الدِّيِن َولَْم ُيْخرُِجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم 
أَْن َترَبُّوُهْم وَُتْقِسُطوا إِلَيِْهْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْقِسِطنَي«.

وأضاف أن اإلسالُم أكد عىل وَْحَدة النوع البرشي، 
مشرياً إىل رابطة »األرُسة واألُخوَّة اإلنسانية الواحدة«، 
قال تعاىل:»َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر وَأُْنثَى 
وََجَعلْنَاُكْم ُشُعوًبا وََقبَاِئَل لِتََعاَرُفوا إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعنَْد اللَِّه 
أَْتَقاُكْم إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخبِــرٌي«، وأن كل هذه املعطيات 
الرئيسة يف دين اإلســالم تؤكد عىل اآلرصة اإلنسانية، 
وما يجب لها من حفظ سالمها واستقرارها، وتعزيز 
تفاهمها وتعاونها، فبالحكمة التي ُتَمثّل هدياً إسالمياً 
رفيعاً يكون الحــوار، ويكون التفاُهــُم والتعاون، 
بل واملحبُة اإلنســانيُة التي ال بد أن تحوط الجميَع، 

وتشملهم بنفحاِت أُْنسها وتآلفها.

وزاد د.العيىس أن مبدأ التعاُيِش يف اإلســالم، قد 
ترســخ عرب وثيقٍة دســتورية تاريخية، هي وثيقة: 
»املدينة املنــورة«، التي أمضاها النبي صىل الله عليه 
وســلم، وحفلت بأعىل القيم املدنيــة، التي َحفظت 
الحقــوق والحريات املرشوعة، وركــزت عىل اإلخاء 
الديني، يف مدينة  التنوع  اإلنســاني، واحرتام وجود 
النبي صىل الله عليه وسلم، هذه الوثيقة اعتربها غري 
املســلمني، فضالً عن أهل اإلسالم، من أعظم املواثيق 
اإلنسانية عرب التاريخ. وتلت هذه الوثيقة يف األهمية، 
وبعد أكثر من ألف وأربعمائة عام وثيقة مكة املكرمة 
للمســلمني بجوار  الجامعة  القبلة  التي صدرت من 
الكعبة املرشفة، وذلك يف الرابِع والعرشين من شــهر 
رمضــان املبارك لعام 1440هـ عــن أكثر من ألف 
ومائتي مفٍت وعالم وأكثر من أربعة آالف وخمسمائة 
مفكٍر إســالمي، ُيمثلون ســبعة وعرشيــن مذهباً 
الجامعة: »رابطِة  وطائفة، جاؤوا معاً تحت مظلتهم 
العالم اإلســالمي«، وذلك يف أول ملتقًى جامع لكافة 
ع املذهبي اإلســالمي »عرب التاريخ اإلسالمي«،  التنوُّ
بل ويف أول وئام متكامل للتنوع املذهبي بعد تشكل 
املذاهب اإلســالمية. وقد أكدوا يف هذه الوثيقة عىل أن 
البــرش باختالف مكوناتهم ينتمــون إىل أصل واحد 

          أمين رابطة العالم اإلسالمي 
يتحدث عن ترسيخ التعايش والوئام بين 

أتباع الثقافات واألديان

          االختالف والتنوع يستدعي إقامة 
شراكة حضارية إيجابية تبني الجسور 

لخدمة اإلنسان وإسعاده



العدد: ٦٤٨ محرم ١٤٤٢ هـ ـ سبتمرب ٢٠٢٠م14

وأنهم متساوون يف إنســانيتهم، مستدلني بقول الله 
تعاىل: »َيا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكــمُ الَّذِي َخلََقُكْم ِمْن 
َنْفٍس وَاِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزْوَجَهــا َوَبثَّ ِمنُْهَما ِرَجااًل 
َكثرِيًا وَِنَساًء وَاتَُّقوا اللََّه الَّذِي َتَساَءُلوَن ِبِه وَاأْلَْرَحاَم إِنَّ 
اللََّه َكاَن َعلَيُْكْم َرِقيبًا«، وأكدوا عىل ما سبقت اإلشارة 

إليه من أن الجميع يشمله التكريم اإللهي.

وتابع معاليه أن الوثيقة تضمنت أن االختالف بني 
الشــعوب واألمم يف معتقداتهم وثقافاتهم وطبائعهم 
وطرائِق تفكريهم هو قدر إلهي قضت به حكمُة الله 
البالغــة وأن اإلقرار بهذه الســنة الكونية والتعاُمَل 
معها بمنطِق العقل والحكمــة بما ُيوِصُل إىل الوئام 
اإلنســاني خرٌي من مكابرتها ومصادمتها،  والسالم 
وأشــارت تلكم الوثيقة إىل أن التنوع الديني والثقايف 

يف املجتمعات اإلنســانية ال ُيرَبِّر الرصاَع والصدام بل 
إيجابية وتواصالً  رَشَاكٍة حضاريٍة  إقامَة  يســتدعي 
للحــوار والتفاهم  ِع جرساً  التنوُّ فاعالً يجعل مــن 
والتعاُون ملصلحة الجميــع، وَيْحِفُز عىل التناُفس يف 
خدمة اإلنســان وإســعاِده، والبحِث عن املشرتكات 
الجامعِة واســتثماِرها يف بناِء َدولة املواطنة الشاملة 
القيم والعدل والُحريات املرشوعة وتباُدل  املبنية عىل 
االحرتام ومحبة الخري للجميــع. فيما أكدت الوثيقة 
عىل أن أصل األديان الســماوية واحــد وهو اإليمان 
ده جل وعال ال رشيك له، وأن  بالله سبحانه إيماناً ُيوَحِّ
رشائعها ومناهجها متعددة وال يجوز الربُط بني الدين 
واملمارسات السياسية الخاطئة أليٍّ من املنتسبني إليه.

كما أكــدت الوثيقة عىل أن الحــوار الحضاري 
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أفضُل السبل للتفاُهم السويِّ مع اآلخر والتعرُِّف عىل 
املُشرتكات معه، وتجاُوِز معوقات التعايش، والتغلب 
عىل املشــكالت ذات الصلة وهو ما يفيد يف االعرتاف 
الفاعــل باآلخر، وبحقه يف الوجود وســائر حقوقه 
املرشوعة، مع تحقيــق العدالة والتفاُهم بني الفرقاء 
بما ُيعزز احــرتام خصوصياتهم ويتجاوز األحكام 
التي صعدت من  التاريخ،  املحملة بعداوات  املسبقة 
مجازفــات الكراهية، ونظرية املؤامــرة، والتعميم 
التأكيد  املواقف والترصفات، مع  الخاطئ لشذوذات 
عىل أن التاريخ يف ذمة أصحابه، وال تزر وازرة وزر 
التاريخ املســتدعاة، وعىل  أياً كانت فصول  أخرى، 
أي دين أو فكر أو سياســة أو قومية ُحسبت، قال 
ٌة َقْد َخلَْت لََها َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسبُْتْم  تعاىل:»ِتلَْك أُمَّ
ا َكاُنوا َيْعَملُوَن«، وقال تعاىل:»َقاَل  واََل ُتْســأَُلوَن َعمَّ
َفَما َباُل الُْقُروِن اأْلُوىَل َقاَل ِعلُْمَها ِعنَْد َربِّي يِف ِكتَاٍب اَل 

َيِضلُّ َربِّي واََل َينىَْس«.

وأشــار فضيلته أنه وإيماناً مــن رابطة العالم 
اإلسالمي بحتمية التعاُيش السلمي بني أتباع األديان 
األخوة  وتعزيِز  التعــاُون  بــل وحتميِة  والثقافات، 
اإلنسانية املشرتكة قامت بجهود حول العالم لرتسيخ 
هذا املبدأ عــىل أرض الواقع وذلك من خالل مبادرات 
عملية، ولقاءات حوارية فعالة، وإســهامات مبارشة 
يف حل بعض املشــكالت القائمة عىل خلفية أسباب 
دينيــة أو عرقية، ومن ذلك مــا كان بدعوة مبارشة 
البلدان. كمــا حرصت الرابطة  من حكومات بعض 
املتبادلة  التفاهم والتعاون والثقة  أوارص  عىل تعميق 
بني أتباع األديــان والثقافات وقامت الرابطة بربامَج 
عمليٍة فعالة فضالً عــن النداءات املعلنة حول العالم 
وذلك لتعزيز مبدأ االندماج الوطني اإليجابي يف بلدان 

التنوع الديني واإلثني والثقايف.

ولفــت إىل أن الرابطة واجهــت يف هذا )وبقوتها 
الناعمة( كافة أصوات الكراهية والتطرف ودخلت يف 
حوارات علمية وفكرية مدعمــة باألدلة التي برهنت 
للجميع ســالمَة ُخُطواِت الرابطــة يف هذا وذلك يف 
مواجهة بعض األفكار واألصوات الناشــئة عن خفاء 
الحقيقة أو الجهل املستحكم أو التطرف أو العزلة عن 
العالم واالنكفــاء يف إطار عقل جمعي مغلق، مضيًفا 
أن الرابطة يف كل ذلك تســتعرض املؤيدات الدينية 
واملنطقية لرضورة التعاُيش مع أهمية تجاوز عقباته، 
بل وسعياً منها نحو العمل األمثل نحرص عىل نوعية 
هذا التعاُيش وأن يكون عىل أكمل وجه، كما أننا قدمنا 
عدداً من املبادرات واملقرتحات لوزارات وعموم جهات 
االندماج الوطني سواء كانت حكومية أو أهلية وذلك يف 
كثري من البلدان وتشاركنا مع عدد من املراكز الفكرية 
ذات االختصاص والتأثري لدعم هذا املرشوع، وخطونا 
خطوات مهمة وقوية من أجل كرس النمطية الخاطئة 
املنطبعــة يف مفاهيم البعض عــىل اختالف أديانهم 
وإثنياتهم وثقافاتهم. ولدينا قناعة تامة أن التعايش 
اإليجابي بني الجميع ليــس خياراً يمكن األخذ به أو 

          التعايش اإليجابي لم َيُعْد خيارًا 
بل واجٌب تمليه المقاصد الشرعية 
والمشتركات والمصالح اإلنسانية

          أهداف التعايش ترتكز على 
اإليمان بسنة االختالف ووحدة األصل 

البشري وتغليب مصلحة الروابط 
المشتركة مع فعالية الحوار
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ترُكه بل هو واجب ديني وأخالقي وإنساني حتمي.

وتســاءل معاليه عن كيفية انتظام مسرية الحياة 
بني النــاس دون تفاهمهم، وتعايشــهم، وتعاونهم 
ولذلك كان من بني مهمات نبينا الكريم صىل الله عليه 
وسلم عندما أتى املدينة املنورة وفيها تنوع ديني أن 
أرىس قيم التعايش بني الجميع من خالل تلك الوثيقة 
التي تحدثنا عنها. والتعايش الحقيقي ال بد أن يكون 
له أثر ملمــوس ومحمود وأن يقــوم عىل مرتكزات 
العدالة واملحبة املتبادلــة، وأن يحقق متطلباته وإال 
كان نظريًة، حبيســَة التفعيــل، أو صورًة مثالية يف 
الخيال، أو مجرَد حرب عىل ورِق مخرجات املؤتمرات 

والنداءات والبيانات.

وفصل معاليه أن التعايش يسمو يف درجات التميُّز 
عندما يكون أنموذجاً ملهمــاً للجميع، وحتى يحقق 

أهداَفه ال بد له من أمور:

   أوالً: اإليمان التام بسنة الله يف االختالف والتنوع 
والتعدد بــني البرش وأن االختالف يرسي حتى داخل 
أتباع الديــن الواحد والثقافة الواحــدة )عىل تنوع 

درجات هذا االختالف(.

  ثانياً: اإليمان بوَْحدة األصل البرشي وأن اإلنسانية 
أرسٌة واحدة

  ثالثاً: تغليب املصلحة العليا للرابطة املشرتكة بني 
الجميع ومن ذلــك مصلحة الدولة الوطنية ومصلحة 
ســالم عاملنا ووئام مجتمعاته وحفظ اســتقرارها 

وسكينتها الوطنية مع ترسيخ وشائج املحبِة بينها

     رابعاً: تعزيــز الحــوارات الوطنية يف كافة 
القضايا املهمة، وكذلك الحــوارات بني أتباع األديان 
والثقافات، وال بد أن تكون تلك الحوارات فعالة بحيُث 
ترتكز عىل املشرتك الذي يجمع الطيف الوطني وهو 
املصلحة العليا للوطــن ووحدة قيمه وأهدافه، وال بد 
أن تســود أجواء الحوار بني أتباع األديان والثقافات 

التي  العالقة  فالقضايا  التام؛  والوضوح  الشــفافية 
تخفيها جلسات املجاملة هي السبب الرئيس يف عدم 
فاعلية تلك الحوارات عىل أرض الواقع، وال بد أن ينتج 
عن تلك الحوارات مشــاريع عمل مشرتكة وذلك بعد 
أن يتم تحديد نقاط الخلل واالحتياج ونقاط التعزيز 

واالستدامة.

     خامســاً: من املهم يف الحوار بني أتباع األديان 
والثقافات وضع القواســم املشــرتكة أمام الجميع، 
واالتفاق عىل العمل بها، وأيضاً وضع نقاط االختالف 

أمام الجميع والتفاهُم حولها.

و أضاف أنه ال بد كذلك من دعوة رشكاَء مستقلني 
ذوي اختصــاص يف صناعة الحــوار الفعال وذلك 
لدعم الحوار بما يشبه لجان التحكيم املستقلة بحيث 
تراقب مسار الحوارات وترشدها وتوقفها إذا خرجت 
عن مســلكها الصحيح أو انتهت إىل نتائج ال تحقق 
الطموح املطلوب منطقياً لكل حوار، كما يلزم أن يتم 
اإلعالن عن النتائج الفعالة لكل حوار ووضع جداول 

          »معضلة الحوار« تكمن في 
لقاءات المجاملة وغياب مرتكز 

المشتركات وعدم الخروج بمشروع 
عملي

           باألثر الفاعل والملموس 
ز النظرية والصورة  يتجاوز التعايش حيِّ

المثالية
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العاملني يف حقل  زمنية لتنفيذ قراراته مع تســمية 

التنفيذ لتحديد املسؤولية، مؤكدا رضورة أن تشتمل 

النتائج عىل تعزيز التحاُلف اإلنساني واألخالقي  تلك 

األديــان والثقافات والوقوف  أتباع  والحضاري بني 

الكراهية  أمام كافة أصوات  بحماســة عملية فعالة 

وشعارات الصدام والرصاع الديني والحضاري.

وقال معاليه إن اإلسالم قد أكد عىل قاعدة محسومة 

لديه وهــي أنه ال إكراه يف الدين وأن الحق واضح ملن 

أراد أن يســلك طريقه لكن ال جرب عليه. وأنه يروق 

للتطرف بل وينشــط ألن يجعل من حتمية االختالف 

بني البرش جداراً عازالً بني مصالحهم بل يتجاوز األمر 

إىل جعله فتيالً إلشــعال الكراهية والتطرف واألحقاد 

وما ينتج عنهــا أو بعضها من تداعيات يجر بعضها 

بعضاً قد تصــل لحاالت حرجة من التــأزم وربما 

املواجهة كما حصل عرب التاريخ اإلنساني يف فصوله 

املؤملة التي أثبتت قراءاتها العميقة والصحيحة أنها لم 

تكن أبــداً معربة عن حقيقة كل رشيعة وأنها لم تكن 

رشــيدة يف فهمها وال ترصفاتها مهما كانت ذرائعها 

أو حتى درجــة صدقها وإخالصهــا فهذا ال يكفي 

وحده مع أهميته بل ال بد من الوعي الديني والفكري 

والســيايس، مضيفاً أن كثريا من األخطاء واملجازفات 

واملواقف السلبية الناقدة سببها االحتجاب عن األبعاد 

الزمانية واملكانية للموضــوع، ومن َثمَّ عدم امتالك 

االستطالعات الالزمة لدراسة الحالة وأبعادها واآلثار 

املرتبة عليها وهو ما يعني فقدان التصور الكايف بسبب 

النظر من نافذة واحدة وهو ما يفوت بسببه تحقيق 

مقاصد الرشيعة وهذا األمر ُييسء كثرياً لسمعة الدين 

إذا كان منسوباً إليه من شخصية اعتبارية. ففي عاملنا 

اإلسالمي وغريه قلة هم ضّد التعاُيش بني أتباع األديان 

والثقافات وضّد حوار الحضارات وضد سالم ووئام 

التنــوع الديني واإلثني والثقايف وال نشــك أن غالب 

املجازفات باسم الدين ـ انتحاالً ـ سببها الغياب عن 

البعد الزماني واملكاني؛ فمن ينظر من نافذة واحدة 

»ال يرى يف أُُفِقِه غريَها« يختلف عمن ينظر من نوافذ 

عدة. وسعة االستطالع تعزز من تمكن العالم الرشعي 

من تحقيق مقاصد الرشيعة التي جاءت إلصالح الدنيا 

وصالح الدين.  

  واختتــم معاليه بالتأكيد عــىل أن رابطة العالم 

اإلسالمي هي منظمة عاملية للشعوب اإلسالمية تنأى 

بنفسها عن الدخول يف القضايا السياسية إال ما كان 

منها واضح التصور من كافة جوانبه ولو بعد حني، 

ومتعلقاً بأهداف رابطة العالم اإلســالمي املنصوص 

عليها يف نظامها األســايس، وتعمــل الرابطة يف ذلك 

كله عــىل أن تكون عنرص إصالح ووئام وســالم يف 

إطار رابطتها اإلسالمية وخارجها؛ فهي تتمنى الخري 

والنفع للجميع.

بعد ذلك ُفتح باب الحوار مع معايل أمني عام رابطة 

العالم اإلســالمي حيث أجاب عىل أســئلة الحضور 

والتي تطرقت لعدد من القضايا واملسائل ذات الصلة 

بموضوع اللقاء.

           نجاح كل حوار رهن بتعزيزه 
للتحالف الحضاري اإليجابي عبر برامج 

عملية فعالة

          ينشط التطرف في توظيف حتمية 
الخالف بين البشر لبناء الُجدر العازلة 

دون تحقيق مصالحهم المشتركة
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بمناسبة اليوم الوطني الـ )90(

الحرمان الشريفان والرعاية 
السعودية

إعداد: عبد الله حسني

يمثّل االهتمام بالحرمني الرشيفني وقاصديهما، أولوية 
قصوى لدى والة األمر يف اململكة العربية السعودية وذلك 
منــذ عهد امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ســعود - 
رحمه اللــه- ومروًرا بأبنائه امللوك الربرة - رحمهم الله - 
وصوالً إىل عهد خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن 
عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ويجّسد هذا االهتمام 
واقع الحرمني الرشيفني الذي يلمسه املسلمون يف مشارق 

األرض ومغاربها يف مواسم العمرة والحج كل عام.

وزادت املرشوعــات التــي أقامتها اململكة لتوســعة 
الحرمني الرشيفني مع إطالق رؤيــة اململكة 2030 التي 
أكدت فخر اململكة بخدمة الحرمني الرشيفني بوصفها قبلة 
الفرصة  إتاحة  العربي واإلسالمي بغية  املسلمني، والعمق 
ألكرب عدد من املســلمني ليؤدوا مناسكهم يف راحة ويرس، 
تضاعفت عىل إثرها الطاقة االســتيعابية للمسجد الحرام 
واملســجد النبوي، بما يتناســب وزيادة أعداد الحجاج 

واملعتمرين والزوار يف كل عام.

أولت اململكة العربية الســعودية منــذ عهد امللك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل ســعود – رحمه الله -، حتى 
عهد خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود – حفظه الله – جّل اهتمامها وعنايتها بالحرمني 
الرشيفني الســتيعاب األعداد املتزايدة لضيوف الرحمن، 

وذلك ابتغاَء ملرضاة الله وأداًء لألمانة العظيمة.

وبذلت اململكة الغايل والنفيس يف سبيل عمارة وتطوير 
أرقى  وتقديم  املقدســة،  واملشــاعر  الرشيفني  الحرمني 

الخدمــات العرصية لحجاج بيت اللــه الحرام  والزائرين 
واملعتمرين، وذلك استشعاًرا للمسؤولية والرشف العظيم 

الذي خّص الله به اململكة لرعاية الحرمني الرشيفني.

توسعة المؤسس

بادر امللك املؤســس عبد العزيز بــن عبدالرحمن آل 
سعود - طيب الله ثراه -  منذ توليه أمر الحرمني الرشيفني، 
بكل اهتمام وعزم إىل عمــارة الحرمني الرشيفني وخدمة 
قاصديهما، وكان من أبرز ما قام به األمُر برتميم املسجد 
الحرام ترميًما كامالً، وإصــالح كل ما يقتيض إصالحه، 
وترخيم املسجد الحرام وتجديد األلوان، وكان ذلك يف عام 
1344هـ، كما أمر برتخيم الواجهات املطلة عىل املســجد 
الحرام ورحباتــه يف عام 1370هـ، ووضع الرسادقات يف 
صحن املسجد لتقي املصلني حّر الشمس عام 1345هـ، 
كما أصلح مظلة إبراهيم، وقبة زمزم، و)شاذروان( الكعبة 

املرشفة عام 1346هـ.

كما أمــر - رحمه الله -، بنصــب رسادقات بصحن 
املطــاف، وعمل مظالت ثابتة يف أطــراف الصحن مثبّتة 
باألروقة، تنرش وتلف عند الحاجة، وبقيت سنوات عديدة 

وُتجّدُد باستمرار.

ويف عام 1346هـ أمــر امللك عبدالعزيز -رحمه الله- 
بإنشاء أول مصنع لكسوة الكعبة املرشفة يف مكة املكرمة، 
وتبليط املسعى بالحجر الصوان املربع وأن ُيبنى بالنورة، 
وكان ذلــك أول مرة يف التاريخ، كمــا أمر– رحمه الله - 
بإنشــاء إدارة األمن، وجعل مقرها الرئيس بمكة املكرمة 
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تعزيزاً لألمن وتعظيماً للبلد الحرام.

ه - رحمه اللــه - بإزالة نواتئ الدكاكني التي  كما وجَّ

ضيّقت املسعى، فصار املسعى يف غاية االستقامة وحسن 

املنظر، وأمر بعمل ســبيلني ملاء زمزم مع تجديد السبيل 

القديم، وأمر بإصالح الحجر املفروش عىل مدار املطاف، 

وإصالح أرض األروقة.

ويف عــام 1354هـ أمــر بإزالة الحصبــاء القديمة 

واســتبدالها بأخرى جديدة، كما أمــر يف عام 1366هـ 

بتجديد سقف املسعى، وكانت مظلة السقف ممتدة بطول 

املسعى من الصفا إىل املروة ما عدا ثمانية أمتار مقابل باب 

عيل ريض اللــه عنه، وأمر بعمل باب جديد للكعبة ُمغطًى 

بصفائح من الفضة الخالصة، محالة بآيات قرآنية، ُنِقَشت 

بأحرف من الذهب الخالص.

بناية زمزم

بعد ذلك تواىل أبناء امللــك عبدالعزيز الربرة بالعناية 

واالهتمام بخدمة الحرمني الرشيفني، حيث وّجه امللك سعود 

بن عبدالعزيز آل ســعود – رحمه الله - برتكيب مضخة 

لرفع مياه زمزم يف عام 1373هـ، وإنشــاء بناية لسقيا 

زمزم أمام برئ زمزم يف عام 1374هـ، بعد بناء املســعى 

بطابقيه، وتوسعة املطاف، وصار برئ زمزم يف القبو، وقد 

زود قبو زمزم بصنابري املاء ومجرى للماء املستعمل.

كما أمر – رحمــه الله - برتميــم الكعبة املرشفة يف 

عام 1377هـ، حيث ُغرّي ســقفا الكعبة العلوي والسفيل 

للشقوق  التي تعرضت  الكعبة  بالكامل، وُعولجت أحجاُر 

وتراكم الرتاب عليها.

مصنع الكسوة

ويف عهد امللك فيصل بن عبــد العزيز - رحمه الله - 

واصل إنجاز توسعة املسجد الحرام التي بدأت يف عهد امللك 

سعود، ومما تم يف عهده إزالة البناء القائم عىل مقام إبراهيم 

توسعًة للطائفني، ووضع املقام يف غطاء بلوري عام1387 
ه ببناء مبنى ملكتبة الحرم املكي الرشيف، وذلك  هـ، ووجَّ
يف عام 1391هـ، وببناء مصنع كســوة الكعبة املرشفة يف 

موقعه الجديد يف أم الجود، وتوسيع أعماله.

كما اُفُتتَِح مصنُع الكســوة بعد تمام البناء والتأثيث، 
وذلك عام1397 هـ، وتوســعة املطــاف عام 1398هـ، 
وفــرش أرضيته برخام ُمقــاوٍم للحــرارة، ونقل املنرب 
واملكربية، وتوســيع قبو زمزم، وجعل مدخله قريبًا من 

حافة املسجد القديم يف جهة املسعى.

الباب الذهبي

ويف عام 1399هـ يف عهــد امللك خالد بن عبد العزيز 
آل ســعود – رحمه الله - ُغرّيَ باُب الكعبة املرشفة إىل باب 
من الذهب الصايف، صنعُه شــيُخ الّصاغة آنذاك أحمد بن 
إبراهيم بدر، وقد استخدم 280 كجم من الذهب الخالص 
يف صناعته، وَيعدُُّه البعض أكرب كتلة ذهب يف العالم، وهو 
الباب املوجود هذه األيام، وُعمل باب داخل الكعبة للصعود 

من داخلها، ُيسمى باب التوبة.

التوسعة الثانية

شهد املســجد الحرام يف عهد امللك فهد بن عبد العزيز 
- رحمه الله - توسعة كبرية يف عام 1403هـ، ُنـِزَع فيها 
ملكيات عقارات الســوق الصغري غرب املســجد الحرام، 
تهيئًة لتوسعة كربى للمســجد الحرام أمر بها امللك فهد 
بن عبدالعزيز - رحمه الله -، وقد بلغت مســاحة أرايض 
العقــارات املنزوع ملكياتها 30 ألف مــرت مربع، فُهيّئَت 

كساحات مؤقتة للصالة قبل البدء بأعمال البناء عليها.

ويف عام 1406هـ، أمر امللك فهد بن عبد العزيز- رحمه 
الله - بتبليط سطح التوسعة الســعودية األوىل بالرخام 
البارد املقاوم للحرارة، وبإنشــاء خمسة ساللم كهربائية 
باملســجد الحرام؛ وبناء خمسة جسور علوية للدخول إىل 
الطابــق األول، ويِف عام 1409هـ وضع امللك فهد بن عبد 
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العزيز آل ســعود - رحمه الله - حجر األساس للبدء يف 

التوسعة السعودية الثانية وكانت توسعة عظيمة.

ويف عام 1417هـ جرى الرتميم الشامل والدقيق عىل 

أعىل املواصفات العمرانية العرصية للكعبة املرشفة، حيث 

مكثت الكعبة نحو 375 عاًما بدون ترميم شامل.

التوسعة الثالثة

ويِف عهد امللك عبــد الله بن عبد العزيز - رحمه الله – 

ُبدَِئ يف  التوسعة الســعودية الثالثة للحرم املكي، لرتتفع 

الطاقة االســتيعابية بعد إنهاء أعمال التوسعة إىل مليوني 

مصٍل.

وتشتمل توسعة الساحات الخارجية، عىل دورات مياه 

وممرّات وأنفاق ومرافق أخرى مساندة تعمل عىل انسيابية 

الحركة يف دخول املصلــني وخروجهم، وتتضمن منطقة 

الخدمات املتعلقة بالتوسعة وخدماتها التكييف ومحطات 

الكهرباء ومحطات املياه وغريها.

التوسعة الشاملة

ويف عهد خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد 

العزيز آل ســعود - حفظه الله  - تستمر الرعاية والعناية 

بالحرمني الرشيفني  ومن ذلك  أمرُه باســتكمال التوسعة 

السعودية الثالثة للحرم املكي واالرتقاء بالِخْدمات املقدمة 

لحجاج بيت اللهثالثة للحرم املكي – الحرام.

ويف تقرير صــادر عن وزارة املالية أخــرياً أبرز فيه 

املنجزات املباركة يف اإلرشاف عىل أعمال اإلنشاء والصيانة 

وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام 

واملسجد النبوي والجهات ذات العالقة.

التوســعة السعودية  املالية أن  وأوضح تقرير وزارة 

الثالثة للمسجد الحرام تعد األكرب عىل مدار التاريخ حيث 

اســتخدمت فيها أحدث تقنيات البناء واألنظمة الحديثة، 

وأوضح التقرير أن املطاف قبل التوســعة كان عىل النحو 

التايل عــدد الطائفني 50.000 طائف / ســاعة، وعدد 

املصلــني 188.000 مصىل، واملســاحة اإلجمالية حوايل 

150.000 م2، فيما أصبحت بعد التوســعة عىل النحو 

التــايل: عدد الطائفني 107.000 طائف/ســاعة، وعدد 

املصلــني 278.000 مصل واملســاحة اإلجمالية حوايل 

210.000 م2، واملرحلة األوىل عام 1434هـ بمســاحة 

مبنية حوايل48.000 م2، واملرحلة الثانية عام 1435هـ 

بمســاحة مبنية حوايل 86.000م2، واملرحلة الثالثة عام 

1436هـ بمساحة مبنية حوايل 76.000م2 وتقدر إجمايل 

املســاحة املبنية حــوايل210.000م2 مكونات وعنارص 

املرشوع .

كما قامت عدد من الجهات الحكومية بأعمال الصيانة 

الدوريــة للكعبة املرشفة وذلك انفــاذاَ لتوجيهات خادم 

الحرمني الرشيفني – حفظه الله – بتنفيذ أعمال الصيانة 

الدورية للكعبة املرشفة. 

وصدرت موافقة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان 

بن عبد العزيز آل سعود بتغري مسمى مصنع كسوة الكعبة 

املرشفة إىل ُمجّمع امللك عبد العزيز لكسوة الكعبة املرشفة 

وذلك يف عام 1439هـ.

توسعات المسجد النبوي

ويف املدينة املنورة عملت حكومة اململكة منذ تأسيسها 

عىل عدد من التوسعات املتالحقة وعىل عدة مراحل والتي 

تعد األكرب يف تاريخ املسجد النبوي، فعندما توىل امللك عبد 

العزيز آل سعود - رحمه الله - الحكم كان من اهتماماته 

األولية رعاية شــؤون الحرمني الرشيفني، حيث قام بعدة 

زيــارات إىل املدينة املنــورة كان أولها يف شــعبان عام 

1345هـ وتمت عدة إصالحات للمسجد النبوي الرشيف 

يف األعوام 1348هـــ و 1350هـ و 1354هـ ، بعد ذلك 

أعلن امللك عبدالعزيز - رحمه الله- يف خطاب رسمي عام 

1368هـ عزمه عىل توسعة املسجد النبوي الرشيف، حيث 

بدأت أعمال التوسعة الســعودية األوىل يف عام 1370هـ 

بتهيئة املنطقة املحيطة باملسجد النبوي وتعويض أصحاب 



21 العدد: ٦٤٨ محرم ١٤٤٢ هـ ـ سبتمرب ٢٠٢٠م

املباني املجاورة للمسجد.

زيادة المساحة

وبعد وفاته »رحمه الله » واصل امللك ســعود - رحمه 

الله - عملية التوسعة والتطوير ففي عام 1375هـ انتهت 

العمارة والتوسعة يف عهده - رحمه الله - وبهذه التوسعة 

أُضيف إىل مسطح املسجد 12270 مرتاً مربعاً أضيفت إىل 

ال 4057 مرتاً مربعاً التــي رأى جاللته أن يتم االحتفاظ 

بها من املسجد القديم، وبذلك أصبح مجمل العمارة يف تلك 

الفرتة 16326 مرتاً مربعاً.

مساحة المظالت

ومع زيادة أعداد الحجاج واملعتمرين أصدر امللك فيصل 

بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- أمره بتهيئة أماكن 

للصالة غربي املسجد، فتم تعويض مالك املباني املوجودة 

يف تلك الجهة وتمت إقامة مصىل مظلل تم تبليطه بالرخام 

وإنارته وتهويته، بلغت مســاحته نحــو 30.406 أمتار 

مربعة، بواقع 80 مظلة. وكان العمل به عام 1393هـ.

ويف عهد امللك خالد بن عبدالعزيز آل ســعود - رحمه 

الله - حصل حريق يف سوق القماشة عام 1397هـ وهو 

يف الجهة الجنوبية الغربية للمسجد النبوي الرشيف، فتم 

تعويــض أصحاب الدور والعقار يف تلــك املنطقة وتّمت 

إضافتها ملساحة املظالت التي أضيفت للمسجد يف توسعة 

امللك فيصل رحمه الله حيث بلغت مساحتها 32401 مرتاً 

مربعاً لتصبح مســاحة املظــالت 62807 أمتار مربعة، 

وبقيت إىل أن دخلت يف التوسعة السعودية الثانية.

التوسعة الثانية

بينما بدأت التوسعة السعودية الثانية للمسجد النبوي 

بأمر من امللك فهد بن عبدالعزيز آل ســعود -رحمه الله- 

حيث تم يف عام 1405هـ وضع حجر األساس للمرشوع، 

وقد تم االنتهاء منها عام 1414هـ، حيث شملت التوسعة 

الجهات الرشقية والغربية والشــمالية للمســجد، وذلك 

بإضافــة مســاحة 82.000 مرت مربع تســتوعب نحو 

150.000 مصّل، وبذلك أصبحت املساحة الكلية للمسجد 

98.326 مرتاً مربعاً تستوعب 178.000 مصّل، وتضاف 

منها58.250  مربع،  مرت   67.000 الّســطح  مســاحة 

مــرتاً مربعاً مهيــأة للصالة فيها وتســتوعب 90.000 

مصّل، لتتضاعف بهذا مســاحة املسجد النبوي الرشيف 

من 16326 مــرتاً مربعــاً إىل 165000 مرت مربع منها 

156576 مرتاً مربعاً مهيأة للصالة تستوعب 268.000 

إليها مساحة الساحات املحيطة باملسجد  مصّل. وتضاف 

135.000 مرت مربع 

التوسعة الثالثة

ويِف عهد امللك عبدالله بــن عبدالعزيز - رحمه الله - 

يف عــام 1433 هـ تم وضع حجر األســاس للتوســعة 

السعودية الثالثة للحرمني الرشيفني التي تعد األكرب ضمن 

التوسعات التي شهدها املســجد الحرام واملسجد النبوي 

التاريخ والعصور اإلســالمية، وتتضمن توسعة  عىل مّر 

املسجد النبوي لرتتفع الطاقة االستيعابية بعد إنهاء أعمال 

التوسعة إىل مليون و800 ألف مصل.

ويف عهــد خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن 

عبدالعزيز آل ســعود - حفظه الله  - اســتمرت الرعاية 

والعناية الســعودية بالحرمني الرشيفني،  ومن ذلك  أمره 

باستكمال التوسعة السعودية الثالثة للحرم املكي واملسجد 

النبوي حيث دشن ـ رعاه الله ـ العديد من املرشوعات، وال 

زال الدعم واالهتمام والرعاية واملتابعة املتواصلة مستمرة 

منه –حفظه الله- لتؤكد حرص والة األمر ـ حفظهم الله 

ـ منذ تأســيس هذه البالد املباركة عىل العناية بالحرمني 

الرشيفني وإعمارهما، التي بدأت يف عهد املؤســس امللك 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ وأتمها 

أبناؤه من بعده خدمًة لإلسالم واملسلمني.



العدد: ٦٤٨ محرم ١٤٤٢ هـ ـ سبتمرب ٢٠٢٠م22

د. السيد محمد عيل الحسيني
األمني العام للمجلس العربي اإلسالمي يف لبنان

منذ ما يقارب عقًدا من الزمان تغري نمط حياتنا بسبب اقتحام )السوشيال ميديا( 
لكل مفاصل وجزئيات حياتنا، ولألسف كان ظهورها يف خضم ثورات ما سمي بـ 
»الربيع العربي« حيث ازدادت وترية التطرف والخطاب الطائفي املستخدم ألغراض 
سياسية بحتة. وبدأ الرتويج ألفكار مسمومة والتعرض لهذا املذهب أو ذاك، وظهر 
عند ذلك الفكر التكفريي الــذي يلغي الطرف اآلخر، وهنا نؤكد أن هذه الجماعات 
املتطرفة كانت يف كل املذاهب، عبارة عن أدوات تنفيذية ملشــاريع مشبوهة الهدف 
منها تقسيم هذه األمة ورضب أمنها واستقرارها. انطلقت هذه املوجة التكفريية من 
العراق وسوريا ولبنان وبدأت تنترش إىل دول عدة، حتى وصلت إىل أوروبا وغريها.

هنا البد من التذكري أن مواقع التواصل االجتماعي لعبت دوًرا خطريًا يف الرتويج 
لهذه الخطابات الطائفية وتجنيد عدد كبري من رواد السوشيال ميديا باستعطافهم 

عرب مغنطسة أفكارهم وعواطفهم واستغالل أحوالهم االجتماعية واالقتصادية.

هذا الجو املشــحون ســاهم بشــكل كبري يف تفجري العالقة بني أتباع املذاهب 
اإلسالمية وزاد من وترية الحساسيات واملخاوف التي باتت تعرض حياتهم للخطر، 
يف ظل الكثري من الهجمات اإلرهابية التي طالت مساجد السنة والشيعة والحسينيات 

وغريها.

مواقع التواصل االجتماعي منصة خصبة
 لالنفتاح عىل املذاهب اإلسالمية

كما قلنا شــكلت مواقع التواصل االجتماعي ذلك الدور الخطري يف إشعال الفتنة 
بني أتباع املذاهب اإلســالمية، وخطورة هذا الدور تكمن يف رسعة انتشــارها عرب 

دور الفضاء االفتراضي
في التقريب بين المذاهب اإلسالمية
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كل بقاع العالم، ومن هذا املنطلق نؤكد أنه يمكن لنا اســتثمار هذا الفضاء االفرتايض 
للقيام بأعظم مهمة وهي تحقيق التقارب بني املذاهب اإلســالمية عرب خطاب منفتح 
عــىل الجميع. وهذا يحتاج إىل متابعة من املتخصصني لتخصيص مواقع خاصة بهذا 
الشأن، وإماطة األفكار الشــاذة عن طريق الحق والحقيقة، والتأكيد عىل أن املذاهب 
اإلســالمية كلها تصب يف واحة اإلســالم الخرضاء وهذا التنوع ناتج عن االجتهادات 

الفقهية، وكلها رحمة للناس.

نحن بأمس حاجة إىل خطاب قائم عىل روح التسامح واملحبة وقبول اآلخر كما هو، 
إلغالق الباب عىل املتصيدين يف امليــاه العكرة. ينبغي إقصاء كل األحاديث والروايات 
املغلوطــة التي تؤجج وترية الخالف بني املذاهب والتي تصعد يف االحتقان، بل ينبغي 
التشبث بما فيه خري هذه األمة وهو الوحدة اإلسالمية، والله تعاىل يدعونا لذلك يف قوله: 
»وَاْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللَِّه َجِميًعا واََل َتَفرَُّقوا وَاْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعلَيُْكْم إِْذ ُكنُْتْم أَْعَداًء َفأَلََّف 
ا ُحْفرٍَة ِمَن النَّاِر َفأَْنَقَذُكْم ِمنَْها  َبنْيَ ُقلُوِبُكْم َفأَْصبَْحُتْم ِبنِْعَمتِِه إِْخوَاًنا وَُكنُْتْم َعىَل َشــفَ

ُ اللَُّه لَُكْم آَياِتِه لََعلَُّكْم َتْهتَُدوَن«. َكَذلَِك ُيبنَيِّ

والوحدة خري من التفرق، ألنها تقوِّي هذه األمة وتمنحها مناعة عىل كل املستويات 
ٌة َيْدُعوَن إىَِل الَْخرْيِ  ملواجهة كل األخطار املحدقة بها فسبحان القائل: »َولْتَُكْن ِمنُْكْم أُمَّ

َوَيأُْمُروَن ِبالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر وَأُولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن«.

تحريم وتجريم خطاب الكراهية 
عىل السوشيال ميديا

كل خطاب يحمل يف طياته نفًســا طائفيًا ويتعرض للمذاهب ومقدساتها هو 
خطاب مســموم يهدف إىل زعزعة استقرار املجتمع الواحد والدين الواحد ويسعى 
لتهديد أمن الدولة الوطني، فهــو مرفوض من الناحية األخالقية والدينية وقوانني 
الطبيعــة التي تجرم هذا النوع من الخطاب ملا يرتتب عليه من نتائج وخيمة، لذلك 
يجب التصدي لها بفتاوى من كل املذاهب بتحريم كل كلمة أو عبارة أو تلميح يمس 
بمعتقدات أتباع املذاهب عىل مواقع التواصل االجتماعي، كما البد من تدخل القوانني 
لتجريــم ذلك وترتيب عقوبات رادعة، لوضع حد لهــذه التجاوزات، وهذه املهمة 
ينبغي أن تضطلع بها جهات مختصة تراقب أي انتهاك، والكشــف عنه ومعاقبته 

لتحقيق الردع الخاص والعام.
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»تحديات التعليم اإلسالمي العالي 
بعد أزمة كورونا«

تشكيل لجنة مشتركة لوضع أسس التعليم العالي عن بعد

العمل على تأسيس أرضية منصة عالمية للتعليم العالي

مكة املكرمة – د. عبدالله الشيعاني

نظمت رابطة الجامعات اإلسالمية بالرشاكة مع املجلس العاملي للمجتمعات املسلمة، وعدد من 

الجامعات والكليات اإلسالمية واملؤسسات والهيئات ووكاالت جودة التعليم املعنية بشأن التعليم 

العايل، مؤتمراً افرتاضياً علمياً دولياً تحت عنوان: »التحديات التي تواجه التعليم اإلســالمي العايل 

بعد أزمة كورونا«، وذلك يوم الســبت 11 يوليو 2020، بحضور أكثر من 300 مشارك ومشاركة، 

ممثلني عن 50 دولة حول العالم.
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مثَّلت  التي  أزمــة كورونا  املؤتمر تحديات  وبحث 
نقطة تحول جديدة وغري مسبوقة يف تاريخ مؤسسات 
التعليم يف العالم، حيث اضطرت هذه املؤسســات إىل 
اللجوء للتعليم عن ُبعد خالل فرتة اإلغالق التي فرضتها 
القائمني  الحكومات، مما خلق واقعاً جديداً ســيدفع 
عىل التعليم إىل إعــادة النظر يف منظومة التعليم العايل 
من حيث فلســفته وأهدافه ونظمه ومناهجه ووسائله 
وأنشطته وحاجة العالم من التعليم العايل يف ظل عجز 
مراكز البحــوث والجامعات عن وجود عالج للفريوس 
حتى هذه اللحظــة، فالتعليم اإلســالمي العايل جزٌء 
ال يتجــزأ من هذا الواقع، وســيخضع للتغيريات التي 

ستطال نظم التعليم يف العالم.

ويف كلمته االفتتاحيــة للمؤتمر، رحب األمني العام 
الدكتور أسامة  لرابطة الجامعات اإلسالمية األســتاذ 
العبد باملشــاركني، ونقل إليهم تحيات معايل الدكتور 
محمد بن عبدالكريم العيىس األمني العام لرابطة العالم 
اإلسالمي ورئيس رابطة الجامعات اإلسالمية وتمنياته 
بالتوفيق والسداد للمؤتمر لخدمة املجتمعات اإلسالمية 

والعالم أجمع.

وقال الدكتور العبــد: إن وباء كورونا امتحان جاد 
عىل جميع األصعدة، والناجح هو النموذج البرشي األكثر 
علماً ومعرفًة وتحكماً يف تكنولوجيا القرن الـ21، وال 
التعليمية، مشرياً ألهمية املؤتمر الذي  سيما يف العملية 
يأتي بالتعاون بني منظمتني عامليتني تهتمان بالشــأن 
اإلســالمي وتقدم املســلمني، وهما رابطة الجامعات 
اإلســالمية واملجلــس العاملي للمجتمعات املســلمة، 
فاملؤتمر يدرس التداعيــات والتحديات الكربى للوباء 
ويضع الحلول لها، وذلك يف هذه املرحلة االستكشافية 

واالسترشافية ملستقبل التعليم عن ُبعد.

من جهته أشار رئيس املجلس العاملي للمجتمعات 
املســلمة، الدكتور عيل راشــد النعيمي، يف كلمته إىل 
أهمية املؤتمر االفرتايض املهــم، الذي يأتي يف ظروف 
خاصة، فالتحدي ال يستهدف منطقًة أو قطاعاً معيناً، 

بل يســتهدف كافة القطاعات الطبيــة واالقتصادية 
والتعليمية وغريها، مؤكــداً الحاجة إىل تبادل الخربات 
والتجــارب وإقامة نقاش مفتوح ملؤسســات التعليم 

العايل ملواجهة التحدي وغريه من األزمات.

وأوضح رئيس املجلس العاملي للمجتمعات املسلمة 
أن عضو هيئة التدريس هو العنرص األهم يف الجامعات، 
وهو َمن يقود مؤسســات التعليم العايل يف التعامل مع 
الفئة املســتهدفة، مشــدداً عىل رضورة إعادة تأهيل 
أعضاء هيئة التدريس يف الجامعات اإلســالمية لخلق 
مرونة التعامل مع الظروف املختلفة وال سيما التأهيل 
التقني لتعزيــز تجربة التعليم عن ُبعد، مختتماً كلمته 
بالدعوة للتعرف عىل التحديات املشرتكة التي تواجهنا 
كلنا، وكذلك طرح بعض املبادرات املشرتكة التي تعزز 

من نجاحاتنا.

 وأكد وزير االتصــاالت وتكنولوجيا املعلومات يف 
دولة فلسطني، الدكتور إســحق سدر، أن هذا املؤتمر 
االفرتايض سيكرس الجهود والعقول املختلفة للتعاون 
املشرتك وتجاوز أزمة كورونا معاً، وعلينا الوقوف عىل 
التحديات التي تواجه التعليم اإلســالمي، والتي ألقت 
بظاللها وآثارهــا عىل مختلف مناحي الحياة، موضحاً 
أن الوباء حال دون تمكــني اللقاء املبارش بني أطراف 
العملية التعليمية، فكانت التكنولوجيا هي املخرج اآلمن 
للخروج من األزمة، وكذلك السعي لتكريس تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لتجاوز التحديات التي تواجهنا يف 
فلسطني، واملتمثلة يف جائحة كورونا وجائحة االحتالل، 
مؤكداً أنه ال بد من تعزيز البنية التحتية وتأمني األجهزة 

اللوحية إلنجاح عملية التعليم اإللكرتوني.

وقال األمني العام املساعد التحاد الجامعات العربية 
يف األردن، األستاذ الدكتور خمييس حميدي، إن االتحاد 
مقدم عىل مشــاريع كبرية منهــا تصنيف الجامعات 
العربية عــىل غرار الجامعات العامليــة، وإنه تم فتح 
منصة للتعليم عن ُبعــد، فضالً عن إيجاد إطار عربي 
مشــرتك للغة العربية، مثمناً جهــود املجلس العاملي 
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للمجتمعات املســلمة يف إحقاق الحق وإعطاء صورة 
مرشفة عن اإلســالم واملسلمني حول العالم، وداعياً إىل 
تغيري الخطاب اإلســالمي ليتالءم مع متطلبات العرص 
الحديــث، فالتطــور ال يتناىف مع مبادئنــا وأهدافنا 
اإلنسانية، كوننا محكومني بالتعايش مع اآلخر، فنحن 
أصحاب رسالة إنسانية عاملية عرب مبادئ سمحة تحرتم 

الجميع ومنفتحة عىل اآلخر.

من جانبه أوضح األســتاذ الدكتور محمد جودت، 
من جامعة محمد الخامــس يف أبوظبي، يف كلمته، أن 
الظروف الحاليــة تحتّم علينا التكاتف والتآزر العلمي 
التفكري  أفق  التعليمية إىل  بهدف االنتقال باملنظومــة 
والتنظري ملواكبة املستجدات، مؤكداً أن الجامعة ليست 
مجاالً للتدريس والتدريب وتكوين الشخصية فقط، بل 
هي مجــال للتفكري العلمي الواعي والرصني، داعياً إىل 
التفكري يف مراكز بحث وطنية وعلمية مشرتكة يف املجال 
اإلســالمي، لخدمة الوطن الحبيب، واإلنسانية. وأنه يف 
الخامس بأبوظبــي، تم تقديم مبادرة  جامعة محمد 
لتأسيس مسار لدراسات التســامح، وكذلك مسارات 

البحث عن اإلسالم املعتدل وغريها.

من جهتها، أكدت رئيســة الهيئة القومية لضمان 
جودة التعليم واالعتماد يف مرص، الدكتورة يوهانســن 
عيــد، أن وباء كورونا جعلنا نســتفيد من تكنولوجيا 
املعلومــات وتطبيقات الــذكاء االصطناعي، من أجل 
الحفاظ عىل أمن وســالمة أطراف العملية التعليمية، 
وأن التغيري طال هيئات التعليم وضمان الجودة، التي 
اضطرت إىل التحول الرقمي، داعيًة إىل نرش املمارسات 
الجيدة يف التعليم والجــودة، وكذلك رفع كفاءة ودعم 
أعضاء هيئة التدريــس مهنياً، وتطوير آليات مواجهة 
التحديات عرب التحــول إىل التعليم التفاعيل القائم عىل 
ضمــان وإدارة الجودة، رغم أنــه ال غنى عن التعليم 
املبارش )وجهاً لوجه( لبناء الشــخصية الســليمة من 

خالل التفاعل الحضوري املشرتك.

املسلمة،  للمجتمعات  العاملي  للمجلس  العام  األمني 

الدكتور محمد البشــاري، أبــان يف كلمته أن التعليم 
اإلســالمي العايل جزٌء ال يتجزأ من واقع التعليم القادم 
)الجديد( مع اختالف التحديات واإلكراهات، وللتعليم 
الجديد آفاق إيجابية واسعة وحتمية تمّكنه من اتساع 
االنتشار والتأثري خاصة يف مواجهة التطرف والظالمية، 
داعياً إىل إيجاد ترشيعات مســتحدثة تتناغم والتعليم 
الجديد الذي ُيعترب اســتجابة هامة للحقبة التاريخية، 
انطالقاً من رؤية املجلس العاملي للمجتمعات املســلمة 
التي تؤكد عىل الدور الريادي للتعليم العايل الجديد يف 

بناء اإلنسان املسلم املتحرض.

للمؤتمر،  العلمية  اللجنــة  اعترب رئيس  من جانبه 
األستاذ الدكتور نبيل السمالوطي، أن هناك أربعة أنواع 
للتعليم، هي التقليدي، واإللكرتوني، واملدمج، واملفتوح، 
وهناك التعليم والتعلم، لكــن يف أزمة كورونا اتجهنا 
إىل التعلم أكثر مــن التعليم، داعياً الطالب للرجوع إىل 
مصادر املعرفة املعتمدة والتعود عىل التعليم املســتمر 
بإجراء البحوث الكتســاب خربات اإلبــداع واالبتكار، 
مؤكداً السعي لتحقيق الجودة يف التعليم وتطوير األداء 
التعليمي يف الجامعات، حيث ساهمت أزمة كورونا يف 
تفعيل الصورة الرقمية واستوجبت التجديد املعريف يف 

كل املجاالت.

ويف كلمته شدد وزير األوقاف والشؤون واملقدسات 
اإلسالمية األردنية الســابق، ورئيس لجنة التوصيات، 
إيجاد  البصــل، عىل رضورة  أبو  عبدالنارص  الدكتور 
منصات وطنية جامعة للخربات الجامعية، بإتاحة مواد 
تعليمية عرب الفضاء الرقمي، وبالتنسيق مع املؤسسات 
املختصة يف مجــال التعليم العايل، إليجاد آليات حديثة 
للتصنيف بما يتناغم وظروف الجائحة، داعياً لتكثيف 
واتحاد  اإلســالمية  الجامعات  رابطة  بني  التنســيق 
الجامعات العربية والروابط األخرى مع املجلس العاملي 
للمجتمعات املسلمة، لخدمة مستقبل التعليم اإلسالمي 
العايل، والعمل عىل تأسيس منصة حقيقية علمية تنتج 

املواد والربامج يف مجال التعليم االفرتايض.
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 بعــد ذلك، رشع املشــاركون يف املؤتمر يف البحث 
ضمن محاور عدة، هي:

 أوالً: التحديات واملعايــري لتطوير املناهج، وثانياً: 
تحديات تطوير مهارات القائمني عىل التدريس، وثالثاً: 

تحديات أنسنة طرائق تدريس العلوم اإلسالمية.

وأجاب املؤتمر عن تســاؤالت عدة تتعلق بتحديث 
املناهج التعليمية من حيث املوضوعات واملجاالت التي 
يتم تقديمها، وتحديث الكتاب الجامعي بصورة تجعله 
يركز عىل الفكرة واملنهج واملهارة والتفكري الناقد أكثر 
من الرتكيز عىل املعلومة واملوضوع، وتأهيل األســاتذة 
الجامعيني وتدريبهم عىل النظم التعليمية الحديثة التي 
االجتماعية واإلنســانية  التخصصات  يتم تطبيقها يف 
والتطبيقية سواء يف التدريس أو التقويم، وتطوير نظم 
للتقويــم جديدة تعتمد عىل قيــاس املهارات العقلية، 
وليــس قياس التحصيــل املعــريف، وتطوير مناهج 
عاملية من حيث املعايري، ومحليــة من حيث املحتوى 
واملوضوع، وتطوير مســاقات موحدة يف املوضوعات 
نة  الثابتة املتفق عليها مثل: مناهج القرآن الكريم، والسُّ
الفقهية،  والقواعد  الفقــه،  وأصول  والعقيدة  النبوية 
وأسباب اختالف الفقهاء، والفقه املقارن، وعلوم اللغة، 
واالســتفادة من الخربات الرائدة واملنهجيات الحديثة 
يف العلــوم االجتماعية واإلنســانية يف تقديم املناهج 
اإلسالمية بشكل عرصي يجمع بني األصالة واملعارصة، 
وتوفري آلية دولية لتدريــب أعضاء هيئة التدريب عىل 
تنفيذ التعليم عن بعد، ومن خالل وسائط تكنولوجية، 
وتفعيل دور املؤسســات الدولية التي تعنى بالتنسيق 
بني الجامعات مثل: رابطة الجامعات اإلسالمية، واتحاد 

الجامعات اإلسالمية.

واختتم املؤتمر بعد املناقشات املستفيضة والبحوث 
املقدمة بواقع )53( بحثاً علمياً تقريباً، بتوصيات عدة، 

هي:

1 - مــن أجل مواكبة التعليــم الجامعي عن ُبعد، 

الجائحة،  املناهج بمــا يتناغم ومتطلبــات  وإصالح 
التسامح  العايل لرســالة  التعليم  إيصال  وبما يضمن 
والتعايش، قرر املؤتمرون تشــكيل لجان ومجموعات 

عمل كالتايل:

أ- لجنة مشرتكة لوضع أســس التعليم العايل عن 
ُبعد: )مناهج وخطط دراســية(، إلصالح املناهج بما 
يتناغم ومتطلبات الجائحة، وبما يضمن إيصال رسالة 

التسامح والتعايش.

ب - لجنــة لوضع معايري الجــودة للتعليم العايل 
الجديد.

والدستورية  القانونية  للترشيعات  لجنة دراسة  ج . 
املتعلقة بالتعليم العايل عن ُبعد.

2 - العمل عىل تأسيس أرضية منصة عاملية للتعليم 
العايل عن ُبعد تشرتك فيها الجامعات األعضاء لتبادل 
التجارب والخربات يف موضوع التعليم عن ُبعد، وإنتاج 
املــواد والربامج يف مجال التعليــم االفرتايض للخروج 
بربامج منتقاة وقوية تســمح بإعادة النظر يف املناهج 

والربامج.

3- تأهيل األســاتذة الجامعيــني، واألطر اإلدارية 
وتدريبهم عىل النظم التعليمية املستحدثة.

4- اعتمــاد مجموعة تطبيقــات للهواتف الذكية، 
كوســيلة معتمدة للتعليم عن ُبعد والعمل عىل ترقية 

املناهج بشكل يساعد عىل تداولها يف تلك التطبيقات.

5 - الدعوة لتكثيف التنسيق بني رابطة الجامعات 
العربية والروابط األخرى  الجامعات  اإلسالمية واتحاد 
مع املجلس العاملي للمجتمعات، خدمًة ملستقبل التعليم 

اإلسالمي العايل يف املجتمعات املسلمة.

6- إرجــاع مكانة الحرم الجامعي األصيلة، ودوره 
الريادي بإنتاج خريجني متشبعني واعني بقيم التسامح 

والسالم.
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الحمــد لله عىل قضاء الله وقدره، يف حوايل الســاعة العارشة من صباح يوم اإلثنني 
20/من شهر ذي الحجة/عام1441هـ، فقدت األمة اإلسالمية عاملاً جليالً وفقيهاً بارعاً، 
أسهم يف خدمة الفقه اإلسالمي إسهاماً كبرياً، كما أسهم يف مجال التعليم واإلدارة والعمل 
الخريي، وغري ذلك، ذلكم هو صاحب الفضيلة معايل الشــيخ الدكتور عبدالسالم داود 
العبادي تغمده الله بواســع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وقد كان لفضيلة الفقيد آثار 
جليلة كثرية، فقد عرفته الجامعات معلماً قديراً وموجها نافعاً وعميداً بارعاً، بل تســنم 
ذرى التعليم الجامعي، إذ عني رئيســاً لجامعة آل البيــت وناقش كثرياً من أطروحات 
املاجستري والدكتوراه وتســنم أعىل املراتب يف وزارة األوقاف األردنية، إذ عني وزيراً لها 
ثالث مرات ولــه باع طويل يف مجال العمل الخريي إذ كان أمينــاً عاماً للهيئة الخريية 
األردنية، ورئيساً للجنتها التنفيذية، وقد شغل هذا املنصب ثمانية عشـــر عاماً متطوعاً 
لله، وكان معاليه رئيساً للجنة التعاون والتنســيق مع الشعوب اإلسالمية، وقد حصل 

معاليه عىل عدد من األوسمة والجوائز بلغت أحد عشـر وساماً وجائزة.

أما يف مجال املجامع الفقهية فله اليد الطوىل؛ إذ كان عضواً يف مجمع الفقه اإلسالمي 
الدويل بجدة منذ تأسيسه ممثالً للمملكة األردنية الهاشمية، ثم تقلد منصب نائب رئيس 
املجمع ثــم األمانة العامة للمجمع حتى وافاه األجل املحتــوم، كما أنه عضو يف املجمع 
الفقهي اإلســالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي يف مكة املكرمة، وقد شارك معاليه يف 
مؤتمرات املجلســني املذكورين وغريهما من املؤتمرات الفقهية والدعوية واالقتصادية 
والفكرية بفعالية وأسهم إســهاماً كبرياً يف تقديم البحوث العلمية الرصينة وأثرى تلك 
االجتماعات بالنقاشات البناءة املفيدة، كما كان عضواً ورئيس تحرير مجلة هدى اإلسالم، 

كما تم تعيينه عضواً يف مجمع البحوث باألزهر.

رحم اهلل

دار�ة ل ا�لعلم وال�إ ر�لج

بقلم: أ.د. صالح بن زابن املرزوقي البقمي

األمني العام للمجمع الفقهي اإلسالمي
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أما املؤلفات ما بني كتب مطبوعة وأبحاث قدمت للمؤتمرات فعددها ســبعة وخمسون 
مؤلفاً يف مجاالت علمية مختلفة، من أشهرها كتاب امللكية يف الشـريعة اإلسالمية طبيعتها 
ووظيفتها وقيودها دراسة مقارنة بالقوانني الوضعية، مطبوع يف ثالثة مجلدات. وقد قدم 
يف هذا الكتاب املتميز دراســة مســتفيضة عن املوضوع الذي تناوله، حصل بموجبه عىل 
درجة الدكتوراه يف الفقه املقارن من جامعة األزهر عام 1972م بمرتبة الشـرف األوىل مع 
التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجامعات وترجمتها إىل إحدى اللغتني الفرنسية أو 
اإلنجليزية، وقد استفاد من هذا الكتاب كثري من طلبة العلم، وخاصة ممن كتب يف موضوع 

امللكية.

وقد استفدت أنا منه يف مجاالت مختلفة وإن لم أكتب مؤلفاً يف امللكية.

وفضيلة الشيخ قمة عالية من تواضع العلماء، وسماحة الفضالء، ودماثة الخلق، وطيب 
املعشـر، مع همة عالية يف إنجاز ما يتوىل أمره أو يسند إليه.

وال ينىس الفقهاء جهده الكبري يف النهوض بأعمال مجمع الفقه اإلســالمي الدويل الذي 
توىل أمانته مرتني ووافاه األجل املحتوم وهو يغذ السري يف كل ما يرتقي به.

وإني ألرجو أن يكون فقيدنا شــهيداً ألنه تويف بمرض كورونا الوبائي، كما أرجو أن 
يكون ممن أخرب الله ســبحانه وتعاىل عن رفعة درجاتهم مــن أهل العلم واإليمان فقال 
عز من قائل: ﴿َيرَْفِع اللَُّه الَِّذيَن آََمُنــوا ِمنُْكْم وَالَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَما َتْعَملُوَن 
َخبرٌِي﴾. وقد مدح الله ورســوله ملسو هيلع هللا ىلص العلماء فقال رســول الله: )فضل العالم عىل العابد 
كفضل القمر عىل ســائر الكواكب، والعلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء لم يورثوا ديناراً وال 
درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، وموت العالم مصيبة ال تجرب وثلمة 

ال تسد(.

هذا هــو العالم الجليل والفقيه الفاضــل واملدير واألمني والوزير األســتاذ الدكتور 
عبدالسالم داود العبادي، وما ذكرته عنه إنما هو صورة موجزة كل اإليجاز راجياً أن تنم 

عما وراءها من فضل كبري.

أســأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يســكنه فسيح جناته، وأن يجعله مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا.
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إن رســالة اإلســالم التي انطلَقت من املدينة 
املنورة قد أرَســت قواعد الحضارة املثىل، وأقامت 
ركائز النهضة الكربى التي َسعدت يف ظاللها األمم 
والشــعوب، واألفراد واملجتمعات عىل مر التاريخ، 
وسوف َتســعد بها يف الحارض واملستقبل إن شاء 
اللــه تعاىل، كيف ال؟ وهي حضارة قامت أساســا 

عىل سماحة اإلســالم ويرسه ورحمته، فكانت بذلك 
ربانية املصدر، أخالقيــة الجوهر، عاملية األهداف، 
ترتبط بمطلق اإلنسان، وال تختص بزمان وال مكان، 
وترتكز عىل العلم النافــع والعمل الصالح، وتقوم 
عىل العدل واإلحسان، وتدعو إىل مّد جسور التواصل 
والحوار الذي يحرتم اإلنسان وجودا وتاريخا وثقافة 

يتجدد العهد بنا ســنويا بذكرى 
طيبة عطــرة، تمّثل الحَدث األعظم 
يف تاريخ أّمتنا اإلســالمية املجيدة، 
الرتباطها بقائدها وباني حضارتها 
الخالدة، نبينا ورسولنا محمد صىل 
الله عليه وآله وسلم وذكرى هجرته 
الرشيفــة إىل طيبة الطيبة، منطلق 
التاريــخ ومأوى آفــاق الحضارة 
تلك  لتكــون  الرائدة،  اإلســالمية 
البقعة النبوية املباركة مركز إشعاع 
حضــاري عاملــي، ومنطلقا ألكرب 
إنســانية يشهدها  وأرقى حضارة 
التاريخ البرشي، َتعُمر األرض وتقيم 
وتبسط  والخري  الحق  وتنرش  العدل 

الرحمة واملحبة يف العالَمني.

الهجـرة النبويـة 
ورسالة اإلسالم الحضارية

بقلم: د. أحمد عبد القيوم عبد رب النبي
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دون تمييز أو تفريق.

إنها حضارة اإلسالم الخالدة وعمرانه الفريد الذي 
ارتكــز عىل مقومات، وتميــز بخصائص وصفات، 
لته لقيادة العالَم نحو إســعاد اإلنسان، وتحقيق  أهَّ
اســتقراره، وضمان حقوقه، ورعاية ُمُثله اإلنسانية 
الرفيعة، وقيمه األخالقيــة النبيلة؛ ليَحصل له األمن 
املنشــود، والحياة الكريمة الهانئــة يف ظل تعاليم 
اإلسالم السمحة، كما أكده القرآن بقوله تعاىل: »َمن 
عمل صالحا من َذَكــٍر أو أُنثى وهو ُمؤمن َفلُنْحيِيَنّه 

حياًة طيّبة«.

وإّن من أهم ما تميزَت به حضارتنا اإلســالمية: 
قيامهــا عىل عقيدة التوحيــد الخالصة التي ربَطت 
املســلم بخالقه يف جميع أموره، امتثاال لقوله تعاىل: 
»ُقل إِّن َصالتي وَُنُســكي ومْحياَي وَمماتي للّه رّب 
العالَمني«؛ ليشــّكل التوحيد بذلك عصب الحضارة 
اإلســالمية وجوهرها التي ربَطت حقيقة الســماء 
بحقيقة األرض، ومنه صــارت العقيدة الصحيحة؛ 
الُهوية الحقيقية للحضارة اإلســالمية التي جمَعت 
املسلمني تحت راية واحدة ودين واحد، َتربطهم رابطة 
األخوة اإليمانية املتمثلة يف قوله تعاىل: » إِنَّما املؤمنون 
إْخوة«، وقوله صىل الله عليه وســلم: »َمثَل املؤمنني 
إذا  وتعاطفهم مثل الجَســد،  تواّدهم وتراحمهم  يف 
اشتكى منه عضو تداعى له ســائر الجَسد بالسَهر 

والُحّمى«.

كما امتازت الحضارة اإلسالمية بسريها عىل منهج 
االعتدال والوسطية، ال إفراط فيه وال تفريط، وال ظلم 
فيه وال إجحاف، حضارة توازن بني الجانب الروحي 
والجســدي لإلنســان، وَتجَمع بني الروائع املادية 
مرتبطة  األخالقية،  واملمارســات  اإليمانية  واملعاني 
بالوحي والتاريخ والفطرة الســوية، ليلتقوا جميعا 
يف منظومة متكاملة تسعى إلسعاد اإلنسان يف الدنيا 

واآلخرة، كما قــال تعاىل: »واْبتِغ فيما آتاك اللَّه الدار 
اآلخرة وال تنَس نصيبك ِمن الّدنيا«.

إنه اإلســالم الحضاري الذي بنى ترشيعاته عىل 
التيسري والتخفيف بعيدا عن الغلو والعنف، واملشقة 
والحرج؛ ليبقــى هذا الدين صالحا للتطبيق يف حياة 

الناس إىل يوم الدين.

إن اإلنسانية اآلن بأمّس الحاجة إىل تحقيق معاني 
اإلسالم الحضارية عقيدة وأحكاما وسلوكا وإنجازا، 
للحضارة  املتميزة  املفاهيم األصيلة واملظاهر  وإبراز 
اإلسالمية الخالدة التي أثرَت الوجود اإلنساني ومنَحته 
تميّزه عن كافة املوجــودات، ليقوم بعمارة األرض 
وتحقيق تنميتها والسعي يف استقرارها، امتثاال لقوله 

تعاىل: »هو أنشأكم من األرض واستعَمركم فيها«.

الفطــرة والرحمــة واملحبة  إن اإلســالم دين 
والسالم، جاءت تعاليمه َتحمل كّل املعاني اإلنسانية 
والحضارية واألخالقية لتقّدم خدمة جليلة للمسلمني 
وللبرشية كلها، فقد دعا اإلسالم إىل إقامة العدل بني 
املســلمني، بل حتى مع املخالفني لهم؛ ألنه أســاس 
استمرار الحضارات، ومصدر استقرارها وازدهارها، 
وهو غاية الرســاالت السماوية كلها، كما قال تعاىل: 
»لقد أرسلنا ُرســلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاَب 

وامليزان ليقوم الناُس بالقسط«.

وحث عىل العلم والتدبر والتفكر؛ ألنه األســاس 
الذي يقوم عليه البنــاء الحضاري، فإن أول ما نزل 
عىل نبينا محمد صىل الله عليه وســلم: كلمة )اقرأ(، 

كما يف قوله تعاىل: »اْقرَأ ِباْسِم َرّبك الّذي َخلق«.

وأكد عىل االلتزام بمكارم األخالق يف سلوك املسلم 
وتعامالته، والثبات عليها يف جميع األحوال واألمكنة 
واألزمان، امتثاال لقوله صىل الله عليه وســلم: »إِنَّما 

ُبعثُت ألتّمم مكارم األخالق«.
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وحث عىل العمــل الصالح وعمارة األرض وإثراء 
الحياة املدنية بكل ما هو نافع ومفيد، كما أرشد إليه 
النبي صىل الله عليه وســلم بقوله: »أحّب الناس إىل 

الله أنفعهم للناس«.

وهذه املعاني الحضاريــة الرائعة هي ما ُتعلُّمنا 
إياه الهجرة النبوية املباركة؛ ذلك بأن النبي صىل الله 
عليه وسلم قام بها لبناء مجتمعه املدني وفق تخطيط 
دقيق، ومرتكــزات قوية، وقواعــد صلبة، حققت 
التماسك واالســتقرار والعزّة والتمكني، فال ارتجال 
وال عشــوائية، بل كانت وفق أسباب النجاح وُسنن 
االرتقاء، والتوكل عىل الله تعاىل قبل ذلك وبعده، فقد 
قال صىل الله عليه وســلم أثناء هجرته وهو يف الغار 

بمكة املكرمة: »إّن الله معنا«.

كما أظهر اإلســالم تكريم اإلنسان وتفضيله عىل 
سائر املخلوقات، وجعل له شأنا عظيما ومنزلة عالية، 
قال تعاىل: »ولقد َكرَّمنــا َبني آدم وَحملْناهم يف الرب 
لناهم عىل كثريٍ  الطيّبات وفضَّ والبَحِر َورزقنَاُهم ِمن 

ِممَّن َخلْقنا تفِضيال«.

فاإلنسان هو محور أبعاد الحضارة اإلسالمية من 
جهة النظر إىل إنســانيته بغض النظر عن جنسه أو 
ِعرقه أو لونه أو مكانه، فالجميع متساوون يف أصل 
ِخلقتهم ونشــأتهم، كما قال تعاىل: »َيا أيها النَّاس 
اّتقوا َربَّكم الّذي خلَقكم ِمن َنفٍس َواحدٍة وََخلَق منها 
َزوَجها َوبثَّ ِمنْهما ِرجاال كثرِيا وَِنســاء«، ويشملهم 
جميعا رحمة اإلسالم الواسعة، املتمثلة يف قوله تعاىل: 

»وما أَرسلنَاك إاِلَّ رحمًة للَعالَمني«. 

ومــا حصل مــن االختالف والتنــوع بني األمم 
اإلنسانية إنما هو ســنّة كونية ومشيئة إلهية، أشار 
إليه القرآن يف قوله تعاىل: »ولَو َشاء َربُّك لجعل النَّاس 
ــة َواحدة واَل َيزَاُلــون ُمختلِفني«، وهذا االختالف  أُمَّ
والتنوع ليس بالــرضورة أن ُينتج رصاعا أو يكون 
ســببا للصدام، بل ينبغي استثماره لصالح البرشية 

وخري اإلنســانية من خالل التعاون عىل املشرتكات، 
وإقامة التفاهمات، ومّد جسور التعارف الحضاري، 
وبناء صيغ التعايش اإليجابي، تحقيقا لقوله تعاىل: 
»يا أّيها النَّاس إِنَّا َخلَْقنَاكم من َذَكٍر وأُْنثى وََجَعلناكم 

ُشعوًبا وقبائل لِتََعاَرُفوا«.

ذلك بأن الهجرة املباركة لــم تكن مجرد انتقال 
جســدي من بلد إىل آخر فحســب، بل كانت انتقاال 
جوهريا من حال إىل حال، وهو ما يجب علينا التأيس 

به وتحقيق معانيه يف واقعنا املعارص.

لقد هاجر رســول الله صىل الله عليه وسلم لبناء 
حضارة إسالمية إنســانية جديدة، تقوم عىل القيم 
النبيلة واألخالق الفاضلة، فكانت هذه الذكرى املباركة 
منطلقــا لذلك، حيث أصبحت املدينــة املنورة منبع 
الحضارة اإلسالمية اإلنسانية، ينبثق منه النور والخري 
إىل ربوع األرض كلها، واليوم وبعد ُميّض خمسة عرش 
قرنا عىل الهجرة النبوية املباركة نستيقظ عىل فجوة 
هائلة بني املسلمني وغريهم يف شتى مجاالت الحياة، 
مما يتطلب منا العــودة الصادقة إىل القيم واملبادئ 
ــس لها نبينا ورسولنا محمد صىل الله عليه  التي أسَّ

وسلم ودعا إليها وأقام مجتمع اإلسالم عليها.

فما أحوجنا اليوم إىل بناء حضارتنا ونهضتنا عىل 
قيم اإلسالم النبيلة وتعاليمه الراقية.

املباركة  النبوية  الهجرة  إن ذكرى  القول:  وجملة 
تعّد نقطة انطالق كربى لرســالة اإلسالم الحضارية 
الحق والخــري والعدل  التي قامــت عىل أســاس 
واإلحسان والحرية واملساواة والكرامة، وهي حضارة 
إنسانية جامعة شاملة متكاملة، قدمت وال تزال تقدم 
الروحية والترشيعية  القواعد  للبرشية جمعاء أسمى 
واألخالقية التي تنظم ســلوك األفراد، لتؤسس بذلك 
متوازنا،   منتجا، وعالَما حضاريا  إنســانيا  مجتمعا 
تعّمه الطمأنينة والرخاء، ويســوده األمن والسالم، 

وتغمره املحبّة والوئام.
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•   بدايــة   نرجو   إلقــاء   الضوء   عــىل   الوقف  

 اآليسلندي   الذي   تتولون   إدارته؟

الوقف   تم   تأسيســه   عام2010   م،   وهو   يسعى   إىل  

 تعزيز   مبــدأ   املواطنة   الكاملة   للمســلمني   يف   املجتمع  

 اآليسلندي،   كما   يعمل   عىل   نرش   ثقافة   الحوار   والتواصل  

 الحضاري   بني   مكونات   املجتمع   اآليســلندي  . ويف   عام  

2012 م   تــم   رشاء   مبنى   وتحويله   إىل   وقف   مســجد  

 آيســلندا   الكبري   الذي   يعترب   أول   وقف   إسالمي   مملوك  

 للمسلمني   يف   آيسلندا،   وقد   تربع   برشائه   خادم   الحرمني  

 الرشيفني   امللك   عبد   الله   بن   عبــد   العزيز،   رحمه   الله،  

 فهو   الذي   تكفل   برشاء   هذا   املبني   ليكون   أول   مســجد  

 يف   تاريخ   اإلســالم   يف   هذه   الجزيــرة،   وهو   اآلن   يقوم  

 بدوره   عىل   أكمل   وجه   ويســتفيد   منه   كل   املسلمني،   بل  

 وحتى   غري   املســلمني،   فوقف   آيسلندا   اإلسالمي   يضم  

 مسجد   آيسلندا   الكبري   التابع   للوقف   كما   يضم   مدرسة  

 لتعليم   اللغة   العربية   والثقافة   الدينية   تتم   الدراسة   فيها  

 يومني   يف   األسبوع   هما   يوما   السبت   واألحد،   حيث   نقوم  

 باالهتمام   باألوالد   ونقدم   لهم   األكل   واللعب   واملسابقات،  

 كما   نقوم   بعمــل   مخيمات   لهم   يف   أوقات   العطل   داخل  

 املسجد   بحيث   يأتي   األوالد   وينامون   يف   املسجد   ويصلون  

التقارب الذي يقوده العيسى يجعل العالم أكثر أمنا

العسكري: نسعى ألن يصبح اإلسالم 
في آيسلندا نموذجًا يحتذى 

حوار  : توفيق   محمد   نرصالله

ضيفنا   يف   هذا   الحوار   هو   األســتاذ   عبدالكريم   العسكري،  
 املدير   التنفيذي   لوقف   آيســلندا   اإلسالمي،   الذي   استضفناه   يف  
 هذا   الحوار   وناقشــنا   معه   أبرز   األنشطة   التي   يقوم   بها   وقف  
 آيسلندا   اإلسالمي   لخدمة   املسلمني،   وال   سيما   املهتدين   الجدد،  
 كما   ناقشــنا   معه   مستقبل   اإلسالم   يف   آيســلندا   واحتياجات  
 املسلمني   وكيف   يمكن   الحفاظ   عىل   هوية   أبناء   املسلمني   يف   دول  
 األقليات   املســلمة   ودور   وسائل   التواصل   االجتماعي   يف   التأثري  
 عىل   الشــباب   وتجنيدهم   من   قبل   الجماعــات   املتطرفة   التي  

 ترتبص   بهم   يف   ظل   عزوف   الشــباب   عن   ارتياد   املساجد   نظرا   للمشاكل   بني   القائمني   عىل   إدارتها،وغريها 
ذلك الكثري،   فإىل   نص   الحوار : 
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 الصلوات   الخمس   فيه   لكي   يعتادوا   عىل   املكان . 

•   ما   أبرز   األنشطة   التي   يقوم   بها   الوقف   لخدمة  
 املسلمني،   وال   سيما   املهتدين   الجدد؟

أبرز   األنشــطة   التي   يقــوم   بها   وقف   آيســلندا  
 اإلسالمي،   مقســمة  عىل   أربعة   محاور،   املحور   األول  
 يتضمن   األنشــطة   التي   تقدم   لكل   املسلمني   الذين   أتوا  
 من   بلدانهم،   كأداء   الصلوات   الخمس   يف   املسجد   وخطب  
 الجمعة   ورمضان   واألعياد   ودعوة   العلماء   واملشــايخ  
 للحضور   آليســلندا   وااللتقاء   بهم   وتوعيتهم   ونصحهم  
 وإرشــادهم   وإلقاء   املحارضات   والــدروس   الدينية  
 لهم  . أما   املحور   الثاني   فقــد   خصصناه   ألبنائنا،   أبناء  
 املســلمني،   وكيف   يمكن   املحافظة   عليهم  . أما   املحور  
 الثالث   فقد   خصصناه   لألنشــطة   التي   تقدم   للمهتدين  
 الجدد،   فكما   تعلمــون   فإن   املهتدي   الجديد   يحتاج   إىل  
 رعاية   مثله   مثل   الطفل   الصغري،   ألنه   عندما   يسلم   يرتك  
 أهله   وكل   يشء   وراءه،   من   ســهر   وملذات   وشــهوات،  
 وبالتايل   هو   بحاجة   إىل   جهة   حاضنة   تعوضه   وتغطي  
 له   هذه   االحتياجات،   وهذا   مــا   يقوم   به   الوقف،   حيث  
 يأتي   املســلم   الجديد   ويتدرج   معه   يف   التعليمات   ويبدأ  
 معه   بإداء   الصلوات   وحفظ   قصار   الســور   والتدرج   يف  
 التكاليف   الدينيــة   الرشعية  . أما   املحور   الرابع   واألخري  
 فقد   خصصناه   لجرياننا   من   غري   املسلمني،   حيث   نقيم  
 لهم   يف   الشــهر   ما   يســمى   باليوم   املفتوح،   وهو   يوم  
 نخصصه   لهم   وتكون   الدعوة   مفتوحة   للجميع،   حيث  
 نقدم   لهم   الشــاي   والقهوة   والحلويات   داخل   املسجد  
 لكي   يحرضوا   للمســجد   ويتعرفوا   عليه،   ألن   املسجد  
ً   لهم  . وللتعريف   باملسجد   ألفنا   ً   مبهما  كان   قديما   مكانا
 كتابا   ســميناه (  ما   هو   املسجد   يف   اإلسالم   ، ) عرفنا   فيه  
 باملسجد،   وهذا   جعل   غري   املســلمني   يزورون   املسجد  

 ويتعرفون   عىل   اإلسالم   بطريقة   حضارية . 

•   كم   عدد   املساجد   يف   آيسلندا؟

يوجد   يف   آيسلندا   مسجد   واحد،   وهو   املسجد   الكبري،  
 إضافة   إىل   مصليني   وكلها   تقع   يف   العاصمة   ريكيافيك . 

•   ما   مدى   اإلقبال   عىل   اإلسالم   يف   آيسلندا؟

الحمد   لله   يف   السنوات   األخرية   بعد   بناء   هذا   الرصح  
 واملسجد   الكبري   يف   آيســلندا   بدعم   من   خادم   الحرمني  
 الرشيفني   امللك   عبد   الله   بن   عبــد   العزيز،   رحمه   الله،  
 أصبح   هناك   إقبال   من   غري   املسلمني   عىل   اإلسالم،   سواء  
 من   أهل   البلد   أو   من   الزوار   والسياح   آليسلندا،   وأصبحنا  
 نجتمع   مع   أصحــاب   الديانات   األخرى   التي   ذكرت   أن  
 عددها   حــوايل   34   ديانة   معتمــدة   كديانة   أو   كثقافة  
 ونتحدث   عن   األمور   املشــرتكة   التي   تخدم   اإلنسانية،  

          المملكة العربية السعودية 
رائدة المسلمين في العالم وهي تضم 

قبلتهم 

           فخور بجهود معالي الشيخ 
د. محمد العيسى ألنه قدم الشىء 

الكثير للبشرية 
..
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 وكل   واحد   منا   يضع   ما   يؤمن   به   يف   بيته   أو   مســجده  
 أو   كنيســته،   بحيث   عندما   نأتي   لهذا   االجتماع   يكون  
ً   يخدم   البلد،   نركز   فيه   عىل   املشــرتكات   ً   عاما  اجتماعا
 التي   يوجد   فيها   ما   يجمعنا   أكثر   مما   يفرقنا،   لذا   تجدنا  

 نركز   عىل   ما   يجمعنا   وندع   ما   يفرقنا،.

•   ماذا   ينقص   املسلمني   يف   آيسلندا؟

املســلمون   ينقصهم   زيارة   علماء   اململكة   العربية  
 السعودية   إىل   هذه   البالد؛   لتصحيح   املفاهيم   الخاطئة  
 واملغلوطة   لدى   اآليسلنديني   عن   اإلسالم،   والتي   يتلقونها  
 من   اإلعالم   اآليســلندي  . نحتــاج   إىل   من   يصحح   هذه  
 املفاهيم   واألفكار   التي   أصبحت   مثل   الســموم،   خاصة  
ً   يف   أعداد   الدعاة  . أيضا   املسلمون   وخاصة    أن   لدينا   نقصا
 املهتدين   الجدد   بحاجة   إىل   دعوتهم   إىل   الحج   والعمرة؛  
 ألن   هذه   البالد   منسية   وال   توجد   لدينا   سفارة   للمملكة،  
 فنحــن   نعترب   معزولني   عن   العالم   اإلســالمي،   ونحن  

 بحاجة   إىل   اململكة   العربية   الســعودية   ألن   تكون   حلقة  
 وصل   بني   املســلمني   يف   آيســلندا   وبني   بقية   املسلمني  
 يف   العالم   اإلســالمي،   ملا   لها   من   ثقل   إسالمي،   كرائدة  

 للمسلمني   يف   العالم   ولها   يتجهون   يف   صلواتهم . 

•   هل   فعالً   الخالفات   بني   إدارات   املساجد   أدت  
 إىل   عزوف   الشباب   عن   ارتياد   املساجد   وبالتايل   عدم  

 القيام   بدورها   الديني   والرتبوي   كما   ينبغي؟   

نعم   هذا   هو   الحاصل   بالفعل،   أكرب   املشاكل   املوجودة  
 يف   الغرب   هي   الخالفات   بني   إدارات   املساجد،   هناك   من  
 يتصدر   املشهد   دون   التجرد   من   األنا،   فكل   واحد   يقول  
 أنا   الرئيس   وأنا   الذي   أدير   املســجد   وأنا   عىل   الصواب  
 واآلخر   عىل   خطأ   يف   ظل   عدم   وجود   مســاحة   للجلوس  
 والحوار   والحديث   لتغليب   املصلحة   العامة   عىل   املصلحة  
 الشــخصية،   هذه   املشــاكل   أدت   إىل   عدم   قيام   معظم  
 املســاجد   يف   أوروبا   بدورها   يف   إيصال   فكر   اإلســالم  
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 الحقيقي   الذي   حث   عليــه   ديننا،   والذي   دعا   إليه   نبينا  
 صىل   الله   عليه   وسلم،   والذي   يتميز   بالوسطية   واالعتدال  
 ونــرش   املحبة   بني   البرش،   كل   هذا   بســبب   تعصب   كل  
 واحد   منهم   ودفاعه   إما   عن   عصبيته   وإما   عن   جنسيته  
 وإما   عن   مذهبه،   ويكفر   اآلخر،   فكل   واحد   يدعي   أنه   هو  
 املعصوم   والثاني   عىل   خطأ   بدالً   من   أن   يقول   كلنا   عىل  
 صواب   وينبغي   أن   نجلــس   ونتحاور   ونبحث   عن   حل  
 وسط   يريض   الجميع،   ولألسف   انعكست   هذه   الخالفات  
 سلبا   عىل   األبناء   وأدت   إىل   عزوفهم   عن   ارتياد   املساجد  
 وجعلتهم   يف   حرية   يبحثون   عن   مالذ   آمن   لهم،   مع   أنهم  
 يحبون   اإلسالم   ولكنهم   لم   يجدوا   قائدا   لهم   يرشدهم   إىل  
 الطريق   الصحيح،   ونتمنى   من   رابطة   العالم   اإلسالمي  
 بقيادة   معايل   أمينها   الشــيخ   الدكتور   محمد   بن عبد  
 الكريم   العيىس   أن   تقوم   بهذا   الدور،   وهو   قيادة   وتوجيه  

 شباب   املسلمني   يف   الغرب . 

•   كيف   ترون   جهود   رابطة   العالم   اإلسالمي   وما  
 تقدمه   لإلسالم   واملسلمني   يف   مختلف   دول   العالم؟

جهود   رابطة   العالم   اإلســالمي   يشهد   بها   القايص  
 والداني،   الكل   يشــهد   بأعمالها   وأنشــطتها   يف   العالم  
 كله،   سواء   يف   مجال   نرش   اإلسالم   والدفاع   عن   دين   الله  
 وتصحيح   الصورة   املغلوطــة   عنه   أو   يف   مجال   الدفاع  
 عن   قضايا   املسلمني   ومنارصتهم،   أو   يف   املجال   اإلغاثي  
 والدعــوي،   ونحن   دائما   نقول   يف   كل   مــكان   أن   بقاء  
 واســتمرارية   رابطة   العالم   اإلسالمي   صمام   أمان   لكل  
 املسلمني   يف   العالم،   ومع   أن   آيسلندا   دولة   نائية   وبعيدة  
 وعدد   املســلمني   فيها   ثالثة   آالف   مسلم   تقريبا،   إال   أن  
 الســكان   األصليني   يف   هذه   الدولــة   ال   يكنون   أي   عداء  

 لإلسالم   واملسلمني . 

•   عىل   ذكر   معايل   الشيخ   الدكتور   محمد   العيىس  
 األمني   العام   لرابطة   العالم   اإلسالمي  .. كيف   ترون  

 جهود   معاليه   يف   نرش   الوسطية   واالعتدال   يف   العالم  
 من   خالل   زياراته   الدولية؟

أنا   فخور   جدا   بجهود   معاليه؛   ألنه   قدم   اليشء   الكثري  
 للبرشية   وليس   فقط   لإلســالم،   حيــث   يقوم   برحالت  
 مكوكية   عرب   العالم   لتحقيق   هذه   األهداف   الســامية،  
 فتجده   اليوم   يف   أمريكا   واليوم   الثاني   تجده   يف   كمبوديا  
 أو   إيطاليــا   أو   يف   أوروبا،   وبعدها   تجــده   يف   إفريقيا،  
 وهكذا   دون   كلل   أو   ملل،   فالرجل   ال   ينام،   نذر   نفســه  
 لخدمة   اإلسالم   واملســلمني،   كما   أن   هذا   التقارب   الذي  
 يقوده   معاليه   مع   أصحاب   الديانات   األخرى   ســيجعل  
 العالم   يف   سلم   وســالم   وأمن   وأمان   وحب   ووئام   بني  
 كل   األطياف   يف   العالم   كله،   فمعاليه   قدم   اليشء   الكثري  
 لإلنسانية   جمعاء   وليس   فقط   للعالم   اإلسالمي،   فعندما  
 يقوم   معاليه   بزيــارة   غري   املســلمني   كالنصارى   أو  
 البوذيني   أو   اليهود   ويجلس   ويتحاور   معهم   يكون   بهذا  
 قدم   شيئا   كثريا   للعالم   أجمع،   أسأل   املوىل   أن   يجعل   كل  
 ما   قدمه   لإلسالم   واملســلمني   يف   موازين   حسناته،   وأن  

 يجزيه   خري   الجزاء . 

•   كيف   يمكن   تعزيز   الوســطية   واالعتدال   يف  
 املجتمعات   املسلمة   وخاصة   بني   الشباب؟

يمكن   تعزيز   الوسطية   واالعتدال   بطرق   عدة،   منها  
 عن   طريــق   العلماء   والدعاة،   وذلــك   بتغيري   الخطاب  
 الديني   لديهم،   وعن   طريق   وسائل   التواصل   االجتماعي،  
 وعن   طريق   الرســائل   واملحارضات   القصرية،   بحيث  
 نركز   عــىل   بعض   القضايا   يف   دقيقتــني   أو   ثالث   فقد  
 يعالج   ذلك   قضية   كبــرية،   وعن   طريق   محاربة   كل   ما  
 يؤدي   إىل   التكفــري   وخاصة   عن   طريق   اإلنرتنت  . يجب  
ً   ألن   الخصم    محاربة   األفكار   الســلبية   الشــاذة   علميا
 يرتبص   بأبنائنا   ويوهمهم   ويأتي   لهم   بآية   أو   بحديث  
 ويقول   لهم   إن   هذا   هو   اإلســالم،   فيجب   أن   نرد   عليهم  
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 بالطريقة   نفسها   دون   أن   ننكر   اآلية   أو   الحديث،   ولكن  
 نبني   لهم   التفسري   الصحيح   لآلية   والحديث   وليس   فهم  

 هؤالء   الغالة . 

•   وكيف   يمكن   تنشئة   جيل   من   املهتدين   الجدد  
 يكونون   يف   املستقبل   سفراء   للوسطية   واالعتدال؟

بالنســبة   لألبناء   الذين   ولدوا   يف   هــذه   الدول   من  
 األقليات   وكذلك   من   املهتدين   الجــدد،   يجب   علينا   أن  
 ننشئهم   عىل   النهج   الصحيح   منذ   البداية،   بحيث   يكون  
 فهمهم   لإلسالم   الوسطي   املعتدل،   وأن   نبعدهم   عن   كل  
 ما   يؤدي   إىل   التشدد   والتكفري،   وكل   ما   يؤدي   إىل   رضب  
 األمة،   وأن   نقدم   برامج   عرب   وسائل   التواصل   االجتماعي  
 تدعو   إىل   الوســطية   واالعتدال   بأسلوب   مبسط   للنشء  
 وللمهتدين   الجدد،   ألن   الطفل   الصغري   سيكرب   حسبما  
 تشكله،   فلو   أنشأناهم   عىل   الدين   الوسطى   فسيكربون  
 وسيكونون   نواة   ودعاة   لإلسالم   واملسلمني   داخل   هذه  
 البلــدان،   خاصة   أنهم   يتقنون   لغــة   البلد،   وأنهم   من  
 أبنائه،   وتأثروا   بتقاليده،   وال   شك   سيكونون   أفضل   من  
 غريهم   ممن   يأتون   من   دول   عربية   ألن   تأثريهم   سيكون  
 أكرب   وسيصبحون   يف   املستقبل   هم   أصحاب   القرار،   لذا  
 يجب   أن   نربي   أبناءنا   عىل   الوسطية،   وأن   نبعدهم   عن  
 كل   الفتاوى   القديمــة   املضللة   التي   كانت   تحث   أبناءنا  
 يف   الغــرب   عىل   عدم   املشــاركة   يف   االنتخابات   والعمل  
 السيايس،   يجب   أن   نبعدهم   عن   كل   هذه   األفكار   الهدامة  
 وأن   نخرجهم   من   فقه   األقليات   إىل   فقه   املواطنة،   ألنهم  
 مواطنون   أصليون   يف   هذه   البلدان،   وســفراء   لإلسالم  

 واملسلمني . 

•   ما   مدى   انتشــار   ظاهرة   اإلسالموفوبيا   يف  
 آيسلندا؟

   نحن   يف   الوقف   اإلســالمي   بدأنــا   نكون   عالقات  
 جيدة   مع   الجميع،   ننســج   خيوطا   ونبني   قنطرات   بني  

 املسلمني   وبني   غري   املســلمني   يف   البلد   الواحد،   نعرفهم  
 باإلســالم،   وأننا   جميعا   مواطنون   يف   هذا   البلد،   فقط  
 نختلف   عنكم   بأن   ديننا   اإلسالم،   ونحن   نرحب   بكم   يف  
 كل   وقت،   ونرحب   بالحوار   معكم،   والحمد   لله   أتت   هذه  

 الجهود   أكلها.

•   أخريا   كيف   تقيمون   زيارة   معايل   األمني   العام  
 لرابطة   العالم   اإلسالمي   الشــيخ   الدكتور   محمد  

 العيىس   آليسلندا؟

كانت   زيارة   تاريخية   ناجحــة   بجميع   املقاييس،  
 بل   تعــد   من   أفضل   الزيارات   التــي   قامت   بها   قامات  
 إسالمية   يف   تاريخ   آيسلندا،   وتعد   هذه   أول   زيارة   ألمني  
 عام   لرابطة   العالم   اإلســالمي   لهذه   البالد،   حيث   قام  
 معاليه   بزيارة   كبري   األســاقفة   يف   آيسلندا،   وزار   أكرب  
 كنيســة   فيها،   واســتمع   إىل   رشح   مفصل   عن   تاريخ  
 املسيحية   واألعمال   التي   يقوم   بها   املسيحيون،   وتكرم  
 معاليه   بمشاركة   الكنيسة   يف   املحافظة   عىل   البيئة،   وذلك  
 باملشاركة   يف   زراعة   بعض   األشجار   يف   إحدى   الغابات،  
 وهذه   اللفتة   من   معاليه   كان   لها   صدى   كبري،   وهي   أن  
 املسلمني   يشاركون   يف   املحافظة   عىل   البيئة  . وبعد   زيارة  
 معاليه   ألسقف   آيسلندا   قام   بزيارة   الربملان   اآليسلندي  
 ومقابلة   رئيس   الربملان،   ثم   التقي   بعدها   بوزيرة   العدل  
 والحريات   اآليســلندية،   ثم   قام   بزيارة   رئيسة   حقوق  
 اإلنســان،   ثم   زيارة   رئيس   بلديــة   العاصمة،   وكانت  
 ملعاليه   محــارضة   يف   جامعة   آيســلندا   التقى   خاللها  
 بمدير   الجامعة،   ثم   زار   الكنيســة   الكاثوليكية   وقابل  
 أسقف   الكنيسة،   ثم   قام   بعدها   بزيارة   وزير   الخارجية  
 اآليسلندي   املسؤول   عن   العالقات   الخارجية   يف   الرشق  
 األوسط،   ثم   زار   بعدها   مسجد   آيســلندا   الكبري  . كان  
 برنامجا   حافال   ملعاليه   خالل   هذيــن   اليومني   اللذين  
 مكثهما   يف   آيسلندا،   مليئا   بالفعاليات،   التي   أشادت   بها  

 جميع   وسائل   اإلعالم،   وكان   لها   صدى   كبري . 
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ويأتي احتفاُل العالِم باليوِم الّدويل للّسالم هذا 
العام وســَط تنامي الرصاعاِت والحروِب، وتزايِد 
أسباِب الفتِن والنزاعاِت يف العديِد من دوِل منطقتنا 
العربية بصورٍة غريِ مسبوقٍة، تحرُّكها وتغدُق عليَها 
»قوى رّش« دأبْت عىل تغذيِة أسباِب الفرقِة، وإشعاِل 
الفوَض، وتبني أذرٍع إرهابيٍة تدعُمها باملاِل  فتيِل 
والســالِح لزعزعِة استقراِر دوِل املنطقِة، طمًعا يف 
مقدراِتها وخرياِتها، وســعيًا لنرِش أفكاٍر تخريبيٍة 

تدمرييٍة َتنُْفُذ من خاللها لتحقيِق مآرَب خبيثة.

وال شّك يف أّن العالَم أصبَح يتطلُع يف هذِه اآلونِة 
للّســالم،  املحبُة  القوى  أمميٍة تدعُمَها  إىل مواقَف 
املناسبتيَة  والبياناِت  االحتفاليَة  الكلماِت  وتتجاوُز 
إىل »تعاوٍن دويلّ جاٍد« يف مختلِف املجاالِت؛ ملواجهِة 

أطماِع تلَك القوى التي ال تأبُه بمصالِح الشــعوِب، 
وال تهتمُّ بمســتقبِل أجيالها املقبلــِة، وال تردُعها 
أذرُعَها اإلرهابيُة من  التي أهدرْتَها  الغزيرُة  الدماُء 

دوِن مربٍر، أو وازٍع من أخالٍق أو ضمري.

إّن القوى املحبَة للسالِم يف العالِم مطالبٌة اليوَم، 
أكثَر مْن أّي وقٍت مَض، باالْصِطفاِف خلَف الدعواِت 
املخلصِة األمينِة الراميِة لتحقيِق السالِم الشامِل يف 
كثريٍ مْن ُدولِنَا العربيِة، وكرِس شــوكِة اإلرهابينَي 
الذيَن يحاولوَن حرَف مســريِتها، والنيَل من أمنِها 

وأماِنها، وزعزعَة استقراِرَها.

هناَك حاجٌة ملحٌة الجتماِع القوى املحبِة للسالِم 
عىل رضورِة مواجهِة املؤامراِت التي تحيُكها »قوى 
الرّش« يف الظالِم، وتســتخدُم يف تنفيِذها »األذرَع 

العالم يحتفل باليوم الدولي للسالم

اإلسالم رسالة سالم
وليس عدوًا ألحد

محمد الدسوقي

أحســنْت األمُم املتحدة إْذ خّصصْت يوًما دولًيا للسالِم، يتشارُك فيِه املخلصوَن من 
دعاِة الّســلم واألمِن يف العالم االحتفاَل بهذِه القيمِة الّسامية، ويْدعوَن إىل التمّسِك بها، 
ونرِشها يف ربوِع األرِض، وبــدِء التعاوِن إلطفاِء نرياِن الحروِب والرصاعاِت والنزاعاِت، 

حّتى يضمَن اإلنساُن يف كّل مكاٍن السالَم واألمَن واألماَن واالستقراَر يف يومِه وغدِه.
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اإلرهابيَة« التي صنعتْها بنفِسها لنفِسها. 

أقلُّ وأدلُّ ما ُتوصُف بِه تلَك األذرُع اإلرهابيُة أنهم 
ِبأَْيِديِهْم« تحقيًقا ألهداِف »قوى  ُبُيوَتُهم  »ُيْخرُِبوَن 

الرّش« وإذعاًنا إلرادِتها، وإنفاًذا ملآرِبها وأطماِعها.

وعــىل الجميــِع أْن يْحَذُروا محــاوالِت الغّش 
والتزويِر والتلفيِق التي ترتكُبَها تلَك القوى الرشيرُة 
بالرتويِج زوًرا وبهتاًنا ألفكاِرها الهّدامِة، وأهداِفها 
بالتخّفي وراَء  ــعيِة،  التوسُّ التدمرييــِة، ومآربها 
»شــعاراٍت دينيٍة« غايُتها خداُع الناِس، والظهوُر 
كمْن ينافُح عن الديِن، ويعمــُل لرفِع رايتِه، وهَو 
منُهم براء، ذلَك أّنهم يخالفوَن تعاليَمُه، ويصادموَن 
أحكاَمُه، ويخرجوَن عىل دعوتِه الدائمِة إىل الســلِم 

واألمِن والتعايِش اإليجابي بنَي الجميع.

ُرّب متدبــٍر يف أحواِل أمتِنــا يلتمُس ألَف عذٍر 
للدعواِت الراميِة إىل دفــِع املجتمِع الدويلّ ملواجهِة 
حازمة حاســمة لألعمال اإلرهابيــة، ومحارصِة 

داعميها من »قوى الــرّش« التي ُترسُف يف اإلنفاِق 
عىل مخططاِت »رسقِة األوطاِن«.

وهْل هناَك أبشُع من اتخاِذ الديِن - والعياُذ بالله 
– مطيًة لتحقيق أهداٍف مشــبوهٍة تستهدُف نهَب 

مقدراِت الشعوِب؟

إّن هذِه املناســبَة تعدُّ فرصًة مهمًة لنكشَف 
للعالِم كلِّه زيَف شــعاراِت »قوى الرّش« املدعيِة 
كذًبا أّنها تنطلُق يف ممارساِتها العدوانيِة مْن قيِم 
الديِن وتعاليِمِه وأحكاِمِه، ألّنها يف الحقيقِة تنطلُق 
لتحقيِق  وســعيَها  مصالحَها،  عىل  حرِصها  مْن 
أطماِعها التوسعيِة يف املنطقِة منُذ سنواٍت بعيدٍة 
متخفيًة وراَء شعاراٍت خادعٍة، تتساقُط يوًما وراَء 
آخر بفعِل الجرائِم التــي يرتكُبَها األدعياُء أعداُء 

السالِم.

إّن احتفاَل العالِم باليوِم الدويلّ للســالِم فرصٌة 
السياســيَة  األمــِة، خاصًة  لتعاوِن مؤّسســاِت 
والدبلوماسيَة والدعويَة واإلعالميَة والثقافيَة، لبياِن 
موقِف اإلسالِم من الســالِم، ودعوتِه الدائمِة لنرِش 
األمِن واألماِن واملحبِة والتعاوِن بنَي الناِس جميًعا، 
دوَن النظِر إىل اختالِف الديِن أو العرِق أو اللوِن أو 

الجنِس.

إّن التعريَف بسالِم اإلسالِم وأمانِه وأمنِه ُيسقُط 
ادعاءاِت »قوى الرّش« وينهي مزاعَمها، ويكشــُف 
أطماَعها، ويفضُح مراوغاِتها وتالعبَها بالشعاراِت، 

ويؤكُد خروَجها عن قيِم الديِن وغاياتِه السامية.

فلْم يعــْد يخَفى عــىل عاقــٍل أو منصٍف أّن 
اإلسالَم سبَق مواثيَق الدنيا كلّها منُذ أكثَر من ألٍف 
وأربعمائِة عاٍم بالدعوِة إىل السالِم؛ باعتبارِه األصَل 
يف جميــِع العالقاِت بنَي الناِس يف كّل زماٍن ومكاٍن 
ومجاٍل، قاَل تعــاىَل: »َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْدُخلُواْ يِف 

           المجتمع الدولي مطالب 
بمواجهة حازمة لمخططات »سرقة 

األوطان«
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يَْطاِن إِنَُّه لَُكْم  ًة واَل َتتَّبُِعوا ُخُطوَاِت الشَّ ــلِْم َكافَّ السِّ
بنٌِي«.. )سورة البقرة: 208(. َعُدوٌّ مُّ

فأيَن »قــوى الرّش« التي مــألْت األرَض ظلما 
وعدواًنا وإرهاًبا من هذِه الدعوِة اإلسالمية الكريمة: 
ًة«... هْل أذعُنوا لها أم تراُهم  لِْم َكافَّ »اْدُخلُواْ يِف السِّ
بأطماعِهم التوســعيِة ومآربهــم الخبيثة اتبعوا 
يَْطاِن« فأهدروا دماَء األبرياء، وأرعبوا  »ُخُطوَاِت الشَّ

اآلمنني، وخرّبوا األوطاَن، ورشدوا أهلَها؟.  

ولْم يعْد يخَفى عىل منصٍف أّن اإلســالَم رسالُة 
سالٍم وأماٍن ومحبٍة وسعادٍة لإلنسانيِة كلّها، وليَس 

عدّوا ألحد.

وهذا يضعنا أماَم تساؤٍل مهٍم: أيَن »قوى الرّش« 
الساعيِة إىل نهِب مقدراِت الشعوِب والعبِث بأمنِها 
وأماِنها واســتقراِرها... أيَن هَي مْن إقراِر اإلسالِم 

»وحدَة األصِل البرشّي«؟

فالناُس جميًعا – أماَم اإلسالِم – رشكاُء يف األصِل 
البرشي، ينتســبوَن إىل أبيهم آدم عليه السالُم، وال 
تفرقَة بينهْم بسبِب املعتقداِت، أو اللوِن، أو الجنِس، 
أو اللغِة، أو العرِق، وال فضَل ألحٍد عىل اآلخر بغريِ 
التقوَى، وهَو ما حرَص الرســوُل صىل الله عليه 
وسلم عىل تأكيدِه والدعوِة إىل التزامِه إيماًنا وسلوًكا 
دائمنِي يف الحياِة، فقاَل يف »خطبِة الوداِع« مخاطبًا 
البرشيَة كلّها: »أيُّها النــاُس، إّن رّبكم واحٌد، وإّن 
أباُكم واحــٌد كلّكم آلدَم وآدُم مْن تراٍب، إّن أكرَمكم 

عنَد الله أتقاُكم...«.

وحرَص الرســوُل صىل الله عليه وسلم عىل أْن 
يستهّل خطبَة الوداِع مؤكًدا حرمَة النفِس البرشيِة، 
فقــاَل: »إنَّ دماَءكم وأموالَكم حراٌم عليُكم كحرمِة 

يوِمكم هذا يف شهرِكم هذا يف بلِدكم هذا...«.

فأيَن دعــاُة العنِف واإلرهــاِب مروجو الفتِن 

الراميِة  اإلسالِم  تعاليِم  مْن  والنزاعاِت  والرصاعاِت 
إىل تحقيِق الســالِم واألمِن واألمــاِن للجميع؟ هْل 
التزموا دعوَة اإلســالِم إىل صيانــِة حرمِة الدماِء 

واألمواِل واألعراِض؟  

الواقُع أنهم لْم يلتفتوا إىل هذِه الحقيقِة اإلسالميِة 
»إّن دماَءكم وأموالَكم حراٌم عليكم«. وال  الساميِة: 
تصلُح شعاراُتهم الزائفُة للزعِم بأّنهم التزموَها بأّي 

حال. 

وأّنى ألحٍد أْن يزعَم أنهم التزموا تعاليَم اإلسالِم 
يف الوقِت الذي تشــهُد فيِه عليهــم صواريُخهم، 
وطائراُتهم املســريُة، وزوارُقهــم املفخخُة بأنهم 

يعيثوَن فساًدا يف الجّو والربّ والبحِر.

ومــْن حقائِق اإلســالِم الدافعــِة إىل التزاِم 
»الســالم« أّن الناَس جميًعا أماَم عدالِة اإلسالِم 
سواء، قاَل تعاىل: »َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن 
َذَكٍر وَأُْنثَى وََجَعلْنَاُكْم ُشــُعوبا وََقبَاِئَل لِتََعاَرُفوا 
إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعنَْد اللَِّه أَْتَقاُكْم إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخبرٌِي«.. 

»قوى الشر« تدعم اإلرهاب             
لزعزعة استقرار دول المنطقة

            يستخدمون »شعارات دينية« 
لخداع الناس وتحقيق أهداف مشبوهة
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)سورة الحجرات: 13(. 

وال شّك يف أّن املســلمنَي يف كّل مكاٍن مطالبوَن 
الحقيقــَة، ويلتزموَها قواًل وعماًل؛  بأْن يعوا هذِه 
ليدرَك غريُهم ســماحَة اإلســالم، وأّنه ديُن سالٍم 
ومحبــٍة، وتعاوٍن وعدٍل، ويحمــي حقوَق الناِس 
جميًعــا، ويحفُظ كرامتَهم، ويصــوَن أعراَضهم 
البرشيُة  تعرْف  لْم  تامٍة  وممتلكاِتهم يف مســاواٍة 
مثلَها عىل اإلطالِق، قاَل تعاىل: »َولََقْد َكرَّْمنَا َبنِي آَدَم 
يِّبَاِت  َن الطَّ ِّ وَالْبَْحِر َوَرَزْقنَاُهم مِّ وََحَملْنَاُهْم يِف الْــربَ
ْن َخلَْقنَا َتْفِضيال«.. )سورة  مَّ لْنَاُهْم َعىَل َكثرِيٍ مِّ وََفضَّ

اإلرساء: 70(.

فأيَن دعــاُة العنِف واإلرهــاِب مرّوجو الفتِن 
والرصاعاِت والنزاعاِت الطامعوَن يف حقوِق غريهم 
الساعون إىل رسقِة األوطاِن املتآمروَن لزعزعِة األمِن 

واالستقراِر مْن هذِه الحقيقِة اإلسالميِة الساميِة؟

وهْل تدرُك »قوى الرّش« أنُه مْن ثوابِت اإلســالِم 
الخالدِة عىل مّر العصوِر أّنُه يلزُم أتباَعُه بأْن يمّدوا 
أيدَيهم بالّســالِم واملحبِة والتعاوِن والتعايِش إىل 
جميِع الناِس ما داُموا يبادلوَنُهم املحبَة والســالَم 
والتعاوَن والتعايَش، قاَل تعــاىل: »ال َينَْهاُكُم اللَُّه 
ن  َعِن الَِّذيَن لَْم ُيَقاِتلُوُكْم يِف الدِّيِن َولَْم ُيْخرُِجوُكم مِّ
وا إِلَيِْهْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ  ِدَياِرُكْم أَن َترَبُّوُهْم وَُتْقِســطُ

الُْمْقِسِطنَي«.. )سورة املمتحنة: 8(.

واإلسالُم يف سبيِل إقامِة السالِم وتحقيقِه للجميع 
يرفُض أّي تهديٍد ألمــِن املجتمِع، ويحمي حقوَق 
وكرامَة ودماَء الجميِع مســلمنَي وغري مســلمني، 
ويحثُّ عــىل الرحمِة والرفِق واللــنِي يف التعامِل، 
ويشــجُع التعارَف والتعاوَن والتكافَل والتسامَح 
بهدِف تكريِس الســالِم واالســتقراِر يف املجتمع، 

ونرِش األمِن واألماِن بني الناِس جميًعا.

إن السالَم يف اإلسالِم ليَس مجرَد شعاٍر، ولكنّه 
سيظّل واقًعا راسًخا معاًشا عىل مّر العصوِر، ذلَك 
أّن اإلســالَم جعَل السالَم الشــامَل العادَل أساَس 
الحنيِف  الديِن  أّن تعاليَم  الشــعوِب، كما  تعايِش 

تواجُه بحسٍم أي تهديٍد ألمِن وسالِم املجتمع.

فأيَن دعاُة العنــِف واإلرهاِب مْن هذِه الحقائِق 
اإلسالميِة الساميِة؟

إّن املتدبَر آلياِت القرآِن الكريِم يجُد، يف مواضَع 
كثريٍة، حديثًا واضًحا عْن أهميِة السالِم يف حياِتنَا، 

ودعوًة جليًة إىل التزامِه مع النفِس والغريِ.

ومن املواضِع التي جاءْت فيها كلمُة »السالم« يف 
القرآِن الكريِم اآليُة الكريمُة الدالُة عىل أّن »السالم« 
من أسماِء اللِه الحسنى، قال تعاىل: »ُهَو اللَُّه الَّذِي 
الُم الُْمؤِْمُن الُْمَهيِْمُن  ال إِلََه إاِل ُهَو الَْملُِك الُْقدُّوُس السَّ
ا ُيرْشُِكوَن«..  ُ ُسبَْحاَن اللَِّه َعمَّ الَْعِزيُز الَْجبَّاُر الُْمتََكربِّ

)سورة الحرش: 23(.

وقد ُسميْت الجنُة »داَر الســالِم« وَجعلَها الله 
تعاىَل للمؤمننَي من عباِدِه بما عملوا مَن الصالحاِت.. 
الِم ِعنَْد َربِِّهْم وَُهَو َولِيُُّهْم  قال تعاىل: »لَُهْم َداُر السَّ

ِبَما َكاُنوا َيْعَملُوَن«.. )سورة األنعام: 127(.

و«الســالُم« تحيُة املالئكِة ألهــلِ الجنِة، حيُث 
تعاىل:  قــال  عليِهم..  وُيثنــوَن  بهــم،  يحتفوَن 
»وَالَْمالِئَكُة َيْدُخلُوَن َعلَيِْهْم ِمْن ُكلِّ َباٍب * َســالٌم 

أفسدوا الجو والبر والبحر             
بصواريخهم وطائراتهم وزوارقهم 

المفخخة
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َعلَيُْكْم ِبَما َصرَبُْتْم َفنِْعَم ُعْقبَى الدَّاِر«.. )الرعد 23 
.)24 –

و«السالُم« تحيٌة متبادلٌة بني عباِد اللِه الّصالحني 
يف الجنِة، يدلّنــا عىل ذلَك قوُل الله تعاىل: »َدْعوَاُهْم 
ِفيَها ُسبَْحاَنَك اللَُّهمَّ وََتِحيتُهْم ِفيَها َسالٌم«.. )سورة 

يونس: 10(.

و«الســالُم« تحيُة املؤمننَي لنبيهم محمٍد عليه 
اللََّه وََمالِئَكتَُه  الصالُة والســالُم.. قاَل تعاىل: »إِنَّ 
ُيَصلُّوَن َعىَل النَّبِيِّ َيا أَيَُّهــا الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَيِْه 

وََسلُِّموا َتْسلِيماً«.. )سورة األحزاب: 56(.

وجعَل اإلسالُم »السالَم« تحيَة املؤمننَي بعضهم 
لبعٍض يف كّل معامالِتهم وشــؤوِنهم.. قال تعاىل: 
»َفإَِذا َدَخلُْتْم ُبُيوًتا َفَســلُِّموا َعىَل أَْنُفِسُكْم َتِحيًَّة ِمْن 

ِعنِْد اللَِّه ُمبَاَرَكًة َطيِّبًَة«.. )سورة النور: 61(.

فأيَن دعــاُة العنِف واإلرهــاِب مروجو الفتِن 
والرصاعاِت والنزاعاِت الطامعون يف حقوِق غريهم 
الســاعون إىل »رسقِة األوطاِن« مْن هذِه الحقائِق 

اإلسالميِة الساميِة؟

والســالُم نعمُة اللــِه تعاىل وهديُتــه لخاصِة 
خلقِه، وهم األنبياُء، قاَل تعاىل: »َسالٌم َعىَل ُنوٍح يِف 
الَْعالَِمنَي«... )سورة الصافات: 79(... وقاَل تعاىل: 
الصافات: 109(..  إِْبرَاِهيَم«... )سورة  َعىَل  »َسالٌم 
وقاَل تعاىل: »َسالٌم َعىَل ُموىَس وََهاُروَن«... )سورة 

الصافات: 120(.

وقاَل ربُّ العزِة سبحانُه وتعاىل يف نبيِه يحيَى بَن 
َعلَيِْه َيوَْم ُولَِد َوَيوَْم  زكريا عليهَما السالُم: »وََسالٌم 
َيُموُت َوَيوَْم ُيبَْعُث َحيًّا«... )سورة مريم: 15(. كَما 
قاَل عّز وجّل عىل لســاِن نبيِه ورسولِه عيىَس ابَن 
الُم َعيَلَّ َيوَْم ُولِدتُّ َوَيوَْم  مريم عليه الســالُم: »وَالسَّ

أَُموُت َوَيوَْم أُْبَعُث َحيًّا«.. )سورة مريم: 33(.

وأوضَح الرسوُل صىل الله عليه وسلم أّن السالَم 
واألمَن مْن أبرِز أركاِن الســعادِة، وأهّم أسباِبها يف 
ِبِه  حياِة اإلنساِن، فقاَل:« َمْن أَْصبََح ِمنُْكْم آِمنًا يِف رِسْ
ُمَعاىًف يِف َبَدِنِه ِعنَْدُه ُقــوُت َيوِْمِه َفَكأَنََّما ِحيزَْت لَُه 

ْنيَا ِبَحَذاِفريَِها«... )رواه الرتمذي(. الدُّ

إّن اإلسالَم يعترُب ســفَك الدماِء مسلًكا بغيًضا 
مجرًّما ال يريدُه الله تعــاىل مَن البرِش، قاَل تعاىل: 
اِئيَل أَنَُّه َمن َقتََل  »ِمْن أَْجــِل َذلَِك َكتَبْنَا َعىَل َبنِي إرِْسَ
َنْفًسا ِبَغرْيِ َنْفٍس أَْو َفَســاٍد يِف األَْرِض َفَكأَنََّما َقتََل 
النَّاَس َجِميًعــا وََمْن أَْحيَاَها َفَكأَنََّمــا أَْحيَا النَّاَس 

َجِميًعا«.. )سورة املائدة: 32(. 

فأيَن دعــاُة العنِف واإلرهــاِب مرّوجو الفتِن 
والرصاعاِت والنزاعاِت من هذِه الحقائِق اإلسالميِة 

السامية؟

ال شــّك يف أّن أعداَء اإلسالِم يســعوَن لتشويِه 
صورتِه، والنيِل من غاياتِه وأهدافِه، اســتناًدا إىل 
األدعياِء  ترصفاٍت خادعــٍة مغرضٍة مْن بعــِض 
الكاذبنَي املتطرفنَي من جهة، واعتماًدا عىل  كتاباِت 
بعِض املتعصبــنَي الذيَن يحاولــوَن عبثًا طمَس 

حقائِق الديِن الحنيِف من جهٍة أخرَى.

لقد حاوَل أعداُء اإلســالِم مراًرا وتكراًرا إلصاَق 
تهمِة اإلرهاِب به؛ ناســنَي أو باألحرى متناســنَي 
حقيقَة أّن اإلسالَم ديُن سالٍم وأماٍن ومحبٍة ورحمة.

الظلِم إلصاُق تهمِة اإلرهاِب باإلسالم؛ ألّن  ومَن 
اإلرهاَب يف حقيقتِه خروُج عىل الرشائِع، والقواننِي، 

واألعراِف الدينيِة والدوليِة. 

واهتّم اإلسالُم يف ســعيِه لنرِش السالِم بتوسيِع 
دائرِة العالقــاِت االجتماعيِة، حمايــًة للناِس من 

العداوِة والبغضاِء والخصاِم والصداِم.
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متى بدأ اهتمامكم بالّدراسات اإلسالمية أّول مرّة 

وملاذا كان هذا االهتمام؟

بالّدراسات اإلسالمية عندما كنُت طالبًا  اهتمامي  بدأ 

يف الكلية. أثار اهتمامي آنــذاك كّل من غزو العراق عام 

2003م وأفغانســتان عــام 2001م يف ضوء العالقات 

الدولية كنظــام أكاديمي يف عالم ما بعد 11 ســبتمرب. 

راودتني العديد من األسئلة - ملاذا حدث 11 سبتمرب؟ هل 

تعكس ترّصفات القاعدة التعاليم اإلسالمية؟ هل الحضارة 

اإلسالمية والحضارة الغربية عىل خالف؟ كان لدي القليل 

من املعرفة، إن وجدت، لإلجابة عىل هذه األسئلة.

األكاديمي األمريكي كونسيدين في حوار مع »الرابطة«:

مقالي في نيوزويك عن الحجر الصحي في 
اإلسالم أثار اهتمامًا الفتًا في أوساط المسلمين

أجرى الحوار: عبد الحكيم قماز

تواصلت مجلة )الرابطة( مــع الباحث واألكاديمي األمريكــي، الدكتور كريغ 
كونسيدين، الذي كتب املقال الشهري يف مجلة نيوزويك عن تعاليم الّنبّي محّمد صىّل 
الله عليه وسلّم يف التعامل مع األوبئة. وتحدث إلينا كونسيدين عن منشأ اهتماماته 
بالدراسات اإلسالمية، وتناول الدين اإلسالمي وتصوره عن القرآن والسنة، منوًِّها إىل 
أنه يســعى إىل تقديم منظور جديد للمتلقي األمريكي يف الوقت املناسب عن اإلسالم 

ألن »رؤيته لألّمة تشبه الصورة املثالية لبلدي الواليات املتحدة«.

لندع القارئ الكريم مع الحوار واإلجابات التي حوت الكثري واملثري:
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لقد نشأُت يف نيدهام، ماساتشوستس، إحدى ضواحي 
بوســطن. عندما كنُت طالبًا يف السنة الثانية يف املدرسة 
الثانوية عام 2001م، كان تعداد سكان نيدهام حوايل 98 
يف املائة من املســيحيني. لم يكن لدي سياق اجتماعي أو 
ثقايف ألفهم أحداث 11 سبتمرب. كانت الروايات اإلعالمية 
الّتي ظهرت يف ذلك اليوم املأساوي يف الغالب مثرية، عىل 
ســبيل املثال ال الحرص »املسلمون يكرهون األمريكيني«، 
و »العالم اإلســالمي يرفض القيم األمريكية«، كنت أميل 
إىل أّن التغطية اإلعالمية لم تكن يف الواقع ترشح أو تقّدم 

حقيقة الوضع حول املسلمني يف جميع أنحاء العالم.

ما تفســريكم للتجاوب الذي وجده مقالكم عن 
الحجر الصحي والنظافة يف اإلسالم، وهل أثار املقال 

انتباه الناس يف العالم الغربي أيًضا؟

املقال الّذي كتبته عن توصيات النّبّي محّمد )صىل الله 
عليه وســلم( للتّعامل مع يشء مثل COVID-19 نرشته 
وســيلة إعالم غربية )نيوزويك(، لكنّه لــم يلفت انتباه 
»العالم الغربي«. أعرب األفــراد واملجتمعات واملنظمات 
املسلمة الّذين يعيشــون يف الدول الغربية عن تقديرهم 
للمقال وأبــدوا اهتماًما به، لكــن الغالبية العظمى من 
ى »العالم  التغطية اإلعالمية للمقال جاءت من ما يســمّ

اإلسالمي«.

أعتقد أّن مفاجأة املسلمني يف جميع أنحاء العالم عائدة 
إىل أّنني مســيحي أمريكي نرش مقااًل يف إحدى وســائل 
اإلعالم الرئيسية يف الواليات املتحدة، فمن غري املألوف أن 
يشيد كاثوليكي أبيض من بوسطن بوالية ماساتشوستس 

بنبي اإلسالم.

هل تعتقد أّن إظهار هــذه القيم يمكن أن يغرّي 
الصورة النمطية لإلسالم يف الغرب؟

رّكزت مقالة نيوزويك عىل قصة معيّنة يمكن أن تساعد 
يف تغيري الطريقة الّتي ُينظر بها إىل محّمد )صىل الله عليه 
وسلم( يف الغرب. القّصة تتعلّق بموقف محّمد )صىل الله 

عليه وسلم( مع رجل بدوي يف الصحراء العربية.

كان الرجل البدوي املسافر مع محّمد )صىل الله عليه 
وســلم( قد نزل عن راحلته. سأله محّمد )صىل الله عليه 
وسلم(: ألن تقيّد جملك؟ كان يلمح للرّجل البدوي أّن ترك 
الجمل غري مقيّد يجعله يهرب، فقال البدوي ملحّمد )صىل 
الله عليه وســلم(: إّني توكلت عىل اللــه. فقال له النّبّي: 

»اربط بعريك أّواًل ثّم ضع ثقتك يف الله«.

ما كان محّمد )صىل الله عليه وســلم( معلًّما؟ رّبما 
كان يقصد أّن البرش يجب أن يتمتّعوا بتوازن صحي بني 
العقل واإليمان. كان محّمد )صىل الله عليه وسلم( رجاًل 
عقالنيًا ومعتداًل، وكان يعلم أيًضا أّن هناك أشياء معيّنة 
ينبغي أن ندعها لتدبري الله  فهو الذي يتحّكم فيها وحده، 

ولهذا كانت الحاجة إىل اإليمان.

كان محّمد )صىل الله عليه وسلم( رجالً حكيًما تألّق يف 
العديد من األدوار، دوره كمربٍّ ودبلومايس وأب وصديق 
وجنرال ]رجل حــرب[ وزوج ومرّشع ونبّي ورجل دولة 
وعالم ديــن. غالبًا ما َينُظر إليــه الغربيون من منظور 
كراهية النّساء والعنف. أسعى من خالل نشاطي وعميل 
إىل تقديم صورة جديدة عن هذا النبي وحياته وُسنّتِه يف 

الوقت املناسب.

كيف وجدَت الّدين اإلسالمي من خالل دراستك له 
يف هذه الفرتة القصرية؟

بالنّســبة يل، أعترب اليهودية واملسيحية واإلسالم مثل 
ثالثة فروع مختلفة لشــجرة واحدة. قد يكون لكّل فرع 
طول وشــكل مختلفان، لكن جميع الفروع تتغذّى من 

نفس الجذور وترتبط بنفس املصدر.

للتّقاليد اإلســالمية  الّصارم  التّوحيد  أقّدر  أّنني  كما 
وتعاليم محّمد )صىل الله عليه وسلم( ألّنها تتعلّق بمكافحة 
العنرصية، وبناء األّمة املدنيــة، والتنّوع الثقايف، وحرية 
الّدين، واملساواة العرقية، والتعّددية الّدينية. رؤيته لألّمة 
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تشــبه الصورة املثالية لبلدي )الواليات املتحدة(. أي أّمة 
متجذرة يف املبادئ الدســتورية مثل القيم الديمقراطية، 
وحرية الضمــري، وحرية الّدين، وحيازة امللكية الخاصة، 

واملساواة االجتماعية وكذلك اإلنصاف.

وماذا وجدت يف القرآن الكريم؟

أحّب ما يقوله القرآن عن عيىس ومريم واألنبياء والرسل. 
مفهوم أهل الكتاب يف القرآن يقدم نقطة جوهريّة مطلوبة 
يف تأسيس الوحدة بني اليهود واملسيحيني واملسلمني. كما 
أّنني أحّب التّأكيد الّذي يمنحه النّص اإلســالمي املقّدس 

ألهمية التّعاطف واإلنسانية والعدالة والرّحمة.

عالوة عىل ذلك، من املهم فهم الّســياق الّذي نزل فيه 
القرآن عىل محّمد )صىل الله عليه وســلم(. يتعلّق األمر 
بآيات معيّنة نزلت عل األّمة الســابقة يف أحداث بعينها 
آنذاك. إّن فهم الّســياق التاريخي الّذي نزل فيه القرآن 
عىل النّبّي يوّفر فهًمــا أعمق لصنع القرار النبوي وكذلك 

املبادئ والقيم اإلسالمية بشكل عام.

كيف ترّدون عىل َمن يعتربون انتشــار اإلسالم 
تهديًدا لقيم العالم الغربي وحضارته؟

من غري الّصحيح القول إّن انتشار اإلسالم هو تهديد 
للقيم والحضارة الغربية. يف الواقع، األمر عكس ذلك تماًما 
- كان لإلسالم واملسلمني وال يزال تأثري إيجابي عىل القيم 
وعىل الحضارة الغربية. خذ عىل ســبيل املثال ترّصفات 
وآراء اآلباء املؤّسسني للواليات املتحدة، عندما رّحب جورج 
واشنطن، أّول رئيس أمريكي، بهجرة املسلمني وسفرهم 

إىل الواليات املتحدة. 

وامتلك توماس جيفرســون، مؤلّف بيان االستقالل، 
نسخة من القرآن للتعرّف عىل الرّشيعة وكيفية ارتباطها 

بالقوانني األمريكية. 

واملخرتع  الدبلومــايس  فرانكلني،  بنجامــني  ورأينا 
الشــهري، يدعو مفتي القســطنطينية لنــرش العقيدة 

اإلسالمية يف فيالدلفيا. هناك مثال آخر مهّم من الواليات 
املتحدة يوّضح كيف تتشــابك القيم اإلســالمية والقيم 
الغربية بالفعــل. يف عام 1931م، طلب فرانكلني ديالنو 
روزفلت، الرئيــس الثاني والثالثني للواليات املتحدة، من 
مهندس معماري أمريكي أملاني إنشاء نصب تذكاري يف 
غرفة املحكمة العليا األمريكية. كان الغرض من النّصب 
التذكاري تسليط الضوء عىل التزام الواليات املتحدة بحكم 
قانون املســاواة واالعرتاف بأعظــم املرّشعني يف تاريخ 
البرشيــة. كان محّمد )صىل الله عليه وســلم( من بني 
الّشخصيات التاريخية الستة عرش الّتي اختارها املهندس 
املعمــاري األملاني أدولف أ. وينمــان. إّن حضور محّمد 
)صىل الله عليه وســلم( يف قاعة املحكمة العليا األمريكية 

يرمز إىل التّوليف بني اإلسالم والغرب.

هل قوبل كتابك »إنســانية محّمد )صىل الله عليه 
وسلم(: نظرة مسيحية« بقبول الرأي العام األمريكي 

بشكل خاص والجمهور الغربي بشكل عام؟

أشــاد الكثري من املواطنني األمريكيني بالكتاب، لكن 
معظم االهتمام والتغطية يحدث خارج الواليات املتحدة. 
لقد أجريت مقابالت رئيســية مــع فضائيات يف الرشق 
األوسط والدول اإلســالمية مثل فضائية كابيتال تي يف 
وسيلة  لكّن  العراق(،  )كردســتان  والربوة  )باكستان(، 

إعالم غربية واحدة لم تجِر معي مقابلة.

كانت االســتجابة إيجابية بشكل عام، كما هو موّثق 
يف املراجعات الّتي تلّقاها الكتاب عىل موقع أمازون الذي 
يعنى بنرش الكتب يف الواليــات املتحدة. أعتقد أّن النّاس 
يقــّدرون ما حــواه الكتاب من األمــل واألهمية والعلم 

والبساطة.

ما رأيــك بَمن يتهم اإلســالم بمناهضة حقوق 
اإلنسان؟

إّن القول بــأن العقيدة اإلســالمية معادية لحقوق 
اإلنســان يعترب تحيّزًا وعدم دقة تاريخية. فقد ســمح 
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محّمد )صىل الله عليه وســلم( ملسيحيي نجران بالّصالة 
يف املســجد النّبوّي باملدينة املنّورة حــوايل عام 630م. 
وهذا مثال واضح عىل حريــة املعتقد وحرية الّدين. كما 
ساعد نبّي اإلسالم ســنة 622م يف وضع دستور املدينة 
املنّورة والّذي سمح لليهود يف املدينة باالحتفاظ بعقيدتهم 

والعيش بأمان يف »دولة إسالمية«.

عمد محّمد )صىل الله عليه وســلم( إىل رشاء حرية 
بالل بن ربــاح، العبد اإلفريقي األســود الّذي تعرّض 
للتّعذيب يف كثري من األحيان الّتباعه تعاليم محّمد )صىل 
الله عليه وســلم(. انتهى األمر ببالل ليصبح أحد القادة 
الرئيســيني لألّمة. عالوة عىل ذلك، قال محّمد )صىل الله 
عليه وسلم( بوضوح يف خطبة الوداع إنه يجب أن ُيعامل 
جميع البرش عىل قدم املســاواة يف مجتمع عادل، بغّض 
النّظر عن أصلهم  أو عرقهم. هــذه النّقاط فقط كفيلة 
بإظهار موقف محّمد )صىل الله عليه وسلم( من حقوق 

اإلنسان.

حسب تقديرك، ما مدى فعالية مخاطبتك للغرب 
)بأســلوب غربي( مع بعض أحاديث نبّي اإلسالم 
صىّل الله عليه وســلّم يف تقريب وجهات الّنظر بني 

أتباع الّديانات؟

أتلّقى العديد من الرّسائل من أشخاص ذوي خلفيات 
دينية متنوّعة يقولــون إّن كلماتي عن محّمد )صىل الله 
عليه وســلم( أعطتُْهم تقديرًا واحرتاًمــا أعمق للعقيدة 

اإلسالمية واملسلمني عموًما.

أقدم برامج وندوات عرب تطبيق »زووم« أسبوعية عىل 
الشــبكة لجماهري األديان املهتّمة بمعرفة املزيد عن حياة 

النّبّي وُسنّته وكيفية مواءمتها مع عاملنا املعارص.

معظم ردود الفعل العنيفة الّتي أتلّقاها تأتي بالفعل 
من أشخاص يعرّفون أنفسهم عىل أّنهم مسلمون، بعض 
املسلمني ال يحبّون الطريقة الّتي أتحّدث بها عن محّمد 
)صىل الله عليه وسلم(، ويحاول آخرون تشويه ُسمعتي 

بالقول إّنه ال ينبغي ملسيحي أبًدا أن يعلّم املسلمني عن 

نبيّهم. لقد كان هذا النّوع من االســتجابات يحدث منذ 

ســنوات عديدة حتّى اآلن، لذا فهــي ال تزعجني حًقا؛ 

فحبّي للمعرفة أعمق مــن أن يرصفني هؤالء عن هذا 

العمل.

كيف يمكن بناء الّثقة بني الغرب واإلسالم خاصة 

مع الّتجاوزات الّتي يتعرّض لها اإلسالم؟

يحدث بناء الثّقة بمرور الوقت؛ ليس من الّسهل دائًما 

تطويره، ويتطلّب طاقة باإلضافة إىل االقتناع.

غالبًا ما أخرب النــاس وطاّلب العلم أّن أفضل طريقة 
لبناء الثّقة هي من خالل عملية أسّميها DEUCE. يرمز 
هــذا االختصار إىل الحوار والتّعليــم والتّفاهم وااللتزام 

واملشاركة.

تحصل الثقــة عندما يبدأ النّاس التحدث مع بعضهم 
البعــض بحثًا عن أرضية مشــرتكة. يجــب أن تكون 
إنســانيتنا املشــرتكة محور أوىل محادثاتنــا بداًل من 
االختالفات الثقافيــة أو الّدينية املتصّورة بمجرّد أن يبدأ 
العالقــة فيما بينهم، يمكنهم  النّاس بالتّحّدث وتطوير 
حينئٍذ االنتقال إىل تثقيف بعضهم البعض بشكل صحيح. 
التّعليم ال يحدث من فراغ بل بمجرّد أن يتمّكن النّاس من 

رؤية أنفسهم يف كنف مجتمعات وشعوب أخرى.

نتيجة للتّعليــم والتعلم يأتي الفهــم. عندما نكون 

قادريــن عىل فهم تجــارب وآراء بعضنا البعض، نكون 

قادرين عىل امليض قدًما وتغيري مجتمعاتنا نحو األفضل. 
بعد التّحــّدث، التّعليم وتأّمل األفكار وجًها لوجه، وهكذا 
يمكن للبــرش من خلفيات متنوّعــة أن يلتزموا بأهداف 

ومشاريع مشرتكة.

بمجرد االنتهاء من كّل هذه املراحل، يمكن للّشــعوب 
واملجتمعات املشــاركة جنبًا إىل جنب لجعل العالم مكاًنا 

أفضل، مكاًنا أكثر تعاطًفا وعداًل وسالًما.
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ومن الشعراء الذين أنجبتهم أرض الهند قبل قرون 

عدة موالنــا غالم عيل آزاد البلغرامي صاحب أشــعار 

ناِضجة، وممن يعد شــعره ثروة أدبية قيمة يف تاريخ 

الشــعر العربي يف الهند. وقد اعتنى به أصحاب النقد 

والتاريخ، فاعرتفوا بعلو كعبه يف قرض الشعر.

بلقب »حســان  البلغرامي«  آزاد  لقب »غالم عيل 

الهند« نسبة إىل حســان بن ثابت - ريض الله عنه - 

لعالقة املشــابهة معه يف مدح النبــي صىل الله عليه 

وســلم بكالمه، وال شــك يف أنه جدير بهذا اللقب، إذ 

إنه ترك لنا عرشة دواوين، ومجموعًة من القصائد يف 

حسان الهند
غالم علي آزاد البلغرامي

بقلم: عالء الدين محمد الهدوي فوتنزي
عضو الرابطة القلمية الهندية - جمهورية الهند

الشــعر العربي يف الهند له تاريخ عتيق، وإذا قرأنا الكتب األدبية والتاريخية القديمة قراءة متفحصة؛ 
نجد أن الشــعر العربي بدأ منذ بداية العالقات الهندية العربية. وليس ثمة شك عىل أن هارون بن موىس 
امللتاني هو أول شاعر هندي توىل قرض الشعر باللغة العربية. يقول عنه الجاحظ: »إن هارون بن موىس 

امللتاني امللقب بـ)الشاعر امللتاني( كان من الشعراء املطبوعني املولدين«.
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املديح النبوي، وأرجوزة طويلة تبلغ نحو ثالثة آالف 
وخمسمائة بيت.

النشأة والسرية 

ولد العاّلمة السيد غالم عيل آزاد الحسيني الواسطي 
البلغرامي، رحمه الله، يف حي »ميدان فوره« بمحروسة 
أترابراديش الشــمالية بالهند ســنة  »بلغرام« بوالية 

1116هـ )29 يونيو 1704م(. 

ترعرع الشــاعر يف أحضان العلــم واألدب والدين 
الخالص؛ حيث كانت أرسته أرسة علمية مباركة. وأخذ 
اللغة والحديث، والســري  الله، علوم  الشــاعر، رحمه 
الحديث املسلسل باألوليّة عن  واملنطق، وإجازة ســند 
جّده الســيد عبدالجليل البلغرامي، وأخذ علم العروض 
والقافية ونواحي الّشــعر من خالــه محيي الدين بن 

عبدالجليل البلغرامي.

ويف ســنة 1150هـ نزعت نفسه إىل زيارة الحرمني 
الرشيفني، فرحل يف الســنة نفســها إىل الحجاز للحج 
والزيارة، حيث أقام فيها ســنة كاملة وبضعة أشــهر 
بذلها كلها يف االســتفادة من علمائها، فاستفاد يف فن 
الحديث من الشــيخ املحدث »محمد حيات« السندي، 
وأخذ عنه إجازة الصحاح الســتة وســائر مقروءاته، 
كما يقول بنفســه يف »ســبحة املرجان«: »وقرأت أيام 
البخاري عىل شــيخي وموالي محمد  إقامتها صحيح 
حيات السندي املدني - قدس رسه- وأخذت عنه إجازة 
الصحاح الستة وسائر مقروءاته، واقتطفت ثماًرا أيانع 

من غصون بركاته« ) ص:302(.

وبعــد تأدية فريضة الحج عاد يف ســنة 1152هـ 
إىل الهند متوجها إىل مدينة »أورنك آباد«، حيث اســتقر 
بها وقض فيها البقية الباقية من حياته العزيزة مركزًا 
عىل إفادة الناس وتأليف الكتب العلمية وقرض الشعر 

وإنشاء الدواوين، إىل أن توفاه الله تعاىل.

وتوثقت بينه وبني النواب نظام الدولة »نارص جنك« 
وإخوته يف أثنــاء إقامته يف »أورنك آباد« صلة الصداقة 

واملحبة العميقة حتى كان ال يــدع نظام الدولة نارص 
جنك مصاحبته يف الســفر والحــرض معا، فعندما قام 
»نارص جنك« بامللك مقام والــده اختار »آزاد« ملنصب 
من مناصب اإلمارة وألح عليه بقبوله إلحاحاً شــديًدا؛ 
ولكن العالمة غالم عــيل آزاد البلغرامي أبى قائالً: »إن 
هذه الدنيا مثلها كمثــل نهر طالوت، غرفة منها حالل 

والزيادة عليها حرام«.

أول من تغنى بالعربية بأمجاد الوطن 

وكان الشــاعر »غالم عيل« راســخ القدم يف اآلداب 
العربية والفارســية والهندية والسنسكريتية، مرتسال 
اًعا، وشاعرًا مجيًدا، وعاملًا عاماًل بالدين متضلّعا من  سجَّ
العلوم والفنون تقيًا ورًعا بالله مادًحا صادقاً لرســول 
الله صىل الله عليه وســلم. وقد أجلسته أعماله يف دنيا 
األدب والعلم مكاًنا رفيًعا، إذ يرجع إليه فضل الســبق 
يف تأليف كتاب تاريخي باللغــة العربية حول الثقافة 

اإلسالمية يف الهند. 

حباه الله تعاىل قدرة عجيبة عىل نظم الشعر، بحيث 
إنــه كان ينظم قصيدة كاملة يف يوم واحد أو يف بعضه. 
يقول الســيد عبد الحي الحسني: »كلما يتوجه آزاد إىل 
النظم تحرض املعاني لديه صفاً صفاً وتتمثل بني يديه 
فوجاً فوجاً«، وكان له ملكة عظيمة يف فّن الرجال والسري، 
حتى ال يماثله أحد يف عرصه. يقول العالمة الســيد عبد 
الحي الحســني: »لم يكن له نظــري يف زمانه يف النحو 

واللغة والشعر والبديع والتاريخ والسري واألنساب«.

و»بلغرامي« هو أول مــن تغنى يف العربية بأمجاد 
الوطــن الهندي، وابتدع يف الشــعر العربي نماذج من 
األنواع الشــعرية الفارســية، كما ألبس بعض األفكار 
واألخيلة الهنديــة خلعة عربية، وعــارض القدماء يف 
الوصف والتشــبيه، ووقف يف قصائــده كوقوفهم عىل 

األطالل ورسم الديار.

السمات الكربى ألشعاره 

كان آزاد البلغرامي شاعرًا مطبوًعا أصياًل من ناحية 
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وفرة الصور اإلبداعية واملعاني الخيالية، يتسم شعره 

بجزالة اللفظ وبالغة املعاني وروعة األسلوب والبيان. 

يقــول الدكتور عبد املقصود محمد شــلقامي: »وإذا 

نظرنا إىل شعره باملقارنة إىل معارصيه وجدناه قمة ال 

يتسامى إليها أي شاعر معارص له، سواًء يف األساليب 

أو املعانــي أو األخيلة؛ ولكنه ملــا كان بعيًدا عن بالد 

العرب هندي املنشأ واملوطن واللسان فإنه غري معروف 

يف األدب العربي، ولو أنه عــاش يف بالد العرب لصار 

رائًدا من طراز البارودي«.

وأسلوب هذا الشاعر اإلسالمي الفذ متميز؛ حيث 
إنَّه أدخل إىل الّشــعر العربي الهندي قوالب الشعر 
األدب  الكالميّة من  والبدائع  واملحســنات  وبحوره، 
الفــاريس والهندي والسنســكريتي، وال يوجد أحد 
يماثله يف جودة الشــعر وال يف وفرته من الّشــعراء 
الهنود الذين جاؤوا قبله والذين أتوا بعده، فإّنه حري 
أن يعّد أعظم الشعراء وأشــهرهم باللغة العربيّة يف 
الهند، كما أنه يستحق هذا اللقب املبارك؛ وهو حسان 

الهند.

أغراض الشعر عند البلغرامي

قرض البلغرامي الشــعر يف أغراض متنوعة؛ من 
املدح والحّب، والغــزل والوصف والرثاء، ولكن الغزل 
واملدح يسودان معظم دواوينه. ويعرتف بذلك الشاعر 
بنفسه يف مجموعته الشعرية )السبعة السيارة(؛ حيث 
يقول يف مقدمتها: »إّني نظمت سبعة دواوين يف اللسان 
يتها بالسبعة السيارة، أكثرها يف التغزل،  العربي، وسمَّ
وتوَّجت رأس كل ديوان بَمــدح النّبي صىل الله عليه 

وسلم تيمنا«.

ويف املدائح النبوية يقول البلغرامي:

        من أّي ناحية مجيئك يا َصبا    
                      إن جــئت من وادي العقيق فمرحبا 

        أنا يا نسيم عىل نوالك شاكـر    
                      رّشفتني متفضــال مـن مجتبـى

ة              ريق عىل العليل مشقَّ         طي الطَّ
                      فجنحـت حيث أتيت نحــوي ُمـتعبا 

        أحـييتني كرًما بنفحة وردة     
                      بسمـت فأخجلت الومـيض األشنبا

 ويف وصف املدينة املنورة، يقول:

        ســوح املدينة ما أجل ترابـها   
                      تجد البصائر فيه فــعل األثمد

        وغبارها املحسوس فوق هوائها   
                      ُكحـل اليقـني ملقلة املرتدد
        نصب ملن ضـلَّ الطريق بسوحها    

                             علم الهدى من إصـبع املتشهد
        أشجارها قامت عىل ساق الهدى    

                             وظاللها مأوى الرجال السجد              

 هذه الصورة املفعمة باملعاني النادرة مع الشعور 

الرقيق التي وصف بها آزاد أم القرى ومدينة الرسول 

صىل الله عليه وســلم، وكل ما قرضه من أبيات املدح 

النبوي دليل ناصع عىل حبه الصادق للرســول صىل 

الله عليه وســلم؛ ولذا يرى بعض الباحثني العرب أنه 

يف وصفه أحياناً يســمو فــوق البوصريي وغريه من 

املادحني.

 فمن أروع النماذج لقصائده املدحية:
        عطـر النسيم رسى من الجرعـاء      

                      وأفـادني برشى من الحـسنـاء

        وأزال عن دنـف سقاماً معضال     

                      وضع املهيمن عنه كــل بـالء

        أعجب بمعتل صحيح الرأي يف    

                      تصحيح مـمــراض من األدواء

        ينجي مريض الحب من شوك الردي     

                      من مثله يف زمـــرة الحكماء

        نـتور اإلله املستعان محمد     

                      أفنى عن األقمـــار يف الظلمـاء
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        هو ركـن بيت الله جـّل جالله    

                      وعماد هذي الخيمة الزرقـاء

إسهاماته الجلية ومؤلفاته 

الزاخرة

بلغرامي وراءه كتبًا قيمــة وتراًثا فكرًيا  خلف 
ومصنفــات عديــدة زاخــرة يف األدب والتاريخ 
والحديث والرتاجم والشــعر بالعربية والفارســية 
معا، كلها حظيت بالقبــول والتجاوب لدى العلماء 
والباحثني، ومن أهمها كتاب »سبحة املرجان يف آثار 
هندوستان«، وهو يحتوي عىل أربعة فصول يشتمل 
فصاله األول والثاني عىل مصنفني مســتقلني بقلمه 
هما »شمامة العنرب« و»تسلية الفؤاد«. يضم األول ما 
ورد من فضائل الهند يف كتب التفاسري ويف أحاديث 
النبــي صىل الله عليه وســلم، والثاني يحتوي عىل 
تراجم أعيان الهند وعلمائها. أما فصله الثالث فهو 
البدائع والصنائع  الكالم من  ينطوي عىل محسنات 
السنســكريتية، وفصله الرابع يحتــوي عىل ذكر 

املعشوقات والعشاق.

مؤلَّفاته الشعرية باللغة العربية

1 ـ السبعة السيارة؛ هذه مجموعة دواوينه السبعة 
األوىل، وأكثر قصائد هذه الدَّواويــن يف الغزل، إال أن 
الشــاعر بدأ كّل ديوان بقصيــدة أو قصائد يف املديح 

النّبوي لحصول الربكة.

2  ـ دواوين آزاد؛ هذه مجموعة دواوين للشــاعر 
رّتبها بني سنة 1198هـ - و1199هـ 

3 - أوج الصبا يف مــدح املصطفى؛ هذه املجموعة 
للقصائد النبوية التــي وردت يف دواوينه، وأفرد هذه 
القصائد النبوّية وجمعها يف مجموعة مستقلَّة يف سنة 

1197هـ.

4  ـ القصيدة الهمزية؛ وهذه أيضا قصائد يف نعت 
املصطفى صىل الله عليه وســلم، ونظمها الشاعر يف 

املدينة املنورة سنة 1151هـ.

5  ـ ديوانان آلزاد؛ هــذان الديوانان بعثهما آزاد 
إىل املدينة املنورة، وأنشــدت أشعارهما أمام الروضة 
الرشيفة، وكالهما يشــتمالن عىل ثالثــة آالف بيت، 
وأرســلها الشــاعر إىل املدينة كي ُتقرأ عند الروضة 

الخرضاء.

6  ـ مرآة الجمال؛ وهــذه القصيدة يصف فيها 
الشــاعر األعضاء اإلنسانية وحســنها وجمالها من 
الرّأس إىل القدم، وخص وصف كل واحد منها ببيتني، 
وصف خمسني عضوًا، واحًدا تلو اآلخر يف 105 أبيات.

7 ـ  مظهــر الربكات؛ هذه مجموعة قصائد آزاد يف 
َوزن املزدوجة، وهو وزن من أوزان الشــعر الفاريس 

ينظم فيها الشعراء الحكايات والواقعات.

8 ـ  شفاء العليل؛ يف انتقاد كالم أبي الطيب املتنبي.

أعماله الشعرية باللغة الفارسية

1ـ خزانــة عامرة؛ عبارة عن مالحظات مرتبة عىل 
أحرف الهجاء عن نحو 135  شاعراً من شعراء الفرس.

2ـ مآثر الكرام؛ وهو يف أتقياء »بلغرام« وعلمائها.

3ـ رسو آزاد؛ وهــو تراجم ملائــة وثالثة وأربعني 
شاعرًا هندًيا نظموا بالفارسية أو باألردية.

يد بيضاء؛ وهو مجموعة تراجم لخمســمائة  ـ  4
واثنني وثالثني شاعرًا، رتبهم عىل أحرف الهجاء.

5ـ روضــة األولياء؛ وهو موجــز صغري يف أولياء 
الدكن وغريها.

وفاته

فاضت روح هذا الشاعر اإلسالمي إىل رّبها راضية 
مرضية يف 21 ذي القعدة سنة 1200هـ - املطابق 15 

سبتمرب 1786م.
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 إال أن هــذا النمط ليس واحــدا، فهو يختلف من 

منطقة إىل أخرى، ويمكن تقســيمه بحسب تصنيف 

موقع ويكيبيديــا إىل أربعة أنماط فرعية، وهي: نمط 

مايل؛  ونمط القلعة؛ ونمط حوض فولتا؛ ونمط توبايل. 

هذه األنماط ال يقترص أي منها عىل حدود دولة حديثة 

معينة، ولكنها مرتبطة باألصول القبلية للسكان، كما 

أنها تتالقح فيما بينها وتتبادل التأثري والتأثر، لتطبع 

املباني بميزات مشرتكة. 

المآذن الهرمية
في غرب إفريقيا

الزبري مهداد

 بعد انتشار اإلسالم يف إفريقيا، رشع األفارقة يف إنشاء بيوت الله يف صحراء إفريقيا، فأنشؤوا املساجد من 
الطني والقش، والتي ما زال بعضها قائماً إىل اليوم، يلجؤون إليها للصالة والعبادة وللتعلم أيضاً.

 هذه املســاجد تجسد بشــكل واضح نمط العمارة السودانية الســاحلية األصيلة الشائعة بني الشعوب 
اإلفريقية يف منطقة الســاحل ويف غرب إفريقيا، وجنوب الصحراء، والتي تتميز باســتخدام الطوب الطيني 
والجص، مع عوارض خشبية كبرية من خشــب الدردار تربز من حائط املباني الكبرية. تعمل هذه العوارض 

أيًضا كسقاالت للرتميم وتجديد البناء، والتي تتم عىل فرتات منتظمة، بمشاركة املجتمع املحيل. 

51 العدد: ٦٤٨ محرم ١٤٤٢ هـ ـ سبتمرب ٢٠٢٠م



العدد: ٦٤٨ محرم ١٤٤٢ هـ ـ سبتمرب ٢٠٢٠م52

وإذا كان من حظ مســاجد الرشق وآســيا أن 

الدارســني، فخصوها ببحوث ومقاالت  لقيت عناية 

ودراســات، تبحث يف جوانبها وهندستها وأدوارها 

وطرق بنائها، فإن مســاجد غرب إفريقيا لم تحظ 

بالعناية نفســها مــن الباحثني، ففــي البحث عن 

املآذن اإلســالمية مثال، نجد ذكرا لكل املآذن املغربية 

واملرصية والشــامية والخليجية والهندية والفارسية 

وألوانها  بحسب شكلها  وتصنيفها  والرتكية وغريها، 

وتصميمها، وال نجد ذكرا ملآذن املســاجد اإلفريقية، 

عىل الرغم من تميزها بشــكلها الهرمي النادر الذي 

د أنَّ  ال يتكــرر يف منطقة أخرى من العالم. فمن املؤكَّ

املعماري اإلفريقي املســلم  بفطرته جعل من املئذنة 

عنرًصا معماريًّا يجسد الهوية الثقافية اإلفريقية التي 

تزيد اإلسالم ثراء وغنى.

 إن املآذن الهرمية نمط معماري سوداني انترش يف 

عديد من مســاجد منطقة الساحل وامتد االنتشار إىل 

شمال إفريقيا، ثم واصل انتشاره نحو غرب إفريقيا.  

فالشــكل الهرمي للمــآذن نجده بــارزا يف األنماط 

املعمارية الثالثة التالية:

نمط القلعة يف شمال إفريقيا والنيجر

 ينترش يف رقعة واســعة من إفريقيــا، تمتد من 

واحة ســيوة إىل املغرب غربا، وجنوبا شمال نيجرييا 

والنيجر، والهوســا فوالني، والطــوارق، وأغاديس، 

وشعب سونغهاي يف شمال رشق مايل. يهتم بالجانب 

العســكري لبناء جدران مجمعات حامية عالية حول 

فناء مركزي، ومن أمثلته:

مسجد أغاديس بالنيجر 

يعد من أبرز مســاجد النيجر، بني من الطني عام 

1515، إثر خضوع املدينة لحكم ســونغاي، وحسب 

بعض الروايات،  فإن الطوارق ذهبوا إىل تمبكتو لتعلم 

تقنيــات البناء، وعندما عادوا بنوا مســجد أغاديس 

وجعلوا مئذنته عىل شكل برج مراقبة علوه ثالثون مرتا، 
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لالستعانة به يف رصد تحركات الخصوم واملهاجمني.

 ملواجهــة ندرة مواد البناء، ابتكر بناؤو املســجد 

مادة تســمى »بانكو« بمزج الطني الناعم من األنهار 

القريبة بقش األرز، ومسحوق شجر الباوباب، وزبدة 

الشيا واملاء. ولضمان رشوط الصيانة البعدية للمسجد 

وأبراجه، أدمج البناة السقاالت يف البناء، ففي كل برج 

عوارض خشــبية تخرج من جدرانه، تسهل أشغال 

الرتميم والصيانة.

وقد أضحى املســجد ومئذنته عالمة بارزة ومعلماً 

سياحياً ومعمارياً يف هذه املدينة الصحراوية.

نمط مايل

مايل معروفة بأســلوبها املعماري الذي ينترش يف 

جنوبها ووسطها، ويتجسد يف الجامع الكبري يف جينيه 

ومســجد كاني كومبويل. واملآذن الهرمية تنتصب يف 

مساجد قديمة أنشــئت يف القرن الرابع عرش امليالدي 

عىل عهد الســلطان منســا موىس، الذي بعد إتمامه 

مناسك الحج، عاد إىل بالده مرورا بمرص، وفيها التقى 

املهندس األندليس أبو إسحاق الساحيل، املعروف بابن 

الطويجن، فاستقدمه إىل مايل مقابل أجرة كبرية قوامها 

قنطاران من الذهب، وبها أنشأ عدة مبان شهرية، منها 

قرص السلطان وبعض املساجد، بحسب ما ذكره ليون 

اإلفريقي يف كتابه وصف إفريقيا، ومن بني إنشــاءاته 

مسجد »دجني كاريري« و»سنكوري«

مسجد جني كاريري 

بلغة  الكبري  املســجد  مسجد جني كاريري ويعني 

الســونغاي، يقع يف أقىص غــرب تمبكتو، ولعله هو 

الجامــع الكبري الذي ذكر الســعدي يف كتابه تاريخ 

الحاج موىس  الســلطان  أن مؤسســه هو  السودان 

صاحب مايل، وأن صومعته عىل خمسة صفوف )طبعة 

باريس، ص56(. وأضــاف بأنه تم تجديد بنائه عام 

976ه، وأرشف القــايض العاقب عىل العملية، فزاد يف 
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توسعته بتسوية املقابر وضمها إليه )ص109(. وقد 
سجل املســجد ضمن قائمة اليونسكو للرتاث العاملي 

سنة 1988.

فناء واســعاً غري مســقوف، ومساحة   يحتوي 
مسقوفة تقوم عىل خمسة وعرشين صفا من السواري، 
وتعتليه مئذنتان، األوىل هرمية الشكل، والثانية أصغر 

ذات شكل مخروطي. 

املئذنة األوىل، وهي األقدم وســبب شهرة املسجد، 
تشــبه هرما غري تام، تستقر عىل قاعدة طول ضلعها 
حوايل 8.8م، وتناهز مساحتها 75 مرتاً مربعاً، أما يف 
القمة، فتضيق األبعاد، ليصبح كل ضلع بطول يرتاوح 

ما بني 4 و5 أمتار فقط، تتوج بقبة كروية لطيفة.

جامع سنكوري

  أحد أقــدم معالم املدينــة، وكان أيضاً من أبرز 
مؤسسات التعليم يف املدينة.  أقيم يف حي سنكوري يف 
تمبكتو يف مايل، تعاقب عىل إمامته »أهل آقيت«، ومن 

هذه األرسة العالمة أحمد بابا التمبكتى.

ذكر السعدي يف تاريخه أن »مسجد سنكوري بنته 
امرأة ذات مال كثري، ولكن لــم نجد لبنائها تاريخاً« 
)ص62(. والراجــح أن بناءه قد تــم أول مرة أثناء 
تأســيس مدينة تمبكتو. وجدد بنــاءه أيضا القايض 
العاقــل عــام 985ه )ص111(. ويف القرن الثامن 
الهجري جدده الســلطان املايل الحاج َمنْســا موىس 
)707- 732هـ(، وبنى مئذنته بعد عودته من الحج 
عــام 724هـ- 1324م، وهو الوقــت الذي ضم فيه 
مدينة تمبكتو إىل مملكتــه. ومن املرجح أن الذي قام 
ببناء هذا الجامع هو املهندس الشــاعر األندليس أبو 
إســحاق إبراهيم الساحييل للشــبه القائم بينه وبني 

املسجد الكبري.

 واملئذنة شــكلها هرمي غــري مكتمل، خطوطها 

حادة وبارزة، تتشكل من قاعدة طولها حوايل 7 أمتار 
ونصف املرت، وعرضها حوايل 6 أمتار و75 ســنتمرتا، 
وقمة الهرم طولها وعرضها حوايل مرتين،  تتوجه قبة 

يف األعىل.

نمط حوض فولتا

 يتجسد هذا النمط يف مساجد عدة منترشة يف الكوت 
ديفوار، وبوركينا فاسو، وغانا. بعض املساجد صغرية 
الحجم ال تستوعب ســوى مصلني قليلني، ال يتعدى 
عددهم العرشين أو الثالثني، وبعضها كبري الحجم قد 
تستوعب مئات املصلني، كثري من هذه املساجد اندثر، 

بعضها عفا أثره، وبعضها تم ترميمه أو تجديده.

 بنيت كلها عىل نمط واحد، تتألف من حائط تدعمه 
أعمدة عدة مخروطية الشــكل واســعة عند القاعدة 
ضيقة يف القمة، تتوزع عىل كامل الجدار، تشبه األبراج 
الصغرية، ومن ســقف مســطح، ومئذنة أو مئذنتني 
عاليتني، هرميتي الشــكل، ومن أمثلة هذه املســاجد 

نذكر »الرابانكا« و»ديوال سويا«.

مسجد الرابانكا بغانا 

هو أحد املساجد األثرية يف غانا، وأحد أقدم مساجد 
إفريقيــا الغربية،  يقع يف قريــة الرابانكا يف منطقة 
»دامونغو« الشــمالية من غانا. ُشيِّد يف القرن السابع 
عرش امليالدي وفق النمط املعماري السوداني الساحيل، 

واكتسب أهمية ورمزية كبرية عند املسلمني يف غانا. 

املُتناقلة فإنَّ هذا املسجد  الرواية الشعبية  حسب 
ُبني ســنة 1421م، عىل يد تاجر مسلم اسمه أيوب، 
وهيئة املسجد الخارجيَّة ُمميزة، فهو مبنيٌّ بواسطة 
طويالن  ُبرجــان  ولُه  والقصب،  األبيــض  الطوب 
ُل واجهة املبنى  هرميَّان، أحدهما يضم املحراب وُيشكِّ
من الرشق، واآلخر يلعب دور املئذنة ويقع يف الجانب 
الشمايل الرشقي. يتكاتف الطرفان مع اثني عرش بناء 
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بصليَّة الشكل ُمركبة بواسطة ُجذوع خشبيَّة عدَّة.

 وخضع املسجد لعملية ترميم شاملة عام 2002م، 

مع الحفاظ عىل معامله الطرازية اإلفريقية السودانية، 

إال أن املئذنــة تم تعديل نصفها األعىل قليال، فأضحت 

أكثر ضخامة وأقل حدة، وأصبح وتر الهرم يرســم 

خطاً منحنياً.

مسجد بوبو ديوالسو ـ بوركينا فاسو 

 ذكــرت »كاتيا ويرثمان« يف بحثهــا عن مدينة 

بوبو ديالسو )منشــورات كارثاال، باريس 2013( 

أن املسجد بني يف عهد امللك »سيا« تكريما للمسلمني 

الذين وقفوا إىل جانبه، بقيادة اإلمام صديق ســانو، 

وشــاركوا يف مقاومة الغزو األجنبــي للمدينة عام 

1874، وبعد تحقيق النرص، اســتجاب امللك ســيا 

لطلب اإلمام صديق ســانو، وأذن له ببناء املســجد 

إلقامة شــعرية الصالة،  فكان أول مســجد أقيم يف 

املنطقة، لذلك يعرف بلقب »املسجد القديم«، ويتسع 

لحوايل 800 مصل، وظل منذ ذلــك الوقت الوجهة 

املفّضلة ملســلمي البالد طوال شهر رمضان الكريم، 

متميزا بشكله املغاير تماما لشكل املساجد املستوحاة 

من املعمار العربي اإلسالمي.

 بنيت جدران املسجد بقوالب الطوب النيء الكروية 

الشكل، والجدار الخارجي يتوزع عليه وفق مسافات 

متساوية عدد من األعمدة الداعمة التي تحيط باملبنى، 

القاعدة الضيقة الرؤوس، تتجاوز رؤوسها  العريضة 

مستوى السقف، تربز واضحة أعىل البناية، مما يضفي 

عىل املسجد تناغما جماليا مع املحيط وقيمة فنية عالية.

والســقف مدعوم بـ42 ركيزة مقّســمة عىل 9 

صفوف. يحتوي الســقف عىل فجوات تسمح بتجدد 

الهواء، يتم إغالقها يف املواسم املمطرة، لحماية املسجد 

من ترسب مياه املطر. 

 للمسجد مئذنتان هرميتا الشكل، ثبتت فيهما أوتاد 

البناية الصالبة، وتغدو  من أغصان األشــجار تمنح 

بدورها تحلية وزخرفة جميلة، وتوفر للعمال ســلما 

للتسلق وهيكال لرتكيب السقالة خالل عمليات الرتميم 

والصيانة. قمة املئذنة يزينها بيض النعام، الذي وضع 

عليها لحمايتها وتزيينها. املئذنة الرئيسة العالية تسمح 

برؤية املسجد من مكان بعيد، تتوفر عىل خمس غرف، 

أقيمت فوق املحراب، واملئذنة الصغرية تتوفر عىل أربع 

غرف، هذه الغرف، يتخذها األئمة لالسرتاحة، خاصة 

أن بعضهم يفد إىل املسجد من أماكن بعيدة، ويقيض 

يف املسجد أياما عدة تتجاوز األســبوع، يتفرغ فيها 

للعبادة وتعليم الناس وإلقاء املواعظ. ويف عام 1980، 

وبمناسبة االحتفاء بمئوية املسجد، شهد توسعة هامة 

وتأهيال وصيانة شاملني لكل مرافقه ومكوناته، وألحق 

به جناح جديد خصص للنساء.

قيمة إضافية للثقافة اإلفريقية

ابتكر املســلمون األفارقــة تصميماتهم الخاصة 

ملســاجدهم، فزاوجوا فيها بــني الثقافتني اإلفريقية 

األولية،  بموادهم  فبنوا  الوافدة،  األصيلة واإلســالمية 

وجســدوا املعايري الجمالية والتقاليد املحلية، وراعوا 

الرشوط اإلســالمية يف إقامة أماكن العبادة.  فقامت 

كل منطقــة يف إفريقيــا بابتكار نمطهــا الخاص 

بأماكن عبادتها، فظهرت أشــكال عدة للمســاجد، 

الثقافية  ترتبط بالثقافات املحلية وتعكــس األصول 

املناطق الصحراويــة والواحية  للبنائني. فمســاجد 

تختلف عن مساجد مناطق السهوب ومساجد جنوب 

الصحراء وغرب إفريقيا شــكالً وحجماً ولوناً، إال أنها 

عموما ال تختلف وظيفة وال تصميما عن املســاجد يف 

البالد اإلســالمية قاطبة، فهي تقام للصالة، وأحيانا 

الجماعة  قضايــا  ملناقشــة  الرضورية  لالجتماعات 

اإلسالمية، وللتعليم أيضا.
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دراسة الكتاب

يتكون الكتاب من خمسة عرش مجلًدا، يزيد املجلد عن 
ست مئة وخمسني صفحة، يبدأ بسورة وينتهي بسورة، 
عدا املجلد األول، فقد قســم ســورة البقرة لطولها مع 
الفاتحة إىل مجلدين، واختار هذا املســلك باعتبار أن كل 
سورة من القرآن وحدة متكاملة، وأن األصل هو تقسيم 
القرآن إىل ســور، أما األجزاء واألحــزاب واألرباع فإنها 
كثريًا ما تقطع السياق، وتفصل املعنى، وهو تقسيم غري 
توقيفي، وعالمة هذه التجزئة عثر عليها يف القرن الرابع 

الهجري، ولذا لم يعتمد عليه املصنف يف التقسيم.

يبدأ املصنف التفســري بمقدمة لكل سورة يبني فيها 
فضائلهــا، ومحتوياتها، وأغراضها، موضحا مناســبة 
ترتيبها مع ما قبلها، مــع االعتناء ببيان وجوه القراءات 
العرش الكربى املتواترة معزوًة إىل رواتها من مشــاهري 
القراء، ويضع عناوين مناســبة لآليــات، يرشح تحتها 
املعنى اإلجمايل باســتفاضة، ويوضح ما تتضمنه بعض 
الفقهيــة، واالجتماعية، واألخالقية،  اآليات من القضايا 

وغريها، ويبني أسباب النزول لبعض السور واآليات.

واهتم كذلك بتفســري القرآن بالقرآن، ثم بالســنة 
النبوية، واآلثار املنقولــة عن الصحابة، مع ذكر املصدر 
الذي أخرجهما من كتب الصحاح، والســنن، واملسانيد، 
واملعاجم، وكتب التفســري املسندة، ويبني حال املرويات 
من الصحــة والضعف، وعمد إىل ما فيها من مفردات أو 
جمل تحتاج إىل إيضاح وبيان، ويعطف عليها بما يحيل 
معناها ويقربها للقارئ بعبارات جزلة وأســلوب سهل 

متقارب.

عني بسورة الفاتحة ورشَحها يف خمسة عرش مبحثا، 
تناول فيها جميع مــا يتعلق بجوانبهــا املختلفة، من 
فضائل، ومعان، وأحــكام، وقراءات، وإعراب، وتجويد، 

وغري ذلك.

أما ســورة البقرة فقد بدأ بالحديــث عن فضائلها، 
وذكر أنها الســورة الثانية يف ترتيب القرآن، والسابعة 
والثمانون يف ترتيب النزول، نزلت بعد سورة املطففني، 
وقبل سورة آل عمران، وهي أطول سورة يف القرآن، فيها 

قراءة في كتاب

واحة التفسير
إعداد: د. محمد تاج العرويس

نبذة عن املؤلف 

التحق بمعهد القراءات يف األزهر، ودرس فيه العلوم الرشعية إضافة إىل القراءات العرش، وعلوم القرآن 
التخصصية، كعلم الرسم، والضبط، والفواصل، نال شهادة اإلجازة العالية للدراسات اإلسالمية من األزهر 

الرشيف، واملاجستري من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

عمل إماماً وخطيباً بوزارة األوقاف املرصية مدة عرش ســنوات، وإماماً وخطيباً بجامع مستشــفى 
القوات املســلحة بالرياض الثنني وثالثني عاًما، رشح أكثر من عرشين جزءاً من القرآن الكريم يف خطبة 

الجمعة، وأكمل ما تبقى منه بعد التقاعد.

للشيخ أحمد بن أحمد الطويل
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جزآن ونصف، وأنها أول ما نزل يف املدينة، ابتَدأَ نزولها 
بعد الهجرة، وظل مفتوًحا حتى نزلت آخر آية يف القرآن 
»واتقوا يوما ترجعون فيه إىل الله«، وفيها أطول آية »آية 

املداينة«، وأفضل آية »آية الكريس«.

وذكر أن ابتــداء نزولها كان بعدمــا أقيمت الدولة 
اإلسالمية يف املدينة املنورة، وأصبحت الدولة بحاجة إىل 
منهج إلهي يرسم لها الطريق والرشيعة التي تسري عليها، 
فقسمت الناس يف أولها إىل مؤمنني، وكافرين، ومنافقني، 
ثم دعت الجميع إىل عبادة الله وتوحيده، فهي الغاية التي 

خلقوا من أجلها.

ثم خاطبت املؤمنني املتقــني يف أربع آيات، والكفار 
يف آيتــني، واملنافقني يف ثالث عرشة آية، وذكرت بعد ذلك 
قصة خلق آدم، وبيان فضلــه بالعلم واملعرفة، وامتناع 

إبليس من السجود له حسًدا وِكرْبًا وعلوًّا.

وتحدثت يف نصفها األول عن بني إرسائيل »اليهود«، 
فخصت اليهود املجاورين للنبي صىل الله عليه وسلم يف 
املدينة وما حولهــا بدعوتهم إىل اإليمان بالله وحده، ويف 
أول نداء لبني إرسائيل أوصاهم الله تعاىل باثنتي عرشة 
وصية، ويف الربع الثالث منها تحدثت الســورة عن عرش 
نعم مــن النعم التي أنعم الله بها عىل اليهود، ثم تناولت 

اثنتني وثالثني مخالفة من مخالفات اليهود.

وبعد الحديث عن اليهود بإســهاب رسمت السورة 
املنهج الرباني للبرشية جميًعا، وبينت ما يتعلق بالعقيدة، 
وتحدثت عن أركان اإلسالم الخمسة، وعن أركان اإليمان 
الستة، وبينت ما يتعلق بجانب العبادة، من صالة وزكاة 
وصدقة وحج وغري ذلك، كما بينت أحكام املعامالت بني 
النــاس، من بيع ورشاء وربا ورهــن وغري ذلك، وبينت 
أحكام األرسة املســلمة، من زواج وطالق ومتعة وخلع 
وخطبة وعدة ورضاع وغري ذلك، وتناولت حكم الجهاد يف 
سبيل الله بالنفس واملال. وتكررت مادة التقوى يف هذه 

السورة بضعا وثالثني مرة، وال تشبهها سورة أخرى.

وتحدثــت كذلك عن فضائل املســجد الحرام، وعن 
إبراهيم الخليل الذي رفع قواعد البيت، وبينت أن اإلسالم 
هو دين التوحيد الذي جاء به إبراهيم عليه الســالم، وأن 
اليهود والنصارى ليسوا عىل ملة إبراهيم، كما تحدثت عن 

تحويل القبلة وطعنهم فيها.

أقامت السورة خمسة أدلة محسوسة عىل البعث بعد 
املــوت، وذكرت أربعة توجيهات لرتبيــة النفس املؤمنة 
ملواجهة األحداث الجسام، وهي »ذكر الله تعاىل، وشكره، 
واالســتعانة بالصرب والصالة، وحب الشهادة يف سبيل 
الله«، وأرســت قواعد اإليمان الصحيح يف الســعي بني 
الصفا واملروة، ووجوب بذل العلم، والنظر يف هذا الكون، 

لالستدالل به عىل وحدانية الخالق سبحانه.

وذكر أن هذه السورة رشعت للناس جل أحكام الدين 
والدنيا؛ حيث ُذكر يف النصف الثاني منها أربعون حكما 
ترشيعيا يجب العمل بها إىل يــوم القيامة، كما تحدثت 
عن قصة طالوت وجالوت يف حديث املأل من بني إرسائيل 
الذين تمنوا القتال ثم تخاذلوا عنه، وذكرت كذلك مبطالت 
أجر الصدقة »الرياء واملن، واألذى«، وأرســت يف ســت 
آيات منها معالم االقتصاد اإلســالمي، وبينت أنه يتمثل 
يف الزكاة والصدقــة، والتكافل االجتماعي، وال يقوم عىل 
الربا الذي يســود العالم، وقد جاء ذلك يف أربع عرشة آية 
تتحدث عن آداب إنفاق املال يف وجوه الخري، وتبعت ذلك 
ست آيات تحدثت عن الربا، وهو الوجه املقابل للصدقة 

والتكافل اإلجمايل.

وبينت أنــه ال يكتمل قيام كيــان اقتصاد عاملي إال 
بعد وجود البديل عن الربا، وهو يتمثل يف أحكام الدين، 
وكتابته، واإلشــهاد عليه، ووجود التجارة الحارضة يًدا 
بيد، واإلشــهاد عىل البيع والرشاء، وجــواز الرهن عند 
تعرس الكتابة، وبهذه الدعائم الثالث: عالج مشكلة الفقر، 
ووجــود البديل عن الربا، وحلول املضاربة واملشــاركة 

واملرابحة ونحوها محل الربا، َيْقوَى االقتصاد اإلسالمي.

املجلد الثالث سورة النساء 

وهي الســورة الرابعة يف ترتيب املصحف، والثالثة 
والتســعون يف ترتيب النزول، نزلت بعد سورة املمتحنة 
وقبل سورة الزلزلة، وعدد آياتها مئة وسبع وسبعون آية 
يف املصحف الشــامي، ومئة وست وسبعون يف املصحف 

الكويف، ومئة وخمس وسبعون يف بقية املصاحف.

وهي أطول سورة يف القرآن الكريم بعد سورة البقرة، 
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استغرق نزولها عىل رسول الله صىل الله عليه وسلم نحو 
ثمانية أعوام، وظلت مفتوحة طوال هذه املدة، حيث ابتدأ 
نزولها بعد أحداث الهجرة، وأحداث غزوة أحد، واستمرت 
اآليات واألحكام تتنزل حسب الوقائع والحوادث، ومقتض 
الحاجة عىل رسول الله، صىل الله عليه وسلم، حتى يوم 

فتح مكة يف العام الثامن من الهجرة.

وذكر أن محور سورة النساء هو تنظيم العالقات 
الصغري، وهو محيط األرسة،  املجتمع  االجتماعية يف 
واملجتمع الكبري، وهو شؤون األمة، فتنقل السورة من 
القضايا الداخلية للمجتمع، إىل وضع قواعد العالقات 
واملعامالت الدولية بني املسلمني وغريهم من املساملني 
َثـمَّ إىل االستعداد لألمن  واملعادين واملحاربني، ومن 
الخارجي الذي يحفظ عىل األمة استقرارها وهدوءها، 
ويبدأ التنبيــه عىل هذه العالقات الداخلية الخارجية 
يف السورة بتذكري الناس أنهم جميعا أقارب من أب 
واحــد، ومن أم واحدة، وأن بينهــم رِحًما قريبة أو 

بعيدة.

وذكر أن يف الســورة أربعاً وعرشيــن من األحكام 
الترشيعية، وعّدد ذلك بالتفصيل.

ثم لخص موضوعات الســورة قائال: يمكن تقسيم 
السورة عىل النحو التايل:

جاء الحديــث عن أحكام األرسة وتطهري املجتمع من 
رواسب الجاهلية، بإقامة حدود الله تعاىل، وامتثال أمره 
واجتنــاب نهيه، وهذا من أول الســورة إىل اآلية الثالثة 
واألربعني، تتبعها أربع آيات يف وســط السورة من 137 

إىل 140 وآخر آية يف السورة.

ويبدأ الحديث عــن أهل الكتاب مــن اآلية الرابعة 
واألربعني إىل اآلية الســبعني، وما يتخللها ويعقبها من 
آيات الوعظ والتذكري، ومن اآلية الثالثة والخمســني بعد 
املئة إىل اآلية الخامســة والسبعني بعد املئة، وما يتخللها 
من الحديث عن رســل الله تعاىل صلوات الله وســالمه 

عليهم أجمعني.

أما آيــات الهجرة والجهاد فهي مــن اآلية الحادية 
والســبعني إىل اآلية الرابعة بعد املئــة، تنتهي بصالة 

الخوف. واآليات التي تتحدث عن املنافقني تبدأ من اآلية 
الســابعة والثالثني بعد املئة إىل اآلية السابعة واألربعني 
بعد املئة، وتشــمل قواعد املعامــالت املحلية والدولية، 

والعدل يف اإلسالم.

إىل جوار آيات الربط والتذكري بالله تعاىل التي تتخلل 
هذه املوضوعات للرتغيب فيما عنده من ثواب والرتهيب 
مما عنده من عقاب للوصول إىل ما يهدف إليه القرآن من 

هداية البرش.

أما املجلد الخامس عرش: فيبدأ من سورة النبأ إىل آخر 
سورة الناس، والنبأ هي الســورة الثامنة والسبعون يف 
ترتيب املصحف، وهي بداية الجزء الثالثني، ولها خمسة 
أسماء: »سورة النبأ، وسورة عم يتساءلون، وسورة عم، 
وسورة التساؤل، وســورة املعرصات«، وأشهرها األول، 
ويدور محور الســورة حول إثبات البعث الذي يجحده 
املكذبون، وتوبيخ مــن ينكرون يوم القيامة، وتهديدهم 

بسوء املصري، وتتكون السورة من خمسة فصول: 

الفصــل األول: يبدأ باإلجابة عىل تســاؤل املكذبني 
العاقبة يوم  بالقرآن واليوم اآلخــر، ويهددهم بســوء 
القيامة، وذلك يف اآليات الســت األول، ثــم تقيم آيات 
السورة تســعة أدلة عىل إمكانية البعث، تربز قدرة الله 
تعاىل يف اإلنســان والكون، وجاءت هــذه األدلة يف عرش 
آيات تشمل خلق األرض، والجبال، واإلنسان، وكون النوم 
َقْطًعا للعمل، والليل راحًة للبدن، والنهار سعيًا للمعاش، 
وخلْق السماوات الشداد، والرساج الوهاج، ونزول املطر 

من السحب إلْخراَِج الَحبِّ والنباِت والحدائِق. 

فهذه تســعة أدلة يف عرش آيات، جاءت إجابة عىل 
التســاؤل عن النبأ العظيم، وجاء التهديد به يف ست 

آيات قبلها.

الفصل الثاني: 

وصف موجز ليوم الحســاب وبداياتــه، بالنفخ يف 
الصور، وانفراج الســماوات لنزول املالئكة، وتســيري 
الجبال. وجاء هذا يف أربع آيات تيل اآليات الســت عرشة 

السابقة.
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الفصل الثالث: 
يف وصف العقاب الذي ينتظر املجرمني يوم القيامة، 
وقد جاء ذكــره يف عرش آيات، من اآلية العرشين إىل اآلية 
الثالثني، فجهنم ترصد الطاغني، وهم يقيمون فيها أزمانا 

غري متناهية.

الفصل الرابع: يف وصف النعيم الذي ينتظر املؤمنني 
الصالحني، وجاء ذلك يف ســت آيات بعد اآليات الثالثني 
السابقة، فهم يف بساتني، وفواكه، وزوجات، ورشاب غري 

ضار، وليس يف الجنة لغو وال َكِذب.

الفصل الخامس: يف وصف يوم القيامة وأهواله، فهو 
يوم ال يسمح فيه ألحد بالكالم وال بالشفاعة إال بإذن الله 
تعاىل، وأن يكون املشفوع له أهال للشفاعة، وقد جاء هذا 

يف اآليات الخمس األخرية.

وهذا الجزء األخري من القرآن يشتمل عىل سبع وثالثني 
سورة، كلها مكية سوى سورتي: البينة، والنرص، وكلها 
ُز عىل النشــأة األوىل لإلنسان،  تتميز بِقرَصِ اآليات، وتركِّ
وعىل مشــاهد القيامة العنيفة فهي: الطامة، والصاخة، 
والغاشــية، والقارعة، كما تركز عىل مشــاهد الحساب 

والجزاء، والثواب، والعقاب، وأهوال الساعة عند قيامها.

وتحدث املصنف عن السور الثالث األخرية التي ختم 
بها القرآن )اإلخالص، واملعوذتني( بإســهاب، فقال: 
»سورة اإلخالص« هي الثانية عرشة بعد املئة يف ترتيب 
النزول، ولها  املصحف، والثانية والعرشون يف ترتيب 
أسماء أخرى منها: سورة اإلخالص، وسورة التوحيد، 
وسورة األساس؛ الشتمالها عىل أساس التوحيد، وسورة 
الصمد، فهذه خمسة أسماء مشهورة، وقد ذكر الجمل 
والفخر الرازي أن لها عرشين اسما، وهي تعدل ثلث 
القرآن؛ ألنها لخصت أصــول االعتقاد، وتحدثت عن 
صفات الله تعــاىل الجامعة لصفات الجالل والكمال، 
وهو ســبحانه املقصود عىل الدوام، الغني عما سواه، 
وهذه الصفات نزهته ســبحانه عن كل نقص، وعن 

املماثلة، ونزهته عن املجانسة، وعن البنوة والتثليث.

ذلكم أن رب العاملني واحــد ال ثاني له وال ثالث، وال 
والد له وال ولد، فالقول بغري هذا عبث وهراء. ثم تحدث 
عن فضل قراءتها، وأورد أحاديث وردت يف ذلك، وتكلم 
عن مرشوعية الرقية بها واملعوذتني عند املنام، وعن فضل 

بالتفصيل  املعوذتني صباًحا ومساًء، ورشح  قراءتها مع 
معنى كونها ثلث القرآن، وأطال النفس يف رشح مفرداتها 

وما تضمنته من معان، ودالالت.

ثم لخص السورة مرة أخرى بقوله: إن هذه السورة 
املكونة من أربع آيات قصار، غايٌة يف اإليجاز واإلعجاز، فقد 
وصفت رب العاملني بصفات الجالل والكمال، ونزهته عن 
صفات العجز والنقص، ففي اآلية األوىل إثبات الوحدانية 
ونفُي التعدد، ويف اآلية الثانية نفي النقص والعجز، ويف 
اآلية الثالثة ثبوت األزلية والبقاء، ونفي الذرية والتناسل، 
ويف اآلية الرابعة ثبوت العظمة والجالل لله تعاىل، ونفي 
األنداد واألضــداد. واملؤمنون يعلمون أن الله تعاىل واحد 
أحد، وكل يشء يفتقر إليه، وهو سبحانه مستغن عن كل 

يشء، وينتفي عنه كل ما يليق بجالله. 

وتكلم كذلك عن فضل املعوذتني واالســتعاذة بهما، 
وقراءتهما يف الصالة ودبرها، وعند النوم واالســتيقاظ، 
ويف الصباح واملســاء، وما نسب إىل ابن مسعود يف شأن 
املعوذتــني، من أنه ال يكتبهما يف مصحفه، ويحكهما من 
بالتفصيل  للتعوذ فحسب، وبني  أنهما  املصحف، ويظن 
أنه لم يتابعه عىل ذلك أحد من الصحابة، وذكر عددا من 
األحاديث يف ثبوت قراءة النبي صىل الله عليه وسلم بهما 

يف الصالة، وكونهما من القرآن كذلك.

التعليق
 يعد الكتاب إضافة مفيدة للمكتبة اإلسالمية، ويعترب 
من أحســن ما ألف يف هذا العــرص، فقد نهج املؤلف يف 
تفســريه نهجا علميا صحيحا وفريــدا يف نوعه؛ حيث 
يبدأ كل ســورة بتفســري موضوعي ُيجِمُل ما فيها من 
موضوعات، بحيث يجعل القارئ يلم بمحتويات السورة، 
وما فيها من املعاني واملضامني، وخصص كذلك عناوين 
لآليات حسب ما يقتيض املقام، ورشحها بأسلوب علمي 

مقبول. 

والكتاب يستفيد منه طالب العلم، والباحث، والداعية، 
والخطيب، والواعظ، وقد رتب فيه املوضوعات التي تتعلق 
واالقتصادية  االجتماعية  والقضايــا  الفقهية،  باألحكام 
والرتبوية، بحيث يمكن لكل قارئ أن يجد ما يبحث عنه 

متكامال، دون أن يتكلف عناء البحث عنه.
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قرحة المعدة
الداء والدواء

د. حذيفة أحمد الخراط

املدينة املنورة

َيرُِد ذكر قرحة املعدة Gastric ulcer يف قائمة أكثر أمراض جهاز الهضم يف جســم اإلنســان حدوثاً. 
وحتى نســرب أغوار هذا الداء يجدر بنا أن نحيط علماً ببعض املعلومات التي تخّص معدة اإلنســان، وما 

يعرتيها من تغرّيات مرضية تشهدها ساحتها يف أثناء حدوث ذاك املرض.

عندما يتناول اإلنسان طعامه، تتوىل األســنان عملية تقطيعه إىل جزيئات صغرية، تعرب الفم باتجاه 
البلعوم الذي يســمح بمرور هذه الجزيئات نحو املريء، وهو قناة عضلية تنقل الطعام الذي سيســتقّر 

بعدها يف املعدة. 

ثقافة صحية
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وقد وهب الله ســبحانه وتعاىل تلــك املعدة مقدرة 

واضحة عــىل التمدد، وهذا يمّكنها من احتواء ما يصلها 

من جزيئات الطعام. وتســتمر رحلــة قافلة جزيئات 

الطعام تلك، فتدفعها املعدة بحركات عضلية خاصة، يف 

صورة دفعات متتاليــات، تصل بعدها إىل االثني عرش، 

وهو الجزء األول من األمعاء الدقيقة.

ويتواىل تباعاً مسلســل ســري الطعام هذا عرب تلك 

األمعاء، ليصل بعدها إىل األمعاء الغليظة، وُيْطَرح أخرياً 

باقي الغذاء املهضوم إىل خارج الجسم. 

حول معدة اإلنسان

 للمعدة يف جســم اإلنســان وظائفها الهامة، فهي 

مستودع يقوم بتخزين ما نتناوله من جزيئات الطعام، 

ولها يف أجسامنا ســعة تخزين كبرية، تصل إىل لرتين 

تقريباً لدى جسم اإلنسان البالغ. 

وعندما يستقر الغذاء املتناَول يف املعدة، تبدأ غددها 

يف إفراز عصاراتها الهاضمة، التي يظهر أثرها يف هضم 

ما يحمله الغذاء من الربوتينــات، ويقوم إنزيم يعرف 

باسم )ببســني( Pepsin بتكسري تلك املواد الربوتينية، 

وتحويلها إىل وحدات غذائية أصغر، يمكن الجسم اإلفادة 

منها ببناء أنسجته وخالياه املختلفة. 

إذ تقوم غددها  وللمعدة أيضاً وظائف أخرى،   

بإفراز بعض املواد املهمة التي تساعد يف هضم ما يصلها 

من الغذاء، ومن ذلك إفــراز )حامض الهيدروكلوريك( 

HCL ذي األثر الحارق يف جدار املعدة.

وثمة غــدد خاصة يف املعدة تفرز مــادة مخاطية، 

تتجّمع يف صورة طبقة تحمي جدار املعدة من تأثريات 

إفرازاتها الهاضمة، ولوال عظيم صنع الله الذي ســّخر 

لنا تلك الطبقة، لُهِضَمِت املعدة تحت تأثري ما تفرزه من 

مواد كاوية وحارقة.

ومن الوسائل األخرى التي تحمي بها املعدة نفسها: 

إفرازها ملادة )البيكربونات( Bicarbonate التي تساهم 
يف تعديل حمض املعدة، والكرس من حّدته.

 ما قرحة املعدة؟ 

تظهر قرحة املعدة يف صورة تآكٍل يف نسيج جدارها 
الداخيلّ، وينتج ذلك عن اجتمــاع عوامل عدة، يأتي يف 
املعدة، وتعرّض جدارها  إفراز حامض  رأســها زيادة 
املستمر إىل هجومه الكاسح، باإلضافة إىل ضعف طبقة 

املعدة املخاطية، وفشلها يف تأمني الحماية الالزمة لها.

ويمكننا أن نقول: إّن فقدان التوازن الفســيولوجي 
بني ما تفرزه املعدة من جهة، وكفاءة جدارها من جهة 

أخرى، هو السبب الرئيس وراء ظهور تقرحات املعدة.

وبمرور الوقت، يظهر األثر التخريبي يف جدار املعدة، 
فيتآكل ســطحها تدريجياً، وتظهر فيه قرحة )أو أكثر( 
ترتاوح أبعادها يف العادة بني ملليمرت واحد وملليمرتَين.

أسباب ظهور قرحة املعدة

عرفنا اآلن أّن أي ســبب يقــود إىل زيادة اإلفرازات 
الحمضية، أو التقليل من درجــة الحماية التي تؤّمنها 
طبقة املعدة املخاطية، يؤدي إىل نشــأة قرحة الجهاز 

الهضمي.

ومما ثبت من أسباب ذلك يف هذا املجال: االضطرابات 
النفسية، والقلق الدائم. وقد تّم الكشف عن وجود عالقة 
رابطة بني استمرار القلق من جهة، وزيادة إفراز حمض 
املخاط والبيكربونات من  ملادَتي  املعدة، وقلّة تصنيعها 
جهــة أخرى. ونتيجة لذلك تغدو جدران املعدة هشــة 
ورقيقــة، ويتواىل نضوب الطبقــة املخاطية التي تقّل 
تدريجياً، إىل أن ينجح الحمض يف إصابة املعدة بالقرحة.

وللوراثة دور هــام ومثبت يف ظهور حاالت مرضية 
جديدة يف العائالت املصابــة بقرحة املعدة، ويعود ذلك 
إىل تأثر إفراز املعدة بعامل الوراثة، إذ تميل معدة الطفل 
املصــاب إىل إفراز كميات زائدة من الحمض، ويشــبه 
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فعلها بذلك فعل معدة أحد الوالدين.

وثمــة بعض األدوية التي تزيد مــن إفراز حامض 

املعدة، وتعمــل يف تحطيم الحاجز الذي يقيها، ولبعض 

األدوية األخرى تأثــريات جانبية، تقّل بســببها مادة 

»البيكربونات« يف املعدة، ونتــاج ذلك كلّه زيادة تركيز 

الحامض، ومهاجمتــه لجدار املعدة الذي ُيظهر التقرح 

الحقاً.

ويأتي األســربين وما يعــرف بمجموعة مضادات 

االلتهاب غري االسرتويدية NSAID يف رأس قائمة األدوية 

املتهمة يف هذا املجال، وعليــه يجب توّخي الحيطة عند 

تعاطيها، والحرص عىل تناولها بعد الطعام، ألّن طعام 

املعدة يســهم يف التخفيف من تأثري الحامض املبارش يف 

جدارها.

وللتدخني وتعاطي الخمور أيضاً دور يف زيادة معدل 

إفراز حمض املعدة، وبالتايل ظهور قرحاتها. كما تكثر 

للسبب نفســه تلك القرحات عند إصابة الجسم ببعض 

األمــراض الحادة، كالحروق وكســور العظام البليغة 

وغريها من األمراض املنهكة للجسم.

وتظهر قرحــة املعدة يف كثري مــن الحاالت نتيجة 

 Helicobacter« تكاثر نوع من البكترييا، يعرف باسم

pylori«، وهي بكرتيا فريدة من نوعها، إذ تســتطيع 

أن تحيا يف املعدة رغم وســطها الحميّض املرتفع، وهي 

بذلك تمتاز عن غريها مــن األحياء الدقيقة التي تقتلها 

تلك الحموضة العالية. ويتّم تأكيد اإلصابة بهذه البكرتيا 

بزراعة دم املريض يف املخترب، ومشــاهدة تلك البكرتيا 

تحت عدسة املجهر.

املظاهر املرضية لقرحة املعدة 

يصاب حول العالم بقرحــة الجهاز الهضمي ثالثة 

أشــخاص من بني كل ألف، وتفيد الدراسات أّن نسبة 

الرجال املصابني تبلــغ ثالثة أضعاف ما هي عليه لدى 

النساء، وتظهر معظم حاالت اإلصابة لدى الرجال فوق 

سن األربعني.

تبدأ مشكالت قرحة املعدة يف العادة بالشكوى من ألم 

يف الجزء العلوي للبطن، وما يميّز هذا األلم هو ظهوره 

بعد األكل مبارشة، ويعود هذا إىل زيادة مستوى حمض 

املعــدة نتيجة امتالئها بالطعام، ممــا يقود إىل حدوث 

تماس مبارش بني جزيئات الحمض ونســيج القرحة، 

وهو ما يفرّس الشعور باأللم والحرقة. 

وقد يحــدث أن يرتافق ألم البطن ذاك مع ألم الظهر 

يف بعض األحيان، كما يرتافق األلم يف العادة مع الشعور 

بالغثيان، واإلصابة بالقيء. 

ومــا ُيميّز ألم البطن هنا أيضاً هو ظهوره يف صورة 

نوبات تســتمر عدة أســابيع ثم تختفي بعدها، ليعود 

املريض إىل وضعــه الطبيعي، ثم تبدأ دورة جديدة من 

األلم من جديد. ويخّفــف التقيؤ يف العادة من حدة ألم 

القرحة، وينتج األثر ذاته عن رشب الحليب، إذ يشــعر 

املريض بالراحة بعده، وسبب ذلك ما للحليب من خواص 

تعاكس التأثري الحميض.

وتشــهد بعض حاالت قرحة املعــدة حدوث نزيف 

يظهر فيه الدم مع سائل القيء، وتبدو محتويات القيء 

هنــا بنية اللون، وذلك المتزاجها مــع عصارات املعدة 

ومفرزاتها، ومن املمكن أحياناً أن يسبّب النزيُف الشديد 

اإلصابــَة بفقر الدم، وقد يختلط الــدم أحياناً مع براز 

املريض، فيكسبه لوناً أسود مميزاً. 

وتقــود العديد من حاالت إهمــال قرحة املعدة إىل 

انثقابها، وهو من املضاعفات الخطرية للقرحة، وتظهر 

نتيجة ذلك فتحة يف جدار املعدة، تعرب خاللها محتوياتها 

من جزيئــات الطعام والرشاب نحــو تجويف البطن، 

وهي حالة إسعافية، تستدعي رسعة إدخال املريض إىل 

املستشفى، وتقديم العالج الالزم له.
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تشخيص قرحة املعدة

تعطي قرحة املعدة يف الغالب صورة مرضية واضحة 
املعالم، ويسهل بذلك وضع تشــخيص مبدئي تدعمه 
بعض الفحوصات التشخيصية التي تؤكد اإلصابة بهذا 

الداء. 

وثمة بعض االختبارات التي تكشــف عن حموضة 
املعدة، ومن ذلــك: إدخال أنبوب خاص يصل إىل املعدة 
عرب الفم، ويتم من خالله أخذ عيّنات من محتوى املعدة 
لقياس نســبة الحموضة التي ترتفع بشكل واضح يف 

حاالت قرحة املعدة كما ذكرنا سابًقاً.

وقد أفاد األطباء أيضاً من اســتخدام األشعة يف هذا 
املجال، وهنا يبتلع املريض مادة تعرف بالباريوم، تقوم 
بإظهار أجزاء املعدة املختلفة، وتربز القرحة هنا يف جدار 
املعدة بعد أن تمألها املادة املشــعة، بينما تظهر أجزاء 

املعدة السليمة عىل نحو طبيعي.

ومن وســائل التشــخيص الهامة أيضاً: استخدام 
منظار الجهاز الهضمي، وهو أنبوب مرن يدخله الطبيب 
عرب فم املريــض حتى يصل إىل معدته، فيتّم ســربها 
وكشف ما أصابها من تقرّحات، يحّدد موقعها وحجمها 

وشكلها. 

ويعّد تحليل الدم أيضاً وســيلة تشخيصية أخرى، 
ويظهر إصابة املريــض بفقر الدم، ويعود ذلك إىل فقد 
الدم خالل التقيؤ، أو مصحوبــاً مع براز املريض، كما 
ُيظهر تحليل الدم أيضاً تكاثر البكرتيا التي أرشنا إليها 

يف الكثري من الحاالت.

معالجة تقرحات املعدة

يعتمد برنامج عالج قرحة املعدة الناجح عىل تعاون 
املريض والطبيب، ولهذا الربنامــج محاور عدة، تضّم 
الجانــب الغذائي والدوائي والجراحــي، باإلضافة إىل 
تعزيز الحالة النفســية للمريــض، وااللتزام بالراحة، 

وتجنب الكحول والتدخني.

وفيما يخــّص الجانب الغذائــي، ُيذكر اإلكثار من 
األغذية  السوائل، وتناول وجبات خفيفة، وتجنب  رشب 
الجافة وذات القوم الصلب، واإلكثار من تناول الحليب 
ومشتقاته. ويســهم ذلك كله يف التخفيف من حموضة 
املعدة، وبالتايل التخفيف من تأثري األحماض يف جدارها. 

وتعمل األدوية املعالجة لقرحة املعدة، يف معادلة أثر 
الحمض والتخفيف من حدته، كما أّن لها أثراً يف تقوية 
الطبقة املخاطيــة، وزيادة إفراز مادة املخاط يف املعدة، 
وتكوين مادة البيكربونات املضادة لتأثري حمض املعدة.

وقد يلجأ بعض األطباء يف حاالت القرحة الشديدة إىل 
وصف األدوية النفســية تخفيفاً من حدة القلق والتوتر 

اللذين يؤخران شفاء الكثري من الحاالت املستعصية.

وقد ال تســتجيب أحياناً بعض حاالت قرحة املعدة 
للمعالجة الدوائية، فتزداد الحالة ســوءاً، وتزداد حدة 
األعراض، وقد تتهدد هنا حيــاة املريض، فيغدو الحّل 

الجراحّي حينها الطرح الوحيد يف ساحة املعالجة.

ومن تلــك الحاالت التي تســتدعي تدخالً جراحياً: 
اإلصابــة بالنزيف املتكرر، وحدوث انســداد يف املعدة، 

وانثقاب القرحة، واستمرار األلم بصورة غري محتملة.

وثّمــة خيارات جراحيــة عديدة، تختلــف وفقاً 
الختالف الحالــة املرضية، فمن ذلك إجراء جراحة يتّم 
فيها اســتئصال نســيج القرحة، باإلضافة إىل الجزء 
املفرز للمادة الحمضية. ومن العمليات األخرى يف هذا 
 Vagus املجال: اســتئصال ما ُيعرف بالعصب الحائر
nerve، ويؤدي هذا إىل قلة إفراز حمض املعدة بصورة 

ملحوظة. 

ويبقى أخرياً التشــخيص املبّكر وعدم إهمال الحالة 
املرضية حجر األساس يف برنامج العالج الناجح يف غالب 

حاالت قرحة املعدة.
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مدار

نداء إلى الشباب المسلم
بقلم: صبغة الله الهدوي

جمهورية الهند

الحياة عىل الرْغم من طولها وقرصها تخلد يف تجاويف 
األيام باآلثار واملعالم التي يرتكها اإلنســان يف عمره، 
فمن استثمر أوقاته وزرعها يف الخريات تبقى ذكرياته 

متألقة يف سماء األيام.

العلماء الذين رسموا خارطة األمة اإلسالمية كانوا خري 
نماذج للجهد والكد، أفنــوا أعمارهم يف دروب العلم، 
مجاهدين من أجــل العزة والكرامة، لم يستســلموا 
أمامهم، وتنصلوا من  التي قدمــت  الفخمة  للعروض 
كل الحبائل التي نصبت ملالحقتهم، فما زالوا يسجلون 
لنا تاريًخا مجيًدا وســرية حســنة. فلنكن مستعدين 
لكل العراقيل التــي تواجهنا يف طريقنا، فالذي يقيض 
حياته يف زمــان مضطرب، ال بد أن يحتاط وأن يخطو 
كل خطواته بكل حيطة وحذر حتى ال يســقط يف هوة 
الضياع والتشــتيت، فإنه قيل »عىل قدر االتكاء يكون 

السقوط، فخفف اتكاءك أو قف وحدك«.

  فهــذه األيام التي تمتلئ باالبتالءات تتطلب منا مزيدا 
من الجهد واالحتياط لنكون صناع الخري وملهمي اإلبداع 
يف اآلخرين، فال نتحريَّ وال نتوه، بل نســعى للتخطيط 
والتفكري السليم. فاملسلم الذي يعرف زمانه ومجتمعه، 
ينبغــي له أن يكون راهب فكر وفــارس ميدان يف آن 
واحد، ال تلدغه الحية مرتني وال ينساق وراء الخزعبالت 
واألراجيفـ، يبقى ثابتــاً يف مواقفه وقيمه، وصامًدا يف 
مبادئه وأخالقه، إنه الذي يكرس حاجز املستحيل، ويفك 
حصار املشاكل، ويدك صخور النوازل، ويميش شامخا 

عىل متن األزمات.

 والشــباب املســلم منا عىل وجه الخصوص، ينبغي 
عليهــم أن يتجاوزوا ما صار إليه شــباب اليوم، من 
الوقوع يف أرس األلعاب اإللكرتونية ومشاهدة األفالم، 
واجتنبوا القراءة الجادة، وصحبة العلماء واألســاتذة 

والتواصل معهم.

 فاملسلم أوسع من هذا العالم الضيق الذي يتحدث عن 
قيل وقال، ويركض وراء الجاه واملال،  وال يدري شيئًا 
عن الحال واملآل، هو من أوقف الزمن ليميل عليه رسالة 
العرش العظيم، هو من فجر الثورات العلمية، وأشعل 
إىل  املعرفة، وتطلع  الهداية، وأطلق صواريخ  مصابيح 
آفاق الســماء، ورضب عىل الجهالة والضاللة بكرباج 
العدل والتأديب، فكان رمز التســامح، وعنوان الحب، 
الحسنة  بالحكمة واملوعظة  الدنيا  حتى توىل ســيادة 
فاخرضت أيامــه وأثمرت حياته وأزهــرت وأبهرت، 
فتلك كانت املهمة الكربى التي أنجزها املسلم وستكون 

مهمته ألبد اآلبدين.

ويف خضم جائحة كورونا التي عمت كل صغري وكبري، 
وغني وفقري اضطررنا إىل اللجــوء إىل أوكارنا لتطول 
املســافات بيننا وبني أرضية الواقع، وتجفو عنا املآذن 
واملدارس،  ونكون معتكفني أمام الشاشــات الكبرية 
والصغرية، منفلتني من القيود والرشوط، منطوين عىل 
ذواتنا، منعزلني يف بيوتنا تسائلنا األيام عن املهمات التي 
لم نكملها بعد، وتطالبنا للخوض يف العمليات الشــاقة 
رغم مخالب البلوى التي تلف حول عنقنا، ألن للمسلم 
وظائف ومهمات، فليس من شيمته الفرار والجبن، وال 
من فطرته االرتماء عىل أرصفة الهوان والذل، بل عليه 
أن ينهض لريكــض ويمتطي جواد الخيل، ويقاوم كل 
املحن والظروف القاســية، ألنه خلق ليعبد الله وحده، 
ويعيل كلمتــه، ويرفع رايته، ويحمي أمته، فال يليق به 
االنبطاح  يف أروقة العزلــة واالنطوائية وال االرتياح يف 

أحضان الرتف قبل أن يتحقق الحلم ويتجسد األمل.

 لنعد أيها الشــباب إىل فطرتنا ونسرتد فكرتنا قبل أن 
نغرق يف الرمال املتحركة، فاآلن اآلن وليس غًدا.
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