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اإلسالم دین یدعو الناس إلى اإلنسانیة والسالم واألمن. وھذا الدین لھ تاریخ كبیر، و تكتسب دراستھ أھمیة 
كبیرة. لكن مع األسف الشدید قد ازداد الموقف المتحیز ضد اإلسالم مؤخرا ویُذكر ھذا الدین جنبا إلى جنب 
مع اإلرھاب. لمنع مثل ھذه المواقف المتحیزة یحتاج إلى أن نقدم دین اإلسالم إلى العالم وشرح ماھیتھ للناس 

بشكل صحیح.
بالرغم من أن األغلبیة المطلقة لسكان أذربیجان مسلمون، فھي باإلضافة إلى ذلك مكان تعیش فیھ كل 
الطوائف الدینیة في الظروف السلمیة والھادئة منذ سنوات عدیدة. ویستطیع كل شخص في بالدنا أداء عقیدتھ 
الدینیة بحریة وسھولة. وال یعاقب وال یشعر أي شخص  بالضغط علیھ بناء على عقیدتھ الدینیة. وتبیّن لنا 
العملیات الجاریة على الصعید الدولي بشكل جلي أن لقیم التعددیة الثقافیة  ھذه أھمیة كبیرة لیست فقط بالنسبة 

ألذربیجان بل وللعالم كلھ أیضا.
كانت في أذربیجان عالقات الصداقة والتسامح المتینة بین الطوائف الدینیة والعرقیة منذ القدم، ولم یحدث 
أي تمییز على األسس القومیة والعرقیة والدینیة. لذلك، فإن إعالن سنة 2017 سنة للتضامن اإلسالمي في 
أذربیجان كبلد شرقي وإسالمي، یكتسب أھمیة كبیرة لیس فقط بالنسبة للعالم اإلسالمي بل وللبشریة أیضا. 
فتكفي اإلشارة إلى جمیع مسلمي البلد عدم التعلق بمذاھبھم في مسجد حیدر الواقع في باكو ألداء صالة الوحدة 
في نفس الوقت، كإحدى أكبر اإلنجازات المحققة في ھذا االتجاه. وأصبح ھذا الحال تقلیدا و یتم تطبیقھ في 

المساجد األخرى الیوم.
عدة  منذ  بأذربیجان  اإلسالمي  العالم  تعریف  اتجاه  في  العمل  نجري  التراث»   – «إرث  مجلة   – نحن 
إلى القیم  بالدنا  تعطیھا  التي  الكبیرة  األھمیة  إلى  اإلشارة  ھو  ھذا  لعددنا  الرئیسیة  األھداف  وأحد  السنوات. 
ألعاب  أذربیجان  استضافة  كانت  األعزاء.  قرائنا  إلى  الطریق  ھذا  في  الجاریة  األعمال  وإیصال  اإلسالمیة 
أن  في  ونأمل  اإلسالمي.  التضامن  تخدم  التي  الفعالیات  أھم  من  السنة  ھذه  في  الرابعة  اإلسالمي  التضامن 
المقاالت المنشورة في ھذا الموضوع أوغیره سوف تعجب القراء.  كالعادة، تعّرفوا واكتشفوا أذربیجان مع 

«إرث – التراث».
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