افتتاحية

,,

ملتقى القيم المشتركة

قد يبــدو التحول من مراحل الصدامات واالنفتــاح الذهني واحتــرام االختالفــات وتقدير
املفتعلــة إلى آفاق التفاهــم والتعاون اآلخرين.
والتضامن بني القيــادات الدينية نقلة
وعبر غير واحد من القيادات الدينية أن هذا املستوى
جدا ،بيد أنها نقلة مهمة وضرورية في عالم
صعبة ً
َّ
في االلتقاء بني األديان كالذي نشــاهده اليوم في
تتناوشه مخاطر الصراع ونذر الصدام.
الريــاض غير مســبوق .وهذه اللحظــة التاريخية
إن الوعــي بأهميــة التواصل واحلوار هــو ما جعل الفارقة حتتم العمل اجلماعــي واجلهد الواعي من
«ملتقى القيم املشــتركة بني أتباع األديان»
ممكنا ،النخبــة املؤثرة من احلكماء ورواد اخلير واإلصالح في
ً
حيث اجتمعت نخبة مــن القيادات الدينية البارزة ،عاملنا.
ونخبة من الشركاء الفاعلني؛ التخاذ اخلطوات التي
تقــود إلى مزيد مــن التعاون بــن مختلف األديان وأن هذا االجتماع ال يقــل أهمية عن االجتماعات
واملعتقدات ،وذلك لإلســهام في تعزيز سالم عاملنا السياســية التي تَعقدها املؤسسات السياسية،
كمــا ال يقل أهميــة عن اللقــاءات العلمية التي
ووئام مجتمعاته الوطنية.
يعقدهــا األطباء واخلبراء من أجل خير اجلميع ونفع
جاء على رأس أهــداف هذا امللتقــى :صياغة رؤية اجلميع ،وكذا املنتديــات االقتصادية التي يحضرها
مشتركة لترسيخ قيم الوســطية في اجملتمعات االقتصاديــون ليتباحثــوا في شــأن تخصصهم
اإلنســانية ،وابتكار برامج عملية ومبادرات فعالة لصاحلهــم وصالح منظومتهــم الدولية .وأن كل
هذه امللتقيات لن تؤتي ثمارها ما لم تُؤســس على
لضمان استدامة املهمة األخالقية املشتركة.
ركائز ،من أهمها ركيزة القيم املشتركة التي ُعقد
وتأسيسا على ذلك ترددت في قاعة امللتقى أصداء لها هذا امللتقى.
ً
كلمــات قوية ومعبرة من كافة املشــاركني ،تؤكد
أن كل أزمــة يواجهها العالم اليوم ،ميكن للقيادات وهكذا أثمرت جلســات احلوار وكلمات املشــاركني
نتدى
الدينية أن يكون لها دور إسهامي في حلها.
نتائــج في غايــة األهميــة ،منها إطــاق ُم ً
عاملي باســم« :منتدى الدبلوماسية الدينية لبناء
واتفق اجلميــع على دور إيجابي للقيــادات الدينية اجلسور»؛ وإصدار موسوعة عاملية باسم« :موسوعة
بوجوب أن تتصدى لقضايا السالم واألزمات واجلوع ،القيم اإلنسانية املشتركة».
أيضا أن
ألن ذلــك من مســؤوليتها ،ومن واجبهــا ً
وأيضــا دعوة اجلمعية
تتصدى للهجرة اإلجباريــة وأزمة التعليم العاملية
العامة لــأُمم امل َُّتحدة إلى
ً
َّ
عاملي للمشــتركات اإلنسانية ،باعتبارها
إقرار يو ٍم
وأزمة عدم املساواة.
ٍّ
نقط َة التقــاء القيم اجلامعة احملققة لثمرة اإلخاء
وعلى اجلميع مســؤولية نشــر وتعزيز التســامح اإلنساني.
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وفد رفيع يزور المركز
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اســتقبل الدكتور عبــد العزيز
سرحان ،املستشار اخلاص ملعالي

,,

األمني العام ،املشرف العام على

مكاتب ومراكــز الرابطة بأوروبا
عددا
وفــدا يضم
واألمريكتــن،
ً
ً

مــن املشــاركني فــي مؤمتر عن

أمة اقرأ هكذا صنعت الوعي
المكتبات اإلسالمية عبر العصور

«الثقافات واألديان كمحفز ملنع
النزاعــات وتعزيز الســام» في
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مالقا .حضر االســتقبال مدير
املركز الثقافي األندلسي مبالقا

السيد حسام خوجة.

وقــدم مديــر املركــز تعريفــا ً
موجزا ً للوفــد باللغتني العربية
واإلســبانية عــن املركــز ،وعن

,,

أهداف رابطة العالم اإلسالمي،
وكذلك التعريف بسماحة الدين

اإلســامي وارتباطــه تاريخيــا ً
مر
بالثقافــات األخــرى علــى ّ

حث اإلسالم على الزراعة ومظاهر
اهتمام المسلمين األوائل بها

59

العصور ،واطلع الوفد على البناء

األندلســي الذي يتميز به مبنى
املركز ،كما زار املسجد ومدرسة

املركز وصالة احملاضرات.
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موضوع الغالف
تحت مظلة رابطة العالم اإلسالمي  ،،وبحضور قيادات دينية حول العالم

الرياض تشهد إصدار:

«إعالن القيم اإلنسانية المشتركة»
الرياض:

اإلنســانية بــروح جــادة وصادقة ،واســتحضارا ً

ا ُختتمــت أعمال ملتقى« :القيم املشــتركة بني للواجــب املنوط بالقيــادات والرمــوز والكيانات
أتبــاع األديان» ،الذي جمع كبار علماء املســلمني الدينيــة وتأثيرها العميق في وجدان الشــعوب؛
وقياداتهم من دول العالم اإلسالمي ودول األقليات أصدر امللتقى إعالن «القيم اإلنسانية املشتركة»،
اإلســامية في العاصمة الريــاض ،حيث عقدوا والذي توافق فيه املشــاركون على تأكيد مركزية
ٍ
أهم
حتت مظلة رابطة العالم اإلســامي
حدث الدين في كل حضارة نظــرا ً لتأثيره في «صياغة
َّ
ديني
ٍّ
ٍّ
دولي اســتضافوا خالله املمثلني الرئيسيني أفــكار اجملتمعات البشــرية» ،و«إلهامــه الروحي
لكافة أتباع األديان ،بحضور قيادات دينية وفكرية
للمؤمنني به»،
مشــددين على ضرورة عدم اخللط
ّ
متنوعة.
بني الدين واملمارســات اخلاطئة لبعــض أتباعه،
وانطالقا ً من املبادئ الدينية املشــتركة ،واستنادا ً وعدم توظيف الدين ألي هــدف يَ ْخرُج عن معناه
إلى املواثيق الدولية الداعية إلى جتســيد القيم الروحي اإلصالحي.
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معالي الشيخ د .محمد العيسى في الجلسة االفتتاحية للملتقى

وأكد املشــاركون فــي اإلعالن،

حاجة العالم املتزايدة إلى تفعيل
اآلليات الدولية حلل النزاعات من

خالل« :إرادة جــادة وعزمية قوية
وتدابير حكيمــة» ،معتبرين أن

األخوي ُفرصة سانحة
لقاءهم
ّ
للتعبير عن رؤاهم املشــتركة،
واإلسهام بفاعلية في تصحيح
املسار اإلنساني املعاصر.

تفهم
واتفقــوا علــى وجــوب
ُّ

اخلصوصيــات الدينية لكل دين

أو مذهــب ،والتعامــل معهــا

واســتنكروا أطروحات الصدام
احلضــاري ،ومحــاوالت فــرض
الهيمنــة الدينيــة والثقافية
والسياســية واالقتصاديــة
«بال اســتحقاق وال أخالقيات»،
كمــا نــددوا بـــ «الكراهيــة»
و»العنصريــة» باعتبارهما أكبر
حرِّض علــى العنف واإلرهاب
ُم َ
واالنقسام.

قيام األمانة العامة

للملتقى بإعداد تراتيب
إصدار« :موسوعة
القيم اإلنسانية
المشتركة»

كما أوصى املشاركون من خالل
اإلعالن ،ببناء حتالــف دولي من
خــال إرادة« :صادقــة وعادلــة
وفاعلــة» خلدمــة اإلنســانية
ِ
بكامــل ُح ُقوقها ،مــع أهمية

التنوع البشــري
بصفتها ُت َ ِّثلُ
َ
املشــمولَ ِ
بحكمــة اخلالق في استذكار القيم املشتركة التي
االختالف.
تربط اجلميــع بعضهم ببعض
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د .العيسى :هذا

كمنطلــق رئيس لهــذا البناء
اإلنســاني املهم ،والتأكيد على
أهميــة مراعــاة اخلصوصيات
الدينية والثقافية ،وعدم ممارسة
أي استعالء أو إمالءات عليها.

بين المشاركين من

ودعــوا إلــى قيام املؤسســات
الوطنيــة واألمميــة املســؤولة
بالعمــل اجلــاد علــى كل مــا
من شــأنه ضمــان احلريات في
إطــار احترام القوانــن الدولية
والوطنية ذات الصلة ،واحملافظة
على التماســك األســري الذي
ميثل نواة اجملتمع ،والعناية بجودة
التعليم.

الملتقى ُي َع ِّبر عن

إرادة دينية ذات هدف
ٍ
مجرد ،وليس
روحي

ممثال ألي
ُي َق ِّد ُم نفسه
ً

أيديولوجية أو سياسة

كل محاوالت النيل من
الجانب الروحي في

التاريخ اإلنساني باءت
بالفشل
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وطالبــوا مختلــف منصــات
التأثيــر؛ وبخاصــة اإلعالمية،
باستشــعار األمانة األخالقية
امللقاة على عاتقهــا بوصفها
العنصر األكبر تأثيرا ً في توجيه
الد َول
الرأي العــام ،ومناشــدة ُّ
الوطنيــة واجملتمع الدولي لبذل
كافة الســبل لتوفيــر احلماية
لدور العبــادة ،وكفالة
الكافية ُ
حرية الوصــول إليها ،واحملافظة
على َدورها الروحي ،والنأي بها عن
الصراعات الفكرية والسياسية
واملساجالت الطائفية.
كما دعوا املؤسســات الدينية
حــول العالــم إلــى تشــجيع
اخلطاب املعتــدل ونبذ اخلطاب
املتطرف الذي يثير الكراهية ،مع

إدانة كافة املمارسات املتطرفة
والعنيفــة واإلرهابيــة في حق
أتبــاع األديان ،والدعــوة لتجرمي
النيل من رموزها ومقدســاتها،
ودعم املبــادرات اجلادة املناهضة
لها.
وأعلن املشــاركون ،عن إطالق
نتــدى عاملي باســم« :منتدى
ُم
ً
الدبلوماســية الدينيــة لبناء
اجلســور»؛ ِم ْن ُمنطلَق مركزية
تأثيــر األديــان فــي اجملتمعات
اإلنســانية ،وإصدار موســوعة
عاملية باسم« :موسوعة القيم
اإلنسانية املشتركة».
العامــة لألُ َم
ودعوا اجلمعيــة
َّ
عاملي
امل َُّتحــدة إلــى إقرار يــو ٍم
ٍّ
اإلنســانية،
للمشــتركات
باعتبارها نقطــ َة التقاء القيم
اجلامعة احملققة لثمــرة اإلخاء
اإلنساني.
وكان معالــي األمــن العام
لرابطة العالم اإلسالمي ،رئيس
هيئة علماء املســلمني ،الشيخ
الدكتور محمد بــن عبدالكرمي
العيسى ،أعلن انطالقة امللتقى
بكلمة افتتاحية أكد فيها على
ســروره باالجتماع مع نخب ٍة من
القيادات الدينيــة البارزة «حول
العالــم» ،ونُخب ٍة من الشــركاء
الفاعلني؛ لإلســهام في تعزيز
ســام عاملنا ووئام مجتمعاته

جانب من أعمال الجلسة االفتتاحية

أهم ما
الوطنيــة ،منوها ً إلى أن
َّ
اجلميــع حول َُه
ُيكــن أن يلتقي
ُ
لتحقيــق هذا الهــدف العاملي
الــذي ال عيش حقيقيــا ً بدونه،
هو أن اجلميــع ي َ ْنتمي إلى أصل
ــكلت منه أُســرتنا
ش َّ
واحد (ت َ َ
بتنو ِعها الطبيعي
اإلنســانية)
ِّ
الذي قضــى اهلل به فــي هذه
تنوعا ً دينيا ً أم
احلياة،
ً
(سواء أكان ُّ
إثنيا ً أم جغرافيا ً أم غيرَ ذلك).
«و ْحدة االنتماء
وقال معاليه ،إن َ
في أصل اخللق ،مع وجود مشاعرَ
ٍ
ومتطلبــات إنســاني ٍة ميــزت

اإلنسان عن غيره،
شكلت قيما ً
َّ
مشــتركة بني اجلميع» ،منوها ً
إلى أن في مقدمة هذه املشاعر

واملتطلبات تأتي القيم الدينية
ِ
ذات األثــر الروحــي علــى كثير
العالَم ،ما
من اجملتمعات حــولَ َ
شــتركاتِها،
يرفع أهمية إبراز ُم
َ
(غالب ُمشــكالت
موضحــا ً أن
َ
التنوع تعود
التعايُش بني أفــراد
ُّ
مفاهيم سلبية في التديُّن،
إلى
َ
حيــث توقفــت عنــد الفروق
ُ
الدينيــة التــي ُتثــل الهوي َة
اخلاصــة لألفــراد واجملتمعــات،
ِ
املشــتركات اجلامع َة
وجتاهلت
بينهم ،وعندما قال نبينا صلى
اهلل عليه وسلم إمنا بعثت ألمتم
مكارم األخالق قصــد بها تلك
املشــتركات التي نتحدث عنها
اليوم ،وعندنا مبدأ ِق َي ِم ّي وهو أن

دعوة األمم المتحدة
إلقرار يوم عالمي

للمشتركات اإلنسانية

رفض الخلط بين الدين
والممارسات الخاطئة
ً
«أيا
لبعض أتباعه

كان نوعها وحجمها
وهدفها»
7
العدد ٦٧٠ :ذو القعدة  ١٤٤٣هـ ـ يونيو  ٢٠٢٢م الرابطة

الم ُ
حفز الديني في
ُ

نصر
سياق اعتداله ُع ٌ
مهم في تضامن
ُأسرتنا اإلنسانية

احلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها وأكد معاليه أن للجميع احلق في

فهو أحق بها).

البحث عــن مصاحلهم اخلاصة،
لكن بالقيم التــي تدعو إليها

وتطرق الدكتور العيســى ،إلى املشتركات الدينية واإلنسانية،
إشــكالية في عاملنا اليوم وهي وهي التــي تضمنــت َم َع ِ
ال َ َها
غيــاب أو قصور
واملعاهدات
املواثيــق
الــدور التوعوي الرئيســ َة
َّ
ُ
ُ
ِ
ومنصــات
لألســرة والتعليــم
واألعراف الدولية ،مشــددا ً على
ُ
التأثيــر الدينــي واالجتماعي ،أهميــة أن يُــدرك العالم أنه ال

التفاهم
معتبرا ً أنها السبب األبرز حلاالت ِخ َيار َ له ســوى ِخ َيــار
ُ
والتعاون والسالم.
الكراهيــة والعنصرية ،ومن ثم
ُ

للجميع الحق في

البحث عن مصالحهم
الخاصة لكن وفق

القيم التي تدعو إليها

المشتركات الدينية
واإلنسانية
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تصعيد نظرية حتمي ِة الصدام

والصراع احلضاري ،داعيا ً في هذا

وفيما يتعلق باالعتدال الديني،

أكد األمني العام لرابطة العالم

الســياق إلى أهميــة أن يكون
اإلســامي أنــه لم يعــد في
للتعليم حول العالــم
ٌ
ٍ
أحد اليــوم أن يتجاهل
اهتمام إمــكان
الديني
باملشتركات اإلنسانية؛ بوصفها مســتوى تأثير االعتدال
ّ
مــن
والسلم
أهــم محفــزات القناعة على التعايُش اجملتمعي
ِّ
ِّ
بالرابطــة اإلنســانية الواحدة ،العاملــي ،الفتا ً إلــى أن التاريخ
أهم أحداثه
واســتيعاب حكمــة اخلالق في اإلنساني يشهد بأن َّ
االختالف بني املكونات البشرية.

زات أو ِ
ارات
كان وراءها
ِّ
ش َع ٌ
محف ٌ

ٍ
ينية ،لكنها خرجت في صناعة مســتقبل مزدهر
ذات
ُ
أهداف ِد َّ
عن منطقة االعتدال فصار ما لإلنسانية.
صار!
وعرج الدكتور العيســى في
واعتبــر الدكتور العيســى أن كلمته علــى «الدبلوماســية
كل محــاوالت النيل من اجلانب الدينية» ،مؤكــدا ً أنها في إطار
الروحي في التاريخ اإلنســاني وعيهــا الروحي تصنــع الفرق
احلديث باءت بالفشــل ،منوها ً
إلى أن هذه احملاوالت الفاشــلة
متواصلــة منذ آالف الســنني،
ورغــم ذلــك بقيــت القناعة
الروحيــة مؤثــر ًة وفاعلــ ًة في
وس ُ
واملتمعات.
الن ُف ِ
ُّ

فــي الزمــن الصعــب ،منوها ً
إلــى أن القــوة التــي تتمتــع
بهــا الدبلوماســية الدينيــة
«املستنيرة» هي القوة الناعمة
التي تخاطب العقول والقلوب
معاً ،بنيات صادقة.

وخلــص معاليه مما ســبق إلى
أن ُ
«املفــز الديني في ســياق
نصــر مهــم في
اعتدالــه ُع
ٌ
تضامــن أُســرتنا اإلنســانية،
فــي مواجهــة مهدداتها ،بل
ِ
ومهــددات كوكبنــا ،كاألوبئة
واســتنزاف املــوارد ،وغيــابِ أو
ضعــف القيــم املشــتركة،
اليوم أكثــرَ بروزاً:
والتي تبــدو
َ
فــي الكراهيــة والعنصريــة
واالنقســام وغيرهــا ،ولنا في
رابطة العالم اإلســامي في
هــذا جتارب دوليــة ناجحة كان
آخرها اإلســهام فــي التوزيع
العادل للقاح ضد (كوفيد ،»)19
مشددا ً على أن القادة الدينيني
أقوى ما يكونون وهم يتحالفون
حول مشــتركاتهم «التي ُت َ ِّثلُ
قواعــد بنا ِء اجلســور بينهم»،
َ
سهِ ُمون بتحالفهم الفاعل
في ْ
ُ
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كالدســتور اإلنســاني اجلامع علــى اخلصوصيــة الدينيــة
وأبــدى معاليــه أملــه في أن
ُّ
والثقافية.
يتوافق حضــور هــذا امللتقى ،مبفهو ٍم روحي مشترك.

وهــم الشــخصيات الفاعلة واســتدرك معاليــه بالتأكيد وختــم األمــن العــام لرابطة
واملؤثــرة «دينيا ً وفكريــاً» ،على على أن كلّ ما سبق من حديث العالــم اإلســامي كلمتــه،
إصدار« :موسوعة عاملية للقيم «املشتركات» ينسجم متاما ً وال بالقول« :إن هذا امللتقى يُ َع ِّبر عن
اإلنســانية املشتركة» ،لتصبح يتعارض أبدا ً مع أهمية احملافظة إرادة دينية ذات هدف روحي مجر ٍد
ٍ
كل البعد» عن أي َداللة ال
«بعيد َّ
الروحي»،
تتوافق مع هذا
ُ
َ
املقص ِد ُّ

مضيفا ً في هذا الســياق «ولن
ننظر ملتجاهل أو منكرٍ لضرورة

التفاهــم والتعايُــش بني أتباع
ُ
األديان ،وواجب االحترام
املتبادلِ
َ
وحقهــم جميعا ً في
بينهــم،
ِّ

الوجود بكرامة ،كمــا لن ن َ ْن ُ
ظرَ
ألي تأويــل خاطــئ
«جميعــاً» ِّ
متعمــد ،يســعى للنيل من
أو
َّ
املقص ِد اإلنساني النبيل واجملرد
َ
ِ
واحترامهم
لتوافق أتباع األديان
لبعــض «كأتبــاع أديــان»،

يتشــاركون الوجود واملسؤولية
من أجل ســام عاملنا وانسجام

مجتمعاته ،مــع عدم التفريط
حق مشــروع أيــا ً كان»،
أي ٍّ
في ِّ

مؤكدا ً أن «امللتقــى يتميز بأنه
ليس بــن املشــاركني فيه من
يُ َق ِّد ُم نفســه في هذه القاعة
كممثل ألَ ِّي أيديولوجية ،وال أي

سياســة ،أيا ً كانت ،وجميعهم
جــاؤوا مــن بُلــدا ٍن شــقيق ٍة
عالِنا
وصديقة ،ترب ُ
ِطنا بهم في َ

اإلسالمي عالقات وطيدة».

10
الرابطة العدد ٦٧٠ :ذو القعدة  ١٤٤٣هـ ـ يونيو  ٢٠٢٢م

أن «أفضــل الطــرق للوصــول
إلى الســام هو احلــوار الديني
الصادق» ،مؤكــدا ً رفضه التام
لنظرية «الصــراع احلتمي» بني
احلضارات.

مــن جهتــه أوضــح معالــي
رئيس مجلــس اإلمارات لإلفتاء
الشــرعي ،رئيس منتدى تعزيز
السلم للمجتمعات املسلمة،
الشــيخ عبداهلل بن بيه ،أن هذا
امللتقى ميثل خطوة جديدة في
وأشــار إلى أن التعاون أساسي
مســار العمل الديني املشترك،
لعالَم مســتدام ،وأن االنفتاح
حيث جتتمــع األديــان املتنوعة
على اآلخر «ال يهــدد هويتنا بل
لتجســد اتفاقها فــي القيم
ّ
الكونية ،قيم السالم والتضامن
والعدالــة ،وتبحث عن ســبل
تنزيــل ذلك من خــال املبادرات
العملية.

يعززها أكثر وأكثر» ،موضحا ً أن
التــراث الديني «مصــدر إلهام
للبشرية ويحتوي على احتياط
كبير لصناعة السالم».
وأضــاف« :مبــا أن مســتقبلنا
مشــترك فنحــن بحاجــة إلى
مســؤولية مشــتركة وجهد
عبرا ً عن أمله في
مشــترك»ُ ،م ّ

ثمن سماحة مفتي الديار
بينما ّ
املصرية ،الشيخ الدكتور شوقي
عــام ،جهــود رابطــة العالم
اإلسالمي في اإلعداد والترتيب
لهــذا احملفل الكبيــر «لنجتمع
معا على كلمة ســواء ،وأجندة
ً
مشتركة مبا فيه الصالح للبالد
والعباد».
وأوضح أن عمارة األرض واالنتفاع
بخيراتها ال ميكن أن يتحققا لو
كانت العالقة بــن أهل األديان
هي التنافر والبغضاء ،فال ميكن
أن يحثنا اهلل على عمارة األرض
إال وهو يحثنا علــى احملبة وإرادة
اخلير للجميع دون استثناء.
مــن جهتــه أكــد البطريرك
بارثولوميــوس،
املســكوني
بطريــرك الــروم األرثوذكــس،
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ء

الشيخ بن بيه:

الملتقى يمثل

خطوة جديدة في

مسار العمل الديني

المشترك
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ء

إنشــاء ســام عــادل في ظل خالل جائحة كورونا.
األحداث احلاســمة التي مير بها
مــن جانبــه تطــرق معالي
العالم اليوم.
الشــيخ إدريس بن أحمــد وزير
وأوضح السيد والتر كيم ،رئيس الشؤون اإلسالمية مباليزيا ،إلى
االحتاد الوطنــي لإلجنيليني في أهميــة تفعيل فقــه التعايش
الواليــات املتحــدة األمريكية ،والتســامح ،مؤكــدا أن جميع
أننا في مناســبة تاريخية تدعو الزعمــاء الدينيــن ملزمــون
للتفاؤل باملستقبل الذي يحمل بتثقيف بعضهم.
فرصة للســام وبناء اجلســور،
فيما أبدى معالي رئيس اجمللس
مؤكدا ً ضرورة أن تبذل اجملتمعات
األعلى وزير الشؤون اإلسالمية
الدينية ما في وســعها إلنهاء
واألوقاف الســابق في اجلزائر،
الفقــر بعد ما مررنا به من أزمة

ء

األستاذ بوعبداهلل محمد غالم تبنيها لتكــون خارطة طريق
اهلل ،أمله في أن يتصدى القادة نحو الهدف الذي اجتمعنا من
الدينيون للتعصب ،وأن ينددوا أجله.
بجميــع مظاهــر الكراهية،
مؤكــدا ً أن التســامح خلــق

عظيم ،والعفو إحدى صفات

اخلالق ســبحانه وتعالى ،وكل

إنســان هو أخ لآلخر في الدين
أو العرق أو الوطن أو اإلنسانية،

مشــيرا ً إلى أن الكلمة التي
ألقاها معالــي األمني العام
لرابطــة العالم اإلســامي
رئيس هيئة علماء املســلمني
متثل ورقة عمــل محورية في
موضوع امللتقى ،وأنه ال بد من

بدوره قال كبيــر احلاخامات في
إيطاليــا  -مجمــع احلاخامات
األوروبيــن ،الســيد ريــكاردو
ديزيجنــي ،إن دور الدين يجب أن
يكون إيجابيا ً لنشــر الســام،
مشــيدا ً باجلهد الذي يقوم به
معالي الشــيخ محمد بن عبد
الكرمي العيسى في نشر السالم
والتســامح بني أتبــاع األديان،
مؤكدا «أننا سنرى بعد سنوات
كيف ســتنمو هذه البذور على
كوكب األرض».

الدكتور ّ
علم :عمارة
األرض ال يمكن أن
تتحقق لو كانت

العالقة بين أهل

األديان هي التنافر
والبغضاء
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ء

لم يعد في إمكان

ٍ
أحد اليوم تجاهل

مستوى تأثير االعتدال

التعايش
الديني على
ُ
ّ

والسلم
المجتمعي
ِّ
العالمي

وفي كلمتــه في امللتقى قال سريالنكا واليابان ،أن الكراهية

ملــا هامانديليشــوار ســوامي ال تقتلها الكراهية ،بل تقتلها
فاديســان ،رئيس اإلدارة الدينية احملبة ،ولهــذا فإن كل دين يدعو
للهندوس« :إنه ميكن للحوار أن إلى جتنب العنف بكل أشكاله

ينجح فيما فشلت فيه احلروب ،اللفظية والفعلية.
لذا فإنني أفتخــر أن أكون أحد

املشــاركني فــي هــذا املنتدى

الــذي تنظمه رابطــة العالم
اإلسالمي ،بقيادة داعية السالم
واإلســام ،معالــي الشــيخ

الدكتور محمد بــن عبدالكرمي
العيسى».

وقــال معالــي األمــن العام
لهيئة كبار العلمــاء باململكة
العربيــة الســعودية ،عضــو

اجمللس األعلــى لرابطة العالم
اإلســامي ،وعضــو اجملمــع

الفقهي اإلســامي ،الشــيخ
الدكتور فهد بن ســعد املاجد:

في حني أكد باناجاال أوباتيســا «إن هذا االجتماع الذي نحضره
ثيــرو ،املســؤول البــوذي فــي اليوم من التعارف الفكري ،الذي
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ء

ال يقــل أهمية عن االجتماعات

السياســية التــي تَعقدهــا
املؤسسات السياسية من أجل
بناء اجلســور للســام وخدمة

اإلنســانية ،كما ال يقل أهمية
عن اللقــاءات العلميــة التي

يعقدهــا األطبــاء واخلبراء من
أجل خير اجلميــع ،ونفع اجلميع،
وكــذا التعارفــات االقتصادية
التــي يحضرهــا االقتصاديون
ليتباحثوا في شأن تخصصهم

لصاحلهم وصالح منظومتهم

الدوليــة» ،موضحا ً أن كل هذه
التعارفــات يجمعهــا أنها من
التعارف اإلنساني الذي لن يُؤتي

ؤسس
ثماره ولن يتقدم ما لم يُ َّ
علــى ركائز ،من أهمهــا ركيزة
القيم املشتركة التي ُعقد لها
هذا امللتقى.
ونقل سماحة مفتي جمهورية
أذربيجان ،رئيس إدارة مســلمي
القوقــاز ،الدكتــور اهلل شــكر
باشــازاده ،حتيات فخامة رئيس
جمهوريــة أذربيجــان الســيد
إلهــام علييــف للحاضريــن
في املؤمتــر .وأوضــح أن دعوات
الكراهية املؤديــة إلى االعتداء
والعنف أصبحت اليوم تهديدا ً
للبشــرية ،مؤكــدا ً أن اخلطــر
يكمــن فــي تســييس الدين،

بطريرك الروم

األرثوذكس :بما أن
مستقبلنا مشترك
فنحن بحاجة إلى

مسؤولية مشتركة
وجهد مشترك
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أمين السر ورئيس
الوزراء لدولة

الفاتيكان الكاردينال

وخطاب الكراهية.
بارولني ،مؤمتر «القيم املشــتركة
ووصف رئيــس وزراء وأمني ســر بني أتباع األديان» بـــ «التاريخي
دولة الفاتيكان ،الكاردينال بيترو اإليجابــي» ،مؤكــدا ً أن احلــوار

بارولين :الوسطية

تعبير عن الحكمة
هي
ٌ
والر َشد وهي ضبط
َّ
النفس وتجنب
التطرف

تضمن الملتقى أوراق عمل ومداخالت وحوارات أثمرت كثيراً من
المبادرات والبرامج المقترحة
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.

احلقيقــي بني األديــان هو الذي حماية النشء مــن تأثير خطاب

رئيس االتحاد

منوها ً بضرورة وقــال رئيــس اإلدارة الروحيــة
إغفال االختالفاتّ ،

في أمريكا :نحن في

يركــز علــى املشــتركات بدون الكراهية املؤدي إلى التطرف.

الوطني لإلنجيليين

مناسبة تاريخية تدعو
للتفاؤل بالمستقبل

الذي يحمل فرص

السالم بين الجميع

حديث جانبي بين سماحة العالمة عبدهللا بن بيه وسماحة مفتي
الديار المصرية
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رئيس اإلدارة الدينية للهندوس:

يمكن للحوار أن ينجح فيما فشلت

فيه الحروب ..وأفخر أن أكون أحد
المشاركين في هذا المنتدى

السيد ريكاردو ديزيجني :دور الدين

ً
إيجابيا لنشر السالم
يجب أن يكون

وزير الشؤون

اإلسالمية الماليزي

يدعو إلى تفعيل فقه

التعايش والتسامح
18
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ملســلمي كازاخســتان ،املفتي
األعلى جلمهورية كازاخســتان،
ســماحة املفتــي نوريزبــاي
تاجانولــي أوتبينــوف« :إننا هنا
جميعا ً منثل األديــان ،واجتمعنا
بكلمة واحدة هي الســام بني
األديان ،فكلنا مــن آدم وآدم من
تراب» ،مثمنا ً ســماحته جهود
معالي الشيخ الدكتور محمد
بن عبدالكرمي العيسى في نشر
السالم واالعتدال بني األديان.

مفتي عبدالشكور« :إننا نعيش
فــي عالــم مضطــرب مليء
بالتحديات اجلســيمة ،ويتوجب
علينــا العمــل من أجــل احلق
والعدل ،ونبذ الظلم والظاملني،
لنتمكن من نصرة احلق».

ثم
استؤنفت اجللسة الرئيسية
ُ
بعد اســتراحة قصيــرة ،والتي
ركزت على اســتكمال كلمات
عــدد مــن قيــادات دور اإلفتاء،
ورؤساء ووزراء األجهزة اإلسالمية
فــي حــن قــال معالــي وزير واجملامــع والهيئــات الفقهية
الشــؤون اإلســامية وشؤون واإلفتائية ،وعدد مــن القيادات
األديان في باكســتان ،الشــيخ الدينية غير اإلسالمية.

.

ثــم توالــت جلســات امللتقى ،الدول اإلسالمية ودول األقليات،
والتي اشتملت على أوراق عمل الذين نوهوا بشكل كبير بفكرة
ومداخالت عدد من املشــاركني ،هذا امللتقى ،واعتبــروه إضافة
متضمنــة كثيرا ً مــن املبادرات مهمة للوعي اإلســامي في
والبرامــج املقترحــة .وخلــص عالم متغيــر يتطلب مثل هذا

امللتقى إلى إعالن بنود مشروع الوعــي ،وعلى اخلصــوص في
القيم اإلنسانية املشتركة على مواجهة احلمالت املتتالية التي

ضــوء مــا دار فيه مــن كلمات يقودهــا اجلهــل والتطرف ضد
ومداخــات ومبــادرات وحوارات
اإلسالم ،محاوالً تشويه سمعة
وبرامج مقترحة.
الدين اإلســامي ،ومســتغالً

شكل احلضور اإلسالمي الفراغ الســابق مــن مثل هذا
وقد
َّ
غالبية حضــور هــذا امللتقى ،امللتقــى النوعي مكانا ً ومظلة

حيث حضره طليعة متميزة من وحضــورا ً وتنوعــا ً وتنظيمــا ً

كبار علماء املسلمني من عموم ومخرجات.

مفتي جمهورية

أذربيجان :دعوات

الكراهية المؤدية

إلى االعتداء والعنف

ً
تهديدا
أصبحت اليوم

للبشرية
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البيان الختامي الصادر عن ملتقى

القيم المشتركة بين اتباع األديان
ــت إراد ُة
بدعوة مــن رابطة العالم اإلســامي؛
َ
التق ْ
القيــادات الدينيــة العامليــة ،مــع نخب ٍة مــن كبار
الشــخصيات واملنظمات واملؤسسات ذات االهتمام
والتأثير حول العالم بـ»عزائمهم الصادقة» نحو تعزيز:
«وئام عاملنا» و»سالم مجتمعاته الوطنية» ،اجتمعوا
في أجــوا ٍء ُمفعم ٍة َ
لتقى:
بامل َ ّبــة
والتفاهم فــي ُم َ
ُ

(القيم امل ُشــتركة بني أتباع األديــان) مبدينة الرياض
عاصمة اململكة العربية الســعودية أرض اإلشعاع
احلضاري ،وذلك يوم األربعاء العاشــر من شهر شوال
عام 1443هـ ،املوافق للحادي عشــر من شــهر مايو
ضمن رُؤي ٍة
عاملي
عام 2022م؛ سعيا ً إلى حتقيق توا ُف ٍق
َ
ٍّ
حضاري ٍة مشــترك ٍة ،تعزِّز التعاون والثقة بني املكونات
عامليا ،وتَســتثمرُ مشــتركاتها
الروحيــة الفاعلــة
ًّ
املتعددة بوصفها في طليعة مبادئ القيم اإلنسانية
ث روح االعتدال والوئام ،وتدعم بفاعلية
وتب ّ
املشتركةُ ،
األطــر الفكرية
جهود التســامح والســام ،وتضع
ُ
الرشــيدة للتحصني مــن مخاطر الفكر والســلوك
املتطرف أيًّا كان مصدرها.

لقاء ُهم
واعتبرَ امل ُشــاركون
األخوي ُفرص ًة ســانحة
َ
ّ
للتعبير عن رؤاهم املشــتركة واإلسهام بفاعلية في
تصحيح املسار اإلنساني املعاصر بتحريره من طوفان:
«األنانية واملادية واالســتعالء» ،واالرتقاء إلى ســاحة
التضامن والتنافس في اخلير والعطاء إلسعاد اإلنسان
وإعمــار األرض ،انطالقــا ً من قيم احملبة والســماحة
والتســامح التي تَ ْعمر النفوس املؤمنة ،واإلنسانية
احلقة ،مع احترام حق اجلميع بكل عدالة.
َّ
واستعرض املشاركون في امللتقى األحداث والتطورات
العاملية املتالحقة ،وأكدوا حاجــة عاملنا املتزايدة إلى
تفعيل اآلليــات الدولية حلل النزاعات من خالل« :إرادة
جــادة وعزمية قويــة وتدابير حكيمة» ،مــع أهمية أن وانطالقا ً من املبادئ الدينية املشــتركة؛ واستنادا ً إلى
يســتذكر اجلميع جتارب التاريخ ويستفيد من عظاته ،املواثيق الدولية الداعية إلى جتسيد القيم اإلنسانية
ومن ثم احلذر من تكرار مآسيه وكوارثه املؤملة؛ وهو ما بروح جــادة وصادقة؛ واســتحضارا ً للواجــب املنوط
يضع كافة اجلهات املعنية في عاملنا أمام املســؤولية بالقيادات والرموز والكيانات الدينية ،وتأثيرها العميق
فــي وجدان الشــعوب؛ أثمــرت جهود هــذه النخبة
الدينية والوطنية والدولية واإلنسانية.
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املشاركة في جلســات امللتقى جمل ًة من التأكيدات
املعبــرة عن قيمها
املهمة والتوصيــات الطموحة؛
ّ
ّ
ِ
حضاري ،قررته األديان بوصفه
سلوك
ال
الفع
ار
و
حل
ا
ٌ
َّ
ٌّ
َ ُ
الروحية املشــتركة بأهدافها اإلنسانية الداعية إلى
السبيلَ األمثلَ حلل النزاعات ،وترشيد اخلالفات ،وإزالة
خير اجلميع.
اخملاوف واألفكار اخلاطئة ،ومعاجلة األحكام املســبقة،
ومن ذلك تفكيك نظرية حتميــة الصدام احلضاري،
وقد توافقوا على ما يلي:
وصوالً إلى تعزيز الثقة ومتكني احملبة وإرســاء التعاون
 التأكيــد على مركزية الدين في كل حضارة باعتباربني اجلميع.
تأثيــره في «صياغــة أفــكار اجملتمعات البشــرية»،
بو ْح َد ِة
و»إلهامه الروحي للمؤمنني به».
 التعايُ ُش ضرور ٌة حياتية تقوم على االعتراف َ
األُسرة البشرية ،وما يتطلبه معناها اجملرد من أهمية
 التأكيد على عــدم اخللط بني الدين واملمارســاتتعزيز اإلخاء اإلنساني بأثرٍ ملموس ،في مواجهة اخلوف
اخلاطئة لبعــض أتباعــه( ،أيًّا كان نوعهــا وهدفها
من اآلخر واألنانية ،وعموم أشــكال دعوات الكراهية
وحجمهــا) ،وأنه من الظلم ألتبــاع أي دين حتميلهم
والفرقة والعنف.
ُ
تبعات تلك املمارسات املعزولة.
مظلة «أسرتنا اإلنسانية الواحدة».

 التأكيد على عدم توظيــف الدين ألي هدف ي َ ْخ ُرجعن معنــاه الروحي اإلصالحي ،ومــا يحمله من قيم
قيم
خاص ٍة تتعلق بتعاليمه التي يؤمن بها أتباعه ،أو
ٍ
دينيا مع الغير» ،أو «مشــتركا ً
عامة ُت َ ِّثلُ «مشــتركا ً
ًّ
عاما».
إنسانيا ًّ
ًّ

 واقع التنوع اإلنســاني وحتمية اخلالف يســتوجبالتحلّي بالسماحة والتســامح والقبول بالتعددية،
وصــون الكرامــة اإلنســانية باحترام اآلخــر وجودا ً
َ
وحضارة ،مع ضــرورة جتاوز العــداوات التي تتولد عن
التباعد ،وتنمو بسبب اخلَوف من اآلخر واجلهل به «من
ُ
ٍ
جه ٍة» ،وظلمه واالستعالء عليه من «جهة أخرى».

وإميانُــه الذي يَدين اهلل بــه ،ويُوصله لآلخرين بحكمة
احلــوار» ،كما يجب احتــرام أتباع األديــان والثقافات
شركاء في
كرمهم اخلالق ســبحانه باعتبارهم
َ
حيث َّ
اإلنسانية (وما يجب من إخائها الفاعل واملثمر).

«الفعال واملثمــر» هو اخليار األول
 اإلخاء اإلنســانيَّ
لســام ووئــام وجودنا البشــري؛ بوصفــه من أهم
ُ
سرَتَنا
التحصينات في مواجهة التحديات التي تواجه أ ْ
املفهوم اجملرد
اإلنسانية ،متى كان هذا
اإلخاء متجاوزا ً
ُ
َ
ملعنــى األخوة ،إلى املعنى امل ُْو ِ
صل إلى «ســام عاملنا
ووئــام مجتمعاته الوطنية بدافــع ينبع من القناعة
الوجدانية»؛ فاإلنســان أخو اإلنســان مبقتضى اخلَلق
َب بتحقيق املعاني السامية
«شاء أم أبى» ،وهو مطال ٌ
لهذه األخوة.

 وجــوبتفهــم اخلصوصيات الدينية لــكل دين أو
ُّ
التنوع البشري
مذهب ،والتعامل معها بصفتها ُت َ ِّثلُ
َ
املشمولَ ِ
ٍّ
قناعته
«ولكل
بحكمة اخلالق في االختالف،
ُ

 البشر على اختالف مكوناتهم وانتماءاتهم يرجعونإلى أصــل واحد ،وهم متســاوون في إنســانيتهم،
ومشــمولون جميعــا ً بالتكــرمي والنــداء اإللهي؛ مبا
أن احلريات
يتفــق
ُ
ُ
أتبــاع األديــان والثقافات علــى َّ
يقتضيه من إشــاعة احملبــة والرحمة والســماحة
قررَته
«املنضبطة باحترام النظام العام» ٌّ
حق إنسانيّ ،
والتعاون من أجل خير
ســور احلِ َوار
والتسامح،
ّ
ومد ُج ُ
ُ
َ ْ الشرائع الدينية ،واملواثيق الدولية ،وكفلته الدساتير
اجلَميع ،والسيما التحفيز نحو مبادرات السالم اجلادة
اإلنســان ُحريته
ُب
َ
الوطنيــة ،فليس ألحد أن ي َ ْ
ســل َ
والعملية بتعاون إنساني صادق وحكيم ،كل ذلك حتت
املشروعة.
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ركزية مستقرة في الوجدان
قيمة َم
 حقوق اإلنسانٌ
ٌ
الســوي للبشــرية ،ال تَقبل التمييز وال احملاباة لدين
أو جنــس أو لون أو أي هوية أخرى ،حترُســها التعاليم
الدينيةُ ،
وتَرِّ ُم انتهاكها القوانني الدولية.
 أطروحــات الصــدام احلضــاري ،ومحــاوالت فرضالهيمنة الدينية والثقافية والسياسية واالقتصادية
ظهــر من مظاهر
«بال اســتحقاق وال أخالقيات»َ ،م
ٌ
وجتســيد للعنصرية احملكومة
التطرف واالســتكبار،
ٌ
بعقدة االستعالء ،مع اجلهل بقدرة اخلالق على اجلميع
ُ
فالتفوق
التي تتجلى في عظات التاريخ اإلنســاني،
ُ
احلقيقــي «أيًّــا كان نوعه» هــو َم ْن يَفرض نفســه
«تلقائيــا» بقوته الناعمــة «األخالقيــة» التي تبدو
ًّ
بوضــوح في األثر امللموس لــإرادة الصادقة والنبيلة
ُ
نحو اإلنسان.

وحضور واقعــي متجدد ،لطاملا
أســهمت في ازدهار
َ
احلضارة اإلنســانية من خالل االنفتــاح «اإليجابي»،
«الفعــال» ،والقناع ِة التامة
والثقــة املتبادلة ،واحلِ َوار
َّ
وتفهم خصوصيات
بحاجة كل حضارة إلى األخــرى،
ُّ
كلِّ حضارة وحقها في الوجود دون اإلســاءة ألتباعها
ال بكراهي ٍة ،وال إســاء ِة ظنــون ،وال تصعيد لنظريات

املؤامــرة ،وال تعميــم ألخطــاء أو مجازفــات اآلراء
والتحليالت ،أو التصرفات الفردية أو املؤسســية التي
متثــل كياناتها وحدها ،مع أهميــة أن يُدرك عاملنا بأن
«املنطق الســليم» و»عظات التاريــخ» تفرض على
اجلميع الوعي بأن التفوق «أيًّا كان نوعه» حتكمه بإذن
ــن اخلالق الكونية ،وأســبابها الطبيعية في
سَ ُ
اهلل ُ
سياقها األخالقي العادل.
النتائج والتوصيات:

وتكاملُها هو
َضــارات
األمنــوذج األفضلُ  -دعوة الضمير العاملــي احلي إلى «تعزيز» بناء حتالف
ُ
حتالف احل َ
ُ
ُ
لتخليص عاملنا مــن مخاطر صدامها ،وكاف ِة األفكار دولي من خــال إرادة« :صادقة وعادلة وفاعلة» خلدمة
ِ
بكامــل ُح ُقوقها ،مع أهمية اســتذكار
التحيز اإلنســانية
الســلبية ذات الصلة بها ،وبخاصة سياسات
ُّ
القيم املشــتركة التي تربط اجلميع بعضهم ببعض
والعنصري.
اخلاطئ واإلقصاء الكاره
ُ
كمنطلق رئيس لهذا البناء اإلنساني املهم.
«بنياته احلسنة وأثره امللموس
الفعال
 احلوار والتقاربَّ
ّ
في مد جسور التفاهم والتعاون» هو السبيل األمثل  -على جميع املكونات اإلنســانية االعتراف بواقعية
تعدد احلضارات وعالقاتها التكاملية،
ملعاجلة أفكار التطرف والتطرف املضاد.
وتنوع الثقافات
ِ
وتفاعالتهــا االجتماعية ،وأنها جــاءت نتيجة جهود
كمــا أنه الســبيل األمثــل لتجاوز تأثيــر التصورات
أبدعتهــا جتــارب األمم وإجنازاتهــا املغنية
متراكمــة
َ
الســلبية املتأثرة برواســب العداوات التاريخية التي
للمســيرة اإلنســانية ،مع أهمية اســتثمار التنوع
صنعتها اجملازفات البشرية ،وساعدت عليها األخطاء
البشــري كمصدر إثراء ،و»اإلميان احلقيقي بأن الوحدة
الفادحة بتعميم األحكام على اجلميع.
في التنــوع الذي يتم من خالله تبــادل الثقة واحملبة
 «الكراهية» و»العنصرية» شــعور عدواني يعبر عن والتعاون».ُ َ ِّ ُ
خلل كبير في املفاهيم الدينية والوطنية واحلضارية،
كل هذا مع التأكيد على أهمية مراعاة اخلصوصيات
حرِّض على العنف واإلرهاب واالنقســام،
وهما أكبر ُم َ
الدينيــة والثقافية ،وعدم ممارســة أي اســتعالء أو
كمــا أنهما في مقدمة أســباب النيل من متاســك
إمالءات عليهــا ،وهذا في مقدمــة مفاهيم حقوق
املنظومة األخالقية اإلنسانية.
اإلنســان التي يتعني على األمم والشــعوب مبختلف
 العالقة بني الشــرق والغرب رصيــد تاريخي عميق ،ثقافاتها ومؤسســاتها حول العالــم ،أن تتفهمهاٌ
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إنسانيا.
حقا
اجملتمعات اإلنسانية ،ونبذ اخلطاب املتطرف الذي يثير
وحتترم حقها في الوجود بوصفها ًّ
ًّ
ظف الدين في افتعال األزمات وتأجيج
الكراهيــة ،ويُ َو ّ
 قيام املؤسسات الوطنية واألممية املسؤولة بالعملالصراعات.
اجلاد على كل ما من شــأنه ضمــان احلريات في إطار
احتــرام القوانــن الدوليــة والوطنيــة ذات الصلة - ،إدانة كافة املمارسات املتطرفة والعنيفة واإلرهابية
وعدم إثارة الوجدان اجملتمعي مبا يفضي إلى إشــعال في حــق أتباع األديــان ،والدعوة إلى جتــرمي النيل من
العداء واالنقسام ،وينال من وحدته الوطنية بأي من رموزها ومقدســاتها ،ودعم املبادرات اجلادة املناهضة
املمارسات االرجتالية أو العدائية ،ومن ذلك تعمد مترير لها.
املعلومات املضلِّلة والكاذبة.
إطالق
نتدى عاملي باســم« :منتدى الدبلوماسية
م
ُ
ُ
ً
 دعوة اجملتمعــات الوطنية واملنظمــات األممية إلى الدينيــة لبناء اجلســور»؛ ِم ْن ُمنطلَــق مركزية تأثيرالتصدي لكافة صور وأســاليب التمييــز واإلقصاء األديان في اجملتمعات اإلنسانية ،وأهمية قيام أتباعها
ضد «األقليات الدينيــة والثقافية واإلثنية»؛ والعمل بواجبهم نحو جتسير العالقة بني مختلف أتباع األديان
على إيجاد تشريعات قوية وفاعلة تعزز من قيم احملبة والثقافات لتعزيز حتالفها الديني واحلضاري مبا يتجاوز
والسماحة والتســامح وتقبل اآلخر «أخا ً في الوطن املفهوم اجملرد للحوار ،ويُ ْع َه ُد إلى األَمان ِة العامة لهذا
امللتقى بوضع الترتيبات الالزمة إلطالق املنتدى.
واإلنسانية بأثرهما الفاعل واملثمر».
 -دعوة اجملتمعات الوطنية واألممية إلى احملافظة على

 العمــل علــى إصــدار موســوعة عاملية باســم:«موسوعة القيم اإلنســانية املشتركة» ،ويُعهد إلى
األمانة العامة لهذا امللتقى بوضع الترتيبات الالزمة
إلعدادها ،واختيار كُ َّتابها ،وحتكيمها من قبل عدد من
الشخصيات واملؤسسات الدينية والفكرية والثقافية
عامليا.
واألكادميية ذات االختصاص ،ومن ثم إطالقها
ًّ

 دعوة املؤسســات الدينية حول العالم إلى تشجيعاخلطــاب املعتدل الذي يُبرز الســماحة والتســامح
الديني وأثرهما في تعزيز أواصر التضامن والتآخي بني

َ
ياض
صدَ َر فِ ي ال ِّر ِ
يوم األربعاء العاشر من شوال عام ١٤٤٣هـ
الموافق للحادي عشر من مايو عام  ٢٠٢٢م

التماســك األســري الذي ميثل نواة اجملتمع ،والعناية
بجــودة التعليم لتصوغ هــذه األدوات املهمة عقول
النشء صياغة سليمة.

 دعــوة مختلف منصات التأثير؛ وبخاصة اإلعالمية،إلى استشــعار األمانة األخالقية امللقاة على عاتقها
العامة لألُ َم امل َُّتحــدة إلى إقرار يو ٍم
بوصفها العنصر األكبر تأثيرا ً في توجيه الرأي العام - ،دعــو ُة اجلمعية
َّ
عاملي للمشتركات اإلنسانية ،باعتبارها نقط َة التقاء
ويُ َذكِّ ُر اجملتمعــون العالم بعظات التاريخ في كل من
ٍّ
القيم اجلامعة احملققة لثمرة اإلخاء اإلنساني؛ َ ِ
ي
شرا حتت أي ذريعة.
أراد باآلخرين ًّ
لت ْبن َ
ِ
ختلف أتباع األديان
ســورا ً بني ُم
تلك
ُ
املشــتركات ُج ُ
الد َول الوطنية واجملتمع الدولي لبذل كافة
 مناشدة ُّلبية
والثقافات؛ في مواجهة املفاهيم واملمارسات َّ
الس َّ
لدور العبادة ،وكفالة
الســبل لتوفير احلماية الكافية ُ
التي جتعلُ من االختالف
شــر أسوارا ً
الب َ
الطبيعي بني َ
ّ
حرية الوصــول إليها ،واحملافظة علــى َدورها الروحي،
وتعاونِهِ ا واحترا ِم كُ ٍّل
وحتاورها
حاجزة حتُول ُدون تعار ُ ِفهِ ا
ُ
ُ
والنأي بهــا عن الصراعــات الفكرية والسياســية
بكرام ٍة.
الوجود
وحقه في
لآلخر
منها
ِّ
َ
ُ
َ
واملساجالت الطائفية.
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في ملتقى القيادات الدينية

اهتمام خاص بقضية الحرية
المنضبطة
مقال
بقلم :عبدهللا عامر الشهري
عضو جمعية االقتصاد السعودية
انتهى ملتقى القيادات الدينية املنعقد بالرياض يوم
العاشر من شــهر شوال إلى نتائج مهمة وتوصيات؛

منهــا االتفاق علــى أن احلريات املنضبطــة باحترام
النظام العام حق إنســاني قررته الشــرائع واملواثيق،
وكفلته الدساتير الوطنية.

وملا كان ضمــن اهتمام امللتقى البحــث في القيم
املشــتركة ،فإن قيمة احلرية ،مــن املوضوعات التي
استأثرت بقسط من كلمات املشاركني ،في مسعى

منهم لالتفاق على فهم مشترك للتحديات احمليطة
ومن ثم اقتــراح املشــتركات املالئمة التــي تعالج
املشكالت والتحديات.
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ولعل تكرار حوادث االعتداء واحلمالت املتبادلة القائمة
على الكراهية والعنصرية في اآلونة األخيرة ،مما يدفع
إلى مناقشــة قضايا احلريــة واملطالبة بوضعها في
إطار املسؤولية.
لقد شــهدنا االعتداء علــى دور العبادة واملدارس في
بعض البلــدان بدعوى احلرية ،ورأينــا صعود األحزاب
املتطرفة التي تروج ازدواجية في ممارســة احلرية ،وأن
لها احلق في ممارســة احلرية وأحقية كل شخص في
طرح األفــكار والتعبير عنها حتــى املتطرفة منها،
واعتبار ذلك حرية شخصية وعدم املساس بها.
وآخر هذه احلوادث دعوة أحد املتطرفني في الســويد
إلى حرق املصحف الشريف في منطقة ذات غالبية
مسلمة في رمضان في مشهد مستفز ،األمر الذي
دفع للتســاؤل عن هذه احلرية غيــر املنضبطة التي

تغذي التطــرف واإلرهاب ،وكما نعلــم فإن اإلرهاب
والتطرف وجهان لعملة واحدة.
إن حرية التعبير من أكثر املوضوعات التي تتفاخر بها
اجملتمعات ،ولكن يُثار اجلدل حول وضع ضوابط للحرية،
أو تركها دون أية ضوابط تكبح جلام هذه احلرية بحيث
تصبح حرية مطلقة.
ويرى البعض أن إعطاء مســاحة واســعة في حرية
الرأي هي احلل األجنع ملواجهة الفكر املتطرف ،حيث إن
البيئة املنغلقة التي ال تتقبل الرأي اآلخر أكثر عرضة
لوجود اإلقصاء ،ومن ثــم التطرف واإلرهاب .واحلق أن
القضية حتتاج إلى ميزان دقيق ونظرة أعمق.
ماذا لــو أن هذه احلرية غير املنضبطة تتســبب في
زعزعة االستقرار على نحو ما حدث أخيرًا في السويد،
عندما قام أحد املتطرفني بذلك العمل املقيت الذي
استفز املشاعر في الشهر الفضيل؟
ال شــك أن ثــورة االتصاالت والتواصــل االجتماعي
أسهمت بشــكل مباشر أو غير مباشــر في تنامي
ظاهرة شيوع الكراهية والتعصب الديني ،لدرجة أن
أحد أشــهر مرتكبي حوادث االعتداء على املسلمني
كان يحمل كاميرا تصوير للبث املباشــر جلرميته؛ وهي
اجلرمية املروعة في نيوزيلندا في شــهر مارس من عام
 2019التي رآها الناس على الهواء.
وتدل اإلحصائيات احلديثة على حاالت االعتداء بسبب
الكراهية على اجلاليات املسلمة في أكثر من دولة ،إذ
تســتمر حمالت التحريض من خالل استغالل منابر
التواصل االجتماعي ،وكل ذلــك انطالقا ً من قوانني
احلرية غير املنضبطة.
ومن الالفت فــي اآلونة األخيرة أن اثنــن من زعماء
الغرب أشــارا إلى هذه الناحية املهمــة ،وصار هناك
صدى ملا قااله.
فهــذا الرئيس املنتخب لفرنســا خاطب شــعبه
في خطابه الســنوي للعام اجلديــد ،فانتقد بقوة
منصات اإلنترنت واملؤثرين «اإلنفلونســرز» ،وأيضا
املواطنني الذين ينخرطون في نقاش عام .وقال إنه
ال بد أن يخضع اجلميع إلطار من املسؤولية لم يتم
وضعه بعد.

وجاءت تصريحات ماكرون بعد تســلمه تقريرا يضع
اخلطــوط العريضة ملكافحــة التضليــل اإلخباري
ونظريات املؤامرة على اإلنترنت.
وكان ماكــرون قد كلف في نهاية ســبتمبر املاضي
مجموعة من الباحثني وعلماء االجتماع واألكادمييني
والصحفيــن واملؤرخني بالعمل علــى هذا األمر ،في
مهمة حملت اسم «التنوير في العصر اإللكتروني»
على غرار حركة التنوير الفلســفية في فرنسا خالل
القرن الثامن عشر .وقال ماكرون :إن عملية مكافحة
األخبــار الكاذبة مع حماية دقــة املعلومات ،يجب أن
حتدث على مستوى االحتاد األوروبي ،وتذهب إلى حدود
أبعد من مجرد االنتباه لها في أوقات االنتخابات.
وهذه إشــارة غاية فــي األهمية عند مناقشــة دور
اإلعالم في نشــر الوعي عن طريــق بث احملتويات عبر
وســائل التواصل االجتماعي أو ما يُقدم في التلفاز،
فاملسؤولية التي أشار إليها ماكرون تستدعي حمل
وســائل التواصل على اإليجابية ونشر قيم السالم
والطمأنينــة ال مجــرد مكافحة خطــاب الكراهية
والعنصرية ،وال سيما أن الدساتير تنص على املساواة
والعدالة وضمان حقوق اإلنسان.
ونرى كيف أن الرئيس األمريكي األسبق أوباما خاطب
طالب جامعة استانفورد في كاليفورنيا في  ٢١أبريل
 ،٢٠٢١في شأن هام هو التأثير السلبي الستخدامات
اإلنترنت على الدميقراطية في أمريكا والعالم.
وصــوب أوباما خطابه كله للتنبيــه إلى خطورة بث
َّ
ونشــر وتوزيع األخبار املضللة عمدا ً ألغراض معلومة
للفاعلــن لغايات سياســية أو أيديولوجية ،دينية أو
عرقية أو جملرد إثارة البلبلة والقالقل .وهناك املعلومات
اخلاطئة غير الصحيحة تنتقل دون قصد سيئ لكنها
تلحق أضرارا ً مماثلة حني تنتشــر كالنار في الهشيم
مبجرد التصوير واللصق.
وكما رأينــا فإن موضوع احلرية غيــر املنضبطة يعد
هاجســا ً مؤرقا ً للبشــرية بأســرها وليس انشغاالً
معزوالً؛ لذا كان التطرق إليــه توخيا ً لفائدة اجلميع،
وقد أواله ملتقــى القيادات الدينيــة ذلك االهتمام
اخلاص.
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رابطة العالم اإلسالمي تدين الهجوم
الذي وقع غرب سيناء في مصر
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من حوار األديان إلى ملتقى
قيادات األديان

أكاديمي وباحث
تبنت رابطة العالم اإلســامي من مقرها في مكة
املكرمة منهج احلوار مع أتباع األديان منذ ســنوات،
وبعــد تولــي معالي الشــيخ الدكتــور محمد بن
عبدالكرمي العيســى مهام األمانة العامة ،وبفضل
اجلهود الكبيرة ملعاليه أصبــح للرابطة دور رائد في
تقريب وجهــات النظر بني األطياف واملِلل ،وصار لها
واسم عاملي في كل أنحاء املعمورة.
ٌ
وكان املنطلق لهذا النهج هو أن الديانات السماوية
تتفــق في األصــل واجلوهر ،فهــي جميعها قائمة
على التوحيد هلل الواحــد ،وحتث الناس على االلتزام
باألخــاق الفاضلــة ،وتنهى عن ارتــكاب املعاصي
والذنوب .ذلك ما جاء به رســلها موســى وعيسى
عليهما وعلى نبينا محمد أفضل الصالة والسالم.
يهدف حــوار األديــان وملتقى قيــادات األديان إلى
التأكيد على القيم اإلنســانية النبيلة املشــتركة،
وأبرزها تكرمي اإلنسان واالعتراف بحقوقه ،كما تهدف
إلى نبذ الكراهية والتعصــب الديني بني أهل هذه
األديان ،لكونها فرصة حقيقية للتعايش الســلمي
وحسن اجلوار ،لكي حتل ثقافة احملبة والسالم والتآخي
محل الكراهية والتعصب والتطرف.
وتكمن أهميــة ملتقى القيادات الدينية الذي عقد
في الرياض في تقارب األهداف املشــتركة للوصول
إلــى رؤى مشــتركة في املشــكالت التــي تواجه
البشرية ،وبذلك ينشأ السالم ويزدهر.

مقال

د .عبدهللا بن صالح الجميلي

مما نعرف بأن اإلســام دين التسامح واحملبة والسالم،
حيث قال رسولنا الكرمي محمد صلّى اهلل عليه وسلم
«بعثت باحلنفية السمحة» ،مما يدل على أن للتسامح
قيمة كبرى في اإلســام ،نابعة من هذه السماحة
بكل ما تعنيه هذه الكلمة مــن أخوة وتعاضد ،من
غيــر تفوق عنصر أو جنس على آخر ،إذ يدعو ذلك إلى
االعتقاد بجميع الديانات األخرى ،إذ يقول اهلل تعالى
في كتابه الكرمي «آمن الرســول مبا أنزل إليه من ربه
واملؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورســله ال
نفرق بني أحد من رسله» (البقرة.)285 ،
وبهــذا تنتقل رابطة العالم اإلســامي من مرحلة
احلــوار بني أتبــاع األديان لتتوج مســاعيها اآلن في
ملتقى عاملــي يتداعى له قادة األديــان من أماكن
مختلفة مــن العالم ،يتواثقون مــن جديد على أن
التعايش بني أتباع الديانــات والثقافات األخرى ميثل
حاجة ملحة تتطلبها مصلحة اجلميع في مواجهة
الكراهية والعنصرية والتطرف وشــعارات الصدام
احلضاري.
وذلــك نهج أوضــح معامله أمــن الرابطة حني قال
قريبا من أخيه...
معاليه« :ما أحســن أن يكون األخ
ً
حســن الظن يبادره بقبول عذره وتفهم ســنة اهلل
حقا وصوابًا
في االختالف والتعدد ،مع بيــان ما يراه ً
باحلكمــة واملوعظــة احلســنة ،دون اســتعداء وال
فضل عن مجازفات التكفير
استعالء وال تشــهير،
ً
ونحوه».
هكذا حتقق الرابطة رســالتها السامية في العالم
وهلل احلمد مبا أنعم وأعطى.
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لماذا الحاجة إلى

القيم المشتركة بين
أتباع األديان؟
رأي

بقلم الدكتور أحمد علي سليمان
عضو المجلس األعلى للشؤون
اإلسالمية ـ مصر
في كل يوم مير على البشرية في عصرها الراهن ،يتأكد

للمنصفني -حول العالم -أنها في مســيس احلاجة
إلى قوة روحية تنثر بذور اإلخاء والســام والوئام؛ ذلك

وجناحها.
صنعا
ولقــد أحســنت رابطة العالــم اإلســامي
ً

عندما أولت هذا املوضوع أهمية بالغة ،وعقدت هذا
امللتقى العاملي املهم ،وحشدت له الطاقات واخلبرات

ووفرت له شــتى اإلمكانات (إمكانات الزمان واملكان
واإلنســان) ،من أجل إجناح أعماله وأشــغاله ،وإنفاذ

جســاما ،تتسم بسرعة
ألن البشــرية تواجه حتديات
ً

قراراته ومقرراته ،مبشاركة أشقائها من الدول العربية

واحلضــارة املتقدمة على الرغم مــن أنها قد بلغت

العاملية ،وكبار الشــخصيات واملنظمات واملؤسسات

تبنت فلســفات بعيدة عن اإلميان ،األمر الذي يدعوها

األربعاء  10شــوال عام ١٤٤٣هـ املوافق  11مايو عام

الوتيرة والتواتر والتتابع والنمو والتشابك والتعقيد.

مبلغا لم يســبق له نظير في التطور العلمي ،فإنها
ً
إلى إعادة النظر في عالقتها بخالقها.

إن رجال احلضارة املتقدمة مبا أحرزوه من تقدم أوصلهم

ومكنهم من زرع األقمــار االصطناعية،
إلــى القمر،
َّ
ونثر أجهزة االستشــعار عن بُعد في الفضاء ،وتثبيت

كابالت اإلنترنت في أعماق البحار واحمليطات ،ونشــر
موجات التقنية وتردداتها فــي كل مكان ،وبعضهم
تسابق في اختراع آليات احلرب والدمار بشكل رهيب،
تهديدا ملئات اآلالف من
بامتالك أسلحة رمبا ال تشكل
ً

البشــر أو حتى املاليني فحســب؛ بل إنها تهدد احلياة
واألحياء في هذا الكوكب ،األمــر الذي يدعو العالم

وبشــدة إلى البحث عن البديل اآلمن لنجاة البشرية
من األخطــار احملدقة بها ،ومن هنــا كان تبني القيم
املشــتركة بني أتباع األديان ،باعتبارهــا كفيلة حال
بوصلة العالم نحو جناة البشــرية
تفعيلهــا بضبط
َ
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واإلســامية ،وبحضور قيــادات بارزة ومؤثــرة لألديان

العامليــة ذات االهتمام مبوضوع امللتقــى ،وذلك يوم
 ٢٠٢٢هـ مبدينــة الرياض عاصمــة اململكة العربية

السعودية؛ سعيا إلى حتقيق توافق عاملي ،ضمن رؤية
حضارية مشتركة ،وتســتثمر مشتركاتها القيمية

املتعــددة بوصفها فــي طليعة القيم اإلنســانية
املشتركة التي من شأنها أن تعزز التعاون واإلخاء بني

املكونات الروحية الفاعلة عامليا.

وميكن حتديد أهمية هذا امللتقى في النقاط التالية:
• امللتقى ضم ممثلني لكثير من دول العالم ،على مائدة

واحدة -حتت مظلة رابطة العالم اإلســامي ،مبا لها
من رصيد عاملي في نشــر سماحة اإلسالم والسالم،

ومبا لها من رؤية جامعة لبني اإلنسان ،يتحاورون حول
قضية بالغة األهمية ،وهي إحياء القيم املشتركة بني

أتباع األديان ،باعتبار أن القواســم القيمية املشتركة

البيان الختامي للملتقى وثيقة
تاريخية يجب تضمينها في البرامج
التعليمية واإلعالمية

رابطة العالم اإلسالمي تحقق آمال
العلماء ومطالبهم حول إبراز القيم
والقواسم المشتركة

حتقيق التسامح واألخوة اإلنسانية والتكامل ومن ثم

السالم العاملي.

• أنه لفت األنظار إلى أن العالم لم يعد يتحمل حروبًا
وال صراعــات وال أوبئة ،بل هو في حاجة ماســة إلى

تصفير الصراعات ،وإيقاف أصــوات املدافع؛ بل إنه ال
يزال يذكر خطايا احلروب العاملية وضحاياها بكل حزن

من أهم القاطرات التي ميكن أن جتمع العالم بأســره

على كلمة سواء.

وأسى .كما أن اقتصاد العالم هو اآلخر ال يتحمل بتاتا
احلروب والصراعات والنزاعات.

• العالــم كله في حاجة ماســة إلى قــوة روحية

• امللتقى أعلن رؤية اإلسالم واضحة بأن :جلميع أتباع

جبارة ،حتمل في كينونتها وفي طياتها حبوب لقاح

تأويل خاطــئ أو متعمد يقــوض التعايش بني أتباع

العاملية التشاركية ،واملسؤولية الكونية املشتركة

األديان احلق فــي الوجود بكرامة واحتــرام ورفض أي
األديان.

احملبــة والتعايش والســام ،ودعم فكــرة املواطنة
عن ســامة اإلنســان والكون واحلياة ،وهذه القوة

كائنة وكامنة في القيم الضابطة لفكر اإلنســان

• أن امللتقى نبه العالم في شــرقه وغربه ،شــماله

وقيمه وســلوكه ،ومن أهمها قيم التسامح ،وهي

يُفتش في مخزونــه الفكري وتراثه وثقافاته وعقائده

شأنها -حال متكينها في احلياة -أن تُسهم في إيجاد

وجنوبه ،في طولــه وعرضه وعمقه ،إلــى ضرورة أن
وقيمه؛ ليخرج للدنيا كل ما من شــأنه اإلسهام في

من القيم اإلســامية واإلنسانية الكبرى التي من

بيئة عاملية متسامحة متعاونة منطلقة من أصل
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واحد ،وقيادة ســفينة البشرية إلى شواطئ األمان
وسواحل الرشاد.
• امللتقى جاء في وقتــه وأوانه؛ وكلنا نرى ما يدور من
صراع ،ندعو اهلل أن يتوقف ويجمع العالم على كلمة
سواء؛ حتى تنعم البشــرية بالسالم والوئام ،واإلخاء
والرخاء.
• األخــاق والقيم هي الضابط الداخلــي -والرقابة
الذاتية التي تفوق كل أنواع الرقابة -والسند والداعم
األساس للدساتير والقوانني املنظمة للعالقات داخل
اجملتمعات.
• القيمة عندما تستمد قداستها من العمق الديني،
فإن ممارستها تنبعث من أقوى املشاعر تأثيرًا في حياة
اإلنسان ،ولعل هذا ما يوضح أهمية القيم املشتركة
بني أتباع الديانات.
• إحيــاء القيم ومتكينها يســاعد على العيش اآلمن
في هذه احلياة ،على شــتى املستويات بداية من الفرد
مرورًا باألســرة والفئات املكونة للمجتمع ،ثم اجملتمع
وصوال إلى اإلنســانية جمعاء ،ويسهم في احلد من
الصراعات والقضاء على بواعث االنتقام وشطحات
العناد ،وبالتالي ضمان استقرار احلياة اإلنسانية التي
يجب أن تقــوم على األمن والســام واحملبة والقبول
مببدأ االختالف والتعددية.
• مخرجــات امللتقى حــال تفعيلها على املســتوى
اجلمعي
عامليا ،كفيلة بالتحضير اإلنســاني ملمارسة
ًّ
القيم اجلامعة والتســامحية ،وميكن توظيفها لبناء
أجيال جديدة قادرة على التفاعل اإلنساني ،ومجهزة
للعيش في عالم متنوع الثقافات والديانات والعقائد
واإلثنيات ،مع احلفاظ على املعتقدات واإلرث احلضاري
للدول والشعوب ،والتشارك العاملي ملواجهة األخطار
احملدقة بالعالم ،ونشر التســامح والتراحم والتالحم
بني أبناء الكون.
• من األهمية مبكان استثمار مثل هذا احلدث العاملي
للســعي في خطوات منظمة للقضاء على ظاهرة
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اإلســاموفوبيا في الغــرب؛ بإبراز خبــرات احلضارة
اإلســامية الزاخــرة بالفكر التنظيري واملمارســات

التطبيقية التسامحية املضيئة ،والتي قدمت مناذج

فريدة وشــاملة في مضمار إقرار التنوع والتســامح
ميكن توظيفها والبناء عليها لنشر السالم في شتى

ربوع العالم.

أطر لها امللتقى
• ولعــل من املواطن املهمة التــي َّ

فكرة القيم التشــاركية العامليــة ،التي تتخطى
احلواجــز الزمانيــة واملكانيــة والفكريــة وعوامل
العزلة ،لتجمع شــتى البشر على اختالف ألوانهم

وأجناســهم ولغاتهم ومعتقداتهــم وأعراقهم،
على مبادئ عامة ،يشــعرون مــن خاللها وكأنهم

مواطنون في دولة واحدة ،في إطار األخوة اإلنسانية
والقواســم املشــتركة واإلقرار الكامل بالتعددية
والتنوع احلضاري والديني واإلرث الثقافي للشعوب
واحلفاظ عليه.

• أن امللتقــى سيســهم في اطالع األجيــال احلالية

والقادمــة على ثقافــات الدول ،وطبيعتهــا ،وأمناط
معيشــتها ،وخصائصها ،وحضاراتها ،وهذا شــيء

مهم جدا فــي عملية التقــارب والتفاهم والتعاون
والتضامن حلماية اإلنسان واألوطان.

• التركيز على إعادة النظر في الفلســفات والبرامج
التربوية والتعليمية واإلعالميــة والثقافية املوجهة
لألطفال ،ال سيما األلعاب اإللكترونية وأفالم الكرتون

التي ميكن توظيفها في تربيتهم على قيم التسامح
والتعايش فــي إطار القواســم القيمية واألخالقية

املشتركة.

• التفاعــل واحلــوار الفعال وتكامل الــرؤى واملبادرات
العملية ،والبيان اخلتامي املشتمل على «إعالن القيم
اجلميع ،وأسس ملرحلة
ســر
اإلنســانية املشــتركة»
َ
َّ

جديــدة من التكامــل العاملي ،حتتاج إلــى جلان عمل

ومتابعات جبارة ،لتمكني مخرجــات املؤمتر وتنفيذها

على أرض الواقع.

التوافق واالتفاق على مبادئ عامة:
اعتبــر املشــاركون لقاءهم األخوي فرصة ســانحة
للتعبير عن رؤاهم املشــتركة واإلسهام بفاعلية في
تصحيح املسار اإلنساني املعاصر بتحريره من طوفان:
«األنانية واملادية واالســتعالء» ،واالرتقاء إلى ســاحة
التضامن والتنافس في اخلير والعطاء؛ إلسعاد اإلنسان
وإعمار األرض ،والتأكيد على مركزية الديـن فـي كل
حضـــارة ،باعتبار تأثيره في صياغــة أفكار اجملتمعات
البشــرية ،وإلهامه الروحي للمؤمنني بـــه ،والتأكيد
على عدم اخللط بني الدين واملمارسات اخلاطئة لبعض
أتباعــه( ،أيا كان نوعها وهدفهــا وحجمها) ،وأنه من
الظلم ألتباع أي دين حتميلهم تبعات تلك املمارسات
املعزولــة ،ووجوب تفهم اخلصوصيــات الدينية لكل
دين أو مذهــب ،والتعامل معها بصفتها متثل التنوع
البشري املشمول بحكمة اخلالق في االختالف ،ولكل
قناعته وإميانه الذي يدين بـــه هلل تعالــى ،واعتبار أن
البشر على اختالف مكوناتهم وانتماءاتهم يرجعون
إلى أصــل واحد ،وهم متســاوون في إنســانيتهم،
ومشــمولون جميعا بالتكرمي والنداء اإللهـــي ،وأن
احلوار الفعال ســلوك حضــاري ،قررته األديان بوصفه
السبيل األمثل حلل النزاعات ،وترشيد اخلالفات ،وإزالة
اخملاوف واألفكار اخلاطئة ،ومعاجلة األحكام املســبقة،
ومن ذلك تفكيك نظرية حتميــة الصدام احلضاري،
وصوال إلى تعزيز الثقة ومتكني احملبة وإرســاء التعاون
بني اجلميع ،وأن واقع التنوع اإلنساني وحتمية اخلالف
يستوجبان التحلي بالســماحة والتسامح والقبول
بالتعدديــة وصون الكرامة اإلنســانية باحترام اآلخر
وجــودا وحضارة ،وأن اإلخاء اإلنســاني الفعال واملثمر
ً
هو اخليار األول لســام الوجود البشــري بوصفه من
أهم التحصينات في مواجهة التحديات التي تواجه
األسرة اإلنســانية ،وأن حقوق اإلنسان قيمة مركزية
مستقرة في الوجـــدان السوي للبشــرية ،ال تقبل
التمييز وال احملاباة لديـــن أو جنـس أو لون أو أي هويـة
أخرى ،وأن محاوالت فرض الهيمنة الدينية والثقافية
والسياسية واالقتصادية مظهر ِمن مظاهر التطرف

واالســتكبار ،مــع األخذ بعــن االعتبــار أن التفوق
احلقيقي «أيا كان نوعه» هو َمن يفرض نفسه تلقائيا
بقوتــه الناعمة «األخالقية» التــي تبدو بوضوح في
األثر امللموس لإلرادة الصادقة والنبيلة نحو اإلنســان،
مع ضرورة اســتدعاء عظات التاريخ اإلنساني ِ
وعبره،
والتحذير من مخاطر الكراهية والعنصرية واإلساءة
إلى األديان ورموزها.
وال ريــب في أن البيان اخلتامــي للملتقى ،يعد وثيقة
تاريخيــة يجب تضمينهــا في البرامــج التعليمية
والثقافية واإلعالمية ،كما أن إصدار موسوعة القيم
اإلنسانية املشــتركة يعد عمال تاريخيا
وشاهدا على
ً
رؤية رابطة العالم اإلســامي لنشر السالم العاملي،
ومن ثــم تكون الرابطــة قد حققت آمــال العلماء
ومطالبهم حول القيم والقواسم املشتركة.
إنني إذ أســطر هذه الكلمات عن هذا امللتقى املهم
ومراميه النبيلة فإنني أضم صوتي إلى صوت مفتي
الديــار املصرية فضيلة أ.د شــوقي عــام ،وغيره من
الســادة العلماء حول العالم ،لتثمني رؤيـــة رابطة
العالم اإلســامي في التعاطي مع حتديات الواقـــع
اإلنســـاني ،والســعي احلثيــث إليجاد بيئــة عاملية
متسامحة ،وال سيما أن عمـــارة األرض  -واالنتفاع
بخيراتهـــا  -ال ميكن أن تتحقـق لـو كـانـت العالقة
بيـن أهـــل األديـــان قائمة على التنافـــر والتناحر
والبغضـــاء ،ومــن ثم تأتــي املســؤولية األخالقية
والدينية الكبيرة والثقيلة امللقاة على عاتق القـــادة
الدينييـــن فـي العالـــم جتـاه قضيـــة دعـم قيم
التعايش املشترك بني األديان.
فتحية تقديــر وإجالل للقائمني على أمر هذا امللتقى
العاملي املهم ،وعلى رأســهم معالي الشيخ الدكتور
محمد بن عبد الكرمي العيســى ،األمني العام لرابطة
العالم اإلسالمي ،على هذه اجلهود الدقيقة واملنظمة
واملنتظمــة ،التي تؤكــد دوما ً على عاملية اإلســام
وعظمته وقدراته اخلالقة على قيادة احلياة إلى رشدها
ورشادها.
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األمين العام لرابطة الجامعات اإلسالمية لمجلة (الرابطة):

د .العيسى عالم متعمق في الفكر
اإلسالمي ويسير بخطوات مدروسة
حوار

حوار :عبد هللا حسين
وصــف معالي األســتاذ الدكتور أســامة محمد
العبد ،األمني العام لرابطة اجلامعات اإلســامية،
وكيــل اللجنة الدينيــة مبجلس النــواب املصري،

معالــي الشــيخ الدكتور محمد بــن عبد الكرمي
العيســى ،األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي،

رئيس هيئة علماء املسلمني ،رئيس رابطة اجلامعات
اإلســامية ،بأنه رجل املرحلة الذي استطاع خالل

فترة وجيــزة أن يحقق العديد مــن املنجزات على
الصعيدين الدولي واإلســامي ،وبــرز في جميع

احملافــل كرمز إســامي ،كونه عاملــا ً متعمقا ً في
الفكر اإلسالمي ويسير بخطوات مدروسة.

صفوة العلماء واملفكرين ،فــي هذا البلد الطيب
املبــارك ،الذي نحمل له في قلوبنا ُح ًّبا ال مياثله بلد

مجلــة (الرابطــة) التقتــه على هامــش أعمال

آخــر فيه -بالد احلرمني الشــريفني ،-فكل التحية

نظمته رابطة العالم اإلسالمي أخيرا ً بالعاصمة

وحكومة وشعباً.
عهد
ً

ملتقى القيم املشــتركة بني أتبــاع األديان الذي
السعودية الرياض وأجرت معه احلوار التالي:

• معالــي الدكتــور كيــف تثمنــون عقــد هــذا

الملتقــى فــي العاصمــة الريــاض واختيــار

ملكا وولي
والتقدير للمملكة العربية السعودية،
ً

لقد أســعدني
جــدا وأثلج صــدري ،موضوع ذلك
ًّ
امللتقى الطيــب الذي يدعو إلى إلقاء الضوء على

القيم املشــتركة بني أتباع األديان ،وهذا املشــروع
الكبيــر اجلليل ،الذي تدعــو إليه رابطــة العالم

موضــوع القيــم المشــتركة بين أتبــاع األديان
ً
عنوانا له؟

اإلســامي ،التي تشــرف بقيادة عقلية حكيمة

علي أن أعرب عن صادق مشــاعري،
بدايــة يتوجب
َّ

عبدالكرمي العيسى؛ الذي استطاع خالل فترة وجيزة

وعظيم امتناني ،بوجودي بــن هذه الكوكبة من
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دقيقة ،وهو معالي الشــيخ الدكتــور محمد بن

أن يحقــق العديد من املنجــزات على الصعيدين

الدولي واإلســامي ،وبرز في جميــع احملافل كرمز

إسالمي كونه عاملا ً متعمقا ً في الفكر اإلسالمي

ويسير بخطوات مدروسة.

إن اإلســام قد احتــوى على العديد مــن املبادئ
والقيم التي تشحذ الهمم ،وتدعو إلى االستفادة

التركيز على القواسم المشتركة
بين األديان لتكون منطلقا لديمومة
الحوار

من منجزات البشــر من أي جنــس ودين ولون ،وهو
رسخ لقيم التسامح ،واحترام حقوق اإلنسان
دين يُ ِّ

وحرياتــه ،ونبــذ اإلرهــاب والفكر املتطــرف بكل
أشكاله ومعانيه.

فقضية املشتركات اإلنسانية واحتواء التعددية

الدينيــة والعرقيــة والثقافيــة في إطــار قيم

التعايش والتآخــي ،لهي قضية يجب أن ننهض

نحتاج أن نجعل مبادئ
ومشتركات األخوة اإلنسانية واقعا
ملموسا للبشرية جمعاء

جــل اهتمامنا؛ لفهم
جميعــا ،ونُعطيها
بهــا
َّ
ً

وترســيخ األسس اإلســامية الصحيحة التي

جميعــا ،فضال عن
يجب أن تســود بني البشــر
ً
تخفيف حــدة التوتر الذي يظهر بني احلني واآلخر
بفعــل أصحاب الفكر املتطرف ،ودراســة املنابع
املغرضة التي تؤجج العالقة بني أتباع األديان ،بل
وبني الناس جميعاً.

• مــا دور العلمــاء والقــادة الدينييــن مــن أجل
ترسيخ مفهوم قبول اآلخر والتعدد الفكري؟
إن واجبنا كعلماء وقــادة دينيني يدعونا إلى إظهار

سماحة اإلسالم وقبوله اآلخر بتعدديته العقائدية

ومناهجه الدراسية ،وإبراز قيم اإلسالم السمحة
التي تدعو إلى االعتدال ورفــض اجلمود واالنغالق
والتعصــب والتطــرف بشــتى صوره وأشــكاله

وأساليبه ،وإظهار أن امليالد احلقيقي حلقوق اإلنسان
بدأ من تاريخ بعثة ســيد اخللق ســيدنا محمد بن
عبد اهلل  -ص َّلى اهلل عليه وسلم.-

إن ديننا اإلسالمي بقيمه ،يرتقي باإلنسانية ،فهو
ديــن عاملي ،ال يحفــل بجنس وال يتميــز لعرق ،بل
يراعي التوازن بني العقل والوحي ،وبني املادة والروح،

والفكريــة والثقافية واالجتماعيــة ،باعتبار ذلك

وبني احلقوق والواجبات ،وقد حفلت مفردات القرآن

إلى التركيز على القواســم املشتركة بني األديان؛

«يا أيها النــاس» ،وقوله« :يا بنــي آدم» ،وتكرر فيه

ســنة كونية من ســن اهلل تعالى ،هذا باإلضافة

الكرمي بنــداءات للنــاس جميعاً ،كقولــه تعالى:

لتكون
منطلقا لدميومة احلوار واستمراريته ،فضالً
ً
عن حتقيق الفهم الصحيح في مخيلة اآلخر حيال

لفظ «العاملني» ،ولفظة «من» التي تفيد العموم

والشمول لكل من يعقل.

املبالغة والتهويل في عرض املوضوعات ،ولتصحيح

فاإلسالم ثابت في أصوله ومبادئه ال يعتريه تغيير

مجريات األحداث في العالم اإلسالمي
بعيدا عن
ً

الصورة النمطية عن اإلســام في اإلعالم الغربي

أو تبديــل ،وقانــون األخالق فيه قد رســم منهج
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السلوك اإلنســاني في جميع اجملاالت وفي شتى

ون».
َور ُ ْه َبانًا َوأَنَّ ُ
س َت ْكبِرُ َ
ه ْم َل ي َ ْ

ودينيا.
وإنسانيا
واجتماعيا
وكمالها فرديًّا
ًّ
ًّ
ًّ

ومن أقوال الرســول  -ص َّلى اهلل عليه وســلم-

النواحي .فاألخالق في اإلسالم أخالق متتاز بشمولها

أحــدا« :من ظلم
للمســلمني ملن ظلــم منهم
ً

• مصطلــح األخــوة اإلنســانية لــه أصــل فــي

معاهــدا ً أو انتقصه حقه أو كلفــه فوق طاقته

ذلك؟

يوم القيامة» ،ومن هنا جند أن اإلسالم يدعو فيما

الشــريعة اإلســامية ..فمــا الشــواهد علــى

أو أخذ منه شــيئا ً بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه
يدعو إلى التعارف ،ومن التعارف القدرة على قبول

ال شــك بأن لدينا الكثير من الشواهد الدالة على

اخملالف ،واالستفادة مما لديه من خبرات وصالت تنفع

 -ص َّلى اهلل عليه وســلم -األنبياء ليلة اإلســراء

الســلمي ،حيث قال تعالى في ســورة املمتحنة:
«لَّ ينهاكُ م اللَّ ُ
الدينِ
ين ل َْم يُ َقاتِلُوكُ ْم ِفي ِّ
َْ َ
َعنِ الَّ ِذ َ
ُ
َ
ِ
ِ
وه ْم َوتُ ْقس ُــطوا
َول َْم يُ ْخر ُِجوكُ م ِّمن ديَار ِكُ ْم أن ت َ َب ُّر ُ
س ِ
ب ْال ُْق ِ
إِل َْيهِ ْم إ ِ َّن اللَّ َ يُ ِ
ني» ،وأيضا يدعو إلى
ط َ
ح ُّ
معلوما أن كثيرًا من القضايا
التعاون ،وقد يكون
ً
العامة تشــكل قاسما ً مشــتركا ً بني املسلمني
وغيرهم ،مما يجعل التعاون ضروريًّا .ومما يحسن أن

أن األخوة اإلنســانية واجبة ،ومنهــا إمامة النبي

واملعراج ،وأن التعارف هو األصل بني البشر مصداقا ً
اس إِنَّــا َخل َْق َناكُ م ِّمن
لقولــه تعالى« :يَا أَيُّ َ
هــا َّ
الن ُ
ــعوبًا َو َق َبائِلَ لِ َت َعار َ ُفوا إ ِ َّن
َذ َكرٍ َوأُن َث ٰى َو َج َعل َْناكُ ْم ُ
ش ُ
أ َ ْكرمكُ م ِعند اللَّ ِ أ َ ْت َقاكُ م إِن اللَّ َ
ِير».
َ
ْ َّ
َعلِ ٌ
َ َ ْ
يم َخب ٌ
ولنتأمــل كلمات رســول اهلل  -ص َّلــى اهلل عليه
وســلم ،-في العهد الذي كتبه إلى مســيحيي
جنران ،ولنتدبــر معانيه التي جاءت مفعمة مبعاني

احلب والتســامح والعطــاء وعــدم إيذائهم في

كافة اجملتمعات ،كما يدعــو كذلك إلى التعايش

نُدركه أن النزعة اإلنســانية تتكــرر في كثير من

اآليات ،واإلسالم بقيمه وتعاليمه ومبادئه ،يعمل

على اإلعالء من شــأن القيم اإلنسانية واألنساق

كنائســهم وبيوت صلواتهم ،ذلــك العهد الذي

املتفقة في احلضارات والثقافات واملعتقدات.

وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم ومواضع

• كيــف يمكننــا تفعيــل القيم المشــتركة في

وأذب عنهم
علــي أن أحمي جانبهم،
جاء فيه« :إن
ّ
َّ

الرهبان ،وأن أحرس دينهم وملتهم أينما كانوا؛ من

ظل الواقع الذي تعيشه األمة؟

وأهل اإلســام ،وأن أدخلهم في ذمتــي وميثاقي

احلقيقــة إن الواقع يفرض علينــا العمل من أجل

بر أو بحر ،شرقا ً وغرباً ،مبا أحفظ به نفسي وخاصتي
وأماني مــن كل أذى ومكروه ،وأن أكون من ورائهم،
ذابا ً عنهم كل عدو يريدني وإياهم بسوء ،بنفسي
ّ

وأعواني وأتباعي وأهل م َّلتي».

تفعيل القيم املشــتركة بيننــا؛ ألن التعرف على

القيم والقواســم املشــتركة وتفعيلهــا يجنبنا
أشــكال التطرف والتعصــب والكراهية .فمهما

حاولت الفئة الضالة إحداث الوقيعة بني صفوف

كما أن هناك عــددا ً من اآليات القرآنية تذكر أتباع

اجملتمــع وأطيافه ،فإنها لن تســتطيع؛ ألن اجلميع

فتذكر خصائصهم الروحية وإنسانيتهم الرقيقة،
آم ُنوا
«ول ََتجِ َد َّن أ َ ْقرَب َ ُ
ــو َّد ًة لِّ َّل ِذ َ
ين َ
هم َّم َ
قال تعالــىَ :
س ِ
ــن
صار َ ٰى ٰ َذلِ َ
ك بِأ َ َّن ِم ْن ُ
ه ْم ِق ِّ
الَّ ِذ َ
يس َ
يــن َقالُوا إِنَّا ن َ َ

ال يفرق بني مســلم ومســيحي ،وال بني مسجد

املسيحية ،تقشــعر لها األبدان من حالوة التعبير،
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يدركون أن الكل مستهدف ،وأن التفجير واإلرهاب
وكنيســة ،فالتحــدي كبير وال ميكــن قصره على
شــخص أو مجموعة أشــخاص ،واإلرهاب ظاهرة

عاملية ضربت معظم الــدول األوروبية ،بل ضربت
العمق األمريكي ذاتــه .إن العدالة الدولية وحدها
هي التي ميكنها الوقوف في مواجهة اإلرهاب.
لذا يجب علينا التعامل بإيجابية مع املشــتركات
اإلنسانية ،فاملشتركات اإلنسانية ال تختلف فيها
العقول ولو تباينت العقائد ،وال تتأثر بتغير الزمان
أو املكان ،فاحلق واخلير والعدل واملساواة والتسامح
والتعايش والتعاون وغيــر ذلك من القيم ضرورات
رفض املشترك
وإن ْ
إنســانية ال تقوم احلياة بدونهاَّ ،
ويؤصل للعنف واإلرهاب واحلروب
يؤجج
ِّ
اإلنســاني ِّ
والدمار واخلراب.
ونحن نحتاج إلى أن جنعل مبادئ ومشتركات األخوة
ملموسا للبشــرية جمعاء؛ ألن
واقعا
اإلنســانية
ً
ً

اإلنسان الذي يتنكر اللتزاماته اخلُلقية جتاه اآلخرين
هو إنسان يعزل نفسه عن املشــاركة اإلنسانية؛
وذلــك مميت له؛ ألنــه مدني بطبعــه محتاج إلى
اجملتمع اإلنساني.
إن مما ينبغي أن نلقي الضوء عليه ونشير إليه ،هو أن
إبراز القيم اإلنســانية في اإلسالم ضرورة عصرية،
العالــم أجمع أحوج ما يكون إليهــا ،وإظهار تلك
القيم من شــأنه ترسيخ املعالم اإلسالمية وحوار
احلضــارات والتفاهم بني أهل األديان ،هنا نكون قد
أســهمنا في إبراز ثوابت األمــة ومنطلقاتها في
وقت تشتد احلاجة فيه إلى إسهامات املسلمني.
فاإلســام يؤكد أن أســاس دين اهلل تعالى يقوم
على إقامة العدل بني الناس وشيوع قيم اإلحسان
بينهم ،والعمل على مكافحة الفحشــاء واملنكر،
ومحاربــة البغي في حياتهم ،وقــد عظم فقهاء
اإلســام قيمة العدل ،حتى جعلوه معيارًا لنصرة
اهلل وتأييده ألية ملة تقيمه وتلتزمه حتى ولو كانت
للَّ َ
ْع ْدلِ
غير مسلمة؛ لقول اهلل تعالى« :إ ِ َّن ا ي َ ْأ ُمرُ ب ِال َ
شا ِء
ْف ْح َ
يتا ِء ِذي ال ُ
ه ٰى َعنِ ال َ
ْق ْرب َ ٰى َوي َ ْن َ
ســا ِن َوإ ِ َ
َو ْالِ ْح َ

ون».
ي ي َ ِع ُ
َو ْال َ
ُنكرِ َوال َْب ْغ ِ
ظكُ ْم ل ََعلَّكُ ْم ت َ َذ َّكرُ َ
• ما المنطلقات التي يمكن أن نســتند عليها
ً
منهجــا للتعايــش بيــن
لطــرح ميثــاق يكــون
المجتمعات؟
وقدم
إن اإلســام مثلما وضع ثوابت ومنطلقات،
َّ
قيما ومبــادئ كليــة لضبط أدبيــات ومقومات
ً
التعايش البشــري والتعارف اإلنساني ،فإنه أيضا
وأسســا
وقدم قواعد
وضــع ثوابت ومنطلقــات،
َّ
ً
وقدم قيما وأدبيات
لضبط حركــة مصالح الناسَّ ،
إلحكام سيولة تبادل املنافع بني اجملتمعات في إطار
التعايش والتعارف بينهم.
إن علماء املسلمني وفق هذا املنهج الرباني العادل
وموروثه القيمي والتشــريعي ،وفي ضوء قدراتهم
املادية والسياسية ليجدون أنفسهم مؤهلني كل
التأهيل ألداء مهمتهم وإســهاماتهم اإليجابية

الفعالة في معترك التدافع اإلنســاني البشــري؛
َّ
وإلقامــة نظام عاملي عــادل ،يُنهي حالــة القلق
والذعر التي حتيق بالناس ،ويصرف أســباب الفساد
ُ
حدا لتدهــور العالقات الدولية
فــي األرض ،ويضع ًّ
في أكثر مــن موقــع ،ويزيل عوامــل االضطراب
واجلشــع والصراع السياسي واالقتصادي بني األمم،
ويضبط حركة التدافع اإلنســاني ،ويقيم موازين
القســط للتعايش والتعــاون البشــري ،ويرتقي
مبنهج التبادل والتكامل الثقافي مبا يحقق للناس
تطلعاتهم حلياة إنســانية آمنــة مطمئنة تنعم
باألمن واالستقرار والعدل والسالم.
ولنضع في احلســبان أن املســلمني من أجل هذه

بناء
املهمة اجلليلة النبيلة على استعداد لكل حوار َّ
مع أية جهة؛ للسير باإلنسانية نحو اخلير والفالح،
وقد ال يخفى على أحد أن األمة اإلســامية متتلك
ضخما مــن القيم الهادفــة ،التي ميكن
رصيــدا
ً
ً
استثمارها فيما يفيد اإلنسانية.
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جنودنا المرابطون:

دمتم ذخ ًرا لإلسالم وفخ ًرا للوطن
مقال

بقلم  :د .أحمد عبد القيوم عبد رب النبي
الباحث في إدارة الدراسات بالرابطة
ومنته على اإلنسانية،
كان من فضل اهلل على البشريةّ ،

وبعث فيها رســوله
أن أكرمهــا بهذا الديــن العظيمَ ،

الكرمي محمدا صلى اهلل عليه وســلم برســالة سماوية

مســتدامة وصفها القرآن الكرمي ،بقوله« :وما أرسلناك

فعاشــت البشرية في ظل اإلسالم
إل رحم ًة للعاملني»،
ّ
َ
وكنفه حياة األمــن والطمأنينة والســعادة ،متطلّعة

للعزة والتمكني والريادة .وفي مقابله علّم اإلسالم أبناءه

الضيم ،وال تَرضى
أبية ،تَســتقبح َّ
أن يحيــوا حياة عزيزة ّ
الدنية في دينها ،تَطلب احلق
باملهانة والظلم ،وال تُعطي
ّ
وتُعليه ،وتَرفض الباطل وتُقصيــهُ ،تابه الظلم والبغي

والعدوان ،بشجاعة وبسالة وإقدام.

فيصمد
نورا ً ،يُكســبه عزمية وثباتًا ،ومينحــه قوة وصد ًقا،
ُ

وامللمات ،مســتعينا
للتحديات ،ويَقوى على الشــدائد
ّ
وعد اهلل
وســكناته،
مؤمال ْ
ّ
ّ
بربه جل وعال في كلّ حركاته َ
ولقائه« :رجالٌ صدقوا ما عاهدوا اهلل».

ومن معالم ِ
صدق االنتماء وصحة الوالء لهذا اإلســام

العظيــمَ :ح ْمــل راية البــذل والتضحية في ســبيله
ابتغاء مرضــاة اهلل تعالى ،واحتمــال املصاعب ،والصبر
ــقة ،وطــال الطريق،
بعدت ُّ
الش ّ
على الشــدائد ،مهما ُ

وك ُثرت العقبــات ،وبل َغ مكــر األعداء« :وميكــرون وميكر

اهلل واهلل خير املاكرين» ،فذلــك هو طريق اإلميان اخلالص
احلقة هلل،
واإلحســان الصــادق ،وهو برهــان العبوديــة
ّ

بحمل أمانتها،
واالســتجابة العظيمة التي كلّفنا اهلل
ْ

منا إلى قوة
وشــرفنا باالنضواء حتت رايتها ،وهذا يحتاج ّ
ّ

فرباهم على
هكذا اســتنهض اإلســام ِهمم أتباعهّ ،

ِ
وهدم الباطل
وصدق وعزم وثبــات ،لتأييد احلق ونَصــره،
ْ

ضعف أو استكانة أو خمول ،فكان
الشرف والسؤدد ،دون َ

مهمة
الغدر والعــدوان ،وهي
والطغيان ،وحمايتــه من َ
ّ

معالي األمــور ،ود َفعهم إلى ُذرى العليــاء واجملد ،لينالوا
أمة عظيمة ،شامخة قوية ،تقف في
املســلمون بذلك ّ
وعزة وشموخ وإباء ،تسلك مسالك
َوحدة وتكاتف وإخاءّ ،
اســتطاعت ،وتَنشــر احملبة والوئام ما
السالم ما
وجدت
َ
َ

لذلك سبيال ،شــعارها في ذلك قوله تعالى« :وهلل العزة
ولرســوله وللمؤمنني» ،ومقصدها األسمى حتقيق قوله
العليا».
جلّ وعال« :وكلمة اهلل هي ُ

جتذر في النفوس والوجدان،
إن طبيعــة اإلميان الصادق إذا ّ

وو َقــر في القلوب واألبــدان ،فإنه يُضفــي على صاحبه
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ودحره ،وإقامة صروح العدل ،وحترير اإلنســان من الظلم
ْ
عظيمــة ال تتحقق إال ببذل امل ُهــج والنفوس على أرض
حــب الوطن
امليــدان ،لتكون بحق ُعنوانا راســخا على
ّ

ِ
لعمق الوالء والتضحية
وصدق االنتماء ،وبُرهانا صادقــا ُ
لهذا الدين العظيم.

وهذا ما أثبتــه -بحق وصدق -رجالنــا األبطال وجنودنا

البواســل على حدود بالدنــا العزيزة -اململكــة العربية

السعودية -حيث اختارهم اهلل واصطفاهم لهذا العمل
شــرفه اهلل بخدمة احلرمني الشــريفني
اجلليل ،في بلد
ّ

ورعاية مقدســات املســلمني ،فكانوا العيون الساهرة،

وفدوا أرواحهــم حلماية بالد
املهمــة ،فنذروا أنفســهم َ
ّ

الوطن املِعطاء ،وحمايته من كل سوء ومكروه.

واحل ُّجــاج واملعتمريــنُ ،متثلني في ذلك قــول احلق تبارك

واجلنود اخمللصة ،والسياج املنيعة ،والدروع احلصينة لهذا

احلرمني الشريفني
أمن املواطنني واملقيمني،
َ
والسهر على ْ

وتعالى« :يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا

إن من ثوابت بالد احلرمني الشريفني ومنهجها اإلسالمي

اهلل لعلكم تفلحون»،
مؤملني بشارة الرسول الكرمي صلى
ّ

أبدا إلى احلرب ،وال تســتجيز
في أمور احلياة :أنها ال تدعو ً

من الدنيا وما عليها» ،وفي رواية« :رباط يوم وليلة
خير من
ٌ

احلكيم القائم على الوسطية واالعتدال وحتقيق التوازن
االعتداء والعدوان ،قد أسســها
املؤسس امللك الصالح
ِّ

عبد العزيز آل
ســعود-طيب اهلل ثراه -على فكر وحدوي
ّ
ومنهــج شــمولي وهدف ِ
ســلمي يســتوعب اجلميع،
ويســتعلي على الطائفية والعصبيــة
وينبذ اإلقصاء
َ
ُ
والقبلية ،فما زالَت تقف مواقف احلكمة واحلِلم ،وتَسعى
في تعزيز األمن الدولي
والسلم العاملي ،حتاول َجهدها في
ِّ

ولم الشمل ،من خالل احللول
رأب الصدع َ
وجبر الكســر ّ

اهلل عليه وســلم حني قال« :رباط يوم في سبيل اهلل خير

صيام شــهر وقيامه ،وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي
كان يعمل ،وأُجري عليه ر ِزقه ِ
الف ّتان».
وأمن َ
حماة الوطن -مــا أنتم فيه من فضيلةفهنيئــا لكم ُ

شرف الرباط
اجلهاد في ســبيل اهلل تعالى ،وهنيئا لكم َ
ِ
في ســبيل اهلل تعالى،
وأملوا ما وعدكم اهلل
وأبشــروا ّ

به من الفضــل العظيم واألجر اجلزيــل ،فقد صح عن

النبي صلى اهلل عليه وســلم قولــه« :من
اغبرت قدماه
ّ

السلمية واملســاعي احلوارية،
فســجل التاريخ احلديث
ّ
بأحرف من نور مبادراتها العظيمة ومواقفها اخلالدة في

حرمه اهلل على النار» ،وقال عليه الصالة
في ســبيل اهلل ّ

ورد البغــاة واملعتدين ،حتقيقا للحياة
ونُصرة املظلومنيّ ،

يفتر من صالة وال صيام حتى
القائم القانت بآيات هلل ،ال ُ

إغاثة امللهوفني ،ومســاعدة املنكوبــن ،وإعانة احملتاجني،

اإلنســانية الكرمية والعيش الرغيد واجملتمع املتماســك
اآلمن.

كمثل الصائم
والســامَ :
«مثل اجملاهد في ســبيل اهلل َ

يرجع اجملاهد في ســبيل اهلل» ،وفي بيان ما أعده اهلل من

منزلة عظيمة للمجاهد في ســبيله ،يقول املصطفى
صلى اهلل عليه وســلم« :إن في اجلنة مائة درجة ،أعدها

أثبتت هذه البالد املباركة -مبا حباها اهلل من خيرات
كمــا َ

اهلل للمجاهدين في سبيل اهلل ،ما بني الدرجتني كما بني

األزمات
تكون متاسكا في
أن
وامللمات ،فزاد ذلك في يقيننا ّ
َ
ّ
البغي دوما ً إلى زوال ،وأن عاقبة الباطل وال رَيب إلى فناء.

وإن أعظم اجلهاد ما كان في حماية احلرمني الشــريفني

وها هي اململكة العربية السعودية بقيادة خادم احلرمني

والزائرين،
وقطع دابر املفســدين ،فما ِمن رباط أشرف من
ْ

ولي عهده األمني األمير محمد بن ســلمان -حفظهما
ّ

وس َندا،
ْ
ومنع أنواع الفساد والشرورُ ،
فدمتم للدين ُحماة َ

ورجال أوفياء صادقني -أنها أكثر ما تكون تالحما وأشد ما

الشريفني امللك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو
اهلل وأيدهمــا بنصره وعونه  -كانت وســتظل بإذن اهلل

وســدا
حصينا
حصنا
تعالى
منيعا تتهاوى على َحزمها
ً
ً
ً
ّ
وعزمها سهام احلاقدين ،وتتحطم على ثباتها ومتاسكها
أمره
مطارق املعتدين« :واهلل
ولكن أكثر الناس
ّ
غالب على ْ
ٌ
ال يَعلمون».

وننتهز هذه الفرصة لنبارك لهؤالء اجلنود املرابطني على
وشرف
شرفهم اهلل به من جليل املكانة َ
احلدود والثغور مبا ّ

السماء واألرض».

الســبل لضيوف الرحمن
ّ
ومقدســات املسلمني ،وتأمني ُّ
دفع
رباطكم ،وأنتم الســاهرون على احلدود والثغور ،في ْ

وعزا ،وكفاكم شــرفا وفضال دفاعكم عن
وللوطن فخرا ّ

بيضة اإلســام وحرمــه ،وحمايتكم لقبلة املســلمني،

ومثوى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

إن مقامكم -أيها اجلنود املرابطون -وأنتم تذودون عن بالد

عبث العابثني وإفساد
احلرمني الشــريفني َ
وتمونها من َ
خير لكم من اإلقامة والسكنى في احلرمني
املفســدين
ٌ

الشريفني (مكة املكرمة واملدينة املنورة) ،مع ما لهما من
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املزايا واخلصائص والفضائل ،فقد نقل شيخ اإلسالم ابن

يعتز بوجودكم ومرابطتكــم في ميدان العز
إن الوطــن
ّ

بأرض الربــاط مرابطا أفضل من إقامتــه مبكة واملدينة

لألخوة والوئام.
للحق والسالم ،وتعزيزًا
ّ

تيمية  -رحمه اهلل -إجماع العلماء على أن إقامة الرجل
وبيت املقدس ،ولهذا قال أبو هريرة -رضي اهلل عنه« :-ألن

أرابط ليلة في ســبيل اهلل
أحب إلي من أقوم ليلة القدر
ّ
َجر األسود».
عند احل َ

وســئل اإلمام أحمد بن حنبــل -رحمه اهلل -أيهما أحب
ُ

إليك :اإلقامة مبكة ،أم الربــاط في الثغور؟ فقال :الرباط
إلي.
ّ
أحب َّ

شــرفكم اهلل تعالى بأن تكونوا حصنا منيعا لهذا البلد
ّ

اإلســامي الكبير بإميانكــم الصــادق ،ويقينكم اجلازم،
بع ّدتكم املانعة وقوتكــم الدافعة ،واقفني
متســلّحني ُ

بحزم وصرامة في وجه كل مــن أراد انتهاك حرمة البلد

احلرام أو تدنيســه بســفك دم ،أو ترويع آمــن ،أو العبث
ِ
مبمتلكاته،
فحفظتم األمن الداخلي واخلارجي في أرجائه،

وسعيتم لنشر االســتقرار في ربوعه ،حتى يأمن الناس
َ
على أرواحهم وأعراضهــم وأموالهم ويتنقلوا في رحابه
مطمئنني.
آمنني
ّ

أيها األبطال الشــرفاء :يا َمن تدافعــون عن هذه البالد
وتمون حدودها وتذودون عــن ثغورها ،وتَردعون
املباركــةَ ،
بأمنها أو زعزعة اســتقرارها
كل ُمعتد يحاول امل َســاس ْ

أو العبث بخيراتهــا
ومقدراتها ،وتَزجرون كلّ من يتطاول
ّ

على ممتلكاتها ومكتسباتها وحياة اآلمنني فيها.

ودعما
والشــرف والكرامة،
دفاعا عن الديــن والفضيلةْ ،
ً
كما يفتخر بكم الوطن حــن يراكم على ثغرة عظيمة
وردع الباغي،
جتتهدون من خاللهــا في نُصرة املظلــومْ ،

وقمع الشر والفســاد ،وحتقيق األمن واالستقرارِ ،
وحفظ
الوطن من احلاقدين والطامعني األشرار.

جنبات احلرمني الشــريفني،
فمــا ِمن ُمصلّ يصلّــي في َ
قــدم إلــى الديار املقدســة ،إال
ُ
وال ُمعتمــر وال حــاج ي َ

وقــد شــاركتموه في أجــره ،بجهودكــم وتضحياتكم

وشــجاعتكم ،عــاوة على مــا خصكم به املســلمون
مــن دعاء فــي صلواتهم وســجداتهم ،فقــد جعلكم
اهلل لقاصدي احلرمني وســاكنيهما ِحصنــا أمينا ،ودرعا

متينا ،وســياجا منيعا ،فلوالكم بعد فضل اهلل وإنعامه؛
أقيمت في املســاجد الصلوات ،وملا هنــأَت النفوس
ملــا
َ

بالعبادات ،ولتعطلَت مصالح الناس في شــتى اجملاالت،

ولتجرأ علينا األعداء واحلاقدون من مختلف اجلهات.

نفسا أيها اجملاهدون األبطال ،و َق ّروا
فطيبوا
أعينا مبا أنتم
ً
ً

عز وشرف وإباء ،وأبشــروا بهذا العمل العظيم
فيه من ّ

في ِحفظ أمن واســتقرار بالد احلرمني الشريفني ،فباهلل

تصولون ،وبه جتولون ،وبعونه ونصره وتأييده تقاتلون ،فاهلل
ومعينكم ،ف ِنعم
عضدكم
َ
وســندكم ،وهو نصيركــم ُ
املولى ونِعم النصير.

أســأل اهلل تعالى أن يســدد رميكم،
ويثبــت أقدامكم،
ّ

وجدمت بدمائكم
ملتم أرواحكم علــى ّ
يــا َمن َح ُ
أكفكمُ ،

ويربــط على قلوبكم ،ويبارك ســعيكم ،ويكتب أجركم،

املســلمني ،يا َمــن تدفعــون حياتكم ثمنــا ً لواجبكم

ويوفقكم لنصــرة الدين وحماية الوطن ،ويجعلكم ذخرا

ووقفتــم مواقف الكرامة
لتــم باإلخالص والوالء،
َ
ُ
وت ّم ُ

ويرد عنا وعنكم وعن بالد احلرمني
اإلســام واملســلمني،
ّ

فــداء لتراب وطنكــم وذودا ً عــن ُحرمات ومقدســات
ً

الوطني واإلنساني النبيل ،يا َمن حتلّيتم بالصبر والوفاء،
تيقنــوا أن اهلل تعالى في عونكم وتأييدكم على
واإلباءّ ،
عدوه وعدوكم؛ فإنكم -بإذن اهلل تعالىَ -تمون احلرمني

الشــريفني ،مهبط الوحي وقبلة اإلسالم ومهوى أفئدة
املسلمني.
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ويَجمعكــم بأهليكــم وأحبتكــم على أحســن حال،

ألوطانكم وقيادتكم ومجتمعكم وأهليكم ،وينصر بكم
الشريفني وبالد املسلمني جميعا كل شر وسوء.

َحفظ اهلل قيادتنا الرشيدة ،وأدام على بالدنا نعمة األمن
والرخاء واالستقرار.

التضليل:
سالح اإلسالموفوبيا
وجهة نظر

بقلم :الزبير مهداد  -المغرب

وقــد تصــدت للحــركات املتطرفة فــي البالد

اإلســامية كل احلكومات واملؤسسات مدعومة

تعتمد اخلطابات التي تروجها اجلماعات واحلركات

باملثقفني والعلماء املسلمني ،فقابلت أغاليطها

أنشــطة االســتقطاب األيديولوجي وغســيل

احلد من مخاطر هذا اخلطاب ،إال أن عدة مؤسسات

انفعاالته العاطفية عبر أدوات التالعب النفسي

اإلسالموفوبيا ،ولم جتد من يتصدى لها ،ما جعل

املتطرفــة علــى التضليــل ،توظفه في ســياق

بالكشــف والتصحيح ،وأفلحت إلى حد كبير في

األدمغــة ،الســتمالة عقول اجلمهــور ومحاكاة

صحفية وإعالمية تعتمد على التضليل لنشــر

واالستدراج البالغي واإلغواء الديني.

ظاهرة اإلسالموفوبيا تعرف انتشارا متزايدا.
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ففي خضم استفحال وباء كورونا ،نشرت صحيفة

 .1إنهــا عمل مؤسســي تســهر عليــه هيئات

يوم  8يناير ،صورة المــرأة ترتدي حجابًا ،مع تعليق

منحصر في تغذية الكراهية ونشر املغالطات.

«أخبار ساليزبورغ» النمساوية ضمن تقرير إخباري
حول استفحال انتشار وباء كورونا ،رابطة في ذهن

القارئ بني اإلسالم وتفشي الوباء ،على الرغم من
أن املســلمني كانوا من أكثر الطوائف إقباال على
التلقيح لوقف العدوى.

وخالل األســبوع األخير من يناير  ،2022نشــرت

صحيفة صنــداي تاميز عدة مقــاالت عن نصرت
غنــي ،وزيرة النقــل البريطانية ،التــي أقيلت من
منصبهــا الوزاري فــي مطلع عــام  ،2020تؤكد

أن إســامها «أثير باعتباره قضيــة» ،وأن وضعها

«كوزيرة مســلمة» جعل زمالءها غيــر مرتاحني،
شكا في إخالصها للحزب.
ً

إن التضليل الذي تعتمده اإلسالموفوبيا ،يشكل

عنصرا هاما فــي بنية اخلطاب اإلســاموفوبي،
يوظف في تعبئة الناس من خالل إثارة االنفعاالت

العاطفيــة فيهم والتالعب بهــا ،فهذا اخلطاب
يتوســل بالعاطفة لتحريك املشــاعر ،وكســب
تعاطف الناس ،وحتريضهم على اخلصوم املتوهمني.

ويتم اســتدعاؤه عبر اآللة اإلعالمية واملقتضيات

السياســية احملليــة كاالنتخابــات وغيرها ،ألجل
استقطاب تعاطف وأصوات العامة.

والعوامل املتحكمة في رســوخ اإلســاموفوبيا
وانتشارها كثيرة ،منها ما يتعلق باجلهة التي تروج

لها ،ومنها ما يتعلق بالذين يصدقون األضاليل.
ترويج التضليل

إن شبكة اإلســاموفوبيا تتألف من عدة حلقات
مترابطة:
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منظمــة ،تتوفــر على هيــاكل تراتبيــة ،عملها

 .2هذه املؤسسات ،متتلك التمويل الكافي للوفاء
بالكلف املالية للعملية ،في شــكل مؤسســات
خيرية ،أو مداخيل أنشطة ،أو غيرها.

 .3وتتوفر املؤسســة على «علمــاء» أو «خبراء» أو

«باحثــن» مزيفني ،ال يتورعون عــن إصدار اآلراء أو
إنتــاج «أبحاث» يروجون مــن خاللها ملغالطاتهم.

تخلصوا مــن االلتزامات األخالقيــة التي متليها

عليهم صفة املثقف ،وتخلوا عن ضمائرهم وباعوا
عقولهم للممولني والسياسيني.

 .4وهذه األضاليل ،تعتمد إطارًا غير علمي ،لكنها

تصــاغ في قوالــب ثقافية ،توحــي مبوضوعيتها

وعلميتهــا ،وتــروج بواســطة قنــوات اتصالية،
مواقع في شــبكة اإلنترنت ،أو شبكات االتصال

االجتماعــي ،أو اإلذاعــة والتلفزيــون ،واجملــات

املطبوعــة والكتب أيضا .وتكــون هذه األغاليط
القاعــدة الفكريــة التــي تبنى عليهــا حلقات
اإلسالموفوبيا ،ويتبناها السياسيون.

يذكر باســكال بونيفاس في كتابــه «املثقفون

املغالطــون» أن بعض الدول تــرى أنها حتتاج عدوا
مشــتركا ألجل تقوية العالقــات بينها ،وفي هذا

الســياق نشــأت فكرة صدام احلضارات اخملادعة

واملضللــة ،التي تتأســس على نظريــة املؤامرة،
وتهدف إلــى تقوية مركزيــة احلضــارة الغربية،

وتهميــش باقي احلضــارات ،وقد لقيــت الفكرة
ترويجا إعالميا ضخما.

األخبار واملعلومات التي يروجها دعاة اإلسالموفوبيا

تلقى قبول متلقيها الذين يسهمون بدورهم في

سبب «السذاجة الفكرية» و»االنحياز التأكيدي»

واعتزازا بالرأي ،يبلغ حد التحجر أحيانا ،ورفض الرأي

في كتابه «دميقراطية الســذج» .الــذي يؤكد أن

وتضخما لألنا،
اعتــدادا بالنفس،
ترويجها ،لتدعم
ً
ً

اآلخر.

تصديق األضاليل
كان مــن املأمول فــي العصر احلالي ،مع انتشــار
التعليــم ،والتدفق احلــر للمعلومــات ،أن تتجه

البشرية نحو شكل من أشكال احلكمة اجلماعية،

إال أن تضافر أسباب كثيرة ،جعل الناس أقرب إلى
السذاجة الفكرية ،ونبذوا احلكمة وراء ظهورهم.

النشر الواسع للمعلومات أمر إيجابي للمعرفة،

وهــذه النظــرة املتفائلة ،تفترض أن املنافســة
ســتكون بني املعرفة املنهجية واملعتقدات ،فمن

املفــروض أن تتغلــب املعرفة املنهجيــة ،إال أن
الواقع يخيب الظنون احلسنة ،ألن الناس عموما

ينحازون إلى تأكيد األخبار واملعلومات التي تقوي
معتقداتهــم وتدميها ،وتســاعدهم الشــبكة

بحجب املعلومــات احلقيقيــة ،بوضعهم داخل
«فقاعة املرشح».

فالنــاس مييلون إلى تفضيل املعلومات التي تؤكد

معتقداتهم وتنسجم معها ،حتى لو لم يتأكدوا

مــن صحتها ،وعلى هذا األســاس يتــم البحث
عن املعلومــات واألخبار ،فيبتعــدون بالتالي عن
املعــارف املنهجية التي تتعارض مع أفكارهم ،ألن
جهدا عقلياً،
اســتيعابها يتطلب منهم
وأساسا
ً
ً

متينا ً من التكوين ،وقدرة علــى فرز الكم الهائل
مــن املعلومات املتاحــة وفحصها ،فــي حني إن
معتقداتهــم تقبل احللول التي تناســب قواعد
تفكيرهم الساذج .فالكسل الفكري ملستعملي

الشبكة الذي رســخته التكنولوجيا احلديثة ،هو

بحســب رأي عالم االجتماع الفرنسي جيل برونر

التحيــزات املعرفيــة التي ال تعــد وال حتصى هي
التي تقــود اجلميع إلى إصدار أحكام متحيزة حول
املعلومات من حولهم.

عامــل معاملــة تفضيلية،
وهــذه املعلومــات تُ َ

نظر إليها مبراعاة تأثير اخللفية العقدية ،ونظرة
ويُ َ

دعاة اإلســاموفوبيا هؤالء تكون منحازة للفهم
الثقافي املتحكم فيهم ،بغض النظر عن األدلة أو
البراهني املوضوعية املرتبطة بالقضية.
دور تكنولوجيا اإلعالم
تســتخدم محركات البحث ما يســمى «فقاعة
املرشــح» في حتديــد نتائــج البحــث املعروضة

للمســتخدمني ،فاخلوارزميــات التــي تعتمدها
محركات البحث متكنها من تخمني املعلومات التي
قد يفضلها املســتخدم،
بناء على البيانات التي
ً

تخص املســتخدم ،منها موطنه ،ســنه ،جنسه،

سجل بحثه الشخصي ،وسلوكيات النقر املاضية

وتاريــخ البحث ،وشــعبية املوقع ،وغيــر ذلك من
البيانات التي جمعهــا احملرك عن الباحث ،ونتيجة

لذلك ،يعرض احملرك املعلومات واملواقع التي يختارها
للباحــث بترتيب خاص ،وال يولي اعتبارًا ملصداقية
املوقع وال لصحة األخبار ،وبذلــك ميارس اإلنترنت
توجيها خاصا للمستخدم ،وال ميكنه الوصول إلى
ً

املعلومات والصفحات واملنتديات التي ال تتفق مع

وجهات نظره وحساسياته السياسية والعقدية،
وهو ما يعزل املســتخدم في فقاعاته الثقافية أو

الفكرية اخلاصة .فمحتويات شبكة اإلنترنت التي
تشكل سوقا معرفية واسعة االنتشار ،تنقصها
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املصداقيــة ،وتفتقد إلى النزاهــة ،فهي منحازة

العنصرية.

املعارف املنهجية.

هذا املناخ الفكري يظهر أحيانًا بوصفه وســيل ًة
للضغط على املســلمني في األخبار ،وأحيانًا في

بشــدة إلى املعتقدات اخلاطئة التي تتعارض مع
جعل اإلنترنت العالم يعيش أزمة حقيقية ،فتوفر

األماكن العامة ،ألنه لم يعد إيديولوجيا هامشية

فــي حد ذاته ،إال أن هذا الكــم الهائل من األخبار

املقبولة» .فتعرض املسلمون التهامات ،وسلسلة

املعلومة بسهولة ونشر اخلبر بسرعة عمل مفيد

ليس كله صحيحا ،فإمكانية االنتشــار الســريع
والواســع أكســب األخبار الزائفة حضــورًا غير

مســبوق في حياتنا ،وأصبحت علنيــة ،اجتاحت

الفضــاء العام ،تفرض نفســها بقــوة على كل
مستعمل للشبكة .وكسبت كثيرًا من املصدقني

بها ،املدافعني عنها ،املتحمســن لها ،ما مكنها
من التضييق على نشــر وتداول األخبار الصادقة

واملعلومات احلقيقيــة ،وأصبحت بالتالي تؤثر في
صناع القــرار في العالم ،من خالل حتريك املؤمنني

بها املؤثرين بعددهم في االختيارات السياســية
للبلدان.

راديكالية ،بل «أصبح شكال من أشكال العنصرية

من التهديدات ،ووقعوا ضحية مغالطات وأحكام
مســبقة ،بحيث يصبح أي انفجــار في أي بقعة

في العالــم فرصة التهام املســلمني .إن أول من
يتهم املســلمني إثر أي عملية ،هم الشــعبويون

والعنصريــون في اإلعالم الدولــي .وأول من يدين

تلك العملية املســلمون
جتنبا إللصــاق التهمة
ً
بهم.

فوفرة األخبــار واملعلومات املضللة ،تلني مواقف

الناس نحوها ،حتى لو كانوا يدركون أنها مغلوطة

ومضللة ،فالوفــرة والتكرار جتعــان األفراد أكثر

ليونــة نحوها وقابلية لتصديقهــا وقبولها .كما

المخاطر

أن عامل االنتماء يســهم بشــكل قوي في قبول

منذ أحداث  11ســبتمبر األليمــة ،روجت بعض

اإلحساس الداخلي باالنتماء إلى اجلماعة والقرب

أسهمت في تأجيج ظاهرة اإلسالموفوبيا ونشرها
ٍ
وتقويتها ،ما أدى إلى
أحــداث أليمة أضرت بكثير

مثله ،وتسلك نفس الســلوك في مواجهة هذه

األفكار املضللة ،ألن قبولها يســاعد األفراد على

اجلهــات معلومــات مضللــة كثيــرة وخطيرة،

منها ،ومشــاركتها اإلحســاس ،ما يخلق شعورًا
بالرضا ،ينبع من اإلحســاس بأن اجلماعة تتصرف

من املسلمني في بقاع عديدة في العالم.

القضايا .فالوفــرة والتعود واالنتماء تســتغلها

فالعديد من التحليالت والتفســيرات هي مجرد
سلســلة من املغالطات ،ترعاها فلسفة تبريرية

يتبناها العديد من املثقفني واإلعالميني ،وترعاها

اجلماعات املضللة لنشــر الوعي الزائف ،وتغييب

شــعورها ،ومحاصرتهــا بالوهــم ،وحرمانها من
احلقيقة.

املؤسســات ،أدت إلى اتهام ديانــة كاملة ،وظلم

سبل التصدي

أخــرى أحيانا .فتحولت السياســات التي وضعت

لعــل أول خطوة نحو التصــدي للظاهرة حتديد

معتنقيها ،ما أدى إلــى توليد ردود فعل متطرفة
حملاربــة اإلرهاب عامــا إضافيا ً لصناعته ،ونشــر
ً
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تعريف دقيق لإلســاموفوبيا ،فتعريفاتها كثيرة

ومختلفة ،مــا يجعل مكافحتها أمرًا صعبا .كما
أن التعريــف الدقيق الذي يقــع عليه االتفاق ،قد

ييسر السبل نحو مراقبتها ،ورصد مدى انتشارها
في الثقافات واألوساط الرقمية وغيرها ،ما ميكن
من محاصرتها ،بل ووضع تشريعات حملاربتها.

والنضال من أجل استبعاد أي فكر مختلف عنها،
مهدد لتماسكها.

إن كثيرًا من املثقفني ،وبدعوى احلياد ،أو خوفا من

ردود الفعل ،ال ينخرطون في محاربة السلوكيات

الرديئة التي اعتاد عليها العامة ،وهذا يســهم

ثانيا تصحيح الوعــي اجلماعي حملاصرة الظاهرة

في إدامة الوضــع .فاملثقف يجب أن ينخرط في

للناس عــن التحيــزات املعرفية التــي تؤثر على

الصــورة اخلاطئة عن اإلســام ،والتصدي لتأثير

بتعزيــز العقالنية ،والنزاهة الفكرية ،والكشــف

أحكامهم .وذلك ممكن من خالل الصحفيني وصناع
احملتوى والكتاب واألساتذة واملربني ،وسائر املؤثرين،
فهم القادرون على ترســيخ الــذكاء والعقالنية.

إال أن أنانيــة بعض الفاعلني قد تشــكل العصا

التي قد توقف عجلــة التصحيح ،ألن األنانيني ال
يعبؤون بشــيء ســوى مصلحتهم ومكاسبهم
املالية مما يروجون من تدوينات ،حتى لو كانت فاقدة
للمصداقية.

ثالثــا إن مقاومــة األضاليــل عمليــة صعبة،

ألنها لن تتوجــه إلى التصدي لآلخــر فقط ،بل
للذات أوال ،عن طريق تقدمي اإلســام في أحسن

صورة تنعكس على الهيئة والســلوك واألخالق

واملشــاركة االجتماعيــة ،وتفاعــل املســلمني
اإليجابــي مع غيرهــم وانفتاحهم عليهم خالل

املناسبات الدينية اإلســامية وغير اإلسالمية.
إن النشاط الدعوي الذي تنقصه اخلبرة والبصيرة
قد يقدم اإلسالم في صورة دين إقصائي منافس

للمعتقدات األخــرى ،ورافض للفكــر والثقافة

الغربيــة ،ومنط احليــاة املعاصــرة ،وال مكانة في

ظله لفكر مختلف عنه ،وهذا يصعد من نظرية
املؤامــرة والصــدام الديني ،ما يشــعر املواطن
الغربي بالطابع الهجومي لإلسالم ،واخلوف منه،
واحلرص علــى حماية الذات اجلماعيــة الغربية،

النقاش لتصحيح األفكار وتنوير الناس ،وتصحيح

مثقفي الشاشة ،فمثقف الشاشة هو مثقف
مقاوالت يستحضر مادة لتجميل القبيح وتزوير

احلقائــق ،أما املثقف احلقيقي فينشــر الثقافة
التنويرية ،والتصدي لألضاليل قدر املســتطاع،

بإنتاج احملتــوى وتصحيــح املعلومــات ،وإخماد
الصراعات الوهمية.

كما ينبغي إنشــاء عدة هيئات لرصد مؤشــرات

ومظاهــر اإلســاموفوبيا ،ولتتبــع التغليــط
والتصدي لها بالرد والتصحيح والتوضيح ،وتكرمي

وتشــجيع محاربي التغليط مــن األطراف كافة،
وإحداث جوائز عاملية لذلك.

ومعــول على تنزيــل مقتضيــات «وثيقة مكة»

وااللتــزام مبضامينها التي تنص على تأصيل قيم
التعايش واحلوار بني األديان والثقافات في العالم،
ومحاربة اإلســاموفوبيا ،وتصحيــح املغالطات

واألضاليل ،رغبة في التأســيس ملرحلة جديدة من
العالقات بني املســلمني وبقية شــعوب العالم،
قائمــة على احلــوار ،وجتــاوز معوقــات التعايش؛
والتصدي لكل أسباب الصراع والصدام املفضي
إلى نشر وترسيخ الكراهية ،واستنبات العداء بني

األمم والشعوب ،ويحول دون حتقيق مطلب العيش
املشترك في أمن وسالم.
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الوجود اإلسالمي في

بلجيكا

شرق وغرب
بقلم :د .سعيد الخوتاني

لم يكن لبلجيكا تاريخ استعماري في البلدان العربية

ميكن تقديره مبا يقارب القرنني (أكثر من  190عاماً).
ولكن تزايد املســلمني امللحوظ أخذ في البدء بعد

واإلســامية مثل الــدول األوروبية االســتعمارية

احلرب العامليــة الثانية ،فعددهم الــذي كان مقدرا ً
حينئذ بحوالي  8آالف مسلم معظمهم من ألبانيا

املهاجرين املســلمني إليها رســميا عام 1829م ،أي

القرن العشــرين املاضي ليصل في عام 1973م إلى

األخرى .لذلك فإن عالقة بلجيكا باإلسالم بدأت في

أراضيها نفســها عندما مت تسجيل أعداد قليلة من
قبل عام من نيل اســتقاللها من هولندا في أكتوبر
عام 1830م .وعليه فإن عمر وجود املســلمني فيها
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وتركيا واملغرب أخذ يتزايد تدريجيا ً خالل ســتينيات
حوالي  140ألف مسلم ،مضافا ً إليهم بضعة آالف

من املسلمني البلجيكيني األصليني.

ويعزى هذا التزايد في أعداد املسلمني إلى موجات

ومثــل الصعوبــة املوجــودة في احلصــول على

الســتينيات نتيجة التفاقياتها جللب مهاجرين مع

هناك صعوبة مماثلة في معرفة أعداد مســاجدهم،

املهاجرين املســلمني الذين وصلوا إلى بلجيكا خالل
عدد من الدول اإلســامية ،حيث اتفقت مع املغرب
وتركيــا في بداية الســتينيات ،واجلزائــر وتونس في

نهايتها.

إحصاءات دقيقة عن املســلمني فــي بلجيكا ،فإن
فبعض املصــادر تقدر هذه املســاجد بحوالي 230
مسجدا في حني تقدرها مصادر أخرى بحوالي 700

مســجد .ومن املعتقد أن كثيرًا من تلك املســاجد

وقد مهــدت هذه االتفاقيات ومــا نتج عنها من

غير معترف بها ألنهــا عبارة عن أماكن صغيرة غير

املهاجرين املســلمني في بلجيــكا .وكان املهاجرون

ومهمــا يكن ،فقد مت حتى 2020م رصد حوالي 30

هجرات لظهــور األجيال األولى والثانية والثالثة من
املســلمون
غالبا ما يعملون فــي األعمال الصعبة
ً
التي ال تتطلب مهــارات كبيرة أو ال جتذب البلجيك،
مثل اســتخراج الفحــم وتصنيع الفــوالذ وصنع

السيارات.

وقد اســتفاد املســلمون من إنفــاق الدولة عبر

حكوماتها الفيدرالية واإلقليميــة والبلدية احمللية
علــى العديد من األغــراض الدينيــة مثلهم مثل

نظرائهم من أتباع الديانات األخرى املعترف بها في
بلجيكا ،وشــملت تلك األغراض الرواتب التقاعدية

وأجور األئمة وإعانة اجملتمعات ،وبناء وترميم املساجد
والتعليــم الدينــي ،وحتمــل أجور معلمــي التربية

اإلسالمية.

ورغــم املرتبة الرفيعة التي يحظى بها اإلســام

كثاني دين فــي بلجيكا ،يبدو مــن الصعب العثور
على بيانات موثوقة عن املسلمني في البالد ألنه لم

يعد يتم السؤال عن االنتماء الديني في اإلحصاءات

الوطنية عند القيام بها.

وعلى أي حال فإن بعض أحدث املصادر لعام 2021م

يقدر عدد املســلمني في بلجيكا بحوالي  879ألف

مســلم من مجموع ســكانها البالغــن 11.668
مليون نسمة .ويتوزع املسلمون بشكل متفاوت في

أنحاء البالد مع جتمــع غالبيتهم في أحياء الطبقة
العاملة خملتلف مدنهــا .فتقريبا يعيش  %40منهم
في العاصمة بروكســل ،بينمــا يعيش حوالي %39
منهم في إقليــم الفالندرز ،وحوالي  %21منهم في

إقليم وولونيا.

مصممة كمساجد بل تستخدم كمصليات.

مسجدا خلدمة املســلمني في العاصمة بروكسل
ً

وإقليمهــا محور هــذا التقرير ،منها  21مســجدا ً
تعترف بها الســلطات احمللية و 9مساجد ال تزال في
طور االعتراف.

اسم محمد في الصدارة:

ولعــل من املؤشــرات املهمة للوجود اإلســامي

في هذا البلد ،تصدر اســم (محمد) أسماء املواليد

الذكــور ،وقــد جاء فــي املركز األول في بروكســل

عاصمة مملكــة بلجيكا ،وقلب االحتــاد األوروبي في
العام املاضي 2021م .وســبق االسم بهذا التصدر

أسماء غربـية شائعة مثل جان وديفيد ودانييل ،وذلك
طبقا لإلحصاءات الصــادرة من مكتب اإلحصاءات

البلجيكية في مطلع العام احلالي 2022م.

ولم يقتصر تصدر اســم محمد األسماء الغربية

فقط ،وإمنا تصدر أيضا األســماء العربية التقليدية

بنســبة  ،%43في قائمة (األســماء العشرة األكثر
انتشــارا  )Top Tenللمواليد اجلدد في بروكســل
لعام 2021م .ولم تكن هذه املرة األولى التي يتصدر

فيها اسم محمد أســماء املواليد الذكور اجلدد في
بروكسل ،فقد تصدرها أيضا في عام 2017م.
إرادة ثالثة ملوك:

ولعل أشهر مساجد العاصمة بروكسل وإقليمها

هــو املســجد الكبيــر The Grand Mosque of

 ،Brusselsالذي يســتحق تسليط بعض األضواء
عليه ملا كان له مــن دور رمزي وفعلي مؤثر في حياة
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املسلمني في بروكسل خاصة وبلجيكا عامة ألربعة
عقود تقريبا.
وكان هــذا الدور ثمــرة لروح الصداقــة والتعاون
اخمللص الــذي قــام وال زال بــن اململكــة العربية
الســعودية وبلجيكا ،وهي روح نبعت من إرادة ثالثة
من ملوك هذين البلدين ،خلدمة اإلسالم واملسلمني
في بلجيكا.
يقع املســجد الكبير في أحــد أجمل املناطق في
العاصمــة البلجيكيــة وهو حديقة اخلمســينية
الواقعة على بعد حوالــي نصف كيلومتر من مقر
االحتاد األوروبي.
وكان املبنى الذي يشــغله املســجد قد بني أصال
عام 1879م كجناح عرض لشــركة إسترو -بلجيان
بانورامــاز .وألن املبنــى كان قد بني مــن مواد قوية
ملحقا
مقاومــة لعــوادي الزمــن ،تقرر أن يصبــح
ً

للمتحف امللكي لفنون الزخارف والصناعات احلرفية.
ولكن إهمال صيانته خالل العقود الســبعة األولى
للقرن العشرين أدى لتدهوره تدريجيا.
وقد انتهز ملك بلجيكا آنذاك امللك بودوان مناسبة
زيارة ملك اململكة العربية الســعودية امللك فيصل
بن عبد العزيز آل ســعود لبلده عــام  1967فعرض
عليه املبنى بإيجار مجاني لكي يستخدم مقرًا ملركز
ثقافي إسالمي ومسجد.
ويبــدو أن امللك البلجيكــي أراد أن يصيب بعرضه
هذا ثالثة عصافير بحجر واحد .األول تعزيز العالقات
البلجيكية السعودية الطيبة .الثاني حماية املبنى
من تدهــور أكثر .الثالث االســتفادة من املســجد
واملركز لتســهيل دمج اجملتمع اإلسالمي اآلخذ في
النمو نتيجة الســتمرار قدوم مزيد من املســلمني
املهاجرين إلى البالد.
وقبــل امللك فيصل العــرض ،مبا كان يتمتع به من
بصيرة وحكمة سخرها خلدمة اإلسالم واملسلمني،
وقرر أن تقوم الســعودية بتمويل كافة أعمال البناء
والترميم فــي املبنى لتحويله إلى مركز إســامي
ومســجد .وأدى هذا القبول إلى التمهيد لتطورين
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مهمني على الساحة اإلسالمية في بلجيكا.
األول اتخاذ املبنى
مقــرا الئقا ً ألحد أكبر الهيئات
ً
اإلســامية في البالد وهو املركز الثقافي اإلسالمي
فــي بلجيــكاThe Islamic Cultural Center of
 ،)Belgium (ICCBولقلبه النابض املسجد الكبير
ببروكسل  ،Grand Mosque of Brusselsالذي مت
االعتراف به كأول مسجد في بلجيكا.
الثاني اعتراف بلجيكا  State Recognitionبالدين
رســميا عام 1968م ليصبح الدين
دينا
اإلســامي ً
ً
الثاني املعترف به في البالد بعد املســيحية .ولو أن
التمثيل الرســمي للمسلمني مع احلكومة لم يتم
إال عام 1998م ،أي بعد ثالثني عاما ً بســبب اخلالفات
في أوســاط اجلماعات املســلمة املكونة للمجتمع
اإلسالمي في البالد.
وبعد ترميم املبنى خــال األعوام 1978 -1975م،
جرى افتتاح املركز مع املســجد عام 1978م من قبل
امللــك خالد بن عبــد العزيز آل ســعود في احتفال
مهيــب حضره امللــك البلجيكي بدوان مع حشــد
كبير من كبار الشــخصيات احلكوميــة والقيادات
اإلسالمية في البلدين.
وقد أســندت احلكومة الســعودية اإلشراف على
هذ املركز واملســجد لرابطة العالم اإلسالمي مبكة
املكرمة .وقد استمر إشرافها عليه مدة أربعة عقود
حتى عام 2018م .وتضمنت أعمال اإلشــراف حتمل
النفقــات العامة ومخصصات امليزانية الســنوية
وإدارة األنشطة األساسية .وشملت هذه األنشطة
إقامة الصلوات اليومية وصلوات املناسبات (األعياد
واجلنائــز وغيرها) ،واســتضافة املناســبات الدينية
واالجتماعيــة ،واإلرشــاد الدينــي وتدريــب األئمة
ومعلمي املواد اإلســامية وتوعية عموم املسلمني،
والعناية باملسلمني اجلدد.
إن وجود مجتمع إســامي متنا ٍم مع مؤسســات
إسالمية قوية مثل املركز اإلسالمي واملسجد الكبير
في بروكسل في بلجيكا ،يسهم بفعالية في توعية
املسلمني وتعليمهم.

التربية بالحب
في اإلسالم

تربية

بقلم :أ.د .آمال محمد حسن عتيبة
جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة
احلب في اإلســام حب متــوازن يضم في
إطــاره الدنيا واآلخرة ،كما هو شــأنه في
األمور األخرى العظيمة؛ فهو مهم لبقاء
اإلنســان وســبب من أسباب ســعادته
وعنصر من عناصــر الطمأنينة في قلبه،
وهو ذلك املعنى السامي الشريف الذي ال
تقوم احلياة السعيدة إال مبقومات مهمة،
أحدها ذلك احلب.

فاإلنســان كما هو عقل وإرادة ،فهو أيضا ً
مشاعر وعواطف ووجدان ،وهو نفس وروح،
مادية ،تعمل وفق
كما هو جســد وأجهزة ّ

واحلب
قوانــن بيولوجية وفســيولوجية.
ّ
حالة نفســـية وعاطفية تنبع من أعماق
اإلنسان لتمنحه السعادة والهناء ،وربطه
باحملبوب ارتباط االنسجام والرِّضى والتوافق،
ترسـخ
احلب،
احملبان أن ّ
يتحدا ،إذا ّ
ّ
حتى يكاد ّ

وحتول إلى شــعور باحتواء احملبوب؛ فيشعر
ّ

احملب ،فيما وراء الوعي أن ال
اثنينية بينهما،
ّ
ّ
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فهمــا حقيقة واحدة ،وذاتــان مندمجان
واحلــب هو رابطة روحية،
في ذات النفس.
ّ

وإحساس نفسي ،وشعور وجداني يعيش

في أعماق النفس.

والقرآن الكرمي يقوم على احلب في أوامره

ونواهيــه ،وتشــريعاته وقصصه ،ودعوته
للخير ،واأللفة واحملبة ،وهو دســتور يتخذه

اإلنسان إماما ً ومرشــدا ً ليحيا حياة حرة
كرمية ال يشوبها حقد ،وال ميزقها بغض أو
تعبث بها األهواء.

ولفظ احلب من األلفاظ كثيرة الدوران في

كتاب اهلل تعالى ،وهــو أيضا ً من األلفاظ

التــي وردت كثيرا ً في أحاديث رســول اهلل
َّ ُ
م فضال عن األلفاظ
َ
ص َّلى الل َعل َْي ِه َو َ
س َّل َ
األخرى التي تفيد دالالت احلب.
وهو في القرآن والســنة نوعان :حب اهلل
تعالــى للعبــاد ،وحب العبــد هلل تعالى.
ومصدر هذين النوعني من احملبة في قوله
ــم َويُ ِ
تعالى ﴿يُ ِ
ح ُّبونَ ُه﴾ [املائدة.]54:
ح ُّب ُه ْ

فاحلب والرضا املتبادل بني الصلة احلقيقية

بــن العبد وربــه ،ومنــه تشــتق كافة

التعامالت اإلنســانية التي تتخذ القرآن

منهجا ً للتعامل بني األفراد واجلماعات.

واحلب ،واحملبة معنى نفسي روحي مغروس
في أعماق النفس البشرية مخلوق معها،

وجزء من تركيبتها الوجدانية العاطفية،
ال يستغني اإلنسان عنه ،كذلك هو مهم
للتربية في األســرة واجملتمع؛ فما أروع أن

تكون التربية اإلســامية تربيــة باحلب،
َّ ُ
م
فهذا نبينا محمد َ
ص َّلى الل َعل َْي ِه َو َ
س َّل َ
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احتضن برســالته اإلنسانية كلها؛ وذلك
مــن خالل احلب ،وجاء نبيا ً لألمة ورســوالً
هلل رب العاملني ،الذي إذا أحب عبدا ً نشــر
محبته بني مالئكتــه وخلقه .وعلى كثرة
األعباء ،وتعدد املهام اجلســام لرســولنا
َّ ُ
م،
س َّ
الكرمي محمد َ
ص َّلــى الل َعل َْي ِه َو َ
ــل َ
ِي إِنَّا
كما فــي قوله تعالى﴿ :يَا أَيُّ َهــا َّ
النب ُّ
شــرا َون َ ِذيراَ ،و َد ِ
ســل َْناكَ َ ِ
اع ًيا
أ َ ْر َ
ً
شاه ًدا َو ُم َب ِّ ً
إِلَــى اللَّ ِ بِإ ِ ْذن ِ ِه َو ِ
اجا ُم ِنيرًا﴾ [األحزاب:
ســرَ ً
 ]46-45جند اهتمامه الكبيــر ص َّلى َّ ُ
الل
َ
خير من دعا ،وخير من
م فهو
َعل َْي ِه َو َ
ســ َّل َ
ُ
رَبى ،وخير من أدب وعلّم.
احلب قيما ً فلســفية
ولم تكن مفاهيم
ّ
جسدها اإلسالم منهجا ً عمليا ً
مجردة ،بل ّ
ّ
يســتوعب قلب اإلنســان وروحه وعقله
فاحلب في
وحســه ونشــاطه وغرائــزه.
ّ
ّ
حب
اإلسالم هو:
حب الوالدينّ ،
(حب اهللّ ،
ّ
حب الوطن واألرض،
حب األبنــاءّ ،
الزوجةّ ،
حب الطبيعة،
حب اجلمــالّ ،
حب الناسّ ،
ّ
حب
حب العلم،
حــب اخلير ..إلــخ) .ومن ّ
ّ
ّ
وضح القرآن
اهلل يبدأ
احلب في اإلســامّ .
ّ
هذه احلقيقة اجلوهرية في عمق اإلسالم،
بقولهُ ﴿ :ق ْل إِن كُ نتم ُتِبون َ
اهلل َفاتَّب ُِعوني
ْ ْ ُ ْ ُّ َ
وحب اهلل
ــم اهلل﴾ [آل عمران.]31 :
يُ ْحب ِْبكُ ُ
ّ
حــب املؤمنني باهلل،
في اإلســام يعني
ّ
وحب اخلير والكمال
وحب اخلير للبشــرية،
ّ
ّ
فيما يفعل اإلنسان وفيما يقول ويعايش..
احلــب اإللهي ،هي فلســفة
وفلســفة
ّ
فشدها
العشق الذي مأل عالَم املوجودات
ّ
املادة والروح
إلى املبدأ،
وشوقها في حركة ّ
ّ
للبحث والســعي نحو الكمــال ..فصنع
احلب والبحث عن
تواقة إلى
روحا ً بشــرية ّ
ّ

اجلمال في عالَم احملسوس ،وعوالِم القيم
احلب اإللهي
واالعتبار ..كما يتجلّى مبدأ
ّ
في اخلطاب القرآني ،وقد مأل احلياة بعد أن
وحب اهلل حصانة
مأل القلــوب والنفوس،
ّ
للنفس البشــرية من النــزوع إلى اجلرمية
والعــدوان ،وتطهير للنفس والوجدان من
للحق واخلير واجلمال.
احلقد والكراهية
ّ
وقد احتوى القرآن والســنة أسمى وأروع
أمثلة احلب في احليــاة الدنيا وفي اآلخرة،
ووردت هذه املفردة (احلــب) على أكثر من
أن
معنى؛ فقد جاء في الكتاب والســنة ّ
اهلل تعالى يحب أفعاالً معينة ،كما يحب
ويحــب بعض خلقه الذين
كالما ً معيناً،
ّ
بينها ســبحانه
اتصفوا بصفات خاصة ّ
وتعالى .وما أخبرنا بذلك إال لكي نبادر إلى
يحبه من األخــاق ،والقيام
االتصــاف مبا
ّ
باألعمــال التي يحبهــا ،واإلكثار من ذكر
الكالم الذي يحبه ،وبذلك يحبنا سبحانه
املتقني» (التوبة،)4 :
«إن اهلل
يحب َّ
وتعالىّ .
ُّ
يحب احملســنني) (آل عمران،)146 :
(واهلل
ُّ
املتطهرين)
ويحب
الت َّوابني
(إن اهلل
ّ
يحــب َّ
َّ
ُّ
ُّ
الصابرين) (آل
يحب
(البقرة( ،)222 :واهلل
َّ
ُّ
يحب املقســطني)
(إن اهلل
عمرانَّ ،)146 :
ُّ
يحب املتوكلني) (آل
(إن اهلل
(املائــدةَّ )42 :
ُّ
يحب الَّذين يقاتلون
(إن اهلل
عمرانَّ ،)159 :
ُّ
مرصوص)
بنيان
في سبيله صفا ً كأنَّهم
ٌ
ٌ
(الصــف .)4 :وفي الصحيحــن عن أبي
ص َّلى
هريرة رضي اهلل عنه أن رســول اهلل َ
َّ ُ
م قال( :كلمتان خفيفتان
س َّ
الل َعل َْي ِه َو َ
ــل َ
على اللسان ،ثقيلتان في امليزان ،حبيبتان
إلى الرحمن ،سبحان اهلل وبحمده ،سبحان
اهلل العظيم) .وعن سمرة بن جندب قال:

َّ ُ
م:
س َّ
قال رســول اهلل َ
ص َّلى الل َعل َْي ِه َو َ
ــل َ
حب الكالم إلى اهلل أربع :ســبحان اهلل،
(أ َ ُّ
واحلمــد هلل ،وال إلــه إال اهلل ،واهلل أكبر ،ال
يضرك بأيهن بدأت) .وقال ص َّلى َّ ُ
الل َعل َْي ِه
َ
ُ ّ
(إن فيك
م ألشــج بن عبد القيسّ :
َو َ
ســ َّل َ
احللم ،واألنا ُة).
َخصلتني يُحبهما اهلل:
ُ
يؤســس اإلســام
احلب
وعلى أســاس
ِّ
ّ
احلب تُبنى العالقة
األســرة ،فعلى أساس
ّ
بني الزوجني ،وبني اآلبــاء واألبناء .وأصدق
يجســد هذه الروح هو قولــه تعالى:
ما
ِّ
ــن آياتِ ِه أ َ ْن َخل ََق لَكُ م ِم ْن أ َ ْن ُف ِ
ســكُ م
﴿و ِم ْ
َ
ِ
ســكُ ُنوا إِل َْيها َو َج َعــلَ ب َ ْي َنكُ م
ت
ل
ا
واجــ
أ َ ْز
ً
َ ْ
[الــروم .]21 :والرســول
ــو َّد ًة َور َ ْح َمة﴾
َم َ
ُّ
َّ ُ
م يدعو الرجل إلى
س َّ
َ
ص َّلى الل َعل َْي ِه َو َ
ــل َ
ِ
باحلب ليثبت في قلبها.
شــعر زوجته
أن يُ
ّ
يصور عطــاء تلك الكلمــة اخلالدة
ّإنــه
ِّ
أحبك،
بقوله« :قــول الرجل للمــرأةّ :إني ّ
ال يذهب من قلبها أبــداً» .وفي بحبوحة
احلب ،فيمأل قلوب األبناء،
يتحرك
األســرة
ّ
ّ
إن رســـالة اإلسالم
كما مأل قلوب اآلباءّ .
احلب،
تدعو اآلبــاء إلى تربية أبنائهم على
ّ
يــؤدي فقدها أو
فاحلب حاجة نفســـية
ّ
ّ
نقصهــا إلى أمــراض وحاالت نفســية
خطيرة؛ لذا دعا اإلســام إلــى التعامل
احلب ،وإشــعارهم بتلك
مع األبنــاء بروح
ّ
العواطف واألحاســيس ،لينشــؤوا على
حقه أن يعامل
حب اآلباء،
وحــب كلّ من ّ
ّ
ّ
اللُ
بهذه العاطفة .ويؤكِّ د الرسول ص َّلى َّ
َ
ليؤسس في
حب األبناء
ِّ
َعل َْي ِه َو َ
س َّل َ
م على ّ
النفوس تلك العواطــف اجلميلة .ولكي
حســية
يتحول اإلحســاس
باحلب عالقة ِّ
ّ
ّ
اللُ
بني اآلباء واألبناء يدعو الرسـول ص َّلى َّ
َ
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فإنه
م اآلباء إلى تقبـيل أبنائهمّ ،
َعل َْي ِه َو َ
س َّل َ
احلب.
إشــعار عملي لآلباء واألبناء برابطة
ّ
ولقد فطر اهلل ســبحانه وتعالى الوالدين
علــى محبة األبناء ،وجعلهــم ثمرة الفؤاد
وقــرة العني وبهجة الروح ،بــل إن املولى عز
وجل مدح أولياءه في كتابــه العزيز بأنهم
يدعون اهلل ويتضرعون إليه أن يقر أعينهم
ين
بالولد الصالح ،كما في قوله تعالى﴿ :الَّ ِذ َ
ب ل ََنــا ِم ْن أ َ ْز َواجِ َنا َو ُذرِّيَّاتِ َنا ُق َّر َة
ي َ ُقول َ
ُون رَبَّ َنا َه ْ
اما﴾ [الفرقان.]74:
أ َ ْع ُ ٍ
ْم َّت ِق َ
اج َعل َْنا لِل ُ
ني إ ِ َم ً
ي َو ْ
فهذه احملبة مصدر األمن واالستواء النفسي
لألبناء ،كمــا أنها القاعــدة الصلبة لبناء
شــخصيتهم على االســتقامة والصالح
والتفاعل اإليجابي مع اجملتمع من حولهم،
وال يُتصور حتقق هذه الغايات إذا كانت احملبة
حبيســة داخل صدور اآلبــاء واألمهات ،ال
يعبرون عنها قوال أو
يظهرونها لألبنــاء وال ّ
فعال ،مما يضعف جســور االرتباط بني االبن
وأســرته ،ويفوت على الطرفني االستمتاع
بهذه العاطفة الرائعة.
ولقد احتوى القرآن الكرمي على الصور اجلينية
للحياة األسرية الســليمة .قال تعالى﴿ :يَا
اس اتَّ ُقو ْا رَبَّكُ ُــم الَّ ِذي َخل ََقكُ م ِّمن
أَيُّ َهــا َّ
الن ُ
س َو ِ
ث ِم ْن ُه َما
نَّ ْف ٍ
اح َد ٍة َو َخل ََق ِم ْن َها ز َ ْو َج َها َوب َ َّ
ساء﴾ [النساء .]1:والتعبير بـ
ر َِجاالً َك ِثيرًا َون ِ َ
س َو ِ
اح َد ٍة» تأكيد من الباري تعالى على
«نَّ ْف ٍ
االرتقاء مبشاعر احلب حتى ينصهر كل واحد
نفســا
منهما باآلخر .فيصبح كال الزوجني
ً
واحدة ،يهم الواحد ما يهم اآلخر ،يفرحه ما
يفرح اآلخر ويشجيه ما يشجي اآلخر.
وهــذه قصة يعقوب (عليه الســام) الذي
أشــجاه غياب ابنه يوسف (عليه السالم)؛
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إشــارة ثانية إلى حب نبيل يعيشــه الوالد
جتاه ولده الــذي اختصه وأخــاه باملزيد من
احلب ،كما وأنه كان يحب ســائر أبنائه ،فلم
يثنه طول البعاد ولم يفقده األمل؛ فجذوة
احلــب األبــوي املتأججة في قلــب يعقوب
(عليه السالم) أضاءت بصره ثانية حني أتاه
البشير بقميص ولده ،قال تعالى﴿ :فل ََّما أَن
اه َعلَى َو ْجهِ ِه َف ْارت َ َّد ب َ ِ
اء ال َْب ِ
صيرًا ﴾
ير أَل َ
ْق ُ
َج َ
ش ُ
[يوسف.]96:
كذلك نستشرف عاطفة األمومة في قصة
أم موســى (عليه الســام) حني جاء األمر
اإللهــي أن تضع وليدها في صندوق وتلقي
به في اليم إنقاذا ً حلياته .بعدها يثيبها اهلل
ويعيد إليها ولدها ليكون لها مصدر األنس
ك
والســرور ،قال تعالىَ ﴿ :فرَ َج ْع َناكَ إِلَى أ ُ ِّم َ
َك ْي تَ َق َّر َع ْي ُن َها َو َل َتْزَ َن﴾ [طه.]40:

واحلب أيضا ً حاجة نفسية حتتاج إلى إشباع
باستمرار فكيف تتكون هذه العاطفة التي
بتكوينها عند األم تشبع احلاجة للحب عند
الطفل.
دعونا نقف عند حديث قدســي ،يقول اهلل
عــز وجل في احلديث القدســي {وما تقرب
عبد بأحب إلي ممــا افترضته عليه وما
إلي
ٌ
إلي بالنوافل حتى أحبه
يزال عبدي يتقــرب َّ
فإذا أحببته كنت ســمعه الذي يسمع به
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها
ورجله التي ميشي بها}.
في هذا احلديث القدســي عدة قواعد ال بد
لنا من الوقوف عندها ...
أوالً «حب اهلل ألداء عبده للفرائض»

طريق لتقرب العبد إلى اهلل»
ثانيا ً «النوافل
ٌ
ثالثا ً «تقرب العبد إلى اهلل بالنوافل مدعاة
حلب اهلل للعبد»
ومــن نتائج حب اهلل للعبــد أن العبد ميلك
ٍ
عندئذ جملة من وسائل التمييز فال يرى وال
يسمع إال ما يرضي اهلل وال ميشي وال يفعل
إال ما يرضي اهلل.

ويتمشى مع موضوعنا ،أن ما يقدمه العبد
من أدا ٍء للنوافل هو الطريق حملبة اهلل تباركت
أسماؤه.

مبعنى آخر :أن حب اهلل وهو الغني عن العباد
هو نتيجة ملا يقوم به العبد من أدا ٍء للنوافل.
وميكــن صياغة هــذه القاعــدة باآلتي :إن
العطاء طريق احلب .والعطاء يقدمه العبد
واحلب من الرب.

غني عن أداء كل
مع أن اهلل تبارك وتعالــى
ٌ

العبــاد لفروضهم ناهيكم عــن نوافلهم،

ولكنها قاعدة أراد اهلل وهو األعلم أن يعلمنا
إياها وهــي« :أن من يريد أن يكســب احلب

فليبدأ هو بالعطــاء» ،أي فليقدم العطاء،
عطاء فــوق املفروض عليــه ،عطاء يتعدى

الواجب أدائه هلل ،والنافلــة هنا وهي عمل
فوق املفروض كانت سببا ً حملبة اهلل.

وفي موقع آخر يؤكد رب العاملني على لسان
من اقتدروا على احلب احلقيقي أن عطاءهم
لوجه اهلل وليس ابتغاء مردود يحصلون عليه

من الناس «إمنا نطعمكم لوجه اهلل ال نريد
جزاء وال شكُ وراً».
منكم
ً

وإذا عدنا إلى عالقة احلــب بني األم وولدها،
بــن لنا أن حب األم لولدهــا ،مثل النوع
لت
َ
ّ
األول من احلب (احلــب احلقيقي) احلب الذي
ال تبغي األم من ورائــه مردودا أو نتيجة ،إمنا
حب
هو ٌ
حب مغروس في أصل خلقتها ،إنه ٌ
فطري ُجبلت عليه ولم تتعلمه.
أما فيما يتعلق باألبناء فالقرآن الكرمي ينص
على حب الوالدين ويدعو األبناء إلى حسن
معاملتهما وتوفيــر كامل االحترام واألمن
لهما ،حتى ولو كانا على غير دين اإلســام،
الذلِّ
ــاح ُّ
﴿و ْ
اخ ِف ْ
ــض ل َُه َما َج َن َ
قــال تعالىَ :
ب ْار َح ْم ُه َما َك َما رَبَّ َيانِي
الر ْح َم ِة َو ُقــل ر َّ ِّ
ِم َن َّ
ص ِغيرًا﴾ [اإلسراء.]24:
َ
أما حب األخوة بعضهم لبعض فخصص له
القرآن الكرمي حيزا ً كبيرا ً في حياة اإلنســان؛
حيث دعا إليه طمأنة لقلوب األخوة وشــد
أواصــر احملبة وجعلها الرابط األســاس في
اجملتمع كله .فلما بعث اهلل موســى (عليه
الســام) وناداه من جانب الطــور األمين آثر
أخاه هارون فــي كل اخلير ،وطلب من اهلل أن
يكون شــريكا ً له فيما يقوم به؛ قال تعالى:
اش ُد ْد
ون أ َ ِخي ْ
اج َعل لِّي َوز ِيرًا ِّم ْن أ َ ْهلِي َهار ُ َ
﴿و ْ
َ
شر ِْك ُه ِفي أ َ ْمرِي﴾ [طه.]32:
ب ِ ِه أ َ ْزر ِي َوأ َ ْ
فاألسرة حســب املفهوم القرآني حصيلة
اجتماعية يرسم أطرها الدين احلنيف ،ويلون
مالمحها بألــوان احملبة والرحمة ،مما يخفف
عنهــا الضغط الــذي رمبا تتعــرض له مع
تقلبات األحوال والظــروف ،فيكون «احلب»
مبا ينطوي عليه من مشاعر التراحم والتواد؛
السكن واألمن واألمان ،احلضن الدافئ الذي
يلــوذ به كل فــرد من أفراد األســرة ،فيعم
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األمن والسالم على اجملتمع بأسره؛ في ظل
هذه املشاعر الربانية الفياضة.
وألهميــة
احلب كذلك في احليــاة ،وقيمته
ّ
في ســعادة الفرد واألســرة واجملتمع ،اعتبر
اإلسالم
احلب قيمة ُعليا في رسالته ،وهدفا ً
ّ
ساميا ً من أهدافه ،يسعى
بشتى الوسائل
ّ
لتحقيقه ،وتكوينه في النفس البشــرية،
وإشاعته في اجملتمع ،وبناء احلياة على أساس
احلب واملودة .ويعمل الرسول ص َّلى َّ ُ
الل َعل َْي ِه
ّ
َ
ّ
م جاهدا ً على أن يشيد اجملتمع على
َو َ
ســ َّل َ
أحب في
ومن
أســاس
احلب والوالء في اهللَ ،
ّ
َّ
هلل ،وأعطى في ا ِ
ض في ا ِ
ا ِ
وم َن َع
هلل،
َ
وأبغ َ
هللَ ،
في اهلل ،فهــو من األصفيــاء» .ويأتي بيان
ليعمق
نبوي آخر
احلب في النفوس ،ويقيم
ِّ
ّ
ّ
أســاس
على
التخاطب
لغة
احلب ،فيعلّم
ّ
حبــه ألخيه،
املســلم كيف يفصــح عن ِّ
ليشيع في نفســه
احلب ،ويشعره ّأنه في
ّ
مجتمع يكتنفه
احلب ،وال مكان فيه للحقد
ّ
ُ
َّ
م« :إذا
والكراهية .قال َ
ص َّلى الل َعل َْي ِه َو َ
س َّل َ
فليعلِمه ّإياه» .والرسول
ّ
أحب أحدكم أخاهُ ،
ُ
َّ
ِ
م لم يبلِّغ أفكارا ً نظرية،
َ
ص َّلى الل َعل َْيه َو َ
س َّل َ
مجردة ،بل هو حامل
وال فلســفة أخالقية
ّ
دعوة لبناء اإلنســان
بناء عمليــاً .لذا جنده
ً
جسد قيم
احلب والوالء جتسيدا ً عمليا ً حني
ّ
ّ
طبق مبدأ املؤاخاة بني املســـلمني ،فآخى
ّ
بني كلّ اثنـــن منهم ،وآخى بني نفســـه
َّ ُ
وعلي بن أبي طالب
م
َ
ص َّلى الل َعل َْي ِه َو َ
س َّل َ
ّ
رضي اهلل عنه ،فأصبح اجملتمع بعد املؤاخاة
جتسد هذا
للحب
صورة
احلب
واألخوة ،وكم ّ
ّ
ّ
ّ
إيثـــاراً،
فقسم األنصـار أمـوالهم ،قسما ً
ّ
جتسد
ألنفسهم وقسما ً للمهاجرين ،وحني ّ
اإليثار صورة تفيض
باحلــب واملؤاخاة ،أثنى
ّ
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اهلل ســبحانه على صورة احلب االجتماعية
ميان ِمن
ذين ت َ َب ّوأوا َّ
الدار َ َواإلِ َ
﴿والَّ َ
تلك بقولهَ :
َق ْبلِهِ ْم يُ ِ
ــون َم ْن
ح ُّب
ون
َ
هاجرَ إل َْيهِ م َوالَ يَجِ ُد َ
َ
ون َعلَى
ــم
ِفي ُ
حاج ًة ِمّا أُتُــوا َويُ ْؤثِ ُر َ
َ
ص ُدور ِِه ْ
أ َ ْن ُف ِ
وق
ســهِ م َول َْو
اص ٌة َو َم ْن يُ َ
َ
ص َ
كان بِهِ ْم َخ َ
ح نَ ْف ِ
حون﴾ [احلشر/
س ِه َفا ُول ِئ َ
ُ
م امل ُْفلِ ُ
ش َّ
ك ُه ُ

.]9

احلــب فــي اإلســام عواطف
ولــم يكن
ّ
وأحاســيس وجدانية تربط اإلنســان باهلل
سبحانه ،واإلنســان باإلنسان فحسب ،بل
احلب رابطة نفســية تربط اإلنسان بعالم
ّ
الطبيعــة واألرض واألشــياء واجلمال .وما
أجمل التعبير
النبــوي الكرمي عن ذلك حني
ّ
«إن اهلل جميل
وصف اخلالق العظيم بقولهّ :
يحب اجلمال» .وكم هو جميل تعبير الرسول
ُّ
ُ
َّ
احلب في
م عن مشاعر
َ
ص َّلى الل َعل َْي ِه َو َ
س َّل َ
ّ
نفسه الكرمية جتاه األرض واألشياء ،وكم هو
يسعى في ذلك ألن يصنع من اإلنسان روحا ً
وعواطــف تفيض
باحلب واالرتباط مع عالَم
ّ
ــير ورواة
الطبيعــة واألرض .روى كُ ّتاب ِّ
الس َ
َّ ُ
م
احلديث ّ
أن الرســول َ
ص َّلى الل َعل َْي ِه َو َ
س َّل َ
كان يســير في أصحابه فطلــع لهم جبل
نحبه
أ ُ ُحد ،فحني رآه قال« :هذا جبل
ويحبنا».
ُّ
ُّ
وأخيرًا باحلــب تكون احلياة ،ويكــون اإلجناز،
ويكون اإلبداع ،وجوه احملبني نقية وضمائرهم
تقية وأهدافهم علية ،وأفعالهم ســخية،
باحلب تشرق احلياة وتنتعش اآلمال وتتحقق
األهــداف وتقطــف الثمرات ،احلــب يورث
اإلنســان قوة وهمة ،باحلب يكون التفاني
والتضحية والبذل والعطاء الالمحدود.
وعلى احلب نلتقي دوما بحول اهلل تعالى.

أمة اقرأ هكذا صنعت الوعي

المكتبات اإلسالمية عبر العصور
ثقافة

بقلم صبغة هللا الهدوي
محرر مجلة النهضة العربية ـ الهند

منــذ أن دوت في غار حراء كلمــة اقرأ ،ال تزال األمة
اإلســامية تبحث عن كنوز العلم ،وتسهر الليالي
ملعرفــة احلق ،ومتخــر عبــاب البحر وتهزم ســراب
الصحــراء بح ًثا عن الشــيوخ والعلمــاء .لم تدخر
األمــة اإلســامية أي جهد في طلــب العلم ،بل

كانت رفيقة احلروف ،وأنيس الكتب ،وكانت املساجد

تغذي العقول؛ عقول شــعراء غنــوا باحلب واحلرب،
وعلماء عاشوا بني احلبر والكتب .هكذا كانت األمة
اإلســامية في ماضيها ،منهم من قال «كم يرفع
أشخاصا إلى رتب ،ويخفض اجلهل أشرا ًفا بال
العلم
ً
أدب» ،ومنهــم من قال «في ازدياد العلم إرغام العدا
وجمــال العلم إصالح العمــل» .منهم من ولد في
كنف الكتب ،إنه ابن الكتب ،جالل الدين السيوطي،
ومنهم من توفي في أحضانها ،إنه شــهيد الكتب
اجلاحظ ،فبنوا املكتبات التي تضم آالفا من الكتب،
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جلبوها من اإلغريق والفرس والهند ،وترجموها إلى

العربية لتنفجر الثورة العلمية الكبرى.

كانت املكتبات اإلسالمية تسمى بأسماء مختلفة
مناسبة للغة كل منطقة ،منها كتب خانة أو كتب

لها املكتبة تقف أبية برصيدها العلمي الثري ،وقد
كلفت حكومة املغرب املهنــدس الكندي أ .عزيزيا

تشــاهوني ،املغربي
مولــدا ،بترميم هــذه املكتبة
ً

التاريخية وإحياء مجدها وألقها من جديد.

هانــة كما في التركية ،أو دار احلكمة وبيت احلكمة.

المكتبات األموية في دمشق:

وأولــوا
اهتماما كبيــرًا لتحفيز العلمــاء واألدباء،
ً

لم يكن الدمشــقيون على اجلاهليــة واألمية بل

وتنافس امللــوك في اقتناء الكتــب وبناء املكتبات،
فتزاحــم العلماء والشــعراء في البــاط يقدمون
بواكيــر أعمالهم للملوك هدية ،فنشــأت احلضارة
اإلســامية مبحيطها وخليجهــا ،حتتضن العلماء

وتربي عقوال راقية وأمة واعية ،والتقت بغداد آسيا

وفســطاط إفريقيا وقرطبة أوروبــا في نقطة اقرأ،

واشتهرت شر ًقا وغربًا مبكتباتها .ودعنا نتعرف على
أهم املكتبات اإلسالمية عبر العصور:

مكتبة القرويين هدية أم البنين:
تعد هذه املكتبــة من أقدم املكتبــات في العالم
وأولها في إفريقيا ،أسســتها فاطمة بنت الفهرية
املشهورة بسيدة القرويني وامللقبة بأم البنني ،كانت

بنــت أبٍ ثري ،بارعة اجلمال ،وعاليــة الهمة ،ينتهي
نسبها إلى فاحت الشــمال اإلفريقي عقبة بن نافع،

ورثت عن أبيها أمواال إال أنها اســتثمرتها في إعمار
العقول والفكر ،وكمــا قيل :إن إعمار الفكر أفضل

وأولى مــن إعمار احلجر ،فأسســت أول مكتبة في
إفريقيا وال تــزال حية إلى يومنا هــذا ،وتقوم هذه
املكتبة شــامخة لتحكي لنا عــن أمهاتنا الالتي
أعانن الرجال ،وسبقنهم بهمتهن وإرادتهن ،إنها أم

البنني ،صاحبة مكتبة القرويني .وتضم هذه املكتبة

نــوادر الكتب العربيــة واخملطوطــات ،فمن أهمها
«مقدمة ابن خلدون من القرن الرابع عشر امليالدي»،
واملصحــف الذي كتب في القرن التاســع امليالدي،
وقد درس فيها العالم الصوفي الشيخ ابن العربي،
كما كان البن خلدون حضور فاعل في هذه املكتبة،
فرغم تقلبــات العصر وتغيرات املناخ التي تعرضت
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كانوا على اتصــال وطيد مع اليونانيني ،مما جعلهم
مثقفني ناضجي الفكر والوعي ،فلما قدم معاوية

واليا عليها ،انتبه
بن أبى سفيان إلى الشام ليكون
ً

إلى كنوز املعرفة التي ميتلكها الدمشقيون ،بل وجد

في بيوتهم مكتبات وكتبا تفيض بالعلم واملعرفة،
وكان ملعاوية مكتبة خاصة في قصره الشهير قصر

اخلضراء ،وكانت فيها صاالت مخصصة للمناظرة

والنقــاش إال أنها كانــت مفتوحة لفئــة معينة،
فنكهة دمشق كانت تفوح بالعلم والعلماء ،وكما

عرف عن خالد بن يزيد بن معاوية أمير دمشق الذي
خسر اخلالفة وخلدته الريادة العلمية أنه كان يجمع
الكتب إلى جانــب ما كان يتدرب عليها من اللغات
بعيدا
اخملتلفة مــن الســريانية واليونانيــة ،وكان
ً

عن السياســة ،فاعتكف في محراب الكتب ،يقرأ

ويكتب ،وله إسهامات قيمة في فنون مختلفة من
أهمها الطب والكيمياء والشــعر واألدب .ويالحظ

هنا أنه ما كان لدى العرب رســائل تهتم بالكيمياء
إال التي كانت حبلى باخلرافات واألســاطير ،وحتدث

ن يزيد أعلم
عنه املؤرخ الكبير ابن كثير «كان خالد ب 
قريش بفنون العلم، وله يد طولى في الطب، وكالم

كثير في الكيمياء، وكان خالد فصيحا ً بليغا ً شاعرا ً
منطقيــا» ،فرغــم اهتمام احلــكام والرعايا بجمع

الكتب واقتنائها لــم تكن للدولة األموية مكتبات
عامة تذكر ،وكان أكثر املكتبــات خاصة ،وذلك في
القصــر أو في بيــوت العلماء ،حتى جــاءت الدولة

العباسية لترث عن األموية الشغف والوله بالكتب

وتؤسس حضارة علمية تنافس احلضارات العاملية.

مكتبة بيت الحكمة نبض العصر الذهبي:
اخلالفة العباسية كما ال يخفى أسهمت إسهامات
كبيرة في إثراء احلضارة اإلسالمية ،وتألقت وتبلورت
في رعاية العلوم والفنــون ،وكانت العصر الذهبي
للحضارة اإلســامية لوال تلــك الهجمات التترية
التــي دمــرت الدنيــا وخربتها ،وطالت بقســوتها
وجورها العواصم اإلسالمية املعمورة .وأما مكتبة
بيت احلكمة فهي واحدة من أبرز إسهامات اخلالفة
العباســية ،وهي احملرك املبكر للحضارة اإلسالمية،
أسسها اخلليفة هارون الرشيد وعمرها جنله املأمون،
ليكون عصــره العصر الذهبــي للمكتبة ،وكانت
املكتبة ملتقى العلماء ومركز البحث العلمي ،وفد
إليها كبار العلماء من جهات نائية ،ضمتهم املكتبة
لتلقيح األفكار املتنوعــة ،وكانت أكثر من مكتبة،
بل هي مؤسسة علم وفكر ،فيها تراجمة يترجمون
الكتب العجمية إلى العربيــة ،ومراكز مخصصة
للتأليــف والنســخ والتجليد ،كمــا فيها مراصد
النجــوم ،وكان أبو جعفر املنصــور الطاقة املولدة
لهذا املشروع العلمي .اشتهر برعايته العلماء من
املسلمني وغيرهم ،وكان يقتني الكتب واخملطوطات

النــادرة في املكتبة البســيطة فــي بالطه ،وكان
يســتدعي علماء الهند وفارس ليشاركوا خبراتهم
العلمية في الهيئة والفلك ،فال شــك إذن أن بيت
امتدادا خلزانة الكتب
احلكمة بألقها وبريقها كانت
ً
التــي اهتم بها اخلليفة أبو جعفــر املنصور ،ليكون
هارون وجنله املأمون موسعي فكرة جدهم.
لكن لكل بداية نهاية ،إذ تدهورت األوضاع في نهاية
الدولة العباسية بسبب ضعف خلفائها ،وبالتحديد
في عام 656ه ،ســقطت بغداد إثر هجمات املغول
التي جاءت كاجلراد املنتشــر ،وكان املغول ميسحون
عن بغداد كل شــيء ســوى املوت ،خربــت ودمرت
ليكون مــاء دجلة بلون الدماء واحلبــر ،ولم يتوقف
األمر عند هذا احلد ،ففي العصر احلديث وأثناء الغزو
األمريكي للعراق عام 2003م تعرضت بيت احلكمة
واملكتبات امللحقة بها وســائر املؤسسات العلمية
لعملية تدمير وحرق ونهب ممنهجة.

مكتبة المدرسة المستنصرية:
يا أيها املنصور يا مالكا
برأيه صعب الليالي يهون
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شيدت هلل ورضوانه

أشرف بنيان يروق العيون

إيوان حسن وضعه مدهش

يحار في منظره الناظرون

هكذا وصف الفقيه أبو الفرج ابن اجلوزي املدرســة
املنصورية التي بناها اخلليفة أبو جعفر املنصور على
ضفاف نهر دجلة ،والتي قال عنها املؤرخون إنها أول
جامعة عربية في زمانها ،تدرَّس فيها علوم متنوعة،
من فقه وصرف وفلســفة ومنطــق .وقتها كانت
أوروبــا تغط في ظالم اجلهل ،وكانت املدرســة توفر
كل احلرية للطالب الختيار موضوع الدرس وصاحب
الدرس ،وكانت مكتبة املدرسة زاخرة بأعداد ضخمة
مــن اجمللدات النفيســة والكتب النــادرة التي بلغ
مرجعا للطالب ،كما قصدها
عددها  450ألفا ،وتعد
ً
الكثيرون من العلماء والفقهاء وترددوا عليها وأفادوا
من كنوزهــا العلمية واألدبية نحو قرنني من الزمن،
وقد نقل اخلليفة إليها نفائس الكتب من مختلف
العلوم واملعارف مبا يقدر بـــ 80ألف مجلد متعددة
األصناف.

مكتبات القاهرة ،أكثر من مكتبة:
وكانت القاهرة شقيقة بغداد ،بحضارتها وثقافتها،
بعلمائها وأدبائها ،بنيلها ورافديها ،فحينما تدهورت
اخلالفة العباســية وســقطت العوالم اإلسالمية
ومترغ مجدها وشــرفها حتت سنابك اخليول املغولية
ظلت القاهرة تعيد لألمة اإلسالمية أنفاسها من
بدءا من امللوك
جديد ،فكأنه التقاء الرافدين بالنيلً ،
الفاطميني ومرورًا بالزنكية وانتهاء باأليوبية واألزهر،
وكان للملوك الفاطميني دور كبير في إحياء التراث
اإلســامي ،إذ أسســوا مكتبات تضم في كنفها
الكنوز الثمينة .ولنســتمع إلى املؤرخ اإلســامي
الكبير أبو شــامة (665ه) في كتابه الروضتني في
أخبار الدولتني النوريــة والصالحية «إنها كانت من
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عجائب الدنيــا ،ويقال إنه لم يكــن في جميع بالد

اإلســام دار كتب أعظم من الــدار التي بالقاهرة
فــي القصر ،ومن عجائبها أنه كان بها ألف ومئتان
وعشرون نســخة بتاريخ الطبري ،ويقال إنها كانت
ألفي ألف وست مئة ألف كتاب».
حتتوي على
ْ

من أبرز مكتبات القاهرة دار احلكمة التي بناها احلاكم
بأمر اهلل عــام 1005م ،وألكثر مــن مائة عام متيزت
بأنهــا مركز للتعلم والبحث واحملاضرات في شــتى
العناويــن .يقول املؤرخ الكبير أحمد املقريزي« :إن دار
ال
احلكمــة في القاهرة لم تفتح أبوابها للجماهير إ ّ
وعلقت على جميع
بعد أن ُفرشــت وزُينت وزخرفت ُ
وعني لهــا القوام واخلدم،
أبوابها وممراتها الســتورُ ،
وكان عدد اخلزائن فيها أربعني خزانة تتسع الواحدة
منها لنحو ثمانية عشر ألف كتاب ،وكانت الرفوف
مفتوحــة والكتب في متناول اجلميع ،ويســتطيع
الراغب أن يحصل على الكتاب الذي يريده بنفســه
ما تيســر له ذلك ،فإذا ضلّ الطريق اســتعان بأحد
املناولني ،فمن العلماء الذين كان لهم حضور فاعل
في دار احلكمة عالم البصريات ابن الهيثم».
ومن أهم املكتبات في القاهرة مكتبة اجلامع األزهر
التي ضمت أكثر من مائتي ألف مجلد ،وكان األزهر
قبلــة العلماء ،يفدون إليه من شــتى بقاع العالم
اإلسالمي شرقا وغربا ،وكان يوفر السكن والتغذية
للوافدين الدارسني هناك.
فمن تلك املكتبات التاريخيــة في القاهرة املكتبة
احملمودية ،أسسها جمال الدين مستشار السلطان
ظاهر سيف الدين برقوق ،وقد أشرف عليها العالم
احملدث ابن حجر العسقالني وأعد لها فهرسني حتت
إشرافه.

مكتبات األندلس:
األندلس لها تاريــخ طويل مع الكتــب واملكتبات،

عندما أصبحت محطة العلمــاء والباحثني ،فكان
أهــل األندلس بكل طبقاتهم يحرصون على اقتناء
الكتب ،وكان حكامها مثقفني ،كما نرى في سيرة
جماعا للكتب،
املســتنصر الذي وصف بأنــه كان
ً
وكان يرســل املبعوثني إلى القاهرة ودمشق وبغداد
واملدن األخرى لشراء الكتب بأثمان غالية ،وكان في
مكتبته اخلاصة أكثر من  400ألف مجلد ،بل أنشــأ
فروعا ملكتبته في العاصمة واملدن لتيسير االطالع
ً
علــى العلم ،وهو الذي تولــى رعاية مكتبة قرطبة
التي كانت تعد من أكبر املكتبات في أوروبا ،وكانت
فيها جلان خاصة مكلفة بعدة أعمال ،جلنة للتدقيق
ٍ
بأيد
واملراجعة ،وجلنة للنقل والترجمة ،وكلها كانت
فتية ذات خبرة واسعة ،وقد أشادت جل املصادر التي

أرخت لألندلس بدور احلكام فــي االهتمام بالكتب
واملكتبــات ،ورعاية احلركة العلميــة ورعاية طالب
العلم ،كما كان لألوقاف دور هام في توفير التعليم
للفقــراء احملرومني من شــراء الكتــب واحتياجات
الدراسة.

المكتبات في الهند ،حكاية تاريخ
ينافس األندلس:
يقول الشــيخ علي الطنطــاوي :إن أكثرنا يجهل
تاريخنا في الهند ،وتاريخ اإلســام في الهند يعدل
ربع التاريــخ العام ،ذلــك أننا حكمنا هــذه القارة
الهندية نحوا ً من ألف سنة.
وللهند رصيد ثــري في املكتبات اإلســامية وفي
اقتناء اخملطوطات العربية واألردية والفارســية ،وقد
تألــق اســمها مبكتباتها الضخمة التــي ما زالت
تخدم األمة .ولســاطني املغول وقبلهم سالطني
دهلي احلظ األوفر في بناء مجتمع قارئ واع ،إذ كانوا
شغوفني بالكتب والفنون ،ومحبني للعلم والعلماء،
ويجدر هنا ذكر السلطانة رضية امللقبة بعالم نواز،
وهي أول امــرأة تتربع على عرش مســلمي الهند،
إذ كانت توفر كل التســهيالت والســبل للعلماء،

ومتدهم بعطايا ثمينة ،فمن أبرز الســاطني املغول
الذين اهتموا بالكتب والكتاب ،مؤسس السلطنة
املغولية ظهير الدين بابر ،وهو أول من أسس مكتبة
في الهند ،إذ كان من أصول أوزبكية ،وأوزبكســتان
مشهورة بعواصمها العلمية من بخارى وسمرقند،
وكان بالطه معمورًا بذوي اخلبرات العلمية.
ويعتبر عصر امللك شاهجان العصر الذهبي للمغول
حضارة وإدارة ،إذ كان رفيق العلماء والشعراء ،وكان
بالطــه ممتل ًئا بذوي اخلبــرات واملوهوبني ،يقدم لهم
هدايا قيمة شأن اخلالفة األموية والعباسية ،وكانت
مدينة الهــور وجونبــور وأحمد آباد زاخــرة مبدارس
ومعاهد علمية.
إن املكتبة املغولية اإلمبراطورية حبلى بأندر املؤلفات
واخملطوطــات التي تقف خير شــاهد على خدمات
سالطني املغول للمعرفة والفنون ،وفي زمن املغول
كانت النســاء أيضا تكتب وتقرأ ،وتقرض األشعار
وتفهــرس الكتب ،فمن أســماء الالمعات ســالم
السلطانة بيغم ( ،)1612وغول بادان بيغم (،)1603
ونور جهان بيغم ( ،)1645وممتاز محل ( ،)1631وتكاد
تكون عنوانهن العاملة بنت السلطان أورنكزيب زيب
النســاء بيغم ،التي تضلعت فــي العلوم الدينية،
وقــدم لها العلماء مؤلفاتهم ،ولها تفســير «زيب
التفاسير».
ولم تقتصر هذه التفاعالت العلمية في العاصمة
دهلــي فقط ،بل كان لها صدى واســع في مناطق
بلكرام ودارياباد ومرشداباد ،وكانت مساجدها مملوءة
بالكتب التي أهداها إليها العلماء.
وال يخفى أن املعاهد العلمية والتفاعالت املعرفية
وحتــركات العلماء هي التي تثبــت على أن املمالك
واإلمبراطوريات إلى حد ما تهتم بالعلوم والثقافة،
فلإلمبراطوريات اإلســامية نصيــب أوفر في هذا
اجملال ،كانت ربــة العلوم وحاضنــة الفنون ليكون
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العالم اإلسالمي سباقا إلى التحضر والتقدم.

متحف طوب قابي الذي أنشــأه من قبل السلطان

وفي جنوب الهند كان تيبو ســلطان الذي بســط

اخملطوطات العربية واإلســامية ،وكان مبثابة املركز

مكتبته اخلاصة أكثر من ألفي كتاب ،بعضها ألفه

اخلامس عشر والتاسع عشر.

نفوذه في ميســور فــي والية كرنــادكا ،وكان في
بنفسه واآلخر اشتراه من أوروبا ،فكل كتاب مختوم

محمــد الفاحت مــن أبرز املراكــز التي تضــم نوادر

السياســي لإلمبراطورية العثمانيــة بني القرنني

بســلطنة خداداد (الســلطة املوهوبــة من اهلل)،

وبعض الكتب مت جتليدها باجلواهر والدرر ليكتشفها
اإلجنليز ويصدرونها إلى بلدهم أيام احتاللهم.

وفي والية رامبور الهندية كان لواليها محمد سعيد
خان (1855-1840م) مكتبة خاصة تســمى بكتب

خانة رياســة رامبور ،وكانت ثرية بالكتب الفارسية
واألردية والعربية ،وهي زاخرة باخملطوطات.

واملكتبــة األخرى التــي ما زالت فــي خدمتها مع

استخدام اآلالت احلديثة هي مكتبة خدا بخش ،التي

خزانة الكتب الحلبية
وهي املكتبة التي أنشــأها سيف الدولة احلمداني

بحلــب ،حيث أوقــف فيها مجموعة مــن الكتب
وأطلــق عليها اســم خزانة الكتــب .وقد وضعت

في بناء مســتقل ،وقــد اتخذ من املكتبــة مكانا ً
لعقد االجتماعــات الدينية واملذهبية .وقد أحرقها
الفاطميون ضمن مــا أحرقوا في الدولة احلمدانية
بعد اســتيالئهم علــى حلب ،ويقال إنــه كان بها
عشرة آالف مجلد عندما احترقت.

بناها خدا بخــش خان ،وضمت في جوانحها ماليني

تمبكتو ..كنوز لم تكتشف

كل عشــاق اآلثار العلمية واســتوقفتهم ماضيا

املدينة التي أطلق عليها البعض جوهرة الصحراء،

الكتب وآالف اخملطوطات النادرة التي اســتقطبت
وحاضــرا ،فقصة خدا بخش ليســت هي حكايات

عن مكتبة احتفظــت بالكتب ،بل هي تعد ظاهرة
علمية تاريخية.

وأكبر املدن اإلســامية في الساحل اإلفريقي وقت
أن كانت أوروبا في ظالم اجلهل ،متحضرة بعلمائها
الذين أناروا ليل الصحراء الطويل .مليئة حكاياتها
باألســطورة ككل املدن التي كانت عامرة زمانا ثم

وينبغــي أن نذكر دائرة املعارف العثمانية بحيدر آباد

انهارت ،لكن لم تفقد سحرها حتى هذه اللحظة،

بتونك راجستان الهندية للبحث العربي والفارسي،

وبالد شــنقيط .وتقدر اخملطوطات في متبكتو بأكثر

واإلسالمي ،وكلها قدمت خدمات جليلة في إخراج

بعض العائــات ،وفي كتابه مهربــو كتب متبكتو

ومتحف ساالر جنك ومؤسسة موالنا أبو الكالم آزاد

مدينة كانت محج العلماء مــن املغرب واألندلس

فكلها أمثلة لرعاية مسلمي الهند التراث العربي

من ســبعمائة ألف مخطوطة ،ومعظمها بحوزة

اخملطوطات النادرة من الظلمات إلى النور.

ســردا هو أشبه
يســرد الصحفي تشارلي إنغلش
ً

المكتبات العثمانية ،متحف طوب قابي

بالرواية عن مهماته إلنقاذ الكتب واخملطوطات.

كان للســلطنة العثمانية اهتمام كبيــر باقتناء

وهذا غيض مــن فيض ،فكل بقعــة وطأتها قدم

ســيطرت على معظم العواصم اإلســامية من

في طيات التاريخ دور اإلســام في ترسيخ حضارة

الكتــب واخملطوطــات ،إذ كانت الســلطنة التي
بغداد ودمشق والقاهرة وإسطنبول والقدس ،ويعد
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مســلم ازدهرت
علما ونورًا ،فال يخفى على الباحث
ً

عظيمة.

حث اإلسالم على الزراعة ومظاهر
اهتمام المسلمين األوائل بها
رؤية تأصيلية

د .أحمد عبد الحميد عبد الحق ـ مصر
تعد مهنة الزراعة من املهن الالزمة حلياة البشــرية،
ّ

وقد وجدت بوجودهــا ،فعندما خلق اهلل عز وجل آدم

ونفخ فيه من روحه ثم خلق منه زوجه أسكنه جنة

األرض التي نبت فيها كل ما يحتاجان إليه من الزروع،

ثم أباح لهما أن يأكال من نتاجها إال شجرة االختبار،
ك ْال ََّن َة
ت َوز َ ْو ُج َ
اسكُ ْن أ َ ْن َ
«و ُقل َْنا يَا َ
آد ُم ْ
فقال عز وجلَ :
ث ِ
جرَ َة
ش ْئ ُت َما َو َل تَ ْقرَبَا َه ِذ ِه َّ
َوكُ َل ِم ْن َها ر َ َغ ًدا َح ْي ُ
الش َ
الظ ِ
ني» (البقرة.)35 :
َف َتكُ ونَا ِم َن َّ
ال ِ َ

وبعد خروجه أو هبوطه منها كان عليه أن يستنبت
كده وعرقه؛
األرض ،ويخــرج منها ما يحتاج إليه من ِّ

حتى يســتطيع أن يعيش وأن يؤدي رسالة التعمير

التي ُخلق من أجلها ،تلك العبادة التي ُميز بها على
ض
شأَكُ ْم ِم َن ْالَ ْر ِ
«ه َو أ َ ْن َ
املالئكة ،كما قال اهلل تعالىُ :
يها» (هود )61 :أي جعلكم عمارًا لها.
اس َت ْع َمرَكُ ْم ِف َ
َو ْ

ولذلــك ال ميكــن أن حتيا أمــة بــدون الزراعة ،وال

تســتطيع أن تســتغني عنها مهمــا بلغت من
بعض
الرقــي والتمدين .وقد ورد فــي القرآن الكرمي
ُ
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اآليات التي تلفت انتباه الناس إلى ذلك؛ منها قوله
اها َوأ َ ْخرَ ْج َنا
ض ْال َْي َت ُ
م األَ ْر ُ
ــة أ َ ْح َي ْي َن َ
«وآي َ ٌة لَّ ُه ُ
تعالىَ :
يها َج َّن ٍ
ات ِّمن
ها َح ًّبا َف ِم ْن ُ
ُون َو َج َعل َْنــا ِف َ
ِم ْن َ
ــه ي َ ْأكُ ل َ
نَّ ِ
ْع ُيونِ» (يس،)33 :
ج ْرنَا ِف َ
يها ِم َن ال ُ
خيلٍ َوأ َ ْع َنــابٍ َو َف َّ
اء لَّكُ م
وقوله تعالىُ :
ــما ِء َم ً
الس َ
«ه َو الَّ ِذي أ َ ْنزَلَ ِم َن َّ
ج ٌر ِفي ِه تُ ِ
ِت لَكُ ْم ب ِ ِه
اب َو ِم ْن ُه َ
ِّم ْن ُه َ
ون يُنب ُ
يم َ
س ُ
شر َ ٌ
ش َ
اب َو ِمن كُ لِّ ال َّث َمرَ ِ
الن ِ
ات
الز ْي ُت
ــون َو َّ
الز ْر َع َو َّ
َّ
خيلَ َو ْ
َ
األع َن َ

ون») النحل )10 :وقوله
إ ِ َّن ِفي َذلِ َ
ك آلي َ ًة ل َِّق ْو ٍم ي َ َت َف َّ
كر ُ َ
اء َفأ َ ْخرَ ْج َنا ب ِ ِه
الس َما ِء َم ً
تعالىَ :
«و ُه َو الَّ ِذي أ َ ْنزَلَ ِم َن َّ
ش ْي ٍء ...اآلية» (األنعام.)99 :
ات كُ لِّ َ
ن َ َب َ

وتلــك اآليات الســابقات تبني أن اإلنبــات أو إخراج
الزرع بأمر اهلل ســبحانه وتعالى ،ولكن بكد وسعي
من اإلنســان «ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم»
ال كما يحســب املتواكلون املتقاعسون عن العمل،

وال كما يفهم املاديون الذين يحسبون أن رزق األرض

ينتج بسعيهم فقط.

زرعا أو يغرس
غرســا ،فيأكل منه طير أو إنسان
يزرع ً
ً

أو بهيمة؛ إالَّ كان لــه به صدقة» ،وحذر من التهاون
الســاعة وفي يد
فــي أمر الزراعة بقولهْ :
«إن قامت َّ
حتى يغرسها
أحدكم فسيلة ،فاســتطاع أال
تقوم َّ
َ

فليغرسها؛ فله بذلك أجر».

فاإلنتــاج في التوجيه النبــوي ال ينبغي أن
ينقطع،
َ

حتى ولو بســبب اليأس
والعمل ينبغي أال يتوقفَّ ،
النتيجة؛ أي :قبل قيام الســاعة بلحظة حني ال
من َّ

يستفيد بثمرة الزرع أحد.

أن
كما َّ
وضح رســول اهلل  -ص َّلى اهلل عليه وس َّلم َّ -
العمل في الزراعة قــد يكون مكفرًا للذنوب ،فقال:
وإن
َ
«من بات كاالًّ من عمل يده أمســى مغفورًا له» َّ
الســعي في طلب
من الذنــوب ذنوبًا ال يكفرها إالَّ َّ
الرزق.

وملــا كانت الزراعة عرضة لإلصابة باآلفات؛ ِمَّا يجعل

ومن أجل ذلك أمر اهلل  -ســبحانه وتعالى  -البشر

النــاس يحجمون عنها إلى غيرهــا ،كما يحدث في

عز وجل:
خيــرات عن طريق الزراعة وغيرهــا؛ فقال َّ -
«ه َو الَّ ِ
شــوا ِفي
ام ُ
ُ
ــم األَ ْر َ
ض َذلُوالً َف ْ
ــذي َج َعلَ لَكُ ُ

 -ص َّلى اهلل عليه وس َّلم  -يُواسي من يصاب بذلك،

بالســعي والتنقيب في األرض؛ إلخراج ما فيها من
َّ
َم َن ِ
شورُ» (امللك.)15 :
الن ُ
اكب َ
ِها َوكُ لُوا ِمن ر ِّ ْز ِق ِه َوإِل َْي ِه ُّ

وشجع صلى اهلل عليه وسلم الناس على استصالح

األراضي وتهيئتها للزراعة بإباحة متلكها فقال« :من
ملكا
أرضا مواتًا فهي له» شــريطة أال تكون
ً
أحيــا ً

ألحد.

وســلم  -عــن ترك األرض
ونهى  -ص َّلى اهلل عليه
َّ

اإلســامية اآلن ،وجدنا رسول اهلل
بعض اجملتمعات
َّ
حتى ال تختل أوضاع
ويَح ُّثه على البقاء فــي عمله؛ َّ

زرع أحدكم من
اجملتمع ،فقال« :ما من شيء يصيب َ

العوافي ،إالَّ يكتب له به أجر».

غرســا إلَّ كان ما أُكل
وقال« :ما ِمن مســلم يغرس
ً
ســر َِق منــه له صدقة ،وما أكل
منه له صدقة ،وما ُ

السبع منه فهو له صدقة ،وما أكلَت الطير فهو له

صدقة ،وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة».

بورًا دون زرع ،فقال« :مــن كانت له أرض فليزرعها ،أو
فإن أَبَى فليمسك أرضه».
ليمنحها أخاهْ ،

أن الفرس اهتموا بحفر األنهار وغرس
وجاء في األثرَّ :

وبيَّ  -صلى اهلل عليه وسلم َّ -
أن الزارع ال يجني ثِمار َ
تقرب إلى
الدنيا فقط ،وإنَّ ا زراعته وسيلة
عمله في ُّ
ُ
اهلل ،كما يتقرب الغني مباله ،فقال« :ما من مســلم

سبب تعميرهم ،فأوحى اهلل إليه أنهم عمروا بالدي
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فع ِّمروا األعمار الطوال ،رغم
األشجار وعمروا البالدُ ،
ما كان فيهم ،فسأل َ
اهلل نبي من أنبياء زمانهم عن

فعاش فيها عبادي.

وكان لتلــك األحاديث ،وهذه اآلثــار التي ح َّثت على

كان أول من زرع القمح فــي مزرعته باملدينة ،وكان

بالزراعة،
اهتماما َك َفلَ لهم توســيع مجاالت الرزق،
ً
أن املنتجات
وحتســن الوضع االقتصــادي،
خاصــة َّ
َّ

عما يستورد من بالد
باملدينة سنتهم ،حتى استغنوا َّ

الزراعة أثر كبير في اتِّخاذ كافة التدابير نحو االهتمام
الزراعيــة هي املصــدر األول للمــواد الغذائية التي

يعتمد عليها الناس في معاشهم ،كما أنَّها تقدم
أهم املواد األولية في الصناعــة ،فالقطن والكتان

من
أهم املواد في املنســوجات التي يلبسها الناس،
ِّ
واألخشــاب ضرورية للبناء ،ولصنع كثير من األثاث،

ثم إن كثيرًا من األصبــاغ والعطور واألدوية تعتمد
على املنتجات الزراعية.

يزرع على عشــرين
ناضحا ،وينتج مــا يكفي أهله
ً
الشام.

وكان أبــو هريرة يرى املروءة في تلــك األفعال ،فقد

ســئل مرة :ما املــروءة ،فقال« :تقــوى اهلل وإصالح
الضيعة» (أي قطعة األرض املعدة للزرع).

ويُؤسفني ويؤســف كل قارئ لهذه األحاديث واآلثار

يوما بعد يوم عن
أن يرى الشــباب املســلم يتخلى ً
الزراعة ،ويلهث وراء األعمال األخرى ،التي ال ُتدي مع

ويتحمل إصره،
كما أنها مما يضمن لإلنسان طعامه،
َّ

شاسعا بني ما كانت
مجتمعنا شــي ًئا ،وصار الفرق
ً

وعظم شــأنها ،فكثر مالُها
فــي اإلنتاج الصناعي،
ُ

ُجلُّ أقوات املسلمني في أيدي غيرهم ،ولم ينفع كثيرًا
إنشاء املؤسسات الزراعية وال البحوث التقنية.

تقدمت
ويتكفل عبئه؛ لسد رمقه ،وأن األمة مهما
َّ
َّ

وتضاعف يســارها ،ال تزال تبقى عالــ ًة على غيرها
إذا لم
أرض بال ِدها ُقوتَها ،كما تظل مجحفة
ُ
تكفل ُ

اجلوع ،دائمة اخلضوع ألعدائها.

مظاهر اهتمام المسلمين األوائل بالزراعة:

تنتجه مجتمعاتنا في القدمي ،وما تنتجه اآلن ،وصار

دور األمراء المسلمين في نهضة
الزراعة عند المسلمين:

وفهم الصحابة واملسلمون األوائل ذلك  -وكانوا خير

وازداد اهتمام املســلمني بالزِّراعة بعد أن اتَّسعت
رقعة الدولة اإلسالمية واستقرت أمورها ،ويسروا

حتث على الزراعة ،رغم مشــاغل بعضهم اجلسيمة

وســلم:
عمالً بوصية الرســول  -ص َّلى اهلل عليه
َّ

ســلف  -فانطلقوا مطبقني تعاليم اإلسالم ،التي
عفــان  -رضي اهلل
واســتغنائهم ،فهذا عثمان بن َّ
ســئل :أتغرس بعــد الكبر؟ فقال:
عنه  -يقول وقد ُ

«ألن توافيني الســاعة وأنا من املصلحني خير من أن

توافيني وأنا من املفســدين» وتلك لفتة طيبة منه
إفسادا.
إصالحا وتركه
أن يجعل العمل
ً
ً

وقيل ألبي الــدرداء وهو يغرس جــوزة :أتغرس وأنت

شــيخ ،وال تُطعم إال بعد عشــرين سنة؟ فقال« :ال
علي بعد أن يكون األجر لي».
َّ

وهذا عبد الرحمن بن عوف ـ رغم غناه ـ كان ميســك
حول بها املاء ،وطلحة بن عبيد اهلل
املسحاة بيده ،ويُ ِّ

الســبل المتالك األراضــي وتعميرها وزرعها؛
َّ
كل ُّ
أرضــا ميتة فهي له» ،وأضحى االهتمام
«من أحيا ً
َ

بالزراعــة من واجب األمراء واحلــكام ،وليس األفراد

ألن هؤالء األمــراء كانوا يدركون
فحســب؛ وذلك َّ
متاما العالقة بني االزدهار الزراعي وزيادة اخلراج الذي
ً

يعد أهم مصادر بيت املال ،كما كانوا يدركون متاما
العالقة القوية بني حالة الزرع وبني الوارد.

بإصــاح وســائل الري وتنظيفهــا ،وبنوا
واهتموا
ِ

الســدود وشــقوا القنوات واألنهار التي ال يُحصى
عددها؛ لدرجة أن مدينــة كالبصرة
وحدها كان بها
َ
مــا يزيد على مائة ألــف نهر ،يجري فــي جميعها
الســميرات (املراكب) ولكل نهر منها اسم ينسب
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إلى صاحبه أو الناحية التي صب فيها املاء ،وأقاموا

أي جزء مــن األرض الصاحلة
وحرصوا علــى أال يبور ُّ

للتحكم في كمية املياه.

والســفوح واجلبال التي ما كان أحد يظن أنه ُيكن

السكُ ور َ على األنهار
اجلســور والقناطر ،كما أقاموا ُّ

للزراعة ،ليس هــذا فقط؛ بل عمدوا إلى «املرتفعات
االســتفادة منهــا في الزراعــة؛ جلفافهــا الدائم،

وبذلوا في ســبيل ذلك أمواالً طائلة ،واســتخدموا

عددا من الطرق ،وعنوا بصيانتها،
فعمروها ،وأنشؤوا
ً
َّ

بن يوســف الثقفي أراد أن يستكملَ نهر سعد في

األمراء والقواد يقومون باإلشراف عليها بأنفسهم.

لهــا
عددا كبيــرًا من العمال ،حتى ُذكــر أن احلجاج
ً

نواحي األنبار ،وكان دهاقينها قد سألوا سعد بن أبي

وقــاص ـ رضي اهلل عنه ـ من قبــل أن يحفره لهم،
فجمــع الرجال لذلك ،فحفروا حتى انتهوا إلى جبل،

فلم ُيكنهم شقه وتركوه  ،فلما ولي احلجاج وكانت
مــوارد الدولة قد زادت وحتســنت جمع  -أي :احلجاج
لق َّوامه« :انظروا إلى قيمة ما يأكل
 الفعلة ،وقال ُاحلفاريــن في اليوم ،فــإن كان وزنه مثل
الرجــل من َّ

مــا يقلع ،فال متتنعوا عن احلفــر ،وأنفقوا عليه حتى

استتموه».

إضاف ًة إلى ذلك ،فقد أقام املســلمون شــبكة من
اجلوفية،
القنــوات واجملــاري الظاهرة فــوق األرض أو
َّ

التي حفرت حتت األرض بطريقة هندسية محكمة

وأقاموا اجلسور حول األنهار ملنع فيضانها ،حتى كان
كما عرفوا تأثير املناخ على النباتات ،ففي كتاب «فرائد

املالحة» يقول مؤلفه عن البنفســج« :والضباب إذا

يوما وليلة ،دبله فالبرد الشــديد يفســده
دام عليه ً
فســادا ال صالح بعده ،والرعد املتتابع يُوهنه ،ووقوع
ً

الدخان ربَّ ا أفسده».

وعرفوا بعض الطرق املساعدة على سرعة منو النبات
ِمثلما يعرف اآلن باخملصبات ،يقول ابن وحشــية« :إن

خير وســيلة لإلســراع بنموها هو أن تغمس البذور
أو أطراف األقــام في الزيت» ،وبحثــوا في طبيعة

األراضي وتكوين التربة.

ونظــروا في كيفية تكوين األمطــار وأهمية الرياح

اإلتقان.

لســيرها ،وفائدة اجلبــال وأثرها فــي توزيع األمطار

وما تزال تلك األعمال تثير
إعجاب ُمهندســي املياه
َ

األراضي عناية كبيرة ،بعد أن عرفوا السماد الصالح

في عصرنا احلديث ،فهذا أحد املهندسني األوروبيني
«إن
الذي زار
َ
العراق إبَّان االنتــداب البريطاني يقولَّ :
عمل اخللفاء في ري الفرات يشــبه أعمال الري في

مصر والواليات املتحدة اآلن».

على شتى مناحي الكرة األرضية ،واعتنوا بتسميد

لكل نوع من النبات ،فزاد َمحصول األرض تبعا لذلك

زيادة واضحــة ،وعرفوا التلقيح ،وكذلك عرفوا نظام

التطعيــم لبعض األشــجار ،واســتخرجوا أصنا ًفا

جديدة.

وبذلوا
جهودا كبيرة لتجفيف البطائح واملستنقعات،
ً

تقدير األمراء المسلمين للفالح ودوره:

وحتويل األرض إلى سباخ بقشــط الطبقة امللحية

وأهم من ذلك كلــه أن أمراءهم حاولوا قدر اإلمكان

وعملوا على إزالة األمالح التي تهدد بإفساد املزارع،
من علــى وجه األرض وجمع األمالح ،أو بزراعة بعض

النباتات التي تقاوم امللح كاحلب والشعير ،وزرعوا كل
الصاحلة له بعد أن درســوا
نوع من النبات في التربة َّ

صالحية كل تربة ومناسبتها ألنواع النبات اخملتلف.
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رفع العبء عن الزارع؛ حيث رفضوا جباية اخلراج على

األراضي إال بعد مسحها؛ إحقا ًقا للعدل ،وأن يُراعى
ما حتتملــه األرض من غير حيــف مبالك وال إجحاف

بزارع ،وحرصــوا على تأمينهم أوقــات احلروب حتى

ولو كانوا مــن غير رعيتهم ،فهذا عمر بن اخلطاب -

وبذلك وجــد العامــل أو الزارع حتت ظل اإلســام

تقتلوهم إال أن ينصبوا لكم احلرب».

مطمئنة ،وأحس أنه يجني ثمار عمله لنفســه بعد

رضي اهلل عنه  -يقــول« :اتقوا اهلل في الفالحني ،ال

وهذا علي بن أبي طالــب  -رضي اهلل عنه  -يكتب

إلى عاملــه «عبدامللك بن عميــر»« :ال تضربن رجالً

الدوافــع التــي حتثه علــى العمل بنفــس راضية
أن كان في ظل الدول الســابقة  -كالدولة الرومية

والفارســية مثالً  -يعد من توابــع العقار ،فينتقل

العقار من مالك إلى آخر ،وفالحوه معه يســمونهم

ســوطا في جباية درهــم ،وال تبيعن لهــم رز ًقا ،وال
ً

قن.
األقنان  -جمع ّ

طلب درهم» ،فقــال عبدامللك« :يا أمير املؤمنني ،إذن

وضرب املســلمون بتلك اجلهود مثال رائعا في املهارة

كسوة شتاء وال صيف ،وال دابة ...وال تقيمن رجالً في
أرجع إليك كما ذهبــت من عندك ،فقال :وإن رجعت
كما ذهبــت ،ويحك! إنَّ ا أمرنا أن نأخذ منهم العفو»

أي ما بقي أو زاد عن حاجتهم بعد غناهم.

وهذا زياد ابن أبيه يكتب إلى بعض عماله أن أحسنوا
إلى الفالحني ،فإنكم ال تزالون ســمانا ما ســمنوا،

الزراعية ،حتى قال بعض املستشــرقني« :إنهم أول
من نظم ممارستها بقوانني ،وإنهم لم يقتصروا على
العناية باملزروعــات ...وإمنا اعتنوا عناية فائقة بتربية

القطعان ،وخاصة األغنام واخليــل ،وإن أوروبا لتدين
لهم بإدخال التجارب الكُ برى ،وجميع أنواع الفواكه
املمتازة».

وملا ماطــل بعض الفالحــن أو أصحــاب األراضي
في ســدا ِد اخلراج في عهد العباســيني ،وأراد بعض

وكان مــن نتيجة هذا االهتمام وتلك اجلهود «أن َنت

اخلليفة املهدي الفقيه محمد بن مســلم ،فقال :يا

اإلســامي ،من أواســط آســيا شــر ًقا إلى احمليط

األمراء تعذيبهم حتى يجبروهم على ســداده ،شاور
أميــرَ املؤمنني ،هذا موقف له مــا بعده وهم غرماء

املســلمني ،فالواجب أن يطالبوا مطالبة الغرماء...
فتقــدم إلى أبي عبيد الكاتــب بالكتاب إلى جميع

العمال برفع العذاب عن أهل اخلراج.

وكان كثير من أمراء املســلمني فيما بعد يسلفون

الفالحني؛ لينفقوا على زروعهم دون مقابل؛ تشجيعا
لهم على الزراعة.

األراضي والثروة الزراعية علــى طول امتداد العالم
األطلســي غربًا؛ بحيث ال يقع البصر فيها إال على
خضرة يتصل لونها بلون السماء األزرق».

وأنتج املســلمون بذلك كل ما يحتاجونه حتى قال

أحد من أرخوا للحضارة« :لم أسمع أن املسلمني في
شتى األرجاء كانوا يستوردون
سلعا غذائية من خارج
ً

أقطار الوطن اإلسالمي».

ونقلوا هذا االزدهــار الزِراعي إلى كل قطر فتحوه أو

كما كان األمراء يوصون اجلند الذين يذهبون للجهاد

نزلوا به .يقول شكيب أرسالن« :فإن هؤالء القوم لم

أحد اخللفاء العباســيني ينصح قائده أثناء ســيره

حتتها اجلنان».

بعــدم التعرض للفالحني أيا كانــت ديانتهم ،فهذا
باجليش« :أن مينع اجلند أن يتخطوا الزُروع (أي يسيرون
فيه أثنــاء زحفهم) وأن يطأها أحــد منهم بدابته،
ويَجعلها طريقه في مقصده ،وأال يأخذوا من أهلها

األتبان إال بأثمان ورضا أصحابها».

يحلوا في مكان إال طبقوا األراضي بالعمل ...وشقوا

واعتقــدوا أن بالدنا اآلن قادرة على أن تعود ســيرتها
األولى في هــذا اجملال ،وأن حكامها قــادرون على أن
يحذوا حذو أسالفهم فيه إذا وجدت اإلرادة.

63
العدد ٦٧٠ :ذو القعدة  ١٤٤٣هـ ـ يونيو  ٢٠٢٢م الرابطة

اإلسالم دين السالم االجتماعي
بقلم :د .إبراهيم نويري ـ كاتب وباحث أكاديمي ـــ الجزائر

مدار

أن الشــعور باألمن والسالم والهناء
مما ال
ّ
شــك فيه ّ
عد شــرطا ً من شــروط االستقرار الذي
والطمأنينة ،ي ُ ّ
ي َ ُع ّده العلماء العامل األول لبناء احلضارة وإرساء قواعد
التقدم اإلنساني .أما التنازع ،فال مناص من أنه يفضي
إلى إرباك وزعزعة الســام واالطمئنــان ،والعصف -
من ثمة  -مبرتكزات االســتقرار االجتماعي الذي يُعتبر
العامل احليوي الزدهار ومنو وتطور اجملتمعات اإلنسانية.
يصح أن جنــزم بأن اخملتلفني اختــاف التعادي
وعليــه
ّ
فادحة في حق
ً
والتباغض واالفتــراق إمنا يرتكبون جريرةً
األمن والسالم والوفاق والتعاون ...ونحن عند التأمل جند
أن اإلسالم نفسه مشــتق من داللة لفظة« :السلم»
و»السالم» و»السالمة».
بل إن السالم هو أحد أسماء اهلل احلسنى ،ودار السالم
كمــا ورد في أكثر مــن موضع في القــرآن الكرمي هي
جنة اخللد وفــردوس النعيم التي يُجــزى بها املؤمنون
لقــاء إميانهم الصحيح وأعمالهــم الصاحلة .قال اهلل
ه ْم ِبا َكانُو ْا
السالَمِ ِعند رب ِهم وهو ولِي
تعالى« :ل َُه ْم دَار ُ َّ
َ َ ِّ ْ َ ُ َ َ ُّ ُ َ
ُون» (األنعام .)127
ي َ ْع َمل َ

ومن املقطوع به أن تعاليم اإلســام تهيئ املســلم
منذ مراحل التنشئة األولى لتوقير وإجالل هذه القيم
اجلليلة ،فتــزرع في وجدانه وتطبع في ســلوكه نزوعا ً
تلقائيا ً إلى الســام والســلم واملســاملة واملعايشة.
إن كلمة السالم ومشــتقاتها ذُكرت في القرآن
حتى ّ
الكــرمي أكثر من مائة مرة ،حني لــم تُذكر كلمة احلرب
ست آيات فحسب!
ومشتقاتها سوى في
ّ
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إن الســام قيمة إســامية ،واملســلم احلق ينشد
بفطرته الصافية وأصل تكوينه الســام ويتعبد في
صالته بالســام ويُشيع الســام فيما حوله؛ وقد بلغ
األمر باإلســام ـ حرصا ً على تثبيــت هذه القيمة ـ أن
دعا أتباعه وأرشــدهم إلى عدم متني لقاء العدو ،لكن
التشــبث بالصبر وبذل الوسع في املغالبة
مع ضرورة
ّ
واإلصرار على النصر في حال اللقاء.
الرابطة العدد ٦٧٠ :ذو القعدة  ١٤٤٣هـ ـ يونيو  ٢٠٢٢م

وذلــك من باب التشــديد والرغبة في إرســاء دعائم

الســلم والســام ،كما أن اإلســام قد جعل قاعدة

والنصح هي األصــل في العالقة
التواصل والدعــوة ّ

مع اخملالفني؛ حتى إن قارئ الســيرة النبوية الشــريفة
تُــــلفت انتباهه بقوة خصال وخالل الر ّقة واملسامحة

ولــن اجلانب والعفو واحلرص على توطيد روح الســلم

واملؤاخاة والنأي حتى عن األلفاظ واألســماء والصفات
التي توحي بنقيض تلك اخلِالل والشــمائل اإلنسانية
النبيلة الرقيقة.

ومن ذلك  -على ســبيل املثــال  -أن النبي صلى اهلل

عليه وســلم ،كان يكره مجــرد كلمة «حرب» وال يحب

ب األسماء إلى
ســماعها ،ولقد ع ّلم أصحابه قائالَ :
أح ُّ
اهلل :عبــداهلل وعبدالرحمــن ،وأصدق األســماء :حارث

ومرّة ...وكــــان العرب
وهمــام ،وأقبح األســماء :حرب ُ
فــــي اجلاهليــــة يسمـــون أبناءهم «حربا» و»مرة»،
فكــره للمسلميـــن أن يُسـموا أبناءهم بذلك ،حتى

ال يتعودوا سماع كلمة «حرب» أو ما يقوم مقامها من

كلمات وألفاظ ،وكفى بهذا حرصا ً من اإلســام على
السالم واألمن والطمأنينة وحب االستقرار.

حتقق الســلم االجتماعي
فهــذا الدين اخلالد يقر ّ بأن ّ

وعامل
رئيس
ط
حاســم لتوفير األمن والطمأنينة
ٌ
شر ٌ
ٌ
ٌ

في النسيج اجملتمعي ،وتعليل ذلك أنه إذا ُفقدت حالة
ض ُعفت إلى حدود بعيدة
الســلم والوئام
الداخليي أو َ
ْ
أو ملحوظــة؛ فــإن النتيجة الطبيعيــة لذلك تدهور

التماسك العام في اجملتمع ،فتســود تبعا ً لذلك حالة
ماحق على املصالح
ٌ
اخلصام والصراع ،وفــي ذلك خطر ٌ
العليا للوطن وسالمة الدين ومصالح العباد.

فلنحافظ على سالمة واســتقرار أوطاننا،
ولنتشبث
ّ
بالوَحــدة والتآزر والتكافــل والتعاون ،كــي جنني ثمار

االزدهار والتقدم والتنمية.

