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افتتاحية
عامان على وثيقة مكة المكرمة

انصــرم عامــان على صــدور وثيقــة مكة كافة املباحثات واحلــوارات واحملاضرات التي واكبت زيارات
املكرمــة ،بــرز خاللهما وزن عاملــي وأهمية معالي األمني العام لرابطة العالم اإلســامي الشيخ
مركزية لهذا احلدث االستثنائي.
الدكتور محمد بن عبد الكرمي العيسى لدول العالم.
واحلقيقة أن وثيقــة مكة املكرمة اكتســبت أهميتها ـ إبداء املؤسســات األمميــة والتعليميــة والفكرية في
ووزنها ألسباب عديدة منها:
العالم اإلسالمي وخارجه ،ترحيبا ً ورغبة في تنفيذ برامج
ـ رعايــة خــادم احلرمــن الشــريفني امللك ســلمان بن تعليمية وتطبيقية انطال ًقا من مضامينها.
عبدالعزيــز ملؤمتر وثيقة مكة املكرمة ،ثم الدعم والتأييد ـ أســهمت وثيقة مكة املكرمة في حتديد وجهة العالم
الكبيرين؛ عند تســ َّلم الوثيقة من لدنه ـ حفظه اهلل ـ اإلســامي مبا تراضى عليه جمهــور العلماء من أهداف
ولدى استقباله العلماء في قصر الصفا مبكة املكرمة .وغايــات عليا ،ومبــا حملته مــن مبادئ وقيم اإلســام
ـ صدورهــا عن إجمــاع إســامي ( 4500عالم ومفكر) ،اإلنسانية الشاملة.
ميثل الوعي االجتماعي والدينــي لتيارات األمة وخبرتها ـ تنظيم العديد من النــدوات العاملية حول وثيقة مكة
وجتربتها التاريخية.
املكرمة ،ومنها ندوة املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم
ـ نيلهــا االستحســان والثقة واإلشــادات العاملية من
والثقافــة (اإليسيســكو) التي دعت الــدول األعضاء
قيادات حكومية ومراكز فكرية وقيادات دينية.
واملســلمني خارج العالم اإلســامي إلى االسترشــاد
ـ إقــرار الوثيقة من املؤسســات الوطنيــة واملنظمات
بتوجهات الوثيقة والعمل على تطبيق مضامينها؛ في
الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون اإلسالمي.
التصدي ملمارســات الظلم والصدام احلضاري وسلبيات
ـ عقد االتفاقيــات لتفعيل مضامينهــا مع منظمات
الكراهية ،والتنديد بدعاوى االســتعالء البغيضة ،وندوة
دوليــة ومراكز فكــر ومعاهد علم ،وآخرهــا اتفاقية بني
املركــز الثقافي اإلســامي في مدريد عــن بعض بنود
الرابطة ووزارة الشــؤون اإلسالمية في ماليزيا ،واتفاقية
«وثيقــة مكة املكرمة» ،التي أكــدت على أهمية مبادئ
مع املفوضية اإلسالمية اإلسبانية.
التســامح والتفاهم املتبادل بني الشعوب من مختلف
ـ نيلها جائزة عاملية رفيعة هي جائزة امللك فيصل خلدمة
الثقافات والشــرائع ،وتبرز أفق اإلســام الرفيع ونظرته
اإلسالم.
وملا كانــت الوثائــق واملعاهدات تقاس مــن حيث القوة املستنيرة للتنوع البشري.
واجلــدوى مبدى االلتــزام بها وانعكاســها علــى الواقع
وتأثيرهــا على حياة الناس ،فيمكــن رصد ما حتقق خالل ال شــك أن صــدور وثيقــة مكــة املكرمة حــدث فريد
واســتثنائي في زمانه ومكانه ،وقد تعلقت عليها آمال
هذين العامني في اآلتي:
حقيقيا للتيار األساسي لألمة.
متثيل
ـ اســتطاعت الوثيقة في هذه املــدة الوجيزة أن حتظى كبيرة ،باعتبارها
ً
ً
بالقبــول واالحترام مــن املرجعيات العليــا احلاكمة في والوثيقة بهذه الصفة متثل خارطة طريق لألمة وعليها
العالم اإلســامي ،ويصبح لها حضور في املؤسســات تعقد الكثير من اآلمال  -في الداخل اإلسالمي وخارجه-
إذ حتفظ للحياة حقها من دون متييز أو تصنيف ،ولإلنسان
الوطنية واملنظمات الدولية.
ـ إشــهار الوثيقة عبر اهتمام إعالمي كبير ونقل نصها كرامته علــى كل حال ونــوع وعمر ،ولــأرض صالحها
وعمارتهــا ،ولألديان قدســيتها وحرمتهــا ،وللحضارات
إلى العديد من اللغات العاملية.
ـ ظلت وثيقة مكة املكرمة هي الوثيقة األساســية في وئامها وإسهامها.
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المحتويات
معالي الشيخ العيسى يلتقي
دولة رئيس وزراء باكستان
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شهرية  -علمية  -ثقافية
المدير العام لالتصال واإلعالم

أ .عبدالوهاب بن محمد الشهري
رئيس التحرير

د .عثمان أبوزيد عثمان
مدير التحرير

ياسر الغامدي
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الرابطة توقع مذكرة تعاون مع
الهيئة اإلسالمية في النمسا

المراسالت:

مجلة الرابطة ص.ب  537مكة المكرمة
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هاتف00966125309387 :

فاكس00966125309489 :

المراسالت على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير
البريد اإللكتروني:

mwljournal@themwl.org

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

لالطالع على النسخة اإللكترونية للمجلة
الرجاء زيارة موقع

الرابطة على اإلنترنتwww.themwl.org :

طبعت بمطابع تعليم الطباعة

رقم اإليداع - 1425/343 :ردمد1658-1695 :
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“شهر مبارك..
بالعون والتكافل “
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«بالتي هي أحسن»
األعلى مشاهدة خالل
شهر رمضان المبارك
حــاز برنامج «بالتي هي أحســن»

ملعالــي األمــن العــام الشــيخ
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الدكتــور محمد العيســى على

أعلى البرامج الرمضانية متابع ًة
وإثــراء وأفضليــ ًة ،في اســتفتاء
ً

إعالمي مبشــاركة آالف املصوتني،

مظاهر العيد في الدول
اإلسالمية بين فرحة الصغار
وزيارة الكبار

حيث نال قرابة  12ألف صوت متثل

 %51من املشاركني.
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ومنذ بداية فتــرة التصويت الذي

تصدر
استمر قرابة أربعة أيام كان
ّ

الســباق واضحا ً لصالــح برنامج
حاصدا
«بالتــي هــي أحســن»،
ً

ثقــة وإعجاب املغرديــن واملتابعني

مبختلف فئاتهــم واهتماماتهم،

,,

واتفقوا في تعليقاتهم املتفاعلة
على أن البرنامج أضاف لهم قيمة

ومعرفة دينية وفكرية.

والبرنامج في موسمه الثاني يأتي

ندوة «اإلسالم والمواطنة
في أوروبا» بالجزائر

امتدادا لنجاح العــام املاضي ،ما
ً
جعل من قناة  mbcتســارع ملنح

45

إضافيا يطل
شاشــتها موســما ً
ً

فيــه الشــيخ «العيســى» على

مشاهديها.
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تهنئة
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معالي الشيخ العيسى يلتقي دولة رئيس وزراء باكستان

تواصل
التقى معالي الشيخ د .محمد العيسى في مكة املكرمة دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان،
تناول اللقاء عددا ً من املوضوعات ذات االهتمام املشــترك ،مشــيدا ً دولته بجهود رابطة العالم اإلسالمي في
معاجلة اإلسالموفوبيا ،وتعزيز احلوار بني أتباع األديان ،وبعملها اإلنساني الدولي.

رئيس جمهورية جامبيا يشيد بجهود رابطة العالم اإلسالمي

تلقى معالي األمني العام الشــيخ د .محمد العيسى اتصاالً من فخامة رئيس جمهورية جامبيا السيد أداما
بارو ،وأشاد فخامته خالل االتصال بجهود رابطة العالم اإلسالمي حول العالم ،ودعا الرابطة لعقد مؤمتر دولي
في جامبيا.
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في الذكرى الثانية لوثيقة مكة المكرمة:

إنجازات وآمال
وثيقة مكة

عامان مضيا على إمضــاء وثيقة مكة املكرمة من
 1200شخصية إسالمية ميثلون  27مكونا ً إسالميا
من مختلــف املذاهب والطوائــف ،وفي طليعتهم
كبار مفتيها.
مثلت الوثيقة ،إشــعاعا ً انطلق من رحاب املسجد
احلرام مبينا ً املنهج الوســطي للخطاب الديني من
منبعه األصيل.
وحصدت ترحيبــا كبيرا ً في الشــرق والغرب ،وباتت
موضع اهتمام املباحثات واحلوارات واحملاضرات ،إضافة
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لنيلها إشــادات عاملية واسعة من قيادات حكومية
ومراكز فكرية وقيادات دينية.
واعتمدت الوثيقة مرجعية في املؤسسات الوطنية
واملنظمات الدولية بالعالم اإلسالمي.
كما نالت كبرى اجلوائز العاملية ،وعلى رأســها جائزة
امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم.
وعقدت العديد مــن االتفاقات لتفعيل مضامينها
مع منظمات دولية ومراكز إســامية ومؤسســات
فكرية وتعليمية.

انفوجرافيك
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الرابطة توقع مذكرة تعاون مع الهيئة
اإلسالمية في النمسا

مذكرة تعاون
اســتقبل معالي الشيخ د .محمد العيســى في مكتبه رئيس الهيئة اإلسالمية في النمسا د .أومت فورال
والوفــد املرافق له ،وجرى خالل اللقــاء بحث عد ٍد من املوضوعات ذات االهتمام املشــترك ،حيث وقع الطرفان
مذكرة تعاون تهدف لتأســيس عالقة عمل مشــترك بني رابطة العالم اإلســامي والهيئة اإلسالمية في

النمسا فيما يختص بتفعيل مضامني وثيقة مكة املكرمة ودعم قيم الوئام والتعايش.
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بدعوة من مركز الدراسات االستراتيجية التابع لـ «البنتاغون» األمريكي

د.العيسى يحاضر عن المنظمات العنيفة
وقدرتها على التكيف ورسائلها الموجهة
محاضرة

مكة المكرمة:
بدعــوة من مركــز الشــرق األدنى وجنوب آســيا
للدراسات االستراتيجية «نيسا» التابع لوزارة الدفاع
األمريكية ألقى معالي األمني العام لرابطة العالم
اإلســامي رئيس هيئة علماء املســلمني الشيخ
الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيســى محاضر ًة
على كبار التنفيذيــن تتحدث عن قدرة املنظمات
العنيفة على التكيف والرسائل املوجهة.
وقد شمل حديث الشــيخ العيسى إلقاء الضوء
على تقييم عواقب التطرف العنيف حول العالم،
وحتليل دور اجملتمعات الوطنية بكافة فعالياتها في
التعامل مع اجتاهات التطرف العنيف ،مستعرضا ً
جتربة رابطة العالم اإلسالمي في مكافحة التطرف
العنيف ،وحتديدا ً املبــادرات املقدمة منها في هذا
الصــدد ،وخاصة مخرجــات املؤمتر الــذي نظمته
الرابطة واســتضافه مقر األمم املتحــدة بجنيف
فــي فبراير 2020م بحضور عدد من الشــخصيات
القيادية حول العالم؛ الدينية والفكرية والبرملانية
واحلكومية؛ وعدد من األكادمييني املتخصصني ،ومن
بني احلضور رؤســاء برملانات وعدد من الوزراء ،وصدر
عنه إعالن جنيف مشتمالً على  28مبادرة بآلياتها
التنفيذية ،منها مبادرة« :أســباب ومعاجلة تطرف
بعض الشــباب املتديــن» ،ومبــادرة« :كيف نواجه
التطرف العنيــف؟» ومبــادرة« :التهميش والفقر
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كأسباب للتطرف العنيف ـ التشخيص والتحليل
واملعاجلة» ،ومبادرة« :معاجلة اســتدالالت التطرف

بالنصوص الدينية والوقائــع التاريخية» ،ومبادرة:

«معاجلة توظيف التطرف العنيف لإلعالم اجلديد».
و»اإلحصاءات والقياســات الصحيحة في دراسات

التطرف والتطــرف العنيف» .و»تقومي اجلهود األممية
في محاربة التطرف العنيف واإلرهاب» ،ومبادرة« :بني

القــوة الناعمة والقوة الصلبة في محاربة التطرف
العنيف» ،ومبادرة« :ســام احلضارات» ،و»الصداقة

والتعــاون بني األمم والشــعوب من أجــل عالم أكثر

تفاهما ً ومجتمعات أكثــر وئاما ً واندماجاً» ،ومبادرة:

حادة متارس العنف أو اإلرهاب أو حترض عليه أو تنشئ
محاضن فكرية لعناصر العنف أو اإلرهاب ،على حني
غالبا ً مــا يُفهم مصطلح التطرف خارج الســياق
اإلسالمي وحتديدا ً في الغرب على أنه ميثل رأيا ً ينحى
نحو أقصى اليمــن وقد ُي َ ّثل رأيا ً حــادا ً ال أكثر ،وال
سيما إذا كان االسم مجردا ً عن أي وصف آخر يصفه
بالعنف أو اإلرهاب ،لكن من املهم أن نستوعب هذه
الفوارق منعا ً ألي لبس.

«الهويــة الدينية والهويــة الوطنية بني مفهومي
ثم تطرق الشــيخ العيســى إلى محور آخر يتعلق
التعــارض والتكامل» ،وغيرها مــن املبادرات املهمة
بفهــم طبيعة التطرف ،وقال :حتى نفهم طبيعته
والتي ناقشــها حضور املؤمتر من كبار اخملتصني حول ال بــد أن نفهــم األســباب التي حتمــل املتطرفني
العالم.
على التطرف ،ثم اســتعرض عددا ً منها وشرع في
تفصيالتها والتعليق عليها.
كما تطرق معالي الشــيخ العيسى في محاضرته

إلى أهمية فهم طبيعة التطرف ،مبينا ً أنه بشكل

عام هو حالة خارجة عن حد االعتدال ،مشــيرا ً إلى
أن املصطلحــات تختلف في فهمها ،فالتطرف في

السياق اإلسالمي غالبا ً ما ينصرف إلى تبني أفكار

وركز معاليــه على أن التطرف أخذ فترة طويلة وهو
يُــروج أليديولوجيته حول العالم ،دون أن تكون هناك
مواجهة علمية وفكرية قوية ،مؤكدا ً أن التطرف لم
يقم على كيان سياسي مجرد وال على قوة عسكرية
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وإمنا على أيديولوجية اســتطاعت الترويج لنفسها
ومتريــر أفكارها في ظــل غياب املواجهــة العلمية
والفكرية الالزمــة ،ومن هنا متكن من خطف بعض
الشــباب ،مســتفيدا ً كذلك من مناطــق الصراع
السياســي حيث تكاثر في مستنقعاتها مستغالً
العاطفة الدينية اجملردة عن الوعي.
وقال :إن التطرف اســتطاع التعمــق في منطقة
الفراغ الســابقة ومن ثم تكوين جيل من املتطرفني
أصبحــوا على أنواع ثم شــرع فــي احلديث عنهم
بالتفصيل وكيف ميكن التعامل معهم ،موضحا ً أن
التطرف اإلرهابي لم يعد بحاجة إلى شيء أكثر من
توظيفه لتقنية العالم االفتراضي الذي اســتطاع
من خالله اختراق احلدود وإيصال كافة رســائله ألي
مكان بكل ســهولة ،كما أن هذا العالم االفتراضي
قلل مــن اعتمــاد التطــرف اإلرهابي علــى املال،
عالوة علــى أن اإلرهاب وخاصة إرهــاب داعش اتخذ
استراتيجية جديدة فعملية إرهابية واحدة ميكن لها
سمع العالم قد ال تكلف سوى سيارة مسروقة
أن تُ ّ
أو ســاح أبيض أو ســاح ناري ميلكــه اإلرهابي ،أو
تصنيع قنبلة بشكل ذاتي ،ولهذا من املهم التعويل
بالدرجة األولى في اســتئصال تلــك األفكار على
األفكار املضادة لها ،ثــم أوضح معاليه كيف ميكن
لنا العمل على تلك املواجهة املضادة.
وأخذ الدكتور العيسى في شرح التوظيف السلبي
مؤكدا أن النسبة العالية
لرســائل التشدد الديني،
ً
في استقطاب التطرف للشباب ترتكز على توظيف
العاطفة الدينية اجملردة عن الوعي واســتغالل عدد
من القضايــا وخاصة بعض القضايا السياســية
لتصعيدها مــع التركيز على فكــرة املؤامرة ،وتابع
معاليه بيان ذلك بالتفصيل.

باملعلومات الدينية املتطرفة ،ألن أكثرهم ال يُعتبرون
من ذوي االهتمام بالعلم الديني ،وال يســتطيعون
النقاش في ذلك ،ورمبا يكون لدى بعضهم معلومات
دينيــة متطرفة عامة وغير تخصصية ،ومن خاللها
انطلق نحو احلماســة الدينية التي يدعمها إعالم
القاعــدة وداعش املليء باحملتــوى املهيج للعواطف
واملســتغل لكافــة وســائل التواصل والتــي ُت َِّدد
مواقعها بشــكل مســتمر ،و»ميكن لي القول بأن
حوالــي  %85من امللتحقــن بالتنظيمات اإلرهابية
(أو مبعنى أدق من مقاتلي تلك التنظيمات) ســواء
كانوا لدى القاعدة أو داعش هم من أولئك الشباب
الصغار املتأثرين باحملتوى امل َُه ِّيج للعواطف الدينية،
ُص َّنفني
أما  %15الباقيــة ،فهم من األشــخاص امل َ
على أنهم من املنظرين الفكريني لتلك التنظيمات،
والكثير مــن هؤالء ،بدأ األمرُ لديهم بتشــدد ديني
بسيط ،ثم تطور مع الغلو في التدين .وعندما أقول
التدين فإني أفرق بني الدين والتدين ،واحلقيقة تقول
بأن الدين ميثل اإلسالم ،أما التدين فهو ميثل مستوى
فهمك لنصوص اإلسالم ،وهذا التفريق هو في كل
دين .ومع هذا فإن املواجهة العلمية والفكرية مهمة
في حســم املعركة مع التطرف حتى لو كان متأثرا ً
فقط بالعواطف دون الدخــول في العمق الفكري،
وذلك لكــون العواطف مرتبط ًة بذرائع محســوبة
فــي الظاهر على النصــوص الدينية ،فاجلميع حتت
تأثير فكري أيديولوجي وإن اختلفت مســتويات ذلك
التأثير».
وأشــار معاليه إلى أيديولوجية اإلسالم السياسي،
وقــال إن هــذه األيديولوجية اخملادعــة ببراقميتها
السلبية ،تُعتبر أخطر أشــكال التطرف ،وهي التي
صدرت الشــباب العنيــف للمنظمــات اإلرهابية
َّ
وحتديدا ً القاعدة وداعش.

وأوضــح أن غالــب مقاتلي القاعــدة وداعش كانوا وقال معاليــه :إن هذا ليس قولي أنــا وحدي بل هو
مشــحونني بالعواطف الدينية ،أكثر من شحنهم قول قــادة تلك األيديولوجية فهم يعترفون علنا ً بأن
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أمين الظواهــري وأبومصعب الزرقاوي على ســبيل
املثال نشــؤوا فــي محضن جماعة اإلخــوان ولكن
تلك اجلماعة مبناوراتها املعروفة تَ َّد ِعي بأنهم خرجوا
ك ِّذب هــذه املناورة أن عددا ً من
عــن أفكارها ،ولكن يُ َ
عمليات االغتيال كانــوا ضالعني فيها ،كما يُكذب
ذلك كتب منظريهم الكبار مثل سيد قطب وغيره
والتي ال ميكن أن ينكروها أو يتبرؤوا منها وهذه حتديدا ً
تكشــف حقيقة تلــك املناورة ،عــاوة على أعمال
خطرة وقعوا فيها.
وبي أن هذه اجلماعة تختزل املفهوم العام والشامل
َّ
لإلســام فــي أهــداف سياســية فقــط ،بينما
اإلســام جاء برســالة منصبة على أمرين العقائد
والتشريعات ،ولم يتطرق اإلسالم مطلقا ً إلى شكل
احلُكم وجعل هذا للناس فيما يرونه أنسب لهم وفق
معايير املصلحة العامة وقيم العدالة املرتكزة على
الهوية الدستورية.
وقال معاليــه إن هذه األيديولوجية املتطرفة قامت
بشــحن اجملتمعات املســلمة وحاولت إعاقة جهود
الوئــام اجملتمعي فــي دول التنوع الدينــي واإلثني
والثقافي ،وكذلك إعاقة جهــود الصداقة بني األمم
والشــعوب ،وكذلــك عرقلة جهود احلــوار بني أتباع
األديان والثقافــات .وباطالعنا على ُخطب قادة هذه
األيديولوجية واالطالع علــى كتب قادتها الروحيني
والسياســيني جنــد أفــكارا ً مخيفة للغايــة ،وهي
وخطبا ً سرية ،بل إنها منشورة ومتاحة
ليست كتبا ً ُ
للجميع وبأكثر من لغة .لكن الدهشــة في شــيء
واحــد ،كيف يتحدثون عن القيــم املتحضرة ،بينما
سسهم الدستورية وواقعهم العملي على خالف
أُ ُ
ذلك متاماً ،في مشهد ال ميكن أن يوصف إال أنه ُيثل
انفصاما ً في الشخصية ،أو على أقل األحوال املناورة
املكشوفة من أول جولة مع هذه اجلماعة.

قادة هــذه األيديولوجية عن هذه املفارقة والتناقض
فقال :إنــه ال يوافق على األفــكار املوجودة في تلك
الكتب ،فقيل له :هل ُيكنــك الرد عليها في كتاب
أو محاضرة لتوضح احلقيقة؟ فقال األمور ال تعالج
بهذه الطريقة ،وفي النهاية اتضح أنه ميارس اخلداع،
ت مفاهيم
رس َ
خ ْ
مشيرًا إلى أن هذه اجلماعة هي التي َّ
الكراهية ،وشيطنة كل ما هو خارج إطارها املتطرف،
سواء في الداخل اإلسالمي أو خارجه وخاصة الغربي،
رســخوا في وجدان الشباب املسلم كراهية اجلميع،
َّ
هم ضد حــوار وحتالف احلضارات ،ال يعرفون منطقة
املشــتركات وإمنا منطقــة االختالفــات والصدام
والصراع ،هم الذين هيجوا املشاعر اإلسالمية عند
أي قضيــة ُيكن لهم اســتغاللها ،ال يعرفون احلوار
وال احلكمة في التصرف وال العدالة في احلكم على
األشياء ،على حني يلجؤون إلى أسلوب ماكر يعتمد
علــى إيجاد فاعلني ليس لهــم مرجعية ظاهرة من
أجل أن تنحصر املالحقــة في حال الدخول في دائرة
االتهام على أولئك الفاعلني املنفردين وال يُحســب
على اجلماعة كتنظيم.
وتابع معاليه بــأن وضع تلك اجلماعــة حاليا ً يُعتبر
هشا ً بفعل انكشــافهم من خالل ممارساتهم التي
تناقض مناورات قادتهم ومن خالل الشباب املسلم
الذيــن هيجوهم وزجــوا بهم في أماكــن الصراع
السياسي فتشكلت من ذلك التنظيمات اإلرهابية
كما حصل مع القاعدة وداعش ،وكذلك من التأكد
من أن األهداف االســتراتيجية للجماعة ال تختلف
عن األهداف االســتراتيجية للقاعــدة وداعش ،وأن
االختالف هــو في التكتيك فقــط ،وأحاديث بعض
قادة هذه اجلماعة خلف الكواليس مع أتباعهم من
الشــباب الفاعلني واملؤثريــن يختلف عن أحاديثهم
في العلــن مع عموم الناس وخاصــة في اللقاءات
واملؤمترات الرسمية.

وزاد معاليه أنه من عدة سنوات جرى احلوار مع أحد ثم بني معاليه أن هناك اليوم وعيا ً كبيرا ً في العالم
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اإلســامي وفي عدد من دول األقليات اإلســامية من مشروع مؤسسي يشتمل على مبادرات وبرامج
بخطــورة أيديولوجية اإلســام السياســي التي وتقومي مستمر مع قياس النتائج.
تقودها جماعة اإلخوان املســلمني حيث تكشفت
صلب حديثه علــى أن اململكة
فــي
معاليه
وأكــد
آثارها السلبية املسيئة لسمعة اإلسالم واملسلمني
ُ
كما ظهرت للجميع ممارسات الكراهية واالنعزالية العربية السعودية تُعتبر اليوم منصة عاملية ُم ِ
لهمة
التي تعمل عليها ضد مجتمعاتها الوطنية ســواء في ترســيخ قيم االعتدال الدينــي ،وقال إنه خالل
في الداخل اإلسالمي أو خارجه.
الســنوات اخلمس املاضية والتي بــدأت حتديدا ً بعد
وحتدث معالي الشيخ العيسى عن حالة االنقسام
احلــاد بني الطوائف الدينية ،وهــو ما ولَّد في بعض
ّ
حاالته طائفية تطورت إلــى تطرف عنيف ،كما أن
عدم التوعية الكافية للشــباب املسلم في العالم
اإلســامي وفــي دول األقليــات بالقيــم الدينية
الصحيحة وعدم تعزيز قيم املواطنة الشاملة التي
تؤمن بحتمية االختالف والتنــوع والتعدد كل ذلك
ساعد على هشاشة حصانتهم العلمية والفكرية
ومن ثم ســهولة التأثير عليهــم من قبل جماعات
التطرف العنيف واإلرهابي.
بعد ذلك حتدث معاليه بإســهاب عن تقييم عواقب
التطرف العنيــف واإلرهابي حــول العالم ،وقال إن
احلرب عليــه ال بد أن تعتمد أكثر على هزميته فكرياً،
ومهما متت مواجهته عســكريا ً وحتققت انتصارات
ضده فــإن األيديولوجيــة باقية ،ومــن املواجهات
العسكرية الناجحة جدا ً ما قام به التحالف الدولي
ضد داعش مبشاركة  83دولة بقيادة الواليات املتحدة
األمريكية ،وال شــك أن املواجهة العسكرية مهمة
جدا ً لكــن األهم منها املواجهــة الفكرية وهي متر
مبرحلتني :األولى :وقائية حتصينية وتبدأ من األســرة
واملدرســة ومنصــات التأثير الدينــي واالجتماعي
إضافة إلى أهمية معاجلة الظروف التي قد تساعد
على ســهولة اســتقطاب الشــباب نحو العنف
واإلرهاب .والثانيــة :عالجية وتتركز في الغالب على
تفكيــك أيديولوجيته بكافــة محاورها عبر الطرح
العلمي والفكري واالجتماعي القوي ،وهذا ال بد له
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إنشاء التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب

في ديسمبر لعام 2015م مشتمالً على ثالثة محاور:

العســكري والفكــري واإلعالمــي ومواجهة متويل

اإلرهاب من هذا التاريخ أصبحت هناك نقطة حتول

دولية كبيرة في مواجهة اإلرهاب وحتديدا ً في الداخل
اإلسالمي.

وتبع ذلك إنشــاء عدد من املنصات العاملية ملواجهة

أفــكار األيديولوجية املتطرفة ،فمــع مركز اعتدال
العاملي هناك مركز احلرب الفكرية الذي يعمل على
تفكيك تفاصيل األيديولوجية املتطرفة.

كما أوضــح معالي الدكتــور العيســى أن اتفاق

املفتــن وكبار علماء العالم فــي مؤمتر وثيقة مكة

املكرمــة بقيادة رابطة العالم اإلســامي في مايو
2019م يُعتبر خطوة قوية في مواجهة تلك األفكار،
ٍ
وعالم من 139
مفــت
حيــث توافق أكثر من 1200
ٍ

دولة في لقاء تاريخي غير مســبوق وبحضور كافة

أتباع املذاهب والطوائف اإلســامية بدون استثناء
( )27مذهبا ً وطائفة ،حيث توافقوا على إصدار تلك

الوثيقة التي متثل خارطة طريق للفكر اإلســامي

املستنير ،هذا العمل اجملمعي التاريخي املهم يُعتبر
من الضربات القوية التي ُمني بها التطرف.
بعد ذلك أجاب معاليه في الشــطر الثاني من وقت

احملاضرة على أسئلة احلضور والتي تطرقت لعدد من

املوضوعات املهمة ذات الصلة.
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الرابطة تحث على مزيد من الجهود
لمعالجة حقوق الشعب الفلسطيني
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“شهر مبارك ..بالعون والتكافل “

أعمال إنسانية
شه ٌر كريم ..باشرت فيه قوافل مشروع «سالل رمضان » شر َ
َف مهمتها في
 30دولة ،لتخدم في انطالقتها هذا العام أكثر من  150ألف مستفيد
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كوبونات إفطار رمضان لالجئين السوريين في األردن
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مشروع سالل رمضان في تشاد

مشروع سالل رمضان في كمبوديا
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مشروع سالل رمضان في أفغانستان

مشروع سالل رمضان في البوسنة_والهرسك
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مشروع سالل رمضان في جنوب إفريقيا

مشروع سالل رمضان في موريتانيا
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مشروع سالل رمضان للمحتاجين في بنين

مشروع سالل رمضان للمحتاجين في نيجيريا
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مشروع سالل رمضان للمحتاجين في النيجر

مشروع سالل رمضان في السنغال
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الرابطة

مشروع سالل رمضان في الصومال

مشروع سالل رمضان في سيرالنكا
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الرابطة تدين الجريمة اإلرهابية
في أفغانستان
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الرابطة

األبعاد التربوية
لوثيقة مكة المكرمة

وجهة نظر

الزبير مهداد  -المغرب
تولــي رابطــة العالم اإلســامي أهمية بالغة
للعمل اإلسالمي في ظل التحوالت واملستجدات
املعاصرة ،إلســماع صوت اإلســام ،وتصحيح
املغالطــات التي ألصقت بــه ،والدفاع عنه في
مواجهة األفكار املتطرفــة واألحكام النمطية
اجلاهزة الشــائعة لــدى بعض اجلهــات ،جهال
بحقيقة هذا الدين القيم .وفي هذا اإلطار كان
إصدار وثيقة مكة املكرمة عن املؤمتر الدولي حول
قيم الوسطية واالعتدال الذي نظمته الرابطة
في رمضــان 1440هـ املوافــق  30مايو2019م،
وأقرها مئات الشــخصيات مــن  139دولة من
ّ
مختلف املذاهب والطوائف اإلسالمية ،ثم أقرها
مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي
في دورته الســابعة واألربعني التي انعقدت في
النيجر (ديسمبر.)2020
وتنص الوثيقة على تأصيل قيم التعايش واحلوار
بــن األديان والثقافــات واملذاهــب اخملتلفة في
العالم ،وعلى مكافحة اإلرهاب والظلم والقهر،
كما تقدم للعالم رؤية إسالمية متجددة ،قائمة
على االنفتاح على متغيرات العصر ،واملساهمة
بطريقة تشاركية في معاجلة القضايا اإلنسانية
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التــي تســتقطب اهتمامات األســرة الدولية،
واالنخراط في صلب احلركة اإلنســانية الواعية،
رغبة في التأســيس ملرحلة جديدة من العالقات
بني املســلمني وبقية شــعوب العالــم ،قائمة
على احلوار احلضاري للتفاهم الســوي مع اآلخر،
وجتاوز معوقات التعايش؛ والتصدي لكل أسباب
الصراع والصدام املفضي إلى نشــر وترســيخ
الكراهية ،واستنبات العداء بني األمم والشعوب،
ويحول دون حتقيق مطلب العيش املشــترك في
أمن وسالم.
نــوه معالي األمني العام للرابطة الشــيخ
وقد
َّ
الدكتــور محمد بــن عبد الكرمي العيســى إلى
الوثيقة في مؤمتر باريس للتضامن الذي عقد في
وعدها من بني أهم وثائق
 ،2019حيث أشار إليها
َّ
العصر احلديث ،ملا أكدت عليه من حماية احلريات
املشــروعة ،وحتقيــق العدالة بني املــرأة والرجل،
وتفهم طبيعة
وعدم املساس باللحمة الوطنية
ُّ
االختالف والتنوع بني البشــر .ودعا معاليه إلى
ميثــاق عاملي جديــد للتعليم يعالــج الظواهر
السلبية ويقدم مبادرات وبرامج فاعلة.
والقــارئ املتفحص للوثيقة يــدرك أن الرابطة
عبرت من خاللها عن وعي ذكي بأهمية التربية،

فهي مفتاح التقدم ،وحاضنة األجيال ومنطلق

الصورة اخلاطئة عن اإلســام واجلهل بحقيقته،
التي تذكي اإلسالموفوبيا(بند)15؛

بنودها عدة إشــارات حول األدوار املأمولة للتربية

• ومن شــروط إنشــاء العالم اجلدير باإلنسانية
حتصني اجملتمعات اإلســامية (بند ،)20وترسيخ
القيــم األخالقية النبيلة فــي العالم (بند،)16
والتصدي ملمارسات الظلم والعدوانية والصدام
احلضاري والكراهيــة ،ومكافحة اإلرهاب والقهر
(بند ،)11وســن التشــريعات الرادعــة ملروجي
الكراهيــة والصراع احلضــاري والدعوة للصدام
والتخويف من اآلخر (بند)6؛

بناء األمم ،ومحط عناية الشــعوب اإلســامية،
لذلــك أولتها عنايتهــا في الوثيقــة وضمنت

في حتصني اجملتمعات اإلســامية ،وبناء جســور
التواصل واحلوار بني احلضارات.

المضامين التربوية في الوثيقة
• أكــدت الوثيقــة على وحدة األصل البشــري

(بند ،)1وعلى مســاواتهم ،مــا يتعارض مع كل
دعوى الستعالء شعب على آخر ،ومع كل شعارات
العنصرية التي يطلقها البعض (بند.)2

• وأن األصــل الواحــد لألديان الســماوية أيضاً،
ودعوتهــا كلها إلى اإلميان باهلل ،وال ينبغي الربط
بني األديــان واملمارســات السياســية اخلاطئة
(بند ،)5ألن األديان بريئة من مجازفات معتنقيها
(بند)7؛

• وأن االختــاف بــن الشــعوب فــي العقائد

واملذاهــب واللغات والثقافات قدر ٌ إلهي وســنة

كونية (بند ،)3فينبغي استثماره ودعم قيمه في
البناء الوطني (بند.)4

• تذكر الوثيقة باإلســهام اإلســامي في بناء
احلضارة اإلنســانية إلى جانب الشعوب األخرى،

وما يزال املســلمون قادرين بتفاعلهم احلضاري

على إثــراء احلضارة اإلنســانية بإســهاماتهم
اإليجابية خلير وسعادة البشرية (بند)10؛

• وسبيل هذا التفاعل هو احلوار ،فيجب أن يكون

أداة تواصل ومنهج حياة ،والســبيل الكتشــاف
املشــترك ،وتضييق اخلالف بني الشعوب (بند،)6
ألجل إنشــاء عالم جدير باإلنسانية ،وتصحيح

• واملؤسســات التربويــة واالجتماعية والدينية
مسؤولة عن حتصني اجملتمعات املسلمة (بند،)20
والتحصني مير عبر ترســيخ املواطنة الشــاملة
واالنتمــاء الصادق إلــى األوطــان ،وحتميل كل
مواطن ملسؤولياته نحو وطنه باألصل أو باإلقامة
(بنــد ،)22وتوعيــة عاطفتهــم الدينية واألخذ
بأيديهم نحــو مفاهيم الوســطية واالعتدال
(بند( ،)20واحلذر من االجنرار السلبي إلى تصعيد
نظريات املؤامرة والصدام الديني (بند« ،)20أو زرع
اإلحباط في األمة أو ما كان ســوء ظن باآلخرين
مبالغا فيه» (بند)20؛
مجردا أو
ً
ً
• كمــا أن من وســائل التحصــن «تعزيز هوية
الشباب املسلم ،وحمايتها من اإلقصاء والذوبان،
وأفكار الصدام احلضاري والتعبئة السلبية ضد
اخملالف والتطــرف الفكري» (بنــد« ،)27وتقوية
مهــارات تواصله مــع اآلخرين ،بوعــي يعتمد
اإلســام املؤلف للقلوب ،والتسامح والتعايش،
ويرعى أنظمة الدول التي يعيش فيها» (بند)27؛
• وتلفت الوثيقــة النظر إلى مكانة املرأة ودورها
في التنمية واالســتقرار والســلم االجتماعي،
وتدعو السياســات إلى بذل جهدها في سبيل
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الرابطة

التمكني املشــروع للمرأة ورفض تهميش دورها
فــي التنمية (بند ،)25ووضــع اخلطط لتحقيق
التنمية (بند ،)19وإشراك اجلميع فيها ،والعناية
بالتنمية املستدامة واحلفاظ على البيئة واملوارد
الطبيعية (بند)12؛
• إلــى جانــب دعــوة األنظمــة التعليمية إلى
«العناية بالطفــل وصياغة فكره مبا يعزز قدراته
ويوســع آفاقه ،وميكن لفرص إبداعــه ومهارات
تواصله ويحصنه من االنحراف» (بند ،)26و»جتاوز
املقررات واملبادرات والبرامج كافة طرحها النظري
وشعاراتها الشــكلية غير اجملدية ،إلى الفاعلية
مــن خالل أثــر إيجابي ملموس يعكــس اجلدية
واملصداقية وقوة املنظومــة ،وخاصة ما يتعلق
بإرســاء الســلم واألمن العامليني ،وإدانة اإلبادة
والتطهيــر العرقي والتهجير القســري واالجتار
بالبشر واإلجهاض غير املشروع» (بند.)28
هــذه املضامني التربوية جتعــل من وثيقة مكة
املكرمــة مبثابة خارطة طريق إســامية جديدة
للمؤسســات التربويــة واالجتماعيــة وســائر
الفاعلني املؤثريــن ،املعنيني بقضايا التنشــئة
والتربية والتعليم ،تقترح مبــادئ إصالح تربوي،
لتأســيس مبادرات عملية تنفتــح على القيم
اإلنسانية املشــتركة ،وتضمن إحالل الشعوب
اإلســامية مكانها الالئق بني األمم ،واســتئناف
مسيرتها احلضارية البناءة.
مبادئ اإلصالح
هــذه املضامني املهمــة ،وثيقة الصلــة بالبناء
التربــوي للفــرد واجملتمــع ،فيجب أن تشــكل
اإلطار املرجعي للمناهج واملقــررات التعليمية،
واألنشــطة الصفيــة والالصفيــة ،الضرورية
ألجل صياغة املتعلمني ،وإمناء قدراتهم ،وإحداث
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التغيــرات املرغوبــة فــي ســلوكهم ،وحتقيق
التنميــة ،وفقا لألهداف التربوية املنشــودة في
ضــوء متغيرين مهمــن ،وهما ثقافــة اجملتمع
املسلم ،واملتغيرات العاملية املعاصرة.
ففي ضوء املبادئ السابقة ،يجب على املنهاج أن
يتأسس على ما يلي:
• فلسفيا :يهتدي النظام التربوي مببادئ العقيدة
اإلســامية ،التي تؤمن بوحدة اإلنسان ،ووحدة
األديان السماوية؛
• ثقافيــا :يســتمد النظام التربــوي جذوره من
التراث احلضاري والثقافي لألمة املتعددة روافدها
الثقافيــة ،التي تتكامل فيمــا بينها؛ ويحافظ
على التراث ويجدده ،ويكشف عن قيمه اخللقية
السامية ،وعليها ينشأ املواطن الوارث لقيم هذه
احلضارة ،املواصل لرســالة أسالفه في اإلسهام
في احلضارة اإلنســانية املعاصرة ،املؤمن بقيمة
التنوع الثقافي ،واستثماره ،واحلوار بني احلضارات؛
• اجتماعيا :تثبيت قيم االســتقامة ،واالعتدال
والتســامح ،واحلــوار ،واســتئصال العنصريــة
واالســتعالء ،والعنف واإلرهــاب؛ والعمل على
حتقيق التنمية املســتدامة وإشــراك النســاء
كمواطن دائم التعلم ،مشارك في تنمية وطنه،
املطبوع بروح املبادرة اإليجابيــة واإلنتاج النافع،
الساعي لتحقيق رفاهه ورفاه اإلنسانية ،ليبوئ
وطنه املكانة املستحقة بني األمم ،واإلسهام في
تطويرها ،مبا يعزز قدرة األمة التنافســية ،ومنوها
االقتصــادي واالجتماعي واإلنســاني في عهد
يطبعه االنفتاح على العالم؛
• ســيكولوجيا :العناية بالنشء منذ الطفولة
األولى ،وتطوير مهاراته وقدراته اإلبداعية.

فاإلصالح التربوي الذي تقترحــه الوثيقة يتعزز

ويرســخ القيم األخالقية النبيلة؛ ويشجع على
اتخــاذ املواقــف اإليجابية إزاء قضايــا االحترام
والتنوع والتســامح بني أبناء األمة ،وبينهم وبني
أبنــاء األمم األخرى؛ ويحصن اجملتمعــات واألفراد،
ويحارب الهشاشــة والتهميش ،ويطور مهارات
املتعلمني وقدراتهم على االتصال واالستفسار
واالستدالل.

 .2اعتماد املرجعيــة االجتماعية :والرؤيا العامة

وهذا األمر من شــأنه تهيئة أجيال املســتقبل
لإلســهام بفعاليــة في توطيد ركائز الســلم
االجتماعــي ،وحتقيق الوئام بني جميع الطوائف
واألعراق في أوطانهم وخارجها ،وســيلتهم إلى
ـــنهم
الصحيح لإلســام،
فهمهم
ذلك
وتدي ُ
ُ
ُ
ّ
الوسطي املعتدل املبني على عقيدة سليمة.
ّ

بأهم شروط النجاعة والفعالية ،وهي:

 .1شمولية الوثيقة :فقد أحالت الوثيقة مبوادها
املتنوعة على مختلف اجملــاالت التربوية .التربية
البيئيــة ،والتربيــة الدينية والعقليــة واملدنية

واملواطنة.

التي تشكل اإلطار الفكري للمجتمع التي يعبر
عنها بالهوية التي تشــير إلى األسس العقدية
التي حتكم البنية الكلية للمجتمع.

 .3التفاعل مع املستجدات العاملية :تفاعال مثمرًا
يحافظ على هوية الفرد ويصون اجملتمع ،فال بد ألي

سياسة تعليمية أن تستوعب املتغيرات العاملية
املعاصرة السياســية والثقافيــة واالقتصادية،
ألنها تؤثر بشكل مباشر على نظم التعليم.

 .4التربيــة مســؤولية اجلميــع :إشــراك كل

املؤسســات االجتماعيــة والدينيــة والفاعلني
املؤثرين فــي عملية التربيــة والتوجيه وحتصني

اجملتمع.

خالصة
إن امليثــاق اجلديد العاملي للتعليم الذي دعا إليه

معالي األمني العام لرابطة العالم اإلســامي،

الذي ميكن تصوره بناء على مضامني بنود «وثيقة
مكــة املكرمة» ،يجب أن يتأســس على منهاج
إنســاني ،يرسخ املســاواة اإلنســانية واألصل

املشــترك ،ليبرز أهمية العطاء اإلســامي في
احلضارة اإلنســانية ،ويفتح آفاق احلوار الثقافي
احلضاري الــذي يغني األفكار ،ويعتــرف بالتنوع

الدينــي والثقافي ،ويبرز املشــترك اإلنســاني،

ومجمل القول إن وثيقة مكة املكرمة تستحضر،
إلى جانب أبعادها الثقافية واحلضارية الشاملة،
مختلــف عناصر العمليــة التربويــة البانية
للقيم اإلنسانية املشــتركة واملعززة للسلوك
اإليجابي لدى الناشئة والشباب .وهي تعد من
ثمة وثيقة تربوية مرجعية ســيكون لها ومن
خالل تضافر اجلهود واجلهات املعنية بالشــأن
التربوي على الصعيدين اإلســامي والدولي،
دور بالغ األهمية في تعزيز منظومة القيم في
مجتمعاتنا من خالل التربيــة والتعليم .ذلك
تؤمن بيئة صاحلة لنمو
ألن املؤسسة التربوية
ِّ
وعاطفيا
ونفسيا
اجتماعيا
منوا شامال،
الناشئ ً
ً
ً
ً
ومعرفيا أيضا ،والثقافة التي تقدمها
وعقليا
ً
ً
للمتعلمني تكــون موجهة ومنظمة ،وهذا ما
يكسبها أهمية في الرهان التنموي واحلضاري،
ويدعو إلى العمل على تطويرها وجتديد نظمها
وأساليبها ومناهجها ووظائفها ،مراعاة لتغير
وتبدل ظروف اجملتمع احمللية والعاملية.
واهلل ولي التوفيق واإلعانة.
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في ظل جائحة كورونا

مظاهر العيد في الدول اإلسالمية
بين فرحة الصغار وزيارة الكبار
ثقافة شعبية

إعداد :عبدهللا حسين
العيد هو إظهار مالمح الفرح بما منّ هللا سبحانه وتعالى على عباده بصوم الشهر الفضيل
وقيامه ،وفيه تتجلى مظاهر البهجة والسرور على جميع أفراد المجتمع المسلم ،فكل مسلم
في أنحاء المعمورة يحرص على أن يكون هذا اليوم أجمل أيام العام .كما تتجلى فيه روابط
الوحدة اإلسالمية في أجمل صورها بين الشعوب مع التمسك بروح العادات والتقاليد التي
انفردت بها كل دولة عن األخرى.
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في هــذا التقرير جمللة «الرابطة» نســتطلع بعض
العادات والتقاليد الســتقبال أول أيام عيد الفطر
املبارك في العالم اإلسالمي ،فرغم ما مير به العالم

أجمــع من تباعد اجتماعي بســبب جائحة كورونا
إال أن املســلمني ال يزالون يحرصون على أن يقيموا
احتفاالتهــم بعيد الفطر املبارك في أضيق احلدود،

مع أهمية التباعد االجتماعي ،وهو ما يضفي على
العيد الفرحة بني أطفال البيــت الواحد ،في ظل

البعد عــن التجمعات التي تثير مخاوف الكبار من
نقل العدوى .وسنســتعرض أبرز هذه العادات قبل
ظهور اجلائحة.

الليلة اليتيمة
فــي مهبط الوحي مكة املكرمة ،تبدأ فرحة العيد

منذ اإلعالن الرســمي عن دخول الشهر الفضيل،

فيقوم رب األسرة باالتصال على األهل واألصدقاء،
وتهنئتهــم بقبول الطاعات ،بينما تقوم ربة البيت

بتجهيــزه وتبخيره الســتقبال املعيدين من األهل
واجليران بعــد صالة العيد مباشــرة ،ويقوم األبناء

املســاء ،وكانت مكة املكرمة قدميــا ً تغلق جميع

محالتها التجارية مســاء هذا اليوم وتسمى هذه
الليلة بــ»الليلة اليتيمة» ،ولكن في العصر احلاضر
وبفضل من اهلل تســتمر مكة املكرمة في حلتها

البهية الســتقبال الــزوار واملعتمريــن على مدى
الساعة.

الغوزي والعرضة

بتعليــق الزينــة على األبــواب والتجهيــز لصالة

ال تقتصر حتضيرات األســر البحرينية للعيد على

مالبســهم اجلديــدة ويتجهزون للذهــاب للصالة

وحلي ومجوهرات ،بل إن مأكــوالت العيد تتطلب

ويكونون في أبهى حلة ،وتخــرج كل عائلة ومعها

العامرة بشتى أصناف األكالت الشعبية البحرينية

(املشــهد) ،وقبيــل صــاة الفجر يلبــس اجلميع

شــراء املالبس وكماليات الزينــة من عطور وطيب

في املســجد احلرام ،أو اجلامع اجملــاور لهم في احلي،

بدورها ميزانيــة ومصروفا ً إضافيا ً إلعــداد املوائد

صحن صغير من احللــوى أو التمر يتم توزيعه على

املصلني في اجلامع ،كما تقوم النساء بعمل أكياس

صغيرة حتتوي على احللوى والنقود يتم توزيعها على
األطفال الذين يصلون في املســجد مع أمهاتهم

كعيدية لألطفال في احلي ،واجلميع يتبادل التهنئة
بقولهم (من العايدين ومن الفايزين) ،وفي الصباح
يجتمع كل أفراد األســرة عند كبير العائلة لتناول

طعام اإلفطــار ،وغالبا ً ما تختلف كل أســرة في
أصناف الطعــام التي تتناولها بحســب ما يتوفر
لهــا من مواد غذائية وبحســب عــادات كل بيت،

وبعد تناول الطعام تتزاور العائالت فيما بينها حتى

واحللويات والشوكوالته املستوردة.

ومن األصنــاف التي تزخر بها أيــام العيد احللوى
البحرينية الشــعبية واملكســرات والسمبوسة

احللوة ترافقها القهوة العربية بالهيل والزعفران،

هذا بخالف األكالت الشعبية التي يتم تقسيمها
على الوجبات الثالث الرئيســية ،فالفطور يضم
في قائمته طبق البالليط في حني أن وجبة الغداء
ال يراد أن يتصدرها ســوى طبخة العيد الشعبية

الغوزي ،وهــي حتــوي األرز مع اللحــم أو الدجاج
املزين باملكســرات بجانب سالل الفواكه وأصناف
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مشكلة من السلطات والعصائر.
ويتبادل البحرينيــون الزيارات فيما بينهم للتهنئة،
ويتــم تقدمي ماء الورد والعود ،حيــث يقوم األهالي
بتهنئــة بعضهم بعضــاً ،ويقــول املهنئ ألخيه

«عيــدك مبــارك» فيجيب «أعــاده اهلل علينا بخير
وعليكم بخير وعافية» وغيرها الكثير من العبارات.
كما تقام حفالت العرضة كل النهار ،ويقوم الرجال

بالرقص في العرضة بالبنادق والسيوف وينشدون
األناشيد احلماسية.

الكعك واألفراح
وتتزين األحياء الشــعبية في مصر مبظاهر العيد،

ويعــود األطفال مــع والديهم محملــن باملالبس
اجلديدة التي سيرتدونها صباح عيد الفطـر ،ويؤجل
املصريون زيجاتهم إلى ما بعد شهر رمضان الكرمي،

فنجــد في أيام عيــد الفطر العديــد من مظاهر

في مصر ،وتتفنن النســاء فــي عمله مع الفطائر
األخرى واملعجنات واحللويات التي تقدم للضيوف.

كذلك متتلئ الشــوارع في مصر باألطفال في أيام

العيد الـــثالثة ،ويحتشد املواطنون في املنتزهات
كل حســب طاقته املالية ،ويحرص األطفال على

تلقــي «العيديــة» واالنطــاق بعدها إلــى املرح

الطفولي ،وتخصص الدولة العديد من الساحات

ألداء صالة العيد؛ وذلك لإلقبال الكبير من الشعب
املصري على أدائها.

وعقب صالة العيد يتم تبادل التهاني بقدوم العيد

املبارك ،وتبدأ الزيارات ما بني األهل واألقارب ،وتكون
فرحة األطفال كبيرة وهم يتســلمون العيدية من
الكبار ،فينطلقون مبالبسهم اجلميلة فرحني لركوب

املراجيح ودواليب الهواء ،والعربات التي تســير في

شــوارع املدن وهم يطلقــون زغاريدهم وأغانيهم
احملببة فرحني بهذه األيام اجلميلة.

االحتفــال باألفراح والزيجات ،كما أن الكعك يعتبر
واحدا من أبرز املظاهر التي يشتهر بها عيد الفطر،
ً

ويتفنن املصريون في إعداد الكعك وتتنوع أشكاله
بني عشــرات األمناط واألحجام .وجتد االزدحام على

أشــده قبل العيد في جميع اخملابز ألنها تســتعد
لعمل كعك العيد الذي هو سمة من سمات العيد

العصيدة والمقروض
يبدأ عيد الفطر فــي ليبيا بعد صالة العيد ،فعند

العــودة إلــى البيت حتضــر النســاء «العصيدة»
باإلضافــة إلى بعض احللويات املشــهورة والقهوة

العربيــة .ثم تبــدأ العائــات في زيــارة بعضهم
بعضاً ،ويحرصون على اصطحاب األطفال معهم،

ويحرص األطفال علــى اقتناء األلعاب واللعب بها
مع نظرائهم من األطفال وهم يتباهون مبالبسهم
اجلديدة.

ومن املعتاد في ليبيا فــي العيد أن الكبار يعطون

النقود لألطفال وتسمى «العيدية» ،فترى األطفال
يجمعون املال من الكبار ليقوموا بشــراء األلعاب

واحللويات ،أما أهــم أكالت العيد في ليبيا فتتمثل
في «العصيدة» في الصباح ،و»املقروض» ،وهي من
ألذ احللويات ،وكذلك املعمول والغريبة والكعك.
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المالحف والسهرات

وتختلف مظاهر االحتفال بعيــد الفطر باختالف

وجرت العادة بأن تســتعد العائالت فــي موريتانيا

عتبر االحتفــال بعيد الفطر
اآلخر؛ ففــي ماليزيا يُ َ

عديدة منها التسوق لشراء مالبس لألسرة بكاملها

امللبس واملطعم ،يتسم باحلفاوة البالغة التي متتاز

النســوية من «مالحف» وفساتني وأحذية وحقائب

تخطئه عني ،أو يفتقده ضيف».

وغيرها من الزينة النســائية .فبحلول فجره تكون

ويجتمع ماليني املسلمني في العاصمة «كواالمبور»

العــادات والتقاليــد التي يتميز بهــا كل بلد عن

للعيد بأســبوع قبلــه ،ويتجلى ذلــك في مظاهر

وغنيا بالتقاليد املاليزية في
نابضا باحليــاة،
«عرضا
ً
ً
ًّ

خاصــة مالبس األطفال ،إضافة إلــى االحتياجات

بهــا البيوت املاليزية في هذا اليــوم ،إنه كرم قلما

نســائية والذهاب إلــى صالون التجميــل للحناء
األســرة قد انتهت من اإلعدادات فتستيقظ باكرا ً

صباح عيد الفطر في املســاجد ألداء صالة العيد،

كثيرا وسبحان اهلل بكرة وأصيال».

التقليدية املتميزة التي تتباهــي بألوانها الزاهية،

على أصــوات التكبير «اهلل أكبــر كبيرا واحلمد هلل

أما عن مظاهر العيــد فتتجه اجلموع إلى املصلى

ولســماع اخلطبــة ،وهم يلبســون مالبســهم
وأغطية الرأس التي تشتهر بها تلك الدولة الواقعة

في آســيا ،واملطلة علــى احمليط الهنــدي واجملاورة

كل يختال في ثوبه اجلديد ،وبعد نهاية صالة العيد

لتايالند شماالً ،وإندونيسيا وسنغافورة جنوبًا.

ما بدر بينهما من تقصير ،أما بالنســبة للنســاء

تقليدا
وفي يوم العيد ينظم املسلمون في ماليزيا
ً

وخطبته يتجه كل جار إلى جاره ليتسامحا في كل
فإن معظمهن يبقني في البيت منشغالت بإعداد

األطباق الشــهية وال يخرجن إال في املســاء بعد
االنتهاء من ضيافة زوار البيــت في ذلك اليوم من
أقارب وأصدقاء.

وفي املســاء تخرج املرأة بكامــل زينتها مع زوجها

وأطفالها لزيارة أسرتيهما وبعض العائالت املقربة

منهما ســواء كانــوا أقارب أو أصدقــاء ،وفي تلك

يشــيع في بعض البلدان العربية ،وهو ما يسمونه
بـ»البيت املفتوح» ،وهي عــادة محلية يتم خاللها
فتح أبواب املنازل الســتقبال اجليــران واألصدقاء

واألقارب ،وقد ينضم كذلك املســلمون الصينيون
والهنــود وحتى الغرباء إلى ذلــك «البيت املفتوح»
لتنــاول وجبــة شــهية ،واالســتمتاع باملعجنات
املنزلية ،واألطعمة احمللية.

الزيارات احلميمية تعقد جلسات قد تطول إلى ما

بعد منتصف الليل ،وتطلــق النكات وتدار كؤوس
الشاي وتغمر السعادة قلوب اجلميع.
البيت المفتوح
العيد فــي ماليزيا (مــاف زاهيــر دان باتني) بهذه

الكلمات ،التي تعني بالعربية (اغفر لي أخطائي)،
يســتقبل مســلمو ماليزيا عيد الفطر ،يقولونها

كلمــا التقى أحدهم بأخيه يوم العيد ،في إشــارة
إلى أنه يوم غفران الذنوب ،ونشر روح التسامح.
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ومن أشهر أطعمة العيد في ماليزيا الـ (كيتوبات)،

صنع من األرز الذي يُطهى في أوراق «البامبو»،
الذي يُ َ

ويُلف على شكل ماســة .كذلك يوجد الـ(ليماجن)،

ويتكون من األرز اخمللوط بحليب جوز الهند ،واملطهو

في اخليــزران ،والـ(رينداجن) ،املصنــوع من حلم البقر
اخمللوط بوصفات خاصة يتميز بها املاليزيون.

فرصا عديدة لتناول
وهكذا يجد األطفال والشــباب
ً
الطعــام فــي مختلف املنــازل التــي يزورونها في
بلدانهــم ،ويكون منزل الوالديــن على رأس أولويات
البيوت التي يقرر املاليزيون زيارتها في أول أيام العيد،
وهي إشــارة إلى الوفاء ،فزيارة الوالدين أوالً ثم باقي

عليها شعرة واحدة ،وهي عادة خاصة بالعيد.

فوق البيوت ليلة العيد فــي أنحاء ريفية كثيرة من

وبعد أداء الصالة يتوجهون إلى بيوتهم للسالم على

«سرُج الزيت» التي تضاء
األصدقاء واألقارب .وتنتشر ُ

ماليزيا ،وتكــون تلك األنوار مصحوبــة بالتكبيرات
التي جتوب أنحاء البالد.

التواصل األسري
ال تختلف عادات وتقاليد الشــعب الباكستاني في

االحتفال بعيــد الفطر كثيرا عن بقية الشــعوب

اإلسالمية ،وقد اعتاد الباكستانيون جتهيز األطفال
مبالبسهم اجلديدة الرتدائها في العيد ،وتزين النساء
أيديهــن بنقوش احلناء في مظهــر آخر من مظاهر

االحتفــال .ويتناول الباكســتانيون التمر في إفطار
أول أيــام العيد ويتبادلون احللوى فــي العيد خاصة

في بعــض املناطق التراثيــة القدمية مثل منطقة

(البولتان) ،ويقتصر تبــادل احللوى على عيد الفطر،
وتبقــى امليزة الســائدة هي التواصــل االجتماعي
واألسري ،وهو األقوى في باكستان.

خاصا؛ حيث يضم الواحد
ســنغاليا
سالما
أهلهم
ً
ً
ً
أخاه إلــى كتفه األميــن ضمة واحدة مــع الضرب

اخلفيف على الذراع اليســرى ،ثم تنطلق اجملموعات

للزيارات والتهنئة بالعيد ،فتدور على بيوت احلارة كلها
بطريقة دورية ،إلى أن يحني موعد تناول الغذاء ،وهنا
تتفرد السنغال كذلك بعادة حميدة غير معروفة في

بقية الشعوب ،حيث يحرص كل اجليران على األكل
من طعام جيرانهم ،فتبــدأ مجموعة بتناول قليل

مــن الطعام في بيت أحدهم ،ثم تنطلق إلى البيت
اجملاور فتتناول لقمة أو لقمتني ،وتأخذ صاحب البيت

إلى منزل جاره فيتناولون كذلك من مائدته لقمة أو

لقمتني ،وهكذا تستمر اجملموعة في التنقل السريع
لتنــاول الطعام من بيوت احلارة كلها ،بحيث يطعم
اجلميع طعام بعضهم وســط االبتســامات احللوة
واجلو املشحون بحرارة احلب واملودة.

حلق الرأس

وفي املساء جتتمع كل شــريحة عمرية مع بعضها

وفي السنغال تنشغل النساء في البيوت فور أدائهن

لتبــادل أحاديــث الذكريات ،واألطفال في الشــارع

رؤوس معظم أطفال الســنغال في هذا اليوم ليس

للفرجة على املشــاهد املســرحية التــي ينظمها

متاما ،فترى
صالة فجر العيــد بحلق رؤوس أطفالهن ً
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بعضاً ،فيجتمع الشــباب للسمر ،ويجتمع الشيوخ

ميرحــون ويلعبــون ،أما النســاء فيجلســن كذلك

الشباب ،وهناك مشهد أشبه باللعبة يتكرر في كل
ضخما قويًا له مالمح
عيد ،حيث يختار الشباب رجالً
ً
مخيفــة ،ويقومون بعمــل «ماكياج» لــه ليصبح
شكله مثل أي حيوان مفترس كاألسد أو النمر ،وفي
وسط املشهد ،ومع اجنذاب املتفرجني املتجمعني في
احلارات إلى تسلسل األحداث ،يظهر هذا الشخص
ويطلب قيمة التذكرة من املشــاهدين ،ومن يرفض
بعضه وســط الضحــكات العالية والفرحة
يقوم
ِّ
الغامرة ،ويختتم املشــهد برقصة جماعية يشارك
فيها كل اجلمهــور من الرجال واألطفــال ،وينتهي
الســمر ،ويعود اجلميع إلى منازلهم لتستمر بقية
فقرات ليلة اليوم األول من العيد مع أهل املنزل.
صالح الصغير
حني تعلو أصوات طلقات الرصاص من املسدســات
في الهواء تعلم أن رمضان قد أذن بالرحيل ،وأن العيد
قد حان في بلدة «كانو» النيجيرية ،والتي تعتبر ثالث
أكبــر مدينة في البــاد بعد «الغــوس» و«إيبادان»،
ويشــارك أهلها العالم اإلســامي االحتفال بعيد
الفطــر ،ويدعى عندهم «صــاح الصغير» ،ويتبادل
املســلمون هناك حتية العيد «بركة دا صالح» وهي
حتية بلغة الهوســا ،ويتوجه املسلمون إلى بلداتهم
األم من أجل مشــاركة األهل واألقــارب فرحة هذا

اليــوم ،فيقيمون صالة العيد في مجموعات كبيرة،
ومن ثم يعودون إلى املنازل فتكون النساء قد أعددن
الوالئم االحتفالية لهذا اليوم.
ويحتفــل العامــة بالعيد في «جمهوريــة نيجيريا
االحتاديــة» بالعديد مــن الفعاليات وفقــا ً لتقاليد
املدينة التي يعيشون فيها ،وذلك ما بني ركوب اخليل،
وزيارات األقارب ،وتناول أطايب الطعام مثل (ماســا،
تونون ،وشينكافا) ،وارتداء اجلديد من املالبس ،خاصة
الشباب واألطفال.
منوذجا للمسلمني الذين يعيشون في
وتعتبر «كانو»
ً
شــمال البالد ،حيث يقلد أهل البالد اجملاورة أسلوب
«كانو» في االحتفال بالعيد.
أما في املناطق اجلنوبية ،فيحتفل املسلمون بالعيد
بطريقــة يغلب عليهــا الطابع الشــرقي أكثر من
الطابع التقليدي املتوارث منــذ أجيال .فبعد صالة
العيد ينتقل الســكان للشواطئ واألماكن العامة
للتنزه ،حيث يستمتعون ببرامج خاصة بالعيد.
ويبقــى تبــادل املرح وتنــاول األطعمة الشــهية،
وتنظيم الفعاليــات اخلاصة بالعيد في أســلوب
مهيب ،سمة االحتفال بالعيد في شطري نيجيريا
شماالً وجنوباً.
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في العيد ترويح للنفس
وإراحة للبدن
مالمح
بقلم :أميرة الشناوي كيوان

بالشــيء من الباطل ليكون أقوى لها على احلق»،

ال ريب أن اللعب املباح ،واللهو املشروع ،من األشياء

إذا أكره عمي» ،ويقول عبد اهلل بن مســعود رضي

باحثة تربوية ـ مصر

املباحة في اإلســام ،وال ســيما أيام األعياد ،وفي
مواســم العرس والزفــاف ترويح للنفــس وإراحة

للبدن.

قال أبــو العباس املبــرد في كتابــه (الكامل) قال
أبو الدرداء رضي اهلل عنه« :إني ألســتجم نفســي
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علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه« :إن القلب
وقــال
ّ

ــل كما متل األبدان فابتغوا
اهلل عنه« :إن القلوب مت َ ُّ
لها طرائف احلكمة».

وقال عبد امللك بن عمر بن عبدالعزيز ألبيه يوماً :يا

أبت إنك تنام نوم القائلة وذو احلاجة على بابك غير

نائــم ،فقال يا بني إن نفســي مطيتي فإن حملت

عليهــا في التعب حســرتها ،أي بلغت بها أقصى
اإلعياء.

وأحســب أنه من أجل ذلك كله شــرع اهلل األعياد

أطلق األوروبيون علــى (رأس العواصف) وهو املعبر
الذي تدور حوله الســفن جنوب إفريقيا ،من احمليط
األطلسي إلى احمليط الهندي (رأس الرجاء الصالح)

تيمنا ً وتفاؤالً بســامة السفن وجناتها من املهالك

للمسلمني ترويحا ً للنفس وابتهاجا ً للقلب وسرورا ً

والعواصف البحرية في هذه املنطقة.

للقــارئ معنى العيــد ،ثم أصور لــه كيف كانت

 -3وقيل سمي العيد عيدا ً لشرفه وهو اسم ملكان

للخاطــر وفرحا ً بفضل اهلل ورحمته ،وســوف أذكر

الشــعوب واألمم حتتفل بأعيادها قبل اإلســام ،ثم
أبني له حكمة األعياد في اإلسالم.
معاني العيد

في اللغة العربية مجال واسع ملعاني العيد:
عود
 -1قيــل إنه من العادة ،ألن اهلل ســبحانه قد َّ

عباده عوائد اإلحسان ،وفي أيام األعياد يستضيف
اهلل عباده ،وال يباح ألحد من املسلمني أن يصوم في
ذلك اليوم حتى ال يعرضوا عن ضيافة اهلل ،وكذلك

الجتماع املسلمني مصلني مهللني مكبرين يحيي

بعضهم بعضاً ،ويزور بعضهم بعضاً ،فعن جبير بن

نفير قال كان أصحاب رســول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض:

«تقبل اهلل منا ومنك» رواه احلافظ بإسناد حسن.

كرمي مشهور بني العرب تنسب إليه اإلبل (العيدية)
كما قيل إن العبقرية تنسب إلى وادي (عبقر) وهو

مكان تزعم العرب أن اجلن تقطنه فنسب إليه كل
شــيء عجيب .وهو جنس يدخل فيه كل أمر غريب

كالديبــاج اجلميل ،الطنافس وغيرهــا ومنه قوله

سبحانه (متكئني على رفرف خضر وعبقري حسان)
(الرحمن .)76

والعبقري أيضا ً يُطلق علــى كل جليل نفيس من

الرجال واألشــياء ،كما قال اخلليــل بن أحمد ومنه
احلديــث الذي رواه البخاري في صفة عمر رضي اهلل
عنه «فلم أر عبقريا ً يفري فريه».

س ِّمي العيد عيدا ً ألنه
 -4وفي رأي ابن األعرابي أنه ُ
يعود كل ســنة بفرح مجدد ،وأصل العيد ما اعتاد

من هم وشوق ونحوهما ،قال يزيد بن احلكم:

 -2وقيل سمي العيد عيدا ً تفاؤالً بعودته مرة أخرى

أمسى بأسماء هذا القلب معمودا

من املســافرين بالقافلة تيمنا ً وتفاؤالً بقفولها أو

كأنني يوم أمسي ال تكلمني ذو

وقد ســميت (القافلة) من اجلمال أو من السفن أو
برجوعها من الســفر إلى وطنها مرة أخرى ،ولهذا

نظير في لغة العرب ،فقد ســموا (اللديغ) سليما ً
تيمنا ً بشفائه من اللدغ ،قال األعشى من قصيدته

التي ميدح فيها رسول اهلل:

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا

إذا أقول صحا يعتاده عيدا

بغية يبتغي ما ليس موجودا

أجري على موعد منها فتخلفني

فما أمل وما توفى املواعيدا

فكرة األعياد عند األمم

وبت كما بات السليم مسهدا

وفكــرة األعياد قدميــة قدم اإلنســان ،وقد عرفها

وأحسب أن هذا ليس بقاصر على لغة العرب ،فقد

كان لقدماء املصريني عيد يعرف (بيوم الزينة) وهو

الناس منذ أن عرفوا االجتماع والتقاليد والذكريات.
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يوم عيدهــم ونيروزهم ،وتفرغهم مــن أعمالهم،

(أنتولي) وهو فــي معرض املدح والفخــر «إنه لم

تفســيره ـ وتأمل ذلك حينما جابه سيدنا موسى

املؤرخ (ليكــي) في كتابــه (تاريخ أوروبــا)« ،وكان

واجتماع جميعهم  -كما قال احلافظ بن كثير في
فرعون باحلجة الداحضة ،واملعجزة اخلارقة ،كما جاء

في قول اهلل تعالى« :قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا
بسحرك يا موســى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل

بيننــا وبينك موعدا ً ال نخلفه نحــن وال أنت مكانا ً
ســوى ،قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس
ضحى» (طه.)59 ،

يقتــرف إثم غســل الرجلني طوال حياتــه» ،ويروي
الرهبان يفرون من ظل النساء ويتأثمون من قربهن
واالجتماع بهن ،وكانوا يعتقدون أن مصادفتهن في

الطريق والتحدث إليهن ،ولو كن أمهات أو زوجات أو
شقيقات حتبط أعمالهم وجهودهم الروحية».
أعياد المسلمين

وكانت األعيــاد عند األمم إمــا للترفيه عن النفس

ثم بزغ فجر اإلســام وأشــرقت شــمس الرسالة

بحادث وطني تعظمه القلوب وجتله النفوس ،وقد

ضوءا جديداً ،إنه لم
عليه وسلم على فكرة األعياد
ً

بعد اجلهاد اجلاهد واملشــقة املضنية ،وإما للتذكير
يرجع العيد إلى ســبب معاشي كاختيار يوم معني

كعيد احلصاد ووفــاء النيل ،ولكن كيف كانت األمم
حتتفل بهذه األعياد؟

كانــت األعياد في األمم املاضية لهوا ً ولعباً ،وشــربا ً

وطربــا ً ومجونــا ً وفســقاً ،بــل إن بعــض األعياد
الوثنية القدمية كانت تتخذها ســبيالً إلى اإلباحة

املســتهترة وإلى الفوضى اخللقية املاجنة كأعياد
(باكوس) عند اليونان ثم الرومان .وكان يفرض فيها

احملمدية على العالم ،وألقى رســول اهلل صلى اهلل

يوغل في فكرة املادية ولم يغرق أصحابه في تزمت

الرهبانية ونفورها ،ولكنه عليه السالم جمع ما بني
فائدة اجلســم ونقاء الروح وأضــاف إليهما عناصر
صاحلة ،ثم كون من ذلك صــورة حية كلها طهارة
وكرامة وصون وعفاف.

يقــول الشــيخ ابن تيميــة في كتابــه (اقتضاء

الصراط املســتقيم مخالفة أصحــاب اجلحيم):
«إن اإلســام لم يجيء إلزالة الفطرة اإلنســانية،

الرجال على النســاء أن يطلقــوا لغرائزهم العنان

بل إنه يوجهها توجيهــا ً نافعا ً فإن الفطرة ال تزول

فيما يزعمون ،ومن تعففت نفســه عن املشاركة

وســلم شــجاعة العرب من املنافســات القبلية

أن يدفن حيا ً في مغارات بعيدة وسراديب مجهولة.

سبيل اهلل ،وشغلهم عن اجلاهلية باإلسالم وصرف

لتقضي لبانتهــا عالنية ومجاهرة إرضاء آللهتهم

ولكنهــا حتول .لقد صرف محمــد صلى اهلل عليه

في هذه املوبقات حكم عليه الكهنة ورجال الدين

والتقاتل وأخذ الثأر واألحقاد القدمية إلى اجلهاد في

الرهبانية العاتية

تبذيرهم وســماحتهم إلى اإلنفاق في سبيل اهلل

ويقابل هذه املادية املاجنة ،رهبانية زاهدة منطوية

الذي ذكره شــيخ اإلســام ابن تيمية يعرف عند

منزوية تكتفــي بالتعبير عن ذكرياتها بتردادها في

داخــل النفــس أو بالتعبير اخلافت عنهــا في زوايا
املعابد فحسب.

يقول بعض الرهبان في حديثه عن راهب يســمى
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وأعطى النفس حقها من الترويح والنشاط» وهذا

علماء النفس (بإعالء الغرائز).

وفي ســن أبــي داوود وأحمد والنســائي عن أنس
بن مالك رضــي اهلل عنه :قدم رســول اهلل املدينة

ولهم يومان يلعبون فيهما ،قال ما هذان اليومان؟

قالوا كنا نلعب فيهما فــي اجلاهلية ،قال «إن اهلل
أبدلكما بهمــا خيرا ً يوم األضحى ويــوم الفطر».
وروي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة

رضي اهلل عنها« :دخل أبــو بكر وعندي جاريتان من
جــواري األنصار تغنيان مبا تقاولــت به األنصار يوم
بعاث ،قالت وليســتا مبغنيتني ،فقال أبوبكر مزمار
الشيطان في بيت رسول اهلل؟ وذلك يوم عيد ،فقال

رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل
قــوم عيدا ً وهذا عيدنا ،وفي روايته أنه قال« :دعهما
يا أبا بكــر فإنها أيام عيد» .وقد ورد في الصحيحني

(كان يوم العيد يلعب السودان بالدرق واحلراب ،قالت

عائشة فلما ســألت النبي قال تشتهني تنظرين؟
فقلــت نعم فأقامنــي وراءه خده علــى خدي وهو
يقول دونكم يا بني أرفدة حتى مللت فقال حسبك
فقلت نعم قال فاذهبي».

وفي حديث آخر رواه البخاري ذهبت عائشة يوما ً إلى

عرس في بيت جيران لهــا من األنصار فلما رجعت

سألها النبي أهديتم الفتاة إلى بعلها؟ قالت نعم
قال فبعثتم معها من يغني؟

قالــت ال قال أو ما علمــت أن األنصار قوم يحبون

اللهو ،أال بعثتم معها من يقول:

أتيناكم أتيناكم

في جو مــن الرهبة واحلــزن واالكتئــاب ،وتعذيب
النفس حتى ليقول قائلهم:

ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة

وحق لسكان البسيطة أن يبكوا

حتطمنا األيام حتى كأننا

زجاج ولكن ال يعاد له سبك

وال شــك أن هــؤالء لــم يتأملوا في هــذه األرض

املشرقة الباسمة ،وال في هذه احلياة املليئة باجلمال،
الفياضة بنعم اهلل.

إن اهلل ســبحانه وتعالي قد َو ِ
ســعت رحمته كل
شيء ،وإن رحمته تعالى تشيع البهجة في القلوب،

وتبعث الفرحة في النفــوس ،كما يصورها القرآن
الكــرمي لنا« :قل من حرم زينة اهلل التي أخرج لعباده

والطيبــات من الرزق ،قل هي للذين آمنوا في احلياة
الدنيا خالصة يوم القيامة» (األعراف.)32 ،
ً
حقا
إن لبدنك عليك

ومما جاء في الصحيحني حديــث عبداهلل بن عمرو،

وقد اســتدعاه رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ليســأله عن صوم التطــوع ،فقال له كــم يوما ً
تصوم؟ قال ســبعة أيام في األسبوع ،فقال النبي

فحيونا نحييكم

صلى اهلل عليه وســلم كثير قال ِ
ت ،قال كثير،
فس ٌّ

ما حلت بواديكم

رسول اهلل فإني أطيق أكثر من ذلك وإني أريد أفضل

ولوال احلبة السمراء

ولوال الذهب األحمر

ما زفت عذاريكم

قال فخمس قال كثير ،صم يوما ً وأفطر يوماً ،قال يا

من ذلك ،قال عليه الصالة والســام ال أفضل من

ذلك .أفضل الصيام صوم أخي داود كان يصوم يوما ً

الدين ابتهاج وليس كآبة

ويفطــر يوماً ،يا عبد اهلل بن عمــرو إن لربك عليك

وقد يظــن بعض النــاس أن الديــن يحرمهم من

فأعــط كل ذي حق حقه ،إن هذا الدين متني فأوغل

في احلياة من جمال وزينة وأنه يجعلهم يعيشــون

املنبت ال أرضا ً قطع وال ظهرا ً أبقى.

البهجة ومن التفتح للحياة والتمتع بالطيبات ،ومبا

حقا ً وإن ألهلك عليك حقــا ً وإن لبدنك عليك حقا ً

فيه برفق وال تبغض إلى نفســك عبــادة ربك فإن
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رئيس الجمعية الثقافية والخيرية في مقدونيا:

الرابطة مظلة إسالمية كبرى ومرجعية
للمسلمين في بالد الغرب
حوار

حوار :توفيق محمد نصر هللا
ضيفنــا هــو فضيلــة الشــيخ نصــرت رمضان رئيــس الجمعيــة الثقافيــة والخيريــة (مجموعة آرت)
بجمهورية مقدونيا الشمالية .يحدثنا عن واقع اإلسالم في مقدونيا واحتياجات المسلمين هناك
والخدمــات واألنشــطة التي تقدمها الجمعية الثقافية والخيرية لخدمة اإلســام والمســلمين،
ومــدى التعــاون بينهــا وبيــن المنظمــات والجمعيــات اإلســامية األخــرى .ويتنــاول الحــوار دور
جمعيــة المســلمين المقدونيين فــي خدمة المســلمين والدفاع عن
حقوقهم ،ورؤيتهم للحوار بين أتباع األديان والحضارات والثقافات،
وكيف يمكن تعزيز الوســطية بين الشــباب فــي الوقت الحالي .كما
امتــد الحديــث إلــى وثيقــة مكــة المكرمــة وكيفيــة تفعيلها ليســتفيد
منهــا المواطنــون األوروبيون من مســلمين وغيرهم ،وكذلك جهود
معالــي الشــيخ الدكتور محمد العيســى األمين العــام لرابطة العالم
اإلســامي في نشر وترســيخ قيم الوســطية واالعتدال والتسامح
والســام حول العالــم ،والتصدي لتيــارات الغلو والتطــرف ،وغيرها
من القضايا األخرى التي تتابعونها عزيزي القارئ في هذا الحوار:
ـ مــا أبــرز الخدمــات واألنشــطة التــي تقدمهــا
جمعيتكــم؛ الجمعيــة الثقافيــة والخيريــة لخدمــة
مسلمي مقدونيا؟
اجلمعية (مجموعة آرت) مســجلة في الدولة ولها
تصريــح ،مقرها الرئيــس في العاصمة ســكوبيا،
حققت اجلمعية رغم حداثتها العديد من األنشطة
واخلدمات في مجاالت اجتماعية وتنموية وتعليمية

40
الرابطة

العدد ٦٥٧ :شوال  ١٤٤٢هـ ـ مايو  ٢٠٢١م

وإغاثية .اجلمعية ليســت سياســية وال تنتمي ألي
حزب سياســي ،لها أهداف عدة ،ومن أهم اخلدمات
التي تســعى إلى حتقيقها تقدمي املساعدات لألسر
املستحقة دون النظر إلى احملددات العرقية والدينية،
وإقامــة الــدورات التدريبيــة والبرامــج العلمية
الثقافية ،واألنشــطة والفعاليات ،واملشــاركة في
األزمات واحلــوادث الطارئة .وتعمــل اجلمعية على

تدعيم وحدة األســرة وتكاملها ومتاسكها ووقايتها
من عوامل االنحالل واالنحراف ،واالهتمام باألمومة
والطفولــة وإحاطتهما بالقدر الــازم من الرعاية
االجتماعية والثقافية واإلرشادية .وتنشط اجلمعية
في تقدمي احملاضرات الدينية ،فاجلمعية هي العنوان
لالستشارات الدينية واألسرية ِمن ِقبل املتخصصني
حلل املشاكل واإلصالح بني الناس ،ولها دور كبير في
معاجلة كثير من األزمات في اجملتمع املقدوني ،إضافة
لألنشطة املوسمية وإقامة مآدب اإلفطار اجلماعي،
جماعيا لـ 500شــخص ،وندعو
حيث ننظم إفطارًا
ً
اجليران من غير املســلمني ،ونقــدم لهم وجبة حتى
يتعرفوا عن قرب على شعائر اإلسالم .كما يتم توزيع
سالل غذائية لألسر احملتاجة على مدار العام ،خاصة
في شــهر رمضان املبارك ،إضافة إلى تقدمي كسوة
العيد لألطفال ،وتنفيذ مشروع األضاحي .ونسعى
إلى نشــر قيم تعاليم اإلسالم ومنهج أهل السنة
قريبا للمســلمني
بني النــاس ،وجعل هــذا املنهج
ً
وغير املسلمني ،وتقدمي احلضارة اإلسالمية كنموذج

للتعايش بني القوميات واألديان اخملتلفة ،ونهتم بأن
واضحا وشــفا ًفا،
مرتبا،
يكــون العمل في اجلمعية
ً
ً
وبهذا متكنت اجلمعية خالل هذه السنوات وهلل احلمد
من أن تصبح عنوانًا فاعالً على الســاحة املقدونية،
وعضوا في عدد من املنظمات والهيئات داخل البالد
ً
وخارجها.
ـ واقــع اإلســام فــي مقدونيــا الشــمالية كيــف
ترونه؟ وكيف ترون مستقبله؟
الذي يزور مقدونيا الشــمالية للمرة األولى يتصور
أنه في دولة مســلمة؛ ملا فيها من التراث اإلسالمي
املوجود في أغلب املناطق ،أستطيع أن أقول إن الذي
رســوخا عندنا
يزور دول البلقان يجد اإلســام أكثر
ً
من ســائر بالد البلقــان ،وأكثر علماء اإلســام في
دول البلقان كانوا مــن مقدونيا .جمهورية مقدونيا
الشــمالية لها تاريخ طويل مع الثقافات املتعددة،
إضافة إلى أنها متعددة األعراق والديانات .املسلمون
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فــي مقدونيا الشــمالية هم الســكان األصليون
مثل بقية الشــعب املوجود في الدولة ،واإلســام
ديــن أصيل ومتجــذر .حاليا ً أكثر مــن  1200داعية
إســامي على مســتوى الدولة يتمتعــون بثقافة
إســامية عالية ،تخرجوا من اجلامعات الســعودية
وجامعــات العالم العربي واإلســامي ،ينشــرون
اإلسالم الوســطي املعتدل .املسلمون في مقدونيا
من أ ُ َّمة اإلسالم العاملية،
يشكِّ لُون
رجاالً
ونساء َ
ً
ً
جزءا ْ
ونحن نتمسك ونؤكد هويتنا الدينية على مستوى
تربطنا وجتمعنا في األمة
رفيع .العرو ُة الوثقى التي
ُ
ســنة
الواحدة هي اإلميان باهلل الواحد األحد ،واتباع ُ
رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلم واألعمال الصاحلة،
وتلك هي اخلصائص الرئيسية لهذه األمة.
أما فيمــا يتعلق بالشــق اآلخر من الســؤال فإن
التغييــر مــن طبيعة الكــون ،أرى أن املســتقبل
ينبئ بتغير الدميوغرافية الســكانية في مقدونيا
الشــمالية ،وبالتالــي ســتتزايد اإلحصائيات عن
املســلمني ،وســيكونون األكثرية ،كمــا أكد ذلك
تصريح لرئيــس مجلس الوزراء املقدوني الســابق
ليوبشو غيورغيفســكي ()Ljubco Georgievski
فــي عــام  ،2015عندما قــال إن مقدونيا في عام
 2021ســتكون األكثرية فيها مســلمة .نحن في
عــام  ،2021صحيح إن ذلك لــم يحصل لكن من
املتوقع حدوثه.
ـ يدفعنا هذا إلى سؤالكم عن اإلحصائية الحالية
للمسلمين ،كم عددهم في مقدونيا الشمالية؟
وكــم عــدد المســاجد والمراكــز اإلســامية
والثقافيــة؟ ومــا مــدى التعــاون بينكــم وبيــن
رابطــة العالــم اإلســامي وغيرهــا مــن الجهــات
اإلسالمية؟
حاليا  ،%40وعددهم ،800,000
نســبة املســلمني
ً
أي ما يقارب املليون .وعدد املســاجد على مســتوى
الدولة  ،700أما عدد املراكز اإلســامية والثقافية
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فهو في حــدود  12مركزاً .نثمن ونقــدر دور رابطة
العالم اإلســامي ،وعندنــا تعاون معهــا ملا لها
من ثقل عاملــي ،ولها قيمة لــدى اجملتمع املقدوني
والعالم .شــاركت في عدة مؤمترات لرابطة العالم
اإلســامي في داخل اململكة وفي الدول األوروبية.
نؤكد أننا مــع الرابطة ألنها تعنى بإيضاح حقيقة
دعوة اإلسالم ومتثل شــعوب العالم اإلسالمي في
ســبيل حتقيق رســالة اإلسالم في نشــر السالم
وحفظ حقوق اإلنســان وشــرح تعاليم اإلســام
الصحيحة والدعوة إليها .في زيارتي الرســمية إلى
القاهرة قبل ســنوات قابلت اجلهــات الدينية ولنا
تعــاون مثمر معهــم ،وعندنا عضويــة مع اجمللس
العاملي للمجتمعات املسلمة ،ولهم دور إيجابي في
نشر القيم اإليجابية اإلنســانية .كما لدينا تعاون
مع كل من ســماحة مفتي كوسوفا الشيخ نعيم
ترنافا ،ومفتي ألبانيا الشيخ بويار سباهيو ،ومفتي
بلغاريــا فضيلة الشــيخ مصطفى حجــي ،ومع
الهيئة األوروبية للمراكز اإلســامية في سويسرا،
واجمللس األسكندنافي للعالقات ،وكثير من الهيئات
والشخصيات لهم جهودهم امللموسة ،وال يسعنا
إال أن نقول لهم شكرا لكم فردا ً فرداً.
 مــاذا ينقــص المســلمين فــي مقدونيــاالشمالية؟
ينقص املســلمني فــي مقدونيا الشــمالية رؤية
الكعبة وأداء العمرة واحلــج ،وأن تعود األمور إلى ما
كانت عليه ،نرجو ذلــك وأن تزول هذه اجلائحة .طاملا

تطلع الشمس من الشــرق ،نحن في الغرب ننتظر
هــذا الضوء والنــور يأتينا من تلقاء املشــرق .نحن
ننتظــر وننظــر أن تكون رابطة العالم اإلســامي
وشريكا لنا في املشاريع الثقافية واإلنسانية
داعما
ً
ً
في مقدونيا الشــمالية ،وأن يكون هناك وجود أكثر
للرابطة في مقدونيا الشمالية في املرحلة القادمة.
أهــم ما ينقص املســلمني هــو الدعم املــادي ألن
جميع األموال تأتي من الشــعب املسلم املقدوني،

احلكومــة ال تســاعد وليس لديها حصة ملشــاريع
ثقافيــة للمســلمني أو ألنشــطتهم الدينية ،ألن
احلكومة منفصلة عن الدين وال تختص باملســائل
الدينية ،كما ينقص املسلمني االنتقال إلى املواطنة
الكاملة ،مبا تعنيه من حقوقٍ وواجبات .هذا االنتقال
بدأ منذ عــام  2001بعد انتهاء احلرب ،وهو متواصل
ويتخذ أشكاالً مختلفة ،اليوم املسلم يريد أن يكون
مواطنا كامل احلقوق.
ً
 ال شــك أن لجمعيــة المســلمين المقدونييــندورهــا فــي خدمــة المســلمين والدفــاع عــن
حقوقهم؟
اجلمعيات اإلســامية في مقدونيا الشــمالية لها
دور مهــم في الدفــاع عن حقوق املســلمني ،لكي
يكونوا مؤثرين في اجملتمع ،واألمور تتحسن تدريجياً،
فتوجههــم وطرحهــم املوحــد يتماشــى ويغير
العقلية التي كانت لدى غير املسلمني عن حقيقة
اإلسالم .لقد أثبتت اجلمعيات اإلسالمية من خالل
أنشــطتها اخملتلفة وخدماتها أن اإلسالم دين يدعو
إلى الســام والتقدم ،ويدعو إلى املدنية احلقيقية،
كما أثبتت أن املســلم هو شخص إيجابي ويسعى
سلبيا أو مخربًا في
لتطوير مجتمعه ،وليس عنصرا ً
ً
بلده .وبهذا الطرح كســبت اجلمعيات اإلســامية

مصداقية كثير من الدوائــر احلكومية املوجودة في
الدولــة ،فهناك تعــاون مع بلديــات مختلفة ،ومع
الــوزارات والعديد من اجلهات الرســمية في الدولة
للدفاع عن حقوق املسلمني.
 وهــل لكــم مواكبــة لجهــود رابطــة العالــماإلســامي فــي الســنوات األخيــرة وال ســيما
فــي عهــد أمينهــا العــام معالــي الشــيخ الدكتور
محمد العيسى؟
رابطة العالم اإلســامي في عهد معالي د.محمد

العيســى لها حضور دولي وإقليمي ،ولم تغب يوما ً

واحداً ،وهي مســتمرة فــي برامجها اإلســامية
واإلنســانية ،وهي مظلة إســامية كبرى ،وتعتبر
املنظمة الرائدة بال منازع لألمة اإلســامية اليوم.
الرابطة فــي عهد الدكتــور العيســى مؤثرة في
وقفتها مع املســلمني ورفع املعانــاة عنهم واتخاذ
املواقف املناســبة جتاه الشــعوب اإلسالمية حول
العالم .معالي الدكتور العيسى قدم رؤية الرابطة
للعالم الغربي ،إنها منظمة حتمل رسالة اإلنسانية
للعالم أجمع .الغرب كان يتهم العالم السني بأنه
ليس له قيــادة أو مرجعية دينية لضبط الشــعور
واملمارسة الســنية اإلســامية ،واآلن بكل وضوح
أســتطيع أن أقول إن مرجعية العالم الســني في
الغرب هي رابطة العالم اإلســامي بقيادة معالي
األمني العام دكتور العيسى.
أنا أصــف معالي الدكتور العيســى بأنــه الرجل
اجلريء واحملب للسالم ،كما يصفونه بذلك في كثير
من وســائل اإلعالم ،لــه جهود حثيثــة خالل هذه
السنوات بهدف ترسيخ الوســطية والتعايش بني
مختلف أتبــاع الديانات واملذاهــب اخملتلفة ،ويدعو
بدأب للتعايش السلمي ،وله جهوده في نبذ خطاب
العنف والكراهية .يسعى في كل لقاءاته وحواراته
إلى ربط الشــباب املســلم بالعقيدة الصحيحة،
وباألخــاق الفاضلة ،وحتصني الشــباب من دعوات
التطرف والغلو .في رحالته للدول اإلســامية يُقيم
اجلســور بني أتباع املذاهب اإلســامية ،وفي زياراته
لدول الغرب يقيم لغة احلوار للتعريف مببادئ اإلسالم
الصحيحة البعيدة عن التطــرف والتعصب لدوام
التعايش وحتقيق املصالح العامة .والشعب املقدوني
املســلم يحب معالي الدكتور محمد العيسى ألنه
مبعوث إسالمي من مرجعيتنا الروحية للمسلمني،
وهي قبلتنا اجلامعة مكة املكرمة.
 كيــف يمكــن تعزيــز الوســطية واالعتــدال فــيالمجتمعات المســلمة وخاصة بين الشباب في

43
العدد ٦٥٧ :شوال  ١٤٤٢هـ ـ مايو  ٢٠٢١م

الرابطة

الوقت الحالي؟
من الضرورة تعزيز قيم الوسطية واالعتدال ،وتعزيز
الوســطية يكون مبحاربة التطــرف العنيف والغلو
وكل ما يؤدي إلى اإلرهاب .ومن أسباب هذا التطرف
اجلهل بالدين ،واملشــاكل األســرية ،فاألسرة تلعب
دورًا محوريًا في التنشــئة االجتماعية الســليمة.
كما أن للتعليــم والفتوى األثر والعالقة املباشــرة
في تعزيز الوســطية ،وهــي ميزان الشــريعة في
اجملتمع والبوصلة التي حتدد مســار اإلنسان املسلم.
الوسطية التي ندعو إليها هي الوسطية التي جاء
إليهــا محمد صلى اهلل عليه وســلم في العبادات
واألخــاق والتعامل مــع اآلخرين .ويجــب االعتناء
بتقدمي احملاضرات الدينية عن طريق وســائل اإلعالم،
كذلك االعتناء مبطالب الشــباب مبا يحتاجونه حلياة
كرميــة يحلمون بها ،وذلك بهــدف مواجهة األفكار
املتطرفة التي يتم بثها من خالل شبكات التواصل
االجتماعي .الوســطية ســلوك حتى فــي البيت،
املدرسة ،في املسجد وفي العمل وفي جميع مراحل
احلياة.
 ومــا رأيكــم فــي وثيقــة مكــة المكرمــة؟ وكيفيمكــن تفعيلهــا ليســتفيد منهــا المواطنــون
األوروبيــون مــن مســلمين وغيرهــم؟ وهل كان
لها صدى في األوساط اإلسالمية في أوروبا؟
اختار اهلل تعالى بالد احلرمني الشريفني أن تقيم هذا
احملفل العظيم ،أســأل اهلل تعالى أن يحفظها في
دينها وحكامها وشعوبها وعلمائها ،وأن يجزي خادم
احلرمني الشــريفني امللك سلمان وولي عهده األمير
محمد بن سلمان على جهودهما احلثيثة في رعاية
هذا احلدث الكبير وثيقة مكة املكرمة .هذه الوثيقة
شــخصت الداء ووصفت الدواء ،وأكدت أهمية بناء
اإلنســان وإعداد العقول حتى يكون هذا اإلنســان
لبن ًة نافعة في مجتمعه .نعتبر وثيقة مكة املكرمة
تاريخية وهي جهد مثمر للرابطة صادق عليها أكثر
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من  1200عالم ،وانتشــرت الوثيقــة بعد ترجمتها
وتوزيعها في عــدد من الدول األوروبية ودول البلقان.
وحتى تصل الوثيقة إلى جميــع أنحاء العالم أرجو
عمل برامج وأنشــطة تتناســب مــع كل األعمار
ومختلف الديانات واللغات وعمل فيلم ســينمائي
عاملي عنها.
 وكيف تفســرون شــيوع أفكار التكفير والتطرفوما السبيل لمواجهتها؟
إذا كان تاريخ احلركات اإلســامية السياسية حافالً
بالعنف واملواجهات املفتوحة مع السلطات ،وبذلك
دخل املسلمون على مدى عقود طويلة في مد وجزر،
دخلت هذه الطوائف خــال العقدين األخيرين في
حرب وتصعيد ،وقــد يُالحظ أن وجــود التنظيمات
اإلرهابية مرتبط بوجود دولة ضعيفة أو مناطق غير
محكومة .هذه الطوائف اإلرهابية ليســت صنيعة
الفكر فحســب ،ولكن صنيعة ظروف معقدة من
بينها السياســي واالقتصادي واالجتماعي ،ونتجت
عنها معارك ال تفيد اإلســام وال تفيــد األوطان،
وال تفيد املســلمني ،وال يرضاها اإلسالم .وبالتأكيد
هؤالء ال ميثلون اإلسالم ،ألن اإلسالم لم يأت باخلراب
وال بالتدمير ،اإلسالم جاء لإلحياء وليس للقتل «ومن
أحياها فكأمنا أحيا النــاس جميعاً» .ظاهرة التكفير
هذه وموجات التطرف قد نشــهد بدايــة نهايتها
وتنظيماتهــا قد تضعف .اإلســاموفوبيا موجودة

والتمييز العنصري موجود لكن ليس منتشرًا في كل
أرجاء اجملتمع ،أكثر انتشــارا ً عند بعض السياسيني
واإلعالميــن ،اجملتمع األوروبي فــي احلقيقة يعيش
حلمة مع املســلمني ،هناك جار املسلم مع جاره غير
املســلم ،الزميل في العمل ،ثم في الدراســة ،لكن
هناك من خلف الســتار وهم أقلية يريدون أن يكون
اإلســام دائما ً مصدر قلق وإزعاج .وتقوم جمعيتنا
بجهود مضطردة فــي مواجهة الفكر املتطرف من
خالل برامجهــا العلمية الثقافية ،ونحن في انتظار
النتائج العملية لذلك إن شاء اهلل.

أكدوا أن عالمية اإلسالم تكفل الحريات والحقوق

ندوة «اإلسالم والمواطنة
في أوروبا» بالجزائر
شؤون األقليات

عبد الحكيم قماز  -الجزائر
أجمــع قــادة العمل اإلســامي في أوروبــا وباحثون

ومختصون في شــؤون األقليات املسلمة في الغرب،

وقــال األمــن العام للمجلــس اإلســامي األعلى،

البروفيســور بومدين بوزيد ،في كلمتــه االفتتاحية

لندوة «اإلســام واملواطنة في أوروبا» ،يوم الثالثاء 11
إن وثيقة
رجــب 1442هـ املوافق لـ 23فبرايــر 2021مّ ،

علــى ضرورة «احتــاد ممثلــي األقليات املســلمة» في

«ميثاق مبادئ لإلســام في فرنســا» أثارت القضايا

املسلم والدفاع عنه» دون التخلي عن ركائز عقيدته أو

واملواطنة ،املســلمون في أوروبا بني املواطنة والهوية

الــدول األوروبية من أجل «حفظ حقوق مواطنة الفرد

القدمية  -اجلديدة حول «اإلسالم والعلمانية ،اإلسالم

التفريط فيها.

واإلسالموفوبيا ...إلخ».
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بوزيد :العالقة بين االنتماء لإلسالم وااللتزام
بقيم المواطنة من روح الدّ ين
وقال البروفيسور بومدين بوزيد إن «العالقة بني االنتماء
تتبنى
لإلسالم وااللتزام بقيم املواطنة في الدول الّتي
ّ

العلمانية وتعتبر الوالء للوطــن وقيم الدولة املدنية

التعايش واالنسجام االجتماعي
اإلسالموفوبيا على ّ
في هذه البلدان؟ ،وكيف ستتعامل احلكومات الغربية
والزيادة العددية للمسلمني في أوروبا
مع هذا االنتشار ّ

والغرب؟».

غالم هللا :ضرورة توضيح حقيقة المبادئ الّتي

الدين» ،مشــيرًا إلى ّأنــه «ال تعارض بني حرية
من روح ّ

تناقض قيم المجتمعات األوروبية

محكومون بعقد اجتماعــي ووطني مع حكوماتهم

وبدوره ،قال رئيس اجمللس اإلســامي األعلى ،الدكتور

الدراســات
وأضــاف الدكتور بوزيــد« :نقرأ من خالل ّ

إن املعاني اإلنســانية تعني قبول اآلخر
مبقر اجمللــسّ ،

سواء بسبب الهجرة أو البحث
الغربيني في املستقبل
ً

وال تعترضــه احلســابات األيديولوجيــة التــي يكون

وأن املواطنني املسلمني
العقيدة وممارســة ّ
الشــعائر ّ
ومجتمعاتهم الّتي يقيمون فيها».

ملحوظا للمسلمني
دميوغرافيا
تزايدا
أن
ً
املســتقبلية ّ
ً
ً

أن «اعتناق اإلسالم من
عن العمل أو ّ
الدراســة» ،كما ّ
أيضا عامــاً قويًا في تزايد
ذوي األصــول الغربية مي ّثل ً
مستقبل».
عدد املسلمني الغربيني
ً

بوعبــد اهلل غالم اهلل ،في االفتتاح الرســمي للندوة،

والتعايش معه ويجب أال تعترضه املعوقات املستجدة
اإلنســان فيها مســتهد ًفا من خالل دينــه أو لونه أو

جنسه أو انتمائه.

أن القوانني اجلديدة الّتي
وأشار بوعبداهلل غالم اهلل إلى ّ

وشــدد البروفيســور بومدين على ضرورة اإلجابة عن
ّ

متيزت بالعنصرية
ظهرت في بعض البلــدان األوروبية ّ

وخصوصا
يحقق للمســلمني في البلــدان األوروبية
ّ
ً

مشــد ًدا على ضرورة توضيح
ومبررات غير منطقية»،
ّ
ّ

التحديات التالية« :كيف جنتهد في تقدمي خطاب ديني
ّ
التوفيق بني انتمائهم لإلسالم والتزامهم بقيم
فرنسا ّ

املواطنة؟ ،وما هي مخاطر التطرف العلماني وانتشار
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والتضييــق على اجلاليــات املســلمة «بحجج واهية
حقيقة املبادئ التي تناقض القيم التي قامت عليها

اجملتمعات األوروبية.

والس ّنة تدعو إلى
شكاط :نصوص القرآن
ُّ
المواطنة
ركز الباحث في الفكر اإلسالمي أ .كمال شكاط،
وقد ّ

التمكني في األرض ،حيث
في مداخلته ،على مسألة ّ

أن
قال «نحــن في ذروة االســتخالف فــي األرضّ ،
إل ّ
ذلك التمكني مشــروط باســتتباب األمن ،والتعايش

السلمي بني الناس ،على اختالف مللهم ونحلهم».
ّ

التمدن،
أن «نعمة
ّ
ولفت األستاذ كمال شــكاط إلى ّ

قي ،ونعمة األمن كمــا ورد في القرآن
ّ
والتحضــرّ ،
والر ّ

برمته
بشقيه:
الكرمي
ّ
الغذائي –الّذي يشمل االقتصاد ّ
ّ

السهولة الّتي ظلّ
يُعاقب عليه في فرنســا ،أو بتلك ّ
مدة خمسني وثالثمائة
بها اليهود مبعدين عن إجنلترا ّ
سنة».

املتشــدد ،وقال« :لو
وانتقــد في ذات الســياق ،التيار
ّ
رجعتــم إلى العقد العمــري وباخلصوص إلى أقضية
حق املواطنة
عمر رضي اهلل عنه ّأنه
أقــر على كفالة ّ
ّ

أن العديد من
ّ
حتــى للذي جاء بعده» .مشــيرًا إلــى ّ
بوية تدعو
الس ّنة ّ
الن ّ
النصوص في القرآن الكرمي وفي ُّ

إلى املواطنة.

في ّأيامنــا هذه -إضافة إلى ما تنصــرف إليه كلمة

اليزيدي :المواطنة ال تتعارض مع القيم الدّ ينية
الّتي يحملها اإلنسان المسلم

حتمية ملدى حتقيق اإلنســان جلملة املبادئ كتحقيق
ّ

أقر األمــن العــام للمجلــس األعلى
مــن جهتــهّ ،

اجتماعي ،نتيجة
مدني ،واســتقرار
األمن من ســلم
ّ
ّ
الشــريعة فــي أرض الواقــع ،واالنخراط في
مقاصد ّ

أن
للمسلمني في أملانيا ،األستاذ عبد الصمد اليزيديّ ،
«االحتقانات الّتي تظهر بني الفينة واألخرى في الغرب

شــعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم

تؤطر حياة املســلمني
اإلســامية الّتــي ينبغــي أن ّ

أول
وأفــاد املتحدث
ّ
بــأن «وثيقة املدينة» الّتــي تعتبر ّ

وقال األســتاذ اليزيدي إنه «ال مانع مينع املسلمني في

داخل املدينة بني املســلمني ،وبينهــم وبني اجملموعات

يعيشون فيها في كلّ اجملاالت ،وليس هناك ما يفرض
عليهــم أن يقتصروا على مجاالت بعينها» ،مشــيرًا

اإللهي الــوارد في قوله تعالى« :يا
العقد االجتماعي
ّ
ــاس ّإنا خلقناكم من ذكــر وأنثى وجعلناكم
الن
ّأيها ّ
ُ
إن اهلل عليم خبير».
ّ

تنظم العالقات
دســتور مدني في العالم ،هي وثيقة ّ
أن «وثيقة
وخصوصا اليهود،
البشرية األخرى
ّ
حا ّ
ً
موض ً
املدينة» أنتجت «العهدة العمرية» الّتي تعتبر من اآلثار

اخلالدة على تسامح املسلمني مع املسيحيني وغيرهم.
مستدال في ذلك بشــهادات مفكري الغرب ،ممّن و ّثق

الدينية
قيمة التعايش بني املسلمني وباقي الطوائف ّ

كاليهودية واملســيحية حتت ظلّ احلكم اإلســامي،
الشــهادات ما قاله الســير توماس أرنولد:
وأبرز تلك ّ

مدبرة
«ولم نسمع (في ظلّ اإلسالم) عن ّأية محاولة
ّ
الطوائف من غير املسلمني على قبول اإلسالم،
إلرغام ّ

الدين
اضطهاد
أي
ّ
ّ
منظم ُقصد منه استئصال ّ
أو عن ّ

اخلطتني الكتسحوا
املسيحي .ولو اختار اخللفاء إحدى
ّ
ّ
الســهولة الّتي أقصى بها فرديناند
املسيحية بتلك ّ
ّ

وإيزابيال دين اإلســام من إســبانيا ،أو الّتي جعل بها
مذهبا
الرابع عشــر املذهــب البروتســتانتي
ً
لويس ّ

تساهم في التشــويش على مجموعة من املفاهيم
وتساهم في جتاوز هذه الصعاب».

الغــرب من أن يســاهموا في مســتقبل البالد التي

حق أجيالنا اليوم أن تبقى عند هذا
إلى ّأنه «ليس من ّ

احلد وتقنع به ،وهي قد ولدت هنا ونشأت هنا وتعلّمت
ّ

هنا وتشتغل هنا وأجنبت
أن
أجيال أخرى»،
ً
ّ
مشد ًدا على ّ
هذه األجيال «تعتبر البلد الّذي تعيش فيه هو وطنها

وتقوم بكلّ ما يلزم من أجل رفع مستواه في كلّ مجال
وأن
تهــدده،
وحتميه مــن كلّ األخطار الّتي
ّ
خصوصا ّ
ً
أصبحا يجدان
املد العنصري والكراهية للمســلمني
ّ
َ
طريقهما إلى تفتيت اجملتمع وتفريقه ونشر الكراهية

بني
مكوناته».
ّ

ودعا اجليل احلالي من املســلمني في أوروبا إلى العمل

على «ترسيخ معاني املواطنة والدفع بها إلى األمام»،
مشــيرًا في ذات الســياق ،إلى بروز «كفــاءات عالية
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املســتوى بإمكانها أن تشــارك في بنــاء الوطن في

مجاالته اخملتلفة».

أن «املواطنة ال تتعــارض مع القيم
وأوضح اليزيــدي ّ

إن أكرمكم عند
وجعلناكم شــعوبًا وقبائل لتعارفوا ّ

أن تصديــر اآلية بلفظ «يا
اهلل أتقاكم» ،مشــيرًا إلى ّ
الشمولي
البعد ّ
ّأيها ّ
الناس» فيه «داللة واضحة على ُ
العاملي لرسالة اإلسالم».

أن
ّ
الدينية الّتي يحملها اإلنســان املســلم» ،معتبرًا ّ
«املســلم كالغيث حيث نزل نفــع ،وكلّما كان نفعه

أن األقليات املسلمة
ّ
وشدد الدكتور محمد عيواز على ّ

يركــز على الناس ،وليس
صلّى اهلل عليه
ّ
وســلم كان ّ

الشهادة»،
واجب هام وهو واجب اإلشــهاد احلضاري أو ّ

«الرســول
أكثر كان ذلك داللة على خيريته» .وقال ّ
إنّ :

الراقي الّذي ال
املســلمني فقط ،وهي صورة للتحضر ّ

مييز في نفعه بني الناس».
ّ

في البلدان الغربيــة وأوروبا على وجه اخلصوص «أمام
وســطا
أمة
ً
ً
مستشــهدا بقوله تعالى« :وجعلناكم ّ

الرسول عليكم
لتكونوا شــهداء على ّ
الناس ويكون ّ
شهيدا».
ً

بن يحيى :ال ّتوفيق بين العقيدة اإلسالمية وبين
كون المسلم مواط ًنا

أن «اإلشــكال الكبيــر الّذي يواجه
وأوضــح املتحدث ّ

فتطرق
أما الدكتور بن يحيى مصطفى من الدمنارك،
ّ
ّ

يسمى العلمانية هي
أن «الالئيكية أو ما
مشيرًا إلى ّ
ّ

في كلمته إلى وضع اإلسالم واملسلمني في هذا البلد

اإلســكندنافي ،من حيث عدد املســلمني واملساجد
معر ًجا على قضايا الكراهية
واملؤسسات اإلسالمية،
ّ

األقليات املســلمة في أوروبا هو مســألة الالئيكية»،
نتيجة حتمية ومنطقية للعالقة بني الكنيسة وبني

أن
الســلطات الزمانية أو السلطة العلمية» ،معتبرًا ّ
حد لهذه
ما وصل إليه الغــرب «كان ضروريًــا لوضع ّ

والعنصرية ،إلى جانب مطالب املسلمني إليجاد احللول

املبالغات» ،لكن بالنسبة لنا كمسلمني كما قال أحد

مواطنني.

علينــا إذا وجدناه في ظروف خاصــة يجب أن نتأقلم

التوفيق بني عقيدتهــم وبني كونهم
الّتــي
ّ
تســهل ّ

املشــايخ «ال نقبل بالباطل ،وال نعترف به ،ولكن يجب

وأفاد الدكتور بن يحيى أن عدد املسلمني في الدمنارك

مشد ًدا
معها في إطار ما متليه علينا شريعتنا وديننا».
ّ

 %70منهم لديهم اجلنسية الدمناركية.

أما الالئيكية فــي جانبها العملي،
وال نقبلــه نحن»ّ .

وصل إلى  256ألفاً ،أي  %4.4من مجموع السكان ،وأن
وأبدى أســفه النعدام االنســجام بني املسلمني في
املســاجد واجلمعيات اإلســامية الّتي تصل إلى 28
مسجدا.
جمعية و170
ً

أن مسلمي الدامنارك يطالبون بتفسير
ّ
وأكد بن يحيى ّ

تسهل
لإلســام في الواقع بهدف إيجاد احللول الّتي
ّ

«التفريق بني العلمانية كمفهوم فلسفي
على ضرورة ّ
قانونيا لــكلّ اجلاليات
فيشــير إلــى ّأنها «الســماح
ً
تعبر عن معتقداتها وأن تزاول شعائرها في
ّ
الدينية أن ّ
علمانيا».
يسمى إطارًا
ظلّ هذا اإلطار الّذي
ّ
ً

وأكد اإلمام الســابق ألحد مساجد باريس ّأنه «يجب
ّ

وشــدد
رضا حضاريًا»،
نقدم ونُعرِض ديننا َع ً
ّ
علينــا أن ّ

بد أن نكون في مستوى العرض احلضاري،
على ّأنه «ال ّ

التوفيق بني العقيدة اإلســامية وبني كون املســلم
ّ

لديننــا إذا أردنا أن نصل إلى احلفاظ على ُهويتنا وعلى

عيواز :أمام األقلية المسلمة واجب اإلشهاد

الشيخ حسان :الوالء لألوطان صحيح في دين

مواطنا.
ً

أيضا في ظلّ هذه الدول».
قيمنا ومبادئنا ،وأن نعيش ً

الحضاري

اإلسالم

واستهلّ الداعية الشيخ محمد عيواز ،كلمته باآلية
الناس ّإنا خلقناكــم من ذكر وأنثى
الكرمية« :يــا ّأيها ّ

أكد نائــب رئيس اجمللس الســويدي لإلفتاء،
وبدورهّ ،
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الدكتور حســان موســى ،أن «اجلنســية حســب

للشــريعة
طبيعتهــا املعاصرة ليســت معارضة
ّ

بــأن مشــكلة املواطنة تكمن فــي «املفاهيم
فأقر
ّ
ّ

واألدوار» ،في إشــارة منه إلى قضايا دار اإلســام ودار

أن
باعتبار قيامها على الوالء للوطن» ،مشــيرًا إلى ّ
ألنه معنى
«الوالء لألوطان صحيح في دين اإلسالم ّ
غريزي يطبع عليه اإلسالم لذا فال يتعارض مع الوالء

دائما فــي احلقوق
أن «االضطــراب يكــون
ّ
حــا ّ
موض ً
ً

أن «األحزاب النازية
ونبه ّ
الشــيخ حسان موســى إلى ّ
ّ

النظر في املفاهيم في
ودعا الدكتور زواقة إلى «إعادة ّ

اســمها وجلدها بتســميتها باألحزاب الشــعبوية

الشهادة بدل دار اإلسالم ودار الكفر ،ومقاربة مفهوم
ّ

للدين».
ّ

أن «تغيير
اليمينية خطر على نسيج اجملتمع» ،معتبرًا ّ
تطرفها وقباحة وشناعة
مساحيق ومكياج لن يخفي
ّ

أفكارها وممارســاتها القائمة على ثقافــة الكراهية

لإلسالم واملسلمني».

أن «ما يحدث في بعض البالد
ّ
وأكد األســتاذ حســان ّ

والسبي وغيرها»،
بالســيف
الكفر وانتشــار اإلسالم
ّ
ّ
والواجبات».

مشد ًدا على إعادة تغييرها كـ»دار
التراث اإلسالمي»،
ّ

املسلم األوروبي».

وتســاءل املتحدث« :ملاذا  5ماليني جزائري في فرنســا
ليس لديهم لوبــي وجماعة ضغط»؟! ،مشــيرًا إلى

ّأنهــم «يعيشــون هذا االضطــراب فــي املفاهيم»

بالتضييق على املســلمني وتقدمي منــوذج غير إيجابي

بخالف «كيانات أخرى مع قلّة عددها اســتطاعت أن

أن اليمني املتطــرف بدأ بالبلديــات ووصل إلى
علــى ّ

والسياسي واالقتصادي».

لالندماج اإليجابي ،هي إشــارات لكم ّأيها املسلمون
البرملانات وسوف يحكم احلكومات».

ولفــت نائــب مجلس اإلفتــاء الســويدي إلى أهم

مطلب لألقلية املســلمة في أوروبــا« :نحن نريد في

تكــون جماعات ضاغطة على املســتوى االجتماعي

مناقشات أخرى:
واقترح رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير

البحث العلمي ،الدكتور مصطفى خياطي ،إنشــاء

متعــدد الثقافات واألعراق
مجتمعا
االحتاد األوروبي
ّ
ً
إل أن يكون هكــذا اجملتمع األوروبي
واألديــان ،ال ميكن ّ

خلية دائمة على مســتوى اجمللس اإلســامي األعلى

نسب وصهر».

مبقترحات تفيد أبناء اجلالية باخلارج.

وأرضــا ،ولنا فيه
وطنا
الّــذي ارتضيناه أن يكــون لنا
ً
ً

أن األقلية املسلمة «جزء
ّ
وشدد الدكتور حســان على ّ

ومكون ثقافي واجتماعي واقتصادي وسياسي»
أصيل
ّ

ألن
في مجتمعاتهم األوروبية ،وأضاف« :لســنا جالية ّ
اجلالية ســوف جتلى أو ُتلى عن وطننا أوروبا» ،معتبرًا

أن «املســلم كالغيث أينما وقع نفع» ،وأضاف« :نحن
ّ
عمود اجلســر الّذي يربط الضفتني» وأنه «ال جسر بال

بالتنســيق مع وزارتي اخلارجية والتربية ،بغرض اخلروج
أن املشــاكل الّتــي يواجهها
وأكــد الدكتور خياطي ّ

الفرد املســلم في الدول األوروبية كغلــق دور العبادة

في وجهه على غرار ما حدث في فرنســا ،هو أمر ليس
بالغريب بالنســبة ملسؤولني جعلوا من فوبيا اإلسالم
الديانة
ذريعة خللق املشاكل مع كلّ ما له عالقة بهذه ّ
السمحة.
ّ

أن «عاملية اإلســام تكفل احلريات
عمودين»،
ّ
حا ّ
موض ً

وشارك في الندوة األستاذ صادق سالم ،عميد مسجد

زواقة :إعادة ال ّنظر في المفاهيم في التراث

والدكتــور بلخيــر طاهري ،والشــيخ محمــد عيواز،

واحلقوق».

اإلسالمي
الدين زواقة،
أما األســتاذ بجامعة باتنة ،الدكتور بدر ّ
ّ

باريس احلالي ،واحملامي شمس الدين حفيز،

والصحفي ســعدي بزيان ،والدكتــور صافي احلبيب،

والدكتور إسماعيل نقاز.
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فتبينوا...
أمر إلهي ومطلب مجتمعي
دراسات

أ.د .آمال محمد حسن عتيبة

والقــرآن الكــرمي  -مبــا تضمنه من هدايــة إلهية

جامعة أم القرى

وتشريعات ســماوية  -يكفل للمجتمع اإلنساني

ـ التبني صفة ألهل اليقني من املؤمنني ،وبسبب هذه

الطمأنينــة والســعادة واألمن واالســتقرار .ومن

في األمم التي مضت ،حتى يســتخرجوا العبر التي

الصافي األصيل؛ الســتنباط القيم العليا ،واملبادئ

الصفة التي فيهم ،يبني اهلل لهم اآليات والعالمات
تقيهم ما وقع به غيرهم من غضب اهلل تعالى

عامــة وللمجتمــع املســلم خاصــة ،كل عوامل
األهميــة مبــكان الرجوع إلــى هذا النبــع الطاهر

الســامية ،واألســس الفاضلة ،التي يجب أن نربي
عليها األجيال اجلديــدة؛ فبرامج التربية ومناهجها

ـ الصواب عندنا أن من تثبت إمامته وعدالته ،وكثر

في حاجة ماسة لترسم املنهج القرآني في التربية

ٍ
تعصب مذهبي أو غيره،
دالة على سبب جرحه ،من

الفاضل.

مادحــوه ومزكوه ،وندر جارحــه ،وكانت هناك قرينة

فإنا ال نلتفت إلى اجلرح فيه

ـ نشــاهد اليوم في غياب العمل بهــذه القواعد،
والغفلة عنها ،كثيرًا من التصرفات السيئة تصدر

عن أشخاص ،جملرد شائعة بلغتهم لم يتبينوا أمرها

يحمــل القــرآن الكرمي منهجــا ً فريــدا ً في طرحه

التكاملي املتــوازن؛ فهو كتاب اهلل اخلالد ،الذي جاء
إلصالح الكون واحلياة؛ فأخــرج األمة من الظلمات

إلى النــور ،ووهبها مقومات اخليريــة ،فصارت خير

أمة أخرجت للناس ،وقد شــهد املولى عز وجل لها
اس
لن ِ
ت لِ َّ
بذلك؛ فقــال تعالى﴿ :كُ ْن ُت ْم َخ ْيرَ أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخر َِج ْ
كرِ وتُ ْؤ ِم ُنون ب َّ
ون ب ِْال َْعرُ ِ
ِاللِ﴾
َ
تَ ْأ ُمرُ َ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َعــنِ ْال ُْن َ َ
[آل عمران.]110:
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تأصيــا وتطبيقاً؛ لبناء اجملتمع املســلم
واإلصالح
ً

وللقرآن الكــرمي منهج قومي في التثبت ،يقوم على
الصدق والوضوح في نقــل األخبار ،ويرفض الظن

أو الشــبهة أو التســرع في الكالم قبل متحيصه
َك ب ِ ِه
ــس ل َ
﴿و َل تَ ْق ُ
ف َما ل َْي َ
وتنقيتــه ،قال تعالــىَ :
ان
اد كُ لُّ أُولَ ِئ َ
صرَ َوال ُ
ك َك َ
ْفــ َؤ َ
ِعل ٌ
الس ْــم َع َوال َْب َ
ْم إ ِ َّن َّ
ول﴾ [اإلسراء .]36:وكذلك يقول اهلل عز
ســ ُئ ً
َع ْن ُه َم ْ
ين
وجل في موضع آخر من كتابه اخلالد﴿ :يَا أَيُّ َ
ها الَّ ِذ َ
ــق ب َِن َبأ ٍ َف َت َب َّي ُنــوا أ َ ْن تُ ِ
اءكُ ْم َف ِ
يبوا
اس ٌ
آم ُنوا إِن َج َ
َ
ص ُ

ني﴾
ِج َ
صب ُ
ِحوا َعلَى َمــا َف َعل ُْت ْم نَا ِد ِم َ
هال ٍَة َف ُت ْ
َق ْوما ً ب َ

[احلجرات .]6:وهذا أمر من اهلل عز وجل ،للمســلم
أن يتبني -أي يطلب البيــان ،-ويتثبت أي ال يتكلم

إال بأمر ثابت واضح ال إشكال فيه .قال ابن سعدي
-رحمه اهلل -فــي تفســيره« ،)69 – 68/5( :وهذا

أيضا ً مــن اآلداب التي على أولــي األلباب التأدب
بها واســتعمالها وهو :أنه إذا أخبرهم فاسق بنبأ
أي خبــر ،أن يتثبتوا في خبره وال يأخذوه مجرداً ،فإن
ذلك يعد خطرا ً كبيراً ،ووقعا ً في اإلثم ،فإن خبره إذا
ُجعل مبنزلة خبر الصادق العدلُ ،حكم مبوجب ذلك
ومقتضاه ،فحصل من تلف النفوس واألموال بغير
حق بســبب ذلك اخلبر ما يكون سببا ً للندامة .بل
الواجب عند ســماع خبر الفاسق التبني والتثبت،
فإن دلــت الدالئل والقرائن علــى صدقه ُعمل به
ــدق ،وإن دلت على كذبه كُ ــذب ولم يعمل به،
وص ِّ
ُ
ففيــه دليل علــى أن خبر الصادق مقبــول ،وخبر
الكاذب مردود ،وخبر الفاســق متوقف عليه» .وقال
ابــن كثير« :يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاســق
ليحتاط له».
وعن أبي هريرة -رضي اهلل عنه -أن النبي ص َّلى اللَّ ُ
َ
حدث بكل
م قال« :كفى باملرء كذبا ً أن يُ ِّ
َعل َْي ِه َو َ
ســ َّل َ
ما سمع» ( رواه مسلم).
وهكــذا فإن التثبــت ذو أهمية عظيمــة لعالقته
باللســان الذي يورد اإلنســان في مهاوي التهلكة،
لذلك كان من أهم آداب اللسان وجوب التثبت فيما
يقوله أو ينقله .فالتثبت ُخلق إنساني عظيم حرص
اإلســام على تطبيقه والعناية به ،ملا له من األثر
الكبير في إقامة أســس الترابط بــن أفراد اجملتمع
اإلســامي .وإن التفريط في هــذا اخللق العظيم
الــذي أمر به اهلل عباده املؤمنني ملن أعظم أســباب
الفرقة والعداوة والبغضــاء؛ كما يحصل عند إثارة
اإلشاعات.
ونظرًا ألنه يوجد فــي أحوال الناس في وقتنا احلالي
من تســاهل وتغافل عن هذا األمــر اخلطير؛ بل من
ســواء أكان هذا التســاهل والتفريط
فرط فيــه،
ً
َّ
في أحكام شــرعية أم أقوال فقهية أم الفتاوى أم
األحداث واألخبار ،وجــب الرجوع إلى املنهج الرباني
القومي الذي ارتضاه اهلل لعباده للتمسك به والسير

على نــوره .هذا هو املنهج الذي يقوم على التحقق،
والتثبت في القول ،والنقل ،والسماع ،وال يستغني
عنــه مســلم ،وإن التفريط فيه يعنــي :أن يظلم
اإلنســان في مالــه ،أو بدنه ،أو عرضــه ،وأن تقطع
األواصر ،والصالت بني األرحــام واإلخوان ،وأن تكون
فتنة في األرض وفساد كبير.
ويُطلق التثبت في اللغة ويراد به أمور منها:
أ  -طلب مـــا يكون بـــه الثبات علـــى األمر؛ أي:
التحول عنه أو جتاوزه إلى غيره ،وبعبار ٍة
لزومه وعدم
ُّ
أخرى؛ طلب الدليل امل ِ
ُوصلِ إلى الثبات على األمر.
ب-
التأكــد من حقيقة ما يعــن على الثبات في
ُّ
األمــر ،وبعبارة أخــرى؛ فحص الدليــل املوصل إلى
صححه،
حققه،
الثبات في األمر :تقول:
أثبت األمرََّ :
َ
َّ
ج َته،
ســجله ،وأثبت
الكتاب:
وأثبت
َّ
احلق :أقـــام ُح َّ
َّ
َ
حـق املعرفـة.
الشيء :عرفه
وأثبت
َّ
َ
تثبت
ج  -التأنِّي أو التريُّث وعدم االستعجال ،تقولَّ :
جل،
في األمر والرأي ،واســتثبت :تأنَّى فيــه ولم ي َ ْع َ
واستثبت في أمره :إذا شاور وفحص عنه.
كذلك التبيُّ يطلق في اللغــة على نفس املعاني
التثبت ،فهو:
التي يطلق عليها
ُّ
أ  -طلب ما يستبني به األمر ،وتنكشف حاله ،تقول:
تأمله حتى اتضح.
َ
تبيَّ
الشيء ،أي َّ
التأكــد من حقيقة ما يســتبني به األمر
ب  -هو
ُّ
الشيء :ظهر واتضح
َ
وتنكشــف حاله ،تقول :تبيَّ
الشيء :إذا تأملته حتى تبيَّ لك).
(واستبنت
َ
ج  -وهو التأني أو التريُّث في األمر ،وعدم االستعجال
فيــه ،تقول :تبيَّ القوم األمر :تدبروه على َم َهلٍ  ،غير
تثبت
متعجلني ليظهر لهم
ًّ
جليــا .وتبيَّ في أمرهَّ :
وتأنَّى.
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ومما يؤكــد أن التثبت والتبــن معناهما واحد لغ ًة:
استعمال القرآن الكرمي ،فقد جاء في قوله تعالى ﴿يَا
سبِيلِ اللَّ ِ َف َت َب َّي ُنواْ﴾
آم ُنو ْا إ ِ َذا َ
أَيُّ َها الَّ ِذ َ
ين َ
ضرَ ْب ُت ْم ِفي َ
آءكُ ْم َف ِ
اس ٌق
آم ُنو ْا إِن َج َ
[النساء﴿ ،]94 :يا أَيُّ َها الَّ ِذ َ
ين َ
ب َِن َبإ ٍ َف َت َب َّي ُنــواْ﴾ [احلجرات ،]6 :وأكثر الكوفيني يقرأون
عامة أهل املدينة يقرأون اآلية
اآلية األولى ،وكذلك
َّ
الثانية « َف َت َث َّب ُتوا» بدالً من َف َت َب َّي ُنواْ.
وفي هذا يقول اإلمام الطبــري« :والقول عندنا في
ذلك أنهمــا قراءتان معروفتان ،مســتفيضتان في
قراءة املســلمني مبعنــى واحــد ،وإن اختلفت بهما
املتثبت متبــنِّ  ،واملتبني متثبت ،فبأي
األلفاظ؛ ألن
ِّ
صــواب القراء ِة في
فمصيب
القراءتــن قرأ القارئ
ٌ
َ
ذلك» .كما يقــول في موضع آخــر« :والصواب من
القول في ذلك أنهما قراءتــان معروفتان ،متقاربتا
املعنى ،فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب».
ويقول الشــوكاني« :قــرأ اجلمهــورَ ( :ف َت َب َّي ُنواْ) من
التبيُّ  ،و ُقرِئَ ( :ف َت َث َّب ُتوا) من
التثبت ،واملراد من التبيُّ
ُّ
جلة
التعرف
والتفحص ،ومن التثبت األَنَاة وعدم َ
ُّ
الع َ
ُّ
والتبصــر باألمــر الواقع واخلبر الــوارد حتى يتضح
ُّ
ويظهر».

ويقول الشــيخ الشرباصي:
«تبي األمور فيه معنى
ُّ
التبصر واالستيضاح ،والتأكد من األمر قبل احلكم
له أو عليه .ولذلك تقول اللغة :بأن الشيء يبني بيانا
فهــو مبني ،أي :اتضح يتضــح اتضاحا فهو واضح،
سواء أكان
والبينة هي العالمة التي توضح الشيء،
ً
عقليا ،وبينت الشيء :أوضحته أو أظهرته
حسيا أم
ً
ً
وتبــن القوم األمر :تدبروه على مهلٍ غير متعجلني،
جليا».
ليظهر لهم
ً
وميكن القــول :إن هذه اإلطالقــات اللغوية الثالثة
لكل مــن التثبت أو التبني ،ميكــن أن تُرَ َّد إلى إطالقٍ
ٍ
واحــد ،أال وهو :التأنِّــي أو التريُّث فــي األمر ،وعدم
االستعجال فيه ،فإن ذلك مطلوب في احلكم على
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وتأمل هذا
ص
الشيء ،وفي طلب دليله ،بل وفي َف ْح ِ
ُّ
الدليل ،فعدم التثبت أو التبني لغ ًة يعني :السرعة
في احلكم على الشيء دون طلب دليله ،ودون فحص
وتأمل هذا الدليل.
عدم التثبت أو التبين اصطالحً ا:
أما عدم التثبت أو التبني في االصطالح اإلسالمي
والدعوي ،فهو الســرعة ،أو عدم التأني والتريث ،في
جميعا من أحكا ٍم
ميس املســلمني بل الناس
ً
كل ما ُّ
ٍ
وتداولٍ لهذه األحكام وتلك
أو
تصورات ،ومــن تنا ُقلٍ
ُ
دقيق للواقع ،وما يحيط به من
فهم
التصورات دون
ٍ
ٍ
ظروف ومالبسات.
وإلى هذا أشار القرآن الكرمي في تعليقه على حادثة
اإلفك في قولــه تعالــى﴿ :إ ِ ْذ تَل ََّق ْون َ ُه بِأَل ِ
ــن ِتكُ ْم
ْس َ
ُون بِأ َ ْف َو ِ
ْس ُبون َ ُه
َوت َ ُقول َ
س لَكُ م ب ِ ِه ِعل ٌ
ْم َو َت َ
اهكُ م َّما ل َْي َ
نــد اللَّ ِ َع ِ
يم﴾ [النــور ،]15 :ألن من
َه ِّي ًنــا َو ُه َو ِع َ
ظ ٌ
املعلوم بداهة أن التلقي إنَّ ا يكون باألُ ُذن ،ثم يعرض
على العقل والقلب ،وحينئذ يكون الكالم باللسان
عبر القرآن الكرمي بأن التلقي
أو عدم الكالم ،فإذا ما َّ
إمنا كان باللسان ،فإمنا هي لفتة إلى السرعة ،وعدم
التــروي في إصدار احلكــم ،بل في تداوله
التأني أو
ِّ
والتحرك به.
وكمــا تقدم فقد ُذكــرت هذه اللفظــة القرآنية
( َف َت َب َّي ُنــوا) ..بهذه الكيفية ثــاث مرات في القرآن
الكــرمي ،مرتني في اآلية ( )94من ســورة النســاء،
والثانية في اآلية ( )6من سورة احلجرات ،وقد جاءت
تســجيل حلادثتني  -في اجملتمع اإلسالمي -
اآليتان
ً
منفصلتني ،األولى حادثــة محلم بن جثامة ،الذي
قتــل عامر بــن األخبط وكان في غنيمــة له ،بعد
مــا قال ال إله إال اهلل محمد رســول اهلل في إحدى
الغزوات ،ثــم عاد للنبــي ص َّلى اللَّ ُ
م
َ
َعل َْي ِه َو َ
ســ َّل َ
ُ
للَّ
ِ
م:
ه
َي
ل
ع
ا
ى
ل
س
و
ل
ص
فأخبره بالذي صنع فقال له َ َّ
َ ْ َ َ َّ َ
«فهال شــققت عن بطنه فعلمت مــا في قلبه»،

آم ُنوا إ ِ َذا
فنزلت آية ســورة النســاء﴿ :يَا أَيُّ َ
ها الَّ ِذ َ
ين َ
ضرب ُتم ِفي ســبِيلِ َّ
ْق ٰى
اللِ َف َت َب َّي ُنوا َو َل ت َ ُقولُوا ِل َْن أَل َ
َ
َ َْ ْ
ض ْال ََياةِ
ِ
م الس
ون َعرَ َ
َس َ
ــت ُم ْؤم ًنا ت َ ْب َت ُغ َ
إِل َْيكُ ُ
ــا َم ل ْ
َّ َ
َّ
ِ
ند
نتم ِّمن َق ْبلُ
انُ َك ِثيرَ ٌة َك ٰ َذلِ َ
الل َم َغ ِ
ك كُ ُ
ُّ
الد ْن َيا َف ِع َ
ُ
َ
َّ
َّ
ُون
ان بِ َا تَ ْع َمل َ
ــن الل َعل َْيكُ ْم َف َت َب َّي ُنــوا إ ِ َّن الل َك َ
َف َم َّ
«فتبينوا ،يقول:
الطبري:
َخبِيرًا﴾ [النســاء. ]94 :قال َّ
َّ
فتأنَّوا في قتل َمن أشكل عليكم أمره ،فلم تعلموا
حقيقة إســامه وال كفره ،وال تعجلوا فتقتلوا َمن
ٍ
تتقدموا على قتل
ال َْت َبــس عليكم أمره ،وال
إل
أحد َّ
َّ
حربًا لكم وهلل
على قتل َمــن علمتموه
ً
يقينــاْ -ولرسوله».
واحلادثــة الثانية هي حادثة الوليد بن عقبة بن أبي
معيط الذي أرســله النبي ص َّلى اللَّ ُ
م
َ
َعل َْي ِه َو َ
س َّل َ
إلى بني املصطلق  -وهم مســلمون آنذاك .فلما
أبصــروه أقبلوا نحــوه فهابهم ،فرجــع إلى النبي
ص َّلى اللَّ ُ
م فأخبره أنهم قد ارتدوا عن
س َّ
َ
َعل َْي ِه َو َ
ــل َ
اإلســام ،فبعث النبي خالد بن الوليد إليهم مرة
أخري ،وأمــره أن يتثبت وال يعجــل ،فانطلق خالد
ليل فســمع منهــم األذان والصالة،
حتى آتاهم ً
ورآهم متمســكون باإلســام ،وأخبــر زعماء بني
املصطلق النبي أنهم ما خرجوا إال إلكرام رسوله،
وتقدمي الصدقة التي في رقبتهم .فنزلت آية سورة
ق ب َِن َبأ ٍ
اءكُ ْم َف ِ
اس ٌ
احلجرات ﴿يَا أَيُّ َ
ين آ َ َم ُنوا إ ِ ْن َج َ
ها الَّ ِذ َ
َف َت َب َّي ُنوا أ َ ْن تُ ِ
ِحوا َعلَى َما
ِج َ
صب ُ
هال ٍَة َف ُت ْ
يبوا َق ْو ًما ب َ
ص ُ
ني﴾[احلجرات.]6 :
َف َعل ُْت ْم نَا ِد ِم َ
ومن حيــث املعنى واملضمون كانــت أكبر احلوادث
التــي وقع فيها املســلمون فيما هــو ضد التبني
كانت “حادثة اإلفك” والتي سجلت في سورة النور
ِالِ ْف ِ
ص َب ٌة
ــاءوا ب ْ
ين َج ُ
في عشــرة آيــات :إ ِ َّن الَّ ِذ َ
ك ُع ْ
ــرا لَكُ ْم ب َ ْل ُه َو َخ ْي ٌر لَكُ ْم لِكُ لِّ
وه َ
ْس ُب ُ
ش ًّ
ِم ْنكُ ْم َل َت َ
م َوالَّ ِذي ت َ َولَّى ِك ْبرَ ُه
ه ْم َما ْ
ب ِم َن ْالِ ْث ِ
امرِئٍ ِم ْن ُ
ْ
اك َت َ
س َ
اب َع ِ
س ِ
وه
ِم ْن ُ
ه ْم ل ُ
ــم ْع ُت ُم ُ
َــه َع َذ ٌ
ظ ٌ
يم ( )11ل َْو َل إ ِ ْذ َ
ات بِأ َ ْن ُف ِ
سهِ ْم َخ ْيرًا َو َقالُوا َه َذا
َ
ون َو ْال ُْؤ ِم َن ُ
ظ َّن ْال ُْؤ ِم ُن َ
اء َفإ ِ ْذ
إ ِ ْف ٌ
اءوا َعل َْي ِه بِأ َ ْرب َ َع ِة ُ
ش َ
ِني ( )12ل َْو َل َج ُ
ك ُمب ٌ
ه َد َ

ك ِع ْن َد َّ ِ
ون
ــه َدا ِء َفأُولَ ِئ َ
م ال َ
ل َْم ي َ ْأتُوا ب ُّ
ِالش َ
ْكا ِذبُ َ
الل ُه ُ
َّ
الد ْن َيا
َــو َل َف ْ
ضلُ اللِ َعل َْيكُ ْــم َور َ ْح َم ُت ُه ِفي ُّ
(َ )13ول ْ
اب َع ِ
يم
َس ُ
ــك ْم ِفي َما أ َ َف ْ
ض ُت ْم ِفي ِه َع َذ ٌ
ظ ٌ
َو ْال ِخرَ ِة لَ َّ
ُون بِأ َ ْف َو ِ
( )14إ ِ ْذ تَل ََّق ْون َ ُه بِأَل ِ
اهكُ ْم َما
ْس َ
ــن ِتكُ ْم َوتَ ُقول َ
ــبون َ ُه َه ِّي ًنا َو ُه َو ِع ْن َد َّ ِ
الل
ــس لَكُ ْم ب ِ ِه ِعل ٌ
ْم َو َت َ
ل َْي َ
ْس ُ
َع ِ
ون ل ََنا
وه ُقل ُْت ْم َما يَكُ ُ
س ِم ْع ُت ُم ُ
ظ ٌ
يم (َ )15ول َْو َل إ ِ ْذ َ
ان َع ِ
يم ()16
حان َ َ
أ َ ْن ن َ َت َ
ك َه َذا بُ ْه َت ٌ
م ب َِه َذا ُ
ظ ٌ
ــب َ
ك َّل َ
س ْ
َّ ُ
ني
ي َ ِع ُ
م الل أ َ ْن ت َ ُع ُ
ودوا ِل ِ ْثلِ ِه أَب َ ًدا إ ِ ْن كُ ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
ظكُ ُ
َّ ُ
َّ ُ
يم َح ِ
م ْالي َ ِ
يم ()18
(َ )17ويُ َب ِّ ُ
ي الل لَكُ ُ
ك ٌ
ات َوالل َعلِ ٌ
ْف ِ
ون أ َ ْن ت َ ِ
ين يُ ِ
آم ُنوا
اح َ
يع ال َ
ش َ
ش ُة ِفي الَّ ِذ َ
ح ُّب َ
إ ِ َّن الَّ ِذ َ
ين َ
َّ ُ
َم َوأ َ ْن ُت ْم
يم ِفي ُّ
الد ْن َيا َو ْال ِخرَ ِة َوالل ي َ ْعل ُ
ل َُه ْم َع َذ ٌ
اب أَلِ ٌ
َّ
ــل اللِ َعل َْيكُ ْم َور َ ْح َم ُت ُه
ض ُ
ون (َ )19ول َْو َل َف ْ
َل تَ ْعل َُم َ
وأَن َّ
يم [النور.]20 – 11 :
اللَ ر َ ُء ٌ
َ َّ
وف ر َ ِح ٌ
ولم يكــن ملنهج الوحــي أن متر هذه احلــوادث دون
تسجيل تاريخي عبادي ،ألن هذا التسجيل التاريخي
العبادي لهذه احلوادث التي وقعت جلماعة املسلمني
يقوم بدور املعلم واملرشد لألمة.
التثبت والتبين صفة أهل اليقين:
والتثبــت والتبني صفة ألهل اليقــن من املؤمنني،
وبســبب هذه الصفة التي فيهــم ،يبني اهلل لهم
اآليــات والعالمــات فــي األمم التي مضــت ،حتى
يستخرجوا العبر التي تقيهم ما وقع به غيرهم من
غضب اهلل تعالى ،يقول ســبحانهَ ﴿ :ق ْد ب َ َّي َّنا ْالَي َ ِ
ات
ون ﴾[البقرة .]118
لِ َق ْو ٍم يُو ِق ُن َ
يقول اإلمام الطبري« :وخص اهلل بذلك القوم الذين
يوقنون ،ألنهم أهل التثبت فــي األمور ،والطالبون
معرفة حقائق األشــياء على يقــن وصحة ،فأخبر
اهلل جــل ثناؤه أنه بني ملن كانت هذه الصفة صفته
ما بني من ذلك ،ليزول شكه ،ويعلم حقيقة األمر».
وســبب حتذير اهلل ســبحانه وتعالى املؤمنني من
التسرع ،وتنبيههم للتثبت قبل اتخاذ املوقف؛ بينه
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سبحانه وتعالى بقوله﴿ :أ َ ْن تُ ِ
هال ٍَة
ِج َ
يبوا َق ْوما ً ب َ
ص ُ
ني﴾ [احلجرات .]6
صب ُ
ــم نَا ِد ِم َ
َف ُت ْ
ِحــوا َعلَى َما َف َعل ُْت ْ
يقول الطبري« :وقولــه (أ َ ْن تُ ِ
هال ٍَة)
ِج َ
يبوا َق ْو ًما ب َ
ص ُ
فتبينوا لئال تصيبوا قوما برآء مما
يقول تعالى ذكره:
َّ
ِحوا َعلَى
صب ُ
قذفوا به بجناية بجهالة منكمَ ( ،ف ُت ْ
ني) ،يقول« :فتندموا على إصابتكم
َما َف َعل ُْت ْم نَا ِد ِم َ
إياهم باجلناية التي تصيبونهم بها»« .لئال تصيبوا
قوما من النــاس األبرياء ،وأنتــم جتهلون حقيقة
ً
األمــر ،فتصيروا بعد ظهــور براءتهم نادمني على
مــا ارتكبتم في حقهم .مغتمــن عما يالزمكم،
وتتمنوا أن ذلك لم يقع منكم ،ألن الندم هو الغم
على وقوع شــيء مع متني عــدم وقوعه» .فاآلية
الكرمية ترشــد املؤمنني فــي كل زمان ومكان إلى
سليما ،وإلى
كيفية استقبال األخبار اســتقباال
ً
كيفية التصرف معهــا تصر ًفا حكيما ،فتأمرهم
بضرورة التثبت من صحة مصدرها حتى ال يصاب
قوم مبــا يؤذيهم؛ بســبب تصديق الفاســق في
خبــره من دون تأكيد أو حتقق مــن صحة ما قاله.
وبهــذا التحقق من صحة األخبــار يعيش اجملتمع
اإلســامي في ســام وأمان واطمئنان ،وفي بعد
عن الندم والتحســر على ما قــد يصدر منه من
أحكام جزافية ال يكون لها أي أساس من الصحة
أو التبني والتثبت.
وهذا الغم الذي يصيب املؤمنني بســبب تعجلهم
إمنا هو نتيجة ما يأمرهم به الشــيطان ،ليجعلهم
في حــزن وأذى ،وليســاعد على تفككهم بنشــر
األحقــاد فيما بينهم وانتزاع الثقة وحســن الظن
التــي جتمعهم ،لذا قــال النبي« :التأنــي من اهلل،
والعجلة من الشيطان» [أخرجه البيهقي وحسنه
األلباني].
وقال اإلمــام ابن القيــم« :إمنا كانــت العجلة من
الشيطان ،ألنها خفة وطيش ،وحدة في العبد متنعه
من التثبت والوقار واحللم .وتوجب وضع الشيء في
غير محله ،وجتلب الشر ومتنع اخلير».
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وروى البخاري في صحيحه احلديث القدســي فيما
يرويه الرســول ص َّلى اللَّ ُ
م عن ربه« :من
َ
َعل َْي ِه َو َ
س َّل َ
وليــا آذنته باحلــرب . « ...فــإذا كان األمر
عــادى لي ً
واجبا ففي العلماء أوجب،
بالتثبت لعامة املسلمني
ً
ذلك ملا يؤثره التســرع باتهامهم من حرمان العوام
من علمهم ،أو ظن الســوء فيهم ،ورمبا كانوا منه
براء .لذلك علــى القائمني بأمر اإلنكار أن يتثبتوا إذا
ســمعوا أو قرأوا ما ميس أحد العلماء وأال يخوضوا
فيما يخوض به اآلخرون ،ثــم يندموا إما في الدنيا
إذا تبينت لهم احلقائق ،وإما باآلخرة حيث سيقفون
خصما لذلك العالم وهو يطلب من اهلل جل جالله
أن ينصفه ممــا اتهمه فيه من تهــم باطله دون أن
يتثبت.
وحتــى ال نقــع في هــذه احملظورات ،وضــع اإلمام
الســبكي في طبقات الشــافعية قاعــدة ذهبية
في جتريح العلماء ،إذ قــال« :الصواب عندنا أن من
تثبت إمامته وعدالته ،وكثــر مادحوه ومزكوه ،وندر
جارحه ،وكانت هناك قرينة دالة على ســبب جرحه،
ٍ
تعصب مذهبي أو غيره ،فإنا ال نلتفت إلى اجلرح
من
فيــه ،ونعمل فيه بالعدالة ،وإال لو فتحنا هذا الباب
أو أخذنا تقدمي اجلرح على إطالقه ،ملا ســلم لنا أحد
طعن فيه طاعنون،
من األئمة ،إذ ما من إمام إال وقد َ
وهلك فيه هالكون».
َ
التثبت منهج رباني
والتثبت في األخبار منهج ديننا احلنيف ،أمر اهلل به
املؤمنني في كتابه ليقرأوه دائماً ،ويعملوا به فجاءت
آيــة احلجرات ،التي مرت بنــا ،إن في هذه اآلية بيانا
ملنهــج التعامل مع األخبار ،كيــف نتلقاها ،وكيف
نتصرف عند ســماعها ،وفيها األمر بالتأني وعدم
التسرع بالعمل مبقتضى ما يتلقى من أخبار ،تأتي
من شــخص أو جهة ،حتى يتم التأكد من صحتها،
وإال كان النــدم لالســتعجال في اتخــاذ املواقف،
وللتســرع في ردود الفعل مما يضطر معه املرء إلى

االعتذار ،وقدميا قالوا( :إياك وما يعتذر منه).
ووجــب التنبيه على أن التحري فــي صحة خبر ال

يعني بالضرورة تكذيب من نقلــه ،وخاصة إذا كان

من أهل العدالة والديانة وإمنا يعني بالدرجة األولى

االحتياط ملا سيبنى عليه من مواقف سيئة بجهالة.
وإن اخلطاب في اآلية موجه إلى املؤمنني لتنبيههم
على ضرورة التبني فيما يجيئهم من أخبار ،وفي ذلك
أمر لهم بالتحلي باملنهج العلمي الذي يعتمد على

التحري والتثبت فيما ينقل إليهم؛ فال يصدقوا خبرا ً
ويعملوا مبقتضاه حتى يرد من جهات متعددة مثالً
أو يتحققوا من صحته بوسائلهم.

وإن الدارس جلهــود علماء احلديث فــي هذا األمر،

وللقواعد التــي وضعوها ملعرفة من يروى عنه ومن

ال يروى عنه ،يكتشــف ما يكتنزه تراث املســلمني

من قواعــد علمية للتعامل مع األخبــار واملرويات،
تسهم في بناء الفكر السليم الذي يعتمد الدليل
ويطالب به عند االدعاء :ومــا آفة األخبار إال رواتها،
وقــد ثبت عند علماء املســلمني قولهم« :إذا كنت

ناقال فالصحة أو مدعيا فالدليل».

لكنا نشاهد اليوم ،في غياب العمل بهذه القواعد،

والغفلة عنها ،كثيرًا من التصرفات السيئة تصدر

عن أشخاص ،جملرد شائعة بلغتهم لم يتبينوا أمرها،

وال يخص التثبت مجاال دون آخر ،وأيضا ً ال يخص ما

وعداوات حتصل بني أشــخاص أقارب لســوء تأويل

املرء عندما يرى شيئا فيتوهم أنه شر يترقبه ،فيجد

وكذلك مواقف عدائية تتخذ جملرد وشــاية كاذبة لو

ينقل من أخبار أو يقرأ ،ولكن يعم كل ما يخطر ببال
نفسه يتصرف بسرعة لدفعه ،حتى إذا انتهى منه

ظهر له أن األمــر مخالف ملا توهمه ،وأنه اتبع ظنه
فيندم على ما وقع منه أو العكس .واألمثلة كثيرة
 -يضيق معها احلصر  -على التصرف قبل التثبت

في الواقع املعاش.

التثبت في األخبار منهج المحدثين في حفظ
الحديث:
وبناء علــى األمر الذي ورد في كتــاب اهلل بالتثبت

في تصديق األخبار ،تأســس عند املسلمني منهج

للتعامــل مع املرويات ،وتعمقت قواعده عند علماء
احلديث من أجل حفظ حديث رســول اهلل ص َّلى اللَّ ُ
َ
م حتى ال يدخل فيها  -وهي دين  -ما لم
َعل َْي ِه َو َ
س َّل َ
يقله رسول اهلل ص َّلى اللَّ ُ
م ،وقد اشتهروا
َ
َعل َْي ِه َو َ
س َّل َ

أو فهم لو تأنوا واستفســروا عنــه لتم تصحيحه،
خضعت للتمحيص لظهر كذب أصحابها وســوء

قصدهــم .وهــذه التصرفات املتســرعة واملواقف
املســتعجلة كما تصدر عن األفــراد جتاه بعضهم

البعــض تصدر أيضا عن املؤسســات في مواجهة
منافسيها.

وهكــذا يتضح أن تبني األمــر والتثبت منه منهج

علمي أصيل ،ينطق به كتاب ربنا ،من شأنه أن يبني

العقلية املســلمة املســتنيرة الناقدة الفاحصة،
ويكون صمام أمان تتكســر على صخرته ســهام

الغــزو اإلعالمي القاضي بإحلاق الهزمية النفســية
باملســلمني ،ويحمي املرء من تصديق كل ما ينقل

إليــه .إنه منهج منــا وتطور مع اهتمام املســلمني
باحلديــث النبوي ،يصلــح ألن يعمــم على جميع

بتتبع الرواة ومطالبتهم بتعيني األشــخاص الذين

اجملاالت التي تعتمد في فلسفتها على تلقي األخبار

للمتلقي مــدى أهليتهم للتحديــث ،وأيضا حتى

وتطبيقا
وتدريسا
لهذا املنهج واهتممنا به دراسة
ً
ً

يروون عنهم حتى تعرف درجتهم في الرواية ،ويظهر
تعــرف أحوال الســند وما يطرأ عليــه من أعراض
االنقطاع.

إلصدار األحكام والقرارات بناء عليها ،فهال انتبهنا
وهال اســتفدنا منه وعملنا به في بيوتنا مع أبنائنا
وفي مجتمعنا ومع غيرنا.
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تعارف
ٍ
من أجل
للحضارات
أفكار

للدكتور حسن عزوزي
رئيــس مركــز الدراســات واألبحاث فــي مجال
تصحيح صورة اإلسالم  -المغرب
يعتبر عنصــر التالقي والتفاهم بــن احلضارات
طبيعيا في مسيرة الفكر احلضاري
والثقافات أمرًا
ً
اإلنساني .ويشكل التفاهم والتعايش أبرز املبادئ
التي حتكمت فــي التقاء احلضارات وتالقحها عبر
التاريــخ ،وإذا حدث أن كانت هنــاك صدامات بني
احلضــارات ،فإمنا كان ذلــك أمرًا شــا ًذا يرجع إلى
اعتبــارات مصلحية أملتها ظروف شــخصية أو
قومية أو إثنية ،أثرت بشــكل ســلبي على مبدأ
التعارف اإلنساني بني الشعوب واحلضارات.
وإذا كانت الدعوة إلى حــوار احلضارات إحدى أبرز
خصائص النصــف الثاني من القرن العشــرين
مبا شــهده من مبادرات ودعوات سواء من اجلانب
اإلســامي أو من اجلانب الغربي –الكنســي فإن
العقود األولى من القرن الذي اســتقبلناه يؤمل
أن تشــهد ترجمــة حقيقية علــى أرض الواقع
املبشــرة بتأســيس جســور
خملتلــف النظريات
ِّ
وقواعد مشتركة للتعاون والتعايش بني مختلف
احلضــارات والثقافات .وهو ما ســوف يشــكل –
ال محالة -حتديًــا بارزًا لدعــاة ومروجي مختلف
النظريــات املوغلــة في التشــاؤم حــول صدام
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احلضارات والصراع فيما بينها وترشــيح احلضارة
رئيســيا في ذلك
اإلســامية ألن تكون محــورًا
ً
الصراع املزعوم .وتبقى دعوة اإلســام من خالل
املعطيات القرآنية اخملتلفة إلى تأســيس تعارف
حضــاري بَناء بني مختلف القوميــات والثقافات
واحلضارات دعوة طموحة وهادفة ترمي إلى دحض
وتفنيد املزاعــم والدعاوى التي جتعل من احلضارة
اإلســامية حضارة صدامية أكثر منها حوارية،
كما تهــدف إلى طرح مفهوم «تعارف احلضارات»
كمبدأ إنســاني حضاري هام له أكبــر الدور في
ردع النزاعات ومنــع الصراعات من جهة وتقريب
األفكار واملسافات ونسج أواصر التعارف والتفاهم
والتعارف بني األمم والشعوب من جهة أخرى.
متهيدا
إن دعوة اإلســام إلــى تعارف احلضــارات
ً
حلوارهــا وتالقيهــا تنطلق مــن اآليــة القرآنية
الكرمية« :يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شــعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم
عند اهلل
أتقاكــم» (احلجرات .)13 ،وهــذا املفهوم القرآني
القاضي بضرورة التعارف بني الشعوب واحلضارات
يهدف إلى غايات أنبل ومقاصد أوســع ،ذلك أنه
إن لم يكن هنالك تعــارف فلن يكون هنالك حوار

دوما حوار هادئ
أو تفاهــم ،فالتعارف ينجم عنــه ً
وتعاون دائم ،أما احلوار الذي يباشر بشكل مفاجئ
فال يعني بالضرورة حصــول تعارف بني األطراف،
فكم من لقاءات حوارية أجريت على املســتويني
السياســي والدينــي لكنها باءت بالفشــل ألن
جميــع أطرافهــا الذيــن أخــذوا مكانهم حول
مائدة احلوار لم يســتطيعوا نسج أواصر التعارف
والتواصل من قبل ،فلبث كل طرف جاهال للطرف
اآلخر.
إن القرآن الكرمي يؤســس ملبــدأ التعارف بني األمم
والشــعوب واحلضارات (ليتعارفــوا) ،فالتنوع بني
الناس إلى شــعوب وقبائل وامتدادهم وتكاثرهم
علــى ربوع األرض ال يعنــي أن يتفرقوا أو تتقطع
أواصرهــم ويعيــش كل شــعب فــي عزلة عن
الشــعوب األخــرى ،كمــا ال يعني هــذا التنوع
أن يتصادمــوا ويتنازعــوا من أجل الثــروة والقوة
والسيادة ،وإمنا ليتعارفوا.
إن أجزاء اآلية القرآنية تشكل مرتكزات أساسية
لتعارف احلضارات ،ومنها أن القرآن الكرمي خطاب
إلى الناس كافة ،وأن األصل اإلنساني واحد ينبغي
وعيه من أجــل أن ينظر الناس ألنفســهم على
أنهم أسرة إنسانية واحدة توجب نبذ العصبيات
واألحقــاد .إن وحدة األصل فــي املفهوم القرآني
ال تلغي التنوع والتعــدد ولكنها توجب التعارف
وعدم التقاطع ليــس في نطاق األفراد وحدودهم
ولكن فــي إطار اجلماعات ،ولذلك جاز تطبيق هذا
املفهوم على احلضــارات والثقافــات ،فالتعارف
يسبق احلوار وبدونه ال يتحقق التحاور وال يتطور.
إن للتعارف دورًا كبيرًا في احليلولة دون وقوع النزاع
أو االختالف بني احلضارات وهو يكفل نسبة كبيرة
من جناح لقاءات التفاهم والنقاش والتحاور ،ألنه
يطال كل ما من شأنه أن يكرس قواعد مشتركة

ألســرة إنســانية واحدة ذات أصل إنساني واحد
«إنا خلقناكم من ذكــر وأنثى» .وإذا كانت الدعوة
إلى حوار احلضارات لم تــؤت أكلها الكامل ،فإمنا
ذلك راجع باألساس إلى عدم اكتشاف خصائص
ومميزات وقيم احلضارات األخرى وخاصة من جانب
احلضارات التي مــا فتئت تضمــر العداوة وحب
الســيطرة والتنافس جتاه احلضارات األخرى .ولعل
هذا ما جعل بعض اخلبراء االستراتيجيني الغربيني
كهنتنجتون يروجون ملقولة «صــدام احلضارات»
والتركيز على احلضارة اإلســامية كأكبر مرشح
لالصطــدام باحلضــارة الغربية في املســتقبل
القريب .وإمنا أوقعهم فــي ذلك جهلهم املطبق
بتعاليم ومبادئ اإلسالم السمحة وقيمه ومثله
الســامية والتأكيد باملقابل علــى ما يصدر من
أعمال وتصرفات عنيفــة من طرف بعض األفراد
واجلهات املنتسبة إلى اإلســام على اعتبار أنها
التعبير األمثل حلقيقة وجوهر احلضارة اإلسالمية،
إعالميا من
مع تسليط الضوء عليها وتغطيتها
ً
طرف وســائل اإلعالم الغربية ،حتى أضحت تلك
الصور االســتثنائية واملعزولة هي املهيمنة على
اإلدراك الغربي ،وهذا فيه جتنٍ كبير وجتاهل واضح
لروح اإلسالم السلمية والسمحة التي تتمثلها
النســبة الغالبة من املســلمني فــي كل أرجاء
العالم التواقة إلى السلم واألمان والتعايش مع
اآلخرين في سالم ووئام وتبادل للمصالح واملنافع
في أخذ وعطاء دائمني.
نــادى به اليوم ،ينبغي أن
إن أي تعايش حضاري يُ
َ
يرتبط باالنفتــاح الذي غدا ســمة العصر ،بعد
أن اختصرت املســافات وتقاربت احلضارات ومدت
اجلسور الثقافية واحلضارية بني مختلف الشعوب،
وكل انفتاح حضــاري ال بد أن يرتبط بضرورة ربط
أواصر التعارف املتبادل ،فبسبب التعارف ال يبقى
مســببا
عدوا وعنصرًا
اآلخــر مجهوال ومن ثــم
ً
ً
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للخوف ،فنحن نخشــى اآلخر ما دمنا جنهله ،فإذا
ما عرفناه لــم يعد كذلــك ،وإذا حتررنا من عقدة
اخلــوف من اآلخــر أمكننا تقبل وجــوده بل قبول
التعايش معه .إن احلضارة اإلســامية تشــتكي
مــن احلضارات األخرى -الغربيــة منها على وجه
اخلصــوص -ألنها ال تعرفها بالصورة التي ينبغي
أن تكون ،أو ال تعرفها إال من خالل بعض الظواهر
العابرة والسطحية واحملدودة ،األمر الذي يؤكد أنه
ما دام هنالك جهل باإلســام وطبيعة حضارته
جــدا محو آثــار اتهام
فإنه يبقــى من الصعب
ً
اإلســام بالنزعة الصداميــة وغيرها من التهم
واالفتراءات املثيرة.
إن مصطلح «احلوار بني احلضارات» يكاد يفرغ من
مضمونــه ومحتواه الصحيح ألنــه ال يقوم في
أغلب األحيان على أســاس من التعارف املســبق
الكفيل بانفتــاح كل طرف علــى اآلخر ،كما ال
أيضا على أساس من «احترام اخلصوصيات
يقوم ً
الدينيــة والثقافية» لكل احلضارات والشــعوب
وذلك باستبعاد أي محاولة هيمنة فكرية كانت أو
اقتصاديــة من أي جهة تريد فرض قطبية أحادية
اجلانب تســعى من خاللها إلى استغالل واحتكار
عوملة كاســحة .إنه باحترام هذه الشــروط ميكن
فتح نوافــذ التعارف بهدف تقريب الشــقة بني
مختلف احلضــارات وجعلها ينفتح بعضها على
بعض في سعي حثيث نحو تالقح متميز وتفاهم
مفيــد ومثاقفــة مجدية وفعالــة .كل ذلك مع
االعتراف بوجود مســاحات االختــاف بني جميع
احلضارات واألديان ،ومتتع كل واحدة بخصوصياتها
ومميزاتها مما ال يســمح بأدنى محــاوالت التذويب
أو االنصهــار .وهنا نــود التنبيه إلــى أن مفهوم
«تعارف احلضارات» كما نرمي إليه ال يسمح بأدنى
محــاوالت االختراق الدينية وال يهــدف بتاتًا إلى
تبعا اللتقاء احلضارات
التقاء الديانات السماوية ً
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كما تدعــو إلى ذلك بعــض التيــارات الفكرية
والدينية التي تســعى إلى صهر وإذابة مقومات
الديانــات الســماوية الثالث في بوتقــة واحدة
وضمن قالب واحد يحلو لزمرة منهم إرجاعه إلى
ميراث إبراهيمي واحد.
لــذا وجب التأكيد مرة أخرى على أن أهم ســبب
جعــل بعض مفكــري احلضارة الغربيــة يعادون
ويناوئون اإلسالم وحضارته ،هو جهلهم مبقومات
اإلســام ومثله العليا وروحه الســمحة ودعوته
السلمية.
إن بعــض الغرب لــم يتعرف بعــد على حقيقة
احلضارة والديانة اإلســامية فهــو يكاد يجهل
عنهما كل شــيء ،وال تنطبع في مخيلته سوى
مدلوالت ســلبية موغلة فــي التحامل والقدح
والكراهيــة .فاإلســام في نظر بعــض الغرب
متخلــف يدعــو إلى العنــف ،غيــر منفتح ،وال
يستطيع مواكبة التطورات واملستجدات احلديثة،
وهو من ثــم غير جديــر بإدراجه فــي املنظومة
احلضارية اإلنسانية العاملية ،وهكذا قد ال جند في
صفوف الغربيني إال القليل من عقالء ومنصفني
جيدا حقيقة احلضارة اإلســامية ورسالة
يعون
ً
اإلســام العاملية املنفتحة علــى كل الثقافات
والشعوب ،والداعية إلى السلم والسالم واألمن
واألمان .وتبقى أصوات هؤالء القلة من املنصفني
خافتة ال تتجــاوز آفا ًقا معينة ومحــدودة لتترك
اجملال أمام أبــواق اآللة اإلعالمية الغربية الرهيبة
تقدح فــي اإلســام وحضارته ،وترميه بأبشــع
الصفات والنعوت ،وتقذفه بشــتى اإلسقاطات
واملصطلحات القدحية.
إن بعض الغرب لم يتح لنفسه الفرصة الكاملة
دينا وحضارة والتعارف مع
للتعرف على اإلســام ً
املسلمني شعوبا وقبائل وثقافات ،وذلك لكي يعي

حقيقة هــذا الدين وبعده التام عــن أية نية في
إدخال العالم فــي صدام حضاري طاملا مت الترويج
له.
إننا نستغرب حرص بعض الغرب والدوائر الكنسية
على عقد لقاءات احلوار والنقاش بني املســلمني
والنصارى دون ســابق وعي من هذه األطراف مبدى
متثلها حلقيقة الدين اإلسالمي وحضارته ،وهذا ما
يجعل عقالءهم  -فــي لقاءات حوارية متعددة-
يعترفون في كثير من األحيان ،عندما تتبني لهم
حقائق األمور بأنهم يجهلون الشــيء الكثير عن
حضارة اإلسالم وقيمه ،مما يســتلزمهم التعرف
أكثر على مبادئ اإلســام الصحيحة وتعاليمه
الروحية وحضارته اإلنســانية القيمــة .إن كثيرًا
من الغربيني يجهلون عن اإلسالم أبسط مبادئه
وأدنى مرتكزاته احلضارية ،مــن هنا جاءت ضرورة
تعرف الطــرف اآلخــر على منظومة اإلســام
وحضارتــه فــي أزهى صورهــا وأنصعهــا وذلك
قصد متهيد الســبيل للحوار والتالقي والتفاهم،
فالتعارف أســاس وشــرط كل مبادرة للحوار ،إذ
من مســتلزمات وشــرائط جناح ملتقيات احلوار
مسبقا واطالع كل طرف على ما تختزنه
التعارف
ً
حضارة اآلخر فــي كل أبعادها الدينية والثقافية
جيدا من أجل
والفكرية قصد استيعابها ومتثلها
ً
االتفاق علــى مواطن ونقاط التالقــي ،وبالتالي
مناقشــة وتداول مواطن ونقاط االختالف .وهنا
يجــدر التنويه مببادرات اللقاء املباشــر مع زعماء
وحكام البلدان الغربية من سياســيني ومفكرين
وخبراء استراتيجيني مما تقوم به بعض املنظمات
والهيئات اإلسالمية الرائدة في هذا اجملال.
إن دعوة اإلسالم إلى التعارف والتواصل واالنفتاح
على الثقافــات واحلضارات األخرى ومد اجلســور
معهــا ترمــي إلــى حتقيــق النزعة اإلنســانية
واألخالقيــة التي ترفض النظر للبشــر من خالل

معايير اللــون أو العرق أو اللغة أو اللســان ،كما
تهدف إلى إزالة األحقــاد والعصبيات ومحو كل
أشكال العنصرية والكراهية ونزع فتيل النزاعات
والصراعات مما يكفل فتح اجملال الواسع للتفاهم،
خاصة وأن هذا القرن الذي ســيكون -ال محالة-
عصر تفاقم ثــورة املعلومات والتقدم املذهل في
وسائل االتصال سوف يجعل العالم قرية كونية
صغيرة من املفروض أن يتعارف سكانها ويفتحوا
نوافذ التفاهم والتقارب على أســاس من احترام
اخلصوصيات الدينيــة والثقافية لكل احلضارات
والشعوب.
إنــه ال قيمة للحديث عن حــوار احلضارات إذا لم
يسع أتباع كل حضارة ودين إلى التعرف أكثر على
احلضارات األخــرى وفهم مكوناتها واســتيعاب
ومثلهــا قصد تصحيح املفاهيم اخلاطئة
قيمها ُ
واملغلوطــة التي تكون قــد تكونت بفعل ظروف
وعوامل تاريخية وإيديولوجية معينة .من هنا نرى
أن من أكبر أســباب عدم جناح كثيــر من لقاءات
احلوار احلضــاري والديني التي تعقــد بني الفينة
واألخرى بني اجلانب اإلسالمي واجلانب الغربي كون
هــذا األخير  -وباعتراف عقالئــه ومنصفيه -لم
يســتطع حتى اآلن متثل قيم اإلســام احلضارية
وســمو مبادئه وتعاليمه الروحية التي تدعو إلى
السلم واألمن والتسامح مع الذات ومع اآلخر.
إن اإلسالم يدعو أتباع وأبناء احلضارات والثقافات
إلى أن يتعاملوا فيما بينهم على أساس االنتماء
إلى أســرة إنسانية مشتركة ،تتفاعل في إطارها
مختلــف الروابط احلضارية بني األمم والشــعوب،
وهذا األمر كفيل بنزع فتيل األحقاد والكراهيات
والعصبيات التي طاملا أنهكت اإلنسانية برمتها
املدمرة والصراعــات املنهكة التي
بفعل احلروب
ِّ
أثرت بشــكل كبير علــى مســتوى التقارب بني
احلضارات والشعوب.
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علي مانيكفان:
قصة نجاح من الهند
بقلم :عالء الدين محمد الهدوي فوتنزي

صورة قلمية

كاتب وباحث أكاديمي  -الهند
اسمه علي مانيكفان...
عاما
نشــأ هذا العالم املسلم الذي بلغ من العمر ً 82
فــي محافظة الكشــادويب الهندية ،جمــع املعرفة
مــن أطرافهــا على الرغم مــن عــدم حصوله على
تعليم رســمي ،كرمته دولة الهند هذا العام بواحدة
من أعلــى اجلوائز في الدولة؛ جائزة (بادمشــري) التي
متنحها احلكومة الهندية كل عام يوم  26يناير املوافق

لعيد اجلمهوريــة الهندية ،تكرميًا للعديد من أبطالها

اجملهولني الذين أسهموا ببصماتهم في مجال الفنون

والتعليم والعمل االجتماعي.

خاص باألحيــاء البحرية .كان وجوده بجــوار البحر هو
امتدادا
ســبب اهتمامه بعالم البحار ،وكان ميله هذا
ً

انتبه الناس إلى هذا الرجل البســيط بعد اإلعالن عن

حدد هدف
لشــغفه بالعودة إلــى الطبيعة بعــد أن َّ

اجلائزة .عندمــا تواصل معه كثير مــن أصدقائه بعد

أنواعا كثيرة من
وثيقا بالطبيعة ،يأكل
ارتباطا
حياتــه
ً
ً
ً

اجلائزة ،ورمبا لم يكن ليسمع به جمهور الناس لوال هذه

أن علمــوا بخبر هذه اجلائزة (جائزة بادماشــري) أجابت
زوجته« :إنه نائم»!

عندما ســأله بعض أقاربه« :لقد حققت هذه اجلائزة

الكبرى ،فهل تعتقــد أنك نلت االعتراف الكافي الذي

يليق بك؟ فأجاب قائال :هناك أنــواع كثيرة من الزهور،
تنمو وتتفتح وتتســاقط فــي البريــة دون أن يبتهج

مبنظرها أحد أو يشم عبقها أحد! هذه هي حياتي».

مانيكفــان الذي أنهى دراســته الرســمية بالصف
السابع ،اكتســب مهارة البحث الذاتي ليهتم بوجه
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حياته بتعزيز أســلوب عيش بســيط .وبذلك ارتبطت
األوراق والفواكه اخملتلفة ،يقــول علي مانيكفان« :إنه
ميكن للمرء أن يأكل جميع أنــواع األوراق التي يأكلها
املاعز»!

لم يقتصر مانيكفان بعالم األحياء والبحوث البحرية
واجلغرافيا ،بــل اطلع على علم الفلــك ودرس العلوم

االجتماعية واإلنســانية ،وحذق التقنيــة ،فهو خبير
زراعي ،وباني ســفن تقليدية ،ومتخصص في مصايد
األسماك .وهو متعدد اللغات ،حيث يتحدث ( )16لغة

إلى جانب لغته األم «مهل»؛ يتحدث اإلجنليزية والهندية

واملاالياالمية والعربية والالتينية والفرنسية والروسية

واألملانية والســنهالية والفارســية والسنسكريتية

احلكومة العمانية بوظيفة املساعد الشخصي لقائد

حقيقة مهمة وهي أن اإلنسان الطموح يستطيع أن

آخرين مــن أســتراليا وإيطاليا والهنــد في مجاالت

والتاميلية واألردية .هــذه احلياة العلمية الغنية تثبت
يحوز العلم ولو لم تكن لديه مؤهالت رسمية أو تتهيأ

له أسباب التعليم النظامي.

ولد مانيكفان لوالدين هنديني هما :موسى مانيكفان

وفاطمــة مانيكا في  16مارس 1938م .تلقى دراســة
غير رســمية حتت إشراف علماء شــرعيني ومدرسني،
وأرســله والده إلى والية كيراال (كانور) لتلقي التعليم

ووفقا لرأيه
الرسمي ،لكنه لم يتابعه وعاد إلى اجلزيرة.
ً
فإن التعليم الرســمي مصطنــع وال طائل من ورائه،
وأفضل طريقة الكتســاب املعرفة هي احلصول على
احلكمة من خــال مراقبة البيئــة وجمالها والعيش
فيها بدون أي استغالل.

اتبع مانيكفان أســاليب زراعية صديقة للبيئة ،حيث
أنتج الكهرباء املطلوبة لعائلتــه من طاحونة الهواء

التي صممها بنفســه في أرضه التي تبلغ مساحتها
( )15فدانًا فــي تاميل نادو ،وقام ببناء منزل هناك مبواد
أيضــا متوفرة بشــكل طبيعي في
صديقــة للبيئة ً
املنطقة.

كاتبا فــي دائرة
مدرســا ثــم
وفي عــام  1956عمل
ً
ً
حكومية ،لكــن اهتمامه كان باحلياة البحرية ،فانضم

إلى املعهد املركزي لبحوث املصايد البحرية في الهند.
ميدانيا في جمع وحتديد العينات البحرية،
عمل باح ًثا
ً

كما قام بجمــع العينات البحريــة للدكتور نيلز فني
مونش بيترســن بجامعــة كوبنهاجن مــن منطقة

الكشــادويب وجزر املالديف ومناطق أندامان ونيكوبار،
وجمع عينــات من ســاحل عمان لدراســات علمية،

ونشر أبحاثًا علمية عن الكائنات البحرية بالتعاون مع
الدكتور س .جونز ،عالم األحياء البحرية ومدير معهد
األســماك البحرية املركزي في مجمع ماندابام بوالية
تامل نادو بالهند.

عمل في مشــروع «رحلة ســندباد» املدعوم من قبل

املشــروع األوروبي عام 1980م ،كما عمل مع أســاتذة

علمية مختلفة لم تقتصر كلهــا على علوم البحار؛
فاشتغل بالبحث العلمي في مجال التاريخ ومحركات
الديزل والبنزين.

واهتــم بأبحاث في مختلف التقــاومي املتبعة وخاصة
التقومي الهجري ،وكان دافعه لذلك احتفال املســلمني

بعيد الفطــر في ثالثة أيام ،حيــث وقعت أحداث في

جزيرة مينيكــوي عام 1965م أدت إلى أعمال شــغب
وإراقــة دماء ،فأصبح ضمن برامجــه منذ ذلك الوقت
توعية املسلمني ،وهو ينشــر التقومي الهجري للعالم
اإلســامي منــذ 1994م ،ويعمل مستشــارًا للجنة

الهجرة في مدينة كاليكوت بواليــة كيراال الهندية.

وتواصل مانيكفان بالدكتور صالح العذل ،رئيس مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الســابق ،والتقى به
في مدينة الريــاض بخصوص التغييرات التي طبقت

على قواعد حساب بداية األشهر في تقومي أم القرى.

ويســتحق التقومي الــذي وضعه مانيكفان لألشــهر

القمرية التفاتة من املسلمني في سائر أنحاء العالم،
جهودا كبيرة تبذل في هــذا اجملال .وقد
وال ســيما أن
ً

مرجعا لبعض مســلمي تاميل نادو،
أصبح التقــومي
ً

ويستفاد منه على نطاق اجلمهورية الهندية.

في عام 1981م ،أعاد علي مانيكفان بناء سفينة عربية

قدمية باستخدام األساليب التقليدية .وكان قد اتصل

به املغامر األيرلندي تيم سيفرين إلعادة بناء السفينة
التجارية في عمان ،والتي ســميت باسم مدينة صحار

في عمان .وقد أمت مانيكفــان صناعتها يدويًا بالكامل

باســتخدام تقنيــات بنــاء القــوارب التقليدية ،ولم
أي معدن في بنائها .استغرق بناء السفينة
يستخدم َّ

واحدا .واســتطاع تيم ســيفرين قطع ()9600
عامــا
ً
ً

كيلومتر من عمان إلى الصني بهذه السفينة ،ووصف
رحلته التي اســتمرت ثمانية أشــهر في كتابه «رحلة

حاليا صحار معروضة في متحف في عمان.
السندباد».
ً

61
العدد ٦٥٧ :شوال  ١٤٤٢هـ ـ مايو  ٢٠٢١م

الرابطة

تفاحة آدم
قصة

بقلم :أ .د .آمنة بن منصور ـ الجزائر
حواء سبب اخلطيئة وليس قابيل وال حتى إبليس
عاما...
قبل عشرين ً

سأل هيثم أباه ذات مرة:
 أبي هل ابتلعت حقا ً تفاحة؟افتر ثغره عن ضحكة لم يستطع كتمها ،وأجاب:
 ولم أفعل ذلك؟ -أمي أخبرتني أن الكــرة املوجودة في عنقك عبارة عن

تفاحة ،وأني عندما أكبر سوف أمتلك واحدة مثلها.

ربت الوالد على شعر هيثم وأحاطه بذراعه وهمس له:
 -ســوف أبوح لك بسر ،ولكن ال تخبر والدتك ،اتفقنا يا

بطل؟

ضحك األب ومسح على رأس ولده وانصرف بعد أن ظن

كالمه مجرد مزحة عابرة سرعان ما سينساها الصغير

صاحب السنوات السبع.

لم ينم هيثم تلك الليلة ،وقضاها يفكر في كالم والده،
تبدو أمه طيبة وهي حتبه فكيف حتمل كل ذلك الشــر

بداخلها ،جدته أيضا طيبــة وأخواته وخاالته ،هو يحب

قدميا ومنذ آالف الســنني ،وملا خلــق اهلل تعالى أبانا آدم

املعلمة زهرة واملديرة انتصار رغم تسلطها أحيانا لكنها

أمنــا حــواء أبانــا آدم وأغرته حتــى أكل منها وعصى

عند نهاية الدوام املدرسي كعربون محبة.

وأمنا حواء أمرهما أن ال يقربا الشــجرة احملرمة ،فأغوت

اهلل ،وطرد مــن اجلنة ،والنتيجة يا ولــدي هذه التفاحة
التي تعيق مرور الطعام إلى معدتي املســكينة ،وليت
العقوبة توقفــت هنا ،ألم تنتبــه لوالدتك التي تتقن

عملية الطــرد ،تطردنا من املطبخ حــن تكون تطهو،
وتطردنا من غرفة االستقبال ألنها مخصصة للضيوف،

وتطردنا من البيت كله عندما تقوم بعملية الشطف

والتنظيف ،آه يا ولدي كم نعاني نحن أبناء آدم من ظلم
وتعسف بنات حواء.
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طيبة ،وكثيرًا ما تشــتري احللوى وتوزعها على األطفال

ربيع 2021
 أين ولي العروس؟موجها سؤاله للحضور ،فأشار هيثم نحو
نطق الشيخ
ً

عمه والد العروس.

 هل تقبل أن تزوج ابنتك املصون من السيد هيثم؟ -قبلت على بركة اهلل.

التفت الشيخ نحو هيثم وكرر السؤال ذاته:
 هل تقبل الزواج من اآلنسة املصون ريهام ابنة آدم؟فجأة شــعر بتيار كهربائي يســري في جســده ،وكأنه

يسمع اسم أبيها ألول مرة ،كان هيثم يحلم بهذا اليوم

منذ تعرف على ريهام قبل عام في اجلامعة ،جمعتهما
الدراســة وكذلك احلب ،لقد نذر حياته للدراسة وطلب
العلم ،ولم يفسح مجاال لقلبه حتى يحب هذه ،ويتعرف

على الثانية ،ويعجب بتلك ،ويواعد الثالثة ،إلى أن طرق
احلــب أبوابه من غيــر موعد ،ورفرفــت روحه محلقة ال

تريد شيئا من هذه الدنيا سوى ريهام ،لكنه اآلن متردد،
حدث نفســه ...في هذه اللحظات احلرجة
أيعقل هذا؟ َّ

خذلته قطرات العرق الباردة وبدأت بالتســلل بوضوح،

األصغر .أليست امرأة العزيز من أدخلت يوسف السجن

بضع ســنني؟ وكليوباترا التي خانت أخاها ،وشجرة الدر

تقض على
التي قتلت زوجها ،وصبح البشكنسية ألم
ِ
حبا بالفتى
حكم األمويني فــي األندلس بعد أن هامت ً

العامري؟ ثم جاءت بعدها نســاء بنــي األحمر لينهني
حضارة وأســطورة ظلت صامدة لقــرون ،بعد إمضاء

حقير من إيزابيال النتنة؟ حتى عنترة وقيس لم يســلما
وج َّن الثاني وصار
منهن ،فنال األول من العــذاب ألوانًاُ ،

أعواما وقرونا .كل النســاء وإن اختلفن
حديث النــاس
ً

يتفقن على قهر الرجــال ،ويقفن في صف واحد وعلى

قلب امرأة واحدة إذا تعلق األمر بآدم.

شــعر بهزة على كتفه عادلت هــزة أرضية من الدرجة

وأوشكت أن تكشف املستور ،نظر اجلميع إلى بعضهم:

السابعة ،ال لشــيء إال ألنه عبر القرون والبلدان ،وجاب

ابتلع الســيد آدم ريقه فكل ما يخشاه وآخر ما يتمناه

 -هيثم يا ولدي ،الشــيخ يســألك فأجبه ،ودعنا منضي

واألصحاب ،وعرف الناس أن هيثم لريهام وريهام لهيثم،

يتحلق الناس حولها ،وتبســط موائد الكرم التي عرفنا

 -ماذا دهاه لِ َم يلتزم الصمت؟

أن يتراجــع العريــس ،وقد أولم قبل يــوم ودعا األحباب

فكيف يقابلهم ،وبــأي وجه يناظرهم ،كل هذه األفكار

السوداء بدأت تراود الســيد آدم ،بينما هيثم جاثم في
ص بصــره وبدأ
مكانــه كأن على رأســه الطير.
َ
شــخ َ

يسترجع مسلسال طويال من الذكريات التي حفرت في

الصحاري والبحار في تلك الدقائق القليلة:

إلنهاء إجراءات الزفاف وكراء الكراسي والطاوالت ،فغدا
بها.

التفت هيثم بنصف رقبة نحو والده الســيد مراد الذي

بلغ من العمر عتيا ،وهز رأسه دون أن ينبس بكلمة.

عقله الباطن ...منذ آالف السنني ،أغوت حواء آدم فخرج

من اجلنة وعانت ذريتــه كل تلك اآلالم واحلروب والدماء،

لوالها ما اقتتــل الناس وما اغتصبوا وما ســرقوا وما
تأملوا ...وما تفاحة آدم املعلقة اآلن في رقبته وقبل رقبته
ماليــن الرقاب من البؤســاء إال دليل علــى ما أجرمت

يداها في حق نفسها وحق آدم.

تحدث في سره حتى كاد يسمع الجمع:
 -إنهن النســاء احلمقــاوات ،نحبهن ونحــن نعلم أن

نهايتنا ســتكون على أيديهن ،آه ليــت آدم خنق حواء

يومهــا وأراحنا من تبعات تلك اخلطيئة ،فما تزال بناتها
يغوين وميكرن ،وما تزال الداهيات منهن يفعلن األفاعيل

فيقمن احلروب ويدخلن الرجال األشداء السجون ،ويقمن

أمة ويدمرن أخرى بإشارة من أصبعهن الصغير ،وعقلهن

وعاد إلى شروده:
 حتــى أنت يا أبي كنت ضحية حواء وبناتها ،فما زالتأمــي وراءك حتى تركت بلدك وحلقت بها إلى بلد غريب،

وبعت األهل واألخ والقريب في سبيل نظرة حانية منها،
مقطوعا ال ِخ َّل يؤنسك وال أخ يعضدك،
وحيدا
فعشت
ً
ً
أخرجتــك من جنتك ووطنك كما أخرجت أمها أباك من
آدم آخر ،وأن ال
جنته ،وإني عاهدت نفســي أن ال أكــون َ

يكون حلواء نصيب معي ،فلتذهــب ريهام إلى اجلحيم
جحيما اختياريًا ال
إذا كنت ســأصاله بســببها ،فليكن
ً

مكرها عليه.
ً

غيرت رأيي ولن أتزوج ريهام
 سيدي الشيخ ،أعتذر لقد َّوحيدا في جنتي
وال أختها وال بنات جنســها ،سأعيش
ً

حيث ال يتسع املكان لكلينا.

63
العدد ٦٥٧ :شوال  ١٤٤٢هـ ـ مايو  ٢٠٢١م

الرابطة

في مواجهة كورونا
كتب ـ عثمان أبوزيد
رئيس التحرير
تعاهدنــا نحن ثلة من اإلعالميــن واألطباء على التعاون

من قناة تلفزيونية.

في تطبيق واتــس أب .اإلعالميون مــن وظائف إعالمية

«منذ ظهور الســاالت املتحورة لفيروس كورونا (الساللة

وإذاعيــون وعاملــون فــي التخطيــط اإلعالمــي وإدارة

البعــض) أصبحنا نرى ونســمع عن أعــداد متزايدة من

في التوعية مبرض كورونا ،وأنشأنا لذلك مجموعة (قروب)

مدار

شتى؛ منهم مقدمو ومعدو برامج تلفزيونية ،وصحفيون،

مؤسســات اإلعالم .أما األطباء؛ ففيهــم أطباء عاملون

في مراكز العزل ،واستشــاريون في األمراض التنفسية،

ومتخصصون في الفيروسات.

وهذا طبيب متابع يقدم نصحه للجميع ،ومما قال:

البريطانية ،والبرازيلية وغيرها ،أو كوفيد  20كما يسميها

الوفيات من فئة الشــباب والصغار ،بعكس ما كنا نعرفه
عن الفيــروس األول (كوفيد )19-الذي خــرج من مدينة

ووهان الصينية قبل أكثر من عام.

لقد كان هذا القروب خير معــن لي في التعامل الواعي

وبحســب أحدث املراجع العلمية واملصادر املوثوقة تتميز

حتى أمت اهلل لي الشفاء.

 .1سرعة انتشار أعلى بكثير من الساللة األولى.

مع هذا الوباء ،والتصرف الســليم عندما داهمني املرض

الساللة البريطانية واملتفشية حاليا مبا يلي:

أحببت في عجالة نقل شــيء يسير من فوائد هذا النوع

 .2فتــرة حضانة أطول من جميع الســاالت األخرى .وقد

هذا اختصاصي يقدم النصح لإلعالميني من خالل النقد

مصابني وتبقــى نتائجهم إيجابية فــي فحص الـPCR

اخلبر عن ( )74حالة وفاة بسبب كورونا في أمريكا في أناس

وقد تصل إلى  22يوما ً.

أخذوا اللقــاح منذ بدء حملة التطعيــم كان  ٧٧مليون

مقارنة بالساللة األولى.

املفيد من العمل املشترك بني اإلعالميني واألطباء.
خلبر غير دقيق عن حاالت الوفاة بسبب اللقاح.

أخذوا اللقــاح .يقول الطبيب :تكملة اخلبر هو :عدد الذين
شــخص .يعني نســبة الوفاة من كورونا في الذين أخذوا

اللقاح هي  ٧٤شخصا تقسيم  ٧٧مليونا= أقل من واحد
على مليون.

تبني أن األشــخاص املصابني بالساللة البريطانية يبقون
وناقلني للعدوى فترة أطول من املصابني بالسالالت األخرى

 .3نســبة وفيات أعلى بني فئة الشــباب وصغار الســن
آن األوان أن نعتــرف بحقيقة علمية مهمة جدا ً وهي أهم

سبب لهذه اجلائحة :إن ســرعة انتشار هذا الفيروس هي

أســرع من طرق التشخيص والعالج واالستجابة املناعية

ويقدم الطبيب التقدير الصحيح قائالً« :ده معناه ،اللقاح

البشرية».

املليون! بعبــارة أخرى ،اللقاح خلى الوفاة أقل ألف مرة من

طريقة لتقدمي الرســالة الطبية ولتعظيــم دور اإلعالم

قلــل احتمالية الوفاة من واحد في األلــف إلى واحد في
اإلصابــة! (بإذن اهلل) ،ده بيخلي فاعلية اللقاح (ضد الوفاة
مــن الكورونا)  ،٪٩٩,٩٩ودي نســبة متوافقة مع التجارب

األوليــة واللي بينت فاعلية  ٪١٠٠ضــد الوفاة من كورونا
(بإذن اهلل).» ...

ومن أمثلة رســائل القروب التخطيط ألمســية حوارية

تتناول الشائعات حول التطعيم ،ويشارك فيها إعالميون
وأطباء عبر األثير من قارات مختلفة ،ويجري بث األمسية
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إن التعاون بني اإلعالميني وأصحاب التخصصات ،هو أمثل
واإلعالميني.

أقام مكتب التربية لدول اخلليج العربي ندوة شــهيرة في

الثمانينيــات بعنــوان طريف( :ماذا يريــد اإلعالميون من

التربويني وماذا يريد التربويون من اإلعالميني) .ويحق لنا أن
جنعل لهذا التعاون املثمر بــن اإلعالميني واألطباء عنوانًا
شــبيها( :ماذا يريد النطاســي من اإلعالمــي وماذا يريد
ً
اإلعالمي من النطاسي) !.

