افتتاحية

شكرا ً ألننا نخدمكم
«نحن نهنئ أنفسنا من أجل خدمة اإلنسانية ...املعيار احلقيقي في تواصل الرابطة مع اجلميع هو املعيار اإلنساني»،
يحمل هذا التأكيد اإلنســاني الفطري اخلالص من رابطة العالم اإلسالمي على لسان معالي أمينها العام الشيخ
الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى ،رســالة قاطعة بالهدف األسمى .الهدف الذي تعمل وتنتشر وتتوسع من
أجلــه الرابطة في كل مكان في العالم .ومن أجله تُقدح األفكار وتُنهك األجســاد وتصول فرق الرابطة وبرامجها
وجتول الدنيا طوال ً وعرضا شماال وجنوباً.
خدمة اإلنســانية ،هذا الهدف األسمى للرابطة ،الذي يتفرع ويورق ويثمر من أصله املمتد في صلب رسالة اإلسالم.
يتطاول ظله ويتســاقط ثمره ويهطل غيثه .ميسح رأس ضعيف ويطعم جائعا ً ويكسو عاريا ً ويعلم جاهال ً ويضمد
جريحاً؛ فيعلو ويعلو حتى يرتقي بالواقع املتردد املكلوم إلى حقيقة الرسالة وروحها الناصعة البياض.
خدمة اإلنســانية ،هذه رســالة الرحمة للعاملني .اإلنســانية التي من أجلها تدور األفالك وتخضر ّ األرض وتتعالى
النفوس على غرائزها ،وتتنزل الشرائع السماوية ويرسل اهلل الرسل .رسالة تأخذ بيد اإلنسان ،ليتجاوز آالم جسده
ومحيطه ،وحتلق به بعيدا عن معاناة الفكر والنفس ،وال تترك يده حتى يســتقر في برد الســام اجلسدي والروحي
والفكري مع كل ما حوله من شجر وحجر وبشر ،من املبتدأ وحتى املنتهى.
خدمة اإلنسانية التي تتمثل في أروع صورها بقوله تعالى مخاطبا ً رسوله الكرمي« :ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى»،
بخلُق القرآن رحمة للعاملني.
إذ تكون سعادة اإلنسان أوال ً وأخيراً ،غاية نزول القرآن الكرمي ،وغاية املبعوث ُ
إن الوصول إلى هذا الهدف األســمى ،هو الكنز الفريد الذي حتمله رســالة الســام ،وتنزل به دين سعادة اإلنسان،
ولذلك ال ميكن أن يحققه أو يجســده فكر متطــرف أو روح متعصبة منغلقة أو نفس لــم تروض غرائزها ،بل هو
جهاد حقيقي مع عوامل الهــدم والفناء والقبح ،في الطريق إلى آفاق البناء واحلياة واجلمال ،حينها تتجلى النظرة
اإلسالمية األصيلة إلى خدمة اإلنسان كمنحة عظيمة تســتحق غاية االمتنان والتواضع والرهبة .وحينها يكون
املعيار الوحيد واملهم هو اإلنسان ،نفحة روح اخلالق فقط ،من دون النظر إلى عرق أو لون أو طائفة ،كما أكد معالي
األمني خالل أدائه أخيرا ً واجب هذه اخلدمة اجلليلة في بعض املدن والقرى اإلفريقية.
إن مشــهد اإلنســان وهو ميد يد العون إلى أخيه اإلنسان ،انطالقا ً من معيار إنســاني صرف ،هو أرقى وأبقى وأنقى،
ينساب صافيا رقراقا ً إلى أن يستقر في عمق الضمير ،ليكون شاهدا على أن سبيل كل معارك الفكر وحروب القلم
يوصل إلى عمارة حياة البشر وخدمة اإلنسان.

مؤتمر السرية النبوية يدعو إىل
تطوير خطاب وسطي يراعي
الزمان واملكان

4

شهرية  -علمية  -ثقافية
رابطة العالم اإلسالمي تعقد ندوة بعنوان « من أجل عالم أكثر سالماً تتحد األديان» يف جنوب إفريقيا

من املنتدى الحضاري الدولي...
الرابطة جسر عاملي لتعزيز التواصل اإلنساني
• د .العيسى :علمنا ديننا أن يف كل كبد رطبة أجراً ...فال نفرق يف أعمالنا الخريية بني دين وال عرق

معايل الأمني العام

أ.د .محمد بن عبد الكرمي العيسى
املرشف العام عىل اإلعالم

أ .عادل بن زامل احلربي
رئي�س التحرير

د .عثمان أبوزيد عثمان
مدير التحرير

شاكر بن صالح العدواني
املرا�سالت :جملة الرابطة �ص.ب  537مكة املكرمة
هاتف00966125309387 :
فاكس00966125309489 :
املرا�سالت على عنوان املجلة با�سم رئي�س التحرير
الربيد الإلكرتوينrabitamag@gmail.com :
املو�ضوعات واملقاالت التي ت�صل �إىل جملة «الرابطة»
ال ترد �إىل �أ�صحابها �سواء ن�رشت �أم مل تن�رش
لالطالع على الن�سخة الإلكرتونية للمجلة الرجاء زيارة موقع
الرابطة على الإنرتنت www.themwl.org
�أخبار العامل الإ�سالمي www.mwl-news.net

شارك يف املنتدى عــدد من وزراء الجنوب االفريقي وممثيل األديان ونخبة من مثقفي ومفكري العامل

• من أجل عالم أكثر سالما ً تتحد
األديان ضد الكراهية والتطرف األرهاب

ديربان« :الرابطة»
افتتحت رئيس بلدية ديربان فــي جنوب إفريقيا زاندينا رينا،
املنتدى احلضاري الدولي لرابطة العالم اإلسالمي حتت عنوان
«مــن أجل عالم أكثر ســالما ً تتحد األديــان ضد الكراهية
والتطــرف األرهاب»  ،بحضور معالي األمــني العام لرابطة وترحيبهــم بالتعاون مع أهدافه وتطلعاته ،شــكر معالي
العالم اإلســالمي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي الدكتور العيســى رئيســة البلدية والوزراء واحلضور على
العيســى ،وعدد مــن وزراء اجلنوب اإلفريقــي وممثلي األديان تعاونهم وشــراكتهم مع الرابطة في تنظيم هذا املنتدى
ونخبة من املثقفني واملفكرين حول العالم.
الدولي ،مبينا ً أن هذا اللقاء يجمعه قاســم مشــترك هو
وفيما عبر احلضور واملشاركون عن سعادتهم بعقد هذا املنتدى ،احملبة اإلنسانية املتبادلة واحلرص على ترسيخ قيم تعايشها
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نظمه التجمع الثقايف املوريتاني بالتعاون مع رابطة العالم اإلسالمي

مؤتمر السرية النبوية يدعو إىل تطوير خطاب وسطي يراعي الزمان واملكان
• الرئيس ولد عبدالعزيز يثمن جهود الرابطة يف توعية األمة بقضاياها املعاصرة
• العيسى يحث على تعزيز مفاهيم االعتدال يف وعي األمة لترتجم رسالة الرحمة

املؤمتر شهد حضوراً واهتامماً من مفكرين ومثقفني وشارك فيه نخبة من العلامء والباحثني وأساتذة الجامعات

واالعتدال».
نواكشوط« :الرابطة»
وشهد املؤمتر الذي نظمه التجمع الثقافي اإلسالمي مبوريتانيا
حتت رعاية فخامة رئيس جمهورية موريتانيا اإلسالمية السيد بالتعاون مع رابطة العالم اإلسالمي ،حضورا ً واهتماما ً كبيرا ً
محمــد ولد عبدالعزيز ،وحضور معالــي األمني العام لرابطة من مفكري ومثقفي الشــعب املوريتاني ،فيما شارك نخبة
العالم اإلســالمي الشــيخ الدكتور محمد بــن عبدالكرمي من أصحاب املعالي والفضيلة من العلماء والباحثني وأساتذة
العيســى ،انطلقت في العاصمة املوريتانية فعاليات املؤمتر اجلامعات من داخل موريتانيا وخارجها ،في تقدمي بحوث وأوراق
السنوي الـ 3٠للســيرة النبوية حتت عنوان« :قيم الوسطية عمل تناقش محاور املؤمتر.

4
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من املنتدى الحضاري الدولي ...
الرابطة جسر عاملي لتعزيز
التواصل اإلنساني

11

15

العيسى :نهنئ أنفسنا
بخدمة الفقراء  ..اإلنسانية
معيار تواصلنا

الرابطة تنفذ برامج إنسانية وإغاثية عاجلة يف القارة اإلفريقية

العيسى :نهنئ أنفسنا بخدمة الفقراء..
اإلنسانية معيار تواصلنا

خدمة اإلنسان هدف الرابطة األسمى  ...من أي عرق ولون وطيف

ديربان« :الرابطة»
ضمــن األهداف اإلنســانية الســامية لرابطــة العالم
اإلســالمي التي يحرص معالــي األمني العــام للرابطة
الشــيخ الدكتور محمد بــن عبدالكرمي العيســى على
اإلشراف الشخصي عليها ومتابعة سيرها ،دشن معاليه
مجموعة من البرامج اإلغاثية واإلنســانية ،خالل جولته
اإلفريقية التي اختتمها بجنوب إفريقيا ،يرافقه ســعادة
األمني العام لهيئة اإلغاثة اإلســالمية العاملية األســتاذ
حسن شحبر ،واملدير اإلقليمي ملكتب هيئة اإلغاثة بجنوب
إفريقيا الشيخ وليد السعدي.
واســتهل معالــي األمني باكــورة مشــروعات اخلير من
العاصمة املوريتانية نواكشط ،حيث وضع حجر األساس
ملسجد املطار القدمي الذي يتسع لـ 1٠٠٠مصل ،ليستفيد

منه سكان املنطقة.
كما دشن معاليه مشروع توســعة بناء غرف العمليات
ملستوصف إيروسا مبدينة ديربان بجنوب إفريقيا ،ضمن عقد
شراكة تعاون بني املستوصف ممثال بوزارة الصحة ورابطة
العالم اإلســالمي ممثلة مبكتب هيئة اإلغاثة اإلســالمية
العاملية اإلقليمي في جنوب إفريقيا ،مما سيسهم في رفع
القدرة االستيعابية للمستوصف.
وجتول معاليه على أقسام املســتوصف ،واجتمع بالكادر
الطبي ،واستمع إلى شــرح مفصل عن سير العمل فيه،
ووقف على إحدى عمليات إزالــة املياه البيضاء من إحدى
عيون املرضى.
ويعتبر مستوصف إيروسا من أقدم املراكز الطبية جلراحة
العيون في جنوب القــارة اإلفريقية ،في حني يعد برنامج
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إسالمية أرض القدس
ومكانة املسجد األقصى

دراسة تاريخية

إسالمية
أرض املسجد األقصى
القدس ومكانة
بقلم :د .عبداهلل مبشر الطرازي
اختص اهلل بقاعا وجعلها مقدسة:
إن اهلل تعالى اختص بقاعا من األرض وشرفها بأن جعلها مقدسة
للعبادة والطاعة ،بحيث تضاعف فيها احلســنات ،وال شك في أن
أفضل البقاع واألماكن عند اهلل تعالى هي مكة املكرمة واملدينة
املنورة وبيت املقدس .فإن مكة املكرمة  -قد شــرفها اهلل بالبيت
احلرام الذي جعله اهلل مثابة للناس وأمنا ،وفيه الكعبة املشرفة
التي تتجه إليها الشعوب اإلسالمية خمس مرات في اليوم ألداء
فريضة الصالة التي هي الركن الثاني في اإلســالم ،كما تأتي إلى
مكة املكرمة أفواج املســلمني كل عــام ألداء فريضة احلج ،وهي
الركن اخلامس في اإلسالم.
واملدينة املنورة – قد شــرفها اهلل بهجرة الرسول صلى اهلل عليه
وســلم إليها إلقامة دين اإلسالم ،وفيها أسس الدولة اإلسالمية،

ومنها خرج الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم لنشــر اإلسالم في
مشــارق األرض ومغاربها ،وفيها ثاني احلرمني الشريفني وهو احلرم
النبوي ،وفيها أيضا قبر الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
وأما مدينة بيت املقدس – ففيها املســجد األقصى ،وقد بنى هذه
املدينة اليبوسيون في حدود سنة  3٠٠٠ق.م وأطلقوا عليها اسم
يبوس نســبة إلى جدهم األول الذي ينتمي إلى الكنعانيني الذين
هاجروا من اجلزيرة العربية ،واستوطنوا فلسطني في حوالي سنة
 4٠٠٠ق.م ،وتعتبر بيت املقدس أهم مدن فلسطني ،ومبثابة القلب
من اجلسد ،وهي أم املدن الفلسطينية وقراها.
مكانة أرض بيت املقدس:
من قدســية أرض بيت املقدس أنها مبعث كثير من األنبياء ،وهي
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مداخالت وتعقيبات
األمني العام أكد أن فهم وإدراج املسار الفكري ضمن مهام التحالف عنصــر مهم لدحر آفة اإلرهاب

مفكرون يشيدون بكلمة العيسى لـ «التحالف
اإلسالمي» ..ويؤكدون أهمية املواجهة الفكرية
االجتمــاع األول لــوزراء دفــاع دول التحالــف اإلســالمي
العســكري حملاربــة اإلرهــاب الــذي افتتحه ولــي العهد
السعودي صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان
والذي اســتضافته العاصمة الســعودية الريــاض أخيرً ا،
كان من أهم أهدافه :احلــرب على اإلرهاب ،وجتفيف منابع
متويلــه ،وتطوير آليــات مواجهته اإلعالميــة ،والعزم على
تنسيق اجلهود الرامية للتصدي له.
انعقد االجتماع بعد عامني على تشكيل التحالف مببادرة
مــن اململكــة العربية الســعودية ،في مســعى لتوحيد
جهــود الدول اإلســالمية فــي مواجهة اإلرهــاب ،والعزم
على تنســيق اجلهود الرامية للتصدي له من خالل العمل
اجلماعي املنظم لوضع حد للتطرف والطائفية البغيضة.
وقد أكد سمو ولي العهد أن اإلرهاب يشوِّ ه صورة العقيدة
اإلسالمية وإننا لن نسمح بتشويه ديننا وترويع املدنيني.

ويل العهد السعودي

استطالع  :توفيق محمد نصر اهلل
شاركت رابطة العالم اإلسالمي في هذا االجتماع ،وقد حضره
معالي األمني العام الشــيخ الدكتور محمــد بن عبدالكرمي
العيســى وألقى كلمة أكدت أن الدين اإلســالمي هو رسالة
ســماوية نقية من الشوائب ،وأن التطرف املعاصر متدد بسبب
غياب املواجهة العلمية ،مشــددا على أهمية املسار الفكري
ضمن مهــام التحالف كعنصر مهم لدحــر آفة اإلرهاب من
جذورها ،باعتبــار ذلك هو الرهان احلقيقي والهدف األســمى
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الذي تسعى إليه البشرية جمعاء ،خاصة وأن اإلرهاب لم يقم
على كيان سياسي وال عسكري بل على إيديولوجيا متطرفة.
وأوضــح معاليه بأن املواجهة العســكرية مهمة ولكنها ال
تســتأصل اإلرهاب من جذوره ،وأن اإلســتراتيجية األهم هي
املواجهة الفكرية.
مجلــة الرابطــة اســتطلعت آراء مجموعة مــن العلماء
واملفكرين واألكادمييــني حول مضمون كلمــة معالي األمني
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«مفكرون يشيدون بكلمة العيسى
لـ «التحالف اإلسالمي» ..
ويؤكدون أهمية املواجهة الفكرية

رابطة العالم اإلسالمي تنفذ حزمة من املسابقات القرآنية في دول عدة٣٢.................
شرق وغرب٣٥........................................................................................................................................
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«مفكرون يشيدون بكلمة العيسى لـ «التحالف اإلسالمي»٤٢..........................................
تطرف الشباب املسلم  ..جهل وأزمات تربية وهوية٤٨..............................................................
مفهوم اجلهاد في النسق الفكري املتطرف وتعريته من خالل القرآن الكرمي٥٢................
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مدار٦٤....................................................................................................................................................

الرابطة تنظم لقا ًء
تعريفياً لطالب املنح يف
جامعات السعودية
جدة – «الرابطة»
نظمــت رابطة العالم اإلســامي ممثلة في الهيئة
العاملية للقرآن والسنة ،في مقر الهيئة مبدينة جدة
(غرب اململكة العربية السعودية) ،اللقاء التعريفي
اخلاص لطــاب املنــح املســتجدين واملقبولني في
جامعات اململكة من خريجي معاهد الهيئة العاملية
وعددهم  39طالبا.
وقال األمني العام للهيئــة الدكتور عبداهلل بصفر،
إن هذا اللقاء اخلاص بطالب املنح ،وغيره من البرامج
والدورات التــي تنفذهــا الهيئة تنطلــق بتوجيه
ومتابعة مباشــرين من معالي األمني العام لرابطة
العالم اإلســامي معالي الشــيخ الدكتور محمد
العيسى.
يذكر أن العــدد اإلجمالي خلريجــي معاهد الهيئة
احلاصلني على املنــح اجلامعية 231طالبا ،منهم 24
طالبا ً في الدراسات العليا في  11جامعة سعودية.
وأبدى هؤالء الطــاب تفوقا الفتا في اجلامعات التي
يدرسون بها.

نظمه التجمع الثقايف املوريتاني بالتعاون مع رابطة العالم اإلسالمي

مؤتمر السرية النبوية يدعو إىل تطوير خطاب وسطي يراعي الزمان واملكان
• الرئيس ولد عبدالعزيز يثمن جهود الرابطة يف توعية األمة بقضاياها املعاصرة
• العيسى يحث على تعزيز مفاهيم االعتدال يف وعي األمة لترتجم رسالة الرحمة

املؤمتر شهد حضوراً واهتامماً من مفكرين ومثقفني وشارك فيه نخبة من العلامء والباحثني وأساتذة الجامعات

نواكشوط« :الرابطة»
حتت رعاية فخامة رئيس جمهورية موريتانيا اإلسالمية السيد
محمــد ولد عبدالعزيز ،وحضور معالــي األمني العام لرابطة
العالم اإلســامي الشــيخ الدكتور محمد بــن عبدالكرمي
العيســى ،انطلقت في العاصمة املوريتانية فعاليات املؤمتر
السنوي الـ ٣٠للســيرة النبوية حتت عنوان« :قيم الوسطية
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واالعتدال».
وشهد املؤمتر الذي نظمه التجمع الثقافي اإلسالمي مبوريتانيا
بالتعاون مع رابطة العالم اإلسالمي ،حضورا ً واهتماما ً كبيرا ً
من مفكري ومثقفي الشــعب املوريتاني ،فيما شارك نخبة
من أصحاب املعالي والفضيلة من العلماء والباحثني وأساتذة
اجلامعات من داخل موريتانيا وخارجها ،في تقدمي بحوث وأوراق
عمل تناقش محاور املؤمتر.

وألقى معالي وزير العدل وزير الشــؤون اإلسالمية والتعليم
األصلي كلمة فخامة رئيس اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية،
الســيد محمــد ولد عبــد العزيز ،رحــب فيهــا بالضيوف
واملشاركني ،مقدما ً شكره ملعالي األمني العام لرابطة العالم
اإلســامي على اهتمامها بشــؤون املســلمني وقضاياهم،
ومثمنــا ً مســاهمتها وجهودهــا البناءة فــي توعية األمة
بقضاياها املعاصــرة ،وربطها مبصدر تشــريعها من الكتاب
والسنة والسيرة النبوية.
وقدر معاليه للرابطة مشاركتها الفاعلة في عقد هذا املؤمتر
الدولي ،مع ّبرا عن أمله في أن يحقق املؤمتر أهدافه.

وطرائــق تعاملهم مع اآلخرين ،ودعــا العلماء لتذكير النشء
املســلم مبا تضمنته الســيرة النبوية مــن معالم الرحمة
والوسطية واالعتدال.
بعدها ألقى فضيلة الشــيخ محمد احلافظ النحوي رئيس
التجمع الثقافي اإلســامي مبوريتانيــا وغرب إفريقيا ،كلمة
رحــب فيها مبعالي األمــن العام والوفد املرافــق له ،مؤكدا
تنســيق اجلهود في العمل على جتفيف منابع اإلســاءة إلى
املقدســات ،وحتصني الناشــئة من تيارات اإلحلــاد والتطرف
والغلــو ،كما دعا إلى تضافر اجلهود الرســمية والشــعبية
لرعاية األجيال القادمة وبناء شــخصيتها وفق هدي ســيرة

د .العيىس :السرية النبوية هي األمنوذج الذي ينهل منه املسلمون وسطيتهم ومنهجهم

فيما قدم الدكتور العيســى ،شكر الرابطة لفخامة الرئيس
املوريتاني وحكومته على رعايتــه املؤمتر ،مؤكدا ً أهم ّية تعزيز
مفاهيم الوســطية واالعتدال في وعي األمة املسلمة حتى
تكون أقوالها وأفعالها ترجمة صادقة لرسالة اإلسالم العاملية
التي جاءت رحمة للعاملني ،مشيرا ً معاليه إلى مركزية السيرة
النبوية في علوم األمة وســلوكها ،وأنها األمنوذج الذي ينهل
منه املسلمون وســطيتهم ومنهجهم احلضاري وأخالقهم

النبي صلى اهلل عليه وسلم وصحابته الكرام التي تنأى عن
اإلفراط والتفريط.
وقد خُ صص املؤمتر في جلسة االفتتاح منبرا ً لقضية القدس،
دعا املشاركون من خالله إلى الوقوف احلازم في وجه محاوالت
ســلطات االحتــال اغتصــاب القدس وتدنيســها وطمس
معاملها.
كما قدم املشــاركون بحوثهم وأوراق عملهم في محاور عدة،
العدد ٦١٦ :جمادى األولى  ١٤٣٩هـ ـ فبراير  ٢٠١٨م
No. 616 First Jamadi 1439 H- February 2018 m

5

جانب من الحضور يف املؤمتر

شــملت :حقوق النبــي صلى اهلل عليه وســلم على أمته،
والفكر الوســطي واجملتمع اإلنســاني ،وقضايا معاصرة في
ضوء السيرة النبوية.
رفض التعصب والتحزب والشعارات الطارئة
دعا املؤمتر في توصياته إلى استلهام قيم الوسطية واالعتدال
من الســيرة النبوية ،واالستفادة من الدروس التي زخرت بها
لتصحيح املفاهيم املغلوطة عن اإلسالم وأحكامه والتصدي
لتيارات الغلو والتطرف ،وتطوير اخلطاب الوســطي مبا يراعي
فــوارق الزمان واملــكان ،ويتالءم مع ثوابت اإلســام ،القائمة
على االعتدال ،ويعالج مشكالت اجملتمع املعاصرة ،بعيدا ً عن
االنفعال وردود األفعال اآلنية.
وشدد املؤمتر على معاجلة اخلالف بني املسلمني بتعزيز التعاون
في املشتركات ،والتح ّلي باإلنصاف ،ور ْفض التعصب واالنغالق،
ورفض التحزب حول األســماء والشعارات واألوصاف الطارئة
على اسم اإلســام اجلامع ،وفتْح باب احلوار ،مع االلتزام بأدب
اخلالف ،والرجوع إلى احلق.
وأكد املؤمتر على ترسيخ املنهجية العلمية السليمة لدراسة
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الســيرة النبوية مبوضوعية واعية تتحــرى الدقة والصحة
األمني العام مخاطباً الحضور
والعمــق في تناول أحداثها ،وتســتقرئ أبعادهــا احلضارية
واإلنسانية ،وتســتفيد من دروس التاريخ في النأي عما يثير
الفنت والفرقة بني املسلمني.
كما وجه املؤمتر وســائل اإلعالم إلى اإلسهام في نشر ثقافة
الســام والتفاهم واالعتدال ،وعدم الترويج لثقافة العنف
يكدر صفو العالقات البينية ،ويثير
والكراهية ،أو إشــاعة ما ّ
التوتر والشقاق.

معايل الدكتور العيىس خالل كلمته يف املؤمتر

ودعا املؤمتر احلكومات اإلسالمية إلى العناية بتأهيل الكوادر
يجد فيه
والدعاة النابهني ،وإشراكهم في معاجلة الواقع وما ّ
على هدي من سيرة نبي الرحمة صلى اهلل عليه وسلم ،فلن
يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أولها.
تعزيز الدور احلضاري والتواصل مع
املنظمات الدولية
ودعا املؤمتر املؤسســات واملنظمات واملراكز اإلســامية إلى
عقد املناشــط التي تســتلهم القدوة واألسوة من شمائل
النبي صلى اهلل عليه وسلم وسير الصحابة الكرام ،مبا يعزز
وحدة األمة ومتاسكها ،ويعينها على استعادة دورها احلضاري
والريادي.
وحث املؤمتر رابطة العالم اإلسالمي واملؤسسات اإلسالمية
على التواصل مع املنظمات الدوليــة وفي مقدمتها (هيئة
األمم املتحدة) الســتصدار قرارات متنع املساس برساالت اهلل
السماوية ،ومتنع التطاول على رســل اهلل وخامتهم محمد
صلى اهلل عليه وسلم ،وجترم هذه اإلساءات ملا تؤدي إليه من
تكدير الســلم وتوفير مناخات مناسبة للقوى التي تسعى

• املؤمتر يطالب مبعاجلة اخلالف بني
املسلمني بتعزيز املشتركات ورفض
التعصب
لتأجيج الصراع والعنف.
ودعا املؤمتر املنظمات اإلســامية احلقوقيــة إلى تكوين
فريق عمل متخصص من رجال القانون واحملاماة ملتابعة ما
يحدث من إساءة لإلســام ورموزه وشرائعه ،لدى احملاكم
واملنظمات الدوليــة املعنية بحماية احلقوق اإلنســانية
والدينية.
كما دعــا املؤمتــر احلكومات وأصحــاب القرار فــي العالم
اإلســامي وخارجه إلــى االنحياز للحق والعــدل ،ومناصرة
القضيــة الفلســطينية ودعمها باتخاذ مواقــف وقرارات
وخطوات عملية من شأنها أن تعيد األمور إلى نصابها ،ومتنع
املعتدي عن التمادي في عدوانه ،قبل أن تعم الفوضى ويكثر
الفساد.
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استقباالت معالي األمني العام

رئيس موريتانيا يستقبل األمني العام

نواكشوط« :الرابطة» :استقبل فخامة رئيس جمهورية موريتانيا السيد محمد ولد عبدالعزيز ،معالي
األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى ،بالقصر الرئاسي
بالعاصمــة املوريتانية نواكشــط ،وجرى خالل اللقاء تبادل وجهات النظر حــول القضايا ذات االهتمام
املشترك.

رئيس الوزراء املوريتاني يستقبل العيسى
نواكشوط« :الرابطة»
استقبل رئيس الوزراء املوريتاني املهندس
يحيى بن ح َّدامــن ،معالي األمني العام
لرابطــة العالم اإلســامي الشــيخ
الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى،
حيث جرى بحث عدد من املوضوعات ذات
االهتمام املشترك.
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استقباالت معالي األمني العام

رئيس الربملان
املوريتاني يلتقي
الدكتور العيسى
نواكشوط« :الرابطة»
التقى رئيس البرملــان املوريتاني معالي
السيد محمد ولد ابيليل ،معالي األمني
العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ
الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى،
في العاصمــة املوريتانية نواكشــوط،
وجرى بحــث عدد مــن املوضوعات ذات
االهتمام املشترك.

وزير الداخلية املوريتاني
يستقبل أمني الرابطة
نواكشوط« :الرابطة»
اســتقبل معالي وزير الداخلية املوريتاني
الســيد أحمد بن عبــداهلل ،معالي األمني
العام لرابطة العالم اإلســامي الشــيخ
الدكتــور محمد بن عبدالكرمي العيســى،
وجرى بحــث عدد مــن املوضوعــات ذات
االهتمام املشترك.
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استقباالت معالي األمني العام

األمني العام يلتقي
وزير الثقافة والصناعة
املوريتاني
نواكشوط« :الرابطة»
اســتقبل معالي وزير الثقافة والصناعة
املوريتانــي الدكتــور محمــد األمــن بن
الشيخ ،معالي األمني العام لرابطة العالم
اإلســامي الشــيخ الدكتــور محمد بن
عبدالكرمي العيسى ،وذلك في مقر الوزارة
بالعاصمة املوريتانية .وجرى بحث عدد من
املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

العيسى يستقبل
سفري الصومال
لدى اململكة
الرياض« :الرابطة»
اســتقبل معالي أمني عام رابطة العالم
اإلســامي الشــيخ الدكتور محمد بن
عبدالكرمي العيســى ،مبكتبــه بالرياض،
سعادة ســفير جمهورية الصومال لدى
اململكة السيد طاهر محمود جيلي ،حيث
جرى تبادل األحاديث الودية وبحث عدد من
املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
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رابطة العالم اإلسالمي تعقد ندوة بعنوان « من أجل عالم أكثر سالماً » يف جنوب إفريقيا

املنتدى الحضاري الدولي..
الرابطة جسر عاملي لتعزيز التواصل اإلنساني
د .العيسى :علمنا ديننا أن يف كل كبد رطبة أجراً ...فال نفرق يف أعمالنا الخريية بني دين وال عرق

شارك يف املنتدى عــدد من وزراء الجنوب االفريقي وممثيل األديان ونخبة من مثقفي ومفكري العامل

ديربان« :الرابطة»
افتتحت رئيس بلدية ديربان فــي جنوب إفريقيا زاندينا رينا،
املنتدى احلضاري الدولي لرابطة العالم اإلسالمي حتت عنوان
«مــن أجل عالم أكثر ســاما ً تتحد األديــان ضد الكراهية
والتطــرف األرهاب»  ،بحضور معالي األمــن العام لرابطة
العالم اإلســامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي
العيســى ،وعدد مــن وزراء اجلنوب اإلفريقــي وممثلي األديان
ونخبة من املثقفني واملفكرين حول العالم.
وفيما عبر احلضور واملشاركون عن سعادتهم بعقد هذا املنتدى،

• من أجل عالم أكثر سالما ً تتحد
األديان ضد الكراهية والتطرف األرهاب

وترحيبهــم بالتعاون مع أهدافه وتطلعاته ،شــكر معالي
الدكتور العيســى رئيســة البلدية والوزراء واحلضور على
تعاونهم وشــراكتهم مع الرابطة في تنظيم هذا املنتدى
الدولي ،مبينا ً أن هذا اللقاء يجمعه قاســم مشــترك هو
احملبة اإلنسانية املتبادلة واحلرص على ترسيخ قيم تعايشها
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د .العيىس :اللقاء تجمعه املحبة اإلنسانية املتبادلة والحرص عىل ترســيخ قيم تعايشها وسالمها

وتعاونها وسالمها.
وأكــد معاليه ،أهمية تعزيز مفهوم األســرة اإلنســانية
الواحدة التي تقــوم على احملبة والتعاون فــي بناء اجملتمع
احلضــاري ،واحلرص على محاربة أي شــكل من أشــكال
اإلســاءة إلى هذه األســرة في وئامها وتقاربهــا وتعاونها

• وزير االقتصاد اجلنوب إفريقي :نتطلع
لالستفادة من خبرة الرابطة العاملية في
نشر ثقافة السالم والوئام

وحتابها مبختلف أديانها وأعراقها وثقافاتها ودولها.
وبني األمني العام للرابطة ،أن أتباع األديان والثقافات أحوج ما
يكونون إلى تعزيز تواصلهم اإلنساني وتالقيهم وتعاونهم
فــي إطار املشــتركات واملصالح ،مؤكــدا ً أن اجلميع يؤمن
باالختالف والتنوع والتعدد في إطار َق َدر ِ ِه الكوني ،وأنه يجب
علينا جميعا ً أن نسهم بكل ما نستطيع للحيلولة دون أن
يتحــول هذا اإلطار الكوني إلى مواجهة أو حروب أو ظلم أو
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السيد سيجنيه زنديا مخاطباً حضور املنتدى الحضاري بجنوب إفريقيا

اضطهاد ،وعلى قدر استيعاب العقول واألفكار لهذا املعنى
اإلنساني واألخالقي على قدر ما يتحقق السالم ،وعلى قدر
ما تكون األسر اإلنســانية متحدة على قدر ما تسعد في
حياتها.
وشدد معالي الشيخ العيسى ،على أهمية مواصلة تذكير
اإلنســانية بنداء فطرتها الســليمة ،حيــث أصل نقائها

األمني العام :اإلسالم ال يساوم فيام يبذل لوجه الله تعاىل وال ينتظر ثناء وال شكورا

وذكر معاليه أن رابطة العالم اإلســامي تسعد بتنظيم
هذا املنتدى احلضاري بجنوب إفريقيا بحضور شــخصيات
عاملية ،مشــيرا ً إلى أن الرابطة جسر عاملي لتعزيز التقارب
اإلنســاني من أجل التســامح والتعايش والســام ،ولها
شــراكات عاملية واســعة ترحب بقيم اعتدالنا اإلسالمي

• رئيسة بلدية ديربن :نسعى لشراكة
دائمة مع الرابطة لتنفيذ عدد من
البرامج واملبادرات

السيدة زاندينا ريتا رحبت بالرابطة وشكرت جهودها

ورحمتها وتســامحها ،ومحاربــة كل أطروحات ونظريات
الصراع والصدام احلضــاري ،وهو ما تقوم به رابطة العالم
اإلســامي من خــال ملتقياتها ومنتدياتها املشــتركة
ومبادراتهــا املتنوعة حول العالــم ،لتعميق قيم التواصل
احلضاري فــي مواجهة نظريات صراعــه وصدامه ،وهو ما
يأتي في سياقه هذا اللقاء.

وتشاركنا جهود مكافحة التطرف واإلرهاب.
مرجعياتــه العلمية وليــس التطرف املعزول إســامياً،
وأن نشــأ َة التطرف احملســوب زورا ً على اإلسالم متاثل نشأ َة
نظيره في ســائر األديان ،مؤكدا ً على أن خصوصية القيم
ال ت َ ْفرض القناعة بها ،وإمنــا احترا َمها تطبيقا ً على مكان
خصوصيتهــا متى شــكلت معامالتها دســتورا ً وقانونا ً
للدول ،وأن حتالف أتباع األديــان والثقافات واحلضارات حول
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املشاركون أكدوا ســعادتهم بعقد هذا املنتدى وترحيبهم بالتعاون مع أهدافه وتطلعاته

املشــتركات مهم في حتقيق الســام والوئام اإلنســاني،
الفتا ً إلى أن فعالية بعض الشــر مــع ندرته وتخفيه أقوى
من فعالية بعض اخلير مع كثرتــه واالعتزاز به ،وذلك يعود
إلى مستوى احلماسة الداخلية التي تترجم مستوى قيمة
اخلير في النفس البشرية وإن كانت حتمله من حيث األصل،
لكن هذا التفاوت في مقابل تفاوت مستوى حماسة الشر

• خصوصية القيم ال تَ ْفرِض
احترامها تطبيقا ً
القناعة بها ..إمنا
َ
على مكان خصوصيتها

تعطي النتيجة.
وتابع د.العيسى« :إن ديننا اإلسالمي علمنا أن في كل كبد
رطبة أجرا ً فال نفرق في أعمالنــا اخليرية العتبارات دينية
وال عرقية» ،مؤكدا ً أن شــمول الرحمة في قيم اإلســام
أعطت كل منصف التصور احلقيقي عن قيمه اإلنسانية
الرفيعة.
ً
وختم األمني العام لرابطة العالم اإلســامي موضحا ،أن
خدمات الرابطة اإلنســانية ال تفرق بــن دين ودين وال عرق
وعرق ،بــل تقدم خدماتها اإلنســانية للجميــع أيا كانت
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أديانهم وأيا كانت أعراقهــم وأيا كانت بلدانهم ،إذ إن هذا
ميثل قيمة أخالقية عليا في دين اإلســام تترجمها أكثر أن
اإلسالم ال يساوم فيما يبذل لوجه اهلل تعالى وال ينتظر ثناء
وال شكرا ً من أحد.
من جانبها شكرت رئيسة بلدية ديربان السيدة زاندينا رينا،
إعطاء رابطة العالم اإلســامي مدينــة ديربان نصيبا ً من
برامج الرابطة في جولتها اإلفريقية التي متت بالتعاون مع
بلدية ديربان ،من خالل عقد شراكة دائمة لتنفيذ البرامج
واملبــادرات ذات الصلة مبوضوع املنتدى ،وكذلك املشــاريع
اإلنســانية التي من شــأنها جميعا ً دعم مسيرة السالم
والوئام حول العالم.
كما ثمنت رســالة رابطة العالم اإلســامي العاملية في
نشر ثقافة التسامح والسالم ،والتفاهم واحملبة بني األديان
والثقافات حول العالم ،ورغبتها في مد جسور التواصل مع
اجلميع.
بعــد ذلك ألقى معالــي وزير االقتصاد والتنمية الســيد
سيجنيه زينديا ،كلمة عبر فيها عن سعادته بتواجد رابطة
العالم اإلسالمي في جنوب إفريقيا ،مؤكدا ً أنه يتطلع إلى
املزيد من الشراكة مع رابطة العالم اإلسالمي لالستفادة
من خبرتها العاملية في نشــر ثقافة السالم والوئام واحملبة

الرابطة تنفذ برامج إنسانية وإغاثية عاجلة يف القارة اإلفريقية

العيسى :نهنئ أنفسنا بخدمة الفقراء..
اإلنسانية معيار تواصلنا

خدمة اإلنسان هدف الرابطة األسمى  ...من أي عرق ولون وطيف

ديربان« :الرابطة»
ضمــن األهداف اإلنســانية الســامية لرابطــة العالم
اإلســامي التي يحرص معالــي األمني العــام للرابطة
الشــيخ الدكتور محمد بــن عبدالكرمي العيســى على
اإلشراف الشخصي عليها ومتابعة سيرها ،دشن معاليه
مجموعة من البرامج اإلغاثية واإلنســانية ،خالل جولته
اإلفريقية التي اختتمها بجنوب إفريقيا ،يرافقه ســعادة
األمني العام لهيئة اإلغاثة اإلســامية العاملية األســتاذ
حسن شحبر ،واملدير اإلقليمي ملكتب هيئة اإلغاثة بجنوب
إفريقيا الشيخ وليد السعدي.
واســتهل معالــي األمني باكــورة مشــروعات اخلير من
العاصمة املوريتانية نواكشط ،حيث وضع حجر األساس
ملسجد املطار القدمي الذي يتسع لـ ١٠٠٠مصل ،ليستفيد

منه سكان املنطقة.
كما دشن معاليه مشروع توســعة بناء غرف العمليات
ملستوصف إيروسا مبدينة ديربان بجنوب إفريقيا ،ضمن عقد
شراكة تعاون بني املستوصف ممثال بوزارة الصحة ورابطة
العالم اإلســامي ممثلة مبكتب هيئة اإلغاثة اإلســامية
العاملية اإلقليمي في جنوب إفريقيا ،مما سيسهم في رفع
القدرة االستيعابية للمستوصف.
وجتول معاليه على أقسام املســتوصف ،واجتمع بالكادر
الطبي ،واستمع إلى شــرح مفصل عن سير العمل فيه،
ووقف على إحدى عمليات إزالــة املياه البيضاء من إحدى
عيون املرضى.
ويعتبر مستوصف إيروسا من أقدم املراكز الطبية جلراحة
العيون في جنوب القــارة اإلفريقية ،في حني يعد برنامج
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األمني العام يتفقد أقسام املســتوصف ويستمع إىل رشح مفصل عن سري العمل من الكادر

• تدشني مشروع توسعة مستوصف إيروسا الطبي للعيون يف ديربان
مكافحة العمى في القارة اإلفريقية من البرامج الكبرى
لرابطة العالم اإلســامي ،إذ تقدم العالج ملرضى العيون،
وجتري جراحات إزالة املياه البيضاء للمحتاجني منهم.
وبفضــل اهلل مت عالج مرضــى أصيبوا بالعمــى وفقدوا
أعمالهــم وتأثرت أســرهم ،فــكان عالجهم ســب ًبا في
عودتهم ألعمالهم وتســيير أمورهم املعيشية واستقرار
أســرهم ،من خالل إجراء عملية جراحية الستخراج املياه
البيضاء تستغرق نحو  20دقيقة تقري ًبا.
كما وزع معالي الدكتور العيســى املســاعدات اإلغاثية
للمتضررين من الفيضانات واحملتاجني من الفقراء في عدد
من املدن والقرى في جنوب إفريقيا ،ودشــن مشاريع حفر
اآلبار لعدد من القرى في جنوب إفريقيا.
وعبــر معاليه في ختام اجلولة عن بالغ ســعادته ،مؤكدا ً

بالقول« :نحن نهنئ أنفســنا من أجل خدمة اإلنســانية
بتنفيذ هذه البرامج واملشاريع اإلغاثية وتقدمي املساعدات
اإلنسانية للمتضررين ،والفقراء واأليتام واألرامل» ،مبينا ً أن
املعيــار احلقيقي في تواصل الرابطة مع اجلميع هو املعيار
اإلنساني ،من أجل تقدمي اخلدمات واملساعدات للمحتاجني
من دون النظر إلى أعراقهم أو ألوانهم أو أطيافهم.
فيما عبر املســتفيدون من هذه البرامج واملشــاريع ،عن
شــكرهم وتقديرهم لرابطة العالم اإلســامي على ما
تقدمه الرابطة من برامج وأعمــال إغاثية عظيمة لكل
الفئات الفقيرة واحملتاجة في جميع أنحاء العالم ،وملعالي
األمني العام على جهوده وإشــرافه املباشــر على وصول
املســاعدات ملســتحقيها ،وتنفيذ البرامج ملستفيديها
على أكمل وجه.

• األمني العام يقف على توزيع املساعدات للمتضررين من الفيضانات

الرابطة تركز اإلغاثة العاجلة عىل الفئات األكرث عرضة للرضر من الفقراء والنساء واألطفال
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استضافته ماليزيا بحضور ألف شخصية عاملية من  20دولة ..ومشاركة «الرابطة»

« حوار األمن الدولي» يتصدى الختطاف
الشباب من مزوري النصوص ومثريي العاطفة
• رئيس الوزراء املاليزي :مركز امللك سلمان يصحح املفاهيم الخاطئة حول اإلسالم ويكافح الخطاب اإلرهابي
• العيسى :قيم االعتدال اإلسالمي غابت كثرياً عن مفاهيم التطرف

د .العيسى مع رئيس الوزراء املاليزي ونائبه على املنصة الرئيسية في حفل افتتاح املؤمتر

كواالملبور« :الرابطة
أوضــح دولة رئيس الــوزراء املاليزي محمد جنيــب عبدالرزاق،
أن تأســيس مركز امللك سلمان للســام العاملي في ماليزيا
ســيصحح املفاهيــم الدولية اخلاطئة حول اإلســام ،كما
سيكافح اخلطابات اخلبيثة التي تنشرها داعش والتنظيمات
اإلرهابية األخرى.

وأضاف دولته ،أن دور املؤسســات الدينية ال ينبغي أن يتوقف
على نشر املعتقدات فحسب ،بل مكافحة اإلرهاب والتطرف
أيضاً ،داعيا ً قادة العالم اإلســامي إلــى وضع خارطة طريق
لنشر تعاليم اإلسالم لالعتدال في القانون واملمارسة للعالم.
وطالب رئيس الوزراء املاليزي ،خالل مؤمتر «حوار بوتراجايا لألمن
الدولي  ،2018علماء الدين ومؤسســاته باالنخراط أكثر ،مع
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رئيس الوزراء املاليزي ملقيا ً كلمته في افتتاح املؤمتر

• عبدالرزاق :يجب أن نفعل كل ما
بوسعنا لنفسر بالتفصيل ملاذا نعتبر أفعال
إرهابيي داعش النقيض التام لإلسالم؟

ابتكار طرق ملكافحــة الفكر املتطرف واخلطابات احملرفة حول
الفرائض الدينية ،محــذرا ً من الدعاية املاكرة لتنظيم داعش
اإلرهابــي وتابعيه .وقــال« :يجب أن نفعل كل ما بوســعنا
لنفســر بالتفصيل ملاذا نعتبر أفعال إرهابيي داعش النقيض
التام لإلسالم؟».
وأكد دولتــه ،أمام حضور املؤمتر الذي حمل شــعار «احلكمة
واالعتدال في مواجهــة اإلرهاب» ،أن االعتدال يعد درعا ً مهما ً
ضد األفكار املتشددة والتطرف واإلرهاب ،وأن األئمة ومعلمي
الديــن باملدارس وخبراء اإلعالم ورجال األعمال والسياســيني
وخبــراء مكافحة اإلرهاب ينبغــي أن يكونوا جزءا ً من خارطة
الطريق.
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وقال« :إن خارطة الطريق ستحركنا جتاه اجملتمعات واحلكومات
التي بالفعل تطبق تعاليم االعتدال في القانون واحلياة».
وفي كلمته في حفل افتتاح املؤمتر بحضور دولة رئيس الوزراء
املاليزي ونائبه وأكثر من ألف شــخصية عاملية متثل عشرين
دولة؛ قال معالي األمني العام لرابطة العالم اإلســامي« :إن
قيم االعتدال في اإلســام غابت كثيرا ً عن مفاهيم التطرف،
سواء التطرف احملســوب زورا ً على اإلسالم ،أو التطرف املضاد
صراعات
املتمثل في ظاهرة اإلســاموفوبيا ،فنتــج عن ذلك
ٌ
عنف وإرهاب ،يتحمل ٌّ
كل منهما مســؤوليتَها ،مع
وأعمــا ُل
ٍ
األخذ في االعتبار أن كليهما مســتفيد من اآلخر؛ فالتطرف
الديني يراهن كثيرا ً على اســتفزازات اإلسالموفوبيا ملشاعر
املســلمني ،فتنشــأ عن ذلك الصراعات الفكريــة والصدام
احلضاري ،وهو بهذا الرهان يكســب املزيد مــن األتباع املغرر
بهم».
وتابع د .العيســى« :كما أن التطرف املضاد يراهن كثيرا ً على
همجية التطرف الديني من أجل إيهام اآلخرين بصحة نظريته

د .محمد العيسى ملقيا ً كلمته في املؤمتر
الكارهة ضد اإلســام واملسلمني ومن ثم متري ُر مزاعمه ،لكن
تبقى على أهل العلم والوعي واحلكمة مســؤولي ٌة كبيرة في
إيضاح احلقيقة بتصحيح األوهام ،ودحض املزاعم ،وكشــف
الشبهات املثارة على اإلسالم».
وأضاف« :إن العالم اإلسالمي اليوم وبحسب إحصائية رابطة
العالم اإلســامي األخيرة بلغ حوالــي مليار وثمامنائة مليون
مســلم ،جميعهــم ـ بحمد اهلل ـ على منهج الوســطية
واالعتدال ،على هدي دينهم اإلســامي احلنيف ،إذ يقول احلق
سبحانه« :وكذلك جعلناكم أمة وسطاً» ،ويقول تعالى« :وما
أرســلناك إال رحمة للعاملني» ،ويقــول نبينا الكرمي صلى اهلل
عليه وسلم« :إمنا بُعثت ألمتم مكارم األخالق».
واســتطرد معاليه« :ولم ُ
يشــ َّذ عن ذلك إال نســبة قليلة ال
تُذكر ،ال تتجاوز وبحســب إحصائية الرابطة ســوى نسمة
متدن جداً ،لكنه
واحدة من بني  200ألف نســمة ،وهو رقــم
ٍ
يظل صوتا ً مقلقا ً ومثيــرا ً للجدل؛ ألنه يرفع بالكذب والتزوير
راية اإلســام محاوال ً تسويغ جرائمه الوحشية التي يرتكبها

• العيسى :التطرف الديني
يراهن كثيرا ً على استفزازات
«اإلسالموفوبيا» ملشاعر املسلمني

بتأويالته وتفســيراته الباطلة للنصوص والوقائع اإلسالمية،
وقد اســتطاع هذا الشــر التمددَ والتأثيرَ فــي مناطق فراغ
املواجهة ،مستغالً العاطفة الدينية اجملردة عن العلم والوعي
واحلكمة ،ساعده على ذلك وجود البيئة املناسبة لتموضعه
اجلغرافي في مناطق الصراع السياسي ،كما حصل لتنظيم
القاعدة في أفغانستان ابتداء واليمن انتهاء ،ولتنظيم داعش
في العراق وسوريا».
وتابع« :إن مشروع مواجهة التطرف ،والتطرف املضاد ،يتطلب
منا (ونحن نرفع شــعار وسطية اإلسالم) أن مننع كل أساليب
محاوالت اختطاف الشباب املسلم التي يقوم بها مزورو دالالت
النصوص الشرعية ومثيرو عاطفتهم الدينية ،وأن نقيم في
ســبيل ذلك البرامج واملبادرات التي تكشــف حقيقة كذب
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أمني عام الرابطة يف ضيافة دولة رئيس الوزراء املاليزي عقب املؤمتر

• العالم اإلسالمي اليوم
بحسب إحصائية الرابطة يبلغ
نحو  1.8مليار مسلم.
وتضليل التطرف ،مع الســعي ألن تصل للجميع ،وال سيما
عبر وســائل التواصل االجتماعي .ذلك أن التطرف اســتطاع
أن يقيــم له عاملا ً افتراضيا ً عابرا ً للقــارات ،من دون أن يحتاج
لتأشــيرات دخول وال تراخيص عمل ،مثلمــا أعلن مؤخرا ً بأن
دولته احلقيقية ليست مجرد كيان جغرافي محدود ،بل كيان
افتراضي ال حد له».
نشأة التطرف أيديولوجية ..ال عسكرية وال سياسية:
واج َه
وزاد أمني عــام الرابطة« :وهنا التحدي الــذي يجب أن ي ُ َ
بتحــد أقوى وأمكــن ،مدركني أن القضاء التــام على الفكر
ّ
املتطرف ليس في مجرد مواجهته العسكرية مع أهمية هذه
املواجهة العســكرية وضرورتها ،ولكن فــي مواجهة الفكر
بالفكر  ،حيث يُقتلع من جذوره ،فالتطرف لم ينشأ عن كيان
سياسي وال قوة عسكرية ،وإمنا عن أيديولوجية».
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وشــدد على ضرورة من َع أ ِّي أسلوب من أساليب إقحام الدين
في املوضوعات التي تركتها الشريعة دون تدخل ،فيما يحاول
الزج بالنصوص الشرعية فيها،
التطرف بتكلفه ومغالطته َّ
مضيفا «كما علينا تطويرَ منصــات التأثير الديني واملناهج
التعليميــة الدينية ،وال ســيما تضمني هــذه املناهج املواد
احملصنة لعقول شبابنا ،بحيث تتركز على املعلومة الشرعية
املؤصلة ،في ســياقها اآلمــن واحلصني ،بعيــدا ً عن الدخول
في ســلبية اجلدليات الفكرية والتاريخية ،أو إثارة العواطف
الدينية».
ودعا معاليه إلى التأكي َد على اجلميع بأن ال أحد حج ٌة على
اإلسالم سوى نصوصه الشرعية ،ونب ِّيه املعصوم صلى اهلل
عليه وســلم ،وذلك أن في بعض أحداث التاريخ والكتابات
َ
مداخل سلبية محسوب ًة في حقيقتها
العلمية والفكرية
على أصحابها ال على اإلســام ،لكن أخطاءها ومجازفاتِها
ت ـ خطأ أو عمدا ً ـ على اإلســام
وأهدا َفهــا املاديــ َة ُح ِملَ ْ
واملســلمني ،كما علينا أن نوضح للجميع بأنه ليس هناك
دين من وجود متطرفني
دين في أصله متطرفاً ،كما ال يخلو ٌ
فيه ،كل ذلك ســارٍ علــى اجلميع بني مد وجــزر ،ومن زمن
آلخر ،والتاريخ شــاهد على ذلك ،ي َ ْعلمه كل مستطلع واع
ومنصف.

جانب من املؤمتر الصحفي يف ختام فعاليات مؤمتر حوار األمن الدويل

الرابطة ودور محوري في
مواجهة التطرف:
وبني معالي األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي ،أن الرابطة
قامت بدور محوري حول العالم في إيضاح حقيقة اإلســام،
ومواجهة أســاليب التطرف بقوتها الناعمةَ ،
عالقات
وك َّونت
ٍ
قوي ًة ،مع قيادات األديــان واملذاهب وحملة األفكار وعددٍ كبير
من السياسيني ذوي الصلة واالهتمام والتأثير حول العالم مع
احلضور املكثف في اإلعالم وال سيما اإلعالم اجلديد.
نتائج مهمة في ســبيل ترســيخ
وأضاف« :حققت الرابطة
َ
قيم الوســطية والتسامح والوئام والسالم ،ومحارب ِة األفكار
املتطرفة والكراهية ،حيث مثلت الرابط ُة ـ بشــرف واعتزازـ
هذا احلضور َ الواعي واملســتنير نيابة عن الشعوب اإلسالمية
املنضوية حتتها ،وهي تتشرف بأرض مقرِّها مك َة املكرمة ،كل
ذلك باعتبار الرابطة منظمتَهم العاملية الشــعبية اجلامعة،
حتى دعيت في عدد من احملافل الدولية لتتبوأ مقعد الشعوب
اإلسالمية ولها مقاعد في األمم املتحدة وغيرها.
وأضاف د .العيســى ،أن الرابطة أقرت أخيرا ً
منتديات متعددةً
ٍ
للتواصــل احلضاري بني العالم اإلســامي وعــدد من الدول
واحلضــارات والثقافات ،بدأتهــا في ســبتمبر املاضي مبؤمتر
نيويــورك مبشــاركة األمم املتحدة بعنــوان التواصل احلضاري
بني الواليــات املتحدة األمريكية والعالم اإلســامي ،حضره

• إحصائية رابطة العالم اإلسالمي
الش َّذوذ عن االعتدال
تكشف أن ُ
ميثل واحد من 200ألف نسمة.
أكثر من  450شــخصية عاملية ،وكان للرابطة إسهام كبير
فــي توعية األقليات اإلســامية؛ إذ رَصدت اســتهدافا ً قويا ً
ضدهم من قبل املنظمــات املتطرفــة ،ومت االلتقاء بقيادات
تلــك األقليات حول العالم ،ودعوتُهــم في مكة املكرمة من
خالل منتدى سنوي جلمع كلمتهم ،وحتصني رؤيتهم ،لتُترجم
القيم الرفيعة لوسطية اإلســام واعتداله؛ ولتسهم أيضا ً
في مشــروع االندماج الوطني اإليجابي لهم في دولهم التي
يعيشــون فيها ،في أفق التعايش والتسامح والوئام واحترام
دســاتير وقوانني دولهم ،مع حثهم على املطالبة املشــروعة
بخصوصيتهــم الدينيــة ،واحترا ِمهم في جميــع األحوال
للصيغة الدستورية والقانونية لبلدانهم ،مؤكدين لهم أنه
ال عيش وال وئام وال سالم بغير هذا الوعي الذي تؤيده مقاصد
الشريعة اإلسالمية في نصوصها العظيمة وقواعد أولوياتها
وموازناتها وحكمتها ،وأنهم بهذا يعكسون حقيقة اإلسالم
بتحضره وحكمته ووعيه.
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من الحرمين

رفع كفاءة

بني اجلميع.

بئر زمزم

بزيادة تدفق املياه وضمان نقائها

مكة املكرمة – واس
عمالً بتوجيهات خادم احلرمني الشــريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه اهلل  -ملراجعة وتطوير
كل ما من شــأنه االهتمام باحلرمني الشريفني ،وخدمة
ضيوف الرحمن؛ بدأت وزارة املالية بالتنسيق مع الرئاسة
العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي واجلهات
ذات العالقة اســتكمال أعمال بئــر زمزم وأعمال تأهيل
العبارات ،مع حتييد حركة الطواف ،بهدف إتاحة الفرصة
ألكبر عدد من املعتمرين.
وتهدف هذه األعمال التي تعد جز ًءا ال يتجزأ من مشروع
خادم احلرمني الشــريفني إلى رفع الطاقة االستيعابية
للمطــاف ،واســتكمال منظومــة اخلدمــات الدائمة
واملغذية للمطاف ،إضافة إلى اســتكمال ما مت البدء به
قبل عام 1433هـ ،من تأهيل منطقة بئر زمزم واملتداخلة
مع هذه العبارات.
وفي هذا اإلطار أكد معالي وزير املالية األســتاذ محمد
بن عبداهلل اجلدعــان أهمية هذه األعمال للمســارعة
باستكمال األنظمة الدائمة للمشروع ،ورفع كفاءة بئر
زمزم بزيادة تدفق املياه الواردة للبئر وحتسني نوعيتها.
وأفاد بأن نطاق األعمال يتمثل في حفر منطقة العبارات
وأجــزاء من منطقــة البئــر وإزالة املنشــآت القائمة،
وتنظيف املنطقة من أي مواد غريبة وعضوية ،وإحاللها
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مبواد حصوية حتى منسوب التأسيس من نفس طبيعة
املواد املوجودة بحوض زمــزم ،بعد تطهيرها وحتميصها
حتت درجة حرارة عالية لتنقيتها .وبعدها يتم اإلنشــاء
حســب التصاميم املعتمدة وحســب توصيات هيئة
املساحة اجليولوجية.
مــن جهته أوضح مدير املشــاريع واإلنشــاءات مبكتب
املشــاريع بوزارة املالية املهندس محمد الكردي أنه وفقا ً
خلطة املشــروع أن يتم تأهيل عبارات بئر زمزم بعد إزالة
املطاف املؤقت ،كمــا أن وزارة املالية حرصت على ضرورة
التنفيــذ؛ ألن هــذا العمل من أولويات هيئة املســاحة
اجليولوجية؛ ألجل اســتكمال التأهيــل البيئي ملنطقة
البئر ،الذي سينعكس إيجابيًّا على نوعية املياه وكميات
تدفقهــا وجودتهــا ،خصوصــا ً في ظل زيــادة الطلب
على اســتهالك املياه بســبب زيادة أعداد املعتمرين في
السنوات القادمة.
وبي الكردي أن مدة التنفيذ تســتغرق ســبعة أشهر
ّ
طبقا ً للخطة املقدمة من املقاول املنفذ ،واملعتمدة من
االستشاري املشرف ،ومكتب إدارة املشاريع بالوزارة.
يشار إلى أنه مت جتهيز األدوار العليا للزوار واملعتمرين
حرصا ً علــى راحتهــم ألداء الطــواف عوضا ً عن
الصحن ،الذي ســيكون مزدحما ً نظرا ً النشــغاله
باإلنشاءات.
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رحلة تجريبية إىل مكة املكرمة
استعداداً لتشغيل

قطار الحرمني

مكة املكرمة  -واس
انطلقت أخيــرا ً أول رحلة جتريبية لقطار احلرمني الســريع
بــن محطتي جدة ومكة املكرمة ،بعد اســتكمال العمل
على اخلط الواصل بينهما ،وذلك اســتعدادا لبدء تشغيله
الرسمي قريبا .
وشــارك في الرحلة التــي وصلت محطة مكــة ،معالي
رئيس هيئة النقل العام رئيس املؤسسة العامة للخطوط
احلديديــة الدكتــور رميح بن محمــد الرميــح ،والرئيس
التنفيذي للشركة الســعودية للخطوط احلديدية (سار)
الدكتور بشــار بن خالد املالك  ،ورؤســاء شركات التحالف
اإلسباني املشغل للمشروع.
وقال رئيس هيئة النقل العام« :إن قطار احلرمني جنح بحمد
اهلل في الوصول إلى محطة مكة املكرمة للمرة األولى منذ
بدء برنامج التشغيل التجريبي للمشروع الذي يربط مكة
املكرمة باملدينة املنــورة ،مرورا ً بجدة ومدينة امللك عبداهلل
االقتصاديــة ،وتأتي هذه التجارب للتأكــد من مدى تناغم
جميع أجزاء املشــروع وكفاءة وسالمة أدائه قبل التشغيل
الرسمي للخدمة» ،مشيرا ً إلى أن وصول القطار إلى محطة
مكة املكرمة يأتي اســتكماال ً للبرنامج التجريبي املعتمد
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لهذا الغرض ،استعدادا ً إلطالق اخلدمة بشكل رسمي بعد
اكتمال التجارب.
عــد الدكتور املالك ،املشــروع أحد أهم املشــاريع
بدوره،
ّ
التنموية التي تشــهدها اململكة حالياً ،وسيلعب دورا ً بارزا ً
في دعم حركة املســافرين بكل يسر وســهولة بني مكة
املكرمــة واملدينة املنــورة إلى جانب كل مــن جدة ومدينة
امللك عبداهلل االقتصادية ،كما سيشكل واجهة حضارية
مشــرقة للمملكة أمام ضيوف الرحمــن الوافدين إليها
بغــرض احلج أو العمرة وزيارة مدينة رســول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم.
وتقع محطة مكة املكرمة على املدخل الرئيس ملدينة مكة
املكرمة في حــي الرصيفة ،على مســاحة تزيد على 503
آالف متر مربع ،وتبعد عن احلرم املكي الشــريف نحو أربعة
كيلومترات ،وهي إحدى خمس محطات للركاب يتضمنها
مشــروع قطار احلرمني الســريع في كل من املدينة املنورة،
وجدة ،ومطار امللــك عبدالعزيز الدولي بجدة ،ومدينة امللك
عبداهلل االقتصادية.
ويعد مشــروع قطار احلرمني السريع من أضخم مشاريع
النقل العام في منطقة الشرق األوسط ،حيث ميتد بطول
 450كيلو مترا ،ويتكون من خط حديدي كهربائي مزدوج
يربط بني املدينتني املقدســتني (مكــة املكرمة واملدينة
املنــورة) مرورا بجدة ومدينة امللــك عبداهلل االقتصادية،
خلدمــة حجاج بيت اهلل احلــرام واملعتمريــن واملواطنني
واملقيمني ،إذ يقطع املســافة بينهما بسرعة  300كلم
في الساعة.
وتبلــغ الطاقة االســتيعابية للمشــروع  60مليون راكب
ســنويًا؛ وسيتم تشــغيل  35قطارا ً بســعة  417مقعدا ً
للقطار الواحد مجهزة بأفضل وســائل الراحة وفق أحدث
نظم النقل العاملية.

اإلمامة تعود إىل

محراب الرسول
يف الروضة الشريفة

املدينة املنورة  -واس
هيأت وكالة الرئاســة العامة لشؤون املسجد النبوي،
املمر املؤدي إلى مكان السالم على النبي صلى اهلل عليه
وســلم وصاحبيه رضوان اهلل عليهما ،حتى يتســنى
للزائرين الســام من دون مزاحمة أو مضايقة للمصلني
في ظل الكثافة التي يشــهدها املســجد النبوي هذه
األيام ،متشــيا ً مع التوجيهات الســديدة من احلكومة
في التيســير على الزائرين وأدائهم الصالة في املسجد
النبوي وقيامهم بالســام على رســول اهلل صلى اهلل
عليه وســلم وصاحبيه بكل يسر وسهولة وبال مشقة

أو عناء أو تزاحم.
وشــهدت صالة اجلمعة الشــهر املاضي في املســجد
النبوي عودة اإلمام إلمامة املصلني من محراب الرســول
صلى اهلل عليه وسلم من داخل الروضة الشريفة ،حيث
أ ّم املصلني في املسجد النّبوي في صالة اجلمعة فضيلة
الشيخ عبداهلل البعيجان في احملراب النبوي ،ولقد لقيت
هذه اخلطوة صدى طيبا ً وأثرا ً مباركا ً في نفوس الزائرين،
داعني حلكومة اململكة بالتوفيق والســداد وعظم األجر
واملثوبة جــزاء مايقدمون للزائرين مــن خدمات جليلة
جعلها اهلل في موازين أعمالهم الصاحلة.
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القضاة يستعرض إنجازات اإلدارة التعليمية بهيئة اإلغاثة يف حوار مع مجلة «الرابطة»:

رابطة العالم اإلسالمي ترعى  54مؤسسة وبرنامجاً
تعليمياً تخدم  57ألفاً يف  34دولة
به ،قــررت الهيئة تفعيــل التجربة
جدة – طالل العفيفي
وتطويرها فشكلت جلنة من مجموعة
أكد مديــر اإلدارة التعليمية في هيئة
اإلغاثة اإلســامية العاملية الدكتور
من اخملتصني في هذا اجملال لوضع دليل
مصطفــى القضــاة ،أن التعليم هو
موحد للعمــل في املراكــز املهنية،
حجــر الزاويــة أو اللبنــة األولى في
ليكــون مبثابة دســتور منظم لهذا
التنميــة املســتدامة؛ إذ بالتعليــم
العمل من ناحية التجهيز والتشغيل
قضى على اجلهل والتخلف والفقر،
والتســيير ،وقد أدرج في خطة اإلدارة
يُ َ
وبه تزدهر الدول ،وتســتنير اجملتمعات،
التعليمية لعام  2018تشغيل عشرة
مراكز مهنية في عدد من الدول.
وتبنى املؤسسات العلمية والصحية
وأوضح الدكتور القضــاة ،أن الهيئة
وحتقق رسالتها.
ال تتدخل فــي صناعــة املناهج في
وأضاف في حوار مطول مع «الرابطة»،
املؤسسات التعليمية التي تتبعها أو
أن اإلدارة التعليميــة التابعة لهيئة
تتعامل معها ،الفتا ً إلى أن املؤسسات
اإلغاثــة هي اجلهــة املســؤولة عن
د .القضاة يتصفح مجلة «الرابطة»
التي تتبع الهيئة تطبق املنهج الدراســي
إنشاء املؤسسات التعليمية في الدول التي
حتتاجها ،وتشــرف على تشــغيلها ومتابعتهــا من الناحية للدولة املضيفة ،إال أننا نحــرص على إضافة منهج لتعليم
اللغة العربية والثقافة اإلسالمية.
اإلدارية واألكادميية.
وقال «أخــذت اإلدارة على عاتقها مهمة نشــر التعليم في واســتعرض خالل احلوار ،أعمال اإلدارة في هرجيســا عاصمة
اجملتمعــات الفقيرة بــن املاليني من أبناء العالم اإلســامي أرض الصومــال ،ومراحل االتفــاق املوقع مــع اجلهة املالكة
احملرومني مــن فرص التعليم بســبب الظــروف االقتصادية ملدرسة النور ،وآفاق العطاء التعليمي في بنجالديش ،وغيرها
واالجتماعية فــي دولهم ،من خالل  54مؤسســة وبرنامجا ً من إجنازات واتفاقات اإلدارة .وهنا نص احلور:
تعليميا ً ترعاها الهيئة وتســيرها ،يســتفيد منها 57178
طالبا ً وطالبة في  34دولة وتقدمي منح وإعانات دراسية لـ • 153ما طبيعة عمل اإلدارة التعليمية بهيئة اإلغاثة اإلسالمية
طالبا ً وطالبة ،عالوة على كفالة  26معلماً».
العاملية؟
وأوضــح الدكتور القضــاة ،أن املؤسســات التعليمية التي من اســمها يتضح أن اإلدارة التعليمية فــي الهيئة معنية
تتعامل معها اإلدارة التعليمية تنقسم إلى أربعة أقسام من باالعتناء بكل ما له صلة بالتعليم من أنشــطة الهيئة في
ناحية العالقة املالية؛ وتتنوع بــن اململوك للهيئة بالكامل ،مختلف الدول ،فهي اجلهة املســؤولة عن إنشاء املؤسسات
وبني الذي يتلقى دعما ً وفق اتفاق بني الطرفني.
التعليمية في الدول التي حتتاجها وتشــرف على تشغيلها
وكشف أن اإلدارة التعليمية ،تعمل حاليا ً على إطالق مشروع ومتابعتها من الناحية اإلدارية واألكادميية.
التعليم اجلامعي لأليتام ،بعد موافقة معالي األمني العام.
وأخذت اإلدارة على عاتقها مهمة نشر التعليم في اجملتمعات
وتطرق إلــى املراكز املهنية قائال ً «كانت لدينا عشــرة مراكز الفقيــرة بني املاليني من أبناء العالم اإلســامي احملرومني من
مهنية في دول عدة ،لكنها كانت مراكز بسيطة وبتجهيزات فرص التعليم بســبب الظروف االقتصادية واالجتماعية في
متواضعة ،ونظــرا ً ألهمية هــذه املراكز والــدور الذي تقوم دولهــم ،من خالل  54مؤسســة وبرنامجــا ً تعليميا ً ترعاها
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الهيئة وتسيرها ،يســتفيد منها  57178طالبا ً وطالبة في
 34دولة ،وتقدمي منح وإعانات دراســية لـ 153طالبا ً وطالبة،
عالوة على كفالة  26معلماً.
• ما هي اجلامعات التي ترعاها الهيئة أو متتلكها؟
املؤسســات التعليمية التي تتعامل معها اإلدارة التعليمية
تنقســم إلى أربعة أقســام من ناحية العالقة املالية :أولها
مؤسســات تعليمية متلكها الهيئة ،وهذه تكون مرجعيتها
اإلدارية واألكادميية إلى اإلدارة ،وبالتالي تغطي الهيئة موازنتها
الســنوية ،إذ هي مدرجة ضمن موازنة اإلدارة التعليمية؛ ومن
ذلك اجلامعة األثرية للبنات في باكستان ومعهد أم القرى في
نيجيريا.
أما القســم الثاني ،فيشــمل مؤسسات تســيرها الهيئة
وتدعمها بكامــل ميزانيتها لكنها ليســت ملكها ،ومنها:
مدارس البهاريني في بنجالديش وعددها ســت مدارس تنتشر
داخل مخيمــات البهاريني ،ومدرســة املركز اإلســامي في
جيبوتي ،ومعهد دار احلكمة في السنغال.
ويتضمن القسم الثالث املؤسسات التعليمية التي تدعمها
الهيئة دعما ً سنويا ً مقطوعاً ،نظرا ً لوجود
اتفاق معها ،ومنها
ٍ
جامعة فطاني في تايالند ،وجامعة امللك فيصل في تشاد.
فيما يُعنى القسم الرابع ،مبؤسسات تعليمية توافق الهيئة
على دعمها حســب إمكاناتها ،وتوافــق األمانة العامة على
تسويقها ضمن املشــاريع التعليمية التي تناسب تطلعات
الهيئــة وحاجــات الدولــة أو اجملتمع الذي تخدمــه ،بحيث
تتناســب وخطــط اإلدارة التعليمية ،ومنها دعــم املعاهد
الشرعية واملدارس األهلية في لبنان ،حيث تتولى الهيئة دفع
رســوم الطلبة احملتاجني أو أبناء املهجرين الســوريني ،عالوة
على دعم املدرســة الرقمية الســورية في تركيا ،وهي تتولى
التعليم املنهجي ألبناء الســوريني في شتى دول املهجر ،من
خالل القنوات التلفزيونية وبرامج التواصل اخملتلفة.
وغير ذلك ،من املؤسسات التعليمية التي تتقدم بطلبها إلى
الهيئة وتوافق على دعمها بعد استكمال دراسة طلباتها.
• هل هناك مؤسسات جامعية تخطط الهيئة لتأسيسها
في املرحلة املقبلة؟
املؤسســات اجلامعية علــى وجه التحديد مكلفــة جداً ،ال
ســيما إذا كان بني كلياتها ،كليات تطبيقية ،فتفضل اإلدارة
التعليمية التعاون مــع بعض اجلامعــات القائمة ودعمها،
وبالتالي احلصول على مقاعد مجانية أو شبه مجانية ألبنائنا
األيتام املتفوقني في املرحلة الثانوية أو من أبناء األسر احملتاجة.
وتعمل اإلدارة التعليمية حالياً ،على إطالق مشــروع التعليم
اجلامعي لأليتام ،بعد موافقة معالي األمني العام.

• التعليــم حجر الزاوية في التنميــة ،كيف ترون ذلك على
مستوى العالم بشكل عام والعالم اإلسالمي خصوص ًا؟
فعالً ,التعليم هو حجر الزاويــة أو اللبنة األولى في التنمية
املستدامة؛ إذ بالتعليم نقضي على اجلهل والتخلف والفقر،
وبه تزدهر الدول ،وتســتنير اجملتمعات ،وبالتعليم نســتطيع
بناء املؤسســات العلمية والصحية وحتقيق رسالتها ،فأرقى
املدارس واجلامعات ال ميكن أن تؤتــي ثمارها إال بتوفر العنصر
البشــري (املعلم) ،وبناء أرقى املستشفيات ال ميكن أن يعالج
مرضا ً واحدا ً إال بإيجاد الطبيب املتعلم.
ولو اســتعرضت آفاق النت مية جميعها ،ستجد أن حتقيقها
مســتحيال من دون املتعلمــن على اختالف مســتوياتهم
التعليمية واملهنية .وإذا نظرنا إلى العالم الثالث الذي نعيش
فيــه فإننا جند أن املصطلح املرادف ،هو العالم املتخلف ،نظرًا
لكونه متخلفا ً في التعليم إذا ما قورن بغيره.

• التعليم حجر الزاوية في التنمية
وبه تستنير اجملتمعات

الزميل العفيفي يحاور مدير اإلدارة التعليمية بهيئة اإلغاثة
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وهذا نقوله اعترافا مبا آل إليه واقعنا املعاصر ،إذ ابتعدنا كليا
عن التعليم الهادف املرتبــط بحاجات الدول واجملتمعات التي
ننتمي إليهــا ،حتى أصبحت الكثير مــن دولنا ومجتمعاتنا
تعاني أزمة أو تضخما ً في املتعلمني ،مما ســبب ازدياد البطالة
حتى بني صفوف املتعلمني أنفسهم.
كمــا أننا إن أمعنــا النظر لوجدنا أن ديننــا احلنيف يأمرنا أن
نخوض جميــع مجاالت العلم ،بل قد يصــل األمر إلى فرض
العني في بعض املوضوعــات والتخصصات ،فكيف بنا نصل • ومدى االستفادة منها؟
لقد اتضح متاما ً بأن املشــروعات املرتبطة بالتعليم املهني أو
إلى املستوى املتدني في العلم بني األمم ونحن أمة اقرأ؟
ً
الفني لها نتائج إيجابيــة ،إذ إن أعدادا كبيرة من الذين كانوا
قبل سنوات قليلة يشكلون عالة على مجتمعاتهم الفقيرة
• كيف ترى آفاق عطائكم التعليمي في بنجالديش؟
كما ذكرت في البداية ،لدينا ســت مــدارس داخل مخيمات ويثقلون كاهل هذه اجملتمعات أصبحوا اليوم وبعون املولى عز
البهاريني فــي بنجالديش ،وهي تخدم أكثــر من ألفي طالب وجل أدوات منتجة ويســاعدون أسرهم بعد حصولهم على
وطالبة ،إضافة إلى أربع مدارس خاصة بأيتام الهيئة ،ملحقة دخول جديدة.
بدور األيتام التابعة إلدارة التنمية االجتماعية.
وباملناســبة ،فقــد جــرى االتفــاق بــن اإلدارة التعليمية • كثير من الناس يتساءلون كيف تدعمون جامعة جاال في
واالجتماعية على تقاســم العمل في مدارس األيتام ،لتكون مملكة تايالند؟
تبعيتها املالية واإلداريــة إلدارة التنمية االجتماعية ،في حني بداية االسم اجلديد للجامعة هو :جامعة فطاني ،وهي مقامة
ســتتبع من الناحية األكادميية والتربوية لــإدارة التعليمية ،في إقليم فطاني جنوب مملكة تايالند ،الذي يعتبر من األقاليم
وهذا سيعطي تقاسما ً في اجملهود وتكامال ً في العمل.
األقل منواً ،وتقل املؤسسات التعليمية فيه.
أما العمــل اجلامعــي ،فليس لدينــا جامعــات خاصة في وقد كان للهيئة بتوفيق من اهلل ،فضل اإلسهام في تأسيس
بنجالديش ،لكننا نتعاون مع بعض اجلامعات ،ونتطلع للتعاون هذه اجلامعة منذ عهد مؤســس الهيئة الدكتور فريد قرشي
مع جامعات جديدة مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا التابعة -رحمه اهلل ،-إذ أوصى اجمللس التأسيســي للرابطة بإنشــاء
ملنظمة التعاون اإلسالمي واجلامعة اإلسالمية العاملية.
اجلامعة.
ومنــذ ذلك الوقــت والهيئة تدعم اجلامعــة دعما ً مقطوعا
• ما أسباب إقفال معاهد التدريب املهني التي كانت تديرها بشــكل ســنوي ،حتى ازدهرت ،وهي تضم حاليــا عددا ً من
الهيئة في بعض الدول؟ وهل لديكم خطط أو آلية جديدة الكليات العلمية واإلنســانية واألدبية ،ويلتحق بها أكثر من
أربعة آالف طالب وطالبــة ،منهم  150طالبا ً وافدا ً من بعض
إلعادة افتتاحها؟
الــدول اجملاورة ،مثل الصني وفيتنــام وكمبوديا ،كما حتوي في
الوقت احلالي أربع كليات متخصصة متنح درجات الليسانس
والدبلوم العالي واملاجستير.
وتضم اجلامعة أقســا ًما عدة ،منها الشــريعة وأصول الدين
واللغــة العربية واإلدارة العامة واالقتصــاد املالي واملصرفية
جميعنا يعلم أهمية التدريب الفني واملهني ،وال ســيما في اإلسالمية واللغة اإلجنليزية واللغة املاليوية وقسم الدراسات
الدول الفقيرة أو ألبناء األســر الفقيرة في مجتمعاتنا ،ومن العليا لتخصصات الشريعة والتاريخ واحلضارة اإلسالمية.
هنا بدأت نظــرة اإلدارة التعليمية منذ انطالقتها نحو إيجاد كما حتتوي اجلامعة على مرافق عديدة ،مثل املسجد واملكتبة
وقاعة النــدوات واملالعــب ،إضافة إلى مســاكن منفصلة
مراكز تعليم فني ومهني.
وكان يتبع للهيئة أكثر من عشرة مراكز مهنية في دول عدة ،للمدرسني والطالب والطالبات.
لكنها كانت مراكز بســيطة وبتجهيــزات متواضعة ،ونظرا ً • واجملمع احلضاري في هرجيسا عاصمة أرض الصومال ،إلى
ألهمية هذه املراكز والدور الذي تقوم به ،قررت الهيئة تفعيل أين وصل؟ ومتى افتتاحه؟
التجربة وتطويرها فشكلت جلنة من مجموعة من اخملتصني هذا من اجملمعات التي يحق للهيئة أن تفخر بها ،فهو مجمع
فــي هذا اجملال لوضع دليل موحد للعمــل في املراكز املهنية،
يكون مبثابة دســتور منظم لهذا العمل من ناحية التجهيز
والتشــغيل والتســيير ،انطالقا ً من مبدأ اإلتقان الذي يحثنا
عليه ديننا احلنيف.
وقــد أدرج في خطــة اإلدارة التعليمية لعام  2018تشــغيل
عشرة مراكز مهنية في عدد من الدول بإذن اهلل تعالى.

• نطبق مناهج الدولة املضيفة
ونضيف العربية واإلسالمية
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حضاري متكامل يشمل مسجدا ً جامعا ً ودارا ً لأليتام ومدرسة
متكاملــة ومركــزا ً تدريبيا ً مهنيــا ً ومركزا ً صحيــا ًومخبزا ً
ومستودعا ً كبيرا ً
ومالعب ملحقة باملدرسة.
ومساحات
َ
ٍ
وقد تقاســمت اإلدارات والرعايات اخملتلفة في الهيئة مهمات
اإلشراف والتشغيل لكل مرفق من مرافقه؛ وستتولى اإلدارة
التعليمية تشغيل وتسيير املدرسة واملركز املهني ،واإلشراف
عليهمــا ،ورصــدت موازنة خاصــة أدرجت ضمــن خطتها
السنوية ،ويتوقع افتتاح اجملمع رســم ًيا خالل عام  2018بإذن
اهلل تعالى.
• يقال إن لديكم خطة إلطالق جائزة للتميز بني األيتام؟
هذا املشــروع حقيقة مبادرة من سعادة األمني العام للهيئة،
الذي يحرص كل احلرص على إعطاء أيتام الهيئة الفرصة في
مواصلة تعليمهم اجلامعــي ،إذ من املعروف أن اليتيم يُكفل
وهو ال يزال دون ســن الثامنة عشــرة كحد أعلى ،إال إذا رغب
الكافل في مواصلة دعمه ،وقليل من الكفالء من يفعل ذلك،
ألنهم دائما يبحثون عن األيتام صغار السن رجا َء األجر واملثوبة
من اهلل سبحانه وتعالى.
لذلك جــاءت مبادرة األمني العام من بــاب احلرص على هؤالء
األيتــام من الضيــاع ،إذ غاب مــا يؤ ِّمن لهم االســتمرار في
التعليم ،خصوصــا ً أن التعليم اجلامعي مكلف ومرهق حتى
لألسر الغنية وامليسورة.
فقــد طلب ســعادته مني وضــع تصور ملشــروع «التعليم
اجلامعي لليتيم املتميز» ،ووضع
خطوات عملية للبدء بتنفيذ
ٍ
ذلك في أقرب وقت ،وقد مت بحمد اهلل وضع اخلطوط العريضة
لهذا املشروع ،وســيبدأ بتنفيذه اعتبارًا من السنة اجلامعية
املقبلة .2019 / 2018
وســيكون املشــروع تنافســيا بني املتفوقني من األيتام ،وقد
بدأنا من أجل ذلــك بخطوتني مهمتني ،تتمثالن في مخاطبة
اجلامعات املستهدفة ،وحصر أعداد االيتام في املرحلة الثانوية
ممن تنطبق عليهم الشروط ،من خالل مكاتب الهيئة املنتشرة
في عديد من الدول.
• حضوركــم فــي دول أوروبا الشــرقية ال يــزال ضعيفا ،ما
أسباب ذلك؟
نحن كإدارة تعليمية لدينا حضور في أغلب الدول التي للهيئة
فيها مكاتب ،ونظرا ً لوجــود مكتب إقليمي في البلقان فإننا
موجودون ،من خالل مشروع برنامج اإلعانة الدراسية للطلبة
اجلامعيــن ،حيث نقدم املعونة لعدد مــن الطلبة املقدونيني
واأللبان وندعم بعض املدارس.
ولنا تطلعات مســتقبلية بإذن اهلل تعالى لتوسيع نشاطنا
التعليمي في تلك الدول.

• هــل تتدخل الهيئة في صناعة املناهج في املؤسســات
التعليمية التي تتبعها أو تتعامل معها؟
كل املؤسســات التــي تتبع الهيئة تطبق املنهج الدراســي
للدولة املُضيفة ،إال أننا نحــرص على إضافة منهج لتعليم
اللغة العربية والثقافة اإلسالمية من خالل حفظ مقررات من
القــرآن الكرمي ،ونتعاون في هذا الصدد مع جهات متخصصة
كاالحتاد العاملي للمدارس اإلســامية الدولية التابع ملنظمة
التعاون اإلسالمي وغيره.
وفي بعض الدول يتم تطبيق منهــج وزارة التربية والتعليم
الســعودية ،بعد أخــذ املوافقة من اجلهات الرســمية لتلك
الــدول ،وبعض املؤسســات يطبق منهج الدولــة املضيفة
بالكامل إذا كان يفي بالغرض.
والســبب في ذلك أننا نريد خلريجي املؤسســات التعليمية
التابعــة لنا ،احلصول علــى االعتراف بشــهاداتهم من قبل
الســلطات التعليمية ،حتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم
أو إيجاد فرص عمل لهم بعد التخرج.

• القضاة :مشروع ضخم للتعليم
اجلامعي لأليتام

• أين وصلت مباحثات مشروع مدرسة النور في فرنسا؟
بالنســبة ملدرســة النور فقــد مت وهلل احلمد أخــذ موافقة
مجلس إدارة الهيئة على توقيع اتفاق تعاون مع اجلهة املالكة
للمدرسة (رابطة مسلمي األلزاس) ،ومت توقيعه من قبل األمني
العام للهيئة.
وهو اتفاق ذو إطار عام ،أي ســتنبثق عنه اتفاقات ،لتنفيذ أي
مشروع يتم االتفاق عليه بني الطرفني.
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بعد تعرض مناطقهم لفيضانات وأعاصير مدمرة

 1497سلة غذائية لـ 7آالف
متضرر يف موريتانيا

مجموعة من املترضرين يتسلمون مساعداتهم من الرابطة

بوكي (موريتانيا)  -الرابطة
وزعت رابطة العالم اإلسالمي عبر هيئة اإلغاثة اإلسالمية
العاملية 1497 ،سلة غذائية متنوعة ،تكفي ألكثر من سبعة
آالف متضــرر من األعاصير والفيضانــات التي تعرضت لها
منطقة بوكي ( 320كيلومتــرا ً جنوب العاصمة املوريتانية
نواكشوط) ،بحضور عدد من املسؤولني املوريتانيني.
وتســببت األعاصير والفيضانات في تدمير عدد من املنازل،
وحدوث خســائر بشــرية كبيرة ،إضافة إلــى تدمير بعض
الســدود التــي كان يعتمد عليها الغالبيــة العظمى من
سكان املنطقة في معيشتهم،عالوة على نفوق الكثير من
املواشي.
وقال األمني العام لهيئة اإلغاثة اإلســامية العاملية حسن
بن درويش شــحبر« :نظرا ً لتردي األوضاع وتفاقم األزمة في
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هذه املنطقــة املنكوبة؛ اتصلت بعــض اجلهات احلكومية
املوريتانيــة وممثلــو املنظمــات الدولية والهيئــات اخليرية
واإلنســانية مبكتب الرابطة في نواكشوط ،طالبني تدخلها
العاجل إلنقاذ األسر املتضررة».
وأضاف شــحبر« :وبناء على توجيهات معالي األمني العام
لرابطــة العالم اإلســامي رئيــس مجلــس إدارة الهيئة
الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى بتقدمي يد املساعدة
للمحتاجــن في مختلــف دول العالم ملواجهــة الكوارث
التي حتل بهم ،باشــرت الهيئة تنفيذ حملة إغاثية عاجلة؛
استجابة لتلك الدعوات وتفاعالً مع متطلبات األزمة وتوفير
بعض املواد الغذائية الضرورية للمتضررين».
وفي إطار اجلهود املشــتركة والتنسيق املتواصل بني رابطة
العالم اإلســامي واحلكومــة املوريتانية ،أشــرفت بعثة

جانب من تسليم سلة غذائية متكاملة تضمن تخفيف معاناة املترضرين

من هيئــة اإلغاثة تضم كالً من مديــرة مكتب الهيئة في
نواكشــوط مســعودة بنت أبحام ،وموفد األمانة العامة
للهيئة الدكتور سالم باخشــوين على توزيع سالل حملة
اإلغاثة العاجلــة ،بالتعاون مع املســؤولني احلكوميني في
منطقة بوكي.
وشارك في حملة التوزيع من املسؤولني املوريتانيني كل من:
محمد فال ولد الطالب مساعد والي املقاطعة ،وأحمد ولد
كاديه حاكم املقاطعة ،وهمــادي ينك عمدة مدينة بوكي،
وهنون ولد ســيد األمني مفوض الشرطة ،ومحمد ولد أدية
قائد الدرك (األمن).
وأشــاد املســؤولون املوريتانيون مبجهــودات رابطة العالم
اإلســامي في موريتانيــا ودعمها املســتمر للمحتاجني
املوريتانيني ،آملني في اســتمرار هذه املســاعدات ،وتقدموا
بشــكرهم وتقديرهم للمحســنني في اململكــة العربية
السعودية الذين دعموا هذه احلملة.
ولقيت احلملة اإلغاثية ،تقديرا ً واسعا ً من اجلهات والهيئات
اخليرية واإلغاثية وعموم السكان في املنطقة ،الذين رأوا في
هذه املساعدات اإلنسانية خطوة نوعية ملموسة ،يتطلعون
إلى تعزيزها بحمالت مماثلة يستفيد منها السكان احملليون.
وكان فريق الرابطة اجتمع باملسؤولني اإلداريني في املنطقة
املنكوبة ،ومت االتفاق على توزيــع كامل احلصص في مدينة
بوكي ،نظرا ً للظــروف األمنية وقرب املنطقتني األخريني من
مكان التوزيع (املبروك  12كلم ،صانتي ديكي  15كلم) ،حيث
مت نقل املستفيدين إلى منطقة التوزيع.
وشملت املواد الغذائية كميات من األرز ( 37.425كيلوجراما)،
والزيــت ( 7485ليتــرًا) ،إلى جانب األغطيــة ( 1497غطا ًء)،
واألفرشة ( 1497حصيرًا).

وجاء اختيار هذه املناطق من قبل الســلطات احلكومية ،إذ
حددتها بأنها أكثر املناطق تضررًا من الفيضانات واألعاصير،
وتواصلت فيها جهود اإلغاثــة لثالثة أيام ،في ظروف ممتازة،
وبحضور املســؤولني اإلداريني ،ومفوضية األمــن الغذائي،
وممثلني عن املستفيدين ،وممثلي اجملتمع املدني.
وقد حظيت احلملة بتغطية إعالمية كبيرة من قبل وسائل
اإلعالم اخلاصة (قنــوات ومواقع إخباريــة إلكترونية) ،كما
نقلتها وسائل اإلعالم الرسمية (اإلذاعة والتلفزيون ووكالة
األنباء املوريتانية) في نشراتها األساسية.
يذكر أن رابطة العالم اإلسالمي قدمت مساعدات غذائية
ملوريتانيا بلغت  41,588,702ريال اســتفاد منها 1,386,290
شخصا خالل الفترة من  1409وحتى .1438

التوزيع تم يف املناطق األكرث ترضرا وفق تقديرات حكومية
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عربالهيئة العاملية للكتاب والسنة

رابطة العالم اإلسالمي تنفذ حزمة من
املسابقات القرآنية يف دول عدة

د .بصفر :الربامج والدورات تنطلق بتوجيه ومتابعة مبارشين من أمني عام رابطة العامل اإلسالمي

عواصم – «الرابطة»
نفــذت رابطة العالم اإلســامي ممثلة في الهيئــة العاملية
للكتاب والســنة ،حزمــة من البرامج واملســابقات والدورات
القرآنية في عدد من دول العالم.
وقال األمني العــام للهيئة الدكتور عبــداهلل بصفر ،إن هذه
البرامج والدورات تنطلق بتوجيه ومتابعة مباشرين من معالي
األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي معالي الشيخ الدكتور
محمد العيسى.

ومتسابقة من دول عدة.
واشتملت املسابقة على أربعة فروع هي :حفظ القرآن كامالً،
وخمسة عشر جزءاً ،وخمسة أجزاء ،وتالوة القرآن ،وأشرف على
فعالياتها جلنة حتكيم مكونة من ستة أعضاء.
وشهد ختام املسابقة االحتفال باملشاركني ،بحضور سماحة
مفتي كرواتيا الشــيخ الدكتور عزيز حســانوفيتش واألستاذ
عبد اجمليد الغيث امللحــق الديني بســفارة اململكة العربية
الســعودية بســراييفو والدكتــور إبراهيم الدوســري ممثل
وزارة الشــؤون اإلسالمية واإلرشــاد باململكة ،وعدد من ممثلي
السفارات ،والسيد ميالن بانديتش عمدة مدينة زغرب.

مسابقة بالتعاون مع املشيخة
اإلسالمية بكرواتيا
منافسة قرآنية في أوكرانيا
نظمت الهيئة العاملية للكتاب والسنة بالتعاون مع املشيخة
اإلســامية بكرواتيــا ،ووزارة الشــؤون اإلســامية والدعوة نظمت الهيئــة العاملية للكتاب والســنة ،بالتعاون مع احتاد
واإلرشــاد باململكة العربية الســعودية ،مسابقة قرآنية مبقر الرائد في أوكرانيا مسابقة حلفظ القرآن الكرمي مبسجد املركز
املركز اإلســامي في زغرب بكرواتيا ،شارك فيها  61متسابقا ً الثقافي اإلسالمي في العاصمة كييف.
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ختام املسابقات شهد تكريم املشاركني وتسليمهم جوائز وشهادات تشجيعية

واشتملت املســابقة على خمســة فروع هي حفظ القرآن ممثل الهيئة العاملية واألستاذ بكلية القرآن الكرمي في اجلامعة
كامالً و 15جزءا ً و 5و 3أجزاء وجزأين ،مبشــاركة  64متســابقا ً اإلسالمية باملدينة املنورة.
ومتسابقة من مختلف مناطق أوكرانيا.
حضر املناســبة ســماحة مفتــي اإلدارة الدينية ملســلمي
اختتام الدورة القرآنية بكمبوديا
مت الــدورة القرآنية األولى املكثفة ملعلمي وقراء القرآن
أوكرانيا الشــيخ سعيد إسماعيلوف ،وممثل قسم األديان في اخ ُت ِت ْ
وزارة الثقافة األوكرانية السيد الكسندر أبايانني ،ورئيس احتاد الكرمي بدولة كمبوديا ،التي نظمتها الهيئة العاملية للكتاب
«الرائد» في أوكرانيا الشيخ سيران عريفوف.
والســنة ،بالتعاون مع اجمللس األعلى للشــؤون اإلســامية
بكمبوديا.
تكرمي  200متسابق في جنوب إفريقيا
وشــهدت الدورة تخريج  ٣٥متدربا في أساســيات التجويد
نظمت الهيئة العاملية للكتاب والسنة ،بالتعاون مع مجلس التطبيقي ،بحضور ســماحة مفتي كمبوديا الشــيخ قمر
القضاء اإلســامي في كيب تاون بجنوب إفريقيا املســابقة الدين بن يوســف وثلة من رؤســاء اجلمعيات واملؤسســات
القرآنية الســنوية ،مبشــاركة  200طالب ،وبحضور فضيلة الدينية في مملكة كمبوديا.
الشــيخ عرفان إبراهيــم رئيس مجلس القضاء اإلســامي
تخريج حفاظ معهد أبي بن كعب في أوغندا
والشــيخ عمر األحمد امللحق الديني بســفارة خادم احلرمني
الشــريفني بجنوب إفريقيا واألســتاذ الدكتور عادل الرفاعي رعى ســماحة مفتي أوغنــدا ،احلفل الــذي نظمته الهيئة

املشاركون اجتازوا الدورات بإرشاف لجان تحكيم متخصصة وممثيل السفارة والرابطة

العدد ٦١٦ :جمادى األولى  ١٤٣٩هـ ـ فبراير  ٢٠١٨م
No. 616 First Jamadi 1439 H- February 2018 m

33

أعامل لجنة تحكيم إحدى املسابقات القرآنية

خريجو أحد الربامج يف صورة جامعية

العاملية للكتاب والســنة مبناســبة تخريــج  55حافظا ً من
 50متنافساً ومتنافسة في زجنبار
معهد أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكرمي ،التابع للهيئة في تنافس  50شــابا ً وفتــاة في فروع مســابقة الهيئة العاملية
للكتاب والســنة ،التي أقيمــت في جزيرة زجنبــار اخلضراء،
العاصمة كمباال.
وشــهد احلفل أيضــا ،تكــرمي الفائزين في مســابقة املاهر بحضور سماحة مفتي زجنبار وعدد من املسؤولني.
بالقرآن الكرمي السنوية وعددهم  90متسابقا ،بحضور الوزير
دورة حتسني التالوة في سورينام
املكلف من القصر الرئاسي ونائب وزير التعليم العالي ومدير
مكتب رابطة العالم اإلســامي وممثل الهيئة العاملية القارئ نظمــت الهيئــة العاملية للكتــاب والســنة ،بالتعاون مع
السعودي عبدالرحمن العوسي ،وعدد من مديري املؤسسات مؤسســة إتقان ،دورة حتسني التالوة في ســورينام بأمريكا
اجلنوبية.
اإلسالمية.
واســتمرت الدورة ملدة ثمانية أيام ،وشارك فيها  48دارسا ً من
جميع مناطق ســورينام .واشتملت الدراســة على فضائل
 42مجازا ً ومجازة من مركز ابن اجلزري بأرض الصومال
رعــت وزارة األوقاف والشــؤون اإلســامية بجمهورية أرض القرآن وتالوته ومقدمة في علم التجويد وحكم فوائد حتفيظ
الصومــال ،حفلة التخريــج الذي نظمته الهيئــة العاملية القرآن ،قدمها الدكتور عبد الشــكور محمد سعيد مندوب
للكتاب والسنة للدفعتني األولى والثانية من طالب مركز ابن الهيئة.
اجلزري لإلقراء واإلجازة بالسند بالعاصمة هرجيسا.
املسابقة الوطنية الكبرى في مالوي
وبلغ عدد اخلريجني  42مجازا ً ومجازة ،أربعة منهم في القراءات
نظمت الهيئة العاملية للكتاب والسنة ،بالتعاون مع مجلس
العشر ،والبقية بروايات مفردة.
حضر احلفل وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية نيابة عن املســابقة القرآنية بدولة مالوي ،حفل تكرمي املشاركني في
وزير األوقاف والشيخ املقرئ أحمد باتياه ممثل الهيئة العاملية .املســابقة الوطنية الكبرى حلفظ القرآن الكرمي على مستوى
الدولة ،في مدينة بالنتاير.
وبلغ عدد املشــاركني في التصفيات األولية  1232متسابقا ً
 ...وتكرمي  35خريجاً في الفلبني
احتفت الهيئة العاملية للكتاب والسنة ،بتخريج  35طالبا ً من ومتســابقة تأهل منهم للتصفيات النهائية  92مشــاركا ً
معهد زيد بــن ثابت في مقر محافظة الناو اجلنوبي بالفلبني ،ومشــاركة ،وفاز منهــم في املرحلة النهائية  22متســابقا ً
بحضور األستاذ فارس بن سعد املطيري امللحق الديني ممثالً عن وثماني متسابقات.
السفارة السعودية في الفلبني والدكتور رونسينج أسناويل حضــر احلفل رئيس مجلس أمناء جمعية مســلمي مالوي،
عميد كلية امللك فيصل بجامعة مينداناو احلكومية والشيخ ورؤساء اجلمعيات واملراكز اإلســامية وأئمة املساجد وممثل
الدكتور عبد اهلل بن محمد بن سليمان اجلار اهلل ممثل الهيئة الهيئة العاملية للكتاب والسنة محمد فيصل القحطاني،
وحشــد جماهيري جتــاوز  500شــخص .وعــدد كبير من
العاملية ،وعدد من املدرسني والطالب وجمع من املواطنني.
اإلعالميني.
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شرق وغرب

اتحاد املساجد املغربية بهولندا ينظم لقا ًء إسالمياً مسيحياً يهودياً
أمستردام – «اجلالية »24
نظــم احتاد املســاجد املغربية بهولندا ،بالتنســيق مع وزارة
األوقاف املغربيــة ،لقاء تواصليا ً بالعاصمة أمســتردام ،حتت
عنوان (دور حوار األديان بهولندا) ،بحضور عدد من املســلمني
واملســيحيني واليهود مــن مختلف املنظمات واملؤسســات
الدينية واإلعالمية.
وهدف اللقاء ،وفق ما ذكر موقع (اجلالية  ،)24إلى املشاركة في
خلق حوار هادف سليم من أجل تعايش وسلم واحترام مهما
اختلفت األفكار والعقائد ،ونبذ كل أشكال العنف والكراهية
داخل اجملتمع الهولندي املتعدد الثقافات واحلضارات.
وبدأ اللقاء بتالوة مقاطع من اإلجنيل والتوراة ،وآيات من القرآن
الكرمي بترجمة فورية من اللغة العربية إلى الهولندية.
وألقى السيد عبدالوهاب بلوقي سفير املغرب بهولندا ،كلمة
حول مضامني اللقاء ،ثم عرضت الســيدة هانيكي خلدربلوم
من الطائفة اليهودية ورقة عمل حتت عنوان« :املتفائلون فقط

يجرؤون على العمل املشترك».
فيما عرض السيد كالس «فان دار كامب» من شبكة الكنائس
الهولندية ،ورقة بعنوان «إذا رأيتك ،أحببتك» ،تاله عرض قدمه
الســيد رشــيد بال عن منظمة الهيئة اإلســامية املعترف
بها لدى احلكومة الهولندية حتــت عنوان «اجملتمع املتنوع في
اإلسالم» ،كما قدم اإلمام البقالي اخلمار رئيس جمعية (األمة)
بهولندا ورقة بعنوان« :احلوار ..كمهمة لإلمام».
وشــهد اللقاء اتفاقــاُ جماعيا ً بني مســؤولي الديانات ،على
العمل معاً ،لنشــرمفاهيم اللقاء فــي صفوف اجملتمع على
الصعيدين الوطني واحمللي.
حــري ذكره ،أن احتاد املســاجد املغربية بهولنــدا ()UMMON
ٌّ
يشارك منذ ســنوات في احلوار بني األديان ،وقدم مبادرات عدة
في هذا اخلصوص داخل اجملتمع الهولندي ،إميانا ً مبردودية احلوار
والقيم املثلى للتواصل .ويعمل االحتاد جادا ً على اإلســهام في
تعزيز احلوار البناء الستقرار وأمن اجملتمع الهولندي.

نصف سكان العالم ال يحصلون على الخدمات الصحية األساسية
مكة املكرمة – الرابطة
أعلنت منظمــة الصحة العاملية ،والبنك الدولي أن  3.5مليار
إنسان ،أو نصف سكان العالم ،ليس بإمكانهم احلصول على
اخلدمات الصحية األساسية .وأوضحت املنظمة ،في تقريرها
الصادر حديثاً ،بالتعاون مع البنك الدولي أن أعداد األسر التي
تقع في براثن الفقر ،تزداد ســنويا ً ألن عليها أن تدفع تكاليف
الرعاية الصحية من أموالها اخلاصة،
وتزامن إصدار هذا التقرير ،مع اليوم العاملي للتغطية الصحية
الشاملة ،الذي يُحتفل به سنويا ً في  12ديسمبر/كانون األول،

وميثل الذكرى الســنوية ألول قرار لألمم املتحدة باإلجماع ،يدعو
البلدان إلى توفير الرعاية الصحية عالية اجلودة لكل إنســان
في كل مكان دون تعريض الناس لصعوبات مالية.
وبحســب التقرير ،ينفق  800مليون شخص ما ال يقل عن 10
باملائة من ميزانيتهم األسرية على النفقات الصحية.
وأضاف أن هــذه التكاليف تكفي إلنقــاذ حوالي  100مليون
إنسان من براثن الفقر املدقع ،في حني جتبرهم هذه التكاليف
الباهظة على العيش مببلغ قــدره  1.90دوالر فقط أو أقل في
اليوم.
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في البراري .لم يجد ما يســد به
رمقه إال أوراق الشــجر .ثم قرر مع
ما تبقى من أســرته الذهاب إلى
مدينة بور لالستســام للجيش
السوداني النظامي.
هناك ،تغيرت حياة الشــاب متاما ً
بعدما لقــي معامل ًة إســامية
كرميــة لم يكن يعــرف بوجودها.
فقد رحب أفراد اجليش الســوداني
وموظفي هيئة اإلغاثة اإلسالمية
العاملية بالنازحــن أكبر ترحيب.
أفاض املســلمون علــى الفقراء
الهاربني الكثير من العطف ،متاما ً
د.محمد ماج بزي التخرج بعد
جدة – «الرابطة»
جتســد قصة د .محمد ماج رياك مثاال ً لنجاح جهود انتهاء بعثته من هيئة اإلغاثة كمــا أمرهم بذلك دينهــمّ .
نظموا
لهم حلقات تعليمية في مســجد
رابطة العالم اإلســامي ،وهيئة اإلغاثة اإلسالمية
بور الكبير.
العاملية التابعة لها ،في تغيير حياة البشــر ،فبعد
أن مت جتنيده في جيش األطفال وهو ال يزال في الســابعة من اعتنق ماج بعد ذلك اإلســام ليصبح اســمه محمد ماج.
عمره فقط ،بدا أن الطفل املولود عام 1980م لن يلقى مصيرا ً بدأت املدينة باستقبال املزيد من ممثلي املنظمات اإلسالمية.
فأُشرِعت أبواب الرزق في وجه املسلم اجلديد.
أفضل من غيره من أبناء قبيلة دينكا.
ســيحارب مع غيره من األطفال رغما ً عنهم في جيش جون وأسهمت هيئة اإلغاثة اإلســامية التابعة لرابطة العالم
قرنق ،وســيكون مصيره إما أن يقتَــل أو يعيش بقية حياته اإلسالمي في إحلاق محمد ماج بالتعليم النظامي ،وأرسلته
هاربــا ً خائفا ،لوال ذلــك اللقاء الذي غيــر مصيره مع ممثلي إلى مدرسة داخلية في اخلرطوم ليتلقى تعليمه الثانوي في
مؤسسة متخصصة باســتقبال الطالب اجلنوب سودانيني
رابطة العالم اإلسالمي.
تعلم القراءة والكتابة أثناء التدريب العسكري في اثيوبيا ثم ورعايتهم ،فيما كان للناشط املسلم حامد يوسف دور كبير
اضطر للعودة إلى جنوب السودان عام 1990م مع زمالئه في في إنهاء إجراءات محمد ماج الرسمية وتقدمي العون له.
اجليــش األحمر (قوات األطفال) بعد جناح ارتيريا في االنفصال وفي في عاصمة الســودان ،تعلم املســلم اجلديد التجويد
والفقــه ،وانتظم في حضــور حلقات التحفيــظ .و ّفرت له
عن اثيوبيا.
يــروي ماج رواية ما حــدث له قبل أن يلتقــي ممثلي الرابطة الهيئة الغذاء واملســكن وتكفلت بــكل مصروفاته .وبعد
العالم اإلســامي عند عودته إلى مسقط رأسه في مدينة تخرجه ،التحق محمد مــاج بكلية الطب في جامعة جوبا،
بــور بوالية جونقلي وقد بلغ الثانية عشــرة من عمره ،قائالً :ومن جديد ،تولت هيئة اإلغاثة ســداد نفقات دراسته كامل ًة
«سرنا  45يوما ً على األقدام ،جنونا خاللها من املوت في مدينة حتى تخرجه.
فشال اجلنوب سودانية بعد أن اشــتبك املتمردون مع اجليش يعمل د.محمد ماج رياك اليوم طبيبا ً في مستشــفى جوبا
النظامي التابع للخرطوم .شعرت باالرتياح حينما وصلت إلى وفي مستشــفى الصباح لألطفال .وتولى رئاســة عدد من
املؤسســات الدعوية واألكادميية في جوبا واخلرطوم ،ليجسد
بيتي».
إال أن املعانــاة الحقــت رياك .لقد وجد منزلــه خاليا ً ليعرف قصة جناح اجتمعت فيها ِه ّمة شاب مؤمن ،بجهود مؤسسة
الحقا ً أن قبيلة النوير قد أغــارت على املدينة وأخذت األنعام إسالمية ،فأثمرت علما ً ورزقا ً وخيرا ً لكل الناس.
وقتلــت الناس فظهرت األمراض واجملاعــة .مضى يبحث عن وكما يشعر الطبيب الشاب بالسعادة لذلك اللقاء بالعاملني
أســرته حتى وجد عمته وأخته ،وعلم أن والديه وبقية إخوته في رابطة العالم اإلسالمي ،فإن الرابطة بدورها تعتز بدورها
في مساعدة جميع احملتاجني في أنحاء العالم ومن مختلف
سرقت كل ممتلكاتهم.
قد جلئوا إلى كينيا بعد أن ُ
عانى ماج من اجلوع وأوشــك على الهالك من شــدة احلرارة الديانات واألعراق والبلدان.

قصة محمد ماج مع «الرابطة»:

من مقاتل يف «جيش
األطفال» إىل طبيب يف
«جوبا»
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دراسة تاريخية

إسالمية أرض
القدس ومكانة

املسجد األقصى

بقلم :د .عبداهلل مبشر الطرازي
اختص اهلل بقاعا وجعلها مقدسة:
إن اهلل تعالى اختص بقاعا من األرض وشــرفها بأن جعلها
مقدسة للعبادة والطاعة ،بحيث تضاعف فيها احلسنات،
وال شــك في أن أفضــل البقاع واألماكن عنــد اهلل تعالى
هي مكة املكرمة واملدينة املنــورة وبيت املقدس .فإن مكة
املكرمة  -قد شــرفها اهلل بالبيت احلــرام الذي جعله اهلل
مثابة للناس وأمنا ،وفيه الكعبة املشرفة التي تتجه إليها
الشــعوب اإلســامية خمس مرات في اليوم ألداء فريضة
الصــاة التي هي الركن الثاني في اإلســام ،كما تأتي إلى
مكة املكرمة أفواج املســلمني كل عــام ألداء فريضة احلج،
وهي الركن اخلامس في اإلسالم.

واملدينة املنورة – قد شــرفها اهلل بهجرة الرسول صلى اهلل
عليه وســلم إليها إلقامة دين اإلسالم ،وفيها أسس الدولة
اإلســامية ،ومنها خرج الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم
لنشــر اإلســام في مشــارق األرض ومغاربها ،وفيها ثاني
احلرمني الشريفني وهو احلرم النبوي ،وفيها أيضا قبر الرسول
صلى اهلل عليه وسلم.
وأما مدينة بيت املقدس – ففيها املسجد األقصى ،وقد بنى
هذه املدينة اليبوســيون في حدود سنة  3000ق.م وأطلقوا
عليها اســم يبوس نسبة إلى جدهم األول الذي ينتمي إلى
الكنعانيني الذين هاجروا من اجلزيرة العربية ،واســتوطنوا
فلسطني في حوالي ســنة  4000ق.م ،وتعتبر بيت املقدس
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أهم مدن فلسطني ،ومبثابة القلب من اجلسد ،وهي أم املدن
الفلسطينية وقراها.
مكانة أرض بيت املقدس:
من قدسية أرض بيت املقدس أنها مبعث كثير من األنبياء،
وهي األرض التــي يرقد فيها األنبيــاء ويبعثون منها .ولقد
شــهدت أرض فلســطني عامة وبيت املقدس خاصة نزول
الوحي الســماوي على كثير من األنبياء ،مثل داود وسليمان
وعيســى عليهم الســام ،الذين نشــؤوا وترعرعوا فيها،
وكذلك نــزل الوحي على أنبياء آخرين مثــل إبراهيم ولوط
وموسى عليهم الصالة والسالم الذين هاجروا إليها.
ويرقد في أرض فلسطني كثير من األنبياء ،منهم أبو األنبياء
إبراهيم اخلليل عليه السالم وقبره معروف في مدينة اخلليل،
وإسحاق ويوسف ويعقوب عليهم السالم ،وكذلك موسى
عليه الســام الذي قبره على رمية حجر من بيت املقدس،
وأما قبور يونس وإلياس وشعيب فال تعرف.
من فضائل بيت املقدس:
لقد ثبتت لبيت املقــدس فضائل في القرآن الكرمي واحلديث
الشريف ،وأهمها ارتباط املســجد احلرام في مكة املكرمة
باملســجد األقصى في بيت املقدس لقوله تعالى« :سبحان
الذي أســرى بعبده ليال من املســجد احلرام إلى املســجد
األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ،إنه هو الســميع
البصير».
وقد أكرم اهلل تعالى نبينا محمدا صلى اهلل عليه وســلم
باإلســراء واملعراج ،وعندما كان الرســول صلى اهلل عليه
وسلم في أرض بيت املقدس في فلسطني جمع إليه األنبياء
بحيث صلى بهم إماما في املســجد األقصى ،فقد روى ابن
عباس رضي اهلل عنه «أن النبي صلى اهلل عليه وســلم ملا
دخل املســجد األقصى قام يصلي فالتفــت ثم التفت فإذا
النبيون أجمعون يصلون معه» عليهم الصالة والسالم.
ومن فضائل أرض بيت املقدس أنها أرض املســجد األقصى
والصخــرة املشــرفة ،وهمــا موجودان قبل بعثة موســى
وعيسى عليهما السالم ،أي قبل بناء هيكل يهود وكنيسة
النصارى املعروفة بكنيســة القيامة في القدس نسبة إلى
املكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه املصلوب وجعلوا يلقون
على قبره القمامة.
غزوة بالد الشام وفلسطني:
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كانت أول غزوة لبالد الشام ضد الروم هي (غزوة مؤتة) بقيادة
الصحابي املعروف زيد بن حارثة في عهد الرسول صلى اهلل
عليه وســلم ،وقد ألقت هذه الغزوة في قلوب الروم اخلوف
والرهبة ،وعرفتهم بجدية املســلمني الذين ال يسكتون عن
احلق ،وال يقبلون الظلم وال يخضعون لظالم متكبر.
وكان عدد املشــركني فــي هذه الغزوة حوالــي مائتي ألف
مقاتل ،في حني أن عدد املســلمني لم يتجــاوز ثالثة آالف،
ولكن اإلميان املتقد في قلوب هؤالء الرجال جعلهم ال يبالون
بكثـرة هؤالء األعداء.
فحمــل الــراية زيـد بن حارثة وجعل يقاتل بشجاعة ،حتى
طعن عدة طعنات وســقط شهيدا ،فتناول الراية من بعده
جعفــر بن أبي طالب وكان في الثالثــة والثالثني من عمره،
وعندما أحاط به املشــركون وهو على فرســه ترجل عنها
واندفع وسط الصفوف حتى سقط شهيدا ،ثم أخذ الراية
عبداهلل بن رواحة وتقدم وقاتل بشــجاعة حتى استشهد،
ثم أخذ الراية البطل خالد بن الوليد وبدأ يقاتل الروم مبهارة
نادرة.
فتح أرض فلسطني في بالد الشام:
وفي الســنة التاســعة للهجرة جهز الرســول صلى اهلل
عليه وسلم جيشــا بقيادة أسامة بن زيد ليسير نحو أرض
فلســطني بالشــام حملاربة الروم ،وقد كان فــي هذا اجليش
معظم املهاجرين واألنصار ،ولكن تأخر ســير اجليش بسبب
وفاة الـــرســول صلى اهلل عليه وسلم ،ثم ملا تولى أبو بكر
الصديق رضي اهلل عنه اخلالفة ،ســير اجليش ،وكان النصر
للمسلمني بقيادة أسامة بن زيد رضي اهلل عنه.
ثــم فتح العرب بيت املقــدس بقيادة أبي عبيــدة ،وعندما
كان بطريرك «صفرونيوس» النصراني يســلم بيت املقدس
إلى عمر بن اخلطــاب رضي اهلل عنه ،أخــذ يبكي قائال له:
«أظننتني على ضيــــاع امللك بكيت ،واهلل ما بكيت لهذا،
وإمنا بكيت ملا أيقنت أن دولتـــكم على الدهر باقية ،ترق وال
تنقطع ،فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة،
وكنت حسبتها دولة فاحتني متر وتنقرض مع السنني».
بيت املقدس أول قبلة في اإلسالم:
يرجع ارتباط أرض فلســطني باإلســام إلى اتخاذ الرسول
صلى اهلل عليه وسلم بيت املقدس قبلة له في الصالة منذ
البعثــة ،وإلى كون تلك األرض موضعــا ملعراجه صلى اهلل
عليه وســلم إلى الســموات العلى ،وإلى الفتح اإلسالمي

لبيت املقدس وما حوله فــي عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب شطره».
رضي اهلل عنه.

ارتباط بيت املقدس باإلسراء واملعراج:
يعود ارتباط أرض بيت املســجد باإلسالم إلى حادثة اإلسراء
واملعراج الثابتة بالقرآن والسنة لقوله تعالى« :سبحان الذي
أسرى بعبده ليال من املســجد احلرام إلى املسجد األقصى
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو الســميع البصير»
وهي حادثة فريدة أكرم اهلل بها نبيه محمد صلى اهلل عليه
وسلم ،وقد اشتد فيه أذى املشركني له مبكة ،فأسرى به من
مكـــة إلى بيت املقـــدس ،وهناك عرج به من صخرة بيت
املقدس إلى السموات العلى.
وإن دلت هذه احلادثة على شــيء فهي تدل على ثالثة أشياء،
أولها ارتباط املسجد األقصى باملسجد احلرام ارتباطا روحيا،
ثانيها وجوب حترير أرض املسجد األقصى ،وثالثها فتح بيت
املقــدس وما حوله ،وقد مت فتح بيــت مدينة املقدس صلحا
على يــد اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ،وبشــرط
أن تكون األرض مملوكة للمســلمني ثم ترتب على فتح بيت
املقدس فتح بقية املدن الفلسطينية.

حتول القبلة إلى الكعبة املقدسة:
منــذ أن بعث النبي صلى اهلل عليه وســلم وهو يتجه في
صالته إلى بيت املقدس ،واستمر على ذلك طيلة املدة التي
مكث فيهــا مبكة املكرمة ،وكان يجمع بــن القبلتني بيت
املقدس والكعبة املشــرفة ،بحيث يصلــي بني الركنني في
جهة اجلنوب ،مستقبال للشمال ،وملا هاجر إلى املدينة املنورة
تعذر اجلمــع بني القبلتني فأمر بالتوجــه إلى بيت املقدس،
واســتمر على ذلك ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا،
إلى أن نزل األمر اإللهي بالتحول إلى الكعبة الشريفة.
وإن حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم باجلمع بني القبلتني
فــي مكة يدل على ربط بيت املقــدس بالبيت احلرام ،فهما
مكانــان مباركان مقدســان ،ولذلك ال يجوز للمســلمني
التخلي عن بيت املقدس ،وال التقصير في حمايته.
وبعد حوالي ســبعة عشــر شــهرا من الهجرة نزل حتويل
القبلة على الرســول صلى اهلل عليه وسلم بعد أن صلى
من الظهر ركعتني في مســجد بني سلمة ،وقد كان النبي
نبذة تاريخية لبيت املقدس قدميا:
يتشوق إلى اســتقبال الكعبة ،ويدعو اهلل تعالى أن يحوله
إلى قبلة أبي األنبياء إبراهيم عليه السالم ،قال تعالى« :قد لقد شــهدت مدينة بيت املقدس قبل الفتح اإلسالمي لها
نرى تقلب وجهك في السماء ،فلنولينك قبلة ترضاها ،فول حروبا مدمرة ،ففي سنة  558ق.م .استولى عليها ملك بابل،
وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم فقام اجليش بإحراقها وتدميرها ونهبها .وفي سنة  538ق.م.
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تعرضت لغزو الفرس .وبعد ذلك في سنة  332ق.م .تعرضت
لغزو اإلغريق بقيادة اإلســكندر املقدوني ،وفي سنة  63ق.م.
تعرضت للغـــزو الروماني بقيادة (بومبى) ،فقـام بتحطيم
أســوار القدس وتخريبها ،وفي ســنة 40م تعرضت للغزو
الفارسي للمرة الثانية ،واستمرت حالة البالد في الفوضى
في تلك الفترات التاريخية.
فتح املسلمني لبيت املقدس واحلكم اإلسالمي العادل:
فتح املســلمون بيت املقــدس في عهد اخلليفــة عمر بن
اخلطــاب رضــي اهلل عنه في ســنة  16للهجــرة (636م)،
واستظلت باحلكم اإلسالمي ،فتمتعت بالهدوء واالستقرار
واألمن طيلة ثالثة عشر قرنا من الزمن ،باستثناء فترة احلروب
الصليبية من سنة  492حتى  583للهجرة ،املوافق – 1099
1187م ،وقد حتدث كثير من املؤرخني األجانب واملسلمني عن
العهد اإلسالمي العادل في مدينة بيت املقدس.
ثم ملا طغى الصليبيون في بيــت املقدس وبغوا في األرض،
سلط اهلل عليهم القائد املسلم صالح الدين األيوبي سنة
 583للهجــرة ،الذي حاربهم ودمر إمارتهم وحرر املســجد
األقصى من قبضتهم ،وذلك بعد أن وحد صفوف املسلمني
ودعاهم إلــى تقوية اإلميان باهلل والتــوكل عليه واإلخالص
للدين.
املسجد األقصى ومسجد الصخرة ومسجد عمر:
عندما فتــح اخلليفة عمر بن اخلطــاب رضي اهلل عنه بيت
املقدس لــم يكن املســجد األقصى موجودا وال مســجد
الصخرة املشــرفة موجودا ،وإمنا كان املوجود هو املكان الذي
أحيط بالسور مبا فيه من ساحات واسعة والصخرة املشرفة.
وهذا هو املراد باملســجد األقصى في قوله تعالى« :سبحان
الذي أســرى بعبده ليال من املســجد احلرام إلى املســجد
األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو الســميع
البصير».
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ألن املســجد شــرعا يطلق على (موقع مــن األرض) ،لقول
الرسول صلى اهلل عليه وسلم« :جعلت لي األرض مسجدا
وطهورا» ،وعرفــا يطلق على املكان املهيأ للصلوات اخلمس،
وأما املصلى فيصلى على املــكان اخملصص الجتماع األعياد
ونحوها.
ثم أمر اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ببناء املسجد
أمام الصخرة ،وبذلك يتبني لنا أن أول من بنى املســجد في
القدس في العهد اإلســامي هــو اخلليفة عمر بن اخلطاب
رضي اهلل عنه في اجلزء اجلنوبي من احلرم القدســي ،بالقرب
من املكان الذي يقال إن الرســول صلى اهلل عليه وسلم قد
ربط به البراق ليلة اإلسراء واملعراج.
بناء مسجد الصخرة املشرفة:
وفي ســنة  72للهجرة بنى اخلليفة األمــوي عبدامللك بن
مروان مسجد الصخرة املشــرفة« ،أي املسجد املبني على
الصخــرة» ،وهو من أهم اآلثار اإلســامية في فلســطني،
وتعتبر قبــة الصخرة من أعظم العمارات اإلســامية في
اجلمال وإبداع الزخرفة.
ويقول املقدســي في ســبب قيام عبدامللك بن مروان ببناء
قبــة الصخرة بهــذه العناية الفائقة ،هــو رغبته في بناء
مســجد للمســلمني يضاهي في جماله وروعته وحسن
تنسيقه كنائس النصارى  ،وال سيما كنيسة القيامة ،وكان
املسيحيون يحجون إليها من كل صوب ،فخشي عبدامللك
أن تؤثر بفخامتها وروعتها على قلوب املسلمني ،فاعتزم أن
يبني في القدس قبة مثلها أو أحسن منها وفعل.
وقد كانت قبة الصخرة موضع التقدير واالهتمام من جميع
اخللفاء واحلكام املســلمني ،فهم يســارعون في ترميمها
إذا مــا ظهر فيها أي تصدع ،فقد ســارع بترميمها اخلليفة
عبدامللك بن مروان بعد تصدعها إثر الزلزال الذي حدث سنة
 86للهجرة ،كما تولى إصالحها اخلليفة العباسي عبداهلل
املأمــون ،وكذلك أمــر اخلليفة احلاكم بأمر اهلل باإلســراع

بترميمها إثر زلزال وقع سنة  407للهجرة.
ثم بعد أن حرر البطل صالح الدين األيوبي بيت املقدس سنة
 583للهجرة سارع إلى إزالة آثار العدوان الصليبي من صور
ومتاثيل ونقوش وغير ذلك.
وقد سجل في نقوش أســفل رقبة القبة أسماء سالطني
دولــة املماليك الذين قامــوا بصيانة قبــة الصخرة ،مثل
الســلطان بيبرس ،وامللــك كتبغا ،والســلطان محمد بن
قالوون ،وقد أوقف امللك برسباي سنة  836هـ بعض األمالك
على قبة الصخــرة ،وكذلك قدم امللك جقمق ســنة 852
هـ إلى ناظر احلرم القدســي ألفني وخمســمائة دينار ذهب
ومائة وعشــرين قنطارا من الرصاص لعمارة قبة الصخرة
من اخلارج ،وفي عهد السلطان قايتباي سنة 872هـ صنعت
األبواب النحاسية للمداخل الرئيسية لقبة الصخرة ،وفي
عهد الســلطان ســليمان القانوني العثماني كسي جدار
القبة مــن اخلارج بالرخــام وبالط القاشــاني ،ولقيت قبة
الصخرة عناية من سالطني آل عثمان ،كالسلطان محمود
وعبداجمليد وعبدالعزيز وعبداحلميد الثاني وغيرهم.

وعندما زار اخلليفة املهدي العباســي ســنة 162هـ طلب
أهل بيت املقدس منه أن يعمر ما خرب منه بســبب الزلزال
الذي أصاب البالد بعد ترميــــم املنصور له ،فأعاد اخلليفة
املهدي بناءه ،ثم تولت يد الترميم والرعاية املسجد األقصى
طوال العهود اإلسالمية.

عناية حكام املسلمني باملسجد األقصى:
وأما املسجد األقصى املعروف اليوم فقد بدأ اخلليفة األموي
عبدامللــك بن مروان في بنائه بعــد أن أمت بناء قبة الصخرة،
ولكنه لم يتــم إال في عهد ابنه اخلليفــة الوليد .ويصفه
املقدسي بأنه مسجد طويل عريض ،وطوله أكثر من عرضه،
وهو في غاية احلســن ،مبني على أعمــدة من الرخام ،ملون
بالفسيفساء التي ليس في الدنيا أحسن منها.
وفي سنة 154هـ زار اخلليفة املنصور العباسي بيت املقدس
فطلب أهل بيت املقدس ترميم ما أصاب املســجد األقصى
من خراب بســبب الزلزال الذي أصاب البالد ســنة 130هـ،
ولعــدم توفر املــال الالزم لذلــك لديه أمر بنــزع الصفائح
الذهبية والفضية التي كانت ملبســة على األبواب وضرب
نقودا أنفقت على تعمير املسجد األقصى.

اهتمام السعودية بقضية فلسطني والقدس:
اهتــم املغفور له جاللــة امللك عبدالعزيــز طيب اهلل ثراه
اهتماما عظيما بقضية فلسطني والقدس ،ومن بعده أبناؤه
امللك ســعود وامللك فيصل وامللك خالد وامللك فهد وامللك
عبداهلل ،رحمهم اهلل ،وال ســيما خادم احلرمني الشــريفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل الذي يؤيد قضية
فلسطني وعاصمتها القدس بكل قوة في كل وقت ،ويساند
الشعب الفلسطيني في جميع اجملالس الدولية.
ومما هو جدير بالذكر أنه في عام 1413هـ املوافق 1992م أمر
خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز رحمه اهلل
بترميم وإصالح املســجد األقصى وقبة الصخرة ومسجد
عمر رضي اهلل عنه على نفقته اخلاصة ،جعل اهلل ذلك في
ميزان حسناته.
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مداخالت وتعقيبات
األمني العام أكد أن فهم وإدراج املسار الفكري ضمن مهام التحالف عنصــر مهم لدحر آفة اإلرهاب

مفكرون يشيدون بكلمة العيسى لـ «التحالف
اإلسالمي» ..ويؤكدون أهمية املواجهة الفكرية
االجتمــاع األول لــوزراء دفــاع دول التحالــف اإلســامي
العســكري حملاربــة اإلرهــاب الــذي افتتحه ولــي العهد
السعودي صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان
والذي اســتضافته العاصمة الســعودية الريــاض
أخيرا،
ً
كان من أهم أهدافه :احلــرب على اإلرهاب ،وجتفيف منابع
متويلــه ،وتطوير آليــات مواجهته اإلعالميــة ،والعزم على
تنسيق اجلهود الرامية للتصدي له.
انعقد االجتماع بعد عامني على تشكيل التحالف مببادرة
مــن اململكــة العربية الســعودية ،في مســعى لتوحيد
جهــود الدول اإلســامية فــي مواجهة اإلرهــاب ،والعزم
على تنســيق اجلهود الرامية للتصدي له من خالل العمل
اجلماعي املنظم لوضع حد للتطرف والطائفية البغيضة.
وقد أكد سمو ولي العهد أن اإلرهاب
يشوه صورة العقيدة
ِّ
اإلسالمية وإننا لن نسمح بتشويه ديننا وترويع املدنيني.

ويل العهد السعودي

استطالع  :توفيق محمد نصر اهلل
شاركت رابطة العالم اإلسالمي في هذا االجتماع ،وقد حضره
معالي األمني العام الشــيخ الدكتور محمــد بن عبدالكرمي
العيســى وألقى كلمة أكدت أن الدين اإلسالمي هو رسالة
سماوية نقية من الشوائب ،وأن التطرف املعاصر متدد بسبب
غياب املواجهة العلمية ،مشــددا على أهمية املسار الفكري
ضمــن مهام التحالف كعنصر مهم لدحــر آفة اإلرهاب من
جذورهــا ،باعتبار ذلك هو الرهان احلقيقي والهدف األســمى
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الذي تسعى إليه البشرية جمعاء ،خاصة وأن اإلرهاب لم يقم
على كيان سياسي وال عسكري بل على إيديولوجيا متطرفة.
وأوضح معاليه بأن املواجهة العســكرية مهمة ولكنها ال
تســتأصل اإلرهاب من جذوره ،وأن اإلســتراتيجية األهم هي
املواجهة الفكرية.
مجلــة الرابطــة اســتطلعت آراء مجموعة مــن العلماء
واملفكريــن واألكادمييني حول مضمون كلمــة معالي األمني

د .فهد العنزي

د .احمد محمد البناين

د .فهد الجهني

د محمد السعيدي

العام للرابطة في االجتماع ،ومدى أهمية املواجهة الفكرية
لتصحيح الصورة الذهنية اخلاطئة وفضح اآلراء املتشــددة
واملنحرفة لدى هؤالء اإلرهابيني ،خاصة أن اإلرهاب أصبح ميثل
حتديًا لألمن والسلم الدوليني يتجاوز حدود الدول وأصبح أشد
فتكا من ذي قبل.

إن املواجهة الفكرية كما ذكــر معاليه لم تكن بذلك القدر
اخلطير واملقنع في كثير من األحيان ،وقد أشارت كلمته بقوة
إلى أن احلرب الفكرية توازي احلرب العسكرية ،وأن املسارين ال
بد أن يســيرا في خطني متوازيني ،وإن كانت احلرب العسكرية
تأتي متأخرة عن احلرب الفكرية ،ألنك إذا قاومت الفكر بالفكر

كلمة علمية دقيقة
بداية يــرى فضيلة األســتاذ الدكتور فهد اجلهني أســتاذ
الدراســات العليــا الشــرعية بكلية الشــريعة واألنظمة
بجامعــة الطائف أن معالي الشــيخ الدكتــور محمد بن
عبدالكرمي العيسى قد أصاب كبد احلقيقة في كلمته التي
ألقاها في االجتماع األول جمللس وزراء دفاع التحالف اإلسالمي
العسكري حملاربة اإلرهاب ،فكانت كلمة علمية دقيقة عميقة
شــخَّ ص فيها الداء بشــكل واضح وجلي ،وذكر كذلك أبرز
احللــول التي تؤدي – بإذن اهلل – إلى محاربة هذا الداء العضال
بجميع صوره وأشكاله .وقال فضيلته إن الكلمة ركزت على
قضيتني رئيسيتني هما قضية اجلهل مبوارد الشريعة وأدلتها
ودالالتها علــى الوقائع ,واحلماس االنفعالــي غير املنضبط،
وال شك أن الشــباب يحملون حماسا ،وهذا أمر محمود غير
مذموم ولكنه يكون مذمومــا وخطيرا وقاتال إذا لم يصحبه
علــم يحجمه ويحجزه عن كثير مــن التصرفات التي ال متت
للشــريعة بصلة .وهذا اجلهل بفهم الشريعة كما أراد اهلل
وكما أراد النبي صلى اهلل عليه وسلم وعلى فهم السلف هو
الذي ركز عليه معالي األمني العام للرابطة في هذه الكلمة
الضافية ,وال شــك أن احلرب العسكرية مهمة جدا ولكن ال
بد أن تصحبها حــرب فكرية تكون كما ذكر معاليه صريحة
وعلى قدر املسؤولية واخلطر.

وأصلحت الفكر ،لم تعد
محتاجا إلى حرب عســكرية ،وأنك
ً
مهما حاولت واجتهدت في احلرب العســكرية للقضاء على
بؤر الفساد واإلرهاب بشكل عسكري إن لم
تقض على الفكر
ِ
الــذي يصدر هذه األفــكار وإن لم جتفف منابــع اإلرهاب من
جذورها ،فإن احلل العســكري ال يكفي ،فوق أنه مؤلم وموجع
في وقته.
وأضاف الدكتــور اجلهني قائالً :إنني من خالل تتبعي لكلمات
معاليه فــي احملافل الدولية والشــرعية ،أجــد أنها كلمات
متميــزة وفيها من العمق واجلودة وكشــف الواقع الشــيء
الكثير الذي ميكن أن يستفاد منه ،وميكن أن تكون خطة عمل

• محمد العيسى :اإلرهاب لم يقم على
كيان سياسي وال عسكري بل على
إيديولوجيا متطرفة

• فهد اجلهني :العيسى أصاب كبد احلقيقة
في كلمته الدقيقة العميقة التي شخص فيها
الداء بشكل أوضح
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للجهات الشرعية واحلكومية والدولية في كثير من القضايا
التي يناقشها معاليه في كثير من احملافل.
كالم مؤيَّد باألدلة الشرعية
أمــا فضيلة الدكتــور محمد بن إبراهيم الســعيدي رئيس
وحدة التوعية الفكرية بجامعة أم القرى فقد وصف خطاب
معالي الشــيخ الدكتور محمد العيســى في كلمته التي
ألقاها في اجتماع مجلــس وزراء دفاع التحالف ضد اإلرهاب
بأنه خطاب مؤيد باألدلة الشــرعية والنصوص القومية ،وما
ذكره معاليه عن التعايــش والتعددية فليس املقصود بهما
إقرار اخلطأ ولكن البقاء مع اآلخر دون استئصاله .فلذلك جند
أن الدين النصراني والدين اليهودي عاشا بني املسلمني طيلة
أربعة عشــر قرنا ،في حني تعرض اليهود في إســبانيا مثال
إلى القتل واالســتئصال ولم يجدوا لهم مكانا يلجؤون إليه
إال املناطق التي يحكمها املســلمون .فيهود إســبانيا هربوا

منها إلى املغرب وإلى األناضول وهذا دليل على أن املســلمني
يحملون قيم التعايش مــع غيرهم ويعملون بها طيلة تلك
القرون األربعة عشر .وأضاف« :أتصور أن املسار الفكري لدول
التحالف ،ضمن مســارات حربهم على اإلرهاب ،مستسقى
من جتربة اململكة العربية الســعودية في مكافحة ومحاربة
اإلرهــاب .فإن جتربة اململكة العربية الســعودية قامت على
محاربة الفكر بالفكر ،واستمرت على ذلك وكان هذا هو سر
جناحها .واختيار التحالف جلعل املسار الفكري أحد مسارات
حرب اإلرهاب هو من السير في الطريق الصحيح ،وأنه إضافة
معــان يجب أن نعلم أن
إلى ما ذكره معالي د.العيســى من
ٍ
التطرف لم يظهر في البيئة اإلسالمية وحسب ،بل ظهر في
جميع البيئات الدينية ،ومن يراجع تاريخ أوروبا وتاريخ الواليات
املتحدة األمريكية وتاريخ الشرق اآلسيوي يجد مناذج خطيرة
وكبيرة من التطرف لم يصل إليهــا التطرف املعاصر ،بل إن

ملخص لكلمة معالي األمين العام
أكــد معالي األمــن العام لرابطة العالم اإلســامي
الشيخ الدكتور محمد العيسى على أن الدين اإلسالمي
رسالة سماوية نقية من الشوائب.
وعد معاليه في كلمته التي ألقاها بهذه املناسبة بأن
ّ
فهم وإدراج املســار الفكري ضمن مهام التحالف يعد
عنصــرا ً مه ًما لدحر آفة اإلرهاب من جذورها ،مشــددا ً
على أن ذلك هو الرهان احلقيقي والهدف األســمى الذي
تســعى إليه البشــرية أجمع ودول هذا التحالف على
وجه اخلصوص.
وأوضح الدكتور العيسى أن اإلرهاب لم يقم على كيان
سياســي وال عســكري ،بل على إيديولوجي ٍة متطرف ٍة،
مبينا ً أن الوقائــع التاريخية والســجل العلمي لإلرث
رح َب بكل معاني السالم
اإلسالمي يثبتان أن اإلســام َّ
حتى أصبح جزءا ً رئيسا ً من تعاليمه ،ومفرد ًة مهمة في
قاموســه ،كما أقر منطق االختالف والتنوع والتعددية،
وحمى احلقوق واحلريات ،وفتح العقل على آفاق أوســع،
ووضع له قواعــ َد حتفظ توازن َه الفكري ،جندها جلية في
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نصوص الشريعة.
وتســاءل معاليه كيف تســلل التطرف منتحالً اسم
اإلســام بعد تلك الضمانات التشريعية التي رسخت
قيم الوســطية واالعتدال ،ملخصا ً اإلجابة
تام َ
ٍ
بوضوح ٍ
على هذا التســاؤل في أن التطرف بنظرياته احلالية لم
يكــن امتدادا ً فكريا ً ملفاهيم ســابقة( ،وإن كان امتدادا ً
لها في املنهج والسلوك)؛ ذلك أن التطرف املعاصر كان
خليطا ً من حماســ ٍة قتالية بعاطفة دينية عشــوائية
تفتقر ألبســط مقدمات الوعي الديني وأبسط قواعد
غياب القدر الالزم
املنطق العقلي ،وســاعده على متدده
ُ
من املواجهــة العلميــة والفكرية لــه والتي تتطلب
الدخول في تفاصيل مزاعمه.
ولفت العيســى االنتباه إلــى أن بداية هــذا االنحدار
الفكــري من اجتزاء النصوص وحتريــف معانيها ،وعدم
األخــذ بقواعدها التي تضبط عمليــة التعامل معها،
وللعقل اجلمعي واســتدراج العاطفة اجملردة عن الوعي،
والقراءات اخلاطئة للوقائع واألحداث ،والظروف النفسية

قتلى التطرف في جميع أنحاء العالم يُع ُّدون باملاليني .ويكفي
أن نعلــم أن احلــروب التي دارت في أوروبــا وكان أصلها دينيا
تسمى بعدد الســنوات التي دامتها ،فهناك حرب السبعني
عاما وحرب املئة عام وحرب الثالثني عاما.
إن القرآن الكرمي زاخر مبعاني الســام ،والسالم هو األصل في
العالقات الدولية في اإلســام وليس احلرب ،بل إن احلرب تعد
أحد أمناط العالقات الدولية في اإلسالم وليست هي العالقة
الدوليــة األولى التــي ينبغي اللجوء إليها ،ولها شــروطها
وضوابطها.
املتطرفون استخدموا احملرمات مثل بيع اخملدرات
ويرى فضيلة الدكتور أحمد محمد البناني أســتاذ العقيدة
والفرق واألديان بجامعة أم القرى سابقا بأن ما جاء في كلمة
معالي الشيخ الدكتور محمد العيسى األمني العام لرابطة

لدى البعض تأثير كبير في نزعة التطرف.
وأشــار إلى التقديرات األولية لتعداد الدول التي التحق
اإلرهابيون منهــا بتنظيم داعش اإلرهابــي ،مبئ َة دولة،
وَ َف ُدوا من مــدارس فقهية وعقدية متنوعة ،يجمعهم
هدف مشــترك هو إقام ُة كيانِهم املزعوم ،مضيفا ً أن
تقديرات نســبة امللتحقني بهذا التنظيم اإلرهابي من
أوروبا وحدها بلغ .%50
وســلط معاليه الضوء على بعــض نظريات التطرف

العالم اإلســامي يدل على أن هذا التطرف الذي أصيبت به
األمــة إمنا هو نابع من انحرافات فكرية ونفســية ،وأن أغلب
الذين التحقوا في مجال التطرف ودفعوا أموالهم وأرواحهم
في ســبيل ذلك إمنا فيهم مرضى نفســيون يشعرون بداء
العظمــة وحب التحكم فــي اآلخرين .وأحيانــا يكون هذا
االنتمــاء نوعا ً من االنتحار النفســي أو الرغبة في التخلص
من احلياة لوجود أمراض نفســية لديهم ،وليس للتدين دافع
حقيقي في ذلك ،إمنا أُلبس ســلوكهم بلباس اإلســام في
غالبه بسبب أن الذين حملوا لواء هذا التطرف كانوا يدعون
أنهم من املســلمني وأرادوا أن يغروا الشباب بااللتحاق بهم
بزعم أنهم يقيمون اخلالفة اإلســامية ،واخلالفة ال تقوم من
أجل أشــخاص مرضى حاقدين ومتطرفني ،اســتخدموا في
ســبيل هذا الهدف كل احملرمات من بيع وشــراء للمخدرات
ومن استخفاف وانتهاك حلرمات املال والنفس وحتى العرض,

املتداولــة التي ترتكز عليها غالب مزاعمه ،وتُ َ ّثل رهان َه
األكبر في اقتناص مســتهدفيه حــول العالم ،والتي
حصر منها مركز احلرب الفكرية بوزارة الدفاع باململكة
العربية الســعودية حوالي  800مادة ،ســبق للتطرف
اإلرهابي أن أطلقهــا عبر آالف الرســائل اإللكترونية،
تعكــس مســتوى القصور احلــاد في الوعــي الديني
والفكــري ،وكثير منها جاء نتيجة اخللط بني الشــأن
الديني وغيره ،حتى انســحب ذلك سلبا ً على مفاهيم
التعــاون والتعايُش بل وطال العدالــة والكرامة والبر
واإلحسان املقرر في دين اإلسالم لكل إنسان.
وأكد أن التطرف واجه كذلك ســنة اخلالق جل وعال في
التعدد والتنوع فأقصى كل مخالف له من أن يكون له
وجــود أو كرامة ،وهي حالة تأزم فكرية تتطلب هزميتُها
األخذ بعدة مسارات.
واختتم معالي األمني العام لرابطة العالم اإلســامي
كلمته بالقــول :إن هذا االجتماع ِّ
يؤكــ ُد عزمية توافق
سال ِم ِه
إسالمي تَرْ َجم حقيقة تشريعه السمح في دُول َ
ووســطيته واعتداله التي نســعد باجتماعها اليوم،
سائالً اهلل جل وعال أن يوفق اجلهود ويسدد اخلُ َ
طى.
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د .العيىس مشاركاً يف املؤمتر الصحفي عقب اجتامع وزراء دفاع دول التحالف اإلسالمي

واإلســام دين نزاهة وطهارة ودين منطق ســليم وليس دين
استعباد وكره .فاهلل سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز
«ال إكراه في الدين قد تبني الرشد من الغي» ،واإلسالم عندما
انتشــر لم يكن يحارب الناس ليصبحوا مســلمني «أفأنت
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنني» ،وكان املســلمون إذا أرادوا
أن يفتحوا منطق ًة أو بلدا ً من بالد غير املســلمني يخيرونهم
في ثالثة أشياء :إما أن يســلموا فيكون لهم ما لنا وعليهم
ما علينا ,وإما أن يعطوا اجلزية ويحافظوا على أموالهم وعلى
أراضيهم والدولة اإلســامية حتفظ لهم حقوقهم ومتنع أن
يعتدي عليهم أحد ،فــإن لم يختاروا هذا وال ذاك يكون هناك
الفتــح .وغالبا ما يدخل الذين كانوا يقاتلون املســلمني في
اإلســام عندما يرون العدل واإلنصاف والرحمة والشــفقة
والتنظيم .لكن هؤالء املتطرفني جهلة بالدين أصحاب نفوس
مريضة يســتخفون بأموال النــاس وبأعراضهم وبدمائهم
فكيف تقوم دولة إســامية على أيدي مثــل هؤالء؟ بل هم
مثلهم مثل املتورطني في أوروبا وفي أمريكا من غير املسلمني،
وقد عانت أوروبا وأمريكا والصني واليابان وكوريا من املتطرفني
ممن هم ليسوا مبسلمني ،إمنا اجتمع هؤالء مع هؤالء في نفس
الصفات؛ صفات املرض النفســي ومرض العظمة ومحاولة
الســيطرة على الناس أو حتى محاولــة التخلص من احلياة.
فالواحد منهم يريد أن يقتل نفسه ولكنه في الوقت نفسه
يريد أن يعمل لنفسه سمعة لكي يتناقل الناس خبره ،ويقال
فالن فجر نفســه وقتل عدد كذا ،وليس من وراء ذلك أي فائدة
لهم وال للمجتمع وال للدين.
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وأوضح الدكتور البناني أن هناك جانبا فكريا وجانبا نفســيا
للموضوع ،فاجلانب النفسي مقدم حتى على اجلانب الفكري،
فهؤالء ليســوا كلهم مهتمني بقضية إقامة دولة إسالمية
وإمنا هــدف أغلبهم خدمة حدث ,يتخلــص من احلياة ,جنون
العظمة كما يعرفه علماء النفس ,وهذا ليس قضية فكرية
ألنه لــو كان الفكر الديني لإلنســان هو الــذي يردعه لكان
انتظــم وابتعد عن اخملدرات وعن قتل النــاس بدون وجه حق.
فاجلانب الفكري هو جز ٌء مــن املوضوع وهو الذي يغري بعض
الشباب الصغار لكن املنظمني له في احلقيقة ليسوا أسوياء،
انطالقهم ليس من فكر وإمنا من أمراض نفسية وشهوات.
ويختتــم الدكتور البناني مشــاركته داعيا اهلل ســبحانه
وتعالى أن يصرف عن بالد املســلمني هذا الكرب ،وأن يرد شرار
املســلمني ودينهم وعقيدتهم الوسطية الصحيحة التي ال
غلو وال تطرف وال استخفاف بحقوق البشر فيها ،كما نسأله
سبحانه أن يحفظ بالدنا ويرد كيد كل كائد لها من املسلمني
ومن غيرهم ،وأن يجزي معالي األمني العام للرابطة على هذا
التوضيح املفصــل والدقيق الذي يدل على عمق في التفكير
وعمق في التحليل وفي بيان الواقع.
الكلمة وضعت النقاط على احلروف
وع َّقب الدكتور فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشــورى
احلالي وعميد كليــة احلقوق والعلوم السياســية بجامعة
امللك سعود ســابقا بقوله إن كلمة معالي الشيخ الدكتور
محمد العيســى األمني العام للرابطــة ،قد وضعت النقاط

على احلــروف فيما يتعلق بجــذور اإلرهاب وكيفية نشــأته
وإيديولوجيته .فالدين اإلســامي ال شك أنه دين سالم ودين
رحمة ،قــال اهلل تعالى في محكم التنزيل« :وما أرســلناك
إال رحمة للعاملني» فهو ديــن يحث على الرحمة وعلى عمارة
األرض ،فاهلل سبحانه قد استخلف اإلنسان لكي يعمر األرض
ويبنيها ال أن يهدمها ويخربهــا ...هذه هي املبادئ التي ارتكز
عليها اإلســام .ولكن لألسف الشــديد هناك من اجلماعات
ومن املتطرفني من حاولوا أن يؤسســوا إليديولوجيا اإلرهاب
فيما يتعلق باســتخدام الدين وســيلة لهذا األمر ،وهو أمر
مرفوض ج ًدا ،فاململكة العربية الســعودية منذ نشــأتها –
وهلل احلمد – أخذت اإلسالم مبفهومه الصحيح الذي يدل على
الرحمــة ،والذي يدل على إعمــار األرض ،وهي أكبر دولة فيما
يتعلق بتقدمي املســاعدات اإلنسانية للمحتاجني في العالم.
وقد تبنت الشريعة اإلسالمية في النظام األساسي للحكم
واعتبرتها املصدر األساسي لكل ما يتعلق بعملها املنهجي
واإلنساني ،وقدمت منوذجا ً رائعا ً لهذا العمل ،وساعدت كثيرا ً
من الــدول على اجتيــاز محنتها .واململكة هــي أكثر دولة
تعرضــت لهجمــات إرهابية ،حيث تعرضــت ألكثر من 260
تهديــ ًدا لعمليات إرهابية نفذت أو خطــط لها أن تنفذ في
اململكــة .أيضا هناك من يتهم ويدعي بــأن اإلرهاب ناجت عما
يســمى بالوهابية وكأنهم يعتقدون بــأن الوهابية هي دين
جديد أو مذهب للمملكة ،وبالتالي ينســبون إليه محاوالت
اجلماعات اإلسالمية فيما يتعلق باستخدام اإلسالم لإلرهاب،
وهذا ناجت عما يســمى بالوهابية ،فنقول لهم أوال إن الوهابية
ليست دينا ً وليست مذهبا ً تعتنقه اململكة ،فاململكة تعتنق
اإلســام الصحيح كمــا أنزله اهلل .أما اإلرهــاب فال دين له،
وال ميكــن أن يوضع فقط في صورة واحــدة وهو اإلرهاب الذي
يكون مصدره الدين أو ما شــابه ذلك نســبة إلى اجلماعات
التي تستخدم هذا النهج .فاإلرهاب نشأ منذ مئات السنني،
وهناك قصص مروعة عبر التاريخ اإلنساني جلماعات إرهابية
حتى قبل نشــوء األديان وبعد نشــوئها .وكان أحد السبل أو
العالج لكل ما يتعلق باحلضارة اإلنســانية هو إرسال الرسل
لكي يرشدوهم إلى الطريق الصحيح .وبالتالي فإن الديانات
الســماوية كلها ال تدعو إلى العنف .واإلسالم هو ختام هذه
الديانــات من حيث تأســيس فكر صحيح وســليم إلعمار
األرض .وجعل اهلل اإلنسان خليفة له في األرض بهدف اإلخاء
والتعارف قال تعالى« :وجعلناكم شــعوبًا وقبائل لتعارفوا»
ال لتتقاتلوا .فاملنهج اإلســامي الصحيــح هو التعايش بني
الطوائف والشعوب ،إنه األمن اإلنساني بأسمى معانيه.
وما اتهم به اإلســام من إرهاب وتطرف لألســف الشديد هو
من خالل بعض اجلماعات التي نشــأت بعيدة عن فهم معنى

اإلســام وبعيدة عن العمــل بالدين اإلســامي كما ينبغي،
فهي وظفت الدين اإلســامي خلدمة أجندتها التي تهدف إلى
الشــر واخلراب والدمار .واململكة منذ نشــأتها لم يكن لديها
أي إشــكاالت تتعلق بالعمليات اإلرهابية ،فهي قد نشأت بعد
ظهور إيران على الســاحة أي قبل ثالثني عامــا ،أي من الثورة
اإليرانيــة التي جاءت بفكرة تصدير الثــورة ،وأول من عانى من
اإلرهــاب في املنطقة هي اململكــة ودول اخلليج العربي .وبعد

• محمد السعيدي :التعايش والتعددية
يعنيان البقاء مع اآلخر دون استئصاله

ذلك نشــأت جماعات تبنتها إيران وبعض الدول التي كان لها
مصلحة في تبنــي مثل هذه اجلماعات ،والدالئل والشــواهد
على ذلك كثيرة ،فقيادات القاعدة هي من إيران وكذلك قيادات
داعش وتوجيهه يتم عن طريق إيــران .وكل من يتبنى اإلرهاب
في املنطقة هي دول تدعي التمســك باإلســام وتدعي أنها
املســؤولة عن تفجير الثورة اإلسالمية ،وهي في احلقيقة هي
من تصدر اإلرهاب .والفكر اإلرهابي ال ميكن دراســته مبعزل عن
اجلانب السياســي الذي جاءت به الثورة اإليرانية واملنهج الذي
قامــت به فيما يتعلق بالدول العربيــة ،بحيث إنها بحثت عن
إحداث فراغ سياسي في كل الدول التي حتتلها في لبنان وسوريا
والعراق واليمن اآلن ،ولم تقدم أي مساعدات إنسانية ،ولم تقم
ببناء أي مشاريع ،وإمنا غرست الطائفية التي تعتبر أحد مصادر
اإلرهاب ،والفكر اإلسالمي بريء من اإلرهاب والعنف.
واململكة من خــال تاريخهــا الطويل قدمت منــاذج رائعة
للعمل اإلسالمي الصحيح وقامت بعقد مؤمترات لبيان صورة

• أحمد البناني :التطرف الذي أصيبت به
األمة نابع من انحرافات فكرية ونفسية

اإلســام الصحيح ،وقامــت بعمل حتالفــات حملاربة اإلرهاب.
وبالتالي لدينا رســالة فيما يتعلــق بالفكر ،فالفكر ال ميكن
مواجهتــه إال بالفكر .والفكر اإلســامي الصحيح يجب أن
يقدم إلى العالم ،ويجب أن توضح الرسالة بشكل جيد وهي
أن اإلســام يدعو إلى الرحمة واإلنسانية وليس إلى اإلرهاب.
وهنــاك بعض الدول لديها مصالح فتحاول أن تلصق اإلرهاب
بالدين اإلســامي وتبحث عن جذور للفكر اإلرهابي من خالل
أقوال بعض قادة اجلماعات املتطرفة لكن ذلك ال ميثل اإلسالم
وال الفهم الصحيح لإلسالم.

العدد ٦١٦ :جمادى األولى  ١٤٣٩هـ ـ فبراير  ٢٠١٨م
No. 616 First Jamadi 1439 H- February 2018 m

47

أمة وسطا

«الرابطة» تناقش ظاهرة اجنذاب الشباب إلى صفوف التنظيمات اإلرهابية

تطرف الشباب املسلم..
جهل وأزمات تربية وهوية
أحــدث تنظيــم «داعــش»
والتنظيمــات التــي في حكمه
رجة سياسية كبرى ،وخلخلت
بشكل عنيف الصورة النمطية
الشــائعة عــن اإلســام لــدى
املســلمني وغيرهــم ،وأفلحت
بشكل غريب في اجتذاب أعداد
كبيرة من الشــباب املسلم من
البلدان اإلســامية ومــن أوروبا
أيضا إلى صفوفها.

تحقيق :الزبير مهداد
هــذا التأثير الغريب والعميق لتلــك التنظيمات املتطرفة،
دفع املهتمني من املفكرين والباحثني إلى إجراء الدراســات
الهادفة إلى إيجاد تفســير الحتضان بعض فئات الشباب
املســلم للفكر اإلرهابي ،بالبحث في الظروف االقتصادية
واالجتماعية لهؤالء الشباب ،وتكوينهم النفسي والعاطفي
وقناعاتهم التي غرســتها فيهم اخلطابــات املتطرفة ،وإذ
أفحلت هذه الدراســات في وضع األصبع على مكمن الداء،
واقتــراح بعض العالجات املمكنة ،فــإن عوامل اجلذب التي
استهوت الشباب املغرر بهم في أوروبا تظل غامضة.
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نحو خمسة آالف شاب تخلوا عن ظروف احلياة الرغيدة في
أوروبا التي ولدوا وتعلموا وعاشــوا في أحضانها .نبذوا كل
ذلك خلف ظهورهــم والتحقوا مبيدان املعارك في ســوريا
والعراق وليبيــا ،يرفعون لواء العنــف ويحاربون حتت ظله.
(حســب تقرير نشــرته جريدة الغارديان في أغسطس /آب
.)2015
والســؤال الذي يفرض نفســه ،كيف متكنت التنظيمات
اإلرهابية املتشــددة من إقناع شباب أوروبي بنبذ منط حياته
املترف وتبنــي األفكار املتشــددة ،واالنخــراط في صفوف

اإلرهاب ،على رغم مخاطره اجلادة؟
كثيرة هــي الكتابات والتحليالت والقراءات املتعصبة التي
أصرت على إلصاق التهمة باإلســام نفســه ،واصفة إياه
بأنه دين العنف والدماء ،وطبيعته القتالية هي التي تغذي
اإلرهاب ،في حــن أن كتابات أخــرى منصفة حرصت على
النظر بنزاهة وجترد وموضوعية إلى الظاهرة ،وبرأت اإلسالم
من تهم العنف التي ألصقت به.
أوليفييهروا املستشرق الفرنسي ،الذي خبر منطقة الشرق
األوســط وشــمال إفريقيا ،يرفض هذه التهم املوجهة إلى
اإلســام ،مســتدال ً على رفضه بأن داء التطرف لم يصب
ســوى قلة من الشباب املســلم ،الذين يقطنون في القرى
الفرنســية ،وليس لهم تواصل مع املسلمني ،الذين يعدون
باملاليني في أوروبا.
وأوضح املستشــرق ،أن طبيعة الشــباب الذيــن ارمتوا في
أحضان اجلماعات اجلهادية ،تفيد بأنهم لم يكونوا مندمجني
حتــى داخل اجملتمعات اإلســامية في أوروبا ،وال ميارســون
الشــعائر ،بل كانوا يعيشون على الهامش ،ومنهم مدمنو
مخدرات وكحول ،قبل أن ينتقلوا فجأة ومباشرة إلى الفكر
اجلهادي.
«الرابطــة» ،حتاول في هذا امللف تفســير هذا اإلشــكال،
باالســتعانة بباحثني بارزين من أوروبا .قد استغرقهما هم
التفكير في املوضوع نقاشــا وبحثا ،وحظيــت كتاباتهما
وآراؤهما بكثير من احلــوار والقبول ،وهما :الدكتور التجاني
بولعوالــي :الباحث املغربي الهولندي في قضايا اإلســام
والغرب وفلسفة التعددية وحوار األديان؛ والدكتور يان يابدا
راوتر :مستشــرق هولندي وأســتاذ الدراســات اإلسالمية
والشرقية في جامعة تلبورخ بهولندا.
فئتان من «املتطرفني» املسلمني!
يبدأ الدكتور التجاني بولعوالي في سياق تفسيره للعمليات
اإلرهابية التي ينفذها الشــباب املســلم في أوروبا ،بلفت
إلى النظر إلــى وجوب التمييز بني فئتــن من «املتطرفني»
املســلمني املنحدرين من أوروبا« ،حتى نؤسس رؤية واقعية
حول هذه الظاهرة» ،وفق قوله.
ويوضح أن «الفئة األولى ،ميثلها شــباب مسلم باالنتساب،
يظل في تربيته وتكوينه بعيدا ً عن اإلســام؛ عقيدة وتدينا
ومعامالت ،ثم يحدث منعرجا في حياته فإذا به فجأة ميسك
بخيوط إســام ســطحي وعرضي ،تعرف عليه بواسطة

د .يان يابدا راوتر

شــبكات التواصل االجتماعي أو عن طريــق بعض الدعاة
واألئمة بالغرب ،يستغلون عاطفته الدينية وجهله بحقيقة
اإلســام ،فيعرضونه لعمليات غســل دماغ ويشــحنونه
بالفكر املتطرف الذي يتأسس على نفي اآلخر اخملتلف دينيا ً
أو إيديولوجيا ،فتتغذى فيه مشاعر الكراهية والعنف والال
تسامح ،وأخيرا ً جتنيده لفائدة التنظيم املتطرف».
«وبعد مرور ردح من الزمن – واحلديث ال يزال للدكتور التجاني
 يكتشــف الكثير من الشباب املغرر بهم أن ما يقومون بهيتعارض جذريا مع رسالة اإلســام والقرآن والسنة .ودليل
ذلك فرار العديد من اجملندين في صفوف «داعش» ،فمنهم من
متكن من العودة إلى وطنه ،ومنهم من تعرض للتصفية».
أمــا الفئة الثانية ،وهــي األخطر ،فيختار فيها الشــباب
االنتســاب إلى اجلماعــات القتالية عن اقتنــاع وطواعية،
وقد تلقى تربية إســامية تقليدية في املنزل أو املؤسســة
التعليمية اإلســامية ،وفيهــا تعلم أبجديات اإلســام
األساســية ،غير أنه يرى في الغرب عدوا لإلسالم ،ويؤسس
رؤيته على جملة من العناصــر مثل فكرة املؤامرة الغربية،
ودعم الغرب للحركة الصهيونية في فلســطني ،واحلمالت
املغرضة على اإلسالم واملسلمني ،وضرب اخلناق على األقليات
اإلسالمية.
يؤكد بولعوالي ،أن هذه الفئة تتبنى العمل اإلرهابي وتقدم
عليه وهي مقتنعة به ،ومتــارس قطيعة مع اجملتمع الغربي
الذي ولدت ونشأت وترعرعت فيه ،وترفض بأن تنتمي بشكل
أو بآخر إلى الغرب ،وعوض ذلــك تؤمن باالنتماء املطلق إلى
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اإلسالم العاملي الذين يتجاوز ما هو محلي .بل أكثر من ذلك،
تدعو هذه الفئــة إلى مواجهة املســلمني اخملتلفني معها
إيديولوجيا ،وغير املسلمني الذين ينبغي لهم أن يختاروا ،بني
الدخول في اإلسالم أو اخلضوع لســلطتها ،ويتم هذا كله
في إطار التنظيم اجلهادي الذي تديره هذه الفئة.
وإذا كانــت الفئة الثانية تبرر اجنرارها نحو اإلرهاب والعنف،
بجملة من العوامل التاريخية (احلــروب الصليبية ،احلركة
االستعمارية) والسياسية (الصهيونية ،اضطهاد املسلمني)
واإلعالمية (احلمالت املناوئة لإلسالم ،صورة اإلسالم).
فإن الفئة األولى اســتدرجت نحو تغذية اإلرهاب استجابة
لعاطفة دينية اســتغلها الوعاظ املتطرفون الذين يتباكون
حول «ما يتعرض له اإلســام من حمالت إســاءة» و «إهانة
املســلمني» و«وجوب االنتصار لدين اهلل» ،ويقدمون فهوما
منحرفــة وخاطئة للنصوص اإلســامية ،ثقــة في جهل
املتلقني حلقيقة اإلســام ولعجزهم عن الوصول إلى منابع
الفكر اإلسالمي وأصوله الكبرى.
ويتابع الدكتور التجاني« ،ال بد من اإلشارة هنا إلى أن هؤالء
الوعاظ املتطرفني ،ينتقون ضحاياهم من الشباب الفاشل
دراســيا ومهنيــا ،واملنحدرين من عائــات تعاني التفكك
واخلالفات األسرية ،والهشاشة والفقر املالي».

التلقني اإليديولوجي اخلاطئ؛ فاملتطرفون قد يكونون شبابا
«طبيعيني» ،ثم يصبحون بني ليلة وضحاها متطرفني نتيجة
التلقني األيديولوجي الذي يســتثمر اخللفيات الشخصية
السلبية أحيانا.
مساءلة األسرة السلطوية:
يشــدد بولعوالي وراوتر ،على أهمية التنشــئة واالستقرار
العائلي ،باعتباره اآللية القوية إلبراز وترسيخ الهوية والقيم.
ففي األســرة وبني أحضانها تتم تربية األبناء وتنشــئتهم
االجتماعية وإكســابهم األدوار واالجتاهات والقيم املتوقعة
من أفراد اجملتمع وتعلم آليات التكيف مع احمليط االجتماعي.
فهذه التنشــئة التي مــن غاياتها تكوين فــرد قادر على
االنخــراط في اجملتمع واإلســهام فيه ،قد حتيــد أحيانا عن
مهمتها وغاياتها ما ينجم عنه خلق شــخصية متناقضة
ومنفصمة سوسيولوجيا وسيكولوجياً ،متيل إلى كل أنواع
االنحراف والتشــرد ،وهو ما تعانيه حقا األسر املسلمة في
الغرب.
ويؤكدان أن غياب دينامية داخلية كمطلب تربوي لألســرة
انعكس ســلبا على بنــاء الهوية النفســية االجتماعية
لدى املراهقــن ،مع بروز حدة التمزق في بنائهم النفســي
االجتماعي ،من جراء طغيان النزعة البطريركية والسلطوية
علــى عقلية الوالدين أثنــاء تعاملهم مع األبنــاء ،اعتبارا ً
لوضعيتهم النفســية وانشــغاالتهم الذاتية بظروفهم
االندماجية؛ واعتبارا أيضا لتمثالتهم النفسية االجتماعية
السلبية للطفل والبيئة الثقافية احمليطة به.
وقد أدت مثل هذه املواقــف والتمثالت إلى حالة من التمزق
واالســتالب في صفوف األطفــال والشــباب ،وصلت إلى
مســتوى بروز ردود أفعال ذات صبغ انتقادية للوضع املعيش
كتعبير عن عــدم الرضا ،تطورت إلى متــرد وعنف على كل
سلطة.
وقد كشــف تقرير صدر عن « »BBCعــن اضطراب الهوية
لدى عدد من املشــاركني في العمليــات اإلرهابية ،فهؤالء
املهمشــون اجتماعيا يبحثون عن هوية حقيقية وراسخة،
وهو مــا يجدونه في أحضــان التنظيمــات اإلرهابية التي
متنحهم شــعورا باألهميــة وهوية واضحة بــدل الهوية
الهالمية الباهتة.

عائالت مكسورة ..وتلقني إيديولوجي:
املستشرق الهولندي الدكتور راوتر ،يؤكد أيضا أن الكثير من
املنســاقني وراء التطرف واملشاركني في العمليات اإلرهابية
ينحدرون من عائالت مكســورة ،تعاني التشــتت والطالق
(كــدس) .على الرغم مــن أنهم قد يكونون اســتفادوا من
تعليم جيد ،ويعيشون أوضاعا اجتماعية واقتصادية جيدة
أيضا .فالعامل النفســي واالجتماعي يلعب دورا مهما في
ميل الشباب نحو التطرف.
يرجح راوتــر ،أن هذا العامل ،هو الذي يســهل اصطيادهم
من طــرف املتربصني الذين يخدمــون التنظيمات اإلرهابية
ويغذونها باجملندين ،الذين يلتقطونهم من بني رواد املساجد،
ويزينــون لهم «اجلهاد» و«االستشــهاد» وفــق منظورهم
باعتباره الســبيل األوحد واملضمــون للتطهير ،ليصبحوا
مسلمني حقيقيني جديرين باجلنة.
ويقدم مثاال على ذلك باالنتحاري الهولندي «سلطان بورزيل»
امللقب بأبي عبداهلل الهولندي ذي التسعة عشر ربيعا ،الذي
مشكالت الهوية وغياب الفخر الوطني:
فجر نفسه في بغداد ،وأزهق أرواح أزيد من عشرين شخصا
من أجل تنظيم الدولة اإلســامية ،مؤكدا ً أنه كان ضحية وفي شأن عالقة مشــكالت الهوية بتورط الشباب املسلم
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في الغرب باإلرهــاب ،يؤكد الدكتور يــان راوتر على أهمية
مسألة الهوية في تفسير سلوك اإلرهابيني الشباب ،ويقدم
على ذلك مثاال للشــباب املنحدر من البلدان املغاربية ،التي
تتميز بهويات كثيرة ،أمازيغية وعربية ،وإسالمية ،وعلمانية
ومحافظة وتقدميــة وغير ذلك ،فكثــرة الهوايات املتاحة
جتعل مسألة الهوية الشخصية غير واضحة املعالم .ثم إن
ادعاءات اجملموعات اخملتلفة في هذه اجملتمعات حول «الهوية»
أدت إلى انقســامات كبيرة ،واألســوأ أنها تؤدي إلى غياب
الفخر الوطني املشترك بدمج الهويات ببعضها البعض.
ويلفت الدكتور يان ،إلى أن الكثير من األوروبيني املنحدرين من
املغرب ينتجون أعماال فنية وأدبية جميلة أو يجدون طرقهم
في أعلى املستويات السياسية ،ولكن في الوقت نفسه جند
أن الكثير من املهمشني في بلدهم ال يستطيعون التخلص
من الشــعور بالتهميش والنبذ حتى في دول االســتقبال
بأوروبا.
ولهذا يجــب أن يقرروا بخصوص إقامتهم فــي دول أوروبا،
ســواء كانوا مجرد مهاجرين أو الجئني ،وعليهم أن يلتزموا
القيم والقواعد األخالقية التي اختارها األوروبيون ،فرفضها
ميكن أن يؤدي إلى أزمة الهوية وإلى نشوب صراعات.
في حني يشير الدكتور التجاني ،إلى أن الشباب املسلم في
أوروبا ال يعاني مبجمله مشكالت الهوية ،فهناك من يعتري
هويته اخللل ،ويشعر بأنه منقسم بني هويتني متصادمتني:
إســامية موروثة وأخرى غربية علمانية ،إال أن تعاطيه مع
التعدديــة االجتماعية وقبوله للحق فــي االختالف جتعله
متسما بالتسامح وقبول احلوار.
ويضيــف« :كما أن فعل اإلرهــاب ال يتعلق بهالمية الهوية
لدى الفئة التي تلقت تنشئة إســامية وتشربت الثقافة
اإلسالمية في املســاجد وعلى يد األئمة والوعاظ ،ولكنها
اختارت اإلرهاب بوعي وعن اقتناع».
«أمــا الفئة التي غرر بها فيمكن أن يكون مشــكل الهوية
سببا في ذلك ،ألن هذه تشهد حقا أزمة هوية ،وحتمل هوية
هالمية باهتة ،وقد أدت مختلف العوامل الســيكولوجية
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية واإلعالمية إلى
سقوطها في براثن اإلرهاب ومستنقعات التطرف».
االندماج ترسيخ وثراء للهوية:
في ما يتعلق بإدماج الشباب املغترب داخل اجملتمع األوروبي،
وتخليه عن هويتــه ،كحل مالئم للقضــاء على التطرف،
يؤكد الدكتــور بولعوالي أن إدماج الشــباب املغترب داخل

اجملتمع الغربي ال يعني بالضرورة تخليه عن هويته األصلية،
ألن صهره في بوتقة اجملتمع الغربي وتخليه عن هويته يؤدي
إلى إدماج سلبي ال يخلو من آثار ضارة.
ويلفت إلى مسألة مهمة ،هي أن الهوية ذات بنية مطاطية
جتعلها تستوعب مختلف العناصر ،وتتالءم بحسب ظروف
املكان والزمان.
ومن هــذا املنطلق ،يرى الدكتور بولعوالــي أن االندماج في
اجملتمع األوروبــي ال يعني فقدان الهويــة األصلية أو جانبا
منها ،بل العكس ،تترســخ الهوية األصليــة أكثر وتغتني
بعناصر إضافية أخرى ،وتتحول هوية املســلم الذي يستقر
في أوروبا من البعد األحــادي العربي أو التركي أو األمازيغي
إلــى البعد التعددي الذي يســتوعب إلــى جانب املكونات
الدينية والثقافية واللغويــة األصلية عناصر أخرى ثقافية
ولغوية وسياقية.
وباملثل يرى الدكتور يان ،أن ال ضرورة تقتضي على الشــباب
املسلم التخلي عن هويته األصلية للعيش في أوروبا ،فوحدة
الهوية ليســت شرطا للتعايش في أي مجتمع ،ألن اختالف
الهويات قد يؤدي إلى التنــوع الثقافي اإليجابي املثمر ،وهو
األمر احلاصل في أوروبا حاليــا ،من خالل التعبيرات اجلميلة
في الفن واألدب التي ينجزها مواطنون منحدرين من أصول
إسالمية.
ويضيــف الدكتور التجاني موضحاً« :أن اإلشــكال القائم
اليوم عنــد مجموعة من املســلمني األوروبيني هو كيفية
استثمار البعد األوروبي لتمتني هويتهم األصلية ليس على
املستوي الصوري فقط ،بل على املستوى الواقعي أيضا».
وختامــا ،ميكن أن نســتخلص جملة مــن التحديات التي
تواجه الشباب املسلم في أوروبا ،أبرزها :جهلهم بحقيقة
اإلسالم التي تدعو للحوار والســلم ،وترسخ احترام احلياة
والكرامة اإلنســانية وحتمي احلق في االختالف؛ عالوة على
ظروف التنشئة غير السوية التي يخضعون لها في أسرهم
التي تعاني في الغالب مشــاكل جمة تهدد اســتقرارها
ومتاسكها ،ما يؤثر سلبا في شخصيات املراهقني املنحدرين
منها.
فضــاً عن التمــزق الهوياتي وعدم تشــكل هوية واضحة
املعالــم ،تلتقي مــع الهويــات األخرى املكونة للنســيج
االجتماعي في أوروبا ،وتكون مصــدر فخر واعتزاز حلاملها،
حتميــه من االنزالق نحو االســتجابة للدعوات املغرضة إلى
العنف واإلرهاب والتي تســتغل ظروف الشباب واملراهقني
النفسية واملعرفية والعاطفة الدينية.
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مفهوم

الجهاد

يف النسق الفكري املتطرف
وتعريته من خالل القرآن الكريم
بقلم :د.الشيخ التجاني أحمدي
رئيس املركز املوريتاني للدراسات والبحوث الشرعية
يؤكد القــرآن الكرمي في آيــات كثيرة على أهميــة العالقات
األخوية اإلنسانية ،وأن أكبر خطيئة يرتكبها اإلنسان جتاه أخيه
اإلنســان بغض النظر عن دينه ،هي :سفك الدماء ،واإلفساد،
وإرادة العلو في األرض.
وحدد أسباب وغايات القتال املشروع ،وهي :دفع التعدي والبغي،
فاجلهــاد القتالي وجد لغرض الدفاع عــن اجملتمع والدولة من
البغي والظلم ،والدفاع عن حرية االعتقاد ورد العدوان.
أما القتــال حلماية اجملتمع والدولة ،فهو في حالة ما إذا حصل
بغي وخروج على النظام العام من قبل طوائف الرعية بعضها
مع بعــض ،أو بني الرعيــة وراعيها ،وقد وضع القــرآن الكرمي
تشري ًعا من شأنه أن يحفظ على األمة وحدتها ،وعلى السلطة
سلطانها وهيبتها ،ويقي اجملموع شر البغي والتعادي.
أما الدفاع عــن حرية االعتقــاد ورد العدوان ،فهــو في حالة
االعتداء اخلارجي ،فإذا وقع قتال املســلمني لغير املســلمني،
فالواجب البداية مبفاوضة املعتدين ،فإما أن تنشرح صدورهم
ويدخلوا في الســلم ،وإال يتم قتالهم وكف أذاهم وعدوانهم
على الدين وأهله ،وكل ذلك على حســب أحوالهم وواقعهم
مع اإلسالم وأهله.
فالغرض إذن من اجلهــاد بوضوح ،هو القضــاء على العدوان،
وحتقيق كرامة اإلنســان فــي االختيار والتصــرف ،مبا ال يضر
اآلخرين وال يهدد أمنهم.
ورغم وضوح تعاليم القرآن الكرمي في هذا اجملال ،إال أن اجلماعات
املتطرفة والتكفيرية ،اجتمعت كل فلســفاتها وأنســاقها
الفكرية املتطرفة وســلوكياتها على ممارسة العنف ،وزعمت
أن العنف والقتل وسفك الدماء والعلو في األرض ،من تعاليم
القــرآن الكرمي ،وأن هذا هو اجلهاد (الفريضة الغائبة) بزعمهم.
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وهذا يعبر عن ســلوكهم الغرائزي الــذي أحب وأدمن العنف
والقتل ،وقد سلكوا طرائق في الغزو والسلب والنهب والقتال،
قبحــا وعنجهية كلما تناســلت أجيالهــم وتكاثرت.
تزداد ً
وكل جيل يعقب جيال يكون أشــد منــه في الكراهية واحلقد
للمجتمع املسلم ،واحلقد لآلخر ،وذلك نتيجة التربية القائمة
على العنف ،ومن ثم استحالل الدماء واألعراض واألموال .وقد
أقامــوا طريقهم املعوج علــى أركان وقواعد واهية ،هي أقرب
إلى التســويق منها إلى املبــادئ والقواعد ،فقد حملهم حب
السيطرة ،والوصول لسدة احلكم إلى تسويغ
طريق لذلك وهو
ٍ
الثورة على احلاكم ،ويبدأ ذلك بتكفيره وتكفير اجملتمع القابل
لســلطته ،بحجة احلكم بغير ما أنزل اهلل ،ورضوخهم إلرادة
األجنبي الكافر ،وأيضا من تســويغاتهم وجوب فريضة اجلهاد
على املسلم في كل زمان ومكان ،وفي كل الظروف ،ضد الكافر
أيا كان موقعه ،وموقفه من اإلسالم.
وجذور أفكار هذه اجلماعــات املتطرفة احلديثة تعود إلى مزيج
من األفكار القدمية (اخلــوارج) واحلديثة (التنظيمات اإلرهابية)،
فمن األولى أخذوا تكفير اخملالف أيا كان ،واستحالله كل ًيا .أما
األفكار احلديثة ،فأخذوا منها السعي إلزالة األنظمة احلاكمة،
وإقامة «داعش»  ،مع اشــتراك القدمي واحلديــث في التكفير،
وربط اجلهاد القتالي بالهجوم ،وليس الدفع.
وتعرية مثل هذه األفكار واملمارســات حتتاج إلى الوقوف على
مدلول اجلهاد وأسبابه وغاياته ومبادئه ،ثم عرض أهم األسس
النظرية املؤسســة جلهاد اجلماعات املتطرفة ،وذلك من أجل
تفكيك نســقه الفكري اإلرهابي املوظف لبعض آيات القتال
في القرآن الكرمي لنصرة إيديولوجيته.
وأيضا مــن أجل بيان أن مفهوم اجلهاد عند املتطرفني ،يختلف

كليا عن مــا جاءت به نصوص القرآن الكــرمي؛ بل آيات القتال
شاهدة على عدوان املتطرفني واســتكبارهم ونكوصهم عن
طريق اخلير والصالح.
ولوال ســنة التدافع بني النــاس التي ســنها اهلل تعالى ،ملا
حفظ النظام واألمن على وجه هــذه األرض ،وملا بقي الصالح
والعمران ،بل لوالها لفســدت األرض .وهدمت أماكن العبادة
على اختالفها .وتباين ألوانها؛ وإمنا يكون ذلك بتحكم األقوياء
الطغاة واملتطرفني في األديان يعبثــون بها وال رادع .ويكرهون
عليها وال مدافع.
وســأحاول في الصفحات اآلتية دراســة مفهــوم اجلهاد في
القرآن الكرمي وأسبابه وغاياته ومبادئه ،وذلك لتفكيك وتعرية
مفهوم اجلهاد في النسق الفكري املتطرف.
أوال :مفهوم اجلهاد في القرآن الكرمي
إذا كان اجلهاد عبارة عن بذل الوســع لطلب املقصود ،فإن هذا
الوســع املبذول قد يكون فعال ماديا بســاح ،أو بغير ســاح،
وبدفع مال ،أو بغير مال .وقد يكــون قوال ،وقد يكون باالمتناع
عــن الفعل ،والقول ،كمن ميتنع عن طاعة والديه فيما يأمرانه
به من معصية ،ويصبر على إحلاحهما في طلب ذلك منه .وقد
وصف القرآن الكرمي ذلك الفعل باجلهــاد قال تعالى( :وَوَ َّص ْينَا
اك لِت ْ
ْ
سنًا وَإ ْن َجا َه َد َ
س لَ َك ب ِ ِه
ُشرِ َك بِي َما لَ ْي َ
الِن َْسا َن ب ِ َوالِ َدي ْ ِه ُح ْ ِ
اك َعلَى أ َ ْن ت ْ
ُشرِكَ
ِعلْ ٌم َف َل ت ُِط ْع ُه َما) (العنكبوت( )8 :وَإ ْن َجا َه َد َ
ِ
اح ْب ُه َما ِفي ال ُّدن ْ َيا
بِي َمــا لَ ْي َ
س لَ َك ب ِ ِه ِعلْ ٌم َف َل ت ُِط ْع ُه َمــا وَ َص ِ
َم ْع ُرو ًفا) (لقمان.)15 :
وقد يكون اجلهاد أن َّ
تعف عن إشــباع شهوة حرام وقد نازعتك
نفســك إليها .ولهذا ميكن القول إن :اجلهــاد هو الصبر على
ِّ
الشــ َّدة ،وقد يكون في احلرب ،وقد يكون في ال َّن ْفس .مبعنى أن
الفساق ،أو الكفار.
املسلم قد يجاهد نفسه ،أو الشيطان ،أو
َّ
ثانيا :مشروعية اجلهاد القتالي
في القرآن الكرمي
رفض القرآن الكرمي كل الفلســفات واألنســاق الفكرية التي
زعمت واجتمعــت على أن العنــف والقتل وســفك الدماء
والفســاد في األرض والعلو فيها ،هي «غريزة وجبلة» مركوزة
في طبيعة اإلنســان ،وقرر أن القتال استثناء ،وليس القاعدة،
وشــذوذ عن طبيعة الفطرة الســوية ،وأنه مكتوب ومفروض
على هذا اإلنســان ،بل ومكروه من اإلنســان الذي يرتقى إلى
املستوى احلقيقي لإلنسان ،قرر القرآن الكرمي هذه احلقيقة غير
املســبوقة ،عندما قال اهلل تعالىُ :
(ك ِت َب َعلَ ْي ُك ُم الْ ِقتَا ُل وَ ُه َو
سى أ ْنَ
ســى أ َ ْن ت َْكرَ ُهوا َ
َ
ُ
شــ ْيئًا وَ ُه َو خَ ْي ٌر لك ْم وَ َع َ
ُكرْ ٌه لَ ُك ْم وَ َع َ
ش ْيئًا وَ ُه َو َ
ُتِ ُّبوا َ
ش ٌّر لَ ُك ْم) (البقرة.)216 :
بي القرآن الكرمي في آيات كثيرة أن أشــنع عمل لإلنسان
وقد َّ

في عالقته مع غيره :ســفك الدم والفســاد في األرض وإرادة
العلو فيها.
فاألول :عدوان على حياة اإلنسان.
والثاني :عدوان على ما به قوام حياة اإلنسان.
والثالث :عدوان على حرية اإلنسان.
وقد ورد التشنيع على هذه الصور الثالث من السلوك البشري
في أكثر من مائة وعشرين موضعا من القرآن الكرمي مثل قوله
َْ
ْ
ض
تعالى( :تِلْ َك ال َّدارُ ال ِخرَ ُة َنْ َعلُ َها لِلَّ ِذي َن َل يُرِي ُدو َن ُعلُ ًّوا ِفي الرْ ِ
ني)(القصص.)83 :
سادًا وَالْ َعا ِق َب ُة لِلْ ُم َّت ِق َ
وَ َل َف َ
والقرآن الكرمي لم يشــرع القتل في حــاالت القصاص واحلدود
واجلهاد ،إال لغرض مكافحة تلك الصور الثالث من صور الشر،
وبقدر ما يح ِّقق هذا الغرض.
وتشــريع اجلهاد القتالي ورد في عدة آيــات ،منها قوله تعالى:
(أُذن للَّذيــن ي َقاتَلُون بأَن َُّهم ُظلموا وإن َّ َ
الل َعلَى ن َْصرِ ِه ْم لَ َق ِدي ٌر
ُ َ َّ
َ
َ
َ ُ
ْ
الَّ ِذي ِن أ ُ ِخْ رجوا من ديار ِهم ب َغير ِح ٍّق إ َّ ِل أَن يقُولُوا ربنَا َّ ُ
الل) (احلج:
َ ُّ
ِ َ ِ ُ ِ ْ َِ ِ ِ ْ ِ ِْ َ ِ ْ َ
.)40-39
وكل هذه اآليات تد ُّل على مشروعية القتال لرد العدوان ،فقوله
َّ
ُنب َ
ط منه
تعالى( :وَ َقاتِلُوا ِفي َ
الل الَّ ِذي َن يُ َقاتِلُون َُك ْم)ْ .
يل ِ
است ِ
س ِب ِ
أ َّن القتال في اإلسالم جملرد دفع االعتداء ،وذلك من وجوه :أولها:
َّ
الل) ،فإباحة
أنه ســبحانه وتعالى يقول( :وَ َقاتِلُوا ِفي َ
يل ِ
س ِ
ــب ِ
القتال من املســلمني مبنية على إباحــة القتال من غيرهم،
وثانيهما :قوله تعالى في هــذه اآلية (وَ َل ت َ ْع َت ُدوا) ّ
فدل على أن
قتال من لم يقاتلنا ،أو قتل من ليس من شأنه أن يقاتل عدوان
منهي عنه ،وثالثها :أنه جعــل الغاية من القتال منع الفتنة،
َّ
ل َفإ ِ ِن
إذ يقول( :وَ َقاتِلُو ُه ْم َحتَّى َل ت َُكــو َن ِف ْت َن ٌة وَي َ ُكو َن ال ِّدي ُن ِ ِ
انْت ََه ْوا َف َل ُع ْدوَا َن إ َّل َعلَى َّ
ني).
الظا ِل ِ َ
ِ
ّ
فدل هــذا على الباعث واالنتهاء ،فالباعــث االعتداء بالفتنة،
واالنتهاء بانتهاء الفتنة.
هــذه بعض نصوص القــرآن الكرمي التي يتجلــى فيها إعالن
اجلهاد علــى الكفار بســبب عدوانهم ،وبدئهم املســلمني
بالقتــال ،وفيها نصوص نزلت في مرحلــة اجلهاد للدفاع ضد
العدوان ،وفي مقابلة بدء الكفار للمســلمني بالقتال كما في
َّ
الل الَّ ِذي َن يُ َقاتِلُون َُك ْم).
آية سورة البقرة( :وَ َقاتِلُوا ِفي َ
يل ِ
س ِ
ــب ِ
ومنها مــا أنزل في مرحلة إعــان اجلهاد ضــد الكفار عامة
حني يقفون في وجه الدعــوة ،ويأبون قبولها ،أو قبول اخلضوع
للحكم اإلسالمي ،كما في آية التوبة( :وَ َقاتِلُوا ا ْل ُ ْ
ني َكا َّف ًة
شرِ ِك َ
َك َما يُ َقاتِلُون َُك ْم َكا َّف ًة).
ُ
واملعنــى الذي ميكــن أن يحمل عليــه قوله تعالــى( :وَ َقاتِلوا
ا ْل ُ ْ
ني َكا َّف ًة َك َمــا يُ َقاتِلُون َُك ْم َكا َّفــ ًة) حتى يدل على ما
شــرِ ِك َ
جاء في النصوص األخرى ،هــو أن الكفار كما يجتمعون حلرب
املســلمني فإن املســلمني عليهم أن يجتمعوا إذا حاربوهم،
ويقاتلوهم بنظير ما يفعلون ،ويحتمل أنه أَذِ َن للمؤمنني بقتال
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املشركني في الشهر احلرام إذا كانت ال َب َدا َء ُة منهم.
وقد قال بعض املفسرين والفقهاء بنسخ معنى اآليات الواردة
فــي عموم قتال الكفار ،لآليات الواردة فــي خصوص ا ْل ُ ْعت ِدين
يل
فقط ،واحلقيقة أنّه ال نسخ ،فقوله تعالى( :وَ َقاتِلُوا ِفي َ
س ِب ِ
َّ
الل الَّ ِذي َن يُ َقاتِلُون َُك ْم) أي يناجزونكم القتال من الكفار ،وكان
ِ
َ ُ
َُْ
اجزين-
هذاَ -ق ْب َل أ ْن أ ِم ُروا بقتال املشركني كا ّفة  -ا ْلُناجزين وال ِ
فيكون ذلك حينئذ تعمي ًما ب َ ْع َد التخصيص املستفاد من هذا
َاس ًــخا ِل َ ْف ُهو ِم ِه -أي ال تقاتلوا ْ ُ
الَاجزين-
األمر مقرِّرا ِلَن ُْطوقه ن ِ
وكذا املنطــوق في النهي اآلتي- :أ ْي :وَال َ ت َ ْع َت ُدوا -فإنّه على هذا
الوجه مشتمل على النهي عن قتالهم أيضا.
على هــذا ،فإن اآليات اخلاصة بقتال الكفــار املعتدين البادئني
بقتال املسلمني ليست منســوخة كلها ،واملنسوخ منها هو
مفهو ُم اخملالفة لها ،وهو عدم قتال غير املعتدين بالقتال ،كما
أن املنســوخ منها هو املنطوق من قوله( :وَ َل ت َ ْع َت ُدوا)إذا ح َملْنَا
هذا النهي على معنى :وال تبدؤوا بقتال َم ْن لم ي َ ْب َدأ ْ ُك ْم
بقتال
ٍ
من الكفار.
أما إذا ح َملْنَا هــذا النهي على معنــى :وال تعتدوا بقتال من
نهيتم عن قتاله من النســاء ،والشــيوخ ،والصبيان ،والذين
اجأ َ ِة من غير
بينكم وبينهم عهــد ،أو ال تعتدوا با ْل ُ ْثلَ ِة ،أو با ْل ُ َف َ
دعوة إلى اإلسالم.
إذن إذا حمل النهي في (وَ َل ت َ ْع َت ُدوا) على هذه املعاني األخيرة ،فال
يكون هناك نســخ لهذا النص في منطوقه ،وينحصر النسخ
ظ (الَّ ِذي َن يُ َقاتِلُون َُك ْم) عند من يقول
علــى مفهوم اخملالفة لِلَ ْف ِ
مبفهوم اخملالفة .أما من ال يقول مبفهوم اخملالفة ،فعدم املقاتلني
من الكفار مســكوت عنهم – عند هؤالء -ثم جاء النص العام
يأمــر بقتالهم .وهنا ،ال منســوخ في آية ســورة البقرة على
َّ
يــن يُ َقاتِلُون َُك ْم وَ َل
الل الَّ ِذ َ
اإلطــاق ،أ َ ْي( :وَ َقاتِلُوا ِفي َ
يل ِ
س ِ
ــب ِ
ت َ ْع َت ُدوا) ال ملفهوم (الَّ ِذي َن يُ َقاتِلُون َُك ْم) إذْ ال مفهوم لها في هذا
وت عنهم،
س ُــك ٌ
املذهب ،بل عدم ال َبادِئِني بالقتال من الكفار َم ْ
ــوق (وَ َل ت َ ْع َت ُدوا)؛ ألن هذا املذهب ح َمل هذا النّهي على
وال ملن ُْط ِ
املعنَى ال ّثاني الذي س َبق ب َيانه ،ال على م ْعنَى :ال َ ت َ ْب َد ُؤوا الْ ُك َفا َر
َال.
بِالْ ِقت ِ
ونصــوص اجلهاد املقيدة واملطلقة ،ميكــن حمل املطلق منها
على املق َّيد ،وتكون النتيجة حصر مشروعية قتال الكفار حني
رفضهم اخلضوع لإلسالم ،في حالة كونهم معتدين فقط .أما
إذا لم يعتدوا على املســلمني ،وسمحوا بحرية املسلمني ،دون
اعتداء ،فهنا ال يجوز قتالهم.

الواقع على غير املســلمني من احللفاء ،واالعتداء على الدعوة
اإلســامية ســوا ًء كان على حملتها أو املســتجيبني لها ،أو
منعها ،كل ذلك يعتبر سب ًبا من أسباب القتال.
وميكن حصر أسباب احلرب في اآلتي:
• رَدَّ العدوان.
• تأمني حرية العبادة والدعوة.
• تأديب ناكثي العهد.
رابعا :مبادئ اجلهاد القتالي في القرآن الكرمي
اجلهاد القتالي املوصوف في اآلية الكرمية( :إن َّ َ
الل ْ
ــترَى ِم َن
اش َ
ِ َّ
َ
َ
ُ
َ
يل
ب
س
ي
ف
ن
و
ل
ت
ا
ق
ي
ا ْل ُ ْؤ ِم ِن َ
ني أَن ْ ُف َ
س ُه ْم وَأ ْم َوالَ ُه ْم بِأ َّن لَ ُه ُم ْالَ َّن َة ُ ِ َ ِ َ ِ ِ
َّ
ْ
يل
الل َف َي ْق ُتلُو َن وَيُ ْق َتلُــو َن وَ ْع ًدا َعلَ ْي ِه َح ًّقا ِفي الت ْ
ِ
َّــورَا ِة وَ ْالِنِ ِ
آن) (التوبة ،)111 :هو ما حتكمه أربعة مبادئ أساســية
وَالْقُــرْ ِ
َّ
الل الَّ ِذي َن
تضمها مجتمعة اآلية الكرمية (وَ َقاتِلُوا ِفي َ
يل ِ
س ِ
ــب ِ
ي َقات ُلون َُكــم و َل تَع َتدوا إن َّ َ
الل َل يُ ِح ُّب ا ْل ُ ْع َت ِدي َن) (البقرة.)190 :
ْ َ ْ ُ ِ َّ
ُ ِ
وهذه املبادئ هي:

املبدأ األول :أن أصل العالقة بني املسلمني
وغيرهم هي املساملة ال القتال
إن الناظــر في كتــاب اهلل تعالى يخلص إلــى أن العالقة بني
املســلمني وغيرهم فــي أصلها هي عالقة قوامها املســاملة
والدعوة .فقد كانت األوامر من اهلل تعالى تتنزل داعية رسوله
صلى اهلل عليه وســلم إلــى دعوة الناس بــكل ما ميكن من
احلكمة والرفــق .من ذلك قوله تعالى( :يَا أَيُّ َها ا ْل ُ َّدث ِّ ُر ُق ْم َفأَن ْ ِذرْ)
يل رَب ِّ َك ب ِ ْ
الِ ْك َم ِة
(املدثر ، )2-1 :وقوله جل جالله( :ادْ ُع إِلَى َ
س ِ
ــب ِ
س ُن) (النحل.)125 :
س َن ِة وَ َجادِلْ ُه ْم بِالَّ ِتي ِه َي أ َ ْح َ
وَا ْل َ ْو ِع َظ ِة ْالَ َ
كما كانت اآليات تدعو النبي صلى اهلل عليه وسلم ومن معه
إلى الصبر والتحمل ،وتعتبر صعوبة اســتجابة الكثير سنة
اهلل في خلقه ،وذلك ألن إصالح القلوب التي تشــربت الضالل
ال ميكــن أن يحصل بكلمة أو كلمتني ،وال في يوم أو يومني .من
وت
ذلك قوله تعالىَ ( :ف ْ
اص ِبــرْ ِلُ ْك ِم رَب ِّ َك وَ َل ت َُك ْن َك َ
اح ِب ْالُ ِ
ص ِ
اص ِبرْ َعلَى
إِذْ ن َادَى وَ ُه َو َم ْك ُظو ٌم) (القلــم )48 :وقوله تعالى( :وَ ْ
َما يَقُولُــو َن وَا ْه ُجرْ ُه ْم َه ْجرًا َج ِميــ ًا) (املزمل )10 :كما حرص
القرآن الكرمي على بيان عدم اإلكراه على اإلسالم واالستجابة،
شــا َء َفلْ ُي ْؤ ِم ْن وَ َم ْن َ
قال تعالى( :وَ ُق ِل ْالَقُّ ِم ْن رَب ِّ ُك ْم َف َم ْن َ
شا َء
ــد ِم َن
ين َق ْد ت َ َب َّ َ
ي ال ُّر ْش ُ
َفلْ َي ْك ُفرْ) (الكهف(َ ،)26 :ل إ ِ ْكرَا َه ِفي ال ِّد ِ
الْ َغ ِّي).
وقد حرص كتاب اهلل تعالى على النص أن القتال في اإلســام
لدفع االعتداء ،وليس للحمل على اعتقاد معني ،وأن األصل في
ثالثا :أسباب ودوافع وغايات القتال
العالقة بني املســلمني وغيرهم هي السلم حتى يقع اعتداء
في القرآن الكرمي
بينت آيات القرآن الكرمي في القتال أن االعتداء على املســلمني فــإن كان االعتداء فإن احلرب تكون أمرا ال بد منه ،دفعا للشــر
ســبب من أســباب القتال ،وكذلك االعتداء على أهل الذمة ،مبثله ،ولتحمي الفضيلة نفســها من الرذيلــة .وهذا األصل
فهو مبثابة االعتداء على املســلمني ،وأيضا االعتداء أو الظلم ثابت بالنصوص القرآنية قــال اهلل تعالى( :يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َن آ َمنُوا
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السلْ ِم َكا َّف ًة) (البقرة )208 :وفيه أيضا( :وَإ ِ ْن َجن َُحوا
ادْخُ لُوا ِفي ِّ
اجن َْح لَ َها) (األنفال.)61 :
لِ َّ
لسلْ ِم َف ْ
وكل هذه النصوص قاطعة في األصل وهو السالم حتى يكون
االعتداء.
املبدأ الثاني :الدافع األخالقي والغاية النبيلة
فالقتــال ملصلحــة أنانية لفــرد أو جماعــة ،أو بدافع احلقد
واالنتقام ،أو اســتجابة لعاطفة العــداوة والبغضاء ال يكون
جهادا ،وال يترتب عليه جزاء اجملاهد وال تتناوله أحكام اجلهاد.
ولقــد تضمن القرآن صورًا ميكن االهتــداء بها لتحديد ما هو
في سبيل اهلل وما يوجد به شرط اجلهاد ،وتشمل هذه الصور:
• رد العدوان:
ــم َفا ْع َت ُدوا َعلَ ْي ِه
ــن ا ْع َت َدى َعلَ ْي ُك ْ
كمــا في قوله تعالىَ ( :ف َم ِ
ــم) البقرة ،)194 :وقال تعالى( :وَالَّ ِذي َن إِذَا
ِب ِ ْث ِل َما ا ْع َت َدى َعلَ ْي ُك ْ
َص ُرو َن) (الشورى.)39 :
أ َ َصاب َ ُه ُم الْ َب ْغ ُي ُه ْم ي َ ْنت ِ
• الدفاع ضد الظلم وحماية املظلومني:
كما في قوله تعالى( :أُذن للَّذين ي َقاتَلُون بأَن َُّهم ُظلموا وإن َّ َ
الل
َ ِ ْ ِ ُ َ ِ َّ
َِ ِ ِ َ ُ
َعلَى ن َْصرِ ِه ْم لَ َق ِدي ٌر) (احلج ،)40-39 :وظيفة القتال املأذون فيه
العصمة من الظلم ،وحماية اجملتمعات( ،ولوال دفاع اهلل) وهذا
الدفع يتم بإقامة احلجة عليهم وانشــراح صدورهم لإلسالم،
أو كف أذاهم وعدوانهم على الدين وأهله ،أو إزالة شــوكتهم
والقضاء على خطرهم ،أو قتالهم ،وقتلهم ،وأســرهم ،على
حسب أحوالهم وواقعهم مع اإلسالم وأهله.

انْت ََه ْوا َف َل ُع ْدوَا َن إ َّل َعلَى َّ
ني) (البقرة ،)193 :فقد نهى اهلل
الظا ِل ِ َ
ِ
تعالى عن الفتنة في الدين ،واعتبر فتنة املتدين في دينه أشد
من قتلــه ،وأن االعتداء على العقيدة أشــد من االعتداء على
النفس ،ولذا جاء فيه صريحاَ ( .:فــإ ِ ِن انْت ََه ْوا َف َل ُع ْدوَا َن إ ِ َّل َعلَى
َّ
ني) يعني :ال تقاتلوا إال من يقاتلونكم.
الظا ِل ِ َ
َّ
ُ
اك ُم الل َعن الَّذي َن لَ ْم يُ َقاتلُ ُ
قــال تعالى(َ :ل يَن َْه ُ
ين
وك ْم في ال ِّد
وكم من ديار ُكم أَن تَب ِرو ُه ِم وتُ ْقس ُط ِوا إلَيه ِم إن َّ ِ َ
الل
ِ ْ ِ ْ ِ َّ
وَلَ ْم يُخْ رِ ُج ُ ْ ِ ْ ِ َ ِ ْ ْ َ ُّ ْ َ ِ
ني) (املمتحنة.)8 :
س ِط َ
يُ ِح ُّب ا ْل ُ ْق ِ
وهــذا املبدأ تطبيق لقاعــدة املعاملة باملثــل احلاكمة للحد
األقصى املسموح به للعنف في معاملة املسلم لغيره.
املبدأ الرابع :عدم جتاوز ضرورات احلرب
َّ
الل الَّ ِذيــ َن يُ َقاتِلُون َُك ْم )...
قال تعالــى( :وَ َقاتِلُوا ِفي َ
يل ِ
س ِ
ــب ِ
(البقرة.)190 :
وهذا املبدأ قيد على قاعدة (املعاملة باملثل) فال خيار للمسلم
اجملاهــد في عدم االلتزام باملعايير اخللقيــة في معاملة العدو
احملــارب وإن كان العدو ال يلتزم بها ،وال خيار للمســلم اجملاهد
في عدم الوقوف عند حدود اهلل وإن كان عدوه قد جتاوزها ،فإذا
مثل أعداء املســلمني بقتلى املســلمني فال يجوز للمسلمني
معاملتهم باملثل ،وإذا قتل األعداء نساء املسلمني أو صبيانهم
أو غير املقاتلني منهم فال يجوز للمســلمني أن يقتلوا نســاء
األعداء أو صبيانهم أو غير املقاتلني منهم.

خامسا :مفهوم اجلهاد وأسبابه ومبادئه
في النسق الفكري املتطرف:
هذا النســق الفكري املتطرف ال ميلك مفهوما واضح املعالم
(ج) الدفاع ضد اإلفساد في األرض:
يدعي أنها أســبابا ومبادئ
للجهاد ،وإمنا يقــدم ذرائع للقتلّ ،
َ
َّ
كما في قولــه تعالى( :إِنَّ َا َجزَا ُء الَّ ِذي َن يُ َحارِبُو َن الل وَر َ ُســولَ ُه للجهاد ،وهــي تنحصر في جملة أمور ،ســأعرضها ،ثم أقوم
َ
َ
َْ
يه ْم بتفكيكها ،والرد عليها واحدة تلو األخرى ،وهي:
سادًا أ َ ْن يُ َق َّتلُوا أ َ ْو يُ َ
ض َف َ
وَي َ ْ
س َع ْو َن ِفي الر ْ ِ
صلَّ ُبوا أ ْو تُ َق َّط َع أي ْ ِد ِ
َ
َ
ْ
َ
ض) (املائدة.)33 :
وَأرْ ُجلُ ُه ْم ِم ْن ِخ َل ٍف أوْ يُ ْن َف ْوا ِم َن الرْ ِ
• القضاء على الكفر:
(د) القتال حلماية حق اإلنسان في اختيار
لم يرَ النســق الفكري املتطــرف اجملتمعات املســلمة وغير
املســلمة إال مماليك طاغوتية كافرة ،واعتبر أن اإلسالم إمنا جاء
أن يكون اهلل إلهه ال إله له سواه:
الش ْ ْ
َ
ســأَلُون ََك َع ِن َّ
َال ِفي ِه ليحارب الطواغيت واحلكام املتجبريــن على الناس ،وأن رعية
كما في قوله تعالى( :ي َ ْ
ام ِقت ٍ
ــهرِ الرَ ِ
ُق ْل قتَا ٌل فيه َكبير وصد عن ســبيل َّ
الل وَ ُك ْف ٌر ب ِ ِه وَا ْل َْ
س ِــج ِد هؤالء احلكام أتباع لهم في شــركهم بــاهلل تعالى ،ووظيفة
ِ ِ ِ ٌ َ َ ٌّ َ ْ َ ِ ِ َّ ِ
ِ
َْ
الل وَالْ ِف ْت َن ُة أ َ ْك َب ُر ِم َن الْ َقت ِْل اجلهــاد عنده هو تخليص العالم من هذا الكفر واجلبروت .وقد
ام وَإِخْ رَ ُ
اج أ َ ْهلِ ِه ِم ْن ُه أ َ ْك َب ُر ِع ْن َد ِ
الرَ ِ
وَ َل يَزَالُو َن يُ َقات ِ ُلون َُك ْم َحتَّى ي َ ُردُّ ُ
ــت َطا ُعوا) اســتندت دعوات اجلماعات املتطرفة علــى ذلك الفكر ،ابتدا ًء
اس َ
وك ْم َع ْن دِي ِن ُك ْم إ ِ ِن ْ
(البقرة( )217 :وَالْ ِف ْت َن ُة أ َ َ
شــ ُّد ِم َن الْ َقت ِْل) (البقرة :)191 :ومعنى من تنظيم جهاد مصر وما يســمى تنظيــم «داعش»  ،فهم
الفتنة هنا فتنتهم املسلمني عن دينهم حتى يهلكوا.
يقصدون حسب زعمهم تخليص العالم من الشرك ،والبداية
تكون عندهم بأرض املسلمني ،وهي عندهم في حكم الكافرة،
املبدأ الثالث :أن يكون قتال املسلمني
لتمكــن االحتالل األجنبي منها ،وحلكمهــا بغير ما أنزل اهلل.
ضد من يقاتلهم:
ولهذا جند تنظيم الدولة (داعش) -وهو أشد اجلماعات املتطرفة
قال تعالى( :و َقاتلُو ُهم حتَّى َل ت َُكون ف ْت َن ٌة وي ُكون الدين َّ
ل َفإ ِ ِن عداء للمسلمني ،-يكفر املســلمني ويقتلهم ويدمر بيوتهم،
ْ َ
َ َ َ ِّ ُ ِ ِ
َ ِ
َ ِ
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وهذه هي منهجيته القائمة ،فليســت املسألة مسألة ذبح
واحــد أو اثنني ،ولكنهــا املنهجية القائمة علــى ذبح اخملالف
من املسلمني ،وذبح عامة املســلمني بالظنون والشبهات ،بل
تخصيص من زاد نفعه للمسلمني بالذبح قبل غيره كالعلماء
املعتبرين وقادة اجملتمع وشــواهد هذا كثيرة ،وســاحة العراق
وسوريا وليبيا أكبر شاهد على إجرام هؤالء اجملرمني.
وأما الكافر األصلي ،فال يراعون فيه إال ًّ وال َ ذِ َّم ًة ،فال يفرقون في
قتالهــم بني املعتدي وغيره ،بل هم جمي ًعا في حكم ســواء،
القتل أو احلرق إن ظفروا بهم.
وهــم بذلك يعطــون صورة ســيئة نظرا وتطبيقــا ملفهوم
شــعيرة هامة من شعائر اإلسالم ،ويتحللون من شرط القتال
في ســبيل اهلل ،الذي ال يتحقــق إال بالتجرد من كل األغراض
واحلظوظ النفســية ،وااللتزام الكامل مببادئ اجلهاد الشرعية
املنصوص عليها في آيات كثيرة مت تفصيلها آنفا.
• إقامة الدولة اإلسالمية:
يــرى بعض منظري هذا النســق الفكري املتطــرف أن إقامة
النظام اإلســامي ال بد منه ،ومفروض على املؤمنني أن يثوروا
على األنظمــة والعالم ،حتى يقيموا هذا النظام الذي يعطي
حرية اإلنسان ،ويخلصه من شرك احلكام ،وقد عكست رؤيتهم
للجهــاد باعتباره جهــادا هجوميا ،الهدف منه اســتئصال
املماليك ومســحها من الواقع اإلســامي ،والتمكني للحزب
اإلسالمي ،وقد رفضوا التقسيم التقليدي الشائع للجهاد إلى
هجومي ودفاعي ،فاجلهاد اإلســامي برأيهم هجومي ودفاعي
في آن واحــد ،هجومي ألن احلزب اإلســامي يضــاد ويعارض
املمالك القائمة على املبادئ املناقضة لإلسالم.
وأبرز من دعا لهذا جماعة اجلهاد في مصر ،وقد نشرت كتابات
توضح آراءها حول املوضوع ،وتدافع عن موقفها مبا ســاق من
أدلة ،فلقد اهتمــت هذه اجلماعة باســتقصاء الرد على كل
االعتراضات التي ثارت وتثور في اتخاذ القتال والعنف ســبيال
إلقامة الدولة اإلسالمية ،وإعادة اإلسالم إلى املسلمني.
كذلك األمر بالنسبة جلماعة «داعش» ،التي قدمت مثاال لتلك
الدولة اإلسالمية ،وهو مثال بشــع بكل األوصاف واملعاني ،ال
يليق أن يكون نتاج فكر سوي ،فضال أن يكون نتاج تربية روحية
مســتمدة من كتاب اهلل عز وجل وســنة الرسول صلى اهلل
عليه وسلم.
وكل اجلماعات املتطرفة اعتبرت غاية اجلهاد القتالي اإلطاحة
باألنظمــة القائمــة ،وإقامة الدولة اإلســامية ،وأن ذلك من
أوجب الواجبات ،واستدلوا بأدلة نعرضها ،ونناقشها باآلتي:

العدو .فإن العدو بالنسبة لألقطار اإلسالمية يقيم في ديارهم
بــل أصبح هذا العدو ميتلك زمام األمور .وذلك العدو هم هؤالء
احلكام الذين انتزعوا قيادة املسلمني ومن هنا فجهادهم فرض
عني .كالصالة ،والصوم فكما قال تعالىُ :
(ك ِت َب َعلَ ْي ُك ُم الْ ِقتَا ُل
وَ ُه َو ُكرْ ٌه لَ ُك ْم ( )...البقرة )216 :أي :يجب قتال هذا العدو الذي
احتل البالد ،النتزاع القيادة منه وإقامة الدولة اإلسالمية.
إن قصــارى ما يصل إليــه الوضع في بالد املســلمني إذا كفر
احلاكم بعد إسالمه- ،إذا سلمنا بكفره -أنه يجب اإلطاحة به
كما دل على ذلك النص الشــرعي املتعلق مبنازعة األمر أهله
عنــد ظهور الكفر البواح ،وكما قال القاضي عياض« :فلو طرأ
عليه –أي :احلاكم -كفر  ...وجب على املســلمني القيام عليه،
وخلعه ..إن أمكنهم ذلك».
ولم يقل أحد بأن بالد املســلمني تصبح في حكم املســتولى
عليهــا من قبل الكفار ،وأن طريقــة حتريرها من هذا االحتالل
هو :إعالن اجلهاد بوصفه فرض عني على كل مســلم في تلك
البالد التي استولى على احلكم فيها رجل يحكم بغير ما أنزل
اهلل .بــل الواقع يختلف هنا عن الواقــع في البالد التي وقعت
حتت احتالل األعداء املســتعمرين ،فالبالد في حال كفر احلاكم
بالد إسالمية يدافع املسلمون عنها ،أما التي وقعت في قبضة
املســتعمر فهي بالد واقعة حتت ســيطرة غير املسلمني ،وال
ميكن للمسلمني أن يدافعوا عنها.

• ردة احلكام:
يستدل املؤيدون لفكرة إقامة الدولة اإلسالمية بقوة السالح،
بردة الدول في بالد اإلســام اليوم مع حكامها ،دون املسلمني
احملكومني ،فيقاتل أهل الردة توصال إلقامة الدولة اإلسالمية.
والردة مســتندهم فيهــا أنهم يحكمون بغير مــا أنزل اهلل،
وفسروا اآلية الكرمية( :ومن لَم يح ُكم با أَنْزَ َل َّ ُ
الل َفأُولَ ِئ َك ُه ُم
َ َ ْ ْ َ ْ ْ َِ
الْ َكا ِف ُرو َن( )..املائدة )44 :بأنهم مرتدون لفعلهم ذلك.
واحلقيقة أن الذين يحكمون بغيــر ما أنزل اهلل وصفهم اهلل
عز وجل بثالثة أوصــاف في آيات ثالث متعاقبة ،وهي( :وَ َم ْن لَ ْم
يح ُكم با أَنْزَ َل َّ ُ
الل َفأُولَ ِئ َك ُه ُــم الْ َكا ِف ُرو َن )..وقوله (َ ..فأُولَ ِئ َك
َ ْ ْ َِ
ُ
ُه ُم َّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
م
ه
ك
ئ
ل
و
أ
ف
(..
)45
املائدة:
(
)
ن
و
ل
اس ُــقو َن) (املائدة:
ف
ل
ا
الظا ِ َ
ِ ُ ُ
ِ
.)47
وقد ورد في تفسير هذه اآليات أن من حكم بغير ما أنزل جاحدا
مبا أنزل اهلل ،أو شــاكا في صالحيته للحكم به ،أو معتقدا بأن
احلكم بغيــر ما أنزل اهلل أصلح من احلكم به فهنا يكون مثل
هذا احلاكم كافرا فيعتبر مرتدا إذا سبق له وصف اإلسالم.
وأما إذا كان احلكم بغير ما أنزل اهلل غير مقترن مبا ســبق ،وإمنا
كان بدافع آخر كاتباع الهوى أو التهاون ،أو اخلوف من املعارضني
• فريضة اجلهاد على كل مسلم:
أو األعداء ،فهنا يكون صاحب هذا احلكم فاســقا ظاملا ،وليس
دليل فرض اجلهاد على كل مسلم في كل بلد إسالمي احتله بكافر.
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واحلقيقة أن إقامة الدولة اإلسالمية في الواقع اإلسالمي ،هي
من املســائل اخلالفية ،التي لم يحصل عليها إجماع من قبل
العلماء املســلمني ،فقد رأى جماعة منهم أن قيامها ال يكون
بالســيف ،وإمنا يكون بالدعوة بالتي هي أحســن ،فإن وفقت
األمة إلقامتها بذلك الســبيل ،فذلك أجر أعطاه اهلل لها ،وإال
فإن استعمال السيف واختيار ذات الشوكة ،ال يجوز ملا يحمله
من مخاطر عظيمة.
وعلى كل فإن حمل الســاح إلقامة الدولة اإلسالمية ،إن كان
الرأي العام فــي الدولة املراد إقامتها فيهــا مع هذه الفكرة،
والظروف كلها مواتية ،والقوة كافية إلقامة الدولة .حســب
غلبة الظن القائمة على تقديرات دقيقة وواعية ،وحســابات
شاملة بعيدة عن الطيش والتهور اللذين يدفع إليهما الرغبة
في االســتعجال ألخذ احلكم .ففي هذه احلــال ،تكون الدولة
اإلســامية كامنة في رحم األمة ،وقد اكتملت فيها عناصر
احليــاة ،ولم يبق إال أن تخرج إلى حيز الوجود .فإن حصلت والدة
هذه الدولة بطريقة ســلمية فذلك هو املنشود على نحو ما
حصلت والدة الدولة اإلســامية في املدينــة ،في عهد النبي
صلى اهلل عليه وسلم.
وأما حني ال يكون الرأي العام في البالد قد احتضن هذه الفكرة،
أو كانــت الظروف غير مواتية ،والقــوة غير متوفرة ،ففي هذه
احلال يكون العجز عن إقامتها عذرا شــرعيا في تأخير احملاوالت
الرامية إلى إقامتها ،بل اإلقــدام على مغامرات في هذا اجملال
خطأ كبير ،ينشئ الكثير من املآسي واآلالم ،يحمل وزره أولئك
املغامرون ،على حســب مــا اقترفوه من تقصير في حســاب
التقدير.
ميزات اجلهاد القتالي عند األنساق الفكرية املتطرفة:
متيز اجلهاد القتالي عند الفكر املتطرف ،بأعمال حددها القرآن
الكرمي ،وحكم عليها بالفساد والظلم ،ودعا إلى االبتعاد عنها،
وعدم اقترافها ،وهي كاآلتي:
• مشكلة اإلفساد في األرض:
وتشــمل كل صور اإلفســاد من ترويع لآلمنني وقطع للطريق
ونهب وتدمير وإخــال باألمن...إلخ وقد أنكر اهلل عز وجل على
بني إســرائيل فســادهم في األرض وســعيهم فيها بنيران
(كلَّما أَو َقدوا ن َارا للْحرب أ َ ْط َفأ َ َها َّ ُ
الل
احلروب ،فقال اهلل تعالىِ ْ َ ِ ً ُ ْ َ ُ :
َْ
سادًا) (املائدة ،)64 :وقال تعالى( :وَإِذَا ت َ َولَّى
ض َف َ
وَي َ ْ
س َع ْو َن ِفي الرْ ِ
يها وي ْهل َك ْالَرثَ والنَّس َل و َّ
اللُ
ْ
َ
َ
ْ َ ْ َ
ســ َد ِف َ َ ُ ِ
ض لِ ُي ْف ِ
ســ َعى ِفي الر ْ ِ
ْ
َ
ف
ل
ا
ب
ح
ي
ســادَ) (البقرة )205 :من اإلفساد في األرض سفك
َ
َل ُ ِ ُّ
الدمــاء ،دماء املســلمني ،مع ادعاء التقرب إلــى اهلل عز وجل
بذلك .وهذا هو احلاصل اليوم من الفئات املتطرفة التي تدعي
اجلهاد في سبيل اهلل.

ومن أساليب اإلفساد في األرض احلرابة ،وهي :االعتداء والسلب
وإزالة األمن وإخافة الناس وإرهابهم وقطع الطريق واخلروج عن
النظام بل عن تعاليم اإلســام ،وعقوبته مغلظة في القرآن
الكرمي كما قال تعالى( :إنَّ َا جزَاء الَّذين يحاربون َّ َ
الل وَر َ ُســولَ ُه
ِ َ ُ ِ َ ُ َ ُِ َ
َ
َْ
َّ
َ
يه ْم
د
ي
أ
ع
ط
ق
ت
و
ُ
سادًا أ َ ْن يُ َق َّتلُوا أ َ ْو يُ َ
ض َف َ
وَي َ ْ
صلَّ ُبوا أ َ ْ
س َع ْو َن ِفي الر ْ ِ
َ ِْ ِ
َ
َ
ْ
َ
ض) (املائدة.)33 :
وَأر ْ ُجلُ ُه ْم ِم ْن ِخ َل ٍف أوْ يُ ْن َف ْوا ِم َن الرْ ِ
•مشكلة القتل بغير حق:
ســواء قتل املســلمني أو املعاهدين ،فقد نهــى اهلل عن قتل
النفس التي حــرم اهلل (و َل ت َ ْق ُتلُوا ال َّن ْفس الَّتــي حرم َّ ُ
الل إ ِ َّل
َ َّ َ
َ
َ ِ
بِ ْ
الَقِّ ذَلِ ُك ْم وَ َّص ُ
اك ْم ب ِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم ت َ ْع ِقلُو َن) (األنعام.)151 :
فالنهي عن قتل النفس من أهم الوصايا التي أوصى بها القرآن
الكرمي املســلمني ،في اآلية نهي عن قتل النفس؛ ألنه فســاد
عظيم ،والنفس هي :النفس املســلمة ،من ذكر وأنثى ،صغير
وكبير ،بر وفاجر ،والكافرة التي قد عصمت بالعهد وامليثاق.
وهذا اجلرم املؤكد ،يســتوجب القتل في الدنيا واخللود في النار
مع حلول غضــب اهلل ولعنته على اجلاني ،قــال تعالى( :وَ َم ْن
يها و َغضب َّ ُ
الل
ي َ ْق ُت ْل ُم ْؤ ِمنًا ُم َت َع ِّمــ ًدا َف َجزَا ُؤ ُه َج َهن َُّم خَ الِ ًدا ِف َ َ ِ َ
َعلَ ْي ِه وَلَ َع َن ُه وَأ َ َع َّد لَ ُه َع َذابًا َع ِظي ًما) (النساء.)93 :
وذم القرآن الكرمي ســفاكي الدماء وعظم فعلهم ،قال تعالى:
سا ب ِ َغ ْي ِر
( ِم ْن أ َ ْج ِل ذَلِ َك َك َت ْبنَا َعلَى ب َ ِني إ ِ ْسرَائِي َل أَن َّ ُه َم ْن َق َت َل ن َ ْف ً
َ
َْ
َّاس َج ِمي ًعا وَ َم ْن أ ْح َيا َها
ض َف َكأَنَّ َا َق َت َل الن َ
س أَوْ َف َ
ن َ ْف َ ٍ
سادٍ ِفي الر ْ ِ
َ
نَّ
َّاس َج ِمي ًعا) (املائدة )32 :أي« :ومن قتل نفســا
ن
ال
ا
ي
ح
أ
َــا
َف َكأ
َ
ْ َ
بغير سبب من قصاص ،أو فساد في األرض ،واستحل قتلها بال
سبب وال جناية ،فكأمنا قتل الناس جميعا؛ ألنه ال فرق عنده بني
نفس ونفس( ،وَ َم ْن أ َ ْح َيا َهــا) أي :حرم قتلها واعتقد ذلك ،فقد
سلم الناس كلهم منه بهذا االعتبار».
• البغــي :وهو الظلم واالعتداء على حــق الغير ،وإباء الصلح.
واخلــروج على النظــام ،والعدول عن احلق ،واالســتطالة على
الناس ،والفســاد ،وممارسات اجلماعات املتطرفة تعد من أبشع
صــور البغي التي نهى عنها القرآن الكرمي ،قال تعالى( :إن َّ َ
الل
ِ َّ
َ
اء
ش
ح
يَأ ْ ُم ُر بِالْ َع ْد ِل وَ ْال ِ ْح َ
َاء ذِي الْ ُقرْبَى وَيَن َْهى َع ِن الْ َف ْ ِ
ــان وَإِيت ِ
س ِ
وَا ْلُن َْكرِ وَالْ َب ْغ ِي ي َ ِع ُظ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْــم ت َ َذ َّك ُرو َن) (النحل ،)90 :وقال
اح َ
ــر ِمن َْها وَ َما ب َ َط َن
ــر َم رَب ِّ َي الْ َف َو ِ
ش َما َظ َه َّ َ
تعالىُ ( :ق ْل إِنَّ َا َح َّ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
قِّ
ال
ر
ي
الل َما لَ ْــم يُ َنزِّ ْل ب ِ ِه
ب
وا
ك
ــر
ُش
ت
ن
أ
و
َ ْ
وَ ْالِث ْ َ
ِ ِ ِ
ــم وَالْ َب ْغ َي ب ِ َغ ْ ِ
َّ
َ
ْ
الل أ ْن ن َأخُ َذ
ُســلْ َطان ًا) (األعراف ،)23 :وقال تعالىَ ( :قــا َل َم َعاذَ ِ
إ ِ َّل َم ْن وَ َج ْدن َــا َمتَا َعنَا ِع ْن َد ُه إِن َّا إِذًا لَ َظا ِلُو َن) (يونس )79 :والقرآن
الكرمي يجبر الفئــة الباغية على إيقافها اعتدائها ومعاقبتها
على ذلــك عند خروجها على احلاكم املســلم ،أو عند قتالها
جماعة أخرى ،فيأمــر القرآن الكرمي بقتالهــا حتى تكف عن
ني ا ْق َت َتلُوا َفأ َ ْصلِ ُحوا
َان ِم َن ا ْل ُ ْؤ ِم ِن َ
بغيها ،قال تعالى( :وَإ ِ ْن َطائ ِ َفت ِ
ب َ ْين َُه َما )...اآلية.
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وقفات مع

صلح الحديبية
د .أحمد عبد الحميد عبد الحق
ال يُعلم دين أو تشــريع علــى وجه األرض يدعو إلى الســام
واملســاملة كما دعا اإلسالم ،إذ لم يقتصر على إلزام أتباعه به،
بل جعل إهداءه إلى الناس من الواجبات املوجبة لدخول اجلنة،
وطلب من املســلم أن يقدمه حتية إلى مــن يلقاه عرفه أم لم
يعرفه؛ ليسود احلب واملودة بني الناس.
ولم يحرص اإلســام على نشر الســام بني األفراد فقط ،وإمنا
عمل على نشــره بني اجملتمعات جميعــا على اختالف دياناتها
وأعراقها وأجناسها ،وإعادة البشــرية إلى وحدتها اإلنسانية،
تلك الوحدة التي نبه عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
َّاس،
قبيل موته فــي خطبة حجة الوداع ،حيث قال« :يَا أَي ُّ َها الن ُ
اح ٌد ،وَإ َّن أَب َ ُ
ض َل لِ َعرَب ِ ٍّي َعلَى َع َج ِم ٍّي،
اح ٌد ،أ َ َل َل َف ْ
اك ْم وَ ِ
إ ِ َّن رَب َّ ُك ْم وَ ِ
ِ
ــودَ َعلَى
ــودَ ،وَ َل أ َ ْ
وَ َل لِ َع َج ِم ٍّي َعلَى َعرَب ِ ٍّي ،وَ َل ِل َ ْح َمرَ َعلَى أ َ ْ
س َ
س َ
هلل أَت ْ َق ُ
اك ْم» (شعب اإلميان
أ َ ْح َمرَ ،إ ِ َّل بِال َّت ْق َوى ،إ ِ َّن أ َ ْكرَ َم ُك ْم ِع ْن َد ا ِ
للبيهقي:ج7ص .)132
وإذا كان اإلسالم قد أقر اجلهاد بالسالح فإقراره هذا أمر استثنائي
ملواجهة من يصرون على صد ومنع الدين احلق من أن يصل إلى
النــاس للتعرف عليه ،وتخليص الناس من املســتعبدين لهم
الذين يحجرون على عقولهم ويسلبونهم كل حقوقهم التي
منحها لهم اهلل عز وجل.
فالقتال في اإلســام لم يشــرع إلدخال الناس فيه ،كما وهم
البعــض ،فقد أكد القرآن الكرمي على مبدأ حرية اإلنســان في
اعتناق اإلســام أو الكفــر به ،وعقابه وحســابه عند ربه في
اآلخرة ،أما في الدنيا فال ســلطان ألحد عليــه فيما يعتقده،
يقول اهلل ســبحانه وتعالــى :وَ ُقل ْالَقُّ ِم ْن رب ِّ ُك ْم َف َم ْن َ
شــا َء
َفلْ ُي ْؤ ِم ْن وَ َم ْن َ
ني ن َارًا أ َ َح َ
شــا َء َفلْ َي ْك ُفرْ إن َّا أ َ ْع َت ْدن َا لِ َّ
اط ب ِ ِه ْم
لظ ِال ِ َ
ِ
ســرَادِ ُق َها [الكهف ،]29 :وقال مخاطبــا نبيه صلى اهلل عليه
ُ
شــا َء رَب ُّ َك َل َم َن َم ْن ِفي ْال َ
َ
َ
ض ُكلُّ ُه ْم َج ِمي ًعا أ َ َفأَن ْت
ر
و
ل
و
وسلم:
ْ
َ
ْ
ِ

58

العدد ٦١٦ :جمادى األولى  ١٤٣٩هـ ـ فبراير  ٢٠١٨م
No. 616 First Jamadi 1439 H- February 2018 m

ْ
ني [يونس.]99 :
َّاس َحتَّى ي َ ُكون ُوا ُم ْؤ ِم ِن َ
تكرِ ُه الن َ
وعلى هذا املنهاج سار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،يقول
محمد بن احلســن الشيباني تلميذ أبي حنيفة« :لم ينقل عن
النبي وال عن أحد من خلفائه أنه أجبر أحدا ً من أهل الذمة على
اإلســام  ...وإذا أكره على اإلسالم من ال يجوز إكراهه كالذمي
واملستأمن فأسلم؛ لم يثبت له حكم اإلسالم» (السير الكبير
على منت املقنع البن قدامة  :ج10ص.)107
وقــد ذُكر أن عمر بــن اخلطاب ـ رضي اهلل عنــه ـ قال لعجوز
نصرانية :أسلمي تسلمي ،إن اهلل بعث محمدا ً باحلق ،فقالت:
إلي! فقال عمر :اللهم اشــهد،
أنا عجــوز كبيرة ،واملوت أقرب ّ
وتال :ال إكراه في الدين (البقرة( )256 :زهرة التفاسير ألبي زهرة
 :ج2ص .)951
فإن مال من يحاربون اإلســام ويصدون عنه ويقاتلون ويقتلون
أتباعه للســلم واملساملة فعلى املسلمني أن يشجعوهم على
ذلك؛ ليعم الســام بني اجلميع ،فالسالم هو األصل في تعايش
املســلمني مع غيرهــم ،وللتأكيد على هذا املبــدأ فإني أقف
والقارئ الكرمي في الســطور التالية وقفات مع صلح احلديبية
بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبني قريش ومن حالفها
من املشركني الذين كانوا يناصبون نبي اهلل العداء منذ أن أعلن
عن نشر دعوته؛ ليرى بنفسه كيف كان يجنح صلى اهلل عليه
وسلم إلى السالم واملساملة.
وكانت مناســبة هذا الصلح أن رسول اهلل بعد أن استقرت له
أوضاع اإلســام في املدينة وأحكمت أكثر شــرائعه أمره اهلل
وســائرَ املسلمني بأداء شــعيرة احلج والعمرة ،فقال سبحانه:
«وأمتوا احلج والعمرة هلل» ( البقرة  ،)196وهي من الشعائر التي
بقيت في اجلزيرة العربية بعد نبي اهلل إبراهيم ـ عليه السالم
ـ وحافــظ عليها العرب ،غير أنه قــد أصابها بعض التحريف،

وقد حالت الظروف بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبني
أدائها طوال ستة أعوام قضاها في املدينة.
فلما جاءه األمر من اهلل نادى فــي أصحابه أنه عازم على زيارة
بيــت اهلل احلرام ،وأرســل مناديا ينادي في القبائل املســلمة
خارج املدينة بذلك ،فاجتمع إليه حوالي ألف وخمســمائة من
أصحابه ،فخرج صلى اهلل عليه وسلم بهم بعد أن استخلف
على املدينة أحد أصحابه ،وذلك في شــهر ذي القعدة ،وساق
معه الهدي ،فلما أتى مكانا يســمى «ذا احلليفة» قلد الهدي
وأشعره وأحرم منها بعمرة.
وســار صلى اهلل عليه وســلم حتــى إذا كان مبكان يســمى
بـ«عســفان» لقيه رجل من خزاعة فقال :يا رســول اهلل ،هذه
قريش قد سمعت مبســيرك ،فخرجوا بجمعهم يعاهدون اهلل
أال تدخلها عليهم أبداً ،وهذا خالــد بن الوليد في خَ ْيلهم قد
قدموها إلى كراع ال َغميم ،فقال  -ص ّلى اهلل عليه وسلَّم « :-يا
ّ
ّ
ويح قريش! لقد أكلتهم احلرب ،ماذا عليهم لو خلوا بيني وبني
سائر العرب؟ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا ،وإن أظهرني
ُ
اهلل عليهم دخلوا في اإلســام وافريــن ،وإن لم يفعلوا قاتلوا
وبهــم ق ّوة ،فما تظن قريش؟ فــو اهلل ال أزال أجا ِه ُد على الذي
بعثنــي اهلل به حتى يظهره ُ
اهلل أو تنفردَ به هذه الســالفة!»
َُ
(مسند أحمد ج31ص .)212
وتفاديًا للصدام معهم وحرصا ً على حقن الدماء حاول أن يغير
مســاره وقالَ :م ْن ٌ
يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي
رجل
ُ
هم بها؟ فقال رجل من بني أســلم :أنا يا رســول اهلل ،فسلك
بهم طريقا ً وعرا ً كثير احلجارة ،فلما خرجوا منه ،وقد شقّ ذلك
أرض سهل ٍة عند منقطع الوادي،
على املســلمني ،وأفضوا إلى ٍ
َّ
ُ
قال رســول اهلل  -ص ّلى اهلل عليه وســلم  -للنــاس« :قولوا
نستغفر اهلل ونتوب إليه .»...
ثم خرج صلى اهلل عليه وسلم حتى إذا وصل إلى مكان يسمى
«ثنية املرار» قــرب احلديب ّية على حدود مكة أتاه بديل بن ورقاء،
أحد رجال مكة في رجال من خزاعة ،فكلموه وســألوه ما الذي
جاء به ،فأخبرهم أنه لم يــأت يريد حربًا ،وإمنا جاء زائرا للبيت،
ومعظما حلرمته ،فرجعوا إلى قريش ،فقالوا يا معشــر قريش:
إنكم تعجلون على محمد ،وإن محمدا لم يأت لقتال؛ إمنا جاء
زائرا لهذا البيت ،فاتهموهم وجبهوهم (عنفوهم) وقالوا :وإن
حتدث بذلك
جــاء ال يريد قتاال فو اهلل ال يدخلها علينا عنوة ،وال ّ
عنا العرب.
ثم بعثوا إليه رجال آخر يسمى «مكرز بن حفص» فقال له رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم :نح ًوا مما قال لبديل وأصحابه ،فرجع
إلى قريــش ،وأخبرهم مبا قال له رســول اهلل صلى اهلل عليه

وســلم ،ثم بعثوا إليه رجال ثالثا يسمى «حليس بن علقمة»
فلما رآه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :إن هذا من قوم
يتألهون ـ يحبون التدين ـ فابعثوا بالهدي في وجهه حتى يراه
(عيون األثر البن سيد الناس  :ج 2ص )160ويعلم أن رسول اهلل
وأصحابه إمنا جاؤوا مساملني معظمني للبيت احلرام ال يقصدون
غير زيارته.
فلما رأى حليس الهدي يســيل عليه من عرض الوادي رجع إلى
قريش ،ولم يصل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إعظا ًما
ملــا رأى ،فقال لهم ذلــك ،فقالوا له :اجلس فإمنــا أنت أعرابي،
فغضب وقال يا معشر قريش :واهلل ما على هذا حالفناكم ،وال
على هذا عاهدناكم ،أيصد عن بيت اهلل من جاءه معظ ًما له؟
والــذي نفس احلليس بيده لتخلن بني محمد وبني ما جاء له ،أو
ألنفرن باألحابيش (قومه) نفرة رجل واحد ،فقالوا :مه  ..كف عنا
يا حليس حتى نأخذ ألنفسنا ما نرضى به.
وهكذا كســب رسول اهلل بأسلوب املساملة هذا الرجل وقومه
إلى صفه حتى صاروا من املناصرين لقضيته.
ثم أرادت قريش أن تبعث إليه صلى اهلل عليه وســلم رجال من
خارج مكة ،يســمى عروة بن مســعود الثقفي ،فقال لهم :يا
معشــر قريش! إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى
محمد ،إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ ،وقد عرفتم أنكم
والد وأني ولــد (كناية عن احترامه لهم) وقد ســمعت بالذي
نابكــم ،فجمعت مــن أطاعني من قومي ،ثــم جئتكم حتى
آسيتكم بنفسي ،قالوا :صدقت ما أنت عندنا مبتهم.
فخرج حتى أتى رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم فجلس
بني يديه ،ثــم قال يا محمد أجمعت أوشــاب الناس ثم جئت
بهم إلى بيضتك لتفضها بهم؟! إنها قريش قد خرجت معها
العوذ املطافيل (أي بنسائها وأطفالها) قد لبسوا جلود النمور،
يعاهــدون اهلل ال تدخلها عليهم عنوة أبــدا ،وأمي اهلل لكأني
بهؤالء قد انكشــفوا عنك غدا (يقول ذلك مهددا) ولم تغضب
رسول اهلل لهجته احلادة ،وإمنا رد عليه مبا رد على أسالفه ،فقام
من عنده ثم عاد إلــى قريش يقول«:أي قوم ،فو ّ
الل لقد وفدت
على امللوكّ ،
والل ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم
أصحاب محمد محمداً ،فهو إذا أمرهم ابتدروا أمره ،وإذا تكلم
خفضوا أصواتهم عنده إجالال وتوقيــرا ،وما ميدون النظر إليه
تعظيما له ،وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ،ولقد
رأيت قوما ال يســلمونه لشــيء أبدا ً فروا رأيكم» (.عيون األثر :
ج 2ص.)160
فلم يسمعوا ما قاله لهم ،وكان نصيبه من التأنيف والتعنيف
كنصيب أســافه ،وأعرضوا عمــا رغبهم فيه مــن الصلح؛
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فانصرف عنهم وعاد إلى بلده الطائف.
وإذا كان عــروة بن مســعود لــم يتحفز لدخول رســول اهلل
واملســلمني مكة معتمرين إال أن أسلوب رسول اهلل صلى اهلل
عليه وســلم جعله على احلياد ،وانصرف عن قريش إلى قومه
دون أن يناصرهم عليه.
ولم ييأس رســول اهلل من جنوح قريش ملساملته والسماح له
بدخول البيت احلرام ،وإمنا صــار يبحث عن حلول ترضيهم دون
إخالل بواجبات اإلسالم وأداء شعائره ،رغم ذلك ظل صلى اهلل
عليه وســلم يبحث عن حل معهم فدعا رجال يسمى «خراش
بــن أمية اخلزاعي» ،وبعثــه إليهم ليبلغهم عنــه ما جاء له،
فعقروا به جمله ،وأرادوا قتله فمنعته األحابيش ،وخلوا سبيله
الل صلى ّ
حتى أتى رسول ّ
الل عليه وسلم.
فبعــث إليهم مرة أخــرى عثمان بن عفــان ـ رضي اهلل عنه
ـ ليعيد على ســمعهم أنه لم يأت حلــرب ،وإمنا جاء زائرًا لهذا
البيــت معظ ًما حلرمته ،فخرج عثمان إلــى مكة ،فلقيه رجل
من أقاربه وهو «أبان بن ســعيد بن العاص» حني دخل مكة ،ثم
أجاره فانطلق حتى أتى أبا ســفيان وعظماء قريش ،فبلغهم
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما أرسله به ،فقالوا له:
إن شــئت أن تطوف بالبيت فطف ،فقال :ما كنت ألفعل حتى
يطوف به رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم (عيون األثر :ج2
ص.)160
فالطــواف بالبيــت من أفضــل األعمال عنــد اهلل ،كما قال
َّ
ظم َ
تعالى:ذَلِ َك وَ َمن يُ َع ِّ
وب(احلج:
ش َعائِرَ ِ
الل َفإِن ََّها ِم ْن ت ْق َوى الْ ُقلُ ِ
 )32ولكــن مــا كان لعثمان ـ رضي اهلل عنــه ـ أن يفعل ذلك
دون رضا من قائده صلى اهلل عليه وســلم؛ ألن املبعوث في أمر
يهم املسلمني عامة ال يصح أن يشغل مبصلحته اخلاصة ،ولو
حسب أن فيها خيرا لدينه.
ويبــدو أنه التقى ببعض املســلمني املســتضعفني في مكة
ليطمئن عليهم ،فحبســته قريش لذلك و ُم ِنع من العودة إلى
رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ أو حبسوه وأشاعوا أنهم
قد قتلوه؛ ليعلموا رد فعل رســول اهلل ،فبلغت رســول اهلل ـ
صلى اهلل عليه وســلم ـ هذه اإلشــاعة ،فقال« :ال نبرح حتى
نناجز القوم؛ ثأرا ملقتل عثمان ،ودعا صلى اهلل عليه وسلم من
معه على أن يبايعوه على ذلك فبايعوه جميعا بيعة ســميت
ببيعة الرضوان ،والتي قال عنهــا اهلل عز وجل :لَ َقد رضي َّ ُ
الل
ْ َ ِ َ
ني إذْ ي ُ َباي ِ ُعون ََك َتْ َت َّ
ُْ
الش َــجرَة َف َعلِ َم َما ِفي ُقلُوب ِ ِهم
َع َ ِن ال ْؤ ِم ِن َ ِ
َ
الس ِكي َن َة علَ ْي ِه ْم وَأثَاب َ ُه ْم َفت ًْحا َقرِي ًبا(الفتح.)18 :
َفأنْزَل َّ
وملا رأى زعماء قريش أن رســول اهلل عازم على زيارة البيت احلرام
وأحســوا أنهم لن يســتطيعوا صده بعثوا إليه رجال يسمى
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سهيل بن عمرو ،يتفاوض معه على دخول مكة بطريقة تظهر
للعــرب أنه لم يدخلها دون رضاهم ،ويعرض عليه هدنة توقف
الصراع بينهم وبينه ،بحيث ال يتعرض أي فريق لآلخر.
«آت محم ًدا وصاحله وال يكن في صلحه إال أن يرجع
وقالــوا لهِ :
عنا عامه هذا ،فو اهلل ال تتحــدث العرب أنه دخلها عنوة أبدا،
فلما رآه رســول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ مقبال من بعيد
الصلح حني بعثوا هذا
استبشر بقدومه ،وقال« :قد أراد القو ُم
ِ
الرجل» (الســيرة النبوية البن كثير :ج 4ص  )283ثم أحســن
استقباله ،واستمع ملا جاء به ،ووافقه على طلبه.
فكان مما قاله له ســهيل« :هلم إذن نكتــب بيننا وبينك هذه
الشــروط التي اتفقنا عليها ،فقال رسول اهلل :نعم ودعا علي
بن أبــي طالب ـ رضي اهلل عنه ـ ليملــي عليه الكتاب فقال:
اكتب بســم اهلل الرحمن الرحيم ،فقال سهيل :ال أعرف هذا،
ولكن اكتب باســمك اللهم ،فكان من ســماحة رسول اهلل
أن وافقه وقال صلى اهلل عليه وســلم :اكتب باسمك اللهم،
هذا ما صالح عليه محمد رســول اهلل سهيل بن عمرو ،فقال
سهيل :لو شــهدت أنك رســول اهلل لم أقاتلك ،ولكن اكتب
اسمك واسم أبيك.
وفي السنن الكبرى للنسائي :قال سهيل« :لو علمنا أنه رسول
اهلل ما قاتلناه ،امحها ،فقلت (أي علي) :هو واهلل رســول اهلل
وإن رغم أنفك ،ال واهلل ال أمحها .فقال رســول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم :أرني مكانها ،فأريته ،فمحاها».
فقال صلى اهلل عليه وسلم :اكتب هذا ما صالح عليه محم ُد
َ
ســهيل بن عمــرو :اصطلحا على وضع احلرب عن
بن عبد اهلل
الناس عشــر ســنني ،يأمن فيهن الناس ،ويكف بعضهم عن
بعض ،علــى أنه من أتى محم ًدا من قريــش بغير إذن وليه رده
ً
قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه.
عليهم ،ومن جاء
وإن بيننا عيبة مكفوفة (أي ال يكون في الصدور إال اخلير) وإنه ال
إســال وال إغالل (أي ال سرقة وال خيانة) وإنه من أحب أن يدخل
في عقد محمد وعهده دخل فيه ،ومن أحب أن يدخل في عقد
قريش وعهدهم دخل فيه...
ثم قال له ســهيل:على أن ترجع عامك هــذا فال تدخل علينا
مكة ،وإنــه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك،
فأقمت فيها ثالثًا معك ســاح الراكب ،السيوف في القرب ،ال
تدخلها بغيرها (عيون األثر :ج 2ص.)160
فرضي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن هذا الشرط أيضا
الذي ال يحمل غير الرغبة في التفاخر أمام الناس بأنه لم يطف
بالبيت إال مبوافقتهم.
وبينما هــم يكتبون الكتــاب إذ جاء إليهم اب ُن ســهيل هذا

ويســمى «أبا جندل» يرسف في احلديد ،حتى رمى بنفسه بني
أظهر املســلمني ،وكان قد أســلم من قبل فحبسته قريش،
ومنعتــه من اخلروج إلى املدينة ،فلما علم مبجيئهم فر إليهم،
فلما رآه ســهيل أبوه قام إليه فضرب وجهه ،وأخذ مبالبســه
وقال :يا محمد قد ُلت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا،
فقال رســول اهلل :صدقت ،فجعل سهيل ينتهره ويجره ليرده
إلى قريش ،وأبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر املسلمني!
أأرد إلى املشركني يفتنونني في ديني؟
فقال له رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :يا أبا جندل ،اصبر
ٌ
جاعل لك وملن معك من املســلمني فرجا ً
واحتســب ،فإن اهلل
ومخرجــاً ,إنا قد عقدنا بيننا وبني القــوم صلحاً ،وأعطيناهم
على ذلك عهدا ً وأعطونا عهد اهلل ,وإنا ال نغدر بهم (سيرة ابن
هشام :ج2ص ...)318
وقد أثار عاطفة املسلمني وأحزنهم وزاد من حزنهم أنهم كانوا
يرون في الشروط التي أمالها سهيل إجحافا بهم ،فقال رسول
اهلل لســهيل :فأجزه لي فرفض ،فقــال مكرز بن حفص وكان
يرافق ســهيل بن عمرو :أنا أجيره يا محمد (أي أضمن حمايته
بعد عودته ملكة) وقال ذلك ليرضي الطرفني.
وعــاد أبو جنــدل احلبيس مع أبيــه مطي ًعا ألمر رســول اهلل،
محتسبا ما يلقاه عند ربه ،ومن العجب أن نراه بعد قليل وفي
فتح مكة وبعد أن نال حريته يسرع ليستأمن ألبيه هذا ـ الذي
أذله ال لشــيء إال ألنه آمن باهلل عز وجل ـ عند الرســول صلى
اهلل عليه وسلم ليعفو عنه.
فليتعلم كل أب كيف أن اإلســام يجعــل االبن بارا به مهما
كان قاسيا عليه.
وهذا العقد وطريقة املصاحلة بني رسول اهلل وقريش يدالن على
شدة تســامحه صلى اهلل عليه وسلم ،وأنه كان حريصا على
مســاملة اآلخرين قدر إمكانه ،إذ وافق على كل اقتراحات قريش
ما دامت ال تضر باإلسالم ،وال تؤثر على مسيرة الدعوة إلى اهلل
عز وجل.
وملا فرغ رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الكتاب أشهد
عليه رجاال من املسلمني ورجاال من املشركني ،وبني ملن اعترض
على بنوده وجهة نظره أن شــروط الصلح هي لصالح اإلسالم
واملسلمني ،فإن رجعوا عن العمرة هذا العام فإنها ستكون حقًا
مسل ًما لهم به بعد ذلك ،وإن اشترط املشركون أن من ارتد من
املسلمني إلى قريش ال يرد فهذا ال يضر اإلسالم؛ ألن من اعتنقه
على غير رضا فال خير فيه ،واهلل غني عنه.
وأما من أسلم من قريش فإن كان قويا فسيحمي نفسه داخل

مكة ،ويدعو غيره إلى اإلســام ،فيزداد عدد املســلمني مبكة،
ومن عجز عن حماية نفسه ،فيمكن أن يفر إلى مكان آخر غير
املدينة ،فيعبد فيه ربه وهو آمــن ،وإال فيصبر على االضطهاد
حتى يجعل اهلل له مخرجا ،واملهم أن قريشا لن تقف في طريق
دعوته ،ولن تســاعد أحدا عليه ،وإن حدث ذلك منها فال قيمة
للصلح إذن ،فس ّلم له كل الصحابة مبا قال.
ونتيجة هذا التسليم أن كان هذا الصلح فتحا عظيما عليهم
وعلى اإلٍســام ،حيث حتقق لهم منه أعظم النتائج التي كان
من أبرزها:
ـ أن صار الطريق مفتوحا أمامهم لتعريف الناس مببادئ الدين
احلنيف الذي يدعون إليه ،دون أن يتعرض لهم أحد داخل اجلزيرة
العربية ،ووقفت قريش على احلياد ،وقد كان أكثر العرب يُعرضون
عن اإلسالم خوفا من رجالها ،فزال خوفهم بهذا العقد ،فأقبلوا
على اإلســام أفواجا ،حتــى قال اإلمام الزهــري« :ما ُف ِتح في
فتح قبله كان أعظم منه ،إمنا كان القتال حيث التقى
اإلسالم ٌ
النــاس ،فلما كانت الهدنة وضعت احلــرب أوزارها وأمن الناس
وكلم بعضهم بعضا ،والتقوا فتفاوضوا في احلديث واملنازعة،
فلم يكلم أحد في اإلسالم يعقل شيئا إال دخل فيه ،ولقد دخل
في تينك الســنتني مثل من كان دخل في اإلسالم قبل ذلك أو
أكثر»( .السيرة النبوية البن كثير ج 3ص .)324
يقول ابن هشــام :والدليل على ما قاله الزهري أن رســول اهلل
صلى اهلل عليه وســلم خرج إلى احلديبية في ألف وأربعمائة
رجل ،ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتني في عشرة آالف.
بل وتفشى اإلســام في مكة في هاتني الســنتني ،واعتنقه
ناس من ســادة قريش مثل :عمرو بن العاص ،وخالد بن الوليد،
وعثمان بن طلحة بن أبي طلحــة ،بعد أن تيقن لهم أنه احلق،
وأنهــم كانوا في معارضته على جهالــة ،كما حكى عمرو بن
العاص إذ يقول« :ثم خرجت عام ًدا إلى رســول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ألسلم فلقيت خالد بن الوليد ،وذلك قبيل الفتح
وهو مقبل من مكة ،فقلت :أين أبا ســليمان؟ فقال :واهلل لقد
اســتقام امليسم وإن الرجل لنبي ،أذهب ـ واهلل ـ أسلم فحتى
متى؟! قال :قلت :واهلل ما جئت إال ألسلم ،قال :فقدمنا املدينة
علــى النبي صلى اهلل عليه وســلم ،فتقدم خالــد بن الوليد
فأسلم وبايع ،ثم دنوت فقلت :يا رسول اهلل إني أبايعك على أن
تغفر لي ما تقدم من ذنبي وال أذكر ما تأخر ،قال :فقال رســول
يجب ما
اهلل صلى اهلل عليه وســلم :يا عمرو بايع فإن اإلسالم
ُّ
كان قبله ،وإن الهجرة جتب ما كان قبلها (البداية والنهاية البن
كثر :ج 4ص .)142
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كلمتان

بقلم :محمد بن أحمد المغربي

يعيش في البادية وســط جتمع بشــري محدود ،يكاد يكون مبتوت الصلة باملدينة وما فيها من
امللهيات واملفسدات ،يصبح كما أمسى وميســي كما أصبح ،تأثيره على احلياة محدود ،وتأثيرها
عليه ال يذكر ،لديه قليل من املواشــي يرعاها ويستفيد منها معه أفراد من املاشني ،واحلمد هلل
على واسع فضله.
وفي ذات م ّرة ..نزل بهم داعية شهم؛ والداعية الذي يترك الشاشات واملنصات ومكبرات الصوت،
ويسعى في الفيافي واجملاهيل يدعو الناس
ويبصرهم بأمر دينهم هو بال شك في غاية الشهامة،
ّ
ص ّلى بهم صالة ،ثم جلــس بعد الصالة يعظهم ويعلمهم ،واحلضــور منصتون باهتمام ،وكلّ
منهم يحــاول جاه ًدا االنتفاع مبا يقول هذا الوافد الناصح مــن حكم ومعلومات وأحكام ،وكأن
الداعية الذكي املوفق أحس بصعوبة كالمه على القوم وعجزهم عن استيعاب تفاصيله واإلملام
بجوانبه؛ ّ
فركز كالمه ونصحه في جوامع الكلِم ومهمات املسائل ،حتى إذا كاد اجمللس أن ينفض،
َ
ْ
َ
ِّ
َ
َ
ان،
َان َعلى الل َ
َان ِفي الِيزَ ِ
ان ،ث ِقيلت ِ
س ِ
َان خَ ِفي َفت ِ
ع ّلمهم حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم «كلِ َمت ِ
يم» .ومضى الداعية الصالح حلال
هلل وَب ِ َح ْم ِد ِهُ ،
َان إِلَى الرَّ ْح َم ِنُ ،
هلل الْ َع ِ
س ْب َحا َن ا ِ
س ْب َحا َن ا ِ
َح ِبي َبت ِ
ظ ِ
سبيله.
الدرس واملوعظة مع احلاضرين ،وانصرف مع انصرافهم ،فبقي هذا احلديث العظيم
حضر صاحبنا ّ
َان إِلَى الرَّ ْح َم ِن ،وهما كلمتان ،ما الذي جعلهما
َانَ ..ح ِبي َبت ِ
الوجيز عال ًقا بذهنه الص ًقا بقلبهَ ،كلِ َمت ِ
ّ
حبيبتــن إلى الرحمن وهو الرحمن ّ
جل وعال ،وهما كلمتان ،بل وزاد جل وعال بأن جعلهما ثقيلتني
في امليزان ،وأمضى ليلته ير ّدد احلديث مع نفسه ..إعجابًا بالفضل العظيم والكرم اجلليل اجلزيل؛
َ
هلل وَب ِ َح ْم ِد ِه،
َان َعلَى اللِّ َ
َان إِلَى الرَّ ْح َم ِنُ ،
س ْب َحا َن ا ِ
انَ ،ح ِبي َبت ِ
َان ِفي ْالِيزَ ِ
ان ،ث َ ِقيلَت ِ
س ِ
َان خَ ِفي َفت ِ
«كلِ َمت ِ
يم» ،ولم يزل ير ّدد احلديث على لسانه حتى غلبه النعاس ونام.
ُ
هلل الْ َع ِ
س ْب َحا َن ا ِ
ظ ِ
طلــع الصباح ،وثبت احلديث في قلب صاحبنا كأمنا امتزج بوجدانــه ،واتخذ قرارًا صباح ًيا جاز ًما،
وقرارات الصباح بعيدة كل البعد عن القرارات الليلية التي تسبق النوم ويدركها النسيان ،قرارات
الصباح مباركة كالبكور نافذة كالضياء ،ق ّرر الرجل أن يكون همه وهدفه في حياته أن ينشر بني
العظمى َ
َان
الناس هذه الهبة الربانية ُ
َان َعلَى اللِّ َ
انَ ،ح ِبي َبت ِ
َان ِفي ْالِيزَ ِ
ان ،ث َ ِقيلَت ِ
س ِ
َان خَ ِفي َفت ِ
«كلِ َمت ِ
شخصا ويس ّلم عليه
يم» ،وصار ما يقابل
ً
هلل وَب ِ َح ْم ِد ِهُ ،
إِلَى الرَّ ْح َم ِنُ ،
هلل الْ َع ِ
س ْب َحا َن ا ِ
س ْب َحا َن ا ِ
ظ ِ
َ
ْ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َ
َان إِلى
َان َعلى الل َ
انَ ،ح ِبي َبت ِ
َان ِفي الِيزَ ِ
ــان ،ث ِقيلت ِ
س ِ
َان خَ ِفيفت ِ
إالّ يشــد على يده ويقول له« :كلِ َمت ِ
يك ّل
هلل وَب ِ َح ْم ِد ِهُ ،
الرَّ ْح َم ِنُ ،
يم» ،يك ّرر ذلك مع اجلميع في كل لقاء ،ال ِ
هلل الْ َع ِ
س ْب َحا َن ا ِ
س ْب َحا َن ا ِ
ظ ِ
شــخصا جدي ًدا اســتقبله بهذا احلديث ،بل وكلما تك ّرر
وال َي ّل وال يتر ّدد وال يخجل ،وكلما لقي
ً
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لقاؤه بشخص ما بدأ اللقاء بهذا احلديث ،ال يثنيه امتعاض الناس وال متلملهم وال اعتراض
بعضهم ،إن لقيك رفع ســ ّبابته وخاطبكَ :
َان ِفي
َان َعلَى اللِّ َ
ــان ،ث َ ِقيلَت ِ
س ِ
َان خَ ِفي َفت ِ
«كلِ َمت ِ
يم».
هلل وَب ِ َح ْم ِد ِهُ ،
َان إِلَى الرَّ ْح َم ِنُ ،
هلل الْ َع ِ
س ْب َحا َن ا ِ
س ْب َحا َن ا ِ
انَ ،ح ِبي َبت ِ
ْالِيزَ ِ
ظ ِ
واشتد عليه
اســتم ّر احلال زمنًا ،ومع السن ولوازمه ..وألمر أراده اهلل ،أصاب املرض صاحبنا
ّ
همته ما فترت ،وما
أثره ،ومت نقله ملستشــفى احلرس للعالج ،تعب قلبه تع ًبا شدي ًدا ،لكن ّ
َ
ِّ
ترك عادته؛ كلما قدم عليه قادم بادره رغم ضعفه قائالًَ :
ــان،
َان َعلى الل َ
َان خَ ِفي َفت ِ
«كلِ َمت ِ
س ِ
يم»،
هلل وَب ِ َح ْم ِد ِهُ ،
َان إِلَى الرَّ ْح َم ِنُ ،
س ْ
س ْ
هلل الْ َع ِ
ــب َحا َن ا ِ
ــب َحا َن ا ِ
انَ ،ح ِبي َبت ِ
َان ِفي ْالِيزَ ِ
ث َ ِقيلَت ِ
ظ ِ
اشــتد تعبه وصارت
لزم ذلك مع اجلميع؛ الز ّوار وجيرانه املرضى وطاقم التمريض واألطباء،
ّ
الغيبوبــة تداهمه معظم وقته ،وما إن يفيق حتى ينظر ملن حوله ويكلمهم من حتت قناع
التغذية الهوائية َ
َان إِلَى الرَّ ْح َم ِن،
َان َعلَى اللِّ َ
انَ ،ح ِبي َبت ِ
َان ِفي ْالِيزَ ِ
ان ،ث َ ِقيلَت ِ
س ِ
َان خَ ِفي َفت ِ
«كلِ َمت ِ
يم» ،واقتربت نهاية مشوار حياته ،وفي الساعات
هلل وَب ِ َح ْم ِد ِهُ ،
ُ
هلل الْ َع ِ
س ْب َحا َن ا ِ
س ْب َحا َن ا ِ
ظ ِ
األخيرة وقف عنــده طبيب أملاني وطاقم التمريض في حركــة دؤوب محاولني إطالة زمن
بقــاء املريض في الفانية ،واملريض يحاول احلديث ويص ّر عليه إصرارًا بال ًغا ،فاألملاني الواقف
عنده وافد جديد ،ولم يســمع منه قول النبي صلى اهلل عليه وسلمَ :
َان
«كلِ َمت ِ
َان خَ ِفي َفت ِ
ســ ْب َحا َن
َعلَى اللِّ َ
هلل وَب ِ َح ْم ِد ِهُ ،
َان إِلَى الرَّ ْح َم ِنُ ،
ســ ْب َحا َن ا ِ
انَ ،ح ِبي َبت ِ
َان ِفي ْالِيزَ ِ
ــان ،ث َ ِقيلَت ِ
س ِ
يم» ،اقترب منه الطبيب حتت إصراره واســتمع لــه بعناية وهو يقولَ :
َان
هلل الْ َع ِ
ا ِ
«كلِ َمت ِ
ظ ِ
هلل وَب ِ َح ْم ِد ِه،
َان َعلَى اللِّ َ
َان إِلَى الرَّ ْح َم ِنُ ،
ســ ْب َحا َن ا ِ
انَ ،ح ِبي َبت ِ
َان ِفي ْالِيزَ ِ
ــان ،ث َ ِقيلَت ِ
س ِ
خَ ِفي َفت ِ
ْ
ّ
يم» ،غمرت الراح ُة نفس صاحبنا ،ولم تلبث أنفاسه أن توقفت.
ُ
هلل ال َع ِ
س ْب َحا َن ا ِ
ظ ِ
تســاءل الطبيب األملاني عن هذه اجلملة التي جاهد الراحل ليقولها له؛ هل وصية ألحبائه
أم هي شــكوى أم ســ ّر أم ماذا؟ فقالوا له :بل هو حديث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم
حرص الراحــل أن يقوله ّ
لكل من يلقاهم ،ذُ ِهل الرجل من هــذا احلرص البالغ الذي يجعل
ّ
مريضا على فراش املوت ينسى سالمة نفسه وينسى أحبابه وكل شيء في سبيل أن يقول
ً
هذا الكالم لشــخص ال يعرفه! ما هذا الكالم ،ما معناه ،من قائله؟ أســئلة هداية قادت
الطبيب األملاني لإلسالم ،وقادت معه غيره ،وكم ثقُل بذلك ميزان الرجل املولع بقول النبي
صلى اهلل عليه وســلمَ :
َان إِلَى
َان َعلَى اللِّ َ
انَ ،ح ِبي َبت ِ
َان ِفي ْالِيزَ ِ
ان ،ث َ ِقيلَت ِ
س ِ
َان خَ ِفي َفت ِ
«كلِ َمت ِ
ْ
يم».
هلل وَب ِ َح ْم ِد ِهُ ،
الرَّ ْح َم ِنُ ،
هلل ال َع ِ
س ْب َحا َن ا ِ
س ْب َحا َن ا ِ
ظ ِ
اللهم اغفر له وارحمه.
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العيسى الذي عرفت
أحمد محمد الحافظ النحوي*
كنت كغيري من شــباب هذه األمة املكلومــة الباحثني عن خطاب االعتدال والوســطية ،وعن الفهم الديني
الصحيح ألفضل وأعظم دين شــهدته البشرية ،أتابع ما يقوم به معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكرمي
العيسى األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي من خدمة لهذا الدين وتضحية في سبيله وسعي دائم إلعطاء
صورة حسنة عن اإلسالم الصحيح الذي يريد حملة الفهم الضال أن يشوهوه بأفكارهم وأطروحاتهم الشاذة.
كنت أعرف الشيخ محمد عبدالكرمي العيسي من خالل شاشات اإلعالم أو مواقع اإلنترنت فقط ،وكانت الصورة
التي ترتسم عنه في مخيلتي صورة حسنة لرجل جمع بني أبعاد مختلفة وصفات مختلفة.
ال أخفيــك أيها القارئ الكرمي أن إعجابي بالشــيخ زاد حني عرفته عن قرب ،فهو يأســرك بتواضعه وإتقانه فن
التواصل وحرصــه على أن يعطي اجلميع اهتمامه وعنايته؛ فتراه في تواضع جم يقبل بالتصوير مع الشــباب
ويتبادل معهم احلديث ،ويصرح للقنوات ويحاور العلماء ويجلس إلى املثقفني ويســتمع إلى آراء وأفكار اجلميع
بعقلية القائد املتبصر وبفكر املفكر املستنير.
دامت زيارته لبالد شنقيط أرض املنارة والرباط أربعة أيام ،كانت مليئة باإلجنازات سواء على املستوى الرسمي أو
الشعبي أو الدعوي أو االجتماعي .بدأت الزيارة بسلسلة لقاءات رسمية مع كبار الشخصيات في الدولة (رئيس
البرملان ،رئيس احلكومة ،رئيس اجلمهورية).
تلى ذلك حضور معالي الشــيخ حفل افتتاح املؤمتر الدولي للســيرة النبوية ،حيــث ألقى كلمة مرجتلة كانت
كلماتهــا تخرج من القلب لتصل إلى القلوب .تفاعل اجلمهور بعفوية مع كلمة معالي الشــيخ الذي يحمل
خطابا ً معتدال ً وسطيا ً طاملا حاول البعض أن يستغله ويستخدمه في غير محله وال موضعه.
طيلة مقامه في موريتانيا كان الشيخ محل ترحاب من اجلميع بجميع أطيافهم وألوانهم وأعمارهم ،وكلماته
الصادقة وحروفه الصريحة وحرصه على زرع قيم االعتدال والوســطية كانت عامالً مشتركا ً في كل محطات
الزيارة.
وخالل حفل التكرمي الكبير الذي أقامه معالي الشيخ محمد احلافظ النحوي على شرف ضيفه معالي الشيخ
العيســى في ساحة جامع النور ،ارتســمت لوحة جميلة عن الوطن بجميع أطيافه وأعراقه .التحمت النخبة
بالعامة ووقف اجلميع تكرميا ً لرجل أعطى دفعة حقيقية للعمل اإلسالمي املشترك  ،وأعاد إلينا األمل في أن نرى
رؤية إســامية موحدة تواجه تيارات الغلو والتطرف  ،كما تواجه تيارات «اإلسالموفوبيا» ،فكال التيارين يتغذى
علــى اآلخر ،وملواجهتهما ال بد مــن جتديد اخلطاب الديني وجعله مواكبا ً للعصر ،وهو ما نلمســه في خطاب
معالي األمني العام للرابطة.
لقد كانت زيارة الشــيخ العيســى ملوريتانيا ناجحــة ،وتركت أثرها الطيب في نفوس أبنــاء هذا الوطن األبي،
وسيكتب عنها التاريخ يوما ً ماً ،لتكون نبراســا ً لدعاة الوسطية واالعتدال ومحفزا ً لألجيال القادمة ،ليسيروا
على نهج اإلسالم الصحيح الذي ال إفراط فيه وال تفريط وال غلو وال تطرف.
إن أمة اإلسالم حتتاج إلى هذا النهج؛ فقد أتعبتنا ويالت احلروب التي تبنى على فتاوى التكفير والتفسيق .نحتاج
إلى أن نعود إلى نهج الوسطية واالعتدال.
*كاتب وإعالمي موريتاني

64

العدد ٦١٦ :جمادى األولى  ١٤٣٩هـ ـ فبراير  ٢٠١٨م
No. 616 First Jamadi 1439 H- February 2018 m

