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كلمة ترحيﺐ
أعزاﻲﺋ أصدقاء وصديقات "التجارة املنصفة
لقد تم افتتاح أول معرض لبيع ملنتجات "التجارة املنصفة" يف أحد مساجد مدينة فرانكفورت يف سبتمرب
عام  .2011وتشهد أروقة "مركز االستعالمات وتقديم الخدمات االسالمية" ( ).IIS e.Vمنذ ذلك الحني ازديادا ً
مضطردا ً يف املعروض من منتجات "التجارة املنصفة" .وعالو ًة عىل ذلك يقدم املركز العديد من األنشطة
حول موضوع "التجارة املنصفة" .وإنه ملن دواع ﴎوري أن تُ ِّوجت الرشاكة بني "مركز االستعالمات وتقديم
الخدمات االسالمية" ( ).IIS e.Vوبني "معرض منتجات التجارة املنصفة ببورن هايم" ()Weltladen Bornheim
يف عام  2015بجائزة يف إطار منافسة "عاصمة التجارة املنصفة" ( )Hauptstadt des freien Handels؛
هذا التعاون الذي يعكس الوجه املرشق ملدينة فرانكفورت :التعايش والتعاون بني جنسيات متعددة وأديان
مختلفة بهدف تحقيق املزيد من التكافل يف العامل وتحسني الظروف املعيشية يف البلدان املنتجة للمواد
الخام بصورة مستدمية .وبهذا ِ
س أمتنى لكم مطالعة ماتعة و ِه َّمة تبعثكم عىل املزيد من العمل!
الح ْ
تحيايت

Peter Feldmann
عمدة مدينة فرانكفورت

3

تقديم
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منذ التاسع من سبتمرب لسنة  2001يقوم منفذ بيع الكتب الخاص بـ"مركز االستعالمات وتقديم الخدمات االسالمية" ( ).IIS e.Vبعرض منتجات "التجارة
املنصفة" للبيع .وبهذا يكون "مركز االستعالمات وتقديم الخدمات االسالمية" ( ).IIS e.Vهو األول بني املراكز االسالمية عىل الصعيد األملاين عرضاً
ملنتجات "التجارة املنصفة" للبيع ودعامً لفكرة "التجارة املنصفة" عىل مستوى املراكز االسالمية ،وذلك باقتناع كامل.
ولقد نشأت فكرة بيع منتجات "التجارة املنصفة" يف فعالية يف إحدى املراكز االسالمية حول موضوع "األنشطة الشبابية االسالمية والكاثوليكية
يف نيجرييا" ( ،)Islamische und Katholische Jugendarbeit in Nigeriaوذلك يف خريف عام  .2009وهناك تم وضع حجر األساس ملشاركة „مركز
االستعالمات وتقديم الخدمات االسالمية” بفرانكفورت يف "التجارة املنصفة".
وبالتعاون مع "معرض منتجات التجارة املنصفة ببورن هايم" ( )Weltladen Bornheimرأت أول مطوية حول "التجارة املنصفة واالسالم" النور ،والتي
فازت يف عام  2005بجائزة "األنشطة النموذجية واالبداعية لدعم فكرة التجارة املنصفة" (Sonderpreis für vorbildliche und innovative Aktivitäten
س َّمى "عاصمة التجارة املنصفة"
 ،)zur Stärkung des Fairen Handelsوذلك يف إطار املنافسة التي جرت عىل مستوي واليات أملانيا تحت ُم َ
( .)Hauptstadt des freien Handelsويف عام  2013كان "مركز االستعالمات وتقديم الخدمات االسالمية" (- )IIS e.V.كأول مركز إسالمي عىل الصعيد
االملاين يستجيب ملبادرة "التجارة املنصفة" -جز ًء من ترشيح مدينة فرانكفورت لنفسها يف منافسة "عاصمة التجارة املنصفة".
وإنه ملن دواع ﴎورنا أن نقدم لكم – مبناسبة الفوز بالجائزة -النسخة الثانية املزيدة ملطويتنا؛ فهي تعرب تعبريا ً خالصاً عن الصداقة الخاصة واملمتدة
عرب سنوات بني "مركز االستعالمات وتقديم الخدمات االسالمية" ( ).IIS e.Vو"معرض منتجات التجارة املنصفة ببورن هايم" (.)Weltladen Bornheim
مع أطيب التمنيات مبطالعة ممتعة!
"معرض منتجات التجارة املنصفة ببورن هايم" ()Weltladen Bornheim
و”مركز االستعالمات وتقديم الخدمات االسالمية” (.)IIS e.V.
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 نافذة العرض ملنفذ االستعالم وبيع الكتب التابعة لـ"مركز االستعالمات وتقديم الخدمات االسالمية" بفرانكفورت (.).IIS e.V

االسالم والتجارة املنصفة
االنصاف واالحسان والرحمة من الركائز األساسية لﻺسالم؛ فقد حث املوىل عز وجل اإلنسان يف غري موضع من القرآن الكريم عىل تربية نفسه عىل
الخصال الحميدة ،حيث قال:
َ
َ ُ ْ َ ّ ً َ ْ َ ً َ َّ ُ َ ْ َ ٰ َ َ َ
َ ٰ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َّ ٰ َ ْ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ
ُ
ِ� ْم أَو ٱلْ َ� ٰ ِ َ�يْن َوٱ�َقْ َر� َ
� تَ َّ�ب ِ ُعوا ْ ٱ� ْ َه َو ٰ
ى أن
� إِن ي�ن غن ِيا أو فقِ�ا فٱ� أو� ب ِ ِهما ف
� ��فس
﴿���ها ٱ�ِين آمنوا كونوا ق�مِ� بِٱلقِس ِط شهدآء �ِ و�و ۤ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ
َ ُ َ َ ً
َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ َّ َ َ َ
ٱ� �ن ب ِ َما � ْع َملون خبِ�ا﴾ (النساء)135 :
� ْعدِ�وا �ن تلووا أو �ع ِرضوا فإِن
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ََ َ َْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
وم ٱ�َّ ُ
ان ِ�َ ُق َ
ََ ْ َّ
ََ ْ َ َْ
ٱ�د َ
ِيد �ِيهِ بَأ ْ ٌس َشد ٌ
اس َو ِ�َ ْعلَ َم َّ ُ
ن�هُ
اس بٱلْق ِْس ِط َوأَ َ
ٱ� َمن يَ ُ ُ
نز ْ�َا ْ َ
ِيد َو َم َناف ُِع � َِّلن ِ
ات وأنز�ا معهم ٱلكِتاب وٱ� ِم�
﴿لقد أ ْر َسلنا ُر ُسلنا بِٱ�َ�ِن ِ
ِ
َو ُر ُسلَ ُه بٱلْ َغيْب إ َّن َّ َ
ٱ� قَو ٌّي َعز ٌ
�ز﴾ (الحديد)25 :
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
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ُْ ْ َٰ َ َ ْ َ ٰ َ َْ ْ َ َ ُْ ْ َ َ َْ ْ
ُ ُ َ َّ ُ َ َ َّ َ
َّ َّ َ يَأ ْ ُ� ُر بٱلْ َع ْدل َو ْ
ٱ�ح َسان َ
ِ
ِ
� يَعِظ� ْم ل َعل� ْم تذك ُرون﴾ (النحل)90 :
و
ر
ك
ن
م
ٱ�
و
ء
ا
ش
ح
ف
ٱل
ن
ع
�
ن
�
و
�
ر
ق
ٱل
ِي
ذ
ء
آ
�يت
ٱ�
﴿ إِن ٱ�
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وبصفة خاصة فيام يتعلق باإلنصاف يف املعامالت يقول تعاىل:
ْ ُ ْ ََ
َّ َ َ
َ َ ُ ُ ْ َ ْ َّ َ ُ ُ ْ ُ ْ
َ َ ُ ُّ ُ ْ َ ٰ َ َ َّ ُ ْ َّ ْ ُ ُ
َْ َُْ َ
َ
َ
َ
﴿و�ْ ٌل ّل ِلْ ُم َط ّفف َ
ْ
َ
ُ
َ
ِي� 
ِين إِذا ٱ� َتا�وا � ٱ�َّ ِ
ِ�  ٱ�
ِ
اس �ستوفون  �ذا ��وهم أو وزنوهم � ِ�ون  أ� �ظن أولـ�ِك ��هم مبعوثون  ِ�و ٍ� عظ ٍ
ْ
َ
وم ٱ�َّ ُ
يَ ْو َم َ� ُق ُ
اس � َِر ّب ٱل َعا�م َ
�﴾ (املطففني)1-6 :
ِ
ِ
وكام ربط االسالم التجارة باالنصاف ،فقد ربطها أيضا باإلحسان والرحمة .إن الرحمة الشاملة من السامت الرئيسية املميزة لﻺسالم :يقول الله
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
� َر ْ َ
� ًة ّل ِلْ َعا�َم َ
�﴾ (األنبياء)107 :
ِ
تعاىل﴿ :ومآ أرسلناك إ ِ

 املعروض من منتجات "التجارة املنصفة" يف منفذ
االستعالم وبيع الكتب التابع لـ"مركز االستعالمات
وتقديم الخدمات االسالمية" (.).IIS e.V

وقد قال النبي صىل الله عليه وسلم يف السامحة يف البيع والرشاء:
" َر ِ
ﴣ" (رواه البخاري).
رتى َوإِذَا اقْتَ َ
ج ًال َ
س ْم ً
ح َم اللَّ ُه َر ُ
حا إِذَا بَا َع َوإِذَا اشْ َ َ
ودامئا ما يرتادف ذكر كل من العدل والصدق؛ قال النبي صىل الله عليه وسلم:
ِامَ ،وإِ ْن كَ َذبَا َوكَتَ َام ُم ِ
"الْبَيِّ َعانِ بِال ِ
ص َدقَا َوبَيَّ َنا بُور َِك لَ ُه َام ِ
ِام" (رواه البخاري ومسلم).
حق ْ
ْخيَا ِر َما لَ ْم يَتَ َف َّرقَا ،فَ ِإ ْن َ
َت بَ َركَ ُة بَيْ ِعه َ
ﰱ بَيْ ِعه َ
خي ِه َما يُ ِ
ح َّب ِألَ ِ
حتَّى يُ ِ
ح ُّب لِ َنف ِ
ْس ِه" .بهذه الكلامت القليلة لخص النبي صىل الله عليه وسلم جوهر التجارة املنصفة .ويبني القرآن
َ
ح ُدكُ ْم َ
"ال يُ ْؤ ِم ُن أَ َ
الكريم -وكذلك السنة النبوية الرشيفة -من خالل ما تم ذكره من مواضع ِ
ح ْرص االسالم الشديد عىل تربية االنسان عىل املسئولية يف االستهالك
وعىل تشكيل وعيه ليدرك أن العدل والرحمة ينبغي أن يكون كالً منهام هو األساس يف كل تعاملٍ مع اﻵخر.
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عﴗ أن تكون تلك الكلامت سبباً يف جعل "التجارة املنصفة" جزءا من إسالمنا الذي نعيشه.

 املعروض من منتجات "التجارة املنصفة" يف منفذ
االستعالم وبيع الكتب التابع لـ"مركز االستعالمات
وتقديم الخدمات االسالمية" (.).IIS e.V

خري الناس أنفعهم للناس
حديث رشيف
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ج ِّم ْع املسيحيني واملسلمني أكرث مام
"إن ما يُ َ
يُ َف ِّرقُهم؛ يجمعهم العمل الجاد للوصول إىل
عامل أكرث عدالة .ويوضح التعاون املشرتك يف
"التجارة املنصفة" بشكل ملموس أننا نصبوا
إىل نفس الهدف ،أال وهو وضع ٍ
حد لالستغالل
ُب .إن مدينة فرانكفورت لنموذج ينبغي أن
والغ ْ
حتذي به و يجب أن يُ َع َّممم".
يُ ْ

Prof. Dr. Joachim Valentin
مدير ( )Haus am Domبفرانكفورت

التجارة املنصفة
خلفية تاريخية

االنصاف بدالً من الشفقة

الروحي للناشطني يف هذا املضامر ،الذين كانوا غالباً من أصحاب
اإلسهامات يف دوائر الكنائس .إال أنه وبالرغم من ذلك مل يكن االنتامء
جني محالً لالعتبار .فلقد كانت "التجارة املنصفة" تنظر
الديني للمن ِت ْ
لز َّراع القهوة املسيحيني يف املكسيك كمنتجي الحقائب القامشية
( )Jutetaschenاملسلمني يف بنجالدش سوا ًء بسوا ٍء.

لقد نشأت فكرة "التجارة املنصفة" من القناعة بأن بلدان الجنوب
ُب املمنهج ،ومن
تتعرض تجارتها مبنتجاتها يف السوق العاملية للغ ْ
جدي أمام ذلك نفعاً .إن التربعات وإن
القناعة بأن الشفقة وحدها لن ت ُ ْ
كانت مطلوبة لتخفيف وطأة الكوارث وما يتلوها من عواقب ،إال أنها
ال تكاد تغري شيئاً من الظلم الذي تتعرض له بلدان الجنوب من قبل
بلدان الشامل.

ويوجد يف يومنا هذا الكثري من مشاريع "التجارة املنصفة" املستقلة
بذاتها يف أملانيا ،كالجمعيات والروابط والرشكات ذات املسؤولية
املحدودة ،والتي تعمل سوياً عرب منظامت استرياد "التجارة املنصفة"
مع رشكاء من مختلف البلدان .ولقد اتفقت لجان "التجارة املنصفة"
عىل املستوى الدويل عىل التعريف التايل لـ "التجارة املنصفة":
"التجارة املنصفة هي رشاكة تجارية تقوم عىل الحوار والشفافية
واالحرتام وتسعى نحو املزيد من العدالة فيام يتعلق بالتجارة الدولية".

ولهذا تخطو "التجارة املنصفة" خطوة إىل األمام يف طريق االيجابية؛
وعي تجاه الظروف املعيشية يف بلدان الجنوب ،وتعمل
فهي تريد خلق ٍ
عىل مستوى األفراد عىل إتاحة الفرصة للتضامن يف التجارة  ،كام
تهدف عىل املدى الطويل إىل تغيري تلك األنظمة غري املنصفة .ولقد
كانت تلك األهداف تحركها منذ بداية حركة "التجارة املنصفة" الوازع

ويف "التجارة املنصفة" يتم العمل عىل املستوى العاملي وفقاً
ملجموعة من املبادئ الواحدة :بيع املنتجات بسعر عا ٍل مضمون
منأى عن التذبذب الشديد يف األسعار
وهو ما يجعل املنتجني يف
ً
العاملية .ضامن دخل منصف .كل من العالقات التجارية املبارشة
والتعاون طويل األمد والدفع املقدَّم يضمن األمان االقتصادي .االنتاج

املسؤول عىل املستوى االجتامعي والطويل عىل املدى الزمني يأيت
يف الصدارة من العمل املشرتك .الحفاظ عىل البيئة يتم تشجيعه
بصفة خاصة .التشاور املكثف والزيارات املنتظمة ضامنة االستمرار
يف التطوير السليم .وهكذا تتيح "التجارة املنصفة" للبرش يف بلدان
الجنوب تحقيق معيشة كرمية .إن "التجارة املنصفة" عىل مستوى
املشاريع واملستوردين واملنتجني تدار بطريقة دميوقراطية وال
تسعي لتحقيق ربح ذايت.
إن الشفافية والرصاحة هي من مكونات "التجارة املنصفة" .إذا كان
لديكم أسئلة ،توجهوا إىل أقرب مرشوع لـ "التجارة املنصفة" أو إىل
ممثل التجارة املنصفة يف أملانيا.
للمزيد من املعلومات:
 www.forum-fairer-handel.de
 www.faire-woche.de
 www.weltladen-bornheim.de
 facebook/weltladen.bornheim.frankfurt

11

12

ميكن التعرف عىل منتجات "التجارة املنصفة" يف
املتاجر عن طريق الشعار املوضح يف الصورة.
انظر www.fairtrade-deutschland.de :

ُب
إن من يصيل ال ميكن أن يتغافل عام ينترش يف العامل من غ ْ
واستغالل وجوع وبؤس .ويعلم من يصيل بهذه الكيفية أنه ليس له أن
َّص من املسؤولية تجاه ذلك.
يتمل َ

إن "معارض منتجات التجارة املنصفة"
( )Weltlädenتبتاع بضائعها فقط من
مستوردي منتجات "التجارة املنصفة"،
ولهذا فإن جميع البضائع التي ميكن رشاؤها من تلك املعارض هي
من منتجات "التجارة املنصفة" .وتساهم "معارض منتجات التجارة
املنصفة" عالوة عىل ذلك يف األنشطة التنموية التثقيفية السياسية
وتشرتط يف حمالت التوعية السياسية.
انظر www.weltladen.de :

املص ِّل عىل يقني بأنه
إن الدعاء وإن كان متوجها إىل الله ،فإن
َ
يتوجب عليه االطالع مبسؤوليته حتي يصل "الكفاف" إىل الجميع.
واملسيحيون عىل قناعة تامة بأن الله ال يترصف مبعزل عنا ،وأنه
ال يخاطب مجرد العقول والقلوب بل ويخاطب الجوارح .هم يعلمون
أنهم معنيون بالدفع نحو السالم والعدالة ومبواجهة الجوع والبؤس.
ومن هذا املنطلق بدأت مجموعات من املسيحيني يف أوروبا "التجارة
املنصفة" قبل أكرث من خمسني عاماً .وكلام زاد علمهم عرب وسائل
االتصال الحديثة – يف ذلك الوقت -من مذياع وتلفاز عن تبعات
االقتصاد الحديث ،كلام ازداد شعورهم بأنهم مطالبون بإيجاد وتطوير
البدائل .ولقد تكونت "التجارة املنصفة" من مجموعات كثرية من
املتعاطفني املسحيني.

الصالة واملعاملة من منظور مسيحي:
منذ القدم واملسيحيون يتلون يف صالتهم الربية "  ...اعطنا خبزنا كفاف
يومنا  ."...بهذا الدعاء ال تقف أنظارنا عند ذواتنا وإمنا تتخطاها ملا
هو أبعد منها؛ فاملصيل وإن كان منفردا ً ال يقول "اعطني خبزي كفاف
يومي" ،وإمنا يدعو أن يُ ْعطَى الجميع كفاف يومهم.

وال تزال أعداد ال حرص لها من املسحيني اليوم تنضم إىل "التجارة
املنصفة"؛ ال غرو فإنهم يجدون يف ذلك فرصة سانحة للمشاركة يف
تحقيق ما يصلُّون ألجله ... " :اعطنا خبزنا كفاف يومنا ."...

"التقوى ليست بالظاهر ،وإمنا باستيعاب روح
االسالم واستصحابها يف الحياة اليومية؛ فمن
ذلك أن الله عدل وأن البرش جميعهم لديه
سواء .إن مبادرة "التجارة املنصفة" هي مثال
عميل عىل استصحاب تلك الروح".
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Dr. Navid Kermani
الحائز عىل جائزة السالم للكتاب األملاين
()Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels

تعميم الفكرة

العديد من املساجد تفتح أبوابها أمام "التجارة املنصفة"

دورمتوند (":)Dortmundاملسجد املنصف" ()Die faire Moschee
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لقد نشأ مرشوع "املسجد املنصف" يف عام  2014كمرشوع تجريبي بالتعاون بني "منتدى االبداع االجتامعي" ()Forum für soziale Innovation
و"جمعية ويل أكتيف" ( .)Wali Aktiv e.V.تىل ذلك عقد مؤمتر متخصص ( )Fachtagungحول املوضوع يف بداية عام  .2016وميثل التصور االسالمي
 الذي يرى العدل كأصل من أصول الدين يف مختلف مناحي الحياة -الركيزة األساسية لهذا املرشوع .ويحتوي القرآن الكريم والسنة النبوية – وهامأهم املصادر يف تشكيل الحياة الدينية -عىل عدد كبري من نقاط االلتقاء حول قيمة العدل يف شتى مناحي الحياة.

"انطالقاً من املسؤولية أمام الله تعاىل وأمام
الناس يتوجب علينا اخراج فكرة "التجارة
املنصفة" من حيز التهميش إىل حيز الوجود
البديهي يف حياتنا اليومية .لهذا فإن مبادرة
"التجارة املنصفة واالسالم" تسري طريقاً هاماً
البد منه".
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ومن املرجو من مرشوع "املسجد املصف" أن يعيد إىل األذهان نقاط االلتقاء هذه والتي تضع مجاالت البيئة واالستهالك واملجتمع واالبداع االطار
العام لها .وتعترب املساجد يف هذا االطار من املقومات األساسية؛ فلطاملا كانت أروقة للحوار والرتبية والتعليم.
ولقد أخذت جمعية "جمعية ويل أكتيف" ( )Wali Aktiv e.V.زمام املبادرة فكان لها الريادة يف هذا الشأن؛ فبجانب املحارضات حول مواضيع
"التجارة املنصفة" واالستهالك الدائم والبيئة تم رشاء مكونات طعام االفطار الجامعي يف رمضان وفقا ملعايري الحفاظ عىل التوازن البيئي
وبطريقة تُحقق العدل .وحفاظاً عىل البيئة تم االستغناء التام عن استخدام األطباق املصنوعة من البالستيك وترسيخ طريقة غسل األطباق باملاء.
 www.abdelhay-fadil.de/faire-moschee

Mohammed Johari
Dipl.-Soz.päd., M.A
محارض يف الشأن الديني واالجتامعي وخطيب يف "مركز
االستعالمات وتقديم الخدمات االسالمية" ()IIS e.V.

مدينة دارمشتادت ( :)Darmstadtلقاء بني
مسجد و"معرض منتجات التجارة املنصفة"
وفقاً ملا جاء يف حديث عن النبي صىل الله عليه وسلم فإنه ينبغي أن
صدُق عليه أنه حقه؛ ينبغي أن يُ ْعطَى ذلك الحق قبل
يُ ْعطَى األجري ما يَ ْ
أن يجف عرقه .لقد كان هذا الحديث الرشيف ُملهامً يف اختيار شعار
أحد املؤمترات املتخصصة التي تم تنظيمها بالتعاون بني "مركز
بالل" ( )Bilalzentrumو"مركز إميان" ( )Imanzentrumو"معرض
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منتجات التجارة املنصفة بدارمشتادت" ()Weltladen Darmstadt
يف نهاية شهر نوفمرب من عام  2015تحت عنوان " :الرسول العادل-
التجارة واالستهالك العادل ،ما الذي ميكن أن يقدمه املسلمون؟" (Der
faire Prophet- gerechter Handel und Konsum, was können
 .)?Muslime tunلقد كانت املحارضات الشيقة التي ألقاها ممثلون عن
الكنائس ومحارضون يف مجال "معارض منتجات التجارة املنصفة"
وكذلك ورش العمل املمتعة فرصة جيدة للتبادل الب َّناء بني املشاركني
واملحارضين.
تجل نجاح ذلك املؤمتر فيام ييل من املظاهر :تُ َقدِّم "جمعية
َّ
وقد
الطالب املسلمني بدارمشتادت" (Islamische Studentenverein
 )Darmstadtمنذ ذلك الحني لضيوفها – عىل هامش املحارضات التي
تنظمها باالشرتاك مع "مركز بالل" ( )Bilalzentrumو"مركز إميان"
( - )Imanzentrumشاياً من منتجات "التجارة املنصفة" .ويقوم
"مركز إميان" (- )Imanzentrumبالتعاون مع "معرض منتجات التجارة
املنصفة بدارمشتادت" ( - )Weltladen Darmstadtمنذ نهاية شهر
مايو لعام  2016بعرض منتجات "التجارة املنصفة" يف أروقته للبيع.
 www.fair-trade-islam.de
 www.bilalzentrum.de
 www.imanzentrum.de

"نحن مسؤولون عن العامل الذي نرتك فيه
أبنائنا .ال أريد أن يُضْ طَر ابني للعمل يف مكان
انتهازي خياطاً للمنسوجات أو حاصدا ً لثامر
ٍ
الكاكاو .ال أريد ذلك ألي إنسان ،يافعاً كان أو
طفالً .أمامنا الكثري للقيام به".
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Dr. Kristina Iman Renkhoff
عضو مجلس الرقابة يف "مركز االستعالمات وتقديم
الخدمات االسالمية" ( )IIS e.V.

شاركونا بانضامم مسجدكم لعضوية
"التجارة املنصفة"
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جميل أنكم قد قررتم فتح صدوركم ملبادرة "التجارة املنصفة" .ويف هذا املقام نود أن نقدم لكم يف نقاط قليلة بعض النصائح املفيدة ،عساها أن
تيرس لكم الطريق لتكونوا مسجدا ً عضوا ً يف مبادرة "التجارة املنصفة" .تجدر اإلشارة يف هذا الشأن إىل عاملني مهمني:
• األول :أن "التجارة املنصفة "،السيام فيام يتعلق باإلحسان والرحمة ،مبدأ إسالمي أصيل .ولهذا يأيت عىل رأس األولويات رفع مستوى الوعي
الديني والقيام بعمل تثقيفي فيام يخص موضوع "التجارة املنصفة" .وميكن اعتبار هذه املطوية خطوة أوىل عىل هذا الطريق .ميكنكم عرضها
يف مسجدكم أو يف منفذ البيع التابع له -إن ُوجِد -كام ميكنكم تخصيص إحدى خطب الجمعة ملوضوع "التجارة املنصفة" ثم توزيع املطوية
عقب االنتهاء من الصالة أو يف إحدى املناسبات الدينية ذات الطابع االحتفايل .ويسعدنا أن نزودكم مجانا باملطويات الالزمة أو أن مندكم
بنموذج لخطبة جمعة عن هذا املوضوع .عالوة عىل هذا فإنكم تجدون املزيد من املعلومات عن املشاركة ( )Mitmachenعىل املوقع الخاص
مببادرة "التجارة املنصفة" فرع أملانيا عىل شبكة املعلومات الدولية االنرتنت ،وكذا عىل موقع كل من (،)- GEPA - The Fair Trade Company
ومنتدي التجارة املنصفة.
• الثاين :أن النقاش حول موضوع ":التجارة املنصفة" يفتح أبواباً هامة للحوار .فيمكنكم عىل سبيل املثال التوجه لـ "معرض منتجات التجارة
املنصفة" مبدينتكم والتعاون معه يف تنظيم ف َّعالية – كـ "إفطار منصف يف مسجدكم" ( - )faires Frühstück in der Moscheeأو يف عرض
منتجات "التجارة املنصفة" للبيع يف مسجدكم.

يسعدنا أن نقدم لكم يد العون يف تنفيذ ما تودون من صور املشاركة .ال ترتددوا يف االتصال بنا:
) infoladen@iisev.de (Moscheeverein IIS e.V.
		
) info@weltladen-bornheim.de (Weltladen Bornheim

"قال رسول الله صىل الله عليه وسلم" :أفضل
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" .إن هذا هو
عني ما تفعله حركة التجارة املنصفة منذ زمن
بعيد ،حيث تقف بجهودها التي ال تكل وال متل
يف وجه الظلم املمنهج يف العامل .ولكم يسعدين
أن أرى املسلمني تزداد مشاركتهم يوما بعد يوم
يف هذه املبادرة الهامة".

Saber Ben Neticha
M.A. Islamic Studies
خطيب يف "مركز االستعالمات وتقديم الخدمات االسالمية"
()IIS e.V.

19

املبادئ العرشة لـ "منظمة التجارة املنصفة
العاملية" ()World Fair Trade Organisation
 1اتاحة الفرص :تهدف "التجارة المنصفة" إلى إتاحة فرص للمنتجين الذين يتعرضون اقتصادياً للغبن أو يتعرضون للتهميش بسبب النظام
التجاري القائم" .التجارة المنصفة" هي استراتيجية لمكافحة الفقر ولضمان الدخل الثابت ولدعم التنمية المستدامة.
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 2الشفافية واملسؤولية :ينبغي أن تتسم اإلدارة بالشفافية والتعامل مع الرشكاء التجاريني باإلنصاف
واالحرتام .األعضاء واملنتجون واملوظفون رشكاء يف صنع القرار يف "منظمة التجارة املنصفة العاملية".
ٍ
املنظ َمة
 3األحكام والرشوط" :التجارة املنصفة" ال تسعى إىل تعظيم الربح .ينبغي أن تقوم الرشوط واألحكام
عىل أساس من الثقة والتكافل .يتم تسليم البضائع وفقاً للموعد وللجودة املتفق عليهام ويتم دفع مثنها يف
الوقت املحدد .إذا اقتضت الظروف يتم سداد مثن السلع مقدماً من قبل املشرتي وذلك لحامية املن ِتج من
االستدانة .يتم التعاون مع "منظامت التجارة املنصفة" األخرى .ينبغي تجنب املنافسة غري الرشيفة .عقود
التوريد والرشاء طويلة األمد تضمن للمنتجني دخالً آمناً عىل املدى الطويل.
4

"يعمل مرشوع ( )Canaan Fair Tradeمع حوايل  2000من صغار
املزارعني يف  52قرية من قرى فلسطني .وإذا أخذنا عائالتهم
يف االعتبار فيمكننا القول بأن  25.000من البرش ينتفعون بصورة
مبارشة من "التجارة املنصفة" عن طريق مرشوع (Canaan Fair
 ،)Tradeإذ يتم ذلك عىل سبيل املثال عرب التمويل املسبق
ملحصول الزيتون يف شهر نوفمرب من كل عام .وبهذه الطريقة ال
يضطر ز َّراع الزيتون إىل االقرتاض من البنوك .و بصورة مستمرة
ينضم إىل صفوف املشاركني يف "التجارة املنصفة" املزيد
من صغار املزارعني  ،وذلك أن "التجارة املنصفة" تجسد قيامً
لطاملا مثنها ز َّراع الزيتون بطريقة موروثة كالصدق واالنصاف يف
املعامالت التجارية والتطلع نحو جودة البضاعة"

سعر منصف :يتم تحديد سعر السلعة باالتفاق بني الرشكاء التجاريني .ينبغي أن يكون السعر بحيث يراه املنتج عادالً ومتناسباً مع الظرف

املعييش له .توفر "منظامت التجارة املنصفة" للمنتجني املعارف الرضورية التي متكنهم من القدرة عىل التفاوض بصورة مستقلة فيام يتعلق
بسعر السلعة .بصورة أساسية يتم االلتزام بشعار :نفس السعر لنفس العمل.

Nasser Abufarha
املدير التنفيذي ملرشوع ()Canaan Fair Trade
www.canaanfairtrade.com
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 5عمل األطفال والعمل القرسي :يلتزم أعضاء "منظمة التجارة املنصفة العاملية" باحرتام اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل .ويتكفلون بأال
يدخل يف االنتاج أي من أشكال العمل القرسي.
 6تجريم التمييز ،املساواة بني الجنسني ،حرية تكوين الجمعيات :يف "التجارة املنصفة" ال يجوز التمييز عىل أساس من العرق ،األصل ،الدين،
التوجه السيايس ،امليل الجنيس ،اإلعاقة الجسدية أو اإلصابة مبرض نقص املناعة املكتسبة .يتم تشجيع النساء عىل التقدم للوظائف واملناصب
ح َتَم حق املوظفني يف تكوين تنظيامت نقابية.
القيادية الشاغرة .يُ ْ
 7ظروف العمل :ينبغي أن يكون مجال العمل آمناً ومناسباً من الناحية الصحية .كام يجب أن يلبي عىل أقل تقدير املتطلبات القانونية املحلية
ويستويف اشرتاطات اتفاقيات "منظمة العمل الدولية" (.)ILO
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 8تطوير املؤسسات وتدريب العاملة :ينبغي عىل "التجارة املنصفة" دعم املنتجني الذين يتعرضون للغُنب ودفعهم نحو االستقاللية .كام يجب
يَكِّنهم من الصمود يف السوق.
عليها مد يد العون بتأهيلهم مبا ُ
 9العمل العام :تسعى "منظامت التجارة املنصفة" يف الحياة العامة نحو تجارة عاملية منصفة؛ تُ َك ٍّون وعياً تجاه أهداف "التجارة املنصفة" وتزود
املستهلكني باملعلومات الالزمة يف هذا الشأن.
 10الحفاظ عىل البيئة :ينبغي أن ال متثل منتجات "التجارة املنصفة" عبأً عىل البيئة .كام ينبغي السعي نحو إدارة دامئة للموارد ،واستخدام
مصادر الطاقة املتجددة ،واالحرتاز التام من انتاج النفايات والتقليل من استخدام املبيدات الحرشية .يتم إعطاء األولوية ملنتجات الزراعة
العضوية.
املصدر ،)Welt und Handel - Infodienst für den Fairen Handel( :إصدار 08/2015
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