


افتتاحية

يكون الفكر قادرًا علــى صوغ العالم عندما 
يتأســس على مرجعيــة أصيلــة، مرتبطة 
بعصرها وملبية ملتطلباته. وقد أثبت الفكر 
اإلســامي مرونة وشــموال وإحاطة ملقتضيات اإلنسان 

واحتياجاته عبر الزمان واملكان. 
يرتبط ارتباًطا وشــيًجا بهذا الوجه ما كان من حوار هادف 
بنَّاء دعا إليه مجلس الشــؤون العامليــة ومجلس املدينة 
في مدينة لوس أجنلــوس األمريكية األمني العام لرابطة 
العالم اإلســامي رئيس هيئة علماء املســلمني الشيخ 

الدكتور محمد بن عبد الكرمي العيسى.
اشــتملت هذه الندوة احلوارية عبر االتصــال املرئي على 
مجموعة من األفكار التي من شــأنها أن ترمم العاقة بني 
أصحــاب الثقافات واحلضارات، وتدفع بهــا نحو التفاهم 

واالنسجام.
والرؤيــة تبدو واضحــة املعالم في األفكار التــي أبرزتها 

الندوة، والتي يتجلى فيها:
• الربط بني أهمية احلوار بني الشرق والغرب من جهة، ومن 
جهة أخرى أهميــة احلوار في الداخل اجملتمعي الواحد بني 
التنوع الوطني منطلقاً من مشــتركاته الواحدة ســواء 
كانت مشــتركات وطنية أو إنسانية أو مشتركات تتعلق 

بالقيم األخاقية بشكل عام. 
• منهــج رابطــة العالم اإلســامي في العمــل الذي 
يقــوم علــى ردم اخلافات الســلبية، والــذي يتمثل في 
العاقات التي أقامتها الرابطة مع مختلف املؤسســات 
والشخصيات الدينية العاملية، وفي عقد الندوات احلوارية 

واملؤمترات واالتفاقيات.  
• اهتمام الرابطة بالتواصل مع الشباب بشكل خاص في 
العالم اإلســامي وغير اإلسامي، واعتبار أن الرهان على 
الشباب مهم للغاية سواًء من جهة تأثيرهم، أو من جهة 
كونهم ميثلون املســتقبل القادم ألوطانهم ولإلنسانية 

أجمع.
• العمــل بإيجابية عند مواجهــة التهديدات والتحديات 
التي تواجه البشــرية، فتتحول احملن إلى منح، وقد تعلمنا 
من جائحة كورونا األهمية البالغة للَوحدة عند مواجهة 
التهديدات التــي تعرضنا جميًعا للخطر. إن األوبئة، مثل 
اإلرهاب، ال تعرف حدوًدا دولية وال تقدم أي حصانة ألي دين 

أو عرق أو عقيدة، لذلك يعتمد انتصارنا على التعاون بيننا. 
مًعا يداً بيد يجب أن نبني عاملًا أكثر أمانًا وازدهارًا لألجيال 

القادمة. 
• التوافق على أن عاملنا ال ميكن له أن يتجاوز الشر أو اجلهل 
الذي يريد أن يُقســمنا، ويريد أن يجعل من تنوعنا الديني 
واحلضاري أداة للصراع والصدام، إال من خال احلوار الفعال 
واالســتيعاب احلقيقي للُســنَّة اإللهية العظيمة التي 

تقضي بحتمية االختاف والتنوع بني البشر.
• تعزيــز وجودنا في مجموعة األخيار واحلكماء واملصلحني 
وصانعي الســام بأن نكــون صادقني مع أنفســنا ومع 
اآلخرين، مســتوعبني حقاً حلكمة تنوعنا، وكيف يجب أن 
يكون ذلك داعماً لوحدتنا كأسرة إنسانية واحدة، ومن ثَمَّ 
ُمَعزِّزاً حمَلبتنا وتََساُمحِنا، وهذه القيم اإلنسانية املشتركة 
هي سبيل خاص عاملنا من شــرور الكراهية والعنصرية 
والتطــرف والعنف واإلرهاب أياً كانــت هويته، كما يجب 
ـَم أطفالنا تلك القيم لتكون ســلوكاً تلقائياً في  أن نَُعلِـّ
شخصيتهم نابعاً من ضميرهم النقي وعقلهم السوي.

• أهميــة اســتيعاب حتميــة التنوع الدينــي والفكري 
واحلضاري بوصفه ركيزة مهمة في تقبل اآلخر وجناح احلوار 
والتبادل معه، وأن نتائج الصدام احلضاري فادحة اخلطورة 

وأن على العقاء واحلكماء تافيها في وقت مبكر. 
• اإلخاص والتكامل بني املؤسســات الدولية والوطنية، 
هما ركيزة في تافي االنقسام الدولي أو الوطني وعاجه. 
والعنصريــة والكراهيــة وهيمنة املصالــح املادية على 
حســاب العدالة والقيم أكبر مهدد لســام عاملنا ووئام 
مجتمعاتنا. هذه الشــرور مُتثل املواد األولية لصناعة كل 
شــر مبا في ذلك االنقسام الدولي أو الوطني، وال بد لذلك 
كله من تشريعات دولية وتشريعات وطنية تراعي ظرفية 
الة  كل دولــة على أن تكــون تلك التشــريعات قوية وفعَّ
تعالج أزماتها العامة والتفصيلية مع متابعة تطوراتها 

باستمرار.
وحســبنا أن نوضح هذه األفكار الرئيســية التي حوتها 
النــدوة احلوارية املهمة، ونضعها فــي نقاط، لتكون أمام 
أعيننا جميًعا مفردات وعناصر محددة لألهداف واملطالب 

التي تراضينا على إجنازها. 

أفكار واضحة المعالم,,
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تثمين لجهود
الرابطة في خدمة

قضايا األمة

مكة المكرمة:

ثّمنــت قيــادات وشــخصيات 
دينية وفكرية إســامية اجلهود 
التي قامت بهــا رابطة العالم 
اإلســامي في ســبيل خدمة 
حول  اإلســامية  األمة  قضايا 
العالــم، والســيما املســاعي 
األقليات املسلمة  لنيل  الدؤوبة 
مطالبها املشروعة، وكان آخرها 
املسلمني  لتكرمي موتى  السعي 
وفقا  ودفنهــم  في ســريانكا 
لتعاليم الشــريعة اإلسامية، 
احلكومــة  موافقــة  بعــد 
طلــب  علــى  الســريانكية 

الرابطة في ذلك.

وفــي بيانات تلقتهــا الرابطة، 
أعربت القيادات اإلسامية في 
آســيا وأوروبا والواليات املتحدة 
والبرازيل،  وكنــدا  األمريكيــة 
العالم  لرابطة  شــكرهم  عن 
الذي  الــدور  على  اإلســامي 

تقوم به.
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مكة المكرمة:

استضاف مجلس الشؤون العاملية ومجلس املدينة 
فــي مدينة لوس أجنلــوس األمريكية معالي األمني 
العام لرابطة العالم اإلســامي رئيس هيئة علماء 
املســلمني الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكرمي 
العيسى في ندوة حوارية عبر االتصال املرئي حضرها 

أكثر من ألف شــخصية مهتمة بالقضايا الفكرية 
والسياســية ذات الصلة والعاقة بني أتباع األديان 

والثقافات.

واستهلت رئيسة اجمللس السيدة كيم ماكليري بلو 
الندوة بالترحيب مبعالي الشــيخ العيسى، مشيدة 
بالدور العاملي الذي باتت رابطة العالم اإلســامي 

مجلس الشؤون العالمية في لوس 
أنجلوس يستضيف د. العيسى

الشيخ العيسى خال لقائه أعضاء مجلس الشؤون العاملية في لوس أجنلوس
ي

لم
عا

ار 
حو
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تقــوم به جتاه احلــوار والتفاهم والتعــاون بني أتباع 
األديــان والثقافات ومواجهــة الكراهية والتعصب 

وتعزيز االندماج والتعايش داخل اجملتمعات املتنوعة.

بعد ذلك رحب مدير الندوة مدير األعمال االجتماعية 
العاملية ملركز ســيمون ويزنتال السيد إبراهام كوبر 
مبعالي الشــيخ العيســى مقدراً اجلهود التي قام 
بها عاملياً باســم أهم املنظمات اإلسامية الدولية 
»رابطــة العالم اإلســامي«، مســتعرضاً اجلهود 

الرائعة في هذا الشأن.

بعد ذلك أعطى الكلمة ملعالي الشــيخ العيســى 
والذي توجه بالشــكر للقائمني على الندوة، مشيداً 
مبدينــة لوس أجنلوس باعتبارها مكانــاً غنياً بالتنوع 
املعزز لتميزها، كما أشــاد باحلضــور والتأثير العاملي 

للمركز.

ولفت معاليه إلى أهمية احلوار بني الشــرق والغرب 
من جهة، ومن جهــة أخرى أهمية احلوار في الداخل 
اجملتمعــي الواحد بني التنــوع الوطني منطلقاً من 
مشــتركاته الواحدة سواء كانت مشتركات وطنية 
أو إنسانية أو مشــتركات تتعلق بالقيم األخاقية 

بشكل عام.

وأكد معاليه أن الغمــوض وانعدام الثقة بني أتباع 
احلضــارات والثقافات يقــّوض أي محــاوالت خللق 
االنســجام بينهم، كمــا أنه يؤدي إلى االنقســام 
اجملتمعــي ورمبــا أدى إلــى العنف داخــل اجملتمعات 

الوطنية وال سيما ذات التنوع.

ثم شــرح معاليه مفهوم االعتدال وكيف ميكنه أن 
ينشر السام والوئام بني اجلميع، محذرًا من محاولة 
املتطرفــني مــن أي دين أو فكر أو أيديولوجية نشــر 

الكراهية وما ينتج عن ذلك من تداعيات.

وحتدث معاليه عــن العاقات التي أقامتها الرابطة 
مــع مختلف املؤسســات والشــخصيات الدينية 
العامليــة، والتي هّيــأت لها الذهاب إلى ســريانكا 

ملــداواة جرحى العملية اإلرهابية عــام 2019، وزيارة 
معسكر أوشــفيتز ببولندا على رأس وفد إسامي 
من كبــار العلماء املســلمني من مختلــف الدول 

اإلسامية، ومن مختلف مذاهبهم وطوائفهم.

وبني معاليه أن منهج الرابطة في العمل يقوم على 
ردم اخلافات الســلبية، وهو ما هّيأ لها على سبيل 
املثال عقد مؤمتر )وثيقــة مكة املكرمة( عام 2019، 
والــذي أقــّره 1200 عالم من 139 دولــة ميثلون 27 

طائفة إسامية.

ثــم تطرق معاليه إلى اتفاقية الســام والتضامن 
والتــي وقعها قادة أتباع األديان الثاثة في فرنســا 
بطوائفهم املتعددة والتي دعت إليها رابطة العالم 
اإلسامي ومت توقيعها في باريس عام 2019؛ مؤكداً 
احتواء االتفاقية على برامج تنفيذية، ولقاءات ثنائية 

لتعزيز القيم املشتركة بني أتباع األديان الثاثة.

وأشار معاليه إلى أن الرابطة ليست جهة سياسية 
لكنها تؤمــن بحق كل دولة في التمتع بالســيادة 
على قراراتها، وترفض التدخل في الشؤون الداخلية 
للــدول، موضحاً أن الدول تربطهــا رابطة أممية هي 

          التعليم المجرد عن المعارف 
والبرامج التربوية الفعالة ال يعالج 

معضلة الوعي الفكري والسلوكي في 
عالمنا

              استيعاب حتمية التنوع الديني 
والفكري والحضاري ركيزة مهمة في 
تقبل اآلخر ونجاح الحوار والتبادل معه
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األمم املتحدة لها مواثيقهــا ومعاهداتها وقوانينها 
الدولية.

وزاد معاليه أن الرابطة وّقعت اتفاقيات تعاون بيني 
مع عدٍد مــن املنظمات الدينيــة والفكرية بهدف 
حتقيق األهداف املشــتركة ونشر السام والتعايش 
في اجملتمعات اإلنسانية، والتصدي لدعاة الكراهية 

والعنصرية.

وعن املرأة في اإلســام، قال إن املرأة املسلمة متتعت 
مبكانة منذ بداية اإلسام، وأن أي انتهاك حلقوقها ال 

ميثل اإلسام وإمنا ميثل أصحابه.

وأوضح معاليه أن التطرف الديني يقوم على أفكار 
مغلوطة يهمنا على الدوام العمل على بيان زيفها؛ 
مشدداً على أن املواجهة العسكرية مع اإلرهاب مع 
أهميتها البالغة إال أنها ال تكفي وحدها، وإمنا يتعني 
مواجهته فكرياً لكشف زيف أطروحاته التي يتغذى 

عليها.

وعّبر معاليه عن مواصلة الرابطة التعاون مع كافة 
القــادة الدينيني ومراكز الفكــر والتواصل احلضاري 
حول العالم، كما أكد معاليه أن الرابطة تعمل على 
التواصل مع الشــباب بشــكل خاص حيث التقت 
الرابطة مبئات الشباب املؤثرين في العالم اإلسامي 

وغير اإلسامي.

وتابع الشيخ العيسى قائاً: لقد التقينا قبل جائحة 
كورونا على سبيل املثال مبئات الشباب اإلندونيسي 

ومعهم شــباب من دول مجاورة من مسلمني وغير 
مسلمني في لقاء شــبابي رائع جداً وملهم لبقية 
الشــباب، هذا فقط أحد النماذج األخيرة، ودار خال 
اللقاء اســتعراض عدد من احملاور التي تهم الشباب 
بشــكل كبير، وطالبونا بأن تســتمر هذه اللقاءات 
بشكل دوري، والحظنا قيام مشاهير هؤالء الشباب 
فــي السوشــل ميديا بنقــل ما دار من نقاشــات 
وتوصيــات، ال شــك أن الرهان على الشــباب مهم 
للغاية سواء من جهة تأثيرهم، أو من جهة كونهم 
ميثلون املســتقبل القــادم ألوطانهم ولإلنســانية 

أجمع.

وواصل الدكتور العيسى حديثه بأن »جائحة كورونا 
)كوفيــد-19( علمتنا األهمية البالغة للَوحدة عند 
مواجهة التهديدات التي تعرضنا جميًعا للخطر، إن 
األوبئة، مثل اإلرهاب، ال تعرف حدوًدا دولية وال تقدم 
أي حصانة ألي دين أو عــرق أو عقيدة، لذلك يعتمد 
انتصارنــا على التعاون بيننا، مًعا يــداً بيد يجب أن 
نبني عاملًا أكثر أمانًا وازدهارًا لألجيال القادمة، عالم 
ال يُقتل فيه األفراد في مسجدهم أو كنيستهم أو 
َكِنْيســهم أو عموم املعابد، عالم يحتضن تنوعنا، 

ر به إسهاماتُنا«. عالم تَُقدَّ

وزاد إن عاملنا ال ميكن له أن يتجاوز الشر أو اجلهل الذي 
يريد أن يُقســمنا، ويريد أن يجعل من تنوعنا الديني 
واحلضاري أداة للصراع والصدام، ال ميكن له جتاوز ذلك 
إال من خال احلــوار الفعال واالســتيعاب احلقيقي 
للســنة اإللهية العظيمة التــي تقضي بحتمية 
االختاف والتنوع بني البشر، كما أن منطق العدالة 

بكافة معانيها ودالالتها ركيزة في سعادة البشر.

وأضــاف: لقد أكد القرآن الكــرمي كافة هذه املعاني 
في أكثر من آية صريحة في هذا األمر، لكن التطرف 
ال يقــف عندها وإذا قرأها حــاول أن يحرف معناها، 
ل أال يســتعرضها، إذا  وهــو في غالب األحوال يَُفضِّ
أردنا تعزيــز وجودنا في مجموعــة األخيار واحلكماء 
واملصلحني وصانعي الســام فعلينــا أوالً أن نكون 

          معضلة مؤسسات االندماج 
الوطني ليست في كفاءة تشريعاتها 

ولكن في أدواتها التنفيذية القادرة 
على بث الروح فيها
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صادقني مع أنفســنا ومع اآلخرين، مستوعبني حقاً 
حلكمة تنوعنــا، وكيف يجب أن يكــون ذلك داعماً 
لوحدتنا كأســرة إنســانية واحدة، ومن ثَــمَّ ُمَعزِّزاً 
حمَلبتنا وتََساُمحِنا مع بعض، وهذه القيم اإلنسانية 
املشــتركة هي ســبيل خــاص عاملنا من شــرور 
الكراهية والعنصرية والتطرف والعنف واإلرهاب أياً 
كانت هويته، كما يجب أن نَُعلَِّم أطفالنا تلك القيم 
لتكون ســلوكاً تلقائياً في شــخصيتهم نابعاً من 

ضميرهم النقي وعقلهم السوي. 

وأوضح معاليه أن غياب الوعي مُيثل معضلة كبيرة 
حول العالم، مشيراً إلى أن التعليم اجملرد عن املعارف 
والبرامــج التربوية الفعالة ال يعــزز الوعي الفكري 
والسلوكي ومن هنا جاءت أهمية األسرة والتعليم 
َول الوطنية  في تعزيز الوعي والذي تستفيد منه الدُّ

والعاقات بني األمم والشعوب بشكل عام.

كما أكــد على أهمية اســتيعاب حتميــة التنوع 
الديني والفكري واحلضاري بوصفه ركيزة مهمة في 
تقبــل اآلخر وجناح احلوار والتبادل معه، مشــيراً إلى 
أن نتائج الصدام احلضــاري فادحة اخلطورة وأن على 
العقاء واحلكمــاء تافيها في وقــت مبكر بكافة 
وسائل التفادي ومن ذلك تعزيز دور األسرة والتعليم 
وكافة مؤسســات اجملتمع املدني ذات العاقة وفي 
مقدمتها مؤسســات االندمــاج الوطني في دول 
التنوع والتي لن تعمل بكفاءة إال من خال التهيئة 
واإلقناع واالستقطاب ال الفرض أو االزدراء والتهديد.

ونبــه على أن املعضلة احلقيقية لتلك املؤسســات 
ليست غالباً في كفاءة تشريعاتها ولكن في كفاءة 
أدواتهــا التنفيذية القادرة على بــث الروح الوطنية 
واإلنسانية فيها، فيما أشار إلى أن االنقسام مفهوم 
واســع يطال الصداقة والوئام بني األمم والشــعوب 
بشكل عام، كما يطال داخل الدول الوطنية بشكل 
خاص، مؤكداً أن اإلخاص والتكامل بني املؤسسات 
الدولية والوطنية يُعتبر الركيزة األساس في تافي 

االنقسام الدولي أو الوطني وعاجه.

وتابع قائاً: العنصريــة والكراهية وهيمنة املصالح 
املاديــة على حســاب العدالة والقيــم تُعتبر أكبر 
مهدد لســام عاملنا ووئام مجتمعاتنا، وقال إن هذه 
الشــرور مُتثل املواد األولية لصناعة كل شــر مبا في 
ذلك االنقســام الدولي أو الوطني، وال بد لذلك كله 
من تشريعات دولية وتشريعات وطنية تراعي ظرفية 
الة  كل دولة على أن تكون تلك التشريعات قوية وفعَّ
تعالــج أزماتها العامــة والتفصيلية مــع متابعة 

تطوراتها باستمرار.

بعد ذلك ُفتح احلوار مع معاليه والذي تناول عدداً من 
املوضوعات ذات الصلة مبحاور اللقاء.

يُذكر أن مركز سيمون ويزنتال يُعتبر من املراكز الرائدة 
في اجملال احلقوقي والفكري، وســبق له اســتضافة 
250 زعيم دولة، من بينهم ثمانية رؤســاء أمريكيني 

عاوة على قيادات برملانية وفكرية.

          مؤسسات االندماج الوطني 
في دول التنوع لن تعمل بكفاءة إال 

بالتهيئة واإلقناع واالستقطاب ال 
الفرض أو االزدراء والتهديد
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نستعيد ذكرى الهجوم اإلرهابي على مسجدي كرايستشيرش، بخالص الدعاء للضحايا 
بالرحمة، واإلشادة والتقدير لحكومة وشعب نيوزيلندا التي سجلت أنموذجًا مضيئًا في 
المواطنة واإلنسانية وهزيمة العنصرية والكراهية )يمكن إلرادة الخير فعاًل تغيير الكثير(

ى
كر

 ذ
اء

حي
 إ

 في ذكرى الهجوم اإلرهابي على 

مسجدي كرايستشيرش



9
الرابطة العدد: ٦٥٥ شعبان ١٤٤٢ هـ ـ مارس ٢٠٢١ م



العدد: ٦٥٥ شعبان ١٤٤٢ هـ ـ مارس ٢٠٢١ م الرابطة

10

رابطة العالم اإلسالمي تدين 
االعتداءات اإلرهابية التي استهدفت 

مرافق نفطية بالمنطقة الشرقية

مكة المكرمة:
مجامعهــا  كافــة  باســم  اإلســامي  العالــم  رابطــة  أدانــت 
التــي  اإلرهابيــة  االعتــداءات  العالميــة  وهيئاتهــا  ومجالســها 
اســتهدفت إحــدى ســاحات الخزانــات البتروليــة فــي مينــاء رأس 
بالظهــران. أرامكــو  شــركة  ومرافــق  الشــرقية  بالمنطقــة  تنــورة 
وقالــت الرابطــة فــي بيــاٍن صــدر عــن معالــي أمينهــا العــام رئيــس 
عبدالكريــم  بــن  محمــد  الدكتــور  الشــيخ  الُمســلمين  علمــاء  هيئــة 
اإلرهابيــة،  االعتــداءات  تلــك  وُتديــن  تســتنكر  إنهــا  العيســى 
العالمــي. الطاقــة  وأمــن  وإمــدادات  المملكــة  تســتهدف  التــي 
اإلســامي  العالــم  وشــعوب  علمــاء  باســم  الرابطــة  وأعربــت 
المنضوين تحت مظلتها الجامعة عن تضامنها ووقوفها التاّم مع 
المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه االعتداءات اإلرهابية 
وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها 
التأكيــد  مجــددة  العالمــي،  الطاقــة  وأمــن  وإمــدادات  الوطنيــة 
ــة البــؤس واليــأس  علــى أن هــذه األفعــال اإلجراميــة تعكــس حال
التــي ُيمارســها اإلرهــاب الطائفــي فــي ِظــل هزائمــه الُمتتاليــة.

ن
يا

ب
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الرياض:

تلقــى معالي األمني العــام لرابطة العالم 
اإلســامي الشــيخ الدكتــور محمــد بن 
عبدالكــرمي العيســى اتصــاالً هاتفياً من 
معالــي وزيــر خارجية جمهورية ســريانكا 
الســيد  معالي  االشــتراكية  الدميقراطية 
دينيــش غوناواردينــا، وأوضح وزيــر اخلارجية 
الســريانكية  احلكومــة  أن  الســريانكي 
وافقت علــى طلب الرابطــة بالتوقف عن 

حرق جثث موتى املسلمني، فيما قّدر معالي 
الشــيخ د. محمد بن عبدالكرمي العيســى 
جتــاوب احلكومــة الســريانكية مع طلب 
الرابطة بعدم حرق موتى املسلمني املصابني 
بكوفيد19 وفقاً للتعاليم اإلسامية، مؤكداً 
أن ذلك يصب في تعزيز  العاقة الوثيقة بني 
رابطة العالم اإلسامي مبا متثله من مرجعية 
احلكومة  وبني  اإلســامية  للشعوب  عاملية 

السريانكية.

شكر استجابة سريالنكا لطلب الرابطة بالتوقف عن
حرق جثث ضحايا كورونا المسلمين 

د. العيسى يتلقى اتصااًل هاتفيًا من
وزير الخارجية السريالنكي

بة
جا

ست
ا
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بينها.
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استقبل معالي األمني العام لرابطة العالم اإلسامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى مبكتبه 
بالرياض ســعادة سفير جمهورية كازاخستان لدى اململكة السيد بيريك إرين، الذي قدم ملعاليه دعوة رسمية 

من رئيس مجلس الشيوخ لزيارة كازاخستان.

استقبل معالي األمني العام لرابطة العالم اإلسامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى مبكتبه 
بالرياض سعادة ســفير جمهورية الفلبني لدى اململكة السيد عدنان فيالونا ألونتو ، وتناول اللقاء مناقشة 

املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

األمين العام يستقبل سفير كازاخستان

.. ويستعرض أوجه التعاون مع سفير الفلبين

ت
ال

قبا
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ا
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التقى معالي األمني العام لرابطة العالم اإلســامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى سعادة 
ســفيرة مملكة هولندا لدى اململكة الســيدة جانيت ألبردا، وتناول اللقاء مناقشة املوضوعات ذات االهتمام 

املشترك.

اســتقبل معالي األمني العام لرابطة العالم اإلســامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى مبكتبه بالرياض 
ســعادة رئيس اجمللس البطريركي للعاقات اإلســامية بجمهورية روســيا االحتاديــة، و نقل له حتيات غبطــة كاريل األول 
بطريرك موســكو وســائر روســيا وتقديره جلهود معالي األمني العام لتعزيز التعايش والوئام بني التنــوع الديني واحلضاري.

األمين العام يلتقي سفيرة هولندا

.. ويلتقي رئيس المجلس البطريركي للعاقات اإلسامية في روسيا االتحادية
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المدينة المنورة:

زار دولــة رئيــس وزراء ماليزيا الســيد محيي الدين 
ياسني املقر الرئيس للمتحف الدولي للسيرة النبوية 
واحلضارة اإلسامية التابع لرابطة العالم اإلسامي 

باملدينة املنورة.

وجتول دولته داخل أجنحة املتحف، وشــاهد عدًدا من 
العروض التفاعلية عن ســيرة النبــي الكرمي صلى 
اهلل عليه وسلم، مشيًدا مبستوى التقنيات احلديثة 
والعروض املتنوعة التي حتكي ســيرة رسول السام 

والرحمة.

رئيس الوزراء الماليزي يزور المتحف

 الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة

 الرئيس املاليزي خال زيارته ملتحف السيرة النبوية باملدينة املنورة.
رة

يا
ز
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وقد عبر الرئيس ياســني عن شــكره وتقديره خلادم 
احلرمني الشريفني وسمو ولي عهده األمني على ما 
تبذله قيادة اململكة العربية السعودية من جهود في 
خدمة احلرمني الشريفني والسيرة النبوية واحلضارة 
اإلســامية، مثمًنا لرابطة العالم اإلســامي إجناز 
هذا املشــروع العاملي الذي يضاف ملبادراتها العاملية 
املتميــزة، ومتطلًعــا ألن يكمــل املتحــف تواجده 
العاملي في القريب العاجل ألهمية رســالته وحاجة 

اإلنسانية إلى نشرها.

يذكر أن املتحف الذي يُعد النواة واملقر الرئيس ملتاحف 
الســيرة النبوية واحلضارة اإلســامية التي تعمل 
الرابطة على إنشائها في عدد من الدول اإلسامية 
وغير اإلســامية؛ مزود بأحدث التقنيات التي جتعل 
الزائر يعيش أبعاد الســيرة النبوية واملشاهد واآلثار 
التاريخيــة بتقنيات الـVR والعــرض ثاثي األبعاد 
التي تظهر العديد من املشــاهد واملعالم التاريخية 
واملقتنيات التي وردت في ســيرة النبي الكرمي بسبع 
العربية واإلجنليزية واألســبانية واألردية  لغات؛ هي 

والفرنسية والتركية واإلندونيسية.

ويُعنى املعرض الذي يضم 25 جناحاً رئيســاً، بتقدمي 
رسالة اإلســام ممثلة في العدل والسام والرحمة 
والتســامح واالعتدال، اعتماداً علــى القرآن الكرمي 

وســيرة الرســول عليه الصاة والســام والتاريخ 
اإلســامي املضيء، ويعتمد على 350 أسلوباً تربوياً 
ووســيلة تعليميــة، باإلضافة إلــى 150 دلياً عن 
عظمة اإلســام، وحفظ حقوق غير املسلمني، إلى 
جانــب عرض أكثر من 500 قطعــة من املصنوعات 

ومتحفيات العهد النبوي.

جانب من جولة الرئيس املاليزي في املتحف.
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السيد محمد علي الحسيني

تعصف بالعالم أحداث وتطورات غير مسبوقة من 
خال تصاعد غير مســبوق حلمــى التطرف الديني 
واليميني الذي رافقه إرهاب دموي بات يلقي بظاله 
الســوداء رويــداً رويــداً على مختلــف املناطق في 
العالم، وال ســيما بعد الهجمات اإلرهابية املتعددة 
واملتنوعة، وذلك ما يشکل خطراً وتهديداً غير عادي 
من الضروري جداً أن يکون هناك عمل وجهد دوليان 
مشتركان من أجل کبح جماح هذا التهديد وإيجاد 
سياق ونهج إنســاني حضاري يدعو ويحث للتقارب 

واحملبة والتعاون واأللفة.

التقارب الملح

اليوم، وفي ظل التهديــدات احملدقة بالعالم، وتزايد 
لغة العنف والقســوة وترافق ذلــك مع طابع ديني 
)والدين فــي حقيقته براء من ذلك(، فــإن التأکيد 
مجدداً على قضيــة التقارب بني أتباع األديان صارت 
ملحــة أکثر مــن أي وقت آخر وخصوصــاً بني أتباع 
الديانات الســماوية الثاث اليهودية -املسيحية –
اإلسام، والسعي من أجل إيجاد القواسم املشترکة 
واجلامعة بني األديان والعمل والســعي املشترك من 
أجل احلد من أية ظواهــر أو مظاهر تدعو للتباغض 
والتباعــد والتنافر واملواجهة بني األديــان الثاثة أو 

باســمها، وألن األديان الثاثــة مصدرها ونبعها هو 
اهلل عز وجل، فإن الذي ال شــك فيه أبــداً أنه ميکن 
إيجاد أکثر من أرضية مناسبة للتقارب والتفاهم ما 
بني األديان وال ســيما لو أشرف على اجلهد رجال دين 
اإلنســانية ومصلحة  مخلصون يضعون مصلحة 
العالــم أجمع فوق أيــة مصلحة أخــرى، وأن الذي 
ال شــك فيه أبدا هو أن أية ديانــة ال تدعو لکراهية 

العالم وفنائه من أجل استمرار وبقاء ذلك الدين.

األديان براء من اإلرهاب

املتطرفــون واإلرهابيون وأولئك الذين لهم مصلحة 
في إظهار األديان معادية لإلنســانية ويزعمون بأنه 
تنعدم فيهــا احملبة واأللفة والتســامح، فإن هناك 
الکثير من األدلة والقرائن الشرعية من القرآن الکرمي 
والسنة النبوية الشريفة تثبت خاف ذلك متاماً، بل 
وإن ما جاء في سورة قريش: )إلياف قريش، إيا فهم 
رحلة الشــتاء والصيف، فليعبــدوا رب هذا البيت 
الذي أطعمهم من جــوع وآمنهم من خوف(، يثبت 
بأن اإلسام دين سماوي كاليهودية واملسيحية ضد 
إرعــاب وإرهاب وجتويع الشــعوب، ذلك أن اهلل تعالى 
في هذه السورة الکرمية، يستشهد باأللفة أي احملبة 
والتقــارب بني النــاس کرمز ومنــوذج إيجابي يبارکه 
ويحث عليه، وفي نفس الوقت يطالب عز وجل الناس 

األديان
عنوان المحبة والتسامح

ن
يا

أد
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بعبادتــه وهو الذي »أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف«، أي وفر لهم العيــش واألمان، وقطعاً إن اهلل 
تعالى الذي يوفر الرزق للدواب ولکل الکائنات احلية 
والبشــرية جمعاء مبن فيهم َمن کان مؤمنا به ومن 
لم يکن مؤمنا به، ولذلك فإن الذين يقومون بإرعاب 
الناس وتخويفهم وجتويعهم وابتزازهم على أساس 

ديني فإن األديان براء منهم ومن تلك األفعال متاماً.

األديان تدعو للمحبة والتسامح

احملبة والتسامح والوســطية واالعتدال في األديان، 
ليست أمراً اعتباطياً أو طارئاً ذلك أن هناك تأکيدات 
من الســنة النبوية ومن القرآن الکرمي نفسه، حيث 
تقول آية في ســورة آل عمــران: )قل إن کنتم حتبون 
اهلل فاتبعونــي يحببکم اهلل ويغفــر لکم ذنوبکم 
واهلل غفور رحيــم(، ومن هنا فإن ترکيز اآلية الکرمية 
علــى ما يتعلق باحملبة في موقعني، يدل على أهمية 
مفهوم احلب واحملبة في اإلسام خصوصاً عندما يتم 
الربط بني احملبة واهلل تعالى، وفي نفس الســياق جند 
احلديث النبوي الشريف الذي يؤکد وبصورة واضحة 
وحاسمة على ماهية وجوهر الدين اإلسامي عندما 
يقول الرسول األکرم، صلى اهلل عليه وسلم )الدين 
هو احلب واحلب هو الدين(، ومن هنا فإن اإلسام کما 

نرى يؤکد على احملبة ويدعــو لها وهو بذلك يخالف 
مزاعم املتطرفني واإلرهابيني.

الدعوة للمحبة لم تقتصر على اإلسام فقط وإمنا 
جند ذلك أيضا في املسيحية، حيث جاء في الکتاب 
املقدس: »أکرموا اجلميع. أحبــوا األخوة. خافوا اهلل، 
أکرمــوا امللــك«، وکذلك: »أمــا اآلن فيثبت: اإلميان 
والرجاء واحملبة، هــذه الثاث ولکن أعظمهن احملبة« 
أو: »احملبة ال تســقط أبدا«، أما فــي العهد القدمي، 
فقد وردت أيضا نصوص تدعو للمحبة وحتث عليها 
نظير: )البغضــة تهيج اخلصومات، واحملبة تســتر 
کل الذنــوب(، وکذلــك: )أکلة مــن البقول حيث 
تکون احملبة، خير من ثور معلــوف ومعه بغضة(، أو 
)وتطلــب التأديب هو احملبة واحملبة حفظ الشــرائع 
ومراعاة الشرائع ثبات الطهارة(، ومن هنا، فإن تأکيد 
الديانات الثاث على أهميــة احملبة ووجوبها ورفض 
البغــض والکراهية، ال بد مــن أن يصبح ذلك على 
ســبيل املثال ال احلصر أساســاً ومنطلقاً لاتفاق 
إلرساء أرضية مشترکة جتمع بني األديان اإلبراهيمية 
وتوحدها بهذا السياق مبا يرسخ التقارب والتفاهم 
والتعاضد الذي يجعل منه أساساً ومنطلقاً حيوياً 
ونابضاً للحــوار بني احلضــارات والتصدي للتطرف 

واإلرهاب واالنغاق.
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بقلم: د. عبد القادر الشيخلي

المستشار في رابطة العالم اإلسالمي

هناك مشــكات ومعوقــات متعلقــة باملهاجرين 
أنفســهم، حتول دون اندمــاج املهاجر فــي اجملتمع 
اجلديد، وميكن حتديد مشــكات هؤالء املهاجرين في 
ثاثة أنواع: النوع األول: مشــكات شخصية، وهذه 
ال عاقة لها باالندمــاج االجتماعي، والنوع الثاني: 
مشــكات اقتصاديــة، كالبطالة وعــدم اإلنفاق 
علــى األوالد، وهــذه تتطلب عاًجا مــن جهات من 
خارج املهاجر. والنوع الثالث: هي املشــكلة اللغوية 
والثقافية، كعدم معرفــة لغة الباد نطقاً وكتابًة، 

وهنا ميكــن ربط حل هذه املشــكلة مبوضوع جتديد 
اإلقامة واحلصول على اجلنسية. وفيما يلي أبرز هذه 

املشكات:

النوع األول: عزلة بعض المسلمين:

إن انزواء بعض املسلمني في الغرب عن احلياة الغربية 
العامة، وانكفاءهم على أنفسهم، وامتناعهم عن 
املشــاركة في النشــاطات االجتماعية والثقافية 
والسياســية مــن العوامل التــي أضعفت حركة 
االندمــاج االجتماعــي اإليجابــي ومن ثــم قويت 
االجتاهات املعادية بينما خســر املســلمون الدعم 

اجملتمعي الغربي.

االندماج االجتماعي اإليجابي

المشكالت والحلول

ي
حف

ص
ث 

بح
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ويحول عزوف املســلمني عن االندماج في اجملتمعات 
الغربية دون أن يصبحوا جهة اجتماعية وسياســية 
مؤثرة على القرار، وما زاد الطني بلَّة عزوف املسلمني 
عن املشاركة في االنتخابات التشريعية )البرملانية( 

واإلقليمية والبلدية.

إن قوقعــة املهاجرين في عاقاتهم مع أبناء بادهم 
األصلية، ورفضهم الدخول في عاقات مفتوحة مع 
أبناء اجملتمع اجلديد، هي مشكلة كبرى من مشكات 
االندمــاج االجتماعي، إذ ينفتــح املهاجر في عاقة 
مع أبناء جلدته، ويتردد في االندماج مع أبناء اجملتمع 
الذي ســيعيش فيه، وال شــك أن هذا خطأ جسيم 
مــن املهاجر، فهو قد أصبــح مواطناً كامل احلقوق 
وااللتزامات فــي الدولة، ولعل تقوقعه يعني رفضه 

ثقافة اجملتمع أو لغته أو قيمه.

النوع الثاني: اإلسالم السياسي:

إن محاولة تسييس اإلسام سواًء من قبل جماعات 
اإلســام السياســي، أو اجلماعات الشــعبوية، إمنا 
هي محاولة فاشلة ألن اإلســام عاش طول عمره 
متســامحاً وراغباً فــي قبول اآلخــر، ولعل تعامل 
املســلمني في ظل احلضــارة اإلســامية ـ حكاماً 
ومحكومني ـ مع أتباع الديانــات والثقافات األخرى 
تعاماً إيجابياً، يشــهد بذلك القاصي والداني، وما 
جتربة احلضــارة األموية في األندلــس إال خير برهان 
تاريخي على تســامح اإلســام ومرونته وسلميته 

وتقبله لآلخر دون قيد أو شرط.

واندماج املســلمني في أوروبا مبجتمعاتهم إمنا يكون 
على قاعدة املواطنة السياسية جلميع أتباع األديان، 
وكذلك يقوم على أســاس العقد االجتماعي الذي 
يعني أن اجلميع رغبوا أن يعيشوا مبودة واحترام بغض 
النظر عن دياناتهم أو مذاهبهم أو آرائهم الفكرية، 
وذلك ألن مبادئ التســامح والقيــم األخاقية هي 
املنــاخ الطبيعي للعيش الســلمي املشــترك بني 

اجلميع.

ثمة مشكات ومعوقات متعلقة باجملتمع وباإلعام، 
ومــن ذلك إطاق تهمــة اإلرهاب اإلســامي على 
املسلمني. وبعض الساســة أو بعض اإلعام يربط 
ربطاً عضوياً بني اإلســام واإلرهــاب، وهذا بالطبع 
كام يجانــب احلقيقة إذ إنه ال ميكــن ربط اإلرهاب 
بأي دين من األديــان، ذلك أنه فعــل عنيف يقترفه 
بشــر ومن ثم إن الكام عن إرهاب إســامي، وآخر 
عــن إرهاب لدين آخــر إمنا هــو كام ينافي احلقيقة 
شكاً وموضوعاً، فاألديان هي عقائد ومن يعتنقها 
فهم بشــر، والعقائد الدينية أصــاً ال حتبذ العنف 
أو اإلرهــاب إال إذا انحرفت بواســطة أتباعها الذين 
يعطونها معنًى وداللًة ليست فيها، فاألديان تُنظم 
العاقة بني رب العزة وعباده، كما تنظم العاقة بني 
أتباعها لكي تكون حيواتهم صاحلة ونبيلة. وحينما 
يتشــوه دين من األديان عن أصله العقدي بواسطة 
أتباعه، جتدهم يأخذون بهذا التشوه باعتباره حقيقة 
إلهية أو تاريخية أو ممارسة بشرية! ولعل العداء بني 
الشعوب والقوميات يتخذ أحياناً صبغة دينية، وهي 
صبغة ليســت فيه، فاألصــل أن األديان هي عقائد 
تدعو إلى الســام والتســامح والعدل، والتفسير 
البشــري احمُلَرَّف لدين مــن األديان هو الــذي يخلع 
عليه معاني ودالالت هي فــي احلقيقة ذات أغراض 
سياســية. إذاً اإلرهاب ال يُنسب إلى دين معني، وإمنا 
يُنسب إلى العقائد الوضعية التي يعتنقها البشر، 
فالعقيــدة العنصرية التي تدعــو إلى تفوق جنس 
ما على بقية األجنــاس هي عقيدة إرهابية، ألن من 
رسمها وأبان محتواها أشخاص ال يؤمنون باملساواة 

بني البشر.

في ضوء هذا اإلدراك ال ميكن القول بإرهاب إسامي، 
ألن هذا الديــن ُمنبت الصلة متامــاً باإلرهاب، فهو 
دين التســامح والتعايش السلمي بني البشر. ولعل 
تاريخه السياســي واحلضاري هو أكبر شــاهد على 
تعايش املســلمني مع بقية األديــان وامللل والنحل 
التي عاشــت في كنفه في رضًى وازدهار، كما هي 
حال اليهود في األندلس إذ حمى اإلسام معابدهم، 
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وأجاز لهم مزاولة شــعائرهم الدينية، شأنهم شأن 
املسلمني. فالدين ال ميكن أن يدعو إلى اإلرهاب إال إذا 
حرَّفُه دعاتُه عن جادة الصواب، وأصبح يحمل أحكاًما 
معادية لألديان األخرى، فالبشــر هم الذين يشوهون 
الدين ويحرفونه عن مقاصده األصلية، كما هي حال 

تشوه الكتب السماوية األخرى.

إن اإلرهابيــني موجــودون فــي جميع  واحلقيقــة: 
أتباع األديــان، ألن هذه هي عبارة عــن أحكام نزلت 
باعتبارهــا أدياناً من رب األربــاب، نقية صاحلة، كما 
رسمها واضعها ســبحانه، فإذا انحرفت فهذا من 
فعل البشــر، إذا ُطبقت تطبيقاً مغايراً ألحكامها 
الشــرعية، فالدين بريء من اإلرهــاب، ألنه باعتباره 
أحكاماً غير قادرة على التطبيق إال من قبل البشــر، 
فإمــا أن يطبقوه تطبيقاً ســليماً وهذا هو األصل، 
أو أن يطبقوه تطبيقاً ســيئاً وهذا غــذاء اإلرهاب، 
فاإلرهــاب مُيارس مــن أفراد أو جماعــات تنتمي إلى 
جميع الشــعوب واألمم، وهذه بريئة مما يقترفه بعض 

رعاياها املنحرفني.

وإذا كان اإلرهاب ال يســتند على أصول تربطه مبكان 
جغرافي أو جماعة بشــرية أو دين أو مذهب معني أو 
اجتــاه محدد فإنه ال ميكن أن يرتبط بثقافة بشــرية 
معينــة، أو أمة من األمم، لذلك فــإن اإلرهاب ظاهرة 
من الظواهر املقيتة التي تظهر في حقب التحوالت 
الزمنيــة فــي بعض اجملتمعــات البشــرية، دون أن 
تنحصر ظواهره ومظاهره في مكان أو زمان بعينه. 
وقد عانى العالم مبختلف ِحقبه من جرائم اإلرهاب، 
كما ظهــرت آفاته مراراً في بعــض احلقب الزمنية 
للمجتمع اإلسامي، إال أن قدرة اإلسام على عاج 
هذه اآلفة، وتنظيف اجملتمع اإلســامي من أدرانها، 
وحتصينه من أخطارها، كانت قدرة مشهودة وفاعلة 
في محاصرتــه ومكافحة جماعاتــه على اختاف 
أنواعهم. لقد حرََّم اإلســام أنواع القتل واإلرهاب، 
ونبذ التطرف والغلو، وشنََّع على املتطرفني واملغالني، 
وحاصر فكرهم، ودحــض دعواتهم، وانتصر عليهم، 

وحمى اجملتمعات اإلســامية من شرورهم وفكرهم 
الشاذ.

وكان موضــوع »اإلســامفوبيا« ـ وهــي خطــاب 
الكراهيــة والتحريض والفرقة - الذي راج في بعض 
اجملتمعات الغربية والذي تقــف وراءه أحزاب اليمني 
املتطرف الذين بذلوا جهوًدا كبيرة لتصوير املسلمني 
بأنهم غزاة وُدخاء، وأن اإلســام ديــن عنف، حيث 
انخــرط في هذه الدعوى معظــم الذين ال يعرفون 
حقيقة اإلسام وطبيعته السلمية فأصبحوا جزءاً 

ال يتجزأ من دعاة »اإلساموفوبيا«.

إن املقــاالت الصحفيــة أو الرســوم الكاريكاتورية 
املسيئة للرموز الدينية تُعبِّر عن فساد الطوية وسوء 
القصد واإلصرار على التمــادي على البغي، إذ مثل 
هذه املقاالت أو الصور يُثير موجات الغضب الشديد 
واالستياء الغامر لدى مسلمي العالم، ويؤجج فتناً 

كثيرًة ألنه استفزاز ملشاعر أمة بأكملها.

وظلت رابطة العالم اإلسامي وهيئاتها ومكاتبها 
ة وتُدين أي عمل إرهابــي حتى ولو  تســتنكر بشــدَّ
اقترفه أحد املســلمني، فالعمــل اإلرهابي يرفضه 

اإلسام وترفضه املبادئ واملواثيق الدولية كافة.

إن اســتفزاز مليار ونصف املليار من املسلمني حول 
العالــم إمنا هو عمــل ال يخلو مــن رعونة وطيش، 
فالعيش املشــترك بــني البشــر ال يســوِّغ إهانة 
املعتقــدات الدينيــة لآلخرين، ومن هنــا كان نداء 
رابطة العالم اإلســامي للجميع باالبتعاد عن إثارة 
الفنت والضغائن، وعدم ازدراء الرسل واألنبياء عليهم 
الســام جميعاً، إذ إن هذه املقاالت والرســوم تُثير 
ضغينة املســلمني املوجودين في الغرب على الرغم 
مــن أن املســلمني يحرصون على حســن التعايش 
الة  واالندماج اإليجابي املبني على املشــاركة الفعَّ
فــي اجملتمعات الغربيــة التي يعيشــون فيها، وقد 
أثبتوا ذلك خــال العقود الزمنية التي أمضوها في 

تلك البلدان.
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وعليه فإن التعايش الســلمي بني شــعوب العالم 
ودوله ال يتحقق إال باحترام التنوع الديني والثقافي، 
وإن معاداة نبي من أنبياء اهلل ورســول من رســله أو 
اإلســاءة إلى رمز مــن الرموز الدينيــة أو النيل من 
املقدســات إمنا تزعــزع األمن وتثير الفــنت وتُصيب 
العاقــات والتعايش بالتصدع، وتنذر بالصدام الذي 
ال يقبلــه املســلمون، خصوصاً بعــد التوقيع على 
الوثائق والعهود الدولية املتعلقة بحقوق اإلنســان 

وحرياته األساسية.

ومــن موانع االندماج صدور قانــون منع احلجاب في 
بعض الدول الغربية: وهو قانون جائر ألن لكل جماعة 
خصوصيتها االجتماعيــة والثقافية ومن حقها أن 
ترتدي املابس التي تُظهر هويتها الدينية، كما هي 
حال زي الرهبــان والراهبات، وكذلــك زي الهندوس 
واليهــود أو الذيــن يرتدون سلســلة الصليب حول 
الرقبة في الصدر نساًء ورجاالً، فهذه املمارسات إمنا 

يعتز بها أتباع هذه األديان. 

وإجماالً، ميكن حتديد مشــكات أخــرى للمهاجرين، 
كما يلي:

1-التمييز في بعض اجملتمعات على مستوى األجور 
التي يتقاضاها املهاجر في عمله.

2-النظرة االجتماعية العامة للمهاجرين، والتوجس 
واخليفــة منهم، وهــي ظاهرة من خــال التعامل 

االجتماعي، أو صعوبة احلصول على العمل.

3-انعــدام أو ضعــف معرفــة املواطنــني ببلدان 
املهاجرين وأديانهم وثقافاتهم، فهم ينظرون إليهم 
بريبة وحذر ألنهــم ال ميتلكون معلومات دقيقة عن 

أصولهم وثقافاتهم ومعتقداتهم.

4-الشــعور بالتهميش والرفــض، فبعض الغاة أو 
املتطرفــني من اجملتمــع الوطني يرفضــون املهاجر 

املسلم بسبب دينه وأصله.

5- حرمان الاجئــني وأبنائهم من التعليم اجلامعي 
في بعض الدول، وهو من أكبر العوائق التي تعترض 

طريق االندماج االجتماعي.

6- حرمان املهاجرين املســلمني مــن حقوق العمل 
والتعليم أثَّرَ وبشــكل ســلبي على اندماجهم في 
اجملتمع الوطني بشــكل فعال مما أدى إلى انعزالهم 

من باقي أفراد اجملتمع.

المشكالت والمعوقات
 المتعلقة بالدولة:

قد يجد املهاجر املســلم صعوبة في العيش الفردي 
واالجتماعي، أو قد ال تفتح له أبواب الرزق ألول وهلة، 
وقــد ال يُقبل تخصصــه العلمــي أو املهني، أو قد 
تبدو األمور غريبــة كل الغرابة عن نظرته في احلياة 
أو معتقداته الدينيــة واالجتماعية والثقافية، فهو 
قد جاء من بيئة ذات ســمات سياسية واجتماعية 
واقتصاديــة وثقافيــة معينــة وانتقل إلــى بيئة 
مغايرة متاماً ملــا ألفه في حياته املاضية. ولذلك فإن 
الصعوبة التي يواجهها، أو الدهشة، أو القلق الذي 
يعتريه هو حتصيل حاصل وذكر حلقيقة، ألنه تكيف 
َم  نفســياً وعقلياً فــي باده األصلية، ومــن ثم نظَّ
ظروف وأوضاع حياتــه، أما اآلن فالوضع مغاير متاماً، 
فمــا العمل؟ العمــل هو التخلي عــن نزعة اليأس 
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والتشــاؤم عن طريق ســلوك الصبر، فهذا بلسم 
شــاٍف ملشــكات معقدة وحاالت جديدة، فا ميكن 
للمهاجر أن يُغير الظروف املوضوعية العامة للباد 
اجلديدة وفــق نهجه أو مزاجه، وإمنا عليه تفهم هذه 
الظــروف باعتبارها الواقع املوضوعــي اجلديد الذي 

اختاره مبحض إرادته احلرة.

وبعد أن ينتهي من مشــكات الســكن، واإلقامة، 
والعمل، تأتي مرحلة االندماج االجتماعي اإليجابي 
في هذا اجملتمع اجلديد الذي فتح أبواب احلياة والتعلم 
والعمل له. فــا ينكفئ مع أقرانــه أو أبناء جلدته 

فيخسر تعلم لغة الباد اجلديدة.

إن احترام املهاجر لقوانني الباد وقيم اجملتمع اجلديد 
من ألزم اللزوميات، ذلــك أن اجملتمعات الغربية ذات 
قيــم ونُظم أخاقية هــي نتيجة تطور سياســي 

واقتصادي واجتماعي وثقافي طويل.

واملهاجــر املســلم في جميــع اجملتمعــات الغربية 
يســتطيع أن ميارس شــعائره الدينية فــي اجلوامع 
واملســاجد أو فــي بيته، وإذا كان ثمــة نفر من أبناء 
الديانــات األخرى ال يعجبه اإلســام فهذا هو رأيه 
اخلاص طاملا لم يُبِد عماً يخل باألمن العام بواسطة 

االعتداء على أبناء الديانات األخرى.

إن الدولة فــي كل مجتمع غربي ال متارس اضطهاداً 
مباشراً ضد املســلمني، وإمنا هناك أفراد متعصبون 
موجودون في جميع اجملتمعات في العالم ال يعجبهم 
دين من األديان، كذلك فإن منظومة اإلعام مبختلف 
أشكالها وأنواعها يدخل إليها املتسامح واملتعصب، 
وهي أحياناً تعرض آراء املتعصبني ألسباب متعلقة 
بتوســيع رقعة املبيعات، فينبغي علــى املهاجر أالَّ 
يندهش من آراء متطرفة ألنها ضارة أساساً بنظام 
الدولة واجملتمع أكثر مما تضر األفراد، إذ تشوه سمعة 
الدولــة أو اجملتمع، وهــذا ما يتعارض مع سياســة 
الســلطة احلاكمة من احلفاظ علــى الدميقراطية 
وحقوق اإلنســان. فإذا وجد املهاجر رأياً يتعارض مع 

معتقده الديني أو الفكري فينبغي أن يتفهم نطاق 
احلريات في هذه اجملتمعات. 

صفوة القول في هذا الشــأن، إن املهاجر سيعيش 
في مجتمع شــديد التنوع، والشعب راٍض عن هذا 
التنــوع، بل ويحتضنه، وما على املهاجر إال أن يحترم 
القوانني اخلاصة بالدولة التي استقبلته، ويتسامح 

في العيش مع أتباع األديان األخرى. 

واملهاجرون اجلهلة أو الفاشــلون هم الذين يخافون 
من اجملتمع اجلديــد، فينعزلون عنه، فتزيد أمراضهم 
النفسية والعصبية ألنهم يشاهدون حياة عريضة 
بينما هم اختاروا حياة خارجها، وقد يلجأ املتشددون 
منهــم إلى أعمال العنف واإلرهاب فيســيئون إلى 

دينهم. 

والذين استفادوا من هذا اجملتمع قد أصبحوا سعداء 
دون أن يتخلــوا عن معتقداتهــم الدينية وقيمهم 
االجتماعية، فتعلموا اللغة األجنبية بيسر، وُفتحت 
أمامهم أبواب العمل، وعاشــوا بإحســان في ظل 
تنوع ديني وثقافــي ُمدهش قد ال يتوافر في بلدهم 

األصلي.

وتأخذ قضيــة الهجرة فــي الغرب مجاالً واســعاً 
من النقاش ما بني التوجس مــن العمالة األجنبية 
املهاجرة وبني اســتقبال هذه العمالة بترحاب حلاجة 
اقتصاديــات الغرب لأليدي العاملــة. أما احلكومات 
الغربية فتســعى إلى وضع آليات وضوابط جديدة 
الســتقطاب األيدي العاملة مــن اخلارج ومكافحة 
الهجــرة غير الشــرعية عبر املنافــذ البرية واجلوية 
والبحرية، مع تنظيم بعض اإلشــكاليات املتعلقة 

باإلقامة والتجنس. 

وســبب االهتمام بالهجــرة هو عاقتهــا بالواقع 
الســكاني )الدميوغرافي( في ضوء التناقص املتزايد 
ألعداد السكان، وانعكاس ذلك على حجم النشاط 
الصناعــي واالقتصادي والدخــل القومي والفردي. 
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وقد حرصت منظمة العمل الدولية على مكافحة 
أشــكال التمييز ضــد العمال املهاجريــن والعمل 
على إقامة عاقة تكاملية بني املهاجرين والســكان 
األصليني فــي مجتمع متعــدد الثقافــات ولكنه 
يستند إلى قيم االحترام املتبادل والتسامح الفكري 

والثقافي.

إن البلــدان الغربيــة عموماً تعاني مــن النقص 
فــي عدد املواليد، ومن ثم فهــي في حاجة قصوى 
إلى الهجــرة األجنبيــة للقيام ببعــض األعمال 
التشغيلية أو التنفيذية، وهذا األمر يتطلب وجود 
قانون لتنظيم الهجرة مــن حيث رعاية املهاجرين، 
وكفالــة حقوقهم والعمل على زيــادة كفاءاتهم 
ومهاراتهــم، ومن حــق الدولة في هــذا القانون 
اســتبعاد أي مهاجر تظهر عليــه عامات كراهية 
اجملتمع أو انتهاج العنف في عاقاته االجتماعية أو 
القيام بالتحريض ضد الدولة أو ضد اجملتمع، فهذا 

حق أصيل للدولة املضيفة.

بارتفاع معدالت  وهناك مخاطر اجتماعية متمثلة 
البطالة فــي بعــض اجملتمعات إضافــة إلى عدم 
حصول أطفــال املهاجرين على التعليم املدرســي 
األساسي وإحجام بعض شباب املهاجرين املسلمني 
على االختاط باجملتمع الغربــي، فا بد من أن تقوم 
الدولة ومؤسســات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص، 
واجلمعيات واملؤسسات اإلســامية بحل مثل هذه 
املشكات لغرض تســهيل اندماج املهاجرين اجلدد 
في اجملتمــع الوطني. وال شــك أن عملية االندماج 
تتطلــب أن تقــوم الدولة بفتــح دورات دراســية 
وتثقيفية لاندماج، تســاهم في تنظيمها الدولة 

واجلمعيات اإلسامية.

الحلول المالئمة للمشكالت والمعوقات: 

حتــاول الدولــة تذليل أبــرز املشــكات واملعوقات 
املتعلقــة باملهاجريــن، فا يبقى إال نفــر قليل من 
الساســة أو أبناء اجملتمع الذين ينتمون إلى اليمني 

املتطرف فيعادون املهاجرين دون ذنب منهم، وينضم 
إليهم اإلعام اليميني الذي مُيارس أعمال الكراهية 
والفرقــة، وهــي قضية البعــض يربطهــا بحرية 
الصحافة في الغرب، بينما املعروف أن احلرية ليست 
مطلقة، فاألمــن الوطني فوق احلريــة، ومن مُيارس 
ســخريًة على املســلمني ومعتقداتهم إمنا يضرب 
األمــن الوطني بالصميم، ألنه بــدالً من أن يعيش 
الناس بأمن وهدوء، هناك من يخرق هذا األمن عمداً 
عن طريق اســتفزاز فئة من املواطنني، والواجب أن 
تقوم الدولة بتجــرمي االعتداء علــى جميع األديان، 

وعلى الرموز الدينية. 

ولتيسير معاجلة املشكات على املهاجرين املسلمني، 
مراعاة ما يلي: 

1- تعلم لغة الدولة، هو شــرط أساس ال غنى عنه، 
ألنه منط من االندماج وال ســيما اإليجابي والفاعل 
منــه. إن مــن ال يســتطيع أن يفهــم اآلخرين، وال 
يستطيع أن يُعبِّر لهم عن أفكاره ومشاعره وقضاياه 
ســيبقى حبيس حياته الذاتية الســلبية في دورها 
االندماجــي اإليجابي اجتماعياً وسياســياً وثقافياً 

واقتصادياً. 

2- احلرص على حق املشــاركة في تشــكيل احلياة 
السياســية، واحلصول على مؤهات هذه املشاركة 
بالعمل من خال األحزاب أو اجلمعيات أو ممارسة حق 
االنتخابات بوعي وواجب ومسؤولية. وال ريب أن ازدياد 
حجم املشاركة السياســية املؤثرة ألبناء املسلمني 
في اجملتمع الغربي ســيؤدي حتماً إلى ازدياد تأثيرهم 

في احلياة العامة واندماجهم اإليجابي.

3- التأثير في احلياة االقتصادية بتوفير مســتلزمات 
هذه املشاركة من خال التعليم املدرسي والبرامج 
التأهيلية والدراســية. فا نستسلم أمام صعوبات 
احلصــول على العمل وشــروطه وعائداتــه املادية، 
وتنامي نســبة البطالة، وتــرك التعليم أو التأهيل، 
وعدم األخذ بزمام املبادرة لتأسيس مشاريع اقتصادية 
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ال تشــكل عوامل قوة اقتصاديــة للجماعات ذات 
اخلصوصية الثقافية. وللمســلمني بشــكل خاص 
أمثلة كثيرة لاندماج االقتصادي اإليجابي، فهناك 
اآلالف من املسلمني من مديري الشركات واملصالح 
واملؤسســات واألطبــاء والصحفيني واملهندســني 
واحلرفيني واملصممني وأســاتذة اجلامعات والعاملني 
في مختلــف القطاعــات االقتصاديــة ومبختلف 

البلدان الغربية.

4- على املهاجرين املســلمني احلرص على االطاع 
علــى ثقافة وتاريخ اجملتمع الوطني الذي يعيشــون 
فيــه ويتفاعلون معه وأن يســعوا لفهــم عاداته 
وتقاليــده االجتماعية الســائدة وأســاليب وطرق 

تفكيره وتعبيره.

5-إن االختــاط االجتماعي ســواًء على مســتوى 
اجليرة أو األعمال أو النشــاطات االجتماعية وتبادل 
األحاديــث ووجهــات النظر يزيد مــن فهم وتفهم 
ة التوترات  األطراف لبعضها بعضاً، ويخفف من حدَّ
واألحكام املســبقة التي ال تخدم قبول املهاجرين أو 

تقبلهم لآلخر.

6-االستعداد للمشــاركة في املبادرات التطوعية 
االجتماعية، والشــعور باملســؤولية جتــاه اجملتمع 
ومؤسســاته. إن مثل هذه املشاركات والفعاليات 
ترفــع مــن شــأن ودرجــة تقبــل وتفهــم أبناء 
املهاجرين ومشــاكلهم  الغربــي لظروف  اجملتمع 

وخصوصياتهم.

7- يــؤدي اآلباء دوراً محورياً إلجنــاح عملية االندماج 
اإليجابــي باحملافظة على الهوية مــن خال احلرص 
الشــديد على بذل اجلهود لتعليم وتأهيل أبنائهم 
عن طريق التربية والتأهيــل بصيغ تقود إلى حتقيق 
هذا الهدف. وتشــجيع أبنائهم علــى تعلم اللغة 

العربية، واالطاع على تاريخهم وثقافتهم.

8- للجمعيــات ومؤسســات اجملتمــع املدني دورها 

الفاعل في دعــم عمليات االندمــاج اإليجابي مع 
احملافظــة على الهوية من خال: البرامج التعليمية 
الثقافية  والتأهيليــة، والتشــغيلية، واألنشــطة 

واإلعامية.

9- املوازنــة العقانية بــني جهود دعــم االندماج 
اإليجابي، وبني احلفاظ على مشاعر االنتماء للهوية 

اإلسامية، باعتبارها هوية إنسانية متميزة.

10-استمرار االهتمام من رابطة العالم اإلسامي 
واجلهات ذات الصلة بها مبوضــوع عملية االندماج 
اإليجابي احملافظ على الهوية اإلســامية من خال 
عقد الندوات واحلــوارات واللقــاءات، وتنظيم ورش 
عمل، ودعم الدراســات والبحوث العلمية في هذا 

الشأن.

11- مخاطبــة اجملتمــع بلغته، وطريقــة تفكيره، 
ومراعاة تفهم مصاحلــه الوطنية، وظروفه اخلاصة، 

سواء على املستوى الفردي أو املستوى الرسمي.

12-تشجيع املســاهمة اجلادَّة املستمرة في تطوير 
عاقات اجملتمع الغربي مع بلدان العالم اإلســامي 
في إطــار مصالــح الطرفــني املشــتركة. فهذه 
املســاهمة تتلقى ردود فعلها اإليجابي بني العلماء 
واالقتصاديني  والسياســيني  واإلعاميني  واملثقفني 

ومؤسسات اجملتمع املدني وأفراده.

وميكن اتخاذ اخلطوات التنفيذية التالية:

1- تثقيف املســلمني من قبل اجلهة اخملتصة على 
أســاس مبادئ املواطنة شــأنهم شــأن املواطنني 

اآلخرين.

2- العمل من قبل الدولة على مســاواة املسلمني 
مع جميع املواطنني بالغرب في احلقوق والواجبات.

3- قيام املنظمات اإلســامية بتعزيز ونشر ثقافة 
التفاهــم والتعايش بــني مكونات اجملتمــع الغربي 
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بغض النظر عن انتماءاتهم.

4- مبــادرة املؤسســات واملنظمــات اإلســامية 
في الغــرب لدعم عمليــة اندماج املســلمني في 
مجتمعاتهــم وذلك عــن طريق القيام بأنشــطة 

ثقافية أو فنية أو اجتماعية بني الطرفني.

دور المؤسسات اإلسالمية في 
خدمة قضية االندماج:

لغــرض دعــم عمليــة اندمــاج املســلمني فــي 
مجتمعاتهــم الغربيــة، فــإن علــى املؤسســات 
واملنظمات اإلسامية في الغرب إعداد برامج تدريب 
لقادة محليني بهدف نشر ثقافة التعايش املشترك 

والتسامح وتعزيز القيم األخاقية.

إن االندمــاج االجتماعي اإليجابي للمســلمني في 
اجملتمعــات الغربيــة ال يعني التخلي عــن الهوية 
اإلســامية واملبادئ األخاقية، ألن عــدم االندماج 
يعني حصول نتائج سلبية تنمو في ظلها النزاعات 

املتطرفة والعنيفة.

إن االندمــاج االجتماعي اإليجابــي يخدم مصلحة 
اجلميــع ســواًء املواطنــني األصليــني أم املواطنني 
الوافدين، ومن ثم ستتسع دائرة قبول املسلمني من 
الغير ما دام أن املســلمني لم ينكفوا على ذواتهم، 
ولم ينعزلوا عن االجتاه العام، وإمنا انخرطوا في احلياة 

االجتماعية العامة بفاعلية وإيجابية.

دور الدولة والمجتمع في إشاعة
 ثقافة التسامح:

التسامح ليس فكرًة فحسب وإمنا هو ممارسة وعمل، 
بحيث نعيش مــع اآلخرين بســام، فاالختاف بني 
األفكار، وبني البشــر موجود منــذ اخلليقة، وضرورة 
العيش املشــترك تتطلب اللجوء إلى التسامح. إن 
اختيار التسامح منًطا سلوكًيا، يجعل األفراد يتقبل 
بعضهــم بعضــاً، دون التدخل فــي أفكارهم على 

اعتبار أن هذه تابعة إلى حريــة الفكر بغض النظر 
عــن معتقدات اآلخر، أو طريقة تفكيره أو عيشــه، 
فكل إنسان له احلق أن يعتنق من األفكار ما هو في 
دائرة اإلنسانية وال يتعلق بالعصبية أو العنصرية، أو 

الطائفية، أو معاداة الغير.

ويُعد التسامح مفتاحاً للتعددية الثقافية والدينية، 
وذلك بقبول اآلخر كما هو ودون أن نتدخل في فرض 
فكرنا عليــه، أو نفرض إرادتنا عليه بخاف ما يرغبه. 
ومن خال التســامح يحصل أمن اجملتمع واستقراره 

وعيشه بشكل طبيعي.

في ضــوء ذلك فإن الدولة واجملتمع الغربيني ينبغي 
أن يتســلحا بالتســامح جتاه املهاجرين اجلدد، وأن 
يعما معــاً على اندماجهم في اجملتمع عن اقتناع 
ورغبــة ُحرَّة، ويكون ذلك عن طريــق القوانني التي 
حتمــي خصوصية كل فرد، وكذلك ســيادة ثقافة 
التسامح في اخلطاب اإلعامي املوجه إلى اجملتمع 
لكي يتم قبول هذا الوافد اجلديد في عملية احلياة 

والعمل. 

ويجب التســليم بأن اندماج املهاجر ال يتم بني ليلة 
وُضحاهــا، وإمنا جتــري تهيئة الظــروف املوضوعية 
والذاتيــة لهــذا االندمــاج، بحيث يشــعر املهاجر 
بالســواعد التي تســتقبله والقلــوب التي تغمره 
باحملبة، فيســود الرضا االجتماعي جتــاه هذا الوافد 
اجلديــد، فمن الظلم أو غير العــدل أن جنعل قضية 
االندماج متوقفة على املهاجر أو الوافد، وإمنا يتعني 
تهيئة كافة الظروف واألحوال لكي تُســهل عملية 
االندماج التلقائي السهل الذي يكون لصالح جميع 

األطراف من دولة ومجتمع ومهاجر.

وعلــى إدارات اجملتمع الغربي املســاهمة في عملية 
اندماج املسلمني املهاجرين لكي يتم االندماج وفق 

القواعد التالية:

اتبــاع سياســة اندماج إنســانية  1- وجــوب 
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وإيجابية تستبعد من أهدافها التذويب الشامل 
للخصوصيــات الثقافيــة للمســلمني، وجتنب 
اإلصرار علــى فــرض الثقافة والقيــم الغربية 
عليهم، إذ إن على القائمني على وضع سياســة 
االندماج أن يســتحضروا صــورة اجملتمع الغربي 
مبختلف أجناسه وهوياتهم في ديناميكية تطوره 
الســكاني، وفي إطار العوملــة الثقافية، وضرورة 

التاقح احلضاري.

2- تســهيل شــروط االندماج، وعلى رأسها قوانني 
التعليم والعمل، وتأسيس  التجنس، ودعم إجراءات 
املشاريع االقتصادية للمهاجرين املسلمني لكي تتم 

مكافحة البطالة في صفوفهم.

3- العمل على تشجيع تقبل املواطنني للمهاجرين 
املسلمني باعتبارهم أعضاء جدًدا في اجملتمع، وتفهم 
مشكاتهم وصعوباتهم املعيشية، وذلك من خال 
واجتماعية خاصة  وإعامية  مشروعات سياســية 

بهذا الغرض.

4- دعــم مشــاركة وانخراط املواطنــني من أصول 
أجنبية في اإلدارات احلكومية ومؤسســات اجملتمع 
املدنــي والقطاع اخلاص، وذلك مــن خال توجيهات 
سياســية وتشــريعات قانونيــة واجتماعية تأخذ 
بعني االعتبــار تزايد نســب املواطنــني املهاجرين، 
وخصوصيات مشاكلهم في سوق العمل ودمجهم 

فيه اجتماعياً.

5- تأهيــل الهيئات التعليمية وإدارات املؤسســات 
التربوية الرسمية واخلاصة للتعامل مع مستجدات 
واقع التعليم والتربية من خال تطوير مناهج وبرامج 
التعليــم، واملهام التعليميــة والتربوية. ومراعاة أن 
النســب املتزايدة للتاميذ والطاب في املدارس من 
ذوي األصول األجنبية، وما يرافقها من خصوصيات 
في التربية والتعليم، تتطلب ضرورة مراجعة مناهج 

ومقررات التعليم وأساليبه ومهامه.

6- دعم املؤسسات الرســمية املعنية باملشروعات 
الثقافية اخلاصة باملهاجرين املسلمني مبا يعزز عملية 
االندمــاج اإليجابي احملافظ علــى الهوية، باعتبارها 
إثراًء إنســانياً وثقافياً للمجتمــع الغربي، فقد ثبت 
علمياً ـ على ســبيل املثال ـ أن تعلم الطفل للغة 

األم يساعد كثيراً على تعلمه للغة األجنبية.

7- وجــوب حرص اجلهــات السياســية واإلعامية 
والدينيــة على صياغــة خطابها مبا يعــزز الترابط 
األصليني  املواطنــني  بــني  االجتماعــي  والتقبــل 
واملواطنني اجلدد، واالبتعاد عن أســاليب االســتفزاز 
والتجريح والتعالي في معاجلة القضايا واملشكات 

االجتماعية والثقافية للمهاجرين املسلمني.

8- االبتعاد عن اعتماد املقاييس املظهرية لاندماج، 
والتركيــز على معاييــره املوضوعيــة، والترويج لها 

سياسياً وإعامياً.

9- على املؤسســات احلكومية والشــعبية املعنية 
باملســاهمة دعــم تأســيس املشــاريع الثقافيــة 
املشتركة ملا تؤديه من دور في تفعيل احلوار احلضاري 

ال. الفعَّ

وتتمنى رابطة العالم اإلسامي أن يكون املهاجرون 
املســلمون مواطنــني صاحلــني فــي اندماجهم 
اإليجابــي، ومحافظني على هويتهم اإلنســانية 
األصيلــة احليَّــة إذ إن طبيعــة قضيــة االندماج 
االجتماعــي حتتاج إلى التعامــل معها بكثير من 

العمل واجلد والتفهم.

إن تبني مفهوم االندمــاج اإليجابي احملافظ على 
الهوية، فكرًة وتطبيقاً، يــؤدي إلى نتائج إيجابية، 
ويســهم في رفــع دور وشــأن وتأثيــر املهاجرين 
املســلمني على اجملتمعات الغربية، وضرورة احلرص 
على تطبيق مفهوم االندمــاج اإليجابي احملافظ 
علــى الهويــة، باعتباره سياســة عمــل مؤهلة 

للتطبيق وااللتزام بها.
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األمريكـي
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إعداد: د. محمد الخضر سالم

صدر خال الشــهر املنصرم كتاب جديد بالتعاون 
بني رابطة العالم اإلســامي وجامعة الســام، 

أســهم في تأليفه جماعــة من اخملتصني 
في مجاالت السام وحقوق االنسان لدى 
كل مــن جامعة الســام واألمم املتحدة 

والرابطة. 

وجــاء صــدور هــذا الكتــاب باللغة 
اخلامسة  الذكرى  مبناسبة  اإلجنليزية 

األمم  تأســيس  علــى  والســبعني 
املتحــدة والذكــرى األربعني على 
قيام جامعة السام التي أنشئت 

فــي كوســتا ريكا فــي العام 
الثاثة  اجلهات  تعاونت   .1980

وحقوق  الســام  تعزيز  على 
اإلنسان واحلوار بني احلضارات. 

تضمن الكتــاب كلمة ملعالي الشــيخ الدكتور 
محمــد بن عبد الكــرمي العيســى، األمني العام 
لرابطة العالم اإلسامي أشــار فيها إلى جهود 
الرابطــة في تعزيز الســام العاملــي واحلوار بني 
أتباع األديان والثقافــات في جميع أنحاء العالم. 

وجاء في الكلمة: » إن عقاء الناس قد تســاموا 
وا لــكل من أراد  فوق الصدامــات عندمــا تصدُّ
حتويل العالم إلــى جحيم ال يطاق، وخلق مآٍس ال 
طائل منهــا، وعندما أرادوا إبراز الوجه املظلم من 
التاريخ القــدمي، وأثاروا ذكريات مؤملة ورســموا 
صورة يائسة ملســتقبل يشتعل 
بالرعب. وال ميكن جتنب 
هــذا الواقــع املظلم 
لغة  بتعزيز  إال  الكئيب 
احلــوار وتواصــل اجلميع  
بنــاًء علــى املشــتركات 
املتبادلة،  واملنافع  واملصالح 
أســاس  على  الوعي  وإعادة 
بناء  البشــر في  مســؤولية 

سام العالم«. 

العام في  األمني  ومضى معالي 
كلمته ليقول: »نحــن اليوم ومن 
خــال الواقــع احلالــي، ومن خال 
الفعاليات السابقة والاحقة، نؤكد 
عزمنا على مواجهة الصراع ونبذ العداوات. فنحن 
جادون على طــيِّ صفحات الكراهية التي خطها 
التاريخ في الزمــن املاضي. وال طائل من التفكير 
ملياً في املاضي املؤلم واجترار مآســيه. وال شك 

الرابطة وجامعة السالم تصدران كتاب:

تعزيز السالم وحقوق اإلنسان 
والحوار بين الحضارات

ب
تا

 ك
ض

عر
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أن العالم سوف يشــهد على صدق إصرارنا على 
التغلب على العقبات التي حالت دون وصولنا إلى 

سام حقيقي يكون رحمة على اجلميع«.

 الكتاب في مجمله سلسلة من األوراق والبحوث 
التي أعدها أكثر من ثاثني دبلوماســياً وأكادميياً 
وممثاً لــألمم املتحدة ومهنياً ومؤرخــًا، إضافة إلى 
رجاالت الفن واألدب وقادة األديان واملهنيني. تطرق 
كل هــؤالء إلى قضية مكافحة التطرف والعنف 

والصراع وخطاب الكراهية والتهميش. 

ومــن جانبهــا اســتعرضت األمم املتحدة ســائر 
نشــاطاتها وخطة العمل في مجال بناء السام 
وحفظه فــي جميع أرجــاء العالــم. وقد متثلت 
خطتهــا في العمــل على التنمية املســتدامة 
الهيئة  املنــاخ. وعرضت  البيئــة وتغيير  وحماية 
والثقافة  العلمــي  والبحــث  للتعليم  العامــة 
التابعة لــألمم املتحدة برامجها ونشــاطاتها في 
مجال التعليــم والبحث العلمــي والثقافة في 

العديد من البلدان حول العالم.

وتعد جامعة الســام من املؤسسات التعليمية 
والبحثيــة التــي أسســتها األمم املتحدة مبوجب 
القــرار 55/35 حيث وقعت إحــدى وأربعني دولة 
فــي العالم على ميثــاق هذه اجلامعــة. وكجزء 
مــن العمل اإلصاحي املســتمر لــألمم املتحدة ، 
فقد قام األمني العام لــألمم املتحدة كوفي عنان 

باتخــاذ عدد من اإلجراءات منذ أوائل 1999 إلعادة 
تنظيم وتعزيز وعوملة اجلامعــة حتى تتمكن من 
القيــام بدورها بشــكل فعال لتحقيق الســام 
واألمن في العالم. فقد وضعت اجلامعة برنامجاً 
مبتكراً في التعليم والتدريب والبحث يتركز على 
الســام بتســليط الضوء على قضايا أساسية 
تشــمل منع الصــراع وحقوق اإلنســان واألمن 
البيئي وإعادة التأهيــل فيما بعد النزاعات. فهي 
مؤسسة أكادميية عاملية متفردة، تخرج فيها أكثر 
من ألفي دارس من أكثر من 120 دولة في العالم 
على مستويات املاجســتير والدكتوراة. فاجلامعة 
تقوم بتدريب قادة املستقبل وتستكشف وتصيغ 
االســتراتيجيات واخلبرات في عدة مجاالت لكي 
تعالج املشــكات املتعددة التي تؤثر على رفاهية 
اإلنســان علي نطاق العالم أجمع، ومن ثم فهي 

تسهم في عمليات حفظ وبناء السام. 

تضمن الكتــاب عرًضا مســتوفًيا جلهود رابطة 
العالم اإلســامي فــي مجال الســام العاملي، 
واســتعرض بعمق ما اضطلع بــه معالي األمني 
العام الشــيخ الدكتــور محمد بن عبــد الكرمي 
العيســى من دور متميــز في عقد مناقشــات 
وحــوارات مــع العديد مــن رجــاالت الدين من 
والبروتســتانت  والكاثوليك  واليهود  املســيحني 
واإلجنيليني والعديد من الطوائف األخرى. وأشــار 
الكتاب إلى النهج الذي سارت عليه وفود الرابطة 
وهي تطــوف العالم لتناقش وتفــاوض من أجل 

السام ومكافحة اإلرهاب والتطرف.

واســتعرض الكتاب املؤمترات واللقاءات والندوات 
التــي عقدتهــا الرابطــة ومنها مؤمتــر الوحدة 
اإلسامية -مخاطر التصنيف واإلقصاء- برعاية 
خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان بن عبد 
العزيز آل ســعود، حفظه اهلل ورعــاه. فكان حدثاً 
غير مســبوق، فقد جمع العلماء في كافة أنحاء 
العالــم حتت مظلــة رابطة العالم اإلســامي. 

الكتاب يركز على القضايا المصيرية 
التي تواجه العالم في شؤون السالم 
ومكافحة التطرف والعنف والصراع 

وخطاب الكراهية والتهميش
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وقد خرج املؤمتر بوثيقــة مكة املكرمة في خطوة 
تاريخية بحصول ذلك اإلجماع الفريد من مكونات 
إسامية عديدة. ومن تلك املؤمترات التي نظمتها 
رابطة العالم اإلسامي املؤمتر الدولي في مدينة 
بعنوان:  األمريكيــة  املتحدة  بالواليــات  نيويورك 
العالم اإلســامي  رابطة  التواصل احلضاري بني 
والواليات املتحدة األمريكية. وأيًضا مؤمتر اإلسام 
رســالة الرحمة والســام، في موسكو وغروزني. 
وكل هذه املنتديات الفكرية جزء من رسالة رابطة 
العالم اإلسامي في تعزيز قيم التعايش والسام 
والتأكيد على التعاون في مجال القيم اإلنسانية 

املشتركة والقيم الوطنية.

وتناول الكتــاب مذكرات التفاهــم واالتفاقيات 
التــي أبرمها معالي الشــيخ الدكتور محمد بن 
عبد الكرمي العيسى من منظمات حكومية وغير 

حكومية حول العالم ومن أهمها التالي:

1. اتفاقيــة تعاون بني رابطة العالم اإلســامي 
الواليات  ومقرهــا  الضمير،  ومنظمة مناشــدة 
املتحــدة األمريكيــة وذلك من أجــل تعزيز الدور 
الروحي لدى أتبــاع الديانات اخملتلفة في مواجهة 
والتهميش  والكراهيــة  التطــرف  كل أشــكال 
وتوطيد قيم التناغــم والتأكيد على أن التطرف 

ميثل فقط الذين يتمسكون بالفكر املنحرف.

2. اتفاقيــة تعاون بني رابطة العالم اإلســامي 
واإلدارة الدينية ملســلمي جمهورية تتارستان في 
روســيا. وهذه تشــمل تبادل املعرفة واخلبرات من 
أجل حتقيق األهداف املشتركة املبنية على الفكر 

املعتدل ووجهة النظر الدينية.

3. اتفاقيــة تعاون بني رابطة العالم اإلســامي 
ومتحف أوفيزيفي فلورانس في إيطاليا، الذي يعد 
من أقدم املتاحف وأشــهر املؤسسات الفنية في 
أوروبا وثاني أكبــر متحف في العالم بعد متحف 

اللوفر، يقصده سنوياً مايني الزوار حول العالم.

4. اتفاقيــة تعاون بني رابطة العالم اإلســامي 
والفاتيــكان من أجل حتقيق األهداف املشــتركة 
لدى أتباع األديان اخملتلفة. وتشمل جلنة عمل دائمة 
تتكون من أعضاء من اجمللس البابوي وأعضاء من 
رابطة العالم اإلسامي ويترأسها باملشاركة كل 
من ممثل البابا ومعالي الشيخ الدكتور محمد بن 

عبد الكرمي العيسى.

5. اتفاقيــة باريس للعائلــة اإلبراهيمية: وتضم 
هذه االتفاقية رابطة العالم اإلسامي ومنظمة 
مسلمي فرنسا )وهي منظمة مسجلة رسمياً(، 
وقد أبرمت هذه االتفاقية اثناء انعقاد مؤمتر باريس 

للتضامن والسام.

6. مذكــرة تفاهم بني رابطة العالم اإلســامي 
واجمللس االحتادي للجمعية الفيدرالية الحتاد روسيا 
من أجل تبادل املعرفة واخلبرات لتحقيق األهداف 
املشــتركة، ومكافحة األفــكار املتطرفة وتعزيز 

ثقافة احلوار والتعايش السلمي بني الشعوب.

7. اتفاقيــة تعاون بني رابطة العالم اإلســامي 
وبطريرك موســكو وجميع روســيا. وتسعى الى 
معاجلة املشــكات التي تتعلق بأهمية احلوار بني 
أتباع املعتقدات اخملتلفة وتقوم بدور ديني رائد في 

حل القضايا الدولية.

عرض توثيقي مستفيض لجهود رابطة 
العالم اإلسالمي في خدمة قضايا 
السالم والحوار العالمي وحقوق 

اإلنسان
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ومــن ناحية أخــرى اســتعرض الكتــاب مبادرة 
رابطة العالم اإلســامي فيمــا يخص محرقة 
الهولوكوســت. حيث أدانت الرابطة هذه اجلرمية 
النكراء موضحة أن موقفهــا األخاقي من هذه 
اجلرمية ال ينطوي على أي توجهات سياسية، إذ أن 
رؤية ومهمة ورســالة الرابطة ال تتبع ألي أجندة 

سياسية.

وكذلك بيان جنيف الصادر في فبراير 2020 مبكتب 
األمم املتحدة في جنيف. اشــتمل هذا البيان على 
31 مبادرة تتعلق معظمها بشــريحة الشــباب؛ 
وذلك حول كيفية تقييم ســلوكهم وحمايتهم 

ضد التطرف.

أما أهــم النتائج التي خرج بها هذا الكتاب فهي 
على النحو اآلتي: 

1. تعزيز ثقافة السام واحلوار بني األديان والثقافات 
اخملتلفــة، والتفاهم والتعاون التام على الســام 
مبوجب قرار األمم املتحدة الصادر في 2 أكتوبر 2014 
إلى جانب تبني قــرار األمم املتحدة للعقد الدولي 

للتواصل الثقافي )2020-2013(.

2. مــن بــني األنشــطة املتضمنة فــي برنامج 
العمل فــي العقد العاملي للتواصل الثقافي تبرز 
عاملية البحث، ال ســيما لتعزيز وتشجيع املعرفة 
والتفاهــم، األمر الــذي يعزز مــن التواصل بني 

الثقافات وحقوق اإلنسان.

3. ثقافة الســام متجذرة منذ عــام 1995 في 
إعــان خطة العمل اخلاصة مبنظنة اليونســكو 
عندما طلبت اجلمعيــة العامة لألمم املتحدة من 
األمني العام وبالتشاور مع املدير العام للمنظمة 
لكي يرفع تقريرًا عن ســير أنشطة التعليم في 
إطار مشــروع التدريب السلوكي العاملي بعنوان: 

نحو ثقافة السام.

4. منذ العام 2006 ســعت اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة بشــكل مطرد إلى توســيع دائــرة حوار 
األديان والثقافات مــن أجل الفهم والتعاون على 
السام. وأكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 
القرارات احلاليــة والاحقة على هذا املوضوع بأن 
التفاهم املتبادل وحوار األديان يشكل بعداً مهماً 

في احلوار بني احلضارات وثقافة السام.

5. أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأن العام 
2010 هــو العام العاملي للتقــارب بني الثقافات، 
وأوصت في غضون ذلك العام بتنظيم الفعاليات 
الازمة حلوار األديان والثقافات والتفاهم والتعاون 

من أجل السام.

6. منذ أن تبنــت اجلمعية العامــة لألمم املتحدة 
قــرار العقد العاملــي للتقارب بــني الثقافات في 
2013، سعت الدول األعضاء، واملنظمات العاملية 
وكيانــات األمم املتحدة إلى تبنــي تصريحات حول 

تعزيز حوار األديان والثقافات.

7. في عام 2017 اجتمع اخملتصون في مجال األديان 
واجملتمع املدني فيما يختص بحقوق االنســان في 
بيروت لتبني إعــان بيروت، وقد بــادر به املندوب 

السامي لألمم املتحدة حلقوق االنسان.

8. في مايو 2019 دشنت استراتيجية وخطة العمل 
التابعة لألمم املتحدة حول خطاب الكراهية، وفقاً 

صدر الكتاب بمناسبة الذكرى الخامسة 
والسبعين على تأسيس األمم المتحدة 

والذكرى األربعين على قيام جامعة 
السالم في كوستاريكا
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للخطة العمل هذه، منصــة إعامية ومنصات 
تواصل أخرى مت اســتغالها كمنصات للكراهية 
وذلك من أجل التصدي للتصعيد املزعج في رهاب 

األجنبيواخلوف منه والعنصرية وعدم التسامح.

1. بقيــادة مكتب األمم املتحدة حــول حرب اإلبادة 
واحلماية واملسؤولية، صدرت خطة العمل للقادة 
الدينيــني واخملتصــني للحماية ومنــع التحريض 
على العنف الذي من شــأنه أن يؤدي إلى وحشية 

وفظاعة اجلرائم.

2. يجــب أن نؤيد نظام اســتانبول ملكافحة عدم 
التســامح والتفرقة العنصرية والتحريض على 
خطاب الكراهية و/ أو العنف على أساس الدين أو 
املعتقد من أجل تعزيز احلوار بني الثقافات واألديان.

3. لقد حددت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعض 
األفعــال التي تهــدف إلى تعزيز ثقافة الســام 
واحلوار بني الثقافات واألديــان، التفاهم والتعاون 
على الســام، مثال ذلك األجندة العاملية للحوار 

بني احلضارات.

4. في 24 ديســمبر 2015، قدم األمني العام لألمم 
املتحدة خطة العمل ملنع التطرف العنيف، والتي 
من خالها اســتئناف خطة متناسقة بالتشاور 
والتنســيق مع األطراف املعنيــة من أجل حماية 

األجيال الاحقة من كارثة احلروب.

5. اســتجابة األمم املتحــدة لنداء وقــف احلربني 
العامليتني ورغبة الــدول األعضاء في أنهاء هاتني 
احلربني. ألن حفظ السام العاملي واألمن من أهم 

أهداف األمم املتحدة.

6. اثنان من اجلاهزين املساعدين جمللس األمن هما 
جلنة مكافحة اإلرهاب ومفوضية بناء السام.

7. يعتبر اجمللس االقتصادي، واالجتماعي، هو اجلهاز 

الرئيسي ملناقشة، ومعاجلة، القضايا االقتصادية، 
واالجتماعيــة، العامليــة باإلضافة إلــى تقدميه 
التوصيات للدول األعضاء،وللجمعية العامة لألمم 
املتحــدة، واألجهزة اخملتصة، حــول القضايا التي 

تدخل في نطاق مسؤولياتهم.

8. البرامــج التي متول وحتلل بحوث الســام، هي 
صنــدوق األمم املتحدة لرعايــة الطفولة، برنامج 
التنمية املســتدامة التابع لألمم املتحدة، برنامج 
البيئــة التابع لألمم املتحــدة، برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية، املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشــئون الاجئني، مكتــب األمم املتحدة 
املعني باخملدرات واجلرمية، صنــدوق التنمية التابع 
لألمم املتحــدة، اجمللس التنفيذي للمرأة التابع لألمم 

املتحدة، وبرنامج األغذية العاملي.

9. قال ســعادة األستاذ رودلوفوسانوكيروس، وزير 
الشؤون اخلارجية وشؤون العبادة في دولة كوستا 
ريكا بأن يوم الســام العاملي من شــأنه أن مينح 
الشــعوب الفرصــة للتعبير عن منــع النزاعات 

والسام املستدام.

10. ركز معالي الشــيخ الدكتور محمد بن عبد 
الكرمي العيســى األمــني العام لرابطــة العالم 
اإلســامي على توضيح اللبس فــي فهم الدين 

على تأييد السام من خال األديان.

أكثر من 30 دبلوماسيًا وأكاديميًا 
ومهنيًا ومؤرخًا، إضافة إلى رجاالت 

الفن واألدب وقادة األديان والمهنيين 
شاركوا بتقديم أوراق العمل
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بدايــة نرجو تعريف قراء مجلة الرابطة ببطاقتكم 
الشخصية؟

إبراهيم الدســوقي األلفي، إمــام وخطيب املركز 
اخليري الثقافي اإلسامي في مدينة )أسونسيون( 
عاصمة دولة الباراغواي، تخرجت من قسم التفسير 
واحلديث بكلية أصول الديــن بجامعة األزهر. وفي 
عام 1988 م بعثت من قبل جامعة األزهر لألرجنتني 
للعمل باملركز اإلســامي فــي العاصمة )بيونس 
آيــرس(، وبعد أربع ســنوات بعثتني وزارة الشــؤون 
إلى كوســتاريكا،  بالكويت  واألوقاف  اإلســامية 

بعدها انتقلت للعمل فــي الباراغواي عام 2006م 
مــن قبل األزهر ملدة ثاث ســنوات، وفي عام 2010 
عدت مجــددا للعمل فــي املركز اإلســامي في 
مدينة أسونسيون كمبعوث من قبل وزارة الشؤون 
اإلســامية واألوقاف باململكة العربية السعودية، 
وفي عام 2016 انتقلت للعمل في مركز امللك فهد 
الثقافي اإلســامي باألرجنتني، وبعد عام ونصف 
عدت مرة أخرى للباراغــواي، واآلن أمضيت ما يزيد 
على عشــرين عاماً فــي العمل الدعــوي بأمريكا 

اجلنوبية.

إعداد: توفيق محمد نصر هللا

ضيفنــا هــو فضيلــة الشــيخ إبراهيم الدســوقي األلفــي، إمام 
مدينــة  فــي  اإلســالمي  الثقافــي  الخيــري  المركــز  وخطيــب 
أسونســيون عاصمــة دولــة الباراغــواي، اســتضفناه فــي هــذا 
الحــوار وناقشــنا معه أحوال المســلمين فــي الباراغواي وتاريخ 
التــي  والصعوبــات  المشــاكل  وأبــرز  واحتياجاتهــم  وصولهــم 
الحفــاظ  وخاصــة  بأوضاعهــم  النهــوض  وكيفيــة  تواجههــم، 
علــى أبنــاء الجاليــة المســلمة من الذوبــان، ودور المؤسســات 
اإلســالمية في تقديم الخدمات لهم، ورؤيته للخطاب الدعوي 
ومــدى مواكبتــه لــروح العصر، وأســباب شــيوع ظاهــرة التكفير 
والتطرف في مجتمعاتنا المســلمة في ظل غياب الوســطية، 
ودور العلمــاء فــي توحيــد صــف المســلمين وجمــع كلمتهــم.. 

فإلى نص الحوار:

إمام المركز اإلسالمي في الباراغواي :

على العلماء االتحاد بعيدًا عن األحزاب

وار
ح
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متــى أنشــئ المركــز اإلســامي فــي مدينــة 
أسونســيون عاصمــة دولــة الباراغــواي وما أبرز 

الخدمات التي يقدمها؟

املركز اإلسامي في مدينة أسونسيون بالباراغواي 
هو أكبــر مركز في هذه الدولة، وهــو املركز األم 
والرئيس، أنشئ رسمياً عام 1998م بقرار من وزارة 
الثقافة والتربية بدولة الباراغواي وبجهود خاصة 
مــن أبناء اجلاليــة العربية اإلســامية املقيمة 
هناك. أما بالنســبة ألبرز اخلدمات التي يقدمها 
فهي احملافظة على الصلــوات اخلمس وإقامتها 
أوقاتها، وتقــدمي املعونات اخليريــة والدروس  في 
الدينيــة وتعليم القرآن الكــرمي واللغة العربية، 
ونشــر الثقافة اإلســامية والتعريف باإلسام 

لغير املسلمني.

كم عدد المسلمين في الباراغواي؟

عدد املسلمني في دولة الباراغواي يزيد على خمسة 
عشر ألف مســلم، أغلبهم يوجدون في العاصمة 
أسونســيون ومدينتي إنكرناســيون وسيوداد ديل 

آستي، إضافة إلى بعض املدن األخرى.

كم عدد المساجد في الباراغواي؟

لدينا أربعة مســاجد رئيســة في )أسونســيون( 
العاصمة، ولدينا مسجد في مدينة )إنكرناسيون( 
الواقعة على احلدود مع دولة األرجنتني، وحاليا لدينا 
تفاهم مع اململكة العربية الســعودية لبناء مركز 
إسامي كبير في العاصمة )أسونسيون( على غرار 

مركــز امللك فهد القائم في دولــة األرجنتني على 
مســاحة قدرها 12 ألف متر مربع اشــتراها أبناء 

اجلالية املسلمة.

فــي  اإلســامية  المؤسســات  عــن  ومــاذا 
الباراغــواي؟ وهــل هنــاك جهــة معينــة مخولــة 
بتمثيل المســلمين أمام الجهات الرســمية في 

الدولة؟

لدينا املركز اخليري الثقافي اإلسامي في العاصمة، 
وهناك أيضا املركز اإلســامي في )إنكرناســيون(، 
وهو تابع للمركز السابق في العاصمة، ولدينا املركز 
اإلسامي في )سيوداد ديل إســتي(، وهناك مركز 
إســامي للجالية الباكستانية. ويعد املركز اخليري 
الثقافي اإلســامي فــي العاصمة أسونســيون 
هو املمثل للجالية املســلمة أمام الســلطات في 
الباراغواي، وتتم دعوته حلضور املناسبات الرسمية 
واحمللية، ونحــن وهلل احلمد لدينا تواصل ومتثيل قوي 
مــع احلكومة، وكان آخر متثيل لنا في حفل تنصيب 
رئيس اجلمهوريــة اجلديد وهو من أصل عربي، حيث 
كان لنا وجود في هذا احلفــل، إضافة إلى أن هناك 
تواصــا بيننا مــع البرملــان ووزارة اخلارجية وجميع 

الوزارات والقطاعات الرسمية.

مــا أبرز المشــاكل التــي تواجه المســلمين في 
الباراغواي، وما هي احتياجاتهم؟

أبرز املشــاكل التي تواجه املسلمني في الباراغواي 
هي فقدان الهوية بســبب بعد املسافة بيننا وبني 
القائمــني على حقل الدعوة فــي البلدان العربية 
واإلســامية، وحتى املؤمترات ذات الصلة مبسلمي 
هذه القارة يتم تنظيمها إما في باد إســامية أو 
تقتصــر على البرازيل واألرجنتــني دون غيرهما من 
بقية دول القــارة، خاصة إذا علمنــا أن أغلب أبناء 

           المركز الخيري الثقافي اإلسالمي 
في مدينة أسونسيون هو المركز 
الرئيس الممثل للجالية المسلمة
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األقلية املســلمة في الباراغواي هم من الشباب، 
وهذا يبرز احلاجة إلى نواٍد اجتماعية جتمع

هــذه اجلالية وتعمــق الترابط فيمــا بينها لكي ال 
تضيع هذه اجلالية وتذوب في اجملتمع غير املسلم كما 
ضاعت وذابت جاليات أخــرى من قبل، كذلك نواجه 
مشاكل أخرى بسبب قلة املوارد، فاملراكز اإلسامية 
لدينا ليــس لها دخول وإمنــا تقوم علــى التبرعات 
لتغطية احتياجاتها ونشــاطاتها، أيضاً نعاني من 
ندرة الكتاب اإلسامي املترجم إلى اللغة اإلسبانية، 
كما أننا بحاجة إلى مدارس إســامية ومؤسسات 
تعليمية تخدم أبناء هــذه اجلالية التي يتميز أغلب 
شــبابها بأنهم يتحدثون العربيــة إلى جانب اللغة 
احمللية، فعدم وجود مثل هذه املدارس تنتج عنه فجوة 
كبيرة بني أبناء املسلمني في الدين واللغة ويؤدي إلى 
ســرعة ذوبان هذه األجيال في اجملتمع غير املســلم، 
وللعلــم فإن دولــة الباراغواي تتميــز باحترام حرية 
االعتقاد، ويتميز شــعبها بالتسامح واحترام اآلخر، 

ونحن جند كل الدعم واملساندة في عملنا بكل حب 
وترحاب، وهناك زيــارات متبادلة بيننا وبني احلكومة، 
وال توجــد أي مضايقات، وهي الدولــة الوحيدة في 
أمريكا الاتينية التي حتظى باالستقرار االقتصادي 
واألمني وحرية ممارسة الشعائر الدينية. ورغم املكانة 
التي يتمتع بها املســلمون فــي الباراغواي والتي ال 
تتهيــأ لغيرهم من التجمعات اإلســامية األخرى 
في أمريكا الاتينية، إال أنهم يعانون معاناة شديدة 
بسبب بعدهم عن الباد اإلسامية وعدم االهتمام 
الازم من املؤسســات اإلســامية احمللية والعاملية، 
لذا فهم عرضة للذوبان في اجملتمع لكثرة وسهولة 
طرق االنحراف إذا لم تتقــدم األيدي اخمللصة لدعم 

وجودهم ومساعدتهم في احلفاظ على هويتهم. 

للنهــوض  ترونهــا  التــي  المقترحــات  أبــرز  مــا 
بأوضاع المسلمين في الباراغواي؟

أبرزها من وجهــة نظري دعم مشــروع بناء املركز 
اخليــري الثقافي اإلســامي ليكون املقــر الدائم 
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للمسلمني في العاصمة أسونسيون والعمل على 
إيجاد داعية متفرغ يتجول على جتمعات املسلمني 
إضافــة إلى إرســال مكتبات متكاملــة باللغتني 
العربيــة واإلســبانية وبرامج الكمبيوتــر وغيرها 
من البرامج اإلعامية، ودعوة بعض الشــخصيات 
اإلســامية في الباراغواي حلضور املؤمترات اخملتلفة 
التي تعقد هنا وهناك إليصال صوت املسلمني إلى 

إخوانهم في شتى بقاع املعمورة.

منذ متى كان وصول المسلمين للباراغواي؟

تذكر الروايــات التاريخيــة أن وصــول املهاجرين 
املســلمني بدأ عــام 1888م حيث اســتقروا في 
العاصمــة أسونســيون ومعظمهــم كانوا من 
أصل ســوري، هاجروا طلبا حليــاة أفضل وعملوا 
بالتجارة وتزوجوا من نســاء تلك الباد وانقطعت 
صلتهم بالعالم اإلســامي مما عــرض أجيالهم 
للذوبــان والضياع. ومع نهاية اخلمســينات بدأت 
هجرة جديدة مــن لبنان على مدينــة ثيوداد ديل 
إيســتي والتي تقع على حدود البرازيل، ونشطت 
هــذه الهجــرة بعــد بنــاء جســر الصداقة بني 
البرازيــل والباراغواي، وقــد زادت الهجرة من لبنان 

بعــد اندالع احلرب الطائفية عــام 1974م إضافة 
إلــى وصول مســلمني من ســوريا وفلســطني 
وبنجاديش وباكســتان وبعض اجلنسيات األخرى. 
ويحظى املســلمون بنوع من االحتــرام والتقدير 
من الســلطات احلاكمة نظرًا لنفوذهم التجاري 
أبناء  ومكانتهم السياســية، حيث يتمتع بعض 
املســلمني مبكانة سياســية واجتماعيــة، فوزير 
اخلارجية اليخندرو حامد فرانكو مســلم، وهو من 
املؤسسني للمركز اإلســامي في عاصمة الباد 
خافــا للكثير من أبناء املســلمني الذيــن تولوا 
وظائف حساسة داخل الدولة وغيرهم من مديري 
البنوك واألطباء واألكادمييني، ولكن معظم هؤالء 
قلما يعرفون شــيئاً عن دينهم ولكنهم يحملون 

احلب للعرب وألصولهم اإلسامية.

كيــف تقيمــون جهــود معالــي الشــيخ الدكتــور 
محمــد بــن عبــد الكريــم العيســى األميــن العام 
قيــم  نشــر  فــي  اإلســامي  العالــم  لرابطــة 
الوســطية واالعتدال والتسامح في العالم من 

خال زياراته الدولية؟

لقد تابعت جهود معالي الدكتور محمد العيسى 
األمــني العام للرابطة في نشــر قيم الوســطية 
والتســامح بني األديان وجهوده الدؤوبة واملكوكية 
في اللقــاءات املثمرة برموز األديــان في كل بلدان 

          عدد المسلمين في الباراغواي 
يزيد على ١٥ ألف مسلم، وأبرز المشاكل 

التي تواجههم هي فقدان الهوية

          يمكن الحفاظ على أبناء الجالية 
اإلسالمية من الذوبان بتصحيح األفكار 

والمفاهيم المغلوطة عن اإلسالم 
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العالم، وهي جهود مشــكورة ومثمرة تعود بالنفع 
على اإلســام واملســلمني وعلى تصحيح األفكار 
واملفاهيم املغلوطة عن اإلسام، كذلك جهوده في 
نشر فكر التسامح واالعتدال والوسطية والسام، 
و الفكر األصيل في املنهــج الرباني والتواصل مع 
أصحاب الديانات الســماوية واحلــوار معهم )حوار 
األديان(، وغيرهــا من اجلهود املباركة التي يقوم بها 
معاليه، والتي تعود بالنفــع علينا في أقصى باد 
الدنيا، فمعاليه رمز إسامي كبير ال يستطيع أحد 
مجاراتــه في تصحيح هذه األمــور واملفاهيم لدى 

اجملتمعات الغربية.

كيف يمكن الحفاظ على أبناء الجالية المســلمة 
في الباراغواي من الذوبان؟

ميكن ذلــك من خــال تكثيف اجلهود في نشــر 
الدعوة وتصحيح األفكار واملفاهيم املغلوطة عن 
اإلسام، واحملافظة على تعليم أبناء اجلالية اللغة 
العربية لغة القرآن الكــرمي ولغة الدين، وتكثيف 
دور الدعاة اجمليدين للغة اإلسبانية، وجتديد الدماء 
في أبناء اجلالية، وذلك بزيارة بعض كبار املسؤولني 
والدعاة فــي العالم العربي واإلســامي لدولة 
الباراغــواي وإقامة النــدوات واحملاضرات والدروس 

وامللتقيات.

يمكــن  كيــف  واإلعامــي  الدعــوي  الخطــاب 
ترشيده برأيك؟

يكون ترشــيده بعدم اإلثقال علــى الناس، كان 
الصحابــة يقولــون كان النبي صلــى اهلل عليه 
وسلم يتخولنا باملوعظة بني احلني واآلخر مخافة 
الســآمة وامللل، بحيــث أجعل اجملتمع يشــتاق 
دائمــا لهذا النوع مــن اخلطاب، وعندمــا أتناول 
موضوعاً معيناً يجب أن أتناوله بأســلوب هادف 
مهذب يحظى بالقبول ال أن أثقل أسماع الناس 

وكواهلهم باخلطاب الديني املنفر.

بوضعــه  اليــوم  الدعــوي  الخطــاب  أن  تــرى  أال 
الراهن أصبح ال يواكب العصر؟

هــذه كلمة حق، فاخلطــاب الدعــوي اآلن أصبح 
بعيــداً كل البعد عن الواقــع، الواقع له متغيرات 
واخلطاب الدعوي ما زال يعيش في سنوات ماضية، 
يجب عليه أن ينظــر إلى الواقع، واقع الناس وواقع 
العالم ومــا يحتاجه اجملتمــع ويحتاجه الناس وما 
حتتاجه األمــة من الوحدة ولم الشــمل والصف، 
يجب أن ننظر إلى فقه األقليات. نصيحة أوجهها 
لنفســي أوالً وإلخواني الدعاة، وهي أنهم يجب أن 
يجلسوا مع أنفســهم أو مع من هم أكبر منهم 
ســناً ليتعلمــوا الواقع املأمول، ماذا ننشــد؟ هل 
ننشــد حياة طيبة كرمية أم ننشــد فكــراً ما زال 
يعيش في عقول ماضية عفا عليها الزمن وعفت 
عليها الكتب القدمية واألفكار التي لم تكن تفتى 
أو تقــال إال لعصرها، ولــو كان معنا هؤالء األئمة 
الكبار الذين قالوها في زماننا اآلن لواكبوا عصرنا 
وألفتوا مبا يائم هذا العصــر، فمثا لو نظرنا إلى 
اإلمام الشــافعي، رحمه اهلل، جنــد أنه عندما كان 
في العراق كان له مذهب وعندما انتقل إلى مصر 
كان له مذهب وغّير في بعض املســائل واألحكام 
الشــرعية التي كانت موجودة فــي العراق، غّيرها 
للحال الذي واجهه في مصــر، أي غّير من املذهب 

          نحن بحاجة إلى نواٍد اجتماعية تجمع 
الجالية المسلمة وتعمق الترابط بينها 

كي ال تذوب كما ذابت جاليات أخرى

          يجب إخضاع الدعاة إلى دورات 
مكثفة لتصحيح الخطاب الديني 

وتصحيح المفاهيم لديهم
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القــدمي الذي كان عليه هناك إلــى املذهب اجلديد 
الذي واجهه في مصر ألنــه عندما جاء ملصر وجد 
طبيعة حال متغيرة فواكب هذه الطبيعة دون أن 
يغير من دينه، لكنه تعلم وتدبر وفكر واســتعمل 
روح النص دون أن يقف عنــد ظاهر النص، فيجب 
على الدعاة عــدم الوقوف مع ظاهر النصوص ألن 
هذا هو أخطر ما يكون على الدعاة، في زماننا يأتي 
الواحد منهم بالنــص على ظاهره وهو ال يفهمه 

وال يفهم محتواه.

عــن  غابــت  لمــاذا  اإلســامية  الوســطية 
بعــض المجتمعــات المســلمة؟ وكيف يمكن 

تحقيقها؟

غابت الوســطية بســبب احلمات املكثفة التي 
تهدف للتشــويش على اإلســام وإظهاره بصورة 
التشــدد واجلمود وعدم صاحيتــه للوقت احلالي 
بأفــكاره، غابــت الوســطية أيضا عندمــا غاب 
املصححون لألفكار اجلمودية واآلراء املتشددة التي 
نراها فــي أحوال املســلمني اليــوم، فيجب علينا 
التخلي عن هذه األفكار اجلمودية واآلراء املتشــددة 

والعودة إلى اإلسام الصحيح.

مــا دور الطائفيــة في تمزيق األمة اإلســامية 
والحيلولة دون توحدها؟

ال شــك أن الطائفية لها دور كبير في العمل على 
متزيق األمة وعلــى االختاف وعلــى تفرق الصف 
الواحد وعلى العداء والكراهية وهذا كله مرفوض 
كلية ســواء من القرآن أو من ســنة النبي محمد 
صلى اهلل عليه وســلم أو مــن األفكار الصحيحة 
الســليمة، ولذلك نحن نرفــض اخلطاب الطائفي 
ونرفــض العنصريــة واحلزبيــة، نرفــض كل هذه 
األشــكال وهذه الرايات عدا راية واحدة وهي راية ال 
إله إال اهلل محمد رســول اهلل، يجب على اجلميع أن 
يعمل على حتقيق وترســيخ هذه الراية وأن نعمل 

جميعا حتتها.

صــف  توحيــد  فــي  والدعــاة  العلمــاء  دور  مــا 
المســلمين وجمع كلمتهم وكيــف يمكن تقريب 

وجهات النظر بينهم؟

للعلماء دور كبير في توحيد صف املســلمني، فهم 
مصابيح الهداية ومشاعل النور في األمة، عليهم 
أن يتحدوا أوالً ويجلسوا جميعا على طاولة واحدة 
للخروج برأي واحد ومنهجية واحدة، وأال يعمل كل 
واحــد منهم مبفــرده وإمنا أن يعملــوا جميعا على 
توحيــد ووحدة األمة، وأن يتخلــى كل واحد منهم 
عن مرجعيته وعن فكره وعــن حزبه وطائفته، وأن 
يكــون فكره فكــر القرآن ومنهجــه منهج النبي 
محمــد صلى اهلل عليه وســلم، وهديــه يجب أن 
يكــون هدي العلمــاء وهو هدي النبــي ومنهجه، 
ومرجعيتهم هي القــرآن الكرمي، فهم ورثة األنبياء 
وهــم أصحاب القيادة والريادة فــي األمة، يجب أن 
يتخلــوا عن قول أنا شــافعي أو حنبلي أو حنفي أو 
مالكي، وأن يجتمعوا على كلمة سواء بالدعوة إلى 
اهلل باحلكمة واملوعظة احلســنة، وأن يتقوا اهلل في 
األمة وفي قرآنهم وفي ســنة نبيهم محمد صلى 

اهلل عليه وسلم.

           للعلماء دور كبير في توحيد 
صف المسلمين فهم مصابيح الهداية 

ومشاعل النور

         الخطاب الديني يمكن ترشيده 
بعدم اإلثقال على أسماع الناس 

بالخطاب المنفر
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بقلم: عبد الحكيم قماز

أكــد عدد من القيادات اإلســامية، وقادة الهيئات 
واجملالس واملؤسسات اإلســامية في أوروبا، ضرورة 
تدريب األئمة تدريباً عصريًا يجمع بني ما هو تقليدي 
»الرابطة«  وعصري، موضحني في استطاع أجرته 
أنهم حاولوا في الســــنوات األخيرة حتسني تكوين 
األئمة في الدول الغربية، ولكنها كانت شــعارات 
وأمانــي. ونوهوا إلــى أنهم يســعون لتكوين أئمة 

قادريــن علــى التعامل مــــع التحديات التــــي 
تواجه املســلمني في أوطانهــم، ويفهمون الواقع 
الذي يعيشون فيــه، ويتقنــــون اللغات األوروبية 
ويلعبــون دورهم اإلصاحي في خدمــة اجملتمع دون 

تأثيــر خارجي أو توجه سياسي أو أيديولوجي.

وأفــاد األمني العــام للمجلس اإلســامي األعلى، 
البروفيســور بومدين بوزيــد، أن »الرغبة في تطوير 
تكوين األئمــة تكويًنــا عصريًا، أي يجمــع بني ما 

معهد الغزالي مبسجد باريس الكبير

تدريب األئمة في الغرب
مطلب إسالمي

الع
ط

ست
ا
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هــو تقليدي وعصــري، ظهرت منذ رائــد النهضة 
اإلصاحية العربية رفاعة الطهطاوي الذي ســافر 

إلى فرنسا مع بعثة طابية علمية كإمام«.

وأّكــد البروفيســور بومديــن بوزيد، فــي تصريح 
لـ»الرابطة«، أن »هذه اإلصاحية لم تصمد مع مرور 
السنني أمام تصاعد احلركات اإلسامية املتطرفة، 
وتزايد اإلساموفوبيا منذ أحداث سبتمبر«، مشيرا 
إلــى أنهما »عامــان جعا العودة إلــى النصوص 

املتشددة هي التي تنتصر«.

وأوضح أمني عام أكبر هيئة إسامية تابعة لرئاسة 
اجلمهورية اجلزائرية، أن »اجلزائــر واملغرب حاولتا في 
الســنوات األخيرة حتســني تكوين األئمة خصوًصا 
املتوجهني إلى فرنســا ولكن كانــت الدعوة عبارة 
عن شــعارات وأماني«، وأضاف: »في الواقع ما زالت 

املنظومة التكوينية ضعيفة«.

ويــرى األســتاذ بومديــن أن »التكوين فــي الدول 
الغربية التي حتتاج التأطير الديني ملسلميها يكون 
ا من أجل توطني الّدين اإلســامي في  عاماً مهمًّ
اجملتمعــات الغربيــة، أي يتعايش مع ميــراث هذه 
البلــدان ســواء أكان ميراثًا دينًيــا أو علمانًيا« إلى 
جانب »نزع املذهبية العقدية والفقهية التي تنقل 
الصــراع املذهبي مــن مجتمعاتهــا األصلية إلى 
الغرب، واعتماد نصوص إســامية عاملية إنسانية 

تتجاوز الرؤيــة املذهبية واالجتماعية احمللّية للبلدان 
العربيــة واإلســامية«، باإلضافة إلــى »االنفتاح 
اللغوي واحلضاري اّلذي يضمن ثقافة دينية معتدلة 

وتتميز بالرؤية اإلنسانية واملستقبلية«.

وأكد أن تأســيس معهد أوروبي لتكوين األئمة في 
أوروبا »كان منتظرًا منذ ســنوات«، وذلك اســتناًدا 
إلــى »التقارير اّلتــي كان يُعّدها اخلبــراء األمنيون 
والباحثون اخملتصون بضرورة التكوين التي تشــرف 

عليها فرنسا«.

أمين عام المجلس اإلسالمي األعلى 
الجزائري، البروفيسور بومدين بوزيد: 
»المعهد كفيل بتخريج إطارات دينية 

ذات كفاءة عالية«

إمام المسلمين في بلجيكا، الّشيخ نور 
الّدين طويل: »أوروبا بأمس الحاجة 

لتكوين األئمة القادرين على التعامل 
مع التحديات التي نواجهها«

الّشيخ نور الّدين طويل البروفيسور بومدين بوزيد
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وعّبر البروفيسور بومدين بوزيد عن تصّوره لطريقة 
تأطيــر هذا املعهد من خال »التعــاون مع جامعة 
الســوربون وجامعات عربية وآسيوية«، مشيرا إلى 
إمكانية أن يكون هذا املعهد »كفياً بتخريج إطارات 
دينية ذات كفاءة عالية«، مسترشــًدا بـ«جتربة في 
تكوين ما كّنا نســّميهم املستشرقني اّلذين لعبوا 
دورًا في التعرف على الفكر اإلســامي باخلصوص 

في أملانيا«.

وفي هذا السياق، كشف رئيس اجلمع العام للهيئة 
التنفيذية للمســلمني في بلجيكا سابقا وعضو 
الشــرف وإمام املســلمني في بلجيكا، األستاذ نور 
الدين بن ســعيد طويل، أن احلكومــة البلجيكية 
قّررت تشــكيل جلنة مكّونة من خبراء للعمل على 

تأسيس معهد لتدريب األئمة.

وأكــد الّشــيخ نــور الديــن طويــل فــي تصريح 
لـ»الرابطة«، أن »أوروبا تسعى اآلن بجدية لتأسيس 
أول معهــد لتكويــن األئمة على مســتوى عال«، 
مشــيرًا إلى أن مقره »قد يكــون اجلامع الكبير في 
بروكسل«، وأضاف: »قد يكون هذا املعهد من أفضل 
املعاهــد على اإلطاق«، وتابع: »وســوف يحتذى به 
ويكون منــارة للعلم والتقاء الشــعوب واحلضارات 

والثقافات والديانات«.

وأوضح األستاذ طويل أن احلكومة سحبت البساط 
مــن املســؤولني احلاليني للجمــع العــام للهيئة 
التنفيذية للمسلمني في بلجيكا، يوم 04 ديسمبر 
املاضي، مشــيرا إلى أنه »ســوف يكون لنا دور في 

التشكيلة اجلديدة« في هذه الهيئة.

وأشاد إمام املسلمني في بلجيكا بقرار رئيس اجمللس 
األوروبي الســيد شــارل ميشــال بتأسيس معهد 
أوروبي لتدريب األئمة املســلمني، وقال »أنا ســعيد 
ا بتصريح الســيد شارل ميشــيل رئيس اجمللس  جدًّ

األوروبي«.

ولفت الّشيخ نور الدين إلى أّن »أوروبا بأمّس احلاجة 
لتكوين األئمة القادرين على التعامل مع التحديات 
التي نواجههــا والذين يفهمون الواقع الذي نعيش 
فيه ويتقنــون اللغــات األوروبية ويلعبــون دورهم 
اإلصاحي فــي خدمة اجملتمع دون تأثيــر خارجي أو 

توجه سياسي أو أيديولوجي«.

وشّدد الرئيس الســابق للهيئة التنفيذية ملسلمي 
بلجيكا، على أّن »أوروبا حتتاج إلى خطاب يناسبها«، 
مشيرًا إلى أنه »ومع تزايد أعداد املسلمني من شتى 
العرقيات كانت احلاجة ماســة في تأسيس معهد 
أوروبي لتدريب األئمة ويكون مقره بروكسل بإشراف 
مــن االحتاد األوروبي واجمللس األوروبــي وبالتعاون مع 
املؤسسات األكادميية األوروبية من جامعات عريقة 

ومؤسسات تعليمية«.

وأفاد الّشيخ طويل أّن التعليم اجلامعي لألئمة »لن 
يختصر على العلوم اإلسامية بل يجمع بينها وبني 
العلــوم العصرية«، مؤكدا أن الهــدف هو »تخريج 
أئمة عقاء نزهاء يكونون قادرين على خدمة اجملتمع 
والسعي في حفظ األمن الروحي ولعب دور إيجابي«.

وأكد رئيس مؤسســة إسام فرنسا، الدكتور غالب 
بن الشيخ احلســني، في تصريح جمللة »الرابطة« أّن 
تصريحات الســيد شارل ميشــال األخيرة »كانت 
منتظرة ولها أهميتها حيث إنشاء معهد لتكوين 

األئمة في أوروبا له أهميته التاريخية«.

وشــّدد الدكتور غالب بن الشــيخ احلسني على أنه 
»ال بّد على املســلمني في فرنسا املواطنني منهم 
واملقيمــني أن تكون إطاراتهــم الّدينية لها تكوين 
أكادميــي وعلمي راق وســام ومبني علــى املعايير 
واّلذين  وأّن األئمة واملشــايخ  اجلامعية املعاصــرة، 
يدلون بإفتائهم أن يكونوا منســجمني فكريًا داخل 
اجملتمــع األوروبي، متشــّبعني بقيــم ومبادئ عصر 
التنوير األوروبي«، معتبرًا أّن هذا »يتماشى متاًما مع 
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قيم الّدين اإلسامي احلنيف«.

وأشــار األســتاذ غالب إلــى أّن »مشــكلة األئمة 
»املستوردة« من خارج أوروبا حُتَّل بدفعات متتالية اّلتي 
تتخّرج من هذا املعهد األوروبي«، مشيرًا إلى أّنه »ال 
نسمع بعدها من األئمة غير األوروبيني أّن اجملتمعات 
األوروبيــة إباحيــة ومنحلة وال أخاقيــة ال يصلح 
للمسلم أن يعيش فيها«، وأضاف »إذا اقتضى األمر 
فيكون وجوده فوق األراضــي األوروبية وجوًدا منزويًا 
وانفصالًيا«، وتابــع: »ناهيك عن املســتوى العالي 
في التدريس من طرف اإلطارات الّدينية املســلمة، 
فيزاوجون ما بني السمو الروحي والعقل النّير اّلذي 
يدحضون بــه تُرَّاهات األئمة التقليديني، حيث نحن 
في حاجة إلى استعمال ما وصلت إليه نتائج العلوم 
اإلنســانية وازدواجها مع الاهوت الّديني في إطار 
واملسيحية  اليهودية  بفروعها  اإلبراهيمية  العائلة 
واإلسام، هكذا يكون لنا في أوروبا علماء ومشايخ 
وأئمــة ثقات في إيصال مفهوم الّدين اإلســامي 
الشباب  وخاصة  واملسلمات،  للمسلمني  الّصحيح 

منهم«.

وكشــف جنل الّشــيخ عّباس بن الّشــيخ احلسني، 
العميد األسبق ملسجد باريس الكبير، بوجود مشروع 
على املســتوى الفرنســي، معتبرًا أّنه »مشروع ذو 
أهمية قصوى، أعلن عنــه الرئيس إميانويل ماكرون 
حيــث قال إن فرنســا في حاجة إلى معهد ســام 
أكادميي للدراسات اإلسامية«، مثمًنا هذا املشروع، 
ويرى أّنه »بداية تشــييد صرح للعلم واملعرفة بكّل 
ما يخّص اإلســام واملسلمني من الناحية الفكرية 
واحلضاريــة والثقافيــة« وأضاف: »هكــذا بالتربية 
والتكوين نستطيع مواكبة الوقت الراهن والعصر 
احلديــث بســاح الفكــر النّير. فنســتطيع فهم 
املعضات الناشــئة عن وجود اجملتمعات التعددية 

اّلتي جّلها بعيدة عن التدّين«.

وأوضح رئيس مؤسســة إسام فرنســا أّن »قضايا 

العلمانية والتعامل مع األديان تكون مدروســة في 
إطار علمي ال مجال للعاطفة في التعامل معها«. 
ومؤّكًدا »نحن أيًضا في حاجة لرّد االعتبار لدين كان 
قد أعطى للتاريخ حضــارة إمبراطورية كانت على 
مّر القرون لفائدة اإلنســانية«. وأضاف: »ومبا أّننا ال 
نتغّنى باجملــد التليد، واّلذي يهّمنا هو الوقت الّراهن 
مبشاكله اجلّمة واخلطاب الظامي والعمل املشني 
اإلرهابي الناجت عن الفكر املتطرف«، معتبرًا أّن »وجود 
مثل هذه املعاهد يكون أحسن رّد للخروج من الوحل 

والنَّزَق الّلذين نتخّبط فيهما«.

وأّكد الدكتور غالب أّنه على مؤسســة اإلســام 
في فرنســا »أن تتبّنى هذا املشروع العظيم )فيما 
يخّص فرنســا( بفرعيه اإلثنني: فرع لتكوين األئمة 
ورجاالت الّدين واملرشدين واملرشدات، وفرع آخر عبارة 
عن دائرة للتكوين اجلامعي بشــهادته املعمول بها 
دولًيا: شهادة الليسانس واملاستر والدكتوراه، مشيرًا 
إلى أّن هذه الدائرة »تكــون قد أبرمت اتفاقيات مع 
أكبر اجلامعات الفرنســية والدوليــة، فيتخّرج من 
هذا املعهد علماء في الّدراســات اإلسامية وبهم 
نُفِحم تُرَّهات اّلذين يتنّطعون على الّدين اإلسامي 
وحضارتــه وثقافاته عبر شاشــات التلفزيون وفي 
مواقع اإلنترنت حيث دفعات علماء اإلســام تكون 
مع مرور الوقت هي املؤّهلة إلعطاء الصورة الائقة 
والصحيحة حســب املعايير العلميــة واألكادميية 
للّدين اإلسامي وحضارته«، مشّددا على أّن املعهد 
»يكون مسّيرًا من جامعيني مقتدرين لهم الكفاءة 
العلمية والّنزاهة األخاقية للقيام مبثل هذه املهام 

           رئيس المجلس السويدي لإلفتاء، 
الشيخ سعيد عزام: »ضرورة تقنين 

وتنظيم اإلمامة، ألن االتحاد األوروبي 
في حاجة لهذه الخطوة«
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اّلتي لها بُعد تاريخي وحضاري«.

وفيمــا يخــّص املوقف الرســمي في فرنســا من 
مقترح رئيس اجمللس األوروبي السيد شارل ميشيل، 
أفاد الدكتور غالب بن الشــيخ احلسني، أّن »فرنسا 
الرســمية كعضو هام داخل االحتاد األوروبي توافق 
علــى هذا املشــروع اّلذي يتماشــى مع املشــروع 
الفرنسي ذاته«، موّضًحا أّنه »كّلما تعّددت املعاهد 
لتكوين علماء في الاهوت اإلسامي وتكوين أئمة 
لهم من الفكر النّير والعلم الّراسخ في الّدراسات 
القرآنية كّلما خرجنــا من اجلهل القامت اّلذي نعاني 

منه منذ عقود«.

مــن جهته، ثّمن رئيــس اجمللس الســويدي لألئمة، 
الّشيخ ســعيد عزام، مبادرة رئيس اجمللس األوروبي 
بدعوته لتأســيس معهــد أوروبــي لتدريب األئمة 

املسلمني.

وأّكــد الّشــيخ ســعيد عــزام، في تصريــح جمللة 
»الرابطــة« أّن مجلس اإلفتاء الســويدي والوقف 
اإلسامي الســويدي للحوار والتواصل »يتبّنى هذه 
املبادرة واملســاهمة فيها بكّل إيجابية، انطاًقا من 
اإلميان بأّن ثقافة الكراهية واإلقصاء هي اّلتي تدّمر 
متاســك اجملتمعات وبأّن احلــوار والتفاهم والتواصل 
واالعتدال والوسطية والعيش املشترك، كّلها قيم 
ينبغي أن يســاهم اجلميع في خدمتهــا ورعايتها 
وتطويرها والبناء عليها لكي نعيش في عالم واحد 

نتقاسم يومياته بكّل أبعادها«.

وأوضح محّدثنا أّن »اإلمام مســؤول أمام اهلل وأمام 
اجملتمع، وأّنه ميلك بحكم وظيفته سلطة ال ميلكها 
غيره، يفتي فــي قضايا النــاس ويدلهم على أمور 
دينهم، وينّفذ إلى قطاع واسع من األقلية املسلمة 
املوجــودة في الغــرب، على اختــاف لغاتها احمللية 
ومذاهبها الّدينية وطقوسها ومعتقداتها«. مشيرًا 
إلى أّن »العالم ميّر اآلن بظروف لم يشهدها من قبل 

في كّل األصعدة، ومختلف القوى املتطرفة تسعى 
لتسخير هذا الوضع لصاحلها«.

وطالب مفتي الســويد بضــرورة »تقنني وتنظيم 
اإلمامة« باعتبارها »ليست مهنة من ال مهنة له«، 
موّضًحا أّن »اإلمام مرشــد اجتماعي، متاًما كما هو 
من ميّثــل منصًبا دينًيا في جميع األديان، يتحدث له 

الناس مبشاكلهم ويبحثون عن الّنصح لديه«.

ولفت الّشــيخ سعيد إلى أّن مســألة تكوين أئمة 
املســلمني في أوروبــا »برزت اآلن أكثــر من أّي وقت 
مضى«، مشــيرًا إلى »حاجة االحتــاد األوروبي لهذه 

اخلطوة«.

واقتــرح رئيس اجمللس الســويدي لإلفتــاء »تنظيم 
اإلمامة بنقابة لألئمة«، محّدًدا »شــروط ممارســة 
هذه املهنة، حســب القوانني املتعــارف عليها في 
الســويد«. ومن أهم هذه الشــروط »إتقان اللغتني 
العربيــة والســويدية«، إلــى جانب »االســتيعاب 
الكامل ملنظومة القيم االجتماعية اّلتي يعيشها 
الناس واقًعا فــي حياتهم، وإدراك ظروف احلياة اّلتي 
تنّظم عاقــة مكّونات اجملتمع، مــع اإلميان بالقيم 
احلضارية اّلتي تؤّطر تواصلهم، وكذا احترام املبادئ 
املدنية واحلقوق االجتماعية اّلتي ناضل اجملتمع من 
أجلها عشــرات السنني، إضافة إلى تشجيع ورعاية 
مبادئ احلــوار والتواصل والتفهــم واالندماج بدل 

التنافر والتعصب واإلقصاء«.

وشّدد األستاذ عزام على أن يكون »التكوين محّدداً 
وممنهجاً، في السويد كنموذج للدول اإلسكندنافية، 
وكذلــك خارج الســويد فــي املعاهــد واجلامعات 
املعتمدة في العالم اإلسامي، عبر برنامج دراسي 
واضح املعالم ومحّددة مــواده«، مقترًحا »أن يكون 
املعهد في السويد« على أن يتضّمن »مواد العاقات 
االجتماعية واإلحاطة التامــة مبتطلبات االندماج 
في حياة الناس كجزء مهّم من التكوين«، إلى جانب 
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والتوّجهات  واملذاهــب  املعتقدات  »االطاع علــى 
الفكرية والسياســية« و«كّل ما يخدم أداء اإلمام 

ملهمته على أحسن وجه«.

كمــا اقتــرح على هذا املعهــد تنظيــم »الزيارات 
التدريبية والدورات املكثفة إلى البلدان اإلسامية«، 
إلى جانب »زيارات العلمــاء من دول خارجية بغرض 
التدريب«، على أن يكون »منظًما ومدروًسا وممنهًجا«.

وقال مفتي مملكة الســويد إن بدء تخريج أئمة عبر 
هذا املعهد املقترح »ســيؤّدي بالضرورة إلى حدوث 
اكتفاء داخلي ويقّلل ومن ثّم ينهي أّي انتداب ألئمة 

من دول أخرى«.

واعتبر أّن اجلهد املبذول في تكوين األئمة منقوص، 
ما لم يتّم التركيز على ظاهرة »اإلمام االفتراضي«، 
مشّدًدا على »تكثيف جهود نشر اإلسام املتسامح 
الوســطي من خــال فضاءات وســائط التواصل 
االجتماعــي« بهــدف »التصــدي لــكّل األصوات 
املتشــددة اّلتي تنّفذ دون استئذان للجمهور املتابع 

لها«.

ودعا األئمة لـ«تكثيف اســتعمال وسائل التواصل 
االجتماعي )فيســبوك، تويتر، إنستغرام...إلخ( في 
االرتباط مع أفراد األقلية املســلمة وعموم الناس«، 
مشــيرًا إلى أّن »كّل فئة عمرية اآلن لها وسيلتها 
املفضلة فــي عالم اإلنترنت«. وطالبهم بـ«الكتابة 
في الصحف واملواقع اإللكترونية والوسائط األخرى 
إلبراز دور املســجد كدار مــن دور العبادة في خدمة 

اجملتمع«.

وحّث على »تفعيــل دور اجلامعات الســويدية في 
تدريــس مســاقات مختلفة، مطلوبــة للحصول 
على الشهادة، وتنظيم دورات متبادلة مع جامعات 
خارجيــة« مع »مزيد من التفاعل من قيادات اجملتمع 
السياسية واألمنية والروحية مع األقلية املسلمة، 

الّدينــي واحلضاري« إلى  وتفعيل حقيقي للحــوار 
جانب »تكوين مجموعات تركيز واستشــارة طويلة 
األمــد للخروج بجــداول أعمــال واقعيــة تخدم 
الهــدف«، إضافــة إلى »إنشــاء ورعاية مشــاريع 
رياضــة، خدمات مجتمعية... مجتمعية )اقتصاد، 
إلــخ( تخدم تطوير شــرائح مختلفة مــن األقلية 
املســلمة عبر إدماج أكبر في داخل اجملتمع و هيكلة 
جديدة ملنظومــة املدارس اخلاصة التي تتبع األقلية 
املســلمة مبا يضمن أن تكون جــزًءا مهًما من احلل 

ورافًدا حقيقًيا وثميًنا لهذا املشروع«.

وأشــاد رئيس اجمللس األعلى للمســلمني في أملانيا، 
األســتاذ أمين مزيك، مبقترح رئيــس اجمللس األوروبي 
السيد شــارل ميشــيل، بـ«إنشــاء معهد أوروبي 

لتدريب األئمة املسلمني«.

وأّكد األستاذ أمين مزيك في تصريح جمللة »الرابطة« 
أّن اجمللس األعلى للمســلمني فــي أملانيا دعا »قبل 
عقدين من الزمن إلى أن يكون هناك تكوين لألئمة 
تكويًنــا محلًيا وطنًيا فــي أملانيا«، وأضــاف: »كّنا 
نحن أعضاء مؤّسســني للكلية اإلسامية »إسام 
كوليج« في مدينة أوسنابروك، واّلتي تدعمها وزارة 
الداخلية، وكّنا أعضاء مؤّسســني ومــا زلنا داخل 

اجمللس اإلداري لهذه املؤسسة ومتابعني لعملها«.

وأبدى الســيد مزيك تفاؤله بتطّور كلية »إســام 
كوليج« في أوسنابروك حّتى »يستفيذ منها األئمة 
في أملانيا«، آمًا »أن تكون لرابطة العالم اإلسامي 
بصمة في التعاون مع هذه املعاهد اّلتي أّسســت 
من أجــل تكوين أئمــة وفق معاييــر وطنية ووفق 

القوانني الوطنية احمللية«.

ودعا املســؤولني عن جلان املســاجد فــي أوروبا إلى 
»املوافقة على هذه التحّوالت« والعمل على إجناحها، 
باعتبار أّن »املســاجد هي اّلتي سوف توّظف األئمة 

خريجي هذه الكليات وهذه املعاهد«.



العدد: ٦٥٥ شعبان ١٤٤٢ هـ ـ مارس ٢٠٢١ م الرابطة

50

وفيما يخّص مقترح تأسيس معهد أوروبي لتكوين 
األئمة، يــرى رئيس اجمللس األعلى للمســلمني في 
أملانيا، بأّنه »من احلكمة أن يؤّســس مركز تنسيقي 
على املســتوى األوروبي في هذا الباب، ينّســق بني 
الكليات واجلامعــات احمللية بــدل أن تكون جامعة 
أوروبيــة واحــدة ألّن القوانني تختلف مــن بلد إلى 
بلد«، مشّدًدا على أّنه »يجب على كلياتنا أن تتأقلم 
وتتماشى مع القوانني ودستور البلدان اّلتي تتأّسس 

فيها«.

وأبدى إمام املركز اإلســامي في الدمنارك، الّشيخ 
عبد الواحد بيدرســن، موافقته على مطلب رئيس 
اجمللــس األوروبي بتأســيس معهد أوروبــي لتدريب 

األئمة.

وقال الّشــيخ عبدالواحد بيدرسن في تصريح جمللة 
»الرابطة«: »أؤّيد بشكل عام فكرة تدريب األئمة في 
أوروبا«، شريطة أن يتّم ذلك عبر »التنسيق والتعاون 

الوثيق مع اجملتمعات املسلمة احمللية«.

وأوضح الشيخ بيدرســن »باعتباري أوروبًيا اعتنقُت 
اإلســام، واعتراًفا بحقيقة أّن اهلل قد أنزل اإلسام 
جلميع الّناس في جميع األوقات وفي جميع األماكن، 
فقد كنُت لســنوات عديدة أؤّيد تطوير فقه أقلية 
معّينة، أو علــى األقل البحث عــن أفضل كيفية 
لتطبيــق اإلســام فــي اجملتمعــات الغربية ذات 
السكان غير املسلمني بشكل أساسي أو حّتى غير 

املتدّينني«.

وأّكد إمام مسجد املركز اإلسامي »نواجه العديد 
من القضايا كمســلمني في الغرب، حيث ال ميكننا 
أن ننهل مباشــرة من مصــادر النصوص أو الكتب، 
إذ إّن العديــد من اإلجابات علــى القضايا العملية 
تستند إلى اجملتمعات ذات األغلبية املسلمة، أو في 
الشرق األوسط أو آسيا، لذلك يجب القيام بالكثير 

من العمل هنا«.

وفــي هذا الّصدد، أشــار إلــى أّن »تعليــم األئمة 
وتدريبهــم في أوروبا، واّلتي أصبحت من نواح كثيرة 
»مركزًا جديًدا لإلســام« في العالم، ميكن أن يفيد 
الوضــع برّمته«، وأّكــد أّن »النصوص اإلســامية 
الكاســيكية متوفرة اليوم باللغة اإلجنليزية أكثر 
من أّي  لغة أخرى، وبالتأكيد يتّم نشــر املزيد باللغة 

اإلجنليزية أكثر من أّي لغة أخرى«.

ومع ذلك، يرى الّشــيخ عبد الواحــد، أهمية »إعداد 
تعليــم وتكوين اإلمام وتنظيمه«، مشــترًطا ذلك 
بـ«التعاون الوثيق مع اجملتمعات اإلسامية املعترف 
بها في البلدان املعنية«، محّذرًا من أّنه »إذا لم يكن 
األمر كذلك، فإّن اخلطر هو أّن اجملتمعات اإلسامية 
ســوف تنقلب ضّدها متاًما ولن تقبل أبًدا التعليم 
اخلاص أو األئمة اّلذين سيتّم تدريبهم في مثل هذه 

املؤسسات«.

واعتبــر إمــام املركــز اإلســامي فــي العاصمة 
الدمناركيــة كوبنهاغن، أّن حديث تأســيس معهد 
أوروبي لتدريب األئمة املسلمني من قبل السياسيني 
هنا، ومعظمهم من السياســيني اليمينيني »من 
أجل السيطرة على ما ســيتّم تدريسه للطاب«. 
محّذرًا من أّنه »يجب أاّل يُنظر إلى تدريب األئمة على 
أّنه محاولة للســيطرة على رأي اإلمام أو للحّد من 
حريته في التعبير، حّتى لو كانت ضّد املؤسســة«، 
مشــيرًا إلى أّن »السياسيني في الدمنارك سيؤّيدون 
إنشــاء املعهد، إذا كان ينبغي أن يتجّسد كفرصة 

فعلية«.

وشــّدد الّشــيخ عبدالواحد على ضرورة أن »يكون 
التعليم تعليًما أكادميًيا معترًفا به يتماشى مع أّي 
تعليم آخر مماثل، ويجب احترامه على هذا النحو أيًضا 
من قبل اجملتمع احمليط والسلطات«، لذلك »سيكون 
مــن الضروري أن يتّم إجراؤه على مســتوى أكادميي 

مناسب وفي مؤسسة معترف بها ومحترمة«.
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بقلم: عبد الحميد محمد عبد الحميد الراوي 
كبير أئمة بوزارة األوقاف المصرية 

العقيدة الدينية هي األســاس املتــني الذي تقوم 
عليه األمم وتنشــأ عليه احلضارات، ومبقدار متســك 
أي أمة بعقيدتها؛ تبقى مزدهرة أو متدهورة. يقول 
املؤرخ اإلغريقي )بلوتارك(: »لقد وجدت في التاريخ 
مدناً بــا حصون وبا قصور، وبا ســدود أو قناطر، 

ولكن لم توجد أبداً مدن با معابد«.
إن حاجة اإلنســان إلى العقيدة ضرورة نفســية، 
فهي النافذة التي يتعرف من خالها على نفســه 
وعلى العوالم مــن حوله وعلى القوة الهائلة التي 
حترك هذه العوالم وتســيرها وفق إرادة قادرة، وقوة 

منظمة ماهرة.
 فالعقيدة تعرف اإلنســان بأنه لــم يخلق صدفة 
ولم يوجد عبثاً، ولن يترك ســدى، ولكن اهلل خلقه 
حلكمــة أرادها ومشــيئة شــاءها، خلقــه ليؤدي 
الرســالة ويحمل األمانة، رســالة فحواها العمل 
بالشكل والكيف الذي يريده اهلل ألن الدنيا دار عمل 
ال حســاب فيها، ثم ما يلبث أن ينتقل إلى دار أخرى 
كلها حســاب وليس فيها عمل يجزى فيها احملسن 

بإحسانه واملسيء بإساءته.
ولهذا فإن حديثنا عن مكة املكرمة سيكون حديث 
عقيدة أكثر منه حديث تاريــخ. فهذا البلد املكرم 
احتضــن عقيدة اإلميــان، وعاصر رســالة التوحيد 
واإلســام من لدن آدم عليه السام وحتى رسولنا 
محمد صلى اهلل عليه وســلم، وســتبقى كذلك 

حتى يــرث اهلل األرض ومن عليهــا، قال صلى اهلل 
عليه وسلم: »بدأ اإلسام غريباً وسيعود غريباً كما 
بدأ، وهو يأرز بني املســجدين – احلرام – والنبوي كما 
تأرز احلية إلى جحرها«، فكل شبر أرض فيها يحدثنا 
عن واقعة عقائدية أو حادثة إســامية كان لها أثر 

على مسيرة اإلنسانية.
فالعقيدة هــي التي توحــد األمم واحلضارات، واألمم 
هي التي تخلف املعالم األثرية التي تشهد عليها 
صعــوداً أو هبوطاً. وعقيدة التوحيد هي األســاس 
الذي تقوم عليه رســالة السماء، فرب الناس واحد 
ودين اهلل واحد، ولهذا اقتضت املشــيئة اإللهية أن 
يكون هلل بيت واحد في األرض جتتمع عليه أرواحهم 
وتتوجه إليه قلوبهم ويرنون إليه بأبصارهم، ويأتونه 

رجاالً وركباناً من كل فج عميق.
فكما أن القرآن الكرمي هو الكتاب الوحيد الذي يتعبد 
بتاوته كذلك فإن البيت العتيق هو البيت الوحيد 
الذي يتعبد بزيارتــه، وصدق اهلل العظيم حني قال: 
»قد نرى تقلب وجهك في السماء فلَنولينَّك قبلة 
ترضاها فولِّ وجهك شــطر املسجد احلرام وحيثما 

كنتم فولوا وجوهكم شطره« )البقرة، 144(.
ال قيمة ملكة بدون الكعبة وال قيمة للكعبة بدون 
عقيدة التوحيد، فقد كانت مكة قطعة من األرض 

في بيداء ال زرع فيها وال ماء. 
كما أنه ليــس للكعبة أي قيمة مادية بدون القيم 
العقائديــة التي ترمز لها فهــي بيت اهلل وموطن 
رسالته ومولد نبيه، ومنزل كتابه، ولهذا كان رسول 
اهلل وصحابته ال يعظمون الكعبة لقيمتها ولكن 
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لقيمتها الروحية العقائدية، فهذا عمر بن اخلطاب 
رضــي اهلل عنه يقبل احلجر األســود ثم يقول: »أما 
إني ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أني رأيت 

رسول اهلل يقبلك ما قبلتك«.
لهذا كان الهدف من بنــاء الكعبة هدفاً عقائدياً 
لتكون منارة التوحيد في األرض، ومصباح الهداية 
للناس كلما أظلمت في وجوههم الطرق، قال اهلل 
تعالى: »وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرك 
بي شــيئاً وطهر بيتي للطائفني والقائمني والركع 

السجود« )احلج، 26(. 
كما أن شــعائر احلج جاءت تطبيقــاً عملياً لهذا 
الهــدف العقائدي فا ميل املســلم أن يــردد هذا 
النشيد الرباني: »لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك 
لبيك« منذ دخوله مكة وحتــى مغادرته لها، فترد 
عليه مائكة الســماء: »لبيك وسعديك واخلير بني 

يديك حجك مبرور وذنبك مغفور ».
ولهذا كانت مكة أحب باد اهلل إلى اهلل وأحب أرض 
اهلل إلى رســوله صلى اهلل عليه وســلم. وملا خرج 
منها مهاجراً التفت إليها ثم قال: »واهلل إني ألعلم 
إنــك أحب باد اهلل إلى اهلل وأحــب الباد إلي ولوال 
أن أهلــك أخرجوني منك ما خرجت«. وكان رســول 
اهلل صلى اهلل عليه وســلم إذا رأى البيت احلرام رفع 
يديه وقال: »اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً 
ومهابــة وزد من شــرفه وكرمه ممن حــج أو اعتمر 

تشريفاً وتعظيماً وتكرمياً وبراً«.
وقد سمع رسول اهلل وصف مكة من )أصيل(، فجرى 
دمعه حنينــاً إليها ثم قال: »يــا أصيل دع القلوب 
تقــر«. وحينما هاجر بال رضي اهلل عنه إلى املدينة 
لم ينسه ذلك مكة بل زاده شوقاً إليها ولهذا كان 
يهتف في دار الهجرة باحلنني إليها في أبيات تسيل 

رقة وتقطر حاوة:
أال ليت شعري هل أبينت ليلة    

           بواد وحولي إذخر وجليل
وهل أردن يوماً مياه مجنة     

        وهل يبدون لي شامة وطفيل
ويؤكــد القرآن الكــرمي أن الكعبة املشــرفة كانت 
أول بيت وضع لعبــادة اهلل في األرض فلما اختلف 

املســلمون واليهود أي املســاجد بنــي أوالً، فقال 
املســلمون البيــت احلرام وقــال اليهود املســجد 
األقصــى، فأنزل اهلل قوله تعالى: »إن أول بيت وضع 
للناس للــذي ببكة مبــاركاً وهــدى للعاملني« )آل 

عمران، 96(.
 كما يؤكد هذا ما أخرجه الشيخان عن أبي ذر رضي 
اهلل عنه قال: قلت يا رســول اهلل: أي مسجد وضع 
في األرض أوالً قال املســجد احلرام قلت ثم أي؟ قال 
املســجد األقصى قلت كم بينهمــا؟ قال أربعون 

عاماً وحيثما أدركت الصاة فصل«.
وإذا كان بعض املؤرخني ينسبون بناءها إلى املائكة 
تارة أو إلى آدم عليه الســام تــارة أخرى فإن الثابت 
فــي القرآن الكرمي أن إبراهيم وإســماعيل عليهما 
السام هما اللذان بنيا الكعبة في التاريخ املعروف.

 قال تعالى: »وإذ يرفــع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم« 
)البقرة، 137(، وبنــاء إبراهيم اخلليل للكعبة يعتبر 
أشــرف بناء إذ أن اآلمر فيه هو اهلل تعالى: »وإذ بوأنا 

إلبراهيم مكان البيت« )احلج، 26(.
ولقد ذكر املؤرخون أســماء كثيرة ملكة أشــهرها 
)مكة – وبكة –والبلد األمني – وأم القرى(، ولقد كان 
ملكة أهميــة جتارية باإلضافة إلى أهميتها الدينية 
فهي تقــع على طريق القوافل املتجهة إلى موانئ 
البحر املتوســط، كما كانت ملتقــى القوافل بني 

الشام واليمن. 
 وقد أثبت الدكتور حسني كمال الدين أن مكة هي 
مركــز الكرة األرضية، وهذا يبــني جزءاً من احلكمة 
اإللهية في اختيار هــذه البقعة من األرض لتكون 

مكاناً لبيته العتيق.
لقد بنى إبراهيم عليه السام الكعبة لتكون رمزاً 
لرسالة التوحيد في األرض يتوجه إليها املسلمون 
في عبادتهم ويقصدونها فــي حجهم وعمرتهم، 
وبقيت مكة محل قدســية العرب ســنني طويلة 
حتــى خلفــت منهم خلــوف غيــرت وبدلت ملة 
إبراهيم، وبقي احلال على هذا املنوال حتى بعث اهلل 
تعالــى محمداً بالهدى ودين احلق، فأعاد العرب إلى 
ملة إبراهيم كما أعاد للكعبة قدسيتها ومكانتها، 
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ولهذا صدع رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم مبكة 
من أول يوم )با إله إال اهلل(.

وملا فتــح مكة في العام الثامن مــن الهجرة كان 
أول عمل عمله تطهير الكعبــة من األوثان فكان 
يحطمها بيده الشريفة وهو يقول: »وقل جاء احلق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا« )اإلسراء، 81(.

لقد شهدت مكة مولد رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم، وشهدته وليداً وشــاباً ورجاً، كما شهدته 
يتيماً وأميناً ورســوالً، فكانت ســيرته العطرة في 
طفولته وشبابه كسيرته في رجولته وشيخوخته، 
وكيف ال وقد صنعه اهلل على عينه وأدبه فأحســن 

تأديبه، وكيف ال وقد كان خلقه القرآن.
لقد شهدت مكة محمد بن عبد اهلل بشيراً ونذيراً 
كما شــهدت القرآن وهو يتنزل على قلبه فكانت 
بداية رســالة اخلير والرشــاد إلى أهل األرض، كما 
شــهدت القرآن وهــو يتنزل على قلبــه في حجة 
الوداع: »اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم 

نعمتي ورضيت لكم اإلسام ديناً« )املائدة، 3(.
كما شــهدت مكة حادث اإلســراء واملعراج فكان 
حادثاً جلياً ربط بني احلجاز والشــام، كما ربط بني 
املسجد احلرام واملسجد األقصى، فقد افتتح رسول 
اهلل بيت املقــدس روحياً ليلة اإلســراء وأعترف له 
األنبياء بالريادة والقيادة حينما صلى بهم إماماً في 
بيت املقدس، وفتح عمر بن اخلطاب وقادة املسلمني 

بيت املقدس عسكرياً بعد ذلك بسنوات.
كما شــهدت مكة هجرة رســول اهلل إلى املدينة 
فتنتهــي بهذا مرحلــة هامة من مراحــل الدعوة 
اإلســامية لتبدأ مرحلة جديــدة، وتنتهي مرحلة 
كان التركيز فيها على تعميق العقيدة واســتعاء 
اإلميان وإيجــاد الطليعة املؤمنة لتبدأ مرحلة أخرى 
كان التركيــز فيها علــى بناء اجملتمع اإلســامي 
وإقامة الدولة اإلسامية ونشر دعوة اهلل في اجلزيرة 

العربية وخارجها.
كما شــهدت مكة يوم الفتح األكبر حينما آمنت 
قريــش بعد أن كانــت الرأس املدبر حلرب اإلســام 
وآمنت بعدها قبائل العــرب فدخل الناس في دين 
اهلل أفواجاً وأصبحت مكــة واملدينة القاعدة التي 

ينطلق منها جنود الرحمن لنشــر دعوة اهلل وتبليغ 
رسالته وإعزاز دينه.

كما شــهدت مكة أول وثيقة حلقوق اإلنسان في 
التاريخ في خطبة الوداع، وكانت مكة رمزاً لوحدة 
املسلمني وستبقى كذلك حتى يرث اهلل األرض ومن 
عليها، ألنها متثل وحدة القلوب ووحدة الشــعوب، 
فاملسلمون أينما وجدوا وأينما حلوا ال يرضون بغير 
اهلل رباً وبغيــر محمد نبياً وبغير اإلســام عقيدة 
ومنهاجاً وبغير القرآن دســتوراً وإماماً وبذا تتحقق 
الوحدة على أســاس األهداف الســامية والغايات 
الســامقة التي ال يعتريها الذبــول أو التغيير عبر 

الزمان أو املكان. 
وفي نهاية املطاف جند أن املســلم حينما يزور مكة 
يجد نفســه مندفعاً اندفاعاً ذاتياً ملشاهدة األرض 
التي شهدت املشاهد مع رسول اهلل، وللوقوف في 
املواقــف التي وقف فيها رســول اهلل والصاة في 
األماكــن التي صلى فيها رســول اهلل، يدفعه إلى 
ذلك إميانه وعقيدتــه وقول ربه: »لقد كان لكم في 
رسول اهلل أسوة حســنة ملن كان يرجو اهلل واليوم 

اآلخر وذكر اهلل كثيراً« )األحزاب، 21(.
فكلما صلى املسلم في مكان فيها يتصور نفسه 
فــي مكان كان قد صلى فوقه رســول اهلل، وكلما 
ســار في طريق يشعر كأن روح رسول اهلل حتيط به، 
وكلما أدى منســكاً من املناســك يشعر بأنه يتبع 

خطى رسول اهلل خطوة خطوة وكلمة كلمة.
وهكذا بقيت املعالم األساســية في مكة لتبقى 
رمزاً لكل القيم املعنوية الســامية التي ينادي بها 
القرآن ويدعو إليها اإلسام، بقيت الكعبة املشرفة 
رمزاً للتوحيد والوحــدة، ويبقى غار حراء رمزاً لنزول 
الوحي بالقرآن إلى أهــل األرض. وبقي غار ثور رمزاً 
للهجرة مبعناها العام هجرة النفس عن الشهوات، 
وهجرة اإلنسان من دار الكفر إلى دار اإلميان لتكثير 

جند الرحمن وتدعيم دولة اإلسام.
 وبقيت املعالم في املشــاعر املقدسة في عرفات 
ومنى، عامات ورموزا للقيم التي دعا إليها اإلسام 
والتي تتمثل في التوحيد واملساواة واألخوة واحلرية 

وحب اخلير.
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بقلم: إيناس المغربي
جمهورية مصر العربية

وأنا في طريقــي ملنزلي مررت بحديقــة غناء يزهو 
بها الشجر ويفوح منها الريحان فدخلت أستشرف 
اجلمال وأســتلهم الراحة بعد العناء، وإذا بي أسمع  
من بعيد صوتاً نحيباً مكتوماً خلف بعض األشجار 
املتهالكة، مما كدرني وعكر صفوي، فنظرت فوجدته 
فتــى هزيل البنيان، ضعيــف األركان، فاقتربت منه 

قليا...
قلت له:

يا بني: مــا الذي يبكيك ويجــرى الدمع من مآقيك 
وجعلك تزوي بنفسك إلى ركن بعيد؟!

فنظر إلًي نظرة  املسكني الشريد.. ثم خفض رأسه 
أسفاً حلاله!

دنوت منــه أكثر.. فوجدت الدمــع هطاالً يجري من 
نهر عينيه كشــال يصــب في ثنايــا وجهه الذي 
تكســر من فرط األلم والضنــى، حتى أصبح خداه 
كأُخدود بل كأخاديد، وظل جســده يرتعش وأطرافه 
ترتعد من كثرة البكاء، ثم سكن هنيهة، وما أن لبث 
يهدأ فيعاوده النشــيج واألنني مرة أخرى فتتشدق 
شــفتاه ومتتعض وجنتاه، وعيونه جاحظة ترمقني 
بشــدة تريد أن تتكلم وتعبر عما يحسه بداخله وما 
يجول مبسارب مخيلته من مواقف حتملها طفولته 
وحتملــه مســؤولية والدته املريضــة كاملة. وظل 

هكذا يكابد احليــاة بأعاصيرها الهوجاء ويركب ثبج 
أمواجها املتاطمة إلى أن صار  في ســن العنفوان 
بائًســا وحيًدا، يتذكر ذلك كله فيجد عيونه تعتصر 
دمعاً وجفونه ترتخي جزًعا، ومتوت على خديه حسرة 
وحرقــة، ثم يصــدر منه صوت شــجي رخيم  كأنه 

طفل ابن خمس سنني وال يزيد!
قلت له: يا ولدي اهدأ واحك لي وهوِّن على نفسك...

ما الذي حل بك وجعلك مكلوًما غير سعيد؟
قال لي:

أنا يا عم ابن العشــرين فقدت أبــي صغيرًا فصرت 
»يتيماً«، كبرت قبل عمري بســنني وســنني، فقدت 
إحســاس األمان مبوتــه، وجترعت الصــاب والعلقم 
ببعده، حرمــت أن آوي حلضنه وأن أتلفع ببردة حنانه، 
لم أجد من يعطيني النصيحة واحلكمة الرشــيدة 
فأصبحت حياتي قامتة مليئة باألدواء، جتشمت فيها 
الصعــاب، وذقت فيها الظلم حنظا، وشــربت املُر 
علقما فلم أجد يًدا حانية.. وال حضنا آويا.. وال دمعة 

باكية على قلبي املسكني...
فمن يتعهدني ومن يكألني ألكون رجا أغالب احلياة 

وتذهب عني الرعونة ويشار إلًي بالبنان؟!
ثــم ماتت أمــي وبعــد أن كنت »يتيًمــا« أصبحت 
»لطيًما« حتدوني ساحة البوم والغربان، تولول حولي 
صباح مساء، ال حضن يؤويني وال أنيس يسليني، وال 

دفقة حنان تعزيني...
لقد خوى جنم اخلير من حياتي وأضحت حياتي سواًدا، 

من لليتيم؟!

ية
لم

 ق
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صو
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وداهم رقادي  القلق واالضطراب، في حني أشــباهي 
من الفتية يذوقون احلياة الرغيدة والفسحة املديدة 
من الســعادة والهناء وآووا إلى ركن شديد بآبائهم، 

فماذا 
ضاقت بي الدنيا وسلطت علًي زبانيتها ممن ظلموا 
األنفس وأهدروا اإلنســانية ومعناها، وأصبحوا على 
الضعيف ُفجارًا ماجنني، ال يحســون ضعفهم وال 
يدركون كسرهم، وال حاجتهم إلى قلب كرمي رحيم، 

ويد حانية متسح آالم قلبهم...
ساعتها يا عم استشعرت »اليتم والضعف«، وقلت 

لنفسي من لليتيم؟ 
نظرت إليه نظرة حنو ثم أردفت قائا: 

يا بني أليس لك في رســول اهلل أســوة حسنة فإنه 
ولد »يتيماً« ثم  »لطيًما كسيراً«، عاش مبا قدره اهلل 
له وارتضى مبــا كتبه عليه وذاق من املر أعاه، وحتمل 

من اآلالم ما ال يطيقه إنسان...
ولكنه متســك بإميانــه ويقينه باهلل وحســن الظن 
مبواله، فذاق لذة اإلميان وشرب من دنان صهبائها لذة 

اخللود وطعم اجلنان...
يا بني اهلل كافيك وآويك وحاميك.

»أليس اهلل بكاف عبدهط؟
قال بلى يا عم هو كافيني وحاميني... 

 أستغفره وأتوب إليه إمنا هي حلظة ضعف انتابتني 
وسيطرت علّي، فقط كنت أريد اآلن إنساناً يكفكف 
دمعي وميسح أملي ويزيل هماً من صدري ويزرع الثقة 

في نفسي...
فقلت له يا بني:

 »إمنا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب«
 ولقد وصانــا اهلل بكل يتيم فقَد حنان والديه، وذكر 

ذلك في قوله:
»ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضاال فهدى، ووجدك 
عائا فأغنى، فأما اليتيم فا تقهر، وأما السائل فا 

تنهر«.
أما ما ورد فــي أحاديث رســول اهلل صلى اهلل عليه 

وعلى آله  وسلم:

* عن ابن عمر)رضي اهلل عنه( قال: قال عليه الصاة 
والسام: إن أحب البيوت إلى اهلل بيت فيه يتيم.

رواه الطبراني واألصفهاني.
*  عــن أبي موســى رضي اهلل عنه قــال: قال عليه 
الصاة والســام: مــا قعــد يتيم مع قــوم على 

قصعتهم، فا يقرب قصعتهم شيطان. 
وقال أيضاً: إياكم وبكاء اليتيم، فإنه يسري في الليل 

والناس نيام. 
قــم يا بني كفكــف دمعك واذكر ربــك وادعوه من 

قلبك وقل اللهم اجعل كفايتي عندك.
فقام الولد نشيًطا مستبشــرًا ومستيقًنا أنه في 

معية اهلل وحتت رعايته.
ثم َقبَّل يدي وقال:

بوركت يا عم بل دمت يا أبتاه.
واستودعته وتركته سعيدا.

ثم انطلقت أردد قول الشاعر عبدالرحمن العشماوي 
في قصيدته )شموخ اليتيم(:

انظــر إلى وجــه اليتيــم وال تكن
حميمــا  لليتيــم  صديًقــا  إال 

وارسم حروف العطف حول جبينه
فالعطــف ميكن أن يرى مرســوما 

وامســح بكفك رأسه سترى على 
منظوما  بالشــذا  زهــرًا  كفيــك 

انظــر إلى وجــه اليتيــم وهب له 
عطفــا يعيــش بــه احليــاة كرميا 

وافتــح  لــه كنــز احلنــان فإمنــا 
املكلومــا  فــؤاده  احلنــان  يرعــى 

يــا كافل األيتام كأســك أصبحت 
مــألى وصــار مزاجهــا تســنيما

 لو أن كل إنســان راعى حق ربه في خلقه، ما شعر 
الفقير بفقره، و ما شعر اليتيم بيتمه.
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بقلم: د. خضر هارون أحمد

دبلوماسي وأكاديمي ـ أمريكا

اطلعت بعنايــة على كتاب الدكتــور عبداحلكيم 
النــدوي الــذي جعــل عنوانــه: »د.ع. م. أحمد زبير 
ومســاهماته في الدراسات العربية في والية تامل 
نــادو الهندية«. ويتضح مــن العنــوان أن الكتاب 
يتناول مساهمات شخص بعينه في ترقية ورعاية 
اللغة والثقافة العربية في إقليم بعينه في الهند 

هو واليــة تاميل نادو التي كانــت تعرف عاصمتها 
بـ)مدراس( ذات اجلرس العربي دالة على األثر العربي 
هناك. وقد اســُتبدل اســم مدراس باسم قدمي هو 
شــناي. والشــخص صاحب هذه املســاهمات هو 

األستاذ اجلامعي الدكتور د.ع.م. أحمد زبير. 

الكتاب وثيقة تاريخية مهمة توثق لتأريخ العاقات 
العربيــة- الهندية مــن جانب وجلهود أحــد أبناء 
التاميل في احلفاظ على ذلك اإلرث بل وإثرائه ومتتني 

الدراسات العربية في

والية تاميل نادو

فة
قا

ث
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عراه. وحلسن احلظ فقد كنت شاهداً حياً على بعض 
ذلك اجلهد الذي بذله الدكتور أحمد زبير إذ شاركت 
في ندوة نظمتها وزارة اخلارجية الهندية باملشاركة 
مع قســم اللغة العربيــة في جامعــة » مهراجا 
كولج« في مدينة كوشــي في واليــة كيرال اجملاورة 
إبان عملي ســفيرًا جلمهورية الســودان لدى الهند 
)2008-2011(. كان موضــوع النــدوة »العاقــات 
العربية- الهندية« شــرفه معالي الدكتور ساشي 
ثرور وزير الدولة باخلارجية الهندية الســابق ولفيف 
من الســفراء العــرب باإلضافة إلــى مدير مكتب 
اجلامعة العربية. وقد قدمت ورقة باللغة اإلجنليزية 
عن »العاقــات العربية-الهندية: حالة الســودان 
مثاالً«. واستبقاني منظمو الندوة ليوم آخر خملاطبة 
طاب قسم اللغة العربية لتقدمي محاضرة بالعربية 
من عربي كما قالوا وقد فعلــت. وقد قدم الدكتور 
أحمــد زبير في تلك الندوة ورقة مهمة في املوضوع 

في تلك الندوة.

وهذا الكتــاب، كتاب الدكتور عبد احلكيم ندوي عن 
الدكتور أحمــد زبير، كتاب يتصف بالشــمول من 
حيث إنه في سياق تبيان مساهمات الدكتور أحمد 
زبير رام اإلحاطة باملوضوع من كل جوانبه فقســم 
الكتاب إلى ثاثة أبواب جعل لكل باب ثاثة فصول 
في صفحات بلغت اثنتني وأربعني ومائة صفحة عدا 
ما ادخر لبعض الصور الفوتوغرافية في ذيل الكتاب. 
خصص الباب األول بفصوله الثاثة لتأريخ العاقة 
بني الهند والباد العربية ثم بوالية تاميل على وجه 
اخلصوص ليخلص إلى ِقَدم هذه العاقة وأنها كانت 
قبل اجلاهلية ثم بدأت بوضوح وكثافة أكثر في زمن 
الرسول محمد عليه الصاة والسام. وأشار إلى ما 
أثبته الدكتور أحمــد زبير من أن عدًدا من الصحابة 
قد وصلوا إلى الهند دعاة فــي وقت مبكر جًدا من 
تأريخ الدعوة اإلســامية، وبالتالي وكما قال يكون 
اإلســام قد وصل إلى هذه املنطقة من الهند قبل 
جتريدة احلجاج بن يوســف الثقفي بقيادة محمد بن 

باد  إلى  القاسم 
السند، أي شمال 
الهنــد في العام 

امليادي 702. 

أن  واحلقيقــة   
العــرب  صــات 
بالهنــد صــات 
موغلة في القدم 
في  أشــرت  وقد 
التــي  ورقتــي 
آنفا  إليها  أشرت 

إلــى أدلة ذلك، منهــا أن اجلزء من احمليــط الهندي 
املتاخم لســواحل الهند من جهة الغرب يســمى 
»بحر العرب«. وأن اســم »هند« لم يزل اسما محبًبا 
جلميــات العرب حتى يــوم الناس هــذا في جميع 
البلدان العربية، وأشــهر أولئك النسوة في التأريخ 
»هند بنت عتبة بن ربيعة« زوج أبي سفيان بن حرب 

ووالدة معاوية مؤسس الدولة األموية. 

قال شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة:

ليت هنًدا أجنزتنا مـا تعد

                     وشفت أنفسنا مما جند

واستبدت مــرة واحــدة   

                  إمنا العاجز من ال يستبد

وهو البيــت الذي حفــز اخلليفة العباســي هارون 
الرشيد للفتك بالبرامكة.

ومن ذلك اســم »املهند« للرجال وهو اشــتقاق من 
سيوف الهند التي عرفت عندهم باجلودة دون سواها. 
فاملهند قوي مثلما السيف املصنوع في الهند. قال 
زهير بن أبي سلمي الشاعر يصف الرسول األعظم 

عندما جاءه معتذرًا:
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إن الرسول لنور يستضاء به

            مهند من سيوف اهلل مسلول

واألثــر الهندي في بــاد العرب ال يــزال باقًيا حتى 
اليوم، فاملطبخ العربي اخلليجي هو نســخة تقريًبا 
من املطبخ الهندي شكا ومحتوى. وطرائق الزينة 
والتجميل لم تــزل هندية وقد تأثــرت دارجية أهل 
اخلليج باملفردات الهندية. وشــرُح هذا األثر العميق 
يطول ال يخرجنا من موضوعنا. وقد علمت في كيرال 
أن العربية هــي اللغة الدينية للمســلمني هناك 
وليســت األردية كما احلال بالنسبة للمسلمني في 
أقاليم الهند األخرى ولعل األمر كذلك في التاميل 

بحكم اجلوار اجلغرافي والتأريخ املشترك.

ويبدو لــي أن أثر مســلمي التاميل قــد امتد إلى 
ســريانكا، فقد كنت ســفيرًا غير مقيــم لديها 
املســلمني وبعضهم  ببعــض فضائها  والتقيت 

كانوا أعضاء في حكومتهــا، وعلمت أن أجدادهم 
كانوا من علماء املسلمني في والية تاميل ولعل من 
هاجروا من التاميل إلــى جنوب إفريقيا وماليزيا قد 

أسهموا في نشر العربية والثقافة اإلسامية.

وقد أحسن املؤلف بتسلسل حلقات توغل العربية 
في والية تاميل نادو بتخصيص الباب األول بفصوله 
الثاثة ملساهمات من ســبقوا الدكتور أحمد زبير 
بخدمــة ورعاية اللغــة العربية هنــاك، فأحصى 
املدارس التي أسســت لذلك فــي مختلف العقود 
والعلماء واملشايخ الذين أسسوها، ثم أفرد القسم 
الثالث واألخيــر من الباب األول للمســاهمني في 
القرن العشرين ليصل إلى الدكتور أحمد زبير، ومن 
ثم يفرد بقية الكتاب في بابيه ملســاهماته متناوال 
نشأته في بيئة متدينة محبة للعلم وللعربية من 
البيت الــذي آواه وترعرع في جنباته فنشــأ محًبا 
للقراءة واملعارف كافة وصعد متدرًجا عتبات السلم 
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التعليمــي حتى بلــغ ذراه، درجة الدكتــوراه طالًبا 
ومدرًســا في أفضل وأعــرق دور العلم في اإلقليم، 
محاضــرًا ومترجًما وخطيباً في املؤمتــرات العاملية 

واإلقليمية بعد إتقانه خلمس لغات.

لقــد رصــد املؤلف، الدكتــور عبد احلكيــم ندوي، 
مؤلفــات الدكتور أحمــد زبير، كتبــاً ومقاالت في 
اجملــات وأبحاثاً في املؤمترات متنــاوال تأريخ العربية 
في الهند وتأثيرها علــى اللغات الهندية وأيضا أثر 
اللغات الهندية على العربية. وقد أشــار أيضا ألثر 
شــخصيات هندية مثل املهامتا غاندي والشــاعر 
الفيلسوف طاغور وجواهر الل نهرو على باد العرب. 
وأريد أن أســجل هنا أن رابطة املثقفني التي قادت 
نضال الســودانيني لاســتقال قد تسمت باسم 
»مؤمتر اخلريجني« تأثراً باســم احلركة الوطنية التي 

قادها غاندي في الهند.

واحتفــت مصر بزيارة غاندي لهــا في طريق عودته 
بحرًا من بريطانيا، وقال فيه شــاعرها أحمد شوقي 

قصيدة طويلة مطلعها: 

    بني مصر ارفعـوا الغار
                    وحيُّــوا بطـل الهــند

إلى أن قال:

سام النيل ياغاندي
                وهذا الزهر من عندي

وإجاال من األهرام
                      والكرنك والبردي

ســام حالب الشاة
             ســـام غــازل البردي

وفي السودان في قصيدة مغناة للشاعر تاج السر 
احلســن بعنوان »آســيا وإفريقيا« تغنــى بها فنان 

السودان الكبير عبد الكرمي الكابلي:

ت لنا األيدي الصديقة          ولقد ُمدَّ

                وجه غاندي وصدى الهند العميقة
            صوت طاغور املغني بجناحني 

                          من الشعر على روضة فني!

 وبعد... فهذا كتــاب قيم فهو قد حقق غرضه في 
حفــظ جهود الدكتور أحمد زبير في التذكير بعمق 
العاقات العربية الهنديــة وبجذورها الضاربة في 
القدم مبا بذل بســخاء من أجــل احلفاظ على تلك 
العائق بالعناية باللغة التــي متنت هذه العاقة 
عبر القــرون. والكتاب قــد دوَّن صفحة ناصعة في 
تأريــخ الهند وفي حرصها منذ القــدم على رعاية 
اجلوار وتقديســه خدمة للسام واالستقرار. ومثله 
يحفــز اآلخرين للبذل والعطــاء املماثل فلو أن كل 
مت  منطقة من الهند رعت خصوصية جوارها، لقدَّ
خدمــة عظيمة للهنــد ككل. حيــا اهلل الدكتور 
املؤلف عبداحلكيم ندوي والدكتور موضوع االحتفاء 

أحمد زبير وهنيئاً لكليهما.
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األستاذ الدكتور محمود الذوادي 

 عالم االجتماع – تونس

تُعد ظاهرة انفجار العلوم واملعارف ميزة للقرن 
العشرين وما بعده. فضخامة البحوث والتجارب 
في ميدان ما يسمى الذكاء االصطناعي هي 
أحد مامح ذلــك االنفجار العلمــي املعرفي 
الهائل. وملوضوع الــذكاء االصطناعي جانبان 
رئيســيان؛ عملــي ومعرفي ينبغــي التوقف 

عندهما: 

فمــن جهــة، يســتفيد اإلنســان مــن اختراع 
الكمبيوتر واإلنســان اآللــي )الروبوت( مثا وذلك 
في القيام ببعض األنشــطة بسرعة كبرى. كما 
أنهمــا يقلان من حجم األعمــال الروتينية التي 
كان يقوم بها اإلنســان. ومن جهة أخرى، فبحوث 
العلمــاء في الذكاء االصطناعــي تفتح الطريق 
واســًعا أمام الكائن البشــري العاقل لكي يعرف 
نفســه ويتعمق فيها أكثر. رمبــا يفوق هذا البعد 
في األهميــة اجلانــب اآلخر/التطبيقي للبحوث 
في الــذكاء االصطناعي. فعجزُ جهــود العلماء 
والباحثــني في ميــدان الــذكاء االصطناعي في 
صناعة آلة قادرة على التفكير مثل اإلنسان يطرح 
تساؤال مشــروًعا: ما الذي يجعل اإلنسان يتمتع 
بقدرة فائقــة على التفكير يتميــز بها عن بقية 
الكائنات األخــرى على وجــه األرض؟ وملاذا يغلب 

العجز على املتخصصني في الذكاء االصطناعي 
على صنع آلة تضاهي قدرتها في استعمال اللغة 
قدرَة الكائن البشــري؟ بينما ال يكاد يجد اإلنسان 
العادي صعوبة تُذكر في استعمال اللغة. ومن ثم، 
أقــر الباحثون في الذكاء االصطناعي أن الظاهرة 
اللغوية لدى اجلنس البشري هي في حقيقة األمر 
ظاهــرة معقدة األبعاد، وإن كانت تبدو بســيطة 

ألصحاب الرؤية الساذجة واجلاهلة لعامة الناس.

في عصر

 الذكاء االصطناعي 
يبقى الذكاء البشري هو األسمى

ف
عار

م
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عالم الرموز الثقافية:                                             

أصبــح جلًيــا اليــوم لــدى العلوم اإلنســانية 
واالجتماعيــة وعند الباحثني فــي ميدان الذكاء 
االصطناعي أن ما نسميه عالم الرموز الثقافية 
)اللغــة، التفكير، الديــن، العلم/املعرفة، القيم 
واألعراف الثقافية...( هو الذي مييز اجلنس البشري 
عن غيره من األجناس على الكوكب األرضي، ومييزه 
أيًضا عن مخترعات الذكاء االصطناعي. وبعبارة 
أخرى، يتمثل عالم الرموز الثقافية في رصيد اللغة 
البشــرية واملقدرة التفكيرية واحتضان العقائد 
بكل أصنافها وأنساق العلوم واملعارف ومنظومات 
التقاليد والقيم واألعراف الثقافية التي تنتشــر 
في اجملتمعات والثقافات واحلضارات اإلنسانية في 
الشرق والغرب وفي الشمال واجلنوب على بساط 
هذا الكوكب الشاســع األطراف. وبتعبير علمْي 
االجتمــاع واألنثروبولوجيا، فتلك الرموز الثقافية 
هي الفاصل احلاســم املميز للجنس البشري عن 
غيره من األجنــاس التي يعرفها اإلنســان. ومن 
ثم، يجوز القول بكل مشروعية إن اإلنسان كائن 
ثقافي بالطبــع، أي أن منظومة الرموز الثقافية 
هي الروح الثقافية لإلنسان. لقد تقوقعت دراسة 
الرموز الثقافية في هذا العصر داخل سياج رؤية 
احلداثة التي تتعامل مع منظومة الرموز الثقافية 
في إطارها الفكري املادي املقتصر على املقاييس 
املادية في فهمه ودراســته لألشياء والظواهر مما 
أدى إلى سحب اللمســات اخلفية غير املادية من 
عالم الرمــوز الثقافية الذي يتميز به اإلنســان. 
فالعلوم اإلنسانية واالجتماعية املعاصرة ال تكاد 
تعطــي أهمية إلــى اجلوانب اخلفية غيــر املادية 
في طيات الرموز الثقافيــة. وهو ما يقوم بنقده 
منظــورُ فكر ما بعــد احلداثة منذ عقــود. لقد 
ســبقت الرؤية القرآنية فكر ما بعد احلداثة بهذا 
الصدد بخصوص الروح الثقافية لإلنســان على 

اخلصوص.

المعنى الثقايف لكلمة 
الروح يف القرآن

نود اقتراح طريقة جديدة لتأويل معنى كلمة »روحي« 
الواردة في آية »فإذا ســّويُته ونفخُت فيه من روحي 
فقعوا له ســاجدين«، إذ تتمثــل املنهجية اجلديدة 
في مقولــة مفهومنا للرموز الثقافيــة القائلة إن 
اإلنســان كائن ثقافي بالطبع، كمــا ذكرنا. ويعني 
هذا أن اجلنس البشــري يتميز عن غيره من األجناس 
مبنظومة الرموز التاليــة: اللغة املكتوبة واملنطوقة 
والفكر والدين واملعرفة / العلم واألساطير والقوانني 
والقيم واملعايير الثقافية. ُولدت هذه املقولة نتيجة 
ملاحظاتنا الرئيسية حول خمسة معالم ينفرد بها 

اإلنسان عن غيره من األجناس احلية األخرى:

     1- يتصف النمو اجلســمي ألفراد اجلنس البشري 
ببطء شــديد مقارنة بســرعة النمو اجلسدي الذي 

جنده عند معظم احليوانات.

     2- يتمتع أفراد اجلنس البشــري عموًما بأمد حياة 
)ســّن( أطول من عمر معظم أفراد عالم احليوانات، 

على سبيل املثال.

     3- ينفــرد اجلنس البشــري بلعب دور الســيادة/
اخلافة على وجه األرض.

     4- يتمّيز اجلنس البشري بطريقة فاصلة وحاسمة 
عن األجناس األخرى مبنظومة الرموز الثقافية املشار 

إليها سابًقا.

     5- يختــص أفراد اجلنس البشــري بهوية مزدوجة 
تتكّون من اجلانب اجلســدي من ناحية، وجانب الرموز 

الثقافية املشار إليه أعاه، من ناحية ثانية.

إن التساؤل املشروع اآلن هو: هل من عاقة بني تلك 
املعالم اخلمسة التي يتمّيز بها اإلنسان؟

أوال: هنــاك عاقة مباشــرة بني النمــو وأمد حياة 
اإلنســان. إذ إن النمو اجلســمي البطيء عند أفراد 
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اجلنس البشــري يؤدي بالضرورة إلــى حاجتهم إلى 
معدل ســّن أطول ميكنهم من حتقيق مراحل النمو 
والنضج اخملتلفة واملتعددة املستويات. فالعاقة بني 

االثنني هي إذن من نوع العاقة السببية.

 ثانًيا: أما الهوية املزدوجة التي يتصف بها اإلنســان 
فإنها أيضا ذات عاقة مباشــرة بالعنصر اجلسدي 
)املعلــم 1( لإلنســان، من جهــة، وعنصــر الرموز 

الثقافية و)املعلم 4(، من جهة أخرى.

ثالًثا: عند البحث عن عاقة ســيادة اجلنس البشري 
على وجــه األرض بالصفــات األربعــة األخرى، فإن 
املعلمني 1 و 2 ال يؤهانه، على مستوى القوة املادية، 
لكسب رهان الســيادة على بقية األجناس احلية، إذ 
اإلنسان أضعف جســديًا من العديد من الكائنات 
األخرى. ومن ثم، ميكن االســتنتاج بأن سيادة اجلنس 
البشــري ذات عاقة قوية ومباشرة باملعلمني 5 و4: 
الهوية املزدوجة والرموز الثقافية. والعنصر املشترك 
بــني هذين املعلمني هو منظومــة الرموز الثقافية. 
ومنه، يتجلى الدور املركزي واحلاسم ملنظومة الرموز 
الثقافية في متكني اإلنســان وحده من الســيادة/

اخلافة في هذه األرض.

رابًعــا: إن الرموز الثقافية تســمح أيًضا بتفســير 
املعلمني 1 و2. فالنمو اجلسمي البطيء عند اإلنسان 
ميكن إرجاعه إلى كون أن عملية النمو عنده تشمل 
جبهتني: اجلبهة اجلســمية وجبهة الرموز الثقافية. 
وهذا خافا للنمو اجلســدي الســريع عند الكائنات 
األخرى بســبب فقدانها ملنظومة الرموز الثقافية 
مبعناهــا البشــري الواســع ذي األبعــاد العظيمة 

والسامية اخملتلفة.

خامًسا: كل ما سبق يؤكد مركزية الرموز الثقافية 
في ذات اإلنســان، فيعطي بذلك مشــروعية قوية 
لفكرتنا املنادية بصوت عال: اإلنســان كائن ثقافي 

بالطبع.

األساس الثقايف لتكريم اإلنسان بذكاء 
متميز

إن ما يعزز مقولتنا )اإلنســان كائن ثقافي بالطبع( 
هــو ما جنده فــي فكر التــراث النقلي اإلســامي 
وبالتحديد في القرآن الكــرمي. فمنهجيتنا في هذا 
الطرح الفكري هي منهجية العقل املسلم العالِم 
الــذي يجمع بــني العقل والنقل. فهــل هناك آيات 
في القرآن تؤكد على مركزيــة الرموز الثقافية في 
هوية الكائن البشري؟ جاءت إعادة آية: »فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين … » مرتني 

في القرآن الكرمي )احلجر29 وص 72(.

 فاخلطاب في هاتني اآليتني موجه من اهلل ســبحانه 
وتعالى إلى املائكة لكي يسجدوا آلدم تكرميًا له عن 
غيره من اخمللوقات األخرى. ومن ثم، تأتي مشــروعية 
معرفة معنى كلمة روحي. ذهب معظم املفسرين 
إلى القول إن كلمة روحي تعنــي بث احلياة في آدم. 
وهو معنى ال ينســجم في نظرنا مع ســياق اآلية 
الكرمية. فلو كان معنى كلمة روحي مجرد بث احلياة 
في آدم مَلَا كان اإلنسان متميزا عن الكائنات األخرى 
حتــى يدعو اهلل املائكة للســجود آلدم وحده. ومن 
هنا، فمعنــى كلمة روحي في آيــة : »ونفخت فيه 
من روحي...« ال بد أن يعني شــيئا يتميز به اإلنسان 
عن ســواه يؤهله وحده لكي تسجد له املائكة، من 
جهة، وتُعطى له وحده اخلافة/الســيادة على وجه 
األرض، من جهة ثانيــة. »وإذ قال ربك للمائكة إني 
جاعل فــي األرض خليفة… البقرة 30« وقوله تعالى: 
»إنا عرضنا األمانة على الســموات واألرض واجلبال 
فأبني أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان… 
األحزاب 33«. وتبًعــا لتحليلنا العقلي وامليداني فإن 
منظومــة الرمــوز الثقافية هي الســمات املميزة 
للجنس البشــري وهــي بالتالي مصدر ســيادته / 
خافته في األرض. ومن ثم، فعبارة »نفخت فيه من 
روحي« ينبغي أن تعني في املقام األول نفخة إلهية 
من الرموز الثقافية في آدم/ اإلنسان. ونحن نتفق مع 
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املفكر اإلسامي زغلول النجار الذي ينادي بأن العديد 
من آيات القــرآن الكرمي حول الظواهر الطبيعية في 
الكون ال ميكن فهمها الفهم الصحيح الوافي بدون 
املعارف العلمية احلديثة املوثــوق بها. وينطبق هذا 
أيًضا على ما جاء في اآليات القرآنية حول اإلنســان 
واجملتمعــات البشــرية. أي أن رصيد علوم اإلنســان 
واجملتمع احلديث يساعد مفسري القرآن الكرمي على 
القرب من كسب رهان الفهم والتفسير الصحيحني 
ملعاني تلك اآليات التي تتحدث عن اإلنسان واجملتمع.

الرموز الثقافية وتميز ذكاء اإلنسان

يندرج فهم وتفســير تفوق الذكاء اإلنســاني على 
نظيــره االصطناعي في اإلطــار الفكري ملنظومة 
الرموز الثقافية املطروحة في الســطور الســابقة. 
 Howard Gardner يُعّرف عالم النفس هوورد جردنر
الذكاء كالتالي »الذكاء هو املقدرة على حل مشاكل 
أو صناعة أشــياء محمودة في محيط ثقافي ما أو 
محيطات ثقافية معينة«. فكما ذكرنا من قبل فا 
كائنات األجناس األخرى وال حتى اخملترعات املتقدمة 
للذكاء االصطناعي احلديــث متلك منظومة الرموز 
الثقافيــة التي يتمتع بها اإلنســان. وهي ماحظة 
تطرح فرضية قوية حبلى بروح املصداقية تلّوح إلى 
وجــود عاقة متينة بني شــيئني يتميز بهما اجلنس 
البشــري: 1- منظومة الرموز الثقافية و2- الذكاء 
اإلنســاني املتفوق املشار إليه ســابقا. ومنه، يجوز 
القــول بإمكانية حضور عاقة ســببية بني االثنني 
تكــون منظومة الرموز الثقافية ســبًبا قويًا لتأهل 
اإلنسان وحده لكســب رهان الذكاء اإلنساني الذي 
ســمح للجنس البشــري بالســيادة/باخلافة في 
األرض. وبالتعبير القرآني، فتميز الذكاء اإلنساني عن 
غيــره يعود إلى نفخة روح اهلل الثقافية في آدم التي 
تســميها العلوم االجتماعية واإلنسانية املعاصرة 

منظومة الرموز الثقافية. 

ال تتردد هذه احلقيقــة أن تعلن بصوت عال وبحروف 
كبيرة أن اإلنســان كائن ثقافي بالطبع باملعنى ذي 
اللمســات امليتافيزيقية الذي تنطــوي عليه عبارة 
»نفخــة روح اهلل الثقافية« املذكــورة. أي أن الذكاء 
البشــري املتفوق علــى أنواع الــذكاء األخرى منح 
اجلنس البشري وحده الســيادة/ اخلافة على بقية 
األجناس ومعالم الطبيعة ألنه ذكاء حّمال لنصيب 
األســد من الذكاء األكبر هلل اخلالق بديع السموات 
واألرض. فالبحوث واملؤلفــات املعاصرة حول ظاهرة 
الذكاء خالية من مقولة حتليلنا الفكري هنا. تقتصر 
عموما تلك البحــوث والكتب على قيــاس الذكاء 
 Jean كما فعل عالم النفس الشــهير جان بياجي
Piaget أو تصنيف الــذكاء إلى أنواع مختلفة كما 
 The Theory of Multiples جــاء في كتــاب جردنــر
Intelligences . وبعبــارة أخــرى، فطــرح األســئلة 
الكبرى حول سبب/أســباب متيز الذكاء اإلنســاني 
وتفوقه على أصناف الذكاء األخــرى لدى الكائنات 
احلية املتعددة ظاهرة مفقودة في الكتابات احلديثة 
ــر هذا  حول الــذكاء في علــم النفس وغيره. تُفسِّ
الصمت طبيعــُة الرؤية املعرفية للعلــوم احلديثة 
التي تكتفي في فهمها وتفســيرها باالستناد على 
العناصر املادية للمخ البشــري مثل النظر إلى املخ 
كمجرد هندســة معمارية ووو. فاملــخ عند اخملتص 
في الذكاء االصطناعي رجاء شــاتيله ليس مكينة 
Alain Turing. فالفكر البشــري أكبر ميزة لإلنسان 
عند ابن خلدون ولدى غيره من املفكرين ليس نتيجة 
للمخ املكينة. فذلك التصور يســحب عن اإلنسان 
كرامته وسيادته. إذن، فاملســألة هنا ليست سؤاال 
علمًيا جاًفا فقط وإمنا هي جدل حول ُصلب إنسانية 
اإلنســان نفســها. فهذه األخيرة ال يُكسب رهانها 
فــي تصورنا دون النظر إلى متيز مخ/عقل اإلنســان 
مبنظومة الرموز الثقافية أو نفخة روح اهلل الثقافية 
التي أهلت اإلنســان وحده لذكاء أسمى وملشروعية 

تبوئه وحده اخلافة/السيادة في األرض.
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صورة مكة المكرمة من خال رحلة ابن بطوطة 
بقلم: محمد العيساوي

َمت لنا  رحلة ابن بطوطة تعد من املصــادر التي َقدَّ
وصًفا دقيًقا عن أحوال البلدان والشعوب التي زارها 
خال القرن الثامــن الهجري، ومنهــا مدينة مكة 
املكرمة، التــي أفاض في وصفها ســواًء من حيث 

عمرانها، أو عادات سكانها.
دخل ابن بطوطــة مدينة مكة املكرمــة عام 726 
هجريــة / 1326 ميادية، قادًما إليهــا من املدينة 
م وصًفا دقيقــاً ألحوالها ومبانيها،  املنورة. وقــد َقدَّ

كما وصف اجلبال وبعض املشاهد احمليطة مبكة.
ومما قاله عن مكة املكرمة على ذلك العهد:

»هي مدينة كبيرة متصلة البنيان مســتطيلة، في 
بطن واٍد حتف به اجلبال، فا يراها قاصدها حتى يصل 
إليها. وتلــك اجلبال املطلة عليها ليســت مبفرطة 
الشــموخ، واألخشــبان من جبالها همــا جبل أبي 
قبيــس، وهو في جهة اجلنوب والشــرق منها، وجبل 
قعيقعان، وهو في جهة الغرب منها، وفي الشمال 
منهــا اجلبل األحمر، ومــن جهة أبــي قبيس أجياد 
األكبر، وأجياد األصغر، وهما شعبان واخلندمة، وهي 
جبل، واملناسك كلها: منى وعرفة واملزدلفة بشرقي 

مكة شرفها اهلل.
وملكة من األبــواب ثاثة: باب املعلــى بأعاها، وباب 
الشبيكة من أســفلها، ويعرف أيضا بباب العمرة، 
وهو إلى جهة املغرب، وعليه طريق املدينة الشريفة، 
ومصر والشام وجدة، ومنه يتوجه إلى التنعيم. وباب 
املســفلة، وهو من جهة اجلنوب... وقد أخبر اهلل في 
كتابــه العزيز حاكًيا عن نبيه اخلليل بواٍد غير ذي زرع، 
ولكن سبقت لها الدعوة املباركة، فكل طرفة جُتلب 
إليها، وثمرات كل شــيء جُتبى لها، ولقد أكلت بها 
من الفواكه العنب والتني واخلوخ والرطب ما ال نظير 

له في الدنيا، وكذلك البطيخ اجمللوب إليها ال مياثله 
ســواه طيباً وحــاوة، واللحوم بها ســمان لذيذات 
الطعوم، وكل ما يفترق في الباد من الســلع، فيها 
اجتماعه، وجتلب الفواكه واخلضر من الطائف ووادي 
نخلة وبطن مر، لطًفا من اهلل بسكان حرمه األمني 

ومجاوري بيته العتيق«.
بعدما وصف املدينة ومعاملهــا، انتقل ابن بطوطة 
إلى احلديث عــن أهلها وفضائلهــم وعاداتهم، ومما 

قاله في حقهم:
ة  »وألهــل مكــة األفعال اجلميلــة واملــكارم التامَّ
واألخاق احلسنة واإليثار إلى الضعفاء واملنقطعني 
وحسن اجلوار للغرباء، ومن مكارمهم أنهم متى صنع 
أحدهم وليمة يبدأ فيها بإطعام الفقراء املنقطعني 
اجملاورين، ويستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خلق، ثم 

يطعمهم. 
ومن أفعالهم احلســنة أن األيتــام الصغار يقعدون 
بالسوق، ومع كل واحد منهم قفتان، كبرى وصغرى 
وهم يســمون القفة مكتاً، فيأتي الرجل من أهل 
مكة إلى الســوق، فيشتري احلبوب واللحم واخلضر، 
ويعطــي ذلك الصبــي فيجعل احلبــوب في إحدى 
قفتيه، واللحــم واخلضر في األخــرى، ويوصل ذلك 
إلى دار الرجل لُيهيَّأ له طعامه منها، ويذهب الرجل 
إلى طوافه وحاجتــه، فا يذكر أن أحًدا من الصبيان 
خان األمانــة في ذلك قط، بل يؤدي ما حمل على أمت 

الوجوه، ولهم على ذلك أجرة معلومة من فلوس.
وأهل مكــة لهم ظرف ونظافة فــي املابس وأكثر 
لباسهم البياض، فترى ثيابهم أبًدا ناصعة ساطعة، 
ويســتعملون الطيــب كثيرًا ويكتحلــون ويكثرون 

السواك بعيدان األراك األخضر«.
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