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في سبيل وحدة الشعب األفغاني
يرتبط حضور السالم أو غيابه في أي بلد األمة اإلســامية ،جمعت بني ثبات أصولها ومرونة
بوحدة الشعب ومتاسك جبهته الداخلية .فروعهــا ،ومن بينهــا قواعد الترجيح بــن املصالح
والســبب الغالب للتدخالت األجنبية هو واملفاسد ،وســد الذرائع والنظر في املآالت ،ومن ذلك

الصراع بني األطراف اخملتلفة داخل الوطن الواحد.

سد أبواب الفنت التي متى فتحت صعب إغالقها.

هذه حقيقة واضحة على األرض اليوم في أفغانستان،

وصدى
ومي ِّثل هذا البيان ضمير املســلمني في العالم
ً
للرأي العام اإلســامي ،لذلــك تفاعلت معه الكثير

بشأن أفغانستان.

واملركز اللبناني الدولي للبحوث والدراسات ،والهيئة

اإلميانية والوطنية ،التي ال بد أن تشمل اجلميع بوعي

وتثمينا جلهود
احلرص على حفظ األرواح واملمتلكات،
ً

بل هي من العظات التاريخية ،ومن الســن الكونية

التي يســتفيد منها اجلميع والتــي يجب احترامها ،من املراكز والهيئات اإلسالمية :اجمللس األعلى لألئمة
عبر البيان الصادر من رابطة العالم اإلســامي والشؤون اإلســامية في أمريكا الالتينية والكاريبي،
كما َّ

وكان معالي األمني العام الشيخ الدكتور محمد بن العربية الدينية بالنمسا ،إضافة إلى عدد من املراكز
عبد الكرمي العيســى قد خاطب شــعب أفغانستان والهيئــات والعلماء حول العالــم تعبيرًا عن التقدير
بذلــك البيان حاثَّا ً إياهم علــى «حتقيق معنى األخوة لهذا البيان الذي دعا جميــع األطراف األفغانية إلى

ديني ووطني ال يرتضي منهــم التصنيف واإلقصاء

والتقســيم وفرض اآلراء مــن جانب واحــد ،باعتبار

أفغانستان جزءا ً مهما ً في عاملها اإلسالمي والدولي».

ومن املعاني التي أكدها البيان وجوب تقدمي املصلحة

العامــة على املصلحــة اخلاصة ،إذ جــاء فيه« :على
أهل احلل والعقد في أفغانســتان بجميع أطيافهم،

أن يغلبوا املصلحــة العليا ألفغانســتان بعيدا ً عن
أي اعتبــارات أخــرى» ،وأن ذلك «ال يتم إال بانســجام
الشــعب األفغاني التام في داخلهــا الوطني ،ومع

عاملها اإلســامي والدولي دولة عصرية ترعى احلقوق

واحلريات املشــروعة ،وحتترم ميثــاق منظمة التعاون
اإلسالمي ،ووثيقة مكة املكرمة التي أمضاها مفتو

وعلماء األمــة ،وأقرتها الــدول اإلســامية ،وحتترم
املواثيق واألعراف الدولية».

وبــن معالــي األمــن العام أن شــريعة اإلســام
َّ
ضنت وتألَّفت اجلميع وحفظت حقوقهم
ســمحة َح َ

وحرياتهم ،ولها قواعد شــرعية اتفــق عليها علماء

الرابطة في سبيل وحدة الشعب األفغاني.

لقد أدرك اجلميــع ضرورة األخــوة اإلميانية والوطنية
لرتق النســيج االجتماعي في هذا البلد اإلســامي
الذي تعرض لتحديات كبرى خالل العقود املاضية.

وال ريب أن احلفاظ على الســام واالســتقرار شرط

لنيل احلقوق الوطنية وأنه هو أساس حقوق اإلنسان

وطريق التقدم نحو مســتقبل أفضل .وسوف تتعلق
اآلمال في أن ينجح األفغان في إعادة اندماج الشباب

في اجملتمع وإشراك أفراده في جهود التنمية والبناء.

إن أفغانســتان بحاجة إلى الوحــدة والتضامن أكثر
من أي وقت مضى؛ كي تتبادل القوى الوطنية الثقة

فيمــا بينها ،وتنبذ االنقســامات وجتابــه التدخالت

اخلارجية التي تريد أن تعيد أفغانستان ساحة معركة
للمنافسات اإلقليمية.

وي َّن
نسأل اهلل تعالى أن يحفظ أفغانستان وشعبهاَ ،
عليها باألمن واالستقرار واالزدهار.
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الرابطة

جهودنا في مواجهة الجائحة تنطلق
من قيمنا اإلسالمية بإنسانيتها الشاملة
موضوع الغالف
جنيف:

الدولي جلمعيات الصليــب األحمر والهالل األحمر،

شهدت العاصمة السويسرية فعاليات مؤمتر جنيف
للتضامن العاملي ملواجهة جائحــة كورونا (كوفيد
ـ ،)19والذي اســتضافته منظمة الصحة العاملية،
حيــث ألقى معالــي األمني العام لرابطــة العالم
اإلســامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي

العيســى كلمة افتتاحية باملؤمتر مبشــاركة املدير

العام ملنظمة الصحة العاملية ،واألمني العام لالحتاد
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ومجلس الكنائس العاملي ،وبحضــور قيادات كبرى
املنظمات الدولية ،وعدد من الشخصيات احلكومية
واألهلية.

فيما أدار احلوار بني املشــاركني رئيــس وزراء النرويج
األسبق ،السيد كجيل بوندفيك.

وأكد املشاركون في هذا احلوار على أهمية دور القادة

الدينيني في رفع وعي اجملتمعات بشــأن التعامل مع
اجلائحة ،وخاصة املبادرة بأخذ اللقاحات ،كما رســم
املشــاركون خارطة طريق مقترحة تشــمل عدالة
توزيع اللقاحات.
وقــال معالي الدكتور العيســى ،إن جهود منظمة
الصحة العاملية الرائعة فــي احلد من معاناة عاملنا
مــن معاناة (كوفيد ـ )19يُنظــر إليه من جانب آخر
علــى أنه مــن اجلهــود املتميزة لتحقيق الســام
العاملي ،مؤكدا ً أنها أوجدت هذا الســام مبتابعتها
الفعالة
الدقيقة لـ(كوفيدـ ،)19وتقدمي اإلرشــادات
َّ
من موقعها الدولي املوثوق به ،وهذا أسهم بشكل
كبير في تخفيف املعاناة من هذه اجلائحة وال سالم
كأمن الناس على أرواحهم.
وأضــاف معاليه« :لقد أصبحــت منظمة الصحة
العاملية فــي زمن (كوفيــد ـ )19صانعة الســام
العاملي من خطر عدو قاتل استهدف عالَ نا كُ َّله بدون
استثناء ،ومن خالل اجلهود املســتمرة ذات الكفاءة
العاليــة للمنظمة مت احلد بشــكل كبير من فتك

د .العيسى :قمنا مع شركائنا

بالتوعية الدينية للحد من انتشار
الجائحة والحث على أخذ اللقاح

د .العيسى :بعد توفر اللقاحات

أطلقنا برنامجنا التوعوي الفعال

imams for vaccine

هذه اجلائحة باألرواح ،كما مت احلد من إنهاك املنشآت
الصحية» ،مؤكدا ً أنها قادت دول العالم التي لديها
وعي وجديــة قادتهم بكفاءة عاليــة إلى املواجهة
الصحيحة لهزمية عدونا املشترك الذي أنهك عاملنا
وأفزعه أكثر مما أنهكته وأفزعته عدد من احلروب.
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الرابطة

وأشــاد األمني العام للرابطة مبنح جائزة بناء اجلسور

وخاصة الدول الفقيرة ،مؤكدا ً أن املشــكلة األولى

ح زادت في
مؤكدا ً أن «املنظمة بعد عام من هذا امل َْن ِ

الفعالة
من جهة ،ومن جهة أخرى من خالل القوانني
َّ

بالنرويج ملعالــي رئيس منظمة الصحــة العاملية،

نضالها من أجل سالمنا البدني والنفسي ،إنها بحق
كما قلت أيقونة السالم في زمن (كوفيد ـ .»)19

ال ميكن عالجها إال مــن خالل املؤثرين في اجملتمعات

التي حتاصــر املتهربني مــن التحصــن ،متمنيا ً لو
اتفقت دول العالم على عدم السماح بالدخول ألي
دولــة بدون جواز صحي مجاز مــن منظمة الصحة

وشــدد على أن العالم لن يســتطيع مواجهة هذه

العاملية.

منظمــة الصحة العاملية ،مضيفــا ً «ومجتمعاتنا

كما اســتعرض د.العيســى جهود رابطــة العالم

اجلائحــة إال من خالل تعاونه اجلــاد ،وهو ما تنادي به

الوطنية حول العالم لن تستطيع أن تتعاون في ذلك
إال من خالل تعزيز الوعي لدى األفراد واملؤسســات،
وال بــد أن يصاحب ذلــك برامج مدروســة وقوانني

فعالة على ضوء نصائح وإرشادات منظمة الصحة
َّ

العاملية».

اإلســامي منذ بداية جائحة كورونا منطلق ًة من

مقرها مبكة املكرمة باململكة العربية الســعودية،
قائــاً« :جهودنا فــي مواجهة اجلائحــة تنطلق من

قيمنا اإلسالمية بإنســانيتها الشاملة دون تفريق
وذلــك ضمن مراحــل متوازية» ،وذكر أنها شــملت

املســاعدات املادية بالتنسيق املباشر مع احلكومات،

وتطرق معاليه إلى املشــكالت التــي تواجه بعض

وكذلك التجهيزات الطبية للمؤسسات الصحية،

التحصــن ،ومشــكلة توفير التحصــن للجميع

على نشــر الوعي الوقائي ،وذلك ألكثر من  30دولة

اجملتمعات الوطنية ،ومنها مشــكلة الوعي بأهمية
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واملعونات الغذائية للفئــات الضعيفة ،مع العمل

حــول العالم ،حيث مت التركيز علــى الدول املتضررة
أكثر فأكثر ،دون تفريق في هذا العمل اإلنساني ألي
اعتبار ال ديني وال إثني وال سياسي وال غيره ،وقال« :ال
نزال نواصل جهودنا التي نراها واجبا ً علينا».
وأضاف« :لقد قمنا في هذا مبســاعدة بلدان أوروبية
غنية كانــت وقت اجلائحة أحوج مــا تكون للوقوف
معها وذلــك بعدما أصبح نظامهــا الصحي على
حافة االنهيــار ،وهذا هو واجبنا اإلنســاني األخوي
دروســا
مع اجلميع ،الذي جعل هذه اجلائحة حتمل لنا
ً
مهمة ال نزال نستفيد منها كل يوم ،ومن أهم هذه
الدروس إدراك ســاكني كوكبنا أنهم أســرة واحدة
مهما حاولت بعض األفكار واملصالح تفريقنا».
ولفــت معاليه إلى أن بعض األفكار احملســوبة في
الظاهر على الدين ســواء لدى بعض املســلمني أو
غيرهم شــكلت أحيانا ً حاجزا ً ضــد أخذ اللقاحات،
وقال« :قمنا من جهتنا مبا يجب من التوعية وخاصة
توعيــة القادة الدينيني املؤثريــن ،وذلك بالتعاون مع
شركائنا في الدول التي تتطلب التدخل للمساعدة،
ومــن آخر هذه البرامج برنامج إمامز فور فاكســن،
والــذي يعتمد حتفيــز اجلميع على أخــذ اللقاحات،
وتوضيــح اجلانب الديني لهــم لتصحيح املفاهيم
اخلاطئة».
وشــدد في ختام كلمته على أهمية التوزيع العادل
للقاحات ،حتى ال يستأثر بها األغنياء ويبقى الفقراء
وحدهم أمام تهديد هذه اجلائحة ،ألن ذلك إذا حصل
ســيكون عــارا ً على العالــم كله ،وســتكون هذه
الوصمة أقوى في قلوبنا من ألم هذه اجلائحة.
من جانبه قال املدير العام ملنظمة الصحة العاملية
تيــدروس أدهانوم غبريســوس« :ســتنتهي هذه
اجلائحة عندما نقرر جميعــا ً أن نضع حدا ً لها ،ألن
القرار بيدنا جميعاً .منلك كافة األدوات التي تعيننا
علــى الوقاية من (كوفيــد ،)19-وإجراء الفحوص

أمين مجلس الكنائس العالمي:

الدرس الذي تعلمناه من الجائحة هو

هشاشتنا المشتركة ومصيرنا المشترك

كبشرية واحدة

المدير العام لمنظمة الصحة

العالمية :الجائحة ستنتهي عندما نقرر

جميعا أن نضع ً
ً
حدا له

ومعاجلة هذا الفيروس».
وأوضح أن عددا ً كبيرا ً من املناطق والبلدان يشــهد
ارتفاعــا ً حادا ً في حــاالت اإلصابة والوفاة بســبب
(كوفيــد ،)19-والســبب وراء ذلــك ببســاطة هو
ارتفاع نســبة اخملالطة االجتماعية والتنقل ،وغياب
اإلجراءات الصحية واالجتماعية املتناسقة ،وظهور
متحورات سريعة االنتقال ،وعدم املساواة في إتاحة
اللقاحات ،مؤكدا ً أن أسباب االنتشار ال تتعلق بعلم
األوبئة ،بــل بالديناميات االجتماعية والسياســية
واالقتصادية ،حيث طغــت املعلومات املضللة على
العلــم ،وقوضت االنقســامات فــرص التضامن،
فكانت النتيجة منو الفيروس بقوة.
وشدد على أن (كوفيد )19-أظهر األهمية احلاسمة
للتضامــن العاملي مــن أجل مواجهــة التهديدات
املشــتركة ،فجميعنا حكومــات ومنظمات دولية
ومؤسســات وقطاع خــاص ومجتمعــات مدنية
ومؤسسات دينية لدينا دور نؤديه.
أما األمني العــام جمللس الكنائس العاملي األســتاذ
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الرابطة

أمين عام جمعيات الصليب األحمر:

ال سبيل لمواجهة األزمات إال من خالل
جبهة متحدة تضم المؤسسات الدينية
والقطاع العام والمجتمع ككل

الدكتور يوان ســوكا ،فدعا إلــى احلفاظ على احلوار

ومســاعدتهم املهولة توهن نظمنــا االقتصادية
والصحيــة ،ولكن دعونا ال نســمح لهــا بأن توهن
شجاعتنا وعزميتنا».

بدوره تطرق الســيد جاغان شــاباغان ،األمني العام
لالحتــاد الدولي جلمعيات الصليــب األحمر والهالل

األحمر ،إلى األزمات التي تواجه العالم اليوم ،مؤكدا ً

أنه ال ســبيل ملواجهــة هذه األزمــات إال من خالل

جبهة متحدة تضم املؤسســات الدينية والقطاع

والتعــاون علــى الصعيد العاملي فــي أعقاب هذه

العام واجملتمع ككل.

من هذه اجلائحة هو هشاشــتنا املشتركة ومصيرنا

وأوضح أن جائحة (كوفيد )19-تســببت في تفاقم

اجلائحة ،مؤكدا ً أن الدرس األساســي الذي تعلمناه

املشترك كبشرية واحدة.

عدم املســاواة ،وزادت في ســوء األوضاع اإلنسانية

حول العالم ،وتســببت القيود على السفر والتجارة

وقال« :تقع على عاتقنا مسؤولية املشاركة بشكل

فــي إعاقة التضامــن العاملي لتخفيــف األوضاع

اجلائحة ،وحتــى إن كان الفيروس ومتحوراته يواصل

احمللية على التضامن معاً ،واالســتفادة من مواردها

متعــدد األطــراف فــي التخفيف من حــدة هذه

التفشــي وال تزال مهمة التلقيح وحماية السكان

8
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اإلنسانية ،لكنها أيضا ً أظهرت مدى قوة اجملتمعات

لتلبية احتياجاتها.
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الرابطة

زار العاصمة سكوبيه تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية

رئيس مقدونيا الشمالية :د.العيسى الشخصية
ً
وقبول في أوروبا
تأثيرا
اإلسالمية األولى
ً
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سكوبيه:

تلبيــة لدعوة رســمية مــن رئيس
جمهورية مقدونيا الشمالية ،استقبل
فخامة الرئيــس الدكتور ســتيفو
بينداروفســكي يف قرص فيال فودنو
الرئايس معايل الشيخ الدكتور محمد
بن عبدالكريم العيــى ،األمني العام

لرابطة العالم اإلســامي ،الذي يزور
العاصمة سكوبيه حالياً.
وعب رئيس مقدونيا الشــمالية خالل
ّ
اللقاء عن تقديره البالغ ملعايل الدكتور
العيىس ،وعــن تثمينه للــدور املهم
واملؤثر الذي يضطلع به يف سبيل نرش
قيم التسامح والتعايش حول العالم؛

األمين العام لرابطة
العالم اإلسالمي اجتمع
برئيس البرلمان وألقى
محاضرة في المشيخة
اإلسالمية
11
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الرابطة

عب د.العيىس عن تقديره والثقافية وعموم املشرتكات اإلنسانية.
مؤكــدا ً أن الــدول األوروبية تعترب من جهتــهّ ،
معاليه الشــخصية اإلسالمية األكثر للدعوة الكريمة التي تلقاها من فخامة
ً
ص ُ
ف به خطا ُب ُه الرئيس؛ الفتًا إىل أن الرابطة حريصة إىل ذلك ،اســتقبل رئيس الربملان يف
تأثريًا
وقبول ،ملــا َيتَّ ِ
العاملي وأعماله عىل أرض الواقع من عىل بناء الجسور بني الشعوب من أجل مقدونيا الشمالية معايل الدكتور تاالت
اعتدال وم ّد لجسور التفاهم والصداقة تعزيز ســام عاملنا ووئام مجتمعاته شــافريي د.العيىس يف مقــر الربملان
والتعاون بني الشعوب.
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الوطنية من خالل املشرتكات الدينية بالعاصمة املقدونية؛ وبحث الجانبان

األب َر ِش َّية
رئيس ْ

األرثوذكسية استقبل
د.العيسى ..ولجنة

العالقات الدينية بحثت
معه مجاالت التعاون

وفق املفاهيم اإلســامية ،استمع إليها
املشايخ والعلماء وكبار أساتذة الثقافة
اإلسالمية.
وقررت املشيخة ترجمة املحارضة إىل
كافة لغات دول البلقان.
من جهة أخــرى رحبــت كاتدرائية
سكوبيه بزيارة معاليه مؤكدة أهميتها.
وأوضــح معاليه خــال الزيارة أن
مقدونيا تمثل نموذجا ً متميزا ً للتعايش.
سُ بُل تعزيز العمل املشرتك ،بحضور العلماء فضيلة الشيخ الحافظ شاكر
رؤساء اللجان الربملانية وكبار رجال أفنــدي ،بحضور املفتــن والعلماء،
الدولة املقدونية.

واستعرض معاليه مع رئيس العلماء
مجاالت التعــاون الثنائي ،كما ألقى

ثم زار معاليه امل َ
َ
شــيخة اإلسالمية يف معاليــه محارضة عن ســنة الخالق
َّ
جل وعال يف طبيعة التنوع اإلنســاني
مقدونيا الشمالية ،حيث التقى برئيس

كما اجتمــع د.العيىس بأعضاء اللجنة
الحكوميــة للعالقات مــع الطوائف
والجماعات الدينية يف مقرها بسكوبيه،
حيث جرى بحث عد ٍد من املوضوعات
املهمة مع مدير اللجنة واملستشــارين
وكبار املسؤولني الحكوميني.
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الرابطة

بحضور جاللة الملك ودولة رئيس الوزراء الماليزي

ماليزيا تمنح د.العيسى جائزة الهجرة النبو َّية
للشخصية اإلسالمية األولى

كوااللمبور:

منحت مملكة ماليزيا ،معالي الشــيخ الدكتور
محمد بــن عبدالكرمي العيســى األمني العام
لرابطة العالم اإلســامي رئيــس هيئة علماء
املســلمني أرفع جائــزة ماليزية متنــح للعلماء
املسلمني في العالم ،حيث جرى تتويجه بجائزة
النبوية» للشــخصية اإلســامية
«الهجــرة
ّ
الدولية األكثر تأثيرا ً على مستوى العالم ،وذلك
تقديرا ً جلهوده في إبراز الصورة احلقيقية لإلسالم
ومبادئــه وقيمه النبيلة ورســالته اإلنســانية
العظيمة للعاملني ،إضافة إلى إسهاماته املؤثرة
في تعزيز الوئام بني أتباع األديان والثقافات ودوره
في نشر السالم العاملي.
وجــرت مراســم التكــرمي خــال االحتفاليــة
التقليديــة الكبيــرة بحلول الســنة الهجرية
اجلديــدة ،بحضور صاحــب اجلاللة الســلطان
عبداهلل بن الســلطان أحمد شاه ملك ماليزيا،
ودولة رئيس الوزراء املاليزي الســيد محي الدين
ياسني ،وأعضاء احلكومة وممثلي الدول اإلسالمية
وغير اإلسالمية في دولة ماليزيا.
النبوية» تعد أهم جائزة
يذكر أن جائزة «الهجرة
ّ
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متنحها احلكومة املاليزية مطلع كل عام هجري
دوليا ،التي تلعب دورًا بارزًا
للشخصيات املرموقة
ًّ
في خدمة اإلسالم واإلنسانية.

ً
ً
كبيرا لمواجهة التحديات أمام  1.8مليار شاب في عالم اليوم
فراغا
تمأل

لمستقبل شباب العالم ..شراكة بين الرابطة
ومعهد توني بلير للتغيير العالمي
تعاون دولي

لندن:

دشــنت رابطــة العالــم اإلســامي ()MWL
ومعهــد تونــي بلير للتغييــر العاملــي (،)TBI
شراكة اســتثنائية جديدة ،من شأنها أن جتمع
رؤيتهما املشــتركة خلدمة جيل املســتقبل من
الشــباب ،حيث متأل الشــراكة فراغا ً كبيرا ً في
عالم اليــوم ،وذلك بوجود نحو  1.8مليار شــاب
في العالم يواجه كثيرون منهم عددا ً ال يحصى

مــن التحديات ،مثل الفقــر والعنف واإلقصاء
واملفاهيم الســلبية ،وأنهــم ال يحصلون على
املعلومــات التــي يحتاجون إليهــا أو يتعلمون
املهارات املطلوبــة لالزدهار فــي عالم مترابط
بشكل متزايد.
كما أنهم يستشــعرون أيضا ً أنه ليس لديهم
منصة آمنــة متنحهم الثقة ملشــاركة آرائهم
واتخــاذ اخليــارات التي تؤثر على مســتقبلهم
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الرابطة

والطريقة التي يعيشون حياتهم بها.
وعلى مدى الســنوات الثالث املقبلة ســتعمل
كل من رابطة العالم اإلســامي ومعهد توني
معا لتقدمي برنامج
بلير للتغيير العاملــي (ً )TBI
تعليمي عاملي لتزويد أكثر من  100ألف شــاب
تتراوح أعمارهم بني  13و 17عاما ً في أكثر من 18
دولة حول العالم مبهارات التفكير الناقد واحلوار
الذي ســيمكنهم من مواجهــة حتديات فرص
املســتقبل ،إضافة إلى ذلك سيعمل البرنامج
من خالل شــبكات املدارس وشــركاء التعليم
حول العالم لتدريب أكثر من  2400معلم على
مهارات احلوار مثل( :التفكير الناقد ،واالستماع
النشط ،والتواصل العاملي) ،لنقل هذه املهارات
إلى طالبهم ،وبذلك سيسهم البرنامج في بناء
قدر أكبر من التفاهم املتبادل والتسامح والثقة
بني الشباب ومجتمعاتهم ،وتصحيح املفاهيم
حول التنوع الديني والثقافي.
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أتباع األديان والثقافات داخل مجتمعات التنوع،

حيث يخاطب تعاطف الشــباب وفهمهم ملن

يختلفون عنهم في حياتهم اليومية وعائالتهم

ومجتمعاتهم.

ويكتســب هذا البرنامج أهميــة أكبر في حني
يتعامــل العالم مــع الوباء الــذي كان له تأثير
على تعليم الشــباب ،إذ يعد االتصال من خالل

تعلم مهارات احلوار أمــرا ً حيويا ً لضمان القدرة

على التواصل بشكل فعال ملد جسور التفاهم
والتبادل ،ومكافحة التضليــل وبناء التعاطف

بني الشباب.

ويعتبر معهد توني بلير للتغيير العاملي منظمة

غير ربحيــة تتمثل مهمتها فــي جتهيز القادة

واحلكومــات ملســتقبل عاملي ،يقــوم من خالل

تشكيل النقاش وتقدمي مشورة اخلبراء ملساعدة
القادة على بناء مجتمعات منفتحة وشــاملة

ومزدهرة في عالم يزداد ترابطاً.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
يستقبل د.العيسى
اســتقبل معالي املديــر العام ملنظمة الصحة العامليــة د.تيدروس أدهانوم معالي أمــن عام رابطة العالم
اإلسالمي الشيخ د .محمد العيســى في مقر املنظمة في جنيف ،حيث جرى بحث عد ٍد من املوضوعات ذات
االهتمام املشترك.

استقباالت
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الرابطة

د.العيسى يستقبل سفيرة هولندا
استقبل معالي الشــيخ د .محمد العيسى سعادة ســفيرة مملكة هولندا لدى اململكة العربية السعودية،
السيدة جانيت ألبيردا ،حيث جرى بحث عد ٍد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

األمين العام يستقبل سفير الفلبين
اســتقبل معالي الشيخ د.محمد العيســى مبكتبه سعادة ســفير جمهورية الفلبني لدى اململكة العربية
قدم ملعاليه دعو ًة لزيارة الفلبني ،وإلقــاء عد ٍد من احملاضرات في
الســعودية ،الســيد عدنان في ألونتو ،والذي ّ
اجلامعات واملراكز العلمية بالفلبني.
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رئيس المنتدى االقتصادي العالمي
يستقبل األمين العام للرابطة
العاملي دافوس السيد بورج براندي يستضيف معالي الشيخ د .محمد العيسى
رئيس املنتدى االقتصادي
ّ
في مقر املنتدى بجنيف ،وجرى خالل اللقاء بحث عد ٍد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
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الرابطة
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تفاعل عالمي
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الرابطة

الرابطة تدعم مشروع مفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين في نيجيريا

تعاون دولي
جنيف:

أبرمــت رابطــة العالم اإلســامي واملفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني اتفاقية
منحة لدعم أنشطة وفعاليات مشروع تدخالت

عقد اجتماعات وحوارات مع القادة

الثقافيين والزعماء الدينيين وقادة

المجتمعات المحلية لحماية الطفل
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حماية الطفل الذي تنفذه املفوضية في شمال
شــرق نيجيريا ،حيث يعيش أكثر من  2.1مليون
شخص من الرجال والنساء واألطفال كنازحني
داخليا منذ بداية األزمة عام  ،2009إذ يصـل عدد
ًّ
النازحني من واليات أدامــاوا وبرنو ويوبي إلى 1.9
مليون نازح.
وأكــدت االتفاقيــة أن هذا الرقــم يبرز حقيقة
أن األزمــة مســتمرة وال تزال تؤثر بشــدة على
األطفــال املنفصلني عن آبائهــم احلقيقيني أو

مقدمــي الرعاية ،حيث يجد املئات أنفســهم
مسؤولني عن إعالة غيرهم ،األمر الذي يزيد من
تعرضهم لالعتداء واالستغالل ،وهو األمر الذي
تَفا َقم بسبب فيروس كورونا.
وعبرت الرابطة واملفوضية عن قناعتهما بأهمية
التعاون املشترك لتحقيق أهدافهما املشتركة
في تقدمي احلماية والدعم لالجئني واألشــخاص
اآلخريــن ذوي الصلة ،والذين يندرجون حتت والية
مفوضية الالجئني ،والســعي إلــى إيجاد حلول
دائمة حملنتهم.
وستســهم االتفاقية فــي إنقــاذ الكثير من
األطفــال الذيــن اضطــروا إلى الفــرار تاركني
منازلهم ،وأســرهم ،وبعضهم عانى أو شــهد
أعمــال عنف ،إضافة إلــى احتماالت تعرضهم
خلطر اإليذاء أو اإلهمال أو العنف أو االستغالل أو
االجتار أو التجنيد العسـكري ،نظرا ً ملعيشـتهم
فــي جزء غير مألوف من بالدهم ،خاصة في ظل
غياب اخلدمات املتخصصة حلماية األطفال لدى
اجلهات الفاعلة في مجال املساعدات اإلنسانية،
واألهم من ذلك محدودية القدرات لدى الوزارات
اخملتصة في الدولة مما يعوق فعالية االســتجابة
حلماية األطفال.
وســتركز االتفاقية على توفيــر تدخالت حيوية
حلماية األطفال املعرضني خلطر االجتار بالبشــر
أو ضحاياه ،وال ســيما الفتيات ،إضافة إلى دعم
أنشــطة اجلهات احلكومية املعنية لتحســن
خدمــات حمايــة الطفل ،كما ســتعمل على
تدريــب الهياكل اجملتمعية علــى حماية حقوق
الطفل ،وتنظيم مســابقات بــن املدارس حول
حماية وحقوق الطفــل في ظل جائحة فيروس
كورونا ،وتسهيل اعتماد مفهوم املدرسة اآلمنة

تجسد قناعة الرابطة
االتفاقية
ّ

والمفوضية بأهمية التعاون المشترك

لتحقيق أهدافهما المشتركة لحماية
الالجئين

تسهم االتفاقية في إنقاذ الكثير

من األطفال الذين تعرضوا للعنف أو
االستغالل أو االتجار أو التجنيد

لألطفــال كدعم إضافي ،فضالً عن توفير أدوات
الترفيــه واللعب ،ودعم األنشــطة املناســبة
لألطفال فــي ثالثــة أماكن آمنــة ومتكاملة
صر
للنســاء والفتيات ،وتقدمي الدعم املادي ُ
للق َّ
األســرة،
غير املصحوبــن (املالبــس ،وأغطية
َّ
واألحذية ،وغير ذلك).
ومن املقرر أن تسهم البرامج في زيادة قدرة اجلهات
املســؤولة على منع حاالت اإليذاء واالستغالل
والعنف ضد األطفــال والتصدي لها ،من خالل
عقد اجتماعات وحوارات للمشــاركة اجملتمعية
مع القــادة الثقافيني والزعمــاء الدينيني وقادة
اجملتمعات احمللية بشــأن حماية الطفل ،وأيضا ً
تدريب املسؤولني على مواجهة االجتار باألطفال
وحمايتهم ،وكذلك تنظيم برامج حوارية إذاعية
لتوعيــة اجملتمع احمللي مبخاطــر االجتار باألطفال
أو اختفائهــم ،إلى جانب تدريــب املعلمني في
املدارس على حماية الطفل وحقوقه.
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الرابطة تدعو جميع أبناء الشعب
األفغاني أن يتحدوا من أجل وطنهم
أكــدت رابطــة العالــم اإلســامي ،أنها تتابع باهتمــام بالغ األحداث الجارية في أفغانســتان
العزيزة ،داعية جميع األطراف إلى حفظ األرواح والممتلكات ،والحرص على ســامة وأمن
الجميــع ،ومــن بينهــم المقيمــون علــى األراضي األفغانية ،ســواء مــن أراد البقــاء منهم أو
المغادرة.
وأعرب معالي األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي ،رئيس هيئة علماء المسلمين ،الشيخ
الدكتــور محمــد بــن عبــد الكريــم العيســى ،عن أمله فــي اســتقرار األوضاع في أفغانســتان
بأسرع وقت ،وأن يتحد جميع أبناء الشعب األفغاني من أجل وطنهم.
وقــال معاليــه إن الرابطــة باســم مفتــي وعلمــاء األمــة اإلســامية مــن أعضــاء مجامعهـــا
ومجالســها وهيئاتهــا العالميــة ،والهيئة العليا لوثيقة مكـــة المكرمة ،وباســم شــباب األمة
المنضويــن تحــت رايتها العالمية ،تقف إلى جانب الشــعب األفغانــي وتدعم خياراته وحقه
فــي أن ينعــم بالحيــاة الكريمــة ،فــي إطــار مــا يجــب مـــن تحقيــق معنــى األخــوة اإليمانيــة
ّ
بوعي دينــي ووطني ال يرتضــي منهج التصنيف
والوطنيــة التــي ال بــد أن تشــمل الجميع
ً
ً
واإلقصــاء والتقســيم وفــرض اآلراء مــن جانــب واحــد ،وباعتبــار أفغانســتان جــزءا مهما في
عالمها اإلسالمي والدولي.
وأضــاف :علــي أهــل الحــل والعقــد فيهــا بكامــل طيفهــم دون اســتثناء أن يغلبــوا المصلحة
العليــا ألفغانســتان بعيــدا عــن أي اعتبارات أخرى ،ولــن يكون ذلك إال بانســجامها التام في
داخلها الوطني ،ومع عالمها اإلســامي والدولي ،كدولة عصرية ترعى الحقوق والحريات
المشروعة ،وتحترم ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي ،ووثيقـة مكـة المكرمة التي أمضاها
مفتــو وعلمــاء األمــة وأقرتها الدول اإلســامية ،وتحتــرم المواثيق واألعــراف الدولية ،وأن
ً
ً
وحديثا ،فلله ســنن كونية يجب احترامها ،وشــريعة
قديما
يســتفيد الجميع من عظات التاريخ
اإلســام ســمحة حضنــت وتألفت الجميع وحفظــت حقوقهم وحرياتهم ،ولها قواعد شــرعية
اتفــق عليهــا علمــاء األمة اإلســامية ،جمعت بين ثبات أصولها ومرونــة فروعها ،ومن بينها
قواعد الترجيح بين المصالح والمفاســد ،وســد الذرائع والنظر في المآالت ،ومن ذلك ســد
أبواب الفتن التي متی فتحت صعب إغالقها.
َم َّ
وســأل معاليه ،هللا تعالى ،أن يحفظ أفغانســتان وشــعبها وي ُ
ن عليها باألمن واالستقرار
واالزدهار.
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الدكتور العيسى مخاطبًا مؤتمر مؤسسات اإلفتاء في العصر الرقمي:

المجامع الفقهية مدعوة لتوظيف التقنيات
الحديثة في توسيع دائرة التواصل
مؤتمرات

إعداد :عبد هللا حسين

اســتقبل فخامة رئيس جمهوريــة مصر العربية
السيد عبد الفتاح السيسي ،وفدا ً من املشاركني
في املؤمتر العاملــي لدور اإلفتاء فــي العالم ،وقد
رحب فخامتــه بالعلمــاء ،مؤكدا ً علــى الدعم
الكامل ملســار املؤمتــر نظرا ً ألهمية الــدور الذي
تقوم به مؤسســات اإلفتاء في العالم اإلسالمي
كمرجعية شــرعية إلصدار الفتــاوى الدينية في

كافة مناحي احلياة مبا يســاهم في نشر التوعية
والفهــم احلقيقــي والواقعي لصحيــح الدين،
وحتقيق االستقرار اجملتمعي ومواجهة اإلشكاليات
التي تواجه الفتاوى بســبب تدخل غير اخملتصني،
مشــددا ً على أهمية مواكبة مؤسســات اإلفتاء
فــي العالم للتطورات العميقــة التي طرأت في
هذا اجملال وال ســيما مع زيادة اســتخدام وسائل
التواصل االجتماعي ،ودعا إلى التصدي للمنصات
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مختار :ضرورة ملء الفضاء

اإللكتروني مع تضييق الخناق فيه على
التطرف والفكر اإلرهابي

 24-23ذي احلجة 1442هـ املوافق  3-2أغسطس
2021م ،مبشاركة وفود من خمس وثمانني دولة من
وعددا من
مختلف دول العالم ،ميثلون مفتني ووزراء
ً
القيادات الدينية ،وممثلي ُدور اإلفتاء على مستوى
العالم.
التكاملية والشمول

عالم :المؤتمر يهدف إلى زيادة

الوعي بأهمية عامل الرقمنة ومردودها
على المؤسسات اإلفتائية

اإللكترونيــة التي تبث أفكارا ً مغلوطة تشــوش
على جوهر الدين اإلسالمي احلنيف.
شــهد اللقاء حوارا ً مفتوحا ً لفخامة الرئيس مع
املشاركني الذين أشــادوا بسياسته احلكيمة في
إرساء ونشــر القيم النبيلة من تســامح وحرية
اختيار وقبول اآلخر ،وقــد تطرق اللقاء إلى أهمية
تصحيح اخلطــاب الديني على مســتوى األفراد
واجلماعــات والــدول ،وأكد على تنقيــة اخلطاب
الديني مما علق به من أفكار مغلوطة ،وهي مهمة
أساســية تســتدعي تكامل جهود جميع علماء
الدين من رجال اإلفتاء واألئمة والوعاظ ،للتصدي
للرؤى املشوشــة التي متس ثوابت العقيدة وتدعو
إلى اســتغالل الدين ألهداف سياسية من خالل
أعمال التطرف واإلرهاب.
وكانت فعاليات مؤمتر اإلفتاء العاملي السادس الذي
نظمته األمانة العامة لــدور وهيئات اإلفتاء في
العالم ،حتت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر
الرقمي حتديات التطوير وآليات التعاون» ،انطلقت
فــي العاصمة املصرية القاهــرة خالل الفترة من
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وألقى معالي األمني املساعد الدكتور عبدالرحمن
بن عبــد اهلل الزيــد كلمة معالي األمــن العام
لرابطة العالم اإلســامي ورئيــس هيئة علماء
املسلمني الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكرمي
العيســى في اجللســة االفتتاحية للمؤمتر ،أكد
فيهــا أن اهلل قد بعــث نبيه محمــدا ً صلى اهلل
عليه وســلم بخامتة شرائعه ،وأودعها ما يلح حال
اإلنسان في كل زمان ومكان ،وحدد لها من األطر
ما يكفل إسعاد اإلنســان في الدنيا قبل اآلخرة،
فكانت الشــريعة عظيمة فــي تكاملها ،بديعة
في شمولها ،واســتجابتها ملستجدات األحداث
ومراعاتها ملتغيرات العصور.
وأضــاف معاليه :إن املســائل الفقهية املعاصرة
ترتبــط بها وتؤثــر فيها عناصر عديــدة يفرضها
اشــتباك احلياة وترابط جوانبها وتسارع تطورها،
وهو ما يلقي بثقل بالغ أمام الفقيه وهو يرنو إلى
فهم واقعه وتكييفه في ضوء نصوص الشريعة
الستنباط احلكم املناســب له ،وهو ما يستدعي
مــن الباحثــن األكفاء بــذل اجلهد فــي حتريرها
حتريرا ً جامعا ً ودقيقاً ،وفــق أصول البحث العلمي
املنضبــط ،والنظر الصحيح فــي األدلة املعتبرة
أصله علماء األصول فهما ً
شــرعاً ،على ضوء ما ّ
وتنزيالً ،وموازنة وترجيحاً ،وقياسا ً وتخريجاً ،وسبرا ً
وتقســيماً ،مراعني في ذلك كلــه مذاهب األئمة
اجملتهدين املعتبرين ،وفق رؤية حتافظ على الثوابت
الشــرعية ،وتراعي املتغيرات املكانيــة والزمانية،

وما يكتنفها من مالبســات ومتعلقات ،تقتضي
حتقيق املناط الصحيح ،وجتديد النظر في منهجية

التطبيق الفقهي في ضوء مســتجدات العصر
ونوازله ،بناء على املرونة املودعة في أصل األحكام
الشرعية.

وأبــان الدكتــور الزيــد أنه منــذ نشــأة الفقه
اإلســامي أدرك العلمــاء ضــرورة استشــراف

النوازل واملســتجدات ،وتكييفهــا تكييفا ً فقهيا ً
معتــدالً ومتوازناً ،يراعي مصالح البــاد والعباد،
ويتناغم مع روح الشــريعة ِ
وحكمتها ووسطيتها
واعتدالها ،مستحضرين في ذلك قول املصطفى
ِ
ﷺ« :عليكم َه ْديا
قاصــدا ،عليكم َه ْديا قاصدا،

ِ
يشــاد هذا الدين
قاصدا ،فإنه من
عليكــم َه ْديا
ّ

يَغلبــه» ،وأيقنــوا أن واجب الفقيه املســلم هو

حتقيق مناط النصوص الشــرعية ،وهذا يستلزم
منه فقه الواقع املعــاش ،فال صحة لفتيا ال تعي
الواقع ،كمــا ال يحقق مقاصد الشــريعة فتاوى

جتمد علــى حرفية النص من غيــر تدبر في روحه
ومآالته ومقاصده.

وأوضــح معاليــه بأننا اليــوم نشــهد تطورات
متسارعة في تقنية املعلومات وتالشي املسافات

الذي حتققه التقنيات احلديثة ووســائط االتصال
التي جعلت التواصل بني املؤسســات العلمائية

والفقهاء أمرا ً ميســرا ً في وقــت أضحت احلاجة

أكبر إلى اجتماعهم وتداولهم الرأي في الشــأن

العــام الذي تصدى له من ال يحســنه من طالب

صدرهم انشــغال العلماء
العلم وأدعيائه الذين
َّ
عن مالحقة مســتجدات التقنية وتفعيلها في

التواصــل مع اجلمهور ،وضعف التنســيق بني دور
الفتيا وأهلها املعتبرين.

واســتذكر الدكتور الزيد ما ورد فــي وثيقة مكة
املكرمــة التي أصدرهــا مؤمتر جامــع كبير عقد

في أفياء مكة املكرمة وبجوار الكعبة املشــرفة،
في ليالي العشــر األخيرة من رمضان املبارك عام
1440هـ ،برعاية كرمية من خادم احلرمني الشريفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود ،يحفظه
اهلل ،ومبشــاركة كبــار مفتي العالم اإلســامي،
حيث تقول الوثيقة في بندها التاسع والعشرين:
شأن األمة اإلسالمية ،ويتحدث باسمها
«ال يبرم
َ
فــي أمرها الديني ،وكل ذي صلــة به إال علماؤها
الراســخون ،في جمع كجمع مؤمتر هذه الوثيقة،
وما امتازت به مــن بركة رحاب قبلتهم اجلامعة»،
وصدق اهلل تعالــى إذ يقول( :وال تقف ما ليس لك
به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان
عنه مسؤوال).
وأبــان معاليه بأن اجملامع الفقهية وهيئات اإلفتاء
ومؤسســات الفقه البحثية مدعــوة إلى إعمال
مبدأ الشورى والتكامل بينها بتوظيف التقنيات
احلديثة في توســيع دائرة التواصل ،والعمل على
لشــقة
تــداول الرأي وصــوالً لألحكم ،وتضييقا ً
ّ
اخلالف بني العلماء ،وجمعا ً لكلمتهم على األحوط
واألوفق مبصالح األمة ،واخلــروج من مأزق الفتاوى
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اإلجماع اليوم أقرب إلى تحقيقه

َّ
أحسنا توظيف التقنية في التواصل
إذا

مع المجتهدين المعتبرين

طلعت :التكنولوجيا الرقمية

ركيزة أساسية للمجتمعات لتسريع

خطواتها نحو بناء نهضتها المستدامة

مصطفــى مدبولــي فــي كلمته التــي ألقاها
نيابة عنه وزير االتصــاالت وتكنولوجيا املعلومات
الدكتــور عمرو طلعــت ،أن التكنولوجيا الرقمية
أصبحت ركيز ًة أساســية للمجتمعــات والدول
لتســريع خطواتها في رحلتها نحو بناء نهضتها
املستدامة القائمة على املعرفة.
وثمن طلعت جهود األمانــة العامة لدور وهيئات
َّ
اإلفتــاء في العالــم في مجال التطــور الرقمي،
واستخدام ســائر الوسائل التقنية احلديثة لنشر
الرؤيــة احلضارية ولتصحيح صورة اإلســام في
احملافل الدولية.
سن القوانين

الفردية إلى رحابة الفتيــا اجلماعية وبخاصة في
القضايا العامة املســتجدة والنوازل املعاصرة ،مبا
يسهم في تناولها باستقصاء البحث ،وشمولية
الدراســة ،مع النظر في املآالت ،ومراعاة املصالح
واملفاسد.
واختتــم معاليه كلمتــه قائالً :رابطــة العالم
اإلســامي إدراكا ً منها ألهميــة التطور التقني
ومــا حققه من قفــزات متســارعة فإنها تؤكد
على ضرورة تفعيــل دور مؤسســات اإلفتاء ،من
أجل توظيف هذه التقنية ،واســتثمارها إيجابياً،
وتوســيع دائرة التنســيق مع هذه املؤسســات،
وكذلك التواصل مع املستفتني عبر بوابات الفتيا
اإللكترونية ،وتبــدي رغبتها في تواصل مجمعها
الفقهي وهيئة علماء املســلمني فيها مع كافة
املؤسســات املعنية ،خدمة لهذا الديــن ،وتعاونا ً
على البر والتقوى ،وخير اإلنسانية جمعاء.
بناء المعرفة
من جهتــه أكد رئيس الــوزراء املصــري الدكتور
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وفي كلمته االفتتاحية قــال وزير األوقاف املصري
الدكتور مختار جمعــة «إن املتصدرين للعلم من
جماعــات التطرف لم يســتوفوا مقومات العلم
ولم يتتلمذوا على أيــدي علماء متخصصني ،بل
يتقمص أحدهم شــخصية اآلخر ،فمن استهواه
الوعظ صــار خلف الوعاظ ،وحاولــوا أن يحتكروا
كل شيء ،وحاولوا تشويه كل الرموز الدينية عدا
رموز عصابتهم ،بينما يعملون على شراء ضعاف
النفوس من جهة ،ويجددون أشــباح طالب العلم
من جهة أخرى ،محاولني االدعــاء بأنهم العلماء
الربانيون ،وال أدري ما مفهوم الربانية عندهم ،ومن
الذي خصهم بهذه الربانية أو منحهم إياها كما
ال أدري ماذا يعنون بوصفهم الدعاة اجلدد :أيعنون
شــيئا من الثياب واملظهر ،أم يعنــون اخلروج من
العربية إلى اللهجات العامية ،أم يعنون شيئا آخر
ال نعرفه وكأنه لغز من األلغاز».
وفي ختــام كلمته أكد وزير األوقــاف على ضرورة
ســن القوانني التي حتول دون افتئات أي شــخص
أو جماعة أو تنظيم على الشــأن الديني خاصة،

وكذلــك حتمية التعــاون والتنســيق بني جميع
العاملني في الشــأن الديني لبناء إنســان عامل
متخصص ملم بأدواته ممتلك لوسائل العصر ،مع
ضرورة ملء الفضاء اإللكتروني مع تضييق اخلناق
فيه على التطرف والفكر اإلرهابي.
اإلفتاء الرقمي
من جهته لفــت فضيلة الدكتور شــوقي عالم
مفتي جمهورية مصر العربية في كلمته ،النظر
إلى أن ظروف «وباء كورونا» االســتثنائية الطارئة
ألهمتنا فتح آفاق جديدة وولوج مسارات متطورة
في مجــال اإلفتاء ،ولكن بطريقة جديدة مبتكرة،
ولفتــت أنظارنــا إلــى أهمية حتول املؤسســات
اإلفتائيــة نحــو التطوير والرقمنــة .ونحن نتفق
جميعــا علــى أن العصر الذي نحيــا فيه اآلن ذو
ً
طبيعة شديدة التغير والتعقيد والتطوير ،خاصة
فــي مجال األفــكار الذي يؤثــر تأثيــرًا كبيرًا في
مجريات األحداث.
وأشار فضيلته إلى أنه ملن أسس التجديد الهامة
فــي مجال الفقــه واإلفتاء التــي حتقق مقاصد
الشــريعة الغراء؛ التجديد في استعمال وسائل
التوصيل املناســبة .ومن ثم برزت فكرة الســعي
إلى تكوين مؤسســات إفتائية رقمية باستعمال
وســائل التقنيــة احلديثة على أفضــل وأتقن ما
يكون ،ومن هنا جاءت فكرة عقد هذا املؤمتر العاملي
اجلامع حتت شعار (نحو مؤسسات إفتائية رقمية).
راجيا فضيلته مــن اهلل تعالى أن يكون هذا املؤمتر
ً
نقطــة حتول إيجابــي في مســيرة جتديد العمل
اإلفتائي.
توصيات المؤتمر
وقد خرج املؤمتر في ختامه مبجموعة من التوصيات
املهمــة التي خلص إليهــا من خالل
والقــرارات
َّ

اقتراحات السادة املشاركني من العلماء والباحثني،
التوصيات مبا يلي:
وقد جاءت َّ
 يثمن املؤمتر جهــود األمانة العامة لِ ُدور وهيئاتاإلفتــاء لدعم التعاون والتكامل بني مؤسســات
ويقدر سبقها إلبراز أهمية التحول الرقمي
اإلفتاء،
ِّ
في املؤسسات اإلفتائية.
 يدعــم املؤمتــر  -بقــوة  -مــا صــدر عنه منمبادرات فعالة بإصدار وثيقــة التعاون والتكامل
اإلفتائي ،وإطالق مركز ســام لدراسات التطرف
العالـــمي للفتاوى
لكتروني
التطبيق اإلِ
وإطالق َّ
ّ
ّ
 ،FatwaProويدعــو املؤمتر جميع األطراف املعنية
لتفعيل هذه املبادرات على كافة اجلهات.
 يُشــيد املؤمتر باجلهود املبذولة مــن ِق َبل الدولواملؤسســات للتعاون والتكامل في مجال اإلفتاء
باعتباره األسلوب األمثل الستثمار رسالة الفتوى
واإلفتاء للصالح اإلنســاني ،ويؤكد أنه ال ســبيل
إلى تطوير اإلفتاء ونشــر رسالته العاملية الداعية
إلى وحدة البشــرية في مواجهة اجلوائح واألزمات
العاملية إال بالتعاون والتكامل بني جميع األطياف
في ظل املبــادئ والقيــم واألهداف املشــتركة؛
م
اونُوا َعلَى ْالِ ْث ِ
اونُوا َعلَى ا ْلبِرِّ َو َّ
الت ْق َوى َو َل ت َ َع َ
{وت َ َع َ
َ
ْع ْد َوانِ} املائدة .2
َوال ُ
 يُشــيد املؤمتر بكافــة اجلهود التــي بُ ِذلَت علىمستوى العالم اإلسالمي وعلى النطاق الوطني
واقعيــا ،ويؤكد أن
لتطبيــق االجتهــاد اجلماعي
ًّ
معرفة وإدراك حكم القضايا الشــائكة والنوازل
املعقدة التي تكتنف احليــاة املعاصرة ال تتأتى إال
بالتحلي بقسط وافر من التأني والتأمل والتشاور
الفقهي ،وهي أمور ال تتحقق بالشكل املرضي إال
عن طريق هذا النوع من االجتهاد ،ويشــير إلى أن
ما بُذل من جهود إعمــال االجتهاد اجلماعي على
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مستوى العالم اإلسالمي ال يزال يحتاج إلى دعم
كبير.

 يدعــو املؤمتر جميــع الدول األعضــاء باألمانةالعامــة لدور وهيئات اإلفتاء فــي العالم واجملامع

الفقهية والهيئــات الدينية إلى تبــادل اخلبرات
في مجــال الفتوى واإلفتاء ،واعتبار وثيقة التعاون
والتكامل اإلفتائي خارطة طريق لذلك.

قــدرَات الدول
 يدعو املؤمتــر إلى احلفاظ على ُمَّ

املقدرات
وأمنها القومي ،واعتبار أن أي تهديد لهذه
َّ
تهديدا للسلم العاملي.
عد
يُ ُّ
ً

 يؤكد على أهمية اســتخدام التقنية الرقميةفي مؤسسات الفتوى واإلفتاء ملا يترتب عليه من
تقليل الوقت واختزاله وتقليل مساحات التخزين
وضبط الفتوى لدى املؤسسات.

حتث األمانة ُدور َ الفتوى وهيئاتها ومؤسســاتها
ُّ -

على االستفادة من الوسائل التكنولوجية احلديثة

وتطبيقاتهــا الذكية ،ســواء في اإلفتــاء أو في
إدارة املؤسســات اإلفتائية أو في مواجهة األفكار
املتطرفة.

 -يؤكد املؤمتر علــى أهمية بناء القدرات العلمية

والرقميــة للمتصدريــن للفتوى وضــرورة تعاون
املؤسســات اخملتلفة في هذا الشــأن ملــا له من
أهمية في عالم ما بعد كورونا.

صة للتحول
 يوصي املؤمتر بإنشاء وحدةمخص َ
َّ

الرقمــي تابعة لألمانــة العامة لــدور وهيئات

اإلفتــاء في العالــم يكون دورها تقــدمي الدعم
التكنولوجي والرقمي ملؤسســات الفتوى على
جميع املســتويات املادية والبشــرية والتحسني

املســتمر لآلليات والبرامج اإللكترونية املتعلقة
بالفتوى واإلفتاء ومتابعة املســتجدات العاملية
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في هذا الشأن واالستفادة بها.
 يدعو املؤمتر ســائر املســتفتني إلى االستفادةمن منصــات اإلفتــاء اإللكترونية التــي توفرها
املؤسسات اإلفتائية كبديل مناسب في ظل هذه
اجلائحة.
 يؤكد املؤمتر دعوته اجلهات واملؤسســات املعنيةإلــى النظر بشــكل جدي ملا يحــدث في مناطق
الصراع في العالم والســعي اجلــاد إلى اجتثاث
جــذور التصارع واالحتــراب ،ووقفها ،وباألخص ما
يتذرع بحجج دينية أو مذهبية ليس لها أســاس
من الصحة.
 يوصي املؤمتر الباحثني وطالب الدراســات العليافي الدراســات الشرعية واالجتماعية واإلنسانية
بالرجوع إلــى اإلصدارات النوعيــة التي أنتجتها
األمانة العامة والتفاعل معهــا وإثرائها بالنظر
والدراسة.
 يدعو املؤمتر «منظمــة األمم املتحدة» إلى اعتبارعامليا لإلفتاء.
يوما
ًّ
اخلامس عشر من ديسمبر ً
 تدعــو األمانة العامة لــدور وهيئات اإلفتاء فيالعالــم كافة الدول واملنظمــات إلى وضع آليات
إلدارة عالم ما بعد كورونا؛ بحيث تشــمل تطوير
ظــم العمــل التقليدية القائمــة على حضور
نُ ُ
العنصر البشــري ،وتطوير بيئــة العمل املرتبطة
باملكان مــا أمكن؛ وذلك باالســتفادة من التطور
الرقمــي الهائــل ،وتشــمل كذلك استشــراف
املشــكالت العامة التي تهدد اإلنسانية واإلعداد
ملواجهتها ،ومراجعة كل دولة ومنظمة ومؤسسة
الحتياجاتها وفائضها من املوارد البشرية والتعاون
فيما بني اجلميع في ســد االحتياجــات الوطنية
ودعم االحتياجــات العاملية؛ كل ذلك في إطار من
السلم واألمن واحملبة والوئام.

الرابطة تستنكر التفجيرات اإلرهابية
بمطار كابول
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الرئيس الموريتاني يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية
فخامة رئيس اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني يزور املتحف الدولي
وحكاما وشعوبًا.
علماء
للسيرة النبوية ،ويؤكد :ما رأيناه يستحق التنويه به من طرف األمة كلها
َ
ً
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إغاثة عاجلة للمتضررين من الفيضانات في سريالنكا
اإلغاثي
جانب من تســليم املســتلزمات املنزلية للمتضررين من الفيضانات في ســريالنكا  ،ضمن البرنامج
ّ
نفذته رابطة العالم اإلسالمي مؤخرًا بالتعاون مع اجلهات احلكومية هناك.
العاجل الذي َّ

متابعات
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الرابطة

َّ
ٌ
عام هجري جديد
وأهل
مقال

بقلم :د .زلفى أحمد
المدينة المنورة
ضي الساعات حثيثاً ،وانقضاء األيام ركضاً،
إن ُم َّ
عزيــز على قلب
أمر
ٌ
وتصرم الســنني ســراعاًٌ ،
ّ
حــي وجِ ل ،فبهذا التســارع احملموم
كل مؤمنٍ
ّ
لألحداث الزمانية من حولنا ،وتفلّت األوقات من
تنبهنا على تناقص أيامنا
بني أيدينا عظة وعبرةّ ،
في هذه الدنيا ،و ُقربنا من آخرتنا ،حملاسب ِتنا على
ما قدمناه فــي حياتنا الدنيا التحضيرية حلياتنا
األخروية الدائمة .قال اهلل تعالى« :ونخرج له يوم
القيامة كتابًا يلقاه منشــورا .اقرأ كتابك كفى
بنفسك اليوم عليك حسيبا» .ولئال نقع فريسة
لند ٍم في حلظة شديد وطؤها عسيرة جناتها ،قال
تعالى« :يقــول يا ليتني قدمت حلياتي» .ويضرب
الضحاك مثاالً عميق
لنا اإلمام التابعي اجلليل
ّ
التأثير في محاسبته لنفسه ،وخشيته من ربه
فقد كان رحمه اهلل إذا جاء مساء كل يوم بكى،
ـــم تبكي رحمك اهلل؟ قال« :لســت
فقيل له :لِ َ
أدري أيومي هذا حجة لي أم حجة علي»...
النقي يستغلّ خامتة عامه
التقي
لذا فإن العبد
ّ
ّ
الفائت في محاســبة نفســية صادقة دقيقة،
بخطط ُمحكمة قومية،
ويستقبل عامه اجلديد ُ
تُصلح شــأن عالقته بربه ونفســه واخللْق من
حوله ،ويعقد بهــا العزم على اإلصالح والتغيير
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إلى األفضل واألقوم ،فمــا من عبد عقد العزم
على إصالح ما بينه وبني اهلل إال أصلح اهلل شأنه،
وإنا لكل امرئ
وفي احلديث« :إمنا األعمال بالنيات ّ
ما نوى».
ففــي جانــب عالقتــه بربه :يســأل نفســه
ويحاســبها عن مكانة اهلل تعالى في قلبه ،هل
حق قدره؟ وهل انفطــر الفؤاد فرَقا ً وخوفا ً
قدره ّ
ّ
تأمل ملكوت اهلل وسلطانه
منه سبحانه؟ وهل ّ
العظيم في سمائه وأرضه ومخلوقاته العظام،
وه َدته الى توحيده
فزادت عظمــة اهلل في قلبه َ
أدى احلمد والشكر على نعما ٍء ِ
نح
وم ٍ
تعالى؟ هل ّ
عد وال ُتصى؟ هل خال مع نفســه وحاسبها
ال تُ ّ
ومعــاص؟ وليتأمل:
على مــا اقترفت من ذنوب
ٍ
ســيئاته؟
أحســناته رجحت في ذلك العام أم
ّ
ولْيقف وقفة حاســمة مع العبادات ،أكان أداؤه
قصر
للفرائض الدينيــة كما أمره اهلل تعالى أم ّ
ولقاه
في ذلــك؟ فمن حفظهــا حفظــه اهلل ّ
وبوأه خسراناً.
رضواناً ،ومن أضاعها أضاعه اهلل ّ
فليســائلها
أما في جانب عالقته مع نفســهُ :
املرجو الالزم؟
أكان أداؤها في عملها على النحو
ّ
أدى ما أُنيط به من مســؤوليات وواجبات
وهــل ّ
كما يجب؛ ليســتحلّ ما يجنيه من مال حالل،
فيســتجاب دعاؤه ،وفي احلديث« :مطعمه حرام
ُ

ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام فأنى
وليحاســبها بدقــة عن مدى
يســتجاب له»ُ ...
تطوره الذاتي من الناحيــة الثقافية والعلمية،
وكــم من الكتب التي قرأهــا ،وكم من الدورات
التي حضرها؛ ليسمو بشــخصه نحو املعالي،
ويطــور مهاراتــه لألقــوم ،ويُعلي مــن قدراته
ّ
لألفضل ،ويترفع عن السفاســف التي ال يرضى
بها سوى الدون من اخلليقة.
وال ينســى تقومي عالقته مبجتمعــه في العام
املنصــرم ،ولْيقف وقفة تأمــل في محيط تلك
وليتفكر :هل قام بحقوق أرحامه على
العالقــة،
ّ
أكمــل وجه :فــ«الرحم معلّقــة بالعرش تقول
َمن وصلني وصله اهلل» ،وإن كان رب أســرة فهل
أدى ما عليه من واجبات تربوية جتاه زوجه وأوالده
ّ
فـ«كلكــم راع وكلكم مســؤول عــن رعيته»،
وماذا عن واجباتــه الدعوية للمجتمع من حوله
مســلمني وغير مسلمني؟ هل كان له دور دعوي
فــي التوجيه واإلرشــاد وإســداء النصح؟ هل
بذل جهدا ً ملموســا ً في دعوة غير املســلمني
وإخراجهم من الظلمات إلى النور ،وفي احلديث:
خير لك من حمر
واحدا
«ألن يهــدي بك اهلل رجالً
ً
ٌ
يسرت
النعم» ،وال سيما في عصرنا احلاضر حيث َّ
التقنيــات احلديثــة في الشــبكة العنكبوتية
مهمة التواصل مع غير املسلمني ،والتأثير فيهم،
وتصحيح مفاهيمهم عن اإلسالم وحقيقته.
وثمة أمور تُعني املسلم في بداية عامه وتساعده
علــى اســتهالل عام جديــد مشــرق مفعم
باحلماسة واألمل:
ففي البداية يأوي املؤمن في جميع جوانب حياته
إلى اهلل تعالى ،فهو ركنه القوي الشديد ،الذي
همته بالتوفيق
ّ
ميده بالعون والســداد ،ويشحذ ّ
والفالح؛ لذا فهو دائم التضرع إليه سبحانه أن
يوفقه إلى مجــاالت اخلير ويباركه أينما وحيثما
ّ

حلّ  ،ويعيذه من أنواع الفنت وأشكال الضالالت.
ثم لِيعقد العزم على تسخير أيام عامه القادم
ولياليه فــي مرضاة اهلل وطاعتــه ،ونفع اخللق؛
يوفق في العمــل الصالح
فكثيــر من النــاس ّ
ويُبارَك له فيه بفضل إخالص نيته هلل تعالى.
مقرب من أهل التقوى،
وليكن لكلّ امرئ خليلٌ
َّ
ويشد به عضده
يستعان به في الشدة والرخاء،
ّ
في الســراء والضراء ،فاخلليــل الصالح نعمة
ذكــرك ،وإذا ذكرت اهلل
عظمى ،إذا نســيت اهلل َّ
كتف رؤوف
خطب ســاعدك،
ألم به
ٌ
ٌ
أعانَك ،وإذا ّ
ويد حانية ترشدك إذا
تريح عليه رأسك املهمومٌ ،
ادلهمت اخلطوب.
ّ
ورحــم اهلل ابــن القيم الذي أجمــل لنا طريقة
محاســبة النفس في كتابه (إغاثــة اللهفان)
فقال :جماع ذلك أن يحاســب نفسه أوالً على
الفرائــض فإن تذكــر فيها نقصــا ً تداركه إما
بقضــاء أو إصالح ،ثم يحاســب نفســه على
املناهي فإن عرف أنه ارتكب منها شــيئا ً تداركه
بالتوبــة واالســتغفار واحلســنات املاحية ،ثم
يحاسب نفســه على الغفلة فإن كان قد غفل
عما خلق له تداركه بالذكــر واإلقبال على اهلل
تعالى ،ثم يحاســبها مبا تكلّم به أو مشت إليه
رجاله أو بطشت يداه أو سمعت أذناه».
وبعد:
قيمنا ،ولنضع نصب
ُ
فلنسم بهمتنا ،ول ُْنعلِ من َ
عاما
أعيننــا
جديــدا مزدانًا بالطاعــات ،حافالً
ً
ً
مشــذبا ً باحملاســبة ،وليكن شعارنا
باإلجنازات،
ّ
ودليلنا على طول دربنا مقولة أمير املؤمنني عمر
رضي اهلل عنه إذ قال« :حاســبوا أنفسكم قبل
وتزينوا
أن حتاسبوا ،وزِنُوا أنفسكم قبل أن توزنواّ ،
للعرض األكبر».
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الرابطة

ماهية

التثقيف الذاتي
ثقافة

د .عبدالقادر الشيخلي
رابطة العالم اإلسالمي ـ هيئة علماء المسلمين
التثقيف الذاتي هو عمل يجري بإرادة حرة ورغبة نفسية،

وبهذه املثابــة فهو يختلــف عن التعلم فــي املدارس
واجلامعات ،فالتعلم فيها يتــم عن طريق معلم فتنزل

املعلومات واحلقائق إلى مــن يتلقاها من الطالب ،وهذا

يعنــي أن املعلم هو املرســل في حــن أن الطالب هو

املتلقي ،وتتم هذه الطريقة بواسطة من هو أكثر علما ً
ملن هو بحاجة إلى هذا العلم.

والتثقيف الذاتي مبادرة شــخصية إلنســان يرغب في

العلم أو املعرفــة أو الثقافة فيتلقاها طواعية واختياراً،
وهو مســتمتع بهــذه العملية الفكريــة ،وبخاصة إذا

كانــت املعلومات واحلقائــق التي يتلقاهــا الراغب عن
طريق كتاب اختاره.

فالتثقيف الذاتي في هذا الشــأن هو تصرف مرســوم
يجعل املرء يتقبل املعلومات واحلقائق بشــوقٍ واهتمام.

ويعني وجــود ميل ذاتي بهذا التصرف ،األمر الذي يترتب

عليه أن يكــون هناك اندفاع نفســي الحتواء العلم أو
املعرفة أو الثقافة.

وفرق نوعي كبير بــن التثقيف الذاتي والتعليم الذاتي

الــذي يُقدم فــي املــدارس واجلامعــات ،فالتثقيف هو
اســتخدام املعلومــات واحلقائــق لتحليل املشــكالت

الشخصية ومواجهة الصعوبات الذاتية ،فيبادر الراغب
إلى مواجهة ما تقذفه احلياة واجملتمع من مشكالت تؤثر
على حاضره ومستقبله بأن يحلها احلل العلمي الدقيق،

وذلك عن طريــق خزين من املعلومــات واحلقائق وجتارب

اآلخريــن التي اطلــع عليها في الكتــب أو في احلياة أو
ملسها عند اآلخرين ،فتكون له شخصية علمية واقعية
قادرة على حل مشكالته الشخصية وفق بنائه العقلي
والنفسي الذي استمده من القراءات واملالحظات التي
أخذها من احلياة االجتماعية العامة.

إذن التثقيف الذاتي توظيــف املعلومات واحلقائق لبناء
الشــخصية وحل للمشــكالت الذاتية وإبداء الرأي في
شأن األخبار اخملتلفة واألحداث السائدة.
مقومات التثقيف الذاتي:
لهذا النوع من التثقيف مقومات أساســية ينبغي أن
تتوافر للراغب بذلك ،أبرزها ما يلي:

أولها :وجود رغبة صادقة وميل نفســي مســتدام ،فال

وإذا أصبــح التثقيف الذاتي هواية للفــرد فهذا يعني

صدق مع النفس ،وقد
هوى أو عاطفــة عابرة وإمنا
يكون
ٌ
ً

ملل ،وإمنا باالستمتاع العقلي لهذا امليل.

اختياراً ،املفروض أال رجعة فيه.

العمل على مواصلة السير في هذا االجتاه بدون كلل أو
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اختــار الراغب نهجا ً في ســلوكه العقلي والنفســي

ثانيها :محبة للقراءة واالطالع على املعلومات واحلقائق

يرجع فورا ً إلى أي كتاب عند احلاجة إليه.

واملواقع اإللكترونية اخملصصة لذلك.

خامسها :بعض الكتب هي مصادر أساسية للمعلومات

املتنوعة في الكتب واجملالت العلمية والثقافية واألدبية
إن وجود عالقة حب بني النفــس والكتاب هي التي تنم
عن رغبة ذاتية في مواصلة االطالع واستمرار القراءة.

واحلقائق بحيث يحتاجها الراغب في كل حالة ،مثال ذلك
كتاب «لســان العرب البن منظور» (710هـ) فهذا كتاب
موســوعي في اللغة العربية يحتاجه الراغب لالطالع
على املعانــي اللغوية واملصطلحية لبعض الكلمات ،إذ

وحينما ميســك الراغب بالتثقيف الكتاب فإنه ميسكه

يوفر هذا الكتاب أوسع املعلومات في هذا الشأن.

الذي يدفعــه إلى تقوية عالقته به ،فهــو غذاء العقل

وإذا اختار الراغب شــراء الكتــب فينبغي واحلال هذه أن

بعقله ونفســه وقلبه ،فيتوفر عنصر االحترام للكتاب
والنفس والروح.

ثالثها :تخصيص وقت معني للقراءة؛ وكلما كان الوقت
كثيرا ً كانت الرغبة صادقة وتنــم عن اجتاه إرادي ،وتقوم

على استغالل الوقت في تغذية شخصيته.

ووقت الراغب في هذا الشأن نوعان ،األول :يحدد وقتا ً في
الفجــر أو في الليل أو في العصر ملــدة ال تقل عن ثالث
ساعات مخصصة أصالً للقراءة دون غيرها.

والثاني :يحاول متضية أوقات فراغــه في القراءة بحيث
تصبح هذه هواية ثابتة ال يســتطيع االستغناء عنها.

ونلحظ أن الغربيني في الطائرات والقطارات ينشغلون
بقراءة الكتب.

يخصــص جزءا ً من دخله أو ثروته لشــراء الكتب ،ومبا أن

الكتب املمتازة اجلديرة بالقراءة كثيرة ،بل هي كثيرة جداً،
فعليه أن يشتري الكتاب األحدث أو األفضل وأن يخصص
جناحا ً مستقالً في مكتبته للموسوعات واملعاجم كما

ينصح بذلك الكاتب اإليرلندي جورج برناردشو.

وبعض األشــخاص يلجؤون إلى املكتبــات اإللكترونية،

حيــث يجد فيهــا معظم مــا يرغبه ،واملســألة رغبة
نفســية في اختيار الكتب للتثقيــف الذاتي أو اختيار
مواقع الكتب أو الثقافة في اإلنترنت (شبكة املعلومات
الدولية)؛ املهم أن يختار ما يروق له ،ويواظب على القراءة
دون ملل أو كلل.

صفوة القول في هذا الشأن إن التعليم الذاتي هو مرحلة

رابعهــا :أن إقامة عالقة دائمة مــع الكتاب تقتضي أن

ســواء جرت في املــدارس أو اجلامعــات ،إذ يحصل فيها
ً

فيها الكتــب واجملــات العلمية واملعرفيــة والثقافية

أما مرحلة التثقيف الذاتي فهي مرحلة تالية للتعليم

يكون فــي بيته مكان مخصــص للمكتبة ،حيث يودع

املتخصصــة .وقد يكون الراغب فقيــر احلال فيلجأ إلى

املكتبات العامة التابعــة للدولة والواقعة في مدينته.

فإذا كان كذلك فهذا يعني تخصيص وقت أطول للقراءة،

كما يعني صدق الرغبة فــي التثقيف ،فهو يتوجه إلى
املكتبة قاصدا ً االستفادة من كتبها ومجالتها العلمية

واملعرفيــة .وإذا كان قد خصص مكانا ً مبنزله أي خصص

غرفة أو جناحا ً من الغرفة فيجب أن توجد خزائن خشبية
أو حديدية أو يلجأ إلى تأسيس أرفف في احلائط في هذا

الشأن .ومن الضرورة أن تنظم املكتبة وفق موضوعاتها
فــي أرفف مخصصة ألنواع معينــة من الكتب بحيث

الدارس على معلومات غزيرة بالعلم والثقافة واملعرفة،
الذاتي ،إذ يســتخدم مجمل املعلومــات واحلقائق التي

حصل عليها من التعليم الذاتي في تأســيس فلسفة

في احلياة ،أو اتخاذ مواقف شــخصية مــن األحداث أو

األخبــار إضافة إلى القــدرة على حل مشــكالته حالً
موضوعياً .وهذا يعني أن ثمة فرقا ً بني املتعلم واملثقف،
فاملتعلــم لديــه خزين مــن املعلومات ،بينمــا املثقف

يوظف مخرجات هذه املعلومات ويستخدمها ملواجهة
مشكالته الشخصية أو إبداء رأيه في مشكالت اجملتمع

أو الدولــة ،وهذا يعنــي أن املثقف أنضــج من املتعلم
وأعمق فكرا ً وصاحب شخصية متميزة.
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المعرفة في ميزان النظرية
التربوية اإلسالمية
تربية
بقلم :أبرار بنت مهدي أحمد منشي

اإلســامية منهجيــة قوميــة شــاملة تلتزم

تكتســب املعرفة أهمية خاصة على مستوى

مبقاصد الوحي ،وتدرس اجملتمع اإلنساني والبناء

جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة
الفــرد ،فهي جانب أساســي يختــص بتصور

اإلنســان وقيمه وأفكاره .وهي شرط أساسي
في احلياة االجتماعية في كل ما يتعلق بنجاح
اجملتمع وتطــوره .وتعني املعرفــة في النظرية
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توجيه الوحــي ،وال تعطل دور العقل بل تتمثل

احلضاري وما أودعه اهلل في الكائنات من فطرة
وكيف يتم توجيهها لفهمها؛ من أجل أن يكون
تسخيرها لتوجيه اإلسالم وغايته (انظر حسن،

عبد الباسط ،أصول البحث االجتماعي).

من خالل ذلك ميكن تعريــف املعرفة في اللغة
من عــرف ،والعرفان يعني العلــم ويقال أعرف
فالن فالنا ً وعرفه إذا أوقفــه على ذنبه ثم عفا
عنــه ،وعرفه األمــر :أعلمه إيــاه ،وعرفه بيته:
أعلمه مبكانــه وعرفه به (لســان العرب ،مادة
عرف) .وقد فسر أهل اللغة املعرفة بالعلم كما
جاء في لسان العرب( :العرفان :العلم) ويفسر
العلم باملعرفة (علمت الشــيء أعلمه علماً:
عرفتــه) .وإذا أردنــا التفريق بــن معنى العلم
واملعرفــة؛ فإن املعرفة أخص مــن العلم ألنها
علم بعني الشــيء مفصالً عما سواه ،والعلم
يكــون مجمــاً ومفصالً ،فــكل معرفة علم،
وليس كل علم معرفة.
وقــد أوضح ذلــك ابن حزم أن العلــم واملعرفة
اســمان يقعان علــى معنى واحــد ،وإن فرقوا
بينهما فقد أبقوا على املعنى العام املشترك،
كما فعل احلسن العسكري حيث جعل العلم
أشــمل من املعرفة؛ باعتبار أن العلم صفة هلل
سبحانه وتعالى ولإلنسان ،والعلم في اإلنسان
صفة فحســب ،وليس عنصرا ً ذاتيــاً ،واملعرفة
طارئة ومكتسبة لإلنســان؛ حيث يولد وليس
معه أدنى علم وليــس لديه أفكار فطرية .قال
اهلل تعالى« :واهلل أخرجكم من بطون أمهاتكم
ال تعلمون شــي ًئا وجعل لكم السمع واألبصار
واألفئدة لعلكم تشــكرون» (سورة النحل :آية
 .)78وكمــا أن العلــم صفة مــن صفات اهلل
سبحانه وتعالى فهو جل شــأنه عالم وعليم
وعالم ،فيقــال اهلل عالم وال يقــال اهلل عارف.
فعلم اهلل
وهو سبحانه واهب املعرفة والعلم،
ُ
مغيب غير ملموس أو مشــهود
شــامل لكل
ّ
محســوس ،وعلم اهلل علم كامل يحيط بكل
ما يتعلق مبوضوعات العلــم إحاطة مطلقة،
وعلمه مفصــل دقيق يتناول دقائق األشــياء
واألحداث والتطورات ،ومعرفة اهلل واســعة ال

حدود لها وال نهاية لهــا «ولو أن ما في األرض
من شــجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة
أبحر ما نفدت كلمات اهلل إن اهلل عزيز حكيم»
(سورة لقمان :آية .)27
وقــد اهتم اإلســام باملعرفة اهتمامــا ً بالغاً،
ورفع من قــدر العلماء حيــث ورد لفظ العلم
ومشــتقاته في نحــو تســعمائة موضع من
القرآن الكــرمي ،األمر الذي لم يكــن لغيره من
احلقائق التي ورد لها ذكر في كتاب اهلل.
واملعرفة في معناها االصطالحي متثل أبســط
العمليات العقليــة ،وأولها؛ حيث يتعرف الفرد
بها على األشــياء ،ومييز بعضها عن بعض وفق
املعطيــات املقدمة له ،فاملعرفــة «مجموعة
املعانــي واملعتقــدات واألحــكام واملفاهيــم
والتصورات الفكرية التي تتكون لدى اإلنسان
نتيجة حملاوالته املتكررة لفهم الظواهر واألشياء
احمليطــة به ،وهي بهذا املعنــى ال تقتصر على
ظواهر من لــون معني ،وإمنا تتنــاول جميع ما
يحيط باإلنســان وكل ما يتصل به( .حســن،
عبدالباسط ،مرجع سابق) ،فاملعرفة اإلسالمية
في جوهرهــا املوضوعي هي احلركــة القائمة
علــى التفاعل احلي بني البيان (الذي يقوم على
االســتقبال للنص) والبرهان (الذي يقوم على
االســتدالل مع النص) ،والعرفــان (الذي يقوم
على استشــراف ما وراء النص) ،بل هي التطور
املتجدد لهذه احلركة في اندفاعه إلى األمام عبر
التاريخ ،لذلك فإن املعرفة اإلســامية تنطوي
فــي مكنونها علــى طاقة االكتمــال احليوية
التي تعكــس في صورتهــا املتوازنة خصائص
النموذج الكلي وفاعلية اإلحاطة التي متتلكها
الرؤية الشمولية (انظر كتاب النظرية التربوية
وتطبيقاتهــا عبر العصور دراســة حتليلية من
املنظور اإلسالمي).
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وبناء على ذلك فــإن املعرفة إما أن تكون علما ً
ً
فطريــا ً أودعه اهلل في اإلنســان ،وهــو العلم
الضروري الــذي خلقه اهلل تعالــى مركوزا ً في
فطرة اإلنسان ومنه العلم بالبديهيات العقلية
وباهلل وباألســماء «وع َّلم آدم األسماء كلها ثم
عرضهم على املالئكة فقال أنبئوني بأســماء
هؤالء إن كنتم صادقني» (سورة البقرة :آية .)31
أو العلــم الرباني الذي وصل إلى اإلنســان عن
طريق الوحي« :كذلــك يوحي إليك وإلى الذين
من قبلك اهلل العزيز احلكيم» (ســورة الشورى:
آية  .)3أو املعارف املكتسبة من الوحي أو الكون
أو كليهمــا باحلس والتجربــة والعقل واحلدس
«واهلل أخرجكــم من بطــون أمهاتكم ...اآلية»
(سورة النحل :آية .)78
ويرى اإلســام أن في اإلنســان نزوعــا ً فطريا ً
للمعرفة وبإمكاناته وصفاء ذهنه وبتوفيق من
اهلل يصل إلى املعرفــة ،وقد عرض القرآن مناذج
للمعرفة اإلنســانية املستمدة من اهلل فيذكر
أنواعا مــن املعارف كاملعرفــة اللغوية
منهــا
ً
واملعرفــة الدينية ،ومعرفــة الصنائع والعلوم
ومهارات اإلدارة ونحوها.
وطلب العلم في اإلسالم عبادة وفريضة دينية
ووسيلة لعمارة األرض والقيام بحق استخالف
اهلل لإلنســان فيها ،ومع أن الفكر اإلســامي
يجعل مســاحات املعرفة كثيرة وواسعة ،فإنه
يحدد مناطق ال يجوز لإلنســان أن يدخلها ألنه
ليس لديه أدوات إدراكها وهي في عالم الغيب.
وعلى هذا فحــدود اجملال املعرفي لإلنســان ال
تشــمل اجملال الغيبــي الذي يُعرف بواســطة
الوحي من اهلل ،والعقل السليم يُسلّم بوجوده،
فهو يشمل كل ما يتعلق باهلل سبحانه وتعالى
وصفاتــه واليوم اآلخر وعلم الســاعة وهذه ال
مصدر لهــا إال ما جاء به الوحــي ،فواجبنا أن
نقف عند ما أخبرنا به اهلل وال نذهب إلى ما وراء
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ذلك وما سكت عنه يجب أن نفوض أمره إليه.
(انظر محمد جميل خيــاط ،النظرية التربوية
في اإلسالم).
وهناك املعرفــة الطبيعية (عالم الشــهادة):
الذي يــدرك باحلواس والتجربــة والعقل ،وهي
التي تدخل وعي اإلنســان عــن طريق تفاعله
مع أشــياء الطبيعــة وظواهرها عــن طريق
تفكير اإلنسان ،وحواســه ،وإدراكاته ،ومعرفته
ومنهجيتــه العلمية ،وتقنياتــه .وال بد فيها
من إعمــال العقل ،وهــذا هو اجملال الواســع
أمام العقل اإلنســاني ،يبحث ويجرب ويخطئ
ويصيــب ،حتى يصل إلى مــا يريد من منفعة
بنعمة اهلل سبحانه وتعالى« .ويذكر اإلمام ابن
تيمية أن العلوم جميعها هي مظهر الكلمات
اإللهيــة التي أشــار إليها القــرآن الكرمي في
مواضع متعددة ،وهذه الكلمات تنقســم إلى
قسمني :كلمات دينية وكلمات كونية ،وال ميلك
مخلوق أن يخالف الكلمات الكونية التي تعني
قوانــن الكون واحلياة واملــوت واخللق ومجريات
األحداث وإمنا تقع اخملالفة في األمور الدينية ألن
اهلل امتحن إرادة اإلنســان بها»(اخلياط ،املرجع
السابق).
عالوة على ذلك فاملعرفة تُكتسب من لدن اهلل
تعالى إما مباشرة من رسول اهلل أو إلهاما ً منه
لعباده الصاحلني أو لبعض مخلوقاته ،أو معرفة
مكتسبة يكتسبها اإلنســان بذاته ومما وهبه
اهلل تعالى من وســائل املعرفــة وأدواتها ،وذلك
يتم من خالل أربع مراحل ُذكرت في القرآن الكرمي
في مواطن متعددة (امليمان ،بدرية ،السالوس،
منــى ،النظريــة التربويــة وتطبيقاتهــا عبر
العصور دراسة حتليلية من املنظور اإلسالمي).
وهذه املراحل هي :التفكير احلر من خالل التفكر
في آيات اهلل تعالى في اآلفاق والنفس ،مما يؤدي
إلى تكوين قــدر كبير من املعرفة ،وأيضا ً تدوين

املعرفة وهــي عملية مكملة لعملية التفكير
احلر ،فإذا انفعل اإلنســان بأمر ما ،وأعمل فكره
مبنهــج قومي وتوصــل إلى ما يؤكــد صحة ما
توصل إليه ومصداقيتــه وأهميته دونه ليرجع
لــه وقت احلاجــة ،وأيضــا ً اســتيعاب املعرفة
وهــي خطوة هامة في مجــال تكامل املعرفة
اإلنسانية .وليس مطلوبا ً أن يستوعب اإلنسان
كل أنــواع املعارف فهذا محال ،وإمنا هناك أناس
لديهــم مواهب علمية جتريبية يســتطيعون
بذلك استيعاب ما مت في هذا اجلانب ،فيأخذ كل
إنسان لنفسه منهجا ً في عملية االستيعاب،
وكذلك اســتنبات املعرفة :مبعنى أن يستوعب
العالم أسس وقواعد وقوانني العلم الذي يهتم
به ،ثم يتولى إضافة جديد نافع عليه ،للتوصل
إلى معارف لم يسبق التوصل إليها ،واستنبات
املعرفة هــي اخلطــوة التي ترتقــي بالعطاء
احلضاري ،ولوالها لبقي محــدودا ً زمانا ً ومكاناً،
فهذه اخلطــوة وراء حضارة األمة اإلســامية،
وبها يصل اإلنســان إلى آفاق معرفية جديدة
تعلم اإلنســان ما لم يكن يعلم ،ومتد البشرية
مبا لم تكن تعلم.
وخالصة األمر أن نظرية املعرفة في اإلســام
ال تختــص بجانب واحد من جوانب الكشــف
أو املعرفة؛ ألنهــا في حقيقتها منهجية تقوم
على التوازن والشمول ،فهي إطار شامل للحياة
اإلنســانية واحلضارة واإلعمار البشــري ،وغاية
كل نشــاط وجهاد وعمــل وتنظيم اجتماعي
إسالمي ،فهي تعني التكامل بني جميع اجملاالت
احلياتية اخملتلفة ،ويشــكل هــذا األمر نقطة
افتراق أساســية بني النظرية اإلســامية في
املعرفة من جهة ،ونظريات الفالســفة الذين
خالفوا نظرية املعرفة املتكاملة من جهة أخرى.
واهلل ســبحانه وتعالى هو الذي يهدي اإلنسان
إلى اكتســاب املعرفة من مصدرين؛ تدبر اخللق

في الكون املنظور ،وتدبر الوحي املسطور.
وهكــذا فــإن املعرفــة إدراك بشــري يتطلب
ضرورة توظيف أدوات احلس البشــري لالتصال
باألشياء واألحداث والظواهر ،وتوظيف العقل
البشــري في تكوين الدالالت والوعي باملعاني،
وال يتعارض ذلك مــع توفيق اهلل تعالى لبعض
الناس على بعض مبزيد من التوفيق والهداية.
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حتليلية من املنظور اإلسالمي ،املدينة املنورة.
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في حوار مع عادل المكينزي:

اإلرهاب اإللكتروني خطر محدق
يهدد البشرية
حوار
حوار :توفيق محمد نصرهللا
نصح أحد القادة العسكريني بتبني «أساليب قتالية
حديثة» ،يقع بعضها في اجملال اإلعالمي ،معتبرا ً أن
تنفيذ تلك األساليب بدقة «ســيقود العدو إلى أن
يســتيقظ يوما ً ما فيجد نفســه ميتاً ،من دون أن
نبذل اجلهد في إطالق النار عليه».
هذا هو ما يركز عليه الدكتــور عادل بن عبد القادر
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املكينزي ،أستاذ اإلعالم املشــارك في جامعة امللك
ســعود ،من خالل دراســة علمية بعنوان( :اإلعالم
قريبا.
الرقمي وسبل مواجهة اإلرهاب) ستصدر
ً

في هذا احلــوار نقف على األســاليب التي تتبعها

الفئــات املتطرفة في اســتغالل اإلعــام الرقمي
للتأثير على الشــباب واســتقطابهم واألساليب
املهمة التــي توصل لها الكتــاب ملواجهة اإلرهاب

اإللكتروني .ويتناول ضيفنا أهمية التربية اإلعالمية
ملواجهــة اإلرهاب ،ويســتفيض في عــرض وحتليل
الضوابط القانونية والتشــريعية اخلاصة مبكافحة
اإلرهاب اإللكتروني ،وهل تكون التشــريعات كافية
للحد من الفوضى العارمة التي يشهدها الفضاء
اإللكتروني في ظل ما تشهده املنطقة والعالم من
أنشطة إرهابية كبيرة ومتعددة ،فإلى نص احلوار:
• بدايــة مــا الــذي جعلــك تهتــم بموضــوع اإلعالم
الرقمي وسبل مواجهة اإلرهاب؟
جزءا من العصــر الرقمي،
أصبح اإلعــام الرقمي
ً
فالعالــم اليوم ينتقل إلــى «الرقمية» في مختلف
مجاالت احليــاة ،علــى كل املســتويات ،احلكومية
واخلاصــة واألفراد .وفي هــذا الســياق تعاظم دور
«اإلعــام الرقمي» ليس عنــد اإلعالميني فقط ،بل
عند كافة القطاعــات ،التي أصبح اإلعالم الرقمي
جزءا من نشــاطها .وأما مكافحــة اإلرهاب ،فيأتي
ً
اهتمامــي بها كــون اإلرهاب أصبــح اخلطر احملدق
الذي يهدد البشــرية ويهدد معايــش الناس ،ويهدد
التواصــل احلضــاري ،واألكثــر خطورة أنــه أصبح
يســتخدم «منتجات العصر الرقمــي» في حتقيق
أهدافه ،واستقطاب أتباعه ،ومن أكثر الوسائل التي
يســتخدمها هي «اإلعالم الرقمي» .فمن هنا تأتي
األهميــة املزدوجة ملا للعالقة بــن اإلعالم الرقمي
واإلرهاب من تأثير جسيم في حياتنا.
• يتناول كتابكم ( اإلعالم الرقمي وسبل مواجهة
ً
عرضــا لبعــض األســاليب المهمــة
اإلرهــاب)
لمواجهــة اإلرهــاب اإللكترونــي ،فمــا هــي فــي
تقديركم هذه األساليب؟
واكبت التنظيمــات اإلرهابية الطفرة التقنية منذ
أول ظهورها ،فمنذ التســعينيات من القرن املاضي
كان لتلك التنظيمــات مواقع إلكترونية ،ومنتديات
وشــبكات عديدة ،وســجل الرصد إنشــاء جماعة
اجلهاد موقعهــا اإللكتروني في 1997م ،ومنذ بداية

نحن بحاجة إلى تفعيل أساليب

المواجهة لتشمل مختلف المجاالت

األمنية والفكرية واإلعالمية والتقنية

اعتبرت اليونسكو التربية اإلعالمية

جزءا من الحقوق األساسية لكل
ً

مواطن وأوصت بإدخالها ضمن مناهج
التعليم

القرن العشــرين أصبحــت شــبكة اإلنترنت أهم
الســاحات التي ميارس فيها اإلرهاب أنشطته .وقد
تعددت بعد ذلك أســاليب اســتخدام التنظيمات
لوسائل اإلعالم الرقمي ،واألهداف التي تسعى إلى
حتقيقها ،كاســتخدامها في احلرب النفسية ،وبث
الشائعات ،والترويج ألفكارها ،والتهديد اإللكتروني،
وتدمير أنظمة املعلومات ،والتجسس اإللكتروني.

45
العدد ٦٦١ :صفر  ١٤٤٣هـ ـ سبتمرب  ٢٠٢١م

الرابطة

تقوم الجماعات اإلرهابية بتدريب

الشباب وتزويدهم بالتعليمات التي

يحتاجونها ليكونوا قادرين على تنفيذ

العمليات اإلرهابية

مع الطفرة الرقمية أصبح الفرد

ً
مكشوفا أمام االختراقات اإلعالمية

والمعلوماتية المفتوحة من كل مكان

التربية اإلعالمية لمواجهة اإلرهاب؟
واجبــا من واجبات
«التربيــة اإلعالمية» تعد اليوم
ً
العصر الرقمي ،فمع الطفرة الرقمية ،أصبح الفرد
مكشــو ًفا أمام االختراقات اإلعالمية واملعلوماتية

املفتوحة من كل مــكان ،فالتربية اإلعالمية مبثابة
الدرع الواقــي واحلصن احلصني الــذي يحمي الفرد

من خطر املعلوماتية .ومن األهمية أن تكون التربية

اإلعالمية إحــدى املقررات الدراســية املعتمدة في
مختلف مجاالت التعليم والتدريب .واعتبرت وثائق
جــزء من احلقوق
اليونســكو أن التربيــة اإلعالمية
ٌ

األساســية لكل مواطن ،وتوصــي بإدخالها ضمن

مناهــج التعليم ،وضمن التعليم مدى احلياة ،وعلى
الرغم من وجود بعض اجلهود في اإلفادة من التربية

اإلعالمية ملواجهــة اإلرهاب ،فإننا ال زلنا بحاجة إلى
لذلك فمــن املهم مواجهة اإلرهاب مبثل وســائله؛
حتى تتعطل فاعليته ،ومن أهم أســاليب مواجهة
اإلرهــاب اإللكترونــي :التعاون الدولي والتنســيق
وتوحيد اجلهود فــي مكافحة اإلرهــاب ،واضطالع
مــزودي خدمــة اإلنترنت بــدور مهم فــي التبليغ
جدا إنشاء
وإيقاف أي أنشــطة إرهابية .ومن املهم ً
منظمة عربية لتنســيق أعمــال مكافحة اإلرهاب
عبر الشــبكات املعلوماتية واألنظمة اإللكترونية.
إننا بحاجة إلى تفعيل أســاليب املواجهة لتشمل
مختلف اجملــاالت ،باتخاذ إجــراءات أمنية ،وإجراءات
فكرية وإعالمية ،وإجراءات فنية وتقنية .كذلك من
األساليب املهمة نشــر الوعي في اجملتمع ،وإشراك
اجملتمــع في هــذه املكافحة؛ فكل فــرد من اجملتمع
معرضا خلطر اإلرهــاب اإللكتروني ،لذلك ال
أصبــح
ً
بد من تزويده باألســاليب اخلطابية والثقافية التي
يتمكن بها من مواجهة هذا اإلرهاب.
• مــن المصطلحــات التــي فرضــت نفســها في
اآلونــة األخيــرة مصطلــح «التربيــة اإلعالميــة»،
ولكــم اهتمــام خــاص بهــا ..فإلــى أي مــدى
اســتفادت المجتمعــات اإلســامية مــن تطبيــق
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مزيد منها ،وتنظيمها ،وتفعيل االســتفادة منها؛
حتى تظهر ثمرتها في مكافحة اإلرهاب.

• كيــف اســتطاعت الجماعــات المتطرفــة اختــراق
المواقــع وقواعد البيانات ونشــر برامج التجســس
اإللكترونــي وتدميــر البيانــات وتجنيــد األفراد من
خالل نشر الفتن والشائعات واألكاذيب؟
هــذه إحدى أســاليب التنظيمــات اإلرهابية ،التي
تعلم يقينا أنها لن تتغلغل وسط اجملتمعات إال من

خالل نشر الفنت والشائعات واألكاذيب ،وحتى يكون
لهذه األساليب تأثير فإن هذه اجلماعات تزرع برامج

التجســس في املواقــع اإللكترونية املســتهدفة،
حتى تصل إلــى بعــض املعلومات ،التــي متنحها

مصداقية عند الناس .ولذلك استفادت التنظيمات
فعال
اإلرهابية من جتنيــد األفراد ،وحتقيــق تواصل َّ
معهم ،واســتخدامهم كأدوات تنفذ بها أهدافها

اإلجرامية .لقــد أصبحت شــبكة اإلنترنت املوقع

احلقيقي جلماعات اإلرهــاب ،ومن خاللها يتواصلون
وينســقون ،ويشــنون هجماتهم ،ويحاولون تدمير
البنى املعلوماتية ملؤسســات اجملتمع العســكرية
واالقتصادية.

• يركز البعض على الضوابط القانونية والتشريعية
لمواجهــة اإلرهاب اإللكتروني؛ فهل ترونها كافية
للحد من الفوضى العارمة التي يشهدها الفضاء
اإللكتروني؟
على الرغم من وجود عديد من التشريعات والضوابط
واللوائح القانونية التي تكافح اإلرهاب ،وعلى الرغم
مــن ازدياد االهتمام بهذه اجلوانب التشــريعية ،فإن
العائق األكبــر يتمثل في النمو الهائل واملتســارع
يوما
لشــبكة اإلنترنــت وإمكاناتهــا وتطبيقاتها ً
وراء يــوم؛ مما يجعــل مالحقة هــذا النمو من خالل
التشــريعات وســيلة غير كافية للحد من فوضى
الفضاء اإللكتروني .ومع ذلك فإن هذه التشــريعات
والقوانني متثــل أهمية كبرى في كبــح جماح هذا
املــارد ،وتخفيف آثاره الضارة .وفــي اململكة العربية
شــرِّعت مجموعة مــن القوانني التي
الســعودية ُ
تهدف إلى احلد من وقوع اجلرائم املعلوماتية ،وحتديد
اجلرائم املستهدفة بالنظام والعقوبات املقدرة لكل
جرمية ،وحتديد جهــة االختصاص مبتابعتها وتطبيق
العقوبــات ..كما تهدف إلى حماية املصالح العامة
واألخالق واآلداب العامة ،وحماية االقتصاد الوطني،
وحماية خصوصيــات أفراد اجملتمــع ،واحلفاظ على
النسيج االجتماعي من االنهيار.
• هنــاك أســاليب تتبعهــا الفئــات المتطرفــة في
اســتغالل اإلعــام الرقمــي للتأثير على الشــباب
واســتقطابهم؛ فمــا أبــرز هــذه األســاليب حســب
دراستكم لها؟
متارس التنظيمات اإلرهابية تأثيرًا كبيرًا على الشباب،
من ذلك منحهم الشــعور باالســتقاللية وحتقيق
األهداف ،والشــعور باألهمية اجملتمعية ،وتقوم هذه
اجلماعات بتزويد الشــباب بالتدريبــات والتعليمات
التــي يحتاجها ليكون قادرًا علــى تنفيذ العمليات
اإلرهابية ،مســتفيدين من التطلــع واحلماس عند
الشباب ،وال ســيما ذوي التفكير واملعرفة املتدنية،
مســتغلة تأجيج العواطــف الدينيــة ،وعواطف

عمدت التنظيمات اإلرهابية إلى

تجنيد األفراد وتحقيق التواصل معهم
واستخدامهم كأدوات تنفذ بهم
أهدافها اإلجرامية

اإلرهاب نشاط عالمي ومواجهته

ينبغي أن تكون قائمة على تنسيق

الجهود والتعاون الدولي للحد من
انتشاره ومنع وقوع آثاره الضارة

املظلومية ،والتحريض ضد األنظمة وضد الواجهات
واملؤسسات اجملتمعية ،وإلى جانب التعليم والتدريب
تستغل احلرب النفســية من خالل بث الفيديوهات
املرعبة ،التي تسهم في اجنذاب نوعيات من الشباب
إليهــم ،إما خو ًفا من هــذا املصير ،وإمــا رغبة في
االلتحــاق بهذه املمارســات .كمــا أن التنظيمات
اإلرهابية بتوثيق العمليات اإلرهابية متجد مرتكبيها،
أمل كبيرًا في خلود أسمائهم ،وشهرتهم،
ومتنحهم ً
أبطال في اجملتمــع .كل هذه العواطف
واعتبارهــم
ً
تســتخدمها التنظيمــات اإلرهابية لتســتقطب
الشباب وتؤثر فيهم.
• ما أهمية وعي المواطن ووالئه وانتمائه وهل
كاف للتصدي لخطر اإلعالم اإللكتروني؟
هو
ٍ
ال شــك أن املواطن هو احلصــن األول في التصدي
خلطر اإلعــام اإللكترونــي؛ ألن املواطــن هو الذي
ميارس اإلعــام الرقمي كجزء من حياتــه اليومية،
وهو أثناء هذا يواجه كثيرًا من األخطار اإللكترونية،
من هنا تأتي أهمية احلديث عن «التربية اإلعالمية»
كما أشــرنا إليهــا آنفاً ،التــي تغرس فــي الناس
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مهارتني أساسيتني ليصبحوا مواطنني فاعلني في
مجتمعاتهم ،هما :التفكيــر النقدي ،والقدرة على
التعبيــر عن النفــس .فالتربية اإلعالميــة تعلمنا
املهارات التي نحتاجها لإلبحار بأمان عبر هذا البحر
املليء باألخطار املعلوماتية.
• توجــد مبــادرات فعالــة قامــت بها جهــات عديدة
لمواجهــة اإلعــام الرقمــي ..فمــا هــي الدروس
التي يســتفاد منها وال ســيما التحالفات العالمية
واإلقليمية في ظل ما تشهده المنطقة والعالم
من أنشطة إرهابية كبيرة ومتعددة؟
ألن اإلرهاب نشــاط عاملي ،فإن مواجهته ينبغي أن
قائما على تنســيق اجلهود،
عامليــا،
نشــاطا
تكون
ً
ً
ً
والتعــاون الدولي للحــد من انتشــاره ،ومنع وقوع
آثاره الضارة .وتســتوي في ذلك اجلهود العســكرية
ملكافحــة اإلرهــاب ،أو اجلهــود األمنيــة ،أو اجلهود
الفكرية واإلعالمية ،أو اجلهود الفنية والتقنية.
• فــي ظــل المخاطــر الناجمــة عــن األنشــطة
اإلرهابيــة عبر اإلنترنت ،مــا دور الدول في تطوير
التقنيات التي تمكنها من حماية نفســها لمجابهة
هــذا النمط من اإلرهاب وتطوير األنظمة األمنية
والقضائية لكي تكون قادرة على تتبع اإلرهابيين
وكشف مخططاتهم؟
أساسيا من
جزءا
ال شــك أن مواجهة اإلرهاب متثل
ً
ً
األمــن القومي للدولــة ،ملا لإلرهاب مــن تداعيات
خطيــرة تهدد أمن اجملتمع والدولــة ،ومن ثم فكثير
طورت أدوات خاصة بها ملكافحة اإلرهاب،
من الدول َّ
فاململكة العربية السعودية ،مثال ،سنت تشريعات
عديدة ملكافحة اإلرهاب ،وأنشأت هيئات ومؤسسات
خاصــة بهذا الشــأن ،كاملركــز العاملــي ملكافحة
الفكر املتطرف ،وحملة ســكينة ،ومركز املناصحة،
وطورت منظومات احلماية اإللكترونية للمنشــآت
واملؤسسات بإنشاء هيئة خاصة لألمن السيبراني،
تهدف إلــى حماية البنيــة التحتيــة املعلوماتية
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للقطاع املدني والعسكري ،هذا عدا عن جهودها في
تشــكيل التحالف العربي واإلسالمي في مكافحة
اإلرهاب بكافة أشكاله ،ومنه اإلرهاب اإللكتروني.
• فــي ظل االنحســار الماثل للعمليــات اإلرهابية
والقضــاء علــى الكثيــر مــن الجماعــات الناشــطة
فــي اإلرهــاب ،هــل تــرون أن اإلرهــاب فــي
الفتــرة المقبلــة ســينحصر فقــط فــي اإلرهــاب
اإللكتروني؟
ما من شــك في أن «اإلرهاب على األرض» يتغذى
بـ»اإلرهــاب اإللكترونــي» ،فاإلرهــاب اإللكتروني
مزيــدا من األتباع ،الذين يتحولون إلى قنابل
يجند
ً
موقوتة تهدد اجملتمعات ،فما بقيت بيئة إلكترونية
لإلرهــاب ،ينعكس ذلك علــى األرض .ومنو اإلرهاب
اإللكتروني أكثر خطورة من منو اإلرهاب العسكري؛
ألن اإلرهاب العسكري سيكون في بقعة محدودة
من األرض فيمكن محاربتــه وهزميته ،أما اإلرهاب
اإللكتروني فإنه ينمــو ويتغلغل في أنحاء العالم،
ووســط البيوت ،من هنا تأتــي أهمية احلديث عن
الــدور الفكــري واإلعالمي في مواجهــة اإلرهاب
اإللكتروني.
• أخيرًا بماذا خرجت من كتابك عن اإلعالم الرقمي
وســبل مواجهــة اإلرهــاب ونحــن نعلــم أن هنــاك
عوامــل مشــجعة دائمً ا على اســتخدام اإلرهابيين
لإلعالم واستخدام اإلعالم لإلرهابيين؟
إن النجــاح في القضــاء على اجلماعــات اإلرهابية
مرهون باملواطن بالدرجة األولى ،وهذا يتطلب نشــر
مهما
جزءا
مفاهيم التربية اإلعالميــة ،واعتمادها
ً
ً
في كل قطاع من قطاعــات التعليم واإلدارة ،وفي
كافة القطاعــات والوظائف ينبغي تزويد العاملني
بهذه التقنيــات الفكرية والنقديــة واإللكترونية.
كما يتطلب األمر
مزيدا من اجلهود على املســتوى
ً
احمللي واإلقليمي والدولي ،لتطوير اآلليات والوسائل
واألدوات واألساليب في مكافحة اإلرهاب.

رحلة فنان إثيوبي

من الغناء إلى اإلنشاد الديني
فنون

بقلم :د .محمد الخضر سالم
وافت املنية املنشد اإلثيوبي الشهير محمد صالح
أحمد فــي أديس أبابا في اخلامس عشــر من احملرم
 1443املوافق الثالث والعشــرين من أغســطس

 2021عــن عمــر يناهــز ( )55عاما ،بعــد دخوله

املستشــفى بأيام بسبب مرض القلب الذي عانى
منه فترة طويلة.

والفنان اإلثيوبي محمد صالح الشــهير بـ(محمد
التحول من الغناء إلى إنشــاد
أول) له قصــة في
ُّ

األهازيــج الدينية حتى صارت له شــعبية كبيرة
وسط الشباب.

ولد محمد أول عام 1965م في محافظة َولَّ ْو شمال

العسكري الشيوعي.
وكانت املرحلة الثانيــة من حياته عودته إلى أديس

البالد بقرية تســمى «أرادة» الواقعــة جوار مدينة

أبابا واشــتغاله بفن الغنــاء ،إذ متيز بصوت جميل،

واملنشــدين ،ومعظم مدائحهم باللغة األمهرية

فجأة وانقطع عنه ،رغــم محاولة جهات مختلفة

ديســي ،وهي املنطقة التي عرفت بكثرة املادحني
واألورومية مســتمدة من السيرة النبوية والتاريخ

اإلســامي ،ولها تأثير كبير فــي اجملتمع اإلثيوبي

خاصة وسط الشباب.

تلقــى محمد أول تعليمه االبتدائي واملتوســط

باملدينة نفســها التي ولد فيهــا ،وبعد أن أكمل
املرحلــة الثانوية انتقل إلى أســمرة؛ حيث كانت
إريتريا والية من واليــات إثيوبيا ،وعاش فيها فترة

مــن الزمــن ،والتحــق باجليش في عهــد احلكم

فأصبح من املغنني املشهورين ،ولكنه اعتزل الغناء

إقناعه بالعودة إلى الفن الغنائي الذي أكسبه املال
والشهرة.

قصة تركه فن الغناء:
شارك الفنان محمد أول في حفلة غنائية في إحدى

الليالي مع عدد من املغنني .بعد أن أنهى مشاركته
غادر املســرح أمام تصفيق حاد من اجلمهور .لفت
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انتباهه قبل نزوله من املســرح اســتمرار شخص
يجلس على حافة املســرح فــي التصفيق له رغم

هدوء أصــوات اجلميــع ،وكان منظــرًا الفتا لكل
احلاضرين ،وتســاءل الناس عن ســر حماسة هذا
الشخص ،وتبني لهم أنه في حالة سكر ،ولم يلبث

املساجد ،وخدمة اجملتمع.
وفعــا حقق اهلل له بعــض أمنيتــه فتوجه نحو

العمــل اخليري ،وخدمــة الدين اإلســامي ،وإبراز
محاســنه ،وتربية النشء على محاســن اإلسالم،
ومكارم األخالق ،ودعوة الناس إلى محبة الرســول

التحول لهذا املغني،
أن تلفظ بكلمة كانت نقطة
ُّ

صلى اهلل عليه وسلم ،واالقتداء بسنته ،وذلك من

أول فمكانه املسجد وليس املسرح.
َّ

بصوته اجلياش ،وبنغمــة خاصة يصدرها مع طول

عندما ســمع الرجل يقول :إذا كان اسمه محمد

خالل األناشــيد التي يصدرها ما بــن فترة وفترة،

يقــول محمد أول رحمه اهلل :كان لهذه الكلمة أثر

النفس في اإللقاء ،إلى جانب ما حتمله األناشــيد

بعد ذلك .كانت الكلمة ال تغيب عن بالي ،وقررت في

أناشــيده تركز على توجيه النصائح لفئة الشباب

كبير في نفســي ،فأصبحت حبيس البيت ألشهر

نفســي عدم املشاركة في أي عمل فني بعد ذلك،

وطلبت مــن وزارة اإلعالم عدم بث أغنيتي األخيرة،
وحاولت إيقافها بكل الوسائل ولكن الطلب رُفض
بحجة أن هذه األغنية صارت حقا ً للشعب.

من اجلمال وحســن التعبير .وهكذا كانت معظم
والشــابات ،والتربية ،والتوبة ،واالستقامة ،ولفت
نظر الســامعني إلى تاريخ املســلمني اجمليد وحياة

السلف الصاحلني.

كانت األشــرطة التي يصدرها تــوزع مجانًا على

جرت إرادة اهلل تعالى أن يهيئ لهذا املغني خيرًا في

وقفا للتربية الدينية والدعوة
اجلمهور ،إذ جعل فنه ً

في تغيير حياته .لقد تبدلت حياته فعالً حني اعتزل

االجتماعي أصبحت أناشــيده تصــل إلى قطاع

سببا
الدارين ،بأن يســوق له هذا الشخص ليكون
ً
وحتول فيما بعد (عام  )2008لتقدمي األهازيج
الغناء
َّ

إلصالح األنفس .وعندما تعددت وســائل التواصل
كبير من اجلمهور املعجبني به ،خاصة فئة الشباب

سببا إلسعاد الكثير من
واألناشيد الدينية ،فكان
ً

من البنني والبنات في وقت قصير مجانا .وكان من

خيرًا كثيرًا للناس ،فمنهم من أســلم ،ومنهم من

مر بضائقــة مالية ،مما جعله
دون مقابل مــع أنه َّ

النــاس والتأثير فيهم ،حيث أجــرى اهلل على يديه
اســتقام على الدين ،ومنهم من تاب عن املعاصي،

ومنهم من توجه إلى عمل اخلير.

املمكن أن يستفيد منها ماديًا ،لكنه آثر تقدمي فنه

يضطر إلى بيع منزله الذي يسكن فيه ،ومات وهو
يعيش في بيت اإليجار.

وعلى الرغم من العــروض التي تلقاها من جهات

السفر إلى مكة:

مختلفــة لثنيِه عن نهجــه والعودة إلــى حياته
القدمية ،فإنه رفض تلك العروض ،وثبت على ما هو

وكانت الفترة الثالثة من حياته ،سفره إلى اململكة

عليــه ،وكان يقول :إن لي إخوة يعينونني على جتاوز

وعاش في مكة ســبع ســنني .ولعــل مكثه هذه

مزيدا من القبول لدى اجلمهور
الدين هو ما أعطاه
ً

العربية السعودية بعد أن قرر االنقطاع عن الغناء،
الفتــرة كان له دور كبير ملا قــام به من اجلهود بعد
عودته إلى إثيوبيا؛ وعندما ســئل عن أفضل عمل

يتمنى القيام به ،إذا وســع اهلل عليه املال ،قال بناء
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هذه الفترة .وال شك أن هذا اإلخالص والثبات على
من الناس ،وتشهد جنازته على ذلك ،وكان معظم
احلضور من فئة الشباب الذين أخذوا على عاتقهم

مسؤولية خدمة أبنائه بعد وفاته.

تناولت أهازيــج الفنان محمد أول موضوعات مثل
قصة إســام بالل بن رباح رضــي اهلل عنه ،بعنوان

«أحد أحد» ،وقصــة عبد اهلل بــن حذيفة ،وتغنى
بحقــوق اجليران ،واحلجاب ،ونبوءات الرســول صلى

اهلل عليه وسلم ،ومدح الرسول ،وذكر حياة اآلخرة،
وعالمات الســاعة ،واحلب حتى اجلنة ،واســتغفار

اهلل ،وغيــر ذلك من أمور دينية .وعبر في بعض هذه
األناشــيد عن حياته املاضية ،وتوبته ،وندمه على
مــا بدر منه من األخطاء ،وحرصه على التقرب إلى
اهلل تعالى ،ورضاه بالعودة إلى باب الرحمن ،من ذلك

قصيدته بعنوان« :تســميت مبحمد ،وليس عندي
حسنات ،رحمتك يا ربي» ،يقول فيها:

ليــس في ميزاني عمل صالــح يبرئني ..يا خالقي

إنك تعلم أني عبدك الضعيف.

كوخا نسكن فيها ،بل كانت وتظل
لم تكن الدنيا
ً
مجرد طريق للعبور.

في حلظة نهاية احلياة البشــرية ،مير اإلنســان عبر
أبواب املوت وميشي إلى مكان إقامته الدائم.

يتــم احلكم علــى جمــال الطريق الذي ســلكه
اإلنسان ،وعدم جماله من خالل عمله الذي قدمه

حني كان على وجه األرض.

املوت حــق ...ال يوجد مخلوق أُعطــي القدرة على

العيش إلى األبد.

القضية الرئيســية هي كيف عشت حياتك؟ ما
هو اخلير الذي أوجدته أو تركته في مدة حياتك؟

املرء بحسب املوهبة التي حصل عليها ،عندما كان
فــي الدنيا ،وبقدر ما كان قادرًا على القيام مبا ينفع

ومعاص ،أنت
أتوســل إليك مع ما لدي من ذنــوب
ٍ
مالذي وعوني ،وها أنا قد جلأت إليك.

البشــرية ،وذلكم هو الذي يعتمــد عليه لتقييم
وتقدير حياته الشخصية.

فامســح وامح عني مــا اقترفت يــداي من ذنوب

سوف يُســتدعى اجلميع ملغادرة هذه احلياة ،وسوف

محمدا فنلــت بهذا التســمي مرتبة
ســموني
ً

أو يرثه ويعود من حيث أتى ،في رحلة يشترك فيها

كبيرة.

الشرف ،فامنحني رضاك يا رب.

وله قصيدة «فداك بأبي وأمي يا رســول اهلل» ،وهي
من القصائد التي كان لها تأثير كبير في جمهوره
املتابع له ،وأحدثت تغيرًا فيهم ،واستقام على يديه
عدد من املثقفني من الفئات اخملتلفة.

وآخر قصيدة له ،بعنوان« :رحمتك يا رب» وكان يعبر
فيها عن حياته الصعبة ،ومعاناته مع املرض الذي
ألم به ،وطلبــه اللطف والرحمة والعفو والغفران
َّ
من اهلل تعالى.

وفي أنشــودته بعنوان« :احلياة لها معنى إذا اعتنى
بها اإلنسان» يقول:

تاركا للذي ينوبه،
يتخ َّلص من كل معطيات احلياة
ً
اجلميع ،فإنا إلى اهلل لراجعون.

ما بقي اإلنســان على قيد احلياة ،فإنه متمســك
بحياته ويرجو أال تنتهي ،يريــد في خاللها العديد

من لوازم احلياة.

إن ذلك قريب من املعنى الذي أراده الشــاعر العربي
الصلتان العبدي:

نــروح ونـغــــدو حلاجاتنــــا
وحــاجــة من عـاش ال تنقــضي
متــوت مـع املــرء حـاجـاتـــه
حــاجــــة مـــا بقي
وتبقـى لـه
ٌ
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المسلمون والغرب والتأسيس
القرآني للمشترك اإلنساني
قراءات

إعداد :د .محمد تاج العروسي
صدر حدي ًثا كتاب للدكتــور أحمد الفراك بعنوان:

«املســلمون والغرب والتأسيس القرآني للمشترك

اإلنساني» .وأصل الكتاب رسالة علمية حصل بها
املؤلــف على الدكتوراه في الفكر اإلســامي من

جامعة السلطان موالي ســليمان ،بني مالل عام
2013م.

وللكاتــب مؤلفــات أخرى هي :ضــرورة العمل

وليدة الزمن احلاضــر ،وإمنا هي عالقات ممتدة امتداد

العلماء في اإلســام بني الواقع والواجب ،والوجيز

الصراع ،واالنســجام ،وظل يطبعهــا تبادل األخذ

اجلماعي ،والدولة املدنية وإشــكال الهوية ،ورسالة

التفاعــل بني الطرفني ،وقــد تناوبت عليها حاالت

في الفلسفة ،وآليات تشــغيل املنطق في الفكر

والعطاء ،والسلب واإليجاب.

وضرورة النقد املزدوج.

وذكــر أن عقالء العالم مقتنعــون بضرورة اإلعداد

اإلســامي العربي القدمي ،واملشــترك اإلنســاني

يتناول املؤلف جوانب عن األســس املشــتركة بني

وتتقارب
ملســتقبلٍ تلتقي فيــه مصالح النــاس
ُ
ثقافاتهــم وتتعايش حضاراتهــم ،والبحث كذلك
ٍ
مشــترك تلتقي فيه اإلنسانية ،وتتخلص من
عن

بني املسلمني وغيرهم في ضوء القرآن ،واملعطيات

اخلطاب التحريضي السلبي الصدامي الذي يجتاح

املسلمني والغرب «الدينية ،والعلمية ،والطبيعية،
والعمرانية ،والبيئية» ،وكيفية توظيفها ،والعالقات

العلمية ،واملواقف الفكرية واالجتهادات التاريخية.
في املقدمة يســلط الكاتب الضــوء على عالقة
املســلمني بالغرب وما يتعلق بها من إشــكاالت
نظريــة ،ومشــكالت تاريخية ،وذكــر أنها لم تكن
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تبعــات عصور الفنت والكراهيــة والظلم ،وتتجاوز

الناس ،ويؤيد الصراع الدينــي ،والعرقي ،والقومي،
واالقتصادي ،والعسكري ،والسياسي.

ثم حتــدث عن األديان باعتبار وحــدة أصلها ووحدة
غاياتها ،وكيف تُســهم في بناء مشترك إنساني

عاملي على املستويني الديني والعلمي ،وعن مشروع

العمران اإلنســاني املشــترك ،الــذي يتعارف فيه
اجلميع ،ويتعايشون من غير تعصب ل َّلون ،أو العرق،

أو اللغة أو القومية أو املذهب ،وكيف تســود قيم

والســلم بني احلضارات
العدل ،واإلنصاف ،واحلرية
ّ
كل مبا فيه وما عنده في إغناء
ليسهم ٌّ
والثقافات ُ

املشترك اإلنساني وتطويره لصالح النفع البشري
العام ،وحاول وضع حلــول للعوائق التي يراها أنها
عطلت املشترك اإلنســاني ،ووسعت الفجوة بني
املسلمني والغرب ،على الرغم من إمكانات التقارب

والتعــارف بني اجلانبني ،وبناء الثقة بني الشــعوب،
والتكامل بني احلضارات.

ال حتتمله املعاجم اللغوية واالصطالحية؛ لكونها

تقتصــر على الــدالالت اجلغرافيــة واالجتماعية

املتداولة فــي املاضي ،ونحن نقصد الغرب املعاصر
معرفيــا ،تتداخل فيه
نظاما
لنــا اليوم بوصفــه
ً
ً

العقيدة والفكر والثقافة بالفلســفة ،والقانون،

وفي الفصــل األول عــرض ملفهوم «املســلمون،

واجلغرافيا .وهو مفهوم تطور بشكل ملحوظ تبعا ً

املرجعية القرآنية ،ومــا تزخر به من اإلمكانات في

احلضارية ،فقــد كان يطلق لفــظ «الغرب» قدميًا
على أهل املغــرب واألندلس ،وكان الشــرق يطلق

والغرب» ،واملشــترك اإلنســاني بينهما في ضوء
صناعة هذا النموذج وتقدميه للعالم.

وذكر أن مصطلح «املســلمون» بالدالالت القرآنية

يجمع صورا ً وحقائق متعددة عن اإلسالم واملسلمني

مــن النواحي الدينيــة ،والثقافيــة ،واالقتصادية،
والسياســية ،وهم :مجموع النــاس الذين يدينون
بدين اإلسالم.

والقرآن بكونه وارثا ً الرســاالت الســابقة منفتحا ً
علــى جميع األجنــاس حيثما كانوا ،ومســتوعبا ً

بعامليته وشموليته ،وانفتاحه ،وجتدده جلميع األزمان،
واألماكــن ،واخلصوصيــات الثقافيــة ،واحلضارية.

وإن حصــل عدم تطابق بني الوحــي املنزل املطلق،
والتجربــة التاريخية للمســلمني ،وعدم ثبات في

تاريخيا ،وال جغرافيا؛ فالتاريخ قد
العالقات بينهما
ً
شهد حاالت ِفصا ٍم عديدة بني اإلسالم واملسلمني
على مستويات مختلفة.

أما مفهوم الغــرب اليوم :فبوصفه واقعا ً معاصرا ً

لتغير موازيــن القوى في العالــم ،وتبدل النماذج

على الصــن والهند ،ثم تالشــى هــذا التحديد
ليصبح مصطلح الغرب يطلــق على أمريكا في
مقابل االحتاد الســوفيتي ،ثم تغيــر املفهوم من

ليطلق على أوروبا وأمريكا معا ،ثم هما معا ً
جديد ُ
وروســيا واليابان ،حيث أضيفت اليابان إلى الغرب،

وهي تقع في أقصى الشرق.

وهكذا تشكل الغرب بصورة تدريجية تراكمية عبر
قرون ،إلى أن وصل إلى الشكل الذي هو عليه اآلن،

فقد انتقل املفهوم من معناه اجلغرافي إلى معنى

ثقافــي وإيديولوجي جديد ،غيــر مرتبط مبنطقة
جغرافية معينة ،كما كان عليه احلال في السابق،
وإن كان لــم ميتثل للمعنــى اجلغرافي الذي يوحي

به ،فقد راهن منذ البدء على املقاصد السياســية

والثقافية ،والدينية ،ومن ثــم أثبت مجموعة من
الصفات واخلصائص العرقية ،واحلضارية ،والدينية

على أنها ركائز قارة ،تشكل أسس هويته.
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لكن الغرب وإن كان منظومة متكاملة متداخلة،

إن الوعي بـ«املشــترك اإلنســاني» هو الســبيل

فبداخله تتعدد القيــم ،وتختلف األحكام ،وتتباين

من التخلص من األفــكار املنقولة من املاضي دون

فال يصــح التعامل معــه باعتبــاره كتلة صماء،

املواقــف ،فالغرب ليــس هو كل العالــم ،وال كل
العصر .وليس هو شرا ً كله وال ضالالً ،فكم فيه من

علم نافع ،ومن عمل صالــح ،ومن خلق كرمي ،وكم

فيه من إجنــازات هائلة ،وإمكانــات ضخمة ،ميكن

توظيفها لصالح اإلنسان ،كل إنسان.

وحتت عنوان« :عالقة املسلمني بالغرب من املعترك
إلى املشــترك» ،يقول :املســلمون والغرب كتلتان

حضاريتان مختلفتان ،تنوعت العالقة بينهما من
اخلصام إلــى الصراع ،ومن التفاهــم إلى التعاون

والعطــاء املتبادل ،وقع بينهمــا التناكر والتحارب،
مثلما وقع التعارف والتآلــف ،لكن دون أن يختفي
املشترك املعلن منه ،واملضمر بني الطرفني .انطلق

احلوار باالتصــال والتبادل والتنافس ،واســتمر في

تبعا ملوازين القوى وتبادل
صورة متعددة ومتباينــة ً
األيــام ،لكــن لم تبــرز العالقة مع الغــرب مبعناه

املعاصر إال بعد االحتكاك العسكري والثقافي في

القرن التاســع عشر نتيجة الصدمة التي أحدثها
االتصال بالغرب الصناعي ،واملسلح واملنظم.

الوحيد في نظرنا لبناء ثقافة عاملية جديدة ،متكن

جتديد ،واحلماية من األفكار املستوردة دون متحيص،

فبإمكان الشــعوب أن تؤســس ثقافة عاملية هي
أراض محررة تقف
جماع ثقافــات مختلفة لهــا
ٍ

عليهــا ،وقنوات وجســور تواصل ،وتفاعــل ،وحوار

تلتقــي عبرهــا على املبــادئ ،والقيــم ،واملصالح
املشتركة.

فاملشــترك اإلنســاني معطــى أصيــل ،وضرورة

حضارية آنية ،ومســتقبلية ،واإلعراض عنه ينشئ

واقع الصــراع والكراهية ،وهذا يــؤدي إلى الوقوع
في آفات االســتبداد ،واالستفســاد ،واالستكبار،
واالســتضعاف ،على خالف املشــترك ،فهو يقوم

على التعــارف ،والتعــاون ،والتعايــش ،والتنافس
الراشــد ،ذلك أن «ما هو مشــترك إنساني عام ال

يختص بحضارة بذاتهــا ،أو قومية بعينها ،أو أهل

ديانة دون غيرها ...فهو كاملــاء والهواء ،حتتاجه كل
نفس ،وينهض مبهمة اإلحياء لدى الناس جميعا».

وذكــر املصنف أنــه يحاول في هذا الكتاب رســم

لذلك نســارع إلى تأكيد حقيقة بأن جتاوز األزمات

املعالم العامة لنظرية املشترك اإلنساني ،ويبحث
مدام ِ
ِ
كها الكبــرى املبنية علــى جملة من
فــي

والغرب يتطلب فتح باب «النقد املزدوج» للمسلمني
والغرب على ٍ
حد ســواء ،وذلك بنقــد األطروحات

لبناء حضارة املشــترك على مســتوى إنســاني

الراهنة والتصورات السلبية السائدة بني املسلمني

األصول واملبادئ ،والتي هي مبنزلة ركائز أساســية

التاريخية التي تتعارض مع األســس املشــتركة

عاملي ،يستوعب اخلصوصيات الدينية ،واجلغرافية،

اإلنســانية اليوم ،وتستشــرفه غدا ،مع استثمار

اجلامعة ،وفي كل مدخل من هذه املداخل يشترك

لبنــاء حضارة بديلة تتوافق والطور الذي تعيشــه

القواعد املشــتركة في الديــن ،والعلم ،والعمران،

والبيئة ،واملقومــات اجلامعة فــي القيم الروحية

واملادية ،والرهان على خطاب التقريب واالشــتراك،
ونبذ خطاب التفرقة والصدام.
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والتاريخية ،والعرقية فــي إطار الكليات املنهاجية
املسلمون والغرب في أصول وقواعد جامعة ،وقيم

مشتركة يُســتبعد وقوع التنازع بصددها ،فهذه

املشتركات الكبرى يعتبرها املصنف محط توافق
فطري ،وديني ،وقيمي.

وذكــر أن التجــارب والدراســات أثبتــت أن جميع

احلضــارات احتاجــت لغيرها للتفاعــل معه في
قيامها ،وانتشــارها واســتمرارها ،وســنة التعدد
مرتبطة بسنة االختالف ،وسنة االختالف مرتبطة

بســنة العمل اجلماعي ،وســنة العمل اجلماعي

مرتبطة بسنة التعاون ،وسنة التعاون ال قيام لها
من غيــر «الغير» ،وال عالقة إيجابيــة مع الغير إال

بالتأسيس لفضاء املشترك ،واستثماره ،وتوسيعه،
إذ األصل في املشــترك هو االعتراف والتعاون ،لذا

كان التعاون عنوان الرشد في العالقات اإلنسانية،
مثلما كان التناكــر عنوان الظلم .وال يتحقق هذا

إال برؤية شــاملة خلالق اإلنســان ،واحلياة ،والكون،
له اخللق ،وله األمر ،واالقتناع بأن اهلل ســبحانه وفر

للناس فرصة كســبية متكافئة يتنافسون فيها،
وسننا ً كونية صارمة يخضعون لها.
َ

استقرار وال ســعادة إال في إطار استقرار وسعادة
اإلنسانية جمعاء.

ثم خلص املؤلف املرجعية القرآنية في التأســيس
للمشترك اإلنساني في النقاط التالية:

 .1إمكانــات دينيــة :فاملرجعيــة القرآنية حتتفظ
باملشترك الديني ،وتؤســس له عبر خطاب يعترف
باآلخر اخملالف دينيا ،وميد له يد التعاون والتآخي ،مما

يتيح جلميع أتباع الرسائل السماوية أن يتعاونوا في
بناء املشترك اإلنســاني ،وحفظ التنوع الطبيعي

والثقافي ،والقيم القرآنية عاملية جامعية ،تصون
حرية املعتقد ،والفكر.

 .2إمكانات إنســانية :فاخلطاب القرآني موجه إلى

الذات اإلنســانية أنى كانت إلى كل فرد وجماعة،

واملســلمون بحاجة اليوم إلى اكتشــاف املنهاج

وهو تعبير عن الفطرة اإلنســانية السوية الغائية

حضارية عاملية ،يشتركون فيها مع غيرهم اشتراك

وجاء لكــي يجعل جوهــر هذه الفطرة الســوية

القرآني النبوي من أجل اإلسهام في إقامة دعائم
كليات إنســانية عاملية ،تُـــق َّلص فيــه اخللفيات

العنصريــة ،والطبقيــة ،واإلقليميــة ،والقومية،

وتســود فيه قيم التعاون ،والتكامــل ،والتضامن،
واحلوار ،والتناصر اإلنســاني ،وهــذا يتطلب التزود
بضوابــط املنهج القرآني النبــوي في قراءة الذات
التاريخية ،واحلضارية من جهــة ،وفي قراءة التراث

اإلنساني من جهة ثانية ،وبلورة فقه جامع ينطلق
من الواقع املتدني الذي تعيشــه اإلنسانية اليوم،
ويبحث سبل النهوض به إلى الواقع املأمول .وهذا

يستدعي ضرورة االنطالق من الذات لتجديد أصول

قوتها ،وصقــل عناصر نهضتها ،والتخلي عن تلك
النظرة التراثيــة املنغلقة ،واالنفتــاح على اآلخر،

واإلنصات له ،واســتيعاب عناصــر قوته ،ليصحح
كل طرف تلك الصورة الســائدة اليوم بســوادها
وقتامتها ،ويوقــن بأننا «جيران في عالم واحد» ،وال

األخالقية ،وعن ســن الفطرة والكون من حولها،

اإلنسانية ،والسنن الكونية في بؤرة وعي اإلنسان،
وفي بؤرة إدراكه.

 .3إمكانات واقعيــة :أثبت القرآن قضية اخللق من

النشــأة األولى إلى أن أصبح الناس قبائل ،وشعوبا ً
وأمماً ،وبني السنن الكلية التي ينتظم وفقها الكون،

والتاريخ ،والواقع ،والغاية من اخللق ،واملصير احلتمي
للكون ،ووصف لإلنســان مســيرة الوجود ،وعلمه

منهجــا ً نقديا ً لتصحيــح املعــارف املتوارثة عبر

سلطة اآلباء ومراجعتها.

 .4إمكانــات حوارية تواصلية :يحــث القرآن على

احلــوار ،والتواصل مع اآلخر واســتثمار املشــترك
اجلامع معه ،ويؤكد على مبدأ «الكلمة الســواء»

بوصفه أساسا ً للحوار املتكافئ الذي ال حتضر فيه
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واملستضعف،
صيغة الغالب واملغلوب ،واملستكبِر،
َ

املســلمني والغــرب ،وقال :إن من املســلمات لدى

كلمة سواء بيننا وبينكم».

«هوية دينية» ،وأن األديان بينها مشترك كلي ،يعبر

والقاهــر واخلاضع« ،قل يا أهل الكتــاب تعالوا إلى

اجلميع أن هويــة الكائن البشــري هي في األصل

عنه مببدأ «الوحــدة املتعالية لألديان» ،فغالب أهل

 .5إمكانات الوســطية :فالوسطية من خصائص

األرض يدينون بدين منزل ،وبني املســلمني والغرب

اإلسالمية ،وهي تيسير ،وتسديد ،وتقريب ،وتبشير،

إضافــة إلى أن نزعــة تدين مشــتركة بني جميع

القرآن الكرمي ،وهي األرضيــة املنهجية للمفاهيم
واختيار أعدل املواقــف واألوقات ،واجلمع في الرؤية
بــن موضوع اإلنســان ،وموضــوع الكــون ،وبني
الدنيا واآلخــرة ،وبني الفرد واجلماعــة ،وبني احلاضر

واملستقبل.

مشــترك التوحيد العقدي في األصل اإلبراهيمي،
األجناس البشرية ،ومغروســة في أعماق النفس
اإلنســانية ،إذ لكل إنسان نزوع فطري نحو التدين،

حتى عند أكثر اجلماعات اإلنسانية بدائية وجهالً...
وأن املشــترك اإلنســاني بني األديان يشــمل دائرة

األبدان ،واألنفس ،واجلماعة ،وحتدث عن هذه الدوائر

 .6إمكانــات اســتيعابية ومنفتحــة :فاملرجعية

بالتفصيل قائالً:

على جميــع التجارب املفيدة فــي األجيال احلالية

 .1دائــرة األبــدان :وهو مــا يحفظ علــى األفراد

القرآنية تســتوعب األديــان الســابقة ،وتنفتح

واملستقبلية ،علمياً ،وتربوياً ،واقتصادياً ،واجتماعياً،

وسياسياً.

عافيتهم وســامتهم ،وحقوقهــم املادية ،وتوازن
منوهــم ،وغذاءهــم ،واســتعمالهم جلوارحهــم،
وسعيهم وســياحتهم في األرض .ويصرف عنهم

 .7إمكانــات قيمية أخالقية :فهــو كتاب الهداية

األضرار واملفاسد املتحققة ،واحملتملة التي متنعهم

ويصدق علــى جميع القيم األخالقية املشــتركة

املعرفة ،وينهاهم عــن الوقوع في الرذيلة ،وارتكاب

لإلنســان بقيم التوحيــد ،والتزكيــة ،والعمران،
التي توارثتها البقية الصاحلة من األمم الســابقة،

ويتممها.

مــن معرفة احلق املنزل ،والعمــل مبا تقتضيه هذه

الفواحش الظاهرة والباطنة ،مثل الظلم ،والعنف،
والقتل ،والزنا ،والربا.

 .8إمكانات العاملية :فالقرآن كتاب العالم املصدق

 .2دائرة األنفس :الدين طمأنينة وانسجام للنفس

ثنائيــات الصراع «األنــا واآلخر ،اإلســام والغرب،

لها مــن االعوجاج الــذي يلحقها جــراء غفلتها

للكتب ،واملهيمــن عليها ،وهــذه العاملية تتجاوز

الديــن والدولة ،األصالــة واحلداثة» ،وتســتوعب
جميع التعددات الدينية ،والثقافية ،والعرقية ،فال

إلغاء ،وال إقصاء ،وال عداء ،وإمنا هو إمتام ،وتصحيح،
واستيعاب.

أما الفصــل الثاني :فقد خصصــه للحديث عن

األســاس الديني لهذا املشــترك اإلنســاني بني

56
الرابطة

العدد ٦٦١ :صفر  ١٤٤٣هـ ـ سبتمرب  ٢٠٢١م

مع الفطــرة التي فطر اهلل النــاس عليها ،وتقومي

ونســيانها ،وحتريض لها على فعــل اخلير لتحقيق
األمن والســعادة في الدارين ،وعالج لها من العلل

الباطنة التي تشــوش عليها الصفــاء والفطرة،
كاملراء ،والكبر ،وظن السوء.

 .3دائرة اجلماعة :تقوم نظرية املشترك على حفظ

مصالح الناس العامة واخلاصة ،وتنظيم عالقاتهم

تنافسيا
تعاونيا
اجلماعية اخملتلفة
تنظيما تعارفيا ً
ً
ً
ً

قوامــه حياة عمرانية إنســانية ،بعيــدة عن قيم

الصــراع والكراهية ،والتســلط ،والبغــي ،وذلك
مقصد العمران في القرآن.

خطة علمية دقيقة تقبل إعادة اإلنشاء في ظروف

مختلفة وباستمرار.

والعلوم التجريبية :هي جميع العلوم القدمية واحلديثة

منهجا الكتســاب املعرفة
التي تتخــذ التجريــب
ً

ثــم تكلم عن القيم واألخــاق الدينية ،وقال :إنها

وبنائها ،ثم نقدها وتطويرها ،والتحقق من صدقيتها

األول لهوية اجملتمعات من حيث ال حياة لإلنســان

ينصب على موضوع املادة والعلل املرتبطة بها ،وهي

أســاس ومحور الســلوك اإلنســاني ...وهي احملدد
من غير أخالق ،وال أخالق من غير دين ،وأن اجملتمعات

املعاصرة تعيش أزمة قيم أخالقية ،تعبر عنها تلك
الدعــوات املتكررة املنادية بضــرورة (تخليق) احلياة
العامة في جميع جوانبها السياســية والثقافية،
واالجتماعية ،والبيئية ،والعمرانية ،والعلمية ،وبناء

أخالق عاملية تشترك فيها األمم والشعوب.

أمــا الفصل الثالــث فتحدث فيه عن املشــترك
العلمــي املعرفي مدخالً للمشــترك اإلنســاني،

وقسمه إلى قسمني :العلوم التجريبية واملشترك
اإلنساني ،واملعرفة القرآنية والقراءة اجلامعة.

أوال :العلوم التجريبية واملشــترك اإلنســاني :ذكر

وســامتها ...وفعل التجربة مشــترك إنساني؛ ألنه

ثمار اإلعمال البشري للقوى اإلدراكية التي تتخذ من
أشياء الطبيعة موضوعا ً لها.

وذكر أن العلوم اإلنســانية :هي جميع العلوم التي

موضوعا لهــا ،وإن اختلفت
تتخذ مــن اإلنســان
ً

مناهجهــا ،وتعددت مدارســها ،وتنوعت نتائجها،
وتضم مجموع فروع علم االجتماع ،واإلنثروبولوجيا،
وفروع علم النفس ،واالقتصاد ،وبعض فروع دراسة

اللغة والتاريخ املقارن.

ثانيا :املعرفــة القرآنية والقــراءة اجلامعة :قال :إن
مفهوم العلم مرتبط بالنظرة العامة إلى العالم،
وهو كل ما ســوى اهلل ،وينطلــق العلم في القرآن

أن املعرفــة التجريبية تلك املعرفة التي تُســتمد
من املالحظة والتجربة ،واالســتقراء ،وليست تلك

ووحدة الســن الناظمة للوجود؛ أي إن هذه الوحدة

التأمل العقلي اخلالص ،أو االســتدالل الفلسفي

كلياتــه اجلامعة ،وجتعل مصــادر املعرفة جتمع بني

املستنبطة من التفكير النظري اجملرد القائم على
البرهاني ،وقال يجب التمييز في مصطلح التجربة
بني داللتني :التجربة احلســية ،والتجربة العلمية،
فالتجربة احلســية :هــي كيفية إدراكنا احلســي

للعالــم اخلارجي احملســوس ،أي كل مــا تلتقطه
احلواس من معرفة من العالم اخلارجي ،وهي املعرفة

التي يشــترك فيها جميع النــاس من غير تكلف،
والتجربة العلميــة ،أو التجريب :وهي تلك الواقعة

التجريبية احلسية املنظمة التي يقوم بها العالم،
أو الباحــث في فرع من فروع املعرفة العلمية ،وفق

الكرمي من التصديق بوحدة اخلالــق ،ووحدة الدين،

هي التي تؤســس للتصور العلمــي واملعرفي في
الرســالتني املصدرين ،أو الكتابني «الوحي والكون»

وكالهما معروض على األســماع واألنظار ،ينطق
بقدرة اهلل ،ويشــهد بحكمته ،ويــدل على تدبيره،

كما يدل كتاب الكون على صدق الكتاب املتلو.

والقرآن وحده هو الذي يوفر لإلنسان الرؤية الشاملة

للوجــود وامتداداتــه الزمانية واملكانيــة ،ومنها
املنهجية املعرفية القمينة بتحقيق االســتخالف
اإلنساني املشــترك؛ إذ إن الرؤية القرآنية للجنس
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مســتخلفا ومؤمتنا ً على جميع
البشــري بوصفه
ً

عمروها» ،وميكن أن يســمى هذا العمران بالعمران

جميع النظريــات التجزيئيــة واملادية لإلنســان،

الذي سخره اهلل تعالى إلجناز فعل العمران.

املســخرات له ،متثل قطيعة معرفيــة كاملة مع

والكون ،واحلياة.

املكاني ،إذ األرض ببرها وبحرها وجوها هي الكوكب
 .2عمــارة املســجد :وهي عمارة تتعلق باملســجد

الكون املســخر :هو الفضاء الذي تستطيع أن متتد

وخدمته ،والعناية به ،والتخلق بأخالق السجود هلل،

هذا الكون ،ومن آياته ،وســننه ،وأشــيائه ،تتعلم

واليوم اآلخــر ،»...وهذا ميكن أن نســميه بالعمران

إليه قوى الكائن البشري ،حاالً ،أو مستقبالً ...وفي

اإلنسانية ،وتعتبر ،وتتفكر ،وتعرف لتهتدي.

املعرفة مشترك إنساني يسهم فيه اجلميع وينتفع
به ،ويصلى نار سوء تطبيقه ،وال مانع من االطالع

على مــا عند الغير من القدامــى واملعاصرين ،بل
أي وعاء خرجت،
من الواجب اكتســاب املعرفة من ِّ

قــال تعالى« :إمنا يعمر مســاجد اهلل من آمن باهلل

الروحي.

 .3تعمير احلياة :أي قضاء العمر في تعمير األرض مبا
ينفع اإلنسان ،ويحقق مصاحله في العاجل واآلجل.

وإعمــار األرض مرتبط ارتباطا ً مباشــرًا باحلياة في

واســتيعابها أوال ،ثم معاجلتها وفق رؤية منهاجية

هذه األرض برا ،وبحرا ،وجوا ،وحفظ حياة األحياء في

بني األبعاد الروحيــة واملادية ،الفرديــة واجلماعية،

وإفساد أسباب احلياة ووسائلها.

جتديدية جامعة ،تتأسس على التكامل واالنسجام
الدينية والدنيوية.

جانبا من املشــترك
وفــي الفصــل الرابع :تنــاول
ً
العمراني بني املسلمني والغرب.

وقــال :إن فقه العمــران :هو الفقــه الذي حتتاجه

اإلنســانية اليوم لتشييد مشــروع عمارة األرض،
وتأســيس نهضة عمرانية شــاملة ،يتعارف فيها
اجلميع ،ويتعايشون إخوة في اإلنسانية ،فما معنى

العمــران؟ وما احلاجة الداعية إلى إقامته؟ وما هي
خصائصه املشــتركة؟ وما مقاصــده الكلية في
القرآن الكرمي؟

خمســا
وذكــر أن مادة العمــران وردت في القرآن
ً

وعشــرين مرة ،موزعة على ثالث دالالت كبرى وهي

كالتالي:

 .1عمــارة األرض :قــال تعالى« :وعمروهــا أكثر مما
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أوســاط احلياة اخملتلفة ،وجتنب إنهاء احلياة بالقتل
فالعمران مرتبط باســتخالف اإلنسان في األرض
وســعيه في مناكبهــا ،بـ «اإلنشــاء والبناء» ،وملا

كان اإلنســان ذاتــه هو املقصود بهــذا التكليف،
وكانت األرض التي يتحقق فيهــا العمران واحدة،
فإن العمران اإلنســاني عمران كوني عاملي .وكونه

مرتبطا ً باملسجد يجعله متصفا ً بخاصية الغائية،

أي
قاصدا نحو غاية مسجدية روحية ،وليس وجودا ً
ً

عبثيا ً طارئاً ،فهــو عمراني عاملي غائي ،يروم تعمير
األرض مبــا ينفع اإلنســان ،ويحقــق مصاحله في

العاجل واآلجل.

ويقول :إن صالح اإلنســان مرتبــط بصالح فهمه

وتفكيره ،ومعرفته وسلوكه ،فإذا صلح فكره ورشد
َسنت
وعيه حتســن ســلوكُ ه
ُّ
وتصوره للعالم ،وحت َّ

عالقته بغيــره من النــاس ،بل تتحســن عالقته
باألشــياء املبتوتة في الكون املسخر له ،فيتحقق

بالتبع لصالحه صــاح العمران ،وســيادة القيم
اإلنسانية النبيلة ،وتتقلص قيم اخلسران والضالل.

وتعقيــداً .وملــا كان العمران اســتخالفا من اهلل،

وتعارفا بني الناس وإصالحا في األرض ،فال يسعه إال
أن يكون عمرانا ً عاملياً؛ إذ ال تتحقق تلك املقاصد إال

أما خصائص العمران اإلنساني في القرآن :فهناك

في العالم ،وبني العاملني ،وفي أرض اهلل الواســعة،

أهمها :امللكية ،واإلنسانية ،والعاملية.

فيه األزمات.

خصائص يتصــف بها فعل العمــران في القرآن،

وخاصة في زمن تداخلت فيه القضايا ،وتشــابكت

• خاصية امللكية :كون العمران من صلب التكليف

وفــي الفصل اخلامس حتدث عن املشــترك البيئي

الكون ،وضمان اســتمراره ،وضبــط قوانينه ،وإمنا

األصل اخللقي ،ويشــترك معها في مبدأ التطور،

البشري ال يفيد امتالك اإلنسان القدرة على حفظ
تكليف يواتــي قدرته على االختيار ،ومســؤوليته
على الفعل في حدود مقومات خلقته واإلمكانات
املسخرة له.

• خاصية التكليف اإلنســاني :يتحدد اإلنسان في

الفقــه العمراني القرآني بوصفه إنســانا ً مجردا ً
ٍ
الحق إلنســانيته ،مدعوا ً لالشتراك
وصف
عن كل
ٍ
مع كل إنســان في تأليف مجتمع تترابط عناصره
برباط العقد االجتماعي املفتــوح ،لتعاقد الناس
تعاقــدا بري ًئا من العنصريــات والطبقات،
كلهم
ً

واإلقليميات ،ليجعلوا السبيل إلى االتفاق بينهم
فيما افترقت فيه األمم والشعوب ،أوالً :بأن اإلنسان

كفء لإلنسان.

الطبيعي :فقال :يشــترك اإلنسان مع األرض في
والتغير ،واحلركة ،فكمــا حتول من تراب إلى نطفة،

إلى علقة ،إلى مضغة ،إلى طفل ،إلى بالغ أشــده،

كذلك تتحول األرض مــن تربة هامدة ،إلى مهتزة،
خلق من
إلى مربية ،إلى منبتة ،فاإلنســان والكون
ٌ

خلق اهلل ينطبــق عليهما الناموس الناظم حلركة
اخللق في الظهور ،وفي احلياة ،وفي املصير.

واملشــترك اإلنســاني ال ينفصــل عن املشــترك

الطبيعــي البيئي ،حيث إن هــذا األخير هو الوعاء
واحلاضن للمشــترك بني الناس ،نظرا الســتحالة
احلياة البشرية إال في البيئة الطبيعية.

وقال :هناك جدل في حتديد مفهوم البيئة؛ هل هي
الوسط البيئي ،أم الوسط الطبيعي واالجتماعي،

فهم أســرة واحدة على هذه األرض مهما اختلفوا

أم هي الوســط احلضاري؟ ولعل أشــهر حتديد هو

كل ما بينهم من فــوارق واختالفات إال أنه ينبغي

العلم الذي يدرس عالقة الكائنات احلية بالوســط

في اللون واللسان ،ومهما تباعدوا في األوطان ،مع

أن يتعاملــوا فيما بينهم مبنطق األســرة الواحدة
املترابطة تعار ًفا وتعاونًا.

الذي ســاقه أرنست هايكل ســنة 1866م بأنها:
الــذي تعيش فيــه ،ويهتم هذا العلــم بالكائنات

احليــة وتغذيتها ،وطرق معيشــتها ،وتواجدها في
مجتمعات ،أو جتمعات ســكنية أو شــعوب ،كما

• خاصيــة العامليــة :يتصــف العمران البشــري

يتضمن دراســة العوامل غير احلية ،مثل خصائص

وأحداث العالم وأرزاق الناس ومصاحلهم متداخلة

املياه والهــواء ،واخلصائص الفيزيائية ،والكيميائية

بصفة العاملية؛ ألنه فعل جماعي يقع في العالم،

ومتكاملــة ،وهــي في املســتقبل تــزداد تداخال

املناخ :احلــرارة ،والرطوبــة ،واإلشــعاعات ،وغازات
لألرض ،واملاء ،والهواء.
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هل يمكن أن نتعلم

التفـاؤل؟
مقال
بقلم الدكتور أحمد علي سليمان
عضــو المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســامية ـ
مصر
التفاؤل ســر من األســرار ،ونور من األنوار ،يشــرح
الصدور ،ويرمم األرواح املنكســرة ،ويبعث األمل في
القلوب والدروب ،ويرســم البسمات على قسمات
الوجوه وعلى سهول القلوب...

عن التفاؤل ،وأهميتــه للوقاية من األمراض ،حيث
إنه ينشــط أجهز َة املناع ِة النفسية واجلسدية؛ مما

املرء على طريق الصحة ،والسالمة والوقاية،
يجعل
َ
ومن ثم؛ فمن األهمية مبكان أن نزرع األملَ والتفاؤلَ

في النفوس (تفاءلوا باخلير جتدوه).

ذلــك ألن التوتــر الدائــم ،واليــأس ،والقنوط ،من
مدمرات الصحة النفســية واجلســدية؛ إذ تربك

الدراسات العلمية الحديثة والتفاؤل:

أجهزة اجلســم وترهقها ،وتربك إفرازاتها فتحدث

عددا من احلقائق واألســرار
كشــف العلم احلديث
ً

اجلســم؛ فتعتــل الصحة النفســية ،ثــم تختل
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غيــر كيمياء
بشــكل غير طبيعي،
ً
وبنــاء عليه تُ ّ

الصحة العامة ،وينكســر القلب ،ويعيش اإلنسان

جتلس وتفكر عشــر ســاعات وأنــت متفائل ،فإن

ســر اإلميان ،والســكينة ،والرضا ،واألمل ،والتفاؤل
ّ

جتلس ،وتتشــاءم ملدة خمس دقائــق فقط! (انظر

في توتر مســتمر ،وإحباط ،وصراع .ومن هنا يكمن
الــذي يضبط إيقاع املنظومة الصحية لإلنســان
(النفســية ،والعقلية ،واجلسدية) لتعمل بشكل

طبيعي؛ وفق التنظيم الدقيق ،واإلعجاز العظيم

الذي أبدعه اهلل احلكيم.

الطاقــة التي يبذلهــا دماغك أقــل بكثير من أن
عبد الدائم الكحيل :اإلعجاز في النفس  -دراســة

أمريكية تؤكد أهمية التفاؤل).

وباجلملــة؛ فإن الدراســات العلميــ َة توصلت إلى

جناحــا ،وأكثر الناس
أن املتفائلــن هم :أكثر الناس
ً

ولو تتبعنا الدراسات العلمية احلديثة حول التفاؤل

إيجابي ًة ،وأكثــر الناس تعاونًا ،وأكثــر الناس إجنازًا،
وأكثــر الناس حكم ًة ،وأكثر النــاس صح ًة ،وأطول
الناس أعمارًا ،بإذن اهلل.

 -أن التفاؤل يرفع نظام مناعة اجلسد ضد األمراض.

احلق هو من يعيــش يومه متفائالً ،بال
املؤمــن
 أنَ
َ

وفوائده الطبية والنفسية ،جند أنها قد أشارت إلى

أهميته البالغة للناس ،ومن بينها:

 أن التفــاؤل جزء من اإلميان ،فاملؤمن يفرح برحمةربه ،وإن يئس؛ فســيكون ناقص اإلميان ،وقد ضرب

ســيدنا يعقوب عليــه الســام أروع األمثلة في
ادعوا
التفاؤل ،فابنه يوسف ،قد أكله الذئب -كما ّ
وســجن -كما أخبروه،-
ســرَق ُ
ذلك ،-وابنه الثاني َ

وعلــى الرغم من مــرور الســنوات الطويلة؛ فإنه

لــم يفقد األمل في فــرج اهلل ورحمته ،وأمر أبناءه
بالبحث احلثيــث عنهما ،وطلب منهم عدم اليأس

إفــراط ،وال تفريط ،وال يقلق على املســتقبل أبداً،
يعلم علم اليقني أن ما شــاء اهلل كان ،وما لم يشأ
موقنا أن اخلير كله
ســلما بقضاء اهلل،
لم يكنُ ،م
ً
ً

فيه.

هل يمكن أن نتعلم التفاؤل؟
الدكتور آرون بيك مؤســس علــم النفس املعرفي
يؤكــد أحد نقاط العــاج املعرفي ،هــي أن تكون
إنســانًا ،وأن تكون متفائال ...أن تتعاطف مع الناس

من رحمة اهلل .ويصور القرآن ذلك ببالغة ســامقة:
ِ
ــف َوأ َ ِخي ِه َو َل
وس َ
ســوا ِم ْن يُ ُ
س ُ
ي ا ْذ َه ُبوا َف َت َ
ح َّ
«يَا بَن َّ
تَي َئســوا ِمن رو ِح َّ
اللِ إِنَّه َل يي َئس ِمــن رو ِح َّ
اللِ إ ِ َّل
ُ َْ ُ
ْ ُ
ْ َْ
ْ َْ
ِ
ون» (يوسف.)87 :
ر
ف
ا
ْك
ل
ا
م
َ
ال َ
ْق ْو ُ
ُ َ

فهذا هو السر األعظم في السعادة والبهجة.

 -أن التفــاؤل مينح اإلنســان الســعادة في بيته،

وردا على ســؤال :هل تــرى أن التفاؤل شــيء من
ً

املواقف الصعبة ،ويجعله أكثر مرونة في عالقاته

بأن تقرر أن تنظر إلى اجلانــب اإليجابي لألمور؛ ألن

وعمله ،ومــع أصدقائه ،ومينحه قدرة على مواجهة
االجتماعية ،ويســاعده على التأقلم مع احمليطني
به ،ال ســيما أن الناس مييلون إلى املتفائل ،وينفرون
من املتشائم.

جدا لعمل الدمــاغ؛ فعندما
 -أن التفــاؤل مريح ًّ

وتتواصل معهــم ،وأن تتحلى بالتفاؤل جتاه حياتك،
هناء،
ألنك إن فعلت ذلك ،فســتحظى بحياة أكثر
ً

املمكن تعلمه؟ أجاب :نعــم ميكنك تعلم التفاؤل؛
كثيــرًا من األمور فــي احلياة -،ورمبــا غالبها  -لها

احتمال ســلبي أو إيجابي ،وبإمكانك النظر نحوها
ســلبيا ،أو بإمكانك التركيز على الطابع اإليجابي
ًّ

فيها ،وأنا أالحظ هذا في نفسي مهما حدث ،حيث
دوما إلى خلق حدث جيد منه ،فمثال( :إذا
إنني أميل ً
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رأيت
أردت اخلروج واالستمتاع بأشعة الشمس ،ثم
ُ
ُ
الســماء ُتطر ،فأقول لنفسي« :هذا عظيم»؛ اآلن
َ
ميكنني الذهاب إلى الداخل ،والعمل في كتاباتي)،
اتصلت بأحد ،ولم يجب على مكاملتي،
ويقول( :وإذا
ُ
فأقول لنفســي« :هذا جيد؛ ألنــه -على األرجح-
جدا» ،وهذا شيء جيد بالنسبة له.
مشغول ًّ

إذن؛ فكلمــة الســر تكمن فــي مســألة اختيار
موضع التركيز (نركز على الســلبيات ،أو نركز على

اإليجابيات)؛ فاملكتئبــون -بطبيعة احلال -مييلون
إلــى التركيز نحو الســلبيات ،والعكس بالعكس،
جزءا من عالجنا يشتمل على ما نسميه
لذلك؛ فإن ً

بـ« :مبدأ اإلتقان والبهجــة» ،ومعناه أن تركز على

ما أجنزت ومــا تنجز اآلن ،مع أنها إجنازات صعبة ،بل
إن إجناز األمور الصعبة يكــون أكثر تعزيزًا للنفس،
مقارنة بإجناز األشياء السهلة.

كذلك فيمــا يتعلــق بالبهجة ،فإن النــاس عادة

جينيا نحو إعطاء السلبيات أكثر أهمية من
مييلون
ًّ
اإليجابيات ،ومن ثــم ـ إذا أردنا تعلم التفاؤل -فإنه
يتطلــب تدريب العقل؛ ليركز على ما هو جيد ،وما
ستجده حولك هو أن األشياء اجليدة حتدث أكثر من

األشــياء الســيئة ،ولكن األمور السيئة متيل نحو
حجب األمور اجليدة!

فالعالج إذن في مســألة موضع التركيز ،وهذا ما

يجــب أن نعمل عليــه؛ للتركيــز ،والتدريب على:
اإليجابيات ،والبهجــة ،والتفاؤل ،مع حجب العقل
عن التركيز في األمور السلبية.

وقد أشــار معلم اإلنسانية األعظم سيدنا محمد
ج ًبا ألَ ْمرِ
صلى اهلل عليه وســلم ،إلى ذلك ،فقال َ
«ع َ
ْم ْؤ ِمنِ ،
أمرَ ُه كُ َّل ُه َخ ْي ٌر،
وليس ذاكَ ألَ َح ٍد َّ
إل لِل ُ
إن ْ
امل ُْؤ ِمنِ َّ ،
َ

وإن أصابَ ْت ُه
ش َ
اء َ
س َّر ُ
كان َخ ْيرًا لهْ ،
ــكرََ ،ف َ
ْ
إن أصاب َ ْت ُه َ
كان َخ ْيرًا له» (أخرجه اإلمام مسلم).
َ
ض َّر ُ
ص َبرَ ،ف َ
اء َ
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كيف نتفاءل؟ وما العوامل المعينة على
ذلك؟
هنــاك عدد من العوامل املعينة على دميومة األمل
والتفاؤل ،منها:
• كثرة ذكر اهلل تعالى من أقوى الروابط التي تربط
الذاكــر مبواله؛ فهو من خير األعمــال وأزكاها عند
اهلل ،ومن مصادر اســتجالب رحماته ،ونيل محبته
ومعيته ،وفتح خزائنــه ...قال تعالــىَ « :فا ْذكُ رُونِي
اشــكُ رُوا لِي َو َل تَ ْك ُفرُونِ» (البقرة)152 :؛
أ َ ْذكُ ْركُ ْم َو ْ
لذلــك يجــب أن نُكثر مــن ذكــر اهلل تعالى بكل
جوارحنا ،ونستحضر عظمته ،وقدرته ،وجالله على
الدوام.
وتأمــل معي في قولــهَ « :فا ْذكُ رُونِــي أ َ ْذكُ ْركُ ْم»،
«وإذا ذكــرك اهلل عز وجل منحــك احلكمة ،وهي
من أعظــم العطاءات ،وإذا ذكــرك اهلل عز وجل
أعطاك السكينة ،فتســعد بها ولو فقدت كل
شيء ،وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء ،إذا
ذكرك اهلل عز وجل أعطــاك الرضا ،إذا ذكرك اهلل
فهمك احلق
عز وجل منحك األمن ،إذا ذكرك اهلل َّ
واحلقيقة ،ومنحك التأييد والنصر ...إذا ذكرك اهلل
عز وجل أعطاك قوة الشخصية وقوة في احلق ،فال
تنافــق؛ ألن مصيرك مع اهلل عز وجل ال مع غيره»
كما قال د .محمد راتب النابلسي ،إذا ذكرك اهللمنحك الرحمة بكل مفــردات الطبيعة والكون،
صاحب
فالذكر إذن يؤسس في نفس املسلم أنه
ُ
وصاحب رسالة ومسؤولية في هذه
أخالق قرآنية،
ُ
احلياة ،تدفعه إلــى األداء احلضاري املتميز بالعلم
ِ
املبدع خلدمة اإلنســانية
املتقن
النافــع والعمل
َ
وترقية احلياة.
الوقت الذي تقضيه
وال حتسنب -عزيزي القارئ -أن
َ
ضائع ،كال كال؛ بل هو باعث األمل والعمل
في الذكر
ٌ
في النفوس الهامدة ،وجابر اخلواطر املنكسرة ،وناثر

بذور السكينة في الصدور ،ومحرك ينابيع احلكمة
في العقول ،والقلوب ...ويا له من خير عميم!

• الســياحة الدائمة في كتاب اهلل املنظور( :الكون

البديع) ،والسباحة املستمرة في أعماق بحار كتابه

املســطور( :القرآن الكرمي) ،والولوج في محيطاته،
والغوص في كنــوزه ،كفيل بنقل الشــخص من
معية املكدرات إلى معية اهلل رب السموات ،مانح

الرحمات.

يجب أن نعض عليه بالنواجذ في هذه احلياة!
آثار زراعة التفاؤل في المجتمع:
• كــم نحــن محتاجــون للدعوة إلــى األمل
والتفاؤل ،في وقت تتسلل إلى نفوسنا ونفوس

أبنائنا روح التشــاؤم ،حتى صار الواحد منا يكاد
يفر من أخيه ،وأمه وأبيه ،وصاحبته وبنيه ،وكل
ّ

من يؤويه .يقول أ.د.ســعيد فكرة« :إن أحوج ما

حتتاجه األمــة اليوم هو زرع فقــه التفاؤل في

• اســتلهام ســيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم،

يسروا
نفوس النشء والشبابِّ ،
بشروا وال ِّ
تنفرواِّ ،

والعمل؟ وقراءة سير الصاحلني ،والسلف الصالح،

يــزرع فيهم حب احليــاة وتعميرهــا باخلير ،وإن

وكيــف كان يواجه املشــكالت والتحديات باألمل
واستخالص العبر منها.

• مجالســة الصاحلــن والطيبــن ،والبعــد عن
الشخصيات املكتئبة املنفرة باعثة اليأس واإلحباط
في النفوس والقلوب الباحثة عنه في كل مكان.

• إســكان كلمات التفاؤل ،واﻷمــل ،والبهجة في

العقــول والقلوب؛ لتكون من الكلمــات الدارجة،
واملســموعة على الدوام ،وإســكانها في البيوت،

تعســروا ،إن غــرس التفاؤل لدى الشــباب
وال
ِّ

زرع التفاؤل للعاصــي ومرتكب اجلرمية يزرع في

نفســه حب اخلير واإلقالع عن اجلرمية ،وإن نشر
التفاؤل لدى املريض يزرع في نفســه احلياة ،وإن

نشــر التفاؤل في اجملتمع يــزرع فيه حب البناء
الفكري واإلبــداع والبناء مبفهومه الشــامل،

ويدفع عنه مغبة التنطع ،والتعصب ،واملغاالة،
عمومــا -فقه التفاؤل،
وإن تلقــن اجملتمعات-
ً

هو اللبنة األساســية األولى املنبثقة عن فقه

األركان اخلمســة ،فالشــهادة بوحدانيــة اهلل

وفي احملصول اللغوي للصغار ،والنشء ،والشــباب،
الص ِ
فالكلِ
ئنان
ــث
الطيبة
ْ
مــة َّ
َ
ُ
بع ُ
الــة ت َ َ
االط ِم َ
َّ
ِ
أوقات احملن واألزمات،
فس ،خاصة في
الن ِ
والراح َة في َّ
َّ
شــرى ،وتخفف عنه
طي
ع
فت
وامللمات،
اإلنســان بُ ْ
ُ ْ
َ
آالمه ،وتبعث فيه األمل.

والــزكاة ،والصوم ،واحلج ،معناه :نشــر التفاؤل

مجابهة وساوس الشيطان بالوضوء،

احلياة ،وطلب اآلخرة» (سعيد فكرة :بني التشاؤم

والصالة ،وذكر هللا .

تعالى ،وبنبوة رسوله صلى اهلل عليه وسلم هي
عني معنــى احلياة في كنف العبودية هلل واتباع

ســنة نبيه الكــرمي ،وإن تلقني معنــى الصالة،
في النفوس؛ لتجمع بني فقه التوازن في طلب

وفقه التفاؤل ،جامعة تبسة اجلزائر2021 ،م).

• اختيار الرفيق قبل الطريق ،ذلك أن الطريق طويل،

وبعد ...فال َّلهم أســكن السكينة في قلوبنا ،وانثر

َمن يساعدك على إصالح عالقتك باهلل ،ثم مبفردات

في بيوتنا ،وابذر بذور اخلير واحلب واإلميان واإلخاء في

ومليء بالتحديات والعثرات ،وأن الرفيق الصالح ،هو
الطبيعــة والكون على الدوام ...وأكرم به من رفيق

التفاؤلَ والرضا في عقولنا وصدورنا ،وانشــر الرضا
بالدنا.
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الرابطة

ربيع األمهات في عصر كورونا رفيف
األماني وميراث الحب
بقلم :فادي محمد الدحدوح

مدار

أماه مــن مواطــن اجلــراح وضجيج الفيروســات
وتطوراتهــا املتســارعة في عاملنا ،اســمحي لي أن
أخط برسالة تفيض نورا لتكون لقاحا معنويا مؤثرا
يالمس شــغاف قلوب األمهات فينثر بني الضفاف
عطور البر والوفاء ،وسقا اهلل أيام زمان يا أمي عندما
كان للكلمــات أجنحة حتلق وتصفــق في فضاءات
أرواحنا قبل أن يجندلها زمــن الصعاب ،فالكلمات
تبقى خالدة في صدر الزمــان ،عصية على اإللغاء
واالندثار متناســخة مــع الوجود اإلنســاني تخلد
مالحمه التــي تتناقلها األجيال وتنهــل من آدابها
وعلومها وأبجدية عطاء ال تنقطع،كلمات لألجيال
على مــدى األيام ُحملت على شــغاف قلب ال يزال
ينبــض برايات أمهــات مصممات علــى مواصلة
التضحيات والعطاء والرســالة املشــرقة لتحقيق
رفيف األماني.
اسمحي لي إذا ً أماه الغالية رحمك ربي أن أخاطبك
برفقة األمهات فكل األمهات تشبه قلبك اجلميل،
وأنت بعيدة راحلة لعالم الســماءِ .
ِ
أنت قريبة
حتى
ِ
تغيــب أبــداً ،وحتى ولو للحظات مــن اليوم ،إني
ال
ِ
أراك كما أرى األمهات اليوم في ربيعهن اجلميل في
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كل زاوية من زوايا العالــم يواجهن أعاصير األزمات
ومتوجات اجلوائح بتضحيات جســام ،كما أراهن في
مختبــرات العلــوم واملعــارف والتكنولوجيا عاملات
يخترعــن ويبتكرن لقاحات لينجو العالم من الفقد
واخلســارة والضجيــج ،كما هن كذلــك في غالف
كتاب ،وسطور حكمة ،وتذوق طعام ،وغفلة من نوم،
عطاء اهلل ،بالكاد أستطيع
عطاؤكن الذي جتلّى فيه
ُ
جناحي
رســم جماله برســالة ربيعية أكتبها على
َ
زاجل ألبسطهما بغالف من نور أمام اإلنسان أينما
تواجد ليقرأ فيها نافذة من قطع منثورة على احلياة
برائحة اجلنة.
الرابطة
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ومع قسوة األيام واشــتداد األزمات تأتي األم تقدم
التضحيــات العظيمة وتفيــض باحلنان والعاطفة
على ظالل أحبتها ،رغم ما تقاســيه من آالم احلياة،
وتعانيه من ظروف الواقع وقساوته في نهر محبتها،
محــاوالً عبثــا ً أن يلوثه ويغير لونــه ورائحته ،ولكن
يبقى لون احلب في األمومــة طاغياً ،ولقد جاء يوم
األمهــات مع انطالق ربيع احلياة لينقش هذا التاريخ
شاللُ عطا ٍء ال يتو َّقف ،ودنيا واسعة األفق ،ويحملنا
بــن حناياه إلى عالم آخر ال وجود للشــر فيه ،عالم
مليء باحلب والعاطفة ،بالتضحية والتفاني ،باخلير
واألمل ،بيوم جديد أجمل ،ومستقبل مشرق.
الربيــع يا أمي في الفصول هو اخلصوبة والشــباب
التجدد ،وهــذا ما تؤديه األمهات على
والقدرة على
ّ
أمت التمام وخالص الكمال في رحاب عاملنا ،إذ تنبض
فيه احليــاة واألمل والدفء ومعالــم الصبر املمزوج
باإلميان والثقة التي تؤســس للمســتقبل ،وحتافظ
على املاضي ،وتنطلق في احلاضر عمالً وأمالً ،تنسى
التعب ،الغي ًة الشكوى ،ضامن ًة وعد األمنيات ،تنظر
إلى آفــاق رحبة من النور والضيــاء ،وكما أن حيوية
أشجار الزيتون منوذج في الرسوخ والثبات وال ينتهي
بسنني بسيطة ،كذلك فإن شــباب األمهات يدوم
ويعمر ،بحيث يبقى مثمرا ً على مدى العمر.
كم يدهشني هذا العالم الفائض بالسرعة والذي
يستطيع أن يلخص الكلمات واألحداث واملناظرات!...
نعقد يوما لألمهات ،نتحدث في مؤمتر ،نكتب شعرا،
وننثر أدبا ،ونطبق دراسة علمية عن واقع النساء !..هل
تكفي حقا ً يا أمي؟ كم تتوارى كلمات العرفان واحلب
أمام عطائكن أمهاتنا خجالً ....امللخص العظيم هنا
يا أمي لقد خصك اهلل في كتابه الكرمي ،وأوصى بك
سيد البشرية« :أمك ثم أمك ثم أمك».

