


افتتاحية

الرحمة والسعة في اإلسالم
مفهوم الرحمة والســعة يف اإلسالم هو املوضوع 
العالم  لرابطة  العاملــي  الحج  تناوله مؤتمر  الذي 
اإلســالمي، وهو اختيار له دالالت ومعاٍن أبرزتها 

خطابات االفتتاح، وأكدها املؤتمر يف بيانه الختامي. 
فمن املعانــي والدالالت التي أكدتها بحوث املؤتمر ومناقشــات 

أعضائه:
ــعة يف اإلســالم، وأن الرَّحمة  ـ أهمية إبراز جوانب الرَّحمة والسَّ
عة هما امليـزتان األكثـر تأثرياً يف األحكام اإلسالمية، وبهما  والسَّ
أصبحت منظومة األخالق اإلســالمية مختلفة تماماً عن منظومة 

األخالق النفعية. 
ـ أن اإلســالم برحمته الواسعة والشــاملة، وتجربته الحضارية 
الفريدة، ومرونته الـمرشوعة يـنسجم زمـاناً ومـكاناً ويـتعايش 
ويـتعاون مع الجميع بشهادِة واقعاِت التاريِخ املوثقة ال املنتحلة 

عىل اإلسالم واملسلمني. 
ـ بياُن ثبوِت َســعة رحمة الله ســبحانه وتعاىل وشمولِها من 
خالل دراسة اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، الـتي أوضـحت 
ــعة لرحمة الله عّز وجّل،  تفاســريها ورشوحها لزوم صفة السَّ
الكائنات، وأنارت املوجودات، واتسعت لتشمل كل  وأنها أبهجت 
املخلوقات، ومن َســعتها أنها لم تستثِن أحداً من منظومة الخلق 

كافة. 
ـ بياُن أن بعــَض مظاهِر االنفالت والفوىض املنتجة للقســوة 
والتشدد الـتي تعتـري بعض األمة املسلمة يف الوقت الحارض ال 

ُر عن تراثها األصيل، وتاريخها الحضاري. ُتعبِـّ
وقد انتهى املؤتمر إىل توصيات عملية من أهمها: 

عة  ـ تشـجيع البحوث والدراسات الـتي تؤصل ملبدأ الرَّحمة والسَّ
فـي اإلسالم وتبـرز أهميته، وتسعى للتعريف به ونرشه، وتفند 
شــبهات املتطرفني الذين يحملون أفــكاًرا مختزلة أو منحرفة 

تتعارض مع دالالت نصوص الرشيعة ومقاصدها. 
ـ دعوة وسائل اإلعالم؛ إلنتاج وبث برامج نوعية تهدف إىل تعزيز 
قيمة الرَّحمة يف اإلسالم وإبرازها، ودعوة العلماء واملتخصصني إىل 
عة يف اإلسالم«  إنتاج مواد إعالمية تحت عنوان: »قيم الرَّحمة والسَّ
تهدف لبيان هذه القيمة العليا يف دين الله من ِخالل االســتقراء 
والرشح املستنري لآليات واألحاديث وأحداث السري واملغازي الـتي 
ُفهمت من ِقبَِل لفيف الجهل والتطــرف بعيًدا عن معناها الحق 

وسياقها الصحيح، فتلقفها البعض عىل أنها ترتجم قيم اإلسالم، 
وكان ملنطقة الفراغ الواسعة التي تمدد فيها الجهل والتطرف أثر 

كبري يف تأزم هذه اإلشكالية بمكابرة جدلياتها املعارصة.
ـ رضورة تطوير الخطاب الديني يف اآلليات والوسائل واألساليب، 
)مع املحافظة عــىل ثوابت الهوية(، بما يراعــي فوارق الزمان 
واملكان واألحوال، ويتالءم مع راسخ اإلسالم، ويعالـج مشكالت 
ات الفعل اآلنية الـتي  املجتمعات املعارصة، بعيًدا عن االنفعال وردَّ
َتْغَفُل عن اآلثار البعيدة واملآالت الفاســدة، وأخذ زمام املبادرة يف 
جميع القضايا املســتجدة، وذلك بتقديِم رؤًى إســالمية أصيلة 

ورصينة ومنتجة تحقق املصالح العامة.
ـ إنشاء وحدة للقيم اإلسالمية واملشــرتكات اإلنسانية يف رابطة 
العالــم اإلســالمي، ُتعنى باألبحــاث والدراســات وامللتقيات 
واملؤتمرات التي تتناول هذا املجال الواسع من خصائص اإلسالم 
العظيم، والتأكيد عىل أهمية مخاطبة ذوي الشــأن إلقرار مادة 
»القيم اإلسالمية واملشرتكات اإلنسانية« كمتطلب جامعي لجميع 

التخصصات يف الجامعات العربية واإلسالمية. 
وقد أكد ســماحة املفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ 
عبدالعزيز آل الشيخ عىل هذا السياق بقوله إن »من السمات التي 
جعلت هذا الدين صالحا لكل زمان ومكان ومقبوالً عند الناس عىل 
مر الزمان أنه دين الرحمة واليرس والســماحة، ليس فيه تشديد، 
وال تعسري، وال تعنيت، بل رســالة نبي اإلسالم محمد صىل الله 
عليه وســلم، رسالة اتسمت بالبشارة والتيســري والرحمة، قال 

تعاىل: )وََما أَْرَسلْنَاَك إاِلَّ َرْحَمًة لِلَْعالَِمنَي(.
يف حني شــدد معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس، عىل أن محك السلوك يف قيم 
الرحمة والسعة يكشف مستوى استيعابها ومصداقية العمل بها، 
مضيفاً أن السعة أصل ثابت وقيمة عليا يف اإلسالم، قيَّدها البعض 
»جهالً أو غلواً« بالرضورٍة أو الحاجة، حتى احتاط للحرام دون 

الحالل، فكان التضييق والَعنَتْ 
املؤتمر وجد صدًى واسعاً، فال شك أن أنظار العالم اإلسالمي بل 
العالم كله، تتجه إىل مكة املكرمة يف موســم الحج، وليس خافياً 
أن من أهداف رابطة العالم اإلسالمي االستفادة من موسم الحج 
بإتاحة الفرصة الجتماع العلماء واملثقفني ومســؤويل املنظمات 

لتقديم الحلول العلمية لرفع مستوى املسلمني يف العالم.
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 الرابطة تدشن دفعة جديدة 
من برنامجها اإلنساني 
العالمي لرعاية األيتام

 

الخرطوم: »الرابطة«

دشــنت رابطة العالم اإلسالمي دفعة جديدة 

من برنامجها اإلنســاني العاملي لرعاية األيتام 

يف دول العالم، التي تشمل تسليم مخصصات 

السودان،  األيتام يف عدد من واليات جمهورية 

الخرطوم،  الســودانية  العاصمة  من  انطالقاً 

بدعم من فخامة رئيس الجمهورية السوداني 

املشري عمر البشــري، وبحضور معايل مساعد 

السوداني موىس محمد أحمد، ووزير  الرئيس 

االجتماعي  والضمان  الرعايــة  بوزارة  الدولة 

إبراهيم آدم إبراهيم، ومفوض العون اإلنساني، 

وسفري اململكة العربية السعودية لدى الخرطوم 

عيل بن حسن جعفر.

وأكد مســاعد الرئيس السوداني تقدير الدولة 

حكومة وشعباً ملجهودات الرابطة وما تقوم به 

من مرشوعات يف الســودان، منوهاً بالحضور 

الكبــري لهيئتها اإلغاثية ومــا تواصل تنفيذه 

من مرشوعات يف كل أنحاء السودان يف مجال 

رعاية األيتام واملجاالت الكثرية األخرى.

ونوه إىل اســتمرار رئاسة الجمهورية يف دعم 

رفد  ومواصلة  ورعايتهــم،  األيتام  مرشوعات 

وتحفيز جهود املنظمــات والهيئات والرشكاء 

من الدول الصديقة والشــقيقة، مع ما تبذله 

وزارة الضمان االجتماعي من دور مهم يف هذا 

املجال.

غالف العدد

الجديد في سيرة 
محمد أسد

الهجرة والحاجة إلى ثقافة 
االختالف
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أدانت التدخل السافر للحكومة الكندية في الشؤون الداخلية للمملكة

الرابطة تؤكد أحقية المملكة في اتخاذ موقٍف حازم تجاه 
السطو الدبلوماسي الكندي الشائن وغير المسبوق

مكة املكرمة: »الرابطة«
صدر عن رابطة العالم اإلسالمي بيان أكدت فيه عىل وجوب 
االلتــزام باملواثيق واملبادئ واألعــراف الدولية، التي تقيض 
باحرتام ســيادة كل دولة، وعدِم التدخل يف شؤونها الداخلية 
املحكومة بدســتورها وأنظمتهــا وإجراءاتهــا الحقوقية 
والقضائية، فضالً عما َيلْزَُم يف أبســط تلك املبادئ من عدم 
النيل مــن قيم الثقة واالحرتام املتبادل الذي تأسســت عليه 

العالقات بني الدول.
وتابع بيان الرابطة: إن الخروج عن هذا اإلطار القانوني الذي 
َيْحُكم أخالقيات العالقــات الدولية َيْعِكُس يف بعض نماذجه 
مستوى سوء التقدير عرب نســج املعلومات التي ال تتجاوز 
ُل من خالله  يف تحليلها املتباِدر آحاديَة املصدر وهو ما َيْســهُ
اخرتاُق هشاشة الوعي السيايس عندما َيْفتقر إىل القدر الالزم 
من الحكمة واملنطق ليقع يف َمْصيََدِة الخطأ الفادح بحســب 

التوصيف الدبلومايس قبل غريه.
ومىض بيان الرابطــة مؤكداً عىل إدانة ما صدر عن الحكومة 
الكندية من تدخل سافر يف الشؤون الداخلية للمملكة العربية 
الســعودية، وهي املحكومة بدســتوِرها وأنظمتِها وأدواِتها 
القضائيِة بضماناتهــا وإجراءاِتها املعلنِة واملفتوحِة للجميع، 
أُســوًة بغريها من ُدول الرشعية والقانون يف التقدير املحايد 

واملنصف.
كما أكد بيان الرابطة عىل أحقية اململكة العربية السعودية يف 
اتخاذ ما تراه من موقٍف حازم تجاه هذا السطو الدبلومايس 
الشائن وغري املســبوق يف تجاوزه الفج، وما اشتمل عليه من 
عبارات ال ُيمكن تسويغها يف املنطق الدبلومايس السوي تحت 

أي ذريعة.

وتابع البيان تنويهه بما تتميز به اململكة العربية السعودية من 
تحكيم الرشيعة اإلسالمية التي ال ُيسمح ألي جهة أن تساوم 
أو تزايد عليها بوصفها ثابتاً راســخاً من ثوابتها الدستورية 
وعالمًة فارقة يف هويتها وكيانها ُتَحدُِّد مفاهيَم وأُُطَر الحقوق 
والحريات وتلتزُم بها، وكذا ما ُعهد عن اململكة من رعايتها ملا 

التزمت به من املواثيق واالتفاقيات واألعراف الدولية.
كمــا أضاف بيان الرابطة أن من حق كل دولة اتخاَذ التدابري 
الالزمة وفق دستورها وأنظمتها وأدواتها القضائية املستقلة 
بما يكفل احرتاَم نظامها العام، واســتتباَب أمنها، وتكامَل 
لحمتها وأُلَْفتِها الوطنيــة، مع رعاية كافة متطلبات الحقوق 
ُر عليهــا أجهزُتها املختصة  والحريات املرشوعة التي َتْســهَ
برقابة قضائية مســتقلة وشــفافة، يف نسق منظومة الدول 

املتحرضة.
وقد ترجم ذلك بحســب اســتطالع ورصد رابطــة العالم 
اإلسالمي يف نطاق ما تختص به من متابعة الشأن اإلسالمي 
الشعوب اإلسالمية، ترجم  أمام  بحسب نظامها ومسؤوليتها 
ذلك الشــهادات الحقوقية املحايدة الصــادرة عن عدد من 
التي لم  العاملية »الحكومية واألهلية«  الهيئات واملؤسســات 
تزدوج معايريها أو تقع يف خطأ جســيم يف البناء عىل آحادية 
املصدر واإلصغاء املنفرد لكل ارتجال أو الوقوع ضحية تمرير 

د. ُمتََعمَّ
وختــم البياُن ترصيَحُه بأن دولة بحجم ما حظيت به اململكة 
العربية السعودية عرب تاريخها الطويل من الثقة واملصداقية 
والتعويل الدويل عىل حكمتها ووعيها ستكون أكثر حرصاً عىل 
ُل منظومة كيانها من  تلك القيم واملبادئ يف داخلها الذي ُيَشكِّ

تطفل خارجيِّ خايل الوفاض.
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 د. العيسى متحدثًا أمام 5 آالف شخص: قيم اإلسالم 
تحض على مد جسور الحوار والسالم والوئام

 الشر يرى أن في التنوع مبررًا للكراهية والعنصرية 
والصدام الحضاري منخدعًا بانتصاراته الوقتية 

ريميني )إيطاليا(: »الرابطة«

باســم الشعوب اإلسالمية تحدث معايل أمني عام رابطة العالم 

اإلســالمي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس يف 

فعاليات مؤتمر الصداقة بني الشعوب يف مدينة ريميني اإليطالية 

الذي انطلق بمشاركة قيادات سياسية ودينية وفعاليات علمية 

وفكرية وحضور أكثر من مليون شــخص، حيث تمت دعوة 

رابطة العالم اإلسالمي لتكون املتحدث باسم العالم اإلسالمي.

واســتمرت فعاليات اللقاء العاملي ملدة أسبوع تخللته ندوات 

وجلســات نقاش مفتوحة تهدف إىل جرس الهوّة بني شعوب 

العالــم والتأكيد عىل أهمية قيم التعايــش والتفاهم بني األمم 

والثقافات يف تجّمع يعترب األكرب عاملياً.

وكانت هذه هي املرة األوىل التي يتم من خاللها طرح مفاهيم 

 د. العيىس متحدثاً لحضور اللقاء

اختيار الرابطة للتحدث باسم الحضارة اإلسالمية في لقاء »بناء الجسور« بإيطاليا
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الفكر والثقافة والحضارة اإلســالمية يف هــذا التجمع الدويل 

الضخم، حيث اختري معايل الشــيخ د.محمد العيىس ممثالً عن 

العالم اإلسالمي، فيما تحدث البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان 

عن العالم املسيحي، باإلضافة إىل رئيس الجمهورية اإليطالية 

ســريجو ماتَّاريال، واألمني العــام لألمم املتحــدة أنطونيو 

جوترييــس، وعدد من القادة والزعمــاء واملفكرين واملبدعني 

والفنانني واألكاديميني من أكثر من ثالثني دولة، باإلضافة إىل 

عدد من وزراء األمن والتعاون يف االتحاد األوروبي.

واختار املؤتمر معايل الشيخ الدكتور محمد العيىس ممثالً عن 

الحضارة اإلسالمية للتحدث عن الثقافة اإلسالمية حسب اللجنة 

املنظمة: »تقديراً لخطابه باســم رابطة العالم اإلسالمي الذي 

أصبح مهماً يف حضوره، ومؤثراً يف بناء الجسور بني الثقافات 

والشــعوب، نظراً ملا أثمر عنه من مبادرات وحوارات الرابطة 

اإلسالمية، التي ســاهمت يف إصالح الكثري من املفاهيم حول 

الثقافة والحضارة اإلسالمية، عرب طرٍح تميز بالقوة والوضوح، 

واعتمد عىل حقائق موّثقة اســتحقت التقدير والثقة وساهمت 

يف تجاوز الكثري من املفاهيم الســلبية التي أُلصقت باإلسالم 

بتغيري واضح وجــاد يف الحوار الدينــي والفكري واالحرتام 

املتبادل باالستناد النيص الديني نحو التطلع لبناء الجسور بني 

الشعوب«.

وألقى معــايل األمني العام كلمة يف اللقــاء بحضور أكثر من 

خمسة آالف شخص أّكد فيها أن مشيئة الخالق قد قضت بأن 

يكون البرش متنوعــني يف ألوانهم ولغاتهم وأديانهم ومذاهبهم 

وأفكارهم وثقافاتهم؛ مضيفاً أن الله تعاىل قد شــمل الجميع 

بالتكريم ولم َيْستَثِْن منهم أحداً، ألنه صادر عن الرحمة والعدل 

اإللهي، وقد رضيت بهذه الرحمة والعدل القلوب النقية املليئة 

باملحبة والخــري، ورأت يف كثري من هذا التنوع ثراء إنســانياً 

محفزاً للحوار والتعايش والتعاون والســالم؛ الفتاً أن الرش لم 

َيرَْض بذلك فأطلق كراهيته وأشــعل الحروب والظلم، فَصنَّف 

الناس عىل أســاس يقوم عىل العنرصية واإلقصاء وَرَفَع شعاَر 

صدام الحضارات وََجَعَل األصَل يف كوكبنا هو الرصاع ال السلم 

ــَس لنظرية أن االختالف والتنوع يعني الصدام،  والوئام، وأَسَّ
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وأنه ال كرامة إال لجماعته الدينية أو العرقية أو الحزبية ســواء 

أعلن ذلك أو مارسه دون إعالن.

ونبّه د.العيــىس إىل أن تلك املفاهيم ال تــزال مرصة عىل هذا 

الهوس، متجردًة من املعاني اإلنســانية يف الجانب األخالقي، 

ومن املنطق يف الجانب العقيل، ومن الحكمة يف جانب أخذ العظة 

من التاريخ، وهي ستكون أول من يدفع ثمن مجازفاتها، وإْن 
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طال بها االنتصار املخادع واملؤقت؛ مشــرياً إىل أن من واجب 

الجميع أن يدركوا بأن هناك مجموعات وصلت إىل هذا التدهور 

الفكري، بناء عىل قناعات دينية أو فلســفية متطرفة، كما أنها 

ُل حالة معزولة يف كل دين، ويف كل زمان، وال يوجد دين  ُتَشــكِّ

أصله متطرف، ولكن ال يخلو دين من وجود متطرفني، كما أن 

هناك فلسفات هي أقرب يف نظرياتها إىل طرح هالوس فكرية 

من أن تقدم منطقا ًفلسفياً، مشرياً إىل أن هناك تطرفاً وتطرفاً 

مضاداً.

وأّكــد معايل األمني العام أن رابطة العالم اإلســالمي الناطقة 

باســم من ينضوي فيها من الشــعوب اإلسالمية، استشعرت 

أهمية إيضاح حقيقة الدين اإلســالمي الــذي أحب وتعايش 

وتحاور وتعاون مع الجميع بعــد أن حاول التطرف املعزول 

إســالمياً اإلساءَة إليه من ِقبَِل أرشار، ومعتوهني، وجهال؛ الفتاً 

إىل أن أي دين ال ينسجم مع الحياة ال ُيمكن أن ُيكتب له البقاء 

بما يزيد عىل األلف وأربعمائة ســنة، هي عمر اإلســالم حتى 

اليوم، وهو ال يزال ضمن أكثر األديان توزعاً جغرافياً وكثرة يف 

النمو، حيث يناهز املسلمون اليوم قرابة مليار وثمانمائة مليون 

نسمة، جميعهم يتفهمون ســنة الله يف تعدد األديان واألفكار 

كما يتفهمون كذلك ثقافة اآلخرين ويعتربون التعايش والوئام 

والتسامح والســالم قيمة أخالقية عالية يف دينهم، يستدلون 

عىل ذلك بنصوص واضحة يف القرآن الكريم والســنة النبوية، 

ويتصدون لكل من أساء لتلك النصوص سواء بفهمه الخاطئ 

لها أو توظيفه اليسء املتعمد ألي غرض كان ذلك.

وشــدد د.العيىس عىل أنه ليس من املنطق وال العدل أن َنختزل 

هــذا الدين بمئات ماليينه يف فئة متطرفة ال تتجاوز بحســب 

إحصائية رابطة العالم اإلسالمي سوى نسمة واحدة للمتطرفني 

يف مقابل مائتي ألف نســمة من بقية املسلمني الذين يمثلون 

االعتدال اإلســالمي، مضيفاً أن االختالف الديني والثقايف بني 

بني البرش واقع ال يجوز إنكاره، ومهما تُكن مســاحة الفجوة 

يف بعض أصوله أو فروعه، لكنه ال يربِّر تحويل العالم إىل حلبة 

من الرصاع، وهذا االختالف يدخل ضمن ُسنّة الخالق يف وجود 

التعدد والتنوع، والتي يجب أال تصطدم أبداً مع أهمية التعايش 

والتعاون بل واإلحسان واملحبة للجميع كرشط أسايس للعيش 

بحرية وسالم ووئام.

وبــنّي معايل األمني العام أن التاريخ قد خلّد يف صفحاته أولئك 

• التطرف املعزول إسالمياً حاول اإلساءَة 

للدين من خالل »معتوهني« و»جهال« 

و»أرشار«
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األشــخاص الذين ضحوا بأنفسهم من أجل مواجهة الكراهية 

والعنرصية وسائر أشــكال الظلم، ويف املقابل َسِحَق التاريخ 

بَمنِْطِقِه العادل أولئك األرشار الذين رفعوا راية الحقد والظلم 

ضد البرشية ألســباب دينية أو عرقية أو حتى مطامع مادية 

بحتة، ورغم إقرار الجميع بوجــود صور نمطية متبادلة بني 

بعض األمم والشــعوب والثقافات، فإن القليلني يدركون أنها 

ناتجة عن عدم الحوار والذي غالباً ما يقود إىل اعتماد معلومات 

آحادية املصدر.

ودعا د.العيىس باســم رابطة العالم اإلســالمي والشــعوب 

املنضوية تحتها، إلحالل الحــوار بديالً عن الرصاع، والتفاهم 

املبنــي عىل االحرتام املتبــادل عوضاً عن سياســات الهيمنة 

واالســتعالء؛ مؤكداً أنها رسالة تعرب عن قرابة املليار وثمانمئة 

مليون مســلم يلتزمون بقيم دينهم التي تدعو ملكارم األخالق 

وقيم السالم، وتحض عىل بناء جسور السالم والوئام اإلنساني 

يف كافة القضايا ويف طليعتها حقوق األقليات واملرأة واإلنسان، 

وموضوعــات الهجرة، واالندماج الوطنــي، واالتجار بالبرش، 

ومشــاكل الفقر والجهل وغريها مما يتطلب من الجميع بذل 

املزيد من العمل ألجلها.

وأشار معايل األمني العام إىل دور الهيئات العاملية التابعة لرابطة 

العالم اإلسالمي يف مهامها اإلغاثية والتنموية حول العالم والتي 

ُتَقدَُّر نفقاتها بمئات املاليني من الدوالرات سنوياً دون أن تنظر 

يف أعمالها الخريية ألي اعتبار غري االعتبار اإلنساني، وال ُتَفرُِّق 

يف ذلك ألســباب دينية وال عرقية وال غريها؛ منبّهاً إىل أن هذا 

ما تؤكده تعاليم اإلسالمي وقيم األخالق، كما أن الرابطة ُتقدم 

كافة خدماتها بالتنسيق املبارش والشفاف مع حكومة كل دولة 

تعمل عــىل أراضيها، ولها عالقات قويــة مع مختلف األديان 

واملذاهب، وقد تبادلت مع الجميع الزيارات وإقامة الفعاليات 

التي ُتمثل وتدعم القيم املشرتكة.

وختم د. العيىس كلمته بتوجيه الشــكر للقائمني عىل املؤتمر 

املتميــز، وعرّب عن تقديــره إلتاحتهم الفرصــة للحديث عن 

الجانب اإلسالمي وعن منظمته العاملية رابطة العالم اإلسالمي 

التي تجمع تحت لوائها مئات املاليني من املســلمني من مقرها 

الرئييس الــذي ُيَمثل ِقبلتهم، ورابطتهم الروحية الجامعة مكة 

املكرمة.

• لو لم ينسجم اإلسالم مع الحياة 

ملا بقي 14 قرناً يمثل الدين األكثر انتشاراً 

ونمواً حتى اليوم
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 العيىس: رابطة العالم اإلسالمي استشعرت أهمية إيضاح حقيقة الدين اإلسالمي الذي أحب وتعايش وتحاور وتعاون مع الجميع
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العيىس يلتقي رئيس الربملان األوروبي ورئيس املفوضية األوروبية

ألتقى معايل األمني العام لرابطة العالم اإلســالمي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس يف مدينة ريميني اإليطالية كل من: 

رئيس الربملان األوروبي أنطونيو تاجاني، ورئيَس وزراء إيطاليا الســابق رئيــس  املفوضية األوروبية املبعوث الحايل لألمم املتحدة 

إىل إفريقيا الســيد رومانو برودي، وذلك عىل هامش ملتقى »ميتنغ العاملي«، حيث تم اختيار معايل األمني العام ليتحدث عن العالم 

اإلسالمي يف موضوع بناء الجسور بني الحضارات والشعوب.
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 األمني العام يوقع اتفاقاً مع مدرسة فلورنسا ويلتقي قيادات الجالية اإلسالمية

كما التقى معايل األمني العام قيادات مدرســة فلورنسا العاملية للحوار بمدينة فلورنســا اإليطالية، حيث وقع اتفاقية تعاون معها. 

لة. وقد ثّمنت املدرســة الدور الريادي الذي تضطلع به رابطة  وتتميز املدرســة بمهارات الحوار والتدريب والتبادل املعريف ذي الصِّ

العالم اإلسالمي. ويف السياق ذاته، التقى الشيخ د. محمد العيىس عدداً من قيادات الجالية اإلسالمية بمدينة فلورنسا اإليطالية، مؤكداً 

عىل أهمية التعاون والوئام الوطني يف سياق اندماجه اإليجابي، وأن يكونوا فأل خري عىل الجميع، بما يعكس حقيقة القيم اإلسالمية.
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أمني عام الرابطة ملتقياً قيادات مدرسة فلورنسا العاملية للحوار

د. العيىس لدى اجتماعه بقيادات الجالية اإلسالمية يف فلورنسا
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بحضور ٥٠٠ عالم ومفكر من ٧٦ دولة

مؤتمر رابطة العالم اإلسالمي في منى يؤكد على 
ضرورة تطوير آليات الخطاب الديني

سماحة المفتي: المملكة خير أنموذج لمظهر 
اليسر وانتهاج منهج الوسطية اإلسالمية

د. العيسى: محك السلوك في قيم الرحمة والسعة
يكشف مستوى استيعابها ومصداقية العمل بها

منى: »الرابطة«
عة فـــي  رفع املشــاركون يف مؤتمر »مفهوم الرَّحمة والسَّ
اإلســالم« الذي نظمته رابطة العالم اإلسالمي يف منى، أسمى 

آيات الشــكر والعرفان ملقام خادم الحرمني الرشيفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز وويل العهد األمني صاحب الســمو 
امللكي األمري محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله 
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- عىل ما يــرسَّ الله لهما من تقديم خدماٍت إســالميٍة جليلٍة 
مشيدين  وقاصديهما،  الرشيفني  وللحرمني  وقضاياها،  لألمة 
بالرعاية الكريمة والَخَدمات املتميـزة املقدمة لُحجاج بيت الله 
ل عىل  الحرام من كافة القطاعات الحكومية، األمَر الذي ســهَّ
ضيوف الرحمن أداَء ُنُسِكهم يف أجواء عامرة باألمن واإليمان 

والسكينة واالطمئنان يف ُيرٍس وسهولة.
جاء ذلك يف البيان الختامي للمؤتمر الذي اختتم بمشــاركة 
خمســمئة عالم ومفكر َمثّلوا علماء األمة اإلســالمية من ٧٦ 
دولة حول العالم، حيث أكد املؤتمر يف توصياته عىل رضورة 
تطوير آليات ووسائل وأساليب الخطاب الديني مع املحافظة 
عىل ثوابت الهوية، بما يراعي فوارق الزمان واملكان واألحوال، 
ويتالءم مع راســخ اإلسالم، ويعالـــج مشكالت املجتمعات 

املعارصة. 
ودعا املؤتمر إلقرار مادة القيم اإلسالمية واملشرتكات اإلنسانية 
العربية  الجامعات  التخصصات يف  أكاديمي لجميع  كمتطلب 
واإلسالمية؛ مشدداً عىل رضورة تشـجيع البحوث والدراسات 
عة فـي اإلسالم وتبـرز أهميته،  الـتي تؤصل ملبدأ الرَّحمة والسَّ
عة هما  وتسعى للتعريف به ونرشه؛ والفتاً إىل أن الرَّحمة والسَّ
امليزتان األكثر تأثرياً يف األحكام اإلســالمية، وبهما أصبحت 

منظومته األخالقية مختلفة تماماً عن املنظومة النفعية.
ر املؤتمر أن اإلسالم برحمته الواسعة والشاملة وتجربته  وذكَّ
الحضارية الفريدة ومرونته الـــمرشوعة، يـــنسجم زماناً 
ومكاناً ويـتعايش ويـــتعاون مع الجميع بشهادِة واقعاِت 
التاريِخ املوثقة ال املنتحلة عىل اإلســالم واملســلمني؛ موصياً 
عة يف اإلسالم، وذلك بالتصدي لكل  بإبراز جوانب الرَّحمة والسَّ
من ضيّق عىل الناس يف دينهم ومعاشهم، وكل من َفتََن بعضهم 
ببعٍض بفاسِد أفكارِه وُمتطرِف أقوالِه وأفعالِه، فأشاع العداوة 

والبغضاء والكراهية.
وشــّدد املؤتمر عىل رضورة بيان أن بعَض مظاهِر االنفالت 
والفوىض املنتجة للقسوة والتشدد الـتي تعتـري بعض بلدان 
ــرُ عن تراثها األصيل  األمة املسلمة يف الوقت الحارض ال ُتعبِـّ

املتحدثون يف املنصة الرئيسية خالل انطالقة مؤتمر الرابطة بمنى

* أمني الرابطة : السعُة أصل ثابت يف 

اإلسالم، قيَّدها البعض بالرضورٍة أو 

الحاجة، حتى احتاط للحرام دون الحالل، 

فكان التضييق والَعَنْت
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وتاريخها الحضاري الـممتد؛ مناشداً وسائل اإلعالم بأنواعها 
املختلفة بأن تنتج وتبث برامج نوعيــة تهدف لتعزيز قيمة 
العلماء واملتخصصني إىل  الرَّحمة يف اإلسالم وإبرازها ودعوة 
عة يف اإلسالم لتعزيز  إنتاج مواد إعالمية عن قيم الرَّحمة والسَّ

حضورها التطبيقي يف متالزمة سلوكية.
وكان املؤتمر الذي افتتحه معــايل األمني العام لرابطة العالم 
اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس انطلقت 
فعالياته بكلمة لســماحة مفتي عام اململكــة، رئيس هيئة 
كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية واالفتاء الشــيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشــيخ قال فيها إن اإلســالم دين 
اختاره الله ليكون خاتمة األديان السماوية وأشملها وأجمعها 
ملعاني الخري واإلحســان والرحمة واليرس والسماحة والسعة 
للناس أجمعني، وملا جعل الله هذا الدين دين البرشية جمعاء 
إىل القيامة، جعل هذا الدين صالحاً لكل زمان ومكان وملختلف 

البيئات والبلدان ويف جميع األمصار واألقطار.
وتابع ســماحة املفتي أن من السمات التي جعلت هذا الدين 
صالحاً لكل زمان ومكان ومقبوالً عند الناس عىل مر الزمان، 
أنه دين الرحمة واليرس والســماحة، ليس فيه تشــديد، وال 
تعســري، وال تعنيت، بل رسالة اتســمت بالبشارة والتيسري 
والرحمة، حيث وصف النبي صىل الله عليه وســلم هذا الدين 

بأنه يرس، ونهى عن التشديد فيه.
ورأى ســماحة املفتي أن االختالف يف العــادات والبيئات له 
أثره حتى يف اجتهاد الفقهاء بناء عىل مراعاة كل فقيه لعوائد 
القوم الذين عاش بينهــم، فأفتى بموجبها ومقتضاها مادام 
ال تخالف نصاً من كتاب أو ســنة، وال تنقض حكماً رشعياً، 
فاختلفت االجتهادات والفتاوى بني الفقهاء املجتهدين بسبب 

ذلك، وغري ذلك من أوجه ومظاهر اليرس والســعة يف اإلسالم، 
والتي ال تخفى عىل البصري واللبيب والناظر املنصف يف رشيعة 

اإلسالم وأحكامها وأصولها وقواعدها.
وأكد سماحة املفتي عىل أن من مظاهر رحمة اإلسالم وسعته 
هي املعاملة الحســنة مع أهل الكتاب الذين اختاروا البقاء يف 
بعض ديار املســلمني، أو الذين دخلوها بعهد وأمان، فإنهم 
قد عاشــوا يف ظل دولة اإلســالم آمنني مطمئنني، يتمتعون 
بحقوقهم، ويمارسون شؤون حياتهم بكل يرس وسهولة، وقد 
حفظ لهم اإلســالم دماءهم، وأموالهم، وأعراضهم، واململكة 
خري أنموذج ملظهر اليرس وانتهاج منهج الوسطية اإلسالمية، 
حيث كانت قبلة لجميع املســلمني، بل ولغري املســلمني ممن 
دخل يف عهد الدولة وأمانها ليعيشــوا عىل أرضها ويمارسوا 

أعمالهم بكل أمان واطمئنان وراحة بال.
وثمن ســماحة املفتي يف ختام كلمته جهــود املؤتمر املبارك 
للخروج بنتائج إيجابية ومرضية، كما شكر معايل األمني العام 
لرابطة العالم اإلسالمي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيىس، 
وســائر العاملني يف إدارات ومكاتب رابطة العالم اإلسالمي، 
واملشــاركني يف هذا املؤتمر من علماء ومشايخ وباحثني عىل 
مشــاركاتهم العلمية وأبحاثهم القيمة التي أثرت محاور هذا 

املؤتمر، وموضوعاته املختلفة.
بعد ذلك ألقى معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي كلمة 
رحب فيها باســم رابطة العالم اإلسالمي بالحضور العلمي 
والفكري، مضيفاً: أن محك الســلوك يف قيم الرحمة والسعة 
يكشف مستوى استيعابها ومصداقية العمل بها، مضيفاً أن 
السعة أصل ثابت وقيمة عليا يف اإلسالم، قيَّدها البعض »جهالً 
أو غلــواً« بالرضورٍة أو الحاجة، حتــى احتاط للحرام دون 

الحالل، فكان التضييق والَعنَتْ   
وقد تتابعت جلسات محاور املؤتمر حيث أوضح معايل مدير 
جامعة القرآن الكريم بالسودان األستاذ الدكتور أحمد سعيد 
ســلمان »أنه مما يناسب هذا املقام أن أقول شيئاً يف حق هذه 
اململكة ويف حق رابطة العالم اإلسالمي، وهو التقدير مع الدعاء 
بالتوفيق والتأييد لخادم الحرمني الرشيفني وويل عهده األمني 
والتقدير للشعب الســعودي األصيل عىل بذل الكثري لضيوف 
الرحمن وهم يؤدون نسكهم يف سهولة ويرس. والتقدير لرابطة 

العالم اإلسالمي وأمينها العام«.
وتابع قائــالً: لقد رأينا هذه الرابطــة يف أصقاع الدنيا. هذا 
العمل الكبري لم يأِت من فــراغ وله دالالت عدة. الداللة األوىل 

* سماحة املفتي يؤصل يف كلمته

الشاملة للمؤتمرين مفهوم الرحمة

والسعة يف اإلسالم

* مؤتمر الرابطة يف منى يدعو إىل انشاء 

منصة لنرش القيم اإلسالمية تشمل 

املؤسسات التعليمية والرتبوية
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هي صدق النية وإخالص العمل للــه عز وجل؛ والثانية هي 
الرؤية الواضحة للمنظمــة والقائمني عليها يف بلوغ أهدافها 
وآمالها؛ والثالثة هي النهج العلمي يف التخطيط؛ والرابعة هي 
اإلرادة والتوكل عىل الله عز وجل؛ والداللة الخامسة هي الهمة 
العالية للقائمني عىل هذه املنظمة، الذين يحملون النفس حمالً 

إىل غاية كمالها من العلم والعمل.
ودعا معايل مدير جامعة القرآن الكريم إىل تأســيس مجتمع 
الرحمة والتآخي بإشــاعة قيمة الرحمــة يف املجتمع وإغاثة 

املنكوبني وامللهوفني. 
فيما تحدث االســتاذ الدكتور هارون الرشيد أيوب عميد كلية 
أصول الدين بالجامعة العاملية اإلسالمية يف إسالم أباد منوهاً 
بفكرة املؤتمر، مشــرياً إىل أن األصل يف معاملة اإلسالم لسائر 
الناس هو الرحمة واإلحســان، وذلك ألن الله عز وجل حرص 
علة إرســال النبي صىل الله عليه وســلم يف الرحمة وجعلها 
شــاملة للعاملني وليست خاصة باملســلمني وحدهم، وليأمر 
املؤمنني بفعل الرب والقسط ملن لم يتقدم إليهم بعدواة يف الدين 
أو إخراج من الديار، بل دعاهم إليه بذكره أنه يحب املقسطني.  
وختم الدكتور كلمته بالتعبــري عن تقديره للجهود العظيمة 
التي ُتشــَكر عليها اململكة وُتشــَكر عليهــا الرابطة بقيادة 
معايل الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس، قائالً إن 
جمهورية باكستان اإلسالمية بصفة عامة والجامعة اإلسالمية 

العاملية يف إســالم أباد بصفة خاصة تستفيد وتقتدي بهذه 
الجهود القيمة.

كما تحدث الدكتور محمد بلحســان رئيس شعبة الدراسات 
اإلســالمية بجامعة ابن طفيل باملغرب قائالً إنه ملا أرشق نور 
اإلسالم تجىل عرص الرحمة، وأظل زمن الرأفة والرقة، فتحررت 

اإلنسانية من سلطان القسوة والغلظة.
ولفت إىل أن الناظر يف املصدرين األصليني لإلســالم )القرآن 
األمة، وفكرها،  الترشيع عموماً، وتاريخ  والســنة، ومصادر 
وثقافتها، وآدابها، وعاداتها، وتقاليدها، يجد الرحمة حارضة 
ومســيطرة عىل مفاصل الثقافة والفكر اإلسالميني، ال تغيب 

عنهما يف أي مجال من مجاالت الحياة.
وختم الدكتور بلحســان محوره بأن اختيــار رابطة العالم 
االسالمي ملوضوع الرحمة والسعة يف اإلسالم ملؤتمر الحج يعد 
اختياراً موفقاً، فهو موضوع الساعة يعالج إن شاء الله قضايا 
ملحة ويجيل بإذن الله رحمة االسالم لكل العوالم عىل اختالف 

أجناسها وألوانها.

* مدير جامعة القرآن الكريم   

بالسودان يدعو لتأسيس مجتمع التآخي 

بإشاعة قيم إغاثة املنكوبني
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مكة املكرمة- »الرابطة«
ثّمن سماحة املفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس 
هيئة كبار العلماء الرئيس العــام للبحوث العلمية واإلفتاء 

الشــيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشــيخ، اهتمام رابطة 
العالم اإلسالمي بوحدة املسلمني وجمع كلمتهم ولم شملهم 
أن القايص  وتضميد جراحهم وإبعاد الرشور عنهم، مؤكداً 
والداني يشهد بهذه الجهود املباركة واملوفقة ويقر بحقائق 
منجزات الرابطــة الواضحة التي ال يجحدها إال لئيم جاهل 

بالحقائق.
ونوّه ســماحة املفتي بالدور الذي تقوم به رابطة العالم 
اإلسالمي يف اإلرشاف عىل الذبح الحالل للحوم املستوردة 
إىل اململكة، مشيداً باملعايري التي تضعها الرابطة لإلرشاف 
عىل آلية اســترياد اللحوم الحالل إىل اململكة، مؤكداً: »إن 
الرابطة تقوم بدورها يف هــذا الجهد، وتؤدي هذا العمل 
الطيب الذي يحقق رشط الذبح اإلســالمي، عرب التحقق 
من إجراء الذبح وفق الطريقة الرشعية املعروفة وبآليات 

موثوقة«.
وقد جددت رابطة العالم اإلسالمي بهذه املناسبة التأكيد عىل 
التزامها بتطبيــق أعىل املعايري الرشعية والنظامية يف مجال 

المفتي يثمن جهود 

رابطة العالم اإلسالمي

في تحقيق شروط 

»الحالل«

أشاد بمعاييرها لإلشراف على آلية استيراد اللحوم الحالل إلى المملكة



17 العدد: ٦٢٤ محرم  ١٤٤٠ هـ ـ أكتوبر  ٢٠١٨م 

No. 624 Muharram 1440 H- October 2018 m

الحالل، مؤكدة أنها تعتمد يف عملها الســتصدار شهادات 
الحالل عىل األنظمة الخليجية ومواصفاتها القياســية التي 
تتبــع هيئة التقييس لدول مجلس التعــاون لدول الخليج 
العربية )GSO( فيما يخص رشوط الغذاء الحالل وحليته، 
مستندة يف إصدار شــهادات »حالل« عىل آراء مجمع الفقه 
اإلســالمي الدويل، حيث أوقفت الرابطــة أخرياً  العديد من 

املسالخ واملراكز واالتحادات املخالفة للذبح الحالل.
جدير بالذكر أنه تم إقرار رابطة العالم اإلسالمي جهًة رشعيًة 
وحيدة معتمدة لتصدير »الحالل« للمملكة؛ بعد أن صدر أمر 
ســام بحرص إصدار شهادات الحالل عىل الرابطة ملا تتمتع 
به من عالقات دولية ولخربتها يف التنســيق والتعاون مع 
الهيئات والرشكات واملؤسسات املحلية والعاملية ولتحقيقها 

الضوابط الرشعية يف إنتاج وتصنيع وتسويق الحالل.
وكانت هيئة كبار العلماء قد أصــدرت عرب اللجنة الدائمة 
لإلفتاء باململكة برئاسة ســماحة املفتي الشيخ عبدالعزيز 

آل الشــيخ فتوى بأن الجهة املســؤولة عــن ذبح الحالل 
املســتورد للمملكة هي رابطة العالم االسالمي، حيث تعترب 
رابطة العالم االسالمي أقدم منظمة إسالمية تعمل يف مجال 
الحالل واألغذية وتملك خربة تتجاوز 30 سنة ولديها مكاتب 

ورشكاء ومراكز إسالمية حول العالم.
إىل ذلك تعكف الرابطة عىل وضع اللمســات االخرية إلنشاء 
أكــرب مركز رشعي لـ )الحــالل( يف العالم بمقرها يف مكة 
املكرمة، ويكــون من مهام املركــز الرقابة واإلرشاف عىل 
الحالل مبارشة  الحالل، ومنح شــهادات  الذبح، وصناعة 
أو عن طريــق مكاتب وممثيل الرابطــة يف الخارج، ووفق 
آلية إصدار شــهادات الحالل، ومطابقــاً للمعايري الدولية 
الستصدار الشــهادات، ويقوم املركز بمنح شهادات البيع 
الحالل، كما يقدم املركز التوعية الرشعية والفنية والتعريف 
والتوعوية  اإلعالمية  االستشــارات  وتقديم  الحالل  بالغذاء 

والتسويقية ودعم صناعة وتقنية الغذاء الحالل.

*  أشاد باهتمام رابطة العالم اإلسالمي بوحدة   

املسلمني وجمع كلمتهم ولم شملهم وتضميد جراحهم 

وإبعاد الرشور عنهم

الرابطة نظمت عددة مؤتمرات لتطوير صناعة الحالل شهادة األيزو للرابطة يف مجال الحالل



مدير الجامعة اإلسالمية يشيد بمضامين بيان مؤتمر 
عة في اإلسالم« »مفهوم الرحمة والسَّ

املدينة املنورة – »واس«
أشــاد معايل مدير الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة الدكتور 
حاتم بن حســن املرزوقي بمضامني البيــان الختامي ملؤتمر 
عة يف اإلسالم« الذي نظمته رابطة العالم  »مفهوم الرَّحمة والسَّ
اإلسالمي يف منى بمكة املكرمة بمشاركة ٥00 عالم ومفكر من 

٧٦ دولة.
وأشــار معاليه إىل ما تضمنه البيان من الدعوة إىل إقرار مادة 
القيم اإلسالمية واملشرتكات اإلنسانية كمتطلب أكاديمي لجميع 
التخصصات يف الجامعات العربية واإلســالمية، باإلضافة إىل 
عة  تشـجيع البحوث والدراسات الـتي تؤصل ملبدأ الرَّحمة والسَّ

فـي اإلسالم وتبـرز أهميته وتسعى للتعريف به ونرشه.
وأوضح الدكتور املرزوقي أن القيم اإلسالمية ال تنفك أبداً عن 
القيم اإلنســانية التي تنشــدها األمم يف مختلف بلدان العالم 
وتعمل عىل تطبيقها، فهي منهج حياة يواجه به اإلنسان النوازل 
األمنية  واملهددات  واملخاطر  واملســتجدة  املعارصة  واألحداث 
والفكريــة املختلفة، مؤكًدا عىل أن إقــرار املادة يف الجامعات 
واملؤسسات األكاديمية بات أمراً رضورياً وملحاً لحاجة شباب 
األمة نحو تهذيب األخالق، وتعزيز القيم اإلسالمية الصحيحة 
التي ترتكز عىل املنهج الوســطي املعتدل، بجانب قيام هذه 
املؤسسات بدورها للمحافظة عىل القيم ومواجهة أي محاوالت 

تشويه لصورتها.
وأفاد أن الجامعة اإلســالمية باملدينــة املنورة كان لها رشف 
تطبيق هذا التوجه، بإقرار مجلس الجامعة يف شعبان املايض 
مقرراً أكاديمياً باسم »قيم إسالمية« ضمن الخطة التطويرية 
ملرحلة البكالوريوس، والتي من خاللها يتم نرش مبادئ اإلسالم 

من عدالة ووسطية واعتدال وحوار وربطها بأنشطة مخطط 
لها بعناية، وترســيخها لدى طالب الجامعة، مشدداً عىل أن 
ن  القيم اإلسالمية هي البناء األخالقي لإلنسان املثايل التي ُتحسِّ
عالقته مع ربه ومع الناس وتضبط العمل وتســمو بالعالقات 

املجتمعية.
وأبان معايل مدير الجامعة اإلســالمية بأن منهج مادة »قيم 
إسالمية« والتي سوف يبدأ تدريســها أكاديمياً اعتباراً من 
العام الجامعــي املقبل، تســتمد موضوعاتها من املصادر 
اإلسالمية األصيلة املتمثلة يف القرآن الكريم والسنة النبوية، 
إذ تم إســناد تدريســها إىل عدٍد من أعضاء هيئة التدريس 
املتميزين، وذلك إيماناً من الجامعة بدور القيم يف حياة األفراد 
واملجتمعات خصوًصا أن طالبها يمثلون أقطاًرا مختلفة من 

العالم وسيعودون إىل أوطانهم رسل سالم وبناء وإصالح.

 الدكتور حاتم بن حسن املرزوقي
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استقباالت معالي األمني العام

العيسى يلتقي سفري دولة اإلمارات
الرياض - »الرابطة«

العــام  األمــن  معالــي  التقــى 

اإلســامي  العالــم  لرابطــة 

بــن  محمــد  الدكتــور  الشــيخ 

عبدالكــرمي العيســى فــي مكتبــه 

ســفيرَ دولــة اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة معالي الشــيخ شــخبوط 

بــن نهيــان آل نهيــان، وجــرى خــال 

ذات  املوضوعــات  تنــاول  اللقــاء 

املشــترك. االهتمــام 

العيسى يناقش أعمال مؤتمر زعماء الديانات العاملية مع سفري كازاخستان
ــي األمــن العــام لرابطــة  التقــى معال

ــور  ــيخ الدكت ــامي الش ــم اإلس العال

ــن عبدالكــرمي العيســى فــي  محمــد ب

ســفير  ســعادة  بالريــاض  مكتبــه 

جمهوريــة كازاخســتان لــدى اململكــة 

الســيد باخيــت باتيرشــاف. وتنــاول 

ــات  اللقــاء أعمــال مؤمتــر زعمــاء الديان

ــتانا  ــي  أس ــه ف ــع إقامت ــة املزم العاملي

ــامي،  ــم اإلس ــة العال ــاركة رابط مبش

الرئيــس  فخامــة  وحضــور  برعايــة 

الكازاخســتاني.
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مكة املكرمة: الرابطة
  شاركت رابطة العالم اإلســالمي بمعرض )آمنون( الذي 
تنظمــه رشطة مكة املكرمة يف نســخته الثانية خالل فرتة 
الحج من ١٤3٩/١٢/3 هـــ إىل الثالثاء ١٤3٩/١٢/١0 
هـ بمشاركة أكثر من 33 جهة حكومية وأهلية وعسكرية .

  وافتتح املعرض معايل الفريــق أول ركن خالد قرار الحربي 
قائد قوات أمن الحج الذي أوضح أن املعرض يستهدف حجاج 
بيت الله الحرام بمختلف جنسياتهم وأطيافهم لتعريفهم بأن 
الجميع يف هذه البالد املباركة من مؤسسات ومنظمات املجتمع 
الحكومي واملدني واألمني مجندون لخدمتهم وراحتهم وأمنهم 

أينما كانوا .
  من جانبه أوضــح معايل األمني املســاعد للرابطة الدكتور 

عبدالرحمن بن عبدالله الزيد نائب رئيس لجنة الحج العليا يف 
الرابطة أن املعرض يعكس األدوار التي تقوم بها املؤسســات 
الحكوميــة واألهلية بمكــة املكرمة تجاه الحجــاج، الفتا إىل 
أن خدمة ضيوف الرحمن شـــرف كبري للجـــميع،  و الكل 
حريصـون عىل تطبـيق توجيهات القيادة الرشيدة  املتمثلة يف 
تقديم أفضل الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن لتوفري مظلة 
األمن واألمان والراحة واالســتقرار لهم طيلة رحلتهم اإليمانية 

ألداء الركن الخامس من أركان اإلسالم .
  كمــا أثنى الفريق أول ركن خالــد الحربي عىل الجهود التي 
تبذلها رابطة العالم اإلسالمي يف إيضاح حقيقة اإلسالم ومبادئه 
السمحة، والتصدي لتيارات الغلو والعنف والعمل عىل تحقيق 
رسالة اإلسالم الصحيحة ، وأيضاً ماتقوم به من أعمال إغاثية 

رابطة العالم اإلسالمي تشارك بمعرض
 )آمنون( لحج ١٤٣٩ هـ

 الدكتور الزيد وقائد قوات آمن الحج خالل إفتتاح معرض آمنون
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وإنسانية يف جميع دول العالم. 
إىل ذلك  زار وفد من ضيوف رابطة العالم اإلسالمي لحج عام 
١٤3٩هـ معرض )آمنون( ، وأشــادوا بالجهود الكبرية التي 
تبذلها حكومة خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبد 
العزيز آل ســعود يف خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم 
كافة الخدمات من أجل راحتهم والسهر عىل أمنهم وسالمتهم.

  وعــرب الضيوف عــن رسورهم بما وصلت إليه املشــاريع 
الحرام والســاحات املحيطة به  املتعاقبة لتوسعة املســجد 
واملسعى واملطاف والتي ستســاهم يف التسهيل عىل ضيوف 
الرحمن أداء مناسكهم بكل يرس وسهولة، سائلني الله تعاىل أن 
يجزي القائمني عليها خري الجزاء، ومعربين عن بالغ شكرهم 
وتقديرهم عىل ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال يعكس 
مدى اهتمام اململكة العربية السعودية حكومة وشعباً بضيوف 
الرحمن الذين يفدون إليها من أقطار األرض ألداء مناســك 

فريضة الحج.
  وأشــاد ضيوف رابطة العالم اإلســالمي  بالخدمات التي 

قدمتها لهم الرابطة، خاصة وهي تعمل عىل تواصلهم ببعض 
تحت مظلة الحب واإلخاء، واألمن والسالم، واملحبة واإلسالم يف 
مواســم الحج، نابذين بقلوبهم وأرواحهم كل معاني الشقاق 

والخالف .
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مكة املكرمة: الرابطة
زار ضيوف رابطة العالم اإلســالمي مجمــع امللك عبدالعزيز 
لكســوة )الكعبة املرشفة(، وتعرفوا عىل كل ما يتعلق باملراحل 
التي تمر بها كسوة الكعبة، من الصباغة والنسيج اآليل واملخترب 
والطباعة والتطريــز والخياطة والتجميــع، كما اطلعوا عىل 
معرض الصور الخاص بالكسوة، وشاهدوا صوراً تتحدث عن 

املراحل التاريخية عن صناعة ثوب الكعبة املرشفة.
بعــد ذلك انتقلوا ملعرض عمارة الحرمــني الرشيفني وتجولوا 
يف قاعاتــه واطلعوا عىل أهم املقتنيات النــادرة التي يحتويها، 
ومجســمي الحرمني، وعدد من املخطوطات ونقوش معمارية 
نادرة، إضافة إىل الصــور الفوتوجرافية للحرمني وبرئ زمزم 

وباب الكعبة املرشفة.
ويف نهاية الزيارة أشــاد ضيوف رابطة العالم اإلســالمي بما 
شــاهدوه من اهتمام كبري من قبل حكومة خــادم الحرمني 

الرشيفــني، بكل ما يخــص الحرمني الرشيفــني، وبالتوثيق 
التاريخي والوثائقي لألجيال املســلمة حول الجهود املبذولة يف 

عمارة الحرمني.

ضيوف الرابطة يزورون مجمع الملك 
عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة
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غطت احتياجاتهم في »١١« محافظة ومركزًا في المملكة األردنية

رابطة العالم اإلسالمي تواصل برنامجها العالمي لرعاية
 األيتام وتسلم مخصصات ١١500 مكفول باألردن

عّمان – »الرابطة«

بعد إنهائها خالل األيام القليلة املاضية تســليم مخصصات 
أكثر من ثمانية آالف يتيم ويتيمة يف عدد من واليات جمهورية 
الســودان، تواصل رابطة العالم اإلســالمي تدشني دفعات 
برنامجها اإلنســاني العاملي لرعاية األيتام يف مختلف دول 
العالم، إذ ســلمت مخصصات ١١٥00 يتيم ويتيمة يف ١١ 
مركزاً ومحافظة باململكة األردنية الهاشمية، بدعم ومشاركة 

من الجهات املختصة يف األردن.
وأوضح املتحدث الرسمي لرابطة العالم اإلسالمي، أن الرابطة 
نفذت وال تزال تنفذ عدداً من املشاريع والربامج اإلنسانية يف 
اململكة األردنية، وقدمت عرب هيئتها لإلغاثة والرعاية والتنمية 
برامج شــاملة ملختلف رشائح املجتمع املحتاجة، فيما بلغ ما 
قدمته حتى اآلن نحو ١٥8 مليون ريال اســتفاد منها أكثر 
من ٢.٥ مليون شــخص يف قطاعات وأنشطة متعددة تشمل 
املجاالت االجتماعيــة ورعاية األيتــام والقطاعات الرتبوية 

والصحية وتنمية املجتمــع واإلغاثة العاجلة والقرآن الكريم 
وغريها، مضيفــاً أن عدد األيتام الذيــن تكفلهم الرابطة يف 
األردن يتجاوز ١٥ ألف يتيم، نال بعضهم أعىل مســتويات 
التعليم األكاديمي واملهني وتبــوأ بعضهم أعىل املناصب يف 

املجتمع األردني.
وبني أن الرابطة أولت اهتمامــاً خاصاً بهذه الفئة املحرومة 
من املجتمع، وكفلت اآلالف من األيتام يف عدد من دول العالم، 
وقدمــت لهم كل أنواع الدعم واملســاندة املادية، والصحية، 
واالجتماعية، والتعليميــة، موضحاً أنها تعتز كثرياً بالجهود 

التي بذلَتْها يف مجال كفالة ورعاية األيتام.
وأوضح الحربي أن حملة توزيع مخصصات األيتام شــملت 
إىل جانب العاصمة األردنيــة عمان عرشة مراكز يف مختلف 
محافظات األردن هي: طيبــة أربد، الرصيفة، النرص، نزال، 
الزرقاء، جرش ومخيم ســوف، البقعة، األغوار الوســطى، 

الكرك، املفرق.

 فريق الرابطة يف األردن لدى تسليم مستحقات األيتامسيدة تتسلم الكفالة املخصصة من برنامج الرابطة
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رابطة العالم اإلسالمي تطلق أولى مراحل حملتها اإلغاثية 

بإندونيسيا.. مساعدات عاجلة لـ ٣0 ألف متضرر من الزلزال

لومبوك )إندونيسيا(: »الرابطة«
بارشت رابطة العالم اإلســالمي تنفيــذ املرحلة األوىل من 
حملتهــا إلغاثة مترضري الزلزال املدمر الذي رضب جزيرة 
لومبوك اإلندونيسية، التي تستهدف خاللها تقديم املساعدات 
العاجلة ألكثر من 30 ألف شخص يف مدة ال تتجاوز خمسة 

أيام.
وأوضح املتحدث الرســمي باســم رابطة العالم اإلسالمي 
عادل الحربــي، أن الرابطة حققت بتوجيهات معايل أمينها 
العام الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس أسبقية 
التواجد امليداني يف موقع الحدث، وفق خططها املعدة مسبقاً 

لالســتجابة للكوارث واألزمات اإلنسانية الطارئة، وأوفدت 
عقب وقــوع الحادثة مبارشة، فريقاً مــن هيئتها العاملية 
لإلغاثة والرعاية والتنمية، للوقوف عىل موقع الحدث وإجراء 

تقييم ميداني عاجل الحتياجات املترضرين.
وقال املتحدث الرســمي للرابطة: »بناء عىل حرص وتقييم 
الفريق امليداني جرى إعداد خطة إغاثية تنقسم إىل مرحلتني، 
تشمل أوالهما تقديم املساعدات الغذائية واألساسية العاجلة 
لألرس األكثر تــرضراً، وفق التقييم امليدانــي وبالنظر إىل 
حجم الدمار الهائل الذي خلفتــه الكارثة، إذ كان تأثريها 
أكثر تدمــرياً عىل املنازل واملمتلكات يف بعض املناطق، بينما 

فرق الرابطة تقدم املعونات العاجلة ملترضري زلزال لومبوك يف إندونيسيا
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تستهدف املرحلة الثانية تعمري املنازل املترضرة واملساجد«.
وأكد الحربي، أن فرق الرابطة اســتطاعت بفضل الله خالل 
األيام الخمسة املعتمدة إلنجاز املرحلة األوىل من الحملة، تقديم 
أكثر من ستة آالف سلة غذائية وبطانيات وفرش ومستلزمات 
أساسية لستة آالف أرسة يتجاوز عدد أفرادها ثالثني ألفاً، بينما 
واصلت الفرق بالتوازي مع ذلك إجراء الدراسة امليدانية وحرص 
األرضار التي تعرضت لها املنازل وبعض املســاجد بالتعاون 
مع السلطات يف جزيرة لومبوك، تمهيداً إلطالق املرحلة الثانية 
من الحملة بشكل عاجل، وفق توجيهات ومتابعة مبارشة من 

معايل أمني عام الرابطة.
وختم املتحدث الرسمي باسم الرابطة حديثه، بالتأكيد عىل أن 
الرابطة تحرص عرب هيئتها العاملية لإلغاثة عىل الرسعة والدقة 
يف تنفيذ برامجها، مع الرتكيز عىل رسعة االستجابة والتفاعل 
يف التخفيف من معاناة النازحني والالجئني وضحايا الكوارث 
واألزمات يف مختلف دول العالم، تحقيقاً لواجبها اإلنســاني 
تجاه املترضريــن واملنكوبني، وتنفيذاً لرســالتها العاملية يف 
الوصول إىل املحتاجني يف أنحاء العالم ومساعدتهم دون تمييز، 

انطالقاً من شعارها الرشعي: »يف كل كبد رطبة أجر«.
يذكر أن التقارير الدولية أشارت إىل أن الزلزال الذي تعرضت 
له جزيرة لومبوك يف إندونيســيا تســبب بخسائر يف األرواح 
وخلّف نحو ١300 جريح ورّشد أكثر من ٤00 ألف شــخص 
من منازلهم وُقّدرت خسائره األولية بنحو 3٤٢ مليون دوالر، 
وكان له تأثري مدمر عىل املنــازل واملمتلكات، ومعظم الذين 

دمرت منازلهــم لجؤوا إىل الخيــام أو إىل أكواخ بالقرب من 
منازلهــم املدمرة أو يف مالجئ، بينمــا تتم رعاية الجرحى يف 

مستشفيات ميدانية.
وكانت رابطة العالم اإلسالمي أوفدت فريقاً من هيئتها العاملية 
لإلغاثــة والرعاية والتنمية إىل جزيرة لومبوك اإلندونيســية 
عقب الزلزال العنيف الذي رضب الجزيرة وتسبب يف خسائر 
فادحة ودمر آالف املنشــآت، التي وجه بها أخرياً معايل األمني 
العام للرابطة الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس 
للهيئة للوقوف عىل موقع الحدث وإجراء تقييم ميداني عاجل 

الحتياجات املترضرين.

 آالف املترضرين توافدوا عىل مقر حملة الرابطة بلومبوك مترضرون من أهايل الجزيرة املنكوبة بعد تسلم معوناتهم الرابطة تقدم املعونات العاجلة ملترضري زلزال لومبوك 

 جانب من توزيع مساعدات الرابطة عىل املترضرين
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رابطة العالم اإلسالمي ترصد ١6 مليونًا لخدمة ١.2 مليون

مستفيد من »كبش العيد« في 86 دولة

مكة املكرمة:  »الرابطة«
العالم اإلسالمي من خالل مرشوعها السنوي  تمكنت رابطة 
»كبــش العيد«، من إنجــاز خدمة أكثر مــن  ١٢٥0000 
مستفيد يمثلون ٢٥0 ألف أرسة يف 8٦ دولة، ورصدت لتنفيذ 
مرشوعها اإلنساني ذي األولوية الخاصة مبلغاً إجمالياً يصل 

إىل ١٦ مليون ريال.
وقال املتحدث الرسمي باســم رابطة العالم اإلسالمي عادل 
الحربي، إن معايل األمني العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد 
بن عبدالكريم العيىس وجه بإيالء مرشوع كبش العيد اهتماماً 
خاصاً، مع مناسبته العظيمة عيد األضحى املبارك والفرحة 
الكبــرية التي تعم خاللــه أرجاء العالم اإلســالمي، مؤكداً 
أن الرابطة جندت لتحقيق هذا الهدف الســامي العديد من 
الفرق والوفود ذات الخــربة امليدانية للوصول إىل املحتاجني 
يف مناطقهــم أينما كانوا يف دول العالم، واإلســهام يف زرع 
الفرح يف قلوب املستفيدين من األرس الفقرية وأطفالهم، وبناء 
جسور املودة والرتاحم وترسيخ مبدأ التكافل والتضامن بني 

املسلمني بمختلف طبقاتهم.
وأضاف متحدث رابطة العالم اإلسالمي: »تتوىل الرابطة عرب 
هيئتها العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية ذبح األضاحي يف عيد 
األضحى املبارك، ثم تبارش توزيع لحومها عىل املستفيدين من 
األرس الفقرية واألرامل واملطلقات واأليتام واملعوقني وغريهم، 
مؤكداً حرص الرابطة عىل إنجاز هذا املرشوع عىل أكمل وجه 
نظراً ألهمية مناســبته يف قلوب املسلمني، وإدراكاً للظروف 
املعيشية الصعبة التي تحرم بعض الفئات الفقرية واملعوزة 
من ذبح األضاحي ومشاركة إخوانهم يف العالم اإلسالمي هذا 

الفرح اإلسالمي الكبري.
وأكد املتحدث الرسمي لرابطة العالم اإلسالمي، أن التجارب 
التــي خاضتها وفود الرابطة من أجــل تحقيق هذا الهدف 

اإلنساني ومشــاهدة مشــاعر الفرحة يف نفوس املحتاجني 
خالل األعوام املاضية أكدت أهمية تحمل املصاعب يف ســبيل 
الوصول إىل الفقراء واملحتاجــني أينما كانوا، وخصوصاً يف 
بعض املناطق الوعرة واملترضرة بسب الكوارث الطبيعية أو 

الحروب األهلية والرصاعات. 
وبني الحربي أن الرابطة قررت بالتزامن مع مرشوع »كبش 
العيــد«، تنفيذ برنامج إطعام للفقــراء واملحتاجني يف عدد 
من الــدول، هي:  مرص بكلفة ٢00 ألــف ريال والالجئون 
الســوريون يف مرص بكلفة ١٥0 ألف ريال، جنوب السودان  
بكلفة ١00 ألف ريال، فلسطني بكلفة ١00 ألف ريال، األردن 
بكلفة ٢00 ألف ريال ، والالجئون السوريون ٢00 ألف ريال، 
جنوب أفريقيا بكلفة ٢00 ألف ريال، وسوازيالند بكلفة ٥0 
ألف ريال، البوســنة بكلفة ١٥0 ألف ريال، السودان بتكلفة 
300 ألف ريال، الالجئون السوريون بالسودان بكلفة ١٥0 
ألف ريال، الالجئون اليمنيون بالســودان ١00 ألف ريال، 
جزر القمر بكلفة ١00 ألف ريال، ليســوتو بكلفة ٥0 ألف 
ريال، ناميبيا بكلفة ٥0 ألــف ريال، لبنان بكلفة ١00 ألف 
ريال، والالجئون السوريون يف لبنان بتكلفة ١00 ألف ريال.

فرحة العيد تعم كل رشائح مجتمعات العالم اإلسالمي
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استهدفت ألفي أسرة من األكثر تضررًا واحتياجًا لتخطي األزمة

رابطة العالم اإلسالمي تنهي حملة إلغاثة
ضحايا الجفاف بموريتانيا

أمرج )رشق موريتانيا( – »الرابطة«

أنهت رابطة العالم اإلســالمي، حملة مســاعدات غذائية عاجلة 

ملساندة األرس الفقرية واملحتاجة يف محافظة »أمرج« يف الجمهورية 

اإلسالمية املوريتانية، حيث تشهد أنحاء واسعة هذا العام، موجة 

جفاف هي األكثر حدة منذ عقود، وتسببت يف معاناة مئات اآلالف 

من شح املاء والغذاء.

وأكد املتحدث الرســمي باســم رابطة العالم اإلســالمي عادل 

الحربــي، أن الرابطة حرصت بتوجيه من معــايل األمني العام 

الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيــىس، عىل الحضور 

املبكر والفّعال يف هذه املرحلة الحرجة، إذ كانت فرقها الفنية عىل 

متابعة لصيقة لتداعيات شّح األمطار منذ موسم الخريف املايض، 

وما تسبب به من يف نقص شــديد باملساحات الرعوية، واتساع 

دائرة التصحر يف البالد التي تعاني أصالَ من التصحر وانحسار 

الغابات والغطاء النباتي، حتى باتت ثروة البالد الحيوانية مهددة 

بشــكل كبري، حيث نفقت اآلالف من رؤوس املوايش، فيما آالف 

مماثلة مهددة بالنفــوق إذا لم تتوافر لها األعالف رسيعاً، مؤكداً 

أن رابطة العالم اإلســالمي بهذه الفعالية والكفاء تحقق مبادئ 

دورها العاملي يف مواجهة الكوارث واألزمات يف دول العالم كافة، 

مستندة إىل تجربتها الطويلة يف مختلف مجاالت العمل اإلنساني.

ونوه الحربي، إىل أن الرابطة سجلت التفاعل األرسع مع الجهود 

الدولية ملســاعدة موريتانيا، التي كان آخرها نداء برنامج الغذاء 

العاملي الــذي أطلق تحذيراته إزاء معانــاة أكثر من ٤00 ألف 

موريتاني من املجاعة بســبب نقص األمطار، وهو وضع تتطلب 

مواجهته تضافــراً رسيعاً لجهود الحكومــة ورشكاء وأصدقاء 

موريتانيا.

ولفت إىل أن الحملة حظيت بدعم ومشــاركة مشكورة من حاكم 

املحافظة األســتاذ ملانة ولد عايل، الذي قدم الشــكر والتقدير 

للجهود واملساعدة التي قدمتها الرابطة يف هذه الظروف الحرجة، 

ودعمها املستمر واهتمامها بتنفيذ العديد من املشاريع واملبادرات 

اإلنسانية والتنموية يف موريتانيا.

وقال متحدث الرابطة، إن الرابطة كلفت فريقاً من هيئتها لإلغاثة 

والرعايــة والتنمية لغوث املترضرين مــن الجفاف والتصحر، 

واستهدفت تقديم املساعدات العاجلة ألكثر من ألفي أرسة يف عدد 

من قرى محافظة أمــرج الواقعة رشق موريتانيا، ويعّد أفرادها 

األكثر احتياجاً خالل هذ الفــرتة الحرجة، وتم تغطية حاجاتهم 

من السالل الغذائية واملواد األساسية.

وأوضح أن فرق الرصد والتحليل التي تعتمدها الرابطة يف تنفيذ 

حمالتها العاجلة، قّدرت رضورة رسعة تقديم العون واملساعدات 

الغذائية يف مناطق رشق جمهورية موريتانيا، إذ اتضح أنها أكثر 

املناطق ترضراً من الجفاف.

ولفت الحربي إىل أن السلطات اإلدارية يف املحافظة بقيادة الحاكم 

ولد عايل قدمت مشكورة كل الدعم والتسهيالت اإلدارية واألمنية 

ملســاعدة الرابطة يف تنفيذ برنامجها اإلغاثي، مشرياً إىل أن هذا 

التعــاون متواصل لربامج عدة نفذتها رابطة العالم اإلســالمي 

يف موريتانيا خالل الســنوات املاضية، وشــملت جوانب صحية 

واجتماعية وتعليمية وتنموية.

فرق الرابطة لدى تنفيذ الحملة بمساندة السلطات املحلية
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وفق برنامج متكامل استهلته بخمسة ملتقيات تأهيلية في آسيا وإفريقيا

رابطة العالم اإلسالمي تعيد تأهيل كوادرها.. 
وتشدد على الكفاءة واالعتدال الفكري

مكة املكرمة: »الرابطة«
أنهت رابطة العالم اإلســالمي خمســة ملتقيات تأهيلية 
لفعالياتها العلمية والفكرية وقيادات املراكز ومنســوبيها 
وأســاتذة الدروس القرآنية والحديثيــة والفقهية، بهدف 
ترجمة واقع اإلسالم الذي جاء رحمة للعاملني ومرسياً لقيم 
الوسطية واالعتدال يف بعده املتسامح واملتعايش واملتعاون 
مع الجميع واملتفهم لســنة الخالق جل وعال يف االختالف 

والتنوع والتعدد.
ويأتي عقــد هذه امللتقيات، ضمن برنامــج رابطة العالم 
اإلســالمي الذي وجه بتنفيذه معايل األمني العام للرابطة 

الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريــم العيىس، لالرتقاء 
بمســتوى الفعاليات العلمية والفكرية يف الرابطة، وتعزيز 
الطرح املفيد فكرياً ومهنيــاً واجتماعياً ومواكبة املتغريات 

العاملية الكبرية يف املسار الفكري والتعليمي.
مــن جهته، قال املتحدث الرســمي باســم رابطة العالم 
اإلســالمي عادل الحربي إن الرابطة تعمل من خالل هذا 
الربنامــج عىل االنتقال إىل مراحل أكثــر تطوراً وإنتاجية؛ 
من خالل التواصــل والتدريب املبارش والدائم مع كوادرها 
التي  الصعوبات  الفكرية والتعليمية واإلرشافيــة، وتذليل 
تواجه أداء رسالتهم، مشــرياً إىل أن الربنامج وجد تجاوباً 

 د. محمد العيىس يف لقاء مع عدد من األساتذة والطلبة يف إندونيسيا
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كبرياً من األساتذة واملرشفني الذين قدموا أفكاراً ثرية لالرتقاء 
بالعملية التعليمية، موضحاً أن امللتقيات الخمسة األوىل جرى 
تنفيذها يف عدد من الدول آخرها نيبال والفلبني وجزر القمر 

وأوغندا والسودان.
وأوضح الحربي، أن امللتقى األول عقد يف منطقة داباو بوسط 
دولة الفلبني وضم 30 أستاذاً ومرشفاً، فيما ُعِقَد امللتقى الثاني 
يف كمباال عاصمة جمهورية أوغندا وحرضه 3٧ أكاديمياً من 
الرابطة، وتمت فيه مناقشــة الوسائل واألساليب املتطورة يف 
نقل املعرفة للمتلقني، مع االهتمام بإيضاح ســماحة اإلسالم 
وتبيان وســطيته وقبوله لآلخر، والتنبيه عىل خطورة الفكر 

املتطرف.
وأضاف متحدث الرابطة، أن امللتقى الثالث، ُعِقَد يف كاتماندو 
عاصمة نيبال بوسط آسيا، حيث ألقى املعلم خورشيد أحمد 
عميــد جامعة رساج العلوم كلمة أشــاد فيها بجهود رابطة 
العالم اإلسالمي؛ وكفالتها عدداً من األساتذة واملرشفني الذين 
يؤدون دوراً متميزاً يف توعية املواطنني بقيم الوئام والتسامح 
واملواطنة ومرتكزاتهــا الدينية التي حاول التطرف تغييبها؛ 
وملا تعانيه نيبال من نسب األمية فقد نشط املعلمون يف برامج 
محو األمية، الفتــًا إىل أن امللتقى الرابع جرى عقده يف مدينة 
الخرطوم، وحرضه 3٧ أكاديمياً، فيما انعقد امللتقى الخامس 

يف مدينة موروني عاصمة جمهوريــة جزر القمر االتحادية 
التي تضم ســتة معاهد تابعة للرابطة، وبلغ عدد طالبها هذا 
العام أكثر من ٢٥00، يدرسون عىل يد نخبة من األكاديميني 

من حملة الدرجات العليا.
وأكد الحربي، أن رابطة العالم اإلسالمي أولت اهتماماً خاّصاً 
بتدريب وتأهيل كوادرها؛ إيماناً منها بأهمية التطوير، ولهذا 
جاء عقد هذه امللتقيات امليدانية لتزويد منسوبيها باملوجهات 
التي تســهم يف التوعية الالزمة وتعزيــز مناعتهم ضد أي 

اخرتاقات متطرفة.
ولفت إىل أن املنســقية التعليمية يف الهيئــة العاملية لإلغاثة 
والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم اإلســالمي ستواصل 
تنفيذ الربنامــج املتكامل الذي يتضمــن ملتقيات وزيارات 
ميدانيــة لكل الدول التــي يوجد فيها أســاتذة ومرشفون 
مكفولون تابعون للرابطة؛ لتأكيد وإيصال موجهات الرسالة 

الجديدة.

• الرتكيز عىل تبيان أهمية 

الوسطية والحوار وتعزيز فقه

االختالف ونبذ التحزب

 األساتذة واملرشفون أثناء امللتقى التدريبي يف أوغنداجانب من ملتقى التدريب الذي نظمته الرابطة يف النيبال
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جدة – »واس«
التقى نائب أمري منطقة مكة املكرمة صاحب الســمو امللكي 
األمري عبدالله بن بندر بــن عبدالعزيز، بمقر اإلمارة يف جدة، 
األمني العام للهيئة العاملية للكتاب والســنة الدكتور عبد الله 
بصفر، الذي ّسلم ســموه تقريراً عن أعمال وأنشطة الهيئة 

خالل العام املايض ١٤38ھـ.
واســتمع نائب أمري منطقة مكة املكرمــة، إىل نبذة عن دور 
الهيئة بعد دمجها مع الھيئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن 
الكريم والسنة والھيئة العاملية للتعريف بالرسول - صىل الله 

عليه وســلم - ونرصته، لتصبح ھيئة عاملية للكتاب والسنة 
تتوىل تعليم القرآن الكريم وتحفيظه وتجويده، وما أثمر عنه 
من تخريج ٦0 ألف حافــظ للقرآن الكريم من مختلف دول 
العالم خالل ١8 عاماً، كما تســعى الهيئــة إىل إظهار أوجه 
اإلعجاز العلمي يف القرآن والســنة ونرشها يف مختلف أقطار 
العالم، إضافًة إىل التعريف عاملياً بالرســول - صىل الله عليه 
وسلم -. وثّمن الدكتور بصفر، لألمري عبدالله بن بندر اهتمامه 
ودعمه الدائم لحفظة القرآن الكريم وتكريمه لهم، سائال الله 

أن يجعل ذلك يف ميزان حسناته.

نائب أمير منطقة مكة يلتقي
أمين الهيئة العالمية للكتاب والسنة

األمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز و الدكتور عبد الله بصفر
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القاهرة – »الرابطة«
نظمت الهيئة العاملية للكتاب والســنة التابعة لرابطة العالم 
اإلســالمي بالتعاون مع وزارة األوقــاف يف جمهورية مرص 
العربية، امللتقى  الخامس لإلعجاز العلمي يف القرآن والســنة 

لألئمة والخطباء.
ويأتي تنظيم امللتقى الخامس إنفاذا لتوجيه معايل األمني العام 
لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم 
النور  التدريب يف مسجد  العيىس، وجرت فعالياته بأكاديمية 
بالعباسية يف جمهورية مرص، بمشاركة ٢٥0 إماماً وخطيباً 
من أئمة وخطباء وزارة األوقاف ويســتمر امللتقى ملدة شهر، 
ويقدم امللتقــى مجموعة من العلماء املتخصصني يف املجاالت 

العلمية املختلفة.
وشــارك يف تقديم امللتقى كل من الدكتور مصطفى الشيمي 
مدير مكتب اإلعجاز العلمي  يف مــرص والدكتور أحمد ترك 
مدير التدريب وممثالً لوزارة األوقاف املرصية, فيما أشــاد  
املشــاركون يف امللتقى بالجهود التــي تبذلها حكومة خادم 

الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبــد العزيز يف خدمة 
اإلسالم واملسلمني والعناية بكتاب الله يف جميع أنحاء العالم، 
كما أشــادوا بدور رابطة العالم اإلسالمي والهيئة العاملية يف 

خدمة القرآن الكريم وعلومه عىل مستوى العالم.

تنزانيا – »الرابطة«
نظمت رابطة العالم اإلسالمي ممثلة يف الهيئة العاملية للكتاب 
والسنة، وبالتعاون مع هيئة العلماء املسلمني يف تنزانيا، دورة 
تدريبية ملعلمي القرآن الكريم، بحضور نائب وزير الداخلية، 
والشيخ أبوبكر الزبري مفتي تنزانيا، ومحمد بن منصور املالك 
سفري اململكة العربية السعودية بتنزانيا وعدد من املسؤولني.

وشارك يف الدورة عدد من رؤســاء الجمعيات القرآنية و٢0 
مدير مدرسة قرآنية و١00 معلم قرآن، وأشاد املشاركون يف 
الدورة بجهود ودعم خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان 
بن عبد العزيز وجهود اململكة يف خدمة اإلســالم واملسلمني  
والعنايــة بكتاب الله يف جميع أنحاء العالم، وأشــادوا بدور 
رابطة العالم اإلسالمي والهيئة العاملية يف خدمة القرآن الكريم 

والسنة النبوية عىل مستوى العالم.

تنظيم الملتقى  الخامس  لإلعجاز العلمي في القرآن 
والسنة ألئمة وخطباء مصر

دورة تدريبية لمعلمي القرآن الكريم في تنزانيا
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إعداد: محمد تاج العرويس

أطلقت رابطة العالم اإلســالمي مسابقة  إسالمية 

للتعريف بمناشطها، ولربط فئة الشباب يف العالم 

بأهداف الرابطة. وتشمل جوائز املسابقة رحالت 

ألداء مناسك الحج والعمرة، وزيارة املدينة املنورة، 

وهدايا عينية. 

واشــرتطت الرابطة عىل الراغبني يف املشــاركة 

اإلجابة عىل سؤال املســابقة، من خالل متابعة 

التواصل االجتماعي بثالث  حساباتها عىل مواقع 

لغات؛ اللغــة العربية، واللغة اإلنجليزية،   واللغة 

الفرنسية. 

الجائــزة األوىل خالل عام ١٤3٩هـ، وهــي عبارة عن رحلة 

ألداء مناســك الحج، وزيارة املسجد النبوي الرشيف، فاز بها 

شــاب من السودان اســمه الناجي حميدة الطيب التيجاني، 

وكان ملجلة »الرابطة« معه هذا اللقاء يف مبنى ضيافة الرابطة 

بمشعر منى.

• بداية نرجو إعطاء نبذة للقراء عن سريتك الذاتية

ـ اســمي الناجي حميدة الطيب التيجاني من السودان، الخرطوم، 

خريج جامعة الخرطوم كلية الزراعــة، أعمل يف مجال التعليم يف 

مدارس األســاس واملدارس الثانوية، فالحمد لله عىل ذلك، وأسأله 

تعاىل أن يجعلني من الشاكرين.

• هل ســبق أن أديت فريضة الحج، ومــا انطباعك عن هذه 

الرحلة اإليمانية؟

ـ كنت أتطلع للسفر إىل خارج بلدي السودان منذ فرتة من الزمان، 

وكتب الله يل أن يكــون الحج إىل بيت الله الحــرام أول رحلة يل 

خارج السودان، فلذا أعترب هذه الرحلة رحلة فريدة، وسوف تبقى 

ذكرياتها يف الوجدان ال أنســاها يف حياتــي. تركت هذه الرحلة يف 

نفيس انطباعا جيدا، فهي تحمل كل املعاني اإلســالمية السامية، 

واملعاني الروحية واملعاني االجتماعية، وأشــعر 

بغاية الســعادة  لهذه الرحلــة التي  حققت يل 

فوائد جمــة، فإىل جانب أدائــي فريضة الحج، 

فقد تعرفت عىل عدد من الشــخصيات اإلسالمية 

التي قدمت من مختلف بلدان العالم واســتفدت 

منهم استفادة كبرية، فانطباعي عن هذه الرحلة  

املباركــة ال يوصف بكلمات معدودة؛ ألنها  رحلة 

نادرة بما تحمل الكلمة، فهي  ال تتكرر إال نادرا، 

وإن كنت أتمنى أن تعود مرات ومرات، وأشــكر 

رابطة العالم اإلســالمي عــىل  إتاحة الفرصة يل 

ألداء فريضة الحج ضمن الفائزين يف مسابقاتها 

الكربى، واللقاء بالشخصيات اإلسالمية عىل مستوى العالم.

• كيف تعرفــت عىل برنامج املســابقة وكيف تواصلت مع 

الرابطة؟

ـ تطرح الرابطة املسابقة عرب موقعها بالوسائل العرصية املختلفة 

)الفيس بوك وتويرت واملواقع اإللكرتونية(، ويشارك فيها عدد كبري 

من املتسابقني من بلدان العالم اإلســالمي، ويتم اختيار الفائزين  

من بينهم، والحمد لله فقد وفقني ربي ألكون ضمن الفائزين ألداء 

فريضة حج عام ١٤3٩هـ.

• كيف وجدت األسئلة املطروحة للمسابقة؟

ـ األسئلة كانت يف مجال الثقافة اإلسالمية، واملجال الديني، وكنت 

أرجع إىل مصادر مختلفة، منها املواقع اإلسالمية للبحث عن اإلجابة 

الصحيحة، فوجدت فيها إجابات لألســئلة املطروحة، إضافة إىل 

معلومات قيمة ومفيــدة يف موضوعات متعــددة يتعلق بعضها 

باألســئلة املطروحة، وغريها من املوضوعات التي ينبغي للمسلم 

أن يكــون ملًما بها، وهذا هدف آخر من أهداف املشــاركة يف مثل 

هذه املســابقة، فيخرج الباحث بمعلومات متعددة خالل بحثه عن 

اإلجابة، ونحمد الله تعاىل عىل أن وفقنا لذلك.

الفائز بجائزة الرابطة لحج هذا العام:

 الحج إلى بيت هللا الحرام أول رحالتي إلى خارج بلدي

 الناجي حميدة التيجاني
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• كيف وجدت مواقع الرابطة بشكل عام؟

مواقع الرابطــة مصممة تصميًما راقيًا، وهي متعددة بحيث يمكن 

الوصول إليها بالوســائل املختلفة املتاحة يف هذا العرص، وخاصة 

الفيس بوك، وتويرت وغريهما، فهي كافية جدا، وتوصل الرســالة 

املطلوبة بكل سهولة ويرس.

• تعنــى الرابطة بمكافحة التطرف وإشــاعة الوســطية 

والتسامح. فهل ترى أن موقعها يحقق هذا الهدف؟

أعتقد هذه مســألة مهمة للغاية، وخالل متابعتي لجهود الرابطة 

عرب الفيس بوك وتويرت ملست جهوًدا كبرية، فقد قدمت خدمة جليلة 

لألعمال اإلســالمية واإلنســانية حرصا منها للحفاظ عىل شعائر 

اإلســالم، والحفاظ عىل أهدافه، فهي موفقة يف ذلك غاية التوفيق، 

ومشــكورة عىل تلك الجهود التي قامت بها، فقد وجهت رسالتها 

للعالم، ونســأل الله أن يحفظها ويوفقها ملزيد من خدمة اإلسالم 

واملسلمني، ولكن الذي أود لفت النظر إليه أن الحاجة قائمة إىل بذل 

مزيد من تلــك الجهود ليس من الرابطة فقط، بل من جميع الدول 

اإلسالمية أفراًدا وجماعات لبيان أن اإلسالم دين محبة ووئام وإخاء.

• مــا هي القضايا التي ينبغي للرابطة أن تعطي األولوية لها 

يف إفريقيا؟

ـ هذا جانب مهم، فمن خــالل متابعتي لجهود الرابطة، وقراءتي 

املتوالية ألخبارها عرب الوســائل املختلفة، أعتقد أن الرابطة قامت 

بالعمل املطلوب منها يف املجاالت املختلفة، فجهودها يف إفريقيا عامة 

ويف السودان خاصة ملموســة ومتعددة الجوانب. تتمثل يف مجال 

التوعية، وتقديم الخدمات اإلنســانية والتعليمية للفقراء، واأليتام 

ولكل الفئات املستحقة، والســعي الحثيث للوصول إىل املحتاجني 

واملترضرين يف الدول اإلفريقيــة املتأثرة بالكوارث الطبيعية، دون 

أن تفرق يف ذلك بني املســلمني أو غري املسلمني، فهذه نقطة مهمة 

وجميلة تســتحق اإلشادة بها والشكر عليها، ونسأل الله لها العون 

والتوفيق ملزيد من هذا العمل الجبار.

أما بالنســبة  للعمل الذي ينبغي لرابطة العالم اإلسالمي أن تعطي 

له األولويات يف القرن اإلفريقي، ففــي نظري املتواضع ينبغي أن 

يكون الجانــب التنموي خاصة الصحــي والتعليمي يف أولويات 

أعمالها، وإن كنت أرى أن األعمال التي تقوم بها الرابطة كلها مهمة 

ومتكاملة والحاجة ماســة إليها جميعا، سواء يف املجال الصحي أو 

التعليمــي، أو مكافحة اإلرهاب والتطــرف، فالصحة أمر يف غاية 

األهمية ألنه ال يمكن لإلنســان أن يقوم بأي عمل دون صحة، ففي 

الجو الصحي يستطيع اإلنسان العمل يف أي مجال من املجاالت التي 

فيها خدمة للمجتمع، وتعترب األمراض يف إفريقيا من أكثر العوائق 

للنــاس. ويعترب توفري املاء الصحي والنقي يف املناطق الفقرية التي 

يحدث فيها الجفــاف يف إفريقيا من املجاالت التي تصب يف الوقاية 

من األمراض املنترشة فيها. وقد اطلعت عرب مواقع الرابطة اهتمامها 

بســقيا املاء وحفر اآلبار من خالل الهيئة العاملية لإلغاثة والرعاية 

والتنمية، ورأيت الجانب التعليمــي، فهو من املجاالت التي تكون 

الحاجة ماســة إليها يف معظم دول إفريقيــا، والرابطة لها جهود 

مشكورة يف هذه املجاالت أيضا حسب متابعتي لجهودها من خالل 

الوسائل املعارصة، ولكننا نتطلع إىل أن يكون لها مزيد من العطاء.

• هــل تابعت املؤتمرات التي تعقدها الرابطة يف عدد من دول 

العالم؟

ـ أتابع مؤتمرات الرابطة باستمرار عرب وسائل التواصل االجتماعي، 

وقد وجــدت تلك املؤتمرات مفيدة ومهمة للغاية، ففيها أوراق عمل 

توجه رسالة قيمة للعالم أجمع، وقد استطاعت الرابطة بواسطتها 

أن توضح أهدافها للعالم اإلســالمي والغربــي وبينت للجميع أن 

اإلســالم دين محبة وإخاء، وأمن واســتقرار، ودين ينرش السلم 

والســالم، وليس فيه تطرف وال إرهاب، وأنه يسع كل الناس، وقد 

تفاجأ العالم بهذه الحقيقة الغائبة عنه نتيجة تأثره باإلعالم الذي 

يقدم له اإلسالم بصورة مشوهة. وأعتقد أن الرابطة نجحت نجاحا 

قويا يف إيصال رسالتها للعالم، واســتطاعت أن تصحح املفاهيم 

املغلوطة عن اإلســالم، وأتمنى أن تستمر يف إيصال رسالتها للعالم 

عرب وسائلها املختلفة.

• هل لديك رسالة أخرية توجهها؟

أختم حديثي بأن أوجه رســالتي للقراء، وهي علينا نحن معارش 

املسلمني كأفراد وجماعات أن نتعاون مع الرابطة، وأن نستفيد من 

جهود الرابطة ونساهم يف توعية املسلمني، ونرش محاسن اإلسالم، 

والسعي كذلك للتواصل الحضاري والثقايف مع اآلخرين، فالعملية 

متكاملة ينبغي أن يشارك فيها الجميع.

ومن باب من ال يشكر الناس ال يشــكر الله أتوجه بجزيل الشكر 

والثنــاء ملعايل األمني العام للرابطة الشــيخ محمد بن عبد الكريم  

العيىس ولكل العاملني يف اإلدارات املختلفة يف الرابطة عىل ما قدموه 

لنا ضيوف الرابطة من خدمات جليلة وتسهيالت كبرية، سائالً املوىل 

أن يثيبهم عىل أعمالهم وأن يجزيهم خــري الجزاء، وصىل الله عىل 

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
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شرق وغرب

مسجد متنقل للسياح المسلمين
 في طوكيو

»سكاي نيوز عربية«
بينما تستعد اليابان الستضافة الزوار من جميع أنحاء العالم يف األلعاب 
األوملبيــة الصيفية ٢0٢0، ابتكرت رشكة طوكيــو للفعاليات الرياضية 
والثقافية »مســجداً متنقال« لجعل السياح املسلمني يشعرون وكأنهم يف 

وطنهم.
ونقل موقع »أي بي يس نيوز« األمريكي عن ياســوهارو إينوي، الرئيس 
التنفيذي للمرشوع، قوله إن احتمال عدم وجود مســاجد كافية للزوار 
املسلمني يف عام ٢0٢0 أمر ينذر بالخطر بالنسبة لبلد يعترب نفسه جزءاً 

من املجتمع الدويل.
وأضاف: »كبلد منفتح عىل العالم ومضياف نريد أن نتشارك )املومينايش( 

الضيافة اليابانية مع املسلمني«.
وتابع قائالً: »سأكون سعيداً إذا تمكن أناس من إفريقيا والرشق األوسط 

من الصالة يف املسجد ليكون أداة لتعزيز السالم العاملي«.
وجرى كشف النقاب عن املســجد املتنقل الذي بلغت تكلفته ٩00 ألف 
دوالر يف وقت ســابق خارج ملعب تويوتا، وتبلغ مساحته ٤8 مرتاً مربعا 

ويستوعب نحو ٥0 مصلياً، وهو محمول عىل شاحنة كبرية.

دراسة تشيد بخبرة 
السعودية في مواجهة 

الجماعات اإلرهابية
»الرشق األوسط«

سلطت دراســة بحثية الضوء عىل الجهود 

الســعودية يف مكافحــة التطرف، ضمن 

تقرير صــدر أخرياً عن املعهــد اإليطايل 

بعنوان  الدولية  السياســية  للدراســات 

»مجابهة التطرف يف منطقة البحر األبيض 

املتوسط«، وأشــاد التقرير بخربة اململكة 

الطويلة يف مواجهــة التطرف والجماعات 

اإلرهابية، مشرياً إىل تغري سياسات وأساليب 

مكافحة التطرف مع تغري طبيعة العمل.

وتناول التقرير: كيفية استجابة الحكومات 

يف جميــع أنحاء منطقة البحر املتوســط 

والرشق األوســط الرتفــاع موجة اإلرهاب 

والتطرف، وما نوع األساليب البديلة التي تم 

اتخاذها؟ وما مدى فعالية هذه السياسات؟ 

اتخاذها  يمكن  التي  األخرى  الخطوات  وما 

لتعزيز استجابة الحكومات املختلفة؟

ويوضح الخرباء املشاركون يف هذا التقرير 

ومجابهة  والوقايــة  التباين  سياســات 

التطرف التــي اعتمدتها بلــدان منطقة 

الرشق األوســط وشــمال أفريقيا، حيث 

يكشــف تقرير املعهد اإليطايل للدراسات 

السياسية الدولية عن االتجاهات املستجدة 

عامة  ملحة  وتقديم  املستخلصة،  والدروس 

الحايل.  األمني  الوضــع  حول  وتوصيات 

كما يسعى التقرير إىل تقديم تحليل عميق 

للسياســات والتدابري املعتمــدة ملواجهة 

التطرف العنيــف يف مختلف بلدان البحر 

األبيض املتوسط.
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»البيان«
لعب التجار املســلمون دوراً كبــرياً منذ القرن األول 
الهجري يف التعريف بالحضارة العربية اإلســالمية، 
وأسهموا بنقل رسالة اإلسالم إىل العديد من املناطق يف 

رشق وجنوب آسيا وإفريقيا.
العربية  الحضــارة  الُتَجار يف  »أثر  ويشــكل كتاب 
اإلســالمية«، للباحث الدكتور عمــار مريض عالوي 
محاولة لتبيــان هذا الدور، والتعريــف بالخدمات 

الجليلة التي قدمها التجار املسلمون للحضارة 
العربية اإلسالمية.

ويعرض الباحث لفلسفة التّجارة يف املنظور 
التّجار  بالصحابــة  ويعرف  اإلســالمي، 
الذين مارســوا املهنة، ونوع التجارة التي 
كانوا يمارســونها، ومشاركتهم يف الدعم 
املايل تارة ونرش الحضارة اإلســالمية يف 
كثري من البالد تــارة أخرى، إىل جانب 
للمجتمع، ومن  قدموها  التي  الخدمات 
هــؤالء عبدالرحمن بن عوف، وطلحة 

بن عبيدالله.
ويستعرض الباحث الوسائل والطرق التي استخدمها 
ار يف نرش الحضارة اإلســالمية، وكذلك املناطق  التجَّ
التي وصل إليها اإلســالم عن طريقهم، ودورهم يف 
التعرف عىل البلدان وأحوالها، وإقامة العالقات الطيبة 

مع األهايل.
وكان ال بــد للتجار خالل رحالتهــم، من تعلم لغة 
البلدان الذين يمكثون فيها، ومن البديهي أن يسهموا 

بنقل اللغة العربية إىل من يحتكون معهم من سكان 
تلك البلدان. لذلك نجد أن التجار املســلمني يف الصني 
ومناطق آســيا تعلموا لغة البلــد. وكذلك الحال يف 
إفريقيا وهذا مــا أدى إىل عملية التأثري والتأثر خالل 
مدة اإلقامــة الطويلة، حيث اســتطاع التجار إقامة 
عالقات طيبة مع األهايل وحكام البالد ما ساعد يف نرش 

الحضارة اإلسالمية.
التجارية متصلة بني  العالقــات  الصني، كانت  ففي 

التجار العرب املسلمني وبني الصينيني.
ومن املالحــظ أن التجار الذين 
كانوا  الصينيني،  مــع  تعاملوا 
العلمية،  بثقافتهــم  يمتازون 
الحضارة  مظاهــر  فحملــوا 
اإلسالمية إىل مختلف مدن الصني 

منذ القرن األول الهجري.
كذلك يســتعرض الباحث عالقات 
التجار املسلمني مع الهند، التي كانت 
قوية جراء االســتقرار الذي مكنهم 
من التنقل يف مــدن الهند واالختالط 
باألهايل. واســتيطانهم يف بعض جزر 
الهند الرشقية، واملصاهرة مع أهلها. وقد أدى ذلك إىل 

إقامة عالقات قوية مع الحكام واألمراء املحليني.
ويتحدث الباحث عــن األثر البارز للتجار يف إفريقيا، 
حيث أصبح هؤالء ســادة الحركة التجارية يف املحيط 
الهندي، وســيطروا عىل الطرق الربيــة التي تربط 

الساحل بالداخل.

شرق وغرب

أثر التجار في الحضارة العربية اإلسالمية
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شرق وغرب

إدانة ٣ متطرفين باستهداف
مسلمين في فرنسا

اليوم السابع
بعد أن نجحت الســلطات الفرنسية بشــكل كبري يف القضاء عىل خطر 
املتطرفني املتبعني ألفكار الجماعات املتشــددة اإلرهابية، بدأت العاصمة 
الفرنسية باريس يف شن معاركة عىل الجانب اآلخر ضد اليمني املتطرف. 
بعد أن أصبح مسلمو فرنســا خالل الفرتة األخرية، هدفاً رصيحاً لليمني 
املتشــدد الذى يتبنى كراهيتهم دوماً ويطالب بتقليص تواجدهم وفرض 

قيود مشددة عىل إقامة فرائضهم.
وىف هذا السياق، وجه االدعاء الفرنيس اتهامات رسمية إىل رجلني وامرأة 
باالنتماء ملجموعة يمينية متطرفة، وذلك بعدما تم إلقاء القبض عليهم من 

قبل الرشطة الفرنسية يف وقت سابق من هذا الشهر. 
ووفقــاً لقناة »بلجيك ٢٤«، فقد أكد مصدر مقرب من القضية أن االدعاء 
الفرنيس توىل التحقيق مع هذه املجموعــة التي تنتمى إىل أقىص اليمني 

املتطرف، بشأن التخطيط ملهاجمة معتنقي الديانة اإلسالمية يف فرنسا.
وذكر مصدر قضائي، أن هؤالء األشخاص اآلن خاضعون للرقابة القضائية 
وذلك بطلب من النيابة، وتم إيقافهم أثناء مداهمة نفذتها اإلدارة العامة 
لالستخبارات الداخلية، بعدما تم االشتباه بقيامهم بأدوار تتعلق بالعنف 

داخل تنظيم يميني متطرف.

ترحيب بإقرار مشروع 
قانون جديد للحكم 

الذاتي في جنوب الفلبين

» واس«
رحبــت منظمة التعاون اإلســالمي 
بإقرار حكومة الفلبني ملرشوع قانون 
يوليو   ٢٦ يوم  األسايس  بنجسامورو 

٢0١8م.
الجديد  القانــون  مــرشوع  ويعزز 
ملنطقــة الحكم الذاتي الســابقة يف 
مينداناو املســلمة، حيث سيســمح 
بوجود استقاللية مالية أكرب، وحكومة 

إقليمية وبرملان, ونظام للعدالة.
ويمنح القانون الجديد كذلك للمناطق 
فرصة  بنجسامورو،  ملنطقة  املجاورة 
االنضمــام لبنجســامورو بناًء عىل 
عريضة اختياريــة موقعة من ١0 يف 
املئة عىل األقل مــن الناخبني يف هذه 

املناطق.
اإلســالمي  التعاون  منظمة  وأعربت 
عــن أملها يف أن يجلــب هذا اإلنجاز 
التاريخي الذي حققه شعب وحكومة 
الفلبني، الســالم والرخاء، وأن يعزز 

الوحدة بني صفوف شعب مورو.
وعربت املنظمة عــن تقديرها لجميع 
قادة شــعب مــورو عــىل ريادتهم 
والتزامهم وتضحيتهم من أجل تحقيق 
السالم، كما دعتهم إىل مواصلة العمل 
معاً، لضمان تشكل حكومة مينداناو 

اإلقليمية الجديدة.
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كانت والدته مطلع القرن املايض )١٩00م( يف مدينة ليمبورغ 
)ليفــو باألملانية( مــن مقاطعة غاليســيا، يف اإلمرباطورية 
النمســاوية الهنغارية )اآلفلة( واملدينة اآلن جزء من أوكرانيا، 
حيث ولد واسمه األساس ليوبولد فايس، وسط بيئة برجوازية 
ليربالية ميسورة، ذات جذور يهودية مهاجرة، وحاولت والدته 

أن ُتِعده ليكون حاخاماً كبعض أصوله.
ومع بلوغه سن العرشين، قرر فجأة أن يغادر فيينا مع أنه تأهل 
للجنسية النمســاوية، وكانت عينه عىل برلني، فوجد املجتمع 
األملانــي، يف أعقاب الخروج من الحــرب العاملية األوىل، يعج 
بالتحوالت االقتصادية، وبالتجديدات السياســية واالجتماعية 
واإلبداعيــة، وبالحياة البوهيمية التي كانت تغمر حياة بعض 

أهل الفن واألدب من الشباب.
اكتشــف يف برلني، عىل مفارقاتها تلك، عاملاً يناسب نفسيته، 
مع الشعور باالســتقاللية الفردية، لكن ضيق الحال أدخله 
مؤقتاً يف عالم الســينما، ثم يف عالم الصحافة بوظيفة بسيطة 
خدمه الحظ عربها ألن يحرز ســبقاً صحافياً، أهله للتجوال 
أعواماً أربعة يف بلدان الرشق األدنــى، بما فيها القدس التي 
كانت نقطة تحول يف حياته، صقلت تجربته وصاغت مؤثرات 
تحوالته الفكرية، فأعد تقارير صحافية عن الحياة فيها، وعن 
مجتمعات املدن اإلسالمية، كالقاهرة وبغداد وحلب وإسطنبول 
وبالد فارس وأفغانســتان وغريها، لصالح صحف نمساوية 
وأملانية وســويرسية وهولندية مشــهورة، وَخص الجوانب 

طاف املسترشق النمساوي ليوبولد فايس املعروف باسم محمد أسد بلدان الرشق األدنى 
صحافياً سائحاً، وبعد إسالمه وعمره ستة وعرشون عاماً، قصد أداء الحج واستهوته 

اإلقامة يف املدينة املنورة ست سنوات ضيفاً وصديقاً للملك عبدالعزيز، رحمه الله، وجال 
يف قلب الجزيرة العربية قبل توحيدها، وقد أتقن العربية، وتزوج من إحدى أرس حائل 

املقيمة يف املدينة املنورة فتاًة أصبحت أم ولده الوحيد )طالل( الذي يعيش يف أمريكا حالياً، 
وألف محمد أسد أجمل ما كتبه غربي عن اإلسالم، ودفن عام 1992م يف مقابر املسلمني يف 

جنوب إسبانيا.

,,

الجديد في سيرة 

محمد أسد 

الدكتور عبد الرحمن الشبيلي
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السياسية واالجتماعية والدينية يف تقاريره بكثري من الوصف 
والتحليل، حتى صارت عقيدته الجديدة، تسيطر عىل كل منافذ 
أفكاره بحلول عام ١٩٢٦م الذي اعتنق فيه اإلســالم واختار 
اسمه الجديد )محمد أســد( وصارت نوافذ ماضيه األوروبي 

تنغلق تدريجياً.
أوقدت رحالته املتعددة إىل بــالد الرشق األدنى، التي فصلها 
يف كتابه البديــع »الطريق إىل مكة« الصــادر عام ١٩٥٤م، 
جذوة البحث يف خاطره عــن منطلقات فكرَية جديدة خارج 
اإلطــار األوروبي، فتولدت عنده فكــرة التحول عن معتقده 
األساس، واكتشــاف فضائل الدين اإلسالمي يف البلدان التي 
زارها، واإلفصاح عن مناهضــة الحركة الصهيونية، والتعبري 
عن انتقاده لتجريد الفلسطينيني العرب من حقوقهم الوطنية 

املرشوعة.
خالل عام من اعتناقه اإلسالم، أدى مناسك الحج سنة ١٩٢٧ 
بعد عامني من دخول الحجاز يف الحكم السعودي، وقد قدمه 
األمري فيصل بن عبدالعزيز إىل والده امللك عبدالعزيز آل سعود، 
فحظي بثقته، وببناء صداقة وثيقة معه، وبلقائه يومياً، وقام 

بإعداد تقارير صحافية عن أوضاع البالد.
وكانت زوجته األملانية األوىل، إلسا تشايمان، التي سمت نفسها 
الحقاً عزيزة، وهي رسامة تكربه باثنني وعرشين عاماً وتشاركه 
األفكار نحو الرشق، توفيت يف مكة املكرمة بمرض املالريا، بعد 
أيام من أدائها وابنها من زواج سابق )هاينرش، والحقاً أحمد( 

موسم الحج مع محمد أســد، ثم ارتبط عام ١٩30 يف املدينة 
املنورة بـ »منرية بنت حسني الشــمري« التي أنجبت ابنهما 
الوحيد »طالل«، وقد استمر زواجهما أكثر من عرشين عاماً، 
ثم انفصال واستقرت األم يف املدينة املنورة، حيث كان لها ثالث 
أخوات من األم، وثالثة إخوة من األم أيضاً من أرسة الســويدا 

املعروفة يف حائل.
أما طالل محمد أســد املولود يف املدينة املنورة عام ١٩3٢م 
فاكتســب الجنســية الربيطانية )ويف رواية والباكســتانية 
واألمريكية(، وحصل من جامعة أكســفورد عىل الدكتوراه يف 
علم اإلنسان وأنثروبولوجيا الدين والثقافة، وكان خالل مرض 
والدته األخــري يف الرياض عام ١3٩8هـــ / ١٩٧8م ألقى 
محارضات يف جامعة امللك سعود، وعمل أستاذاً يف جامعة َهل 
)يف بريطانيا( وجامعتي نيويــورك وجون هوبكنز، ويعيش 
حالياً يف أمريكا، وله إســهامات فكرية يف الدراسات املتعلقة 
باإلســالم واملســيحية، وجهود نشطة يف دراســة العلمانية 
من خالل علم اإلنســان، ومن مؤلفاتــه »جينالوجيا الدين، 

وإنثروبولوجيا اإلسالم، وتشكيالت العلمانية«.
روى محمد أسد يف كتابه »الطريق إىل مكة« تجربته يف زيجاته، 
وتوسع يف وصف الرحالت واملخاطر التي واجهها يف الصحاري 
واملناخات القاســية، واختياره دليالً من حائل اسمه »زيد بن 
غانم الشــمري« كان التقاه، كما روى، يف بادية الشــام عام 
١٩٢٤م واستمر معه طيلة ترحاله، وقد ألف األديب املعروف 
ســعد بن خلف العفنان )املتوىف يف حائــل عام ١٤33هـ / 
٢0١٢م( عن محمد أسد ودليله رواية واقعية بعنوان »اتفاق 

األرواح« صدرت عام ١٩٩٤م.
وعىل رغم صداقة محمد أســد مع امللــك عبدالعزيز وتقديم 
املشورة يف القضايا الصحافية والسياسية، فإنه لم يكن ُيَعد من 
املستشارين الرسميني للملك، شأنه يف ذلك شأن عبدالله فيلبي 
وأمني الريحاني والزركيل، والكتاب يحوي تفاصيل واسعة عن 
لقاءاته املتعددة بامللك يف الرياض، واملهمات التي قام بها أثناء 
استقراره يف املدينة املنورة، ومنها رحلة استطالعية إىل نواحي 
الكويت كلفه بها امللك الستكشــاف مصادر سالح املتمردين 
عليه من اإلخوان من البادية، ورحلة سياسية للقاء عمر املختار 
يف ليبيا، كلفه بها الزعيم الليبي أحمد الســنويس، املقيم آنذاك 
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يف املدينة املنورة.
ويف عام ١٩3٢م، رغب محمد أسد مواصلة رحالته، وال ُيدرى 
ما إذا كان هذا هو الســبب الحقيقي، أم كان هناك سبب آخر، 
فغادر وزوجته منرية وابنهما طالل نحو القارة الهندية تلبيًة 
لدعوة من بعض مفكريها، وقد اعتقلته السلطات الربيطانية 
إبان الحرب العاملية الثانية ألنه كان يحمل جوازاً نمســاوياً، 

وكانت تلك السنوات فرتة مجهولة من حياته.
وعِقب اإلفراج عنه بعد ست سنوات من االحتجاز، شهد ميالد 
دولة باكستان، وأســهم فيه مع الشاعر والفيلسوف مؤسس 
فكرة باكســتان محمد إقبال، ونال جنســيتها وحمل جواز 
سفرها، وأصبح مندوبها يف األمم املتحدة، وكان أنشأ يف الهور 
دار عرفات للنرش، أصدرت يف عامي ١٩٤٦ و١٩٤٧م صحيفة 
»عرفات« وهي مجلة شــهرية نقديــة متخصصة يف الفكر 
اإلسالمي، ضمنها الكثري من أفكاره حول املبادئ الدستورية، 
كما نرشت كتابه الشهري »اإلسالم يف مفرتق الطرق ١٩3٤م« 

لكن أحداً لم يقم بدراسة وافية عن املجلة.
وقد كرر محمد أســد بعد ذلك زياراته للمملكة، والتقى امللك 
عبدالعزيز ووزير الخارجية األمري فيصل عام ١٩٥٢م موفداً 
من الحكومة الباكستانية، وسبقت زيارتُه األخرية وفاَته ببضع 
ســنوات، والتقى به يف الطائف عدد مــن املثقفني، يف ضيافة 

أحمد زكي يماني، )عىل ما أظن(.
ثم واصل محمد أســد يف النصف الثاني من عمره، التنقل بني 
أمريكا واملغرب ولبنان وســويرسا وجبــل طارق والربتغال، 
واستقر يف السنوات الخمس األخرية من حياته يف بلدة ميخاس 
بجنوب إســبانيا، وبقي أهل هذه البــالد ورموزها وقادتها 
ُيكنون له املودة، ومنهم امللك ســلمان وعبدالله بلخري وصالح 

الحصني وعبدالعزيز الرفاعي وأحمد زكي يماني، وغريهم.
ويضم كتــاب د. فندهاغر األول الذي ُترجــم عام ٢0١١م 
وعنوانه: »محمد أسد ورحالته إىل العالم العربي« رصداً وافياً 
لحياته وإنتاجه الفكري، وقد وصفه بأنه رجل ُمجدد شــارك 
يف تكوين فكر أمة اإلســالم التي اختارهــا، بكثري من الكتب 
حول املجتمع والثقافة والدولة، وأظهر إمكانية تحقيق مجتمع 

متكامل يقوم عىل املبادئ اإلنسانية.
وذكر د. فندهاغر أن زوجتــه األمريكية األخرية، بوال حميدة، 

التي كان قد تزوجها عــام ١٩٥٢م بعد انفصاله من زوجته 
الســعودية »أم طالل« بعد ِعرْشة اثنني وعرشين عاماً، عملت 
بعد وفاته عىل كتابة القسم الثاني من سريته عن األربعني عاماً 
التي أمضياها معاً من ١٩٥٢ إىل عام وفاته ١٩٩٢م وعنوانها: 
»اســرتاحة القلب«، تضمنت مجموعة مــن مقاالته بعنوان: 

»التفكر«، لكنني لم اطلع عليها.
ومن أبرز ما تضمنه كتــاب فندهاغر هذا، تتبع املقاالت التي 
كان محمد أسد ينرشها يف الصحف األوروبية يف أثناء رحالته 
املبكرة يف الــرشق األدنى، وتلك التي نرشهــا عقب اعتناقه 
اإلســالم، وبخاصة يف أثناء إقامته التي دامت ست سنوات يف 
البالد السعودية منذ عبوره وزوجته األوىل وابنها أحمد، البحر 
األحمر قادمني من مرص بنية الحج، ووصلوا ميناء جدة يف ٢٩ 
مايو )أيار( ١٩٢٧م، فانبهر بأبنيتها ذات التصاميم الفريدة 
بمرشبياتها الخشــبية، ثم انتقل لوصف مظاهر حياة الرعاة 
البدويــة، من قبائل حرب وجهينة وعتيبــة وِبيل، التي كانت 
تعيش يف بوادي الحجــاز وُتؤجر ما تمتلكه من الِجمال لنقل 
الحجاج، وكان ســعيداً بكل ما ُينسيه مظاهر الحياة الغربية 

ويفصله عنها.

* من محارضة للدكتور عبدالرحمن الشبييل
 يف جامعة حائل
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هذا التأصيــل يرتبط بحدث الهجرة إىل الحبشــة، وبحدث 
هجرة الرســول صىل الله عليه وســلم من مكة إىل املدينة.      
والتأصيــل هنا ال يقترص عىل إعطاء مفهــوم جديد للهجرة 

فقط، بل يتعداه ليؤصل كذلك لعالقة الهجرة بثقافة االختالف 
وتدبريه. حدثان كبريان لهما أثر فكري وحضاري عىل املجتمع 
اإلنســاني، واملجتمع اإلســالمي حينها، عىل مستوى تدبري 

لتجلية معالم هذا املوضوع، ودور الهجرة يف تعزيز ثقافة االختالف والتنوع، وانعكاس ذلك 
عىل وضع املهاجرين العرب واملسلمني يجدر أن نؤصل للهجرة أوالً، بالوقوف عىل بداية 

ارتباط املفهوم بالفكري والثقايف والعقدي، لدى اإلنسان املسلم، هذا االرتباط الذي سيغري 
مالمح مفهوم الهجرة لدى اإلنسان املسلم، بل سينعكس هذا املفهوم اإلسالمي للهجرة 

عىل العالم كله بعد ذلك. ,,
بقلم: الدكتور محمد الصادقي العماري

مدير مركز تدبير االختالف للدراسات واألبحاث، المغرب- فاس

الهجرة والحاجة إلى ثقافة االختالف
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العالقة بني املجتمع األصيل صاحب الدار، وبني املهاجر الوافد، 
التارك لوطنه وملاله وألهله، يف سبيل املعتقد الديني، والفكري 

والثقايف، متجاوزا بذلك االنتماء العصبي للقبيلة أو الوطن.

أوال: الهجرة: بني الخالص الفردي والبعد الرسايل
١- التأصيــل الرشعي للخالص الفردي والبعد الرســايل يف 

الهجرة:

1-1- التأصيل الرشعي للبعد الرسايل يف الهجرة
دل حدث »الهجرة األوىل إىل الحبشــة« عىل هذا البعد الرسايل 
التعاريف للهجرة، وذلك يف كلمــة جعفر بن أبي طالب، الذي 
فوضه املهاجرون يف محاورة النجايش، بعدما استدعاهم إليه، 
وقد دعا لهم أساقفته ومســؤويل دولته، ووجه لهم السؤال 
بقوله: »ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا 
به يف ديني، وال يف دين أحد من هذه امللل؟«. )السرية النبوية، 

ابن هشام 33٥/١(.
فتقدم جعفر بن أبي طالب املهاجر الرســايل بثبات ويقني، 
ليجيب املخالف، ويعرفه بمضامني رســالته، بأدب وحسن 
خلق، فقال - يف نص طويل نقتطف منه مقدمته، ونحيل عىل 
الباقي-: »أيها امللك، كنا قوما أهــل جاهلية، نعبد األصنام، 
ونأكل امليتة، ونأتي الفواحش، ونقطع األرحام، ونيسء الجوار، 
ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا عىل ذلك، حتى بعث الله إلينا 
رسوال منا ..«، )نفسه، 33٦(. عرف اآلخر املخالف بمضمون 
األخالقية، وعباداتها ومعامالتها،  اإلسالمية، وقيمها  الرسالة 

واختار ما يناسب املقام والحال.
قدم له مقارنة بني حال املســلمني قبل النبي صىل الله عليه 
وســلم، وحالهم بعده، وعرف بالنبي صىل الله عليه وســلم 
صاحب الدعوة الجديــدة، وبني له أن إيمانهم بالنبي الجديد 
كان عن اقتناع، ملا تميزت به رسالته، وذكر له سبب خروجهم، 
وهجرتهم من وطنهم، وهو إذاية قومهم لهم، واضطهادهم، 
وفتنتهم عن دينهم، وتضييقهم لحرياتهم، وختم له بســبب 
قصدهم إىل بالده وهو: األمن والعدل الذي اشــتهر به امللك 

النرصاني.

 وأكد هذا املعنى صىل الله عليه وسلم بأقوى داللة يف الحديث 
املشهور: »إِنََّما األَْعَماُل ِبالنِّيَّاِت، َوإِنََّما لُِكلِّ اْمرٍِئ َما َنوَى، َفَمْن 
َكاَنْت ِهْجرَُتُه إىَِل ُدْنيَا ُيِصيُبَها، أَْو إىَِل اْمرَأٍَة َينِْكُحَها، َفِهْجرَُتُه 
إىَِل َمــا َهاَجَر إِلَيِْه«، )صحيح البخــاري( فمن كانت هجرته 
رســالية، فإن أجره عىل الله، ومن كانــت هجرته لخالصه 

الفردي، فإن أجره وثوابه ما حصله.
1-2- التأصيل الرشعي لبعد الخالص

 الفردي يف الهجرة
وما أصلنــا له من قصد الشــارع إىل رســالية الهجرة، ال 
يعني أن اإلســالم ال يقصــد إىل خالص اإلنســان الفردي، 
فإن من مقاصد الرشع »حفظ النفس اإلنســانية« و»حفظ 
االجتماعي، حاجات  الغذائي، واألمن  األمن  وجودها«، وجعل 
أساسية لإلنســان، قبل خطابه بأحكام الرشع قال تعاىل: ﴿
َفلْيَْعُبُدوا َربَّ َهَذا الْبَيْــِت الَّذِي أَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع وَآَمنَُهْم ِمْن 
َخوٍْف﴾)قريش:3-٤(، فإن حفظ األمن لإلنسان من مقومات 

األمة الرئيسية، ومقاصد الرشيعة يف تنظيمها.
فإنه ال وطن بدون أمن، فكلمــا تحقق األمن عاد املهاجر إىل 
وطنه، لذلك جعل النبي صىل الله عليه وســلم هذه الهجرة 
مؤقتة وليســت دائمة، وهو املستفاد من قوله صىل الله عليه 
وسلم: »حتى يجعل الله لكم فرجا«، )ابن هشام، مرجع سابق 

3٢١/١( فتعودون إىل وطنكم.
كما أن الهجرة األوىل إىل الحبشة فيها معنى الهجرة بحثاً عن 
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األمن املفقود يف الوطن فقوله صىل الله عليه وســلم ألصحابه 
بعدما أصابهم من البالء مــا أصابهم »لو خرجتم إىل أرض 
الحبشــة فإن بها ملكا ال يظلم عنده أحد ..«، )املرجع نفسه( 
فيه دليل عىل الخالص الفردي، من الظلم والبالء الحاصل يف 
حقهم، والنبي صىل الله عليه وســلم أمرهم بالهجرة لحماية 
أنفسهم، بحثاً عن بدائل أخرى تحقق األمن املفقود يف الوطن، 
وهو ما أكده جعفر ابن أبي طالب يف حواره للنجايش بقوله: 

»فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا«.
وبالجملة فإن النظر الرشعي يف رؤيته للهجرة تناول الجانبني: 
الخــالص الفردي والبعد الرســايل، -إال أن اهتمامنا يف هذه 
الدراسة منصب عىل البعد الثاني- حيث اعترب الهجرة فرصة 
لإلنسان لالنفتاح عىل آفاق وفرص واسعة يف تحسني ظروفه 
املعيشية، قال تعاىل: ﴿وََمْن ُيَهاِجْر يِف َسبِيِل اللَِّه َيِجْد يِف اأْلَْرِض 
ُمرَاَغًما َكثرِيًا وََسَعًة﴾)النساء:١00(، كما جعل الهجرة واجبة 
عىل اإلنسان لحماية معتقده وكرامته، وقيمه اإلنسانية ﴿أَلَْم 

َتُكْن أَْرُض اللَِّه وَاِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها﴾)النساء:٩٧(.

2- دور الهجرة الرسالية يف تعزيز ثقافة االختالف
والرســالية عند املهاجر تقتيض منه الحضور يف الواقع الذي 
يعيش فيه، حضورا فعاال بمشــاركة اآلخــر، والتعاون معه 
عىل قضايــا الزمان واملــكان، ألن االنعزالية واالنكماش عىل 
الذات، له مخاطــر كبرية، منها ضياع حق املهاجر، وتعرضه 
للظلم واإلقصاء، األمر الذي يتســبب يف تزكية مشاعر الحقد 

والكراهية بني أهل الدار واملهاجرين. 
فإن الرســالية تجعل املهاجر مؤثراً يف مجتمعه، وتحميه من 
الذوبان يف اآلخر، وتســاعد بشكل كبري عىل تدبري االختالف، 
ألن املهاجر املســلم يعرف اآلخر بعقيدة اإلســالم، ورسالته 
األخالقية، ويصحح األفكار املغلوطة واملشــوهة عن اإلسالم، 

وواقع املسلمني.
املهاجر يف أوروبا وأمريكا، ويف غريها من بالد الله الواســعة، 
يعرف الناس باإلســالم ورســالته األخالقية، فهؤالء أغلبهم 
يســمعون باإلســالم، لكنهم ال يعرفون عنــه إال ما تنقله 
الفضائيات، واملجالت، والجرائــد ..، وقد تكون مغرضة، أو 
تخدم أجندتها، أو تغيب عنها الحقائق كاملة، فيكون املهاجر 

مصدرا حقيقيا لتعريف اآلخر برسالة اإلسالم. 
كما أن هذا املهاجر ينقل صورة املخالف يف بالد الهجرة عند 
عودته إىل وطنه، يقــوم بتعريف مواطني بلده بثقافة اآلخر، 
وأفكاره، وتمثالته حول اإلســالم واملســلمني، كما يعرفهم 
باملنتج اإلنساني، املادي، والثقايف، والفكري للمخالف، وال شك 
أن املهاجر هنا يقوم بدور تعاريف مزدوج، وهو ما يعزز ثقافة 

االختالف.  
فإن نافذتنا عىل اآلخر يف بــالد املهجر هي العنرص البرشي 
الرسايل، فهو الذي يعيش حيوية اإلسالم هناك، ويبلغ رسالة 
اإلســالم األخالقية للمخالف عمليــًا، ألن يف األخالق والقيم 
اإلسالمية إضافة نافعة للمجتمع اإلنســاني، سواًء يف تنمية 

اإلنسان، أو يف تنمية املجتمع بالقيم األرسية واالجتماعية.
وال شــك فيما لهذا الدور الرسايل من تعريف باآلخر، ألنه إذا 
تحقق التعارف، أمكننا التعاون، ألن »العمل التعاريف مؤسس 
للعمل التعاوني«، )الحق اإلسالمي يف االختالف الفكري، طه 
عبــد الرحمن، ص: ٢٤(. فإن اختالفاتنــا يف الغالب يزكيها 
الجهل باآلخر، فنحن مثالً يف أوطاننا العربية واإلسالمية ننظر 
لآلخر من زاويتنا، أي ننظر إليه كما نريد نحن، ال كما هو يف 
الواقع، ونفس األمر ينطبق عــىل اآلخر، وهذا يعني أن هناك 

اختالالً يف ثقافة االختالف.
ينبغــي معرفة اآلخر معرفــة صحيحة، ألن التشــخيص 
الصحيح، يمكننا من العالج الصحيح، فإذا استطعنا معرفة 
اآلخر: معرفة أنساقه الفكرية، واهتماماته، وأولوياته الراهنة، 
وحاجاته األساســية علميــاً وثقافياً..، نســتطيع التواصل 

والتعاون معه عىل أساس هذه القضايا.
ثانيا: االندماج االجتماعي والعيش املشرتك:

1- معوقات االندماج االجتماعي والعيش املشرتك:
إن املشاهد عىل أرض الواقع هو أن املهاجر - يف الغالب- يظل 
متعلقــاً ببلده األم، متغافالً عن قضايــا الوطن الذي يعيش 
فيه، لكن هذا األمر تغري يف العرص الحارض، فلم تعد املطالب 
اقتصادية كما كان الحال مع املهاجرين األوائل، ولسان حالهم 
يقول: »البيت الذي ال تشــيده يف بلدك، ليس لك وال ألوالدك«، 
بل أصبح املهاجر يســعى إىل االندماج االجتماعي والثقايف يف 
بلدان االستقبال، يؤثر ويتأثر، يفيد ويستفيد، ولم يعد وجوده 
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كما كان منذ عقود، وجوداً هامشــياً يتأثر وال يؤثر، وهذا أمر 
مستحسن إىل حد ما، عىل املستوى النفيس للمهاجر عىل األقل، 
ألن الشــعور باالندماج يجعل املهاجر مشاركاً يف هموم دار 
االستقبال.)العرب األوروبيون: الهوية والرتبية واملواطنة، عبد 

الواحد أكمري، ص: ٧٧(
إال أن هذا االندماج يف الوطــن البديل له معوقاته وتحدياته، 
عىل املستوى الفكري والرتبوي والثقايف  للمهاجر، ألن التحدي 
األقوى هو كيف يعيش املســلم يف بالد املهجر واقعه بهويته، 
فالواقع يشء، والهويــة يشء آخر، واقع متعــدد الثقافات 
واإليديولوجيات، وغالباً ما يستســلم املهاجر لضغوط الواقع 
عىل حساب الهوية، فيكون اندماجه حينها انهزامياً، اندماج 
عىل حســاب الهوية، ال اندماجاً توافقياً، يحافظ فيه املهاجر 

عىل هويته بما يتوافق مع واقع اآلخر.
وقد تكــون املعوقات من طرف البلــد املضيف، الذي يضع 
عراقيل أمام املهاجر، ال تجعله يندمج بشــكل سلس، فهناك 
بلدان تعتمد سياســة االنصهار )Assimilation(، ورفض 
تعدد الثقافــات يف املجتمع، وال تقبل األقليات، وبعض الدول 
تعرب عن املهاجر يف سجالتها الرسمية بـــ»العامل الضيف« 
)Gastarbeiter(، وتعترب إقامته مؤقتة وليســت رســمية 
)املرجع السابق(، فهذا الوضع ال يساعد عىل اندماج اجتماعي 
وثقايف حقيقي، وبالتايل هو وضع يضع املهاجر يف قلق دائم، 

فإما االنصهار التام، وإما اعتباره دخيالً.
فإن االندماج االجتماعي للمهاجرين املســلمني يف بالد أوروبا 
والبالد الغربية بشــكل عام، تعوقــه معوقات كثرية منها ما 
يرتبط باملهاجر نفسه الذي يرتبط ببلده األم ارتباطا عاطفيا 
وفكريا، عاطفيا: ألن الحنني إىل بلده األم يمنعه من االستقرار 
واالندماج، وفكرياً: ألن القضايــا الفكرية املرتبطة بالعالقة 
باملخالف يف تراثنا وفكرنا اإلسالمي - يف غالبها قضايا تحتاج 

إىل اجتهادات معارصة- تشوش استقراره واندماجه.
ومن املعوقات كذلك ما يرتبط بالبلد املســتقبل، وخصوصا 
عندما يتعلق األمــر بنوع خاص من أنــواع الهجرة، وهي 
الهجرة الرسالية، التي تحدثنا عنها يف املحور األول، مع العلم 
أن هذا النوع من الهجرة هدفــه تعاريف وتواصيل، فاملهاجر 
الرســايل حني يعرِّف بثقافته وفكره، يساهم يف تعزيز ثقافة 

االختــالف والتنوع، لكن هذا الوضع قد يصبح غري مقبول يف 
بعض بلدان الهجرة.

ومعوقات البلد املســتقبل تختلف من بلد إىل آخر، فالبلدان 
الغربية مثالً التي تستقطب أكثر املغاربة، تعرف هامشاً من 
الذي  األمر  املدنية والسياســية..،  بالحقوق  والتمتع  الحرية 
يعرف معــه املهاجر املغربي نوعاً من االندماج والتعايش مع 
اآلخر، بل وتعود عليه الهجرة بفوائد،كما أظهر تقرير التنمية 

اإلنسانية العربية ٢0١٦.
ولليمني املتطــرف دور يف عرقلة هذا االندمــاج، بما يثريه 
من أكاذيب حول املســلمني، وتهويل بعض املمارسات التي 
ال ننكرهــا بل نقرهــا، لكن نقول إنها ليســت هي األصل، 
هذه املمارســات تصدر من فئة قليلة، لكن هذا ال يربر نعت 
املسلمني عموماً باإلرهاب والتطرف، والتحامل عىل املهاجرين 

والتضييق عليهم، والتهديد بتهجريهم.

2- امليثاق األخالقي اإلسالمي لالندماج االجتماعي
ولتســهيل عملية االندماج فإن الرســالة األخالقية لإلسالم 
تفرض عىل املهاجر »احــرتام قانون الــدار«، الذي يخوله 
امتيازات ربما كان محروماً منها يف السابق، وهذه يف مصلحة 
املهاجر من األوطان العربية واإلســالمية، فاملهاجر يستفيد 
من هذه امليزة التي تسمح له بأداء واجباته، والتمتع بحقوقه 
بوضوح تام، ودليل ذلك ما حققــه املهاجرون من مصالح 
ألنفسهم وألمتهم ولدينهم، حيث استطاعوا تأسيس جمعيات 

حقوقية، ومراكز علمية، استفاد منها أبناء األمة.
ويدخل يف احرتام قانون الدار، »االلتزام بالعقد والتعهد الذي 
دخل به إىل الدولة املضيفة«، حسب قانون الهجرة أو اللجوء 
عندهم، فإن هذا االلتزام ميثاق رشف يفرض عليه اإلســالم 
االلتزام به، وعدم نقضه إال يف إطار القانون، فإن اإلنســان 
املســلم مطالب من الناحية األخالقية بااللتزام بالنظام العام 

داخل املجتمع والدولة التي يعيش داخلها.
  ومطالب بالحفاظ عىل أمنها واستقرارها، ألنها استقبلته وآوته، 
بعد ما دخلها مهجرا خائفا جائعا..، فليس من األخالق اإلساءة 
ملن أحسن إليك، فإن الله تعاىل قال: ﴿اَل َينَْهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن 
لَْم ُيَقاِتلُوُكْم يِف الدِّيِن َولَــمْ ُيْخرُِجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم أَْن َترَبُّوُهْم 
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وَُتْقِسُطوا إِلَيِْهْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْقِسِطنَي﴾)املمتحنة:8(. فهذه 
رؤية قرآنية واضحة يف التعامل مع اآلخر املسالم غري املعتدي 

عموماً، فكيف إذا كان هذا اآلخر صاحب فضل عليك. 
ومن األخالق املســاعدة عىل االندمــاج االجتماعي والعيش 
املشرتك، بني املسلم واملخالف يف بالد الهجرة، نذكر عىل سبيل 

التمثيل ال الحرص:
- إلقاء الســالم عىل املخالف والرد عليه: ألن هذا مما يسهل 
عملية العيش املشرتك، إلقاء السالم عىل أهل البلد، أو تحيتهم 
بالتحيات املعروفة عندهم، ألن ذلك يفتح باب الود والتعارف 
والتواصل، االنفتاح عىل اآلخر، وأن ال يكون املسلم فظا غليظا، 
فــإن ذلك ينفر الخلق منه. قال الله تعــاىل: ﴿وَُقوُلوا لِلنَّاِس 
ِبتَِحيٍَّة  ُحيِّيُتْم  ســبحانه:﴿َوإَِذا  وقال  ُحْسنًا﴾)البقرة:83(، 

وَها﴾)النساء:8٦(.  َفَحيُّوا ِبأَْحَسَن ِمنَْها أَْو ُردُّ
- الــزواج مــن املخالف من أهــل الكتاب:قــال تعاىل: ﴿

وَالُْمْحَصنَاُت ِمــَن الُْمؤِْمنَاِت وَالُْمْحَصنَاُت ِمــَن الَِّذيَن أُوُتوا 
الِْكتَاَب ِمْن َقبْلُِكْم﴾)املائدة:٥(.

- أكل طعام املخالف من أهــل الكتاب: قال تعاىل: ﴿وََطَعاُم 
الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم وََطَعاُمُكْم ِحلٌّ لَُهْم﴾)املائدة: ٥(.

- قبول الهدية من املخالف:جاء يف البخاري عن أنس بن مالك 
ريض اللــه عنه، أن يهودية أتت النبي صىل الله عليه وســلم 
بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها فقيل: أال نقتلها، قال: 

»ال«)صحيح البخاري(.
- عيادة املريض من املخالفني: جاء يف البخاري أن النبي صىل 
الله عليه وسلم عاد الغالم اليهودي الذي كان يخدمه، وعرض 
َِّه  عليه اإلسالم، فأسلم، وخرج مرسوراً وهو يقول: »الَحْمُد لِل

الَّذِي أَْنَقَذُه ِمَن النَّاِر« )املصدر نفسه(.
- املعامالت املالية مع املخالفني: عن عائشــة ريض الله عنها 
أن النبي صىل الله عليه وسلم »اْشرَتَى ِمْن َيُهوِديٍّ َطَعاًما إىَِل 

أََجٍل، َوَرَهنَُه ِدْرَعُه« )نفسه(.
- كل أعمال الرب واإلحسان إىل الناس عموما: فهي تدخل تحت 
ـهُ َعِن الَِّذيَن لَْم ُيَقاِتلُوُكْم يِف الدِّيِن  قوله تعاىل: ﴿اَل َينَْهاُكُم اللّـَ
َولَْم ُيْخرُِجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم أَْن َترَبُّوُهْم وَُتْقِسُطوا إِلَيِْهْم إِنَّ اللََّه 

ُيِحبُّ الُْمْقِسِطنَي﴾)املمتحنة:8(.

ثالثا: الهجرة والبحث عن املشرتك مع املخالف
يدل لفظ الهجرة عىل االختالف يف اللغة واللون واملعتقد والفكر 
اوَاِت وَاأْلَْرِض  ــمَ والثقافة.. قال تعاىل: ﴿وَِمْن آَياِتِه َخلُْق السَّ
وَاْختاَِلُف أَلِْسنَتُِكْم وَأَلْوَاِنُكْم﴾)الروم:٢٢(، وهذا االختالف من 
سنن الله تعاىل يف الكون، بل هو من عالمات وجوده سبحانه، 

وأنه الخالق املدبر لهذا الكون.
وهذا االختالف والتنوع يف الخلق، يف األلسنة واأللوان والشعوب 
والقبائل..، ينســجم مع نظرة القرآن الكريم للهجرة، فإنه ال 
يريد لإلنســان أن يكون حبيس منطقة جغرافية واحدة، بل 
يدعــوه إىل االنفتاح بالهجرة عىل كل هذه األشــكال واألنواع 

املختلفة واملتعددة التي تدل عىل التنوع الثقايف والحضاري.
فهو تنوع ال يمكن اكتشافه واالستفادة منه بشكل صحيح إال 
بالهجرة قال تعاىل: ﴿وََمْن ُيَهاِجْر يِف َسبِيِل اللَِّه َيِجْد يِف اأْلَْرِض 
ُمرَاَغًما َكثرِيًا وََسَعًة﴾)النساء:١00(، بل أثبت األجر والثواب 
للمهاجر يف سبيل الله ﴿وََمْن َيْخُرْج ِمْن َبيْتِِه ُمَهاِجرًا إىَِل اللَِّه 
َوَرُســولِِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه الَْموُْت َفَقْد وََقَع أَْجُرُه َعىَل اللَِّه وََكاَن اللَُّه 

َغُفوًرا َرِحيًما﴾)النساء:١00(.
وهذا االختالف الحاصل رضورة، يحتم عىل املهاجر أن يتوجه 
ملخالفــه بخطاب يفهمه، ومن مقتضيــات الخطاب املفهوم 
البحث عن املشــرتك، والتعاون عليه، وهو منهج النبي صىل 
الله عليه وســلم يف خطابه مللوك عرصه ومكاتبته لهم، حيث 
تضمنت رسالته صىل الله عليه وسلم إىل »هرقل« قوله تعاىل: 
﴿ُقــْل َيا أَْهَل الِْكتَاِب َتَعالَوْا إىَِل َكلَِمٍة َســوَاٍء َبيْنَنَا َوَبيْنَُكْم أاَلَّ 
َنْعُبَد إاِلَّ اللََّه واََل ُنرْشَِك ِبِه َشيْئًا واََل َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعًضا أَْرَباًبا 
ُدوا ِبأَنَّا ُمْسلُِموَن﴾)آل  ِمْن ُدوِن اللَِّه َفإِْن َتوَلَّوْا َفُقوُلوا اْشــهَ

عمران:٦٤(.
فدعوة اآلخر إىل املشــرتك »الكلمة الســواء«، يضيق دائرة 
االختالف، ويعزز ثقافــة التنوع يف إطــار الجوامع، وهي 
املشــرتكات التي تمثــل األرضية القوية للحــوار الفكري، 
واالنفتاح عىل اآلخــر، وهذا ما يدل عليه حــوار جعفر مع 
النجايش، حيث اختار جعفر وهو مهاجر مســلم، القراءة من 
»سورة مريم«، ألنه يف بالد النصارى وأمام ملك نرصاني، فال 
يمكنه محاورته والتواصل معه إال باالنطالق من املشــرتك، 
فحصل اإلقناع والتواصل بينهما »فبكى واَلله النجايش حتى 
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اْخَضلَّْت لحيته، وبكت أَســاِقَفُتُه حتى أْخَضلُّوا مصاحفهم، 
حني سمعوا ما تال عليهم، ثم قال لهم النجايش: إن هذا والذي 

جاء به عيىس ليخرج من ِمْشَكاٍة واحدة« )ابن هشام(.
ألن التوجه صوب املشــرتك مدخل أسايس للتعارف والتعاون 
اإلنساني، وبالتعارف نستفيد من االختالف والتنوع الحاصل 
يف املجتمع اإلنســاني، من اختــالف يف القوميات واألجناس 
واألعراف ..، فيقع التبادل والتواصل الحضاري بني الشعوب 

قال تعاىل: 
﴿َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر وَأُْنثَى وََجَعلْنَاُكْم ُشُعوًبا 

وََقبَاِئَل لِتََعاَرُفوا﴾)الحجرات:١3(.
فإن دعوة القرآن الكريم إىل التعارف والتعاون اإلنســاني، 
تنسجم تمام االنســجام مع الدعوة إىل الهجرة، كما تنسجم 
كذلك مع ســنة الله تعاىل يف االختــالف والتنوع الحاصل يف 
الخلق بإرادته التكوينية، فال تعارف وال تعاون إال مع وجود 
االختالف، وال اكتشــاف لالختالف والتنــوع إال بالهجرة يف 
اآلفاق، وال استفادة من هذا التنوع واالختالف إال بالبحث عن 

املشرتكات الجامعة واملؤلفة.
وأكدت الســنة هذا السياق القرآني لتدبري االختالف، والبحث 
عن الجوامع واملشرتكات، وذلك عند التأسيس للدولة اإلسالمية 
األوىل، رغم اختالف الرشائع، وذلك يف دســتورها األول، -بعد 
الهجرة من مكة إىل املدينــة- الذي نص عىل وحدة املرجعية 
اإلســالمية للرعية الواحدة، التي يجمعها وطن وإقليم واحد، 
وجاء يف أحد بنودها: »وأنكم مهما اختلفتم فيه من يشء فإن 
مرده إىل الله وإىل محمد )صىل الله عليه وسلم( .. وأنه ما كان 
بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشــتجار يخاف فساده 
فإن مرده إىل الله وإىل محمد رســول اللــه )صىل الله عليه 
وسلم(«. )مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة 

الراشدة، جمعها: محمد حميد الله، ص: ٦١-٦٢(.
كما نص دســتور صحيفة املدينة عىل أن املسلمني املهاجرين 
اليهودية  العقيــدة«، والجماعات  »أمة  أمة واحدة  واألنصار 
وصفت بأنها أمة واحدة »أمة العقيدة«، ووصف الجميع عىل 

أنهم أمة واحدة »أمة السياسة« أو »أمة املواطنة«.
فتحديد املرجعية القانونية، وحماية الوطن: املنطقة الجغرافية 
التــي ينتمي إليها الجميع، والدفاع عنها..، كلها مشــرتكات 

بنى عليها النبي صىل الله عليه وســلم دستور الدولة األوىل، 
ونظم عىل أساسها عالقته باملخالف، لذلك عىل املهاجر االقتداء 
بالترصفات النبوية، وذلك بالتوجه نحو املشــرتك، والتعاون 
عليه، وبناء الثقة مع املخالف عىل أساسه، وترك املختلف فيه، 
ألن ذلك يســاعد عىل تعزيز ثقافة االختالف، والرقي بمفهوم 

الهجرة إىل مستوى الرسالية التعارفية.
    ونشري هنا إىل معلمني كبريين يؤسسان للمشرتك اإلنساني:

1- املقاصد الدينية مشرتكات إنسانية 
الرضوريــات املقاصديــة محفوظة ومحميــة يف كل امللل 
والرشائع، فهي مشــرتكات إنسانية عامة، وهذه املقاصد هي 
الدين والنفس والعقل والعرض واملال، وهي تشكل مشرتكات 
أخالقيــة كونية، فينبغي أن تكون هذه املشــرتكات محمية 
ومحرتمــة بني جميع الناس، واملهاجر املســلم مكلف رشعا 

باحرتام هذه املقاصد الكربى لدينه اإلسالمي.
األخالق اإلســالمية عامة تعم الناس جميعا، األمانة والصدق 
والقســط والكرامة والحرية.. قيم ومقاصد أخالقية لجميع 
البرش، بل هي الرســالة األخالقية للمجتمع اإلنســاني قال 
تعاىل: ﴿اَل َينَْهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَــمْ ُيَقاِتلُوُكْم يِف الدِّيِن َولَْم 
ُيْخرُِجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم أَْن َترَبُّوُهْم وَُتْقِسُطوا إِلَيِْهْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ 
القرآن  .. رؤية  والقسط  الرب  فإن  الُْمْقِسِطنَي﴾)املمتحنة:8(، 

الكريم يف التعامل مع املخالف غري املعتدي.
يــؤدي احرتام وحمايــة وحفظ مقاصد الديــن الكلية، إىل 
تعزيز ثقافة االختالف يف الوطــن البديل، ألن هذه املقاصد 
مشرتكات إنســانية، نتعامل بها مع اآلخر بناًء عىل القاعدة 
القرآنية: ﴿َفَما اْستََقاُموا لَُكْم َفاْســتَِقيُموا لَُهْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ 

الُْمتَِّقنَي﴾)التوبة:8(.
فإن املقاصــد الترشيعية الرضورية، مراعاة يف كل ملة، فهي 
مقاصد لتدبري العيش املشــرتك مع املخالف، فينبغي التوجه 
نحوها، وبنــاء الحوار عىل وفقها، وتجاوز التاريخ وأخطائه، 

والرتكيز عىل الكليات واألصول الدينية.

2- مشرتك املواطنة وحق املهاجر يف االختالف
تقوم املواطنة عىل ضمان الحق يف االختالف، وضمان الحريات 
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الشخصية للمواطنني، ومساواتهم يف الحقوق والواجبات، ومن 
املهاجرين املسلمني مواطنون يف بالد االستقبال، لهم جنسية 
البلد، ويؤدون خدمات لهذه الدول، فهم مواطنون مساهمون 
يف تنمية أوطانهم، فليس من العدل حرمانهم من حقوقهم أو 
من بعضها ومن هذه الحقوق األساسية »الحق يف االختالف«.

وهــذا أمر طبيعــي ألن املهاجر ليس من أهــل الدار ثقافة 
وفكرا..، فهذا يســتلزم اختالفه عن أهل الدار املهاجر إليها، 
وهذا يستلزم كذلك مراعاة حقهم يف االختالف، وإبداء آرائهم، 
وممارسة شعائرهم ومعتقداتهم، وعدم إقصائهم أو إجبارهم 

عىل مخالفة أحكام دينهم.
وبالجملة فإن الحاجة ماسة اليوم إىل البحث عن املشرتكات، 
والتعاون عىل أساسها، وخصوصاً يف بالد املهجر، ما ذكرناه 
هنا يف هذا املبحث هو إشارات فقط، وإال فإن املشرتك اإلنساني 
ال يتأســس فقط عىل مشــرتك املقاصد الدينية، ومشــرتك 
املواطنة، بما تكفله من حقوق وحريات، وعىل رأســها الحق 
يف االختالف، بل املشرتك اإلنساني يتسع ليشمل كل املجاالت 

املراد التعاون عليها.
رابعا: املهاجرون والتوعية بأخالق االختالف

املسلمون يف بالد املهجر يحتاجون إىل توعية بأخالق االختالف 
اإلسالمية، من أجل تحســني وتقوية العالقة باآلخر، ملواجهة 
تلك الفتاوى والتوجيهات الشــاذة واملتطرفة، ليكون املهاجر 
املســلم رسالياً –كما أسســنا لذلك ســابقاً- فإن الرسالة 
األخالقية السلمية، أنفع لإلسالم من العنف، وسوء األخالق يف 

التعامل مع اآلخر. 
فــإن رشيعة القرآن رشيعة الكمال األخالقي اإلنســاني، بل 
لخص صىل الله عليه وسلم مقصد رسالته ومهمته األساسية 
َم َمَكاِرَم اأْلَْخاَلِق«، )مسند البزار للبيهقي(،  بقوله: »ُبِعثُْت أِلَُتمِّ
ويقول الشــاطبي قبل إيراد هذا الحديث النبوي: »الرشيعة 
كلها إنما هي تخلق بمكارم األخالق«، )املوافقات للشــاطبي 
٢/٥٩(. ويقول جوستاف لوبون: »اإلسالم من أكثر الديانات 
مالءمة الكتشافات العلم، ومن أعظمها تهذيبا للنفوس، وحمالً 
عىل العدل واإلحسان والتســامح ..«، )انظر حضارة العرب، 

ص ١3٢(، فهي األخالق الفطرية التكوينية يف اإلنسان، جاء 
الرشع بتتميمها وتهذيبها وتأكيدها.

يجب عىل املؤسســات واملراكز اإلسالمية أن تقوم بدورها عىل 
مستوى نرش قيم اإلســالم وأخالقه العليا، ومواكبة مشاكل 
املهاجريــن يف أوروبا، وتكثيف الندوات، والدورات التكوينية 

يف فقه الخالف، والعالقة باآلخر يف النظر الرشعي.
لكن املالحظ هو غيــاب هذه املؤسســات –يف الغالب- عن 
هموم املهاجرين، وغالبا ما تكون أنشــطتها خاصة ومغلقة، 
أو تستهدف نوعية من املهاجرين املنتمني للدولة التي تمثلها 
املؤسسة، وما يعمق اإلشكال هو أن كل مؤسسة تدعم شكالً 
معيناً من التدين، فيعيش املهجرون يف ظل أقليات ضيقة، ال 
تنفتح أقلية عىل أخرى، فأغرقت الجالية يف الخالفات الحزبية 
واإلقليمية واملذهبية والطائفية، ووقفت كل فئة محصورة يف 
دائرتها الخاصة، فلم تستفد من االختالف، فعوض أن تستثمر 
هذا التنوع والتعدد بني املهاجرين، يف خدمة قضايا الجالية، 

جعلته معول هدم يزيد من تأزم وضعية املهاجر.
هذا ما يعمق مشــكالت املهاجر العربي املســلم، وعوض أن 
يتوجه لتدبري االختالف مع اآلخر الخارجي، يجد نفسه أمام 
أولوية تدبري االختالف مــع املخالف الداخيل. ويف غياب هذه 
التوعيــة، ويف غياب املحاضن الرتبوية التي تؤدي رســالتها 
بشــكل حقيقي، يقع املهاجر عرضة لسوء الفهم، املفيض إىل 
ممارسات تيسء لرسالة اإلسالم، وتعرقل نرش ثقافة االختالف 

وتعزيزها يف الوطن البديل.
املطلوب إذن هو االجتمــاع واالئتالف بني كل هذه املذهبيات 
واملدارس الفكرية، واملناهج الدعوية، من أجل تحقيق وحدة 
إســالمية داخلية، عىل أســاس ميثاق أخالقي، يمكنهم من 
مواجهة املشاكل الكربى، متجاوزين كل االختالفات الجزئية، 
واالستغراق يف الخصوصيات التي تستهلك طاقاتهم، ليتوجه 

الجميع نحو مكامن القوة، وتجميد كل الخالفات الهامشية. 
العليا، وجعلها  وعليهم االهتداء بكليات اإلســالم ومقاصده 
أســاس هذه الوحدة واالئتــالف الداخيل يقــول تعاىل: ﴿
وَاْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللَِّه َجِميًعا واََل َتَفرَُّقوا﴾)آل عمران:١03(،﴿
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ًة وَاِحَدًة وَأََنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن﴾)األنبياء:٩٢(.  ُتُكْم أُمَّ إِنَّ َهِذِه أُمَّ
ِهْم،  وجاء عن النبي صىل الله عليه وسلم »َمثَُل الُْمؤِْمننَِي يِف َتوَادِّ
وََترَاُحِمِهْم، وََتَعاُطِفِهْم َمثَُل الَْجَســِد إَِذا اْشــتََكى ِمنُْه ُعْضٌو 
َهِر وَالُْحمَّى« )صحيح مسلم(،  َتَداَعى لَُه َساِئُر الَْجَســِد ِبالسَّ
فإن الوحدة اإلســالمية هي التي تعطي املسلمني املهاجرين 
عنارص القوة والعزة، وتفرضهم كقوة لها وجودها وكيانها، 

يصعب تجاوزها.
إن الواجب هو إيجاد بيئة إســالمية ســليمة يف بالد املهجر، 
منفتحة عــىل كل الثقافات واألفكار، يســتطيع من خاللها 
املهاجر املســلم التعايش مع اآلخر، بعيداً عن كل أشــكال 
الصدام والنزاع، كما تحقق لــه وألبنائه، ولألجيال اآلتية من 
بعده، نوًعا من االســتقرار النفــيس واالجتماعي، يخول له 

االندماج والتعايش بسالم.
فيكون العمل اإلســالمي بذلك عمالً بنائياً مؤسساتياً، بعيداً 
عن العشــوائية، مندفعاً نحو طريق التخطيط لتحقيق البيئة 
اإلسالمية الوقائية عىل مستويني: الداخيل: عىل مستوى األرسة 
املســلمني بعضهم  ومناعتها وحماية هويتها، والعالقة بني 
ببعض، وتدبري اختالفاتهــم الفكرية والثقافية، والخارجي: 
عىل مســتوى عالقة املسلم باآلخر صاحب الدار، بنقل رسالة 
اإلسالم بشكل سليم، والتعريف بقيم هذه الرسالة األخالقية، 

للمساهمة يف تعزيز ثقافة االختالف يف بالد الهجرة. 

املصادر واملراجع

* القرآن الكريم.
-  الهجرة حدث غــري مجرى التاريــخ، دار الفكر، ط/3، 

)١٤0٥ه/١٩8٥م(.
- الحق اإلسالمي يف االختالف الفكري، طه عبد الرحمن، املركز 

الثقايف العربي، الدار البيضاء، املغرب، ط/١، )٢00٥م(.
- الســنن الكربى، أبو بكر البيهقي )ت:٤٥8هـ(، تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا، دار الكتــب العلمية، بريوت، لبنان، 

ط/3، )١٤٢٤هـ/٢003م(.

- السرية النبوية، ابن هشام )ت: ٢١3هـ(، تحقيق: مصطفى 
السقا، وإبراهيم األبياري، وعبدالحفيظ الشلبي، رشكة مكتبة 
ومطبعة مصطفــى البابي الحلبــي وأوالده، مرص، ط/٢، 

)١3٧٥هـ/١٩٥٥م(.
- العرب األوروبيــون: الهوية والرتبية واملواطنة، عبد الواحد 
أكمري، مجلة املستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، 

العدد: ٤٢٩، )٢0١٤م(.
- املوافقات يف أصــول الرشيعة، الشــاطبي)ت:٧٩0هـ(، 
رشحه وخــرج أحاديثه: عبد الله دراز، وضع تراجمه: محمد 
عبد الله دراز، خرج آياته وفهرس موضوعاته: عبد الســالم 
عبد الشــايف محمد، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط/١، 

)١٤١١ه/١٩٩١م(.
- تقرير التنمية اإلنسـانية العربية للعام )٢0١٦م(، برنامج 

األمم املتحدة اإلنمائي، املكتب اإلقليمي للدول العربية.
- حضارة العرب، جوســتاف لوبون، ترجمة: عادل زعيرت، 
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مرص، )٢0١3م(.
- صحيح البخاري، محمد بن إســماعيل البخاري الجعفي، 
تحقيــق: محمد زهري بن نارص النــارص، دار طوق النجاة، 

ط/١، )١٤٢٢هـ(.
- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت:٢٦١هـ(، 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقــي، دار إحياء الرتاث العربي، 

بريوت.
- مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة، 
جمعها: محمد حميــد الله، دار النفائــس، بريوت، ط/٦، 

)١٤0٧ه/١٩8٧م(.
- مسند البزار، أبو بكر البزار)ت:٢٩٢هـ(، تحقيق: محفوظ 
الرحمن زين الله، وعادل بن ســعد، وصــربي عبدالخالق 
الشافعي، مكتبة العلوم والحكم، املدينة املنورة، ط/١، )من 

١٩88م إىل ٢00٩م(.
- نحو تفعيل مقاصد الرشيعــة، جمال الدين عطية، املعهد 
العاملي للفكر اإلســالمي، عمان، األردن، دار الفكر، دمشق 

سورية، )١٤٢٤ه/٢003م(.
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 Juana( وهناك علماء يؤكــدون أن جزيرة ُجوَنــا هاني
Hani(، إحدى جزر ســان ســلفادور، ليست سوى جون 
هانئ، التي ذكرها الجغرافيون العرب يف علم الفلك. والجون 
بالعربية هو الخليج، ويتفق هذا مع رواية فينيقية، مفادها 
أن هانئ الفينيقي قطع املحيط األطليس مع جماعة كبرية يف 
عدد من السفن، حتى بلغ هذه الجزر سنة ٤٧٥ قبل امليالد.

كذلك يذكر اإلدرييس )١0٩٩- ١١٦٥م( أن أســعد أبوكرب 
الحمريي الذي ُذكر يف األشــعار العربيــة الجاهلية، والذي 
»بلغ مشارق األرض ومغاربها« هو الذي ُسمِّي بحر األنتيل 

.)caraibe( باسمه: البحر الَكرِبي
وبحلول القرن الســابع امليالدي، كان العرب قد تشــبعوا 

بفكرة االستكشــاف وقهر املجهول. فعــىل مدى أكثر من 
ثالثمائة عام قاموا باكتشاف قســم كبري من أنحاء العالم 
املعروف: من دلهي يف الرشق، إيل القاهرة وطرابلس وتونس 
وقرطبة يف الغرب مروراً بطهران وبغداد ودمشق يف القلب. 
ويذكر التاريخ أن أول عربي مســلم وصل إىل العام الجديد 
هو خشــخاش بن سعيد بن السود القرطبي الذي وصل إىل 
جزيرة البحر الكاريبي عــام 88٩م، ثم وصل بعده املالح 

فروخ األندليس إىل جزيرة جامايكا عام ٩٩٩م.
العرب املسلمون وإشاراتهم الكتشاف أمريكا:

بعد ظهور اإلسالم تهيأت للعرب فرصة واسعة، ألن يواصلوا 
سريتهم يف مجال الكشوف الجغرافية، وهو مجال يتصل عىل 

بقلم: صالح الشهاوي ـ مصر

أثبت علماء اآلثار أن كوملبس ليس أول من اكتشف العالم الجديد، بل سبقه الفينيقيون والعرب 
املسلمون، فالحقائق التاريخية تقول: إن أول من وصل إىل القارة األمريكية هو املالح الفينيقي 

ماتو عشرتوت عام ٥08 ق.م.  
كما وصل املالح القرطاجي ووتان )روتان( عام ٥0٤ ق.م يف سفن تجارية إىل الشاطئ 

الربازييل، حيث اكتشفت آثارهم يف أماكن متعددة من تلك الوالية. ,,

لقد وصلت متأخرًا يا كولمبس!

الرحالت العربية في المحيط 
األطلسي وأهم آثارها واكتشافاتها
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نحو حميم بما حققوه من إنجازات يف مجال العلم الجغرايف، 
فقد احتضن العرب النظريــة القائلة بكروية األرض، وهي 
فكرة صحيحــة قال بها جغرافيــون جميعهم منذ مفتتح 
القرن الثالث الهجري/ التاسع امليالدي، يف حني لم يقل بها 
علماء الغــرب إال يف عرص النهضة، كروية األرض كانت إذن 

قضية محسومة عند العرب.
ففي عهــد الخليفة العبايس املأمــون )١٩8هـ /8١3م - 
٢١8هـــ /833م( تحديداً يف العــام ٢١٢هـ/8٢٧م تم 
تحديد محيط األرض بنحــو ٤١٢٤8 كيلو مرتاً، وهي أدق 
محاولة تقرتب يف نتيجتها ممــا توصل إليه العلم الحديث، 
ويصفها نابليون وهو العالم الكبري بأنها أول قياس حقيقي 
ملحيط األرض. وبذلك وضــع العرب خطوة مهمة يف طريق 
الكشف الجغرايف – وذلك باكتشافهم كروية األرض ومعرفة 

محيطها.
يصف أبو الريحان البريوني )ت:٤٤0 هـ/١0٤٩م( البحر 
املحيط بأنه قاطع بني هذه املعمورة وبني ما يمكن أن يكون 
وراء هذا البحر يف الجهتني من بر أو عمارة، أي إنه ينوه إىل 

احتمال وجود أرض بعد املحيط األطليس.
أما الجغرايف العربي البارز اإلدرييس )١0٩٩- ١١٦٥م( فقد 
ذكر يف كتابه نزهة املشتاق: »األرض مدورة كتدوير الكرة، 
واملاء الصق بهــا وراكٌد عليها ركودا طبيعيــاً ال يفارقها. 
والنســيم محيط بها من جميع جهاتها وهو جاذب«، بل إنه 
يضيف أن استدارة األرض »غري صادقة«، أي إنها بيضاوية، 

وبذلك كان ينفي احتمال: »السقوط من طرف األرض«.
أما الجغرايف األندليس، أبو عبيد البكري )١0١٤ -١0٩٤م(، 
فذكر أن الذهاب غرباً يصل بالسفن إيل مشارق األرض، حني 
قــال: »وأوقيانوس البحر املحيط ال ُيــدَري ما وراءه غرباً، 
إىل أقىص عمران الصني رشقاً«. وأضاف قوله: »والشــمس 
إذا غابت يف أقــىص الصني، طلعت يف الجزائــر الخالدات 
وبالضــد«، أي إن الليل يف الصني يتفــق وقته مع النهار يف 
غرب املغرب العربي، ودل هــذا عىل أن العرب عرفوا تماما 
قياس كرة األرض، ألن خط الطول يف الجزر الخالدات يقابل 
خطــاً يف الصني، بل إن أبا الثناء محمود ابن أبي القاســم 
األصفهانــي )ت: ١3٤8/٧٤٩م( يميض بنا خطوة أبعد يف 
كتابه معجم الســفر، فيقول: »ال أمنع أن يكون ما انكشف 

عنه املاء من األرض من جهتنا منكشفاً من الجهة األخرى«، 
أي إنــه يفرتض وجود أرض يف مكان ما عىل الغرب، يف حني 
أن كوملبس لدى رحلته تخيل- فقط- وجود طريق يف مكان 

ما إىل الغرب يؤدي إىل الهند.
فمن الثابت تاريخيــاً أنه يف القرن الرابع الهجري/ العارش 
امليالدي حدث تشكيل ما يســمى بـ«املدرسة الكالسيكية« 
للجغرافيا العربية، كما شــهد ميالد أكثر آثار الكارتوغرافيا 
العربية أصالة وهو خرائط للمعمورة )أطلس اإلسالم(. وقد 
بلغ عدد الرحالة العرب واملســلمني يف هذا القرن حداً كبرياً، 
جال بعضهم يف بعض أصقاع آســيا الصغرى وما يعرف 
اليوم بروسيا واألصقاع املحيطة بها، والبعض اآلخر جال يف 
أصقاع املرشق العربي – خاصة من املغاربة واألندلســيني- 
كما رحل الكثري من املرشق العربي إىل مغربه ليعرب البحر إىل 
األندلس، أو يعرب املحيط إىل أمريكا. ويف هذا القرن - الرابع 
األنماط  إىل  الجغرافيا  امليالدي- نفــذت  العارش  الهجري/ 
األدبية املقاربة لها، وأُفــرد لها مكان يف دوائر املعارف ويف 
املصنفــات البيبلوغرافية ويف معاجم املصطلحات، وقد قدم 
لنا هذا القرن شــخصيات كربى ذات جوانب متعددة ليست 

هي شخصيات جغرافية باملفهوم الضيق للفظ.  
إىل جانب ذلك ابتكر العرب أدوات تعينهم يف عبورهم البحر، 
كما طوروا مــا تناهى إليهم مــن أدوات، وقفوا عليها من 
نظراء لهم يف حضــارات قديمة، فقد ابتكروا الرشع املثلثة، 
املمددة عرب الســفينة طوالً، وهي أقدر عــىل االقرتاب من 
الريح، ويف أواخر العصور الوسطى، وبعد أن توثقت صالت 
اإلفرنج بالعرب أضافوا إيل سفنهم الرشاع املثلثة ودعوها – 



ما  السفينة، ولوالها  إنها توازن  باملظني Mezzana – حيث 
تمت رحالتهم البعيدة يف أعماق املحيط.

كما عرف العرب اســتخدام البوصلة أو – بيت اإلبرة- وقد 
نشأت البوصلة نشأة غامضة، واألغلب أن عرفها الصينيون 
لكن العرب هم الذين أفادوا بها يف املالحة، وعنهم انتقلت إىل 

اإلفرنج إبان القرن الرابع الهجري/ العارش امليالدي.
والثابت، أن بعض معارف العــرب العلمية يف مجال البحر 
وصلت إىل اإلســبان ونظرائهم الربتغاليــني عرب الرتجمة، 
وكانت لها مراكزها املفتوحة، كما إن هؤالء وأولئك استعانوا 
يف رحالتهم البحرية ببعض أبناء األمة األندلسية واملغاربة، 
ويوجد اآلن يف دير اإلسكوريال عىل مقربة من مدريد خريطة 
للعالــم مجهولة املؤلف تعود إىل ما قبــل العام ٥88هـ/ 
١١٩٢م، وقــد دون عىل هامشــها األب ميخائيل الغزيري 
)١٧١0-١٧0١م( أن مؤلفهــا هــو أبو عيل بــن الزيات 
األشــبييل، وتوضح تلك الخريطة ما كان يعرفه العرب عن 
بحر الظلمات )املحيــط األطليس(، وفيها يظهر خليج غينيا 

بوضوح.
الرحالة العرب واكتشاف أمريكا: 

سبق العرب واملسلمون األوروبيني إىل التفكري يف كشف أمريكا 
نظريــا وعلميا، من خالل معطيــات رحالتهم الجغرافية، 

ووصلوا إليها أربع مرات بالفعل قبل كوملبس.
األوىل من ميناء قادس )غاِدش أو قاِدس يف جنوب األندلس( 
عام ٩٩٩م، والثانية من لشــبونة عام ١03١م، والثالثة من 
دمشــق عام ١٢٩١م، والرابعة من غانا يف السودان الغربي 
)الســنغال – غانا حاليا( عىل ساحل املحيط األطلنطي عام 

١3١٥م.
واألديب  واللغوي  املــؤرخ  عنها  األوىل، وتحــدث  املحاولة 
األندليس أبو بكر بن عمر)ت: 3٩٧ هـ /١00٦م( يف كتابه 
تاريخ افتتاح األندلس، عن مالح عربي, اسمه ابن فاروق من 
غرناطة، أبحر من ميناء قادس يف عام ٩٩٩م، وتوغل يف بحر 
الظلمات حتى وصل إىل جزر الكناري, ثم واصل مساره يف 
االتجاه الغربي حتى وصل إىل جزيرتني نائيتني, هما جزيرة 
يف  )Pluitana(، وعاد من رحلته  )Capraria(  وجزيــرة 

نهاية مايو من العام نفسه.
واملحاولة الثانية، ذكرهــا الرشيف اإلدرييس يف كتابه نزهة 

املشــتاق يف اخرتاق اآلفاق عام )٤٢٢هـ/١03١م( )سنة 
ســقوط الدولة األموية يف قرطبة(، يروي فيه أن ثمانية من 
الشــباب املغرورين خرجوا يف مركب مشحون بالزاد واملاء 
تكفي مؤونة أشهر عدة، وأبحروا يف بحر الظلمات )املحيط 
األطلنطي( مدة شــهر، آملني يف اكتشــاف بحر الظلمات 
فســاروا غربا ثم جنوبا، حيث رسوا عند جزيرة صغرية، ثم 
تابعوا ســريهم حتى وصلوا إىل أخرى فوجدوا فيها عمالقة 
حمر اللون طوال الشــعر، وقابلوا ملك هذه الجزيرة )جزر 
كاناريــاس وأثوريــس( )األزور( وأخــربوه أنهم خرجوا 
الكتشــاف مجاهل املحيط إىل نهايته. وبعــد أن مكثوا يف 
الجزيرة عدة أيام عادوا ثانية إىل األندلس، ويعتقد الكثريون 
أن هذه الجزيرة هي يف البحر الكاريبي، وبذلك يكون العرب 

قد اقرتبوا كثريًا يف هذه املحاولة.
وذكر املؤرخ واملســترشق اإلسباني خوسيه أنطونيو كونده 
)١٧٦٥-١8٢0م( هذه الرحلة فقال: »إنها اســتغرقت 3٦ 
يومــا قام فيها هؤالء الفتية باكتشــاف عدة جزر يف القرن 
الرابع الهجري العارش امليالدي، ومن هذه الجزر أســورس 
وبعض جزر األنتيل وكانت من املناطق املجهولة يف املحيط 
األطلنطي. من سواحل أمريكا الرشقية«. أي إنهم اكتشفوها 

قبل الربتغايل كوملبس بثالثمائة سنة.
أما املحاولة الثالثة فقــد وردت يف أحاديث موثقة يف بعض 
كتابات ابن خلدون وعبداللطيف البغدادي، وهي عن رحلة 
الشــيخ زين الدين عيل بن فاضل املازندراني عام ١٢٩١م. 
أقلعت الرحلة من دمشق إىل اإلسكندرية، حيث مكثت بها فرتة 
حتى زار القاهرة أيام حكم الســلطان األرشف صالح الدين 
خليل ثامن ســالطني املماليك، ومن ثم عاد إىل اإلسكندرية 
وأبحر بســفينتيه إىل ساحل املغرب العربي متجها إىل ميناء 

الجزيرة الخرضاء يف جاميكا.
وكانت املحاولــة الرابعة هي التي ذكرهــا ابن فضل الله 
العمري صاحب كتاب: مســالك اإلبحار يف ممالك األمصار، 
وكانت عام ١3١٥م أن أحد سالطني مملكة التكرور يف مايل 
ويدعى »مانســا كانو بن موىس«، روى لبعض خلصائه أن 
الســلطان الذي قبله وهو محمد بن قو )بكاري الثاني( قد 
جهز له مئتني من السفن وشــحنها بالرجال واألزواد التي 
تكفيهم ســنة، وأمر من فيها أال يرجعوا حتى يبلغوا نهاية 
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بحر الظلمات )املحيط األطليس، يف معنى األطلس: الظلمة( 
فغابوا أمدا طويال ثم رجعت منهم ســفينة أخربت قائدها 
أن السفن ســارت زمنا طويال حتى عرض لها يف البحر واٍد 
له جلبة عظيمة، فابتلع تلك املراكب، وكانت هذه الســفينة 
العائدة آخرهم فعاد بها، إال أن امللك محمد بن قو أمر بتجهيز 
ألفي سفينة، ألف للرجال وألف لألزواد، واستخلف عىل امللك 
منسا بن موىس وسار بنفسه ليعلم حقيقة هذا البحر العظيم 

)املحيط األطلنطي( إال أنه لم يعد من رحلته تلك.
وأغلب الظن أنه ومن معه وصلوا إىل سواحل أمريكا وأقاموا 
بها حضارة إســالمية، وكانت آثارهــا الباقية ما وجد من 
الذين وجدهم  الزنــوج  إســالمية، وأن  محاريب ونقوش 
كولومبــس يف رحلته الثالثة هم أبناء وأحفاد امللك محمد بن 
قو ومن كان معــه. يؤكد ذلك ما ذكره كوملبس لدى رجوعه 
من رحلته الثالثة من أنه وجد زنوجا يف البالد التي كشفها، 
وذكر أيضا أن الزنوج الذين لقيهــم يف رحلته األوىل أهدوا 
إليه شيئاً من الجوانني )معنى الجوانني يف ذلك العرص شذور 
الذهب املمزوج بالنحاس التي كان يؤتى بها من غابة غانا يف 
الجنوب الغربي من إفريقيا ومنها اسم الجنيه باإلنجليزية(، 
فإذا كان كوملبس قد وجد يف أمريكا زنوجا وذهباً إفريقياً فال 
بد أن يكون قد سبق إليها أناس معهم الزنوج وشذور الذهب 

اإلفريقي املمزوج بالنحاس.
يهما النتشــار اإلســالم يف القارة األمريكية قبل  ويف تقصِّ
كوملبــوس، يف كتابهما الوجود اإلســالمي يف أمريكا الواقع 
واألمل الصادر عن رابطة العالم اإلســالمي، ينقل د. عثمان 
أبوزيد عثمان، ود. محمد وقيع الله أحمد املواقف اإليجابية 
التي بدأت تظهر يف املناهج املدرسية يف أمريكا، والتي منحت 
أخرياً االعرتاف بحادثة ظلت محجوبة عن التسجيل، أال وهي 
وصول املســلمني إىل أمريكا قبل كوملبس. وعرض الكتاب 
مراجعات مستقصية يف كتب الدراسات االجتماعية باملدارس 
يف الواليات املتحدة تشري إىل اتصال مبكر بني العالم اإلسالمي 

والعالم الجديد.
وأثبــت الكتاب بالوثائــق الدامغة: »أن التّجار املســلمني 
األندلسيني كانوا يرتادون منذ نهاية القرن التاسع الشواطئ 
اليوم بالربازيل، فنزويــال، واألنتياس الصغرى«.  املعروفة 
إىل جانب أدلة علميــة دامغة يذكرها املؤلفــان تباعاً عن 

الوجود اإلسالمي )األندليس – املراكيش – الزنجي( يف القارة 
األمريكية قبل كولومبس.

شواهد وآثار العرب املسلمني يف العالم الجديد:
ذكر املؤرخ العربي رفيق العظمة أنه كان جالســا يوما مع 
جماعة من األفاضل عند الدكتور فان ديك الشهري يف بريوت 
وجاءه الربيد ففتحه وأخذ يتصفح الكتب. فأظهر من واحد 
منها اندهاشــا عظيما. ثم أبرز للجماعة صورة فوتوغرافية 
وردت ضمن هذا الكتاب فإذا بها رســم محراب اكتشف يف 
إحدى الخرائب يف أمريكا وعليه آيات قرآنية مكتوبة بالخط 

الكويف القديم.
كما أن آثار العرب املســلمني ما زالت متوفرة يف املكســيك 
بمدينة الريدو، حيث توجد آثار مئذنة محفورة عىل أحجارها 
من جهاتها األربع عبارة: ال غالب إال الله، كما توجد يف مدينة 
أزوا يف الدومينيكان آثار مسجد تحول إىل كنيسة بعد وصول 
كوملبس واإلسبان، وما زالت الكتابات العربية عىل الجدران 
مقروءة حتى اليوم منها عبارة: ال إله إال الله محمد رســول 
الله، ويوجد يف مدينة أوستن والية تكساس األمريكية حجر 
قديم يرجع إىل القرن الثامن عــرش امليالدي منقوش عليه 

عبارة: بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن القرائن التي اســتند إليها الباحثون واملؤرخون يف هذا 
املضمار، وجود كلمات وألفاظ عربية قديمة بني اللغات التي 
ينطق بها بعض الســكان، وال سيما أبناء القبائل التي عثر 
عليها يف بعض املجاهل واملناطق الصحراوية من األمريكتني. 
وجاء يف مجلة املقتطف أغسطس ١٩٢٦م أن كلمات عربية 
موجودة يف لغات هنــود أمريكا، حيث يقول: »إن أقدم هذه 
الكلمات يعــود إىل عام ١٢٩0م«. أي قبل قرنني من وصول 
كوملبس إىل أمريكا«، كما أوردت نفس املجلة )املقتطف العدد 
فرباير ١٩٤٥م( يف مقال ألنســتاس الكرمىل )ت: ١٩٤٧م( 
قوله: »وقد اتجهت بعض أألبحاث العلمية الحديثة إىل القول 
بأن املسلمني عرفوا أمريكا قبل كوملبس وأشار أصحاب هذه 
النظرية إىل كثرة وجــود كلمات عربية يف لغة هنود أمريكا، 
وإىل أن كوملبس يف رحلته الثالثة وجد زنوجا وذهبا إفريقيَّا 
يف جزر الهند الغربية – أمريكا – وأن مدينة بعض الجماعات 
الهندية يف أمريكا تشبه املدينة اإلسالمية إىل حد كبري، ولقد 
عثر مدير متحف الربازيل قبل نهاية القرن التاســع عرش 
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امليالدي عــىل صخرة بجوار مدينة ريــودي جانريو عليها 
نقوش قريبة الشكل من الحروف العربية القديمة.

أما الربوفيسري ليوويز من جامعة هارفارد فيقول يف كتابه: 
إفريقيا وكشــف أمريــكا، إنه توصل بعد دراســة وبحث 
إىل وجود كلمات عربية يف لغة هنــود تلك القارة )أمريكا(، 
والحقيقــة إن دخول تلك الكلمات العربية يرجع إىل ســنة 
١٢٩0م، أي قبل أن يصل  كوملبس إىل أمريكا بنحو قرنني، 
وقد يكون أصحاب تلك الكلمات اتصلوا بها قبل ذلك بقرنني 
آخرين. أما العالم اإلنجليزي شيليدرك فقد توصل من خالل 
أبحاثه إىل أن العرب كانوا يتاجرون مع أمريكا قبل وصول 
كوملبس إليها، حيث كانوا يحملون بضائعهم عىل ســفنهم 
التي كان يطلق عليها سفن املورو، ويقلعون بها إىل كناري 
ومن هناك إىل أزوارد الواقعة يف وسط البحر )األطالنطيكي(، 
وزارت )إرالندة( وشاطئ انفالند الغربي. وقد وجد حديثا يف 
إنفالند هذه برئ تسمى برئ عباس، وهي تدلنا داللة واضحة 
عىل أن العرب قد وجدوا يف أمريكا للمتاجرة مع الهنود قبل 
كوملبس بخمسة قرون تقريبا، كما أكد الربوفيسور جيفريس 
من جامعة وينواتر ســرتاند بعد دراسة خلص فيها إىل أن 
العرب هم الذين اكتشفوا أمريكا قبل كوملبس بنحو ثالثة أو 

أربعة قرون.
وتبني من هياكل قديمة أن كوملبس عندما وصل أمريكا وجد 
جماعة من الزنوج فروا من أسيادهم العرب، وأن املزروعات 
اإلفريقية دخلت إىل أمريكا عىل يــد العرب، وأن العرب هم 

الذين نقلوا املزروعات األمريكية إىل أوروبا.
وقد نرشت مجلة »هربرز ويــكيل« يف ٤ أبريل ١8٦٩م عن 
اكتشاف تمثال يف مقاطعة أونونداجا بوالية نيويورك، عليه 
نقوش فينيقية، وحجر كتبت عليه رسالة من هانئ الفينيقي. 
باإلضافة إىل اكتشاف اآلثار الفينيقية يف كل املناطق القريبة 
من الشــواطئ الرشقية يف القــارة األمريكية، وتوجد يف كل 
متاحف اآلثار يف كل بلــد من بلدان األمريكتني بعض اآلثار 

الفينيقية.
وكشف املسترشق رينان عن رســالة بخط كوملبس نفسه 
وفيها يعرتف كوملبس بأن مؤلفات العالم العربي ابن رشــد 

هي التي أوعزت له بوجود أمريكا وساعدته يف اكتشافها.
وأكد الدكتور هوى لني أستاذ علم النبات بجامعة بنسلفانيا 

وصول املسلمني إىل السواحل الشــمالية ألمريكا الجنوبية 
من الطرف الغربي للعالم اإلســالمي، وبالتحديد من الدار 
البيضاء، اســتنادا إىل نتيجة بحثه الــذي أجراه حول تتبع 
انتشار املحاصيل الزراعية والنباتات، إذ يعتقد أنها نقلت من 
القارة اإلفريقية، وأنها لم تكن معروفة وال مزروعة يف القارة 
األمريكية قبل وصول الذين حملوها من الســواحل الغربية 
للقارة اإلفريقية قبــل وصول كوملبس إىل أمريكا، حيث من 
الثابت أنه ورجاله دونوا أنهم وجدوا نباتات الجوافة والباباي 
واألناناس والذرة والقرع العسيل بأمريكا، وهذه الثمار كلها 
لم تكن معروفة قبــل كولومبس إال لدى العرب الذين قاموا 
قبل عام ١١00م من الطرف الغربي للعالم اإلســالمي، من 
ميناء الدار البيضاء عىل وجه التحديد ورسوا يف عدة مواضع 
عىل الساحل األمريكي ومعهم بذور هذه النباتات، وقد أيده 
يف هــذا كل من الدكتور ريتشــارد رودلف رئيس الجمعية 
الرشقية األمريكية يف مدينة فالدليفا، والدكتور ليني ســنج 

يانج أستاذ التاريخ واللغة الصينية يف جامعة هارفارد.
وبعد كوملبس )١٤٩٢م(، تواىل املكتشفون، فكانت الربازيل 
من نصيب الربتغال، اكتشــفها بحار يدعي »بدرو ألفارس 

كابرال« )الحظ األصل العربي لالسم: بدر( عام ١٥00م.
وللعرب يف الربازيل حتى اآلن آثــار فمثالً: يف الربازيل أرس 
قديمة ال تنكر أصلها العربي، وال يزال بعضها يحمل االسم 
الذي يدل عليه كأرسة »الرباسني« من أغني وأرشف األرس يف 
الربازيل، وهي تعود بأصلها إىل جماعة »البيازين« املعروفة 

يف تاريخ األندلس.
ويف الربازيل يف أماكن نائية توجد قبائل »الغاوتشو«، ويدعون 
فرســان الرب، وهؤالء عرب أقحاح، كما يــروي املؤرخون 
واملحققون، وممن كتــب عنهم العالمة املغرتب الكبري األمري 
أمني أرســالن الذي بعد أن زارهم وجالســهم وآكلهم قال: 
»إن القوم عــرب أقحاح مئة باملئــة، بعاداتهم وتقاليدهم 
وفروسيتهم، بلباسهم وطعامهم وطراز معيشتهم، فالطابع 
العربــي املغربي طابعهم. وهم كالعــرب، يهاودون يف كل 
يشء، إالّ يف الحفاظ حتى املوت عىل املرأة والجواد والسالح«.

وهؤالء هم من ذكرهم فاسكو بلباو مكتشف املحيط الهادئ 
قبل ماجالن عرب برزخ داريان، حيث ذكر أنه وجد شــيوخ 
القبائل يعتمون العمائم ويرتدون الجالليب الواســعة من 
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النســيج القطني األبيض عىل النموذج العربي يف جزر هذا 
البحر!

ويف الربازيل مدينة »رصيــف« ذات الكلمة والطابع العربي 
الواقعة عىل املحيط األطليس.

ويف مدينة ريودي جانريو شــارع يســمي الفندكا، الكلمة 
مأخوذة من كلمة الفندق العربية، والفندق عند عرب األندلس 
كان بناء يقام عــىل الحدود الدولية، لضبط الصادر والوارد 
من البضائع واملوارد، واستيفاء الرسوم القانونية عنه. وهذا 

هو البناء الجمركي يف زمننا.
ولألسماء العربية انتشارها، فهناك أسماء: إسماعيل، وعمر، 
وحسن، والغريب أن من يسمع هذه األسماء يظن أنها ألفراد 
من أبناء الجالية العربية، ويفاجأ أنها أســماء أشخاص من 

أبناء البالد أنفسهم.
كما توجد يف األرجنتني، مدينة: قرطبة، ويف كولومبيا مدينة: 
كايل، وهي مــن أقدم املدن األمريكية، يعود تاريخها إيل عام 
القائد »سبتيان دي بلكارس« وبلكارس  ١٥3٦م، ومؤسسها 

بالعربية »ابن القرص«.
ويف كولومبيا أيضاً، مدينــة »قرطاجة« وقرطاجة يف األصل 
املدينة، وفيها كذلك والية: املداين وعاصمتها أنطيوكيه، أي: 
إنطاكية، واالســمان كافيان للداللة عىل أصلهما، فكيف إذا 
أضيف إليهما ما ألهليهما من أوصاف تنطبق عىل اإلنســان 

العربي أكثر منها عىل سواه؟
والرأي الســائد هو أن ســكان الوالية املذكورة منحدرون 
من صميم الجاليات اإلســبانية األوىل التي نزلتها، وأن هذه 
الجاليات العربية السورية التي انتقلت إىل األندلس، وحملت 

اسم املدينة السورية الكربى »إنطاكية« آنذاك معها.
املــراجع:

١- أحمد بن يحيى بن جابر البالذري، فتوح البلدان، تحقيق: 
رضوان محمد رضوان، بريوت ١٩٧8م.

٢- أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري، املغرب يف ذكر 
بالد إفريقية واملغرب، بريوت ١٩٧8م.

3-  خايمي كاثرييس إنركيث، الوجود املوريسكي يف البريو 
املؤرخني، ترجمة مصطفي فرحات، مجلة اإلعالم  وروايات 

والعرص العدد ٢٧ أغسطس ٢0١3م.
٤- د. عثمــان أبوزيد عثمان، ود. محمــد وقيع الله أحمد، 

الوجود اإلســالمي يف أمريكا الواقع واألمل، سلســلة دعوة 
الحق، إدارة الثقافة رابطة العالم اإلسالمي، العدد ٢١٢، عام 

١٤٢٦م.
٥- صالح الشــهاوي، الرتاث العلمي العربي وقاماته، كتاب 

املجلة العربية ١8١ ديسمرب ٢0١١م.
٦- الرشيف اإلدرييس، نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق، لجنة 

التأليف والرتجمة والنرش، القاهرة ١٩٤٤م.
٧- زكريا بن محمد القزويني، آثــار البالد وأخبار العباد، 

بريوت ١٩٦0م.
8- ابن فضل الله العمري، مسالك اإلبحار يف ممالك األمصار، 

لجنة التأليف والرتجمة والنرش ١٩٤٥م.
٩- ابن الوردي، خريدة العجائــب وفريدة الغرائب، طبعة 

مكتبة الخانكة القاهرة سنة ١٢٩٢هـ.
١0- حســني فوزي، حديث السندباد القديم، لجنة التأليف 

والرتجمة والنرش، القاهرة ١٩٤3م
١١- رمزي ذكي، الكشوف الجغرافية وتجارة العبيد، مجلة 

العربي العدد ٤0٦ سبتمرب ١٩٩٢م.
١٢- ســهري أبوبكر عبد الوهاب الشــاذيل، العرب وليس 
كوملبوس أول من وصل إىل العالم الجديد، مجلة تراث العدد 

٤٧ أكتوبر ٢00٢م.
١3- د/ حســني محمد فهيم، أدب الرحالت، سلسلة عالم 

املعرفة ١38 الكويت ١٩8٩م.
١٤- يوســف مروة، وجها لوجه، مجلة العربي العدد ٥١٩ 

فرباير٢00٢م.
١٥- الرشيــف اإلدرييس، نزهة املشــتاق يف اخرتاق اآلفاق، 

لجنة التأليف والرتجمة والنرش، القاهرة ١٩٤٤م.
١٦- عبد العزيز سالم، أحمد مختار العبادي، تاريخ البحرية 

اإلسالمية يف املغرب واألندلس، بريوت ١٩٦٩م.
١٧- رحلة كولومبس بداية الحلم.. أم ذروة املأســاة؟ مجلة 

العربي العدد ٤00 مارس ١٩٩٢م.
١8- رجب سعد السيد، قراءة يف سجالت رحالت كولومبس 

إىل العالم الجديد، مجلة تراث العدد ٤٤ يونيو ٢00٢م.
١٩- د. ســعيد عبدالفتاح عاشور، املدنية اإلسالمية وأثرها 
يف الحضارة األوروبيــة، دار النهضة الطبعة األوىل القاهرة 

١٩٦3م.
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تبدأ رواية تشارلز ديكنز »قصة مدينتني« بعبارة ال تزال 
محتفظة بعموميتها. يقول ديكنــز: »كانت أفضل األوقات، 
كانت أسوأ األوقات، كان عرص الحكمة، كان عرص الحماقة... 

كان ربيع األمل، كان شتاء اليأس«.

كانت أفكار التنوير التي ألهمت الفرنسيني واستنهضتهم 
ضد لويس الســادس عرش هي ذاتها التــي دفعت الثورة 
األمريكيــة. وكان توقيت كل من الثورتني متزامنا مع تطور 
تاريخي هائل آخر: انطالق الثورة الصناعية. فساعد التزاوج 
بني األنظمة السياســية األكثر ليربالية والتطورات العلمية 
التحويلية يف تدشني الفرتة األكثر ازدهارا يف تاريخ البرشية.

ذات يوم، اســتنتج  رجل االقتصــاد الربيطاني الراحل 
أنجوس ماديسون أنه يف حني لم يتضاعف حتى نصيب الفرد 
يف الناتــج املحيل اإلجمايل العاملي يف الفــرتة بني العام األول 
والعام ١8٢0 بعد امليالد، فإنه ارتفع بنحو عرشة أضعاف يف 
الفرتة بني ١8٢0 و٢008. وكان هذا النمو املذهل مصحوبا 
بتحسن غري عادي بنفس القدر يف نطاق واسع من املؤرشات 
االجتماعية االقتصادية. عىل ســبيل املثال، ارتفع متوســط 
العمر املتوقع العاملي من 3١ ســنة إىل  مــا يقرب من ٧3 

عاما يف غضون قرنني فقط من الزمن.

قبل قرنني من الزمن، لم تكن املجتمعات العلمية والطبية 

تقبلت بعــد نظرية الجراثيم املســببة لألمراض، وكان من 
املعتقد بشــكل شــائع أن رائحة لحم البقر تسبب السمنة. 
واليوم، تبدو مثل هذه املعتقدات مثرية للضحك، نظرا للتقدم 
الرسيع يف فهمنا العلمي. فــاآلن أصبحنا قادرين عىل قراءة 
الجينوم البرشي؛ بل إننا نتعلم حاليا كيف نعدل ونكتب هذا 

الجينوم.

يرى أستاذ علم النفس ستيفن بينكر من جامعة هارفارد 
أن مثل هذه اإلنجازات كانت بمثابة »الدليل عىل نجاح حركة 
التنوير«. وعالوة عىل ذلك، يزعــم أنجوس أن ما تحقق من 
تقدم أخالقي يف القرون القليلة املاضية كان أعظم من كل ما 
قد تعكسه قياســات االقتصاد الكيل. عىل سبيل املثال، يشري 
ـ  أنجوس إىل توسع سبل حماية الحقوق الفردية والجماعيةـ 
جغرافيا وموضوعيا ــ فضال عن انخفاض مستويات العنف 

يف اإلجمال.

ونحن نميل إىل التهوين من حجم إنجازات عرص التنوير 
الهائــل، ألننا اعتدنا عىل تذكر وتطبيــع الكوارث الطبيعية 
وإغفال التحسينات اليومية. ولكن يف حني يرض هذا التحيز 
بعملية اتخاذ القــرار، فإن هذه أيضا حال اإلفراط يف الرضا 
ـــ وكثري منها كانت  عن الذات. فهناك وفرة من األســبابـ 
تأثريات ثانوية للتنوير ــ التي تحمل الناس عىل الشــعور 

بعدم االرتياح بشأن املستقبل.

قصة حقيقتين
ترجمة: إدريس النو
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يف كتابه املنشــور عام ٢0١3 بعنوان  »الهروب العظيم« 
ُيظِهــر رجل االقتصــاد الحائز عىل جائــزة نوبل أنجوس 
ديتون كيف فات ركــب التقدم، الذي تحقق يف مجاالت مثل 
الحد من الحرمان الكيل، واملجاعة، والوفاة املبكرة عىل مدار 
السنوات املائتني والخمسني املاضية، عدداً  كبرياً من املجموعات 
االجتماعية. وعىل الرغم من تخفيف حدة التفاوت بني الناس 
عىل املســتوى العاملي أخرياً بِفعل الصعود االقتصادي لدول 
مثل الصني، فإن عدداً من الدراسات تجد أن التفاوت داخل 
البلدان كان يف ازدياد. ويف دول مثل الواليات املتحدة، تبني أن 
قطاعات عريضة من السكان تفتقر إىل القدرة عىل الوصول 
إىل العالجات الطبية املناسبة، وحتى الديمقراطية هناك بدأت 

تتآكل كما يبدو.

يربط الرأي السائد اليوم بني ظهور الحركات الشعبوية 
يف مختلف أنحاء العالَم، والناس الذين فاتتهم فوائد العوملة. 
واآلن عادت النزعة القومية، وهي واحدة من املوروثات الضارة 
املحتملة عن الثورات االجتماعية يف أواخر القرن الثامن عرش، 

يف أعقاب املخاوف النابعة من كراهية املهاجرين واألجانب.

عىل نحــو مماثــل، لم يكــن إرث التنويــر العلمي 
والتكنولوجي إيجابيا بشكل كامل. فبفضل نظريات ألربت 
النووي يف عام ١٩38  االنشــطار  أينشتاين واكتشــاف 
أصبحت الطاقة النووية ممكنــة، ولكن هذا أدى أيضا إىل 
النووية، فضال عن  بالقنابل  قصف هريوشيما وناجازاكي 

كوارث نووية كتلك يف ترشنوبل وفوكوشيما. وكما كشفت 
أزمة عام ٢008 فإن الهندســة املالية تنطوي عىل عدد من 

املخاطر واملجازفات.

وتأتي كل هذه املخاطر مصحوبة بما قد يكون أكرب تهديد 
يواجه البرشية عىل اإلطــالق: تغري املناخ. تكمن خصوصية 
هذا التهديد يف حقيقة مفادها أنه لم يتجســد يف هيئة صدمة 
منفردة مفاجئة. فهو يشــكل ظاهرة تراكمية، والتي ربما ال 
يزال بوسعنا تخفيف آثارها. وكما تسبب التقدم التكنولوجي 
يف دفعنا إىل هذا املأزق، فربما ينجح يف إنقاذنا منه. فبفضل 
اإلبداع التكنولوجي، جنبا إىل جنب مع الجهود الدولية لتبني 
بروتوكول مونرتيال يف عــام ١٩8٧، تمكن العالَم من وقف 

تآكل طبقة األوزون.

ما يدعو إىل التفاؤل أن العقالنية العلمية قادرة عىل خلق 
األدوات الالزمة لعالج تجاوزاتها. ولكن من املؤسف أن حالة 
الزعامة السياسية اليوم ربما تفيض إىل أن تظل هذه األدوات 
غري مســتخدمة. فالعالَم يف حاجة ماسة إىل قادة راغبني يف 
تعظيم فوائد العلم والتكنولوجيا من خالل اإلدارة الجماعية 
والتعاون الدويل. ويف غياب مثل هذه القيادة، فإن ما قد يكون 
أفضل األوقات وفقا للقياســات الكمية ربما يتحول إىل أسوأ 

األوقات عىل اإلطالق.

)فورين بولييس(*



الكرائـــُم النفـــوُس  تفديـــِك  أمكــــُة 
الغــــمائُم       فيـــك  تنهـــل  برحـــت  وال 

رَشْبـــٌة  مـــن ســـقيا حجيجـــِك  وهـــل يلَ 
ــُم ــَس حائـ ــا النفـ ــْروي بهـ ــزم ُيـ ــن زمـ ومـ

َمقِســـٌم  امللبــــني  أجـــر  يف  يل  وهــــل 
املَقاِســـُم فيــــِك  للنـــاس  ُبِذلـــْت  إذا 

بعد ميض عام من رحلتي األوىل ألداء العمرة، وبعد مرور لياٍل 

طوال عددتها عداً، عزمت عىل العــودة مجدداً، وقدمت لذلك 
األسباب، وحرضت الحقائب واألوراق، ولكن حالت أمور بيني 
و بــني رغبتي امللحة يف أداء عمرة ثانية، وقدر الله وما شــاء 
فعل... حزنت حزًنا شــديًدا ثم احتسبت ودعوت وسألت الله 
أن يؤجرني يف مصيبتي ويخلفني خرياً منها، كما علمنا نبينا 
عليه الصالة والسالم. ال أنكر أني كنت أغبط كل من أراه يشد 
الرحال إىل هناك، وكنت أعلل النفس يف كل مرة بالعودة العام 

املقبل، فإن هي إال أيام معدودات.

 الحج في ضيافة الرابطة:
تجربة روحية فريدة

بقلم: د. آمنة بن منصور

أستاذة محاضرة بالمركز الجامعي عين تموشنت،الجزائر
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املفاجأة: جمادى اآلخرة 1439ه
يف يوم من األيام العادية لشهر جمادى اآلخرة ١٤3٩هـ،وبينما 
كنت أتصفح )اإليميل( الخاص بي، إذ برسالة مرسلة من قبل 
رئيس تحرير مجلة الرابطة، املجلة التي كنت أواظب عىل نرش 
بعض املقاالت فيها. كانت الرســالة تحتوي عىل بضع كلمات 

فقط هي: »برشاك يا أستاذة آمنة »...
الواقع أني توقعت أن تكون البــرشى متعلقة بفوز مقال يل 
بجائزة ما، لكن ما لم أتوقعه أبًدا نوع الجائزة، فســألته دون 
تردد عن ماهية البرشى، فكان الرد كاآلتي: »لقد فزت بجائزة 
أفضل عمل صحفي يف مجلة الرابطة، عن قصتك )عىل ضفاف 
قويق(... والجائــزة الحج عىل نفقة الرابطة.. تهانينا«... كان 
وقــع املفاجأة أكثر وأكرب مما تصــورت وأتصور، الحج مرة 
واحــدة... الله أكرب. كنت أطمع يف عمــرة ثانية فمنَّ الله عيلَّ 
بالحج، وأي حج؟ حج الفريضة وإتمام أركان اإلسالم الخمسة. 
ماليني البرش يتوقون ألداء هذه الفريضة ولكن يستحيل ذلك 
يف ظل العدد الكبري للمسلمني وكلهم راغٌب يف أداء الحج فرضا 
ونافلة... وسبحان الذي أمُره بني الكاف والنون، فقد مّن الله 

تعاىل عيل بالحج هدية مجانية من حيث ال أحتسب.

تحضريات ما قبل الرحلة املوعودة
الواقع أنه لم يكن عــيل تحضري الكثري، مادامت رابطة العالم 
اإلسالمي تكفلت بكل يشء، وحملت عىل عاتقها إنهاء اإلجراءات 
اإلداريــة واملالية، ولكني اعتدت يف أســفاري الســابقة عىل 
التخطيط للسفر، وهو أمر مهم عندي، فقبل زيارة أي بلٍد البد 
يل من معرفة خارطتها وتضاريســها وطرقها ومواصالتها.. 
حتى إذا نزلت فيها لم أجد صعوبــة يف التأقلم والعيش فيها 
مدة إقامتي. ورغم أني اعتمرت قبل عامني تقريبا لكن األمور 
تختلف كليا، ففي العمرة سكنت بجوار الحرم املدني واملكي 
كما لم أجد صعوبــة يف التنقل يف أحياء مكة واملدينة، ذلك أن 
موســم العمرة ال يكون مزدحما وال تغلق الطرقات واملنافذ 
كموسم الحج، أضف إليه أن مقر الضيافة موجود يف منى ولم 
يســبق يل النزول بها. ولذلك كنت أبعث بأسئلة إىل الرابطة، 
فأتلقى إجابة عن أســئلتي تزيل حريتي. والحق يقال كانت 
أســئلتي عىل كل شــاردة وواردة، لم أترك صغرية أو كبرية 

إال وســألت عنها، وكنت أتلقى اإلجابات بصدر رحب، حتى 
استحييت، وأخذت يف كل مرة أسأل أقدم االعتذارات عىل كثرة 
األسئلة التي لم تنته إال أياًما قليلة قبل السفر، فجزاهم الله عنا 

خري الجزاء.
خمسة أشــهر تقريبا انتظرتها حتى تم استصدار التأشرية 
فكانت الفرحة الثانية، إذ أصبح الحلم أقرب فأقرب، والواقع 
ة بفضل الله تعاىل ثم بفضل جهود  أن كل األمــور كانت ميرسَّ
الرابطــة، عىل أن أمرًا كان ينغص عيلَّ هذه الرحلة، وهو فراق 
ولدي، فقد اعتدت اصطحابهما يف كل أسفاري إال هذه، لم يكن 
األمر سهال أبداً خاصة مع ابني الصغري ذي األربع سنوات، ثم 
استحرضت قصة سيدنا إبراهيم مع هاجر وإسماعيل عليهم 

السالم... وقلت: لن يضيعهم الله.

اليوم الخامس من ذي الحجة والرحلة املوعودة:
كان يوم الخميس الخامــس من ذي الحجة هو اليوم املربمج 
للســفر. يف هذا اليوم انتابتني أحاسيس كثرية؛ فرح، شوق، 
قلق، حزن... لكنها انتهــت جميعاً بمجرد أن حطت الطائرة 
يف جدة وبدأت رحلة الحج املباركة. كانت األمور تجري بيرس 
وســهولة، واملوظفون يف الرابطة عىل قدم وســاق، يقدمون 
الضيافة حيناً، وينهون اإلجــراءات اإلدارية حيناً آخر. كانت 
حافلة مكيفة ومريحــة يف انتظارنا خارج املطار، ركبنا فيها 
وتوكلنا عــىل الله نريد مكة، واشــوقاه إىل مكة... ثم رددنا: 

57 العدد: ٦٢٤ محرم  ١٤٤٠ هـ ـ أكتوبر  ٢٠١٨م 

No. 624 Muharram 1440 H- October 2018 m



العدد: ٦٢٤ محرم  ١٤٤٠ هـ ـ أكتوبر  ٢٠١٨م 58

No. 624 Muharram 1440 H- October 2018 m

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال رشيك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك 
وامللك، ال رشيك لك.

والحت ساعة الحرم من بعيد، تعانق السماء يف  رفعة وسناء، 
انتابني شــعور عارم بالفرحة والسعادة، أخرياً سأمتع عيني 
برؤية الكعبة املرشفة بعد طول فراق...كانت الوجهة األوىل مقر 
الضيافة يف منى لنضع متاعنا و ننهي إجراءات الســكن. كان 
املوعد فجراً ليتم نقلنا إىل الحرم حتى نؤدي املناسك، انتظرت 
عىل أحر من الجمر، فقد أنســاني الشوق النوم والطعام، ولم 
أشعر بأي رغبة ســوى الذهاب إىل حيث تسكن الروح، وتقر 

العني...
قصدنا الحرم و صلينا الفجر جماعة، ثم طفنا طواف القدوم، 
ثم قمنا بالسعي، ســعي الحج ،فقد نوينا حج إفراد. طلعت 
علينا شمس يوم الجمعة، كانت إرشاقة رائعة ملؤها اإليمان.. 
وبقينا نتجول يف محيط الحرم حتــى حانت صالة الجمعة، 

فجلسنا نســتمع إىل الخطبة التي قدمها فضيلة الشيخ سعود 
الرشيم، وهو ما زادني سعادة فهو املقرئ الذي ال أملُّ السماع 
إىل تالوته. ثم عدنا منهكني إىل مقر الضيافة بعد يوم حافل لم 

ننم فيه ولم نأكل، النشغالنا بأداء املناسك والصالة.

يوم الرتوية:
باملُنـــى ُفــــزُْتْم  اللـــه  ُوفــــوَد  يـــا 

ِمنَـــى أهــــل  لكـــم  فهــــنيئا 
يف هذا اليوم بدأ الحجــاج يف الوفود إىل منى زرافات زرافات، 
وألن مقر الضيافة يف منى بالقرب من مســجد الخيف، فقد 
كانت لنا الفرصة لكي نشهد تلك املناظر الرائعة... وعىل رغم 
حرارة الشــمس الحارقة أبيت إال النزول ومشاهدة الحجاج 
وهم يفــدون إىل منى، من كل األجناس واأللوان والبلدان، قال 
الله تعــاىل: » وَأَذِّن يِف النَّاِس ِبالَْحجِّ َيأُْتــوَك ِرَجاالً وََعىَلٰ ُكلِّ 
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َضاِمٍر َيأِْتنَي ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق«. )الحج: اآلية٢٧(، ورسعان ما 
تلونت ِمنَى بالبياض، بياض الخيام وبياض اإلحرام. وما لفت 
انتباهي ذلك النظام الذي سهر عىل تحقيقه اآلالف من رجال 
الزحام ووقوع إصابات  لتفادي  األمن والرشطة واملتطوعون، 
بني الحجيج الذين كانوا يف إقبال وإدبار دونما توقف. سيول 
برشية اجتمعت يف هذه البقعة الطاهرة، يف جو مهيب، ال تريد 
شــيئاً غري التقرب من الله تعاىل... وحيثما تويل وجهك تجد 
ناًسا يتســابقون لفعل الخريات، فهذا يوزع مظالت، والثاني 
املاء، والثالث الطعام... وأعوان األمن ال همَّ لهم سوى مساعدة 
الناس وتوجيههم واالبتســامة ال تفارق محياهم فجزاهم الله 

عنا خري الجزاء.
ويف الرابطــة كانت تقــام فعاليات ثقافية من مســابقات 

ومحارضات وجلسات تالوة وترتيل لبعض سور القرآن.

يوم عرفة:
صحونا باكرا وصلينا الفجر، ثم اســتقل كل واحد منا الحافلة 
التي تم توجيهه إليها من أجــل التنظيم وعدم ضياع أي أحد. 
وانطلقت الرحلــة اإليمانية، إنه يوم عرفــة، اليوم الذي كنت 
أشاهد الحجيج فيه يتوافدون إىل عرفات عرب شاشات التلفزيون 
لسنوات، وها أنا اليوم أشــهد عرفة وأرى الحجاج رأي العني، 
شعور ال يمكن وصفه، ولم يكن يخطر عىل بايل أني سأكون هنا 
يوما ما، كان حلًما بعيــداً، ولكنه صار حقيقة وواقعا، فالحمد 

لله حمدا كثريا..
والح مسجد نمرة من بعيد، املسجد الذي كنت أستمع إىل الخطبة 
التي تقام فيه أيضا من خالل شاشــات التلفزيون، واآلن أصبح 
عىل مرمى حجــر، كل يشء كان بعيدا فأصبــح قريباً بفضل 
الله.. وصلنا إىل املخيم الخاص برابطة العالم اإلســالمي، كان 
مخيما مكيفا ومجهزا بكل وسائل الراحة، وبعد أن ارتحنا قليال 
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توجهنا إىل املسجد لسماع محارضة قدمتها إحدى الحارضات، 
ثم أدركنا وقت الظهر فاســتمعنا إىل خطبة يوم عرفة ثم صلينا 
الظهر والعرص قرصاً وجمعاً، ثم جلست كل واحدة يف جهة تذكر 
وتدعو.. دعوت كثرياً.. وتعرفت عىل أخوات كثريات من مختلف 
الجنسيات... فسبحان الذي سماه عرفة.. جاء يف معجم البلدان 
أن عرفات »سميت بذلك ألن آدم و حواء تعارفا بعد نزولهما من 
الجنة، و يقال إن الناس يعرتفون بذنوبهم يف ذلك املوقف، و قيل 

بل سمي بالصرب عىل ما يكابدون يف الوصول إليها«.
وعند مغيب الشــمس غادرنا ذلك املكان املقدس، نريد مزدلفة، 
ويف النفــس غصة، فهي ال تدري أتعــود مرة أخرى، أم أن هذا 
آخــر عهدها به... كنا يف الحافلة نشــاهد وفود الحجيج الذين 
يقصدونها راجلني، وقد تركت تلك املشــاهد يف نفيس أثراً كبرياً، 
كانوا رجااًل ونساًء وشيوًخا وعجائز وأطفاال... بل كان بعضهم 
يحمل متاعه عىل رأســه أو ظهره. كم يصربون وكم يتحملون. 
وقلت يف نفيس هؤالء هم الشــعث الغرب الذيــن يباهي الله بهم 
املالئكة ولعلهم ســبقونا باألجر، فاألجر عىل قدر املشقة، نسأل 

الله أن يتقبل منا ومنهم.
غادرنا مزدلفة بعد منتصف الليــل متعجلني، وكانت وجهتنا 
التالية رمي جمرة العقبة الكربى، ثم توجهنا إىل الحرم للطواف 
والســعي، أما نحن فلم نسَع ألننا قدمناه مع طواف القدوم، ثم 

قرصنا و تحللنا.. الله أكرب الله أكرب الله أكرب، ال إله إال الله.
كان يوم عيد األضحى مختلفاً عن كل األعياد التي عشتها من قبل، 
فهنا كل الناس أهلك وكل النــاس أقاربك، وكل الناس تصافح 
وتهنئ، من تعرف ومن ال تعرف. وهو أول عيد أقضيه بعيًدا عن 
أرستي. لم يكن األمر هينًا قبالً ولكنه اآلن صار عادياً، فربكة هذا 

املكان تمأل قلبك ونفسك، وتنسيك ما يشغلك أو يهمك.
ثم قضينا أيام الترشيق نرمــي الجمرات. والجدير بالذكر أني 
كنت أتخوف من هذه النقطة، فأغلب الحوادث تكون أثناء رمي 
الجمرات، بسبب االزدحام. لكن ســبحان الله كان األمر سهالً 
هينا لم أشــعر به، عدا الحر الشديد أثناء الزوال، لسببني اثنني: 
أولهمــا تعدد الطرق املؤدية إىل الجمــرات باإلضافة إىل وجود 
أكثر من طابق للرمي، وثانيهما أعوان األمن واملتطوعون الذين 
سهروا عىل عملية تنظيم الحجيج أثناء الرمي، فمنعوا العودة من 
الطريق نفسها، والوقوف لغري سبب، كما لم يقرصوا يف توجيه 

الحجاج والرد عىل أسئلتهم و تربيدهم باملاء واملرشات فجزاهم 
الله خري الجزاء.

لم تبق إال أيام قليلة قبل الرحيل، حاولنا فيها الصالة يف الحرم 
ما أمكننا، ولم يكن األمر سهال لبعد منى عن الحرم، ولالزدحام 
الشــديد الذي أدى إىل إغالق بعض الطرق أمام وسائل النقل... 
وبالطبع كان الحرم  شــديد الزحام وقــت الصالة، أما صحن 
الطواف فلمن استطاع إليه ســبيال. ال ترى إال الرؤوس مقبلة 
ومدبرة، ومع ذلك كانت األمور تســري عىل ما أحسن ما يرام... 
والواقع أن األيام املعدودة التــي قضيتها يف مكة كانت بمقدار 
شهر أو ربما سنة. ألمر ما كنت أشعر بأني تركت أهيل منذ زمن 
طويل، وبأني حني أعود سأجد الصغري كرب والكبري شاخ، ليس 
شوًقا ولكن شعور لم أفهمه أبدا، ولم أجد له تفسريًا إال أن يكون 
الله تعاىل يضع الربكة يف وقت الحج، فيشــعر الحاج كأنه يعبد 
الله أبدا يف هذا املكان... إنه نوع من انفصال الروح عن الزمن... 

ومؤكد من حج شعر به.

16 ذو الحجة يوم الرحيل:
أدينا طواف الوداع  ليلة ســفرنا، ودعنا الكعبة والقلب يعترص 
أملا وشــوقا.. فقد جربت الشــوق إىل بيت الله بعد زيارته أول 
مرة، وأعرف أن الحنني سيشــتد بي كلما مرت ذكريات الحج 
أمام ناظري، وكلما شاهدت الكعبة والناس يطوفون حولها عىل 

شاشة التلفاز، حقا هذا هو الفراق وليس بعده فراق..
تكفل موظفــو الرابطة بإيصالنا إىل غايــة املطار ولم يرتكونا 
إال بعد التأكد من إنهاء إجراءات الســفر وتسليم األمتعة، ومن 
الواجب هنا أن نشــيد بجهود الرابطة يف إكرام ضيوفها، وتوفري 
سبل الراحة والرفاهية لهم طيلة مدة إقامتهم. نسأل الله تعاىل 
أن يبارك فيهم و يجزيهم عنــا خري الجزاء، وأن يحفظ اململكة 

العربية السعودية من كيد األعداء.
تلك كانت رحلة الحج، ولعلني ال أجانب الصواب إن ســميتها 
مدرســة الحج. فهنا يتجىل الحب يف الله يف أجمل معانيه، وهنا 
تتحقق مقاصد اإلســالم يف أحســن وأكمل صورها: التعاون، 
واإلخاء، والصــرب، والصدقة، والصالة، والدعــاء، والتواضع، 
واإليثار، واالبتسامة التي ال تفارق وجوه الناس، وإن لم يفهموا 

بعضهم بعضا. هنا فقط تشعر بأنك يف أرض اإلسالم.
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      ُيــراد باللغة مــن حيث االصطالح_مــن منظور »ابن 
جني«_مجمــوع األصوات املفيدة، التي »يعــرّب بها كّل قوم 
عن أغراضهم«. ويفهم من إســناد التعبري للقوم ال للفرد، أّن 
اللغة ظاهرة اجتماعية تختلف باختالف الشعوب والعصور، 
ولكنها تتفــق جميعا يف كونها أداة تواصل بني أفراد املجتمع 

الواحد.
وإذا كان هذا التعريف قد ســكت عن اإلشارات، واألصوات 
الطبيعية، والظواهر الجسدية، التي تقرتن عادة، باالنفعاالت 
العاطفية، فإّن عبارة )التعبري عن األغراض( تشري ضمنيا إىل 
أّن هذه اإلشارات والرموز تدخل ضمن صميم اللغة جنبا إىل 

جنب مع الكلمات، متى كانت مقصودة. 
واللغة ليست حبيسة املجال الضيق، املتمثل يف وظيفة التواصل 
بني أفراد املجتمع الواحد، أو بني الشــعوب واألمم املختلفة، 
بل تؤدي، فضالً عن ذلك، دورا يف غاية األهمية، بالنســبة إىل  
تكوين شخصية الفرد وتشكيل ذاته املتميزة عن اآلخر، وهي 
ديوان املنجزات الحضارية والعلمية لألمة، وهي يف نظر جاك 
بريك )ت ١٩٩٥م(، تشكل القانون األول الذي يفرض نفسه 
بقوة عــىل كل فرد داخل املجتمع، فرضاً يســتغرق مرحلة 
التنشئة االجتماعية برمتها، ويمّكن أفراد املجتمع من االنتقال 
النوعي من الفطرة إىل الثقافــة، ويتيح لهم تبادل الخضوع 

للقانون من خالل اللغة والثقافة لتحقيق الهوية ضمن عالقة 
الجزء بالكل.

جدلية العالقة بني اللغة والهوية
تعّد اللغة عامالً له شــأنه يف بناء الهوية ألي مجتمع إنساني، 
حيث تميز اإلنســان عن غريه من ســائر املخلوقات بوصفه 
حيواناً ناطقاً، وتتيح له فرصة التعبري عن أفكاره، ومشاعره، 
وأحاسيســه، وحاجياته، فهي بهذا وعاء، لتفكريه ومنجزاته 
الحضارية عرب تاريخه، فضالً عن كونها من أهم الخصوصيات 

التي تميّزه عن غريه.
ويؤكد املهتمون بالعلوم اإلنســانية أّن ثّمة ارتباطاً وثيقاً بني 
اللغة والهوية، بما تشــتمل عليه من ثقافة، وقيم حضارية، 
وأنماط تفكري، حتى إّنه ملن الصعوبة بمكان تصور االنفصال 

بينهما.
فاللغة، من هذا املنظور، هي بمنزلة وحدة األمة ورمز هويتها، 
وهي إىل جانب ذلك املؤرش عىل هوية الفرد، والكاشــف عن 
ذاته. وقد عرّب الفيلسوف األملاني مارتن هيدجر )ت ١88٩م(

عن مدى الرتابــط القائم بني اللغة والهوية، بقوله: »إّن لغتي 
هي مسكني، هي موطني ومستقرّي، هي حدود عاملي الحميم 
ومعامله وتضاريسه، ومن خالل نوافذها، ومن خالل عيونها، 

د. جالل مصطفاوي

قراءة في جدلية العالقة بين

اللغة العربية والهوية

المركز الجامعي ـ عين تيموشنت-الجزائر
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أنظر إىل بقية أجزاء الكون الواسع«.
فالهوية اللغوية جزء ال يتجزأ من الهوية الوطنية، وإن كانت 
الثانية تبدو أكثــر تجريداً من األوىل: فكلمة »جزائرّي« -عىل 
ســبيل املثال، ال الحرص-  ال توجد بمعزل عن »الجزائريني« 

الذين يمتلكونها إالّ بوصفها تصورا مجرّداً.
ومن ثّم، فــإّن الهوية الجماعية التي ننتمــي إليها كأفراد، 
تغذي وعينا الفردي بهويتنا اللغوية. ويقول الشاعر الصقيل 

)إجنازيا بوتينا(، يف قصيدته الرائعة )لغة وحوار(:
الَِسل َضْع َشْعبًا يِف السَّ
َجرِّْدُهْم ِمْن َمالَِبِسِهْم 

ً ُسدَّ أَْفوَاَهُهْم.. لَِكنَُّهْم َما َزاُلوا أَْحرَارا
ُخْذ ِمنُْهْم أَْعَمالَُهْم.. وََجوَاَزاِت َسَفرِِهْم 

وَاملَوَاِئَد الَّتِي َيأُْكلُوَن َعلَيَْها 
َة الَّتِي َينَاُموَن َعلَيَْها  واألرَِسَّ

لَِكنَُّهْم َما َزاُلوا أَْحيَاء
ْعَب َيْفتَِقُر َوُيْستَْعبَُد إِنَّ الشَّ

ِعنَْدَما ُيْسلَُب اللَِّساَن 
الَّذِي َترََكُه لَُه األَْجَداد
وَِعنَْدَها َيِضيُع لأِلََبد.

يربط الشــاعر بني اللغة وبني الحرية والهوية، ويخلص إىل 
فكرة مفادها أّن اللغة عامل محوري يف تشــكيل الهوية، وأّن 
حرية الشــعوب واألفراد مرهونة بتمسكهم بلغتهم والحفاظ 

عليها، وإالّ وقعوا حتماً، يف فّخ االستعباد واالغرتاب.
ولندَع اآلن، الحديث عن اللغة والهوية يف اإلطار العام املجرد، 
ونلتفت قليالً، إىل القضية التي تهمنا نحن العرب املســلمني، 

أعني قضية لغتنا العربية، وهويتنا العربية اإلسالمية.

اللغة العربية بني األمس واليوم
 ولتكن البداية باإلشــارة إىل أّن اللغــة العربية، يف عصورها 
الذهبية، قد أّدت دورها كأحســن مــا يكون األداء، يف جميع 
مناحي الحيــاة: بدءاً من الحياة الفكريــة، ومروراً بالحياة 

االجتماعية والسياسية، وانتهاء بحياة العلم واإلبداع:
وََنْحُن األىَُل َكاَن الَحِريُر ُبُروَدُهْم  

                    َعىَل ِحنِي َكاَن النَّاُس َملْبَُسُهْم ِجلَْدا.  

وال أقول هذا مــن قبيل التغني بأمجاد املايض، والوقوف عىل 
األطالل- كما يحلو لخصوم اللغــة العربية، ومنكري فضل 
الحضارة اإلسالمية عىل اإلنســانية جمعاء، أن ينعتوا به كّل 
عربّي أبدى اعتزازه بماضيــه، لتثبيط عزيمته، وزرع بذور 
الشك يف هويته وانتمائه - بل أقول هذا من قبيل الحقيقة التي 

ال يماري فيها إالّ جاحد أو مكابر. 
وحســب العربية أّنها اللغة التي بها أثبــت العرب أّنهم »لم 
يكتفوا باقتباس تراث فارس القديم، وتراث اليونان املدريس 
وهضمه، بل حوّلــوا الرتاثني لحاجاتهــم الخاصة، وطرق 
تفكريهم، وأضافوا إليهما ما استطاعوا أن يستنبطوه. نكتفي 
بهذه اإلشارة، فال حاجة بنا إىل الوقوف كثرياً عند هذه املسألة، 

ألنها أضحت مسلّمة ظاهرة للعيان، ولم تعد موضع جدل. 
لكن مع األســف، مــا إن حّل منتصف القــرن الثالث عرش 
امليــالدي، حتى وقعت البالد اإلســالمية فريســة لألطماع 
الخارجيــة، فتداعت عليها االمرباطــورات والتتار واملغول، 
فذهبت ريحها، وتمزّقت كل ممّزق، وســاءت أحوالها، وتبعاً 
لذلك، دّب الضعف يف اللغة العربيــة، وفقدت مكانتها كلغة 

رسمية، وحلّت الفارسية والرتكية محلّها.
ولحســن الحظ، قيّض الله لألمة العربية رجاال من أبنائها، 

أقالوها من عثرتها.
ْهِب، َتنَْطوِي     َفإِنَّ ُنُفوَس الُعرِْب َكالشُّ

                   وََتْخفى، َولَِكْن لَيَْس َتبىَْل، واَلَ َتْصَدا
فبعد جهاد مرير، وانتشــار موجات التحــرر، التي توجت 
منذ أواخر القرن التاســع عرش امليالدي بنهضة عربية عامة، 
اللغة العربية جزءاً  صحبتها نهضة لغوية اســتعادت فيها 
مهّما من مكانتها، فنشطت حركة التأليف يف مختلف العلوم 
واملعارف، واســتحدثت املطابع، وصدرت الجرائد واملجالت، 
ثم أعقب ذلك كله تأسيس املجامع اللغوية، التي تعنى باللغة 
العربية يف مختلــف حقول املعرفة. إالّ أنه رسعان ما حصلت 
قطيعة شــبه تامة، يف وقتنا الراهن، بني املجتمعات العربية 
وبني هذه النهضة،مــا أّدى إىل تراجع ملحوظ للغة العربية، 
وتعالت صيحــات الغيورين عىل اللغــة العربية من  قبيل: 
»العرب واالنتحار اللغوي«، و»مخاطر تواجه اللغة العربية يف 
الوقت املعارص«، و»إّن اللغة العربية تعاني يف الدول العربية... 
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وغالبية جامعاتها تدرس باإلنجليزية، أو الفرنســية، وتهمل 
التدريــس باللغة العربية« و»احتقار لغــة القرآن وإذاللها، 
من بعض أهلها  يف عقر دارهــا، نتيجة عقدة »الخواجات«. 
فأصحاب هذه الصيحات يجمعون عىل أّن هناك أزمة، تتمثل 
يف كون اللغة العربية منهكة يف مسارات عديدة، وهي يف خطر 
حقيقي ومتزايد، وليس متوّهما وال مبالغا فيه. وسواء أِقوى 
خارجية كانت سبب هذه األزمة، أم أبناء العربية أنفسهم، أم 
هذا وذاك معا، فإّن اللغة العربيــة تواجه تحديات، يف وقتنا 

املعارص من أجل ضمان استمرار بقائها عىل قيد الحياة.

 اللغة العربية: وجهاً لوجه مع التحديات
لعّل أّول هذه التحديات، هــو العمل الواعي عىل تجديد اللغة 
العربية، وتطويرها بما يناسب روح العرص، لتسرتجع مكانتها 
يف املجتمعات العربية واإلسالمية، وتصبح لغة العلم واإلبداع، 

وتستجيب ملتطلبات النمو الذي تعرفه املجتمعات العربية.    
فاللغة كائن حّي، يجّدد خالياه باستمرار، تبعاً لتقادم الزمن، 
وتطور العقليات والذهنيات لدى األمم والشــعوب، وإالّ فمن 
املضحــك أْن ُيقبل إنجليزّي، يف قلب لنــدن، فيحدث الناس 
بلغة شكسبري، أو يطلع علينا عربي، يف قلب إحدى العواصم 
العربية، فيرشع يف مخاطبتنا بلغة القدماء، من قبيل: »أبيَت 
اللعن - ال أبا لك«، وما شــابه ذلك من األساليب والعبارات، 
التي كان لها معنى مفعم بالحياة يف زمانها، ولكنها اآلن، لم 

تعد صالحة إالّ لالستعانة بها عىل فهم النصوص القديمة.
وباملقابل، فإّنه من املضحك املبكي، أن تناقش قضية تجديد 
اللغــة العربية، من خالل الدعــوات والهتافات غري املحددة 
الداللــة، التي تعمد إىل تعجيم اللغــة العربية بإقحام مئات 
الكلمات األجنبية فيها، مــن دون مراعاة لضوابط التعريب 
وقواعده، عىل غرار لغة »الكوادر، الدبلجة، النرفزة، الرسكلة، 
الربورتاج...إلــخ«، أو لغة:  »لتحيا اللغة العربية، ويســقط 
ســيبويه«، وإنما ينبغي النهوض بتجديد اللغة وتطويرها يف 
إطار منهجي عام، يراعي أبعاد املشكلة، ويدرس ألوان الفهم 
الخاطــئ، أو اللبس القائم، ويحدد الخطــوات التي ينبغي 
اتخاذهــا إليجاد الحلول املناســبة، يف حدود رشوط العربية 

املعيارية، وضوابطها العامة.  

 رضورة اإلصالح الجاد والواعي
 للتمكني للغة العربية

فــإذا ما تم لنا تجديد اللغة عىل الوجــه املطلوب، انتقلنا إىل 
تشخيص املرض الذي تعانيه اللغة العربية يف وقتها الحارض. 
وال شــك أنه إذا نحن التزمنا باملوضوعية يف هذا التشخيص، 

انتهينا  إىل نتائج تبعث عىل القلق.
ولعل أخطر هذه النتائج الرتاجع امللحوظ لتداول اللغة العربية 
واســتعمالها يف القطاعات املهمة، كالتجارة، واملؤسســات 
الدولية، والتعليم  الدبلومايس والعالقات  الصناعية، والتمثيل 
حتى... لظروف وأسباب داخلية وخارجية. وجملة القول إّن 
اللغة العربية »تتعرض يف عقر دارها لهجمات عنيفة، وإقصاء 
مخيف، من املشــهد الثقايف واالجتماعي، فضالً عن املشــهد 
العلمي« ما يستدعي التعجيل برسم خطة إصالح جدّي وواع، 
يســتهدف النهوض باللغة العربيــة، والتمكني لها يف حياة 

املجتمعات العربية بمختلف مستوياتها.
عىل أن يتحرك هــذا اإلصالح يف اتجاهني يف الوقت نفســه: 
أحدهمــا التصدي للتيارات التغريبيــة، التي ما فتئت تعمل 
بشتى الوســائل املاكرة، عىل تهميش اللغة العربية، تمهيداً 
للقضاء عليها بصفــة نهائية، وإحالل اللغة األجنبية محلها. 
واآلخر: التصدي للردة اللغوية يف أوســاط بعض الرشائح يف 

املجتمع العربي نفسه.
خــاتمة

صفوة القول إّن لدّي قناعة راسخة -ولعّل هناك من يشاطرني 
هذه القناعة- أّن اإلصالح اللغــوي ال يحقق النتائج املرجوة، يف 
الحفاظ عىل اللغة العربية، وضمان اســتمرارها بصورة تمّكنها 
من تعزيز هوية األمة، ما لم تســند مهمــة القيام بها إىل رجال 
األمة املخلصني األكفــاء، واملؤمنني بــإرادة التغيري، واملدركني 
لخطورة االنبهــار بالحضارات األخرى، والوقوع تحت تأثريه يف 
كل كبرية وصغرية. وما لم يتخلص صناع القرار، ورجال السلطة 
النافذون من ازدواجية الخطــاب يف التعامل مع اللغة العربية 
ون  والتعريب: فهم يبدون حرصهم عىل حمايتها ترشيعياً، فينصُّ
يف دساتريهم عىل رسميتها، ورضورة احرتامها، بينما يهمشونها 

باستمرار عىل أرضية الواقع، ويحرصونها يف حدود ضيقة.
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       أتيَح يل أن أنزَل ضيفاً يف موسم حج هذا العام عىل رابطة العالم 

اإلسالمي التي كنت قد رُشفُت بالتعرف عليها يف مطلع شبابي من 

خالل منشوراتها الغراء التي كنا نراســلها من الجزائر ملتمسني 

االشرتاك فيها ونحُن بعُد تالميذ يف املرحلة الثانوية !

     والحقيقة أن منشورات الرابطة لم تكن »اإلصدار« الوحيد الذي 

كان يصلنــي من اململكة يف تلك الفرتة، فقــد كنُت )والفضل يعود 

لسيدي الوالد، اإلمام الحافظ الفقيه يرحمه الله( مولعاً بمراسلِة كل 

الصحف واملجالت والدوريات السعودية التي كان بعضها يصلني 

بانتظام... وهكذا حصلُت عىل اشــرتاك مجاملة مجاني يف جريدة 

عكاظ )منذ العام  ١٩٧٩ إىل غاية العام ١٩8٧( مّكنني من التعرف 

عىل أعالم اململكــة وعلمائها وأقطابها ومدنهــا وقراها وهجرها 

وشــعرها ونثرها، حتى إنني ما أزال أحفظ أسماء مدن سعودية 

عديدة لم أزرها، بعضها ذات أســماء غريبة بالنسبة يل مثل )الهدا 

وسكاكا وحفر الباطن وخميس مشيط والوجه وعنيزة(، وبعضها 

تحيل إىل دالالٍت عريقة يف التاريخ اإلســالمي مثل )تبوك ونجران 

ومدائن صالح(، وبعضها ذات توصيفاٍت شاعرية رقيقة مثل أبها 

)البهية( و جدة )عروس البحر( وجيزان )جازان(!

         ومــن خالل )عكاظ( امتّدْت يدي لتقطف النجوم... فحصلُت 

عىل اشرتاكاٍت مجانية يف صحف )الرياض( و)املدينة( و)الجزيرة( 

و)الجزيرة املســائية( و)البالد( و)الندوة( و)الفيصل( و)الحرس 

الوطني( ومجلة )اليمامة(، وبعض مجــالت النوادي األدبية التي 

كانت آنذاك موضًة عّمْت أرجاء اململكة!

واكتمل عقــد الوصل مع اململكة باختياري مراســالً للقناة األوىل 

بالتلفزيون السعودي )سنوات ٢00٢ ـ ٢003 ـ ٢00٤( من خالل 

برنامج )حقيبة املراسل(.

 • واليوم...

     وبعد أربعني عامــاً أجدني أحلُّ ضيفاً معّززاً مكرّماً عىل رابطة 

العالم اإلســالمي، عىل خري مائدة ُيدعى إليها املسلم؛ مائدة الحج 

َحني ضيفاً من الجزائر( فتعوُد  )دون أن أعرف أصالً من الذي رشَّ

بي الذاكرة إىل سنني الشباب األوىل التي كنت أنتظر فيها كل صباح 

ساعي الربيد يأتي بدّراجته مثقالً، وهو يحمل إيلّ َضِجراً كومة كبرية 

من املجالت والجرائد ولسان حاله يردد: أما لهذا الليل من آخر!

     وإذا كانــت )عكاظ( قد عرّفتني قبل ٤0 عاماً عىل أعالم اململكة 

وعلمائها وأقطابها ومدنها وقراها وهجرها وشــعرها ونثرها فإن 

رابطة العالم اإلســالمي أرشعْت أمامي هذا العــام بابها الرحب 

ألتعرَّف من داخلها عىل أســاطني العمل اإلسالمي يف العالم، وعىل 

رأسهم معايل األمني العام الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم 

العيىس، وثلة من خرية منتســبيها كالدكتور عثمان أبوزيد عثمان 

رئيس تحرير مجلة الرابطة، وعدد مــن الباحثني واملفكرين ممن 

ال ُتْســعفني الذاكرة بأســمائهم، ولكي ُتعرَّفنِي أيضاً عىل أعالٍم 

وشــخصياٍت من العالم اإلســالمي بأرسه من مشــارق األرض 

ومغاربها، بما فيها من بلدي الجزائر نفِســه، ما يجعلني أسّميها 

رابطة »التعارف« اإلسالمي!

           فهنيئــاً للرابطــة وهــي تحقق املقصد اإللهــي الخالد:            

»وجعلناكم شــعوباً وقبائل لتعارفوا«، وهنيئاً للعاملني فيها وهم 

ينالون مرتبة التقوى بكرمهم مع ضيوفها، مصداقاً لقوله عز وجل: 

»إن أكرمكم عند الله أتقاكم«، والتحية والتجلة ألعضاء سفارة خادم 

الحرمني يف الجزائر الذين يحرصون عىل أن ُيخُفوا عن شــمائلهم 

ما تنفق أيمانهم ، فأبوا ـ كرَماً منهم ـ أن ُيْعلِموني بمن رشــحني 

لالستضافة...  »والله عليم خبري«!

رابطة »التعارف« اإلسالمي!

64

مدار

سليمان باخليلي
إعالمي جزائري
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