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,,

أفغانستان في مسار السالم
انطال ًقا من رســالة اإلسالم دين السالم،

ينبغــي أن يعتني به العلماء؛ بالتوجيه نحو االعتدال

اإلقرار بحرمة الدماء واألموال واألعراض،

الناس ،وترشــيد تصرفاتهم وأفعالهم ،فإذا اقتنعوا

وحتقيقا ملقاصد الشريعة التي تُبنى على
ً

وتطلعا
واحتــرام احلياة اإلنســانية وإقامة العــدل،
ً

ومحو آثار احلــرب ملا لذلك من تأثيــر كبير على حياة

طبيعيــا أن يتصرفوا بوحيها
بصحة فكــرة ما ،كان
ً

ملستقبل زاهر ألفغانستان ،اجتمع علماء أفغانستان

ومقتضاها ،وأن يتحفزوا إلى تطبيقها في حيز الواقع

العربيــة الســعودية وحتــت مظلة رابطــة العالم

العوائق واملغريات.

وباكســتان في مكة املكرمة برعايــة ودعم اململكة
اإلسالمي ليضعوا أفغانســتان في مسار املصاحلة
والسالم واالستقرار.

املعيــش ،وأال ينصرفــوا عن حتقيقهــا مهما كانت

وعليهــم أيضــا ً في ســبيل ذلك إشــاعة التعليم

وصناعة احلياة ،وبذلك يدركون آالف الشباب والرجال

وبحمد اهلل تعالى تكللت اجلهــود بالتوفيق والنجاح الذين نشــؤوا حتت الســاح واضطرتهم الظروف أال

بالتوصــل إلى هذا اإلعــان التاريخي للســام في يجدوا مهنة أو حرفة لكســب العيش ســوى اجلنوح
أفغانســتان ،واإلصغاء لدواعي احلكمة والصلح بعد
عقود من احلرب واالقتتال.

نحو القتال.

ومــن األهمية مبكان تنشــئة اجليل اجلديــد ،وتربيته

لقد تابع اجلميــع الترحيب بهذا اإلعــان والتفاعل تربية قومية تعصمه مما نشأت عليه األجيال السابقة،
اإليجابي معه ،وتأييد جهود خادم احلرمني الشــريفني

بتعليمهم خلــق التريُّث
والتبي فــي كل ما يُعرض
َّ
ِ
يقدموا على اجتراح
لهم من شؤون ،وذلك من قبل أن

ووحدة الصف ،وتقدمي الدعم بجميع أنواعه لتحقيق

ثم اعتداءات ال مبرر لها وال
مسوغ.
ِّ
َّ
وقد وجه القرآن الكرمي املسلمني كي يتجنبوا االعتماد

امللك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود وولي عهده
لم الشــمل
األمــن األمير محمد بن ســلمان ،في ِّ
ذلك.

شامل
ارتياحا
وشــهد البلدان أفغانستان وباكستان
ً
ً

لهذا اإلعالن التاريخي ملا يحققه من إنقاذ هذا البلد،
ومبا يعود بالنفع على كال اجلانبني وللمنطقة والعالم،

فألول مرة يجتمع علمــاء البلدين على طاولة واحدة
تأسيسا للمصاحلة.
ً

التصرفات اخلطيرة التي قد تضر باآلخرين ،وتُعتبر من

على الظنون واألوهام التي أكثرها من خواطر السوء

والتي ال تغني عن احلق شــي ًئا ،فقــال اهلل تعالى في
اج َت ِن ُبوا َك ِثيرًا ِم َن
محكم تنزيله« :يَا أَيُّ َها الَّ ِذ َ
ين َ
آم ُنوا ْ
م» (احلجرات.)12:
ض َّ
َّ
الظ ِّن إ ِ َّن ب َ ْع َ
الظ ِّن إ ِ ْث ٌ

إنها مســؤولية العلماء أن يكونوا في طليعة الركب

وسارعت منابر احلرمني الشريفني مبباركة هذا اإلعالن

تعبيــرًا عن وجــدان األمة ،وتبصر ًة للنــاس أجمعني،

تعزيز الوفاق والتصالح ،وطي صفحة املاضي ،وتهيئة

وتوجيهه إلى روح اإلسالم.

واإلشادة به ،واهتمت املنصات اإلعالمية بنتائجه في
األجواء لبناء السالم واستدامته في أفغانستان.

ويقتضي املضي قدما ً بجهود السالم بشكل عملي،
ســعي العلماء في نشر ثقافة السالم ،وهذا أهم ما

وتنشــئة جيل املســتقبل علــى الســام والوئام،
وهذا هو مــا تواثق عليــه جميع العلمــاء في جوار
البيــت احلرام عند توقيعهم على إعالن الســام في

أفغانستان.

,,

المحتويات

كبار علماء باكستان وأفغانستان يوقعون
من جوار البيت الحرام« ..إعالن السالم
في أفغانستان»
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رابطة العالم اإلســامي برعاية

,,

ودعم من حكومة اململكة العربية

السعودية ،موضحني الدور الكبير

للعلماء في حل النزاعات ونشــر

الســام واالعتــدال ومحاربــة

مواقف وتجارب من
سنوات االبتعاث الدراسي

التطرف واإلرهاب.
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واختتــم املؤمتــر أعمالــه بتوقيع

املصاحلة بني كبار علماء باكستان

وأفغانســتان من جوار احلرم املكي
الشريف.
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موضوع الغالف
تحت مظلة الرابطة وبرعاية ودعم حكومة المملكة

كبار علماء باكستان وأفغانستان يوقعون من جوار
البيت الحرام« ..إعالن السالم في أفغانستان»
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مكة املكرمة:

ميهــد طريق احلــل لألزمة
الــذي ّ

وقع كبار العلمــاء في جمهوريتي

خالل دعــم املفاوضات بني الفئات

اهلل احلرام في مكة املكرمة اإلعالن

والتطرف بكل أشــكالها وصورها،

باكستان وأفغانستان ،بجوار بيت
التاريخي للسالم في أفغانستان،

األفغانيــة التي طــال أمدها ،من

املتقاتلة ونبــذ كل أعمال العنف
حيــث مثلهــم كل مــن :معالي

د .العيسى:
رعاية ميمونة ودعم كبير
ِ
حكومة المملكة..
من
اإلسالمي
لع َم ِلها
امتداد َ
ِّ
الحافل وانطالق من
مسؤوليتها التاريخية
الم ْس َت َح َّقة
ُ
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الشــيخ الدكتور نور احلــق قادري

اإلســامي الذي انعقد في رحاب

األديان فــي جمهورية باكســتان

مظلة رابطة العالم اإلســامي،

وزير الشــؤون اإلسالمية وتسامح
اإلسالمية ومعالي الشيخ محمد
قاســم حليمي وزير احلج واألوقاف
واإلرشاد في جمهورية أفغانستان

اإلسالمية.

وشــهد معالــي األمــن العــام
لرابطة العالم اإلســامي رئيس

هيئة علمــاء املســلمني معالي

الشــيخ الدكتــور محمــد بــن

عبدالكــرمي العيســى ،توقيع هذا
اإلعالن التاريخــي ،في ختام املؤمتر
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بيت اهلل العتيق مبكة املكرمة ،حتت
برعاية ودعــم من اململكة العربية

الســعودية ،وجمع للمــرة األولى

كبار علماء أفغانستان وباكستان
لتحقيق املصاحلة بني أبناء الشعب

األفغاني.

وشــهد اإلعالن التاريخي ،االتفاق

على إيجاد حلٍ نهائي وشامل للنزاع
األفغانــي ،من خــال دعم عملية

املصاحلة بني األطــراف املتصارعة

فــي أفغانســتان ،والوصــول بها

قضايا السالم ذات
الجدل الديني ال

يحسمها إال علماء

الدين في «حاضنة

مباركة راعية وداعمة»

ٍ
وهجمــات انتحارية،
إلى أرضية مشــتركة من الوفاق ،ضد املدنيني

بتنــاول كل القضايا السياســية مناقضا ً ملبادئ العقيدة اإلسالمية

واالجتماعية واالقتصادية وغيرها

األساسية.

روح العمل املشــترك؛ ليتســنى

وتقــدم

من القضايا ذات الصلة ،من خالل

وقــف إراقــة الدمــاء املســتمرة
في أفغانســتان ،وقيادة الشــعب

األفغاني لطريق السالم واملصاحلة

واالستقرار والتقدم في هذا العالم
بعون اهلل ،إضافة إلى التأكيد على
عدم ربط العنف بأي دين أو جنسية

أو حضارة أو عــرق ،واعتبار العنف

الناجت عن التطــرف واإلرهاب بكل
ٍ
عنف
أشــكاله وصوره مبا فيه من

علمــاء

باكســتان

وأفغانســتان إلــى مقــام خادم
احلرمني الشــريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل ســعود وســمو
ولي عهده األمني صاحب الســمو

امللكي األمير محمد بن ســلمان
آل سعود (حفظهما اهلل) بالشكر

والتقدير ،ملوقــف اململكة الثابت

والتاريخــي جتــاه دعــم الســام

واالســتقرار فــي أفغانســتان،

هذا الجمع الكريم

ِ
ِ
الماثلة
الشواهد
ِم َن

أن األمة
على َّ

وال َد ُة خي ٍر
اإلسالمية َّ
وصالح
لصالح أبنائها
ِ
ِ
اإلنسانية جمعاء
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نوه
منوهني بجهــود اململكة العربية وفــي اجللســة االفتتاحيــةّ ،

الســعودية الصادقة مبد اجلســور معالي الشيخ الدكتور محمد بن
وتوحيد الصف ،التي تكللت بجمع عبدالكرمي العيســى األمني العام

علماء اجلانبني على منبر واحد.

لم يبق في أفغانستان
ما يمكن أن َي ْح َت َّج به

محتج إلعاقة السالم..
ٌ

فكانت عزيمة العلماء
وإعالن السالم من
القبلة الجامعة

والرحاب الطاهرة
8
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لرابطة العالم اإلســامي رئيس

هيئــة علمــاء املســلمني ،إلى أن

كما شــددوا على أهمية اململكة هذا اللقاء األخــوي التاريخي في
في بناء التضامن والوفاق في األمة رحاب املسجد احلرام مبك َة املكرمة

اإلســامية ،مؤكديــن تطلعهم
إلى دعمها املســتمر للمحافظة
على الزخم الذي ولّده هذا اإلعالن

في أوســاط العلماء فــي العالم

إلعالن السالم في أفغانستان جاء
ودعم كرمي من لدن اململكة
برعاي ٍة
ٍ

العربية السعودية ،وذلك في سياق

وباكستان
أفغانستان
مؤمترِ علما ِء
َ
َ
للسالم في أفغانستان حتت مظلة

اإلســامي عموماً ،وفي أوســاط

رابطة العالم اإلسالمي ،مؤكدا ً أن

خصوصاً.

ِ
الشــواهد
القوية واملؤثرة» ،هو ِم َن

العلماء في باكستان وأفغانستان

العلمائية
هذا اجلمع الكرمي «بإرادته ُ

أن األمة اإلســامية
املاثلــ ِة على َّ
ٍ
خيــر لصالــح أبنائهــا ،بل
والَّ َد ُة
وصالح اإلنساني ِة جمعاء.
ِ

وأضاف معاليه« :ال شك أن اجتماع
ــوة على مائــد ِة العزمية على
اإلِ ْخ َ

والود واحملبــة هو األصل ،وهو
اخلير
ُ
بحمــد اهلل ما انعقدت عليه ِه َّم ُة

إخوتِنا في هذا اللقاء» ،منوها ً إلى

باكستان اإلسالمية
مهورية
أن ُج
ُ
َ
أفغانستان اإلسالمية
وجمهورية
ُ
َ

لهمــا فــي الوِجدان اإلســامي
مساحة واســعة يعلمها اجلميع،
والثقة بهمــا كبيرة ،في جوار خير
ُ
ومحبة ،فضالً عن رابطة الدين.

الســام
وأكــد األمــن العام ،أن َّ
األَ َخــوي «بإميانِه الراســخ وعزمي ِت ِه

ِ
وعهد ِه املســؤول ،وفي
الصادقــة

ر َِحــاب القبلــة اجلامعــة حيــث
ِ
ظ َم ُة
بركة
وع َ
ُ
النفحات الربانيــة َ

الق ْد ِ
ــية ،التي جعلت من هذه
ُ
س َّ
العزميــ ِة ميثاقــا ً غليظــا ً ينهض

لمــاء الربانيون ..هذا
الع
ُ
به َهؤال ِء ُ
بحق مــن أقوى ُعرى
الســام يُ َع ُّد
ٍّ
ِ
وأســعدها بالتوفيــق
الســام،
والتسديد بعون اهلل تعالى».

وأضــاف الدكتور العيســى« :أتت

هذه الرعايــة امليمونــة ،والدعم
َــد ْن ُحكوم ِة اململكة
الكبير من ل ُ

من ِم َّنا يرضى بأن

َ
هللا على يديه
يجعل ُ
َح ْقن الدماء ،وإصالح

ِ
ذات البين ،ثم ال يسعى

ً
حثيثا لذلك؟

أهل العلم واإليمان

أصدق َم ْن
هم ِم ْن
ِ
َ
وفى بوعده واضطلع
بمسؤوليته
9
العدد ٦٥٨ :ذو القعدة  ١٤٤٢هـ ـ يونيو  ٢٠٢١م

الرابطة

د .حليمي :القرآن

الكريم اعتبر المصالحة
الحل األمثل والنافع
للنزاعات والخالفات

األعلم
العربيــة الســعودية ،امتــدادا ً واضطلع مبسؤوليته ،وهم
ُ
ــن أ َ ْو َفى بِ َا
لع َملِها
«و َم ْ
اإلسالمي احلافل ،وصالً ملا بقــول اهلل تعالىَ :
َ
ِّ
َ
َّ
َ
ِ
ِ
ــي ْؤتيه أ ْجرًا
أخذته على نفســها من النهوض َع َ
اه َ
ــد َعل َْي ُه اللَ ،ف َ
س ُ
بواجبها ،انطالقا ً من مسؤوليتها َع ِ
يما».
ظ ً
ح َّقة ،حيــث
اإلســامية امل ُْس َ
ــت َ
ُ
اهلل تعالى ِ
بخ ْد َم ِة احلَرَ َم ْي
شرفها

ولفت إلى أنه لــم «يبق على أرض

وأفغانستان :المملكة

ج به
أفغانســتان ما ميكن أن يَ ْح َت َّ
الشــريفني مهوى املسلمني فؤادا ً
محتــج (ألي ذريعة كانــت) ،وهنا
ٌ
وفكرا ً وأمالً».
الدور ِ ْ
ري
ي َ ْع ُ
العلماء ُ
م َدور ُ ُ
وهو َّ
ظ ُ
امل َو ّ
أهم َي ِتــ ِه ِ
م
وع َ
ظ ِ
وم َ
ــع ِّ
وتابع معاليه« :يبقى أن أشــير إلى واحلَاســمَ ،
تأثيرِه إال أن وازع اإلميان لدى علماء
أن ُعلماء اإلســام في ُجمهورية
«وم ْن ِم َّنا
األمة ٍ
داع إليــه ،مضيفا َ
وجمهورية
باكستان اإلســاميةُ ،
َ
ُ
اهلل على يديه
يرضــى بأن يجعــلَ
أفغانســتان اإلســامية ،وهــم
َ
َح ْقن الدماء ،وإصالح ِ
ذات البني ،ثم
يَل َْت ُقون فــي هذه الرحاب الطاهرة،
ال يسعى حثيثا ً لذلك».
بحادي العلم واإلميــان ،لكلمتهم
مزيد ذم ٍة،
ومزيد رســال ٍة في أ ُ ُفق وختم معالي األمني العام لرابطة
ُ
ُ

والشعبية

مشددا ً على أن أهل العلم واإلميان

علماء باكستان

حاضنة ورائدة العمل
اإلسالمي ..والرابطة
مظلتنا ومرجعيتنا

العلمية والفكرية
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تأثيرِها علــى العامــة واخلاصة»،

هم ِم ْن أصــدقِ َم ْن و َفــى بوعده،

العالم اإلســامي بالقــول« :وها
أنتم أيها العلمــاء الفضالء على
َق ْدر ِ هذه املسؤولية ،وقد اجتمعتم

د .قادري :المملكة
ً
دوما دورها
أدت

فعال إلحالل
بشكل ّ

السالم في أفغانستان

لذلك ،أجــزل اهلل مثوبتكم» ،داعيا ً محمد قاســم حليمــي وزير احلج
اهلل تعالــى أن يبــارك اهلل في هذا

ــب ُه
اجلمــع الضافــي الذي ن َ ْح َ
س ُ
ون
بعون اهلل (مبــاركَ االبتدا ِء َم ْي ُم َ

االنتهــا ِء) ،وأن يســدد عزائمهم،

رادهــم في ُع ُمرٍ مديد
ويبلغهم ُم َ

وعمل صالح متقبــل مبرور ،فيما

واألوقــاف واإلرشــاد بجمهوريــة

أفغانســتان اإلســامية ،علــى
أن القــرآن الكرمي اعتبــر املصاحلة
احلل األمثــل والنافع حلل كثير من

النزاعات واخلالفــات ،فحث عليها

ري
العلماء ِم ْح َو ّ
ور ُ
َد ُ

وحاسم ..ووازع اإليمان
َ

داع
لدى علماء األمة ٍ
إليه

واعتبر التمســك بها من فضائل

علق معاليه بأنه حضر من علماء األعمال.

باكستان وأفغانستان هذا اإلعالن

التاريخــي مــن لكلمتهــم تأثير
شرعي حاسم على كافة األطراف
وقــد تعاهدوا بإعــان موحد على

كلمة ســواء لبســط الســام
على أرض أفغانســتان ،مؤكدا ً أن
قضايا الســام ذات اجلدل الديني

ال يحسمها إال علماء الدين ...في

حاضنة «مباركة» راعية «وداعمة».

من جهته شــدد معالي الدكتور

وقــال معاليه« :تعــددت املبادرات،
وتعالــت األصــوات مطالبــة

باإلســراع في حتقيق املصاحلة بني
أبناء الشــعب األفغاني املســلم
واخلروج به من املــأزق الراهن ،وتلك

قوة معنوية وأخالقية وضمير حي،

انبعث من صراعات مريرة وقعت في
اجملتمع وهي تعبير عن انتصار قوة
العقل الســليم وإسكات لصوت
الرصاص واالنتحار واالنفجار التي
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حضر من علماء

باكستان وأفغانستان
من لكلمتهم تأثير
شرعي حاسم على

كافة األطراف

حترق األخضر واليابس».

إحالل الســام والطمأنينة وتعزيز

وأضــاف« :هنيئا ملن أجرى اهلل اخلير

الرئيسية للدين احلق .وقال« :ديننا

التسامح في اجملتمع من األهداف

للم
علــى يديــه ،فجعله ســببا ّ
شمل قد تفرق ،وإنهاء ُفرقة دامت التعــاون الدولي واملشــاركة في
لســنوات» ،مؤكــدا ً «كمســؤول جميــع األعمال اخليرية .اإلســام
يعلمنا االنسجام والوحدة ويدعم

حكومــي» أن حواجــز املصاحلــة

يتحدث عن حماية الوطن ،يشجع

على التطوير واالزدهار ،يأمر بتعزيز

السالم وجتنب أعمال الشغب».

وشــدد على أن اململكــة العربية

الســعودية أدت دومــا ً دورهــا
فعــال إلحالل الســام
بشــكل ّ
في أفغانســتان ،وكذلك ســعت

دائما إلحالل الســام
باكســتان
ً
والصلــح ،مضيفــا ً «لقــد دعم

البلدان كل خطــوة تتخذ إلحالل
األمــن والســام فــي املنطقــة

بأســرها ،وخاصة في أفغانستان
وعلى مســتوى العالــم ،وآمل أن

جميعها زالت ولم يبق منها شيء .يســتمر البلدان الشــقيقان في
وفعال من أجل
لعب دور ديناميكي ّ

وشــدد على أن املصاحلة بني أبناء إحالل السالم».
الشعوب اإلسالمية ضرورة دينية،

وإنســانية ،وحضارية ،واقتصادية ،مــن جهته أكد ســعادة ســفير

إعالن السالم في
أفغانستان إرادة
علمائية راسخة
وحاسمة
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واجتماعية ،وسياسية ،ونفسية ،ال جمهوريــة أفغانســتان لــدى
يستغنى عنها أي مجتمع مسلم .اململكة أحمــد جاويد مجددي ،أن
أهمية هذا املؤمتر تكمن في كونه

بدوره أكد معالي الشيخ الدكتور ينعقد في أقدس بقــاع املعمورة،
نــور احلــق قــادري وزير الشــؤون وبحضور نخبة من العلماء األجالء،

اإلســامية وتســامح األديان في مشددا ً على أن اململكة لم تخذل
جمهورية باكستان اإلسالمية ،أن أفغانســتان يوماً؛ وما زالت تعمل

وتساهم ِفي ســبيل حتقيق األمن

والسالم فيها.

مشــيدين باجلهــود الكبيــرة
للمملكــة العربيــة الســعودية

فــي ســياق حضانتهــا وريادتها

وأشــار إلــى أن رابطــة العالــم

اإلســامية ،كما أكــدوا على أن

األمة املسلمة ودفع عوامل النزاع

والفكرية والشعبية.

اإلســامي تبــذل كافــة اجلهود رابطــة العالــم اإلســامي هي
املمكنة فــي عالج وحــل قضايا مظلتهــم ومرجعيتهم العلمية
والشــقاق ،مؤكــدا ً أن املؤمتر ميثل

رسالة إخاء ومحبة وسالم

فيما أكد ســعادة الدكتور شفيق
صميم الســفير واملندوب الدائم

جلمهورية أفعانستان في منظمة
التعــاون اإلســامي ،أن جهــود

اململكة العربية السعودية وقادتها
جهــود داعمة ومســاندة ومثمرة
وموفقة في إيجــاد حلول جوهرية

للنزاعات في العالم اإلسالمي.

وأوضــح أن أفغانســتان ذاقــت
مرارة احلروب منــذ العقود األربعة

املنصرمــة ،ومرت عليهــا أحداث
ومعــارك تهلــك احلرث والنســل،

مشددا ً على أن هذا املؤمتر محاولة
جــادة فــي البحــث عــن الطرق

الكفيلة حلل املشــكلة األفغانية
عن طريق احلوار البناء والوســاطة

الفعالة.

وعلى إثر ذلك تتالت جلسات املؤمتر،

والتي أكد فيها علماء باكســتان

وأفغانستان عزميتهم الثابتة على
ترسيخ الســام في أفغانستان،
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اإلعالم الدولي واإلسالمي يبرز نجاح مؤتمر إعالن السالم في أفغانستان:

تجسيد دور الرابطة في حل النزاعات والخالفات
متابعات

إعداد :عبدهللا حسين
منذ الوهلة األولى إلعالن رابطة العالم اإلســامي
عن مبادرتها باســتضافة املؤمتر اإلســامي (إعالن
الســام فــي أفغانســتان) ،بــادرت وكاالت األنباء

الدولية واإلسالمية بوضع خبر املؤمتر في الصفحات

الرئيســة ،واختــارت عناوين جاذبــة ألهمية احلدث،
والذي يجمع للمرة األولى ومن جوار البيت احلرام في

مكة املكرمة ،كبار علماء أفغانستان وباكستان من
أجل ترسيخ دعائم السالم في جمهورية أفغانستان.
وخــال اليومني األولني فقط ،أبــرز عدد من وكاالت

األنبــاء الدولية احلدث في صفحاتها األولى ،وأفردت
للخبر الرئيس مســاحات بارزة كونه احلدث التاريخي
األهم ،فقد عنونــت وكالة األنبــاء املاليزية برناما
اخلبر بــ»رابطة العالم اإلسالمي تستضيف إعالن
السالم في أفغانستان» .وفي صفحته املتخصصة

بأخبار العالم العربي أبرز موقع روسيا اليوم العنوان

التالي :الســعودية ..انطالق مؤمتر «إعالن الســام
في أفغانســتان» ،فيما وضع موقع وكالة شينخوا

اخلبر حتت عنوان :كبار علماء باكســتان وأفغانستان

يوقعون في مكة «إعالن الســام في أفغانستان».
من جهتها بثت وكالة األنباء الكويتية اخلبر بعنوان:

كبار علماء باكســتان وأفغانســتان يوقعون مبكة
املكرمة (إعالن السالم في أفغانستان) ،في حني أبرز
احتاد وكاالت أنباء دول منظمة التعاون اإلســامي
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اخلبــر بعنوان :كبار علماء باكســتان وأفغانســتان
يوقعون مــن جوار البيت احلرام «إعالن الســام في

أفغانستان».

اجتماع الفرقاء
نوهت في طرحها بأهمية
صحيفة إندبندنت عربية ّ
هذا املؤمتر في إنهاء أحد أطول الصراعات في العالم،
«وقــع اخلميس كبار العلماء في باكســتان
وقالت ّ

وأفغانســتان على وثيقة «الســام التاريخي» بني
البلدين بعد صــراع دموي دام ألكثر من أربعة عقود
في مكة املكرمة في السعودية».

وأوردت الصحيفــة ردا ً على ســؤالها عمــا إذا كان

هذا الســام التاريخي سيؤثر على دول املنطقة من
ناحية النمو االقتصادي ونهضة جديدة تشــهدها

أفغانستان ،قول أمني عام رابطة العالم اإلسالمي
الدكتور محمد العيسى في تصريحات لـ»إندبندنت
عربية» ،إن «أحد أهم ما ســينتج من هذا الســام،

هــو التركيز على عوامل البنــاء واإلعمار والنهضة

والتعاون وكرامة اإلنســان ،والقضــاء على األفكار

الهدامة وخطابات الدمار وامتهان كرامة اإلنســان
ّ

وحياته .فهو بذلك ســيكون نهضة جديدة وجذرية

تبدأ من األرواح والعقول وســتنعكس بإذن اهلل على
كل تفاصيل حياة الشعب األفغاني».

المشاركة الكبيرة من مختلف

األطياف تؤكد اإلرادة الحقيقية إلحالل
الـسالم الـدائم

املؤمتر وأنه يأتــي «إميانا ً بدور الرابطة في حل جميع
النزاعات واخلالفات داخل النســيج اجملتمعي لألمة
اإلسالمية في إطار الدعم والرعاية الكبيرة والريادة
اإلسالمية للسعودية».

دعم المفاوضات
ويردف «إضافــة إلى كونه ينطلق من مكة املكرمة،
قبلة املســلمني ومهوى أفئدتهم وأقــدس البقاع
في نفوســهم ،فما يصدر منه لــه وقع خاص لدى
املســلمني حول العالــم ،يالمس قلوبهــم ويحيي
مشــاعر اإلميــان الرفيعة .فالســعي فــي الصلح
وقبوله ،لهما مكانة عظيمة في اإلســام ،بخاصة
إذا مت السلم في املكان املقدس مبكة املكرمة».
واألمر كذلك بالنســبة للصحــف العربية ،التي
أكدت على أهمية اخلبر من خالل عناوينها املميزة،
فقد كتبت صحيفة العني اإلخبارية اخلبر االفتتاحي
بعنوان« :إعالن الســام في أفغانستان ..يبدأ من
مكة اليــوم» ،وذكــرت صحيفة اخلليــج العنوان
التالي :السعوديـة ترعـى مؤمتـر «إعـالن السـالم
فـــي أفغانســـتان» ،وفي صفحتها املتخصصة
بأخبــار اخلليج كتبت صحيفة الشــرق األوســط
تقريــرا حتت عنــوان :مكة تشــهد توقيــع إعالن
الســام في أفغانســتان ،واليوم السابع املصرية
أفردت للحدث موضوعا ً بعنوان :إعالن السالم في
أفغانستان ،كما نشرت صحيفة مصر اليوم اخلبر
حتت عنوان« :إعالن الســام في أفغانستان ..يبدأ
من مكة اليــوم» ،وعلى موقع العربية نت برز اخلبر
حتت عنوان :رابطة العالم اإلســامي تستضيف
«إعالن السالم بأفغانستان» ،كما نشرت صحيفة
الدســتور خبرا بعنوان :رابطة العالم اإلســامي
تستضيف «إعالن السالم بأفغانستان ..اخلميس»،
وغيرهــا مما تناقلتــه وكاالت األنباء حــول أهمية
احلدث .وقد أجمعت كل هــذه املواقع على أهمية

وركزت الصحف في افتتاحياتها على أهمية احلدث
التاريخي ،فقالــت صحيفة «البالد» في افتتاحيتها
بعنوان (الســام ألفغانســتان) :في خطوة مهمة
تترجــم املواقــف الثابتــة واملشــرفة للمملكــة
بقيادتها احلكيمة؛ إلحالل األمن والســام في أرجاء
العالم اإلســامي ،وقع كبار العلماء في باكستان
وأفغانستان بجوار بيت اهلل احلرام في مكة املكرمة
اإلعــان التاريخي للســام في أفغانســتان ،الذي
ميهد طريق احلــل لألزمة األفغانيــة من خالل دعم
ّ
املفاوضات بني الفئــات املتقاتلة ونبــذ كل أعمال
العنف والتطرف بكل أشكالها وصورها ،وقد بذلت
رابطة العالم اإلســامي جهودا كبيرة لعقد املؤمتر
اإلســامي برعاية ودعم من اململكــة ،والذي جمع
للمــرة األولى كبار علماء أفغانســتان وباكســتان
لتحقيق املصاحلة بني أبناء الشعب األفغاني.
وختمــت :إن نتائج املؤمتر وما تضمنه اإلعالن الصادر
لم للشــمل ورأب للصدع ونشر للسالم وحفظ
من ّ
للدماء ،يؤكــد حرص اململكة علــى وصول عملية
السالم في أفغانســتان ألهدافها املنشودة وتعزيز
مقاصد الشريعة الغراء من التعاضد والتكامل بني
املســلمني .وهذه املقاصد العليا تتطلب من جميع
األطــراف األفغانية جتــاوز جراحــات املاضي املثقل
بصراعــات امتدت عقودا ،وضــرورة التكاتف ووحدة
الصف ،وترسيخ الوحدة الوطنية وإعالء شأنها بني
أطياف الشــعب الواحد ،وتغليــب املصلحة العليا
ألفغانســتان ،التي تســتحق اإلرادة املوحدة واجلهد
اخمللص من كافة أبنائها؛ من أجل حاضر آمن مستقر،
وتنمية اقتصادية انتظرها طويال ،ومستقبل أفضل
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لألجيال حتت مظلة وطنية رحبة للجميع.

الحل النهائي
صحيفــة األهرام املصرية أبرزت حتــت عنوان « كبار
علماء باكستان وأفغانســتان يوقعون على «إعالن
السالم في أفغانســتان» من مكة املكرمة ،أهمية
اإلعالن التاريخــي واالتفاق على إيجــاد حلٍ نهائي
وشــامل للنــزاع األفغاني ،من خــال دعم عملية
املصاحلة بــن األطراف املتصارعة في أفغانســتان،
والوصول بها إلى أرضية مشتركة من الوفاق ،بتناول
كل القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية
وغيرها من القضايا ذات الصلة ،من خالل روح العمل
املشترك؛ ليتســنى وقف إراقة الدماء املستمرة في
أفغانستان ،وقيادة الشعب األفغاني لطريق السالم
واملصاحلة واالستقرار والتقدم في هذا العالم بعون
اهلل ،إضافة إلــى التأكيد على عدم ربط العنف بأي
وعد العنف الناجت
دين أو جنســية أو حضارة أو عرق،
ّ
عن التطرف واإلرهاب بكل أشــكاله وصوره -مبا فيه
ٍ
ٍ
عنف ضد املدنيني
من
وهجمات انتحارية -مناقضا ً
ملبادئ العقيدة اإلسالمية األساسية.

النهج الراسخ
ورأت صحيفــة «اليــوم» فــي افتتاحيتهــا بعنوان
(إعالن السالم ..والنهج الراسخ) :اململـكة الـعربية
الـسعودية ..بالد احلرمني الـشريفني ..أرض الـسالم
وقبلـة املسلـــمني ..الـدولـة الـتي يشهد الـتاريخ
على جهودها املســتدمية لدعــم ورعاية كل ما من
شــأنه حتقيق ســام املنطقــة والعالــم إجماال..
والـعالـــم اإلسالمي على وجه التحديد ،في نهج
يتأصل راســخا منذ مراحل التأســيس وحتى هذا
العهد الزاهر امليمون بقيادة خادم احلرمني الشريفني
وســمو ولـــي عهده األمني «حفظهم اهلل» ،وتأتي
رعايــة اململكة ودعمها للمؤمتر اإلســامي« ،إعالن
السالم في أفغانستان» كأحد األطر الـــتي ترسم
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رعاية المملكة ودعمها للمؤتمر

يجسدان جهودها في تحقيق السالم
ّ
حول العالم

مالمح املشــهد املتكامل جلهود اململكة في حتقيق
السالم حول العالم.
وبينت :تعكس املشاركة الكبيرة من مختلف أطياف
الشعب األفغاني وقياداته وعلمائه في املؤمتر ،رغبة
صادقة وعزما أكيــدا وإرادة حقيقية من اجلميع في
إحالل الـــسالم الـــدائم في وطنهم واالستجابة
والـتفاعل اإليجابي مع األدوار الهامة واحملورية التي
تقوم بها اململكة في دعم عملية السالم واملصاحلة
في جمهورية أفغانســتان اإلســامية ،التي تأتي
انطالقا مــن حرصها على حتقيق آمــال وتطلعات
الشــعب األفغاني الشــقيق في حتقيق الســام
الدائم ،واستعادة األمن واالستقرار والرخاء واالزدهار،

وقــد بذلت رابطة العالم اإلســامي جهودا كبيرة
النعقاد املؤمتر ،بهــدف حتقيق املصاحلة بني األطراف
األفغانية ،وترســيخ دعائم الـــسالم في جمهورية
أفغانستان اإلسالمية.

هيئة مشتركة
من جانبها أبرزت صحيفة الشرق األوسط اللندنية
فــي موقعها خبر «إعالن ســام أفغانســتان» من
املكرمة ،حتت مظلة رابطة العالم اإلســامي
مكة
ّ
وبرعاية السعودية ودعمها ...وإنشاء هيئة مشتركة
للتطبيق العملي لبنوده.
وقع علماء دين من باكستان وأفغانستان،
وأوضحتّ :
ميهد
اإلعالن التاريخي للسالم في أفغانستان ،الذي ّ
طريق احلل لألزمة األفغانيــة التي طال أمدها ،من

خالل دعم املفاوضات بني الفئات املتقاتلة ونبذ كل
أعمال العنف والتطرف بكل أشكالها وصورها.
وذكرت الصحيفة بأن :مكة املكرمة شهدت ،بحضور
الدكتور محمد العيسى األمني العام لرابطة العالم
اإلســامي رئيس هيئة علماء املسلمني ،توقيع هذا
اإلعالن التاريخي ،في ختام املؤمتر اإلسالمي ،وبرعاية
ودعم من السعودية ،وجمع للمرة األولى كبار علماء
أفغانستان وباكســتان لتحقيق املصاحلة بني أبناء
الشعب األفغاني.
وقد نص اإلعــان على «إيجاد حلٍ نهائي وشــامل
للنزاع األفغاني ،من خالل دعم عملية املصاحلة بني
األطراف املتصارعة في أفغانســتان ،والوصول بها
إلى أرضية مشتركة من الوفاق ،بتناول كل القضايا
السياســية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها من
القضايا ذات الصلة ،من خالل روح العمل املشترك؛
ليتسنى وقف إراقة الدماء املستمرة في أفغانستان،
إضافة إلى التأكيد على عدم ربط العنف بأي دين أو
جنســية أو حضارة أو عرق ،واعتبار العنف الناجت عن
التطرف واإلرهاب بكل أشــكاله وصوره مبا فيه من
ٍ
ٍ
وهجمات انتحارية ،مناقضا ً ملبادئ
عنف ضد املدنيني

العقيدة اإلسالمية األساسية».

مظلة األمان
مــن جهتها أبــرزت صحيفة عكاظ عنوانا ً رئيســا ً
للمؤمتر « الســعودية ..مظلة األمان إلعالن السالم
في أفغانســتان» أكدت فيه دعم اململكة ورعايتها
ألعمــال املؤمتــر اإلســامي «إعــان الســام في
أفغانستان» ،مبشاركة كبار املسؤولني والعلماء من
جمهوريتي أفغانســتان وباكســتان اإلسالميتني،
ودورها التاريخي والريادي في قيادة العمل اإلسالمي
املشــترك ،وخدمــة قضايا اإلســام واملســلمني،
وســعيها الدائم إلحالل األمن والسالم واالستقرار
في جميع أرجاء العالم اإلسالمي.

وأكدت أن رابطة العالم اإلسالمي قد بذلت جهودا ً
كبيرة النعقــاد املؤمتر ،بهدف حتقيــق املصاحلة بني
األطــراف األفغانية ،وترســيخ دعائم الســام في
جمهورية أفغانستان اإلســامية وحتظى مبادرتها
«إعالن السالم في أفغانســتان» بترحيب حكومي
وشــعبي كبير من اجلانبني األفغاني والباكستاني،
يتجسد في االتفاق على تأييد اجلهود املبذولة إلجناح
عملية الســام ،كما يأتي انعقاد املؤمتر مجسدا ً دور
رابطة العالم اإلســامي في حــل جميع النزاعات
واخلالفات داخل النسيج اجملتمعي لألمة اإلسالمية،
في إطار الدعم والرعاية الكبيرة والريادة اإلسالمية
للمملكة العربية السعودية.

إعالن تاريخي
وأكدت صحيفة «الرياض» فــي افتتاحيتها بعنوان
(سالم أفغانســتان) :من جوار رحاب املسجد احلرام
الطاهرة وقع كبار العلماء في جمهوريتي باكستان
وأفغانســتان إعالنا ً تاريخيا ً للسالم في أفغانستان،
هذا البلد الذي لم يعرف الســام منذ أربعة عقود
مــن الزمن ،تعرض خاللها إلى حروب عدة ألســباب
مختلفة ،صبت كلها في اجتاه عدم االســتقرار في
هذا البلد اإلسالمي وانعدام التنمية ،انعكس بكل
تأكيد بالسلب على مقومات احلياة فيه.
وأضافت :املشــاركة الكبيرة في املؤمتــر الذي ضم
مختلف أطياف الشعب األفغاني وقياداته وعلمائه
تؤكد وجــود رغبــة صادقــة وإرادة حقيقية وصوالً
إلى الســام الشــامل حتقيقا ً للدعــم الالمحدود
مــن اململكة واجلهــود املبذولة من رابطــة العالم
اإلســامي ،ويبقى أن تقوم كل القوى الفاعلة في
أفغانســتان بالدور املنوط بها لوضع االتفاق موضع
التنفيذ بوقف نزيف الدم والبدء في تنفيذ األسس
التي قــام عليها االتفاق ،ففي ذلك حتقيق مصلحة
أفغانستان العليا في أن تعود إلى موقعها الطبيعي
في اجملتمع الدولي.
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الرابطة تؤيد اإلجراءات االحترازية لحج هذا العام
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ً
األمين العام يتلقى اتصاالً
هاتفيا من رئيس جمهورية بوروندي

ثم َن فخامة اجلنرال إيفاريست إندايشيمييه رئيس جمهورية بوروندي جهود رابطة العالم اإلسالمي ،جاء
َّ
ذلك خالل اتصال هاتفي تلقاه معالي األمني العام الشيخ د .محمد العيسى من فخامته.

العيسى يستقبل الممثل السامي لتحالف الحضارات باألمم المتحدة

20

معالي الشيخ د .محمد العيسى يســتقبل في مكتبه املمثل السامي لتحالف احلضارات باألمم املتحدة
س ُبل تعزيز العمل املشترك والتنسيق الثنائي.
السيد ميغيل موراتينوس ،وبحث معه ُ
الرابطة
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في افتتاح المؤتمر الدولي حول القيم الحضارية في السيرة النبوية

العيسى« :متاحف السيرة النبوية» تقدم للعالم
سيرة المصطفى بتجلياتها الحضارية
مؤتمرات

الرباط:
اختتمت في العاصمة املغربية الرباط أعمال املؤمتر
الدولي للقيم احلضارية في الســيرة النبوية «نحو
رؤية مستقبلية للسيرة النبوية» ،الذي جرى تنظيمه
بالتعاون بني اإليسيسكو ورابطة العالم اإلسالمي
والرابطــة احملمديــة للعلمــاء باململكــة املغربية،
مبشــاركة رؤســاء دول ،ورؤســاء وزراء ،ومؤسسات

ومنظمات دولية ،ونخبة من الشــخصيات العاملية
اإلسالمية وغير اإلسالمية.
واستعرض دولة رئيس وزراء باكستان السيد عمران
خان ،املبــادئ التي قامت عليها دولة املدينة النبوية،
موضحا ً أنها خالل  12عاما ً أصبحت أعظم حضارة
على مــدار التاريــخ؛ ألنها في ظــل القانون حررت
البشر وكانت تهتم بأفراد اجملتمع وقادت العالم في
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اجملال العلمي ملئات الســنني وأجنبت أفضل العلماء
واملفكرين.
وأضاف« :أمتنى أن يعود العالم اإلســامي إلى تلك
املبادئ األساســية التــي وصفهــا املفكر محمد
إقبال بقوله :فــي كل الفترات التــي ينهض فيها
املسلمون على مدار التاريخ ،يكون الفضل في ذلك
إلى متسكهم وعودتهم إلى املبادئ األساسية التي
زرعها الرسول في دولة املدينة».
فيما أكد فخامــة رئيس جمهورية نيجيريا االحتادية
الســيد محمد بخاري ،في كلمة ألقاها نيابة عنه
الســفير النيجيري باململكة املغربية أن «املؤمتر يعد
فرصة ثمينة لنقيس مدى التزامنا بتطبيق السيرة
النبوية» ،داعيا ً إلى التصــدي للجماعات املتطرفة
التي تفسر الســيرة النبوية بشكل مغلوط يخدم
أهدافهــا التخريبية وتبرير أعمال العنف التي تقوم
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بها.
وأكد على احلاجة املاســة اليوم لترسيخ ونشر قيم
التعايش والتفاهم بني أتباع األديان واحلد من خطاب
التطرف في وسائل اإلعالم.
من جانبــه ،أكد معالي األمني العام لرابطة العالم
اإلســامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي

المشاركون يوصون باستضافة

«متحف السيرة النبوية» ضمن

برنامج عواصم الثقافة في العالم

اإلسالمي وخارجه

العيســى ،أن املشــروع التاريخي ملتاحف الســيرة
ِ
ومعارضهــا املتنقلة الذي أطلقته
النبويــة الثابتة
الرابطة حول العالم ،يقول للجميع :إليكم ســيرة
املصطفــى صلى اهلل عليه وســلم كأنكم ترونها،
مبا حتملــه من قيم التحضر والرقــي ،وما حفلت به
من جتليات حضارية أســمعت اجلميــع ،وعرفها كلُّ
ٍ
ٍ
اآلخر غير امل ُسلِم
منصف
باحث عن احلق ،حتى أبرزها َ
في إشادات بكتابات موسوعية تصف حالة االنبهار
من تلك القيم.
ودعا األمــن العام لرابطة العالم اإلســامي ،إلى
إطالق مبادرة تُعنى بإخراج موسوعة القيم احلضارية
في الســيرة النبويــة ،يتم حتدي ُثها عنــد االقتضاء
مشتملة على الوقائع النبوية التي ألهمت العاملني
وت َُّد ِد َهديها ،منبها ً في الوقت نفســه
بتحضرهــا َ
إلى أهميــة أن تكون اإلســهامات العلمية  -وهي

تخوض سجال النقاش مع اآلخر الذي لديه فوات أو
إغراض  -على مســتوى التصدي للمنازلة العلمية
والفكريــة بأطروحات قوية ،ألن ما عداها يُحســب
فــي رصيد اخملالف عندما تنهزم ،ال بهزمية معطيات
الشرع ولكن بضحالة املتطفل على تلك املائدة دون
أهلية.
واستعرض معاليه في كلمته ،االنطالقة الكبرى
لإلســام التي أحدثت تغييــرا ً مذهالً على امتداد
الزمــان واملكان ،مؤكدا ً أنها شــهادة اســتظهار
كاشــفة ،تنطق بأن السيرة العطرة مثالٌ عالٍ في
التحضر املدني والتنوير اإلنســاني ،وقال« :حضارة
اإلســام لم تأت من فــراغ ،بل جــاءت محفوفة
مكان
ت
ببركة الدين احلق ،ولوال أنها كذلك ملا بَر َِح ْ
َ
فضــا عن أن تب ُل َغ العاملني بهديها
دعوتِها األولى،
ً
والعمران واحلِوار والتفاهم،
والسلم
الداعي للحق
ُ
ِّ
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ســنة اخلالق جل وعال فــي حتمية
َّ
والتســليم بُ
االختــاف والتنوع ،مــع أهمية التعايُــش باحملبة
والتعاون بني اجلميع.
واســتطرد« :وهذا املعنى الكبيــر يُعتبر في طليعة
القيم احلضارية في الفهم اإلســامي (والســيرة
النبوية مليئة مبشاهد األخذ به) ،بل حثت الشريعة
بنصــوص صريحة على البر واإلحســان مع اجلميع،
حتــى قال صلــى اهلل عليه وســلم« :خيــر الناس
أنفعهم للناس» وقال« :في كل كبد رطبة أجر» ،بل
س ِ
ينا
«ويُ ْ
ون َّ
ك ً
ط ِع ُم َ
الط َع َ
ام َعلَى ُح ِّب ِه ِم ْ
قال تعالىَ :
ُ
يما َوأ َ ِ
سيراً» ،واألسير الذي ندب اهلل أهلَ اإلسالم
َوي َ ِت ً
إلى اإلحســان إليه هنا هو َم ْن أشهر السالح وقاتل
ضن املسلمني
ليستأصل اإلسالم ،لكنه وقع في َم ْح َ
فقوبل أذاه باإلحسان.
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وأوضح أن اإلســام جــاء إلى أمة عربيــة ال تعرف
ُعمرانا ً وال رُقيا ً فهذبها حتى سادت بالقوة الناعمة
لإلسالم ،القوة التي خلصها القرآن الكرمي في سيرة
سيد املرسلني حيث يقول احلق سبحانه« :وإنك لعلى
خلق عظيم» ،ويقولَ « :فب َِما ر َ ْح َم ٍة ِم َن َّ ِ
ت ل َُه ْم
الل لِ ْن َ
ت َف ًّ
ْقل ِ
ك»،
ضوا ِم ْن َح ْولِ َ
ظا َغلِ َ
يظ ال َ
ْــب َل ْن َف ُّ
َول َْو كُ ْن َ
كل معنى جميلٍ أيا ً كان
بل بلغت حفاوة اإلســام َّ
ً
ت
ص َدرُه حتى قال صلى اهلل عليه وسلم« :إمنا بُ ِع ْث ُ
َم ْ
م مكارم األخالق» ،مؤكدا ً أن الســجل احلضاري
ألُ َت ِّ َ
لإلســام ُيثل القوة الراسخة واخلالدة له في سياق
الرغم من
ضياء العقيدة وحكمة الشــريعة ،على ُّ
عاديات الشــر من بعض الداخل اإلسالمي قبل من
خارج ُه.
هو
َ

ألواء
وتابع الدكتور العيســى« :كان على اإلســام
ٌ

ِ
وشــدة من بعــض الداخل احملســوبِ عليــه «في
الظاهر» فتجــاوز ذلك وثبت الدين احلــق ،كما كان
ألواء وشد ٌة مقابِل ٌَة جاءت من خارجِ ِه ،فتصدى
عليه
ٌ
الغلبة له ،إال
لها بحكمته وحســن تدابيره ،فكانت
ُ
ِ
والعالج
فلوالً ال بد منها كما هي ســنة اهلل تعالى،
ْع ْر ِ
ِض
في قوله سبحانهُ :
ف َوأ َ ْعر ْ
ْع ْف َو َو ْأ ُم ْر ب ِال ُ
«خ ِذ ال َ
َعنِ ْال ِ
ني» ،مضيفاً« :ومن اجلاهلني من يُستصلح
َاهلِ َ
س َتوِي
«و َل ت َ ْ
بتأليف قلبه وهو أدب رفيع ،يقول تعالىَ :
ِ ِ
س ُن َفإ ِ َذا الَّ ِذي
الس ِّي َئ ُة ْ
ي أ َ ْح َ
ْال َ
َس َن ُة َو َل َّ
اد َف ْع ب ِالَّتي ه َ
َ
ِ
اها إ ِ َّل
ب َ ْي َن َ
يمَ ،و َما يُل ََّق َ
ــي َح ِم ٌ
ك َوب َ ْي َن ُه َع َد َ
او ٌة َكأنَّ ُه َول ٌّ
ظ َع ِ
اهــا إ ِ َّل ُذو َح ٍّ
يم» ،وكل
ظ ٍ
ص َبرُوا َو َما يُل ََّق َ
الَّ ِذ َ
يــن َ
هذا بات سيرة عطرة لنبينا وسيدنا صلى اهلل عليه
وسلم».
بعض
ونبــه معاليــه بقولــه« :وعندما لم ميتثــل
ُ
الهدي الشرعي الذي متثله ،صلى اهلل
املسلمني هذا
َ
عليه وسلم ،في سيرته الكرمية حيث أعرض عن كل
بعض املسلمني هذا املسلك
ُك
جاهل ،عندما لم يسل ْ
ُ
والتفاعل
الرشيد فقام مبســاجلة اجلاهل بإغراضه
ُ
التصعيد السلبي
مع اســتفزاز ِه ،كان مع األســف
ُ
الرهان
الذي راهن عليه كل متربص ،فكسب أحيانا ً
َ
بعض ُه ،ولو متثل املسلمون ذلك األدب الرفيع الرتد
أو
َ
«و َل
الكيد على أصحابه حيث يقول احلق ســبحانهَ :
يَ ِ
ئ إ ِ َّل بِأ َ ْهلِ ِه».
ح ُ
الس ِّي ُ
يق ْال َْكرُ َّ
ولفــت إلــى أن القيــم احلضاريــة في اإلســام
ض
شــأَكُ ْم ِم َن ْالَ ْر ِ
«ه َو أ َ ْن َ
تتلخص في قوله تعالىُ :

وبي
ــت ْع َمرَكُ ْم ِف َ
اس َ
يها» ،أي طلب منكم ِعمارتهاَّ ،
َو ْ
«وإ ِ َذا
أنها ال تصلح إال بالعدل ،حيث يقول سبحانهَ :
ْع ْدلِ » ،وفي هذا قال
الن ِ
َح َ
ي َّ
اس أ َ ْن َتْكُ ُموا بِال َ
ك ْم ُت ْم ب َ ْ َ
العلماء« :حيثما كان العدل ف َثم شــرع اهلل» ،فيما
نبه الشرع احلنيف على خطورة الفساد الهادم لكل
ــاد ِفي
«و َل تَ ْب ِغ ال َ
س َ
ْف َ
القيــم احلضارية ،قال تعالىَ :
ض إِن َّ َ
س ِ
ب ْال ُْف ِ
الل َل يُ ِ
ين» ،كما نبه كذلك
ــد َ
ْالَ ْر ِ َّ
ح ُّ
«وإ ِ ْن
على مصلحة ِّ
السلْم واجلنوح إليه :قال تعالىَ :
اج َن ْح ل ََها».
لسل ِ
َج َن ُ
ْم َف ْ
حوا لِ َّ
ونوه إلى أن وثيقة املدينة املنورة التي أمضاها النبي،
صلى اهلل عليه وســلم ،جاءت شــاهدا ً ماثالً على
القيم احلضارية في التفاهــم والتعايش والتعاون،
أول وثيق ٍة
حتــى ُ
اعتبــرت بشــهادة كل منصــف َّ
ــخ قيم األخوة
س َ
فــي التاريخ اإلنســاني جاءت ُ
لترَ ِّ
اإلنسانية وتعايُ ِ
وتعاونِها.
شها
ُ
وشدد على أن بوجود هذه البيئة احلضارية مبعطياتها
الثرية أتى إبداع علماء املسلمني في عدد من العلوم
فحســبت لإلســام ألنها تخلقت بأخالقه،
املاديةُ ،
ولكونها انطلقت من محفزاته.
البعض من
وقــال معاليــه« :ويقابل هذا ما يثيــره
ُ
إيــرادات وشــبهات على تلــك القيم اإلســامية
وبخاصة في مشــاهد السيرة النبوية محلِّ حديثنا
في هذا املؤمتر .وتلك الشــبهات ال تخلو إما أن تكون
بســبب بعض احملسوبني على اإلسالم ظاهراً ،فهذه
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ٍ
يُرَ ُّد عليها بأن اإلســام ال ُيثلــه كلُّ
أحد ،وأن كثيرا ً
من األقــوال واألفعال محســوبة علــى أصحابها

للرحمة الكونية ،ألن الرسول الكرمي مبعوث من اهلل
إلى كافة البشر.

وليســت على اإلسالم .وإما أن تكون تلك الشبهات
كشفه
م
نتيجة إغراض
ُ
مجرد على اإلسالم ،وهذا ي َ ِت ُّ
ّ

ونبه على ضــرورة مواجهة الغالة الذين يفســرون

وأضاف« :وإمــا أن تكون الشــبهات نتيجة إغراض

اخلطرة التي أدت إلى التخويف من اإلسالم ،مطالبا ً
في ختام مداخلته بتوظيف مناهج البحث العلمي

بحقائق اإلسالم».

حاقد ال مجرد فهذه تُلجم بقذائف احلق حيث يقول
َــق َعلَى ال َْب ِ
اطلِ َف َي ْد َم ُغ ُه َفإ ِ َذا
تعالى« :ب َ ْل ن َ ْق ِذ ُ
ف ب ِْال ِّ

ُه َو ز َ ِ
اه ٌق» ،وهذا الرد يضاف إلى رصيد القوة الناعمة،
م إجلاؤه
فاإلســام ال يبادر بالقوة الصلبة حتــى ي َ ِت َّ
إليها».

الســيرة النبوية تفســيرا ً خاطئا ً لتبرير ممارساتهم

في تفسير الســيرة النبوية وإبراز أبعادها التنموية
واالجتماعية واالقتصادية.

أما األمير شــارلز أمير ويلز ،فأشــار في كلمته التي

ألقاهــا نيابــة عنه ســفير اململكــة املتحدة لدى

اململكة املغربيــة ،إلى أن العالم املعاصر يحتاج إلى

وشدد الشيخ الدكتور محمد العيسى ،على أن من

القيــم الدينية وإلى تعزيز البعد الروحي وجعله في

والرحمة
وتأليــف القلوب
مظاهــرُ الصفح والعفو
ُ
ُ
باجلميع ،بل جاء اإلرشاد اإللهي إلى العفو والصفح

البشرية.

أعظم القيم احلضارية في السيرة النبوية العطرة

«في ســياقه احلكيم» على من اقتــرف كبير اآلثام
طلِ ُع َعلَى َخائ ِ َن ٍة
«و َل تَزَالُ ت َ َّ
مع اإلســام ،قال تعالىَ :
اللَ
ف عن ُهم واص َفح إِن َّ
ِم ْن ُه ْم إ ِ َّل َقلِ ً
يل ِم ْن ُه ْم َف ْ
اع ُ َ ْ ْ َ ْ ْ َّ
ال ِ
يُ ِ
ب ْ ُْ
ني».
س ِن َ
ح ُّ

صلب االهتمام ملواجهة الكوارث واخملاطر التي تهدد

ونوه باملبــادئ احلضاريــة التي تتضمنها الســيرة
النبويــة ،مؤكدا ً أهمية التفاهــم والتعايش واحلوار

الثقافي بني الشعوب واألمم.

من جهته أشــار الســيد ميغيل أنخيل موراتينوس

بدوره ،شــدد األمير احلســن بن طالل رئيس منتدى

املمثل السامي لتحالف األمم املتحدة للحضارات ،إلى

مداخلته على أهمية دراسة السيرة النبوية ملواجهة

العنصرية ضــد األقليات الدينيــة ومنها األقليات

الفكر العربي من اململكة األردنية الهاشــمية ،في
حتديات العوملة وأزمات اإلنســان اخملتلفة واملتعددة،

داعيا ً إلى النظر للســيرة النبوية على أنها جتسيد
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مشــكلة تصاعد الكراهية ضد اإلسالم واحلمالت

املســلمة ،داعيا ً إلى التصدي لـ»اإلســاموفوبيا»،
وتعزيز احلوار بني أتباع األديان وتشجيعه حلقن الدماء

ونشر السالم .وأشار إلى أن األمم املتحدة تولي أهمية
كبرى لهذه القضايا من خــال مبادرات من أهمها

وضع التشــريعات التي متنــع التمييــز والكراهية
واإلساءة لألديان.

وألقى الدكتور ســالم بن محمد املالك كلمة رحب

في مستهلها باملشــاركني في املؤمتر ،مؤكدا ً حاجة

البشرية ألخالق الســيرة النبوية ،وموضحا ً أن عقد
املؤمتــر واجب إلبراز القيم اإلنســانية في الســيرة
النبوية وإلزالــة األوهام واملغالطات حول الرســول
الكرمي.

وأشــار إلــى أن ذلك يســتوجب بذل جهــود كبيرة

للتعريف بقيم التسامح والرحمة التي دعت إليها
السيرة النبوية.

واألجنبية.
كما أوصى املؤمتر بإنشاء مؤسسة عاملية للترجمة،
مختصة بالسيرة النبوية الشريفة ،وترجمة أمهات

كتب الســيرة ومختلف املصادر التــي تناولت حياة
الرســول صلى اهلل عليه وسلم ،إضافة إلى العناية

باملنظومة القيميــة واألخالقية للســيرة النبوية
الشريفة ،وإنشاء مجموعات قنوات فضائية ورقمية

في حني أوضح الدكتور أحمــد عبادي األمني العام

إلظهار القيم الروحية واجلالية لدين اإلسالم.

قوي حملبة اهلل ،مشــيرا ً إلى أن البشرية تواجه اليوم

وجاء فــي توصيات املؤمتر الدعوة إلــى التواصل مع

للرابطة احملمدية أن محبة الرسول الكرمي هي جتسيد
حتديات جمة وخطيرة تتمثل في الفساد والتسابق
في التســلح والصراع بني القوى العظمى واحلاجة
للحكمة والتبصر.

ودعــا إلى اتخاذ مبادرات عملية للتعريف بالســيرة

النبوية اقتداء باملتحف الذي أنشــأته رابطة العالم
اإلســامي ،وأكد على ضرورة التركيــز على القيم

احلضارية واالسترشاد بها ملواجهة التحديات واخملاطر
التي تهدد البشرية.

وأوصــى املؤمتر بإنشــاء أكادميية «رحمــة للعاملني»،
مؤسســة علمية متعددة االختصاصــات الدينية

واإلنســانية ،إضافة إلى اإلعالن عن منتدى «اخللق
العظيم» ،الذي يضــم ثلة من أهل العلم واحلكمة

لإلســهام في املنافحة عن نبي الرحمة قوالً وفعالً،
على أن يقام بشــكل دوري في العواصم اإلسالمية

اجلامعــات في البلدان اإلســامية ،بهــدف توجيه
البحث العلمــي واألكادميي في الدراســات العليا

خلدمة الســيرة النبويــة ،وإطالق برامج للشــباب،
وإنشاء مرصد خاص بالســيرة النبوية ،إضافة إلى

إعداد اســتراتيجية للتعاطي مع ظاهرة اإلســاءة
للرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم.

كمــا أوصى املؤمتــر بالتعــاون بني رابطــة العالم
اإلسالمي واإليسيسكو والرابطة احملمدية للعلماء،
في اســتضافة «متحف السيرة النبوية في املدينة

املنــورة» في مدينة الرباط ،حتــت رعاية جاللة امللك
محمد السادس ،ضمن برنامج عواصم الثقافة ،في

أول انطالقة لهذا املعرض االستثنائي خارج املدينة
املنــورة كمعرض متنقــل ضمن برنامــج عواصم
الثقافة في العالم اإلسالمي وخارجه.
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في حوار نشرته صحيفة المساء المغربية:

األمين العام يدعو إلى تنقية اإلسالم
من التفسيرات الخاطئة
حوار

األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي قال إن علماء الشريعة عليهم مسؤولية كبيرة في تعزيز الوعي المجتمعي

نواجه اإلسـاءة بالـحوار احلكيم
وال ننجر وراء التصعيد أي ًا كانت ذرائعه

حوار
04

الحدث

الراأي احلر واخلرب اليقني

«البلوكاج» ينهي عمل مهمة
استطالعية ببريد المغرب

02

تيارات
يومية مستقلة
> مدير النشر :عزيز ماكري

> العدد4504 :

11

الثمن 4 :دراهم
> الموافق لـ  03يونيو 2021

> الخميس  22شوال 1442

التعافي بعد الجائحة..
بلدان قائدة وأخرى متلكئة

شـركات املـاء والكـهـرباء األجـنبـية
تسـتـعد لـمـغـادرة الـمغـرب

نشــرت جريدة املســاء املغربية في عددها الصادر اخلميس  3يونيو  2021النص الكامل
للحوار الذي أجراه اإلعالمي وخبير االتصال احملجوب بنســعيد ،مع معالي األمني العام
األسلوب،الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى ،رئيس هيئة
الشــيخ
العالم
اإلسالميلوحدها».
تنفيذها
احلجري
لرابطة مصطفى
وأردف بوطيب« :لكن هذا
ورغم إيجابياته ،به عدد من النواقص،
ك��ش��ف ال���وزي���ر امل��ن��ت��دب ل���دى وزير
دون حتقيق
ال��ت��ي حت��ول أح��ي��ان��ا
وه��ي
قرب
العلماءن��ور الدين بوطيب ،عن
الداخلية،
زيارته للمغرب للمشاركة في ندوة علمية حول وثيقة
مبناسبة
وذلك
املسلمني،
األه��داف املسطرة ،ومنها ضعف قدرات
ط��ي صفحة التدبير امل��ف��وض للماء
اجلماعات في مجال التتبع واملراقبة».
وال��ك��ه��رب��اء ،وق����ال إن ال�����وزارة
هذه املسؤولية حملها
ب��ص��دد إح���داث ش��رك��ات جهوية
بوطيب السيرة النبوية.
حول
املؤمتر
املكرمة،
مكة
وفي الداخلية
هذا
الدولي مؤكدا أن
للجماعات الترابية،
الكهرباء
ستتكلف بتدبير توزيع
الوضع يؤدي إلى عدم التوازن.
واملاء الصالح للشرب والتطهير
تكشف
كما أش��ار إل��ى غياب دراسات
ال���س���ائ���ل ،وذل������ك ب���ع���د انتهاء
صالحية العقود احلالية في سنة عن إحداث اجل��دوى قبل اللجوء إلى التدبير
شركات
املفوض ،كاشفا أن بعض املشاريع
.2027
لم تكن في حاجة إلى تسيير من
وفي رد على االنتقادات املوجهة جهوية
إلى جتربة التدبير املفوض ،شدد مع انتهاء ط��رف ه��ذه ال��ش��رك��ات .كما حتدث
عن عدم استيعاب مفهوم العالقة
ب��وط��ي��ب ع��ل��ى أن���ه ال مي��ك��ن احلكم
عقود
ال��ت��ع��اق��دي��ة ال����ذي ي��ف��رض القيام
على ه��ذه التجربة بالفشل ،مُ قِ را
التدبير
مب��راج��ع��ة ب��ع��د ك��ل  5سنوات،
ف��ي ال��وق��ت ذات���ه ب��وج��ود ع��دد من
مشيرا إلى كون التعاقد معقد
ال��ن��واق��ص ال��ت��ي تتحمل املجالس المفوض
ج�����دا ،ب��ح��ك��م أن م��ن��ح شركة
الترابية مسؤولية فيها.
2027
سنة
م��ه��م��ة ت��س��ي��ي��ر م��دي��ن��ة تخضع
وق����ال ب��وط��ي��ب« :ال أشاطركم
لعملية ت��وس��ع متواصلة دون
ال��رأي ...كانت هناك نواقص ،لكن
حتديد طبيعة الزبناء في عدد
ه��ذه التجربة مكنت من جتويد اخلدمة
م��ن األح���ي���اء ،ي��ط��رح ع���ددا م��ن املشاكل
وض��م��ان الفعالية ،وإجن���از استثمارات
الالحقة.
م��ه��م��ة ل���م ي��ك��ن ب��اس��ت��ط��اع��ة اجلماعات
<< تفاصيل ص  2ـ ـ

وفي بدايــة هذا احلوار حتدث معالــي األمني العام
أساليب الدجل التي ميارسها البعض عن حسن نية
لرابطة العالم اإلســامي الشيخ الدكتور محمد
سواء فيما يتعلق بالعالجات الوهمية
أو سوء نية،
ً
بن عبدالكرمي العيسى عن جائحة كوفيد  19مبرزًا
أو نشــر الدعايات الكاذبة حول اللقاحات .وعبر عن
دور القيادات الدينية فــي التوعية مبخاطرها ،وقال
سواء فيما
أسفه لوجود بعض األطروحات املرجتلة
ً
عين على العالم
عناصر من
وثالثة
خليفة باشا
ينصب على التوعيــة باتخاذ اإلجراءاتاعتقال
إن دورهــم
خرجت من أناس
اللقاحــات
بالعالجــات أو
يتعلق
مصر تدعو الفصائل
سلطة
وعون
املساعدة
القوات
لها االجتماع
الفلسطينية إلى
حســب تعليمات الدولــة الوطنية،
الوقائية
محســوبني على العلم الشــرعي ،مؤكدا أن ذلك
بسبب ارتباطهم بقضية االعتداء الذي تسبب في انتحار شاب
اجلميع على وجوب أخذ اللقاح ،والتحذير من
وحتفيز
أمر خطير جداً ،ومــن واجب القيادات الدينية ومن
09
10

االحتاد األوربي

29
العدد ٦٥٨ :ذو القعدة  ١٤٤٢هـ ـ يونيو  ٢٠٢١م

تم إنشاء آليات تعاون مع بعض الدول األوربية إلعادتهم
تستعد وزارة الداخلية لطي صفحة التدبير الفوض للماء
والكهرباء من طرف شركات أجنبية بعد أن راكمت هذه التجربة
عددا من الفضائح واالختاالت ،بل وكادت تهدد السلم االجتماعي
في بعض األحيان.
للتدبير الفوض بالغرب تاريخ قدمي ،وسيئ ،يعود إلى أكثر من
قرن ،لكن كل سوابقه ،التي كان بعضها فادحا ،لم متنع مسؤولي

الصوت والصدى
مثل الدولة ،متاما ،تفعل األحزاب.
ال��دول��ة تعمل بنفس قِ � َ�ط��ع ال �غ �ي��ار ،ال

02

وكـأن األرض ال تــدور
ني من اليسار ،بل
نعرف بعد ذلك اليم َ
إن ال َب ّر كاد يكون هو البحر ،ال فرق،

وال أحد فيها ميكنه أن يحل معضاتها
إال ه��ؤالء ال��ذي��ن م��ا إن يختفوا ح َتّى

تتح َّرك بخيوط مثل ال ُّد َمى التي يأتي
كامها من خ��ارج لسانها ،وحركتها

الرابطة

يتبعهم حسم
هذا األمــر لكونه
منوطا ً بهم من حيث
األصل.
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رابطة العالم اإلسالمي هي منظمة إسالمية شعبية عاملية جامعة مقرها مكة املكرمة ،تُعنى بإيضاح حقيقة الدين اإلسالمي ،ومد جسور التعاون اإلسالمي واإلنساني مع اجلميع.
أنشئت مبوجب قرار صدر عن املؤمتر اإلسالمي العام الذي عقـد مبكة املكرمة يف 14من ذي احلجـة1381هـ ،املوافق  18من مايو 1962م .من بني أهدافها التعريف باإلسالم وبيان
حقائقه وقيمه السمحة ،وترسيخ مفاهيم الوسطية واالعتدال يف وعي األمة املسلمة ،والعناية بالتواصل احلضاري ونشر ثقافة احلوار ،واالهتمام بقضايا األقليات املسلمة عبر
العالم .منذ تعيني محمد بن عبد الكرمي العيسى أمينا عاما للرابطة وضع منهجية جديدة للرابطة ،من خالل خطة عمل شاملة ومندمجة توازي بني العمل األكادميي العلمي
واخليري اإلغاثي لفائدة املسلمني ،وغيرهم من شعوب العالم املستضعفة .كما قام مببادرات كثيرة يف اجتاه تطوير رسالة وتوجهات الرابطة ،ويف التعامل مع القضايا املعاصرة
الشائكة مثل اإلرهاب والتطرف العنيف واإلسالموفوبيا والكراهية والتمييز العنصري واحلوار بني الثقافات والتعايش بني أتباع األديان .ومبناسبة زيارة األمني العام للرابطة
للمغرب ،حيث ألقى محاضرة حول وثيقة مكة املكرمة وشارك يف املؤمتر الدولي حول السيرة النبوية ،أجرت «املساء» معه احلوار التالي.

ودعــا معاليــه املؤسســات
والهيئــات واجملامع العلمية في
كل دولة إلــى التصدي ألي إرجاف
يتعلــق بهذا األمر ،ومــن ذلك بعض
الدعــاوى الكاذبة بأن مشــتقات بعض
اللقاحات حتتوي على مواد محرمة شــرعاً.
وأشــار إلى أن رابطة العالم اإلسالمي تعمل
فــي كل ما يتعلق مبصلحة العمل اإلســامي
واإلنساني عموما ً وعلى توحيد اجلهود وتنظيمها،
جائحة كوفيد 19
وقــال إن الرابطة قامت
خــال الأ�شف
مع
جند اأن بع�ض
الأطروحات
عــدد من مناطق
بتأمني املتطلبــات الطبية في
املرجتلة �شواء
فيما يتعلق
بالعالجات
إســامية وغير
االحتياج حــول العالم مــن اأودول
اللقاحات
رمبا خرجت
من اأنا�ض
دول أوروبية كانت
إسالمية ،كما أســهمت بدعم
حم�شوبني
على العلم
ال�رشعي
الصحي قبل أكثر من
على محك انهيــار نظامها
وهذا
خطر جد ًا،
وواجب
القياداتعاجلة.
سنة وقدمت لهم معدات طبية

األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي قال إن علماء الشريعة عليهم مسؤولية كبيرة في تعزيز الوعي المجتمعي

حيث حضر لها عموم مفتي العالم اإلسالمي
حاوره  -احملجوب بنسعيد
وكبار العلماء ،مشمولني مبفتي وعلماء دول
 لنبدأ مبوضوع الساعة جائحة «كوفيد -األقليات اإلسالمية ،فض ًال عن التمثيل الرسمي
 ،»19ال���ذي اج��ت��اح ال��ع��ال��م وخ��ل��ق أزمة لهيئات كبار العلماء ،واللجان العلمية وخاصة
متعددة األوج��ه ،كما يشهد العالم اليوم اإلفتائية ،التقوا بفضل الله على كلمة سواء
تهافتا واحتكارا ألنواع التلقيح املتوفرة ،في مؤمتر تاريخي غير مسبوق من نوعه.
مفت وعالم
ما هو في نظرك الدور األساس للقيادات حضر لهذه الوثيقة أكثر من ٍ 1200
الدينية في محاربة هذه اجلائحة وحث وأكثر من  4500مفكر إسالمي من  139دولة
البشرية على التضامن من أجل احلد من ممثلني ل�  27مذهب ًا وطائفة.
أم��ا بنود وثيقة مكة املكرمة فهي 29
خطورتها؟
بند ًا حتدثت عن عموم القضايا اإلسالمية
> ال���دور األس���اس للقيادات الدينية
واإلنسانية ذوات الصلة واالهتمام،
ينصب ع��ل��ى ال��ت��وع��ي��ة باتخاذ
إذ حتدثت عن ح��وار وحتالف
اإلجراءات الوقائية لها حسب
احلضارات في مواجهة صدام
تعليمات ال��دول��ة الوطنية.
وصراع احلضارات ،وعن سنة
وك��ذل��ك حتفيز اجلميع على
اخلالق جل وعال احلتمية في
وجوب أخذ اللقاح ،والتحذير
االخ���ت���الف وال��ت��ن��وع ،وأك���دت
م���ن أس��ال��ي��ب ال���دج���ل التي
على أصل النوع البشري ،وأن
ميارسها البعض عن حسن
الناس يعودون إلى أصل واحد
نية أو سوء نية ،سواء فيما
يشكل أسرتهم اإلنسانية .كما
يتعلق بالعالجات الوهمية
حتدثت عن خطاب الكراهية،
أو ن��ش��ر ال��دع��اي��ات الكاذبة
وأهمية سن التشريعات الالزمة
حول اللقاحات.
ملواجهته ،وع��ن متكني املرأة،
ويهم في هذا أن حتفز تلك
وعن الشباب والطفل ،وأيض ًا
القيادات عموم من يتبعها من
ع��ن البيئة وال��س��ل��وك األمثل
العلماء واملرشدين الدينيني
في االستهالك ،وغير ذل��ك من
ع��ل��ى ذل����ك وت��أس��ي��س��ه على
القضايا املهمة وامللحة .وقد
نصوص الشريعة اإلسالمية
أوضحت ديباجة هذه الوثيقة
وقواعدها ،مع االهتمام بحث
أن��ه��ا ام���ت���داد لوثيقة املدينة
اجلميع على ع��دم األخ��ذ عن
امل��ن��ورة ال��ت��ي أمضاها النبي
أي م���ص���در س�����وى مصدر
صلى الله عليه وسلم مع كافة
اجلهة الوطنية املختصة.
التنوع الديني في ذلك الوقت.
وم��ع األس��ف جند أن بعض
 خالل عام  2019قمت بزيارةاألطروحات املرجتلة ،سواء
ع����دد م���ن ال�����دول ف���ي أوروب�����ا
فيما يتعلق بالعالجات أو
وآس���ي���ا وأم���ري���ك���ا وأفريقيا
اللقاحات ،رمب��ا خرجت من
م����ن أج�����ل ت���ع���زي���ز التعريف
أن��اس محسوبني على العلم
بالقيم اإلس��الم��ي��ة الصحيحة
ال��ش��رع��ي وه���ذا خ��ط��ر جد ًا،
والنبيلة في بعدها اإلنساني
وواج����ب ال��ق��ي��ادات الدينية
واحلضاري ،هل تتوقع تغييرا
ومن يتبعهم حسم هذا األمر
ف���ي ال��ن��ظ��رة ال��س��ل��ب��ي��ة للرأي
لكونه منوط ًا بهم من حيث
الدينية ومن
ال��ع��ام ال��غ��رب��ي ن��ح��و اإلس���الم
األص����ل ،ت��أس��ي��س� ًا ع��ل��ى أنه
يتبعهم
وامل��س��ل��م��ني ،واالق���ت���ن���اع بأن
محسوب زور ًا وك��ذب � ًا على
ح�شم هذا
اجلماعات اإلرهابية ال عالقة
الشرع احلنيف باعتبار صفة
م��ن يتحدث ب��ه ،ف��ض� ً
لها بالدين اإلسالمي؟
ال عما
الأمر
> نعم حصل هذا بالفعل ،هناك
قد يصحب ذلك من تأويالت
اس��ت��ع��ادة وع��ي مطمئن ف��ي هذا
ب��اط��ل��ة ي��ت��ع��ني كشفها وبيان
األم��ر وإن لم يكن بالصورة املطلوبة ،لكننا
زيفها وبراءة الشرع املطهر منها.
ك��م��ا ع��ل��ى امل��ؤس��س��ات وال��ه��ي��ئ��ات واملجامع ن��واص��ل اجل��ه��ود إلي��ض��اح ال��ص��ورة الذهنية
العلمية ف��ي ك��ل دول��ة التصدي ألي إرجاف احلقيقية عن اإلسالم ،نحن ال نتحدث فقط بل
يتعلق بهذا األم��ر ،ومن ذلك بعض الدعاوى نعمل ،احللقة املفقودة في السابق هي العمل
الكاذبة بأن مشتقات بعض اللقاحات حتتوي بفاعلية واستدامة.
كما أننا ال نواجه التطرف
على م���واد محرمة ش��رع � ًا ،وال ش��ك أن ترك
األم��ر عالق ًا أو ف��ي دائ���رة الفوضى العلمية ب��ت��ط��رف م���ض���اد ،بل
أو الغوغائية املجتمعية خطر للغاية ،ولذلك ن����واج����ه اإلس�������اءة
نقول دوم ًا إن علماء الشريعة عليهم مسؤولية باحلوار احلكيم،
كبيرة في تعزيز الوعي املجتمعي في هذا باحلوار الفعال،
أو غيره بالتعاون والتنسيق م��ع اجلهات ب����احل����وار ال���ذي
املختصة باملوضوع محل التوعية من أجل أن ي��ح��ف��ل بالقيم
تكون الصورة كاملة لدى العلماء والباحثني وامل�����������ب�����������ادئ
املشتركة .نحن
واملرشدين الشرعيني.
 ف��ي ظ��ل ه��ذه األزم���ة ك��ان التضامن ال ننجر وراءاإلسالمي على احملك ،كيف ساهمت رابطة
العالم اإلسالمي في تعزيز هذا التضامن
داخل العالم اإلسالمي وخارجه؟
> تعمل الرابطة في كل ما يتعلق مبصلحة
ال��ع��م��ل اإلس��الم��ي واإلن��س��ان��ي ع��م��وم� ًا على
توحيد اجلهود وتنظيمها ،ونحن في رابطة
العالم اإلسالمي نفخر باملؤسسات املغربية
ذات الصلة التي قدمت خدمات إسالمية
وإن��س��ان��ي��ة وط��ن��ي��ة وع��امل��ي��ة تستحق كل
تقدير.
وفيما يخص «كوفيد ،»19 -قامت رابطة
العالم اإلسالمي بتأمني املتطلبات الطبية
في عدد من مناطق االحتياج حول العالم
م��ن دول إس��الم��ي��ة وغ��ي��ر إس��الم��ي��ة ،بل
أسهمنا في دعم دول أوروبية كانت على
محك انهيار نظامها الصحي قبل أكثر
من سنة ،فقدمنا لهم معدات طبية عاجلة
وتلقينا تقديرها الكبير ،وهو من جهتنا
واجب إنساني ال نريد من ورائ��ه جزاء
وال شكور ًا.
وفي بعض األماكن النائية هناك شركاء
لنا في إيصال املساعدات الالزمة ،سواء
فيما يتعلق بهذه اجلائحة أو في سائر
املتطلبات الطبية وال��غ��ذائ��ي��ة بشكل
عام.
 اع��ت��م��د أك��ث��ر من 1200عالموم��ف��ك��ر م���ن م��خ��ت��ل��ف املذاهب
والطوائف «وثيقة مكة املكرمة»،
ورحبت جهات عديدة ،إسالمية
وغ��ي��ر إس���الم���ي���ة ،ف���ي جميع
أنحاء العالم مبا جاء في هذه
ال��وث��ي��ق��ة ،ه��ل ل��ك أن حتدثنا
ب��اي��ج��از ع��ن ب��ن��ود وتوجهات
وأهداف هذه الوثيقة التاريخية؟
> متيزت هذه الوثيقة بكونها جمعت
كلمة علماء األمة اإلسالمية في مكة املكرمة،

التصعيد أي��� ًا كانت ذرائ��ع��ه ،ف���أدب اإلسالم
ال��رف��ي��ع ه���و اإلع�����راض ف���ي ح���ني ،واحل����وار
والبيان في حني آخ��ر .يتميز علماء اإلسالم
بأنهم يتسلحون بسالح القوة الناعمة حيث
احلق الذي معهم وحيث الروح اجلامعة التي
حتتوي اجلميع بالتنوير اإلسالمي وباحلكمة
اإلسالمية .نحن نحب اخلير للجميع ،حتى
املسيء نحب اخلير ل��ه ،ال نشخص األمور،
نناقش األطروحة أو حتى اإلساءة وال نتعرض
ألشخاصها.
 قمت السنة امل��اض��ي��ة رف��ق��ة ع��دد منال��ش��ي��وخ وال��ق��ي��ادات ال��دي��ن��ي��ة املسلمة
ب��زي��ارة معسكر اإلب���ادة «أوشفيتز» في
بولونيا وال��ص��الة على أرواح اليهود
ضحايا احملرقة النازية ،مما أث��ار ردود
فعل متباينة .م��ا دواع���ي وأه���داف هذه
الزيارة؟
> هذه الزيارة كانت ضمن مجموعة زيارات
ألماكن اإلبادة اجلماعية حول العالم ،والهدف
منها أن نعطي رس��ال��ة إس��الم��ي��ة واضحة
وصريحة ينقلها علماء اإلس���الم بأننا ضد
هذه اجلرائم البشعة ،أي ًا كان مصدرها وأي ًا
كان مستهدفيها .نعم حصلت إبادة جماعية
مروعة ضد اليهود لكونهم يهود ًا فقط على
يد النازي اإلرهابي هتلر ،وقضى املاليني
م��وت � ًا ب��ال��غ��از واحل���رق ف��ي ج��رائ��م هزت
الضمير اإلنساني وال ينكرها أو يقلل من
شأنها إال منكرو حقائق التاريخ ،وإنكارها
تزوير للتاريخ وهو في ذاته جرمية.
لقد أعطينا باسم ه��ؤالء العلماء العالم
بأسره بأن علماء املسلمني يتضامنون مع
اليهود في هذا الشأن املؤلم ،وال يخفى
أن املسلمني آووا ع���دد ًا م��ن اليهود
الذين متكنوا من الفرار من النازيني،
خاصة في شرق أوروبا ،بل كانت
للمغرب وقفة مشرفة في إيواء
عدد من اليهود الذين تعرضوا
لالضطهاد على يد التطهير
ال���ع���رق���ي .وق����د ق��م��ن��ا كذلك
بزيارة مهمة للغاية ،ومعنا
وفد كبير شام ً
ال كذلك عدد ًا
م��ن أت��ب��اع األدي����ان ،موقع
اإلب��ادة اجلماعية املروع
في سربرينتشا بالبوسنة
وال��ه��رس��ك ،ول��ق��ي��ن��ا من
اليهود في هذه الزيارة
ومن غيرهم تفاع ً
ال كبير ًا
يستحق التقدير.
 سبق لك أن صرحتب�����أن�����ه ي���ت���ع���ني تنقية
اإلسالم من التطرف ومن
ال��ت��ف��س��ي��رات اخلاطئة،
وإع�����ط�����اء التفسيرات
الصحيحة لإلسالم .ماهي
ف����ي ن���ظ���رك املؤسسات
املؤهلة للقيام بهذه املهمة
احلضارية بالغة األهمية؟
> نحن في رابطة العالم
اإلس����الم����ي ن��ع��م��ل على
ذل���ك م���ن خ���الل هيئاتنا
وم���ج���ام���ع���ن���ا ال���ع���امل���ي���ة ،بل
يُعتبر ه��ذا احمل��ور م��ن طالئع
اهتماماتنا ،ولدينا شركاء كبار
في هذا الشأن ،وفي مقدمتهم
الرابطة احملمدية لعلماء املغرب،
وف��ي مقدمتهم سماحة السيد

وجوابا ً عن ســؤال حول بنود وثيقة مكة املكرمة
وتوجهاتها وأهدافها ،أوضح الشيخ الدكتور محمد
العيسى أن هذه الوثيقة متيزت بأنها جمعت كلمة
علماء األمة اإلســامية في مكة املكرمة ،حيث
حضــر لها عموم مفتي العالم اإلســامي وكبار
العلماء مشــمولني مبفتي وعلمــاء دول األقليات

نحن ضد مبدأ الكراهية ً
أيا كانت

ذرائعه ،ولنا في الرابطة مسؤولية

مباشرة بخصوص التصدي لظاهرة
اإلسالموفوبيا
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الشهر امل��اض��ي حملة دول��ي��ة للمطالبة
بحظر م��روّ ج��ي التخويف م��ن اإلسالم
(اإلس��الم��وف��وب��ي��ا) واحمل���ت���وى املسيء
لإلسالم عبر منصات التواصل االجتماعي،
هل حققت هذه احلملة أهدافها؟
> ال تزال هذه احلملة في بداياتها ،وحلسن
احلظ أنه تضامن معنا فيها رموز دينية غير
إس��الم��ي��ة .ه��ذه ال��رم��وز ال��ص��ادق��ة واحملايدة
آمنت بعدالة هذه احلملة ومنطقها األخالقي
واإلنساني.
نحن ضد مبدأ الكراهية ،أي� ًا كانت ذرائعه،
ولكوننا في رابطة العالم اإلسالمي مسؤولني
مسؤولية مباشرة بخصوص التصدي لظاهرة
اإلسالموفوبيا ،فإننا نبذل في ذلك ،وال نزال،
كل ما نستطيع ،ووجدنا تفاع ً
ال ملموس ًا ،في
ح��ني أن ه��ذه احلملة كما ت���رون ال ت���زال في
ال��ب��داي��ات ،وأملنا بالله تعالى كبير ف��ي أن
حتقق نتائجها تامة.
 تعقد رابطة العالم اإلسالمي بالتعاونم��ع «اإلي��س��ي��س��ك��و» وال��راب��ط��ة احملمدية
للعلماء م��ؤمت��را دول��ي��ا ح���ول السيرة
النبوية  .مل���اذا يعقد م��ؤمت��ر ح��ول هذا
املوضوع مرة أخرى وقد سبق أن نظمت
حوله مؤمترات وندوات عديدة وصدرت
ت���وص���ي���ات وب���ي���ان���ات وإع�����الن�����ات؟ هل
تعتقدون أن احلد من اإلس��اءة لرسولنا
ال��ك��رمي ف��ي اإلع���الم ال��غ��رب��ي والتعريف
بسيرته ال��ط��اه��رة ممكنة باحملاضرات
والنظريات والتوصيات؟
> ه��ذا امل��ؤمت��ر يتحدث بالشاهد احل��ي عن
القيم احلضارية في السيرة النبوية ،كما أنه
العالمة الدكتور أحمد العبادي ،حيث عملت استقطب شخصيات غربية مهمة ومؤثرة
الرابطة احملمدية على تفكيك خطاب
التطرف مثل األمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ،وغيره
ً
مبهنية علمية عالية ،ونظمنا معها مؤمترا من الرموز احملايدة في الغرب .هذا املؤمتر
في ًهذا الشأن قبل حوالي سنتني ،وسعدنا م��ن خ��الل م��ح��اوره املهمة ش��رع ف��ي حتقيق
املباركة،
الرابطة
كثيرا بتوقيع اتفاقية مع هذه
مستهدفاته ،وأعتقد أنكم اطلعتم على بيانه
التي حتظى بدعم صاحب اجلاللة امللك محمد اخلتامي احلافل.
السادس حفظه الله ،في إطار اهتمام املغرب وأعتقد أن��ك��م سمعتم ع��ن سلسلة متاحف
خطاب
مواجهة
العزيز باإلسهام الفاعل في
السيرة النبوية واحل��ض��ارة اإلسالمية من
التطرف.
مقرها ال��رئ��ي��س باملدينة امل��ن��ورة باململكة
 ك��ث��ي��ر م���ن اجل��ال��ي��ات اإلس��الم��ي��ة في العربية السعودية ،والتي تُقدم سيرة سيدناصعوبات
تواجه
املجتمعات غير املسلمة
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأسلوب
في االندماج وممارسة حقوقها الدينية ع��ص��ري ي��س��ت��خ��دم آخ���ر م���ا ت��وص��ل��ت إليه
والثقافية ،كما أن بعضها يصر على عدم أساليب العرض والتجسيد ،شعارنا فيها هو
اح��ت��رام القوانني احمللية .كيف تساهم السيرة النبوية كأنها تعيشها ،وبالفعل فهذه
رابطة العالم اإلسالمي في مساعدة هذه املتاحف (الثابتة) ومعارضها (املتنقلة) حول
اجلاليات على مواجهة هذه املعضلة؟
العالم تنقل زائرها إلى املشهد النبوي ،فض ً
ال
> ال ح��ل ل��ذل��ك س��وى نشر ال��وع��ي بوجوب عن املراحل التاريخية للحضارة اإلسالمية.
احترام دساتير وقوانني وثقافة البلدان التي هذه املتاحف هي األولى من نوعها تاريخي ًا
يعيش فيها املسلمون ،سواء بحمل جنسيتها على اإلطالق ،وقد أدهشت ،بل شغفت قلب كل
أو اإلق��ام��ة الدائمة أو العارضة فيها ،وكما من زار نواتها األولى باملدينة املنورة ،والذي
نطلب من غيرنا ذلك فمن حق الغير أن يطلبه ال يزال ميثل النسخة األولى التجريبية .كل
منا ،هذا هو املنطق.
ما كان في عهد سيدنا ونبينا محمد صلى
وب��ش��أن اخل��ص��وص��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي مت الله عليه مت تقدميه بأساليب عرض مدهشة،
جتاوزها في بعض البلدان ،فهذه يتم تقدمي ف��ض � ً
ال ع��ن جتسيد م��ا أم��ك��ن جت��س��ي��ده من
احلسم
أدوات
��ق
�
��ري
�
ط
��ن
ط��ل��ب ب��ش��أن��ه��ا ع�
املقتنيات ونحوها ،خاصة جتسيد ما ورد في
ً
ال��دس��ت��وري��ة ،ون��ت��اب��ع ذل���ك وال ن��ي��أس أب���دا ،السنة النبوية املطهرة من ألفاظ ومصطلحات
فالبرملانات تتغير واحلكومات تتغير ،وبالتالي تشير إل��ى ماديات ملموسة ،ع��الوة على ما
أن
واملهم
ُعدل،
ت
الدساتير
القوانني تتغير ،بل
لدينا مسبق ًا في ه��ذا ال��ش��أن .كما أن لدينا
يتم ذلك بسليمة تامة ،بأسلوب حضاري يليق في املعرض جتسيد ًا عالي الدقة من الناحية
بأدب اإلسالم الرفيع وال ينال من سمعته ،مع التاريخية واجل��غ��راف��ي��ة وال��دق��ة التنفيذية
ُسدد
ي
و
يوفق
بأن
تعالى
لله
الدعاء املستمر
ل��وص��ف مكة امل��ك��رم��ة وامل��دي��ن��ة امل��ن��ورة في
ً
ويعني ،واملالحظ أن ع��ددا من القرارات التي ذلكم العهد املبارك ،سواء محيط مكة املكرمة
متس اخلصوصية الدينية في هذا ال تستهدف واملدينة املنورة أو شكل املباني والطرقات
واألسواق.
 خالل زيارتك األخيرة للمغرب،صرحت بأن علماء اململكة املغربية
لدى املغرب علماء ومفكرون كبار يف علوم
ي��ت��م��ت��ع��ون مب���ك���ان���ة م��ه��م��ة في
التنظير والتأسيس العلمي ،وفي
ً
ال�رشيعة تا ً
وتفريعا ويف الفكر الإ�شالمي ب�شكل
أ�شيال
تعزيز قيم الوسطية واالعتدال
وم���ح���ارب���ة ال��ت��ط��رف واإلره������اب،
ً
ً
ينبغي االستفادة منها وتعميمها
وجتديدا ،نعم يتميز علماء املغرب بالعمق
تنظريا
عام
ع��ل��ى ك��ل دول ال��ع��ال��م اإلسالمي.
هل تفكر في تعزيز حضور رابطة
ٌ
طراز
أنهم
ا
على
تدل
التي
العلمية
والرحابة
والتاأ�شيل
ال���ع���ال���م اإلس����الم����ي ف���ي املغرب
م��ن خ��الل توفير آل��ي��ات التعاون
عال يف الر�شوخ ال�رشعي و�شعة الأفق العلمي
ٍ
لتحقيق األهداف املشتركة ،خاصة
ل��ف��ائ��دة اجل���ال���ي���ات امل��س��ل��م��ة في
أوروب��ا واملسلمني في املجتمعات
األفريقية؟
املسلمني وحدهم كما
يتصوره البعض ،بل > ل���دى امل��غ��رب علماء وم��ف��ك��رون ك��ب��ار في
األدي��ان عموم ًا ،وأي ح��االت ُمتثل ازدواجية علوم الشريعة تأصي ً
ال وتفريع ًا ،وفي الفكر
معايير في هذا السياق فهي في الغالب قضايا اإلسالمي بشكل عام تنظير ًا وجتديد ًا .نعم
بجنوحه
ضالع
فيها
واملتورط
أعيان ال تُعمم،
يتميز ع��ل��م��اء امل��غ��رب بالعمق والتأصيل
االنتهاكي لقانونه الوطني ،مبعنى أنه ميارس والرحابة العلمية ،التي تدل على أنهم طرا ٌز
خيانة وطنية في هذا اإلطار ،أقصد في تطبيق
عال في الرسوخ الشرعي وسعة األفق العلمي،
ٍ
القانون وفي شأن مهم ميس الوئام الوطني.
ونحن ف��ي راب��ط��ة العالم اإلس��الم��ي نتبادل
ولرابطة العالم اإلسالمي في نشر هذا الوعي التجارب وننقلها في محيطنا اإلسالمي ،وهذا
ع���دد م��ن امل���ب���ادرات وال��ب��رام��ج ح���ول العالم واجب الرابطة ،فهي رابطة العالم اإلسالمي.
تفاعلت معها قيادات إسالمية ،بل أقمنا في وق��د سعدنا ع��دة م��رات بتبادل احل���وار مع
هذا ندوة مهمة للغاية مبكة املكرمة حضرتها معالي الدكتور أحمد توفيق ،وزير األوقاف
قيادات دينية بارزة ومؤثرة في أوروبا وأمريكا والشؤون اإلسالمية ،وهو من الراسخني في
خلصت إل��ى نتائج أن���ارت الطريق وكشفت الفلسفة اإلسالمية وعلم االجتماع اإلسالمي
الكثير من اللبس والتداخل وكذلك الفوات وغ��ي��ره ،وسبق أن أشرنا في ج��واب سابق
في التصور ،السيما فوات إدراك املآالت التي تشاركنا العلمي والفكري مع سماحة السيد
حرصت الشريعة على مراعاتها.
العالمة أح��م��د ال��ع��ب��ادي ،وه��و ع��ال��م راسخ
 -أط��ل��ق��ت راب���ط���ة ال���ع���ال���م اإلس���الم���ي متنوع ،وغيرهم من قامات املغرب.

اإلسالمية،
فضــاً
عــن التمثيــل
الرســمي لهيئات
كبار العلماء ،واللجان
العلميــة وبخاصــة
اإلفتائيــة .وقــال إن بنود
هــذه الوثيقــة حتدثــت عن
عمــوم القضايــا اإلســامية
واإلنسانية ذات الصلة واالهتمام،
وعن حــوار وحتالــف احلضــارات في
مواجهة صدام وصــراع احلضارات ،وعن
خطاب الكراهيـــــــة ،وأهـمــية ســن
التشــريعات الـــازمة ملواجهته ،وعن متكني
املرأة وعن الشــباب والطفل وأيضــا ً عن البيئة

الرابطة تعمل من أجل مصلحة

ً
عموما
العمل اإلسالمي واإلنساني

وتحرص على إيضاح الصورة الذهنية
الحقيقية عن اإلسالم

والســلوك األمثل في االســتهالك وغير ذلك من
القضايا املهمة وامللحة .وأشار إلى أن ديباجة هذه
الوثيقة أوضحت أنها امتداد لوثيقة املدينة املنورة
التي أمضاهــا النبي صلى اهلل عليه وســلم مع
كافة التنوع الديني في ذلك الوقت.
وعــن إمكانية حدوث تغيير في النظرة الســلبية
للــرأي العــام الغربي نحو اإلســام واملســلمني،
واالقتنــاع بأن اجلماعــات اإلرهابيــة ال عالقة لها
بالدين اإلسالمي ،أكد األمني العام لرابطة العالم
اإلســامي اســتعادة وعي مطمئن في هذا األمر
موضحا أن الرابطة
وإن لم يكن بالصورة املطلوبة،
ً
تواصل اجلهــود إليضاح الصورة الذهنية احلقيقية
عن اإلسالم .كما شــدد على أنه ال يجب مواجهة
التطرف بتطرف مضاد ،بل يلزم مواجهة اإلســاءة
باحلوار احلكيم والفعال الذي يحفل بالقيم واملبادئ
املشتركة.
وجوابًا عن ســؤال حول املؤسسات املؤهلة للقيام

من صالح الجاليات المسلمة

احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان
التي يعيشون فيها

بتنقية اإلســام مــن التطرف ومن التفســيرات
اخلاطئة ،وإعطاء التفسيرات الصحيحة لإلسالم،
صرح الشــيخ الدكتور محمد العيسى بأن رابطة
العالــم اإلســامي تعمــل على ذلــك من خالل
هيئاتها ومجامعها العاملية ،ولدينا شــركاء كبار
في هذا الشــأن وفي مقدمتهم الرابطة احملمدية
منوها بجهودها في تفكيك خطاب
لعلماء املغرب،
ً
التطرف مبهنية علمية عالية.
وبخصوص املشــاكل املرتبطة باندماج اجلاليات
اإلســامية في اجملتمعات غير املســلمة وممارسة
حقوقها الدينيــة والثقافيــة ،ودور رابطة العالم
اإلســامي في مســاعدتهم على مواجهة هذه
املعضلة ،قال الشيخ الدكتور محمد العيسى إنه
ال حل لذلك سوى نشر الوعي بوجوب احترام دساتير
وقوانني وثقافة البلدان التي يعيش فيها املسلمون
ســواء بحمل جنســيتها أو اإلقامــة الدائمة أو
ً
العارضة فيها ،وأكد أنه من األجنع املطالبة باحترام
اخلصوصيات الدينية للجاليات املسلمة التي جرى
جتاوزها في بعض البلدان عن طريق أدوات احلســم
الدستورية ،وبأســلوب حضاري يليق بأدب اإلسالم
الرفيع وال ينال من سمعته.
وتطرق الشيخ الدكتور محمد العيسى في جانب
من هذا احلوار إلى احلملة الدولية للمطالبة بحظر
مروجي التخويف من اإلســام (اإلســاموفوبيا)
ّ
واحملتوى املســيء لإلســام عبر منصات التواصل
االجتماعي .وأشار إلى أن احلملة ال تزال في بداياتها،
وحلســن احلظ أنه تضامن مــع الرابطة رموز دينية
غير إســامية ،هذه الرموز الصادقة واحملايدة آمنت
بعدالة هذه احلملة ومنطقها األخالقي واإلنساني.
واستطرد قائال «نحن ضد مبدأ الكراهية أيا ً كانت
ذرائعــه ،ولكوننا فــي رابطة العالم اإلســامي
مسؤولني مســؤولية مباشرة بخصوص التصدي
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الرابطة

لظاهرة اإلســاموفوبيا فإننا نبذل في
اإلسالمي والرابطة احملمدية للعلماء
ذلكالخميس 2021/06/03
العدد4504 :
رابطة العالم 04
www.almassaepress.comيتحدث بالشاهد احلي
باملغرب ،وقال «إن هذا املؤمتر
وال نــزال كل ما نســتطيع ووجدنا تفاعالً
اجلميع.
اإلسالمي واإلنساني مع
عنجسور التعاون
كماالدين اإلسالمي ،ومد
بإيضاح حقيقة
هــذهاملكرمة ،تُعنى
جامعة مقرها مكة
شعبية عاملية
منظمةا ًإسالمية
رابطة العالم اإلسالمي هي
احلملة
حني
على
ملموســ
في الســيرة النبوية ،كما أنه
احلضارية
القيم
أنشئت مبوجب قرار صدر عن املؤمتر اإلسالمي العام الذي عقـد مبكة املكرمة يف 14من ذي احلجـة1381هـ ،املوافق  18من مايو 1962م .من بني أهدافها التعريف باإلسالم وبيان
حقائقه وقيمه السمحة ،وترسيخ مفاهيم الوسطية واالعتدال يف وعي األمة املسلمة ،والعناية بالتواصل احلضاري ونشر ثقافة احلوار ،واالهتمام بقضايا األقليات املسلمة عبر
ترون ال تزال في البدايات ،وأملنا باهلل
شــخصيات غربية مهمة ومؤثرة مثل
استقطب
العالم .منذ تعيني محمد بن عبد الكرمي العيسى أمينا عاما للرابطة وضع منهجية جديدة للرابطة ،من خالل خطة عمل شاملة ومندمجة توازي بني العمل األكادميي العلمي
واخليري اإلغاثي لفائدة املسلمني ،وغيرهم من شعوب العالم املستضعفة .كما قام مببادرات كثيرة يف اجتاه تطوير رسالة وتوجهات الرابطة ،ويف التعامل مع القضايا
تعالى كبير فــي أن حتقق نتائجها
املعاصرةعهد بريطانيا وغيره من الرموز
ولي
تشــارلز
األمير
للرابطة
األمني العام
األديان .ومبناسبة زيارة
الشائكة مثل اإلرهاب والتطرف العنيف واإلسالموفوبيا والكراهية والتمييز العنصري واحلوار بني الثقافات والتعايش بني أتباع
للمغرب ،حيث ألقى محاضرة حول وثيقة مكة املكرمة وشارك يف املؤمتر الدولي حول السيرة النبوية ،أجرت «املساء» معه احلوار التالي.
تامة».
احملايــدة في الغــرب ،هذا املؤمتر من خــال محاوره
األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي قال إن علماء الشريعة عليهم مسؤولية كبيرة في تعزيز الوعي المجتمعي
املهمة شــرع فــي حتقيق مســتهدفاته ،وأعتقد
أنكم اطلعتم على بيانه اخلتامي احلافل» .وأشــار
كما حتدث الشيخ الدكتور
إلى سلســلة متاحف الســيرة النبوية واحلضارة
محمــد العيســى عن
اإلســامية باملدينة املنورة في اململكــة العربية
املؤمتــر الدولــي حول
موضحا أنها تُقدم سيرة سيدنا ونبينا
السعودية،
الســيرة النبويــة
ً
محمد صلى اهلل عليه وســلم بأســلوب عصري
الــذي عقدتــه
يســتخدم آخر ما توصلت إليه أســاليب العرض
ا إل يسيسكو
والتجسيد .وأضاف قائال «هذه املتاحف هي األولى
با لشر ا كة
من نوعها تاريخيا ً على اإلطالق ،وقد أدهشــت بل
والتعاون
مع الأ�شف
جند اأن بع�ض
شــغفت قلب كل من زار نواتها األولى في املدينة
مــع
الأطروحات
املرجتلة �شواء
فيما يتعلق
املنورة والذي ال يزال ميثل النسخة األولى التجريبية».
بالعالجات

حيث حضر لها عموم مفتي العالم اإلسالمي
حاوره  -احملجوب بنسعيد
وكبار العلماء ،مشمولني مبفتي وعلماء دول
 لنبدأ مبوضوع الساعة جائحة «كوفيد -األقليات اإلسالمية ،فض ًال عن التمثيل الرسمي
 ،»19ال���ذي اج��ت��اح ال��ع��ال��م وخ��ل��ق أزمة لهيئات كبار العلماء ،واللجان العلمية وخاصة
متعددة األوج��ه ،كما يشهد العالم اليوم اإلفتائية ،التقوا بفضل الله على كلمة سواء
تهافتا واحتكارا ألنواع التلقيح املتوفرة ،في مؤمتر تاريخي غير مسبوق من نوعه.
مفت وعالم
ما هو في نظرك الدور األساس للقيادات حضر لهذه الوثيقة أكثر من ٍ 1200
الدينية في محاربة هذه اجلائحة وحث وأكثر من  4500مفكر إسالمي من  139دولة
البشرية على التضامن من أجل احلد من ممثلني ل�  27مذهب ًا وطائفة.
أم��ا بنود وثيقة مكة املكرمة فهي 29
خطورتها؟
بند ًا حتدثت عن عموم القضايا اإلسالمية
> ال���دور األس���اس للقيادات الدينية
واإلنسانية ذوات الصلة واالهتمام،
ينصب ع��ل��ى ال��ت��وع��ي��ة باتخاذ
إذ حتدثت عن ح��وار وحتالف
اإلجراءات الوقائية لها حسب
احلضارات في مواجهة صدام
تعليمات ال��دول��ة الوطنية.
وصراع احلضارات ،وعن سنة
وك��ذل��ك حتفيز اجلميع على
اخلالق جل وعال احلتمية في
وجوب أخذ اللقاح ،والتحذير
االخ���ت���الف وال��ت��ن��وع ،وأك���دت
م���ن أس��ال��ي��ب ال���دج���ل التي
على أصل النوع البشري ،وأن
ميارسها البعض عن حسن
الناس يعودون إلى أصل واحد
نية أو سوء نية ،سواء فيما
يشكل أسرتهم اإلنسانية .كما
يتعلق بالعالجات الوهمية
حتدثت عن خطاب الكراهية،
أو ن��ش��ر ال��دع��اي��ات الكاذبة
وأهمية سن التشريعات الالزمة
حول اللقاحات.
ملواجهته ،وع��ن متكني املرأة،
ويهم في هذا أن حتفز تلك
وعن الشباب والطفل ،وأيض ًا
القيادات عموم من يتبعها من
ع��ن البيئة وال��س��ل��وك األمثل
العلماء واملرشدين الدينيني
اأو اللقاحات
في االستهالك ،وغير ذل��ك من
ع��ل��ى ذل����ك وت��أس��ي��س��ه على
رمبا خرجت
القضايا املهمة وامللحة .وقد
نصوص الشريعة اإلسالمية
أوضحت ديباجة هذه الوثيقة
وقواعدها ،مع االهتمام بحث
من اأنا�ض
أن��ه��ا ام���ت���داد لوثيقة املدينة
اجلميع على ع��دم األخ��ذ عن
حم�شوبني
امل��ن��ورة ال��ت��ي أمضاها النبي
أي م���ص���در س�����وى مصدر
صلى الله عليه وسلم مع كافة
اجلهة الوطنية املختصة.
على العلم
التنوع الديني في ذلك الوقت.
وم��ع األس��ف جند أن بعض
ال�رشعي
 خالل عام  2019قمت بزيارةاألطروحات املرجتلة ،سواء
ع����دد م���ن ال�����دول ف���ي أوروب�����ا
فيما يتعلق بالعالجات أو
وهذا
وآس���ي���ا وأم���ري���ك���ا وأفريقيا
اللقاحات ،رمب��ا خرجت من
خطر جد ًا،
م����ن أج�����ل ت���ع���زي���ز التعريف
أن��اس محسوبني على العلم
بالقيم اإلس��الم��ي��ة الصحيحة
ال��ش��رع��ي وه���ذا خ��ط��ر جد ًا،
وواجب
والنبيلة في بعدها اإلنساني
وواج����ب ال��ق��ي��ادات الدينية
القيادات
واحلضاري ،هل تتوقع تغييرا
ومن يتبعهم حسم هذا األمر
ف���ي ال��ن��ظ��رة ال��س��ل��ب��ي��ة للرأي
لكونه منوط ًا بهم من حيث
الدينية ومن
ال��ع��ام ال��غ��رب��ي ن��ح��و اإلس���الم
األص����ل ،ت��أس��ي��س� ًا ع��ل��ى أنه
يتبعهم
وامل��س��ل��م��ني ،واالق���ت���ن���اع بأن
محسوب زور ًا وك��ذب � ًا على
ح�شم هذا
اجلماعات اإلرهابية ال عالقة
الشرع احلنيف باعتبار صفة
م��ن يتحدث ب��ه ،ف��ض� ً
لها بالدين اإلسالمي؟
ال عما
أمر
ل
ا
> نعم حصل هذا بالفعل ،هناك
قد يصحب ذلك من تأويالت
اس��ت��ع��ادة وع��ي مطمئن ف��ي هذا
ب��اط��ل��ة ي��ت��ع��ني كشفها وبيان
األم��ر وإن لم يكن بالصورة املطلوبة ،لكننا
زيفها وبراءة الشرع املطهر منها.
ك��م��ا ع��ل��ى امل��ؤس��س��ات وال��ه��ي��ئ��ات واملجامع ن��واص��ل اجل��ه��ود إلي��ض��اح ال��ص��ورة الذهنية
العلمية ف��ي ك��ل دول��ة التصدي ألي إرجاف احلقيقية عن اإلسالم ،نحن ال نتحدث فقط بل
يتعلق بهذا األم��ر ،ومن ذلك بعض الدعاوى نعمل ،احللقة املفقودة في السابق هي العمل
الكاذبة بأن مشتقات بعض اللقاحات حتتوي بفاعلية واستدامة.
كما أننا ال نواجه التطرف
على م���واد محرمة ش��رع � ًا ،وال ش��ك أن ترك
األم��ر عالق ًا أو ف��ي دائ���رة الفوضى العلمية ب��ت��ط��رف م���ض���اد ،بل
أو الغوغائية املجتمعية خطر للغاية ،ولذلك ن����واج����ه اإلس�������اءة
نقول دوم ًا إن علماء الشريعة عليهم مسؤولية باحلوار احلكيم،
كبيرة في تعزيز الوعي املجتمعي في هذا باحلوار الفعال،
أو غيره بالتعاون والتنسيق م��ع اجلهات ب����احل����وار ال���ذي
املختصة باملوضوع محل التوعية من أجل أن ي��ح��ف��ل بالقيم
تكون الصورة كاملة لدى العلماء والباحثني وامل�����������ب�����������ادئ
املشتركة .نحن
واملرشدين الشرعيني.
 ف��ي ظ��ل ه��ذه األزم���ة ك��ان التضامن ال ننجر وراءاإلسالمي على احملك ،كيف ساهمت رابطة
العالم اإلسالمي في تعزيز هذا التضامن
داخل العالم اإلسالمي وخارجه؟
> تعمل الرابطة في كل ما يتعلق مبصلحة
ال��ع��م��ل اإلس��الم��ي واإلن��س��ان��ي ع��م��وم� ًا على
توحيد اجلهود وتنظيمها ،ونحن في رابطة
العالم اإلسالمي نفخر باملؤسسات املغربية
ذات الصلة التي قدمت خدمات إسالمية
وإن��س��ان��ي��ة وط��ن��ي��ة وع��امل��ي��ة تستحق كل
تقدير.
وفيما يخص «كوفيد ،»19 -قامت رابطة
العالم اإلسالمي بتأمني املتطلبات الطبية
في عدد من مناطق االحتياج حول العالم
م��ن دول إس��الم��ي��ة وغ��ي��ر إس��الم��ي��ة ،بل
أسهمنا في دعم دول أوروبية كانت على
محك انهيار نظامها الصحي قبل أكثر
من سنة ،فقدمنا لهم معدات طبية عاجلة
وتلقينا تقديرها الكبير ،وهو من جهتنا
واجب إنساني ال نريد من ورائ��ه جزاء
وال شكور ًا.
وفي بعض األماكن النائية هناك شركاء
لنا في إيصال املساعدات الالزمة ،سواء
فيما يتعلق بهذه اجلائحة أو في سائر
املتطلبات الطبية وال��غ��ذائ��ي��ة بشكل
عام.
 اع��ت��م��د أك��ث��ر من 1200عالموم��ف��ك��ر م���ن م��خ��ت��ل��ف املذاهب
والطوائف «وثيقة مكة املكرمة»،
ورحبت جهات عديدة ،إسالمية
وغ��ي��ر إس���الم���ي���ة ،ف���ي جميع
أنحاء العالم مبا جاء في هذه
ال��وث��ي��ق��ة ،ه��ل ل��ك أن حتدثنا
ب��اي��ج��از ع��ن ب��ن��ود وتوجهات
وأهداف هذه الوثيقة التاريخية؟
> متيزت هذه الوثيقة بكونها جمعت
كلمة علماء األمة اإلسالمية في مكة املكرمة،

التصعيد أي��� ًا كانت ذرائ��ع��ه ،ف���أدب اإلسالم
ال��رف��ي��ع ه���و اإلع�����راض ف���ي ح���ني ،واحل����وار
والبيان في حني آخ��ر .يتميز علماء اإلسالم
بأنهم يتسلحون بسالح القوة الناعمة حيث
احلق الذي معهم وحيث الروح اجلامعة التي
حتتوي اجلميع بالتنوير اإلسالمي وباحلكمة
اإلسالمية .نحن نحب اخلير للجميع ،حتى
املسيء نحب اخلير ل��ه ،ال نشخص األمور،
نناقش األطروحة أو حتى اإلساءة وال نتعرض
ألشخاصها.
 قمت السنة امل��اض��ي��ة رف��ق��ة ع��دد منال��ش��ي��وخ وال��ق��ي��ادات ال��دي��ن��ي��ة املسلمة
ب��زي��ارة معسكر اإلب���ادة «أوشفيتز» في
بولونيا وال��ص��الة على أرواح اليهود
ضحايا احملرقة النازية ،مما أث��ار ردود
فعل متباينة .م��ا دواع���ي وأه���داف هذه
الزيارة؟
> هذه الزيارة كانت ضمن مجموعة زيارات
ألماكن اإلبادة اجلماعية حول العالم ،والهدف
منها أن نعطي رس��ال��ة إس��الم��ي��ة واضحة
وصريحة ينقلها علماء اإلس���الم بأننا ضد
هذه اجلرائم البشعة ،أي ًا كان مصدرها وأي ًا
كان مستهدفيها .نعم حصلت إبادة جماعية
مروعة ضد اليهود لكونهم يهود ًا فقط على
يد النازي اإلرهابي هتلر ،وقضى املاليني
م��وت � ًا ب��ال��غ��از واحل���رق ف��ي ج��رائ��م هزت
الضمير اإلنساني وال ينكرها أو يقلل من
شأنها إال منكرو حقائق التاريخ ،وإنكارها
تزوير للتاريخ وهو في ذاته جرمية.
لقد أعطينا باسم ه��ؤالء العلماء العالم
بأسره بأن علماء املسلمني يتضامنون مع
اليهود في هذا الشأن املؤلم ،وال يخفى
أن املسلمني آووا ع���دد ًا م��ن اليهود
الذين متكنوا من الفرار من النازيني،
خاصة في شرق أوروبا ،بل كانت
للمغرب وقفة مشرفة في إيواء
عدد من اليهود الذين تعرضوا
لالضطهاد على يد التطهير
ال���ع���رق���ي .وق����د ق��م��ن��ا كذلك
بزيارة مهمة للغاية ،ومعنا
وفد كبير شام ً
ال كذلك عدد ًا
م��ن أت��ب��اع األدي����ان ،موقع
اإلب��ادة اجلماعية املروع
في سربرينتشا بالبوسنة
وال��ه��رس��ك ،ول��ق��ي��ن��ا من
اليهود في هذه الزيارة
ومن غيرهم تفاع ً
ال كبير ًا
يستحق التقدير.
 سبق لك أن صرحتب�����أن�����ه ي���ت���ع���ني تنقية
اإلسالم من التطرف ومن
ال��ت��ف��س��ي��رات اخلاطئة،
وإع�����ط�����اء التفسيرات
الصحيحة لإلسالم .ماهي
ف����ي ن���ظ���رك املؤسسات
املؤهلة للقيام بهذه املهمة
احلضارية بالغة األهمية؟
> نحن في رابطة العالم
اإلس����الم����ي ن��ع��م��ل على
ذل���ك م���ن خ���الل هيئاتنا
وم���ج���ام���ع���ن���ا ال���ع���امل���ي���ة ،بل
يُعتبر ه��ذا احمل��ور م��ن طالئع
اهتماماتنا ،ولدينا شركاء كبار
في هذا الشأن ،وفي مقدمتهم
الرابطة احملمدية لعلماء املغرب،
وف��ي مقدمتهم سماحة السيد
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الشهر امل��اض��ي حملة دول��ي��ة للمطالبة
بحظر م��روّ ج��ي التخويف م��ن اإلسالم
(اإلس��الم��وف��وب��ي��ا) واحمل���ت���وى املسيء
لإلسالم عبر منصات التواصل االجتماعي،
هل حققت هذه احلملة أهدافها؟
> ال تزال هذه احلملة في بداياتها ،وحلسن
احلظ أنه تضامن معنا فيها رموز دينية غير
إس��الم��ي��ة .ه��ذه ال��رم��وز ال��ص��ادق��ة واحملايدة
آمنت بعدالة هذه احلملة ومنطقها األخالقي
واإلنساني.
نحن ضد مبدأ الكراهية ،أي� ًا كانت ذرائعه،
ولكوننا في رابطة العالم اإلسالمي مسؤولني
مسؤولية مباشرة بخصوص التصدي لظاهرة
اإلسالموفوبيا ،فإننا نبذل في ذلك ،وال نزال،
كل ما نستطيع ،ووجدنا تفاع ً
ال ملموس ًا ،في
ح��ني أن ه��ذه احلملة كما ت���رون ال ت���زال في
ال��ب��داي��ات ،وأملنا بالله تعالى كبير ف��ي أن
حتقق نتائجها تامة.
 تعقد رابطة العالم اإلسالمي بالتعاونم��ع «اإلي��س��ي��س��ك��و» وال��راب��ط��ة احملمدية
للعلماء م��ؤمت��را دول��ي��ا ح���ول السيرة
النبوية  .مل���اذا يعقد م��ؤمت��ر ح��ول هذا
املوضوع مرة أخرى وقد سبق أن نظمت
حوله مؤمترات وندوات عديدة وصدرت
ت���وص���ي���ات وب���ي���ان���ات وإع�����الن�����ات؟ هل
تعتقدون أن احلد من اإلس��اءة لرسولنا
ال��ك��رمي ف��ي اإلع���الم ال��غ��رب��ي والتعريف
بسيرته ال��ط��اه��رة ممكنة باحملاضرات
والنظريات والتوصيات؟
> ه��ذا امل��ؤمت��ر يتحدث بالشاهد احل��ي عن
القيم احلضارية في السيرة النبوية ،كما أنه
استقطب شخصيات غربية مهمة ومؤثرة
مثل األمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ،وغيره
من الرموز احملايدة في الغرب .هذا املؤمتر
م��ن خ��الل م��ح��اوره املهمة ش��رع ف��ي حتقيق
مستهدفاته ،وأعتقد أنكم اطلعتم على بيانه
اخلتامي احلافل.
وأعتقد أن��ك��م سمعتم ع��ن سلسلة متاحف
السيرة النبوية واحل��ض��ارة اإلسالمية من
مقرها ال��رئ��ي��س باملدينة امل��ن��ورة باململكة
العربية السعودية ،والتي تُقدم سيرة سيدنا
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأسلوب
ع��ص��ري ي��س��ت��خ��دم آخ���ر م���ا ت��وص��ل��ت إليه
أساليب العرض والتجسيد ،شعارنا فيها هو
السيرة النبوية كأنها تعيشها ،وبالفعل فهذه
املتاحف (الثابتة) ومعارضها (املتنقلة) حول
العالم تنقل زائرها إلى املشهد النبوي ،فض ً
ال
عن املراحل التاريخية للحضارة اإلسالمية.
هذه املتاحف هي األولى من نوعها تاريخي ًا
على اإلطالق ،وقد أدهشت ،بل شغفت قلب كل
من زار نواتها األولى باملدينة املنورة ،والذي
ال يزال ميثل النسخة األولى التجريبية .كل
ما كان في عهد سيدنا ونبينا محمد صلى
الله عليه مت تقدميه بأساليب عرض مدهشة،
ف��ض � ً
ال ع��ن جتسيد م��ا أم��ك��ن جت��س��ي��ده من
املقتنيات ونحوها ،خاصة جتسيد ما ورد في
السنة النبوية املطهرة من ألفاظ ومصطلحات
تشير إل��ى ماديات ملموسة ،ع��الوة على ما
لدينا مسبق ًا في ه��ذا ال��ش��أن .كما أن لدينا
في املعرض جتسيد ًا عالي الدقة من الناحية
التاريخية واجل��غ��راف��ي��ة وال��دق��ة التنفيذية
ل��وص��ف مكة امل��ك��رم��ة وامل��دي��ن��ة امل��ن��ورة في
ذلكم العهد املبارك ،سواء محيط مكة املكرمة
واملدينة املنورة أو شكل املباني والطرقات
واألسواق.
 خالل زيارتك األخيرة للمغرب،صرحت بأن علماء اململكة املغربية
ي��ت��م��ت��ع��ون مب���ك���ان���ة م��ه��م��ة في
التنظير والتأسيس العلمي ،وفي
تعزيز قيم الوسطية واالعتدال
وم���ح���ارب���ة ال��ت��ط��رف واإلره������اب،
ينبغي االستفادة منها وتعميمها
ع��ل��ى ك��ل دول ال��ع��ال��م اإلسالمي.
هل تفكر في تعزيز حضور رابطة
ال���ع���ال���م اإلس����الم����ي ف���ي املغرب
م��ن خ��الل توفير آل��ي��ات التعاون
لتحقيق األهداف املشتركة ،خاصة
ل��ف��ائ��دة اجل���ال���ي���ات امل��س��ل��م��ة في
أوروب��ا واملسلمني في املجتمعات
األفريقية؟
> ل���دى امل��غ��رب علماء وم��ف��ك��رون ك��ب��ار في
علوم الشريعة تأصي ً
ال وتفريع ًا ،وفي الفكر
اإلسالمي بشكل عام تنظير ًا وجتديد ًا .نعم
يتميز ع��ل��م��اء امل��غ��رب بالعمق والتأصيل
والرحابة العلمية ،التي تدل على أنهم طرا ٌز
عال في الرسوخ الشرعي وسعة األفق العلمي،
ٍ
ونحن ف��ي راب��ط��ة العالم اإلس��الم��ي نتبادل
التجارب وننقلها في محيطنا اإلسالمي ،وهذا
واجب الرابطة ،فهي رابطة العالم اإلسالمي.
وق��د سعدنا ع��دة م��رات بتبادل احل���وار مع
معالي الدكتور أحمد توفيق ،وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،وهو من الراسخني في
الفلسفة اإلسالمية وعلم االجتماع اإلسالمي
وغ��ي��ره ،وسبق أن أشرنا في ج��واب سابق
تشاركنا العلمي والفكري مع سماحة السيد
العالمة أح��م��د ال��ع��ب��ادي ،وه��و ع��ال��م راسخ
متنوع ،وغيرهم من قامات املغرب.

وفي ختام هذا احلوار ،أكد الشيخ الدكتور محمد
العيســى أن املغرب لديه علمــاء ومفكرون كبار
في علوم الشــريعة تأصيــاً وتفريعا ً وفي الفكر
اإلسالمي بشكل عام تنظيرا ً وجتديداً ،يتميزون
بالعمــق والتأصيل والرحابــة العلمية التي
تــدل على أنهم طــراز ٌ عالٍ في الرســوخ
الشرعي وسعة األفق العلمي .وأوضح
أن رابطة العالم اإلســامي تتبادل
التجــارب وتنقلهــا فــي العالم
لدى املغرب علماء ومفكرون كبار يف علوم
ً
ال�رشيعة تا ً
وتفريعا ويف الفكر الإ�شالمي ب�شكل
أ�شيال
اإلسالمي ألن ذلك من مهامها
ً
ً
وجتديدا ،نعم يتميز علماء املغرب بالعمق
تنظريا
عام
ٌ
طراز وواجباتها األساسية.
والتاأ�شيل والرحابة العلمية التي تدل على اأنهم
العالمة الدكتور أحمد العبادي ،حيث عملت
الرابطة احملمدية على تفكيك خطاب التطرف
مبهنية علمية عالية ،ونظمنا معها مؤمتر ًا
في هذا الشأن قبل حوالي سنتني ،وسعدنا
كثير ًا بتوقيع اتفاقية مع هذه الرابطة املباركة،
التي حتظى بدعم صاحب اجلاللة امللك محمد
السادس حفظه الله ،في إطار اهتمام املغرب
العزيز باإلسهام الفاعل في مواجهة خطاب
التطرف.
 ك��ث��ي��ر م���ن اجل��ال��ي��ات اإلس��الم��ي��ة فياملجتمعات غير املسلمة تواجه صعوبات
في االندماج وممارسة حقوقها الدينية
والثقافية ،كما أن بعضها يصر على عدم
اح��ت��رام القوانني احمللية .كيف تساهم
رابطة العالم اإلسالمي في مساعدة هذه
اجلاليات على مواجهة هذه املعضلة؟
> ال ح��ل ل��ذل��ك س��وى نشر ال��وع��ي بوجوب
احترام دساتير وقوانني وثقافة البلدان التي
يعيش فيها املسلمون ،سواء بحمل جنسيتها
أو اإلق��ام��ة الدائمة أو العارضة فيها ،وكما
نطلب من غيرنا ذلك فمن حق الغير أن يطلبه
منا ،هذا هو املنطق.
وب��ش��أن اخل��ص��وص��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي مت
جتاوزها في بعض البلدان ،فهذه يتم تقدمي
ط��ل��ب ب��ش��أن��ه��ا ع���ن ط���ري���ق أدوات احلسم
ال��دس��ت��وري��ة ،ون��ت��اب��ع ذل���ك وال ن��ي��أس أب���د ًا،
فالبرملانات تتغير واحلكومات تتغير ،وبالتالي
القوانني تتغير ،بل الدساتير تُعدل ،واملهم أن
يتم ذلك بسليمة تامة ،بأسلوب حضاري يليق
بأدب اإلسالم الرفيع وال ينال من سمعته ،مع
الدعاء املستمر لله تعالى بأن يوفق ويُسدد
ويعني ،واملالحظ أن ع��دد ًا من القرارات التي
متس اخلصوصية الدينية في هذا ال تستهدف

عال يف الر�شوخ ال�رشعي و�شعة الأفق العلمي
ٍ
املسلمني وحدهم كما يتصوره البعض ،بل
األدي��ان عموم ًا ،وأي ح��االت ُمتثل ازدواجية
معايير في هذا السياق فهي في الغالب قضايا
أعيان ال تُعمم ،واملتورط فيها ضالع بجنوحه
االنتهاكي لقانونه الوطني ،مبعنى أنه ميارس
خيانة وطنية في هذا اإلطار ،أقصد في تطبيق
القانون وفي شأن مهم ميس الوئام الوطني.
ولرابطة العالم اإلسالمي في نشر هذا الوعي
ع���دد م��ن امل���ب���ادرات وال��ب��رام��ج ح���ول العالم
تفاعلت معها قيادات إسالمية ،بل أقمنا في
هذا ندوة مهمة للغاية مبكة املكرمة حضرتها
قيادات دينية بارزة ومؤثرة في أوروبا وأمريكا
خلصت إل��ى نتائج أن���ارت الطريق وكشفت
الكثير من اللبس والتداخل وكذلك الفوات
في التصور ،السيما فوات إدراك املآالت التي
حرصت الشريعة على مراعاتها.
 -أط��ل��ق��ت راب���ط���ة ال���ع���ال���م اإلس���الم���ي
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الرابطة

في محاضرته خالل الندوة الدولية« :وثيقة مكة المكرمة :إنجازات وآفاق»

ً
ً
مهما
فراغا
د .العيسى :وثيقة مكة المكرمة مألت
في إجماع علماء األمة حول قضايا عصرية ملحة
محاضرات
الرباط:

منظمــة العالم اإلســامي للتربية والعلوم

ألقــى معالي األمــن العام لرابطــة العالم

العالم اإلســامي فــي العاصمــة املغربية

الدكتــور محمد بــن عبدالكرمي العيســى،

الدكتور ســالم بن محمد املالــك ،وعدد من

مكة املكرمة :إجنــازات وآفاق» ،والتي نظمتها

اإلسالمية والعاملية.

اإلسالمي رئيس هيئة علماء املسلمني الشيخ

محاضرة رئيسة ضمن الندوة الدولية «وثيقة
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والثقافة (إيسيســكو) بالتعــاون مع رابطة

الرباط ،بحضور معالي املدير العام للمنظمة

قيادات املنظمة ،والقيادات الدينية والفكرية

األمين العام لرابطة العالم

اإلسالمي :الوثيقة أثبتت تميز علماء

اإلسالم بقدرتهم على توحيد كلمتهم

في ظل تنوعهم المذهبي الكبير
د .العيسى :لوثيقة مكة

والتعايش اإلنســاني وموقفه من احلريات ،وما
متثله الوثيقة من مشــروع حضاري لإلســام

اإلنساني.

وتطــرق معاليــه إلى ما أكدتــه وثيقةمكة

املكرمة من ضرورة احترام اآلخر ،وأهمية احلوار

الدينــي والثقافي والتفاهم مــن أجل تعزيز
التعايش ،إضافة إلى تعزيزها ملبدأ احترام سيادة

المكرمة هيئة عامة وجائزة سنوية

الدول ودساتيرها وعدم التدخل في شؤونها إال

تفعيلها

على تنمية اجملتمعات اإلســامية ومواجهة

ُتعنى بدراسات وببرامج ومبادرات

وألقى املدير العام لـ«اإليسيســكو» الدكتور

سالم املالك ،في البداية ،كلمة تقدميية للندوة
رحب فيهــا باحملاضر معالي الشــيخ الدكتور

محمد العيســى ،منوها ً بجهود معاليه في
حمل هموم األمة اإلســامية وآمال أجيالها

واستشــراف األفضل ملســتقبلها ،وترجمة

بطلب وإرادة الدولــة ،الفتا ً إلى حرص الوثيقة

الفساد.

وحتدث معاليه عن حتمل مؤسســات التربية
والتعليــم مســؤولية حتصــن اجملتمعــات

اإلســامية -وفقا لوثيقة مكة ،-معربا ً عن
تطلعــه لتفعيــل منظمة «اإليسيســكو»
لنصوص الوثيقة مع تلك املؤسسات.

كما نبــه األمني العام للرابطة ،إلى ترشــيد

ذلــك خصوصا ً من خــال مضامــن وثيقة

وثيقة مكة العاطفة الدينية لدى الشــباب

التي جتمــع بني اإليسيســكو ورابطة العالم

الرسمية مسؤولية ذلك ،منبها ً إلى أن التطرف

مكة املكرمة ،مؤكدا ً على الشــراكة الوثيقة

وتوجيههــا ،وحتمــل األســرة واملؤسســات

اإلسالمي.

واإلرهاب ال دين وال زمن له وليس محسوبا ً على

ثم بــدأ معالي األمني العــاملرابطة العالم

مباركة نافعة ولوجه اهلل خالصة.

اإلســامي الشــيخ الدكتــور محمــد بــن

عبدالكرمي العيســى محاضرته ،باستعراض

أبــرز جتليات وثيقــةمكة املكرمــة على واقع
اجملتمعات اإلســامية ،مؤكــدا ً أنها أظهرت

موقــف اإلســام مــن التشــارك احلضاري

املســلمني فقط ،سائال اهلل أن يجعل الوثيقة

واختتمت احملاضرة التــي ألقاها معاليه بعدد
من املداخالت التي حللت مضامني وثيقة مكة
املكرمة ودورها في خدمة الرسالة اإلسالمية

وإيضاح حقائقها الناصعة وأهميتها للداخل
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اإلســامي في تفاعل مكوناتــه مع بعضها

وتفاعلها مع خارجها ،وفي اعتمادها مرجعية

شاملة في مؤسســاته الرسمية التعليمية
والفكريــة والثقافية والدينيــة ،إضافة إلى

رئيس المركز المغربي للدراسات

واألبحاث يدعو إلدراج وثيقة مكة في

المناهج الدراسية في العالم اإلسالمي

أهميتهــا كذخيرة إســامية عصرية أصيلة
للمســلمني في البلدان غير اإلســامية في

تعايشهم وتفاعلهم مع محيطهم.

وفي هذا اإلطار أكد الدكتور أحمد السنوني،

األمــن العــام املســاعد للرابطــة احملمدية
للعلماء باململكــة املغربيــة ،أن وثيقة مكة

املكرمة متثل فــي بنودها وتوجهاتها ومبادئها

مدير اإليسيسكو ينوه بجهود

الرابطة في حمل هموم األمة

اإلسالمية وآمال أجيالها واستشراف
األفضل لمستقبلها

الغنية واألصيلة مصدر إلهام على الصعيدين

الفردي واجلماعي باعتبارها وثيقة إنسانية في
أهدافها وأبعادها الوظيفية.

بوصلة يحتــاج لها العالم اإلســامي اليوم

والبشــرية جمعــاء فــي ظــل االضطرابات

فيما أبرز الدكتور خالد الصمدي ،رئيس املركز

والصراعــات الفكرية التي يشــهدها العالم

الدولة الســابق فــي وزارة التعليــم العالي

اإلسالمي من سجون املفاهيم املضللة بهدف

املغربي للدراســات واألبحــاث التربوية ،كاتب
وتكوين األطر والبحــث العلمي في اململكة

املغربية ،البعد التربوي لوثيقة مكة املكرمة،
مؤكد أنها صححــت الكثير مــن املفاهيم،

ورسخت العديد من القيم ،وعملت على تنمية

مهارات تدبير االختالف ،وبالتالي يلزم إدراجها
فــي املقــررات واملناهج الدراســية في الدول
اإلســامية أخذا ً باالعتبار أبعادهــا الكونية

والدولية ومخاطبتها ليس فقط املسلمني بل
كل البشرية على اختالف أديانها وثقافاتها.

كمــا أوضح الدكتور مصطفــى الزباخ ،مقرر
أكادمييــة اململكة املغربيــة ،أن الوثيقة مبثابة
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اليوم ،كما أن الوثيقة تسعى إلى حترير العقل

بناء فهم متجدد لإلسالم.

وقــدم الدكتور احملجــوب بنســعيد ،الباحث
في علــوم االتصال واحلــوار الثقافــي ،اخلبير
املتعاون مــع رابطة العالم اإلســامي ،عددا

من املقترحات لتعزيز الصبغة الدولية لوثيقة
مكة املكرمة ،خاصــة اجلانب املتعلق باحلقوق

املدنية والدينية والثقافية وبسن التشريعات
التــي حتد مــن الكراهية وتعزز قيــم العيش
املشترك ،والتعريف مبضامني وتوجهات الوثيقة

بني أوســاط اجلاليات واألقليات املســلمة في
العالم.

بيان

الرابطة تدين محاوالت الميليشيا الحوثية
اإلرهابية استهداف المدنيين
أدانــت رابطــة العالم اإلســامي اســتمرار محاوالت الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابية

المدعومة من إيران استهداف المدنيين بالمملكة العربية السعودية ومن ذلك ما
قامت به مؤخرا من إطالق الطائرة المسيرة نحو محافظة خميس مشيط والزوارق

المفخخــة التــي اســتهدفت تهديــد المالحــة البحريــة والتجــارة العالميــة وإمــدادات
الطاقة الدولية.

وأوضح بيان الرابطة الصادر عن معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين

الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن هذه الهجمات اإلرهابية بما تحاوله

مــن تهديــد أمــن المملكة واســتقرار المنطقــة والتأثير علــى أمن وســامة التجارة
العالميــة تتطلــب مــن المجتمــع الدولي تضافر جهــوده لوضع حد لتلــك المجازفات
اإلرهابية المدعومة من إيران.

وتابع البيان تأكيده باسم مجالس ومجامع وهيئات رابطة العالم اإلسالمي «حول

العالــم» الوقــوف إلــى جانــب المملكة العربيــة الســعودية وتأييدهــا الكامل فيما

تتخــذه مــن إجــراءات لهزيمة اإلرهاب ودحره «بكافة أشــكاله وصــوره» ،والمحافظة
على أمنها واســتقرارها في إطار المحافظة على أمن واســتقرار المنطقة لتعزيز
ســامها فــي مواجهــة محــاوالت العمــل اإلرهابــي الهمجــي الــذي انقلــب علــى
الشــرعية اليمنيــة وســعی عابثــا لزعزعة أمن الجميــع رافعا شــعارات إرهابية خطرة

دخيلــة علــى الشــعب اليمني المســالم الذي اختــار حكومته الشــرعية بكامل إرادته

ومضــى فــي بنــاء مســتقبله وازدهــاره قبــل قيــام الميليشــيا الحوثيــة باالنقالب
اإلرهابي بنزعتها الطائفية الكارهة والمهددة للجميع ،فضال عما تورطت فيه من
تجويــع متعمــد للشــعب اليمنــي وتجنيــد أطفاله في انتهــاك صارخ للقيــم الدينية
واإلنســانية والقوانيــن واألعــراف الدوليــة مواصلــة فــي ســياق ذلــك كلــه عبثهــا

اإلرهابي المشار إليه.
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في ندوة دولية لمناقشة سبل مكافحة المخدرات

د .العيسى يؤكد على دور القيادات الدينية
والمجتمعية في مكافحة المخدرات
ندوات
مكة املكرمة:
عقــد مركز القيادة املســؤولة ومؤسســة بيل

كلينتون وكلية جونز هوبكنز بلومبيرغ للصحة

العامة ندوة دولية لرموز دينية وعلمية ملناقشة
س ُبل مكافحة اخملدرات ،مبشاركة معالي الشيخ
ُ

الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى والرئيس
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األمريكي األســبق بيل كلينتون والدكتورة إيلني
ماكينزي.

وحتدث الدكتور العيســى بصفته رئيس مجلس
إدارة املركز قائالً :إن الهدف األول للقيادات الدينية

واجملتمعية واملراكــز العلمية اخملتصة يتمثل في
ٍ
مبادرات حتفيزية إلبعاد األفراد عن اإلدمان،
إطالق

وجلبهم نحو العالج.
فيما أشــار رئيس مؤسســة كلينتون ،الرئيس
بيــل كلينتون إلى أن معدل الوفيات في صفوف
املتعاطني العام املاضي وصل إلى  10أشــخاص
في الساعة.

أما عميــدة الكليــة الدكتورة إيلــن ماكينزي
يشــكل خطــرا ً كبيرا ً يحيق
فقالت :إن اإلدمان
ّ

باجملتمع ويتطلب اتخاذ خطوات عاجلة للتصدي

له.

وشدد معالي الدكتور العيسى في كلمته خالل

الندوة على ضرورة احتواء املدمنني ومساعدتهم،
وأكد على أهمية الدور الذي يقوم به أتباع األديان
في نشر الوعي بخطورة هذه اآلفة املدمرة.

ولفــت معاليه إلى أن القيــم الدينية هي قيم
روحيــة محفــزة كما أنهــا حتث اجلميــع على

مســاعدة اآلخرين ،وال ســيما أولئك الضعفاء

واملبتلني باإلدمان على اخملدرات ،كما دعا إلى حوار
مفتوح عن اخملدرات واخملاطر الكارثية القاتلة التي
تسفر عن التعاطي ،شريطة أال يرتكز هذا احلوار
على أســاس من الغضب والنظرة الدونية ،وأن
يهتم بالتركيز على التعليم والتوعية اجملتمعية

بكافة تخصصاتها.

وبي معاليه أن ربط التعاطي بالعار والفشل يزيد
ّ

من تعقيد املشــكلة ،مبينا ً أن الرعاية احلاضنة
للمتورطني في تلك اآلفة هو السلوك الصحيح

الــذي يتعني علــى اجلميع االلتزام به ،مشــددا ً
على أهمية إعطاء رســائل مطمئنة للمدمنني

حتفزهم نحــو الطلــب الطوعي للمســاعدة
بالرعاية والعالج.

وزاد معاليــه أن إدمــان اخملــدرات يحمل مخاطر
متعددة على األفراد واجملتمعات ويُعتبر من أقوى

األســلحة التي تســتهدف الدول في حاضرها
ومســتقبلها ،مشــيرا ً إلى أن أســباب تعاطي

اخملدرات محددة ومن ثم من الواجب على اجلهات
اخملتصة األهلية واحلكومية والدولية العمل على
تالفيها.

من جهتــه قال الرئيس األمريكي األســبق بيل
كلينتــون إن ارتفاع معــدالت الوفيات الناجمة
عن التعاطي خالل جائحة كوفيد 19-يستوجب
من القيادات الدينية والعلمية التحرك بحســم
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وإطالق مبادرات من شــأنها إنهــاء هذه األزمة،

ولفــت إلى أن إجــراءات احلجــر الصحي وحظر

التجــول الناجتة عــن كورونا أدت إلــى انقطاع
املتعاطــن عــن برامجهم التأهيليــة ،مما جعل

الكثيرين منهم يتعرضون النتكاســة نفسية
ويعــودون للتعاطــي بنفس الوتيرة الســابقة،

وأحيانا ً بأعلــى منها .وأشــار الرئيس األمريكي

األســبق إلى أن معــدل الوفيات فــي صفوف
املتعاطني العام املاضي وصل إلى  10أشــخاص

في كل ساعة ،وشدد على ضرورة تضافر اجلهود
لالنتصار على اإلدمان وإنقاذ األرواح وإزالة وصمة
العار املفتعلة املرتبطة بتعاطي اخملدرات ليتمكن

املنخرطون في برامج إعادة التأهيل من احلصول
على املساعدة التي يحتاجونها.

أما عميدة كلية جونز هوبكنز بلومبيرغ للصحة

العامة الدكتورة إيلني ماكينزي فقالت إن اإلدمان
يؤثر على جميــع اجملتمعــات ،وإن التحدي الذي
يواجه العالم اليوم كبيــر وخطير ،مؤكدة على

كلينتون :ازدادت الوفيات بعد

توقف برامج التأهيل بسبب كورونا

ضرورة أن تعمل الرموز الدينيــة والعلمية جنبا ً
إلى جنب من أجل ٍ
غد أفضل خالٍ من اخملدرات.

باعتباره مؤسســة معنية مبواجهــة التحديات

ولفتت الدكتــورة ماكينزي إلى وجود الكثير من

استشــراف آراء القيــادات الفكرية حول أفضل

الوفيات من التعاطي وتقليل احتمالية اإلدمان،

البشر في هذا العصر.

اإلجراءات التــي ميكن اتخاذهــا لتخفيض عدد
معبرة عن احترامها للقيادات الدينية التي متلك
تأثيرا ً إيجابيا ً على الناس وتسهم في حتصينهم

التــي يتعرض لهــا العالــم ،وذلك مــن خالل
ــبل الكفيلة بتذليل العقبات التي مير بها
ُ
الس ُ
وتُ ّوجــت جهــود املركــز بافتتــاح قمــة القادة

من مغبة الوقوع في براثن اخملدرات ،مشددة على

املســؤولني لعام  2019في األمم املتحدة ،وحينها

حال توفرت اإلرادة واإلقــدام للقضاء على إدمان

وبخاصــة الدينيــة والفكريــة والتعليميــة

أن اإلميــان والعلم ميكنهما صنــع املعجزات في
اخملدرات.

وتأتي مشاركة مركز القيادة املسؤولة في الندوة
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التقت القيــادات املتنوعة مبختلف تخصصاتها

واالجتماعية واخليريــة واإلعالمية للعمل على

التوصل إلــى حلول واقعية ملواجهة اخملاطر التي
حتيق باجملتمعات اإلنسانية.
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هكذا فتح الالهوتي السويسري

هانس كونغ
فِ كره وقلبه لإلسالم

فكر عالمي

د .التجاني بولعوالي

كلية الالهوت والدراسات الدينية
جامعة لوفان في بلجيكا.
انطالقا من منتصف القرن املاضي ظهر اسم
هانس كونغ ـ الذي توفى مؤخرا ً ـ في املشــهد
الهوتيا عاديا ً أو
الالهوتي والفكري ليس بكونه
ً
مصلحا
حامالً ملعرفة دينية فقــط ،بل بكونه
ً

جاهدا إلى جتديد الكنيسة ،ما
طموحا يسعى
ً
ً
أوقعه في صراع مرير مــع جهات بعينها ،ولم

تتسم اعتراضاته على جملة من العقائد ذات
الطابع الدعائي اإليديولوجي ،بقدر ما تأســس
نقده علــى دعامات الهوتية راســخة صيغت
بروح علمية عالية.
إن طمــوح املفكر هانس كونغ لم يقتصر على
احلوار الداخلي املسيحي ،بل جتاوزه إلى احلوار بني
األديان التوحيدية اإلبراهيمية بالدرجة األولى،
ثم مــع غيرها من العقائــد الوضعية األخرى،
وقد تبلورت هــذه املبادرة الرائــدة فيما يطلق
عليه كونــغ األخالقيات أو املبــادئ األخالقية
نوعا من
العاملية  ،Global Ethicsالتي تشكل ً
التعاقد األخالقي بني أغلب األديان والفلسفات
والتيارات اإلنســانية الكونية .وهذا يعني أنه
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ال يعتبر فقــط صاحب هذه املبــادرة العاملية،
بل مؤســس فلســفة األخــاق العاملية في
الفكر اإلنساني املعاصر أيضا ،و«صانع العقل
الالهوتي احلديث» ،كما ينعته جوهن كيويت.

وقد ظل اإلســام بكونه أحــد األديان العاملية
الكبــرى حاضرًا بجــاء في مختلــف أعمال
ومقاربــات املفكــر هانس كونغ ،الــذي يرى أن
يتعاط بشــكل موضوعي مع
الغرب ما دام لم
َ
مختلف القضايا واإلشــكاليات اإلســامية
التاريخيــة واملعاصــرة ،فإنه لــن يتمكن من
التســلل إلى عمق اإلسالم واستيعاب جوهره
خصوصا أن اإلسالم يعتبر
احلقيقي .وهذا الزم
ً
جــزءا ال يتجزأ من
ديانــة توحيدية ،ويعد اليوم
ً
اجملتمــع الغربي ،ما يقتضــي مقاربة عقالنية
تأخذ بعني االعتبار اجلوامع الالهوتية والروحية
والتاريخية املشــتركة بني هذه األديان الثالثة
في انفصال تام عن الصور النمطية واألحكام
املســبقة الســلبية .لذلك اختار كونغ طريق

االشــتغال املعمق والشــمولي على اإلسالم؛

هانتنغتــون -1927( Samuel Huntington
ــوض ما تركز
 )2008صــدام احلضارات التي ِع
َ

تصحيح صورة العدو

الصراع بــن الثقافات ،والصدام بني احلضارات،

وتاريخا وثقافة.
عقيدة
ً

رغم أن الديانات التوحيديــة الثالث (اليهودية
واملســيحية واإلســام) نشــأت في املنطقة

حاليا الشــرق
نفســها ،أي في ما يطلق عليه
ً
األوســط ،وترتبط كثيرًا بعضهــا ببعض ،بل

وتشــترك في العديد من اجلوانب ،إال أنه ،ليس

هناك في التاريخ اإلنســاني أديان حصل بينها
صــراع كبير ،كالــذي حصل بني هــذه األديان
الســماوية التوحيدية ،التي يبــدو أنها متيزت
بعدوانية غير عادية وبصــور الصديق -العدو،

كما يســتخلص كونــغ في كتابه اإلســام
مستقبل دين كوني.

بعدا
إن هــذه اخلالصة األولية ســوف تتخــذ
ً

على التعايش والتسامح ،فإنها ترسخ منطق
عنيفا
عــدوا
بل ويصور اإلســام فيها بكونه
ً
ً
ودمويًــا للغرب .وقد عــارض كونغ هذه النظرة
رافضا السيناريو الالمعقول
السوداوية بشدة،
ً

الــذي يضعه صاحبها ،ليس فــي هذا الكتاب
الذي خص به اإلسالم فحسب ،وإمنا في مجمل

أعمالــه األخرى املتنوعة .ولعــل الفقرة اآلتية
خير معبر عن وجهة نظره هذه:

«إن مستشار وزارة الدفاع األمريكية ،هانتنغتون،
الذي قلما انشغل بالدينامية الداخلية وتعدد

مطلعا
اجللي أنه لم يكن
الثقافات ،والذي من
ً
ّ
على العالقــات التاريخيــة املعقــدة واإلثراء
املتبادل والتعايش السلمي بني الثقافات ،توقع
صداما بني «الغرب» و«اإلسالم» سوف يكون
أن
ً

مركزيًا فــي مقاربــة هانس كونغ لإلســام،
ولعل هذا يشــكل أحد العوامــل التي حفزته

دعما
خطيرًا للغاية ،وهو يقدم بهذه الطريقة
ً

جــدل مثير في الغــرب ،لذلك فإنــه يقتضي

بصــورة العدو «اإلســام» بعــد نهاية احلرب

على تناول اإلســام الذي نشــأ وينشأ حوله

موضوعيا يقترب من حقيقته الالهوتية
بحثا ً
ً
والتاريخية والواقعية التي لم تســتوعب بعد
في الغرب .ومن شأن هذا أن يسهم في حتقيق
نوع من التقــارب املعرفي مع اإلســام ،الذي
قد يفضي الحقا إلــى تقارب ميداني وواقعي.
جزءا من
ويشــكل كتاب كونغ حول اإلســام
ً

مشــروع فكري كبير حول «الوضعية الدينية
جاهــدا إلى القيام
في عصرنا» ،حيث ســعى
ً

مبقاربة متوازنة بني األديان التوحيدية الثالثة.

وفضال عن ذلك ،فــإن الكتاب جاء أيضا ليفند
نظريــة اخلبير السياســي األمريكي صموئيل

إيديولوجيا لتعويض صورة العدو «الشيوعية»
الباردة ،ثم إنه يبرر بذلك انطالق القدرات احلربية
األمريكية ،و -عن قصد أو عن غير قصد -خلق
ظروف مواتية ملزيد من احلروب»( .ص )19

وممــا ال شــك فيــه ،أن مثــل هــذه النظرية

الهانتنغتونية ســوف تسهم في إنتاج الكثير

من الصور النمطية السلبية واألحكام اجلاهزة

حــول اإلســام واملســلمني ،الذين
يصــورون
ِّ
أعداء للغرب ،وهــذا ما يطلق عليه
ويقدمون
ً

كونغ «صورة العــدو» مقابل «صورة الصديق»،

التــي ال تتكون فقــط من األفــكار واآلراء ،بل
من املشــاهدات واملشــاعر واألحكام أيضا .ثم
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إن صــورة العدو مفيدة للكثير من الناس« ،ألن

لها وظائف فردية-ســيكولوجية وسياسية-

اجتماعيــة متنوعة ،كربطها مثــا بـ «احلرب
على اإلرهاب» التي طبعت الســعي األمريكي

إلى الهيمنة املدعومة بشكل فعال للغاية من
قبل وسائل اإلعالم املرئية»( .ص )32-31

حصول رؤية حقيقية حوله في مجال الرؤية»،
على حد قول كونغ( .ص )773

الطريق نحو المستقبل
بعد مرحلة ما يطلــق عليه عصور االنحطاط

وســقوط الدولــة العثمانيــة فــي بدايــة

ومــا دامت هــذه الصــور املعيارية الســلبية

عشــرينيات القرن املاضــي ،قام املســلمون

حتقيــق تعايش ســلمي وحوار متبــادل ،ألنها

النهضــة اإلســامية  ،Renaissanceالذي

تهيمن على وجودنــا وتفكيرنا ،فإنه ال يحتمل
تعرقل أي تقارب بني النــاس والثقافات ،وتضع
حواجز اخلوف والنفور والصراع أمام أي محاولة

للتعارف أو التحاور اإلنساني ،وقد سعى كونغ
جاهدا إلى كســر هــذه احلواجز،
طوال حياته
ً

مبحــاوالت متعــددة ومتكــررة لتحقيق حلم
عبر عنه العلماء واملفكرون املسلمون مبختلف
َّ

املصطلحات ،كالنهضــة واإلصالح والتجديد
واإلحيــاء واليقظة ،غير أنها تشــير كلها إلى

املقصد نفســه ،الذي يعني إيجــاد وصياغة

ألنه دون مثل هذه العملية التفكيكية سوف

إجابــة مناســبة (أو باألحرى حلّ ) عن ســؤال

ســؤاال من األهمية مبكان ،مفاده؛ «هل ينبغي

ومما ال ريب فيه ،أن عواقــب احلملة اإلمبريالية

تظل اإلنســانية على الطريق اخلطأ ،إنه يضع
لنا االنتظار حتى آخر الزمن قبل حصول تفاهم

جيد بني اليهــود والنصارى واملســلمني؟» ثم
يجيب عن ذلك بقولــه« :نحن ال نحتاج إلى أن

نسعى إلى وحدة دينية ،بل إلى تفاهم متبادل
أفضــل ( ،)...وكذلــك إلى تعاون على أســاس
سياســي أو إنســاني ،ولكن أيضا ديني!» (ص
)647

التقدم واالنتقال إلى مرحلــة ما بعد احلداثة.

الغربية على العالم اإلســامي كانت وخيمة
من ناحية ،غير أنها أفضت من ناحية أخرى إلى
يقظة في أوساط املسلمني ،أو ما يسميه كونغ

«وعيا جديدا» .وقد جتلى هذا الوعي اجلديد من
خالل مختلف املشــاعر واألفكار واملبادرات ،بل

وغطى شتى القضايا واالنشغاالت ،كالعقيدة
ّ

والهوية والتعليم واالستقالل واجملتمع.

وهكذا فإن الســبيل إلى حوار حقيقي لألديان

ورغــم أن مقاصــد معظــم املســلمني من

الناس والشــعوب يتطلب تبديــد صور العدو،

ومتحــدة ،إال أن منطلقاتهــم ومناهجهــم

والثقافــات ،وإلى تعايش ســلمي متبادل بني
وتقليص تأثيرها الســلبي على الفرد واجملتمع،

ألنه من خالل تصحيح األحكام املسبقة اجلاهزة
ميكن أن تتراجع هذه الصور السوداوية بالتدريج،
وهذا ال يعني تلميع اإلسالم أو غيره من األديان،
بل اعتماد مقاربة موضوعية لإلســام «قصد
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مســؤولني ومثقفــن ومواطنــن متماثلــة

مختلفة ومتعددة ،فاجلميــع يهدف إلى وضع
اجملتمع على ســكة التطــور والتحديث ،لكن
انطال ًقــا من منظــوره الديني أو السياســي

اخلاص به ،ويشــير كونغ في هــذا الصدد إلى

جملة من أمناط التجديــد واإلصالح ،كالنزعة

اإلســامية والقومية العربية واالشــتراكية

والعلمانيــة ،وينطوي كل منــط على تفريعات
مختلفة ،كالنزعة اإلسالمية التي تتكون من
ثالثة تيارات أساســية ،أولها تيــار التقليديني
الذين يرون أن التطور ســوف لن يتحقق إال عبر
العودة احلرفية إلى املصادر اإلسالمية األصلية.

وثانيها تيــار املعتدلني الذين ينــادون بتطبيق
الشــريعة اإلسالمية في الســياق الراهن مع

االنفتــاح على مختلــف التقنيــات واآلليات
والتشــريعات املعاصرة .وثالثهــا تيار احلداثيني
الذين يحاولون تفسير اإلســام وإعادة قراءته

فــي إطار املنهجيات الغربيــة احلديثة ،وينادون
بإسالم يتالءم وروح العصر احلالي.

حياة الفرد واجملتمع ،ويحتاج هذا إلى التوضيح
جزءا من الوعي»( .ص )662
وإلى أن يكون
ً

هكذا يثبت املفكــر هانس كونغ أهمية الرؤية

التــي يحملهــا ويتبناها اإلســام التقليدي
املعتــدل ،وال ســيما أنه يتموقع بــن النزعة

املتطرفة والعلمنة الصارمة ،والقرآن نفســه
م
ك َذلِ َ
«و َ
ج َعل َْناكُ ُ
ك َ
يؤكد هذه الرؤية املعتدلةَ ،
ُ
اس َويَكُ ْو َن
الن ِ
س ً
طا لِ َتكُ ْونُ ْوا ُ
ش َ
اء َعلَى َّ
ه َد َ
أ َّم ًة َو َ
شــهِ ْي ًدا»( ،البقــرة.)143:
ــولُ َعل َْيكُ ْم َ
الر ُ
س ْ
َّ
وهي رؤية تتماشــى ومقاربــة كونغ التعددية

دوما إلــى إقرار وحتقيق
واحلواريــة ،الذي يهدف ً
حوار صريح بني األديــان والثقافات ،كما جتلى
ذلك في مشروعه الكوني :األخالقيات العاملية،

ويبدو أن كونغ يرتاح أكثر إلى تيار االعتدال ،وال
يراهــن على ما يطلق عليه اإلســام املتنور أو

ألن «الطريق إلى املستقبل ال ينبغي أن يكون
فــي كل األحوال مــرة أخرى طريــق احلرب .ال،

عشــر .غير أن التنوير اإلسالمي يظل ذا طابع
مشهودا على الواقع؛
جتريدي ،ألنه ال ميارس تأثيرًا
ً
علــى حياة املواطنــن اليومية وعلــى قرارات
احلكام .وفي مقابل ذلك ،فإن الغالبية العظمى
من املســلمني متيل إلى التدين التقليدي وفق
املصادر األولى لإلسالم (القرآن والسنة) .يقول
كونغ في هذا الصدد:

(ص )648

احلداثي الذي يركز على إعادة اكتشاف اإلسالم
اإليجابي؛ إسالم الفيلســوف ابن رشد؛ إسالم
التفكير النقــدي أو «نهضة» القرن التاســع

«بينما يبدي ممثلو اإلسالم العلماني رغبة أقل
في حوار الثقافــات واألديان ،فإن ممثلي النزعات
الراديكاليــة العنيفة يعادون ذلك ،في حني جند
أن املســلمني العاديني املعتدلــن يتعاطفون
مــع ذلك في الغالب األعــم ،ألنهم مقتنعون
بالفعل بأنه ال ميكن إغفــال البعد الديني من

إنني ضــد كل الكراهيــة ،كل التعصب وكل
الالتســامح )...( ،وآمل أن تكون الغلبة في آخر
املطاف لصوت التفاهم واالنسجام املتبادلني».
يحــق لنــا أن نصــف هانــس كونغ
لذلــك،
ّ
متمسكا بروح
بالفيلســوف الثوري الذي ظل
ً
النصرانية األصلية التي جاء بها النبي عيسى
عليــه الســام ،وال تختلــف فــي اجلوهر عن
عائقا
أبدا
ً
اإلســام ،ولم يقف اعتقاده الديني ً
وثقافيا ،بل انشــغل
أمــام اخملتلفني عنه دينيا ً
ً
طــوال حياته مبختلــف األديان والفلســفات
والتيارات اإلنسانية التي درسها بتعمق ،وآمن
بجهودها اجلادة ومبادراتها القيمة التي تتضافر
لوضع «اإلنسان» فوق كل االعتبارات .وال ميكن
حتقيق هذه الرؤية الرائدة إال في ســياق تعددي
يؤمن بقيمة احلوار.
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في حوار مع أستاذ اللغة اإلنجليزية في جامعة أم القرى:

اللغة العربية هي اللغة اإلنسانية
لجميع البشر
حوار
حوار :توفيق محمد نصر هللا
منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة موضوع استأثر باهتمام
األستاذ الدكتور عبد المجيد الطيب عمر ،أستاذ اللغة اإلنجليزية في
جامعة أم القرى ،فالتحق بدراسة ثانية للدكتوراه في اللغة العربية.
مخرجات رسالته الثانية في الدكتوراه صدرت في كتاب نشرته الرئاسة
العامة للحرمين الشريفين .تناولنا هذا الموضوع مع ضيفنا في هذا
الحوار الذي يوضح السر وراء بقاء اللغة العربية وخلودها في حين انقرضت
سائر اللغات القديمة ،ويذهب ضيفنا في دراسة تقابلية بين العربية وغيرها من اللغات ،للتأكيد
أن العربية ليست لغة جنس أو شعب أو قبيلة وإنما هي لغة كل من تحدث بها ،وهي اللغة
الجديرة بأن تكون لغة اإلنسانية دون منازع ..فإلى نص الحوار:
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تميزت اللغة العربية بالبقاء

والخلود بعكس جميع اللغات التي
عرفها اإلنسان

حقيقة الدراســة التي أجريتها كانت دراســة

تقابلية ولم تكن دراســة مقارنة .فالدراســات
املقارنة جتــرى بني لغات تنتمي ألصــل أو أرومة

لغوية واحدة ،في حني تدرس الدراسات التقابلية
لغات ذات أصول مختلفة مثلما هو احلال في هذه
الدراسة التي أجريت فيها مقابالت بني العربية

مخرجات طالب اللغة اإلنجليزية

في المرحلة الجامعية في كثير من
األحيان دون المستوى المطلوب

واإلجنليزية والفرنسية ولغات أخرى غير منتمية

لألرومة السامية التي تنتمي لها العربية.

واحلقيقــة ،إن هذه الدراســة قــد وقفت على
اختالفــات عديدة بــن العربية وتلــك اللغات،

وتتمثل تلــك االختالفات في الوضــوح والبيان
الذي متيزت به العربية على ســائر تلك اللغات،

• أنــت أســتاذ للغــة اإلنجليزيــة لمــدة طويلــة

كما تتمثل تلك االختالفات في النمط املنطقي

اللغة اإلنجليزية ،ما الهدف من نيلكم شهادة

وصرفها وطريقة كتابتها ،كمــا متيزت العربية

مــن الزمــن ،وتخصصك فــي الدكتــوراه في

الذي كان الســمة الســائدة في نحو العربية

دكتوراه أخرى في اللغة العربية؟

بســعة معجمها ،وغير ذلك كثيــر من املالمح

إحساســي العميق بضرورة مواصلة دراســتي

في اللغــة العربيــة التي حصلــت فيها على
جنبا إلى جنب
البكالوريوس من جامعة اخلرطوم
ً

مع اللغة اإلجنليزية ،وكان أحد أهدافي رفد اللغة
العربية وإثراءها مبا تلقيته من معارف في مجال

اللغويــات احلديثــة التي تخصصــت فيها في
جامعات مرموقة في بريطانيا والواليات املتحدة،

أما هدفي األعظم فهو إجراء دراســات تقابلية
توضح مكانة اللغة العربية بني اللغات املعاصرة.

والصفات التي ميزت العربية.

• يدفعنــا هــذا للســؤال عــن الســر وراء بقــاء
اللغــة العربيــة فــي حيــن انقرضــت اللغــات
التاريخية األخرى؟
احلقيقــة هذه واحدة من الســمات التي ميزت

العربية ،وأعطتها ســمة البقــاء واخللود ،فقد
وحتــورت جميع اللغــات التي
ماتــت وتبدلــت
َّ

عرفها اإلنســان في تاريخه الطويل .بقيت هذه

اللغة لم تتغير ولم تتبــدل ولم متُت مثل بقية

• عنوان بحثكم للدكتوراه (مكانة اللغة العربية

اللغات األخرى .يحدث هــذا البقاء واخللود رقم

أجريتــم دراســة مقارنــة بيــن العربيــة وغيرهــا

وعســكريًا باملقارنة مع الشــعوب األخرى التي

بيــن اللغــات المعاصــرة) يــدل علــى أنكــم
مــن اللغات ،فمــا أوجه االختــاف بينها وبين
اللغات األخرى؟

وثقافيا
ضعف األمة العربية وتراجعها حضاريًا
ً
ماتت لغاتها واندثرت وتبدلت ،وهنا يكمن ســر
هــذه اللغة ،فحني ماتت الالتينيــة واإلغريقية
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والســريانية وقبلها ماتــت الهيروغلوفية لغة
بناة األهــرام ،بقيت العربية حيــة غضة طرية
تؤدي مطلوبات التواصل االجتماعي دون أن متوت

ودون أن تتبدل أو تتحور .يحدث ذلك رغم ضعف

اللغة العربية هي لغة

سيدنا آدم وهي اللغة اإلنسانية

التي تصلح لجميع البشر

األمة املاثل للعيــان .وفي العصر احلاضر تبدلت
اإلجنليزية والفرنســية بصورة كبيرة ،فإجنليزية

القــرن الثاني عشــر ال يفهمهــا النابهون من

بنيها ،وفرنســية القرن الرابع عشر تعد رطانة
ال يفهمها الفرنســيون املعاصرون أنفســهم،

يحدث هذا املوات والتحور في

االعتماد على تدريس نحو اللغة

ومهاراتها المختلفة بالصورة التقليدية
أمر تجاوزه الزمن
ٌ

تلك اللغات ،وتبقى العربية ثابتة لم تتبدل ولم

تتغير ،ولم متت ولم ينطبق عليها هذا الناموس
الذي لم يســتثنِ لغة غيرهــا .فأنت جتد تلميذ

املدرســة االبتدائية في العالــم العربي يفهم

حديث الرسول عليه أفضل الصالة وأمت التسليم

الذي قاله في القرن الرابع عشر دون كثير عناء.

وأحسب أن وراء هذه الظاهرة الفريدة سرا ً ربانيا ً
ال نعلمــه ،ولكن مع التراكــم املعرفي ميكن أن

تستبني اإلنسانية معالم هذا األمر الذي أعتبره

معجزة ربانية لها دالالت عجيبة.

• بعض الذين قرؤوا رسالتكم واستمعوا إلى
محاضراتكــم أبــدوا مالحظــات أنكــم أطلقتــم
مزاعم مثل أن اللغة العربية هي لغة ســيدنا
آدم عليه الســام وأنها هي اللغة اإلنسانية
التي تصلح لجميع البشر؟

مبا أورده العالمة أبو احلســن أحمد بن فارس ،من
لغويي القرن الرابع الهجري في كتابه الصاحبي.
وخالصة مــا ذهب إليه ابن فارس في تفســيره
لقول اهلل تعالى« :وعلم آدم األســماء كلها» أن
اهلل ســبحانه وتعالى قد علم آدم جميع أسماء

األشــياء من وحش اخلالء وطير الفضاء باللغة
العربية ،ثم انتشــر بنوه فــي األرض فاختلفت

وحفظ هذا اللسان في تلك اجلزيرة
ألســنتهمُ ،
أقواما
(يقصد اجلزيرة العربية) وســخر اهلل لها
ً
من ذوي األفهام الشــفيفة ،فاســتحفظوها
وحفظوها حتى تنزل بها القرآن الكرمي لتتعاطى
معه سر احلياة وإكســير اخللود ،فبقيت وخلدت

ومات واضمحل ما سواها من لغات .وأحسب أن
بقاء هــذه اللغة رغم كافة تلك التحديات التي
مرت بها عبر تاريخهــا املليء باالبتالءات يحمل

احلقيقــة هذه ليســت مزاعــم ،وإمنا هــي آراء

إشــارات إعجازية واضحة املعالــم .ومما يؤيد ما

زمانية سابقة .فقد ذكر ذلك ابن جني وابن فارس

إيضاحا لهذا االســم هي اللغة
تشــرح وتقدم
ً

وحقائق قال بها بعــض علماء األمة في فترات
وغيرهمــا ،وقدموا تبريرات قويــة لهذه األقوال،

وســندوها بآيات من القرآن الكرمي .ونكتفي هنا
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نقول؛ اســم آدم نفســه ،فاللغة الوحيدة التي

العربيــة ،ولم جند فــي لغة أخرى تبريــرًا لهذا
االسم الذي يعني األدمي أو التراب الذي خلق منه

كان هدفي األعظم هو إجراء

دراسات تقابلية توضح مكانة اللغة
العربية بين اللغات المعاصرة

ذمهم وحال مدحهم على الســواء ،يتمثل ذلك

في قوله تعالى« :األعراب أشــد كفــرًا ونفاقا ً
وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهلل  .»...وفي حال

مدحهم يقول جلّ وعال« :ومن األعراب من يؤمن
بــاهلل ويتخذ ما ينفق قربــات عند اهلل وصلوات
الرســول أال إنها قربة لهم» .وقوله تعالى« :إنا

أبو البشرية عليه السالم .فاسم آدم مستخدم

عربيــا لعلكم تعقلون» ،يعني قرآنًا
أنزلناه قرآنا ً
ً
مبينا ،وال يعني نسبته للعرب ،أو قصره
واضحا
ً
ً

شــرحا لهذا االسم
تلك اللغات تقدم تبريرًا أو
ً

للخلق كافة .ومن هنا تأخذ هذه اللغة عامليتها.

• وما قولكم في من اعترض على تنظيركم

«إمنا العربية اللســان» يحدد بوضوح هوية هذه

بلفظه في كل اللغات ولكن ليس هناك أي من

كما هو في العربية.

الخــاص بــأن العربيــة ليســت لغــة جنــس أو
شعب أو قبيلة؟

على جماعة بعينها ،فهو رسالة خامتة موجهة

وحديث الرســول عليه أفضل الصالة والسالم:
قبليا
إقليميا وال
انتماء
اللغة ،فالعربية ليست
ً
ً
ً

وال عنصريًا وال عشــائريًا ،فكل من يتحدث هذه

اللغة فهو عربي بنص حديث رسول العزة عليه

احلقيقة هناك خلــط واضح في مفهوم كلمة

أفضل الصالة والسالم .ومن املسائل املدهشة

الواضحة املبينة ،وليس لذلــك عالقة بقومية

واحلديــث الذيــن كان لهم القــدح املع َّلى في

(عربية) .فكلمــة اللغة العربيــة تعني اللغة
معينة أو جنس أو قبيلــة أو إقليم .فهي اللغة
عز وجلّ
اإلنســانية الكونية التي اختارهــا اهلل ّ

أن جتــد أن غالبية علمــاء العربية وعلوم القرآن

توثيقها وتقعيدها وترسيخها وإرساء قواعدها،

لم يكونوا عربًا باملعنى التقليدي املغلوط لتلك

لتكــون لغة الرســالة اخلامتــة املوجهة للخلق

الكلمة ،وهذه حالة اســتثنائية لم يســجلها

اهلل ســبحانه وتعالى «وما أرسلنا من رسول إال

اللغة العربية.

أجمعني ،وقــد اختصها بالبيان والوضوح .فقول
بلســان قومه» يحمل داللة واضحة على عاملية

التاريخ ملتحدثــي أي لغة أخرى في الكون خالف

• هــل لكــم مشــروعات بحثية تكمــل ما بدأتم

هذه اللغة ،وهذا بناء على عاملية هذه الرســالة.

به في مشروع الدكتوراه؟

لكافة بني اإلنســان ،فعلينا أن نفهم أن اللغة

نعم ،بفضل اهلل لدي دراسات أحسب أنها مهمة

وملا كانت رســالة اإلســام هي رسالة موجهة
التي حملت تعاليم هذه الرسالة املتضمنة في

القــرآن الكرمي إمنا هي لغة عاملية بالضرورة .فلم
تســتخدم كلمة عربي في القــرآن الكرمي كله
س ِّمي املتحدثون
لتدل على شــخص ً
أبدا ،وقد ُ

ســموا عربًا ،جــاء ذلك حالة
بها أعرابًــا ولم يُ
ُّ

ومكملة ملشروعي البحثي الذي أحاول فيه إظهار

ما متيزت به اللغة العربية من ســمات تضعها
في مقام متفــرد بني لغات العاملــن .ومن آخر

أبحاثي دراسة مهمة حتت عنوان (العربية أصل

اللغات) ،وقد وجدنــا آالف املفردات ذات األصول
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العربية في عدد من اللغات الكونية .وقد شملت

الدراســة ثالث عشــرة لغة مبا فــي ذلك اللغة
الالتينيــة واإلغريقية واآلرية والسنســكريتية
والفارسية ،وهذه من اللغات القدمية التي ماتت

إقليميا وال
انتماء
العربية ليست
ً
ً

عشائريا فكل من
عنصريا وال
قبليا وال
ً
ً
ً

يتحدث هذه اللغة فهو عربي

واندثرت ،واألملانية والفرنســية واإلجنليزية وهذه

من اللغات احلديثة التي نشــأت بعد موت تلك

اللغات القدمية سالفة الذكر .كما أن لي أبحاثًا
مشــتركة مع طالبي في الدراسات العليا من

ويشــوبها كثير من اخللط وســوء الفهم .فمن

تقابلية ودراسات مقارنة آمل أن تكون ذات قيمة

والتعلــم ،فعملية االكتســاب تســتخدم في

• نشــرت لكــم رئاســة شــؤون الحرميــن

ومن بيئتها مباشــرة وذلك عــن طريق غمس أو

الناطقني بغير العربية ،وهي في غالبها دراسات

حيث املبدأ هناك فرق بني مفهومي االكتساب

لدارسي تلك اللغات.

كفاحا
املصطلــح لتدل على أخذ الدارس اللغة
ً

الشــريفين كتابكــم الــذي جــاء بعنــوان (مكانــة
اللغــة العربيــة بيــن اللغــات المعاصــرة) فمــا
داللة ذلك وهل توجد طبعات أخرى بعده؟

طمر املتعلم في بيئة اللغة املســتهدفة ،وهذه
أســرع الطــرق وأكثرها فاعلية في اكتســاب

اللغات .أما تعلم اللغة فيقصد به تعلم اللغة
بصــورة منتظمة في فصول دراســية محددة،

أهــم داللة ،أو دعني أقول بشــارة حملتها هذه

وحســب منهج معني وطرائــق معروفة ،وهي

مؤسســاتها وأعالها قــدرًا (الرئاســة العامة

في مجــال تعلم اللغــات في الزمــن احلاضر،

اخلطوة ،هي اهتمــام الدولة ممثلة في أشــرف

للحرمني الشــريفني) بقضيــة البحث العلمي

في مجاالت هذه اللغة الشريفة وإيالئها ما هي
جديرة به من اهتمام واحترام .فجزاهم اهلل خيرًا
كثيرًا ،ووفقهم حلفظ تــراث هذه األمة املتمثل

استخداما
الطريقة األوســع انتشــارًا واألكثر
ً

ولكنها أقل فاعلية باملقارنة مع األسلوب اآلخر،
وقتا أطول.
أي أســلوب االكتساب ،وتســتغرق ً

ورجوعا إلى السؤال الرئيس الذي يستفسر عن
ً
أفضل الطرق الكتســاب اللغات فهو أســلوب

في االهتمام بلغة القرآن الكرمي احلامل لتعاليم

الغمــس أو الطمر في بيئة اللغة املراد تعلمها.

أجمعني ،واملتمثلة في الوحي املنزل بلسان عربي

بيئــة افتراضية حتاكي متاما البيئــة احلقيقية،

• فــي ضوء دراســاتك العربية واإلنجليزية ما

مناسبة ملمارســة اللغة وتعلمها وإتقانها في

هذه الرســالة اخلالدة اخلامتــة املوجهة للخلق

واآلن وفي عصر التقنيــة أصبح باإلمكان خلق

مبني.

وهذا األســلوب يوفر للــدارس ويهيئ له ظرو ًفا

هي أفضل السبل الكتساب مهارات اللغات
المختلفة؟
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زمن معقول .أما فكرة االعتماد على تدريس نحو

اللغــة ومهاراتها اخملتلفة بالصــورة التقليدية،
فهذا أمر قد جتاوزه الزمن .ولكي تكون العملية

التعليمية فعالة ال بد من ممارســة ما يســمى

بالتعلم التفاعلي ،أو التعلم النشط الذي يتيح
للدارس الفرصة ملمارســة مهارات اللغة كافة
بصورة تفاعلية.
• مــا مــدى رضــاك عــن مســتوى الطالــب
الجامعي في اللغتين العربية واإلنجليزية؟
جدا ،فالطالب
مســتوى الطالب عندنا متفاوت ً
خصوصا
الذين يدرســون عندنا اللغة اإلجنليزية
ً
جهــودا كبيرة
في املســتوى اجلامعــي يبذلون
ً
لتحصيــل تلــك اللغــة ألهميتها فــي حتديد
مســاراتهم العلميــة ،لكــن اخملرج فــي كثير
مــن األحيان يكون دون مســتوى رضاء الطالب
أنفســهم ،مما يجعل بعضهم يخطط للسفر
للخارج الكتســاب تلــك اللغــة وإجادتها .أما
طالب اللغة العربية الذين أتشرف بتدريسهم،
فهؤالء مجموعة من طالب وطالبات الدراسات
حقــا ،يتمثل ذلك النضج في
العليا الناضجني ً
مشــاركاتهم املتميزة وأبحاثهم املتفردة التي
أشــرفت على بعضها .وكانت إدارة كلية اللغة
العربية قــد أوصت بطباعتها ونشــرها .فهم
بحكم تخصصهم ميكن اعتبارهم من املتقنني
اجمليدين لهذه اللغة .وهم بذلك ميثلون بارقة أمل
تبعث الطمأنينة في نفوس احلادبني واحلاملني بأن
يكون لهذه اللغة الشــريفة ســيادة وريادة في
عالم اليوم وفي مقبل األيام.
• هــل تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة للطــاب منــذ
نعومــة أظفارهــم يؤثــر ســلبًا أم إيجابًــا علــى
لغتهم العربية األم؟
حســب النظريات املعروفة ،فإن الطفل في سن
دون الثانية عشرة ،أي ما يسمى باملرحلة احلرجة،
يكون مهيأ الكتســاب ثالث أو أربــع لغات بكل

ســهولة ويســر ،دون أن تؤثر لغة على أخرى .وإن
كان هناك تأثير ،فهــو تأثير إيجابي .وقد الحظنا
ذلك في ما يسمى مبناطق التداخل اللغوي ،مثل
األحياء التي تقطنها مجموعات وأقليات تتحدث
ٌ
بلغــات مختلفة .فقد وجدنا في أحياء في مكة
املكرمة أن أطفاال يسكنون في تلك األحياء لم
تتجاوز أعمارهم الثامنة وهم يتحدثون أربع لغات
بطالقة وبإتقان ال تشوبه لكنة.
• أعــرف أن لديــك ماجســتير فــي علــم
النفــس الســريري إضافــة إلــى ماجســتير
آخــر فــي اإلنجليزيــة ،فإلــى أي مــدى أفدتــم
مــن دراســتكم النفســية فــي تطويــر بحوثكم
الخاصة باللغات؟
بالتأكيد أنا أفدت كثيرًا ،وهلل احلمد من دراستي
لعلم النفس الســريري .فقد وفرت لي دراستي
فــي هذا التخصص أن أتعامــل مع أبحاثي في
علم اللغة التطبيقي بصورة علمية ومنهجية.
فهذا العلم ،أي علم النفس ،يختص بدراســة
الســلوك البشــري ودوافعه وكيفية اكتسابه
وتدعيمــه وتعديلــه والتحكم فيــه .وملا كانت
اللغة هي ســلوك إنســاني معقد ،فقد أفدنا
من دراســتنا لعلم النفس في معرفة كثير من
خصائص هذا الســلوك الفريد ،ويشــمل ذلك
من حيث املبدأ كيفية اكتســاب ذلك السلوك
اللغــوي وكيفية تطويــره والســعي لتحفيز
الطــاب لتعلم اللغــات عن طريــق توفير ما
يســمي بالتغذية الراجعة التي تعني الدارسني
على تعديل مســار ســلوكهم اللغوي ،وترسخ
معرفتهــم باللغة املســتهدفة ،وجعل عملية
تعلم اللغة عملية ماتعــة ،وذلك عن طريق ما
يعرف بالتدعيم اإليجابي.
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الرابطة

التخصص والمنزلة
وجهة نظر

دكتور عبدالقادر الشيخلي
رابطة العالم اإلسالمي
هيئة علماء المسلمين
يعيش اإلنسان ضمن ظروف اجتماعية موضوعية
عامة ُتدد مسيرة حياته ،والذكي من يفتش عن
َّ

فرص متاحة ،أو يعمل علــى إتاحتها لكي يختار

تخصصه العلمي أو مهنته ملستقبل حياته .هذا
اختار مهنة اجليش أو األمن ،وذاك رغب بالهندسة
أو الطــب ،وغيرهم اصطفى التجــارة ،والعموم

يرغبون بالوظيفــة العامة فــي الدولة لكونها

تدر راتبا ً شــهريا ً منتظماً ،وتضمن راتبا ً تقاعديا ً
ملستقبل حياته وأسرته ،فتتكون تبعا ً لذلك منزلة

سواء اختارها
شــخصية واجتماعية لهذا أو ذاك،
ً

طواعيــة وحراً ،أو فرضتها عليــه الظروف ،كمن
يحب أن يكون طبيبا ً ولكن معدله في االمتحان

لم يؤهله لدخول الدراسة في هذا التخصص.

كان الرســول محمد صلى اهلل عليه وسلم راعيا ً
للغنم في مقتبل شبابه ،كما أنه اشتغل بالعمل
التجاري حينما كان يساعد السيدة خديجة رضي
اهلل عنها في جتارتها ،وكان موســى عليه السالم

يعمل راعيــا ً في مقتبل حياته ،أمــا نوح وإدريس

عليهما السالم فقد كانا جنارين.

واإلنسان يأخذ مسلكه من املنزلة التي هو عليها،
فكم إنسا ٍن متواضع انخرط في وظيفة معينة،

لبزة
وفرضت عليه وظيفته أن يتكبر على اآلخرينَّ ،

سواء،
لبسها أو زي أثر سلبا ً عليه .والناس ليسوا
ً

ففيهم ذوو النفوس الكبيرة أو القلوب الرحيمة،

فاإلنســان الطاهر الــورع يبقى ُخلقــه عظيما ً
مهما اعتلى مــن مناصب أو وظائف أو نزل عليه

املال الوفير بطريقة أو أخرى ،لذلك جتد أن الفقير

والعزة من
أوثق عالقــة باهلل ،ألنه ينتظر العــون
َّ
ربه تعالــى ،بينما بعض األغنياء يهتمون مبالهم،

واحلكيم من ال يندب حظه ،ويبقى أســير شعور

صيانــ ًة وتنمية فــا تكون عالقتهــم باهلل كما

الشخصية وأســباب تعثره وعواملها لكي يبدأ

املصلني من هم ال ميلكون شروى نقير ،فينتظرون

اإلخفــاق أو اإلحبــاط ،وإمنا يُبادر لدراســة حالته

من جديد بثقة عالية وعزمية راسخة.

والتخصص املهني ميتد إلى جميع البشــر ،ومن
ضمنهم الرســل واألنبياء عليهم السالم ،فقد
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هي حال الفقراء ،ولذلك جتد في املســاجد ضمن

الرزق مــن ربهم ،بينما بعــض األغنياء ينتظرون
الرزق من املضاربات والســوق السوداء واالحتكار

في السلع واستخدام الذكاء الشيطاني في هذا
العمــل أو ذاك ،فمنزلة الفقير في هذه احلال هي

أقرب إلى اهلل من منزلة املشغول باستدامة ثروته
وتنميتها دون توقف عند رقم محدد.
وهناك ممن يُحتسب من ذوي الدم األزرق وولد وفي
فمــه ملعقة من ذهب! فورث ماالً وفيرا ً أو مكانة
عالية لدى الدولة بحيث يجــري اختيار القيادات
السياســية واإلدارية العليا من بني هؤالء الذين
احتلــوا هــذه املنزلة أو نزلت عليهــم بركات من
الســماء! فعليهم أن ال يركنوا لواقعهم اخلاص،
فاحليــاة يوم لك ويوم عليك ،فعليه إدراك الظروف
املتاحة ال ضمن احلظ الذي أوصله إلى هذه املنزلة
أو تلك.
لية فال يشــمخ
وإذا وصل اإلنســان إلى منزلة ُع َّ
على أصحاب املنازل الوسطى والدنيا ،فبقاء احلال
مــن ُ
املال ،وكم من كان جبــارا ً عنيدا ً في منزلته
الوظيفيــة ،وكان الناس يتمنون الســام عليه
وكســب مودته ،وأصبح بعد إحالته إلى التقاعد
شــاكا ً
نكرة منكورة ،فيعيش مغموما ً مهموما ً
َّ
بأخالق البشــر ونزعاتهم االنتهازية! بينما هو زرع
زرعا ً صحراويا ً فحصد ما ســلكه جتــاه اآلخرين.
وبعــض هؤالء من لم يقــدر أن يعيش حياته في
الظــل فقادته كآبته بســرعة إلــى القبر حيث
مثواه ،دون أن يترحم عليه أحد! فأراح العباد منه.
أما احلكماء احلصيفــون فيبقون أحياء في قلوب
الناس وهم يرقــدون في قبورهم منذ ســنوات،
جنة
فال يصل إليهــم إال الترحم واملغفرة وطلب َّ
الفردوس لهم.
وإذا كنت ذا منزلة ســامية ،أيَّــا ً كان التخصص
العلمــي أو العملي فال تطمئــن إلى الزمن فهو
مــاض وحاضر
ليس واحــدا ً ال يتحــرك ،وإمنا هو
ٍ
كشر أنيابه حلاضرٍ زا ٍه،
ومستقبل ،فكم مستقبل َّ
وكم مســتقبل رعى من كان راعيا ً للقيم واملثل
العليا!

احلكمــة أن تتحــرك ضمن واقع اخلــوف من اهلل،
والقيــام بالفرائض اليوميــة واألخرى كما يجب،
وخدمة اآلخرين بصدق وبســرعة ،فإذا خفت اهلل
عز وجل فال تخاف إال من ال يخاف اهلل فهو مصدر
اخلطر ،فأبعد عن الشر واألشــرار ،ولتكن رفقتك
املستدامة مع اخلير واألخيار.
وإذا كنــت ذا منزلة مرموقــة ويغبطك اآلخرون
تنــس إخوانك الذين كانوا يودونك قبل
عليها فال
َ
اعتالئك ما دفعتك الظروف إليه .فتفقد إخوانك
وال تعلو عليهم واطمئن على أحوالهم فتمد يد
العون ملن ينتظر منك ذلــك ،وينبغي أن تُبادر إلى
نصرتــه في وقت حاجته ،فقــد قيل :حافظ على
الصديــق ولو في احلريق .فال تنكــر على إخوانك،
فتكون كمن قال فيهم صالــح بن عبدالقدوس
(ت160 :هـ):
تاه علـى إخوانــــه ثــــرو ًة
فصــار ال يطـــرف مـــن ِكـــبره
أعـــــاده اللــه إلى حـــاله
وأنـــه يحســــن في فـــقــــره
فإذا رأيت أخاك قد نــال منزلة رفيعة فال تلتمس
منه أن يبقى علــى حالته ،كما أوجبت ذلك على
نفســك ،بل تصور أن الدالَّة تفســد احلُرمة ،أي:
إمنا تطلب به صديقك مــن وجوب احملافظة على
عالقتكمــا القدمية فقد تفســد هــذه العالقة
ومودة ،فإذا تفقدك
ويتهدد ما بينكما من احترام
َّ
صاحب املنزلة اجلديدة ،فهذا يعني بقاء عشــرته
تغير فاعلــم بأنه صديق ســوء وليس
لــك ،وإذا َّ
مــودة .وإذا بقي الصديق على مودته على
صديق
َّ
الرغم من االرتقاء الذي حصل في منزلته فاعلم
أنه صديق صدوق ،احرص على مؤاخاته ،فهو ثروة
العمر.
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حلول مقترحة لتحسين أوضاع المسلمين في

ميانمار
شؤون دولية
بقلم :تين أونج مينت
كوااللمبور  -ماليزيا
تقع ميامنار عند ملتقى ثالث مناطق ،وتعد ثاني أكبر

دولة في رابطة دول جنوب شرق آسيا ،حتدها الصني
شرقا وشــماال ،والوس شرقا ،وتايالند شرقا وجنوبًا،
وبنجالديش غربًا ،والهند شــماال وغربًا .وتعرف قبل

رما ،ثم أطلق عليها اسم احتاد
عام 1988م باسم بُ ْو َ

ار ،وتتألف من ســبع واليات وســبعة أقاليم،
َم ْ
يان َ ْ

ويختلف ســكانها مــن حيث التركيب اجلنســي،
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واملستوى احلضاري من والية إلى أخرى.
يعود وجود املسلمني فيها إلى سنة ( )800ميالدي،

وميثلون مــا يقــارب  3.8( %4باملائة) مــن إجمالي
الســكان ،ويعانون من متييز عنصري في األصعدة

كافة ،عقائدياً ،وسياسياً ،واجتماعياً ،واقتصادياً ،مما

جعلهم مواطنني من الدرجة الثانية ،يعيشون في
حالة غير مســتقرة ،خاصة بعد اضطراب أحداث
عام 2012م.

بدأ العنف الذي اســتمر إلى يومنا هذا ،من حادثة
عام 2012م ،حيث تعرضت فتاة مســلمة تبلغ من
عاما حلالة اغتصاب على أيدي مجهولني
العمر 27
ً
في قرية تقع جنــوب والية راخني ،ثم توالت أحداث
العنف ،واالغتصاب اجلماعــي من قبل العصابات
اخلارجة على القانون ،وكذلــك أعمال قتل األبرياء
من النساء واألطفال.
واتخذت احلكومة بعض اإلجراءات إلعادة االستقرار
واألمن في الوالية ،بعــد أن تعرضت لضغوط من
قبل اجملتمــع الدولــي ،وكذلك منظمــة التعاون
الدولــي  ،OIC-فأعادت النازحني مــن بنجالديش
إلــى أر َ َكان ،كمــا وافقت على تكويــن جلنة دولية
برئاســة كوفي عنــان األمني العام األســبق لألمم
املتحدة ،وقدمت  108توصيــات ،تتعلق بإنهاء كل
أشــكال العنف والتمييز الديني والعرقي ،وحتقيق
العدالة االجتماعية ،وتوفير األمن والسالم ،وتطوير
سواء أكانت تنمية
املشاريع التنموية في املنطقة،
ً
بشــرية أم مادية ،وإطفاء الصراع الديني الدائر بني
املسلمني والبوذيني ،ومحو روح العصبية بينهم.
وأُنشــئت كذلك جلنــة التحقيق املســتقلة في
 30يوليــو 2018م  ICOEمــن أربعة خبــراء؛ اثنان
من احملليني ،واثنان من األجانب ،برئاســة السفيرة
الفلبينية السيدة .Rosario G.Manalo
وكانت مهمــة اللجنة تقصي هجمــات جماعة
  ARSAعلى مراكز الشــرطة فــي والية أر َ َكان،إضافة إلى التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان
خــال حمالت أمنية من قبل اجليش ،وكذلك حجم

الضرر على املدنيــن األبرياء في الفترة ما بني /15
2017 /8م إلى  5سبتمبر 2018م.

وســلمت اللجنة تقريرهــا النهائي فــي  20يناير
مرفقا،
2020م ،والذي يقع في  461صفحة ،وبه 31
ً
ويشتمل على  22توصية على غرار توصيات اللجنة
االستشارية لوالية راخني ،إال أنها محددة ومفصلة

وليست عمومية.
أيضا عبر اللجــان الدولية
وســعت األمم املتحــدة ً
للتحقيــق في اجملازر الوحشــية ضــد الروهينجا،
واألقليــات العرقية األخــرى في ميامنــار ،على يد
اجليش الــذي قــام بعمليات عســكرية في والية
أركان وغيرها .وتوصلت اللجنة إلى وجود انتهاكات
جســيمة حلقــوق اإلنســان ،وانتهــاكات خطيرة
للقانون اإلنســاني الدولــي ،وأن العديد من هذه
االنتهاكات ترقى إلى أخطر اجلرائم مبوجب القانون
الدولي .ولم تعترف احلكومة بالنتائج التي توصلت
إليها اللجنة.
أهم مظاهر االضطهاد والتضييق على
المسلمين في ميانمار
 .1قانون الجنسية
يعتبر قانون اجلنسية لعام 1982م األساس القانوني
للتمييز؛ حيث يربط بني اإلثنية واجلنســية ،ويحدد
135عرقا ً ميتد تاريخهم في ميامنار إلى عام 1823م،
والذي وقعت فيه بورما حتــت االحتالل البريطاني،
ويعتبر الســبب الرئيســي لألزمة السياسية في
راخني ،نظرًا الســتبعاد الروهينجا مــن العرقيات
امليامنارية.
-٢التمييز في تطبيق القانون
يتمثل ذلك في عدم حصول املسلمني على
بطاقات الهوية إال بصعوبة ،وكان يترتب على
ذلك تأثير سلبي في مناحي احلياة كافة ،فهي
ضرورية للحصول على الشهادة الثانوية ،والتقدمي
للجامعات ،واحلصول على وظيفة ،وتسجيل
املواليد ،واحلصول على امللكية واإلرث.
 .3ظاهرة بنغلة المسلمين
تقــوم احلكومــة بإضافة كلمــة «بنغالــي» إلى
شــهادات ميالد أطفال املسلمني ،حتى لو لم تكن
موجودة في بطاقات الوالديــن ،وهي ظاهرة بدأت
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في الســنوات األخيرة ،وإن لم يتمكن الباحث من
حتديد تاريخ محدد لبدء العمل بها.
 .4عمليات التعداد السكاني لألقليات:
أثار قلق املســلمني اإلحصاء السكاني الذي أجرته
السلطات عام 2014م ،بالتعاون مع  UNDPالذي
تضمن إحصاء أعداد منتســبي األديــان واألعراق
في ميامنار؛ حيــث أصر القائمون عليه على إحصاء
الســكان الذين يقبلون االنتساب إلى أحد األعراق
الـ 135التي تعترف بها الدولة ،ورفض تسجيل من
يرفض االنتساب إلى واحد منها.
 .5حقوق الملكية للمسلمين:
نظــرا ً لصعوبة احلصول على بطاقــة الهوية ،لم
يتمكن املســلمون من تســجيل البيع ،أو الشراء،
أو امليــراث ،أو تســجيل رب األســرة head of a
 ،householdوترتــب علــى ذلك امتنــاع البوذيني
عــن تأجير البيــوت للمســلمني ،أو املطالبة مببل ٍغ
كبيرٍ لإليجار ،كما أن املســلمني يطالبون باحلصول
على تصاريح من أجل إجراء صيانة للمســاجد ،وال
يتمكنون من ذلك بدون دفع رشــاوى ،ومع ذلك قد
يتم رفض إصدار التصاريح في بعض األوقات.
 .6الحصول على التعليم:
يواجــه أطفــال املســلمني التمييز فــي املدارس
احلكومية ،ويُجبرون على ممارسة الطقوس الدينية
البوذية ،ومنعهم من ممارســة الشعائر اإلسالمية،
وليس هناك بديل لتعليم أوالد املسلمني ،فاملدارس
اإلسالمية محدودة ،ومع ذلك تتعرض لإلغالق دون
أسباب مذكورة.
 .7التضييق المكاني:
تتعرض املناطق التي يســكنها املســلمون مثل
 Hpa-anبواليــة كاين ،ملا يشــبه احلصار الكامل
منذ عام 2017م ،حيث صادر اجليش الشارع الوحيد
بهذه املنطقة بحيث أصبح أوســع شارع فيها ال
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يتسع إال لدراجة نارية فضال عن سيارة ،ويتم إغالق
املنطقة عند زيارة قائد املنطقة العســكرية لها،
وتفرض احلكومة أحيانا ً حظر التجول من  6صباحا ً
لـ 6مساء دون أسباب.
 .8التضييق السياسي:
حذفت احلكومة أســماء املســلمني الذي ترشحوا
النتخابات عام 2015م ،والتــي تعتبر أول انتخابات
نزيهة منذ  25عاماً ،ومت إعادة  11مرشــحا مسلما
إلى القائمة بعد ضغوط من الســفارات الغربية،
ومنع أغلبية املسلمني من املشاركة في االنتخابات
ُ
ألســباب قانونيــة منها :عدم حيازتهــم بطاقات
الهوية.
 .9الحرمان من الحقوق االقتصادية
والمعيشية:
قبل وصول اجلنرال /ني وين  Ne Winإلى السلطة
في عام 1962م ،كان هناك موظفون حكوميون من
املسلمني ،ورجال أعمال كبار ،ومفكرون وطنيون ،أما
اآلن فهناك عدد محدود من التجار املسلمني يديرون
مشروعات جتارية في مناطق وجود املسلمني.

 .10انعدام األمان ،وعدم الثقة في رجال
األمن:
ال يتمكن املســلمون من مغادرة مناطقهم خوفا ً
من تعرضهم العتداءات ،وميكن اإلشارة إلى واقعة
حدثت ملسلم ســافر من قريته إلى مدينة Hpa-
 anاجملاورة للصالة في أحد املســاجد؛ حيث تعرض
للضرب حتــى املوت من رهبــان املنطقة ،ورفضت
الشرطة تســليم جثمانه إال بعد توقيع أهله على
إقرار بعدم االحتجاج على موته ،وعدم املطالبة بأي
إجراء قانوني في مقتله.
 .11حركة « ما با ثا »Ma Ba Tha -البوذية
المتطرفة:
يعتبر املســلمون هذه احلركة تهديدا ً وجوديا ً لهم،
حيث يعتقد أنها تعمل على التطهير العرقي ضد
املســلمني بالتعاون مع اجليش ،وعد ٍد من اجلماعات
اإلثنية املســلحة ،منهــا حركــة  ،DKBAوحزب
« USDPثانــي أكبر حزب في ميامنار ،واحلزب املوالي
للجيش».
تشــكلت احلركة في عــام 2013م بعــد أحداث
العنف األهلي التي وقعت ضد املســلمني في عام
2012م في مناطق مختلفة من البالد على خلفية
اتهام عدد من املســلمني باغتصاب فتاة بوذية في
شــمال راخني ،وكان للحركة تأثير سياســي كبير،
فقد أجبرت الدولة عام 2015م على إصدار  4قوانني
خاصة بحماية «العرق والدين» ،كما انحازت احلركة
حلزب  ،USDPوطالبت الســكان بعدم التصويت
حلزب الرابطة الوطنية.
الحلول المقترحة:
أوال :الحلول المقترحة الستهداف التمييز الهيكلي،
وتحديات المواطنة ،والعمليات اإلدارية
 تطوير منصة واســعة مــن الدعم طويل األجلللتعامل مع التمييز الهيكلــي ،وحتديات املواطنة

في ميامنار وإدارة وثائق اجلنسية.
 متابعة مناهج اإلصالح ومراجعة قانون املواطنةلعــام 1982م ،وتنفيذ توصيات جلنــة كوفي عنان
االستشارية حول إصالح قانون املواطنة.
 الســعي لفك االرتبــاط بني األعــراق القومية،واجملموعات العرقية التعســفية البالغ عددها 135
مع وضع املواطنة.
 دعــم اجملتمــع املدنــي الوطني من خــال بناءاملهارات في التحليل السياسي ،والقانوني لقضايا
املواطنة ،وأساليب النهوض بالدعوة االستراتيجية
للسياسات.
 تشجيع املنظمات الدولية غير احلكومية INGOSعلى تقدمي املساعدة الفنية لدعم التحالف الوطني
من خالل الشركاء احملليني ،ومعاجلة املمارسات التي
تؤخر عمليات توثيق اجلنسية للمسلمني واألقليات،
وتطبيق رســوم رســمية غيــر عالية ،وتشــجيع
اســتخدام الوسطاء واســتهداف الدعم لتدريب
املســؤولني من وزارة الهجرة ،وإدارة الســكان ،وقوة
شرطة ميامنار ،ومســؤولي القرى واألجنحة لتعزيز
املمارسات اإلدارية الشــاملة لشهادات التسجيل
الوطنية ( )NRCSوغيرها من الوثائق.
 القيــام مبعاجلة العمليات اإلدارية واإلشــكاليةمن خالل نقطة الدخول االستراتيجية لـ«إجراءات
مكافحة الفســاد» ،بالنظر إلى الســوق السوداء
حول إنشاء بطاقات الهوية ،وجوازات السفر.
 توسيع التحسني لقوائم تسجيل األسرة «منوذج ،»6/66والعمليــات اخلاصــة بالتغييرات الصعبة
جلميع األسر؛ حيث تعاني األقليات غير البوذية من
رسوم غير رسمية مرتفعة بشكل خاص.
 الدعم لتغيير مناهج تدريب اخلدمة املدنية التيتشجع اللغة ،واألعراف ،واملمارسات التمييزية جتاه
املسلمني كمواطنني ،على سبيل املثال ،الدم اخملتلط
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 Thawe Norمبعنى ليسوا «مواطنني حقيقيني»،
أو «كل املســلمني بنغاليون» ،أو «املسلمون ليسوا
مواطنني حقيقيني».
 دعــم اجملموعات احملليــة ملراقبة تنفيــذ قواننيالعرق والدين لعام 2015م ،وتأثيرها على املسلمني
والبوذيني ،وحتليل اآلثار اجلنســية ،وال ســيما على
الرجــال املســلمني األكثــر اســتهدا ًفا للعقاب
والســجن ،ودعم اجلماعات الدينية للتوســط في
احللول بني العائالت.
 احملاســبة والرقابــة على املوظفــن احلكومينيفي كيفية اســتخدام القوانــن في تعاملهم مع
املسلمني في ميامنار.
 إجراء بحث جديد حول اإلقصاء الهيكلي ،والتمييزضد املسلمني في ميامنار ،والنظر في التفاعالت بني
املسلمني والدولة والسياسة ،والنظر في التداخل
بني العرق واجلنس مع جتارب األقليات الدينية األخرى،
مبا فــي ذلك الهندوس ،واملســيحيون ،وتطوير أدلة
وصول املسلمني إلى حقوق امللكية وحقوق األرض
والعدالة من منظور النوع االجتماعي.
 دعم مجموعات اجملتمع املدني ملتابعة وصول املرأةإلى حقوق اجلنسية املتساوية مع االهتمام اخلاص
باملسلمات ،وتعزيز اإلجراءات التي تسمح باملساواة
في الوصــول إلى وثائق اجلنســية ،وحتديدا ً بطاقة
التسجيل الوطنية لإلناث ،وتبادل املعلومات إلى ما
هو أبعد من أرباب األسر من الذكور.
 دعم اجملتمع املدني لتوثيق أوضاع املواطنني الذينال يحملون وثائق جنســية رســمية ،مبــا في ذلك
األقليات املسلمة ،نظرًا الرتفاع التكاليف املرتبطة
باحلصــول على بطاقة التســجيل الوطنية ألفراد
األسرة الذين ليست لديهم وثائق.
ثانيا :الحلول المقترحة الستمرار وتحسين
العمل على مستوى المجتمع
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 اتبــاع مناهج طويلــة املدى ومتعــددة اجلوانبللبرمجة على مســتوى اجملتمع والتمييز الهيكلي،
فلــن يتضاعف تأثير العمل على مســتوى اجملتمع
إال إذا تداخل مع اجلهود املبذولة ملعاجلة األســباب
اجلذرية لالستبعاد الهيكلي ،والتمييز على املستوى
الوطني إلى احمللي.
 ضمان حريــة التنقل جلميع النــاس ،خاصة فيوالية راخني ،بغض النظر عن الدين ،أو العرق ،فحرية
التنقل والوصول إلى اخلدمات مترابطتان بشــدة،
وينبغي تناولهما بشكل متواز ٍ ،وأن يكون لدى جميع
اجملتمعات إمكانية الوصول إلى التعليم ،والصحة،
وفرص كسب العيش ،واخلدمات األساسية.
 تعيني جلنة لبحث احلقائق والتعايش الســلمي،ودراســة طــرق إمكانية وضــع محكمــة عادلة
ومستقلة.
 محاولة احلد من األخبار واإلشاعات الكاذبة ضداملسلمني ،وتعزيز الوعي باألديان األخرى ،واحلوار بني
األديان ،وفتح باب احلوار السلمي مع املسلمني.
 الســعي إلــى متكني القــدرات طويلــة األجلللشــبكات احمللية إلدارة الصراع وبناء املرونة ،بدالً
من خلق االعتماد على االستمرار من خالل البرامج
واسعة النطاق.
 االســتمرار في العمل املشــترك بــن األديان،وحــوار األديــان ،وتعريف اإلســام بــن الرهبان
البوذيني والقادة على املستوى احمللي ،ورد املفاهيم
والروايات اخلاطئة التي تعتبر املســلمني عنيفني
بطبيعتهم.
ثالثا :الحلول المقترحة لترويج االنتخابات
العامة الشاملة وتأثيرها على المسلمين
في ميانمار
 مراقبــة التوترات املدنية والعســكرية من خاللاحلــركات القومية البوذية ،واحلــركات املضادة في

مواقع مختلفة ،ومدى تأثير الشــائعات والروايات
على املســلمني في املنافســة احلزبيــة ،وخطاب
الكراهية ،واملظاهرات.

املعلومات ،وتنمية املهارات ليتمكنوا من تشغيل
الشــركات الصغيرة واملتوســطة لســد حاجات
املعاش ومتطلبات احلياة.

 زيادة الدعم للشبكات ملواجهة إهانة املسلمني،وعمــل ميثاق مــع وزارة اإلعالم ومــزودي خدمات
االتصاالت ملنع خطــاب الكراهية بغض النظر عن
العرق واجلنس والدين.

 -االهتمــام باملســلمات من خالل بنــاء املهارات،

 زيادة الوعي لــدى املســلمني ،واألقليات األخرىحول كيفية احلصول على بطاقات الهوية ،وكيفية
تسجيل أسمائهم في القوائم االنتخابية ،وكيفية
التصويت.
 املســاعدة الفنية للجنة االنتخابــات النقابية( ،)UECلتحســن القوائــم االنتخابيــة ،وإدارة
التصويــت لألقليــات ،مبا فــي ذلــك العديد من
املســلمني الذين يحملون بطاقــات هوية مؤقتة،
والذين ليست لديهم أوراق.
 تشجيع الدبلوماسيني واملراقبني لالنتخابات علىمراقبــة كيفية معاملة األفــراد الذين ال يحملون
بطاقات هوية في مراكز االقتــراع اخملتلفة خاصة
األقليات والنساء.
 مطالبة الســفارات في ميامنــار بإجراء حمالتتوعية للمســلمني عن كيفية ممارســة حقوقهم
السياســية ،مثــل :اســتيفاء األوراق القانونيــة،
والتسجيل بقوائم الناخبني قبل االنتخابات.
 الدعوة بشــكل جماعي مع الســفارات األخرىلتطبيق جميع القواعد واللوائح االنتخابية بشكل
عادل وشــفاف ،بغض النظر عن الدين أو العرق أو
احلزب السياسي.
رابعا :الحلول المقترحة لتعزيز التمكين
االقتصادي لألقليات المسلمة
 تدريــب األقليــات املســلمة ،للحصــول علىالشــهادات فــي مجــال الطلــب وتكنولوجيــا

والتعليم الرســمي للعمل داخــل وخارج القطاع
االجتماعي ،لزيــادة ثقتهن ومهاراتهــن القيادية
للعمل في القطاع اخلاص.

 توعية األقليات املســلمة بأهمية احلصول علىبطاقــات الهويــة ،وخدمات الوصول لهــا ،مبا في
ذلك التأثير على مســتويات التحصيل التعليمي
للمسلمني.
خامسا :الحلول المقترحة لالعتبارات األخرى
التي تتعلق بحساسية النزاع
 األخذ فــي االعتبــار الروايات املســتقطبة عناملســلمني بني أصحاب املصلحة احملليــن ،والدول
الغربيــة ووســائل اإلعالم ،وكيف يؤثــر ذلك على

روايــات احلــركات البوذية املتطرفة ،ومــا هي اآلثار
اجلانبية احملتملة للمسلمني في جميع أنحاء ميامنار،

والنظر في مدى امتناع الروايات عن انتقاد البوذيني،

وكيف يساهم ذلك في مناخ منع التعصب ،وكيف
يتم التعامل مع هذا على أفضل وجه في البرامج،
وفي إنتاج روايات جديدة.

 -االعتبار بحساســية النزاع ،واآلثــار املترتبة على

القومية بــن «املســلمني» و»الروهينجا» ،وكيف

يســهم ذلك في الصراع ،وكذلك اجلهود الواسعة
ملعاملة املســلمني على أنهم متجانسون وأجانب
في الدولة.

 محاولة التقليل من ظهور املساعدات األجنبيةفي العمل على مســتوى اجملتمع بشأن التماسك
االجتماعي والقضايا بني األديان والشعوب.
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مواقف وتجارب من

سنوات االبتعاث
الدراسي
صورة قلمية

بقلم :أ .د .حسن عبد الرازق النقر

أحســن ما

أستاذ سابق في الجامعة اإلسالمية في

حدث لي

تعود هذه الذكريات إلى أكثر من أربعني ســنة،

هو اتساع رؤيتي للعالم،

سلفا أن
الدراسة والعمل في أمريكا ...وأنا أعلم
ً

اآلن أرى السودان من خالل العالم.

ماليزيا
وكنــت نشــرتها في كتــاب بعنوان :ســنوات
الكثيرين قد عاشوا جتارب أطول وأغزر في اجملتمع
األمريكــي ،لكننــي رمبا تقدمتهم بـ«الســبق

الصحفي» كما يقولون .وقد أردت من خالل هذه
املواقف أن أعطي الشــباب املســلم شي ًئا من

بعضا منهم
خبرتي املتواضعة التــي رمبا أفادت
ً

وال سيما الذين ينتقلون إلى تلك الديار للعيش

فيها أو لنيل العلم.

في أمريكا

كنت أرى العالم من خالل الســودان ،فأصبحت
خائفــا قبل الوصــول إلى
تصور أننــي كنت
ً
َّ

أمريكا من عدم متكني من ممارســة شــعائري
الدينية لدرجة أنني كنت أفكر في االختباء في

املكتبة لتأدية الصالة فيها .بعد وصولي بشهر

ومقابلة املســلمني ،شــعرت باخلجل من هذا
الضعف الذي فكرت به .لقــد جاء وقت جترأنا

فيه بأداء الصالة داخل «ســوبر ماركت» .كنت

في الطائرة:

في أحد أيام شــتاء ويسكونسن ودرجة احلرارة

كانت تنتابني مشــاعر متباينة وأنا في الطائرة

األرض خارج املتجر تتراكم فيها تالل من الثلوج

متوجها إلى الواليات املتحدة
ســبتمبر 1979م
ً

احملل .رجوتــه أن نصبر حتى نذهــب إلى بيوتنا

التي غادرت مطار اخلرطــوم صباح اخلميس 27
األمريكيــة للتحضيــر لدرجتــي املاجســتير

والدكتــوراه .مــاذا لو لــم أجنح في دراســتي؟!

ســيكون ذلــك مبثابة خيانــة للجامعــة التي
ابتعثتني وللتعليم العالي ،بل للوطن كله.
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حتت الصفر أتســوق مع أحد الزمــاء .وكانت

فأراد صاحبي أن ندرك وقت املغرب ونصلي داخل
لنجمع املغرب مع العشاء لكنه أصر واستأذن

إماما وشــرعنا في
من أحد املوظفني ،فقدمته
ً
كبرنا بتكبيرة اإلحرام حتى جاء
الصالة .وما أن َّ

مدير احملل يصيح بنا:

هاي ...ما الذي تفعلونه؟
ارتبكنا في صالتنا ،لكننــا واصلنا ،وبقي الرجل
واقفــا ينتظرنا حتى انتهينا مــن الصالة التي
ً
فقدنا فيها الطمأنينة ،ومبجرد االنتهاء قال لنا:
لســت ضد دينكم ولكن يجب أن متارسوه خارج
متجري هذا.
عندما تضيق الرؤية:

إن كثيــرا ً من املشــكالت التي نقــع فيها ،هي
بســبب ضيق األفق واجلهل .وقد ملست ذلك في
مواقف مع أناس اهتــدوا إلى دين احلق ولكنهم
حصروا أنفسهم في فهم سقيم إلى األمور.
في مدينة كولومبوس كان عندي صديق متعلم
ومتفتح من األمريكيــن ذوي األصل اإلفريقي
ســمى نفسه بعد إســامه باســم عربي مما
َّ
احلق في تغيير
إن لــه
ّ
أغضــب أباه الذي قال له ّ
يحق له التنازل عن اسم أبيه،
اســمه ،ولكن ال
ّ
ألنه أبوه بالفعل ،فذكرت له صحة ما قاله أبوه

بأنه إذا كان حريصا ً على إســام
مع تأكيدي له ّ
أبيــه ما كان يلجأ لهذا التغيير ،ثم إنه ال يحتاج
لتغيير اســمه أصالً؛ ألن االســم مــا دلّ على
شــخص ،وليس واجبا ً على كل من يُسلم تغيير
اسمه السم عربي ،واهلل أعلم...
وهذه قصة أخرى:

دعانــا صاحبنــا األمريكي األســمر الذي خرج
من الســجن لتوه ،حلفل زفافه على زوجتني في
يــوم واحد .وصلتنــي الدعوة وجاءنــي وفد من
األمريكيني املسلمني السمر وطالبوني بالتحدث
مع الشاب؛ ألن ذلك فيه امتهان للمرأة املسلمة،
عنا؟ قالوا لي هل يجوز هذا
فماذا يقول اآلخرون ّ
أن مثل هذا قد
في الشــرع؟ قلت لهم ما أظن ّ
حدث في تاريخنا اإلسالمي كلّه! واهلل أعلم!
مليا ً وقال :أنت؟ أنا أعلم
ذهبت إليه فنظر
إلــي ّ
ّ
ماذا تريد! وأعلم في اإلسالم الكثير.
قلــت لــه :هل ميكــن أن تتــزوج واحــدة وبعد
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أســبوعني– مثالً -تتزوج الثانيــة؟ قال لي :وهل
ضد هذا؟!
معك آية أو حديث
ّ
قلت له :أنت واحد ،وهما زوجتان ،ماذا أنت فاعل؟
فقال لي :األمر سهل ،سأقترع بينهما وأمضي
أياما ً مع التي وقع عليها االقتراع .قال باإلجنليزية:
It is easy: I will toss-up
خبير في البيئة:

رئيسا الحتاد الطالب
وجدت نفسي بعد أشــهر
ً
املســلمني ،وفي الوقت نفســه أمــارس مهنة
بســيطة لزيــادة دخلــي .كنــت أشــتغل في
املستشــفى اجلامعي دون علم أحد ،إذ لم يكن
مرتبي من بعثتي الدراســية كافياً ،أعمل يومي
الســبت واألحد ،حوالي خمس عشــرة ساعة
في األسبوع ،بخمسة دوالرات للساعة ،وكانت
كافية الحتياجاتنا األســبوعية ألني كنت كثير
الضيوف .وصادف أن جاء الشاب رئيس الصندوق
اخليري (طالب خليجي) للمستشــفى ليالً ألمر
ما ،فوجدني أنظف بالط املستشفى فعانقني
وبكى .مساء اليوم التالي أتاني ومعه شاب آخر
فــي البيت ،وحاوال أن يعطيانــي ظرفا ً منتفخا ً
باألوراق املالية فشكرتهم ،ورفضت املبلغ شاكرا ً
حســن صنيعهم ،ولم يفتني أن أذكِّ رهم بقول
وســلم« :اليد العليا
املصطفى صلى اهلل عليه
ّ
وأحب إلى اهلل من اليد الســفلى» لكنني
خيــر
ّ
شعرت بالســعادة ملا حاوال القيام به .تلك هي
روح اإلخــاء اإلســامي الذي كنــا نعيش فيه.
احلمد هلل فقد كنت ســببا ً في تشــغيل كثير
من الطالب املســلمني في املستشفى للعمل
غير املتفرغ نسبة لظروفهم الصعبة .الطريف
في األمر أنني كنــت أحمل بطاقة كتب عليها
( Environmental expertأي :خبير في البيئة!)
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معلقــة على زي العمل الرســمي بينما أنا في
كناسا ً فقط!
الواقع كنت ّ
مسؤوليات متنوعة:

ألقت رئاسة احتاد الطالب املسلمني على كاهلي
أعباء ومسؤوليات متنوعة ،وكنا نباشر أنشطة
كثيرة فــي مدينة كولومبــوس عاصمة والية
أوهايو التــي بها اجلامعة .وكان االحتاد يشــرف
على مصلى ،إذ وجدنا أنفسنا ال منيل كثيرًا إلى
مشاركة املســلمني في وسط املدينة مركزهم
اإلسالمي الذي بدا لنا وكأنه نا ٍد اجتماعي .كان
هناك املهاجــرون وأغلبهم من أصل هندي وهم
رجــال أعمال وجتار وأصحاب مهن ،ثم هناك أكبر
جتمع من األمريكيني األفارقة.
سكنا يحضرون صالة اجلماعة
كان األقرب إلينا
ً
التي كنــا نقيمها في إحدى غــرف مبنى احتاد
الطــاب .واعتادوا أن يحملوا إلي مشــكالتهم
العامة واخلاصة ،العائلية وهي مشكالت معقدة
جدا ،وبعضها يحتاج جملامع فتوى .وكان أيسرها
ً
ما يتعلق بالناحيــة املادية ،فقد كان إخوتنا من
الطلبة اخلليجيني؛ سعوديني وكويتيني ـ جزاهم
اهلل خيرًا ـ ميدون يد العون ولم يخذلوني قط.
اإلرشاد في السجون:

ومن املناشط التي تصدينا لها العمل اإلرشادي
فــي الســجون بني املســلمني .وهنــاك نوعان
من الســجون فــي أمريكا؛ الســجون الوالئية
والســجون االحتادية .وهذه األخيرة أفضل بكثير
من الوالئيــة ،إذ إنها ليســت مزدحمة ،إضافة
إلى توفيــر كل الفرص فيها مــن حق مواصلة
التعليم للمســجون داخل السجن حتى يصل
إلى املستوى اجلامعي وفوق اجلامعي .واملسجون

يكــون قد ارتكــب مخالفات وجنايــات تصادم
القوانــن االحتادية مثل العمل املســلح أو جتارة
اخملدرات أو الســطو على البنوك .أما الســجون
الوالئيــة فتســتقبل مرتكبي جرائــم القتل،
فالقتــل جناية والئيــة ،لذلك اجملرمــون الذين
ارتكبــوا جرائم قتل يهربون إلــى الواليات التي
ليس فيها عقوبة اإلعدام.
والسجون الوالئية شديدة االزدحام ،وتكثر فيها
جرائم العنف .الحظنا أن كثيرًا من الســجناء
دخلوا في اإلســام أثناء إقامتهم في السجن
نتيجة قراءات وباالحتكاك مع مســلمني آخرين
يقيمــون في الســجن .وقد جنحنا فــي إقامة
مكتبة خاصة اخترنــا محتواها من املطبوعات
بعناية خاصة.
والحظنا أن الســجناء على الرغم من دخولهم
في اإلســام وحرصهم علــى التحلي بأخالقه
احلميدة ،فهم ال يزالون شرســي الطباع مييلون
إلى استخدام القوة اجلســدية ،وقد علق أحدنا
مرة على ذلك فرد علينا أميرهم بأنه إذا لم تكن
هكذا في الســجن فإنك تكون موضع احتقار.
لذلك كنا ننتقي الوقت املناسب إللقاء الدروس
ونتلطف بالســجناء كثيرًا ،ويتولى اإلجابة عن
وعيا بالعلم الشرعي.
األسئلة أكثرنا ً
مأذون شرعي:

وطلب مني اإلخوة في املركز اإلسالمي أن أتولى
عقود الزواج ،فوجدت نفسي أمارس عمل املأذون
الشرعي.
وكنا نشعر مبسؤولية خاصة جتاه النساء الالئي
يعتنقن اإلســام وليس لديهن أزواج .كنا نعتبر
املهتديات لإلسالم مبثابة الشقيقات ،وال سيما
أن الواحــدة منهن بعد إســامها تصبح مثل

اليتيم بال أب وال أم .والعائلة األمريكية ليســت
بذلــك الترابط الذي عندنــا أن تبقى البنت في
بيت أبيها أو أخيها حتى تتزوج.
أصبــح لدينا في ويسكونســن فجــأة حوالي
ثالث عشرة طالبة مسلمة وكلهن يدرسن في
اجلامعة .ولم يكن املسلمون من غير األمريكيني
يتحمسون لالقتران باألمريكيات ألسباب تتعلق
باالختالف الثقافي.
كانت هناك أمريكيــة مطلقة ذات جمال ولها
واحدا من املســلمني
ابن وبنــت .وكانت تخالل
ً
وقربها إليه كرمه
غير متدين ...أعجبتها رجولته َّ
وحبــه لولديها .وبدأت تقرأ عن اإلســام كثيرًا.
ذهب (اخلليل) في عطلة الصيف إلى بلده وفي
غيابــه أبلغتنا هذه املرأة بإســامها وعن حبها
خلليلها ،فهذا الرجل كان سبب دخولها اإلسالم،
ملتزما فانتظرنا رجوعه
وكنا نعرف أنه لم يكن
ً
خائفني عليها وخائفني منــه .فلما رجع طلبت
املرأة أن جنتمع معه في حضورها إذ لم تســمح
له مالقاتها وحدها خو ًفا من احلرام وكانت تتوقع
أن يتزوجها .فلما جلســنا معــه أحزننا أنه لم
زوجا مما
يظهر فرحه بإســامها ولم يتقدم لها ً
جرح كبرياءها وأحزننا ذلك املوقف أشد احلزن.
أعظم هدية:

إن أعظم هدية ميكن أن يقدمها الطالب العربي
واملســلم الذي يدرس في أمريكا هي أن يجتهد
في دراســته وينجح فيهــا بتفــوق .وأن يلتزم
آداب التعامل اإلســامي مع أساتذته وزمالئه،
خاصة فيما يتعلق باالنضبــاط في الوقت في
تســليم الواجبات والبحوث في وقتها احملدد ،ثم
مراعاته حسن الهندام والسواك والطيب وأدب
التخاطب مع الغير .إنه بذلك يكون خير ســفير
لبلده وخير ممثل لدينه وأمته.
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الرابطة

إعالن السالم أفرح قلوب المسلمين
د .محمد خليفة صديق ـ الخرطوم

مدار

التوقيع التاريخــي لكبار العلماء فــي جمهوريتي
باكستان وأفغانستان إلعالن السالم في أفغانستان
فريدا ،أفرح قلوب
بجوار البيت العتيق ميثل منجــزًا
ً
املســلمني ،وهو ما يجدد التأكيد على الدور الريادي
للمملكــة العربية الســعودية فــي خدمة قضايا
اإلســام واملسلمني ،وســعيها الدائم والدؤوب ألن
يحل الســام العادل الشامل واالســتقرار والوئام
فــي جميع أرجاء العالم اإلســامي والعالم أجمع،
كما أبان هذا اجلهد املشــكور للمصاحلة األفغانية
عن الرغبة الصادقة للمملكة في مد اجلسور ورص
الصفوف وتوحيد الكلمة.
وأهميــة هذه املبادرة املشــهودة لعقد أعمال املؤمتر
اإلســامي «إعالن السالم في أفغانســتان» ،أنها
جمعــت ألول مرة بني كبــار العلماء فــي البلدين
اجلارين أفغانستان وباكستان من أجل غاية سامية
هي حتقيق املصاحلة بني أبناء الشعب األفغاني الذي
جتمعه مع الشعب الباكستاني أخوة الدين والعرق
والتاريــخ واجلغرافيا والعــادات والتقاليــد وغيرها،
وحســنا ً فعلت رابطة العالم اإلسالمي أن جمعت
علماء البلدين اللذين لهما في الوجدان اإلسالمي
مساحة واســعة ـ كما جاء في الكلمة االفتتاحية
والثقة كبيرة بهذه
ملعالي األمني العام للرابطــة ـ
ُ
املنظمة الشــعبية اإلســامية باعتبارها املظلة
املتفق عليها بني كل املسلمني.
لبت أشواق املسلمني
وليس مستغربًا أن هذه املبادرة َّ
في املصاحلة بني أبناء الشعوب اإلسالمية باعتبارها
ضرورة دينيــة ،وإنســانية ،وحضاريــة ،واقتصادية،
واجتماعيــة ،وسياســية ،ونفســية ،ال يســتغني
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عنها أي مجتمع مســلم ،حيث سيســهم إعالن
مكة املكرمة للســام في أفغانســتان بكل تأكيد
في التوصل التفاق يســهم في إيجــاد حلٍ نهائي
وشــامل للنزاع األفغاني ،بدعــم عملية املصاحلة
بني األطراف املتصارعة في البالد ،والوصول بها إلى
أرضية مشتركة من التوافق وتقريب وجهات النظر.
وســيكون أمام أنظــار املســلمني أداء منوذجي في
صنع السالم ميكن النســج على منواله في شتى
املشكالت املشابهة في العالم اإلسالمي.

لقد أكدت هــذه املبادرة أن الرابطــة ،وهي حاضنة
للشــعوب اإلســامية ،ومظلة مؤسسية لعلماء
ومفكري األمة اإلســامية املنضويــن حتت لوائها،
ممثلة لقضايا األمــة جمعاء ،وهي املظلة واملرجعية
العلمية والفكرية والشعبية ألهل العلم والفضل
فــي العالم اإلســامي ،وهي  -أي رابطــة العالم
اإلســامي -احلريصــة علــى حتقيق وحــدة األمة
وتضامــن تنوعها وأمن مجتمعاتهــا وصيانة أرواح
أفرادها ،وترجمة لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيمها
التي حتمل الرحمة والسالم للعاملني.
إن هذا التمهيد الذي قادته رابطة العالم اإلسالمي
للمصاحلة األفغانية الشــاملة هو من صميم إميان
الرابطــة بدورها احملــوري واملقبول فــي حل جميع
النزاعات واخلالفات داخل النســيج اجملتمعي لألمة
اإلسالمية ،مشــموالً بالدعم والرعاية الكبيرة من
محضن القدســية والريــادة اإلســامية اململكة
العربية الســعودية ،وهو يهدف بالتأكيد لتحقيق
املصاحلة بني األطــراف األفغانية ،وترســيخ دعائم
السالم في جمهورية أفغانستان اإلسالمية.

