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۱ (۹) الشتاء ۲۰۱۷

في  مرة  ألول  الفاتیكان  في  مسلمة  كدولة  أذربیجان  معرض 

التاریخ، واختیار أذربیجان النعقاد ألعاب التضامن اإلسالمي 

على أراضیھا خیر مثال على ھذا.

ولكن یجب أن ال ننسى أن العالم اإلسالمي یواجھ تحدیات 

البلدان  تواجھ  التي  الخطیرة  لألوضاع  نظراً  خطیرة.وإنھ 

لھا  تتعرض  التي  الخطیرة  التھدیدات  خاصةً  اإلسالمیة، 

األخرى،  والدول  وسوریا  والعراق  وأذربیجان  فلسطین 

الفلسطیني  الشعب  ضد  اإلسرائیلیة  االعتداءات  وتصاعد 

تحرص  األذربیجاني،  الشعب  ضد  األرمینیة  واالعتداءات 

دولة أذربیجان عن طریق مبادرة التضامن اإلسالمي على بذل 

للھجمات  للتصدي  المشترك  العمل  أجل  من  ممكن  جھد  كل 

أراضیھا  ووحدة  واستقاللھا  البلدان  سیادة  ضد  االستعماریة 

ومستقبل شعبھا ووجودھا.

والسالم  التضامن  إحالل  في  القیمة  المساھمات  ورغم 

قضیتنا  أن  اال  والعالم،  المنطقة  في  واالستقرار  واألمن 

المصیریة تمثل تحدیات كبیرة وعائق یھدد السالم واالستقرار 

اإلقلیمي والدولي في المنطقة، وھذه التحدیات خاصة بالنزاع 

في  النزاعات  أكبر  أحد  یعد  الذي  األذربیجاني  األرمیني 

وآذربیجان  أرمینیا  جمھوریتي  بین  اندلع  والذي  التسعینیات، 

عام ۱۹۸۸ بسبب انتھاج أرمینیا السیاسة التوسعیة والتطھیر 

العرقي في المنطقة، ومن جرائھا تم احتالل ۲۰٪ من األراضي 

األذربیجانیة، خاصة إقلیم قراباغ الجبلیة و۷ مناطق مجاورة 

األصلیة  التاریخیة  دیارھم  من  الجئ  ملیون  تشرید  وتم  لھا، 

جمیع  وتدمیر  نفسھا،  أرمینیا  من  أذري  ألف   ۲٥۰ فیھم  بمن 

التاریخیة  اآلثار  كل  وطمس  والزراعیة،  الصناعیة  المنشآت 

والثقافیة األذربیجانیة واآلثار اإلسالمیة، وقُدر حجم الخسائر 

دوالر  ملیار  سبعین  تقریبا  یساوي  بما  ألذربیجان  المادیة 

مواطن  ألف  عشرون  سقط  العدوان  لھذا  نتیجة  أمیركي، 

أذربیجاني شھیدا وخمسون ألف مواطن جریحا.

رقم  قرارات  المتحدة  لألمم  األمن  مجلس  عن  وصدرت 

۸۲۲، ۸٥۳، ۸۷٤، ۸۸٤ عام ۱۹۹۳ والتي تطالب باالنسحاب 

الفوري لكافة القوات المسلحة لجمھوریة أرمینیا من أراضي 

تتجاھل  أرمینیا  ولكن  وشرط،  قید  دون  أذربیجان  جمھوریة 

ھذه القرارات حتى ھذة اللحظة، وتظل تخالف بمبادئ وأحكام 

منطقة  في  والسالم  واألمن  االستقرار  مھددة  الدولي  القانون 

القوقاز، بل في العالم كلھ.
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الدیانات  أتباع  بین  السلمي  والتعایش  بالتسامح  ملیئ  وجو 

السماویة والمذاھب اإلسالمیة.

بین  التضامن  نقصد  ال  اإلسالمي  التضامن  نقول  عندما 

الدول المسلمة فقط، بل تضامن العالم اإلسالمي مع العالم غیر 

واألمن  والتقدم  واإلنسانیة  البشریة  ألجل  أیضا  اإلسالمي 

واألمان والسلم والسالم.

كبیرة  مشروعات  تنفیذ  عاتقھا  على  بالدنا  أخذت  وقد 

ومتنوعة لنشر التعددیة الثقافیة في العالم، ومن ھذه المشروعات 

ھذه  تدریس  في  نجحنا  فقد  الثقافیة».  مادة «التعددیة  تدریس 

بولندا،  البالد (إیطالیا،  خارج  جامعة  عشرة  خمس  في  المادة 

روسیا، تركیا، البرتغال وإلخ) وفي جامعات أذربیجان.

للتضامن  العام  ھذا  علییف  إلھام  الرئیس  السید  فإعالن 

اإلسالمي نعتبره مساھمة قیمة. وافتتاح قسم الثقافة اإلسالمیة 

وتنظیم  أذربیجان،  دولة  بدعم  باریس  في  لوفر  متحف  في 
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الثقافة  عاصمة  لقب  باكوعلى  مدینة  حصلت  أن  وسبق 

ھي  تصبح  سوف  ناختشوان  ومدینة   ۲۰۰۹ عام  اإلسالمیة 

األخرى عاصمة الثقافة اإلسالمیة عام ۲۰۱۸.

بالدنا  تستضیفھا  التي  الرابعة  اإلسالمي  التضامن  فألعاب 

خیر دلیل على إسھامنا في تقویة وتعزیز التضامن اإلسالمي 

األخرى  والترتیبات  األلعاب  ھذه  بأن  نثق  ونحن  العالم.  في 

المكرسة للتضامن اإلسالمي سوف تدعم قوتنا وإرادتنا وسوف 

نسھم في التضامن اإلسالمي.

ونحن نأسف لما یحدث في العالم اإلسالمي من الحروب 

اسمھ  واقتران  جدیدة  وتھدیدات  مخاطر  وبروز  والنزاعات 

أن  القطعي،  المعلوم  ومن  اإلسالم.  أعداء  قبل  من  باإلرھاب 

ھو  اإلسالم  دین  وإن  اإلرھاب  ضد  بأكملھا  السماویة  األدیان 

آخر حلقة الوصل لألدیان ینكر أشد اإلنكار العدوان والكراھیة 

باسمھ  سالم  السالم،  دین  فھو  والتشرذم.  والتفرق  واإلرھاب 

وعنوانھ ورسالتھ التي جاء بھا.

ونحن على یقین من أن تضامن العالم اإلسالمي بأسره في 

على  سینعكس  والتعاون  والسالم  واألخوة  الصداقة  من  جو 

أذربیجان  تستضیفھا  التي  الرابعة  االسالمي  التضامن  ألعاب 

والریاضة بشكل عام، وسیساھم في تعزیز التعاون بین البلدان 

اإلسالمیة.

الثقافیة،  التعددیة  عام  الماضي  العام  أذربیجان  أعلنت  فقد 

وھذا العام عام التضامن اإلسالمي تكملة للعام الماضي.

وبالدنا تتمیز بنموذج فرید بین العالم اإلسالمي- بالمقارنة 

واستقرارا   آمنا  بالدنا  في  فنرى   - عدیدة  دول  في  یحدث  بما 
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السیاسة
أعلن الرئیس إلھام علییف رئیس جمھوریة أذربیجان عام 

۲۰۱۷  عاما للتضامن االسالمي، وھي مبادرة شجاعة ھدفھا 

اإلسالمیة  للدول  العلیا  المصالح  وإعالء  والتكاتف  التعاون 

ومناصرة بعضھا البعض في قضایاھا. 

أن  على  النبویة،  واألحادیث  القرآنیة،  اآلیات  نصت  وقد 

التضامن اإلسالمي بین المسلمین - أفراداً وجماعات وحكومات 

منھا  البد  التي  الواجبات  ومن  المھمات،  أھم  من   - وشعوباً 

صفوفھم،  وتوحید  مشاكلھم،  وحل  واألفراد،  األمم  لصالح 

وجمع كلمتھم ضد عدوھم المشترك. ومما ورد في التضامن 

َوال  َوالتَّْقَوى  اْلبِرِّ  َعلَى  وعال:  َوتََعاَونُوا  جل  قولھ  اإلسالمي 

اْلِعقَاِب،  َشِدیُد   َ هللاَّ إِنَّ   َ هللاَّ َواتَّقُوا  َواْلُعْدَواِن  ْثِم  اْإلِ َعلَى  تََعاَونُوا 

التضامن  وجوب  في  اآلیات  أھم  من  الكریمة  اآلیة  وھذه 

اإلسالمي.

أذربیجان  شعب  من  بالمئة   ۹٥ أن  ھنا  بالذكر  والجدیر 

ینتمون إلى دین اإلسالم والباقي ینتسب إلى الدیانات السماویة 

وتعددیة  السامي  بتسامحھا  أذربیجان  دولة  تتمتع  إذ  األخرى. 

وتتمیز  اإلسالمیة  والمذاھب  السماویة  األدیان  بین  ثقافتھا 

بتعایشھا السلمي المجتمعي بین دول اإلسالم.

الحضارة  مراكز  إحدى  أذربیجان  أن  فیھ  الشك  ومما 

اإلسالمیة عبر قرون. فقد أسھم الشعب األذربیجاني في نشر 

بعلمائھ  اإلسالم  خدمة  في  كبیرا  دورا  ولعب  اإلسالم،  ثقافة 

األجالء.

م   ۷٤۳ عام  شاماخي  مدینة  في  بني  الذي  والمسجد 

والمخطوطات الموجودة في متاحفنا أكبر دلیل على ذلك.

وفشل النظام الشیوعي الملحد والمعادي لألدیان في القضاء 

 ۱۷ ھناك  وكان  المتدین،  األذربیجاني  الشعب  تقالید  على 

مسجدا التقام فیھ الشعائر، والباقي تحول إلى مخازن للحكومة 

الشیوعیة لتشوین القمح وغیره من األغراض. وبعد استقالل 

جمھوریة أذربیجان زاد عدد المساجد حتى وصل إلى أكثر من 

۲۰۰۰ مسجد. 

إن جمھوریة أذربیجان جزء ال یتجزأ من العالم اإلسالمي، 

ولذلك  كبیرا  إسھاما  اإلسالمیة  الحضارة  في  وساھمت 

عالقاتھا  وتقیم  واإلسالمیة،  العربیة  الدول  مع  تعززعالقاتھا 

على مبادئ الصداقة واألخوة واالحترام المتبادل. وھي عضو 

نشیط وفعال في منظمة التعاون اإلسالمي وتدعم بشكل دائم 

القضایا العربیة واإلسالمیة العادلة وخاصة القضیة الفلسطینیة، 

وتطالب بحل تلك القضیة على أساس مبادئ وأحكام القانون 

إطار  في  دولیا  مؤتمرا  أذربیجان  جمھوریة  وأقامت  الدولي. 

عام  لفلسطین»  «الدعم  عنوانھ  اإلسالمي  التعاون  منظمة 

۲۰۱۳ وخصصت ٥ مالیین دوالرا.

ولیس غریبا على أذربیجان أن تعلن ھذا العام عام التضامن 

وھي  متعددة،  وثقافة  عریقة  حضارة  ذات  كونھا  اإلسالمي 

والمذاھب  السماویة  الدیانات  أتباع  بین  بتسامحھا  معروفة 

اإلسالمیة الموجودة في البالد.
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السیاسة

2017 - عام التضامن اإلسالمي في أذربیجان
بقلم الدكتور: إیمیل رحیموف 
قنصل سفارة أذربیجان بالقاھرة
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