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العل���م والتعلي���م ُمرتادفت���ان ال غنى لأحدهما عن الآخ���ر ،ف�إذا كان
"العل���م" مطلو ًبا ُمنذ �أن هبط �سيدنا جربيل \ على النبي حممد
ن�سـا َن م ْن َعلَق،
ِا�س ِم َر ّب َك ا ّلَذِ ى َخل َ َقَ ،خل َ َق ا ِلإ َ
[ خُماطب���ه} :ا ْق َر�أْ ب ْ
ن�سـ���ا َن َما مَ ْ
ل يَ ْعل ْم{،
ا ْق��� َر�أْ َو َر ّبُ َك االْ ْك َر ُم ،ا ّلَ���ذِ ى َعلَّ َم بِالْ َقل َ ِمَ ،علَّ َم الإِ َ
ف����إن "التعلي���م" هو الغاية التي جاء من �أجلها الإ�سالم ،وعليه قامت
احل�ض���ارة الإ�سالمية ُمنذ  1400ع���ام �شاهدة على عظمة ورقي ما
جاء به الإ�سالم.
ً
ارتباطا وثي ًقا ،ف�إذا
�إن ح�ض���ارة �أي �أُمة من الأمم ُمرتبط���ة بالتعليم
م���ا �أردنا التقدم واالزده���ار لأمتنا ومجُ تمعنا ،عل���ى كافة الأ�صعدة
االقت�صادي���ة وال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة والعلمي���ة فم���ا علين���ا �إال
التم�سك بالتعليم .ولقد �أح�سنت جمعية النجاة اخلريية ُمنذ ن�ش�أتها
ع���ام 1978م �أن اهتمت باجلانب التعليم���ي ،باعتباره الأ�سا�س الذي
انطلق���ت منه ،وذل���ك لإدارك القائمني عليها �آن���ذاك �أن التعليم هو
الأ�سا����س يف البني���ان احل�ض���اري ،ثم ت�أتي بعد ذل���ك باقي ُمقومات
هذا البنيان.
وبف�ض���ل اهلل -ع���ز وج���ل -خطت "اجلمعي���ة" ُخط���وات وا�سعة يف
اخلدمات التعليمية ،فانت�شرت "مدار�س النجاة اخلريية" االبتدائية
واملتو�سط���ة والثانوي���ة يف خمتل���ف محُ افظ���ات الكوي���ت ،وخرجت
الآالف من الطالب والطالبات �سنو ًيا ،وفق �أحدث املناهج التعليمية
ُمناف�سة يف ذلك ،مثيالته���ا من املدار�س الأجنبية والعربية ،محُ ققة
امل�ستويات واملراكز الأوىل على م�ستوى دولة الكويت يف االختبارات
التي تُقيمها وزارة الرتبية.
�إن مدار����س النجاة تق���ود "م�سرية علمية ُمتقدمة" تهدف من ورائها
للم�ساهم���ة يف تنمي���ة املجتمع الكويت���ي ،وتربية �أجي���ال وفق القيم
واملفاهيم الإ�سالمية ،وت�أهليه���ا لتتبو�أ �أعلى املراكز العلمية ،وتن�شر
العلم يف �شتى بقاع الأر�ض من خالل تخريج �أجيال ُمتعاقبة.
وت�سع���ى "مدار����س النج���اة" خ�ل�ال يف الع���ام احل���ايل ،ال�ستكمال
منظموته���ا التعليمية التي تتمي���ز بالتفوق والريادة ،وذلك من خالل
ع���دة م�شاريع رائ���دة ،كم�شروع القيم الإ�سالمي���ة ،وم�شروع حلقات
حتفيظ الق���ر�آن الكرمي ،وم�شروع التوا�صل الإلكرتوين بني املدر�سة
والبي���ت ،وم�ش���روع توثيق م�س�ي�رة مدار�س النج���اة ..وغري ذلك من
امل�شاريع التنموية.
�إن امل�أم���ول م���ن مـــدرا�س النجـــاة كب�ي�ر ،وامل�س�ؤولية عظيمة ،ن�س�أل
اهلل -ع���ز وجل� -أن يزيدن���ا عل ًما وتعل ًما ،قال تعاىلَ ...} :و ُقل َّر ّب
زِ ْدنِى ِعل ْ ًما{.
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الجاسر :نأمل أن ُيحقق مؤتمر املانحين لسوريا الثالث
أهدافه املنشودة
�أ�ش���اد رئي�س جمل����س �إدارة جمعية النجاة اخلريي���ة �أحمد اجلا�سر
بحمل���ة "قائد الإن�ساني���ة" التي �أطلقتها وزارة الأوقاف حتت رعاية
�سم���و �أمري البالد ال�شيخ �صب���اح الأحمد لإغاثة النازحني ال�سوريني
يف املخيم���ات احلدودي���ة ،وذل���ك بالتعاون مع بيت ال���زكاة الكويتي،
والهيئ���ة اخلريية الإ�سالمية العاملي���ة ،حيث انطلقت احلملة لتقدمي
امل�ساع���دات الإن�ساني���ة والإغاثية للأ�شق���اء ال�سوريني يف املخيمات
احلدودية بالأردن.
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أم�ي�را وحكومة و�شع ًبا
وق���ال اجلا�س���ر يف ت�صريح �صحايف :الكويت � ً
حري�صون على مد يد العون وامل�ساعدة لإغاثة املنكوبني واملت�ضررين
يف �شت���ى بقاع الك���رة الأر�ضية ُ ،م�ضي ًفا  :لذل���ك ا�ستحقت الكويت
�أن تكون مرك���زًا للإن�سانية ،وا�ستحق �أمريها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�صباح الأحمد �أن يكون قائدًا للعمل الإن�ساين باعرتاف �أُممي.

املن�شودة من هذا امل�ؤمتر ،و�أن تفي جميع الدول امل�شاركة يف امل�ؤمتر
كم���ا �أ�ش���اد اجلا�س���ر ب�إعالن دول���ة الكويت تنظيم م�ؤمت���ر املانحني بالتزاماته���ا املالية ،حتى مُيكن توفري �أب�سط ُمقومات العي�ش له�ؤالء
الثال���ث لإغاث���ة النازحني ال�سوري�ي�ن� ،آم�ًلفاً يف �أن تتحقق الأهداف املنكوبني واملت�ضررين.

الخل ّيفة :أكثر من  4600دارس ودارسة باملنابر القرآنية
�أ�ش���اد مدير جلن���ة املنابر القر�آني���ة التابعة
جلمعي���ة النج���اة اخلريي���ة �صال���ح اخلليفة
بدور دولة الكوي���ت الر�سمي وال�شعبي جتاه
االهتم���ام بالق���ر�آن الك���رمي وعلوم���ه ،حيث
ن�شه���د ت�ساب ًقا حممو ًما ح���ول تعليم القر�آن
الك���رمي وعلوم���ه ،وتُقام كذل���ك امل�سابقات
الكربى ،ويتم توزيع اجلوائز على الفائزين.

و�أعل���ن اخلليفة عن تو�س���ع وانت�شار املراكز
الت���ي ت�شرف عليها املناب���ر القر�آنية لت�صبح
 28مرك���زًا ُمت�ضمن���ة  516حلق���ة قر�آني���ة
ُمنت�ش���رة يف معظ���م مناط���ق الكوي���ت ،وبلغ
عدد املنت�سبني لتلك احللقات  4664دار�س
ودار�سة من جميع الأعمار ،وبتكلفة �إجمالية
قدرها  146910دينار كويتي .

وتاب���ع :نحر����ص عل���ى اختي���ار املعلم�ي�ن
واملعلم���ات الأكف���اء وذوي اخل�ب�رة ،ونُقي���م
له���م االختبارات التي تُبني م���دى املهارة يف
تدري�س القر�آن الك���رمي ،وكيفية التعامل مع
الط�ل�اب ،وترغيبه���م وحتبيبه���م يف حف���ظ
الق���ر�آن الك���رمي ،وم���ن اجلدي���ر بالذكر �أن
عدد هذه الهيئ���ة التدري�سية بلغ ُ 120معلم
اً
وفعال،
ريا
و ُمعلمة ،ونلم�س منه���م تعاو ًنا كب ً
�ساهم يف االرتقاء بالعملية التعليمية.
واختت���م اخلليف���ة ت�صريح���ه ُمثم ًن���ا حر�ص
املنابر القر�آنية على مواكبة الو�سائل احلديثة
يف حف���ظ القر�آن الكرمي والتو�سع واالنت�شار
بجميع مناطق الكويت ،و�إعداد تقارير فنية
جدي���دة ملتابعة املراك���ز التابعة للجنة املنابر
القر�آنية ُمتابعة دورية ،لتنظيم �سري العملية
التعليمية ،وتعليم القر�آن الكرمي حتت �إدارة
فنية قوية ،و ُمتابعة جادة.
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“زكاة سلوى”:
حفرنا  30بئرا للمياه العذبة
يف بنجالديش

“النجاة الخيرية”نظمت
دورة رياضية للجانها
ومؤسساتها
نظم���ت جمعية النجاة اخلريي���ة دورة ريا�ضية يف كرة القدم
بني موظفي اجلمعية وجلانها وم�ؤ�س�ساتها ،وذلك لتعزيز روح
التع���اون والألفة بني �أُ�سرة العامل�ي�ن باجلمعية ،وقد �أُجريت
ال���دورة مبنطق���ة الريموك وف���از بها فري���ق اجلمعية ،حيث
مت تك���رمي امل�شاركني واالحتفاء به���م يف �سعادة غامرة عمت
اجلميع

�أفاد ع�ضو جمل�س الإدارة و�أمني ال�صندوق بلجنة زكاة �سلوى
عم���ر الكندري �أن اللجنة قامت بحفر  30بئ ًرا للمياه العذبة
يف ع���دد من القرى واملناطق النائي���ة بدولة بنجالدي�ش على
نفق���ة �أهل اخلري من �أبناء الكويت خالل عام 2014م ،الفتًا
�إىل �أن امل�شروع ي�صب يف تعزيز مبد�أ التكافل االجتماعي بني
امل�سلمني وتقدمي الدعم والع���ون وامل�ساعدة لهم ،والتخفيف
ع���ن الفق���راء ُمعاناة احلياة يف بع�ض الق���رى يف بنجالدي�ش،
وتوف�ي�ر �أب�سط ُمقومات املعي�شة لهم م���ن خالل توفري املياه
العذبة.
وق���ال الكن���دري يف ت�صريح �صح���ايف� :إن �آبار املي���اه العذبة
تتن���وع ما بني ارتوازي���ة و�سطحية وعميقة ،م�ؤك���دًا على �أن
تنفي���ذ هذا امل�شروع مت �إجنازه بحمد اهلل وتوفيقه بالتن�سيق
م���ع كافة اجلهات املعني���ة ،وت�سهيالت م���ن وزارة اخلارجية
الكويتية.
و�أ�شاد الكندري يف الوقت ذاته بجهود �أهل اخلري واملح�سنني
الكويتي�ي�نُ ،مثم ًن���ا ُم�ساهماتهم وتربعاته���م ،وحر�صهم على
�إخراج زكواتهم و�صدقاتهم من خالل جلنة زكاة �سلوى ،التي
و�ضع���وا ثقتهم الغالي���ة فيها ،ونحن عند ُح�س���ن ظنهم نقوم
ب�إخراج تلك امل�ساهمات يف م�صارفها ال�شرعية بكل �شفافية
وم�صداقي���ة طل ًب���ا ملر�ض���اة اهلل -تعاىل  ،-وابتغ���اء لرحمته
وغفرانه.
ودعا الكندري �أهل اخلري �إىل دعم م�شاريع و�أعمال و�أن�شطة
اللجن���ة ،لتوا�صل ر�سالته���ا اخلريية والإن�ساني���ة والتطوعية
داخل الكويت وخارجها.
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ويف ه���ذا ال�ص���دد عرب نائ���ب املدير العام جاب���ر الوندة عن
�سعادت���ه لنتائ���ج الدورة ،الت���ي �أثمرت ع���ن �إذكاء و�إثراء روح
الألف���ة والأخوة بني جل���ان وم�ؤ�س�سات اجلمعي���ة ،الفتًا �إىل
�أن اجل���و الرتفيه���ي والريا�ض���ي ال���ذي طغى عل���ى فعاليات
ال���دورة كان له الأث���ر الإيجابي يف نفو����س موظفي اجلمعية
عام���ة ،ال�سيما اللجان وامل�ؤ�س�سات التابعة ،والتي �شاركت يف
ريا �إىل �أن �إدارة اجلمعية �سوف ت�ستمر بتنظيم
الن�شاطُ ،م�ش ً
تلك الأن�شطة الهادفة والفعالة بني موظفي اجلمعية.
و�أو�ض���ح الوندة يف ت�صريحه �أن اجلمعي���ة تعمل على تطوير
م�ست���وى املوظفني واالهتم���ام بهم من خ�ل�ال تنظيم دورات
عدي���دة يف خمتل���ف التخ�ص�ص���ات و�إحلاقهم به���ا ،لتحقيق
�أعل���ى م�ستوى من الأداء والو�صول �إىل الإجنازات والأهداف
املرجوة ،الفتًا �إىل �أن الربامج الرتفيهية للموظفني تدخل يف
نطاق التنمية الب�شرية التي تهتم بها .
يف ح�ي�ن �أعرب املوظف���ون عن فرحتهم الغامرة مبا �أدت �إليه
ال���دورة من حتقي���ق �أهداف قيمي���ة ،ومتنى كاف���ة املوظفني
وامل�شاركني ا�ستمرار تلك الأن�شطة ،التي تك�سر روتني العمل،
وت����ؤدي �إىل ب���ث روح التع���اون بني �أبناء الأ�س���رة الواحدة يف
العمل.

النج ــاة اخلريي ــة

الدبوس :مركز الكويت الطبي الخيري باليمن صرح
إنساني ُيضاف إلنجازات الكويت
�أعلن �إيهاب حممد الدبو�س ُمدير عام جلنة
زكاة الفحيحي���ل التابع���ة جلمعي���ة النج���اة
اخلريية �أن التكلفة الت�شغيلية ملركز الكويت
الطب���ي اخل�ي�ري يف اليم���ن تبل���غ � 10آالف
�ش�ي�را �إىل �أن املركز
دين���ار كويتي �شهر ًياُ ،م ً
مت ت�شغيل���ه يف البداية ملدة � 12ساعه يوم ًيا
بالنه���ار ،غ�ي�ر �أن احلاجة امللح���ة خلدماته
الطبي���ة اقت�ض���ت �أن يعمل املرك���ز طوال الـ
مو�ضح���ا �أن هذه التكلفة ت�شمل
� 24ساعة،
ً

رواتب و�أُجور الأطب���اء واملمر�ضني والطاقم
الطب���ي ،واملواد امل�ستعمل���ة للمعدات الطبية
والإداريني وال�سائق�ي�ن ،وم�صروفات �أُخرى،
والع�ل�اج وال�صيدلياتُ .منا�ش���دًا �أهل اخلري
�أفرا ًدا وم�ؤ�س�سات ورج���ال اعمال بالوقوف
�إىل جان���ب ه���ذا املركز ،ال���ذى �أعاد احلياة
للمناطق املج���اورة ،والتي يبلغ عدد ُ�سكانها
� 100ألف ن�سمة .

و�أو�ض���ح الدبو����س يف ح���واره :نح���ن ب�صدد
طرح م�ش���روع الت�شغي���ل للمرك���ز على �أهل
ريا
اخلري وهو الأهم ال�ستمرارية املركزُ ،م�ش ً
�إىل �أن �إيج���اد مركز طبي خريي باليمن كان
�أم��� ًرا ُمه ًما للغاية خا�ص���ة يف املنطقة التي
يوجد بها ،حيث �ضعف م�ستوى دخل الفرد،
وت�ضاعف ُمتطلبات املعي�شة ،ووجود الفقراء،
الأم���ر الذي �أدى �إىل وج���ود فجوة كبرية ال
مُيكن جتاوزها ،فيظل املري�ض يتجرع مرارة
املر�ض ويتمنى �أن يجد مرف ًقا �صح ًيا خري ًيا
يُ�سهم يف عالجه ويُخفف عنه.
واخت���م :م���ن �أج���ل ذل���ك ف����إن جلن���ة زكاة
الفحيحيل التابع���ة جلمعية النجاة اخلريية
بدع���م اخلريين و�أه���ل الف�ض���ل والإح�سان
تفتح با ًب���ا وا�س ًعا للخري ،وتطرح بني �أيديكم
م�شروع���ا ُمبار ًكا لتقدمي اخلدمات ال�صحية
ً
مل�ستحقيها.
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الشامية والشويخ توزع كتاب “السيرة النبوية بالهولندية”
�أعل���ن مدي���ر جلنة زكاة ال�شامي���ة وال�شويخ �سام���ي بونا�شي عن نية
اللجنة بتوزيع كتاب �سرية النبي حممد [ باللغة الهولندية ،و�سوف
يتم توزيعه عرب اجلهات الر�سمية التي تتعاون معها اللجنة بهولندا،
وذل���ك لتو�ضي���ح حقيق���ة �أخالق النب���ي [ للطرف الآخ���ر ،ور�سم
ال�ص���ورة احلقيقة للإ�سالم ،وتوعية ال�شب���اب امل�سلم باملنهج القومي
يف الرد على املخالفني.
وتاب���ع بونا�ش���ي :يف الف�ت�رة الأخرية �شه���دت هولن���دا وغريها من
ال���دول الأوروبية حمالت ت�شويه تمُ ار�س �ضد الإ�سالم ،وزادت معها
الكراهي���ة �ضد هذا الدين ،وهدف���ت �إىل ا�ستفزاز م�شاعر امل�سلمني
عرب احلمالت الكاذبة عن ر�سول الإ�سالم الهادي النذير ،و�إننا نقول
له���م واهلل مهما بذلتم ف�إنكم لن ت�ستطيعوا النيل من ذاته ال�شريفة،
فكما ع�صمه ربه من ا�ستهزاء قري�ش وهجائها ف�صرف عنه هجائهم
وحف���ظ ا�سم���ه [ �-سلي ًما م���ن الأذى ،حيث ق���ال �سبحانه� } :إنا
كفين���اك امل�ستهزئني{«..النح���ل  ، »95كذلك �سي�ص���رف اهلل �أذاكم
ريا.
عنه ولن ي�صيبه من �أذاكم �إال خ ً
وبينّ بونا�شي �أن كتاب حياة حممد [ ميتاز بب�ساطة معانيه ،حيث
�إنن���ا نُخاطب من خالله كافة ال�شرائح ،وحر�صنا على عدم االكتفاء
ب�س���رد الأح���داث واملواقف التي قابلت نبين���ا حممد [ يف حياته،
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ب���ل ربطناها بالواق���ع املعا�صر الذي نعي�ش���ه الآن ،وكيف �أن �أخالق
الإ�س�ل�ام وامل�سلم�ي�ن حتكمها �ضواب���ط و�شروط قائمة عل���ى �أُ�س�س
وا�ضح���ة معياره���ا التعاي�ش ال�سلم���ي مع اجلمي���ع ،وحر�ص الكتاب
كذل���ك على تفني���د ال�شبهات باحلجة والربه���ان والعقل مما يجعل
م�ساحة قبولها كبرية ولديها �شريحة عري�ضة حتظى بها.
واختت���م بونا�ش���ي ت�صريح���ه بحث �أه���ل اخلري بامل�ساهم���ة يف ن�شر
 10000ن�سخة من كتاب ال�سرية النبوية باللغة الهولندية ،عل ًما ب�أن
قيمة الن�سخة الواحدة  7دنانري.
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مدار�س النجـ ــاة

الخراز :فتح باب التسجيل للعام الجديد بمدارس النجاة
ق���ال مدي���ر العالق���ات العام���ة
مبدار����س النجـــــ���اة � /إبراهيم
اخل���راز �أن �ص���رح النجـــــــــــــاة
التعليم���ي ي�سعى ُمن���ذ ت�أ�سي�سه
قب���ل �أربع���ة ُعق���ود �إىل ُمواكبة
احلداث���ة والتط���ور يف تدري����س
املناه���ج التعليمي���ة ،وتخري���ج
�أجي���ال ُمت�سلح���ة بالعل���م كون���ه
�س�ل�اح امل�ستقب���ل ،والعم���ل بكل
قوة لالرتق���اء مبنظومة التعليم،
والتي بدورها تنعك�س على كافة
مناح���ي احلياة ،ف�أطف���ال اليوم
هم �شباب الغد ،الذين نطمح �أن
نرى منه���م القياديني والإداريني
والأطب���اء واملهند�س�ي�ن ،فال���كل
يعم���ل لرفع���ة وازده���ار بل���ده
و�أمت���ه ،وت�ض���م املدار����س حتت
لوائه���ا كافة املراح���ل الدرا�سية
االبتدائي واملتو�س���ط والثانوي،
بنني وبنات.
و�أعل���ن اخل���راز ع���ن فت���ح باب
الت�سجي���ل يف مدار����س النج���اة

مبراحله���ا املختلف���ة للع���ام
الدرا�س���ي اجلدي���د ،حيث ت�ضم
مدار����س النجاة خم����س ع�شرة
مدر�س���ة ُموزع���ة عل���ى ث�ل�اث
مناط���ق (حويل جمم���ع ملدار�س
البن�ي�ن مبراحله الثالث ،وهناك
جممع�ي�ن بال�ساملي���ة للبن�ي�ن
والبن���ات ،و�أخري�ي�ن باملنق���ف
للمدار����س النموذجي���ة)  ،كم���ا
تفتخ���ر مدار����س النج���اة ب�ضم
كوكب���ة م���ن املتفوق�ي�ن مبختلف
مراحلها التعليمية  ،بل �أن غال ًبا
م���ا يح�صد طلبة مدار�س النجاة
العديد م���ن املراك���ز الأوىل من
متفوقي الثانوية العامة ،وت�شهد
عل���ى ذل���ك ال�سن���وات املا�ضية،
و�أكد اخل���راز عل���ى �أن مدار�س
اً
ريا من
النج���اة ت�شهد �
إقب���ال كب ً
قِ ب���ل �أولي���اء الأم���ور لت�سجي���ل
�أبنائه���م  ،وذل���ك مل���ا تتمي���ز به
النجاة من ُ�سمعة وبيئة �إ�سالمية
محُ افظ���ة على الفكر الإ�سالمي

�إبراهيم اخلراز

مدير العالقات العامة مبدار�س النجاة

الو�س���ط ،ومن اجلدي���ر بالذكر
�أن ع���دد الدار�س�ي�ن بالنج���اة
يقرب من �أحد ع�شر �ألف طالب
وطالب���ة موزعني عل���ى املراحل
التعليمية املختلفة.
و�أ�ش���ار اخل���راز �إىل �أن مدار�س
النج���اة ُمتمي���زة وذات بيئ���ة
منوذجي���ة عالي���ة ،حيث حققت
ً
ملحوظ���ا
مدار�سه���ا تقد ًم���ا
جت���اه ق�ضي���ة التعلي���م ،فقامت
باالهتمام بالطالب الذي ين�ضم

�إيل �أُ�سرته���ا ،وتابعته عن كثب،
ووفرت له كافة الأجواء ال�صحية،
والبيئ���ة املنا�سبة الت���ي تُ�ساعده
على التح�صيلُ ،متحلية بالقيم
الإ�سالمي���ة العظيم���ة ،وتعددت
�أف���رع املدار����س حي���ث �شمل���ت
�أغلب مناط���ق الكويت ،و ي�شهد
ملدار����س النج���اة اخلريي���ة �أنها
احتل���ت ال�ص���دارة يف تخري���ج
الأوائل على م�ستوى دولة الكويت
يف كاف���ة املراح���ل الدرا�سي���ة،
وه���ذا ي�ؤكد حج���م اجلهود التي
تبذلها مدار�س النجاة ،للو�صول
�إىل تلك النتائج امل�شرفة.
واختتم اخل���راز ت�صريحه بحث
�أولي���اء الأم���ور عل���ى ال�سرع���ة
واملب���ادرة يف ت�سجي���ل �أبنائه���م
يف مدار����س النج���اة  ،فاملقاعد
حمدودة و�سري ًعا ما يتم ا�ستكمال
االعداد املطلوبة.

مدارس النجاة الخيرية :قريبا إنشاء أكاديمية للقرآن
والتعليم اإللكتروني
�أكدت �إدارة مدار�س النجاة �أن مدار�سها يدر�س بها ما يُقارب من 11

�ألف طالب وطالبة مبختلف املراحل التعليمية (االبتدائية واملتو�سطة
والثانوي���ة) ،م�ؤك���دًة على �أن جمموعة مدار����س النجاة ت�سعى دائ ًما
للتمي���ز ،بف�ضل النهج الرتبوي ال���ذي تتبناه ،حتى �أ�ضحت منظومة
تربوية وقيمية ُمتكاملة.

وق���ال مدي���ر العالق���ات العامة مبدار����س النجاة اخلريي���ة �إبراهيم
اخل���راز يف ت�صريح �صحايف� :إن املدار�س لديها ر�ؤية تربوية ُمتميزة
ت�سع���ى م���ن خالله���ا �إىل تعلي���م ُمتطور ممُ ت���زج بالقي���م الإ�سالمية
الأ�صيل���ة القائم���ة على االعتدال والو�سطي���ة ،النابعة من كتاب اهلل �إىل م�ش���روع �إن�ش���اء �أكادميي���ة للق���ر�آن الك���رمي  ،وم�ش���روع التعليم
عز وجل -و�سنة ر�سوله حممد [ .الإلكرتوين.
و�أو�ض���ح �أن مدار����س النجاة لديها جمموعة م���ن امل�شاريع التعليمية وب�ّي�نّ �أن �إدارة مدار����س النج���اة حتر����ص على اختي���ار كادر تعليمي
والرتبوي���ة ،من �أبرزه���ا م�شروع القيم الذي م���ن خالله يتم تنظيم وترب���وي ُمتميز م���ن ذوي الكف���اءات واخلربات ،يكون ق���اد ًرا على
ع���دد من الأن�شطة يتم من خاللها تعزيز القيم وال�سلوكيات القيمية حتقي���ق �أهداف مدار����س النج���اة التعليمية والرتبوي���ة وفق خطط
مث���ل :قيمة تقدي���ر الوقت وتنظيمه ،وقيمة ُح���ب الوطن ،بالإ�ضاقة مدرو�سة.
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التعريف بالإ�سالم

ردا
الشطي :اآلالف سيدخلون اإلسالم ً
ىلع الرسوم املسيئة
يف ظل الإ�ساءات املتكررة يف حق نبينا حممد
[ ،ويف ظ���ل املطالبات املتعددة من الكثري
م���ن املراك���ز الإ�سالمية يف ال���دول الغربية،
�أعلنت جلن���ة التعريف باال�سالم �أنها ب�صدد
طباع���ة � 100ألف ن�سخة م���ن كتاب ال�سرية
النبوي���ة باللغ���ة الفرن�سية واللغ���ات الأخرى
كدفع���ة �أوىل ،م���ن خ�ل�ال حمل���ة م�ش���روع
" حب���ي لنبيي ق���ادين للتعريف ب���ه " ،حيث
يتن���اول الكت���اب �أبرز املعام�ل�ات الإ�سالمية
املمثل���ة يف �سي���د اخلل���ق [ ،وتُبني مواطن
الرحم���ة وال�سماح���ة واخلل���ق الق���ومي لنبي
الإ�س�ل�ام ،وذلك للتعريف ب���ه لغري امل�سلمني
من اجلاليات الفرن�سية والغربية.

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ �دارة ا�ﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

ول���و �أنهم عرفوا جز ًءا منها ملا تطرقوا لتلك
الإ�ساءات والر�س���وم املتكررة ،وهذه احلملة
ت�أت���ي �إميا ًنا من���ا ب�أن �أه���ل الكويت هم �أهل
خ�ي�ر وقلوبه���م و�أيديه���م تنب����ض بالعط���اء
املتدف���ق ،وال ي�ألون جهدًا يف ن�صرة احلبيب
حممد [ نبي العدل وال�سالم.

إدارة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

و�أك���د ال�شطي �أنه �سيدخ���ل الإ�سالم الآالف
ب����إذن اهلل تعاىل ،كم���ا �أ�سلم اليهودي ب�سبب
�أخالقه [  ،و�أ�سلم اخلادم عدا�س لتوا�ضعه،
و�أ�سلم �سلمان الفار�سي للقائه ،و�أ�سلم ثوبان
ل�سماحت���ه ،فمن �أك�ث�ر الأ�سباب التي جعلت
الكثريي���ن يدخلون الإ�سالم هو التعرف على
�شخ����ص ر�س���ول اهللُ ،مدللاً بدخ���ول ُمنتج والذي يتطل���ب تكاتف اجلميع ح ًبا لر�سولنا
ويف ه���ذا ال�ش�أن ق���ال املدير الع���ام باللجنة الفيل���م امل�سيئ لر�سولنا الكرمي [ الإ�سالم الكرمي [ ،ن�أم���ل من �أهل اخلري دعم هذا
جم���ال ال�شط���ي� :إن �أ�صح���اب الإ�ساءة هم واعتماره وحجه بف�ضل اهلل تعاىل.
امل�ش���روع ،حت���ى يت�سنى القيام ب���ه وحتقيق
بعيدون كل البعد عن �شخ�صية نبينا الكرمي ،واخت���م ال�شط���ي :نظ ًرا لثقل ه���ذا احلدث ،الأهـــداف التي و�ضع من �أجلها.

“التعريف باإلسالم” 4476 :شخص اعتنقوا اإلسالم
بالكويت يف 2014م
ك�ش���ف مدير �إدارت���ي العالقات
العامة واملوارد يف جلنة التعريف
بالإ�سالم حم���ود الإبراهيم عن
اعتن���اق ع���دد  4476مهتد ًي���ا
ومهتدي���ة الإ�س�ل�ام م���ن كاف���ة
اجلن�سي���ات يف خُمتل���ف �أف���رع
اللجن���ة خ�ل�ال الع���ام املا�ض���ي
 2014م ،ودخولهــــــــ���م يف دين
اهلل احلنيــــــ���ف ،الفتً���ا �إىل �أن
اهلل -تعاىل -قد َم ّن اهلل عليهم
بنعم���ة الإ�س�ل�ام ،وق���د و�سعهم
م���ن ف�ضله به���ذا الدين اخلامت،
م�ؤكدًا على �أن �أكرث من % 80
اعتنقوا الإ�سالم ب�سبب املعاملة
احل�سنة.
ولف���ت الإبراهي���م يف ت�صري���ح
14
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�صح���ايف �إىل �أن �أولئ���ك الذي���ن
�أ�سلموا يف العام املنق�ضي داخل
اللجنة تفاوت �أ�سباب اعتناقهم
للإ�س�ل�ام ،فهناك م���ن اعتنقوه
ب�سب���ب �سم���اع الق���ر�آن الكرمي،
�أو �ص���وت الأذان� ،أو املعامل���ة
ال�سمح���ة والطيبة والأخالقيات
الرفيعـــــــــــ���ة م���ن امل�سلمني يف
الكوي���ت� ،أو بع���د قراءته���م عن
الدين الإ�سالمي ،وتعرفهم على
مبادئ���ه ال�سمحة التي تدعو �إىل
ال�سالم واملحبة والعدل واحلرية
وامل�ساواة ب�ي�ن النا�س ،فال فرق
ب�ي�ن �أبي�ض و�أ�س���ود �أو بني غني
�أو فق�ي�ر �إال بالتق���وى والعم���ل
ال�صال���ح  ،وهناك م���ن قر�أ عن

حم ــود الإبراهيــم

مدير �إدارتي العالقات العامة واملوارد

�سرية الر�سول حممد [ فدخل
يف الإ�سالم.
و�أو�ض���ح الإبراهي���م �أن الذي���ن
�أ�شه���روا �إ�سالمهم داخل اللجنة
يف حاج���ة من���ا جمي ًع���ا للدع���م

والرعاي���ة وم���د ي���د امل�ساع���دة
�إليه���م ،وذلك لتثبيت هذا الدين
يف �أفئدته���م وت�ألي���ف قلوبه���م
وتر�سيخ���ه يف نفو�سه���م ،وم���ن
ه���ذا املنطلق تعكف اللجنة على
تنفي���ذ جمموع���ة م���ن امل�شاريع
الدعوية ،وم���ن �أبرزها :م�شروع
رعاي���ة املهتدين اجل���دد ،وتعليم
اللغة العربية لغري الناطقني بها،
عالوة على �إحلاقهم مب�شـــــروع
" علمني الإ�سالم " لتعليم مبادئ
الدي���ن الإ�سالمي و�أركانهُ ،مبي ًنا
�أن تل���ك امل�شاري���ع وغريه���ا يف
حاجة ما�سة �إىل دعم و ُم�ساهمة
�أه���ل اخلري و�أ�صح���اب الأيادي
البي�ضاء.

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

التعريف بالإ�سالم

التعريف باإلسالم تكرم الفائزين
يف مسابقة العميش الثانية
لحفظ القرآن الكريم

التعريف باإلسالم
بمحافظة األحمدي
كرمت مسئول
الشؤون الدعوية

ÎC4M±D=2

كعادتها حتر�ص جلن���ة التعريف بالإ�سالم على تكرمي
الدع���اة والعاملني يف حقل الدع���وة ،والذين ال ي�ألون
ُجهدًا يف ن�شر ر�سالة الإ�سالم ،وانطال ًقا من تلك الر�ؤية
ق���ام مدير الأف���روع ومدير جلنة التعري���ف بالإ�سالم
مبحافظة الأحمدي املحامي /منيف العجمي بتكرمي
م�سئول ال�ش�ؤون الدعوية بالفرع ال�شيخ� /أمني حممد
عامر ،والذي ا�ستمر طوال  12عا ًما يف خدمة الدعوة
و ُدعاة اللجنة.

قام���ت جلنة التعريف بالإ�س�ل�ام مبحافظة الأحمدي ف���رع الوفرة بتنظيم حفل
لتك���رمي امل�شارك�ي�ن مب�سابق���ة عبد اهلل ه���ادي العمي�ش ،وزوجت���ه بخيته حممد
امل�ش���وط -رحمهما اهلل  -الثانية حلفظ القر�آن الكرمي  2015م ،حيث بلغ عدد
امل�شارك�ي�ن ُ 213مت�ساب���ق من املهتدي���ن واجلاليات امل�سلمة غ�ي�ر العربية ،ومت
�إجراء امل�سابقة يف امل�ساجد املختلفة مبنطقة الوفرة ،وا�ستمرت ع�شرة �أيام ،وقد
�أثمرت عن فوز ُ 43مت�ساب ًقا باملركز الأول ،وُ 69مت�ساب ًقا باملركز الثاين.
ويف ه���ذا ال�سي���اق قال مدير �إدارة الأفرع ومدير احل���ج والعمرة بلجنة التعريف
بالإ�س�ل�ام املحام���ي مني���ف العجمي� :إن اللجن���ة حتر�ص على رعاي���ة اجلاليات
الوافدة عامة ،واملهتدين اجلدد خا�صة ،وتُقيم لهم امل�سابقات والأن�شطة املتنوعة
الثقافي���ة والتعليمية والرتبوي���ة ،التي تهدف�إىل �شحذ وازعه���م الديني وتنمية
ثقافتهم الإ�سالمية ،وحث العجمي احل�ضور على �إخال�ص العمل هلل -عز وجل-
والتحلي بال�صدق والأمانة ،فتلك من �أبرز �صفات امل�سلم ،ودعاهم �إىل �أن يكونوا
ُ�سفراء يدعون غري امل�سلمني للتعرف على الإ�سالم.
وق���ال العجم���ي :تُعترب الكويت املحطة الأهم والأب���رز يف م�سار حياة الكثري من
الأ�شخا����ص ،الذي���ن وط�أت �أقدامه���م �أر�ضها الطيبة ،فرزق���وا فيها �أعظم هدية
ً
�شاخما
�صرحا
وه���ي الإ�سالم ،وحتولوا من الظلمات �إىل النور ،و�ستظل اللجنة
ً
يق���وم برعاية املهتدين اجلدد ،ويهتم باجلالي���ات امل�سلمة ،ويُعرف غري امل�سلمني
الإ�سالم وفق منهج و�سطي ُمعتدل قوامه احلكمة واملوعظة احل�سنة.
يذكر �أن املنا�شط �أُقيمت مب�سجد خالد عي�سى ال�صالح بالوفرة ،وبح�ضور رئي�س

جمعي���ة الوف���رة الزراعية /فالح ال�شتلي ،ونائ���ب الرئي�س/علي ال�شتلي ،ورئي�س
ق�س���م امل�شرتيات� /أحمد عياد العازمي ،وبح�ضور دعاة فرعي الوفرة و املنقف،
ريا  ،حيث زاد عدد امل�شاركني عن � 300شخ�ص .
والقى الن�شاط ح�ضو ًرا كب ً
ويف خت���ام املنا�شط تقدم امل�شاركون بال�شكر للجن���ة التعريف بالإ�سالم ،واملتربع
الك���رمي على �إقامة تل���ك امل�سابقات والأن�شطة التي تق���وى العزائم ،وتُ�ساعدهم
على حفظ القر�آن الكرمي.
16
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و�أو�ض���ح العجم���ي يف كلم���ه ل���ه خالل حف���ل التكرمي
قائ�ًل�اً � :إن اللجن���ة ال تن�سى من �ساه���م و�شارك معها
يف ن�ش���ر ر�سالة الإ�س�ل�ام ،وتفعي���ل دور الدعوة ،وها
نحن نحتفل ونُكرم الداعية ال�شيخ� /أمني عامر على
ُجهوده البارزة ،والتي بذلها طوال فرتة عمله الدعوي،
وال�سيم���ا يف ُمرافقة املهتدي���ن اجلدد خالل رحالت
احلج والعمرة.
درعا تذكار ًيا امتنا ًنا وعرفا ًنا من
و�أه���دى العجمي له ً
اللجنة باجلهود الدعوية التي بذلها طوال فرتة عمله
بها.وقام الدعاة والعامل���ون بلجنة التعريف بالإ�سالم
باالحتفال بهُ ،متمنني له من اهلل -جل وعال  -التوفيق
وال�سداد.
ومن ناحيته ثمن ال�شيخ �أمني عامر دور جلنة التعريف
بالإ�س�ل�ام الب���ارز ،وو�ص���ف الفرتة الت���ي ق�ضاها يف
اللجن���ة ب�أنها فرتة �شعر خاللها وك�أنه يعي�ش بني �أهله
وذويه من الدعاة والعاملني بها واملهتدين اجلدد.
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التعريف بالإ�سالم
التكرمي ..اجتهاد ومُ ثابرة

ت�صوير� :سمر �أبو�شكر

مهتد خالل عام 2014م
4467
ٍ

الوزير الصبيح :إنجازات التعريف
باإلسالم تثلج القلب

• ا�ستقبال معايل وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل

• افتتاح لوحة ال�شرف لأعداد املهتدين اجلدد

• الإدارة الن�سائية للتعريف بالإ�سالم يف ا�ستقبال معايل الوزيرة
18
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�أك���دت مع���ايل وزيرة ال�ش����ؤون االجتماعي���ة والعمل
ووزي���رة الدولة ل�ش�ؤون التخطي���ط والتنمية ال�سيدة
هن���د ال�صبيح عل���ى �أن ح�ضورها و�سط كوكبة تعمل
يف �صم���ت م���ن �أجل دعوة غري امل�سلم�ي�ن وهدايتهم
منب���ع فخ���ر للم�سلمني يف كل بقعة م���ن بقاع العامل
عام���ة والكوي���ت خا�ص���ة ُم�ش�ي�رة �إىل �أن الأرق���ام
الت���ي ُطرح���ت يف احلف���ل ت���دل دالل���ة قطعية على
مدى الإجنازات الت���ي حتققت� ،سواء كانت بالن�سبة
للمهتدين اجلدد� ،أو الدورات ال�شرعية� ،أو احلقائب
ريا لعملكم لن�صرة هذا
�أو امل�شاري���ع ،فجزاكم اهلل خ ً
الدين ،وارتفاع �أعداد امل�سلمني.
ج���اء ذلك خالل حفل التميز ال�سنوي لتكرمي الدعاة
واملوظف�ي�ن املتميزين ،الذي نظمت���ه جلنة التعريف
بالإ�سالم مببنى الهيئة اخلريي���ة الإ�سالمية العاملية
حتت رعاية وح�ضور معايل الوزيرة ،ورئي�س جمل�س
�إدارة جمعية النجاة اخلريية �أحمد اجلا�سر ،ومدير
عام جلن���ة التعريف بالإ�سالم جمال نا�صر ال�شطي،
ورئي����س جمل����س �إدارة التعري���ف بالإ�س�ل�ام في�صل
الزام���ل ،والكثري من ال�شخ�صي���ات العامة واخلريية
يف الكوي���ت ،بالإ�ضاف���ة �إىل ُم���دراء الأف���رع و ُدعاة
وموظفي اللجنة.

• عريــــف احلفل جودة الفار�س

ب���د�أ احلف���ل بكلم���ة لعري���ف احلف���ل ج���ودة الفار�س مدي���ر مكتبي
ال�صليبخ���ات والدوحة ،قال فيه���ا :لقد َم َّن اهلل علينا ب�أن جعلنا من
العاملني يف جلنة التعريف بالإ�سالم املباركة ،و�سب ًبا يف �إخراج النا�س
م���ن الظلم���ات �إىل النور ،ومن ال�ش���رك �إىل التوحي���د ،فلله احلمد
واملنة فقد دخل الإ�سالم � 67ألف �شخ�ص ُمنذ ت�أ�سي�س اللجنة عام
1978م ،وه�ؤالء �صالتهم وركوعهم ،و�سجودهم وت�سبيحهم ،وجميع
�أعماله���م يف ميزانك���م جمي ًعا ب����إذن اهلل تع���اىل ،يُ�شارككم يف ذلك
املح�سن�ي�ن واملح�سنات من �أهل الكويت ،قال ر�سول اهلل [« :الدال
على اخلري كفاعله».

الشطي :إنجازات اللجنة خالل عام
 2014ثمرة ُجهود لدعاة وداعيات
واملتطوعين والعاملين بها
الفارس :إسالم  4467شخص
عمل ُيضاف إلى الكويت بلد
اإلنسانية

• جانب من احل�ضور
الكويت بلد الإن�سانية
و�أ�ش���ار �إىل �إن جتم���ع الي���وم حتت رعاي���ة معايل الوزي���رة ال�صبيح
وح�ض���ور و�سائ���ل الإعالم ،ب���ل و�أمام الكويت ب�أ�سره���ا مل�صدر فخر
ريا،
واعتزاز بالن�سبة لنا ،وال ي�سعنا �إال �أن نقول لكم :جزاكم اهلل خ ً
وب���ارك اهلل يف �أعمالكم ،فقد اجتهدمت و�ص�ب�رمت ووا�صلتم اجلهود
م���ن �أج���ل الدعوة �إىل اهلل عز وجل ،وكنت���م �سب ًبا يف اعتناق الآالف
م���ن غ�ي�ر امل�سلمني الإ�سالم ،وه���ذا العمل يُ�ض���اف �إىل الكويت بلد
الإن�ساني���ة و�أمريه���ا قائ���د الإن�سانية �صاحب ال�سم���و ال�شيخ �صباح
الأحم���د اجلاب���ر ال�صب���اح حفظه اهلل ،وم���ن املع���روف �أن الأعمال
اخلريية تقي من ال�سوء  ،مثلما قال ر�سول اهلل [� :صنائع املعروف
تقي م�صارع ال�سوء.

• قيادات النجاة اخلريية والتعريف بالإ�سالم
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التعريف بالإ�سالم

4467
مهتد خالل عام  2014م
ٍ

من ناحيته قال مدير عام جلنة التعريف بالإ�سالم جمال
نا�ص���ر ال�شط���ي :يف ه���ذا اليوم الك���رمي ن�سع���د بتكرمي
العاملني يف جلنة التعريف بالإ�سالم ،ن�ستعر�ض �إجنازات
اللجن���ة خالل ع���ام 2014م ،فقد وفق اهلل  -عز وجل -
ُدع���اة وداعيات اللجنة واملتطوعني والعاملني بها لتحقيق
�إجن���ازات عظيم���ة بالرغم م���ن الظروف الت���ي مرت بها
اللجنة خالل هذا العام ،منها:
• �إ�سالم � 4467شخ�ص من خُمتلف اجلن�سيات.
• مدير عام جلنة التعريف بالإ�سالم د .جمال ال�شطي

• معايل الوزيرة تكرم ال�سيدة مرمي الكندري  -ن�سائية الرو�ضة

• توزيع  43905حقيبة هداية.
• �إ�صدار ( )8جمالت دعوية بلغات خُمتلفة.
• �إقامة  590دورة �شرعية ولغة عربية للمهتدين اجلدد.
• القيام بـ  6109زيارة دعوية .
• تخريج  30داعية ميدان ًيا.
• تنظيم  44دورة لت�أهيل الدعاة.
• توزيع  55227وجبة �إفطار �صائم.
• تنظيم و�إقامة ُم�سابقة الرهيماين مب�شاركة ُ 850م�شارك.
• ت�أليف  17م�ؤل ًفا وترجمة .

• املهتدي نا�صر يتلو �آيات من القر�آن الكرمي

• تنظيم  1719محُ ا�ضرة دعوية .
• توزيع � 155أُ�ضحية لـ � 1000شخ�ص
• تنظيم رحلة حج لـ ُ 7مهتدين ُجدد .
• تنظيم  7رحالت عمرة للمهتدين اجلدد.
• افتتاح القناة الفلبينية الف�ضائية خالل �شهرين .

• تكرمي فرع دار امليلم ك�أف�ضل فرع حمقق للهدف  -رجال
كوكبة تعمل ب�صمت
حملة «مزن»
و�أطل���ق ال�شطي خ�ل�ال احلفل حملة «مزن» ،وه���ي حملة تهدف
�إىل �إحي���اء �سن���ة النب���ي [ ،وترجمة �أ�سل���وب الهدايا �إىل �شيء
دعوي من خالل رعاي���ة ودعم املهتدين اجلدد ،كحملة الأعرا�س
واملنا�سب���ات والتخرج ،والوالدة ،فيتم و�ضع فئة � 5أو  10د.ك يف
الربنامج ،تُر�سل عرب املوقع باختيار الباقة املرادة ،فتكون الهدية
ذات �شق�ي�ن� ،شق :ي�ص���ب يف �صالح املهتدين اجلدد ،و�آخر ي�صب
يف ميزان ح�سنات املهدى �إليه يوم القيامة.
20
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• تكرمي الداعية الفلبينية «عرفية �إمام»

م���ن ناحية �أخ���رى قالت معايل وزي���رة ال�ش�ؤون
االجتماعي���ة والعم���ل ووزي���رة الدول���ة ل�ش�ؤون
التخطي���ط والتنمية ال�سيدة هند ال�صبيح :لقد
ت�شرف���ت اليوم بح�ضوري و�سط كوكبة تعمل يف
�صمت من �أجل دعوة غري امل�سلمني ،وهدايتهم،
والأرقام التي ُطرحت يف احلفل تتكلم عن مدى
الإجنازات التي حتققت� ،سواء كانت بالن�سبة
للمهتدي���ن اجل���دد� ،أو ال���دورات ال�شرعية� ،أو
خ�ي�را
احلقائ���ب �أو امل�شاري���ع ،فجزاك���م اهلل
ً
لعملك���م لن�ص���رة هذا الدين ،ومم���ا �أثلج قلوبنا

جمي ًع���ا ارتف���اع �أع���داد الذي���ن اعتنق���وا ديننا
احلنيف ،فلك���م الأجر من اهلل -تعاىل -لأنكم
تعمل���ون يف �أنبل عم�ًل�ااً �أال وهو العمل اخلريي
الدع���وي ،و�إن �ش���اء اهلل نلتقي بك���م و�إياهم يف
جنات النعيم.
و�أ�ضافت ب�أن �سعادتها زادت عندما عرفت ب�أن
من هداه اهلل يُ�ساعد يف هداية الآخرين ،فهذا
العمل يتميز ب�أنه عمل ُم�ستمر و ُمنظم ،وبف�ضل
اهلل -تعاىل  -ف�إن �أر�ض الكويت �أر�ض خ�صبة
لعمل اخلري مهما تعددت �أ�شكاله.
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حملي ــات

املستشفى الكويتي الخيري
نفذ  802عملية جراحية بغزة

الهالل االحمر الكويتي  ..توزيع
أكثر من  27مليون رغيف منذ بداية
األزمة السورية
ذك���ر �أم�ي�ن ال�صن���دوق
الفخري يف جمعية الهالل
الأحم���ر الكويت���ي �سع���د
الناه����ض �أن اجلمعيـــــ���ة
قام���ت بتوزي���ع �أك�ث�ر من
 27ملي���ون رغي���ف خبز
عل���ى النازحني ال�سوريني
منذ اندالع �أزمة النزوح.
وق���ال الناه����ض على هام�ش زي���ارة م�شروع خمبز الهالل و�إط�ل�اق مرحلة جديدة
مل�ش���روع الرغي���ف �أن "�ستة االف ا�سرة �سورية نازح���ة �ست�ستفيد من هذا امل�شروع
ملدة �شهر يف مناطق طرابل�س وعكار والبقاع ا�ضافة اىل �صيدا".
و�أ�ش���ار �إىل �أن اختي���ار �أماك���ن املخابز يك���ون على �أ�سا�س القرب م���ن �أماكن �سكن
النازح�ي�ن ال�سوري�ي�ن لتوفري عن���اء وم�شقة االنتقال عليه���م خا�صة يف ظل ظروف
الطق�س القا�سية والعوا�صف والأمطار التي متر على لبنان خالل هذه الفرتة.

شباب كويتي يسجل رقما قياسيا
يف جمع املالبس للتبرع بها

جن���ح عدد من �شب���اب الكويت بن���ادي العالقات العامة يف جامع���ة اخلليج للعلوم
والتكنولوجي���ا يف حتطي���م الرق���م العاملي امل�سج���ل يف مو�سوعة غيني����س للأرقام
القيا�سي���ة اخلا����ص بجمع �أثقل وزن من املالب�س للتربع بها بعد �أن جنحوا يف جمع
�أكرث من  56ط ًنا من املالب�س خالل � 24ساعة.

وج���رت حمل���ة جمع التربعات لك�سر الرقم ال�ساب���ق والبالغ  29ط ًنا ،وامل�سجل يف
دول���ة قطر حتت �إ�ش���راف مو�سوعة غيني����س للأرقام القيا�سي���ة العاملية وذلك يف
جامع���ة اخللي���ج للعلوم والتكنولوجي���ا ,ومت تخ�صي�ص املالب�س املت�ب�رع بها ل�صالح
املحتاجني يف الكويت وفل�سطني و�سوريا ولبنان والأردن واليمن.
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عبدالوهاب الشايع:
شخصا أشهروا
74
ً
إسالمهم بمركز "تايز"
�أك���د رئي����س جمل����س �إدارة مرك���ز تاي���ز للتوا�صل
احل�ض���اري عبد الوه���اب ال�شاي���ع �أن املركز حقق
�إجن���ازات دعوي���ة ُم�شرف���ة خ�ل�ال الع���ام املا�ضي
2014مُ ،مثم ًن���ا جه���ود العامل�ي�ن باملرك���ز ومدى
التطور الهائل يف �آلية العمل.

و�أعلن ال�شاي���ع يف ت�صريح �صحايف �أن عدد الذين
�أ�شه���روا �إ�سالمه���م باملرك���ز بل���غ 74
�شخ�صا من
ً
مو�ضح���ا �أن الذي���ن ي�شهرون
جن�سي���ات خُمتلف���ة،
ً
�إ�سالمه���م داخل املركز من الأجانب يزداد عددهم
عا ًم���ا بعد عام� ،آم�ًل�ااً يف الوقت ذاته �أن يت�ضاعف
ع���دد ح���االت �إ�شه���ار الإ�س�ل�ام يف الع���ام احلايل
 2015م.

و�أ�شار ال�شايع �إىل �أن املركز قام بتوزيع  250حقيبة
دعوي���ة " حقيبة الهداي���ة " على غري امل�سلمني يف
الكويت وكذل���ك على املهتدين اجلدد ،وقام املركز
بتنظي���م  30دورة لـ600
�شخ�ص ،كما يُنظم املركز
ٍ
ُم�سابق���ة وحفلاً �سنو ًيا يتم في���ه تكرمي امل�شاركني
من املهتدين اجلدد.
و�أ�ض���اف ال�شاي���ع  :لقد نظ���م املرك���ز  10دورات
لتعليم اللغ���ة العربيــــة لغ�ي�ر الناطقني بها�،شارك
فيها 70
�شخ�صا من جن�سي���ات خُمتلفـــــة ،عالوة
ً
عل���ى تنظي���م  22دورة لـ44
�شخ�صا م���ن املقبلني
ً
على الزواج حدي ًثا.

ُمحاضرة صحية للجاليات
باملسجد الكبير

�أك���د امل�س�ؤول���ون بامل�ست�شف���ى الكويتي اخلريي يف رف���ح  -جنوب قطاع
غ���زة -جناح احلمل���ة التي �أطلقته���ا امل�ست�شفى خالل �شه���ري دي�سمرب
ويناير املا�ضي�ي�ن مل�ساعدة املر�ضى الفل�سطينينيُ ،معربني عن تقديرهم
جلهود الكويت يف دعم الفل�سطينيني.

نظ���م ق�س���م التعري���ف بالإ�س�ل�ام التاب���ع ملراقب���ة اجلاليات
بامل�سج���د الكب�ي�ر ،محُ ا�ضرة �صحية توعوي���ة بعنوان "�صحة
امل���ر�أة يف غذائها" باللغة الإجنليزية .ومتت الفعالية بتن�سيق
م���ن رئي�س���ة فريق الوع���ظ �أمين���ة التميم���ي ،وب�إ�شراف من
رئي�سة ق�سم التعري���ف بالإ�سالم �أ� .سناء احلربي .وم�شاركة
عي���ادة طريق العافية .ممثلة بطبيب العيادة د� .صفي الدين
�أحمد.

وق���ال مدير امل�ست�شف���ى الدكتور حممد امل�ص���ري� :إن امل�ست�شفى �أجرى
مو�ضحا �أن
�أك�ث�ر من  802عملية جراحية بتخفي�ض يزيد على ،% 50
ً
امل�ست�شفى �أجرى يف ال�شهرين اللذين �سبقا احلملة نحو  300عملية.

نتاجا حلر�ص �إدارة امل�سجد الكبري على
وت�أت���ي تلك الفعالية ً
تنظيم املحا�ضرات وور�ش العمل خُ
ومتلف الأن�شطة وخا�صة
اجلالي���ات ،وذلك م���ن �أجل ت�أكي���د مفه���وم �أن الإ�سالم دين
�شامل يتطرق لكل نواحي احلياة مبا يف ذلك ال�صحية.
وق���د ح�ضرت تلك الفعالي���ة التي �أُقيم���ت مب�سرح امل�سجد
الكب�ي�ر �سيدات من اجلالي���ة املاليزية والفلبيني���ة والهندية،
بجانب موظفات امل�سج���د الكبري من خُمتلف الأق�سام .وقد
تط���رق د� .صف���ي الدي���ن يف املحا�ضرة مل���دى �أهمية التغذية
ال�صحية و�أثرها على �صحة املر�أة يف خمتلف مراحل عمرها،
وتط���رق لبع�ض �أهم اجلوانب ال�صحية التي ت�شغل بال املر�أة
وتت�أثر بالتغذية مثل الوزن ال�صحي واال�ضطرابات الهرمونية
وال�صحة اله�ضمية وغريها.
ويف اخلت���ام قام ق�س���م التعريف بالإ�س�ل�ام بتكرمي د� .صفي
الدين �أحمد على جهده ووقته ،ومت التن�سيق لتكرار مثل هذه
الفعالي���ة باللغ���ة العربية ُم�ستقبلاً  .ومت كذل���ك توزيع هدايا
م���ن عيادة طري���ق العافية وال�ش���ركات الراعية الأخرى على
احل�ضور.

و�أك���د �أن هذه الأرق���ام تُدلل على �أن املواطن�ي�ن الفل�سطينيني يواجهون
ظرو ًف���ا معي�شية �صعب���ة وينتظرون مثل هذه احلم�ل�ات لعدم مقدرتهم
على دفع ثمن العمليات اجلراحية.

ُمفتي لبنان يشيد بدور
الكويت يف العمل اإلنساني
�أ�ش���اد ُمفتي اجلمهوري���ة اللبنانية
عب���د اللطيف دريان بدور الكويت
ال�سباق يف العمل الإن�ساين و�إغاثة
املحتاجني ,ج���اء ذلك عقب لقائه
مع وفد حمل���ة (قائد الإن�سانية)
برئا�سة وزير العدل ووزير الأوقاف
وال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة الكويتي���ة
يعقوب ال�صانع �أثناء زيارته للبنان
قيادة و�شع ًب���ا على دعمها املتوا�صل
مل�ساعدة النازحني ال�سوريني.
وق���ال املفت���ي دري���ان� :إن الكوي���ت للبن���ان والعرب يف �أ�صعب الظروف
تق���ف دائ ًما �إىل جان���ب املحتاجني ،و ُم�ساعدتهم يف خمتلف املجاالت.
ومل تت���وان عن امل�سارعة �إىل مد يد يُذكر �أن احلملة قدمت ُم�ساعدات
الع���ون للأ�شقاء الع���رب وامل�سلمني لثالث���ة �آالف �أُ�سرة م���ن النازحني
ُمعر ًب���ا ع���ن �شك���ره لدول���ة الكويت ال�سوريني.
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العامل الإ�سالمي

بيل غيتس يشيد بكرم املتبرعين
املسلمين ملؤسسته
تعم���ل م�ؤ�س�س���ة بيل وميليندا غيت����س اخلريية على بناء الأمل يف حي���اة �أف�ضل ،ورفع
الظل���م ع���ن كثري حول العامل ،بعد �أن قرر �أغنى رجل يف العامل ت�سخري ثروته الطائلة
التي جناها من الربجميات والتكنولوجيا ل�صالح الأعمال اخلريية .ودرت الفكرة ،التي
راودت غيت�س و�صديقه بول �آلن ُمنذ �أربعة عقود بتغيري عمل الب�شر عرب �إقحام �أجهزة
أرباحا هائلة له وجعلته �صاحب �شركة عمالقة يف عامل الربجميات.
الكمبيوترً � ،
ودفع هذا الرهان بغيت�س �إىل تو�سيع �أُفق طموحاته بدمج ما حققه من جناح و�أموال
وعلم خلدمة الإن�سانية ،بل متكني الفئات املعوزة من التمتع ب�إجنازاته.

وتُعترب الدول الإ�سالمية �شري ًكا �أ�سا�س ًيا يف �أعمال م�ؤ�س�سة بيل غيت�س الذي �أ�شاد يف
�أح���د حواراته بالدور الفعال لهذه ال���دول يف ُم�ساعدته على تطوير �أن�شطة امل�ؤ�س�سة،
وتو�سي���ع قاع���دة امل�ستفيدي���ن منها لأكرث عدد ممُ ك���نُ ،متلقياً ُم�ساع���دات �سخية من
العديد منها.

كندا :فوز ُمسلم بلقب
أفضل ُعمدة يف العالم

الداودي :بعد “شارلي إبدو” ..املسلم
متهم برئ ال يستطيع الدفاع عن نفسه

ح���از «ناهي���د نان�ش���ي» – وه���و ُم�سل���م ذو �أ�ص���ول
تنزانية – على لقب �أف�ضل ُعمدة يف العامل ،وي�شغل
«نان�شي» هذا املن�ص���ب يف مدينة «كالغاري» بوالية
«�ألبريتا» يف «كندا» ُمنذ عام  2010م.

و�صف ح�سني الداودي املدير التنفيذي لـ «م�ؤ�س�سة وقف الر�سالة اال�سكندنايف»
(غري حكومية) �أو�ضاع امل�سلمني يف الدول اال�سكندنافية بعد الهجوم على
�أ�سبوعية «�شاريل �إبدو» الفرن�سية يف باري�س ب�أنها «مقلقة جدًا»ُ ،معر ًبا عن
�أ�سفه ،لأن امل�سلم «يعترب نف�سه ُمته ًما بري ًئا ال ي�ستطيع الدفاع عن نف�سه».

ورغم املناف�سة ال�شديدة على امل�ستوى العاملي� ،إال �أن
امل�ؤ�س�سة الدولية لر�ؤ�ساء بلديات العامل قد �صوتت
ل�صاحل���ه ،وو�صف���ه امل�س�ؤول���ون عن تل���ك امل�ؤ�س�سة
العاملي���ة بالرج���ل املحب���وب من قب���ل كل الكنديني،
ال���ذي يق�ض���ي كل �أوقاته يف العم���ل وال يرتدد �أمام
�أ َّي���ة ُمهمة ،حتى ولو كانت �صعب���ة �أو ممُ لة� ،إ�ضافة
�إىل �أن���ه من بني امل�ستخدمني بكرثة ملواقع التوا�صل
االجتماعي.

“فوكس” تعتذر أربع مرات عن
معلومات مغلوطة عن املسلمين

الواليات املتحدة :املسلمات
ينشرن املعرفة بالحجاب

ا�ضط���رت قناة «فوك����س» الإخبارية الأمريكية لالعت���ذار عن �أربع
وقائع ُمنف�صلة تتعلق مبعلومات مغلوطة قدمت امل�سلمني على نحو
�سلب���ي ،بعدما �أثارت ال�شبكة الإخباري���ة ردود �أفعال قوية غا�ضبة
بربيطاني���ا حت���ى من رئي�س ال���وزراء ديفيد كام�ي�رون ،بعد تعريف
�أح���د ال�ضيوف مدينة بريمنغه���ام ب�إجنلرتا ب�أنه���ا مدينة �إ�سالمية
�صرف���ة يحظر عل���ى غري امل�سلم�ي�ن دخولها ,».واتهم���ت عدد من
و�سائ���ل الإع�ل�ام القن���اة بـ»املبالغة وتق���دمي معلوم���ات مغلوطة»،
وانتقده���ا �آخ���رون مبحاولة ر�سم �صورة ُمرعب���ة و�سلبية حتط من
ق���در امل�سلمني امل�ساملني ،من خالل اخل���ط الذي انتهجته يف �إطار
تغطيته���ا ع���ن امل�سلمني يف �أوروب���ا على خلفية الهج���وم على مقر
جملة «�شاريل �إيبدو» الفرن�سية ال�ساخرة.

قامت الطالبات امل�سلمات من ع�ضوات «جمعية الطالب امل�سلمني»
بـ»جامع���ة تك�سا����س» باالحتف���ال بالي���وم العاملي للحج���اب و�سط
ح�ض���ور غري امل�سلمات؛ حيث ا�ستغل���ت امل�سلمات احلدث يف ن�شر
املعرفة حول الإ�سالم ومكانة املر�أة فيه ،وحقيقة احلجاب ومعانيه
وقيمته ،والرد على ال�شبهات وت�صحيح املعلومات املغلوطة.

24

( )145مار�س  2015ــ جمادي الأوىل

1436

وق���د �أك���دت «روان عبد الغن���ي» – رئي�سة اجلمعي���ة والطالبة يف
الفرق���ة قب���ل الأخرية -درا�سات علم النف����س – �أن احلجاب يُعزز
الرتابط بني امل�سلمات ،وخا�ص ًة عندما تلتقي ُم�سلمة ب�أخت ُم�سلمة
�أُخ���رى يف اجلامع���ة دون �سابق معرفة؛ حي���ث يجمعهما احلجاب
الذي يزيد من متكني املر�أة ويُقربها �أكرث �إىل اهلل تعاىل.

وتوال���ت تعليق���ات امل�س�ؤولني الكندي�ي�ن على موقع
التوا�ص���ل االجتماع���ي� ،أثنى فيه���ا �أ�صحابُها على
نزاهة «نان�شي» و�أخالقه احلميدة ،وكرمه وانفتاحه
ال�سيا�سي والديني.

وب���رر ال���داودي يف ت�صريحات للأنا�ضول عرب الهاتف ه���ذا القلق بـ»�سببني اثنني،
�أولهم���ا :ردة فعل بع�ض امل�سلمني على ن�شر ر�سوم ُم�سيئة للر�سول الكرمي (حممد)
علي���ه ال�ص�ل�اة وال�سالم ،والتي متثلت يف دعوات �إىل املقاطعة االقت�صادية� ،أو �إىل
االعتداء على و�سائل الإعالم التي تن�شر الر�سومات امل�سيئة للر�سول ،وغريها من
ت�صريحات قليلة ولكنها ُم�ستفزة تدفع الطرف الآخر الإ�سكندنايف غري امل�سلم �إىل
الت�صعيد ،ومن ثم ندخل يف حلقة ُمغلقة من تبادل االتهامات».
و�شه���دت العا�صم���ة الفرن�سي���ة باري����س هجو ًما ا�سته���دف «�شاريل �إب���دو» ،والتي
اعت���ادت ن�ش���ر ر�س���وم �ساخ���رة للنبي حممد� ،أعقب���ه  3هجمات �أخ���رى يف الأيام
التالي���ة� ،أ�سفرت عن مقتل 17
�شخ�ص���ا ،بينهم  3من ُمنفذي الهجمات .وما يزيد
ً
«حكومات ال���دول الإ�سكندنافي���ة مل تتحرك ر�سم ًيا
القلق-ح�س���ب ال���داودي� -أن ُ
للتهدئ���ة على اجلانبني ،اجلالي���ة امل�سلمة وغري امل�سلمني ،وه���و موقف يدعو �إىل
القلق من احتماالت ت�صعيده».

كوسوفو :توثيق الجرائم الصربية
يف كتاب منشور
�ص َّرح���ت ُمن�سقة م�شروع كتاب «�إحياء ذكرى كو�سوف���و» ال�سيدة «ناتا�شا كاندي�ش»
يف العا�صم���ة الكو�سوفي���ة «بري�شتين���ا» �أن هذا الكتاب يوث���ق اجلرائم املرتكبة يف
«كو�سوفو»؛ لأنه من املهم �أن تُذكر احلقيقة وتت�ضح الأحداثِّ ،
وتطلع املحاكم على
املعلومات لتالحق مرتكبيها امل�س�ؤولني عن قتل �أكرث من � 10آالف �شخ�ص.
ج���اء هذا الت�صريح مبنا�سب���ة ن�شر كتاب «�إحياء ذكرى كو�سوف���و» ،الذي يُقدم وثائق
تثب���ت م���وت وفقدان �أكرث م���ن � 10آالف �شخ�ص من بينه���م :الألبان ،وال�صرب وغري
الألب���ان ،و�أكرث م���ن ُ 3000منت�س���ب جلي�ش حتري���ر «كو�سوفو» ،والق���وات ال�صربية
والقوات الدولية.
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�إعــداد� :سكرتري التحرير

التخطيط عمل م�ؤ�س�سي ريادي
م���ن جانبه ق���ال وكي���ل وزارة الأوقاف
وال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة الدكت���ور ع���ادل
الف�ل�اح� :إن ال���وزارة �سعت �إىل اخلروج
ع���ن ال���دور التقلي���دي لعم���ل �إدارته���ا
وحولت���ه �إىل عمل م�ؤ�س�سي ريادي يقوم
على �أُ�س�س علمية حديثة.
و�أ�ض���اف الف�ل�اح �أن ذل���ك يت���م �أخ��� ًذا
ب�أ�سباب التطور والعلم احلديث ،لتحقق
التمي���ز واالب���داع لي����س عل���ى م�ستوى
الكويت فح�سب بل على م�ستوى العاملني
العرب���ي والإ�سالم���ي يف ترجمة عملية
لر�ؤي���ة طموح���ة وم�شروع���ات واقعي���ة
ي�ستفيد منها القا�صي والداين.
ن�شر ثقافة التميز واملناف�سة الإدارية
م���ن جهته ق���ال ُمدي���ر �إدارة التخطيط
واملعلومات الدكت���ور هزاع الف�ضلي� :إن
لل���وزارة جترب���ة يف ا�ستح���داث جائزة
التمي���ز الإداري ،وق���د �سع���ت ال���وزارة
م���ن خالله���ا �إىل ن�ش���ر ثقاف���ة التميز
واملناف�سة الإدارية للو�صول �إىل الإبداع
ُم�شيدًا بدعم الإدارة العليا ،وت�شجيعها
لطبيع���ة اجلائزة ،مما كان له بالغ الأثر
لإجناحها .

 86خبي ًرا ومستشاًرا من  17دولة و 100ورقة عمل

التخطيط االستراتيجي للمؤسسات اإلسالمية...
ضرورة حتمية لتقدمها وتطويرها
�أكد وزير العدل ووزير الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية يعقوب ال�صانع على �ضرورة
التخطيط اال�سرتاتيجي بالن�سبة حلياة
الأمم وال�شع���وب ،وحتقي���ق نه�ضته���ا
وتقدمها ،الفتًا �إىل �أن الأمة اال�سالمية
«�أح���وج ما تك���ون �إىل الأخ���ذ ب�أ�سباب
التقدم و�أدوات العلم احلديث».
جاء ذلك يف كلمة �ألقاها الوزير ال�صانع
يف افتت���اح م�ؤمتر املمار�س���ات املتميزة
يف التخطي���ط اال�سرتاتيج���ي ال���ذي
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�أُقي���م حتت عن���وان (ال���دور التطبيقي
للم�ؤ�س�س���ات الإ�سالمي���ة واحلكومي���ة
والتنموية ..جتارب وتطبيقات ُمتميزة)
ونظمته وزارة (الأوق���اف) حتت رعاية
�سم���و ال�شي���خ جاب���ر مب���ارك احلم���د ودعا �إىل �ض���رورة و�ضع الأطر الفعالة
ال�صباح رئي�س جمل�س الوزراء.
لبناء القيادة اال�سرتاتيجية املتميزة ذات
وقال ال�صانع�« :إن �أي �أُمة �أو م�ؤ�س�سة �أو املواهب املتعددة والقادرة على مواجهة
دول���ة ال مُيك���ن �أن تنه�ض يف ظل غياب التحدي���اتُ ،مثم ًنا ُجهود القائمني على
العن�ص���ر الب�ش���ري القادر عل���ى القيام ال���وزارة يف �أ�سبقيتها بعم���ل اول خطة
ب�أعب���اء التط���ور والتخطي���ط ال�سلي���م ،ا�سرتاتيجية على م�ستوى الكويت.

ويف ع���امل اليوم يُعرفون التخطيط ب�أنه
الإجابة على الأ�سئلة الثالثة �أين نحن؟
و�إىل �أين نحن نُري���د �أن نذهب؟ وكيف
ن�صل �إىل هناك؟».

و�أ�ض���اف الف�ضلي �أن اجلائ���زة تخ�ضع
لأعل���ى املعاي�ي�ر املعمول به���ا يف الدول
املتقدم���ة ،وهي تتط���ور يف كل عام من
ناحية ال�ش���كل وامل�ضمون ،حتى و�صلت
�إىل التميز يف عطائها ،وجعلت الوزارة
تطرح م�شروع ال�شراكة حمل ًيا وخليج ًيا
وعرب ًيا و�إ�سالم ًيا.

وعلى هام�ش حفل االفتتاح كرم الوزير
ال�صان���ع الإدارات الفائ���زة بجائ���زة
التمي���ز ،وقد ُق�سم���ت �إىل ثالث فئات،
فف���ازت جملة الوعي الإ�سالمي باملركز
الأول يف الفئ���ة «ج» ،وح�ص���ل مكت���ب
�ش����ؤون احلج على املركز الثاين ،و�إدارة
الإع�ل�ام الدين���ي باملرك���ز الثال���ث� ،أما
الفئ���ة «ب» فف���ازت �إدارة املخطوطات
واملكتب���ات فيه���ا باملرك���ز الأول ،و�إدارة
الإ�سن���اد باملركز الثاين ،و�إدارة التطوير
باملركز الثالث.

�أما الفئ���ة «ا» فقد فازت �إدارة م�ساجد جتربة «اجلامعة الأردنية يف التخطيط
الفرواني���ة باملرك���ز الأول ،فيم���ا فازت اال�سرتاتيجي»
�إدارة م�ساج���د ح���ويل باملرك���ز الثاين ،ق���دّم الوكي���ل امل�ساع���د لل�ش����ؤون املالي���ة
و�إدارة �ش����ؤون الق���ر�آن الك���رمي باملركز والإداري���ة م .فريــــــ���د �أ�ســـ���د عم���ادي
الثال���ث ،وحققت �إدارة م�ساجد الفروانية «جترب���ة وزارة الأوق���اف يف التخطي���ط
باملرك���ز الأول عل���ى م�ست���وى �إدارات اال�سرتاتيج���ي» ،والت���ي بينّ م���ن خاللها
الوزارة.
الدور املتميز للوزارة يف ت�شجيع املمار�سات
وقد ُ�أقيمت عل���ى هام�ش امل�ؤمتر عد ًدا التطبيقي���ة للتخطي���ط اال�سرتاتيج���ي
من جل�سات العم���ل ُق ّدم خاللها �أورا ًقا داخل ًي���ا عل���ى م�ستوى ال���وزارة ،وخارج ًيا
وجتار ًبا تطبيقية ُمتميزة من امل�ؤ�س�سات عل���ى امل�ستويني املحل���ي والعاملني العربي
امل�شارك���ة و�أوراق عم���ل بحثي���ة ُمقدمة والإ�سالمي ،والتي �سعت فيها الوزارة �إىل
م���ن اخل�ب�راء امل�شارك�ي�ن م���ن الكويت ت�شجي���ع امل�ؤ�س�سات مبختل���ف ت�صنيفاتها
وال���دول العربي���ة والإ�سالمي���ة ،وور�ش عل���ى �إتخ���اذ التخطي���ط اال�سرتاتيج���ي
عمل ُمتخ�ص�صة بجانب عر�ض جتارب كمنه���ج �إداري تطبيق���ي ،وكذلك ُمناق�شة
ناجحة حملي���ة و�إقليمية ودولية ،وذلك الآلي���ات والربام���ج التطبيقي���ة املتبعة يف
بناء القيادات اال�سرتاتيجية القادرة على
على النحو التايل:
قي���ادة الأداء اال�سرتاتيجي ،وت�شجيع تلك
امل�ؤ�س�سات على تغيري �أ�ساليبها التقليدية
والتغيري نحو الأف�ضل.
ال ُيمكن ألي ُأمة

أو مؤسسة أو دولة
أن تنهض يف
ظل غياب العنصر
البشـري القادر
ىلع القيام بأعباء
التطور والتخطيط
السليم

وبينّ عمادي حر�ص قادة وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية بدولة الكويت على
�إتب���اع التخطي���ط اال�سرتاتيجي كمنهج
تطبيقي للممار�س���ات التطبيقية خالل
م�سريته���م العملي���ة ,وذلك ُمن���ذ العقد
الأخري من القرن املا�ضي ،وقد ت�صاعد
هذا الدور خالل الع�شر �سنوات املا�ضية،
مما جعل الوزارة �أحد الرواد يف العاملني
العرب���ي والإ�سالمي يف ت�أ�صيل وتطبيق
ه���ذا املفه���وم ،وفق �أف�ض���ل املمار�سات
العاملي���ة  Best Practiceاملتبع���ة يف
هذا ال�ش�أن.
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و�أو�ض���ح عم���ادي �أن من �أب���رز ما مُييز
الأداء اال�سرتاتيج���ي ب���وزارة الأوق���اف
حر����ص الق���ادة عل���ى رب���ط اخلط���ة
اال�سرتاتيجي���ة لل���وزارة وف ًق���ا للأجندة
احلكومية لدولة الكويت ،وانطال ًقا من
اخلطة الإمنائية تب ًعا لر�ؤية �أمري البالد
�سم���و ال�شيخ �صب���اح الأحم���د ال�صباح
حفظه اهلل وتوجيهات���ه ال�سامية بجعل
الكويت مركزًا مال ًيا وحتار ًيا عامل ًيا».
وب�ّي�نّ �أن الوزارة قامت مبمار�سة دورها
التطبيق���ي يف ت�شجيــــــــ���ع املمار�س���ات
التطبيقية للتخطيط اال�سرتاتيجي وفق
ثالثة حماور تتمثل يف :املحــــور الأول:
ال���دور التطبيقي لت�شجي���ع املمار�سات
التطبيقي���ة للتخطي���ط اال�سرتاتيج���ي
داخ���ل الوزارة� ،أما املح���ور الثاين :فهو
ال���دور التطبيقي لت�شجي���ع املمار�سات
التطبيقية للتخطيط اال�سرتاتيجي على
م�ستوى دول���ة الكويت ،واملحور الثالث:
املتمث���ل بال���دور التطبيق���ي لت�شجي���ع
املمار�س���ات التطبيقي���ة للتخطي���ط
اال�سرتاتيج���ي عل���ى م�ست���وى العاملني
العربي والإ�سالمي.
مم���ا جع���ل منه���ا مرج ًع���ا للتطوي���ر
والتحديث ل���دى العديد من امل�ؤ�س�سات
عل���ى امل�ستوي�ي�ن املحل���ي والعامل���ي،
الأم���ر ال���ذي انعك�س يف تطوي���ر الأداء
اال�سرتاتيج���ي ،مما كان له عظيم الأثر
يف زي���ادة ن�سب���ة امل�شارك���ة يف �إع���داد
و�صياغ���ة اخلطة اال�سرتاتيجية للوزارة
2011م2012 /م2015 ،م2016 /م،
حي���ث �ش���ارك يف �صياغ���ة تلك اخلطة
م���ا يقرب م���ن ُ 1246م�شار ًكا من كافة
امل�ستوي���ات التنظيمية والإدارية  ،وكان
من ُجملة نتائجها:
• �إ�صدار وثيقة اخلطة اال�سرتاتيجية.

• �إ�ص���دار الدلي���ل العمل���ي التخطي���ط
اال�سرتاتيجي.
• تكوين املجال�س التنفيذية على م�ستوى
قطاعات الوزارة.
• تطبي���ق جائ���زة الإدارة املتمي���زة وف ًقا
ملعايري التميز الأوروبي.
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• �إ�ص���دار الدليل العملي جلائزة الإدارة • تنظي���م ور����ش العم���ل لإع���داد دلي���ل
املتميزة.
امل�صطلحات اال�سرتاتيجية.
• تكوين جلن���ة ُمتابعة تنفي���ذ تو�صيات • م�شروع �إ�صدار جائزة الكويت العاملية
م�ؤمتر املمار�سات املتميزة.
للتميز يف الأداء اال�سرتاتيجي.
وتاب���ع عمادي قائ�ًل�اً  :و�إميا ًنا من قادة • �إعداد معايري القيادة اال�سرتاتيجية.
الوزارة بت�شجي���ع املمار�سات التطبيقية • تنظيم ُملتقيات وور�ش العمل للأقليات
عل���ى م�ست���وى دولة الكوي���ت من خالل الإ�سالمية ب�أوروبا «�أكتوبر 2014م».
نق���ل التجربة املتميزة للوزارة يف جمال
• تنظيم الزيارات امليدانية للم�ؤ�س�سات
التخطي���ط اال�سرتاتيج���ي للعدي���د من
الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،منها :اخلليجية والعربية.
م�ؤ�س�سة احلر�س الوطني الكويتي ،وزارة واختتم عمادي حديثه بقوله � :إن وزارة
الدفاع ،وزارة املالية ،وزارة العدل ،وزارة الأوق���اف حتر����ص دائ ًما عل���ى ت�أ�صيل
املالي���ة ،الهيئة العامة للعناي���ة بالقر�آن ال���دور التطبيقي لت�شجي���ع املمار�سات
الكرمي وال�سنة النبوية وعلومهما  ،بيت املتمي���زة يف التخطي���ط اال�سرتاتيج���ي
الزكاة وغريه���ا بناء على �آلي���ة �أتبعتها �إميا ًن���ا م���ن قادته���ا ب����أن ه���ذا النه���ج
ال���وزارة يف ت�أ�صي���ل ال���دور التطبيق���ي مُيث���ل �أح���د الأدوات الرئي�س���ة لتحقيق
لت�شجي���ع التخطيط اال�سرتاتيجي على ال�سب���ق يف التطور املن�ش���ود على كافـــة
م�ست���وى الع���امل اخلليج���ي والعرب���ي امل�ؤ�س�س���ات وخا�ص���ة الإ�سالميـــة منها
وا ٍلإ�سالمي من خالل:
يف العاملني العربـي والإ�سالمي ..بل �أن
• تنظي���م امل�ؤمت���رات الدولية يف جمال ُجهودهــا �سوف ت�ستمر من �أجل حتقيق
هــذا الهدف.
التخطيط اال�سرتاتيجي.

«األوقاف» وضعت أول خطة استراتيجية
ىلع مستوى الكويت
حول عمل وزارة األوقاف إلى
«التخطيطَّ :
عمل مؤسسي ريادي يقوم ىلع أسس
علمية حديثة

جترب�������ة «�إدارة التنمي�������ة الأ�س�������رية يف جترب�������ة «اللجن�������ة اال�ست�ش�������ارية العليا
ال�ستكمال �أحكام ال�شريعة»
التخطيط اال�سرتاتيجي»
عر�ض���ت ال�سيدة �سع���اد بو حمرا ُمدير
�إدارة التنمي���ة الأ�سرية بالوزارة «جتربة
�إدارة التنمي���ة الأ�سري���ة يف التخطي���ط
اال�سرتاتيج���ي» ،حي���ث �أو�ضح���ت فيها
الأدوار اجلديدة والفاعلة التي قامت بها
الإدارة يف التخطيط اال�سرتاتيجي.
وبينت يف ورقته���ا حر�ص القيادة العليا
بالوزارة على ُم�شاركة املر�أة بالتخطيط
اال�سرتاتيج���ي وكي���ف مت ت�شكيل فريق
للخط���ة الت�شغيلي���ة وامليزاني���ة م���ن
موظفات املراقب���ات والأق�سام املختلفة
داخ���ل الإدارة ،لت�سهيل تنفيذ املبادرات
اال�سرتاتيجية على �أكمل وجه ،وحتقيق
اجل���ودة ال�شامل���ة ل�ل��أداءُ ،م�شرية �إىل
جمل���ة م���ن االخت�صا�ص���ات اجلدي���دة
للفري���ق منها� :صياغ���ة و�إعداد اخلطة
اال�سرتاتيجي���ة والت�شغيلي���ة ،وم�ش���روع
ميزاني���ة �إدارة التنمي���ة الأ�سري���ة،
وتوف�ي�ر برامج للتنمي���ة الب�شرية لتلبية
احتياجاته���م ،وزي���ادة تثقيفه���م يف
جانب التخطي���ط اال�سرتاتيجي ،حيث
�شارك���ن على م�ستوى الوزارة يف الور�ش
التدريبي���ة لإع���داد اخلط���ة الت�شغيلية
وامليزانية اجلديدة.

ون���وه د.عليق يف نهاية ورقته على جناح
جتربة التخطيط اال�سرتاتيجي بجامعة
حلوان و�إر�ساء دعائ���م العمل امل�ؤ�س�سي
الناج���ح ،ورف���ع كف���اءة �أع�ض���اء هيئ���ة
التدري�س ،وتطوي���ر منظومة الدرا�سات
العليا ،وكذلك تطوير املراكز والوحدات
ذات الطابع اخلا�ص.

حتدث د�.إبراهيم الإبراهيم عن جتربة
اللجن���ة اال�ست�شارية العلي���ا ال�ستكمال
�أح���كام ال�شريع���ة �ش���رح م���ن خالله���ا
تفا�صي���ل التجرب���ة ،وبينّ �أث���ر وفعالية
التخطي���ط اال�سرتاتيج���ي يف �أعم���ال
اللجنة ،وكيف كان���ت بداية انطالقتها ،بناء القيادة اال�سرتاتيجية الفعالة
والأ�سا����س القان���وين للعم���ل ،وما ميز ويف ورقـــــــ���ة عم���ل بعنـــ���وان «التوجه
خطته���م من �شمولية وت�ش���اور ومراعاة اال�سرتاتيج���ي نحو الت�سوي���ق الداخلي
للم�صلح���ة العلي���ا للب�ل�اد ،ومواكب���ة كمدخ���ل لبن���اء قيادات ال�ص���ف الثاين
التط���ورات الع�صري���ة يف �إط���ار الفق���ه «تطبيق���ات يف ُمنظم���ات اخلدمات مع
الإ�سالمي املرن .
الرتكي���ز على جتربة جامع���ة الطائف»
ونوه���ت الورق���ة التي قدمه���ا �إىل �أهم ودور املمار�سات التطبيقية للم�ؤ�س�سات
م�ؤ�شرات النجاح يف خطة اللجنة ،والتي الإ�سالمي���ة واحلكومي���ة والتنموي���ة يف
راعت اجلوانب ال�شرعية واالجتماعية بن���اء القي���ادة اال�سرتاتيجي���ة الفعال���ة،
واالقت�صادي���ة والإعالمي���ة والرتبوي���ة فق���د حت���دث د .م�صطف���ى حم���دي
حتى حققت الكثري من الإجنازات على را�ض���ي �أُ�ستاذ ُم�ساعد ب����إدارة الأعمال
كافة الأ�صعدة.
– يف جامع���ة الطائ���ف و ُم�ست�شار وكيل
جترب�������ة «كلي�������ة اخلدم�������ة االجتماعية اجلامع���ة للدرا�س���ات العلي���ا والبحوث
بجامعة حلـ ـ ــوان».
عن كيفية بناء قي���ادات ال�صف الثاين
تناول د� .أحمد حممد عليق عميد كلية �أو م���ن يُطل���ق عليهم (ق���ادة امل�ستقبل)
اخلدم���ة االجتماعي���ة بجامع���ة حلوان باعتباره �أحد التحديات اال�سرتاتيجية
جتربة اخلدم���ة االجتماعية باجلامعة ،الهامة التي تواجه املنظمات املعا�صرة،
ودور التخطي���ط اال�سرتاتيج���ي يف و�أو�ض���ح ال���دور ال���ذي مُيك���ن �أن يلعبه
امل�ؤ�س�سات احلكومية.
منه���ج الت�سويق الداخل���ي جتاه جهود
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الأداء املالية باال�سرتاتيجية التي ت�ضعها
املنظمة ،والتي ترتجم فيما بعد على �أنها
�أه���داف ت�سعى املنظم���ة �إيل حتقيقها� ،أما د .عبد الرحيــم حممد عبد الرحيم
والفج���وة الثانية :فج���وة التنفيذ وهذا ا�ست�ش���اري التخطي���ط اال�سرتاتيجــ���ي
النوع يظهر كنتيجة لفجوة القيا�س على وقيــــا����س الأداء امل�ؤ�ســــــــ�س���ي ب���وزارة
اعتبار غياب العالقة االرتباطية القوية الداخلية بدولـة قطر فقد تناول كيفية
ب�ي�ن الأن�شط���ة والأعم���ال ،التي تحُ قق ا�ستخدام بطاقــــــــــ���ات الأداء املتـوازن
اال�سرتاتيجية اخلا�ص���ة باملنظمة وبني يف �إدارة اال�سرتاتيجي���ة ،و ُمعاجل���ة
م�ؤ�ش���رات الأداء واملالية ،ولهذا ظهرت فج���وة التنفي���ذ ،وا�ست�شه���د بتجرب���ة
بطاق���ة الأداء املتوازن ملواجهة الق�صور وزارة الداخليـــــ���ة – دول���ة قطر ،وبينّ
يف �أنظم���ة قيا����س الأداء التقليدي���ة �أن بطاق���ات الأداء املت���وازن تُرك���ز يف
الرتباطها املبا�شر بكل حماور الأداء يف الأ�سا����س عل���ى ُم�ساع���دة املنظمات يف
املنظمــــة.
حتقيق خطتها اال�سرتاتيجية من خالل

ا�س�������تخدام بطاق�������ات الأداء املتوازن يف
�إدارة اال�سرتاتيجية

بناء قيادات ال�صف الثاين يف املنظمات
املختلف���ة ب�صف���ة عام���ة ،واملنظم���ات
اخلدمي���ة ب�صف���ة خا�صة ،م���ع الرتكيز
عل���ى جتربة»جامع���ة الطائف» باململكة
العربي���ة ال�سعودية (كحال���ة تطبيقية)،
عل���ى اعتبار �أن ه���ذا املنه���ج يت�ضمن
«ت�صمي���م وتنفيذ ال�سيا�سات التي تعمل
ب�أ�سل���وب تراكم���ي نحو ج���ذب وتطوير
وحتفي���ز امل���وارد الب�شري���ة وقي���ادات
ال�ص���ف الث���اين باملنظمة ،كم���ا ت�ضمن
ُمعامل���ة امل���وارد الب�شري���ة بطريق���ة
ُم�شابهة للطريقة التي يتم التعامل بها
مع الزبائن اخلارجيني للمنظمة ،والتي
تق���وم على �إ�شب���اع احتياج���ات الزبائن
وحتقيق ر�ضاهم».
و�أو�ص���ى يف نهاية الورقة �إىل جمموعة
م���ن التو�صي���ات �أهمها� :ض���رورة تبني
الإدارات العلي���ا باملنظم���ات املختلف���ة
(وخ�صو�ص���ا ُمنظم���ات اخلدم���ات
ً
احلكومية واخلا�صة) للمنهج الت�سويقي
القائم على �إ�شب���اع احتياجات العمالء
اخلارجي�ي�ن والعم�ل�اء الداخلي�ي�ن،
والت�أكي���د عل���ى مفه���وم الر�ض���ا ل���دى
ه����ؤالء العمالء،واحلر����ص على حتقيق
التوافق بني هذا املنهج خُ
ومتلف مناهج
الإدارة املعا�ص���رة التي ت�سعى املنظمات
املختلف���ة للأخذ به���ا ،ل�صياغة التوجه
اال�سرتاتيجي املنا�سب لها ،نحو حتقيق
�إدارة فعالة ملواردها الب�شرية .و�ضرورة
الرب���ط ب�ي�ن ا�سرتاتيجي���ات الت�سوي���ق
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الداخل���ي خُ
ومتل���ف املناه���ج الإداري���ة
املعا�ص���رة ،التي مُيك���ن �أن تتبناها تلك
املنظم���ات ،وبرام���ج تنمي���ة وتطوي���ر
قي���ادات امل�ستقبل به���ا .وتر�سيخ القيم
الت���ي تعطي الأولوية لبناء وتطوير قادة
امل�ستقبل،وال�سع���ي جلع���ل تل���ك القيم
ج���ز ًءا �أ�سا�س ًي���ا م���ن القيم الت���ي تقوم
عليها الثقاف���ة التنظيمية يف املنظمات
املختلفة.
الدور التطبيقي للم�ؤ�س�سات الإ�سالمية
واحلكومية
�أم���ا د .حممد الف���احت املغرب���ي �أُ�ستاذ

�إدارة الأعم���ال بكلي���ة العل���وم الإدارية
ومدي���ر مرك���ز درا�س���ات االقت�ص���اد
الإ�سالم���ي بجامع���ة الق���ر�آن الك���رمي
والعل���وم الإ�سالمي���ة ،فق���د حتدث عن
الدور التطبيقي للم�ؤ�س�سات الإ�سالمية
واحلكومي���ة والتنموي���ة واملمار�س���ات
التطبيقي���ة واملتمي���زة لبطاق���ة الأداء
املت���وازن ك�أداة لقيا����س اخلط���ة
اال�سرتاتيجي���ة يف م�ؤ�س�س���ات التعلي���م
الع���ايل وكدرا�سة تطبيقي���ة يف جامعة
العلوم والتكنولوجيا اليمنية طالب فيها
بتبن���ي �أ�سالي���ب و�أدوات �إدارية حديثة
وفعال���ة تمُ كنه���ا م���ن اكت�س���اب املزاي���ا
التناف�سي���ة� ،أو االحتف���اظ به���ا لأطول
ف�ت�رة ممُ كن���ة ،لت�ساعده���ا يف قيا����س
وتقييم وتقومي وتطبي���ق اال�سرتاتيجية
الت���ي تتبعه���ا يف �إدارة املنظم���ة ،وم���ن
�أه���م الأدوات التي ظه���رت م�ؤخ ًرا مع

بداي���ة الت�سعين���ات من الق���رن املا�ضي
بطاق���ة الأداء املت���وازن الت���ي �شه���دت
اهتما ًما وا�س ًعا �سواء من قِ بل الباحثني
�أو ُمنظم���ات الأعم���ال ،و�أ�صبح���ت من
�أدوات الإدارة اال�سرتاتيجي���ة بالغ���ة
الأهمي���ة ،لأنه���ا تف���وق �أدوات قيا����س
الأداء التقليدية التي تعتمد على قيا�س
املح���ور املايل فق���ط ،وال ي�شمل �أدا�ؤها
قيا����س املح���اور الأخرى ،وه���ذا العيب
تتغل���ب علي���ه بطاق���ة الأداء املت���وازن
بقيا�سها جلميع تلك املحاور ،بالإ�ضافة
�إيل املح���ور امل���ايل ،وبالت���ايل التخل�ص
من الق�ص���ور الذي ينتج ع���ن االعتماد
على املح���ور املايل فقط لقيا�س الأداء،
واملتمث���ل يف جتاه���ل ال�سلبي���ات يف
حالة حتقي���ق املنظمة لأرب���اح ،وكذلك
ع���دم االهتم���ام بالإيجابي���ات فيما �إذا
تعر�ض���ت املنظمة للخ�سائر ،وا�ستخدام
بطاق���ة الأداء املتوازن بو�صفها �أداة من
�أدوات الإدارة احلديث���ة تتي���ح للمنظمة
اال�ستف���ادة من ال�سلبي���ات والإيجابيات
عند ا�ستخدامها ك�أداة للقيا�س.
وب�ّي�نّ د .املغرب���ي �إن هن���اك �أوج���ه
ق�ص���ور عدي���دة حتمله���ا �أدوات قيا�س
الأداء التقليدي���ة ،والت���ي تُرك���ز فق���ط
عل���ى اجلان���ب املايل لقيا����س الأداء يف
امل�ؤ�س�سات وال�شركات واملنظمات منها:
نوعني من �أوجه الق�صور تمُ ثل فجوتني
بارزت�ي�ن ،الفجوة الأوىل :القيا�س وهذا
الن���وع يُ�شري �إيل عدم ارتباط م�ؤ�شرات

د.عبد الرحيمُ :مشكلة املؤسسات
املعاصرة ليست يف امتالك استراتيجية
وإنما يف قدرتها ىلع التنفيذ

ترجمة ر�ؤية ور�سالة املنظمة و�أهدافها
اال�سرتاتيجي���ة �إىل �أه���داف تت�ضم���ن
معايري وم�ؤ�شرات ،والعمل على توجيه
ُجهود العاملني يف املنظمة نحو حتقيق
تلك الأهداف بدرجة عالية من الكفاءة
والفعالية .ومن هنا ت�أتي �أهمية بطاقات
الأداء املتوازن يف ا�ستخدامها كمنهجية
يف �إدارة اال�سرتاتيجي���ة ،لأن امل�شكل���ة
الرئي�س���ة التي تواجه امل�ؤ�س�سات لي�ست
يف كونه���ا متتلك ا�سرتاتيجية ،ولكن يف
قدرتها على تنفيذ تلك اال�سرتاتيجية،
وكيفية ُمتابعته���ا وتقييمها وكيفية �سد
الفجوة بني التخطيط والتنفيذ.
وبطاق���ات الأداء املت���وازن تعم���ل على
توجي���ه ُجه���ود اجلمي���ع نح���و حتقي���ق
الأهداف ،وو�ضع جمموعة من املعايري
وامل�ؤ�شرات ،ورب���ط الأهداف بالأفراد،
وحتديد دور كل فرد يف مل�ؤ�س�سة بتنفيذ
تل���ك اال�سرتاتيجي���ة ،وهذا م���ا يُحقق
للمنظم���ة القدرة على النجاح يف تنفيذ
ا�سرتاتيجيته���ا .وتُرك���ز بطاقات الأداء
املتوازن على اال�ستفادة من الأ�صول غري
امللمو�س���ة ،والتي �أ�شار �إليها Kaplan
 and Nortonيف الدرا�سة التي قاما
بها ،والتي تمُ ثل  % 75من القيمة التي
تحُ ققها املنظمة ،كون هذه الأ�صول هى
املحرك الأ�سا�سي يف �إ�ضافة القيمة.
لذل���ك تُرك���ز ه���ذه الورقة عل���ى الدور
ال���ذي تقوم به بطاق���ات الأداء املتوازن
يف ُم�ساعدة املنظمة يف �سد الفجوة بني
التخطيط والتنفي���ذ ،وتوفري املعلومات
الت���ي تمُ ك���ن املنظم���ة م���ن النج���اح يف
التطبي���ق ،كما تعر����ض الورقة منهجية
التطبي���ق ،وجترب���ة وزارة الداخلي���ة
بدول���ة قطر يف تطبي���ق بطاقات الأداء
املت���وازن ،Balanced Scorecard
وكي���ف �ساهم���ت يف ُمعاجلة الكثري من
ُم�ش���كالت تنفي���ذ اال�سرتاتيجية ،و�أهم
النتائج التي حتققت من تطبيقها.
اخلتام والتو�صيات
اختتم امل�ؤمت���ر الرابــــع لوزارة الأوقاف
وال�ش����ؤون الإ�سالميــــــــ���ة «املمار�س���ات
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املتمي���زة يف التخطي���ط اال�سرتاتيجي»
�أعمال���ه ،ويف جل�ست���ه اخلتامي���ة ب�ّي�ننّ
امل�شارك���ون �أنه���م حترك���وا انطال ًقا من
ال���دور التوجيه���ي والتنم���وي ل���وزارة
الأوقاف وال�ش����ؤون الإ�سالمية لت�شجيع
املمار�س���ات التطبيقي���ة يف امل�ؤ�س�س���ات
الإ�سالمية واحلكومية بالعاملني العربي
والإ�سالم���ي ،وذل���ك حتقي ًق���ا لغاياتها
اال�سرتاتيجي���ة يف ال�شراكة ،والتوا�صل
مع القطاعات املعنية بال�ش�أن الإ�سالمي
حمل ًي���ا ودول ًي���ا ،وحتقي ًق���ا لر�ؤيته���ا
اال�سرتاتيجية  :الريادة عامل ًيا يف العمل
الإ�سالمي.

االهتمام بمفاهيم
وآليات قياس
األداء االستراتيجي
وتمكين الشباب
أبرز التوصيات
و�إميا ًن���ا م���ن قادته���ا يف دع���م التطوي���ر
امل�ؤ�س�سي للم�ؤ�س�سات العربية والإ�سالمية
وتنفي��� ًذا لتو�صيات امل�ؤمت���ر الثالث الذي
عقدت���ه الوزارة يف يناير  2014م قامت
الوزارة بتنظيم امل�ؤمتر الرابع مب�شاركة
()86
خب�ي�را و ُم�ست�ش���ا ًرا م���ن ()17
ً
دول���ة ،مُيثل���ون ( )63وزارة وم�ؤ�س�س���ة
حكومي���ة وخا�ص���ة وجامع���ة وجمعيات
نف���ع ع���ام� ،إىل جان���ب (ُ )160م�شار ًكا
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من داخ���ل دولة الكوي���ت مُيثلون ()29
وزارة وم�ؤ�س�س���ة حكومي���ة ،حيث تقدم
للم�ؤمت���ر ( )100ورق���ة عم���ل وبح���ث
وممُ ار�س���ة تطبيقي���ة م���ن م�ؤ�س�س���ات
متنوعة بالع���امل ،ووف ًقا ملعايري التقييم
التي �صاغتها اللجن���ة العلمية للم�ؤمتر
 ،قام���ت اللجن���ة باختي���ار ( )24ورق���ة
عم���ل وممُ ار�س���ة تطبيقية لع���دد ()18
وزارة وم�ؤ�س�س���ة وجامع���ة تمُ ثل ثماين
دول (م���ن دولة الكويت والدول العربية
والإ�سالمية) مت عر�ضها و ُمناق�شتها من
قِ بل الباحثني واخلرباء من خالل خم�س
جل�سات عمل (ثالث جل�سات �صباحية،
وجل�ستني م�سائيتني� ،إىل جانب جل�ستي
االفتت���اح واخلتام ،حيث كانت امل�شاركة
الفعالة واملناق�شات العلمية التي ت�صب
يف بوتق���ة التح�سني والتط���ور املن�شود
بامل�ؤ�س�سات العربي���ة والإ�سالمية ،ومبا
ي�ص���ب يف النتائ���ج والتو�صي���ات الت���ي
ي�ستهدفه���ا امل�ؤمت���ر ،وذل���ك على مدار
ثالثة �أيام ،كما ُعقدت ثالثة ور�ش عمل
على هام�ش امل�ؤمتر تناولت مو�ضوعات
ترتب���ط مبحاور امل�ؤمت���ر ،وقد بلغ عدد
امل�شاركني يف تل���ك الور�ش ما يزيد عن
(ُ )70م�شار ًكا.
التو�صيات
م���ن �أب���رز التو�صيات �ض���رورة ا�ضطالع
وزارة الأوق���اف وال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة
بدوره���ا الرائ���د يف جم���ال التخطيط
اال�سرتاتيج���ي وت�شجي���ع ال���وزارات

وامل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة بدولة الكويت
ب�صياغة و�إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
اخلم�سي���ة وا�ستم���رار ال���وزارة يف
م�شروعه���ا املتكام���ل ،لت�شجي���ع ون�شر
املمار�س���ات التطبيقي���ة يف التخطي���ط
اال�سرتاتيج���ي ،و�إع���داد القي���ادات
اال�سرتاتيجي���ة بامل�ؤ�س�س���ات الإ�سالمية
والعربي���ة وا�ضط�ل�اع امل�ؤ�س�س���ات
احلكومي���ة العاملة يف املج���ال التنموي

نشر الوعي
اإلعالمي بمكونات
التخطيط من
ضرورات النهوض
باألمة
ن�ش���ر الوع���ي الإعالم���ي مبكون���ات
التخطي���ط اال�سرتاتيج���ي ع���ن طريق
ا�ضطالع امل�ؤ�س�سات الإعالمية وا�ضطالع
الوزارات املعنية بالتعليم واجلهات ذات
العالقة بدورهم التطبيقي نحو ت�ضمني
مو�ضوع التخطيط اال�سرتاتيجي �ضمن
تطوي���ر املناه���ج التعليم���ة للمراح���ل
املختلفة (االبتدائ���ي ،املتو�سط ،الثانوي،
اجلامعي).
و�أو�ص���ى امل�شارك���ون ب�ض���رورة االهتم���ام
مبفاهيم و�آليات قيا�س الأداء اال�سرتاتيجي،
و�ض���رورة و�ضع الأطر الالزمة نحو تفعيل:
جائزة الكويت للتميز احلكومــي.
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Integrated

ح ــوار الع ــدد

حـــــوار :حممود بكر

اً
� اً
و�سهل بكم يف جملة الب�شرى؟
أهل

مدير عام مدارس النجاة د .عبد اهلل الكندري:

"مدارسنا" صاحبة رسالة
تربوية تعليمة "إسالمية"..
وإحدى صور الكويت
الجميلة املشرقة

ت�أ�س�ست مدار�س النجاة عام 1968م ،وكانت البداية مدر�سة مبنطقة
ال�ساملي���ة ،و ُمن���ذ ذلك الوق���ت �أخذت تخطو ُخط���وات وا�سعة خالل
م�شوار تطويرها �إىل �أن و�صلت الآن �إىل  15مدر�سة بـ  3مجُ معات
كربى بال�ساملية وحويل واملنقف ،وعدد الطلبة فيها � 11ألف طالب،
وعدد العاملني من ُمعلمني و�إداريني تقري ًبا  1000موظف.
تتمي���ز مدار����س النجاة ب�أنه���ا �إ�سالمية التوجه ،ت�سع���ى �إىل حتقيق
عال م���ن الإجناز العلم���ي والرتبوي ،من خ�ل�ال ا�ستخدام
م�ست���وى ٍ
�أح���دث الطرق الرتبوية ،وا�ستقطاب الكفاءات على كافة امل�ستويات
التعليمي���ة «ثانوي ،متو�س���ط ،ابتدائي» وتطوي���ر الأدوات والو�سائل
التعليمي���ة التي ت�سع���ى من خاللها لأداء ر�سالته���ا التعليمية بجانب
ال�سري وفق خط���ة ا�سرتاتيجية تعمل على تنفيذها �إدارة ذات كفاءة
عالية.
و�ضي���ف احل���وار يف «جمل���ة الب�شرى» ه���و �أحد الكف���اءات الوطنية
املخل�ص���ة يف ه���ذا البلد الطيب املعطاء ،ب���د�أ م�سريته العملية بجد
واجتهاد �إىل �أن ح�صل على درجة املاج�ستري يف الإدارة الرتبوية ،ثم
الدكت���وراه ،وتدرج وظيف ًيا ومهن ًيا ونقاب ًيا على كافة امل�ستويات حتى
�أ�صب���ح رئي�سا ملجل����س الإدارة بجمعية املعلمني الكويتية من 1999م
حتى 2009م� ،ساهم يف ت�أ�سي�س االحتاد الإ�سالمي العاملي للمعلمني،
وله ُم�ساهمات كثرية يف كافة الهيئات وامل�ؤ�س�سات العلمية..
ريا ا�ستقر به املقام يف مدار�س النجاة اخلريية ،ليتبو�أ م�س�ؤوليتها،
و�أخ ً
جناحا بجانب جناحات���ه الأخرى ،لقائنا مع مدير عام
وي�ضي���ف لها
ً
مدار�س النجاة اخلريية الدكتور عبد اهلل �إ�سماعيل الكندري ..ف�إىل
ما جاء يف اللقاء..
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نُرح���ب بك���م ومبجلة الب�ش���رى العزيزة
على قلوبنا ،والتي تتعر�ض لق�ضية ُمهمة
وه���ي« :العم���ل اخل�ي�ري يف الكويت»،
وللأمان���ة الكل يفخر وي�ش���رف بالعمل
اخل�ي�ري الكويتي ،ال���ذي �أ�صبح ب�صمة
و�إح���دى ال�صور اجلميلة امل�شرقة لوجه
الكويت.

اخل�ي�ري ،وو�ض���ع ب�صم���ة يف العملي���ة ر�سالة بجان���ب عملهم الوظيفي ،يخدم
التعليمة.
فيها املجتمع ودينه و�أُمته.
فم�س���ار التعليم اليوم من �أهم م�سارات
العم���ل اخل�ي�ري ،ولذل���ك ف����إن ُمعظم
اللج���ان وامل�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة تتوجه
لتفعيل دور التعليم يف املجتمعات.

اجتم���ع جمموع���ة م���ن �أه���ل اخل�ي�ر
و�أ�صح���اب الأي���ادي البي�ض���اء يف دولة
بداية ُنريد منكم تعريف قراء الب�شرى الكوي���ت يف ع���ام 1968م ،عل���ى هدف
واح���د وهو خدم���ة العملي���ة التعليمية،
ب�شخ�صكم الكرمي؟.
وخدمة �شريحة ُمعينة من النا�س ،تُريد
�أخوكم الدكتور عبد اهلل الكندري ُمدير
تعليم ل���ه ب�صمة �إ�سالمي���ة ومحُ افظة،
عام مدار�س النجاة اخلريية ،كنت رئي�سا
َ فتوافقت �إرادتهم على ت�أ�سي�س مدر�سة
جلمعي���ة املعلم�ي�ن الكويتي���ة يف الفرتة
النجاة.
م���ن 1999م وحت���ى 2009م ،وع�ض ًوا
ملجل����س الإدارة فيها م���ن عام 1993م ،وكان من �أبرز ه�ؤالء الرجال ،العم بزيع
وحتى ع���ام 1999م ،وخدمت يف وزارة اليا�س�ي�ن ،والعم عبد اهلل املطوع رحمه
الرتبي���ة ملدة 30عام���ا ،وتقاعدت منها اهلل ،والع���م يو�س���ف الفليج رحمه اهلل،
ً
والعم في�ص���ل املقهوي ،والع���م م�شاري
عام 2010م.
بداح اخل�شرم ،والع���م يو�سف احلجي،
وبع���د هذه امل�س�ي�رة الطويلة يف املجال و�آخرين..
التعليمي ت�شرفت بااللتحاق كمدير عام
و�أول مدر�س���ة كان���ت يف ال�ساملي���ة على
ملدار����س النجاة اخلريي���ة ُمنذ 2012م
البح���ر ُمبا�ش���رة ،وبد�أت امل�س�ي�رة وبد�أ
 ،ن�س����أل اهلل� -سبحان���ه وتع���اىل� -أن
التو�س���ع بعد ذل���ك ب�سن���وات ،حيث مت
يعنن���ا على �أداء تلك املهم���ة ،حيث �إننا
افتت���اح مدر�سة للبنات ،والآن لدينا 15
ب�صدد ر�سال���ة خطرية� ،أال وهي ر�سالة
مدر�س���ة ،بها � 11ألف طال���ب وطالبة،
التعليم،
وطاقم �إداري قوامه  1000موظف.
«مدار��������س النج�������اة اخلريية» ..الن�ش��������أة
ومدار����س النج���اة لها جانب���ان ،الأول:
والفكرة؟.
تعليم���ي ،وت�س�ي�ر يف ه���ذا وف���ق املنهج
انطلق���ت فكرة مدار����س النجاة خلدمة احلكومي ،والثاين :خريي ،حيث ي�شعر
املجتم���ع الكويت���ي ،م���ن خ�ل�ال العمل القائم���ون عل���ى املدار�س �أنه���م ب�صدد

خط�������ت مدار�س النج�������اة خطوات كبرية
يف �س�������بيل تطوير العملية التعليمية..
كيف مت ذلك؟ .وما �أبرز اخلطط التي
تق�������وم �إدارة املدار�س بو�ض�������عها لتحقيق
هذا التطوير؟.
احلقيقة ..الهدف كبري يف �سبيل تطوير
مدار����س النجاة ،واالرتقاء بها ،ونق�صد
بالتطوير طموح الإن�سان ،ولي�س الو�ضع،
فيج���ب �أن نرتق���ي �إىل الأف�ضل ،فنحن
الآن نتع���اون م���ع معهد كام���ز للتدريب
الأهلي وهو �أحد املراكز التابعة جلمعية
النج���اة ،لعمل درا�س���ة «تقيي���م واقع»،
وق���د خرجنا بنتائج ممُ تازة ،والآن نحن
ب�صدد عمل خط���ة ا�سرتاتيجية طويلة
الأم���د ،لتطوير مدار����س النجاة خالل
ال�سنوات القادمة ،راجني من اهلل -عز
وج���ل� -أن يكتب لهذه املدار�س النهو�ض
والتميز والتطور ب�شكل �أف�ضل ،لت�صبح
�أف�ض���ل مدار�س الكوي���ت ،ونعتقد هذا
الطموح م�شروع.
واخلطة اال�سرتاتيجية لها عدة حماور،
منه���ا التعليمي ،والقيم���ي ،والتدريبي،
والإعالم���ي ،والتقن���ي ،والكث�ي�ر م���ن
املحاور الأخرى.
وهذه اخلطة مت و�ضعها على مرحلتني،
�أحدها :ق�ص�ي�رة الأمد ملدة � 3سنوات،
والأخرى :طويلة الأمد ت�صل �إىل ع�شر
�سنوات.

فكرة «مدارس النجاة»
انطلقت لخدمة املجتمع
الكويتي من خالل العمل
الخيري ،ووضع بصمة يف
العملية التعليمية
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حوار العدد
عمل���ي ب�سلك التدري����س ،وكان يتحدث
مع مدي���ر املدر�سة قائ�ًل�ااً �« :أنا يل 30
�سن���ة خ�ب�رة يف التعلي���م» ،ف���رد عليه:
�أنت  30ن�سخ���ة ،لأنك مل تُطور نف�سك
ط���وال تل���ك ال�سن���وات ،لأن املعلومات
التي �أخذتها من البداية يف اجلامعة مل
تتطور منذ ذلك الوقت.

وم���ن �أه���م ُجوان���ب اخلط���ة :التو�س���ع وهن���اك العديد م���ن الأن�شطة الثقافية
يف خمتل���ف محُ افظ���ات الكويت مثل :والريا�ضي���ة املتعددة ،وبف�ضل اهلل -عز
اجله���راء والفروانية ،والتو�سع يف �أنواع وج���ل -ف����إن مدار����س النج���اة ُمتميزة
�أخ���رى م���ن التعليم مثل :ثنائي���ة اللغة ،بتحقي���ق مراك���ز ُمتقدم���ة يف جمي���ع
بحيث تك���ون ُمظلة النجاة كبرية ت�شمل الأن�شط���ة ،كحف���ظ الق���ر�آن الك���رمي،
والأن�شطة الثقافي���ة والريا�ضية ،وهذا
�أبناء الكويت والوافدين.
دلي���ل عل���ى امل�ست���وى الع���ايل والكفاءة
املثل�������ث الرتب�������وي «الطال�������ب  -املدر�س-
املتميزة للطلبة.
�إن تط���ور التعليم الآن �أ�صب���ح ُمذهلاً ،
املدر�س�������ة» ..كيف قامت مدار�س النجاة
ف�إذا مل يكن املعلم على امل�ستوى املطلوب
بتحقيق النجاح لهذه املعادلة؟.
النجاة
مدارس
فال �شك �أن الطالب �سوف ي�سبق املعلم
بالن�سب���ة للطال���ب فه���و اله���دف م���ن
يف املعلوم���ات ،فق���درة الطال���ب عل���ى
العملي���ة التعليمي���ة ،واملخ���رج واملنت���ج الخيرية تضم 15
التعام���ل م���ع التكنولوجي���ا واحل�ص���ول
ملدار����س النجاة ،ولذل���ك فلدينا الكثري
م���ن حلق���ات حتفي���ظ الق���ر�آن ،الت���ي مدرسة بها  11ألف على املعلومات� ،شيء مذهل جدًا يفوق
اخليال ,وبالن�سبة للمدار�س مت االنتهاء
ينت�س���ب �إليه���ا  1500طال���ب ،ولدين���ا
طالب وطالبة
م���ن م�ش���روع «ال�صيانة» عل���ى م�ستوى
منهج تدري�س القيم ال���ذي بد�أناه العام
جمي���ع املدار�س ،وكذلك مت االنتهاء من
املا�ض���ي ،والآن تو�س���ع امل�شروع لي�شمل �أما بالن�سب���ة للمعلم فهو محُ ور العملية
البنية التحتية لقاعات احلا�سوب .
 8مدار�س ،ونحن ن�صدد تطويره لي�ضم التعليمي���ة ،فنح���ن الآن ب�ص���دد عم���ل
عدد �أكرب من املدار�س ،وهو يهتم بتعديل برنام���ج تدريبي كامل لتدريب املعلمني ،ف�أركان العملية التعليمية داخل مدار�س
تواز ،حتى نُحقق
وتطوي���ر ُ�سلوكيات الطلبة ،بحيث تتجه وت�أهليه���م ،وزي���ادة قدراتهم ،وذلك لأن النجاة مت�شي ب�شكل ُم ٍ
�إىل الإيجابي���ة الت���ي تخدمه���م وتخدم املعل���م ال يجب �أن يقف عند حد ُمعني� ،أف�ض���ل النتائ���ج ون�ص���ل �إىل الأهداف
و�أذك���ر �أنه كان يل رئي�س ق�سم يف بداية املن�شودة ب�إذن اهلل تعاىل.
مجُ تمعهم ووطنهم ،و�أُمتهم.

قمنا بدراسة «تقييم
واقع» وخرجنا بنتائج
ُممتازة ،ونحن بصدد
عمل خطة استراتيجية
طويلة األمد
الخطة االستراتيجية
للمدارس تشمل الجوانب
التعليمية والقيمية
والتدريبية واإلعالمية
والتقنية
متيزت مدار�س النجاة بتخريج الأوائل
على م�س�������توى دول�������ة الكوي�������ت ..ما هو
ال�سبب يف ذلك؟.
ه���ذا ف�ضل من اهلل -عز وجل -ثم ثقة
�أولي���اء الأم���ور بتلك املدار����س ،ولذلك
جتدهم يدفعون ب�أبنائهم �إليها.
ي�أت���ي بع���د ذل���ك ال�ش���يء امله���م ،وهو
االهتمام واجلهد من قِ بل �إدارة املدار�س
لتحقيق التميز ،مما يدل على امل�ستوى
اجلي���د للمعلم�ي�ن واملعلم���ات ملدار����س
النج���اة ،واحلم���د هلل حققن���ا الع���ام
املا�ضي مركزين من املراكز الأوائل على
م�ست���وى الكويت� ،أحدهم���ا يف الق�سم
الأدبي والآخر يف الق�سم العلمي ،وعلى
م�ستوى الـ  50الأوائل ح�صلنا على 12
مركزًا ،وح�ص���ل  200طالب على �أكرث
من .% 90
كيف تقوم «مدار�س النجاة» برفع كفاءة
املعلمني لديها؟ دورات – اال�ستفادة من
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تدلن���ا عل���ى �أن الذين يرتك���ون مدار�س
خربات تعليمية وا�ستح�ضارها...
نح���ن ن�سعى �إىل �إيج���اد املعلم �صاحب النج���اة من املعلمني �أع���دا ًدا قليلة جدًا
الر�سال���ة ،ولي����س املعل���م املوظ���ف ،لأن تكاد ال تُذكر.
الأخري ي�ستطي���ع القيام به �أي �شخ�ص ،ملدار��������س النج�������اة دور كب���ي���ر يف تطوي�������ر
�أم���ا �صاح���ب الر�سال���ة فه���و �صع���ب ،املجتمع ..وخا�صة من الناحية الرتبوية
ويحت���اج �إىل ُجه���د ،وقناع���ة داخلي���ة ،القيمية ..فما �أبرز تلك اجلهود و�أثرها
والتطوي���ر واملتابعة امل�ستم���رة ،وكذلك على املجتمع؟.
م�شاريع القيم ،واملتابعة الدقيقة ل�سلوك
مدار�س النجاة هي مدار�س ذات ر�سالة،
املعلمني ،فال نقبل بال�سلوكيات ال�سلبية
تُريد �أن ترتك ب�صمة يف املجتمع ،واليوم
له���م ،ف����إذا مل يك���ن املعلم ق���دوة فقد
الرتبي���ة �أهم من التعلي���م ،فبالذات يف
دوره التعليمي .ومن املعروف �أن القدوة
ع�صرن���ا ال���ذي يُ�سمى بع�ص���ر املعرفة
ال�صاحلة من �أهم ق�ضايا الرتبية.
املتفجرة �أ�صبح احل�صول على املعلومات
وخ�ل�ال الف�ت�رة القادم���ة �س���وف يكون �سهلاً ج���دًا ،فقد يح�صل الطالب على
هن���اك زي���ادة يف التدري���ب والت�أهي���ل ،املعلومة ب�ش���كل �أف�ضل من املعلم ،وهنا
بحي���ث نرتق���ي ب����أداء ُمعلمين���ا ،ونحن ي�أت���ي دور املعل���م املرب���ي ال���ذي يوج���ه
نفخر بوجود ثلة من املعلمني يف مدار�س ال�سلوك ويُعدله ،ويرتقي بالطالب� ،أما
النجاة ذوي خربات عريقة.
ق�ضي���ة احل�صول عل���ى املعلومة فقط،
وتتمي���ز مدار����س النج���اة ب����أن ُمع���دل فقد �أ�صبح �أم��� ًرا مي�سو ًرا ،لأنها ُمتاحة
عال ج���دًا ،فالأرقام ب�شكل كبري.
اال�ستق���راء لديها ٍ
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حــوار العــدد

«املدار�س اخلا�ص�������ة يف الكويت» مُ تعددة
وذات اجتاهات خُمتلفة ..فبماذا تتميز
مدار��������س النجاة عن املدار�س اخلا�ص�������ة
الأخرى؟
لدين���ا حمل���ة �إعالمي���ة قادم���ة لو�ضع
�ص���ورة ذهنية ع���ن مدار����س النجاة يف
املجتم���ع ،تت�ضمن تلك احلملة التعريف
بها� ،أم���ا �أهم ما مُيي���ز مدار�س النجاة
�أنه���ا مدار�س تهتم برتبية الن�شء عقل ًيا
وعلم ًي���ا و�سلوك ًي���ا ،وت�ت�رك يف نف�سي���ة
الدار����س ب�صم���ة �إيجابي���ة ح�ضاري���ة
�إ�سالمي���ة ،و�سطية ُمعتدل���ة ،لأن اليوم
�أ�صبح���ت التي���ارات تع�ص���ف بالأبن���اء،
ولذل���ك �إذا مل نقوم بتوعيتهم ونوجههم
التوجي���ه ال�صحيح  ،ف�سوف يكون لهذا
الأمر خطر على الوطن والأمة..

وم���ن اجلدير بالذكر �أن مدرا�س النجاة اجلان���ب الربح���ي فق���ط ،فكث�ي�ر م���ن
تهت���م بــ «الب�صم���ة الرتبوية» ،لأن اليوم املدار����س جتعله���م يتخل���ون ع���ن بع�ض
النا�س تبحث عن هذا اجلانب الرتبوي الأمور ،و�صحيح �أن املدار�س تُريد الربح
ولكنه ربح يُ�ساعدنا على اال�ستمرار يف
�أكرث من اجلانب التعليمي.
�أداء ر�سالتنا ،وتطويرها.

أركان العملية
التعليمية داخل
مدارس النجاة
تمشي بشكل
متواز بحيث ُنحقق
ٍ
أفضل النتائج

ما �أبرز امل�شروعات والطموحات ملدار�س
النجاة؟.
الطم���وح كبري ولي�س ل���ه �سقف ،ونحن
ب�ص���دد خط���ة ا�سرتاتيجي���ة تب���د�أ مع
بداي���ة الع���ام القادم ب����إذن اهلل ،تهدف
�إىل ا�ستيع���اب �أكرب ع���دد من الطالب،
والإكث���ار من التدري���ب العملي والعلمي
والتقني للمعلم�ي�ن  ،وت�أ�صيل امل�شاريع
القيمي���ة ب�شكل �أك�ب�ر و�أو�س���ع ،وتقوية
الطالب ،وتطوير الأن�شطة الطالبية.

�أما على م�ستوى وزارة الرتبية ن�ست�شعر كلمة �أخرية؟.
�إنن���ا نُري���د �أن نو�صل ر�سال���ة للمجتمع
�أنن���ا مدار�س تربوي���ة وتعليمية ،وهذان باهتمام ال���وزارة مبدار�س النجاة ،فهي �أ�شكرك���م ..و�شرف يل �أن �ألتقي مبجلة
اخلط���ان ي�سريان مع بع�ضه���ا البع�ض ،تمُ ث���ل اجلانب اخل�ي�ري القيمي ولي�س الب�شرى..
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الريا�ضـ ـ ــة

الرياضي األملاني داني بلوم
يعتنق اإلسالم

«قطر الخيرية» :ريع ُمباراة
نجوم قطر والبايرن لالجئين
السوريين
ق���ام طالل البلو�شي قائد فريق نجُ وم قطر يف ُمباراة الفريق الودية
الأخ�ي�رة �أمام بايرن ميونيخ ،والعب فري���ق ال�سد بت�سليم �شيك ريع
ُمب���اراة فريق جنوم قطر وبايرن ميونيخ التي ا�ست�ضافها ا�ستاد عبد
اهلل بن خليفة بنادي خلويا م�ؤخ ًرا �إىل جمعية قطر اخلريية ،وذلك
بعد تخ�صي�صه لالجئني ال�سوريني.
ومت ت�سلي���م الري���ع البال���غ  121.800ري���ال قط���ري �إىل عب���د اهلل
الدو�سري الرئي����س التنفيذي للتح�صيل يف قطر اخلريية ،بح�ضور
خليف���ة �صالح الهارون املدير التنفيذي للت�سويق واالت�صال مب�ؤ�س�سة
دوري جنوم قطر ،وعدد من املوظفني يف امل�ؤ�س�سة واجلمعية.

مناشط رياضية
متنوعة يف «متحف
قطر اإلسالمي»
يُنظ���م متحف قط���ر الإ�سالمي ع���د ًدا من
املنا�ش���ط الريا�ضية املتنوع���ة� ،ضمن �إطار
احتفاالت الدولة ال�سنوي باليوم الريا�ضي،
بالتعاون م���ع �شركة «�أوري���دو» ،ومب�شاركة
عدد م���ن الريا�ضيني واملهتم�ي�ن من �أفراد
املجتمع بحديقة متحف الفن الإ�سالمي.

العب كويتي من ذوي
االحتياجات الخاصة يدخل
موسوعة غينس
ط���رق الالعب الكويت���ي �أ�سامة علي جنف عب���د اهلل كم�شاد
ب���اب مو�سوع���ة غين�س للأرقام القيا�سي���ة باعتباره �أول العب
من ذوي االحتياجات اخلا�صة ينجح يف القفز احلر باملظالت
على م�ستوى ال�شرق الأو�سط والعامل العربي.
وو�صف كم�ش���اد عقب قفزه من الطائرة على ارتفاع 13500
ق���دم يف �س���كاي دايف بدبي� :إنه بعد ه���ذه القفزة يُعترب �أول
العب عل���ى م�ستوى ال�شرق الأو�سط والع���امل العربي ،وثالث
العب على م�ستوى العامل يُحقق هذا الإجناز ,و�أهدى اجنازه
ريا وحكوم���ة و�شع ًبا ،كما توجه بال�شكر �إىل
لدول���ة الكويت �أم ً
دولة الإمارات العربية املتحدة ،التي حقق �إجنازه على �أر�ضها
الطيب���ة و�إىل القن�صلي���ة العامة لدولة الكوي���ت يف �إمارة دبي
والإم���ارات ال�شمالية على تكرميه ممُ ثلة بقن�صلها العام ذياب
الر�شيدي.
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فتوى تركية تطالب الالعبين
املسلمين بإزالة الوشم
وزعت مديرية ال�ش�ؤون الدينية يف تركيا بيا ًنا �صحي ًفا يت�ضمن فتوى
م���ن �أعلى هيئ���ة تركية يف الدولة تُطالب الالعب�ي�ن امل�سلمني ب�إزالة
الو�شم �أو «التوبة» �إذا كانوا ال ي�ستطيعون.
و�أ�ضاف البيان� :إن جميع �أ�شكال الفن على اجل�سم حمظورة مبا يف
ذلك الو�شم ،الذي �أ�صبح مو�ضة �شائعة جدًا بني ال�شباب والالعبني
يف الفرتة الأخرية يف تركيا ويف جميع �أنحاء العامل ،وقام الكثري من
الالعبني امل�سلمني بتقليد تلك الظاهرة.
وق���د دع���ت الهيئة كل �أ�صح���اب الأو�شام �إىل «التخل����ص» منها بكل
الو�سائ���ل ،و�إن مل ينجح���وا يف ذلك فعليه���م �أن «يت�ضرعوا �إىل اهلل
للح�ص���ول عل���ى ال�صفح �أو التوبة» .وقد �سبق �أن انتقد رئي�س تركيا
رجب طي���ب �أردوغان �أحد الالعبني ال�شباب ب�سبب ر�سم و�شم على
ي���ده ،وقال له »:ما احلاج���ة �إىل هذا الو�شم؟» ،م�ؤكدًا �أن الو�شم قد
يُ�صي���ب الإن�س���ان ب�سرطان اجلل���د ،لذا ال يجب القي���ام ب�أمور ت�ضر
باجل�سم.

و�سيك���ون هن���اك الكث�ي�ر م���ن الأن�شط���ة
الريا�ضي���ة املمتع���ة جلميع �أف���راد الأ�سرة،
و�أن�شط���ة للأطف���ال و ُم�سابق���ات و�ألع���اب
ُم�سلي���ة م���ع جوائ���ز للفائزي���ن ،و�ستك���ون
هن���اك عرو�ض �شيقة على م���دار اليوم مع
تواف���ر وجبات طعام �صحية ت���وزع جما ًناً،
ووجه���ت متاحف قطر دع���وة عامة لكافة
�أف���راد املجتمع للم�شاركة باليوم الريا�ضي،
والتواجد يف الوقت املحدد ،لالن�ضمام �إىل
املنا�شط ال�صحية وامل�سلية.
و�ست�شهد املنا�شط الريا�ضية مبتحف الفن
الإ�سالم���ي «كرة قدم الفقاع���ات» ،و» كرة
قدم الطاولة للأفراد» ،و«لعبة الغولف بكرة
القدم» ،و«�ألعاب املهارة» ،و«�سباق التجديف
الأر�ضي»� ،إ�ضافة �إىل «لعبة �إ�صابة الهدف
بكرة الطالء» ،و«الوثب الطويل» ،و«حتدي
رك���وب الث�ي�ران ،ومتارين اللياق���ة ،و�ألعا ًبا
ذهني���ة وغريها م���ن الريا�ض���ات والألعاب
املفيدة للذهن واجل�سد.

�أعلن الع���ب نادي نورنب���ورغ �أحد �أندية
البوند�سليغا الأملانية الريا�ضي داين بلوم
اعتناق���ه للإ�سالم ،وقال بل���وم «الإ�سالم
�أعطاين �أملاً وقوة غري عادية».

و�أج���اب بل���وم على �س����ؤال ح���ول كيفية
اعتناق���ه للدي���ن الإ�سالم���ي يف ت�صريح
ل�صحيف���ة «بيل���د» الريا�ضي���ة الأملاني���ة
قائ�ًل�اً « :ال �أنك���ر �أنن���ي راودتن���ي حرية
غريب���ة خ�ل�ال الأ�شهر الأخ�ي�رة ،ومعها
ب���رزت ت�سا�ؤالت كثرية حول حياة الرتف
الت���ي �أعي�شها ،لدرجة �أين ق�ضيت ليايل

بي�ض���اء دون التو�ص���ل لأي �إجابة ُمقنعة،
ال�شيء الذي دفعني �إىل فتح نقا�ش حول
الأديان مع العديد من �أ�صدقائي والقيام
ب�أبحاث من خ�ل�ال قراءة الكتب الدينية
�أو مواقع على الإنرتنت ،وبعدها تو�صلت
�إىل تل���ك القناعة الثابتة الت���ي �أعي�شها
الآن».

وال���ذي يبلغ م���ن العمر 24

و�أك���د بلوم
عا ًم���ا �أنه« :من���ذ اعتناق���ه للإ�سالم بد�أ
بال�ص�ل�اة خم����س م���رات يوم ًي���ا ،والتزم
بتناول الطعام احلالل».

تركيا تستضيف بطولة اإلتحاد الرياضي
للتضامن اإلسالمي

ت�ضيف جمهوري���ة تركيـــ���ا بطولة االحتاد
الريا�ض���ي للت�ضامـــ���ن الإ�سالم���ي الثالثة
لرفع الأثقـــ���ال مبدينــــة انطاكيا مب�شاركة
 20دولة �إ�سالميــــــة.

م���ن جانب���ه �أو�ض���ح �أم�ي�ن ع���ام الإحت���اد
الريا�ض���ي للت�ضام���ن الإ�سالم���ي في�ص���ل
الن�صار �أنه �سيعقد االجتماع التن�سيقي بني
اللجنة املنظمة للبطولة والإحتاد الريا�ضي
للت�ضام���ن الإ�سالم���ي يف الريا�ض ملناق�شة
�آخ���ر اال�ستع���دادات لتنظي���م البطولة� ،إذ
عق���دت الأمانة العامة االجتماع التن�سيقي
الأول مبحافظ���ة جدة على هام�ش اجتماع
اجلمعي���ة العمومي���ة الط���ارئ للإحت���اد
الريا�ضي للت�ضامن الإ�سالمي.
يُذكر �أن اململكة العربية ال�سعودية ح�صلت
على ك�أ�س البطولتني الأوىل والثانية اللتني
�أقيمتا يف الدمام و�أوغندا.
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طريــق الهدى

مهتد ..حصاد عام 2014م
4476
ٍ
املحامي منيف العجمي  /مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف بالإ�سالم
@muneefalajmi

يف مث���ل تلك الأيام م���ن كل عام ننتظر تق���وم اللجنة بو�ضعه���ا لتحقيق النجاح
بف���ارغ ال�ص�ب�ر ح�صاد جلن���ة التعريف والتميز.
بالإ�س�ل�ام خالل عام كام���ل من اجلهد �أم���ا من ناحي���ة الأدوات فق���د �سخرت
الدع���وي ال�ش���اق ،كم���ن ي���رزع ً
زرع���ا اللجن���ة كل �إمكانياته���ا لتحقي���ق تل���ك
ويتعه���ده بالرعاي���ة واجله���د املتوا�صل النتيج���ة غري امل�سبوقة ،فقدمت املوارد
خالل فرتة زراعته �إىل �أن تن�ضج ثماره ،ب�سخاء لل�ص���رف على املجهود الدعوي
فيب���د�أ باحل�ص���اد ،لي�ست�شعر بعد ذلك� ،س���واء كان���ت م���ن ناحي���ة املطبوعات،
كم هي طيبة تلك الثمار.
حي���ث قامت بتوزي���ع ع�ش���رات الآالف
لق���د �أعلنت جلن���ة التعري���ف بالإ�سالم
ع���ن اعتن���اق � 4476شخ����ص الإ�سالم
من كاف���ة اجلن�سيات يف خمتلف فروع
اللجنة خالل العام املا�ضي 2014م.
�إن «احل�ص���اد» دائ ًم���ا م���ا يك���ون وراءه
�أم���ران ،الأ�شخا����ص «رج���ال �أو ن�ساء»،
و�أدوات جي���دة برع العامل���ون باللجنة
يف ا�ستخدامه���ا ،لتحقي���ق تل���ك الثمار
اليانعة الطيبة.
ف�إذا ما نظرنا �إىل اجلهد املبذول من قِ بل
القائمني على اللجن���ة «رجال �أو ن�ساء»
يف خُمتلف الأفرع ،ر�أينا ب�أعيينا الأفرع
عامرة ليل نهار به�ؤالء الرجال والن�ساء
لتطوير العمل الدعوي ،والقيام بواجب
دع���وة غري امل�سلم�ي�ن ،و�إعداد اخلطط
وتنفيذه���ا ،وتر�سي���خ العم���ل امل�ؤ�س�سي
من خ�ل�ال اخلط���ة اال�سرتاتيجية التي
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�أخ���ي امل�سل���م� ..أُخت���ي امل�سلم���ة� ..إن
التحلي بالأخالق الإ�سالمية من �صدق،
وحياء ،وكرم ،و ُم�ساعدة املحتاج ،و�إغاثة
وح�سن اجلوار ،والتعفف عن
املله���وفُ ،
احل���رام ،كل ه���ذا قد يك���ون �سب ًبا يف
دخول غري امل�سلم�ي�ن الإ�سالم ،وبذلك
تكون �سب ًبا يف �إنقاذ نف�س من ال�ضالل،
والظلمات �إىل النور.

م���ن حقائ���ب الهداية ،ووف���رت الدعاة
مبختل���ف اللغ���ات ،وو�صل���ت بالدع���وة  % 80من الذين
�إىل كل �شخ����ص غ�ي�ر م�سل���م متواجد
عل���ى �أر�ض الكوي���ت ،و� ُأقامت ا ُلأن�شطة أسلموا خالل عام
واملنا�ش���ط املتنوع���ة ،ونف���ذت امل�شاريع  2014م كان بسبب
الدعوية الت���ي كان لها عظيم ال
«تعليمأثراللغةيف املعاملة الحسنة
هذا ال�ش�أن وخا�صة م�شروع
العربية» ،وم�ش���روع «علمني الإ�سالم»،
وم�ش���روع «كفالة الدع���اة» ،وغري ذلك �أخ���ي امل�سل���م� ..أُخت���ي امل�سلم���ة ..ال
م���ن امل�شاريع احليوية التي جتدد نب�ض ت�ست�صغر �أد ًبا من �آداب الإ�سالم ك�إلقاء
ال�س�ل�ام ،والتب�س���م يف وج���ه الآخرين،
الدعوة �إىل اهلل عز وجل.
وعيادة املري�ض ،وااللتزام ب�آداب الدين،
ومن امللفت للنظر �أن  % 80من الذين
فقد يكون �أد ًبا من تلك الآداب �سب ًبا يف
�أ�سلم���وا خالل عام  2014م كان ب�سبب
دخول الآخرين الإ�سالم..
املعامل���ة احل�سنة ،وه���ذا ي�ؤكد ما قلناه
يف مقاالت �سابقة� ،إن املعاملة احل�سنة ق���ال [( :ال تحَ ْ ق��� َرنّ مِ ��� َن امل َ ْع��� ُر ِ
وف
والأخ�ل�اق والآداب الإ�سالمية من �أكرث َ�شيْ ًئ���ا ،ول��� ْو �أَ ْن تُ ْفر َغ من َدلْ���وِ َك يف �إِنَاء
ت�سق���يَ ,ولَ ْو �أن تُ َك ِل َم �أَ َخ َ
اك َو َو ْج ُه َك
الأ�سب���اب التي تكون وراء دخول النا�س المْ ْ�س ْ
�إِليْهِ ُمنْ َب ِ�سط.)..
أفواجا يف دين اهلل.
� ً

�أدب وف ــن

�إعــداد :ال�شاعر حممـود عثمـان

الواليات املتحدة :تهديد املسلمين
بعد عرض فيلم “أمريكان سنايبر”
يخ�ش���ى امل�سلم���ون يف «الواليات املتحدة» عودة التهديدات والعنف ُمنذ بدء عر�ض
فيلم «�أمريكان �سنايرب» ،الذي يتناول ق�صة قنا�ص �أمريكي يف «حرب العراق».
خُ���رج الفيلم «كلينت �إي�ستوود» ،واملمثل
وطالب���ت املنظمات الإ�سالمية الأمريكية م
«ب���راديل كوبر»� ،أن ي�ستنكرا لغة الكراهية املوجهة �ضد العرب وامل�سلمني ،وكيفية
ت�صويرهم بالفيلم الذي يعر�ض حال ًّيا بقاعات ال�سينما الأمريكية.
وقال���ت اللجن���ة العربية الأمريكي���ة ملكافحة العن�صري���ة يف ر�سال���ة �إىل «�إي�ستوود
وكوب���ر»� :إن امل�سلمني �أ�صبح���وا هد ًفا لتهديدات عنيفة منذ بداي���ة الأ�سبوع ،قبل
�أي���ام من العر����ض العام للفيلم الذي احتل �صدارة �شب���اك التذاكر يف �أمريكا ،كما
�أ�ش���ارت اللجنة �إىل �أنه���ا تعمل مع مكتب التحقيقات الف���درايل وال�شرطة لتقييم
التهديدات.

ُ
«خمسمئة كاميرا لخمسمئة طفل…»
عن ُمعاناة الالجئين السوريين
بدعوة م���ن جمعية مهرجان «ال�صورة – ذاكرة» ،الأوني�سف ودار امل�ص ّور،
ا�ست�ضاف م�سرح املدينة حفل اختتام م�شروع «حلظة  »2بعنوان« :خم�سمئة
كامريا خلم�سمئة طفل يف جتمعات النازحني ال�سوريني بلبنان».
اُفتتح احلفل مبعر�ض ال�صور الفوتوغرافية ،والذي يعر�ض فيل ًما وثائق ًيا
ُمدت���ه  24دقيق���ة عن امل�ش���روع والأطفال امل�شاركني في���ه من تنفيذ «دار
امل�ص ّور» ،ويطلق كتاب «حلظة .»2
ه���ذا الن�شاط هو ثمرة م�شروع ا�ستمر مل���دة عام ،مت خالله تدريب 500

طفل يف جتمعات النازحني ال�سوريني ،يف كل املناطق اللبنانية.

متحف قطر اإلسالمي يضم أغلى
لوحة يف العالم بـ  200مليون يورو
قال���ت �صحيفة م�ي�رور الإجنليزية� :إن متحف الفن الإ�سالم���ي يف قطر ا�شرتى �أغلى
لوحة فنية يف العامل بقيمة  200مليون يورو للفنان الفرن�سي بول جوجان.
و�أك���دت ال�صحيف���ة �أن تلك اللوحة العاملية ،التي تُ�سم���ى (نافيا متى �ستتزوجي؟) هي
لوحة للفنان الفرن�سي بول جوجان ،مت ت�صميمها يف عام 1892م يف تايتي ،حيثما كان
يُقي���م هذا الفنان ,.ومت عر�ض اللوحة يف �سوي�سرا ،و�سيتم نقلها �إىل مدريد ،لت�شارك
يف املعر�ض العاملي الذي �سيقام يف �صاالت متحف امللكة �صوفيا مبدريد.
و�ستبق���ى اللوح���ة يف مدري���د ،ثم �ستنتق���ل للإقامة الدائمة يف متح���ف قطر الدويل،
بح�سب ال�صحيفة.
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اإلمارات :متحف الفن
اإلسالمي اإللكتروني األول
عامليا قريبا
من املمكن االطالع على �أدق تفا�صيل الأعمال املعرو�ضة يف املتحف
الإلكرتوين للفن العربي الإ�سالمي ،والذي يُعترب الأول على م�ستوى
العامل.
ه���ذا م���ا �أو�ضحه عبداهلل ح���ارب مدير مكتب وكي���ل وزارة الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع ،وق���ال يف حديثه لـ«البيان» الإماراتية� :إن
املتح���ف كموقع �إلكرتوين �سيوفر قن���وات التوا�صل باللغتني العربية
ويكن الدخول �إليه عن طريق «املوبايل الذكي» و�شا�شة
والإجنليزية ،مُ
الكمبيوتر من خالل تقنية «غيغا بيك�سل».
ريا بح�ضور �سمو ال�شيخ عبداهلل
و�أ�ضاف :هذا املتحف الذي ُ�أطلق �أخ ً

معرو�ضات املتحف
عب���داهلل حارب ال���ذي يُعترب م���ن �أوائ���ل خريجي برنام���ج قيادات
امل�ستقب���ل� ،أو�ض���ح� :أن���ه م���ن املق���رر �إتاح���ة املتح���ف بع���د اكتمال
املعرو�ض���ات ،وق���د يكون هذا خ�ل�ال الأ�شهر املقبل���ة .وقال :ت�شكل
الفريق الذي يعمل باملتحف الإلكرتوين من الفنانني والفنيني الذين
عال م���ن التقنية ،حيث يقوم���ون حال ًيا بدرا�سة
يتمي���زون مب�ست���وى ٍ
�شاملة للنواق�ص .و�أ�شار �إىل �أن �أعمال الفائزين يف ُم�سابقة «الربدة»
التي تُنظمها وزارة الثقافة �ستكون من �أهم املعرو�ضات املوجودة.

ب���ن زاي���د �آل نهيان وزي���ر اخلارجي���ة .يتما�شى م���ع «اال�سرتاتيجية
الوطني���ة لالبتكار» الت���ي �أطلقها �صاحب ال�سم���و ال�شيخ حممد بن
را�ش���د �آل مكتوم نائب رئي�س الدول���ة ورئي�س جمل�س الوزراء وحاكم
دبي-رعاه اهلل -و�سوف نعر�ض جوانب امل�شروع يف القمة احلكومية وقال� :سنجعل من املتحف مكا ًنا للتناف�س ،و�سنمنح من خالله الفنان
التي �ستقام قري ًبا.
وجهده.
ما يليق بفنه ُ

اإلسهامات الثقافية واالقتصادية للفنون
اإلسالمية والحرف اليدوية
كتبت �سمر �أبو�شكر
�أ�صدر مركز الأبح���اث للتاريخ والفنون
والثقافة الإ�سالمية «�أر�سيكا» با�سطنبول
مجُ ل���دًا من ال���ورق الفاخر ،يُ�ض���م �صو ًرا
لروائ���ع الفنون واحل���رف اليدوية بالعامل
الإ�سالم���ي حت���ت عن���وان ”اخل�صائ����ص
واملمي���زات والإ�سهامـــــــ���ات الثقافيــــــ���ة
واالقت�صادية للفنون الإ�سالمية واحلرف
مي���ا م���ن الدكتور
اليدوي���ة“ ،ح���وى تقد ً
خال���د �آرن مدير ع���ام املركز ع ّرف فيه
باملجلّ���د ،و�أ�ش���ار اىل �أهمية تناول هذا
املو�ض���وع الذي مل يُ�سبق التط ّرق له من
أع���د هذا املجلّ���د الدكتور
قب���ل ,.وقد � ّ
نزي���ه طال���ب مع���روف مدي���ر برنام���ج
تطوير احل���رف اليدوي���ة باملركز حيث
يتط��� ّرق هذا املجل���د للعديد من مناذج
وم�ستوي���ات الإب���داع وبع����ض الأعمال
الرائع���ة واملتميزة من �شتى دول العامل،
لتع�ّب�رّ ع���ن �أ�صال���ة احلِ ���رف والفن���ون
التقليدي���ة يف ميادين العم���ارة وحياكة
ال�سج���اد وال�س���دو والكلي���م والتذهيب
ّ

والزخرف���ة والت�صامي���م الهند�سي���ة
و�صناعة الورق التقليدي ،وجتليد الكتب
واملنمنم���ات والتزيني واخلزف واحلفر
على اخل�شب ،وغريها من الروائع التي
تنّ���م عن الأناقة واجلم���ال الناجتة عن
و�ضعه���م لقواع���د جمالي���ة و�أ�سا�سية،
الت���ي ال زالت تتح ّكم يف م�سرية الإبداع
يف الوقت الراهن.
وم���ن اجلدي���ر بالذكر �أن ه���ذا املجلد
يح���وي � 643صفح���ة ،منه���ا ()341
�صفح���ة باللغ���ة الإجنليزي���ة و()302
�صفح���ة باللغ���ة العربية ،ويه���دف �إىل
تقدمي التوثي���ق الأكادميي املعتمد على
امل�سح امليداين ملجاالت الفنون واحلرف
اليدوي���ة يف العامل الإ�سالمي من خالل
املتخ�ص�صني يف هذا املجال ،وذلك من
�أج���ل امل�ساهمة يف دع���م حركة البحث
العلم���ي و ُم�ساع���د ًة الباحث�ي�ن يف هذا
امليدان.
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�شاع مفه���وم التنوير يف الفكر الأوروبي
برتكيزه عل���ى العقل الإن�ساين و�ضرورة
التم�س���ك به  ،والتحرر م���ن كل �أ�شكال
ال�سلط���ة الت���ي تُقي���د حريت���ه  ،مب���ا
يف ذل���ك �سلط���ة الدي���ن ،ولك���ن معنى
التنوي���ر يف املفه���وم الإ�سالم���ي يحمل
ب�ي�ن طيات���ه مع���ان �إيجابي���ة  ،فالتنوير
يعني الإن���ارة ،ويعن���ي الإ�سفار (خمتار
ال�صح���اح) ،ويُقال ن���ور ال�صبح تنوي ًرا :
ظهر نوره ،ون���ور ال�شجرتنوي ًرا � :أخرج
ن���وره� ،أي زه���ره (القامو����س املحي���ط)
والإ�س�ل�ام ال يرف�ض التنوي���ر الأوروبي
املبن���ي عل���ى العقل الإن�س���اين ،غري �أن
التنوي���ر يف املفه���وم الإ�سالم���ي �أع���م
و�أ�شمل من التنوي���ر يف الفهم الأوروبي
 ،لأن التنوي���ر يف الإ�س�ل�ام يق���وم على
دعامتني �أ�سا�سينت هم���ا الدين والعقل
فالدي���ن مبعن���اه ال�صحي���ح يف الإ�سالم
يعن���ي اخلروج من الظلم���ات �إىل النور
 ،والن���ور يعن���ي الو�ضوح  ،وق���د �أر�سل
اهلل تع���اىل حممدًا [ ليخ���رج النا�س
من الظلمات �إىل النور ،وهناك العديد
م���ن الآي���ات القر�آني���ة تُب�ي�ن �أن الدين
ج���اء لي�ضئ للنا����س طريقهم يف احلياة
وليزي���ل الغ�شاوة عن الأع�ي�ن والقتامة
عن القلوب .
�أما نور العقل الذي و�صفه حجة الإ�سالم
الغزايل ب�أنه « �أمنوذج من نور « (م�شكاة
الأنوار للغزايل)  ،كما و�صفه اجلاحظ
ب�أنه « وكيل اهلل عند الإن�سان « وبتعاون
ه���ذان الن���وران يكتم���ل البن���اء فالعقل
كالأ�سا����س وال�شرع كالبناء والإ�سالم يف
حقيقته ر�سالة تنويرية �إلهية تهدف �إىل
بناء الإن�س���ان ،والدين ال�صحيح المينع

العقل من التفك�ي�ر والفهم  ،لأن العقل فاحلي���اة يف حالة جتدد �أم���ام الإن�سان
يف املفهوم الإ�سالمي هومناط �إن�سانية و�سن���ة احلياة ه���ي التغي�ي�ر والتجدد،
الإن�س���ان  ،ومعناه وجوه���ره ف�إذا عطل ف�إنك ال ت�ستطي���ع �أن تنزل نه ًرا واحدًا
العق���ل باجلهل والغفلة ف����إن ذلك يعني مرتني ،وكل �شئ يتغري �إال قانون التغيري
�إلغ���اء �إن�سانية الإن�سان والهبوط به �إىل  ،والع�ص���ر الراهن الذي نعي�شه الآن يف
مرتب���ة �أدنى من مرتب���ة احليوان  ،كما حال���ة تغي�ي�ر ُم�ستم���ر فالب���د �أن نفلت
جاء يف القر�آن الكرمي }�أولئك كالأنعام م���ن املا�ضي غ�ي�ر املفي���د ،فاال�ستمرار
في���ه واال�ستغراق هو نكو����ص ال يجلب
بل هم �أ�ضل{ «الأعراف .»179 :
فائ���دة ،وي�ؤكد القر�آن الكرمي على ذلك
والعق���ل �أ�سا����س التنوي���ر  ،وق���د ارتفع
}و�إذا فعلوا فاح�شة قالوا وجدنا عليها
الق���ر�آن بالعق���ل و�سج���ل �أن �إهماله يف
�آباءنا{ «الأعراف.»28 :
الدني���ا �سببا يف ع���ذاب الآخرة  ،فجاء
على �أل�سنة الذي���ن �ضلوا ومل ي�ستعملوا والعقل هو الأ�سا����س الذي يعتمد عليه
عقوله���م }لو كنا ن�سم���ع �أونعقل ما كنا القر�آن يف خطاب النا�س ،واملحور الذي
يف �أ�صح���اب ال�سع�ي�ر{ «املل���ك ،»10 :تدور حول���ه تكاليف ال�شرع �أم ًرا ونه ًيا
كث�ي�را ،هذا
وكذلك ارتفع القر�آن بالعلم وجعل �أهله  ،وق���د ذكر الق���ر�آن العقل
ً
يف املرتب���ة الثالث���ة بع���د اهلل� -سبحانه بالإ�ضافة �إىل لف���ت الأنظار �إىل تكرار
وتع���اىل -واملالئكة }�شه���د اهلل �أنه ال كل وظائ���ف القوة العاقل���ة ،وعربعنها
�إل���ه �إال هو واملالئك���ة و�أولو العلم قائما ب�ألفاظ �شت���ى مثل :يعقل���ون ويتدبرون
ً
ويفكرون وينظرون وي�سمعون ويفقهون
بالق�سط{ «�آل عمران.»18 :
 ،ه���ذا ف�ضلاً ع���ن التفرقة الرائعة بني
ومل���ا كان الإ�سالم هو دين العقل والعلم رتب���ة « العل���م» و «اليقني» م���ن جانب،
والتنوير ف�صار من ُمقت�ضياته �،أن حذر ومراتب ال�شك والظن من جانب �آخر :
من �إتباع الظن  ،وجعل الربهان واحلجة «و�إن الذين اختلفوا فيه لفي �شك منه ما
�أ�سا�س الإميان }قل هل عندكم من علم لهم به من علم �إال اتباع الظن» «الن�ساء
فتخرج���وه لنا �إن تتبع���ون �إال الظن و�إن  »157 :وقوله تعاىل  }:وما لهم به من
�أنت���م �إال تخر�صون{ «الأنع���ام ،.»148:عل���م �إن يتبعون �إال الظ���ن و�إن الظن ال
فالتنوي���ر �ضد اجلم���ود ،واجلمود على يغن���ي من احلق �شي ًئا{ «النجم ، »28 :
الق���دمي �سل���ب لإن�ساني���ة الإن�سان ،لأن فحفاوة القر�آن بالعقل الذي هو �أ�سا�س
اجلمود عل���ى �آراء املتقدم�ي�ن وحظهم اال�ستنارة  ،وحتذيره من مناهج الظنون
يف العل���م واملعرف���ة ،و�أ�سلوبه���م يف وال�شكوك هو �أمر طبيعي بالن�سبة لدين
البح���ث والنظ���ر جناي���ة عل���ى الفطرة ج���اء للنا�س كافة ،فق���د اجته اخلطاب
الب�شرية ،و�سلب ملزية العقل التي امتاز �إىل الإن�سان العاقل احلر طلي ًقا من كل
به���ا الإن�س���ان و�إهدار حلج���ة اهلل على �سلط���ان يحول بينه وب�ي�ن الفهم القومي
والتفكري ال�سلم.
عباده.
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الوقف الإ�سالمي

بقلم� :سمري العركي

بقلم� :سمري العركي

الوقف الخيرى وأثره فى النهضة
العلمية والتعليمية
الوقف معن���اه كما يقول ابن قدامة احلنبلي
رحم���ه اهلل «ال���كايف ج« :»2حتبي����س الأ�صل
وت�سبي���ل الثم���رة» ،وه���و ُم�ستح���ب ملا روى
ع���ن النب���ي [ �أنه قال�« :إذا م���ات ابن �آدم
انقطع عمله �إال من ثالث� :صدقة جارية� ،أو
عل���م ينتفع به� ،أو ول���د �صالح يدعو له «رواه
ُم�سلم».
وق���د ا�ستط���اع الوق���ف بنوعي���ه اخل�ي�ري
والأهل���ي �أن يلع���ب دو ًرا رائ ًع���ا يف حتقي���ق
املوا�س���اة البيني���ة ب�ي�ن امل�سلم�ي�ن بع�ضه���م
البع����ض ،وب�ي�ن امل�سلم�ي�ن وغ�ي�ر امل�سلمني،
الذين ا�ستفادوا دومنا متييز باحلبو�س التي
كانت تخدم املواطنني ب�صفة عامة كالأ�سبلة
والبيمار�ستانات ،وغري ذلك.
وللأ�سف فقد ارتبط مفهوم الوقف يف �أذهان
كثريي���ن ب�أمن���اط ُمعينة م���ن العمل اخلريي
كبن���اء امل�ساج���د ورعاي���ة امل�ساك�ي�ن و�إطعام
الفقراء وخالفه ،حتى �أن الأوقاف املر�صودة
للنه�ض���ة التعليمية مل تك���ن بحجم الأوقاف
املر�صودة للتعليم �أو النه�ضة العلمية.
والع���امل العرب���ي الي���وم يُعانى م���ن م�شاكل
خط�ي�رة للغاي���ة عل���ى م�ست���وى النه�ض���ة
التعليمي���ة والعلمية ،مما جعلت���ه يقف على
م�ساف���ات بعيدة ع���ن الدول الغربي���ة ،التي
�أخ���ذت بنوا�ص���ي العل���م وا�ستطاع���ت بن���اء
نه�ضته���ا ع�ب�ر �سل�سلة م���ن الث���ورات ،التي
غ�ّي�رّ ت وجه التاريخ ،و�شكل الكرة الأر�ضية،

بد ًءا من الث���ورة ال�صناعية يف القرن الثامن
والتا�س���ع ع�شر ومرو ًرا بالث���ورة الإلكرتونية
يف القرن الع�شري���ن وانتها ًء بثورة املعلومات
واالت�صاالت التي نعي�شه���ا الآن ،والتي �أدت
�إىل تدف���ق املعلومات ب�ص���ورة غري م�سبوقة
يف تاري���خ الب�شرية ،كم���ا فتحتث ُمعتادة من
ذي قب���ل وحولت الكرة الأر�ضي���ة �إىل قرية
�صغرية.
فالبع����ض يُق���در الفجوة بني ال���دول العربية
ونظريتها الغربية مبا يقرب من مائتي عام،
وحتتاج �إىل جهد جهيد يف جماالت عدة من
�أجل العمل على تقليلها واحلد من ت�أثرياتها
ال�سلبية.
وم���ن هن���ا ي�أت���ي دور اجلهد الوقف���ي كدور
ُمكم���ل و ُم�ساع���د يف توف�ي�ر امل���ال ال�ل�ازم
ريا
لتحقي���ق النه�ضة املن�شودة ،حي���ث �إن كث ً
من الدول العربية ما زالت تُعانى من تعرثات
اقت�صادية جمة جتعلها تعمل بالكاد من �أجل
توف�ي�ر امل�أكل وامل�شرب ف�ض�ًلعاً عن النهو�ض
التعليمي و�سد الفجوة العلمية امل�شار �إليها.
ورغ���م �أن هن���اك العدي���د م���ن امل�ؤ�س�س���ات
اخلريي���ة الت���ي تق���وم برعاي���ة املوهوب�ي�ن
والإنفاق على الدار�س�ي�ن �إال �أنه يظل ُجهدًا
حم���دو ًدا حت���ى الآن مع تعاظ���م التحديات
التي تواجهنا ،ففي بلد كبري مثل م�صر تُقدر
الإح�صائي���ات عدد الذين مل ينالوا ً
حظا من
التعلي���م ،ويعانون من الأمية بحوايل % 40

م���ن ُجملة �س���كان م�صر البالغ�ي�ن نحو
ملي���ون ن�سم���ة ,ل���ذا فاملقرتح الي���وم �أن يتم
تخ�صي����ص الأوقاف على ن�شاط���ات بعينها،
تتوىل العناية به���ا والإنفاق عليها والنهو�ض
بها ،كالتايل:
الوقف للق�ضاء على الأمية
وهى من �أخطر امل�ش���اكل التي تواجه العامل
العرب���ي الي���وم ...ففي الوقت ال���ذي تُكافح
في���ه دول الع���امل املتقدم من �أج���ل التخل�ص
م���ن الأمي���ة التكنولوجية ما زلن���ا يف بالدنا
نئ���ن بال�شك���وى من الأمي���ة الأبجدي���ة التي
حول���ت ماليني الب�ش���ر �إىل طاق���ات ُمهدرة
و ُمعطل���ة وعاجزة عن اللح���اق بركب التقدم
والنهو�ض ،وجعلت املنطقة العربية من �أكرث
مناطق العامل ُمعاناة من الأمية حيث قدرها
البع����ض بنحو  70مليون �أُم���ي ُمنت�شرين يف
العامل العربي.
�إن م���ن امل�ؤ�سف ح ًق���ا �أن ن�شهد هذا التوغل
الفا�ض���ح للأمي���ة ،وق���د خ�صن���ا اهلل بكتابه
العزي���ز الذي ح�ض على الق���راءة يف �أول ما
ن���زل من���ه « :اق���ر�أ» ،بل �ضح���ى النبي [
مبكا�سب���ه من الأ�سرى يف غ���زوة بدر ُمقابل
تعلي���م امل�سلم�ي�ن و�أبنائهم الق���راءة والكتابة
ونح���ن ما زلنا ننفق عل���ى الطعام وال�شراب
�أكرث من �إنفاقنا على التعليم.
لذا ف�إن الوقف هنا �سيلعب دو ًرا يف الإنفاق
85

على املعلم�ي�ن ،و�إعداد الف�ص���ول والقاعات
يف كل ح���ي ومنطق���ة ،وتوف�ي�ر م���ا يحتاجه
املتعلم���ون ،خا�صة و�أكرثهم م���ن املعدومني
والفق���راء الذي���ن دفعهم فقره���م �إىل ترك
التعليم ُمنذ البداية.
الوقف التعليمي
فالتعليم هو �أ�سا����س النه�ضة و ُدعامة الأمن
القوم���ي العرب���ي ،ولي����س ق�ضي���ة ت���رف �أو
كماليات ،فميزانيات الدول العربية ال تواكب
حج���م الإنف���اق املطلوب للنهو����ض بالتعليم،
مما ي�ستلزم �ضرورة ُم�ساعدة املجتمع املدين
و�أه���ل اخلري ،وع���دم رمى الك���رة يف ملعب
الدولة الر�سم���ي ،فالتعليم يحتاج �إىل مزيد
من الإنفاق من �أجل :
بن���اء املدار�س وجتهيزه���ا وت�أثيثه���ا و�إن�شاء
البني���ة التحتي���ة التكنولوجي���ة املفتق���دة يف
العديد من املدار�س .
الإنف���اق على الطالب الفق���راء ،والذين قد ال
يجدون ثم���ن انتقالهم �إىل �أماكن تعلمهم ،مما
ي����ؤدى �إىل كارثة �أُخ���رى تتمثل يف ت�سربهم من
التعليم ،والذي قد يعودون �إليه عندما يجدون
من ينفق عليه���م ،والدول من جانبها ال تتمكن
من تغطية مثل هذا اللون من الإنفاق .
الإنفاق لبناء اجلامعات واملعاهد املتخ�ص�صة،
فجامع���ة عريقة مثل جامع���ة القاهرة كانت
� ً
أر�ضا مملوكة للأمرية فاطمة بنت اخلديوي
�إ�سماعي���ل وتربع���ت به���ا يف �أوائ���ل الق���رن
املا�ض���ي لبن���اء �أول جامع���ة �أهلية يف م�صر،
ومل تكتف بذلك بل تربعت بجزء من ُحليها
لإمت���ام عملية البناء والإنفاق على اجلامعة،

�أم���ا الآن فقد حتول���ت اجلامعات �إىل لون من
اال�ستثم���ار ال ي�ستطي���ع �أبن���اء الطبقة الفقرية
االق�ت�راب منها ...كم���ا �أن الوقف الأهلي الآن
ب���ات �ض���رورة لتطوي���ر البحث العلم���ي داخل
اجلامعات خا�صة مع ندرة املوارد الر�سمية.
الإنف���اق عل���ى املوهوبني و�شب���اب الباحثني
والدار�سني الذين قد ال تُ�ساعدهم �إمكانياتهم
عل���ى موا�صل���ة البحث والتف���وق ،مما ي�ؤدى
�إىل حرم���ان املجتمع م���ن ُجهودهم وعلمهم
ويدفعه���م �إىل الهج���رة اخلارجي���ة ،و�إف���ادة
املجتمع���ات اخلارجي���ة بعلمه���م ونبوغه���م،
وه���ذا �أمر ح���ادث ،ون���راه ب�أعينن���ا ،فكثري
م���ن الكفاءات التي �أ�سهم���ت يف بناء التقدم
العلمي يف الغرب هي يف �أ�صلها عقول عربية
ُمهاجرة ،لعدم توف���ر الإمكانيات يف بالدها
ك�أحمد زويل وفاروق الباز وغريهما.
الوقف العلمي التقني
وال���ذي ال ب���د و�أن يوج���ه ل�صال���ح البح���ث
العلم���ي الدقيق والإنفاق عليه وتوفري البيئة
املادي���ة املنا�سبة له والك���وادر امل�ؤهلة لذلك،
فنح���ن م���ا زلن���ا يف احتي���اج خو����ض غمار
املج���االت التكنولوجية الدقيقة ،و�أن نتحول
من ُم�ستوردين �إىل ُمنتجني لها ،فدولة مثل:
الهن���د والتي تُ�صنف كدول���ة من دول العامل
الثال���ث مث�ًل�اً ت�أت���ى يف ُمقدم���ة دول العامل
إنتاج���ا للربجميات على الرغ���م من انت�شار
� ً
الفقر ب�صورة كبرية يف ربوعها.
فهذا اللون م���ن الوقف اخلريي �سي�سهم يف
توفري الدعم املايل املنا�سب من �أجل امتالك
املعرفة وتوظيفها التوظيف الأمثل.

منوذج رائد ومثل يُ حتذى
و�صف���وة الق���ول فيما �سب���ق ذك���ره �آن ًفا من
�ض���رورة تطوي���ر نظرة املجتم���ع �إىل الوقف
اخل�ي�ري والدفع ب���ه �إىل �آفاق جديدة ت�سهم
يف حتقي���ق النه�ضة العلمي���ة والتقنية ،جند
�أن امل�ؤ�س�س���ة العربية للعل���وم والتكنولوجيا
اً
مث���ال لذل���ك يُحت���ذى وي�ستح���ق
�ضرب���ت
الإ�ش���ادة والتدعي���م ،وذلك ع�ب�ر تد�شني ما
يُع���رف بـ»الوق���ف العلم���ي والتكنولوج���ي»،
والذي تت���وىل امل�ؤ�س�سة �إدارته ونظارته ومن
�أه���م �أهداف���ه كما ه���و من�شور عل���ى موقع
امل�ؤ�س�سة الإلكرتوين؟

• التوظي���ف الفع���ال للطاق���ات العلمي���ة
والتكنولوجية وتوجيهها نحو امتالك املعرفة
وخدمة الق�ضايا التنموية.

• تنمية االبتكارات الوطنية لدعم ال�صناعات
ال�صغرية واملتو�سطة.

• احلد من هجرة العقول العلمية واال�ستفادة من
العقول املهاجرة يف تنمية االقت�صاد القومي.

• ن�شر املعرفة العلمية يف مجُ تمعاتنا.
تثبيت �أركان االقت�صاد ،و�إقامته على دعائم
علمية وتكنولوجية را�سخة.
• الو�ص���ول حلل���ول تقني���ة ملكافح���ة الفق���ر
وتوفري فر�ص عمل.

لق���د لع���ب الوق���ف اخل�ي�ري دو ًرا م�ؤث ًرا يف
م�س�ي�رة �أُمتنا ،وامل�أمول اليوم �أن تنه�ض هذه
الآلية من جديد لت�سهم يف قطاعات جديدة
تُ�شارك يف نه�ضة الأمة وتقدمها.
( )145مار�س  2015ــ جمادي الأوىل
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�أبح ـ ـ ــاث

خالد حـ ــدوي :جامعة حممد الأول كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

اإلحسان رحمة باملحسن إليه والرحمة
رقة تقتضي اإلحسان للمرحوم

فلسفة العمل
اإلحساني يف اإلسالم

انفردت الشريعة اإلسالمية بنظام
إحساني فريد قائم ىلع أسس
التكافل بين أفراد األمة

من خالل تفسير :التحرير والتنوير

االعتناء باألعداء من العمل

اإلحساني ألن الصفح من اإلحسان

�إن الإح�س���ان ف�ضيل���ة( )1و�صنيع���ة( ،)2يقول ال�شيخ اب���ن عا�شور :الرحمة رقة
و�إىل حقيقت���ه -ح�س���ب ال�شيخ الطاهر تقت�ضي الإح�سان للمرحوم(.)9
بن عا�شور -ترج���ع �أُ�صول وفروع �آداب وي�شم���ل الإح�س���ان عن���ده كل الأق���وال
املعا�شرة كلها يف العائلة وال�صحبة( .)3والأفعال والب���ذل واملوا�ساة ( .)10وهو
وله���ذا �أم���ر ال�شارع احلكي���م به ،وحث يف كل �ش���يء بح�سب���ه ،والإح�س���ان لكل
علي���ه ،فه���و مطل���وب يف كل ح���ال(� ،)4ش���يء مب���ا يُنا�سبه حت���ى الأذى امل�أذون
والدليل على هذا قول ر�سول اهلل [ :في���ه ،فبق���دره ويك���ون بح�س���ن الق���ول
وح�سن اللقاء(.)11
���ب الإِ ْح َ�سا َن َعلَى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ  ،وطالقة الوجه ُ
)�إنَّ اهلل َكتَ َ
َف�إِ َذا َقتَلْتُ ْم َف َ�أ ْح�سنُوا الْقتل َةَ ،و�إِ َذا َذبَ ْحتُ ْم وق���د انف���ردت ال�شريع���ة الإ�سالمي���ة
ف� ْأح ِ�سنُوا َّ
الذبْ َحَ ،ولْيُ َّ
حد �أَ َح ُد ُك ْم َ�ش ْف َرتَهُ ،املبارك���ة -ح�سب ال�شيخ -بنظام �إح�ساين
ِيحتَهُ( (.)5
فريد قائم على �أ�س�س التكافل بني �أفراد
َفلْيرُ ِ ْح َذب َ
وجوهره عند ال�شيخ الطاهر بن عا�شور الأم���ة يقول� :إن ال�شريع���ة قد ت�صرفت
ه���و فعل الناف���ع املالئ���م(� .)6أو ما فيه يف نظ���ام الرثوة العام���ة ت�صر ًفا عجي ًبا
�أقامت���ه عل���ى قاعدة توزي���ع الرثوة بني
النفع التام (.)7
وبن���اء عل���ى ه���ذا التعريف ف����إذا فعل �أفراد الأمة ،وذل���ك بكفاية املحتاج من
املح�س���ن فع�ًل�ااً نافع���ا م�ؤمل���ا ال يك���ون الأمة م�ؤونة حاجته ،على وجوه ال حترم
ً
�س ًن���ا ،ف�ل�ا تق���ول �إذا �ضربت رجلاً املكت�سب للمال فائدة اكت�سابه وانتفاعه
محُ
ت�أديب���ا� :أح�سن���ت �إلي���ه وال �إذا جاريته به قبل كل �أحد(.)12
ً
يف مل���ذات ُم�ضرة �أح�سن���ت �إليه ،وكذا وقد بينّ ال�شيخ معامل ت�صرف ال�شريعة
�إذا فع���ل فعلاً م�ض��� ًرا ُمالئ ًما ال يُ�سمى الإ�سالمي���ة يف نظ���ام ال�ث�روة العام���ة
محُ �س ًن���ا( .)8وه���ذا يعن���ي �أن الإح�سان فقال(:)13
رحم���ة باملح�س���ن �إليه ،وم���ن �أجل هذا • �أول ما ابتد�أت به ت�أمني ثقة املكت�سب
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بالأم���ن عل���ى ماله م���ن �أن ينتزعه منه
ُمنتزع.
• �أتبع���ت �إع�ل�ان ه���ذه الثق���ة بتفاريع
الأحكام املتعلقة باملعامالت والتوثيقات.
• �أ�شارت �إىل �أن من مقا�صدها �أال تبق
الأموال ُمتنقلة يف جهة واحدة.

• عم���دت �إىل االنت���زاع من ه���ذا املال
انتزاعا
انتزاع���ا ُمنظ ًما ،فجعلت من���ه
ً
ً
جرب ًي���ا ،بع�ض���ه يف حي���اة �صاحب املال
وبع�ضه بعد موته.
• جعل���ت توزيع م���ا يجمع من هذا املال
لإقام���ة م�صال���ح النا����س وكفاي���ة م�ؤن
ال�ضعف���اء منه���م ،ف�ص���اروا بذلك ذوي
حق يف �أموال الأغنياء ،غري ُمهانني وال
ُمهددين باملنع والق�ساوة.
• التفت �إىل الأغني���اء فوعدتهم -على
ه���ذا العط���اء -ب�أف�ض���ل م���ا وع���د به
ً
قر�ض���ا هلل
املح�سن���ون ،م���ن ت�سميت���ه
تعاىل(.)14
• بينت فرائ�ض الإرث على وجه ال يقبل
الزيادة والنق�صان.ويف هذا الباب التفت
�إىل �أ�صح���اب الأموال ،فرتكت لهم حق

الت�ص���رف يف ثل���ث �أمواله���م ،يعينون من ب���ن عا�ش���ور -انت���زاع �أعي���ان اململوكات
ي�أخ���ذه بعد موتهم على �ش���رط �أال يكون م���ن الأ�صول بل االنت���زاع ال يعدو انتزاع
وار ًث���ا ،حتى ال يتو�سل���وا بذلك �إىل تنفيل الفوائد بالعدالة وامل�ساواة (.)20
وارث على غريه (.)15
ومل يف���ت ال�شي���خ الطاه���ر ب���ن عا�ش���ور
ويلح���ق به���ذا النوع -االنت���زاع اجلربي -يف ه���ذا النظ���ام الإح�س���اين الفري���د �أن
عند ال�شيخ الطاهر بن عا�شور ما يلي :يُنب���ه �إىل خط���ورة التغافل ع���ن �إيتاء ذي
�أخ���ذ اخلم�س م���ن الغنيمة مع �أنها حق القربى(.)21
•
وبع���د ذلك يتم االعتن���اء بالأعداء � ً
أي�ضا،
للمحاربني ،فانتزع منهم ذلك (.)16
النفقات الواجبة غري نفقة الزوجة لأنها لأن ال�صفح عنده من الإح�سان )22( .وهو
•
غري منظور فيها �إىل االنتزاع� ،إذ هي يف و�سيل���ة ناجعة يف اقت�ل�اع عداوة املح�سن
مقابل���ة ت�أل���ف العائلة ،وال نفق���ة الأوالد �إليه للمح�سن على تفاوت مراتب العداوة
ُ
ق���وة و�ضع ًف���ا ومتك ًن���ا وبُعدًا ،ويعل���م �أنه
كذلك لأن الداعي �إليها جبلي(.)17
ينبغي �أن يكون الإح�سان للعدو قو ًيا بقدر
�أما نفقة غري البنني عند من يوجب نفقة متكن عداوت���ه ليكون �أجنع يف اقتالعها.
القرابة ،فهي من ق�سم االنتزاع الواجب ،ومن ومن الأقوال امل�شه���ورة :النفو�س جمبولة
االنت���زاع الواجب الكف���ارات يف حنث اليمني ،على ُحب من �أح�سن �إليها (.)23
وفط���ر رم�ض���ان ،والظهار ،والإي�ل�اء ،وجزاء
ف����إذا ع���م �إح�سان���ه الأعداء ح�ص���ل منهم
ال�صيد(.)18
عل���ى الر�ضا ،والر�ضا عن���د ال�شيخ الطاهر
• جعل���ت ال�شريع���ة من االنت���زاع
ً
انتزاعا ب���ن عا�ش���ور يقت�ض���ي الإح�س���ان(.)24
مندو ًب���ا �إلي���ه غري واج���ب ،وذل���ك �أنواع واجل���زاء عل���ى الإح�س���ان بالإح�س���ان
املوا�س���اة بال�صدقات والعطاي���ا والهدايا مرك���وز يف الفطرة ،ف����إذا انكف �أحد عن
والو�صاي���ا و�إ�س�ل�اف املع�ســـــــــ���ر ب���دون تنـــــ���اول الإح�ســــان فذلــــك لأنه ال يُريد
مراباة(.)19
امل�سامل���ة وال ير�ض���ى �أن يكــــ���ون كف���و ًرا
ولي�س يف ال�شريعة -ح�سب ال�شيخ الطاهر

للإح�ســان (.)25

امل�صادر:
 - 1التحري���ر والتنوير التحري���ر والتنوير «حترير
املعن���ى ال�سديد وتنوير العق���ل اجلديد من تف�سري
الكت���اب املجي���د» :حمم���د الطاهر ب���ن حممد بن
حمم���د الطاه���ر بن عا�ش���ور التون�س���ي (املتوفى:
1393هـ) ج���� 14ص ..338النا�شر :الدار التون�سية
للن�شر – تون�س �سنة الن�شر 1984 :هـ.
 - 2نف�سه ج � 12ص.25
 - 3نف�سه ج� 14ص.256
 - 4نف�سه ج� 2ص.216
� - 5صحي���ح الإمام ُم�سلم كت���اب ال�صيد والذبائح
وم���ا ي�ؤكل من احليوان ب���اب الأمر ب�إح�سان الذبح
والقت���ل وحتدي���د ال�شف���رة رق���م احلدي���ث 1955
ج���� 3ص 1548املحق���ق :حممد ف�ؤاد عب���د الباقي
النا�شر :دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت.
 - 6التحرير والتنوير ج� 2ص.216
 - 7نف�سه ج� 2ص.216
 - 8نف�سه ج� 9ص.294
 - 9نف�سه ج� 2ص.216
 - 10نف�سه ج� 11ص.73
 - 11نف�سه ج � 15ص.68
 - 12نف�سه ج� 20ص.180
 - 13نف�سه ج� 3ص.45
 - 14نف�سه ج� 3ص.47-45
 - 15نف�سه ج�،3ص.46
 - 16نف�سه ج�،3ص.46
 - 17نف�سه ،ج�، 3ص.46
 - 18نف�سه ،ج�، 3ص.46
 - 19التحرير والتنوير،ج�، 3ص.46
 - 20نف�سه ج�،3ص.47
 - 21نف�سه ج� 14ص.256
 - 22نف�سه ج� 24ص.290
 - 23نف�سه ج� 24ص.293
 - 24نف�سه ج� 9ص.127
 - 25نف�سه ج�12ص.117
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دعوتن ـ ـ ــا

سارقوا األحالم احذرهم!
د .وفـاء بنت نا�صـر العجمي

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

اهرب منهم..
«حتا�شاهم ..جتنّب ْه���م..
ْ
هي���ا ف��� ّر وك�أن �أخطر جمرم���ي الأر�ض
يُطاردون���ك ..ال ت�ست��� ْدر وراءك ..ال
ترتد ْد ..الف���را َر ..املفرا َر ..اجعل ْ هذا
�شعارك وال تخج ْل»..
�إنه���م �سارق���و الأحالم ،ناقل���و املوجات
ال�سلبية ،زارعو الك�آبة والي�أ�س والقنوط،
�إنه���م بب�ساطة الأ�شخا����ص املت�شائمون،
الرثثارون على وجه اخل�صو�ص ،ه�ؤالء
الذي���ن ي�أت���ون ليُجال�س���وك ،ويفعم���وا
دماغ���ك ب�أفكارهم ال�سلبية عن احلياة،
ه���م خط�ي�رون �إىل ه���ذه الدرجة ،هم
ق���ادرون يف �أغلب الأحي���ان عن تغيري
م�س���ار حياة ال�شخ����ص ب�صورة ال مُيكن
ت�صورها البتة.
�إن العق���ل الباط���ن «بلي���د» �إن ج���از لنا
الق���ول -وه���و يلته���م كل م���ا يجده يف
طريق���ه ،و�إن �أن���ت �سيطرت على بع�ض
م���ا اكت�سب���ه ج���اءك ب�أ�شي���اء �أُخرى مل
تلفتت �إليها ،فجعلها ُم�سيطرة عليك.
ولن���ا يف ه���ذا مث���ال ال �أف�ض���ل من���ه،
وه���ي ن�صيحة احلبي���ب [ لنا بالتزام
ال�صحب���ة ال�صاحلة» ال ّر ٌج��� ٌل على دِ ين
خليِله فلين ٌْظر �أحدكم من يٌخالل».
فلم جتنب رفاق ال�سوء �إن كانت عقيدة
ِ
امل���رء ق َوي���ة؟ �أو لي�س اخل���وف هنا هو
ذل���ك الت�أث�ي�ر الالملح���وظ م���ن طرف
املتلق���ي؟ ول���ن �أكون ُمبالغة ل���و قلت �إن
ُمرافق���ة �أ�صح���اب ال�س���وء ال تختل���ف
ريا عن ُمعا�شرة الأ�شخا�ص املحبطني
كث ً
واملت�شائم�ي�ن دائ ًم���ا ،فالفريق���ان م ًع���ا
ي�ؤدي���ان �إىل نتيج���ة واح���دة �أال وه���ي
الإخفاق يف احلياة!

ف�أنت تكون يف �أح�سن حاالتك النف�سية
تتدف���ق يف دمائ���ك الرغب���ة القوي���ة يف
النجاح والطموح الذي ال حد له ،ورمبا
تك���ون ق���د ب���د�أت يف التخطي���ط فعلاً
مل�شاريع���ك وخمططات���ك امل�ستقبلي���ة،
ناظ��� ًرا �إىل احلي���اة بتف���ا�ؤل دون غفلة،
و�آخ��� ًذا الأم���ور بواقعي���ة دون ت�ش���ا�ؤم،
وعاز ًم���ا عل���ى امل�ض���ي يف طريق���ك �أ ًيا
كانت العقبات.

يف تل���ك اللحظ���ة تلتق���ي ب�أح���د زمالء
الدرا�سة القدماء ،وت�س�أله عن الأحوال
و�أنت �سعيد بلٌقياه ،اً
وبدل من �أن يُحدثك
عم���ا �س�ألته عنه باخت�ص���ار يبد�أ ب�سرد
م�شاكل���ه ُكله���ا عليك ،ث���م ي�أخذ يف
نقد املجتم���ع املحيط و�سب امل�س�ؤولني،
ويعط���ي ر�أي���ه يف تل���ك احلي���اة التي ال
ت�ستحق �أن يعي�شها �أحد!
�شي ًئ���ا ف�شي ًئا ت�شعر �أن حما�سك ال�سابق
يق��� ّل ،فيتحول اللون الوردي �إىل رمادي
ثم �إىل �أ�سود.
تب���دو ل���ك كل الأب���واب – الت���ي كانت
يف ال�ساب���ق مفتوحة عل���ى م�صرعيها-
م�سدودة ب�أل���ف قفل ،ويوا�صل �صاحبنا
حديثه ،و�أنت توا�صل الت�أثر والإحباط.

يف تل���ك اللحظ���ة بال�ضب���ط �إن �شعرت
باخلج���ل ،ومل ت�ستط���ع �أن ت�ض���ع حدًا
ل�صديق���ك ه���ذا ،ف�أن���ت �ستفق���د كل
معنوياتك املرتفعة ،ورمبا تخلّيت متا ًما
ع���ن م�شاريعك ،وغيرّ ت نظرتك للحياة
كلها.

والعك����س �صحي���ح؛ فلو �أنك ق��� ّررت �أن
تك���ون حاز ًما – مع اللني -مع �صاحبك

ه���ذا ،واعت���ذرت ل���ه لالن�ص���راف� ،أو
طلبت منه تغيري املو�ضوع بكل �صراحة،
�أو قمت بتغيريه �أنت بطريقة ُمبا�شرة �أو
غري ُمبا�شرة دون �أن ي�شعر هو ،ف�ستكون
قد �أحطت نف�سك بجدار �صلب يحميك
من ال�سموم التي ينفثها �صاحبك� ،سواء
ع���ن ق�صد �أو من غري ق�ص���د ،بل رمبا
قم���ت بتغي�ي�ر �أف���كاره الكئيب���ة � ً
أي�ضا،
ونقلته �إىل عاملك املبهج.
فال�شخ����ص ال���ذي يطل���ق �أف���كا ًرا ذات
طبيع���ة ه ّدام���ة يج���ب �أن يُع���اين م���ن
ال�ض���رر الن���اجت ع���ن تف��� ّكك يف وظيفة
اخليال املب���دع يف عقله ،وي�ؤدي تواجد
�أي م�شاعر ه ّدامة يف العقل �إىل تطوير
�شخ�صي���ة �سلبية ينفر منه���ا الآخرون،
وتبع���د الآخري���ن عنه���ا ،و ّ
حتولهم �إىل
�أعداء ومعادين.
ريا� -أن نُالحظ
لك���ن من املن�صف – �أخ ً
�أن هن���ا تل���ك ال�شع���رة الرفيع���ة الت���ي
تف�صل التفا�ؤل عن ال�سذاجة والت�شا�ؤم
ع���ن الواقعية ،فامل�ؤمن ُمتفائل ،و�أفكاره
دائ ًم���ا ّ
جذابة ،لكنه � ً
أي�ضا حذر ملا يدور
حول���ه كم���ا ق���ال [ »:امل�ؤم���ن كي����س
ِ
فط���ن ،»..لذا وج���ب التحذير من فهم
التف���ا�ؤل عل���ى �أنه اتكال وثق���ة ُمطلقة،
وحدي���ث دائم عن �أن «كل �شيء �سيكون
على ما يُرام» ملجرد �أننا نراه كذلك.
لق���د تعلمن���ا م���ن ديننا الق�ص���د يف كل
�ش���يء ،و�أُمتن���ا �أُم���ة و�سط ،ل���ذا وجب
التعامل مع ه���ذا الأمر � ً
أي�ضا بالطريقة
نف�سه���ا ،والتفريق بني �أن تك���ون هار ًبا
م���ن النج���اح ،و�أن تك���ون هار ًب���ا نح���و
النجاح.
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م�شاهري اهتدوا
�أج���رت �شبك���ة  CNNالأمريكية حوا ًرا
م���ع املدافعة عن حقوق امل���ر�أة «ترييزا
كوربن» ،التي اعتنقت الإ�سالم ،و�أكدت
�أنه���ا وج���دت في���ه كل الأجوب���ة ع���ن
ت�سا�ؤالته���ا احلائرة ح���ول الإميان ،كما
وجدته يُلّب���ي �أفكارها وت�صوراتها حول
حقوق املر�أة.
من هي «تيريزا كوربن»؟
تريي���زا كورب���ن كاتب���ة تعي����ش يف والية
نيو �أورليان���ز ،وم�ؤ�س�سة م�شروع وموقع
 ، Islamwichو ُم�شارك���ة يف موقع���ي
 On Islamو.Aquila Style
اعتنق���ت الإ�س�ل�ام يف نوفمرب 2001م،
بعد �شهرين م���ن �أحداث احلادي ع�شر
من �سبتمرب ،كانت يف الـ 21من عمرها،
ورغم �أنه كان توقيتًا �سي ًئا للم�سلمني �إال
�أنه���ا اتخذت قرارها بع���د � 4أعوام من
درا�سة الإ�سالم والأديان.
ن�ش����أت لأبوي���ن �أحدهم���ا كاثوليك���ي،
والآخ���ر ُملح���د ،وكان���ت يف طفولته���ا
تتلق���ن املفاهي���م الكاثوليكي���ة ،وعندما
كربت �أ�صبحت ُملحدة ،والآن اعتنقت
الإ�سالم واحلمد هلل.
رحلتها إلى اإلسالم

األمريكية "تيريزا كوربن":

أسلمت ألحصل ىلع
حقوق املرأة

تقول ترييزا كوربن :ب���د�أت رحلتي �إىل
الإ�سالم عندما كنت يف اخلام�سة ع�شر
م���ن عمري ،وكانت هناك �أ�سئلة عديدة
ت���دور يف ذهني حول الإميان ،لكنني مل
�أتلق م���ن رجال الدي���ن امل�سيحي �سوى
كلم���ات من قبيل« :ال ت�شغلي بالك بهذه
الأمور» ،وتلك الإجابة مل ت�شف غليلي،
وبعد فرتة ظللت فيها �أُراجع كل �أفكاري
ح���ول التاري���خ والعقي���دة ،فاكت�شف���ت
ذلك الدي���ن الذي كان غري ًب���ا بالن�سبة
يل« ..الإ�س�ل�ام» ،و�أدرك���ت بعد قراءتي
�أن الإ�س�ل�ام ال مُيك���ن �أن يك���ون ثقافة
فح�س���ب ،وال طقو����س عب���ادة مجُ ردة،
كم���ا �أدرك���ت �أنه دين عامل���ي يدعو �إىل
الت�سام���ح والعدالة والكرام���ة ،ويُ�شجع
على التعاون وال�صرب والتوا�ضع.
فعندم���ا در�س���ت العقي���دة الإ�سالمي���ة
�شع���رت ب�سع���ادة مل ا�ستط���ع و�صفه���ا،

وذل���ك لأنها تُعل���م �أتباعها توقري جميع �أبدوا اهتما ًما بالتعرف على الإ�سالم.
الأنبي���اء م���ن مو�س���ى �إىل عي�س���ى �إىل
الحجاب
حممد �صل���ى اهلل عليهم ،و�أن جميعهم
دعوا الب�شرية �إىل عبادة الإله الواحد� ،أنا فخورة لإرتداء احلجاب ،فهو مل يُقيدين،
ولي����س �أداة للقمع ،فه���و ال مينع الأفكار من
واال�ستعداد لهدف �أ�سمى.
الدخول �إىل ر�أ�س���ي ،ولكنني مل �أكن �أعرف
وعندما قر�أت عن الإ�سالم اجنذبت �إىل
هذا عن احلجاب من قبل.
دعوته ب�سبب اهتمامه بالعقل والتفكر،
فنبي الإ�سالم يقول« :طلب العلم فري�ضة درا�ست���ي للإ�س�ل�ام مل تُب���دد املفاهي���م
على كل ُم�سلم و ُم�سلمة» ،وكنت ُمذهولة اخلاطئ���ة يف ثقافتي ب�شكل فوري ،فقد
مما بلغه املفك���رون امل�سلمون من العلم ن�ش����أت على �ص���ور الن�س���اء يف ال�شرق
واملعرفة من �أمث���ال  :اخلوارزمي الذي يُعاملن كمت���اع للرجال الذين �أجربوهن
اخ�ت�رع علم اجلرب ،وب���ن فرنا�س الذي على تغطية �أج�ساده���ن خجلاً ومتل ًكا،
طور امليكانيكا قب���ل ليوناردو دافن�شي ،ولكن عندما �س�ألت امر�أة ُم�سلمة «ملاذا
وا�ضح���ا
و�أب���و القا�سم الزه���راوي �أبو اجلراحة ترت���دي ه���ذا؟» ،كان جوابه���ا
ً
احلديثة.
وجذا ًبا« :لإر�ضاء اهلل الذي �أراد للمر�أة
�أن تكون محُ رتمة وال تتعر�ض مل�ضايقات،
إتخاذ القرار
وحتى �أحمي نف�سي من نظر الرجال»..
كان العام 2001م ،وكنت قد �أجلت قرار
ورمب���ا يب���دو غري ًب���ا �أن الإ�سالم حتول
اعتناقي الإ�سالم لفرتة ،ب�سب ان�شغايل
يف نظ���ري �إىل الدين الذي لبى مبادئي
مب���ا قد يقول���ه النا����س ،وعندما وقعت
و�أفكاري حول حقوق املر�أة.
�أح���داث احل���ادي ع�ش���ر م���ن �سبتمرب
�أ�صابن���ي الرعب ،ولك���ن بعدها ق�ضيت
ُمعظم وقت���ي يف الدفاع ع���ن امل�سلمني اإلسالم دين عاملي
ودينه���م �أمام اجلمي���ع ،يف الوقت الذي يدعـو إلى التسامح
حري�ص���ا جدًا على
كان االجت���اه الع���ام
ً
ت�صوي���ر  1.6ملي���ار �إن�س���ان بالإرهاب والعدالـة والكرامـة
ب�سبب ت�صرفات عدد قليل.
تيريزا كوربن
�أثن���اء دفاعي ع���ن الإ�سالمي وخو�ضي
ملناق�شات طويلة مع الكثريين ،جتاوزت �شرح���ت كي���ف �أن املالب����س املحت�شمة
خويف وقررت �إعالن ان�ضمامي لإخواين املتوا�ضع���ة ه���ي رمز للعامل ب����أن ج�سم
امل���ر�أة لي�س لال�سته�ل�اك اجلماهريي،
و�أخواتي يف الدين الذي �أعتقد به.
ولي�س للنقد..
عائلتي مل تتفهم الأمر ،ولكنها مل تكون
ُمنده�شة ،فقد كنت �أدر�س الأديان ُمنذ كانت ال�سيدة امل�سلمة �صبورة جدًا معي،
فرتة ،وكان �أغل���ب �أفرادها قلقني على و�أو�ضح���ت �أنه يف الوق���ت الذي تعامل
�أمني ،وحل�سن احلظ فقد تعامل �أغلب العامل الغربي مع الن�ساء كممتلكات ،كان
�أ�صدقائي مع الأم���ر بهدوء ولطف ،بل الإ�س�ل�ام يدعو �إىل �أن الرجال والن�ساء

ُمت�ساوون �أمام اهلل ،بل و�أعطاها احلق
يف الإرث ،ويف امللكي���ة اخلا�ص���ة ،ويف
�إدارة ال�ش���ركات وامل�شارك���ة يف احلكم،
وظلت تُع���دد ُحقوق امل���ر�أة يف الإ�سالم
الواحد تلو الآخر ،والتي ح�صلت عليها
امل���ر�أة منذ  1250عا ًم���ا ،حتى قبل �أن
تن�ش����أ فك���رة حترير امل���ر�أة يف الغرب..
لقد حتول الإ�سالم يف نظري �إىل الدين
الذي يُدافع عن املر�أة وحقوقها.

الحجاب لم ُيقيدني
إلنـه ال يمنع األفكار
من الدخـول إلى رأسي

الزواج
كان الوق���ت الذي اعتنقت فيه الإ�سالم
�صع ًب���ا ،وكن���ت �أ�شع���ر بالعزل���ة ،ونفور
ورف����ض جمتمعي يل ،مم���ا دفعني �إىل
الرغب���ة يف ت�أ�سي�س عائلت���ي اخلا�صة،
وحت���ى قبل اعتناق���ي الإ�س�ل�ام� ،أردت
دو ًم���ا عالقة جدية ،ولك���ن مل �أجد �إال
قلي�ًل�اً من الرجال ال���ذي يرغب ب�إن�شاء
�أُ�سرة.
وكمهتدي���ة جدي���دة عرف���ت �أن هن���اك
طريق �أف�ضل للبحث عن احلب و�إيجاد
�شري���ك للحياة ،ق���ررت �أنه حان الوقت
للعث���ور عل���ى عالقة جدي���ة ،والرتتيب
لل���زواج ،وبالفعل ب���د�أت يف يف البحث،
واالقرتاب من الأ�صدقاء والعائالت.
ق���ررت �أن �أتزوج من ُمعتن���ق للإ�سالم،
�شخ�ص كان م���ن حيث جئت ،وله نف�س
�أهدايف ،وبف�ضل والدي �أحد الأ�صدقاء
وج���دت زوجي احل���ايل ،ال���ذي اعتنق
الإ�س�ل�ام ،وكان يعي�ش يف والية �أالباما،
وها نحن بعد اثنى ع�شر عا ًما نعي�ش يف
�سعادة ،يف رحلتي �إىل الإ�سالم ،عرفت
�أن امل�سلم�ي�ن ُمتنوعني ج���دًا� ،سواء يف
�أ�شكاله���م� ،أو مواقه���م� ،أو �أعراقه���م،
�أو ثقافاته���م وجن�سياته���م ،و�أدركت �أن
الإ�س�ل�ام يحتوي ه���ذا االختالف الذي
ال ينبغ���ي �أن ي����ؤدي �إىل عدم االحرتام،
كما علم���ت �أن ُمعظم امل�سلمني يُريدون
ال�سالم..
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ح
ث
ق
الأم
امت به اجلمعية
ريكي���ة للط���ب الن
ف�
س���
ي،
مت
ع
ل���
ى
م���ن
� 400شخ����ص
العامل�ي�ن مبختلف
امل
ج
���ا
ال
ت،
من
ه���
والريا
ا :الأكادميية
�ضي���ة� .إىل �أن الأد
اء
ا
مله
ن���
ي
ا
زد
اد
ل���دى فئ���ة
الرج���ال
التي تعي�ش احلب
مع
�ش
ري
كة
ا
حل
يا
با
ةُ ،مقارنة
لفئة العازبة �أو الت
ي ال تعي�ش احلب!

الش
ع
و
ر
ب
ـ
«ا
إل
ن
ه
اك» مؤشر
ىلع
نقص الحديد

�إن ال�شع���
ور امل�ستم���ر بالإنه
���ا
ك
و
ال
تع
ب
دو
ن
�أي �سب���
يك���ون �سب
ب وا�ضح مُيكن �أن
به الإ�صابة بنق����ص
عن
�
صر
ا
حل
دي
د
باجل�
الدافعي���ة لت�
س���م ،كما �أن فقدان
أدية املهام اليومي���ة
�
أو
ا
ل�
شع
ور
ب
�
ضع
فع
امل�ؤ�شرات
ام يندرجان �ضمن
الدالة على ذلك �أي ً
�ضا.
ويف ح���ال
التحقق م���ن الإ�
صا
بة
ب
نق
�
ص
عن
�
صر
احلدي
حتلي���ل للد
د من خالل �إجراء
م ،يُن�ص���ح مبحاولة
ع
ال
جه
ب
ط
ري
قة
طبيع
اجل�سم بكميات كب
رية
م
ية عن طريق �إمداد
نه
يف
�
صو
رة
�
أ
البن
طعمة« :يف�ضل لاً
جر� ،أو ع�صري العن
ب
مث تناول ع�صري
ا
ل
أ
حم
ر؛
حي
ث
كب
حتتوي تلك ا
�ي�رة م���ن احلديد» ,.و
لأطعمة على كميات
ي
ُ�ش
ار
�
إ
ىل
�
أ
ن
ا
لل
ح���وم احلمر
والبقولي
اء وكبد احليوانات
���ات كالفول ومُنتجا
ت
ا
حلب
���و
ب
ا
لك
املة تعد
باحلديد.
من امل�صادر الغنية
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الإعجاز العلمي

عبد الدائم الكحيل

| www.kaheel7.com/ar

ه���ذه رحم���ة الإ�س�ل�ام حت���ى ب�أعدائه،
ونحن يف ع�صر طغى فيه �سالح الإعالم
عل���ى كل �س�ل�اح ،فينبغ���ي �أن ندرك �أن
�أي ت�ص���رف يُ�ساه���م يف ت�شوي���ه �صورة
الإ�سالم �إمنا هو خدمة جمانية لأعداء
الإ�سالم .ونقول ل���كل ُم�سلم �أحب هذا
النب���ي الرحي���م� :إن �أف�ض���ل عمل مُيكن
القي���ام به ه���و ن�شر تعاليم ه���ذا النبي
علي���ه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام -و�إي�ص���الر�سالته للب�شرية.

ملاذا االستهزاء بالنبي الكريم؟
م���ا ه���ي حقيقة م���ن ي�سته���زئ بالنبي
الكرمي ،وماذا ينبغ���ي �أن نفعل جتاهه؟
وه���ل �أنب����أ الق���ر�آن ع���ن مث���ل ه���ذا
اال�سته���زاء؟ وم���ا هي النتيج���ة؟ دعونا
نت�أمل  ....حت���ى اال�ستهزاء بالنبي [
ج���اء لي�شهد على �ص���دق ر�سالته!! هل
تت�ص���ور عزيزي الق���ارئ �أن القر�آن قد
ذك���ر ه���ذا الأمر قب���ل � 1400سنة؟ بل
هن���اك قانون �إلهي يق�ض���ي ب�أن �أي نبي
يبعثه اهلل لقومه ،البد �أن يُ�ستهز�أ به!!!
تعال���وا نت�أمل هذه الآي���ة الكرمية ،قال
���ول � اَّإل
تع���اىلَ } :و َم���ا يَ�أْتيه��� ْم مِ ��� ْن َر ُ�س ٍ
َكانُ���وا ب���ه يَ ْ�ستَ ْهزئُ���ونَ{ «احلجر.»11 :
فه���ذه �سنّ���ة اهلل –تع���اىل� -أن يُر�س���ل
الر�سل ليقيم احلجة على النا�س ،ولكن
ُمعظم النا����س ي�ستك�ب�رون وي�ستهزئون
ويكفرون!
نا�سا مل يعلموا
و�ش���يء طبيعي �أن جند �أُ ً
58
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�أخالق هذا النب���ي الكرمي ،ومل يعرفوا ق���ال تع���اىلَ } :و َق��� ْد نَ��� َّز َل َعلَيْ ُك��� ْم يف
ات ا ِ
���اب �أَ ْن �إِ َذا َ�سم ْعتُ��� ْم �آيَ ِ
هلل يُك َف ُر
ح���قّ ه���ذا الر�س���ول الرحي���م ،ولذل���ك الْكِ تَ ِ
ُ
لاَ
جند �أن ال�شيط���ان يُحركهم في�ستهزئوا ِب َها َويُ ْ�ستَ ْه َز�أ ِب َها َف تَ ْق ُعدُوا َم َع ُه ْم َحتَّى
مبختل���ف الط���رق .ورمب���ا تك���ون تلك يَ ُخو�ضوا فيِ َحديث َغيرْ ِه �إِ َّن ُك ْم �إِ ًذا مثْل ُ ُه ْم
الر�سوم امل�سيئة ملقام النبي الكرمي دليل �إِنَّ َ
�ي�ن َوالْ َكافري َن فيِ
اهلل َجامِ ��� ُع المْ ُنافِ قِ َ
على �إفال�س ه�ؤالء وي�أ�سهم من النيل من َج َه َّن َم َجمِ ي ًع���ا{ «الن�ساء .»140 :لذلك
�أخالقه الكرمي���ة ..فلج�أوا لال�ستهزاء ،نحذر �إخوتنا ممن يُناق�شون امللحدين �أن
وهذه و�سيلة اليائ�سني.
ي�ضعوا �أمام �أعينهم هذه الآية الكرمية،
ال���ذي يهمن���ا كم�سلمني �أن نع���رف ب�أن والت���ي ت�ؤكد �أن مجُ ال�س���ة من ي�ستهزئ
ال���ذي ي�سته���زئ ب�أنبياء اهلل ه���و كافر بالقر�آن هو ا�ستهزاء بالقر�آن!!
لي����س يف قلب���ه مثق���ال ذرة م���ن �إميان! ومن هن���ا نن�صح بعدم الدخ���ول ملواقع
وال ي�ص���ل الإن�س���ان ملرحل���ة ال�سخري���ة امللحدي���ن� ،أو ُم�شاه���دة قنواته���م� ،أو
واال�سته���زاء العلن���ي �إال بع���د مراح���ل االط�ل�اع عل���ى �أفكاره���م ..فجميعه���م
ُمتقدمة من الكفر والف�سوق والع�صيان .ي�ستهزئ���ون ب�آي���ات اهلل ب�ل�ا ا�ستثناء!!!
ولذل���ك �أمرن���ا اهلل -تع���اىل� -أن نبتعد و�أمث���ال هـــ����ؤالء ينطب���ق عليه���م قوله
عن امل�ستهزئ�ي�ن ،و�أال جنل�س معهم لأن تعالـــ���ى} :يَ���ا َح ْ�س��� َر ًة َعلَ���ى الْعِ بــَ���ادِ
���ول ِ�إ اَّل َكانُ���وا ِب���هِ
جمرد اجللو�س مع م�ستهزئ بالنبي ،هو َم���ا يَ�أْتِيهِ ��� ْم مِ ��� ْن َر ُ�س ٍ
كفر!!
يَ ْ�ستَ ْهزِ ئُونَ{ «ي�س.»30 :

و�أمث���ال ه����ؤالء امل�ستهزئني قال اهلل يف
ي ُّد ُه ْم
حقه���م} :اهلل يَ ْ�ستَ ْه���زِ ُئ به��� ْم َو مَ ُ
فيِ ُط ْغ َيانِهِ ��� ْم يَ ْع َم ُه���و َن �أولَئ َ
ِ���ك ا َّلذي��� َن
ْ
ا�ش�َت�ررَ َ ُوا َّ
بح ْت
ال�ضلاَ لَ��� َة بِالْ ُه���دَى َف َما َر َ
َ
جتا َرتُ ُه��� ْم َو َم���ا َكانُ���وا ُم ْهتَدي��� َن َمثَل ُ ُه��� ْم
َ
َ
َ
ا�ستَ ْو َق َد نَ���ا ًرا َفل َّما �أ َ
�ضا َءتْ
َك َمثل ا َّلذي ْ
���ب اهلل ِبنُورِ ِه��� ْم َوتَ َر َك ُه ْم
َم���ا َح ْولَ ُه َذهَ َ
�ص ٌّم بُ ْك ٌم ُع ْم ٌي
يف ُظل ُ َم���ات اَل يُبْ�ص��� ُرو َن ُ
َف ُه ْم اَل يَ ْر ِج ُعونَ{ «البقرة...»18-15 :
أ�شد احل���ذر �أن
فاح���ذروا ي���ا �إخوت���ي � ّ
ت�صيبك���م ه���ذه الآي���ات ،فالق�ضي���ة ال
تتحم���ل التهاون ..ابتع���د عن امل�ستهزئ
وامللحد كما تبتعد عن النار!

���ل مِ ْن َقبْل َ
ِك َف َ�أ ْملَيْ���تُ ِللَّذِ ي َن َك َف ُروا
ِب ُر ُ�س ٍ
اب{ «الرعد:
ثُ َّم �أَ َخ ْذتُ ُه ْم َف َكيْ َف َكا َن ِع َق ِ
� ...»32إ ًذا اال�سته���زاء ،ثم الإمهال ،ثم
الأخذ ،ثم العقاب يوم القيامة!
�إ ًذا وجود �آيات تتحدث وتتنب�أ با�ستهزاء
بع����ض احلاقدين على الإ�سالم من نبي
الرحم���ة ،وحدوث ذل���ك فعلاً لهو دليل
م���ادي مرئي عل���ى �أن القر�آن كالم اهلل
تبارك وتعاىل.

االستهزاء واإلصرار
عليه والسخرية من
أنبياء اهلل دليل
ىلع صدق القرآن

فالنب���ي كان رحي ًم���ا يُح���ب الرحم���ة
والر�أفة والل�ي�ن والأناة ...ف�إذا �أردنا �أن
نُر�ض���ي ه���ذا الر�سول العظي���م ،ينبغي
�أن نقت���دي ب�أ�سلوب���ه يف التعام���ل م���ع
امللحدين وامل�ستهزئني ..واهلل تعاىل قد
كف���اه �أمثال ه�ؤالء فق���ال�} :إِ َّنا َك َفيْنَ َ
اك
امل ُ ْ�ستَ ْهزئ َ
ِ�ي�ن{ « »95ا َّلذِ ي��� َن يَ ْج َعلُو َن َم َع
ا ِ
هلل �إِلَ ًه���ا � َآخ��� َر َف َ�س��� ْو َف يَ ْعل َ ُم���و َن «»96
َ
َولَ َق��� ْد نَ ْعلَ��� ُم �أ َّن َ
�ص��� ْد ُر َك بمِ َ ا
���ك يَ ِ�ضي ُق َ
ِح ْم���دِ َر ِّب َك َوك ْنُ
يَ ُقولُ���و َن «َ »97ف َ�س ِّب ْح ب َ
اعبُ ْد َر َّب َك َحتَّى
ال�س ِ
اجدِ ي��� َن «َ »98و ْ
مِ َن َّ
ْ
يَ�أْ ِت َي َك ال َيقِ نيُ{ «احلجر.»99-95 :
فالت�سبيح وعبادة اهلل تعاىل هو �أف�ضل
عمل لل���رد عل���ى امل�ستهزئ�ي�ن ،وكذلك
العمل على ن�شر علوم القر�آن و ُمعجزات
حبيبنا علي���ه ال�صالة وال�س�ل�ام ،ن�س�أل
اهلل -تع���اىل� -أن يجعل هذا اال�ستهزاء
�سب ًبا يف هداي���ة الكثريين لطريق اهلل،
وق���د �أ�سلمت خُمرجة فرن�سية بعد �أيام
قليلة من حادثة (�شاريل �إيبدو) بعد �أن
اطلع���ت ور�أت احلقيقة ،و�أدركت رحمة
وعظمة هذا النبي الرحيم!

�إن جمي���ع الذي���ن كف���روا بالأنبي���اء
ا�ستهزءوا بهم ،و�أخذهم اهلل بعد ذلك،
ا�ستُ ْهزِ َئ ب ُر ُ�سل مِ ْن
قال تع���اىلَ } :ولَ َقد ْ
َقبْ َ
لك َف َح���ا َق با َّلذي َن َ�س ِخ��� ُروا مِ نْ ُه ْم َما
ولكن كي�������ف نواجه موجات ال�س�������خرية
َكانُوا به يَ ْ�ستَ ْهزِ ئُونَ{ «الأنعام.»10 :
�إن م���ا ح���دث ويح���دث م���ن ا�سته���زاء من ديننا احلنيف؟
و�إ�ص���رار ه����ؤالء عل���ى اال�ستم���رار يف ه���ل نواجه���ه بالعن���ف؟ ه���ل نواج���ه
ال�سخرية من �أنبياء اهلل عليهم ال�سالم ،ال�سخري���ة بالقتل؟ بل ه���ل نُ�ساعد من
له���و دليل على �صدق الق���ر�آن .فلو كان ي�سته���زئ بالإ�سالم عل���ى ت�شويه �صورة
الق���ر�آن م���ن ت�ألي���ف حمم���د [� ،إ ًذا الإ�س�ل�ام؟ طب ًعا الإن�سان العاقل ي�ستغل وه���ذه بُ�ش���رة خ�ي�ر �أن نرى مث���ل هذه
الجتن���ب احلديث ع���ن اال�سته���زاء به ،هذه الفر�صة لإي�ص���ال ر�سالة الإ�سالم احل���وادث تكون �سب ًب���ا يف تنبيه الغرب
ف����أي م�ؤلف يُريد �أن ي�ضع كتا ًبا ،يُحاول ال�سمح���ة ،وتعريف م���ن يجهل الإ�سالم الغاف���ل ع���ن حقيقة الإ�س�ل�ام ،ليعرف
قدر امل�ستطاع �أن ي�صور نف�سه على �أنه بعظمة ورحمة هذا الدين الرائع.
روع���ة ه���ذا الدي���ن ،ورمبا يك���ون هذا
ُ
مثايل وال �أحد ي�ستهزئ به!!
كي���ف واج���ه النب���ي الأعظ���م -علي���ه اال�سته���زاء �سب ًب���ا يف اعتن���اق الكثريين
ولكن الذي �أن���زل القر�آن هو اهلل الذي ال�صالة وال�س�ل�ام -ا�ستهزاء قري�ش به؟ للإ�س�ل�ام ..ن�س����أل اهلل –تع���اىل� -أن
�أر�س���ل �أنبي���اءه ،وه���و �أعل���م مبا حدث لقد علّمهم وعاملهم باحلكمة واملوعظة ين�ش���ر دين���ه حت���ى يبلغ م���ا بل���غ الليل
معه���م ،وما �سيح���دث �إىل يوم القيامة ،احل�سن���ة ،ودعا لهم اهلل �أن يهديهم ،بل والنه���ار ،كم���ا �أنب�أ بذل���ك ر�سولنا عليه
ولذلك ق���ال تع���اىلَ } :ولَ َق���دِ ا�ستُ ْهزِ َئ ويع ّز الإ�س�ل�ام بهم!! والنتيجة كانت �أن ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام ...واحلم���د هلل رب
ْ
العاملني.
أفواجا يف دين اهلل.
دخلوا � ً
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االقت�صاد الإ�سالمي

السوق الخليجية املشتركة..
آمال وتطلعات
د� .أ�ش ــرف حممد دواب ـ ــة  /خبري اقت�صادي

مع بداية العام 2008م انطلقت ال�سوق املناف�س���ة يع���ود خريه���ا عل���ى املواطن
اخلليجي���ة امل�شرتك���ة بناء عل���ى �إعالن اخلليج���ي من �ضم���ان ان�سي���اب ال�سلع
الدوح���ة ال���ذي �ص���در ع���ن اجلل�س���ة ب�ي�ن دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي ،ولكن رغم تلك املزايا التي يحملها ميالد
اخلتامية للدورة الـ 28للمجل�س الأعلى واالهتم���ام بج���ودة ال�سل���ع واخلدمات ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة �إال �أن هناك
ملجل����س التعاون ل���دول اخلليج العربي .املقدمة.
العديد من التحديات لعل يف مقدمتها:
وتفت���ح ال�س���وق اخلليجي���ة امل�شرتك���ة
البريوقراطي���ة ،وتف���اوت ُمع���دالت
�أُ�س����س التع���اون ب�ي�ن دول جمل����س
الت�ضخ���م و ُمعدالت النمو و�أرقام الناجت
تعزيز املجال
التع���اون اخلليجي ب�ص���ورة بناءة ،حيث
املحلى يف االقت�صاديات اخلليجية ،وهو
تنح�س���ر القطري���ة ل�صال���ح الإقليمية،
ما يجعل القوة ال�شرائية ملواطني بع�ض
التمويلي
وتنتق���ل اجلن�سية من جن�سي���ة ُمتعددة
الدول �أقوى من البع�ض الآخر ،وكذلك
يوطن
واالستثماري
�إىل جن�سي���ة خليجي���ة واح���دة تتي���ح
عدم موائمة بع�ض دول جمل�س التعاون
اخلليج���ي لت�شريعاته���ا م���ع ُمتطلب���ات
لأ�صحابها احل�صول على نف�س احلقوق األموال الخليجية
واالمتي���ازات ،التي يح�صل عليها الفرد
ال�س���وق واكتفائه���ا بتطبي���ق ت�شريعاتها
ويخلق
املهاجرة
اخلليجي يف موطنه.
اخلا�ص���ة التي قد ال تتواءم مع ال�سوق،
سوقا مالية ضخمة وع���دم توحد العمل���ة اخلليجية ،وعدم
ً
وه���ذا من طبيعت���ه �أن يُعم���ق الأ�سواق
وج���ود توافق على ذلك �أو وجود موقف
اخلليجي���ة ويُع�ض���د م���ن تكامله���ا،
موح���د لربط العملة ب�سلة عمالت اً
بدل
م���ن خ�ل�ال تعزي���ز املج���ال التمويل���ي
واال�ستثم���اري بال�سماح بتدفق ال�سيولة كم���ا �أن ال�س���وق اخلليجي���ة امل�شرتك���ة من ربطها بالدوالر –با�ستثناء الكويت-
بان�سيابية وي�سر بني دول جمل�س التعاون ُفر�ص���ة ُكربى لتب���ادل املزاي���ا الن�سبية وه���و الأمر الذي يزيد من لهيب ارتفاع
اخلليجي ،وامل�ساهمة يف توطني الأموال لكل دول���ة ،فيمكن ملواطن�ي�ن خليجيني الأ�سع���ار ويُحقق خ�سائر ملحوظة لتلك
اخلليجية املهاج���رة ،وخلق �سو ًقا مالية اال�ستف���ادة من تطور اخلدمات ،خا�صة االقت�صاديات.
يف جماالت التعلي���م وال�صحة املوجودة
خليجي���ة �ضخمة تت�سع ل���ـ � 631شركة
�إن التح���دي الأك�ب�ر لل�س���وق اخلليجية
ببع����ض دول جمل����س التع���اون ،كما �أن
تتج���اوز قيمتها الر�أ�سمالي���ة الرتيليون
الولي���دة هو ت�شاب���ه هي���اكل الإنتاج يف
هناك اً
دول لديه���ا قواعد �صناعية ،من
دوالر .وه���و الأمر ال���ذي يفتح خيارات
ال���دول اخلليجي���ة ،حي���ث تعتم���د يف
ويكن لدول
�أو�س���ع �أمام امل�ستثمرين اخلليجيني بعد �أبرزها اململك���ة ال�سعودية مُ
اقت�صاديته���ا ب�ص���ورة �شب���ه كلي���ة على
�أخرى اال�ستفادة منها ،يف حني تتمتع كل
ا�ستبعادهم من فئة «الأجانب» ،خا�صة
البرتول با�ستثناء ال�سعودية التي عرفت
من الإمارات والكويت وقطر والبحرين
امل�ستثمري���ن ال�سعودي�ي�ن الذين �سيكون
طريقه���ا للت�صني���ع ..وه���ذا يُحتم على
باجلودة يف قطاع اخلدمات.
با�ستطاعته���م احل�ص���ول على ح�ص�ص
تل���ك الدول �إعادة هيكلة الإنتاج ب�صورة
�أك�ب�ر يف الأ�س���واق اخلليجي���ة الأخرى كم���ا تُعترب ال�س���وق اخلليجية امل�شرتكة تكاملي���ة تحُ قق التخ�ص����ص ذات امليزة
بحك���م ما لديهم م���ن �سيولة تبحث عن فر�ص���ة لتعزيز الق���وة التفاو�ضية لدول الن�سبية ،ولعل التحدي الأكرب � ً
أي�ضا هو
فر����ص ،وهو ما يُعزز من اال�ستثمارات ،املجل����س يف املحاف���ل الدولية كمفاو�ض الإتف���اق على مي�ل�اد الإحتاد اخلليجي
وي�ؤدي �إىل خل���ق مزيد من فر�ص عمل واح���د وكق���وة اقت�صادية واح���دة ب�إ�سم الذي نتمنى �أن يكون داف ًعا لإن�شاء �سوق
ملواطن���ي دول املجل����س ،ويخلق ج ًوا من واحد ،وا�ستف���ادة دول املجل�س جميعها عربية ُموحدة ومن ثم احتاد عربي.
م���ن �أي امتي���ازات اقت�صادي���ة حت�صل
عليها ال�سوق امل�شرتكة.
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 $ 6402متوسط دخل الفرد بدول
ُمنظمة دول التعاون اإلسالمي
ً
متو�سطا يف ن�صيب
ارتفاع���ا
توق���ع �أح���دث تقرير ملنظمة دول التع���اون الإ�سالمي
ً
الف���رد من الن���اجت املحلي الإجم���ايل بدول ُمنظم���ة التعاون الإ�سالم���ي بالأ�سعار
اجلاري���ة �إىل  6402دوالر �أمريك���ي خالل ال�سنة احلالي���ةُ ،مقابل  6222دوالر يف
ع���ام 2014م ،فيم���ا و�صل يف عام 2013م �إىل ح���دود  6076دوالر ،ويف  2009م
بلغ  5110دوالر.
وتوقع التقرير الذي ن�شرته وكالة الأنباء الإ�سالمية الدولية (�إينا) �أن يُ�سجل ُمعدل
منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للفرد يف بلدان املنظمة خالل العام اجلاري
 2015م زي���ادة بن�سب���ة ُ % 2.9مقاب���ل  % 2.1يف ع���ام 2014م ،و % 1.8يف
2013م ،فيما �سجل عام  2010م ن�سبة .% 4.4
واعت�ب�ر التقرير �أن متو�سط ُمعدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للفرد يف
بلدان التعاون الإ�سالمي كان �إيجاب ًيا خالل الفرتة (2009م – 2013م).

البنوك اإلسالمية تعتزم إطالق خدمات
اإلنترنت والـ موبايل بانكنج
تعت���زم البن���وك الإ�سالمية ط���رح ُمنتج
الإنرتنت بانكنج ،لتعزيز اال�ستفادة من
القواع���د اجلديدة ،الت���ى �أقرها البنك
املرك���زي واخلا�ص���ة بتق���دمي اخلدمة،

وت�أتى بنوك الربكة ،وفي�صل الإ�سالمي،
واال�ستثم���ار العربي من خ�ل�ال فرعيه
الإ�سالميني ،فى ُمقدمة امل�صارف التى
ت�سع���ى لتطبي���ق اخلدمة خ�ل�ال العام
اجلارى ,وبالرغم من ا�ستحواذ خدمات
التكنولوجي���ا البنكي���ة ،عل���ى �أولوي���ات
�أغل���ب البن���وك التو�سعية م�ؤخ��� ًرا ،ف�إن
هن���اك تباط�ؤًا ف���ى خط���وات نظريتها
الإ�سالمية فى ذلك االجتاه.
م���ن جانبه���م ،ب���رر م�صرفي���ون ذل���ك
التباط�ؤ بارتفاع تكلفة حتديث الأنظمة
التكنولوجية الداخلية بالبنوك.

أندونيسيا األولى بين
الدول اإلسالمية يف
استقطاب االستثمارات
�سجلت الدول الـ 57الأع�ضاء يف منظمة التعاون
الإ�سالم���ي ا�ستثمارات بلغ���ت  136مليار دوالر
�أمريكي خالل ع���ام 2013م ،وفق تقرير حديث
ً
�أظهر
انخفا�ضا عما �سجلته يف 2012م  ،والبالغ
 145ملي���ار دوالر ،وت�ص���درت �أندوني�سيا وجهة
اال�ستثمارات ،تلتها تركيا وماليزيا.
وبح�سب تقرير ن�شرت���ه وكالة الأنباء الإ�سالمية
الدولي���ة التابعة ملنظمة التع���اون الإ�سالمي ف�إن
ح�صة دول املنظمة من ن�سبة تدفقات اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر للبلدان النامية بلغت ،% 18.6
ون�سب���ة  % 9.4من الإجم���ايل العامليُ ،مظه ًرا
تراج ًعا يف ح�ص�ص دول املنظمة منذ عام 2009
م على الرغم من التح�سن يف عام 2012م.
و�أو�ض���ح التقري���ر �أن خم����س دول �أع�ض���اء يف
منظم���ة التع���اون الإ�سالمي �سجل���ت �أكرب ن�سبة
من تدفق���ات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر الوافد
بلغت قرابة  % 47من �إجمايل التدفقات ،عل ًما
ب�أن الدول الع�شر الأوىل يف املنظمة جلهة جذب
اال�ستثمارات حظيت بن�سبة  % 86.8منها.
% 13.6

وت�ص���درت �أندوني�سيــــ���ا بن�سبــــــــــــة
( 18.4مليـ���ار دوالر) ،تلته���ا تركيـ���ا % 9.5
( 12.9ملي���ار دوالر) ،ث���م ماليزيا بن�سبة % 9
( 12.3ملي���ار دوالر) ،والإم���ارات بن�سب���ة 7.7
 10.5( %ملي���ار دوالر) ،وكازاخ�ست���ان 7.2
 9.7(%مليـــــــار دوالر).
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د.عبداملح�سن اجلار اهلل اخلرايف /

�سب���ق �أن بد�أن���ا �سل�سل���ة جدي���دة ع���ن
الوقف وروائع���ه احل�ضارية والإن�سانية
حتت عن���وان «من �إ�شراق���ات الوقف»،
وحتدثن���ا يف املقاالت الث�ل�اث ال�سابقة
عن «الإ�شراق���ات احل�ضارية» (مقال)،
ثم �إ�سهام املر�أة الكويتية يف دعم م�سرية
الوق���ف (مقاالن) ،واليوم نعود -والعود
�أحم���د� -إىل تل���ك ال�سل�سلة من جديد،
لأنتقي �إ�شراقة كويتية جميلة و ُمبدعة،
�صاحبه���ا هو ال�شي���خ الفا�ض���ل خليفة
جا�سم املالك ال�صباح حفظه اهلل.
فقد راجع ال�شيخ خليفة الأمانة العامة
للأوقاف لتنفيذ الفكرة ،ثم اجته بعدها
�إىل �إدارة التوثيق���ات ال�شرعي���ة بوزارة
الع���دل ليوثقها ،فق���د �أو�صي بوقف ما
يُع���ادل ن�صي���ب �أحد �أبنائ���ه من الذكور
من تركته �-أمد اهلل يف عمره وعطائه-
ينف���ق على عم���وم اخل�ي�رات املنا�سبة،
وتكون النظارة فيها �إىل الأمانة العامة
للأوقاف.
ووجه اجلمال والإبداع �أن ال�شيخ خليفة
جعل الوقف وك�أنه ابن من �أبنائه الذكور،
بحي���ث �إذا علمنا �أن ال�شيخ خليفة لديه
�أربع���ة �أوالد وثالث بن���ات ،ف�إن الوقف
يكون مبنزلة الولد اخلام�س له ،وهو لن
يكون جمرد ابن ،بل �سيكون ب�إذن اهلل-
تع���اىل -االب���ن الذي �سي�أخ���ذ بيد �أبيه
�إىل اجلن���ة ،وهو الذي الذي �سيبقى يف
الدنيا خالدًا و�شاه���دًا على �أن الفطنة
واحلكمة مل تغ���ادرا هذا البلد الطيب،
وك�أن ال�شي���خ خليف���ة تبن���ى الوقف اب ًنا
له ،و�أن هناك من �أدرك حقيقة الدنيا،
و�أنه���ا دار مم���ر ال دار بق���اء� ،إال للعمل
ال�صال���ح ال���ذي يبق���ى للإن�س���ان حتى
يُ�صاحبه �إىل اجلنة.

الأمني العام للأمانة العامة للأوقاف

وه���ا هي �صيغة وثيق���ة الوقف املذكور،
�أنقلها كامل���ة لتكون �شاه���دًا -كذلك-
عل���ى �أن الوقف ال يزال حملاً للإبداع،
و�أن���ه م�ل�اذ للواق���ف ،كم���ا �أن���ه م�أوى
للموقوف عليه:
احلم���د هلل رب العامل�ي�ن ،وال�ص�ل�اة
وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني،
و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك
�ض اللهَّ َ
له ،القائ���لَ « :م ْن َذا ا َّل���ذِ ي يُ ْقرِ ُ
�ض َعافاً
�ض���ا َح َ�س ًن���ا َفيُ َ
َق ْر ً
�ض ِ
اع َف ُه لَ��� ُه َ�أ ْ
ري ًة».
َك ِث َ

جعل الشيخ
خليفة من الوقف
خامسا يأخذ
اب ًنا
ً
بيده إلى الجنة

ال�صب���اح ب.م رق���م ( ،)....و�أق���ر وهو
بتم���ام �صحت���ه وكمال عقل���ه ب�أنه وقف
وحب�س مب���ا يُعادل ن�صيب �أح���د �أبنائه
الذكور يف الرتكة وق ًفا يُن َفق على:
 - 1عم���وم اخل�ي�رات املنا�سبة لزمانها
ومكانها ،والأكرث قربة �إىل اهلل �-سبحانه
وتعاىل -داخل الكويت وخارجها.
� - 2صيان���ة و�إع���ادة �إعم���ار الأوق���اف
القدمي���ة و�إن�ش���اء �أوق���اف جدي���دة يف
الدول غري الإ�سالمية مل�صلحة اجلاليات
امل�سلم���ة فيه���ا� ،أو يف الدول الإ�سالمية
الفقرية ،وذلك وفق ال�ضوابط القانونية
املعمول بها يف تلك البالد.

وتك���ون النظارة فيه���ا للأمان���ة العامة
للأوقاف ،بحيث تق���وم الأمانة بت�سلمه
و�إدارت���ه و�ص���رف ريع���ه وا�ستثم���اره
اال�ستثمار امل�أم���ون والأمثل ،مبا يُحقق
النم���اء واال�ستمراري���ة له���ذا الوق���ف.
و�أ�شه���د �أن نبينا حممدًا عبده ور�سوله ،وي�ت�رك �أمر حتديد ن�سب ال�صرف على
ال���ذي علمنا و�أر�شدنا �إىل اخلري ،فقال امل�ص���ارف املذك���ورة لناظ���ر الوقف مبا
�صحيح���ا �شرع ًيا،
«�إذا م���ات اب���ن �آدم انقطع عمله �إال من ي���راه ُمنا�س ًبا وق ًف���ا
ً
ثالث� :صدقة جارية �أو علم ينتفع به �أو
�أبتغ���ي في���ه الأج���ر والث���واب م���ن اهلل
ولد �صالح يدعو له».
�سبحان���ه وتعاىل ،ي���وم ال ينفع مال وال
و�أن���ه ملا كان���ت الدنيا مزرع���ة الآخرة ،بنون� ،إال من �أتى اهلل بقلب �سليم.
وه���ي دار التكليف والعمل ،و�أن الآخرة
خ�ي�را ال�شيخ املب���دع خليفة
ه���ي دار امل�ست َقر ،و�أن اهلل يبعث َمن يف ج���زى اهلل
ً
القب���ور } َف َم��� ْن يَ ْع َم ْل مثْ َق���ا َل َذ َّرةٍ َخيرْ ً ا جا�سم املال���ك ال�صباح ،وجعل عمله يف
يَ َرهُ * َو َم ْن يَ ْع َم ْل مِ ثْ َقا َل َذ َّرةٍ َ�ش ًّرا يَ َرهُ{ ،ميزانه يوم القيامة ،وبارك له يف �أبنائه
ً
وحر�ص���ا عل���ى ُح�س���ن اللق���اء مع اهلل جمي ًع���ا ،ونف���ع بوقف���ه (ابن���ه الثامن)،
أكرب.
ل
ا
العر�ض
يوم
وتعاىل-
�سبحانهوجعله ُ�سنّة ح�سن���ة للنا�س ،فيوقف كل
فق���د ح�ض���ر �إىل �إدارة التوثيق���ات منه���م ما يُعادل ن�صي���ب ابن من �أبنائه،
ال�شرعية ،ال�شي���خ خليفة جا�سم املالك وهذا نعم ال�صدقة اجلارية.
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باخليـ ــر نلتق ــي

“ريجيم” للشخصية
في�صل الزامل  /رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف بالإ�سالم
@FaisalalzamilL

�شخ�صي���ة الإن�سان مثل بدن���ه ،فهو �إذا
�أهمل يف الوجبات وتكا�سل عن احلركة
جتمعت يف ج�سده الأمرا�ض يف ال�شكل
م���ن خ�ل�ال من���و الكر����ش ،وخ�شون���ة
املفا�ص���ل والعظ���ام ،ويف الداخل مثل:
تر�سبات الأمالح وتخرث الدم ...الخ.

�شخ�صيته كذل���ك ،ف�إنه �إذا كان خفيف
اح���ا فط ًنا ،ثم
الظل �سري���ع البديهة ،مل ّ ً
�أهم���ل تطوي���ر �شخ�صيت���ه واكت�س���اب
املهارات يف التعامل والكالم ،ومال �إىل
االنط���واء واالن�سحابي���ة املريح���ة ،ف�إن
�شخ�صيت���ه ال تلبث �أن تفوح منها رائحة
«الأن���ا» ،فه���و يتحدث مع ذات���ه ،ويُربر
لنف�س���ه ،فالنا����س كلهم خمطئ���ون ،وال
ي�ستحقون كرمه وعطفه ...الخ.
والعك�س �صحي���ح �إذا خرج من �سرداب
االنطوائية �إىل ف�ضاء الدنيا الف�سيحة،
وتعام���ل م���ع الواقع بواقعي���ة ،ال تف ّرط
باحلقوق ،وال تف ِّرط يف املثالية ،ف�إنه �إن
فعل ذلك فقد �صحح م�ساره.

�إن امل�شارك����ة يف الأن�شط����ة العام����ة ه����ي
�أح����د ميادين تدريب وتطوي����ر ال�شخ�صية،
فهن����اك �سي����دات كثريات تغ��ي�رت حياتهن
و�شخ�صيته����ن عندم����ا �شارك����ن يف اح����د
االن�شطة العامة ،وكن قبل ذلك يف انطوائية
يُحيطها الكالم مع الذات فقط!

انظ���ر �إىل الذي ر�شح نف�سه النتخابات
من �أي ن���وع ،كان قبل الرت�شيح ُمرتهل
ال�شخ�صية ،يقول �أي كالم ،وبعده �صار
لكالم���ه قيم���ة ،ما دفع���ه لأن يُدقق يف
الكلم���ات ويتتب���ع املعلوم���ات ،كان يف
ال�ساب���ق ي�ضحك ب�شكل فو�ضوي ،والآن
ي�ضح���ك وخم���ه يعم���ل ورمب���ا كان���ت
�ضحكت���ه جز ًءا م���ن «لغة الب���دن» ،كما
يقولون.

�إن تطوي���ر ال�شخ�صي���ة �ش���يء ُمه���م
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للإن�سان ،حتى لو مل يكن يف ن�شاط عام،
هناك من يهمل هذا التطوير مبجرد �أن
ي�ت�رك العمل العام ،حت���ى ثيابه مل يعد
يهتم بها كم���ا كان يف ال�سابق ،لأنه ظن
�أن���ه ال يفعل ذلك لنف�س���ه ،و�إمنا يلب�س اخرجوا �إىل الدني���ا الف�سيحة ،اعيدوا
للآخرين ،وهذا خط�أ.
اللياق���ة لتل���ك الأرواح الت���ي ظلمناه���ا
ده��� ًرا طويلاً � ،أين ذهب���ت حدة الذهن
و�سرع���ة اخلاط���ر؟ ملاذا ح���ل ب�سكانها
تطوير الشخصية
الرك���ود؟  ،والأ�سئل���ة احلائ���رة «ه���ا؟!
يتيح الفرصة
لي����ش؟! م���ا �أدري؟!» ويقوله���ا م���ن هم
يف ع���ز ال�شب���اب ،وك�أنهم ق���د �أ�صابهم
الستخراج
«الزهامير».
علي���ك من زمان ما بينت يا بو فالن»..
كلمة ندية ورطب���ة رمبا مل ت�سمعها من
زم���ن طويل وما كنت لت�سمعها لو بقيت
يف �سرداب االنطوائية.

االنفعاالت وقياس
حجم الكبت وإعادة
برمجة الذات

�إن تطوي���ر ال�شخ�صي���ة لي����س بالتحليق
فيه���ا بعي���دًا ع���ن الأر����ض والنا����س
والواقع ،مع االجتماعات واملحا�ضرات
والن���دوات ،الأم���ر �أو�س���ع م���ن ذل���ك،
فالرح�ل�ات اجلماعية مع �أ�صدقاء هي
تطوير لل�شخ�صي���ة ،فهي تتيح الفر�صة
ال�ستخ���راج االنفع���االت وقيا����س حجم
الكبت ،و�إعادة برجمة �أدوات التنفي�س.
� ً
أي�ضا الرح�ل�ات اجلماعية مع الأ�سرة،
و�أحيا ًن���ا م���ع الزوج���ة فق���ط ،كله���ا
ُمنا�سب���ات لإع���ادة اكت�ش���اف ا�شخا�ص
حولنا تركناهم لفرتة م���ن الزمن ،ف�إذا
رجعنا �إليهم وجدنا ُمتغريات قد طر�أت
مل نكن لنعرفها لوال تلك الرحلة.
�إن تطوي���ر ال�شخ�صية يتطلب ال�سري يف
الأ�سواق ،واجللو�س مع �أ�صدقاء ُقدامى
طال���ت غيبت���ك عنه���م ،ف�إذا ه���م على
نف�س الأ�صالة والرجولة ،ينظرون �إليك
ب�شيء من العت���ب وال�شوق «واهلل ولهنا

�إنه���م يقول���ون ع���ن اجل�س���د «نيولوك»
يق�ص���دون �إجراء تغيري يف ق�صة ال�شعر
�أو ال�ش���ارب �أو اللبا����س ،ليبدو �صاحبنا
يف ُمنظر جديد ،ما مينحه ثقة �إ�ضافية
كبرية بنف�سه.
ج���رب «نيول���وك» يف �شخ�صيت���ك ب����أن
تتمن���ى النج���اح والتوفي���ق مل���ن حارب
جناح���ك واجتهد للإ�ضرار بك ،ثق ب�أن
ذلك ل���ن يذهب �سدى ،و�أن���ه �سينعك�س
على �شخ�صيتك ويزيدك قوة يف تعاملك
مع���ه ،ومع الظ���روف الت���ي حر�ص هو
عل���ى ح�شدها �ضدك ،ف�إذا باملياه تغمر
�س���دوده فتنهار ،وجترف من �أمامها كل
ذلك الوحل والطني.
جرب �أن تبعث ر�سالة ل�شخ�ص يكرهك
بغ�ي�ر �سبب ،انطباع خاط���ئ �أو معلومة
مغ�شو�ش���ة ،تقول فيها« :واهلل ال �أعرف
�سب ًب���ا ملخا�صمت���ك� ،إال �أين �أحب���ك
واح�ت�رم فيك مواقفك ك���ذا وكذا ،و�أما
انطباعك وخ�صامك الذي �أجهل �سببه،
ف�إن روحك الطيبة كفيلة به...
وال�سالم».جرب تلك الو�صفة ،واحر�ص
على «نيولوك» يف اجلوهر.
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