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افتتاحية

فرحة رمضان
يفرح املسلمون في أرجاء املعمورة بقدوم وسلم ومن خصائصه :أنه نزل فيه القرآن قال تعالى:

شــهر رمضان املبارك ،ويتبادلون التهاني «شــهر رمضان الــذي أنزل فيه القــرآن هدى للناس
والتبريكات بحلوله ،ويحمدون اهلل تعالى وبينات من الهدى والفرقان».

على بلوغه ،ويدعونه بــأن يوفقهم لصيامه وقيامه،

ويحرصون على التعرض لنفحــات اهلل فيه .وذلك ملا

يتميز به من خصائص وفضائل ال تتوفر في غيره من
الشهور ،ولذا ُعرف بسيد الشهور.

وفيه أيضا كان فتح مكة ،وهو الفتح الذي منه انبثق
نور اإلسالم ،ونصر اهلل رســوله حيث دخل الناس في

دين اهلل أفواجاً ،وقضى على الوثنية والشرك في مكة

املكرمة فأصبحت دار إســام ،ومتت بعده الفتوحات

كان رســول اهلل  -صلى اهلل عليه وســلم -يبشــر اإلســامية في كل مكان ،كما وقعت فيه غزوة بدر
أصحابه بقدومه« ،قد جاءكم شــهر رمضان ،شــهر الكبرى ،وهي الغزوة التي تنزلت فيها املالئكة للقتال

مبــارك ،فرض اهلل عليكم صيامه ،فيــه تُفتح أبواب مع املؤمنني.
اجلنــان ،وتُغلق فيه أبــواب اجلحيم ،وتُغــلُّ فيه مردة
ومن خصائصه :أكلة الســحور التي متيز صيام هذه
الشــياطني ،فيه ليلة خير من ألف شــهر ،من ُحرم
األمــة عن صيــام األمم الســابقة ،كمــا أخبر بذلك
خيرها فقد ُحرم»( .رواه أحمد والنسائي والبيهقي).
صلُ
املصطفى صلى اهلل عليه وســلم حيث قالَ « :ف ْ
وحري بنا أن نستبشــر بهذا القدوم املبارك ،وأن نهنئ
ٌّ
ما بني صيامنــا وصيام أهل الكتاب أكلة الســحر»
بعضــا .قال ابن رجب رحمــه اهلل« :وكيف ال
بعضنا
ً
أخرجه مسلم ،وقال أيضا« :تسحروا فإن في السحور
بشــر
بشــر املؤمن بفتح أبــواب اجلنان؟ وكيف ال يُ َّ
يُ َّ
بركة» (متفق عليه).
بشــر العاقل،
املذنب بغلق أبواب النيران؟ وكيف ال يُ َّ
بوقت يغلُّ فيه الشيطان ،أي يوثق ويقيد بالسالسل ومن خصائصه :أنه شــهر الكرم والعطاء ،فعن ْابنِ
ُ
ُ ّ
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وقد حتــدث العلماء عن فضائل هذا الشــهر الكرمي،
جِ ْبرِيلُ .
ولعلنا نشير إلى بعض تلك اخلصائص التي خص اهلل
بها هذا الشهر العظيم ،رحمة بأمته ،ومن أعظمها وإذا كانت هذه بعض خصائص هذا الشهر وفضائله،
وأجلها :أن فيــه ليلة القدر ،وهي الليلة املباركة التي

فجدير بكل مسلم مو َّفق أن يفرح بقدومه ،ويحسن

خير من
ُحــرم أجرها فقد ُحرم خيرا ً كثيــراً .وهي ليلة
ٌ
ٍ
(ثالث وثمانني سنة) ،لقوله صلى اهلل عليه
ألف شهر

يدعون اهلل
كان الســلف الصالح  -رحمهــم اهلل-
ُ

ســتة أشــهر أن يبلغهم رمضان ،ثم يدعونه ستة

من ألف شــهر ،من ُحرِمها ،فقد ُحــرِم اخلير كله ،وال

من اخليــرات والبركات ،وما يعملون فيه من الطاعات

يكتب اهلل تعالى فيها ما سيكون خالل السنة ،فمن

وسلم« :إن هذا الشــهر قد حضركم وفيه ليلة خير

يُحرم خيرها إال محروم» (رواه ابن ماجه).

أيضا أن العمرة فيه تعدل
ومن خصائص هذا الشهر ً

حجة ،بل تعدل أجر حجــة مع النبي ،صلى اهلل عليه

اســتقباله ويحرص على اغتنام أوقاته وحلظاته ،وقد

أشــهر أن يتقبل منهم رمضان .وذلك ملا يعلمون فيه

والقربــات ،قال ابن رجب رحمــه اهلل« :وهذا من أجدر
ما يأمله اإلنســان من ربه أن يتقبل منه الطاعة وأن
يوفقه إلى غيرها».
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المحتويات
الرابطة ووزارة الشؤون
اإلسالمية الماليزية توقعان
مذكرة تعاون
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المدير العام لالتصال واإلعالم

أ .عبدالوهاب بن محمد الشهري
رئيس التحرير

د .عثمان أبوزيد عثمان
مدير التحرير
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اإلسالموفوبيا على فيسبوك
وتويتر
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لالطالع على النسخة اإللكترونية للمجلة
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يطل معالي األمني العام الشيخ
الدكتــور محمــد عبدالكــرمي
العيســى ،طيلة شــهر رمضان
املبارك ،عبــر برنامــج «بالتي هي
أحســن» على قناة «إم بي سي»،
مع اإلعالمي عبدالوهاب الشهري.
ويعرض البرنامج يوميا الســاعة
الرابعة بتوقيت السعودية ،ويطرح
القضايا الفكرية والدينية بشكل
جناحا كبيرًا في املوسم
سلس القى
ً
األول الذي عرض في شهر رمضان
املاضي.
وتصدر برنامج «بالتي هي أحسن»:
ّ
الئحــة البرامــج الدينيــة األكثر
متابع ًة على احملطــات الفضائية
متيز بطرح
في العالم العربــي ،إذ ّ
عميــق ورصــن
متنــاول كافــة
ً
قضايــاه بوضوح وشــفافية في
قالب ومحتوى عصــري بعيد عن
الطرح التقليدي.
وقال مقــدم البرنامج عبدالوهاب
الشــهري في تصريحات سابقة:
إن البرنامج يحمل رسالة اخلطاب
اإليجابــي الذي يصــل للمقصد
الشــرعي ويؤلف القلوب ويصنع
صورة ذهنيــة إيجابية لــدى غير
املســلمني عن الدين اإلســامي
العظيــم ،ويقدم هذه الرســالة
وفق رؤية رحيبة للدين اإلســامي،
تتمثــل قيم الســماحة والرحمة
والرفق.العدد ٦٥٦ :رمضان  ١٤٤٢هـ ـ إبريل  ٢٠٢١م الرابطة
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االتفاق على تفعيل مضامين وثيقة مكة المكرمة

مذكرة تعاون بين الرابطة ووزارة
الشؤون اإلسالمية الماليزية

اتفاقيات

العيسى يستقبل وزير الشؤون اإلسالمية الماليزي

الرياض:

اســتقبل معالي األمني العام لرابطة العالم
اإلســامي رئيس هيئة علماء املســلمني في
الرياض معالي وزير الشؤون اإلسالمية مبملكة

ماليزيا ،ورحب معالي الشــيخ الدكتور محمد
بن عبدالكرمي العيسى بضيفه معالي الدكتور
ذو الكفل محمــد البكري الذي يــزور اململكة
العربية الســعودية على رأس وفد ماليزي رفيع
املستوى يضم عدة وزارات.
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الرابطة

توقيع اتفاقية التعاون بين الرابطة ووزارة الشؤون اإلسالمية الماليزية

وأوضح د.العيســى حرص الرابطة على تعميق

عالقاتها مع مملكة ماليزيا التي يُكن لها جميع

ثمن د.البكري
املســلمني التقدير واحملبة ،فيمــا ّ

جهود خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي عهده

األمــن «يحفظهما اهلل» في خدمة اإلســام
واملســلمني ومن ذلك خدمة ضيــوف الرحمن؛

مؤكــدا ً أن الرابطــة تعتبــر املرجعيــة األولى
للمسلمني؛ وعلى تقدير بالده جلهود الرابطة في
الدول اإلســامية والعالم كله ،وحرصها على

ترسيخ قيم الوئام والتعايش عامليا ً دينيا ً وثقافياً،
مؤكــدا ً أن جهــود معالي األمني العــام رئيس

هيئة علماء املســلمني الشيخ الدكتور محمد
العيســى جتاوزت التأثير في الداخل اإلسالمي

إلى التأثير العاملي وبناء جســور احملبة والسالم
وقــع الطرفان مذكرة تعاون بني
والتعايش ،وقد ّ

الرابطة والوزارة ،كما أصدرا بيانا ً مشتركا ً يؤكد
التزامهما بتعميق أواصر احملبة واإلخاء.
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نقدر الجهود الدولية
البكريّ :

االستثنائية للرابطة في ترسيخ الوئام
والتعايش الديني والثقافي ..وهي

المرجعية األولى للمسلمين

كما قام الوفد بتكرمي معالي الشيخ د .محمد
العيسى بجائزة الســام بدولة ماليزيا جلهوده
املشــكورة ســعيا ً إلى أفضل عناية بشــؤون
املســلمني ودراســة قضاياهم ومشــكالتهم
وإيجاد أفضل احللول املناسبة لها ،ودعم جهود
السالم والوئام حول العالم ،وقد سلمها ملعاليه
معالي رئيس الوفد.
مذكرة تعاون تاريخية
ووقعت رابطة العالم اإلسالمي ووزارة الشؤون

تكريم د.العيسى بجائزة السالم بدولة ماليزيا

اإلســامية في ماليزيا مذكرة تعاون مشــترك
تتضمن تفعيل مضامــن وثيقة مكة املكرمة
فــي ماليزيــا ،وذلــك عبــر إعداد خطــة عمل
مشــتركة ذات برنامج زمني محدد ،وسيتم رفع
هذه الوثيقة التاريخية للجهات املاليزية املعنية
باحلــوار والتواصل احلضــاري ،ومن ثم نشــرها
في وســائل اإلعالم وعقــد الفعاليات الفكرية
والثقافية ملناقشــتها في اإلطار األكادميي ،كما
سيســعى الطرفان إلدماج مبادئ الوثيقة في
املناهج التعليمية ،وإتاحتها للمنظمات املدنية
املاليزية.

باإلســام ومببادئــه األصيلة النابعــة من قيم
الوسطية واالعتدال ،ومكافحة الغلو والتطرف
واإلســاموفوبيا ،باإلضافة إلى توضيح موقف
الديــن احلنيف من احلركات املتطرفــة والتيارات
املنحرفة ،يتضمن هذا النشاط تبادل املعلومات
واخلبــرات بــن الطرفني ،وكذلــك االطالع على
املطبوعــات الصادرة في اجلهتني ،الســيما تلك
وسبل دعمه
املتعلقة مبجاالت العمل اإلسالمي ُ
وتفعيله.
تنظيم أنشطة علمية

وتشــمل املذكرة تبــادل الدعوات بــن الرابطة
خدمة اإلسالم والمسلمين
والوزارة فــي اإلطــار األكادميي ،حيث ســينفذ
وســتعمل الرابطــة والــوزارة علــى التعريف الطرفان أنشــطة مشــتركة بهــذا اخلصوص
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الرابطة

صورة جماعية للوفد الزائر في ضيافة الرابطة

تتضمــن عقــد مؤمتــرات ونــدوات ومحاضرات
وحلقــات نقاش ،كما ســتدعم الرابطة والوزارة
املناســبات الدولية الهادفة إلى تعزيز التفاهم
والســام بني الشــعوب واحلضارات ،وسيشترك
الطرفان في التباحث حول القضايا اإلنســانية
وســبل معاجلتهــا علــى النطاقني
املعاصــرة ُ
اإلسالمي والدولي ،وستعمل املذكرة على خدمة
اللغة العربية وثقافتها ،وتشجيع االهتمام بها
في أوساط الشعب املاليزي.
بيان مشترك

باالجتماع األخوي الذي عقداه واســتعرضا فيه
وعبر الوزير املاليزي عن
مجاالت التعاون املشتركّ ،
حرص بالده على تنمية أواصــر األخوة مع كافة
املنظمات والشعوب اإلسالمية.
نــوه د.البكري باجلهــود العاملية التي يقوم
كما
ّ
بها د.العيســى بوصفــه أمينا ً عامــا ً للرابطة
والتي أثمرت عن حتقيــق الرابطة لنقلة نوعية
في األداء وساهمت بشكل غير مسبوق في مد
جسور التعاون والتفاهم بني مختلف أتباع امللل
وال ِنحل.

وأصــدر معالي األمــن العام لرابطــة العالم من جهته أشــاد د.العيســى مبملكــة ماليزيا؛
اإلســامي ومعالي وزير الشــؤون اإلســامية معتبرا ً إياها أمنوذجا ً للتسامح والتعايش في دول
املاليــزي بيانا ً مشــتركا ً أكدا فيه ســعادتهما التنوع الديني واإلثني.
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الرابطة

تحت شعار «رفض الكراهية»  ..وهدفها جمع مليون توقيع

الرابطة تطلق حملة «تصفير»
اإلسالموفوبيا على فيسبوك وتويتر
تواصل اجتماعي
د .العيسى وجه رسالة مرئية لتضامن في مواجهة خطاب الكراهية

مكة املكرمة:

جمع مليون توقيع خالل األسابيع املقبلة.

أطلقت رابطة العالم اإلســامي حملة دولية
علــى مختلف املنصــات اإلعالميــة ومنصات
التواصــل االجتماعــي ،حتــت شــعار «رفــض
الكراهيــة»  ، # RejectHateللمطالبة بحظر
مروجي خطاب اإلســاموفوبيا واحملتوى املسيء
لإلسالم ،إضافة إلى كل محتوى يحمل خطاب
الكراهية والتعصب مبختلف صوره ،وتهدف إلى

ودعا معالــي األمني العــام للرابطة الشــيخ
الدكتور محمد بــن عبدالكرمي العيســى ،في
رســالة مرئية جــرى بثهــا باللغــات العربية
واإلجنليزيــة والفرنســية واألورديــة ،منصتــي
التواصــل االجتماعــي (فيســبوك وتويتر) إلى
فعل املزيد من أجل حظر جميع أشكال خطاب
الكراهيــة وعدم التســامح مطلقــا ً مع هذا
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اخلطاب الذي يســتهدف املسلمني وغيرهم من

أتباع األديان األخرى ،مؤكدا ً أن اإلســاموفوبيا
مرض يجب أن ال تكون تلك املنصات حاضنة له،

وأن املسلمني يعانون مثل غيرهم من اإلساءات
الشخصية والتهديدات وحتى العنف اجلسدي

د .العيسى وجه رسالتين لحث

مديري الشركتين على المعالجة
السريعة

بسبب ما يؤججه هذا احملتوى.

وحث األمني العام للرابطة اجلميع إلى االنضمام
لهذه احلملة ،مؤكدا ً أن إســهامهم مهم ،من

خالل توقيــع املطالبة التــي أطلقتها الرابطة
على الرابط.http://chng.it/ZNrLrvYr6m :

في مشــاهدة االنتهاكات الدينيــة والعرقية

والثقافية تنتشر وتستشري داخل مجتمعاتنا.

سن فيسبوك
وأضاف أن األشهر األخيرة شهدت ّ

وشــهدت احلملة التي انتشــرت علــى نطاق

وتويتر سلســلة من القواعد اجلديدة التي يُزعم
أنهــا مصممة ملكافحــة الكراهية والتعصب

االجتماعي العمالقني (فيســبوك وتويتر) ،أكد

لآلمــال هو أن هذه القواعــد اجلديدة تبدو أكثر

واســع حول العالم بلغات عدة ،توجيه الدكتور
العيسى رســالتني إلى إدارتي موقعي التواصل

فيهما أن رابطة العالم اإلســامي وشركاءها
حول العالم يقفون سويا ً أمام قضية مشتركة

وهي نبذ الكراهية والتعصــب ،إذ ال أحد يرغب

التي ينشــرها املســتخدمون ،لكن األمر اخمليب

بقليل من كلمــات رمزيــة ال يدعمها تطبيق
فعال ،حيث ال تزال العديد من األمثلة الســيئة
ّ

علــى هذا احملتوى موجودة علــى اإلنترنت .وقال:
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الرابطة

د .العيسى :المسلمون يعانون

اإلساءات والتهديدات والعنف بسبب
المحتوى التحريضي

«علــى الرغم من هذه اللوائــح اجلديدة ،تواصل
فيسبوك وتويتر السماح ملروجي احملتوى املعادي
لإلســام بنشــر توصيفات بغيضة وكاذبة عن
العقيدة اإلســامية وعن أكثر مــن  1.8مليار
مسلم حول العالم»!
وأوضح الدكتور العيسى أن منصتي فيسبوك
وتويتر ،تتيحان تداول عــدد كبير جدا ً من احملتوى
الــذي ينتهك قواعد الشــركتني فيمــا يتعلق
باخلطاب الذي يحرض على الكراهية ،ويُســمح
ألكثر مــن ثالثة أرباع من احملتــوى الذي ينتهك
قواعد مكافحــة الكراهية بالبقــاء حتى بعد
اإلبالغ عنه والتحقيق فيه.
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وقال« :تدعو رابطة العالم اإلسالمي إلى سياسة
عدم التســامح املطلق جتاه خطــاب الكراهية
الذي يستهدف املسلمني أو أتباع أي دين ،وتنفيذ
إجراءات أكثر صرامة ليالقي احملتوى الذي يحرض
علــى الكراهيــة اإلزالة الفوريــة .ال تزال هناك
أصوات سائدة ال متثل ســوى النظرة البغيضة
للتطرف واإلقصاء؛ وهــذه يتم تضخيمها على
وسائل التواصل االجتماعي ،التي تتمتع بالقدرة
معا عبر حدود طبيعية،
على جمع األشــخاص ً
أرضا
ولكنها أصبحــت في الســنوات األخيرة ً
خصب ًة لتفريخ الكراهية وعدم التسامح».
ونوه معاليه إلى تقدير الرابطة ،اللتزام مسؤولي
الشركتني بشــجب جميع أشــكال الكراهية
والعنصرية؛ ورهانهــا الكبير على املنصتني حلل
هذه املشكلة بشكل ســريع ،مؤكدا ً أن رابطة
العالم اإلســامي على استعداد تام لبدء حوار
مفتوح وبناء مع جميع شركات وسائل التواصل
معا من القضاء على
االجتماعي «حتى نتمكن ً
انتشار أيديولوجيات الكراهية».

رئيس المفوضية :وثيقة مكة المكرمة منهج ودستور إسالمي
نفخر به ونسعى لنشره وتطبيقه

الرابطة توقع مذكرة تفاهم مع المفوضية
اإلسالمية اإلسبانية
اتفاقيات

د.العيسى خالل استقباله رئيس المفوضية اإلسالمية في إسبانيا

مكة املكرمة:

وقد اســتهل معاليه اللقاء باإلشادة مبملكة

وقعت رابطة العالم اإلسالمي مذكرة تفاهم
ّ

واحــدة مــن أفضــل البلــدان األوروبية في

استقبال معالي األمني العام للرابطة الشيخ

وبدعم من احلكومة اإلســبانية  -أدت دورا ً
ٍ

مع املفوضية اإلســامية في إسبانيا ،خالل

الدكتــور محمد بــن عبدالكرمي العيســى،
ســعادة رئيس املفوضية الدكتــور أمين إدلبي

والوفد املرافق له.

إســبانيا التي أثبتت دراســات الرابطة أنها
االندماج الوطني وأن املفوضية اإلســامية
مثنيا على
فاعالً في الوصول إلى هذه املرتبة،
ً

التنوع الديني في إسبانيا والذي جعلها مثاالً

يُحتذى في االنفتاح على جميع األديان ،وهذا
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خطة عمل وبرنامج دراسات ُعليا

معتمد حول مضامين الوثيقة

بتفعيل الوثيقــة وحتويلها إلى برامج واقعية

ومشــروعات حقيقيــة مثل إنشــاء مراكز
حضارية وعقد دورات تدريبية.

ولفت د.إدلبي إلى أن اجملتمع اإلسباني متعدد
تروج له
مهم للتصدي خلطاب الكراهية الذي ّ
بعض اجلماعات املتطرفة.

وأوضح د.العيســى أن الرابطة تنــادي دائما ً
بتنفيــذ برامــج لتوطني األئمة واملدرســن
وكذلــك الفتــاوى ألهمية اعتبــار الظرفية
ٍ
بلــد والتي تختلــف ألجلها
املكانية لــكل

معبرا ً عن
عند االقتضاء الفتــاوى واألحكام؛
ّ

إعجابه باملســتوى العلمي الرفيع الذي بلغه

العلماء املسلمون في إسبانيا والذي يؤهلهم
للتعليم بدون مســاعدة خارجية ،وال ســيما

أنهم أهــل البلــد ويفهمون ثقافتــه ،وهذا

أفضل من إحضــار أئمة من اخلــارج ليجدوا
أنفسهم في مواجهة عوائق لغوية وثقافية

قد تؤدي إلى إضرام اخلالف بينهم وبني اجملتمع
اإلســباني؛ مؤكدا ً أن الداخــل الوطني لدى

عموم الدول قادر على تدريب وتخريج أئمة من

البيئة احمللية ،عالوة على إيجاد هيئات إفتائية
محلية.

مــن جهته أكد رئيس املفوضية اإلســامية

متابعتــه لنشــاطات الرابطــة وتقديــره
ألعمالهــا ،معبرًا عن إعجابــه بوثيقة مكة

املكرمــة وافتخار املســلمني اإلســبان بها

باعتبارها منهجا ً ودستورا ً إسالمياً ،قائالً« :إن
وثيقة مكة املكرمة فتح كبير يجســد كثيرا ً
مؤكدا اهتمــام املفوضية
مــا نحن عليــه»؛
ً
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األديان واألعــراق إال أن اجلميع يعيش في وئام

وســام ،مشــيرا ً إلى أن  %67من املســلمني
اإلســبان هم في سن الشــباب ،وأن  %70من

هؤالء الشــباب هم من الفتيات ،وشدد على

ضرورة توفير تربية وســطية لهؤالء الشباب
حتى ينشؤوا في بيئة حتترم اآلخر.

يذكــر أن توقيــع االتفاقيــة يجســد حرص
الطرفــن على تعزيــز قيم الســام والوئام
في العالم ،وحرصهما علــى التعريف بقيم

اإلسالم وسماحة هديه.

وتضمنت املذكرة إعداد خطة عمل ذات برنامج
زمني محدد لتفعيــل مضامني «وثيقة مكة

املكرمة» داخل مملكة إسبانيا والدول الناطقة

باإلسبانية ،ويشــمل ذلك :ترجمتها ونشرها

ومناقشتها في مختلف املناسبات الثقافية،
والســعي إلدماجها في املناهــج التعليمية
باإلضافة إلى برنامج دراسات ُعليا معتمد من
وزارة التعليم اإلسبانية حول مضامني وثيقة

مكة املكرمة والدور املرجو منها في التأليف
بني البشر.

وقد أوضــح العرض الذي قدمتــه املفوضية
ترحيــب اجلانب اإلســباني في مؤسســاته
التعليميــة بهــذه الفكرة املهمــة ألهمية
مضامني الوثيقة ،كما اتفــق الطرفان على

إعداد خطة عمــل لتعليم اللغة العربية في

الوفد المرافق لرئيس المفوضية اإلسالمية في إسبانيا

إســبانيا من خالل إقامة دورات تعليمية في

األكادمييــن واملفكريــن والباحثــن من أتباع

واملعلمني.

التعاون والوسطية واالعتدال ،وتبادل اخلبرات

اجلامعات اإلسبانية للشباب واألئمة واخلطباء
وتتضمــن املذكــرة إنشــاء مركز للشــباب
يهدف إلى تعزيز مبادئ احملبــة والتعايش في
نفوس هذه الفئــة قبل دخولهم إلى املعترك

الوظيفــي وحمايتهــم من الوقــوع في فخ
التطرف واإلســاموفوبيا ،كما يشرح موقف
اإلسالم من القضايا املعاصرة.

وسوف يعقد الطرفان سلسلة من النشاطات
تشــمل املؤمترات والندوات والبرامج وحلقات
النقاش لبحث القضايا التي تهم املسلمني.

نظم الطرفــان لقاءات مع
ومــن املقــرر أن يُ ّ

الثقافات واحلضارات األخرى ،لبحث موضوعات
واملطبوعات.

حضر اللقاء مع ســعادة رئيس املفوضية كل
مــن :حاكم مدريد الســابق الســيد ريكاردو

غارســيا ،والســكرتير العــام للمفوضيــة

مصطفــى عبدالســام أحمــد ،والناطــق
الرســمي باســم جمعية الشــباب املسلم

اإلســباني د.أحمد ميــان دالل ،ومديــر املركز

الثقافي اإلسالمي في مدريد عمر بن إبراهيم
الســيف ،والقائم بأعمال السفارة اإلسبانية
السيد خابير سوريا كينتانا.
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الرابطة تدين محاوالت الحوثيين استهداف
نجران وجازان وعسير
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د.العيسى يستقبل نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البوسنية

استقباالت

مكة املكرمة:
استقبل معالي األمني العام الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى في مكتبه نائب رئيس مجلس
الوزراء وزيرة خارجية البوسنة والهرسك د.بصيرة توركوفيتش.
وعبــرت د .بصيرة عن تقديرها لزيارة معاليه على رأس وفد رفيع املســتوى مــن مختلف القيادات الدينية من
ّ
العالم اإلسالمي وغيره إلى سربرنيتسا والدور املقدم لتعزيز السالم الديني واحلضاري.
وبحــث معاليه مــع د.توركوفيتش آليات التعاون بني البوســنة والرابطة في كل املوضوعــات ذات االهتمام
املشترك.
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األمين العام يلتقي القائم بأعمال البعثة في سفارة الواليات المتحدة األمريكية

استقباالت
التقى معالي األمني العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى بالقائم بأعمال البعثة في سفارة
الواليات املتحدة األمريكية بالرياض السيدة مارتينا سترونغ ،وجرى خالل اللقاء بحث املوضوعات ذات االهتمام
املشترك.

 ..ويلتقي وزير الخارجية في جمهورية بنغالديش

20

اســتقبل معالي األمني العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى مبكتبه معالي وزير اخلارجية في
عبر عن تقديره لكل ما تقدمه رابطة العالم اإلسالمي من
جمهورية بنغالديش السيد محمد شهريار ،الذي ّ
معونات تسهم في تخفيف معاناة الالجئني الروهينغا في بنغالديش.
الرابطة
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د.العيسى يستقبل معالي الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير اإلمارات

استقبل معالي األمني العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى في مكتبه معالي الشيخ نهيان
بن ســيف آل نهيان ســفير دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وجرى خالل اللقاء بحــث عد ٍد من املوضوعات ذات
االهتمام املشترك.

 ..ويلتقي الممثل االقتصادي والثقافي لتايبيه

اســتقبل معالي األمني العام الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيســى ســعادة املمثل االقتصادي
والثقافي لتايبيه د.تينج شينج بينج ،وجرى خالل اللقاء بحث عد ٍد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

21
العدد ٦٥٦ :رمضان  ١٤٤٢هـ ـ إبريل  ٢٠٢١م

الرابطة

الرابطة تدين الهجمات اإلرهابية في
كنيسة ماكاسار
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لماذا حملة
«رفض الكراهية»؟
باحث في علوم االتصال والحوار
الثقافي  -المغرب

أطلقــت رابطة العالم اإلســامي حملة دولية
مروجي التخويف من اإلســام
للمطالبة بحظــر ّ
(اإلســاموفوبيا) واحملتوى املســيء لإلســام عبر
منصــات التواصــل االجتماعي .وفي هــذا اإلطار
وجه األمني العام للرابطة الشــيخ الدكتور محمد
بن عبد الكرمي العيســى رسالتني ملســؤولي إدارتي
الفيســبوك وتويتر أكد في مستهلهما أن لوسائل
التواصــل االجتماعي تأثيرا ً كبيــرا ً في التقريب بني
الناس وفي نشــر الكراهية وعدم التســامح .وعبر
عن ســعادته بنية إدارة فيســبوك وتويتــر القيام
بوضع شــروط جديدة حملاربــة الكراهية والتعصب
وحظر جميع املشــاركات التي تنكر الهولوكست.
وأشار إلى أن معاناة املسلمني حول العالم تضاهي
معاناة غيرهم ،حيث يواجهون اإلساءة الشخصية
والتهديدات والعنف اللفظي واجلســدي بســبب
مــا يؤججه احملتوى املنشــور عبر وســائل التواصل
االجتماعي .وقال إن اإلسالموفوبيا مرض يجب على
هذه الوســائل أال تكون حاضنة له .وأكد كذلك في
رســالتيه أن إدارتي الفيســبوك وتويتر قادرتان على

متابعات

د .محجوب بن سعيد

بذل جهود أفضل ويجب عليهما فعل ذلك ،موضحا
أن الرابطة أطلقت حملة حتت شعار Reject Hate
ملناشدة اجلميع بعدم التسامح مطلقا ً مع خطاب
الكراهية الذي يســتهدف املسلمني ،وكذلك أتباع
مختلــف األديان .ودعا إلى االنضمــام لهذه احلملة
واملشــاركة فيها تعبيرا ً عن رفض الكراهية بجميع
صورها ،ومســاهمة في جعل العالم أكثر ســاما ً
وتسامحاً.
والواقع أن إطالق هذه احلملة لم يكن أمرا ً اعتباطيا ً
أو فقط من أجل االستهالك اإلعالمي ،بل إنه يندرج
في إطــار تطبيق مقاربة شــمولية للرابطة ،ورؤية
اســتراتيجية جديدة ومبتكــرة ألمينها العام حول
القضايا الراهنة التي يعيشــها اجملتمع الدولي في
عالقاته بتعزيــز احلوار والتســامح والوئام والعيش
املشــترك ،ومواجهــة العنف والتطــرف واإلرهاب.
كما يرتبــط إطالق هذه احلملــة بتفاعالت ثقافية
وقانونيــة وحقوقيــة على املســتوى الدولي ترتبت
عن اســتفحال اإلســاءة لألديان واالنتشار الواسع
لظاهرة التخويف من اإلســام أو ما يصطلح عليه
باإلسالموفوبيا ،حيث أصبحت اإلساءة إلى اإلسالم
واملســلمني تتم اليوم في صور جديدة تخرق قواعد
القانون الدولي املنظمة حلقوق اإلنســان ولإلعالم،
فتطورت بفعل ذلك أســاليب اخلرق وآلياته ،بحيث
انتقلت اإلســاءة من بطون الكتب ،واملوســوعات،
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ودوائر املعارف ،والدراسات االستشراقية ،إلى األفالم
والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية وشــبكات التواصل
االجتماعي .وقد شــكل هذا النشــر وهذه اإلساءة
خرقــا ً متعمدا ً لقواعد القانــون الدولي ،وضربا ً في
الصميم ملضامني وثائق الشــرعية الدولية حلقوق
اإلنســان املؤكدة على حرية اإلعالم ،وحرية التعبير،
واملقيدة لها حينما يتعلق األمر باإلساءة إلى األديان،
حتت بند منع وحترمي الدعوة إلى الكراهية والعنصرية
والتمييز الديني ،والدعوة إلى التسامح.
كثير من وســائل اإلعــام التقليدية واجلديدة في
الدول الغربية عملت علــى ترويج خطاب الكراهية
من خالل إذكاء ظاهرة اإلســاموفوبيا في عالقتها

باإلســاءة للدين اإلســامي ورموزه ومقدساته مبا
نشرته وما زالت تنشــره من محتويات منطية حول
املسلمني ،وحول اإلسالم الذي تنعته بدين اإلرهاب.
لذلك بدأت الدعوات تتصاعد من داخل األمم املتحدة
وفي مجلس حقوق اإلنســان ،مــن أجل وضع قانون
دولي ملزم لردع وملنع انتشار هذه الظاهرة ،ينسجم
مع مقتضيات احتــرام األديان .ورغم ذلك تصاعدت
ظاهرة التطرف الديني ألسباب عدة ،منها االنتشار
الواسع الســتعمال تكنولوجيا اإلعالم اجلديد التي

أصبحــت لــدى اجلماعــات املتطرفــة أداة خطيرة
للتحريض على اآلخــر ،وتغليط الرأي العام ،وإحداث
الفــن فــي اجملتمعــات ،وترويج خطــاب الكراهية
املتطرفة باسم
والتمييز العنصري ،ونشــر األفكار
ّ
احلرية املتاحة ذات الصلــة بحق التعبير
مســاحات ّ
وإبداء الرأي.
لقد أثار إطالق العنان بدون قيود حلرية الرأي والتعبير
حول األديــان في وســائل اإلعالم اجلديــدة ومنها
الفيسبوك وتويتر نقاشــات حادة وانتقادات عنيفة
كان مــن بني أهدافهــا منع احتقار وســب األديان
واحلد من خطاب الكراهية ،مما أدى إلى تشــكل تيار
دولي يتكون مــن منظمات حكومية وغير حكومية
ومؤسسات اجملتمع املدني املهتمة بحقوق اإلنسان
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والســام واألمن والذي ظل منذ عــام  2011ينادي
ويطالب بضرورة وضع تشــريعات وطنية ،وتشــريع
دولــي مينع نقد األديان أو اإلســاءة إليها ،واحتقارها
بكل الوسائل.
وتعد رابطة العالم اإلسالمي من أكثر املنظمات
اإلســامية والدولية التي أولت عناية كبيرة لهذه
املشــكلة إذ قامت باتخاذ مجموعة مــن املبادرات
وتنفيذ العديد من األنشــطة من أجل إيجاد احللول
املناسبة لهذا املشكل احلضاري والثقافي واإلنساني،
بأســلوب حضاري راق يقارع احلجــة باحلجة ويجادل
بالتي هي أحســن ،مبتعدا ً عن االنفعال والتشنج
العاطفي .كمــا يبذل األمني العام للرابطة وال يزال
جهودا ً كبيرة ومتواصلة من أجل نشر اخلير والسالم
والوئــام وتعزيز احلوار مــع أتباع األديــان ،والتعريف
بالقيم اإلســامية الصحيحة والنبيلة في بعدها
اإلنســاني واحلضــاري ،والترويــج ملفهوم األســرة
اإلنسانية الواحدة التي تقوم على احملبة والتعاون في
بناء اجملتمع احلضاري ،واحلرص على محاربة أي شكل
من أشكال اإلســاءة إلى هذه األســرة في وئامها
وتقاربها وتعاونهــا وحتابها مبختلف أديانها وأعراقها
وثقافاتها ودولها ،ودعوة أتباع األديان والثقافات إلى
تعزيز تواصلهم اإلنســاني وتالقيهم وتعاونهم في
إطار املشتركات واملصالح.
ولكي نســتوعب جيدا الســياق العــام للحملة
مروجــي التخويف من
الدولية للمطالبــة بحظر
ّ
اإلسالم (اإلســاموفوبيا) واحملتوى املسيء لإلسالم
عبر منصات التواصل االجتماعي ،جتدر اإلشــارة إلى
أن االهتمــام الدولي بالقضايــا الدينية ظهر خالل
الســنني األخيرة داخل األمم املتحــدة وخاصة داخل
جهازيــن مهمني ،وهما اجلمعيــة العامة ،ومجلس
حقوق اإلنســان ،حيث ازداد الوعــي بأهمية مكانة
الدين في القانون الدولي حلقوق اإلنســان ،ومكانته
فــي أجهزة األمم املتحــدة املهتمــة باملوضوع .لقد
صادقــت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم  11أبريل

 2011على القرار رقم  224/65الذي مينع اإلســاءة
لألديان ويحث على احلــد من خطاب الكراهية .وفي
الســياق نفســه أطلق األمني العام لــأمم املتحدة
يوم  18يونيو  2019إســتراتيجية وخطة عمل األمم
املتحدة بشــأن خطاب الكراهية التي كان الغرض
منهــا «تعميق فهــم جميع كيانــات األمم املتحدة
بالتأثيــر الغادر للكالم الذي يحــض على الكراهية،
وكيف ميكن للكيانات األممية أن تعاجله بشكل أكثر
فعالية من خالل عملهــا « .ومن املعلوم أن القانون
الدولي يحظــر التحريــض على التمييــز والعداء
والعنف بواسطة خطاب الكراهية ألنه يهدف إلى
أيضا إلى
إثارة التمييــز والعداء والعنف ،مما قد يؤدي ً
اإلرهاب أو اجلرائم الفظيعة أو يشملهما.
مــن جهتها دعت رابطة العالم اإلســامي ،من
خالل وثيقة مكة املكرمة ،إلى ســن التشــريعات
الرادعة ملروجــي الكراهية ،واحملرضــن على العنف
واإلرهــاب والصدام احلضاري على مســتوى العالم
اإلســامي والدولي .وأكدت وثيقــة مكة املكرمة
أن الصراع والصــدام يعمل على جتذيــر الكراهية
واســتنبات العداء بني األمم والشــعوب ،ويحول دون
حتقيق مطلب العيش املشــترك ،واالندماج الوطني

اإليجابي ،وبخاصة فــي دول التنوع الديني واإلثني،
كمــا أنه في عداد املــواد األوليــة لصناعة العنف
واإلرهاب .كما أولت رابطة العالم اإلســامي عناية
كبيرة لظاهرة اإلسالموفوبيا ،حيث أفردت لها حيزا ً
مهما ً في وثيقة مكة املكرمة التي دعت إلى «تعزيز
تفاعل العالم اإلســامي مع اجملتمــع الدولي من
خالل التواصل وبناء جســور احملبة والوئام اإلنساني
والتصدي للتخويف من اإلســام )اإلسالموفوبيا(
والصــور النمطية املتبادلــة والكراهيــة والتمييز
العنصري» .وبخصــوص املوضوع ورد في الوثيقة أن
«ظاهرة اإلسالموفوبيا وليدة عدم املعرفة بحقيقة
اإلسالم وإبداعه احلضاري ،وغاياته السامية ،والتعرف
احلقيقي على اإلســام يستدعي الرؤية املوضوعية
التي تتخلص من األفكار املســبقة لتفهمه بتدبر

أصوله ومبادئه ،ال بالتشــبث بشــذوذات يرتكبها
املنتحلون الســمه ،ومجازفات ينســبونها زورا ً إلى
شرائعه».
وحرص األمني العام للرابطة في كل مشــاركاته
العلمية وتصريحاته الصحفيــة عبر العالم ،على
التأكيــد على أن تزايــد وجود اجلماعــات املتطرفة
احملســوبة زورًاعلى اإلسالم وتزايد الفجوة احلضارية
بســبب عدم احلوار مــع اآلخر يضاعف مــن اآلثار
الســلبية لإلســاموفوبيا التي تقدم صورا ً سلبية
مســيئة لإلســام واملســلمني من خــال أحداث
متالزمة بني اإلســام واإلرهاب .وظل معاليه مؤمنا ً
بــأن لإلعــام واملنظمات اإلســامية واملســلمني

عمومــا ً دورا ً هاما ً فــي إيضاح الصــورة احلقيقية
عن اإلســام والتصدي لألســاليب املشوهة .وفي
مناســبات عديدة ،حذر األمني العام لرابطة العالم
اإلســامي من ردة الفعل املتطرفة ضد اإلســام
نتيجة ما يعــرف بظاهرة «اإلســاموفوبيا» ،وأكد
أنها ســتولد املزيد من املعاناة ومن أعداد املتطرفني
الذين كانوا باألمس أســوياء معتدلني يتعايشــون
مع مجتمعاتهم في البالد غير اإلسالمية باندماج
إيجابي محترمني دساتير وقوانني وثقافة الدول التي
يحملون جنســيتها أو يقيمون فيهــا .ويرى األمني
العام للرابطة أن ظاهرة «اإلســاموفوبيا» إذا كانت
ت مجرد نظرية فكرية،
خالل ســنني ماضية ،قد ظ َّل ْ
وحتفظــا ً عاماً ،فإن توقعــات نتائجها اليوم تختلف
اختالفا ً جذرياً.

بنــاء عليه ،فال غرابة فــي أن تطلق الرابطة هذه
احلملــة الدوليــة بتعاون مــع منظمــات يهودية
ومسيحية ومبؤازرة من قادة الفكر والثقافة واإلعالم
والقيادات الدينية في مختلف بقاع العالم .واألمل
معقود علــى أصحاب الضمائر احليــة ودعاة األمن
والسالم للمســاهمة في حتقيق أهدافها والتوقيع
على العريضة من خالل الرابط التالي:
http://chng.it/ZNrLrvYr6m
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ً
مخاطبا مؤتمر حوار األديان والثقافات بالقاهرة:
الدكتور العيسى

ً
سببا في الصراعات ولكنها
األديان لم تكن
المفتاح األهم للعودة إلى السالم
مؤتمرات
متابعة :عبدهللا حسين
اختتم املؤمتــر الدولي احلادي والثالثــون للمجلس
األعلى للشؤون اإلسالمية بوزارة األوقاف املصرية،
أعماله حتت عنوان( :حوار األديان والثقافات) ،والذي
عقد خــال الفترة من  13إلــى  14مارس 2021م،
مبشــاركة أكثر مــن ( )35دولة ،وناقــش أكثر من
( )30بح ًثا ،وتلخصت أعماله في ســتة محاور هي:
(مفهوم احلوار وغاياتــه ،وعقالنية احلوار وعالقتها
بقضايا التجديد ،واحلوار واملشترك اإلنساني ،واحلوار
واحتــرام خصوصية اآلخــر ،وأثر احلــوار البناء في
مكافحة اإلرهاب وصنع السالم اإلنساني ،وعوامل
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جناح احلوار).
الجلسة االفتتاحية
من جهتــه ألقى معالي األمني املســاعد لرابطة
العالم اإلسالمي فضيلة الدكتور عبدالرحمن بن
عبد اهلل الزيد ،كلمــة معالي األمني العام لرابطة
العالم اإلســامي ورئيس هيئة علماء املســلمني
الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكرمي العيســى
في اجللســة االفتتاحية للمؤمتر ،وفيما يلي نصها:
«بســم اهلل الرحمن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني،
والصالة والســام على ســيدنا محمد رسول اهلل

املصطفى األمني وعلى إخوانه أنبياء اهلل ورســله
أجمعني.

صاحب املعالي األســتاذ الدكتــور محمد مختار
جمعة وزير األوقاف رئيس اجمللس األعلى للشــؤون
اإلســامية بجمهوريــة مصر العربيــة ،أصحاب

املعالي والفضيلة والنيافة والســعادة ،الســام
عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ويسرني أن أنقل إلى جمعكم الكرمي حتيات صاحب

املعالي األمني العــام لرابطة العالم اإلســامي
ورئيــس هيئة علماء املســلمني الشــيخ الدكتور

محمد بن عبد الكرمي العيســى ومتنياته بالتوفيق
ألعمال هذا املؤمتر الدولــي املهم ،واهتمامه البالغ

مبوضوعه احليوي املعبر عــن حرص صادق على خير
البشــرية وســام مجتمعاتها ،واعتذاره عن عدم

متكنه من املشــاركة الجتماعات ولقاءات رسمية
مجدولة مسبقا ً في نفس املوعد.
أيها احلضور الكرمي..
الناظــر في التاريــخ بعني اإلنصاف لــن يجد في

شــهادة التاريخ القريب والبعيــد صدى للدعوات
اجلزافية التي تطلقها بعــض التيارات املادية التي

تربــط األديان بفواجــع التاريخ ومآســيه الدامية،
فاملتتبع بالتدقيق لنتوءاته وســقطاته لن تخطئ
عينــه بــراءة األديان من ُجــل هذه الفــوادح التي

أشــعلتها أنانية اإلنســان ومادية قيمه وجشعه

وتطلعه إلى خيرات اآلخرين بعني لم تتهذب بقيم
األديان ومثلها التي قدمتها للبشــرية على كافة

الصعد :الروحية واالجتماعيــة ،وبخاصة في بناء

العالقات الدوليــة اإليجابية ،لذا فقــد آن أوان أن

أدركت رابطة العالم اإلسالمي

منذ تأسيسها أهمية السالم والحوار
مع مختلف األطياف

وبــراءة األديان من وصمات احلروب املضنية ال تعني

عصمة أتباعها ،كما ال تنفي استخدامها في مترير

أجندات استعمارية وأطماع أنانية تستتر برداء أديان

ما فتئت تعبر عن تساملها في أصولها ونصوصها
وتراثها الذي تتعامى عنه القوى املتطرفة ،بتأويالتها
الفجة على
املتعسفة ،وتبريراتها الواهية ،وجرأتها
ّ

مصادرة الدين واســتدعاء شذوذات األفكار وسيئ
املواقف ،واستحضار الشواهد السلبية التي تشيع

ثقافة الكراهية ،وتصطنع العداوة والعدوان ،وتنكأ

جراحات املاضي من خالل اجترار سلبياته ،وإشعال
جذوتها من جديد.

نقول جميعا ً وبصوت واحد :إن األديان لم تكن سببا ً

لقد أدركت رابطة العالم اإلسالمي منذ تأسيسها

األهم للعودة إلى السالم الذي يسعد به اجلميع.

والعقائد ،واختطت لنفســها ما يعــزز الثقة بني

في الصراعات األســوأ في العالم ،ولكنها املفتاح

أهميــة الســام واحلوار مــع مختلــف األطياف
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-

تضمنت وثيقة مكة مجموعة من

المفاهيم اإلسالمية المعبرة عن رؤى
أصيلة ومتجددة

ما ميكننا من تقويض خطط الصراع الذي تفرضه
علينا القوى املتطرفة التي تؤمن بصراع احلضارات

وحروب نهايــة التاريــخ ،وتســتعدي اآلخرين عبر

دعوات التخويف من اآلخر ،ونشــر الفوبيا املفتعلة

التي ترتكز علــى رؤى منحرفة ال تعبر إال عن جهل
فاعليها.

األطراف املتخالفة ،ويزيل ما رشح من أوزار يحملها

أيها اجلمع الكرمي

أصحابها ،ورأت في منصات احلوار الديني واحلضاري

في العشــر األواخر من رمضان عام 1440ه وبرعاية

الرئيســة فرصة سانحة إلعادة بناء القيم العاملية

بن عبد العزيز آل ســعود  -حفظــه اهلل  -عقدت

ال يســمح لعمق اختالفاتنا أن تكــون أداة يديرها

الكعبة املشــرفة ،حضره زهاء  1200شخصية من

اجلامعــة خملتلــف القيــادات الدينيــة والطوائف

كرمية من خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان

على أسس من التسامح والتعايش اإليجابي الذي

رابطة العالم اإلسالمي مؤمترا ً عامليا ً تاريخيا ً بجوار

املتطرفــون ومنظرو فكرة الصــراع احلضاري على

اجلانب اآلخر ،فقد اتفقوا على جعل اخلالف الديني

فرصة لتحقيق أهدافهــم األنانية ،والتي ال عالقة
لها بالدين وأطروحاته التي تؤســس لسالم البشر
وتعايشهم.

إن االختــاف فــي الدين ليــس مدعــاة لالقتتال

واالصطــراع الذي يهلــك احلرث والنســل ،بل هو

كبار مفتــي وعلماء ومفكري العالم اإلســامي
ميثلون كافة االجتاهات واملكونات اإلســامية ،وقد

أطلق اجملتمعون «وثيقــة مكة املكرمة» التاريخية،
والتي اعتبرها املراقبون إحدى أهم وثائق هذا القرن،

حيث عبرت بجالء عن موقف إســامي موحد في
كافة نقاطها اجلامعة.

وهذه الوثيقة هي خالصة عصــف ذهني راكمته

واآلخر:
ميدان تســابق في اخليــر والبر والقســط،
ُ
ديناً ،أو جنســاً ،أو ثقافــة ،هو أخ في اإلنســانية،

التحرك احلضاري والعمل االســتراتيجي للحد من

وحباه على الســواء من الكرامة اإلنسانيــــة ،فال

والتمييــز العنصــري والتخويف من املســلمني،

وشــريك في عمارة األرض واألوطــان ،مبا حبانا اهلل

يفضـل بعضنـا بعضـا ً بتمايز جنس أو لون أو عرق،

فالتفاضـل عند اخلـالـــق  -تبارك وتعالى  -ميزانه
ها
التقوى كما قال عز وجل في القرآن الكرمي« :يَا أَيُّ َ

ش ُعوبًا
اس إِنَّا َخل َْق َناكُ ْم ِم ْن َذ َكرٍ َوأ ُ ْن َث ٰى َو َج َعل َْناكُ ْم ُ
َّ
الن ُ
َّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــم ع ْن َد الل أ ْت َقاكُ ْم إ ِ َّن
َو َق َبائلَ ل َت َعار َ ُفوا إ ِ َّن أ ْكرَ َمكُ ْ
َّ َ
ِير ».
الل َعلِ ٌ
يم َخب ٌ

دراسات متواصلة تستند إلى وعي مسؤول بضرورة
االنتشــار املتزايد واخمليف خلطاب الكراهية والعنف

واإلســاءة إلى نبيهم صلى اهلل عليه وسلم وإلى

مقدســاتهم ،واتهــام دينهم بالتطــرف والعنف
واإلرهاب واالنعزال ،في جتن سافر على مليار ونصف

من املسلمني املؤمنني بالتعايش واحلوار ،فكان هذا
االتهام مدعاة إلجراءات غير متوازنة مع املسلمني

ومســــاجدهم ومؤسســــــاتهم ،عـالوة على

أنه خـــرق غيـر مقبــــول وال مبــرر للمـواثيـــق

إن احلوار بني أتباع الرســاالت اإللهيــة واحلضارات

واالتفاقيــات الدوليــة الداعيــة إلى تعزيــز احلوار

في بناء العالقة اإليجابية املســتدامة ،وهو فقط

واحلضارات والثقافات اإلنسانية.

اإلنسانية في مناســبات كهذه هو حجر األساس
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والتعايش الســلمي بني أتباع الرســاالت اإللهية

-

اآلخر أخ في اإلنسانية وشريك

في عمارة األرض واألوطان

نماذج رائعة
من جانبه أكد معالي األمني العام لرابطة اجلامعات
اإلسالمية األستاذ الدكتور أسامة محمد العبد أن

هناك مناذج رائعة من احلوار واحملاورة قد ذكرها القرآن

وقد دعت هذه الوثيقة التاريخية إلى إرســاء قيم

التعايــش ،وحتقيق الســلم بني مكونــات اجملتمع
اإلنســاني ،والـــتأكيد على أن املســلمني بكافة

اجلهات واملؤسســات اإلســامية العاملية املمثلة
لهم يرون أنهم جزء من هذا العالم ،فال يسع أحدا
التنصلُ من مســؤولياته أو النكــولُ عن واجباته

فــي التواصل مع كافة مكوناتــه؛ لتحقيق صالح
البشــرية ،وتعزيز قيمها النبيلة ،وبناء جسور احملبة
والوئام.

وتضمنــت الوثيقــة مجموعــة مــن املفاهيــم

اإلسالمية املعبرة عن رؤى أصيلة ومتجددة ،قائمة
على االنفتــاح املتوازن على متغيرات العصر ،تدعو

الكــرمي ،كالنملة التي خاطبت ســيدنا ســليمان
َت
(ح َّتى إ ِ َذا أَتَ ْوا َعلَى َوا ِد َّ
الن ْملِ َقال ْ
(عليه الســام)َ :
س ِ
اك َنكُ ْم َل ي َ ْح ِ
ط َم َّنكُ ْم
َ ْنل ٌَة يَا أَيُّ َ
ها َّ
الن ْملُ ْ
اد ُخلُوا َم َ

ون) ،وكالهدهد
ــود ُه َو ُه ْم َل ي َ ْ
ش ُ
ســل َْي َم ُ
ان َو ُج ُن ُ
ــعرُ َ
ُ

حينما خاطب ســيدنا ســليمان (عليه الســام)
ِ
ي َل
(وت َ َف َّق َد َّ
حيــث يقول تعالىَ :
الط ْيــرَ َف َقالَ َما ل َ
ِــن َلُ َع ِّذب َ َّن ُه َع َذابًا
ان ِم َن ال َ
أَرَى ال ُ
ْه ْد ُه َ
ــد أ َ ْم َك َ
ْغائِب َ
ث
ْطا ٍن ُّم ِب ٍ
ِسل َ
ني َف َم َ
َ
ك َ
ش ِد ً
ح َّن ُه أ َ ْو ل ََي ْأت ِ َي ِّني ب ُ
يدا أ َ ْو َلَ ْذب َ َ
َغ ْيرَ ب َ ِع ٍ
ك ِمن
ط ب ِ ِه َوجِ ْئ ُت َ
طت بِ َــا ل َْم ُتِ ْ
يد َف َقالَ أ َ َح ُ
مستشــهدا معاليه بالعديد من
س َبإ ٍ ب َِن َبإ ٍ ي َ ِقنيٍ)،
ً
َ
محاورات العرب وسجلهم احلافل واملليء باحلوارات
الهادفة التي اســتقتها الدنيا من حضارة اإلسالم
العظيم.

األدلجة والنفعية

إلى املساهمة في معاجلة القضايا املستجدة التي

تستقطب اهتمام األســرة الدولية ،وتشجع على

االنخراط في صلب املناشــط اإلنســانية الواعية
إســهاما في تعزيز قيم احلوار والتفاهم والتعايش

واالحترام املتبادل التي جاء بها الدين اإلســامي،
وحضت عليها الرساالت السماوية.
ّ

وفــي اخلتام ،أشــكر صاحــب الفخامــة الرئيس
عبدالفتــاح السيســي رئيــس جمهوريــة مصر
العربية على رعايته الكرمية لهذا املؤمتر ،كما أشكر
معالي األســتاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير

األوقاف ورئيس اجمللس األعلى للشــؤون اإلسالمية
على اجلهود الكبيرة التي بذلهــا لعقد هذا املؤمتر

والشــكر موصول لكافة احلضور األكارم وأســأل
اهلل العلــي القدير أن يوفق اجلميع ملا يحبه ويرضاه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته».

وفي كلمته للمؤمتر خلص األســتاذ الدكتور محمد

مختار جمعة وزيــر األوقاف رئيــس اجمللس األعلى

للشــؤون اإلســامية بجمهورية مصــر العربية

حديثه فــي نقطتني األولى عامــة وتتعلق بفهم

النص فــي إطار فقه بناء الــدول ،فوصف معاليه
كثيرا ً مــن القراءات القدمية للنصوص بأنها قامت
على فقه األفراد ال فقه الدول ،وفق ظروف عصرهم

وأزمنتهم ،وأكد معاليه علــى أن قضية احلوار بني
األفراد واملؤسســات تعادلها قضية التفاوض بني
الدول.

وأضاف جمعة بــأن النقطة الثانية خاصة وتتعلق
بفهم أبجديــات احلوار ،وعليه فاحلــوار يقتضي أن
تُعامل اآلخر مبا حتب أن يُعاملك به ،وأن تنصت إليه

قدر ما حتب أن ينصت إليك ،وأن تأخذ إليه اخلطوات
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التي تنتظر منــه أن يخطوها نحــوك ،وإال فحاور
نفسك ،واسمع صوت نفسك ،وال تنتظر أن يسمع
اآلخرون صوتك.

واختتــم معاليه كلمته بأن أخطــر ما يعوق احلوار

أمران همــا :األدجلــة والنفعية؛ فأمــا األدجلة فإن

العالم أو الكاتب أو احملــاور املؤدلج حتمله عصبيته
العمياء للجماعة التي ينتمي إليها إما على عدم

رؤية احلق ،وإما على التعامــي عنه ،وأما النفعيون
أبدا
واملتاجرون باألديان والقيم واملبادئ فال يدافعون ً

عــن احلق ،وال ينتظر منهم ذلــك ،إمنا يدافعون عن
مصاحلهم ومنافعهم فحسب وال شيء آخر.
البيان الختامي والتوصيات
انتهى املشــاركون فــي املؤمتر إلى إصــدار بيانهم
اخلتامي وفيما يلي أبرز ما جاء فيه:

 إن احلوار البناء ي َ ِهدف إلى التفاهم والتالقي على

مساحات مشتركة وأهداف إنسانية عامة ،ال متييز

فيها على أساس الدين أو اللون أو اجلنس أو القبلية.

جمعة :أخطر ما يعوق الحوار

األدلجة والنفعية

 التأكيد على أن احلوار بني األفراد ،يعادله التفاهمبني املؤسســات ،والتفاوض بني الدول ،وحتقيق ذلك
على أرض الواقع يدعم السالم اجملتمعي والعاملي.

 التأكيد على أن وحي الســماء ما نزل إال ليرسملإلنسان طريق السعادة في الدنيا واآلخرة ،ويعلمه
قيم الرحمــة واحلق واخليــر ،ويحفظ دمــه وماله

وعرضه ،وأن من خرج عــن ذلك فقد خرج عن فهم
صحيح الدين.

 التأكيد علــى أن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجبأفرادا ومؤسســات ،وشــعوبًا
أن نحافظ عليها -
ً
وحكومات  -وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر.
 -التأكيــد على أهمية دور اإلعــام في دعم قيم

التسامح ونبذ العنف وأهمية التغطية اإلعالمية
املهنية لألحداث ،وضرورة وضع ميثاق شرف إعالمي

جميع
مطلب أكــدت عليه
 إعــاء قيمة احلــوارُ
ٌ
وجميع احلضارات والثقافات
الشــرائع الســماوية،
ُ

دولــي يوفق بني ضرورات حريــة التعبير والرأي وبني

 -ضــرورة العمل على نشــر لغة احلــوار ومراعاة

 -التأكيد على الرفــض املطلق للتطرف واإلرهاب

الرشيدة باعتباره صمام أمان للجميع.
ضوابطه عبر وسائل اإلعالم اخملتلفة.

ترســيخ مبدأ الرأي والرأي اآلخر ،وعد ِم التعصب
ُ

األعمى واالستعالء بالرأي على حساب الرأي اآلخر.

 إحالل لغة احلوار محل لغــة الصدام واالحتراب،يسهم في حتقيق األمن اجملتمعي والسالم العاملي.
 -ضــرورة العمل على تعزيز احلوار الديني والثقافي

واحلضاري على جميع املستويات الوطنية والدولية.

30
الرابطة

العدد ٦٥٦ :رمضان  ١٤٤٢هـ ـ إبريل  ٢٠٢١م

مقتضيات احترام الثقافات واألديان.

وللكراهية والتعصب ورفض التوظيف السياسي
ألي من ذلك كأداة لتفتيت الدول وهدمها أو حلصد

األصوات وكســب االنتخابات ،والتأكيد على رفض
ربط التطرف واإلرهاب بأي دين ،ورفض الزج باألديان

واملقدســات في ســاحات الصراعــات االنتخابية

والسياســية والتحذيــر من أن مخاطر اإلســاءة
للمقدســات والرمــوز الدينية هــي تهديد لألمن

والســلم الدولي ،وال ينجم عنها ســوى املزيد من
العنف والتطرف وتأجيج املشاعر وخلق العداوات.

العبد :سجلنا حافل بالحوارات

التي استقتها الدنيا من حضارة اإلسالم

كجرمية تدخل في خانة التمييز العنصري والديني،
واحملظــورة مبوجب املــادة ( )20من العهــد الدولي

للحقوق املدنية والسياســية والتــي تنص على:
ُ
ْظرُ بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو
«ت َ

اإلشادة بإنشاء المركز الدولي

لحوار األديان والثقافات بالقاهرة

حتريضا على التمييز أو
العنصرية أو الدينية تشكل
ً

العداوة أو العنف».

 -ضرورة التعاون املشــترك بني املؤسسات الدينية

والثقافيــة واإلعالميــة لتعزيز قيم احلــوار وآدابه
وضوابطــه ،وتفنيد ضالالت اجلماعــات املتطرفة

 التأكيد على أن الهدف مــن احلوار بني الثقافاتليــس محاولة تغيير ثقافــة أو هيمنة ثقافة على

جتاهه وفق اســتراتيجية تشاركية دقيقة ومحددة
على املستويات الوطنية والدولية.

فهما ومعرفة
باقي الثقافات ،ولكن أن نصبح أكثر
ً

 -تعزيز دور التبــادل الثقافي بني الدول ،لدعم لغة

 -إن احتــرام املقدســات والرموز الدينية يســهم

العاملي.

واحتراما لثقافاتنا املتنوعة.
ً

بقوة في صنع الســام العاملي ويدعم حوار األديان
واحلضــارات والثقافــات ،أما النيل من مقدســات
اآلخرين ورموزهــم الدينية فال يُذكي إال مشــاعر

الكراهية والعنف ،والتطرف واإلرهاب.

 تأصيــل قيــم احلــوار والتســامح انطالقا مناملشــتركات اإلنســانية والدينيــة ،مــع احتــرام

اخلصوصيــة الثقافية والدينيــة لآلخرين ،وكذلك
احترام عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم املستقرة.

 -قيام املؤسسات التشريعية بإصدار قانون لتجرمي

ازدراء األديان واإلساءة للمقدسات الدينية ورموزها،
وإدراج ذلك في الدساتير الوطنية واملواثيق الدولية.

 التأكيــد علــى أهميــة دور البرملانيني كممثلنيللشعوب في تعزيز احلوار بني الثقافات ،وفي إصدار

تشــريعات جترم التحريض على التطرف واإلرهاب
والتحريض على الكراهية والتعصب ،وإصدار قوانني
جترم اإلســاءة لألديان والرموز واملقدســات الدينية

احلوار وتعزيز أســس العيش املشــترك والســام
 -العمــل على تدعيم مناهج التعليم في مراحله

اخملتلفة مبا يعزز أســس ومفاهيم احلوار وضوابطه،
وغرسها في نفوس الدارسني منذ الصغر.

 -إنشاء مراكز بحثية متخصصة في مختلف دول

العالم تهتم بقضية احلوار ،والتصدي لألفكار التي
تعمل على هدم أسسه.

 -ضرورة التحول بنشــر ثقافة احلوار وترسيخ قيم

التسامح واحترام اآلخر واخلروج باحلوار بني الثقافات
مــن ثقافة النخبة إلــى ثقافة عامــة في جميع
اجملتمعات ،مع تعزيز أمناط التعليم التي ال ترســخ
ألحادية الرأي أو ترفض احلوار مع اآلخر.

 -اإلشــادة بإنشــاء املركــز الدولي حلــوار األديان

والثقافــات باجمللس األعلى للشــؤون اإلســامية
بالقاهرة والتأكيد علــى دعمه ودعم هذه الوثيقة
على املستوى الدولي.
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الهدي النبوي في

رمضان

هدي نبوي
مكة المكرمة -رابطة العالم االسالمي

من التعبد في رمضان.

أبر ،وال أعبد هلل ،وال أتقى له من
لم تعرف البشرية ّ

فحــري بنا أن نقوم بإطاللة ســريعة موجزة على

فإنــه وإن كان يبذل قصارى جهــده في الطاعة

أوالً :مراجعتــه (صلى اهلل عليه وســلم) للقرآن:

محمد صلى اهلل عليه وسلم،

طــول العام فقد كان يصل إلــى الذروة القصوى
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بعض أحواله (صلى اهلل عليه وسلم) في رمضان.

كان (صلى اهلل عليه وســلم) يراجع القرآن كامالً

مع جبريل كل عام ،حتــى راجعه في عامه األخير
مرتني .كما جاء َع ْن َف ِ
س َّر
اط َم َة رضي اهلل عنها« :أ َ َ
ان
إِل ََّي َّ
ِي (صلى اهلل عليه وسلم)« :أ َ َّن جِ ْبرِيلَ َك َ
النب ُّ
ام
ِض ِني ب ُ
يُ َعار ُ
ــن ٍةَ ،وإِنَّ ُه َعار َ َ
س َ
ض ِني َ
الع َ
ِالق ْرآ ِن كُ َّل َ
ضرَ أ َ َجلِي».
اه إ ِ َّل َح َ
َم َّرت َ ْيَِ ،والَ أُر َ ُ
ثانيا :تعليمه (صلى اهلل عليه وســلم) املسلمني
ً
آداب الصيام :كان (صلى اهلل عليه وسلم) حريصا ً
مناســبا للحال ،فمن ذلك حرصه
أن يكون الوعظ
ً
على تعليم املســلمني حقيقة الصيام ،والتي ال
تنطبــق إال على من راعى آداب الصوم ،وخرج منه
باألخالق احلميدة.
فأكد (صلى اهلل عليه وســلم) فــي عدة أحاديث
االرتبــاط الوثيــق بني الصيــام ،وحســن اخللق،
واالستقامة في كل األمور.
«من ل َْم ي َ َد ْع
فمنها قوله (صلى اهلل عليه وسلم):
ْ
س ِ َّ ِ
اج ٌة ِفي أ َ ْن ي َ َد َع
الزور ِ َو
َق ْولَ ُّ
ل َح َ
لي َ
َ
العملَ ب ِــ ِه َف ْ
شرَاب َ ُه».
َ
ام ُه َو َ
ط َع َ
س ل َُه
صائ ِ ٍ
ب َ
م ل َْي َ
وقوله (صلى اهلل عليه وسلم)« :ر ُ َّ
ِم ْن ِ
س ل َُه ِم ْن ِق َي ِ
ص َي ِ
ام ِه
ب َقائ ِ ٍ
ام ِه إ ِ َّل ْال ُ
م ل َْي َ
ُوعَ ،ور ُ َّ
الس َهر».
إ ِ َّل َّ

ص ْو ِم
وقوله (صلى اهلل عليه وسلم)« :إذا َك َ
ان ي َ ْو ُم َ
ث [يقول ،أو يعمل أي شــيء قبيح،
أ َ َح ِدكُ ْم َفالَ يَ ْر ُف ْ
ب [يرفــع صوته]َ .فإ ِ ْن
ص َ
أو يثير الشــهوة] َوالَ ي َ ْ
خ ْ
م».
سابَّ ُه أ َ َح ٌد ،أ َ ْو َقاتَل َُه َفل َْي ُق ْل :إِنِّي ْ
صائ ِ ٌ
امرُ ٌؤ َ
َ
ثال ًثا :هديه (صلى اهلل عليه وسلم) في الصيام:
كان صلى اهلل عليه وســلم يؤخر الســحور .كما
فــي احلديث َع ْن ز َ ْي ِد ْبنِ ثَاب ٍ
ِــت رضي اهلل عنه؛ َقالَ :
َّ ُ
م
س َّ
ــح ْرنَا َم َع َّ
ِي َ
س َّ
ص َّلى الل َعل َْي ِه َو َ
«تَ َ
ــل َ
م ،ثُ َّ
النب ِّ
ان َق ْدر ُ َذلِ َ
الص َل ِة .قيلَ :ك ْم َك َ
ُق ْم َنا إِلَى َّ
ك؟ َقالَ َ :ق ْدر ُ

َخ ْم ِ
ني آي َ ًة».
س َ
شــ َة
وكان يعجل الفطر .كما في احلديث عن َعائ ِ َ
رضي اهلل عنها:
جلُ
«كان صلى اهلل عليه وسلم يُ َع ِّ
َ
الص َل َة».
جلُ
ْالِ ْف َ
طار َ َويُ َع ِّ
َّ
وكان يبــدأ بالفطر قبــل الصــاة ،ويفطر على
اليســير .من الرطــب ،أو التمر ،أو املــاء؛ كما في
«كان رســولُ َّ
اللِ
احلديــث عن أَنَس ْبن َمالِ ٍ
ك؛ قالُ َ َ َ :
ُ
ط َب ٍ
م يُ ْف ِ
ات َق ْبلَ أ َ ْن
طرُ َعلَى ر ُ َ
س َّ
َ
ص َّلى اهلل َعل َْي ِه َو َ
ــل َ
ــاتَ ،ف َعلَى َتَرَ ٍ
اتَ ،فإ ِ ْن ل َْم
ب
ط
ر
ن
ت
َم
ل
ن
إ
ف
،
ِّي
ل
ص
كُ
َ
ِ
َ
ْ ْ َ ْ ُ َ ٌ
يُ َ َ
س َو ٍ
ات ِم ْن َما ٍء».
سا َح َ
تَكُ ْن َح َ
وهذا سبيل التيسير ،وعدم التكلف في األمور.
رابعا :كرمه (صلى اهلل عليه وســلم) :كان (صلى
ً
اهلل عليه وسلم) أكرم الناس ،وأجودهم ،وأبذلهم
ملا في يــده ،وكانــت نفقته في رمضــان أعظم
اس رضي اهلل عنهما،
النفقات؛ كما جاء َعنِ ْابنِ َع َّب ٍ
سولُ ا ِ
هلل (صلى اهلل عليه وسلم) أ َ ْج َو َد
َقالَ َ :ك َ
ان ر َ ُ
ان...
الن ِ
ون ِفي َ
ش ْهرِ ر َ َم َ
َّ
ان أ َ ْج َو َد َما يَكُ ُ
ض َ
اس ب ِْال َْيرَِ ،و َك َ
ســولُ ا ِ
ِ
جِ
هلل (صلى اهلل عليه
ر
ان
ك
ر
ب
ه
ي
َق
ل
ا
ذ
ِيلُ
َ
َفإ ِ َ
َ َ ُ
َ ُ ْ
سلَ ِة .وهكذا يكون
وسلم) أ َ ْج َو َد ب ِْال َْيرِ ِم َن الرِّ ِ
يح ْال ُْر َ
االجتهاد في العبادات املتعدية لنفع اآلخرين كما
في العبادات اخلاصة بالعبد.
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خامسا :قيامه لليل (صلى اهلل عليه وسلم) :كان
ً
صلى اهلل عليه وســلم يقوم الليل طول العام ،ال
سيما في رمضان ما لم يكن هناك عارض.
ش َة رضي اهلل عنها :أن رسولَ َّ
اللِ
كما جاء عن َعائ ِ َ
َّ َ ُ
ات ل َْيلَ ٍة [في رمضان]
صلى اهلل عليه وسلم َخرَ َج َذ َ
ِم ْن َج ْو ِ
ص َّلى ر َِجالٌ
ص َّلى ِفي امل َْسجِ ِدَ ،ف َ
ف ال َّل ْيلِ َ ،ف َ
ِصالَتِــ ِه ..،ثم ترك الصالة باملســجد خشــية أن
ب َ
يجتمع عليها املسلمون وتفرض عليهم كما في
احلديث.
جــدا ،وكان يقرأ
وكان يطيــل في صــاة القيام
ً
بترســل ،يســبح عن التســبيح ،ويحمــد عند
التحميد ،ويطلب اجلنة إذا ذكرت ،ويتعوذ من النار
إذا وردت ،وهكذا ،كما في احلديث َع ْن ُح َذ ْي َف َةَ ،قالَ :
ات
ــت َم َع َّ
«ص َّل ْي ُ
ِي (صلى اهلل عليه وســلم) َذ َ
َ
النب ِّ
ح ال َْب َقرَ َة .ثم النســاء ،ثم آل عمران.
ل َْيلَــ ٍةَ ،ف ْ
اف َت َت َ
يقرأ ُ مترس
حَ ،وإ ِ َذا
ــا ،إ ِ َذا َم َّر ب ِآي َ ٍة ِف َ
سب ٌ
س َّب َ
ِيح َ
يها ت َ ْ
َ ْ َ ُ َ َ ِّ ً
سأَلَ َ ،وإ ِ َذا َم َّر ب َِت َع ُّو ٍذ ت َ َع َّو َذ .وكان ركوعه،
َم َّر ب ُ
ِســ َؤالٍ َ
وسجوده ،وقيامه ،وجلوسه بينهما سواء».
وكان يبدأ بالســواك .كما في احلديث َع ْن ُح َذ ْي َف َة؛
ام
َقالَ َ :
ان َّ
«ك َ
ِي (صلى اهلل عليه وســلم) إ ِ َذا َق َ
النب ُّ
ِالس َو ِ
اك ،ويصلي
ِم َن ال َّل ْيلِ ي َ ُ
وص [يغسل] َف ُ
اه ب ِّ
ش ُ

ركعتني خفيفتني قبــل اإلطالة .كما في احلديث
ســولُ ا ِ
هلل (صلى اهلل
شــ َةَ ،قال َْتَ :
َع ْن َعائ ِ َ
«ك َ
ان ر َ ُ
ح
ِّــيْ ،
اف َت َت َ
عليه وســلم) إ ِ َذا َق َ
ام ِم َن ال َّل ْيلِ لِ ُي َ
صل َ
يف َت ْيِ».
ص َلتَ ُه ب ِرَ ْك َع َت ْ ِ
ي َخ ِف َ
َ
وكان يصلي إحدى عشــرة ركعة .كما في احلديث
ضي َّ ُ
الل عنها« :ما َكان رســولُ َّ
اللِ
ِ
عن َعائ ِ َ
َْ َ
َ َ ُ
َ
شــ َة ر َ َ
ان،
س َّ
ِيد ِفي ر َ َم َ
م يَز ُ
ض َ
(صلى اهلل عليه وسلم) َو َ
ــل َ
صلِّي أ َ ْرب َ ًعا،
َوالَ ِفي َغ ْيرِ ِه َعلَى إ ِ ْح َدى َع ْ
شرَ َة ر َ ْك َع ًة يُ َ
صلِّي أ َ ْرب َ ًعا،
س ِنهِ َّن َو ُ
س ْ
م يُ َ
َفالَ تَ َ
ــل َع ْن ُح ْ
طولِهِ َّن ،ثُ َّ
صلِّي ثَالَثًا».
س ِنهِ َّن َو ُ
م يُ َ
َفالَ تَ َ
س ْل َع ْن ُح ْ
طولِهِ َّن ،ثُ َّ
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وكان يســتفتح صالته بأدعية ،منها ما جاء َعنِ
سولَ ا ِ
هلل (صلى
ْابنِ َع َّب ٍ
اس رضي اهلل عنهما« :أ َ َّن ر َ ُ
الص َل ِة ِم ْن
اهلل عليه وسلم) َك َ
ان ي َ ُقولُ إ ِ َذا َق َ
ام إِلَى َّ
او ِ
َج ْو ِ
ات
ف ال َّل ْيلِ :
مل َ
ُ
َك ْال َْم ُد ،أ َ ْن َ
الس َ
ــم َ
ت نُور ُ َّ
الله َّ
او ِ
ض،
ات َو ْالَ ْر ِ
َو ْالَ ْر ِ
ضَ ،ول َ
َك ْال َْم ُد ،أ َ ْن َ
ت َق ِّي ُ
الس َ
ــم َ
م َّ
او ِ
ض َو َم ْن ِفيهِ َّن،
ات َو ْالَ ْر ِ
َول َ
َك ْال َْم ُد ،أ َ ْن َ
ت ر َ ُّ
الس َم َ
ب َّ
ُك ْال َُّقَ ،ولِ َقا ُؤكَ َح ٌّق،
ــدكَ ْال َُّقَ ،و َق ْول َ
ت ْال َُّقَ ،و َو ْع ُ
أ َ ْن َ
َك
ــاع ُة َح ٌّق،
مل َ
َو ْال ََّن ُ
ُ
ــة َح ٌّقَ ،و َّ
الس َ
النار ُ َح ٌّقَ ،و َّ
الله َّ
ت،
ْتَ ،وإِل َْي َ
تَ ،و َعل َْي َ
تَ ،وب َ
ك أَن َ ْب ُ
ك ت َ َو َّكل ُ
آم ْن ُ
ســل َْم ُ
ِك َ
أَ ْ
اغ ِف ْر لِي َما
تَ ،وإِل َْي َ
َوب َ
ــك َح َ
ــتَ ،ف ْ
اك ْم ُ
اص ْم ُ
ِــك َخ َ
ت إِلَهِ ي َل إِل ََه
ت َوأ َ ْعل َْن ُ
ــر ْر ُ
ت َوأ َ َّخ ْر ُ
َق َّد ْم ُ
ت ،أ َ ْن َ
تَ ،وأ َ ْ
س َ
إ ِ َّل أ َ ْنت».
ان
ني؛ َقال َْتَ :
ومنها ما جاء عن َعائ ِ َ
«ك َ
ش َة أ ُ َّم ْال ُْؤ ِم ِن َ
ب َج ْبرَائِيلَ ،
ص َلتَ ُه:
ام ِم َن ال َّل ْيلِ ْ
ُ
اف َت َت َ
إ ِ َذا َق َ
ح َ
م ر َ َّ
الله َّ
او ِ
ســرَا ِفيلَ َ ،ف ِ
ض،
ات َو ْالَ ْر ِ
َو ِم َ
يكائِيلَ َ ،وإ ِ ْ
الس َ
ــم َ
اطرَ َّ
ْغ ْي ِ
يما
ب َو َّ
م ال َ
اد ِة ،أ َ ْن َ
م بَ ْ َ
ت َتْكُ ُ
الش َه َ
ي ِع َبا ِدكَ ِف َ
َعالِ َ

ف ِفي ِه ِم َن ْال َِّق
اخ ُتلِ َ
اه ِدنِي ِل َا ْ
ونْ ،
َكانُوا ِفي ِه ي َ ْخ َتلِ ُف َ
صر َ ٍ
اء إِلَى ِ
يم».
ك ،إِنَّ َ
بِإ ِ ْذن ِ َ
س َت ِق ٍ
ك تَ ْه ِدي َم ْن ت َ َ
ش ُ
اط ُم ْ
سادسا :اعتكافه (صلى اهلل عليه وسلم) العشر
ً

األواخر :وإذا كان رمضان يشــهد أشد االجتهادات

النبوية في الطاعة ،فــإن ثلثه األخير هو صاحب

احلظ األوفر من تلك االجتهادات النبوية .كما في
ُ
ِ
ان
ي
اهلل َع ْن َهاَ ،قال َْتَ :
احلديث َع ْن َعائِ َ
«ك َ
شــ َة رَض َ
سولُ ا ِ
شرُ،
ْع ْ
هلل (صلى اهلل عليه وسلم) إ ِ َذا َد َخلَ ال َ
رَ ُ
ش َّد ْال ِ ْئزَر َ [كناية عن
أ َ ْح َيا ال َّل ْيلَ َ ،وأ َ ْي َق َ
ظ أ َ ْهل َُهَ ،و َج َّد َو َ
ترك اجلماع].
وكان ذلــك االجتهــاد حتريًا لليلــة القدر لعظيم

فضلها.

ام ل َْيلَ َة
كما قال (صلى اهلل عليه وســلم)َ :
«م ْن َق َ
سابًاُ ،غ ِفرَ ل َُه َما تَ َق َّد َم ِم ْن َذ ْن ِب ِه.»..،
َ
الق ْدر ِ إِميَانًا َو ْ
اح ِت َ

فكان (صلى اهلل عليه وســلم) يعتكف آخر عشر

وتفرغا للعبادة؛
ليالٍ من رمضان حتريًا لليلة القدر،
ً
ُ
َّ
ِ
ي الل َع ْن َها« :أ َ َّن
كما في احلديث َع ْن َعائ ِ َ
شــ َة رَض َ
ان ي َ ْع َت ِ
الع ْ
ك ُ
َّ
ف َ
ِي (صلى اهلل عليه وسلم) َك َ
شرَ
النب َّ
ُ
َّ
ِ
ف
اع َت َ
ك َ
ــن ر َ َم َ
ان َح َّتى تَ َو َّف ُ
م ْ
ض َ
األَ َواخرَ ِم ْ
ــاه الل ،ثُ َّ
اج ُه ِم ْن ب َ ْع ِد ِه.
أ َ ْز َو ُ
ويحــض على اإلكثار مــن الدعاء بهــذا الدعاء :
ف َع ِّني .
م إِنَّ َ
اع ُ
ُ
ب ال َ
ْع ْف َوَ ،ف ْ
ك َع ُف ّو ُتِ ُّ
الله َّ
ســابعا :جهاده (صلــى اهلل عليه وســلم) :على
ً

غير املشــهور عن الناس في رمضان من الكسل،
تذرعا بالصيــام؛ كان (صلى اهلل عليه
والتراخــي
ً

وسلم) يعتبر رمضان شــهر األعمال الشاقة؛ بل

أشق أنواع األعمال على اإلطالق :إنه شهر اجلهاد
ان أ َ َّولَ لِ َوا ٍء َع َق َد ُه
في ســبيل اهلل تعالى« :.حتى َك َ
ســولُ َّ ِ
الل (صلى اهلل عليه وسلم) حلمزة بن َع ْب ِد
رَ ُ
ُطلِ ِ
ان إِلَى سيف ال َْب ْحر» .ثم
ْال َّ
ب ِفي َ
ش ْــهرِ ر َ َم َ
ض َ
عددا من السرايا برمضان ،منها :سرية غالب
أرسل
ً

بن عبد اهلل الليثي إلى ْال َْي َف َع ِة [األرض املرتفعة]،
اء ب ِْن ِ
وســر ِّي ُة ز َ ْي ِد ْبنِ َحارِث َ َة
ص َم َ
ت َم ْر َو َ
وسر ِّي ُة َع ْ
انَ ،
َ
ُ
ت .كما أرسل َخالِ َد ْب َن ال َْولِيدِ
ِ
ِ
س َن َة س ّ
إلَى أ ّم ق ْر َف َة َ
اع،
ْع ِ
س َو َ
اص َ
َ
له َد ِم ال ُ
ْع ّزى ،وأرسل َع ْمرَو ْب َن ال َ
له ْد ِم ُ
س
ش َهلِ ّي لهدم َم َنا َة ِل َْم ِ
ــع َد ْب َن ز َ ْي ٍد ْالَ ْ
س ْ
وأرسل َ
س َن َة ثَ َما ٍن .
ي ِم ْن ر َ َم َ
ض َ
ل ََيالٍ ب َ َق ْ َ
ان َ
كما كان أول لقائه في جهاد املشــركني ببدر وجه

اخلير على اإلســام ،واملســلمني يــوم جمعة من
رمضان.

وما فتح اهلل عليه مكة إال في رمضان.
نسأل اهلل برحمته الواسعة أن يجعلنا ممن يقتفون
أثره (صلى اهلل عليه وسلم) في كل ما دق ،وجل.

وآخر دعوانــا أن احلمد هلل رب العاملني ،ســبحانك
اللهم وبحمدك ،نشهد أال إله إال أنت ،نستغفرك
ونتوب إليك.
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بعد عامين من صدورها في رحاب البيت الحرام

ماذا كسب العالم

بوثيقة مكة المكرمة؟
وثيقة مكة
بقلم :محمد الدسوقي  -مصر
بحلــول العشــر األواخر من رمضان المبارك (مايوُ )2021تكمــل «وثيقة مكة المكرمة» عامها الثاني؛
ً
ثالثا وسط اهتمام إسالمي ودولي كبيرين.
لتبدأ عامً ا
حظيت الوثيقة بإجماع كبار علماء األمة اإلسالمية ومفكريها من مختلف أنحاء العالم ،استضافتهم
رابطة العالم اإلسالمي في مؤتمر عالمي بجوار الكعبة المشرفة.
ويسرنا أن نجيب على األسئلة التالية بهذه المناسبة:
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-

«الوثيقة» تمنح العالم «فرصة

جديدة» لتصحيح المسار

ماذا كســب العالــم بصدور هذه الوثيقــة الفريدة
مــن نوعها فــي العصر احلديث؟ وما أهــم أهدافها
التي حتققت خالل العامني املاضيني؟ وماذا ســيجني
العالم من ثمارها في األعوام املقبلة؟
كيــف جنحت الوثيقة في تقريب احللول اإلســامية
صناع
الناجعة لكثير من مشــكالت البشــرية إلى ّ
القرار في العالم؟
وما دور الدبلوماســية العربية واإلسالمية في الدفع
بها لتصبح إحدى مرجعيات األمم املتحدة؟
األسئلة كثيرة ،واإلجابات عنها تقود إلى العديد من
املكاسب التي يجنيها العالم كله.
تلبي الوثيقة حاجة اإلنســانية إلى «وقفة عصرية»
ّ
أججت
التي
واملشــكالت
القضايا
مختلف
ملراجعة
ّ
اخلالفات ،وأشــعلت الفنت ،وفاقمــت الصراعات في
العالم.

أصحــاب حق أصيل فــي املســاواة والكرامة؛ فهم

ينتمون إلى أصل واحد ،ومتســاوون في إنسانيتهم،
اس اتَّ ُقو ْا
ويشملهم
جميعا النداء اإللهي« :يَا أَيُّ َها َّ
ً
الن ُ

س َو ِ
اح َد ٍة»( ..النســاء..)1:
م الَّ ِذي َخل ََقكُ م ِّمن نَّ ْف ٍ
رَبَّكُ ُ
«ول ََقــد َك َّر ْم َنا ب َ ِني
كما يشــملهم التكرمي اإللهيَ :
آد َم»( ..اإلسراء.)70:
َ
وتستلهم الوثيقة ضياءها في هذا اجملال من «خطبة
الوداع» حيث أكد الرســول صلى اهلل عليه وســلم

املســاواة والكرامة اإلنســانية جلميع البشر« :أيها
ــم ِ
إن رَبَّكُ ْم َو ِ
آلدم،
لكم
واح ٌد ،كُ
ّ
اح ٌدّ ،
النــاس ّ
َ
ْ
وإن أَبَاكُ ْ
عنــد ا ِ
هلل ْأت َقاكُ ْم وليس
كرمكُ ْم
وآدم من تُــراب ،إن أ َ ُ
ُ
َ
بالت ْقوى».
ضلٌ على
لعربي َف ْ
عجمي إال ّ
ّ
ّ

ومكسب العالم من هذه احلقائق غير محدود ،ويكفي

أن إقرار املســاواة والكرامة جلميع البشر يقضي على
أســباب التعالي علــى الغير ،ويُنهــي نزعات احلقد

والكراهية ،وعدم احترام حقوق اآلخر.

ومــن هنا جاء رفــض الوثيقة العبارات والشــعارات

العنصريــة ،والتنديد بدعاوى االســتعالء البغيضة
التــي تزينها أوهــام التفضيل املصطنعــة ،فأكرم

الناس أتقاهم هلل.

وشددت الوثيقة على أن املسلمني «يسعون للتواصل

واملتابع آلثار الوثيقة يجد الكثير من املكاســب التي
حققتها وأبرزها:

مع مكونات العالم كافة ،لتحقيق مصالح البشرية،

اعتماد الدول اإلســامية الوثيقة ،األمر الذي يعني
تبني دول منظمة التعاون اإلســامي بنودها كافة،
عمليا في عالقاتهــا الدولية،
والتزام مقتضياتهــا
ً
وهذا مكسب كبير ملصلحة البشرية.

اإلنســاني ،والتصدي ملمارســات الظلــم والصدام

مساواة وكرامة
تســتمد «وثيقة مكة املكرمــة» هديها من معالم
«وثيقة املدينة املنورة» ،وتتوجه من جوار البيت العتيق
إلــى عالم القرن اخلامس عشــر الهجــري ،لتضعه
أمام مكاســب عديدة ،أبرزها تأكيد أن البشر جميعا

وتعزيــز قيمها النبيلة ،وبناء جســور احملبــة والوئام
احلضاري وسلبيات الكراهية».

تعايش مشترك
حرصــت الوثيقــة على إهــداء البشــرية املعاصرة
مهمــا للخروج مــن كثير مــن أزماتها
«مفتاحــا»
ً

احلاضرة التي تشــكلت في غيبــة الوعي الصحيح

باحلكمة اإللهية فــي «االختالف بني األمم» وتفاقمت

بسبب تلك األزمات الصراعات ،والنزاعات ،واألنانيات،

واألطماع ،واملؤامرات ،وغيرها.
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وتلفــت الوثيقة أنظار العالم بقــوة إلى حقيقة أن

«االختــاف بني األمم فــي معتقداتهــم وثقافاتهم
وطبائعهم وطرائق تفكيرهم قــدر إلهي قضت به

رسالة سالم وأمان وتعايش من

األمة اإلسالمية إلى البشرية

حكمة اهلل البالغة».

ومقتضــى هذه احلقيقــة أن «االختــاف بني األمم»
ال يرتِّب إلحداهــا ميزات على غيرها مــا دام اجلميع

يدركون أن ذلك االختالف إرادة اخلالق سبحانه وتعالى،

وأنه سبيل األمم للتعارف والتعاون والتعايش.

ومــن أهم مكاســب الوعي بهذه الســنة الكونية

حتقيق الســام مع النفس واآلخر والكون كله ،ففي

احلياة متسع للمسارعة في اخليرات ،قال اهلل تعالى:
اس إِنَّا َخل َْق َناكُ م ِّمن َذ َكرٍ َوأُن َثى َو َج َعل َْناكُ ْم
«يَا أَيُّ َها َّ
الن ُ
ند َّ ِ
الل أ َ ْت َقاكُ ْم
ُ
ش ُعوبًا َو َق َبائِلَ لِ َت َعار َ ُفوا إ ِ َّن أ َ ْكرَ َمكُ ْم ِع َ
َّ َ
ِير»( ..احلجرات.)13:
إ ِ َّن الل َعلِ ٌ
يم َخب ٌ
شراكة حضارية
تبــرز الوثيقــة أن «التنــوع الدينــي والثقافي في
اجملتمعات اإلنســانية ال يبرر الصــراع والصدام ،بل

ولنا أن نتصور كيف يتحول العالم إلى األفضل بإنفاذ

هذا البند املهم ،والعمل مبقتضاه في شتى اجملاالت.
حوار حضاري

ومن أهم مكاسب العالم من «وثيقة مكة املكرمة»

دعوتهــا إلى عــدم الربط بــن الدين واملمارســات

السياسية اخلاطئة ألي من املنتسبني إليه ،وتأكيدها
براءة األديان من مجازفات معتنقيها ومدعيها ،فهي

ال تعبر إال عن أصحابها.

أيضــا أنها تشــجع احلوار
ومــن مكاســب الوثيقة ً

احلضاري ،وتعتبره أفضل الســبل إلــى التفاهم مع
اآلخــر ،والتعرف على املشــتركات ،وجتــاوز معوقات

التعايش ،والتغلب على املشكالت الراهنة.

يستدعي إقامة شــراكة حضارية إيجابية ،وتواصالً

وتستهدف الوثيقة باحلوار احلضاري االعتراف الفاعل

والتعاون ملصلحة اجلميــع ،ويحفز على التنافس في

مبا يعــزز احتــرام خصوصياتهم ،ويتجــاوز األحكام

فاعــاً يجعل من التنوع جســرًا للحــوار والتفاهم

باآلخر ،واحتــرام حقوقه ،وحتقيق العدالة بني الفرقاء

خدمة اإلنســان وإســعاده ،والبحث عن املشتركات

احململة بعداوات التاريخ التي صعدت من
املســبقة
ّ

اجلامعة ،واستثمارها في بناء دولة املواطنة الشاملة
املبنية على القيم والعدل واحلريات املشروعة ،وتبادل

االحترام ،ومحبة اخلير للجميع».

مجازفــات الكراهية ونظريــة املؤامــرة ،والتعميم

اخلاطئ لشذوذات املواقف والتصرفات.

ومن جواهر الوثيقة حرصها على االنتقال من مرحلة

وفي هذا رســالة إلــى العالم إلدراك هذه الســنة

«القول» مبا تتضمنه من أســاليب نظرية وشعارات

بعيدا عن الكراهية
أدعى إلى العيش في محبة ووئام
ً

إيجابية ،ونتائج ملموسة في حياة الناس.

الكونية ،وحســن التعامل معهــا باحلكمة؛ فذلك
والصدام.

شــكلية إلى مرحلة «العمل» مبا تستهدفه من آثار
وتبرز أهمية هذه القضية في دعوة الوثيقة إلى «جتاوز

وهذا يحقق للعالم مكاسب جمة ،فال مجال للصراع

املقررات واملبادرات والبرامج كافــة طرحها النظري،

حضارية تشجع احلوار والتعاون خلير اإلنسانية كلها.

الفاعلية من خالل أثر إيجابي ملموس ،يعكس اجلدية،

والنزاع بسبب التنوع الديني والثقافي ،وإمنا شراكة
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وشــعاراتها الشــكلية ،وتكاليفها غير اجملدية إلى

التوطني ،والترهيب ،والتخويف ،واالضطهاد ،وطمس

واملصداقيــة ،وقــوة املنظومة ،وبخاصــة ما يتعلق
بإرساء السلم واألمن الدوليني ،وإدانة أساليب اإلبادة
اجلماعيــة ،والتطهير العرقي ،والتهجير القســري،
واالجتار بالبشر.

 -التهجيــر القســري :يعرفه القانــون الدولي بأنه

جرائم بشعة

أراض معينة
عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخالء
ٍ

وينبغي أن ندرك أن مكاســب العالم من هذا النص
كثيرة ،فالوثيقة تستهدف تخليص العالم وتطهيره
من جرائم بشــعة أهدرت إنسانية اإلنسان ،وأجهزت
علــى كرامتــه ،ونزعت عنــه حقوقه في املســاواة
والعيش الكرمي ،وجعلته ســلعة رخيصة الثمن ،ومن
هذه اجلرائم:
 اإلبادة اجلماعية :يُقصد بها «جرائم القتل اجلماعيبحق مجموعات من البشر بناء على انتمائها القومي
أو الديني أو السياســي» .ويعتبرهــا القانون اجلنائي
الدولي جرمية جنائية ال تسقط بالتقادم.
وتوضح اتفاقيــة منع جرمية اإلبــادة اجلماعية لعام
1948م أن جرميــة اإلبــادة اجلماعية تشــمل :القتل
اجلماعي ،وإحلاق األذى اجلســدي أو الروحي ،واإلخضاع
لظروف معيشية يراد بها التدمير املادي كليا ً أو جزئياً.
وخصصــت األمم املتحدة التاســع من ديســمبر كل
عام يوما ً دوليــا ً إلحياء وتكرمي ضحايــا جرائم اإلبادة
اجلماعية ،ومنع هذه اجلرمية.
 التطهيــر العرقي :يُقصد به إيجــاد حيز جغرافيمتجانس عرقيا بإزالــة مجموعة عرقية معينة منه
باســتخدام القوة من قبل مجموعــة عرقية أخرى
أقوى منها.
ويعتبر القانــون الدولي العــام «التطهير العرقي»
جرمية ضد اإلنسانية ،وجرمية حرب ،ويصفه بأنه إفراغ
إقليــم معني من فئة معينة لصالح إقليم آخر وفئة
أخرى.
وتشمل أســاليب التطهير العرقي الترحيل أو إعادة

اخلصوصية الثقافية واللغوية.

ممارسة تنفذها مجموعات متعصبة جتاه مجموعات
وإحالل مجاميع سكانية أخرى بدال عنها.

ويعتبر القانون الدولي «التهجير القسري» جرمية ضد

اإلنســانية ،كما يشــكل انتهاكا جسيما التفاقية

جنيف الرابعة لعام  1949اخلاصة بحماية األشخاص
املدنيني في وقت احلرب ،والتي تنص على حظر النقل

اجلبــري اجلماعي أو الفــردي لألشــخاص احملميني أو

نفيهم أيا كانت دواعيه.

االجتار بالبشــر :يقصد به جتنيد أشخاص ،أو نقلهم،
أو إيواؤهم ،أو اســتقبالهم بواسطة التهديد بالقوة
أو اســتعمالها ،أو غيــر ذلك من أشــكال القســر
أو االختطــاف ،أو االحتيــال ،أو اخلداع ،أو اســتغالل

السلطة ،أو اســتغالل حالة استضعاف ،أو بإعطاء
أو تلقي مبالغ مالية ،أو مزايا لنيل موافقة شــخص

له ســيطرة على شــخص آخر لغرض االســتغالل.

وخصصــت األمم املتحدة  30يوليو كل عام يوما دوليا

ملكافحة االجتار بالبشر ،ومنع هذه اجلرمية.
مواجهة المؤامرات

ومن أبرز مكاســب العالم مــن الوثيقة مواجهتها
واحدة من أبرز مشــكالت العصر وأوجاعه ،حيث متنع

التدخل في شــؤون الدول ،وتعتبره اختراقا مرفوضا،

وال سيما أســاليب الهيمنة السياسية مبطامعها

االقتصادية وغيرها ،أو تسويق األفكار الطائفية.

واسعا أمام العالم للتعاون
وبهذا تفتح الوثيقة بابا ً
ً

في القضاء على ممارسات «قوى الشر» التي ال تكف

عن التدخل في شــؤون الدول ألطماع توســعية أو

اقتصادية ،أو أحقاد ونزعات تآمرية لزعزعة االستقرار.
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إن إنفــاذ هذا املطلب اجلاد ميثل ضــرورة عصرية ذات
أبعاد سياســية ودينية وقانونية وأخالقية ،وسيكون
له آثار إيجابيــة على العالقات الدوليــة ،مبا يضمن
سالم الدول والشعوب وأمنها واستقرارها.
وتلفت «وثيقة مكة املكرمة» أنظار العالم بشدة إلى
أنه «ال يُ ْبر ُِم
ث باسمها
شأن األمة اإلسالمية،
ويتحد ُ
َّ
َ
الدينــي ،وكل ذي صلة بــه إال علماؤها
في أمرهــا
ّ
الراســخون في جمع كجمع مؤمتر هذه الوثيقة ،وما
امتازت به من بركة رحاب قبلتهم اجلامعة.»...
وفــي هذا ما يفــرض على مؤسســات العالم كله
حق له احلديث باســم األمة والدين
التمييز بني من ي َ ّ
من الثقاة الراسخني في العلم املشهود لهم باألمانة
والصدق ،املؤمتنــن على مصالح األمــة ،ومن ميتنع
عليهم ذلك من التكفيريــن واإلرهابيني واملتطرفني
ومروجي األفكار الطائفية والتخريبية والتوسعية.
مكافحة اإلرهاب
وتضــع الوثيقة قادة العالم ومفكريــه ودعاته أمام
يعد مكســبا للبشرية كلها ،بالدعوة
واجب عصريّ ،
إلــى مكافحة اإلرهــاب والظلم ،ورفض اســتغالل
مقــدرات الشــعوب ،وانتهاك حقوق اإلنســان ،إلى
جانب حفظ الطبيعة التي ســخرها اخلالق العظيم
فاالعتداء على مــوارد الطبيعة وإهدارها
لإلنســان،
ُ
وتلويثهــا جتــاوز للحق ،واعتــداء على حــق األجيال
القادمة.
وال شك في أن استجابة العالم لهذه الدعوة بالتعاون
في مواجهة تلك األوبئة الفكرية والســلوكية يضع
البشرية أمام عصر جديد آمن من اإلرهاب ومرتكبيه
ومموليه.
وحتذر الوثيقة من أن دعاوى الصراع احلضاري والصدام
والتخويــف مــن اآلخــر تعد مــن مظاهــر العزلة،
واالســتعالء املتولد عن النزعة العنصرية ،والهيمنة
الثقافية السلبية ،واالنغالق على الذات مبا يعمل على
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جتذير الكراهية ،واستنبات العداء بني األمم والشعوب،

ويحول دون حتقيق مطلب العيش املشترك.

وانطالقا من هذه احلقيقــة تؤكد الوثيقة أن ظاهرة

«اإلســاموفوبيا» وليــدة عــدم املعرفــة بحقيقة
اإلســام وإبداعه احلضــاري وغاياته الســامية ،وأن

التعــرف احلقيقي على اإلســام يســتدعي الرؤية
املوضوعيــة التي تتخلــص من األفكار املســبقة،
لتفهمه بتدبر أصوله ومبادئه ،ال بالتشبث بشذوذات
يرتكبها املنتحلون السمه ،ومجازفات ينسبونها زورا

إلى شرائعه.

وتُفرد «وثيقة مكة املكرمة» مســاحة مهمة لرعاية

حقوق املرأة ،والعناية بالطفل صحيا وتربويا وتعليميا،

وتعزيز هوية الشــباب املســلم ،وحمايته من أفكار
الصدام احلضاري ،والتطرف الفكــري ،وتزويده بقيم

التسامح والتعايش بسالم ووئام.

ومن أبرز مكاســب العالم مــن الوثيقة أن املفكرين

والدبلوماســيني والقانونيني واحلقوقيــن والعلماء

واخلبراء في جميع اجملاالت ،باإلضافة إلى املؤسســات
التعليميــة واإلعالمية والثقافية ،ســيجدون نقلة
نوعية حضاريــة كبرى في أحــكام ودالالت وأهداف
وغايات النصوص التي اشــتملت عليها الوثيقة إلى
حد اعتبارها مرجعا عامليــا تاريخيا مهما لكل تطور

قانونــي أو حقوقــي أو مدني ،وكذلــك اجلهود التي
تستهدف حتسني عالقات الدول واألمم ،وترسيخ أمنها

واستقرارها ،ودعم تقدمها.

إن احلديث عن مكاســب العالم من الوثيقة يطول،

ونحسب أن التاريخ سيتوقف طويال بالبحث والدراسة

أمام بنودها املهمة التي تستهدف جمع البشرية في
قرنها اخلامس عشــر الهجري وما بعده على السالم
واألمان واحملبة والتعاون والعيش املشترك ،وفي الوقت
نفسه القضاء على محاوالت تشويه مبادئ اإلسالم،
أو استبعاد املســلمني من املشاركة في بناء النظام

العاملي وتوجيهه ملصلحة البشرية.

جهود الرابطة

في تعزيز مفهوم االندماج االجتماعي اإليجابي
بحث صحفي

بقلم :د .عبد القادر الشيخلي
حاولنا في املقالني السابقني إبراز حقيقة االندماج
االجتماعــي اإليجابي الذي ظلت تدعو إليه رابطة
العالم اإلســامي ،واملشــكالت والتحديات التي
تواجه هذا املســعى .وفي هذا املقال نتناول جهود
الرابطة ومواقفها اخملتلفة في تسهيل االندماج.

وقــد اهتمت قيــادة رابطــة العالم اإلســامي
املتمثلة مبعالي الشــيخ األســتاذ الدكتور محمد
بــن عبدالكرمي العيســى بإبراز حقيقة اإلســام
ووســطيته وتسامحه وســلميته من خالل عقد

هذه املؤمتــرات والندوات واللقــاءات في اجملتمعات
األخــرى وبخاصة في الــدول الغربيــة .وفي هذا
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النشاط العلمي يقوم معالي األمني العام بإلقاء
وخطب فكرية حتدد رســالته
محاضرات علميــة ُ
من هــذا اللقاء أو الزيــارة ،ومن ثــم يكون عرض
الرســالة اجلديدة لرابطة العالم اإلســامي ،وما
فعال لتعزيز الســلم العاملي ،وإبراز
تقوم به من دور َّ
حقيقة اإلســام ،وتشجيع املســلمني من سكان
الدول الغربية على االندمــاج االجتماعي الناجح
لكي يصبحــوا مواطنني صاحلني في مجتمعاتهم
اجلديدة.
ويســعى معالي األمني العام إلى اللقاء بقيادات
الدول واجلامعات واجلمعيات واملنظمات اإلسالمية
وغيرها ،حلثهم على قبــول اخلطاب اجلديد املتمثل
باحلوار بني احلضارات ،واحلوار بني أتباع األديان ،وإظهار
الوجه اجلديد لإلسالم واملسلمني.
وفيمــا يلــي مناذج من هــذه األنشــطة العلمية
والهادفــة إلى تنوير اآلخر بالوجــه اجلديد للرابطة
وبأهدافهــا اجلديــدة ،من خالل املطالــب األربعة
التالية:
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ندوة األقليات المسلمة تحديات االنتقال من
التوطين إلى المواطنة:
عقــدت رابطة العالم اإلســامي هــذه الندوة
فــي رمضان 1438هـــ ،وكانت بعنــوان« :اجلاليات
املســلمة في بلدان األقليات غير املسلمة :احلقوق
والواجبــات» ،افتتحهــا فــي مقــر الرابطة مبكة
املكرمة معالي الشيخ األستاذ الدكتور محمد بن
عبدالكرمي العيســى ،أشــار فيها إلى وجود قضايا
مهمة تهم اجلاليات اإلســامية فــي البلدان غير
اإلســامية ،تتركز حــول خصوصيتهــا الدينية،
وكيفية الوصول إلى حتقيق هذه اخلصوصية ،داعيا ً
العلماء املشــاركني إلى النظر إلــى هذه القضايا
من خالل وعي شرعي متكامل ينظر من عدة زوايا،
وليس من زاوية واحدة ،ليصلوا إلى حكمة اإلسالم
ووعيه.
وطــرح الدكتور أحمد ســيف الدين تركســتاني
عند رئاســته اجللســة األولى موضــوع االندماج
االجتماعــي اإليجابي ،فقال إن األقلية املســلمة

باحتكاكها باجملتمعات التي تعيش فيها تستطيع
أن تُعطي صورة غير التي تُنقل عنها في وســائل
اإلعالم ،مما يكون لــه تأثير كبير في تكوين الصورة
الصحيحة لدى غير املسلمني.
وأضاف الدكتور تركستاني أن من املؤثرات اإليجابية
فــي تاريخ هــذه اجلاليــات ومكوناتهــا :عالقتها
باجملتمــع ،واألوضاع املرتهنة املتعلقــة بأهل البلد
األصليني أو املهاجرين الالجئني ،واألوضاع القانونية
في ذلك البلد ،هل هي مرنة ومتقبلة للمسلمني؟
وقال الدكتور تركســتاني :إن الصورة السلبية عن
اجلاليات املسلمة تعود إلى عدة عوامل منها:
 -1األعمال التي تقوم بها فئة محدودة من الغالة
واملتطرفــن املتمثلة باألعمــال اإلرهابية ما يزيد
الطني بلة ويسيء إلى اإلســام إجماالً ،وألوضاع
اجلالية املسلمة خاصة.
 -2هنــاك خطاب دينــي متطرف يعــادي الدولة
واجملتمع.

 -3يوجد لدى بعض اجلاليات انعزال عن اجملتمع في

احلياة العامة ،وعدم مشاركتها في أي نشاط.

 -4نقص الثقافــة القانونية لدى أفــراد اجلاليات
املســلمة ،وجمعياتهــم ،وعدم معرفــة احلقوق
والواجبات.

 -5النقص الكبير في العلم الشرعي لدى معظم
الناس ،وعدم وجود املفاهيم الصحيحة عند بعض

املتصدريــن للدعــوة واإلمامة والقيامــة باملراكز
اإلسالمية.

 -6اخلالفات التي حتصل بني املسلمني تصل أحيانا ً
إلــى املكايد وإلى تشــويه صورة املســلمني أمام

اجملتمع غير املسلم.

واقترح د .أحمد االهتمام باالندماج اإليجابي وليس

االندماج السلبي الذي يذيب الشخصية املسلمة،
مع األخذ بنظر االعتبار ما يلي:
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 -1كيــف نســتطيع أن نندمج مــع البيئة بكل
معطياتها ،ونُشارك في احلياة العامة مع احملافظة
على اخلصوصيــة الدينية؟ ،وكيف نســتطيع أن
ننسجم مع هذا الواقع بكل معطياته ومكوناته؟
وهو ٍ
حتد كبير ولكن ال مفــر من موضوع االندماج
اإليجابي مع احملافظة على الشخصية اإلسالمية
امللتزمة واملتزنة ،ومن املشاركة بفعالية في احلياة
العامــة إذا أردنا أن ال نعيش كمــا يقول الغربيون
فــي «جيتو» ،أو في مــكان منعــزل ،وكأننا بقعة
خارجية عن هذا اجملتمع ،أي نكون جزءا ً من النسيج
االجتماعي والسياسي واالقتصادي في البالد ،وإال
سنبقى نواجه التحديات الكبيرة.
 -2تطوير القدرات لدى االحتادات واجلمعيات والدعاة
إجماالً ،وذلك مبراعاة فتح باب التعاون والشــراكات
مع احلكومات واجملتمعات والتواصل السياسي مع
احلكومات والقيــادات واألحزاب مبختلف مكوناتها،
وتأسيس جمعيات شبابية لتكوين الشباب ،والردود
الش َب ْه التي لدى بعض الشباب.
على ُ
المؤتمر الدولي للسالم بين أتباع األديان
المنعقد في مقر جامعة أكسفورد بالمملكة
المتحدة:
تبنى هذا املؤمتر مبادرة رابطة العالم اإلسالمي حول
برامج االندماج الوطني اإليجابي لألقليات الدينية
والثقافية مبختلــف تنوعها وتعددها ،وكذلك رؤية
الرابطة في استبدال مصطلح «األقليات» بوصف
«فئة اخلصوصية الدينيــة والثقافية» التي جاءت
في كلمــة معالي األمني العام للرابطة الشــيخ
الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيســى في حفل
االفتتاح.
وأيد املؤمتر في بيانه اخلتامــي مبادرة الرابطة حول
األقليات ملــا فيها مــن تعزيز لالحتــرام بني أتباع
الثقافات املتنوعة ،وتقوية ألواصر العالقة بني أبناء
الوطن الواحد.
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وقد شــكر معالي الدكتور محمــد بن عبدالكرمي
العيسى احلاضرين على اهتمامهم بشؤون السالم
والوئــام حول العالم ،وتأكيدهم املســتمر على أن
الديانات السماوية جاءت رحمة للعاملني ،وأنها لم
شــقاء وال عنتا ً على األفراد
تكن في يوم من األيام
ً
أو املؤسسات مؤكدا ً على أن أعظم رحمة أسداها
اهلل للخلق هو أن أرســل إليهم رســله لتبصرهم
وتهديهم ملا فيه صالحهم وسعادتهم في دينهم
ودنياهــم ،وأن هــذه الرحمة ما كانــت لتدعو إلى
صــراع واحتراب أيا ً كان نوعــه أو ذريعته ،بل كانت
دعــوة للتعايش مــع اجلميع ،ورســالة حتض على
البر واإلحســان إلى اآلخرين ،تنطلق من شــريعة
تتفهم االختالف والتنوع وتدعو للعفو والتسامح
والتأليف بني القلوب.
ونبــه معالي األمــن العام إلــى أن املؤمتر تضمن
َّ
عــدة في مفهوم
معاني
شــملت
مهمة،
محاور
َّ
الســام والوئــام ،مــن بينها موضــوع الالجئني
واالندمــاج الوطني في دول األقليــات ،أيا ً كان دين
أو ثقافة تلك األقليات ،مقترحا ً أن تُســمى تكرميا ً
لها وإسهاما ً في املزيد من إدماجها بـ «دول التنوع
الديني والثقافي» ،وأن تُســمى فئتها األقل عددا ً
بفئــة اخلصوصيــة الدينية والثقافيــة .ثم طرح
معالــي األمني العــام مبادرات وبرامــج االندماج
الهادفــة لتعزيــز الوئــام والســام الوطني في
مختلف اجملتمعات ،عبر ترســيخ مفهوم املشترك
الوطني ،والذي يُفترض أن يؤمن به اجلميع ألنه ُيثل
س َّلمة ال تقبل احلوار وال اجلدال حولها ،وهو وجوب
ُم َ
احترام دســتور وقانــون وثقافة الدولــة الوطنية،
ومجرد دخول أي بــاد يُعطي العهد وامليثاق بذلك،
محرما ً ألن عاقبته اخلديعة
وإالَّ أصبح هذا الدخول
َّ
واخليانــة ،مع العلم بأن لــكل خصوصية دينية أو
مذهبيــة أو ثقافية احلق في املطالبــة باالعتراف
القانوني بخاصيتها .لكــن على اجلميع في نهاية
املطاف احترام القرار النهائي أيا ً كانت أداة حسمه
الدســتورية ،ومع ضمان حق اجلميــع بالتعبير عن

وجهة نظرهــم في القناعة بالقــرار النهائي من
ال أن عليهم معا ً العمل بالقرار واحترامه،
عدمه ،إ ّ
كما أنه من الواجب أال يؤثر حقهم في حرية الرأي
جتاه القرار على وئامهــم والتزامهم الوطني .ومن
وجد جتاوزا ً مع خصوصيتــه الدينية والثقافية في
بلــد آخر وأمكنه العيش فيه اجتــه إليه .وال بد من
تقريــب وجهات النظر ،ونشــر الوعــي عن طريق
إشــراك كافة الفعاليات الوطنيــة املؤهلة التي
متتلك القــدرة والتأثير من نفس نســيج الفصيل
الديني أو الفكري أو الثقافي لكل خصوصية سواء
أتت تلك املشــاركة من الداخــل الوطني أو كانت
ضيفا ً عليه لتشــارك معه دعم الوئام واالندماج
من جهة ،وإيضاح وجهة نظرها من جانب آخر.
إن تبادل الزيارات والتهاني على املستويات الرسمية
فــي املواســم واملناســبات يذيب جليــد العزلة
والتوجس ،مشــددا ً على أال يــؤدي تعليم األطفال
والشباب املنصب على مدارس اخلصوصية الدينية
والثقافيــة إلى عزلهم عن احمليط الذي يعيشــون
فيه ،واألسوأ من ذلك أن يحمل مفاهيم رافضة أو
كارهة للتعايش مع اجملتمع.
ويتعني جترمي ازدراء أتباع األديــان والثقافات ،ورفض
أصــوات الكراهيــة والتحريض والتفريق ،ســواء
ألســباب دينيــة أو مذهبية أو ثقافيــة أو عرقية،
ويتعني في هذا حظر املزايدات السياســية ،سواء
كانت جملرد املناورة ،أو لتأصر العنصرية في أفكارها
لوح من حني آلخر بورقة التحريض والكراهية
والتي تُ ّ
لألديان عموماً ،أو لديــن معني ،أو تنتقص ،أو تزدري
ثقافة أو حضارة أو عرفاً ،مؤكدا ً أن للتاريخ مع تلك
اجملازفات جتارب قاســية .وكافة نظريــات الصدام
والصراع احلضاري باءت بالفشــل ولم يبق إال أمل
التفاهم والوعي والوئــام ،ولكل بلد حكم وحاكم
مــن قناعة شــعبه ،وليس ألحــد أن يفرض عليه
قناعة أخــرى أكثر من حدود االقتراح واملشــورة ،أو
املطالبة املشروعة بحسب القانون.

ودعــا معاليه إلى تكوين مجالــس أو مراكز داخل
مؤسســات االندمــاج الوطني ُتثــل فيها كافة
األطياف الوطنية بهدف تنظيم برامج احلوار وتعزيز
الوئام مع التصدي لكافة القضايا املطروحة مبا في
ذلك ما يُثار من مشــكالت اجتماعية أو نفسية أو
استفسارات أو أي إشكاالت أخرى.
كمــا دعــا معاليه إلــى إيجــاد مرجعيــة لكل
خصوصيــة دينيــة أو مذهبية فــي كل بلد ،يلزم
احترامهــا والعمــل بقرارها وفتواهــا وتوجيهها
الديني ،وعلــى الدول اإلســامية التعامل معها
في إطار اتفاقات العالقــة بني البلدين ،وعلى تلك
أي
املرجعية احلياد واالستقالل التام عن الدخول في ٍ
من التصنيفات الســلبية دينيا ً أو مذهبيا ً أو فكريا ً
أو سياسيا ً سواء في داخلها الوطني أو في خارجه.
وعليها أن ُتثــل احملضن واملالذ الروحــي والثقافي
لفئتهــا ،وأن يكون لديها القدر الــازم من العلم
والوعــي الدينــي واحلكمة في مهــارات التواصل
واتخاذ القــرار ،كما يلزم جترمي أي إســاءة ذات فعل
ضار لكيان هذه املرجعية وأن يتم اختيارها بقناعة
ورضــى أفرادها ،وفق قانونها اخلــاص الذي تضعه
أيضا ً لنفســها متهيدا ً للمصادقة الرسمية عليه
من قبل الدولة ،وأن ينســجم هذا متاما ً مع قوانني
األحوال الشــخصية لألديان والطوائف لكل بلدان
التعددية والتنوع.
وطالب األمــن العام لرابطة العالم اإلســامي
الدول الراعيــة ومرجعيات اخلصوصيــات الدينية
والثقافيــة إلى تفويــت الفرصة علــى املزايدات
املتطرفة واإلرهابية وأصوات الكراهية على أثر كل
حادثة يُراد منها التحريض على الكراهية أو العنف
أو تصعيد الصدام والصراع احلضاري ،أو التأثير على
الوئام الوطني.
وأكــد معالــي الدكتور العيســى علــى أن تركز
منصات اخلصوصية الدينية والثقافية في خطبها
ومحافلها ودروســها وبرامجهــا ومبادراتها على
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تعزيــز تلك املفاهيم ،والتأكيــد للجميع على أنها
ال تتعــارض مطلقا ً مع خصوصية الهوية الدينية
والثقافيــة ،وعلى التأكيد كذلــك على أن حكمة
الشــرع ،ومنطق العقــل يفرضان علــى اجلميع
التعامــل بوعي تام بعيدا ً عــن العواطف الدينية
والثقافيــة اجملــردة ،وبعيدا ً عن حتريــض اخلطابات
الوافدة عليها والتي ال تُراعي خصوصيتها املكانية
والزمانية.
منتدى «التعددية الدينية واإلثنية والتعايش
اإليجابي»:
دعا املنتــدى الدولي الذي نظمتــه رابطة العالم
اإلســامي في العاصمة البورنديــة «بوجمبورا»
بعنــوان« :التعدديــة الدينية واإلثنيــة والتعايش
اإليجابي» ،حتت رعاية رئيــس اجلمهورية البورندية،
إلى تعزيــز التعايش اإليجابي فــي اجملتمعات من
خالل ترسيخ مبادئ املواطنة املشتركة والشاملة،
وتفعيل املشتركات واألولويات الوطنية واإلنسانية
وتقويــة روابطها ،واملشــاركة الفاعلة في تنمية
احملبة
األوطان والنظر للمســتقبل ،وإشــاعة روح َّ
والتســامح ،ونشــر ثقافة التواصل والتعايش بني
معتنقــي األديــان ،والتصدي لدعــوات الكراهية
واإلقصاء ،وتنسيق جهود الهيئات العامة واخلاصة
ذات الصلــة مبوضوع املنتــدى لتعزيز روح التواصل
املثمر بني أتباع األديــان والثقافات لتفعيل مبادئ
املواطنة املشــتركة والشــاملة ببرامــج عملية
مســتدامة تؤطرها الظرفية املكانية والسياقات
اخلاصة بكل بلد.
وكان النائــب األول لرئيس اجلمهوريــة قد افتتح
أكد على أهمية التعايش
فعاليات املنتدى ،حيــث َّ
السلمي بني أبناء الوطن الواحد ،مثمنا ً دور رابطة
العالم اإلســامي املسهم بفعالية في تعزيز هذا
األســاس املهم في استقرار ومناء الشعوب والدول.
وقال :املســلمون في بورندي حتت األسس القرآنية
جعلوا من رســالتهم أن يعملوا لألمن والســام
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عبر التاريخ منذ احلروب املاضيــة في بورندي ،إذ إن
هذه التعاليم اإلســامية هي التي كانت ســببا ً
للمســلمني أن يحافظوا على األمن ،وهذا املنتدى
ســيكون فرصة لتعزيز األمن واالبتعــاد عن هذه
االشتباكات واحلروب.
أكــد معالي الشــيخ الدكتور محمد
من جهته َّ
العيسى في كلمته االفتتاحية حرص الرابطة على
مد جســور التواصل والتعاون مع اجلميع لتحقيق
أهدافنا اإلنسانية املشــتركة .واستعرض معاليه
عددا ً من املوضوعات التــي أكد على أهميتها في
احلوار اإلنســاني عموما ً والوطني خصوصاً ،وقال:
إنها أُســس مهمة في خلــق الثقــة والتفاهم،
وإنها تُعطي الضمانة -بعــون اهلل  -على حتقيق
األهداف ولو برسم خططها العملية الصحيحة،
وقال :نختلف لكن نتحاور ونتفاهم ...نختلف لكن
نتحاب ويحترم بعضنا بعضاً ...ونختلف ونتسامح
ونتعايش ونتعاون ...نختلف ونُدرك أن االختالف قدر
كوني ،وأن هناك صوابا ً وخطأ ،وأن احلقيقة تتجلى
في ثمار احلوار املفعــم باإلخوة واحلياد ومحبة اخلير
للجميــع .إن اخلالف في أصله مشــهد إنســاني
ُمعتاد يُشكِّ ل غالبا ً مصدر تعارف وتقارب ،بل وثراء
النقية
غير طبيعته
إنساني ومعرفي كبير ما لم تُ ِّ
َّ
ممارســات الكراهية .إن االندمــاج اإليجابي لكافة
التنوع الوطني ليس خيــارا ً بل ضرورة ملحة لوئام
الشعوب وسالم الدول.
ويختلف العقالء ،لكــن ال يفترقون ،وإمنا يتحاورون
ويتســامحون ،ويتبادلــون حــب اخليــر ،جتمعهم
املشــاركة بأهدافها الوطنية واإلنسانية .إن لغة
التفاهم والتســامح وحوار املشتركات واألولويات
ركائــز في حــوار الوئام والســام خليــر «العائلة
اإلنسانية» و»األسرة الوطنية»
التزام الرابطة بقضية االندماج:
وهكذا عملت رابطة العالم اإلسالمي في تنمية

مفهــوم االندماج االجتماعــي اإليجابي .ومن أبرز
املواقف التي أظهرت حرص الرابطة مؤمتر السالم
بني أتباع األديــان املنعقد في جامعة أكســفورد
قدم معالي
فــي بريطانيا في مايــو 2012م .وفيه َّ
األمــن العام من جديد مبــادرة وبرنامج االندماج
الهادف لتعزيز الوئام والسالم الوطني في مختلف
اجملتمعات ،عن طريق ترســيخ مفهوم املشــترك
الوطني ،والذي يُفترض أن يؤمن به اجلميع ألنه ُيثل
س َّلمة ال تقبل احلوار البيزنطي وال اجلدال املغرض،
ُم َ
فعلى املســلمني احترام دســتور وقوانــن الدولة
الغربية وكذلك احترام الثقافة الوطنية ،فبمجرد
دخول مســلم أي بلد يُعطي العهد وامليثاق بذلك،
حرما ً من عاقبته اخلديعة
وإال أصبح هذا الدخول ُم َّ
واخليانة .وال شــك أن لكل بلــد خصوصية دينية
وثقافيــة ومن حقه املطالبــة باالعتراف القانوني
لهذه اخلصوصية من قبــل املهاجرين أو الوافدين
إليــه ،ألن املســلم يعيش في ظل نظــام قانوني
واجتماعي اختار الهجرة إليــه طواعي ًة ودون إجبار
ولم يُفرض عليه.
منتدى القيم الدينية:
وأكــد معالــي األمــن العــام لرابطــة العالم
َّ
اإلســامي مفهــوم االندماج ،فــي الكلمة التي
ألقاها في منتدى القيم الدينية الســابع جملموعة
العشــرين لعام 2020م الذي استضافته اململكة
العربية الســعودية .وقال معاليه إن قصة السالم
احلقيقــي وصناعته ال تأتي مبجــرد األقوال ،وال من
خالل فقاعات مصطنعــة ،وال تأتي بنظريات غير
عقد األمور ،وال
منطقية ،وال بنداءات وشــعارات تُ ِّ
بحوارات غير مسبوقة بالنيات الصادقة واخمللصة،
وإمنا باألثر امللموس الذي يُســهم بفعالية في نفع
اإلنسانية من خالل احملافظة على أمنها وتعايشها
وتعاونها ،وتعزيــز إخوتها ،مؤكــدا ً أن جميع أتباع
األديــان والثقافات هــم إخواننا في اإلنســانية،
اإلخ َوة لنصنع بها من جهود السالم
وسيعمق هذه َّ
احلقيقية.

وأضاف معاليه أن جهود بناء السالم والصداقة بني
األمم والشعوب مشوار بدأناها منذ سنوات مببادرات
وفعالة ،وبتضافر جهود شــركائنا
عاملية متنوعة
َّ
سنســتمر  -بعون اهلل  -في مواجهة كل أشكال
العنصريــة والكراهية والتهميش حــول العالم.
وليس هناك ســعادة بعد سعادة اإلميان أعظم من
إسعاد اآلخرين ،ومن هنا بدأ مشوارنا العام لإلغاثة
والرعاية والتنمية الشامل للجميع دوت متييز.
إن مواقف رابطة العالم اإلسالمي اإلنسانية من
صميم الواجب اإلســامي واألخالقــي نحو بناء
مجتمعات مســاملة ،وآمنة ،وواعية لتعزيز ثقافة
احملبة واالحترام خاصة لألجيال املقبلة منها.
ونــوه معاليــه باملبــادرات التي أطلقتهــا رابطة
َّ
العالم اإلســامي ملواجهة كل أشكال العنصرية
والكراهيــة ،وتهميش دور املرأة حــول العالم ،الفتا ً
النظــر إلى عمــل الرابطة علــى مواجهة الفقر
حول العالم ،بوصفه أكبر مهددات األمن البشري،
كما قدمت املساعدات اإلنسانية بالغذاء والدواء
للماليني ،من األفراد واألســر واألرامل واأليتام حول
العالم دون متييز بينهم ،وتعزيز هذه املساعدات في
ظل ظروف جائحة كوفيد .19
وفي اخلتــام يجدر التأكيد على أن واجب املســلم
املهاجر إلى البلدان الغربية هو مد جسور االنفتاح
والتســامح نحو األفراد اآلخرين مــن أبناء اجملتمع
كي يحصل التفاهم ،ذلــك أن أبناء اجملتمع الغربي
ينظرون للمهاجر املســلم بأنه ليس على دينهم،
ومن ثم فــإن الواجــب عليه أن يثبت تســامحه
ومروءته لكي يتقبله اآلخرون.
ويتعني عليــه جتنب التقوقع ،فالعزلة داخل اجملتمع
الغربــي ضــارة بالطرفني ،إذ تدل على أن املســلم
املهاجر لم يتقبل نظام هــذا اجملتمع ،كما أن أبناء
اجملتمع الغربي يــرون بهذه العزلــة رفض املهاجر
االندماج في مجتمعهم ،إما عن ِكبر ،أو عن ازدراء،
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فتثار الشــكوك حول املنعزلني بأنهم بيئة حاضنة
لإلرهاب والعنف والكراهية ،فلو تخلى املهاجر عن
انعزاله لنظر اجملتمع نظرة إنســانية نحوه ،أما إذا
أصر على عزلته ،فهذا يُثير ريبة أبناء اجملتمع نحوه.
َّ
إن الواجــب املفروض على كل مســلم مهاجر أن
يعتبر نفســه سفيرا ً لإلســام إذا كان متديناً ،أو
سفيرا ً للثقافة الوطنية في بالده إذا كان علمانياً،
وفي ضوء هذا اإلدراك يتصرف الفرد املهاجر تصرفا ً
نابعا ً من دينه ،أو ثقافته الوطنية.
ســيواجه املســلم املهاجر بعض الصعوبات في
تأقلمه مــع منط احليــاة اجلديدة ،إال أنــه بالصبر،
وتدريجيــا ً يتفهم األوضاع والظــروف ،األمر الذي
يؤدي إلى التخفيف من غربته أو دهشــته ،ومن ثم
ينخرط باحلياة االجتماعية العامة.
إن االندماج االجتماعي اإليجابي فكرة حياة صاحلة
للطرفني ،فاملســلم املهاجر يتقبــل حياة جديدة
متنحــه املزيد مــن اخلبرات ،كمــا أن املواطن يطلع
من خالل هــذا املهاجر على عــادات بلده األصلي
وثقافته اخلاصة ،وكل منهما يُدرك أن هذه العالقة
تزيد احلياة خبر ًة وثقافة .إن اندماج املهاجر املسلم
في اجملتمع الغربــي اندماجا ً إيجابيا ً متكامالً ليس
سهالً ،وإمنا من الضرورة وجود قواعد وأنظمة تكون
املنــاخ التنظيمي لهذا االندمــاج ،وتتضمن هذه
تسهيالت وســماحات تؤهل املهاجر املسلم لكي
يواظب على العيش في مثل هذا اجملتمع ،ويتقبله،
ويكون أحد مواطنيه.
وهذه بعض التوصيات التي نختم بها:
 -1ضرورة وجود قيمة التســامح بــكل معانيها
اإليجابيــة ،وأن تكــون قيمة مشــتركة ،فاجلميع
ُمطالب مبمارســتها شــكالً ومضمونــا ً من أجل
توافر املناخ النفسي واملعنوي لالندماج االجتماعي
اإليجابي.
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 -2وجود قواعد للحوار الثقافي واحلضاري من أجل

أن تتقبل جميع األطراف بعضها بعضاً.

 -3مواجهــة أي تصرف عنيــف أو أفكار متطرفة
من قبل املؤسســة اإلسالمية ،أو أئمة املسجد ،أو

من املســلمني الذين يحرصون علــى دوام العالقة
النصح أو
بني الطرفني ،وتكون املواجهة عن طريق ُ

اإلرشاد ،أو مســاعدته على إيجاد عمل له ،فإن لم
النصح ،فإن عزله والتبرؤ منه من
يتقبل الفرد هذا ُ

ألزم اللزوميات.

 -4قيام املنظمات أو اجلمعيات اإلسالمية بدورات

تثقيفيــة للمهاجرين أو الوافديــن لكي يفهموا

الواقع الغربي فهما ً موضوعياً ،ويتجنبوا التســرع

التهــم أو العاهات عليه ،ألن العيوب أو
في إطالق ُ

املثالب موجودة في كل اجملتمعات ،كما يوجد أفراد
شاذون في كل مكان.

 -5ضــرورة تشــكيل اجلمعيــات أو املؤسســات
اإلسالمية اللجان ملعاجلة اإلشكاليات التي حتصل
بني املســلمني وأبناء اجملتمع الغربي .ومن األهمية
مبكان تشــكيل مجلس حكماء في كل مدينة حلل

املشــكالت واإلشــكاليات التي حتصل بني األفراد.
ومن واجباتها محاورة األفــراد الذين يرفضون منط
احلياة الغربية ولديهم نظرة عدوانية قد يُخشــى
منهم ممارسة عمل إرهابي.

 -6مشاركة املســلمني باألعمال التطوعية ،ومن

ثم يخدمــون اجلهتني احلكومية وأبناء جنســهم،
فاحلكومــات الغربية وشــركات القطــاع اخلاص
ومصانعه تقدم إعانات ماليــة وعينية في مجال

العمــل التطوعي ،وهذا من أبــرز الصور الناجحة

لالندمــاج االجتماعــي اإليجابــي ،فاجلمعيــة
تقدم خدماتها للمسنني والفقراء من
التطوعية
ِّ
جميع األديان واألعراق.

رمضان

شهر العبادات والعادات المحمودة
مصر
يعد رمضان شهرًا
متفردا بني الشهور جميعها،
ً

له خصائصه وله مظاهره التي ال يشــركه فيها

شهر ســواه .وهو الشــهر الوحيد الذي ذكر في

القرآن باسمه دون سائر الشهور فقال اهلل تعالى:
اس
لن ِ
َ
ان الَّ ِذي أ ُ ْنزِلَ ِفي ِه ال ُ
ــهرُ ر َ َم َ
«ش ْ
ْق ْرآ َ ُن ُه ًدى لِ َّ
ض َ

ٍ
م
َوب َ ِّي َن
ْف ْر َقا ِن َف َم ْن َ
ْه َدى َوال ُ
ــات ِم َن ال ُ
شــهِ َد ِم ْنكُ ُ
ص ْم ُه» (سورة البقرة.)185 ،
َّ
الش ْهرَ َفل َْي ُ

وشــهر رمضان لــه طبيعة خاصــة عند األمة
اإلســامية؛ فهو شهر يســعى فيه املسلمون
في جميع بقــاع األرض على التقرب من اهلل عز

وجل بالعبادات ،وهو شــهر يتصف بالروحانيات

التي تســاعد كل مســلم على جتنب املعاصي
بالعبــادات والصالة والصيام عن كل ما يغضب

اهلل .شــهر مليء بالهدايا الربانية ،وكل ما على
املســلم هو تقبل هذه الهدايــا من تقوى وإميان
وغفران من الذنوب .ومــن حكمة اهلل في صوم

رمضان ظهــور العديد من الصفــات احلميدة

من تآلــف وتكاتف بني جميع طبقــات اجملتمع.
وتذوب الفوارق الطبقية؛ باإلضافة للتســامح

والتعاطف والتراحم بشكل عام حرصا ً على نيل

بركات هذا الشهر الكرمي من اهلل عز وجل.

شهر الخير

بقلم :دكتور أحمد عبدالرازق عبدالعزيز -

يكثر في هذا الشهر الكرمي توزيع الصدقات على
الفقراء واحملتاجني ،وأشــار الفقهاء إلى التوسعة
في هذا الشهر على اليتامى واملساكني والفقراء
واألهــل ،وهذا بخــاف التأكيد علــى الصلوات
اخلمس باجلوامــع ،واحلرص على صــاة التراويح،
وقيام العشــر األواخر من شــهر رمضان ،وقراءة
القرآن طوال الشهر أمالً أن ينالوا رضا اهلل .وكان
املقرئــون يختمون فــي الليلة اخلتامية لشــهر
رمضان .وبشــكل عام كان الناس يحيون الشهر
الكرمي بكثرة العبادات والصالة والتضرع إلى اهلل
تعالى في طلب املغفرة والرحمة (انظر املقريزي،
اخلطط).
وتولي الدول العربية واإلسالمية اهتمامها برصد
هالل رمضان عناية كبيرة فترصد مطالعته حتى
تتثبــت من رؤيتــه؛ فيتحقق أول شــهر الصيام،
للناس عبر وســائل اإلعالم .وبعدما تثبت
في ْعلَن ّ
ُ
رؤية الهالل ،تُنار مآذن املســاجد واجلوامع ،وحتتفل
اإلذاعــات ،وتعلن التهاني بقدوم شــهر الطاعة
وتطلق املدافع احتفاالً بذلك ،ويزداد إقبال املصلني
على أداء الفــروض وحضور مجالــس الوعظ إثر
صالة العصــر ،إضافــة إلى احتفــال الصحف
بالشــهر الكــرمي بتخصيص أعمدة باملناســبة
الكرمية وبالزائر بعد غياب عام .وكان املســلمون
قدميا ً يســتزيدون من إنــارة املســاجد عند رؤية
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هالل شــهر رمضان الذي كان غاية في األهمية
بالنسبة للمسلمني في كل بقاع األرض( .للمزيد
انظر محمد جمال الدين سرور ،الدولة الفاطمية
في مصر ،ص.)168 -166
وصــف الرحالة ابن بطوطة رؤية هالل شــهر
رمضــان في مدينة أبيار بالقــرب من احمللة مبصر
وكان وصفــه دقيقا ً فقــال« :وعادتهم أن يجتمع
فقهــاء املدينة ووجوهها بعــد العصر من اليوم
التاسع والعشــرين لشعبان بدار القاضي ويقف
على الباب نقيب املتعممني ...فإذا تكاملوا هناك،
ركبوا جميعــا ً وتبعهم جميع مــن باملدينة من
الرجال والنســاء والصبيان ،وينتهون إلى موضع
مرتفع خارج املدينة ،وهو مرقب الهالل عندهم...
فيرقبون الهالل ثم يعودون إلى املدينة بعد صالة
املغرب وبني أيديهم الشمع واملشاعل والفوانيس.
ويوقد أهل احلوانيت بحوانيتهم الشــمع ،ويصل
الناس مع القاضي إلى داره ثم ينصرفون .وهكذا
فعلهم كل ســنة» (انظر رحلة ابــن بطوطة).
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ولكن إذا حدث ارتباك بســبب كثرة الســحب ،أو
رؤية الهــال في بعض اجلهات وعــدم رؤيته في
البعض اآلخر؛ فكان احلاضرون يكتفون بشــهادة
اثنــن من الرجال .وبعد ثبــوت الرؤية تكثر األنوار
في الطرقــات والدروب .كانت جوامع ومســاجد
مصر عامة تتحلى بأبهى صورها وحليها ابتهاجا ً
واحتفاالً بهذا الشــهر الكرمي ،ففي عصور مصر
اإلســامية كان القاضي يطوف على املشــاهد
واملســاجد والقرافــة بالقاهرة ومصــر ،ليتأكد
من عمارتها وإنارتها بالقناديل وفرشــها باحلصر
النظيفة كرامة لرمضان .وكان يسير في صحبة
القاضــي حني خروجه خلق كثيــر ،ومنهم الذين
يتصايحــون باألذكار واألناشــيد (علــي إبراهيم
وحاليا حترص
حسن ،مصر في العصور الوسطى).
ً
وزارة األوقاف مبصر على متابعة اجلوامع ،واملساجد
قبيل قدوم شــهر رمضان ،واحلرص على تزويدها
بالفرش واإلنارة الالزمة لها.
أما موائد شهر رمضان فهي ال تختلف اآلن عن

املاضي كثيرًا ،فقد استطاع املصريون حتويل شهر
رمضان من مناسبة دينية إلى مناسبة اجتماعية
تكثر فيه األطعمــة وتتنوع وتصنــع فيه أنواع
من احللوى .وكانت قائمــة الطعام محل اجتهاد
اجلميع اخلاصة والعامــة ،مثل توزيع اللحم واخلبز
والدقيق والسكر .وكانت القائمة الرمضانية في
املؤسســات االجتماعية والدينية تزدهر بشكل
كبير فــي هذا الشــهر الكرمي ،إذ تصــرف رواتب
إضافية ألرباب الوظائف وطلبــة العلم واأليتام
وال سيما السكر لكثرة االستهالك منه في هذا
الشــهر بسبب احللوى ،ولم يقتصر أمر التوسعة
من خالل املؤسسات االجتماعية في رمضان على
توزيع السكر ،بل شمل أيضا ً توزيع الطعام اجملهز
والذي اشتمل على اخلبز واللحم واألرز والفاكهة
وغيره ،وكان كل ذلك طوال شــهر رمضان الكرمي.
(مصطفــى وجيه مصطفى ،الغــذاء في مصر
عصر سالطني املماليك).
وارتبطت بعض األســواق قدميًا بشهر رمضان
الكــرمي مثل ســوق احلالويني الــذي ميتلئ بكافة
أصناف التماثيل الســكرية ،وكان الناس يشترون
ألطفالهم متاثيل احللوى التي صنعت من السكر
علــى هيئة اخليــول والقطط والســباع .ومتتلئ
أســواق القاهرة والفســطاط واألريــاف بهذه
التماثيل الســكرية التي انتشــرت بذلك الوقت
بأســواق القاهرة والتي تعرف باســم العالليق،
ألنها كانــت تعلق بخيوط على أبــواب احلوانيت
ويتــراوح وزن العالقــة الواحدة ما بــن ربع رطل
وعشــرة أرطال .وكان العرف يحتــم على الناس
مهاداة أقاربهم وأصهارهم بهذه احللوى في هذا
املوسم كما كانوا يفعلون في غيره من املواسم.
وفي املســاء يجتمع النساء والرجال حول القراء
واملنشــدين الذيــن يقــرؤون القرآن وينشــدون
األغنيات الدينية احتفاالً بهذه املناسبة (املقريزي،

اخلطط املقريزية) .وهذه العادات مثل شراء احللوى
ال تزال موجــودة حتــى اآلن ،وإن كانت مختلفة

بعض الشــيء ،وتتمثل في ما يســمى «ياميش
رمضان» الذي يرتبط وجوده بهذا الشــهر الكرمي
بأســواق البالد العربية ،حيث تتحلى األسواق في

هذا الشــهر بأنواع التمر العربــي ،وكذلك التمر

الهندي ،واملشمشية ،وقمر الدين ،والتني اجملفف،
باإلضافة للزبيب ،وجوز الهند.

وعمومــا ً اعتاد أهــل القاهرة مــن الطبقات

الشــعبية االحتفــال بشــهر رمضــان بتعليق

الفوانيس التي جعلوها إشعارا ً على حلول شهر
رمضان .وفي هذا الشــهر يتحول ليــل القاهرة
إلى نهار لكثرة األنوار في الشوارع باإلضافة إلى

الفوانيس اخملتلفة األشــكال واأللــوان ،والتي ال

تُطفأ إال قبيل طلــوع الفجر .وقدميا ً كان يعتمد

أهل القاهرة عليها في حتديد السحور واإلمساك
عن الطعام والشراب.

مرددا
وجند املســحراتي في هذا الشــهر بطبلته
ً

بعض أغانيه وحوله بعض األطفال ،ويدق بطبلته

مناديا ً أصحــاب البيوت بأســمائهم .باإلضافة
لذلك توجــد حالة مــن التواصــل االجتماعي،

حيث كانت الطبقات الشــعبية تكثر من التزاور
والتالقــي في هذا الشــهر؛ فــإذا تخلف فرد عن

زيــارة أقاربه واملقربني منه يكون دليالً على ســوء
العالقة بني الطرفني (محاســن الوقاد ،الطبقات

الشــعبية في القاهرة) .شــهر رمضان له قيمة
خاصة عند كل مســلم في جميع بقاع األرض،
فالصــوم وحده إميــان وتقوى تالزمهــا مجاهدة

النفس روحانيا ً وجسدياً؛ فرمضان يُحسن العادات

ويقوم األخالق ،وحديثنا عنه مهما يكثر يقل عن
أثره الروحاني ،واالجتماعي ،فهو شــهر العبادات
والعادات احملمودة.

51
العدد ٦٥٦ :رمضان  ١٤٤٢هـ ـ إبريل  ٢٠٢١م

الرابطة

التفـاؤل:
أسراره وأنواره

مقال
بقلم :الدكتور أحمد علي سليمان
عضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية  -مصر
الشـــاكي ومــا بك داء
أيهذا ّ

كيـــف تغدو إذا غدوت عليال؟

شر اجلنـــاة في األرض نفس
ّ
إن ّ

الرحيـال
ّ
الرحيـلّ ،
تتوقى ،قبـل ّ
الشوك في الورود ،وتعمى
وترى ّ

ال يرى في الوجود شيـئا جميال

ليس أشقى ّمن يـــرى العيش
ويظـن اللّذات فيه فضوال
ـرا
ّ
مـُ ًّ

الناس في احليـــاة أناس
أحكم ّ

التعليـال
عللّوهـا فأحســـنوا ّ

الندى إكليال
أن تـرى فوقهـــا ّ

بالصبـح مـا دمت فيه
فتمتع
ّ
ّ
ال تخـــف أن يـــزول حتى يزوال

يظــــن احليـاة عبئا ثقيـال
َمن
ّ

كـــن جميال ترى الوجود جميال

هو عبء علـــى احليـاة ثقيـل
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أيهذا الشـــاكي ومـــا بك داء

بهذه الكلمات اجلميلة نستهل حديثنا عن التفاؤل

وتعيش فينا على الدوام (اخلير قادم ،اخلير قادم ،اخلير

والتــي لوال توفيــق اهلل الناس إليه؛ لســاد اليأس

التي يجب أن تكون حاضرة على الدوام في املناهج

وأســراره ،والقوة اجلبــارة الكائنــة والكامنة فيه،
فيهم ،ومتكن القنوط منهم ،وتغلب اإلحباط على

حياتهم...

لقد شــاءت إرادة اهلل احلكيم أال تكون احلياة ثابتة

جامدة تسير على منط ثابت ،أو على وتيرة واحدة ،بل

قادم ...املســتقبل يحمل اخلير) ،فهذه الكلمات –

التربوية ،والقوالب اإلعالمية ،واملناشط الثقافية،

والدعويــة -كفيلة بإقالة النفــوس من عثراتها،
واستنقاذها من مثبطاتها ...كفيلة بتعبيد سبل

احلياة وإصالحها؛ للسير اآلمن املطمئن فيها...

أرادها متغيرة متبدلة متحولة ،ال متشي على إيقاع

ويبقى للتفاؤل أســرار جليلة ،وأنوار عظيمة؛ فهو

فيهــا الغنى والفقر ،فيهــا الصحة واملرض ،فيها

الناس وأشغالهم ،وحتقيق اإلجنازات ،ولواله النهزم

واحد ،فيها املفرحات واملنغصات ،فيها اخلير والشر،
العطاء واحلرمان ،فيها الطاعــة واملعصية ،فيها
القوة والضعف ...كما أراد اهلل أن يكون االبتالء سنة

كونية من سنن اهلل تعالى ،وهو من طبيعة العيش
في هذه احلياة؛ يأتي للتمحيــص ،والفرز واالختبار،
ورفع الدرجات ،وتكفير الســيئات ،ويأتي لتصحيح

املســارِ ،
ولِكم كثيرة يعلمها اهلل ،قال تعالى( :إِنَّا
ه ْم
َج َعل َْنــا َما َعلَــى ْالَ ْر ِ
ِين ً
ــة ل ََها لِ َن ْبل َُو ُه ْم أَيُّ ُ
ضز َ
ــن َع َم ًل)(الكهف ،)7 :وقوله( :أ َ َح ِ
اس
ب َّ
س ُ
الن ُ
أ َ ْح َ
س َ

ون * َول ََق ْد
ــم َل يُ ْف َت ُن َ
أ َ ْن يُ ْترَكُ ــوا أ َ ْن ي َ ُقولُوا َ
آم َّنا َو ُه ْ
َّ ُ
ص َد ُقوا
َف َت َّنا الَّ ِذ َ
ين ِم ْن َق ْبلِهِ ْم َفل ََي ْعل ََم َّن الل الَّ ِذ َ
ين َ
ِني)(العنكبوت.)3-2 :
َول ََي ْعل ََم َّن ال َ
ْكا ِذب َ
والتفاؤل منحة ربانيــة ،له قيمة عظيمة ،بيد أنه

تتعاظم أهميتــه وقيمته ومكانتــه في معترك
احلياة ...في ضعفها وضغطها وملماتها وحتدياتها

وآالمها بل وآمالها.

إن املربني النابهني هم أولئك الذين يزرعون التفاؤل
واألمل في نفوس النشء؛ لتنمو أشــجاره بعناية،

وتؤتي ثماره مع دخولهم غمار احلياة.

لقد َع َّل َم َنــا أهلونا ،وأســاتذتنا -قدميا -التفاؤل

والنظــر إلــى املســتقبل ببصيرة األمــل ،فمن
الكلمات التي أُســقينا إياها صغارًا ،ونعيش فيها،

من أهم املعينات األساســية علــى انتظام حياة
اإلنســان عند اختباره فــي أول ملمة؛ لذلك حفل
القرآن الكرمي بعشرات اآليات ،بل مئات اآليات التي

وإقداما.
يشع نورها أمال ،وتفاؤال
ً

ماهية التفاؤل ومراتبه:
الت َفــا ُؤل :مصدر من الفعل تَفــاءلَ  ،وفي معاجم
َّ

االن ِ
شا ُؤ ِم،
الت َ
شرَ ِ
الت َفا ُؤل يعنيْ :
سه َّ
اللغةَّ ،
احَ ،
وع ْك ُ

وه» :أي َغل ُِّبوا
ومعنــى قولهم« :تَ َفاءلُوا ب ِاخل َْيرِ َت ُ
ِــد ُ
الشرِّ.
اخل َْيرَ َعلَى َّ

يهيئ لرؤية جانب
التفاؤل :هو اســتعداد
نفســي ّ
ّ

اخلير في األشياء واألحداث ،واالطمئنان إلى احلياة،
حتمل مصاعبها.
ويساعد على ُّ

نــزوع نحو النظــر إلى اجلانب
وقيل :هــو ميلٌ  ،أو
ٌ

وتوقع أفضلِ النتائج.
األفضل لألحداث أو األحوال،
ُ
مراتب التفاؤل:
أعلى
ِ

والنجاح عند الفشل،
توقع الشــفا ِء عند املرض،
ِ
ُ

وانقشاع
والفرج عن الكروب،
والنصرِ عند الهزمية،
ِ
ِ
دائما-الغمة عند املصائــب والنوازل .واملؤمــن
ً
مقبل على ربه ،مرتبط مبشيئته.
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القرآن والتفاؤل:
صناعة إسالمية بامتياز ..وإذا تأملنا القرآن
التفاؤل
ٌ

الكــرمي ،وتتبعناه؛ لوجدنا مئــات اآليات التي متنح
اإلنســان التفاؤل والقوة ،فتزيــد املؤمن قوة إميان،

وقوة رضا ،وقوة تسليم ،وقوة علم وعمل.

والتفاؤل له أســرار وأنوار جليلة ،نســتلهمها من

إشعاع القرآن في آياته العظيمة ،التي ترسم لنا
طريــق األمل العريض؛ حتى نعيــش فيه ،ويعيش
فينــا بال إفــراط وال تفريط ،وننعــم برحمات اهلل،

وعونه على الدوام.

ويذكر د /محمد بن عبد العزيز اخلضيري أن «القرآن
الكرمي كتاب التفاؤل ،واحليويــة ،واإليجابية ،يبعث
النــاس على العمل ،بل إنك جتد التفاؤل في القرآن

من أول حلظــة تقرأ فيهــا كالم اهلل .فأول آية في

القرآن (بسم اهلل الرحمن الرحيم) تعني :استعانة
باهلل ،هي عنــوان التفاؤل ..وجند التفــاؤل في أول

كلمة في ســورة الفاحتة (احلمــد هلل) وهذا غاية
اإلعجــاز والروعة واجلمال واجلــال! احلمد هلل على
علي في سمعي وفي بصري،
نِعمه! أتذكر نِعم اهلل
َّ

في عقلي وفي فكري ،في مجتمعي وأســرتي ،في

علي في أصل خلقتي،
ديني ودنياي ،أتذكر نِعم اهلل
ّ

في هذا الهــواء ،وهذا املاء ،وهذه الســماء وهذه
األرض؛ فأقول احلمد هلل.

ك
وعندما تنظر إلى مستهل سورة البقرة (الـم* ٰ َذلِ َ
ال ِ
ني) (البقرة،)2-1:
ب * ِفي ِه ُ
ْك َت ُ
ْم َّت ِق َ
*ه ًدى لِّل ُ
اب َل ر َ ْي َ

فإنك ستجد السورة ُمصدرة بالهداية ،وهي تفاؤل
في أســمى معانيه ،عندما تعلــم أن هذا القرآن

ســيهديك للتي هي أقوم ،ويدلــك على كل خير،

ولو تتبعنا القرآن كله؛ فسنجده كذلك.
نوحا (عليه الصالة والسالم)
فنرى -مثال -نبي اهلل ً

يظل خمســن وتســعمائة عام يدعو قومه إلى
ــن ٍة إ ِ َّل َخ ْم ِ
اما)
ِث ِفيهِ ْم أَل َ
اإلميانَ ( ،فلَب َ
س َ
س َ
ني َع ً
ْف َ

سرا وجهارًا دون
(العنكبوت ،)14 :دعاهم ليالً ونهارًاًّ ،

كلل أو ملل ،أال يبعث ذلك التفاؤل في نفوســنا؟!
هذا النبي العظيم يظل هذه احلقبة الطويلة وهو
واحدا ،وهو توحيد
في اجتاه معني يبني للناس شي ًئا
ً

اهلل -سبحانه وتعالى -ال ميل وال يكل ،يعمل بكل
سبيل متاح له ،وبكل أســلوب من أجل أن يحقق

هدفه.

وهنا جند أن اهلل -ســبحانه وتعالى -يقول لنبيه

الكرمي (صلى اهلل عليه وســلم) مطمئنا ،ومقويا
ســلِ )
ص َبــرَ أ ُ ْولُوا ال َ
الر ُ
ِــر َك َما َ
لهَ ( :ف ْ
ْع ْز ِم ِم َن ُّ
اصب ْ
(األحقــاف ،)35 :وليس هناك تناقــض بني الصبر
والتفاؤل -كال-؛ فالتفاؤل ركنه الركني هو الصبر.
ان ِفي َك َب ٍد)
نس َ
وإذا كان اهلل قد قال( :ل ََق ْد َخل َْق َنا ْالِ َ

(البلد ،)4:فيجب على اإلنسان أن يكافح ويجاهد،
وأن يتقدم وال يتأخر ،وأن يبدع وأن ال يتأثر مبا يصيبه

من أنكاد احلياة وأكدارها.

إن تقليب البصر ،والبصيــرة في كتاب اهلل اخلالد،

يبعث األمل العريض في النفــوس ،يقول تعالى:
س اللَّ ُ ب َِك ٍ
ــد ُه) (الزمر ،)36 :ويقول أيضا:
اف َع ْب َ
(أَل َْي َ
هم ب ِِذ ْكــرِ َّ ِ
الل *أ َ َل
آم ُنوا َوت َ ْ
ــن ُقلُوبُ ُ
ط َم ِئ ُّ
(الَّ ِذ َ
يــن َ
ب ِِذ ْكرِ َّ
تسكن،
ُوب)(الرعد ،)28 :أي:
اللِ ت َ ْ
ط َم ِئ ُّن ال ُ
ُ
ْقل ُ

وتســتأنس بجــال اهلل؛ فتطمئن ،ومــن ثم يزول
ُ

قلقها ،واضطرابها ،وقــد وردت هذه اآلية الكرمية

لتبث
في سورة الرعد ،والرعد مخيف ،فجاءت اآلية
َ
والسكينة في قلوب
والطمأنينة،
األمل ،والتفاؤل،
َ
َ

ستعلم أنك أمام كتاب يدفعك للعمل والنشاط،

الذاكرين.

العمل ،والتقدم ،واإلبــداع ،واإلثمار ،والنفع العام،

وليســعد معي أخي القارئ الكرمي ،ونحن نقتطف

والنظرة اإليجابية ،ويبعد عنك كل ما يعيقك عن
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الرابطة

العدد ٦٥٦ :رمضان  ١٤٤٢هـ ـ إبريل  ٢٠٢١م

من بســاتني القرآن الكرمي عددا من اآليات  -على

سبيل املثال ال احلصر -التي تبعث األمل والسكينة
ــى أَن تَ ْكرَ ُهوا
(و َع َ
فــي النفوس ،ومنها قوله تعالىَ :
س ٰ
ــي ًئا
ــى أَن ُتِ ُّبوا َ
َ
ــو َخ ْي ٌر لَّكُ ْم * َو َع َ
ــي ًئا َو ُه َ
س ٰ
ش ْ
ش ْ
َّ ُ
ون)
َو ُه َو َ
َم َوأ َ ُ
ــم َل تَ ْعل َُم َ
ــم * َوالل ي َ ْعل ُ
نت ْ
ــر لَّكُ ْ
ش ٌّ
ــي ًئا َوي َ ْج َعلَ
ــى أَن ت َ ْكرَ ُهوا َ
(البقرةَ ( ،)216:ف َع َ
س ٰ
ش ْ
َّ ُ
الل ِف ِ
يب
يــه َخ ْيرًا َك ِثيرًا) (النســاء( ،)19 :أ َ َّمن يُجِ ُ
اه َوي َ ْك ِ
،)6
ــوء)(النمل:
الس
ُض َ
ش ُ
ْال ْ
ط َّر إ ِ َذا َد َع ُ
َ
ف ُّ
(ور َ ْح َم ِتي َو ِ
ــي ٍء *( )..األعراف،)156:
ت كُ َّل َ
س َ
ــع ْ
َ
ش ْ
َ
َّ
ِ
سابٍ )(آل عمران،)37:
ح
ر
ي
ِغ
ب
اء
ش
ي
ن
م
ق
ز
ر
ي
الل
ن
ِ
(إ ِ َّ
َ
َْ ُ ُ َ َ َ ُ َ ْ
(أَن َّ َ
(ل ت َ ْــدر ِي ل ََع َّل
ك)(آل عمــرانَ ،)39:
ــر َ
الل يُ َب ِّ
َّ
ش ُ
َ
َّ
َ
(ل َتْزَ ْن إ ِ َّن
ك أ ْمرًا)(الطــاقَ ،)1:
ث ب َ ْع َد ٰ َذلِ َ
الل يُ ْح ِد ُ
َّ َ
ك
ك َفإِنَّ َ
م رَب ِّ َ
اصب ِْر ِل ُْك ِ
(و ْ
الل َم َع َنا *)(التوبــةَ ،)40:
وه إِل َْي ِ
ك( )...القصص:
اد ُ
بِأ َ ْع ُي ِن َنا *)(الطور( ،)48 :إِنَّا ر َ ُّ
نف ِ
ســهِ ْم
ُ ( ،)7ق ْ
ســرَ ُفوا َعل َٰى أ َ ُ
ــل يَا ِع َبا ِد َي الَّ ِذ َ
ين أ َ ْ
اللِ * إِن َّ َ
ــة َّ
طــوا ِمن ر ْح َم ِ
وب
َل تَ ْق َن ُ
الل ي َ ْغ ِف ُر ُّ
َّ
الذنُ َ
َّ
ص ْب ٌر
يعا*إِنَّ ُه ُه َو ال َ
َج ِم ً
الر ِح ُ
يم) (الزمرَ ( ،)53 :ف َ
ْغ ُفور ُ َّ
َّ ُ
ان َعل َٰى َما ت َ ِ
ون) (يوسف:
ُس َت َع ُ
ص ُف َ
*والل ْال ْ
َج ِميلٌ َ
يب
ســأَل َ
ِيب * أُجِ ُ
َك ِع َبا ِدي َع ِّني َفإِنِّي َقر ٌ
(وإ ِ َذا َ
َ ،)18
ض
ــو َة
الــد ِ
(وأ ُ َف ِّو ُ
َّ
اع إ ِ َذا َد َعانِ*) (البقــرةَ ،)186 :
َد ْع َ
الل * إِن َّ َ
يــر ب ِال ِ
الل ب َ ِ
أ َ ْمرِي إِلَى َّ ِ
ْع َبا ِد) (غافر،)44:
َّ
ص ٌ
الظل َُم ِ
ك
اد ٰى ِفي ُّ
حان َ َ
ات أَن َّل إ ِ ٰلَ َه إ ِ َّل أ َ َ
نت ُ
(َ ..ف َن َ
ــب َ
س ْ
الظ ِ
اه
نت ِم َن َّ
ج ْب َنا ل ُ
اس َ
إِنِّي كُ ُ
َــه َو َن َّْي َن ُ
ال ِ َ
ــت َ
ني * َف ْ
ني) (األنبياء-87 :
م * َو َك ٰ َذلِ َ
ِم َن ال َ
ْغ ِّ
ك نُنجِ ي ْال ُْؤ ِم ِن َ

األعل َْو َن إ ِ ْن كُ ْن ُت ْم
ــم ْ
(وال تَهِ ُنــوا َوال َتْزَنُوا َوأ َ ْن ُت ُ
َ ،)88
ْق ْو َم َق ْر ٌح
س ال َ
ُم ْؤ ِم ِن َ
ني * إ ِ ْن َ ْي َ
س ْ
سكُ ْم َق ْر ٌح َف َق ْد َم َّ
اس ولِيعلَم َّ ُ
الل
ِم ْثل ُُه َوتِل َ
ــن َّ
ْك األيَّ ُ
ام نُ َدا ِول َُها ب َ ْ َ
الن ِ َ َ ْ َ
شــهداء و َّ ُ
الل ال يُ ِ
آم ُنوا َوي َ َّت ِ
ب
الَّ ِذ َ
يــن َ
خ َذ ِم ْنكُ ْم ُ َ َ َ َ
ح ُّ
الِني) (آل عمــران ( ،)140:139إِن ينصركُ م َّ ُ
الل
َّ
الظ ِ َ
َ ُ ْ ُ
ب لَكُ ْم *) (آل عمران( ،)100 :أَنِّي َم َّ ِ
ي
َف َل َغالِ َ
ســن َ
ــم الر ِ
ني)(األنبياء( ،)83:إ ِ َّنَا أ َ ْم ُر ُه
ُّ
الض ُّر َوأ َ َ
اح ِم َ
نت أ َ ْر َح ُ
َّ
ون) (يس،)82 :
اد َ
ــي ًئا أَن ي َ ُقولَ ل َُه كُ ــن َف َيكُ ُ
إ ِ َذا أَر َ َ
ش ْ
ان َغ َّفارا* يُ ْر ِ
ســلِ
اس َ
( َف ُقل ُ
ــت ْغ ِفرُوا رَبَّكُ ْم إِنَّ ُه َك َ
ْت ْ
ً
ني
ــم َ
اء َعل َْيكُ م ِّم ْدرَارًا* َو ُ ْي ِد ْدكُ ــم بِأ َ ْم َوالٍ َوب َ ِن َ
الس َ
َّ

َوي َ ْج َعل لَّكُ ْم َج َّن ٍ
هارًا) (نوح-10 :
ات َوي َ ْج َعل لَّكُ ْم أ َ ْن َ
صيبنا إ ِ َّل ما َكتب َّ ُ
الل ل ََنا ُه َو َم ْو َلنَا
ُ ( ،)12قــل لَّن يُ ِ َ َ
َ
َ َ
َّ
ون) (التوبة( ،)51 :يَا
ــو َّكلِ ْال ُْؤ ِم ُن َ
* َو َعلَى اللِ َفل َْي َت َ
ِطوا واتَّ ُقوا َّ َ
الل
صاب ِرُوا َورَاب ُ
أَيُّ َ
ها الَّ ِذ َ
ين َ
اصب ُِروا َو َ
آم ُنوا ْ
َ
اللَ
لَعلَّكُ م تُ ْفلِحون) (آل عمــران( ،)200 :إِن تَت ُقوا َّ
َّ
َ
ُ َ
ْ
ب َل تَ َذ ْرنِي َف ْر ًدا
ي َ ْج َعل لَّكُ ْم ُف ْر َقانًا) (األنفال( ،)29 :ر َ ِّ

ــكو ب َ ِّثي
ش ُ
ني) (األنبياء( ،)89 :إ ِ َّنَا أ َ ْ
َوأ َ َ
نت َخ ْيرُ ال َْوارِثِ َ
َّ
ك
(ول َْم أَكُ ن ب ُِد َعائ ِ َ
َو ُح ْزنِي إِلَى اللِ) (يوســفَ ،)86 :
ش ِ
اه
ه ْم يَرَ ْون َ ُه ب َ ِع
ب َ
ــق ًّيا) (مــرمي( ،)4:إِنَّ ُ
يــدا * َونَرَ ُ
ر َ ِّ
ً
َقرِيبا) (املعارجَ ( ،)7-6:ف َّ ُ
م
الل َخ ْي ٌر َحا ِف ً
ظا * َو ُه َو أ َ ْر َح ُ
ً
الر ِ
ُوب
ني) (يوســفَ ( ،)64 :ف َد َعا رَبَّ ُ
اح ِم َ
ــه أَنِّي َم ْغل ٌ
َّ
انت ِ
ــر ْالَ ْمرَ *) (يونس،)3 :
َف َ
ــر) (القمر( ،)10 :يُ َدب ِّ ُ
ص ْ

ني) (الصافات( ،)87:ال ت َ ْدر ِي
( َف َما َ
ب ال َ
ظ ُّنكُ م ب ِرَ ِّ
ْعالَ ِ َ
لَع َّل َّ َ
(و َم ْن
الل يُ ْح ِد ُ
َ
ث ب َ ْع َد ٰ َذلِ َــك أ َ ْمرًا) (الطالقَ ،)1:
َ
َّ
ث ال
ي َ َّت ِ
ــق الل ي َ ْج َع ْل ل َُه َم ْخرَ ًجــا * َوي َ ْرز ُ ْق ُه ِم ْن َح ْي ُ
اللَ
هو حسبه إِن َّ
ي َ ْح َت ِ
ب َو َم ْن ي َ َت َو َّك ْل َعلَى َّ ِ
الل َف ُ َ َ ْ ُ ُ َّ
س ُ
بالِ ُغ أَمرِ ِه َقد جعلَ َّ ُ
ش ْــي ٍء َق ْدرًا) (الطالق:
الل لِكُ لِّ َ
ْ َ َ
ْ
َ

ِ
ف َوأ َ ِخي ِه
وس َ
ســوا ِم ْن يُ ُ
س ُ
ي ا ْذ َه ُبوا َف َت َ
ح َّ
( ،)23يَا بَن َّ
َّ
س ِم ْن ر َ ْو ِح َّ ِ
الل إِال
ســوا ِم ْن ر َ ْو ِح اللِ إِنَّ ُه ال ي َ ْي َئ ُ
َوال ت َ ْيأ َ ُ
ك َو َما
ك رَبُّ َ
(ما َو َّد َع َ
ْق ْو ُم ال َ
ال َ
ْكا ِف ُر َ
ون) (يوســفَ ،)87 :

ف يُ ْع ِ
ض ٰى)
يك رَبُّ َ
ط َ
َس ْو َ
ك َف َت ْر َ
(ول َ
َقل َٰى) (الضحىَ ،)3:

ب لَكُ ْم *)
(و َقالَ رَبُّكُ ُ
م ْ
اد ُعونِي أ َ ْ
(الضحىَ ،)5:
س َتجِ ْ
ي) (مرمي.)9:
(غافر( ،)60 :رَبُّ َ
َي َه ِّ ٌ
ك ُه َو َعل َّ

ك*
ص ْدر َ َ
شــرَ ْح ل َ
وتبقى ســورة الشــرح (أَل َْم ن َ ْ
َك َ

*ور َ َف ْع َنا
ظ ْهرَ َ
ض َ
ك و ِْزر َ َ
ض ْع َنا َع ْن َ
ك * الَّ ِذي أ َ ْن َق َ
َو َو َ
ك َ

سرِ
َك ِذ ْكرَ َ
ل َ
سرًا * إ ِ َّن َم َع ال ُ
ك * َفإ ِ َّن َم َع ال ُ
ْع ْ
ســرِ يُ ْ
ْع ْ
ســرًا) (الشــرح ،)6-1:بجاللها وجمالها من أهم
يُ ْ

مــا يبعث األمل في النفوس؛ ذلــك ألنه لن يغلب
عسر يسرين ،فالعســر املذكور في اآليتني :هو في
احلقيقة واحد؛ ألنه جاء معرفة ،واليسر املذكور في
واحدا؛ ألنه جاء نكرة ،كما
اآليتني :هو يسران ،وليس
ً

قال العلماء.
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إن العيش في رحاب اآليات القرآنية اجلليلة الباعثة
لألمل والتفاؤل -وغيرها -كفيل بتكوين إنســان

هادئ هادي ،صالح مصلح ،تقي نقي ،آمن مستقر،
ومستمر في أداء وظيفته في إعمار الكون بانتظام.
النبي والتفاؤل:
النبــي عليــه الصالة والســام هو منبــع األمل

ان
(و َما َك َ
االستغفار ...استغفروا اهلل ننجو جميعا َ
الل لِيع ِّذبهم وأَنت ِفيهِ م * وما َكان َّ ُ
َّ ُ
الل ُم َع ِّذب َ ُه ْم
ُ َ َ ُ ْ َ َ
َ
َ َ
ْ
ون)(األنفال)33 :
س َت ْغ ِفرُ َ
َو ُه ْم ي َ ْ
أخي القارئ الكرمي :عندما تقرأ القرآن -بتدبر -جتد

أن القرآن كله خيــر وبركة ،جتد أنه يفتح لك أبواب
األمل .فكل من أصيب مبصيبة عليه بقراءة سورة

يوسف؛ حتى ينفتح له باب األمل.

يحب
ومعلمه ،ومنه تنبثق أنهــار التفاؤل ...وكان
ُ
احلســن ..فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال:
الفألَ
َ
ُ
بي ص َّلى اللَّ علَي ِه
الفألُ
َّ
عجب ُه َ
(كان َّ
َ
م يُ
وســل َ
ُ
الن ُّ
ــن ،وي َ ْكرَ ُه ِّ
الطير َة) ،قال احلافظ ابن حجر :وإمنا
احلس ُ
َ
كان صلى اهلل عليه وســلم يعجبه الفألُ احلسن؛

علي ما وقع
أمري مدبر ِمن ِقبل اهلل ،وهذا الذي وقع
َّ

حســن ظن به جل وعال ،واملؤمن
محقق ،والتفاؤلَ
ُ

وبسائر اخللق ما شاء ،نحن ملك هلل ،نحن ال يحق لنا

ســوء ظن باهلل تعالى بغير ســبب
التشــاؤم
ألن
ُ
َ

إننا أيضا عندما نتأمل معاني قوله تعالى( :إِنَّ ِ َّ ِ
ا ل َوإِنَّا
ون)(البقرة( ،)156 :إِنَّا لِ ِ) يعني أنا ِملك
إِل َْي ِه رَاجِ ُع َ

هلل تعالى يتصرف بي كما يريد وأنا ال أدبر أمري ،بل
علي ،وهلل أن يفعل بي
باختيــاري ،وإمنا هو بقدر اهلل
ّ

مأمور بحســن الظن باهلل على كل حال .وقد كان

(وإِنَّـا إِل َْي ِه رَاجِ
عون) فنحن
َ
أن نعترض على مراد اهلل َ

واألزمات ،وامللمات ،وفي شأنه كله.

باألمس ،وذلك الشيء املهم الذي ضاع منك ،وذلك

عليــه الصالة والســام يتفاءل في املشــكالت،

جميعا ســنرجع إلى اهلل ،فهذا احلبيب الذي مات
ً

ســرق منك ،كل ذلك راجع إلى اهلل ،وأنت
املال الذي ُ

وال يكون ذلــك إال باالعتماد على اهلل -ســبحانه

سترجع إليه ســبحانه ،إذن هذه الدنيا ممر ،واجلميع

لذلك كان دائما يعلم أصحابه واملسلمني التوكل

أهمية التفاؤل ...ومخاطر التشاؤم:

وتعالى -والثقة فيه جل وعال ،ثم الثقة في النفس.

على اهلل ،واالعتماد عليه ،واألخذ باألســباب وترك

األمور هلل ،والتأمل فيه...

التفاؤل وحسن الظن بالله:
التفاؤل برهان ســاطع على حسن الظن باهلل رب
العاملني ...يُسعد النفس والقلب ،ويوحد قوة الروح،

سيرجع إلى اهلل فلماذا إ ًذا تتألم؟!.

الشخص املتفائل يبحث دائما عن اجلديد والتجديد،
بينما التشاؤم طاقة سلبية رهيبة ،جتعل الشخص

رهينة للوساوس واألوهام ،وهذه الطاقة قادرة على

إعاقة األمل وإماتته ،وغــرس اليأس واإلحباط في
النفوس .والتشاؤم من أكثر األشياء التي ميكن أن

تهدم الفرد ،واألســرة ،واجملتمع ،وتهزم اإلنسان في

وقوة اجلســد ،ويجعــل حياة اإلنســان خالية من

أي معركــة؛ لذلك فإن رفع الــروح املعنوية كفيل

حلٌ للمشــكالت والهموم ،واألحزان ،يقول تعالى
 تْزن إِن َّ
اللَ َم َع َنا *)(التوبــة ،)40:ومــن هنــا
َ
(ل َ َ ْ َّ
نتلمس أهمية الذكر في حياتنا؛ لذلك علينا بكثرة

بالعمل ،واليأس باألمل.

األسى ،والنكد ،والتشاؤم ...إن االستغفار َ والتفاؤلَ
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ملواجهة الهدم بالبنــاء ،والهزمية بالنصر ،واخلمول
والتفــاؤل في حياة اإلنســان ال يقــل أهمية عن

الطعام والشــراب ،فإذا كان الطعام والغذاء وقود

س ِ
ال ِ
يُ ِ
ب ْ ُْ
صفة
ني)(آل عمــران ،)134 :ما رأيت
ً
ــن َ
ح ُّ

والعقــل ،والــروح ،والوجــدان ،ومن ثــم؛ فال حياة

حقه() ،وأكــرم بها من صفة ال يتحلى
الناس في ِّ

اجلســم؛ فإن األمل والتفاؤل وقود النفس ،والقلب،
ســليمة ،وال جتديد ،وال إبداع من دون أمل ،وعمل،

ورغبة في احلياة.

يتجمل بها اﻹنســان أجمل من العفو عن أخطاء
َّ
يتصف بها يكون من أحباب
بها إال الكبار!! ،ومــن َّ

اهلل سبحانه وتعالى.

من الكلمات القرآنية التي تزرع األمل
والتفاؤل:
« كلمة «عسى» ،وكلمة «لعل» :فهما يبعثان في

النفس التفاؤلَ واالطمئنــان ،وتزرعان فيها اﻷمل
ين ِفي
في حياة أفضل ،يقــول تعالىَ ( :ف َتــرَى الَّ ِذ َ

•ومنهــا مــا يريح نفــوس املكلومــن ،اجملروحني،

ان
ــو َم ال َ
صلِ َك َ
ْف ْ
املظلومــن ،يقول تعالــى( :إ ِ َّن ي َ ْ
يقاتًــا) (النبأ ،)17 :ويا لها من رســالة غاية في
ِم َ
البالغــة واإلعجاز ،فكلمة الفصل رســالة قوية
للظاملني ،وملن يرتعون في مهــاوي الظلم ،وبراثن

شــى
ُون ن َ ْخ َ
ُقلُوبِهِ ْم َمرَ ٌ
ون ِفيهِ ْم ي َ ُقول َ
ســار ُِع َ
ض يُ َ
ُ
َّ َ ْ ِ
أ َ ْن تُ ِ
ح أ َ ْو أ َ ْمرٍ
ْف ْت ِ
ي ب ِال َ
يب َنا َدائِرَ ٌة َف َع َ
ص َ
ســى الل أ ْن يَأت َ
ــروا ِفي أ َ ْن ُف ِ
سهِ ْم
صب ُ
ِم ْن ِع ْن ِد ِه َف ُي ْ
ِحوا َعلَى َما أ َ َ
س ُّ
(ل تَــدر ِي لَع َّل َّ َ
الل
ــن) (املائــدة ،)52 :وقولهَ :
َ
ْ
نَا ِد ِم َ
ك أ َ ْمرًا) (الطالق.)1 :
ث ب َ ْع َد َذلِ َ
يُ ْح ِد ُ

مجروح!

« ومن الكلمات القرآنية التي تبعث على التفاؤل

وهناك كثير من الكلمات النورانية األخرى تشــع

ك ْالُل ِ
ْك ،تُ ْؤتِي
م َمالِ َ
واﻷمل ،قولــه تعالىُ ( :قلِ ال َّل ُ
ه َّ

ــاءَ ،وتُ ِع ُّز َم ْن
ــاءَ ،وت َ ْنز ُِع ْالُل َ
ْالُل َ
ْك ِم َّ ْن ت َ َ
ْك َم ْن ت َ َ
ش ُ
ش ُ
اء)(آل عمران ،)26 :فهذه خمس
اءَ ،وتُ ِذلُّ َم ْن ت َ َ
تَ َ
ش ُ
ش ُ

صفات،ومــن ميلك هذه الصفــات الكاملة ،فهو
جدير بأن ندعــوه ،ونخاطبه بقولنا( :ب َِي ِ
ك ْال َْيرُ)
ــد َ
ٌ

(آل عمران ،)26 :ويا لها من عبارة غاية في البشارة

والتفاؤل ،وحتقيق املطلــوب؛ ألن َمن بيده اخليرُ هو
على كل شيء قدير.

اصبِرُوا،
• ومنها قوله تعالى( :يَاأَيُّ َ
ها الَّ ِذ َ
يــن َ
آم ُنوا ْ
ِطوا ،واتَّ ُقوا َّ
اللَ) (آل عمران ،)200 :هذه
صاب ُِرواَ ،ورَاب ُ
َو َ
َ

أربــع صفات ،إذا اتَّصف بها العبــد أفلح ،ألم ي َ ُقل
ُ

ون)(آل عمران:
ــم تُ ْفلِ ُ
ح َ
اهلل تعالــى بعدها( :ل ََعلَّكُ ْ
.)200

اس و َّ ُ
الل
ني َعــنِ َّ
(وال َ
ْعا ِف َ
الن ِ َ
• ومنها قولــه تعالىَ :

الكذب ،والنفــاق ،والضالل ،واإلضالل ،وفي الوقت
بلســما ،وتريا ًقا
ذاته رســالة حتمل فــي طياتها
ً

نهائيا جلراح كلِّ مظلوم ،وكل مكلوم ،وكل
وعالجا
ًّ
ً

نورا وتفاؤال ،منهاَ :
ِيب َعل َْيكُ ُ
(ل ت َ ْثر َ
م ال َْي ْو َم * ي َ ْغ ِفرُ
َّ ُ
الل لَكُ ْــم * َو ُه َ َ
م الر ِ
ني)(يوســف،)92:
اح ِم َ
ــو أ ْر َح ُ َّ

يق ِ
َ َْ
ــو ٍم َّم ْعلُو ٍم)(الواقعة،)50 :
ون إِل َٰى ِم َ
(ل ُم ُ
وع َ
ات ي َ ْ

ون)(الذارايات،)22:
ــما ِء ر ِْز ُقكُ ْم َو َما تُ َ
وع ُد َ
الس َ
َ
(و ِفي َّ

َّ
َم
(و َما ِمن َدابَّ ٍة ِفــي ْالَ ْر ِ
ض إ ِ َّل َعلَى اللِ ر ِْز ُق َ
ها َوي َ ْعل ُ
َ

ها * كُ ٌّل ِفي ِك َتابٍ ُّم ِبنيٍ)
ــت ْو َد َع َ
س َ
س َ
ــت َق َّر َها َو ُم ْ
ُم ْ
س ًدى)(القيامة:
ان أَن يُ ْترَ َ
نس ُ
ك ُ
س ُ
ب ْالِ َ
(هود( ،)6:أَي َ ْح َ
(فوض األمر
 ،)36ومنهــا ما قاله الصاحلــون مثلّ :
إلينا جتدنا نحن أولى بــك منك)( ،كن مع اهلل)( ،ال

رازق غيرك سبحانك)( ،ما شاء اهلل كان)( ،سبحانك

ربي سبحانك ،سبحانك ما أعظم شانك)...

وفقنا اهلل للتفاؤل ،ووفق التفاؤل للعيش معنا في

قلوبنا وفي حياتنا ...وباهلل تعالى التوفيق
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بَيْ ع باإلهداء
قصة قصيرة

بقلم :أ .د .آمنة بن منصور  -الجزائر

وهو يقصد معرض الكتاب الدولي الذي يقام كل

«القشور تفسد بسرعة ،فال حتزن»

ورث ذلك الطبــع عنها ،أما والده فكان ينتظر في

مد ذراعيه إلى اخللف ،فرقع أصابعه ،واستنشــق

نفســا طويال ثم قال« :مــن كان يظن أني

ســأجلس علــى هــذه الطاولة
املستديرة الصغيرة ،أمامي

عشــرات النســخ ألول
مولود لــي في ميدان

الكتابــة والتأليف،
أنتظــر املعجبــن
وعشــاق الكتــب

والعلــم ألخــط

علــى الصفحــة

األولى أجمل عبارات

اإلهداء واالمتنان ،ثم

ألتقــط معهــم بعض

الصــور التذكاريــة ،آه كأني
أحلم».

اخلارج يجلس على إحدى الطاوالت يشرب القهوة

وينفث السجائر ويحرقها الواحدة تلو األخرى قبل
أن حتترق أعصابه بعد ســاعات من
غاضبا
االنتظار اململ ،ويدخل
ً

إلى املعرض باح ًثا عنهما

كما لو كان يبحث عن
هاربني من العدالة.
وينتهــي

يــوم

املعرض ككل عام
بالصراخ واخلصام.

وفــي كل عــام

يقســم والــده أن

هذه آخر زيارة ملعرض

اخلــردة كما يســميه.

تنجــح الزوجــة املصون

في إقناعه بالعودة كرة أخرى،

ويرافقهــم ويتكرر الســيناريو ،حتى

حلما
واقعا ال
سه ليتأكد أنه يعيش
ص
ماجد ْ
ٌ
ً
قرَ َ
نف َ
ً

جميال ،فمنذ سنوات طويلة ،ومنذ كان طفال طريًا
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جاءت شــقيقاته الثالث فارتــاح اجلميع ،إذ أصبح
يأخذهن إلى حديقة التسلية القريبة حتى تنتهي

الوالدة من جنونها الســدميي .أمــا اآلن فلم يعد

وشــماال ،لدرجة أصبحت فيهــا تضاهي كبريات

يقنع بقصة األرنب والسلحفاة ،أو بكتاب التلوين،

أن األســباب تختلف أميا اختالف ،فوالدته لم تن ِه

ماجد ،وقد قــارب الثالثني حوال ،ذلك الطفل الذي
فقد انتقل إليه هوس القراءة ،وصار يقصد معرض
الكتب لوحــده بعــد أن كبرت والدتــه وضعف

بصرها وزهدت عن التهام كتب الشــعر والروايات
كمــا كانت تفعل طــوال الســنوات املاضية ،بل
وكأن طبع والده غلب طبعهــا فصارت تردد على
مسامعه كلما رأته يقرأ أو يكتب خربشاته:

دوما
املكتبات ،وكان عزاؤه الذي يحدث به نفســه ً
شكل
دراســتها اجلامعية بعد زواجها ،األمر الذي
َّ
عقدة بداخلهــا وهي ترى زميالتها مهندســات
تر َكن هي في مملكتها
وطبيبات ومعلمــات ،بينما ْ

التي يســميها والده «املطبخ» أو غرفة النوم من

أبدا لوال أن أباها
أجل التناسل ،لم تكن حتلم بهذا ً
أجبرها على الزواج من هــذا الرجل الثري ،فراحت
تبحــث عن ذاتهــا املفقودة بني الكتــب ،حتى إذا

 -آه يــا ماجــد ،ال تكــرر غلطتي وتنــذر حياتك

جلست في اجتماع نسائي وبدأت الثرثارات منهن

درويش والســياب ،وروايات العقاد وجنيب محفوظ

باخلجــل ،وهي تبادلهن احلديث وتشــاركهن احلوار

الذات لم تنفعني في شــيء ،ولــم جتعلني امرأة

وكم كانت تشــعر بالفخر والسعادة حني متدحها

ربة بيت بجدارة ،وزوجة الســيد نبيل رئيس شركة

على أصحاب الشــهادات الكرتونيــة .أما ماجد

للكتب كما فعلت ،فأشــعار نزار قباني ومحمود

تتباهنى مبســتواهن وحتصيلهن العلمي ،ال تشعر

ودوستويفسكي ،وكتب التنمية البشرية وحتقيق

في السياســة واالقتصاد واألدب وحتى الرياضة...

جديــدة ،فأنا لم أراوح مكاني ،وبقيت أحمل صفة

إحداهن بسعة ثقافتها ومعلوماتها التي تتفوق

االســتيراد والتصدير ،والدك الذي لم يطالع كتابًا
في حياته حقق كل مــا كان يصبو إليه بينما لم

فأنهى دراســته ،وحصل على شــهادته ،والتحق

وشغ ُفه
بشــركة والده التي ســيرثها من بعده،
َ

أجنِ إال ضعف البصر وآالم الظهر من جراء القراءة

متاما عن شــغف
باملطالعــة والكتابــة يختلف ً

قضيتها ســاهرة ألنهي رواية شغفت بها ،وكم

وبحاجة إلى أن يفجر طاقاته اإلبداعية املدفونة.

واملناســبات التي ضيعتها ولم أشــارك قريباتي

يبدو أن ماجد ســرح طويال ،أو رمبــا عدم قدوم أي

واملطالعــة املتواصلة ،كم أندم على الليالي التي
أعض على أصابع احلســرة كلما تذكرت األعراس
بهجتها ،بســبب اعتكافي على قراءة عشــرات
الكتب دومنا انقطاع.

والدتــه ،فهو ببســاطة موهوب ومبــدع وباحث

معجــب جعله يســرح ويجتر أحداث الســنوات
ميينا وشماال فرأى عشرات
اخلوالي دومنا توقف ،نظر ً

الزائرين مــن مختلف األعمار واجلنســيات أيضا،

لم تستطع كلمات السيدة أنيسة زرع اليأس في

أحدا لم يقصده ليشتري كتابه البكر ويوقع
ولكن ً

شــابة يافعة ،تصارع من أجل حتقيق رغبتها في

مضتا منذ جلوســه على هذه الطاولة الصغيرة

ميينا
في البيت لتكدس فيها الكتب التي
تراصت ً
َّ

حولهــم ويتدافعون للحصول علــى توقيعاتهم،

قلب ماجد ،رمبا ألنــه ورث عنادها أيضا حني كانت

لــه ،نظر إلى الســاعة فوجد ســاعتني كاملتني

اقتناء الكتب ،حتى أنهــا خصصت غرفة خاصة

التــي طاملا غبــط الكتاب واملعجبــون يتحلقون
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فمالهــم يحجمون عن القدوم إليه؟ بدأ يشــعر
بنزول حبات من العرق البارد على جبينه وهو يفكر

في موقف صاحب دار النشر الذي تبنى هذا املولود

ثم نطقت األخرى:
 -أيتها البلهاء أال تعرفني عنوان روايته على األقل؟

اجلديد وغامر بطبع ألف نسخة منه ،ثم راح يجري

 -ال أتذكرها ،كل ما أذكره أنــه ألف رواية جديدة

التدقيق والتنســيق واإلخراج ثم الطبع ،بينما لم

هيا أسرعن.

شــعر بيد تربت على كتفه ،التفت فكان السيد

وارتفع صراخهن وضحكهــن ،وتقلص ماجد في

عملية حســابية يعد من خاللها ما خسره على
يبع كتابًــا واحدا ،تلك إذن قســمة ضيزى ،وفجأة

إبراهيم:

 -ال تقلق يا صديقي ،يحدث هذا ،أنت كاتب جديد

وهــو أول أعمالك ،والنــاس ال يعرفونك ،على كل

حال نحن في زمن الرقمنة وأنا ال أعول كثيرًا على

املعارض بل على املكتبات واجلامعات واملؤسسات
التعليمية التي تشتري مئات النسخ ،بضغطة زر
واحدة.

واليوم ســيوقع للمعجبني ،هــذا ما غرد به أمس،

كرســيه حتى صار بحجم القزم ،ومتنى لو ابتلعته
نسيا منســيا ،وأخرج هاتفه يطمئن
األرض وكان
ً

على مالمحه ثم قال:

بشــعا إلى تلك الدرجــة التي يصرخن
 ال أبــدوً

جنيا ،صحيح أني لســت مثل
فيهــا كما لو رأين
ً
هندهم ،ولكني نســخة من العندليب على رأي
ُم َّ

والدتي ،آه يا أمي سامحك اهلل ،ما فتئت تغرسني

بداخلي حب القدمي وكل ما هو كالســيكي حتى

ابتســم ماجــد ابتســامة خجولــة ال تخلو من

صار حالي كحال الغريب عن زمنه.

اجملاملــة ،فحديث صاحب الدار املشــحون بجرعة

كانــت بعض األعني من حني آلخر تســترق النظر

أن املكتبــات وكل من ذكر أيضا تشــتري مؤلفات

أن تنقص ،ثم تواصل سيرها مسرعة ،وكانت أيا ٍد

التفاؤل املبالغ فيه لن يغير من الواقع شي ًئا ،ذلك

عمــودا طويال دون
إلى كتب ماجد التي شــكلت
ً

الكتاب املعروفني.

أخرى جتود وتقلب الكتاب ثــم تنصرف أيضا بحثا

بعد ســاعة أخرى الحظ مجموعــة من الفتيات

عن ضالتها في مــكان آخر ،فازداد شــعور ماجد
بالضيق واحلــزن حتى كاد ينفجر صارخا في هؤالء

فرحا واستبشــر خيراً،
مقبــات نحوه فكاد يطير ً

الزوار»هل أصابكم العمــى ،أال يوجد فيكم رجل

مالبســه الســتقبالهن ،ومبجرد وقوفهن أمامه

كبار األســاتذة والباحثني وأثنوا عليه ،كتابي الذي

وحدث نفسه أن الفرج قادم ،وسرعان ما بدأ يرتب
صاحت إحداهن كأمنا رأت عفريتا:

 -ليس هذا من نبحث عنه ،الكاتب ياســن طويل

القامــة ،عريض املنكبني ،صاحب شــعر أشــقر
وعيون خضراء ،هل أننت عمياوات.
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رشيد ،كتابي قضيت عشر ســنوات أؤلفه ،وقرأه
أفنيت عمري ومالي حتى جمعت مادته يركن في
زاوية بائسة دون أن يهتم به أحد؟!».

ســرعان ما تخلص من فكــرة الصــراخ الغبية

واســتجداء الناس ،وقام من مكانه ينشد بعض

الهواء الذي تلوث بسجائر السيد إبراهيم ،ولعلها

بالطابور ،شكرا.

الفضول ملعرفة نوعية الكتب التي حتظى بإقبال

أطلق ماجــد تنهيدة فــي داخلــه كادت تخترق

فرصــة قصيرة لزيــارة أروقة املعــرض فقد أخذه

اجلماهير حد التدافــع والصراخ أحيانا ،وبعد بضع

جتمعا كبيرًا وأصواتًا تتعالى ،فوقف
خطوات الحظ
ً
على أطراف أصابعه واشرأب رأسه للسماء ليتبني
الكاتب فلعله يكون أحــد الذين يحب كتاباتهم،
أيضا ،ولكنه عاد أدراجــه خائبا بعد أن
فيوقع لــه ً

ملح الرجل األشقر مفتول العضالت فعرف سبب
التجمهر حوله.

جتمعا آخر في دار نشــر
وغيــر بعيــد عنه أبصــر
ً
عــددا ،فاجته نحوه ووقف في
معروفة ولكنه أقل
ً

الطابور وملا اقترب دوره أخذه الفضول ملعرفة اسم

الكتاب الــذي توقعه من النوع الرفيع بالنظر إلى
ســمعة الدار الطيبة ،قبل أن يولــي خائبا للمرة

الثانية عندما قرأ «حبيبي الذي أحببت» رواية ،وملا
ولى مدبــرًا يريد العودة إلى طاولته اصطدمت به

فتاة ما وهي تلهث ثم سألته على عجل:

قفصه الصدري ،ولو أنها خرجت لكانت شــعلة

حطاما
حارقة تأتي على هذا املعرض فال تتركه إال
ً
ورمادا ،بدأ يشعر أن رجليه عاجزتان عن حمله بعد
ً

كل ما رأى وسمع ،فقرر الرحيل واملغادرة بال رجعة،

لقد استوعب الدرس جيدا وعرف ما ينشده الناس
ونوعيــة الكتب التي تروقهم ،قبــل أن يلحظ يد

الســيد إبراهيم تلوح له وعالمــات الفرح ظاهرة
على وجهه:

 أبشر يا رجل هناك معجبة تريد أن توقع لها.فجــأة شــعر ماجد بارتفــاع هرمــون األدرينالني
وانفرجــت أســارير وجهه عن ابتســامة عريضة
سريعا نحو املعجبة ،ووقع لها
بلهاء ،وحث اخلطى
ً

بأجمل عبــارات االمتنان ،فكما يبدو من هندامها
املرتــب وحقيبتها الدبلوماســية والقلم الثمني
وحس راق،
الذي حتمله أنها تتمتع بثقافــة عالية
ٍ

 -مــن فضلك هل هذا هو الكاتــب صاحب رواية

وبدأ يردد في داخله «أخيرا وجدت من يقرأ للتاريخ»،

نافيا وواصلت الفتاة ركضها بغير هدى،
فهز رأسه
ً

 -ســيدي أرجوك ما نوع كتابك هــل هو رواية أم

يقول:

أهديــه هذا الكتاب الذي راقنــي عنوانه ،وال يبدو

«خني ولكن أعد قلبي».
ّ

وقبل أن يصل بخطوات سمع مكبر صوت املعرض

 الرجــاء من زوارنــا الكــرام االلتــزام بالهدوء،واحملافظة على تدابير البروتوكول الصحي ،سيصل

قبل أن تفاجئه بسؤال:

جدا وأريد أن
خاطرة شــعرية ،ألن خطيبي مثقف ً
سخيفا مثل بقية العناوين األخرى.
ً

هز ماجد رأسه نافيا ،ثم استل نفسا كاد يقطعه

الكاتب الكبيــر(م ن) صاحب رواية «عودة دراكوال»

وأردف قائال:

الســيدة (ك ب) صاحبة كتــاب» كل بقالوة تزدد

مثقفا جدا فال أنصحك بكتابي
 ما دام خطيبكً

بعد دقائق ،التوقيع في اجلناح  ،5أما سيدة الطبخ

حالوة» فســتوقع في اجلناح  ،7أكرر الرجاء االلتزام

هذا ،ألنه يعلم أصول الطبخ للمبتدئني.
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جهارمنار

معالم اإلرث التاريخي للهند
بقلم :عالء الدين محمد الهدوي فوتنزي
كاتب وباحث أكاديمي -جمهورية الهند

معالم

تعتبر الهند وجهة ســياحية يستهدفها السياح

من كل أنحــاء العالم؛ لالســتمتاع باملعالم التي
على أراضيهــا ،والتي حتكي التاريخ الهندي العريق،
وتعد حيدر آبــاد إحدى أهم مــدن الهند من حيث
التطــور والنمو واحلداثة ،وهــي مدينة قدمية يرجع
تاريخها إلى نحو  400ســنة ماضية ،وتعج بسكان

املناطــق احلضريــة الذيــن يربو عددهــم على 4.2
ماليني نســمة تقريبا ،وكانــت معروفة في املاضي

مبدينة اللؤلؤ ،وتشتهر بعدد من أروع املعالم األثرية

والنماذج املعمارية اإلسالمية ،مبا في ذلك املساجد
اجلميلــة التــي حتتضن حضــارة متتد إلــى أعماق

التاريخ اإلسالمي ،ومن أهم تلك النماذج «مسجد
جهارمنار» الذي يعتبر منار األفكار املعمارية املبتكرة

في تخطيط املدن اإلسالمية.

حيدر آباد :مواقع التراث والنماذج المعمارية
اإلسالمية
حيدر آباد مدينة إسالمية النشأة ،فقد أمر بتشييدها
السلطان محمد قولي قطب شاه ،أحد ملوك أسرة

قطب شاه التي استقلت بحكم كولكنده بالدكن،

وذلك بعد تولي الســلطان الطفل محمود الثاني
عرش اململكــة البهمنية في عام 887هـ ــ1482م،

إذ استقل أمراء قطب شــاه ذوو األصول الفارسية

بحكم هــذا اإلقليم بــن عامــي  1512و1687م،
وشرع محمد قولي قطب شــاه في تشييدها في
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نقطة وسطى بني أسواق كولكنده الشهيرة على

طريق جتــارة احلرير وبني ميناء ماســولي باتنام عام
998هـ ــ 1589م ،وذلك ضمن اســتعدادات مملكته

املزدهرة ملشاركة املسلمني االحتفال مبقدم األلفية
الهجريــة الثانية في عام 1000هـ ،في قلب الدكن

بشمال الهند ،وعهد السلطان محمد قولي قطب

شــاه اإلشــراف على أعمال تخطيط وبناء املدينة
لوزيره مير مؤمن األســترآبادي ،والذي استعان بدوره
بعدد من املهندســن والبنائني من البــاد اجملاورة؛
ولذلك تبدو في حيدر آباد مالمح العمارة اإلسالمية

املغلفة بروح هندية.

شــهرة حيدر آباد الرفيعة وموقعها االســتراتيجي

وثروات غولكوندا األســطورية اجتذبت اإلمبراطور

املغولــي أورنك زيب الذي اســتولى على غولكوندا
بعد حصــار طويل عام 1687م ،بعد ذلك انخفضت
أهمية حيدر آبــاد وبدأت املدينة في الدمار واالنهيار
جزئيــا ،وعندمــا واجهــت إمبراطوريــة املغــول
االضمحالل واالنحالل وقعــت مدينة حيدر آباد بل
والية دكن كلها في التفكك والفوضى ،وأعلن نائب
امللك آصف جاه اســتقالله ولقب نفســه بنظام
(خادم أمور اململكة) ،وأنشــأ مملكة مســتقلة في
الدكن ،فما لبثت حيدر آبــاد أن أصبحت مرة أخرى
عاصمة كبرى ،وكان يحكمها النظاميون كابرا عن
كابر من ساللة آصف جاه حتى مت دمجها في االحتاد
الهندي عام 1948م.
جهارمنار :نصب تذكاري وكنز أثري

يقــع جهارمنــار في قلــب مدينة حيــدر آباد على
الضفة الشرقية لنهر موســي على بعد خطوات
من املســجد اجلرانيتي املعروف مبسجد مكة ،وهو
مبنى ضخم استخدم أيضا كمدرسة منذ تشييده
في عام 1000هـ ــ 1591م ،ويعد إلى اليوم األيقونة
الذهبية للدكن وأحد أهم املعالم املعمارية العشرة
في الهند ،وهذه املدينــة هي عاصمة والية تلنغانا
حاليا .كلمة «جهارمنار» تتكــون من كلمتني هما
جهار أي أربعة في اللغــة األوردية ،ومنار أي املئذنة،
وهي تعنــي البرج أيضا ً في األوردية ،وذلك بســبب
هيئة املبنى الشهير مبآذنه األربع التي يقترب ارتفاع
كل منها من  56مترا ،وقد مت تســمية هذا املسجد
بهذا االســم ملآذنه األربع الشــاهقة واملميزة ،وهي
ملدينة حيدر آباد كســاعة بيغ بن  BigBenفي لندن،
وبرج إيفل  EiffelTowerفي باريس ،ومتثل املآذن األربع
اخللفاء الراشدين األربعة.
احلقائق التاريخية وراء هذه التحفة األسطورية

وإذا فحصنــا التاريخ  -قراءة الفاحص املدقق  -جند
أن هناك خلفيــات تاريخية في بنــاء هذه التحفة
األســطورية ،فهناك ثمة رواية ،ويعتقد أن محمد
قولي قطب شاه قام ببناء املسجد كنصب تذكاري

لالحتفــال بنهاية خطــر الطاعــون القاتل الذي
اســتحوذ على املدينة آنذاك ،حيث كان يصلي من
أجــل نهاية الطاعون الذي اجتــاح مدينته ،وتعهد
بأنه عند انتهائه ســيبني مسجدا ً في املكان الذي
كان يصلي فيه ،بينما تقول الروايات الشــعبية إن
السلطان شيد جهارمنار في ذات البقعة التي ملح
فيها للمرة األولى بهجة ماتي ،الفتاة التي تزوجها
الحقــا ،وأصبحت امللكة عقب اعتناقها اإلســام،
وإنــه أطلق على املدينــة اجلديدة اســم حيدر آباد
تخليدا لذلك احلدث.

ويؤكد املؤرخ مسعود حسني خان أن حيدر آباد شيدت
في عام 1000هـــ ــ 1591م ،فيما بنــي جهارمنار
في عــام 1001هـ ،وطبقا للرحالة الفرنســي جان
ثيفونت الــذي زار الدكن في القرن الـ17م ،فإن بناء
جهارمنــار وكذلك حيدر آباد كان مبناســبة األلفية
الهجريــة الثانية ،ويعزو قيــام محمد قولي قطب
شاه ببناء هذا املســجد إلى اهتمامه بأمر الصالة
وانتظامهــا في مســاجد مملكته ،حتــى أنه كتب
أشــعارا من املثنوي باللغة األوردية ،والتي كان من
شعرائها األوائل ،تبني أهمية أداء الفروض اخلمسة
وحتث عليها.
الوصف المعماري لجهارمنار

هو عبارة عن مبنى مربع الشــكل ،ولــه أربع مآذن،
يقال إنها ترمز للخلفاء الراشــدين األربعة ،تقع في
أركانه ،ويبلغ طول كل ضلــع من أضالعه  20مترا،
وترتفع املآذن  48.7مترا ً عن سطح األرض ،وكل منها
يتكون من أربعــة طوابق ،وتفصل بــن كل طابق
وآخر شــرفة دائرية رائعة اجلمال ،وينتهي كل منها
بقبــة صغيرة ،وداخل كل مئذنة  149درجة ســلم،
ميكن للزائر اســتخدامها للصعــود ألعلى املئذنة
لكي يســتمتع باملنظر اخلــاب للمدينة ،وأضيفت
ســاعة في االجتاهات األربعة الرئيســة للمسجد
عام 1889م ،وهناك نافورة صغيرة للوضوء تتوسط
املسجد أسفل قاعة الصالة.
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الرابطة

بعض ذكريات رمضان في أمريكا
بقلم :أ .د .حسن عبد الرازق النقر
باحث وأكاديمي  -السودان
مت ســنوات في ويسكونسن ،وســنوات أخرى في
ص ُ
ُ

الصيام عشرة أيام في تلك السنة ،وصام رمضان التالي

في ويسكونســن يجتمع الناس لإلفطار اجلماعي في

في نهاية رمضان بــدأت الكثير من الوجوه تطل علينا

ألعضاء اجلالية بحســب أماكن ســكنهم .املتزوجون

كونا جلنة لدراســة احلالة االجتماعية ،إذ كان بعضهم
َّ

شيكاغو ،وفي مدينة كولومبوس بوالية أوهايو.

مدار

أيام اجلمعة والســبت .وفي األيام األخرى تكون جتمعات
يحضرون معهم كميات كبيرة من األرز واملرق واللحوم.
وكان الطالب العرب وال سيما من اخلليج يبذلون بكرم

غالبا من غير
وأريحية .وكان املدعوون أنفســهم وهــم
ً
املتزوجني ،يحرصون على إحضار شيء معهم ،فالبعض
طعاما يحمل معه صحون ورق أو مالعق
ممن لم يحضر
ً

ورق أو فاكهــة أو عصيــر فاكهة .وكنا نشــجع بعض

الطالب غير املتزوجني على أن يدعوا معهم أصحابهم
من غير املسلمني ،بال شــك األمريكان يفرحون جدا إذا

متت دعوتهــم إلى وليمة ،خاصــة إذا كان الطعام غير
مألوف لديهم.

اعتدنا في جامعة شيكاغو التي كنت أشرف فيها على

فرع احتاد الطلبة املســلمني دعوة الطالب األمريكيني،
وبعد الفطور وصالة املغرب يكــون هناك حوار مفتوح،
ونحرص على أن يكون املتداخلون من املسلمني مختارين

وقتــا طويالً ،فقد أعجب
بعناية .اســتمر هذا التقليد ً
األمريكان وجنينا منه فوائد جمة.

اعتنق اإلســام أحد اإلخــوة األمريكيني قبيل رمضان،
وكان بعــض إخوتنا متمســكني بإبالغــه أن عليه أداء

الصوم ،فإن صيامه واجب عليــه من حلظة دخوله في
اإلســام ،لكن احلكمة كانت تقتضــي التعامل معه
بشيء من اللطف ،وطلب مني الزمالء التفاهم معه.

قابلت الرجل قبــل يومني من بداية رمضــان ،فأخبرته
تــرددا ،إذ أخبرني أن
بفرضيــة الصيــام ،فوجدت منــه
ً

مشــكلته في القهــوة .واتفقنا علــى أن يبدأ الصوم

في عطلة نهاية األســبوع؛ يومي الســبت واألحد .بدأ
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أيا فرح.
فرحا بذلك َّ
كله ،وكان ً

في املصلى ،وكلهم يطلبون نصيبهم من زكاة الفطر.
يصر على أنه أحق بالزكاة من غيره.
ُّ

وجدنا الطلبات أكثر من الزكاة التي نتوقع جمعها ،وزرنا

كل الذين يطالبون بالزكاة في بيوتهم.

يصــر غالب دافعي
ووقع عندنا استشــكال فقهي ،إذ
ُّ

طعاما ،والفقراء في أمريكا ليس
الــزكاة على إخراجها
ً

لديهم مشكلة في الطعام ألنهم يتسلمون ما يسمى

كوبونــات الطعام .كل حاجتهم مــن األكل يحصلون
عليها ،لكن مشكلتهم هي في دفع الفواتير الشهرية

للكهرباء والغاز والهاتف والتدفئة وبنزين السيارات.

أصروا على
نقدا ،لكنهم
طلبنا من اجلميع دفع زكاتهم
ً
ُّ

األصح
التزاما بقــول اجلمهور وهو
طعاما
دفع الــزكاة
ُّ
ً
ً
طبعا ،لكن هذا دفعنا إلى التســاؤل :أليس لنا أن نختار
ً
في ظروفنا اخلاصة هذه فنأخذ برأي فقهي آخر؟

وجدت في آخر يومني في رمضان قبل صالة العيد املمر

بيني وبني شقة جارتي األمريكية ممتلئا ً بأكياس األرز في

تعبئات صغيرة .كان الواحد منهم يأتي ويضع أكياسه
واحدا من أعضاء جلنة الزكاة.
أمام شقتي باعتباري
ً

فتحت اجلارة األمريكية شــقتها ووجــدت أكياس األرز،
فصاحت :يا إلهي ،من أحضر كل هذا األرز؟ وملاذا يضعونه

هنا؟ فأخبرتها بأن هذه صدقة  Charityمبناسبة نهاية

رمضان.

الذي حدث هو أننــا بعنا هذه األكياس ،ثم وزعنا النقود
علــى احملتاجني ،ولو لم نفعل ذلــك لبقيت أكياس األرز

هناك ،ليحملها عمال النظافة إلى صندوق القمامة!

