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افتتاحية

وجدت زيارة معايل األمني العام الشــيخ
الدكتــور محمد بن عبــد الكريم العيىس
إىل كل من جزر القمر وبوروندي ترحيبا ً
رســميا ً وشــعبيا ً الفتاً .يعكس هذا الرتحيب املغزى
املعنوي لهذه الزيارة املنتظرة منذ سنوات.
حققت الزيارة نتائج ملموســة نقلتها وسائل اإلعالم
يف الجانــب التوعوي والتنمــوي واإلغاثي خالل األيام
املاضية .فمن هذه الناحية ،أنجزت الرابطة برامج طبية
بافتتاح مراكز صحية وزيارة مراكز الرعاية االجتماعية
وامليض يف مــروع مكافحة العمى يف إفريقيا ،وتوزيع
سال ٍل غذائية ،إضافة إىل تفقد سري العمل يف مرشوعات
تنموية وإنســانية ،وتســليم عدد من األرامل واأليتام
منازلهم الجديدة التي تكفلت الرابطة بإنشائها.
وأقامــت الرابطة منتديات ثقافيــة وعلمية يف كل من
موروني وبوجمبورا ،منهــا املنتدى الدويل يف العاصمة
البورونديــة تحت عنوان« :التعدديــة الدينية واإلثنية
والتعايش اإليجابي».
ولكن يبقى املغزى املعنوي للزيــارة هو األثر األبقى،
وقد تمثَّل يف تفقد أحوال املســلمني ورفع معنوياتهم،
والتعــارف والتعاضــد مع غري املســلمني ،مع إتاحة
الخدمات للجميع .وهذا ما انتبه إليه أحد كبار املسؤولني
يف جمهوريــة بوروندي الذي قال« :لقــد أعطتنا هذه
الزيارة وفعالياتها املصاحبة التي أســعدتنا جداً؛ داللة
قوية عىل حجم العمل اإلنساني االستثنائي الذي استفاد
منه املســلمون وغري املســلمني ،حيث كانت فرحة غري
املســلمني به توازي تماما ً فرحة املسلمني ...إنه العمل
اإلنساني االستثنائي الرائع وامللهم الذي يستحق
التأس
ّ
والتقدير».
هنالك دفعة معنويــة كبرية إذن ،أطلقتها هذه الزيارة،

زيارة جزر القمر وبوروندي
والمغزى المعنوي
ألنها جاءت من قيادة لها وزنها يف العالم اإلســامي،
يف اتصال مبارش مع الناس يف أماكن ســكناهم ودور
عبادتهم ويف دور العلم ،ودور املســنني ،ومراكز حماية
ٌ
األطفال ،وجمعيات النساء.
تواصل مع الجميع من أجل
تقديم الدعم والعون لخدمة اإلنسانية دون تمييز ديني
أو إثني ،مما أثبت تعاون املســلمني مع غري املســلمني
وتقديم الدعم املادي واملعنوي لهم.
ذلك أن الدعم املادي مثل تقديم اإليواء والكساء والغذاء
ال يكتمــل وال يزكو إال بدعم معنــوي إيماني من أجل
تخفيــف الحزن عــن املحزونني وكشــف الكرب عن
املكروبني ،وبمشــاركة النــاس قضاياهم وهمومهم،
والتعاطف معهم ،ومســاعدتهم يف تحقيق ما يصبون
إليه من طموح ،تطبيقا ً عمليا ً لقيمة الرحمة واملواساة:
«وما أرسلناك إال رحمة للعاملني» (األنبياء.)107 ،
والرابطة باعتبارها منظمة شعبية إسالمية عاملية تمارس
نشاطا ً ميدانيا ً مبارشا ً بالتنسيق مع الجهات الحكومية،
تختص بقيمة تفاضلية؛ وهي وجود عالقات مبارشة مع
الشعوب عرب املســاجد واملراكز االجتماعية والجمعيات
ودور العلم ومحاضن تحفيظ القــرآن الكريم ،زيادة
عــى عالقاتها املمتدة يف العالم مع املؤسســات األهلية
والقيادات االجتماعية.
وانطالقا ً من هذه األفضلية تستشــعر الرابطة ما عليها
مــن املها ّم واملســؤوليات الجليلة ،فتســعى لتطوير
روح التعاون وبناء الــراكات وتطوير تجارب العمل
املشــرك .وما يهمها بالدرجة األوىل هو إيقاظ الوعي
املشرتك بقضايا الشعوب وتطلعاتها إىل تحقيق السالم
واالســتقرار ،وبذل الجهود للتقليــل من عوامل النزاع
والشقاق داخل الشــعوب ،والتصدي لدعوات الكراهية
واإلقصاء.
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المحتويات
رئيس جزر القمر يثمن جهود
الرابطة في القارة اإلفريقية
وريادتها اإلسالمية
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شهرية  -علمية  -ثقافية

األمني العام

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

أ .عبدالوهاب بن محمد الشهري
رئيس التحرير

د .عثمان أبوزيد عثمان
مدير التحرير
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ياسر الغامدي

العيسى يقف على مشروعات رابطة
العالم اإلسالمي التنموية واإلنسانية
في جزر القمر

, 16

المراسالت:

مجلة الرابطة ص.ب  537مكة المكرمة
هاتف00966125309387 :

فاكس00966125309489 :

المراسالت على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير
البريد اإللكتروني:

rabitamag@gmail.com

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

لالطالع على النسخة اإللكترونية للمجلة
الرجاء زيارة موقع

الرابطة على اإلنترنت www.themwl.org

أخبار العالم اإلسالمي www.mwl-news.net

طبعت بمطابع تعليم الطباعة

رقم اإليداع - 1425/343 :ردمد1658-1695 :
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والوطني

غالف العدد
العيسى :االندماج اإليجابي للتنوع
الوطني ليس “خياراً” بل “ضرورة”
لوئام الشعوب وسالم الدول
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مجلس إدارة الهيئة العالمية للكتاب
والسنة يقر الموازنة التقديرية
والخطة السنوية
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مكة املكرمة – «الرابطة»
أدانــت األمانــة العامة لرابطــة العالم
اإلســامي التفجريات اإلرهابية املزدوجة
بالقنابل التي استهدفت مسجدا ً وكنيسة
يف جنوب الفلبني ،وأســفرت عن سقوط
عرشات القتىل والجرحى.
جــاء ذلك يف البيان الــذي أصدره معايل
األمني العــام لرابطة العالم اإلســامي
رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العاملية
للعلماء املسلمني الشيخ الدكتور محمد بن
عبدالكريم العيىس ،والذي شــدد فيه عىل
موقف رابطة العالم اإلســامي من هذه
األعمال اإلرهابية التي تتعارض مع القيم
واملبادئ اإلسالمية ،واإلنسانية ،والدولية،
مؤكدا ً أن اإلسالم يُجرِّمها ويُصنفها ضمن
الجرائم الخطرة.
رس
وأشــار معاليه إىل أن اإلرهاب ســيخ ُ
رهانه عندما يدرك الوعي أن هذه األعمال
الرببرية يجب أن تعزز من الوئام الديني
والوطني واإلنســاني وأال تنال من القيم
املشرتكة التي تآلف وتعايش عليها الجميع،
مضيفــا ً أن هذه التفجريات تعرَّت من كل
املعاني والقيم اإلنسانية ،حيث استهدفت
بوحشيتها أنفسا ً وأرواحا ً بريئة.

معايل األمني العام لدى لقاء الدكتور محمد بن مالكي عثمان

العيسى يستقبل كبير وزراء سنغافورة
وممثل تايبيه

«الرياض» -الرابطة:
اســتقبل معايل األمني العام لرابطــة العالم
اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم
العيىس الدكتــور محمد بن مالكي عثمان كبري
وزراء الدولة لوزارتــي الخارجية والدفاع يف
سنغافورة والوفد املرافق له.
وجرى خــال اللقاء بحــث املوضوعات ذات

االهتمام املشرتك.
كما اســتقبل معايل األمني العام لرابطة العالم
اإلســامي املمثل االقتصادي والثقايف لتايبيه
سعادة الســفري الدكتور إبراهيم تينج سينج
بينج والوفد املرافق له.
وقد جرى خالل اللقاء بحث عد ٍد من املوضوعات
ذات االهتمام املشرتك.

د .العيىس لدى لقاء املمثل االقتصادي والثقايف لتايبيه

4

العدد ٦٢٩ :جمادى اآلخرة  ١٤٤٠هـ ـ فبراير ٢٠١٩م
No. 629 Jumada II 1440 H- February 2019 m

العيىس ورئيس الوفد الفرنيس النائب عن مدينة باريس

ً
ً
ً
فرنسيا
برلمانيا
وفدا
العيسى يستقبل
ورئيس أكاديمية أوزبكستان الدولية
«الرياض» -الرابطة:
اســتقبل معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ
د.محمد بن عبدالكريم العيىس يف مكتبه بالرياض ،وفدا من
الربملان الفرنيس برئاسة النائب عن مدينة باريس السيد كلود
غواســغني والنائب عن منطقة كوت دارمور الســيد برونو
جونكور  ،وعدد من املسؤولني يف السفارة الفرنسية.

كما اســتقبل معايل الدكتــور العيىس رئيــس أكاديمية
أوزبكستان اإلسالمية الدولية أ د .شهرت يافقاتشيف ،ووكيل
األكاديمية للعالقات الدولية الســيد بهرام جان محمديف،
وعدد من املسؤولني يف السفارة االوزبكية.
وقــد جرى خالل اللقــاءات اســتعراض املوضوعات ذات
االهتمام املشرتك.

األمني العام ملتقيا ً وفد أوزبكستان
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جانب من افتتاح فعاليات امللتقى العلمي يف جزر القمر

رئيس جزر القمر يثمن جهود الرابطة في
القارة اإلفريقية وريادتها اإلسالمية
ملتقى رابطة العالم اإلسالمي في جزر القمر يجمع علماء إفريقيا:
الدعوة للتصدي لمحاوالت إضعاف المرجعية اإلسالمية

,,
6

موروني (جزر القمر)« :الرابطة»
طالب امللتقى العلمي الذي نظمته رابطة العالم اإلسالمي بالتعاون مع جامعة جزر القمر،
تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية القمر املتحدة غزايل عثمان ،بتكثيف مبادرات وبرامج
تعزيز الوعي اإلسالمي يف مواجهة مد التشدد والتطرف ،داعيا ً إىل وجوب اجتماع أهل القبلة
عىل ما يحقق مقاصد دينهم ويصلح دنياهم ويعينهم عىل مواجهة التحديات.
كما طالب امللتقى الذي أقيم تحت عنوان« :الرعيل األول يف الوجدان اإلسالمي» ،يف العاصمة
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القمرية موروني بتكثيف املؤتمرات
وامللتقيات بني علماء األمة بمختلف
مكوناتها ،لدراســة القضايا املهمة،
وتحرير املســائل املختلــف عليها،
والبحث عن حلول للمسائل العالقة،
والتصدي ملحاوالت إضعاف املرجعية
اإلسالمية للمجامع والهيئات الفقهية
والعلماء ،وتحري الدقة واملوضوعية
واملنهجية العلمية لدراســة السرية
النبوية وما يتعلــق بها من أحداث
تاريخية ،وتوجيه وســائل اإلعالم
إىل نــر ثقافة الوئــام والتعايش
واالعتدال ،والتحيل باملصداقية ،وعدم
الرتويج لثقافة الكراهية والشــقاق
والتوتر.
ودعا امللتقى املؤسســات واملنظمات

واملراكز اإلســامية إىل عقد املناشط
التي تستلهم األســوة الحسنة من
شمائل النبي صىل الله عليه وسلم،
وسري آله وأصحابه الكرام ،بما يعزز
وحدة املسلمني وتماسكهم وتآلفهم،
منوها ً بالــدور الكبري الذي تقوم به
رابطة العالم اإلسالمي حول العالم؛
ا ِنطالقا ً من قدســية مقرها يف مكة
املكرمة؛ باعتبارها املحضن اإلسالمي
الكبري؛ روحيا ً وعلميــا ً وفكريا ً من
خالل مجامعهــا وهيئاتها العلمية
والفكرية حول العالم.
وكان امللتقى قد اُفتتح بكلمة لفخامة
رئيــس جمهورية القمــر املتحدة
عثمان غزايل ألقاها نيابة عنه معايل
وزير الخارجية والتعــاون الدويل

د .العيسى :بوحدتها
وتضامنها تعزز األمة
من دورها الحضاري
وتبني المزيد من

جسور الوئام والتعاون
مع األمم األخرى
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املنصة الرئيسة

وسائل اإلعالم

مطالبة بنشر ثقافة
الوئام والتعايش

وعدم الترويج ألفكار

الطائفية والكراهية
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القمري الســيد محمد األمني صيف
اليمني ،قال فيها:
«نتوســم ألعمال هذا امللتقى الذي
تنظمه رابطة العالم اإلســامي كل
التوفيق والســداد ،بمشاركة كوكبة
مــن العلمــاء األجــاء والباحثني
األكفــاء» ،مبينا ً أن الرعيل األول من
املسلمني كانوا يتســمون بصفات
مميــزة ،حيــث كانــوا يتمتعون
بمســتوى عا ٍل من التثقيف العقيل
والتنوير الفكري ،واإليقاظ الروحي،
والرتابط األخــوي ،وأن علوم الطب
والرياضيات والفلســفة والهندسة
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والفلك وغريها هــي نتاج التثقيف
العقيل والتنويــر الفكري الذي كان
رائده الرعيل األول.
وتابع فخامته« :حري بنا يف هذا املقام
التاريخي اإلشــادة برابطة العالم
اإلسالمي ،التي تعترب أوىل املنظمات
اإلسالمية العربية التي فتحت مكتبا ً
لها يف بالدنا بُعيد نيل االســتقالل،
وأنها تبذل جهــودا ً جبارة من أجل
نرش قيم االعتدال والوسطية ،وتعزيز
الســلم واألمن الدوليني عرب تبنيها
للقضايا الدوليــة العادلة الهادفة
إىل إصالح األمــة وتضميد جراحها

أمين الرابطة :األحزاب
الدخيلة على اسم
اإلسالم ومظلته

الجامعة ال تسلم من
مجازفات ومخاطر

وذلك تحت مظلة مبــادرات رائدة
يف محاربة التطــرف والغلو ونرش
ثقافة الوئام وقبول اآلخر» ،مشــيدا ً
باستمرار الرابطة يف ترسيخ مفاهيم
التقارب والتآلف لتقوية جسد األمة
اإلسالمية من االنزالق يف الرصاعات
املذهبية والنزاعات الطائفية ،وتقديم
نموذج جديد من الحراك املختلف من
خالل التواصل الفاعل مع األطياف
اإلنســانية كافة يف ظــل عطاءات
ريادتها اإلسالمية.
ً
وختم فخامتــه كلمته قائال« :نحيي
هذه الرغبة األكيدة واإلرادة الحقيقية

يف التفاعل والتالحم يف املناســبات
للميض قدما ً
ّ
التاريخية العظيمــة،
نحو حياضنا الذي ال ينفد ،وملجئنا
الذي نعتز به ونفتخر ،لنكون يف ذلك
أسوة حسنة لالحقني من األجيال».
بعدها ألقى معايل األمني العام لرابطة
العالم اإلســامي الشــيخ الدكتور
محمد بــن عبدالكريم العيىس كلمة
شكر فيها فخامة رئيس جمهورية
القمر املتحدة عــى رعايته امللتقى،
مؤكــدا ً أن رســالة الرابطة تعتمد
إيضاح حقيقة اإلســام ومواجهة
التشدد والتطرف واإلرهاب وتقديم

مدير جامعة جزر القمر:
نعيش مرحلة جديدة
واعدة بالخير في
عالقتنا بالرابطة
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معايل د .العيىس يلقي كلمته

رئيس مجلس أمناء

اتحاد علماء إفريقيا:
نثمن دور الرابطة

في القارة اإلفريقية

المعزز لقيم الوسطية
والتعاون

10

العون للجميع.
ودعا معاليــه إىل امتثــال الروح
اإلســامية التي ميزت الرعيل األول
الذين رباهم النبــي صىل الله عليه
وسلم ،فصنع منهم إخوة متحابني،
مجتمعا ً تجانس فيــه القريش مع
أخيه املدني ،واألويس مع الخزرجي،
واآلل مع األصحــاب الكرام ،يف عقد
اجتماعي فريد ﴿وَأَلَّ َ
فبَْ
وب ِه ْم
َي ُقلُ ِ
َ
لَ ْو أ َ َ
ض جَ ِميعا ً مَّا
نف ْق َت مَــا ِف األ ْر ِ
ـــك َّن الل ّ َه أَلَّ َ
أَلَّ َفتْ ب ْ َ
ف
وب ِه ْم وَلَ ِ
َي ُقلُ ِ
َبيْنَ ُه ْم إ ِ َّن ُه َع ِزيــ ٌز حَ ِكي ٌم﴾ (األنفال:
 ،)63فرضوان الله عىل الجميع.
وأضاف معاليه قائــاً« :بوحدتها
وتضامنها تعزز األمــة من دورها
الحضاري وتبني املزيد من جسور
الوئام والتعاون مع األمم األخرى».
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وأوضــح معاليــه أن الرعيل األول
يؤسس ويرسخ ملنهج األمة ،وأنه ال بد
أن تجعل السرية النبوية يف وجدانها
بمحل كبري وأن تقرأها قراءة فاحصة
صحيحة لترتجم هديها املبارك عمالً
صواباً.
ثم ألقى مدير جامعــة جزر القمر
الدكتور عبدالله سيد حسن كلمة أكد
فيها أن جامعة جــزر القمر ،وهي
تشــارك رابطة العالم اإلسالمي ،يف
تنظيم فعاليات هذا امللتقى ،لفخورة
جدا ً بهــذا التعاون ،الــذي تتبعه
نشاطات علمية أخرى ،وأن جامعة
جزر القمر ،التي تأسســت يف عام
ألفني وثالثــة ،انطلقت بكلية اإلمام
الشافعي ،للعلوم اإلسالمية والعربية،
إثباتا ً منها لعمقها اإلسالمي العربي

وزير الخارجية والتعاون الدويل القمري السيد محمد األمني صيف اليمني
يف التعليــم ،وقد تأسســت بروافد
طالبية من معاهد الرابطة املنترشة
يف البالد والتي تعاهدها معايل أمني
عام الرابطة الشيخ د.محمد العيىس
فج َّدد وح َّدث فيها ،كاشــفا ً أن من
مدريس الجامعــة ،والعاملني فيها
جيالً كبــراً ،من الكــوادر العلمية
واإلدارية مــن خريجي هذه املعاهد
التي نســترشف مستقبالً املزيد من
مخرجاتها واملزيد من كفاءتهم.
ّ
وبي أن جمهوريــة القمر املتحدة
تفتخر بدينها اإلســامي ،وتساهم
الجامعة يف إنشــاء دولة واعدة ،كما
يخطط ويســهر عىل ذلــك فخامة
الرئيس غزايل عثمــان حفظه الله،
مشريا ً إىل أن الدولة الواعدة ،تنطلق
مــن الجامعة التي تؤهــل الكوادر

الوطنية العلمية ،وأن هذه املناســبة
ســوف تدشــن مرحلة جديدة ،يف
عالقاتها مع رابطة العالم اإلسالمي
وتســاهم يف توطيــد العالقات بني
الجانبني ،ملا فيه مصلحة الجميع.
بعد ذلك ألقى سماحة الشيخ طاهر
أحمد موالنــا جمال الليــل مفتي
جمهورية القمر املتحدة كلمة أوضح
فيها أن الله عز وجــل اختار لنبيه
صفوة األمة ليكونــوا من أصحاب
رســول الله صىل الله عليه وسلم،
فكانوا حقا ً خري أصحاب لرســول
الرحمة ،وبهم انترش اإلسالم يف جميع
أنحاء املعمورة ،وقد وصفهم الله عز
وجل باألســبقية يف الفضل فقال:
(والسابقون األولون من املهاجرين
واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان

مدير جامعة جزر القمر:
الدولة الواعدة تنطلق
من الجامعة التي

تؤهل الكوادر الوطنية
العلمية
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جانب من الحضور

محمد أحمد لوح:

ً
سدا
الرابطة وقفت

ً
منيعا لكل فكر يدعو
إلى هدم األخالق

12

ريض الله عنهم ورضوا عنه).
وأوضح ســماحته أن جامعة جزر
القمر جامعة فتية وناشــئة ،وهي
عضو يف اتحاد الجامعات اإلسالمية،
وقال« :من موقعي كأول مدرس لهذه
املؤسسة العلمية ،أدعو أخي صاحب
املعايل الشــيخ د .محمد العيىس بأن
يكون سفريا ً لهذه الجامعة يف العالم،
بل سفريا ً لهذا البلد اإلسالمي العربي
الوحيد يف هــذه املنطقة ،والذي تقع
عليه مهمــة نرش الديــن الحنيف
باملنهج الوسطي».
ويف الختام ألقــى فضيلة الدكتور
محمد أحمد لوح رئيس مجلس أمناء
اتحاد علماء إفريقيا كلمة املشاركني
قال فيها« :إن جهود رابطة العالم
اإلسالمي وعملها يف القارة اإلفريقية
لم يعد خافيا ً عىل ذي عينني ..فقد
عملت الرابطــة يف إفريقيا – كما
عملــت يف غريها -لرتســيخ عدد
من املبادئ والقيــم ،يالحظها كل

العدد ٦٢٩ :جمادى اآلخرة  ١٤٤٠هـ ـ فبراير ٢٠١٩م
No. 629 Jumada II 1440 H- February 2019 m

من تتبع عملهــا يف العالم ..ومنها:
السعي إىل نرش اإلسالم يف صورته
الحقيقية الناصعة النقية الصافية
من الشــوائب واإلضافات ،اإلسالم
البعيد عــن العنف والغلو واألفكار
الهدامة واملتطرفة ،اإلســام الذي
يقدم للبرشية بشائر الخري والرحمة
والســام والنماء والوئام ،والسعي
إىل توحيد الصفــوف ونبذ الفرقة
والتشتت بني أبناء األمة اإلسالمية،
ومنابذة الطائفيــة البغيضة التي
مزقــت األمــة وأضعفتهــا ،تلك
الطائفيــة التي تســتنكر أمجاد
الرعيــل األول ،وتبني خطتها عىل
نبش مســاوئ التاريخ إن وجدت،
وإال عمدت إىل اختالقها ونرشها يف
أوساط العامة وأهل الغفلة والثقافة
املتدنية.
وأشــار إىل أن الرابطة وقفت سدا ً
منيعــا ً لــكل فكر يدعــو إىل هدم
األخالق ،وتدمري املكتسبات ،وعامل

مفتي عام جمهورية جزر القمر يلقي كلمته
تنوير وتبــرة ألولئك الذين ُظلموا
بتقديم اإلسالم لهم يف صورة قائمة
مرادفــة للقتل والتدمــر والفتك
والتفجري ،وتكثيف الجهود الرامية
إىل التنميــة البرشية ،وتنمية ثروات
البــاد الفطرية التــي وهبها الله
إياها ،وضبط فتاوى الشــأن العام
وتوحيدهــا ال ســيما يف القضايا
الحساسة التي تعم بها البلوى ،من
خالل املجمــع الفقهي الذي وصلت
ثماره إىل القايص والداني».

وأوضح فضيلته أن القارة اإلفريقية
بما وهبها الله من الخريات والثروات
الفطرية ،واملوارد البرشية الشــابة،
مســتهدفة ،وأن التنافس الســلبي
عليهــا أصبح مصحوبــا ً بالطمع
واالستالب ،داعيا ً لالستثمار يف قارة
إفريقيا خصوصا ً يف مجال املشاريع
اإلســراتيجية ويف مجاالت التعليم
العايل والرعاية الصحية وفق خطة
محكمة تتســم بالعمــق ومراعاة
األولويات.

mmmm

ملتقى الرابطة شهد حضورا ً غفريا ً من كبار علماء إفريقيا
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رئيس جزر القمر
يستقبل د .العيسى
ويثمن جهود
ً
الرابطة
إفريقيا

رئيس جزر القمر مستقبالً د .العيىس

األمين العام التقى وزيري العدل والشؤون اإلسالمية ورئيس البرلمان وسماحة المفتي القمري
موروني (جزر القمر) – «الرابطة»
اســتقبل فخامة رئيس جمهورية القمر املتحدة السيد غزايل
عثمان معايل األمني العام لرابطة العالم اإلســامي الشــيخ
الدكتور محمد بن عبدالكريــم العيىس ،والوفد املرافق له يف
القرص الرئايس يف العاصمة القمرية موروني.
ويف بداية االستقبال رحب فخامته بمعايل األمني العام لرابطة
العالم اإلسالمي وبالوفد املرافق له يف زيارتهم لجزر القمر,
مشــيدا ً بالجهود التي تقوم بها رابطة العالم اإلســامي يف
إفريقيا.

من جهته أعرب معايل األمني العام لرابطة العالم اإلســامي
عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس غزايل عثمان عىل حسن
اســتقباله وما لقيه وفد الرابطة مــن حفاوة وتكريم ,وعىل
رعايته لندوة الرابطــة الكربى التي حرضها جمع غفري من
العلماء األفارقة ،مبديا ً اســتعداد الرابطة للتعاون مع علماء
ومفكري جمهورية القمر املتحدة ،والتصدي لكافة أشــكال
الغلو والتطرف.
وأشار الدكتور العيىس إىل أن رابطة العالم اإلسالمي تحرص
دوما ً عىل تعزيز الوعي اإلسالمي وال سيما يف صفوف الشباب.

صورة تذكارية لوفد الرابطة مع رئيس جزر القمر

14
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محمد العيىس يلتقي معايل الدكتور عبده حسني رئيس الربملان
من جهة أخرى ويف سياق الزيارة
التقى معايل األمني العام لرابطة العالم
اإلسالمي معايل السيد محمد حسني
وزير العدل والشؤون اإلسالمية ،ومعايل
الدكتور عبده حسني رئيس الربملان
القمري ،وسماحة الشيخ طاهر أحمد
موالنا جمال الليل مفتي عام جمهورية
القمر املتحدة ،وتمت مناقشة املوضوعات
ذات االهتمام املشرتك.

رئيس الربملان يقدم هدية تذكارية ألمني رابطة العالم اإلسالمي

سماحة الشيخ طاهر أحمد موالنا جمال الليل مفتي عام جمهورية القمر املتحدة مستقبالً د .العيىس
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العيىس يتفقد بعض املشاريع

علماء إفريقيا:

المملكة المرجعية الروحية والعلمية للمسلمين
العيسى يقف على مشروعات رابطة العالم اإلسالمي
التنموية واإلنسانية في جزر القمر
جزر القمر – «الرابطة»
ضمن زيارته لجمهورية جزر القمر املتحدة ،قام معايل
األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد
بن عبدالكريم العيىس بافتتاح عددٍ من املراكز الصحية
التابعة للرابطة ،حيث وقف معاليه عىل خدماتها ومنها قسم
أشعة القلب وقسم األرسة وقسم املخترب ،كما استمع إىل رشح
مفصل عن األعمال اإلضافية.
بعدها زار معايل الدكتور العيىس مرشوع معهد سعد بن

16
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معاذ الجديد التابع للرابطة ،حيث اطلع عىل آخر أعمال البناء
فيه ،والتقى خالل زيارته بعدد من علماء املنطقة وهم الثلة
العلمية من العموم اإلفريقي الذين سيقومون بالتدريس يف
املعهد بإذن الله تعاىل وفق املنهج اإلسالمي الوسطي الذي
أشع عىل الجميع بالهداية ومحبة الخري انطالقا ً من رسالة
اإلسالم اإلنسانية التي ألقت بظالل نفعها عىل املسلمني وغري
املسلمني ،وبما أن الشعب القمري مسلم  ٪ 100فإنه مع
ذلك يتواصل بمد جسور املحبة والتعاون والتبادل اإلنساني

د .العيىس متحدثا ً لعلماء إفريقيا
مع الجميع.
وقد عرب العلماء عن تقديرهم لهذا الحضور اإلسالمي
واإلنساني الكبري يف بعده الحضاري لرابطتهم رابطة العالم
اإلسالمي ،كما أكدوا مجددا ً أن اململكة العربية السعودية هي
املرجعية الروحية والعلمية للمسلمني معربين عن تثمينهم
لجهودها وائتمارهم بأمرها بما يخدم الصالح العام لإلسالم
واملسلمني ،واإلنسانية جمعاء.

ثم تفقد معاليه أعمال مرشوع جامع سعد ثابت يعقوب يف
قرية بهاني بجمهورية جزر القمر.
من جهة ثانية ،وقف معايل األمني العام للرابطة عىل عدد
من املرشوعات التنموية واإلنسانية يف منطقة ويشيل بجزر
القمر ،حيث سلم عددا ً من األرامل واأليتام منازلهم الجديدة
والتي تكفلت الرابطة بإنشائها كما بارش توزيع عدد من
السالل الغذائية للمحتاجني يف املنطقة.

األمني العام يقف عىل مشاريع الرابطة التنموية
والصحية

د .العيىس خالل إرشافه عىل برامج توزيع السالل
الغذائية للمحتاجني
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نائب رئيس بوروندي يفتتح المنتدى الدولي لرابطة العالم اإلسالمي عن
«التعددية الدينية واإلثنية والتعايش اإليجابي”

العيسى :االندماج اإليجابي للتنوع الوطني ليس

“خيار ًا” بل “ضرورة” لوئام الشعوب وسالم الدول

بوجمبورا (بوروندي) – «الرابطة»

,,
18

دعا املنتدى الدويل الذي نظمته رابطة العالم اإلسالمي يف العاصمة البوروندية (بوجمبورا)،
بعنوان« :التعددية الدينية واإلثنية والتعايش اإليجابي» ،تحت رعاية فخامة رئيس
الجمهورية السيد نكورونزيزا بريي ،إىل تعزيز التعايش اإليجابي يف املجتمعات من خالل
ترسيخ مبادئ املواطنة املشرتكة والشاملة ،وتفعيل املشرتكات واألولويات الوطنية
واإلنسانية ،وتقوية روابطها ،واملشاركة الفاعلة يف تنمية األوطان والنظر للمستقبل،
وإشاعة روح املحبة والتسامح ونرش ثقافة التواصل والتعايش بني معتنقي األديان،
والتصدي لدعوات الكراهية واإلقصاء ،وتنسيق جهود الهيئات العامة والخاصة ذات
الصلة بموضوع املنتدى لتعزيز روح التواصل املثمر بني أتباع األديان والثقافات لتفعيل
مبادئ املواطنة املشرتكة والشاملة بربامج عملية مستدامة تؤطرها الظرفية املكانية
والسياقات الخاصة بكل دولة.
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د.العيىس يلقي كلمته يف املنتدى
كما دعا املنتدى الذي شهد مشاركة نخبة من القيادات
الدينية والسياسية واالجتماعية من مختلف األديان واألعراق
واالتجاهات السياسية والفكرية املؤسسات العلمية والثقافية
من القارة اإلفريقية ،رابطة العالم اإلسالمي إىل التعاون مع
الهيئات العامة والخاصة يف إفريقيا يف كل ما يدعم مشاريع
التنمية واالزدهار ،وتوظيف وسائل التواصل االجتماعي
ومنصات اإلعالم املختلفة لدعم التقارب اإليجابي بني الثقافات
والحضارات ،بما يخدم األهداف املشرتكة وأن عىل املؤسسات
الدينية والثقافية وعموم مؤسسات املجتمع املدني ذات الصلة
دورا ً كبريا ً يف هذا يُفرتض أن ي َُسجَّ ل باعتزاز وإشهار ِل ُروَّاده
كلما كانوا أسبق وأقوى تفاعالً لخدمة تلك األهداف اإلنسانية
عموما ً والوطنية خصوصاً.
ونوه املشاركون يف املنتدى بثقل رابطة العالم اإلسالمي
وتأثري حراكها العاملي الذي نقلها من رابطة تجَ مُّ ع إسالمي

• نائب الرئيس ُيثمن دور الرابطة
المسهم بفاعلية في تعزيز وئام
وسالم الشعوب والدول
إىل رابطة وئام وسالم عاملي.
وكان دولة النائب األول لرئيس جمهورية بوروندي ،معايل
السيد سنيدوم شيدانو قد افتتح فعاليات املنتدى بحضور
معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور
محمد بن عبدالكريم العيىس ،حيث أكد دولة النائب األول عىل
أهمية التعايش السلمي بني أبناء الوطن الواحد ،مثمنا ً دور
رابطة العالم اإلسالمي املسهم بفاعلية يف تعزيز هذا األساس
املهم يف استقرار ونماء الشعوب والدول.
وقال :املسلمون يف بوروندي تحت األسس القرآنية جعلوا من
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املنصة الرئيسية للمنتدى الدويل يف العاصمة البوروندية بوجمبورا

• منتدى الرابطة برعاية رئيس بوروندي
يؤكد على أهمية تفعيل مبادئ المواطنة
المشتركة والشاملة ببرامج عملية
مستدامة
رسالتهم أن يعملوا لألمن والسالم عرب التاريخ منذ الحروب
املاضية يف بوروندي ،إذ نجد أن هذه التعاليم اإلسالمية هي
التي كانت سببا ً للمسلمني أن يحافظوا عىل األمن ،وهذا
املنتدى سيكون فرصة لتعزيز األمن واالبتعاد عن هذه
االشتباكات والحروب.

• أمين الرابطة :العقالء يختلفون
واليفترقون بل يتحاورون ويتبادلون حب
الخير  ..تجمعهم المشتركات بأهدافها
الوطنية واإلنسانية
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من جهته أكد معايل الشيخ د .محمد العيىس يف كلمته
االفتتاحية ،حرص الرابطة عىل مد جسور التواصل والتعاون
مع الجميع لتحقيق أهدافنا اإلنسانية املشرتكة.
واستعرض معاليه عددا ً من املوضوعات التي أكد عىل أهميتها
يف الحوار اإلنساني عموما ً والوطني خصوصاً ،وقال إنها
أسس مهمة يف خلق الثقة والتفاهم وإنها تعطي الضمانة
بعون الله عىل تحقيق األهداف ولو برسم خططها العملية
الصحيحة  ،وقال« :نختلف لكن نتحاور ونتفاهم  ..نختلف
لكن نتحابُّ ويحرتم بعضنا بعضا ً  ..نختلف ونتسامح
ونتعايش ونتعاون  ..نختلف ونُدرك أن االختالف َق َد ٌر كوني
وأن هناك صوابا ً وخطأ ،وأن الحقيقة تتجىل يف ثمار الحوار
املفعم باألخوة والحياد ومحبة الخري للجميع» .مضيفا أن
الخالف يف أصله مشهد إنساني معتاد ي َُش ِّك ُل غالبا ً مصدر
تعارف وتقارب ،بل وثراء إنساني ومعريف كبري ما لم تُ َغ ِّي
ُ
ممارسات الكراهية.
طبيعتَ ُه النقية
وتابع معاليه« :االندماج اإليجابي لكافة التنوع الوطني ليس
خيارا ً بل رضورة ملحة لوئام الشعوب وسالم الدول».
وأضاف« :يختلف العقالء ،لكن ال يفرتقون ،وإنما يتحاورون

د.عيىس الحاج يلقي كلمة املشاركني يف املنتدى

السيد إدوارد أندويمانا يلقي كلمته يف االفتتاح

• د .العيسى :لغة التفاهم والتسامح
وحوار المشتركات واألولويات ركائز
في حوار الوئام والسالم لخير “العائلة
اإلنسانية” و”األسرة الوطنية”

الشيخ صديق كاجندي يلقي كلمته يف املنتدى
ويتسامحون ،ويتبادلون حب الخري  ..تجمعهم املشرتكات
بأهدافها الوطنية واإلنسانية».
وزاد :إن لغة التفاهم والتسامح وحوار املشرتكات واألولويات
ركائ ُز يف حوار الوئام والسالم لخري «العائلة اإلنسانية» و
«األرسة الوطنية».
بعدها ألقى معايل وسيط الدولة أمني ديوان املظالم
بجمهورية بوروندي السيد إدوارد أندويمانا ،كلمة شكر فيها
معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي «الذي قبل دعوتنا

ونظم هذا املنتدى يف بالدنا ،هذا يعني أنه يهمه التعايش
واالتحاد بني الناس ،وهذه من القيم اإلسالمية ومن أعظم
قيم اإلسالم ،وكلمة السالم جاءت أكثر من ثماني عرشة مرة
يف القرآن ،وهذا يعني أن الدين اإلسالمي دين سالم ومحبة،
املسلمون يف بوروندي هم زعماء التعايش واألمن والسالم،
أقول ذلك وأنا كاثوليكي».
ثم ألقى سماحة مفتي جمهورية بوروندي الشيخ صديق
كاجندي كلمة أوضح فيها أن اإلسالم بوصفه خاتم األديان
السماوية يواكب يف حلوله الزمان واملكان يسري يف الحياة
بمرونة تحقق املصالح النافعة للبرشية ،مؤكدا ً أن اإلسالم
ُعنى بالوشائج والصالت التي يجب أن تربط بني أفراد
ي ٰ
املجتمع الواحد مهما اختلفت انتماءاتهم أو دياناتهم أو
ألوانهم ،طاملا جمعهم وط ٌن واحد ،ويمتد ذلك ليشمل البرشية
أصل واحد ،هذا
جميعها باعتبارها وحدة واحدة تعود إىل
ٍ
هو األساس األول ملفهوم التسامح الذي يجب أن يسود بني
البرشية يف معامالتهم وسلوكياتهم.
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وبني سماحته أن اإلسالم يُقر بالتعددية والحريّة الدينية
باعتبارهما أ ُ ُسسا ً للخلق الذي يجب أن يجعل التعامل بني
الناس طبيعيا ً يحكمه العدل واملساواة والشعور اإلنساني،
وهذا يُسهم بال شك يف القضاء عىل النزاعات العصبية
واألفكار املتطرفة التي يمكن أن تُؤدي باملجتمعات إىل
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التفرقة والتنازع وهذا ما ال يرضاه لنا ربُنا!
وأضاف :إننا ندعو إىل تنظيم مثل هذه املنتديات التي تحث
عىل التسامح والرتاحم والتعايش ،وتدعو إىل اإليثار واملساواة
والعدل وتفعيل مبدأ االحرتام املتبادل من أجل تقوية ِ
السلم
ونرش األمن واملحبة والتعارف الذي هو املقصد اإللهي من
تنوع الناس كما توضحه اآلية الكريمة من سور ِة الحُ جُ رات
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ً
«يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ٍ
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ّ
وقبائ َل لتعارفوا ّ
إن الله علي ٌم
خبري».
وتابع مفتي بوروندي قائالً :هذه املعاني العظيمة الجليلة
تحتاج إىل من يُحسن تبليغها باألسلوب املناسب والكلمة
الطيبة النافذة إىل القلوب والعقول.
ويف الختام ألقى عميد كلية اللغات األجنبية بجامعة زنجبار
يف تنزانيا الدكتور عيىس الحاج زيدي كلمة املشاركني بني
فيها أن والءنا لألديان والعرقيات عىل تعددها وتنوعها يجعلنا
نتأمل يف املشرتكات الكثرية التي تجمعنا وتؤلف بيننا ،فمن

ذلك عىل سبيل املثال :القيم األخالقية واإلنسانية ،واالنتماء
لألوطان ،واإلسهام معا ً يف عمارتها ونهضتها بالتعاون مع
كافة األفراد عىل تنوع مشاربهم ومذاهبهم بعيدا ً عن الحزبية
والطائفية الضيقة.
ً
ً
وتابع عميد الكلية :هنا أوجِّ ه دعوة رصيحة للجميع إىل تعزيز
التعايش اإليجابي يف املجتمعات بالقول والعمل ،واالجتماع

يدا ً واحد ًة عىل عمارة األوطان ،وبناء املستقبل ،وتقوية
الروابط اإلنسانية والحضارية.
كما أثنى الدكتور عيىس عىل جهود رابطة العالم اإلسالمي،
يف سعيها الدؤوب ،وجهدها املستمر يف مد جسور التعاون
املشرتك بني الجميع ،ونرش ثقافة السالم والوئام بني الناس
كافة.

جانب من الحضور يف املنتدى
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د .العيسى يشرف على برامج
الرابطة لمكافحة العمى في
إفريقيا ويزور مراكز الرعاية
االجتماعية في بوروندي

وزير الدولة البوروندي :عمل رابطة العالم اإلسالمي الخيري استثنائي وملهم
الرابطة توزع  ٣آالف سلة غذائية في قرى ومحافظات بوروندي
بوجمبورا (بوروندي) – «الرابطة»
بتدشني أحد مشاريع الرابطة ملكافحة العمى يف إفريقيا ،حيث
قام معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور افتتح مرشوع مستشفى «جونسون» بالعاصمة البوروندية
محمد بن عبدالكريم العيىس يف سياق جولته اإلفريقية بوجمبورا ،بالتعاون مع وزارة الصحة البوروندية ،بحضور

د.العيىس داخل إحدى غرف عمليات
إزالة املياة البيضاء
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وزيرة الصحة البوروندية الدكتورة نيكومانا تادي ،ومعايل
وسيط الدولة وزير االمبودسمان السيد إدوارد أندويمانا،
وعدد من أطباء جراحة العيون يف املستشفى ،حيث اطلع
معاليه عىل أول عملية إلزالة املياه البيضاء يف الربنامج.
ويعد هذا الربنامج ضمن املرشوع الضخم ملكافحة العمى
يف القارة اإلفريقية الذي تعمل عليه رابطة العالم اإلسالمي
ممثلة يف هيئتها العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية.

كما زار معايل الدكتور محمد العيىس دار املسنني ،ومركز
حماية األطفال ،وجمعية االتحاد النسائي العاملي ،يف العاصمة
البوروندية بوجمبورا ،وذلك تضامنا ً وتواصالً معهم ،مؤكدا ً
لهم أن رابطة العالم اإلسالمي تتواصل مع الجميع من أجل
تقديم الدعم والعون لخدمة اإلنسانية دون تمييز ديني أو
إثني ،وأن أخوانهم املسلمني يتضامنون معهم ويقدمون لهم
الدعم املادي واملعنوي وأن هذا املعنى الكبري هو من صميم
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قيم اإلسالم اإلنسانية التي جعلت يف كل كبد رطبة أجر فكيف
بكبد األخوة اإلنسانية .
وضمن الربنامج اإلغاثي املعد للزيارة الرسمية لجمهورية
بوروندي ،وقف معايل أمني عام الرابطة الدكتور محمد
العيىس عىل توزيع  3000سلة غذائية للمحتاجني يف عدد من
القرى واملحافظات يف جمهورية بوروندي بحضور معايل
وسيط الدولة وزير االمبودسمان السيد إدوارد أندويمانا
والذي أكد بدوره عىل دور الرابطة اإلنساني الذي يتمثل يف
مساعدة الفقراء واملحتاجني حول العالم بالتعاون املبارش مع
األجهزة الحكومية لكل دولة ،مضيفا ً أن« :لقد عكس دور
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الرابطة اإلنساني ومنتداها الدويل يف بوروندي عن التعددية
الدينية واإلثنية واالندماج اإليجابي برعاية فخامة الرئيس
عكس مستوى األفق اإلنساني الكبري للرابطة ودورها العميق
يف نرش الوئام واملحبة والسالم بني الجميع» ،مضيفا ً أن
أمني عام الرابطة أعطى بهذه الزيارة وفعالياتها املصاحبة
التي أسعدتنا جدا ً داللة قوية عىل حجم العمل اإلنساني
االستثنائي الذي استفاد منه املسلمون وغري املسلمني ،حيث
كانت فرحة غري املسلمني به توازي تماما ً فرحة املسلمني
إنه العمل اإلنساني االستثنائي الرائع وامللهم الذي يستحق
ّ
التأس والتقدير».
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رئيس بوروندي يشيد بدور رابطة العالم اإلسالمي في
تعزيز السالم والتعايش بين الشعوب
د .العيسى :الصدام الحضاري نتيجة حتمية لغياب منطق الوعي

الرئيس البوروندي نكورونزيزا بريي مستقبالً العيىس
بوجمبورا « -الرابطة»
استقبل فخامة رئيس جمهورية بوروندي
السيد نكورونزيزا بريي معايل األمني العام
لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد
بن عبدالكريم العيىس ،والوفد املرافق له يف
القرص الرئايس بمدينة كاينزا.
ويف بداية االستقبال رحب فخامته بمعايل األمني
العام لرابطة العالم اإلسالمي ،مقدرا ً دور
رابطة العالم اإلسالمي يف تعزيز السالم والوئام
والتعايش بني شعوب ودول العالم ،من خالل
عقدها للمنتدى الدويل «التعددية الدينية واإلثنية
والتعايش اإليجابي» يف بوروندي ،والتي يتطلع
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فخامته أن تكون لها نتائجها املثمرة يف العموم
اإلفريقي ،حيث حرض وشارك يف املنتدى عدد
من العلماء واملفكرين والسياسيني من عموم
القارة اإلفريقية.
من جهته أعرب معايل األمني العام لرابطة
العالم اإلسالمي عن شكره وتقديره لفخامة
الرئيس نكورونزيزا بريي عىل االستقبال وما
لقيه وفد رابطة العالم اإلسالمي من حفاوة
وتكريم ،وعىل رعايته للمنتدى الدويل الذي
اختار بوروندي لتكون حاضنة لفعالياته ملا
تتميز به من االندماج الوطني املثايل لتعدديته
الدينية واإلثنية ،مؤكدا ً أن الصدام الحضاري

نتيجة حتمية لغياب منطق الوعي.
بحضور عددٍ من الربملانيني ،ومعايل وزير
وبني معاليه أن رابطة العالم اإلسالمي تحرص الهيدروليك السيد كوم مانداكيزا ،وتم خالل
عىل ترسيخ مفهوم التعايش اإليجابي بني هذه اللقاءات مناقشة املوضوعات ذات االهتمام
مختلف األديان واإلثنيات ،من خالل مبادراتها املشرتك.
وفعالياتها الدولية ،حيث تعمل الرابطة عىل
تعميق الوعي بسنة الخالق سبحانه يف االختالف
والتنوع والتعدد والدعوة للتواصل البناء بني
الجميع ،حيث تتجىل الحقائق يف أجواء الحوار
األخوي املفعم بالثقة واملحبة املتبادلة.
من جهة أخرى ويف سياق الزيارة التقى معايل
األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي دولة النائب
األول لرئيس جمهورية بوروندي ،معايل السيد
سنيدوم شيدانو ،ومعايل وسيط الدولة رئيس
جهاز االمبودسمان السيد إدوارد أندويمانا،
ومعايل رئيس الربملان السيد باسكال نيابوندا
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مجلس إدارة الهيئة العالمية للكتاب والسنة
يقر الموازنة التقديرية والخطة السنوية

صورة جماعية ألعضاء مجلس إدارة الهيئة بعد االجتماع
جدة – «الرابطة»
نيابة عن معايل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم
العيىس األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي رئيس مجلس
إدارة الهيئة العاملية للكتاب والسنة ،ترأس معايل الدكتور
عبدالرحمن بن عبدالله الزيد مساعد األمني العام لرابطة
العالم اإلسالمي االجتماع السادس والثالثني ألعضاء مجلس
إدارة الهيئة العاملية ،بمقر الهيئة بمدينة جدة ،بحضور معايل
الدكتور أحمد محمد عيل رئيس بنك التنمية اإلسالمي سابقاً،
وفضيلة الدكتور عبدالله بن عيل بصفر األمني العام للهيئة
العاملية للكتاب والسنة ،والسادة أعضاء مجلس اإلدارة.
وألقى معايل الدكتور الزيد يف بداية االجتماع كلمة رحب فيها
بأعضاء املجلس ،ناقالً لهم تحيات وشكر معايل األمني العام
لرابطة العالم اإلسالمي ،عىل مشاركتهم يف مساندة الهيئة
العاملية ملواصلة مسريتها يف خدمة القرآن الكريم والسنة
النبوية عىل مستوى العالم .ونوه معاليه باألعمال التي تقوم
بها الهيئة العاملية للكتاب والسنة التابعة للرابطة ،موجها ً
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األعضاء بمزيد من الجهد يف سبيل خدمة القرآن الكريم
وعلومه وسنة نبيه صىل الله عليه وسلم.
واستعرض املجلس موضوعات جدول األعمال واملتضمنة
محرض اجتماع العام السابق وما تم تنفيذه من برامج،
إضافة إىل املصادقة عىل املوازنة التقديرية للعام املايل
2019م ،وإقرار الخطة السنوية للعام نفسه ،عالوة عىل
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ،واستعراض تقرير أعمال
«املؤتمر العاملي لقيم الوسطية واالعتدال يف نصوص الكتاب
والسنة».
ويف ختام االجتماع رفع معايل الدكتور الزيد وأعضاء املجلس
الشكر والتقدير ملقام خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز ،وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي
األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما الله) عىل
اهتمامهما بخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة،
ودعمهما املتواصل ومؤازرتهما ألعمال الهيئة العاملية للكتاب
والسنة يف أداء رسالتها السامية يف شتى أنحاء العالم.

د .العيسى يوجه بتأهيل الكوادر وفق أفضل المعايير المهنية العالمية

رابطة العالم اإلسالمي تنفذ ورشة تدريبية بالتعاون مع
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

منسوبو الرابطة أثناء الدورة التدريبية
جدة – «الرابطة»
نفذت رابطة العالم اإلســامي ،بالتعاون مع املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشــؤون الالجئني ،ورشة تدريبية ملنسوبيها حول
املهام الدولية ملســاعدة الالجئني وكيفية إدارة املخيمات وحماية
الالجئــن ،وتنمية املوارد اإلنســانية وتوعيــة املجتمعات بتلك
الخدمات.
وانطلقت الورشــة التدريبية تحت إرشاف الهيئة العاملية لإلغاثة
والرعاية والتنميــة وبتوجيه من معايل األمني العام لرابطة العالم
اإلســامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس وذلك
بهدف تطوير األداء وتحسني بيئة العمل وتدريب وتأهيل الكوادر
يف الرابطة والهيئات التابعة لها ،وفق أفضل املمارســات املهنية
العاملية يف مجاالت اختصاصها ،وشــارك فيهــا  45متدربا ً من
مختلف إدارات وبرامج الهيئة.
واشتمل برنامج الدورة الذي قدمه عدد من املحارضين الدوليني
من املفوضية الســامية ،عىل ثالث محــارضات تناولت تعريفا ً
باملفوضية السامية لشؤون الالجئني ومهامها والفئات املستفيدة
من خدماتها ،إىل جانب كيفيــة إدارة املخيمات وتحديد مواقعها
وحجمها وتصميمهــا ،واملدة الالزمة لتنفيذهــا ،وكيفية تحمل

املؤسســات املحلية والدولية غري الحكومية أو السلطات املحلية
مســؤولية إدارتها .كما تناولت املحــارضات التعريف بالقانون
الدويل اإلنساني ،وتقييم االحتياجات واملوارد اإلنسانية ،والتوعية
املجتمعيــة وتنمية املوارد ،إضافة إىل تدريبــات عملية وتمارين
تفاعلية رسيعةّ .
وعب املحارضون عن تقديرهم للجهود التي تقوم
بها رابطة العالم اإلســامي يف مجال العمل اإلنساني ،وإعجابهم
باملؤهالت والخربات الكبرية التي يمتلكها العاملون يف الرابطة.
ويف ختام الدورة كرمت رابطة العالم اإلسالمي املحارضين ،نظري
جهودهم وما قدموه من خربات قيّمة للمتدربني ،منوهة بالتعاون
البناء بني الرابطة واملفوضية الســامية لألمم املتحدة لشــؤون
الالجئني.
وكانت املفوضية الســامية لألمم املتحدة لشــؤون الالجئني ،قد
نظمت العام املايض بالتنسيق مع الهيئة العاملية لإلغاثة والرعاية
والتنمية دورتني تدريبتــن ،تناولتا كيفيــة الحماية القانونية
لالجئني ،إذ يشكل احرتام سيادة القانون وحقوق اإلنسان جوهر
حمايــة الالجئني ،ويمثل انعدام الجنســية ســببا ً لغياب األمن
البرشي ،والترشد القرسي والنزاعات الخطرية ،التي قد تشــكل
تهديدا لالستقرار الوطني واإلقليمي.
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رابطة العالم اإلسالمي تواصل
تشغيل َم ْر َ
كزي إيواء لألسر
السورية في لبنان

بريوت – «الرابطة»
تواصل رابطة العالم اإلســامي ،ممثلــة يف الهيئة العاملية
لإلغاثة والرعاية والتنمية ،تشــغيل مركــزي إيواء الضنية
وعكار لالجئني الســوريني يف لبنان للعام السابع عىل التوايل،
بعد أن أنهت عمليات التشغيل للعام السادس بكلفة إجمالية
بلغت نحو  400ألف ريال ،تســتفيد منهــا  200أرسة من
الالجئني الســوريني ،وذلك للفرتة من  2018/1/1وحتى
.2018/12/31
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وأخذت الرابطة عىل عاتقها ،منذ بداية األزمة السورية ،مهمة مد يد
العون والدعم للمحتاجني من األشقاء السوريني وتيسري احتياجاتهم
اإلنسانية ،ملواجهة ظروفهم الحرجة يف البلدان املضيفة ،وخصوصا ً
يف الدول التي تعصف بها أزمات اقتصادية وتعاني غالء يف املعيشة
والسكن.
ودشنت رابطة العالم اإلسالمي هذا املرشوع اإليوائي يف لبنان مطلع
عام 2012م ،لتقديم املساعدات والخدمات الالزمة لألرس السورية،
ملساعدتهم عىل تخطي معاناة اللجوء واإلسهام يف توفري سبل العيش
الكريم لهم ،يف إطار عدد مــن الحمالت اإلغاثية والربامج الصحية
والتعليمية والتنموية التي خصصتها الرابطة لالجئني السوريني يف
مخيماتهم يف األردن ولبنان وتركيا ومرص.
ويقع مقر مركز اإليواء األول يف منطقة الضنية ،ويشتمل عىل قسمني،
األول يف عاصون ويضم  50أرسة والثاني يف داريا ويضم  50أرسة،
فيما يقع مركز اإليواء الثانــي يف منطقة عكار ويضم  100أرسة،
وتقدم لألرس جميع الخدمات مجانا ً من السكن والحصص الغذائية
والخبز اليومي ووقود التدفئة من املازوت والغاز والكهرباء واملاء،
إضافة إىل إزالة النفايات وتقديم اإلرشاد والدروس التوجيهية.
ووجدت هذه املســاعدات اإلنسانية التي قدمتها الرابطة ثنا ًء كبريا ً
وتقديرا ً ال حدود له من قبل املســتفيدين منهــا وكذلك من قبل
املسؤولني اللبنانيني يف املنطقة.
يذكر أن إجمايل ما أنفقته الرابطة عىل برامج ومشــاريع الالجئني
السوريني تجاوز  105ماليني ريال ،استفاد منها نحو ثالثة ماليني
الجئ ،وشملت إىل جانب الربامج الســكنية واملعيشية والتنموية،
مساعدات صحية ،ودعما ً للمستشــفيات واملراكز الطبية ،وتأمني
األدوية ،فضالً عن تســيري عدد من القوافل الطبية ،ومعالجة آالف
الحاالت.
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فريق رابطة العالم اإلسالمي أثناء تركيب وحدات الطاقة الشمسية عىل أسطح املستفيدين

في إطار دعمها للحاجات التنموية واإلنسانية في القطاع

رابطة العالم اإلسالمي تنير  62منز ًال بالطاقة الشمسية في غزة
غزة – «الرابطة»
أنهت رابطة العالم اإلسالمي يف قطاع
غزة بدولة فلسطني الشقيقة مرشوع
تركيب وحدات إنــارة آمنة بالطاقة
الشمسية لـ  62بيتا ً من بيوت األرس
الفقرية وذوي االحتياجات الخاصة،
يف إطار برامجها التنموية واإلنسانية
التــي تواصل تنفيذهــا يف القطاع
بوجه خاص ولعموم أبناء فلسطني
الشقيقة يف الداخل والخارج ،والتي
استفاد منها نحو  410آالف شخص
قدمت لهــم برامج متنوعة تجاوزت
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كلفتها  83مليوناً.
وحرصت رابطة العالم اإلســامي،
عرب هيئتها لإلغاثة والرعاية والتنمية،
عىل املبارشة امليدانية ملراحل تسلم كل
مكونات األنظمة الشمســية والتأكد
من مطابقتهــا للمواصفات الفنية
املطلوبة يف داخل قطاع غزة ،ومن ثم
إجراء تجربــة عملية ألجهزة الطاقة
الشمســية يف أحد املنازل املستفيدة
من قبل الرشكة املنفــذة ،حيث تم
التأكد تماما ً من جودتها وفعاليتها.
واستغرقت عمليات تركيب األنظمة

الشمســية يف مناطــق مختلفة من
القطاع نحو عرشين يومــاً ،تلتها
مرحلة التواصــل املبارش مع جميع
املســتفيدين للتأكــد من ســامة
األنظمــة وتلبيتهــا لالحتياجات
املطلوبة ومدى رىض هذه العائالت
عــن األنظمة التي تــم تركيبها ،إذ
أعربوا عن رضائهم التام وشكرهم
العميــق وامتنانهم للجهود والعون
الذي قدمته رابطة العالم اإلسالمي،
ما كان له األثــر الكبري يف دعم هذه
األرس املحتاجة التي تضم أفرادا من

عملية تركيب وحدات الطاقة الشمسية

ذوي االحتياجات الخاصة.
وتواصل الرابطة ،انطالقا ً من دورها
اإلنســاني ،تقديم العون واملساعدة
للفقراء واملحتاجني يف مختلف أنحاء
العالم ،كما تقف بشــكل خاص مع
األشقاء يف فلسطني يف الضفة الغربية
وغــزة والالجئــن يف مخيماتهم يف
مختلف الدول املجــاورة ،إذ نفذت
سابقا ً بالتنسيق مع منظمة التعاون
اإلسالمي عددا ً من املشاريع يف قطاع
غــزة ،منها مــروع ترميم بيوت
الفقراء الذي استهدف  135بيتا ً يف
مختلف محافظات القطاع ،وقدمت
مساعداتها اإلنسانية للمحتاجني يف
قطاع غزة ،تمثلت يف عرشة آالف طرد
من مختلف املــواد الغذائية ،إضافة
إىل الزي املدريس للطلبة والطالبات

تأمني التيار الكهربائي بالطاقة الشمسية يف أحد املنازل بقطاع غزة

ومالبس لألرس الفقرية ومستلزماتها واملطلقــات واأليتــام واملســنني
واملعاقــن ،وجــرى توزيعهــا يف
من األواني املنزلية.
واســتفاد من هذه الحزمة  50ألف الناحية الشمالية واملناطق الوسطى
شــخص من األرس الفقرية واألرامل والرشقية.
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الوحدة اإلسالمية والخصوصيات المذهبية
بقلم :الدكتور محمد السماك
الجمهورية اللبنانية

الشعائر الدينية التي نمارسها؛ ليست هي ما أوحى به الله سبحانه
وتعاىل ،فنحن نمــارس ما فهمناه من مضمــون الوحي اإللهي
املقدس :املبارش يف القــرآن الكريم ،وغري املبارش يف أحاديث النبي
صىل الله عليه وسلم وسريته ،لقد خلقنا الله مختلفني ،وبالتايل فإن
مفاهيمنا للنص الواحد ليســت واحدة ،لكننا جميعا ً نلتقي حول
األســاس والجوهر ،فقد تتباين مفاهيمُنا وتختلف حول مظاهر
التعبري عن هذا االلتقاء.
َ
بثوابت ثالثة؛ كل املسلمني
ويف األساس :فإن النص القرآني يتمتع
باختالف مذاهبهم وتعدد اجتهاداتهم؛ ي ِ
ُجمعون عىل التمسك بها،
هذه الثوابت هي:
القدسية
فالقرآن نَص مقدس أوحَ ى به الله سبحانه وتعاىل ،ال يأتيه الباطل،
محفوظ بإرادة الله إىل يــوم الدين« :إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون».
اإلطالقية
بمعنى أن ّ
النص القرآني الكريم أحاط بكل يشء ،وأن املعاني التي
معان مطلقة؛ وهو
يشري إليها بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،هي
ٍ
ما يفرس إجماع املسلمني عىل أن النص القرآني صالح يف شموليته
لكل زمان ومكان ،فالصالح الدائم والشامل يف النص؛ ال يقف عىل
اإليمــان به فقط؛ بل ينطلق من النص ومن مضمونه« :قل لو كان
البحر مدادا ً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو
جئنا بمثله مددا».
الثبوتية
بمعنى أن النص القرآني ثابت ،ولقد جرت محاوالت كثرية فاشلة
قام بها مسترشقون ومستغربون لتغيري النص أو تعديله أو إعادة
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كتابته ،وبقي النص القرآني كما أوحى به الله سبحانه وتعاىل إىل
رســوله الكريم صىل الله عليه وســلم ،لم ينقص حرفا ً  ،ولم ي َِزد
حرفاً.
هذه الصفات الثالث للنص القرآني  -الذي هو أســاس العقيدة
اإلسالمية  -تســمو فوق فهْ ِمنا اإلنساني لهذا النص أو ترجمتنا
له .
فالفهم اإلنســاني غري مقدس؛ ألن كل ما يَصدر عن اإلنسان من
مفاهيــم وآراء واجتهادات؛ مع َّرض للخطأ والصواب ،وبالتايل فال
قدسية له؛ بل للنص اإللهي.
لذا فالقاعدة العامة يف االجتهاد :أن من اجتهد فأصاب فله أجران:
أجر االجتهاد وأجر إصابة الحــق ,أما من اجتهد فأخطأ فله أجر
واحد ،هو أجر االجتهاد ،وال يأثم عىل خطئه.
إن االجتهاد عمل إنســاني ،وكل عمل إنساني :مجرد عن القدسية
التي يتفرد بها النص القرآني املوحَ ى به من الله ســبحانه وتعاىل
حرصا ً .
كذلك فإن تفسري هذا النص القرآني من خالل االجتهاد يف استنباط
األحكام والقواعد العامة؛ هو تفسري نِس ِب ٌّي ال ِّ
يعب عن َفهْ ٍم مطلق،
فكما أن اإلطالقية هي للنص اإللهي؛ فإن النســبية يف فهم النص
هي للعقل اإلنساني.
قد يبدع اإلنســان يف استنباط املفاهيم من النص القرآني والسرية
النبوية الرشيفــة ،ولكنه ال يمكن أن يَبلغ الكمــال املطلق الذي
يتصف به النص بحيث يبقى صالحا ً لكل زمان ومكان ،وما زماننا
هو الزمان كله ،وال مكاننا هو كل املكان.
من الطبيعي أن يبقى الفهم اإلنســاني منفتحا ً دائما ً عىل التبديل
والتغيريِ ،وفقا ً ملتغريات الزمان واملكان ،ولذلك فمهما عال شــأنُه؛
يبقى فهمــا ً دون النص املوحَ ى به من اللــه؛ يف ثبوته وديمومته
وإطالقيته إىل أن تقوم الساعة.
هذه االختالفات الجوهرية بني النــص القرآني (الثابت واملطلق،

املوحى به من اللــه) ،وبني الفهم اإلنســاني (القائم عىل الخطأ
والصواب ،ونســبية املعرفة) ،هذه االختالفات تشــكل القاعدة
واقع وحدة الدين اإلســامي وتعدد املذاهب يف
واألســاس لفهم ِ
اإلســام ،باعتبار أن الدين وحْ ٌي من الله ،وأن املذاهب اجتهادات
إنسانية.
ً
ً
فالدين مــن الله نصا وأحكاما وقواعد عامــة ،أما املذاهب :فهي
مفاهيم واجتهادات إنســانية تدور حول هــذه األحكام والقواعد
العامة.
َ
من هنا فإن اإلساءة الكربى التي تلحق باإلسالم وباملسلمني؛ تتمثل
يف املذهبية التي تضع َّ
القرآني والفه َم اإلنساني لهذا
اإللهي
النص
َّ
َّ
النص يف مستوىً واح ٍد من حيث القدسية ومن حيث اإلطالقية ومن
حيث الثبوتية .
مع ذلك ال بد من التأكيد عىل أن االجتهادات يف فهم النص القرآني
واألحاديث النبوية الرشيفة؛ هي اجتهادات إنسانية ،إال أنها تنطلق
من صميم العقيدة اإلســامية ،أي من املصدر الواحد ذاته ،وهو
القرآن الكريم والســنّة النبوية الرشيفــة ،ويف ذلك ما يكفي من
املربرات لرفع تهمة الكفر عنها ،بمعنى أن االختالف ليس خروجا ً
عن اإلسالم وال هو خروجً ا عليه؛ فاالجتهاد املختلف قد يكون خطأ ً
وقد ال يكون ،الخطأ هو التعامل مع االختالف عىل أنه خطأ ،حتى
إذا ذهب بعيدا ً يف مغاالتــه  ،فإنه  -أي االختالف  -ال يعني كفراً؛
إذ كيف يمكن تكفري مَ ن يقول :ال إله إال الله ،محمد رســول الله؟
وكيف يجوز تكفري من يؤدي أركان اإلسالم الخمسة؟
أن تكون هناك مناسك مختلفة ،وأن تكون هناك اجتهادات عقدية
َ
اإليمان بالله الواحد وبرسوله محمد
مختلفة؛ فإن ذلك ال يُســقط
صىل الله عليه وسلم وبكتاب الله :القرآن الكريم.
وعىل أســاس هذه القاعدة اإليمانية (املوحًّ دة للمسلمني جميعا)؛ً
ً
ثانوية؛ ألنها تحت ســقف اإليمان بالله
فإن كل االختالفات تبقى
الواحد وبنبيه األمني محمد صىل الله عليه وســلم وبكتابه املبني،
وتبقى محدود ًة يف إطار االجتهادات اإلنســانية القائمة عىل الخطأ
والصواب.
أما الوحدة اإلسالمية؛ فإنها تقوم عىل اإليمان بالله الواحد ،واإليمان
بمحمد صىل الله عليه وســلم رســول الله إىل العاملني ،وبالقرآن
الكريم وحيــا ً إلهيا ً ال يأتيه الباطل من بــن يديه وال من خلفه،
واإليمان باليوم اآلخر.
ُ
ُ
األســس اإليمانية إلغــا َء االختالفات يف االجتهادات
ال توجب هذه

املذهبية ،وال تُلغي املبــدأ َ
اإليماني الجامعَ ،فقد ترك النبي الكريم
َّ
محمد صىل الله عليه وســلم بابَ االجتهاد مفتوحا ً أمام مبعوثيه،
واألدلة عىل ذلك كثرية.
واالختالف يف االجتهاد ال يعنــي بالرضورة أن اآلخر املختلِف عىل
خطأ ،وبالتايل ال يجوز إخراجه مــن وحدة األمة ملجرد االختالف
معه ،فالوحدة قائمة عىل التعــدد املذهبي والفكري واالجتهادي،
وأساسها :شهادة أال إله إال الله ،وأن محمدا ً رسول الله.
ثم إن املسلمني جميعا ً مدعوون لالقتداء ُ
بخلُق القرآن الكريم الذي
تخ ّلق به رسول الله صىل الله عليه وســلم ،ومن ذلك :أن القرآن
الكريم يدعو املســلمني إىل أن يقولوا للناس حُ سناً ،إذن فاألجدر
واألوىل بهم أن يقولوا لبعضهم حسناً ،وليس يف التكفري بني املذاهب
يشء من الحُ سن .
ّ
كذلك فإن القــرآن الكريم يعلمنا أن الله ال يغفر أن يُرشك بـــه
ويغفر ما دون ذلـك ملـن يشـــاء ،واختالف املذاهب ليس رشكا ً
بالله؛ بل توحي ٌد لله وعباد ٌة لــه ،ولكن بتوجهات مختلفة ،فكيف
ال نغفر ملن يختلف معنــا ؟ وكيف ال يَغفر لنا من نختلف معه يف
شكليات عبادة الله الواحد؟
ويف الحســابات األخرية؛ فإن الله وحده هو الذي يحكم بيننا يوم
القيامة فيما كنــا فيه مختلفني ،وحتى ذلك اليوم :فإننا مأمورون
ٍ
بمحبة واحرتا ٍم مع اختالفاتنا االجتهادية ومع
رشعا ً بأن نتعايش
تباين وجهات نظرنا املذهبية.
لقد دعانا الله سبحانه يف القرآن الكريم إىل عدم التف ُّرق« :واعتصموا
بحبل الله جميعا ً وال تف ّرقــوا» ،ولم يدْعُ نا إىل عدم االختالف؛ ألنه
سبحانه وتعاىل خلقنا يف األســاس مختلفني ،ولذلك فمن املمكن
بل من الرضوري أن نقيم وحد ًة يف التعدد ،فإذا أعطينا أنفســنا
اليوم حق الحكم عىل إيمان اآلخر املختلف -قياســا ً عىل اجتهادنا
الذاتي– فقد نا َزعْ نا الله تعاىل صاحبَ الحكم يوم القيامة الذي قال
يف الذكر الحكيم« :إن الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه
تختلفون» ،فاملطلوب منا :التعامل مع املؤمنني كإخوة ،وأن نصلح
بني اإلخوة كما يدعونا إىل ذلك القرآن الكريم.
«إنما املؤمنون أخوة فأصلحوا بني أخويكم» ،واإلصالح بني اإلخوة
ال يكون باالدعــاء بمعرفة ما يف ضمري اآلخــر املختلف وإصدار
حك ٍم بتكفريه بســبب اجتهاده املختلف؛ فرحمة الله وسعت كل
يشء ،و«كل يشء» تشمل االختالفات يف االجتهادات بني أبناء الدين
الواحد ،والله ِّ
		
املوفق والهادي إىل سواء السبيل.
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الوسطية وثقافة الحوار واالختالف عند المسلمين
د.عبد الحق عزوزي
أستاذ جامعي في العالقات الدولية والعلوم
السياسية  -المغرب

مقدمة:
الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء
واملرسلني ،نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني  ،وبعد :
فقد ســبق وأن نظمت رابطة العالم اإلسالمي مؤتم ًرا قيمً ا
َ
بعنوان« :اإلسالم رسالة سالم واعتدال»؛ عىل هامش
فريضة
الحَ جّ التي ِ
تحم ُل يف مضامينها ُد ُر ً
وسا عديد ًة؛ ويف طليعتها:
َ
تحت
التنبي ُه عىل أهميّة اتفاق الكلمة ،ووحدة الصف،
شعار
ٍ
ووصف واح ٍد هو اإلسالمُ ،مع نبذ ُ
ٍ
واســ ٍم
الفرقة والخالف
ِّ
ا َملذمُوم ،وتجاوز الشعارات واملفاهيم واألسماء واألوصاف
الضيقة التي تُف ِّرق وال تَجْ مع ،وتُباعِ ُد وال تُ َق ِّربُ  ،وأن مناعة
ُ
األمة تَ ْقوَى
بتماسك لُحمتها ،وأن عىل علماء اإلسالم الحذ َر
من مخاطر التصنيف واإلقصاء ،وأن ُم ْرتَجَ التِها هي ماد ُة
التطرف وبيئة التَّكفري.
وقد حذَّر املؤتمر من مُخالفــة املنهج الحق يف أدب الدعوة
والحوار والنصــح ،مُنبّهً ا عىل ُخطــورة ُم ْرتَجَ ِل املقاالت
والبيانات والعبارات التي تَ ِص ُم أبنا َء اإلســام يف َســدَادِ
مذاهبهم ومناهجهم بكلمة الســوء؛ بما ال طائ َل من ورائه
ســوى التحريش بني املســلمني والتنابز بينهم بالتبديع
والتضليل والتكفري ،وأن الواجبَ األخذُ عىل أيدي أصحابها
بوصفهم وَقو َد الفتنة ُ
والفرقة ومحريض السفهاء والجهلة
عىل ســلوك جادة التطرف بذلكم التعدي واالرتجال ،وأن
الحريات التي أقرتها الرشيعة لها نظام يحمي من التطاول
والفِ رية وزرع الرش والفتنة.
كما حذر املؤتمر من خطورة خطاب الكراهية والتحريض،
وأن املسلم يسعد بالخري للناس أجمعني ،وأن دعوته تسري
عىل َهدي كري ٍم من قول الله تعاىلَ :
«ف ِبمَ ا َرحْ مَ ٍة مِّ َن ال َّل ِه ل َ
ِنت
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ظ ا ْل َق ْل ِب َل َ
نف ُّ
نت َف ًّ
ظا َغلِي َ
َلهُ ْم َو َل ْو ُك َ
ضوا ِم ْن حَ ْو ِل َك».
وإذا ُسمح يل بتلخيص هذا البند اليوم فسأقول :إنها تتمثل
يف الوســطية ،والوســطية هي املالذ الذي عليه مستقبل
الشــعوب واألوطان ،وهي منهاج وميزان للحياة السليمة،
وبها تجذُّر قواعد االنتماء الحضــاري وأبجديات التنمية،
وهذا هو اإلسالم الحقيقي كما يقول العالمة املغربي عباس
الجراري ،وعند اســتقراء مرتكزات هذه الوســطية نذكر
مميزاتها:
األوىل :تتصل باإلســام نفســه من حيث هو دين الفطرة
الذي يســاير خِ َ
لقة اإلنسان واســتعدادَه لاللتزام بهديه:
(فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها
ال تبديل لخلق الله ذلك الدين القيــم ولكن أكثر الناس ال
يعلمون) الروم اآلية .30
الثانية :ســمة الوســطية واالعتدال (وكذلك جعلناكم أمة
وســطا) ســورة البقرة اآلية  ،142والوســط هو الخري
واألفضل؛ ألنه يقع بني صفتني ذميمتني :التفريط واإلفراط،
والتحلل والغلو( :خري األمور أوسطها).
الثالثة :ســمة اليرس والســهولة ،واالبتعاد عن التشــدد
والتطرف (يريد الله بكم اليرس وال يريد بكم العرس) البقرة
َ
اآلية ( ،185إن الدين يُرس ،ولن يُشــا َّد
الدين أح ٌد إال غلبه،
فســددوا وقاربوا وابرشوا) أخرجه البخاري والنســائي،
(إياكــم والغلو يف الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو يف
الدين) رواه أحمد والنسائي.
ً
الرابعة :السلوك الذي ينبغي أن يكون مهذبًا ليِّنا قائمً ا عىل
الفضائل واملكارم وحُ سن األخالق( :إنما بُعِ ُ
ثت ألتمم مكارم
األخالق) أخرجه مالك يف املوطأ( ،ادفع بالتي هي أحســن

فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل حميم) سورة فصلت
اآلية .34
أساس ،منها:
ويرتكز كل ذلك عىل مقومات
ٍ
أوالً :أنــه يف منطلقه يُدين التعصبَ كيفما كان ً
جنســا أو
دينًا ،ويضع اإلنســان يف مكانة التكريــم ،فيجعله يف ذاته
عزي ًزا ومتمي ًزا عن ســائر املخلوقات( :ولقد كرمنا بني آدم
وحملناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم
عىل كثري ممن خلقنا تفضيال) سورة اإلرساء اآلية .70
ثانيًا :أنه يدعو إىل التجمع والتعايش والتســاكن والتعاون
وتبادل املصالح واملنافع ،أو ما جمعه من قيمة التعارف من
غري تمييز إال بالتقوى( :يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر
وأنثى وجعلناكم شــعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند
الله أتقاكم) سورة الحجرات آية .13
ثالثًا :أنه يف هذه الدعوة إىل التعــارف يَعترب أن االختالفَ
وســنّة َ
ِ
كامن يف طبيعة الكون ُ
الخلق( :ولو شاء ربك لجعل
النــاس أمة واحدة وال يزالون مختلفــن إال من رحم ربك
ولذلك خلقكم) سورة هود آية .119-118
وهكذا من خالل هذه الدعوة للتوسط والنهي عن الغلو ،مع
ُ
توضيح مفهوم العبادة الحق؛ تتبني
وسطية اإلسالم الدالة
عىل اعتداله ويُرسه وتفتُّحه ِ
وسلميته ،مما يجيل موقفه من
ٍ
ثنائيات متعدد ٍة يف الحياة اإلنسانية عىل نحو :الدين والدنيا،
والفقر والغِ نى ،والحق والباطل ،والتنافس والرصاع ،والسلمْ
ٍ
والحرب ،وغريهما من الثنائيات التي تشــ ّكل
معادالت ما
َ
صعوبة التوفيق
زالت البرشية حتى اليوم تواجهها وتعاني
فيها بني مقتضيات السلوك يف إطار الحرية وسائر الحقوق
وما يقابلها من واجبات ،وبني متطلبات الســلوك مع اآلخر
بتفاه ٍم وتحاور.
فن قبول اآلخر والتعاون فيما هو خري وبر
يدعونا القرآن الكريم إىل التعاون فيما هو خري وبر؛ ذلك أن
الله سبحانه وتعاىل قد أراد الناس مختلفني َ
وخلقهم شعوبا ً
وقبائل لكي يتعارفوا ،وأمر املسلمني بالتعاون مع بعضهم
البعض ومع غريهم يف الــر والتقوى ،ونهاهم عن التعاون
يف اإلثم والعدوان ،وجعــل األصل يف غري حال العدوان عىل
املسلمني أو فتنتهم يف دينهم :أن يكون الرب والقسط هو اليد

التي يمدها املســلمون إىل غريهم ،إذا كان األمر كذلك؛ فإن
الطريق يغدو مفتوحً ا أمام املسلمني لالشرتاك مع غريهم يف
ِ
«حلف
فضول» جدي ٍد إلسعاد البشـر ،وإقامة عال ٍم يَسوده
ٍ
السالم واملحبة واملنافع املشرتكة.
وحِ لف الفضول هــو ذلك الذي عقــده وجهاء قريش يف
الجاهلية لنصـــرة ضعفائهم ،وامتدحه النبي محمد صىل
الله عليه وســلم قائالً :إنه لو دُعِ َي إليــه ألجاب ،وحَ ِريٌّ
َ
باملســلم أن يحذو حذوه يف م ّد اليد لكل من يريد
إقامة ذلك
العهد املنشود.
َ
هذا التواصــل تحقق داخل املجتمع اإلســامي عىل مدار
التاريخ ،وله شــواهده الكثرية ،فكل آخر حفظت له الدولة
اإلســامية كرامته وحقه يف املشــاركة والبنــاء ،ويعرف
الباحثون جيدًا أن الحضارة اإلســامية لم تقم عىل أكتاف
املسلمني وحدهم؛ وإنما كان لغري املسلمني إسهامُهم املق َّد ُر
فيها ،سواء كانوا يهودًا أو نصارى .ويَعرف هؤالء جيدًا أن
املســلمني ما فتحوا بلدًا إال وأبقوا عىل كل مكوناته الثقافية
واالجتماعية كما هي ،عىل العكــس تمامً ا مما فعله غريهم
ممن لم يســمحوا لغري ديانتهم -وأحيانًا مذهبهم الديني
بالبقاء يف البالد التي يحكمونها.
ُ
محاور أن يُشــعر صاحبه بأن كال منهما يف
عىل كل
موقع
ِ
ٍ
ٍ
ســواء مع صاحبه ،من حيث تحري الحقيقة التي ال تتجىل
إال بالتمحيص واملراجعة والربهان ،وهذا أســلوب فعال يف
استمالة املحاور إىل التفكري املوضوعي ،والقرآن الكريم هو
أول من ّ
أصل هذه القاعدة الحوارية يف أكثر من موطن ،من
ذلك قوله تعاىل« :وإنا وإياكم لعىل هدى أو يف ضالل مبني»
(ســبأ ،)24-وقوله تعاىل« :قل ربي أعلم من جاء بالهدى
ومن هو يف ضالل مبني» (القصص ،)85-وقوله تعاىل« :قل
فأتوا بكتاب من عند الله هو أهــدى منهما أتبعه إن كنتم
صادقني» (القصص ،)49-وبهذا يؤكد القرآن أن يف مقدمة
أخالقيات الحوار :انطالقه بالنسبة للجميع من مبدأ نصـرة
الحق ،وتحــري الحقيقة -مهما كان مصدرها -بكل تجرد
ونزاهة ،والتسامي عن األنانية واألهواء التي تحجب العق َل
عن التماس الحق ،أو ت ُزج باملرء يف املكابرة والجحود.
كما أن ممثــي الفكر اإلســامي من فقهــاء ومتكلمني
ومفكرين؛ اســتوحوا من القيم التي جاء بها القرآن :آدابَ
ٍ
املناظرة وطرق التفاهــم ،وصاغوا منها
أخالقيات للحوار،
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وأفضل مَ ن ذكر بعضها :الفقيه الحنبيل نجم الدين الطويف،
تحت عنــوان« :آداب الجدل» ،منها ما ينبغي للخصمني أن
يســتعماله يف مناظرتهما ،ومنها ما يشرتكان فيه جميعً ا،
ومنها ما يختص بكل واحد منهما.
أما ما يشرتكان فيه؛ فعىل ك ٍّل منهما  :قص ُد إظهار الحق يف
مناظرته ،ال قص َد إظهار فضيلته ،وأن ال يبايل قامت الحجة
له أو عليه ،كما نُقل عن الشــافعي رحمه الله أنه قال« :ما
ُ
ُ
ناظرت أحدًا
فباليت مع مَ ن كانت له الحجة؛ فإن كانت معه
َ
اتبعتُه» ،وأن يُل َ
ني ك ٌّل منهما لخصمه الكالمَ ،وال يَغلظ عليه،
و ْل َّ
يتلق مــا يَصدر عنه
بقبول ولُطف ،كأن يقول :ما ذكرته
ٍ
منجهة ،لكن ي َِر ُد عليه كذا أو يعارضه كذا ،و ْليتناوبا
حَ سن ِ
الكالم مناوبــة ال مناهبة ،وإن ع َّرض أحدُهما بصاحبه من
جهة البالدة أو قلة العلــم ونحوه مما يَصعب عىل العلماء؛
كقوله أثناء املناظرة :هذا يشء إنما يفهمه الفضالء ويدرك
معناه األذكياء ،أو :هذا نقــل يعرفه مَ ن وقف عىل املقاالت
واطلع عيل الكتب املطوالت ،وأشــباه ذلك؛ ف ْليعرض نفسه
عىل مسامحته واإلغضاء عنه ،حتى إن أمكنه أن يوهمه أنه
لم يفهم ذلك عنه ،أو لم يُلق له باال ً ف ْليفعل؛ فهو ْ
أص َو ُن لهما
جميعً ا ،وأحرى أن ال يكون بينهما رش.
عن الحوار ومستلزماته
اســتُعملت كلمة «الحوار» يف عدة آيات قرآنية ،منها قوله
تعاىل« :فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ماال وأعز
نفرا» (الكهف ،)34-وقوله تعــاىل« :قال له صاحبه وهو
يحــاوره أكفرت بالذي خلقك من تــراب» (الكهف،)37-
وقوله تعاىل « :قد ســمع الله قول التي تجادلك يف زوجها
وتشتكي إىل الله والله يســمع تحاوركما» (املجادلة،)1-
واآلية األخرية تدل عىل تطابق معنى الحوار مع معنى الجدل
يف الداللة عىل إدارة القول بني متخاطبني يف موضوع معني.
وللجدل مســتويات متفاوتة تدل عليهــا ألفاظ املناظرة
واملحاجة واملناقشة ،فاملضمون واحد وإن تعددت أساليبه،
ً
ً
مخالفة أو
وهو تبادل اآلراء مع الغري؛
مفاوضة أو بحثًا عن
الحق أو تأييدًا لالعتقاد.
أما الحوار فهو املحادثة بني شــخصني ،يتحدث أحدهما،
ويجيبه الثانــي ،أو ير ّد عليه ويراجعه ،إما عىل أســاس
املساءلة واإلجابة ،وإما عىل أســاس إبداء الرأي من جهة،
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ومراجعته من طرف الجهة األخرى.
والحوار هــو الرجوع يف اليشء وإليــه :ومنه قوله تعاىل:
«إنه ظن أن لن يحور بىل .إن ربه كان به بصريا» (ســورة
االنشقاق ،)15-أي :كان يعتقد أنه لن يرجع إىل الحياة بعد
املوت ،ويُبعث حيًّا ليوم الجزاء ،ويف الحديث« :مَ ن دعا رجالً
بالكفر وليس كذلك؛ حار عليه» أي رجع إليه ما نسبه لغريه.
وربما خصوا الحوا َر بالرجوع من الصالح إىل الفاسد ،قوال ً
أو عمالً ،ومنه الحديث« :نعوذ بالله من الحَ ور بعد ال َكور»،
فمعناه :من التشتت بعد االجتماع ،ومن الصالح بعد الفساد،
ومن النقصان بعد الزيادة ،ومنه حديث عبادة بن الصامت
ريض الله عنه« :يوشــك أن يرى الرجل من ثبج املسلمني
للقرآن ،ال يَحور فيكم إال كما يَحور صاحب الحمار امليت»،
أي من أوساطهم.
فللحوار معنيان أساسان
أولهما :تبــادل اآلراء حول قضية محــددة ،بأن يَعرض
املحاور رأيَه فرياجعه صاحبُــه ،ثم يتداوالن هذه املراجعة
لإلبانة عما لك ٍّل منهما من
أفــكار ودالئل ،إىل أن يصال إىل
ٍ
االتفاق املرغوب فيه.
ثانيهما :السعي إىل إظهار الحق أو الصواب باملراجعة آلراء
املخالفني يف موضوع معني ،أخــذًا وردًّا ،وتعقيبًا عىل كل
مالحظة أو مقولة بالتي هي أحسن.
ومهما تكن أطراف الحوار أو الجهات املعنية به؛ فالسؤال
هو« :كيف يكون الحوار؟» ,ولإلجابة ،نشــر إىل الرشوط
التالية:
أوالً :قبول اآلخر كما هو ،أي قبول االختالف معه واالعرتاف
به واحرتامه ،مما يســتوجب عد َم ِّ
املس بمقدساته وثوابت
تنقيص منه أو هيمنة عليه.
كيانه ،دون
ٍ
ثانيــاً :معرفته عــى حقيقته ،وهو مــا يتطلب تصحيحَ
َ
واالتفــاق عىل املدلول الحقيقــي للمصطلحات
املفاهيم،
املتداولة يف الحوار ،كاملقاومة ،اإلرهــاب ،الجهاد ،القتال،
األصولية ،السلفية.
إن وســائل القضاء عىل خاليا اإلرهاب وتجفيف ينابيعه،
ليســت إال «مواجهة ظرفية» محدودة الفعالية ،ما دامت
َ
لم تعتمد
«ثقافــة الحوار» وتفعي َل القيم الدينية يف ضمائر
املؤمنني ،ولم تنطلق من إشــاعة الصــورة الصحيحة عن

الدين ،ومن التعامل مع قيمه كمفاتيحَ
لقلوب معتنقيه؛ إذ
ِ
ٍ
من الحقائق التاريخية :أنه ال يمكن للمسلمني القيا ُم
بنهضة
ٍ
وإصالح من خارج اإلســام نفســه ،فهو املصدر
وتنمية
ٍ
الروحي األساس لهم ،ولذلك اتجهت كل الحركات اإلصالحية
فيه عىل مدى القرن املايض إىل اعتماد الذاتية اإلســامية،
االجتماعي واألمّ ُ
ُ
ية
التخلف
لكنها واجهت واقعً ا يهيمن عليه
ُّ
ُ
الحائلة بني املســلمني وبني الوقوف عــى حقائق دينهم،
ٍ
وســيط متطــرف أو جاهل؛
يف نصوصه املرجعية دون
فآفات الفقــر واألمّ ية والظلم االجتماعي التي تنخر كِيانات
املجتمعات اإلســامية؛ هي مصادر التطرف و«األصولية»،
والتهجم املســتفز عىل اإلسالم يف وســائل اإلعالم الغربية،
لذا نعتقد أن اإلســام يواجه أخط َر التحديات باالفرتاء عىل
تاريخه واتهامه بأنه دين التطرف واإلقصاء ،ويواجه نفس
التحديات من داخل املجتمعات اإلســامية نفسها :بتشويه
صورته ،وتحريف قيمه من الدعاة املتطرفني الذين جعلوا
«العنف» واإلرهاب رضبًا من «الجهاد املرشوع» ،ولله األمر
من قبل ومن بعد.
إذا عُ رف موضوع النزاع؛ بَـ َ
طل ك ُّل نزاع
كان اإلمام مالك  -رحمه اللــه  -يويص طالبَه وأتباعَ ه بأن
ينظروا يف كالمه ،فما وافق كتابَ الله وســنة رسوله صىل
الله عليه وســلم أخذوا به وإال ردوه ،وقال« :ما من أحد إال
وهو مأخوذ من كالمه ومردود عليه إال رسو َل الله صىل الله
عليه وسلم» ،وقال اإلمام الشافعي« :إذا رأيتم كالمي يخالف
َ
الحديث فاعملوا بالحديث وارضبوا بكالمي الحائط» ،وقال
للمُزني« :ال تق ّلدني يف كل ما أقول ،وانظر يف ذلك بنفسك»،
وقال اإلمام أحمد بن حنبل لرجل« :ال تقلدني وال تق ّلد مال ًكا
األوزاعي وال
وال
النخعي وال غريَهم ،وخ ِذ األحكام من حيث
َّ
َّ
أخــذوا» ,وهذا هو اإلنصاف واالعــراف بالنقص ،واألخذ
بكالم االَخر إذا كانت حجتُه أقوى.
ومن الحقائــق الثابتة يف تاريخ األمة اإلســامية وتاريخ
البرشية :أن الناس مختلفون يف تفكريهم؛ فاإلنســان من
وقت نشأته  -كما يقول األستاذ محمد أبوزهرة -أخذ ينظر
نظرات فلسفية إىل الكون؛ فالبد أن نقول :إن الصور واألسئلة
التي تثريها تلك النظرات؛ تختلف يف الناس باختالف ما تقع
عليه أنظارهم وما يثري إعجابهم.

ومَ ثل املتنــايس لرضورة قبول اآلخر؛ كمَ ثــل أولئك الذين
وصفهــم اب ُن خلدون يف مقدمته عندمــا تحدث عن أناس
يتلذذون بتغيــر حقائق التاريخ أو الخــوض فيه دون
اإلملام بقواعده؛ حتى زلت أقدا ُم الكثريين وعلقت بأفكارهم
مغالطات نقلها عنهم الكافة من َ
ٌ
ضعَ فة النظر والغفلة عن
َّ
القياس ،وتلقوْها هم ً
أيضا من غري ٍ
بحث وال َر ِويَّة واندرجت
يف محفوظاتهم...فالكثري ممن يُشعلون الفتن الطائفية يف
ً
بعض الدول العربية؛ ينقلون إىل عوام الناس أمو ًرا
واهية ال
َ
يُرجعون
حقائقها إىل األصول الصحيحة املبنية عىل الرحمة
َ
وقبول االَخر والحوار البَنَّاء واملجادلة بالتي هي أحسن.
والشافعي وأحم َد
والطلبة الذين عايشوا مال ًكا وأبا حنيفة
َّ
بن حنبل؛ ليسوا كطلبتنا اليوم الذين لم يسمعوا عن اتساع
صدورهم للمذاهب واألفكار األخرى ،فقد يخطئ اإلنسان
وقد يصيب ،والرسل وحدهم منزهون عن الخطأ؛ وهذا يدل
عىل أن مال ًكا وغريَه كانوا واعني بخطورة التشــبث بالرأي
الواحدَ ،
َ
أتباع يرفعون القل َم
وخ ْلق
والسيف بمجرد ما يُفنَّد
ٍ
برأي اَخر أقوى أو بحُ جة ثابتة؛ وهذا لألســف وقع
الرأيُ
ٍ
ِ
يف بعض العصــور ويقع يف يومنا هذا؛ لذا
كانت الرضورة
َّ
ماس ًة إلرجاع العقل إىل ســماحة الدين وسماحة أتباعه،
وتجذير تلك املســائل يف عقول وأذهان طلبتنا منذ نعومة
أظفارهم.
فما أحوجَ نا إىل أن ن ُر َّد األمو َر إىل أصولها الحقيقية الصافية
والســهلة (إن الدين يرس)؛ فتقليد البعــض ومحاكاتُهم
ً
من غري أن ينظر املقلدون نظــر ًة
عقلية مجرد ًة؛ قد تغلق
باب االجتهــاد ،وإن نزعة التقليد متغلغلة يف نفوس الناس
توجههم وهم ال يشعرون ،وإن سلطان األفكار التي اكتَسبت
ً
قداسة بمرور األيام؛ تسيطر عىل القلوب ،فتدفعها إىل وضع
لبيان حُ ســنها ُ
براه َ
ني
ريها ،ومن الطبيعي أن يدفع
وقبح غ ِ
ِ
ذلك إىل االختالف واملجادلة غري املنتجة؛ ألن كل شــخص
يناقش وهو مصفد بقيود األسالف من حيث ال يشعر ،وهذا
اليو َم هو دأب تنظيم «القاعدة» و«داعش» وكل الجماعات
السياسية الدينية املسلحة! ومعروف أن التعصب ينشأ عن
التقليد ،فإن قدســية اآلراء التي يقلدها الشخص تدفعه إىل
التعصب لها ،وحيث كان التعصب الشــديد؛ كان االختالف
الشــديد ،وحيث كان االختالف الشديد؛ كانت العداوة التي
تغلق أبوابَ الحوار ونوافذه.
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عندما تغيب قواعد الحكمة واالجتهاد
هناك سؤال عن أسباب سيادة الجمود وغياب ثمرات اإلصالح،
وعن أسباب القطيعة مع الفكر اإلصالحي ،وظهور مفاهيم
كان لها أثر ســيئ يف ظهور تيــارات أصولية :كالجاهلية
والحاكمية والتكفري ،ينقل األستاذ أحمد العبادي أن عمر بن
الخطاب قال لعبد الله بن عباس ريض الله عنهم« :قل يا ابن
أخي وال تحقر نفسك»؛ هذا يف الصدر األول؛ أما اآلن فيقول
أحدهم لصاحبــه« :صه! واخرس قاتلك الله!» ،نرى َ
بعض
ٍ
العلماء يتبــوّأون
مقامات فيها من اإلطالق والكلية ودعوى
َّ
امتالك الحقائق؛ ما قلص من الهوامش النقدية ،وضيّق من
ٍ
مجاالت االجتهاد ،وأدّى إىل ظهور
أنماط من التبعية تحت
دعوى القداسة يف بعض األحيان.
و َلعمري إن هــذه العوائق وغريها تضيــق من االجتهاد
واإلبداع ،وهذه مصيبة كبرية وداهية عظمى خاصة عندما
تتســبب يف تحجري العقول وتلويث أفكار الشباب ،وتُخفي
الحكمة والبصرية التي عليهما قوام الفكر الصحيح ،وتجعل
من االجتهاد مسألة مستعصية ،ومن الحوار ً
مبتغى مفقودًا،
ومن التعايش بني أبناء الوطن رضبًا من الخيال.
ومن املســائل الخطرية التي لوّثت ومــا زالت تلوّث عقول
وأفئدة اآلالف من املسلمني :التكفري واستحالل دم اآلخر ،بل
وإقصاء حتى املخالف من اإلسالم.
واملشــكلة الكبرية هي أن التكفري حكــم رشعي يؤدي إىل
إباحة املال وسفك الدم ،والحكم عىل البرش بالخلود يف النار،
وهذا منهج التكفرييني اليوم من أهل داعش والقاعدة ومَ ن
واالهم ،فالحاكم عندهم إما مَ الك أو شيطان ،والشخص إما
مسلم موافق لرأيهم أو كافر ،وإذن فال اختالف وال اجتهاد،
وال خطأ ،وال عذر بالجهل ،وال حرية وال تطوير وال تحسني،
وإنما األمور محسومة جاهزة!
إن ديننا الوســطي الســمح يأمر بإعمــال قواعد العقل
الصحيح ،واالعتمادِ عىل تحرير العقــل من أثقال التقليد
والكتابات التــي ال أصل لها يف الكتاب والســنة ،وينادي
بتجذير أسس التقدم والرقي ونقد الذات ،والدفع باإلنسان
إىل التفكري فيما وراء الستار ،وتجاوز الظرفيات ،والولوج
إىل جوهر األشياء ،ويخطئ مَ ن يظن -عند سماعه لرضورة
اإلصالح الديني أو التجديدي يف الخطاب الديني أو يف الفكر
الديني -أنه يجب اســتبدا ُل ثوابت اإلسالم بأخرى عرصية
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أو صناعة قواعــد يف الفهم أو التطبيــق مخالفة للقرآن؛
فالعلماء الذين تصدوا ملســألة التجديد واإلصالح يف الفكر
الديني أو الخطــاب الديني؛ تناولوها من رضورة التكيف
مع العرص بمعادلة التأصيل مــع التجديد ،وهذا التأصيل
يكون برد الرشيعة السمحاء التي أتت بالوسطية واالعتدال
ودعَ ت إىل التفكر واستخدام العقل واالستنباط واالجتهاد؛
إىل مقاصدها ومستلزماتها ،مع مسايرة رضوريات العرص،
فاإلصالح والتجديد هو اإلحياء والتفعيل ،والله ســبحانه
وتعاىل ما بعث رس َله وال أنزل كتبه إال إلحياء األنفس ْ
ودفعها
شعار
إىل الرب والصالح»،فمفاهيم اإلســام حذَّرت من أي
ٍ
ص َ
ٍ
سنة
أو اس ٍم أو
ري اإلســام ،وأننا عندما ن َ ْختَ ِ ُ
وصف غ ِ
َ
ألشخاص أو انتماءاتٍ
ٍ
اإلسالم وجماعة املسلمني ،يف أوصاف
ٍ
مدارس معينة ،فإننا ن َ ْختزل اإلســا َم الجامع ،اإلسالمَ
َ
أو
الحاضن ،إســا َم الســعة واالمتداد والتاريخ؛ يف مفاهيمَ
ٍ
الدين ثغر ًة ،تتسل ُل منها
ضيقة تفتح عىل
وأفكار
محدودة،
ٍ
ِ
املصالحُ واألهواءُ ،وإن سبي َل رابطتهم اإلسالمية :هو إيقاظُ
ُ
العقول املســلمة،
وواع
ِ
واستنهاضها نحو ٍ
فكر حُ ٍّر مُستق ّل ٍ
عىل َهدي الكتاب والسنة».
ونح ّذر هنا من الداهية العظمى التي لوّثت وما زالت تُلوّث
عقو َل وأفئد َة اآلالف من املسلمني ،وهي التكفري واستحالل
دم اآلخر ،بل وإقصاء حتى املخالف من اإلســام ،فهناك
مذهب
من أهل الحســد والتعصب من يرى أن العدول عن
ٍ
قليل :ضالل،
رُ :كفر ،ومباينتُه ولو يف يش ٍء ٍ
ما ولو قيد ِشــ ٍ
وأكثر الخائضني يف هذا يحركهــم التعصبُ واتبا ُع الهوى
دون التصلب للدين؛ ألن مَ ن تربى عىل مذهب معني ،وتَقرر
عنده أنه الحق وما خالفه الباطل؛ الشك أن ذلك متمكن من
قلبه ال يكاد يفارقه ،وإذا رأى شيئًا غريَه َ
وصفه بالبطالن،
َ
ووصف صاحبَه باإلبطال ،بل قد يصل به التعصب أن يقبل
َ
املسألة املحرر َة ويصدّق بها ظنًا منه أنها مذهبه ،فإذا ِ
سمع
أنهــا ملخالفه؛ كذَّب ما صدَّق بــه ،وأبطل ما حققه ،هؤالء
ً
ً
ٌ
ضيقا أو ً
مطلقا ،يُكنون
جهل
ملوثة عقولُهم ،يحملون علمً ا
ً
مطلقا ألصحــاب التنظيمات التي تدَّعي العصمة،
خضوعً ا
وينافحون بالرش لفرض مبــادئ َ
ٍ
ضالة ِ
ومض ٍلة تأتي عىل
أبريا َء من البرش ،وتُقوض مبادئ َ التســامح والتعايش بني
بني آدم .وصىل الله وسلم وبارك عىل نبينا محمد ،وعىل آله
وصحبه أجمعني.

الوحدة اإلسالمية الجامعة والمؤتمر
العالمي للرابطة

بقلم  :د .أحمد عبد القيوم
ّ
يس الله تعــاىل لرابطة العالم اإلســامي تنظيم املؤتمر
العاملي حول الوحدة اإلسالمية ،الذي تفضل خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه
الله -برعايته الكريمة يف رحاب مكة املكرمة ،وشارك فيه
نخبة متميــزة من علماء األمة ومفكريها األفاضل وقادتها
البارزين عىل املستوى الديني والسيايس واملجتمعي ،يقارب
عددهم ( )1200شــخصية عاملية من مختلف الطوائف
واملذاهب اإلسالمية ،يمثلون ( )127دولة.
وإذ تدرك رابطة العالم اإلســامي املســؤولية العظيمة
امللقاة عىل عاتقها يف جمع الكلمة وتوحيد الصف اإلسالمي
مستحرضة يف ذلك رشف املكان وداللة الرمز ،فإنها ومن
جوار بيــت الله الحرام ،مهبط الوحي ،وقبلة املســلمني،
َ
ترشفــت بإثراء موضوع املؤتمر( :الوحدة اإلســامية ...
مخاطر التصنيف واإلقصاء) ،وهو عنوان يَستلهم أهميته
من النداء اإللهي الكريم « :واعتصموا بحبل الله جميعا وال
تف ّرقوا» (آل عمران  ،) 103 :ويَمتثل هدي املصطفى عليه
أفضل الصالة وأزكى التســليم«:مَ ثل املؤمنني يف توادّهم
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجســد ،إذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّ ى»( متفق عليه ).
ال يخفى عىل الجميع أن الوحدة اإلسالمية فريضة رشعية
ورضورة واقعية ،تَفرضها الحيــاة املعارصة ،وتلزم بها
التجربة املشاهدة ،وتســتدعيها املرحلة الحالية التي تمر

بها أمتنا املسلمة ،يف عالم يتضامن فيه املتفرقون ،ويتوحد
املتباينون ثقافة ودينا وعرقــا ؛ طلبا ً لتحقيق مصالحهم
املشــركة ،فاملســلمون أحرى بهذا التضامن والتكاتف
والتعاون ،امتثاال لقول الحق جل شــأنه  « :وتعاونوا عىل
الرب والتقوى »( ،املائدة  ،)2 :وتأســيا بقول نبينا محمد
صىل الله عليه وسلم  «:املؤمن للمؤمن كالبنيان يش ّد بعضه
بعضا»(متفق عليه).
إن مــا يَجمع بني املســلمني من عرى الوحدة وأســباب
التكاتف والرتابط،ال نظري له عند أمم األرض جميعا،حيث
تجمعهم وحدة العقيدة ،ووحدة الشعائر واملشاعر ،واآلالم
واآلمال ،وهو كيان واحد يف عباداتهم ورشائعهم وأخالقهم
وتعاليمهم ،دينهم واحد ،وكتابهــم واحد ،ونبيهم واحد،
وقبلتهم واحدة ،وهدفهم واحد ،ومصريهم واحد ،شعارهم
يف ذلك قــول الحق جل وعال ّ «:
إن هذه أمّ تكم أمّ ًة واحدة»
(األنبياء .)92 :
وحدة إســامية تصغــر أمامها الخالفــات والنزاعات،
وتتقارص دونها األحقــاد واألطماع  ،وتذوب فيها الرايات
والعنرصيات واملذهبيــات ،وتتوارى خلفهــا الطائفية
والحزبيات والقوميات ،وحدة دينية وثقافية واجتماعية،
تجتمع عىل حب هذا الدين والتمسك به وإعزازه ونرصته.
إن الدعوة إىل الوحدة اإلســامية ال تتعارض مع املصالح
الوطنيــة وااللتزامات اإلقليمية والعامليــة ،وال تمنع من
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الدخول يف التحالفات السياسية واالقتصادية ،واالتفاقيات
األمنيــة ،والحوارات الفكرية والثقافيــة والحضارية ،بل
إنها تعضد ذلك وتتكامل معه يف إطار التعاون املشــرك
بما يحقق الســام واالستقرار العاملي ،ويتناول املشكالت
املســتجدة ويواجه التحديات الحــارضة التي تمر بعالم
اليوم الذي تتسارع أحداثه ،وتتزايد متغرياته،مما يتطلب
توحيد الجهود الرســمية والشــعبية ،يف ل ّم شــمل األمة
اإلســامية ،وتوحيد صفوفها ،وتجميع طاقاتها ،لتحافظ
عىل شــخصيتها الحضارية ضمن التــوازن العاملي ،عىل
أسس من العدل والرب واإلحسان .
إن العالم اإلسالمي يشهد اليوم تحديات كربى يف تمثّل القيم
الفاضلة واملعاني اإلنســانية النبيلة ،التي يحاول فئام من
الناس حرمان العالم منها ،عرب تصدير الفرقة والكراهية،
وإشاعة سمومها ،وتقديم الصورة الشوهاء والنمطية التي
تصادر الدين  ،وتنأى به عن ســمته الوسطي الجامع إىل
فوىض الغلو والتطــرف والعنف التي تتكفل بها الدعوات
العنرصية ،والنزعات الطائفية ،واملصالح الحزبية املقيتة.
إن حصاد عقود متالحقة من الرصاع املذهبي بني املسلمني
َليَدعونا إىل مراجعة شاملة وحقيقية لسياسات التهميش
واإلقصــاء وادّعاء احتكار الحقيقة ،فهذه املمارســات
طبعَ ت واقع املسلمني بنظرة استعالئية بغيضة ،وأذ َكت
الروح اإلقصائية التي دأبَت عــى تمرير مرشوعها من
خالل دعــم التصنيفات املذهبيةالتــي عمّ قت الخالف،
وأودَت به إىل استباحة ســفك الدماء ،وشق الصفوف،
واستنبات العداوات ،وتصعيد خطاب التطرف والكراهية
والعداء .
وبلغ الســيل ُزباه مع احتدام حمّ ى التصنيف البغيض ،و
تكاثُر األســماء التي تُرشْذم األمّ ة املسلمة ،وتَحرمها من
االنتساب إىل االسم الرشيف الجامع الذي سمانا الله تعاىل
به « :هو سمّ اكم املسلمني من قبل»( الحج  ،)78:اسم كاد
أن يُنىس يف حمّ ى االنتساب للطوائف واألحزاب والجماعات.
إال أن العزاء يف هــذا العثار هو أن الــداء ليس يف الدين
نفسه ،وإنما يف ث ُ ّلة تناثَرت بني مكونات املسلمني  ،موبوءة
بانحراف فكري أدّى إليه الجهل بقواعد الرشيعة ،وتغييب
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فقه األولويــات واملوازنات واملــآالت ،وتجاهل الضوابط
الرشعيــة يف اختالف الفتاوى واألحكام بســبب اختالف
الزمان واملكان والعادات واألحوال ،فضال عن النقص الحاد
يف القدرة عىل الجمع بــن النصوص الرشعية ،والرتجيح
بينها ،بعد فهم عللها ومقاصدها ،وتنزيل الوقائع عليها.
إن التكامل املنشــود بني مجتمعاتنا اإلســامية وتحقيق
الوحدة بينها يف مختلف املجاالت ،يتط ّلب تجاوز الشعارات
واملفاهيم واألســماء واألوصاف الضيّقــة التي تف ّرق وال
تَجمع ،وتُباعد والتق ّرب ،واســتيعاب أهمية اتفاق الكلمة،
ووحدة الصف ،تحت اسم وشعار ْ
وص ٍف واحد ،هو اإلسالم
يف ثوابته العليا وبُعده الوسطي واعتداله املنهجي ،ويدعونا
جميعا ً إىل تهيئة األرضية املناســبة التي تنفتح باملسلمني
عىل إخوانهم ،وتق ّرب وجهات النظــر بينهم ،وتنأى بهم
عن موارد الفرقة والنزاع ،وتتصــدى بعزم وحزم لكافة
مشــاريع التطرف والكراهية والرصاع ،وتحارص خطاب
العداء والحزبية واإلقصاء،بروح من االنفتاح والتسامح يف
إطار من الحوار البنّاء ،الذي يستثمر التوافق عىل األصول،
يف رفض لغة التكفري والتخوين والتبديع ،ويبدله بالعمل
الصادق املشرتك ملا فيه منفعة الجميع .
آن لنا التســليم لحقيقة حتمية التعدد والتنوع  ،فهو سنّة
كونية واقعة ال يجــوز إنكارها ،وال التعامي عن عمقها يف
السلوك اإلنساني ،وأنه مهما تكن ساحة الفجوة والخالف
بيننا فإنــه ال يربر إطالقا تحويل أمتنــا إىل حلبة رصاع
وصدام وكراهية ،تســتفيد منها الفلســفات املتطرفة يف
تسويق نظرياتها ومجازفاتها الباطلة .
إن مقومات الوحدة بني دول العالم اإلســامي متأصلة يف
وجدان الشعوب املسلمة ،وما يدعونا إليها ليس االستجابة
ملصالح آنية  ،بل كونها من الثوابت اإليمانية الراسخة التي
َّ
عب عنها املسلمون يف شهودهم الحضاري العظيم.
إن رابطة العالم اإلســامي هي رابطة الجميع ،وهي–من
خالل تاريخهــا املمتد ألكثر من نصــف قرن وبوصفها
حاضنة الشعوب اإلسالمية – بذ َلت ،وال تزال تبذل جهودا
متواصلة يف توحيد الصف اإلســامي  ،والسعي يف تحقيق
تط ّلعات الدول والشعوب املسلمة ،من خالل منهج حكيم

ومتوازن يدعو إىل بيان الصورة الحقيقية للدين اإلسالمي
الحنيف ،يف بعده الوســطي واعتداله املنهجي ،بعيدا عن
تحريــف الغالني ،وانتحال املبطلــن ،وتأويل الجاهلني،
والعمل عىل نرش ثقافة التصالح والتسامح والوئام ،وبناء
جســور الثقة والحوار والتفاهم بني الشــعوب املسلمة،
واملحافظة عىل املكاســب واملنجزات ،والنظر للمســتقبل
بأفق واعد مفعــم بروح األخوة والتضامــن ،محذرة يف
الوقت نفســه من مفاهيم الكراهية والعنرصية والعصبية
والصدام.
كما تهدف الرابطة يف رؤيتها املستقبلية املتجددة إىل إيجاد
قنوات فاعلة للعمل عىل إشــاعة ثقافة الوحدة الجامعة،
وتعزيز األصول اإلســامية الحاضنة للمسلمني ،وتعميق
املشرتكات اإلنسانية الجامعة بني الناس أجمعني ،وتفكيك
الخطاب الطائفــي املتطرف ،ومواجهــة عنارص الرش
ونظرياته اإلقصائية األحاديــة ،التي لم تَرض بالتكريم
اإللهي لعموم البرش ،فصنفت الناس عىل أساس عنرصي
إقصائي ،فكانت جنايتهم عىل أنفســهم ،بينما اإلســام
بسماحته ووسطيته واعتداله تأقلم مع الجميع ،وانسجم
مع الحياة البرشية ومكونات املجتمع اإلنساني املختلفة،
ليكتب له البقاء ما يزيد عىل ألف وأربعمائة ســنة ،ولن
تقدر جماعات الغلو عىل اختطاف اإلسالم الذي تكفل الله
بحفــظ أصوله « :إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»
(الحجر.)9 :
إن املؤمّ ــل من علماء األمة ومفكريهــا ودعاتها ،أن تمتد
األيدي يف ما بينهــم  ،وتتقارب القلوب ،من أجل تحالفات
رحبة ،ومصالحات صادقــة ،تتخ ّلص فيها األمّ ة من هذه
الخصومات الجوفاء ،واألحقاد العمياء ،وأســباب الشقاق
والبغضاء ،وحمّ ى التصنيف واإلقصاء ،يف إحسان متبادل،
مســتهدفة نرصة دين الله واالستقامة عىل رشعه ،وحِ فظ
كرامة األمة ،وتحقيق مصالح الشــعوب واألوطان ،يف ج ّد
ومسؤولية ،وصدق وإخالص ،والتزام بمنهج النبي صىل
الله عليه وسلم ،من أجل جمع الكلمة ،وتوحيد الصف ،ول ّم
الشمل ،ورأب الصدع ،وانتشــال األمّ ة من أوحال الفرقة،
وإنقاذهــا من األزمات املفتعلة ،حتــى تعود إىل وحدتها

وعزتها وكرامتها.
آن لنا أن نصطلح مع أنفسنا  ،ونستعيد وحدتنا وترابطنا
ونسيجنا الذي جعلنا يف تاريخنا أمة ذات حضارة مرشقة
شــهد بروعتها الجميع ،صنعها املســلمون عىل اختالف
ألوانهم وبلدانهم وثقافتهم ،نحن اليوم مدعوون إىل إعادة
هذه الوحدة اإلسالمية وإشــاعة ثقافة الرتاحم والتعاون
يف خدمة مشــركاتنا اإلسالمية الجامعة ،من خالل نصب
جسور التفاهم نحو الوفاق والوئام والعمل الجاد ،ورفض
حالــة التصدع والتصنيــف  ،ونبذ اإلقصــاء والتضليل
والتفســيق ،وأن نســتعني عىل خالفاتنا بإحياء الحوار
الهادئ الذي ينشد الحق ويتحىل بآداب اإلسالم وضوابطه
يف رفع الخالف .
إن املسؤولية تقع عىل عاتق املســلمني جميعا يف ترسيخ
مشــاعر املحبة والوئام ،وتعميق أوارص التآخي والتآلف
والسالم ،وتفهّ م سنّة الخالق يف االختالف والتنوع والتعدد،
ومراعاة أدب الخالف ،وإرساء معايري الوسطية واالعتدال،
يف ســبيل تعزيز الوئام الديني والوطني ،واالســتجابة
ملتطلبات الحوار الثقايف والحضاري ،وتفعيل املشــركات
األخالقية واإلنسانية  ،للوقوف ســدا ً منيعا ً أمام أصوات
الكراهيــة والصدام ،ومواجهة كافة أشــكال العصبيات
والعنرصيات ،وتفكيك خطاب التطرف واإلقصاء.
لقد نجحت رابطة العالم اإلسالمي بقيادتها الحكيمة مع
معايل أمينها العام الدكتور محمد بن عبد الكريم العيىس
يف تبنّــي هذه املبادرة الرائدة وجمع هذا العقد املتناثر من
املكونات اإلســامية والطوائف املختلفــة التي آملها طول
الفرقة والشتات التي خيم عىل املسلمني يف ظرف هم أحوج
ما يكونون فيه إىل وحدة الصف وجمع الكلمة  ،فجاء هذا
املؤتمر بأهدافه الســامية ورؤيته الواضحة ليحمل رسالة
للعالم يف بيان وسطية اإلســام واعتداله وقيمه اإلنسانية
وعطائــه الحضاري ووحدة مكوناته التي تســامت عىل
الفارق العرقــي واللغوي والثقايف تحت مظلة اإلســام
الشامل والحاضن للجميع ،وأن الخالفات الحاصلة ال تقبل
أن تتحول إىل خالفات تشــتت قلوبنا  ،وتفرق صفوفنا،
وتبعثر آمالنا.
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رئيس الكونفدرالية اإلسالمية اإليطالية:

مرتكبو العنف في أوروبا ال يقربون المساجد
وال صلة لهم بالمراكز اإلسالمية

رابطة العالم اإلسالمي تبذل جهود ًا كبيرة في تثقيف الجاليات المسلمة ..ونتطلع لتعاون قريب معها

,,

حوار – د .محمد تاج العرويس
تســتضيف رابطة العالم اإلســامي سنويًا يف
مواسم الحج شخصيات من املفكرين البارزين،
ومن رجال الدعوة القائمني عىل املراكز اإلسالمية،
واملرشفني عىل املؤسسات التعليمية .وضيف هذا
الحوار الســيد هجراوي مصطفى ،أحد ضيوف
الرابطة ملوســم الحج املنرصم .التقت به مجلة
«الرابطة» ملناقشــته حول أوضاع املســلمني يف
أوروبا عامة ،ويف إيطاليــا خاصة ،حيث يعمل
رئيسا ً للكونفدرالية اإلسالمية اإليطالية ،ورئيس
الج َه ِويــة ،ورئيس املركز الثقايف نور
الفيدرالية ِ
محمدي بمدينة كور ِنيَي بإيطاليا.

وتطرق اللقاء إىل أنشطة رابطة العالم اإلسالمي يف إيطاليا
وجهودها يف مختلف القارات بشكل عام ،إضافة إىل دور
املؤسسات واملراكز اإلسالمية يف أوروبا للحد من ظاهرة
الغلو والتطرف.
كما تناول مصطفى ،آليات الحفاظ عىل الهوية اإلسالمية
يف البلدان األوروبية مع االندماج اإليجابي وتحقيق االنتماء
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الوطني يف الوقت نفسه ،لتحقيق الفائدة القصوى للنشء
املسلم ،من خالل االقرتاب من الشباب واألطفال الصغار
بشكل واقعي مللء الفراغ وتعريفهم بالهوية اإلسالمية،
ويف الوقت نفسه التبيني لهم أن الجالية اإلسالمية يجب أن
تندمج يف بلدها الثاني ،فهو ليس ببلد غريب بل هو وطنهم،
ما يحتم عليهم االندماج اإليجابي يف مكوناته واإلسهام يف

تنميته اقتصاديا وسياسيا واجتماعياً.
وشدد عىل رضورة تغليب املصلحة والتعاون بني املنظمات
اإلسالمية العاملة يف الدول غري اإلسالمية والرتفع عن
الخالفات ،واالندماج اإليجابي يف ما بينها قبل أن تحاول
االندماج مع مجتمعات تلك البلدان .وفيما ييل نص الحوار:

ظاهرة الخوف من اإلرهاب
شوهت صورة اإلسالم ..وعالجها
الحوار

• نرجو تقديم نبذة عن شخصكم والعمل الذي مغاربة يف مدينة واحدة فأول عمل يقومون به إنشاء مكان
أو قاعة خاصة لخدمة الجالية املسلمة .ويف اآلونة األخرية
تقومون به.
ـ اسمي السيد هجرواي مصطفى رئيس الكونفدرالية نشطت أيضا جاليات أخرى مثل الجالية البنغالديشية
الجهَ ِوية ،ورئيس والجالية الصومالية ،فأنشأت لها مراكز ثقافية وبنت عددًا
اإلسالمية اإليطالية ،ورئيس الفيدرالية ِ
من املساجد والجوامع.
املركز الثقايف نور محمدي بمدينة كورنِيَي بإيطاليا.
الهيئة الكونفدرالية اإلسالمية تضم حاليا ً عددا ً من املراكز
اإلسالمية الفيدرالية املوجودة يف كل جهة ،ويزيد عددها عىل • كيف بدأ تكوين هذه المراكز ،وما أهم
األعمال التي تقوم بها؟
ثالثمائة وخمسني مركزا ً إسالمياً.
عندما بدأت هجرة املسلمني إىل إيطاليا كان شغلهم الشاغل
الحصول عىل دور العبادة فقط ،ومع ارتفاع نسبة املهاجرين
• كم نسبة المسلمين في إيطاليا؟
يصل عدد املسلمني يف إيطاليا إىل مليون ونصف مليون إىل إيطاليا يف التسعينيات اقتضت الحاجة إىل وجود جمعيات
نسمة تقريبا ،وتعترب الجالية املغربية من أكرب الجاليات ومراكز تعنى بالشؤون الدينية للجالية املسلمة ،سوا ًء يف ما
ولديها جهود كبرية يف إنشاء املراكز ونرش الثقافة اإلسالمية يتعلق بأماكن أدائهم للصلوات الخمس والجمعة بالجماعة،
يف إيطاليا ،وهذا ما يعرتف به الجميع ،فإذا اجتمع خمسة أو دور لتعليم األوالد اللغة العربية واملبادئ الدينية ،ثم بدؤوا

العدد ٦٢٩ :جمادى اآلخرة  ١٤٤٠هـ ـ فبراير ٢٠١٩م
No. 629 Jumada II 1440 H- February 2019 m

47

يفكرون يف إنشاء مراكز ثقافية يتم فيها اللقاء بني الهيئات
الدينية والسياسية املسلمة املوجودة عىل أرض إيطاليا.
وهكذا توسع نشاط الجالية املسلمة إىل أن تم إنشاء ما يعرف
اآلن بالكونفدرالية االتحادية اإلسالمية اإليطالية ،وانضم
إليها أكثر من ثالثمائة وخمسني مركزا ً إسالميا يف إيطاليا.
• ما دور هذه المراكز للحفاظ على الجيل
الناشئ؟
ـ يقوم املركز منذ سنوات بخطة مدروسة تتمثل يف إجراء
لقاءات ثقافية مع الشباب من الجيل الثاني لتعريفهم
بالهوية الدينية؛ ألنهم ال يعرفون إىل أيَّ هوية ينتمون،
هل لهوية عربية أم إسالمية ،أم إيطالية؟ فهناك رصاع
داخيل لدى الشباب املسلمني الذين نشأوا عىل تراب إيطاليا
ينعكس عىل ترصفاتهم ،فمن هنا رأى املركز رضورة أن
يوجد للشباب هوية مزدوجة «إسالمية إيطالية» ،ويتم
ِ
ذلك بمشاركة مختصني يف األوضاع االجتماعية من أساتذة
الجامعات ،ونحن بهذا الجهد نضمن ألبنائنا الحفاظ عىل
الهوية اإلسالمية ،إضافة إىل امتيازات أخرى يحصلون
عليها ،فلديهم ثقافة إسالمية ،وثقافة أخرى إيطالية تمكنهم
من التعايش مع أقرانهم من الشباب غري املسلمني.
• كيف توفقون بين الحفاظ على الهوية
اإلسالمية واالندماج مع اآلخرين؟
ـ تحاول هذه املراكز أن تقرتب من الشباب واألطفال الصغار
بشكل واقعي مللء الفراغ وتعريفهم بالهوية اإلسالمية ،ويف
الوقت نفسه نبني لهم أن الجالية اإلسالمية يجب أن تندمج
يف بلدها الثاني ،فهو ليس ببلد غريب بل هو بلدنا الثاني،
ونحن جميعا سواء اآلباء أو الجيل الثاني الذين ولدوا هناك
جزء من سكان هذا البلد ،ومن أفراد املواطنني ،وبالتايل فال
بد من املشاركة يف تنميته اقتصاديا ً واجتماعياً ،وال ينبغي أن
ننظر إليه عىل أنه بلد غريب.
• كيف توضحون للشباب مفهوم المواطنة
والتوفيق بينه وبين الوالء اإلسالمي؟
ـ نحن كمراقبني أو مسؤولني عن الحقل الديني نسعى
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لنوفق بني مفهوم املواطنة والوالء للدين ،بحيث نبني
للجيل الثاني أهمية املواطنة دون أن يكون لها تأثري عىل
املبادئ اإلسالمية ،ونبني لهم كذلك رضورة احرتام القانون
والدستور اإليطايل ،فهو عىل رأسنا جميعا ،ويف الوقت نفسه
نبني للغرب بأن التمسك باملبادئ اإلسالمية ،وااللتزام بالزي
اإلسالمي ليس له دور سلبي عىل املجتمع ،وأن عىل املجتمع
اإليطايل والسلطات الدينية والسياسية احرتام املبادئ
اإلسالمية ،والحرية الخاصة للجاليات اإلسالمية يف ممارسة
شعائرها الدينية بحرية تامة.
• هل الخالفات بين المسلمين لها تأثير على
وضع الجاليات في الغرب؟
ـ إن مما ينبغي أن نعرتف به ونحاول تصحيحه أننا نحن
القائمني عىل املراكز والهيئات اإلسالمية نعاني من رصاع
داخيل عىل مستوى الهيئات ،وحتى عىل مستوى األشخاص،
هناك خالفات عميقة بيننا ،فهذه يف الحقيقة نقطة ضعف
نعاني منها ،فيجب علينا أوال أن نقوم باندماج يف ما بيننا
قبل أن نندمج مع الغربيني ،ونسأل الله أن يعيننا عىل ذلك.
• في اآلونة األخيرة انتشرت في الغرب
ظاهرة الخوف من اإلرهاب وشوهت صورة
اإلسالم والمسلمين ،ما عالج ذلك في نظرك؟
ـ العالج املناسب الذي أراه لهذه الحالة هو الحوار والتقارب،
فالغربي عمومً ا عندما يراك للمرة األوىل ،قد ينظر إليك نظرة
مختلفة ،أو نظرة خوف ،فإذا تقربت إليه وحاورته وبينت له
الحقيقة يحرتمك ويحبك ،ويدافع عنك أيضاً ،فلذا فالوسيلة
الوحيدة األمثل لهذا العالج أن نغري نحن املسلمني من
سلوكنا وأخالقنا يف التعامل مع الغرب ،فاألخالق لها دور
كبري يف الحد من هذه الظاهرة التي انترشت لدى الغربيني.
وكذلك حسن التعامل معهم ،فباملعامالت الحسنة نستطيع
أن نحارب تلك الشبهات التي يتعلق بها الغربي ،ونصحح
كذلك النظرة الخاطئة املوجودة لديه ،وال يكفي إذا مجرد
إلقاء املحارضات وعقد الندوات واملؤتمرات ،بل ال بد من
القيام بهذه األمور التي أرشت إليها آنفاً.
أما ما وقع يف عدد من الدول األوروبية مثل فرنسا وبلجيكا

والسويد من مظاهر عنف ،فالذين يقومون بهذه األعمال
التي تتناىف مع القيم واملبادئ اإلسالمية هم أقلية ال يمثلون
املسلمني امللتزمني ،فكثريٌ منهم ال يأتون إىل املراكز اإلسالمية،
وال تجدهم يف دور العبادات ،وإنما وجودهم يف أماكن
بيع املخدرات واملسكرات وغريهما من أنواع املحظورات،
فسلوكهم يبني حقيقة أمرهم.
واملسؤولون الغربيون أغلبهم يعرفون ذلك حق املعرفة،
والشعب األوروبي ال يعرف ذلك ،فلذا نحن كجالية نوضح
هذه الحقيقة للشعوب األوروبية ،ونحن يف الحقيقة نواجه
مشكالت يف هذا الجانب ،واألمر يحتاج الصرب واملثابرة.
• ما أكبر العقبات التي تواجهكم وتحاولون
التغلب عليها؟
ـ أوىل العقبات التي تواجهنا يف الواقع تأتي من داخلنا نحن،
فنحن العقبة عىل أنفسنا يف نظري وتقديري ،ونحن فينا
الخلل ،وعندما نكون يف املستوى األخالقي الذي يطلب منا
اإلسالم نستطيع مواجهة تلك العقبات التي تقف أمامنا،
ونصحح املفاهيم املغلوطة ،وننرش محاسن اإلسالم ومبادئه
السامية والسمحة.
• كيف ترون المؤتمرات التي تعقدها الرابطة
في عدد من دول العالم؟
ـ تقوم رابطة العالم اإلسالمي بمهمة كبرية يف مجال
تثقيف املسلمني عامة والجالية املسلمة يف الغرب خاصة،
وهي مشكورة عىل هذا العمل .ونحن نتطلع إىل أن يكون
بيننا وبينها تعاون يف املستقبل القريب ،فمؤسستنا نشأت
منذ سنتني ،وتحظى باحرتام كبري من السلطات الدينية
يف إيطاليا ،ونسعى ألن يكون لنا عالقة قوية أيضا مع
الرابطة والتعاون معها يف املجاالت املختلفة ،وهناك مراكز
إسالمية مختلفة يف إيطاليا لها تعاون جيد مع الرابطة
كذلك.

أغلب المسؤولين الغربيين يعرفون
حق المعرفة أن اإلرهابيين ال يمثلون
المسلمين
إيطاليا ،ونجري مع كبار املسؤولني من جميع الجهات
لقاءات مشرتكة ،وكلهم يتعاملون معنا بأسلوب حضاري،
والتأخر يف االعرتاف بالدين اإلسالمي يعود إىل الخالفات
القائمة بني الجمعيات اإلسالمية ،وما يشاع بأن السلطات
رشطت لالعرتاف بهم أن تتوحد الجماعات اإلسالمية أمر
غري وارد.
• تسعى الرابطة إلى بناء الجسور والتواصل
بين أتباع األديان والحضارات ،فهل لمستم
ثمرة ذلك على أرض الواقع؟
ـ نعم هناك أثر ملموس جدا ً للجهود التي يقوم بها الشيخ
محمد بن عبدالكريم العيىس ،فقد حرضت مع بقية الجهات
التي تعنى بالشؤون اإلسالمية عىل أرض إيطاليا لقا ًء مهما ً
دعا إليه معايل األمني العام يف روما ،وكان لقا ًء مثمرا ً جداًَّ ،
بي
فيه الشيخ جهود الرابطة لبناء جسور التواصل الحضاري
والتعايش السلمي بني أتباع األديان والحضارات ،واهتمامها
بالقضايا التي تشغل بال كثريين من األقلية املسلمة.

• ما انطباعك عن الجهود التي تقدمها
المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج؟
ـ سبق يل أن أديت فريضة الحج يف عام 2003م ،وبعد
خمس عرشة سنة أكرمني الله بالحج ضمن ضيوف رابطة
العالم اإلسالمي ،وملست ً
فرقا يفوق التصور بني الفرتتني،
فقد تحققت خالل هذه الفرتة تطورات كبرية وإنجازات
هائلة يف املشاعر املقدسة ،وخاصة يف منًى ،فرأيت تنظيما ً
متقدما ً جدا يف كيفية دخول الحجاج وخروجهم من
الجمرات ،ومستوىً عاليا ً جدا من الخدمات املختلفة التي
يقدمها رجال األمن الساهرون لخدمة الحجاج ،وهناك أيضا
• ما سر تأخر السلطات اإليطالية في االعتراف
إنجازات رائعة يف توسعة الحرم املكي والحرم النبوي.
بالدين اإلسالمي؟
نسأل الله أن يجزي حكومة خادم الحرمني عىل هذه الجهود
ـ هناك تعاون قوي بيننا وبني السلطات الدينية يف
الجبارة التي قاموا بها خدمة لضيوف الرحمن.
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أمين هيئة الكتاب والسنة

يستقبل الفائزين في مسابقة القرآن الكريم
الكبرى بالهند

د .بصفر متوسطا ً الفائزين

جدة – «الرابطة»
استقبل فضيلة الدكتور عبدالله بن عيل بصفر ،األمني
العام للهيئة العاملية للكتاب والسنة التابعة لرابطة
العالم اإلسالمي ،بمقر الهيئة العاملية بجدة ،الفائزين
يف مسابقة الهند التاسعة الكربى لحفظ القرآن الكريم
والسنة النبوية املطهرة ،التي تنظمها الجامعة اإلسالمية
إشاعة العلوم.
وقد رحب فضيلته بالوفد ،معربا ً عن رسوره بلقائه
حفاظ القرآن الكريم ومعلميهم .وأوصاهم بالتمسك
بأخالق القرآن وإتقان حفظه ومراجعته وتدبر معانيه.
كما شكر املعلمني املرافقني للطالب ،مشيدا ً بالجهود
التي يبذلونها يف تربية النشء عىل موائد القرآن املباركة،
ووجه بالرتكيز عىل قيم االعتدال والوسطية واالبتعاد عن
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أفكار الغلو والتطرف.
ويف ختام كلمته أشاد الدكتور بصفر بالدور املحوري
الذي تقوم به رابطة العالم اإلسالمي بمتابعة وتوجيه
معايل األمني العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم
العيىس يف ترسيخ قيم الوسطية واالعتدال وتبيان رسالة
اإلسالم الصافية والبعيدة عن الغلو والتطرف.
من جهته قدم األستاذ حذيفة غالم املدير التنفيذي
بالجامعة اإلسالمية شكره وامتنانه للهيئة العاملية
وألمينها العام عىل كرم الضيافة واالستقبال ،مشيدا ً
بالجهود التي تبذلها الهيئة العاملية يف خدمة القرآن
الكريم والسنة النبوية .وأوضح أن الطالب الفائزين
البالغ عددهم  18طالبا ً هم خالصة  25مسابقة فرعية
للقرآن الكريم شارك فيها  3256طالباً.

الهيئة العالمية للكتاب والسنة تقيم دورة إلعداد
الباحثين في اإلعجاز العلمي بمصر

املنصورة – «الرابطة»:
نظمت رابطة العالم اإلسالمي ،عرب الهيئة العاملية للكتاب
والسنة ،الدورة التدريبية الثانية إلعداد الباحثني يف اإلعجاز
العلمي يف القرآن والسنة ،يف جمهورية مرص العربية،
بالتعاون مع املنظمة العاملية لخريجي األزهر .وقال األمني
العام للهيئة العاملية للكتاب والسنة الدكتور عبدالله بصفر:
إن تنظيم الدورة يأتي تنفيذا ً لتوجيهات األمني العام للرابطة
الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس ،وشارك فيها

 120باحثا ً من مختلف التخصصات العلمية ،وقدم هذه
الدورة القيمة يف اإلعجاز العلمي عدد من العلماء املتخصصني
يف املجاالت العلمية .وعقدت الدورة بمقر املنظمة العاملية
لخريجي األزهر بمدينة املنصورة ،فيما أشاد املشاركون
بالجهود التي تبذلها رابطة العالم اإلسالمي يف خدمة اإلسالم
واملسلمني والعناية بكتاب الله وسنة نبيه صىل الله عليه
وسلم يف جميع أنحاء العالم ،كما أشادوا بدور الهيئة العاملية
يف خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية.

ً
حافظا وحافظة في أوغندا
هيئة الكتاب والسنة تحتفي بتخرج 45
أوغندا – «الرابطة»
احتفت رابطة العالم اإلسالمي عرب هيئتها العاملية
للكتاب والسنة بتخريج  45حافظا ً وحافظة للقرآن
الكريم يف أوغندا ،بالتعاون مع معهد أبي بن كعب
لتحفيظ القرآن الكريم ،بحضور فضيلة نائب مفتي

أوغندا سماحة الشيخ عبدالله سيمامبو ،ورئيس املحاكم
الرشعية فضيلة الشيخ يحيى إبراهيم ،ومندوب الهيئة
العاملية الدكتور محمد الخطيب وعدد من مديري املراكز
والهيئات اإلسالمية واملهتمني بالعمل القرآني ،وحفظة
القرآن الكريم وأولياء أمورهم ،وجمع غفري من املواطنني.
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ً
حافظا وحافظة يشاركون في المسابقة القرآنية
80

السنوية التي أقامتها الهيئة العالمية في أوكرانيا

كييف – «الرابطة»
شارك  80طالبا ً وطالبة يف حفل تكريم الفائزين يف املسابقة
القرآنية السنوية يف أوكرانيا ،التي نظمتها الهيئة العاملية
للكتاب والسنة التابعة لرابطة العالم اإلسالمي بالتعاون مع
اإلدارة الدينية ملسلمي أوكرانيا واتحاد املنظمات االجتماعية
بأوكرانيا يف مقر املركز الثقايف اإلسالمي بكييف.
وقال األمني العام للهيئة العاملية للكتاب والسنة الدكتور
عبدالله بصفر ،إن ختام املسابقة القرآنية السنوية يف
أوكرانيا شهدا حفالً تكريميا للمشاركني ،حرضه عدد من
رؤساء املؤسسات اإلسالمية ،واملهتمني بالشأن القرآني،
وجمع من مسلمي أوكرانيا إىل جانب الطالب وأولياء
أمورهم.
وألقيت خالل حفل التكريم كلمات عرب فيها املتحدثون عن

رسورهم وسعادتهم بحضورهم لهذه املناسبة العظيمة،
ونوهوا بدعم رابطة العالم اإلسالمي للقرآن الكريم
وجهودها يف خدمة اإلسالم واملسلمني ،وتمسكها بمنهج
الوسطية واالعتدال وبنرش كتاب الله عز جل عىل مستوى
العالم.

الدورة التدريبية األولى لإلعجاز العلمي ألساتذة تشاد
انجيمينا – «الرابطة»
األعىل للشؤون اإلسالمية ووزارة الخارجية والتلفزيون
عقدت الهيئة العاملية للكتاب والسنة التابعة لرابطة العالم التشادي ،ورئيس بعثة األزهر بتشاد.
اإلسالمي بالتعاون مع جامعة امللك فيصل بتشاد ،الدورة
التدريبية األوىل لإلعجاز العلمي لألساتذة الجامعيني.
واستفاد من الدورة  61أستاذا ً جامعيا ً ومجموعة من
مبعوثي األزهر ،وشمل برنامج الدورة  12محارضة ،قدمها
مبعوثو الهيئة املتخصصون يف اإلعجاز العلمي والتعريف
بالرسول وهديه صىل الله عليه وسلم.
وقد حرض افتتاح الدورة التي أقيمت بالقاعة الرئيسية
للجامعة األستاذ عبدالله صالح بخيت مدير الجامعة،
وعمداء الكليات وعدد من ممثيل الربملان التشادي واملجلس
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الرابطة تنظم دورات الطرق المثلى لتقديم السيرة
في إيطاليا وسيرالنكا وقيرغيزيا

نظمت الهيئة العاملية للكتاب والسنة التابعة لرابطة العالم
اإلسالمي بالتعاون مع املؤسسة اإلسالمية ،دورات للتعريف
بالطرق املثىل لتقديم السرية النبوية لغري املسلمني ،يف كل
من :مدينة بولونيا بإيطاليا ،ومدينة كولومبو بسريالنكا
ومدينة بشكيك بقريغيزيا .وتأتي هذه الدورات تنفيذا ً
لتوجيهات معايل األمني العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد
بن عبدالكريم العيىس ،وشارك فيها عدد يتجاوز  130من
األئمة والخطباء وممثيل املؤسسات القرآنية واملهتمني بسرية
الرسول عليه الصالة والسالم إىل جانب حشد من الطالب

والدارسني ،فيما حرض دورة مدينة بشكيك سماحة مفتي
جمهورية قريغيزيا ،والدكتور أحمد سيف الدين تركستاني
مندوب الهيئة العاملية .وأشاد املشاركون يف الدورة بالجهود
التي تبذلها رابطة العالم اإلسالمي يف خدمة اإلسالم
واملسلمني وتمسكها بمنهج الوسطية واالعتدال والعناية
بكتاب الله وسنة رسول الله صىل الله عليه وسلم يف جميع
أنحاء العالم ،والدور البارز للهيئة العاملية للكتاب والسنة
يف االهتمام بالقرآن وسنة نبيه عليه الصالة السالم يف شتى
بقاع األرض.
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طالب هيئة الكتاب والسنة ينالون الشهادات
العليا حول العالم

حقق الطالب كفيف البرص مراده بمثابرته واجتهاده إنه الطالب
محمد أحمد عيل عبدالرحمن ،الحاصل عىل درجة املاجستري
بتقدير ممتاز يف تخصص الحديث الرشيف بقسم الدراسات
اإلسالمية يف كلية اآلداب بجامعة املنيا بالجمهورية املرصية ،وهو
أحد طالب املنح الدراسية بالهيئة العاملية للكتاب والسنة ،التابعة
لرابطة العالم اإلسالمي.
وقال األمني العام للهيئة العاملية للكتاب والسنة الدكتور عبدالله
بصفر :إن الهيئة تعمل عىل تحقيق رؤية وتوجيه معايل األمني
العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم
العيىس ،بتقديم املنح الدراسية للطالب املتميزين وتأهيلهم علميا ً
وإعدادهم ملواجهة الحياة االجتماعية ومشاركتهم يف خدمة
مجتمعاتهم وأوطانهم.
وأضاف أن الهيئة العاملية دأبت عىل تقديم النماذج املتميزة من
طالبها امللتحقني يف معاهدها وحلقاتها املنترشة عىل مستوى
قارات العالم ،وإبرازهم قدوة نموذجية لزمالئهم الطالب.
ويف السياق نفسه ،أنهى الطالب روشان رحمن يوسوبف من
قازان (تتارستان -روسيا) ،مناقشة رسالة املاجستري يف كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية /قسم أصول الدين ،شعبة القراءات
يف جامعة الجنان يف طرابلس بدولة لبنان ،حيث حصل الطالب
الباحث عىل درجة االمتياز عىل رسالته.
والشيخ روشان أحد خريجي معهد عثمان بن عفان يف قازان،
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التابع للهيئة العاملية للكتاب والسنة ،ومن طالب املنح فيها،
والتحق بجامعة الجنان قسم القراءات العرش ،وأنهى الليسانس
ثم املاجستري إضافة إىل جمع القراءات العرش عىل الدكتور خالد
أحمد بركات باإلجازة والسند املتصل إىل النبي محمد صىل الله
عليه وسلم ،ليتم تسجيله بذلك أول طالب من روسيا يحمل
اإلجازة بالقراءات العرش ويحمل شهادة الليسانس واملاجستري يف
تخصص علوم القرآن الكريم والقراءات ولله الحمد واملنة.
كما نال الطالب عيىس عيل عبدالله من دولة نيجرييا درجة املاجستري
يف التفسري وعلوم القرآن بتقدير ممتاز من جامعة إفريقيا العاملية
يف السودان ،وهو أحد طالب املنح الدراسية التي تقدمها الهيئة
العاملية للكتاب والسنة التابعة لرابطة العالم اإلسالمي.
وأكد الدكتور بصفر ،أن الهيئة العاملية للكتاب والسنة تقدم منحا ً
دراسية يف كل عام للمتميزين ،سعيا ً لتأهيلهم علميا ً وإعدادهم
ملواجهة الحياة ومشاركتهم يف خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم ،من
خالل مواصلة دراستهم الجامعية والعليا يف املجاالت الرشعية
والعلمية واإلدارية ،مقدما ً التهنئة للطالب عيىس عيل متمنيا ً له
مزيدا ً من التوفيق والنجاح.
يشار إىل أن الهيئة العاملية للكتاب والسنة ،وتنفيذا ً لرؤى رابطة
العالم اإلسالمي تسعى لتقديم النماذج املتميزة عىل مستوى
العالم ،وإبرازهم ليكونوا قدوة يف مجتمعاتهم لنرش قيم الوسطية
واالعتدال ومواجهة خطر التطرف والغلو.

جسد المسلمون تكافؤ الفرص في التعليم
هكذا َّ
سعيد الخوتاني
يأخذ مبدأ تكافؤ الفرص يف التعليم Equal Education
 Opportunity EEOأهمية متزايدة يف عرصنا الحارض حيث
تنص عليه قوانني أكثر الدول ،إن لم تكن كلها ،سوا ًء بقناعة منها
به كحق من حقوق اإلنسان ،أو تحت ضغط ما يسمى بجماعات
حقوق اإلنسان والديمقراطية والعوملة.
مصدر الحرص عىل التكافؤ
ولم يكن الطريق إلقرار هذا املبدأ يف الغرب ،ممهدا ً بالورود،
لم يكن متصو ًرا أن يجيء اإلسالم كدين رحمة للعاملني ويأمر
وإنما كان مليئا ً بالكفاح املرير ،فعىل سبيل املثال اضطرت
الحكومة الفيدرالية يف الواليات املتحدة عام 1957م الستخدام بطلب العلم ثم ال يوفر الفرص املتكافئة لطلبه ،ولو فعل لكان
ً
مناقضا لنفسه بنفسه وحاشا لله تعاىل أن يكون دينه كذلك.
ألفي جندي لتمكني الطالب السود من الدخول ملدرسة ليتل روك،
يف والية أركنسو ،التي كانت مقترصة عىل البيض لتلقي التعليم مع فتكافؤ الفرص ال يعود الفضل فيه إىل قوانني حديثة وإنما يعود
البيض يف مكان واحد .وجاء هذا اإلجراء بعد أن نجحت جماعات فضله قبل ذلك بشكل أسايس إىل الدين اإلسالمي .لذلك نجد أسما َء
الحقوق املدنية يف البالد قبل ذلك بثالث سنوات ،أي يف عام كثرية لعلماء ال ينحدرون عرقيا ً من أصول العرب الفاتحني ،مثل
ْ
الجامعي األشهريْن ألحاديث
1954م ،يف إلغاء قانون منفصلون ولكن متساوون  Separateالبخاري ومسلم ريض الله عنهما
 but Equalالذي كان يرتجم يف شكل تخصيص مرافق تعليمية النبي صىل الله عليه وسلم ،وسيبويه أحد أشهر نحاة اللغة
منفصلة لكل من البيض والسود.
العربية .وأيضا ً الرازي وابن سينا عاملا الطب ،والخوارزمي عالم
الرياضيات ،وغريهم ممن يمكن أن تعبأ بأسمائهم وسريهم
اإلسالم كان األسبق
مجلدات ومجلدات ،وكل أولئك العلماء هم نتاج سياسة تكافؤ
ومن يرى صور هذا الكفاح يف إقرار مبدأ تكافؤ الفرص يف الفرص يف التعليم يف ظل اإلسالم.
التعليم يف الغرب دون أن يكون قد اطلع عىل تاريخ املسلمني يف
صور تكافؤ الفرص
التعليم سيظن أن هذا املبدأ هو نتاج غربي خالص وأن الفضل
يف إقراره كممارسة حضارية عاملية يعود للغرب .ولكن مع ولقد تعددت صور تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية تعددا ً
عدم إنكارنا لفضل الغرب وكفاحه يف هذا املجال ،ال بد لنا من واضحا ً نذكر منها الصور التالية:
إحقاق حقيقة هي أن ديننا اإلسالمي كان األسبق يف تأكيد هذا
الحق يف صورة من أروع صور التأكيد إن لم يكن أروعها عىل
أوالً -تكافؤ الفرص بني الذكور واإلناث:
اإلطالق.
يعد هذا املوضوع من املواضيع الساخنة يف الوقت الحايل ،حيث
فقد أقر اإلسالم بحق املساواة بني معتنقيه منذ أيامه األوىل ،يُتهم اإلسالم بتمييزه بني الذكور واإلناث يف التعليم ،حيث يحد من
وال أدل عىل ذلك من مساواته ما بني بالل الحبيش أسود اللون ،تعليم البنات ويضع العوائق أمامهن وال يتيح لهن ُف َ
رصه ،مع أن
وسلمان الفاريس أبيض اللون ،مع وجهاء قريش السمر اللون ،األمر كان بالعكس يف العرص النبوي .فقد قام صىل الله عليه وسلم
بحكم كونهم جميعا ً مسلمني .وفهم املسلمون منذ ذلك الحني بأن بتعليمهن بنفسه .ذكر املكي أقالينة عن أبي سعيد الخدري ريض
ذلك الحق يشمل املساواة يف جميع مجاالت النشاط يف الحياة ،بما الله عنه أنه قال« :جاءت امرأة إىل رسول الله صىل الله عليه وسلم،
فيها مجال التعليم الذي تجسدت فيه املساواة يف شكل مبدأ تكافؤ فقالت :يا رسول الله ،ذهب الرجال بحديثك ،فاجعل لنا من نفسك
يوما نأتيك فيه ،تعلمنا مما علمك الله ،قال :اجتمعن يوم كذا وكذا،
الفرص التعليمية.
فقد حرص اإلسالم عىل التعليم وحث عليه بل وأوجبه ،حيث قال
الرسول صىل الله عليه وسلم «اطلبوا العلم ولو بالصني فإن طلب
العلم فريضة عىل كل مسلم» كما أورده ابن عبد الرب يف العلم عن
أنس يف الجامع الصغري ،الجزء األول ،ص  ،44طبقا ملا استشهد
به الدكتور مقداد يالجن.
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فاجتمعن فأتاهن النبي صىل الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه
الله» (صحيح البخاري).
ثانيا  -تكافؤ الفرص بغض
النظر عن اللون:
كان املسلمون متنوعني من كل عرق ولون ،فبينما كان ذلك
التنوع مصد ًرا للتفرقة يف كثري من املجتمعات ،كان مصدرا ً
للتقارب يف دولة اإلسالم .ولعل من القصص املؤثرة يف هذا الشأن
قصة (عابدة املدينة) التي رواها املسترشق األسباني ريبريا يف
كتابه الرائع املوسوم «الرتبية اإلسالمية يف األندلس» .إذ روى نقالً
عن املقري يف (نفح الطيب) هذه الرواية« :نعرف أمريا ً من األرسة
املالكــــــة -الحاكمة يف األندلس ،-يدعى ديحون ،حبيب بن
الوليد ،رحل إىل املرشق ،وحج ،ولقي أهل الحديث فكتب عنهم،
وقفل بعلم كثري ،وهناك التقى بجارية سوداء ،حالكة اللون ،من
رقيق املدينة ،تعرف باسم (عابدة املدينة) ،تروي عن مالك بن
أنس إمام دار الهجرة وغريه عرشة آالف حديث .فأعجب بذكائها،
وفتنته مواهبها العلمية ،ولم تمنعه رقة مولدها ،وال اختالف
جنسها ،من اتخاذها زوجة له ،ورزق منها بابنه برش ،ويعرف
بالحبيبي ،وهو من املشهورين يف قرطبة ،وبنته عبدة (وهي)
مشهورة أيضا.»...
والشاهد يف هذه الرواية أن سواد وحالكة لون (عابدة املدينة)
لم يمنعها من أن تطلب العلم وتصبح راوية معروفة للحديث يف
مدينة رسول الله صىل الله عليه وسلم يأخذ عنها الناس ،بل ويقع
البعض يف غرامها مثل ذلك األمري األندليس الذي تزوجها ،وسعد
بعرشتها ،تاركا وراءه أجمل جميالت األندلس اللواتي لم يكن
يرتددن لحظة يف قبوله زوجا لو رغب يف إحداهن.
ثالثا  -تكافؤ الفرص بني
املواطن واملقيم:
األصل أن تقدم املؤسسات القائمة يف أي مجتمع العلم ألبناء
مجتمعاتها وتعطيهم األولوية .ولكن ما كان يحدث يف مؤسسات
التعليم اإلسالمية هو ذلك وأكثر منه .فقد كان يتاح لغري أبناء
تلك املجتمعات حضور الدروس واالستفادة منها .يقـــــول
األبراشــي إنه كثريا ما كان طلبة طربستان وبخاري يطلبون
العلم يف مرص ،وطلبة األندلس يتلقون العلم يف أصفهان ،وكان
العلماء من املسلمني يعاملون معاملة أبناء أمة واحدة هي األمة
اإلسالمية مهما اختلفت بلدانهم األصلية.
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رابعا  -تكافؤ الفرص بغض
النظر عن املذهب:
يعد عدم التسامح مع املخالفني يف املذهب ألبناء نفس الدين
إحدى املعضالت يف العديد من املجتمعات اإلسالمية ،بل ويصل
الحد ببعض تلك املجتمعات لالنتقاص من الحقوق األساسية
ألبناء تلك املذاهب .وقد عمل أولو األمر املسلمني يف بعض العصور
اإلسالمية عىل تاليف هذه اإلشكالية بممارسة التسامح املذهبي عىل
أرض الواقع يف مختلف املجاالت بما يف ذلك مجال التعليم .ومما
يؤكد هذا ما ذكره املقريزي يف كتابه الخطط عن أن األمري عز
الدين إيبك من أمراء املماليك البحرية (بمرص) يف القرن السابع
الهجري قرر يف مدرسة القبة إماما ومتصدرا إلقراء القرآن
ودروسا أربعة للفقه عىل املذاهب األربعة دون تفضيل مذهب عىل
مذهب يف املكان.
خامسا  -تكافؤ الفرص بغض النظر
عن الفقر أو الغنى:
لم يفرق اإلسالم يف إتاحة فرص التعليم بني الغني والفقري،
فطلب العلم كان متاحا لكل منهما ،وكان كل منهما يتباهى عند
اللزوم بذلك .ولعل هذه الرواية التي تشري إىل إتاحة الفرصة للتعلم
لكليهما تؤكد لنا ذلك .يحكي أن ابن حزم قال ألبي الوليد الباجي
يف األندلس مناظرا إياه« :أنا أعظم منك همة يف طلب العلم ،ألنك
طلبته وأنت معان عليه .تسهر بمشكاة الذهب ،وطلبته وأنا أسهر
بقنديل بائت السوق .فرد عليه ابن حزم :هذا الكالم عليك ال لك.
ألنك إنما طلبت العلم وأنت يف تلك الحال رجاء تبديلها بمثل حايل،
وأنا طلبته ...فلم أرج به إال علو القدر العلمي يف الدنيا واآلخرة.
سادسا -تكافؤ الفرص بغض
النظر عن العمر:
من صور تكافؤ الفرص التي أتاحها املسلمون للتع ّلم عدم النظر
يف سن املتعلم .فبينما كان الرتكيز يف التعليم عىل الصغار يف السن،
إال أنه كان لكل من شاء أن يتعلم بغض النظر عن سنه .فلم يكن
الطالب يتفاوتون يف السن فحسب بل وكان بعض الطالب يكربون
معلميهم سنا كما تشري إليه هذه الرواية فقد ذكر الهنيدي ،نقال
عن الذهبي يف سري األعالم ،بأن أبي بكر بن الحداد صاحب الفروع
كان من تالمذة أبي إسحاق املروزي رغم أن ابن الحداد كان أسن
منه ،مما يثبت مبدأ تكافؤ الفرص يف التعليم بإتاحة فرصة التعليم
أليّ كان بغض النظر عن سنه.

وأعظمها وأشهرها النظامي ،وهي التي ابتنـــــاها نظــام
سابعا -تكافؤ الفرص بني املتفرغ وغري املتفرغ:
أتاح املسلمون فرصا متكافئة لكل من أراد تلقي العلم حتى ولو امللك (من وزراء السلجوقيني يف عهد الخليفة العبايس القائم) ...
َّ
تتصيُ إىل الفقهاء
كان عامال .فبينما كانت بعض املدارس تشرتط التفرغ التام كانت ولهذه املدارس أوقاف عظيمة وعقارات محبَّسة
مدارس تقبل غري املتفرغني .ولعل ما كان يحدث يف حلقات العلم املدرسني بها ،ويُجْ ُرون بها عىل الطلبة ما يقوم بهم».
يف الحرمني املكي والنبوي الرشيفني من األدلة عىل تكافؤ الفرص
فقد كان يسمح يف تلك الحلقات للطالب املنتظمني املقيدين فيها
ثالثا -تقديم السكن واإلعانة:
بالحضور كما كان يسمح للطالب عابري السبيل بالجلوس يف تلك يعد الحصول عىل السكن من عوائق نيل الفرصة التعليمية لبعض
الحلقات واالستماع ملا رغبوا يف االستماع إليه ثم االنرصاف عن الطالب .وتحقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص يف التعليم كان بعض األساتذة
الحلقة ،بل واالنقطاع عنها إن رغبوا.
املسلمني يدعون طالبهم الغرباء لإلقامة معهم يف بيوتهم ،حتى إن
أحد هؤالء األساتذة ،وكان غنيا ،استضاف خمسني طالبا منهــم.
آليات تجسيد التكافؤ
استخدم املسلمون آليات متنوعة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
رابعا  -تنويع أماكن التعليم:
يف التعليم استمدت مربراتها من توجيهات القرآن الكريم والسنة إن من يتعمق يف دراسة كيف كان املسلمون يتعلمون سيشعر
النبوية السامية بخصوص رضورة تجسيد القيم السامية لإلسالم .بالذهول للتنوع الكبري ألماكن تلقي العلم حتى لينطبق عىل
ومن هذه اآلليات:
مجتمعاتهم املسمى املعارص «املجتمعات التع ُّلمية «Learning
أوالً -ممارسة مجانية التعليم:
 »Communitiesالذي توصف به املجتمعات التي تركز عىل
كانت ممارسة مجانية التعليم سمة من سمات التعليم يف اإلسالم التعليم وتستمر فيه بشتى الطرق والوسائل وتستفيد منه يف
وكثري من املجتمعات اإلسالمية يف العصور اإلسالمية املختلفة تحسني حياتها بشكل متواصل .وللتدليل عىل هذا التنوع الكبري
وخاصة يف تعليم العلوم املرتبطة بالقرآن الكريم والسنة النبوية ،نقول إن التعليم لدى املسلمني كان يتم يف املساجد ،ومنازل
خاصة يف العصور اإلسالمية األوىل ،حيث كان املعلمون يعتمدون الفقهاء ،واملدارس ،والثغور ،وحوانيت الوراقني ،واملكتبات،
يف معيشتهم إما عىل القيام بأعمال أخرى أو بتلقي اإلعانات من وأمام املنازل ودور العلم والقراءة والضيافة والخالفة والقضاء
أهل الخري وعطايا الحكام ،فيكتفون بذلك عن تلقي األجر عن والبساتني والبحر ،وأسطح املنازل ،والسجون ،وغريها.
تعليم التالميذ أو الطالب ،إىل أن صار شيئًا عاديًا تلقيهم األجر من
خامسا -إنشاء املكتبات وإيقاف الكتب:
الحاكم أو أولياء األمور .وتشري املراجع العربية إىل كثري من الحاالت
لعل مما كان يحرم الطالب من تلقي الفرصة املتكافئة يف طلب
التي رفض فيها املعلمون املسلمون أخذ األجر عن تعليمهم للكبار
والصغار .واستشهد عىل ذلك برواية رفض الحارث بن محمد ،العلم ونيل التعليم عدم التمكن من الحصول عىل الكتب .لذلك
الراتب الذي حدده له عمر بن عبدالعزيز ريض الله عنه لتعليم نجد أن املسلمني يف العصور املاضية حرصوا عىل توفري الكتب
الناس يف البادية ،قائالً« :ما كنت آلخذ عىل علم علمنيه الله أجرا» .لطالب العلم ،حتى روي أنه كان يف األندلس زمن قوة املسلمني
أكثر من سبعني مكتبة عامة .ولم تقترص املكتبات اإلسالمية عىل
العلوم الفقهية واللغوية ،وإنما امتدت لتشمل مجاالت الرياضيات
ثانيا  -تخصيص األوقاف التعليمية:
ً
حرصا عىل األوقاف لدرجة أن والعلوم الطبيعية والكيماوية والفلسفة والفنون.
كان املسلمون من أكثر أمم األرض
بعض الباحثني عدهم األصل يف التنظيم الوقفي املعارص املشاهد يف وهكذا نجد أن اإلسالم واملسلمني عرفوا مبدأ تكافؤ الفرص يف
الغرب حاليا .وقد استخدم الوقف وسيلة لتحقيق تكافؤ الفرص التعليم وطبقوه بشكل منقطع النظري لم يظهر يف أي حضارة من
حيث ُخصص جز ٌء منه لإلنفاق عىل الفئات املحرومة بال سبب من الحضارات مما يدعو لإلعجاب البالغ ،ويجعلنا ندعو الله العيل
أبناء املسلمني كالفقراء واأليتام .ومما يؤكد هذا ما ذكره الرحالة القدير أن يمكن املسلمني من االستمرار عىل ذلك إىل أن يرث الله
العربي املشهور ابن جبري يف كتابه الرحلة عما شاهده يف رحلته إىل األرض ومن عليها ،فالخري يف أمة محمد إىل يوم الدين والله تعاىل
بغداد من معالم تعليمية ،إذ قال« :واملدارس بها نحو الثالثني ...ويل التوفيق.
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حاجة الداعية المعاصر

للفقه الشرعي
د .زلفى أحمد محمد الخراط
كلية الشريعة جامعة القصيم

الفقـه يف الديـن مـن أعظـم آالء اللـه التـي حباهـا بعـض
عبـاده ،فهو يُكمل العقـول ،ويُنري القلوب ،ويُقـوّم املناهج،
ويُصحّ ـح الدروب .ولقـد أعطـى رشعنـا القويـم الفقـه
مكانـة عظيمـة ،وأهميـة بالغـة ،وأمـر ك َّل مسـلم بتع ّلمه،
فبـه تُعـرف تفاصيل األحـكام الرشعيـة ،وبه تُفهـم دقائق
الحِ كـم الترشيعيـة ،وبه يتـ ّم التعامل بحكمـة وبصرية مع
مـا يسـتج ّد من نـوازل ،وبمعرفة األحـكام وحِ كمهـا يُ َ
طبّق
املسـلم الشرع اإللهـي يف ك ّل مسـائل حياته.
وممَّ ـا يدلنـا على عِ َ
ظم قـدر الفقـه تنبيه رسـول الله صىل
اللـه عليـه وسـلم ملعـاذ بـن جبـل على أهميتـه ،إذ قـال
لـه حين بعثـه إىل اليمـن« :كيـف تصنـع إذا عـرض لـك
قضـاء؟» قـال :أقضي بمـا يف كتـاب الله ،قـال« :فـإن لم
يكـن يف كتـاب الله»؟ قال :فبسـنة رسـول الله .قـال« :فإن
لم يكن يف سـنة رسـول اللـه»؟ قـال :أجتهد رأيـي وال آلو،
فضرب رسـول اللـه عىل صـدر معـاذ ،ثـم قـال« :الحمد
للـه الـذي َّ
وفق رسـول رسـول الله ملـا يريض رسـول الله»
(رواه اإلمـام أحمـد يف مسـنده) .ومن جليل قـدره أن جعله
اللـه ميراث األنبياء« :وإن العلمـاء هم ورثة األنبيـاء ،و َّرثوا
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العلـم ،مَ ن أخـذه أخذ بحظ وافـر»(رواه الرتمـذي) .وجعل
مـن أسـباب السـعادة للعبـد ،وعالمـات النجـاة والفوز أن
َّ
يتفقـه يف ديـن اللـه« :مَ ْ
ُـردِ ال َّلـ ُه ِب ِ
ـه َخ ْ
يرا ً ي َُف ِّقهْ ـ ُه ِف
ـن ي ِ
الدِّيـن»(رواه البخاري).
َّ
   وحـريٌّ بكل مسـلم ومسـلمة أن يطلب العلـم ،ويتفقه يف
الديـن ،فيعتنـي بكتـاب الله وسـنَّة رسـول الله صلى الله
عليـه وسـلم :حفظـا ً وفهمـا ً وتدبّـرا ً وتطبيقـا ً ألحكامهما،
فمَ ـن أعـرض عنهمـا ،وغفـل ،فذلـك دليـل على َّ
أن اللـه
سـبحانه لـم يـرد بـه خيراً ،وهـو عالمـة فسـاد القلـب
وانحرافـه.
ُّ
والتفقـه يف الديـن ال يقتصر على أبـواب العبـادات
  
فحسـب ،فكما أن املسـلم بحاجة إىل معرفـة وفهم وتطبيق
أحـكام العبـادات كالصلاة والـزكاة والحـج والصـوم؛
ليُن ّ
ظـم ويُوثّـق عالقتـه بربه سـبحانه ،فهو بحاجة ماسـة
ّ
أيضـا إىل
التفقـه يف أحـكام املعامالت؛ ليُنظـم معامالته مع
اآلخريـن ،ويـــبْنيها عىل أسـاس راسـخ من القيَـم العليا،
والــ ُمثُل العظمى ،واألخلاق الفضىل ،كما يحتـاج أيضا ً إىل
فقـه األرسة واملجتمـع؛ لي ّ
ُؤسـس بنيـان أرستـه على قواعد

رشعيـة متينة منذ نشـأتها؛ فتكـون بذرة طيبـة يف املجتمع
املسـلم ،وكـذا األمـر بالنسـبة لبقيـة موضوعـات الفقـه،
فيسير يف حياتـه وفق رشع اللـه وحكمه؛ تحقيقـا ً لعبودية
اللـه ،وابتغـا ًء ملرضاته.
ُّ
التفقـه يف الديـن الدعاة
   ومـن أبـرز مَ ـن يُتوجّ ب عليهـم
إىل اللـه تعـاىل؛ فبـه يـؤدُّون رسـالتهم عىل هـدى وبصرية
وبيّنـة مـن أمرهـم ،وبتأهيلهـم مـن الناحيـة الرشعية عىل
نحـو جيـد يصبحـون أهالً لحمـل رايـة الدعـوة ،وقادرين
ٍ
على تحمّ ـل أعبائهـا ،والقيـام بمسـؤولياتها على أفضـل
وجـه وأتمّ ه.
   ولقـد ع ّ
ظـم القـرآن الكريـم مـن شـأن العمـل الدعوي،
وعـدَّه مـن أسـمى األعمـال ،وأج ّلهـا عنـده سـبحانه ،قال
تعاىل« :وَمَ ْن أَحْ َسـ ُن َقو ًْل مــمَّ ن دَعَ ا إ ِ َل ال َّل ِ
ـه وَعَ ِم َل َ
صالِحً ا
و ََقـا َل إِنَّنِي ِم َن ا ْلم ُْسـل ِِم َ
ني» (سـورة فصلت ،آيـة  .)33ومن
تعظيمـه لهـذه الوظيفـة أن ّ
بين أصولهـا وقواعدهـا ،ولم
يل
يجعلها تسير على غري هدى ،قـال تعـاىل« :ا ْد ُع إ ِ َل َسـ ِب ِ
ـة وَا ْلمَ وْعِ َ
ظ ِ
َربِّـ َك ِبا ْلحِ ْكمَ ِ
ـة ا ْلحَ َسـن َ ِة وَجَ ادِ ْلهُ ـم ِبا َّلتِـي هِ َي
أَحْ َسـ ُن إ ِ َّن َربَّـ َك ُهـ َو أَعْ َلـ ُم ِبمَ ن َ
ض َّل عَ ن َسـ ِبيل ِِه و َُهـ َو أَعْ َل ُم
ِبا ْلمُهْ تَد َ
ِيـن» (سـورة النحل ،آية  .)25وقـال تبارك وتعاىل:
َ
َ
ُ
ـه عَ َ
«قـ ْل َهـذِهِ َسـ ِب ِيل أدْعُ ـو إ ِ َل ال َّل ِ
ـن
لى ب َِصيرَ ٍة أنَـا وَمَ ِ
ُش ِك َ
ـه وَمَ ـا أَنَـا ِم َ
اتَّبَعَ نِـي و َُسـبْحَ َ
ان ال َّل ِ
ني» (سـورة
ـن ا ْلم ْ ِ
يوسـف ،آيـة  .)108لـذا وجـب إعـداد مَ ـن يحملـون راية
هـذه الوظيفـة املباركـة ،وتأهيلهـم ليكونوا أهلاً ألداء هذا
العمـل الجليل.
   والفقـه الرشعـي مـن املهمَّ ـات التـي ينبغـي للداعية أن
نحـو دقيـق عميـق ،فلا ينربي
يتع ّلمهـا ،ويفهمهـا على
ٍ
لحمل مشـعل الدعـوة إال إذا ترشّ ب أصولـه وقواعده ،وفهم
حِ كمـه ومقاصده.
   واملتأمّ ـل للواقـع يجـد ثمّ ـة فجـوة بين بعـض الدعـاة
املعارصيـن والفقـه ،فق ّلمـا تجـد داعيـة يملك عقـل فقيه،
وطائفـة مـن دعـاة اليوم بعيـدون عن فهـم دقائـق الفقه
الرشعـي وأصولـه ،مـع أن الدعـوة والفقـه يسـتلزم ك ّل
منهمـا اآلخـر ،فهمـا وجهـان لعملـة واحـدة.
ّ
ّ
التفقـه يف العلـم الرشعـي يُفسـد من
املقصر يف
فالداعيـة
حيـث أراد اإلحسـان ،ويهـدم من حيـث أراد البنـاء ،ويرضّ

مـن حيـث أراد النفـع؛ ألنـه لم يتسـ ّلح بمـا يقوّم مسيرة
دعوتـه ،وبمـا يسير بهـا إىل بـ ّر األمـان ،ويصـل بهـا إىل
مفـاوز الفالح.
   والفقـه املطلوب للداعيـة تع ّلمه وفهمه يتكون من ّ
شـقني
رئيسين ،أوالً :الفقـه بأحـكام الشرع وحِ َكمـه ومقاصده،
وثانيـاً :الفقـه بأحكام الدعوة ،مناهج وأسـاليب ووسـائل،
والشـق األخير هـو مـا يُالحظ اهتمـام دعـاة اليـوم عليه،
فقـد جعلوه محـور عنايتهـم ،ومحـ ّ
ط اهتمامهـم ،وأغفلوا
مسـائل الفقـه الرشعي ،فأصبـح الكثري من الدعـاة يؤدّون
دورهـم الدعوي أدا ًء رتيبا ً ال حماسـة فيه ،وال روح؛ بسـبب
ضعـف مـا يحتاجـون إليـه مـن زاد رشعـي يُذكـي جذوة
حماسـتهم ،ويُحيـي روح مهَّ متهـم اإلصالحية.
دواع جوهريـة ألهميـة تـزوّد الداعيـة بالفقـه
   وثمـة
ٍ
الرشعـي الـذي يلزمـه يف مهمتـه الدعويـة ،ومنهـا:
 -1تع ّلـم الداعيـة للفقـه الرشعـي وفهمه لدقائـق أحكامه
وأصولـه وقواعـده وحِ كمـه ومقاصـده يُعين شـخصه
بالدرجـة األوىل ،فيـزوّده باملعرفـة ،ويمـ ّد قلبـه بالوعـي،
ويفتـح لـه آفاقا ً كانـت منغلقة ،ثـم تعينه عىل رفـع الجهل
عـن املدعوين.
 -2الداعيـة محـ ّ
ط أنظـار النـاس يف كل مـكان ،يلجـؤون
إليه باألسـئلة واالستشـارات والفتوى ،وما لم يكـن الداعية
مؤهلاً تأهيلاً جيـدا ً مـن الناحية الرشعيـة فإنه سـيُوقع
نفسـه بالحرج ،وسـيفقد ثقة النـاس تدريجيا ً بـه ،وبغريه
مـن الدعاة.
 -3بتع ّلـم الداعيـة للفقـه الرشعـي وفهـم دقائقـه
وتفصيالتـه يصل إىل مسـتوى عميق من فهـم وإدراك فقه
الدعـوة كرتتيـب األولويـات ،والتخطيط ،وانتهـاز الفرص،
ومناسـبة املقـال للمقـام ،واحترام الخلاف بين املذاهب،
معـان
وإدراك الفـرق بين الفـرض والنفـل وغريهـا مـن
ٍ
عميقـة لـن يسـتطيع أن يَعِ يَهـا دون إملـام وفهـ ٍم بجوانب
الفقه الرشعي  .
 -4تـزوّد الداعيـة بالفقـه الرشعي الرصين يُعطيـه مَ َل َكة
صـ ّد الشـبهات واألراجيـف بغـرض التشـكيك يف اإلسلام
وأحكامه.
ومـن أبـرز مـا ينبغـي للداعيـة تع ّلمـه وفهمـه مـن الفقه
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ا لرشعي :
 أحـكام العبـادات واملعاملات واألحـوال الشـخصيةوالحلال والحـرام وربـط تلـك األحـكام بأدلتهـا الرشعية
مـن الكتـاب والسـنة والقياس واإلجمـاع؛ لينجـح يف تبليغ
الحكـم الرشعـي الصحيـح ،ويتمكـن مـن إقنـاع املدعـو،
وكسـب ثقته.
 األحـكام الرشعية عنـد املذاهب األربعة؛ لئلا يقع يف َشَكاإلنكار يف مسـائل الخالف.
 الحِ كـم واملقاصـد الرشعيـة؛ ليفهـم حكمـة اللـه ومرادهيف أحكامـه الرشعيـة ،ويسـتطيع بيانهـا للمدعـو ،وإقناعه
بالحكـم الرشعي.
 الفـرق بني الفـروض والسـنن؛ الختالف طريقـة الدعوةلـكل منها.
 أحـكام البـدع وأحوالهـا ،وأنواعهـا؛ ليكـون لديـه الفقهالـكايف ،والوعـي العميـق يف اإلنـكار على أنـواع البـدع
املنتشرة يف مجتمعـه.
   وإن الداعيـة عندمـا يُـدرك ويعِ ـي عِ ظـم شـأن الوظيفة
امللقـاة على عاتقـه ،ومـا تتطلبـه مـن مؤهالت تسـاهم يف
تحقيـق هدفهـا املنشـود ،وغايتهـا املرجـوة ،فإنـه ال بد أن
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يسـارع يف تحصيل أبـرز تلك املؤهلات ،وهي طلـب الفقه
ّ
ويوسـع مداركه ،ويفتّح
الرشعـي ،الذي يصقل شـخصيته،
آفاقـه ،فيغـدو ل ِبنة صالحـة ،وغرسـا ً طيبا ً يقوّم مـا اعوجّ
يف مجتمعـه ،ويُصلـح مفاسـد قومـه ،ويغرس فيـه براعم
ديـن عظيـم يُزهـر ويؤتـي أ ٌ ُكله ولو بعـد حني بـإذن ربه.
وختاماً:
   أُويص بأهميـة ربـط الدعـاة بـدروس العلمـاء الفقهيـة؛
ليكونـوا على هـدى ووعـي وبصيرة مـن أمرهـم ،وأويص
بتعزيـز مناهج كليـات الدعوة ومعاهدهـا بالتعليم الرشعي
َّ
املؤسـس على املذاهـب الفقهيـة وأد ّلتها.
كمـا أويص بـأن توضـع خطـة تفصيليـة تسير وفقهـا
الكليـات واملعاهـد الدعويةّ ،
يوضـح فيها أهـم املوضوعات
الفقهيـة التـي تتأ ّكـد دراسـتها مـن قِ بَـل الداعيـة واإلملام
بهـا ،كما ي ّ
ُبين فيها أهـم الكتب التـي يُعتمد عليهـا يف تلك
الدراسة.
   أسـأل اللـه العلي القدير أن ّ
يمن على هذه األمـة املباركة
بدعاة فقهـاء يصححون مسـارها ،ويقوّمـون عوجها ،وأن
يُبرم لها أمر رشـد يؤمـر فيه باملعـروف ،ويُنهـى فيه عن
املنكـر ،وأن ّ
يوفق البلاد والعباد إىل مـا يحب ويرىض.

المرأة العربية في الحياة السياسية
قراءة تاريخية
بقلم :د .آمنة بن منصور
المركز الجامعي عين تموشنت  -الجزائر

كانت املرأة وال تزال مرفأ األمان للرجل إذا رضبت الرياح
رشاع سفنه ،وسفينة النجاة إذا تقاذفته األمواج ،ومع ذلك
فقد كان يُنظر إليها عند بعض األمم لوقت طويل عىل أساس
أنها ظاهرة تستدعي الدراسة بالبحث والتحليل والتأريخ،
حتى بلغ األمر ببعضهم أن سأل :هل هي برش؟ وهل تستحق
الحياة أم ال؟
املرأة يف املرشق:
ال ينكر عاقل أن حال املرأة العربية كان أفضل بكثري من
حالها عند أمم كثرية ،فمع وأد بعض العرب لها ،إال أنهم
لم ينظروا إليها عىل أنها من غري البرش أو عىل أنها شيطان
أو حتى حيوان ،ففي «عرص ما قبل اإلسالم نجد نسا ًء
عربيات اشتهرن بالكرم والشجاعة واألدب ،كوالدة حاتم
الطائي وابنته سفانة املشهورتني بالكرم ،وفكيهة بنت قتادة
املشهورة بالوفاء» ،ونساء كثريات اشتهرن بالشعر ،والدهاء،
وسداد الرأي.
«وقد شاركت املرأة العربية الرجل يف معظم أمور الحياة
ومهامها ،كما شاركته يف الحروب ،وكانت منهن املقاتلة
الصامدة أو املحرضة الشجاعة» .ثم جاء اإلسالم فأكرم
املرأة غاية اإلكرام ،وأنزلها منزلة عالية تليق بها .ومن إكرام
الله تعاىل للمرأة أن أنزل سورة كاملة باسمها «النساء» ،بل

وزاد عىل ذلك أن ّ
بي أن الرجل واملرأة خلقا من نفس واحدة،
فال فضل له عليها يف األصل واملنبت ،يقول الله تعاىل« :يَا
أَيُّهَ ا الن َّ ُ
اس اتَّ ُقوا ْ َربَّ ُك ُم ا َّلذِي َخ َل َق ُكم مِّ ن ن َّ ْف ٍس وَاحِ َد ٍة و ََخ َل َق
ِمنْهَ ا َزوْجَ هَ ا َوب ََّث ِمنْهُ مَ ا ِرجَ اال ً َك ِثريًا َون َِسا ًء وَاتَّ ُقوا ْ ال َّل َه ا َّلذِي
ون ِب ِه وَاأل َ ْرحَ ا َم إ ِ َّن ال َّل َه َك َ
تَ َسا َءلُ َ
ان عَ َليْ ُك ْم َرقِ يبًا» .وآخر ما
استوىص به الرسول عليه الصالة والسالم خريا ً كان النساء.
وقد كان للمرأة املسلمة عىل عهد البعثة دور سيايس كبري،
فقد وقفت بجانب املجاهدين وجاهدت وربت أبناءها عىل
الجهاد ونرش اإلسالم وقتال العدو ،ولنا يف قصص أمهات
املؤمنني ونساء الصحابة رضوان الله عليهم املثل األعىل يف
رسم خارطة العالم اإلسالمي فيما بعد.
ويف العرص األموي ،استمرت املرأة العربية يف املحافظة عىل
مكانتها االجتماعية ،بفضل تلك العصبية العربية ،ولكنها
أيضا ظلت بعيدة عن الحياة السياسية ،ال تؤثر فيها إال بقدر
ضئيل جداً ،ال يكاد يتجاوز النصح أو اإليعاز...
ورسعان ما تبدلت األمور يف العرص العبايس ،إذ أصبح
للنساء دور كبري يف الحياة السياسية واالجتماعية عىل حد
سواء ،ولم تكن املرأة الحرة هي صاحبة السبق يف التدخل يف
شؤون الحكم والسياسة ،بالنظر إىل طبيعة املجتمع العربي
املحافظ ،وإنما سبقتها إىل ذلك الجواري اللواتي جلبن معهن
عاداتهن وانفتاحهن عىل املجتمع الذكوري من بلدانهن،
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فشاركن الرجل يف أمور السياسة تارة خلف الستار ،وتارة
ّ
عىل العلن ،يعزلن هذا
وينصبن ذاك ،ومن هؤالء النسوة
الخيزران زوجة الخليفة العبايس املهدي التي كان لها األمر
والنهي .وكان الرجال يغدون إىل بيتها قبل أن يذهبوا إىل
الخليفة نفسه ،كما أدت دو ًرا عظيمً ا يف خالفة ولدها الهادي
واستبدت باألمر حتى شاركته شؤون الدولة مثلما كانت
تفعل أيام أبيه املهدي.
املرأة يف األندلس:
كانت املرأة األندلسية «تتمتع بحرية أكرب من املرأة يف املرشق،
ً
ضيقا حرجً ا ،بل كان
فلم يكن طريقها شائ ًكا وع ًرا ،وال
واضحا قويما .وكانت النساء يخرجن إىل املسجد الجامع يف
قرطبة ،وإىل سواه من معاهد العلم» ،كما سمح لها علمها
وأدبها واحرتام الرجل لها ،بأن تختلط بالرجال وتقابل
العلماء والشعراء.
ويمكن القول بأن املرأة األندلسية «وصلت حاال ً ترفع معها
وتضع ،كما قال ابن زيد ونفى حديثه مع والدة:
أرخصتني من بعد ما أغليتني
وحططتني من بعد ما أعليتني
ورسعان ما برز دور املرأة األندلسية يف تسيري شؤون البالد
عىل عهد الحكم املستنرص ،فقد بلغ حب هذا الخليفة األموي
للسيدة صبح البشكنسية أم ولده هشام مبلغا ً كبرياً ،وكان
لها أثر بارز فيما بعد ،ما جعل بعض الباحثني واملؤرخني
يذهبون إىل أنها السبب يف انفراط العقد األموي.
فقد عملت صبح عىل تقريب محمد بن أبي عامر الذي كان
يحظى بإعجابها وثقتها ويتوىل إدارة أمالكها من القرص
ومن الخليفة بوجه خاص ،ومن جهته استغل الفتى العامري
بذكائه ودهائه هذا القرب ليثبت أقدامه يف الزهراء» .لقد
كانت صبح ،سلطانة يف حياة الحَ كم وكلمتها مسموعة ،فال
يوجد أقوى من سلطة املرأة إذا كانت مقربة أو أثرية لدى
الحاكم ،فلما مات كانت خري معني ملحمد بن أبي عامر يف
تويل زمام أمور السلطة ،لتكتب بذلك نهاية الحكم األموي،
إال أنه ومن ناحية أخرى كان ترصفها ذاك سببًا يف علو شأن
األندلس ورهبة األعداء منها ،ده ًرا من الزمن ،أفال يكون لها
نصيب يف هذا املجد؟
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وقد استمرت املرأة األندلسية يف تسيري شؤون البالد والعباد
أيام ملوك الطوائف ،إذ كانت لها اليد الطوىل يف القرص،
توعز لزوجها أو سيدها بأمر ،فيشيعه ويطبقه عىل العامة،
ولعلنا نذكر يف هذا املقام أحد ملوكها :املعتمد بن عباد الذي
حكم إشبيلية بعد أبيه املعتضد ،وقد تزوج اعتماد الرميكية.
وكان مفرط امليل إليها حتى تلقب باملعتمد لينتظم اسمه
عىل حروف اسمها «ولطاملا كانت أهواؤها ورغباتها مؤدية
إىل سعادة زوجها وشقوته» ،وإذا كان الدور الذي قامت
به صبح عىل الصعيد السيايس ،متمثالً يف تقريبها املنصور
من سدة الحكم ،فإن اعتماد أدت دو ًرا مبارشًا يف الحياة
السياسية ،ملا كان لها من تأثري كبري عىل حياة املعتمد وعىل
«الحياة العامة ..يشهد بذلك ما تحمله النقوش يف ذكر اسمها
يوم الرشوع يف بنا ِء صومعة إشبيلية سنة 472هـ» .ليس
هذا فحسب فقد «أبغضها الفقهاء ورموها بأنها ورطت
املعتمد فيما ورطته من االستهتار واملجاهرة ،حتى كتب عليه
أهل إشبيلية بذلك وبتعطيل صلوات الجمع عقوداً ،ورفعوها
إىل أمري املؤمنني» ،يوسف بن تاشفني.
ومن تأثريها كذلك يف الجانب السيايس إيعازها للمعتمد بقتل
وزيره ابن عمار «بسبب هجائه لها وإن لم يكن سببًا حقيقيًا
فقد أوجدت أسبابًا سياسية متمثلة يف استغالل ابن عمار
ملكانته الرفيعة عند املعتمد ،فحاول اقتسام ملكه عندما وثب
عىل مرسية ،فنبهته لذلك الخطر فقتله».
ومن النساء اللواتي أثرن عىل حياة الرجال من الناحية
السياسية بطريقة غري مبارشة ،والدة بنت املستكفي ،فنحن
نعرف أثر التنافس يف حب والدة بني الوزيرين ابن زيدون
وابن عبدوس ،وما جره هذا الحب عىل ابن زيدون من سجن
ومعاناة بسبب مكائد غريمه الذي كاد له عند ابن جهور.
ولوال هذا الغرام ما ذهب شاعرنا إىل إشبيلية وملا حظي بقرب
املعتضد ثم املعتمد الذي استوزره.
ويف زمن املوحدين استأثرت النساء يف أواخره بشؤون
التولية والعزل ،حتى كانت حول كل امرأة من املشهورات
حاشية تدبر املكائد وتستأثر بالوظائف واملنافع ،وكان لها يف
الحالني أثرها املرشق والسالب».
كما عرف عهد بني األحمر «نساء اشتهرت أسماؤهن يف
ميادين السياسة ..نذكر منهن مريم أم إسماعيل التي كانت

هكذا إذن ،أدت املرأة العربية دورا فاعال يف الحياة السياسية،
بطريقة مبارشة أو غري مبارشة ،وأيا كانت صفتها؛ زوجة
أو جارية أو حبيبة أو أماً ،فإنها استطاعت أن تملك قلب
الرجل بحنكتها ودهائها ،وتوجهه بما يتماىش مع رغباتها
وأطماعها ،فكانت يف أحايني سببا ً لعلوه وعلو البالد ،ويف
أحايني أخرى سببًا يف نزوله وضياع العباد.

محظية لدى يوسف األول وكان لها الدور البارز يف خلع
محمد الخامس ،إضافة إىل الرصاع عىل النفوذ والسلطة بني
عائشة الحرة زوجة أبي الحسن عيل بن األحمر وحليلته ثريا،
األمر الذي أوقع الخالف بني طالب العرش ،ودفع ملك بني
األحمر نحو الهاوية».
ثم كان آخر صوت سمع يف أجواء األندلس هو صوت املرأة
العجوز ،أم أبي عبدالله الصغري وهي تؤنب ابنها امللك
مراجع:
املتخاذل ،قائلة:
ِ
 األندلس يف نهاية املرابطني ومستهل املوحدين :عصمت عبدابك مثل النساء ملكا مضاعً ا
اللطيف دندش دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1988 :1
لم تحافظ عليه مثل الرجال
 اإلنسان األندليس بني واقعه العربي وما طمح إليه :ظاهرأبو غزالة ،دار املواسم ،بريوت ،ط1999 ،1
املرأة يف عرص املماليك:
ال يخفى علينا أن أول امرأة أرادت – واستطاعت  -الوصول  -تاريخ الفكر األندليس :آنخيلجنالثباالنثيا :ترجمة حسني
فعالً إىل كريس الحكم من دون وسيط أو حجاب هي شجرة مؤنس ،مكتبة الثقافة الدينية ،مرص.
الدر ،وهي وإن كانت تسبح ضد التيار الرجويل الذي يرفض  -الحلة السرياء :ابن األبار ،تح حسني مؤنس ،دار املعارف،
الفكرة إجماال ً فإنها استطاعت تحقيق طموحها أليام .وعىل مرص.
الرغم من تزلفها للعامة بأن تلقبت تارة باملستعصمية نسبة  -الحياة االجتماعية والثقافية لألندلس يف عرص ملوك
إىل الخليفة العبايس ،وتارة بالصالحية نسبة إىل زوجها ،الطوائف :خمييس بولعراس ،أطروحة ماجستري ،جامعة
وثالثة والدة السلطان خليل ،إال أن ذلك لم يشفع لها ،ولم باتنة.2007 ،
يطفئ نار الغضب عند العوام الذين يرفضون فكرة أن  -الحياة االجتماعية يف األندلس :محمد سعيد الدغيل ،دار
تسوسهم أو تحكمهم امرأة.
أسامة ،ط.1984 ،1
وقد بلغت سخرية الخليفة العبايس من توليها الحكم أن قال - :الذيل والتكملة لكتابي املوصول والصلة :محمد بن عبد
«إن كانت الرجال عدمت عندكم ،فأعلمونا حتى نسري لكم امللك املراكيش ،تح محمد بن رشيفة ،دار الثقافة ،بريوت،
رجال».
لبنان.
ومع ذلك يشهد لها فعلها العظيم وتفكريها السديد حني  -الرؤية الذاتية يف شعر املرأة األندلسية :فوزية عبدالله
أخفت خرب وفاة زوجها الصالح نجم الدين أيوب ،لتجنب العقييل ،أطروحة ماجستري ،جامعة أم القرى.2000 ،
املسلمني الخسارة والهزيمة أمام الحملة الصليبية التي شنها  -غرناطة يف ظل بني األحمر :يوسف شكري فرحات ،دار
لويس التاسع عىل مرص.
الجيل ،بريوت ،ط.1993 :1
وأمام استمرار رفض العامة يف أن تسوسهم وتسري بالدًا بحجم  -املرأة العربية يف جاهليتها وإسالمها :عبد الله عفيفي ،دار
مرص امرأة ،ال سيما أن يف تلك الفرتة كانت الدولة العباسية يف الرائد ،بريوت ،ط.2
أواخر أيامها ،لم يكن بد من أن تتنازل شجرة الدرعن الحكم - ،املرأة يف التاريخ والرشائع :محمد جميل بيهم ،بريوت،
وإن صورياً ،لرجل يكون الواجهة التي تريض العامة ،وتكون .1992
السلطة الفعلية لها خلف الستار عىل عادة زوجات وجواري  -املسلمون يف األندلس :رينهارتدوزي ،ترجمة حسن حبيش،
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مدار

شبابنا وأوقات الفراغ
د .محمد محمود العطار
أستاذ مساعد – جامعة الباحة

أنعم الله عىل اإلنسان بالوقت ،ففاز من استغله يف بناء حياته
وسار عىل الطريق املستقيم ،وخاب من هدمه بسلك طريق ال
يتقبله الله ورسوله ثم املجتمع .فعمر اإلنسان هو وقت ،وهو زمن
يقضيه ،ينفعه أو ال ينفعه ،وما فات منه لن يعود.
إن كل يشء مفقود يمكن لإلنسان أن يسرتجعه إال الوقت ،حيث
تؤكد السنة النبوية عىل أهمية الوقت ورضورة استثماره ،فيجب
أن نغتنم حياتنا ،فإن الله تعاىل قد أخربنا أن املوتى يطلبون
الرجعة إىل الدنيا عند املوت ملا رأوا من قيمة الحياة.
إن املرء مسؤول يوم القيامة عن الوقت الذي قضاه ،والعمر الذي
عاشه يف الحياة ،فعليه أن يغتنمه بالعمل الصالح وبكل ما هو
مفيد ونافع .ووقت الفراغ هو الوقت الذي يتجرد فيه اإلنسان من
املهام امللزم بأدائها مبارشة ،أو غري مبارشة نظري أجر معني ،وهو
كذلك الوقت الحر لدى اإلنسان الذي ال يقضيه يف أي نشاط لكسب
عيشه كما يف العمل ،أو املعيشة ،وكما يف األكل والنوم.
وهو أيضا ً الوقت الذي يقضيه اإلنسان يف ممارسة الهوايات،
والرتويح ،والتسلية ،وتجديد النشاط بالرياضة واالستجمام.
ويعترب وقت الفراغ من أهم املحددات األساسية يف حياة الشباب،
إذ إن الفراغ لدى الشباب يدمر ألوف الكفايات واملواهب ويخفيها
وراء ركام هائل من االستهانة واالستكانة ،لذا فالتغلب عىل وقت
الفراغ بعمل ما هو نافع ومغري قد يساعد عىل تكيف الشباب الذي
يضيق بدراسته إذ عن طريق هواية يمارسها الفرد يف وقت فراغه
يمكن له أن يتخلص من الضيق الذي ينتابه ومن ثم يقبل عىل
العمل بجد .فالفراغ داء قتال للفكر والعقل والطاقات الجسمية،
والنفس ال بد لها من حركة وعمل ،فإذا كانت فارغة تبلد الفكر
وضعف العقل وقلت حركة النفس واستولت الوساوس واألفكار
الرديئة عىل القلب ،وربما حدث له إرادات سيئة رشيرة ينفس بها
عن هذا الكبت الذي أصابه من الفراغ.
وجاء يف صحيح البخاري أن الرسول قال« :نعمتان مغبون فيهما
كثري من الناس  :الصحة والفراغ» (رواه البخاري والرتمذي وابن
ماجه).
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كما يعترب الفراغ عند الشباب أحد األسباب الرئيسية النحرافه نحو
اإلدمان وتعاطي املخدرات ،كما أن الفراغ الديني الذي يعاني منه
الشباب وعدم قيام بعض املؤسسات الدينية بدورها عامالً يؤدي
بالشباب إىل الوقوع ضحية األفكار والشعارات الخداعة ،فيما
الفراغ الثقايف أمام الشباب وعدم توفري املكتبات العامة بشكل
واسع ليجد فيها الشباب يف مرحلة تكوينه الفكري ما يساعده
عىل تنمية قدراته الفكرية والعقلية ،من شأنه أن يدفع الشباب
إىل االنحراف ،لذا وجب أن نوفر للشباب مجاالت مختلفة لقضاء
وقت فراغهم تحت مبارشة ومالحظة الكبار مع إشعارهم بالحرية
واالستقالل .ومن أهم املجاالت التى يمكن للشباب أن يمارسوها
القراءة فهي ال تكلف أي نفقات كما يمكن للفرد أن يقيض فيها
بعض الوقت ،وينظر الشباب إىل القراءة عىل أنها ترويح عن
النفس لذلك فهو يفرق بينها وبني قراءة مواده الدراسية ،إذ يعترب
املواد الدراسية واجبا ً بينما القراءة الرتويحية مجرد نشاط حر
لوقت الفراغ.
كما أن النشاط الريايض أحد املجاالت األساسية التى يتجه إليها
الشباب يف أوقات فراغهم ،ويجب عدم النظر إىل النشاط الريايض
عىل أنه مضيعة للوقت والجهد وال فائدة منه بل يجب أن يؤخذ
بجد ،وأن يشرتك الشباب يف لعبة أو أكثر من أجل ترصيف
طاقاتهم الحيوية واالنفعالية مثل مسابقات الجري وركوب الخيل
والسباحة ،وكلها رياضات تعلم الشجاعة والقوة والجرأة وتطرد
الخوف واالنطواء ،قال سلمة بن األكوع ريض الله عنه :مر رسول
الله عىل نفر من أسلم ينتضلون (يتسابقون يف رمي السهام)،
فقال لهم «ارموا يا بني إسماعيل ،فإن أباكم كان رامياً» (رواه
البخاري وأحمد وابن ماجه).
وقد يرتبط وقت الفراغ بالرتويح عن النفس ،ولكن الرتويح عن
النفس ال يعنى االستسالم للرتف ،ويمكن للشباب أن يكتسب
العديد من الفوائد من خالل ترويحه عن نفسه إذا مارس أي
نشاط تثقيفي عن طريق الذهاب للمرسح أو مشاهدة برامج
ثقافية يف التلفاز ،أو القيام برحلة هادفة.

