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وحدة األمة اإلسالمية واجب ديني
وضرورة حضارية

وحدة األمة اإلســامية هدف يتطلــع إليه كل
مخلص ،وغاية يســعى إليهــا كل منصف .وال
يشك أحد يف أهمية هذا الهدف عقال ورشعا ،فهو
الضمانة الوحيدة لتحقيق التعايش بني الشعوب
املسلمة وازدهار أوطانهم .واالقتناع بهذه الوحدة
هو سبيلُنا األوحد وخيارُنا الذي ال محيد عنه.
فاألمة الواحدة التي أرادها الله هي غاية عظمى ينبغي أن تتوجه
إليها الجهود ،وتتضافر فيها األعمال ،انطالقا ً من املشــركات
الجامعة التي تسمو بقوتها وصدق العمل بها عىل أسباب الفرقة
والتناحر.
إن أمر الوحدة اإلسالمية مفروغ منه ديانة ،فالداللة عىل وجوبها
واضحة يف النصــوص الرشعية ،إذ يجيء األمــر بها رصيحً ا
صمُوا ْ ِبحَ بْ ِل ٱلل َّ ِه جَ ِميعــا ً وَال َ َت َفر َُّقواْ» ،وتارة الدعوة إليها
«وَٱ ْعتَ ِ
باألمر بتحصيل ماال تتحقق الوحدة إال به« :إ ِ َّنمَا ٱلْ ُم ْؤ ِم ُن َ
ون إ ِ ْخ َو ٌة
َ
صلِحُ وا ْ ب ْ َ
َي أ َ َخ َوي ُْك ْم» ،وتارة أخرى النهي الرصيح عن االفرتاق
َفأ ْ
واالختالف الذي هو ضد الوحدة واالجتماع« :وَال َ َتنَ ٰـ َزعُوا ْ َفتَ ْف َشلُوا ْ
ٱلص ٰـ ِبِي َن».
َٱص ِبُوا ْ إ ِ َّن ٱلل َّ َه َم َع َّ
َو َت ْذ َهبَ ِريحُ ُك ْم و ْ
ففي تعاليم ديننا ما يلزم بتقوية رابطة األخوة والوحدة ،والنهي
عن كل ما يولد البغضاء ويوســع الخالف ،ألنه ال قيام ملصلحة
املسلمني يف الدين والدنيا إال باجتماع كلمتهم عىل الحق.
واملطلوب هو توعية الشعوب وترشيد األجيال ،والتوايص عىل كل
ما يخرج األمة مما أصابها من نكبات وأدواء ،وتصحيح مسارها،
ونقلها من حال االحرتاب والتفرق إىل التآخي والتوحد .فال يخفى
ما تمر به املجتمعات املسلمة يف اآلونة األخرية من أوضاع صعبة
تلفت نظــر كل منصف وغيور؛ حيث املعانــاة من الرصاعات
والنزاعات ،وإزكاء روح التعصــب للفرق واملذاهب والتوجهات
املختلفة ،واختزال اإلســام الجامع يف مفاهيم محدودة ،وأفكار
ضيقة ألشــخاص أو انتماءات أو مدارس معينة ،ونشأة تكتالت
تقســم األمة إىل تيارات متناحرة ،وتصنيفات فكرية تعد بحق
من أخطر مهددات السلم االجتماعي ...فهذه األمور كلها تخالف
التوجيــه الرشعي ،وتتناىف مع القواعــد الكلية للدين واملقاصد
العامة له ،فال ينبغي أن يتعصب املسلم لرأي أو جماعة أو مذهب
حتى يصل به األمر إىل أن يتحامل عىل أخيه املســلم فيســتبيح
دمه أو ِّ
يكفره بغري حق ،أو يقصيه عن سواد املسلمني وعامتهم،

وإنما املطلوب أن يحرص عىل ما يحقق األلفة والوحدة.
وينبغي االهتمام باألســس التي تحقق التالحم بني املســلمني،
فديننا واحد وكتابنا واحد ،ورســولنا واحــد ،وقبلتنا واحدة،
فهي أصول ثابتة تشــرك فيها أمة محمد صىل الله عليه وسلم،
واالهتمام كذلك بآداب الخالف والحوار فيحرتم بعضنا البعض،
ونقــدم النصيحة بالرفق واللني ملن ضــل الطريق منا ،ونأخذ
بأيدي من شذ من الجماعة ونعيده إىل الصف بالحكمة واملوعظة
الحســنة ،ونغض الطرف عن الهفوات واألخطاء غري املقصودة،
ونتجنب التشــهري والتســفيه والتضليل ،والتكفري ،والتبديع،
وإقصاء اآلخرين ،ونصحح املفاهيم الخاطئة بالحجة والربهان،
ونحرتم آراء العلماء والفقهاء ،وال نضخم املسائل الخالفية أمام
عامة الناس ،فالخالفات الفقهية تبقى يف حدود أهل العلم.
من املؤسف أن مســار مجتمعاتنا لم يلتزم النهج القرآني ،وال
السنة القويمة التي حثنا عليها النبي صىل الله عليه وسلم ،رغم
حرصه وتأكيده عىل االستمساك بهذا النهج ،وتحذيره من م ََغبَّة
تجاوزه ،فقد قال عليه الصالة والسالم« :إياكم وفساد ذات البني
فإنها الحالقة ،ال أقول تحلِق الشعر ،ولكنها تحلِق الدين».
ورابطة العالم اإلســامي انطالقا من مســؤوليتها نحو األمة
تســعى بكل جد لجمع كلمة املســلمني وتقريب وجهات النظر
بني علمائهم ،والتأكيد عىل مســؤوليتهم يف توحيد الصف وجمع
الكلمة.
وقد دعــت الرابطة إىل هــذا املؤتمر ،تهيئ األســباب للعلماء
واملفكرين واملثقفني للتفاكر حول الحلول ملواجهة مشكالت األمة
والتصدي لدواعي الفرقة واالحرتاب ،وإيجاد قنوات للتواصل بني
أتباع املذاهب اإلسالمية لبناء جسور التفاهم والثقة بينهم.
ولعل الجميع يضعون آماال ً كبرية عــى هذه امللتقيات الفكرية
والثقافية الجامعة لكلمة املســلمني ،التي تســعى لتضامنهم
وتآلفهم واالبتعاد عن التصنيف واإلقصاء تحت أي شــعار غري
شعار اإلسالم الجامع واسمه ووصفه ،مع ترسيخ اإليمان بالسنة
الكونية يف االختالف والتنوع والتعددية.
نســأل الله تعاىل أن يبارك يف هذه الجهود واللقاءات فيما يعزز
الوحدة اإلسالمية يف شأنها العلمي والفكري والوجداني ،ومن ثم
تتحقق اآلمال يف التضامن السيايس واالقتصادي ،وليس ذلك عىل
الله ببعيد.
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المحتويات
د.العيسى :مجازفات
ٌ
محسوبة على أصحابها
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ال على األديان

4

شهرية  -علمية  -ثقافية

األمني العام

أ.د .محمد بن عبد الكرمي العيسى
مدير عام اإلعالم والنرش

أ .عادل بن زامل احلربي
رئيس التحرير

د .عثمان أبوزيد عثمان
مدير التحرير

,,

ياسر الغامدي

أمين الرابطة يفتتح مركز طوارئ
الهيئة العالمية لإلغاثة

9
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مكة املكرمة – «الرابطة»
نظمت رابطــة العالم اإلســامي يومي
الخامس والســادس من شهر ربيع اآلخر
 1440هـــ ،املؤتمر اإلســامي العاملي
يف مكــة املكرمة تحت عنــوان «الوحدة
اإلسالمية ..مخاطر التصنيف واإلقصاء»،
بحضور  1200شخصية من كبار املفتني
والعلماء ووزراء الشؤون الدينية ممثلني
 ٢٨مكونا ً إسالميا ً من  ١٢٧دولة.
وناقــش املؤتمر العاملــي أربعة محاور
رئيســة هي :الوحدة اإلسالمية الجامعة،
املســلمون وثقافة االختــاف ،معوقات
الوحدة اإلســامية ،نحو وحدة إسالمية
فاعلة ،فيما تندرج تحت هذه املحاور 16
محورا ً فرعيا ً تغطي كل جوانب املؤتمر.
وحمل املؤتمر رسالة داعية لتصحيح مسار
األمة املســلمة ونقلها من حالة االحرتاب
والــراع إىل واحة التآخــي والتوحد يف
مواجهة التحديات التي تستهدف الجميع
بــا تفريق ،من خالل االعتصام باســم
اإلسالم الجامع ،والتسامي عىل املسميّات
الحزبية والطائفية الضيقة ،ملا تمثّله من
تمزيق لوحدة األمة التي يمكن تحقيقها من
خالل التضامن والعمل املشرتك ،ومراجعة
نقاط االختالف ومعالجتها بحوار أخوي
يتجنب لغة التكفــر والتخوين والتبديع
ويرفض اإلقصاء والتحزب.
تغطية شاملة يف العدد املقبل

في كلمته خالل افتتاح «منتدى تعزيز السلم» بأبوظبي

ٌ
محسوبة
د.العيسى :مجازفات التطرف
على أصحابها ال على األديان

الداخلي مع النفس واألفراد والمجتمعات
السالم العالمي يمر بالسالم
ّ

* د.العيىس يلقي كلمته يف االفتتاح

,,
4

ابوظبي – «الرابطة»

أكد معايل األمني العام لرابطة العالم اإلســامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم
العيىس أن االختالف والتنوع من طبيعة البرش ،مشريا ً إىل أن القيم اإلسالمية حفظت
للجميع الحقوق والحرياتِ املرشوعة ولم تكن ِمنَّ ًة من البرش عىل البرش ،بل رحمة من
الخالق بخلقه.
وشــدد معاليه خالل كلمته يف حفل افتتاح منتدى تعزيز الســلم بأبوظبي عىل أن
اإلسالم لم يقف من َ
اآلخر أي موقف أخل بالدعائم األخالقية يف رسالة الدين.

العدد ٦٢٧ :ربيع اآلخر  ١٤٤٠هـ ـ ديسمبر ٢٠١٨م
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* جانب من حضور املنتدى

ّ
وبي د.العيىس يف املؤتمر الذي حمل
عنوان« :حلف الفضول  -فرصة
للسلم العاملي» أن القيم اإلسالمية التي
َ
الحقوق والحريات
حفظت للجميع
املرشوعة لم تكن ِمن َّ ًة من البرش عىل

البرش ،بل هي رحمة من الخالق بخلقه
جعلها اإلسالم ميزان عدل ا ُملجتمعات
َ
وضمانة ِس ْل ِمها وازدهارها.
والدول
وأوضح معاليه أمام نحو 800
شخصية من ممثيل األديان واملنظمات

حفظ اإلسالم لحقوق
ِ
ِ
األقليات
وواجبات

أساس من أركان
ركن
ٌ
ٌ

* الشيخ عبدالله بن زايد يتوسط د.محمد العيىس والشيخ بن بيه

ِ
وقيم ِه الرفيعة
عدالته
العدد ٦٢٧ :ربيع اآلخر  ١٤٤٠هـ ـ ديسمبر ٢٠١٨م
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* الشيخ عبدالله بن زايد و د.العيىس و الشيخ بن بيه خالل فعاليات املنتدى

اإلسالم ُيرحب بالحق

والعدل ً
مصدره
أيا كان
ُ
وال يلتفت لألسماء
والخلفيات
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الحقوقية واإلنسانية الدولية أن هذه
َ
القيم ال تقب ُل التفرقة وال
التجزئة ،وال
ري
تسمحُ ألي ذريعة باخرتاقها ،والتأث ِ
عىل ُشمولها وحيادها ،ومتى ازدوجت
فيها املعايريُ ،نَعَ ْت عىل الجميع.
ولفت معاليه إىل أن اإلسال ُم قد َّ
أصل
الدعائ َم ُ
الخلُقِ يَّة ،ويف طليعتها حف ُ
ظ
َ
ِّ
اآلخر ،وحتى
حق
حقوق األعدا ِء
ِ
املحاربني ،فاملِعيا ُر ِمعيا ُر العدل
ِ
وكرامة اإلنسان ،وقد رعى اإلسالم من
أجل ذلك العُ هو َد والذِّمَ مَ ،حتى قال الله
تعاىل« :وال يجرمنكم شنآن قوم عىل أال
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» ،وقال
سبحانه« :وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان

ُ
ثوابت يف اإلسالم ال
ذا قربى» ،وهذه
تَ ْقبَ ُل امل ِ َ
ساس بها تحت أي ذريعة.
ونبّه إىل أن اإلسالم لم يقف من اآلخر
 وهو ي ُِرس قِ يَ َم العدل والسالم
وإراد َة الخري للجميع  -أي موقف
أخل بتلك الدعائم األخالقية يف رسالة
الدين ،بل قال النبي صىل الله عليه
وسلم يف حلف الفضول ،وهو حِ ْل ُ
ف
ُ
ٍ
رفيعة تعاهدت عليه
قي ٍم
قبيلة قريش
قبل اإلسالم قال« :لو دُعيت بمثله يف
اإلسالم ألجبت» ،وهو شاه ٌد عىل أن
اإلسالم يُرحب بالحق والعدل والقيم
أيا ً كان مصد ُرها ،فال يَ ْلتفت إىل
السوابق
األسماء واألشكال املجردة وال
ِ

ِ
والخلفيات عندما يَحْ ُك ُم عىل املحتوى.
واستذكر د.العيىس ثالثة أخطاء فادحة
يقع فيها البعض عند محاولتهم فهم
بعض الوقائع التاريخية .وأولها عدم
االنتباه إىل أن األقوال واألفعال العبثية،
فضالً عن ممارسات الكراهية،
ِ
مجازفات التطرف العنيف ،أو
أو
ٌ
اإلرهاب ،هي
محسوبة عىل أصحابها ال
عىل األديان ،ولم ي َْخ ُل دين من األديان
من محاوالت العبث به واالفرتا ِء عليه،
بل كم ٍ
راية ُرفعت باسم الخالق وهي
ٌ
راية مادية تفرتي عىل الخالق ،وكم
أُعِ ي َْق العِ ْل ُم والتنوي ُر يف عا َل ِمنا ـ قرونا ً
ُ
طويلة ـ باسم ِ
كلمة الربِّ ،
وكلمة الرب
من ذلك بريئة.
وزاد معاليه أن ثاني األخطاء يتمثل
يف عدم مالحظة أن اإلسالم قد حفظ
َ
حقوقهم وحرياتِهم املرشوعة،
للجميع
ً
تثن من ذلك فردا وال جماعة،
ولم ي َْس ِ
حتى أ َّكد علما ُء اإلسالم أن الله ُ
ينص
َ
الدولة الظاملة
الدولة العادلة ويَخ ِذ ُل
أيا ً كان دينهاِ ،
فمعْ يَا ُر العدل
سار
ٍ
ُ
عىل الجميع ،بل لم تَ ُقم
السموات
ُ
واألرض إال عىل العدل ،وثالث هذه
األخطاء يتجىل فيما يُثار من حني
ِ
موقف اإلسالم
آلخ َر من شبهات حول
ُ
من األديان ،في ُْخ ِطئ ُ البعض أو ربما
افرتى عمدا ً َّ
بأن اإلسال َم جاء ليَستأص َل
حق أتباع األديان األخرى يف الوجود،
َ
وأنه أَعْ مَ َل يف ذلك
السيف الظال َم الذي
لم يَ ْر َع حقا ً وال حرية ،مُستدال ً
ببعض
ِ

ِ
التأويالت
الوقائع التاريخية ،أو
الخاطئة للنصوص أو اجتزائِها عن
كامل سياقها ،وهذا افرتا ٌء مَ حْ ٌ
ض
تُك ّذبه الد ُ
ِّالالت الصحيحة لنصوص
الكتاب والسنة ،ووقائ ُع السرية النبوية
بالب والقِ سط
العطرة ،التي أَمَ َر ْت ِ ِّ
والرحمة بالجميع ،وعدم اإلكراه يف
ُّ
الدين ،حتى بلغ
النص الرشعي يف
هذا االستفها َم اإلنكاريَّ بقوله تعاىل:
«أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا
مؤمنني» ،وهو خطاب لألمة جميعاً.
ورفض معايل األمني العام ما يَ ْ
طرحه
ُ
بعض الكتاب من أن اإلسالم وقف
َ
موقف
من بعض الديانات السماوية
َّ
املنكر الستحقاقِ ها
حق الوجود
ٍ
بحرية وسالم ،وأنه مارس
والعيش
ِ
نوعا ً من االضطهاد حيالها ،مشريا إىل
أن اإلسالم تَ َفهَّ َم وجود األديان كافة
ٍ
حتمية يجبُ اإليما ُن بها
َك ُسن َّ ِة كونية
ُ
ُ
االختالف والتنو ُع والتعد ُد من
حيث
طبيعة البرش ،وقد نص القرآن الكريم
ً
عىل ذلك
رصاحة.
ِ
ِ
اليهودية
وعن الديانتني
واملسيحية،
اإلسالمي
قال د.العيىس إن الدستو َر
َّ
أعطاهما امتيازا ً استثنائيا ً يف األحكام
الفقهية ،مربرا ً ذلك بأن لديهم كتابا ً
من السماء ،فسمَّ اهم أه َل الكتاب ،مع
حفظ حق الديانات األخرى ،كما شمل
ً
َ
ِ
كافة بأول
الدينية
األقليات
اإلسال ُم
وثيقة دستورية وهي صحيفة املدينة
النبوية التي أرست قواع َد املواطنة

وقعت بين اإلسالم

وغيره أحداث تاريخية

ال عالقة لها بالحق في
الوجود الديني

قيم الدين في حفظ
الحقوق والحريات

المشروعة ال تسمح
للذرائع باختراقها
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من يطلب الحقيقة

من غير مصادرها يقع

ضحية األجندة ومزوري
التاريخ

ِ
األقليات
اإلسالم
شمل
ُ
ً
َ
كافة بأول
الدينية

وثيقة دستورية وهي

صحيفة المدينة النبوية
قواعد
التي أرست
َ

المواطنة الشاملة
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ً
متضمنة حف َ
قوق
الشاملة،
ظ الحُ ِ
ِ
والواجبات وتعزي َز قيم العيش املشرتك
ِ
ِ
ِ
املدنية وطوائفِ ها.
الدولة
مكونات
بني
ِ
وقال معاليه إن بعض
األحداث
ِ
التاريخية التي حَ َ
ص َل ْت بني اإلسالم
َ
نتيجة
ريه ال تعدو أن تكون
وغ ِ
ٍ
ٍ
سياسية بحتة ،ال عالقة لها
نزاعات
بحق الوُجود الديني لآلخر مطلقاً،
وهذه الحقيقة موثَّقة تاريخيا ً ال تقبل
َ
الشك وال الجدلَّ ،
لكن
البعض يخطئ
َ
الفهم بسبب عدم طلبه
الحقيقة من
مصادرها ا ُملعتربَ ِة واقعا ً يف فخ أصحاب
األجندة الخاصة ،ومزوري التاريخ.
وأكد د.العيىس عىل أن دين الله قد نزل
بالرحمة حيث يقول سبحانه«:وما
أرسلناك إال رحمة للعاملني» ،ويقول
النبي صىل الله عليه وسلم« :إنما
بعثت ألتمم صالحَ األخالق» وما كان
هذا الدين ليأتي بحِ ْرمان اآلخرين من
حقوقهم ،بل لقد حث الجميع عىل
العفو حتى عن املعتدي ،قال تعاىل:
«وَجَ َزا ُء َسيِّئَ ٍة َسيِّئَ ٌة مِّ ثْلُهَ ا َفمَ ْن عَ َفا
ص َلحَ َفأَجْ ُر ُه عَ َل ال َّل ِه إِن َّ ُه َل يُحِ بُّ
وَأ َ ْ
ال َّ
ظال ِِم َ
ني» ،وقد عفا النبي صىل الله
عليه وسلم عن الوثنيني من قريش
الذين ألحقوا به وبأصحابه أشد
أنواع األذى واالضطهاد بعدما انترص
عليهم يف الفتح املبني ،تاليا ً عليهم
يف تلك اللحظة التاريخية الحاسمة
ما ع َّلمَ ُه الله تعاىل من قصة النبي
يوسف عليه الصالة والسالم مع النعي عىل الهزيمة الخارجية« :قل هو
إخوته حيث أجابهم النبي محمد من عند أنفسكم».

صىل الله عليه وسلم بمثل ما أجاب
النبي يوسف إخوتَ ُه بقولهَ :
«ل تَث ْ ِريبَ
عَ َليْ ُك ُم ا ْليَوْ َم ي َْغفِ ُر ال َّل ُه َل ُك ْم ُ
وَهوَ أ َ ْرحَ ُم
ال َّراحِ ِم َ
ني».
َ
وأكد د.العيىس أن حِ ْف َ
حقوق
ظ اإلسالم
ِ
ٌ
أساس من أركان
األقليات هو رك ٌن
عدالته وقيمِ ِه الرفيعة؛ فوثيقة املدينة
النبوية التي حَ فِ َل بفقهها يف هذا
العرص مؤتم ُر مراكش ملنتدى تعزيز
السلم ،قد صدَّقتها األفعا ُل ال مجر ُد
ٍ
فقيه باإلسالم يعلم
الكلمات ،وك ُّل
أن أي مشهد يَخرج عن ذلك السياق
الطبيعي فإن له ما يُربره من قانون
الحرب عند الجميع يف ذلك الوقت،
وليس لهذا أيُّ داللة تتعلق بالوُجود
لآلخر ،وإال َ
الديني َ
َ
لش ِم َل ذلك
األديان
ّ
ُ
ُك َّلها ،وقد ّ
بي القرآن أن املعيار يف
هذا هو معيا ُر القيم فقط فقال تعاىل:
«و َِمن أهل الكتاب مَ ْن ْ
إن تأمنه
بقنطار
ٍ
يؤدّه إليه ومنهم مَ ْن إ ِ ْن تأمنه بدينار
ال يؤده إليك إال ما دُمت عليه قائماً»،
وكال الفريقني من أهل الكتاب َغ ْيَ َّ
أن
َ
محتف ًى به ألمانته وصدقه.
األول
وختم معايل األمني العام كلمته
بالتأكيد عىل عدم إمكانية ظهور
ٌ
تحالف للسالم العاملي حتى يتم
ُ
تحقيق السالم الداخيل ّ مع النفس ومع
َصلُحُ
األفراد واملجتمعات ،وعندما ي ْ
ً
الداخل ِس ْلمَ ا ً
وسكينة يأتي الثاني
ً
طواعية وتلقائية ،وهو قوله تعاىل يف

لتعزيز سرعة االستجابة ومواكبة الكوارث

أمين الرابطة يفتتح مركز طوارئ الهيئة العالمية لإلغاثة

* د .العيىس خالل افتتاحه املركز
جدة – «الرابطة»
افتتح معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور
محمد بن عبدالكريم العيىس مركز طوارئ الهيئة العاملية
لإلغاثة والرعاية والتنمية يف مقر الهيئة بجدة ،الذي سيوفر آخر
املستجدات والتقارير التي تصدر من الجهات املتخصصة؛ مثل
مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية باألمم املتحدة (،)OCHA
واسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من مخاطر الكوارث
( ،)UNISDRومصادر الوكاالت العاملة يف قطاع الطوارئ.
واستمع معاليه خالل االفتتاح لرشح مفصل من األمني العام
للهيئة التابعة لرابطة العالم اإلسالمي الدكتور عبدالعزيز
دور ومَ هَ ا ِّم املركز يف مواكبة الكوارث وتقديم
أحمد رسحان عن ِ
االحتياجات لجميع الدول املترضرة.
ً
وقال د .رسحان ،إن املركز يهدف لجعل الهيئة مرجعية لألعمال
اإلنسا ِنيّة ،واالختيا َر األول للواهبني ،وتنفيذ برامج ومرشوعات
تنموية ،وذلك من خالل رصد الحاالت الطارئة ،وتقويم
االستجابة يف تخفيف حدة األزمات والكوارث عىل املجتمعات
املترضرة يف القطاعات الرئيسية للطوارئ.
وأضاف أن املركز اشرتك يف مراصد اإلنذار ،وسينشئ قاعدة

بيانات عن العمل يف حاالت الطوارئ لكل مكتب؛ مما يسهل
متابعة ارتباط املكتب الخارجي مع الجهات التي توفر
ُ
وسي َسل فريق الطوارئ التطوعي
املعلومات عن الكوارث،
لرصد وتقويم االحتياجات ،ومساندة املكتب يف إعداد خطة
االستجابة الطارئة.
وقد عرب معايل د.العيىس عن شكره تقديره للجهود املبذولة،
مبينا ً أن الهيئة العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية تقوم
بواجبها يف إنجاز املهام اإلغاثية والرعوية والتنموية يف جميع
أنحاء العالم وفق أهداف وبرامج مخططة باحرتافية ،مؤكدا ً
أن الهيئة خطت خطوات مهمة يف خدمة جميع املترضرين
واملحتاجني يف جميع أنحاء العالم ،مع مراعاة توفري املساعدة
اإلنسانية للمستفيد بكرامة بغض النظر عن االنتماء العرقي
أو الديني عىل هدي اإلسالم الكريم الذي جعل يف كل كبد
ُون ال َّ
رطبة أجر ،وقد قال الحق سبحانهَ ( :ويُ ْ
طعِ م َ
طعَ ا َم عَ َل ٰ
حُ ب ِِّه ِم ْسكِينًا َويَتِيمً ا وَأ َ ِسرياً) ،ومقام األخري هو مقام املحارب
للمسلمني لكنه وقع يف األرس فكان اإلنفاق عليه يف تجليات
رحمة الخالق جل وعال التي وسعت كل يشء يف سياق اإلنفاق
عىل املسكني واليتيم.
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د .العيسى يبحث ووفد مشيخة عقل

الطائفة الدرزية توحيد الجهود اإلسالمية في
مواجهة تحديات الفرقة والصراع

* د .العيىس يستقبل وفد مشيخة عقل الطائفة الدرزية
مكة املكرمة – «الرابطة»
استقبل معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس يف مقر األمانة العامة
للرابطة بمكة املكرمة ،وفد مشيخة عقل الطائفة الدرزية يف
الجمهورية اللبنانية ،برئاسة الشيخ غسان الحلبي ،والشيخ
غاندي مكارم قايض الطائفة ،والشيخ سامي أبواملنى رئيس
اللجنة الثقافية يف املجلس املذهبي أمني عام مؤسسة العرفان
التوحيدية ،والشيخ سامي عبد الخالق عضو لجنة األوقاف يف
املجلس املذهبي ،والشيخ خلدون الحسنية أمني الرس الخاص
لشيخ عقل الطائفة ،والشيخ حليم الدبييس عضو مؤسسة
العرفان التوحيدية ،والشيخ نضال جماز عضو مؤسسة
العرفان التوحيدية ،والشيخ يحيى عبد الخالق من كلية
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العلوم التوحيدية.
وقد جرى خالل اللقاء بحث عددٍ من املوضوعات ذات
الصلة بتوحيد الجهود اإلسالمية يف مواجهة تحديات الفرقة
والرصاع ،والتأكيد عىل أن الوحدة اإلسالمية تحمل الخري
للجميع وتُرسخ قيم التسامح والتعاون وتعزز من تبادل
الثقة وحسن النوايا مع اآلخر.
كما جرى التنويه بأهمية استلهام قيمنا العليا من هدينا
اإلسالمي املشرتك ،وتفهم سنة الخالق جل وعال يف االختالف
والتنوع يف الداخل اإلسالمي ذاته ومع اآلخر ،وأن ذلك يؤكد
عىل أهمية التواصل مع الجميع للحوار املستنري يف مواجهة
أفكار الصدام والرصاع الحضاري التي ألهمتنا عظة التاريخ
فداحة مجازفاتها الخارسة.

األمين العام يلتقي المنسق األمريكي لمكافحة
اإلرهاب والقنصل األمريكي

* جانب من لقاء د .العيىس بالسيد نيثان سيلز املنسق األمريكي ملكافحة اإلرهاب
الرياض – «الرابطة»
استقبل معايل األمني العام لرابطة العالم
اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم
العيىس يف مكتبه بالرياض ،السيد نيثان سيلز
املنسق األمريكي ملكافحة اإلرهاب ،والوفد املرافق
له .وجرى خالل اللقاء استعراض املوضوعات
ذات االهتمام املشرتك.
كما التقى معايل أمني عام الرابطة القنصل
العام للواليات املتحدة األمريكية باململكة العربية
السعودية السيد راين كليها .وقد جرى خالل
اللقاء استعراض املوضوعات ذات االهتمام
املشرتك.

* األمني العام ملتقيا ً القنصل األمريكي
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العيسى يلتقي سفير دولة الكويت لدى المملكة

الرياض – «الرابطة»
سفري دولة الكويت لدى اململكة العربية السعودية الشيخ ثامر
التقى معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ جابر األحمد الصباح .وتناول اللقاء استعراض املوضوعات
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس يف مكتبه بالرياض ،ذات االهتمام املشرتك.

د .العيسى يستقبل سفير ألمانيا
الرياض – «الرابطة»
استقبل معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي
الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس يف مكتبه
بالرياض ،سفري جمهورية أملانيا االتحادية السيد يورغ
راناو .وجرى خالل االستقبال بحث عددٍ من املوضوعات
ذات االهتمام املشرتك.
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العيسى يبحث قضايا األقليات اإلسالمية مع السفير
األمريكي للحريات الدينية

استقبل معايل األمني العام لرابطة
العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد
بن عبدالكريم العيىس ،سفري الواليات
املتحدة األمريكية للحريات الدينية معايل
السيد سام براونباك ،حيث تم بحث عدد
من املوضوعات وال سيما ما تتعرض له
بعض األقليات اإلسالمية يف بعض الدول
من تمييز وحرمان وإساءة واضطهاد.
وقد قدم الدكتور العيىس شكره ملعايل
السفري براونباك عىل مواقفه حيالها.

األمين العام يلتقي المستشار الخاص ألمين عام األمم المتحدة

التقى معايل األمني العام لرابطة العالم
اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن
عبدالكريم العيىس ،املستشار الخاص
ألمني عام األمم املتحدة السيد أداما
دينج ،وجرى خالل اللقاء استعراض
املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.
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د .العيسى يستقبل األنبا مرقس أسقف شبرا

القبطية األرثوذكسية.
الرياض – «الرابطة»
استقبل معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ وقد تناول اللقاء عددا ً من املوضوعات ذات االهتمام املشرتك،
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس يف مكتبه بالرياض بحضور وفد سفارة جمهورية مرص العربية باململكة العربية
نيافة األنبا مرقس أسقف عام شربا وتوابعها بالكنيسة السعودية.

األمين العام يلتقي رئيس منظمة التضامن لحقوق الروهينجا
الرياض – «الرابطة»
التقى معايل األمني العام لرابطة العالم
اإلسـالمي الشيـخ الدكـتور محـمد بن
عبـدالكريم العيـىس ،رئيـس منظمـة
التضـامن لحـقوق الروهينجـا السـيد
سليم الله حسني عبدالرحمن .وقد بحث
اللقاء عددا ً من املوضوعات ذات االهتمام
املشرتك.

14

العدد ٦٢٧ :ربيع اآلخر  ١٤٤٠هـ ـ ديسمبر ٢٠١٨م
No. 627 Rabi II 1440 H- December 2018 m

العيسى يبحث مع مستشار الشؤون الدينية الفرنسي
مبادرة «المواطنة المشتركة في بلدان التنوع»

* األمني العام لدى لقاء السيد بوسيل
الرياض – «الرابطة»
استقبل معايل أمني عام رابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور
محمد بن عبدالكريم العيىس يف مكتبه بالرياض مستشار
الشؤون الدينية بجمهورية فرنسا السيد جان كريستوف
بوسيل والوفد املرافق له ،بحضور السفري الفرنيس باململكة
العربية السعودية السيد فرانسوا غوييت.
وجرى خالل اللقاء استعراض مبادرة الرابطة يف املواطنة
املشرتكة يف بلدان التنوع وخارطة طريق مفهوم االندماج
الوطني اإليجابي القائم عىل احرتام دساتري وقوانني
الدول املقام عىل أراضيها ،والتأكيد عىل أن تكون املطالبة
بالخصوصية الدينية وفق اإلجراءات القانونية ومن ثم احرتام
القرار النهائي يف شأن تلك املطالبة مهما كان االختالف مع
القرار الرافض يف حال صدوره ،وأن تسود املحبة والسكينة

والتعاون والتعايش األمثل بني جميع املكونات الوطنية ،وأن
يفي الجميع بكل صدق مع متطلبات قبول الهوية الوطنية،
مع التأكيد عىل احرتام املرجعية الرسمية لكل ُم َكوّن وطني
ديني أو غريه .كما جرى خالل االستقبال استعراض عدد من
املوضوعات األخرى ذات االهتمام املشرتك.

* السفري الفرنيس لدى اململكة حارضا ً اللقاء
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وزير األوقاف والشؤون الدينية بفلسطين في حوارمع مجلة «الرابطة»:

أدعو المسلمين لزيارة المسجد األقصى إلعطاء
رسالة للعالم بأن القدس للجميع

حوار :توفيق محمد نصر اهلل

,,
20

إلتقت مجلة «الرابطة» يف حوار موسع معايل الشيخ يوسف أدعيس الشيخ ،وزير األوقاف
والشؤون الدينية بفلسطني عىل هامش مشاركته يف الدورة الثالثة واألربعني للمجلس
األعىل لرابطة العالم اإلسالمي ،وناقش اللقاء القرارات التي خرجت عن هذه الدورة،
خاصة ما يتعلق منها بالقدس وفلسطني وما قدمته الرابطة للفلسطينيني يف ظل
االحتالل اإلرسائييل ،وجهود معايل األمني العام للرابطة يف نرش ثقافة االعتدال والوسطية
والحوار بني أتباع األديان والثقافات ،والدعوة إىل إشاعة السالم والتعاون الدويل ،وجهود
الرابطة يف مجال الحوار بني أتباع األديان والحضارات والثقافات ،وانعكاس ذلك عىل
األمن والسلم العاملي .كما تطرق الحوار للحديث عن أوضاع األقليات والجاليات املسلمة
يف العالم والصيغة املثىل للتواصل معهم ،وكيفية مواجهة الفكر املتطرف والتطرف
املضاد وغريها من القضايا التي وردت يف ثنايا هذا الحوار:
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• بداية كيف ترون الهجمة اإلعالمية الشرسة
ضد المملكة العربية السعودية التي تهدف
للنيل من ثوابتها ودورها الريادي في العالم
اإلسالمي؟
أعتقد أن الهجمة املغرضة التي تريد أن تنال من سمعة
اململكة هي هجمة ظاملة ومسعورة من قبل بعض
املغرضني ،أسأل الله أن يرد كيدهم يف نحورهم ،وسيحطم
الله مساعيهم عىل صخور صمود وثبات اململكة أمام هذه
العواصف العاتية .فاململكة يف قلب كل عربي ومسلم ،وهي
التي تستقبل ضيوف الرحمن وتبذل الغايل والنفيس من
أجل راحتهم ،وتدافع عن قضاياهم يف املحافل الدولية .وهي
أسمى وأرفع من كل ما يقال من هذه املهاترات السيئة.
واملجتمعات العربية واإلسالمية تعي كل ما يحاك ضدها.
ويجب عىل علماء األمة واإلعالميني وكل من لديه ذرة من
إيمان ودين الدفاع عن اململكة العربية السعودية .وهذا أقل
واجب منهم تجاهها لكي تبقى قوية يف عطائها ،قوية يف

حدودها وأمنها ،ألنها هي البيت اآلمن لكل إنسان يلجأ إليها.
علينا جميعا ً التحرك العاجل للرد عىل هذه االفرتاءات التي
تلصق باململكة ،وهي منها براء ،والوقوف أمام هذه الهجمة
الرشسة ،ألن قوة اململكة هي قوة للعرب واملسلمني أينما
كانوا ،والنيل من اململكة هو نيل من كل العرب واملسلمني
أينما وجدوا.
• كيف رأيتم القرارات التي خرجت عن الدورة
الثالثة واألربعين للمجلس األعلى لرابطة
العالم اإلسالمي بخصوص قضية فلسطين
والمسجد األقصى؟
بالتأكيد كانت جلسة املجلس األعىل لرابطة العالم اإلسالمي
جلسة مميزة ،وضعت اليد عىل الجرح العميق الذي تعاني
منه فلسطني والقدس واملسجد األقىص .وكانت بيانات
املجلس وقراراته قوية بهذا الخصوص ،حيث طالب
الشعوب العربية واإلسالمية بشد الرحال للمسجد األقىص
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• زيارات األمين العام للرابطة حول العالم
ساهمت في التقريب بين وجهات النظر
المختلفة والعمل على المشتركات
املبارك للدفاع عن القدس والصالة يف املسجد األقىص
املبارك .وكان البيان الصادر عن املجلس بهذا الخصوص
قويا ً جدا ً طالب بإنهاء االنقسام أمام األشقاء للوقوف صفا ً
واحدا ً أمام االحتالل اإلرسائييل ،وطالب الشعوب العربية
بالدعم والتعاطف مع الفلسطينيني ،خاصة املقدسيني يف
املدينة املقدسة.
• لكن البعض يتحفظ على زيارة المسجد
األقصى في ظل االحتالل ويعتبرها نوعا من
التطبيع فما رأيك؟
أنا مع زيارة املسجد األقىص .فال بد من التأكيد عىل هوية
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القدس بزيارة العرب واملسلمني .ألن االحتالل اإلرسائييل ال
يريد أن يشاهد أي عربي مسلم .يريد أن يجعل من قضية
القدس قضية فلسطينية ،علما ً بأن القدس تتعلق بقضية
املسلمني أينما وجدوا كما يتعلق املسجد الحرام .وبالتايل
نحن مع هذه الزيارة من أجل إعطاء رسالة لالحتالل وللعالم
أجمع بأن القدس واملسجد األقىص ليسا للفلسطينيني
وحدهم ،بل هما أيضا ً للعرب واملسلمني أينما وجدوا .وأنا
أستغرب ممن يعتربون مثل هذه الزيارات نوعً ا من التطبيع،
فهذا الكالم قديم مىض عليه الزمن وانكشف ضعفه ،خاصة
أن االحتالل اإلرسائييل يريد جعل القدس مدينة يهودية،
وال يريد أن يرى فيها أي فلسطيني أو أي مسلم ،لذا فإننا
نطالب العرب واملسلمني بزيارة املسجد األقىص ،فالزيارة
هي للسجني وليست للسجان .هناك ظروف طارئة حدثت يف
فلسطني ،وهي أن االحتالل اإلرسائييل احتل املدينة املقدسة
ومدن الضفة الغربية ،وال يعني مجيء الواحد منهم أنه
نوع من التطبيع ،بل العكس هو فرض واقع عىل أن القدس

مدينة محتلة من قبل االحتالل ،ولكي يشاهدوا املعاناة
التي يعانيها إخوانهم الفلسطينيون ،لكي يدرك العالم ما
نعانيه ،ويضع حدا ً لهذا العدوان الظالم من التنكيل بشعبنا
الفلسطيني.
• بماذا خرجت من اجتماع الدورة الثالثة
واألربعين للمجلس األعلى للرابطة بصفتك
أحد األعضاء الذين شاركوا فيه؟
شهادتي فيه مجروحة ألنني عضو من أعضاء املجلس،
فالشهادة تكون من اآلخرين ،ألن اإلنسان ال يشهد لنفسه،
ولكن حقيقة كان انتقاء األشخاص عىل أساس من املسؤولية
كقيادات دينية ومفكرة ،لديها أجندة يف خدمة اإلسالم عىل
املعايري الصحيحة ،وبالتايل إذا استمر التواصل مع األمني
العام لرابطة العالم اإلسالمي وطرح األفكار املوجودة
وتدارسها من قبل املجلس التنفيذي ،فسيكون هناك تأثري
كبري للرابطة يف العالم ،بحيث نغري النمط السلوكي والنمط

• الهجمات المغرضة ضد المملكة
للنيل من سمعتها ومكانتها ظالمة
ومسعورة
التفكريي القديم الذي رسخ يف أذهان الناس ،وهو أننا
نعمل شيئا ً بسيطا ً بهدف إبعاد الناس من دينهم .هكذا كان
التصور الخاطئ من قبل املغرضني لرابطة العالم اإلسالمي
علما ً بأن الرابطة تقوم بجهود كبرية ويف جميع املجاالت،
وهي تتحمل ما ال تتحمله دول كثرية يف كثري من األمور
لخدمة اإلسالم واملسلمني يف جميع أنحاء املعمورة.
• ما أبرز الجهود واألنشطة التي قامت بها
رابطة العالم اإلسالمي والهيئات التابعة لها
في فلسطين؟
بالتأكيد هي جهود كبرية جدا ً يف فلسطني ويف العالم العربي
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• الرابطة أعطت الصورة الحقيقية
المشرقة عن اإلسالم ورسخت منهج
الوسطية واالعتدال والتسامح
واإلسالمي ،وكانت بياناتها بخصوص العالم العربي
واإلسالمي وخاصة قضية القدس واملسجد األقىص قوية
جداً .وقد قدمت الكثري من الجهود واملساعدات ،سوا ًء فيما
يتعلق باإلغاثة أو إطعام الفقراء واملساكني ،أو فيما يتعلق
بتعليم العلوم الرشعية .واألهم من ذلك نرش الفكر املعتدل عن
اإلسالم وإعطاء الصورة املرشقة عنه يف ظل الهجمة الرشسة
عىل اإلسالم نتيجة ترصفات ال تمت لإلسالم بصلة ،شوهت
الصورة الحقيقية للمسلمني .ورابطة العالم اإلسالمي تقوم
بدور كبري جدا من خالل ندواتها ودوراتها داخليا ً وخارجيا ً
يف إعطاء الصورة الحقيقية واملرشقة عن اإلسالم .وقد
استطاعت بجهود معايل أمينها الشيخ الدكتور محمد بن
عبد الكريم العيىس ترسيخ منهج االعتدال والتسامح ونرش
األفكار املستنرية ومنع مظاهر الغلو والتشدد يف الربامج
والخطط التي تتوىل رعايتها يف جميع أنحاء العالم.
• على ذكر معالي الشيخ الدكتور محمد بن
عبد الكريم العيسى األمين العام لرابطة
العالم اإلسالمي كيف ترون جهود معاليه
وجوالته في نشر ثقافة االعتدال والوسطية
والحوار بين أتباع األديان والثقافات والدعوة
إلى إشاعة السالم والتعاون الدولي؟
هي جهود مباركة تعكس املوقف الحقيقي لإلسالم من
التعايش مع األديان ورفض التطرف ومحاربة اإلرهاب،
ونرش قيم الوسطية واالعتدال ،والدعوة إىل التعايش

• جهود األمين العام للرابطة عكست
الموقف الحقيقي لإلسالم في التعايش مع
األديان ورفض التطرف ومحاربة اإلرهاب

24

العدد ٦٢٧ :ربيع اآلخر  ١٤٤٠هـ ـ ديسمبر ٢٠١٨م
No. 627 Rabi II 1440 H- December 2018 m

بني شعوب األرض جميعا ً بغض النظر عن معتقداتهم
وأفكارهم ،ونرش قيم السالم والعدل يف جميع أنحاء
املعمورة ،والحث عىل االلتزام بدساتري وقوانني الدول
التي يقيم فيها مسلمون .وقد أثمرت هذه الجهود -ولله
الحمد -وكان لها األثر الطيب يف تغيري الصورة املشوهة
لدى الغرب ولدى الشعوب التي أخذت األفكار عن
اإلسالم من املتطرفني واملنحرفني والضالني .وكان لجهود
معاليه وجوالته حول العالم والتقائه بجميع أطياف تلك
املجتمعات ،سوا ًء كانوا شبابا ً أو مؤسسات أو منظمات
أو جهات رسمية أو غريها ،األثر الطيب يف إعطاء الصورة
الحقيقية عن اإلسالم واملسلمني وكيف ينظر اإلسالم
لآلخرين .فاإلسالم هو دين السماحة والعدل والرحمة
وليس كما يتصور البعض أنه دين القتل والبطش كما

• األقليات المسلمة تعاني مشاكل
اقتصادية وثقافية واجتماعية وبعضها
يتعرض لالضطهاد والتنكيل
والغطرسة فهذا أمر مرفوض ألنه ليس من اإلسالم يف
يشء ،الحوار البناء هو املبني عىل أساس« :لكم دينكم ويل
دين» ،وإعطاء الصورة الحقيقية واملرشفة عن اإلسالم وعن
ترصفات املسلمني مطلوب؛ وإذا رجعنا إىل املايض وجدنا
كيف انترش اإلسالم فهو لم ينترش بالسيف ،السيف كان
إحدى الوسائل التي كانت تستعمل يف حال وجود قوة تريد
االعتداء عىل املسلمني أو الوقوف أمام الدعوة اإلسالمية،
فاإلسالم انترش عن طريق املعامالت من خالل تعامل
املسلمني مع اآلخرين ومع أنفسهم ،ومن خالل قيم الرحمة
والتعاون واألخالق والصدق وغريها من القيم العليا التي
أثرت يف الكثريين وأعلنوا إسالمهم ودخلوا يف دول كبرية
جداً ،فاإلسالم انترش عن طريق التجارة والتعامالت والتعليم
وما إىل ذلك.

صوره الغالة الذين ارتكبوا املجازر هنا وهناك.
• كيف ترون جهود الرابطة في مجال الحوار
بين أتباع األديان والحضارات والثقافات وما
انعكاساتها على األمن والسلم العالمي؟
تبذل رابطة العالم اإلسالمي جهودا ً كبرية يف هذا املجال
لنرش ثقافة التعايش والتعاون والتفاهم والتسامح ونرش
السالم الستقرار األمم والشعوب ،وحمايتها من التطرف
والعنف والكراهية واإلرهاب ومكافحة األفكار الشاذة التي
تغذي ثقافة العنف وخطاب الكراهية يف املجتمع اإلنساني.
فالحوار البناء املبني عىل الحكمة أمر مطلوب ،قال تعاىل:
«اد ُع إىل سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة وجادلهم
بالتي هي أحسن» .أما الحوار املبني عىل العنف واإلرهاب

ً
حاليا برأيك؟
• وماذا حققت الخطوات الجارية
ال شك أن جوالت معايل األمني العام للرابطة يف قارات
العالم ودوله حامالً رسالة اإلسالم السمحة ،مدافعا ً عن
قضايا العالم اإلسالمي بالحكمة والحوار ،داعيا ً للوسطية
والتعايش السلمي والسالم ،كل ذلك كان له تأثريه يف
التقريب بني وجهات النظر املختلفة والعمل عىل املشرتكات
بدال ً من الشقاق والتجريم واالتهام .فالحوار املبني عىل
الصدق للوصول إىل الحقيقة ،البعيد عن املغاالة والتطرف
واإلرهاب مطلوب .وقد أحسنت الرابطة صنعا ً عندما وقعت

• التيارات اإلرهابية غيرت من أساليبها
الستقطاب الشباب إلى مواقع التواصل
االجتماعي واإلنترنت بد ًال من المساجد
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• جلسة المجلس األعلى للرابطة في دورته
الــ 43مميزة ووضعت اليد على الجرح العميق
الذي تعاني منه فلسطين والمسجد األقصى
أخريا ً اتفاقية تعاون مع دولة الفاتيكان لتحقيق األهداف
املشرتكة بني الرابطة واملجلس البابوي وإقامة عالقات
احرتام وسالم بني املسلمني واملسيحيني ،عىل الرغم من
حمالت التشويه التي تستهدف اتهام اإلسالم باإلرهاب
وهو منها براء .وكانت أصداء الخطاب اإلسالمي الداعي إىل
الوسطية مؤثرة يف التقريب بني وجهات النظر املختلفة.
• كيف تقيمون أوضاع األقليات والجاليات
المسلمة في العالم؟
هناك جاليات يف البلدان الغربية وغريها تعاني من املشاكل
كالعنرصية واإلسالموفوبيا .وتختلف درجة املشكالت
وحدتها من بلد آلخر تبعا ً للمعاملة واألسلوب الذي تلجأ
إليه الحكومات تجاههم .كما تعاني بعض هذه الجاليات
من املشكالت االقتصادية وانتشار الفقر وتدني مستوياتهم
املعيشية ،إضافة إىل املشكالت الثقافية نظرا ً لغياب التعليم
اإلسالمي يف بعض الدول األوروبية وعدم توفر املساجد
بالشكل الكايف ،إضافة للمشاكل االجتماعية واألرسية
كالزواج والحضانة وحقوق أفراد األرسة وفقا ً ملا تقرره
الرشيعة اإلسالمية .وهناك أقليات إسالمية يعانون يف
حفاظهم عىل دينهم ويتعرضون لالضطهاد والتعذيب يف
بعض البلدان .فاإلرهاب ليس له دين وال وطن ،وهو ينطلق
من رشارة يف مكان ثم يأخذ يف االنتشار وتنتقل العدوى إىل
مناطق أخرى كثرية.

الدولية التي نصت عىل حرية اإلنسان وكرامته وعىل حرية
العبادة وحرية الدين .وباستطاعة رابطة العالم اإلسالمي
مثالً أن تؤثر عىل أصحاب القرار الدويل وعىل هيئة األمم
املتحدة ،فهي التي أصدرت القرارات وعليها أن تحافظ عليها
وأن تحافظ عىل الحريات التي كفلتها الرشائع السماوية أوال ً
واملواثيق واملعاهدات الدولية ،ويجب أن يكون هناك تحرك
من قبل القوى اإلسالمية الحقيقية والدول اإلسالمية للدفاع
عن الجاليات والضغط عىل املجتمع الدويل لحمايتهم ،وعىل
دولنا اإلسالمية والعربية أن تتفاعل مع اآلخرين بالنديّة،
لهم ما لنا وعلينا ما عليهم .وهذا منطلق السياسة الحكيمة
التي وضعها لنا رسول الله صىل الله عليه وسلم .ويجب أن
يكون هناك تواصل من قبل املنظمات اإلسالمية كالرابطة
مع قيادات هذه الدول ألنها لها وجودها وتأثريها لتصحيح
املفاهيم عن هذه الجاليات ،وأن ال يحكم عىل الجالية عامة
بسبب جريرة إنسان ،فالخطأ قد يقع من إنسان ولكن ال
يحكم عىل الدين من ترصف إنسان .وبتقديري أن رابطة
العالم اإلسالمي هي التي تملك الكفاءة واملهارة يف إيصال
هذه األفكار لقيادات الدول التي يتعرض فيها املسلمون
لالضطهاد والتنكيل .ويمكن للرابطة أن تستعني بقوى
دولية أخرى تدعو إىل نبذ العنف واإلرهاب إليصال فكرة
الرابطة لكي تحمي هذه الجاليات الضعيفة التي تعرضت
لالضطهاد والتنكيل وإىل غري ذلك .

• ما أنجح السبل لمواجهة ومكافحة الفكر
المتطرف والتطرف المضاد (اإلسالموفوبيا)
والقاعدة وداعش وما في حكمهم؟
يجب أن يكون هناك علماء ومفكرون لديهم كفاءات
وخربات يف كيفية الرد ويف إيصال املعلومة .هذا يحتاج إىل
دورات مكثفة ،إلعداد كادر كبري جدا ً من العلماء واملفكرين
• ما الصيغة المثلى للتواصل معهم من
ممن يستطيعون حمل هذه األفكار وإيصالها .وهذه برأيي
قبل الدول والمنظمات اإلسالمية الفاعلة
مسؤولية تكاملية ليست محصورة يف جهة معينة ،هذه
والعاملة على الساحة اليوم كرابطة العالم
املسؤولية منها ما يتعلق بالتعليم ومنها ما يتعلق بالوعظ
مثال؟
اإلسالمي
ً
واإلرشاد يف املساجد ،ومنها ما يتعلق بالجامعات ومنها ما
التواصل معهم يكون من خالل تحرك دويل لتفعيل املواثيق يتعلق بوسائل اإلعالم املختلفة .فالتيارات اإلرهابية غريت
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من أساليب وطرق استقطابها للشباب إىل مواقع التواصل
االجتماعي واإلنرتنت بدال من املساجد ،أي إنها نقلت
املعركة إىل جبهات وميادين جديدة ،وبالتايل يجب أن تكون
هناك مواجهة شاملة ملحاربة هذا الفكر املتطرف انطالقا
من اإلنرتنت لصد ما يبثه املتطرفون من سموم فكرية
وتجنيد للشباب مع رصد كل ما تبثه التنظيمات املتطرفة،
ومتابعة كل ما ينرش عن اإلسالم واملسلمني يف العالم عىل
مواقع اإلنرتنت بجميع اللغات ،والرد عىل ما تبثه هذه
التنظيمات املتطرفة من خالل لجان متخصصة مع نرش
الفكر الوسطى والتجديد يف الخطاب اإلسالمي ليعرب عن
مقتضيات املرحلة .ومن املؤسف أن عددا من التنظيمات
والتيارات التي تدعي اإلسالم وتحسب زورا عليه كداعش
والقاعدة تفرس الدين عىل هواها ،وتشوهه بارتكاب أبشع
األفعال باسمه لتمزيق املجتمعات ،وهو ما أدى إىل تنامي
ظاهرة ما يعرف باإلسالموفوبيا ،والتي استغلها املتطرفون
للتحامل عىل اإلسالم واملسلمني ،وربطوا بينها وبني اإلسالم.
وهذا يضع عبئا عىل علماء األمة يف التصدي لهذا التشويه
وتنقية اإلسالم الصحيح مما ألصق به من شوائب .وبالتايل
فاملسؤولية تكاملية من الجميع للتشاور املستمر والخروج
بأفكار يتم تحقيقها بطرق مختلفة .وعىل املدارس ووزارات
الرتبية والتعليم تحصني أبنائنا باملعلومات الصحيحة عن
اإلسالم والتأكيد عليهم بعدم االلتفات لهذه األفكار املنحرفة
التي تيسء لإلسالم .وعىل اإلعالم يف برامجه وندواته ومن
خالل الدورات واألفالم التي يعرضها التنبيه لهذه األمور،
وعىل خطباء املساجد توعية املصلني بخطورة هذه األفكار
املنحرفة التي تستهدف أبناءهم ،وأن يبينوا للناس ما هو
اإلسالم الحقيقي ،وكيف كان الرسول صىل الله عليه وسلم
والصحابة عليهم السالم يتعاملون مع الغري حتى نستطيع
أن نوجد قوة رادعة تقف سدا منيعا أمام هذا الفكر
املنحرف.

• مطلوب تفعيل المواثيق الدولية
التي تنص على حرية اإلنسان
وكرامته وحرية العبادة والدين
العنف املوجود يف العالم اليوم ،فهناك عنف وإرهاب يف
كل العالم ،فاإلرهاب ال وطن وال جنسية له وبالتايل فهو
نتيجة تراكم تاريخي إضافة إىل الجهل باإلسالم ،مع
ترسيخ بعض وسائل اإلعالم الغربي املتطرفة هذه الصورة
النمطية من خالل اإلعالم والربامج التي تعرضها ،إضافة
إىل تعميم الحاالت الفردية التي تحدث من بعض املسلمني
واملنظمات اإلرهابية عىل اإلسالم واملسلمني .فهناك نفوس
مشحونة ،وهناك ظروف ومناخ ولدا مثل هذه الظاهرة،
وبالتايل علينا أن نقف وقفة حقيقية لتطوير الوسائل
واألساليب يف مناهجنا ومن خالل وسائل إعالمنا ودعاتنا
ومفكرينا لكي نبني للناس ما هو اإلسالم ،وكيف نستطيع
أن نحميه وننرشه وكيف نستطيع أن نؤثر يف اآلخرين
بطريقة الحكمة واملوعظة الحسنة؟ ،وأن نجادلهم بالتي
هي أحسن.

• ما تصوركم لمؤتمر الوحدة اإلسالمية الذي
ستقيمه رابطة العالم اإلسالمي في ظل
الظروف التي تمر بها األمة هذه األيام؟
رابطة العالم اإلسالمي ال تقوم بعقد مؤتمر من فراغ ،فهي
عندما تقوم بعمل مؤتمر ،سوا ًء يف الوحدة أو يف التعليم أو
يف التسامح أو يف غري ذلك تجد أن هذا األمر مطلوب ،فهي
لديها برامج متعددة لكنها تقدم األولويات املهمة عىل غريها.
فعندما تجد أن هناك فرقة وتناحرا يف كثري من البلدان
العربية واإلسالمية وأنهم بحاجة إىل األمن واالستقرار
تتحرك وتعقد مؤتمرا ً عن الوحدة ،وإذا كان األمر يتعلق
بالتعليم تختار املوضوع املناسب الذي يحتاجه الوطن
• من السبب وراء ظهور ما يعرف
واملواطن ،ومثله بالنسبة لقضية التعاون وتقديم املساعدات
باإلسالموفوبيا؟
وإغاثة امللهوفني ،فالرابطة تختار املوضوع املناسب الذي
يجب أن ال نحمل الساحة العربية واإلسالمية مسؤولية يناسب املجتمع والذي تكون املجتمعات بحاجة إليه.
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حكمة الفرد في

التعامل االجتماعي

الدكتور عبدالقادر الشيخلي
المستشار في رابطة العالم اإلسالمي

األفراد الذين هم أساس خاليا املجتمع مختلفون عقليا ً
ونفسيا ً ووجدانيا ً ومقاصد ،فهم ليسوا متشابهني كطوابع
الربيد ،وإنما كل فرد بمثابة عالم قائم بذاته ،ومن هنا نشأ
فرع من فروع علوم النفس هو علم النفس الفردي.
وال مناص للفرد من التعامل مع األفراد والجماعات
االجتماعية األُخرى ،فهو يعيش يف عالم متشابك العالقات
والرؤى واألهداف .ومثل هذه العملية ،أقصد تعامل الفرد
اجتماعياً ،ليست سهلة ،وإنما عليه مراعاة مجموعة من القيم
واملعايري والثوابت التي من شأن إعمالها حصول عالقات
انسيابية شكالً ولكنها من حيث املضمون تخفي نوايا
وانطباعات يتفاوت حرص األفراد عىل كتمانها واإلفصاح
عنها.
ويف خضم ميدان املجتمع من الرضورة أن يتسلح الفرد
بالحكمة ـ وهي ضالة املؤمن ـ كي يتعامل مع أفراد هذا
امليدان الذي يضم العالم والجاهل ،والتقي والفاجر ،والطيب
والخبيث ،والكريم واللئيم ،والحليم والغضوب ،فهو مضطر
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للتعامل مع هذا الخليط غري املتجانس ،قد يتجنب اللئيم يف
حاالت ولكنه يف حاالت أُخرى يجد أن الرضورة أو املصلحة
تقتيض التعامل معه ،وال مفر من اللجوء إليه إلنجاز مهمة
مرتبطة بهذا.
والحكمة تلزم الفرد الذي يعتنقها أن يتجنب الخصومات،
ولكنه يجد نفسه يف حاالت طرفا ً فيها دون إرادته ،فهو ال
يبغي غري حقه ،وال يسعى إىل هضم حقوق اآلخرين ،ولكنه
يجد نفسه مهضوم الحق دون إرادته ،فإن سكت فقد أصبح
حقه يف خرب كان ،وإن طالب به فال يرغب الجائر باالستجابة
له.
واألحمق هو الذي يهوى العداء مع آخر أو آخرين ،ولكن
العداء قد يُفرض عليه دون ذنب جناه ،والحكمة تقتيض
تجاهل ذلك عىس اآلخر يُعيد النظر يف مسلكه ،أو يقيض الله
أمرا ً كان مفعوالً.
والفرد وهو كائن برشي يتعرض للخطأ والصواب ،والحكيم
هو الذي يجنح نحو أفعال محسوبة عىل الصواب ،بينما من

لم يتحل بالحكمة ال يعترب من أخطائه ،فاإلنسان قد يخطئ
ألول مرة بسبب جهله بالفعل الذي كان مكيفا ً تحت فصيلة
األخطاء ،فإذا ارتكب الفعل نفسه مر ًة أخرى فيمكن اعتبار
ذلك من قبيل النسيان ،ويُفرتض أن ال ينىس مر ًة أُخرى،
وخري الخطائني التوابون ،فإذا ارتكب الفعل الخطأ للمرة
الثالثة فهذا من قبيل الحمق ليس إالّ.
وهناك فعل ولفظ يلجأ إليهما الحكيم يف التعامل االجتماعي،
فأما الفعل فهو االبتسامة ،فال يكون املؤمن إال مبتسما ً حتى
يف أشد حاالت الكآبة الناجمة من املوقف .وتوزيع االبتسامة
الصادقة يمينا ً وشماال ً ينم عن خلق دمث قائم عىل التواضع
والشعور باإلخوة اإلنسانية بني البرش .والحقيقة أن االبتسامة
ال تكلف شيئا ً بيد أن بعض األفراد يبخلون بها عمدا ً أو سهواً.
أما اللفظ فهو إبداء الشكر باملناسبة التي تستوجب ذلك،
والبعض ينىس تقديم الشكر يف املواضع الواجبة ملثل هذا
القول .والحقيقة أن تقديم الشكر ينم عن ُخلق ديني رصني.
إن حكمة الفرد تقوده إىل تبادل التحية والسالم مع اآلخر،
فإن ر ّد الفرد تحيته ،فهذا هو املألوف ،وإن لم يرد فإن
املالئكة هي التي تُجيب .صفوة القول يف هذا الشأن إن ثالثة
أفعال يرتكبها الحكيم وهي ال تكلف شيئاً ،وهي التحية،
واالبتسامة ،والشكر ،وكلها من أخالقيات التواضع اإلنساني.
وال أقول رسا ً إن الهدايا هي إكسري العالقات االجتماعية
القائمة عىل السعادة ،وهي تفعل فعلها املحمود يف الوئام
واألُلفة واملحبّة بني املتهادين ،ولألسف الشديد فإن معظم
الناس ال يلجؤون إىل ذلك ،إما بخالً أو نسيانا ً للدور العظيم
الذي تقوم به الهدية يف تقريب القلوب وتجانس املشاعر.
والحكيم يُدرك أنه ال يستطيع تبديل نهج اآلخر الذي ال
يرضاه .والحكمة تقتيض قبول اآلخرين بحسناتهم ومثالبهم،
فما تراه نقصا ً لدى اآلخر قد ال يراه صاحبه كذلك .وتقبل
العالقة مع اآلخرين خري من القطيعة ،فقد تُهدي اآلخرين
هدايا ثمينة وهم غري مدركني لهذه املكرمة ،ولكن الحكمة
تقول إنك استطعت أن تضع اآلخر عىل الحياد أو عىل جزء
يسري من املودة ،فتكسب إنسانا ً من الناحية الشكلية ،و شبه
كسب أفضل من التجاهل أو القطيعة.
من الرضورة أن يتذكر الفرد موجبات الحكمة حتى يستطيع
أن يعيش يف عالم آخذ بالتعقيد يوما ً بعد يوم .والحكيم هو

الذي يكون كريماً ،فعن طريق الكرم والهدايا نكسب قلوب
اآلخرين كسبا ً يتفاوت حسب النفوس البرشية ،تفاوت بني
الكسب الشكيل الكاذب ،والكسب املتوسط العمق ،والكسب
الكامل ،فال يوجد تأثري قوي مثل ما تؤثر األفعال القائمة
عىل إنفاق املال ،والناس تميل للكريم وتبغض البخيل،
والكريم هو الذي يعتقد أن الرزق إلهي ،فهو سبحانه
وتعاىل الرازق والر َّزاق .وفلس ينفق يف مجال الخري يبقى
يف النفوس والعقول والضمائر ،والحياة أقرص أن تُرصف
يف الحقد والكراهية ،والحل الواجب االتباع هو تبني فلسفة
املحبة ،فهي تنقل الفرد إىل عالم اإلنسانية الرحيب ،والحكيم
هو الذي يعيش بسالم مع نفسه ومع اآلخرين بمحبة ونُبل،
وحينئذ يعثر عىل السالم الذاتي الذي يفتقده اآلخرون.
زبدة القول يف هذا الشأن :إن الجوهر يف التعامل االجتماعي
األسلم واألصوب هو تقبل اآلخرين كما هم ،فليس للفرد يد
يف صناعة أفكارهم ونفسياتهم وشخصياتهم ،وإنما هم
حصيلة ظروفهم الشخصية واألرسية والعامة ،وقد قال
أبو عبدالرحمن بن خلدون« :لو عرفت ظروف الناس
لعذرتهم جميعاً» .إن تقبل اآلخرين كما هم يحول دون نمو
ثقافة الكراهية .والواجب أن يعيش املرء بسال ٍم ووئا ٍم كما
يعيش العصفور الكناري مع البلبل ومع طيور الحب .واملهم
يف كل ذلك هو الرتكيز ثم الرتكيز عىل محاسن اآلخر ،فإن
كان معدوما ً من ذلك فليس من مهمة اإلنسان أن يُعيد تربيته
بنفسه ،باستثناء النصيحة التي يجب أن تنشأ مقومات
نجاحها ،فالبعض ال يتقبل النصيحة .والحل الواجب االتباع
تقديم النصيحة رساً ،وبالتلطف ،فإن انعدم هذان العنرصان
لم تعد نصيحة وإنما توبيخا ً لئيماً.
والحكمة هي التي تقودك إىل العيش يف عالم مضطرب،
فال تتدخل بشؤون اآلخرين إال ضمن النصيحة التي ذكرت
مقومات نجاحها .والال مباالة أحيانا ً هي فلسفة تريح النفس
والعقل ،فلكل فرد عامله الخاص ،يحلو له أن يعيشه كما قرره،
ولسنا رقباء عىل اآلخرين ،باستثناء االستفادة من تجاربهم يف
النجاح والفشل ،فنعزز نجاحنا ونتعظ دون اقرتاف أخطاء
فادحة وقعت أمامنا أو سمعنا بها وأذَّت اآلخر أو اآلخرين.
واملهم يف كل هذا وهذه وتلك :توثيق العالقة الصادقة مع الله،
فهي الحل األنجع من بني الحلول األخرى.
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مرتكزات لترشيد منظومتنا السياسية
بقلم :الشيخ داتو محمد نخعي أحمد
نائب رئيس الجمعية الخيرية اإلسالمية بماليزيا

ُ
قدمت ورقة عمل
يف أعقاب االنتخاب األخري يف ماليزيا،
عن لزوم ترشيد منظومتنا السياسية عىل أساس الصلح
والتوافق .وقد تداعى نفر كريم من زمالئنا ملناقشة ما جاء
يف هذه الورقة يف لقاءين استعرضا اإلطار الفكري للتغيري
السيايس .والحمد لله قد استجاب املشاركون إيجابًا مع
الورقة التي تركز عىل (الصلح) مفتاحً ا للعمل السيايس.
وأتمنى أن تكون الفكرة صالحة لتكون مبادرة إلصالح
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أوضاعنا السياسية ،وأن تكون جمعية خريجي جامعات
الرشق األوسط حاملة لواء هذه املبادرة ويف مقام الصدارة
لهذا الربنامج السيايس ،ثم إني ألرجو أن يكون الحوار
السيايس الذي بدأناه يف سبتمرب املايض برنامجا مستمرا
لنرش فكرة الصلح بني أعضاء الجمعية وتوثيق مفاهيمها
من خالل هذا الحوار البناء.
حقا! إن نشاطنا يف تثقيف األمة بالسياسة اإلسالمية ،لهو

أهم ما يقوم به خريجو جامعات الرشق األوسط من خدمات
جليلة لألمة والدين والوطن .وما عىل هذه الجمعية إال أن
تكون يف مقام الصدارة إلصالح سياسة األمة وتطهريها من
السلبيات وذلك عن طريق تثقيفهم وترشيدهم إىل العودة
إىل املبادئ اإلسالمية يف العمل السيايس والتمسك بها يف
الرس والعالنية .وما كانت للجمعية إال أن تقوم بتوضيح
عدد من القضايا التي تحتاج إىل العناية من قبل العلماء
وتبيني الغموض وتنوير الضباب الذي يجمع حول معانيها
الصحيحة .ويف مقدمة هذه القضايا؛ العالقة بني السياسة
والعقيدة ،وموضع املصلحة يف سياسة الدولة وضوابطها،
وسياسة تطبيق األحكام الجنائية يف اإلسالم وسياسة الرحمة
للعاملني .عالوة عىل ذلك فإن سلوك السياسيني يحتاج أيضا
إىل العناية حتى ال تكون ترصفاتهم السياسية مصد ًرا لظهور
العداوة والبغضاء بني املسلمني.
الصلح الذي قصدناه ههنا هو عملية التنقيح والتوفيق
والتنوير لآلراء املختلفة إزاء القضايا السياسية املطروحة
وتركيببها من جديد للتوصل إىل الفكرة السياسية الناضجة
والتوافق عليها دون لجوء للتنازع الذي يفيض إىل الفشل «وال
تنازعوا فتفشلوا» .وعليه فإن فكرة الصلح التي ندعو لها
تقوم عىل مرتكزات رضورية عىل النحو اآلتي:
 .1التصدي للقضايا الناشئة يف املجتمع بالرأي وتحليل
الحجج لوضعها يف مسار الحوار املوضوعي.
 .2جعل ضوابط الرشيعة هي املرجعية ألي فكرة جديدة
يف إطار من فقه الواقع.
 .3صناعة أرضية مشرتكة مبنية عىل أساس االبتعاد من
الشبهات ،وتيسري التفاعل نحو أفكار ناضجة تهتدي بها
حركتنا السياسية.
 .4إيقاف حالة االستعداء واالستقطاب السلبية ،ونرش
الفكرة وتثقيف األمة بها حتى يتكون رأي عام مستنري
يراقب النشاط السيايس ويرشده.
هذا اإلطار الفكري لتصحيح مسار السياسة اإلسالمية نجعله
كذلك وقاية لترسب األفكار الشاذة واملضطربة من الذين
اتخذوا ديننا لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا .هؤالء الناس
هم الذين يتحدثون عن اإلسالم كيفما يشاؤون واإلسالم
عن ما يقولون بعيد ،بل اإلسالم يخالف كل االختالف عن

ما يتصورون ومنهم من ينهجون نهج التمييع الفكري
لدى العرصانيني والليرباليني وغريهم .وقد كتبت كتابا يرد
عىل العقيدة الليربالية وأحذر بوجود بون شاسع بني دين
التوحيد ودين الرشك وهما ضدان ال يجتمعان .وحذرت فيه
من املتطرفني؛ الذئاب الذين يلبسون مالبس الضأن يدخلون
مساجد الله ويلقون الخطابة يذكرون الناس بتقوى الله
وهم للضالل أقرب .ومنهم من يرغب عن العلماء ويرفض
توجيهاتهم الدينية مرب ًرا برضورة االعتماد عىل القرآن فقط
يف فهم اإلسالم ،والعجيب أنه ال يعتمد إال عىل القرآن املرتجم
باإلنجليزية فحسب.
إن القرآن املوحى من الله تعاىل هو كالم الله القديم ،وكان
قرآنا عربيا أنزله الله للناس كافة وأنه ال ريب فيه هدى
ورحمة للمتقني ،ونرباسا ملن جاهد يف الله حق جهاده .يقول
الله تعاىل وهو أصدق القائلني «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا وإن الله ملع املحسنني » .هذا القرآن العربي منبع العلم
واملعرفة ومعالم ألبعاد مختلفة من الهدى والرشاد وقد تكوّن
من القرآن مختلف فروع املعرفة التي كان لها الفضل يف بناء
الحضارة اإلسالمية.
وملا كان القرآن قاعدة املعرفة وقمتها ،فال نستطيع الخوض
يف بحر القرآن إىل عمقه إال بالعلم واملعرفة ،فكيف يستطيع
املرء الخوض يف بحر القرآن وعمقه وهو ال يعتمد يف فهم
معانيه إال عىل ترجمة باإلنجليزية ،وكيف يستمد مبادئ
اإلسالم السياسية وضوابطها وهو ال يعلم بقواعد اللغة
العربية ومناهج العلم يف دراسة القرآن وسنة رسول الله صىل
الله عليه وسلم وتجربة سلفنا الصالح يف تطبيق توجيهات
القرآن وسنة رسول الله يف وقائع مختلفة وأوضاع متباينة
تمر بها األمة اإلسالمية؟
ُ
قدمت من خالل اإلطار الفكري للصلح مقرتحات فكرية
ليكون عمل اإلسالم السيايس صاد ًرا من نتائج دراسات
علمية لتوجيهات القرآن والسنة وتجربة سلفنا الصالح
وفقـه الواقع الذي تعيش فيه األمة ،وكنت عىل يقني أن الجو
السيايس سيكون غري الذي نشهده اليوم إذا قمنا بتفعيل
السياسة اإلسالمية الصحيحة مع مراعاة آدابها وأخالقها
وضوابطها الرشعية.
ال شك أن أحوالنا السياسية تشري إىل احتياج املسلمني ملعالم
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جديدة يف عملهم السيايس حتى يستطيعوا مواجهة التحديات
املقبلة التي هي أكثر تعقيدًا من ذي قبل ،وذلك الرتباط
السياسة املحلية بالسياسة العاملية وارتباطها بتقلبات
اقتصادية عاملية وبمصالح الدول العظمى وعالقاتها بدول
العالم .وقد تقدمت وسائل االتصال يف العالم اليوم وترسبت
األفكار وتداعيات األحداث برسعة فائقة إىل كل أجزاء العالم.
وما كان للسياسيني املسلمني إال أن يفقهوا ما يحدث يف العالم
ويستوعبوا تطوراته وما يخططه أعداء األمة لالستيالء عىل
حقوقها ومكاسبها...
ال تزال السياسة يف مجتمع املاليو تدور حول محور األحزاب
تتصارع للوصول إىل السلطة بكل وسائل اإلمكان وتخضع
ملبدأ الغاية تربر الوسيلة ،وال تتقدم هذه األحزاب بالربنامج
السيايس الواضح للنهوض باملجتمع أخالقيًا واقتصاديًا
واجتماعيا ،ويمتلئ الجو السيايس بالكلمات الرنانة التي
ليست لها
معان سوى تشويش أفكار الناس بالوعود الفارغة
ٍ
والهجوم عىل اآلخرين بال حدود .والبد لنا أن نسعى إلخراج
سياستنا من محورها الضيق إىل محور سياسة األمة ،وأن
نكون دائمً ا يف أهبة االستعداد ملواجهة التحديات الراهنة
واملقبلة وأن ال نكون إمعة نسري وراء الناس دون أن نعلم أية
وجهة يسوقوننا إليها.
إن أوضاعنا السياسية تحتاج إىل إصالح من نواحيها املتعددة
وال يكفي لذلك تبديل شخص مكان شخص آخر يف منصب
من املناصب حتى ال تدور مشكالتنا حول محور حزبي
أو شخيص ،وإنما يكون القصد هو نماء مجتمع املاليو
ونهضته ،والتصدي لجذور املشكالت التي ترهق كاهل األمة.
وبغري برنامج سيايس واضح املعالم فإن أخالق أبناء املاليو
إىل اندثار ،وال يستطيع املاليويون النهوض بما يصلح لهم
حياة كريمة وحياة أرقى من غريهم.
نحن اآلن يف عهد جديد ،نتطلع فيه لتغيري ثقايف واجتماعي
جو
وسيايس؛ ونريد فيه أن يتأسس التعامل بني الناس يف ٍ
من التعايش السلمي واشرتاك املواطنني يف بناء الدولة .ونريد
التعايش السلمي أن يكون املبدأ السيايس الذي يوجه حياتنا
السياسية واالجتماعية واالقتصادية عىل قيم التعامل األخوي
والتوافقي بني أبناء األمة ،واجتماعهم يف الهدف الواحد.
والتعايش السلمي يقوم عىل الوعي االجتماعي الناشئ من
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االحرتام املتبادل بني أبناء الوطن وفقدان النزوع نحو القومية
املتطرفة لدى أجناس متفرقة .وال يتحقق التعايش السلمي
من أقوام يطلبون اآلخرين لكي يتسامحوا معهم ،فيما هم يف
الحقيقة يضمرون االستيالء عىل حقوق غريهم من حيث ال
يشعرون .من أجل ذلك يلزمنا النظر إىل األحزاب السياسية
بإمعان حتى ولو كانت أحزابًا تتسمى باإلسالم ،ذلك أن
املعيار هو العمل وما يُقدم من خدمات لإلسالم واملواطنني
املسلمني وغري املسلمني ،كما أن وطنية تلك األحزاب إنما
تُقاس بالنوايا املخلصة والجهود من أجل النهوض بالوطن.
عالوة عىل ذلك فإن نظام األحزاب له سلبيات ملموسة نخصها
بالذكر ،وهي تلك النزاعات التي تقع بني األحزاب للوصول إىل
السلطة مما يؤدي إىل التفرقة والخصومات بني أبناء الوطن.
ليست هذه دعوة إىل محـو نظام تعدد األحزاب إذ إن ذلك
يؤدي إىل عودة نظام الحزب الواحد أي النظام الديكتاتوري،
ولكنها دعوة إلصالح األحزاب وتفعيلها يف واقعنا االجتماعي
مع مراعاة اآلداب اإلسالمية واملحافظة عىل الضوابط الرشعية
التي فرضها الله علينا.
ويجدر تحذير املسلمني الذين انضموا إىل حركات سياسية
أن يجتنبوا التبديع والتفسيق والتكفري يف عملهم السيايس
ألن كثريًا من املشكالت السياسية مناطة باألمور املصلحية
واالجتهادية ،صحيح! أن هناك مشكالت عقائدية يسوقها
بعض الناس إىل الحوار السيايس إال أنني أرى أن علينا يف
مثل هذا األمر القيام بتوضيح املشكلة وتبيينها من الناحية
العلمية دون أن نتورط يف إصدار الحكم عىل أية جهة كانت
بالكفر أو الفسق أو البدع.
ال ينبغي ألحد أن يحتكر شارة اإلسالم ال شخص وال حزب
وال جماعة ،مهما كانت مكانة هذه الجماعة أو تلك .وعلينا
العودة أوال إىل املصادر األساسية لإلسالم وهي القرآن
والسنة وأعمال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعني ،ثم
الرجوع إىل فقه الواقع الستنباط املفهوم الصحيح للسياسة
اإلسالمية وجعله منهجا لعملنا السيايس .ومع ذلك ال ينبغي
لنا أن نجعل املفهوم الذي استنبطناه حكرا ً عىل أحد وإقصا ًء
آلخرين ،وأن ال نغلق األبواب الجتهادات جديدة ومبادرات
سياسية تنهض بها األمة ،ويرقى بها الوطن ،وتستقيم بها
أمورنا يف الدنيا واآلخرة.

بعد حصوله على جائزة االعتدال لعام ٢٠١٨م

ً
ً
بارزا
جهدا
بصفر :الدكتور العيسى يبذل
في نشر رسالة السالم

جدة – «الرابطة»
هنأ فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عيل بصفر األمني العام
للهيئة العاملية للكتاب والسنة برابطة العالم اإلسالمي ،معايل
الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس األمني العام
لرابطة العالم اإلســامي عضو هيئة كبار العلماء ،بمناسبة
حصول معاليه عــى جائزة الفيصل لالعتــدال يف دورتها
الثانية لعام .٢٠١٨
وقال بصفــر« :إن هذه الجائزة تأتي تأكيــدا ً للدور البارز
والفعّ ال الذي يقدمه معايل الدكتــور محمد بن عبدالكريم
العيىس يف نرش رسالة الوســطية واالعتدال يف العالم أجمع،

فمعاليه عقد وشــارك يف العديد من اللقاءات والندوات التي
تحمل هدفا ً واحدا ً وهو الدعوة للســام والتعايش اإلنساني،
والعمل عىل املشرتكات ،بدال ً من الشقاق والتجريم واالتهام،
حيث الخطاب اإلسالمي السمح الداعي للوسطية واالعتدال».
وتابع« :معايل األمني يقدم منهج اإلســام الداعي للتعايش
والســام واحرتام املخالف ونبذ التطرف واإلرهاب» ،مشريا ً
إىل أن منهج رابطة العالم اإلســامي وهيئاتها التابعة يأتي
متناغما ً مع رؤية ورســالة معاليه يف مد جســور التعاون
اإلسالمي واإلنساني مع الجميع وهذا الهدف السامي تسعى
رابطة العالم اإلسالمي ليكون منهج حياة للجميع.
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هيئة الكتاب والسنة تحتفي بالمتعاونين
معها في خدمة القرآن الكريم

* جانب من حضور حفل التكريم

* الحفل شهد تكريم عدد من قيادات األجهزة الحكومية

جدة « -الرابطة»
ك ّرمــت الهيئة العاملية للكتاب والســنة التابعة لرابطة العالم
اإلســامي املتعاونني معهــا يف خدمة القرآن الكريم وســنة
رســوله صىل الله عليه وســلم ،يف حفل كبري حرضه عدد من
قيادات األجهزة الحكومية واإلعالمية وأئمة املساجد والرتبويني
ومنسوبي الهيئة العاملية.
وألقى فضيلة الدكتور عبد الله بصفر األمني العام للهيئة ،كلمة
استهلها بالشكر والحمد لله سبحانه وتعاىل عىل نعمة القرآن،
مرحبــا ً يف الوقت ذاته بالحضور وشــكرهم عىل تعاونهم مع
الهيئة العاملية.
وبني أن مــا وصلت إليه الهيئة من إنجازات خالل الســنوات
املاضية يرجع الفضل فيه بعد الله ســبحانه وتعاىل إىل الدعم
املعنوي واملادي من دولة املقر ،ومن املتطوعني واملتعاونني مع
ّ
والخيين الذين يبذلون جهدا ً مقدرا ً يف خدمة
الهيئة واملحسنني

القرآن الكريم وسنة رسوله.
وأثنى الدكتور بصفر ،عىل جهود العاملني يف الهيئة وإخالصهم
يف خدمة كتاب الله عز وجل وســنة رسول الله صىل الله عليه
وســلم ،ثم تطرق فضيلته إىل إنجــازات الهيئة العاملية خالل
السنوات املاضية ،مبينا ً أن أنشطة الهيئة شملت الكثري من دول
العالم ،من خالل املعاهد القرآنية والحلقات والخالوي والدورات
التأهيلية واملسابقات القرآنية ،التي شارك فيها عرشات اآلالف
مــن الحفظة والحافظات ،عالوة عىل املنح الدراســية لحفظة
القرآن الكريم يف مختلف التخصصات العلمية والرشعية.
وشهد الحفل عرضا ً مرئيا ً لفيلم «البذرة الطيبة» من إنتاج قناة
أهل القرآن ،ثم ألقى فضيلة الشيخ عبد العزيز الزهراني كلمة
نيابة عن املتعاونني مع الهيئة أشاد فيها بجهود الهيئة العاملية
للكتاب والسنة يف خدمة القرآن الكريم وسنة رسوله ،مثنيا ً عىل
اهتمام الهيئة وتقديرها للمتعاونني معها.

* تكريم املتعاونني مع الهيئة يف خدمة القرآن الكريم
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هيئة الكتاب والسنة تشارك في مسابقة
موسكو الدولية للقرآن الكريم

موسكو – «الرابطة»
شاركت الهيئة العاملية للكتاب والسنة
التابعــة لرابطة العالم اإلســامي ،يف
الحفل الختامي ملسابقة موسكو الدولية
للقــرآن الكريم يف دورتها التاســعة
عرشة ،بالرشاكة مــع اإلدارة الدينية
ملسلمي روسيا االتحادية وجائزة دبي
الدولية للقرآن الكريم.
وقال األمني العام للهيئة العاملية للكتاب
والســنة الدكتور عبدالله بصفر« :إن
املسابقة شهدت مشــاركة  32طالبا ً
من مختلف دول العالم ،واشتملت عىل
فروع عدة ،تحت إرشاف لجنة تحكيم
تضم نخبة من األعضاء».
وشــهدت املســابقة حفالً تكريميا ً
للمشاركني ،حرضه ســماحة الشيخ
راوي عني الدين مفتي روسيا ،والدكتور
حســن بخاري ممثالً للهيئة العاملية

واإلمام السابق للمسجد الحرام ،إضافة
إىل عدد من ســفراء الدول اإلسالمية،
وممثيل املؤسسات القرآنية العاملية ،إىل
جانب الطالب وأولياء أمورهم.
كما شــهد الحفل كلمــات ترحيبية
وتحفيزية مــن الرعاة ،عــروا فيها
عن ســعادتهم بحضور هذه املناسبة
الكريمة ،وهنؤوا الفائزين يف املسابقة

وحثوهم عىل االلتــزام بأخالق وآداب
القرآن الكريــم ،ومواصلــة حفظه
وإتقانه ،مشيدين يف الوقت ذاته بدعم
رابطة العالم اإلسالمي للقرآن الكريم
وجهودها يف خدمة اإلسالم واملسلمني،
وتمســكها بمنهج الوسطية واالعتدال
ونرش كتاب الله عز جل يف جميع أنحاء
العالم.
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تنفيذ برنامج قيم «الوسطية واالعتدال» في الفلبين

مانيال – «الرابطة»
نفــذت رابطة العالم اإلســامي عرب
هيئتها العاملية للكتاب والسنة ،برنامج
«قيم الوسطية واالعتدال» يف جمهورية
الفلبني.
واشتمل الربنامج ،الذي احتضنه معهد
أبي بن كعب لتحفيــظ القرآن الكريم
التابع للهيئة ،عىل محارضات وندوات
عدة ،اســتمرت عىل مدار أسبوعني ،إذ
قدم الدكتور قمر الديــن عبدالكريم
محارضة بعنوان« :الوسطية واالعتدال
يف العقيدة» ،فيما قدم عبدالقهار موىس
خريــج الجامعة اإلســامية باملدينة
املنــورة محــارضة عن «الوســطية
واالعتــدال يف التعامل مــع الناس»،
بمشــاركة طالب املعهــد وجمع من
املعلمني واملهتمــن بالعمل القرآني يف

36

العدد ٦٢٧ :ربيع اآلخر  ١٤٤٠هـ ـ ديسمبر ٢٠١٨م
No. 627 Rabi II 1440 H- December 2018 m

جمهورية الفلبني.
يشــار إىل أن الربنامج ينفذ كل شهر،
ويتم خالله تكليف طالب املعهد بتنفيذ
تطبيقات عملية تتناول موضوعات عن
قيم الوسطية واالعتدال ،ليتم عرضها يف
الفصول الدراسية.

وحظــي الربنامج بتفاعــل كبري من
املشاركني ،ملا يمثله موضوعه من أهمية
بالغــة يف رفع التوعية بقيم اإلســام
الســمحة ،ونرش حقيقته الوســطية
الداعية لالعتدال والتسامح والتسامي
عىل الرشور.

دورة في السيرة النبوية بالبوسنة والهرسك

البوسنة – «الرابطة»
أنهت الهيئة العاملية للكتاب والســنة
التابعة لرابطة العالم اإلســامي دورة
«الطرق املثىل لتقديم السرية النبوية» ،يف
جمهورية البوسنة والهرسك ،بالتعاون
مع املشيخة اإلسالمية يف البوسنة وكلية
الرتبية االسالمية يف بيهاتش.
قــدم الدورة الدكتــور محمد العربي
مدير إدارة التعريف بهدي النبي صىل
الله عليه وسلم بالهيئة العاملية للكتاب
والسنة ،وشهدت حضورا ً الفتا ً تصدره
مفتــي منطقة بيهاتــش وعميد كلية
الرتبية اإلسالمية باملنطقة ،وجمع من

األئمة والخطباء ومنسوبي الكلية.
وزار الدكتــور العربي مكتب رابطة
العالم اإلسالمي بالبوسنة والهرسك
والتقــى القائمني عليــه ،كما قام
بزيارة لهيئة تحفيظ القرآن الكريم
بالبوسنة ،واملركز النسائي ،ومدرسة

«إلتيش إبراهيم باشــا» ،التي ترشف
عليها الهيئة العاملية للكتاب والسنة
يف مدينة ترافينيك ،حيث التقى طالب
املدرسة ،واطلع عىل برامجها وسري
عملها يف تعليــم وتحفيظ كتاب الله
عز وجل.
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الرابطة تشارك في تكريم الفائزين بمسابقة
الفرقان األوروبية

برلني – «الرابطة»
شــاركت رابطة العالم اإلسالمي عرب
هيئتها العاملية للكتاب والسنة ،يف حفل
تكريــم الفائزين بمســابقة الفرقان
األوروبيــة ،التي نظمتها مؤسســة
الفرقــان يف مدينــة برلــن األملانية،
بمشاركة  905طالب وطالبات يمثلون
 15دولة أوروبية.
وحــر حفل التكريــم أمني املجلس
األعىل للمســلمني يف أملانيا عبدالصمد
اليزيدي ،وممثل الهيئة العاملية للكتاب
والسنة الشــيخ عبدالله املهيب ،وعدد الدول اإلسالمية ،فيما شهدت املسابقة يف صورة مبهجة للتنافس الرشيف يف
مــن ممثــي املؤسســات القرآنية يف مستويات تنافسية عالية من املتسابقني حفظ وترتيل كتاب الله عز وجل.
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الرابطة تدشن حزمة مشروعات صحية وإنسانية وحضارية في إفريقيا

وزير الدفاع السوداني :جهود رابطة العالم
اإلسالمي اإلنسانية نموذج يحتذى

* وزير الدفاع السوداني يستمع لرشح عن برنامج جراحات القلب بأم درمان
الخرطوم« :الرابطة»
أطلقــت رابطة العالم اإلســامي عرب
الهيئة العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية
عددًا من الربامج واملرشوعات الصحية
واإلنســانية والحضاريــة يف عدد من
الدول اإلفريقية ،ضمن برنامج الرابطة
الخاص بالقارة اإلفريقية ،حيث ّ
نفذت
أخريا ً برنامجا ً لجراحة القلب والقسطرة
للكبار ،ووزعت مخصصات لـ 14ألف
يتيم ،ونفذت برنامجا ً ملكافحة الحميات
بوالية كسال برشق السودان باالشرتاك
مع وزارة الصحة الســودانية ،للتقليل

من انتشار حمى الشيكونغونيا.
ويف هذا الصدد َّ
عب معايل وزير الدفاع
الســوداني الفريــق أول ركن عوض
محمد بــن عوف عن تقديــره الكبري
لجهود رابطة العالم اإلسالمي اإلنسانية
العاملية التــي تحتذى ،مشــيدا ً لدى
تدشينه برنامج عمليات القلب للكبار
بمستشفى علياء بالعاصمة السودانية
بجهــود الرابطــة ومبادراتها لتقديم
العون ،والتخفيف من آثار الكوارث يف
مختلف أنحاء العالم.
وقد نفذت الرابطــة برنامج جراحات

القلب املفتــوح املتقدمة للكبار لتغيري
الصمامــات والرشايني يف مستشــفى
علياء يف الخرطوم؛ بمشــاركة فريق
طبي من نخبة الكفــاءات العاملية يف
هذا املجال ،واســتفاد منه  ٢٠مواطنا ً
سودانيا ً ممن استدعت حاالتهم التدخل
الجراحي العاجل.
من جهة ثانية حرض معايل وزير الدولة
رئيس املجلس األعىل لألوقاف والتوجيه
واإلرشاد الســوداني د.أبوبكر عثمان
إبراهيم امللتقى الــذي نظمته رابطة
العالم اإلســامي يف الخرطوم لتكريم
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* برنامج جراحة القلب
املعلمــن املتميزيــن يف تعليم القرآن
الكريم؛ حيــث كرم األمني العام للهيئة
العامليــة لإلغاثة والرعايــة والتنمية
د.عبدالعزيــز رسحان املشــاركني يف
امللتقى ،وحثهم عــى االهتمام بطالب
حلقات القــرآن الكريــم وتبصريهم
بوسطية رسالة اإلسالم.
كما قام األمني العام للهيئة بمشــاركة
د .أمل البييل وزيرة التنمية االجتماعية
بوالية الخرطوم وعدد من املســؤولني
بتوزيع مخصصات األيتام ملجموعة من
األيتام؛ حيث عربت د.البييل عن عميق
شكرها وتقديرها للجهود املباركة التي
تقوم بها الرابطة لرعاية األيتام ،مؤكدة
أن هذه املشــاعر يكنهــا ك ُّل مواطن
سوداني.
كما قــام د .رسحــان يرافقه وفد
الرابطــة بزيــارة مدينــة األبيض
عاصمة والية شــمال كردفان بغرب
السودان لتدشني عدد من املرشوعات
التنموية واالجتماعية والتعليمية ،من
بينها وضع حجر األســاس ملركزين
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حضاري َّْي يف مدينة األبيض ،وتوزيع
ِ
مخصصات ألربعة آالف يتيم ويتيمة،
وافتتاح عدد من املساجد التي اكتمل
بناؤها ،وعدد من اآلبار التي حُ فِ َرت يف
املنطقة.
كما َّ
دشــنت الرابطة مرشوعا ملكافحة
الحميات يف كســا؛ وذلك يف استجابة
عاجلة للنــداء الذي وجهــه رئيس

الوزراء الســوداني معتز موىس لكل
منظمات العون اإلنساني للمسارعة يف
مكافحة وباء الحميات (الشيكونغونيا)
الذي انتــر يف والية كســا ،حيث
ُو ِّزعَ ــت األمصال وامليكروســكوبات
والناموســيات واملبيــدات ملكافحة
الحرشات يف خطة عمل تســتمر ملدة
شهرين.

* تدشني أحد مرشوعات املياه

تدشين دفعة جديدة من برنامج جراحات الغدة الدرقية في المغرب
الرابطة تسعى للقضاء على المرض في قلعة السراغنة وإنهاء معاناة سكانها

* مستفيدات يف انتظار إجراء الجراحات وإنهاء معاناتهن
قلعة الرساغنة (املغرب) – «الرابطة»
دشــنت رابطة العالم اإلسالمي ممثلة
بالهيئة العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية،
بمدينة قلعة الرساغنة ،الربنامج الطبي
لجراحة الغدة الدرقية يف مستشــفى
السالمة باملدينة ،وذلك بتوجيه ومتابعة
من معايل األمني العــام لرابطة العالم
اإلســامي الشــيخ الدكتور محمد بن
عبدالكريم العييس.
وقال املتحدث الرســمي باسم رابطة
العالم اإلســامي عــادل الحربي ،إن
الرابطة تسعى من خالل هذه الربامج

يف القارة اإلفريقيــة إىل تحقيق األمن
الصحــي للفئــات املســتهدفة التي
اجتمعت عليها أسباب املرض وقلة ذات
اليد ،بالتعاون مع الجهات واملنظمات
الحكومية وغري الحكومية ذات العالقة،
مؤكدا ً أن توجيهات معايل األمني العام
للرابطة الشــيخ الدكتــور محمد بن
عبدالكريم العيىس شــددت عىل دعم
األمن الصحي للفقــراء باعتباره أحد
أهم عنارص تحقيق األمــن املجتمعي
والوطني يف دول العالم ،وتحقيق مبدأ
«الرعاية» األســايس يف عمــل الرابطة

اإلنساني ،وتجســيد منهجها اإلسالمي
برحمته الواسعة الشاملة التي جعلت يف
كل كبد رطبة أجراً.
وأوضح ،أن هذا الربنامج الطبي الثاني
الذي تنفــذه الرابطة يف قلعة الرساغنة
يستهدف إجراء نحو  90عمليّة جراحية
ملرىض الغدة الدرقيّــة ،تحت إرشاف
فريق طبي سعودي متطوع ،بعد أن تم
إنجاز  71عمليّة جراحية ملرىض الغدة
يف شهر أبريل املايض بنفس املدينة التي
يوجد بها أكثــر من  600حالة مصابة
بهذا املــرض ،الذي ال يزال يســجل
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ارتفاعا كبريا وسط رشيحة واسعة من
ســاكنة املدينة ،بينما يعجز املصابون
عن تحمل وتغطية مصاريف مثل هذه
العمليات الدقيقة باهظة التكاليف.
وأشــار الحربــي إىل أن رابطة العالم
اإلســامي انطالقا ً من دورها اإلنساني
يف توفري الرعاية الصحية للمحتاجني يف
مختلف أنحــاء العالم وخاصة املناطق
الفقرية يف إفريقيا وآســيا ســتواصل
برنامجها باملدينة السالفة الذكر حتي
تتغلب بالكامل عىل هذا املرض املنترش
بهذه املدينة املغربية .
وأوضــح أن رابطة العالم اإلســامي
قامت بتنفيذ عدد مــن الربامج الطبية
للجراحات الدقيقة ،حيث نفذت برنامج
جراحة الفكني يف دولة كمبوديا وبرنامج
جراحة املســالك البولية يف موريتانيا
وجراحات القلب املفتوح والقســطرة
يف السودان وموريتانيا والنيجر خالل
الســنة الجارية وتخطط لتنفيذ عدد
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من الربامج واملخيمات الطبية قريبا ً يف
دولتي السنغال ونيجرييا.
وأكد املتحدث الرســمي لرابطة العالم
اإلســامي ،أن الرابطة سوف تواصل
تنفيذ برامجهــا الطموحــة بالقارة
اإلفريقية مــن أجل تقديــم الرعاية
الصحية وتوفري العالج للمرىض يف هذه
القارة التي تشــكو كثريا من انتشــار

األمراض واألوبئة ،حيث نفذت مخيمات
طبيــة يف  13دولــة يف إفريقيا خالل
العام الجاري  2018فقط ،فيما يجري
التخطيط لتنفيذ ثالثــة برامج طبية
أخرى يف املستقبل القريب ،كما أجرى
فريقها الطبي خالل العام  2018أكثر
من  5850عمليّــة جراحية إلزالة املياه
البيضاء من العيون.

الرابطة تواصل برنامجها الشتوي لرعاية األيتام في القارة
اإلفريقية ..وتسلم مخصصات  13ألف يتيم في مصر

* مستفيدات يف انتظار تسلم مخصصاتهن من فريق رابطة العالم اإلسالمي
القاهرة – «الرابطة»
واصلــت رابطــة العالم اإلســامي
برنامجها الشــتوي املخصص لأليتام
ضمــن جهودها اإلنســانية يف القارة
اإلفريقية ،حيث ســلمت الرابطة عرب
هيئتهــا العامليــة لإلغاثــة والرعاية
والتنمية ،مســتحقات مكفوليها من
األيتــام يف جمهورية مــر العربية
البالغ عددهم  12819يتيماً ،بحضور
وإرشاف مســؤويل وزارة التضامــن
االجتماعي املرصية ،وبمشــاركة أرس
األيتام وذويهم.

وانطلقت عمليــات توزيع مخصصات
األيتام ،بعد مخاطبــة مكتب الرابطة
يف العاصمــة املرصية القاهرة الجهات
الرسمية والحكومية يف وزارة التضامن
االجتماعي املرصية ،للتنسيق واإلرشاف
عىل عملية توزيــع مخصصات األيتام
يف الجمهورية ،حسب توجيهات معايل
األمني العام لرابطة العالم اإلســامي
الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم
العيــى ،تحقيقــا ً لــدور الرابطة
ومســؤوليتها وعنايتها بهــذا املجال
اإلنساني املهم ،وباعتبارها واحدة من

أقوى وأهم املنظمــات العاملية العاملة
يف مجال الدعم اإلنســاني ومســاعدة
املحتاجني عــر مكاتبها املنترشة حول
العالــم ،وجهودها العاملية واســعة
االنتشار يف مساعدة األيتام والفقراء يف
مختلف الدول.
وتمكن فريق عمل الرابطة من تغطية
احتياجات األيتام بكلفة إجمالية بلغت
نحو  12مليــون ريال يف  13محافظة
يف مرص هي :القاهرة ،كفر الشــيخ،
الغربيــة ،شــمال ســيناء ،البحرية،
الدقهليــة ،الفيــوم ،املنيا ،أســيوط،
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* الدعم سيسهم يف إعانة املستفيدين عىل تجاوز ظروف فصل الشتاء
الرشقية ،املنوفية ،ســوهاج ،الجيزة،
وتحقيــق الوصول الكامــل لجميع
املســتهدفني ،بدعم وتعاون كبري من
مســؤويل وزارة التضامن االجتماعي،
الذين أثنــوا عىل إســهامات الرابطة
اإلنســانية وجهودها الحثيثة يف خدمة
املحتاجني واملعوزين والعناية باأليتام
عىل وجه الخصوص.
واســتهدف برنامج الرابطة الشتوي
توزيع مخصصــات األيتــام يف هذا
التوقيت املهم ،ملســاندتهم عىل التزود
بمؤونة الشــتاء واملالبــس واألغطية
الثقيلة التي تقيهــم الربد ،عالوة عىل
توفري البيئة املالئمة ملتابعة تحصيلهم
الدرايس وقضاء مستلزماتهم اليومية،
فيما شهدت عمليات التوزيع حضورا ً
إيجابيا ً ملسؤويل الشــؤون االجتماعية
ورؤساء املدن واألحياء السكنية ،الذين
شاركوا األرس واملســتفيدين فرحتهم
بتسلم مخصصاتهم.
ويأتي مرشوع توزيــع مخصصات
األيتام ،ضمــن سلســلة املرشوعات
اإلنسانية والتنموية واإلغاثية املتنوعة
التي تنفذها رابطة العالم اإلسالمي يف
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جمهورية مرص العربية ،والتي تغطي
مجــاالت التعليم والصحــة وبرامج
التنمية املســتدامة ،إىل جانب األعمال
املوسمية مثل املخيمات الطبية وبرامج
إفطــار صائم وبرامــج توزيع لحوم
األضاحي وغريها ،فضالً عن برامجها
العاملية املخصصــة لفئة األيتام ،حيث
تتكفــل الرابطة بالدعــم االجتماعي
والتعليمي والصحــي واملادي آلالف
منهم يف مرص ومختلف دول العالم.
كما أطلقت الرابطة يف وقت سابق هذا
العام ،حزمة برامج إنســانية وتنموية
يف جمهوريــة مرص العربية ،شــملت

إنشاء ست محطات تنقية ملياه الرشب
يف محافظات عدة ،وتســليم دفعة من
مخصصات األيتــام املرصيني واأليتام
الســوريني يف مرص ،إضافة إىل توزيع
سالل غذائية للفقراء واملحتاجني ،فيما
يجري العمل حاليا ً عىل تنفيذ محطتني
جديدتني بمحافظة املنيا بطاقة إنتاجية
تصل إىل  10آالف لرت ،ســتوفر املياه
النقية لنحو ألفي أرسة يومياً ،وتركيب
تمديدات لنقــل املياه الصالحة للرشب
ملنازل  30أرسة فقــرة بالتعاون مع
الجهات ذات العالقة يف محافظتي املنيا
وبنى سويف يف صعيد مرص.

* جانب من أعمال رصف مستحقات األيتام بإرشاف الحكومة املرصية

رابطة العالم اإلسالمي تنهي حملة إغاثة عاجلة
استهدفت  40ألف الجئ من إفريقيا الوسطى
المنظمة الوحيدة التي تواصل تقديم المساعدات على حدود تشاد

* مستفيدون يتسلمون السالل اإلغاثية
إنجمينا :يارس الغامدي
أنهت رابطة العالم اإلسالمي ،عرب هيئتها
العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية ،حملة
إغاثية عاجلة اســتهدفت توزيع سالل
غذائية لنحو  40ألفــا ً من الالجئني من
أفريقيا الوسطى املقيمني يف معسكرات

اللجوء عــى حدود جمهورية تشــاد،
حيــث تواصل الرابطــة حضورها منذ
اندالع النزاع املسلح يف أفريقيا الوسطى
واستمرار موجات نزوح سكانها الفارين
إىل الدول املجــاورة ويف مقدمتها دولة
تشــاد ،وهي املنظمة اإلنسانية العاملية

الوحيــدة التي ال تــزال تواصل تقديم
املســاعدات ألبناء إفريقيا الوســطى
النازحني إىل حدود الجمهورية التشادية
منذ بداية األزمة ،وذلك بدعم كبري تلقاه
أعمال الرابطة اإلنســانية من الجهات
الحكومية واألمنية ذات العالقة يف دولة
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* معونات الرابطة تصل إىل  40ألف الجئ
تشاد ،ال سيما بعد أن توقفت املنظمات
الدولية اإلنســانية عــن العمل يف هذه
املنطقة الحدودية املضطربة ألســباب
مختلفة.
وحث معايل األمــن العام لرابطة العالم
اإلســامي الشــيخ الدكتور محمد بن
عبدالكريم العيىس العاملني عىل مواصلة
الدعم اإلنســاني لهذه الفئة املستضعفة
املنســيّة ،التي تمثل النســاء واألطفال
الهاربــن مــن الحرب جــ ّل أفرادها،
والحرص عىل التوسع والتنويع يف مدّهم
بما يحتاجونه من مستلزمات معيشية،
لتشــمل عالوة عىل الجانــب الغذائي،
املســتلزمات الصحية األولية واملالبس
وغريها ،خصوصــا ً يف ظل ما يعانونه يف
مخيمات اللجوء مــن انقطاع املعونات
املقدمة إليهــم مع اعتمادهم الكامل عىل
تلك املعونات.
وقــد تعهدت رابطة العالم اإلســامي،
بمواصلة تقديم املساعدات بشكل دوري
ألبنــاء أفريقيا الوســطى النازحني إىل
مخيمات اللجوء ،مهمــا كانت ظروف
العمل وخطورته ،إيمانــا ً بعظم املهمة
اإلنسانية التي تؤديها عرب هيئتها لإلغاثة
والرعاية والتنمية ،مراعية يف ذلك نهجها
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* جانب من أعمال الرابطة يف املخيم.

املستمد من منهج اإلسالم يف أفق رحمته
الواسعة باإلنسانية جمعاء التي جعلت يف
كل كبد رطبة أجرا ً دون تفريق ديني أو
عرقي وال غريهما.
وقدمت رابطة العالم اإلســامي الشــكر
والتقدير لسعادة حاكم إقليم جنوب تشاد
السيد عباد الساير ،عىل الدعم الكبري الذي
يقدمــه لجهود فرق الرابطــة اإلغاثية يف
مناطق مخيمات اللجوء الجنوبية ،وإشادته
املشــكورة بأعمال رابطة العالم اإلسالمي
اإلنسانية يف املنطقة وتأكيداته عىل تسخري
كل اإلمكانات لتسهيل فرق عملها وإنجاز
مهماتها اإلنسانية بيرس وأمان.
وأوضحــت الرابطة أن حملــة اإلغاثة
العاجلة اســتهدفت أربعة مخيّمات تقع
عىل الرشيط الحدودي الفاصل بني دولة
تشــاد ودولة افريقيا الوسطى ،وجرى
خاللها توزيع نحو  8400ســلة غذائية
ســتحقق لســكان تلك املخيمات بإذن
الله اكتفا ًء معيشــيا ً لفرتة زمنية ليست
بالقليلة ،فيما بذل فريــق عمل الرابطة
جهودا ً مضنية للوصول إىل هذه املنطقة
الحدودية الوعرة والخطرة التي تبعد عن
العاصمة إنجمينا أكثر من ألف كيلومرتاً،
والتي عزفت عن العمــل فيها املنظمات

اإلنســانية ،وتمكن بفضل الله من انجاز
املهمة بنجــاح ،من إضافة أكثر من 150
نازحا ً جديدا ً من إفريقيا الوسطى لجؤوا
إلحدى املــدارس الحدوديــة ،إىل خطة
التوزيع يف اللحظات األخرية ،انطالقا ً من
الخربة الطويلة التي حصدتها الرابطة يف
مجال العمل اإلنساني ،واستشعارا ً لحاجة
النازحني الجــدد إىل اإلغاثة العاجلة بعد
أن قطعوا مســافات مضنية للوصول إىل
املنطقة اآلمنة.
وأكــدت الرابطة عىل أنها لــن تتوانى
عــن تنفيذ أعمالها اإلغاثيــة والتنموية
والصحية يف القارة اإلفريقية عموما ً ويف
دولة تشــاد والالجئني عىل أرضها عىل
وجه الخصوص.
ونوّهت الرابطة إىل أنها ســتنفذ برامج
دورية يف معظم املناطق التشادية ،وتركز
عىل الجوانب الصحية ،حيث تدير واحدا ً
من أفضــل املراكز الصحية يف العاصمة
إضافة إىل تنفيذهــا حمالت ومخيمات
طبية متعــددة األغراض ،كما تشــمل
املســاعدات برامج تنموية مثل إنشــاء
املراكز الحرضية وبناء املســاجد وحفر
اآلبار ،وبرامج رعايــة األيتام وحمالت
اإلغاثة العاجلة.

شرق وغرب

ً
صعودا في العالم
األديان تنمو واإلسالم أكثرها
«العرب»
تؤكد محللة شؤون األديان والثقافة
يف صحيفة الغارديان الربيطانية،
هرييت شــرود ،إن إحصائيات
وأرقامــا حديثة تؤكــد أن الدين
أصبح مســألة مهمة ،وربما أكثر
من أي وقت مىض ،وذلك ألســباب
عدة ،مشــرة إىل أن األديان تنمو
واإلسالم أكثرها صعودا ً يف العالم.
استهلت شريود دراســتها متوجهة للقارئ بقولها «إذا كنت
تعتقد أن مســألة الدين تعود إىل املــايض وإننا نعيش اآلن
يف عرص جديد من التفكــر واملعتقدات ،فربما ينبغي عليك
أن تعرف أن حوايل  84باملئة من ســكان العالم ينتمون إىل
مجموعات وطوائف دينية تؤثر يف سياسات الدول وتوجهاتها
ويف مستقبل العالم عموما».
ووفقا ً إلحصائيات ســنة  ،2015يشــكل املسيحيون أكرب
مجموعة دينية بفارق ضئيل ،ممثلني ما مجموعه  2.3مليار
مسيحي أو  31.2باملئة من مجموع سكان العالم البالغ 7.3
مليار نسمة .يأتي بعد ذلك املسلمون ( 1.8مليار نسمة ،أو
 24.1باملئة) ،ثم الهنــدوس ( 1.1مليار ،أو  15.1باملئة)،
فالبوذيون ( 500مليون ،أو  6.9باملئة).
وتشــر هرييت شــرود إىل فئة أخرى لم يتــم ذكرها يف
اإلحصائيات الســابقة ،ففي عام  ،2015قــال  1.2مليار
شخص يف العالم ،أو  16باملئة من إجمايل عدد سكان العالم،
إنهم ليس لديهم أي انتماء ديني ،لكن هذا ال يعني أن جميع
هؤالء يصنفون عــى أنهم ملحدون ،فبعضهم (ربما أكثرهم
وفق شريود) لديهم إحســاس قوي باإليمان وبوجود الله،
لكنهم ال يمارسون طقوسا ً دينية محددة وبشكل منتظم.
يعد العامل الديموغرايف من العوامل التقليدية النتشار أي نوع
من املمارســات البرشية .وال يختلف األمر يف الحالة الدينية،
حيث تفرس شــرود يف دراستها دور هذا العامل ،مشرية إىل
أن املجموعات التي تشــكل القطــاع املتدين يف أي مجتمع،

هي األكثر انتشاراً ،واملنتمون إليها
هم عادة أصغر سنا ً وينجبون عددا ً
أكرب من األطفال مــن أولئك الذين
ليس لهم أي انتماء ديني.
وتلعــب الجغرافيــا دورا مهما ً يف
مســألة الدين ،حيث تعترب منطقة
قارة آسيا واملحيط الهادئ املنطقة
األكثر اكتظاظا بالسكان يف العالم،
وكذلــك األكثر احتــواء للطوائف
الدينيــة .فهي تعترب موطنــا لـ 99باملئة مــن الهندوس
والبوذيــن ،و 90باملئة من أولئك الذيــن يعتنقون األديان
السماوية .وتســتضيف املنطقة أيضا حوايل  76باملئة من
األشــخاص غري املعتنقني ألي ديانــة 700 ،مليون منهم
صينيون .وشهدت الصني انتعاشــا ً دينيا ً كبريا ً يف السنوات
األخرية .ويتوقع البعض أن تضم أكرب عدد من املسيحيني يف
العالم بحلول عام  ،2030حيث ازدادت أعداد الربوتستانت
الصينيني بمعدل  10باملئة يف الســنة منذ عام  ،1979إىل ما
بني  93مليونا و 115مليون نسمة.
ً
ويعترب اإلســام الدين األرسع نمــوا يف العالم .وبني عامي
 2015و ،2060مــن املتوقع أن يزيد عدد ســكان العالم
بنسبة  32باملئة ،بالتوازي مع ذلك من املتوقع أن يزداد عدد
املسلمني بنسبة  70باملئة.
وعىل الرغم من أن املســيحيني ســيتجاوزون عدد إجمايل
السكان عموما خالل تلك الفرتة ،مع توقع زيادة قدرها 34
باملئة بشكل أسايس بفضل النمو السكاني يف جنوب صحراء
إفريقيا ،من املرجح أن تتنازل املسيحية عن موقعها األول يف
جدول ديانات العالم لإلســام يف منتصف هذا القرن .ومن
املتوقع أن يزداد اليهود بنسبة  15باملئة.
وتقدم شريود تفسريات عدة النتشــار ديانة مقابل تراجع
أخرى ،مشرية إىل أن األمر ال يتعلق فقط بالتحول من ديانة
إىل أخرى ،بل يرجع أساسا إىل الخارطة الديموغرافية لسكان
العالم ،وإىل العالقة بني أعداد املواليد والوفيات.
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تفاعال مع يومهم العالمي
ً

تخصيص صحن المطاف لذوي القدرات الخاصة
خصصت الرئاسة العامة لشؤون املسجد
الحرام واملسجد النبوي ،صحن املطاف
ملدة ســاعتني لذوي القدرات الخاصة
وذلك تفاعالً مع اليوم العاملي لإلعاقة.
وأوضح وكيل الرئيس العام لشــؤون
املسجد الحرام مشهور املنعمي أن «هذه
املبادرة تؤكد حرص الرئاســة عىل هذه
الفئة الغالية عىل قلوبنا جميعاً ،وتسليط
الضوء عىل حقوقهم ومساواتهم بفئات
املجتمع األخرى».
يأتي ذلك فيما جهزت الرئاســة العامة
ً
لشؤون املســجد الحرام
ممثلة باإلدارة
العامــة للخدمــات االجتماعية ووحدة
ذوي القدرات الخاصــة ،مصىل
خاصا
ًّ
بفئــة الصم والبكم ،يوفــر العديد من
مرتجمــي لغة اإلشــارة لرتجمة خطب
الجمعة والعيدين واالستســقاء ،وكذلك
ترجمــة الدروس واملواعــظ املقامة يف
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أروقة املســجد الحرام ،إضافة لتأهيل
عدد من معلمي حلقــات تعليم القرآن
الكريم باملســجد الحرام وتدريبهم عىل
مهارات لغة اإلشــارة ،وذلك لســهولة
التعامل مع مستخدميها إليصال رسالة
املسجد الحرام يف تعليم كتاب الله لرواده
بمختلف رشائحهم.
وقامــت الرئاســة بإصــدار الرموز
اإلرشــادية داخل املسجد الحرام للكبار
والصغار ،التــي توضح أماكن ومرافق
الحرم برموز مرسومة ومخترصة بجميع
اللغات لذوي اإلعاقة السمعية ،ووفرت
سماعات لضعاف السمع الستخدامها يف
أوقات الصالة والخطب والدروس.
ووفــرت الرئاســة العصــا البيضاء
للمكفوفني مــن ذوي اإلعاقة البرصية،
وذلك إلرشادهم إىل مصلياتهم الخاصة،
ً
إذ وفرت وحــدة ذوي القدرات
حقيبة

ً
مصحفا وكتبًا
خاصة بهذه الفئة تحوي
وخرائط للحرم املكي واملشاعر املقدسة
أثناء فــرة الحج بلغة برايل ،كما وفرت
حوامل املصاحف املرنة ،حيث تقوم هذه
الخدمة بتسهيل قراءة القرآن بمختلف
وضعيات الجســد مع «الحامل املرن»
ســواء كان واقفا ً أو جالساً ،إضافة إىل
ٌ
املصحف القارئ بالقلم ،وبها
ســاعة
ناطقة ُتشــعر املكفوفني بدخول أوقات
الصلوات.
وخصصت الرئاســة أبوابا ومشــايات
ومســارات خاصة برمــوز وعالمات
واضحة لتســهيل حركتهــم وتنقلهم
وتجهيز مصليــات مجهــزة بجميع
احتياجــات ذوي اإلعاقــة يعمل عليها
موظفون تــم تدريبهم عىل التعامل مع
هذه الفئة الغالية.
كما بادرت إدارة «ســقيا زمزم» بتوفري

شرق وغرب

الشيخ إسحاق رابع في ذمة اهلل
عربات مخصصة لحمــل حاويات زمزم
وتأمني كرايس خاصة لحافظات ماء زمزم
تخدم ذوي اإلعاقــة الحركية ليتمكن من
خاللها ذوو القدرات الخاصة من الرشب
وتوفري حقائــب ماء زمــزم املحمول يف
أسطوانات مخصصة يف جميع املصليات،
وذلك خالل أوقات الصلوات للحصول عىل
ماء زمزم ومنع املشــقة لكي يتسنى لهم
أداء عبادتهم بكل يرس وسهولة وطمأنينة،
إضافــة إىل تخصيــص عربــات لذوي
االحتياجــات الخاصة لنقل مســتفيديها
عىل مدار الســاعة ،وإعانتهم عىل الطواف
والســعي بعربــات يدويــة وكهربائية،
وتخصيص عربات الجولف لنقلهم خارج
الحــرم ،وتجهيز مواقف لــذوي اإلعاقة
الحركية بمبنــى الرئاســة ،كما وزعت
سجادة صالة ومسندة للظهر يف آن واحد
لكبار السن كهدية إنســانية مقدمة من
الرئاسة خالل موسمي العمرة والحج ،مما
يساهم يف تأدية نسكهم بكل يرس وسهولة.

انتقل إىل رحمة الله تعاىل ،الشــيخ إسحاق محمد الرابع ،عضو املجلس
األعىل للمساجد يف رابطة العالم اإلسالمي ،وذلك بمدينة لندن ،وقد ناهز
عمره ( )98عاماً ،و ُنقل جثمانه ملواراته يف موطنه بمدينة كانو النيجريية.
ويع ُّد الشيخ إســحاق من كبار علماء نيجرييا ،وصاحب كلمة مسموعة،
ومن كبار رجال األعمال .وقد عُرف الشيخ بعنايته الفائقة بالقرآن الكريم
حفظا ً وتالوة ،وتشــجيعا ً لحفظه ،ويبقى أشهر أعماله؛ الوقف القرآني
نادر املثال ،إذ بنى ( )60من الدور وزعها لســكنى قراء القرآن الكريم،
واشــرط أن تكون الدار سكنا ً للقارئ وتســتمر يف ذريته ما دام فيها
شخص حافظ لكتاب الله .وللشيخ اليد الطوىل يف تأسيس جمعية مسابقة
القرآن الكريم يف نيجرييا ،واستمر دعمه لها طوال حياته.
ومن أعمال الشيخ إسحاق الجليلة بناء عدد كبري من املساجد داخل مدينة
كانو وخارجها ،وله مــدارس ما بني االبتدائية إىل املرحلة الثانوية ،ظلت
املؤسسة تنفق عليها .ولم تقف همته عىل التعليم العام ،إذ تمكن أخريا ً من
إنشاء جامعة للقرآن الكريم باسم جامعة التنزيل.
وكانت للشيخ صلة وثيقة برابطة العالم اإلسالمي عرب اجتماعات املجلس
األعىل للمساجد ،ومن خالل زيارات وفود الرابطة إىل نيجرييا ،والتعاون
املايل مع الرابطة يف بعض مرشوعاتها.
رحم الله الشــيخ إسحاق الرابع وأجزل له األجر واملثوبة ،وأسكنه فسيح
جناته.
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مظاهرات ضد
اليمين المتطرف
في ألمانيا
العربية
احتشــد محتجون من أنحاء أملانيا
يف العاصمــة برلني ،ضــد اليمني
املتطرف وتنامي مشــاعر الخوف
مــن األجانب يف واحــدة من أكرب
املسريات يف البالد منذ أعوام.
وقــال منظمو االحتجــاج إن عدد
املشــاركني فيه تجاوز  150ألف
شخص.
وتأتي املظاهرة بعــد احتجاجات
نظمــت خــال الصيــف ضد
املهاجرين يف عدد من املدن برشق
أملانيا ،ووسط تنامي شعبية حزب
البديل مــن أجل أملانيــا اليميني
املتطرف قبل االنتخابات املقررة يف
والية بافاريا.
ورفــض متحدث باســم الرشطة
تحديد عدد املشاركني يف االحتجاج
الذي نظمته جماعات حقوقية من
بينها منظمة العفو الدولية.
ورفــع املشــاركون يف املســرة
الفتات كتــب عليها «متحدون ضد
العنرصيــة» و «متحدون من أجل
مجتمع منفتح وحر».
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التحاق أول مسلمة بمجلس
الشيوخ األسترالي
يونا
التحقــت امــرأة
مســلمة بعضوية
مجلس الشــيوخ
األســرايل ،سبتمرب
املــايض ،وذلــك
ألول مــرة يف تاريخ
املجلس.
وأفادت وســائل إعالم محلية بأن املجلس ّ
عي مهرين فاروقي ،وهي من
أصول باكســتانية ،ملقعد شاغر به ،لتمثل حزب الخرض الذي تنتمي إليه
عن منطقة «نيو ساوث ويلز» .وســبق أن عملت فاروقي عىل مدار 25
عاما مهندســة مدنية ،ولها العديد من اإلســهامات األكاديمية ،وعملت
بعدة رشكات استشارية ومؤسسات تعليمية يف أسرتاليا ،واقتحمت أخريا ً
معرتك العمل الســيايس ،حيث أصبحت أول مسلمة أيضا تدخل برملان
«نيو ساوث ويلز» وذلك يف  ،2013قبل التحاقها بمجلس الشيوخ.
ويأتي تعيني فاروقي يف الوقت الذي يواجه فيه عضو آخر باملجلس وهو
فريغر آننينغ انتقادات الذعة بســبب مطالبته بمنع املهاجرين املسلمني
من دخول البالد ،حيث دعا إىل «حل نهائي» للهجرة والعودة إىل سياسة
«أوروبا البيضاء» التي تشجع عىل استقبال األوروبيني املسيحيني فقط.
وانتقدت فاروقي ،ما وصفته يف حديث مع صحيفة «غارديان» الربيطانية،
التحريض عــى الكراهية .وقالت :إن «تجــار الكراهية ،لن يتوقفوا عن
مهاجمــة غري البيض ،لزرع االنقســام يف بالدنا مــن أجل مصالحهم
السياسية الضيقة».
وانتقلت فاروقي إىل العيش يف أسرتاليا من باكستان عام  ،1992وتميزت
يف العمل الهنديس واألكاديمي ،ولعبــت دورا مهما يف تطوير مرشوعات
حيوية للبنية التحتية يف أنحاء البالد.

صورة اإلسالم

كما تبرزها الدراسات والبحوث
بقلم :عبد الحفيظ الشريف
أمستردام ـ هولندا

ارتبط تاريخ العالقات اإلسالمية الهولندية بارتباط هولندا
بمستعمراتها وبخاصة يف إندونيسيا .فبحكم هذه العالقات
االســتعمارية ،أقبل بعض الهولنديني عىل دراسة اإلسالم.
ويف هذه الفرتة كانت الدراســات بالدرجة األوىل حكرا ً عىل
خريجي جامعة ليدن ،التي أسســت سنة  ،1575إبان فرتة
حرب األعوام الثمانني.
من هنا تأتي أهمية املســترشق وعالم الديانات الهولندي،
كريستيان سنوكهو نخرونيه ( ،)1936- 1857الذي عمل
مستشــارا ً لدى الحكومة االستعمارية الهولندية يف الشؤون
املتعلقة باإلســام واملسلمني يف إندونيســيا ،والذي تخرج
بدوره من جامعة ليدن برســالة بعنوان« :موسم الحج يف
مكة» تحت إرشاف أســتاذه املسترشق الكبري ميخائيل يان
دوخويــه ( ،)1909- 1838وفيها أبــرز أهمية الحج يف
اإلســام وما يصاحبه من مراسم وعادات ،وانتهى به الزعم
إىل أن الحج اإلسالمي هو بقية من بقايا الوثنية العربية.
قبل أيام قليلة من رحلته الشــهرية إىل مكة املكرمة يف 28
أغســطس  ،1884كتب مقالة يف جريدة إنديســخيدس،
يتحدث فيها عن خطورة الدين اإلســامي ،لكن عىل الرغم
من ذلك كانت له مواقف إيجابية كثرية بخصوص اإلسالم،
إذ يرى نخرونيه أن اإلسالم ال يختلف عن األديان السماوية
األخرى ،فهو ينطوي عــى إمكانية للتحول والتطور ،تحت
تأثري سياسة عقالنية ،نحو االنســجام مع القيم اإلنسانية
املعارصة.
وقــد أوكلت له ونخرونيه مهمة نــر الثقافة الهولندية يف
األوساط اإلسالمية بالجزر اإلندونيسية ،حيث عمل يف خدمة

املستعمرات الهولندية طوال عامني ،مستشارا ً للحاكم العام
الهولندي يف إندونيسيا ،ويف الشؤون اإلسالمية وكان مقرها
يف جــاوه ،فتمكن بطريقة ذكية جدا ً من إخضاع شــعوب
هذه املنطقة لهولندا ،هؤالء الذين أظهروا مقاومة رشســة
لإلمربيالية الهولندية يف الســنوات األوىل ،فعاش سنوك بني
ظهرانيهم وتعرف عىل عاداتهــم وتزوج من أرشاف القوم
فيهم ،وترك ذرية من ذويهم ،هذه األخرية التي تنكر لها بعد
عودته يف آخــر حياته إىل ليدن .وقد ألفه الناس وأحبوه ،بل
جعلوه يف مرتبة أســياد القوم ،يُستفتى يف قضايا الرشيعة،
ويُرجع إليه يف قضايا الدين والدنيا ،كما أنه ساهم يف صياغة
كثري من السياســات التي بنيت عليها قوانني تنظم شؤون
األقليات املسلمة داخل وخارج هولندا ،خاصة صياغة قانون
الزواج الخاص بجزر الهند الرشقية.
يف مطلع الثمانينيات من القرن املايض ،عُ يِّنت أول لجنة يف
تاريخ هولندا ،تحت إرشاف أســتاذ اإلسالميات وفيلولوجيا
الدين بجامعة أترخت فاردن برخ ،وأوكلت لها مهمة صياغة
أول مسودة سياسة عامة منظمة لشؤون األقليات املسلمة.
ومن القضايا التي أثارها التقرير الذي أنجزته هذه اللجنة
بشــأن وضعية اإلمام أو «الخودجا» داخل القانون املنظم
للوظائف واملهن بهولندا ،موقفها القايض بحرمان اإلمام من
الوظيفة العمومية ،إذ بني هذا الرأي عىل استشــارة كان قد
تقدم بها ســنوكهو نخرونيه ،مفادها أن اإلسالم لم يعرف
قط شكالً من األشــكال املتعارف عليها يف املسيحية ،فيما
يتعلق بنظام الخطابة لدى القساوسة ومزاولتهم ألعمالهم
األخرى داخل الكنائس واألديرة .هذا طبعا سيتغري يف مراحل
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الحقة ،لكن بعد رصاعات قانونية وحقوقية مريرة .وهذا ما
يجعلنا نخلص إىل القول إنــه حتى يف مراحل الحقة عندما
لبس الوجود اإلســامي لباسا ً آخر وتلون بألوان املهاجرين
الجدد من شــمال إفريقيا وتركيا ،لم تسلم هذه السياسات
من هيمنة وسلطة إنشاءات سنوكهو نخرونيه االسترشاقية،
فظل حارضا ً يف كل ما ينرش ويكتب عن املســلمني إىل يومنا
هذا.
أما فيما يتعلق بالدراسات والبحوث الهولندية حول األقليات
املسلمة ،فرتجع كثري من الكتابات الحديثة إرهاصاتها األوىل
إىل القرن الســابع عرش ،إذ عمد هيخودخراوت ( – 1583
 )1645يف كتابه الذي أصدره يف ســتة مجلدات سنة 1622
وعنونه بـ«دليل حقيقة الديانة املسيحية» ،إىل التنقيص من
قيمة اإلسالم ونبيه ،وقد استند يف ذلك عىل كتابات الالهوتي
اإلسباني فيفس ،وهو بدوره اعتمد مراجع من القرن الـ .12
إن هيمنة هذا الصنف من الكتابــات يف األدبيات الهولندية
الكالسيكية ،ال يلغي حضور بعض االستثناءات التي عرفتها
دائرة املعــارف الهولندية ،وأرضب هنا مثــاال بالالهوتي
أدريانرايالنــد ( )1718 – 1676من مدينة أوترخت ،الذي
نرش كتابًا حول اإلسالم باللغة الالتينية وتُرجم إىل الهولندية
ســنة وفاته  ،1718بعنوان« :العقيــدة املحمدية» .تطرق
هذا املســترشق والالهوتي يف الجزء األول من كتابه هذا إىل
العقيدة اإلسالمية والعبادات ،يف حني خصص الجزء الثاني
للرد عىل أربعني هفوة تتخلل تعامل املســيحيني مع اإلسالم
واملسلمني .وهنا من الالزم أن نسجل مالحظة ،تكمن يف كون
أن اإلســام عرف يف هولندا ،كما عرف أيضا ً يف بقية الدول
األوروبية ـ يف تلك الحقبة -باسم املحمدية ،ويف هذا تحريف
مستبطن ،يرب ُ
ط املســلمني بالتعبد بالنبي محمد صىل الله
عليه وســلم ،بدال ً من ربطهم بالله عز وجل وإخالصهم له
وحده جل ذكره بالعبادة والتنزيه .وال يزال أثر هذا الخلط
واضحا ً حتى عند بعض املعارصين ،ممن يشتغلون يف حقل
الالهوت ،لكن كمــا يبدو من خالل كتابــه هذا ،يكون قد
ســعى يف هذا التاريخ املبكر من تاريخ العالقات الهولندية
اإلســامية ،إىل تحليل بعض الصــور النمطية والتمثالت
الكامنة يف ذهنية الشعوب الهولندية تجاه اإلسالم ،ودعا إىل
صياغة رؤية موضوعية ومنصفة حول هذا الدين ،عن طريق
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الرجوع واعتماد املصادر األساسية وأمهات الكتب بدال من
االكتفاء بالواســطات ،كما دعا إىل رضورة االهتمام بدراسة
وتدريس اللغة العربية كأداة للتمكن من ولوج هذه املصادر
والوقوف عىل حقيقتها.
أعود وأكرر القول إنــه إىل حدود الحرب العاملية الثانية ،لم
تعرف املجتمعات الهولندية احتكاكا ً مبارشا ً باملسلمني ،وهذا
ما تم بالفعل مع نهايات األربعينيات وبداية الخمســينيات
من القــرن املايض ،إذ عرفت هولندا اســتقبال مجموعات
قليلة من املســلمني القادمني من بعض الجزر اإلندونيسية
والجزر القريبة منها ،هذه املجموعات التي ضمت مجموعات
طالبية ،أو جنودا ً حاربوا إىل جانب القوات الهولندية أو من
الذين كانوا مجندين ضمن وحدات الجيش امللكي الهولندي
الهندي.
خالل سنوات السبعينيات من القرن نفسه ستعرف هولندا
نزوح فئات كبرية من املهاجرين ،خاصة بعد استقالل دولة
السورينام عام  ،1959إذ هاجر أكثر من ثالثني ألف مسلم
مــن أصول يافانية أو هندية إىل هولنــدا ،وجلهم كانوا يدا ً
عاملة رخيصة ،ويف نفس املرحلة سنعرف هجرة اليد العاملة
القادمة من شمال إفريقيا وتركيا ،وهذا ما جعل الهولنديني
يحتكون بشــكل مبارش بهذه األقليات املسلمة ،ويتعرفون
تباعا ً عىل عاداتهم وتقاليدهم الجديدة ،التي ســتتحول إىل
مصدر خوف يف مراحل الحقــة .ومكمن هذا الخوف ربطه
بعمليات التغيــر التي تعرفها املجتمعــات الهولندية ،أو
بتغري أشكال املدن والقرى القديمة ،التي كانت تأخذ طابعا ً
هولنديا ً رصفا ،وتعرف اليــوم بحكم تغري تركيبة املجتمع
وبروز أشكال اجتماعية أو اقتصادية جديدة ،عىل مستوى
حضور الثقافات املختلفة .وهذا مــا ترى فيه رشيحة من
الهولنديني مصدر تهديد للهوية األصلية.
لكن هذا األمر كله لم يكــن مدعاة اهتمام ونظر من طرف
السلطات الرسمية إال مع بداية الثمانينيات ،لعدة اعتبارات،
أســوق بعضا منها :قيام الثورة يف إيــران والحرب األهلية
اللبنانيــة ،وصدور تقريــر املرصد العلمي للسياســات
الحكومية حول األقليات سنة ( )1979وغريها.
نشأ لدى الســلطات الرســمية وبعض القوى االجتماعية
والسياســية يف مراحل الحقة ،الوعي بأهمية ومركزية هذا

املوضوع ،فرشع الباحثون واملهتمون وصناع السياســات
والقــرارات يف األرايض املنخفضــة ،بتوليد ترســانة من
املصطلحات واألســماء والنعوت لهــذه الفئات االجتماعية
الجديــدة ،فنعتوهم بالعمال الضيــوف أحياناً ،وبالعمال
األجانب أحيانا أخرى ،أو باألقليات اإلثنية تارة ،وبالجماعات
اإلثنية تارة ثانية .ومع بداية الثمانينيات من القرن املايض
أدركت مراكــز القرار يف البالد أن اســتقرار هؤالء العمال
األجانب أضحى أمرا ً واقعــا ً ومؤكداً ،فكان ال بد من تجديد
ٍ
نعوت جديدة لوصف
هذه الرتسانة املصطلحية والبحث عن
ً
البنيات املجتمعية املســتحدثة .وانسجاما مع هذه املرحلة
من تاريــخ هولندا الحديث ،نُحتــت مصطلحات من قبيل
املجتمع متعدد الثقافات ،الــذي يحيل عىل التعدد والتنوع
وعىل املســاواة بني الثقافات األصلية والثقافات الوافدة ،بيد
أن الواقع ظــل دون الطموحات ،عىل الرغم من كل الجهود
التي بذلت.
أما يف الســنوات األخرية ،فتكتيس هــذه الصور والتمثالت
خطورة بالغة ،وتتحول إىل كابوس ُّ
يقض مضجع األقليات،
عندما تحولت هذه األقليات إىل مادة دسمة لألحزاب اليمينية
واملتطرفة ،إذ تؤسس هذه األخرية لخطاباتها اإليديولوجية
ولربامجها السياسية عىل مبدأ العداء تجاه هذه األقليات.
وترجو هذه األحزاب من خــال هذا التوظيف اإليديولوجي
ٍ
ألحداث تاريخية معينة ومنتقاة بإحكام ،إىل كسب تعاطف
الناخبني وجنــي أكرب عــدد ممكن من األصــوات خالل
االنتخابات .وتكرس يف الوقت نفســه مبدأ إقصاء املسلمني
من املساهمة الفعالة يف الفضاء العام والتحجيم من دورهم
كمواطنني يف هذه البالد .طبعا ً هذا ال يلغي مسؤولية املسلمني
تجاه أزمتهم العملية والســعي للبحث عــى إيجاد حلول
ملعضالتهم وأدوائهم الحضارية ،وخاصة يف مجتمع قائم عىل
أساس الفعل الفردي الحر ،وعىل تحمل املسؤولية الفردية.
وموازاة مع هــذه املرحلة الجديدة ،مــن تاريخ الحضور
اإلســامي داخل البيئة الهولندية ،برزت أنواع جديدة من
البحوث والدراسات ،تصدرتها مراكز بحث داخل الجامعات
العريقــة ،كجامعة ليــدن ( ،)1575وجامعة أمســردام
( )1632وجامعة أترخت ( .)1634هذه الجامعات الشهرية
يحرص أكاديميوها عــى االهتمام بموضوعات اإلســام

وبخصائص ومميزات املســلمني ،وهذا ليس وليد الساعة،
إنما هو نتيجــة تراكمات معرفية وعلمية ملدة قرون عديدة،
وامتداد طبيعي لجهود اآلباء املؤسســن األوائل لالسترشاق
الهولندي والفالماني ،مثل نيكوالس كلناردوس الذي درس
العربية يف جامعة لوفن ببلجيكا ،وهي الجامعة الوحيدة التي
كانت يومئذ بهولنــدا ،والتي كانت تعنى بموضوع تدريس
اللغــة العربية ،هذا األخري التقــى بالعالم العربي التونيس
محمد ابن أبي الفهد ،وهو بدوره كان قد أُخذ رهينة وباعوه
بسوق نخاسة بإسبانيا سنة ( ،)1550أو توماس أربينيوس
( )1624-1584الذي شــغل ألول مرة منصب أستاذ للغة
العربية بجامعة ليدن يف  8مايو  ،1613و الذي ذهب ســنة
 1611يف رحلة علمية إىل باريس ،واستقر به املقام يف إحدى
القرى املجاورة ،حيث شــاءت األقدار أن يلتقي بشخصية
عربية وإســامية مهمة جداً ،اضطلع بــأدوار مهمة عىل
املســتوى العلمي والدبلومايس بني املسلمني والهولنديني،
أال وهو الفقيه والدبلومايس املوريســكي املسلم ،أحمد بن
القاســم الحجري ،امللقب بأفوقاي الذي غادر إسبانيا سنة
( )1599هاربــاً ،وقفل راجعً ا إىل املغــرب ،وعني بعد ذلك
مستشارا ً ومرتجما لدى الســلطان .وإثر مهمة دبلوماسية
للحجري يف باريس بشأن املوريسكيني املسلمني الذين ظلوا
تحت إمرة امللك فيليب الثالث سنة  ،1609اجتمع الحجري
بتوماس أبرينيوس يف نقاشــات مستفيضة يف قضايا دينية
وعقدية ،كما أن الحجري أعــان أبرينيوس عىل تعلم اللغة
العربية ،وتأثري الحجري كان جليا ً يف أعمال أبرينيوس ،كما
أشار إىل ذلك بنفسه.
يمكن النظر إىل أبحاث دراســات األقليات املسلمة والوجود
اإلســامي يف هولندا ،من خالل أقســام ثالثة؛ األول اهتم
بالدرجــة األوىل بالجانب النظري الــرف ،من معالجة
وتحليل للمتون والنصــوص ،ويقوم بهذه املهمة يف الغالب
الهوتيون أو علماء لغة أو إثنيون ،فيرتاءى لهؤالء أن اإلسالم
عقيدة رصفة ،فيضعونه بجانب الديانات األخرى ،أو عىل أنه
فلســفة أو نمط حياة ،تتعارض يف معظم األحيان والحياة
الغربية الحديثــة القائمة عىل قيم العلمنة وفصل الدين عن
الحياة ،بالشكل املتعارف عليه يف هولندا ،الذي يقبل بعض
املرونة والتفــاوض والتوافق ،فهو بهــذا يكون أقرب إىل
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النموذج األمريكي من النماذج األوروبية الحديثة.
مــن خصائص هذا النمط من األبحــاث ،أنها ال تحيد عن
الســياق العام الذي يؤطر الدراسات واألبحاث الالهوتية يف
الجامعات الهولندية ،إذ تحرض املرجعيات املسيحية بشكل
ملحوظ يف مقاربة املوضوعات اإلسالمية .ويسعى كثري من
الباحثني إىل إخضاع هذه املوضوعات لنفس القوانني واملناهج
واملسلمات املستنتجة من خالل تعاملهم ومبارشتهم لألبحاث
املسيحية ،هذا فضالً عىل أن كثريا ً من هذه الدراسات تنطلق
من منطلقات تحديثية أو تنويرية أو بهدف عقلنة موضوع
يرونه ال حداثي ولم يعرف العقلنة والتنوير يوما ً ما .ويف هذا
السياق تأتي دعوات اإلصالح والتجديد الديني لدى كثريين
من املهتمني والباحثني الهولنديني الذين غالبا ً ما يوســمون
باملوضوعية والحياد.
ثمة صنــف آخر من املثقفني -املتعصبــن -يرون يف هذه
املحــاوالت اإلصالحية ،محاوالت ال جــدوى منها وال طائل
وراءها ،ويرجعون السبب يف كون أن البنيات العميقة للدين
اإلسالمي ،واملنظومات القيمية للمسلمني ،ال تنسجم مطلقا ً
وروح العرص ،وال تســاعد بشكل أو بآخر عىل القيام بهذه
املهمة املستعصية.
يكاد يجمع كثري من الباحثني واملستعربني من جيل ما بعد
املرحلــة الكولونيالية ،عىل ضعف وهشاشــة تكوين هؤالء
الباحثني املعارصين يف مجال اإلســاميات الحديثة ،وعدم
تمكنهــم من اآلليات واألدوات املعرفيــة ملقاربة النصوص
الرتاثية األصلية واملتون العربية املعروفة بقوة نسقها ومتانة
بنائها اللغوي ،فيكتفون باالعتماد عىل الواســطات ،أو عىل
كتــب ال تفي بالغرض املقصود ،وال تفي بالرشوط املعرفية
والعلمية التي يشــرطها البحث العلمــي املعارص ،هذا ما
يجعلهم يسقطون يف مطبات وأخطاء.
أما القســم الثاني ،فهي الدراســات التي غالبا ما تذهب
مذهب البحوث امليدانية ،والتي يقوم بها باحثون مختصون
يف العلوم اإلنســانية واالجتماعية ،تعالج موضوعات شتى،
مثل موضوع التدين عند املسلمني بشتى أشكاله وأوصافه
وســماته وخصائصه ،وتلتقي يف كثري من األحيان عند هذه
الدراسات حقول معرفية متباينة ومختلفة ،وغالبا ً ما ترصف
هذه البحوث والتقارير إىل صياغة سياســات عامة للبالد يف
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موضوعات الهجرة واالندماج ،أو البحث عن طرائق جديدة
لتأطري وتأهيل ومصاحبة األقليات املســلمة يف مجتمعاتهم
الجديدة ،أو صياغة سياسات وقائية كما هو الحال اليوم يف
موضوعات التطرف الديني الذي يوضع عىل رأس أولويات
الســلطات يف معظم الدول األوروبيــة ،أو رشعنة قوانني
تنظم الحياة العامة والخاصة لهذه الفئات ،وما يتصل بها
من مؤسســات أو وظائف ومهن أو من خدمات يف قطاعات
عمومية.
الثابت أن كثريا ً من هذه الدراســات ال تستطيع أن تميز بني
الديــن بوصفه منظومة عقدية وقيميــة والتدين باعتباره
ممارسة شــخصية وفردية تختلف من فرد آلخر ومن بيئة
ألخرى .بعبارة أخرى ،تجد صعوبــة كبرية يف التمييز بني
األفكار القبلية والرؤى والنظريــات العامة وبني منظومة
القيم السائدة عند املسلمني يف سلوكياتهم وحياتهم اليومية،
ويف هذا الخضم يغيب بعض دور الثقافة عند هؤالء الباحثني
يف إدراك وفهم الخلفيات املؤسســة لهذه املمارســات لدى
كثري من املتدينني أو غري املتدينني ،لــذا تجدهم يتحدثون
عن اإلسالم ككل موحد ومنسجم ومتناسق ،مع إغفال حجم
التنوع والتعدد واالختالف الذي شــهده وال يزال يشــهده
اإلسالم يف هولندا ويف غريها من الدول األوروبية.
نخلص بعد هذا الجرد العام إىل القول إن صورة اإلســام
لدى الهولنديني ال تزال تســتمد حيوية وشحونات معرفية
ونفســية من مواقف تاريخية قديمة ،وإن األفكار والرؤى
التي ترســخت عنــد الهولنديني حول اإلســام والوجود
اإلسالمي أخذت أشكاال ً وصورا ً وتمثالت مختلفة يف مراحل
زمنية متنوعة.
ولم تتخلص األقليات املسلمة يف هذا البلد األوروبي الصغري،
من بقايا هذه الصور والتمثالت التي عادت لتأخذ حضورا ً
الفتا لالنتباه خالل الســنوات األخرية ،وخاصة بعد أحداث
الحادي عرش من أيلول /ســبتمرب ،ومقتل الفنان الهولندي
تيو فــن خوخ عام 2004م .هذه األحــداث وغريها تجعل
األقليات املســلمة يف األرايض املنخفضة دوما ً أمام معضلة
الدفاع عن نفسها ،ودرء الشــبهات عنها ،وتكرير مواقف
الشــجب والرفض لكل ما هو عنف أو إرهاب ،محاولة منها
إلرضاء الغالبية العظمى من فئات املجتمع الهولندي.

مدرسة األم:

طريقة جديدة لتعليم اللغة العربية
في كيراال الهندية
بقلم نشاد علي الوافي
أكاديمي وباحث هندي

اهتدى تنســيق الكليات اإلســامية يف كرياال بالهند إىل طريقة
مبتكرة لتعليم الجيل الواعد اللغة العربية ،من خالل أنشــطة
متنوعة باالســتفادة مــن االتجاهات الحديثــة يف تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها .وقد نجح هذا املنهج الدرايس يف كرياال
الهند فأثمر طيفا ً من العلماء والصحافيني واملرتجمني وال ُكتاب
واملوظفني؛ بعضهم يعمل ويدرس للدكتوراه يف الدول العربية.
وُضــع هذا املنهج بعد الوقوف عىل تجــارب مختلفة يف العالم
عقب زيارات طافت عدة جامعات عاملية واستيعاب طرق تعليم
اللغاتُ .
وسمِّ يت الطريقة «مدرسة األم» فكأنها تحتذي خطوات
األم الحنون يف إكساب اللغة ألوالدها حتى سميت اللغة األصلية
للشــخص بلغة األم .وعىل الرغم من أن املنهج يتلقاه الطلبة يف
املســاق الجامعي ،فقد صيغت مفرداتــه ومتطلباته بطريقة
َّ
وكأن املنهج مخصــص لطالب مبتدئني يف مقتبل
ميرسة جدا،
العمر.
وقد اســتهدف مرشوع الخطة تعليم اللغة العربية زهاء ستة
آالف طالب وطالبة يف تســع وســتني كلية باالتفاق مع جامعة
األزهر وجامعة القاهــرة  -دار العلوم بمــر ومجمع اللغة
العربية بالقاهرة  .
واتخذ مرشوع مدرســة األم خطوات األم ومعالجتها يف تنشئة
األبناء بلسانها األصيل يف أساليبها الطبيعية بتتابع الطريقة عىل
املهارات اللغوية األربع األساسية من االستماع والتحدث والكتابة
والقراءةَ ،فهمً ــا بأهمية وضع املتع ّلم يف جــوّ ميلء باملحفزات
اللغوية ،ليكتســب املهارات اللغوية يف أرسع وقت ممكن ّ
عي
للطالب األنشــطة الدراســية وفرض عليهم التحدث يف اللغة

العربيــة فقط .فيتلقى الطالب يف إطار هــذا املنهج املواد ،مثل
النحو والرصف واألدب والخط واإلمالء واإلنشــاء والتطبيقات
اللغوية والعربية املستخدمة واللغة الوظيفة والبالغة والرتجمة
النصية والرتجمة الشفوية إلخ .ويســتعيد الطالب جميع هذا
بمروره عىل مراحل عديــدة ،من التمهيد إىل العليا .وتعتمد عىل
اتجاهات حديثة يف تعلم وتعليم اللغة األجنبية ،كما تستخدم آالت
التكنولوجيا واملعلومات الحديثة .أيضا هي تتطرق إىل املفاهيم
املتعلقة بتعليم اللغة يف شــكل عام من حيث إنها تنظر إىل اللغة
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كيشء مألوف يتم اكتسابها كأيّ يشء تعوّدناه يف الحياة اليومية.
يقول جيســتار دبليو حارس ال بد أن ينظر إىل اللغة «عىل أنّها
مجموعة من الحقائق ،فعىل املعلم أن يلقنها للمتعلم تلقينا ،وأن
يحفظها األخري عن ظهر غيــب ،وبقدر هذا الحفظ يعد متمكنا
من اللغة»[  ]1وإىل هذه الحقيقة العارية يشري بلياييف يف كتابه
قائال «إن تعلم اللغة هو تدريب يختلف عن تعلم أكثر املوضوعات
املدرسية األخرى ،فهو ليس قضية اكتساب معلومات معينة ،وال
مسألة اســتيعاب حقائق بعينها ،وال هو بناء معرفة يف املواقف
األكاديمية أو العمليات الفكرية»[  .]2وتتميّز هذه الطريقة بما
ييل:
 تتقن لغتها وتسيل من لسانها تحب ولدها وتخالطه بدون كلفة وبُعد ،وتُك ّلمه بلغة قلبها ال تتعمد يف تدريسها وال تشد عضالتها له تعيش مع ولدها يف جوها ومحيطها وال تفتعل شيئاوتتخذ الخطوات التالية:
 تقيض مع ولدها وقتا كثريا بما أنها تحبه. تكلم ولدها بغزارة ولو أنه قطعة لحم ال ترد شيئا. تجعل ولدها يستمع ويســتمع ولو أنها تظن أنه ال يفهمشيئا.
 بعد فرتة يحاول ولدها يحكي بعض الكلمات بخجل وهيتشجعه.
 بعد فرتة يحــاول ولدها ينطق بعض الجمل وهي ال تويلاهتماما لبنيتها ،ونحوها ورصفهــا ،بل تقبلها منه وتجيبه
وتشجعه.
 بعد فرتة تعلم ولدها ويحرجها ويشغلها وهي مرة تميلعنه ومرة تحاوره وتعلمه القيم واملبادئ وال تلتفت إىل لغته
كل ذلك يتم خالل ثالث ســنوات أو أربع .هذا ما نلمسه يف
واقع حياتنا األرسية.

يضع املنهج الدرايس أن يهتــ ّم بالنحو والرصف باهتمام بالغ.
فيتلقى الطالب يف مدرســة األم يف املرحلة االبتدائية مواد النحو
والرصف حتى يتقنهما جيدا باالستعانة بكتاب «النحو الواضح»
لعيل الجارم ومصطفى أمني.

املمارسة والتكرار
ومن األعمــدة بالغة األهمية يف اكتســاب املهــارة النحوية
والرصفية كأي يشء املمارسة والتكرار .ألن الطالب إذا تم تعلم
قاعــدة نحوية مّ ا ال يكفي أن يحفظها ويعيدها تكرارا آليا ،بل
ال بد من ممارستها الدائمة واســتعمالها الطبيعي يف مواقف
الحياة العادية .وأشــار إىل أهمية التكرار ابن خلدون إذ يقول
«إن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصفات ،إذ هي ملكات اللسان
للعبارة عن املعاني وجودتها وتصورها بحسب إتمام امللكة أو
نقصانها ،وليس ذلك بالنظر إىل املفــردات وإنما هو بالنظر
إىل الرتاكيب ،فــإذا حصلت امللكة التامــة يف تركيب األلفاظ
املفــردة للتعبري بها عن املعاني املقصــودة ،ومراعاة التآليف
التي يطبق الكالم عىل مقتىض الحال ،بلغ املتكلم حينئذ الغاية
بتكرار األفعال ،ألن الفعل يقــع أوال وتعود منه للذات صفة،
ثم تتكرر فتكون حاال ،ومعنى الحال أنها صفة غري راســخة،
ثم يزيد التكرار فتكون ملكة ،أي صفة راســخة[ .»]3فيتبع
املع ّلم مادة النحو والرصف من خالل عملية تدريســه إعمال
القواعد وتطبيقهــا باألهمية الكبرية ضمن التمارين الكثرية ال
عىل املحاكاة حتى يتسنى للطالب أن يستخرج األمثلة من عند
نفسه ويكتبها يف دفرته.
أما التمارين الواردة يف كتاب «النحــو الواضح» تم إعدادها يف
كتاب خاص بمراعاة جميع القوانني ،فيعلمها الطالب ويعرضها
عىل أســتاذ املادة فيصحح األخطاء التي توجد يف كتابة الطلبة
حتى يعيد كتابتها بعد ترســيخ فهم الصحيح من الخطأ .وتم
إعــداد كتاب التمرين للنحو الواضح يف صــورة تجتذب انتباه
الدارس ورغبته فيه بإعطاء الطالب األماكن للكتابة واألســتاذ
مرحلة التمهيد :دراسة النحو والرصف
يوصف النحو والرصف بأنه الحجر األســاس الذي يبنى عليه للتصحيح وذلك يف الدوائر واملكعبات وغريها.
البنيان .فــإذا كان الطالب ضعيفا يف هاتني املادتني ال يمكن له
أن ّ
التشكيل
يعب بما يدور يف خلجات نفسه شفويا وال كتابيا ألن األخطاء
فيهما تأتــي بنتائج غري ما يريد املتكلم أو الكاتب .مثال إذا كان تعرى أسطر ويسجل فيها الطالب عبارات مختلفة مقتطفة من
ضبَ منصو ٌر ويريد به مــن الذي رضب هو املقررات األخرى غري املشكلة مراعيا قواعد الخط ثم يش ّكلها يف
الطالب يقــول َ َ
املتكلم واملرضوب هو املنصــور .فينبغي عىل بنك الفكرة الذي حدود األحكام النحوية التي درســها فقط .ويقوم أستاذ املادة
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باســتدعاء كل طالب عىل حدة بإرشــاده إىل أخطائه ويجعله
ّ
مخصصة لذلك .ويتأكد
يصحّ حها بنفسه ويســجّ لها يف خانات
األســتاذ من تصحيح الطالب ويســجّ ل عدد أخطائه وصوابه
يف خانتــن مخصصتني لذلك ،وتكون يف أذيــال الدفرت خانات
مخصصة لتسجيل التصويبات التي تمّ ـــت فعال حتى يؤخذ
الطالب حني يعود صفــا ملثلها ويعطي عالمات عليها يف الخانة
أو يمتحن صفيا.
املسابقة
يكلف األستاذ الطالب باكتشاف شــواهد من املقررات األخرى
عىل القواعد التي درســوها ويقوم بتحديدها مســبقا ثم يجعل
الطالب يتسابقون يف اكتشافها ويعطون عالمات بعددها ،بحيث
يمتحنون صفيا ويلزم فيها أن يطبق العالمات العكسية عىل غري
املكتشف.

 .1ســماع األخبار اليوميــة من التلفاز مبــارشة أو تحميلها
واستماعها يف أوقات الفراغ.
 .2أن يقرأ طالب جريدة يومية ويستمع اآلخرون.
 .3تحميل الخطب واملحارضات من اليوتيوب وغريه وسماعها
 .4التفرج عىل األفالم التاريخية والوثائقية.
 .5التفرج عىل أفالم الكرتون الربيئة.
 .6التفرج عىل األفالم غري املسيئة إىل األخالق والقيم.
 .7اإلرصار عىل التقيد بالعربية يف املداوالت اليومية خارج الصف
وداخله .وإذا شــعرنا ّ
أن األوالد ال يفهمون اآلن فسوف يفهمون
إن شاء الله وال نستعجل.
 .8سماع التعليق عىل األلعاب.
وتتخذ مدرسة األم طرقا لتنمية السماع واملحادثة معا ،وهي:

 .1املناقشات
ّ
ويعي لهم
يصنف األســتاذ الطالب إىل مجموعات صغــرة،
موضوعا ً من شــؤون الحياة العامة ويجعلهم يتناقشون حوله
التطبيقات اللغوية يف مدرسة األم
ّ
ومن أهم ما يتلقــى الطالب يف تصقيل كفــاءة اللغة العربية (يستطلعون /يحللون /يسألون ويجيبون) واألستاذ يشاركهم
من مرشوع مدرســة األم هي التطبيقات اللغوية التي تدرس ويفتح عليهم ويتأكد من مشــاركة كل فــرد ويوفيهم ببعض
يف مرحلــة التمهيد .وقد أُعطي بالغ االهتمــام فيها واعيا بأن املفردات إذا دعت الحاجة.
االستماع يجعل املتعلم يكتســب القدرة اللغوية من حيث إنه
 .2لقاءات عفوية
تحقق له القدرة عىل التواصل مع اآلخرين بالتعبري عن مقاصده
وأفكاره وآرائه.
يجعل األستاذ الطالب يمثلون كأنهم يتفرقون من مرافق الحياة
ثم يتالقون ويتســاءلون عن شــؤون املرافق التي يأتون منها
واألستاذ يخالطهم.
تصقيل مهارة االستماع
يعــ ّرف ابن خلدون اللغــة عىل أنها «مَ َل َكــة» ويوضح ذلك يف
 .3التجوال
كتابه املقدمة «اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة...
وليس ذلك بالنظر إىل املفــردات وإنما هو بالنظر إىل الرتاكيب :ولع ّل األستاذ يأخذ الطلبة إىل املزرعة مثال ليرشح باللغة العربية
فإن حصلت امللكــة التامة يف تركيب األلفاظ املفردة للتعبري بها عن الحراثة واآلالت التي تســتعمل فيها واملنتجات وأســماء
عن املعاني املقصودة ومراعــاة التأليف الذي يطبق الكالم عىل الخرضاوات وطرق الريّ إلخ .وتارة يأخذ مثال األدوات املكتبية
ببيــان فوائد كل منها ،كما يتيح لهم الفرصة
مقتىض الحال بلــغ املتكلم حينئذ الغاية مــن إفادة مقصوده إىل الصف ويقوم
ِ
للسماع» .ويردف قائال يف موضع آخر «السماع أبو امللكات»[ .]4لتمثيــل أدوار املوظفني والكتاب يف املكتبــة .وكذلك يعطيهم
وقد خصصت حصة التطبيقات اللغوية يف مدرسة األم لالستماع األستاذ فرصا ً لتمثيل أدوار البائع واملشرتي يف دكان ما ،أو أدوار
ألساطني تعالج مواضيع ذات عالقة بالحياة اليومية باستخدام املوظفني والعاملني يف الرشكة أو ما يحتاج اإلنســان يف الحياة
ّ
ويلخص يف األخري اليومية عــادة ويرفض عليهم أن يجروا املحادثة بينهم يف اللغة
معمل الصوت والكشاف الضوئي أو التلفاز
أحد من الطلبة يف اللغة العربية ما فهم .وتقرتح لتنمية واكتساب العربية ،ويعينهم يف حل الصعب إن وجد أثناء املحادثة ويصحّ ح
األخطاء ويزوّدهم باملفردات واأللفاظ املالئمة.
مهارة السماع.
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 .4مرسحية
يصنف األستاذ الطالب إىل مجموعات ،ثم يكلفهم بإعداد مرسحيات
قصرية وعرضها يف الصف ،وله أن يقيمها ويشجع أوالده بالجوائز.
 .5مناظرات
يصنف األســتاذ الطالب إىل مجموعتني ويعــن لهم موضوعا ً
من شــؤون الحياة العامة تختلف فيه وجهات النظر ويجعلهم
يناظرون ويالســنون .واألستاذ يشاركهم ويفتح عليهم ويتأكد
من مشاركة كل فرد ويوفيهم ببعض املفردات إذا دعت الحاجة،
ويختار طرقا من الطرق التالية لكل فصل:
ففــي الفصل األول :يُســمع األوالد العربية امليــرة نازال إىل
مســتواهم تماما ً كما تفعــل األم ،وإذا كان عند األوالد يشء من
الرصيد اللغوي يثمن ذلك الرصيد وتُرسع الخطوات.
ويســتعان باملوضوعات التالية تحية ،تعــارف ،بيتي ،قريتي،
ك ّليتي ،وطني ،يف املطعم ،يف البقالة ،يف امللعب من كتاب العربية
الوظيفيــة /املجلس الوطني لرتويج اللغــة األردية وغريه من
الكتب واملواقع.
 .6تضخيم األفكار
ويتم يف حصص التطبيقات اللغوية عرض صور جاءت يف مجالت
الصغار أو كاريكاتريات جاءت يف الجرائد اليومية ،ويطلب منهم
ّ
ويوسعوا األفكار عنه أو يُجلس الطلبة
أن يرشحوا ما يبدو لهم
حول طاولة ويقرتح لهم موضوعا حا ّرا ليثرثروا عنه.
 .7املالسنة
يصنف الطالب إىل مجموعات وأعضاء كل مجموعة يتالســنون
حول موضوع يعيّنه لهم األستاذ ،وهو يرشف ويساعدهم ويسجل
كل طالب يف دفرته ما دار يف املالســنة من حديث ويعطي األستاذ
كل طالب عالمات يستحقها عىل إطالقه للسان وإجادته اللغة.
الرتكيز عىل الكتابة والقراءة
ومما يهتم به بالغ االهتمام يف تعلم اللغة األجنبية نطق الحروف
صحيحة سليمة بحيث يفهم السامع ما ينطق به أو يتحدث عنه.
فهناك كالم شائع بأن اللغة العربية هي لغة الضاد ،وذلك إشارة
إىل أهمية اكتســاب مهارة نطق الحــروف .فللحروف العربية
مخارج خاصة يســتخرج املتكلم صوتــه منها ،فإن أخطأ فيه
يخطئ يف تأدية املعنى أيضاً.
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وعىل ســبيل املثال إذا كان املتكلم ينطق كلمة الضالني بالظالني
يتغري املعنى واملفهوم .ولذلــك ينبغي أن يُم َّرس الطالب بنطق
الحروف يف شكل ســليم واضح .فيختار أســتاذ املادة جمالً
وعبارات صغرية درســوها من نصوص يف الحصص السابقة
ويطلب مــن الطالب واحدا ً واحدا ً قراءة تلك املختارات يف صوت
عال ،مراعيا ً مخارج الحروف ويقوم األستاذ بتصحيح األخطاء
بدون انتظار .وينتقل األســتاذ من العبارات والجمل القصرية
الســهلة إىل العبارات الطويلة الصعبــة ويرددونها مرات لكي
يتعودوا عىل النطق الصحيح .وبعدما يتقنون النطق يف املرحلة
االبتدائية يعطي األستاذ االهتمام لكي يدربهم عىل القراءة بفهم
معانيها وموضوعاتها.
طرق تنمية القراءة والكتابة
يكلف األســتاذ كل طالب بمطالعة قدر من أدب األطفال وحفظ
األلفاظ الجدد والتسنية باألسلوب ،إضافة إىل ذلك توفر الكليات
املنتسبة إىل تنسيق الكليات اإلسالمية مجالت عربية تصدر من
دول عربية يف مكتباتها كي يترشّ ب أوالدها بأصالة اللغة العربية
وعىل رأسها مجلة العربي ومجلة الصغري ومجلة الرابطة ومجلة
املجتمع ومجلة البيان ومجلة الدوحــة والجرائد اليومية ،مثل
األهرام وعكاظ واملدينة املنــورة والبالد إلخ .ثم يجري امتحانا ً
تحريريا ً أو شفويا ً يؤكد عبوره عىل املقرر وتخصص له عالمات.
يرتك يف ذيل الدفرت فراغ ليســجل فيه الطالب أســماء الكتب
واملجالت والجرائد التي قرأها ويتأكد األستاذ من تسجيلها.
ومن الجدير بالذكر أن الكتابة يف اللغة العربية تقتيض اختصار
الحروف املفردة عندما نســتخدمها يف الكلمة .فتكتب الحروف
يف حال اتصالها بالحروف األخــرى بمقدار نصفها أو أقل منه
أحيانــا .وكذلك أن الكتابة ال تقتيض عالمات اإلعراب وإن كانت
توضع فإنها فــوق الحروف وتحتها .واألحســن عندما نم ّرن
الطلبة عىل الكتابة يف اللغة العربية أن نم ّرنهم عىل الخط الرقعي
املعارص السائد بني العرب اليوم مع االلتزام بالقوانني الخاصة
بها .فهناك قوانني متعلقة بالشدة واملدة وهمزة القطع والوصل
كما توجــد القوانني يف حال كتابة بعض األعــام واألعداد من
زيادة حروف خشية اللبس وتسهيل النطق مثل كتابة «عمرو»
و«مائة» .وأما الهمزة تكتب يف البداية«  إ ِ ّن» وإن كانت وســط
الكلمــة فتكتب «أ َ ّن» وإن كانت يف آخــر الكلمة فمثل «يجرؤ»
و«يبدأ» و«يستهزئ» نظرا إىل حركات ما قبلها.

تصنف تمرينات كتاب النحو الواضح إىل صعبة وسهلة وإنشائية.
تجري التمرينات الســهلة االرتجاليــة يف الصف مبارشة بدون
دفاتر التمرين .يركز األســتاذ عىل األمثلة والقواعد والتمارين.
وأما البحث فيمر عليه مرورا بلغة األم .فليس إال ترشيحا لألمثلة
واســتخراجا للقواعد منها .وإذا كان الطالب العرب بحاجة إىل
البحث بالعربيــة فطالبه بحاجة إليه بلغــة األم .وال ينبغي أن
يقتيض وقتا ً طويالً لرشح ألفاظه وإجــراء إعرابه .اللهم إال أن
يسمعه الطالب بعدما فهموه حتى يزيدوا من ملكة السماع.
يكلف األســتاذ الطالب بإجراء التمرينات الصعبة واإلنشــاء
خارج الصف ،ثم يفحصها ويح ّررهــا ويضع خطوطا حمراء
عــى األخطاء،ثم يحرض يف الصف ويســتدعي الطالب وينبهه
إىل خطأه ويقنعه به .وعليه حني يقوم بهذه املهمة أن يشــغل
الطالب اآلخرين ويكلفهم بأنشــطة صفية مســبقة التخطيط
لها بحيث ال يضيع الوقت عليهم علمــا بأن العثور عىل الوقت
الكايف لذلك أو بعضه خارج الصف هو األفضل .وله أن يستعني
بطالب الصفوف العليا ويعــن لهم موعدا ً محددا ً يتجهزون له
ويصححون فيه أخطاء إخوانهم بإرشافه.
يعد األستاذ بعد كل تمرين قائمة باألخطاء العامة التي وقع فيها
الطالب يتبادلون دفاترهم حتى يقع يف يد كل طالب دفرت غريه
وينقب فيه عن األخطاء قدر املســتطاع ويعلم عليها ثم يرده إىل
صاحبه حتى ينظر يف األخطاء التي رمي بها ويقتنع بها وربما
يناظر مخطئه واألستاذ يرشف عىل هذه املناظرة ويجعل الطالب
اآلخرين يستمعون إليها.
ينســخ الطالب بإرشاد األســتاذ قطعة مقتطفة من املقررات
األخرى ثم يقوم برتشيقها قدر املســتطاع ويستدعيه األستاذ
وينبهه إىل أخطائه ويقنعه بها.

يداخلهم الحضور وينبه كل طالب عىل حدة إىل أخطائه ويقنعه
بها .أما الكتابة األكاديمية واملقاالت واألوراق تســتعري أهمية
بالغة أخــرى ،وإىل إثراء هذا النوع مــن الكتابة نتخذ الطرق
التالية مثالً:
الرتشيق
ينســخ الطالب بإرشاد األســتاذ قطعة مقتطفة من املقررات
األخرى ثم يقوم برتشــيقها بحذف الزوائد منها مهما استطاع،
ويقوم بإعادة بنائها إىل الوضع الطبيعي برتك التقديم والتأخري،
يقوم أستاذ املادة باستدعاء كل طالب عىل حدة ويبارش بإرشاده
إىل املزيد املحتمل ويجعله يرشقها ويقومها أكثر مجانبا ً لألخطاء
النحوية ويبنيهــا مرة أخرى يف الفراغ املــروك لذلك .ويقوم
األستاذ بتقســيمه ويعطيه عالمات عليه يف الخانة املخصصة
لذلك أو يمتحنون صفياً.
تفصيل املجمل
ينســخ الطالب بإرشاد األســتاذ قطعة مقتطفة من املقررات
األخرى ثم يقوم بتضخيمها بإضافة املرادفات وتوســيع املعنى
وتفصيل املجمل بقدر معقول ويقدم ويؤخر بشــكل ســليم.
ويقوم أســتاذ املادة باســتدعاء كل طالب عــى حدة ويبارش
بإرشاده إىل املزيد املحتمل ثم يجعله يكتبه يف الفراغ املرتوك له
ويعطيه عالمات عليه.

الوصف /املعجم
ينسخ الطالب مجموعة من املفردات (األسامي واملعاني) بإرشاد
األستاذ ثم يصفها بحيث تتشخص معانيها جمعا ومنعا بدون
حاجة إىل تلك املفردات ،ويقوم األستاذ بتصحيح أخطائه شفويا،
ويقوم الطالب بكتابة األوصاف مرة أخرى يف الخانة املخصصة
التضخيم
ينسخ الطالب بإرشــاد األســتاذ قطعة موجزة من املقررات لذلك ويعطي عالمات عليها /يمتحنون صفيا.
األخرى ثم يقوم بتضخيمها ويســتدعيه األســتاذ وينبهه إىل
أخطائه ويقنعه بها.
املراجع
Adenbra, D. H. (1967). The New Pattern of Lanأدب األطفال
.guage
Harris, C. W. (1960). Encyclopedia of Education
يرشد األستاذ الطالب إىل االســتكثار من قراءة أدب األطفال،
.]Research [Recorded by T. M. Company
وأحيانا ً يكلفهم بقــراءة جزء خاص منــه ،وإعداد خالصته
وتقديمهــا أمامه أو أمام األطفال شــفهيا ً أو تحريرياً ،وربما ابن خلدون  -املقدمة.
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بحسب ابن آدم لقيمات ..

داء السمنة:
األسباب والوقاية
بقلم د .حذيفة الخراط
المدينة المنورة

تعانــي األرسة املعارصة من كثري من املشــكالت الصحية
املتنوعة ،التي ترتك آثارها السلبية واضحة يف صحة أجسامنا،
وال شك ّ
أن الســمنة واحدة من تلك املشكالت التي زاد عدد
حاالتها يف اآلونة األخرية ،إىل درجة أصبح فيها داء الســمنة
ظاهرة مرضية ،تلفت األنظار يف كثري من املجتمعات املدنية.
ما املقصود بالسمنة؟
قبل أن نخوض يف حديثنا عن داء الســمنة وما يرتبط به من
مشكالت صحية ثابتة ،يجدر بنا أن نذكر بعضا ً من مظاهر
اإلنســاني الذي خلقه الله تعاىل يف
عناية اإلســام بالجسم
ّ
أحسن تقويم ،وجعله يف أبهى صورة وأجمل مظهر.
ومما ّ
حث اإلسالم عىل تعهده يف نصوص كثرية ،حفظ الجسد
ووقايته من أن يكون ضحية ما يُـلحِ ـق به األذى من األمراض
املختلفة ،فنراه عىل سبيل املثال ّ
يحث املسلم عىل التزام األوراد
التي تطلب العافية الدائمة من بارئه ،ويف الوقت نفســه نراه
وقد أمر بتحري النظافة الشخصية ،ورشع الغسل والوضوء
وسنن الفطرة املختلفة كالسواك وحف الشارب ونتف اإلبط
وتنظيف الســبيلني وغريها ،وكلها أمور جاء العلم الحديث
مثبتا ً أهميتها يف صون الجسم وحفظه من الرضر.

60

العدد ٦٢٧ :ربيع اآلخر  ١٤٤٠هـ ـ ديسمبر ٢٠١٨م
No. 627 Rabi II 1440 H- December 2018 m

ومن الجوانب املضيئة األخرى يف محافظة اإلسالم عىل سالمة
صحة الجســم ،ما نراه من منهج بارع جاءت به نصوص
ْ
ضبطت ما
الكتاب والسنّة ،فقدمت من خالله قواعد صحية
ّ
تحــض عىل االعتدال واالقتصاد يف
نتناوله من غذاء ،فنراها
املأكل واملرشب ،وذم الرسف ،كقوله تعاىل« :وكلوا وارشبوا وال
ترسفوا إنه ال يحب املرسفني» (األعراف ،)31 :وقول رسوله
صىل الله عليه وســلم« :ما مأل ابن آدم وعا ًء رشا ً من بطن،
صلبهْ ،
ٌ
أكالت يقمن ُ
فإن كان ال محالة ،فثلث
بحسب ابن آدم
لطعامه ،وثلث لرشابه ،وثلث َ
لنفســه» رواه أحمد والرتمذي،
وقولــه يف الحديث اآلخر الذي رواه مســلم( :طعام الواحد
يكفي االثنــن ،وطعام االثنني يكفي األربعة ،وطعام األربعة
يكفي الثمانية).
و ّملا خالف الناس تعاليم اإلسالم تلك ،ونتيجة لتطور وسائل
ْ
دفعت أجسادنا للحضارة ثمنا ً باهظاً،
العيش من حولنا ،فقد
مقابل ما أهدته لنا من تقدّم وظهور لعوامل الرفاهية ،وبقدر
ما كان للمدنيّة الحديثة من محاسن أفدنا منها اليشء الكثري،
ْ
كان لها يف الجانب اآلخر آثار صحية ضارة،
تركت بصماتها
ْ
وظهرت أمراض عُ ْ
واضحة يف صحة أجسامنا،
رفت بأمراض
ً
العرص الحديث ،وكانت فيما مىض أمرا نادر الحدوث.

وتتصدّر الســمنة قائمة تلك األمراض ،ويندرج تحتها كثري
أصبحت السمنة مح َ
ْ
ط أنظار الباحثني
من املضاعفات .وقد
ْ
حول العالم،
وغدت انعكاساتها الصحية أمرا ً مثبتاً.
يمكن لنا اآلن تعريف الســمنة  Obesityعلميا ً فنقول :إنها
حالة مَ َرضية يزيد فيها وزن الجسم فوق الحدود الطبيعية
املســموح بها ،وتنتج عن تراكم كميــات زائدة من الدهون
املخ ّزنة يف أنسجة الجسم.
ملاذا تزيد أوزاننا؟
ثمة نظام فسيولوجي دقيق يف جسم اإلنسان أوجده الخالق
تعاىل ،يقوم خالله الجســم باستهالك الطاقة التي تَ ِرده من
الغذاء املتناوَل ،وتوجيه رصفها نحو القيام بشــأن وظائف
الجسم املختلفة.
ْ
وقد يحدث خلل يف ذلك النظــام املتوازن إذا
نقصت الطاقة
الغذائية الواردة عن الح ّد املطلوب الذي يحتاجه الجســم،
فيصابُ حينها بالنحول ،وتظهر فيــه إمارات الهزال ،وقد
تتطور الحالة فتظهر معها أمراض سوء التغذية املختلفة.
ّ
ويف الناحية املقابلة،
فــإن طاقة الغذاء إن فاقت ما يحتاجه
ْ
الجســم
وتجاوزت حدّها املطلوب ،سيلجأ الجسم حينئذ إىل
تخزين ذاك الغذاء الفائــض ،ويظهر ذلك يف صورة دهون
ترتاكم ضمن أنسجة الجسم .وهذا يعني زيادة وزن الجسم
تدريجياً ،وستظهر إذن الســمنة ،وسيبدأ الجسم يف تج ّرع
آثارها الضارة شيئا ً فشيئاً.
ومن املمكن عموما ً أن تـُعزى زيادة الوزن إىل أسباب عديدة.

قد يصل إىل حد اإلرساف والتبذير ،وتفيض فيه الســعرات
الحرارية يف الغذاء عن حاجة الجسم ،فترتاكم الدهون نتيجة
لذلك.
ولبعض املهن دور يف زيادة الوزن ،فاألعمال املكتبية واإلدارية
عىل سبيل املثال ،تتطلـّب املكث خلف املكتب ساعات طويلة
دون بذل أي نشاط بدني.
أما املهن التي تســتدعي بذل مزيد من النشــاط والحركة
والجهد العضيل ،كمهنة املزارع والعامل مثالً ،فإنها تسهم يف
حدوث توازن غذائي دقيق.
ثالثاً :العوامل الوراثية
تشري الدراسات إىل ّ
أن الســمنة ظاهرة تشيع يف أرس بصورة
أوضح مــن غريها ،ودفع هذا العلما َء إىل افرتاض وجود بعض
الجينات أو املورثات املســؤولة عن حمل الصفات الوراثية يف
جسم اإلنســان ونقلها من جيل آلخر ،ويقول هؤالء ّ
إن وجود
عوامل كتلك ،تجعل هذه العوائل أكثر عرضة للسمنة من غريها.

رابعاً :ميزان الطاقة الغذائية
تقول الدراســات ّ
إن تناول ما يزيد عىل حاجة الجســم من
السعرات الحرارية ،يؤدّي إىل تراكم الدهون ،ويزيد من عملية
تخزينها ضمن أنسجة الجســم ،وهذا بدوره يزيد من وزن
الجسم ويقود إىل السمنة ،ونرضب مثاالً :تناول رشيحة من
الخبز تزيد  30جراما ً تقريبا ً عىل الحد الذي يحتاجه الجسم
يومياً ،ســوف يزيد يف الوزن مقدار  10كيلوجرامات خالل
سنوات قليلة .وهذا املثال يقترص عىل رشيحة الخبز الصغرية
ْ
أوالً :العمر
تلك ،فكيف الحال إذن مع مائدة طعام وقد
حوت الكثريَ من
قد يتعرض جسم اإلنسان إىل زيادة يف وزنه وظهور السمنة ،فائض الطعام والرشاب ،الذي تنوء بحمله الثقيل أجســامُنا
يف أية مرحلة من مراحل عمره ،بدءا ً من الطفولة أو الشباب أو املسكينة بعد قليل.
الشيخوخة ،بيد ّ
أن الدراسات العلميّة تشري إىل ّ
أن متوسطي مــن جهة مقابلةّ ،
فإن إهمال شــأن الرياضة ،وعدم القيام
بالنشــاط واملجهود الكايف لضمان رصف طاقة الســعرات
العمر هم أكثر الفئات العمرية عرضة لزيادة أوزانهم.
الحرارية التي تصل الجسم ،يؤدّي إىل تفوق ملحوظ لصالح
ثانياً :الحالة االجتماعية واالقتصادية
الطاقة الغذائية ،مما يقود إىل املزيد من زيادة الوزن والسمنة.
يشــيع داء الســمنة إىل أن يصل إىل ح ّد يصبح فيه ظاهرة
خامساً :الغدد الصماء
م َرضية يف كثري من املجتمعات الغنيّة ،وســبب ذلك واضح؛
إذ إن ارتفاع الدخل هناك ،يرتافق مع استهالك نظام غذائي للغدد الصماء دور هام يؤثر يف محتوى الجسم من الدهون،
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ويتضح ذلك بصورة أكرب يف جسم النساء ،فالهرمونات التي مشكالت الســمنة ومضاعفاتها غيض من فيض ،وما خفي
تفرزها تلك الغدد ،تجعل اكتســاب جســم األنثى للدهون كان ال شك أعظم.
وتخزينه لها ِضعْ ف حاله مع الذكور ،ولتلك الهرمونات دور
املشكالت النفــسية
واضح يف زيادة وزن الجسم يف أثناء فرتة الحمل ،وذلك مليله
جميعنا نتفق عىل ّ
أن مظهر الشــخص البدين غري مقبول يف
إىل زيادة ترسب الدهون ضمن األنسجة.
ّ
ً
محيــط األرسة أو املجتمع ،وهو دائما محط أنظار اآلخرين،
سادساً :تأثريات بعض األدوية
وبخاصة يف حاالت البدانة املفرطــة ،ويتفاقم أثر ذلك لدى
لبعض ما نتناوله من األدوية تأثريات جانبية متنوّعة ،وترسب الفتيات ،فك ّل فتاة تتط ّلع إىل أن تكون ذات وزن مثايل وقوام
الدهون يف الجسم وزيادة الوزن واحد من تلك التأثريات التي متناســق ،ولذلك ّ
فإن الفتاة الســمينة أكثر عرضة للتأثر
قد تظهر يف الجســم يف أثناء تعاطي بعض العقاقري ،إال ّ
أن النفـْيس ،وقد يتطور األمر فتنطوي الفتاة عىل نفسها ،وتنفر
السمنة هنا عابرة ،وغالبا ً ما يعود الوزن إىل سابق عهده بعد مــن مجتمعها هربا ً مما قد يلحقها مــن تعليقات ونظرات
إشفاق تارة وفضول تارة أخرى ،ويف ذلك ال شك تأثري سلبي
إيقاف تناول الدواء.
يف الصحة النفسية ،وقد تصحبه انعكاسات خطرية.
سابعاً :التأثريات النفسية
املشكالت الصحية
وفقا ً للدراسات النفـسية ،تزداد الشهية تجاه تناول الطعام
لدى بعض الناس ألسباب نفـسية بحتة.
للســمنة – وال ســيما املفرطة منها – كثري مــن التأثريات
الضارة يف صحة الجسم ،وترتافق يف العادة مع قائمة طويلة
كيف يتم تشخيص السمنة؟
تتضح معالم اإلصابة بداء الســمنة يف جسم املريض ،فتبدو من األمراض ،نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص :التهاب
جلية ال غبار عليها خــال مظهره العام ،وال داعي هنا إذن املفاصل ،أمراض القلب واألوعية الدموية ،اضطرابات نظام
لســر أغوار هذا الداء كما هو متـّــبع يف كثري من األمراض االستقالب الداخيل للجسم ( ،)metabolismوكثريا ً ما يشكو
األخرى الخفيّة التي قد ال تكشــف هويتها بســهولة أمام مريض الســمنة من أعراض مرضيّة أخرى ،منها عىل سبيل
املثال ال الحــر :اإلصابة بااللتهابات ،وضيق النفـَــس،
اآلخرين كما تفعل السمنة.
أما الوزن املثايل للجســم فتوضحه طرق سهلة االستخدام ،وارتفاع ضغط الدم ،والشــكوى املزمنة مــن آالم الظهر،
ومن ذلك طريقة قديمة تعتمد عىل إنقاص الرقم ( )100من واإلصابة ببعض األمراض الجلديــة كااللتهابات الفطرية،
طول الجسم للحصول عىل وزنه املثايل املقرتح ،فنقول مثالً كما تعتقــد بعض النظريات الطبيــة الحديثة وجود رابط
ّ
إن الوزن املثايل لرجل طوله  170سنتيمرتا ً هو  170ناقصا ً بني الســمنة املفرطة وظهور بعض أنواع الرسطان يف جسم
 ،100أي  70كيلوجرامــاً ،وهكذا ،وبالرغم من ّ
أن الطريقة اإلنسان.
تنقصها بعض الدقة أحياناً ،إال أنّها تحظى بقبول واسع لدى
العامة والكثري من علماء التغذية نظرا ً لسهولة استخدامها.
وقاية الجسم من مخاطر السمنة
ما املخاطــر الصحية التــي تكمن يف هذه املشــكلة؟ وما كثر الحديث حول وســائل تخفيف الوزن ،وهناك نظريات
ومقرتحات ّ
تمس هذا الجانب ،وجميعها تتـــفق عىل أسس
املضاعفات التي قد ترتتب عليها؟
ال شك ّ
بأن للسمنة مشــكالتها الكثرية التي ال يستهان بها ،مشــركة يأتي يف مقدمتها رضورة التدخل يف ميزان الطاقة
وتدعو هذه املشكالت أه َل االختصاص إىل االهتمام بهذا الداء الغذائي ،ويتحقق ذلك بشقـــن ،أولهما التقليل مما ي َِرد إىل
وإدراجه ضمن قائمة أمراض األرسة ذات الخطورة الكامنة ،الجسم من الطاقة الغذائية ،عرب التخفيف من تناول األغذية
التي تتطلـــب تدخــاً حازما ً ورسيعاً ،وما ســنذكره من الغنية بالســعرات الحرارية ،أما ّ
شق برنامج العالج اآلخر،

62

العدد ٦٢٧ :ربيع اآلخر  ١٤٤٠هـ ـ ديسمبر ٢٠١٨م
No. 627 Rabi II 1440 H- December 2018 m

فهو زيادة التخلص ممّ ا يخ ّزنه الجسم من فائض الطاقة يف
نسيج الجسم الدهني.
وعىل مريض الســمنة أن يتفهّ م ّ
أن مشــكلة السمنة صعبة
العالج بعض اليشء ،وتتط ّلــب من مريضها التحيل بالصرب
وقوة التحمل ،ووصول املريض إىل هذه القناعة يســهم إىل
حد كبري يف نجاح خطة العالج .أمّ ــا إظهار التذمّ ر من تلك
الخطة التي قد تطول حتى تظهر نتائجها ،فســيجعل من
ً
السمنة مشكلة ال ح ّل لها ،وسيبقى الجسم
عرضة للمزيد من
مشكالتها وتأثرياتها الضارة.
يف بداية مــروع تخفيف الوزن ،يجــب عىل املريض أن
ّ
يتدخل بحزم يف نظام حياته الغذائي ،إذ عليه أن يقلـّل من
طاقة الغذاء الداخلة إىل جســمه ،وهذا يدفع الجسم حتما ً
إىل استعمال مخزونه من طاقة الدهون شيئا ً فشيئاً .يقول
علماء التغذية إنه يجب أال يزيد ما يتناوله جسم البالغ يوميا ً
من طاقة من املــواد الغذائية عىل  1500كيلو كالوري ،وال
ب ّد من احتواء الغذاء عــى الخرضاوات والفاكهة الطازجة،
لضمان حصول الجســم عىل ما يحتاجه من الفيتامينات
واملعادن.
ومما يجب الرتكيز عليه يف برنامج عالج الســمنة ،التخفيف
من تناول املواد الغذائية ذات الســعرات الحرارية العالية،
ومن أشــهر مــا يذكر هنا :الســكريات (وتعــرف علميا ً
بالكربوهيدرات) ،ومن أمثلتها الحلويات بأشكالها املختلفة
والبسكويت والشيكوالته والعصائر املعلـّبة ،واملواد النشوية
مثل األرز والبطاطس واملكرونة واملعجنات.
كما ينصح بالتخفيف من تناول اللحوم الحمراء ،الحتوائها
عىل نســبة دهون مرتفعة ،ويمكن االعتماد هنا عىل اللحوم
البيضاء كالدجاج والســمك ،لقلة محتواها من الســعرات
الحرارية.
ولإلكثار من تناول الخــراوات والفاكهة الطازجة مزية
جيدة يف إنجاح مرشوع عالج الســمنة ،فهي عنارص فقرية
عموما ً بوحدات الطاقة ،ولها القدرة عىل ملء املعدة ورسعة
إعطاء شعور متناولها بالشبع.
وتظهر بعد ذلك أهمية الشــق اآلخــر لربنامج العالج ،وهو
استهالك جز ٍء أكرب من مخزون الجسم من الطاقة املتجمعة
ضمن أنســجة الجســم الدهنية ،وتع ّد مضاعفة املجهود

الحركي والبدني أرسع طريقة الســتهالك تلك الطاقة ،ومن
الحكمة التدرج يف بذل النشاط الريايضّ  ،حتى يعتاد الجسم
عليه شيئا ً فشيئاً.
وتع ّد ممارسة الهوايات الرياضية ،من أهم أنواع النشاطات
الحركية التي تســتهلك وحدات الطاقة عــى نحو كبري ،إذ
تضمن تحريك أكرب قدر من عضالت الجسم.
وامليش من أفضل الرياضات ،فممارسته مدة ساعة مثالً يكفل
استهالك  240ســعرا ً حرارياً ،وأفضل امليش ما حمل طابعا ً
جادا ً مــن الخطوات الرسيعة املنتظمة .وتوضح دراســات
أخرى ّ
أن امليش مدة نصف ساعة يوميا ً يحرق فائض الطاقة
التي تم تناولها يف ذلك اليوم ،وإضافة نصف ســاعة أخرى
سوف تدفع الجسم إىل البدء باستهالك مخزونه املرتاكم من
الدهون القديمة ،ومن الرياضات الجيدة األخرى :السباحة،
وما يعرف بلعبة القفز فوق الحبل.
ومما ينصح به تغيري بعض عاداتنــا الخاطئة التي ألفناها
بمرور الوقت ،ويســهم هــذا يف التخلص مــن املزيد من
السعرات الحرارية ،ومن املقرتحات هنا :الحد من استخدام
السيارة واالعتماد عىل امليش ،وبخاصة يف الذهاب إىل األهداف
القريبة ،كمسجد الحي مثالً ،أو السوق القريب من املنزل ،أو
حني زيارة الجريان أو أصدقاء الحي ،ومن ذلك أيضا ً صعود
السلم بدال ً عن اســتخدام املصعد يف ك ّل مرة ،والحرص عىل
اقتناء جهاز رياضة يف املنزل يشجع جميع أفراد األرسة عىل
ممارسة الرياضة بصورة منتظمة.
ونختم حديثنا عن موضوع الســمنة بحكمة بليغة تخترص
آثارا ً أخرى غري صحية مما تخلــّــفه السمنة يف أجسامنا،
وهي قول لقمان عليه الســام وهو يعــظ ابنه« :يا بني إذا
ْ
ْ
ْ
ْ
وخرســت الحكمة،
نامــت الفكرة،
امتألت املعدة
وقعدت
األعضاء عــن العبادة» ،وقول ابن القيّــم رحمه الله« :وأمّ ا
داع إىل أنواع كثرية من الرش؛ فإنّه يح ّرك
فضول الطعام فهو ٍ
الجوارح إىل املعايص ،ويثقلها عن الطاعات ،فكم من معصية
جلبها الشــبع ،وفضول الطعام ،وكم من طاعة حال دونها؛
فمن وُقي رشّ بطنه فقد وُقي رشا ً عظيماً ،والشــيطان أعظم
ما يتحكم من اإلنسان إذا مأل بطنه من الطعام ،والنفس إذا
شــبعت تح ّر ْ
ْ
ْ
كت ،وجالت
ْوطافت عىل أبواب الشهوات ،وإذا
ْ
ْ
ْ
سكنت،
جاعت
وخشعت وذلـ ّْت).
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مدار

تأمالت حول االعتدال الديني *
فهد سليمان الشقيران
كاتب وباحث سعودي
ٍ
مسارات متوازية،
تفتتح السعودية مرحلتها التنموية الجديدة ضمن
ال يسبق أحدها اآلخر ،بل تميض الرحلة بالتزامن نحو التنمية ،والحرب
عىل التطرف ،ونرش ثقافة االعتدال ،والتعايش بني املذاهب واألديان .قبل
أيام استقبل األمري محمد بن سلمان وفدا ً من كبار املسيحيني اإلنجيليني
بأمريكا ،يرأس الوفــد جويل روزنربغ وعضــو الكونغرس األمريكي
السابق ميشال باكمان ،إضافة إىل رؤســاء منظمات إنجيلية أمريكية،
وهذه الخطوة تعزز الطريق التي خ ّ
طتها الســعودية للعالم من خالل
مشــاريع حوار أتباع األديان ،واملؤتمرات التي تقام تحت رعاية رابطة
العالم اإلســامي التي تنحت مفاهيم تعايش جديدة ضمن لغة لم يعتد
عليها املســلمون يف العالم ،وهذه هي لغة التجديد واإلصالح من داخل
املؤسســات الدينية ضمن مصالح املجتمعات اإلسالمية والحفاظ عىل
األخوّة البرشية بشكلها الجامع.
ضمن هذا املسار أعلنت جائزة االعتدال ممثلة باألمري خالد الفيصل فوز
األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ د .محمد العيىس ،ومن يتتبع
خطابه يميز بينه وبني بقية الحشو املطروح يف بعض املجاميع الفقهية
والرشعية ،فهو عــاوة عىل العدة الفقهية والرشعيــة ،امتاز بخطاب
ديني معتدل جاء من خارج الرصاعات التافهة بني التيارات اإلســامية
املتصارعة وسواها من الجزر اإلســامية املتناحرة ،ثم إن طرحه ليس
ضمن «أزمة» كما يفعل رموز التيارات حني يو ّ
ظفون املســائل الفقهية
واألبحــاث املتعددة؛ لتكون نتاجات أزمة ولــم تكتب بد ٍم بارد وبعني
فاحصة ،هذا املأزق غلــب عىل كثري من اإلنتاج الفقهي والرشعي خالل
نصف القرن املنرصم يف السعودية تحديدا ً ويف العالم اإلسالمي عموماً.
وبما أن متابعة حركة الخطاب الفقهــي والرشعي ،ومجاالت التجديد
الديني من صلب اهتماماتي منذ الدراســة بكلية الرشيعة وحتى اليوم،
فقد اتضح
بشــكل عميق أن ظهور شــخصيات من داخل املؤسسات
ٍ
الدينية تأخذ عىل عاتقها تجديــد املفاهيم الفقهية وإصالحها ،وإعادة
ما أفســدته الرصاعات التيارية ،واألخذ بمقاصــد الرشيعة وكلياتها
وقطعياتها وتخفيف العبء الحشــوي الــذي ال فائدة منه أمر صعب
املنال ،ولكن بمتابعة العيىس وعمله يف املؤسسة املهمة هذه أشعر بتفاؤل
كبري ،خصوصا ً أن مرشوع االعتدال يرعاه ويل العهد راعي التســامح
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وراسم االعتدال األمري محمد بن سلمان.
يف
حوار أجري مع العيىس يقول« :الدين أحد أركان الحل املهمة ،بحكم
ٍ
تقديره يف الوجدان العام ،فلخطابه تأثري كبري ،وكذلك للمناهج التعليمية
يف العالم تأثري كبري» .وأوضح أنــه «يدعو لتعزيز املناهج التي تكرس
فكر التعايش ،وإذا طولب العالم اإلسالمي بمناهج تعزز قيم التعايش
والســام واحرتام اآلخر ،فهذا نقبله ،بل ندعو إىل تعزيزه أكثر وأكثر،
وإن املسلمني ينقصهم التواصل الثقايف والحضاري بالقدر املطلوب ،وال
نعني به مجرد الدراسات املعرفية املادية ،وإنما الحوار من أجل التفاهم
والتقارب والتعاون اإلنســاني وتصحيح املفاهيم املغلوطة ،وصوال ً إىل
تجاوز حاالت التوجس والتخوف ،ومن ثم الوقوف عند تفهم قناعة كل
منا ،والقناعات ال يمكن التأثري فيها إال بالقناعة؛ أقصد الفكر بالفكر».
عمل إصالحي للفكر الديني يحتاج إىل رشطني؛ أولهما :أن يكون
إن أي ٍ
ً
ً
ً
العمل مؤسســيا وليس فرديا وال حزبيا ،وإنما ضمن مؤسســة مدنية
معنية بالشــأن الديني كما هو حال الرابطة ،والرشط الثاني :أن يكون
ضمن رعاية سياسية ،وغطاء رسمي من أجل تخفيف التوتر املجتمعي
مــن أي مفهوم ديني مختلف ،أو رأي فقهــي مندثر ،أو فضاء رشعي
تم الســطو عليه وتعتيمه ،وهذا كثري من خرب الرشيعة بما تتفرع عنه
من أبحاث يف العقائد وعلم الكالم والفقه وأصوله ،والتفســر وعلومه،
والقرآن وبيانه وبرهانه ،والحديث وأسانيده بجرحها وتعديلها ،وهذه
األبواب تحتاج إىل سنني ،وال يمكن حل خلل مدته بضعة قرون
بمرشوع
ٍ
رسيع بعدة أيام.
لقد مرت شــخصيات دينية اســتثنائية ولكن ألنها فقدت رشط العمل
املؤســي ،وتخلت عنها الرعاية السياســية فشــل مرشوعها كما هو
الحال بأئمــة كبار ،اندثر إرثهم ولم يعــد لطرحهم أي صوت ،وربما
اعتدت عليهم أصوات العامة ُ
والق ّ
صاص الجهلة فشوهوهم واعتدوا عىل
مشاريعهم وحلقاتهم العلمية والرشعية وهذا مشهود بتاريخنا الفقهي.
الرهان اآلن عىل اإلصالح الديني ضمن املؤسســات القادرة التي لديها
الصالحية والتفويض ،وأثق أن الخطاب الذي يطرح بالسعودية هو نواة
لالعتدال املنشود يف العالم اإلسالمي.
* (نقالً عن صحيفة الرشق األوسط ،العدد )14597

