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العم���ل اخل�ي�ري من القيم الت���ي جاء بها الإ�س�ل�ام ،ليعظم قيمة
"العط���اء واخل�ي�ر" يف النفو����س ،فتق���وم بن�ش���ره وتعميم���ه على
الآخرين يف �ص���ورة ح�ضارية تت�س���م بالتنظيم والتكافل والتكامل
و�إ�ش���باع حاجات الآخرين و�إغنائهم ،والأخذ ب�أيديهم �إىل احلياة
الكرمية ،ت� اً
أ�صيل لقوله تعاىلَ } :و َمن تَ َط ّو َع َخ رْيا َف�إنّ اهلل َ�شاكِ ٌر
لحونَ{.
َعلِي ٌم{ ،وقوله عز وجلَ } :وا ْف َعلُوا
الخْي ل َعلك ْم تُ ْف ُ
رْ َ
وتقوم على هذا العمل يف ع�ص���رنا احلايل جمعيات ،وم�ؤ�س�سات،
وهيئات �شتى ،وكان البد من و�ضع �أُطر تُنظمه وفق مفاهيم علمية،
تق���وم بتطويره من خ�ل�ال �آليات ُم�س���تحدثة ،و�أبرزها "التخطيط
اال�س�ت�راتيجي" والو�ص���ول به �إىل مرتبة العمل امل�ؤ�س�س���ي القادر
على املناف�سة الدولية يف جمال العمل اخلريي.
وتُع���د الكوي���ت من ال���دول الرائ���دة يف املنطقة العربي���ة والعامل
�أجمع يف جمال العمل اخلريي امل�ؤ�س�سي ،ولقد برز ا�سمها ك�أحد
�أه���م الدول الراعية للعمل الإن�س���اين ،بل �إنه���ا ُكرِ مت من خالل
الأمم املتحدة على �س���جلها النا�صع يف جمال الإغاثة واخلدمات
الإن�سانية ،و�أ�صبحت "مركزًا �إن�سان ًيا عامل ًيا".
ولق���د �أح�س���نت الكوي���ت بنظرته���ا �إىل امل�ؤ�س�س���ات واجلمعيات
والهيئ���ات اخلريي���ة باعتبارها املكون الثال���ث للتنمية املجتمعية،
وذلك جن ًبا �إىل جنب مع احلكومة والقطاع اخلا�ص.
�إن التخطي���ط اال�س�ت�راتيحي هو ال�س���بيل لتحقي���ق الطموحات
والآم���ال للم�ؤ�س�س���ات اخلريية ،وهنا تربز احلاج���ة �إىل تطبيقه
–واقعيً���ا -كمنه���ج �إداري ُمعتمد داخ���ل تلك امل�ؤ�س�س���ات ،لتتبو�أ
املكان���ة الالئق���ة بني امل�ؤ�س�س���ات العاملي���ة يف املجال الإن�س���اين،
حُ
وتق���ق دورها التنم���وي الذي تتطل���ع �إليه حي���ث �إن �أهم مزايا
التخطي���ط �إن���ه ال ينتظ���ر التغيري بل يتنب����أ به ،ويبتك���ر احللول
والأفكار اجلديدة..
�إن الكويت عام بعد عام ت�شهد تطو ًرا عظي ًما يف عملها اخلريي،
وك�أن���ه بناء عظيم تتوارث���ه الأجيال ،فكلما ي�أتي جيل جديد يقوم
بو�ض���ع لبنة حتى �أ�صبح معل ًما ح�ض���ار ًيا داخلها وخارجها ،وكلنا
نطم���ح �إىل تب���و�أ مكانة ُمتقدمة على م�س���توى العامل ،لذلك ف�إن
التخطيط اال�س�ت�راتيجي ،وو�ضع �أُطر علمية للعمل اخلريي يعمل
م���ن خاللها ،هو ال�س���بيل الوحي���د �إىل جناحه وتطوي���ره لتحقيق
الهدف املن�شود ،واملكانة التي يرنو �إليها بني الأمم املختلفة.
ولن���ا يف ق�ص���ة نب���ي اهلل يو�س���ف \ �أبلغ در����س يف التخطيط
اال�س�ت�راتيجي عندم���ا و�ض���ع موازنة تخطيطية عامة ملدة �س���بع
�سنوات لأهل م�صر ،وكذلك عندما خطط النبي [ للهجرة من
مكة �إىل املدينة ،و�أقام املجتمع الإ�سالمي بها..
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النجاة الخيرية سيرت مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين
قال مدي���ر جمعية النجاة اخلريية الدكتور/حممد الأن�ص���اري:
�إن الأزم���ة التي يعي�ش���ها النازحون الآن حتت���اج �إىل وقفة جادة
من اجلميع ،فالأطفال وكبار ال�سن ميوتون من جراء تلك املوجة
قار�س���ة الربودة التي ت�ش���هدها املنطقة ،وتكرمي الكويت كمركز
�إن�س���اين عاملي من قِ ب���ل الأمم املتحدة يعك�س ريادتها اخلريية،
وبدروه يُحتم علينا بذل الغايل والنفي�س يف ُم�س���اندة الق�ض���ايا
الإن�س���انية ،و�إغاثة امللهوفني ،ويزي���د من احلمل الواقع على كل
�أهل اخلري.
وبينّ الأن�صاري �أن م�شاهد الأطفال وال�شيوخ وهم موتى من �شدة
الربد وال�ص���قيع ،من املواقف التي ال مُتحى من ذاكرة الإن�سان،
فال�صقيع �أ�صاب احلياة يف املخيمات ب�شلل تام ،حيث بلغ ارتفاع
الثلج مرتًا فوق �س���طح الأر�ض ،مما بدروه عاق حركة ال�سيارات
و�ض���اعف من الأزم���ة وتداعياته���ا ،وقامت اجلمعي���ة من واقع
م�س�ؤوليتها الإن�سانية بت�سيري قافلة لإغاثة النازحني �إيل كل من
الأردن وتركيا مل�ساعدة � 1750أُ�سرة ،حاملني �إليها خريات �أهل
الكويت ،وحر�ص���نا على توفري امل�ستلزمات ال�ضرورية لهم مثل:
و�س���ائل التدفئة و�سلندرات الغاز والبطانيات والطرود الغذائية
وال�سجاد واملالب�س ال�شتوية ،وغريها من امل�ستلزمات ال�ضرورية
التي يحتاجها النازحون ال�سوريون.

واختتم الأن�ص���اري ُمنا�ش���دًا كل �أهل الكويت واجلاليات الوافدة
اً
قائ�ًل�� :أخاطب فيكم الإن�س���انية والنخوة واملر�ؤة والكرم ،و�أقول
لك���م النازح�ي�ن ال�س���وريني الآن يف �أم�س احلاجة مل�س���اعداتكم،
فه����ؤالء ال�ض���عفاء ف���روا بدينهم و�أنف�س���هم من بط����ش الطاغية
وتركوا ديارهم و�أوطانهم ،ليعي�ش���وا ُم�شردين يف خُميمات بالية،
والآن يواجه���ون �ش���بح املوت الذي يطل عليه���م بوجوه خُمتلفة،
فتارة بالأمرا�ض التي انت�ش���رت ب�سبب التكد�س و�ضعف الرعاية
وقلة املواد الغذائية ،و�أخرى ب�سبب �سوء الأحوال املناخية ،فهبوا
لإنقاذ �إخوانكم ،فلم يعد هناك ما يُقال بعدما �ش���اهدنا �أطفال
امل�سلمني ميوتون من الربد القار�س.

الكويتية لإلغاثة :توجيهات سمو األمير تبعث االطمئنان
للمؤسسات الخيرية

جابـ ــر الون ــدة

مدير عام اجلمعية الكويتية للإغاثة
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�أكد مدير عام اجلمعية الكويتية
للإغاثة جابر الوندة �أن توجيهات
ح�ض���رة �ص���احب ال�س���مو �أم�ي�ر
الب�ل�اد ال�ش���يخ �ص���باح الأحم���د
اجلاب���ر ال�ص���باح حفظ���ه اهلل،
والت���ي ب���ارك فيها حمل���ة �إغاثة
الالجئني ال�سوريني و�أمر ب�سرعة
تنفيذه���ا لإغاثة املت�ض���ررين من
موج���ة ال�ب�رد التي ت�ض���رب دول
اجلوار ال�س���وري� ،إمنا هي ُ�ش���علة
قيادي���ة لب���ث الهم���ة وروح العمل
الإن�س���اين واخل�ي�ري يف نفو����س
امل�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة ،والعم���ل
باطمئن���ان �ض���من منظومة وطن
قائده هو قائد �إن�ساين.

وقال الوندة� :إن هذه التوجيهات
حت���ث املواطنني واملقيمني على
امل�ش���اركة يف احلمل���ة ،وحت���ث
اللجان وامل�ؤ�س�سات اخلريية على
�إي�صال امل�ساعــــــدات للمحتاجني
ب�صورة عاجلة بعد توارد الأخبار
امل�أ�س���اوية لالجئني ال�سوريني يف
املخيم���ات ،والتي حُتتم تكاتف
اجلميع ملواجهة تلك الظروف،
الفتً���ا �إىل �أن ع���دة وفود مُتثل
اجلمعي���ات القائمة على العمل
الإن�ساين واخلريي هبوا لل�سفر
و ُم�س���اعدة �إخوانه���م عن كثب،
وحت���ى ي�ش���عروا به���ذه املعاناة
على �أر�ض الواقع.

وب�ّي�نّ الون���دة �أن اجلمعي���ة
الكويتي���ة للإغاث���ة مُتث���ل كافة
اجلمعيات اخلريية الكويتية يف
عمل م�ؤ�س�س���ي واحد ،لتتكاتف
ُجهوده���م يف جلن���ة ُم�ش�ت�ركة
تعم���ل يف بوتقة واح���دة ،تقوم
بالعم���ل الإغاث���ي وال تن�ش���غل
ب�أعم���ال اخلري الأخ���رى ،التي
يمُ كن ل���كل جمعي���ة القيام بها
على حدة.
واختتم الوندة ت�ص���ريحه بحث
�أه���ل اخل�ي�ر والعط���اء عل���ى
اال�س���تمرار يف دع���م و�إغاث���ة
الالجئني ال�سوريني.

النج ــاة اخلريي ــة

"زكاة الشامية" :مخيم
طبي لعالج مرضى العيون
مجانا في بنغالديش

كيفان :رحالت اإلغاثة الكويتية
أصبحت جسورا متواصلة ال تنقطع

�أقامت جلنة زكاة ال�ش���امية وال�ش���ويخ خُمي ًما
طبيً���ا لعالج نح���و  500مري�ض من مر�ض���ى
العي���ون يف بنغالدي����ش مب�ش���اركة  15طبيبً���ا
ُمتطوعً���ا  ،وذل���ك �إميا ًنا م���ن اللجنة بدورها
يف تقدمي الدعم والعون وامل�س���اندة للمر�ضى
الفق���راء واملحتاج�ي�ن والأيت���ام وذوي الدخل
املح���دود يف الب�ل�اد العربي���ة والإ�س�ل�امية
الفقرية .

ويف هذا ال�صدد �أكد مدير عام اللجنة �سامي
بونا�شي يف ت�صريح �ص���حايف �إثر تلك الزيارة
عل���ى �أن املخي���م الطب���ي يُقدم الفحو�ص���ات
والع�ل�اج باملج���ان للمر�ض���ىُ ،م�ش�ي�رً ا �إىل �أن
املخيم الطبي ي�س���تهدف ر�سم االبت�سامة على
وج���وه ذوي الع���وز والفقراء و�إزال���ة ُمعاناتهم
وتخفيف �آالمهم و�أوجاعهم.

نوعا من
و�أو�ض���ح بونا�ش���ي �أن املخي���م يع���د ً
�أن���واع التكاف���ل االجتماعي ال���ذي حث عليه
دينن���ا الإ�س�ل�امي احلني���ف م�ص���دا ًقا لق���ول
الر�سول [ يف احلديث ال�شريف الذي يقول
في���ه( :مث���ل امل�ؤمن�ي�ن يف تواده���م وتراحمهم
وتعاطفهم كمثل اجل�س���د الواحد � ،إذا ا�شتكى
منه ع�ض���و تداعى له �سائر الأع�ضاء بال�سهر
واحلمى).

�أعل���ن رئي�س جلن���ة زكاة كيفان التابعة جلمعية النجاة اخلريية ال�ش���يخ عود
اخلمي�س عن ا�ستمرار الرحالت الإغاثية التي �أطلقها اجلمعية ،لإغاثة ودعم
و ُم�ساندة النازحني ال�سوريني حتى �أ�صبحت ُج�سو ًرا ُمتوا�صلة ال تنقطع ،حيث
تُ�س�ي�ر اللجن���ة الوفود اخلريية �إىل مناطق اللج���وء يف كل من تركيا والأردن
ولبنان لتقدمي ما يجود به �أهل الكويت واجلاليات الوافدة على هذه الأر�ض
املبارك���ة ،م�ؤك���دًا على �أن تلك احلمالت اخلريية التي تُنفذها وفق م�ش���اريع
خريية و�إن�س���انية ُمتعددة هي �س���ور واق حلفظ الكويت من امللمات وال�سوء،
م�صد ًقا حلديث النبي [� " :صنائع املعروف تقي م�صاريع ال�سوء "
وقال اخلمي�س� :إننا فزعنا حلملة " فزعة �إن�س���انية " التي �أطلقتها الكويت،
حيث �إن مو�س���م ال�ش���تاء قد بد�أ ،والكل يعلم الأجواء �ش���ديدة الربودة التي
متتاز بها الأردن ،ومن هنا قمنا بف�ضل اهلل -جل وعال -بدعم و ُم�ساندة �أهل
اخل�ي�ر بتوزي���ع الآف البطانيات على النازحني ،وكذل���ك قمنا بتوزيع العديد
من ُم�س���تلزمات ال�شتاء الأخرى مثل :املدفئات التي يحتاجها النازحون كون
منازلهم ه�شة �ضعيفة ،ال تقيهم ح ًرا وال بر ًدا ،وقد �شاهدنا �أكف ال�ضراعة
ترتفع �إىل ال�س���ماء تدعو اخلالق –�سبحانه� -أن يُدمي اخلري والأمن والأمان
عل���ى من �س���اندهم وتذكرهم ،فبع�ض���هم ال يجد ما يحتمي به و�أُ�س���رته من
الربد القار�س.
وبينّ اخلمي�س �أن املر�ض���ى وامل�صابني لهم ن�صيب كبري من رحالته اخلريية،
حيث تقوم اللجنة مب�ساعدة ودعم كبار ال�سن والعجزة ،ممن يعانون �أمرا�ضً ا
مو�ض���حا
�ش���ديدة وخطرية ،وحتر�ص على توفري العالج وامل�س���اعدات لهم،
ً
�أنه ر�أى م�ش���اهد ُمفجعة ل�ش���يوخ ون�س���اء كبار يف ال�س���ن� ،أخذ املر�ض ينه�ش
يف �أج�س���ادهم من قلة العالج ،وكذلك هناك �ش���باب يف ريعان وزهرة �شبابه
فقد �أطرافه من جراء احلرب ال�شر�س���ة ،و�أُخرى فقدت عينيها ،وتلك �أُ�ص���يبت
ب�أمرا�ض الكبد الوبائي اخلطري ،ب�سبب قلة الرعاية ال�صحية واالزدحام ال�شديد،
وغريها من احلاالت الإن�سانية التي تدمي العيون وتفطر القلوب.
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النج ــاة اخلريي ــة

” زكاة الفحيحيل” :كفاالت بـ 6000دينار لـ 400يتيم باليمن

�إيهاب الدبو�س

رئي�س جلنة زكاة الفحيحيل

�أكد رئي�س جلنة زكاة الفحيحيل
�إيه���اب الدبو����س �أن م�ش���روع
كفال���ة الأيت���ام من �أه���م و�أبرز
امل�ش���اريع الت���ي تُنفذها اللجنة
�سواء داخل الكويت �أو خارجها
يف الدول العربية والإ�س�ل�امية
الفق�ي�رة  ،الفتًا �إىل �أن اللجنة
حري�ص���ة عل���ى تق���دمي الدعم
والعون وامل�ساعدة له�ؤالء الأيتام
انطالقً���ا م���ن مب���د�أ التكاف���ل
االجتماع���ي ال���ذي ح���ث عليه
الدين الإ�سالمي احلنيف.
وق���ال الدبو����س يف ت�ص���ريح

�صحايف� :إن اللجنة تعتزم تقدمي
كف���االت مالي���ة بقيم���ة 6000
دينار لنحو  400يتيم يف �أنحاء
ريا �إىل �أن
ُمتفرقة باليمنُ ،م�ش ً
امل�ش���روع ي�س���تهدف امل�ساهمة
يف تق���دمي الدع���م والع���ون
وامل�س���اندة للأيت���ام الفق���راء،
و�إكرامه���م ورعايته���م والعناية
بهم وتن�ش���ئتهم تن�ش���ئة �سليمة
وتعوي�ض���هم ولو بجزء ب�س���يط
عن فقدان �آبائهم لكي ين�ش����أوا
�أف���را ًدا �ص���حالني لأنف�س���هم
و�أ�سرهم ومجُ تمعاتهم.

ولف���ت الدبو�س �إىل �أن اللجنة
تكف���ل اليتيم حتى ي�ص���ل عمر
�أ�ص���غرهم � 15س���نـة ،وبع���د
ذلك يت���م نقل الكفال���ة تلقائ ًيا
�إىل �أيت���ام �آخرين  ،عالوة على
ذلـــ���ك تق���وم اللجن���ة بتق���دمي
ُك�سوة العيد واحلقيبة املدر�سية
وتوزيع �س���لة غذائية قبل �شهر
رم�ضان املبارك  ،وتوزيع حلوم
الأ�ض���احي قبل عيد الأ�ضحى
على ه�ؤالء الأيتام ،بالإ�ض���افة
�إىل توف�ي�ر النواق�ص من �أثاث
البيت واملطبخ.

الدعوة اإللكترونية نظمت "دورة التعريف باإلسالم عبر اإلنترنت"
نظ ًرا لأهمية الدعوة والتو�س���ع العاملي يف
ا�ستخدام ال�شبكة العنكبوتية ودخولها ك�أداة
يف احلمالت ال�شر�س���ة لت�ش���ويه الإٍ�سالم،
ومع �س���هولة الو�ص���ول �إىل غري امل�س���لمني
يف كل مكان من �أنحاء الأر�ض �س���واء كانوا
يف الرب �أو يف البحر عن طريق ا�س���تخدام
الو�س���ائل التقني���ة املتاح���ة على ال�ش���بكة
الدولية للمعلومات "الإنرتنت" وت�سخريها
يف �س���بيل الو�ص���ول حلوار بناء معهم؛ كان
لزا ًما على �إدارة جلنة الدعوة الإلكرتونية
التابعة جلمعية النجاة اخلريية امل�ش���اركة
ب�إع���داد وتنمي���ة مه���ارات �أف���راد فريقها
املتخ�ص�ص من الدعاة امل�ؤهلني للتعامل مع
هذا الف�ضاء الرحب بفكر مرن و�أُفق وا�سع
وتقبل للآخر وفهم للح�ضارات والثقافات
املختلفة مع فقه للواقع.
ويف هذا ال�صدد ،وانطال ًقا من م�س�ؤولياتها
�أعلنت �إدارة جلنة الدعوة الإلكرتونية عن
بدء منا�شط "دورة التعريف بالإ�سالم عرب
الإنرتن���ت" للدعاة والباحث�ي�ن واملحررين

10

( )144فرباير  2015ــ ربيع �أخر

1436

باللجنة ,و ُعقدت محُ ا�ضرات الدورة يوم ًيا
�ص���باحا من الأحد
من التا�س���عة والن�صف
ً
�إىل اخلمي�س ملدة �أ�سبوعني ُمت�صلة مبقر
جلنة التعريف بالإ�س�ل�ام الكائن مب�س���جد
املال �صالح � -شارع فهد ال�سامل  -الكويت
 العا�صمة..وقد �صرح الدكتور عبد اهلل العجيل رئي�س
جمل����س �إدارة جلن���ة الدع���وة الإلكرتونية
�أن الهدف من الدورة ت�س���خري وا�س���تغالل
الو�س���ائل احلديثة يف التعريف بالإ�س�ل�ام
والو�صول �إىل �أكرب قطاع من غري امل�سلمني

يف الرب والبحر ،و�إلقاء ال�ضوء على �أهمية
الدع���وة �إىل اهلل وحكمها وثوابها ل�ش���حذ
هم���م الدع���اة �إىل حم���ل ر�س���الة الأنبياء
واملر�س���لني ،وتعري���ف الدع���اة بطبيع���ة
ال�ش���بهات والرد املنا�سب عليها ،وتدريبهم
عل���ى �آلية تقبل الأخر مهم���ا كانت �أفكاره
وميول���ه وحتويله���ا �إىل نقطة انطالق نحو
حوار بنَّ���اء للداللة على وج���ود اهلل ودينه
احلني���ف ،مع ُقدرته���م دائ ًما عل���ى �إيجاد
�أر�ض���ية ُم�ش�ت�ركة بينهم وبني املح���اور �أ ًيا
كانت خلفيته الدينية.
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الوندة :نسير على درب اآلباء واألجداد

وفد النجاة الخيرية يزور بنجالديش لمتابعة المشاريع الخيرية
ثم���ن نائب املدي���ر العام بجمعي���ة النجاة
اً
قائ�ًل�:
اخلريي���ة جاب���ر الون���دة دوره���ا
"النج���اة" وج ًها من �أوج���ه العمل اخلريي
الكويت���ي ،وي���دًا ممدودة بالعط���اء ،طالت
�شعو ًبا ومجُ تمعات فقرية حاملة �صدقات
وزكوات املح�سننيُ ،مرتجمة بذلك عطا ًءا
خرييً���ا جبل علي���ه الآباء والأج���داد ُمنذ
الق���دم ،وبدورن���ا نكم���ل امل�س�ي�ر رافعني
راي���ة الكويت عالي���ة خفاق���ة يف املحافل
الدولية.
و�أعلن الوندة عن قيام وفد كبري من جمعية
النجاة اخلريية بزي���ارة لدولة بنجالدي�ش
�ضم كل من جلنة زكاة �سلوى ،وجلنة زكاة
ال�ش���امية وال�شويخ ،وتوجه كل وفد لزيارة
منطقة ُمعينة يف دولة بنجالدي�ش مرتامية
الأط���راف ،للوقوف عل���ى �أبرز احتياجات
امل�ش���اريع اخلريية الت���ي تُنفذها اجلمعية
هن���اك ،وتفق���د امل�ش���اريع قيد الإن�ش���اء،
و ُمتابعة امل�شاريع القدمية التي مت تنفيذها
منذ فرتة ومعرفة احتياجاتها.

وب�ّي�نّ الون���دة� :أن النج���اة اخلريي���ة قبل
الب���دء يف تنفيذ امل�ش���اريع اخلريية ،تقوم
بعم���ل درا�س���ة ج���دوى له���ذه امل�ش���اريع،
ومعرفة �أب���رز �أهدافه���ا والنتائج املرجوة
منها ،وبع���د االجتماع واملناق�ش���ة واقتناع
جلنة العمل اخلارجي بامل�شروع و�أهميته،
تب���د�أ مرحلة التنفي���ذ ،فيت���م التعاقد مع
اجلمعي���ات اخلريية الر�س���مية واملعتمدة
من قب���ل احلكوم���ات ،ونحر����ص على �أن

ندعو �س���فراء الكويت للم�ش���اركة معنا يف
تنفيذ �أعمالنا ،لن�ب�رز بذلك وجه الكويت
اخلريي الريادي ،وكذلك نفتح با ًبا وا�س ًعا
من التوا�ص���ل م���ع املتربع�ي�ن ،ونوثق لهم
امل�ش���اريع اخلريية بال�صور ومراحل البناء
والت�ش���ييد ،وندعوهم للم�ش���اركة معنا يف
االفتت���اح ،لي�ش���اهدوا جمي���ل م���ا قدمت
�أيديه���م م���ن خري للإ�س�ل�ام وامل�س���لمني،
وذلك مما جعلنا قِ بلة املتربعني.

لجنة زكاة العثمان تناشد الخيرين دعم إغاثة سوريا
�أعلن رئي�س جلنة زكاة العثمان
التابعة جلمعية النجاة اخلريية
عبد اهلل الرويح عن ا�س���تقبال
اللجن���ة لتربع���ات �أهل اخلري
�ضمن حملة �إغاثة �سوريا ،التي
�أطلقتها اجلمعية لإغاثة �أطفال
�س���وريا الذي���ن يواجهون املوت
حتت ت�س���اقط الثلج وال�صقيع
القار����س ،مم���ا ب���دوره يعك�س
تالح���م وتع���اون كاف���ة جل���ان
اجلمعية والتن�س���يق امل�ش�ت�رك
لإجناح احلملة.
وق���ال الروي���ح� :إن جلن���ة زكاة

عبداهلل الرويـ ــح

رئي�س جلنة زكاة العثمان
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العثم���ان وهي جزء من جمعية
النج���اة اخلريي���ة حقق���ت
�إجن���ازات ُمبارك���ة يف تق���دمي
الدعم لالجئني ال�س���وريني يف
كل م���ن الأردن وتركي���ا ،وهذا
يُ�ب�رز تع���اون وتالح���م �أه���ل
الكوي���ت يف �إغاث���ة امللهوف�ي�ن،
ودع���م املحتاج�ي�ن من���ذ قدمي
الأزل ،وهذا ما ُجبل عليه �أهلها
وورثوه عن الآباء والأجداد.
و�أ�ش���اد الرويح بالتفاعل املميز
لأه���ل اخلري مع احلملة ،الذي
يظه���ر معدن ال�ش���عب الكويتي

يف �ص���ورة ُم�ش���رفة تعك����س
ال�ش���عور الإن�س���اين مبعان���اة
الالجئني ال�س���وريني وظروفهم
القا�س���ية الت���ي مي���رون بها يف
هذه الأونة.
ونا�شد الرويح �أ�صحاب القلوب
الرحيم���ة و�أهل اخل�ي�ر وذوي
الأيادي البي�ض���اء واملح�س���نني
والقادري���ن ومي�س���وري احلال
يف الكوي���ت �إىل �إخ���راج �أموال
�ص���دقاتهم وزكواته���م لدع���م
الإخوة الالجئني ال�سوريني.

"زكاة كيفان" :افتتحت
 25مسجدا في بنغالديش على
نفقة المحسنين

مدارس النجاة أقامت منتدى
اللغة العربية "كويت اإلنسانية
في عيون العربية"
�أكد اخلبري الرتبوي ومدير مدر�سة النجاة النموذجية بنني
فرع املنقف حممد الدو�سري ،على �أن اللغة هي وعاء الثقافة
وم�صدر العادات والتقاليد والقيم الأ�صيلة للفرد واملجتمع،
ريا
ُم�ش���يدًا باجله���ود املباركة التي تبذلها دول���ة الكويت �أم ً
وحكومة و�ش���ع ًبا جتاه تفعيل دور اللغ���ة العربية واالهتمام
برتبية الأجيال على النهل من هذا املعني ال�صايف.

�أعلن رئي�س جلنة زكاة كيفان التابعة جلمعية النجاة اخلريية
ال�ش���يخ عود اخلمي�س عن افتتاح اللجنة لـ 25م�سجدًا على
نفق���ة �أه���ل اخلري من �أبن���اء الكويت يف ع���دد من املناطق
النائية بجمهورية بنغالدي�ش بعد �أن مت االنتهاء من �إن�ش���اء
مو�ض���حا �أن التكلفة
ه���ذه امل�س���اجد وجتهيزها وفر�ش���ها،
ً
الإجمالية لإن�ش���اء امل�سجد الواحد تراوحت من � 3000إىل
10000دينار كويتي.

جاء ذلك يف ت�صريح �صحايف خالل زيارة اخلمي�س الأخرية
لدول���ة بنغالدي�ش على ر�أ�س وفد خريي من جمعية النجاة
اخلريي���ة ملتابعة �أعمال و�أن�ش���طة وم�ش���اريع اللجنة هناك
بالتن�س���يق مع امل�س����ؤولني يف حكومة بنغالدي�ش ،وبالتعاون
مع عدد من اجلمعيات اخلريية هناك.

وقال الدو�سري يف كلمته التي �ألقاها مبنتدى اللغة العربية
العا�ش���ر ،والذي �أقامت���ه مدار�س النج���اة مبنطقة املنقف،
و�شرف برعاية وح�ضور معايل ال�شيخ في�صل احلمود املالك
ال�صباح ،احتفلت الكويت هذا العام باختيار �صاحب ال�سمو
�أمري البالد ال�ش���يخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح -حفظه
اهلل ورعاه -قائدًا للعمل الإن�ساين ،والكويت مركزًا �إن�سان ًيا
عامل ًيا.

وم���ن ناحيت���ه ثمن ال�ش���يخ حم���ود العلي احلمود ال�ص���باح
اجله���ود الرائعة التي تبذلها مدار�س النجاة ذات ال�س���معة
الطيب���ة يف �إقامة مثل هذه املنتدي���ات التي تُعزز دور اللغة
العربية ،وتُ�ش���جع على االجتهاد يف تعلمها يف ظل التناف�س
العاملي ال�ش���ديد الذي نلم�س���ه من اللغات الأخرىُ ،م�شيدًا
بالتنظيم الراقي الذي مل�سه �أثناء احلفل والتن�سيق والرتتيب
ال���ذي يدل على اجلهد الكبري ال���ذي بذلته مدار�س النجاة
ليخرج املنتدى بتلك ال�صورة الراقية امل�شرفة.

و�أو�ضح اخلمي�س �أن م�شروع بناء امل�ساجد يف بنغالدي�ش من
ريا  ،م�ؤكدًا على
�أهم امل�شاريع التي توليها اللجنة اهتما ًما كب ً
�أن امل�شروع نوع من �أنواع التكافل االجتماعي بني امل�سلمني،
و�أن اللجنة حري�ص���ة على تقدمي الدعم والعون وامل�س���اندة
للم�سلمني يف الدول العربية والإ�سالمية الفقرية.
و�أ�ش���ار اخلمي�س �إىل �أن اللجنة تُتابع �إن�ش���اء  75م�س���جدًا
�آخري���ن يف بنغالدي�س لي�ص���ل �إجمايل عدد امل�س���اجد التي
تق���وم اللجنة بت�ش���ييدها على نفقة �أهل اخلري و�أ�ص���حاب
الأيادي البي�ض���اء من �أبناء الكويت �إىل  100م�سجد بحمد
اهلل وف�ضله.
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التعريف بالإ�سالم

بهدف تحفيزهن..
 59داعية وموظفة في رحلة
ترفيهية لجزيرة فيلكا
تقدي��� ًرا جلهوده���ن وتفانيه���ن يف العم���ل
نظمتا رئي�س���ة ق�س���م التوعية ب�إدارة ال�ش����ؤون
الن�سائية ال�س���يدة �إقبال احلجي ومديرة فرع
املنقف عائ�ش���ة جمعة رحلة �إىل جزيرة فيلكا
ومب�ش���اركة  59داعي���ة وموظف���ة يف ج���و من
الألفة والأخوة ،حي���ث تعرفت الداعيات على
تاريخ الكويت خ�ل�ال زيارتهن للقرية الرتاثية
والأماكن ال�سياحية يف اجلزيرة.
وقال���ت مدي���رة العالق���ات العام���ة والإعالم
عذوب العو�ض���ي به���ذه املنا�س���بة� :إن الرحلة
ته���دف �إىل حتفي���ز موظف���ات وداعي���ات
و�إداري���ات وم�س����ؤوالت الأق�س���ام ب���الإدارات
الن�س���ائية لت�ش���جيعهن على العطاء وتعريفهن
بالدور امله���م الالئي يقيمن به خدمة لدينهم،
ورف���ع م�س���توى الأداء الوظيف���ي وزيادة الوالء
واالنتم���اء له ،و�أ�ش���ارت �إىل �أن الرحلة تهدف
�أي�ضً���ا �إىل حتقي���ق التوا�ص���ل ب�ي�ن املوظفني
وامل�س����ؤولني يف الإدارات الن�س���ائية والوقوف
على �آخر امل�س���تجدات ،واال�س���تماع لطلباتهن
يف جو من املحبة والألفة ،وذلك لرفع الكفاءة
الإنتاجية لديهن واال�ستمرار يف العطاء.
و�أك���دت على �أن برنامج الرحلة ا�ش���تمل على
العدي���د م���ن الفق���رات الرتفيهي���ة والثقافية
وامل�سابقات.
واختتمت بتوجيــه ال�شكـر للح�ضـور من املوظفات
والداعي���ات والإداريات وامل�س����ؤوالت من الأفـرع
املختلفة.

الشطي  :التعريف باإلسالم وليدة تعلم
اللغة العربية

�أ�ش���اد مدير عام جلنة التعريف بالإ�س�ل�ام جمال ال�ش���طي مب�شروع تعليم
مو�ضحا �أنه كان �سب ًبا يف فكرة �إن�شاء اللجنة عام
اللغة العربية يف اللجنة،
ً
1978م ،الفتًا �إىل �أن فكرة تعليم اللغة العربية كانت �سب ًبا يف �إ�سالم �أكرث
من � 20ألف مهتد ومهتدية منذ ن�ش����أة اللجنة وحتى الآن ،فكانت اللجنة
�س���اب ًقا تُ�س���مى مبدار�س اجلمعة ،حيث بد�أت فكرته���ا بتدري�س الوافدين
اللغة العربية كل يوم جمعة ،وا�ستمر تعليم اللغة العربية باللجنة و ُف�صولها
الدرا�سية حتى يـــومنا هذا.

جاء ذلك يف ت�ص���ريح لل�شطي مبنا�س���بة اليوم العاملي للغة العربية ،وقال:
�إن م�ش���روع اللغة العربي���ة يهدف �إىل العناية بها كونه���ا لغة القر�آن ولغة
الر�س���الة املحمدية ،واللغة العربية كذلك مدخل للتعريف بالإ�س�ل�ام ،ويف
الكويت �أكرث من � 700ألف وافد غري ناطقني باللغة العربية.

و�أفاد ال�ش���طي ب�أن اللجنة تعمل على ك�س���ب ال�شرائح املثقفة من ال�سفراء
والدبلوما�س���يني والأطباء واملهند�س�ي�ن وغريهم من اجلاليات ،واحت�ضان
املتميزي���ن م���ن ُمتعلم���ي اللغة العربي���ة وت�أهيله���م لرتجمة الإ�ص���دارات
الإعالمية وال�شرعية التي حتتاجها اللجنة للجاليات مبختلف اللغات.
وزاد ال�ش���طي� :إن الغر����ض من م�ش���روع اللغة العربية ه���و تخريج قرابة
 3000دار����س �س���نو ًيا من املهتدين اجلدد ،وكذل���ك تعليم �أكرث من 1500
وافد من غري امل�س���لمني ،وتعليم �أع�ض���اء البعثات الدبلوما�سية وال�سفراء
لهذه اللغة ،وذكر ال�ش���طي �أن م�ش���رع اللغة العربية كذلك م�ش���روع خريي
ودعوي يمُ كن امل�س���اهمة فيه ب�أي مبلغ وبكفالة طالب وامل�ساهمة مفتوحة
عرب االت�صال ب�أرقام اللجنة � 22444117أو � 97600074أو بزيارة مواقع
اللجنة الإلكرتونية ipc.org.kw

وبينّ ال�شطي �أن تكلفة الطالب الواحــــد يف ف�صل تعليم اللغة العربية
دينا ًرا ،و�أن رعاية ف�ص���ل كامــــــل ملـــــدة �س���نة ي�ش���مل  200دار�س يُكلـــف
اللجنـــة  5000دينـــار.
25
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التعريف بالإ�سالم

ثمار الرحلة الترفيهية لنسائية فرع الصديق

إشهار إسالم سيدتان في حديقة خيطان
نظمت الإدارة الن�سائية للتعريف بالإ�سالم
"دار امليل���م" فرع ال�ص���ديق رحلة ترفيهية
للجالي���ة الهندي���ة �إىل حديق���ة خيط���ان،
�شاركت فيها � 15سيدة من املهتديات وغري
امل�س���لمات و�أطفالهن ،وب�إ�ش���راف الداعية
الهندية (خو�ش���نما نا�س���يام �ش���يخ) ،حيث
قامت ب�إلقاء محُ ا�ض���رة عن �سرية الر�سول
[ ،ونظمت م�سابقات ثقافية.

النا����س من ُظلمات اجلهل �إىل نور الهداية يف �س���بيل �إقام���ة ه���ذا الدي���ن ،وحتم���ل
والرحمةُ ،م�ش�ي�رة �إىل �أن ال�س�ي�رة النبوية ال�صعاب وامل�شقة لتو�صيله لأمته.
ه���ي اجلانب العملي والق���ويل لهذا الدين واختتمت الرحلة ب�إ�ش���هار �إ�سالم �سيدتني
العظي���م ،والطريق واملنهج لكل من �س���لك ت�أثرت���ا مب���ا قامت ب���ه الإدارة من دعوتهن
طريق الإ�سالم.
يف ال�سابق ،وح�ضورهن الرحلة ،وت�أثرهما

وقال���ت مدي���رة الإدارة الن�س���ائية لف���رع
ال�صديق نورية عبد الهادي بهذه املنا�سبة:
�إن الرحل���ة ته���دف �إىل التعري���ف ب�س�ي�رة
النب���ي حمم���د [ وبي���ان �أث���ر دعوته يف
و�س���لوكهم طري���ق احلق
هداي���ة النا����سُ ،
واالبتع���اد ع���ن طري���ق ال�ض�ل�ال ،وكي���ف و�أ�ضافت عبد الهادي �أن الداعية �أو�ضحت
�أنه [ حتم���ل الكثري يف دعوت���ه لإخراج كيف �أن الر�سول [ بذل الغايل والنفي�س

باملعلومات التي تناولتها املحا�ضرة ،كمامت
تكرمي الفائزات يف امل�سابقة الثقافية.

تحت شعار «فضل من الله ونعمة»

التعريف باإلسالم تسير رحلة العمرة الـ «»50
اً
وتوا�ص�ًل�ا لرعايتهم �أطلقت جلنة الف�صول الدرا�سية باللجنة ،وكان يف وداع القافلة م�س�ؤولوا ودعاة
حتقي ًقا حللم املهتدين اجلدد
التعريف بالإ�س�ل�ام «رحلة الأمل الثانية» لعمرة املهتدين اجلدد ،جلنة التعريف بالإ�سالم وجلنة زكاة ال�شامية وال�شويخ ،وعدد من
وه���ي تعد الرحلة رقم  ،50برعاية ودع���م الدكتورة �أمل مبارك الكفالء الذين غمرتهم ال�سعادة وقت انطالق الرحلة.
احل�س���اوي ،وبالتعاون مع جلنة زكاة ال�شامية وال�شويخ من �أمام ويف هذا ال�س���ياق �ص���رح مدير احلج والعم���رة باللجنة املحامي
فرع املنقف ،وحتمل على متنها � 50شخ�صً ا من املهتدين ودعاتهم منيف العجمي ب�أن اللجنة تقوم بتنفيذ هذا امل�شروع من 7 - 5
وهي قافلة خا�صة باجلالية الفليبينة ،وذلك بهدف تثبيت الإميان مرات يف العام ،وت�ص���ل كفالة امل�س���لم اجلديد يف هذا امل�ش���روع
أ�س���بوعا ،يق�ضي منه املهتدون 4
يف قلوب املهتدين اجلدد و ُم�س���اعدتهم على ت�أدية املنا�س���ك ،وبث �إىل ( 90دينا ًرا) ،و ُمدة الرحلة �
ً
روح الإخوة يف نفو�سهم ،وذلك بعد اجتيازهم لعدة دورات يف ق�سم �أي���ام مبكة وثالثة �أيام باملدينة املنورة ،يتعرفون من خاللها على
الأماكن املقد�سة متهيدًا لأدائهم فري�ضة احلج فيما بعد.

وبينّ العجمي �أنه :ي�ش���رف عل���ى هذه الرحالت ُمرافقون ودعاة
لهم خ�ب�رة يف رحالت العمرة ،ويُراف���ق كل جالية من اجلاليات
املوج���ودة داعية من �أ�ص���ل جن�س���يتهم ،يتح���دث بلغتهم وخالل
زيارتهم ملكة واملدينة يتم و�ض���ع برامج ثقافية عن كل مكان من
الأماكن املقد�س���ة التي يقوم���ون بزيارتها( :جب���ل عرفة ،وجبل
�أُح���د ،وغار حراء ،واجلمرات) ،وذلك للتعرف عليها قبل احلج،
وكذلك م�صنع ُك�سوة الكعبة وجممع امللك فهد لطباعة امل�صحف
ال�شريف.
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التعريف بالإ�سالم

التعريف باإلسالم 1124 :من المصحف
المترجم لبريطانيا
على نفقة الشيخة سهيلة الصباح

إشهار إسالم
سيدتان بنسائية دار
النوري بالجهراء
بدع���وة كرمية م���ن �إحدى الأ�س���ر الكويتية
قام���ت الداعي���ة ب���دار الن���وري للتعري���ف
بالإ�سالم –الإدارة الن�سائية" -را�ضية �شيخ"
بزيارتها ملقابلة عاملتني من غري امل�س���لمات
م���ن دولة (غانا) ،وذلك من خالل م�ش���روع
"الدع���وة يف بي���ت العائلة" الت���ي تقوم عليه
الإدارة الن�س���ائية يف �إطار حملتها الدعوية
"ارحم تُرحم".

�أعلن���ت جلن���ة التعريف بالإ�س�ل�ام –دار النوري باجله���راء� -أن الدار قامت
ب�إر�س���ال  1124ن�سخة من امل�صحف املرتجم �إىل اململكة املتحدة على نفقة
ال�شيخة �سهيلة ال�صباح للتعريف بالإ�سالم لغري امل�سلمني.
وقال امل�ش���رف على ق�سم اال�س���تقطاعات بالدار �أحمد بندر بهذه املنا�سبة:
�إن هذا العمل لي�س مب�س���تغرب على �آل ال�ص���باح الكرام ،فلهم � ٍ
أياد بي�ض���اء
وا�ض���حة الب�ص���مات يف جلنة التعريف بالإ�سالم ،من خالل ما يُقدمونه من
ريا �إىل �أن رحالت العمرة للجاليات الإ�سالمية
دعم مادي ومعنوي لهاُ ،م�ش ً
واملهتدين اجلدد ت�س�ي�ر �س���نو ًيا حتت رعاية �آل ال�صباح الكرام ،بل يقومون
بتوديع املعتمرين يف تلك الرحالت يف م�شهد �إن�ساين يُعرب عن �أ�صالة وقيم
هذه الأ�سرة الكرمية.
و�أ�ش���ار �إىل �أن اختي���ار ال�ش���يخة �س���هيلة ال�ص���باح –جزاه���ا اهلل عنا وعن
امل�س���لمني خري اجلزاء -للم�ص���احف املرتجمة جاء من ب���اب التعريف بهذا
الدين العظيم لغري امل�سلمني كو�سيلة دعوية �سهلة تكون ُم�صاحبة لل�شخ�ص
ي�ستطيع من خاللها التعرف على الإ�سالم ،والقر�آن الكرمي وما به من �آيات
عظيمة ،ومعان خالدة.
و�أك���د بن���در على �أهمية ن�ش���ر امل�ص���حف املرتجم ،حيث �إن الق���ر�آن الكرمي
يحوي بني دفتيه منهج حياة ُمتكامل ،ولذلك ف�إن �أغلب من يدخل الإ�س�ل�ام
يف الغرب يكون ب�س���بب ترجم���ات القر�آن الكرمي ،فالق���ر�آن يُبني لنا عاملية
ر�س���الة الإ�سالم التي ت�ص���لح لكل زمان ومكان ،وفيه كل ما جاء به الإ�سالم
من قيم وتعاليم �س���محة تدعو �إىل اخلري والرحمة وامل�س���اواة ،قال تعاىل:
ريا �إىل �أن اللجنة ت�سعى �إىل تو�صيل
(وما �أر�سلناك �إال رحمة للعاملني) ،م�ش ً
هذه الرحمة املهداه �إىل غري امل�سلمني باملوعظة واحلكمة واحل�سنة لتحقيق
ال�سعادة يف الدنيا والآخرة.
يُذكر �أن دار النوري قامت ممُ ثلة يف امل�شرف العام على ق�سم اال�ستقطاعات
�أحمد بندر بزيارة املتربعة لتكرميها على ما قدمته من عمل دعوي ب�إهداها
درع تذكاري تقدي ًرا على دعمها و ُم�ساهمتها يف عمل اللجنة اخلريي.
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وقال���ت مدي���رة الإدارة �ش���عاع ال�ش���مري
به���ذه املنا�س���بة� :إن الداعية قام���ت ب�إلقاء
محُ ا�ض���رة على ال�س���يدتني بعنوان (من هو
اخلالق؟) ،تطرقت من خالها �إىل تو�ض���يح
مفه���وم الإل���ه ،ومن ه���و خالق ه���ذا الكون
العظي���م؟ وكيف �أن هذا الكون له �إله واحد
�أبدع و�صور و�أنعم علينا بالكثري.
و�أ�شارت �إىل �أن ال�سيدتني بعد انتهاء املقابلة
�أبدوا رغبتهما يف الدخول بالإ�سالم ،وبف�ضل
اهلل وعونه نطقتا ال�شهادتني بح�ضور �أفراد
الأ�سرة الكرمية الذين �أعربوا عن �سعادتهم
الغام���رة به���ذا احلدث ال�س���عيد� ،ش���اكرين
للجن���ة ُجهوده���ا يف دع���وة غري امل�س���لمني
للإ�سالم باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
واختتم���ت بتوجيه ال�ش���كر للعائلة الكويتية
التي قام���ت بدورها الدعوي بدعوة الإدارة
الن�سائية ملقابلة ال�سيدتني.
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م�شاريـ ــع خرييـ ـ ــة

زكاة الفحيحيل قدمت مساعدات الخيرين
للنازحين بالحدود األردنية
�أك���د رئي����س جلن���ة زكاة الفحيحي���ل
التابع���ة جلمعي���ة النج���اة اخلريي���ة
ال�ش���يخ عبد اهلل الدبو�س �أن �أن�ش���طة
وم�شاريع اللجنة الداخلية واخلارجية،
ً
تر�س���يخا لدور الكويت الإن�ساين
ت�أتي
مو�ض���حا �أن النازح�ي�ن
والري���ادي،
ً
أو�ض���اعا �إن�سانية
ال�س���وريني يعي�شون �
ً
�ص���عبة للغاي���ة ،فالظ���روف املناخي���ة
الأخ�ي�رة اقتلع���ت الأ�ش���جار وقتل���ت
الأطفال ودمرت اخليام ،الفتًا �إىل �أن
اجلمعيات اخلريية الكويتية �س���طرت
�أروع و�أنبل درو�س العطاء ،وب�ص���ماتها
ميدان ًيا جلية للعيان.
جاء ذلك يف ت�صريح �صحايف للدبو�س
�أدىل ب���ه خالل تواج���ده على احلدود
ال�س���ورية الأردني���ة حي���ث ق���ال� :إن
جمعي���ة النج���اة اخلريي���ة م���ن �أوىل
اجلمعي���ات الت���ي ب���ادرت ب�إر�س���ال
امل�س���اعدات للنازح�ي�ن من���ذ ان���دالع
الأزم���ة ال�س���ورية ،وحر�ص���ت زكاة
الفحيحي���ل وجل���ان اجلمعية الأخرى
بعق���د اجتماعً���ا طار ًئا ،لبحث ُ�س���بل
تق���دمي امل�س���اعدات للنازحني والذين
�أ�صابتهم العا�ص���فة الثلجية الأخرية،
حي���ث بل���غ ارتف���اع الثل���ج ً
م�ت�را فوق
الأر����ض ،مما جعل احلركة من الأمور
ال�ص���عبة للغاية ،و�أودى بوفاة ع�شرات
الأطف���ال ال�ص���غار ،و�أدى �إىل تدم�ي�ر
اخلي���ام وتطايره���ا مع الري���اح ،مما
فاق���م من الأزمة ،حيث يعي�ش يف تلك
املخيم���ات الأطف���ال واملر�ض���ى وكبار
ال�س���ن والعج���زة وذوي االحتياج���ات
اخلا�صة ،فعندما كنا نوزع امل�ساعدات
له���م كادت �أطرافنا تتجمد من �ش���دة
الربودة ،ونحن نرتدى ثيا ًبا ُمهيئة للربد،
فكيف به�����ؤالء النازحني الذين يعي�ش����ون
ُمنذ �سنوات يف تلك املخيمات ؟!
وحول طبيعة امل�ساعدات التي قدمتها
جلنة زكاة الفحيحي���ل وجلان جمعية

النجاة يف ه���ذه الزيارة قال الدبو�س:
قدمنا لهم و�سائل التدفئة و�سلندرات
الغاز ،والطرود الغذائية وامل�ستلزمات
ال�ض���رورية الأخ���رى ،وطبقً���ا للخطة
التي و�ضعتها اجلمعية وجلانها ،ف�إننا
ن�س���تهدف تقدمي ُم�س���اعدات لقرابة
� 2000أُ�س���رة م���ن النازح�ي�ن ،ونحن
ن�س���تقبل تربعات وزكوات و�ص���دقات
املح�سنني ،كل قدر ا�ستطاعته ،وتكلفة
الأ�سرة الواحدة يوم ًيا ديناران مبعدل
أ�س���بوعا
 14دين���ا ًرا كويتيً���ا تكف���ي �
ً
اً
كامل  ،فبهذا املبلغ الب�س���يط تُ�ساهم
يف ر�س���م الأمل وال�س���عادة على �أُ�سرة
مكون���ة من خم�س �أفراد ال ينامون من
�شدة الربد ،فطوبى لأهل اخلري.

وو�ص���ف الدبو�س املخيمات بال�س���يئة
للغاي���ة ،حيث يعي�ش مئات الآالف من
النازحني ال�س���وريني الذين هربوا من
جحي���م الن�ي�ران �إىل املجه���ول ،حيث
ال تتواف���ر لهم �أدن���ى ُمقومات احلياة
الأدمي���ة ،فلم�س���نا من خ�ل�ال زيارتنا
امليداني���ة م���دى احلالة املزري���ة التي
يعي�ش���ها النازحون ،فاحل�ص���ول على
ال�س���لع الغذائي���ة ال�ض���رورية �ص���عب
للغاية ،وانت�شار الأمرا�ض بينهم عالوة
عل���ى كب���ار ال�س���ن وذوي الأمرا����ض
املزمن���ة الذي���ن ال يج���دون عالجً���ا
يُخفف عنهم ويالت الأمل ،و�ش���اهدنا
�شبا ًبا �أطرافهم مبتورة يحتاجون �إىل
من يُ�س���اعدهم ،وكذلك � اً
أطفال وبنا ًتا
�ص���غا ًرا يف �س���ن الطفولة طالتهم �آلة
البط����ش وتركته���م جرح���ى يُقا�س���ون
وي�ل�ات احلياة ،تلك امل�ش���اهد جتعلنا
نحم���د اهلل على ما �أنعم اهلل به علينا
من �أم���ن و�أمان ورغد يف العي�ش .ويف
اخلتام �شكر الدبو�س ُحكومة الكويت
ووزارة اخلارجية و�س���فارات الكويت،
ملا تقوم به من دور ُمتميز جتاه تقدمي
امل�ساعدات للنازحني ال�سوريني.

حملي ــات

السفير السعيدي..
نسعى لتعريف الشعب
البرازيلي بالدين اإلسالمي
�أكد �س���فري دولة الكويت لدى الربازيل
عي���ادة م�ب�رد ال�س���عيدي الي���وم ب���ذل
ال�س���فارة الكويتي���ة اجله���ود م���ن �أجل
تعري���ف ال�ش���عب الربازيل���ي بالدي���ن
الإ�س�ل�امي وتعاليم���ه واُ�س�س���ه "الت���ي
تنب���ذ العن���ف والقت���ل ,وق���ال ال�س���فري
ال�س���عيدي يف بيان�:إنه �ش���ارك يف لقاء
بعنوان (حتاور الأديان) يف مدينة �س���او
باولو الربازيلية بهدف تعريف ال�ش���عب
الربازيلي بالدين الإ�س�ل�امي املت�سامح
مع كافة الأديان واملجتمعات.
و�أو�ض���ح �أن اله���دف م���ن امل�ش���اركة
م���ع ال�س���فراء الع���رب الت�أكيد لل�ش���عب
الربازيلي �أن الدين الإ�سالمي احلنيف
ينب���ذ العنف والقت���ل يف محُ اولة تعديل
ال�ص���ورة النمطي���ة الت���ي باتت تت�ش���وه
ب�س���بب زي���ادة وت�ي�رة العن���ف ب�أرج���اء
العامل .وق���د �ش���ارك يف اللقاء جمل�س
ال�س���فراء العرب يف العا�صمة برازيليا،
وع���دد م���ن امل�س����ؤولني يف احلكوم���ة
الربازيلي���ة وممُ ثل���ون م���ن الربمل���ان
الربازيل���ي ،بالإ�ض���افة �إىل ممُ ثلني من
اجلالية العربية هناك.
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المعتوق :تعييني مبعوثا أمميا للمرة الثالثة
تجديد للثقة بالعمل الخيري الكويتي
�أع���رب رئي����س الهيئ���ة اخلريية الإ�س�ل�امية
العاملي���ة امل�ست�ش���ار يف الدي���وان الأم�ي�ري
الدكتور عبد اهلل املعتوق عن اعتزازه وفخره
بتجديد الأمني الع���ام للأمم املتحدة بان كي
مون الثق���ة به وتعيين���ه لوالية ثالث���ة مبعو ًثا
لل�ش����ؤون الإن�سانية ,وقال املعتوق عقب تلقيه
برقي���ة تهنئ���ة من �س���مو �أمري البالد ال�ش���يخ
�ص���باح الأحمد اجلابر ال�صباح بالتجديد له
مبعو ًثا لل�ش����ؤون الإن�س���انية يف الأمم املتحدة
لعام �آخر� :إن هذه الثقة تعترب �أي�ضً ا جتديدًا
للثق���ة بالعم���ل اخل�ي�ري الكويت���ي على وجه
اخل�صو�ص والإ�سالمي عمو ًما.

و�أ�ض���اف �أن الربقية ت�ض���منت ت�شديد �سمو
الأمري على �أن ه���ذا التجديد يُعترب "مبعث
فخ���ر لوطننا الغايل بتويل �أح���د �أبنائه هذا
املن�ص���ب الرفي���ع ،ويت�أك���د ذل���ك م���ن خالل
تو�سيع نطاق العمل ما يعك�س جل ًيا ما نحظى
به من تقدير كبري لإ�سهاماتنا البارزة يف دعم
العمل الإن�ساين".

وذكر �أن �سمو �أمري البالد قد ركز يف الربقية
على �أن "تو�س���يع نطاق واليتنا لت�شمل العمل
مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية يف
دول جمل����س التع���اون لدول اخللي���ج العربية
والع���امل العربي والدول الأع�ض���اء يف العامل
اال�س�ل�امي تهدف �إىل ت�س���ليط ال�ضوء على
الكوارث الإن�سانية الكربى".

الفلكي العجيري( ..مرصد العجيري) ساهم
باالهتمام بعلوم الفلك
اك���د الباحــــ���ث الفلك���ي الدكتـ���ور �ص���الح
العجريي �أهمية (مر�ص���د العجيــــري) الذي
�أن�ش����أه الن���ادي العلم���ي الكويتي يف درا�س���ة
عل���وم الفلك والكواك���ب و�إحيـــ���اء االهتمام
مبظاهــ���ر العلــوم الفلكية يف الرتاث العربي
والإ�سالمي.
وق���ال العجريي يف محُ ا�ض���رة بعن���وان (علم
الفل���ك والكواكب) قدمه���ا يف �إدارة الت�أهيل
املهن���ي للمعاقني �إن املر�ص���د يتميز مبوقعه
اجلغرايف القريب من مدار ال�س���رطان الأمر
ال���ذي يتيح للرا�ص���د ُم�ش���اهد م���ا ال يمُ كن التي تكفلت ب�إن�شائها م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
ُم�شاهدته يف نف�س الوقت يف خطوط الطول العلمي وهي تُ�ش���كل منظومة علمية ُمتكاملة
الغربية.
ومرك���ز �إ�ش���عاع علم���ي يف املنطقة مو�ض���حاً
و�أ�ضاف �أن املر�صد الذي افتتحه �سمو الأمري �أن القب���ة حتت���وي على جهاز حتكم رئي�س���ي
اً
ت�شغيل
الراحل ال�شيخ جابر الأحمد اجلابر ال�صباح للقبــة يمُ كن ت�ش���غيله يدو ًيا �أو �آل ًيا �أو
يف ع���ام 1986م اُ�ض���يف �إليه القب���ة الفلكية متعد ًدا.

"الشؤون" %400 :نسبة الزيادة في إيرادات
العمل الخيري
ك�ش���ف مدي���ر �إدارة اجلمعي���ات اخلريي���ة
واملربات بوزارة ال�ش����ؤون االجتماعية والعمل
ورئي����س فريق ُمتابعة ن�ش���اط العمل اخلريي
امليداين الدكتور �أحمد ال�صانع عن بدء فرق
التفتي�ش يف تنظيم حمالت ُم�ستمرة و ُمكثفة
ملتابع���ة الدخ�ل�اء على العم���ل اخلريي ممن
يقوم���ون بجم���ع تربعات خريية ب���دون وجه
حق ،دون احل�ص���ول على تراخي�ص من وزارة
ال�ش�ؤون.

ج���اء ذلك يف حديث للدكتور ال�ص���انع خالل
م�ؤمتر �ص���حايف عقده مبكتبه م�ؤكدًا على �أن
وزارة ال�ش����ؤون ما�ض���ية يف حماربة الدخالء
اً
ج���دول زمن ًيا جم���ع التربعات ومراقب���ة العمل اخلريي �إال
عل���ى العمل اخلريي ،وا�ض���عة
لإنه���اء هذه املهمة يف غ�ض���ون ثالثة �أ�ش���هر �أن �إي���رادات جمع التربعات زادت يف الفرتة
للتخل����ص م���ن ن�ش���ر الإعالن���ات الداعي���ة الأخيــــ���رة �إىل �أكرث م���ن  ،% 400مما ي�ؤكد
�إىل جم���ع التربع���ات ع���ن طريق �ش���احنات عل���ى �أن وزارة ال�ش����ؤون ال ت�س���عى لتحجيــم
الطرق ومواقع التوا�ص���ل االجتماعي وبع�ض العم���ل اخل�ي�ري ب���ل تعم���ل عل���ى تنظيم���ه
ال�صحف .وك�شف ال�صانع �أنه على الرغم من وحمايتـ���ه م���ن �أي ت�ش���ويه عل���ى امل�س���تويني
الإجراءات امل�شددة لوزارة ال�ش�ؤون يف ُمتابعة املحلي والدويل.

فرنسا :األمانة العامة نظمت ندوة حول الوقف
والعمل الخيري بمدينة ميلوز
نظم���ت الأمان���ة العام���ة للأوق���اف الكويتية
بالتعاون مع البنك الإ�سالمي للتنمية ورابطة
ُم�سلمي «االلزا�س» ندوة حول الوقف والعمل وقال رئي�س وفد الأمانة العامة ونائب الأمني
اخل�ي�ري يف مدينة ميلوز الفرن�س���ية تناولت العام للم�ص���ارف الوقفية حممد اجلالهمة
النم���اذج الناجح���ة للم�ؤ�س�س���ات الوقفية يف �إن امل�ش���اركة يف مث���ل تل���ك الن���دوات ت�أت���ي
للتعري���ف باملفاهي���م احلديث���ة والتطبيقات
املعا�صرة يف جمال تنمية امل�ؤ�س�سات الوقفية
من خالل م�ش���روع «قط���اف» املخت�ص بنقل
وتب���ادل التج���ارب الوقفي���ة ُم�ش�ي�رً ا �إىل �أن
الأمانة العامة للأوقاف عقدت �أكرث من 25
ندوة وور�ش���ة عمل يف  20دولة على م�ستوى
العامل.وعر�ض اجلالهمة خالل الندوة التي
اُفتتحت وا�ستمرت ملدة يومني جتربة الأمانة
العام���ة للأوق���اف الرائدة يف جم���ال الوقف
والعمل اخلريي والتطوعي.
الدول الإ�س�ل�امية والغربي���ة ودور الوقف يف
نه�ضة املجتمعات.

المذكور يبحث
مع المشيخة األلبانية
موضوعات ذات
اهتمام مشترك
بحث رئي�س امل�شيخة الإ�سالمية الألبانية
ا�س���كندر بروت�ش���اي م���ع رئي����س اللجن���ة
اال�ست�ش���ارية العليا للعمل على ا�س���تكمال
تطبي���ق ال�ش���ريعة الإ�س�ل�امية التابع���ة
للديوان الأمريي الدكتور خالد املذكور
ع���د ًدا م���ن املو�ض���وعات ذات االهتمام
و�س���بل التعاون بني اجلانبني,
امل�شرتك ُ
وقالت اللجنة يف بيان �صحايف� :إن الدكتور
املذك���ور �ش���رح لربوت�ش���اي خ�ل�ال اللقاء
جوانب من عمل اللجنـــــــــة و�إجنازاتـــــها
وم�ش���اريـــعها الرتبويــــة واالقت�ص���اديــــة
والت�شريعية واالجتماعية والإعالمية.

و�أ�ض���اف البي���ان �أن بروت�ش���اي �أع���رب
خ�ل�ال اللقاء عن متنيات���ه بنقل جتربة
اللجنة يف تطبيق ال�ش���ريعة الإ�سالمية
�إىل �ألبانيا وزيارة �أع�ضاء اللجنة لبالده
لتقدمي ور�شة عمل يف هذا املجال.

ح�ض���ر اللقاء قن�صل �س���فارة جمهورية
�ألباني���ا لدى البالد الري هو�س���ا ومفتي
مدين���ة �ش���وكودرا الألباني���ة حمم���د
�س���وتاري ،وم�س����ؤول ق�س���م ال���زكاة يف
امل�ش���يخة اندرين را�ش���ا ،والأمني العام
للجنة بالوكالة عبد اللطيف الفليج.
( )144فرباير  2015ــ ربيع �أخر
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العامل الإ�سالمي

استطالع :معرفة األلمان
باإلسالم قليلة جدا
يبدو �أن هناك ن�س���بة كبرية من الأملان ُمتخوفة من
تبي هذا من خالل ا�ستطالع للر�أي
الإ�سالم ،وقد نَّ
ُطرِ حت فيه عدة �أ�سئلة على عدد منهم ،وقد تبني
ريا منهم ال يعرف �إال القليل عن
�أي�ضً ا �أن عد ًدا كب ً
الإ�سالم.

ور�أى  % 70منهم �أن ن�س���بة امل�س���لمني يف «�أملانيا»
ُمرتفع���ة ،ويعتق���د ُربُعه���م �أن ن�س���بة امل�س���لمني يف
«�أملانيا» �أكرث من  ،% 21بينما ن�س���بتهم احلقيقية
هي ن�صف يف املائة.
و�أج���اب  % 58منهم ب�أنهم ُمتخوف���ون من ازدياد
ت�أثري الإ�س�ل�ام يف �أوروب���ا يف الفرتة الأخرية ،وقد
تمَ التظاهر �ض���د الإ�س�ل�ام والدولة الإ�سالمية يف
كل م���ن مدينتي «دري�س���دن» و «كول���ن» ،ومت �إلغاء
تظاهرة يف مدينة «هانوفر».

أميرة بريطانية تمتدح الحجاب والزي اإلسالمي
امتدح���ت الأمرية الإجنليزية �ص���وفيا،
زوج���ة الأم�ي�ر �إدوارد ،احلجاب والزي
الإ�سالميُ ،معتربة �أن «الربقع يمُ كن �أن
يكون �أني ًقا و ُمتوا�ض��� ًعا « ،و ُم�ش�ي�رة �إىل
�أن الأزي���اء الإ�س�ل�امية التقليدية تتمتع
ب�إح�سا�س كبري.
وقال���ت الأم�ي�رة �ص���وفيا يف ُمقابل���ة
م���ع واحدة م���ن �أقدم و�أ�ش���هر املجالت
الن�س���ائيـــــــــة الإ�س�ل�اميــــة ،ال�ص���ـادرة
بالإجنليزي���ة� :إن الأزي���اء الإ�س�ل�امية
تت�ض���من «�ش���ي ًئا م�ألو ًفا بحق» .وجاءت
تعليق���ات الكونتة الربيطانية يف �أعقاب
ُمنا�س���بة عامة ح�ضرتها بوجود ممُ ثلني
عن اجلالي���ة الإ�س�ل�امية يف بريطانيا،
وممُ ثلني عن مهرجان الأزياء الإ�سالمية
الذي ينعقد يف بريطانيا �سنو ًيا

و�أ�ضافت« :هناك الكثري من الأدلة ب�أن
املر�أة امل�س���لمة يمُ كن �أن ترتدي مالب�س
و�أزياء جميلة مع احلفاظ على مالب�سها
التقليدي���ة ،وهذه طريقة عظيمة جلمع
النا�س مع بع�ضها ،والقول لهم :ب�إن هذا
هو ما نحن عليه ح ًقا».
وتابعت ب����أن« :ما ين�س���اه النا�س �أحيا ًنا
هو �أن حتت الربقع يوجد امر�أة ترتدي
اً
جمي�ًل� بح���ق» ,وقال���ت الكونتة
�ش���ي ًئا
الربيطانية �إن امللكة هي قدوتها ومثالها
الأعلى ،كما تُ�ش�ي�ر �إىل �أنها تعلمت من
والدته���ا �أن التعب لي�س ل���ه معنى ،و�أن
عليه���ا �أن توا�ص���ل العمل عل���ى الدوام،
و�أن عليه���ا �أن تفع���ل الأ�ش���ياء بطريقة
�أنيقة ،ولي�ست ع�شوائية وفو�ضوية».

الواليات المتحدة :أالسكا تتطلع الفتتاح أول
مسجد
يف املنطقة التجارية يف «�أنكوراج» يف ال�سنوات الأخرية ،وبخطوات قيا�سية ،تتطلع
«�أال�س���كا» �إىل االنتهاء من بناء �أول م�س���جد هناك ،و�س���وف تقوم الإدارة الروحية
اً
احتفال بقرب انتهاء هذا احلدث الكبري.
بعمل خطوات �إعالمية
واجلدي���ر بالذك���ر �أن البن���اء تكلَّف �أكرث م���ن  3مليون دوالر �أمريك���يُ ،جمعت من
امل�س���لمني املقيمني هناك ،حيث يُ�ص���لي امل�س���لمون حال ًّيا يف خمزن  ،وهذا املخزن
هو الوحيد املعد حال ًّيا لل�صالة.
وهن���اك يعي�ش الكث�ي�ر من خُمتلف اجلن�س���يات؛ مث���ل« :غامبيا» والباك�س���تانيني،
والألبان والعراقيني ،والبورميني والرو�س واملاليزيني.

فيديو ..أجنبي يعتنق اإلسالم بسبب آية في
سورة الفجر
تداول ن�ش���طاء مواقع التوا�ص���ل االجتماعي ،مقطع فيديو يُربز �شا ًبا �أجنب ًيا ،وهو
يحكي ق�صة �إ�سالمه ب�سبب �آية من القر�آن.
ويظهر الرجل خالل املقطع وهو ُمت�أثر بالقر�آن الكرمي خا�صة الآيات الأخرية من
�س���ورة الفجر ،بداية من “يا �أيتها النف�س املطمئنة” عندما �س���معها ب�صوت ال�شيخ
�سعد الغامدي الذي و�صف تالوته بالرائعة .و�أ�ضاف” :مبجرد �سماعي لهذه الآية
بكي���ت كث�ي�رً ا ،حيث �إن لها عظيم الأثر على قلب���ي ،وخالل احلديث مل يتمكن من
�إيقاف دموعه.
رابط الفيديوhttp://goo.gl/NTuc9z :

كاتدرائية كولونيا تقرر إطفاء أنوارها تضامنا
مع المسلمين في ألمانيا

وثيقة تاريخية ..تشرشل
فكر باعتناق اإلسالم!
ك�ش���فت وثيقة يعود تاريخها �إىل عام 1907م ،عن
�أن ال�سيا�سي الربيطاين الداهية ورئي�س احلكومة
لفرتات ُمتعاقبة ون�ستون ت�شر�شل ،ف ّكر يف اعتناق
الدين الإ�سالمي.

�أعلن���ت �س���لطات كاتدرائي���ة كولوني���ا �أُخرى من بينها كولونيا ،حيث �س���تُنظم
وهي واحدة من �أ�ش���هر معامل �أملانيا �أن جتم ًعا حا�شدًا بجوار الكاتدرائية.
الظالم غمرها
ً
احتجاجا على م�س�ي�رة وق���ال رئي����س الكاتدرائي���ة نورب�ي�رت
حلركة ُمناه�ض���ة للم�س���لمني يف �أنحاء فيلده���وف� :إن حرك���ة «الوطني�ي�ن
املدين���ة التي تقع يف غرب �أملانيا .و�أدى الأوروبيني املناه�ض�ي�ن لأ�س���لمة الغرب
�ص���عود جماعة تدعى « بيغيدا» وتعني
تتكون من خليط عري�ض من النا�س على
«وطنيون �أوروبيون ُمناه�ض���ون لأ�سلمة
نحو يُثري الده�ش���ة ،وم���ن �أولئك الذين
الغرب»� ،إىل �إ�صابة امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية
ينتم���ون للطبقة املتو�س���طة يف املجتمع
يف �أملاني���ا ب�ص���دمة ما دفع امل�ست�ش���ارة
�إىل عن�صريني وميينيني ُمتطرفني».
انغي�ل�ا م�ي�ركل �إىل الق���ول يف كلمته���ا
مبنا�س���بة العام اجلديد� :إن زُعماء تلك و�أ�ضاف «من خالل �إطفاء الأنوار نُريد
احلركة عن�ص���ريون ميتلئون بالكراهية ،من �أولئك الذي يُ�ش���اركون يف امل�س�ي�رة
وح���ذرت املواطنني من ا�س���تغاللهم يف �أن يقف���وا ويُفك���روا� .إنه حت���د :فكروا
هذا الأم���ر ,.واجتذبت تلك احلركة يف يف امل���كان ال���ذي ت�س�ي�رون بج���واره».
جتمعه���ا احلا�ش���د يف مدينة دري�س���دن وقامت دار �أوبرا �س���يمربوبر ال�ش���هرية
ب�ش���رق �أملاني���ا نحو � 17ألف �ش���خ�ص ،يف دري�سدن �أي�ضً ا ب�إطفاء �أنوارها �أثناء
وتُخط���ط ملزيد من امل�س�ي�رات يف مدن م�سرية احلركة يف املدينة.

قالت ر�س���الة ك�ش���ف النقاب عنها تقرير ل�صحيفة
«�إنديبندانت» اللندني���ة� :إن ويندولني بريتي ،التي
تزوجت الح ًقا من جاك� ،أخو ال�سيا�سي الربيطاين
الداهية ورئي�س احلكومة ال�سابق ون�ستون ت�شر�شل،
كانت قد �أر�س���لت �إليه اخلطاب لتثنيه عن التحول
للإ�سالم و�ضرورة ُمقاومة تلك الفكرة.
وقالت بريتي يف ر�سالتها« :رجاء ال تعتنق الإ�سالم،
فق���د الحظت لديك اً
ميل لال�ست�ش���راق ،والحظت
ح ًقا �أنك تُريد �أن ت�صبح مثل البا�شاوات».
( )144فرباير  2015ــ ربيع �أخر
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�أدب وفن

فيديو ..اعتناق مغنية الراب
العالمية “كريستين” اإلسالم
يصدم األمريكيين

الممثلة األلمانية «ويلما إيليس»
تعتنق اإلسالم ليلة عقد قرانها
ت���داول ن�ش���طاء مواقع التوا�ص���ل االجتماع���ي ،مقطع فيديو
يظهر �أثر اعتناق ُمغنية الراب العاملية “كري�س���تني” الإ�س�ل�ام
على �أمريكا ،وخا�ص���ة على والدتها التي رف�ض���ت الإ�سم التي
�أطلقته على نف�سها “عابدة” بعد اعتناقها الإ�سالم.
وبح�سب -بوابة القاهرة الإلكرتونية� -شكلت الق�صة� ،صدمة
كب�ي�رة لأمريكا وخ���وف �أُمها عليه���ا من �أن ت�ص���بح �إرهابية،
والتي رف�ضت احلديث معها بعد ذلك فيما انت�شر الرعب يف
الواليات املتحدة من انت�شار الإ�سالم يف جميع والياتها.

وج���اء رد “عاب���دة” على االنتق���ادات املوجه���ة �إليه���ا�« :أنها
اعتقدت �أن الإ�س�ل�ام دين جميل بعد جلو�س���ها مع �أ�صدقائها
امل�س���لمني يف الدرا�سة ،و�أنهم مل يجربوها على الدخول فيه،
وهذا ما دعاها �إىل اعتناقه».
الرابط:

http://goo.gl/QLwmZ1

احتفل���ت املمثل���ة الأملانية «ويلم���ا �أيلي�س» والتي ا�ش���تهرت يف
تركيا والعامل العربي ب�شخ�صية «كارولني» يف امل�سل�سل الرتكي
ال�ش���هري «على مر الزم���ان» بعقد قرانها عل���ى رجل الأعمال
الرتك���ي «ك���رمي جوجو�ش» .ويلم���ا فاج�أت اجلمي���ع واعتنقت
الإ�س�ل�ام على يد ال�ش���يخ الذي توىل عق���د قرانها ،وذلك يف
�أحد فنادق منطقة بيبيك ب�إ�سطنبول ،وغطت �شعرها بالكامل
�أم���ام امل�أذون ،حيث �ص��� ّمم زوجها �أن يكون عق���د القران � اً
أول
على الطريقة الإ�س�ل�امية ،ليتم االحتفال بعد ذلك بزواجهما
ر�سم ًيا عن طريقة حمكمة الأ�سرة.
ومت ت���داول �ص���ورة ل���ـ «ويلم���ا» �أثناء كت���ب كتابها وه���ي تقر�أ
الفاحتة ،وارتدت يف هذه املنا�س���بة ال�س���عيدة ف�س���تا ًنا �أبي�ض،
وقامت بتغطية �ش���عرها ،وبح�س���ب تقارير ف�إن «ويلما» طلبت
من حبيبها مه ًرا على الطريقة الإ�سالمية.

�إعــداد :ال�شاعر حممـود عثمـان

بستان الحب النبوي
ال�شاعر� :أحمد عرابي الأحمد
ُ
نب����ض قلبي ق���ا َل� :أ�شْ��� َهدْ 

� َ
أنـــ���ك الهــادي املُ�س���ـــ َّددْ 

�أطلق���وين م���ن بِعــــــــ���ادي

عبــيـــــــــــــ���ر ٌ يتَـنـــ َ َّهــــــــــدْ 
بوجدانـــــــ���ي َو�أَنْ�ش���ــــــَدْ 
ك���ي �أ َرى وجـــــ��� َه محُ َ َّم���دْ 
ْ

ُحبُّ َ
الروح
الطيــ���ب يف
���ك
ُ
ِ
َ
وجـــــ���دي �إىل ط َه
و�ش���دا ْ
بُ���ذِ َرتْ
�أزهَ َرتْ

����ض قلبـــ���ي
يف �أ ْر ِ
�ش���وقــــاً ِ
وع�ش���قاً 

ف���ا َح مِ نه���ا ِّ
يــ���ب �إميا
الط ُ
َوانْ َ
ت�ش���ى مِ نْه���ا كِ يــــــ���اين

َ
ذلــــ���ك ا ُ
ـــــــــب الل ُّ َجيْن ُِّي
حل
ُّ
�ْب�ري
�آ ِه ك��� ْم ق��� ْد ط���ا َل َ
�ص رْ

�صحارى البُ ْعــــدِ ق ْد َ
�ضا
يف َ

َم��� ْن �س���ي ْهدِ ينــــي َ�س���بيلي

�إنَّ ُج ْر ِحــ���ي بَحْ��� ُر ُ�س��� ْه ٍد
وجهــــــــ���ي
�أينم���ا َّ
وجهْ���تُ ْ
ه ْل �س�أبقــى يا ِجراحـــــــي
طـــا َل يا �شـــ ْو ُق انتظــــاري

ل ْن تـ���ذو َق الـ َّر ْو َح نف�س���ــي

ُ
نب����ض قلبـ���ي قـــا َل �أ�ش��� َه ْد

���ب امل�ؤ َّبـ���دْ 
بِ��� ْذ َرةُ احلـــــــــ ُ ِّ
َوهيـــــــــــامـــ���اً يتــــــــــ َر َّددْ 
ن���اً مبَ���وْاليَ تَ َو َّقــــــــــــ���دْ 

َوجـــــ��� َوى ال ْأعم���اقِ بَ��� َّردْ 

�سْ���جــــــــــــــدْ 
�إذا ا ْزدَا َن ِب َع َ
يا����ض الأ ْمنِ ُمبْ َع ْد!
ع ْن ِح ِ

َع فــــــــــــــ����ؤادِ ي َوت�ش���ـــ َّر ْد
�إ ْذ كنـــــــــ���ا ُر الآ ِه َغ��� َّر ْد؟!
ليــــــــــ����س يَنْ َفـــــدْ 
أن�ي�ن
و� ٍ
َ
ذاب قلبـــــــــــ���ي وتَ َو َّج���دْ 
َ
مِ ْن ِ�س َهام البُ ْعـــــــدِ �أُ ْج َه ْد !
الوجــــدِ غــــــــ َّر ْد
عندليــب
ُ
ْ

ُدومن���ا َو ْجـــــــــــ���هِ محُ َ َّم��� ْد
َ
أنــــ���ك اله���ادي املُ�س���ــــ َّد ْد
�

إيطاليا :صدور كتاب “حوار
بين أب وابنه عن اإلسالم”
�ص���در م�ؤخ��� ًرا يف العا�ص���مة الإيطالية «روما»
عن امل�ؤلف «داج تي�س�سوره» كتاب جديد يقع يف
� 250صفحة ،حتت عنوان «حوار بني �أب وابنه
عن الإ�سالم» ،عن دار الن�شر «فات�سي».

وهو كتاب يُناق�ش الق�ض���ايا الأ�سا�س���ية املثرية
للج���دل يف الإ�س�ل�ام؛ مث���ل :تع���دد الزوجات،
وو�ض���ع امل���ر�أة يف الإ�س�ل�ام ،ومكانة الأ�س���رة،
ومو�ض���وعات �أُخرى عدي���دة ،من خالل الآيات
القر�آني���ة والعقي���دة الإ�س�ل�امية ،يف نقا����ش
مو�ض���وعي هادئ من �أجل فهم الآخر ،و�إبطال
الأقوال املنت�ش���رة عن الإ�سالم و�إل�صاقه الدائم
بالإرهاب.

روائي فرنسي يتنبأ بحكم إسالمي لبالده فى أقل من  10سنوات
ي�س���تعد الروائ���ي الفرن�س���ي مي�ش���ال الذي يُفكر يف دخول الإ�س�ل�ام للحفاظ
هويليبي���ك لطرح رواي���ة جديدة بعنوان عل���ى وظيفته يف «اجلامعة الإ�س�ل�امية
«� ،»Soumissionأي ا�ست�س�ل�ام �أو بباري�س-ال�س���وربون» ,.ويتخيل مي�شال
ت�س���ليم ،تدور �أحداثها يف عام 2022م ،هويليبي���ك يف روايت���ه حتال ًفا �سيا�س��� ًيا
ال���ذي يتوق���ع في���ه الكات���ب و�ص���ول �سيتبلور يف دورة الإعادة يف االنتخابات
امل�س���لمني �إىل �س���دة احلك���م يف بل���ده .الرئا�سية الفرن�سية لعام 2022م ،يجمع
تتمحور الرواية التي يمُ كن و�ص���فها يف بني حزب �أ�سماه «الأخوية الإ�سالمية»،
�إطار اخليال ال�سيا�سي ،حول �شخ�صني و�أحزاب ي�س���ارية ومييني���ة يف �آن واحد
�أحدهما ُم�سلم ويُدعى حممد بن عبا�س ،بهدف الو�صول �إىل �سدة احلكم ،وذلك
والثاين وهو الأ�ستاذ اجلامعي فران�سوا ملواجهة «اجلبه���ة الوطنية» ،وهو حزب

حقيق���ي وفاع���ل يف احلياة ال�سيا�س���ية
الفرن�س���ية ،ويو�ص���ف يف بع�ض و�سائل
الإع�ل�ام ب�أن���ه مييني ُمتطرف� ،أ�س�س���ه
جان ماري لوبان يف عام 1972م.

وي�س���رد امل�ؤل���ف املع���روف مبواقف���ه
العدائية للإ�س�ل�ام على �صفحات كتابه
الـ  300توقعاته مبا �س���يحل يف فرن�سا
بع���د �أقل م���ن � 10س���نوات� ،إذ يرى �أن
فرن�س���ا �ست�ص���بح بع���د  2022م حتت
�سيطرة �إ�سالمية تامة.
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ملف العدد

«فوبيا �أ�سلمة �أوروبا» الهاج�س الدميوغرايف يُ ثري قلق �أوروبا..

«شارلي ايبدو» ..حقائق وأسباب

«�ش�������اريل ايبدو» لي�س�������ت ق�ض�������ية ر�أي �أو
حرية تعبري كما ّ
يدعون� ..إن الق�ض�������ية
هي ق�ض�������ية «وجود»« ،نكون �أو ال نكون»،
�إنها ق�ضية «اخلوف من الإ�سالم» �أو كما
يُ �سمونها «الإ�سالموفوبيا».
هذا هو الت�شخي�ص ال�صحيح وال�صورة
الوا�ضحة ملا يحدث من �أحداث ما بني
احلني والآخر ،فال توجد �أُمة على وجه
الأر�ض مُ نذ �أن خلقها اهلل -عز وجل -ال
تعتز بقيمها ودينها وثقافتها وقادتها،
بل ما زال�������ت الآثار �ش�������اهدة ودالة على
ذلك يف كل دولة من الدول.
فلماذا يُ�س���تهدف الإ�س�ل�ام يف �شخ�ص
الر�سول [ والقر�آن الكرمي؟!!� ..س�ؤال
يتبادر �إىل الذهن ويُثري التعجب.

�إن الإ�س���اءة �إىل الر�س���ول [ لي�س���ت
ولي���دة اليوم ب���ل قدمية قِ دم الر�س���الة
املحمدي���ة ،ولكنها يف الع�ص���ر احلديث
28
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وم���ع التط���ور يف و�س���ائل الإع�ل�ام،
اً
أ�ش���كال ُمتع���ددة منها :املقروءة
�أخذت �
وامل�سموعة واملرئية..

فف���ي ال�س���اد�س والع�ش���رين من �ش���هر
�سبتمرب 1988م �صدرت يف لندن رواية
«�آيات �ش���يطانية» للروائ���ي الربيطاين
من �أ�ص���ل هندي �س���لمان ر�ش���دي وقد
طعنت يف �شخ�صية الر�سول.

ويف احلادي ع�شر من دي�سمرب 2001م،
�ش���هد الع���امل ت�ص���اعدًا يف الكتاب���ات،
ومنه���ا كت���اب ب�إ�س���م «نب���ي اخل���راب»
للم�ؤلف كريك ونن .Craig Winn

ويف �س���بتمرب 2005م قام���ت �ص���حيفة
دامنركي���ة م�ش���هورة «يالندز بو�س�ت�ن»
ب�إقامة ُم�س���ابقة لر�سم كاريكاتري للنبي
حمم���د ،وقام���ت ال�ص���حفية باختي���ار
 12ر�س���مة من الر�س���وم املر�سلة ،فيها
ا�ستهزاء و�سخرية من النبي حممد [
وب�س���ببها ثار العامل الإ�س�ل�امي �شرقه
وغربه.
ويف عام 2011م قرر مدير حترير جملة
«�شاريل ايبدو» �ستيفان �شاربوتييه ن�شر
ُر�س���ومات كاريكاتري ُم�س���يئة للر�س���ول
الأعظ���م ،و�أع���اد املحاولة م���رة �أُخرى
يف �س���بتمرب 2012م ون�ش���ر ُر�س���و ًما
( ُم�سيئة.)..

ويف ع���ام  2004م قام���ت �أي���ان ماجان
مع ُمنتج الأفالم الهولندي ثيو فان غوخ
بكتابة وت�صوير فيلم اخل�ضوع ،والفيلم
ي���دور ح���ول الظل���م ال���ذي تتعر�ض له ومل يكتف���وا بالإ�س���اءات ال�س���ابقة ب���ل
الن�س���اء يف الثقافات الإ�سالمية ح�سب كان���ت الت�ص���ريحات املعادية للإ�س�ل�ام
فهمها.
ونبي���ه [ ت�ص���در ع���ن الغ���رب ب�ي�ن

�إعـ ـ�������داد • :حمم���ود بك���ر � -س���كرتري التحرير
• رمي���ا �ش���ــري  -القد����س العرب���ي

احل�ي�ن والآخر ..وخرج���ت املظاهرات �أنح���اء املعمورة ُمنذ م���ا يقرب من عام
يف �أملاني���ا التي تقوده���ا حركة «بيغدا» تقريبً���ا ،ب�س���بب اعتناق ع���دد كبري من
وهي اخت�صار لإ�سم «حتالف الأوروبيني الغربيني لهذا الدين.
الوطنيني �ضد �أ�سلمة الغرب» ودعواتها ويف بي���ان �أ�ص���دره الفاتي���كان �أقر ب�أن
التحري�ضية �ضد امل�سلمني والإ�سالم.
الإ�س�ل�ام بات الدين الأكرث انت�ش���ا ًرا يف
فلم���اذا كل ه���ذا الع���داء ب�ي�ن احل�ي�ن جمي���ع �أنح���اء املعمورة ،حي���ث �إن % 19
والآخر؟!� ..إنه���ا احلقائق التي ال يقبل م���ن �س���كان الع���امل ُم�س���لمونُ ،مقاب���ل
الغرب بها ،فاخل���وف من حتول القارة  % 17.5م���ن «امل�س���يحيني» ،ففــ���ي
الأوروبي���ة �إىل دول �إ�س�ل�امية ب���ات فرن�س���ا وحدها يعتنق � 40ألف مواطن
هاج�سً���ا يُخيف الغرب ،وم���ن هنا كان فرن�سي �س���نو ًّيا الإ�س�ل�ام ح�سب �أرقام
البد م���ن الوقوف عند تل���ك احلقائق ،وزارة الداخلية الفرن�سية.
لنع���رف �س���بب كل ه���ذه الإ�س���اءات ،ويف ه���ذا املل���ف �س���وف نقوم بر�ص���د
واحل���وادث واملظاه���رات املعاديــــــــــ���ة جوان���ب �أُخ���رى تُ�س���لط ال�ض���وء عل���ى
ال�س���بب احلقيق���ي وراء كل ه���ذه
للإ�سالم وامل�سلمني.
فوف ًقا لكتاب غيني�س للأرقام القيا�سية الإ�س���اءات ،وانت�ش���ار ظاه���رة «فوبي���ا
�أ�سلمة �أوروبا»..
العاملية لعام 2003م ،ف�إن الإ�س�ل�ام هو
�أوروبا :عن�صري ــة مُ ت�صاعـ ــدة �ضد
الدين الأ�س���رع من ًوا يف العامل .وبحلول
امل�سلمني
ع���ام 2002م كان ما يُقارب  % 80من
امل�سلمني يعي�شون خارج العامل العربيُ .من���ذ الهجم���ات الإرهابي���ة على مدينة

ويف دي�سمرب عام 2011م �أقر الفاتيكان
ر�س���م ًّيا ب�أن الإ�س�ل�ام هو الدين الأكرث
انت�ش���ا ًرا يف العامل ،ويُجاوز «امل�سيحية»
ب�أكرث من ثالث���ة ماليني م�ؤمن يف كافة

و�أ�ص���درت ُمنظمة العف���و الدولية عام
2012م تقري��� ًرا ع���ن التميي���ز ال���ذي
يتعر����ض له ُم�س���لمو �أوروب���ا ،واملعايري
املزدوج���ة الت���ي يُعامل���ون به���ا ب�س���بب
دينه���م ،ما ينجم عنه التقليل من ثقتهم
يف �أنف�س���هم ،والإطاح���ة بفر�ص���هم،
و ُم�ستقبل �شبابهم.

وال يمُ ك���ن جتاه���ل ال���دور الأ�سا�س���ي
ال���ذي لعبت���ه �أح���داث � 11أيل���ول/
�س���بتمرب واالعتداءات التي حلقتها يف
بع����ض الدول الأوروبية مث���ل :بريطانيا
و�أ�س���بانيا يف ت�أجيج م�ش���اعر الكراهية
�ض���د امل�س���لمني ،والتي و�صلت ملهاجمة
املحجب���ات وامل�س���اجد وح���االت القتل
القائمة على الكراهية ورف�ض الآخر.

وق���ال تقرير املنظمة امل�س���تمد من �آراء
�أكرث من � 2000ش���خ�ص �أُجريت معهم
ُمقاب�ل�ات يف  11مدين���ة يف �س���بع دول
�أُوروبي���ة هي  :هولن���دا وبلجيكا و�أملانيا
والدمنارك وبريطانيا وفرن�سا وال�سويد
نيوي���ورك �أ�ص���بحت كل مظاهر احلياة �إنه يوجد ما بني  15وُ 20مليون ُم�س���لم
الإ�سالمية يف �أوروبا و�أمريكا ،بد ًءا من يعي�ش���ون يف االحتاد الأوروبي وهو رقم
�أ�س���لوب اللبا�س واملعتقدات �إىل احلياة من املتوقع �أن ي�صل �إىل �ضعفيه يف عام
اليومية م�صد ًرا للقلق.
2025م.

اإلساءة إلى الرسول [ ليست
وليدة اليوم بل قديمة قدم الرسالة
المحمدية ولكنها أخذت أشكاال
متعددة في العصر الحديث

ملف العدد

العفو الدولية 2012م أصدرت
تقريرا رصد التمييز الذي يتعرض
له مسلمو أوروبا بسبب دينهم
وقال� :إن امل�س���لمني يُعان���ون من ارتفاع
ُمعدالت البطالة فيما بينهم ،ويح�صلون
على وظائف ُمتدنية الأجر ،وي�س���تفحل
بينهم الفقر بن�س���ب عالية ،بينما يواجه
بع����ض التالميذ امل�س���لمني العن�ص���رية
والتحامل ،ويتعر�ض���ون له�ضم ُحقوقهم
من قِ بل ُمدر�سيهم.

وزاد التقري���ر� :إن «البحث الذي �أجراه
معهد املجتمع املفتوح يو�ضح �أن التمييز
على �أ�س���ا�س ديني �ض���د امل�سلمني يمُ ثل
حاجزًا �أمام امل�شاركة الكاملة واملتكافئة
داخل املجتمع».
«فوبيا �أ�سلمة �أوروبا»
التحدي الدميغرايف ال�سكاين املقبل
تُ�شري الدرا�سة التي �أعدها الدبلوما�سي
الأمريك���ي تيموث���ي �س���افيج �إىل �أن
ان�ض���مام تركي���ا �إىل االحت���اد الأوروبي
يقف���ز بعدد امل�س���لمني �إىل �أكرث من 90
مليونً���ا� ،أي بن�س���بة  % 15م���ن ع���دد
�سكان �أوروبا.
وتُ�ش�ي�ر �أي�ضً���ا الدرا�س���ة �إىل �أن ع���دد
30
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امل�س���لمني ق���د ازداد �أكرث من ال�ض���عف ال�س���كاين� ،أي �أن الوفي���ات ت�س���اوي
خالل الثالثة عقود الأخرية ،و�أن ن�سبة املوالي���د ،وهنا يربز اخل���وف من تزايد
ال�س���كان امل�سلمني يف �أوروبا �أو فوبيا �أو
املواليد يف �صفوفهم ُمرتفعة جدًا.
وعل���ى الرغم من �سيا�س���ة غلق الأبواب ما يُ�سمى ب�أ�سلمة �أوروبا.
يف بداي���ة ال�س���بعينيات بوج���ه العم���ال ويُ�ش�ي�ر الكتاب �إىل �أنه �إذا كانت الدول
املهاجري���ن عقب ح�ص���ار النفط الذي الأوروبية ترغب يف البقاء على املناف�سة
�أربك اقت�ص���اديات الدول الأوروبية� ،إال اقت�صاد ًيا وعلى م�ستويات املعي�شة ،ف�إن
�أن التقدي���رات تُ�ش�ي�ر �إىل �أن �أكرث من عليها �أن تت�ص���رفوا الآن للت�صدي لهذا
� 500أل���ف ُمهاجر ي�ص���لون �إىل الدول التح���دي الدميوغ���رايف ال���ذي يلوح يف
الأوروبي���ة �س���نو ًيا ،و�أكرث من � 400ألف الأفق.
يتقدم���ون مبلف���ات جلوء لتل���ك الدول ،ويف بح���ث طوي���ل �أع���ده الدبلوما�س���ي
و�أن الغالبي���ة العظمى منهم ُم�س���لمون ،الأمريكي تيموثي �س���افيج ،حتت عنوان
من اجلزائ���ر ،واملغ���رب ،وتركيا ،ودول ُ�أوروب���ا والإ�س�ل�ام :اله�ل�ال املتنام���ي،
يوغ�سالفيا القدمية.
و�ص���دام الثقاف���ات ن�ش���رته جملة «ذي
ويف كانون الثاين/نوفمرب2007م ظهر
كت���اب بعن���وان التح���دي الدميغ���رايف
(ال�س���كاين) املقب���ل لأوروب���ا ،مل�ؤلفي���ه
نيكوال����س ايرب�س���تاد وهان���ز غرو����س،
وه���و يعك����س حالة الهلع الت���ي تزايدت
يف الكتاب���ات الأوروبي���ة ح���ول التحدي
ال�س���كاين لأوروب���اُ ،مبينً���ا �أن الق���ارة
الأوروبي���ة بلغ���ت مرحـل���ة التعــــــــ���ادل

وا�ش���نطن كوارت���ريل» ب�ّي�ننّ �أن العدي���د
م���ن املحلل�ي�ن يعتق���دون �أنه ل���ن يكون
للإمرباطوري���ة الأمريكية اجلديدة وال
حت���ى دول االحت���اد الأوروب���ي نف�س���ها
الت�أثري الرئي�س���ي على ُم�ستقبل �أوروبا.
وعل���ى غ�ي�ر املتوق���ع ،ف�إن���ه �س���يكون
للم�سلمني والإ�سالم الدور الأ�سا�سي يف
نحت معامل �أوروبا.

ويُق���در البع�ض �أنه يف منت�ص���ف القرن
الواحد والع�ش���رين �س���يكون الإ�س�ل�ام
العام���ل الأب���رز يف حتدي���د ونح���ت
مع���امل �أوروبا �س���واء �أكان���ت ُموحدة �أم
اً
دول .حي���ث ي���رى تيموث���ي �أن التحدي
الإ�س�ل�امي الذي تواجه���ه �أوروبا اليوم
له بُع���دان ،حتد داخلي :ويقت�ض���ي من
�أوروبا �إدماج الأقليات الإ�س�ل�امية التي
تعي����ش يف ُعزل���ة (يف الغيتوه���ات) ،مع
التزايد الدميوغرايف ال�س���ريع ،وهو ما
يعتربه الكث�ي�ر من الأوروبيني-ح�س���ب
الكات���بُ -مه���د ًدا للهوي���ة اجلماعي���ة
الغربي���ة ،ولقي���م املجتم���ع الأوروب���ي،
وحت���د خارج���ي :يق�ت�رح الكات���ب يف
درا�سة حتليلية حول تنامي الإ�سالم يف
�أوروبا �أن تبل���ور �أوروبا ُمقاربة للتعامل
والتعاطي مع جمموع الدول الإ�سالمية ويف �أملانيا ف�إن ثلث عدد امل�سلمني البالغ
غري امل�ستقرة ،واملحاذية لأوروبا جنو ًبا  4ملي���ون ن�س���مة �أقل من � 18س���نة من
العم���رُ ،مقارنة ب���ـ  % 18من �إجمايل
و�شر ًقا.
�سكانها حتت هذا ال�سن .ويف بريطانيا
تغيري الوجه الدميوغرايف
ف�إن عدد امل�س���لمني يُقدر بـ  1.6مليون
(�إح�صاءات بوك�س)
ن�سمة ثلثهم حتت �سن � 15سنةُ ،مقارنة
تُ�ش�ي�ر التقارير حول امل�سلمني يف غرب ب���ـ  % 20من �إجمايل الربيطانيني من
�أُوروب���ا �إىل �أن  % 50منه���م مولودي���ن نف����س الفئ���ة العمري���ة .ونف�س الن�س���بة
يف ه���ذه ال���دول ،والأه���م م���ن ذلك �أن تقري ًبا توجد يف بلجيكا ،التي يُقدر عدد
ُمعدل تزايد ن�س���بة املواليد يف �صفوف امل�س���لمني فيها بـ � 364أل ًفا ،ثلثهم دون
امل�سلمني هو اليوم �أكرث ثالث مرات من �سن اخلام�سة ع�شر .وتُ�شري التقديرات
ُمعدل املواليد بني غري امل�س���لمني ،وهو �إىل �أن ع���دد امل�س���لمني يف �أوروب���ا

ما �سوف يُ�س���اهم يف تزايد عددهم يف
�أوروبا .ويُ�شكل امل�سلمون الفئة العمرية
ال�ش���ابة ُمقارن���ة بغريه���ا م���ن الفئات.
حيث جن���د الي���وم وح�س���ب الدرا�س���ة
�أن ثل���ث امل�س���لمني يف فرن�س���ا ،والبالغ
عددهم  5مليون ن�س���مة هم حتت �س���ن
الع�شرينُ ،مقارنة بـ  % 21من �إجمايل
وتذه���ب بع����ض التقديـــــــ���رات �إىل �أن
�سكان فرن�سا.
ربــــ���ع �س���كان فرن�س���ا �س���يكونون م���ن
امل�س���ـلمني مع حل���ول 2025م ،و�أنه يف
حال ا�س���تمرار هذه الن�س���ب يف التزايد
ف����إن عدده���م ق���د يف���وق ع���دد غ�ي�ر
امل�س���لمني بفرن�س���ا والعدي���د م���ن دول
�أوروبا الغربية.

في منتصف القرن الـ21
سيكون اإلسالم العامل
األبرز في تحديد ونحت
معالم أوروبا

�سيت�ض���اعف يف هذا الع���ام 2015م ،
و�أن ع���دد الأوروبي�ي�ن غ�ي�ر امل�س���لمني
تراج���ع بن�س���بة  % 3.5ب���ل وتُ�ش�ي�ر
التوقعات �إىل �أن عدد امل�سلمني �سي�صل
مع ُمنت�صف القرن (العام 2050م) �إىل
 % 20من �إجمايل �سكان �أوروبا.

ريا اجلواب على ال�س����ؤال الذي
بقي �أخ ً
ط���رح يف بداي���ة امللف ..مل���اذا كل هذا
الع���داء ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ���ر؟!� ..إنها
احلقائق التي ال يقبل الغرب بها ،ولذلك
�س���وف تتكرر الإ�ساءة ،لأن الإ�سالم هو
الدي���ن الغالب ،عن متيم الداري  ،قال:
�سمعت ر�س���ول اهلل [ ,يقول« :ليبلغن
ه���ذا الدين ما بل���غ اللي���ل والنهار ،وال
ي�ت�رك اهلل عز وجل بي���ت مدر وال وبر
�إال �أدخل���ه اهلل ه���ذا الدي���ن ،بعز عزيز
�أو ب���ذل ذلي���ل ،عز يعز اهلل عز وجل به
الإ�س�ل�ام� ،أو ذل يذل ب���ه الكفر» ..قال
ِ���ب َعلَى �أَمْ���رِ ِه َولَكِ َّن
تع���اىلَ ( :واهلل َغال ٌ
ا�س الَ يَ ْعل َ ُمو َن).
�أَكْثرَ َ النَ ِ
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"البشرى" في حوار مع م .أسامة خليفة

صاحب مشروع تطبيق "محرابي"
التقنية احلديثة قدم�������ت لنا الكثري يف حياتنا،
خُ
وذل�������ك من خالل خدم�������ات متلفة و�ض�������رورية ُكن���ا نبح���ث يف البداية عن فكرة تطبيق ي�س���تخدم
ْ
ْ
بَه َرتن�������ا بها ،كما �س������� ّ َهلت التوا�ص�������ل بني العامل� ،أ�س���لوب الألع���اب ( )Gamificationلتحفي���ز
و�أ�ضحى النا�س يعي�شون يف قرية �صغرية ،ولكنها امل�س���تخدمني على التناف����س يف جمال ُمعني ،وكان
َّ
ُ
َّ
�س���ل���اح ذو حدي ِْن� ،ض�������يفنا يف هذا العدد ا�ستغل ا�س���م التطبي���ق يف البداي���ة "تناف����س" ،ولكن �س��� َّر
َّ
احلر�ص على
اجلانب الإيجابي للتقنية ،و�س�������خرها يف خدمة النجاح يف التطبيق���ات الذكية هو
ُ
َّ َّ
الدعوة �إىل اهلل عز وجل ،وركز جل اهتمامه على �أن يُعال��� َج التطبيق �أم ًرا واحدًا فقط ،و"تناف�س"
الركن الثاين من �أركان الإ�سالم لت�شجيع النا�س كان عا ًّم���ا ج��� ًّدا ،وعندم���ا قررن���ا تخ�ص���ي�ص
على ال�ص���ل���اة ،وخللق ٍ
روح م�������ن التناف�س بينهم "تناف�س" لل�ص�ل�اةُ ،ولِ��� َد تطبيق "حمرابي" حيث
"حمرابي".
من خالل تطبيق
�إننا مل جند � َّأي تطبيق �إ�س�ل�امي يُعالج الت�شجيع
تابعوا معنا احلوار التايل مع �صاحب امل�شروع م .على ال�ص�ل�اة يف امل�س���جد بتلك الطريقة ،علمنا
�أ�س���امة خليفة؛ لنتعرف منه على تفا�ص���يل �أكرث �أننا وقعنا على االختيار ال�صحيح ب�إذن اهلل.
عن هذا امل�شروع.
مب تن�ص�������ح مُ �س�������تخدمي تطبيق حمرابي؟ وما
كيف ب�������د�أ التطبي�������ق؟ ومن �أين ج�������اءت فكرته؟

"محرابي"
التطبيق الوحيد
للتواصل
االجتماعي بين
المصلين في
المساجد
32
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بداي�������ة ُنري�������د منك�������م �أن تعرف�������وا قراء الب�ش�������رى
ب�شخ�صكم الكرمي؟

الفائدة التي �س�������يجنيها امل�س�������لم من ا�س�������تخدام
هذا التطبيق؟

�أ�س���امة خليف���ة ،يف العق���د الراب���ع م���ن العمر،
ُمهند����س كمبيوت���ر ،و ُمدير م�ش���اريع بخربة 15
�سنة يف الأردن واخلليج العربي.

فك���رة تطبي���ق حمراب���ي تق���وم عل���ى التوا�ص���ل
االجتماع���ي ،فه���و �أول تطبيق �إ�س�ل�امي -فيما
نعلم -يوفر الو�س���يلة للم�صادقة بني ُم�ستخدمي

التطبيق بهدف الت�ش���جيع على ال�صالة يف �أوق���ات ُمعينة؟ وبذلك ت�س���تطيع �أن
والتح���اور حوله���ا ،ورب���ط امل�س���لمني حُتدد �أي���ن تتجه لل�ص�ل�اة يف �أي مكان
بامل�س���اجد ،وتوفري معلومات تف�ص���يلية ارحتلتَ �إليه؟.
عنه���ا ،و�س�أ�ض���رب ثالثة �أمثل���ة عملية
َّ املثال الثالث :لو �أحببت اليوم �أن حت�ضر
لال�ستخدام الفعال ملحرابي:
در����س فقه �أو تف�س�ي�ر ،ه���ل تعرف �أين
َ
املث�������ال الأول� :أُ�س���تا ٌذ يُري���د �أن يُ ِ ّ
حف��� َز تذهب؟ هل تتوفر هذه املعلومة للبحث
طالبَ���ه على ال�ص�ل�اة يف امل�س���جد ،من
خالل حمراب���ي ي�ض���يف الواحد منهم
الآخر ك�ص���ديق على التطبيق ،وعندما
يُ�ص��� ِلّي �أحدُه���م يف امل�س���جد� ،ست�ص���ل
الإ�ش���عارات لكل �أ�ص���دقائه ب�أنه يُ�صلّي
�ص�ل�اةَ كذا يف امل�سجد كذا ،وهذا �أ�شبه
مب�سابقة �أو تناف�س على من يُ�صلّي �أكرث
ليظه���ر يف املقدم���ة عل���ى التطبيق بني
�أ�صدقائه ،وهكذا ِ ّ
نوفر للأ�ستاذ و�سيلة
غري تقليدي���ة لتحفيز طالبِه من خالل
التطبيقِ � ،أ�ض ْ
���ف �إىل ذل���ك �أن �أ ًّيا منهم
ب�إمكان���ه �أن يكت���ب تعلي ًقا على �ص�ل�اة
�شج ُعه.
الآخر �أو يدعو له بالقبول �أويُ ِ ّ

ال�س���ريع؟ لو كان اجلواب "نعم" يف بلد
من البالد ،فهو "ال" يف ُمعظمها؛ وهذا
ما �س���نحاول �أن نوفره يف الإ�ص���دارات
القادمة من حمرابي ب�إذن اهلل.
ما هو ن�صيب الن�ساء من هذا التطبيق،
وكيف يمُ كن �أن يخدم املر�أة امل�سلمة؟

�ص���حيح �أن املر�أة يف �أغل���ب الأحيان ال
تُ�ص���لّي يف امل�سجد ،ولكنها عندما تُريد
ِّ
�س���نوفر لها معلوم���ة ُمفيدة
�أن تذه���ب
عن امل�س���اجد التي تتوف���ر فيها مرافق
اً
ف�ضل عن الدرو�س التي تخ�صها ،
لها،
والتي �سنعمل على توفريها يف التطبيق
كم���ا �أ�س���لفت ،وال نن�س���ى �أن امل���ر�أة �أ ّ ٌم
وه���ذا املثال ينطبق عل���ى الأب و�أبنائه،
أخ���ت و ُمعلم���ة و ُمربي���ة ،فب�إمكانه���ا
و� ٌ
والأ�صدقاء  -عمو ًما  -فيما بينهم.
ت�شجيع الآخرين على ال�صالة من خالل
ُ
املث�������ال الث�������اين� :أ�س���رة يف رحل���ة تُري ُد التطبيق �أي�ضً ا.
ال َّذه���اب �إىل �أق���رب م�س���جد حوله���ا،
ك�������م يبلغ ع�������دد مُ �س�������تخدمي التطبيق
ِّ
�س���يوف ُر تطبيق حمراب���ي تلك املعلومة،
حال ًيّ�������ا حول الع�������امل؟ وم�������ا توقعاتكم
أقرب امل�س���اجد حولك،
فه���و يُظهِ ُر لك � َ
ح�������ول حج�������م من�������و التطبي�������ق خ���ل���ال
ويَد ّلُك عل���ى مكانه بالربط مع خرائط
َ ال�س�������نوات القادمة؟ وكيف تقر�ؤون ردة
جوج���ل ،ونح���ن نهدف �إىل �أن ن�ض���يف
معلوم���ات تف�ص���يلية عن كل م�س���جد ،فعل امل�ستخدم له؟
مثل :هل فيه ُم�صلّى للن�ساء؟ وهل يُغلق لقد انطلق التطبيق يف الأردن منذ بداية

ذي احلجة ال�س���نة املا�ض���ية (1435هـ)

�أي يف ُمنت�ص���ف �شهر �سبتمرب 2014م،
وم���ن ثَ��� َّم مت �إطالق���ه يف ال�س���عودية
والإم���ارات والكوي���ت وقط���ر بعد ذلك
ب�ش���هرين تقريبً���ا ،وخطتن���ا تطمح �إىل
االنت�ش���ا َر يف كافة الدول العربية خالل
ُمنت�ص���ف العام الهجري احل���ايل ب�إذن
اً
و�ص���ول �إىل الب�ل�اد الإ�س�ل�امية
اهلل،
والعاملية خالل عامني �إن �شاء اهلل ،ومن
حيث املبد�أُ ،ف�إن التطبي َق ُمتا ٌح ملن �أراد
ا�ستخدا َمه يف �أي مكان ،ولكننا نحر�ص
عل���ى �أن جنم���ع ما تو َّفر م���ن معلومات
عن م�س���اجد يف بلد ُمعني ،ون�ض���عه يف
التطبي���ق قب���ل الإع�ل�ان عن���ه يف ذلك
البلد ،وهذه املهمة لي�س���ت �سهلة؛ لأننا
جنمع املعلومات من الإنرتنت ،ونُحاول
تدقي َقها قبل ذلك ،واعتمادنا فيما بعد
على امل�س���تخدمني �أن ي�ضيفوا امل�ساجد
وامل�صليات غري املوجودة ويخربونا عن
�أ ّيَةِ �أخطاء يرونها يف البيانات.
نح���ن م���ا زلن���ا يف البداي���ات ،وع���دد
امل�ستخدمني يُقارب خم�سة �آالف حال ًّيا،
ويرتك���زون يف البالد التي قمنا ب�إعالن
التطبي���ق فيها ،وهم يف ازدياد بف�ض���ل
اهلل ،وم���ن الأرقام التي �س���عدنا بها �أن
عدد امل�ساجد يف التطبيق حال ًّيا حوايل
�أح َد ع�ش��� َر �ألفً���ا ،يتوزعون على مائتني
و�أربع�ي�ن مدينة ،وبع�ض ه���ذه املدن يف
�أوروبا و�شرق و�ش���مال �آ�سيا ،بالإ�ضافة
للمدن العربية.

انطلق التطبيق باألردن منذ
منتصف سبتمبر 2014م
ومن ثم للسعودية واإلمارات
والكويت وقطر ولدينا
خطــة لالنتشـار في كل
الدول العربية
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تُ ِ ّ
رك��� ُز على �أوق���ات ال�صالة ،وتُ ِ ّ
وف���ر �أدوات ه�������ل يمُ كن �أن ن�������رى تطبي�������ق "حمرابي" يف
يحتاجه���ا امل�س���لم كاجت���اه القبل���ة وغريها ،فل�س�������طني؟ و�إىل �أين يمُ كن �أن ي�صل تطبيق
ناهي���ك عن برام���ج القر�آن الك���رمي :تالوة" ،حمرابي"؟
وق���راءة ،والأذكار والأحادي���ث ،وبالرغم من
�س���نطلق التطبي���ق يف فل�س���طني قري ًبا ب�إذن
�أن الطل���ب ُم�س���تمر من امل�س���تخدمني على
اهلل ،وه���ذه ب�ش���ارة نز ّ ُفه���ا م���ن خاللكـــــم
�إ�ضاف���ة ه���ذه اخل�صائ����ص ملحراب���ي ،ف�إننا
نُف�ض���ل التخ�ص�ص ،كما �أننا نُريد �أن ن�ضيف للم�ستخدمني يف الأر�ض املقد�سة التي ن�س�أل
ّ َ
التطبيقات ،اهلل لها التحرير وا َ
�شر اليهود.
خلال�ص من ِ ّ
اً
�ش���ي ًئا جديدًا
ب���دل من تَكْ���رارِ
والتي بع�ضها ُمتميز ج ّدا يف مو�ضوع الأذان التقنية احلديثة �س������� ّ َه ْ
لت على الداعية ن�ش َر
والأوقات.
�أفكاره و�أعماله من خالل ا�ستغاللها �أح�سن
ما هي ال�صعوبات التي واجهتكم خالل ن�شر ا�س�������تغالل ،كيف ترون دور التقنية احلديثة
يف ن�شر دعوة اهلل عز وجل؟ وما هي ر�سالتكم
هذا امل�شروع ،وكيف تغلبتم عليها؟
هناك �صعوبتان رئي�ستان ،الأوىل� :أننا نُحاول للدعاة؟

عدد المساجد
في التطبيق حاليا
حوالي  11ألف
يتوزعـون على 240
مدينة حول العالم
�أما عن ردود الفعل التي نتل َّقاها فمعظمها
طيبة ،وتتكلل دائ ًما بالت�ش���جيع ،وكثري من
امل�س���تخدمني طلب منا �إ�ض���افة الكثري من
اخل�صائ�ص ،وهذا ما �سنحاول فعله خالل
الفرتات القادمة ب�إذن اهلل.
هل هناك برامج مُ �ش�������ابهة لهذا التطبيق؟
و�إن وج�������دت هل ُت�ش�������كل مُ ناف�س�������ة لتطبيق
حمرابي؟
فيم���ا نعل���م  -واهلل �أعل���م � -أن "حمرابي"
يتف��� َّرد بكونه التطبي��� َق الوحيد للتوا�ص���ل
االجتماع���ي ب�ي�ن امل�ص���لني يف امل�س���اجد،
�أم���ا التطبيق���ات الإ�س�ل�امية الأخرى فهي
34
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�أن ِ ّ
نوف َر قاعدة بيانات تف�ص���يلية للم�ساجد،
وه���ذه غري موج���ودة ب�ش���كل ُمتكام���ل على
م�س���توى الع���امل ،وبحاجة ُ
جله ٍ
ْ���د يف اجلمع
والتدقي���ق واملتابعة ،وطريقتُن���ا الوحيدة يف
ذلك هي االعتماد على امل�س���تخدمني ،ولكن
بع���د �أن ِ ّ
نوفر لهم كمية معقولة من البيانات
لبداي���ة اال�س���تخدام ،وكلنا �أم���ل �أن يتفاعل
امل�ستخدمون معنا يف هذا؛ ف�إنك �إن �أ�ضفت
اً
�ص�ًل  ،ووجده ُم�ستخدم �آخر
م�س���جدًا �أو ُم
من خاللك ،فلك �أجر الداللة �إن �شاء اهلل.
�أما ال�صعوبة الثانية :فهي يف �إقناع امل�ستخدم
�أن ي�س���تخدم و�سيل َة توا�ص���ل جديدة ،وهذا
امل�س���تخدم اعتاد على الفي�س���بوك والتويرت
والوات����س �أب ،ولي����س م���ن ال�س���هل �إقنا ُع���ه
بو�س���يلة جديدة ،ونحن نُحاول �أن نو�ضح �أن
تطبي���ق "حمرابي" ُمتخ�ص����ص ج��� ًّدا ولي�س
اً
بدي�ًل� وال ُمناف�سً���ا لأي تطبي���ق �آخ���ر ،ب���ل
يُغطي م�س���احة ُمهمة ال تركز عليه غريه من
التطبيقات.
هل َ
ثمة بل ٌ
�������دان ُتعار�ض مفه�������وم التطبيق،
ومتنع حتميل�������ه �أو ا�س�������تخدامه؟ وما الذي
تفعلونه ِحيال هذا املنع؟
مل نواجه �أ ّيَة ُم�ش���كلة حت���ى الآن ،والتطبيق
مثل���ه مث���ل بقي���ة التطبيق���ات الإ�س�ل�امية
ُمتخ�ص�ص يف التحفيز على العبادة والطاعة،
وال �أعتقد �أن �أحدًا �سي�ش���عر �أنه يُ�س���بب �أ ّيَ َة
ُم�شكلة.

عل���ى الداعي���ة �أن يبحث دائ ًما عن و�س���ائل
جديدة ،ولي�س �أن يواكب ع�ص���ره فح�سب بل
وي�سبقه �أي�ضً ا ،وهذه التقنية كالأوعية �إن مل
مُْلُ
بال�ش���ر؛ مما يُ�ش���كل
مُْلْ باخلري فقد ت َ أ
تَأ
ِّ
حتد ًيا للداعية �أن يُقدم البدائل للنا�س ،وقد
ِّ
َ
ً
ريا يف هذا امل�ضمار،
قطع الدعاة
�ش���وطا كب ً
ون�س����أل اهلل �أن نك���ون يف تطبيق "حمرابي"
من�شي على تلك ا ُ
خل َطى.
ما هي خططكم وطموحاتكم امل�ستقبلية؟

نعم���ل لي��� َل نه���ار عل���ى �إ�ض���افة مزي���د من
اخل�ص���ائ�ص لتطبيق "حمرابي" ،بالإ�ض���افة
للم�س���اجد يف الأقط���ار والب�ل�اد املتع���ددة،
و�أُ ِ ّ
ب�شركم بتوفري اخل�ص���ائ�ص التالية خالل
الأ�شهر القادمة ،و�إمكانية الدخول للتطبيق
ب�أك�ث�ر م���ن طريق���ة (الربي���د الإلك�ت�روين،
التويرت ،الفي�س���بوك) ،والتنبيه عند اقرتاب
موع���د ال�ص�ل�اة وحتدي���د �أق���رب م�س���جد،
والبح���ث املو�س���ع ع���ن امل�س���اجد ،وقائم���ة
املت�صدرين بني الأ�ص���دقاء (�أكرثهم التزا ًما
بال�ص�ل�اة) ،واملعلوم���ات التف�ص���يلية ع���ن
امل�س���اجد ،والدرو�س واملنا�شط يف امل�ساجد،
والأو�سمة للم�صلني.
كلمة �أخرية..؟
ريا ..وال تن�س���ونا من �صالــــح
جزاكم اهلل خ ً
الدعــــاء..

ب�أقالمهم..

العمل الخيري الكويتي..
سفيرا في كل المحافل
خليفة ال�صغري

اخل�ي�ري داخ���ل وخارج الكوي���ت ،وكان
رحم���ه اهلل -رائ���دًا لفك���رة �إن�ش���اءال�ص���ندوق الكويت���ي للتنمي���ة ال���ذي
جتاوزت ُم�ساعداته املائة دولة.

لق���د ُجب���ل �أه���ل الكويت عل���ي �أعمال
اخل�ي�ر والرب ُمنذ �أن دب���ت احلياة على
ه���ذه الأر����ض الطيب���ة فقبل اكت�ش���اف
النف���ط كان �أهل الكوي���ت يتوادون فيما
بينه���م ،ويقوم���ون بالعديد م���ن �أعمال
�إن �س���مو الأمري ال�ش���يخ �صباح الأحمد
اخلري ،ويُ�س���اعد املقتدر منهم �صاحب
اجلابر ال�ص���باح -حفظ���ه اهلل -ال ي�ألو
من اهلل -عز وجل-
احلاجة ،وبع���د �أن َّ
جهدًا يف دعم العمل اخلريي والقائمني
عل���ى �أهلها وعلى ه���ذه الأر�ض الطيبة
علي���ه يف الب�ل�اد ،وكان وم���ا زال م���ن
بنعم���ة النف���ط وتدفق���ه يف �ش���ريانها،
الداعم�ي�ن للعم���ل اخل�ي�ري التنم���وي
بد�أت الأعمال اخلريي���ة تزداد وتتطور
ومن �أبرز امل�س���اندين لق�ض���ايا الأمتني
�إىل �أن �أ�صبحت بف�ضل اهلل تعم وت�شمل
العربية والإ�سالمية ،وقد جتلت مواقفه
لي�س فقط املحتاجون والذين يعي�ش���ون
الرائدة يف تقدميه جميع ُ�س���بل الدعم
علي �أر�ض���ها بل امت���دت لتُغطي ُمعظم
للهيئ���ات واجلمعيات واللج���ان العاملة
ُ�ش���عوب الع���امل الت���ي يف حاج���ة �إىل
يف املج���ال اخلريي والإ�س�ل�امي ،حتى
ُم�س���اعدات ،وبخا�ص���ة ال ُّدول الفقرية
انت�ش���رت �أعمال تل���ك اللجان يف جميع
ُ
وال��� ُّدول التي بها جماع���ات ،ومل تفرق �إن ذلك العمل اخلريي مل يح�ص���د تلك �أنح���اء العامل ،وا�س���تفاد منه���ا املاليني
تلك امل�ساعدات و�أعمال اخلري يف حلها املكان���ة �إال بتوفيق من اهلل -عز وجل -م���ن الفق���راء واملحتاجني حتى �أ�ص���بح
وترحالها بني �أ�ص���حاب احلاجات على وبالدعم الوا�ض���ح وال�ل�ا حمدود الذي العمل اخل�ي�ري عنوانً���ا ُم ً
رتبطا بدولة
ُ
�أ�س����س ديني���ة �أو طائفي���ة �أو قبلية ،بل قدمه �س���مو �أمري البالد الراحل ال�شيخ الكوي���ت  ،وق���د ثمن���ت الأمم املتح���دة
كل م���ن تثب���ت حاجته للم�س���اعدة جتد جاب���ر الأحم���د اجلابر ال�ص���باح رحمه ال���دور الب���ارز لدولة الكوي���ت و�أطلقت
الأيادي اخلرية ممدودة �إليـــه.
اهلل ،حي���ث كان �س���موه �ص���احب فكرة علي الكويت مركزًا �إن�سان ًيا عامل ًيا ،كما
ويف العقدي���ن الأخريين خط���ت اجلمعيات رعاية «الأ�س���ر املتعففة» يف بيت الزكاة �أ�ش���ادت بالدور الرائد ل�صاحب ال�سمو
اخلريية خطوات مهمة نحو امل�ؤ�س�س���ية وم�ؤ�س����س �ص���ندوق الأجي���ال القادم���ة الأمري يف الإ�س���هامات الإن�سانية ومنها
واملنهجي���ة يف الإدارة املتطورة لأعمالها وت�أ�س����س يف عهده عدد من امل�ؤ�س�سات التربع���ات التي و�ص���لت اىل �أبعد بقاع
و�أن�ش���طتها ،الأم���ر ال���ذي ي�س���هل معه املهم���ة يف جمال العمل اخل�ي�ري منها الأر����ض و�أقربه���ا ،وه���ذا و�س���ام فخر
ُمراجع���ة �أعماله���ا وقيامه���ا بالعمل يف بيت الزكاة والهيئة اخلريية الإ�سالمية واعتزاز على �ص���در كل كويتي وعربي،
�ش���فافية وو�ض���وح ،و�أ�ص���بح مل�ؤ�س�سات العاملي���ة والأمان���ة العام���ة للأوق���اف ،و�أطلقت الأُمم املتحدة على �سموه لقب
العم���ل اخلريي الكويت���ي طري ًقا ممُ يزًا كم���ا �أنه كان داع ًما لكل �أ�ش���كال العمل «قائد �إن�ساين».
ت�سعى الكثري من امل�ؤ�س�سات اخلريية يف
املنطقة لال�ستفادة منه ومن متيزه علي
امل�ستوى الإداري والتنظيمي ولي�س هذا
ريا
فح�سب ،بل �أ�صبح العمل اخلريي �سف ً
لدولة الكوي���ت يف كل املحافل الدولية.

تمييز مؤسسات
العمل الخيري
الكويتي جعل منها
نبراسا للمؤسسات
األخرى في المنطقة
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الفكر الإ�سالمي

الباحث :حفيظ بن حممد ا�سليماين

تبشير اإلنجيل بمحمد [
يع���د نب���ي الإ�س�ل�ام حمم���د [ خامت
الأنبي���اء كم���ا �أخربن���ا الق���ر�آن الكرمي
وال�سنة والآثار بذلك ،ولنبوته [ ُعمق
تاريخي �ضارب يف القِ دم� ،إذ حكى اهلل
�س���بحانه وتعاىل -يف الق���ر�آن الكرميما ت�ض���منته الكت���ب ال�س���ماوية املنزلة
والر�س���ل املر�س���لة من التب�شري مبقدمه
عليه ال�صالة وال�س�ل�ام ،ودون الدخول
يف تفا�ص���يل ذل���ك ف�إين �ساقت�ص���ر يف
هذا املقال على �إحدى ب�شارات الإجنيل
التي ب�شرت مبجيء نبينا [.
م���ن خ�ل�ال قراءتن���ا للق���ر�آن الك���رمي
ت�س���توقفنا �آية كرمية يُخربنا اهلل -عز
وجل -فيها ب�أن امل�سيح \ جاء ُمب�ش ًرا
ب�س���يدنا حممد [ ،يقول احلق تبارك
وتعاىل على ل�س���ان عي�سى \َ } :و�إِ ْذ
ي�س���ى ابْ ُن َمرْيمَ َ يَا بَنِي �إ�س��� َرائِيل
َقا َل ِع َ
ُ
َ
َ
�إِنيِّ َر ُ�س���و ُل ا ِ
�ص��� ِّد ًقا لمِ ا بَينْ
هلل �إِليْك ْم ُم َ
ْ
ِّ
���ول يَ�أتِي
يَد ََّي مِ َن ال َّت ْو َرا ِة َو ُم َب�ش��� ًرا ب َر ُ�س ٍ
مِ ��� ْن بَ ْعدي ا�سْ��� ُم ُه �أَ ْح َم ُد َفل َ َّم���ا َجا َء ُه ْم
بِالْ َب ِّينَ ِ
ات َقالوا هَ َذا ِ�س ْح ٌر ُم ِبنيٌ{� .سورة
ال�صف الآية .6
قال ابن كثري -رحمه اهلل -يف تف�س�ي�ر
هذه الآية« :يعني التوراة ب�شرت بي ،و�أنا
م�صداق ما �أخربت عنه ،و�أنا ُم َب ّ�شر مبن
بعدي وهو الر�سول النبي الأمي العربي
املك���ي �أحمد ،فعي�س���ى \ وهو خامت
�أنبي���اء بني �إ�س���رائيل ،وقد �أقام يف ملأ
بني �إ�س���رائيل ُمب�ش ًرا مبحمد [ وهو
�أحمد خامت الأنبياء واملر�س���لني الذي ال
ر�سالة بعده وال نبوة»( ،)1وي�شهد على
ما جاء يف الآيات على ل�س���ان عي�س���ى-
من �أن �أحمد من �أ�سماء الر�سول الكرمي
[ ما رواه البخاري عن الزهري قال:
36
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الر�سالة التي جاء بها خامت املر�سلني� ،أو
على الأقل �صد تلك الهجمات ال�شر�سة
�ض���د الإ�س�ل�ام ونبيه حممد عليه �أزكى
ال�صالة والت�سليم.

«�أخ�ب�رين حممد بن جبري ب���ن مطعم،
عن �أبيه قال� :س���معت ر�س���ول اهلل [
يقول� :إن يل خم�سة �أ�سماء� :أنا حممد،
و�أنا �أحمد ،و�أنا املاحي الذي ميحو اهلل
ب���ه الكفر ،و�أنا احلا�ش���ر الذي يح�ش���ر ن�ص الب�شارة كما هي يف �إجنيل
النا�س عل���ى قدمي ،و�أنا العاقب» (،)2
لوقـ ـ ــا
وروي كذلك �أن النبي [ قال« :ا�سمي
يف الت���وراة �أحي���د لأين �أحيد �أمتي عن �س���جل �إجني���ل لوق���ا الكثري م���ن حكم
النار وا�سمي يف الزبور املاحي حما اهلل وتعاليم امل�س���يح ،وقد روي �أي�ضً���ا ق�صة
ب���ي عبدة الأوثان ،وا�س���مي يف الإجنيل الذي���ن كانوا يرعون �أغنامهم ُقرب بيت
�أحمد ،وا�س���مي يف القر�آن حممد لأين حل���م يف الليل���ة التي ولد فيها امل�س���يح
حممود يف �أهل ال�سماء والأر�ض» (� \ .)3إذ ظه���ر �أمامهم مالك لكي يعلن
له���م مول���د ال�س���يد املخل�ص ،ث���م ظهر
ح�ش���د من املالئكة يف ال�سماء ين�شدون
ب�أ�ص���وات عالي���ة الرتنيمة ال���واردة يف
�إجني���ل لوق���ا « 2:14املج���د هلل يف
الأعايل وعلى الأر�ض ال�سالم ،وبالنا�س
امل�س���رة» ،وهذه الرتنيمة  -ح�سب عبد
[
الأحد داود – م�ؤلفة من ثالث فقرات:

النصارى رفضوا
االعتراف بنبوة النبي
محمد ألنهم
ال يؤمنون بالقرآن
الكريم

�إ ًذا فح�سب الآية الكرمية يكون الإجنيل
قد َّ
ب�ش���ر مبحمد [ �إال �أن امل�سيحيني
يرف�ض���ون هذا الأمر رف�ضً ا با ًتا لكونهم
ال ي�ؤمنون بالقر�آن الكرمي ،وال يعرتفون
اً
أ�ص�ًل ،،الأم���ر الذي يفر����ض علينا
ب���ه �
نحن -امل�س���لمني -البحث يف ن�ص���و�ص
الإجني���ل م���ن �أجل بيان تل���ك احلقيقة
التي �أخرب بها القر�آن الكرمي.
والبح���ث يف ذل���ك ال يعن���ي �أنن���ا نحن
امل�سلمني -مل نقتنع بعد بوجود �سيدناحممد [؛ و�إمن���ا يدخل هذا يف �إطار
دع���وة الآخ���ر غ�ي�ر امل�س���لم �إىل �إتب���اع

« - 1مو�ض���وع الفق���رة الأوىل هو اهلل،
« »Allahaبالآرامي���ة ،وق���د تُرجم �إىل
« »theasباليونانية.
 - 2مو�ضوع الفقرة الثانية هو «�شالما»
بالآرامية ،وتُرجمت �إىل اليونانية بكلمة
«.»Eirins

 - 3مو�ض���وع الفق���رة الثالث���ة ه���و
« »Eudokiaباليونانية» (.)4
وق���د ُف�س���رت هذه الت�س���بيحة ح�س���ب
اعتقاد الن�ص���ارى �أن املراد «املجد هلل»
هو �إعالن ت�س���بيحي حل�ض���ور العظمة
يف م���لء ال�س���موات العال «�أما ال�س�ل�ام
على الأر����ض» فهو لنزول رب ال�س�ل�ام
حلظة مل�س ج�س���د املولود �أر�ض ال�شقاء
ليملأ �أر�ض���نا �س�ل�ا ًما ال ينزع منها �إىل

الأبد ،و«يف النا�س امل�سرة» يعني الفرح،
فالقدي���ر �ص���نع بن���ا عظائ���م ،و�أحزان
الب�شرية �أ�ش���رق عليها �سالم»( ،)5لكن
�أي���ن ال�س�ل�ام «وتاريخ امل�س���يحية بحار
م���ن الدم���اء ،و�أكدا�س من رم���اد الذين
�أحرقوا ،ويُتم ودموع ،و�أنني ووح�ش���ية،
وه���و م���ا فعله امل�س���يحيون بامل�س���لمني
يف احل���روب ال�ص���ليبية ،ويف الأندل�س،
وكذل���ك اال�س���تعمار امل�س���يحي لأقطار
امل�س���لمني ،ليتب�ي�ن �أن امل�س���يحية كانت
جرحا �ألي ًما �أ�صاب الإن�سانية» (.)6
ً
وه���ذا يدل على عدم حتقيق ت�س���بيحة

«على الأر�ض ال�سالم ويف النا�س امل�سرة» يقوم بالعـــدل ويُحقـق ال�سـالم.
يف �سلوك امل�سيحيني.
فال�س�ل�ام عل���ى الأر�ض مل يكن �س���وى

فال�سالم احلقيقي �إذن ال يمُ كن احل�صول
عليه بالو�سائل امل�صطنعة�« ،إذ �إن هُناك
ثالث و�سائل فقط – ح�سب عبدالأحد
داود -يمُ كن احل�ص���ول بوا�سطتها على
ال�سالم احلقيقي التام ،وهي :االعتقاد
املبني بوحدانية اهلل املطلقة ،واخل�ضوع
الكامل واال�ست�س�ل�ام مل�شيئته املقد�سة،
و�أن يكون� -سبحانه  -هو محُ ور الت�أمل
اً
وفعل ف�إن
والتفك�ي�ر با�س���تمرار» (.)7
من مل ميتثل لأم���ر اهلل ونهيه ،ف�إنه لن

ت�أ�س���ي�س مملك���ة اهلل عل���ى الأر����ض
�أال وه���و الإ�س�ل�ام .وذل���ك «�أن كلم���ة
 Eirinyاليوناني���ة ُمرادف���ة للكلم���ات
ال�س���امية �ش���الوم يف العربية و«�شالما»
–يف الآرامية– و�إ�س�ل�ام –يف العربية،-
وقد ق�ص���د عي�سى امل�س���يح هذا املعنى
الإ�سالمي للكلمة عندما �ألقى موعظته
البليغ���ة عل���ى اجلبل «طوبى ل�ص���انعي
ال�سالم متى .)8( »5:9
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الفكر الإ�سالمي

عي�سى ،والر�س���ول [ ،وهذا يتطابق مع
قول احلبيب امل�ص���طفى يف احلديث�« :أنا
�أوىل النا����س باب���ن مرمي والأنبي���اء �أوالد
عالت ،لي�س بيني وبينه نبي» (.)12
�أخ�ي�رً ا ولي�س �أخ�ي�رً ا� ،إن الإجنيل رغم
تعر�ض���ه للتحريف والتغي�ي�ر والتبديل؛
ف�إن تب�شريه بني الإ�سالم حممد -عليه
ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام -ال زال �ش���اهدًا،
وهذا يعد اعجازًا ت�أكيد ًيا ملا �أخربنا به
اهلل يف كتابه املب�ي�ن ،وهذا يُحتم علينا
نح���ن -امل�س���لمني �-إي�ص���ال ذل���ك �إىل
الآخ���ر املختلف عن���ا عقد ًيا ،فهل نحن
فاعلون؟.
امل�صادر واملراجع

�أ�صل كلمة يودوكيا:
كلم���ة يودوكي���ا  -Eudokiaح�س���ب
عب���د الأح���د داود  -احلـــــــ���رف الأول
منه���ا  Euمعن���اه :جيد ،ح�س���ن كما يف
 eudokimosالت���ي تعن���ي عظي���م
االحرتام ،ذائع ال�صيت واملجد ،وح�سب
القامو����س الإغريق���ي حتم���ل كلم���ة
 Eudokiaمعنى :لطيف ،ح�سن»(،)9
ولفه���م معنى كلم���ة يودوكي���ا �أكرث قام
عب���د الأحد داود ببيان الأ�ص���ل اللغوي
للكلم���ات العربي���ة «محَْ م���د» و«حمدة»
وهي كالتايل:
«ح َم��� ْد» يت�أل���ف ه���ذا الفع���ل م���ن
�أَ -
احل���روف ال�س���اكنة ال�س���امية «ح م د»،
وحيثم���ا ج���اءت ه���ذه احل���روف يف
الكتابات املقد�س���ة اليهودية ف�إنها تُعني
(يحب ،ي�شتاق ،يرغب).
ب َ -حمِ د باملذكر ،وحمدة بامل�ؤنث يدالن
على الرغبة ،الر�ضى ،البهجة ،اجلمال.
جـ  -محَْ َمد ،محَْ ُمد :هاتان ال�ص���يغتان
ُم�ش���تقتان م���ن الفع���ل َح َم���د ومعن���اه:
املرغ���وب في���ه ج���دًا ،البهي���ج ،الرائع،
اجلذاب ،القيم ،املحبوب.
د -الكلم���ة اليوناني���ة يودوكي���ا تعطي
حرفيً���ا معنى اال�س���م الع�ب�ري ِ
«ح ْمدَه»
38
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 - 1ابن كثري( ،ط « .)1999 ،2تف�س�ي�ر القر�آن
العظيم» ،حتقيق �سامي بن حممد �سالمة ،دار
طيبة للن�شر والتوزيع ،ج � ،8ص.189 :

يودوك�س���و�س ،وهي مبعنى ال�شيء الذي
ي�شتاق �إليه واملتطلع �إليه» ( .)10هكذا
يب���دو جل ًيا �أن «الكلمة اليونانية ترتبط  - 2رواه البخ���اري ،كتاب املناقب ،باب ما جاء
يف �أ�سماء ر�سول اهلل [ ،ج � ،4ص.185 :
مبا هو لطيف وح�س���ن ،وبهذا التف�سري
 - 3القرطب���ي« .)2003( .اجلام���ع لأح���كام
اللغ���وي تك���ون الأن�ش���ودة املالئكي���ة يف
القر�آن» ،حتقيق ه�ش���ام �س���مري البخاري ،ن�شر
معناها احلقيقي:
دار عامل الكتب ،الريا�ض ،ج � ،8ص.109 :
 - 4عبد الأحد ،داود( .ط « .)1985 ،3حممد
املجد واحلمد هلل يف الأعايل
�أو�شك �أن يجيء الإ�سالم للأر�ض
يُقدمه للـنا�س �أحمد» (.)11

"السالم على األرض في
إنجيل "لوقا" لم يكن
سوى تأسيس مملكة
الله على األرض أال وهو
اإلسالم

يف الكت���اب املقد����س» ،ترجم���ة فهمي ال�ش���ما،
مراجع���ة وتعلي���ق� ،أحمد ال�ص���ديق حممد ،دار
ال�ضياء للن�شر والتوزيع ،قطر� ،ص.150 :

 - 5الأب مت���ى امل�س���كني( .ط .)1998 ،1
«الإجنيل بح�سب القدي�س لوقا:درا�سة وتف�سري
و�ش���رح» ن�ش���ر مطبعة دير القدي����س �أنبا مقار،
القاهرة� ،ص.130 :

� – 6شلبي �أحمد( .ط « .)1990 ،9امل�سيحية»،
ن�شر مكتبة النه�ضة امل�صرية� ،ص.86 :
 - 7حممد يف الكتاب املقد�س ،مرجع �سابق،
 - 8نف�سه� ،ص.154 :

 - 9داود عب���د الأح���د ،حمم���د يف الكت���اب
املقد�س ،مرجع �سابق� ،ص162 :
 - 10نف�سه� ،ص.163 :

ف�أج���د �إ ًذا والدة عي�س���ى \ ُمعج���زة
عظيم���ة ،فبالإ�ض���افة �إىل والدت���ه من
غري �أب ،جاء ُمب�ش ًرا مبلكوت اهلل على
الأر����ض ،وحتى عب���ارة الأن�ش���ودة التي
قال���ت �أو�ش���ك �أن يجيء الإ�س�ل�ام �إىل
 - 12رواه البخ���اري ،كتاب الأنبياء ،باب واذكر
الأر�ض حددت �ص���احب الر�س���الة ب�إ�سمه يف الكت���اب م���رمي �إذ انتبذت م���ن �أهلها ،ج ،5
«�أحمد» تدل على �أنه لي�س هناك نبي بني �ص168 :
 - 11العامري� ،س���امي( .ط« .)2006 1حممد
[ يف الكتب املقد�س���ة عند الن�صارى واليهود
والهندو����س وال�ص���ابئة والبوذي�ي�ن واملجو����س
وال�س���يخ» ،مركز التنوير الإ�س�ل�امي للخدمات
املعرفية والن�شر� ،ص.180 :

طريــق الهدى

المنهج النبوي مع المهتدي الجديد
أخالقك ..ثبات للمهتدي الجديد
املحامي منيف العجمي  /مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف بالإ�سالم
@muneefalajmi

ريا من الذين اهتدوا ودخلوا الإ�سالم
كث ً
يكون �س���بب هدايتهم �س���لوك امل�سلمني
والتزامه���م به���ذا الدي���ن ،مم���ا يُعطي
انطباعا جيدًا يف نفو�سهم عن الإ�سالم
ً
قبل �أن يعتنقوه ،ويف املقابل هناك املاليني
من غري املُ�س���لمني ي�ص���دهم �سلوكيات
البع�ض من امل�سلمني ،وا�ستغالل و�سائل
الإع�ل�ام لتل���ك ال�س���لوكيات واملفاهيم
اخلاطئ���ة و�إظهارها ب�أنه���ا من مظاهر
الإ�س�ل�ام ،مما ي�ص���د النا�س عن رحمة
اهلل عز وجل.
�إن ال�س�ي�رة النبوي���ة من �أعظم ال�س�ي�ر
الت���ي نُقلت ع���ن الب�ش���رية ،فهي تتميز
بال�ش���مول ،ف�ل�ا جن���د يف تاريخها من
هو ُحفظت �س�ي�رته بكافة دقائقها �إىل
ع�صرنا هذا �إال �سرية النبي حممد [،
فنجده���ا تناولته من امله���د �إىل اللحد،
فال ترتك �ص���غرية وال كبرية على مدار
حيات���ه [ �إال وقد ُ�س���جلت بو�ض���وح،
وهذه ال�سرية كنز �أخالقي عظيم ،يجب
�أن ينهل منه امل�س���لم ،ويكون داعية �إىل
اهلل -عز وجل  -من خاللها.

نحن جمي ًعا نعلم �أن الر�س���ول [ �إمنا منهج���ه ،قال تعاىل} :لَ َق��� ْد َكا َن لَ ُك ْم فيِ
بُعث ليُتمم مكارم الأخالق ،ويعمل على َر ُ�س���ول اهلل �أ�سْ َوةٌ َح َ�س���نَ ٌة لمِ َ ْن َكا َن يَ ْر ُجو
تقوميه���ا ،وجعلها الأ�س���ا�س الذي تقوم اهلل َوالْ َي ْو َم ْال ِآخ َر{.
علي���ه املجتمعات ،قال [�« :إمنا بُعثت �إن واقعن���ا اليوم ال يُعرب ب�ص���ورة فعلية
لأُمتم مكارم الأخالق».
عن القيم والتعاليم ال�س���امية للإ�سالم،

المهتدي بحاجة لكي
يرى إسالما ومسلمين
فتكون سببا في
تثبيته على هذا الدين
العظيم

نحن بحاج���ة �إىل املراجعة من قِ بل كل
ف���رد منا ،لكي ال نُ�س���يء للإ�س�ل�ام من
حيث ال ندري ،ونكون �س���ب ًبا يف ال�ص���د
عن �سبيل اهلل.
ُ
�أخ���ي امل�س���لم� ..أخت���ي امل�س���لمة� ..إن

املهت���دي اجلدي���د بحاج���ة لك���ي ي���رى
�إ�س�ل�ا ًما و ُم�س���لمني ،فتك���ون �س���ب ًبا يف
تثبيت���ه عل���ى هذا الدي���ن العظيم ،ومن
ناحية �أخرى تكون ب�أخالقك داعية �إىل
الإ�سالم يف �أو�ساط غري امل�سلمني ،قال
تعاىل} :ي���ا �أيها الذين �آمنوا اتقوا اهلل
وقولوا اً
قول �سديدًا يُ�صلح لكم �أعمالكم
ويغف���ر لك���م ذنوبك���م وم���ن يط���ع اهلل
ور�سوله فقد فاز فوزًا عظي ًما{.

ملاذا ال نُعرب عن ديننا ب�أخالقنا؟..
ملاذا ال نُعرب عن �إمياننا ب�أخالقنا؟ وقد
ربط الر�سول [ بني الإميان والأخالق
يف احلدي���ث عندما ُ�س���ئل� :أي امل�ؤمنني
�أف�ض���ل �إميانً���ا؟ ق���ال [�« :أح�س���نهم
�أخال ًقا» «الطرباين يف الأو�سط» ،ف�أمة ن�س�أل اهلل -عز وجل� -أن يُجمل �أخالق
الإ�سالم ُقدوتها النبي [ ،وقد تعددت امل�س���لمني جمي ًعا ،وتكون عنوا ًنا لهم يف
�ش���مائله و�أُمرنا بطاعته وال�س�ي�ر على كل مكان.
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درا�سات

هل سينجح التحويل القسري لبعض المسلمين
إلى الهندوسية بالهند؟
(دراسة تحليلة مقارنة)
للأ�سباب التالية:
� اً
أول :ي�شهد تاريخ الهندو�سية بخلوه من
فل�سفة الدعوة ،وم�ص���ادرها الدينية ال
ت�ش���تمل على �أي ت�ص���ور �أو فكرة للدعوة،
كما جند فكرة ُمف�صلة و� اً
ً
و�ضوابطا
أ�صول
غاية من ال�سمو والكمال يف الإ�سالم.

ب���د�أت بع����ض اجلماع���ات الهندو�س���ية
يف الهن���د محُ���اوالت لتحوي���ل بع����ض
امل�سلمني �إىل الهندو�سية ،ووزعت بع�ض
املنظم���ات الهندو�س���ية ُكتيب���ات تدعو
النا�س �إىل امل�س���اهمة ال�س���خية لتنفيذ
تلك املهمة ،وكان هناك اهتمام كبري يف
الأو�ساط ال�سيا�سية والدينية يف الهند ،ثانيً���ا� :إن الديانة الهندو�س���ية ت�ش���تمل
ورمب���ا يتوهم �أع�ض���اء تل���ك املنظمات على ُمعتق���دات غريب���ة وطقو�س وثنية
الهندو�سية املتطرفة �أنهم �سينجحون يف غري معقول���ة ،انظر على �س���بيل املثال
هذا املجال ،كما جنح الدعاة امل�سلمون عب���ادة ال�س���لحفاة والثعب���ان والتماثيل
يف دعوة الهندو�س �إىل الإ�سالم �ساب ًقا ،وتقدي����س البقر واعتقاده���ا يف طهارة
و�أود �أن �ألق���ي ال�ض���وء على مدى جناح ب���ول البقر وروثه���ا ،ووج���ود مثل هذه
تلك املهمة �أو ف�ش���لها يف �ضوء ُمعطيات العقائ���د والأفكار يكفي لتنفري النا�س من
تاريخ الدعوة الإ�سالمية حول العامل .الهندو�س���ية ،وكيف يت�ص���ور من ُم�سلم �أن
ُرمب���ا تعي�ش مثل هذه امل�س���اعي لبع�ض يقب���ل مثل هذه العقائد بعد ما اطلع على
الوقت لق���وة املال وال�س���لطة ،وحتم�س حما�سن الإ�سالم وعقائده الطاهرة ؟.
بع����ض الأف���راد ،ولكنه���ا �ستف�ش���ل ،بل ثال ًثا� :إن الديانة الهندو�سية قائمة على
�س���ت�ؤدي �إىل الفتن���ة الطائفية ،وت�ض���ر نظام الطبقات ُمنذ قدمي الزمان ،وهذا
بالوح���دة الوطني���ة يف الهن���د ،وذل���ك النظام يُفرق بني النا�س ويجعل بع�ضهم
40
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عظيم ال�ش����أن مبجرد كونه برهم ًيا و�إن
اً
جاه�ًل� و�س���في ًها ،ويجعل �ش���ود ًرا
كان
وغريهم من املنبوذين و�ضي ًعا وخ�سي�سً ا
و�إن كان عامً���ا و�ص���احب معرفة لكونه
مولودين من �أبوين و�ض���يعني .وال�س�ؤال
�إذا �أ�ص���بح �ش���خ�ص هندو�س��� ًيا فه���ل
�سي�س���محون له بقراءة الفي���دا؟ مع �أن
ق���راءة الفيدا محُ رمة على �ش���ودرا كما
ذكرت يف منو�شا�سرت �إحدى ال�صحائف
الهندو�سية املقد�سة.
راب ًعا :انك�شف يف الآونة الأخرية تورط
كثري م���ن الرجال والزعم���اء الهندو�س
يف ق�ض���ايا الف�س���اد امل���ايل واخللق���ي
واجلن�س���ي ،الذي���ن كان���وا مبثاب���ة �آلهة
للهندو����س ،ومت القب����ض عليه���م بع���د
كرثة ال�ش���كاوى من الهندو�س الزائرين،
وله���ذا قل���ت ثق���ة النا����س يف الديان���ة
الهندو�سية ،وال �أحد يرغب يف الدخول
يف الهندو�سية؟.

كتب :حممد جالل

الهندوسية تكرس التمييز العنصري
والطبقي أما المساواة في اإلسـالم فكانت
سببا في انتشاره بشبه القارة الهندية
خام�سً���ا :لي����س يف الهندو�س���ية نظ���ام
العب���ادات ب�ص���فة �إلزامي���ة وحم���دودة
بوق���ت مث���ل الذي جن���ده يف الإ�س�ل�ام
كال�ص���لوات اخلم����س و�ص�ل�اة اجلمعة
والعيدي���ن ،والنا����س يف ه���ذا الزم���ان
ُمتفتحون و ُمتيقظون فكر ًيا وذهن ًيا ،وال
�أح���د يرتك دين التوحي���د ويقبل عبادة
الثعبان والذكر والفرج والنار.
�ساد�سً���ا :الهندو�س���ية له���ا ف���رق كثرية
وطوائ���ف �ش���تى ،وكل طائف���ة لها دين
خا����ص ،وعقائ���د خا�ص���ة ومعم���والت
خا�ص���ة ،جتعله���ا ُمتناح���رة و ُمتناف���رة
فيما بينه���ا ،ووجود مثل هذه الطوائف
الكثرية مع غياب امل�صدر الديني املوثوق
ي�ؤكد ف�شل جهود املنظمات الهندو�سية
املتطرف���ة يف التحويل الق�س���ري لبع�ض
�ضعاف امل�سلمني.
�س���اب ًعا :جن���د الوثني���ة ُمتغلغل���ة يف
الهندو�س���ية منذ زمن �سحيق ،وال يمُ كن
اً
في�صل
لل�صحائف الهندو�سية �أن تكون
يف �أم���ر العقي���دة ،وعل���ى �س���بيل املثال
هن���اك اختالف���ات كثرية ح���ول اخلالق
من هو؟ ه���ل برهما؟ هل الطبيعة؟ هل
مايا؟ وهل الديانة الهندو�س���ية �أ�ص���لها

التوحي���د �أم الوثني���ة؟ كل ه���ذه الأمور
املهمة يكتنفها غمو�ض و�إبهام واختالف،
وتلك ال�سلبيات كفيلة بف�شل ُمهمة هذه
املنظمات الهندو�سية املتطرفة.

الروحي�ي�ن ،الذي���ن مت القب����ض عليه���م
يف الآون���ة الأخرية ب�س���بب �س���لوكياتهم
الفا�سدة.
عا�ش��� ًرا :قامت مثل ه���ذه الدعوات يف
القرن املا�ض���ي ب�إ�سم ُ�ش��� ْد ْدهي ،ولكنها
ب���اءت بالف�ش���ل وكذل���ك املتوق���ع م���ن
احلركات الهندو�سية يف هذا الع�صر.

ثام ًنا :م�س���اعي هذه املنظم���ات قائمة
على الإغراءات املادية للنا�س الب�سطاء
والفق���راء الذي���ن ال ميلكون �ش���ي ًئا من
حط���ام الدني���ا ،وي�س���عون وراء لقم���ة حادي ع�شر :لي�ست لدى تلك احلركات
العي����ش ،ويمُ كن له���م �أن ين�ض���موا �إىل ر�ؤية وا�ضحة عن الدعوة ،ولي�ست لديها
امل�س���يحية �إذا وج���دوا لديه���م لقم���ة �أ�صول ومناهج دينية ،وعلى �سبيل املثال
العي����ش ،بل يمُ كن له���م �أن يكونوا اليوم هل ل���دى تلك احلركات ر�ؤية دينية عن
هندو�س ًيا وغدًا م�سيح ًيا وغدا بوذ ًيا ثم التحول الق�س���ري �إىل الهندو�سية؟ هل
هندو�س��� ًيا مرة �أخرى ،لأنهم ال يعلمون ه���ذا جائ���ز يف الهندو�س���ية �أم محُ���رم
عن الإ�سالم �شي ًئا ويحتاجون �إىل توعية .يف �ض���وء الن�ص���و�ص الدينية؟ �أظن �أنه
وبخالف ذل���ك جند كث ً
ريا م���ن املتعلمني ال توجد �أ�ص���ول يف الهندو�سية يف هذا
ف�صل و ُم ً
ومي�س���وري احل���ال يدر�س���ون الإ�س�ل�ام ،الباب مثل الذي جنده ُم اً
ب�سطا
ويقتنع���ون بر�س���الته وم���ن ث���م يعتنقونه ،يف الدعوة الإ�سالمية.
وعدد ه�ؤالء يفوق احل�صر والعد.
ثاين ع�ش���ر :هذه احل���ركات قامت كرد
تا�س ًعا� :إن القائمني على مهمة التحويل فعل للدعوة الإ�س�ل�امية ومن املعلوم �أن
اً
طويل ،بل
الق�س���ري لبع����ض امل�س���لمني طامع���ون رد الفع���ل عام���ة ال ي�س���تمر
و�سيا�س���يون ،ولي�ست حالهم يف ال�صفاء يتوقف �س���ري ًعا لأن���ه لي�س �أم��� ًرا ذات ًيا،
والنقاء والتق���وى والطهارة مثل الدعاة و�إمنا هو �شيء ُم�ستعار بخالف الدعوة
ميا وحدي ًثا ،وقد افت�ضح الإ�سالمية ف�إنها نابعة ذات ًيا من القر�آن
امل�س���لمني قد ً
�أمر كثري من الزعماء الهندو�س والقادة الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة.
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وال جمال هنا ل�س���رد الدالئل وال�ش���واهد
والأمثلة ملا �سبقت الإ�شارة �إليها لأن ذلك
مب�سوط يف الكتب املعنية بتف�صيل ُمقنع.

ولك���ن ين�ش����أ هن���ا �س����ؤال كيف جنحت
الدع���وة الإ�س�ل�امية يف الع���امل ع�ب�ر
الع�ص���ور؟ وما هي الأ�سباب واملقومات
التي �أدت �إىل جناح الدعوة الإ�س�ل�امية
يف بالد العامل وخ�صو�صً ا يف �شبة القارة
الهندية عرب تاريخها الطويل؟
يف احلقيق���ة نحن منلك �أدل���ة تاريخية
وا�ضحة على انت�شار الإ�سالم يف العامل
ب�صفة �أ�سا�سية بجهود وم�ساعي الدعاة
الفردية ،و�سن�ش�ي�ر يف تلك العجالة �إىل
بع�ض الأ�سباب والدوافع التي �أدت �إىل
انت�ش���ار الإ�س�ل�ام يف العامل خا�ص���ة يف
�شبه القارة الهندية.
� اً
أول :م���ن املعل���وم �أن الإ�س�ل�ام دي���ن

� اً
أول :الدعوة الإ�س�ل�امية يف م�صادرها
املتمثلة يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية
املطهرة ت�شتمل على نُ�صو�ص كثرية جتعل
الدعوة فر�ض كفاية يف ُمعظم الأحوال
ب���ل فر����ض ع�ي�ن يف بع����ض الأح���وال.
بخ�ل�اف الهندو�س���ية ف����إن م�ص���ادرها
الديني���ة خالية متا ًما من فكرة الدعوة.

التحويل القسري لبعض
المسلمين للهندوسية
سلوك وطموح
سياسي وليس دعوي
ثان ًيا� :إن الإ�س�ل�ام ي�ش���تمل على عقيدة
�صافية ووا�ضحة غاية الو�ضوح وت�صور
عن الكون والإله وعالقة الإن�سان بالإله
ومبا حوله من كائنات.

دعوي ُمنذ �س���طوع ن���وره على اجلزيرة
العربية ،والن�ص���و�ص القر�آنية املختلفة
وتطبيقاتها العملية يف ع�ص���ر الر�سول ويكفي ملعرف���ة ذلك الرجوع �إىل الكتب
[ ،وبعده���ا ت�ؤك���د تل���ك احلقيق���ة العام���ة التي تتن���اول مو�ض���وع العقيدة
بو�ضوح ،وقد جنحت الدعوة الإ�سالمية الإ�س�ل�امية ،ويمُ كن الرج���وع �إىل كتاب
يف جذب النا�س من كافة �أنحاء العامل ،العقائد الإ�سالمية ل�سيد �سابق.
وانت�شرت ر�سالتها ما بلغ الليل والنهار ،ثال ًثا :قد ذكرنا �أن الديانة الهندو�س���ية
والإ�س�ل�ام يُقدم ر�ؤية كاملة عن �أُ�صول قائمة على التمييز العن�صري ،وم�ؤ�س�سة
الدعوة واملنهج العملي والتطبيقي لهذه على نظام الطبقات .ومبجرد والدة طفل
الفري�ض���ة ،وكانت هناك �أ�سباب كثرية يف �أ�س���رة برهمية يكون �أعلى و�أ�شرف،
وال يمُ ك���ن ل�ش���خ�ص من طبقة �ش���ودرا
لهذا النجاح الباهر ،منها:

اً
وفا�ض�ًل�ا �أن يُ�س���اوي
مهم���ا كان عاملً���ا
�شخ�صً���ا برهم���ي الأ�ص���ل مهم���ا كان
اً
وجاهل� .أما الإ�سالم فقد هدم
�شري ًرا
بُنيان هذا التفريق العن�ص���ري والتمييز
الطبق���ي ،و�أق���ام املجتم���ع الإ�س�ل�امي
على �أ�س���ا�س العدل وامل�ساواة بني جميع
الب�ش���ر .و�أظ���ن �أن غياب امل�س���اواة يف
الديانة الهندو�س���ية بل تكري�س التمييز
العن�ص���ري والطبق���ي ووج���ود مب���د�أ
امل�ساواة يف الإ�سالم وتطبيقه يف الواقع
العملي كان م���ن �أهم العوامل والدوافع
الت���ي �أدت �إىل �إجناح الدعوة يف �ش���به
الق���ارة الهندي���ة ،لأن الطبقات املنبوذة
نعموا ب�سعادة امل�ساواة يف ظل الإ�سالم،
الذي ا�س���تطاع حتطيم جمي���ع الفوارق
الطبقية اجلائرة ،وقام بتحرير الإن�سان
من كافة قيود الطبقات.
رابعً���ا :كان الدع���اة امل�س���لمون من �أهل
اهلل تع���اىل وم���ن الرج���ال ال�ص���لحاء،
وكانوا يُ�ض���حون بكل �ش���يء يف �س���بيل
الدع���وة ومل تلهه���م جت���ارة وال بيع عن
اً
مث���ال يُحتذى
ذك���ر اهلل تع���اىل ،وكانوا
و ُقدوة يُقتدى بها يف التم�سك بالأخالق
العالي���ة وال�س���لوك الطي���ب ،وكان هذا
من �أهم عوامل �إجناح الدعوة يف �ش���به
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الق���ارة الهندي���ة ،ويف مقابل ذلك جند
الزعماء الهندو�س ُمتورطني يف ق�ض���ايا
الف�ساد املايل والف�ضائح اجلن�سية ،وقد
مت القب����ض على كثري منه���م ،ويقبعون
الآن يف غياه���ب ال�س���جون كم���ا �س���بق
وو�ضحت �آن ًفا.
خام�سً ا :تتميز الدعوة الإ�سالمية بنظام
رباين للعبادات املختلفة من ال�ص���لوات
اخلم�س و�صالة اجلمعة و�صالة العيدين،
و�ص���يام �ش���هر رم�ض���ان واحل���ج والزكاة،
وعلى �سبيل املثال حتمل فري�ضة الزكاة
يف طيها جان ًبا تعبد ًيا ،ويف نف�س الوقت
هي جانب خريي ُمتميز مل�ساعدة الفقراء
وامل�س���اكني ،وكذل���ك يتمي���ز الإ�س�ل�ام
بالعبادات اجلماعية و�ص�ل�اة اجلماعة
اف�ضل من �صالة الفرد ب�سبع وع�شرين
درجة وك�أن الإ�س�ل�ام دين ي�ش���جع على
التقارب وااللتقاء واالجتماع وم�ش���اركة
بع�ضهم بع�ضا يف ال�سراء وال�ضراء ،وال
يخفى دور العب���ادات يف بث الطم�أنينة
يف قل���وب النا����س ،وكل ذل���ك يف �إط���ار
عقي���دة التوحي���د بعي���دًا ع���ن الوثني���ة
وال�شرك ،وعلى عك�س ذلك جند الديانة
الهندو�سية مبنية على الوثنية يف �أب�شع
�ص���ورها ،ولي�ست فيها عبادة �إال م�شوبة

واقتناعا منهم ب�ص���دق العقيدة
بالرق����ص والغناء و�ض���رب الطب���ول ،وال واحلرية
ً
يمُ كن لها �أن ترقى �إىل روحانية العبادات الإ�س�ل�امية بع���د االطالع عليه���ا ،وبعد
يف الإ�سالم بحال من الأحوال.
معرفتهم مبحا�س���ن الإ�سالم يف العقيدة
�ساد�سً ا :تُقدم امل�صادر الإ�سالمية ر�ؤية والعبادة وال�شريعة واملعامالت والأخالق.
وا�ض���حة عن الدعوة الإ�س�ل�امية ،ومن
�أه���م تلك املبادئ ع���دم �إكراه �أحد على
اعتن���اق الإ�س�ل�ام ،وه���ذا املب���د�أ يُعترب
معل ًما �أ�سا�س ًيا يف حرية العقيدة �أتى به
الإ�س�ل�ام قبل �أكرث من �أربعة ع�شر قر ًنا
م���ن الزمان ،وق���د قام الدع���اة الأوائل
بتطبي���ق ه���ذا املب���د�أ ويُطبق���ه الدعاة
املعا�صرون خري تطبيق حتى يف الع�صر
الراهن ،وكانت الو�س���يلة الأوىل لن�ش���ر
تو�صي ــة:
الإ�س�ل�ام احل���وار واجل���دال بالتي هي
�أح�س���ن كما جاء الرتغيب به يف القر�آن وم���ع يقينن���ا الرا�س���خ ب����أن م�س���اعي
الكرمي.
املنظمات الهندو�سية �ستف�شل ب�إذن اهلل

الهندوسية يكتنفها
الغموض واإلبهام
وهما كفيالن بفشل
مهمة المنظمات
المتطرفة

بخالف ذلك جند املنظمات الهندو�سية
يف الهند التي ت�سعى من خالل الإغراءات
املادي���ة والوعود الرباق���ة ب�إتاحة فر�ص
العم���ل ب���ل بالتهديد بال�ض���رب والقتل
لبع�ض امل�سلمني امل�ست�ضعفني وفقرائهم،
وال �ش���ك �أن مثل تلك املحاوالت �ستبوء
حت ًما بالف�ش���ل ،وكذلك يدل هذا على
خ���وف بع����ض الهندو����س م���ن �إقب���ال
النا����س على الإ�س�ل�ام مبح����ض الإرادة

تع���اىل؛ ولكن ال ينبغي اال�س���تهانة بها،
ولأن امل�س���لمني م�أمورن ب�أخذ الأ�سباب
والتداب�ي�ر الالزم���ة ملن���ع مث���ل ه���ذه
اً
�س���تقبل .وبذلك يجب على
الأحداث ُم
امل�ؤ�س�س���ات الدينية يف الهند وخارجها
وعل���ى املهتمني ب�أم���ر الدع���وة العناية
باملناط���ق الفق�ي�رة امل�أهولة بامل�س���لمني
امل�ست�ض���عفني .وذل���ك من خ�ل�ال عمل
التايل:
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 - 1تعيني الوعاظ واخلطباء واملدر�سني
يف تل���ك املناط���ق ،ليقوم���وا بالتوعي���ة
الدينية وتعليم الق���ر�آن الكرمي ومبادئ
الإ�س�ل�ام ل���كل الأعم���ار م���ن الرج���ال
والن�ساء.
 - 2ت�أ�سي�س امل�ساجد والكتاتيب.
 - 3عق���د االجتماعات الدينية ب�ص���فة
دوري���ة لبي���ان عقائد الإ�س�ل�ام و�أحكام
الطهـــارة وال�صلوات اخلمـــــ�س وغريهـــا.
 - 4تعليم امل�س���لمني الفق���راء القراءة
والكتاب���ة بلغته���م بغ����ض النظ���ر ع���ن
�أعماره���م ،لأن املناط���ق الفقرية عامة
تكرث فيها الأمية بن�سبة كبرية ،ثم توفري
امل���واد الإ�س�ل�امية لهم بلغتهم ب�ص���ورة
ُمب�سطة يف �شكل ُكتَ ّيبات ُم�صورة.
 - 5ومب���ا �أن املدار����س الإ�س�ل�امية يف
الهند تُخ ّرج كل عام عد ًدا ال ب�أ�س به من
العلم���اء واخلريجني ،ميكن اال�س���تفادة
من م�ؤهالته���م الثقافية بع���د تدريبهم
على تعليم ال�ش���باب والرج���ال ،وتوفري
حياة كرمية له�ؤالء اخلريجني ،ليتمكنوا
من �أداء ُمهمتهم.

الإنرتن���ت يف هذا الع�ص���ر من �أ�س���باب
الرفاهي���ة والزوائ���د بل �أ�ص���بحت من
 - 6كما يمُ كن اال�ستفادة من م�ؤهالت
ال�ض���روريات واللوازم التي ال يمُ كن �أن
الفتي���ات اخلريج���ات م���ن املدار����س
ي�س���تغني عنها �ش���خ�ص ُمهتم بالدعوة.
الإ�سالمية يف الهند ،و�إعدادهن لتعليم
الن�س���اء امل�س���لمات يف املناطق الفقرية،
وينبغي �أن يُقدم لهن ُمقابل اخلدمة.

نظام الطبقات يحرم
على الـ"شودرا" وهي
الطبقة األغلب قراءة
«الفيدا» إحدى
الصحائف المقدسة

النا�س الق�ضايا الإ�سالمية الكبرية مثل
الإمي���ان بتوحي���د اهلل تع���اىل والإميان
بالر�س���ول -علي���ه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام
و�أركان الإ�س�ل�ام اخلم�س و ُمقت�ضياتالإمي���ان وتعلي���م ال�ص���لوات اخلم����س،
وغريه���ا م���ن الفرائ����ض والواجب���ات
وال�شعائر الإ�سالمية.

 - 7توف�ي�ر جه���از كمبيوت���ر و�ش���بكة
انرتنت للمدر�سني واملدر�سات وتعليمهم
وتدريبهم على ا�ستعمالهما ،لي�ستفيدوا
من املواد الدعوية املن�شورة على مواقع
 - 10كم���ا يج���ب عل���ى املنظم���ات
الإنرتنت خا�ص���ة من املواد التي تُعِ ّدها
واجلمعي���ات الت���ي تقوم بجم���ع الزكاة
جلن���ة الدع���وة الإلكرتوني���ة بالكوي���ت
وال�ص���دقات يف الهن���د �أن تهت���م مب���د
بلغات العامل املختلفة ،وب�ص���ورة فريدة
تلي���ق بعقلية الع���امل املعا�ص���ر ،و�أظنها  - 8الت�أكيد على املدر�سني واملدر�سات يد امل�س���اعدة ب�ص���ورة عيني���ة �أو نقدية
رائ���دة يف ه���ذا املج���ال ،ولك���ن كث�ي�رً ا بعدم �إثارة الق�ض���ايا الكالمية املختلف للمناط���ق الت���ي حتتاج �إليها ،ويخ�ش���ى
م���ن الدع���اة ال ي�س���تطعيون التو�ص���ل فيه���ا بح���ال م���ن الأح���وال ،لأن الهند عليها م���ن التحويل الق�س���ري �أو الت�أثر
�إليه���ا �إم���ا لع���دم معرفتهم با�س���تعمال تنت�ش���ر فيه���ا مدار����س فكري���ة كثرية ،بالإغ���راءات املادية م���ن قبل املنظمات
الكمبيوت���ر �أو لع���دم توف���ر اجله���از والتنازع الكالمي يف ّوت املقا�صد العليا الهندو�سية.
لديهم .ولي�س جهاز الكمبيوتر و �ش���بكة والأه���داف الك�ب�رى ،و�إمنا يُهِ ��� ّم عامة وفقنا اهلل تعاىل ملا فيه ر�ضاه.
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 - 9ت�ش���جيع املتعلمني والطلبة ببع�ض
اجلوائ���ز املتوا�ض���عة م���ن ح�ي�ن لآخ���ر
لرتغيبهم يف التعلم.

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ �دارة ا�ﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

إدارة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ا�وﻟﻰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﻣﻴﻜﻨﺔ ا�ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ا�داءات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﻴﺮي

احل ــوار مع الآخ ــر

اإلسالم يؤكد روعته
د� .إبراهيم ح�سن ح�سني  /رئي�س حترير جملة �سنابل امل�صرية

�أعل���ن الإ�س�ل�ام من���ذ اللحظ���ة الأوىل
�أن���ه ج���اء رحمـ���ة للعاملني ق���ال تعاىل:
} َو َم���ا �أَ ْر َ�س���لْنَ َ
اك �إِ اَّل َر ْح َم��� ًة لل ْ َعالمَ ِ نيَ{
«الأنبياء ،»107:كما جاء الإ�سالم ليقيم
موازي����ن احل����ق والع����دل وير�س����ي دعائ����م
الأخ��ل�اق ،وهذا ما �أكده نب����ى الرحمة فى
قوله�) :إمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق(.
وللإ�س�ل�ام ثواب���ت ال يغفلها �أحد ،وهى
ال تتغري باختالف املكان والزمان ،ومن
هذه الثوابت:

�إن حقيقة الإ�سالم هى حقيقة كل دين،
فالإ�س�ل�ام معن���اه �إخال����ص العبادة هلل
والإمي���ان باهلل ومالئكته وكتبه ور�س���له
واليوم الآخر.

�إن اهلل -عز وجل� -أوجد النا�س جمي ًعا
م���ن �أب واحد و�أم واحدة ،يقول تعايل:
َّا�س ا َّت ُقوا ْ َر َّب ُك ُم ا َّلذي َخلَقكم
}يَا �أيُّ َها الن ُ
م���ن ن ْف ٍ�س َواحدَةٍ َوخلَ��� َق منْ َها َز ْو َج َها َوبَ َّث
ِ�ساء{ «الن�ساء.»1:
منْ ُه َم ِار َج اًال َكثِريا َون َ

�إن م���ن مقا�ص���د الأدي���ان التع���ارف،
َّا�س
وذلك فى قوله تع���اىل} :يَا �أَيُّ َها الن ُ
�إ َّن���ا َخل َ ْقنَا ُكم ِّمن َذ َكر َو�أُنثَ���ى َو َج َعلْنَا ُك ْم
�ش ُعوبا َو َق َبا ِئ َل ِلتَ َعا َر ُفوا �إِنَّ �أَ ْك َر َم ُك ْم عن َد
اهلل �أَتْ َقا ُك ْم{ «احلجرات.»13 :

وهذا التعارف ي�س���تلزم احلوار ،وتبادل
املناف���ع بني النا�س وتبادل الأفكار ،وقد
�أورد لنا القر�آن الكرمي �ألوا ًنا من احلوار
بني الر�س���ل و�أقوامهم ،وبني �أهل اجلنة
و�أهل النار حتى بني اخلالق -عز وجل-
وب�ي�ن مالئكته ،وبني خملوقاته ب�ص���فة
���ك لل ْ َم َ
عام���ة } َو�إ ْذ َق���ا َل َربُّ َ
ال ِئ َك���ة �إِنيِّ
َج ِ
اع��� ٌل يف الأَ ْر�ض َخلي َف��� ًة َقالُوا ْ �أتجَْ َعل
ُ
في َه���ا َمن يُ ْف ِ�س��� ُد فِ ي َها َويَ�سْ���فِ ك ال ِّد َماء
ِّ�س لَ َك َقا َل
َونَ ْح ُن نُ َ�س��� ِّب ُح َ
بح ْمدِ َك َونُ َقد ُ

ِ�إنيِّ �أَ ْعل َ ُم َما الَ تَ ْعل َ ُمونَ{ «البقرة»30:
كما �أن اخلالف بني النا�س فى عقائدهم
ال مين���ع التع���اون فيما بينه���م  ،لأنه ال
�إكراه فى الدين }الَ �إِ ْك َراهَ فيِ الدِّينِ َقد
َّت َبينَّ َ ال ُّر ْ�ش ُد مِ َن الْ َغ ِّي{ «البقرة.»256 :

فتح المسلمون في
ثمانين عاما بلدانا أوسع
مما فتح الرومان في
ثمانية قرون
كما �إن احل�ضارة الإ�سالمية قد توا�صلت
فى ال�سابق مع كافة احل�ضارات ،الأمر
ال���ذى جعل �أعظم فال�س���فة امل�س���لمني
وهو ابن ر�ش���د يجعل من االطالع على
ثقافات الآخرين �أحد الواجبات الدينية
التى ال يجوز للم�س���لمني التخلى عنها،
فالإ�س�ل�ام يعرتف بالآخر ويتجلى ذلك
فى اعرتافه بالأديان ال�سماوية ال�سابقة
عليه  ،وهو خامت الر�س���االت ال�سماوية
وجميعه���ا خرجت من م�ش���كاة واحدة،
وه���ذا ما �أكده القر�آن الكرمي } َما يُ َقا ُل
���ك �إِ اَّل َم���ا َق ْد قِ ي َل لِل ُّر ُ�س���لِ مِ ���ن َقبْل َ
لَ َ
ِك
َ
�إِنَّ َر َّب َ
اب �أليم{
���ك لَ ُذو َمغْفِ ��� َرةٍ َو ُذو ِع َق ٍ
«ف�ص���لت .»43 :وقوله تع���اىلُ } :قولوا ْ
�آ َمنَّا ب���اهلل َو َما �أُنز َل ِ�إلَيْنَا َو َما �أنز َل �إِلىَ
�إب َراهي َم َو�إ�سْ��� َم ِ
وب
اعي َل َو�إ�سْ َحا َق َويَ ْع ُق َ
عي�سى َو َما
و�سى َو َ
وتي ُم َ
َوالأ�سْ َباط َو َما �أُ َ
�أُوت َِي ال َّن ِبيُّو َن مِ ن َّر ِّبهِ ْم الَ نُ َف ِّر ُق بَينْ َ �أَ َح ٍد
ِّمنْ ُه ْم َونَ ْح ُن لَ ُه ُم�سْ ِل ُمونَ{ «البقرة.»136:
وقد �أكد الإ�س�ل�ام على ُحرية العقيدة،
كما جاء فى القر�آن الكرمي } َو ُقلِ الحْ َ ُّق

مِ ن َّر ِّب ُك ْم َف َمن َ�ش���اء َفلْيُ�ؤْمِ ن َو َمن َ�ش���اء
َفل ْ َي ْك ُف ْر{ «الكه���ف ،»29:وقوله تعاىل:
} َول ْو َ�ش���اء َربُّ َ
�ض
���ك لآ َم َن َم���ن يف الأَ ْر ِ
َ
َّا�س َحتَّى
ُكل ُه ْم َجمِ يعً���ا �أَ َف�أنتَ تُكْ���رهُ الن َ
يَ ُكونُوا ْ ُم�ؤْمِ ِننيَ{«يون�س.»99 :

ومل يق���ف الإ�س�ل�ام عن���د ح���د تقري���ر
املبد�أ بل مينع كائ ًنا من كان �أن يُحا�سب
الكفار على كفره���م فى احلياة الدنيا،
بل جعل ذلك من حق اخلالق وحده فى
قوله تعاىلَ }:و�إِن َّما نُرِ يَن ََّك بَ ْع َ
�ض ا َّلذي
نَع ُدهُ��� ْم �أَ ْو نَتَ َوف َين ََّك َف�إِنمَّ َ ا َعلَيْ َك الْ َب َ
ال ُغ
���اب{ «الرعد .»40:وقوله
َو َعلَيْنَا الحْ َ�س ُ
َ
تعاىلَ } :ولَ ْو َ�ش���اء اهلل َما �أ�شْ��� َر ُكوا ْ َو َما
���اك َعلَيْهِ ْم َحفِ ً
َج َعلْنَ َ
يظا َو َما َ�أنتَ َعلَيْهِ م
ِب َوكِ ٍيل{ «االنعام.»107:
هذه ه���ى روعة وجم���ال وحرية الدين
الإ�س�ل�امى ،وقد دفعت روعة الإ�س�ل�ام
الأدي���ب الأملان���ى جوتـــ���ه «749ه���ـ -
1832م» �إىل �أن ي�شيد بالأدب الإ�سالمى
ويطل���ع عل���ى القر�آن الك���رمي فى بع�ض
ترجماته فيقول) :من حماقة الإن�س���ان
ف���ى دنياه �أن يتع�ص���ب كل من���ا ملا يراه،
و�إذا كان الإ�س�ل�ام معن���اه الت�س���ليم هلل
ف�إننا جمي ًعا نحيا ومنوت ُم�سلمني(.
فق���د دخل الإ�س�ل�ام ال�ش���رق ب�س���ماحته
وروعت���ه� ،إذ فت���ح امل�س���لمون يف ثمان�ي�ن
عا ًما �أو�س���ع مما فت���ح الرومان يف ثمانية
قرون ،وكانت هذه الفتوحات الإ�س�ل�امية
حتري ًرا لل�ش���رق -الإن�س���ان والأر�ض -من
القه���ر الدين���ي ال���ذي مار�س���ه الروم���ان
والفر�س �ض���د �شعوب ال�شرق على امتداد
ع�ش���رة ق���رون م���ن الإ�س���كندر الأكرب يف
الق���رن الرابع قبل املي�ل�اد �إيل الفتوحات
الإ�سالمية.
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الوقف الإ�سالمي

آفاق الوقف

والعمل الخيري

بقلــم :لبنى �شــرف

�إن امل�س���ارعة يف �أعمال الرب واخلريات
�سمة �أ�ص���يلة وركيزة من ركائز املجتمع
امل�س���لم ،ذل���ك املجتمع املت���واد املتحاب
املرتابط املت�ضامن واملتكافل يف اخلري،
اً
عم�ًل� ورز ًقا،
ال���ذي (يكفل ل���كل قادر
ول���كل عاجز �ض���مانة للعي����ش الكرمي،
ولكل راغب يف العفة واحل�ص���انة زوجة
�ص���احلة ،ويعترب �أهل كل حي م�س�ؤولني
م�س����ؤولية جنائية لو م���ات فيهم جائع،
حت���ى ل�ي�رى بع����ض فقه���اء الإ�س�ل�ام
تغرميهم بالدية).
والأ�ص���ل يف املجتم���ع امل�س���لم �أن يكون
على هذه ال�ص���ورة الو�ضيئة ،فالإ�سالم
لي����س دين مظاهر وطقو����س ،وعبادات
و�شعائر جوفاء ،لي�س لها �أثر يف القلوب
�أو يف واق���ع احلي���اة ،ولكنه دي���ن ما �إن
ت�س���تقر حقيقت���ه يف القلوب حتى تدفع
�إىل العمل ال�ص���الح ،وتتمثل يف ُ�س���لوك
ت�صلح به احلياة وترقى .
والتعاون والتكافل يف اخلري وال�ص�ل�اح
والنم���اء ليع���ود بالنفع وال�ب�ركات على
العب���اد والبالد ،م���ن طهارة يف القلوب،
وتزكي���ة للنفو����س ،ومنفع���ة وع���ون
للآخري���ن ،و�ش���عور باحل���ب والإخ���اء،
و�إزالة للفوارق ال�شعورية ،بحيث ي�شعر
كل واحد �أنه ع�ض���و يف ذلك اجل�سد ،ال
يحتجز عنه �شي ًئا ،فترتابط فيه العرى،
وتتوثق فيه ال�صالت ،وتتمثل فيه رحمة
اهلل ال�سابغة بالعباد .
ق���ال تعاىل َ } :وا َّلذِ ي��� َن فيِ �أَ ْم َوالِهِ ْم َح ٌّق
ل�س���ا ِئلِ َوالمْ َحْ��� ُروم { ..املعارج:
َّم ْعلُ���و ٌم لِّ َّ
 ،24،25يقول �سيد قطب( :وهي الزكاة
على وجه التخ�صي�ص وال�صدقات املعلومة
الق���در ،وهي حق يف �أموال امل�ؤمنني � ..أو
لع���ل املعنى �أ�ش���مل من ه���ذا و�أكرب ،وهو
�أنه���م يجعلون يف �أموالهم ن�ص���ي ًبا معلو ًما
ي�ش���عرون �أنه حق لل�سائل و املحروم ،ويف
ه���ذا تخل�ص من ال�ش���ح وا�س���تعالء على
احلر����ص! كم���ا �أن في���ه �ش���عو ًرا بواجب
الواج���د جت���اه املح���روم ،يف ه���ذه الأمة
املت�ض���امنة املتكافل���ة ..وال�س���ائل ال���ذي
ي�س����أل ،واملحروم الذي ال ي�س����أل وال يُعرب
عن حاجته فيُحرم� ،أو لعله الذي نزلت به
النوازل فحرم وعف عن ال�س�ؤال.

اإلسالم دين تستقر
حقيقته في القلوب
حتى تدفع إلى العمل
الصالح قوال وفعال
وال�ش���عور ب�أن للمحتاج�ي�ن واملحرومني
ح ًقا يف الأموال هو �ش���عور بف�ض���ل اهلل
من جهة ،وبالأوا�صر الإن�سانية من جهة
�أُخ���رى ،فوق ما فيه من حترر �ش���عوري
م���ن ربق���ة احلر����ص وال�ش���ح ،وهو يف
الوق���ت ذاته �ض���مانة اجتماعية لتكافل
الأمة كلها و تعاونها).
والإنف���اق يف �س���بيل اهلل وفع���ل اخلري
بجميع �ص���وره جماله وا�س���ع جدًا ،وال
يقت�صر على ُجزئيات حمددة ،واجلهات
الت���ي تُعني بالأعمال اخلريية ال بد لها
من خط���ة منهجية مدرو�س���ة� ،أهدافها
بعي���دة املدى� ،أبعد من توفري احلاجات
الآني���ة ،بحيث تعني الفق���راء القادرين
على العمل والتك�س���ب ،حتى ي�س���تغنوا
ع���ن �أخ���ذ ال�ص���دقات ،بل رمب���ا ي�أتي
يوم في�صبح بع�ض���هم من ذوي الأموال،
فيعطي من زكاة ماله بعد �أن كان ي�أخذ،
فالعطاء �أك���رم و�أعز للنف�س من الأخذ،

وهذا يحتاج �إىل تخطيط وتنظيم ،و�إىل
تن�س���يق فيما ب�ي�ن املراكز وامل�ؤ�س�س���ات
واجلمعي���ات اخلريي���ة حت���ى تتكام���ل
�أدوارها وتتنوع �أن�ش���طتها ،ال �أن تتكرر،
فنحن بحاجة �إىل تنويع العمل اخلريي
ب���ل واالبت���كار فيه ،حتى ي�ش���مل جميع
اجلوان���ب احلياتية واحلاج���ات املادية
واملعنوي���ة ،فهناك من يحت���اج �إىل بيت
ي�ؤويه ..بيت ب�س���يط ولكن���ه يليق بحياة
الإن�س���ان ،والبيت نعم���ة ال يُقدرها �إال
من فقدها ،كالالجئني ومن يعي�شون يف
اً
أ�ص�ًل ،
املخيم���ات ومن لي�س لهم م�أوى �
فلو �أن جهة �أو �أكرث تبنت هذا امل�ش���روع
�أو الوقف اخلريي من �أ�صحاب الأموال
والأثري���اء ورج���ال الأعم���ال والتج���ار
وغريهم ،ف�أ�ص���حاب الأم���وال عبادتهم
الأوىل بع���د �أداء الفرائ����ض الإنفاق يف
�سبيل اهلل على �أوجه اخلري الكثرية.

قي���ل لب�ش���ر�( :إن فالنً���ا الغن���ي كث�ي�ر
ال�صوم وال�ص�ل�اة! فقال :امل�سكني ترك
حاله ودخل يف ح���ال غريه ،و�إمنا حال
ه���ذا �إطعام الطع���ام للجي���اع والإنفاق
عل���ى امل�س���اكني ،فه���ذا �أف�ض���ل له من
جتويعه نف�س���ه ومن �ص�ل�اته لنف�سه مع
جمع���ه للدني���ا ومنعه الفق���راء) .وهذا
فق���ه يحتاج كل ُم�س���لم �أن يفط���ن �إليه،
�أن يع���رف عبادت���ه الأوىل بع���د �أداء ما
افرت�ضه اهلل عليه.
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الوقف الإ�سالمي
ب���ل �إن الإنفاق يف �س���بيل اهلل قد يكون
ُمقدمً���ا يف بع����ض الأحي���ان على نوافل
العبادات ،من ذل���ك ما ُرويَ �( :أن اً
رجل
ج���اء يودع ب�ش���ر ب���ن احل���ارث ،وقال:
عزم���ت على احل���ج فت�أمرين ب�ش���يء؟
فقال ب�ش���ر :فكم �أعددت للنفقة؟ فقال
الرج���ل� :ألفي درهم .فقال ب�ش���ر :ف�أي
�شيء تبتغي بحجك؟ تزهدًا �أو ا�شتيا ًقا
�إىل البي���ت �أو ابتغاء مر�ض���اة اهلل؟ قال
الرجل :ابتغاء مر�ض���اة اهلل! قال ب�شر:
ف�إن �أ�صبت مر�ضاة اهلل و�أنت يف منزلك،
وتنفق �ألفي درهم ،وتكون على يقني من
مر�ض���اة اهلل �أتفعل ذل���ك؟ قال الرجل:
نعم! قال ب�ش���ر :اذهب ف�أعطها ع�ش���رة
�أنف�س :مديون يق�ض���ي دينه ،وفقري يَل ُ ُّم
َ�ش���عثَه ،و ُمعيل يُغني عياله ،و ُمربي يتيم
يفرح���ه ،و�إن قوي قلب���ك تُعطها واحد
فافعل ،ف�إن �إدخالك ال�س���رور على قلب
امل�س���لم ،و�إغاثة اللهفان ،وك�شف ال�ضر،
و�إعانة ال�ض���عيف �أف�ضل من مائة حجة
بعد حجة الإ�سالم ! .)..
وقال ابن م�س���عود ر�ضي اهلل عنه( :يف
�آخ���ر الزمان يكرث احلجاج بال �س���بب،
يه���ون عليه���م ال�س���فر ويُب�س���ط لهم يف
ال���رزق ،ويرجعون حمرومني م�س���لوبني
يهوي ب�أحدهم بعريه بني الرمال والقفار
وجاره م�أ�سور �إىل جنبه ال يوا�سيه).
وبجان���ب امل�س���اكن واحلاج���ات املادية
ال�ض���رورية الأخ���رى ،كاللبا�س والطعام
وال�ش���راب والع�ل�اج ..ال���خ ،الب���د م���ن
االهتم���ام باجلوانب العقلية والنف�س���ية
والبدنية ،..وكذل���ك بالرتبية الإميانية
له����ؤالء الفق���راء واملحتاج�ي�ن للرعاية،
وخا�ص���ة ط�ل�اب العل���م منه���م ،ف�س���د
�ش���واغل املعي�ش���ة ومتطلباته���ا يع�ي�ن
امل�س���لم على التف���رغ لدينه .فال بد من
تو�سيع �أُفق العمل اخلريي ،بحيث يبني
النفو�س ،وبالتايل ي�سهم ب�شكل فعال يف
بناء الأمة .
و�أمثلة الوقف الإ�سالمي كثرية يف تاريخ
اً
مث�ًل�ا ما كان
الدولة الإ�س�ل�امية ،منها
يف القرن ال�س���اد�س الهجري ،يف ع�صر
الدولة الزنكية يف عهد نور الدين زنكي،
فقد �أوقف نور الدين �أوقا ًفا كثرية لذوي
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احلاجات وامل�ساكني والفقراء والأرامل لي�س �ش���يء �أحب �إيل منه ،اللهم ا�شهد
وما �أ�شبه ذلك ،ووقف ملن كان يعلم من �أين وقفته على فكاك الأ�سرى).
اليتامى وجعل لهم نفقة وك�سوة ،و�أوقف وقد انت�شرت يف عهد نور الدين م�ساكن
�أوقا ًفا خا�صة ل�سكان احلرمني حتى ال للم�س���افرين والفقراء والزهاد ،و�أحلق
يبتزوا احلج���اج ،وبنى مئ���ات املدار�س به���ا حمام���ات و ُم�ست�ش���فيات خا�ص���ة،
وامل�س���اجد وامل�ست�ش���فيات ،والفن���ادق ومراف���ق الغرب���اء ،وال �س���يما حلف���اظ
الكثرية يف الطرق���ات .وكان نور الدين كت���اب اهلل واملنتمني للطل���ب ،فالغريب
�ص���احب مهنة ،يخيط الكوايف وي�ص���نع
�إن كان طال ًبا وجد املدر�س���ة التي تعلمه
�س���كاكر للأب���واب ،ويعطيه���ا لبع����ض
وتُ�ؤوي���ه ،و�إن كان �ص���ان ًعا وجد الدكان
العجائز فتبيعه���ا ،وال يدري به �أحد!!.
الذي يعلمه احلرفة التي يُريدها .

ال بد من توسيع أفق
العمل الخيري بحيث
يبني النفوس مما
يساهم في بناء األمة
وكذلك �أوقفت زوجة نور الدين «ال�ست
خاتون ع�ص���مت الدي���ن» �أوقا ًفا كثرية،
وكذل���ك فع���ل رجال ن���ور الدي���ن ،فقد
�أوقف وزيره �أبو الف�ض���ل ال�ش���هرزوري
�أوقا ًفا كثرية ،منها ما �أوقفه للمقاد�س���ة
الذي���ن نزح���وا م���ن وج���ه االحت�ل�ال
ال�ص���ليبي  .وكذلك فعل �صالح الدين،
فق���د مات ومل جتب علي���ه الزكاة قط،
فقد ا�س���تنفدت ال�ص���دقة �أمواله كلها،
ولق���د �أوقف وزيره القا�ض���ي الفا�ض���ل
أرا�ض وا�سعة لتخلي�ص �أ�سرى امل�سلمني،
� ٍ
وق���ال( :اللهم �إنك تعل���م �أن هذا الربع

وغ�ي�ر ه���ذا الكث�ي�ر والكث�ي�ر ،حتى �أن
البالد تكاد الأوقاف ت�ستغرق جميع ما
فيها ،وه���ذه من املفاخ���ر املخلدة على
مدى التاريخ .

فم���ا �أح���وج املجتمع���ات الإ�س�ل�امية
للأوق���اف يف هذا الع�ص���ر �إىل �أن تعم
الرعاي���ة والعناية جمي���ع نواحي البالد
م���ن امل���دن والق���رى ،وجمي���ع ميادي���ن
احلي���اة فيه���ا ،و�أال تقت�ص���ر امل�س���اجد
وامل�ست�ش���فيات واملدار����س ...على جهة
دون �أُخرى ،و�أن ينفق �أ�صحاب الأموال
مم���ا �أعطاهم اهلل عز وجل ،فاملال مال
اهلل ،جعله يف �أيديهم ملنافع العباد ،فال
يح���ق له���م �أن يحتجزوه دونه���م ،يقول
عليه ال�صالة وال�س�ل�ام�« :إن هلل �أقوا ًما
يخت�ص���هم بالنعم ملنافع العباد ،ويقرهم
فيه���ا م���ا بذلوها ،ف����إذا منعوها نزعها
منه���م فحوله���ا �إىل غريه���م» «ح�س���ن
الألباين».

دعوتن ـ ـ ــا

أحللت كل مسلم
عن إيذائه لي!
د .وفـاء بنت نا�صـر العجمي

كلية العلوم االجتماعية  -جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
@DrWafa1430

كلن���ا نُخطئ ،كلن���ا نُذنب ،كلن���ا نحتاج
�إىل مغف���رة ،وكم ق�س���ونا وكما جتاوزنا
احل���دود ،والذي يبق���ى يف النهاية بكل
ت�أكيد هو الت�سامح.
ال�ش���ك يف �أن مب���د�أ الت�س���امح عظيم،
ريا �إىل
لأنن���ا كلنا �أهل خط�أ ،ونحتاج كث ً
من ي�ص���فح عنً���ا ويحلم علينا ،لي�ص���نع
لن���ا بذل���ك معرو ًفا ندي���ن له ب���ه �أبدًا،
واحلقيقة �أنني متى ما ر�أيت �أن خ�صمي
رجعي
يراين خبي ًثاً و�ش���ري ًرا وكاف ًرا �أو
ّ
ظالمي ُم�س���تبد ،ف�إين وتلقائ ًيا ا�س���تبد
بر�أيي وا�ستبدل ري�شة القلم ب�سيف بتار
�أ�ض���رب به عنق الآخ���ر ،ومتى ما ر�أيت
كلمات الت�س���امح وال�ص���فح واملحبة من
الآخر كلما �أح�س�س���ت بعظمة الإح�سان
ال���ذي متلكن���ي ،ه���ذا ه���و ل�س���ان كل
�إن�سان.

والعبارات ،ونر�صف بها �شوارع الأوراق،
ونزي���ف به���ا ُر�س���ومات فني���ة جميل���ة،
لكنها يف النهاية تبقى حبي�س���ة الإطار،
وم�س���جونة يف حدود الألفاظ الزائفة،
�إن القان���ون احلقيقي لكلمة الت�س���امح
هو الثمرة ال�سلوكية العملية يف احلياة،
نعم من ثمارهم تعرفهم ،هل جتني من
ال�ش���وك عن ًبا � ،أم من العو�س���ج تي ًنا ،ما
�أ�س���هل التب�ش�ي�ر ب�إ�سم الت�س���امح ،لكن
الثمار ال�ش���وكية العملية تف�ضح وتعري
وتك�شف هذا التب�شري املزوق املزور!

ربا عن نف�س���يته
و ُم�ص���ادرة ُكتب���ه ،و ُمع ً
املت�س���احمة�( :أن���ا �أحب له���م �أن ينالوا
من اللذة وال�س���رور والنعي���م ما تقر به
�أعينه���م ،و�أن يفت���ح لهم من معرفة اهلل
وطاعته ،واجلهاد يف �س���بيله ما ي�صلون
به �إىل �أعلى الدرجات).

التسامح هو الثمرة
السلوكية العملية في
حياة المسلم

و�ض���ع ابن تيمي���ة قاعدة للت�س���امح يف
حياته ال�سلوكية والعملية  ،هذه القاعدة
ه���ي مقولت���ه امل�ش���هورة �« :أحلل���ت كل ويف �آخ���ر حلظات���ه يف ه���ذه احلي���اة
م�س���لم عن �إيذائ���ه يل»  ،لقد �أنعم اهلل الدنيا وهو يف ال�س���جن البارد ال�ض���يق:
على �ش���يخ الإ�س�ل�ام بنف�سية ت�ساحمية �أن���ه �س���امح جميع �أعدائ���ه وحللهم من
عجيب���ة جدًا ق���ل �أن جتدها عند غريه عداوته و�س��� ّبه ! هذا الت�سامح العظيم
واحلقيق���ة �أن الت�س���امح مت���ى م���ا كان من العلماء ،فما كان يحمل يف قلبه اً
غل ال���ذي كان يتحلى به اب���ن تيمية كان له
� اً
أقوال ال تدعمها ال�سلوكيات ،ومواعظ وال ح�س��� ًداً وال حقدًا على �أحد ،بل وال الأث���ر العظيم يف النا����س ،ولذلك �أحبه
وكلم���ات ال تُربهن عليه���ا الأفعال ،كان على ُخ�صومه.
النا�س حبً���ا عظي ًما ،وتعلقوا به ،وكانوا
�ض���ر ًبا من �ض���روب التدجي���ل والزيف يقول اب���ن تيمية يف ر�س���الة كتبها وهو ال ي���رون ب���ه اً
بديل رحمه اهلل و�أ�س���كنه
لرتوي���ج الب�ض���ائع اللفظي���ة� ،إن���ه م���ن يف ال�س���جن �إىل تالمي���ذه يتحدث فيها ف�س���يح جنات���ه وجمعنا به يف ُم�س���تقر
ال�س���هل  -يا �س���ادة � -أن نُنمق الكلمات عن خ�ص���ومه الذين ت�س���ببوا يف �سجنه رحمته.
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املجل�س الأعلى للأئمة وال�ش�ؤون الإ�سالمية  -الربازيل

الدكتور واجنير  ..مسؤول الصليب األحمر في ساو باولو..

اإلسالم والقرآن سعادتي واستقراري النفسي..
�إ�سالم الدكتور «واجنري» فتح الباب وا�سعًا �أمام اجلدل حول مُ �ستقبل اجلالية
امل�سلمة يف الربازيل ،حيث �صرح الدكتور واجنري �أن �أ�صوله من زحلة اللبنانية،
و�أن�������ه ر�أى وا�س�������تمع ّ
جلده �أكرث من مرة وهو يقر�أ الق�������ر�آن ،وهذا يعني �أن جده
كان مُ �سلمً ا.
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م�شاهري اهتدوا

تأثر الدكتور واجنير بجده الذي
كان ال يدع تالوة القرآن
انشرح صدره وقلبه لنور اإلسالم
بعدما عرف شعائر اإلسالم
ومحاسن القرآن
دفعته القدرة اإللهية لزيارة
أقدم مساجد البرازيل وهناك أعلن
إسالمه
ات�صل به ،فنزل ليلتقي بالدكتور واجنري
ويُرحب به وي�ش���رح له �ش���عائر الإ�سالم
وحما�س���ن الق���ر�آن ،والتي كانت �س���ب ًبا
ل�شرح �صدره وقلبه لنور الإ�سالم.

هذه احلقيقة دفعت ال�ش���يخ خالد تقي
الدي���ن الأمني الع���ام للمجل����س الأعلى
للأئمة وال�ش�ؤون الإ�سالمية يف الربازيل
للرتكي���ز يف خطب���ة اجلمعة عل���ى �أهم
الأمور التي تُ�س���اعد يف املحافظة على ول���د الدكتور واجنري يف �س���او بالو عام
هوي���ة ال�ش���باب امل�س���لم يف الربازي���ل1949 ،م ،مل يكن له دين كما �ص��� َّرح هو،
وه���ي الرتبية الإ�س�ل�امية الت���ي تعتمد وقال�« :س���معت الق���ر�آن يف بيت جدي،
عل���ى �أربعة حماور :البيت ،واملدر�س���ة ،وخالل فرتة حياتي والتي ق�ض���يتها يف
وامل�سجد ،واملجتمع.
العم���ل التطوعي يف ال�ص���ليب الأحمر
وب�َّي�َّنّ �أن���ه �إذا مل تك���ن هن���اك برام���ج جتول���ت يف الكث�ي�ر م���ن دول �إفريقي���ا
وا�ض���حة ،وتع���اون بني هذه املحا�ض���ن ع���ام 1983م ،حيث ذهبت �إىل رواندا،
الرتبوي���ة ،ف�إنن���ا �سنخ�س���ر الكث�ي�ر من ومت حب�س���ي م���ن طفل ُم�س���لح يبلغ من
�ش���بابنا �أمام �أم���واج املادي���ة والإباحية العم���ر � 9أع���وام ،ور�أيت امل���وت بعد �أن
مت �ض���ربي بقب�ضة ُم�س���د�س يف ر�أ�سي،
العاتية.
الدكت���ور واجن�ي�ر ال���ذي �أ�س���لم عل���ى يد ف�أ�ص���ابتني �إ�صابة فادحة» ،وك�شف عن
الدكتور ال�شيخ عبد احلميد متويل رئي�س اجلرح الغائر يف ر�أ�سه.
بعث���ة وزارة الأوق���اف امل�ص���رية للربازيل ،بع���د ذل���ك �أ�ص���بح ُمن�س��� ًقا بال�ص���ليب
دفعته القدرة الإلهية لزيارة �أقدم م�ساجد الأحمر ،ثم رئي�سً���ا للفرع يف والية �ساو
الربازيل ،ولدى و�ص���وله ال�س���اعة الثامنة بالو �أكرب الوالي���ات الربازيلية و�أكرثها
والن�صف م�ساء وجد باب امل�سجد ُمغل ًقا� ،س���كا ًنا ،وم���ع م���رور الوق���ت كان يُفكر
ج���ده الذي
�إذ �إن �ص�ل�اة الع�شاء كانت قد انتهت منذ يف القر�آن والإ�س�ل�ام ،ويف ِ ّ
�ساعة ون�ص���ف ،ولكن م�شيئة اهلل �ساقت كان ال ي���دع ت�ل�اوة القر�آن ،وا�س���تقر به
�إليه �أحد ز ّوار ال�ش���يخ عبد احلميد الذي احلال �إىل �أن يبحث عن �أحد امل�س���اجد

يف �س���اوباولو ،حيث �أعلن ال�شهادة �أمام
جمهور كبري من امل�س���لمني الذين كربوا
تكب�ي�رات الفرح وال�س���رور بهداية هذا
الرج���ل لنور الإ�س�ل�ام ،وال���ذي �أعرب
بعده���ا ع���ن �ش���عوره مبنتهى ال�س���عادة
واال�س���تقرار النف�س���ي بعدم���ا نط���ق
بال�شهادتني.
�إن الدع���اة وامل�ش���ايخ يف دولة الربازيل
ال يتج���اوز عددهم  60داعية ،ح�س���ب
�إح�صاء املجل�س الأعلى للأئمة وال�ش�ؤون
الإ�س�ل�امية يف الربازيل ،يبذلون جهدًا
قو ًّي���ا للمحافظ���ة عل���ى هوي���ة اجلالية
امل�س���لمة وعر�ض الإ�سالم على املجتمع
الربازيلي ،ولكن ه���ذا العدد قليل على
دولة تبلغ م�س���احتها  8.500.000كيلو
مرت مربع ،وعدد امل�س���لمني الذي ي�صل
�إىل مليون ون�صف ُم�سلم؛ ولذلك نهيب
ب�أه���ل الإمي���ان وامل�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة
الت���ي تُعنى ب�ش����ؤون الأقليات امل�س���لمة
�أن تُوليِ اهتما ًما خا�ّصً ���ا بهذه الأقلية،
ولدين���ا يقني �أن���ه �إذا مت ه���ذا التعاون
واالهتمام ف�إن خارطة الإ�سالم �ستتغري
يف الربازيل.
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ريا�ضـ ــة

«الندوة العالمية» تشارك في كأس أمم
آسيا في أستراليا 2015م
توا�صل الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي ُح�ضورها الفعال يف املنا�سبات الريا�ضية
العاملي���ة ،وذلك با�س���تعدادها للم�ش���اركة يف ك�أ�س �أُمم �آ�س���يا ،م���ن خالل عدد من
الربامج واملنا�ش���ط اخلا�صة بالتعريف بالإ�س�ل�ام ،و�إبراز منهجه الو�سطي القومي،
والتعريف بقيمه النبيلة.

وت�أتي تلك امل�ش���اركة ،بعد امل�ش���اركات الفعالة للندوة العاملية لل�ش���باب الإ�س�ل�امي
يف ُمنا�س���بات ريا�ض���ية دولية ،وقد بد�أت يف ك�أ�س العامل ب�أملانيا 2006م ،ثم جرت
ُم�ش���اركتها يف ك�أ����س العامل يف جنوب �أفريقيا 2010م ،ث���م �أوملبياد لندن 2012م،
ريا يف ك�أ�س العامل يف الربازيل 2014م.
و�أخ ً

وذكر الدكتور عبد الكرمي بن عبد اهلل العبد الكرمي الأمني العام امل�س���اعد للندوة
العاملية لل�شباب الإ�سالمي ل�ش�ؤون ال�شباب وامل�شرف العام على الفعالية �أن الندوة
�شكلت فري ًقا خُمت�صً ا لها ،و�أن مكتب الندوة يف ملبورن قد ن�سق مع اجلهات الر�سمية
يف املدن التي �ستقام فيها املنا�شط ،كما وجه �شكره وتقديره للجهات املتعاونة مع
الندوة ،وذكر �أ َّن هدف امل�ش���اركة هو التعريف بالوجه احلقيقي للإ�س�ل�ام ،ودح�ض
ال�ش���بهات حوله ،والتعريف باجلهد الكبري حلكومة خادم احلرمني ال�ش���ريفني يف
خدمة احلرمني ال�شريفني.
و�س���تقدم الن���دوة للجمه���ور بع�ض الهداي���ا العينية التي حتمل �ش���عارات ال�س�ل�ام
للإ�سالم ،والبطاقات القيمية ،واملطويات التعريفية بالإ�سالم.

بالل أنيلكا :تحديت الصعاب
من أجل اإلسالم
�أكد املهاجم الفرن�س���ى املخ�ض���رم بالل �أنيلكا اعتزازه
مو�ض���حا �أنه ق���رر اعتناق الدين
بالدين الإ�س�ل�امى،
ً
احلنيف عن قناعة تامة.
وقال بالل �أنيلكا فى ت�ص���ريحات ل�صحيفة «االحتاد»
الإماراتية « :واجهت العديد من امل�شاكل ،لدى اعتناقى
الإ�س�ل�ام ،ال�سيما �أن و�سائل الإعالم الغربية دائ ًما ما
ت�صدر �أحكا ًما ُم�سبقة عن الإ�سالم وامل�سلمني ،لكننى
حتديت ال�ص���عاب ،ال�سيما �أننى كنت ُم�ستعدًا للتعامل
مع هذه املواقف».
وك�شف املهاجم الفرن�سى عن �إمكانية ان�ضمامه لأحد
الأندية الإماراتية فى امل�ستقبل القريب ،اً
قائل« :الكرة
الإماراتية تتطور ب�س���رعة ،ومتتلك بنية حتتية جيدة،
و�أنا على ا�س���تعداد لدرا�س���ة �أية عرو����ض �أتلقاها من
الأندية املحلية ،ال�س���يما �أننى �أرغب فى خو�ض املزيد
من التجارب».
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�إعداد :حممود بكر � /سكرتري التحرير

رايس وهاب :اإلسالم يوحدنا ..وأخطأت
بالوشم على جسمي
اع�ت�رف راي�س وه���اب مبوحلي حار�س
املنتخب الوطن���ي اجلزائري� ،أنه �أخط�أ
بالو�ش���م على ج�سمه خا�صة و�أن الدين
الإ�سالمي يرف�ض مثل تلك الت�صرفات،
ريا يف �ص���غره لكنه
و�أك���د �أن���ه �أخط�أ كث ً
لن يُكرر ذلك الآن ،خا�ص���ة و�أنه ينتمي
�إىل ُمنتخ���ب ُم�س���لم ،و�أ�ض���اف حار�س
فيالديلفي���ا الأمريكي �أن الإ�س�ل�ام هو
يوح���د كل الالعب�ي�ن ويجمعه���م
ال���ذي ّ
بالدرجة الأوىل.
وقال مبوحلي يف ح���وار لقناة «كنال»+
ريا
الفرن�س���ية« :اجلزائريون تفاجئوا كث ً
عندم���ا ر�أوين الع ًبا ذا ب�ش���رة �س���وداء
والأو�شام تُغطي كل ج�سمي ..بخ�صو�ص
الأو�ش���ام اجلميع يُخط���ئ عندما يكون
ريا وال يمُ كن تكرارها الآن ،خا�صة
�صغ ً
و�أن ديننا يرف�ضها ،كما �أنني �ألعب الآن

يف ُمنتخب كل العبيه ُم�سلمني».

ويف رده على �س�ؤال حول العالقات بني
الالعب�ي�ن �أ�ض���اف« :الدين الإ�س�ل�امي
�أول ما يجمعن���ا -نحن الالعبنيُ -حب
اجلزائ���ر ،ونحن م�س���تعدون للموت من
�أج���ل ُمنتخبنا ف���وق �أر�ض���ية امليدان».
وبخ�ص���و�ص تعلق���ه الكب�ي�ر باجلزائر،
ق���ال احلار�س اجلزائ���ري�« :إن والدتي
جزائري���ة ووال���دي كونغ���ويل ،لكنن���ي
تربي���ت مع اجلزائري�ي�ن ،ووفاة والدتي
زادين تعلقً���ا باجلزائ���ر ،رغ���م �أنني مل
�أزره���ا قبل �أن �ألتح���ق باملنتخب ،وكنت
�أُ�ش���اهدها يف التلف���از و�أع���رف الكثري
عنها ،ويف بلدنا ال توجد و�س���يلة �أُخرى
للرتوي���ح ع���ن النف����س �س���وى املنتخب
الوطن���ي ،ونح���ن بدورنا �س���نعمل على
متثيلهم �أح�سن متثيل .

كيف اعتنق مدافع نادي “هجر” الصربي
جورجي جيكا اإلسالم؟

البرازيلي إلتون خوزيه يمدح
اإلسالم والمسلمين

�أو�ض���ح املكتب التعاوين للدعوة والإر�ش���اد وتوعية اجلاليات بالإح�س���اء �أن العب
فريق هجر املدافع ال�صربي جورجي (جيكا) �أعلن �إ�سالمه يف املكتب.

�أع���رب الالع���ب الربازيلي �إلتون خوزي���ه عن �إعجابه
الكبري بتعاليم دين الإ�سالم احلنيف ،حيث �أكد درايته
بديان���ة الت�س���امح والأخالق احلميدة بعد ا�س���تقراره
يف ال�س���عودية لفرتة طويلة ,ون�ش���ر الالعب الربازيلي
�ص���ورة للق���ر�آن الكرمي على ح�س���ابه يف ان�س���تجرام،
ريا،
و�أرفقها بكالم جميل «�أحرتم الدين الإ�سالمي كث ً
و�أعلم الكثري من ال�صفات احلميدة عن الإ�سالم لطول
الفرتة التي ع�شتها هنا مع �أ�صدقائي امل�سلمني».

و�أ�ضاف ب�أن الالعب عبرَّ عن �سعادته باعتناقه للدين الإ�سالمي ،و�إعجابه بالقوانني
الإ�س�ل�امية التي حُترم اخلمور واملخدرات ،بالإ�ضافة �إىل االرتباط الأ�سري داخل
املجتمع الإ�سالمي.
و�أ�شار املكتب �إىل �أن الالعب يتمنى �أن يبقى يف اململكة؛ ليعي�ش مع عائلته ،وذلك
بعدما �أم�ضى ُمدة يف اململكة يف ظل حياة املجتمع امل�سلم املحافظ.
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�صحتك بالدنيا

اكتشف مصادفة :بعض الكريمات
تشجع سرطان الجلد!

زيت الزيتون يفيد حاالت
التهاب القولون

تُ�س���تخدم كرمي���ات الرتطيب من �أجل ترطيب الب�ش���ر .وقد يظن
النا����س �أن جمي���ع الكرميات �آمنة .لكن درا�س���ة طبي���ة قامت بها
جامعة روجتريز تو�ص���لت لإمكانية ت�ش���جيع بع�ض الكرميات منو
اخلالي���ا ال�س���رطانية ،كان دكت���ور ك���وين يق���وم بدرا�س���ة عن �أثر
الكافيني عند و�ضعه على اجللد.

يق���وم الباحثون ع���ادة بتقييم فوائ���د بع�ض الأغذية املنت�ش���رة يف
بالدهم .وهنا قام فريق بحث �أ�س���باين بدرا�س���ة �أحد فوائد زيت
الزيتون.
ويف هذه الدرا�س���ة مت �إخ�ض���اع فئران التجارب الثنني من �أمناط
التغذي���ة :جمموعة تناولت غذاء ع���ادي ،وجمموعة متت تغذيتها
ب�شكل كبري بزيت الزيتون البكر «الع�صرة الأوىل» ،وبعد �شهر من
تغذيتهم ،مت �إخ�ضاع جميع الفئران لعنا�صر كيميائية تُ�سبب تهيج
القولون والتهابه.
وجد �أن املجموعة التي تناولت زيت الزيتون البكر ،كانت التهابات
القولون لديها �أقل بكثري من جمموعة التغذية العادية.

وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن هذه الكرميات �ساهمت يف �إحداث ال�سرطان
لدى «فئران الدرا�سة» ممن لديها ا�ستعداد له ،وغري معروف عن �أثر
ذلك على الإن�س���ان .يُذكر �أن البحث ن�شرته الدروية الطبية للتجارب
اجللدية .واجلدير بالذكر �أن نوع الكرمي ذو الن�س���بة الأعلى (ا�س���مه
ديرموفان) قد مت التوقف عن ت�صنيعه!

الرياضة تحسن من جمال الجلد أيضا!
تفيد الريا�ضة يف حت�سني �صحة القلب وال�شرايني ،ويف الوقاية من ال�سمنة
وال�سكري وارتفاع ال�ضغط .كما �أنها تُ�ساهم يف حت�سني االتزان الهرموين
واله�ضمي واملناعي ،وتعمل الريا�ضة كذلك على حت�سني ال�صحة النف�سية .يف
جمال اجلمال ،حُ
وت�سن �أي�ضً ا من جمال ون�ضارة الب�شرة .يقول اخلبري الغذائي
الأوملبي العاملي ديتري هولني� :إن «ممُ ار�سة الريا�ضة بكرثة حلد التعرق ،تعمل
على �إنعا�ش اجللد عرب تنف�سه ،ويف حال تكرار ذلك ن�صف �ساعة ملدة خم�س
مرات �أ�سبوع ًيا ،ف�إن ذلك يُ�ساهم يف منحك ب�شرة �شابة ب�سبب هذا الأثر .كما
�أن ممُ ار�ستك للريا�ضة تزيد من تدفق الدم للج�سم مبا يف ذلك اجللد ،مما
يُح�سن من �صحته وي�ؤخر من �شيخوخته».
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�إعـــداد :د� .صفي الدين

�أحمد q8wellness@gmail.com /

زيت جوز الهند :وصفة
قديمة جديدة

خطوات عملية لتقليل
حساسية األنف

ا�ستحوذ زيت جوز الهند على اهتمام املاليني على مدى الع�صور،
لفوائده الكثرية� ،سواء عند تناوله �أو ا�ستخدامه للب�شرة �أو ال�شعر.
وحديثً���ا يق���وم الباحث���ون يف الطب والتغذي���ة با�س���تمرار بتقييم
فوائده التي تفوق التوقعات �أحيا ًنا .وهنا قام �أحدهم بجمع مئات
الأدل���ة الطبية على القدرات العالجية اخلارقة لزيت جوز الهند،
يف كت���اب �أ�س���ماه الزيت املعجزة .ومن �ض���من م���ا تناوله الكتاب،
فوائد زيت جوز الهند يف الوقاية من �أمرا�ض القلب وال�ش���رايني.
حي���ث وجد بالأدلة البحثية �أن ال�ش���عوب الت���ي تتناول زيت جوز
الهند بانتظام ،مثل �س���ريالنكا ،بجانب ت�صحيحات غذائية �أخرى
محُ تملة ،تنخف�ض ن�س���بة �أمرا�ض القلب لديهم ب�ش���كل كبري ي�صل
لل�صفر تقري ًبا!

تت�س���بب ع���دة عوام���ل يف تهيي���ج احل�سا�س���ية يف الأن���ف واجليوب
اً
مث�ًل�ا تغريات اجلو
الأنفي���ة ،عند من لديهم ا�س���تعداد لذلك .منها
والتغ�ي�رات النف�س���ية والتغريات الهرمونية عند الن�س���اء .وي�ض���طر
البع�ض ال�ستخدام �أدوية خُمتلفة لتقليل الأعرا�ض .يف نف�س الوقت،
هن���اك بع�ض احللول الغري دوائي���ة ،والتي ثبتت بالأدلة قدرتها على
تقلي���ل بع�ض الأعرا�ض )1( :غ�س���يل الأنف :وه���ي طريقة يتم فيها
تنظي���ف الأنف من الداخل باملاء و�أحيا ًنا بامللح مع املاء ،وتُ�س���تخدم
ع�ب�ر �أبريق خا�ص مع���روف يف طب الأيروفيدا الهندي (� )2ش���رب
الكث�ي�ر من املاء :يمُ ك���ن �أن يخفف الأعرا����ض ( )3متارين التنف�س:
تُ�ساهم يف �إبقاء املجرى التنف�سي �سال ًكا لفرتة �أطول.

المأكوالت العضوية تطيل العمر
تتميز امل�أكوالت الع�ضوية ب�أنها تزرع وجتنى بدون �أي تدخل كيميائي من الإن�سان،
وبدون �أي تعديل وراثي .بينما تنتج املنتجات الزراعية التقليدية (الغري ع�ضوية) عرب
ا�ستخدام ع�شرات املبيدات احل�شرية والع�شبية والكثري من امل�ستح�ضرات الكيميائية
وال�صيدالنية يف الرتبة وعلى �أوراق النبات وعلى الثمرة ُمبا�شرة قبل وبعد قطفها.
�إ�ضافة لأنها قد تخ�ضع للتعديل الوراثي لتح�سني مظهرها �أو طعمها �أو ت�أخري �سرعة
تلفها� ...إلخ.
�إن اجلديد يف الأمر هو ما تو�صلت �إليه درا�سة طبية قام بها فريق من جامعة
نيوكا�سيل يف بريطانيا ،والتي خل�صت �إىل �أن تناول امل�أكوالت الع�ضوية ي�ضيف �سنوات
للعمر ُمقارنة بامل�أكوالت التقليدية .كما �أنها يمُ كن �أن جتعلك �أكرث ر�شاقة!
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الإعجاز العلمي

 00 8ألف انتحروا
هذا العام!!..
كيف عالج اإلسالم
تلك الظاهرة؟..

ف�شلت جميع املنظمات يف �إيجاد عالج
لالنتحار ..وف�شل علماء الدنيا يف منح
الأمل لليائ�سني ..فما هو احلل؟ دعونا
نطلع على املر�ض والعالج....
تقرير الأمم املتحدة يُعترب �ص���اد ًما لكل
م���ن يطلع عليه ،حيث ي�ؤكد اخلرباء �أن
� 800أل���ف �ش���خ�ص ينتح���رون كل عام
عل���ى م�س���توى الع���امل ..و ُمعظمهم يف
الدول املتقدمة والغنية.
وال�س�ؤال :ما الذي يدفع النا�س -خا�صة
ال�ش���باب م���ن الذك���ور -لإتخ���اذ ق���رار
التخل�ص من هذه احلياة؟

����س مِ ��� ْن َر ْوح اللهَّ ِ�إ اَّل الْ َق��� ْو ُم
�إِ َّن��� ُه اَل يَيْ�أَ ُ
الْ َكافِ ُرونَ{ «يو�سف .»87 :ورمبا ندرك
ملاذا اعت�ب�ر الق���ر�آن �أن الي�أ�س من اهلل
تعاىل هو كفر باهلل!
يق���ول الباحثون ح�س���ب ه���ذا التقرير
ال�ص���ادر م�ؤخ ًرا (ح�س���ب موقع CNN
بتاري���خ 2014/12/5م) ع���ن الأمم
املتح���دة :ه���ذه ه���ي امل���رة الأوىل التي
ت�ص���در فيه���ا املنظمة الدولي���ة تقري ًرا
كهذا� ،إذ قامت بتحليل بيانات �أ�شخا�ص
�أقدم���وا عل���ى االنتحار م���ن  172دولة
ملدة ع�شر �سنوات.

ن�ؤك���د �أن امل�ش���كلة لي�س���ت مادي���ة �أو
مر�ض���ية �أو وراثي���ة ..ب���ل هي ُم�ش���كلة
عقيدة! فالإن�س���ان عندم���ا يفقد الأمل
م���ن اهلل تع���اىل ،ولي����س لدي���ه اعتقاد
بالآخ���رة ..تتكالب عليه الهموم والي�أ�س
والإحب���اط ..والنتيج���ة �أنن���ا جند على
م�س���توى العامل محُ اول���ة انتحار كل  40وح���ول ه���ذه الظاه���رة قال���ت املنظمة
ثانية ح�سب �إح�صائيات الأمم املتحدة .العاملية� :إن االنتحار هو ُم�شكلة �صحية
ولذل���ك هن���اك �آية عظيم���ة يف القر�آن ونف�س���ية ال ع�ل�اج له���ا ،و�أك���دت عجز
الكرمي ت�ؤكد �أن الي�أ�س يُ�س���اوي الكفر!! الهيئات ال�صحية العاملية عن ُمناق�شتها
يقول تعاىلَ } :و اَل تَيْ�أَ ُ�س���وا م ْن َر ْو ِح اللهَّ ِ و�إيجاد حل لها ،م�ؤكدة �ض���رورة خف�ض

االنتحـار ..مشكلة عقيـدة
وليسـت مشكلـة ماديـة
أو مرضيــة أو وراثيــة
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االنتح���ار ح���ول العامل بن�س���بة
بحلول عام 2020م.
وم���ن �أبرز م���ا ورد يف التقري���ر ارتفاع
ن�س���بة االنتح���ار ب�ي�ن الذك���ور ُمقارنة
بالإن���اث ،كم���ا �أنه���ا ترتف���ع يف ال���دول
الغني���ة �أك�ث�ر منها يف ال���دول الفقرية.
وذك���ر التقري���ر �أن ا�س���تخدام املبيدات
احل�شرية هو الو�س���يلة الأبرز لالنتحار
خا�ص���ة يف املناطق النائية ،لذا تعهدت
احلكوم���ات بتطبي���ق خط���ط وطني���ة
�ص���ارمة ملواجهة تلك الظاهرة ،ووقف
محُ اوالت االنتحار.
لقد ف�ش���ل باحثو الع���امل يف �إيجاد حل
له���ذه امل�ش���كلة ..ولذل���ك ي�أمل���ون �أن
يُخف�ض���وا ن�س���بة االنتح���ار �إىل % 10
فق���ط!! وحت���ى هذه الن�س���بة ت���كاد ال
تتحقق لأنهم مل يدركوا جذور امل�شكلة.
�إن احل���ل احلقيقي هو االعتقاد بوجود
خالق ك���رمي رحيم رازق ق���ادر على كل
�ش���يء ..واالعتقاد بوجود اليوم الآخر،
و�أن كل �إن�س���ان �سيحا�سب على �أعماله
ول���و كان���ت مثق���ال ذرة!! و�أن الإن�س���ان
عندما ي�ص�ب�ر عل���ى هم���وم الدنيا ف�إن
اجلنة بانتظاره..
% 10

عبد الدائم الكحيل

دعون���ا الآن نت�أمل ه���ذا الن�ص القر�آين
الرائع ،والذي يُ�ص���ور لكل �إن�سان �صابر
ماذا ينتظره من النعيم والثواب واحلياة
اخلالي���ة م���ن الهموم يف اجلن���ة؟ ..قال
�صبرَ وا ابْت َغا َء َو ْجه َر ِّبهِ ْم
تعاىلَ } :وا َّلذي َن َ
َ
مم���ا َر َز ْقنَا ُه ْم
ال�ص�َلةاَ ةَ َو�أنْ َف ُقوا َّ
َو�أ َقا ُموا َّ
ال�س ِّيئَة
�س��� ًّرا َو َعلاَ ن َي ًة َويَ ْد َرءُو َن بالحْ َ َ�سنَة َّ
�أُولَئ َ
َّار َج َّن���اتُ َعد ٍْن
ِ���ك لَ ُه��� ْم ُع ْق َبى ال���د ِ
َ
َ
�صل َ َح م ْن �آبَائِهِ ْم َو�أ ْز َواجهِ ْم
يَد ُْخلُونَ َها َو َم ْن َ
َ
َ
ُ
َو ُذ ِّر َّياته��� ْم َوالمْ َلاَ ِئكة يَد ُْخل���و َن َعليْه ْم م ْن
�ص�َب�ررَْتمُْ َف ِن ْع َم
ُك ِّل بَاب َ�س�َل�ااَ ٌم َعلَيْ ُك ْم بمِ َ ا َ
َّار{ «الرعد.»24-22 :
ُع ْق َبى الد ِ
فت�ص���ور عزيزي القارئ ه���ذه النتيجة،
بعد املوت �س���وف تدخل عليك املالئكة
(�س�َل�اَ ٌم
م���ن كل ب���اب ،وتُنادي���ك بكلمة َ
َعلَيْ ُك ْم) ..ولن يكون هناك م�ش���اكل وال
جوع وال خوف من امل�ستقبل وال �أمرا�ض
وال تخ�ش���ى عل���ى نف�س���ك �أو �أهلك من
�شيء ..لن تخاف من �أي �شيء لأنك يف
حماية امللك �س���بحانه ..لن يكون لديك
ُم�ش���كلة اقت�ص���ادية �أو حاج���ة للمال ..
لن حتزن على �أي �ش���يء ..لأن كل �شيء
�س���يكون يف خدمتك يف اجلنة �إن �ش���اء
اهلل ...ما ه���و الثمن؟ �إنه الإميان باهلل
وال�صرب بالدرجة الأوىل!
وت�ص���ور معي �أن �إن�سا ًنا ينتظره كل هذا
النعي���م ،ه���ل يمُ كن �أن يك���ون حزي ًنا يف
الدنيا؟ وهل �سيفكر يف �إنهاء حياته� ،أم
�أنه �س���يعمل بجد ون�ش���اط ويُ�سارع �إىل
فعل اخلريات ،وي�س���تغل كل حلظة من
حياته يف خدمة �أهله والآخرين وخدمة
را�ض عنه..
كتاب ربه ،ليلقى اهلل وهو ٍ
قال تع���اىلَ } :م ْن َكا َن يَ ْر ُج���و ِل َقا َء ا ِ
هلل
ال�س���مِ ي ُع الْ َعلي ُم
َف�إِنَّ �أَ َج َل اهلل َ آلَ ٍت َو ُه َو َّ

َوم��� ْن َجاهَ َد َف�إِنمَ َ ���ا يُ َج ِ
اه ُد ِلنَ ْف ِ�س���هِ �إِنَّ
اهلل لَ َغن ٌِّي َع���نِ الْ َعالمَ ِ نيَ{ «العنكب���وت.»6-5 :
ف�أجمل لقاء على الإطالق هو لقاء اهلل
تعاىل..
�إ ًذا احل���ل العملي للق�ض���اء على ظاهرة
االنتحار نهائ ًيا هو� :أن نُ�س���اعدهم على
اعتن���اق الإ�س�ل�ام (لأن ُمعظ���م الذي���ن
يقدم���ون عل���ى االنتح���ار ه���م من غري
امل�س���لمني والأغلبي���ة م���ن امللحدي���ن)،
ونُ�س���اعدهم على التع���رف على رحمة
اهلل تعاىل ..وكيف �أن حياتهم �ستتغري،
و�أن الفرح وال�سرور �سيملأ هذه احلياة
الت���ي كانت الأح���زان تُ�س���يطر عليها..
�سوف ي�صبح لهذه احلياة قيمة و�أهمية
وهدف...

عجـزت الهيئات الصحية
العالمي��ة ع��ن مناقش��ة
الظاهرة وإيج��اد حل لها
وجاء اإلسالم بـ «اإليمان»
كحـل النهائـي
ويف هذه احلالة ف�إن مثل هذا ال�شخ�ص
اليائ����س �س���وف يتحول مل�ؤم���ن حقيقي
باهلل ،وي�ستجيب لهذا النداء فو ًراَ } :و اَل
تَ ْقتُلُوا �أَنْ ُف َ�س ُك ْم �إِنَّ اهلل َكا َن ِب ُك ْم َر ِحي ًما{
«الن�س���اء ...»29 :ول���ن يُفك���ر بالتخل�ص من
هذه الدنيا ،لأنها �ست�صبح بوابة لدخول
اجلنة والتمتع بنعيمها...
ه���ذا ه���و الإميان ال���ذي ينبغ���ي علينا
�إي�ص���اله لغري امل�س���لمني لأنه���م بحاجة
ما�س���ة له ،وهذه م�س����ؤولية كل ُم�س���لم
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ي�س���تطيع �أن يُبل���غ ه���ذا الدي���ن لغ�ي�ر
امل�س���لمني وين�ش���ر عل���وم الق���ر�آن مل���ن
يحتاجها ..ن�س����أل اهلل تعاىل �أن يجعلنا
من الذين قال يف حقهمَ } :و َم ْن �أَ ْح َ�س ُن
َق ْو اًل ممِ َّ ْن د ََعا �إِلىَ ا ِ
�ص���الحًِ ا
هلل َو َعمِ َل َ
َو َق���ا َل �إِ َّننِي مِ ن المْ ُ�سْ���لِمِ نيَ{ «ف�ص���لت:
.»33
والآن دعونا نت�أمل هذه الآيات الكرميات
التي تبعث الأمل يف النفو�س ،وتق�ض���ي
عل���ى �أي ي�أ����س �أو اكتئ���اب �أو ح���زن �أو
�ض���عفَ } :و اَل تَ ُقولُوا مل َ ْن يُ ْقتَ ُل فيِ َ�سبِيلِ
ا ِ
هلل �أَ ْم َواتٌ بَ ْل �أَ ْح َياءٌ َولَك ْن اَل تَ�شْ��� ُع ُرو َن
ُ
ُ
َ
َ
ُ
وع
* ولنبْل َو َّنك ْم ب�ش���يء مِ َن الخْ ْوف َوالجْ ِ
النْ ُف�س َوال َّث َم َر ِ
ات
الَ ْم َوال َو ْ َ أ
َونَ ْق����ص مِ َن ْ أ
َ
�صابَتْ ُه ْم
ال�ص���ابرِ ي َن * ا َّلذِ ي َن ِ�إ َذا �أ َ
َوبَ ِّ�شرِ َّ
ُم�صي َب ٌة َقالُوا �إِنا ِ
اج ُعو َن *
هلل َو�إِ َّنا �إِلَيْه َر ِ
�أُولَ َ
�ص���ل َ َواتٌ مِ ْن َر ِّبهِ ْم َو َر ْح َمةٌ
ئك َعلَيْهِ ْم َ
َو�أولَئ َ
ِك ُه ُم المْ ُ ْهتَدُونَ{ «البقرة.»157-154 :
هذه الآيات ذكرتنا � اً
أول ب�أن املوت يجب
�أن يك���ون يف �س���بيل اهلل فق���ط ،ولي�س
لأي �س���بب �آخر (يُ ْقتَ ُل فيِ َ�سبِيلِ اهللِ{.
ثم ذكرتنا �أن ال�ص���عوبات االقت�ص���ادية
والنف�س���ية والت���ي مي���ر به���ا الإن�س���ان
�إمن���ا ه���ي ب�ل�اء م���ن اهلل ،و�أن اهلل هو
الق���ادر عل���ى ك�ش���ف ه���ذا ال�ض���ر عن
عبـــاده } َولَنَبْل ُ َو َّنــ ُك ْم ب َ
���يءٍ مِ َن الخْ َ ْو ِف
ِ�ش ْ
وع{.
َوالجْ ُ ِ
ث���م تُذكرن���ا ب�أهمي���ة ال�ص�ب�ر و�أنه هو
ال�ص���ابِرِ ينَ) ،ثم
العالج الأمثل } َوبَ ِّ�ش���رِ َّ
تعطينا �أ�س���اليب عملي���ة لعالج ظاهرة
االنتحار عند ال�ض���يق والهم واالكتئاب،
وه���ي �أن يقول امل�ؤمن }�إِ َّنا لهلِ ِ َو�إِنَا �إِلَيْهِ
اج ُع���ونَ{ ..ولكن ما ه���ي نتيجة هذا
َر ِ
ُ
ال�س���لوك الإيجاب���ي�} :أولَئ َ
ِ���ك َعلَيْهِ ��� ْم
�ص���ل َ َواتٌ مِ ْن َر ِّبهِ ْم َو َر ْح َم ٌة{ �أي �أن اهلل
َ
�س�ي�رحم من ي�ص�ب�ر ويُ�س���لم �أمره �إىل
اهلل ،بل �سيكون من املهتدين } َو�أُولَئ َ
ِك
ُه ُم المْ ْهتَدُونَ{.
�إ ًذا ه���ذا الن����ص هو بح���ق عالج ناجع
لأي �إن�سان يتعر�ض ل�ضائقة اجتماعية
�أو اقت�ص���ادية ،وبالتايل جند �أن امل�سلم
ال ينتح���ر �أب���دًا مهما كان���ت ظروفه..
وهذه روعة الإ�سالم �أنه مينحك القوة
يف �أ�صعب الظروف.
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نحو تمويل إسالمي للمشروعات المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة
د� .أ�ش ــرف حممد دواب ـ ــة  /خبري اقت�صادي

�س���تظل امل�ش���روعات املتناهية ال�ص���غر
وال�ص���غرية واملتو�سطة �-س���واء بالدول
املتقدمة �أو بالدول النامية -هي الأكرث
عد ًدا باملقارنة بعدد امل�شروعات الكبرية،
و�ص���احبة الدور الأك�ب�ر لالعتماد على
الذات ،والأكرث توظي ًفا للعمالة ،والأقل
تكلف���ة يف توفري فر����ص العمل ،وهو ما
يتوافق مع ظروف املنطقة العربية التي
تُعاين من ُم�ش���كلة البطالة ،وانخفا�ض
�ص���ادرتها ،واعتماده���ا على غريها يف
تلبية احتياجاتها.
ورغ���م م���ا مُتلي���ه حتدي���ات البطال���ة
وانخفا�ض ال�صادرات يف الدول العربية
واعتماده���ا عل���ى غريه���ا يف تلبي���ة
حاجاتها من �أهمية تنمية امل�ش���روعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة،
�إال �أن تلك امل�شروعات مل جتد االهتمام
الكايف والعناية امل�أمولة للقيام بدورها،
ويتفاوت ذل���ك االهتمام وتل���ك العناية
من دولة عربية لأخرى.

وتتع���دد م�ص���ادر التمويل للم�ؤ�س�س���ات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة،
ويمُ كن ت�صنيف تلك امل�صادر �إىل ثالثة
�أنواع �أ�سا�س���ية هي :التمويل الر�سمي:
وذل���ك م���ن خ�ل�ال امل�ؤ�س�س���ات املالية
الر�س���مية .والتموي���ل غ�ي�ر الر�س���مي:
وذل���ك من خ�ل�ال القن���وات التي تعمل
يف الغال���ب خارج �إطار النظام القانوين
الر�س���مي يف الدول���ة .والتموي���ل �ش���به
الر�س���مي :وذلك من خالل االعتماد يف
توفري م�ص���ادر الأموال على م�ؤ�س�سات
التمويل الر�س���مية ،ويف �إقرا�ض���ها على
�أ�ساليب غري ر�س���مية ،وذلك من خالل
عدة برامج �أو نُظم فرعية.
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ويعترب احل�صول على التمويل �أهم �أحد
املعوقات التي تواجه تنمية امل�ؤ�س�س���ات
املتناهية ال�ص���غر وال�صغرية واملتو�سطة
لي�س يف الدول العربية فح�س���ب ،بل يف
خُمتلف �أنحاء العامل ،وم�شاكل التمويل
تتعاظم يف الدول العربية نظ ًرا لطبيعة
حال القطاع املاىل فيها ،والذى يت�س���م
ب�ش���ئ من ال�ض���حالة والق�ص���ور ،وعدم
االنت�ش���ار واالفتقار للعدي���د من �أدوات
اً
ف�ضل عن
و�أ�س���اليب التمويل املختلفة،
ق�ص���ور القوانني والت�شريعات اخلا�صة
بتنمي���ة امل�ؤ�س�س���ات املتناهي���ة ال�ص���غر
وال�صغرية واملتو�سطة.

المشروعات الصغيرة
والمتوسطة لم
تجد االهتمام الكافي
للقيــام بـدورهـا
وترج���ع �إ�ش���كالية متوي���ل امل�ؤ�س�س���ات
املتناهية ال�ص���غر وال�صغرية واملتو�سطة
يف ال���دول العربي���ة يف الأ�س���ا�س �إىل:
�ض���يق نط���اق التمويل املتاح ،و�ض���عف
االهتمام بدرا�س���ات اجل���دوى ،والرتكيز
على ال�ض���مانات ،وطول ُمدة الإجراءات،
وافتقار م�ؤ�س�سات التمويل �إىل اخلربات
املتعلقة بامل�ش���روعات املتناهية ال�صغر
وال�ص���غرية واملتو�س���طة ،و�سيا�سة �سعر
الفائدة ،و�ضعف نظام الرقابة واملتابعة،
وافتق���ار امل�ؤ�س�س���ات املتناهية ال�ص���غر
وال�ص���غرية واملتو�س���طة �إىل اخل�ب�رات
الالزمة لن�شاطهم.
�إن م���ن عظم���ة التموي���ل الإ�س�ل�امي

امتالك���ه م���ن اخل�ص���ائ�ص وال�س���مات
واملزايا ما ال يوجد يف غريه من �أنظمة
التمويل التقليدية ،حيث تتنوع �أ�ساليب
التموي���ل الإ�س�ل�امي وتتع���دد ،فهن���اك
�أ�س���اليب للتمويل قائمة على التربعات
وال�ب�ر والإح�س���ان كالقر����ض احل�س���ن
وال�صدقات التطوعية والزكاة والوقف،
و�أ�ساليب للتمويل قائمة على امل�شاركات
كامل�ش���اركة املنتهية بالتمليك وامل�ضاربة
وامل�ساقاة واملزارعة واملغار�سة ،و�أ�ساليب
متوي���ل �أُخ���رى قائم���ة عل���ى االئتم���ان
التجاري ،كالبيع الآجل وبيع ال�سلم وبيع
اال�ست�صناع والت�أجري الت�شغيلي والت�أجري
التمويلي ،وكل هذا يتيح ُفر�صً ا وجماالت
�أكرث لتمويل امل�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة.

�إن م�ؤ�س�س���ات متويل امل�ش���روعات املتناهية
ال�ص���غر وال�ص���غرية واملتو�س���طة حينم���ا
تتح���ول م���ن الأ�س���لوب الرب���وي �إىل
الأ�سلوب الإ�سالمي ف�إنها تُقيم تنظي ًما
جدي���دًا فنيً���ا و�إداريً���ا  ،حي���ث يتحول
اهتمامه���ا من �إدارة الإقرا�ض �إىل �إدارة
اال�س���تثمار ،ومن الرتكيز على ال�ضمان
�إىل الرتكيز على اجلدوى االقت�صادية،
ومن ا�ش���تقاق االئتمان للح�ص���ول على
فائدة �إىل حتفيز الإدخار واال�س���تثمار،
وم���ن دور املراب���ي �إىل دور امل�س���تثمر
وامل�ست�شار االقت�صادي ،الذي يلتحم مع
امل�شروع ويُقدم له امل�شورة ،مبا يكون لها
م���ن مراكز �أبحاث اقت�ص���ادية ،ومعرفة
ب�أح���وال ال�س���وق ،وبتوفر ك���م كاف من
املعلومات عن حركة اال�س���تثمار ،وهو ما
ي�صب يف نهاية املطاف يف حتقيق التنمية
االقت�صادية واالجتماعيــة املن�شــودة.

االقت�صاد الإ�سالمي

خبير ألماني يحذر من آثار
انهيار االقتصاد الروس��ي
حذر رئي����س معهد (ايفو) االقت�ص���ادي الأملاين
هان�س فرينر زن من انهيار االقت�ص���اد الرو�سي
عل���ى خلفي���ة العقوب���ات الت���ي يوا�ص���ل الغرب
فر�ض���ها على مو�سكو ب�س���بب الأزمة الأوكرانية
و�آثارها على االقت�صاد الأملاين ,وقال فرينر زن
يف مقال ن�شرته �صحيفة (فريت�شافت�س ت�سايتونغ)
االقت�ص���ادية الأملاني���ة �إن« :انهي���ار االقت�ص���اد
الرو�س���ي ب�س���بب العقوبات الغربية �سي�ؤدي �إىل
�إحل���اق �أ�ض���رار بالغ���ة لي�س باملجتمع الرو�س���ي
فح�سب ،بل �أي�ضً���ا بالقطاع ال�صناعي الأملاين»
الرافد اال�سا�سي لأكرب اقت�صاد يف �أوروبا.
و�أ�ضاف �أن «االحتياطات النقدية الرو�سية تكاد
تنفد وعائدات قطاع االقت�صاد الرو�سي ترتاجع
ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار النفط ما �سيجرب رو�سيا
يف العامني املقبلني على خف�ض و�إرداتها ب�ش���كل
كبري ،والذي �سيكون له �آثار كارثية على املجتمع
الرو�سي �أخطرها زعزعة ا�ستقرار املجتمع».
و�أ�شار رئي�س �أكرب املعاهد االقت�صادية يف �أملانيا
�إىل تبعات االنهيار الكلي لالقت�ص���اد الرو�س���ي
الأم���ر ال���ذي لن يلق���ي بظالله على االقت�ص���اد
واملجتم���ع الرو�س���يني ب���ل �أي�ضً���ا عل���ى الغ���رب
ك�إحلاق ال�ض���رر بالبنوك الأوروبية النا�شطة يف
رو�سيا و�أبرزها الفرن�سية والنم�ساوية.
ويوا�ص���ل الغ���رب منذ ُمنت�ص���ف العام املا�ض���ي
فر����ض عقوبات اقت�ص���ادية على مو�س���كو على
خلفي���ة الأزمة الأوكرانية و�ض���م رو�س���يا ل�ش���به
جزيرة القرم الأوكرانية.

قطر نجحت في دعم االقتصاد اإلسالمي
توق���ع عدد من اخلرباء االقت�ص���اديني �أن
توا�ص���ل ال�ص�ي�رفة الإ�س�ل�امية ن�شاطها
خ�ل�ال ه���ذا الع���ام  2015م ،م���ع زيادة
التوجه اال�س���تهالكي واال�س���تثماري نحو
تلك امل�ؤ�س�سات التي تتعامل بالأرباح اً
بدل
من الفوائد الربوية.
وقد �أكدوا يف حديثهم� :أن هنالك توقعات
ب�أن توفر م�ؤ�س�سات االقت�صاد الإ�سالمي
وظائف جدي���دة هذا الع���ام ،يف خُمتلف هذا وتهتم دولة قطر ودول اخلليج بعقد
املجاالت ،والتي من �ش����أنها �أن توفر عدة املنا�ش���ط ال�س���نوية التي تُناق����ش ملفات
خيارات للخريجني واخلريجات املواطنني االقت�صاد وال�صريفة الإ�سالمية.

واملقيمنيُ ،م�ش�ي�رين �إىل �أن هذا التطور
ال�ضخم الذي ي�شهده هذا القطاع ،يرجع
�إىل زيادة الإقبال اال�ستثماريُ ،مرجحني
ً
ريا هذا العام ب�شكل
�أن ي�شهد
ن�ش���اطا كب ً
يمُ ك���ن �أن يدف���ع امل�ص���ارف الإ�س�ل�امية
املحلية بالتفكري جد ًيا بتو�س���يع �أن�شطتها
داخل وخارج البالد.

«بيتك» يجدد الشراكة مع نادي التمويل اإلسالمي
ج���دد بي���ت التموي���ل الكويت���ي (بيت���ك)
�شراكته اال�س�ت�راتيجية مع نادي التمويل
الإ�س�ل�امي لل�س���نة الرابعة على التوايل،
حيث مت و�ض���ع خط���ة ُمتكاملة لأن�ش���طة
ومنا�ش���ط نادي التمويل الإ�سالمي لطلبة
جامع���ة اخللي���ج للعل���وم والتكنولوجي���ا
خ�ل�ال الف�ص���ل الدرا�س���ي الث���اين لع���ام
 2015/2014م ،وذل���ك يف �إطار الدعم
املتوا�ص���ل ال���ذي يُقدم���ه «بيت���ك» لنادي
التموي���ل الإ�س�ل�امي وتعزي���ز التع���اون
امل�ش�ت�رك بني «بيت���ك» وجامع���ة اخلليج
للعلوم والتكنولوجيا ،وت�أكيد الدور الرائد
ال���ذي يقوم ب���ه البن���ك يف رعايته للطلبة
ولل�شباب يف خُمتلف املجاالت.

واملحا�ضرات املتعلقة باالقت�صاد الإ�سالمي
مبا ي�شمل املرابحة وال�صكوك و�أنواع البيوع
وغريه���ا ،مما ي�ؤكد نهج «بيتك» يف ن�ش���ر
الوع���ي ب�أهمي���ة املنتج���ات واخلدم���ات
املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة ،والتي يُعترب
«بيتك» رائدًا فيها على امل�ستويني الإقليمي
ومن �أبرز �أن�ش���طة نادي التمويل اال�سالمي والعاملي ،وكذلك ي�ؤكد �أي�ضً ا اهتمامه بن�شر
الت���ي يُ�ش���ارك فيه���ا «بيت���ك» الن���دوات الثقافة امل�صرفية الإ�سالمية.
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الدعوة الإلكرتونية

دراسة :استخدام الهواتف الذكية
يعيد تشكيل أدمغتنا باستمرار
ك�ش���فت درا�سة حديثة نُ�ش���رت يف املجلة العلمية “كرنت بيولوجي”
� Current Biologyأن اال�س���تخدام املف���رط ل�شا�ش���ات الهواتف
الذكي���ة التي تعم���ل باللم�س يعمل على تغيري العالقة احل�س���ية بني
الأدمغة و�أ�صابع الإبهام.

وق���د مت اختب���ار مرونة الدماغ الب�ش���ري وقدرتها عل���ى التكيف مع
الإمي���اءات املتكررة يف �س���ياقات ُمتع���ددة يف ال�س���ابق ،مبا يف ذلك
لدى املو�س���يقيني والالعبني ،لكن علماء الأع�ص���اب بجامعة زيوريخ
وجامعة “زيورخ �إي تي �إت�ش”  ETH Zurichيعتقدون �أن الهواتف
الذكي���ة توفر ُفر�ص���ة فريدة لفه���م مدى قدرة احلي���اة اليومية على
ت�شكيل الدماغ الب�شري على نطاق �ضخم.

وقد �ش���هد منو الهواتف الذكية ا�س���تخدام النا�س �أ�ص���ابعهم ،وعلى
وجه اخل�صو�ص �إ�صبع الإبهام ،بطريقة جديدة متا ًما عدة مرات يف
اليوم ،وكل يوم.

«االندبندنت» تكشف كيف
يسمح فيسبوك وتويتر بتنامي
كراهية المسلمين؟
ن�شرت �صحيفة بريطانية �شهرية حتقي ًقا �أكدت فيه �أن موقعي
التوا�ص���ل االجتماعي في�سبوك وتويرت يرف�ضان حجب مئات
املن�ش���ورات احلاقدة على امل�س���لمني ،رغم احتجاج املنظمات
املناه�ضة للعن�صرية.

و�أ�ش���ارت �ص���حيفة االندبندنت �إىل ارتفاع عدد املن�ش���ورات
التي تتهم امل�س���لمني باالغت�ص���اب وباالعتداء اجلن�س���ي على
الأطفال ،وتُ�شبههم بال�سرطان.

و�أ�ضافت ال�صحيفة :ولعل �أخطر املن�شورات ،تلك التي تدعو
�إىل �إعدام ُم�س���لمي بريطاني���ا ،وعلى الرغم من ذلك ال تزال
ح�س���ابات ُمتداويل املن�شورات مفتوحة على موقعي في�سبوك
وتويرت ،ومل حُتجب من�شوراتهم �أي�ضً ا.

وتابعت ال�ص���حيفة �أن �إدارة في�س���بوك تلقت تقارير عن هذه
املن�ش���ورات ،ولكنه���ا �أجابت ب�أن حمتواه���ا ال يُخالف قواعد
الن�شر على املوقع.

استخدام اإلنترنت في الدول اإلسالمية األقل عالميا
�أظهر تقرير ملنظمة التعاون الإ�سالمي �أن اال�ستثمار يف البحث العلمي والتكنولوجي
يف العامل الإ�سالمي ال يزال دون املعدل املتو�سط من امل�ستوى العاملي.
و�س���جل تقرير �آخر حول واق���ع العلوم والتكنولوجيا يف دول «التعاون الإ�س�ل�امي»
�ش���مل فرتة اخلطة الع�شرية 2005-2015م� ،إنفا ًقا ُمتدن ًيا على البحث والتطوير
مل يتجاوز الـ  % 0.46من ناجتها املحلي الإجمايل ,وهذا ما دفع مبنظمة التعاون
الإ�س�ل�امي �إىل التخطيط لعقد قمة �إ�س�ل�امية علمية هي الأوىل من نوعها ،ت�ضع
اً
حلول جذرية لوقف الأمية التكنولوجية والعلمية يف الدول الإ�سالمية.
ونقل���ت وكالة الأنباء الإ�س�ل�امية الدولية (�إينا) عن م�ص���ادر يف املنظمة �أن القمة
�ست�ش���هدها العا�صمة الباك�ستانية �إ�سالم �أباد (مقر اللجنة الدائمة للتعاون العلمي
والتكنولوجي  -كوم�ستيك) خالل الفرتة من  7-9ني�سان �أبريل املقبل.
62

( )144فرباير  2015ــ ربيع �أخر

1436

“نيترو” ..أسرع متصفح في العالم
�أطلقت �شركة الربجميات العاملية «ماك�ستون» املت�صفح «نيرتو» Maxthon
� ،Nitroأ�سرع ُمت�صفح ويندوز  PCحال ًيا يف العامل.
نيرتو يبد�أ ب�سرعة تُعادل � 3أ�ضعاف �أي ُمت�صفح �آخر ،وله قدرة على حتميل
�ص���فحات الويب ب�شكل �أ�سرع بكثري من �أي ُمت�صفح ويندوز �آخر على �أجهزة
الكمبيوتر.

ويعد املت�ص���فح اجلديد �أحدث �إ�ض���افة �إىل عائلة ال�ش���ركة من ُمت�ص���فحات
الوي���ب عالية الأداء ،والتي ت�س���تهدف امل�س���تخدمني الذي���ن يُريدون خدمات
ُمت�ص���فحات عالية ال�س���رعة مع احلد الأدنى من الت�صميمات والذاكرة ،التي
جتعله �سريع اال�ستخدام ب�شكل هائل.

«هيونداي» تتيح التحكم بسياراتها عبر الساعات الذكية
�أعلنت �ش���ركة «هيون���داي» الكور ّي���ة عن ميزة
جديدة ،تُتيح لأ�ص���حاب الط���رازات املدعومة
بنظام «بلو لينك»  Blue Linkمن �س ّياراتها،
التح ّكم ب�س��� ّياراتهم من خالل �ساعاتهم الذكية
العامل���ة بنظ���ام �أندروي���د وي���رAndroid.
..Wear
ويتو ّف���ر تطبيق � Blue Linkأ�سا�سً���ا لهواتف
ق���دم �إمكاني���ات االرتب���اط
�أندروي���د ،حي���ث يُ ّ
ب�س��� ّيارات هيونداي املدعومة ،وبعد التحديث
اجلدي���د للتطبي���ق ب���ات ب�إمكان ُم�س���تخدمي
�س���اعات �أندروي���د وي���ر التّحكم بال�س���يارة من

ال�س���اعة ُمبا�ش���ر ًة ب�إمكاني���ات عدي���دة مث���ل:
ت�ش���غيل و�إيقاف املُحرك ،قف���ل وفتح الأبواب،
تفعيل امل ّي���زات الأمنية ،العثور على ال�س��� ّيارة،
واالتّ�ص���ال بخدمة ال�ص���يانة ,ويدعم التطبيق
م ّيزات الأوامر ال�ص���وتية املتو ّفرة يف �س���اعات
�أندرويد وير ،حيث يمُ كن لل�سائق توجيه الأوامر
ال�ص���وتية ُمبا�ش���ر ًة لها مثل «�ش��� ّغل �س ّيارتي»،
«اقف���ل الأبواب» ،وغري ذلك ,وذكرت ال�ش���ركة
ب�أن اجليل اجلديد من نظام بلو لينك �سيتو ّفر
يف ع���دد من ط���رازات �س��� ّياراتها يف  2015م
منها �سوناتا و�أزيرا وجيني�سي�س.

جوجل يحذف كتاب “حصن المسلم”
بناء على طلب روسيا
ن�شرت �شركة «جوجل» يف �آخر تقرير لها �أن
ال�س���لطات الرو�سية طلبت من ال�شركة �إزالة
معلومات من �ص���فحاتها؛ عن كتاب «ح�صن
امل�سلم» ،وذكرت و�س���ائل الإعالم بـ»جوجل»
�أن���ه يف الف�ت�رة م���ن يولي���و �إىل دي�س���مرب
2013م ،زادت ع���دد الطلب���ات املقدم���ة

م���ن احلكومة الرو�س���ية ب�س���حب معلومات
عن كتاب «ح�ص���ن امل�س���لم» �إىل  % 25عن
ال�س���نوات ال�س���ابقة ,وقالت «جوج���ل»� :إنها
تلقت طلبات حذف معلومات من عدة دول،
وحذفت يف الفرتة ال�س���ابقة م���ا يُقارب من
� 15ألف طلب م���ن طلبات تلك الدول ،منها

بع�ض الكت���ب الدينية ,وذكــــ���رت «جوجــل»
�أن م���ن بني الدول التي تُريد حــذف العديد
م���ن املعلوم���ات على �ش���بكة التوا�ص���ــل هي
«رو�س���يا» ،وم���ن �أمثل���ة املحذوف���ات طل���ب
«رو�سيا» حــذف كل ما يخـ�ص كتاب «ح�صن
امل�سلم» ،وملحقاتــه.
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�إ�شراقـات وقفية

ست مدارس في امرأ ة

( )3-3

شيخة السيد إبراهيم الرفاعي
د.عبداملح�سن اجلار اهلل اخلرايف /

ا�ستعر�ضنا يف احللقتني الأوىل والثانية
من هذا املقال �سرية املح�سنة الفا�ضلة
ال�س���يدة �شيخة ال�س���يد �إبراهيم ال�سيد
�ص���الح الرفاع���ي ،من حي���ث كونها قد
جمعت �ست مدار�س يف امر�أة ،و�أو�ضحنا
مدر�ستها الإميانية.

الأمني العام للأمانة العامة للأوقاف

 - 2تعليم النا�س الثقة وحتمل امل�س�ؤولية ،باخت�ص���ار كانت تتفنن  -دون ق�صد وال
حي���ث مل تكن تنظ���ر �إىل �أي تفا�ص���يل تكلف  -بالتوا�صل االجتماعي املتميز.
مل�شاريعها اخلريية �سوى وجه احلاجة .هذا كله مع ذكاء وفطنة و�سرعة بديهة،
 - 3ب���ل كانت ال تقب���ل النظر يف �أوراق ح�ي�ن كان���ت تق�ض���ي لنف�س���ها ولغريها
العاملني على م�شروعاتها ،حتى يكملوا حاجاته���م يف الب�ل�اد الأجنبي���ة ب�ل�ا
وت�سن ا�ستقبالهم يف عالقة قدرة لغوية ،بل بلغة الإ�ش���ارة والإيحاء
�ضيافتهم حُ
واالبت�سامة.
والديــــــة حانيـــة.
كانت ،رغم توا�ضع تعليمها ،كانت تويل �ساد�سً ا :املدر�سة الوطنية

ويف حلق���ة الي���وم �س���نُكمل حديثنا عن
ف�ض���اء هذه املدار�س ال�س���ت ،لن�ستكمل
و�إياكم �أعمالها اخلريية:
امل�ش���اريع الرتبوية التعليمية والتثقيفية �أدركه���ا االحت�ل�ال البغي����ض وه���ي يف
 - 9كان���ت -رحمه���ا اهلل -تُفطر عد ًدا الأولوي���ة م���ن ب�ي�ن باق���ي االهتمامات الوالي���ات املتحدة الأمريكية ،ثم انتقلت
بعدها �إىل لندن ،حيث �س���كنها اخلا�ص
ريا م���ن الفقراء واملحتاجني ب�ش���كل النافعة.
كب ً
هن���اك ،تخفيفً���ا للم�ص���روفات خ�ل�ال
يوم���ي خ�ل�ال �ش���هر رم�ض���ان املبارك ،خام�سً ا :املدر�سة االجتماعية
االحتالل .ورغم كونها معذورة يف هذه
وم���ن الطري���ف �أن بع����ض اخل���دم من
كان���ت بح���ق ودون ُمبالغ���ة ظاه���رة
احلال���ة عند ادخ���ار �أي دينار حت�س��� ًبا
الأحياء الأخرى يرتكون �إفطار بيوتهم،
اجتماعية فريدة .تتفقد ال�ص���غري قبل
لعادي���ات الزم���ان وامل�س���تقبل املجهول
�أو امل�س���اجد القريب���ة منهم ،لي�ش���هدوا
الكبري ،وحتفظ �أ�سماء الأبناء امل�سافرين
يف غم���رة االحتالل ،ف�إنه���ا �آثرت على
فطوره���ا الهتمامه���ا به ،ب���ل كانت يف
للدرا�س���ة والع�ل�اج ،لت�س����أل والديه���م
نف�سها ،فبا�ش���رت بالدعم املادي الذي
نهاية رم�ض���ان تختتم الإفط���ار بتوزيع
عنه���م ،تتفق���د املر�ض���ى يف الكوي���ت،
�أعانه���ا اهلل علي���ه مل�س���اعدة الطلب���ة
العيدي���ة عل���ى املفطري���ن ،وك�أنها تدين
وخارجه���ا �إن كانت خ���ارج الكويت ،بل
الكويتيني يف الوالي���ات املتحدة ولندن،
لهم بال�شكر حل�ضورهم �إفطارها.
كانت تتفقد مرافقي املر�ض���ى من غري
مب���ا يُ�ش���عرهم ب����أن الرعاي���ة موجودة،
 - 10مل ترتدد حلظة يف عالج خدمها،
فترُ
القادرين على جتهيز وجباتهم� ،سل ولق���د كان لهذا الدع���م املادي واملعنوي
اً
ف�ضل عن �أقاربها يف �أغلى ُم�ست�شفيات
له���م غداءهم ب�ش���كل يوم���ي والأكالت ب�إر�س���ال الطعام �إليهم يف م�ساكنهم دور
لن���دن ،ح�ي�ن يحتاج���ون �إىل العالج� ،أو
الكويتي���ة التقليدية ،وكانت �ش���قتها يف كب�ي�ر يف تثبيته���م وجناحه���م من جهة،
�إىل العمليات اجلراحية الكربى.
لندن و�أ�سبانيا ولبنان جمم ًعا للمعارف ويف تفرغهم ب�ش���كل �أكرب للم�شاركة يف
رابعًا :املدر�سة الرتبوية
والأق���ارب ،فيه���ا امللتق���ى االجتماع���ي املنا�ش���ط الوطنية املن�ص���بة على �إظهار
�أم���ا املدر�س���ة الرتبوية ،ففيه���ا درو�س املريح املمتع امل�ضياف.
اال�ستنكار لالحتالل ،واملطالبة بتحرير
كثرية قد ال يت�س���ع حل�ص���رها املقام يف م���ن ي�ص���ل �إىل العم���ارة م���ن الكوي���ت الكويت من جهة �أخرى.
هذه العجالة ،ومنها:
يج���د الإفطار جاهزًا �أمامه ،ويتف�ض���ل �أُدخل���ت امل�ست�ش���فى يف ،2013/12/1
 - 1تعلي���م ذريته���ا الوف���اء مبمار�س���ته على الغداء بعده �أو الع�ش���اء� ،إن و�ص���ل وتوفيت يف  ،2014/01/24بعد مواقف
ب�شكل طبيعي من باب الأ�سوة احل�سنة ،ع�ص ًرا.
م�ؤثرة مع من حولها ،حني ت�ؤثر راحتهم
فكانت ال تُ�س���مي
م�ش���روعا ب�إ�سمها �إال ب���ل كانت تُر�س���ل الغ���داء �إىل الأخوات قبل راحتها ،وعدم رد �أي زائر لها ،مهما
ً
�أدخلت عليه ا�س���م زوجها ال�س���يد عبد اخلليجي���ات الالتي تتع���رف عليهن يف كانت حالتها املر�ضية .رحمها اهلل رحمة
وا�سعة ،و�أ�سكنها ف�سيح جناته.
اللطيف ال�سيد يا�سني الطبطبائي.
امل�ست�شفيات تقدي ًرا لظروفهن.
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باخليـ ــر نلتق ــي

أبو سامي

في�صل الزامل  /رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف بالإ�سالم
@FaisalalzamilL

�أح���د املهاجري���ن �إىل الربازي���ل ق����ص
علي حكايته فا�س���معوها ،قال� :شاركت
ّ
يف ح���رب  1956م و�أ�س���رين اليه���ود،
�ض���ربوين وك�سروا �أنفي ويدي لأعرتف
عل���ى زمالئ���ي ،ومل �أفع���ل ف�س���جنوين
مدى احلياة ،و�ش���اء اهلل �أن ت�ص���ل قوة
من الفدائيني �إىل �سجننا يف ال�صحراء
وحتررنا ،اجتهت �إىل بور�سعيد يف �سيارة
نقل ب�ض���ائع ،ركبت �سفينة ال �أدري اىل
�أين تتجه،؟ مل يكن معي جواز �سفر وال
نق���ود ،فقط �إجازة قيادة ،بعد �ش���هرين
و�ص���لنا �إىل الربازيل ونزلت مع اجلنود
فل���م يطلبوا من���ي جواز �س���فر ،عملت
�س���ائ ًقا يف الغابات ب�ي�ن الهنود احلمر،
طعام���ي الوحيد هو امل���وز وثمار الغابة
مثلهم ،مل يكونوا يحبون العمل لأنهم ال
يجدون يف الأ�سا�س �سب ًبا للعمل ،فطعام
الغابة و�أنهارها كانت كافية ملعي�ش���تهم،
كان معي �أمريكي �ش���اطر� ،أح�ض���ر �آلة
عر�ض �سينمائي وجعل الن�ساء يتفرجن
عل���ى مالب�س ن�س���اء امل���دن ف�أعجبتهن،
وطل�ب�ن مثله���ا ،وب���د�أت احلاج���ة �إىل
النق���ود وبالت���ايل �إىل العمل ،كان يقول
يل« :الن�س���اء ه���ن الق���وة ال�ش���رائية،
ففي كل �ش���ارع باملدينة ع�شرة حمالت
للن�س���اء وواحد للرجال ،رك���ز عليهن»،
وكانت عالقات���ي بالهنود احلمر جيدة،
�س����ألتهم :مل���اذا ت�أكلون حل���وم الآخرين
من الب�شر وال ت�أكلون حلوم بع�ضكم �إذا
مات���وا ،اً
مثل؟ قالوا :حلمك���م فيه طعم
املل���ح� ،أل���ذ من حلمنا (يعن���ي «دايقني»
حت���ى حلمهم ،ترى فين���ا مثلهم ،ي�أكلون
حلم الب�شر بطريقة ثانية).
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عندما اقرتبت حرب  67رجعت ب�سرعة
للم�ش���اركة يف حترير فل�سطني� ،أ�سرين
اليهود ،ولكن هذه املرة طالبت الربازيل
ب�إطالق �سراحي لأنني �أحمل جن�سيتها،
وحتررت بعد � 6أ�شهر ،وبذلك �أكون قد
�شاركت يف  3حروب لأنني �أي�ضً ا �شاركت
يف ح���رب  1948م ،يومه���ا كان �ش���غلنا
غ�ي�ر ُمنظم (عليه���م ،عليهم) ول�س���اننا
�أكرث فو�ض���وية ،فقد �س����ألت ال�ص���حف
الغربية واحدًا منا عام �« : 48إذا انتهت
احلرب هل �ست�س���محون لليهود بال�سفر
للع���ودة �إىل اوروب���ا؟» ،قال« :ه���ذا� ،إذا
بقي منهم �أحد» ،وا�س���تخدمت و�س���ائل
الإع�ل�ام الغربية ت�ص���ريحه للتحري�ض
�ضد العرب.

ب���الأذى ،وبالفعل خطفوين عندما ُكنت
�أم�ش���ي ُمتجهً���ا �إىل بيت���ي ،و�ض���ربوين
ث���م ترك���وين ،ولكنن���ي مل �أتوق���ف عن
�أن�شتطي� ،شاركت يف بناء  140م�سجدًا
يف كل ُم���دن الربازيل الرئي�س���ة ،وبنيت
وح���دي م�س���جدًا كب�ي�رً ا كلفن���ي مليون
دوالر».

اجلالي���ة عندنا ال تعرف االنق�س���امات
اجلغرافي���ة وال حت���ى الدينية ،ويمُ كنك
�أن تُ�ش���اهد يف مكتبي �ص���ورة ق�س���ي�س
برازيلي عربي ،وهو يخطب يف ُمنا�سبة
جلم���ع التربع���ات لبناء م�س���جد ،قلت
ملحيي الدي���ن اجلمل وهذا ا�س���مه ،ما
�أكرث �ش���يء تعلمته يف احلياة؟ قال :من
ميا ،لي�س
يُريد النجاح عليه �أن يكون كر ً
على نف�س���ه فقط ولك���ن على الآخرين،
فالك���رم دليل ال�ش���جاعة وعدم اخلوف
م���ن امل�س���تقبل ،والنج���اح ال يجتمع مع
اخلوف ،لق���د قاومت التعذيب عام 56
والرتهي���ب يف الربازيل وه���ا �أنا عاي�ش
وناج���ح واحلمد هلل ،وق���د كان معي يف
قلت لأبي �س���امي حدثني عن الربازيل ال�س���جن عام  56زمالء ،وال يزالون يف
ق���ال :الع���رب هن���اك ُمتح���دون �أك�ث�ر نف�س املكان منذ � 50سنة ع�شت خاللها
م���ن ع���رب �أمري���كا ال�ش���مالية ،و�أقوى كل حتديات احلياة.
اقت�ص���اد ًيا بكث�ي�ر ،فاجلالي���ة ه���ي من �شك ًرا �أبو �سامي.
�أ�س���باب بن���اء الربازيل احلديث���ة ،ولها
ت�أثري حت���ى يف �إدارة الدول���ة ،بينما يف كلمة �أخرية:
الواليات املتحدة هم ُمتفرقون بح�س���ب ومما كتب ُعمر لأبي عبيدة يف ال�شام-
بلدانهم الأ�ص���لية وخائف���ون من اللوبي ر�ض���ي اهلل عنهما -قول���ه «..هذا الليل
ال�ص���هيوين� ،أن���ا تلقيت تهدي���دات من والنه���ار يبليان كل جدي���د ويٌقربان كل
اليه���ود يف الربازي���ل لأنني كنت �أر�س���ل بعيد ،وي�أتيان ب���كل موعود ،حتى يكون
� اً
أموال للمقاومة الفل�س���طينية ،قالوا يل النا�س ب�أعمالهم ،فريق يف اجلنة وفريق
�س���نخطفك ونقتلك ونتعر�ض لأ�سرتك يف ال�سعري».

من يريد النجاح عليه
أن يكون كريما على
نفسه واآلخرين
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