


افتتاحية

كان الهدف من برنامج )بالتي هي أحسن( 

الذي قدمه يوميًا تلفزيون الرشق األوسط )أم 

بي يس( خالل شهر رمضان، هو التطرق إىل 

القضايا املهمة يف حياة الشعوب اإلسالمية. 

ولعل الربنامج جاء متســًقا مع أهــداف رابطة العالم 

اإلســالمي واهتمامها بأن يعيش املســلم حياة سعيدة 

بعيدة عن الصــدام مع أبناء وطنه، وأن يشــعر بأنه 

منسجم اجتماعيًا مع بيئته.

الربنامج الذي استضاف معايل الشيخ الدكتور محمد بن 

عبد الكريم العيىس األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي 

ورئيس الهيئــة العاملية لعلماء املســلمني، جاء تمثيالً 

للحضور الثقايف والفكــري للرابطة وعالقتها املوصولة 

مع الشــعوب املســلمة. وتجىل ذلك يف إبــراز خريطة 

فكرية للرابطة وقيادتها، تجمع بني التجذر يف الحضارة 

اإلسالمية واالنفتاح اإليجابي عىل العالم. 

وتناول الربنامج أهم مشاغل املجتمع املسلم، مع تقديم 

املعالجات الفقهية والعلمية لها. ومثلما اعتنى الربنامج 

باملشــاغل الكربى مثل قضايا اإلسالموفوبيا والتطرف 

ومشــكالت األقليات املســلمة والفتنة الدينية ونحوها، 

فإنه تنــاول أيًضا موضوعات اجتماعية عامة ذات صلة 

بالشباب واملرأة. 

ومن األمثلــة عىل القضايا التي تطــرق إليها الربنامج 

دعوته إىل الرشد يف اإلنفاق املايل وإىل التكافل املجتمعي 

بني الناس من خالل االهتمام باألوقاف اإلسالمية وعدم 

التهرب من الزكاة، مبينًا القواعد واألسس لنجاح األوقاف.

الطيبة  الحياة  لكيفيــة صناعة  الربنامج دليالً  وأعطى 

بشــكل عام؛ مثالً: كيف نبني املجتمــع املرتاحم ألنه ال 

دين وال حياة بدون الرتاحم، وكيف نصنع الفرح وندخل 

الرسور يف قلوب اآلخرين، وكيف نحتفل بالعيد عىل الرغم 

من ظروف اإلغالق والحجر املنزيل والتباعد.

ولعل مما أعطى الربنامج صداه أنه نقل تجربة الرابطة 

الرائدة يف العمل الخريي املســتدام والعون اإلنســاني، 

واإلعجاز العلمي، باإلضافة لعطائها ذي البعد اإلنساني 

عرب املواقف العملية املختلفة.

وقد احتفت األقالم بربنامج »بالتي هي أحسن« وما أبرزه 

من خطاب ديني أصيل ومتجدد، وأشــادت بـ»نموذج 

فريد يف رشح مبادئ اإلســالم بطريق سلســة دون أي 

تعقيدات لبلوغ الغاية السامية من هذا الربنامج«.

وال شــك أن املحتوى العلمي للربنامــج، له أهمية عرب 

عنها كثري مــن املعلقني، ذلك أنه لــم يكتف بالتحليل 

والتشــخيص، بل بادر إىل تقديم رؤية شــاملة باتجاه 

انتهاج طريق االعتدال والوســطية الذي ينفي تحريف 

الغالني وانتحال املبطلني.

ونرجو أن يكون للربنامج تأثــري إيجابي يف الجمهور، 

ألنه امتــداد لتواصل مبارش عرب الحــوارات والندوات 

واملحارضات واملؤتمرات، واالحتكاك عن طريق الزيارات 

مع الكيانات الشعبية واألقليات املسلمة حيثما كانت. 

إنه تفاعل يومي دؤوب مع الناس يف دور العبادة ومعاهد 

العلم واملراكز اإلســالمية، وحوار مســتمر مع العلماء 

واملثقفني وطلبة العلم، مما يجعل ملا يصدر من رسائل 

إعالمية قدًرا ملموًسا من الصدى والتجاوب. 

وهكذا يكون للنشــاط اإلعالمي جدوى عندما يصل إىل 

الناس ويحصل منه التأثري املطلوب، وهذا هو ما يستفاد 

من قول الله تعــاىل: »ولقد وصلنا لهــم القول لعلهم 

يتذكرون« )القصص، 51(.

أصداء برنامج »بالتي هي أحسن«,,
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األمني العام

أ.د. محمد بن عبد الكرمي العيسى

املدير العام لالتصال واإلعالم

أ. عبدالوهاب بن محمد الشهري

رئيس التحرير

د. عثمان أبوزيد عثمان

مدير  التحرير

ياسر الغامدي

المراسالت:
مجلة الرابطة ص.ب 537 مكة المكرمة

هاتف: 00966125309387
فاكس: 00966125309489 

المراسالت على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير
البريد اإللكتروني:

rabitamag@gmail.com
الموضوعات والمقاالت التي تصل إلى مجلة »الرابطة«

 ال ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر
لالطالع على النسخة اإللكترونية للمجلة 

الرجاء زيارة موقع
www.themwl.org :الرابطة على اإلنترنت 

 

طبعت بمطابع تعليم الطباعة
رقم اإليداع: 1425/343 - ردمد: 1658-1695
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الرابطة تعلن 
مبادرة إلنتاج أعمال فنية 

هادفة

مكة املكرمة - الرابطة

أعلن األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي 
عبدالكريم  بن  محمد  الدكتور  الشــيخ 
العيىس عن إطالق مبادرة شبابية جديدة 
إلنتاج أعمال فنيــة هادفة تحت رعاية 

وإرشاف الرابطة.

ودعا معــايل  األمني العــام للرابطة يف 
برنامــج »بالتــي هي أحســن« الذي 
استضافه طيلة شــهر رمضان املبارك، 
الكفاءات الشــابة املنتجة إىل تقديم أي 

أفكار أو مشاريع أعمال يف هذا الشأن. 

للرابطة  العامــة  األمانة  أن  وأضــاف 
ستستقبل عروضاً أولية لألفكار واألعمال 
وسيتم منح مقابل مجٍز لألعمال املقبولة.

وكان معاليــه أكــد يف الربنامج أهمية 
األعمال الفنيــة يف صناعة وتعزيز القيم 

اإليجابية.
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مكة املكرمة:

تصّدر برنامج »بالتي هي أحسن« الذي ُعرض 

عىل شاشــة »mbc«، الئحة الربامج الدينية األكثر 

متابعًة عىل املحطــات الفضائية يف العالم العربي، 
إذ تميّز بطرح عميق ورصني متناوالً كافة قضاياه 
بوضوح وشــفافية يف قالب ومحتوى عرصي بعيد 

عن الطرح التقليدي.

»بالتي هي أحسن«
يتصدر الئحة البرامج الدينية األكثر

متابعة في رمضان
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الشهري  عبدالوهاب  الربنامج  مقدم  وأوضح 
اســتضاف يف حلقاته طيلة شهر  الربنامج  أن 
رمضان املبارك املايض، معايل األمني العام لرابطة 
العالم اإلســالمي، رئيس هيئة علماء املسلمني، 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس، 
ويناقش الكثري من القضايا التي ال ُتناقش عادًة 
يف الربامج الدينية بلغٍة رصيحٍة بعيداً عن املواربة 

والرتميز.

وبنّي الشــهري أن د. العيىس كان حريصاً عىل 
ذكــر تجاربه الشــخصية ورسد املواقف التي مر 
بها حول العالم، بهدف إرشاك املجتمع املســلم يف 
النقاش وخلق حواٍر أكثر واقعية وقرباً من الحياة 
اليومية للمســلمني، حيث يسعى معاليه من خالل 
موضوعات الحلقات إىل إبــراز الصورة الحقيقية 
لإلســالم الوســطي املعتدل وكشــف جماليات 
الحضارة اإلســالمية، مضيفاً أن الربنامج يناقش 
بخطاب  واالجتماعية  والفكريــة  الدينية  القضايا 

عرصي عميق ومنفتح.

وفتح الربنامج بكل شــفافية عدداً من امللفات 

الجدلية يف العالم اإلســالمي، إضافة إىل تســليط 

الضوء عىل الظواهر واملمارسات واألحداث الجارية 

يف العالم من حولنا بشــكل عام، وطرح فيها آراء 

ومعالجات خاّلقة.

ناقش الربنامــج كل هذه القضايــا من زوايا 

التقليدي  الطــرح  ســلبيات  متجنباً  متعــددة، 

ومجازفات التعميم، وقد تحول الربنامج إىل فضاء 

مفتوح لعرض الرأي مع احرتام حق املشــاهد يف 

االختيار واالقتناع والبحــث عن الحقيقة من دون 
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         الشهري: البرنامج يناقش 
القضايا الدينية والفكرية 
واالجتماعية بخطاب جديد
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محاولة توجيهه تحت أي ذريعة.

كمــا يتبنى رؤية ســباقة يف عمقهــا العلمي 
والفكري مصحوبة بتجارب ومشــاهدات ثرية يف 
ورشح  باهتمام  مستدعياً  ومنفتح  موضوعي  قالب 
ضاف ومقنع دور املشــرتكات اإلنسانية يف حفظ 

سالم ووئام عالم اليوم .

يسعى الربنامج يف حلقاته إىل إحياء وإعالء القيم 
اإلسالمية التي تدعو إىل االعتدال والرحمة باآلخرين، 
وحب الخري لهم، واإلحسان بمفهومه الشامل، وتفّهم 

سنة الله تعاىل يف تنوع الكون واختالف الخلق.

وكان من أبرز القضايا التي ناقشها الربنامج يف 
الشأن اإلسالمي قضية الرصاع الشيعي السني، إذ 
فنّد ضيــف الربنامج الدكتور محمد بن عبدالكريم 
أنه »رصاع بني  العيىس حقيقة هذا الرصاع، مؤكداً 
متطرفني وطائفيني من الجانبني، وليس بني معتديل 

السنة والشيعة الذين يمثلون األغلبية«.

وقــد حظي هذا الخطاب الوســطي الوحدوي 
الســاعي إىل تعرية التطرف والطائفية بالرتحيب 
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الواســع من قيادات العالم اإلسالمي من مختلف 
املذاهب والطوائف. وأشادت به عىل وجه الخصوص 
القيادات الشــيعية، التي أكدت أن العالم اإلسالمي 
بحاجة ماســة إىل مثل هذه األصوات املعتدلة التي 

تقاوم أصوات الصدام الشاذة. 

كما خصص الربنامج أيضاً حلقة مهمة لكشف 
وأخالقيات  الســيايس  اإلسالم  ممارســات  فساد 
املسلمني،  اإلخوان  جماعة  رأســها  وعىل  جماعاته 
بالعقيدة والسلوك  االهتمام  تتنازل عن  أنها  مؤكداً 
اإلسالمي، بل وحتى شــعاراتها التي ترفعها عند 
وقال  أغراضها.  تحقيــق  أجل  مــن  اضطرارها، 
الجماعة  أعضــاء هذه  العيىس يف وصف  الدكتور 
إنهم ال يعرتفون بأي والية إال والية مرشدهم، وإن 
قاموسهم ملئ بأساليب الفجور يف الخصومة فضالً 

عن استخدام  الرباغماتية النفعية يف أسوأ صورها.

كما ناقش الربنامج وللمرة األوىل قضية تحريم 

االعتداء عىل دور العبادة، موضحاً أن اإلسالم يؤكد 
وجوب احــرتام وجود دور العبــادة األخرى، بل 
ويفرض عىل املســلمني حمايتها، ويجرّم االعتداء 
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عليها مهما كان السبب.

كما طرح الربنامج قضية املرجعية اإلســالمية، 
مؤكداً باسم علماء ومفكري رابطة العالم اإلسالمي 
اململكة  أن  العاملية  ومجالسها  ومجامعها  وهيئاتها 
العربية السعودية هي املرجعية الروحية للمسلمني، 
من منطلق رشف خدمة الحرمني الرشيفني وريادتها 
اإلسالمية واضطالعها بكامل مسؤولياتها اإلسالمية 

عىل الصعد كافة يف سياق تاريخي مرّشف.

ويف رؤية نادرة لقضايا املرأة املسلمة، خصص 
الربنامج حلقتني كاملتني لتصحيح املفاهيم الخاطئة 
يف التعامل مع املرأة، والرد عىل الخطاب الذي يتهم 
إليها، حرص خاللهما  باإلساءة  اإلسالمي  الترشيع 

معايل الدكتور العيىس عــىل تعزيز مفهوم تمكني 
املرأة يف الرشيعة اإلسالمية، الذي يؤكد عىل إعطائها 
حقوقها كافة وإتاحة املجال لها ملمارســة دورها 
وتأثريها الكبــري كعاملة ومفكرة وخبرية ومهنية يف 

مختلف مهام املسؤولية والخدمة الوطنية.

          يسعى إلعالء القيم 
اإلسالمية الداعية لالعتدال 

والرحمة بالجميع.. وتفّهم سنة 
التنوع واالختالف
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السيد محمد عيل الحسيني
أمني عام املجلس اإلسالمي العربي يف لبنان

مع حلول شــهر رمضان املبارك، تبدأ املنافسة يف 
الربامج، لكســب أكرب عدد من املشاهدين، وصوالً إىل 
مغنطة العقول وتوجيهها نحو مناح محددة، قد تكون 
خطرية عــىل توجهاتهم وحياتهم، مســتغلني الفراغ 
املوجود، والجهل املســترشي، لذلك نجد أن التصدي 
لها يكون عرب صوت الحق املتنور بالعلم والعقل، ولغة 
املنطق والفكر الثاقب، وهي مهمة يتصدى لها العلماء 

الذين سخروا حياتهم  العلم والبصرية  الربانيون، أهل 
خدمــة لدينهم ومجتمعاتهم من خــالل طرح برامج 
توجيهية وإرشادية لتنوير عقول الناس، وتجديد الفكر 

بما يعكس حقيقة ونظرة اإلسالم الحقيقي.

برنامج »بالتي هي أحسن« رؤية جديدة..والشيخ 
العيىس يقدم خطاباً دينياً أصيالً ومتجدداً

يف مرحلة تعد من أخطر املراحل وأدقها، يطل علينا 
الدكتور  العالم اإلســالمي  لرابطة  العام  األمني  معايل 
الشيخ محمد بن عبدالكريم العيىس يف برنامج »بالتي 
هي أحســن« مقدماً لنا نموذجاً فريداً يف رشح مبادئ 

برنامج  »بالتي هي أحسن«

 صورة مشرقة للفكر اإلسالمي
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اإلسالم األساســية املبنية عىل قيم العدالة والتسامح، 
الظالميني،  قيم ُطمســت معاملها لســنوات من قبل 
ليأتي الشــيخ العيىس ويطرح بأداء مميز، وأســلوب 
علمي متجدد، رؤية فكرية متنورة وســطية ومعتدلة، 
يحاوره اإلعالمي املميز عبدالوهاب الشــهري بمهنية 
عالية وأســلوب إعالمي راق، مع حسن اختيار األسئلة 
وطرحها بطريقة سلسة دون أي تعقيدات لبلوغ الغاية 

السامية من هذا الربنامج القيم واالستفادة.

»بالتي هي أحسن«..حاجة ورضورة

ال شــك أن عنوان الربنامج »بالتي هي أحسن« هو 
االختيار األمثل تم اســتقاؤه من قوله تعاىل: »ادع إىل 
سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن« وهي آية تعكس النهج الوسطي الذي يقوم 

عليه اإلسالم.

إن قضايا أمتنا املليئة بالتصادمات واالنقســامات 
واالختالفات عىل مختلف األصعدة، بحاجة ماسة لحوار 
إيجابي، ديني وفكري وحياتي قائم عىل مضامني هذه 
اآلية الكريمة، التي يستخلص كنوزها علماء متنورون 
ضالعون لهم كفاءة دينية وعلمية عالية، وال شــك أن 
أهمية الربنامج الذي تعرضه قناة الـ mbc يف شــهر 
رمضان املبارك تكمن يف توقيته املهم والحاجة إىل الحوار 
البناء مع مختلف رشائح املجتمع، فهو الســبيل األمثل 
ملعالجة الكثري من املشاكل واألزمات وسد الثغرات التي 
تترسب منها األفكار الضالة املضلة التي سعت يف عقول 
الناس تخريباً، وشــوهت املفاهيم اإلسالمية الناصعة 
القائمة عىل التســامح واملحبة والرفق، والكلمة الطيبة 
التي رسخها اإلسالم »ألم تر كيف رضب الله مثالً كلمة 
طيبة كشــجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء 

تؤتي أكلها كل حني«.

الشيخ العيىس رمز وشخصية قيادية استثنائية

أمتنا بحاجة  التي تشــهدها  الضبابية  املرحلة  إن 

إىل مصابيح لكشــف الدجى عنها، وال نبالغ بل نؤكد 
أن معايل الدكتور الشيخ محمد العيىس هو الشخصية 
القيادية املهمة وامللهمة، التي أبلت بالًء حسناً وقدمت 

وتقدم مجهودات كبرية خدمة لإلسالم والوطن.

ويتصدى فضيلته لكل هــذه التحديات بما له من 
خربة كبرية، التمســناها من خالل زياراته ونشاطاته 
املســتمرة التي رافقناه فيها ملعظم بلدان العالم، وما 
تزال مستمرة رغم الحجر الصحي العاملي الذي لم يثنه 
ليعرف بحقيقة اإلسالم  عن مواصلة مسريته املرشقة، 
السعودية يف  العربية  اململكة  الوسطي، ودور  ومنهجه 

دعم القضايا اإلنسانية املختلفة.

إن معايل الشيخ محمد العيىس يعد من أبرز القيادات 
الدينية عىل مستوى العالم، وبرنامج»بالتي هي أحسن« 
فرصة ذهبية لتسليط الضوء عىل علمه وحكمه وتجاربه 
التي أسهمت بشكل كبري يف مد جسور اللقاء والتقارب 
بني مختلف رشائح املجتمع، من خالل رفض التصنيف 
واالنقسام  الفرقة  مخاطر  وتبيني  واإلقصاء  الســلبي 
والدعوة إىل رضورة الحوار مع أتباع األديان والتعايش 

ورفض العنف بسبب انتمائهم الديني.

إن دور الشــيخ العيىس ليــس دوراً مؤقتاً بل هي 
مهمة لغاية خالدة، ألن جوهرها مبادئ وقيم اإلســالم 
التي ال تتلون وال تتغري باختالف الزمان واملكان، لذلك 
نجده حريصاً عىل توجيه املسلمني املقيمني واملواطنني 
يف الغرب عىل االلتــزام بقوانني الدول واالندماج فيها، 
كما يبذل جهوداً ومســاعي ملفتة يف رعاية املؤتمرات 
التاريخية(،  املكرمــة  مكة  وثيقة  )إعــالن  اإليجابية 
خاصة الداعية إىل الوحدة اإلســالمية وتعزيز استقرار 
الدول وتمكني املرأة والتنبيه ملخاطر حركات اإلســالم 
السيايس، وهذا سيشــكل مناعة قوية للمرحلة املقبلة 
وتجنيب أمتنا الكثري من املآيس بســبب مخاطر الفكر 
الضال الذي شكل ويشــكل تهديداً كبرياً يف استقرار 

األمم ووجودها.
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كابل ـ الرابطة:

دشــنت رابطة العالم اإلسالمي برنامج توزيع السالل 

الغذائية  يف جمهورية أفغانستان اإلسالمية.

وجرى التدشــني بمقر وزارة املهاجريــن والنازحني  

يف العاصمــة األفغانية كابل بحضــور  معايل وزير أمور 

املهاجرين والنازحني ســيد حســبن عاملي بلخي ومعايل 

املستشــار الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون املهاجرين 

والنازحــني مفتاح الدين بابكر خيل واملستشــار الخاص 

لوزارة املهاجرين والنازحني للشؤون اإلجتماعية حيات الله 

سباوون. 

وأوضح املدير اإلقليمي لرابطة العالم اإلســالمي يف 

باكستان وأفغانستان يف ترصيح بهذه املناسبة أن هذا 

الربنامج يف مرحلته األوىل يتمثل يف عدد )4000( ســلة 

غذائية ســيتم توزيعها عىل املحتاجني يف أنحاء مختلفة 

من هذا البلد الشــقيق، ويأتي ذلــك بتوجيه ومتابعة 

مبارشة من الرابطة.

وأضاف أن هذا الربنامج يعترب أحد املشــاريع العديدة 
التي تنفذها رابطة العالم اإلسالمي يف جمهورية أفغانستان 

اإلسالمية.

والنازحني  املهاجريــن  من جانبه قدم معــايل وزير 
األفغاني شــكره لرابطة العالم اإلسالمي عىل هذه املبادرة 
الطيبة بتقديم املساعدات اإلنسانية للشعب األفغاني خاصة 
يف هذا الوقت الذي يعاني فيه الشــعب األفغاني من تفيش 

فريوس كورونا.

كما أعرب عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية 
عىل وقوفها الدائم مع الشعب األفغاني يف شتي املجاالت.

جدير بالذكر أن الرابطة يف كافة خدماتها اإلنســانية 
حول العالم تتعامل مبارشة مــع حكومات الدول؛ توخياً 
النسجام جهودها مع الحاجة الحقيقية لكل دولة، وسعياً 

لتوافق أعمالها مع قوانينها.

الرابطة تدشن برنامج
توزيع السالل الغذائية في أفغانستان
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إسالم آباد

سلمت رابطة العالم اإلســالمي حزمة من املستلزمات 
واملواد الطبية الخاصة بمكافحة انتشــار فريوس كورونا 
إلقليم كشــمري، وذلك يف املكتب اإلقليمــي لرابطة العالم 
اإلســالمي يف العاصمة الباكستانية إســالم آباد بحضور 
معايل رئيس وزراء حكومة إقليم كشمري السيد راجه فاروق 
حيدر خان، وسفري خادم الحرمني الرشيفني لدى باكستان 

نواف بن سعيد املالكي.

وأوضح املديــر اإلقليمي لرابطة العالم اإلســالمي يف 
باكستان سعد بن مسعود الحارثي أن املرشوع يأتي ضمن 
خطة اســتجابة عاجلة بادرت بها رابطة العالم اإلسالمي 

للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

وشملت تقديم حزمة من املستلزمات الطبية للمشاركة 
يف مكافحة فريوس كورونا يف كشــمري، وتشــمل الحزمة 

أجهزة كشــف وأقنعة وكمامات واقيــة ومعقمات وأطقم 
اختبار ونظارات واقية وبدالت عزل.

وأضاف أن هذا املرشوع جاء بتوجيه حثيث من الرابطة، 
وهو جزء من العديد من الربامج واملشــاريع التي تنفذها 
الرابطة لخدمة عدد من الدول اإلسالمية وغريها يف مختلف 
املجاالت اإلغاثية والصحية والتعليمية والرعوية والتنموية.

من جانبه أشاد معايل رئيس وزراء حكومة إقليم كشمري 
راجه فاروق بجهود رابطة العالم اإلســالمي، موضحاً أنها 
تعترب من أفضل املنظمات اإلغاثية العاملة يف باكســتان، 

ومعروفة بتفانيها وعملها االحرتايف.

 جدير بالذكر أن الرابطة يف كافة خدماتها اإلنســانية 
حول العالم تتعامل مبارشة مــع حكومات الدول؛ توخياً 
النسجام جهودها مع الحاجة الحقيقية لكل دولة، وتوافق 

أعمالها مع قوانينها.

الرابطة تدعم كشمير لمواجهة »كورونا«
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القوة القاهرة التي غيرت

وجه الحياة في العالم

استطالع: د. عثمان أبوزيد  -  قيس باجعيفر

تغري هائل أصاب حياة الناس بسبب القوة القاهرة لجائحة الفريوس التاجي. يف كل أنحاء العالم لزم 
ماليني الناس بيوتهم، لتتغري عاداتهم اليومية، وتتوقف مواعيدهم، حتى الصلوات والتجمعات الدينية يف 

املساجد واملعابد توقفت. 

ال نعرف الكثري عن هــذه الجائحة... فهل تكون 

كورونا اســرتاحة من وترية الحياة التي ألفها الناس، 

وهل تكون وقفة يعيدون فيها تفكريهم يف أمور كثرية 

تتعلق بأوضاعهم الخاصة، بما يف ذلك األرسة والحياة 

واملوت والصحة والنظافة والجريان واألصدقاء وأفراد 

املجتمع.

 أمر مؤكد أن الوباء كما أوقــف الروتني اليومي 

ملاليني الناس حول العالم، فإنه ربما يحدث تغيريًا يف 

الحياة ورؤية الناس لهذا التغيري.

أجرت مجلة الرابطة استقصاًء عرب اإلنرتنت يغطي 

شخصيات مختلفة من مختلف أنحاء العالم للتعرف 

عىل كيفية تأثري الجائحة عىل حياتهم اليومية، وكيف 

واجهوا هذه التجربة، وجاءت حصيلة االستقصاء عىل 

النحو التايل:
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عرفنا قيمة الحرية والصحة

الشيخ يوشار رشيف، مدينة قوموتيني، محافظة 

رودوبي شــمال اليونان، يعمل أستاًذا بقسم العلوم 

اإلسالمية بجامعة أرسطو بمدينة سالونيك.

يقول الشيخ يوشــار: عرفنا قيمة الحرية وقيمة 

الصحة، وزاد اعتبار الناس بقدرة الله تعاىل الذي إذا 

أراد شيئًا يقول له كن فيكون، وال نعرف هل يستمر 

اعتبار الناس إىل ما بعد انتهاء الوباء، ومدى التزامهم 

بأوامر ربهم واجتناب ما نهاهم الله عنه.

وعن الخطــوات التي اتخــذت ملواجهة الجائحة 

وموقف املســلمني منها يقول الشــيخ يوشار: نحن 

كنا وال نزال نؤيد ما تتخــذه حكومة خادم الحرمني 

الرشيفني تجاه هذا املرض؛ لثقتنا بأن اململكة ال تتخذ 

قراًرا إال بعد التأكد من جدواه وبعد التشاور مع أهل 

التخصص وذوي الخربة والتجربة، ولله الحمد.

لقد حصل الحظر عندنا اعتباًرا من 23 مارس بعد 

أن تأكد انتقال العدوى بسبب عودة مواطنني يحملون 
املرض من دول أوروبية أخــرى. وقد أوقفنا الصالة 
يف املســاجد، ولكن أبقينا عىل األذان، وكانت استجابة 

املسلمني تامة بتوجيهات السلطات الصحية.

الشعائر الدينية عرب منصات 
التواصل االجتماعي

وقالت الســيدة باربارا إنســولني من الكنيســة 
الكاثوليكية يف مدينة كروغرســدروب، جوهانسربغ، 
جنوب إفريقيا، إن التجمعات الدينية حظرت تماًما يف 
بلدتها، واســتعاض الناس يف أداء شعائرهم الكنسية 

بمنصات التواصل االجتماعي.

وقالت إن املدينة أغلقت بالكامل، وغالبًا اتبع الناس 
هناك  كانت  ولكن  الحكوميــة،  الصحية  التوجيهات 
انتهاكات لحظر التجول من الفقراء الذين خرجوا إىل 
الشوارع احتجاًجا عىل نقص اإلمدادات الغذائية، وقرر 
املحالت  بأيديهــم ونهبوا  األمور  أن يأخذوا  بعضهم 

التجارية.
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أما حســن حبيب الله، وهو متطوع يوزع األقنعة 
يف املدينة التي يعيش فيها، فقد أبدى حزنه وتعاطفه 
مع جماعات من ذوي الدخل املحدود الذين لم يجدوا 
ما يأكلونه فاضطروا إىل النهب من األســواق. ويقول 
حســن: لقد رأيت الفقراء ينتهكــون حظر التجول 
ويقتحمون محالت )الســوبر ماركــت(، ويرسقون 
الطعام ألنهم ال يملكون املال، فالكثري منهم توقفوا عن 

العمل والكثري لم يتلقوا رواتبهم.

وعن اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات يف 
جنوب إفريقيا يقول حبيب الله: إن ســلطات جنوب 
إفريقيا اتخــذت إجراءات وقائية للحد من انتشــار 
الفريوس، فمثالً أوقفت الصالة يف املساجد والكنائس 
واملعابد، وحددت الحكومة ساعات معينة للقيام برشاء 

االحتياجات من الغذاء والدواء.

انتهاكات بسبب الجوع

وقال الدكتور توني الك، زعيم الجالية اليهودية يف 
جوهانســربغ بجنوب إفريقيا، إن املعابد أغلقت بأمر 

مــن الحكومة كإجراء وقائي، والتــزم أفراد الجالية 
اليهودية بأداء الصلوات يف منازلهم.

ويف رأيه أن ما وقع مــن انتهاكات لحظر التجول 
كان بسبب الجوع، مما دفع الناس إىل مهاجمة محالت 

السوبر ماركت ومحالت البقالة ورسقة الطعام.

ويف دولــة مالوي املجاورة لجنــوب إفريقيا، بدا 
الظرف االقتصادي أســوأ بكثري، وخاصة يف املناطق 
الريفية. يصف الشيخ عبد الحكيم عيىس الذي يعيش 
يف بلدة صغرية ســوء الظروف املعيشية للعديد من 
الناس، بمن فيهم املسلمون. فاألوضاع قاسية بسبب 
وزادت  األساســية،  االحتياجات  يف  الحــاد  النقص 
الجائحة األوضاع ســوًءا عىل ســوء، وتزداد تعقيًدا 
لتدهور املنشــآت الصحية وقلتها، مع نقص املعدات 

واللوازم الطبية.

لقد أغلقت جميع دور العبادة وال ُيســمح بصالة 
الجماعة للمسلمني، وتأمر السلطات بأن يعزل الناس 
أنفسهم يف املنازل، لكن »لســوء الحظ، يجد العديد 
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من السكان صعوبة يف االلتزام بالتوجيهات الصحية 
بســبب نقص الغذاء والرضوريــات اليومية. الناس 
جوعى. لقد كــرس بعضهم حظر التجول وخرجوا إىل 

الشوارع احتجاجاً«.

وال يخلو الوباء من جانب مرشق

وينظر الدكتور يوســف نوري مدير مركز توفيق 
اإلســالمي، بمنطقة كوفنرتي باململكة املتحدة، إىل ما 
يسميه الوجه املرشق للوباء، فعىل الرغم من أنه عطل 
الحياة واالقتصاد والخدمات الصحية وأثر عىل جميع 
رشائح املجتمعات حول العالم، فإنه ال يخلو من جانب 
مرشق. الوباء جعل الناس يبقــون يف املنزل وجعل 
العائلة تجتمع، وهــذا يشء نادر الحدوث، لقد حدث 
تطور إيجابي باجتماع شمل األرسة ووجود حوار بني 

أفرادها، والتعرف عىل املشكالت، خاصة الشباب.

يقول الدكتــور نوري: »يف الوقت الحارض، معظم 
املسلمني يعقدون جلسات قرآنية داخل بيوتهم، وبعض 
العائالت تعقد مناقشــات منتظمة ترفع من حصيلة 
أفراد األرسة الدينية والثقافية. يشء إيجابي أن األزمة 
زادت من التضامن األرسي، إذ تؤدي العائالت املسلمة 

صالة الجماعة يف املنزل وتشاهد الربامج الدينية.

أما عن التزام الجمهور بتعليمات الدولة، فالشعب 
الربيطاني معروف باتباعه القانون«.

توقفت الحياة تماًما 

وقال بياله جيــالن، الكاتب البارز يف مجلة أديس 
ستاندرد ومقرها إثيوبيا: إن الحكومة اتخذت إجراءات 
احرتازية للحد من انتشار الوباء يف جميع أنحاء البالد. 
لقد شعرنا بأن الحياة توقفت تماًما. أغلقت املؤسسات 
التعليمية وتوقفت الصلوات يف املســاجد والكنائس. 
اهتمت الدولة بالتوعية الصحية عىل نطاق واسع، مع 
توفري الغذاء واألدوية لألرس املحتاجة بمســاعدة من 

القطاعني العام والخاص.

ويبقى الخوف يف الدول اإلفريقية من عجز القطاع 
الطبي والصحي من مجابهة املوقف، وال ســيما أن 

املؤسسات الطبية تعاني النقص يف األحوال العادية.

ويف روسيا االتحادية قالت كريستينا ك إن بعض 
الكنائس املحليــة ال تزال تعمل، ومع ذلك فإن معظم 
الناس يبذلــون قصارى جهدهم للبقــاء يف املنزل. 
وتالحظ كريســتينا نقص الوعي لدى الجمهور العام 
بخطورة املرض، وهذا ما يجعل البعض ينتهك الحظر. 
يف رأيها، أن مسؤولية إيقاف الوباء مسؤولية فردية، 
فكل شــخص عليه االلتزام الصارم بالتوجيهات، إذ 
ال يمكن إيقاف الجائحة إال إذا توحد الجميع وســاعد 
الناس  بعضهم بعًضا. وتطالب كريستينا بأن يرتفع 
بني  اإلنســاني  التعامل  وترقية  األخالقي،  بالتزامهم 

الجميع. 

صلوات عرب تطبيق زوم

ويقول آدم ج. نيومان، من والية كولورادو بالواليات 
املتحدة األمريكية، إن املؤسســات الدينية يف منطقته 
لم توقف الصلوات، بل نظمــت املصلني والتجمعات 
الدينية وفق قواعد اإلبعاد الجسدي. ووالية كولورادو 
لم تتبع الحجر املنزيل، لكنها ألزمت املواطنني باالتباع 
الصارم لإلرشادات الصحية. وفرضت قيوًدا عىل حجم 
التجمعــات واتباع القواعد الصحيــة عند اللقاءات، 
وتجنب اللقاءات إال يف حال الرضورة. ويرى أن أرضار 
الجائحة كانت أقل بسبب هذه الطريقة، ويقول: بعض 
أصدقائي مصابون باملرض لكنهم تعافوا أو يتعافون.

وقال ديل ب. من مدينة مونتريي بوالية كاليفورنيا، 
إن الصالة يف الكنائس توقفت، غري أن أتباع كنيســته 
يجتمعــون عرب تطبيق Zoom يف شــكل مجموعات 

عائلية للصالة.

ويضيف السيد ديل: إن رسالة يوم األحد يف الكنيسة 
تبث عرب اإلنرتنت، وهناك الكثري من تطبيقات الوسائط 
االجتماعية املســتخدمة للتواصل، حيث إن الكثري من 
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القساوسة الشباب متمرسون يف التكنولوجيا.

لقد طبق العزل املنزيل يف والية كاليفورنيا بشــكل 
صارم، ومع ذلك قد تــرى البعض يمارس الرياضة 

الفردية مثل ركوب الدراجة أو امليش والركض.

وعن الحالة الصحية عىل وجه العموم يقول: كنت 
أنا وزوجتي محظوظــني ألننا لم نخالط أحًدا مصاًبا 
بالعدوى، لكننا نتألم ألخبار املتوفني أو الذين نقلوا إىل 

وحدات العناية املكثفة.

ويرى ديــل أن أخطر النتائج لــم تحصل بعد، 
فالحكومــة تقول إنها ال تعرف متى تســمح للناس 
بالعودة إىل العمل. وكل يــوم يميض دون العمل أو 
الناس،  النشاط االقتصادي يزيد من معاناة  ممارسة 

ويؤدي ذلك إىل فقدان الوظائف.

مدينة أشباح

يشــعر الســيد جون د. من مدينة شيكاغو بأن 
مدينته تحولت إىل مدينة أشــباح ألن وســط املدينة 

وطرق املرور فارغة طوال الوقت تقريبًا.

لقد التزم الناس بالحجر املنزيل وبالتباعد الجسدي 
يف حال التجمعــات الرضورية. يف معظم األماكن يتم 
أو  املنزيل،  الحجــر  ينتهكون  الذيــن  الناس  تغريم 
توجه لهــم تحذيرات يف حال التجمــع مع أكثر من 
تســعة آخرين بما يف ذلك التجمعات الدينية. بشكل 
عام، طلبت الرشكــة التي يعمل فيها جون من جميع 

املوظفني العمل من املنزل حتى إشعار آخر.

أصعب يشء اإلبقاء عىل األطفال
داخل املنازل

وقالت فينــود ب. من والية تاميل نادو بالهند، إن 
جميع التجمعات الدينية محظورة وال ُيســمح ألحد 
بالذهاب إىل املعابد. وتعرب عن ســعادتها أن معظم 

الناس يلتزمــون بالتعليمات الصحيــة يف مدينتها، 
وتصف املخالفني بأنهم أشــخاص غري مســؤولني. 
وقالت إنه ال حاجة للخروج وإخضاع نفســك وأفراد 
عائلتك ملخاطر ال داعي لها. ويمكن للمرء اســتخدام 
املتاحة لطلــب الطعام وأي يشء  تطبيقات اإلنرتنت 

يريده.

وقال الخمــريي، وهو مهاجر مســلم يعيش يف 
كيبيك بكندا، إن جميع أماكــن العبادة مغلقة بما يف 
ذلك الكنائــس واملعابد، وللنــاس أن يخرجوا فقط 
ألخذ متطلباتهم املعيشــية والبقاء داخل املنازل. لقد 
تعطلت الحياة االجتماعية، وترى الشــوارع فارغة إال 
من سيارات قليلة وأفراد من الذين يؤدون الرياضة أو 

يتنزهون عىل األقدام.

وقالت أمل ب. من باريس، إنها لم تعد قادرة عىل 
الذهاب إىل املســجد يف منطقتها املحلية ألن السلطات 
أمرت بإغالق جميع أماكن العبادة. وال يخرج الناس 
يف منطقتها ما لم يكن هنــاك يشء عاجل أو طارئ. 
ومع ذلك، يف بعض األحيان ال يســتطيعون مقاومة 
رغبتهــم يف الخروج إىل النزهة، وال ســيما أن فصل 
الصيف أتى بطقســه اللطيف الذي يغري بالخروج. 
وتقول إن أصعب يشء هو إقنــاع األطفال بالبقاء يف 
املنزل، حيث يستدعي ذلك إيجاد وسائل مللء فراغهم 

وإبقائهم مشغولني.
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التعامل األمثل مع الجوائح..

من الوصايا النبوية والحضارة اإلسالمية

حملة تثقيفية 
نشرتها الرابطة 

عبر منصاتها 
اإلعالمية
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د. حذيفة أحمد الخراط

فوجئ العالم بجائحة )كورونا( الجديدة التي غزته 

خالل األسابيع املاضية، منترشة يف دوله انتشار النار يف 

الهشيم، حتى غدت واحدة من أبرز الكوارث الصحية 

التي مرت عىل البرشية يف تاريخها الحديث. 

وليس منّا من ينكر مخلَّفات هذه الجائحة وأبعادها 

السلبية التي كان من نتاجها - حتى اللحظة - إصابة 

املاليــني حول العالم بهذا الــداء، ووفاة مئات األلوف 

منهم، عوضاً عن َحْجر الناس يف مســاكنهم، وخسارة 

الوظائف ومصــادر رزق الكثريين، وتدهور االقتصاد 

العاملي، وإلغاء املناسبات واالحتفاالت واألحداث، وشلل 

معظم أشكال الحياة اليومية والنشاط البرشي، وهو ما 

سيسّطر يف سجالت تاريخ اإلنسانية أحداثاً عظاماً ذات 

معنى عميق وبالغ األثر.

ومع كل تلكم الخسائر التي َتبَِعْت هذا الوباء، إال أن 

ثمة فيضاً من العوائد اإليجابية واآلثار النافعة ُيظهرها 

الوجه اآلخر لجائحــة )كورونا( الذي ال يراه الكثريون 

منــا. وإّن حدثاً ضخماً مثل هذا ال شــك أنه يحمل يف 

طياته الكثري من الدروس النافعة والِعرَب التي ســوف 

نتعلمها يف زمن األزمة، وســوف َتْعلق يف ذاكرتنا وقتاً 

طويالً بعد زوال البالء.

ينشــأ داء )كوفيد - 19( عن تكاثر فريوســات 

)كورونا( يف أجسام املصابني. ويف هذا الداء يظهر جلياً 

وواضحاً أمام األشــهاد عجز اإلنسان وقلة حيلته وهو 

أنه أمام كائن متنــاه يف الصغر، ال تراه عينه املجردة، 

فوقفــت البرشية -حتى اآلن- عاجــزة عن إيجاد حّل 

ناجع ملا نزل بساحتها من كرب، األمر الذي أرغم أنوف 

الكثرييــن ممن ظنوا أّن حضــارة املدنية الحديثة قد 

وصلت إىل قمة هــرم العلم، وأنها كرست الحدود، ولم 

يعــد يقف أمامها حائل أو مانع، فجــاء الداء ليعرّف 

اإلنســان املغرور حجمه الحقيقي، وليوقفه عند حده، 

كورونا : الوجه اآلخر
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وليذكره - شاء أو أبى - أّن فوق كّل ذي علم عليماً.

إذن فقد نجح وباء )كورونا( يف بّث رسالة مفتوحة 

لكل البرش يف مشارق األرض ومغاربها مفادها أن الله 

سبحانه وتعاىل قادر عىل تجنيد أصغر خلقه، لتذكريهم 

بعظمتــه وجربوته، وأّن حاجة النــاس إليه ال تنقطع 

برهة يف أزمان الشدة والرخاء عىل حد سواء.

ومن مظاهر الوجه اآلخــر لداء )كورونا( أنه أذاب 

الفروقات بني الناس، وغدا الكل أمامه يف بوتقة واحدة، 

ويف خندق واحد، يف رصاع ضد عدو خفي ال يفّرق بني 

غني وفقري، وبني ذكر وأنثى، وبني قوي وضعيف، وبني 

رئيس ومرؤوس، فالعدو واحد، والخصم مشرتك، وهو 

ما يتطلب من الجميع التعاون فيما بينهم للقضاء عليه.

ومن الفوائد التي جناها الكثريون: إدراك قيمة النعم 

التي كنّا فيها وألفناها حيناً من الدهر، ثم فقدنا شيئاً 

منها بســبب ظروف الجائحة التي أجربتنا عىل البقاء 

يف منازلنا بعيداً عن قضاء حوائجنا اليومية ووســائل 

ترفيهنا خارج حدود منازلنا. فلسوف تتغري نظرتنا إىل 

الحياة بعد أن ُترفــع عنا هذه الغّمة، ونتحرر من أرس 

)كورونا( ولســوف نسعد - بإذن الله - بعودة الحياة 

إىل ســابق عهدها، وُنرَسّ بأشياء لم نكن نلقي لها باالً 

من قبل، ليس أقلها حرية التنقل والتجوال خارج حدود 

منازلنا.

ومن الــدروس املســتفادة من حــدوث جائحة 

)كورونا(: وجوب استشــعار اإلنسان بأّن دوام الحال 

من املحال، وأّن اإلنسان قد ُخلِق يف كبد، وأّن هذه الدنيا 

ال تصفو ألحد، فالعاقل من ال يركن إليها، والحكيم من 

ال يأمن جانبها، فالغدر شيمتها، واملفاجآت غري السارة 

طبعها.

للمسلمني  سنحت  فرصة  )كورونا(  جائحة  وكانت 

للتعمق يف فهم أحاديث الســنّة التي تناولت املباحث 

التــي تمّس هذه األزمة الصحيــة، وكان نتاج ذلك أن 
أدرك املسلم عظمة تعاليم دينه حني حثت -عىل سبيل 
املثال- عىل تعهد نظافة الجسد، وحني أولت املضمضة 
واالستنشاق وغريها من أفعال الوضوء اهتماماً خاصاً 
أقرت األبحاث العلمية بأثرها الفاعل يف وقاية الجســم 
من غزو الفريوســات. كما أدرك املســلم من ناحية 
أخرى أن تعاليم دينه حني نادت باالبتعاد عن مصادر 
الخروج  أو  املوبــوءة،  املناطق  العدوى، وعدم دخول 
منها، قد حازت قصب الســبق يف وضع قواعد الحجر 

الصحي الذي أقره العالم بعدها بقرون عديدة.

وبســبب ظروف الحجر املنزيل، ولبقائنا يف منازلنا 
ساعات أطول، فقد جعلتنا أزمة )كورونا( نتوقف أمام 
أسلوب حياتنا، فنعيد النظر يف أفعالنا وأقوالنا، لتقويم 
ما يمكن تقويمــه، وترتيب أولوياتنا. وعلمتنا أيضاً أن 
النفــس، والخلوة بها، وإعادة  نتقن فّن الجلوس مع 

صياغتها بما فيه صالحها.

وأكســبتنا األزمة الصحية ثقافــة وقائية صحية 
غابت طويالً عن أذهــان الكثريين منا، فأصبحنا نويل 
غسل اليدين -عىل سبيل املثال- عناية خاصة، وأصبح 
اســتخدام املعقمات جزءاً من حياتنا اليومية، وأصبح 
وضع الكمامة ثقافة مألوفة، وغري ذلك من املظاهر التي 

اعتدناها حديثاً يف ظل هذه الظروف.

ونتيجة ملا فرضته ظــروف جائحة )كورونا( عىل 
غالب دول العالم، وإجبارها كثرياً من الشــعوب عىل 
البقاء يف منازلهم، فقد تنفست الطبيعة أخرياً الصعداء، 
وها هي البيئة من حولنا تأخذ قســطاً من الراحة بعد 
عناء طويل، وها هي جودة الهواء واملاء والرتبة تتحسن، 
وها هــو نظام الحياة يبدأ يف التعايف بعد أن هّده طول 
العهد بالتلوث، وهو ما دفع العلماء إىل الجزم بأن تكون 

سنة 2020 م السنة األنقى منذ عقود طويلة.

وكان مما أعان عــىل ذلك األثر اإليجابي: انخفاض 
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استخدام وسائل املواصالت بأشــكالها املختلفة، وما 

صاحب ذلك من التقليل من مخلّفاتها امللوثة للبيئة، وما 

شهده العالم من إغالق املصانع، وهو ما تبعه انخفاض 

ضخ الكثري من الغازات الســامة يف سماوات املناطق 

الصناعية وهو مــا أثبتته صور األقمــار الصناعية، 

وتقييد حركة الســيارات ساعات عدة يف كثري من مدن 

العالم، وتراجع منظومة إحراق الفحم الحجري داخل 

أتون محطات توليد الطاقة جراء انحســار استهالك 

الكهرباء يف مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.

وكان من نتاج ذلك ما ملسه سكان الكثري من املدن 

من تغري إيجابي بهي الحلة يف أجواء البيئة من حولهم، 

فمدينة البندقية عىل سبيل املثال، ونتيجة لتوقف حركة 

القوارب امللوثة يف قنواتها، أخذت تتحّول مياهها املليئة 

بالرواسب إىل مياه نقية، وها هي -كما يقول العلماء- 

أنواع األســماك واملخلوقات البحرية املختلفة تعود إىل 

ميناء املدينة بعد طول غياب. واملثال اآلخر ما شــهدته 

أجواء الكثري من املدن الصناعية من صفاء يف أجوائها، 

ونقاء يف محيطها، بعد أن مكثت تحت نري التلوث البيئي 

عقوداً طويلة.

ومما أفدنا منه كذلك من دروس جائحة )كورونا(: 

تنمية الشــعور اإليجابي باالنتماء إىل الوطن، وخدمة 

املجتمع، وتجنب )األنا(، والتفكري اإليجابي يف اآلخرين. 

ويتجىل ذلك -عىل ســبيل املثــال- بااللتزام بالقواعد 

واتباع  التجمعات،  التي تحث عىل تخفيــف  الصحية 

إرشــادات السالمة الخاصة بوســائل انتقال العدوى 

ســالمة  عىل  حرصاً  واللمس،  والســعال  كالعطاس 

اآلخرين.

وتعلــم الكثريون يف ظل جائحــة )كورونا( حفَظ 

النعمة واحرتامها، وذاعت بني صفوفهم ثقافة إيجابية 

َتُذّم الهدر واإلرساف تحســباً لنائبات الدهر وقادمات 

األيام.

الــذي فرضته ظروف  املنزيل  الحجر  ومن ثمرات 

الجائحة أيضاً ما ملســه كثريون مــن توطيد الروابط 

االجتماعية، وتحســن أحوالهم األرسية متمثالً يف منح 

أفراد العائلــة فرصة أكرب للتقارب فيما بينهم، وإذكاء 

الحوار البنّاء، وتعلم بعض املهارات املنزلية، وبذل املزيد 

من الوقت يف تربية األبناء، وتنمية هواياتهم الشخصية، 

وملء أوقاتهم بما هو مفيــد كمطالعة العلوم النافعة 

مثالً، ومتابعة الربامج الهادفة عرب قنوات التلفزيون أو 

مواقع شبكة اإلنرتنت.

بذل  أهمية  الراهنــة  الصحية  األزمــة  أكدت  كما 

االهتمام بمجال البحث العلمي، واإلنفاق السخي عليه، 

دفعاً لعجلــة االخرتاعات العلمية املفيدة للبرشية، ومن 

ذلك إيجاد عالج ناجع لداء )كورونا( الجديد، أو لقاح 

ينجــح يف الوقاية منه، وهو ما تصبو إليه األمم يف هذه 

األيام.

ختاماً.. فإّن ملا يمّر به العالم هذه األيام من ظروف 

اســتثنائية أجربتنا عليها جائحة )كورونا( وجهاً آخر 

بعيداً عن أرضار الداء وآثاره املدّمرة صحياً واقتصادياً. 

وهو ما يدفعنا إىل أن نقول: إّن هذا الداء رّش وقع ليحدث 

خرياً ونفعاً مراداً، وهو يف املحصلة مصداق لقوله تعاىل: 

»وعىس أن تكرهوا شــيئاً وهو خري لكم«، وقوله تعاىل 

يف آية أخرى: »فعىس أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه 

خرياً كثرياً«.
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أ.د. محمود الذوادي 
عالم االجتماع تونس         

التشابه رغم االختالف

تتشــابه األشــياء كثريا يف ظواهر الكوكب األريض 
رغم االختالف الظاهر الواسع بينها. فظاهريا ُيستبعد 
للغاية لدى معظم الناس تخيّل مثال وجود عالقة تشابه 
بني عدوى مرض الكورونا وعدوى ما يمكن تسميتها 
»عدوى االغرتاب اللغوي« بني الناس. فحضور التشابه 
بني الظواهر البعيدة والغريبة عن بعضها البعض عىل 

معرفية/إيبستيمولوجية  تساؤالت  يطرح  األرض  وجه 
ذات أهمية قصوى بالنسبة للرؤى املعرفية يف دنيا الفكر 
والعلم اللذين يسعيان إىل فهم وتفسري األشياء والظواهر 
املتعددة التي يحتضنها عالم األرض. فمالحظة حقيقة 
تشابه الظواهر املختلفة تلوح معرفيا إىل انحدارها من 

أصل واحد يوّحد بينها يف نهاية املطاف. 

عدوى الكورونا واالغرتاب اللغوي             

 يتمثل أحد أخطار مرض الكورونا يف كونه معديا 
ورسيع االنتشار بني أفراد املجتمعات يف الرشق والغرب 

الكورونا
اللغوية في الوطن العربي
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والشــمال والجنوب، مما جعل انتقاله من الصني إىل 

بقية أرجاء القارات الخمس يف أقل من نصف ســنة. 

ومنه، نجحت بامتياز عملية عوملة مرض وباء الكورونا 

محدثة أرضارا أكثر يف اإلصابات والوفيات يف املجتمعات 

املتقدمــة منها يف نظرياتها الناميــة. فمن جهة، يمثل 

هــذا الفرق تحديا صارخا لبوصلــة العلم الحديث يف 

املجتمعات املتقدمة، وفقدان حسن التدبري السباق وغري 

املتباطئ الذي يقي من تفيش وباء مرض الكورونا كما 

وقع يف البلدان األوروبيــة والواليات املتحدة األمريكية 

وكندا، من جهة ثانية.

تتنــوع معالم ظاهرة عدوى االغــرتاب اللغوي يف 

مجتمعات الوطــن العربي. فهناك عموما فرق كبري يف 

هذا املجال بني أقطار املغرب العربي واملرشق العربي. 

لكن تتشــابه تلك املجتمعات كثريا يف عدوى االغرتاب 

اللغوي املتمثل مثال يف تدريس العلوم باللغات األجنبية 

)اإلنجليزية والفرنســية( عوضا عن اللغة العربية يف 

معظم الجامعات واملعاهد العليا العربية. تمثل عدوى 

هذا االغــرتاب اللغوي ظاهرة عجيبــة يف املنطقة، إذ 

تدرس إرسائيل وإيران وتركيا العلوم بلغاتها الوطنية 

القول  يف جامعاتها ومعاهدها. وبعبارة أخرى، يجوز 

إن انتشــار ذلك االغرتاب اللغوي يف املؤسسات العربية 

للدراسات العليا يمثل نوعا من العدوى التي تفشت يف 

أغلب البلدان العربية املعارصة، بحيث أصبحت املحافظة 

عىل تلك العدوى – وليس الشــفاء منها - السياســة 

الرســمية املحبذة لدى املســؤولني بتلــك الجامعات 

واملعاهد وعند النخب السياســية والثقافية أيضا. لكن 

ال تقتــرص ظاهرة عدوى االغــرتاب اللغوي عىل عدم 

اســتعمال اللغة العربية/الوطنية يف تدريس العلوم يف 

معظم الجامعات واملعاهد العربية، بل يتفىش االغرتاب 

اللغوي إىل الحياة العامة يف تلك األقطار العربية يف كل 

من ســلوك الكتابة وخطاب الحديث بني عامة الناس 

وليس بني نخب العلماء واملثقفني والسياسيني فقط. 

  االغرتاب اللغوي يف املجتمع التونيس            

يكفي رضب مثــال املجتمع التونيس كحالة وافية 

لظاهرة انتشار عدوى االغرتاب اللغوي أفقيا وعموديا 

اليوم. تنتــرش يف هذا املجتمع عدوى االغرتاب اللغوي 

أكثر من انتشار عدوى مرض الكورونا، وهي ظاهرة 

ال يكاد يفكــر فيها أحد. فاألمثلة عــىل ذلك ال تكاد 

تحىص، فأغلبية التونســيات والتونسيني ال يكتبون 

صكوكهم/شــيكاتهم البنكية ورســائلهم الهاتفية 

بالحــروف العربية وال ينطقون أيضا أرقام الهواتف 

باللغة الوطنية/العربية نتيجة ملا نسميه تفيش عدوى 

ضعف التعريب النفيس لدى معظمهم. إن الباحث يف 

املسألة اللغوية يف املجتمع التونيس الحديث يجد فيه 

حالة ُضعف التعريب النفيس لدى معظم التونسيات 

النفيس  التعريب  يعني مصطلح ضعف  والتونسيني. 

عندنا التايل: ال تحتــل اللغة العربية )اللغة الوطنية( 

عند أغلبية واســعة باملجتمع التونيس نفسيا وعفويا 

املرتبة األوىل يف نفوس وقلوب وعقول واســتعماالت 

معظم هؤالء خاصة املثقفــات واملثقفني واملتعلمات 

واملتعلمني منهم. فمن منظور علم النفس االجتماعي 

يمكــن القول إنه يوجد قبل الثــورة وبعدها موقف 

نفيس جماعي ُمعديا لدى جل التونسيات والتونسيني 

ال يســمح لهم بتطبيع عالقتهم مع لغة دستورهم. 

ويعني التطبيع هنا أن تصبح العالقة بني التونسيات 

والتونسيني واللغة العربية من نوع العالقة العضوية 

التي تربــط عادة بني املجتمعــات ولغاتها الوطنية 

واملتمثلة يف اســتعمال اللغــة الوطنية وحدها يف كل 

قطاعات املجتمع والشــعور نفسيا باالعتزاز الكامل 

باستعمالها والدفاع عنها.

بنود أبجدية العالقات مع اللغات               

تقول هذه األبجدية إن العالقة الطبيعية بني الناس 

ولغاتهم تتمثل يف ممارسة أربعة بنود مليثاق اللغات:
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1- استعمالهم لها وحدها بينهم يف الحديث يف كل 
شؤون حياتهم الشخصية والجماعية. 

2- استعمالهم لها فقط بينهم يف الكتابة.

3- املعرفــة الوافية للغة واملتمثلة يف معرفة معاني 
مفرداتها واإلملام بقواعدها النحوية والرصفية واإلمالئية 

وغريها.

التفاعلية مع  4- تنشأ عن هذه العالقة الســليمة 
اللغة يف 1و2و3 ما نسميها »العالقة الحميمة« مع تلك 
اللغة والتي تتجىل يف املواصفات النفســية والسلوكية 
التالية: حب للغة والغرية عليها والدفاع عنها واالعتزاز 
بها قبل حضور عدوى تلك املواصفات ألي لغة أو لغات 

أخرى يمكن أن يتعلمها األفراد يف مجتمعاتهم.

 أبجدية فهم العالقة الحميمة مع اللغات                

يساعد منظور علم اجتماع املعرفة عىل فهم العالقة 
الحميمة التي تربط الناس باللغات إن هم استعملوها 
هي فقط بالكامل شفويا وكتابة )1+2( يف كل شؤون 
حياتهم الفرديــة والجماعية منــذ الطفولة وعرفوا 
مفرداتها وقواعدهــا النحوية والرصفية وغريها )3(. 
يجوز القول بكل بساطة إن تلك العالقة الحميمة )4( 
مع لغات األم أو اللغــات الوطنية هي نتيجة لعملية 
التفاعل/االســتعمال املكثف معها ولها الذي ُينتظر 
أن ينشئ مثل تلك العالقة النفسية القوية التي تخلق 
عالقة وثيقة ومتينة، أي حميمــة مع اللغة. وبعبارة 
علم االجتماع، فمثل ذلك التفاعل يؤدي إىل ما يســميه 
هذا العلم بالعالقة األولية مع اللغة. وهي عالقة َندِّية 
بالعواطف والشــعور والتحمــس لصالح اللغة. كل 
ذلك هو حصيلة لتنشئة لغوية اجتماعية طبيعية منذ 
الصغر تقترص عىل استعمال اللغة األم أو الوطنية مما 
يمنع ترسب عدوى االغــرتاب اللغوي. يمكن صياغة 
مقولتنا بخصوص العالقة مــع اللغات يف معادلتني 

شبه حسابيتني:

1- االلتزام الكامل بالبنود األربعة )4+3+2+1(= 

اللغات رافضة لعــدوى االغرتاب  عالقة ســليمة مع 

اللغوي.

2- االلتزام الجزئي أو عدم االلتزام الكامل بالبنود 

األربعة )1+2+3+4( = عالقة غري سليمة مرحبة كثريا 

أو قليال أو ما بينهما بعدوى االغرتاب اللغوي.

وباء االغرتاب اللغوي يف املؤسسات             

تنترش عدوى االغرتاب اللغوي أيضا يف املؤسســات 

الوطنية التونسية. فالبلديات ال تطبق يف الغالب قوانني 

السياســات اللغوية املنادية بكتابــة الالفتات باللغة 

العربية أوال وبحروف كبرية فوق اللغة الفرنســية أو 

اإلنجليزية، إن لزم األمر. فليتجول املرء يف القرى واملدن 

التونســية ولينظر إىل الالفتات يف الشــوارع وداخل 

املراكز التجارية مثل أزير سيتي. فكيف انترشت هذه 

العدوى ويستمر احتضانها من طرف الكبري والصغري 

واملرأة قبل الرجــل؟ ذلك هو الســؤال الذي ال يكاد 

يطرحــه معظم هؤالء. ربما ُيشــفى املجتمع التونيس 

وغريه من املجتمعات العربيــة من وباء عدوى مرض 

الكورونا قريبا أو يف املســتقبل املنظور أو البعيد. أما 

األمر املؤكد بهذا الصدد، فإن عدوى انتشــار االغرتاب 

اللغوي يف هذه املجتمعات لن يقىض عليها يف املستقبل 

القريب بسبب غياب حمالت التوعية وسياسات الحجر 

القمــة والقاعدة ومن  اللغوية لدى  املناعــة  وفقدان 

بينهما يف هذه املجتمعات. لقد أكد املفكرون يف الغرب 

والرشق أن حرص حماية الشعوب للغاتها يضمن لها 

بقوة مناعة أقوى لحدودها ولهويتها وشخصيتها من 

حماية الجبال والغابــات واألنهار والبحار لجميع تلك 

املعالم الرئيسية الحاســمة لوجود سليم آمن وناهض 

للمجتمعات البرشية.
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االنبهار ورسعة تفيش الكورونا اللغوية           

 إن تحليل العلــوم االجتماعية لظاهــرة كورونا 

االغرتاب اللغــوي يف املجتمعات العربيــة وغيابها يف 

املجتمعات املجاورة كإيران وإرسائيل وتركيا يشري يف 

املقام األول إىل االنبهار الكبــري األعمى الذي يحتضنه 

العرب نحو الغــرب وحداثتــه ويف طليعتهم النخب 

السياســية والثقافية العربية منذ القرن التاسع عرش. 

فمعظم تلك النخب درســت يف الغــرب أو تعلمت يف 

بلدانها الكثري من فكر الغرب ولغاته خاصة اإلنجليزية 

والفرنســية. فحصل عند الكثريين اغرتاب شديد عن 

الفكر العربي واإلســالمي وعن اللغــة العربية اللغة 

الوطنية األوىل يف املجتمعات العربية. والسؤال املرشوع 

والواجب طرحــه ملحاولة فهم ظاهرة كورونا االغرتاب 

اللغوي يف أغلبية املجتمعات العربية املعارصة هو: ملاذا 

ينفرد العرب ليس بني جريانهم فقط بكورونا االغرتاب 

اللغوي بل أيضا بني الكثــري من املجتمعات املعارصة 

يف الرشق والغرب؟ وبعبارة أخرى، ملاذا يشكو معظم 

العرب مما أسميه فقدان التعريب النفيس؟

غياب مصطلح التعريب النفيس 

يؤكد اطالعي عىل كثري من أدبيات الدراســات يف 

الوطن العربي حــول وضع اللغة العربية أن مصطلح 

النفيس« غائب بالكامل فيها. فعىل ســبيل  »التعريب 

املثــال، فالبيان الذي نرشته مؤسســة الفكر العربي 

العربي )يناير  بلغتنا« يف مجلــة  بعنوان »لننهــض 

2013( ال يكاد يتطرق للجوانب النفسية يف املجتمعات 

العربية التي ال تعمل لصالح اســتعادة اللغة العربية 

ملكانتها املرشوعة يف نفوس وقلوب وعقول واستعماالت 

مواطني ومؤسســات تلك املجتمعــات. لقد اقترصت 

فقرات هــذا البيان عىل الحديث عــن إجراءات مادية 

لحماية اللغة العربية واالرتقــاء بها مثل تمويل دعم 

اللغة العربية وتكريس يوم واحد يف السنة للغة العربية 

وسّن القوانني لصالحها ووجوب استعمال اللغة العربية 
الفصيحة امليرسة يف وسائل اإلعالم الخاصة والعامة... 
يشــري هذا الصمُت عن الجوانب النفسية لقضية اللغة 
العربية أن املشــاركني يف كتابــة بيانهم تغلب عليهم 
الرؤية التقليدية يف التعامــل مع وضع اللغة العربية. 
وبعبارة أخرى، فقد أهملوا اإلشــارة عىل األقل إىل دور 
العوامل النفسية واالجتماعية يف التأثري سلبا أو إيجابا 

عىل اللغة يف املجتمع. 

قصور معاني التعريب يف املغرب العربي 

تمثل املجتمعات املغاربية )الجزائر وتونس واملغرب 
وموريتانيــا( مثاال لغياب مفهــوم التعريب النفيس. 
فمصطلح التعريب بعد االســتقالل يف تلك املجتمعات 
يعني استعمال اللغة العربية يف الحديث والكتابة بدل 
اللغة الفرنســية يف اإلدارات واملدارس ومعاهد التعليم 
العايل والجامعات وغريهــا من القطاعات. لكن عملية 
التعريب الكاملة يف البلدان املغاربية هي أكثر من مجرد 
تحقيق الجانبني الشفوي والكتابي يف عملية التعريب. 
يتمثل الجانب اآلخر أو الثالث واألهم بالنســبة لنجاح 
مســألة التعريب يف خلق عالقة نفسية طبيعية حميمة 
تربط املواطنني ومؤسسات املجتمعات املغاربية باللغة 
بعد عقود  العالقة  لهذه  الدارس  إن  العربية/الوطنية. 
من اســتقالل هذه املجتمعات يجــد أن اللغة العربية 
تحظى بمكانة ضعيفة نفســيا واستعماال عند أغلبية 
مواطنيها. يدل وجود مثل تلــك العالقة الضعيفة أن 

عملية التعريــب ينقصها أهم عنــرص وهو التعريب 
النفيس الــذي يتحقق الظفر به عندمــا يلبي معظم 
املواطنني البنــود األربعة للعالقة الســليمة مع اللغة 
العربيــة املتمثلة يف املعادلة الســابقة الذكر: االلتزام 
الكامل بالبنود األربعــة )1+2+3+4 (. يبني التحليل 
أن الشــفاء من عدوى كورونا االغرتاب اللغوي العربي 
يتم بممارســة كاملة لتلك البنود يف املجتمعات العربية 

يف املغرب واملرشق.
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تقع جمهورية الكونغو الشــعبية غــرب قارة إفريقيا 
عىل ســاحل املحيط األطليس، تحدها من الشمال الجابون، 
والكامــريون، وجمهورية إفريقيا الوســطى؛ ومن الرشق 
جمهورية الكونغــو الديموقراطية؛ ومن الجنوب جمهورية 
الكونغو الديموقراطية، وأنجوال؛ ومن الغرب املحيط األطليس، 

والجابون، وتبلغ مساحتها 342 ألف كيلومرت مربع.

من أبرز مدنها مدينــة برازافيل العاصمة، ويفصل 
بينها وبــني كينشاســا عاصمة جمهوريــة الكونغو 
الديموقراطية )نهر الكونغــو(، وتقعان متقابلتني عىل 
ضفتــي النهر، وبذلــك تعترب هاتــان املدينتان أقرب 
عاصمتني متقاربتني، حيث يبعدان كيلو مرتين فقط عن 

بعضهما.

وفيمــا ييل حوار مجلة الرابطــة مع رئيس املجلس 

األعىل للشؤون اإلســالمية لجمهورية الكونغو الشعبية، 
فضيلة الشيخ يوسف إيدي سريج نجوال.

هل نتعرَّف عليكم أوال؟ 

أنا نجوال إيدي سريج، هذا هو اسمي الرسمي املسجل 
لدى الدولة، وبعد دخويل يف اإلســالم أضفت إليه اســم 
يوســف، فأصبح اسمي الكامل اآلن يوسف إيدي سريج 

نجولو.

 منَّ الله عيلَّ باإلسالم قبل خمس وعرشين سنة، فلله 
الحمد والشــكر، وكنت قبل ذلــك نرصانيًا أتبع املذهب 
الكاثوليكي. درســت املرحلتــني االبتدائية والثانوية يف 
املدرسة الكاثوليكية، حتى أكون قسيًسا، وأثناء دراستي 
املرحلة الجامعية أكرمني الله بالدخول إىل دين اإلسالم، 

رئيس مجلس الشؤون اإلسالمية في الكونغو برازافيل :

بسبب الحرب انقطعت سبل السفر للدراسة
في البالد اإلسالمية

حوار: د. محمد تاج العرويس

العلم يوسف نجوال  رحلة طويلة حملت طالب 
بني ثالث دول؛ من الكونغو برازافيل إىل السودان ثم 

إىل اململكة العربية السعودية.

الشيخ يوســف يرتأس اليوم املجلس اإلسالمي 
األعــىل بجمهورية الكونغو برازافيــل. التقينا به 
عىل هامش إحد مؤتمرات رابطة العالم اإلسالمي، 
فكانت هــذه الحصيلة من املعلومــات عن بالده 
للمستقبل.  وتطلعهم  واملسلمني،  اإلسالم  وأوضاع 

فإىل الحوار:
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وكنــت أدرس القانون باللغة الفرنســية، وبعد إتمام 

مرحلة البكالوريوس ســافرت إىل السودان بنية دراسة 

اللغة العربية، والعلوم الرشعية كي أكون عىل بصرية من 

أمور ديني، وحتى أعبد الله تعاىل عىل بصرية.

كم سنة قضيتها يف السودان؟

مكثت يف الســودان أكثر من ست سنوات، فقد ُقبِلت 

أّوالً بجامعــة إفريقيا العاملية يف تعليــم اللغة العربية 

للناطقني بغريها، درســت فيها ملدة سنتني، ثم التحقت 

بعد ذلك بجامعة إفريقيا العاملية وحصلت عىل دبلوم بعد 

سنتني، ثم وجدت قبوالً يف معهد للعلوم الرشعية، قرابة 

عامني ثم عدت إىل بلدي الكونغو.

هل يوجد عدد من الطالب من بلدكم يف جامعات 

السودان؟

هناك عدد ال بأس به درسوا يف الجامعات املختلفة يف 

الســودان وتخرجوا فيها، وعادوا جميعا إىل البلد، ولكن 

يف الوقت الحارض ال يوجد يف جامعات السودان أحد من 

طالب الكونغو بســبب الحروب التي كانت يف دارفور، 

والتي أدت إىل انقطاع الطرق التي كان يسلكها الطالب 

للســفر إىل الســودان، فهم يذهبون عن طريق تشاد، 

ويمرون بــ »أبيش والجنينة«، ثم يســتمرون يف السري 

ويمرون بـ »نياال« فيدخلون منها إىل أرض السودان برًّا، 

ونأمل أن تتحسن الظروف يف السودان حتى نرسل عدًدا 

كبريًا إىل الجامعات املختلفة هناك.

كيف تم قبولك يف الجامعة اإلســالمية باملدينة 

املنورة؟

يف أثناء دراســتي يف السودان ســافرت إىل اململكة 

العربية السعودية ألداء العمرة، وقدَّمت أوراقي للجامعة 

اإلســالمية باملدينة املنورة، ثم عدت إىل السودان ألكمل 

املرحلة املتبقية من الدراسة، وبعد سنة ونصف جاءني 

قبول يف الجامعة اإلســالمية باملدينــة املنورة، واخرتت 

كلية الدعوة وأصــول الدين؛ ألني حريص عىل أن أكون 
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داعيًا يف بلدي، بقيت باملدينة املنورة أربع سنوات، وأثناء 
دراســتي بالجامعة كنت أعمل يف الفرتة املسائية مدرًسا 

للغة الفرنسية يف معهد اللغات بالجامعة.

هل لــك أن ترشح لقــراء املجلــة تحولك من 
املسيحية إىل اإلسالم؟

كنت كثري القراءة للكتب التي ألفت باللغة الفرنسية عن 
اإلسالم، وأقارن بينها وبني ما يف اإلنجيل وأجد فرًقا كبرًيا، 
مما جعلني أستمر يف القراءة يف املراجع املختلفة رغبة يف 
الوقوف عىل حقيقة الدين اإلسالمي. وقابلت كذلك بعض 
الزمالء من تونس يدرسون يف الجامعة، وتناقشت معهم 
حول بعض املســائل التي تحتاج إىل مزيد من التوضيح. 
وكان هذا الحوار دافًعا قوًيا لالستمرار يف القراءة. وهناك 
عامل آخر ســاهم يف قناعتي للدخول يف اإلسالم، أال وهو 
املناظرات بني اإلســالم واملســيحية، فقد تأثرت بكتاب 
نفيس يف هذا املجال، ال يحرضني اآلن اســم املؤلف، وهو 
يف األصل عبارة عن حوار جرى بني مسلم ونرصاني، فقد 
وجدت يف هذا الكتاب ما جعلني أقتنع بأن اإلسالم هو دين 

الحق الذي لم يبدل ولم يغري، ولم يحرَّف.

ما هي الجهود التي قمت بها لخدمة اإلسالم بعد 
عودتك من الدراسة يف الخارج؟

كنت مهتما بتصحيح املفاهيم املغلوطة عن اإلسالم، 
وأركز عىل بيان محاســن الدين اإلسالمي، ووفقني الله 
تعاىل يف إدخال عدد كبري من الناس يف اإلسالم من عامة 
النــاس، وبعض العاملني يف الدولــة وخاصة العاملني 
يف مجال الرشطة. وكنت أقــوم مع مجموعة من الدعاة 
بجولــة دعوية يف مناطق مختلفة، بما يســمى »قافلة 
الدعــوة«، ونأخذ أوال الرخصة من الجهات الرســمية 
إلقامة دورة دعويــة يف املنطقة التي نرغب يف زيارتها، 
التلفزيون، ولذا  الدورة رســميًا يف  ونعلن عن برنامج 
يحــرض اللقاء الذي نقيمه عدد كبــري من أهل املنطقة 
التــي نزورها، ونحمل معنا مجموعــة من الكتب التي 
ترشح اإلسالم ونوزعها عىل املشاركني يف الدورة، إضافة 

إىل ذلك، كنت أجري حوارات مع عدد من  القساوســة 
الكاثوليكيني، وإذا دَخلْتم عىل موقع »يوسف أنجولو« يف 
شبكة اإلنرتنت ستجدون بعض الحوارات التي أجريُتها 
مع عدٍد من القساوسة املشهورين، وما زلت مستمرا يف 
الدعوة، وإجراء الحوارات مع القساوســة أيضا، إضافة 
إىل االهتمام بإنشــاء الحلقات القرآنية يف املدن والقرى 
الدين  لتعليــم مبادئ  اإلســالمية  املختلفة، واملدارس 

اإلسالمي لصغار السن.

وماذا عــن كيفية دخول اإلســالم إىل جمهورية 
الكونغو؟ وكم عدد السكان؟ وما نسبة املسلمني اآلن؟

دخل اإلســالم إىل الكونغو يف منتصف القرن التاسع 
عرش امليــالدي، وذلك عن طريق التجــار الذين جاؤوا 
من الســنغال، ومايل، ونيجرييا، وحققوا نجاحات كبرية 
يف نرش اإلســالم يف املجتمع الكونغويل، إضافة إىل جهود 
املهاجرين الذين جاؤوا من غرب إفريقيا، ومعظمهم من 
مايل وبنني وتوغو وموريتانيا والسنغال، فقد نشطت كل 
جالية مسلمة مهاجرة يف تشييد املساجد وإنشاء الخالوي 
القرآنية يف مناطــق تجمعها، واعتنت بنرش اإلســالم 
باملجتمع الكونغويل، ومعظم هــذه الجاليات تعيش يف 

العاصمة برازافيل، ومدينتي كلبومو، وبوانت نوار.

وال شــك أن البدايات كانت فيها أخطاء، وال سيما يف 
العقائد وعدم االلتزام الصحيح، ثم جاءت فرتة انتشــار 
اإلسالم عىل الوجه الصحيح. وبدأ ذلك مع عودة الطالب 
الذين درســوا يف جامعات اململكة العربية الســعودية 
والســودان ومرص، فكانوا يهتمون بتعليم الناس الدين 
اإلسالمي بعيًدا عن التقاليد والعادات التي كانت منترشة 

بني الناس باسم اإلسالم.

ويبلغ عدد ســكان الكونغو خمسة ماليني، أما نسبة 
املسلمني، فهناك زيادة ملحوظة يف نسبتهم اآلن، حيث يقدر 
عددهم بثمانمائة ألف مسلم، أي ما يقارب 3% من مجموع 
السكان، وقد ســاهم يف ارتفاع هذه النسبة دخول بعض 
القساوسة إىل الدين اإلســالمي يف اآلونة األخرية وتحولهم 
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إىل دعاة، مما أدى إىل اعتناق مئات اآلالف الدين اإلسالمي.

ما هو املذهب املنترش يف البلد؟

املذهب املالكي هو الســائد يف البلد، يدرسه الطلبة 

يف الحلقــات العلمية التي تقام يف املســاجد، فال توجد 

معاهد دينية أو جامعات تعنى بتعليم العلوم الرشعية، 

املدارس واملعاهد  إىل  أوالدهم  املسلمني يرسلون  ومعظم 

والجامعات الحكومية لدراسة العلوم العرصية فقط. أما 

التعليم للمرحلة االبتدائية فهناك مدارس دينية يف بعض 

املدن غري أن إمكاناتها املادية متواضعة جًدا، وقد وفقني 

الله تعاىل إلنشاء مدرســة ابتدائية بالتعاون مع بعض 

الزمالء الذين عادوا من الخــارج لتعليم صغار الطالب 

املبادئ الدينية، وقد حصلنا عــىل ترخيص من الدولة، 

ولكننا نواجه صعوبة يف توفري متطلباتها.

هل يمكنك أن ترشح لنا نظام الحلقات الدينية 

عندكم؟

هناك حلقات علمية تقام يف معظم املســاجد، وأغلب 

العلمــاء الذين ُيَدرِّســون يف هذه الحلقــات َقِدموا إىل 

الكونغــو من الدول املجــاورة، وأكثرهم من جمهورية 

مايل، والســنغال، وتشاد، واملذهب الســائد عندنا هو 

املذهب املالكي، وهناك توجه لدى الشباب يف عدم التقيد 

بمذهب معني، فيأخــذون من املذاهــب األربعة الرأي 

الراجح بالدليل.

بعــض املجتمعات تعاني من تفرق املســلمني 

وحصول خالفات بينهم أو وجود جماعات متطرفة 

تعرقل الدعوة، فكيف تعاملتــم مع هذا الواقع إن 

ُوجد؟

ليست هناك خالفات فكرية أو مذهبية بني املسلمني، 

وال توجد لدينا كذلــك جماعة متطرفة كما هو الحال يف 

بعض الدول اإلفريقية، ولكــن هناك توجها بلزوم أهل 

السنة والجماعة لدى الشــباب، وخاصة بعد عودة عدد 

من الدارســني يف الخارج، وقيامهم بالدعوة اإلسالمية، 

ومحاربة بعض املفاهيم والتقاليد التي تتناىف مع العقيدة 

اإلسالمية الصحيحة.

هل هناك مراكز إســالمية تســاند املسلمني يف 

بالدكم؟

نعــم، توجد بعــض املراكز اإلســالمية، والهيئات 

والجمعيــات الدينية يف العاصمــة برازافيل، كما توجد 

بعض املدارس الدينية، وكتاتيب القرآن الكريم يف معظم 

املناطق، إضافة إىل املجلس اإلسالمي األعىل، والذي يعترب 

همزة وصل بني الشعب والجهات الرسمية يف الدولة إىل 

جانب قيامه بتنظيم شؤون املسلمني، وإرشافه عىل 200 

مسجد منترشة عىل األرايض الكونغولية.

 ويقوم املجلــس كذلك بتقديم تســهيالت لبعض 

املؤسســات الخارجية التي ترغــب يف تقديم خدمات 

إنسانية واجتماعية للمجتمع اإلفريقي، وخاصة يف املجال 

الصحي، فمثال هناك مؤسســة طبية يف السودان تسمى 

»مؤسســة البرص الخريية العاملية«، فهذه املؤسسة لها 

جهود كبرية يف معالجة مكافحة العمى داخل الســودان 

وخارجه، فلديها قوافل طبية مجانية يف ســت وعرشين 

دولة إفريقية منها الكونغو برازافيل.

 فبالنسبة لجمهورية الكونغو يتم التنسيق بينها وبني 
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املجلس اإلسالمي األعىل، ولديها برامج متعددة، تتمثل يف 

تقديم خدمات للفقراء الذين يعيشون يف املناطق البعيدة 

عن املــدن، وخاصة يف القرى واألريــاف، وتهتم كذلك 

بتدريب الكوادر الطبية واإلدارية لتأهيلهم، ورفع كفاءة 

العاملني يف املجال الطبي، وتحسني مستواهم.

 وهناك برنامج إفطار صائم يف شــهر رمضان تقوم 

به منظمة الدعوة اإلســالمية يف السودان، بالتنسيق مع 

املجلس اإلسالمي يف الكونغو.

هل يمكنك أن تبني للقراء الجهود التي تقوم بها 

رابطة العالم اإلسالمي لخدمة املجتمع يف بلدكم؟

لها جهود مشكورة  اإلســالمي كانت  العالم  رابطة 

لخدمــة املجتمع يف الكونغو من خــالل مكتب الرابطة 

اإلقليمــي يف العاصمــة برازافيل؛ حيــث يقوم املكتب 

بالتنسيق مع الجمعيات املحلية لتقديم خدمات مختلفة، 

الخدمات  الثقافة اإلســالمية، وتقديــم  تتمثل يف نرش 

والرعاية االجتماعية واإلنسانية للمجتمع، ودعم املساجد، 

وحل املشــكالت، وعالج التحديات التي تواجه املسلمني، 

وإشاعة االستقرار واألمن والسالم يف البلد.

ولم تقترص هذه الخدمات عىل املســلمني يف الكونغو 

فقط، بل شملت ُكالًّ من الكونغو كينشاسا، وجمهورية 

أنغوال، وجمهورية الكامريون، وجمهورية بنني، وإفريقيا 

الوســطى، فجهود مكتب الرابطة يف تلــك البلدان التي 

ذكرتها آنفا كانت ملموســة جدا، وتتم كلها بالتنسيق 

مع املجالس واملؤسسات اإلسالمية والثقافية يف كل بلد، 

ولكن توقفت هذه الجهود بعد أن أغلق مكتب الرابطة يف 

الكونغو.

 وأنا اآلن أسعى لتوجيه الدعوة للمسؤولني يف الرابطة 

لزيارتنا، ومناقشة موضوع إعادة فتح املكتب من جديد؛ 

نظرًا ملا له من أهمية كبرية يف بلدي الكونغو، ويف الدول 

املجاورة التي كانت تستفيد من أنشطة املكتب املختلفة 

واملتعددة سابقا.

 ونحن عىل استعداد تام للتعاون مع الرابطة يف نرش 

املعرفة اإلســالمية الصحيحة، وحل مشكالت املسلمني 

الذين يعتربون يف مجتمع الكونغو أقليًة ناميًة تســعى 

للمشــاركة يف تنمية البلد، وإصــالح املجتمع وتحقيق 

االجتماعي  النســيج  أطياف  بني  والتعــاون  التعايش 

واملكونات العرقية والثقافيــة والدينية املتعددة، متمنياً 

من رابطة العالم اإلسالمي االستمرار يف عقد امللتقيات يف 

الدول اإلفريقية.

مــا هي األمور األساســية التي يحتــاج إليها 

املجتمع املسلم يف الكونغو لتحسني مستواه؟

املجتمــع املســلم يف الكونغو يعانــي من ضعف 

مســتوى التعليم الديني، فهو بحاجة إىل إنشاء مدارس 

إسالمية عديدة يف املناطق املختلفة، وتقديم الدعم املادي 

للمدرسني.

 فهناك مجموعة كبرية من املدرســني ممن درســوا 

بجامعات اململكة العربية الســعودية، واألزهر الرشيف، 

وجامعة إفريقيا العاملية، وجامعة أم درمان اإلســالمية، 

وغريهما من الجامعات املوجودة يف الســودان، ولديهم 

استعداد لاللتحاق بالسلك التدرييس، إذا ُوجد من يقدِّم 

لهم الدعم املادي، ونتطلع كذلك إىل إنشاء مركز إسالمي 

يحتوي عىل مسجد، ومكتبة علمية، ومستوصف طبي.

ما أوجه التعاون بينكــم وبني أصحاب األديان 

األخرى يف بلدكم؟

بحمد الله، ليســت هناك خالفــات تذكر بيننا وبني 

املسيحيني، بل هناك نوع من التفاهم والتعايش السلمي، 

وإذا حدث يشء من سوء التفاهم بني املسلمني أنفسهم، 

أو بينهم وبني اآلخرين فيتم حله برسعة بدعم من الدولة، 

واملسلمون رغم أنهم أقلية إال أنهم يجدون تقديرًا كبريًا 

لدى الدولة، فعىل ســبيل املثال يســمح لنا بأداء صالة 

العيدين ســنويا أمام قرص رئيس الجمهورية دون أن 

يتعرض لنا أحد من أتباع األديان األخرى بسوء، وعندي 

برنامج يف التلفزيون الحكومي أسبوعيًا.
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إعداد: زكريا أيوب دوال

الباحث يف رابطة العالم اإلسالمي

 

كانت رشيعة اإلسالم وما زالت هي الرشيعة الكاملة 

املتوازنة يف الجوانب واملجاالت كافة، والصالحة لكل زمان 

مت هذه الرشيعة العالقات اإلنســانية  ومكان، وقد نظَّ

كافة، ورتبت الشؤون يف كافة املجاالت والجوانب وفق 

الهنيء،  والعيش  الكريم،  األمن  لتحقيق  قواعد وأُسس 

والسعادة للبرشية جمعاء، بضوابط محكمة ومتوافقة 

مع فطرة اإلنسان وعقله، وسائرة وفق منهج عادل يف 

التعايش والسالم والتعاون والصالح واإلصالح.

ومن األمور الهامة التي أوالها الرشع الحكيم عنايًة 

فائقًة: التعايش الحضاري مع كافة املكونات، ومختلف 

املجتمعــات، وضبط وتنظيم العالقــات فيها ومعها، 

وال عجب؛ فإن اإلســالم ال ُيكره النــاس حتى يكونوا 

مســلمني، وال يمنع من التعايش والتقــارب وتبادل 

املنافع واملصالح مع مخالفيه، وليس من لوازم اإليمان؛ 

القطيعة مع الناس، ورفض العيش واملصالح املشرتكة 

معهم.

إن التعايش قبول رأي وسلوك اآلخر القائم عىل مبدأ 

التعايش الحضاري
 في اإلسالم وسبل ترسيخه
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االختالف، واحرتام حرية اآلخر وطرق تفكريه وسلوكه 
بالخصوصيات  والقبول  والدينية،  السياســية  وآرائه 
الحضارية لألمم والشــعوب املختلفة من أجل تأسيس 
تعايش حضاري قائم عىل االحرتام املتبادل، وهو بهذا 
يتعارض مع مفهوم التسلط واألحادية والقهر والعنف.

ومن أهم مرتكزات التعايش الحضاري يف الرشيعة:

1/ وحدة األديان السماوية يف أصولها: 

يرجع اإلســالم األديان الســماوية كلها إىل أصل 
واحد، وهو الوحي اإللهــي، وأن رشائع الله تعاىل قد 
انبثقت من مشكاة نور واحد، ولذلك يدعو اإلسالم إىل 
اإليمان بجميع األنبياء الســابقني، والكتب السماوية، 
قال تعاىل: »ُقوُلوا آَمنَّا ِباللَِّه وََما أُْنِزَل إِلَيْنَا وََما أُْنِزَل إىَِل 
إِْبرَاِهيَم َوإِْســَماِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب وَاأْلَْسبَاِط وََما 
أُوِتَي ُموَس وَِعيىَس وََما أُوِتَي النَّبِيُّوَن ِمْن َربِِّهْم اَل ُنَفرُِّق 

َبنْيَ أََحٍد ِمنُْهْم وََنْحُن لَُه ُمْسلُِموَن« )البقرة: 136(.

2/ اإلقرار باالختالف والتعددية: من سنن الله أن 
وتصوراتهم  وأفكارهم  أديانهــم  يف  مختلفون  الناس 
ومذاهبهــم الفكرية وتوجهاتهــم املتنوعة يف مختلف 
ًة وَاِحَدًة  مناحي الحياة، قال الله تعاىل: »َكاَن النَّاُس أُمَّ
يَن وَُمنِْذِريــنَ وَأَْنَزَل َمَعُهُم  ِ ـُه النَّبِيِّنَي ُمبرَشِّ َفبََعَث اللَـّ
ـاِس ِفيَما اْختَلَُفوا ِفيِه«  َبنْيَ النَـّ ِبالَْحقِّ لِيَْحُكَم  الِْكتَاَب 

)البقرة: 213(.

3/ احرتام املواطنة: ضمن اإلسالم حقوق املواطنني، 
وتمتع الجميع بســائر الحقوق مثل حق الحماية، من 
حماية النفس، وحماية العرض، والسكن، وحق التعليم، 
وحق العمل والكســب، وتعد وثيقة املدينة أول أساس 
املنورة  املدينة  للمواطنة، ويحدد واجبات سكان  ينظم 
بغض النظر عن دينهم، فاإلنسان محرتٌم لذاته بغض 

النظر عن أي اعتباٍر آخر.

4/ الحرية املســؤولة: قرر اإلسالم حرية اإلنسان، 
ووضع له الضمانات الكفيلــة، كون الحرية هي أكرب 

مظاهر الكرامة اإلنســانية، ويف هذا املبدأ يتجىل تكريم 

الله لإلنسان، واحرتام إرادته وفكره ومشاعره.

5/ حفظ كرامة اإلنسان: كرم الله تعاىل اإلنسان مع 

قطع النظر عن جنســه أو لونه أو عرقه، ورفع منزلته 

عىل كثري من خلقه، قال اللــه تعاىل: »ولََقْد َكرَّْمنَا َبنِي 

يِّبَاِت  ِّ وَالْبَْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ آَدَم وََحَملْنَاُهْم يِف الْــربَ

َتْفِضياًل« )اإلرساء:  ِممَّــنْ َخلَْقنَا  لْنَاُهْم َعىَل َكثرِيٍ  وََفضَّ

.)70

6/ العدل: العدل هو ميزان الله الذي وضعه للخلق، 

ونصبه للحــق، وهو إحدى قواعد الدنيا التي ال انتظام 

لها إال به، وال صالح فيها إال معه، قال شيخ اإلسالم ابن 

تيمية رحمــه الله: العدل نظام كل يشء، فإذا أقيم أمر 

الدنيا بعدٍل قامت، وإن لم يكن صاحبها يف اآلخرة من 

خالق، ومتى لــم تقم بعدٍل لم تقم وإن كان لصاحبها 

من اإليمان ما ُيجــزى به يف اآلخرة. )مجموع الفتاوى 

.)146 /28

7/ الرب واملعاملة الحســنة: أمر الله املسلمني برب 

املخالفني ما لــم يتعرضوا لهم بــاألذى والقتل، قال 

تعاىل: »اَل َينْهاُكــمُ اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم ُيقاِتلُوُكْم يِف الدِّيِن 

إِلَيِْهْم  َترَبُّوُهْم وَُتْقِسُطوا  أَْن  َولَْم ُيْخرُِجوُكْم ِمْن ِدياِرُكْم 

نَي« )املمتحنة: 8(، ومما يشمله  إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْقِســطِ

الرب: التعاون؛ إذ من أسس التعايش الحضاري التعاون 

الشامل عىل املشرتكات اإلنسانية التي من شأنها توفري 

العيش الكريم ملختلف الشعوب.

ومن أعظم األســس التــي بنت عليهــا الرشيعة 

اإلسالمية التعايش الحضاري مع غري املسلمني؛ أساس 

الرحمة الشاملة للبرش عىل اختالف مللهم ونحلهم، بل 

والشــاملة حتى للبهائم والجمادات، قال تعاىل: »وََما 

أَْرَسلْنَاَك إاِلَّ َرْحَمًة لِلَْعالَِمنَي« )األنبياء: 107(.

ويمكن إجمال أبرز الســبل املعزَِّزة، واألســس 

ــدة لرتســيخ التعايش الحضاري، وتعزيزه  املَجسِّ
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وتكريسه عىل أرض الواقع بما ييل:

-  رضورة وجود القناعة التامــة واإلرادة الحرة، 
للتعايش؛  السماوية  والرغبة املشرتكة بني أهل األديان 
بمعنى أن تكون هذه الرغبة واإلرادة والقناعة نابعة من 
الذات من غري أي تأثري خارجي عن الذات، كالضغوط 
املفروضة عليهم، مهما كان شأنها ومهما كانت أسبابها.

-  التفاهم واالتفاق املشــرتك عىل أهداف التعايش 
اإلنسانية كلها، وتحقق مصالحها  التي تخدم  وغاياته 
العليا وعىل رأسها الســلم العاملي واألمن واألمان مما 

يحول بينها وبني نشوء النزاعات والحروب املختلفة.

-  االعرتاف بــأن الحوار والتفاهــم بني األديان، 
والوعي باالختالفات والقواســم املشرتكة بني الشعوب 
والحضارات، يســهم يف الحّل الحضــاري للنزاعات، 
ويقلّل من العنف ويمّكن الناس من تقبّل التنوع اإلثني 
أو الثقايف أو الديني، كما أن الحوار بني األديان يجب أن 
يركز عىل ما تشــرتك فيه األديان بدالً مّما يفرق بينها، 

باإلضافة لتمكني العالقات بني الثقافات والحضارات.

-  من أهم الحصون ملبدأ التعايش الحضاري: النقد 
الذاتي؛ حيث إن حصانــة النقد الذاتي التي تزدهر يف 
املسار  بمثابة  لها  تكون  الحقيقي  التعايش  مجتمعات 
الذي يصفي صحة املجتمع والوطن باستمرار، وبالتايل 
يصبح نمط التعايش يف أي مجتمع هو حصانة مستمرة 
من االرتداد والنكوص إىل حضيض األمراض االجتماعية 

املزمنة من قبلية ومناطقية وطائفية.

-  املعرفة رشط رضوري من رشوط مجتمعات 
التعايش الحضاري؛ ألنه من خالل املعرفة واإلدراك 
تتفهم املجتمعات املتحــرضة اختالفاتها فيما بينها 
من ناحيــة، واختالفات املجتمعات املغايرة لها، وما 
يتصل بذلك من عادات وتقاليد وبيئات حضارية من 
ناحية أخرى، ولهذا فــإن مجتمعات املعرفة تجعل 
اختالفاتها فيما بينها، واختالفاتها مع غريها، مادة 

غنية للعيش املشرتك، ال مادة للرصاع.

-  رضورة مراعــاة النظام، ويعنى بــه: القواعد 

والقوانــني التي تحكم طبيعــة التعايش الحضاري، 

بحيث يصبح التعايش بذاتــه، العالمة الفارقة يف أي 

مجتمع عرب تطبيقات النظام الذي يؤطر ويحرس نمط 

التعايش وازدهاره يف ذلك املجتمع.

-  أهمية تضمني مناهج التعليم مفاهيم تؤســس 

للتنوع -الفكري واالجتماعي-، بما يضمن تكوين جيل 

متعايش، ومتسامح.

-  رضورة اضطــالع اإلعالم بــدوره يف تحقيق، 

وتعزيز تعايش أفراد املجتمع بعضهم مع بعض، وذلك 

من خالل مــا ُيقدَّم عرب القنــوات اإلعالمية املختلفة، 

االزدراء  ملفاهيــم  املثرية  اإلعالم  لوســائل  والتصدي 

والكراهيــة والتحريض وتأجيج الفتن بني املســلمني 

وغريهم.

-  رضورة توعيــة املجتمــع، وتثقيفــه بأهمية 

التعايش الحضاري، وذلك من خالل تكاتف وتضافر 

بدور األرسة،  املجتمع، واالهتمام  جميع مؤسســات 

وأماكن العبــادة، والتي يقع عىل عاتقها دوٌر مهٌم يف 

تعزيز التعايش، إذ التعايش ال يمكن أن يتحقق بعيدا 

عن منظومة مؤسســاتية متكاملة قادرة عىل إدارته 

إيجاًبا.

-  تطوير الخطاب الحضــاري بما يراعي فوارق 

الزمان واملكان والحدث، ويتالءم مع ثوابت اإلســالم، 

ويعالج مشــكالت املجتمعات املعــارصة، بعيدا عن 

االنفعــال وردود الفعل اآلنية التــي تغفل عن اآلثار 

البعيدة.

-  اســتلهام الدروس من املايض، وإعادة األنظار 

والتفكري يف التجارب السابقة يف صناعة مستقبل واعد 

برتسيخ مبادئ التسامح والتعايش الحضاري بني أتباع 

الثقافات والحضارات، واستثمار النجاحات يف صياغة 

برامج تطور آليات التعايش وتتجاوز معوقاته.
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وكذلك جاء اإلســالم بالحب والتسامح، والصفح، 
وحســن التعايش مع كافة البــرش، ووطد يف نفوس 
أبنائه عدداً من املفاهيم واألسس من أجل ترسيخ هذا 
الخلق العظيم ليكون معهــا وحدة متينة من األخالق 
الراقية التي تســهم يف وحدة األمة، ورفعتها والعيش 
بأمن وسالم ومحبة وتآلف. ومن تلك املفاهيم: العفو، 
والتســامح، والصفح عن امليسء، وعدم الظلم، والصرب 
عىل األذى، واحتساب األجر من الله تعاىل، حيث جاءت 
نصوص قرآنية وأحاديــث نبوية لتأكيد هذه املفاهيم، 

وإقامة أركان املجتمع املســلم الســليم عىل الفضل، 
وحســن الخلق، ومنها قوله تعاىل: ﴿ُخِذ الَْعْفَو وَأُْمْر 
ِبالُْعرِْف وَأَْعرِْض َعِن الَْجاِهلنَِي﴾ )األعراف:199(. وقال 
ْفَح الَْجِميَل﴾ )الحجر:85(.  تعاىل أيضاً: ﴿َفاْصَفِح الصَّ
وكذلك قال تعاىل: ﴿َولْيَْعُفوا َولْيَْصَفُحوا أاََل ُتِحبُّوَن أَن 
َيْغِفَر اللَُّه لَُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾ )النور:22(. فإن ذلك 

كله من شأنه ترسيخ دعائم األمن واألمان يف املجتمع.

وعن عائشة ريضَّ اللُه َعنَْها قالت: »ما رضب رسول 

د. آمال محمد حسن عتيبة
أستاذ مشارك بجامعة أم القرى

جاء اإلســالم ليقيم أركان املجتمع عىل الفضائل وُحســن الخلق والصفات النبيلة، ويكفكف نزوات اإليذاء 
والظلم والتســلط واإلساءة إىل الغري. فلقد بعث الله محمداً َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بهذا الدين القويم الذي أكمله، 
وهذه الرشيعة الســمحة التي أتمها ورضيها لعباده املؤمنني، وجعلهم أمة وسطاً، فكانت الوسطية لهذه األمة 
ا لَِّتُكوُنواْ ُشَهَداء  ًة َوَســطً خصيصة من بني ســائر األمم ميزها الله تعاىل بها، فقال تعاىل: ﴿َوَكَذلَِك َجَعلَْناُكْم أُمَّ
َعىَل النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا﴾ )البقرة:143(. فهي أمة العدل واالعتدال التي تشهد يف الدنيا واآلخرة 
عىل كل انحراف يميناً أو شــماالً عن خط الوسط املستقيم، وقد كان من مقتضيات هذه الوسطية التي رضيها 
الله تعاىل لهذه األمة اتصافها بكل صفات الخري والنبل والعطاء لإلنســانية جمعاء؛ وكان من أبرز تلك الصفات 

)العدل، والتسامح، واملحبة، واإلخاء، والرحمة، واإلنصاف(.

ح 
�م

سا دعو�ت �مل�ت
من القرآن والسنة
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َم شيئاً قط بيده وال امرأة وال  الله َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وََســلَّ

خادماً، إال أن يجاهد يف ســبيل الله، وما نيل منه يشء 

قط فينتقم من صاحبــه إال أن ينتهك يشء من محارم 

الله تعاىل فينتقم لله تعاىل« )رواه مسلم(.

 وعن أنس - ريضَّ اللُه َعنَْه – قال: »كنت أميش مع 

م وعليه برد نجراني  رسول الله َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وََســلَّ

غليظ الحاشــية، فأدركه أعرابي، فجبذه بردائه جبذة 

شديدة، فنظرت إىل صفحة عاتق النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

وََســلََّم - وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، 

ثم قال: يا محمد مر يل من مال الله الذي عندك، فالتفت 

إليه، فضحك ثم أمر له بعطاء« )متفق عليه(.

وغري ذلك من اآليات واألحاديــث الدالة عىل فضل 

التسامح والعفو والصفح عن الناس، والصرب عىل األذى، 

وال ســيما إذا أوذي املرء يف الله فإنه يصرب ويحتسب 

وينتظر الفرج. فالرســول َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وََسلََّم ألّف 

حول دعوته القلوب، وجعل أصحابه يفدونها بأرواحهم 

وبأعز ما يملكون بُخلقه الكريم، وحلمه، وعفوه، وكثرياً 

ما كان يســتغضب غري أنه لم يجــاوز حدود التكرم 

واإلغضاء، ولم ينتقم لنفسه قط إال أن تنتهك حرمة الله 

فينتقم لله بها.

َم مكة  وملا فتح رســول الله َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وََســلَّ

ودخلها نهــاراً بعد أن خرج منها ليالً، وحطم األصنام 

بيده، وقف أهل مكة يرقبون أمامه العقاب الذي سينزله 

بهم رسول الله جزاء ما قدموه له من إيذاٍء، ال يحتمله 

إال أهل العزائم القوية، إال أنه قال لهم: ما تظنون أني 

فاعل بكم؟ قالوا خــرياً، أخ كريم وابن أخ كريم، فقال 

لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فاســرتد أهل مكة أنفاسهم 

وبدأت البيوت تفتح عىل مصاريعها لتبايع رسول الله 

َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وََسلََّم، لقد برز حلم وتسامح النبي َصىلَّ 

اللَُّه َعلَيِْه وََســلََّم، يف هذا املوقف الذي سار عليه األنبياء 

من قبله، فما أجمل العفو عند املقدرة.

وهكــذا جاء اإلســالم ليقيــم أركان املجتمع عىل 
الفضائل، وُحســن الخلق والصفات النبيلة التي منها 
التسامح والصفح، والعفو عن اإلساءة واألذى، والحلم 
وترك الغضب واالنتصار للنفس. فاإلنسان منا يف حياته 
يالقي كثريا مما يؤمله ويسمع كثريا مما يؤذيه، ولو ترك 
كل واحد نفسه وشــأنها لرتد اإلساءة بمثلها لعشنا يف 
رصاع دائم مع الناس، وما استقام نظام املجتمع، وما 
صلحت العالقات االجتماعية التي تربط بني املسلمني، 
فاإلنســان يف بيته ومع أرسته قد يــرى ما يغضبه، 
ومطلوب منه رشعا أن يكون واسع الصدر يسارع إىل 
الحلم قبل أن يســارع إىل االنتقام، وبذلك تظل أرسته 
متحابة متماسكة، وَمْن أخطأ اليوم فقد يصلح خطأه 
يف الغد ويندم عىل ما قدم من إساءة. واإلنسان يف عمله 
يف املوقع الذي هيئ له، ســواء أكان موظفا يف وظيفته 
أم صانعا يف مصنعــه أم تاجرا يف متجره يخالط غريه 
من الناس ويتعامل مع كثري مــن أبناء املجتمع، وقد 
ُيســتغضب ويرى ما يســوؤه، فعليه أن يضع بدل 
اإلساءة إحسانا ومكان الغضب تسامحاً وعفوا وحلما، 
يِّئَُة  وأن يتذكر قوله تعاىل: ﴿واََل َتْستَوِي الَْحَسنَُة واََل السَّ
اْدَفْع ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا الَّذِي َبيْنََك َوَبيْنَُه َعَداوٌَة َكأَنَُّه 

َويِلٌّ َحِميٌم﴾ ]فصلت:34[. 

هذا هو املجتمع الفاضل الذي ينشــده اإلســالم، 
مجتمع ود، ومروءة، وخري، وفضل، وإحسان، مجتمع 
األمن واألمــان. مجتمع متماســك البنيــان متوحد 
الصفوف، واألهداف، فقلة الحلم وكثرة الغضب آفتان، 
إذا استرشتا يف مجتمع ما قوضتا بنيانه، وهدمتا أركانه، 
وقادتا املجتمع إىل هوة ساحقة، وقطعتا أوارص املحبة 
واأللفة التي بني أفراده، كما أن يف غياب قيم التسامح 
تقويضا أيضــاً لدعائم األمن االجتماعي؛ ويف هذا دليل 
عىل أثر التســامح والعفو والصفح عن اإلســاءة عىل 

املسلم واملجتمع.

إن التســامح أمر جوهري ومهم يف العالم الحديث 
اليوم أكثر من أي وقت مىض؛ وذلك لتصاعد حدة عدم 
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التسامح والنزاع الذي بات خطراً يهدد أمن كل منطقة، 
بل يشمل العالم بأرسه.. وال يمكن أن تقوم لطائفة أو 
أمة أو مجتمع من املجتمعــات قائمة دون ُخلق القيم 
واملثل العليا، التي هي بمثابة األســس الوجودية التي 

يستند إليها املجتمع يف تحقيق وجوده وتطوره. 

وإن قضية التســامح من أهم القضايا التي اهتم 
بها اإلســالم اهتماماً بالغاً، وحظيت بمساحة كبرية يف 
القرآن  الكريم(، وكأن  )القرآن  اإلسالمية  األمة  دستور 
الكريم يبادر بالدفاع عن الدعوة اإلســالمية وعن املد 
اإلســالمي ووصوله إىل كل ربــوع الدنيا، ويرتقب ما 
يدعيه أعداء اإلسالم زوراً وبهتانا من أن الدين اإلسالمي 
دين جرب وعناد وإكراه واضطهاد؛ ولذا فهو يؤكد عىل 
ُخلق الســماحة والرتاحم والرب والصلة بني بني البرش 
جميعاً قبل بزوغ هذه الفرية، وقبل إيجاد هذه الشبهة، 
ومن أدل آيات القرآن الكريم عىل ذلك قوله تعاىل: ﴿واَل 
ــيِّئَُة اْدَفْع ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسُن  َتْســتَوِي الَْحَسنَُة واَل السَّ
ـذِي َبيْنََك َوَبيْنَُه َعَداوٌَة َكأَنَّــُه َويِلٌّ َحِميٌم * وََما  َفإَِذا الَـّ
اَها إاِل ُذو َحظٍّ َعِظيٍم﴾  اَها إاِل الَِّذيَن َصرَبُوا وََما ُيلَقَّ ُيلَقَّ
)الصافات:34-35(، وبهذا يرشد اإلسالم أتباعه وأهله 
السيئة  الجميل ودفع  العظيم والصفح  التســامح  إىل 
بالحســنة، وذلك هو الطريق الكريم الذي يجلب الود 
الخالص، بل يحّول العداوة الشــديدة إىل حب شديد؛ 

فيتحقق األمن والسالم يف ربوع املجتمع وجنباته.

ومما يؤكد عىل أن القرآن الكريم والرشع اإلسالمي 
يريد أن ترسي هذه الروح الطيبة ال بني املسلمني فقط، 
بل بينهم وبــني العالم أجمع عىل اختالف األشــكال 
واأللوان واللغات والديانات قوله تعاىل: ﴿َيا أَيَُّها النَّاُس 
إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر وَأُنثَى وََجَعلْنَاُكْم ُشــُعوًبا وََقبَاِئَل 
لِتََعاَرُفوا إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعنَْد اللَِّه أَْتَقاُكْم إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخبرٌِي﴾ 
)الحجرات:13(، وقوله ســبحانه: ﴿واَل ُتَجاِدُلوا أَْهَل 
الِْكتَاِب إاِل ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسُن﴾ ]العنكبوت:46[، وقولـه 
عــز وجل: ﴿ُقْل َيا أَْهَل الِْكتَاِب َتَعالَوْا إىَِل َكلَِمٍة َســوَاٍء 
َبيْنَنَا َوَبيْنَُكْم أاَل َنْعُبَد إاِل اللََّه واَل ُنرْشَِك ِبِه َشيْئًا واَل َيتَِّخَذ 

َبْعُضنَــا َبْعًضا أَْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه َفــإِْن َتوَلَّوْا َفُقوُلوا 
اْشَهُدوا ِبأَنَّا ُمْسلُِموَن﴾ )آل عمران:64(. 

ولم يكتف اإلسالم يف اهتمام القرآن بقضية التسامح 
إىل هذا الحد، بل جاءت السنة النبوية أيضاً تقاسم هذا 
االهتمام، ويعلن من خاللها رسول الله، َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 
وََسلََّم، احرتامه لآلخرين وتقديره لهم وتسامحه معهم 
والدفاع عنهم، حتى وإن كانوا عىل غري دينه، ومن ذلك 
قوله َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وََسلََّم: )من ظلم معاهدا أو انتقص 
حقاً أو كلّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شــيئاً بغري طيب 
نفس منه فأنا خصمه يــوم القيامة( )رواه أبو داود(. 
ومنه أيضاً قوله َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وََسلََّم: »من آذى ذمياً فأنا 
خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة«0 رواه 
َم: »من  جابر بن عبد الله(. وقوله َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وََســلَّ
آذى ذمياً فقد آذاني ومن آذانــي فقد آذى الله« )رواه 
الطرباني يف األوســط(. ومرت به َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وََسلََّم، 
جنازة فقام لها وقام معه أصحابه، وقالوا يا رســول 
الله إنها جنازة يهودي، فقال َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وََسلََّم: »أو 
ليست نفساً، إذا رأيتم الجنازة فقوموا«)رواه البخاري(.

ويصل تسامح رســول الله َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وََسلََّم، 
إىل أقــىص حد يف تطبيقاته العملية، وذلك يف فتح مكة، 
عندما دخلها ظافــراً منترصاً بعد أن أُخرج منها، فإذا 
به يفاجئ أعداءه بصورة من التسامح ليس لها مثيل، 
عندما أحكم قبضته عليهــم، وقال ألهل مكة يف تعبري 
عظيم عن قمة التســامح ال يوجــد يف تاريخ البرشية 
شــبيهاً له: ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا: أخ كريم 

وابن أخ كريم، فقال لهم: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«.

وإن من عظمة اإلســالم أال يقف بالتســامح فقط 
عند حالة الســلم واملهادنة؛ بل يجعل من حالة الحرب 
مجاال خصبا لتطبيق التسامح، وذلك حتى يخفف من 
ويالتها، ويقلل من آالمها وآثارها، وتمتلئ كتب السري 
والتاريخ ومعها كتب الفقه اإلسالمي بالنماذج الطيبة 
التي كان يعامل من خاللها رسول الله َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 
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وََسلََّم أعداءه وأشــد الناس عليه، كما تمتلئ باملبادئ 
والقواعد والقيم التي تفيض سماحة ورحمة يف معاملة 
ضحايا الحروب من الجرحى واملرىض والقتىل وغريهم.

إن اإلســالم دين الفطرة، دين الحنيفية السمحة، 
دين التســامح واملحبة واألخالق العظيمة. والتسامح 
خلق اإلسالم كدين منذ أن َخلَق الله األرض ومن عليها، 
منذ أن بعث األنبياء والرســل، فكانت رسالة السماء 
ُتسّمى عىل مر العصور، ويف زمن كل األنبياء بالحنيفية 
التســامح والتواصل واملحبة. ثّم  السمحة كدليل عىل 
جاء رســول الله َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وََســلََّم، حامالً هذه 
الرسالة العظيمة املتضمنة لكل معاني القيم اإلنسانية 
والحضارية، ويف طليعة هذه القيم التسامح، وقد جّسد 
هذا الُخلُق يف مفاهيم عمليــة فحوّلها من مجرد قيمة 
إىل مفهــوم عميل الزم حياته يف جميــع مراحلها، قبل 
البعثة وبعدها، يف حاالت الضعف كما يف حاالت القوة. 
لقد دعا رسول الله َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وََسلََّم إىل إشاعة جو 
التسامح والسالم بني املسلمني، وبينهم وبني غريهم من 
األمــم، واعترب ذلك من مكارم األخالق، فكان يف تعامله 
مع املسلمني متسامحاً، حتى قال الله تعاىل فيه: ﴿لََقْد 
َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أَْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعلَيِْه َما َعنِتُّْم َحِريٌص 
َعلَيُْكْم ِبالُْمؤِْمننَِي َرُؤوٌف َرِحيٌم﴾ )التوبة:128(، وكان 
مع غري املســلمني ينطلق من هذا املبدأ العظيم ليكرّس 
قاعــدة التواصــل والتعاون والتعــارف بني الناس، 
ولتكون العالقة الطيبة األساس الذي ُتبنى عليه عالقات 
ومصالح األمم والشــعوب، وحتى مــع أعدائه الذين 
ناصبوه العداء كان متسامحاً إىل حد العفو عن أرساهم 
واللطف بهم واإلحسان إليهم. فها هو أثناء عودته من 
الطائف، وبعد أن أدموه وأغروا به سفهاءهم وغلمانهم، 
وبعد أن طردوه من قريتهم، وأســاؤوا معاملته، يأتيه 
ملك الجبال يقول: ُمر يا محمد. فيقول رســول الله: 
»لعّل الله يخرج مــن أصالبهم من يعبده وينرص هذا 
الدين«. لقد كان ملك الجبال ينتظر منه إشارة ليطبق 
عليهم األخشبني ويغرقهم يف ظلمات األرض فال ينجو 
منهم أحد، ولكن الرحمة يف قلبه وُخلُق التسامح الذي 

ترّبى عليه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وََسلََّم، دفعه إىل االعتذار من 

ملك الجبال، وقال قولته الشهرية التي تنّم عن مسؤولية 

عظيمة وُخلُق فاضل.

وهكذا فإن التســامح يعد أحد الفضائل اإلنسانية 

التي ترتقي بالنفس البرشية إىل مرتبة ســامية تتحىل 

بالعفو واحرتام ثقافــة اآلخر، وهو رضورة اجتماعية 

ملا له من أهمية بالغة يف حماية النســيج االجتماعي، 

لضمان تحقيق السلم األهيل واألمن املجتمعي، والقضاء 

عىل الخالفات والرصاعات بني األفراد والجماعات. ولقد 

بادرت منظمة األمم املتحدة للرتبيــة والعلم والثقافة 

)اليونسكو(، لتعتمد يف مؤتمرها العام يف دورته الثامنة 

والعرشين يف السادس عرش من ترشين الثاني )نوفمرب( 

للعام 1995م، إعالن املبادئ بشــأن التسامح، وتتخذ 

السادس عرش من شــهر نوفمرب يف كل عام يوما عاملياً 

للتسامح؛ للتأكيد أن لكل شخص الحق يف حرية التفكري 

والضمري والدين وحرية الــرأي والتعبري. وأن الرتبية 

يجب أن تهدف إىل تنمية التفاهم والتسامح والصداقة 

بني جميع الشعوب، والجماعات واألفراد.

إن العالم اليوم يف أشد الحاجة إىل التسامح الفعال 

والتعايش اإليجابي بني الناس أكثر من أي وقت مىض، 

نظراً ألن التقارب بني الثقافات والتفاعل بني الحضارات 

يزداد يوماً بعد يوم بفضل ثورة املعلومات واالتصاالت 

والثــورة التكنولوجية التي أزالــت الحواجز الزمانية 

واملكانية بني األمم والشعوب. 

وإننا يف وطننا العربي وكأمة مســلمة، آمنت بربها 

واهتدت بهدي نبيها، مطالبون أن نعّمم ثقافة التسامح 

والتواصل، التي تشــّكل صمام األمــان لعالم مطمنئ 

ومزدهر ومتقّدم، كما تشــّكل األساس املتني لعالقات 

طيبة عىل مســتوى األفراد واملجتمعات، لذا من واجب 

الجميع العمل عىل نرش قيم وفضائل التســامح حتى 

تصري ثقافــة عامة، فنعيش جميعــاً يف عالم مطمنئ 

متقدم، ويف مجتمع ينعم باألمن واألمان.
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بقلم: عالء الدين فوتنزي

عضو الرابطة القلمية الهندية

العيد كلمة محبوبة مرغوبة تعشــقها اآلذان ويحبها 

الجنان. العيــد رمز الفرحة واإلخاء والبذل والوفاء، العيد 

زائر حبيب وضيف قريب ونازل مهيب، يقول الشــاعر 

الحكيم أبو الطيب املتنبي مهنئا سيف الدولة عند انسالخ 

شهر رمضان:

الّصوُم والفطر واألعياُد والُعرُص    

            منريٌة بَك حتى الشمُس والقمُر

فالعيد يف معناه الديني شــكر لله عىل تمام العبادة، 

والعيد يف معناه اإلنســاني يوٌم تلتقــي فيه قوة الغني، 

وضعف الفقري عىل محبة ورحمة وعدالٍة من وحي السماء، 

ُعنواُنها الزكاُة واإلحســاُن والتوسعة. أما العيد يف معناه 

النفيس فحد فاصل بني تقييد تخضع له النفس، وَتسُكن 

إليه الجــوارح، وبني انطالق تنفتح له اللهوات، وتتنبّه له 

الشهوات.

اتخذ اإلنسان القديم مواسم الصيد والحصاد ليحتفل 

بما جنى وأصاب. فلو أمعنا النظر يف أصل األعياد وجدناها 

ترجع تاريخيًا إىل عصور ســابقة، وقد أخذت بعًدا دينيًا 

يف مرص والعراق عند أولئك الوثنيني القدامى الذين كانوا 

يتقربون فيها إىل آلهتهم ويحتفلون بعودة هذه اآللهة من 

العالم السفىل. الدين هو أصل كل األعياد يف تاريخ البرش 

االجتماعي، وليس هناك عيــد يف تاريخ البرش إال ويقف 

خلفه الدين أو تصنعه عقيدة دينية.

يف ديننا القويم يعترب عيد الفطر جائزة من الله تعاىل 

د  ا�لع�ي
لمن قبل هللا صيامه وشكر قيامه
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لعباده، إذ يحتفل به املســلمون يف اليوم األول من شهر 

شــوال. إنه عيد رمضان املبارك، الذي يأتي بعد أن أدى 

الناس فريضة من فرائض اإلسالم، فجعل لهم الله عز وجل 

يوَم عيد يفرحون فيه، ويفعلون من الرسور واللعب املباح 

ما يكون فيه إظهار لهذا الرسور، وشكر لله عز وجل عىل 

هذه النعمة. يفرح املؤمنــون ألنهم تخلصوا بالصوم من 

الذنوب واملعايص التي ارتكبوها؛ ولذا جعل الله تعاىل عيد 

الفطر ليَفرح املسلم بنعمة مغفرة الذنوب ورفِع الدرجات 

وزيادة الحسنات بعد هذا املوسم من الطاعات.

وهكذا يجعل دين اإلســالم سعادة أتباعه مقصًدا من 

مقاصده، وأولوية من أولوياته، دين يدرك صنيع الفرحة 

يف قلوب العباد فيجعل أحب األعمال إىل الله »رسور تدخله 

عىل مســلم«، دين يصنف الناس يوم العرض األكرب إىل 

شقي وســعيد، فالفرح ودوام الرسور مقصدان يسعى 

إليهما اإلســالم، حتى إن رسول الله صىل الله عليه وسلم 

يبرش من صام رمضان بفرحتني؛ »إذا أفطر فرح بفطره، 

وإذا لقــي ربه فرح بصومه«. ويأتي بعد تلك املعايشــة 

الحية ملظاهر الفرح الحق عيد املسلمني لتكتمل فرحتهم 

وتنتعش نفوســهم ويجدد نشاطهم، فيكربون الله تعاىل 

وا اللََّه َعىَل َما  ُ طاعًة ألمره وتعبريًا عن فرحتهم »َولُِتَكــربِّ

َهَداُكْم َولََعلَُّكْم َتْشُكُروَن«.

ويف مناسبات األعياد تجديد لحياة املسلم، ومن مظاهر 

ذلك ومقاصده يف العيد:

• لبس الثياب الجميلة، قال محمد بن إسماعيل األمري يف 

كتابه »سبل السالم«: »يندب لبس أحسن الثياب والتطيب 

بأجود األطياب يف يوم العيد. قال: أمرنا رســول الله صىل 

الله عليه وســلم يف العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن 

نتطيب بأجود ما نجد«. وقد ورد عن اإلمام عيل ريض الله 

عنه يف كشف خصوصية العيد واختصاصه قوله: »إنما هو 

عيد ملن قبل الله صومه وشكر قيامه«، وهي تؤكد تحوالت 

مهمة يف معنى العيد يف اإلسالم.

• تكبري الناس تلــك التكبريات املأثــورة، التي تهز 

املشــاعر، وتصنع يف النفس معاني القوة، وتبني يف األمة 

معالم الوحدة، وروي »أن رســول اللــه، صىل الله عليه 

وســلم، كان يخرج يوم الفطر فيكرّب، حتى يأتي املصىل 

وحتى يقيض الصالة، فإذا قىض الصالة قطع التكبري«. 

• صــالة العيد؛ ويف الصحيحني من حديث ابن عباس 

ريض الله عنهما: »أن رسول الله صىّل الله عليه وسلّم خرج 

يوم الفطر فصىل ركعتــني لم يصل قبلهما وال بعدهما«، 

فعن أم عطية ريض الله عنها، قالت: »أَمرَنا النبي صىل الله 
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عليه وسلم أن ُنخرج يف العيدين العواتق، وذوات الخدور، 

وأمر الحيض أن يعتزلن مصىل املسلمني«.

• الدعاء للمسلمني والتذكري بهمومهم، فعىل كل مسلم 

أن يدعو إلخوانه املســلمني يف كل مكان، بل يدعو لألحياء 

واألموات، إشــعاراً بوحدة هذه األمة وترابطها وتعاطفها 

وتراحمها. 

• االستمتاع باملباحات، واســتخدام الفنون الجميلة، 

وتجنــب الفنون القبيحة؛ عن أَنــٍس ريض الله عنه قال: 

»َقِدَم رسوُل الله صىل الله عليه وسلم املَِدينََة َولَُهْم َيوَْماِن 

َيلَعُبوَن فيِهَمــا، فقال: َما َهَذاِن الْيَوَْماِن؟ قاُلوا: ُكنّا َنلَْعُب 

ِفيِهَما يف الَْجاِهليِّة، فقال رسوُل الله صىل الله عليه وسلم: 

إّن الله َقْد أْبَدلَُكم ِبِهَمــا َخرْياً ِمنُْهَما: َيوَْم األْضَحى، َوَيوَْم 

الِْفْطِر«.  ولقــد ورد أن الحبش كانــوا يلعبون بالدرق 

والحراب يف املسجد يوم العيد، والنبي صىل اللّه عليه وسلم 

ينظر، وعائشة َريِضَ الله عنها تنظر إليهم من ورائه وهو 

يسرتها منهم حتى ملّت ورجعت، ودخل أبو بكر يف بيت 

رســول اللّه، صىل اللّه عليه وسلم، عىل عائشة، ريض اللّه 

عنها، وعندها جاريتان من جواري األنصار تغنيان؛ فقال 

أبو بكر: أبمزمور الشيطان يف بيت رسول اللّه، صىل اللّه 

عليه وسلم؟ فقال: »دعهما يا أبا بكر، فإنه يوم عيد«.

يف نهاية شــهر الصــوم، تكــون زكاة الفطر، فلنئ 

كانت الصالة هي العبادة الروحية التي تؤدى بالجســد، 

فإن الزكاة عبادة روحيــة أيضا تؤدى باملال، فُتنفق عىل 

مســتحقيها، ويرتبط األغنياء بإخوانهم الفقراء باملحبة 

والتعاطف. 

واألصل يف ذلك ما ثبت عن ابن عمر ريض الله عنهما، 

حيث قال: »فرض رســول اللــه زكاة الفطر صاعا من 

تمر، أو صاعا من شعري، عىل العبد والحر والذكر واألنثى 

والصغري والكبري من املســلمني، وأمر بها أن تؤدى قبل 

خروج الناس إىل الصالة«.

َدَقُة   وَقاَل الَحاِفُظ ابُن َحَجر رحمه الله: »أُِضيَفت الصَّ

للِفْطِر؛ لَِكوِنَها َتِجُب ِبالِفْطــِر ِمن َرَمَضاَن«، إنها واحدة 

من عناوين الخري، يف دفع األنا عن النفس، والتقوقع حول 

الذات، لينطلق من قيود ذلك إىل رحاب نفع اآلخرين، ليعم 

الخري، بني أبناء املجتمع.

وَعن ابِن َعبَّاٍس ريض الله عنهما َقاَل: »َفرََض َرُسوُل 

اِئِم ِمَن  اللِه، صىل الله عليه وسلم، َزَكاَة الِفطِر ُطهرًَة لِلصَّ

اللَّغِو وَالرََّفِث، وَُطعَمًة لِلَمَساِكنِي«. وقد أنذر الله عز وجل 

أولئــك الذين ال يؤتون الزكاة إنذاًرا شــديًدا، حيث قال: 

»والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها يف ســبيل 

الله فبرشهم بعــذاب أليم. يوم يحمی عليها يف نار جهنم 

فتكوى بها جباههم وجنوبهــم وظهورهم هذا ما كنزتم 

ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون« )34 -35 التوبة(.

وأما الحكمة يف ترشيع الزكاة فهي:

• إن الصدقــة وإنفاق املال يف ســبيل الله يطهران 

النفس من الشح والبخل، وسيطرة حب املال عىل مشاعر 

اإلنسان، ويزكيانها بتوليد مشــاعر املودة، واملشاركة يف 

إقالــة العثرات، ودفع حاجة املحتاجني، وأشــار إىل ذلك 

يِهْم  ُرُهْم وَُتزَكِّ قول الله تعاىل: »ُخْذ ِمْن أَْموَالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

ِبَها« )التوبة:103(. وفيها من املصالح للفرد واملجتمع ما 

يعرف يف موضعه، ففــرض الله تعاىل من الصدقات حداً 

أدنى ألزم العباد به، وبني مقاديره، إذ لوال التقدير لفرط 

املفرط والعتدى املعتدي.

• الزكاة تدفــع أصحاب األموال املكنــوزة دفعاً إىل 

إخراجها لتشــرتك يف زيادة الحركة االقتصادية، يشري إىل 

ذلك قول النبي صىل الله عليه وســلم: »أال من ويل يتيماً 

له مال فليتجر فيه، وال يرتكه حتى تأكله الصدقة«، وقال 

عمر ريض الله عنه: »ابتغوا يف أمــوال اليتامى ال تأكلها 

الصدقة«.

• الزكاة تسد حاجة جهات املصارف الثمانية، وبذلك 

تنتفي املفاسد االجتماعية والخلقية الناشئة عن بقاء هذه 

الحاجات دون كفاية.
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جدة: الوليد جعفر إلياس

رغم أحداث العنف الطائفي التي شــهدتها العاصمة 

الهندية وعدد من املدن األخرى أواخر فرباير املايض، احتجاجا 

عىل تعديل قانون املواطنة، بحيث يتم الســماح بتجنيس 

غري املسلمني من بنجالديش وباكستان وأفغانستان الذين 

دخلوا الهند بشــكل غري قانونــي، إال أن كثريين من أتباع 

املسلمني، وقاموا  أظهروا تضامنهم مع  الهندوسية  الديانة 

بحمايتهم من الهجمات التي شنها متطرفون تابعون لحزب 

بهارتيا جاناتا اليميني، كما تظاهروا معهم يف الشــوارع 

وحملوا الفتات تؤكــد أن الهند دولة ديمقراطية ينبغي أن 

يتمتع جميع مواطنيها بحقوقهم الدستورية، بغض النظر 

عن أعراقهم أو ديانتهم. كذلــك قام كثريون من القيادات 

اإلســالمية بإعالن رفضهم للجوء إىل العنف، مهما كانت 

األسباب، ودعوا املتظاهرين الغاضبني إىل السعي الجاد ألخذ 

حقوقهم بالقانون، مشريين إىل أن الدستور الهندي يحظر 

أي تفرقة عىل أساس الديانة، وأكدوا توجههم لرفع دعوى 

عاجلة أمام املحكمة الدستورية العليا إلبطال القانون.

وأشار كثري من القيادات السياسية والثقافية واملجتمعية 

الفاعلــة إىل أن حالــة االزدهار والنمــو االقتصادي التي 

شهدتها الهند خالل السنوات املاضية، والتي أدت إىل تزايد 

معدالت النمو االقتصادي ال ينبغي إضاعتها بسبب قضايا 

عنرصية، وأن الهنــد عانت كثريا خالل العقود املاضية من 

أعمال العنف الديني، وهو ما ال يجب السماح بتكراره تحت 

أي ظرف من الظروف.

وأشــارت مواقع إعالمية غربية إىل أن الجديد يف حاالت 

العنف الطائفي الذي شــهدته الهند هذه املرة هو ظهور 

أصوات عاقلة من رشائح املجتمع كافة ترفض هذه األحداث 

وتدعــو إىل ضبط النفس وعدم اللجــوء إىل العنف. وقال 

موقع BBC  الربيطاني إن كثريا من الهندوس قاموا بأعمال 

بطولية خالل أعمال العنف التي شــهدتها منطقة أشوك 

ناجار يف العاصمة دلهي، حني شــاركوا جنبا إىل جنب مع 

املســلمني يف التصدي للعنف، ونقل املوقع عىل لسان أحد 

الهندوس ويدعى سوبهاش شــارما، رفضه لجميع أنواع 

التمييز، ودعوته للمســاواة، وتأكيده عىل رضورة انرصاف 

الجميع للعمل واإلنتاج، بدال عــن التحريض عىل الفوىض 

وأعمال العنف. وقال املوقع إن شارما ركض للمساعدة بعد 

أن أشعل حشد من الهندوس النار يف أحد املساجد، وشارك 

يف إخماد النريان، وقال شــارما »كان هناك حشد من آالف 

الهندوس ولم يكن هناك ســوى عدد قليل من املسلمني يف 

املسجد. بمجرد أن اشتعلت فيه النريان، فتحت مضخة املياه 

يف منزيل وركضــت إىل هناك بخرطوم. عىل الفور انضم يل 

عرشات الهندوس الذين كان لهم مثل موقفي الرافض ملثل 

هذه االعتداءات وتمكنا يف وقت وجيز من إخماد الحريق«.

ونقل املوقع عن هندي مســلم من الحي نفسه يدعى 

مرتــىض قوله، إنه أراد النجاة بحياتــه ومغادرة املنطقة، 

لكن جريانه الهندوس طلبــوا منه عدم املغادرة، وأكدوا له 

تكفلهم بحمايتــه، وقال »لقد أكدوا لنا أنهم لن يدعوا أحدا 

يلحق األذى بنا. كنا طيلة السنوات املاضية جريانا صالحني، 

وكانت تجمعنا عالقات طيبة«.

وأشار موقع روســيا اليوم إىل أن املسلمني والهندوس 

تعاونوا كذلك يف التصدي لعصابــات العنف والنهب التي 

سعت إىل استغالل األحداث، وحاولت اقتحام ورسقة محالت 

تجاريــة تعود ملكيتها إىل مســلمني، مضيفا أن اثنني من 

الجريان أحدهما هندويس واآلخر مسلم من منطقة حديقة 

فيجــاي يف مدينة ناكبور، وهي واحــدة من أكثر املناطق 

ترضرا من العنف قاما بحشد عدد كبري من الجريان ملطاردة 

عصابة كانت تحرق الســيارات وتحطم النوافذ يف املنطقة 

املجاورة.

هندوس يتضامنون مع المسلمين 

ويرفضون التمييز
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بقلم: الزهراء عبد الحميد
جمهورية مرص العربية 

حادث الهجرة من أهم األحداث يف مســار التاريخ، 
فقد غري هذا الحدث مجرى التاريخ اإلنساني، فيه انطلق 
نور الحق يغزو اآلفاق بضيائه، ودخل الناس يف دين الله 
أفواجاً. وكانت الهجرة هي منطلق رشارة الفطرة لتحرر 
النفس اإلنسانية من ذلها وعبوديتها وتقاليدها الخاطئة، 
وتجنح بها يف مرس اإلنسانية والحرية واملبادئ السامية.

ونحن نتنســم ذكرى الهجرة يف هذا الشهر املبارك، 
نقف مع بعض معانيها ودالالتها.

معاني الهجرة وأنواعها 

قد تتداخل معاني الهجرة، فإذا أثري اللفظ كان املعنى 
هو االنتقال من مكان إىل مكان آخر، طلباً للرزق أو خوفاً 

من ظلم وغري ذلك، لكن يمكن تقسيم أنواع الهجرة إىل:

- الهجرة العامة: وكانت بانتقال الرســول صىل الله 
عليه وســلم وأصحابه من مكة إىل يثرب لتنطلق الدعوة 
اإلســالمية يف أرجــاء املعمورة، وتهــدم بنورها ظالم 
الجاهليــة، وتقطع بضيائها ليل الظلم البهيم. وكان هذا 
النوع من الهجرة واجباً عىل كل املســلمني حتى يقوي 

نواة املجتمع اإلسالمي الجديد، وكانت رضباً من رضوب 
الجهاد يف ســبيل الله، فلم ُيعف إال الضعفاء واألطفال 
والنساء واملرىض لعجزهم عن تحمل املشاق. وقد هاجرت 
نساء كثريات مع أزواجهن وبمفردهن، وكن طالئع صدق 
وإيمان وتضحيــة. وقد تحمل الصحابــة رضوان الله 
عليهم رضوباً من األذى واملشــقة، وكان اإليمان يتفوق 
عىل كل ذلك، وبذلك استحقوا مكافأة الله لهم عىل نرصة 
دينه ودعوته، قال الله تعاىل: »والســابقون األولون من 
املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان ريض الله 
عنهم ورضــوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها األنهار 

خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم« )التوبة، 100(.

وقد كانت الهجرة وســام رشف، ُينظر إىل صاحبه 
نظرة إجالل وتقدير، فكان يقال فالن صاحب الهجرتني، 
أو فالنــة صاحبة الهجرتني، وذلك مــن فضل الهجرة 

وأثرها عىل الدعوة اإلسالمية.

وهذا النوع من الهجرة قد انتهى بعد فتح مكة، فقد 
روي أن مجاشع بن مسعود جاء بأخيه مجالد بن مسعود 
إىل النبــي، فقال له هذا مجالد يبايعك عىل الهجرة، فقال 
له الرســول: »ال هجرة بعد الفتح – أي بعد فتح مكة – 
ولكن أبايعه عىل اإلسالم«. وعن عطاء بن رباح قال زرت 
عائشة ريض الله عنها مع عبيد بن عمري الليثي فسألناها 

ومعانيها

ذكرى

ا�مه�جر�ت
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عن الهجرة وكان ذلك بعد الفتح فقالت: »ال هجرة اليوم، 
كان املؤمنون يفر أحدهم بدينه إىل الله تعاىل وإىل رسوله 
مخافة أن يفتن عليه، وأما اليوم فقد أظهر الله اإلســالم 

فليعبد املؤمن ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية«. 

الهجرة الدائمة واملستمرة 

وهذا النوع من الهجرة يتفــق مع الهجرة العامة يف 
املعنى اللفظي وفحواها اللغوي، وهو االنتقال من أرض 
إىل أرض، من ظلــم أو أذى، فاملهاجر يف كال الهجرتني 
يرتك أرضاً تغتصب فيها اإلنسانية وتمتهن فيها العقيدة، 
وتصبح الدعوة اإلسالمية ضائعة املالمح، ضعيفة اإلرادة، 
مذبوحة الكرامة، فاملهاجر ينأى بنفسه وعقيدته وعبادته 

وإيمانه إىل بلد آخر.

وهذا النوع من الهجرة باق ومستمر، فإذا عسف الظلم 
وفسق الحاكم وتعقب املؤمنني يريد أن يفتنهم يف دينهم، 
ويرصفهم عن عبــادة الله ويعطل رشيعة الله يف أرضه، 
وال يقيم لحدود الله وزناً، ولم يستطع املؤمن مقاومة هذا 
الظلم فباب الهجرة مفتوح حيث يقيم املسلم يف أمان يعرب 
فيه عن عقيدته، وهذا النوع من الهجرة قائم ما دام هناك 
ظالم ومظلوم. وقــد حث الله عىل هذا النوع من الهجرة 
بقوله »إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم 
كنتم قالوا كنا مستضعفني يف األرض قالوا ألم تكن أرض 

الله واسعة فتهاجروا فيها...« )النساء، 97(.

ووطن املســلم حيث يقيم عقيدتــه، فما قيمة وطن 
تستذل فيه الكرامات وتستباح الحرمات، وما الداعي إىل 

التشبث بوطن ال يرعى كرامة العقيدة.

الهجرة املعنوية

وهي هجرة مستمرة ودائمة االستمرار، ولكنها ال تنقل 
اإلنسان من مكان إىل آخر ولكن يكون موطنها اإلنسان، 
فهي هجرة بني املسلم ونفسه، وذلك يف قول رسول الله: 

»ال تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة« رواه البخاري.

فهي هجرة نفســية تتم فوق أرض واحدة يقلع فيها 

املهاجر من فوق نفســية غري ســوية إىل أجواء طاهرة 
لتصهر النفس يف بوتقة الفطرة، ويتم تنقية شــوائبها 
وغسل أدرانها ومســح هفواتها وإذالل جربوتها لتهبط 
مرة أخرى بنفسية ســوية تحمل السمات الفطرية التي 

وضعها الله وأرادها فيها.

الحاجة ماسة إىل هجرة ذاتية 

ما أشد احتياج البقعة التي تمتلئ باملسلمني إىل هجرة 
ذاتية تتم يف كل يوم، بل أصبحت رضورة عرصية ملحة 
ليعاد تشكيل الهيكل اإلسالمي مرة أخرى، ويعاد ترتيب 
بنائه ليعود كما كان، وذلك يتطلب هجرة دائمة وبشكل 
معنوي مكثــف لتتحقق الفائدة املرجــوة، كما جاء يف 
حديث رسول الله الذي رواه جابر: أتى النبي رجل فقال 
يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ فقال: »من هجر ما كره 
الله عز وجل« رواه ابن ماجة. وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال، قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: »املسلم 
من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما 

نهى الله عنه« متفق عليه.

أي أن الهجرة أصبحت لتغيري الواقع األليم الذي آلت 
إليه األمة اإلسالمية، ولن يتغري هذا الواقع إال إذا تم تغيري 
النفوس، قال تعاىل: »إن الله ال يغري ما بقوم حتى يغريوا 
ما بأنفسهم« )الرعد، 11(، فتغيري النفوس هو األساس 

لتغيري املجتمع أو تعديل مساره أو رفعته.

إذن الهجرة طريق للتغيري 

وما دام تغيري الــكل يبدأ بتغيري الجزء، فهناك تغيري 
للجوارح من أجل تغيري النفس تغيرياً كلياً حتى يجتمع 
الجزء إىل الجزء، فيصري الكل وقد اكتمل بناؤه وتوطدت 
أركانه. وذلك يســتلزم هجرة جزئيــة لليدين والرجلني 
والعني واللسان والقلب والعقل، ثم هجرة معنوية جزئية 

للضمري.

وهجرة اليد بتنزيهها فال تمتــد إىل حرام، فعن ابن 
عباس فيما أخرجه الحافظ بن مردويه: تلوت هذه اآلية 
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عند النبي صىل الله عليه وســلم: »يا أيها الناس كلوا مما 
يف األرض حالالً طيباً«، فقام ســعد بن أبي وقاص فقال 
يا رســول الله ادع الله يل أن يجعلني مستجاب الدعوة، 
فقال »يا ســعد أطب مطعمك تكن مســتجاب الدعوة، 
والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام 
يف جوفه ما يتقبل منه أربعني يوماً، وأيما عبد نبت لحمه 
من الســحت والربا فالنار أوىل به«، واليد يجب أن تهجر 

البطش واإليذاء وتتجه إىل املعاونة واملصافحة .

وهجرة الرجلني أن تهجر خطوات السوء لتتحول نحو 
السعي إىل الخري، قال تعاىل: »فاستبقوا الخريات« )البقرة، 
148(، وقد روى الطرباني »إن لله عباداً اختصهم لحوائج 
الناس يفزع الناس إليهم يف حوائجهم أولئك اآلمنون من 
عذاب الله«، فالســاعي من أجل الخري يجعل أهل الخري 
يسعون إليه يف شدته ويف كربته، وإن إدخال الرسور عىل 
املســلم من األعمال املحببة إىل الله، فيجب عىل املسلم أن 
ينزه خطواته عن الســعي إىل اآلثام والنأي بها أن تطأ 

أرض سوء، ويهاجر بها إىل دنيا الخري وعمل الخري .

وتكون هجرة العني مــن إدمان الرؤية ملناظر الفتنة 
إىل رؤية الكــون، والتفكر يف عظمة الخالق ورؤية الحق 
والخري، ويف غض البــرص حفًظا للفرج من الحرام، قال 
تعــاىل: »قل للمؤمنني يغضوا مــن أبصارهم ويحفظوا 

فروجهم« )النور، 30(.

واللسان له هجرة باالبتعاد عن اللغو والثرثرة الفارغة، 
وتمزيق األعراض والســخرية من الناس، قال تعاىل: »يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قوالً سديداً« )األحزاب، 
70(، ومن صفات املسلم الحق أن يسلم الناس من لسانه 
ويده، بل إن الرســول صىل الله عليه وسلم جعل اللسان 
من أسباب النجاة، فعن عقبة بن عامر ريض الله عنه قال، 
قلت يا رســول الله ما النجاة؟ قال أمسك عليك لسانك 
وليسعك بيتك وابك عىل خطيئتك. رواه الرتمذي. فينبغي 
عىل اللســان أال يتكلم إال إذا كان الكالم خرياً، وهو الذي 
ظهرت مصلحته، ومتى شك يف ظهور املصلحة فال يتكلم، 
قال رسول الله: »ال يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه 

وال يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه« رواه أحمد.

وهجرة القلب الذي هو ربان ســفينة الجســد، فال 

ينبغــي للربان أن يحيد عن الطريق الســليم وينزع إىل 

موطن الحقد والكراهية والحسد واألثرة. فعندما يهاجر 

القلب من موطــن اآلثام إىل مواطن الخري والحب واملودة 

واإليثار يكون الصــالح فياضاً ويكون الخري مدراراً، ألن 

صالح الجسد من صالح القلب.

مستلزمات الهجرة 

ومن مســتلزمات الهجرة يف عرصنا الحارض العودة 

إىل االحتكام للرشيعة الغراء التي وضعها الخالق األعظم 

لتحكم ترصفات املســلم، وعدم الحيدة عن الرشيعة إىل 

الوضيعــة ألن الله هو الذي خلق، وهــو الذي يعلم أين 

الصواب.

ومن مســتلزمات الهجرة أيضاً، الهجرة إىل املساجد، 

فأول يشء فعله رسول الله، بعد وصوله إىل )يثرب( أقام 

مســجداً، فمن املساجد تنطلق قوافل اإلصالح الحقيقية، 

فهو مدرســة التدريب التطبيقي عىل العبادة، ولدراسة 

فاملسجد  التعليم،  ونرش  واحتياجاتهم،  املســلمني  أمور 

مدرســة إســالمية متكاملة هدفها اإلعــداد واإلصالح 

والتقويم والدفاع والرتبية.

ورأس الهجــرة؛ الهجرة إىل معية الله واالعتماد عليه 

يف كل األمور، ومن كان مع الله يف الرخاء كان الله معه يف 

الرخاء، وكان معه أكثر يف الشدة.

إن حياتنا اليوميــة لو تأملناها نجدهــا دروباً من 

الهجــرة، فالصالة هجرة للدنيــا وطرحها خلف ظهر 

املصيل ومجاهدة النفــس إلخضاعها لعمل الخري، هجرة 

إىل األحسن واألسمى والســعي إىل طلب الرزق، وركوب 

املشــاق والصعاب هجرة من الكســل إىل العمل، ومن 

الخمول والدعة إىل البذل وكسب العيش الحالل.

فاللهم اجعل عامنا الهجري الجديد هجرة إىل ما تحب 

وترىض وهجرة إىل صالحنا يا رب العاملني.
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وقد لعب اإلسالم دورا هاما يف رسم معالم ثقافة 
لأللوهية  الشامل  أطر تصورهم  كما  املســلمني، 
والعبودية، والحياة والكون واإلنســان. وشمولية 
اإلســالم هي التي تخلق لدى املسلم نظاما عاما 
متناسقا يتصور عىل ضوئه ما سبق. وبفضل ذلك 
يحدد مفاهيم الخري، والواجب والحالل، والحرام، 
والجمــال والقبح، وغري ذلك مــن املفاهيم التي 
يسلك وفق ضوابطها وتحدد تعامله مع محيطه، 

وبفضل ذلك أيضا أنتج حضارة كربى، ذات معالم 
ومميزات أصيلة، استظلت بأفيائها اإلنسانية قرونا 
والفكري،  العمراني  بمنتجهــا  وانتفعت  عديدة، 

واالقتصادي، والصناعي والزراعي وغريه.

جماليات العمارة اإلسالمية

 يرى املفكر »جوســتاف لوبــون« يف كتابه 
)الحضارة العربية( بأن مجرد نظرة عىل أثر من 

جماليات
العمارة اإلسالمية

رسالة حضارية
بقلم: الزبري مهداد

املغرب

 استطاعت الفلســفات القديمة أن تصل إىل قناعة، بأن )الحق والخري والجمال( هي القيم الكربى يف 
الوجود، وتحت مظلتها تندرج القيم اإلنســانية جميعا. وإذا كان من العســري تعريف الجمال، فإنه من 
السهل أن نصف شيئا ما بالجمال، ألن مفهوم الجمال يستشعره الجميع ويتعاملون معه، فهو إحساس 
يتوقف عىل ما يشعر به اإلنسان تجاه هذا اليشء أو ذاك، فهو يقوم بغريه، ويتجسد يف األشياء والظواهر 
الطبيعية، كما يظهــر يف األفعال والترصفات، فهو موجود يف مجاالت معنوية ومادية، وإحســاس كل 
واحد بالجمال يكون طبقا لتقديره له ولقوة تأثريه يف نفســه، وهذا التقدير يرتبط حتما بالثقافة واألطر 

املرجعية التي تحدد سلوك األفراد.
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آثــار الحضارة العربية، كقرص أو مســجد، أو 
محربة أو خنجر أو غالف قــرآن، يؤكد أن هذه 
األعمال الفنية تحمــل مميزات تدل عىل هويتها، 

وتؤكد أصالة الفن اإلسالمي.

 فالعمارة اإلســالمية، إحــدى أهم املجاالت 
الرؤية اإلســالمية للفن والجمال.  التي جسدت 
تزاوج فيها البناء بالزخــارف، وارتبط أحدهما 
رائعني بحيث يستحيل  تناغم وتكامل  باآلخر يف 
الحضارة اإلسالمية  أكســب  ما  بينهما.  الفصل 
طابعا خاصا يميزها عن غريها، ويضعها يف قمة 
الحضارات اإلنسانية، ألن هذا العمل الفني يرجع 
إىل جودة الذوق والتنويــع والدقة، وال يزال أثر 
هذا الفن عظيما يف عدد من البناءات، التي كانت 
العنارص الجمالية تكتــيس فيها أهمية قصوى، 
الصحن واألروقة وقاعات  فهي تكســو جدران 
املمتع  األثر  وتخلف  بأكملها،  والصالة  التدريس 

اآلرس يف نفوس املشاهدين.

 الجمال يف العمارة اإلســالمية هو اإلحساس 
املمتع الذي تخلقه يف النفس مشــاهدة عنارص 
البناء التي تتفاعل يف نســيج لحن جامد، نتيجة 
االنســجام بني فهــم ومخيلة اإلنســان الذي 
يشاهدها. لذلك ظلت العمارة اإلسالمية عىل طول 
الزمان شاهدا عىل إبداع العرص وتاريخا للمرحلة 

التي قام فيها البناء.

 وال يقترص فن العمارة اإلســالمية عىل إقامة 
التــوازن بني الكتلة والفراغ، بــل يبتكر للفراغ 
قيمة من خالل ثالثة حرف فنية، وهي األرشطة 
الكتابية، وأعمال النقش والنحت، وأعمال الرتكيب. 
فالزخارف الهندسية والنباتية واألرشطة الكتابية 
وقطع الفسيفساء املركبة، تمتزج يف تناغم فريد، 
كان هذا الفن أول من أدرك أن الحركة تنبع من 
داخــل العمل الفني تجاه الفــراغ املحيط به يف 
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قوة، فهناك زليج )فسيفساء( يتزاوج مع الجبس 
املنقــوش، ويتحىل باألرشطــة الكتابية ويتكلل 

بالخشب املنقوش.

 يســتخدم الفنان الحريف يف هذه الهندســة 
وســائل بســيطة وهما فرجار ومسطرة، لكن 
تشكيالت  يبتكر  حتى  الوقاد،  بذكائه  يســتعني 
عديدة، فانطالقا من مجرد دائرة بســيطة كيفما 
كان محيطها، يمكنه أن يســتخرج أي شــكل 
مضلع منتظم، بتقســيم محيط الدائرة إىل عدد 
ويوصل  واملتعامدة،  املســتقيمة  القطاعات  من 
النقاط بالخطوط املستقيمة، ومن هذه املضلعات 
يمكن تكوين مركبات نجمية، وبتكرار املضلعات 
وتنويعها يســتطيع هذا الفنان أن يشكل أنماطا 
هندسية يســودها التناسب واالنسجام، متبعا يف 
ذلك منهجا هندســيا دقيقا يتيح له مجاال واسعا 
لنظــام موحد وصارم،  لإلبداع، ورغم خضوعه 
فإن فرص االبتكار تكمن يف حرية اختيار الوحدة 
األساسية للتشكيل واختيار التنويعات، يستكشف 
الفراغ ويســتخرج إمكاناته الالمحدودة، راحال 

بخياله يف الفراغ الرحب.

وعمومــا تشــرتك الزخارف الفسيفســائية 
العنارص األساسية  إبراز  والنقوش الجبســية يف 
األربعة للفن اإلســالمي وهي النسقية والرياضية 

والتكرار واألسلوبية:

النســقية: وهي عبارة عن هندسية سيمرتية 
املكونة  الجزئيات والوحدات  توازن يف عالقات  أو 
للشــكل، فتعطي للحركة البرصيــة ثم الذهنية 
صورة منتظمة يســهل تخيلها إذا ما امتد الشكل 

عرب الفراغ.

الرياضية: عالقات األشكال تقوم عىل التساوي 
أو التضاد أو التــوازي، وينتج عن هذا أن توزيع 

األلــوان والوحدات األصغر فاألصغر يف الشــكل 
العام يأخذ نمطا رياضيا ال يختل إىل ما ال نهاية.

التكــرار: النتيجة العملية الجتماع النســقية 
والرياضية يف شــكل ما، إذ يرتتب عىل اجتماعهما 
ليس فقط تكرار الوحــدات الجزئية، بل وتكرار 
الناتج عن تجــاوز هذه الوحدات  الفراغ  صورة 
الوحدات  الناشــئة عن تماثــل  الحركة  وتكرار 

والفراغات صعودا وهبوطا يمنة ويرسة.

األسلوبية: تحويل العنارص الطبيعية وإدماجها 
يف األشــكال الذهنية الهندســية مــن مربعات 
ومخمســات وغريها، ودوائر وخطوط متشابكة 
وتجريد األشــكال الطبيعية حتى تصبح الزهرة 
مجرد داللة ذهنية تمثل جزءا من الحركة الذهنية 
األســس  محمد،  )حمدون،  الشــكل.  يف  العامة 

رمضان  املنهــل،  اإلســالمية،  للفنون  الجمالية 
1404هـ(.

القيمة الجمالية والوظيفية للفنون 
الزخرفية

 والفنــون الزخرفية اإلســالمية تحرص عىل 
تحقيق هــذه الغاية بوعي ســليم وإدراك ذكي 
وتخطيــط محكــم، فالخامات املســتخدمة يف 
الزخارف من نفس الخامــات الداخلة يف البناء، 
ويتــم التأليف بينها يف الزخرفــة بطريقة ذكية 
للحصــول عىل قيمــة جمالية تثري التشــكيل 
املعماري بالفسيفســاء امللونة والجبس املنقوش 
واألرشطة الكتابية والخشب املنحوت، مما يعكس 
عالقة تبادلية لعدة تأثــريات جمالية ال يمكن أن 
تتحقق باستخدام خامة واحدة؛ كما يضمن ذلك 
تحقيق تنوع لوني من خالل النقوش الكتابية عىل 
الزليج بلون أســود أو أخرض عىل أرضية بيضاء، 
وهذا التباين اللوني يشــد النظر ويجذب االنتباه، 
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وهنــاك أيضا إىل جانب ذلك نقــوش كتابية عىل 
الجص أو الخشــب ويتميز النقش بربوزه وليس 
بلونه، إىل جانب التنوع الخطي الذي يتحقق من 
خالل النقوش الكتابيــة بالخط املغربي، وأخرى 
املكتوبة بخط كويف وثالثة مكتوبة بخط قريب من 

خط الثلث.

كما أن توزيع الزخارف والنقوش يعيد تقسيم 
العالقــات بني الكتل التي يتألــف منها املعمار، 
فاألرشطة الكتابية عىل املســاحات املعمارية تبث 
فيها قدرا مــن الحيوية والحركــة، وذلك وفق 
حساب دقيق يكرس حدة ضخامة املبنى وارتفاعه 

الشاهق.

 إضافة ملا ذكر، فإن هذه الزخارف والنقوش 
والخطوط تخلق يف الكتل املعمارية الجامدة نوعا 
مــن الحركة الداخلية، حيث تدفع عني املشــاهد 
إىل التنقل دون ملــل أو كلل مع الرشيط الكتابي 
من اليمني إىل اليســار حيث اتجاه الخط العربي، 
كما تنتقل العني عىل الرتكيبات البسيطة واملعقدة 
للرشيط وتشــكيالت النقط واإلعجام وغريها من 
العنــارص املالئة يف حركة مســتمرة ذاتية ألعىل 
وأســفل حتى نهاية الرشيط؛ تثري يف املشــاهد 
أحاســيس تؤدي إىل الراحة واللطــف والنظام 
واالنسجام والتوافق أي الســكينة، وهذه اإلثارة 
هي حركة، تحرك فينا هذه املشاعر، وهذه الحركة 
الحركة  داخلية وليســت مكانية، وكأننا يف هذه 
ننتقل رويدا رويدا وبواسطة ما نشاهد من حالتنا 
الراهنة إىل حالة الســكينة؛ إنهــا تقود إىل نوع 
متماثل من الحركــة يبدأ فيها املرء بالتقاء بعض 
حواســه بوحدة فنية تركيبية تآلف يف الغالب مع 
وحدات أخــرى يف أي اتجاه ممكن، ويف كل اتجاه 
ممكن، وهــذه الحركة هي ذهنية تقودنا إىل عالم 

املطلق واملجرد.

قد تختلف اســتجابات النــاس نحو الفنون 
الجميلة ومواقفهم منها بحســب التنشــئة التي 
خضعوا لها، كمــا قد يتفاوت الناس يف تفضيلهم 
لبعض األلوان أو األشــكال أو اإليقاعات، إال أن 
املؤكد هو أن جماليات البيئة عنرص هام يف حياتنا، 
فحالتنا املزاجية تتأثر بطبيعة املكان املحيط بنا، 
والنقوش والزخارف التي يحىل بها املكان تساعدنا 
عىل االستغراق يف حاالت خاصة من التخيل املمتع، 
وكلما كانت بيئتنا جميلة كان تأثريها يف تفكرينا 
شاكر،  )عبدالحميد  وإيجابيا.  حســنا  ووجداننا 

التفضيل الجمايل، سلسلة عالم املعرفة(.

 فاملرشبيــة عمــل متميز قوامــه الوحدات 
الهندسية، وقد شكلتها الفروخ املخروطة عىل هيئة 
النبات أو الحروف الكتابية، أما الفراغات الناتجة 
بني الربامق فتقوم بدور مشــابه للفراغات امللونة 
التي تحتويها لوحات الزجاج املعشق، فهي تتيح 
للضوء أن يتسلل عربها فيكشف املنظر الخارجي 
ملن بالداخل بطريقة غاية يف اإلبداع. كل ذلك يخلق 
جو السكينة والشاعرية الساحرة ويهيئ لسبحات 
يف عالم الروح، يستمتع الجالس باملظهر الجمايل، 
وهو ينعكس عىل تنــوع املالمس وثراء الدرجات 
الضوئيــة املختلفة التي تتآلــف فيما بينها عىل 
السطح املنقول، فكونت انسجاما عنرصاه الضوء 

والظل مما يستحوذ عىل مخيلة الرائي ووجدانه.

 وصف أندريه باكار هــذا الباب فقال: »عند 
النظر إليــه من الداخل يبــدو وكأنه ينحت من 
الضوء أشكاال ويخضعه لهيئة الزخرفة الهندسية، 
كما يحجب الضوء الســاطع خارج املسجد، فال 
يدخل منه إال بصيص خفيف يدفع إىل االعتكاف 
والتأمل، وإذا نظرنــا إىل الباب من الخارج رأينا 
أنه يقف حائال بني ضجيج الحياة وهدوء املسجد، 
فكأنه ساتر ملون يحفظ رس ما بداخل املسجد«. 
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مجلة  للمرشبية،  الجمالية  القيمة  محمد،  )عطية، 
آفاق عربية(.

الروح،  تنشــئ فضاء تسكنه  الزخارف  هذه 
وتخلق جوا شــاعريا ساحرا تســبح فيه الروح 
يف عالم من األطياف واأللــوان البهيجة. وهو ما 
يشــري إليه ابن القيم، الذي أكد أن الجمال يعرف 
بطبيعة آثاره عىل املتلقي، حســا أو إدراكا، فأما 
املحسوســة فهي ما نستشعر وجودها بحواسنا، 
يف زينة وحســن ظاهر خص الله به بعض الخلق 
والصور عن بعض. وهي من كمال الخلق والزيادة 
فيه. وكأنه يشري إىل أن الجمال املقصود والحقيقي 
الظاهر، فنحــن نختلف يف تقديره،  ليس جمال 
وهو زيادة يف كمال الخلق، وأما الجمال الحقيقي 
املرغوب يف ذاته فهــو جمال الباطن، هنا هو كنه 
اإلنسان؛ ضمريه، مشــاعره، وأخالقه، فكلما كان 
الباطن أو الرسيرة حســنة جميلة، كان ما يدل 
عليها من أقوال وأفعال مستحسنة جميلة، ولذلك 
كان هذا الجمال محبوبا لذاته. )انظر كتابه روضة 

املحبني(.

 تتأســس هذه الفنون الجميلــة عىل املعاني 
والقيم الدينية، وتحرص عىل ربط الفن بالعقيدة، 
هذا الفن الذي يعترب الخط وفنون الكتابة أساسه 
األول، وتضمن النصوص املنقوشــة عىل الجدران 
آيات قرآنيــة كريمة وعبارات الدعــاء واألبيات 
الشــعرية التي تخاطب الوجدان وترقق املشاعر 
بغية التأثري يف السلوك واالرتقاء بالروح والجسد يف 
تناغم وتكامل، وهذا أحد مبادئ الرتبية اإلسالمية 

املهمة.

عىل سبيل الختم

حــرص الفنان املســلم عىل توخــي اإلتقان 
املتعة  املقرون مع  املادي  النفع  والفائدة وتحقيق 

الروحية، حيث تتزاوج صالبة البناء ومتانة املواد 
مع جمالية الزخارف، وتكتمل يف تناغم رائع عىل 
واجهات األبواب ويف صحونها ومحاريبها وقبابها، 
لتشــكل لوحات جميلة قمة يف اإلبداع والحيوية، 

ظلت شاهدة عىل قوة اإلنجاز ورقة الذوق.

الجانــب الزخريف أبرز ســمات فــن املعمار 
اإلســالمي، بمكوناته املتعــددة وأهمها الجبس 
والزليج والخشــب، ويف الزليج بالخصوص يبدو 
جمال الزخــرف طاغيا عىل العنــارص األخرى. 
الزليج تتأســس عىل حســاب  إنجاز بالطة  إن 
العمل فيه، ودراســة  املراد  الفضاء  دقيق ألبعاد 
واملوقع واإلضاءة  والكتلة  للحجم  علمية تفصيلية 
والوظيفــة وغريها، لهذا تحقــق اللوحة املنجزة 
تطبيقا مرهفا للقواعد الحسابية، املراعية لرشوط 

الجمال والوظيفة واملشاعر اإلنسانية.
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بقلم: د. محمد منصور الهدوي

جمهورية الهند

يحتفل العالــم يف األول من مايــو باليوم العاملي 

للعمال الذي بدأ االحتفال به عام 1882، وتبادر دول 

العالم لتقدير العمل والجهد املبذول لكي تســري عجلة 

اإلنتاج. وقد سبق اإلســالم يف مبادئ ترشيعه الرشق 

والغرب يف ســنّه حقوًقا للخــدم والعمال تكفل حياة 

كريمة لهم، هذه الترشيعات سمت عىل النظم الحديثة 

التي حققت مكاسب كبرية للعمال، ولم تشهد حضارة 

عدالً يف إنصاف حقوق العبــاد مثلما قدمته ووضعت 

ضوابطه الرشيعة اإلســالمية التي تحض عىل إعطاء 

األجري حقه قبل أن يجف عرقه. 

الخلفية التاريخية لالحتفال بعيد العمال

لعل جميع الناس يستوعبون املعنى الضمني لعيد 

العمال، إال أن هناك الكثــري ال يعرفون املعنى الحريف 

لكلمة عيد العمــال، حيث إن عيد العمــال هو العيد 

العاملي الذي يحتفل بــه العالم أجمع بالعمال، ويعود 

تاريخ اســتهالل هذا العيد تحديًدا إىل اإلرضاب الذي 

    اليوم
    العالمي 

ولإلسالم قصب السبق �ملعمال
في تشريعات حماية 

ال العمَّ
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قام به عمال الطباعة يف عــام 1882 يف كندا، وبعده 
اليوم من يوم لإلرضابات واملســريات  تم تحويل هذا 
إىل يــوم لالحتفال بالعمال، األمر الذي دفع الجميع إىل 
رضورة تخصيص هذا اليوم لالحتفال بذكرى الحدث، 
وتهنئة العمال كل عام عىل مــا قاموا به من إنجازات 
طوال السنة ساهمت يف الرقي باملجتمعات. ويأتي هذا 
االحتفال نظرًا للدور البارز لهم يف تمهيد الطرق التي 
نسري عليها وتحقيق األمن واألمان من خالل تخصيص 
طرق آمنة للســري عليها، إضافة إىل الجزء الكبري الذي 

يقومون به يف مجايل الصناعة والتجارة.

القرن التاســع عرش هو بدايــة االحتفاالت بعيد 
العمال يف كل من أمريكا وكندا وأســرتاليا، حيث بدأت 
يف شيكاغو بعد إرضابات العمال، حيث كان ذلك دفاًعا 
عن حقوق العمال يف تقليل ســاعات العمل إىل ثماني 
ساعات، ويف آســيا يتم االحتفال بعيد العمال يف اليوم 
األول من مايو من كل عام، أما يف أفريقيا فيتم االحتفال 
بعيد العمال يف بعض الدول مثــل مرص والجزائر يف 
اليوم األول من مايو مــن كل عام، ويعترب عيد العمال 
يوم عطلة رسمية، إال أن هناك بعض الدول ال تعرتف 
به ألسباب خاصة بكل دولة عىل حدة، وال يتم اعتباره 
يوم عطلة رسمية، ويتم فيه العمل بشكل طبيعي مثله 

مثل باقي األيام.

مكانة العمل يف اإلسالم واملجتمع

العامل يعترب خــط الدفــاع األول واألخري يف كل 
املجتمعــات ملواجهة كل املخاطر التــي يتعرض لها 
املجتمع بسبب األوضاع االقتصادية، والتقليل من روافد 
الفقر والجهل والتخلف، وتعترب  املجتمعات مثل  آفات 
القوى البرشية العاملة هــي التي تحدد مكانة الدولة 
بني الدول، وال شــك أن العمل هــو الجهد الذي يبذله 
اإلنسان من أجل إنتاج سلعٍة، أو تقديم خدمٍة، والعمل 
عنرص رئيس من عنــارص اإلنتاج، وكلما تطّور اإلنتاج 
زاد ازدهار الدولة وتقدمها، فتقديرًا من املجتمع الدويل 
لجهود العامل بمختلف القطاعات اإلنتاجية تم االتفاق 

عامليًا عىل تحديد يوم 5/1 من كل عام يوًما لالحتفال 
بهذه املناسبة، تكريًما له واعرتاًفا بجميله.

الدين اإلسالمي عىل  وبالنسبة لإلســالم فقد حث 
العمل وجعله بمنزلة العبادة، إذ يؤجر العامل املخلص 
بعمله واألمني عليه، لقد نوّه رسول الله صىل الله عليه 
وسلم برضورة العمل وأهمية العامل يف اإلسالم، ُمشبًها 
األيدي العاملة بأنها تلك األيدي التي يحبها الله سبحانه 
وتعاىل، خاًصة أن جميع األنبياء والرسل كانوا يعملون 
بأيديهم من خالل بعض الحــرف اليدوية مثل رعاية 

الغنم والحدادة والنجارة.

فالعمل والخدمة يف اإلســالم مهــن ال تزرى عىل 
أصحابها وال تحقر من شأنهم، فحياة الناس يف املجتمع 
اإلسالمي قائمة عىل خدمة الناس وتسخريهم لبعضهم 
بعضا، الختالف قدرات النــاس ومواهبهم، وأعمالهم 
ومهنهم، فكل ميرس ملا خلق له، وقد اســتنفر الرسول 
الكريم املســلمني لالحرتاف والكدح والسعي يف طلب 
الرزق، وحثهم عىل العمل لعمارة األرض، كما بني عليه 
الصالة والسالم أن املســلم إذا اجتهد يف العمل ليعيل 
نفسه وأهله، وليتعفف عما يف أيدي الناس كان له أجر 
املجاهد يف ســبيل الله )مّر عىل النبــي صىل الله عليه 
وســلم رجل، فرأى أصحاب رسول الله صىل الله عليه 
وسلم من جلده ونشاطه، وقالوا: يا رسول الله لو كان 
هذا يف سبيل الله، فقال رسول الله صىل الله عليه وسلم، 
إن كان خرج يسعى عن ولده صغارا فهو يف سبيل الله، 
وإن كان خرج يسعى عىل أبوين شيخني كبريين فهو يف 
سبيل الله، وإن كان خرج يسعى عىل نفسه يعفها فهو 
يف سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو 

يف سبيل الشيطان. رواه الطرباني.

أهم حقوق الخدم والعمال يف املنهج النبوي
حسن املعاملة

ولنا يف رسول الله صىل الله عليه وسلم أسوة حسنة، 
فقد عامل خادمه أنس ريض الله عنه معاملة حســنة، 
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فلم تصدر منه كلمة واحدة لخادمه تجرح شــعوره 

أو تخدش كرامته، أو تدل عــىل تضجر منه، ولم يقم 

بتوبيخــه أو تأنيبه، عن أنس قال: )خدمت النبي صىل 

الله عليه وســلم عرش ســنني، فما قال يل أف وال لم 

صنعت؟ وال أال صنعت( رواه مسلم.

وكم ندرك الخطأ الشــائع لدى كثري من الناس يف 

احتقار الخــدم والعمال واإلســاءة إليهم والغلظة يف 

معاملتهم والقســوة عليهم يف أعمالهم، فإن هذا يتناىف 

مع مبادئ اإلســالم وأخالقه، وال يجوز أن نجري وراء 

املقولة: »إن خلق العمــال والخدم اليوم ال يصلح لهم 

إال اإلســاءة والغلظة والقســوة«، ألن يف ذلك مخالفة 

لتعاليم اإلسالم، فمن الخري أن نتخذ الوسائل واألساليب 

لتعليمهم وتدريبهم ورفع مستواهم وتأديبهم بما يفيد 

أنفسهم ومجتمعهم.

التكليف عىل قدر الطاقة

فمن حــق الخادم أو العامل أن يكلف باألعمال عىل 

قدر طاقته وضمن ساعات العمل، التي تقررها قوانني 

العمل، إذ ال يكلف الله نفســا إال وســعها، فال يجوز 

لصاحب مصنع أو ورشة أو حرفة أن يكلف خادما أو 

أجريا أو عامال بما يشــق عليه، ويجب أن تكون طاقة 

العمل مالئمة لعدد العاملني لحديث املصطفى صىل الله 

عليه وسلم )وال تكلفوهم ما ال يطيقون فإن كلفتموهم 

فأعينوهم( رواه البخاري ومسلم. 

أي ال تكلفوهــم أي عمل تصري قدرتهم فيه قارصة 
ومغلوبة، فيعجزوا عن القيام به لعظمه وصعوبته، فإن 
كان العمل فوق قدرة العمال أو الخدم فيجب إعانتهم 
بآخرين، أو أعينوهم عىل تعويض ذلك بأجر إضايف، فال 
يجوز ألرباب العمل استغالل العمال االستغالل السيئ.

تأمني الحياة الكريمة بجميع وسائلها

فاإلسالم يعطي العامل حق تأمني نفقاته بما يكفي 
معيشته من تأمني معاش وتأمني صحي وتأمني تعليمي 
له وألفراد عائلته حتى يقوم بعمله بأمان واســتقرار، 
ويتضامن بذلك رب العمل والدولة، وذلك بسن القوانني 
التي تضمن له حق كفايته وحمايته وأرسته من املرض 
أو الشيخوخة أو الوفاة، ويف هذا املجال يقول الرسول 
صىل الله عليه وسلم: )من ويل لنا عمال وليس له منزل 
فليتخذ منزال، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له 
دابة فليتخذ دابة( رواه البخاري، ولقوله صىل الله عليه 
وســلم: )من ترك ماال فلورثته، ومن ترك ضياعا »أي 
ورثة« أو كأل »أي ذريــة ضعفاء« فليأتني فأنا مواله( 

رواه البخاري.

ففي هذا الحديث جعل رســول الله صىل الله عليه 
وســلم لذرية العامل يف مال الدولة ضمانا لهم، وبناء 
عليه فإن كل ما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تخالف 
الرشع وترفع الظلم عىل العمال وتضمن حقوقهم يجب 
التقيد به وتنفيذه رشعا ألنه يدخل يف تلك املبادئ التي 

كفلها اإلسالم للعمال.

حق األخوة اإلسالمية

فالعامل أخ لرب العمل، ورباط األخوة اإلسالمية من 
أقوى الروابط ألنــه مبني عىل العقيدة التي تجمع بني 
الخدم واملخدومني والعمال وأصحاب العمل، وتقتيض 
األخوة أن يكــون املطعم وامللبس واحدا عىل ســبيل 
املواساة ال املساواة من كل جهة، فإنه ينبغي لرب العمل 
أن يقدم لخدمــه أو عماله أو أجرائه طعاما من جنس 
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طعامه مصداقا لحديث الرســول صىل الله عليه وسلم 

)أخوانكم خولكم جعلهــم الله تحت أيديكم فمن كان 

أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس( 

رواه البخاري ومسلم، أي من جنس ما يأكل وجنس ما 

يرشب.

حق الوفاء باألجر

لكل عمــل أجر، واألجر عىل العمــل والخدمة حق 

أوجبه اإلســالم باملعروف، واملبدأ العام يف اإلسالم أن 

الجزاء عىل قدر العمل، فإذا أدى األجري عمله اســتحق 

أجره وافيا، فإذا قــرص رب العمل يف ذلك فعىل الدولة 

أن تحميه من العدوان عليه أو اإلجحاف به، ألن هذا من 

وظيفتها، وقد حرّض الرسول الكريم عىل إعطاء األجري 

أجره فقال: )أعطــوا األجري أجره قبل أن يجف عرقه( 

رواه ابن ماجه، وقال: )ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة( 

وذكر منهم )ورجل استأجر أجريا فلم يوفه أجره(.

من واجبات العمال عىل

 أصحاب العمل

ولم يقترص اإلســالم عىل ذكر مسؤولية أصحاب 

العمل فقط، بل قّدم أخالقيات وسلوكا يجب عىل العمال 

التشبث بهما نحو صاحب العمل أيضا، ألن العالقة بني 

العمال وأصحاب العمل قائمة عىل أساس العدل، فكل 

من الطرفني ملزم بأخالقيات العمل، فأخالقيات العمل 

توجب عىل العامل اإلخالص واإلحسان وعدم استغالل 

الوقت واملواد يف غري مصلحــة العمل، كما توجب عىل 

باإلحسان ويحرم  اإلحســان  األعمال مقابلة  أصحاب 

عليهم البخس أو االستغالل، أضيف نبذا منها :

1ـ العلم بواجبات ومتطلبات العمل: وذلك حتى ال 

يخالفها أو يقرّص يف أدائها.
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2ـ   الشعور باملسؤولية تجاه العمل: فال يهمل عمله 
وال يقرص وال يغش…فمن طرق الكســب الحالل  كما 
يذكر العلمــاء تجارة مرشوعة بصدق أو عمل مرشوع 

بإتقان أو عطية مرشوعة بحق.

3 ـ األمانة واإلخالص: فالغــش خيانة وليس من 
صفات املؤمنني، يقول النبي صىل الله عليه وسلم: )من 
غّش فليس منا( رواه مســلم، وأخذ الرشوة، وتضييع 
األوقات كل ذلك خيانــة، قال الله تعاىل: »َيا أَيَُّها الَِّذيَن 
آَمُنواْ الَ َتُخوُنواْ اللََّه وَالرَُّســوَل وََتُخوُنواْ أََماَناِتُكْم وَأَنُتْم 
أَنََّما أَْموَاُلُكْم وَأَْوالَُدُكْم ِفتْنٌَة وَأَنَّ  َتْعلَُموَن )27( وَاْعلَُمواْ 

اللََّه ِعنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم« )28( األنفال. 

4ـ اإلتقان واإلجادة: لقــول النبي صىل الله عليه 
وســلم: )إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه( 

رواه الرتمذي.

5ـ الطاعة: فيجب عىل العامل أن يطيع رؤساءه يف 

العمل يف غري معصية، وأن يلتزم بقوانني العمل.

6ـ التعّفف من استغالل الوظيفة أو النفوذ للنفع 

الشــخيص أو لنفع الغري: قال الرسول صىل الله عليه 

وسلم: )من اســتعملناه عىل عمل، فرزقناه رزقا فما 

أخذه بعد ذلك فهو غلــول( رواه أبو داود وصححه 

الرتمذي.

صفحة رائعة يف البعد عن ظلم العمال

يف أيــام الجاهلية ظلم رجل، وبخس حقه، وماطله 

غريمه، فشــكا إىل بعض قبائل قريش واألحالف فلم 

يلتفتوا إليه، وهو رجل غريــب قدم من زبيد إىل مكة، 

فوقف عند الكعبة، واســترصخ الناس، واستنرصهم، 

وأخذ ينشد أبياتا منها:

    َيا آَل ِفْهـٍر ملَْظلُــوٍم ِبَضـاعـُتُه *

َفـِر َة نائي الـداِر والنَـّ              ِببَْطـِن َمـكَّ
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فأثار هذا الشعر نخوة ذوي املروءة واإلنسانية من 

قريش، وأولهم الزبري بن عبد املطلب عم الرســول - 

صىل الله عليه وسلم-، فنادى زعماء قريش فاجتمعوا 

يف دار عبــد الله بن جدعان، وذلــك قبل بعثة النبي 

-صىل الله عليه وسلم-، وقد حرضه معهم وهو غالم، 

فنرصوا ذلك املظلوم الغريب، فتعاهدوا فيما بينهم أن 

ال يروا مظلوما إال نرصوه، وال مسلوَب َحقٍّ إال أعادوا 

إليه حقه.

أخالقي شامخ،  عادل، وكرم  إنســاني  إنه موقف 

وشيمة عربية أصيلة؛ ولقد غرس هذا املوقف النبيل يف 

وجدان النبي -صىل الله عليه وســلم-، وكان يشيد به، 

ويثني عليه، بل يقول: »لقد شهدت مع عمومتي حلفا 

يف دار عبد الله بن جدعان ما أحّب أن يل به حمر النََّعم 

ولو أدعى به يف اإلسالم ألجبت« )أخرجه البيهقي(.

إن الظلم والجْوَر والحيف والقهر والبخس واملطل 

والقسوة والكرب؛ صفات ماحقة، وأخالق مهلكة، تورث 

العقوبة، وتستمطر الغضب، وتتلف األعصاب، وتمض 

األفئدة، وتمزق املجتمع، وتخل باألمن، وتحبب االنتقام، 

وتنايف اإلنســانية، وتفني املروءة؛ ثم إىل جهنم، وبئس 

املصري! إنَّ ديَن اإلسالم ديُن العدِل والفضل، واإلحساِن 

ويحفظ  القلوب،  ويهذِّب  بالشعوب،  يرتقي  واملساواة، 

الكرامة؛ وإنه - قبــل أن تكون هنالك نقابات للعمال، 

وقبل أن تتفجر الثورات ألجلهم - كان اإلســالم يهتف 

بحقــوق العمال، ويأمر بالعــدل، ويحذر من الظلم، 

ويكرس أغالل العبودية والذل، إال لله وحده، جاء اإلسالم 

أمهاتهم  الناس وقد ولدتهم  ليقول: متى اســتعبدتم 

أحراراً؟ جاء اإلسالم ليقول: إن املتكربين أحقر الناس 

وأذلهم يوم القيامة، إذ يغــدون كأمثال الذر يطؤهم 

الناس، ثم ال يجدون ريح الجنة.

رغم وجود نقابات للدفاع عــن حقوق العّمال، ما 

زال أغلب العّمال يف أغلب بالد الغرب والرشق يعانون 

القوانني املطبّقة عليهم، وما زالت اإلرضابات  من ظلم 

تســتخدم هنا وهناك يف مناطق عــّدة يف العالم، وما 

العامل بطرق قانونيّة  الرأسماليون ينهبون أجرة  زال 

منّظمة عن طريق خفض قيمة النقد وزيادة أســعار 

املوّاد يف األسواق، وال يحّل هذه املشاكل جميعها -أيها 

املســلمون – إال نظام واحد هو نظــام رّب العزّة جّل 

جالله يف ظّل دولة ترعى وتطبّق هذا النّظام.

فاإلســالم ليس كما يظّن البعض مــن النّاس، أنه 

بعض العبادات كالّصالة والّصيام والحّج. إنما اإلسالم 

هو نظام كامل متكامل، قال تعاىل: »ونزّلنا عليك الكتاب 

للمســلمني«،  تبيانا لكّل يشء وهدى ورحمة وبرشى 

ولكن لألسف، فإن أغلب املسلمني ال يدركون هذا األمر 

بأنه نظام عادل فريد يف االقتصاد ويف السياســة ويف 

الحكم ويف االجتماع ويف التعليم ويف كّل يشء، وقد طبّق 

املســلمون هذا النّظام طيلة حياتهم يف دولة وسلطان، 

حتّى صار الرّاكب من صنعاء إىل حرضموت، ال يخىش 

إال الله والّذئب عىل غنمه، وحتّى ُبِحث عّمن يأخذ املال 

يف عهد الخلفاء املســلمني، فلم يجدوا أحدا من فقراء، 

ونصب القضاء فكان قلّة من يأتون للمحاكمات بسبب 

العدل والتقوى.
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بقلم: عبد الحميد محمد الراوي 
جمهورية مرص العربية

تظل الكتب املنبع الدائــم للمعرفة، وال يدرك أهميتها يف 
مجال التهذيب والتثقيف ســوى الشعوب واملجتمعات التي 
تعيش حياة قوامها العلم، والتي تتصل حياتها اتصاالً وثيقاً 
بالكتاب وبالوسائل السمعية والبرصية التي تعني عىل كسب 

املعرفة. 

ومع التقدم الواسع للوسائل السمعية والبرصية ووسائل 
االتصال، ظل الكتاب يعد أهم مصــادر املعرفة، ألنه يمتاز 
بمرونة ال تتوفر يف تلك الوســائل كلها. وإذا كانت الكتب من 
أهم األدوات التي تعني الكبار عىل خدمة أنفسهم ومجتمعهم، 
فهي ال تقل أهمية عند األطفال، إذا أريد لهم أن يشبُّوا قادرين 

عىل فهم أنفسهم، ومجتمعهم والعالم الذي يعيشون فيه.

 إن الطفل مقبل عىل الحياة، وهو يبدأ حياته بأقل عدة، لذا 
فهو يواجه عملية ذات شقني؛ التعرف عىل العالم الذي ينتمي 
إليه، والتعرف إىل نفســه وعالقته بهذا العالم. هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى تنمية قدرته عىل التعلم واستيعاب الحقائق 
واألفكار والتزود باملعلومات يف مختلف العلوم والفنون. وإذا 
كانت الكتب يف املايض تتمتــع بأهمية خاصة، فإن أهميتها 
يف العرص الحــارض مع ما صاحبه من تقدم اجتماعي عظيم 

واخرتاعات جبارة تصبح أشد رضورة.

إن مهمة املســؤولني عن تنشــئة أبناء الجيل وبناته ال 
تنحرص يف تعليم األطفال القراءة فحســب، بل تمتد إىل إثارة 

اهتمامهم وحثهم عىل املطالعة، وغرس عادة القراءة عندهم 
منذ الصغر. لذلك كان لزاماً علينا بذل الجهود للعناية بكتب 
األطفال كماً وكيفاً، وهذه العناية تفرضها حقيقة واقعة مؤملة 
يف بالدنا، وهي أن معظم أبنائنا وبناتنا ال يحبون القراءة، وال 

يميلون إىل التزود من الخربات.

 وهذا أمر مؤســف يرجع إىل قلــة العناية بغرس عادة 
املطالعة عندهم منذ الصغر، وإىل تركيز االهتمام عىل عملية 
التعليم يف املــدارس وفق املناهج التي تــدور حول الكتاب 
املدريس الذي يعنى بشحن الذهن باملعلومات، بهدف النجاح 
يف االمتحانات. أما عملية التثقيــف التي تتميز بأن لها أكرب 
األثر يف تكوين شخصية التلميذ وســلوكه واتجاهاته فقلما 
تحظى بما تســتحقه من االهتمام، إذ إنها تعد لدى الكثريين 
من املعلمني واملسؤولني واآلباء عمالً ثانوياً، بل مضيعة للوقت 

والجهد. 

يضاف إىل هذا، قلة عناية البيت العربي باملطالعة، فقلما 
نرى بيتاً يعتني بتخصيص ميزانية بســيطة لتكوين مكتبة 
منزلية صغرية، وقلما نــرى والًدا أو والدة يخصصان جانباً 
من وقتهما للمطالعة. يف هذا الوســط الذي ال يعرف الكتاب، 
يشب الطفل ضيق األفق محدود الخربة، فقري اللغة، مقطوع 

الصلة بالكتاب، زاهداً يف املطالعة.

لقد دلَّت التجارب عىل أن األطفال قراء ممتازون يحبون 
القراءة بدافع حب االســتطالع، لكن هذا الدافع يذوي إذا لم 
تقدر الصعوبة األساســية يف إعداد الكتب املناســبة تقديرًا 
واضحاً، وهذه الصعوبة تتمثل يف أن األطفال حني يقرؤون، 
إنما يفعلون ذلك ألنهم يســتمتعون بالكتب التي تستهويهم 

لنرتقي بإنتاج

كتب األطفال
باللغة العربية
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وتثريهــم. وتقودهم متعة القــراءة إىل أن يخطوا خطوة إىل 
األمام نحو اكتشاف املجهول ونحو آفاق جديدة.

يتضح مما تقدم أن املسؤولني عن إنتاج الكتب الخاصة 
باألطفال يجب أن يؤمنوا بمبدأين مهمني: 

املبدأ األول: هو أن شــكل الكتاب جــزء من موضوعه، 
فالصور والرســوم ووضوحها أو أنماطها، وألوانها املعربة 
أو املشــوقة، وموضع ذلك من الكالم، وموضع الكالم نفسه 
منها، كل ذلك يعد جزًءا من مــادة الكتاب األدبية والعلمية، 
وقطع الورق ونوعه وحروف الطباعة والفواصل بني الكلمات 
واتســاع الهوامش أو ضيقها، كل ذلك أيضاً يشكل جزًءا من 
مادة الكتاب العلمية واألدبية، وطريقة تجليد الكتاب هي التي 
تحمــل الطفل عىل احرتامه واالعتزاز به، كما تعني له طريقة 
فتح صفحاته واإلمســاك به للقراءة مما يفرض عىل الطفل 

اإلعجاب بالكتاب.

 املبدأ الثاني: أن الكتاب واملؤلفني الذين يكتبون للكبار، 
وينجحون يف ذلك، ليس حتمــاً أن يحالفهم التوفيق عندما 
يتصدون للكتابة لألطفــال، فالكاتب الناجح عند الطفل هو 
من يســتطيع النظر إىل العالم من خــالل عيونه، أي الذي 
يستطيع تصوير األشياء كما يراها الطفل، ال كما يراها هو، 
وهذه مقدرة ال تتوفر لدى كثري مــن املؤلفني. وللتغلب عىل 
هذه الصعوبــة، لجأت بعض دور النرش إىل اختيار مجموعة 
من الكتاب الشــبان للتخصص يف الكتابة لألطفال ليكونوا 
بمثابة صف ثاٍن لكبار الكتاب املعدودين املتخصصني يف هذا 
ت لهم كل سبيل يساعدهم  املجال. وبعد عملية االختيار يرسَّ

عىل تربية قدراتهم يف التأليف.

وبناًء عىل ما تقدم، نشــري إىل بعض أهم الرشوط لنجاح 
كتاب األطفال باللغة العربية: 

العناية بإخراج الكتاب من حيث التغليف الجذاب وقطع 
الكتاب وحجمه املناسب، والطباعة، والورق، والصور. 

من هذه الناحية ال تزال كتب األطفال العربية بعيدة جًدا 
عن املستوى الذي بلغته دور النرش العاملية. مع ذلك نشري إىل 
أن بعض التحسن قد طرأ عىل إنتاج كتب األطفال، وأن بعض 

العناية قد وجهت لرفع مستواها يف بعض البالد العربية. 

أما من حيث املضمون؛ فالظاهرة الالفتة للنظر يف العالم 
العربي هي عــدم وجود دور نــرش متخصصة تطبع أدب 
األطفال وتوزعه دون أن تضع نصب أعينها الربح املادي قبل 

فائدة األطفال.

وثمة مالحظــة أخرى هي أن »القصــة« ال تزال تحتل 
املقام األول يف اإلنتاج األدبي، يكفي أن نلقي نظرة عابرة عىل 
لوائح املطبوعات والدوريات حتــى نتأكد من ذلك، ويرجع 
ذلك إىل سهولة التأليف للقصة، علماً بأننا إذا طبقنا املعايري 
الفنية، واألدبية واللغوية والسياسية والرتبوية، وجدنا معظم 
القصص غري صالحة إن لم تكن ضارة بســبب افتقارها إىل 
الفكرة الجيدة املالئمة، وإىل األســلوب البسيط املمتع، وإىل 
اإلخراج الجميل، وحتى اللغة الصحيحة يف كثري من األحيان، 
يضاف إىل ذلك أن األغلبية العظمى من هذه القصص مرتجمة. 

وقد ُيالحظ أيضاً أن بعض هذه القصص تركز عىل الحظ 
واملصادفة وافتعال الحوادث وتمجيد الفرد، إىل جانب السحر 
والجن والعفاريت، دون أن يكون ثمة هدف واضح من وراء 

ذلك.

وهذه ظاهرة لها خطرها ألنها تغرس يف نفوس األطفال 
االعتقاد بأن النجاح يف الحيــاة ال يعتمد عىل العمل والجهد 
واملثابرة والدراســة، بقدر ما يعتمد عىل الحظ أو عىل الخاتم 
الســحري وأعمال الجان. وثمة ظاهــرة ثالثة تحمل نتائج 
مريعة، هي ظاهــرة الكتابة باللغة العامية يف بعض األقطار 
العربية، زعماً بأن األطفــال ال يفهمون الفصحى، وهو زعم 
بريء لكنه ينطوي عىل خطورة تخص هوية الطفل وانتماءه 

إىل لغته.

وختاًما فإن الكتب التي تصــدر يف البالد العربية كثرية 
من حيث الكم، لكنها ال ترتقي إىل املستوى املطلوب من حيث 

الكيف. 

وما ظهر من محاوالت يف العنايــة بكتب األطفال، كان 
ســبباً يف رفع تكلفة الكتب بصورة غري مقبولة، فاقترصت 

قراءتها عىل فئة ميسورة.
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وقصد اســتيعاب هذه الرؤية ينبغــي الرتيث عند 
تعريف تــودوروف ملصطلح الرببرية )أو الوحشــية 
والهمجية(. فبعد تفكيكه ملختلف معاني هذا املصطلح، 
ارتــأى أن يعتمد املعنى الذي مــؤداه أن الرببرية هي 
إنكار )عدم االعرتاف( اإلنســانية الكاملة لآلخر. ويعود 
أصل هذا التعريف إىل اليونان، حيث كان ُيطلق الربابرة 
عىل من ينكر إنسانية اآلخرين الكاملة، وهذا هو الفارق 
الجوهــري بينهم وبني الغري، فهم يخرجون بذلك اآلخر 

من دائرة اإلنسانية. 

 ثم إن تــودوروف يعتقد أن مقياس التحرض يتعلق 
الثقافية  املنتوجات  بإنتاج  الناس وليس  بطبيعة سلوك 

وليس  بالرفاهية  ترتبــط  ألنها  التكنولوجية،  واآلليات 
بالفضيلة واألخالق. ويدعم تفســريه هــذا بوقائع من 
التاريخ األوروبي كاإلبــادة الجماعية التي تعرض لها 
اليهود عىل يد النازية، والقنابل الذرية التي راح ضحيتها 
األبرياء، ليؤكد بأن الوحشية أو الرببرية يمكن أن توجد 
يف كل مكان، بمــا يفند حجج أولئــك الذين يرون أن 

حضارة ما تتفوق عىل غريها عىل أساس ما هو ثقايف. 

هذا إن عرب عن يشء، فإنــه يعرب عن أن تودوروف 
يظل كعادته متمسًكا بمبضع النقد التاريخي، وهذا ما 
يســلكه يف هذا الكتاب حيث يخلخل العديد من املفاهيم 
واملســلمات املتداولة يف السياسة واإلعالم. وهو يرى أن 

عرض كتاب

هكذا أنصف 

تودوروف
 اإلسالم والمسلمين!

د. التجاني بولعوايل
جامعة لوفان بلجيكا

إن النظرة إىل كل أجنبي عن الحضارة األوروبية والغربية عىل أنه بربري، وأن اإلنســان األبيض أفضل 
من اإلنسان األســود أو األحمر، وأن الثقافة األوروبية متحرضة وغريها متخلف، هي يف الحقيقة أحكام 
مسبقة وصور نمطية تكاد تنقلب إىل مســلمات يف التاريخ األوروبي. ويسعى املفكر تزفيتان تودوروف 
يف كتابه املاتع »الخوف من الربابرة« إىل تقويض الكثري منها عرب مســاءلة العقل األوروبي بتجرد علمي 
ورصاحة صادمة، وهو يثبت بأنه ليس ثمة ثقافة متوحشــة يف حد ذاتهــا، وأن أي ثقافة ال تظل دوًما 
متحرضة. كما أن الذي يثمن التعامل عىل أساس أخالقي متحرض ال يمكن أن يسكنه الخوف من الربابرة، 
وهو يقصد بذلك الغرب الذي يعرب دوما عن خوفه من اآلخر الرببري، وما هذا الخوف إال انعكاس لتعامله 

الال متحرض مع من يسميهم الربابرة! 
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القيم اإلنســانية كالحرية واملساواة والعلمانية وحقوق 
اإلنســان ال يمكن أن ُتنزل عىل أرض الواقع عن طريق 
اإلكراه. فإذا كانــت هناك إرادة فعليــة لتحقيق هذه 
املبــادئ، فيجب أوالً البدء بإزالة التدخالت يف شــؤون 
البلدان األخرى، ودعم الفلســطينيني إلنشــاء دولتهم 
املستقلة. وحتى يتســنى لنا توجيه اهتمام شعوب هذه 
البلــدان إىل قضاياهم الداخلية، ينبغــي رفع مختلف 
األسباب الخارجية عنهم، التي يعترب الغرب هو املسؤول 

عنها.  

وعىل النحو نفسه، يميض الكاتب يف معالجته لعالقة 
اإلسالم بالغرب، إذ يمكن اعتبار كتاب الخوف من الربابرة 
شهادة إيجابية أخرى يف حق اإلسالم، خطها قلم مفكر 
غربي من العيار الثقيل لينصف بها املجتمع اإلســالمي 
الذي يتعرض منذ عقود لرضبات اإلعالم والسياســة. 
وتعترب هذه الشــهادة سيًفا ذا حدين؛ أولهما يحمل رًدا 
مفحًما عىل صناع نظرية الرصاع الحضاري ومروجيها 
وداعميها، من أمثال هنتنغتون وبرنارد لويس وفااليش، 
الذين يرون يف اإلســالم خطرًا أخرض وتهديًدا »بربريا« 
يحدق باملجتمعــات الغربية املتحــرضة، لذلك يتحتم 
اجتثــاث الجذور التي ُتغذي ذلــك التهديد عن طريق 
مختلف آليات املواجهة الحادة واملحتدمة. وثانيهما يرد 

االعتبار لإلسالم دينًا وأتباًعا. 

يقول تــودوروف يف هذا الصدد: لقــد تم اختزال 
املســلمني الذين يصلون إىل املليار نسمة ويسكنون يف 
عرشات البلدان يف اإلســالم فحسب، )وهو يقصد بذلك 
البعــد الدينــي دون غريه من األبعاد( كأن املســلمني 
مختلفون كليًا عن الرشائح اإلنسانية األخرى، وال يمكن 
فهم سلوكياتهم إال من خالل نظارة الدين. ثم إن اإلسالم 
ُيختزل كذلك يف اإلســالم السيايس واإلرهاب، فابن الدن 
يعرب بشــكل أقل عن حقيقة اإلسالم، بالضبط كما يعرب 
هتلر عن حقيقة الغرب، بــل ويعرب عن ذلك أقل بكثري 
من املسلمني كلهم. ثم يستطرد مؤكًدا أنه ال داعي لهذه 
الهجمات عىل اإلسالم، فهي غري رضورية إذا كنا نطمح 
إىل االندماج يف مســار الديمقراطية، كما أنه يكفي أن 
نفصل بني ما هو ديني وما هو سيايس، هذا الفصل الذي 
ليس بغريب عن الدين اإلســالمي. وأكثر من ذلك، فإن 

القرآن يتضمن العديــد من النصوص التي ال تتعارض 
والديمقراطية. 

وال يقف تودوروف عند هذا الحد، بقدر ما يشري إىل 
أنه يمكن املراهنة عىل فئة مهمة داخل املجتمع اإلسالمي، 
تدعو إىل إسالم منفتح ومتنور يستثمر مختلف اإلمكانات 
النصية والثقافية واالجتماعية التي تحض عىل التسامح 
واالحرتام والحوار. فهو يستكنه أن اإلسالم ليس واحًدا، 
وأنه ال يمكن اختزال كل املسلمني يف كتلة متجانسة. حًقا 
إن خطر التعميم وارد، غــري أن الدالئل التاريخية تفند 
ذلك من األســاس، إذ إنه سبق للمسلمني أن استقروا يف 
الكثري من البلدان غري اإلســالمية، فتفاعلوا مع القوانني 

املعتمدة هناك واحرتموها دون أي مشكل.

خالصة القول، إن كتاب الخوف من الربابرة يستحق 
وصفــه بـ«القيم«، ألنه يعترب من الدراســات العلمية 
النرجســية  نقدية عىل  اشــتغلت بجرأة  التي  النادرة 
الغربية، فعملت عىل ترشيح مختلف قضاياها، سواًء عىل 
املستوى التاريخي املمتد من املرحلة اليونانية إىل العرص 
الحديث، أم عىل املســتوى الواقعي بما ينطوي عليه من 
إشكاالت ويسفر عنه من مستجدات. وقد حظي اإلسالم 
بحيز عريض عــرب معظم فصــول ومباحث وفقرات 
الكتاب، ما دام يشكل اليوم الهاجس األكرب الذي يشغل 
بال الدوائر السياسية واإلعالمية واألكاديمية الغربية، إال 
أن تودوروف لم يؤول اإلســالم عىل أنه مدعاة للخوف، 
بقدر ما دعا إىل التعامل بموضوعية مع املكون اإلسالمي 
داخــل املجتمعــات الغربية، فأنصف بذلك اإلســالم 
واملســلمني يف أكثر من مناسبة وموضع، وهو يركز عىل 
الدور الحضاري الذي أداه اإلســالم وال يمكن إنكاره أو 
تجاهله، كما يتضح من خالل الفقــرة اآلتية التي يرد 
فيها عىل بابا الفاتيكان الســابق: »إن الفضل يرجع إىل 
ابن رشد وغريه من العلماء املسلمني يف نقل تراث الفكر 
اليوناني إىل الالهوتيني والفالسفة األوروبيني، وخصوصا 
توما اإلكويني الذي وفــق يف القرن الثالث عرش ما بني 
الفلسفة )األرسطية( والدين )املسيحي(. إن بنيديكتوس 
السادس عرش )يقصد البابا( يستلهم توما اإلكويني، غري 

أن توما اإلكويني لم يكن يجهل ابن رشد املسلم«.
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مدار

الصيام في زمن كورونا
بقلم: د. محمد تاج العرويس

صادف قدوم شــهر رمضان املبارك يف هذه السنة الفرتة 
التي وصل فيها انتشــار فريوس كورونا ذروته يف العالم، 
وأدى ذلك إىل تعطيل املواصالت، وتوقف األعمال التجارية 
بمختلف األنواع، وفــرض الدول الحجر الصحي للحد من 
انتشــاره، ودعوة الناس لتجنب أماكــن االزدحام، وإلغاء 

الحفالت والتجمعات الدينية.
يف ظل هذه الظروف التي مر بها العالم صام املســلمون 
شــهر رمضان املبارك بصورة فريــدة يف نوعها، فمرض 
كورونــا وإن كان محنة يف الظاهر لكنه لم يخل من بعض 
املنح الربانية. فقد تحققت للصائمني املعاني املقصودة من 
مرشوعية الصوم، من تحقيــق العبودية لله تعاىل بامتثال 
أوامره، واجتناب نواهيه، والتحرر من ســلطان الغريزة، 
وكبــح جماح الشــهوات، واإلعراض عن شــواغل الدنيا 
ومغرياتهــا، واالكتفاء بالرضورات اليومية، والبعد عن كل 
ما يفســد أجر الصوم من األقوال واألفعال باالعتكاف يف 
البيوت، والترضع إىل الله تعاىل بالدعاء، واإلكثار من تالوة 
القــرآن، وأداء صالة الرتاويح مع أفراد األرسة، والتفكري يف 

اآلخرة وأحوال يوم القيامة.
 هكذا أصبحت أوقات شهر رمضان هذه السنة مملوءة بما 
يريض الله من الطاعات والعبادات، والبعد عن كل ما يعكر 
صفو عبادة الصوم من املعايص واملحرمات، وتحقق معنى 
التقوى الشامل لهذه املعاني كلها، قال تعاىل: »َيا أَيَُّها الَِّذيَن 
يَاُم َكَما ُكتَِب َعــىلَ الَِّذيَن ِمْن َقبْلُِكْم  آَمُنوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الصِّ

لََعلَُّكْم َتتَُّقون«. 
ومعنى كتب عليكم الصيام أي فرض اإلمســاك عن األكل 
بالحفاظ عىل  املفطرات، وذلك  والرشب والجماع وســائر 
األعضاء التي جعلها الله أعواًنا للقلب، ومنعها من املعايص، 
فتمنع العني عن النظر إىل كل ما حرم الله عليها، وتســد 
األذن عن سماع قول الزور وأقوال الخنا والفجور، ويحفظ 
اللسان من الغيبة والنميمة واليمني الكاذبة، وتمسك األيدي 
عن الرسقة وإعانة الظاملني، وتقيد الرِّجل عن الحركة إىل أي 

. مكان حرَّمه الله عزَّ وجلَّ
يقول ابن القيِّم رحمه الله: »وللصوم تأثرٌي عجيب يف حفظ 
الجوارح الظاهرة، والقوى الباطنة، وِحمايتها عن التخليط 
الجالب لها املواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، 
واســتفراغ املواد الرديئة املانعة لها من صحتها، فالصوُم 
يحفظ عىل القلب والجوارح صحتها، وُيعيد إليها ما استلبته 
منها أيدي الشهوات، فهو من أكرب العوِن عىل التقوى« زاد 

املعاد 2/ 29.
ويقول اإلمام الكمال بن الهمام »إنَّ الصوم يســكن النفس 
ارة بالسوء، ويكرس سورتها يف الفضول املتعلقة بجميع  األمَّ
الجوارح، من العني واللسان واألذن والفرج؛ ولذلك قيل: إذا 
جاعت النفس شــبعت جميع األعضاء، وإذا شبعت جاعت 

كلُّها«. رشح فتح القدير 1/ 340.
وقد ســاهم يف تحقيق هذه املعاني للصوم الحْجُر الصحي 
الذي حال دون االختالط بني الناس عامة، َفَحِفَظ من وفقه 
الله من الصائمنَي جوارَحُهم عن املعايص واآلثام، وابتعدوا 
عن كل ما ينقص أجر صومهــم أو يبطله بقطع العالئق، 
وتجريد الهمــة، ودوام املراقبة، ومراعاة الخواطر، وحفظ 

األوقات من أن تذهب سدى بدون فائدة.
 وهذه املعاني بعينها هي املقصودة من مرشوعية االعتكاف 
يف العرش األواخر من شهر رمضان، فهو قطع العالئق عن 

كل الخالئق لالتصال بخدمة الخالق.
   بقي أن نشري إىل أهمية الحفاظ عىل هذه املكتسبات التي 
تحققت للصائمــني يف ظل الحجر الصحي، وأخذ الدروس 
من هذا املرض الــذي أدخل الرعب يف قلوب الناس، وجعل 
كل واحد يبحث عن الســالمة والعافية لنفســه، ويخاف 
القرب من املريض حتى ولو كان مــن أقرب أقاربه، وهو 
مشابه ملا حكى الله لنا من أحوال الناس يوم القيامة، يقول 
ِه وَأَِبيِه وََصاِحبَتِِه«؛  الله تعاىل: »َيوَْم َيِفرُّ الَْمرُْء ِمْن أَِخيِه وَأُمِّ
ألن الهول عظيم والخطــب جليل، ولكل امرئ يومئذ حال 

يشغله عن األقرباء، ويرصفه منهم.
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