افتتاحية

,,

إشادة جديدة بوثيقة مكة المكرمة
مؤمتر قادة األديــان الذي حتتضنه دولة الطوائف واملذاهب اإلسالمية.

كازاخستان كل ثالث ســنوات؛ أنهى

أعمــال دورته الســابعة يوم اخلميــس  19صفر

1444هـ املوافق له  15سبتمبر 2022م.

وتدل هذه اإلشــادة على احلضور الفاعل للرابطة

في املؤمتر ،حيث كان معالي األمني العام لرابطة

العالم اإلســامي ،رئيس هيئة علماء املسلمني،

اشــتمل البيــان اخلتامي للمؤمتر على اإلشــادة الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى،
مبضامــن وثيقة مكة املكرمــة التاريخية ،التي ك َّلف معالي نائب األمني العام للرابطة الدكتور

أمضاها كبار مفتي العالم اإلســامي وعلمائه عبدالرحمــن الزيد ،بتمثيــل الرابطة في حضور
ومفكريه فــي مكة املكرمة باململكــة العربية أعمال املؤمتر ،كما بعث معاليه مبشارك ٍة تلفزيوني ٍة
سجل ٍة» في اجللسة االفتتاحية للمؤمتر ،تلبي ًة
ُ
السعودية ،في رحاب بيت اهلل احلرام.
«م ّ
لدعوة فخامة الرئيس الكازاخستاني.
املؤمتر الذي انعقــد هذا العام حتــت عنوان« :دور
ء
قــادة األديان العامليــة والتقليدية فــي التنمية ويجي هــذا االحتفاء بوثيقة مكة املكرمة ضمن
َّ
الروحية واالجتماعية للبشــرية في فترة ما بعد العديد مــن مواقف االحتفاء بهــا في عد ٍد من
وبــاء كوفيد ،»19-أكــد اإلقرار بأهميــة وثيقة املنصــات الدوليــة بتنوعها الدينــي والثقافي،
مكة املكرمة في تعزيز الســام واحلوار والتعاون

واالحترام املتبادل ،من أجل خير العالم.

اعتمدتها
وأبرزها احتفاء الدول اإلســامية التي
َ

خارجيتها في «نيامي» بالنيجر،
في اجتماع وزراء
ّ
وأصبحت معتمد ًة في تدريب األئمة لدى عد ٍد من
َ

إنها إشادة جديدة للوثيقة من مؤمتر عاملي لزعماء الدول اإلســامية ودول األقليات .وال شك أن هذه
األديان ،يجمع أكثر من ٍ 100
وفد لكبرى الزعامات اإلشادة ومواقف االحتفاء ُتسب بالتقدير الكبير
وص َفت لراعي هذه الوثيقة ،خادم احلرمني الشريفني ،امللك
الدينية املؤثرة على الساحة الدولية .وقد َ
الفعاليات اإلسالمية املشــار َِكة باملؤمتر اإلشاد َة ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،والذي تفضل -

اعتراف
بوثيقة مكة املكرمــة ،بأنها
ٌ
ُنجز يحفظه اهلل  -برعاية مؤمترها الدولي املنعقد في
كبير بامل َ
ٌ
التاريخي النوعــي لهذه الوثيقــة ،والتي تعتبر مكة املكرمــة 1441هـ2019 /م ،بتنظيم رابطة
ٍ
وعالم،
مفت
حتولٍ بارز ًة في التاريخ اإلســامي املعاصر ،العالم اإلســامي ،وبإمضاء 1200
ٍ
نقط َة ُّ
إسالمي.
في ســياقه الشــرعي والفكري احلاضن جلميع وأكثر من  4500مفكرٍ
ٍّ

,,

المحتويات

بمناسبة اليوم الدولي للسالم
الرابطة تحتفي بأبرز أيقونة عالمية للسالم

4

شهرية  -علمية  -ثقافية
المؤسسي
وكيل االتصال
َّ

أ .عبدالوهاب بن محمد الشهري
المدير العام للتحرير والنشر

أ .شاكر بن صالح العدواني
رئيس التحرير

د .عثمان أبوزيد عثمان
المستشار اإلعالمي

,,

د .أحمد بن حمد جيالن

مؤتمر كازاخستان يشيد بوثيقة
مكة المكرمة
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مدير التحرير

عبدهللا باموسى
المراسالت:

مجلة الرابطة ص.ب  537مكة المكرمة
هاتف00966125309387 :

فاكس00966125309489 :

المراسالت على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير
البريد اإللكتروني:

mwljournal@themwl.org

الموضوعات والمقاالت التي تصل إلى مجلة «الرابطة»
ال ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر

لالطالع على النسخة اإللكترونية للمجلة
الرجاء زيارة موقع

2

الرابطة على اإلنترنتwww.themwl.org :
الرابطة العدد ٦٧٤ :ربيع األول  ١٤٤٤هـ ـ أكتوبر  ٢٠٢٢م
طبعت بمطابع تعليم الطباعة

رقم اإليداع - 1425/343 :ردمد1658-1695 :

,,

نائب األمين العام يستقبل المبعوث
األمريكي في أفغانستان

17

العدد٦٧٤ :
ربيع األول  ١٤٤٤هـ ـ أكتوبر  ٢٠٢٢م

الرابطة توزع
مخصصات األيتام
في عدد من الدول

,,

باشــرت رابطة العالم اإلسالمي
عبر وكالتها للشــؤون التنفيذية
توزيــع مخصصــات األيتــام في
العديــد من الدول حــول العالم
أبرزها :باكستان ،األردن ،السنغال،
املغرب ،مصر وتايالنــد .حيث بلغ
إجمالــي املســتفيدين من هذه
اخملصصات  ٣١,٥٧٣يتيما ً ويتيمة.

بالقلم نتصدى للتطرف ال بالحرب

,,

24

قضايا البيئة وتغ ّير المناخ بين «وثيقة مكة
المكرمة» ومؤتمر شرم الشيخ

35

ويأتــي تنفيــذ هــذا البرنامــج
اســتكمال للجهود احلثيثة التي
ً
تقوم بها رابطة العالم اإلسالمي
في اجملال اإلنساني إسهاما ً منها
في حتقيق التمكــن لهذه الفئة
الغاليــة مــن اجملتمــع ،مؤكدة
أنهــا تتابع وضعهــم التعليمي
واالجتماعي.
يأتي ذلك ضمن اخلطة الســنوية
التي تضعهــا الرابطــة لصرف
مســتحقات األيتام فــي مجال
الرعايــة االجتماعيــة ،مؤكــدة
أنها تعتزم البــدء بتنفيذ املرحلة
الرابعة للمشــروع الذي يشمل
توزيع مخصصــات  53ألف يتيم
ويتيمة في دول ومجتمعات كثيرة
حول العالم.
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بمناسبة اليوم الدولي للسالم

الرابطة تحتفي بأبرز أيقونة عالمية للسالم
موضوع الغالف
د.العيسى والمدير التنفيذي لمؤسسة مشروع «ال للعنف» بتدشين رمز السالم الشهير «المسدس المعقود»

الرياض:

املعقــود» ،في املقــر الفرعي لرابطــة العالم

بالتزامن مع إحياء اليوم الدولي للســام الذي

اإلسالمي مبدينة الرياض ،الذي بات أيقونة عاملية

العالم اإلســامي مبشــاركة رئاســة اجلمعية

األولى في نيويورك ،حيــث نصبت األمم املتحدة

السويد ،بتدشني رمز السالم الشهير؛ «املسدس

العاملية الداعية للسالم ونبذ العنف.

يوافق  21ســبتمبر من كل عام ،احتفت رابطة

ابتدأت من مقر األمم املتحدة متجاوزا ً إطار فكرته

العموميــة لألمم املتحدة ووفــد رفيع من مملكة

داخل مقرها مجســم املسدس املعقود لداللته
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الشيخ العيسى يلقي كلمته في الحفل

جــاءت احتفالية الرابطة بهــذا احلدث الدولي
وتدشني أيقونته العاملية بحضور معالي األمني

العــام للرابطة ،رئيس هيئة علماء املســلمني،
الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى،
ووســط حضــور رفيع مــن القيــادات الدولية
واإلسالمية الفاعلة في تعزيز السالم ومحاربة

د.العيسى :ديننا رسالة سالم
ورحمة للعالمين ،والمجازفات التي
َت َ
ٍ
شعارات محسوبة في ظاهرها
رفع
على اإلسالم ِّ
تمثل نفسها

العنف على الساحة الدولية.

وقد شــارك معالي رئيس األمم املتحدة وعدد من

الفعاليات الدولية والشــخصيات اإلسالمية،
في هــذه الفعالية ،والتــي تضمنت إبراز جهود
الرابطة الداعية للسالم ورفض العنف كما هو

منهج اإلسالم في ظالل هديه الرفيع واحلكيم

الــذي جاء رحمــة للعاملني ،ومؤلفــا ً لقلوبهم،

وحاضنا ً لهم برسالته املباركة ،كما شهد إزاحة

الســتار عن منحوتة «املســدس املعقود» الذي
يعد أبرز أيقونة عاملية للسالم.

ويحمل «املسدس املعقود» ،مسمى «الال عنف»،
ويعد أقــوى رمز عاملي للســام ورفض العنف،

ومي ِّثل احتضانه في فرع الرابطة بالرياض تأكيدا ً
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المدير التنفيذي لمؤسسة مشروع «ال للعنف» يكرم الشيخ العيسى

رابطة العالم اإلسالمي واألمم
المتحدة ووفد من مملكة السويد

املتحدة به أيقونة عاملية للســام ونبذ العنف،
إننا نتشارك هذه القيمة العليا التي هي أحوج
ما نكون إليها في عالــم اليوم ،ونؤكد للجميع

يحتفون برفع الستار عن «المسدس

بأن الســام احلقيقــي يبدأ من صــدق وجدان

المعقود» بفرع الرابطة بالرياض

سالم عاملنا ووئام مجتمعاتنا الوطنية».

علــى إحــدى أهم طالئــع قيمها اإلســامية

الداعية للسالم ورفض العنف.

وألقى معالي الدكتور العيسى كلمة ترحيبية

املؤسسات الفاعلة في سعيها اجلاد نحو تعزيز
وأضــاف «نحن فــي رابطة العالم اإلســامي،

ومن خالل احتضان هذه الرمزية الدولية األممية،
نؤكد مجددا ً بأننا دعا ُة ســا ٍم ورحمة بالعاملني،

نرفض العنف بكافة أشــكاله وصوره وذرائعه.

باملشــاركني في هذا احلدث الدولي االستثنائي،

عنف في
عنف فــي قيمنا ،ال
نريــد أن نقول :ال
َ
َ
ٍ
شعارات إسالمي ًة
أفكارنا ،وإن اجملازفات التي تَر َفع

ندشــن مجسم
لليوم الدولي للســام ونحن
ّ

اإلســام ،وكذا الشعارات الســلبية التي يتم

«نســعد بكم في هــذا اليوم املوافق
قال فيها:
ُ

في ظاهرها ،إمنا مت ِّثل نفســها وال ُت ِّثل حقيقة

«املســدس املعقود» الــذي بــات باحتفاء األمم

رفعها باســم أي دين أو ثقافة إمنا مت ّثل نفسها
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الشيخ العيسى يستمع لشرح عن رمز السالم الشهير؛ «المسدس المعقود»

ونحن ال نعمم حكم ذلك على سائر أتباع األديان

والثقافات ومجمل أتباع األديان ،وأتباع الثقافات
املتحضرة ،هم على قدر ٍ من الوعي اإلنساني».
ّ

وتابــع« :كلنا ندرك بأن الســام احلقيقي يعني

باختصار اإلسهام الفاعل والصادق في حتقيقه،

ويبدأ من اليقني الداخلي بأن الســام هو اخليار
الوحيد في منطق العقالء واحلكماء ،وأن السالم

مير من بوابة النوايا احلسنة بصدقها وسماحتها،
ويُبرهن على ذلك
رفض كافة أشكال املواجهات
ُ

احلادة ،ومن ذلك رفض جميع أســاليب العنف أو
التحريض عليه» ،مؤكدا ً «أن الصدام ال ميكن أن

المسدس المعقود أيقونة عالمية
ً
متجاوزا إطار
للسالم ورفض العنف
فكرته األولى ..ويقع مقره الدائم بمقر
األمم المتحدة في نيويورك
تأتي من منطلق الترحيب اإلســامي بالسالم
ودالالته ورموزه الدوليــة ،ونبينا صلى اهلل عليه
وسلم شهد ِحلْفا ً للعدالة
والسلم قبل مجيء
ِّ

اإلسالم وقال« :لو ُدعيت به في اإلسالم ألجبت».

وقدم معالــي رئيس اجلمعيــة العمومية لألمم
َّ

حلّ بالصدام ،وأن غالب صراعات اليوم ونزاعاته
يُ َ
ميكن حلها مبنطق احلكمة».

املتحــدة الســيد عبداهلل شــاهد فــي كلمة

وقــال إن االحتفــاء برمزية املســدس املعقود

الحتضانها مناسبة املسدس املعقود في داللته

مســجلة ،الشــكر لرابطة العالم اإلسالمي
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جانب من حفل التدشين

رئيس الجمعية العمومية لألمم
المتحدة :الرابطة تقوم بعمل متكامل
في تغيير الواقع وترسيخ السالم
وإيضاح حقيقة اإلسالم ..وسنواصل
في الجمعية العمومية لألمم المتحدة
دعمها

وبــن أن رابطــة العالم اإلســامي تقوم بعملٍ
ّ

متكاملٍ في الدعوة إلى الســام واتخاذ مبادرات
ِ
تكتف
َخ ّيــرة لتعزيزه ،مؤكــدا ً أن الرابطة لــم

بالدعوة إلى الوئام والتعايش ،بل اتخذت خطوات

عملية محسوسة على أرض الواقع لترسيخ ذلك،
عبر توزيع املساعدات اإلنسانية وفتح نوافذ احلوار

بني مختلف اجلهات ،وتوضيح حقيقة اإلســام

القائم على السالم.

وأكد شــاهد أن عمــل الرابطة في نشــر الوئام

أثر بال ٌغ في تبديــد نزعات التمييز
والتفاهم لــه ٌ
ثمن جهود القائمني على مشروع «ال
األممية ،كما ّ
والكراهية ،وقال« :أُحيــي الرابطة على جهودها،
للعنف» في السويد في تعزيز السالم في كافة
وأشــجعها على بذل املزيد ،وأؤكــد أن اجلمعية
اجملتمعات؛ مؤكدا ً أهميــة الرمزية التي يحملها
العمومية التي أترأســها ستواصل تقدمي الدعم
مشروع املسدس املعقود في إنهاء الصراعات في
للرابطة».
العالم.
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وفد من السيدات السويديات بزيهن الوطني الشعبي ضمن الوفد السويدي

مــن جانبــه ،ألقى املديــر التنفيذي ملؤسســة
مشروع «ال للعنف» األستاذ رولف سكولديبراند
كلمة أشــاد فيها بدور معالــي األمني العام في

نشر السالم ،وبجهود الرابطة في ترسيخ الوئام

والتعايش في كافة اجملتمعات ،معبرا ً عن سعادته
بتدشني «املسدس املعقود» في فرع رابطة العالم

اإلسالمي بالرياض.

مدير مؤسسة مشروع «ال
للعنف» يشيد بالدور العالمي لألمين
العام في نشر السالم ،ويعرب عن
سعادته بتدشين «المسدس المعقود»
في فرع رابطة العالم اإلسالمي بالرياض

وأكد حرص مشروع «ال للعنف» على نشر ثقافة
ّ

التسامح واحلوار في كافة أرجاء العالم ،والدعوة بزيها الوطني التقليدي املصاحب عادة لتدشــن

إلى نبذ العنــف وما يؤدي إليه مــن خراب ودمار

وتفويت لفرص االزدهار والتقدم على األمم.

تال ذلك عدد من الكلمــات واحلوارات ذات الصلة،

أمثال هذه الفعالية املنطلقة ابتداء من السويد
قبــل احتضان األمم املتحدة لهــا ومن ثم حتويلها

وشــاركت في احلضور شــخصيات سويدية بارزة أليقونة دولية لتتجاوز إطار فكرتها األولى.
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د .العيسى واألمين العام لألمم المتحدة يلبيان دعوة الرئيس الكازاخستاني

مؤتمر كازاخستان يشيد بوثيقة مكة المكرمة
موضوع الغالف
ً
مخاطبا الحضور في مؤتمر كازاخستان في كلمة مسجلة
الشيخ محمد العيسى
نور سلطان (أستانا):

أشــاد البيان اخلتامــي ملؤمتر كازاخســتان لزعماء

األديان ،الــذي يجمع دوريًّا أكثر من ٍ 100
وفد لكبرى

املكرمــة التاريخية ،التــي أمضاها كبــار مفتي

العالم اإلســامي وعلمائــه ومفكريه في مكة
املكرمــة باململكة العربية الســعودية ٫في رحاب

الزعامــات الدينية املؤثرة على الســاحة الدولية،

ؤكــدا اإلقرار بأهميتها في تعزيز
بيت اهلل احلرامُ ،م
ً

قاســم جومارت توكاييف ،مبضامــن وثيقة مكة

خير العالم.

بحضور فخامة الرئيس الكازاخســتاني ،الســيد
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السالم واحلوار والتعاون واالحترام املتبادل ،من أجل

وكان معالي األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي،
رئيــس هيئة علماء املســلمني ،الشــيخ الدكتور
محمد بن عبدالكرمي العيســى ،ك َّلف معالي نائب
األمني العام للرابطــة ،الدكتور عبدالرحمن الزيد،
بتمثيل الرابطة في حضور أعمال املنتدى.
سجل ٍة»
كما بعث معاليه مبشــارك ٍة تلفزيوني ٍة ُ
«م ّ
في اجللسة االفتتاحية للمؤمتر ،تلبي ًة لدعوة فخامة
الرئيس الكازاخستاني ،إلى جانب األمني العام لألمم
املتحدة الســيد أنتونيو غوتيــرش ،بحضور فخامة
الرئيس ،وبابا الفاتيكان ،والزعامات الدينية الدولية.
وتنــاول معاليــه في كلمتــه بعــض العناوين
مؤكدا
العريضة حول أهمية «القيم املشتركة»،
ً
في هذا الســياق أن الدبلوماســية الدينية أدا ٌة
مهمة مؤثر ٌة في سياق تعزيز هذه القيم ،إذ نراها
ٌ
إنسانية
حاملة أهدا ًفا
اليوم في هذا املؤمتر،
جتتمع
ً
ً
َ
مشتركة.
ً
ٍ
حملــات ألهمية احلــوار والتواصل احلضاري
وأعطى
مؤكدا أن البعد عن بعضنا ولّد
والثقافــي الواعي،
ً
وتخو ًفا وفجو ًة تتسع مع الوقت وتدخل فيها
قلقا
ً
ُّ
وأن األخطاء فــي التصورات
األوهام والشــكوكّ ،
سلبية ِ
خطر ٌة عبر التاريخ
ٌ
واألحكام َ
نتجت عنها آثار ٌ
اإلنساني وحتى اليوم.

د.الزيد بجوار القائدة الدينية بيالي ويلز

الكازاخستاني ،ومعالي رئيس البرملان ،وعموم إدارة
ص َفت
عدد من الفعاليات اإلسالمية
ٌ
املؤمتر ،فيما َو َ

املشار َِكة باملؤمتر اإلشاد َة بوثيقة مكة املكرمة ،في
بيا ٍن
ختامي محسوبٍ على حضور املؤمتر من كافة
ٍّ

اعتراف
أتباع األديــان والثقافات ،بأنها
ُنجز
ٌ
كبير بامل َ
ٌ

التاريخــي النوعي لهــذه الوثيقة ،والتــي تعتبر

حتولٍ بارز ًة في التاريخ اإلسالمي املعاصر ،في
نقط َة ُّ
سياقه الشرعي والفكري احلاضن جلميع الطوائف
واملذاهب اإلسالمية.

أيضا إلى أن وثيقة مكة املكرمة
كما جتدر اإلشارة ً
جــرى االحتفاء بها في عد ٍد مــن املنصات الدولية
بتنوعها الديني والثقافي ،كمــا
اعتمدتها الدول
َ

خارجيتهــا فــي
اإلســامية فــي اجتمــاع وزراء
ّ

ورد معاليــه األطروحات التي حتــاول حتميل الدين
ّ
علنا للجميع
م
واحلروب،
الصراعات
بعض
مسؤولية
ُ ً
أن غالب الصراعات واحلروب عبر التاريخ اإلنســاني،
َّ
ٍ
تعبر
ال
األديان،
على
ة
محســوب
ر
أفكا
ة
نتيج
كانت
ٍ
َ
ِّ
توجهــات أصحابها فقط ،وال
في احلقيقة إال عن ُّ
تعبــر أبدا عــن حقيقة الديــن ،أو أي ثقاف ٍة واعي ٍة
ِّ
متحضر ٍة.

اهلل  -برعايــة مؤمترها الدولــي املنعقد في مكة

اجلدير بالذكر أن مشاركة رابطة العالم اإلسالمي
جاءت في سياق احتفا ٍء كبيرٍ من ِقبل فخامة الرئيس

إسالمي.
 4500مفكرٍ
ٍّ

وأصبحت معتمــد ًة في تدريب
«نيامي»بالنيجــر،
َ
األئمــة لدى عــد ٍد من الــدول اإلســامية ودول
وح ِ
ســبت بالتقدير الكبيــر لراعي هذه
األقلياتُ ،

الوثيقة ،خادم احلرمني الشــريفني ،امللك ســلمان
بن عبدالعزيز آل ســعود ،والذي تفضل -يحفظه

املكرمة 1441هـ2019 /م ،بتنظيم رابطة العالم
ٍ
مفت
اإلسالمي ،وبإمضاء 1200
وعالم ،وأكثر من
ٍ
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د .العيسى يستقبل مالال يوسفزي
استقبل معالي الشــيخ د .محمد العيسى ،الناشطة في تعليم اإلناث ،وأصغر حاملة جلائزة نوبل للسالم
الســيدة مالال يوسفزي .وأثنى معاليه على تفانيها في قضية التعليم املصيرية للمجتمعات ،فيما أكدت
السيدة مالال على أهمية ما تقدمه رابطة العالم اإلسالمي لدعم تعليم املرأة حول العالم.

استقباالت
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األمين العام يستقبل المبعوث الخاص لجمهورية سريالنكا
استقبل معالي األمني العام رئيس هيئة علماء املسلمني الشيخ د .محمد العيسى في مقر الرابطة مبكة
املكرمة ،معالي املبعوث اخلاص لفخامة رئيس جمهورية ســريالنكا الســيد نصير أحمد .وقد نقل ملعاليه
حتيات فخامة الرئيس الســريالنكي ،مســتعرضا ً عددا ً من املوضوعات ذات الصلة باألوضاع الســريالنكية
احلالية.
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د .العيسى يستقبل رئيس االتحاد اإلسالمي اإلفريقي
مبقر الرابطة في مكة
استقبل معالي األمني العام ،رئيس هيئة علماء املسلمني ،الشيخ د .محمد العيسىّ ،
العلمة محمد املاحي بن الشيخ إبراهيم نياس.
املكرمة ،سماحة رئيس االحتاد اإلسالمي اإلفريقي
ّ
وبحث اجلانبان سبل تعاون الرابطة واالحتاد الذي يتبعه أكثر من ِمئة مليون مسلم في إفريقيا.

14
الرابطة العدد ٦٧٤ :ربيع األول  ١٤٤٤هـ ـ أكتوبر  ٢٠٢٢م

الرابطة تدين الهجوم اإلرهابي على الصومال

15
العدد ٦٧٤ :ربيع األول  ١٤٤٤هـ ـ أكتوبر  ٢٠٢٢م الرابطة

16
الرابطة العدد ٦٧٤ :ربيع األول  ١٤٤٤هـ ـ أكتوبر  ٢٠٢٢م

نائب األمين العام يستقبل المبعوث األمريكي في أفغانستان
زارت السيدة رينا أميري ،املبعوث األمريكي اخلاص لشؤون النساء والفتيات وحقوق اإلنسان في أفغانستان،
مكتب رابطة العالم اإلســامي في الرياض ،حيث التقاها عدد من قيادات الرابطة برئاســة معالي نائب
األمني العام د.عبدالرحمن الزيد.

فعاليات

الرابطة توقع اتفاقية تعاون مع االتحاد اإلسالمي اإلفريقي
نياب ًة عن معالي األمني العام الشيخ د .محمد العيسى ،و ّقع معالي نائب األمني العام د .عبدالرحمن الزيد،
وســماحة رئيس االحتاد اإلسالمي اإلفريقي العالمة محمد املاحي بن الشيخ إبراهيم نياس ،اتفاقي َة تعاون
بني رابطة العالم اإلسالمي واالحتاد الذي يتبعه أكثر من  100مليون مسلم في إفريقيا.
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جهود الرابطة في مجال
نشر التعليم
تقارير

إعداد :د .محمد تاج العروسي
تنطلــق رؤيــة الرابطة فــي اهتمامهــا بالتعليم

باعتبــاره عماد النهضة واحلضارة ،وبه يتحقق األمن

واالستقرار والتقدم واالزدهار في اجملاالت كافة ،وهو
الركيزة األساسية لتنشئة أجيال واعية ومستنيرة
وقادرة على البناء والعطاء املســتمر ،وهو الوسيلة

لتأهيل كوادر تعليمية قادرة على إعداد جيل متميز
ومبــدع ميتلك املعــارف واملهارات الالزمــة لالرتقاء
مبجتمعه ،واإلسهام في تقدم وطنه ،وهو الوسيلة

األساسية في نقل العلم الرباني للناس كافة على
اختالف مســتوياتهم ،إلى جانب صياغة فكر الفرد

املســلم بطريقة جتعل األجيال الناشئة في البلدان
اخملتلفة أصحاب توجه سليم ومعتدل ومتعاون مع
جميع الفئات ،ويتجنبــون األفكار الضالة التي تؤثر

على وحدة األمة اإلســامية ،ويبتعــدون عن فكرة

التطرف واإلرهاب الفكري.

ولتحقيق ذلك قامت رابطة العالم اإلسالمي بعدة
خطوات تتمثل في األمور التالية:
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أوال :أنشأت الهيئة العلمية العليا حتت إشراف إدارة

التعليــم بالرابطة تكون مهمتها رســم اخلطوط
العريضة والعامة ملــا ينبغي أن تكون عليه املناهج

التعليميــة التي تــدرس في املــدارس واملعاهد في
العالم اإلســامي ،ولألقلية املسلمة في الدول غير

اإلسالمية ،ورسم السياســات واألهداف للتعليم
اجليد واملفيد ألبناء املســلمني ،ورفع قدراتهم مبنهج
واضح املعالم ،وباخلطط التربوية والتعليمية بصورة

مشــرقة ،إضافة إلى دعم كل اجلهــات التي تعنى
بتطوير التعليــم في املناطق احملتاجــة من العالم

أنشأت الرابطة في جزر القمر ستة
معاهد معترف بها من قبل الوزارة
المختصة بجزر القمر تقدم خدمات جليلة
للمجتمع
الرابطة على اإلشــراف في وضع املناهج التعليمية
لعــدد من املــدارس واملعاهــد املوجودة فــي الدول

اإلسالمية ،بل أنشأت عددا ً من املعاهد واملدارس في
العديد من البلدان اإلفريقية واآلسيوية مع تزويدها

اإلســامي ماديا ً ومعنوياً ،وفي مجتمعات األقلية
اإلسالمية.

بالكتب املقررة واملراجــع العامة إلى جانب توظيف

األســس واملبادئ األساســية للتعليم اإلسالمي،

هذه املعاهد ،معهد الرابطة فــي موريتانيا ،وتقوم

والعالقات األســرية واالجتماعية ،وكيفية التعامل

اإلعداد التخصصــي ،اإلعداد املســلكي ،املهارات

خــال التزامه الديني قدوة يقتــدي به اآلخرون في

الشــرعية ،وعلوم القرآن ،ومينح شــهادة الدراسات

روعي فــي إعداد املنهــج أن يكون مشــتمالً على

ســواء في جانب العبادات ،واملعامالت ،واألخالقيات،
ً

مــع جميع أتباع األديــان ،بحيث يصبــح الفرد من

ســلوكياته ،وتعامله مع جميع الناس على اختالف
توجهاتهم وتباين أفكارهم.

ثانيا :إنشــاء املعاهــد واملدارس :لــم تقتصر جهود
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القائمني عليها من اإلداريني واملدرسني ،ففي مقدمة
الدراسة فيه على أربعة محاور ،وهي :اإلعداد العام،
والترفيه ،إضافة إلى تدريس اللغة العربية ،والعلوم
القرآنية التي تعادل الثانوية العامة.

وفي جزر القمر أنشــأت الرابطة ستة معاهد ،عام

1974م ،ويدرس فيها نحو أربعة آالف طالب وطالبة

في املرحلتني «االبتدائية واملتوسطة» ،وتدرس فيها

اإلســامية طيلة أيــام األســبوع ،باإلضافة إلى

إضافة إلى اللغات العربية واإلجنليزية والفرنســية،

وزارة التربية النيجرية.

مناهــج وزارة التربيــة القمرية في املــواد العامة،
واملواد الشرعية التي تدرس باللغة العربية.

املناهج احلكومية ،ومينح شــهادات معترفا ً بها من
وفي بنجالديش «دكا» ،أنشأت معهدا ً مهنيا ً يضم

وهذه املعاهد هي :معهد رابطة العالم اإلســامي

سبعة أقســام ،وهي :إصالح السيارات ،والكهرباء،

اجلزيرة الكبرى ،ومعهد ميطامهولي شــمال اجلزيرة

وقيــادة الســيارات ،والكمبيوتر ،ويلتحــق باملعهد

بالعاصمــة «مورونوني» ،ومعهــد فومبوني جنوب
الكبــرى ،ومعهد دمونــي جزيرة هتــروان ،ومعهد
موتسامود هتروان ،ومعهد موهيلي جزيرة موهيلي،
ويحصل الــدارس في هــذه املعاهد على شــهادة
معتــرف بها من قبــل الوزارة اخملتصــة بجزر القمر،

وتخرج فيهــا منذ افتتاحها أكثر من  15ألف طالب
وطالبة ،ومعظــم خريجي هــذه املعاهد يقدمون
خدمات جليلة للمجتمع ،فبعضهم مدرســون في

املدارس اخملتلفة ،وآخرون منهــم يعملون في مراكز
قيادية في الدولة ،وشــهادات هذه املعاهد معتمدة

لدى اجلهات املشرفة على التعليم في البلد.

والتبريد والتكييف ،واإلذاعــة والتلفزيون ،واللحام،

ســنويا ً أكثر من  900طالب ،ويحصل الدارس فيه
على شــهادة دبلوم مهني في أحــد التخصصات

املذكــورة ،وهي شــهادة معترف بهــا من حكومة

بنجالديش.

وفي مدينــة «أنوفيــا» بنيجيريا ،أنشــأت الرابطة
معهدا ً تــدرس فيه العلــوم العربية والشــرعية،

واملناهــج احلكومية ،ويحتــوي على ثــاث مراحل

«ابتدائية ،ومتوســطة ،وثانوية» ،ويســتوعب أكثر
من  800طالب ،وشــهادته معترف بها لدى اجلهات

املشرفة على التعليم في نيجيريا.

وفــي مركــز امللك فيصل اإلســامي فــي النيجر

ثالثــاً :قدمت دعما ً لعدد من اجلامعات اإلســامية

من  370طالبــا ً وطالبة في مرحلتي «املتوســطة

منظمة التعاون اإلسالمي ،وكذلك املعاهد واملدارس

«نيامي» ،أنشــأت الرابطة معهدا ً يســتوعب أكثر

والثانوية» ،وتدرس فيــه مواد اللغة العربية والتربية

في العالم اإلســامي ،والتي تأسست بتوجيه من
التي تعنى بالتعليم والتربية اإلسالمية في عدد من
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نظمت الرابطة بتشاد مسابقة
ً
متسابقا ،اشتملت
قرآنية بمشاركة 320
على حفظ القرآن بالقراءات العشر
مع الجزرية ،وحفظ معاني الكلمات،
ومسابقة لصغار السن
البرنامج أكثر من  6480دارســا ً ودارسة ،إضافة إلى

تدريب  4320طالب ًة علــى مبادئ التالوة الصحيحة
من خــال القاعدة النورانية ،فضالً عن االســتماع

الدول اإلفريقية واآلســيوية ،واألقلية املسلمة في

لتالوة طالب احللقات القرآنية التابعة لهيئة اإلغاثة

رابعاً :املشــاركة فــي املؤمترات التــي تعنى بتطوير

مستوى الطالب وتقييم أداء املعلمني.

الدول غير اإلسالمية.

التعليــم خاصة التــي تعقدها رابطــة اجلامعات

اإلســامية ،والتي تعنــى بتطوير االســتراتيجية
التعليمية في العالم اإلسالمي على وجه العموم،
وبيان دور التعليم في تعزيز االعتدال.

خامســاً :عقد املؤمترات والندوات التي تعنى بتطوير
مناهج العلوم اإلســامية ،وعلــوم اللغة العربية
والعمل على االرتقاء بها وتطويرها ،وحتقيق التوجيه

اإلســامي للعلوم في مختلف الدراسات والبحوث
التي تقوم بها من خالل استخدام كل أنواع التقنية

احلديثــة ،مثل :احلاســوب ،والشــبكة العنكبوتية،

واالســتفادة من التعليم عن بعد ،واالهتمام بإعداد
قاعدة معلومات عن إنتاج األفراد واملؤسسات خملتلف
مراحل التربية والتعليم.

سادســا ً  :االهتمام ببرنامج «املقــرأة اإللكترونية»
في تعليم القرآن الكرمي وعلومــه وتعليم التجويد

للحلقــات القرآنية واألفراد فــي كل أنحاء العالم،
من خالل برامج التواصــل الصوتية املتنوعة ،مثل:

إســكايب ،وبالتــوك ،وزووم ،وتعمــل املقــرأة على
رفع مســتوى احلفاظ ،وحتســن تالواتهم من خالل

دروس تطبيقيــة ونظرية ،ترتقــي بهم لنيل اإلجازة
في الروايــات والقراءات اخملتلفة ،واســتفاد من هذا
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اإلسالمية العاملية في عدد من الدول ،للوقوف على
ســابعاً :إقامة العديد من الدورات القرآنية في دول

العالم ،وذلك بالتنســيق مع اجلهات املعنية في كل
بلد ،والتي لها اهتمام بالتعليم عامة ،وجتويد القرآن
الكرمي وحفظه بخاصة ،وهي كالتالي:

• في قرغيزيــا :أقامت دورة بالتنســيق مع جمعية
اإلحسان اخليرية ومعهد عبد اهلل بن عباس مبشاركة
 39دارســاً ،من جميع مناطق قرغيزيا ،واشــتملت

الدراسة على حفظ وشــرح حتفة األطفال ،وتلقني
وتالوة سورة النبأ.

• وفي تشــاد نظمت حفل مســابقة القرآن الكرمي

بالتنســيق مع معهد طيبة لتأهيل احلفاظ ،شارك
فيها  320متسابقاً ،واشتملت على أربعة فروع هي:

حفظ القرآن الكرمي بالقراءات العشر ،وحفظ القرآن
مــع اجلزرية ،وحفظ القــرآن مع معانــي الكلمات،
وحفظ القرآن لصغار السن.

• وفي جزر القمر نظمتبالتعاون مع مركز سعد بن

ة قرآنيةشارك فيها63طالبا ً وطالبة،
معا ذ مسابق 
واشــتملت على ثمانيــة فروع هي :حفــظ القرآن
ظ اجلزرية  ،وحفظ
ع حفــ 
ل م 
د املتص 
مي بالســن 
الكر 

القرآن الكرمي مع حفظ اجلزرية ،وحفظ القرآن الكرمي

أقامت الرابطة في بنجالديش
ة ّ
حفاظ القرآن
ع مؤسس 
ن م 
بالتعاو 
مسابقة الماهر بالقرآن الكريم شارك
متسابقا
ً 
فيها367
مع حفظ معاني الكلمات ،وحفظ القرآن الكرمي مع
حفظ األربعني النووية ،وحفظ القرآن الكرمي كامالً،
ظ20جزءا ً  و 10أجزا ء وصغار احلفاظ .
وحف 

مي335حافظا ً وحافظة
• وفي الفلبني قامت بتكــر 

ظ بالفلبني.
ة احلفا 
بالتعاون مع جمعي 

ومتســابقة من دول عــدة .واشــتملت على أربعة

حافظا
• وفــي الصومال أعطــت الثنني وأربعــن
ً

فروع هي :حفظ القرآن كامالً ،وخمســة عشر جزءاً،

ي جمهورية
ة ف 
ة العاملي 
ع للهيئ 
واإلجاز ة بالسند  ،التاب 

• وفي كمبوديا أقامت دورة ملعلمي وقراء القرآن الكرمي

وحافظة إجازة ،بالتنسيقمع مركز بن اجلزري لإلقراء

الصومال  .

وخمسة أجزاء ،وتالوة القرآن.

بالتعاون مع اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية.

س األعلى
ع اجملل 
ن مــ 
وفــي جيبوتي أقامــتبالتعاو 

وشــهدت الدورة تخريج  35متدربا ً في أساســيات

• وفي طاجيكستان أقامت مسابقة القرآنبالتعاون

كمبوديا الشــيخ قمر الدين بن يوســف وثلة من

«قــازان» أقامت بالتعاون مع معهد الســيدة رقية

كمبوديا.

اإلسالمي دورة لـ40حافظا ً .

م القرآن .وفي روســيا االحتادية مبدينة
ة علو 
ع كلي 
م 
ت.
هلل عنها دورة للعديد من احلافظات واجملازا 
ي ا 
رض 

التجويــد التطبيقــي ،بحضــور ســماحة مفتي
رؤســاء اجلمعيات واملؤسســات الدينية في مملكة

• وفي مــاوي نظمت دورة حلفــظ القرآن الكرمي

• وفي رواندا أقامت دورة تدريبية ملعلمي القرآن الكرمي

بلــغ عدد املشــاركني فــي التصفيــات األولية

شارك فيها188من معلمي القرآن الكرمي واحلفاظ،

للتصفيات النهائية  92مشاركا ً ومشاركة ،وفاز

بالتعــاون مع اجمللس األعلى للشــؤون اإلســامية
ي العاصمة كيغالي.
د ف 
وأئمة املساج 

فيها  1232متسابقا ً ومتســابقة ،تأهل منهم
منهم في املرحلة النهائية  22متسابقا ً وثماني

حفاظ
ع مؤسس 
ن م 
ت بالتعاو 
وفي بنجالديش أقام 
ة ّ

متسابقات.

متسابقا في التصفيات األولية على مستوى
367
ً

طالبا وطالبة من دول كوسوفا وألبانيا
فيها أربعون
ً

على خمســة فروع هي :حفظ القــرآن كامالً مع

• وفي مدينــة كليس التركية نظمــت دورة  لـ98

ن الكرمي وشارك فيها
ة املاه ر بالقرآ 
القرآن مســابق 

الدولة فاز منهم50متسابقاً ،واشتملت املسابقة
اجلزرية ،وحفظ القرآن لصغار احلفاظ ،وحفظ القرآن
ظ20جزءاً  ،و10أجزاء.
كامالً  ،وحف 

• وفــي كرواتيا نظمت مســابقة قرآنيــة بالتعاون

مع املشيخة اإلســامية ،شارك فيها  61متسابقا ً

• وفي دول البلقان أقامت مســابقة قرآنية شــارك
ل األسود والسنجق ومقدونيا وكرواتيا وتركيا  .
واجلب 
حافظا ً وحافظة.

• وفي تنزانيــا نظمت دورة تدريبيــة ملعلمي القرآن

الكرمي ،شارك فيها عدد من رؤساء اجلمعيات القرآنية
و 20مدير مدرسة قرآنية و 100معلم قرآن.
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بالقلم نتصدى للتطرف ال بالحرب
مقال
د .التجاني بولعوالي
كلية الالهوت والدراسات الدينية
جامعة لوفان  -بلجيكا

صدحت الناشــطة والفاعلة املدنية الباكســتانية
مــاال يوســفزي  Malala Yousafzaiداخل مبنى

األمم املتحدة فــي نيويورك وعمرها لــم يتجاوز بعد
السادسة عشرة.

مرافعة من أجل التعليم

في ســيرتها الذاتيــة املثيرة :أنا مــاال الفتاة التي

«دعونــا نحمل كتبنــا وأقالمنــا ،فهي أســلحتنا

ناضلت من أجل التعليم وجرى ضربها بالنار تنســج

واحد ميكن أن يغيــر العالم» .بهذه العبارات البليغة

للفقراء من أطفال مسقط رأســها وادي «سوات»

األقوى .طفل واحد ،معلم واحــد ،كتاب واحد وقلم
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عوالم بطلة «بَشتونية» أفدت بطفولتها وبحياتها

وطنها باكستان من جهة ثانية ،ويقتضي منها ذلك
الســفر العميق أحيانا في املاضي البعيد أو القريب،
حتى يكاد خيط احلكي األصلــي ينفلت من القارئ،

ثم تعود بعد ذلك من جديــد إلى تفاصيلها الذاتية
اليومية.

باإلضافة إلــى التاريخ يحضر العنصر األســطوري

شــمال غرب باكستان ،حيث نشــأت وترعرعت عبر

خصوصا عندما تســتحضر الكاتبة بعض األسماء

جعلته يســتحق نعت «سويسرا باكســتان» .وقد

مكاي ،)...وتنقل أنها تلقت في املدرسة أن اإلكسندر

بلداته وتضاريســه وطبيعته الساحرة اخلالبة ،التي
شــاء اهلل تعالى أن تترســخ عزمية مالال النادرة أمام

غدر التطرف ،ويستمر نضالها املستميت رغم شتى

أصناف التهديد النفســي والبدنــي ،ويلقى نداؤها
العالي آذانا صاغية ،ال ســيما في وســائل اإلعالم

والدوائر السياسية الغربية .وفي آخر املطاف ،سوف
يتوج جهدهــا الرائد املنصب على أهمية املدرســة
والتعليــم بوجه عــام ،وعلى تعليــم اإلناث وحقوق

املرأة بوجه خاص ،بنيل جائزة نوبل للسالم في أكتوبر
 2014لتكــون أصغر متــوج في تاريخ هــذه اجلائزة
الرفيعة املستوى.

عبر أكثــر من ثالثمائــة صفحة يضعنــا كتاب أنا

مالال في معترك مختلف األحــداث والقضايا التي

والشخوص (اإلكســندر األكبر ،مالال ،جوبيتر ،كول
األكبر متكن فــي  327قبل امليالد مــن أن يبلغ قمم

جبال «ســوات» الشــاهقة ويلمس كوكب جوبيتر
املعروف باملشــترى .ثم إنه ال ميكــن صرف النظر في

هذا العمل األدبي عن اجلانب الديني الذي يحضر من

خــال جملة من اآليات القرآنيــة واألحاديث النبوية

التي حتــاول الكاتبة أن تقدمهــا بالصيغة املوثوقة
التي تؤكدها ســنة النبي محمــد صلى اهلل عليه
وسلم ،وهي صيغة تتعارض
سواء مع بعض القراءة
ً

التقليدية املتوارثة داخل اجملتمع «البشــتوني» أو مع

القراءة املتطرفة التي تنشرها بعض حركات اإلرهاب

وأتباعها عن طريق العنف والترهيب والقتل.

ضمن هذا الزخم التاريخي واملوضوعي تظل الكاتبة

مسكونة مبسألة التعليم ،وهي تدرك أن خلل اجملتمع

تتجاوز الســيرة الذاتية إلى التاريخ والدين واجملتمع،

وانحطاطــه ال ميكــن تفســيره إال بفقــر التعليم

قريبــا (األب ،العائلــة ،القبيلة ،الوطــن )...أو بعيدا

وال ميكن جتاوز هذه الوضعيــة االجتماعية والتربوية

طاقم املستشــفى )...أو مهددا (املاللــي ،طالبان).

أن تفتح مغالق الفهم لدى العــوام ،وعبر التعليم

وتنطلق مــن األنا إلى اآلخر املتعــدد الذي قد يكون

وهيمنة التفكير املنغلق ومنــع املرأة من التمدرس،

(الغــرب) ،متســامحا (املعلمــون ،زمالء القســم،

املتردية إال عبر التوعية الصحيحة التي من شــأنها

وما يســترعي النظر أيضا أن السرد في هذه السيرة

العادل املوجــه للذكور واإلناث على حد ســواء ،دون

الذاتية حافظ على تسلسله العمودي الكرونولوجي
بشــكل دقيق ،رغم تقاطع ما هو تاريخي مع ما هو

أســطوري تارة ،ومع ما هو واقعي طــورا .إن الكاتبة
وهي تنســج تفاصيل حياتها حتيل في أعقاب ذلك

على تاريخ قبيلتها «البشتون» من جهة وعلى تاريخ

متييز أو إقصــاء للمرأة ،كما هو احلــال في التقاليد
البشــتونية التي تــرى أن مكان املــرأة احلقيقي هو

البيت ،أو في التأويالت املتشــددة التي متنع املرأة من
اخلروج والتمدرس .لذلك فإن الهدف اجلوهري من هذا
الكتاب كما توضح الكاتبة هو« :رفع صوتي نيابة عن
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ماليني الفتيــات في جميع أنحاء العالم الالئي يحق

شتى التهديدات التي كان يتعرض لها .تقربنا مالال

أن تلهم قصتي الفتيات لرفــع أصواتهن واحتضان

الفقراء الذين كانوا يدرسون ويتلقون املأوى والطعام

لهن الذهاب إلى املدرسة والتعبير عن قدراتهن .أرجو
القوة في أنفسهن ،غير أن مهمتي ال تنتهي هناك.

إن مهمتــي ،أو باألحرى مهمتنــا ،تقتضي أن نعمل
بحزم علــى تعليــم الفتيات ومتكينهــن من تغيير
حياتهن ومجتمعاتهن».

بين مطرقة التقاليد وسندان التطرف

من قصص واقعية عجيبة عن كرم والدها جتاه أبناء
في مدرســته مجانا .ذات يــوم رأت أثناء عودتها من

املدرسة أطفاال ينبشون األزبال ،فتوسلت إلى أبيها

ألن يذهب معها ليراهــم ويتكلم معهم ،غير أنهم
الذوا بالفــرار .فخاطبهــا أبوها موضحــا أن أولئك

األطفــال يجمعون بعض األغــراض لبيعها مقابل
روبيهــات قليلة .أثنــاء العودة إلــى املنزل الحظت

تــرى الكاتبة أن أمية أمها التي لــم تتلق أي تعليم

الدمــوع تنزل من عينــي أبيها تأثرا بأحــوال أولئك

الذهاب إلى املدرسة؛ «ال تغفلي مثلي وبعد سنوات

األطفال املشردين أماكن في مدرسته كما سبق أن

أولي رمبا الســبب الذي جعلها حتفز ابنتها دوما على
تدركني أنه فــات األوان»  .وهذا ما ينطبق أيضا على
أبيها ضياء الدين املثقف املشــهور الذي ظل يناضل
طوال حياته من أجل تعليم عادل لألجيال الصاعدة
دون أي متييز بني الذكور واإلناث .ومن أجل ذلك انخرط

في العمل التربوي والنقابي على مســتوى «سوات»
وخارجها ،ومتكن بإمكانيات ذاتية هزيلة من أن يؤسس
مدرســة رائدة يضرب بها املثل فــي املنطقة ،رغم

26
الرابطة العدد ٦٧٤ :ربيع األول  ١٤٤٤هـ ـ أكتوبر  ٢٠٢٢م

األطفال البؤســاء .توســلت إليه ليخصص ألولئك

صنع في املاضي ،إذ منح أماكن لعدد من الفتيات.

وقد أثر إحسانه إلى أبناء الفقراء سلبا على مداخل
املؤسســة جــراء انســحاب بعض تالميذ األســر

امليسورة مبجرد ما أدرك آباؤهم أنهم يدرسون مع أبناء
وبنات الفقراء الذيــن ينظفون منازلهم أو يخيطون
مالبســهم .فهم يعتقدون أنه من العار أن يختلط

طوال اليوم في املنزل .بــل وإن الزوجة األولى للنبي

صلى اهلل عليه وسلم ،أم املؤمنني خديجة رضي اهلل
عنها كانت ســيدة أعمال وكان عمرها أربعني سنة،
وســبق لها أن كانت متزوجة ،ومع ذلك فقد تزوجها

النبي .وهذا ما يسري على نساء البشتون القويات،
إذ حتكي لهــا أمها أن جدتها قامــت برعاية جميع

أطفالها الثمانية وحدها بعد أن تعرض جدها لكسر
في احلوض ســبب له عجزا طوال ثماني ســنوات.
ولعل هــذه النظرة الدونية إلى املرأة ال تتعلق فقط

بطبيعة القــراءة اإليديولوجيــة املتطرفة لبعض

النصــوص الدينية ،كما تصنع احلــركات املتطرفة

أبناؤهم مع أبناء األسر الفقيرة .وكان من الصعوبة

والتيارات املتشــددة ،بل بطبيعة اجملتمع البشتوني

بســبب عدم وجود الطعــام الكافي فــي بيوتهم،

اإلسالم الذي حرر املرأة من عبودية اجلاهلية ،وأعطاها

علــى التالميذ املعوزين أن يســتمروا في الدراســة

لذلك كانت تأتي بعض الفتيات إلى منزلهم لتناول
مازحا إن منزلهم
وجبــة الفطور ،وكان أبوها يقــول
ً

أصبح مبثابة داخلية .ومع ذلك ســوف يستمر أبوها
فــي تخصيص أكثر من مئة مقعد لتالميذ األســر
الفقيــرة من بني  800تلميذ الذين كانوا يشــكلون

العدد اإلجمالي ملدرسته اخلصوصية.

حيث تترســخ جذور هذه النظــرة التي تتعارض مع

من احلقوق ما كانــت تفتقده في اجملتمعات األخرى

التــي تزامنت مع ظهور اإلســام وصعوده .فقصة
جدتها الصامدة واملثابرة ميكن أن تشكل دليال على
دور املرأة في اجملتمع البشــتوني ،غير أن هذا ال يعني

أن وضعيــة املرأة هناك كانت على أحســن ما يرام،

فالكاتبة نفسها حتكي أنها عندما ولدت رثت نساء
القرية حال أمها ،وأن أحدا لم يهنئ والدها ،الذي لم

فضال عن ذلك ،فإن التحدي األكبر الذي سوف يهدد

يكن ميلك من املال ما يســدد به نفقة املستشفى

االجتاهات املتشددة التي أصبحت تسيطر هناك على

في بلــد حيث تطلق البنــادق لالحتفــال باملواليد

اســتمرارية التعليم فــي وادي «ســوات» هو وجود
مجموعة من اجليوب واملناطق اجلبلية ،وكان النتشار

األفكار املتطرفة خصوصا املتعلقة بتدريس الفتيات،

األثر في بث اخلوف فــي نفوس املواطنني غير املوالني

لهذه األفكار وإرغامهم علــى انقطاع الفتيات عن
الدراسة.

وينظم به حفل العقيقة ،ال لشــيء إال ألنها ولدت
الذكور ،في حني يتم إخفاء البنات وراء الســتار ،إذ ال
دور لهن في احلياة إال طهي الطعام وإجناب األطفال.

وهذا ما يتجلى بشكل واضح في تربية األبناء داخل

األســر ،حيث كفة املفاضلة االجتماعية كانت متيل
دوما لصالح الذكور .تســرد الكاتبــة أن عماتها لم
يحرمن فقط مــن حق التمدرس ،بــل من مختلف

وتذكر الكاتبــة أنها كانت في حيرة من هذا التوجه

االمتيــازات داخل املنــزل أيضا ،فأبوهــا كان يتناول

مع القرآن الكرمي الذي ال يتضمن أي إشــارة إلى أنه

اإلناث ال يتناولن إال الشاي .وأثناء وجبة العشاء كان

الذي يحظر على املرأة الدراسة واخلروج ،ألنه يتعارض
يســمح للرجل أن يخرج ،بينما علــى املرأة أن تعمل

فطورا غنيا بالزبادي والبيض والشــاي ،بينما أخواته
يحظى بأحسن ما في الدجاج وهو الصدر ،في حني
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يتلقني األخوات األجنحة والعنق .ونتيجة ذلك ،كان

أبوها يشــعر منذ البداية أنــه مختلف عن أخواته،
كما يقول.

التعليم في مواجهة التطرف
إن طبيعــة النظــرة االجتماعية إلى املــرأة جعلت

مالال منذ البداية تدرك أن مفتاح التغيير يتحدد في
تعليم املرأة ومتدرسها ،رمبا اكتسبت هذا اإلدراك من

خالل مصاحبتها ألبيها الذي يعتبر أحد رواد النضال
التربوي على مســتوى منطقة «ســوات» ،وســوف

تنشــحذ هذه امللكة من خالل قراءتهــا املتواصلة
ومثابرتها في الدراســة ومشــاركتها في مختلف

األنشــطة املدرســية ،وقد عبرت عن ذلك في أغلب
فصول وفقــرات الكتاب ،حتى صــار هاجس التربية

والتعليم مبثابة اخليــط الرفيع الذي ينظم مختلف

املوضوعــات والقضايا املطروحة .جلســت ذات مرة
بجانب الســفير األمريكي ريتشارد هولبروك ،املوفد

إلى باكستان وأفغانستان ،فسألها عن عمرها الذي
كان ال يتجاوز وقتئذ الثانية عشرة .توسلت إليه وهي

تلتمس منه أن يساعد الفتيات على تلقي التعليم.
رد عليها ضاحكا وهو يــردد ما مفاده أنه ثمة الكثير

من املشاكل ،وأنهم يقومون بالكثير من أجلهم ،وأن
ماليير الدوالرات مت ضخها في االقتصاد الباكستاني
من أجل تأهيل البنيــات التحتية ،غير أن احلكومة ال

تزال تواجه الكثير من التحديات.

لن يســتطيعوا مهما كانت األحــوال منعها من

متابعة دراستها ،وأنها سوف تتلقى تعليمها في
البيت أو في املدرســة أو فــي أي مكان آخر ،ما دام

أن اإلســام مينح هذا احلق للذكور واإلناث على حد

سواء ،والقرآن يقول إنه يجب علينا حتصيل العلم

واملعرفة  .لذلك ،تلتمس مــن العالم أن يحفظوا
مدارســهم من زحف الفكر املتطرف الذي يعارض

التعليم ،ألنه يزعم أنه عندما يســتطيع الطفل
قراءة كتاب أو تعلم اإلجنليزية أو دراسة العلوم فإنه
شرقيا وال
ســوف يتغرب .فالتعليم ليس
غربيا ،بل
ً
ً

إنساني ،على حد تعبيرها.

ومن املشاهد املعبرة التي سجلتها في ذاكرتها وهم
يعبــرون منطقة في ريف باكســتان ،أنها رأت على

الطريق فتــاة تبيع البرتقال ،وكانــت تخط عالمات

ومع مرور األيام ،ســوف تخوض مالال النضال من

مبســمار على قصاصة ورق ،وهي حتــاول حتديد مبلغ

وذلك عبر مختلــف اآلليات كاإلعــام واللقاءات

والكتابــة .التقطت صورة لهــا ،وتعهدت بأن تعمل

أجل تعميــم التعليم املدرســي علــى الفتيات،

التواصلية والزيــارات امليدانية للمدارس وغير ذلك.

حتت االسم املســتعار «كول مكاي» كانت تكتب
وهي في ســن الثانية عشــرة يوميات لقناة البي

بي ســي عن تفاصيل حياتها في وادي «ســوات».

ومما عبــرت عنه أمــام حظر تعليــم البنات أنهم
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البرتقــال الذي باعته ،ألنها لم تكــن تعرف القراءة
كل ما في وسعها للنضال من أجل تعليم الفتيات،

فهذه هي احلرب القادمة التي سوف تخوضها!.

إنها حقا حرب حقيقية ،سوف يشتد فيها الضغط
من احلركات املتطرفة على املنطقة إعالميا وميدانيا

ضد كل خطاب يعــارض أفكارهم اإليديولوجية ،وإن

وعندما اســتفاقت من غيبوبتها وجدت نفسها في

فكانــت البداية الفعلية عندما تلقــى أبوها ضياء

في إجنلترا ،حيث سوف تتعافى مع مرور األيام ،لتبدأ

كان يدعي أنه يســتند إلى القرآن والسنة النبوية.
الدين تهديدا مباشرا عبر رسالة وضعت في مدخل

املدرسة ،وقد جاء فيها« :سيدي ،املدرسة التي تديرها
ذات طابع غربي وكافــرة ،فأنت تعلم البنات بزي غير

إســامي .توقف عن هذا األمر وإال سوف تكون في
مأزق وســوف يبكيك أطفالك» .مت توقيعه من طرف
«فدائيــو اإلســام»  .ومع مرور األيام ســوف تترجم
مثل هذه التهديدات على أرض الواقع ،حيث ســوف

تفجر أول مدرسة حكومية للبنات في مدينة «متا»،

وبحلول نهاية سنة  2008كانت حوالي  400مدرسة

قد دمرت على آخرها.

مستشــفى امللكة إليزابيث فــي مدينة برمنغهام
حياة جديدة مع أســرتها تنقلها من وادي «ســوات»

احملاصر إلى محافل حقوق اإلنسان ،حيث سترافع من

أجل الطفولة وحقوق املرأة والفتيات على املســتوى
العاملي.

هكذا ،يبدو مــن قراءتنا ملؤلف أنا مالال أن مســألة
التعليم تشــكل املوجــه اجلوهري لهــذه التجربة

النضالية الفريدة من نوعهــا ،لذلك ارتأيت أن تركز
مراجعتي علــى موضوع التعليــم بكونه الهاجس
الذي يســكن كل حرف ،وكل كلمة ،وكل فقرة ،وكل

فصل من هذا الكتاب ،وهو يعكس بذلك أزمة عارمة

وسوف يلي ذلك تهديدات شديدة اللهجة ،وبالتحديد

في الفهــم والتأويل والواقع ال ميكــن تفكيكها إال

العلمية واإلصالحية في جامعة «سوات» وفي حزب

أن يهيئ أجياال مســاملة ومتسامحة تؤمن بالكلمة

بعد اغتيال محمد فاروق ،الذي يعتبر أحد أهم الوجوه

عبر آلية التعليم العادل واملتكافئ الذي من شــأنه

اجلماعة اإلســامية .وقد جعلت هــذه التهديدات

واملعرفة والــرأي اآلخر .وهذا ما شــددت عليه مالال

يستســلم ملثل هذه التهديدات التي سوف تتوالى،

بــاراك أوباما إلــى البيت األبيض ،فوضعت شــرطا

حياتهم تشــهد اضطرابًــا كبيرًا ،غيــر أن أباها لم

بقدر ما واصل أنشطته النضالية والتوعوية.

عندما دعيت مــن قبل الرئيس األمريكي الســابق

واحدا لقبول الدعوة ،وهي أنه إذا كانت مجرد جلسة
اللتقــاط الصور فلن تذهب ،ولكــن إذا كان الرئيس

وبعد تصاعد اإلرهاب الذي لم يقتصر على التخويف

مســتعدا لالستماع بجدية إلى ما في قلبها ،فإنها

اغتيــال الشــخصيات املعروفــة وتدميــر املدارس

بأن تتكلم بحرية تامة دون أي شــروط أو شــكليات

النفســي ،بل انتقل إلى التنكيل امليداني من خالل
واملعاهد وممارســة حظــر التجول وقطــع الطرقات

وتفتيش املنازل ،ســوف تكون الضحية املوالية ليس

السيد ضياء الدين كما كان اجلميع يتوقع ،بل ابنته
مــاال ،التي تعرضت يــوم الثالثــاء  9أكتوبر 2012

حملاولة اغتيال في احلافلة أثناء عودتها من املدرســة
إلى البيت .وســوف يشــكل ذلك احلدث نقطة حتول
فــي حياتها؛ ألنها جنــت بأعجوبة مــن املوت احملقق

بعد أن أفرغ املســلح فيها ثالث رصاصات ،استقرت

إحداها فــي اجلانب األيســر من رأســها على بعد

مليمتــرات من الدماغ ،ما أفقدها الوعي طوال أيام،

ســوف تقبل .وهكذا استجيب لطلبها ،وسمح لها
مســبقة ،فتحدثت عن أهميــة التعليم ،ثم أخبرت
الرئيس أنه بدل التركيز علــى القضاء على اإلرهاب
من خالل احلرب ،ينبغي التركيــز على القضاء عليه
من خالل التعليم.
مالحظة:
مت االعتماد في هذه القراءة على النسخة اإلجنليزية

األصليــة ،وقــد كتبتها مالال يوســفزي بتعاون مع
كريستينا المب.
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السالم في وثيقة مكة المكرمة
متابعات
إعداد :عبد هللا حسين
حظيت «وثيقة مكة املكرمة» باهتمام دولي ،كونها

اشــتملت على أهم قضايا العصر احلديث ،ووضعت

احللــول ألكثــر القضايــا تعقيداً ،واســتحقت هذا
االهتمــام ،ألنها صدرت من منظمة إســامية في

ثقل رابطة العالم اإلســامي ،التــي متثل أكثر من

30
الرابطة العدد ٦٧٤ :ربيع األول  ١٤٤٤هـ ـ أكتوبر  ٢٠٢٢م

مليار مسلم في جميع احملافل الدولية ،وهو ما يؤكده
معالــي أمينها العام الشــيخ الدكتــور محمد بن

عبد الكرمي العيســى خالل مشاركاته في مناسبات
أممية ودينية أن اإلسالم اعتنى بكُ لِّ « ِق ْيم ٍة أخالقي ٍة»،

وأن وثيقة مكة املكرمة من شــأنها أن تعزز السالم
اإليجابي بني اجلميع.
والوئام
َّ

ش
ويوضح معالي الشــيخ العيسى أن «مبدأ التعايُ ِ
في اإلســام ظل راســخا ً في التاريــخ ،ومحفوظا ً
الع ِ
طرة ،ومدونا ً في وثيق ٍة دستورية
بالسيرة احملمدية َ
عاملية ،هــي وثيقة« :املدينة املنــورة» ،التي أمضاها
النبي صلى اهلل عليه وســلم ،وتضمنت أرقى القيم
املدنية ،التــي َحفظت احلقوق واحلريات املشــروعة،
وركزت على اإلخاء اإلنســاني ،واحترام وجود التنوع
الديني ،فــي مدينة النبي صلى اهلل عليه وســلم،
عدها غير املســلمني ،فضالً عن أهل اإلســام،
ولذا ّ
من أعظم املواثيق اإلنســانية ،لتتبعهــا إثر 1400
عام «وثيقة مكــة املكرمة» التي صدرت من القبلة
اجلامعة للمسلمني (الكعبة املشرفة) ،في الـ 24من
شهر رمضان املبارك لعام 1440هـ ،ووقعها أكثر من
ٍ
إســامي،
مفت
1200
وعالم وأكثر من  4500مفكرٍ
ٍ
ٍّ
ُي ِّثلــون  27مذهبــا ً وطائف ًة ،حتت مظلــة« :رابط ِة
العالم اإلســامي» ،في أول ملتقــى جامع لكافة
التنوع املذهبي اإلســامي «عبر التاريخ اإلسالمي»،
ُّ
بــل وفي أول وئــام متكامل للتنــوع املذهبي عقب
تشكل املذاهب اإلسالمية».
كما جــرى االحتفاء بوثيقة مكــة املكرمة في عد ٍد
مــن املنصات الدوليــة بتنوعها الدينــي والثقافي،
واعتمدتهــا الــدول اإلســامية في اجتمــاع وزراء
َ
وأصبحت معتمد ًة
بالنيجــر،
(نيامي)
في
تها
خارجي
َ
ّ
في تدريب األئمــة لدى عد ٍد من الدول اإلســامية
ودول األقليات .وأشاد البيان اخلتامي ملؤمتر كازاخستان
لزعماء األديان الــذي اختتم أعماله أخيراً ،وجمع في
دورته أكثر من مئــة وفد لكبرى الزعامــات الدينية
املؤثــرة على الســاحة الدوليــة ،بحضــور الرئيس
الكازاخستاني قاســم جومارت توكاييف ،مبضامني
ؤكدا أهميتها في
وثيقة مكة املكرمــة التاريخيةُ ،م ً
تعزيز الســام واحلوار والتعاون واالحترام املتبادل ،من
أجل خير العالم.
وأشــادت مبضامني هــذه الوثيقة منظمــات دولية
وإســامية ،وعقــدت الندوات واللقــاءات في أنحاء
العالم ،وانبرى العلماء واملفكرون ينافحون بأقالمهم

السماك :الوثيقة رسمت خارطة
طريق على المستوى العالمي
الحسيني :تشجيع الممارسات
االجتماعية التي تدفع باتجاه التعايش
السلمي بين الشعوب
عــن املعاني الســامية التــي جاءت فــي مضامني
الوثيقــة ،ومن أبرزها حتقيق الســام والعدل والوئام
بني البشــر حتى تضع احلروب التي أنهكت البشرية
أوزارها.
خارطة طريق
الدكتور محمد السماك كتب مقاالً بعنوان« :وثيقة
مكة :اإلسالم أمام قضايا العصر» ،أكد فيه :أن هذه
املبادرة التي اتخذتها رابطة العالم اإلسالمي لم ِ
تأت
تتوج ،سلســلة املبادرات
من فــراغ ،إنها
ّ
تكمل ،ورمبا ّ
اإلســامية العديدة األخرى التي تتالقى مع وثيقة
مكة املكرمــة حول مبادئ إســامية ثابتة وأصيلة،
مكــرم لذاته اإلنســانية ،ومنها
منها أن اإلنســان
ّ
أيضا ً أن االختالفات بني الناس قائمة ومستمرة بإرادة
إلهية ،وأن اهلل ،واهلل وحده ،يحكم بيننا يوم القيامة
فيما كنا فيه مختلفني .وبالتالي فإن احترام اإلنسان
يعبران عن
وحقوقه واحترام االختالفات بــن الناسّ ،
احترام اإلرادة اإللهية ،هكذا يعلّمنا اإلســام وهكذا
تقول وثيقة مكة املكرمة.
جاءت وثيقة مكــة العاملية لترســم خارطة طريق
ليــس في أرجــاء العالــم العربي أو اإلســامي ،بل
وعلى املستوى العاملي ،وهنا يكمن التحدي الفعلي،
فالعقلية اإلســامية ونتيجة التراكمات التاريخية
الســلبية ،واإلخفاقات املتعددة ،وتعــدد الرؤى حول
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حتديد الهوية اإلسالمية (من نحن؟) ،وحتديد العالقة
مع اآلخر غير املســلم (ماذا نريد مــن العالم؟ وماذا
يريد منا؟) ،قد وجدت نفسها في مرحلة تشتت كبير
جعلهــا غير قادرة على التفاعــل الصحي الذي يعزز
قيمتها كعقلية إسالمية من ناحية ويعكس قيمتها
املضافة للثقافة العاملية .ومــن هنا طغى التطرف
واإلرهاب ،وأصبح اجلميع -من منظور هذه العقلية-
أعداء للمســلمني ،واحلل -كما يرى املتطرفون -في
عداء كل ما هو غير إســامي ،ومن هنا جاءت أهمية
وثيقة مكــة املكرمة ،تلــك األهمية التــي تعززت
بكونها تصدر من قبلة املسلمني ،وبقناعة من الدول
اإلسالمية ،ومباركة أكثر من  1200عالم معتبر من
علماء املسلمني ،ومن  139دولة من مختلف املذاهب
والطوائف اإلسالمية ،حيث صدرت هذه الوثيقة في
اخلامس والعشــرين من رمضان 1440هـ ،املوافق 30
مايــو 2019م ،على هامش املؤمتــر الدولي حول قيم
الوســطية واالعتدال الذي نظمتــه رابطة العالم
اإلسالمي في اململكة.
وأضاف الســماك :واملتأمل في طبيعة هذه الوثيقة
املهمة وفحواها يجدها دستورا ً مهما ً وخارطة طريق
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واضحة ملا يجب أن يكون عليه اإلســام املتســامح

املعتدل ،واحملارب لإلرهاب والتطرف.

نصت هذه الوثيقة على حتقيق الســام وحفظ قيم

الوســطية واالعتدال في جميع الدول اإلســامية،
وعلى احلفاظ على هذه القيم اإلسالمية اخلالدة عند
التعامل مع غير املسلمني .كما أكدت على مكافحة

اإلرهــاب والظلــم والقهــر ،ورفض انتهــاك حقوق

اإلنسان ،وتأصيل قيم التعايش بني األديان والثقافات.
وقد بنيت مكونات هــذه الوثيقة على وثيقة املدينة

التي راعت التنــوع الديني والثقافــي والعرقي في
العالم اإلسالمي ،فكان التأكيد على أن املسلمني جزء

من هذا العالم بتفاعله احلضاري ،يســعون للتوصل
مع مكوناته جميعها لتحقيق صالح البشــرية ،وأن
س ّنة كونية،
االختالف في العقائد واألديان واملذاهب ُ

ثم اإلقرار على أن البشــر متساوون في إنسانيتهم،
وينتمون إلى أصل واحد ،والتصدي ملمارسات الظلم

والعدوانية والصدام احلضاري والكراهية ،ومكافحة
اإلرهاب والظلم والقهر التي يعج بها العالم وترتكب

في بعض األحيان باسم اإلسالم.

ترسيخ القيم
من جانبه شــدد الســيد محمد علي احلسيني في
مقاله بعنوان« :وثيقة مکة أمل وضاء بغد مشــرق
لألمة اإلســامية» على أن هذه الوثيقة التي أکدت
بصورة خاصة علــى ضرورة وأهمية ترســيخ القيم
األخالقية النبيلة ،وتشــجيع املمارسات االجتماعية
الســامية التــي تدفــع باجتــاه التآلــف والتعايش
الســلمي بني األديان واألمم والشعوب ،وإمكانية جتاوز
وتخطي األمور والقضايا التي تدعو للنظرة الضيقة
والتعصــب والتشــدد واالنغالق والســعي لالنفتاح
على اآلخر بالقيم واألخــاق والعمل من أجل التأثير
اإليجابي على اآلخر وليس العکس ،وهذا ما قد علمنا
إياه النبي األکرم صلى اهلل عليه وســلم في «وثيقة
املدينة».
وأضاف احلســيني :إن اإلســام اعتبر اإلنسان أکرم
اخمللوقات ،ودعا للتعامل معه على هذا األســاس ،وإن
اآلية الكرمية« :ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير
ممن خلقنا تفضيال» ،واضحة جدا ً بهذا الصدد؛ ولذلك
فإن علماء وفقهاء األمة اإلســامية قــد انطلقوا
علــى ضوئها وضوء القيم واملبــادئ املعطاءة األخرى
في الكتاب والسنة النبوية الشريفة ،مشددين على
ضرورة احتــرام املواطنة الشــاملة كونها من مبادئ
العدالة اإلسالمية .فخدمة اإلنسان کفرد وكمجتمع
وكأمة ،کانت وستبقى هي هدف وغاية اإلسالم ،وإن
هذه الدعوة ال بد لها أن جتد صدى في مختلف أقطار
العالم اإلســامي ،ويتم العمل على ضوئها من أجل
رفع شأن ومکانة ومنزلة اإلنسان املسلم.
ويختتم احلسيني مقاله قائالً :تعويلنا وتفاؤلنا بوثيقة
مکة إضافة إلى النقاط اجلوهرية واألساســية التي
طرحناها آنفا ،فإنها قد رکزت وبصورة غير عادية على
ضرورة وأهمية جتارب التنميــة الناجحة عامليا ً منوذجا ً
في ردع أشــكال الفســاد ،وذلك مــن أجل النهوض
باألوضاع االقتصادية والتنموية لتكون في مستوى
احتياجات ومتطلبات األمة اإلســامية ،والســعي

الشقران :الوثيقة ُد ِّونت
بمفردات مدنية حضارية مضارعة
للعصر ومقتضياته
عزوزي :أوصت الوثيقة بعدم
التدخل في شؤون الدول مهما تكن
ذرائعه المحمودة
من أجل ســموها ورقيها إلى مصاف األمم املتقدمة،
وليتنعم أبناؤها باخليــرات والنعم الکثيرة التي تزخر
بها بلدانهــم ،وضرورة العمل بصورة علمية من أجل
تعميم االستفادة منها ،والقضاء على حاالت الفقر
واجملاعة واحلرمان التي لألسف جندها ماثلة في عاملنا
اإلســامي ،وقد آن األوان من أجل العمل اجلدي من
أجل مکافحتها والتصدي لها.
نشر السالم
األســتاذ فهد سليمان الشقران كتب مقاالً بعنوان:
«وثيقــة مكــة ضد الكراهية مع الســام» ،أشــاد
فيــه بإعــان وثيقة مكــة املكرمة قائــاً :في ظل
مشــاهد دموية عانــى منها العالم بســبب أفكار
ومعتقــدات وموروثات تاريخية ضاربــة ،قررت رابطة
العالم اإلسالمي جمع نخبة من املرجعيات الدينية
والروحية والفكرية لالتفاق على أســس مشــتركة،
متهد النطالق املسلمني وعلمائهم نحو رحلة أصعب
تتمثــل بالتطبيــق ،وتغيير املفاهيــم ،وبناء خطاب
فقهي جديــد يعنى بالتغيــرات النوعيــة لظروف
العيش اإلنساني املشترك.
وأضاف :وامليزة األساســية أن الوثيقة ُد ِّونت مبفردات
مدنيــة حضارية مضارعــة للعصــر ومقتضياته،
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تحقيق السلم
ويشــيد الدكتور عبد احلق عزوزي في مقاله بعنوان:
«وثيقة مكــة للتعايش» مبا تضمنتــه الوثيقة من
توصيات بفتــح حتالف احلضارات اجملال واســعا ً أمام
تفاهم الشــعوب واجلماعــات ،مما يــؤدي إلى تقارب
احلضارات وتالقحها ،وينطلق من نقاط االلتقاء بدالً
من أوجه االختــاف ،في إطار االلتــزام باملوضوعية
واحلياد عند تناول اآلخر مــن النواحي كافة ،واالبتعاد
املطلــق عن تغييــر احلقائق على نحو يشــوه صورة
اآلخرين أو يسيء إليهم ،وهذا اختيار العقالء ،وسبيل
يســلكه احلكماء ،ومســؤولية إنســانية مشتركة
يتحملها بصــورة خاصــة ،صانعو القــرار والنخب
الفكرية والثقافية واإلعالمية في العالم أجمع ،من
أجل املشــاركة اجلماعية في بناء السالم في احلاضر
واملستقبل.

وبترجمتها ميكنها مخاطبة جميع األديان في العالم.
وهذه املبادرة حتســب اآلن للمســلمني الشــجاعة
مبواجهة األخطــاء الذاتية ،واملراجعة لألفكار واألدواء
تبعا الكتشــاف كوارثها
واألعطال ،وإمنا األمم تتطور ً
وعثراتها ،والنقد الذاتي أســاس العمل احليوي .وهذه
الوثيقة تؤمن جلميع املؤسسات التعليمية والدينية
الصراط الذي يجب السير عليه ،وجميع اجلسور املزمع
بناؤها بني األمم ال بد أن تبنى على هذه األسس القوية
واملتينة املنطلقة من املشتركات والقيم اإلنسانية،
واحترام العقائد وحق اآلخريــن في اعتناق دياناتهم،
باعتبــار ذلك التعــدد من ســن اهلل الكونية ،وليس
صعبــا على املســلمني االنطالق من هــذه الوثيقة
ً
الثمينة ،التي تعتبر االمتداد حليوية تفاعل اإلســام
مع األديان األخرى منذ «وثيقة املدينة» وحتى الوثائق
األخرى التي عقدت الحقا ً بني املسلمني واملسيحيني
واليهود ،إذ ال مبرر على اإلطــاق للعداوات املنبعثة
املستعادة واملغذاة بني البشر واألديان.
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ويضيــف العــزوزي :وأوصت الوثيقة بعــدم التدخل
في شــؤون الدول مهما تكن ذرائعه احملمودة ،معتبرة
ذلك «اختراقا ً مرفوضاً ،وال ســيما أساليب الهيمنة
السياسية مبطامعها االقتصادية وغيرها ،أو تسويق
األفــكار الطائفيــة ،أو محاولة فــرض الفتاوى على
ظرفيتها املكانيــة ،وأحوالها ،وأعرافهــا اخلاصة ،إال
مبسوغ رسمي ملصلحة راجحة» .وشددت الوثيقة على
ّ
أن التنوع الثقافي والديني في اجملتمعات اإلنســانية
«ال يبرر الصراع والصدام ،بل يستدعي إقامة شراكة
حضاريــة إيجابية ،وتواصالً فاعــاً يجعل من التنوع
جسرًا للحوار والتفاهم والتعاون ملصلحة اجلميع».
وأضافت أن التنــوع الديني والثقافــي «يحفز على
التنافس فــي خدمة اإلنســان وإســعاده ،والبحث
عن املشــتركات اجلامعة ،واســتثمارها في بناء دولة
املواطنــة الشــاملة ،املبنيــة على القيــم والعدل
واحلريــات املشــروعة ،وتبادل االحتــرام ،ومحبة اخلير
للجميع ،مع احترام تعدد الشــرائع واملناهج ،ورفض
الربط بني الدين واملمارسات السياسية اخلاطئة ألي
من املنتسبني إليه».

قضايا البيئة وتغ ّير المناخ
بين «وثيقة مكة المكرمة» ومؤتمر شرم الشيخ
تحقيق صحفي

بقلم :محمـد الدسـوقي ـ مصر
وفود من نحــو  200دولة في العالم بالدورة اجلديدة
ٌ

ملؤمتر املناخ ( )COP27مبدينة شرم الشيخ املصرية.
أبرز أهدافهم تســريع العمل املناخي العاملي باحلد

التكيف ،وتعزيز تدفقات
من االنبعاثات ،وزيادة جهود
ّ

التمويل املناســبة للدول الناميــة ،ووضع التزامات
قانونية للدول للحد مــن انبعاثات غازات االحتباس
احلراري.

توجهات عاملية مكثفة إليجاد حلول جادة ملشكالت

البيئة ،واحلد من مخاطر قضايا املناخ التي أصبحت
تهدد البشرية ،ومن أبرزها االحتباس احلراري ،وانبعاث

الغازات من النفايات الســامة ،وتلــوث الهواء واملاء
والتربة ،وغيرها.

«وثيقة مكة املكرمة»  -التي صدرت بإجماع علماء

األمة اإلســامية في مؤمتر عاملــي نظمته رابطة

العالم اإلسالمي في رحاب املسجد احلرام ــ ُعنيت
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بقضايا املناخ ،وخصتها بأكثر من سبع مواد ومبادئ

دعت إلى االهتمام بها ،وحمايتها من سلوك اإلنسان
الذي يقف وراء تنامي كثير من مشكالت البيئة في
مختلف عناصرها.

املتأمــل في مبادئ «وثيقة مكة املكرمة» يدرك أنها
تخاطب اإلنسان باعتباره املسؤول عن احلفاظ على

املــوارد والثــروات الطبيعية ،املنهي عن إفســادها؛
انطالقا مــن حقيقة أن مالك الكون هو خالقه اهلل
سبحانه وتعالى.

وتشــكل مبادئ الوثيقة دعوة متجددة إلى سلوك
بيئي يلتزم باألخالق الســامية ،والقيم اإلنســانية

الالزمة إلقامة تعايش إيجابي يحمي جميع عناصر

البيئــة ،ويصون حقوق كل الكائنات في احلياة ،ومينع
األنانية ،ويحارب الفساد البيئي.

تنفيذ مبادئ وثيقة مكة ضمان
إلصالح الخلل الحضاري
توافق أهداف الوثيقة والمؤتمر
في مواجهة التحديات المناخية
يجب على اإلنســان احملافظة عليها ،وعدم اإلفساد

«والَ
فيها ضمانــا لراحته وســعادته ،قال تعالــىَ :
تُ ْف ِ
صال َِح َها َذلِكُ ْم َخ ْي ٌر لَّكُ ْم إِن
س ُدوا ِفي األَ ْر ِ
ض ب َ ْع َد إ ِ ْ
ني» (األعـراف.)85 ،
كُ ُ
نتم ُّم ْؤ ِم ِن َ

وحث القرآن الكرمي اإلنســان على اإلحسان في كل
ّ

وتهــدف مبــادئ الوثيقة إلــى توعية اإلنســان مبا

شــيء ،ونهاه عن الفســاد في األرض ،قــال تعالى:
سن َكما أَحســن َّ ُ
اد ِفي
الل إِل َْي َ
ك َوال تَ ْب ِغ ال َ
َ ْ َ َ
«وأ َ ْح ِ ْ
س َ
ْف َ
َ
َ
َّ
ب ْال ُْف ِ
ض إ ِ َّن الل ال يُ ِ
ين» (القصص.)77 ،
األَ ْر ِ
س ِد َ
ح ُّ

من االستنزاف.

عاملي» فاعل يتجاوز التنظيرات والشــعارات اجملردة،

ينبغي أن تكون عليه عالقتــه مع البيئة؛ فالتوعية
الصحيحة تقــود إلى احترام البيئــة ،وضمان نقاء

هوائها ،وعذوبة مائها ،وترشــيد مواردها ،وحمايتها

ومن هنا تبــرز أهمية مطالبة الوثيقة بعقد «حلف

إصالح الخلل الحضاري

بهــدف إصالح اخللل احلضاري الذي أصاب اإلنســان

في مادتها «الثامنة» تنص وثيقة مكة املكرمة على

أن «التآزر لوقف تدمير اإلنســان والعمران ،والتعاون
على خير البشرية ونفعها يتحقق بعقد حلف عاملي
فاعل يتجــاوز التنظيرات والشــعارات اجملردة ،وذلك

والعمران.

إسهامات المسلمين الحضارية
وفي املادة «العاشــرة» تشدد «وثيقة مكة املكرمة»
على أن املســلمني «أثروا احلضارة اإلنسانية بتجربة

إلصالح اخللل احلضاري الذي يُعتبر اإلرهاب
فرعا من
ً

فريــدة ثرية ،وهم اليوم قادرون على رفدها بكثير من

وتنطلق دعــوة الوثيقة إلى «وقف تدمير اإلنســان

األزمات األخالقية واالجتماعية والبيئية التي تعاني

إلى حماية عناصر املناخ ،وحتذر من اإلضرار باإلنسان،

العوملة».

فروعه ،ونتيجة من نتائجه».

والعمران» من وعي تام بآيات القرآن الكرمي التي تدعو
وتدمير البيئة وإفسادها.

فاإلسالم ينظر إلى البيئة باعتبارها «منفعة عامة»
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اإلســهامات اإليجابية التي حتتاجها البشــرية في
منها في ظل االنعدام القيمي الذي أفرزته سلبيات

فما أحوج البشرية إلى إسهامات املسلمني للقضاء
على «األزمات البيئية» التي تنامت في غياب القيم

األخالقية واإلنسانية.
وال يخفــى على منصف أن اإلســام أول من جعل

«البيئة النظيفة» من حقوق اإلنسان ،وأن تعاليمه
تضمن وجود بيئة صحية تســاعد علــى التفكير

السليم ،واإلنتاج اجليد ،والتمتع باحلياة.

واملتأمل في تعاليم الشــريعة اإلسالمية ومبادئها
يجدها مليئة بقواعــد وأحكام حتمي جميع عناصر
البيئــة من التلــوث ،وترعــى حق اإلنســان في أن
يستمتع ببيئة صحية.

له ما في الســماوات واألرض ،واالعتداء على موارد

الطبيعة وإهدارهــا وتلويثها جتاوز واعتداء على حق
األجيال القادمة».

تبرز هذه املادة حقيقتني مهمتني:
ـ األولى :أن اهلل ســبحانه وتعالى سخر هذه البيئة
َّ َ
س َّ
خلدمة اإلنســان ،قال تعالى« :أَل َْم تَرَ ْوا أ َ َّن الل َ
خرَ
او ِ
س َب َغ َعل َْيكُ ْم
ات َو َما ِفي األَ ْر ِ
ض َوأ َ ْ
الس َم َ
لَكُ م َّما ِفي َّ
اهرَ ًة َوب َ ِ
ظ ِ
اط َن ًة» (لقمــان.)20 ،
ن ِ َع َم ُه َ

وال شك في أن تسخير اهلل عز وجل كل ما في الكون

ومن أهم ما مييز املنهج اإلسالمي في حماية البيئة

لإلنســان من شأنه أن يوفر له أســباب النجاح في

ملنع اخللل واالضطــراب في منظومة التوازن البيئي

أن يُحســن التعامل مع جميع عناصر البيئة بالتزام

األمر بالتوسط واالعتدال في كل تصرفات اإلنسان،
احملكم في هذا الكون.

حقوق األجيال القادمة

عبادة اهلل وعمارة األرض ،ومن ثم وجب على اإلنسان

القيــم واملبادئ التي حددها اإلســام حلماية املوارد

الطبيعية من التلوث واالستنزاف.

ونتوقف مع املادة «الثانية عشــرة» من وثيقة مكة

ـ الثانية :التحذير من االعتداء على موارد الطبيعة

جنباتها هبة اخلالق العظيم لإلنســان ،فقد سخر

حق األجيال القادمة.

املكرمــة أمام حقيقة أن «الطبيعة التي نعيش بني

وإهدارها وتلويثها ،واعتبار ذلــك جتاوزا واعتداء على
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وقد أحســنت الوثيقة بإطالق هــذا التحذير املهم

المسلمون يملكون إسهامات

مخاطر التلوث واالستنزاف تتهددها في كل مجال.

إيجابية إلنهاء جميع األزمات البيئية

بعد أن أساء اإلنسان التعامل مع البيئة ،وأصبحت
وهذا ما سبق القرآن الكرمي إليه محذرًا من مخاطر

«وال
الســلوكيات اخلاطئة لإلنســان ،قــال تعالىَ :
سرِ ُفو ْا إِنَّ ُه الَ يُ ِ
ني» (األنعـام.)141 ،
ب ْال ُْسرِ ِف َ
تُ ْ
ح ُّ
مواجهة التحديات البيئية
في مادتها «السادســة عشــرة» حتدد وثيقة مكة

الس ُبل ملواجهة «التحديات البيئية»
املكرمة بعض ُ
فضال عن التحديــات األخالقية واالجتماعية؛ حيث

تنص الوثيقــة على أن «ترســيخ القيم األخالقية

النبيلة ،وتشجيع املمارسات االجتماعية السامية،
واجب اجلميع ،وكذا التعاون في التصدي للتحديات

األخالقيــة ،والبيئيــة ،واألســرية ،وفــق املفاهيم
اإلسالمية واإلنسانية املشتركة».

وتنحصر تلك السبل في أربعة أمور مهمة:
األول :ترسيخ القيم األخالقية النبيلة :فهذا يضمن

توفير حياة نظيفة لإلنســان ،خاليــة من األخطار
واألمراض.

الثاني :تشجيع املمارســات االجتماعية السامية:
فالناس شــركاء في االنتفاع بــكل عناصر البيئة،
وليس ألحد أن ميارس تصرفا يتســبب في إحلاق األذى
بصحة الناس ،واإلضرار بحياتهم.

الثالث :التعاون في التصدي للتحديات البيئية :وهذه

تعزيز برامج مكافحة التدهور
البيئي والجوع والفقر والمرض
أساسيا من العقيدة ،قال
جزءا
فجعل احلفاظ عليها ً
ً

ون
ان ب ْ
النبي صلى اهلل عليه وسلم« :اإلِمي َ ُ
س ْب ُع َ
ِض ٌع َو َ
شعبة َفأ َ ْفضلُها َقولُ ال إِلَه إِال َّ ُ
ِض ٌع َو ِ
الل
ون ُ ْ َ ً
أ َ ْو ب ْ
س ُّ
َ
ــت َ
َ َ ْ
ش ْــع َب ٌة ِم ْن
اها إ ِ َم َ
اط ُة األَ َذى َع ْن َّ
الطر ِ
اء ُ
ِيق َو ْال ََي ُ
َوأ َ ْدن َ َ
اإلِميَانِ» (رواه مسلم).
ردع أشكال الفساد
ولــم تتوقف عنايــة وثيقة مكة املكرمــة بالبيئة

وقضايــا املناخ عند هذا احلد ،بل جتلت في مواد أخرى

مهمة؛ حيث حذرت في املادة «التاسعة عشرة» من
السلوكيات التي تهدر الثروات.

وأكــدت أن «جتــارب التنمية الناجحــة عامليا أمنوذج

يحتذى في ردع أشكال الفساد كافة ،وإعمال مبدأ

احملاســبة بوضوح تام ،والعمل علــى تغيير األمناط

االستهالكية التي تعيق برامج التنمية ،وتستنزف
املقدرات ،وتهدر الثروات».

وفــي مادتها «الرابعة والعشــرين» طالبت الوثيقة

دعوة متجددة من علماء اإلســام ومفكريه ودعاته

بتضامــن اجلميع ــ مــن مختلف الفئــات ،وعلى

ومؤسسات للتعاون في التخلص مما تعانيه البشرية

التدهور البيئي.

حتملهــا الوثيقة للنــاس جميعا أفــرادا وحكومات
حاليا من األزمات البيئية وقضايا املناخ.

كل املســتويات ــ لتعزيز مبادرات وبرامج مكافحة
وأكــدت أن «تعزيز مبادرات وبرامــج مكافحة اجلوع،

الرابع :ضرورة التزام املفاهيم اإلسالمية واإلنسانية

والفقر ،واملرض ،واجلهل ،والتمييز العنصري ،والتدهور

اهتماما فائقا؛
على أحد أن اإلســام اهتم بالبيئة
ً

احلكومية واألممية واألهلية والناشــطني ذوي الصلة

املشتركة في التصدي للتحديات البيئية :وال يخفى
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البيئــي منوط بتضامــن اجلهات املســؤولة كافة،

ترشيد استخدام الثروات

إلــى تســريع العمــل املناخــي العاملــي باحلد من

االنبعاثات ،وتعزيز تدفقات التمويل املناسبة للدول

الطبيعية وحمايتها من التلوث

النامية.

واالستنزاف

أطلقت اجلهــات القائمة على املؤمتر حملة للتوعية

إقامة تعايش إيجابي يحمي
جميع عناصر البيئة ويمنع اإلضرار
بالحياة
في خدمة العمل اإلنساني ،وصيانة كرامة اإلنسان،
وحفظ حقوقه».

ولم تتــرك الوثيقة ثُغــرة ينفذ منها غيــر امللتزمني

بالســلوك الصحيــح ،فقررت في مادتها «الســابعة
سوغ االعتداء على
عشرة» أن« :احلرية الشخصية ال تُ ّ

القيم اإلنســانية ،وال تدمير املنظومات االجتماعية،
ثمة فرق بني احلرية والفوضى ،وكل حرية يجب أن تقف

بالتغيــرات املناخيــة ،وتأثيرها على حياة اإلنســان،
واألضرار التي تسببها.

استهدفت احلملة تشجيع املشــاركة الفعالة من

اجلميــع في حل قضايا املناخ ،نظرًا لتأثر العالم كله
مبا يحدث من تقلبات جوية ،وآثار مناخية غير معتادة.

من أهم أنشــطة املؤمتــر ــ من  6إلــى  18نوفمبر

ــ «األيــام املوضوعية» املعنيــة بالقضايا املتصلة
بالتغيرات املناخية ،ومن أبرزها:

يوم التكيف والزراعة
مت تخصيصــه ملناقشــة سلســلة مــن القضايا

املتعلقة بالزراعة ،والتغذية ،وسبل العيش واحلماية

في املناطق الساحلية ،واحلد من مخاطر الكوارث.

حد القيم وحريات اآلخرين ،وعند حدود الدســتور
عند ّ

والنظام ،مراعية الوجدان العام ،وسكينته اجملتمعية».

يوم التمويل

وال شــك في أن الوثيقة تنطلق في عنايتها بالبيئة

اختص بالعديد مــن جوانب النظام البيئي لتمويل
ُ

مهمة ،حيث تؤكد في مادتها «األولى» أن «البشــر

املالية ،وتوســيع نطاق التمويل ،ومبــادالت الديون

علــى مختلف املســتويات من حقيقة إســامية

على اختــاف مكوناتهم ينتمون إلــى أصل واحد،
وأنهم متســاوون في إنســانيتهم ...ويشــملهم
جميعا التكرمي اإللهي».

مبادئ الوثيقة وأهداف المؤتمر
فإذا ذهبنــا إلى مؤمتر املناخ مبدينة شــرم الشــيخ

املصرية وجدنــا أهدافه تتوافق مــع مبادئ «وثيقة
مكة املكرمة» حول ضرورة التعاون في حماية البيئة

بجميع عناصرها ،ومنع اإلضرار باإلنســان ومختلف

الكائنات ،واحلفاظ على الثــروات الطبيعية ،وتتجه

حمايــة املناخ ،كالتمويل املبتكــر واخملتلط ،واألدوات
بالبيئة.

يوم الطاقة
أبــرز موضوعاته الطاقــة املتجــددة ،والهيدروجني
األخضــر كمصدر محتمــل للطاقة ،وطــرق إدارة

التحــول العاملي العادل مبجال الطاقة ،في إطار رؤية

شاملة لتطور النظم البيئية للطاقة في املستقبل.
يوم التنوع البيولوجي
يُعنى بتأثيرات تغير املناخ علــى التنوع البيولوجي،
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وآثاره علــى احمليطات ،واألنواع املهــددة باالنقراض،

والشــعاب املرجانية ،واســتدامة املناطــق احملمية؛
لتقدمي خدمــات النظام البيئي لإلنســان ،وكذلك
تأثيرات النفايات على األنواع املائية.
يوم العلم

الكربون ،والتحرك تدريجيا إلزالته.
يوم المياه
بحــث جميع القضايا املتعلقة باإلدارة املســتدامة

ملوارد امليــاه ،باإلضافة إلى موضوعات :نــدرة املياه،

واجلفاف ،والتعاون عبر احلدود ،وحتسني أنظمة اإلنذار

حلقات نقاشــية لنتائج التقارير العلمية املتعلقة

املبكــر ،انطالقا من حقيقة أن امليــاه مصدر احلياة،

األكادميية في التصدي ملشــكالت املنــاخ ،والتعاون

بالتنمية ،وجودة احلياة.

بقضايا تغير املناخ ،وتوصياتها ،ودعم جهود األوساط
مع اجملتمــع العلمي لضمان اســتناد جميع أعمال

وإجراءات التصدي لتغير املناخ إلى العلم.
يوم الحلول

ملتقــى ملمثلــي احلكومــات واملؤسســات املالية

والشــركات واملبتكرين؛ لتبادل خبراتهم وأفكارهم؛
لنشــر الوعي البيئي ،وبناء التحالفات املستقبلية
للتعاون في دعم جهود مكافحة تغير املناخ.

وأن تغيرات املناخ لهــا تأثيرات على املياه ،وارتباطها
يوم المرأة
يهدف إلى إبراز أنه ال غنى عن دور املرأة في مواجهة

حتديات تغير املناخ ،خاصة أنها تتحمل عب ًئا من آثاره.
كما يهدف إلى زيــادة الوعي البيئي ،وتبادل اخلبرات،
وتعزيز السياسات واالستراتيجيات واإلجراءات التي

تراعي الفوارق بني اجلنسني.

يوم خفض االنبعاثات

يوم الشباب

مناقشــة موســعة للخطط والسياســات التي

غايته إشــراك الشــباب في القضايا ذات األولوية

للطاقــة بهدف التحــول نحو اقتصــاد منخفض

وتقدمي مناذج رائدة من أبطال العمل املناخي.

أعدتها القطاعات والشــركات كثيفة االستخدام

40
الرابطة العدد ٦٧٤ :ربيع األول  ١٤٤٤هـ ـ أكتوبر  ٢٠٢٢م

القصــوى ،وعرض رؤاهم ومقترحاتهــم وأفكارهم،

مفهوم التسامح في البناء الحضاري
للمجتمع اإلسالمي
مقال

للدكتور حسن عزوزي

العنف واالقتناع بها من األســباب املوجبة لتوفر

كلية الشريعة بفاس

األمن وشيوع الســلم االجتماعي .قيم يستعد

يوافق يوم الســادس عشــر من شــهر نوفمبر من

التعــاون مع بعضهــم بعضا ً ونبذ كل أشــكال

مناسبة للتبصير والتوعية بأهمية اعتماد وتعزيز

االجتماعي الذي ينبذ الصراع بني فئات اجملتمع مع

كل سنة اليوم العاملي للتســامح .وهو ما يعتبر
آليات احملافظة على مبدأ التسامح في العالقات

بني الناس .وتعد إشاعة ونشر قيم التسامح ونبذ

من خاللها أفــراد اجملتمعات للتعايش والرغبة في
التعصب والتطرف في إطار إقرار شــامل للعدل
توافق تام على تقوية أواصر التعارف والتســاكن

االجتماعــي فضــا عــن االقتناع بحــق التعدد
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والتنوع الثقافي.

ويســجل مفهوم التســامح حضــوره في عمق

يتحلى بهما الشــخص جتاه اآلخر ،وخاصة اآلخر
اخملتلِــف
دينيا وفكريًــا ،إذ ال ينبغــي االعتقاد بأن
ً

الفكريــة لألديــان الســماوية والوضعيــة على

إقصاؤه ونبذه .ولذلك عندما ســئل رســول اهلل

التجربة اإلنســانية مــن خالل مختلــف اآلداب

الســواء .وقد عرفت احلضارات اإلنسانية مفهوم
التسامح
واحدا من املفاهيم التي تندرج في إطار
ً

حقوق اإلنسان مقابال ملفاهيم العنف والتعصب
والالتسامح.

وإذا كان التعصب يشــكل مظهــرا من مظاهر

احلياة االجتماعية لدى كثير من شــعوب العالم؛
فإن التسامح يعتبر فضيلة إنسانية تغيب عنها

مظاهر العنف وتنجلي فيها قيم األمن والسالم.
مبدأ التسامح في الرؤية اإلسالمية

جتمــع القواميــس العربيــة علــى أن املقصود

بالتسامح هو املســاهلة والسخاء واجلود والكرم،
فيقال أســمح إذا جــاد وأعطى بكرم وســخاء،

وأسمح وتسامح إذا وافقني اآلخر على املطلوب،
وأســمح مبعنى :انقاد ،وســامح مبعنى وافق على
ما هو مطلوب ،واملسامحة هي املساهلة( .لسان
العرب البن منظور .)490/2

اجلميع ينبغي أن يكون مشــابها للذات وإال وجب

صلى اهلل عليه وسلم :أي األديان أحب إلى اهلل؟ قال
احلنيفية السمحة (مســند اإلمام أحمد .)44/2
وقد أمر اهلل تعالى رســوله صلى اهلل عليه وسلم

بأعلــى درجات التســامح فقال تعالــى« :فاعف
عنهم واصفح إن اهلل يحب احملسنني» (املائدة)13 :

وقال سبحانه« :فاصفح الصفح اجلميل» ( احلجر:

 .)85ومعنى العفــو ترك املؤاخذة بالذنب ،ومعنى
الصفح ترك أثره من النفــس ،وكونه لم يبق أثره
في النفس قمة في التسامح.

من جهة أخــرى ميكن القول بــأن املفهوم احلاضر
للتسامح ينطوي على أبعاد قوية ميكن أن جنمعها

في كلمة واحدة وهي (االعتراف) .فكل شــخص
سواء كان مماثال له أو
إنساني ملزم باالعتراف باآلخر
ً

اإلميان بحق كل
القصد منه
مختلفا عنه ،اعتراف
ُ
ُ
شخص في العيش وفق قناعاته في مجتمع آمن

تسود فيه عالقات التفاهم والتساكن والتعايش.

ولذلك اعتــرف اإلســام بغير املســلمني الذين
يعيشون في اجملتمع اإلســامي فسماهم القرآن

وعلى الرغم مــن أن لفظ التســامح لم يرد في

«أهل الكتاب» ،وســمتهم الســنة النبوية «أهل

للمعنى نفســه ،فإنه ورد مبشــتقاته في السنة

تسمية أوســع من «أهل الكتاب» ألنها تشملهم

القرآن الكرمي الذي اســتعمل ألفاظا أخرى مؤدية
النبوية الشــريفة .فقد روى اإلمام أحمد عن ابن

عبــاس (رضــي اهلل عنهما) قال :قال رســول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم« :اسمح يُسمح لك» وروى
اإلمام أحمد أيضا عن عبد اهلل بن عمرو (رضي اهلل

عنه) قال :قال رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

«دخل رجل اجلنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا».

فاإلسالم إذن يجعل من التسامح سلوكا وقيمة
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الذمــة» ،أي أهل العهد واألمــان والضمان ،وهي

وتشــمل غيرهم من أصحاب امللــل والنحل ،وهذا

العهد يلزم املســلمني بعصمــة دمائهم وصيانة

أموالهم وأعراضهم وحماية حرياتهم ،مع التشديد
على من يخالف هذا السلوك من املسلمني.

عالقة مبدأ التسامح بالسلم المجتمعي
يعتبر مبدأ التســامح وســيلة لتحقيــق وتعزيز

أواصر االنســجام والتوافق ،فهو عملية تصفية

لعرض األفكار وفهم آراء الغير حتى يتنازل اإلنسان
عما علق برأيه من أنانية واعتــداد بالرأي ليحقق
االنســجام مع فكر غيره ويســهم في ترســيخ

أجواء الســلم اجملتمعي ،وبذلك يحقق الفعالية
واالســتمرارية لعناصر التفاهم والتساكن فيما
بــن أفــراد اجملتمع في ظــل األمن الــوارف الذي

يســتظل بظالله كل من ينسجم مع مجتمعه
في وحدة املوقف وســمو النفــس واالرتفاع عن
الضغائن واألحقاد.

هناك
شــيء ال يدخل فــي نطاق احلقــوق التي
ٌ

تنظمها القوانني ويلزم بها القضاء وتشرف على

تنفيذها احلكومات ،ذلك هو روح التســامح التي
تتجلى أســمى مظاهرها في حســن املعاشــرة
ولطــف املعاملة ورعاية اجلوار وســعة املشــاعر

اإلنسانية من البر والرحمة واإلحسان ،وهي األمور
التي يحتاج إليها اإلنسان في حياته اليومية من

أجل أن ينعم بالسلم اجملتمعي الرغيد .إن اإلنسان

إذا تسامح أو عبر عن سلوك متسامح فمعناه أن

يأخذ اآلخر الذي يعيش معه في أمان بعني االعتبار
ويقبــل حججه ،وبذلك يكون مفهوم التســامح
عميقا مبفهوم األمن والســام،
مرتبطــا ارتباطا
ً
ً

فاألمــن هو الزمــة طبيعية ملفهوم التســامح.

وإذا كان مفهــوم األمن والســلم هو غياب احلرب
والصراع ووجــود األمن اجملتمعي فــإن هذا يعني
وجود التســامح ضــرورة حيوية ملفهــوم األمن

والســلم ،ويبقى العنف في النهاية هو الصيغة
املقابلة ملفهوم التســامح ،فالعنف التعصبي أو
العدواني هو نقيض التسامح ،وذلك ألن التسامح

هو التصور املنافي ألية ممارســة للعنف والتسلط
والعدوان.

وال شــك أنه في ظل انتشــار الســلم املدني

تســري روح التســامح مــن الفرد إلــى الفرد
ليصبح اجملتمع متســامحا
سواء في املعامالت
ً

أم في تلقــي اآلراء واألفكار ،أم في التســاكن
مــع مختلف اجلماعات أم احلــوار مع اآلخر .ومن

البديهي أن يكون التسامح من طبيعة اإلسالم
ألنه دين اجتماعي وليس دينا ترتكز تشــريعاته
على الفرد وحده باعتبــاره محط اهتمامه ألنه
ال يرى سعادة الفرد إال في تالحمه مع مجتمعه،
فاجملتمع بيئة الفــرد التي ينمو فيهــا متعاونا

منسجما معها وال سبيل لسعادة الفرد إال في
مجتمع متسامح ،كما ال سبيل لوجود مجتمع

متســامح إال في فرد متســامح أيضا .ولذلك

جــاء في احلديــث النبوي الشــريف« :رحم اهلل
سمحا إذا باع
عبدا
سمحا إذا اشترى ،سمحا إذا
ً
ً
ً

اقتضى» (صحيح البخــاري -كتاب البيوع رقم
 .)1992وهذا التســامح إمنا يســود في مجتمع

آمن يعتمد االستقرار والســام والتفاهم .وإذا

كان الفرد املســلم يوجه إليــه اخلطاب القرآني
بضمير اجلماعة أكثر مما يوجه إليه بضمير املفرد،

فألن اإلســام دين اجتماعــي تتحقق تعاليمه
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ومبادئه وقيمه بالتجــاوب والتواصل داخل إطار

وهكذا فالتســامح يُعد أرضية أساســية لبناء
الســلم واألمن في اجملتمع املدني وإرســاء قواعد
التعــاون والتفاهم ،فالتعدديــة وقبول االختالف
في الرأي والفكر وثقافة اإلنســان وتقدير املواثيق
الوطنية والدولية واحترام ســيادة القانون خيارات
اســتراتيجية وقيم إنســانية ال تقبل التراجع وال
التفريط وال املساومة ،فالتسامح عامل فاعل في
بناء اجملتمع املدني وتعزيز أمنه واستقراه.

التصلــب في املواقف لصالح الــرأي الذي يجنح

نبذ العنف والتطرف في المجتمع اآلمن
والمتسامح

جماعي وليس فردي.

ولو تأملنا في مبدأ الشــورى على ســبيل املثال
لوجدنــاه في اإلســام يــؤدي إلى إبــراز طبيعة
التسامح في شخصية اإلنســان املسلم وعلى

مســتوى هيــاكل الدولــة .فالشــورى تقتضي
وجود آراء متعددة متفاضلــة ال جتد حلها إال في

ترجيح كفة الرأي املتســامح الذي يُذيب عوامل
إلى التنازل والتجاوز والعفو .وقد أبرز لنا الرســول
صلى اهلل عليه وســلم مناذج متعــددة في إبداء
العفو والصفح والســماحة من خالل استعانته

مبشــورة أصحابه وميله للمواقف املتســامحة،
ولعل أبرزهــا ما جاء عن عبد اهلل بن عباس (رضي
اهلل عنهما) قال :فلما أسروا األسارى يوم بدر قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألبي بكر وعمر:

ما ترون في هؤالء األســارى؟ فقال أبو بكر :يا نبي
اهلل هم بنو العم والعشــيرة ،أرى أن تأخذ منهم
فدية فتكون لنا قوة على الكفار ،فعســى اهلل أن
يهديهم لإلســام ،ثم قال رسول اهلل صلى اهلل

عليه وســلم :ما ترى يا ابن اخلطاب؟ قلت :ال واهلل
يا رسول اهلل ،ما أرى الذي رأى أبو بكر ،ولكن أرى أن
فت ِ
مكن عليا من عقيل
متكننا
فنضرب أعناقهمُ ،
َ
فنضرب عنقه ومتكني من فالن  -نســيبا لِعمر-

فأضرب عنقه ،فإن هؤالء أئمة الكفر وصناديدها

فهوي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما قال أبو
بكر( »...صحيح مســلم-كتاب اجلهاد) فالشورى

إذن هي سبيل مشاركة اإلنسان في تدبير شؤون
العمران مبا يعزز أركان الســلم املدني ،وبها يرشد

اإلنســان تدبير اجملتمع الذي ينتســب إليه ،وبها
يشعر بالســلم االجتماعي الذي يحققه له هذا
االنتماء .
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ليس هناك ما يفتح النار على األمن اجملتمعي مثل
العنف واستخدام القوة في حسم األمور بدال من
العودة إلى القانون والتعاليم التشريعية ،وبسبب
انحسار حالة التســامح ينتشر العنف ويتفشى
التعصب.
والشــك أن العنف يعتبر من أخطــر ما يواجهه
اجملتمع و يســلب منه األمن واالســتقرار وينشر
اخلوف والهلع بني الناس ،وهو يتفشى بصورة أكبر
في اجملتمعــات التي يكثر فيهــا اجلهل والتطرف
حيــث يعتقد املرء أنه على حــق وأن اآلخرين على
باطل ،فيحاول أن يثبــت أحقيته عن طريق القوة
بديال عن احلوار واإلقناع.
وبذلك ميكن القول بأن العنف مفهوم سلبي يرمي
إلى انتزاع املطالب بالقوة وإكراه اآلخر على التنازل
عنها .وهو أســلوب مرفوض فــي األديان والقيم
اإلنســانية واحلضارية ،ألنه يحول القوة الفكرية
واملاديــة واملعنويــة والروحية من طاقــة ضرورية
لإلنسان لبناء ذاته ومجتمعه وحضارته إلى طاقة
تدميرية وقوة ســلبية .والبد هنا من التمييز بني
نوعني من العنف :العنــف املادي والعنف الرمزي،
فاألول يلحق الضرر باملوضــوع (الذي ميارس عليه

ســواء أكان في البــدن أم في احلقوق أم
العنف)
ً
فــي املصالح أم في األمن وغيــر ذلك .أما العنف
فيلحق ذلك الضرر باملوضوع على املستوى
الرمزي ُ
السيكولوجي بأن يكون في الشعور الذاتي باألمن
والطمأنينة والكرامة واالعتبار والتوازن ...إلخ .وال
يَقــل الثاني عن األول في فداحــة العواقب ،وهو
وإن لــم يكن ميس حق احلياة لــدى الفرد واجلماعة
كما هو شأن العنف املادي أحيانا  -إال أنه يصيبمقدســا لديه ،بل قد
املعرض له في ما قد يكون
َ
ً
يكون هذا الضرب من العنف مرحلة نحو ممارســة
العنف املادي .وهنا ال بد من إبداء مالحظة احترازية
ضرورية حيث يرتبط األمر باحلاجة إلى التمييز بني
العنف الشرعي والعنف غير املشروع.
فالعنف الشــرعي يهدف إلى اســتعمال القوة
النتزاع احلقــوق أو إقرارها علــى النحو الذي يرفع
الظلم واجلور ،أما العنف غير املشروع  -وهو الذي
يهمنا  -فهو كل اســتعمال للقــوة للمطالبة
أو االحتفاظ بحق مزعــوم أو النتزاع حق قابل ألن
ينتزع بدون استعمال العنف.
وقد جاء القرآن الكرمي والسنة النبوية بتشريعات
حكيمة متنع مســببات اخلصومــات والصراعات
وتشــجع علــى التســامح والعفو مــع تأصيل
التشريعات املرتبطة بالقصاص واحلدود عن طريق
دعم مؤسســة القضاء والفصل في اخلصومات
من أجل إشــفاء غليــل اإلنســان املظلوم بكل
واقعية دون جلوئه إلى استخدام العنف.
ويعتبر اعتماد لغة احلوار للتفاهم األسلوب الناجع
إلشاعة قيم التســامح ونبذ العنف في اجملتمع،
وميكن حتقيقــه في ظل انتشــار األمن اجملتمعي
نوعا من التساكن والتعايش بني الناس
الذي يوفر ً
مما يســهل االقتناع بأهمية اعتماد أسلوب احلوار

والتفاهم القائــم على تبادل التعــارف ووجهات
النظــر حلل املشــكالت وليس إلثــارة اخلصومات
والنزاعــات مصدا ًقا لقول اهلل تعالــى« :ادع إلى
ســبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادلهم
بالتي هي أحســن» (النحل .)125 :وإن أي تسامح
ينبغي أن يرتبط باالنفتاح وفك كل ألوان االنغالق
والتعصب مع إشاعة احلق في حرية الرأي والتعبير
الذي يعتبر وسيلة هامة لتحقيق السالم الداخلي
واألمــن االجتماعي ألنه ال ميكن ملن يعيش في جو
من الكبت وتقييد حرية الرأي أن يشارك مشاركة
حقيقيــة فــي بنــاء مجتمعه وتطــوره وحتقيق
استقراره.
إن املتأمــل فــي الواقــع االجتماعــي والثقافي
للمجتمعــات اإلســامية البد أن يلحــظ نزوع
الكثير من الناس إلى إبراز ســمات التميز والتفرد
بني اجلماعات عوض التماس اجلذور املشتركة التي
يتم على أسسها االتفاق والتالقي .ومكمن الداء
في هذا النزوع أنه يرسخ منطق الفرقة والشرذمة
ويعظم اجلفوة بني فئات اجملتمع ،ويحول دون نشــر
قيم التسامح والتفاهم.
لذلــك كان العمل علــى نبذ اخلالفــات وجتاوزها
ســبيال إلشــاعة األمن اجملتمعي الهادف إلى بث
روح التسامح والتسامي على كل ما من شأنه أن
يعكر صفو العالقات االجتماعية السلمية ويثير
النزاعات واخلصومات.
وهكذا ميكن القول بأن بناء اإلنسان احلر املتسامح
الذي يرفض التعصب وينبذ العنف يشكل الغاية
التربوية الكبرى الكفيلة بأن تسهم في استتباب
األمن وشيوع الســلم االجتماعي ،وهو ما ينبغي
العمل على تعزيزه وترســيخه بقوة عبر مختلف
قنوات التوجيه والتوعية واإلعالم.
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نحو إطار مفاهيمي إسالمي للجمال
مقال
بقلم :أ .د .حسن عبد الرازق النقر

وغير احلسية.

أســتاذ بالمعهــد العالمي للفكر اإلســامي
ً
سابقا ـ كوااللمبور

بدأ منطلقي في االهتمام مبوضوع اجلمال عندما

تســتوقفنا املوجة العارمة في العالم املعاصر

للفكر اإلســامي في كواالملبور ،وطاملا اعتمدت

حســي ،وكذلك إسراف املشتغلني بعلم اجلمال

فاستهواني نســقها القيمي واجلمالي ،ودعاني

التي حتصــر مفهــوم اجلمال علــى كل ما هو

فــي االهتمام بالفنــون التي تخاطب اجلســد

واملادة ،وعدم االلتفات إال قليال للجوانب املعنوية
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كُ لفت بتدريس اللغة العربية في املعهد العاملي

نصوص من القــرآن الكرمي،
فــي التدريس علــى
ٍ

ذلك إلــى البحث عن إطار مفاهيمي إســامي
للجمال.

وقد أفضى انشغالي باملوضوع إلى تأليف كتاب

وقد أفــاض الدارســون في شــرح املقصود من

بدءا من جمال اخلالق جل
وضروب اجلمال املتعددةً ،

علــى أصلــن عظيمــن؛ فأوله معرفــة ،وآخره

بعنوان( :حول اجلمال :رؤية إسالمية) ،تناول أوجه
أيضا
وعال إلى اجلمال البشــري .وتطــرق الكتاب ً

للجمال املعنوي ،وجمال الشــخصية كحســن

اخللق
متخذا من شــخصية الرســول صلى اهلل
ً
عليه وسلم قدوة ومثاالً للجمال.

حسي ومعنوي:
الجمال ِّ

اجلمال هو احلســن ،ويتكامل باجلمع بني حســن
املظهر وحسن اخملبر ،أي بني اجلمال احلسي واجلمال

املعنوي .وكمال احلسن في املرأة مثالً أن جتمع بني
اجلمال اجلسدي مع فضائل األخالق.

ِ
يســمي ابن قيم اجلوزية اجلمال املعنوي باجلمال

الباطن ،ويرى أنه محل نظر اهلل تعالى مســتدالً
باحلديث الصحيــح« :إن اهلل ال ينظر إلى صوركم
وأموالكم ،ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».

ويذهب ابن القيم إلى أن اجلمال الباطن هو الذي

يزين الصورة الظاهرة إن لــم تكن جميلة
واقعا،
ً
ويقــول« :هذا أمر مشــهود بالعيــان ،فإنك ترى
الرجل الصالح احملســن ذا األخــاق اجلميلة من

هــذا احلديث ،فقــال ابن القيم« :بأنه مشــتمل
فيعرف اهلل ســبحانه باجلمــال الذي ال
ســلوكُ ،

مياثله فيه شــيء ،ويُعبد باجلمال الذي يحبه من

األقــوال واألفعال واألخالق ،فيحــب من عبده أن
يجمل لســانه بالصدق ،وقلبه باإلخالص واإلنابة

والتوكل،
وجوارحه بالطاعة ،وبدنه بإظهار نعمة
َ
اهلل عليه( »...كتاب الفوائد).

وهكذا ينظر املفهوم اإلســامي إلى اجلمال بأنه
قيمــة؛ ضمن القيم العليا الثالثــة( :اخلير واحلق

واجلمال) .وقد رأينا في بعض املفكرين املســلمني

مــن يجعل عالقــة وثقى بني التوحيــد واجلمال.
يصف الفاروقي ذلك بالفتح املعرفي اإلســامي
في علم اجلمال ،الذي يقوم أوالً وقبل كل شــيء

علــى العالقــة القيمية احلميمة بــن التوحيد
واجلمــال؛ إذ إن التوحيد هو مبدأ اجلمــال ،وأ ُ ُف ُقه
اإلبداعــي في الفــن اإلســامي( .نظرية الفن

اإلسالمي عند إسماعيل الفاروقي).

الجمال في القرآن والسنة:

أحلــى الناس صورة ،وإن كان غيــر جميل» (انظر

تتعدد السياقات التي وردت فيها كلمة جميل في

الجمال قيمة دينية:

مع اختالف املنعوت .فالصبر اجلميل كما في سورة

اجلمال في املفهوم اإلســامي قيمة دينية ،فهو

جمال التسامح على غيرة أبناء األب الواحد ،صبر

كتاب روضة احملبني).

تفكر في
عنصر من عناصر اخللــق ،والتفكر فيه
ٌ

اخمللوق ،والتفكر بجمال اخمللوق ،تفكر في عظمة
اخلالــق الذي يقــول عنه النبي صلــى اهلل عليه
وســلم« :إن اهلل جميل يحب اجلمــال» (صحيح

اجلامع من رواية عبد اهلل بن مسعود).

القرآن الكرمي ،وتبقى دالالت هذه الكلمة متفردة
يوسف مقصود به جمال الصبر السامي النبيل؛

جميل تذرَّع به سيدنا يعقوب عليه السالم واالبن
الذي مر على محن كثيرة رغم حداثة ِ
ســ ِّنه من
البئر إلى االســترقاق إلى الســجن .وكان عاقبة
عفو
الصبر اجلميل
لم الشمل
ٌ
ٌ
وتسامح جنم عنه ُّ

ألسرة تفرقت بها السبل ،وكذلك األمر بالنسبة
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للســراح اجلميل والهجر اجلميــل( .للمزيد انظر

وهناك أمثلــة كثيرة علــى ذلك ،لكننــا نتخير

الكرمي).

بريدا فليكن حســن الوجه
إلي
ً
يقول :إذا أبــردمت َّ
حسن االسم.

سيد خضر 1993م ،من سمات اجلمال في القرآن

وحتدث القرآن عن احلور العني وهن نســاء املؤمنني
هيجت
في اجلنة ووصفهن بأجمل الصفات التي َّ

األشواق للجنة .وتأمل قول القائل:
فاسم بعينيك إلى نسوة
ُ

مهورهن العمل الصالح

وحدث النفس بعشق األُلى
ِّ

في عشقهن املتجر الرابح

أما في السنة النبوية فنرى كيف أن اجلمال كله
يتمثل في شــخصية الرســول صلى اهلل عليه
وســلم ،إذ تنعكس في شــخصه قيم التواضع

والرأفــة ،واألمانــة والعفة ،والشــجاعة والكرم
واحلكمة.
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بعضهــا ومنها أنه صلى اهلل عليه وســلم كان

وكان صلى اهلل عليه وسلم نفسه جميل الوجه،
كما قال البراء بن عازب رضي اهلل عنه حني سئل

عنه :أكان وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
مثل الســيف؟ قال :بل كان مثل القمر( .صحيح

البخاري).

واختــار النبي صلى اهلل عليه وســلم بالال ليؤذن

للصالة ألنــه كان أندى صوتًا .وعن أبي موســى
األشــعري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم قال له :لقد أوتيت مزمارًا من مزامير

آل داود»( .متفق عليه).

رأت عائشــة رضي اهلل عنها الرســول صلى اهلل

يوما يريد اخلروج إلى نفر من أصحابه
عليه وسلم ً

ينتظرونه ،فجعل ينظر في املاء
ويســوي شعره
ِّ

وحليته ،فقالت :يا رســول اهلل وأنــت تفعل هذا؟

والســواك .ونلبس في العيدين اجلديد من الثياب

وأجمل ما جند ،وأن نتطيب بأجود ما جند.
التربية الجمالية:

فقــال :نعم ،إذا خرج الرجل إلــى إخوانه فليهيئ
من نفســه فإن اهلل جميل يحب اجلمال» (أخرجه

مسلم).

إن اجلمال صفة ينبغي أن يالزم املســلم في كل
أحواله من امليالد إلى املعاد ،ولكي يرتقي املسلم

محببا للنفــوس
وملــا كان اجلمــال
مطبوعا في
ً
ً

بنفسه لهذا االلتزام فإن عليه أن يسعى لتذوق

حسن الوجه ،كرمي احلسب.

ســبحانه ،إذ لوال هذه الصفــة الفطرية ملا رأى

القلوب،
نبيا إال
ً
جالبا حملبــة الناس ،لم يبعث اهلل ً

اجلمــال الذي أودعــه اهلل في وجدانــه هبة منه
اإلنسان في الوجود شي ًئا جميال:

هذا في اجلمال احلســي ،أما اجلمال املعنوي ،فإن

داء
أيها املشتكي وما بك ٌ
كن جميال ترَ الوجود جميال

اهلل عليه وســلم الذي اســتحق ثناء اهلل تعالى

يرتق بنفسه
رد إل أسفل سافلني ،ما لم
ِ
ميكن أن يُ َّ

كمال األخالق متثلت في رســل اهلل أجمعني ،ولم

يتم كمال األخالق لشخص كما مت للرسول صلى

وهذا اإلنســان الذي خلقه اهلل في أحسن تقومي،

عليه« :وإنك لعلى خلق عظيم» (القلم.)4 ،

ويهتــم بهذا احلس اجلمالــي ،ويحافظ على هذه

مكمالت الجمال:

لقد وجه القــرآن بالتزام اجلمــال باعتباره قيمة
دينية ،وربى عليه الرســول صلى اهلل عليه وسلم
ســلوكا
أصحابــه ،فجعلــوا اجلمــال
اجتماعيا
ً
ً

وثقافة تســعى بني الناس .فديننــا احلنيف ربط
بني النظافة والفروض التعبدية بغســل اجلسد
أو بعضه .وجعل االهتمــام بالنظافة والطهارة

اجلسدية سمة حلياة املسلم« :خمس من الفطرة:

االســتحداد واخلتان ،وقص الشارب ،ونتف اإلبط
وتقليم األظافر» (رواه الشيخان) .وجاء في احلديث
«عرضت
علي أجور
الــذي رواه أبو داود والترمــذيُ :
َّ

أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من املسجد».

الهبة الربانية.

ومن اجلمال أن يســعى اإلنسان في احلفاظ على
الصحة ،باالبتعاد عن العادات الســيئة وكل ما

يضر الصحة الكاملة مــن االنحرافات التي هي

قبح في واقع األمر.

وهكــذا تكــون التربيــة اجلمالية فــي إطارها
األشمل ،بأن تكون ترقية للحس اجلمالي بجانبيه

املــادي واملعنــوي ،وأن تكون تربيــة عامة جلميع
الناس .صحيــح هناك التربيــة اجلمالية اخلاصة

في املــدارس التي تعني الطرق والوســائل التي

تُتخذ لتنميــة احلس اجلمالي لــدى الطفل من
خالل العمل الفني ،لكن املطلوب هو ترقية قيم

واملســلم الذي يســعى إلــى العبــادة في بيت

اجلمال في اإلنسان باملفهوم الشامل الذي يتجاوز

أيضا مبس الطيب واالغتسال
مسجد ،وهو مأمور ً

اإلنساني.

من بيــوت اهلل مأمور بــأن يأخذ زينتــه عند كل

حدود اجلمال الفني إلــى اجلمال الكوني واجلمال
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األوقاف وأثرها في التنمية
االجتماعية
مقال
بقلم :أ.د .حسن علي الشايقي
جامعة إفريقيا العالمية ـ السودان
للوقف تعريفات كثيرة نذكر منها:
 -1هــو منع التصرف فــي رقبة العــن التي ميكن

االنتفاع بها مع بقاء عينها وجعل املنفعة جلهة من
وانتهاء.
ابتداء
جهات اخلير
ً
ً

 -2وعــرف بأنه (حبس العني عــن متليكها ألحد من

العبــاد والتصــرف باملنفعة على الفقــراء ولو في
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اجلملة أو على وجه من وجوه البر).
 -3وعــرف كذلك بأنه (حبس ما ميكــن االنتفاع به

مــع بقاء عينه على مصرف مبــاح) (انظر أبو زهرة،
محاضرات في الوقف)

هذه التعريفات متقاربة وتؤدي إلى معا ٍن متوافقة.
مشروعية الوقف في اإلسالم:
يعتبر الوقف من أهم املصــادر في إقامة التنمية

املستدامة على املستوى االجتماعي ،ألنه يبني احلياة
ويقيم العمران ويغطي احلاجات ويوسع دائرة امللكية
اجلماعيــة ،ويحد من النزاعات الفردية واألثرة الناجتة
عن تكدس املال حتى يصبــح دولة بني األغنياء دون

الزمن كسكن الدار وركوب الدابة وماء البئر.
دور الوقف في التنمية االجتماعية:
ال يخفى على أحد أهمية الوقف ودوره في التنمية

الفقراء واحملتاجني .وقد أشار القرآن لهذا املعنى في
َّ ُ
ْقرَى
سولِ ِه ِم ْن أ َ ْهلِ ال ُ
«ما أ َ َفاء الل َعلَى ر َ ُ
قوله تعالىَّ :
ِ ِ ِ
َس ِ
ني
ــاك ِ
ســولِ َولِ ِذي ال ُ
لر ُ
ْق ْربَى َوال َْي َت َ
امى َو ْال َ
َفل َّله َول َّ
ي ْالَ ْغ ِن َياء ِمنكُ ْم
َو ْابنِ
الســبِيلِ َك ْي َل يَكُ َ
ون ُدولَ ًة ب َ ْ َ
َّ
انت ُهوا
ســولُ َف ُ
وه َو َما ن َ َهاكُ ْم َع ْن ُه َف َ
خ ُذ ُ
الر ُ
َو َما آتَاكُ ُ
م َّ
اللَ إِن َّ
واتَّ ُقوا َّ
يد ال ِ
ْع َقابِ » (احلشر ،آية )7
اللَ َ
ش ِد ُ
َّ
َ

ويعــد التكافل االجتماعي من أهم األســس التي
ُّ

ولقد انعقد اإلجماع على مشــروعية الوقف ووردت

فرد قادر من أفراد اجملتمع يتعني عليه عون أخيه احملتاج

كثير من اآليات واألحاديث تدل على ذلك.

منها قوله تعالى« :لن تنالــوا البر حتى تنفقوا مما
حتبون» ،وقد ورد فــي الصحيحني عن أنس بن مالك
رضى اهلل عنه ،أنه قال« :كان أبو طلحة أكثر األنصار

باملدينة ماالً وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ،وكانت
مستقبلة املسجد ،وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه
وســلم يدخلها ويشــرب من ماء فيها طيب ،قال

أنس ،فلما أنزلت هذه اآلية ،قال أبو طلحة لرســول

اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،إن اهلل يقول« :لن تنالوا

إلي
البر حتــى تنفقوا مما حتبون ،وإن أحــب أموالي ّ
بيرحــاء وإنها صدقة هلل تعالــى ،أرجو برها وذخرها
عنــد اهلل تعالى ،فضعها يا رســول اهلل حيث أراك
اهلل ،قال ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بخ
بخ ذاك مال رابح ،وقد سمعت ما قلت ،وإني أرى أن

جتعلها في األقربني ،فقال أبو طلحة ،أفعل يا رسول

اهلل ،فقسمها أبو طلحة في أقاربه وأبناء عمه».

االجتماعية ،بل إن الوقف أســهم في هذا اجملال ما
لم يسهم في غيره من اجملاالت األخرى وحافظ على

اجملتمعات اإلسالمية من االنهيار ،بل كان مصدر قوة

لتلك اجملتمعات وتفوقها على غيرها.

يقوم عليها اجملتمع املســلم ،والتكافل يعني أن كل
حتى يضمن له على األقل املستوى األدنى من احلياة

الكرمية.

والتكافل ال يعني التعاطف السلبي والوقوف عند

هذا احلد ولكن يجب أن يصاحبه الفعل اإليجابي.

والتكافل االجتماعي ينقســم إلى قسمني؛ قسم

مادي وقسم معنوي فالقســم املادي هو املساعدة

املادية باألموال كي ينقل احملتاج من حالة الفقر إلى
حد الكفايــة أو حد الغنى كما قال عمر بن اخلطاب
رضي اهلل عنــه «إذا أعطيتم فأغنوا» (تاريخ الطبري

ج .)2

والتكافــل املعنــوي يأتــي فــي صــورة النصيحة
والصداقــة والــود والتعليم واملواســاة في األحزان
وغيرها من أشكال العطاء.

ومن أهداف التكافل االجتماعي:

وقد ورد في صحيح مســلم عــن أبي هريرة رضي

يهدف التكافل االجتماعي في اإلسالم إلى تكرمي

مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث ،صدقة جارية

والسلوكي واإلنساني ،كما أنه يحدث في الوسط

اهلل عنه ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :إذا
أو علــم ينتفع بــه أو ولد صالح يدعــو له (صحيح

مســلم) ،والصدقة اجلارية ما تتجدد منافعها عبر

اإلنسان حتى يسمو إلى مدارج الكمال األخالقي

االجتماعي األمن واحملبة ،ويزيل الضغائن واألحقاد

بني األغنياء والفقراء ،لذلك أقبل املســلمون على
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وقف أموالهم وعقاراتهــم لتنفق مداخيلها في

وقد أنشــئ ضمن نشاط الشركات مصنع ملنتجات

اجملتمع بصورة مســتدمية ،ومن هنــا كان للوقف

وإشــاعة العفاف وتشــجيع الزواج ورعاية النساء

مجاالت البر اخملتلفة وبالتالي تســهم في تنمية
دور مميز وإســهامات فاعلة في إقامة املؤسســات

التعليميــة والصحيــة واخليرية ،وكانــت روافده
املتعــددة تصب في نهــر احلضارات اإلســامية
صفــاء وحيوية وخصوبــة ،بل إن
لتجعلــه أكثر
ً

التكافل االجتماعي في اإلسالم يتعدى خيره إلى

أفراد اجملتمع غير املســلم علــى اختالف دياناتهم
«ل ينهاكُ م َّ ُ
الل َعنِ
ومعتقداتهم لقوله تعالــىَ ْ َ َ :
ُ
الدينِ َول َْم يُ ْخر ُِجوكُ م ِّمن
ين ل َْم يُ َقاتِلُوكُ ْم ِفي ِّ
الَّ ِذ َ
ــطوا إِلَيهِ م إِن َّ
اللَ يُ ِ
وه ْم َوتُ ْق ِ
ب
س ُ
ِديَار ِكُ ْم أَن ت َ َب ُّر ُ
ْ ْ َّ
ح ُّ
س ِ
ْال ُْق ِ
ني» (املمتحنة ،آية )8
ط َ

األلبان مما شجع على تعزيز التراحم بني أفراد اجملتمع
املطلقات واألسر التي فقدت كفيلها وعاد كثير من
األزواج ألسرهم( .رســالة دكتوراه بجامعة إفريقيا
بعنوان :دور األوقاف في التنمية االجتماعية).

ســاهم الوقف في حل مشــكالت اجملتمع ورعاية

مؤسســاته من خالل بناء املساجد ورعايتها وإنشاء
اخلالوي لتحفيــظ القرآن واملكتبات العلمية ورصف
الطرق وحترير األســرى ورعاية ابن السبيل واملعاونة
علــى أداء فريضة احلج وجتهيز احللي الذهبية وأدوات

الزينة للعروس الفقيرة.

وتزخر احلضارة اإلسالمية بنماذج مضيئة من صور

فأســاس التكافل اإلسالمي هو احلرص على صيانة
آد َم
«ول ََق ْد َك َّر ْم َنا بَ ِني َ
كرامة اإلنســان لقوله تعالىَ :
الط ِّي َب ِ
ات
اهم ِّم َن َّ
اه ْم ِفي ال َْبرِّ َوال َْب ْحــرِ َورَز َ ْق َن ُ
َو َح َمل َْن ُ
اه ْم َعلَى َك ِثيرٍ ِّم َّ ْن َخل َْق َنا تَ ْف ِ
ضيالً» (اإلسراء،
ضل َْن ُ
َو َف َّ
 )70وهكذا ُعني اإلســام بالتكافل ليكون نظاما ً

لهم .ومن ذلــك أيضا الوقف الذي أنشــأه الظافر

بقيم اجملتمع املسلم.

وبنى طاحونــا ً وفرناً .وذكر ابن بطوطــة في رحلته

لتزكية ضمير الفرد وســلوكه االجتماعي ولربطه

الوقف اخليري ،ومن ذلــك أن مظفر الدين كوكبوري

فــي القرن الســابع الهجري أنشــأ ملجأ لألطفال

األيتــام الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم ومن ال عائل
بيبــرس بالقدس من القيام علــى النازلني ودوابهم
779هـ أن األوقاف في دمشق منها أوقاف للعاجزين

من النماذج المضيئة للوقف في المجال

عن احلج يعطى ملن يحــج عن الرجل كفايته ومنها

ذكر الدكتور صالح القزالن في رســالة علمية غير

األوقــاف الفريدة مبدينة مراكــش ملجأ تذهب إليه

ســليمان الراجحي في الســودان نذكر منها على

به آكالت شــاربات إلى أن يزول ما بينهن وأزواجهن.

االجتماعي في العالم اإلسالمي:
منشــورة مناذج للتنمية االجتماعية ألوقاف الشيخ

سبيل املثال:

أوقاف لتجهيز البنــات ألزواجهن لفقر أهلهن .ومن
النســاء الالتي يقع نفور ٌ بينهــن وأزواجهن فيقمن

(املرجع السابق)

إقامة شــركات وقفية لالســتثمار احليواني تهدف

وهذا يــدل على ما بلغه اجملتمع املســلم من رقي

الفقر من خالل تربية وحتسني إنتاجية الضأن واألبقار

التكافل والتآخي في اإلســام ،بل إن هذا اخلير والبر

إلى رفع املستوى االقتصادي حملدودي الدخل ومحاربة

وتوزيع األرباح بنسبة  %50لكل طرف وتقوم الشركة

بتوفير األعالف والرعاية البيطرية وشراء املنتج.
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وحتضر وقيام علــى الفئات الفقيرة ممــا يؤكد قيم
أفرادا في
تعدى ألفراد اجملتمع غير املسلمني ما داموا
ً

اجملتمع لهم حقوق وعليهم واجبات.

«كوني صحابية»
قراءة في كتاب

بقلم :د .محمد منصور الهدوي
باحث وأكاديمي من الهند

كتــاب (كونــي صحابيــة) للكاتبــة املصرية

حنان الشــن ،احلاصلة على بكالوريوس الطب
البيطري من جامعة اإلســكندرية .صدرت لها

عدة مؤلفات في اجملال االجتماعي ،والقصصي،
والروايات ،واألدب .ويتضمن الكتاب مجموعة من

املقاالت املوجهة إلى الفتيــات للفئة العمرية
قصصا
حتت العشرين ،أي فترة املراهقة ،ويحكي
ً

عن حيــاة بعض الصحابيات رضوان اهلل عليهن،

ومواقفهن العظيمة في اإلسالم ،وتفانيهن في

خدمة أزواجهــن ،وامتثالهن ملا جاءت به تعاليم
اإلسالم الســمحة غير مباليات بنظرة اآلخرين
إليهن.

وأرادت املؤلفــة تعليــم الفتيــات املســلمات

اليافعــات كيفيــة العيــش مقتديــات بحياة
الصحابيات اجلليالت ،وبعض القصص الواقعية
األخــرى من عصرنا هذا ،وتهدف كذلك إلى ربط
حيــاة الفتاة خــال تعامالتهــا اليومية بصور
الصحابيات ومواقفهن لترقيق القلوب ودعمهن
نفســيا في هذه املرحلة من العمر ،حيث يتوجه
ً

اهتمامهن للشكل واجلمال ،وبداية التفكير في
الزواج والعفة واحلياء.

وأســلوب الكتاب بســيط وواضــح وجميل ،ال
يشــوبه أي غموض أو تكلف ،تفهمــه أي فتاة

عربية ،ويغلــب عليه الطابــع الديني مع وجود
لغة النصح في جل الكتــاب ،وكل امرأة مهما
كان سنها ينبغي أن تطلع على هذا الكتاب كي

تتعرف على حياة الصحابيات وتعي قدر األمانة
التي يحملنها ،وبساطة احلياة التي جعلها اهلل

سهلة يسيرة لكن اجملتمع أحالها حلياة معقدة.
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ينقسم الكتاب إلى ثالثة فصول
الفصل األول بعنوان« :كوني صحابية» ،تتعرض

فيــه الكاتبة ملواقف مــن حيــاة الصحابيات

الكرميــات ،فتروي املوقف بأســلوب ســهل مع
ص ِ
بغه بلمسة عاطفية تتحرك معها املشاعر.
َ

املؤلفة مجموعة من الســلوكيات والتصرفات
التي ينبغي على هذه الزهرة اكتسابها ،والعيش

بهــا للحفاظ على نقائهــا وصفائها وبياضها،
نفا ًذا نَاثرا
وكذلــك لإلبقاء على رائحة عطرهــا ّ
لرياح احلنان واحلب.

وحتــرص علــى ربــط كل موقف مــن مواقف

اقتباسات من الكتاب

الفتــاة احلالي ،وحتاول جذب انتباهها بأســلوب

ذكرت الكاتبة في مقدمة كتابها جمال وعبارات

الصحابيــات بالواقع احلالي ،أو مبعنى أصح واقع
ســلس ومفعم بالعاطفة ،لتكــون قادرة على

أن تكون مثل هــذه الصحابية ،وتنتهج منهج
القيم من عفاف وحياء وحشمة وإرادة في احلق

وثبات على منهج اهلل.

فعنو َِن بـ «إحســاس رائع»،
أما الفصــل الثاني ُ

وفيه حتدثت الكاتبة عن ذاك اإلحســاس الرائع

الــذي ينتابك وأنت في طريقــك إلى اهلل ،وأنت
تتمسك بتعاليم دينك ،وحترص على أداء عباداتك
على أكمل وجه وبقلب خاشع مستحضر معية

اهلل ،وإحســاس رائع وأنت حتــارب الفنت ،واألهواء
التي تطاردك من كل صــوب وحدب ،وتُ ِ
ص ّر على
مواصلــة الرحلة رغم التعــب واإلعياء ،فروحك
سترتاح في اجلنة في آخر املطاف ،وإحساس رائع
مقرا بذنوبك
منيبــا
تائبا
ًّ
ً
كذلك بــأن تعود إليه ً

الظاهرة واخلفية ،خاضعــا ومتذلال في حضرته

جل جالله ،تطلب منه العفو والغفران.

تستحق الوقوف عندها ،وقراءتها بتمعن وتعمق

كبيــر فيها ،تقــول« :متضي األيــام ،فتأكل من

تاريخ يحفظه
عمرنا ما تأكله ،وال يتبقى لنا إال
ٌ
ِ
ليحسب كم مضى من العمر ،ويتساءل
كل ِم ّنا
بفضولٍ عما تبقى ...بني حلظات سعيدة ،وأخرى
نتحسر فيها على الزمان الذي نشغله ويشغل
ّ

فينا الكثير ،فنقولهــا أحيانًا وبصدقٍ « :يا ليتني
دت في عهد الصحابة!» ،نهرب بتلك األمنية
ُولِ ُ
املســتحيلة إلى أحباب عرفناهم من بني سطور
الســيرة العطرة ،فأحببنا فيهم عدل عمر ورفق
علي والنور الــذي حظي به
الصديق وحكمــة
ّ

عثمان والصوت الندي الذي رُز ِق به بالل رضي اهلل

جميعا».
عنهم
ً

وتقول أيضا« :من الرائع أن تتألق في هذا العهد

صحابيــات رائعــات ،كل واحدة منهن
الطاهر
ٌ
كوكــب دري ...وحدها لو تعمقنا في ســيرتها

لتغيرت أحوالنا نحن النســاء ،ولكانت كل فتاة

ثم الفصل الثالث حتت عنوان« :سوق السعادة»،

مسلمة صحابية بلسان حالها وأفعالها.

وهو مبثابة رســالة نُصح وتوجيــه للفتاة ،أو إن

واليوم أقف حتت ضوء كوكب عظيم لفتا ٍة رائعة

يبدأ هذا الفصــل بعنوان« :الزهــرة البيضاء»،
ص ّح القول هي كلمات للهيئة أو الشكل الذي
َ

ينبغــي أن تكون عليــه الفتاة املســلمة التي

شــبهتها الكاتبة هنا بالزهرة البيضاء .وأوردت
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عرفنا عنها أنها االبنة البارة بأبيها ،كما تفعلني
ِ
ِ
والدك كل يوم
أنــت حبيبتي عندما تســتقبلني

ِ
قلبك البار ليطبع
بوج ٍه بشوش ينحني بأمر من

كوني كأسماء ،أسرها حبها لزوجها عندما عرف
قلبها أرقى معاني احلب والرومانسية ،فقد أحبت
زوجها الزبير بن العــوام الذي كان فقيرًا ال ميلك

إال فرســا ،فقبلت به وصبرت ،وخدمت الفرس،
وحملت املاء ،وطحنت النوى وكل هذا ألنها حتبه،
لــم تغالِ في طلب ،وكانت له نعم العون ،ونعم

الزوجة احلبيبة الرقيقة الودودة التي صبرت على

شــظف العيش ،واحلرمان الشــديد ،حتى فتح

اهلل عليهما ،وصب عليهما النعم صبا ،وهكذا
أنت عندمــا يأتيك الزوج الصالح كوني له زوجة
صاحلة ،كوني مثلها ،كوني صحابية».

يُعد الكتاب مــن الكتب املالئمة لذوق الفتيات

ِ
ِ
وأنت صغيرة ،ورفع
حملك
كف طاملــا
ُقبلَ ًة على
ٍّ

فــي ســن املراهقة ،يســاعدهن على الســير

راقبت عيناه حالك وأنت تتذوقينها فتبســمت

وهو مــن الروايات املمتعة ومتعددة األفكار التي

وجها طاملا
لفمك احللــوى اللذيذة ،فتســعدين
ً

بحنــان ورحمة .هكــذا كانت أســيرة احلب إنها
أســماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما .أســرها
بار ًة عندما أعانته على الهجرة
حب أبيها فكانت ّ

فحملت له وللنبي صلى اهلل عليه وســلم الزاد

بالطريــق الصحيح ،وكيفية التعامل بحياتهن،

تدور حول قصة واحدة .تتحدث الكاتبة فيه عن

كل ما يــدور في ذهن الفتيــات املراهقات بهذا
العمــر ،وكل ما يخصهن مــن املظهر اجلمالي

والتفكيــر بالعالقــات والزواج وكيفيــة اتخاذ

رائعا ثباتها على احلق
وهما في غار ثور .وكم كان ً
عندما أتاها أبو جهل ليســتدرجها لتبوح ِ
بســر

صفات املرأة املســلمة التي تتمثــل في احلياء

غاضبا من ثباتها بعد أن لطمها بقسوة.
ً

الســهولة والبساطة في سرد املعلومات وحياة

أبيها وتُخبِره عن مكانه فأبت ولم تتكلّم وانصرف
وكذلك أنت عندما حتفظني سر أبيك وحتفظني

نفسك كأمانة في كل درب تسلكينه في حياتك،

حتفظني نفسك فتتعففني عن احلرام والعالقات،
والصداقات مع الشــباب الذين يضعونها حتت
شعارات ودية باســم احلب فتزداد مكانتك عند

أبيك ،وتزداديــن عند اهلل أجرا ،وحتبــك املالئكة،

فلتثبتي أمــام كل فتنة تتلــوى وتتلون ،لتصل
إليك من هنا أو هنــاك ،وحتى لو لطمتك األيام

قرارات هامة مع الهــدوء والتوازن ،ومعرفة كل

والعفــة وكثير من الصفات .وباجلــزء األول جند
الصحابيات ومواقفهن اجلليلة التي تأخذ منها
الفتيات قدوة حسنة لهن.

وقد قام بترجمتــه من العربية إلــى اإلجنليزية
كل من الدكتورة رشــا يوســف ،مدرسة األدب

األمريكي بجامعة جنوب الوادي ،والدكتورة رواء
أنور بكليــة اآلداب جامعة جنوب الوادي ،وقامت
بتنســيق الكتاب «نرمني عياد» ،وصمم الغالف
«محمد مجاهد».
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المسلمون والتطلع الستئناف
دورهم الحضاري
مقال

بقلم :د .إبراهيم نويري

كاتب وباحث جامعي ــــ الجزائر
قد يغيب عن بعض أجيالنا الناشــئة -خاصة من

ال يرتبط منهم باملطالعة والتنقيب عن املعلومات
تتزعم
أن أمتنا ظلت ّ
واألفــكار املنصفة للحقيقةّ -

قافل َة العلــم والفكر واحلضارة واجملــد لدورة زمنية

امتدت ملا يقــرب من ألف عام.
ليســت بالقصيرة،
ّ

أســهمت هذه األمة بجليل األعمال،
لعشرة قرون
ْ

وأضافت إضافات ملموسة ،لتراكم اخلبرة العلمية

اإلســامية»( .شمس العرب تســطع على الغرب،

بيروت ،دار اآلفاق اجلديدة ،ط1982 ،7م ،ص .)541

لذلــك أرى أن طالب العلــم واملعرفة مــن العرب

واملسلمني في ديار الغرب ومعاهده وجامعاته -خالل

هذه االنعطافة التاريخية -عليهم أن
ّ
يتذكروا دائما ً

محفز قوي
هذا العامــل التاريخي احلضاري ،ألنــه
ّ

اجلد والعطاء وبذل الوســع ،وعلى ال ّثقة
ّ
فعال على ّ
في النفس أيضاً ،والنهل من معني العلوم واملعارف
كافة ،ورصد التجارب العلمية الناجحة ،حتى يعودوا

في الرياضيات والطــب والفلك والكيمياء والهيئة
والفيزياء واحلِ َيل (التكنولوجيا) والعمارة والهندسة

تخرجهم ،وكلّهم حماسة وإقبال
إلى أوطانهم بعد
ّ

مجاالت العلم واملعرفة واإلبداع.

بصمتها اخلاصة في مســار
مــرة أخرى ،فتكون لها
ُ
ّ

والعلــوم االجتماعية والفنــون واآلداب وغيرها من

على العمل واإلضافة واإلبداع ،كي تزدهر هذه األمة

التراكــم العلمي واملعرفي واحلضــاري املعاصر كما

لقــد أثارت هذه اإلضافات املعتبــرة ،ومدى عالقتها

كان لها ذلك في األزمان الغابرة.

املعاملة مع الغير ،دارســن وباحثني كثيرين من ذوي

وينبغــي أن يتفاعلــوا مــع اآلخر احلضــاري ،وأن ال

بطبيعة رســالة العرب واملسلمني ومسالكهم في

الضمائر العلمية الصافية ،حتى قالت املستشرقة
أســلمت قبلاألملانية املشــهورة زيغريد هونكة
ْ

حول
وفاتها شــهر نوفمبر من سنة 1999م« :-لقد ّ
العــرب األندلس خالل املدة التــي حكموها من بلد
مهذب،
مستعبد ،إلى بلد عظيم مثقف
جدب فقير
ّ
َ

قدم ألوروبا سبل احلضارة
يقدس العلم والفن واألدبّ ،
ّ
وقادهــا في طريق النور ...فكلّ موجة علم أو معرفة
قدمت ألوروبا في ذلك العصر كان مصدرها البلدان
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يكونوا مســكونني بهاجس ازدراء الذات أو الشعور

بالهشاشــة الداخلية ...بل علــى العكس من ذلك

ينبغــي أن يُخضعــوا العلم الــذي يتعاطونه إلى
الفحص والتأمل الدقيق ،من باب التفاعل املنطقي
مع العلم ،وهذه مســألة منهجية محضة .وأيضا

لكونهم ينتمون إلى أمة كبيرة
أســهمت إسهاما ً
ْ

جليالً ومقدورا ً في مسار منجزات العلوم واإلضافة
ملعمار احلضارة اإلنسانية.

يقول الدكتور أحمد ســيف الدين التركســتاني:
«نحن اليوم في عالــم ابتعاث طالبنا وطالباتنا إلى
نشق طريقا ً طويالً ننهل فيه
البالد الغربية وغيرها
ّ
ونتشرب من العطاء احلضاري للبالد التي
من املعرفة
ّ
نذهب إليها ،ولكننا نحتاج أن نأخذ ما يزيد حضارتنا
التطورية
األخالقية قــو ًة ومتان ًة ،ويدفع مبســيرتنا
ّ
ٍ
خوف من املســتقبل أو سبق اآلخرين لنا،
ُق ُدما ً دومنا
ألننا وإياهم شركاء في احلضارة اإلنسانية املعاصرة»
(اجمللة الثقافية العدد .)75
يقرها كلُّ املنصفني مــن الباحثني
وهذه مســألة ّ
والدارســن ،وال بأس فــي هذا املقــام أن أثبت هذه
احلادثة املؤ ّثــرة ،لصلتها الوطيدة بســياق حديثنا،
همة املبتعثني وطلبة
وأيضا ً
ألهميتها في شــحذ ّ
ّ
للتزود من العلوم
العلم العرب واملسلمني ،ودفعهم
ّ
اخملتلفة ،وهم يقفون علــى أرض صلبة من االنتماء
أي
الصحيــح لألمة والثقة الكاملــة بالنفس ،دون ّ
(تكبر) على حقيقة
ُمسك ٍة من غرور أو اســتنكاف
ّ
جهود اآلخرين وإضافاتهم وإبداعاتهم.
أن وقــف الدكتور
فقــد حدث ذات يوم مــن األيام ْ
«كريســيب» مديــر جامعــة برلني ورئيس قســم
الطب فيهــا ،مخاطبا ً الطلبــة واملبتعثني العرب
واملسلمني مبناسبة حفل أقامه هؤالء الطلبة ،قائالً
لهم« :أيها الطلبة املســلمون :إننا نحن األوروبيون
َمدينــون لكم ولتلك القافلة العظيمة التي كانت
عندكم من العلماء .بــل وال يزال العجب يأخذ منا
نتذكر الرازي وابــن الهيثم وابن
كلّ مأخــذ ،عندما
ّ
النفيــس واخلوارزمي ...وغيرهم مــن أعالم احلضارة
اإلسالمية ...أيها الطلبة املســلمون :أما اآلن وقد
انعكــس األمــر ،فنحــن األوروبيون يجــب أن نؤدي
ما علينــا جتاهكم ،فما العلوم التــي بني أيدينا إال
امتدادا ً لعلوم آبائكم وشرحا ً ملعارفهم ونظرياتهم.
تاريخكم املشرق ،وعليكم
فال تنســوا أيها الطلبة
َ
جدكم التليد ،طاملا
بالعمل املتواصل كي تعيدوا َم َ
املقدس القرآن الكرمي ،عنوان نهضتكم
أن كتابكم
ّ

وحضارتكم ما يزال بني أيديكم ...فارجعوا للماضي
لتؤسسوا املستقبل ،ففي إسالمكم علم وثقافة
وســام عليكم يا طالبَنا ،الذين كُ ّنا
ونور ومعرفة...
ٌ
في املاضي طالبَكم!»...
ٍ
بالعزة والفخر ميآلن عليه
واحد منا
لكم يشعر كلّ
ّ
جوانحه ،وهو يقرأ شــهادة املنصفــن واعترافاتهم
قدموه
بجهــود هــؤالء األســاف العظــام ،ومــا ّ
مهدت الطريق أمام
لإلنسانية من أعمال ومنجزاتّ ،
الشأو العجيب الذي بلغته احلضارة في هذه احلقبة
من التاريخ.
إن األمم حتتاج في مرحلة نهوضها من جديد ،أو خالل
انعطافــة عودتها إلى ميدان اإلضافة واملنافســة
والتدافع والسباق إلى النظر احلصيف في ماضيها
ثم العمل
واإلفــادة منه وإحياء عناصر القــوة فيهّ ،

على توظيفها بلباقة وحكمــة ومنهجية في بناء
احلاضر وتعزيز املستقبل .ولنا في سائق السيارة خير
مثال ،فإن سائق السيارة -وهو يعيش حلظته -يندفع
معينة -فهي مت ّثل
بسرعة باجتاه الوصول إلى نقطة
ّ
بالنسبة له املســتقبل  -لكنه لكي يضمن وصوالً
آمناً ،ال يســتغني أبدا ً عن النظر في املرآة العاكسة
للخلف ،وهو لو غفل عن هذه املرآة أو أهملها عمدا ً
ملا ضمن وصوله إلى هدفه.
كل طالب وناشــدي
فــاهلل تعالى نســأل أن يُعني َّ
يوفقهم فــي أعمالهم ودراســاتهم
العلــم ،وأن ّ
وأبحاثهــم ،وأن يجعلهم عناصرَ بناء وقوة لوطنهم
وأمتهــم ،فإن قوة األوطان واســتعصاء األمة على
االختــراق ومحاوالت اإلحلــاق واإلضعــاف ،مرهون

بســامة عناصر البناء ،وهذه السالمة إمنا تتحقق
بالتمكن من العلــوم اخملتلفة ،واإلخالص هلل والدين
ّ
تتخطى األمة
والوطــن ،واإلصرار علــى ضــرورة أن
ّ
العقابيل واحلواجز واألوهاق واألغالل واآلصار التي ما
فتئت حتول دون إقالعها احلضاري وعودتها إلى حلبة
السباق العلمي واحلضاري من جديد.

57
العدد ٦٧٤ :ربيع األول  ١٤٤٤هـ ـ أكتوبر  ٢٠٢٢م الرابطة

ثماني قواعد للشراء اآلمن
مقال
بقلم :د .عبد القادر الشيخلي

الهيئة العالمية لعلماء المسلمين
حاجات اإلنســان متعددة ومتنوعة بحكم كونه كائنا ً
حياً ،بعضها تتعلق بطعامه ،وأخرى مبالبســه ،وثالثة
بضروراتــه املعاصرة ،وال ســيما املنتجــات الثقافية
والعلمية والتكنولوجية ،األمر الذي دفع رجال األعمال

إلى االستعانة بعلم النفس وبحوث ودراسات علمائه
في ترويج الســلعة أو البضاعــة ،وأصبح للبيع فن ال

يتمكن منه إال أصحاب احلرفة واملهنة.

احملــدود يتصرف ماليا ً على ضوء دخله ،أما صاحب املال

الوفير فيتصرف بحسب وفرة ماله .وفي عالم الشراء

والبيع املعاصر ينبغي ابتداع قواعد أساسية ملواجهة

هذا السيل من الرغبات ،وهذا الكم من الدخل.

القاعــدة األولــى :تكوين ثقافة االدخــار لدى صاحب
الدخل احملدود ،فال بد من إعداد ميزانية للتصرف باملال
نقودا صغيرة في كل يوم أو
وفــق دخله ،وال بد أن يدخر
ً

أسبوع أو شــهر مهما صغرت العملة ،فتصبح فيما

بعد مبلغا ً له وزنه املالي .ويتعني تعليم الطفل ثقافة

إن احلاجات واملواد والبضائع والسلع عديدة وذات أشكال

االدخــار ألنها جتعله يواجه احليــاة ونفقاتها بعقالنية

كبيراً .والشراء يختلف بني هذا وذاك ،فصاحب الدخل

القاعدة الثانية :اســتخدام العقل في الشراء وجتنب

بهيجة أحياناً .واإلنســان إما أن يكون دخله محدودا ً أو
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وواقعية.

الهــوى أو العاطفة ،فالعقل يقودك إلى ما هو ضروري

احلاضر يضطرك في املستقبل إلى بيع ما حتتاجه اآلن،

على إنفاق املال من أجله.

من املشتريات ما ينوء به املسكن ،فيضطر إلى إهداء

أو مهم ،أما العاطفة فتقودك إلى شــراء شيء تندم

فاإلنســان يشتري ويشتري ثم يشــتري فيصبح لديه

القاعدة الثالثة :التســلح بثقافة الشــك ،مبعنى أن

بعضها أو تقدميها إلى عابر سبيل.

فيجب أن تتيقن مــن حقيقة الســلعة أو البضاعة

فبعض الباعة يتقبلها قبوالً حسنا ً فيعطيك السلعة

اخلداع والتدليــس ديدن عالم املعروضــات واملبيعات،
هل حتتاجها أم ال؟ هل ســعرها يساوي قيمتها أم ال؟
فالعملية الشــرائية مبوجب هذا الشك تصبح مبررة

عقليا ً وتستقيم مع املنطق.

ومن املهم مواجهة أساليب اخلداع في تقدمي السلعة
أو البضاعة ،ومن ذلك وقوف فتاة حســناء مع السيارة

إلغراء املراهقني الصغار وكبار الســن بشــرائها على
أنها وسيلة للصيد! وكذلك اإلعالنات التي تستخدم
ألفاظا كاذبة لترويج الســلعة كالقول بتكنولوجية
ً

احلفاظــات ،فمــا العالقة بني هذه وتلــك ،إمنا الغرض

استخدام كلمة تكنولوجية خلداع الساذجني.

القاعدة الرابعة :أن البضائع والسلع متفاوتة األسعار

القاعدة الســابعة :ال تنس االبتســامة عند الشراء،
األفضل أو يخفض من ســعرها .وبواســطة العالقة
الطويلة مع البائع ميكن أن يخفض أسعاره لك .أما إذا
شعرت أن البائع يغشك ،أو يرفع السعر عليك فاتركه

واذهب إلى آخر عسى أن يكون خيرا ً منه .واملشتري في
ســوق اخلضار أو املواد األخرى يشــتري بأسعار أرخص

مما هي فــي الدكاكني .وإياك أن تشــتري مواد غذائية
مبا يفوق حاجتك فتفســد ولــو وضعتها في الثالجة.
ومن الضرورة أن يعرف املشــتري إجراءات التخزين في

الثالجة وكيفية تخزين اخلضر ،فبعضها يتلف بالبرودة

وبعضها يحتاج إلى التغليف.

واألثمــان ،وأنت ترغب فــي أن تشــتري األفضل نوعا ً

القاعدة الثامنة :معرفة أصول املفاصلة في الســعر،

إلى الفحص وتدقيق النظر والتأني بالشــراء .فدائما ً

حصلت على الســعر األقل بينما هو قد رفع الســعر

التدقيق والتأني احلصول على ســلعة جيدة بســعر

يخدعك البائع.

واألرخص سعراً ،وهذه عملية ليست سهلة وإمنا حتتاج
الرخيص هو رديء والغالي هــو اجليد ،ولكن ميكن بعد

متوســط ،فالســوق يحكمه واقع املنافســة ،وثمة
مصانع أو شركات ترغب في ترويج بضائعها وسلعها
بأسعار منافسة.

القاعــدة اخلامســة :التجول في الســوق وأخذ فكرة
عامة عن املعروضات واألســعار ،أفضل من التســرع
في الشــراء دون بصر أو بصيرة ،فال تسرع في الشراء

مباشــرة وإمنا تدقق النظر باملعروضات واألسعار لكي
تدرك الفروق ومعرفة الصالــح من الطالح .في ضوء

ذلك تكون لدى املرأة متعة التســوق ،وهي تشتري ما
هو مفيد ،عكس الرجل الذي قد يشــكو من قلة وقته

فيسرع بشراء بضاعة غذائية أو أخرى ثم يكتشف أنه
تعرض للغش وكان من املغفلني!

القاعدة السادســة :شــراء ما ال حتتاجــه في الوقت

فبعض الباعة يرفع ســعره وبعد املفاصلة تظن أنك
ابتداء .ومن املهم جدا ً أن تعرف أســعار السلع كي ال

وجدوى تدقيق الســوق :العثور على السلعة األفضل،
والســلعة األرخص ،وقد يتسرع املشتري الذي اشترى

ســلعته فيجدها فــي دكان آخر أرخــص ،فيجب أن

تكون للمشتري خبرة باألسعار وبالباعة وباجلودة .وقد
جتد بعض الباعة قنوعني بينمــا غيرهم غالة .وهناك
طريقة للشــراء في مجال بعــض البضائع كالذهب
مثالً ،فعندما تعطي البائع سعرا ً معقوالً احرص على

أن تريه النقود ألنه ســيضمن أنها ستكون في حوزته
فيبيعك عكس ما إذا كانت املفاصلة شفوية! فإظهار

النقود أمام البائع يغريه باملوافقة!

وال شــك أن القارئ خبرته أفضل من خبرتي ويا ليتني
أتعلم منه!
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األلعاب اإللكترونية لألطفال
بين اإليجابيات والسلبيات

إعالم رقمي
د .إشراقة الطاهر
باحثة وأكاديمية ـ السودان

اللعب حاجة ضرورية للطفل ،من خالله تتشــكل
شــخصيته ويتعرف على بيئتــه ومحيطه ،وفي
اللعب يفرغ الطفل طاقته ويرضي شــغفه باملرح

واللهــو .ولهذا اهتمــت اجتاهــات التربية احلديثة
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بالعناية بريــاض األطفال ومحاضــن التعليم ما

قبل املدرسي ،التي تسمى في بعض الدول بـPlay
 ،Schoolsوال شــك أن مجال األلعاب اإللكترونية

صار يســتأثر بأوقات األطفال واهتمامهم بشكل
كبير ،وهو مجال يفرض نفسه بقوة في السنوات

األخيرة مع التقدم التكنولوجي املستمر.

وفي مفتتــح هذا املقال نعرض لبعض احلاالت من

املواقف ،وملا رجعت إليها وجدت صعوبة في اخلروج

األلعــاب وأثرها في حياتهم ،وهو أثر فيه ـ كما نرى

نحو السابعة من العمر يدلني على طريقة للخروج

أمهــات يبدين رأيهن في شــغف أطفالهن بهذه
ـ السلبي واإليجابي.

بسيارتي من املوقف ،وفوجئت بابني وهو طفل في
من املأزق باتباع مســار خلفي ،وظل يوجهني حتى
أخرجت الســيارة .إنها من فوائد ألعاب السيارات

حالة  :1أم منزر تشتكي من عجزها عن منع ابنها

التي يدمنها.

أثــر على تعامل الطفل معها ،تقول« :عطلوا هذه

كل منتــج له إيجابيــات وســلبيات ،وتكمن تلك

من اجللوس أمام ألعاب الفيديو لساعات طوال ،مما
األلعاب ،لقد أخذت أبناءنا منا».

اإليجابيــات أو الســلبيات في كيفية اســتخدام
املنتج .واأللعــاب اإللكترونية لألطفال مثلها مثل

١١عاما لساعات
حالة  :2يجلس ميان البالغ من العمر
ً

أي منتــج آخر ترتبط بعوامــل مختلفة في حتديد

في نفس املكان ،ويتشــاجرون طوال الوقت وترتفع

نفسه أو إلى أسرته.

طوال مع أصدقائــه ،وهم يحملون هواتفهم وهم
أصواتهم ،وأحيانا يصل األمر حد التشابك باأليدي،
حدا
فقط ألن املرحلة التــي يلعبون عليها وصلت ً

دقيقا وتطلب منهم أفعاالً معينة.
ً

الســلبيات واإليجابيات ،بعضها يعود إلى الطفل

وعلــى الرغم مــن أن جل هذه األلعاب بشــكلها
التقليــدي أو اإللكترونــي احلديث موجــود ،إال أن
تكنولوجيا التصنيع أدخلــت ألعابًا لعالم الطفل

حالــة  :3طفلــي محمــود ذو الثماني ســنوات

ال تقوم على احلركة والعقــل كثيرًا ،بل رمبا اعتمد

ال يســتطيع اجللوس هادئًا لفتــرة طويلة ،ويفقد

الســرعة والتشــويق املفرطني إلــى جانب إدخال

يعاني اضطــراب فرط احلركة وعــدم التركيز .إنه

أغراضه وحاجياته مع النسيان باستمرار.

حالــة  :4ابني في الصف اخلامس ،ال ميكن أن يكون

في وفاق مع أشــقائه ،يشتم ويتشــاجر معهم،

أخشى أن يتجرأ على ممارسة هذا السلوك مع أفراد
األسرة الكبار.

حالــة  :5ابنتي تتعلــم الكالم ،أعجــب أنها تعبر

عن نفســها أحيانًــا باللغة العربيــة الفصحى،

وأحيانًا باللغة اإلجنليزية باســتخدام مفردات مثل
(ييس ،نو) ،وتعرف األلوان وأسماء الفاكهة باللغة
اإلجنليزية.

حالــة  :6وضعــت ســيارتي بغير نظــام في أحد

أكثرهــا على حركــة األيدي فقط مع اســتخدام
عنصر العنــف والصراع في هذه األلعاب حتى وإن
منفردا.
لعبها الطفل
ً

وهناك ألعاب جرى تطويرها من ألعاب قدمية بنمط

حديث تتواكب واجملتمعات الشــعبية واحمللية مثل
(الليــدو) على اللوحات الذكية ،والشــطرجن ،وتلك

املستخدمة يدويًا مثل اليويو وبن تني ،وكلها ألعاب
يوجد لها مقابلها التقليدي الشــعبي الذي كان

يصنعه األطفال بأنفسهم.

حتى كــرة القدم أصبحت لوحيــة يجري التحكم
في جل اللعبة ٍ
بأيد محمولة تســتخدم للعب بني
فريقني فيما يسمى بألعاب البلي استيشن (Play
.)Station
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طبيعيــا يواكب تطور
وبهــذا نعتبر األمــر تطورًا
ً

اجملتمع إلــى دخول مجــال األلعــاب اإللكترونية
اللوحيــة التي يلعبها األطفــال وهم قابعون في

أماكنهم ،منقولون من واقعهم احلقيقي إلى واقع
جســدا
افتراضي
وذهنا مما يؤثــر على الطفل وهو
ً
ً

في مرحلة ســنية ال من جراء هــذا االنتقال الذي
ال يعتبــره مجرد لعبة ،وقــد حتدث للطفل صدمة

 shockوعدم التجاوب الطبيعي عند العودة.

أثبتت الدراسات أن األلعاب اإللكترونية لها فوائد

لتنمية العقل وخاصة ألعاب الذكاء ،وتوجد ألعاب
هادفة وألعاب ترفيهية جملرد املتعة والتسلية .وهذا
النــوع يحقق أهدا ًفــا تربوية وتعليميــة ،ومثالها

ألعاب اللغــات واأللعاب اخملصصة للمبادئ األولية
أيضا أن ممارســة
فــي بعض املهــارات .وقــد ثبت ً

األلعاب تساعد في تقوية التآزر البصري ،والتعامل
مع الوقت بتحديد وقت معني إلجناز املهمة.

وقد رأينــا في احلاالت التي عرضناهــا في أول هذا

املقال كيف أن بعض األلعاب ســاعدت في تنمية
القدرات على حل املشــكالت التي تواجه الطفل

فــي الواقع .والحــظ بعض التربويــن أن األلعاب

وتشمل اآلثار الصحية السيئة الناجتة عن األلعاب
اإللكترونية ،إصابة األطفال بالســمنة والضعف

فــي العضالت ومشــكالت بالبصــر ،والعصبية
الزائدة.

واملكوث لفتــرات طويلة أمام األلعاب اإللكترونية،
واجللــوس بوضعية خاطئة يتســبب في اإلصابة

مبشــكالت في العمــود الفقري ،فضــا عن آالم
الكتفني والرقبة ومفاصل اليدين التي يشــعر بها

الطفل .وهناك التعرض لإلشــعاعات املنبثقة من
أجهزة الكمبيوتــر أو الهواتف الذكية عند اللعب،

مما يتسبب في حدوث األرق واضطرابات النوم.

اإللكترونيــة ســاعدت فــي التعليم باســتثارة

كما أن كثرة اللعب باأللعاب اإللكترونية قد تؤدي

لهــذه األلعاب من فوائد في تنمية امللكة اللغوية

ســلبا على
في ضعف االنتبــاه والتركيز ،ما يؤثر
ً

الدافعيــة لدى األطفال نحو التعلم .وال يخفى ما

إلى نوع من الســلوك اإلدمانــي ،والوقوع من ثم

على النحو الذي رأيناه في احلاالت ســابقة الذكر،

التحصيل الدراسي.

فمن األطفال من يتكلم بالفصحى أو يســتخدم
أيضا لتعلم
بعــض الكلمات األجنبية التي تهيئه ً

اللغات األجنبية بطريقة ميسرة.

ويتفــق اجلميــع علــى أن األلعاب فــي مجملها
إلكترونيــة أو غيــر ذلك إذا بلغــت مرحلة اإلدمان

فإنها تكون ضارة بال شــك ،وتؤدي إلى خلل نفسي

ومع ذلــك ال يخفى مــا لهذه األلعاب مــن اآلثار

ورمبا جســدي ،وقد تنجم عنها فــي بعض احلاالت

على صحة الطفل سلباً.

لإلفراط في االنشغال بتلك األلعاب.

السلبية ،فهناك أنواع من األلعاب اإللكترونية تؤثر
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مشــكالت مثل التوحد أو عدم التــوازن الغذائي

وحتى تنميــة الذكاء بالنســبة للطفل في وقت

على أناس عن بعد في هذه السن.

احلركــة والتواصل االجتماعي والبناء اجلســماني

كما على اآلباء حتبيب أمناط أخرى من األلعاب تسهم

مبكر يجب أن تكون بقيمــة معيارية متوازنة مع
والتوازن النفسي.

لم تقتصر األلعاب اإللكترونية على تلك الترفيهية
أو التنافســية أو اجلماعيــة املهــدرة للوقــت ،بل
اســتحدثت ألعــاب حتمل اســتفهامات أكبر من

مجرد اللعب ،فهنالك ألعاب مرحلية ،وبني االنتقال
ماليا أو
من مرحلــة إلى أخرى يتم حتفيــز الطفل
ً
بتسميته بأسماء أبطال تستهويهم إلى أن تصل

اللعبة إلــى مرحلة أن يُطلب من الالعب قتل أحد
أفراد األســرة لالنتقال إلى مرحلة حاسمة وسرية،
فهــل هذه لعبة أم هي تدبيــر إجرامي بغرض غير
نظيف.

في تقليل االعتماد على األلعاب اإللكترونية فقط،
مثل كرة القدم ورقعة الشــطرجن والسباحة ،فهي

بالضرورة تســاهم في التقليل من التعرض لهذه

األلعاب وبالتالي تقليل اآلثار السلبية.

وال شك أننا بهذه الطريقة نستطيع االستفادة من

هذه األلعاب ونبعد اآلثار الضارة ،باعتبار أن األلعاب

إذا أحســن اســتخدامها حتت إشــراف الوالدين

وإدارتهما بحكمة ال تؤثر ســلبا ً على األطفال ،بل
يجنون منها الفوائد املطلوبة.

وتبقى اإلشارة قبل اخلتام إلى وجود أثر مدمر لبعض

األلعاب ،وال يُعرف الغرض من صنعها ،وهي ألعاب

ويتعرض األطفال من خــال بعض األلعاب لصور

تتحــول فجأة من مجرد لعبة إلــى طلب حقيقي

ناهيك عن تلــك األلعاب التي قوامها األســلحة

شــابه ذلك؟ وهنا يجب احلذر على مستوى األسرة،

مخلة حتدث آثارًا نفسية غير مأمونة لدى األطفال،

بالقتل أو االنتحار أو تصور الطفل نفسه عاريًا وما

واالقتتال مما تزيد من نزعة العنف عند الطفل.

بل على مســتوى اجملتمع ،إذ يتطلــب األمر تدخل

إن مــن الصعوبــة منــع األطفال اللعــب بهذه

األلعــاب اإللكترونية ،بخاصة تلك التي تناســب
رهينا بهذه األلعاب،
أعمارهم .وهذا اجليل أصبــح
ً

وللتخفيــف من اآلثار الضارة يجــدر عمل برنامج
للخروج باألطفال إلى املالعب الطبيعية كاحلدائق
واملنتزهات ،وتعويدهم علــى التواصل االجتماعي
احلقيقي.

جهات مسؤولة للحد من األلعاب اخلطرة وحظرها.
عندمــا تتعدى األلعــاب اإللكترونية علــى براءة
الطفل ال تكون مجرد لعبة ،بل هي من نوع اجلرائم

اإللكترونية مثل الســطو على البنوك و(التهكير)
ألغراض ســيئة .وقد تصل األلعاب في خطورتها

مســتوى اإلرهاب اإللكتروني عندما تقصد القتل

وقيادة املراهقني إلى االنتحار ،وما لعبة احلوت األزرق

محاولة التدخل إلبعاد األطفال من الهواتف وهي

إال مثــال لتلك األلعــاب املشــبوهة التي انتهت

وقت الطفل أمر في غايــة األهمية ،فهناك وقت

وهي لعبة أنشــأها طالب علم نفس فاشل أراد أن

محاولة غير يســيرة أشبه بالفطام ،لكن تقسيم
للعب ووقت للجد ،وعلى اآلبــاء واألمهات مراقبة

أطفالهم عند اللعب وتوعيتهم بخطورة التعرف

ببعض العبيها إلــى حاالت انتحار هزت اجملتمعات.
يشيع فشــله في غيره ويدفع بعشرات املراهقني
إلى إنهاء حياتهم بطريقة بشعة.
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حاجتنا إلى بروتوكول لمواجهة خطاب الكراهية
بقلم :فادي محمد الدحدوح

مدار

أضحى العالــم اآلن يعاني بفائض أكبر من خطاب
الكراهية يضاهي في خطورته وانتشاره وباء كورونا.
وكما اســتطاع العالم تنظيــم بروتوكول عالجي
ملواجهــة وباء كورونــا ،فهو بحاجــة مماثلة ملواجهة
وباء الكراهية الذي يزداد مع تزايد األدوات املســاعدة
كاإلعالم التفاعلي ومنصات التواصل االجتماعي.
إن خطاب الكراهية في اجملتمع وتعمق بذوره بني فئة
الشــباب حتديدا هو املنبع الرئيس لتعاظم اإلرهاب
والتطرف الفكري ،وقد أضحى من الصعب تكميم
تلك األفواه التي تنشــر بذور الكراهية في أوســاط
اجملتمع بشكل كامل في ظل الفضاء الواسع واحلرية
غير املســبوقة ،لذلــك يجب حتصني أفــراد اجملتمع
وفق منهجية قائمة على أســاس الفكر الصحيح
والتربية السليمة ،وأهم وسائل التحصني هي تعزيز
القيم اإلنسانية املشتركة وأبرزها احترام االختالف
والتعددية الفكرية ونشر ثقافة السالم االجتماعي.
وألن منصات وســائل التواصل االجتماعي مبختلف
أدواته أصبحت ذات تأثير واســع وملموس في عاملنا
املعاصــر ،ركبها العارف واجلاهــل ،املهني والدخيل،
كل منهم اســتغل هذا الوافد اجلديد لنقل أفكاره
ونشــر تصوراته ،وقد استفاد الشــباب كغيره من
الفئــات األخرى من الوافد اجلديــد ،وأبحر في عالم
الســماوات املفتوحة ،ونقل عبرها أفكاره وتصوراته
ورؤيته للعالم.
وخطــاب الكراهية يــراد به ،ما يكنه اإلنســان من
مشــاعر البغض لآلخر ،وما ميارســه من اســتبعاد
اجتماعي وإقصاء ،مع النظــرة الدونية له .فثقافة
الكراهية تطلق ليعبر بها عن حالة تتجاوز املشاعر
القلبيــة جتاه اآلخر إلى املمارســات العملية املؤدية
إلى تعنيفه ،واإلضرار به ،بسبب االختالف في اجلنس
أو اللــون أو اللغة أو الدين .وهناك من يتوســع في
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اســتعمال هذا املصطلح على ما يقع من مشاعر
قلبية جتاه الغير ألي من األسباب املتقدمة ونحوها،
ولــو لم يصاحب تلك املشــاعر أذية له أو مســاس
بحرمته.

تتزايد معاناة اجملتمعات بشــكل عــام من تصاعد
خطــاب الكراهية ،وهي وإن اختلفــت في حجمها

ومســتواها وحدتها مــن مجتمع إلى آخــر إال أنه
يجمعهــا فكر واحد ،هــو فكر التطرف والتشــدد

واالنتصــار للعــرق أو املذهــب والفكــر وبث احلقد
بني اآلخريــن ،والذي حتول في كثير مــن نتائجه إلى

ســلوكيات عدوانيــة وصلت إلى ترويــع اجملتمعات

واستهداف اآلمنني األبرياء ،بهدف زعزعة االستقرار،
وبث الرعب وصوالً إلى أهداف ومقاصد متعددة.

وإزاء انتشــار خطاب الكراهية بــن مختلف فئات
اجملتمع فقد أصبحت هناك ضرورة لكشــف القناع

عنها ،وبذل اجلهود للتصدي لهذا اخلطاب ومعاجلته
بشــكل منهجي ووفق خطة متكاملة وعبر تضافر
جهود وتعاون مشترك.

وفي خضم هــذه الظاهرة جند هنــاك جهودا تبذل

وسياســات توضع ،وأفكارا تناقش ملواجهة خطاب
الكراهية ،إال أنه ظهــر واضحا حاليا أن هذه اجلهود
لــن تكون كافيــة لوحدها ،وأن علــى كافة اجلهات
املعنيــة باجملتمع
بــدءا مــن املؤسســات التربوية
ً

والدينية أن تعمل بعــزم وحزم ،يذكون الوعي العام
بضــرورة مكافحة خطــاب الكراهيــة وتعريته من
مبرراته الواهية.

ويبقى الركن الركني في املشهد ،وهو دعوة صانعي

السياسات إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد مرتكبي
جرائم نشر خطاب الكراهية ،فمن ال يرتدع بناموس

األخالق ،تردعه وال شك القوانني الرادعة.

