وضـــــوح
ورقة دورية تُعنى بالخطاب اإلسالمي العالمي والبحوث

الصيف2011

”إن الله ال ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلامء“
فضيلة الشيخ نوح القضاة عضو املجلس االستشارى األعىل بطابة
2010 – 1939
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني
والصالة والسالم عىل سيدنا محمد النبي األمني
وعىل آله الطيبني الطاهرين وصحابته الغر
امليامني
رشف بأن نُ ْف ِر َد
يف هذا العدد من ״وضوح״ ،نت ّ
جزءا ً منه للتعريف باإلمام العالمة الشيخ نوح
عيل سلامن القضاة  -رحمه الله تعاىل  -الذي
كان املفتي العام للمملكة األردنية الهاشمية.
رشفت مؤسسة طابة بعضويته يف مجلسها
وقد ت ّ
االستشاري األعىل؛ إذ كان أحد أسباب التفكري
يف تأسيس املؤسسة باقرتاحه عىل الفقري إقامة
مرشوع يف خدمة األ ّمة اإلسالمية يستمر وال
ينقطع بعد الرحيل عن الدنيا .ويعرض هذا
الجزء الخاص بالشيخ نوح جانباً مام ق ّدمه يف
حياته لهذه األمة .وقد ترك انتقاله إىل الرفيق
األعىل ثغرة يف األمة من الصعب س ُّدها؛ وإ ّن
ف ْق َد أمثاله  -وهم قلّة  -مع عدم وجود َمن
يخلفهم ِم َّمن هم عىل الق ْدر نفسه من الجمع
بني العلم والعمل والحكمة والشجاعة لهو

من أعظم ما ي ْنزل باألمة من مصائب ،وأعظم
مصيبة منها غفلة الناس عن ذلك .نسأل الله
جل يف عاله أن يتغ ّمد شيخنا بواسع رحمته
ّ
وعظيم غفرانه ويُ ْنزلَه يف منازل أهل مو ّدته مع
النبيني والص ّديقني والشهداء والصالحني ،وحسن
أولئك رفيقاً.
ونعرض أيضاً يف هذا العدد الثاين من «وضوح»
تعريفاً بخيمة طابة الفكرية وما أُقيم فيها
من فعاليات ثقافية وفكرية منذ تأسيسها؛
كام نق ّدم نبذة عن أحد أعضاء فريق املؤسسة
وجوانب مه ّمة يف حياته وطبيعة عالقته ودوره
باملؤسسة.
كام يتضمن العدد أخبارا ً عن زيارات لشخصيات
مهمة للمؤسسة باإلضافة إىل ما تقوم به
املؤسسة من نشاطات داخل اإلمارات العربية
املتحدة وخارجها .ويحتوي الجزء األخري منه
عىل أحدث إصدارات قسم األبحاث يف املؤسسة.
والله و ُّيل التوفيق.
عيل زين العابـديـن الجفري

املدير العام
مؤسسة طابة

ورقة طابة اإلخبارية العدد الثاين لصيف ۲۰۱1
تصدر عن قسم االتصاالت والعالقات الخارجية
حقوق الطبع محفوظة ملؤسسة طابة ،أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة.
جميع الحقوق محفوظة .مينع إعادة إنتاج أو توزيع أي جزء من هذا املنشور بأي وسيلة دون موافقة خطية رصيحة من مؤسسة طابة ،إال يف حاالت
االقتباس املخترص والعزو الدقيق والكامل يف املقاالت النقدية أو املراجعات.
مؤسسة طابة
أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة
الهاتف+971 2 558 9541 :
الفاكس+971 2 558 9540 :
www.tabahfoundation.org
مسؤول التحرير والرتجمة :عمر بن عطية
التصميم والتصوير :إلياس كورتيس
تصوير إضايف :كوربيس إميجز ،حسن صدقي ،مصطفى دايفس ،سهيل ناخوده
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املحتويات
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الشيخ حمزة يوسف هانسون

 -اإلسالم يف الغرب :الفرص والتحديات- -التعليم األصيل :قدرة املايض عىل تنوير الحارض

معايل الشيخ عبد الله بن الشيخ املحفوظ بن بيه

- -كيفية إسهام املسلمني يف حل األزمة االقتصادية العاملية« :رؤية متبرصة»

ألونزو ماكدونالد

- -األخالق والنزاهة

معايل الشيخ محمد املختار ولد امبالة

- -حوار العلامء مع تنظيم القاعدة يف موريتانيا :املنهجية والواقع

الدكتور عمر الفاروق عبد الله وميان

 -الفلسفة اإلنسانية يف اإلسالم والفكر الغريب- -اإلسالم وقضية الحداثة

شخصيات يف طابة  /الصفحة 8
- -حوار مع أمني الله عبد الرؤوف ،منسق أبحاث

أعضاء املجلس االستشاري األعىل ملؤسسة طابة  /الصفحة 10
- -طابة تنعي فضيلة العالمة الشيخ د .نوح القضاة ،املفتي العام للمملكة األردنية الهاشمية

أخبار طابة  /الصفحة 11
 -مايكل ج موري يف زيارة لطابة -الشيخ وليد ُمسعد يتطرق ملوضوع العنف والتطرف -املدير التنفيذي ومؤسس دار اإلميان يف زيارة مؤسسة طابة -ممثلون عن جمعية رهيمه اليابان يف زيارة ملؤسسة طابة -زيارة عميد دار املصطفى باليمن ملؤسسة طابة -رحلة املدير العام ملؤسسة طابة لفرنسا -عرض فيلم دين تايت يف كوبنهاغن وكواال ملبور -خطاب املدير العام ملؤسسة طابة إىل األكاديمِ يّة األوروبيّة للثّقافة والعلوم اإلسالميّة ببلجيكا -إعادة إطالق املوقع اإللكرتوين نسيم الشام -إكامل عقد التعاون مع دار زايد للثقافة اإلسالميةَ -انتقال الشيخ جهاد براون إىل منصب جديد
 -الشيخ جهاد براون يتحدث إىل يس آن آن -مؤسسة طابة تعتمد نظام معلومايت جديد- -عقد رشاكة إلنجاز مرشوع «رحلة إىل مكة»

الندوات واملؤمترات  /الصفحة 13
 -ندوة  15قرناً من املحبة واملودة -مؤسسة طابة تساهم يف تنظيم مؤمتر الوسطية الرشعية واالعتدال الواعي -مؤسسة طابة تشارك يف إحياء الروح اإلسالمية -مشاركة وفد من طابة يف مؤمتر ماردين- -املجالس العلمية الهاشمية باألردن

آخر إصدارات مؤسسة طابة  /الصفحة 16
 -ما بعد اندفاع ردّة الفعل :تعامل جديد مع أروقة اإلعالم  -ناظم بكش -الخطاب اإلسالمي بني القواطع واالجتهاد  -الشيخ عبد الله بن ب ّيه -سؤال اللغة واملنطق :حوار مع طه عبدالرحمن – الدكتور طه عبد الرحمن
 -الحوار بني اإلسالم والغرب  :تحليل نقدي لتقرير دافوس  -عرفانه هاشميصيف 2011
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الشيخ حمزة يوسف يف أحد محارضات الخيمة

سمو الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان  ،الحبيب عىل الجفرى

جانب من الحضور ألحد املحارضات

جانب من الحضور ألحد املحارضات

خيمة طابة الفكرية
ملتقى للمفكرين و تالقح لالفكار
تجمع خيمة طابة الفكرية ومقرها مبؤسسة طابة يف أبوظبي نخبة من العلامء واملثقفني وقادة الرأي وصناع القرار،
تحت سقف واحد ،للتطرق إىل مواضيع هامة ومناقشة قضايا معارصة عىل املستوى املحيل ،واإلقليمي والدويل ،وذلك
من خالل الندوات التي تستضيف علامء ومفكرين يطرحون قضايا الساعة ،ويلفتون النظر إىل أهم املتغريات يف
الساحة ،ويثريون األسئلة امللحة التي ال تزال بحاجة إىل بحث ومعالجة.
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المحاضرات
الشيخ حمزة يوسف هانسون
أحد أشهر العلامء املسلمني يف الغرب وقد تم
تصنيفه ضمن أكرث  50شخصية إسالمية تأثريا يف
العامل لعام  .2009أمىض ما يزيد عن  30سنة يف
دراسة وتدريس العلوم اإلسالمية كام يقوم بإلقاء
محارضات بشكل منتظم يف العديد من الجامعات
واملؤمترات حول العامل ،وهو من أكرث املشجعني
ملبادرات التعايش بني األديان .الشيخ حمزة يوسف
مؤسس مشارك لكلية الزيتونة يف بريكيل ،كاليفورنيا،
وهي أول كلية إسالمية يتم اعتامدها بالواليات
املتحدة تعمل عىل إحياء العلوم اإلسالمية من خالل
إتباع املنهج األصيل.

حرض املحارضة سمو الشيخ زايد بن حمدان آل
نهيان والشيخ محمد بن نهيان آل نهيان وأخوه
الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان والشيخ محمد
بن خليفة بن حمدان آل نهيان والشيخ ذياب
بن حمدان آل نهيان .كام حرض املحارضة سعادة
الدكتور فاروق حامدة املستشار بديوان سمو
ويل العهد وعدد من أصحاب الفضيلة العلامء
واملفكرين واملسؤولني.
التعليم األصيل :قدرة الماضي على تنوير
الحاضر

استهل الشيخ حمزة يوسف محارضته بتقديم نبذة
ّ
عن أنساب العرب ومختلف القبائل التي سكنت
شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم ،والبيئة الثقافية
آنذاك واعتزاز العرب باللغة العربية والتي وصفها
بالبحر الذي ال ساحل له ،ونبوغهم يف فنون الشعر
والنرث والدواوين الشعرية التي تحوي ماليني
القصائد ،وكيف أن الله أكرم هذه األمة بأن أنزل
القرآن ،وهو مصدر كل العلوم ،عربياً بلهجة قريش
ال يضاهيه يف البالغة يشء مام أعجز أرباب اللغة
والبالغة من أهل مكة.

الشيخ حمزة يوسف

اإلسالم في الغرب :الفرص والتحديات

تط ّرق الشيخ حمزة يوسف يف محارضته إىل دالئل
وجود اإلسالم يف الغرب والتي تعود إىل مئات
السنني ،وكيف تأث ّر الفيلسوف اإلنجليزي جون
لوك بالفكر اإلسالمي وقيم التسامح والتعايش
بني األديان عىل وجه الخصوص ،وكيف أثرت
كتاباته وآراؤه بعد ذلك عىل الثورة األمريكية
وكتابة الدستور قبيل نشأة الواليات املتحدة كدولة
مستقلة .كام تناول الشيخ حمزة يوسف كذلك
العالقة الطيبة التي جمعت بني الواليات املتحدة
كدولة فتية آنذاك والدول اإلسالمية ،حيث كانت
اململكة املغربية أول دولة تعرتف باستقالل الواليات
املتحدة ،وكيف ساهمت تلك العالقة يف تعزيز
التجارة والتعاون بني الطرفني.

حرض املحارضة معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل
نهيان ،وزير التعليم العايل والبحث العلمي وسعادة
الدكتور حمدان املزروعي رئيس الهيئة العامة
للشؤون اإلسالمية واألوقاف ولفيف من الشخصيات
ورجال املجتمع اإلمارايت.

معايل الشيخ عبد الله بن الشيخ محفوظ
بن بيه
هو الشيخ عبد الله بن الشيخ محفوظ بن بيه،
أحد أكرب علامء اإلسالم املعارصين ورئيس مؤسسة
التجديد و الرتشيد .تم اختياره من قبل جامعة
جورج تاون كواحد من أكرث  50شخصية إسالمية
تأثريا يف العامل لعام  ،2009وقد فاز بلقب «أستاذ
الجيل» يف جائزة الشباب العاملية لخدمة العمل
اإلسالمي يف دورتها السابعة يف البحرين .يعمل من
خالل مؤسسات عديدة يف العامل اإلسالمي وضمن
نخبة من خرية العلامء ،عىل دراسة وتحليل القضايا
املعارصة التي تواجه العامل اإلسالمي اليوم.

معاىل الشيخ الدكتور عبدالله بن بية

كيفية إسهام المسلمين في حل األزمة
االقتصادية العالمية“ :رؤية متبصرة”

بدأ فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه محارضته بقوله
تعاىل":وما أرسلناك إال رحمة للعاملني" حيث رشح
جوانب الرحمة الشاملة التي ميكن أن يقدمها
املسلمون إىل غريهم ،ثم التساؤل القائم حول
ماهية األسباب التي أدت إىل األزمة املالية الراهنة،
وهل للمسلمني من دور يرتجى يف حل هذه األزمة
والتي أرجع الشيخ أسبابها إىل عزل االقتصاد عن
األخالق والسعي إىل خلق اقتصاد متح ّرر من القيم
ثم إطالق الحريات دون ضابط .كام أشار كذلك إىل
أن كل األنظار قد تو ّجهت إىل املرصفية اإلسالمية أو
تجربة البنوك اإلسالمية بحثا عن بديل واإلشكاليات
التي تعوق سبل إسهامها يف عالج األزمة املالية
الراهنة.
حرض املحارضة معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل
نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،مع
جمع كبري من صفوة العلامء واإلفتاء واإلعالم
ورجال األعامل.
صيف 2011
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الحبيب عىل الجفرى  ،سعادة الدكتور حمدان املزروعى

ألونزو ل ماكدونالد
حظي املوقّر ألونزو ماكدونالد مبسرية مهنية متم ّيزة
حيث تقلّد عدة مناصب يف مجال األعامل والخدمة
الحكومية والحقل األكادميي أبرزها منصب مساعد
رئيس الواليات املتحدة األمريكية ومدير موظفي
البيت األبيض يف إدارة الرئيس كارتر ،وهو الرئيس
املؤسس ملنتدى الثالوث ،وحالياً يخدم فيه بصفته
ِّ
عضو مجلس األمناء و‘زميل أول’.

وتط ّرق إىل أمثلة عدة من خربته الطويلة يف
مجاالت متعددة من الحياة ،مب ّينا من خاللها أهمية
النزاهة يف حياة اإلنسان ودورها كلبنة أساس يف بناء
وتحديد العالقات البرشية , .وأشار املوقر ألونزو
ماكدونالد بعد ذلك إىل رضورة التفكري يف ما فطرنا
الله عليه يف هذه الدنيا والدور الذي ينبغي علينا
تأديته حتى نعيش حياة ذات معنى.
حرض املحارضة معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل
نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،باإلضافة
إىل نخبة من العلامء ورجال املجتمع اإلمارايت.

الشيخ محمد املختار ولد إمباله

املوقّر ألونزو ماكدونالد

األخالق والنزاهة

يف حديث ش ّيق بخيمة طابة الفكرية تناول املوقر
ألونزو ماكدونالد موضوع األخالق يف محارضة غاص
فيها بجموع الحارضين إىل أغوار النفس البرشية،
فتح ّدث عن سامت الشخصية وكيف ميكن لهذه
املجموعة املرتابطة من الخصال أن تؤث ّر عىل
تشكيل الروح القيادية للفرد , ،وأنه ميكننا أن نتميّز
بالعديد من الصفات الوراثية أ ّما سامت الشخصية
فتكون وليدة قرارات نتخذها وطرق تفكري فردية.
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الشيخ محمد املختار ولد امباله مستشار فخامة
رئيس جمهورية موريتانيا للشؤون اإلسالمية وأحد
مشاهري علامء موريتانيا ،اشتهر باالعتدال والوسطية
واالستقالل يف املواقف .تخرج من املعهد العايل
للدراسات والبحوث العربية بدرجة االمتياز (شعبة
الفقه واألصول) ،ويشغل حالياً منصب أستاذ
الفقه واألصول باملعهد العايل للدراسات مبوريتانيا،
وله مؤلفات وفتاوى وبرامج عديدة يف اإلذاعة
والتلفزيون ومشاركات كثرية يف مؤمترات وندوات
دولية.
حوار العلماء مع تنظيم القاعدة في
موريتانيا :المنهجية والواقع

دار موضوع املحارضة حول تجربة معايل الشيخ يف
الحوار مع املتط ّرفني حينام ترأس فريقاً يتكون من
عرشين عاملاً ملحاورة السلفيني الجهاديني املساجني

الشيخ محمد املختار ولد امباله

يف موريتانيا ،مبيّناً أهمية الحوار معهم ومناقشة
الشُ به التي أودت بأولئك إىل التط ّرف من جراء
حمل كثري من التص ّورات واملفاهيم الخاطئة ج ّرتهم
إىل جرمية تكفري املسلمني ومن ث ّم رفع السالح
وتوجيهه نحوهم موضحا أن الفكر ال بد من أن
يواجه بالفكر.
حرض الندوة معايل وزير التعليم العايل والبحث
العلمي سم ّو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان،
وسعادة احميدة ولد أحمد طالب ،سفري موريتانيا
لدى اإلمارات ،ولفيف من الشخصيات من علامء
ودعاة ودبلوماسيني ومهت ّمني.

الشيخ جهاد براون عضو اللجنة الفكرية بطابة ىف حديث ودى مع املوقر ألونزو ماكدونالد

الدكتور عمر الفاروق عبد الله وميان

اإلسالم وقضية الحداثة

هو الدكتور عمر الفاروق عبد الله وميان ،رئيس
مؤسسة النووي وأحد أه ّم علامء املسلمني يف
الغرب .درس العلوم الرشعية عىل يد نخبة من
علامء الدين يف العامل اإلسالمي .تم تعيينه يف قسم

دارت املحارضة الثانية للدكتور عمر الفاروق
عبد الله حول نشأة الحداثة والتطورات الهائلة
التي صحبت ذلك وكيف أن الحداثة التي ق ّربت
املجتمعات بعضها إىل بعض كام مل يحدث يف
تاريخ البرشية من قبل ،قد أدت من جهة أخرى
إىل إحداث تغيريات جذرية نتجت عنها تداعيات
اجتامعية ودينية .واستعرض الدكتور عمر فاروق
رأي املؤرخ الربيطاين توينبي ونظرياته حول قيام
الحضارات وسقوطها وتأييده بشكل خاص للحقيقة
الواقعية أن الحضارات العظيمة ينبغي أن تتوافق
فيها العوامل الروحية التي تتعلق بالعقيدة والدين
من ناحية ،والقوانني التي تتصل يف نظم الحياة

الفلسفة اإلنسانية في اإلسالم والفكر
الغربي

متحورت محارضة الدكتور عمر الفاروق حول
الجذور املشرتكة بني الحضارتني اإلسالمية والغربية،
واستعرض فيها املراحل التي م ّرت بها كلتا
الحضارتني قبل أن تنضج وتبدع وتسهم يف بناء
حضارة اإلنسان من خالل مسرية طويلة ميّزها
رصاع دائم وتأثري متبادل .كام بينّ الدكتور التأثري
يل للحضارة اإلسالمية عىل النهضة يف أوروبا
الج ّ
من خالل علامء وفالسفة من أمثال ابن رشد وما
حصلها
نقله الغربيون إىل لغاتهم من علوم وأفكار ّ
املسلمون قبل ذلك وأبدعوها فيها.

التأثير الجلى للحضارة االسالمية علي النهضة فى اوروبا
من خالل علماء و فالسفة امثال ابن رشد

الدكتور عمر فاروق عبدالله

الدراسات اإلسالمية يف جامعة امللك عبد العزيز
بجدة ،السعودية حيث د ّرس باللغة العربية العلوم
اإلسالمية واألديان املقارنة حتى عام  .2000يقوم
حالياً بالتدريس داخل وخارج شيكاغو بالواليات
املتحدة إىل جانب نشاطه يف البحث والتأليف يف
الدراسات اإلسالمية .استكمل أخريا ً كتاب بعنوان
"مسلم يف أمريكا يف العرص الفيكتوري :قصة
ألكسندر َر ِسل ويب" ،وهو يف طور االنتهاء من آخر
بعنوان "جذور اإلسالم يف أمريكا".

االجتامعية من ناحية أخرى ،وعن متيّز اإلسالم
عن بقية األديان واملعتقدات يف قدرته عىل إيجاد
نظام شامل للحياة اإلنسانية يعيش فيه الناس وفق
نظام يجمع بني الدين والحياة ،وأن األمر يتوقّف
عىل استعداد املسلمني وقدرتهم عىل تحقيق ذلك.
كان من ضمن الحارضين سعادة سفري هولندا
باإلمارات خيالس أرنوت بيسخور ،األستاذ الدكتور
أمري اإلسالم ،األمني العام للتجمع العاملي لألديان
والسالم  ،الدكتور جفرى بلناب مدير جامعة زايد
– فرع أبوظبى -باإلضافة إىل مجموعة من األساتذة
واألكادمييني واملهتمني.

حرض املحارضة السيد عيل الهاشمي مستشار رئيس
الدولة للشؤون الدينية والقضائية ،سعادة سفري
السعودية باإلمارات إبراهيم السعد اإلبراهيم،
سعادة سفري السودان باإلمارات الحاج الفيك هاشم
وسعادة سفري اليمن باإلمارات عبدالله حسني
الدفعي باإلضافة إىل شخصيات من رجال املجتمع
اإلمارايت.
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شخصيات
في طابة
أمين اهلل عبد الرؤوف ،منسق أبحاث
س :عرفنا بنفسك
ج :أمني الله عبد الرؤوف االبن السابع من مثانية أوالد .تويف
والداي رحمهام الله .ينحدر أجدادي من أصل إندونييس
(جزر مولوكاس) ،نفي أحد أجدادي وهو عامل ورجل دين
يدعى توان غورو عىل يد الهولنديني منذ  200سنة من
إندونيسيا إىل رأس الرجاء الصالح وقد شكل اإلرث الثقايف
والديني لهذا الرجل ومن خلفه من بعد من ذريته جزءاً كبرياً
من الحياة اإلسالمية يف رأس الرجاء الصالح.كانت
مسرييت املهنية مزيج التدريس ،البحث والرتجمة
باإلضافة إىل قيامي مبراجعة الرتجامت من
اللغة اإلنجليزية إىل العربية.

س :ما هي املواضيع التي تستقطب اهتامماتك يف
مجال البحث؟

 اللسانيات العامة واللسانيات العربية بشكلخاص.

ج :أعتقد أن معظم أبحايث تنصب بصفة عامة
عىل العلوم واألفكار اإلسالمية األصيلة ،الحديثة
واملعارصة ،األفكار العربية والغربية ،اللسانيات
عموماً واللسانيات العربية عىل وجه الخصوص،
باإلضافة إىل الرتبية والتعليم .وتتلخص أبحايث يف
ما ييل:

س :ملاذا وقع اختيارك عىل مؤسسة طابة؟

 الخطاب اإلسالمي ،األبعاد الجيو -تاريخية(التطور واالنتشار التاريخي والجغرايف للخطاب
اإلسالمي) ،العرص الراهن (الوضع الحايل للخطاب
اإلسالمي ،املحتوى ،القامئون عليه ومن يقفون
ضده عىل كل املستويات) ،محلياً (كيف يظهر
عىل املستوي املحيل والدور الذي تلعبه العوامل
املحلية الخاصة) ،إقليمياً (كيف يظهر عىل املستوي
اإلقليمي ودور العوامل اإلقليمية الخاصة) ،عاملياً
(كيف يتم التعبري عنه عىل املستوى العاملي والدور
الذي تلعبه العوامل والقوى عىل هذا املستوى).
 الحداثة بني الصالبة والسيولة وعالقتها باإلسالماألصيل.
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بداية ،طابة مؤسسة يقرتن اسمها برؤية ورسالة
الحبيب املصطفى صىل الله عليه وسلم والذي
عاش يف طابة وهي املدينة املنورة ،وكام اشتق
اسمها من املدينة املنورة ،تيمنا باملدينة وما تحييه
يف قلب املسلم كلام ذكر اسمها .ونحن من خالل
هذه املؤسسة إنمّ ا نعبرّ عن اقتدائنا بس ّنة نبيّنا عليه
أفضل الصالة والسالم والتزامنا بالخطاب الربّاين
الذي جاء به واتّخاذهام منهاجا لحياتنا .إ ّن التزام
مؤسسة طابة بهذه القيم وإحياءها لهذا اإلرث
الذي ميتد عىل مر القرون هو من بني األسباب التي
شجعتني لالنضامم إليها.
األمر الثاين هو تواجد مؤسسة طابة باإلمارات
العربية وما يربطها بحكم موقعها يف الرشق األوسط
الذي له تاريخ طويل شائك مع أوروبا وأمريكا،
وما تكتسيه العالقة بني الرشق والغرب من أهمية
عىل الساحة الدولية وعالقتها من قريب أو بعيد
بالقضايا املعارصة.

األمر الثالث هو موقع اإلمارات العربية وتص ّدرها
مؤرش العوملة عىل صعيد الدول العربية ومتيّزها
إقليميا ودولياً كمركز حيوي وبوتقة انصهار ألعراق
وثقافات وأديان متعددة .وهي بذلك املكان األمثل
للعلامء واملفكرين واملهتمني بدراسة تفاعل القيم
والعادات األصيلة مع العوملة وتأثري هذه األخرية
عىل املستوى املحيل والطرق املثىل للتعبري عن هذه
القيم يف ظل الظروف الراهنة.
األمر الرابع هو توفري مؤسسة طابة القاعدة
الصحيحة ألصحاب الكفاءات الواعدة من الباحثني
من شباب املسلمني والعلامء عىل حد سواء لخوض
ميدان البحث ،بإرشاف ومساعدة باحثني من ذوي
الخربة الطويلة مام يأخذ بأيديهم ويؤهلهم لخدمة
ما ينشطون فيه من مجتمعات ومؤسسات ت ُعنى
بِشأن املسلمني وتعاملهم مع العامل املعارص وما
يتم ّيز به رصاعات وتحديات.
س:كيف تسهم إصدارات مؤسسة طابة برأيك يف
إثراء امليدان األكادميي وما الذي مي ّيزها عن غريها؟
بصفتها مؤسسة للدراسات اإلسالمية ،تنتهج مؤسسة
طابة يف أبحاثها أعىل املعايري والتي تستند عىل
دراسة وتحليل وتقييم القضايا املعارصة ،باإلضافة

شخصيات في طابة

الشيخ أمني الله ىف مكتبة أبحاث طابة

إىل إرشاك كبار العلامء املسلمني من خالل توفري
املجال للمناقشة والتشاور وتبادل اآلراء للخروج
بتص ّور شامل واتخاذ مواقف تجاه قضايا معيّنة.
ميكننا القول إذن أن إصدارات مؤسسة طابة
تعمل عىل الجمع بني صفتني اثنتني :كونها
مواد بحثية أصيلة قامئة عىل الدراسة والتحليل
من جهة واستمدادها ملصداقيتها ومرجعيتها
من مواقف أهل العلم واملرشب األصيل من
جهة أخرى ،وهو ما ال يتوفّر يف معظم البحوث
اإلسالمية املعارصة حيث يفتقر بعضها إىل
الدراسة والتحليل ويفتقر البعض اآلخر إىل
املرجعية اإلسالمية الكافية ،وقد يجتمع االثنان
معاً يف بحوث أخرى وتفتقر املرجعية اإلسالمية
إىل املنهجية األصيلة التي تتامىش والحياة
املعارصة.

طابة مؤسسة يقترن
اسمها برؤية و رسالة
الحبيب المصطفى صلى
اهلل عليه و سلم و الذى
عاش فى طابة وهى المدينة
المنورة
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فضيلة الشيخ نوح عيل سلامن القضاة
عضو املجلس االستشاري األعىل ملؤسسة طابة

بشعور يغمره األىس والحزن تنعي مؤسسة طابة فضيلة الشيخ
نوح عيل سلامن القضاة ،عضو املجلس االستشاري األعىل
للمؤسسة واملفتي العام للمملكة األردنية الهاشمية .النجم
الساطع يف سامء ورثة أنبياء الله عليهم السالم ،والعالِ ُم العامل
واملعلّ ُم املريب واملفتي األملعي ،الذي أحبّه أهل طبقته من
ً
السادة العلامء وأهل زمانه من الطالب وعموم الناس حبا جماّ ً،
والذي وافته املن ّية فجر يوم األحد 13محرم  1432هـ  ،املوافق
 19ديسمرب  2010يف مدينة َعماَّ ن ،فانطفأ برحيله رساج من نور
العلم والتقوى والصالح؛ سائلني الله تعاىل أن يتغ ّمده بواسع
رحمته وعظيم غفرانه ِ
وسعة فضله وإنعامه ،ويُ ْنزلَه يف منازل
أهل و ّده وقربه يف أعىل عليني من جنانه ،وأن يُلهم أهله
وأوالده وذويه ومحبيه الصرب والسلوان وأن يبارك يف ذريته
املتلقني ألنوار مرياثه الذي ورثه عن ج ّده املصطفى صىل الله
عليه وآله وسلّم.

ولد سامحة الشيخ الدكتور نوح عيل سلامن القضاة
رحمه الله يف بلدة عني جنة يف محافظة عجـلون،
يف األردن عام  ،1939نشأ سامحة املفتي يف أرسة
علمية معروفة بالعلم والفضل ،وكان والده الشيخ
عيل سلامن رحمه الله تعاىل ،فقيهاً شافعياً ،أجازه
يف علومه ومعارفه كبار علامء الشام يف طليعتهم
الشيخ عيل الدقر.
درس الشيخ نوح املرحلة االبتدائية يف األردن ،ثم
سافر إىل دمشق يف عام  1954وقىض هناك سبع
سنوات يف معهد العلوم الرشعية ،التابع للجمعية
الغراء التي أسسها شيخ والده ،الشيخ عيل الدقر
رحمه الله ،حيث أكمل فيها الدراسة اإلسالمية
من املرحلة اإلعدادية حتى نهاية املرحلة الثانوية
وتخرج منها عام 1961م .بعد إمتام دراسته الثانوية
يف املدرسة الغراء ،التحق بكلية الرشيعة يف جامعة
دمشق ومكث فيها أربع سنوات (1965 -1961م)
وحصل فيها عىل الشهادة الجامعية يف الرشيعة.
يف عام  ،1977سافر إىل القاهرة للحصول عىل درجة
املاجستري يف الفقه املقارن ،حيث درس أصول
الفقه عىل يد العالمة الشيخ الدكتور عبد الغني
عبد الخالق ،والفقه املقارن عىل يد الشيخ حسن
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الشاذيل ،واستمع إىل محارضات يف التصوف لشيخ
األزهر الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله.
فحصل عىل درجة املاجستري من جامعة األزهر،
وقدم رسالة يف جامعة األزهر بعنوان“ :قضاء
العبادات والنيابة فيها” ،بإرشاف الدكتور الشيخ
محمد األنبايب وكانت عام  ،1980كام حصل عىل
درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية بالرياض يف عام ،1986وقدم رسالته
بعنوان“ :إبراء الذمة من حقوق العباد” ،وكان
املرشف عىل رسالته الشيخ صالح العيل النارص
رحمه الله ،ثم الشيخ الدكتور صالح األطرم.

عمل مديرا الدارة الفتوى
فى دولة االمارات العربية
المتحدة
عمل يف سلك القوات املسلحة برتبة مالزم أول
(مرشد ديني) وعمل بجانب الشيخ عبد الله
العزب الذي خلفه يف منصب اإلفتاء يف عام .1972
وبقي يف منصبه متدرجاً يف الرتب العسكرية حتى
عام 1992م ،حيث أنهى خدماته برتبة لواء ،ويف
عام1992م عينّ قاضياً للقضاة يف األردن ،ثم استقال
بعد عام واحد ليتف ّرغ للتدريس يف حلقات علمية

يف مسجده ،وأستاذا ً جامعياً يف الرشيعة اإلسالمية يف
جامعتي الريموك وجرش.
يف عام  1996عينّ سفريا ً للمملكة األردنية الهاشمية
لدى إيران حتى عام  ،2001ويف عام  2004عمل
مديرا ً إلدارة الفتوى يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،ومستشارا ً لوزير العدل واألوقاف والشؤون
اإلسالمية ،ومستشارا ً لوزير التعليم العايل حتى
عام  ،2007ويف عام  2007صدرت اإلرادة امللكية
السامية بتعيينه مفتياً عاماً للملكة األردنية
الهاشمية.
ومن أهم مؤلفات سامحة املفتي العام ما ييل:
· قضاء العبادات والنيابة فيها (رسالة املاجستري)
· إبراء الذمة من حقوق العباد (رسالة الدكتوراه)
· محارضات يف الثقافة اإلسالمية (الكلية العسكرية).
· املخترص املفيد يف رشح جوهرة التوحيد.
· رشح املنهاج يف الفقه الشافعي( .قسم العبادات)
· كيف تخاطب الناس.
· مل تغب شمسنا بعد.
· صفات املجاهدين (رسالة تدرس للمنتسبني يف
الجيش األردين)

أخبار طابة
مايكل ج موري في زيارة لطابة

قام الدكتور مايكل ج موري عن مؤسسة جون
متبلتون بزيارة ملقر مؤسسة طابة يف أبو ظبي حيث
تم استقباله من طرف مديرها العام الحبيب عيل
الجفري ،واجتمع بعدها مبديري اإلدارات واألقسام.
هذا وتع ّرف الدكتور موري عن كثب عىل رؤية
وأهداف املؤسسة ،كام تم إطالعه عىل املشاريع
امل ُنجزة والجارية السيام يف مجال األبحاث ،حيث
أبدى استعداده لتعزيز سبل التعاون بني املؤسستني
يف هذا املجال.
يشغل الدكتور مايكل ج .موري منصب نائب
الرئيس يف قسم الفلسفة والالهوت يف مؤسسة
جون متبلتون ،وهو مسؤول عن إطالق مشاريع
األبحاث يف هذين املجالني ودراسة عالقتها وتفاعلها
مع مختلف العلوم.
تم إنشاء مؤسسة متبلتون سنة  1987يف فيالديلفيا،
الواليات املتحدة لتحفيز املشاريع اإلنسانية لدعم
البحوث واالكتشافات املتعلقة بالغرض من الوجود
اإلنساين والحقيقة الكاملة وراء ذلك ،وبلغ وقفها
االستثامري  6بليون دوالر أمرييك لسنة .2011
تدعم مؤسسة متبلتون الدراسات واألبحاث حول
مواضيع متنوعة كالتطور والالنهاية وغريها من
املواضيع املعقدة والشائكة ،باإلضافة إىل مواضيع
عامة كاإلبداع ،التسامح ،الحب وحرية اإلرادة.
الشيخ وليد ُمسعد يتطرق لموضوع
العنف والتطرف

يف جولة قادته إىل اململكة
املتحدة ألقى الشيخ وليد
ُمسعد مدير املشاريع
الثقافية والتعليمية مبؤسسة
طابة بعض املحارضات
يف كارديف ،ويلز ،تح ّدث
فيها عن ظاهرة العنف والتط ّرف وخطورة التالعب
بالنصوص الدينية واستخدامها لتربير العنف
وإزهاق أرواح األبرياء مام يتعارض قطعاً وتعاليم
الدين اإلسالمي السمحة .وكان من ضمن الحضور
نخبة من املسؤولني يف الدولة ورجال األمن باإلضافة

إىل جمع من املهتمني من املسلمني وغري املسلمني.
كام عقد الشيخ وليد ورشة عمل مع مسؤولني
وضباط رفيعني يف الرشطة باإلضافة إىل أعضاء
يف جمعيات مناهضة للتطرف يف كارديف ،تم
فيها التطرق إىل موضوع التطرف الديني يف
املجتمع املحيل ،حيث أشار أنه باإلضافة إىل غياب
خطاب إسالمي معتدل ،فإن الظروف االجتامعية
تفش ظاهرة
واالقتصادية القاسية ساهمت يف يّ
التط ّرف يف الكثري من املجتمعات املسلمة يف الدول
الغربية وأ ّدت بالكثري إىل استخدام العنف ضد أفراد
املجتمع.

جباصيني أحد مؤسيس الجمعية يف اليابان بالسيد
نورالدين الحارىث مدير قسم تطوير املؤسسات ،
والسيد وسيم خاشقجى مدير االتصاالت و العالقات
الخارجية و السيدة ابتهال الجفرى مساعد املدير
العام  ،وتع ّرفا عىل مختلف أقسامها .كام تحادث
الطرفان بعدها عن املشاريع ذات االهتامم املشرتك
وسبل التعاون والتحديات التي تواجهها املؤسسات
والجمعيات اإلسالمية.
زيارة عميد دار المصطفى لمؤسسة
طابة

المدير التنفيذي ومؤسس دار اإليمان في
زيارة مؤسسة طابة

الحبيب عمر بن حفيظ مع أعضاء من فريق طاية

رامى نشاشيبى ىف أحد املحارضات ىف واشنطن

حل املدير التنفيذي لدار اإلميان رامي نشاشيبي
ّ
ضيفاً عىل مؤسسة طابة يف أبو ظبي ،حيث قام
بجولة تع ّرف فيها عىل مختلف األقسام وتحدث
فيها إىل مسؤويل املؤسسة عن الدور الذي تلعبه
املؤسسات اإلسالمية التعليمية والثقافية عىل
الساحة العاملية ،وأهمية إنشاء وتطوير مؤسسات
من هذا النوع تعمل عىل املحافظة عىل القيم
اإلسالمية األصيلة ،ورضورة التعاون بني هذه
املؤسسات واالستفادة من املوارد والكفاءات
املشرتكة يف من بينها.

يف زيارته ملقر مؤسسة طابة يف أبو ظبي ،ألقى
فضيلة العالمة الحبيب عمر بن حفيظ ،عميد
دار املصطفى للدراسات اإلسالمية باليمن وعضو
املجلس االستشاري ملؤسسة طابة محارضة بخيمة
طابة الفكرية تح ّدث فيها عن التطوع يف إطار
العمل املؤسيس ،آدابه وضوابطه وأهمية العمل
غري الربحي يف العامل اإلسالمي ورضورة الحفاظ عىل
استمرارية هذا العنرص الف ّعال .كام تناول أخالقيات
وضوابط العمل التطوعي من منظور إسالمي
ورضورة االلتزام والعمل الدؤوب والتضحية يف
سبيل إيصال الرسالة النبيلة.
رحلة المدير العام لمؤسسة طابة
لفرنسا

دار اإلميان مؤسسة غري ربحية تُعنى بشؤون
العدالة االجتامعية واألعامل الخريية تم تأسيسها يف
شيكاغو سنة .1997

خالل زيارته إىل باريس ألقى الحبيب عيل الجفري،
املدير العام ملؤسسة طابة عددا ً من املحارضات
واللقاءات يف جمعية نور اإلسالم يف الغرب باإلضافة
إىل عدد من الفعاليات األخرى ىف معية فضيلة
العالمة األستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
حفظه الله تعاىل.

يف زيارة خاصة ملؤسسة طابة ،التقى كل من
الربوفيسور حسن ناكاتا كو رئيس جمعية املسلمني
يف اليابان ومسؤول الرتجمة يف جمعية رهيمه لنرش
العلوم اإلسالمية والثقافة اإلسالمية ،والدكتور محمد

أ ّم الحبيب عيل الجفري جموع املصلني لصالة
الجمعة يف جامع إيفري الكبري التابع للمركز الثقايف
اإلسالمي جنويب باريس ،وكان مدار الخطبة حول
دالالت االقتداء مبن أرسله الله عز وجل رحمة

ممثلون عن جمعية رهيمه اليابان في
زيارة لمؤسسة طابة
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رحلة المدير العا م لمؤسسة طابة لفرنسا
تكملة من صفحة 11

للعاملني ورضورة النظر بعني الرحمة لكل مخلوقات
وموجودات الله تعاىل ،وحثّ فضيلته مسلمي
فرنسا عىل رضورة التمسك والثبات عىل األخالق
النبوية السامية يف املعاملة الصادقة مع كل أبناء
املجتمع.
بعد ذلك اجتمع الحبيب عيل الجفري ىف معية
الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى
مبسؤويل جمعية نور اإلسالم يف الغرب ،وهي
جمعية حديثة النشأة من الفرنسيني املعتنقني
لإلسالم تهدف إىل التوعية ،التعليم والتواصل مع
املهتدين الجدد يف فرنسا.

خطاب المدير العام لمؤسسة طابة إلى
األوروبية ّ
للثقافة والعلوم
مية
ِ
ّ
األكادي ّ
اإلسالمية ببلجيكا
ّ

مبناسبة مرور خمسة عرش عاما عىل تأسيسها،
أقامت األكاديمِ يّة األوروبيّة للثّقافة والعلوم
اإلسالم ّية ببلجيكا حفالً حرضه عن مؤسسة طابة
األستاذ وسيم خاشقجي مدير قسم االتصاالت
والعالقات الخارجية والشيخ وليد ُمسعد مدير
املشاريع الثقافية والتعليمية ،والذين عبرّ ا عن
دعم مؤسسة طابة ملجهودات األكادميية ورسالتها
السامية فيِ الْمساهمة الْجا ّدة فيِ الْحفاظ عىل
ّ
الهويّة اإلسالميّة ألبناء الْمجتمع  ،ومساعيها لنرش
تعاليم ال ّدين الْحنيف وثقافته وقيمه الخالدة فيِ
أنصع صورها وأصدقها لدى العالَم األوروبيّ .

عرض فيلم دين تايت في كوبنهاغن
وكواال لمبور

بعد عرض فيلمه دين تايت يف عدة مدن حول
العامل كان آخرها يف كوبنهاغن بالدامنرك ،وصل
مصطفى ديفس كاتب السيناريو األمرييك إىل
كواالملبور مباليزيا لعرض فيلمه ״دين تايت״ من
انتاج مؤسسة طابة ،حيث ت ّم استقباله من ِقبل نيك
باب مسؤول الشؤون الثقافية بالسفارة األمريكية.

مصفى دافيس مخرج الفيلم ىف مقابلة مع مؤته بيل العضو السابق يف
فرقة توباك

حرض العرض والذي جرت أحداثه يف السوق
الرئييس بكواال المبور عدد كبري من الشباب
املسلمني ،أعقبه نقاش فكري دار بني مصطفى
ديفس والشباب الحارضين تم فيه التطرق إىل
الرصاع الشخيص الذي يواجهه املسلم يف العرص
الحايل للتوفيق بني دينهم والثقافة املعارصة.
ينقل “دين تايت” صورة غري مسبوقة عن رصاع
الشباب إليجاد التوازن بني دينهم وثقافتهم .وقد تم
تصويره مبشاركة مغنيي الراب ،سالم بويتس ،راقصو
الربيك وفنانني جداريني وشمل التصوير الحفالت،
استوديوهات التسجيل ،املنازل والشوارع حيث
ترتكز القصة عىل املبادئ الدينية األصيلة والعرصنة
باإلضافة إىل محاسن ومساوئ ثقافة البوب الغربية
عىل الشباب املسلم يف يومنا الحارض.
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الحبيب عىل يلقى محارضة ىف االكادميية االوربية ببلجيكا

واستمع جمع الحارضين من أبناء الْمجتمع
يك من الْمث ّقفينِ والْجامعيّينِ ورجال األعامل
البلجي ّ
وغيرْ هم إىل خطاب مس ّجل بعث به املدير العام
ملؤسسة طابة الحبيب عيل الجفري باملناسبة ،والذي
ح ّمله أخلص تحياته ومتن ّياته بالتوفيق والسداد،
مؤسسات
وأثنى فيه عىل جهود األكادميية وأهميّة ّ
الصحيح فيِ الْحفاظ عىل
بالسند ّ
التّعليم الشرّ عي ّ
الهويّة اإلسالم ّية.
إعادة إطالق الموقع اإللكتروني نسيم
الشام

إكمال عقد التعاون مع دار زايد للثقافة
اإلسالمية

تكللت السنوات الثالث من التعاون بني مؤسسة
طابة ودار زايد للثقافة اإلسالمية بقدر جيد من
النجاح من خالل إنجاز املرحلة األوىل من املناهج
الرتبوية والتعليمية املعدة خصيصاً للمهتدين
الجدد والتي روعيت فيها أعىل مستويات الجودة
التعليمية ومبقاييس عاملية ،باإلضافة إىل مساهمة
مؤسسة طابة الفاعلة يف التطور االسرتاتيجي لدار
زايد من خالل تقديم الدعم واملشورة يف صياغة
خطة تطويرية متكاملة للسنوات الخمس املقبلة
تهدف إىل جعل الدار يف مقدمة املراكز الثقافية يف
العامل.
وإن مؤسسة طابة بانتهاء هذه االتفاقية لن تألو
جهدا ً يف االستمرار يف تقديم كل الدعم واملساعدة
للدار يف كل ما تحتاجه من أجل امليض قدماً يف
خدمة املهتدين الجدد بإذن الله تعاىل.
َ
انتقال الشيخ جهاد براون إلى منصب
جديد

بعد عدة سنوات من
الخدمة التأسيسية يف
منصب مدير األبحاث،
انتقل الشيخ جهاد هاشم
َ
براون إىل منصب عضو
اللجنة الفكرية ومستشار
أول لألبحاث يف مؤسسة طابة ،حيث ستسمح
له هذه الصفة الجديدة بالرتكيز أكرث عىل القيام
باألبحاث والكتابة يف مجاالت عديدة مثل الرشيعة
وعلم الكالم والقضايا املعارصة باالضافة اىل الرتكيز
عىل دراساته العليا ىف جامعة كامربدج  .وتعتز
مؤسسة طابة بإنجازات إدارة األبحاث وتتخذ هذا
املنصب الجديد ليكون خطوة مستحبة يف تعزيز
الجهود البحثية والفكرية يف ميادين ذات حاجة
مل ّحة يف املجتمعات اإلسالمية.

موقع نسيم الشام بحلته الجديدة

الشيخ جهاد براون يتحدث إلى سي آن آن

أرشفت نهاد رشيف مسؤولة املواقع اإللكرتونية يف
مؤسسة طابة عىل مرشوع تطوير موقع نسيم الشام
والذي يوفر مادة علمية ثرية ومرجعاً موثوقاً لعلوم
أهم مشايخ الشام وعىل رأسهم فضيلة الدكتور
محمد سعيد رمضان البوطي ،كام يتفاعل املوقع مع
الزوار من خالل قسم الفتاوى ،ويتيح لهم الفرصة
إلرسال أسئلتهم الفقهية و مشاركاتهم األدبية
الدينية إىل القامئني عىل املوقع ليتم الرد عليها أو
نرشها يف وقت قصري.

من ساحة مسجد الشيخ زايد يف أبو ظبي ،أجرت
شبكة يس آن آن لقا ًء مع الشيخ جهاد هاشم براون،
عضو اللجنة الفكرية ومستشار أول لألبحاث يف
مؤسسة طابة تحدث فيه عن القضايا والتحديات
التي تواجه الشباب املسلم يف الغرب عىل وجه
الخصوص ،ودور اإلسالم دين التسامح يف تعزيز
سبل الحوار وتبادل الرأي ونبذ العنف بكل أشكاله
وأهمية شهر رمضان املعظّم كفرصة إليصال هذه
الرسالة.

تابع أخبار طابة
مؤسسة طابة تعتمد نظام
معلوماتي جديد

الندوات واملؤمترات
 15قرنا ً من احملبة واملودة
مبرسح جامعة زايد يف أبو ظبي افتتح معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث
العلمي رئيس جامعة زايد الندوة العلمية « 15قرناً من املحبة واملودة» التي نظمتها الجامعة مبشاركة
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ومؤسسة طابة للدراسات اإلسالمية ،حارض فيها نيافة القمص
إسحاق األنبا بيشوي راعي كاتدرائية األنبا أنطونيوس لألقباط األرثوذكس بأبو ظبي والحبيب عيل زين
العابدين الجفري املدير العام ملؤسسة طابة للدراسات اإلسالمية ،وبحضور السيد عىل الهاشمى مستشار
رئيس الدولة وسعادة الدكتور سليامن الجاسم مدير جامعة زايد وعدد كبري من رجال السلك الدبلومايس
والربملاين وأساتذة الجامعة وأبناء اإلمارات.

طالب الدين مدير تقنية املعلومات بطابة

استكملت مؤسسة طابة اعتامد تقنية تخطيط
موارد املؤسسات ( إي آر يب ) وهو مرشوع
نظام معلومات متكامل ،مص ّمم لتنسيق جميع
املوارد واملعلومات واألنشطة الالزمة والذي من
شأنه تسهيل اإلجراءات العملية بني مختلف
أقسام املؤسسة ،حيث يدعم هذا النظام أغلب
إجراءات األنظمة التي تدير مجموعة متنوعة
من األعامل التنفيذية واملالية واملشاريع
واملوارد البرشية وإدارة عالقات العمالء يف
قاعدة بيانات مو ّحدة.
عقد شراكة إلنجاز مشروع "رحلة إلى
مكة"

وقعت مؤسسة طابة عقد
رشاكة إسرتاتيجية مع
مؤسسة كراكن أوبوس
لإلعالم (،)Kraken Opus
الرائدة يف مجال الطباعة
والنرش واملتخصصة يف إصدار كتب خاصة
فاخرة من الحجم الكبري تستعرض مواضيع
مختلفة ومشاريع كربى يف العامل .وسيتم من
خالل هذه الرشاكة التعاون عىل إنجاز مرشوع
«رحلة إىل مكة» والذي يتضمن ما يشبه
املوسوعة عن املشاعر املقدسة ورحلة الحج.
ومن ضمن ما تساهم به مؤسسة طابة يف هذا
املرشوع – بحسب ما ذكرته السيدة ابتهال
الجفرى مساعد املدير العام ومديرة املرشوع
 توفري مقاالت لعلامء وأكادمييني وشخصياتمن مختلف الجنسيات ،ترشح أهمية الحج
وتاريخه وما تتضمنه هذه الرحلة الروحانية،
وما م ّر به ال ُح ّجاج من تجارب ،باإلضافة إىل
إسهام مؤسسة طابة يف توفري ما يتعلق بالحج
وبيت الله الحرام من مراجع ومخطوطات
وصور.

من اليمني  :سعادة سفري الواليات املتحدة لدى دولة االمارات  ،الحبيب عىل الجفرى  ،سمو الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان  ،نيافة القمص اسحاق االنبا بيشوى

افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الندوة بكلمة عبرّ فيها معاليه عن أهمية الندوة بعد األحداث
املؤسفة يف اإلسكندرية عشية عيد امليالد ،و بالتأكيد عىل عالقات املحبة واملودة بني املسلمني واملسيحيني،
وأكد أن هذا اللقاء «...تعبري قوي عن التزامنا التام بالعمل معاً من أجل صياغة مستقبلنا املرشق يف وطننا
الواحد ،»...مشيدا ً باملبادئ التي أرساها سمو الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله والتجربة الراشدة لدولة
اإلمارات العربية املتحدة يف التعايش يف عهد سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله تعاىل.
هذا وقد أكد نيافة القمص إسحاق األنبا بيشوي عىل أن محطات التآخي متعددة ونقاط التالقي كثرية،
فحياة املحبة جمعت بيننا طوال  15قرناً من الزمان ،ونحن نرضب يف الرشق األوسط مثاالً للناس يف
التعايش السلمي ،وأن املسيحيني وقفوا ضد الغزاة من الغرب ،ورفضوا عروض الحامية من الخارج يف
التاريخ القديم والحديث ،مستعرضاً عددا ً من الشواهد والنامذج التاريخية ملواقف األقباط الوطنية،
ابتداء من استقرار أسس التآخي بني مسلمي مرص وأقباطها منذ الفتح اإلسالمي ملرص وقدوم عمرو بن
العاص.
كانت الكلمة األخرية للحبيب عيل
الجفري استهلّها بشكر نيافة القمص
عىل إخالصه واختياره للمحبة عنواناً
للندوة وأكّد عىل رضورة تجديد
الخطاب الديني األصيل من الطرفني
يف مواجهة الخطاب املتطرف الذي
وصفه باملتنطع و الذي يحاول جعل
االختالف الطبيعي واملقصود يف
العقائد مرتكزا ً للرصاعات يف العامل.
هذا وقد استشهد الحبيب الجفري
مبوقف الشيخ إبراهيم الباجوري شيخ
الحبيب عىل الجفرى متحدثا بجانب نيافة القمص اسحاق األنبا بيشوي
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تابع الندواتوالمؤتمرات
 15قرنًا من المحبة والمودة
تكملة من صفحة 13

من اليمني  :سعادة سفري الواليات املتحدة لدى دولة االمارات  ،الحبيب
عىل الجفرى  ،السيد عيل الهاشمى

الجامع األزهر ورفضه االنصياع لرغبة عباس حلمي
حاكم مرص وقتئذ يف طرد األقباط إىل السودان قائالُ:
إن النصارى من أهل البالد وأصحابها ،ومن ناحية
الدين فهم يف ذمة اإلسالم إىل اليوم اآلخر ،وال يجوز
إلحاق أدىن األذى بهم» ،وأن الذي نقل هذه القصة
ميخائيل شاروبيم يف كتابه عن تاريخ مرص.
كام أكد فضيلته بيشء من التفصيل عىل أن مواقف
األزهر املتوازنة تكون لها تلك الثمرات يف فهم
طبيعة املرحلة وحقيقة العالقة ،والتي متثلت يف
األحداث األخرية مبواقف السادة أصحاب الفضيلة
شيخ الجامع األزهر ومفتي الديار املرصية ووزير
األوقاف،مشريا ً يف نهاية كلمته إىل رضورة تفعيل
مبادرة كلمة سواء التي آتت أكلها يف العالقة مع
مسيحيي الغرب وعقدت لها كثري من املحافل
يف الجامعات األوروبية واألمريكية ،وقد آن أوان
تفعيلها من باب أوىل وعاجل يف العالقة بني
املسلمني ومسيحي املرشق.
مؤسسة طابة تساهم في تنظيم مؤتمر
الوسطية الشرعية واالعتدال الواعي

مؤسسة طابة ض ّم كل من املدير العام الحبيب عيل
الجفري و نور الدين الحاريث ،رئيس قسم تطوير
املؤسسات،و الشيخ وليد ُمسعد مدير املشاريع
الثقافية والتعليمية،و أبو بكر بني هاشم من
العالقات العامة ،وأحمد السقّاف مدير مشاريع
يف أعامل املؤمتر الدويل بعنوان الوسطية الرشعية
واالعتدال الواعي :مدرسة حرضموت منوذجاً،
والذي عقد أيام 21ـ 23ديسمرب يف حرضموت
اليمن  .وينظم هذا املؤمتر إىل جانب مؤسسة طابة
للدراسات اإلسالمية كل من أربطة الرتبية اإلسالمية
ومراكزها التعليمية واملهنية ودار املصطفى
للدراسات اإلسالمية ومركز اإلبداع الثقايف ،ويندرج
يف إطار االحتفاء مبدينة تريم عاصمة للثقافة
اإلسالمية لسنة  ،2010و من أجل املساهمة يف
ربط الشعوب بثوابتها العلمية والعملية عرب مسرية
التاريخ اإلسالمي وترسيخ مبدأ الوسطية واالعتدال
الواعي.

برئاسة ضيف رشف املؤمتر فضيلة العالمة محمد
سعيد رمضان البوطي عضو املجلس االستشاري
األعىل ملؤسسة طابة والرئيس السابق لقسم
العقائد واألديان بكلية الرشيعة يف جامعة دمشق
أطال الله يف عمره يف صحة وعافية شارك وفد من
14

وضـوح

صيف 2011

كام شارك الحبيب عيل الجفري يف أعامل الجلسة
الختامية للمؤمتر يوم  26ديسمرب مبعية السادة
العلامء والدعاة د .عمر الفاروق عبد الله والشيخ
حمزة يوسف واإلمام زيد شاكر والدكتورة إنجريد
ماتسون مو ّجهني شكرهم وتقديرهم العميق
للمئات من شباب تورونتو الذين كان لهم الفضل
الكبري يف إنجاح املؤمتر وتحقيق غاياته.

الحبيب أبو بكر املشهور يرحب بالدكتور البوطى

وشارك يف هذه الفعاليات الدكتور عبد الحكيم مراد
والدكتور فؤاد نهدي من اململكة املتحدة والشيخ
أسامة األزهري ممثالً عن مفتي الديار املرصية،
باإلضافة إىل مجموعة من العلامء والباحثني
والطلبة.
مؤسسة طابة تشارك في إحياء الروح
اإلسالمية

الشيخ البوطي يلقي أوىل محارضات املؤمتر

وكانت مشاركة الحبيب عيل الجفري يف الجانب
املتصل مبنهجية إحياء املعاين الروحية للوصايا
العرش ،وكيف تتجاوز الوصايا العرش مجرد األوامر
األخالقية إىل حقائق أسمى ،وهل ميكن إحياء
الوصايا العرش دون إحياء الحقائق الروحية التي
جعلت لحاميتها ابتداء من تحديد مفهوم الوصايا
العرش يف التصور اإلسالمي وماهية الوسائل الكفيلة
للتحقق بها يف الحياة اليومية .

شارك الحبيب عيل الجفري ،املدير العام للمؤسسة،
برفقة وفد من مؤسسة طابة يف أعامل املؤمتر
التاسع ملنتدى إحياء الروح اإلسالمية والذي
انعقدت جلساته يف تورنتو مبقاطعة مونرتيال
الكندية أيام  26-24ديسمرب  ، 2010تحت شعار «
قواعد للسري يف درب الحياة  :إحياء الوصايا العرش
يف العامل الحديث» ،وذلك مبشاركة كوكبة من علامء
األمة ومفكريها يف املرشق واملغرب ،وضم الوفد
املشارك عن مؤسسة طابة كل من وسيم خاشقجي،
مدير قسم االتصاالت والعالقات الخارجية وعباس
شودري مدير مشاريع.

الحبيب عىل يلقى محارضته ىف مؤمتر احياء الروح االسالمية بكندا

كام عقد الحبيب عيل الجفري سلسلة من الدروس
يف خمس جلسات من  27ديسمرب إىل بداية العام
امليالدي الجديد ضمن أعامل الخلوة العلمية عىل
هامش املؤمتر ،والتي خصصها لهذا العام ملختارات
من كتاب شامئل النبي صىل الله عليه وسلم لإلمام
الحافظ أيب عيىس محمد بن عيىس الرتمذي .كام
درس يف الخلوة العلمية كل من الشيخ حمزة
يوسف  ،و االمام زيد شاكر و الدكتور عمر الفاروق
عبدالله.

مشاركة وفد من طابة في

مؤمتر ماردين
ماردين  ،تركيا

معاىل الشيخ الدكتور عبدالله بن بيه و الشيخ جهاد براون عضو اللجنة الفكرية بطابة

شارك وفد من مؤسسة طابة يرتأسه الحبيب عيل الجفري املدير العام للمؤسسة ويض ّم الشيخ جهاد براون
عضو اللجنة الفكرية والسيد علوي الجفري املساعد الخاص للحبيب عيل يف أعامل مؤمتر»ماردين دار
السالم» الذي انعقد يف رحاب جامعة ماردين أرتوكلو جنوب رشقي تركيا بتنظيم املركز العاملي للتجديد
خصص املؤمتر جلساته ملناقشات ومراجعات غري مسبوقة
والرتشيد وحضور عدد كبري من علامء األمة .وقد ّ
لفتوى ابن تيمية رحمه الله تعاىل عرفت باسم «فتوى ماردين» ،حول ما إذا كانت البلدة بعد احتالل التتار
لها أيام ابن تيمية قد صارت دار حرب أم بقيت دار سلم واختتم أعامله بالتوقيع عىل «إعالن ماردين» الذي
يدعو إىل التمسك بالتعاليم السمحة للدين اإلسالمي ونبذ التطرف والعنف بكل أشكاله .
وتجدر اإلشارة إىل أنه خالل النقاشات واملراجعات لفتوى ابن تيمية ،الحظ العالمة الشيخ عبد الله بن بيه
خلالً يف سياق نص الفتوى املتداول ،مام ألجأه إىل مقارنته بالنسخة األصلية املخطوطة ،األمر الذي أفىض إىل
اكتشاف قراءة خاطئة إلحدى عبارات الفتوى ،هي ..« :يُعا َمل املسلم بها مبا يستحقه ويُقاتَل الخارج عن
رشيعة اإلسالم مبا يستحقه»  -وهي الشائعة بني الناس  -بدل العبارة الصحيحة وفقاً للمخطوطة وهي..« :
يُعا َمل املسلم بها مبا يستحقه ويُعا َمل الخارج عن رشيعة اإلسالم مبا يستحقه.»..

المجالس العلمية الهاشمية باألردن
شارك الحبيب عيل الجفري يف أعامل املجلس الثاين من املجالس العلمية الهاشمية يف عماّ ن ،بتنظيم من
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ورعاية ملكية سامية .انعقدت فعاليات املجلس يف املركز الثقايف اإلسالمي
التابع ملسجد الشهيد امللك املؤسس عبد الله بن الحسني طيب الله ثراه ،وحرضها نخبة من كبار العلامء
واملفكرين من خارج اململكة وداخلها.
وقد شارك فضيلته يف الحوار حول العنف املجتمعي :أسبابه وآثاره وسبل عالجه وبخاصة يف جانب إشكالية
العنف يف الدعوة إىل الله تعاىل ،وأرجع فضيلته هذه الظاهرة إىل القصور الذي تعرضت له عدة مجاالت يف
ميدان الدعوة هو ما أ ّدى إىل العنف مبختلف أشكاله.
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آخر إصدارات مؤسسة طابة
ردة الفعل
ما بعد اندفاع ّ
تعامل جديد مع أروقة اإلعالم
ناظم بكش

كُتب هذا املقال من أجل نُشطاء املسلمني وعلامئهم املتخوفني من عناوين الصحف ،والراغبني يف التداخل مع
السمة السلبية  -من خالل كتابات
اإلعالم الجامهريي  -بهدف إحداث اتزان للتغطية اإلعالمية التي يغلب عليها ِّ
إيجابية متعلقة باإلسالم واملسلمني.

الخطاب اإلسالمي

بين القواطع واالجتهاد
الشيخ عبد اهلل بن ّبيه

رمبا يع ّد أكرب تح ٍّد يه ّدد اإلسالم اليوم هو أن يُ ْف َهم كام ينبغي .ويف هذه الدراسة يوجز الفقيه واملفكّر الكبري
خطاب ينبعث منسجامً مع مقاصده
خطاب إسالمي سليم ومؤث ّر:
العالمة الشيخ عبد الله بن ب ّيه حدود مك ّونات
ٍ
ٍ
ومحققاً لغاياته ،ومحافظاً عىل أصالته ومراعياً ملستلزمات زمانه ومكانه بصلته الوثيقة بواقعه وسهولة قابليته
خطاب له مك ّونات رضورية هي التسامح والتصالح والتيسري.
لإلدراك والفهم؛
ٍ

سؤال اللغة والمنطق

حوار مع طه عبد الرحمن
للدكتور طه عبد الرحمن

ترمي هذه الرسالة إىل تسليط الضوء عىل وجهات نظر وتحديات وأفكار جديدة ذات ارتباط بعلم اللسانيات
رص مه ّم ًة من مك ّونات املساعي الفكرية للدكتور طه عبد الرحمن ،أحد أبرز
واللغة؛ وتع ّد هذه املواضيع عنا َ
املفكرين املسلمني املعارصين .وقد اخرتنا يف هذه الرسالة أسئلة طرحها بعض أوائل طالب املؤلّف وزمالئه
لتفسح املجال أمامه لالسرتسال يف سرب قضايا تتعلّق بعلم املنطق والفلسفة ،مع ّرجاً بإيجاز عىل مسائل ذات صلة
بالسياسة والدين وعلم الكالم

الحوار بين اإلسالم والغرب

تحليل :عرفانة هاشمى

ملخص وتحليل نقدي لوثيقة «اإلسالم والغرب :تقرير سنوي حول حالة الحوار ،يناير  ،»2008وما جاء فيه من
قضايا جوهرية ،وتوصيات للقادة املسلمني وعلامء الرشيعة اإلسالمية.
يع ّد تقرير ״اإلسالم والغرب״ لعام  ،2008الذي تع ّهده املنتدى االقتصادي العاملي مبشاركة جامعة جورج تاون،
مرجعاً عاملياً بشأن حالة الحوار اإلسالمي-الغريب ألصحاب القيادة عرب قطاعات متعددة تتض ّمن الحكومة واإلعالم
والتعليم واملجتمع املدين والجامعات الدينية .وعموماً ،يوضّ ح التقرير أنشطة  90منظمة تقريباً ،ويصف أكرث
من  80حدثاً حول مجاالت خمسة ألهم القضايا هي :السياسة الدولية ،واملواطَ َنة واالندماج ،والدين واألخالق
واإليديولوجية ،والتعليم والتفاهم بني الثقافات ،والتنمية االقتصادية واالجتامعية .كام إنّه يع ّول عىل مؤشرّ غالوب
للحوار اإلسالمي-الغريب ،وعىل تحليل املحتوى اإلعالمي الذي قامت به مؤسسة «ميديا تِنور» الدولية لبحث
التص ّورات لدى الناس بشأن الحوار ونربة التغطية اإلعالمية يف البلدان اإلسالمية وغري اإلسالمية .وال يق ّدم التقرير إال
القليل جدا ً من وجهات النظر من داخل فئة علامء الرشيعة.
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