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السنـة	الثالثـة	عشـر

مهتٍد	خالل	عام	2014	م

86	خبیًرا	ومستشاًرا	من	17	دولة:
التخطیط	االستراتیجي	للمؤسسات
اإلسالمیة...	ضرورة	حتمیة

د.	عبداهللا	الکندري:	مدارس	النجاة	
صاحبة	رسالـة	تربویـة"إسالمیـة"..

وإحدى	صور	الکویت	املشرقة

الوزیر	الصبیح:	
إنجازات	”التعریف	باإلسالم“

ُتثّلج	القلب	

"بیل	غیتس"
یشید	بکرم	املتبرعین	املسلمین

ملؤسسته

األمریکیة	"تیریزا	کوربن":	
	حقوقي	کامـرأة أسلمت	ألحصل	
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الوقف اإلسالمي:
الوقف الخيرى وأثره فى النهضة 

العلمية والتعليمية
الكـويــت - ال�شرق - �شارع اأحمد اجلابر

مبنى الهيئة اخلريية الإ�شالمية العاملية

تلفون: 60016426 - 22473657/8 - داخلي: 100  

�س.ب: 1613 الرمز الربيـدي: 13017 ال�شفاة

www.albushraa.com
Info@albushraa.com

  �ملقالت و�لآر�ء تعرب عن وجهات نظر �أ�صحابها 
ول تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر �ملجلة

�صاحــــب �لمتيـــــاز 

جمعيــــة �لنجــــاة �خلرييـــة

رئـــي�س �لتحريــــــر

حممد �إ�صماعيل �لأن�صاري

مديـــر �لتحريـــــــر

�أن�س خالد �خلليفة

�صكرتيــــر �لتحريــــــر

حممــود بكـــر

مدير �لعالقات �لعامة و�لإعالم

حممد طه

�لتحريــــــــر

�صمــر �أبو �صكـــر 

م�صوؤول �لت�صويـــق

د�ود �ل�صمــــــــري

66682060

ت�صميـم و�إخـر�ج فنـي

موؤ�ص�صة زخرف للدعاية و�لإعالن 

+965 22473657 /8

م�صــوؤول �لتوزيـع 

يا�صــر ح�صـونـة - 6426 6001 965+ 

رئي�س �لتحـــريـر / د. حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري

يكتب يف هذا العدد

تابعوا آخر أخبار املسلمين 
في الشرق والغرب
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Albushra TV@albushra_news
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حوار العدد:

الكندري: "مدارسنا" صاحبة رسالة 
تربوية تعليمة "إسالمية".. وإحدى 

صور الكويت الجميلة املشرقة

د. اأ�شــرف دوابــة

خبيـــر اقت�شــادي

السوق الخليجية املشتركة.. 
آمال وتطلعات

26
18

فعاليات:
الوزير الصبيح: إنجازات التعريف 

باإلسالم تثلج القلب

في�صل �لز�مل

رئي�س جمل�س اإدارة جلنة التعريف بالإ�شالم

“ريجيم” للشخصية

د.  عبد�ملح�صن �جلار �هلل �خلر�يف 

الأمني العام لالأمانة العامة لالأوقاف

الوقف ابن من األبناء

86 خبيرا ومستشارا من 17 دولة ومائة ورقة عمل

التخطيط االستراتيجي للمؤسسات اإلسالمية... 
ضرورة حتمية لتقدمها وتطويرها

فلسفة العمل اإلحساني يف اإلسالم 
من خالل تفسير: التحرير والتنوير

مدارس النجاة.. 
"مسيرة علمية .. لنهضة حضارية"

مشاهير اهتدوا:
األمريكية "تيريزا كوربن": أسلمت 

ألحصل ىلع حقوق املرأة

العلـــم والتعليـــم ُمرتادفتـــان ل غنى لأحدهما عن الآخـــر، فاإذا كان 

"العلـــم" مطلوًبا ُمنذ اأن هبط �شيدنا جربيل \ على النبي حممد 
ن�َشـاَن مْن َعلَق،   ِبا�ْشِم َرّبَك الَِّذى َخلََق، َخلََق الإِ

ْ
] ُماطبـــه: {اْقَراأ

 َوَربَُّك الْْكَرُم، الَّـــِذى َعلََّم ِبالَْقلَِم، َعلََّم الإِن�َشــــاَن َما َلْ يَْعلْم}، 
ْ
اْقـــَراأ

فـــاإن "التعليـــم" هو الغاية التي جاء من اأجلها الإ�شالم، وعليه قامت 

احل�شـــارة الإ�شالمية ُمنذ 1400 عـــام �شاهدة على عظمة ورقي ما 

جاء به الإ�شالم.

مة من الأمم ُمرتبطـــة بالتعليم ارتباًطا وثيًقا، فاإذا 
ُ
اإن ح�شـــارة اأي اأ

مـــا اأردنا التقدم والزدهـــار لأمتنا وجُمتمعنا، علـــى كافة الأ�شعدة 

القت�شاديـــة وال�شيا�شيـــة والجتماعيـــة والعلميـــة فمـــا علينـــا اإل 

التم�شك بالتعليم. ولقد اأح�شنت جمعية النجاة اخلريية ُمنذ ن�شاأتها 

عـــام 1978م اأن اهتمت باجلانب التعليمـــي، باعتباره الأ�شا�س الذي 

انطلقـــت منه، وذلـــك لإدارك القائمني عليها اآنـــذاك اأن التعليم هو 

الأ�شا�ـــس يف البنيـــان احل�شـــاري، ثم تاأتي بعد ذلـــك باقي ُمقومات 

هذا البنيان.

وبف�شـــل اهلل- عـــز وجـــل- خطت "اجلمعيـــة" ُخطـــوات وا�شعة يف 

اخلدمات التعليمية، فانت�شرت "مدار�س النجاة اخلريية" البتدائية 

واملتو�شطـــة والثانويـــة يف متلـــف حُمافظـــات الكويـــت، وخرجت 

الآلف من الطالب والطالبات �شنوًيا، وفق اأحدث املناهج التعليمية 

ُمناف�شة يف ذلك، مثيالتهـــا من املدار�س الأجنبية والعربية، حُمققة 

امل�شتويات واملراكز الأوىل على م�شتوى دولة الكويت يف الختبارات 

التي تُقيمها وزارة الرتبية.

اإن مدار�ـــس النجاة تقـــود "م�شرية علمية ُمتقدمة" تهدف من ورائها 

للم�شاهمـــة يف تنميـــة املجتمع الكويتـــي، وتربية اأجيـــال وفق القيم 

واملفاهيم الإ�شالمية، وتاأهليهـــا لتتبواأ اأعلى املراكز العلمية، وتن�شر 

العلم يف �شتى بقاع الأر�س من خالل تخريج اأجيال ُمتعاقبة.

وت�شعـــى "مدار�ـــس النجـــاة" خـــالل يف العـــام احلـــايل، ل�شتكمال 

منظموتهـــا التعليمية التي تتميـــز بالتفوق والريادة، وذلك من خالل 

عـــدة م�شاريع رائـــدة، كم�شروع القيم الإ�شالميـــة، وم�شروع حلقات 

حتفيظ القـــراآن الكرمي، وم�شروع التوا�شل الإلكرتوين بني املدر�شة 

والبيـــت، وم�شـــروع توثيق م�شـــرية مدار�س النجـــاة.. وغري ذلك من 

امل�شاريع التنموية.

اإن املاأمـــول مـــن مـــدرا�س النجـــاة كبـــري، وامل�شوؤولية عظيمة، ن�شاأل 

ّب  اهلل -عـــز وجل- اأن يزيدنـــا علًما وتعلًما، قال تعاىل: {... َوُقل َرّ

ِزْدِنى ِعلًْما }. 
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اأ�شـــاد رئي�س جمل�ـــس اإدارة جمعية النجاة اخلرييـــة اأحمد اجلا�شر 

بحملـــة "قائد الإن�شانيـــة" التي اأطلقتها  وزارة الأوقاف حتت رعاية 

�شمـــو اأمري البالد ال�شيخ �شبـــاح الأحمد لإغاثة النازحني ال�شوريني 

يف املخيمـــات احلدوديـــة، وذلـــك بالتعاون مع بيت الـــزكاة الكويتي، 

والهيئـــة اخلريية الإ�شالمية العامليـــة، حيث انطلقت احلملة لتقدمي 

امل�شاعـــدات الإن�شانيـــة والإغاثية لالأ�شقـــاء ال�شوريني يف املخيمات 

احلدودية بالأردن.

وقـــال اجلا�شـــر يف ت�شريح �شحايف: الكويت اأمـــرًيا وحكومة و�شعًبا 

حري�شون على مد يد العون وامل�شاعدة لإغاثة املنكوبني واملت�شررين 

يف �شتـــى بقاع الكـــرة الأر�شية ، ُم�شيًفا : لذلـــك ا�شتحقت الكويت 

اأن تكون مركـــًزا لالإن�شانية، وا�شتحق اأمريها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

ممي.
ُ
�شباح الأحمد اأن يكون قائًدا للعمل الإن�شاين باعرتاف اأ

كمـــا اأ�شـــاد اجلا�شـــر باإعالن دولـــة الكويت تنظيم موؤمتـــر املانحني 

الثالـــث لإغاثـــة النازحني ال�شوريـــني، اآمـــاًل يف اأن تتحقق الأهداف 

املن�شودة من هذا املوؤمتر، واأن تفي جميع الدول امل�شاركة يف املوؤمتر 

بالتزاماتهـــا املالية، حتى ُيكن توفري اأب�شط ُمقومات العي�س لهوؤلء 

املنكوبني واملت�شررين.  

اأ�شـــاد مدير جلنـــة املنابر القراآنيـــة التابعة 

جلمعيـــة النجـــاة اخلرييـــة �شالـــح اخلليفة 

بدور دولة الكويـــت الر�شمي وال�شعبي جتاه 

الهتمـــام بالقـــراآن الكـــرمي وعلومـــه، حيث 

ن�شهـــد ت�شابًقا حمموًما حـــول تعليم القراآن 

الكـــرمي وعلومـــه، وتُقام  كذلـــك امل�شابقات 

الكربى، ويتم توزيع اجلوائز على الفائزين.

واأعلـــن اخلليفة عن تو�شـــع وانت�شار املراكز 

التـــي ت�شرف عليها املنابـــر القراآنية لت�شبح 

28 مركـــًزا ُمت�شمنـــة 516 حلقـــة قراآنيـــة 
ُمنت�شـــرة يف معظـــم مناطـــق الكويـــت، وبلغ 

عدد املنت�شبني لتلك احللقات 4664 دار�س 

ودار�شة من جميع الأعمار، وبتكلفة اإجمالية 

قدرها 146910 دينار كويتي .

املعلمـــني  اختيـــار  علـــى  نحر�ـــس  وتابـــع: 

واملعلمـــات الأكفـــاء وذوي اخلـــربة، ونُقيـــم 

لهـــم الختبارات التي تُبني مـــدى املهارة يف 

تدري�س القراآن الكـــرمي، وكيفية التعامل مع 

الطـــالب، وترغيبهـــم وحتبيبهـــم يف حفـــظ 

القـــراآن الكـــرمي، ومـــن اجلديـــر بالذكر اأن 

عدد هذه الهيئـــة التدري�شية بلغ 120 ُمعلم 

وُمعلمة، ونلم�س منهـــم تعاوًنا كبرًيا وفعاًل، 

�شاهم يف الرتقاء بالعملية التعليمية. 

واختتـــم اخلليفـــة ت�شريحـــه ُمثمًنـــا حر�س 

املنابر القراآنية على مواكبة الو�شائل احلديثة 

يف حفـــظ القراآن الكرمي والتو�شع والنت�شار 

بجميع مناطق الكويت، واإعداد تقارير فنية 

جديـــدة ملتابعة املراكـــز التابعة للجنة املنابر 

القراآنية ُمتابعة دورية، لتنظيم �شري العملية 

التعليمية، وتعليم القراآن الكرمي حتت اإدارة 

فنية قوية، وُمتابعة جادة. 

الجاسر: نأمل أن ُيحقق مؤتمر املانحين لسوريا الثالث 
أهدافه املنشودة

الخلّيفة: أكثر من 4600 دارس ودارسة باملنابر القرآنية
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نظمـــت جمعية النجاة اخلرييـــة دورة ريا�شية يف كرة القدم 

بني موظفي اجلمعية وجلانها وموؤ�ش�شاتها، وذلك لتعزيز روح 

جريت 
ُ
�شرة العاملـــني باجلمعية، وقد اأ

ُ
التعـــاون والألفة بني اأ

الـــدورة مبنطقـــة الريموك وفـــاز بها فريـــق اجلمعية، حيث 

مت تكـــرمي امل�شاركني والحتفاء بهـــم يف �شعادة غامرة عمت 

اجلميع

ويف هـــذا ال�شـــدد عرب نائـــب املدير العام جابـــر الوندة عن 

�شعادتـــه لنتائـــج الدورة، التـــي اأثمرت عـــن اإذكاء واإثراء روح 

الألفـــة والأخوة بني جلـــان وموؤ�ش�شات اجلمعيـــة، لفًتا اإىل 

اأن اجلـــو الرتفيهـــي والريا�شـــي الـــذي طغى علـــى فعاليات 

الـــدورة كان له الأثـــر الإيجابي يف نفو�ـــس موظفي اجلمعية 

عامـــة، ل�شيما اللجان واملوؤ�ش�شات التابعة، والتي �شاركت يف 

الن�شاط، ُم�شرًيا اإىل اأن اإدارة اجلمعية �شوف ت�شتمر بتنظيم 

تلك الأن�شطة الهادفة والفعالة بني موظفي اجلمعية.

واأو�شـــح الوندة يف ت�شريحه اأن اجلمعيـــة تعمل على تطوير 

م�شتـــوى املوظفني والهتمـــام بهم من خـــالل تنظيم دورات 

عديـــدة يف متلـــف التخ�ش�شـــات واإحلاقهم بهـــا، لتحقيق 

اأعلـــى م�شتوى من الأداء والو�شول اإىل الإجنازات والأهداف 

املرجوة، لفًتا اإىل اأن الربامج الرتفيهية للموظفني تدخل يف 

نطاق التنمية الب�شرية التي تهتم بها .

يف حـــني اأعرب املوظفـــون عن فرحتهم الغامرة مبا اأدت اإليه 

الـــدورة من حتقيـــق اأهداف قيميـــة، ومتنى كافـــة املوظفني 

وامل�شاركني ا�شتمرار تلك الأن�شطة ،التي تك�شر روتني العمل، 

وتـــوؤدي اإىل بـــث روح التعـــاون بني اأبناء الأ�شـــرة الواحدة يف 

العمل. 

اأفاد ع�شو جمل�س الإدارة واأمني ال�شندوق بلجنة زكاة �شلوى 

عمـــر الكندري اأن اللجنة قامت بحفر 30 بئًرا للمياه العذبة 

يف عـــدد من القرى واملناطق النائيـــة بدولة بنجالدي�س على 

نفقـــة اأهل اخلري من اأبناء الكويت خالل عام 2014م، لفًتا 

اإىل اأن امل�شروع ي�شب يف تعزيز مبداأ التكافل الجتماعي بني 

امل�شلمني وتقدمي الدعم والعـــون وامل�شاعدة لهم، والتخفيف 

عـــن الفقـــراء ُمعاناة احلياة يف بع�س القـــرى يف بنجالدي�س، 

وتوفـــري اأب�شط ُمقومات املعي�شة لهم مـــن خالل توفري املياه 

العذبة.

وقـــال الكنـــدري يف ت�شريح �شحـــايف: اإن اآبار امليـــاه العذبة 

تتنـــوع ما بني ارتوازيـــة و�شطحية وعميقة، موؤكـــًدا  على اأن 

تنفيـــذ هذا امل�شروع مت اإجنازه بحمد اهلل وتوفيقه بالتن�شيق 

مـــع كافة اجلهات املعنيـــة، وت�شهيالت مـــن وزارة اخلارجية 

الكويتية.

واأ�شاد الكندري يف الوقت ذاته بجهود اأهل اخلري واملح�شنني 

الكويتيـــني، ُمثمًنـــا ُم�شاهماتهم وتربعاتهـــم، وحر�شهم على 

اإخراج زكواتهم و�شدقاتهم من خالل جلنة زكاة �شلوى، التي 

و�شعـــوا ثقتهم الغاليـــة فيها، ونحن عند ُح�شـــن ظنهم نقوم 

باإخراج تلك امل�شاهمات يف م�شارفها ال�شرعية بكل �شفافية 

وم�شداقيـــة طلًبـــا ملر�شـــاة اهلل- تعاىل -، وابتغـــاء لرحمته 

وغفرانه.

ودعا الكندري اأهل اخلري اإىل دعم م�شاريع واأعمال واأن�شطة 

اللجنـــة، لتوا�شل ر�شالتهـــا اخلريية والإن�شانيـــة والتطوعية 

داخل الكويت وخارجها. 

“زكاة سلوى”: 
حفرنا 30 بئرا للمياه العذبة 

يف بنجالديش

“النجاة الخيرية”نظمت 
دورة رياضية للجانها 

ومؤسساتها
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�لنجـــاة �خلرييـــة

22629843 - 22667780

إتصل	بنا	يصلك	مندوبنا:													99388878
أو	عن	طريق	اإلستقطـاع	البنكي	حساب	بنك	بوبيان:	0119810010

قال	رسول	ا [
{	خيركم	من	تعلم	القرآن	وعلمه	}

�����
������
ساهم	معنا..	بتعليم	كتاب	ا

اأعلن اإيهاب حممد الدبو�س ُمدير عام جلنة 

زكاة الفحيحيـــل التابعـــة جلمعيـــة النجـــاة 

اخلريية اأن التكلفة الت�شغيلية ملركز الكويت 

الطبـــي اخلـــريي يف اليمـــن تبلـــغ 10 اآلف 

دينـــار كويتي �شهرًيا، ُم�شـــرًيا اإىل اأن املركز 

مت ت�شغيلـــه يف البداية ملدة 12 �شاعه يومًيا 

بالنهـــار، غـــري اأن احلاجة امللحـــة خلدماته 

الطبيـــة اقت�شـــت اأن يعمل املركـــز طوال الـ 

24 �شاعة، مو�شًحـــا اأن هذه التكلفة ت�شمل 

جور الأطبـــاء واملمر�شني والطاقم 
ُ
رواتب واأ

الطبـــي، واملواد امل�شتعملـــة للمعدات الطبية 

خرى، 
ُ
والإداريني وال�شائقـــني، وم�شروفات اأ

والعـــالج وال�شيدليات.ُمنا�شـــًدا اأهل اخلري 

اأفراًدا وموؤ�ش�شات ورجـــال اعمال بالوقوف 

اإىل جانـــب هـــذا املركز، الـــذى اأعاد احلياة 

للمناطق املجـــاورة ،والتي يبلغ عدد �ُشكانها 

100 األف ن�شمة .

واأو�شـــح الدبو�ـــس يف حـــواره: نحـــن ب�شدد 

طرح م�شـــروع الت�شغيـــل للمركـــز على اأهل 

اخلري وهو الأهم ل�شتمرارية املركز، ُم�شرًيا 

اإىل اأن اإيجـــاد مركز طبي خريي باليمن كان 

اأمـــًرا ُمهًما  للغاية خا�شـــة يف املنطقة التي 

يوجد بها، حيث �شعف م�شتوى دخل الفرد، 

وت�شاعف ُمتطلبات املعي�شة، ووجود الفقراء، 

الأمـــر الذي اأدى اإىل وجـــود فجوة كبرية ل 

ُيكن جتاوزها، فيظل املري�س يتجرع مرارة 

املر�س ويتمنى اأن يجد مرفًقا �شحًيا خريًيا 

يُ�شهم يف عالجه ويُخفف عنه.

واختـــم: مـــن اأجـــل ذلـــك فـــاإن جلنـــة زكاة 

الفحيحيل التابعـــة جلمعية النجاة اخلريية 

بدعـــم اخلريين واأهـــل الف�شـــل والإح�شان 

تفتح باًبـــا وا�شًعا للخري، وتطرح بني اأيديكم 

م�شروًعـــا ُمبارًكا لتقدمي اخلدمات ال�شحية 

مل�شتحقيها. 

الدبوس: مركز الكويت الطبي الخيري باليمن صرح 
إنساني ُيضاف إلنجازات الكويت

اأعلـــن مديـــر جلنة زكاة ال�شاميـــة وال�شويخ �شامـــي بونا�شي عن نية  

اللجنة بتوزيع كتاب �شرية النبي حممد ] باللغة الهولندية، و�شوف 

يتم توزيعه عرب اجلهات الر�شمية التي تتعاون معها اللجنة بهولندا، 

وذلـــك لتو�شيـــح حقيقـــة اأخالق النبـــي ] للطرف الآخـــر، ور�شم 

ال�شـــورة احلقيقة لالإ�شالم، وتوعية ال�شبـــاب امل�شلم باملنهج القومي 

يف الرد على املخالفني.

وتابـــع بونا�شـــي: يف الفـــرتة الأخرية �شهـــدت هولنـــدا وغريها من 

الـــدول الأوروبية حمالت ت�شويه مُتار�س �شد الإ�شالم، وزادت معها 

الكراهيـــة �شد هذا الدين، وهدفـــت اإىل ا�شتفزاز م�شاعر امل�شلمني 

عرب احلمالت الكاذبة عن ر�شول الإ�شالم الهادي النذير، واإننا نقول 

لهـــم واهلل مهما بذلتم فاإنكم لن ت�شتطيعوا النيل من ذاته ال�شريفة، 

فكما ع�شمه ربه من ا�شتهزاء قري�س وهجائها ف�شرف عنه هجائهم 

وحفـــظ ا�شمـــه ] -�شليًما مـــن الأذى، حيث قـــال �شبحانه: { اإنا 

كفينـــاك امل�شتهزئني}..»النحـــل 95« ، كذلك �شي�شـــرف اهلل اأذاكم 

عنه ولن ي�شيبه من اأذاكم اإل خرًيا.

وبنّي بونا�شي اأن كتاب حياة حممد ]  يتاز بب�شاطة معانيه، حيث 

اإننـــا نُخاطب من خالله كافة ال�شرائح، وحر�شنا على عدم الكتفاء 

ب�شـــرد الأحـــداث واملواقف التي قابلت نبينـــا حممد ] يف حياته، 

بـــل ربطناها بالواقـــع املعا�شر الذي نعي�شـــه الآن، وكيف اأن اأخالق 

�ش�س 
ُ
الإ�شـــالم وامل�شلمـــني حتكمها �شوابـــط و�شروط قائمة علـــى اأ

وا�شحـــة معيارهـــا التعاي�س ال�شلمـــي مع اجلميـــع، وحر�س الكتاب 

كذلـــك على تفنيـــد ال�شبهات باحلجة والربهـــان والعقل مما يجعل 

م�شاحة قبولها كبرية ولديها �شريحة عري�شة حتظى بها.

واختتـــم بونا�شـــي ت�شريحـــه بحث اأهـــل اخلري بامل�شاهمـــة يف ن�شر 

10000 ن�شخة من كتاب ال�شرية النبوية باللغة الهولندية، علًما باأن 
قيمة الن�شخة الواحدة 7 دنانري. 

الشامية والشويخ توزع كتاب “السيرة النبوية بالهولندية”



قـــال مديـــر العالقـــات العامـــة 

مبدار�ـــس النجــــــــاة /  اإبراهيم 

اخلـــراز اأن �شـــرح النجـــــــــــــاة 

التعليمـــي ي�شعى ُمنـــذ تاأ�شي�شه 

قبـــل اأربعـــة ُعقـــود اإىل ُمواكبة 

احلداثـــة والتطـــور يف تدري�ـــس 

وتخريـــج  التعليميـــة،  املناهـــج 

اأجيـــال ُمت�شلحـــة بالعلـــم كونـــه 

�شـــالح امل�شتقبـــل، والعمـــل بكل 

قوة لالرتقـــاء مبنظومة التعليم، 

والتي بدورها تنعك�س على كافة 

مناحـــي احلياة، فاأطفـــال اليوم 

هم �شباب الغد، الذين نطمح اأن 

نرى منهـــم القياديني والإداريني 

والأطبـــاء واملهند�شـــني، فالـــكل 

بلـــده  وازدهـــار  لرفعـــة  يعمـــل 

واأمتـــه، وت�شـــم املدار�ـــس حتت 

لوائهـــا كافة املراحـــل الدرا�شية 

والثانوي،  واملتو�شـــط  البتدائي 

بنني وبنات.

واأعلـــن اخلـــراز عـــن فتـــح باب 

الت�شجيـــل يف مدار�ـــس النجـــاة 

للعـــام  املختلفـــة  مبراحلهـــا 

الدرا�شـــي اجلديـــد، حيث ت�شم 

مدار�ـــس النجاة  خم�ـــس ع�شرة 

ثـــالث  علـــى  ُموزعـــة  مدر�شـــة 

مناطـــق )حويل جممـــع ملدار�س 

البنـــني مبراحله الثالث، وهناك 

للبنـــني  بال�شامليـــة  جممعـــني 

باملنقـــف  واأخريـــني  والبنـــات، 

للمدار�ـــس النموذجيـــة( ، كمـــا 

تفتخـــر مدار�ـــس النجـــاة ب�شم 

كوكبـــة مـــن املتفوقـــني مبختلف 

مراحلها التعليمية ، بل اأن غالًبا 

مـــا يح�شد طلبة مدار�س النجاة 

العديد مـــن املراكـــز الأوىل من 

متفوقي الثانوية العامة،  وت�شهد 

علـــى ذلـــك ال�شنـــوات املا�شية، 

واأكد اخلـــراز علـــى اأن مدار�س 

النجـــاة ت�شهد اإقبـــاًل كبرًيا من 

ِقبـــل اأوليـــاء الأمـــور لت�شجيـــل 

اأبنائهـــم ، وذلـــك ملـــا تتميـــز به 

النجاة من �ُشمعة وبيئة اإ�شالمية 

حُمافظـــة على الفكر الإ�شالمي 

الو�شـــط، ومن اجلديـــر بالذكر  

بالنجـــاة  الدار�شـــني  عـــدد  اأن 

يقرب من اأحد ع�شر األف طالب 

وطالبـــة موزعني علـــى املراحل 

التعليمية املختلفة.

واأ�شـــار اخلـــراز اإىل اأن مدار�س 

بيئـــة  وذات  ُمتميـــزة  النجـــاة 

منوذجيـــة عاليـــة، حيث حققت 

ملحوًظـــا  تقدًمـــا  مدار�شهـــا 

جتـــاه ق�شيـــة التعليـــم، فقامت 

بالهتمام بالطالب الذي ين�شم 

�شرتهـــا، وتابعته عن كثب، 
ُ
اإيل اأ

ووفرت له كافة الأجواء ال�شحية، 

والبيئـــة املنا�شبة التـــي تُ�شاعده 

على التح�شيل،  ُمتحلية بالقيم 

الإ�شالميـــة العظيمـــة، وتعددت 

اأفـــرع املدار�ـــس حيـــث �شملـــت  

اأغلب مناطـــق الكويت، و ي�شهد  

ملدار�ـــس النجـــاة اخلرييـــة اأنها 

تخريـــج  يف  ال�شـــدارة  احتلـــت 

الأوائل على م�شتوى دولة الكويت 

الدرا�شيـــة،  املراحـــل  كافـــة  يف 

وهـــذا يوؤكد حجـــم اجلهود التي 

تبذلها مدار�س النجاة، للو�شول 

اإىل تلك النتائج امل�شرفة.

واختتم اخلـــراز ت�شريحه بحث 

اأوليـــاء الأمـــور علـــى ال�شرعـــة 

اأبنائهـــم  واملبـــادرة يف ت�شجيـــل 

يف مدار�ـــس النجـــاة ، فاملقاعد 

حمدودة و�شريًعا ما يتم ا�شتكمال 

العداد املطلوبة. 

الخراز: فتح باب التسجيل للعام الجديد بمدارس النجاة
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مد�ر�س �لنجــــاة

�إبر�هيم �خلر�ز

مدير العالقات العامة مبدار�س النجاة

اأكدت اإدارة مدار�س النجاة اأن مدار�شها يدر�س بها ما يُقارب من 11 

األف طالب وطالبة  مبختلف املراحل التعليمية )البتدائية واملتو�شطة 

والثانويـــة(، موؤكـــًدة على  اأن جمموعة مدار�ـــس النجاة ت�شعى دائًما 

للتميـــز، بف�شل  النهج الرتبوي الـــذي تتبناه، حتى اأ�شحت منظومة 

تربوية وقيمية ُمتكاملة.

وقـــال مديـــر العالقـــات العامة مبدار�ـــس النجاة اخلرييـــة اإبراهيم  

اخلـــراز  يف ت�شريح �شحايف: اإن املدار�س لديها روؤية تربوية ُمتميزة 

ت�شعـــى مـــن خاللهـــا اإىل تعليـــم ُمتطور مُمتـــزج بالقيـــم الإ�شالمية 

الأ�شيلـــة القائمـــة على العتدال والو�شطيـــة، النابعة من كتاب اهلل 

-عز وجل- و�شنة ر�شوله حممد ] .

واأو�شـــح اأن مدار�ـــس النجاة لديها جمموعة مـــن امل�شاريع التعليمية 

والرتبويـــة، من اأبرزهـــا م�شروع القيم  الذي مـــن خالله يتم تنظيم 

عـــدد من الأن�شطة يتم من خاللها تعزيز القيم وال�شلوكيات القيمية 

مثـــل: قيمة تقديـــر الوقت وتنظيمه، وقيمة ُحـــب الوطن، بالإ�شاقة 

اإىل م�شـــروع اإن�شـــاء اأكادييـــة للقـــراآن الكـــرمي ، وم�شـــروع التعليم 

الإلكرتوين.

وبـــنّي اأن اإدارة مدار�ـــس النجـــاة حتر�ـــس على اختيـــار كادر تعليمي 

وتربـــوي ُمتميز مـــن ذوي الكفـــاءات واخلربات،  يكون قـــادًرا على 

حتقيـــق اأهداف مدار�ـــس النجـــاة التعليمية والرتبويـــة وفق خطط 

مدرو�شة. 

مدارس النجاة الخيرية: قريبا إنشاء أكاديمية للقرآن 
والتعليم اإللكتروني
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يف ظل الإ�شاءات املتكررة يف حق نبينا حممد 

]، ويف ظـــل املطالبات املتعددة من الكثري 
مـــن املراكـــز الإ�شالمية يف الـــدول الغربية، 

اأعلنت جلنـــة التعريف بال�شالم اأنها ب�شدد 

طباعـــة 100 األف ن�شخة مـــن كتاب ال�شرية 

النبويـــة باللغـــة الفرن�شية واللغـــات الأخرى 

كدفعـــة اأوىل، مـــن خـــالل حملـــة م�شـــروع 

" حبـــي لنبيي قـــادين للتعريف بـــه "، حيث 
يتنـــاول الكتـــاب اأبرز املعامـــالت الإ�شالمية 

املمثلـــة يف �شيـــد اخللـــق ]، وتُبني مواطن 

الرحمـــة وال�شماحـــة واخللـــق القـــومي لنبي 

الإ�شـــالم، وذلك للتعريف بـــه لغري امل�شلمني 

من اجلاليات الفرن�شية والغربية.

ويف هـــذا ال�شاأن قـــال املدير العـــام باللجنة 

جمـــال ال�شطـــي: اإن اأ�شحـــاب الإ�شاءة هم 

بعيدون كل البعد عن �شخ�شية نبينا الكرمي، 

ولـــو اأنهم عرفوا جزًءا منها ملا تطرقوا لتلك 

الإ�شاءات والر�شـــوم املتكررة، وهذه احلملة 

تاأتـــي اإياًنا منـــا باأن اأهـــل الكويت هم اأهل 

خـــري وقلوبهـــم واأيديهـــم تنب�ـــس بالعطـــاء 

املتدفـــق، ول ياألون جهًدا يف ن�شرة احلبيب 

حممد ] نبي العدل وال�شالم.

واأكـــد ال�شطي اأنه �شيدخـــل الإ�شالم الآلف 

بـــاإذن اهلل تعاىل، كمـــا اأ�شلم اليهودي ب�شبب 

اأخالقه ] ، واأ�شلم اخلادم عدا�س لتوا�شعه، 

واأ�شلم �شلمان الفار�شي للقائه، واأ�شلم ثوبان 

ل�شماحتـــه، فمن اأكـــر الأ�شباب التي جعلت 

الكثرييـــن يدخلون الإ�شالم هو التعرف على 

�شخ�ـــس ر�شـــول اهلل، ُمدلاًل بدخـــول ُمنتج 

الفيلـــم امل�شيئ لر�شولنا الكرمي ] الإ�شالم 

واعتماره وحجه بف�شل اهلل تعاىل.

واختـــم ال�شطـــي: نظًرا لثقل هـــذا احلدث، 

والذي يتطلـــب تكاتف اجلميع حًبا لر�شولنا 

الكرمي ]، ناأمـــل من اأهل اخلري دعم هذا 

امل�شـــروع، حتـــى يت�شنى القيام بـــه وحتقيق 

الأهـــداف التي و�شع من اأجلها. 

ك�شـــف مدير اإدارتـــي العالقات 

العامة واملوارد يف جلنة التعريف 

بالإ�شالم حمـــود الإبراهيم عن 

مهتدًيـــا   4476 عـــدد  اعتنـــاق 

ومهتديـــة الإ�شـــالم مـــن كافـــة 

اجلن�شيـــات يف  ُمتلـــف اأفـــرع 

اللجنـــة خـــالل العـــام املا�شـــي 

2014 م، ودخولهـــــــــــم يف دين 
اهلل احلنيـــــــــف، لفًتـــا اإىل اأن 

اهلل- تعاىل- قد َمّن اهلل عليهم 

بنعمـــة الإ�شـــالم، وقـــد و�شعهم 

مـــن ف�شله بهـــذا الدين اخلامت، 

موؤكًدا  على اأن اأكر من 80 % 

اعتنقوا الإ�شالم ب�شبب املعاملة 

احل�شنة.

ت�شريـــح  الإبراهيـــم يف  ولفـــت 

�شحـــايف اإىل اأن اأولئـــك الذيـــن 

اأ�شلموا يف العام املنق�شي داخل 

اللجنة  تفاوت اأ�شباب اعتناقهم 

لالإ�شـــالم، فهناك مـــن اعتنقوه 

ب�شبـــب �شمـــاع القـــراآن الكرمي، 

املعاملـــة  اأو  الأذان،  �شـــوت  اأو 

ال�شمحـــة والطيبة والأخالقيات 

الرفيعــــــــــــــة مـــن امل�شلمني يف 

الكويـــت، اأو بعـــد قراءتهـــم عن 

الدين الإ�شالمي، وتعرفهم على 

مبادئـــه ال�شمحة التي تدعو اإىل 

ال�شالم واملحبة والعدل واحلرية 

وامل�شاواة بـــني النا�س، فال فرق 

بـــني اأبي�س واأ�شـــود اأو بني غني 

اأو فقـــري اإل بالتقـــوى والعمـــل 

ال�شالـــح ، وهناك مـــن قراأ عن 

�شرية الر�شول حممد ] فدخل 

يف الإ�شالم.

الذيـــن  اأن  الإبراهيـــم  واأو�شـــح 

اأ�شهـــروا اإ�شالمهم داخل اللجنة 

يف حاجـــة منـــا جميًعـــا للدعـــم 

والرعايـــة ومـــد يـــد امل�شاعـــدة 

اإليهـــم، وذلك لتثبيت هذا الدين 

قلوبهـــم  وتاأليـــف  اأفئدتهـــم  يف 

وتر�شيخـــه يف نفو�شهـــم، ومـــن 

هـــذا املنطلق تعكف اللجنة على 

تنفيـــذ جمموعـــة مـــن امل�شاريع 

الدعوية، ومـــن اأبرزها: م�شروع 

رعايـــة املهتدين اجلـــدد، وتعليم 

اللغة العربية لغري الناطقني بها، 

عالوة على اإحلاقهم مب�شـــــروع 

" علمني الإ�شالم " لتعليم مبادئ 
الديـــن الإ�شالمي واأركانه، ُمبيًنا 

اأن تلـــك امل�شاريـــع وغريهـــا يف 

حاجة ما�شة اإىل دعم وُم�شاهمة 

اأهـــل اخلري واأ�شحـــاب الأيادي 

البي�شاء.  

الشركة الوقفية �دارة ا�عمال الخيرية

إدارة قواعد البيانات

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

الشطي: اآلالف سيدخلون اإلسالم رًدا 
ىلع الرسوم املسيئة

“التعريف باإلسالم”: 4476 شخص اعتنقوا اإلسالم 
بالكويت يف 2014م

حمـــود �لإبر�هيــم

مدير اإدارتي العالقات العامة واملوارد
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كعادتها حتر�س جلنـــة التعريف بالإ�شالم على تكرمي 

الدعـــاة والعاملني يف حقل الدعـــوة، والذين ل ياألون 

ُجهًدا يف ن�شر ر�شالة الإ�شالم، وانطالًقا من تلك الروؤية 

قـــام مدير الأفـــروع ومدير جلنة التعريـــف بالإ�شالم 

مبحافظة الأحمدي املحامي/ منيف العجمي بتكرمي 

م�شئول ال�شوؤون الدعوية بالفرع ال�شيخ/ اأمني حممد 

عامر، والذي ا�شتمر طوال 12 عاًما يف خدمة الدعوة 

وُدعاة اللجنة.

واأو�شـــح العجمـــي يف كلمـــه لـــه خالل حفـــل التكرمي 

قائـــاًل: اإن اللجنـــة ل تن�شى من �شاهـــم و�شارك معها 

يف ن�شـــر ر�شالة الإ�شـــالم، وتفعيـــل دور الدعوة، وها 

نحن  نحتفل ونُكرم الداعية ال�شيخ/ اأمني عامر  على 

ُجهوده البارزة، والتي بذلها طوال فرتة عمله الدعوي، 

ول�شيمـــا يف ُمرافقة املهتديـــن اجلدد خالل  رحالت 

احلج والعمرة.

واأهـــدى العجمي له درًعا تذكارًيا امتناًنا وعرفاًنا من 

اللجنة باجلهود الدعوية التي بذلها طوال فرتة عمله 

بها.وقام الدعاة والعاملـــون بلجنة التعريف بالإ�شالم 

بالحتفال به، ُمتمنني له من اهلل -جل وعال - التوفيق 

وال�شداد.

ومن ناحيته ثمن ال�شيخ اأمني عامر دور جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم البـــارز، وو�شـــف الفرتة التـــي ق�شاها يف 

اللجنـــة باأنها فرتة �شعر خاللها وكاأنه يعي�س بني اأهله 

وذويه من الدعاة والعاملني بها واملهتدين اجلدد. 

قامـــت جلنة التعريف بالإ�شـــالم مبحافظة الأحمدي فـــرع الوفرة بتنظيم حفل 

لتكـــرمي امل�شاركـــني مب�شابقـــة عبد اهلل هـــادي العمي�س، وزوجتـــه بخيته حممد 

امل�شـــوط- رحمهما اهلل - الثانية حلفظ القراآن الكرمي 2015 م، حيث بلغ عدد 

امل�شاركـــني  213 ُمت�شابـــق من املهتديـــن واجلاليات امل�شلمة غـــري العربية، ومت 

اإجراء امل�شابقة يف امل�شاجد املختلفة مبنطقة الوفرة، وا�شتمرت ع�شرة اأيام، وقد 

اأثمرت  عن فوز 43 ُمت�شابًقا باملركز الأول، و69 ُمت�شابًقا باملركز الثاين.

ويف هـــذا ال�شيـــاق قال مدير اإدارة الأفرع ومدير احلـــج والعمرة بلجنة التعريف 

بالإ�شـــالم املحامـــي منيـــف العجمي: اإن اللجنـــة حتر�س على رعايـــة اجلاليات 

الوافدة عامة، واملهتدين اجلدد خا�شة، وتُقيم لهم امل�شابقات والأن�شطة املتنوعة 

الثقافيـــة والتعليمية والرتبويـــة، التي تهدف  اإىل �شحذ وازعهـــم الديني وتنمية 

ثقافتهم الإ�شالمية، وحث العجمي احل�شور على اإخال�س العمل هلل- عز وجل- 

والتحلي بال�شدق والأمانة، فتلك من اأبرز �شفات امل�شلم، ودعاهم اإىل اأن يكونوا 

�ُشفراء يدعون غري امل�شلمني للتعرف على الإ�شالم. 

وقـــال العجمـــي: تُعترب الكويت املحطة الأهم والأبـــرز يف م�شار حياة الكثري من 

الأ�شخا�ـــس، الذيـــن وطاأت اأقدامهـــم اأر�شها الطيبة، فرزقـــوا فيها اأعظم هدية 

وهـــي الإ�شالم، وحتولوا من الظلمات اإىل النور، و�شتظل اللجنة �شرًحا �شاًما 

يقـــوم برعاية املهتدين اجلدد، ويهتم باجلاليـــات امل�شلمة، ويُعرف غري امل�شلمني 

الإ�شالم وفق منهج و�شطي ُمعتدل قوامه احلكمة واملوعظة احل�شنة.

قيمت مب�شجد خالد عي�شى ال�شالح بالوفرة، وبح�شور رئي�س 
ُ
يذكر اأن املنا�شط اأ

جمعيـــة الوفـــرة الزراعية/ فالح ال�شتلي، ونائـــب الرئي�س/علي ال�شتلي، ورئي�س 

ق�شـــم امل�شرتيات/ اأحمد عياد العازمي، وبح�شور دعاة فرعي الوفرة و املنقف، 

ولقى الن�شاط ح�شوًرا كبرًيا ، حيث زاد عدد امل�شاركني عن 300 �شخ�س .

ويف ختـــام املنا�شط تقدم امل�شاركون بال�شكر للجنـــة التعريف بالإ�شالم، واملتربع 

الكـــرمي على اإقامة تلـــك امل�شابقات والأن�شطة التي تقـــوى العزائم، وتُ�شاعدهم 

على حفظ القراآن الكرمي. 

بطيب	األفعال

5000
مسلم	جديد	سنويًا	في	الكويت	بحاجة	ملن	يعلمهم	

اإلسالم..	فمن	يرعاهم..??

مشروع	علمني	اإلسالم
	[:	«من	دعا	إلى	هدى	كان	له	من	األجر	مثل قال	رسول	ا

أجور	من	دعاهم	ال	ينقص	من	أجورهم	شيئا...»

قيمة	اإلستقطاع
لـلمهتـد	الواحد

10د.ك
شــهريًا

قيمة		الكفالة
لـلمهتـد	الواحد

120د.ك
ســـنويًا

تبرع	عن	طريق	:
w w w. i p c . o r g . k w

التعريف باإلسالم تكرم الفائزين 
يف مسابقة العميش الثانية 

لحفظ القرآن الكريم

التعريف باإلسالم 
بمحافظة األحمدي 

كرمت مسئول 
الشؤون الدعوية
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4467 مهتٍد خالل عام 2014م

الوزير الصبيح: إنجازات التعريف 
باإلسالم تثلج القلب 

اأكـــدت معـــايل وزيرة ال�شـــوؤون الجتماعيـــة والعمل 

ووزيـــرة الدولة ل�شوؤون التخطيـــط والتنمية ال�شيدة 

هنـــد ال�شبيح علـــى اأن ح�شورها و�شط كوكبة تعمل 

يف �شمـــت مـــن اأجل دعوة غري امل�شلمـــني وهدايتهم 

منبـــع فخـــر للم�شلمني يف كل بقعة مـــن بقاع العال 

عامـــة والكويـــت خا�شـــة   ُم�شـــرية اإىل اأن الأرقـــام 

التـــي ُطرحـــت يف احلفـــل تـــدل دللـــة قطعية على 

مدى الإجنازات التـــي حتققت، �شواء كانت بالن�شبة 

للمهتدين اجلدد، اأو الدورات ال�شرعية، اأو احلقائب 

اأو امل�شاريـــع، فجزاكم اهلل خرًيا لعملكم لن�شرة هذا 

الدين، وارتفاع اأعداد امل�شلمني.

جـــاء ذلك خالل حفل التميز ال�شنوي لتكرمي الدعاة 

واملوظفـــني املتميزين، الذي نظمتـــه جلنة التعريف 

بالإ�شالم مببنى الهيئة اخلرييـــة الإ�شالمية العاملية 

حتت رعاية وح�شور معايل الوزيرة،  ورئي�س جمل�س 

اإدارة جمعية النجاة اخلريية اأحمد اجلا�شر، ومدير 

عام جلنـــة التعريف بالإ�شالم جمال نا�شر ال�شطي، 

ورئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة التعريـــف بالإ�شـــالم في�شل 

الزامـــل، والكثري من ال�شخ�شيـــات العامة واخلريية 

يف الكويـــت، بالإ�شافـــة اإىل ُمـــدراء الأفـــرع وُدعاة 

وموظفي اللجنة.

�لكويت بلد �لإن�صانية

واأ�شـــار اإىل اإن جتمـــع اليـــوم حتت رعايـــة معايل الوزيـــرة ال�شبيح 

وح�شـــور و�شائـــل الإعالم، بـــل واأمام الكويت باأ�شرهـــا مل�شدر فخر 

واعتزاز بالن�شبة لنا، ول ي�شعنا اإل اأن نقول لكم: جزاكم اهلل خرًيا، 

وبـــارك اهلل يف اأعمالكم، فقد اجتهدمت و�شـــربمت ووا�شلتم اجلهود 

مـــن اأجـــل الدعوة اإىل اهلل عز وجل، وكنتـــم �شبًبا يف اعتناق الآلف 

مـــن غـــري امل�شلمني الإ�شالم، وهـــذا العمل يُ�شـــاف اإىل الكويت بلد 

الإن�شانيـــة واأمريهـــا قائـــد الإن�شانية �شاحب ال�شمـــو ال�شيخ �شباح 

الأحمـــد اجلابـــر ال�شبـــاح حفظه اهلل، ومـــن املعـــروف اأن الأعمال 

اخلريية تقي من ال�شوء ، مثلما قال ر�شول اهلل ]: �شنائع املعروف 

تقي م�شارع ال�شوء.

�لتكرمي.. �جتهاد وُمثابرة

بـــداأ احلفـــل بكلمـــة لعريـــف احلفـــل جـــودة الفار�س مديـــر مكتبي 

ال�شليبخـــات والدوحة، قال فيهـــا: لقد َمنَّ اهلل علينا باأن جعلنا من 

العاملني يف جلنة التعريف بالإ�شالم املباركة، و�شبًبا يف اإخراج النا�س 

مـــن الظلمـــات اإىل النور، ومن ال�شـــرك اإىل التوحيـــد، فلله احلمد 

واملنة فقد دخل الإ�شالم  67 األف �شخ�س ُمنذ تاأ�شي�س اللجنة عام 

1978م، وهوؤلء �شالتهم وركوعهم، و�شجودهم وت�شبيحهم، وجميع 
اأعمالهـــم يف ميزانكـــم جميًعا بـــاإذن اهلل تعـــاىل، يُ�شارككم يف ذلك 

املح�شنـــني واملح�شنات من اأهل الكويت، قال ر�شول اهلل ]: »الدال 

على اخلري كفاعله«. 

• عريــــف احلفل جودة الفار�س

• ا�شتقبال معايل وزيرة ال�شوؤون الجتماعية والعمل 

الشطي: إنجازات اللجنة خالل عام 
2014 ثمرة ُجهود لدعاة وداعيات 

واملتطوعين والعاملين بها

الفارس: إسالم 4467 شخص 
عمل ُيضاف إلى الكويت بلد 

اإلنسانية

• افتتاح لوحة ال�شرف لأعداد املهتدين اجلدد 

• قيادات النجاة اخلريية والتعريف بالإ�شالم• الإدارة الن�شائية للتعريف بالإ�شالم يف ا�شتقبال معايل الوزيرة 

• جانب من احل�شور

ت�شوير: �شمر اأبو�شكر
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�لتعريف بالإ�صالم

مـــن ناحية اأخـــرى قالت معايل وزيـــرة ال�شوؤون 

الجتماعيـــة والعمـــل ووزيـــرة الدولـــة ل�شوؤون 

التخطيـــط والتنمية ال�شيدة هند ال�شبيح: لقد 

ت�شرفـــت اليوم بح�شوري و�شط كوكبة تعمل يف 

�شمت من اأجل دعوة غري امل�شلمني، وهدايتهم، 

والأرقام التي ُطرحت يف احلفل تتكلم عن مدى 

الإجنازات التي  حتققت،  �شواء كانت بالن�شبة 

للمهتديـــن اجلـــدد، اأو الـــدورات ال�شرعية، اأو 

اأو امل�شاريـــع، فجزاكـــم اهلل خـــرًيا  احلقائـــب 

لعملكـــم لن�شـــرة هذا الدين، وممـــا اأثلج قلوبنا 

جميًعـــا  ارتفـــاع اأعـــداد الذيـــن اعتنقـــوا ديننا 

احلنيف،  فلكـــم الأجر من اهلل- تعاىل- لأنكم 

تعملـــون يف اأنبل عمـــاًل األ وهو العمل اخلريي 

الدعـــوي، واإن �شـــاء اهلل نلتقي بكـــم واإياهم يف 

جنات النعيم.

واأ�شافت باأن �شعادتها زادت عندما عرفت باأن 

من هداه اهلل يُ�شاعد يف هداية الآخرين، فهذا 

العمل يتميز باأنه عمل ُم�شتمر وُمنظم،  وبف�شل 

اهلل- تعاىل -  فاإن اأر�س الكويت اأر�س خ�شبة 

لعمل اخلري مهما تعددت اأ�شكاله. 

حملة »مزن«

واأطلـــق ال�شطي خـــالل احلفل حملة »مزن«، وهـــي حملة تهدف 

اإىل اإحيـــاء �شنـــة النبـــي ]، وترجمة اأ�شلـــوب الهدايا اإىل �شيء 

دعوي من خالل رعايـــة ودعم املهتدين اجلدد، كحملة الأعرا�س 

واملنا�شبـــات والتخرج، والولدة، فيتم و�شع فئة 5 اأو 10 د.ك يف 

الربنامج، تُر�شل عرب املوقع باختيار الباقة املرادة، فتكون الهدية 

ذات �شقـــني، �شق: ي�شـــب يف �شالح املهتدين اجلدد، واآخر ي�شب 

يف ميزان ح�شنات املهدى اإليه يوم القيامة.

4467 مهتٍد خالل عام 2014 م

من ناحيته قال مدير عام جلنة التعريف بالإ�شالم جمال 

نا�شـــر ال�شطـــي: يف هـــذا اليوم الكـــرمي ن�شعـــد بتكرمي 

العاملني يف جلنة التعريف بالإ�شالم، ن�شتعر�س اإجنازات 

اللجنـــة خالل عـــام 2014م، فقد وفق اهلل - عز وجل - 

ُدعـــاة وداعيات اللجنة واملتطوعني والعاملني بها لتحقيق 

اإجنـــازات عظيمـــة بالرغم مـــن الظروف التـــي مرت بها 

اللجنة خالل هذا العام، منها:

• اإ�شالم 4467 �شخ�س من ُمتلف اجلن�شيات.

• توزيع 43905 حقيبة هداية.

• اإ�شدار )8( جمالت دعوية بلغات ُمتلفة.

• اإقامة 590 دورة �شرعية ولغة عربية للمهتدين اجلدد.

• القيام بـ 6109 زيارة دعوية .

• تخريج 30 داعية ميدانًيا.

• تنظيم 44 دورة لتاأهيل الدعاة.

• توزيع 55227 وجبة اإفطار �شائم.

• تنظيم واإقامة ُم�شابقة الرهيماين مب�شاركة 850 ُم�شارك.

• تاأليف 17 موؤلًفا وترجمة .

• تنظيم 1719 حُما�شرة دعوية .

�شحية لـ 1000 �شخ�س 
ُ
• توزيع 155 اأ

• تنظيم رحلة حج لـ 7 ُمهتدين ُجدد .

• تنظيم 7 رحالت عمرة للمهتدين اجلدد.

• افتتاح القناة الفلبينية الف�شائية خالل �شهرين .

• مدير عام جلنة التعريف بالإ�شالم د. جمال ال�شطي

• املهتدي نا�شر يتلو اآيات من القراآن الكرمي 

• تكرمي الداعية الفلبينية »عرفية اإمام« 

• تكرمي فرع دار امليلم كاأف�شل فرع حمقق للهدف - رجال 

• معايل الوزيرة تكرم ال�شيدة مرمي الكندري - ن�شائية الرو�شة

كوكبة تعمل ب�صمت
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حمليـــات

اأ�شـــاد ُمفتي اجلمهوريـــة اللبنانية 

عبـــد اللطيف دريان بدور الكويت 

ال�شباق يف العمل الإن�شاين واإغاثة 

املحتاجني، جـــاء ذلك عقب لقائه 

مع  وفد حملـــة )قائد الإن�شانية( 

برئا�شة وزير العدل ووزير الأوقاف 

الكويتيـــة  الإ�شالميـــة  وال�شـــوؤون 

يعقوب ال�شانع اأثناء زيارته للبنان 

مل�شاعدة النازحني ال�شوريني.

وقـــال املفتـــي دريـــان: اإن الكويـــت 

تقـــف دائًما اإىل جانـــب املحتاجني، 

ول تتـــوان عن امل�شارعة اإىل مد يد 

العـــون لالأ�شقاء العـــرب وامل�شلمني 

ُمعرًبـــا عـــن �شكـــره لدولـــة الكويت 

قيادة و�شعًبـــا على دعمها املتوا�شل 

للبنـــان والعرب يف اأ�شعب الظروف 

وُم�شاعدتهم يف متلف املجالت.

يُذكر اأن احلملة قدمت ُم�شاعدات 

�شرة مـــن النازحني 
ُ
لثالثـــة اآلف اأ

ال�شوريني. 

اأكـــد امل�شوؤولـــون بامل�شت�شفـــى الكويتي اخلريي يف رفـــح - جنوب قطاع 

غـــزة- جناح احلملـــة التي اأطلقتهـــا امل�شت�شفى خالل �شهـــري دي�شمرب 

ويناير املا�شيـــني مل�شاعدة املر�شى الفل�شطينيني، ُمعربني عن تقديرهم 

جلهود الكويت يف دعم الفل�شطينيني.

وقـــال مدير امل�شت�شفـــى الدكتور حممد امل�شـــري: اإن امل�شت�شفى اأجرى 

اأكـــر من 802 عملية جراحية بتخفي�س يزيد على 50 %، مو�شًحا اأن 

امل�شت�شفى اأجرى يف ال�شهرين اللذين �شبقا احلملة نحو 300 عملية.

واأكـــد اأن هذه الأرقـــام تُدلل على اأن املواطنـــني الفل�شطينيني يواجهون 

ظروًفـــا معي�شية �شعبـــة وينتظرون مثل هذه احلمـــالت لعدم مقدرتهم 

على دفع ثمن العمليات اجلراحية. 

املستشفى الكويتي الخيري 
نفذ 802 عملية جراحية بغزة

ُمفتي لبنان يشيد بدور 
الكويت يف العمل اإلنساني

ال�شنـــدوق  اأمـــني  ذكـــر 

الفخري يف جمعية الهالل 

الأحمـــر الكويتـــي �شعـــد 

الناه�ـــس اأن اجلمعيــــــــة 

قامـــت بتوزيـــع اأكـــر من 

27 مليـــون رغيـــف خبز 
علـــى النازحني ال�شوريني 

منذ اندلع اأزمة النزوح.

وقـــال الناه�ـــس على هام�س زيـــارة م�شروع مبز الهالل واإطـــالق مرحلة جديدة 

مل�شـــروع الرغيـــف اأن "�شتة الف ا�شرة �شورية نازحـــة �شت�شتفيد من هذا امل�شروع 

ملدة �شهر يف مناطق طرابل�س وعكار والبقاع ا�شافة اىل �شيدا".

واأ�شـــار اإىل اأن اختيـــار اأماكـــن املخابز يكـــون على اأ�شا�س القرب مـــن اأماكن �شكن 

النازحـــني ال�شوريـــني لتوفري عنـــاء وم�شقة النتقال عليهـــم خا�شة يف ظل ظروف 

الطق�س القا�شية والعوا�شف والأمطار التي متر على لبنان خالل هذه الفرتة. 
اأكـــد رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة مركـــز تايـــز للتوا�شل 

احل�شـــاري عبد الوهـــاب ال�شايـــع اأن املركز حقق 

اإجنـــازات دعويـــة ُم�شرفـــة خـــالل العـــام املا�شي 

2014م، ُمثمًنـــا جهـــود العاملـــني باملركـــز ومدى 
التطور الهائل يف اآلية العمل.

واأعلن ال�شايـــع يف ت�شريح �شحايف اأن عدد الذين 

اأ�شهـــروا اإ�شالمهـــم باملركـــز بلـــغ 74 �شخ�ًشا من 

جن�شيـــات ُمتلفـــة، مو�شًحـــا اأن الذيـــن ي�شهرون 

اإ�شالمهـــم داخل املركز من الأجانب يزداد عددهم 

عاًمـــا بعد عام، اآمـــاًل يف الوقت ذاته اأن يت�شاعف 

عـــدد حـــالت اإ�شهـــار الإ�شـــالم يف العـــام احلايل 

2015 م.

واأ�شار ال�شايع اإىل اأن املركز قام بتوزيع 250 حقيبة 

دعويـــة " حقيبة الهدايـــة " على غري امل�شلمني يف 

الكويت وكذلـــك على املهتدين اجلدد، وقام املركز 

، كما يُنظم املركز  بتنظيـــم 30 دورة لـ600 �شخ�سٍ

ُم�شابقـــة وحفاًل �شنوًيا يتم فيـــه تكرمي امل�شاركني 

من املهتدين اجلدد.

واأ�شـــاف ال�شايـــع : لقد نظـــم املركـــز 10 دورات 

لتعليم اللغـــة العربيــــة لغـــري الناطقني بها،�شارك 

فيها 70 �شخ�ًشا من جن�شيـــات ُمتلفـــــة، عالوة 

علـــى تنظيـــم 22 دورة لـ44 �شخ�ًشا مـــن املقبلني 

على الزواج حديًثا. 

جنـــح عدد من �شبـــاب الكويت بنـــادي العالقات العامة يف جامعـــة اخلليج للعلوم 

والتكنولوجيـــا يف حتطيـــم الرقـــم العاملي امل�شجـــل يف مو�شوعة غيني�ـــس لالأرقام 

القيا�شيـــة اخلا�ـــس بجمع اأثقل وزن من املالب�س للتربع بها بعد اأن جنحوا يف جمع 

اأكر من 56 طًنا من املالب�س خالل 24 �شاعة.

وجـــرت حملـــة جمع التربعات لك�شر الرقم ال�شابـــق والبالغ 29 طًنا، وامل�شجل يف 

دولـــة قطر حتت اإ�شـــراف مو�شوعة غيني�ـــس لالأرقام القيا�شيـــة العاملية وذلك يف 

جامعـــة اخلليـــج للعلوم والتكنولوجيـــا، ومت تخ�شي�س املالب�س املتـــربع بها ل�شالح 

املحتاجني يف الكويت وفل�شطني و�شوريا ولبنان والأردن واليمن.  

نظـــم ق�شـــم التعريـــف بالإ�شـــالم التابـــع ملراقبـــة اجلاليات 

بامل�شجـــد الكبـــري، حُما�شرة �شحية توعويـــة بعنوان "�شحة 

املـــراأة يف غذائها" باللغة الإجنليزية. ومتت الفعالية بتن�شيق 

مـــن رئي�شـــة فريق الوعـــظ اأمينـــة التميمـــي، وباإ�شراف من 

رئي�شة ق�شم التعريـــف بالإ�شالم اأ. �شناء احلربي. وم�شاركة 

عيـــادة طريق العافية. ممثلة بطبيب العيادة د. �شفي الدين 

اأحمد.

وتاأتـــي تلك الفعالية نتاًجا حلر�س اإدارة امل�شجد الكبري على 

تنظيم املحا�شرات وور�س العمل وُمتلف الأن�شطة وخا�شة 

اجلاليـــات، وذلك مـــن اأجل تاأكيـــد مفهـــوم اأن الإ�شالم دين 

�شامل يتطرق لكل نواحي احلياة مبا يف ذلك ال�شحية.

قيمـــت مب�شرح امل�شجد 
ُ
وقـــد ح�شرت تلك الفعاليـــة  التي اأ

الكبـــري �شيدات من اجلاليـــة املاليزية والفلبينيـــة والهندية، 

بجانب موظفات امل�شجـــد الكبري من ُمتلف الأق�شام. وقد 

تطـــرق د. �شفـــي الديـــن يف املحا�شرة ملـــدى اأهمية التغذية 

ال�شحية واأثرها على �شحة املراأة يف متلف مراحل عمرها، 

وتطـــرق لبع�س اأهم اجلوانب ال�شحية التي ت�شغل بال املراأة 

وتتاأثر بالتغذية مثل الوزن ال�شحي وال�شطرابات الهرمونية 

وال�شحة اله�شمية وغريها.

ويف اخلتـــام قام ق�شـــم التعريف بالإ�شـــالم بتكرمي د. �شفي 

الدين اأحمد على جهده ووقته، ومت التن�شيق لتكرار مثل هذه 

الفعاليـــة باللغـــة العربية ُم�شتقباًل. ومت كذلـــك توزيع هدايا 

مـــن عيادة طريـــق العافية وال�شـــركات الراعية الأخرى على 

احل�شور. 

عبدالوهاب الشايع: 
74 شخًصا أشهروا 

إسالمهم بمركز "تايز"

شباب كويتي يسجل رقما قياسيا 
يف جمع املالبس للتبرع بها

ُمحاضرة صحية للجاليات 
باملسجد الكبير

الهالل االحمر الكويتي .. توزيع 
أكثر من 27 مليون رغيف منذ بداية 

األزمة السورية
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كوسوفو: توثيق الجرائم الصربية 
يف كتاب منشور

حـــت ُمن�شقة م�شروع كتاب »اإحياء ذكرى كو�شوفـــو« ال�شيدة »ناتا�شا كاندي�س«  �شرَّ

يف العا�شمـــة الكو�شوفيـــة »بري�شتينـــا« اأن هذا الكتاب يوثـــق اجلرائم املرتكبة يف 

لع املحاكم على  »كو�شوفو«؛ لأنه من املهم اأن تُذكر احلقيقة وتت�شح الأحداث، وتطِّ

املعلومات لتالحق مرتكبيها امل�شوؤولني عن قتل اأكر من 10 اآلف �شخ�س.

جـــاء هذا الت�شريح مبنا�شبـــة ن�شر كتاب »اإحياء ذكرى كو�شوفـــو«، الذي يُقدم وثائق 

تثبـــت مـــوت وفقدان اأكر مـــن 10 اآلف �شخ�س من بينهـــم: الألبان، وال�شرب وغري 

الألبـــان، واأكر مـــن 3000 ُمنت�شـــب جلي�س حتريـــر »كو�شوفو«، والقـــوات ال�شربية 

والقوات الدولية. 

�لعامل �لإ�صالمي

كندا: فوز ُمسلم بلقب 
أفضل ُعمدة يف العالم

حـــاز »ناهيـــد نان�شـــي« – وهـــو ُم�شلـــم ذو اأ�شـــول 

تنزانية – على لقب اأف�شل ُعمدة يف العال، وي�شغل 

»نان�شي« هذا املن�شـــب يف مدينة »كالغاري« بولية 

»األبريتا« يف »كندا« ُمنذ عام 2010 م.

ورغم املناف�شة ال�شديدة على امل�شتوى العاملي، اإل اأن 

املوؤ�ش�شة الدولية لروؤ�شاء بلديات العال قد �شوتت 

ل�شاحلـــه، وو�شفـــه امل�شوؤولـــون عن تلـــك املوؤ�ش�شة 

العامليـــة بالرجـــل املحبـــوب من قبـــل كل الكنديني، 

الـــذي يق�شـــي كل اأوقاته يف العمـــل ول يرتدد اأمام 

اأيَّـــة ُمهمة، حتى ولو كانت �شعبـــة اأو مُملة، اإ�شافة 

اإىل اأنـــه من بني امل�شتخدمني بكرة ملواقع التوا�شل 

الجتماعي.

وتوالـــت تعليقـــات امل�شوؤولني الكنديـــني على موقع 

التوا�شـــل الجتماعـــي، اأثنى فيهـــا اأ�شحابُها على 

نزاهة »نان�شي« واأخالقه احلميدة، وكرمه وانفتاحه 

ال�شيا�شي والديني. 

بيل غيتس يشيد بكرم املتبرعين 
املسلمين ملؤسسته

تعمـــل موؤ�ش�شـــة بيل وميليندا غيت�ـــس اخلريية على بناء الأمل يف حيـــاة اأف�شل، ورفع 

الظلـــم عـــن كثري حول العال، بعد اأن قرر اأغنى رجل يف العال ت�شخري ثروته الطائلة 

التي جناها من الربجميات والتكنولوجيا ل�شالح الأعمال اخلريية. ودرت الفكرة، التي 

راودت غيت�س و�شديقه بول اآلن ُمنذ اأربعة عقود بتغيري عمل الب�شر عرب اإقحام اأجهزة 

الكمبيوتر، اأرباًحا هائلة له وجعلته �شاحب �شركة عمالقة يف عال الربجميات.

فق طموحاته بدمج ما حققه من جناح واأموال 
ُ
ودفع هذا الرهان بغيت�س اإىل تو�شيع اأ

وعلم خلدمة الإن�شانية، بل متكني الفئات املعوزة من التمتع باإجنازاته.

وتُعترب الدول الإ�شالمية �شريًكا اأ�شا�شًيا يف اأعمال موؤ�ش�شة بيل غيت�س الذي اأ�شاد يف 

اأحـــد حواراته بالدور الفعال لهذه الـــدول يف ُم�شاعدته على تطوير اأن�شطة املوؤ�ش�شة، 

وتو�شيـــع قاعـــدة امل�شتفيديـــن منها لأكر عدد مُمكـــن، ُمتلقياً ُم�شاعـــدات �شخية من 

العديد منها. 

“فوكس” تعتذر أربع مرات عن 
معلومات مغلوطة عن املسلمين

ا�شطـــرت قناة »فوك�ـــس« الإخبارية الأمريكية لالعتـــذار عن اأربع 

وقائع ُمنف�شلة تتعلق مبعلومات مغلوطة قدمت امل�شلمني على نحو 

�شلبـــي، بعدما اأثارت ال�شبكة الإخباريـــة ردود اأفعال قوية غا�شبة 

بربيطانيـــا حتـــى من رئي�س الـــوزراء ديفيد كامـــريون، بعد تعريف 

اأحـــد ال�شيوف مدينة بريمنغهـــام باإجنلرتا باأنهـــا مدينة اإ�شالمية 

�شرفـــة يحظر علـــى غري امل�شلمـــني دخولها.«، واتهمـــت عدد من 

و�شائـــل الإعـــالم القنـــاة بـ«املبالغة وتقـــدمي معلومـــات مغلوطة«، 

وانتقدهـــا اآخـــرون مبحاولة ر�شم �شورة ُمرعبـــة و�شلبية حتط من 

قـــدر امل�شلمني امل�شاملني، من خالل اخلـــط الذي انتهجته يف اإطار 

تغطيتهـــا عـــن امل�شلمني يف اأوروبـــا على خلفية الهجـــوم على مقر 

جملة »�شاريل اإيبدو« الفرن�شية ال�شاخرة. 

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

و�شف ح�شني الداودي املدير التنفيذي لـ »موؤ�ش�شة وقف الر�شالة ال�شكندنايف« 

)غري حكومية( اأو�شاع امل�شلمني يف الدول ال�شكندنافية بعد الهجوم على 

اأ�شبوعية »�شاريل اإبدو« الفرن�شية يف باري�س باأنها »مقلقة جًدا«، ُمعرًبا عن 

اأ�شفه، لأن امل�شلم »يعترب نف�شه ُمتهًما بريًئا ل ي�شتطيع الدفاع عن نف�شه«.

وبـــرر الـــداودي يف ت�شريحات لالأنا�شول عرب الهاتف هـــذا القلق بـ«�شببني اثنني، 

اأولهمـــا: ردة فعل بع�س امل�شلمني على ن�شر ر�شوم ُم�شيئة للر�شول الكرمي )حممد( 

عليـــه ال�شـــالة وال�شالم، والتي متثلت يف دعوات اإىل املقاطعة القت�شادية، اأو اإىل 

العتداء على و�شائل الإعالم التي تن�شر الر�شومات امل�شيئة للر�شول، وغريها من 

ت�شريحات قليلة ولكنها ُم�شتفزة تدفع الطرف الآخر الإ�شكندنايف غري امل�شلم اإىل 

الت�شعيد، ومن ثم ندخل يف حلقة ُمغلقة من تبادل التهامات«.

و�شهـــدت العا�شمـــة الفرن�شيـــة باري�ـــس هجوًما ا�شتهـــدف »�شاريل اإبـــدو«، والتي 

اعتـــادت ن�شـــر ر�شـــوم �شاخـــرة للنبي حممد، اأعقبـــه 3 هجمات اأخـــرى يف الأيام 

التاليـــة، اأ�شفرت عن مقتل 17 �شخ�ًشـــا، بينهم 3 من ُمنفذي الهجمات. وما يزيد 

القلق-ح�شـــب الـــداودي- اأن »ُحكومات الـــدول الإ�شكندنافيـــة ل تتحرك ر�شمًيا 

للتهدئـــة على اجلانبني، اجلاليـــة امل�شلمة وغري امل�شلمني، وهـــو موقف يدعو اإىل 

القلق من احتمالت ت�شعيده«. 
الواليات املتحدة: املسلمات 

ينشرن املعرفة بالحجاب

قامت الطالبات امل�شلمات من ع�شوات »جمعية الطالب امل�شلمني« 

بـ«جامعـــة تك�شا�ـــس« بالحتفـــال باليـــوم العاملي للحجـــاب و�شط 

ح�شـــور غري امل�شلمات؛ حيث ا�شتغلـــت امل�شلمات احلدث يف ن�شر 

املعرفة حول الإ�شالم ومكانة املراأة فيه، وحقيقة احلجاب ومعانيه 

وقيمته، والرد على ال�شبهات وت�شحيح املعلومات املغلوطة.

وقـــد اأكـــدت »روان عبد الغنـــي« – رئي�شة اجلمعيـــة والطالبة يف 

الفرقـــة قبـــل الأخرية -درا�شات علم النف�ـــس – اأن احلجاب يُعزز 

الرتابط بني امل�شلمات، وخا�شًة عندما تلتقي ُم�شلمة باأخت ُم�شلمة 

خـــرى يف اجلامعـــة دون �شابق معرفة؛ حيـــث يجمعهما احلجاب 
ُ
اأ

الذي يزيد من متكني املراأة ويُقربها اأكر اإىل اهلل تعاىل. 
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اإعــداد: �شكرتري التحريرملف �لعدد

اأكد وزير العدل ووزير الأوقاف وال�شوؤون 

الإ�شالمية يعقوب ال�شانع على �شرورة 

التخطيط ال�شرتاتيجي بالن�شبة حلياة 

نه�شتهـــا  وحتقيـــق  وال�شعـــوب،  الأمم 

وتقدمها، لفًتا اإىل اأن الأمة ال�شالمية 

»اأحـــوج ما تكـــون اإىل الأخـــذ باأ�شباب 

التقدم واأدوات العلم احلديث«.

جاء ذلك يف كلمة األقاها الوزير ال�شانع 

يف افتتـــاح موؤمتر املمار�شـــات املتميزة 

الـــذي  ال�شرتاتيجـــي  التخطيـــط  يف 

قيـــم حتت عنـــوان )الـــدور التطبيقي 
ُ
اأ

واحلكوميـــة  الإ�شالميـــة  للموؤ�ش�شـــات 

والتنموية.. جتارب وتطبيقات ُمتميزة( 

ونظمته وزارة )الأوقـــاف( حتت رعاية 

�شمـــو ال�شيـــخ جابـــر مبـــارك احلمـــد 

ال�شباح رئي�س جمل�س الوزراء.

مة اأو موؤ�ش�شة اأو 
ُ
وقال ال�شانع: »اإن اأي اأ

دولـــة ل ُيكـــن اأن تنه�س يف ظل غياب 

العن�شـــر الب�شـــري القادر علـــى القيام 

باأعبـــاء التطـــور والتخطيـــط ال�شليـــم، 

ويف عـــال اليوم يُعرفون التخطيط باأنه 

الإجابة على الأ�شئلة الثالثة اأين نحن؟ 

واإىل اأين نحن نُريـــد اأن نذهب؟ وكيف 

ن�شل اإىل هناك؟«.

ودعا اإىل �شـــرورة و�شع الأطر الفعالة 

لبناء القيادة ال�شرتاتيجية املتميزة ذات 

املواهب املتعددة والقادرة على مواجهة 

التحديـــات، ُمثمًنا ُجهود القائمني على 

الـــوزارة يف اأ�شبقيتها بعمـــل اول خطة 

ا�شرتاتيجية على م�شتوى الكويت.

�لتخطيط عمل موؤ�ص�صي ريادي

مـــن جانبه قـــال وكيـــل وزارة الأوقاف 

وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة الدكتـــور عـــادل 

الفـــالح: اإن الـــوزارة �شعت اإىل اخلروج 

عـــن الـــدور التقليـــدي لعمـــل اإدارتهـــا 

وحولتـــه اإىل عمل موؤ�ش�شي ريادي يقوم 

�ش�س علمية حديثة.
ُ
على اأ

واأ�شـــاف الفـــالح اأن ذلـــك يتـــم اأخـــًذا 

باأ�شباب التطور والعلم احلديث، لتحقق 

التميـــز والبـــداع لي�ـــس علـــى م�شتوى 

الكويت فح�شب بل على م�شتوى العاملني 

العربـــي والإ�شالمـــي يف ترجمة عملية 

لروؤيـــة طموحـــة وم�شروعـــات واقعيـــة 

ي�شتفيد منها القا�شي والداين.

ن�صر ثقافة �لتميز و�ملناف�صة �لإد�رية

مـــن جهته قـــال ُمديـــر اإدارة التخطيط 

واملعلومات الدكتـــور هزاع الف�شلي: اإن 

للـــوزارة جتربـــة يف ا�شتحـــداث جائزة 

التميـــز الإداري، وقـــد �شعـــت الـــوزارة 

مـــن خاللهـــا اإىل ن�شـــر ثقافـــة التميز 

واملناف�شة الإدارية للو�شول اإىل الإبداع 

ُم�شيًدا بدعم الإدارة العليا، وت�شجيعها 

لطبيعـــة اجلائزة، مما كان له بالغ الأثر 

لإجناحها .

واأ�شـــاف الف�شلي اأن اجلائـــزة تخ�شع 

لأعلـــى املعايـــري املعمول بهـــا يف الدول 

املتقدمـــة، وهي تتطـــور يف كل عام من 

ناحية ال�شـــكل وامل�شمون، حتى و�شلت 

اإىل التميز يف عطائها، وجعلت الوزارة 

تطرح م�شروع ال�شراكة حملًيا وخليجًيا 

وعربًيا واإ�شالمًيا.

وعلى هام�س حفل الفتتاح كرم الوزير 

بجائـــزة  الفائـــزة  الإدارات  ال�شانـــع 

التميـــز، وقد ُق�شمـــت اإىل ثالث فئات، 

ففـــازت جملة الوعي الإ�شالمي باملركز 

الأول يف الفئـــة »ج«، وح�شـــل مكتـــب 

�شـــوؤون احلج على املركز الثاين، واإدارة 

الإعـــالم الدينـــي باملركـــز الثالـــث، اأما 

الفئـــة »ب« ففـــازت اإدارة املخطوطات 

واملكتبـــات فيهـــا باملركـــز الأول، واإدارة 

الإ�شنـــاد باملركز الثاين، واإدارة التطوير 

باملركز الثالث.

اأما الفئـــة »ا« فقد فازت اإدارة م�شاجد 

الفروانيـــة باملركـــز الأول، فيمـــا فازت 

اإدارة م�شاجـــد حـــويل باملركـــز الثاين، 

واإدارة �شـــوؤون القـــراآن الكـــرمي باملركز 

الثالـــث، وحققت اإدارة م�شاجد الفروانية 

اإدارات  م�شتـــوى  علـــى  الأول  باملركـــز 

الوزارة.

قيمت علـــى هام�س املوؤمتر عدًدا 
ُ
وقد اأ

من جل�شات العمـــل ُقّدم خاللها اأوراًقا 

وجتارًبا تطبيقية ُمتميزة من املوؤ�ش�شات 

امل�شاركـــة واأوراق عمـــل بحثيـــة ُمقدمة 

مـــن اخلـــرباء امل�شاركـــني مـــن الكويت 

والـــدول العربيـــة والإ�شالميـــة، وور�س 

عمل ُمتخ�ش�شة بجانب عر�س جتارب 

ناجحة حمليـــة واإقليمية ودولية، وذلك 

على النحو التايل:

ال ُيمكن ألي ُأمة 
أو مؤسسة أو دولة 

أن تنهض يف 
ظل غياب العنصر 

البشـري القادر 
ىلع القيام بأعباء 
التطور والتخطيط 

السليم

جتربة »�جلامعة �لأردنية يف �لتخطيط 

�ل�صرت�تيجي«

قـــّدم الوكيـــل امل�شاعـــد لل�شـــوؤون املاليـــة 

اأ�شــــــد عمـــادي  فريـــــــــد  م.  والإداريـــة 

»جتربـــة وزارة الأوقـــاف يف التخطيـــط 

ال�شرتاتيجـــي«، والتـــي بنّي مـــن خاللها  

الدور املتميز للوزارة يف ت�شجيع املمار�شات 

ال�شرتاتيجـــي  للتخطيـــط  التطبيقيـــة 

داخلًيـــا علـــى م�شتوى الـــوزارة، وخارجًيا 

علـــى امل�شتويني املحلـــي والعاملني العربي 

والإ�شالمي، والتي �شعت فيها الوزارة اإىل 

ت�شجيـــع املوؤ�ش�شات مبختلـــف ت�شنيفاتها 

علـــى اإتخـــاذ التخطيـــط ال�شرتاتيجـــي 

كمنهـــج اإداري تطبيقـــي، وكذلك ُمناق�شة 

الآليـــات والربامـــج التطبيقيـــة املتبعة يف 

بناء القيادات ال�شرتاتيجية القادرة على 

قيـــادة الأداء ال�شرتاتيجي، وت�شجيع تلك 

املوؤ�ش�شات على تغيري اأ�شاليبها التقليدية 

والتغيري نحو الأف�شل.

وبنّي عمادي حر�س قادة وزارة الأوقاف 

وال�شوؤون الإ�شالمية بدولة الكويت على 

اإتبـــاع التخطيـــط ال�شرتاتيجي كمنهج 

تطبيقي للممار�شـــات التطبيقية خالل 

م�شريتهـــم العمليـــة، وذلك ُمنـــذ العقد 

الأخري من القرن املا�شي، وقد ت�شاعد 

هذا الدور خالل الع�شر �شنوات املا�شية، 

مما جعل الوزارة اأحد الرواد يف العاملني 

العربـــي والإ�شالمي يف تاأ�شيل وتطبيق 

هـــذا املفهـــوم، وفق اأف�شـــل املمار�شات 

العامليـــة Best Practice املتبعـــة يف 

هذا ال�شاأن.  

86 خبيًرا ومستشاًرا من 17 دولة و100 ورقة عمل

التخطيط االستراتيجي للمؤسسات اإلسالمية... 
ضرورة حتمية لتقدمها وتطويرها
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ملف �لعدد

واأو�شـــح عمـــادي اأن من اأبـــرز ما ُييز 

الأداء ال�شرتاتيجـــي بـــوزارة الأوقـــاف 

اخلطـــة  ربـــط  علـــى  القـــادة  حر�ـــس 

ال�شرتاتيجيـــة للـــوزارة وفًقـــا لالأجندة 

احلكومية لدولة الكويت، وانطالًقا من 

اخلطة الإمنائية تبًعا لروؤية اأمري البالد 

�شمـــو ال�شيخ �شبـــاح الأحمـــد ال�شباح 

حفظه اهلل وتوجيهاتـــه ال�شامية بجعل 

الكويت مركًزا مالًيا وحتارًيا عاملًيا«.

وبـــنّي اأن الوزارة قامت مبمار�شة دورها 

التطبيقـــي يف ت�شجيـــــــــــع املمار�شـــات 

التطبيقية للتخطيط ال�شرتاتيجي وفق 

ثالثة حماور تتمثل يف: املحــــور الأول: 

الـــدور التطبيقي لت�شجيـــع املمار�شات 

للتخطيـــط ال�شرتاتيجـــي  التطبيقيـــة 

داخـــل الوزارة، اأما املحـــور الثاين: فهو 

الـــدور التطبيقي لت�شجيـــع املمار�شات 

التطبيقية للتخطيط ال�شرتاتيجي على 

م�شتوى دولـــة الكويت، واملحور الثالث: 

لت�شجيـــع  التطبيقـــي  بالـــدور  املتمثـــل 

للتخطيـــط  التطبيقيـــة  املمار�شـــات 

ال�شرتاتيجـــي علـــى م�شتـــوى العاملني 

العربي والإ�شالمي.

للتطويـــر  مرجًعـــا  منهـــا  جعـــل  ممـــا 

والتحديث لـــدى العديد من املوؤ�ش�شات 

والعاملـــي،  املحلـــي  امل�شتويـــني  علـــى 

الأمـــر الـــذي انعك�س يف تطويـــر الأداء 

ال�شرتاتيجـــي، مما كان له عظيم الأثر 

يف زيـــادة ن�شبـــة امل�شاركـــة يف اإعـــداد 

و�شياغـــة اخلطة ال�شرتاتيجية للوزارة 

2015م/2016م،  2011م/2012م،
حيـــث �شـــارك يف �شياغـــة تلك اخلطة 

مـــا يقرب مـــن 1246 ُم�شارًكا من كافة 

امل�شتويـــات التنظيمية والإدارية ، وكان 

من ُجملة نتائجها:

• اإ�شدار وثيقة اخلطة ال�شرتاتيجية.

• اإ�شـــدار الدليـــل العملـــي التخطيـــط 

ال�شرتاتيجي.

• تكوين املجال�س التنفيذية على م�شتوى 

قطاعات الوزارة.

• تطبيـــق جائـــزة الإدارة املتميـــزة وفًقا 

ملعايري التميز الأوروبي.

يف  �لأ�صـــــــرية  �لتنميـــــــة  »�إد�رة  جتربـــــــة 

�لتخطيط �ل�صرت�تيجي«

عر�شـــت ال�شيدة �شعـــاد بو حمرا ُمدير 

اإدارة التنميـــة الأ�شرية بالوزارة »جتربة 

اإدارة التنميـــة الأ�شريـــة يف التخطيـــط 

ال�شرتاتيجـــي«، حيـــث اأو�شحـــت فيها 

الأدوار اجلديدة والفاعلة التي قامت بها 

الإدارة يف التخطيط ال�شرتاتيجي.

وبينت يف ورقتهـــا حر�س القيادة العليا 

بالوزارة على ُم�شاركة املراأة بالتخطيط 

ال�شرتاتيجـــي وكيـــف مت ت�شكيل فريق 

مـــن  وامليزانيـــة  الت�شغيليـــة  للخطـــة 

موظفات املراقبـــات والأق�شام املختلفة 

داخـــل الإدارة، لت�شهيل تنفيذ املبادرات 

ال�شرتاتيجية على اأكمل وجه، وحتقيق 

اجلـــودة ال�شاملـــة لـــالأداء، ُم�شرية اإىل 

جملـــة مـــن الخت�شا�شـــات اجلديـــدة 

للفريـــق منها: �شياغـــة واإعداد اخلطة 

ال�شرتاتيجيـــة والت�شغيليـــة، وم�شـــروع 

الأ�شريـــة،  التنميـــة  اإدارة  ميزانيـــة 

وتوفـــري برامج للتنميـــة الب�شرية لتلبية 

يف  تثقيفهـــم  وزيـــادة  احتياجاتهـــم، 

جانب التخطيـــط ال�شرتاتيجي، حيث 

�شاركـــن على م�شتوى الوزارة يف الور�س 

التدريبيـــة لإعـــداد اخلطـــة الت�شغيلية 

وامليزانية اجلديدة.

جتربـــــــة »�للجنـــــــة �ل�صت�صـــــــارية �لعليا 

ل�صتكمال �أحكام �ل�صريعة«

حتدث د.اإبراهيم الإبراهيم عن جتربة 

اللجنـــة ال�شت�شارية العليـــا ل�شتكمال 

اأحـــكام ال�شريعـــة �شـــرح مـــن خاللهـــا 

تفا�شيـــل التجربـــة، وبنّي اأثـــر وفعالية 

اأعمـــال  التخطيـــط ال�شرتاتيجـــي يف 

اللجنة، وكيف كانـــت بداية انطالقتها، 

والأ�شا�ـــس القانـــوين للعمـــل، وما ميز 

خطتهـــم من �شمولية وت�شـــاور ومراعاة 

ومواكبـــة  للبـــالد،  العليـــا  للم�شلحـــة 

التطـــورات الع�شريـــة يف اإطـــار الفقـــه 

الإ�شالمي املرن .

ونوهـــت الورقـــة التي قدمهـــا اإىل اأهم 

موؤ�شرات النجاح يف خطة اللجنة، والتي 

راعت اجلوانب ال�شرعية والجتماعية 

والرتبويـــة  والإعالميـــة  والقت�شاديـــة 

حتى حققت الكثري من الإجنازات على 

كافة الأ�شعدة.

»كليـــــــة �خلدمـــــــة �لجتماعية  جتربـــــــة 

بجامعة حلــــــو�ن«.

تناول د. اأحمد حممد عليق عميد كلية 

اخلدمـــة الجتماعيـــة بجامعـــة حلوان 

جتربة اخلدمـــة الجتماعية باجلامعة، 

يف  ال�شرتاتيجـــي  التخطيـــط  ودور 

املوؤ�ش�شات احلكومية.

ونـــوه د.عليق يف نهاية ورقته على جناح 

جتربة التخطيط ال�شرتاتيجي بجامعة 

حلوان واإر�شاء دعائـــم العمل املوؤ�ش�شي 

الناجـــح، ورفـــع كفـــاءة اأع�شـــاء هيئـــة 

التدري�س، وتطويـــر منظومة الدرا�شات 

العليا، وكذلك تطوير املراكز والوحدات 

ذات الطابع اخلا�س.

بناء �لقيادة �ل�صرت�تيجية �لفعالة

ويف ورقــــــــــة عمـــل بعنــــــوان »التوجه 

ال�شرتاتيجـــي نحو الت�شويـــق الداخلي 

كمدخـــل لبنـــاء قيادات ال�شـــف الثاين 

»تطبيقـــات يف ُمنظمـــات اخلدمات مع 

الرتكيـــز على جتربة جامعـــة الطائف« 

ودور املمار�شات التطبيقية للموؤ�ش�شات 

الإ�شالميـــة واحلكوميـــة والتنمويـــة يف 

بنـــاء القيـــادة ال�شرتاتيجيـــة الفعالـــة، 

حمـــدي  م�شطفـــى  د.  حتـــدث  فقـــد 

�شتاذ ُم�شاعد بـــاإدارة الأعمال 
ُ
را�شـــي اأ

– يف جامعـــة الطائـــف وُم�شت�شار وكيل 
اجلامعـــة للدرا�شـــات العليـــا والبحوث 

عن  كيفية بناء قيـــادات ال�شف الثاين 

اأو مـــن يُطلـــق عليهم )قـــادة امل�شتقبل( 

باعتباره اأحد التحديات ال�شرتاتيجية 

الهامة التي تواجه املنظمات املعا�شرة، 

واأو�شـــح الـــدور الـــذي ُيكـــن اأن يلعبه 

منهـــج الت�شويق الداخلـــي  جتاه جهود 

• اإ�شـــدار الدليل العملي جلائزة الإدارة 

املتميزة.

• تكوين جلنـــة ُمتابعة تنفيـــذ تو�شيات 

موؤمتر املمار�شات املتميزة.

وتابـــع عمادي قائـــاًل: واإياًنا من قادة 

الوزارة بت�شجيـــع املمار�شات التطبيقية 

علـــى م�شتـــوى دولة الكويـــت من خالل 

نقـــل التجربة املتميزة للوزارة يف جمال 

التخطيـــط ال�شرتاتيجـــي للعديـــد من 

الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية، منها: 

موؤ�ش�شة احلر�س الوطني الكويتي، وزارة 

الدفاع، وزارة املالية، وزارة العدل، وزارة 

املاليـــة، الهيئة العامة للعنايـــة بالقراآن 

الكرمي وال�شنة النبوية وعلومهما ، بيت 

الزكاة وغريهـــا بناء على اآليـــة اأتبعتها 

الـــوزارة يف تاأ�شيـــل الـــدور التطبيقـــي 

لت�شجيـــع التخطيط ال�شرتاتيجي على 

والعربـــي  اخلليجـــي  العـــال  م�شتـــوى 

والإٍ�شالمي من خالل:

• تنظيـــم املوؤمتـــرات الدولية يف جمال 

التخطيط ال�شرتاتيجي.

• تنظيـــم ور�ـــس العمـــل لإعـــداد دليـــل 

امل�شطلحات ال�شرتاتيجية.

• م�شروع اإ�شدار جائزة الكويت العاملية 

للتميز يف الأداء ال�شرتاتيجي.

• اإعداد معايري القيادة ال�شرتاتيجية.

• تنظيم ُملتقيات وور�س العمل لالأقليات 

الإ�شالمية باأوروبا »اأكتوبر 2014م«.

• تنظيم الزيارات امليدانية للموؤ�ش�شات 

اخلليجية والعربية.

واختتم عمادي حديثه بقوله : اإن وزارة 

الأوقـــاف حتر�ـــس دائًما علـــى تاأ�شيل 

الـــدور التطبيقي لت�شجيـــع املمار�شات 

املتميـــزة يف التخطيـــط ال�شرتاتيجـــي 

اإياًنـــا مـــن قادتهـــا بـــاأن هـــذا النهـــج 

ُيثـــل اأحـــد الأدوات الرئي�شـــة لتحقيق 

ال�شبـــق يف التطور املن�شـــود على كافـــة 

املوؤ�ش�شـــات وخا�شـــة الإ�شالميـــة منها 

يف العاملني العربـي والإ�شالمي.. بل اأن 

ُجهودهــا �شوف ت�شتمر من اأجل حتقيق 

هــذا الهدف.

»األوقاف« وضعت أول خطة استراتيجية 
ىلع مستوى الكويت

»التخطيط: حوَّل عمل وزارة األوقاف  إلى 
عمل مؤسسي ريادي يقوم ىلع أسس 

علمية حديثة



31)145( مار�س 2015 ــ جمادي الأوىل 301436 )145( مار�س 2015 ــ جمادي الأوىل 1436

بناء قيادات ال�شف الثاين يف املنظمات 

واملنظمـــات  عامـــة،  ب�شفـــة  املختلفـــة 

اخلدميـــة ب�شفـــة خا�شة، مـــع الرتكيز 

علـــى جتربة«جامعـــة الطائف« باململكة 

العربيـــة ال�شعودية )كحالـــة تطبيقية(، 

علـــى اعتبار اأن هـــذا املنهـــج  يت�شمن 

»ت�شميـــم وتنفيذ ال�شيا�شات التي تعمل 

باأ�شلـــوب تراكمـــي نحو جـــذب وتطوير 

وقيـــادات  الب�شريـــة  املـــوارد  وحتفيـــز 

ال�شـــف الثـــاين باملنظمة، كمـــا ت�شمن 

بطريقـــة  الب�شريـــة  املـــوارد  ُمعاملـــة 

ُم�شابهة للطريقة  التي يتم التعامل بها 

مع الزبائن اخلارجيني للمنظمة، والتي 

تقـــوم على اإ�شبـــاع احتياجـــات الزبائن 

وحتقيق ر�شاهم«.

واأو�شـــى يف نهاية الورقة اإىل جمموعة 

مـــن التو�شيـــات اأهمها: �شـــرورة تبني 

الإدارات العليـــا باملنظمـــات املختلفـــة 

اخلدمـــات  ُمنظمـــات  )وخ�شو�ًشـــا 

احلكومية واخلا�شة( للمنهج الت�شويقي 

القائم على اإ�شبـــاع احتياجات العمالء 

الداخليـــني،  والعمـــالء  اخلارجيـــني 

والتاأكيـــد علـــى مفهـــوم الر�شـــا لـــدى 

هـــوؤلء العمالء،واحلر�ـــس على حتقيق 

التوافق بني هذا املنهج وُمتلف مناهج 

الإدارة املعا�شـــرة التي ت�شعى املنظمات 

املختلفـــة لالأخذ بهـــا، ل�شياغة التوجه 

ال�شرتاتيجي املنا�شب لها، نحو حتقيق 

اإدارة فعالة ملواردها الب�شرية. و�شرورة 

الربـــط بـــني ا�شرتاتيجيـــات الت�شويـــق 

الداخلـــي وُمتلـــف املناهـــج الإداريـــة 

املعا�شـــرة، التي ُيكـــن اأن تتبناها تلك 

وتطويـــر  تنميـــة  وبرامـــج  املنظمـــات، 

قيـــادات امل�شتقبل بهـــا. وتر�شيخ القيم 

التـــي تعطي الأولوية لبناء وتطوير قادة 

امل�شتقبل،وال�شعـــي جلعـــل تلـــك القيم 

جـــزًءا اأ�شا�شًيـــا مـــن القيم التـــي تقوم 

عليها الثقافـــة التنظيمية يف املنظمات 

املختلفة.

�لدور �لتطبيقي للموؤ�ص�صات �لإ�صالمية 

و�حلكومية

�شتاذ 
ُ
اأمـــا د. حممد الفـــاحت املغربـــي اأ

اإدارة الأعمـــال بكليـــة العلـــوم الإدارية 

القت�شـــاد  درا�شـــات  مركـــز  ومديـــر 

الكـــرمي  القـــراآن  الإ�شالمـــي بجامعـــة 

والعلـــوم الإ�شالميـــة، فقـــد حتدث عن 

الدور التطبيقي للموؤ�ش�شات الإ�شالمية 

واملمار�شـــات  والتنمويـــة  واحلكوميـــة 

الأداء  لبطاقـــة  واملتميـــزة  التطبيقيـــة 

اخلطـــة  لقيا�ـــس  كاأداة  املتـــوازن 

ال�شرتاتيجيـــة يف موؤ�ش�شـــات التعليـــم 

العـــايل وكدرا�شة تطبيقيـــة يف جامعة 

العلوم والتكنولوجيا اليمنية طالب فيها 

بتبنـــي اأ�شاليـــب واأدوات اإدارية حديثة 

وفعالـــة مُتكنهـــا مـــن اكت�شـــاب املزايـــا 

التناف�شيـــة، اأو الحتفـــاظ بهـــا لأطول 

فـــرتة مُمكنـــة، لت�شاعدهـــا يف قيا�ـــس 

وتقييم وتقومي وتطبيـــق ال�شرتاتيجية 

التـــي تتبعهـــا يف اإدارة املنظمـــة، ومـــن 

اأهـــم الأدوات التي ظهـــرت موؤخًرا مع 

بدايـــة الت�شعينـــات من القـــرن املا�شي 

بطاقـــة الأداء املتـــوازن التـــي �شهـــدت 

اهتماًما وا�شًعا �شواء من ِقبل الباحثني 

اأو ُمنظمـــات الأعمـــال، واأ�شبحـــت من 

بالغـــة  ال�شرتاتيجيـــة  الإدارة  اأدوات 

الأهميـــة، لأنهـــا تفـــوق اأدوات قيا�ـــس 

الأداء التقليدية التي تعتمد على قيا�س 

املحـــور املايل فقـــط، ول ي�شمل اأداوؤها 

قيا�ـــس املحـــاور الأخرى، وهـــذا العيب 

تتغلـــب عليـــه بطاقـــة الأداء املتـــوازن 

بقيا�شها جلميع تلك املحاور، بالإ�شافة 

اإيل املحـــور املـــايل، وبالتـــايل التخل�س 

من الق�شـــور الذي ينتج عـــن العتماد 

على املحـــور املايل فقط لقيا�س الأداء، 

يف  ال�شلبيـــات  جتاهـــل  يف  واملتمثـــل 

حالة حتقيـــق املنظمة لأربـــاح، وكذلك 

عـــدم الهتمـــام بالإيجابيـــات فيما اإذا 

تعر�شـــت املنظمة للخ�شائر، وا�شتخدام 

بطاقـــة الأداء املتوازن بو�شفها اأداة من 

اأدوات الإدارة احلديثـــة تتيـــح للمنظمة 

ال�شتفـــادة من ال�شلبيـــات والإيجابيات 

عند ا�شتخدامها كاأداة للقيا�س.

اأوجـــه  هنـــاك  اإن  املغربـــي  د.  وبـــنّي 

ق�شـــور عديـــدة حتملهـــا اأدوات قيا�س 

الأداء التقليديـــة، والتـــي تُركـــز فقـــط 

علـــى اجلانـــب املايل لقيا�ـــس الأداء يف 

املوؤ�ش�شات وال�شركات واملنظمات منها: 

نوعني من اأوجه الق�شور مُتثل فجوتني 

بارزتـــني، الفجوة الأوىل: القيا�س وهذا 

النـــوع يُ�شري اإيل عدم ارتباط موؤ�شرات 

ملف �لعدد

الأداء املالية بال�شرتاتيجية التي ت�شعها 

املنظمة، والتي ترتجم فيما بعد على اأنها 

اأهـــداف ت�شعى املنظمـــة اإيل حتقيقها، 

والفجـــوة الثانية: فجـــوة التنفيذ وهذا 

النوع يظهر كنتيجة لفجوة القيا�س على 

اعتبار غياب العالقة الرتباطية القوية 

بـــني الأن�شطـــة والأعمـــال، التي حُتقق 

ال�شرتاتيجية اخلا�شـــة باملنظمة وبني 

موؤ�شـــرات الأداء واملالية، ولهذا ظهرت 

بطاقـــة الأداء املتوازن ملواجهة الق�شور 

التقليديـــة  الأداء  قيا�ـــس  اأنظمـــة  يف 

لرتباطها املبا�شر بكل حماور الأداء يف 

املنظمــــة.

��صـــــــتخد�م بطاقـــــــات �لأد�ء �ملتو�زن يف 

�إد�رة �ل�صرت�تيجية

اأما د. عبد الرحيــم حممد عبد الرحيم 

ا�شت�شـــاري التخطيـــط ال�شرتاتيجـــــي 

وقيــــا�ـــس الأداء املوؤ�شــــــــ�شـــي بـــوزارة 

الداخلية بدولـة قطر فقد تناول كيفية 

ا�شتخدام بطاقـــــــــــــات الأداء املتـوازن 

وُمعاجلـــة  ال�شرتاتيجيـــة،  اإدارة  يف 

بتجربـــة  وا�شت�شهـــد  التنفيـــذ،  فجـــوة 

وزارة الداخليــــــــة – دولـــة قطر، وبنّي 

اأن بطاقـــات الأداء املتـــوازن تُركـــز يف 

الأ�شا�ـــس علـــى ُم�شاعـــدة املنظمات يف 

حتقيق خطتها ال�شرتاتيجية من خالل 

ترجمة روؤية ور�شالة املنظمة واأهدافها 

تت�شمـــن  اأهـــداف  اإىل  ال�شرتاتيجيـــة 

معايري وموؤ�شرات،  والعمل على توجيه 

ُجهود العاملني يف املنظمة نحو حتقيق 

تلك الأهداف بدرجة عالية من الكفاءة 

والفعالية. ومن هنا تاأتي اأهمية بطاقات 

الأداء املتوازن يف ا�شتخدامها كمنهجية 

يف اإدارة ال�شرتاتيجيـــة، لأن امل�شكلـــة 

الرئي�شـــة التي تواجه املوؤ�ش�شات لي�شت 

يف كونهـــا متتلك ا�شرتاتيجية، ولكن يف 

قدرتها على تنفيذ  تلك ال�شرتاتيجية، 

وكيفية ُمتابعتهـــا وتقييمها وكيفية �شد 

الفجوة بني  التخطيط والتنفيذ.  

وبطاقـــات الأداء املتـــوازن تعمـــل على 

توجيـــه ُجهـــود اجلميـــع نحـــو حتقيـــق 

الأهداف، وو�شع جمموعة من املعايري 

واملوؤ�شرات، وربـــط الأهداف بالأفراد، 

وحتديد دور كل فرد يف ملوؤ�ش�شة بتنفيذ 

تلـــك ال�شرتاتيجيـــة، وهذا مـــا يُحقق 

للمنظمـــة القدرة على النجاح يف تنفيذ 

ا�شرتاتيجيتهـــا. وتُركـــز بطاقات الأداء 

املتوازن على ال�شتفادة من الأ�شول غري 

 Kaplan  امللمو�شـــة، والتي اأ�شار اإليها

and Norton يف الدرا�شة التي قاما 
بها،  والتي مُتثل 75 % من القيمة التي 

حُتققها املنظمة، كون هذه الأ�شول هى 

املحرك الأ�شا�شي يف اإ�شافة القيمة.

لذلـــك تُركـــز هـــذه الورقة علـــى الدور 

الـــذي تقوم به بطاقـــات الأداء املتوازن 

يف ُم�شاعدة املنظمة يف �شد الفجوة بني 

التخطيط والتنفيـــذ، وتوفري املعلومات 

التـــي مُتكـــن املنظمـــة مـــن النجـــاح يف 

التطبيـــق، كما تعر�ـــس الورقة منهجية 

الداخليـــة  وزارة  وجتربـــة  التطبيـــق، 

بدولـــة قطر يف تطبيـــق بطاقات الأداء 

 ،Balanced Scorecard املتـــوازن 

وكيـــف �شاهمـــت يف ُمعاجلة الكثري من 

ُم�شـــكالت تنفيـــذ ال�شرتاتيجية، واأهم 

النتائج التي حتققت من تطبيقها.

�خلتام و�لتو�صيات 

اختتم املوؤمتـــر الرابــــع لوزارة الأوقاف 

وال�شـــوؤون الإ�شالميـــــــــــة »املمار�شـــات 

د.عبد الرحيم: ُمشكلة املؤسسات 
املعاصرة ليست يف امتالك استراتيجية 

وإنما يف قدرتها ىلع  التنفيذ
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ملف �لعدد

املتميـــزة يف التخطيـــط ال�شرتاتيجي« 

اأعمالـــه، ويف جل�شتـــه اخلتاميـــة بـــنّي 

امل�شاركـــون اأنهـــم حتركـــوا انطالًقا من 

لـــوزارة  والتنمـــوي  التوجيهـــي  الـــدور 

الأوقاف وال�شـــوؤون الإ�شالمية لت�شجيع 

املمار�شـــات التطبيقيـــة يف املوؤ�ش�شـــات 

الإ�شالمية واحلكومية بالعاملني العربي 

والإ�شالمـــي، وذلـــك حتقيًقـــا لغاياتها 

ال�شرتاتيجيـــة يف ال�شراكة، والتوا�شل 

مع القطاعات املعنية بال�شاأن الإ�شالمي 

لروؤيتهـــا  وحتقيًقـــا  ودولًيـــا،  حملًيـــا 

ال�شرتاتيجية : الريادة عاملًيا يف العمل 

الإ�شالمي.

االهتمام بمفاهيم 
وآليات قياس 

األداء االستراتيجي 
وتمكين الشباب 

أبرز التوصيات 

واإياًنـــا مـــن قادتهـــا يف دعـــم التطويـــر 

املوؤ�ش�شي للموؤ�ش�شات العربية والإ�شالمية 

وتنفيـــًذا لتو�شيات املوؤمتـــر الثالث الذي 

عقدتـــه الوزارة يف يناير 2014 م قامت 

الوزارة بتنظيم املوؤمتر الرابع مب�شاركة 

 )17( مـــن  وُم�شت�شـــاًرا  خبـــرًيا   )86(

دولـــة، ُيثلـــون )63( وزارة وموؤ�ش�شـــة 

حكوميـــة وخا�شـــة وجامعـــة وجمعيات 

نفـــع عـــام، اإىل جانـــب )160( ُم�شارًكا 

من داخـــل دولة الكويـــت ُيثلون )29( 

وزارة وموؤ�ش�شـــة حكوميـــة، حيث تقدم 

للموؤمتـــر )100( ورقـــة عمـــل وبحـــث 

موؤ�ش�شـــات  مـــن  تطبيقيـــة  ومُمار�شـــة 

متنوعة بالعـــال، ووفًقا ملعايري التقييم 

التي �شاغتها اللجنـــة العلمية للموؤمتر 

، قامـــت اللجنـــة باختيـــار )24( ورقـــة 

عمـــل ومُمار�شـــة تطبيقية لعـــدد )18( 

وزارة وموؤ�ش�شـــة وجامعـــة مُتثل ثماين 

دول )مـــن دولة الكويت والدول العربية 

والإ�شالمية( مت عر�شها وُمناق�شتها من 

ِقبل الباحثني واخلرباء من خالل خم�س 

جل�شات عمل )ثالث جل�شات �شباحية، 

وجل�شتني م�شائيتني، اإىل جانب جل�شتي 

الفتتـــاح واخلتام، حيث كانت امل�شاركة 

الفعالة واملناق�شات العلمية التي ت�شب 

يف  بوتقـــة التح�شني والتطـــور املن�شود 

باملوؤ�ش�شات العربيـــة والإ�شالمية، ومبا 

ي�شـــب يف النتائـــج والتو�شيـــات التـــي 

ي�شتهدفهـــا املوؤمتـــر، وذلـــك على مدار 

ثالثة اأيام، كما ُعقدت ثالثة ور�س عمل 

على هام�س املوؤمتر تناولت مو�شوعات 

ترتبـــط مبحاور املوؤمتـــر، وقد بلغ عدد 

امل�شاركني يف تلـــك الور�س ما يزيد عن 

)70( ُم�شارًكا.  

�لتو�صيات

مـــن اأبـــرز التو�شيات �شـــرورة ا�شطالع 

الإ�شالميـــة  وال�شـــوؤون  الأوقـــاف  وزارة 

بدورهـــا الرائـــد يف جمـــال التخطيط 

الـــوزارات  وت�شجيـــع  ال�شرتاتيجـــي 

واملوؤ�ش�شـــات احلكوميـــة بدولة الكويت 

ب�شياغة واإعداد اخلطة ال�شرتاتيجية 

يف  الـــوزارة  وا�شتمـــرار  اخلم�شيـــة 

م�شروعهـــا املتكامـــل، لت�شجيـــع ون�شر 

املمار�شـــات التطبيقيـــة يف التخطيـــط 

القيـــادات  واإعـــداد  ال�شرتاتيجـــي، 

ال�شرتاتيجيـــة باملوؤ�ش�شـــات الإ�شالمية 

املوؤ�ش�شـــات  وا�شطـــالع  والعربيـــة  

احلكوميـــة العاملة يف املجـــال التنموي 

نشر الوعي 
اإلعالمي بمكونات 

التخطيط من 
ضرورات النهوض 

باألمة
مبكونـــات  الإعالمـــي  الوعـــي  ن�شـــر 

التخطيـــط ال�شرتاتيجـــي عـــن طريق 

ا�شطالع املوؤ�ش�شات الإعالمية وا�شطالع 

الوزارات املعنية بالتعليم واجلهات ذات 

العالقة بدورهم التطبيقي نحو ت�شمني 

مو�شوع التخطيط ال�شرتاتيجي �شمن 

للمراحـــل  التعليمـــة  املناهـــج  تطويـــر 

املختلفة )البتدائـــي، املتو�شط، الثانوي، 

اجلامعي(.

الهتمـــام  ب�شـــرورة  امل�شاركـــون  واأو�شـــى 

مبفاهيم واآليات قيا�س الأداء ال�شرتاتيجي، 

و�شـــرورة و�شع الأطر الالزمة نحو تفعيل: 

جائزة الكويت للتميز احلكومــي. 
الكويـــت	-	شــرق	-	شــارع	أحمــد	اجلابر	-	بلـــوك	6	-	مبنــى	56  - الدور	4

Kuwait, Sharq, Ahmed Al Jaber Street, Block 6 , Bldg. 56, 4th  Floor

 Tel: (+965) 66660154 - Fax: (+965) 22452695

Why Should You Make it
 With Zukhruf ?

�����א�א ���

on time
خدمــــات	متكاملةاإللتزام	بالوقت

Services
Integrated

Creative
Team Work
فريق	عمل	مبدع

روح	الثقافة	العربية
واإلسالمية

Arabic 
& Islamic 
Cultural

Spirit



35)145( مار�س 2015 ــ جمادي الأوىل 341436 )145( مار�س 2015 ــ جمادي الأوىل 1436

حـــــوار: حممود بكر حـــو�ر �لعـــدد

�أهالاً و�صهالاً بكم يف جملة �لب�صرى؟

نُرحـــب بكـــم ومبجلة الب�شـــرى العزيزة 

على قلوبنا، والتي تتعر�س لق�شية ُمهمة 

وهـــي: »العمـــل اخلـــريي يف الكويت«، 

ولالأمانـــة الكل يفخر وي�شـــرف بالعمل 

اخلـــريي الكويتي، الـــذي اأ�شبح ب�شمة 

واإحـــدى ال�شور اجلميلة امل�شرقة لوجه 

الكويت.

بد�ية ُنريد منكم تعريف قر�ء �لب�صرى 

ب�صخ�صكم �لكرمي؟.

اأخوكم الدكتور عبد اهلل الكندري ُمدير 

عام مدار�س النجاة اخلريية، كنت رئي�َشا 

جلمعيـــة املعلمـــني الكويتيـــة يف الفرتة 

مـــن 1999م وحتـــى 2009م،  وع�شًوا 

ملجل�ـــس الإدارة فيها مـــن عام 1993م، 

وحتى عـــام 1999م، وخدمت يف وزارة 

الرتبيـــة ملدة 30عاًمـــا، وتقاعدت منها 

عام 2010م.

وبعـــد هذه امل�شـــرية الطويلة يف املجال 

التعليمي ت�شرفت باللتحاق كمدير عام 

ملدار�ـــس النجاة اخلرييـــة ُمنذ 2012م 

، ن�شـــاأل اهلل- �شبحانـــه وتعـــاىل- اأن 

يعننـــا على اأداء تلك املهمـــة، حيث اإننا 

ب�شدد ر�شالـــة خطرية، األ وهي ر�شالة 

التعليم،

»مد�ر�ـــــــس �لنجـــــــاة �خلريية«.. �لن�صـــــــاأة 

و�لفكرة؟.

انطلقـــت فكرة مدار�ـــس النجاة خلدمة 

املجتمـــع الكويتـــي، مـــن خـــالل العمل 

اخلـــريي، وو�شـــع ب�شمـــة يف العمليـــة 

التعليمة.

فم�شـــار التعليم اليوم من اأهم م�شارات 

العمـــل اخلـــريي، ولذلـــك فـــاإن ُمعظم 

اللجـــان واملوؤ�ش�شـــات اخلرييـــة تتوجه 

لتفعيل دور التعليم يف املجتمعات.

اأهـــل اخلـــري  مـــن  اجتمـــع جمموعـــة 

واأ�شحـــاب الأيـــادي البي�شـــاء يف دولة 

الكويـــت يف عـــام 1968م، علـــى هدف 

واحـــد وهو خدمـــة العمليـــة التعليمية، 

وخدمة �شريحة ُمعينة من النا�س، تُريد 

تعليم لـــه ب�شمة اإ�شالميـــة وحُمافظة، 

فتوافقت اإرادتهم على تاأ�شي�س مدر�شة 

النجاة.

وكان من اأبرز هوؤلء الرجال، العم بزيع 

اليا�شـــني، والعم عبد اهلل املطوع رحمه 

اهلل، والعـــم يو�شـــف الفليج رحمه اهلل، 

والعم في�شـــل املقهوي، والعـــم م�شاري 

بداح اخل�شرم، والعـــم يو�شف احلجي، 

واآخرين..

واأول مدر�شـــة كانـــت يف ال�شامليـــة على 

البحـــر ُمبا�شـــرة، وبداأت امل�شـــرية وبداأ 

التو�شـــع بعد ذلـــك ب�شنـــوات، حيث مت 

افتتـــاح مدر�شة للبنات، والآن لدينا 15 

مدر�شـــة، بها 11 األف طالـــب وطالبة، 

وطاقم اإداري قوامه 1000 موظف.

ومدار�ـــس النجـــاة لها جانبـــان، الأول: 

تعليمـــي، وت�شـــري يف هـــذا وفـــق املنهج 

احلكومي، والثاين: خريي، حيث ي�شعر 

القائمـــون علـــى املدار�س اأنهـــم ب�شدد 

ر�شالة بجانـــب عملهم الوظيفي، يخدم 

مته.
ُ
فيها املجتمع ودينه واأ

خطـــــــت مد�ر�س �لنجـــــــاة خطو�ت كبرية 

يف �صـــــــبيل تطوير �لعملية �لتعليمية.. 

كيف مت ذلك؟. وما �أبرز �خلطط �لتي 

تقـــــــوم �إد�رة �ملد�ر�س بو�صـــــــعها لتحقيق 

هذ� �لتطوير؟.

احلقيقة.. الهدف كبري يف �شبيل تطوير 

مدار�ـــس النجاة، والرتقاء بها، ونق�شد 

بالتطوير طموح الإن�شان، ولي�س الو�شع، 

فيجـــب اأن نرتقـــي اإىل الأف�شل، فنحن 

الآن نتعـــاون مـــع معهد كامـــز للتدريب 

الأهلي وهو اأحد املراكز التابعة جلمعية 

النجـــاة، لعمل درا�شـــة »تقييـــم واقع«، 

وقـــد خرجنا بنتائج مُمتازة، والآن نحن 

ب�شدد عمل خطـــة ا�شرتاتيجية طويلة 

الأمـــد، لتطوير مدار�ـــس النجاة خالل 

ال�شنوات القادمة، راجني من اهلل -عز 

وجـــل- اأن يكتب لهذه املدار�س النهو�س 

والتميز والتطور ب�شكل اأف�شل، لت�شبح 

اأف�شـــل مدار�س الكويـــت، ونعتقد هذا 

الطموح م�شروع.

واخلطة ال�شرتاتيجية لها عدة حماور، 

منهـــا التعليمي، والقيمـــي، والتدريبي، 

مـــن  والكثـــري  والتقنـــي،  والإعالمـــي، 

املحاور الأخرى.

وهذه اخلطة مت و�شعها على مرحلتني، 

اأحدها: ق�شـــرية الأمد ملدة 3 �شنوات، 

والأخرى: طويلة الأمد ت�شل اإىل ع�شر 

�شنوات.

تاأ�ش�شت مدار�س النجاة عام 1968م، وكانت البداية مدر�شة مبنطقة 

ال�شامليـــة، وُمنـــذ ذلك الوقـــت اأخذت تخطو ُخطـــوات وا�شعة خالل 

م�شوار تطويرها اإىل اأن و�شلت الآن اإىل 15 مدر�شة بـ 3 جُممعات 

كربى بال�شاملية وحويل واملنقف، وعدد الطلبة فيها 11 األف طالب، 

وعدد العاملني من ُمعلمني واإداريني تقريًبا 1000 موظف.

تتميـــز مدار�ـــس النجاة باأنهـــا اإ�شالمية التوجه، ت�شعـــى اإىل حتقيق 

م�شتـــوى عاٍل مـــن الإجناز العلمـــي والرتبوي، من خـــالل ا�شتخدام 

اأحـــدث الطرق الرتبوية، وا�شتقطاب الكفاءات على كافة امل�شتويات 

التعليميـــة »ثانوي، متو�شـــط، ابتدائي« وتطويـــر الأدوات والو�شائل 

التعليميـــة التي ت�شعـــى من خاللها لأداء ر�شالتهـــا التعليمية بجانب 

ال�شري وفق خطـــة ا�شرتاتيجية تعمل على تنفيذها اإدارة ذات كفاءة 

عالية.

و�شيـــف احلـــوار يف »جملـــة الب�شرى« هـــو اأحد الكفـــاءات الوطنية 

املخل�شـــة يف هـــذا البلد الطيب املعطاء، بـــداأ م�شريته العملية بجد 

واجتهاد اإىل اأن ح�شل على درجة املاج�شتري يف الإدارة الرتبوية، ثم 

الدكتـــوراه، وتدرج وظيفًيا ومهنًيا ونقابًيا على كافة امل�شتويات حتى 

اأ�شبـــح رئي�شا ملجل�ـــس الإدارة بجمعية املعلمني الكويتية من 1999م 

حتى  2009م، �شاهم يف تاأ�شي�س الحتاد الإ�شالمي العاملي للمعلمني، 

وله ُم�شاهمات كثرية يف كافة الهيئات واملوؤ�ش�شات العلمية..

واأخرًيا ا�شتقر به املقام يف مدار�س النجاة اخلريية، ليتبواأ م�شوؤوليتها، 

وي�شيـــف لها جناًحا بجانب جناحاتـــه الأخرى، لقائنا مع مدير عام 

مدار�س النجاة اخلريية الدكتور عبد اهلل اإ�شماعيل الكندري.. فاإىل 

ما جاء يف اللقاء..

فكرة »مدارس النجاة« 
انطلقت لخدمة املجتمع 
الكويتي من خالل العمل 
الخيري، ووضع بصمة يف 

العملية التعليمية

مدير عام مدارس النجاة د. عبد اهلل الكندري:

"مدارسنا" صاحبة رسالة 
تربوية تعليمة "إسالمية".. 
وإحدى صور الكويت 
الجميلة املشرقة
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ومـــن اأهـــم ُجوانـــب اخلطـــة: التو�شـــع 

يف  متلـــف حُمافظـــات  الكويت مثل: 

اجلهـــراء والفروانية، والتو�شع يف اأنواع 

اأخـــرى مـــن التعليم مثل: ثنائيـــة اللغة، 

بحيث تكـــون ُمظلة النجاة كبرية ت�شمل 

اأبناء الكويت والوافدين.

�ملثلـــــــث �لرتبـــــــوي »�لطالـــــــب - �ملدر�س-

�ملدر�صـــــــة«..  كيف قامت مد�ر�س �لنجاة 

بتحقيق �لنجاح لهذه �ملعادلة؟.

بالن�شبـــة للطالـــب فهـــو الهـــدف مـــن 

العمليـــة التعليميـــة، واملخـــرج واملنتـــج 

ملدار�ـــس النجاة، ولذلـــك فلدينا الكثري 

مـــن حلقـــات حتفيـــظ القـــراآن، التـــي 

ينت�شـــب اإليهـــا 1500 طالـــب، ولدينـــا 

منهج تدري�س القيم الـــذي بداأناه العام 

املا�شـــي، والآن تو�شـــع امل�شروع لي�شمل 

8 مدار�س، ونحن ن�شدد تطويره لي�شم 
عدد اأكرب من املدار�س، وهو يهتم بتعديل 

وتطويـــر �ُشلوكيات الطلبة، بحيث تتجه 

اإىل الإيجابيـــة التـــي تخدمهـــم وتخدم 

متهم.
ُ
جُمتمعهم ووطنهم، واأ

وهنـــاك العديد مـــن الأن�شطة الثقافية 

والريا�شيـــة املتعددة، وبف�شل اهلل- عز 

وجـــل- فـــاإن مدار�ـــس النجـــاة ُمتميزة 

ُمتقدمـــة يف جميـــع  بتحقيـــق مراكـــز 

الكـــرمي،  القـــراآن  كحفـــظ  الأن�شطـــة، 

والأن�شطة الثقافيـــة والريا�شية، وهذا 

دليـــل علـــى امل�شتـــوى العـــايل والكفاءة 

املتميزة للطلبة.

مدارس النجاة 
الخيرية تضم 15 

مدرسة بها 11 ألف 
طالب وطالبة 

اأما بالن�شبـــة للمعلم فهو حُمور العملية 

التعليميـــة، فنحـــن الآن ب�شـــدد عمـــل 

برنامـــج تدريبي كامل لتدريب املعلمني، 

وتاأهليهـــم، وزيـــادة قدراتهم، وذلك لأن 

املعلـــم ل يجب اأن يقف عند حد ُمعني، 

واأذكـــر اأنه كان يل رئي�س ق�شم يف بداية 

عملـــي ب�شلك التدري�ـــس، وكان يتحدث 

مع مديـــر املدر�شة قائـــاًل: »اأنا يل 30 

�شنـــة خـــربة يف التعليـــم«، فـــرد عليه: 

اأنت 30 ن�شخـــة، لأنك ل تُطور نف�شك 

طـــوال تلـــك ال�شنـــوات، لأن املعلومات 

التي اأخذتها من البداية يف اجلامعة ل 

تتطور منذ ذلك الوقت.

اإن تطـــور التعليم الآن اأ�شبـــح ُمذهاًل، 

فاإذا ل يكن املعلم على امل�شتوى املطلوب 

فال �شك اأن الطالب �شوف ي�شبق املعلم 

يف املعلومـــات، فقـــدرة الطالـــب علـــى 

التعامـــل مـــع التكنولوجيـــا واحل�شـــول 

على املعلومات، �شيء مذهل جًدا يفوق 

اخليال، وبالن�شبة للمدار�س مت النتهاء 

مـــن م�شـــروع »ال�شيانة« علـــى م�شتوى  

جميـــع املدار�س، وكذلك مت النتهاء من 

البنية التحتية لقاعات احلا�شوب .

فاأركان العملية التعليمية داخل مدار�س 

النجاة مت�شي ب�شكل ُمتواٍز، حتى  نُحقق 

اأف�شـــل النتائـــج ون�شـــل اإىل الأهداف 

املن�شودة باإذن اهلل تعاىل.

 حو�ر �لعدد 

متيزت مد�ر�س �لنجاة بتخريج �لأو�ئل 

على م�صـــــــتوى دولـــــــة �لكويـــــــت.. ما هو 

�ل�صبب يف ذلك؟.

هـــذا ف�شل من اهلل -عز وجل- ثم ثقة 

اأوليـــاء الأمـــور بتلك املدار�ـــس، ولذلك 

جتدهم يدفعون باأبنائهم اإليها.

ياأتـــي بعـــد ذلـــك ال�شـــيء املهـــم، وهو 

الهتمام واجلهد من ِقبل اإدارة املدار�س 

لتحقيق التميز، مما يدل على امل�شتوى 

اجليـــد للمعلمـــني واملعلمـــات ملدار�ـــس 

العـــام  حققنـــا  هلل  واحلمـــد  النجـــاة، 

املا�شي مركزين من املراكز الأوائل على 

م�شتـــوى الكويت، اأحدهمـــا يف  الق�شم 

الأدبي والآخر يف الق�شم العلمي، وعلى 

م�شتوى الـ 50 الأوائل ح�شلنا على 12 

مركًزا، وح�شـــل 200 طالب على اأكر 

من 90 %.

كيف تقوم »مد�ر�س �لنجاة« برفع كفاءة 

�ملعلمني لديها؟ دور�ت – �ل�صتفادة من 

خرب�ت تعليمية و��صتح�صارها...

نحـــن ن�شعى اإىل اإيجـــاد املعلم �شاحب 

الر�شالـــة، ولي�ـــس املعلـــم املوظـــف، لأن 

الأخري ي�شتطيـــع القيام به اأي �شخ�س، 

اأمـــا �شاحـــب الر�شالـــة فهـــو �شعـــب، 

ويحتـــاج اإىل ُجهـــد، وقناعـــة داخليـــة، 

والتطويـــر واملتابعة امل�شتمـــرة، وكذلك 

م�شاريع القيم، واملتابعة الدقيقة ل�شلوك 

املعلمني، فال نقبل بال�شلوكيات ال�شلبية 

لهـــم، فـــاإذا ل  يكـــن املعلم قـــدوة فقد 

دوره التعليمي. ومن املعروف اأن القدوة 

ال�شاحلة  من  اأهم ق�شايا الرتبية.

وخـــالل الفـــرتة القادمـــة �شـــوف يكون 

هنـــاك زيـــادة يف التدريـــب والتاأهيـــل، 

بحيـــث نرتقـــي بـــاأداء ُمعلمينـــا، ونحن 

نفخر بوجود ثلة من املعلمني يف مدار�س 

النجاة ذوي خربات عريقة.

وتتميـــز مدار�ـــس النجـــاة بـــاأن ُمعـــدل 

ال�شتقـــراء لديها عاٍل جـــًدا، فالأرقام 

تدلنـــا علـــى اأن الذين يرتكـــون مدار�س 

النجـــاة من املعلمني اأعـــداًدا قليلة جًدا 

تكاد  ل تُذكر.

ملد�ر�ـــــــس �لنجـــــــاة دور كبـــــــري يف تطويـــــــر 

�ملجتمع.. وخا�صة من �لناحية �لرتبوية 

�لقيمية.. فما �أبرز تلك �جلهود و�أثرها 

على �ملجتمع؟.

مدار�س النجاة هي مدار�س ذات ر�شالة، 

تُريد اأن ترتك ب�شمة يف املجتمع، واليوم 

الرتبيـــة اأهم من التعليـــم، فبالذات يف 

ع�شرنـــا الـــذي يُ�شمى بع�شـــر املعرفة 

املتفجرة اأ�شبح احل�شول على املعلومات 

�شهاًل جـــًدا، فقد يح�شل الطالب على 

املعلومة ب�شـــكل اأف�شل من املعلم، وهنا 

ياأتـــي دور املعلـــم املربـــي الـــذي يوجـــه 

ال�شلوك ويُعدله، ويرتقي بالطالب، اأما 

ق�شيـــة احل�شول علـــى املعلومة فقط، 

فقد اأ�شبح اأمـــًرا مي�شوًرا، لأنها ُمتاحة 

ب�شكل كبري.

قمنا بدراسة »تقييم 
واقع« وخرجنا بنتائج 

ُممتازة، ونحن بصدد 
عمل خطة استراتيجية 

طويلة األمد

الخطة االستراتيجية 
للمدارس تشمل الجوانب 

التعليمية والقيمية 
والتدريبية واإلعالمية 

والتقنية
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 حــو�ر �لعــدد

»�ملد�ر�س �خلا�صـــــــة يف �لكويت« ُمتعددة 

وذ�ت �جتاهات ُمتلفة.. فبماذ� تتميز 

مد�ر�ـــــــس �لنجاة عن �ملد�ر�س �خلا�صـــــــة 

�لأخرى؟

لدينـــا حملـــة اإعالميـــة قادمـــة لو�شع 

�شـــورة ذهنية عـــن مدار�ـــس النجاة يف 

املجتمـــع، تت�شمن تلك احلملة التعريف 

بها، اأمـــا اأهم ما ُييـــز مدار�س النجاة 

اأنهـــا مدار�س تهتم برتبية الن�سء  عقلًيا 

وعلمًيـــا و�شلوكًيـــا، وتـــرتك يف نف�شيـــة 

ح�شاريـــة  اإيجابيـــة  ب�شمـــة  الدار�ـــس 

اإ�شالميـــة، و�شطية ُمعتدلـــة، لأن اليوم 

اأ�شبحـــت التيـــارات تع�شـــف بالأبنـــاء، 

ولذلـــك اإذا ل نقوم بتوعيتهم ونوجههم 

التوجيـــه ال�شحيح ، ف�شوف يكون لهذا 

الأمر خطر على الوطن والأمة..

اإننـــا نُريـــد اأن نو�شل ر�شالـــة للمجتمع 

اأننـــا مدار�س تربويـــة وتعليمية، وهذان 

اخلطـــان ي�شريان مع بع�شهـــا البع�س، 

ومـــن اجلدير بالذكر اأن مدرا�س النجاة  

تهتـــم بــ »الب�شمـــة الرتبوية«، لأن اليوم 

النا�س تبحث عن هذا اجلانب الرتبوي 

اأكر من اجلانب التعليمي.

أركان العملية 
التعليمية داخل 
مدارس النجاة 
تمشي بشكل 

متواٍز بحيث ُنحقق 
أفضل النتائج

اأما على م�شتوى وزارة الرتبية ن�شت�شعر 

باهتمام الـــوزارة مبدار�س النجاة، فهي 

مُتثـــل اجلانب اخلـــريي القيمي ولي�س 

اجلانـــب الربحـــي فقـــط، فكثـــري مـــن 

املدار�ـــس جتعلهـــم يتخلـــون عـــن بع�س 

الأمور، و�شحيح اأن املدار�س تُريد الربح 

ولكنه ربح يُ�شاعدنا على ال�شتمرار يف 

اأداء ر�شالتنا، وتطويرها.

ما �أبرز �مل�صروعات و�لطموحات ملد�ر�س 

�لنجاة؟.

الطمـــوح كبري ولي�س لـــه �شقف، ونحن 

ب�شـــدد خطـــة ا�شرتاتيجيـــة تبـــداأ مع 

بدايـــة العـــام القادم بـــاإذن اهلل، تهدف 

اإىل ا�شتيعـــاب اأكرب عـــدد من الطالب، 

والإكثـــار من التدريـــب العملي والعلمي 

والتقني  للمعلمـــني ، وتاأ�شيل امل�شاريع 

القيميـــة ب�شكل اأكـــرب واأو�شـــع، وتقوية 

الطالب، وتطوير الأن�شطة الطالبية.

كلمة �أخرية؟.

اأ�شكركـــم.. و�شرف يل اأن األتقي مبجلة 

الب�شرى.. 
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�لريا�صــــــة

قـــام طالل البلو�شي قائد فريق جُنوم قطر يف ُمباراة الفريق الودية 

الأخـــرية اأمام بايرن ميونيخ، ولعب فريـــق ال�شد بت�شليم �شيك ريع 

ُمبـــاراة فريق جنوم قطر وبايرن ميونيخ التي ا�شت�شافها ا�شتاد عبد 

اهلل بن خليفة بنادي خلويا موؤخًرا اإىل جمعية قطر اخلريية، وذلك 

بعد تخ�شي�شه لالجئني ال�شوريني.

ومت ت�شليـــم الريـــع البالـــغ 121.800 ريـــال قطـــري اإىل عبـــد اهلل 

الدو�شري الرئي�ـــس التنفيذي للتح�شيل يف  قطر اخلريية، بح�شور 

خليفـــة �شالح الهارون املدير التنفيذي للت�شويق والت�شال مبوؤ�ش�شة 

دوري جنوم قطر، وعدد من املوظفني يف املوؤ�ش�شة واجلمعية. 

طـــرق الالعب الكويتـــي اأ�شامة علي جنف عبـــد اهلل كم�شاد 

بـــاب مو�شوعـــة غين�س لالأرقام القيا�شيـــة باعتباره اأول لعب 

من ذوي الحتياجات اخلا�شة ينجح يف القفز احلر باملظالت 

على م�شتوى ال�شرق الأو�شط والعال العربي.

وو�شف كم�شـــاد عقب قفزه من الطائرة على ارتفاع 13500 

قـــدم يف �شـــكاي دايف بدبي: اإنه بعد هـــذه القفزة يُعترب اأول 

لعب علـــى م�شتوى ال�شرق الأو�شط والعـــال العربي، وثالث 

لعب على م�شتوى العال يُحقق هذا الإجناز، واأهدى اجنازه 

لدولـــة الكويت اأمرًيا وحكومـــة و�شعًبا، كما توجه بال�شكر اإىل 

دولة الإمارات العربية املتحدة، التي حقق اإجنازه على اأر�شها 

الطيبـــة واإىل القن�شليـــة العامة لدولة الكويـــت يف اإمارة دبي 

والإمـــارات ال�شمالية على تكريه مُمثلة بقن�شلها العام ذياب 

الر�شيدي. 

وزعت مديرية ال�شوؤون الدينية يف تركيا بياًنا �شحيًفا يت�شمن فتوى 

مـــن اأعلى هيئـــة تركية يف الدولة تُطالب الالعبـــني امل�شلمني باإزالة 

الو�شم اأو »التوبة« اإذا كانوا ل ي�شتطيعون.

واأ�شاف البيان: اإن جميع اأ�شكال الفن على اجل�شم حمظورة مبا يف 

ذلك الو�شم، الذي اأ�شبح مو�شة �شائعة جًدا بني ال�شباب والالعبني 

يف الفرتة الأخرية يف تركيا ويف جميع اأنحاء العال، وقام الكثري من 

الالعبني امل�شلمني بتقليد تلك الظاهرة. 

وقـــد دعـــت الهيئة كل اأ�شحـــاب الأو�شام اإىل »التخل�ـــس« منها بكل 

الو�شائـــل، واإن ل ينجحـــوا يف ذلك فعليهـــم اأن »يت�شرعوا اإىل اهلل 

للح�شـــول علـــى ال�شفح اأو التوبة«.  وقد �شبق اأن انتقد رئي�س تركيا 

رجب طيـــب اأردوغان اأحد الالعبني ال�شباب ب�شبب ر�شم و�شم على 

يـــده، وقال له:« ما احلاجـــة اإىل هذا الو�شم؟«، موؤكًدا اأن الو�شم قد 

يُ�شيـــب الإن�شـــان ب�شرطان اجللـــد، لذا ل يجب القيـــام باأمور ت�شر 

باجل�شم. 

العب كويتي من ذوي 
االحتياجات الخاصة يدخل 

موسوعة غينس

»قطر الخيرية«: ريع ُمباراة 
نجوم قطر والبايرن لالجئين 

السوريين

فتوى تركية تطالب الالعبين 
املسلمين بإزالة الوشم

الرياضي األملاني داني بلوم 
يعتنق اإلسالم

تركيا تستضيف بطولة اإلتحاد الرياضي 
للتضامن اإلسالمي

يُنظـــم متحف قطـــر الإ�شالمي عـــدًدا من 

املنا�شـــط الريا�شية املتنوعـــة، �شمن اإطار 

احتفالت الدولة ال�شنوي باليوم الريا�شي، 

بالتعاون مـــع �شركة »اأوريـــدو«، ومب�شاركة 

عدد مـــن الريا�شيني واملهتمـــني من اأفراد 

املجتمع بحديقة متحف الفن الإ�شالمي.

و�شيكـــون هنـــاك الكثـــري مـــن الأن�شطـــة 

الريا�شيـــة املمتعـــة جلميع اأفـــراد الأ�شرة، 

واأن�شطـــة لالأطفـــال وُم�شابقـــات واألعـــاب 

ُم�شليـــة مـــع جوائـــز للفائزيـــن، و�شتكـــون 

هنـــاك عرو�س �شيقة على مـــدار اليوم مع 

توافـــر وجبات طعام �شحية تـــوزع جماًناً، 

ووجهـــت متاحف قطر دعـــوة عامة لكافة 

اأفـــراد املجتمع للم�شاركة باليوم الريا�شي، 

والتواجد يف الوقت املحدد، لالن�شمام اإىل 

املنا�شط ال�شحية وامل�شلية.

و�شت�شهد املنا�شط الريا�شية مبتحف الفن 

الإ�شالمـــي »كرة قدم الفقاعـــات«، و« كرة 

قدم الطاولة لالأفراد«، و»لعبة الغولف بكرة 

القدم«، و»األعاب املهارة«، و»�شباق التجديف 

الأر�شي«، اإ�شافة اإىل »لعبة اإ�شابة الهدف 

بكرة الطالء«، و»الوثب الطويل«، و»حتدي 

ركـــوب الثـــريان، ومتارين اللياقـــة، واألعاًبا 

ذهنيـــة وغريها مـــن الريا�شـــات والألعاب 

املفيدة للذهن واجل�شد. 

ت�شيف جمهوريـــة تركيــــــا بطولة الحتاد 

الريا�شـــي للت�شامــــــن الإ�شالمـــي الثالثة 

لرفع الأثقــــــال مبدينــــة انطاكيا مب�شاركة 

20 دولة اإ�شالميــــــة.

مـــن جانبـــه اأو�شـــح اأمـــني عـــام الإحتـــاد 

الريا�شـــي للت�شامـــن الإ�شالمـــي في�شـــل 

الن�شار اأنه �شيعقد الجتماع التن�شيقي بني 

اللجنة املنظمة للبطولة والإحتاد الريا�شي 

للت�شامـــن الإ�شالمـــي يف الريا�س ملناق�شة 

اآخـــر ال�شتعـــدادات لتنظيـــم البطولة، اإذ 

عقـــدت الأمانة العامة الجتماع التن�شيقي 

الأول مبحافظـــة جدة على هام�س اجتماع 

لالإحتـــاد  الطـــارئ  العموميـــة  اجلمعيـــة 

الريا�شي للت�شامن الإ�شالمي.

يُذكر اأن اململكة العربية ال�شعودية ح�شلت 

على كاأ�س البطولتني الأوىل والثانية اللتني 

اأقيمتا يف الدمام واأوغندا. 

اأعلن لعـــب نادي نورنبـــورغ اأحد اأندية 

البوند�شليغا الأملانية الريا�شي داين بلوم 

اعتناقـــه لالإ�شالم، وقال بلـــوم »الإ�شالم 

اأعطاين اأماًل وقوة غري عادية«.

واأجـــاب بلـــوم على �شـــوؤال حـــول كيفية 

اعتناقـــه للديـــن الإ�شالمـــي يف ت�شريح 

ل�شحيفـــة »بيلـــد« الريا�شيـــة الأملانيـــة 

قائـــاًل: »ل اأنكـــر اأننـــي راودتنـــي حرية 

غريبـــة خـــالل الأ�شهر الأخـــرية، ومعها 

بـــرزت ت�شاوؤلت كثرية حول حياة الرتف 

التـــي اأعي�شها، لدرجة اأين ق�شيت ليايل 

بي�شـــاء دون التو�شـــل لأي اإجابة ُمقنعة، 

ال�شيء الذي دفعني اإىل فتح نقا�س حول 

الأديان مع العديد من اأ�شدقائي والقيام 

باأبحاث من خـــالل قراءة الكتب الدينية 

اأو مواقع على الإنرتنت، وبعدها تو�شلت 

اإىل تلـــك القناعة الثابتة التـــي اأعي�شها 

الآن«.

واأكـــد بلوم  والـــذي يبلغ مـــن العمر 24 

عاًمـــا اأنه: »منـــذ اعتناقـــه لالإ�شالم بداأ 

بال�شـــالة خم�ـــس مـــرات يومًيـــا، والتزم 

بتناول الطعام احلالل«. 

مناشط رياضية 
متنوعة يف »متحف 

قطر اإلسالمي«
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�ملحامي منيف �لعجمي / مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف بالإ�شالم

يف مثـــل تلك الأيام مـــن كل عام ننتظر 

بفـــارغ ال�شـــرب ح�شاد جلنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم خالل عام كامـــل من اجلهد 

الدعـــوي ال�شـــاق، كمـــن يـــرزع زرًعـــا 

ويتعهـــده بالرعايـــة واجلهـــد املتوا�شل 

خالل فرتة زراعته اإىل اأن تن�شج ثماره، 

فيبـــداأ باحل�شـــاد، لي�شت�شعر بعد ذلك، 

كم هي طيبة تلك الثمار.

لقـــد اأعلنت جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم 

عـــن اعتنـــاق 4476 �شخ�ـــس الإ�شالم 

من كافـــة اجلن�شيات يف  متلف فروع 

اللجنة خالل العام املا�شي 2014م.

اإن »احل�شـــاد« دائًمـــا مـــا يكـــون وراءه 

اأمـــران، الأ�شخا�ـــس »رجـــال اأو ن�شاء«، 

واأدوات جيـــدة  برع العاملـــون باللجنة  

يف ا�شتخدامهـــا، لتحقيـــق تلـــك الثمار 

اليانعة الطيبة.

فاإذا ما نظرنا اإىل اجلهد املبذول من ِقبل 

القائمني على اللجنـــة »رجال اأو ن�شاء« 

يف ُمتلف الأفرع، راأينا باأعيينا الأفرع 

عامرة ليل نهار بهوؤلء الرجال والن�شاء 

لتطوير العمل الدعوي، والقيام بواجب 

دعـــوة غري امل�شلمـــني، واإعداد اخلطط 

وتنفيذهـــا، وتر�شيـــخ العمـــل املوؤ�ش�شي 

من خـــالل اخلطـــة ال�شرتاتيجية التي 

تقـــوم اللجنة بو�شعهـــا لتحقيق النجاح 

والتميز.

اأمـــا من ناحيـــة الأدوات فقـــد �شخرت 

اللجنـــة كل اإمكانياتهـــا لتحقيـــق تلـــك 

النتيجـــة غري امل�شبوقة، فقدمت املوارد 

ب�شخاء لل�شـــرف على املجهود الدعوي 

�شـــواء كانـــت مـــن ناحيـــة املطبوعات، 

حيـــث قامت بتوزيـــع ع�شـــرات الآلف 

مـــن حقائـــب الهداية، ووفـــرت الدعاة 

مبختلـــف اللغـــات، وو�شلـــت بالدعـــوة 

اإىل كل �شخ�ـــس غـــري ُم�شلـــم ُمتواجد 

علـــى اأر�س الكويـــت، واأقامت الأن�شطة 

واملنا�شـــط املتنوعـــة، ونفـــذت امل�شاريع 

الدعوية التـــي كان لها  عظيم الأثر يف 

هذا ال�شاأن وخا�شة م�شروع »تعليم اللغة 

العربية«، وم�شـــروع »علمني الإ�شالم«، 

وم�شـــروع »كفالة الدعـــاة«، وغري ذلك 

مـــن امل�شاريع احليوية التي جتدد نب�س 

الدعوة اإىل اهلل عز وجل.

ومن امللفت للنظر اأن 80 % من الذين 

اأ�شلمـــوا خالل عام 2014 م كان ب�شبب 

املعاملـــة احل�شنة، وهـــذا يوؤكد ما قلناه  

يف مقالت �شابقة، اإن املعاملة احل�شنة 

والأخـــالق والآداب الإ�شالمية من اأكر 

الأ�شبـــاب التي تكون وراء دخول النا�س 

اأفواًجا يف دين اهلل.

اإن  ختـــي امل�شلمـــة.. 
ُ
اأ اأخـــي امل�شلـــم.. 

التحلي بالأخالق الإ�شالمية من �شدق، 

وحياء، وكرم، وُم�شاعدة املحتاج، واإغاثة 

امللهـــوف، وُح�شن اجلوار، والتعفف عن 

احلـــرام،  كل هـــذا قد يكـــون �شبًبا يف 

دخول غري امل�شلمـــني الإ�شالم، وبذلك 

تكون �شبًبا يف اإنقاذ نف�س من ال�شالل، 

والظلمات اإىل النور.

80 % من الذين 
أسلموا خالل عام 

2014 م كان بسبب 
املعاملة الحسنة

ل  امل�شلمـــة..  ختـــي 
ُ
اأ امل�شلـــم..  اأخـــي 

ت�شت�شغر اأدًبا من اآداب الإ�شالم كاإلقاء 

ال�شـــالم، والتب�شـــم يف وجـــه الآخرين، 

وعيادة املري�س، واللتزام باآداب الدين، 

فقد يكون اأدًبا من تلك الآداب �شبًبا يف 

دخول الآخرين الإ�شالم..

قـــَرّن ِمـــَن املَْعـــُروِف  قـــال ]: )ل حَتْ

ْن تُْفرَغ من َدلْـــِوَك يف اإِنَاء 
َ
�َشيًْئـــا، ولـــْو اأ

َخاَك َوَوْجُهَك 
َ
امْل�ْشت�ْشقـــي، َولَْو اأن تَُكِلَم اأ

اإِليِْه ُمنَْب�ِشط..(. 



قالـــت �شحيفة مـــريور الإجنليزية: اإن متحف الفن الإ�شالمـــي يف قطر ا�شرتى اأغلى 

لوحة فنية يف العال بقيمة 200 مليون يورو للفنان الفرن�شي بول جوجان.

واأكـــدت ال�شحيفـــة اأن تلك اللوحة العاملية، التي تُ�شمـــى )نافيا متى �شتتزوجي؟( هي 

لوحة للفنان الفرن�شي بول جوجان، مت ت�شميمها يف عام 1892م يف تايتي، حيثما كان 

يُقيـــم هذا الفنان.، ومت عر�س اللوحة يف �شوي�شرا، و�شيتم نقلها اإىل مدريد، لت�شارك 

يف املعر�س العاملي الذي �شيقام يف �شالت متحف امللكة �شوفيا مبدريد.

و�شتبقـــى اللوحـــة يف مدريـــد، ثم �شتنتقـــل لالإقامة الدائمة يف متحـــف قطر الدويل، 

بح�شب ال�شحيفة. 

من املمكن الطالع على اأدق تفا�شيل الأعمال املعرو�شة يف املتحف 

الإلكرتوين للفن العربي الإ�شالمي، والذي يُعترب الأول على م�شتوى 

العال. 

هـــذا مـــا اأو�شحه عبداهلل حـــارب مدير مكتب وكيـــل وزارة الثقافة 

وال�شباب وتنمية املجتمع، وقـــال يف حديثه لـ»البيان« الإماراتية: اإن 

املتحـــف كموقع اإلكرتوين �شيوفر قنـــوات التوا�شل باللغتني العربية 

والإجنليزية، وُيكن الدخول اإليه عن طريق »املوبايل الذكي« و�شا�شة 

الكمبيوتر من خالل تقنية »غيغا بيك�شل«.

طلق اأخرًيا بح�شور �شمو ال�شيخ عبداهلل 
ُ
واأ�شاف: هذا املتحف الذي اأ

بـــن زايـــد اآل نهيان وزيـــر اخلارجيـــة. يتما�شى مـــع »ال�شرتاتيجية 

الوطنيـــة لالبتكار« التـــي اأطلقها �شاحب ال�شمـــو ال�شيخ حممد بن 

را�شـــد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولـــة ورئي�س جمل�س الوزراء وحاكم 

دبي-رعاه اهلل- و�شوف نعر�س جوانب امل�شروع يف القمة احلكومية 

التي �شتقام قريًبا.

معرو�صات �ملتحف

عبـــداهلل حارب الـــذي يُعترب مـــن اأوائـــل خريجي برنامـــج قيادات 

امل�شتقبـــل، اأو�شـــح: اأنـــه مـــن املقـــرر اإتاحـــة املتحـــف بعـــد اكتمال 

املعرو�شـــات، وقـــد يكون هذا خـــالل الأ�شهر املقبلـــة. وقال: ت�شكل 

الفريق الذي يعمل باملتحف الإلكرتوين من الفنانني والفنيني الذين 

يتميـــزون مب�شتـــوى عاٍل مـــن التقنية، حيث يقومـــون حالًيا بدرا�شة 

�شاملة للنواق�س. واأ�شار اإىل اأن اأعمال الفائزين يف ُم�شابقة »الربدة« 

التي تُنظمها وزارة الثقافة �شتكون من اأهم املعرو�شات املوجودة.

وقال: �شنجعل من املتحف مكاًنا للتناف�س، و�شنمنح من خالله الفنان 

ما يليق بفنه وُجهده. 

بدعوة مـــن جمعية مهرجان »ال�شورة – ذاكرة«، الأوني�شف ودار امل�شّور، 

ا�شت�شاف م�شرح املدينة حفل اختتام م�شروع »حلظة 2« بعنوان: »خم�شمئة 

كامريا خلم�شمئة طفل يف جتمعات النازحني ال�شوريني بلبنان«.

اُفتتح احلفل مبعر�س ال�شور الفوتوغرافية، والذي يعر�س فيلًما وثائقًيا 

ُمدتـــه 24 دقيقـــة عن امل�شـــروع والأطفال امل�شاركني فيـــه من تنفيذ »دار 

امل�شّور«، ويطلق كتاب »حلظة 2«.

هـــذا الن�شاط هو ثمرة م�شروع ا�شتمر ملـــدة عام، مت خالله تدريب 500 

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

يخ�شـــى امل�شلمـــون يف »الوليات املتحدة« عودة التهديدات والعنف ُمنذ بدء عر�س 

فيلم »اأمريكان �شنايرب«، الذي يتناول ق�شة قنا�س اأمريكي يف »حرب العراق«.

وطالبـــت املنظمات الإ�شالمية الأمريكية ُمـــرج الفيلم »كلينت اإي�شتوود«، واملمثل 

»بـــراديل كوبر«، اأن ي�شتنكرا لغة الكراهية املوجهة �شد العرب وامل�شلمني، وكيفية 

ت�شويرهم بالفيلم الذي يعر�س حاليًّا بقاعات ال�شينما الأمريكية.

وقالـــت اللجنـــة العربية الأمريكيـــة ملكافحة العن�شريـــة يف ر�شالـــة اإىل »اإي�شتوود 

وكوبـــر«: اإن امل�شلمني اأ�شبحـــوا هدًفا لتهديدات عنيفة منذ بدايـــة الأ�شبوع، قبل 

اأيـــام من العر�ـــس العام للفيلم الذي احتل �شدارة �شبـــاك التذاكر يف اأمريكا، كما 

اأ�شـــارت اللجنة اإىل اأنهـــا تعمل مع مكتب التحقيقات الفـــدرايل وال�شرطة لتقييم 

التهديدات. 

اأ�شدر مركز الأبحـــاث للتاريخ والفنون 

والثقافة الإ�شالمية »اأر�شيكا« با�شطنبول 

جُملـــًدا من الـــورق الفاخر، يُ�شـــم �شوًرا 

لروائـــع الفنون واحلـــرف اليدوية بالعال 

الإ�شالمـــي حتـــت عنـــوان ”اخل�شائ�ـــس 

واملميـــزات والإ�شهامــــــــــات الثقافيـــــــــة 

والقت�شادية للفنون الإ�شالمية واحلرف 

اليدويـــة“، حـــوى تقدًيـــا مـــن الدكتور 

خالـــد اآرن مدير عـــام املركز عّرف فيه 

باملجلّـــد، واأ�شـــار اىل اأهمية تناول هذا 

املو�شـــوع الذي ل يُ�شبق التطّرق له من 

قبـــل.، وقد اأعـــّد هذا املجلّـــد الدكتور 

نزيـــه طالـــب معـــروف مديـــر برنامـــج 

تطوير احلـــرف اليدويـــة باملركز حيث 

يتطـــّرق هذا املجلـــد للعديد من مناذج 

وم�شتويـــات الإبـــداع وبع�ـــس الأعمال 

الرائعـــة واملتميزة من �شتى دول العال، 

لتعـــرّب عـــن اأ�شالـــة احِلـــرف والفنـــون 

التقليديـــة يف ميادين العمـــارة وحياكة 

ال�شّجـــاد وال�شـــدو والكليـــم والتذهيب 

الهند�شيـــة  والت�شاميـــم  والزخرفـــة 

و�شناعة الورق التقليدي، وجتليد الكتب 

واملنمنمـــات والتزيني واخلزف واحلفر 

على اخل�شب، وغريها من الروائع التي 

تّنـــم عن الأناقة واجلمـــال الناجتة عن 

و�شعهـــم لقواعـــد جماليـــة واأ�شا�شية، 

التـــي ل زالت تتحّكم يف م�شرية الإبداع 

يف الوقت الراهن.

ومـــن  اجلديـــر بالذكر اأن هـــذا املجلد  

 )341( منهـــا  �شفحـــة،   643 يحـــوي 

و)302(  الإجنليزيـــة  باللغـــة  �شفحـــة 

�شفحـــة باللغـــة العربية، ويهـــدف اإىل 

تقدمي التوثيـــق الأكاديي املعتمد على 

امل�شح امليداين ملجالت الفنون واحلرف 

اليدويـــة يف العال الإ�شالمي من خالل 

املتخ�ش�شني يف هذا املجال، وذلك من 

اأجـــل امل�شاهمة يف دعـــم حركة البحث 

العلمـــي وُم�شاعـــدًة الباحثـــني يف هذا 

امليدان. 

اإلمارات: متحف الفن 
اإلسالمي اإللكتروني األول 

عامليا قريبا

الواليات املتحدة: تهديد املسلمين 
بعد عرض فيلم “أمريكان سنايبر”

»ُخمسمئة كاميرا لخمسمئة طفل…« 
عن ُمعاناة الالجئين السوريين

متحف قطر اإلسالمي يضم أغلى 
لوحة يف العالم بـ 200 مليون يورو

اإلسهامات الثقافية واالقتصادية للفنون 
كتبت �شمر اأبو�شكراإلسالمية والحرف اليدوية
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د. �إبر�هيم ح�صن ح�صني / رئي�س حترير جملة �شنابل امل�شرية

اإلسالم والتنوير
�حلـــو�ر مع �لآخـــر

�شاع مفهـــوم التنوير يف الفكر الأوروبي 

برتكيزه علـــى العقل الإن�شاين و�شرورة 

التم�شـــك به ، والتحرر مـــن كل اأ�شكال 

، مبـــا  تُقيـــد حريتـــه  التـــي  ال�شلطـــة 

يف ذلـــك �شلطـــة الديـــن، ولكـــن معنى 

التنويـــر يف املفهـــوم الإ�شالمـــي يحمل 

بـــني طياتـــه معـــان اإيجابيـــة ، فالتنوير 

يعني الإنـــارة، ويعنـــي الإ�شفار )متار 

ال�شحـــاح( ،ويُقال نـــور ال�شبح تنويًرا : 

ظهر نوره، ونـــور ال�شجرتنويًرا : اأخرج 

نـــوره، اأي زهـــره )القامو�ـــس املحيـــط( 

والإ�شـــالم ل يرف�س التنويـــر الأوروبي 

املبنـــي علـــى العقل الإن�شـــاين، غري اأن 

التنويـــر يف املفهـــوم الإ�شالمـــي اأعـــم 

واأ�شمل من التنويـــر يف الفهم الأوروبي 

، لأن التنويـــر يف الإ�شـــالم يقـــوم على 

دعامتني اأ�شا�شينت همـــا الدين والعقل 

فالديـــن مبعنـــاه ال�شحيـــح يف الإ�شالم 

يعنـــي اخلروج من الظلمـــات اإىل النور 

، والنـــور يعنـــي الو�شوح ، وقـــد اأر�شل 

اهلل تعـــاىل حممًدا ] ليخـــرج النا�س 

من الظلمات اإىل النور، وهناك العديد 

مـــن الآيـــات القراآنيـــة تُبـــني اأن الدين 

جـــاء لي�شئ للنا�ـــس طريقهم يف احلياة 

وليزيـــل الغ�شاوة عن الأعـــني والقتامة 

عن القلوب .

اأما نور العقل الذي و�شفه حجة الإ�شالم 

الغزايل باأنه » اأمنوذج من نور » )م�شكاة 

الأنوار للغزايل( ، كما و�شفه اجلاحظ 

باأنه » وكيل اهلل عند الإن�شان » وبتعاون 

هـــذان النـــوران يكتمـــل البنـــاء فالعقل 

كالأ�شا�ـــس وال�شرع كالبناء والإ�شالم يف 

حقيقته ر�شالة تنويرية اإلهية تهدف اإىل 

بناء الإن�شـــان ،والدين ال�شحيح لينع 

العقل من التفكـــري والفهم ، لأن العقل 

يف املفهوم الإ�شالمي هومناط اإن�شانية 

الإن�شـــان ، ومعناه وجوهـــره فاإذا عطل 

العقـــل باجلهل والغفلة فـــاإن ذلك يعني 

اإلغـــاء اإن�شانية الإن�شان والهبوط به اإىل 

مرتبـــة اأدنى من مرتبـــة احليوان ، كما 

جاء يف القراآن الكرمي {اأولئك كالأنعام 

بل هم اأ�شل} »الأعراف : 179«.

والعقـــل اأ�شا�ـــس التنويـــر ، وقـــد ارتفع 

القـــراآن بالعقـــل و�شجـــل اأن اإهماله يف 

الدنيـــا �شببا يف عـــذاب الآخرة ، فجاء 

على األ�شنة الذيـــن �شلوا ول ي�شتعملوا 

عقولهـــم {لو كنا ن�شمـــع اأونعقل ما كنا 

يف اأ�شحـــاب ال�شعـــري} »امللـــك: 10«، 

وكذلك ارتفع القراآن بالعلم وجعل اأهله 

يف املرتبـــة الثالثـــة بعـــد اهلل- �شبحانه 

وتعـــاىل- واملالئكة {�شهـــد اهلل اأنه ل 

اإلـــه اإل هو واملالئكـــة واأولو العلم قائًما 

بالق�شط} »اآل عمران: 18«.

وملـــا كان الإ�شالم هو دين العقل والعلم 

والتنوير ف�شار من ُمقت�شياته ،اأن حذر 

من اإتباع الظن ، وجعل الربهان واحلجة 

اأ�شا�س الإيان {قل هل عندكم من علم 

فتخرجـــوه لنا اإن تتبعـــون اإل الظن واإن 

اأنتـــم اإل تخر�شون} »الأنعـــام:148«.، 

فالتنويـــر �شد اجلمـــود، واجلمود على 

القـــدمي �شلـــب لإن�شانيـــة الإن�شان، لأن 

اجلمود علـــى اآراء املتقدمـــني وحظهم 

يف  واأ�شلوبهـــم  واملعرفـــة،  العلـــم  يف 

البحـــث والنظـــر جنايـــة علـــى الفطرة 

الب�شرية، و�شلب ملزية العقل التي امتاز 

بهـــا الإن�شـــان واإهدار حلجـــة اهلل على 

عباده.

فاحليـــاة يف حالة جتدد اأمـــام الإن�شان 

و�شنـــة احلياة هـــي التغيـــري والتجدد،  

فاإنك ل ت�شتطيـــع اأن تنزل نهًرا واحًدا 

مرتني، وكل �شئ يتغري اإل قانون التغيري 

، والع�شـــر الراهن الذي نعي�شه الآن يف 

حالـــة تغيـــري ُم�شتمـــر فالبـــد اأن نفلت 

مـــن املا�شي غـــري املفيـــد، فال�شتمرار 

فيـــه وال�شتغراق هو نكو�ـــس ل يجلب 

فائـــدة، ويوؤكد القراآن الكرمي على ذلك 

{واإذا فعلوا فاح�شة قالوا وجدنا عليها 

اآباءنا} »الأعراف: 28«.

والعقل هو الأ�شا�ـــس الذي يعتمد عليه 

القراآن يف خطاب النا�س، واملحور الذي 

تدور حولـــه  تكاليف ال�شرع اأمًرا ونهًيا 

، وقـــد ذكر القـــراآن العقل كثـــرًيا، هذا 

بالإ�شافة اإىل لفـــت الأنظار اإىل تكرار 

كل وظائـــف القوة العاقلـــة، وعربعنها 

باألفاظ �شتـــى مثل: يعقلـــون ويتدبرون 

ويفكرون وينظرون وي�شمعون ويفقهون 

، هـــذا ف�شاًل عـــن التفرقة الرائعة بني 

رتبـــة » العلـــم« و »اليقني« مـــن جانب، 

ومراتب ال�شك والظن من جانب اآخر : 

»واإن الذين اختلفوا فيه لفي �شك منه ما 

لهم به من علم اإل اتباع الظن« »الن�شاء 

: 157« وقوله تعاىل :{ وما لهم به من 

علـــم اإن يتبعون اإل الظـــن واإن الظن ل 

يغنـــي من احلق �شيًئا} »النجم : 28« ، 

فحفاوة القراآن بالعقل الذي هو اأ�شا�س 

ال�شتنارة ، وحتذيره من مناهج الظنون 

وال�شكوك هو اأمر طبيعي بالن�شبة لدين 

جـــاء للنا�س كافة، فقـــد اجته اخلطاب 

اإىل الإن�شان العاقل احلر طليًقا من كل 

�شلطـــان يحول بينه وبـــني الفهم القومي 

والتفكري ال�شلم. 
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�لوقف �لإ�صالمي

الوقف معنـــاه كما يقول ابن قدامة احلنبلي 

رحمـــه اهلل »الـــكايف ج2«: »حتبي�ـــس الأ�شل 

وت�شبيـــل الثمـــرة«، وهـــو ُم�شتحـــب ملا روى 

عـــن النبـــي ] اأنه قال: »اإذا مـــات ابن اآدم 

انقطع عمله اإل من ثالث: �شدقة جارية، اأو 

علـــم ينتفع به، اأو ولـــد �شالح يدعو له »رواه 

ُم�شلم«.

وقـــد ا�شتطـــاع الوقـــف بنوعيـــه اخلـــريي 

والأهلـــي اأن يلعـــب دوًرا رائًعـــا يف حتقيـــق 

املوا�شـــاة البينيـــة بـــني امل�شلمـــني بع�شهـــم 

البع�ـــس، وبـــني امل�شلمـــني وغـــري امل�شلمني، 

الذين ا�شتفادوا دومنا متييز باحلبو�س التي 

كانت تخدم املواطنني ب�شفة عامة كالأ�شبلة 

والبيمار�شتانات، وغري ذلك. 

ولالأ�شف فقد ارتبط مفهوم الوقف يف اأذهان 

كثرييـــن باأمنـــاط ُمعينة مـــن العمل اخلريي 

كبنـــاء امل�شاجـــد ورعايـــة امل�شاكـــني واإطعام 

الفقراء وخالفه، حتى اأن الأوقاف املر�شودة 

للنه�شـــة التعليمية ل تكـــن بحجم الأوقاف 

املر�شودة للتعليم اأو النه�شة العلمية.

والعـــال العربـــي اليـــوم يُعانى مـــن م�شاكل 

النه�شـــة  م�شتـــوى  علـــى  للغايـــة  خطـــرية 

التعليميـــة والعلمية، مما جعلتـــه يقف على 

م�شافـــات بعيدة عـــن الدول الغربيـــة، التي 

اأخـــذت بنوا�شـــي العلـــم وا�شتطاعـــت بنـــاء 

نه�شتهـــا عـــرب �شل�شلة مـــن الثـــورات، التي 

غـــرّيت وجه التاريخ، و�شكل الكرة الأر�شية، 

بدًءا من الثـــورة ال�شناعية يف القرن الثامن 

والتا�شـــع ع�شر ومروًرا بالثـــورة الإلكرتونية 

يف القرن الع�شريـــن وانتهاًء بثورة املعلومات 

والت�شالت التي نعي�شهـــا الآن، والتي اأدت 

اإىل تدفـــق املعلومات ب�شـــورة غري م�شبوقة 

يف تاريـــخ الب�شرية ،كمـــا فتحتث ُمعتادة من 

ذي قبـــل وحولت الكرة الأر�شيـــة اإىل قرية 

�شغرية.

فالبع�ـــس يُقـــدر الفجوة بني الـــدول العربية 

ونظريتها الغربية مبا يقرب من مائتي عام، 

وحتتاج اإىل جهد جهيد يف جمالت عدة من 

اأجل العمل على تقليلها واحلد من تاأثرياتها 

ال�شلبية.

ومـــن هنـــا ياأتـــي دور اجلهد الوقفـــي كدور 

ُمكمـــل وُم�شاعـــد يف توفـــري املـــال الـــالزم 

لتحقيـــق النه�شة املن�شودة، حيـــث اإن كثرًيا 

من الدول العربية ما زالت تُعانى من تعرات 

اقت�شادية جمة جتعلها تعمل بالكاد من اأجل 

توفـــري املاأكل وامل�شرب ف�شـــاًل عن النهو�س 

التعليمي و�شد الفجوة العلمية امل�شار اإليها.

ورغـــم اأن هنـــاك العديـــد مـــن املوؤ�ش�شـــات 

تقـــوم برعايـــة املوهوبـــني  التـــي  اخلرييـــة 

والإنفاق على الدار�شـــني اإل اأنه يظل ُجهًدا 

حمـــدوًدا حتـــى الآن مع تعاظـــم التحديات 

التي تواجهنا، ففي بلد كبري مثل م�شر تُقدر 

الإح�شائيـــات عدد الذين ل ينالوا حًظا من 

التعليـــم، ويعانون من الأمية بحوايل 40 % 

مـــن ُجملة �شـــكان م�شر البالغـــني نحو 85 

مليـــون ن�شمـــة، لـــذا فاملقرتح اليـــوم اأن يتم 

تخ�شي�ـــس الأوقاف على ن�شاطـــات بعينها، 

تتوىل العناية بهـــا والإنفاق عليها والنهو�س 

بها، كالتايل:

�لوقف للق�صاء على �لأمية

وهى من اأخطر امل�شـــاكل التي تواجه العال 

العربـــي اليـــوم... ففي الوقت الـــذي تُكافح 

فيـــه دول العـــال املتقدم من اأجـــل التخل�س 

مـــن الأميـــة التكنولوجية ما زلنـــا يف بالدنا 

نئـــن بال�شكـــوى من الأميـــة الأبجديـــة التي 

حولـــت ماليني الب�شـــر اإىل طاقـــات ُمهدرة 

وُمعطلـــة وعاجزة عن اللحـــاق بركب التقدم 

والنهو�س، وجعلت املنطقة العربية من اأكر 

مناطق العال ُمعاناة من الأمية حيث قدرها 

مـــي ُمنت�شرين يف 
ُ
البع�ـــس بنحو 70 مليون اأ

العال العربي.

اإن مـــن املوؤ�شف حًقـــا اأن ن�شهد هذا التوغل 

الفا�شـــح لالأميـــة، وقـــد خ�شنـــا اهلل بكتابه 

العزيـــز الذي ح�س على القـــراءة يف اأول ما 

نـــزل منـــه : »اقـــراأ«،  بل �شحـــى النبي ] 

مبكا�شبـــه من الأ�شرى يف غـــزوة بدر ُمقابل 

تعليـــم امل�شلمـــني واأبنائهم القـــراءة والكتابة 

ونحـــن ما زلنا ننفق علـــى الطعام وال�شراب 

اأكر من اإنفاقنا على التعليم.

لذا فاإن الوقف هنا �شيلعب دوًرا يف الإنفاق 

على املعلمـــني، واإعداد الف�شـــول والقاعات 

يف كل حـــي ومنطقـــة، وتوفـــري مـــا يحتاجه 

املتعلمـــون، خا�شة واأكرهم مـــن املعدومني 

والفقـــراء الذيـــن دفعهم فقرهـــم اإىل ترك 

التعليم ُمنذ البداية.

�لوقف �لتعليمي

فالتعليم هو اأ�شا�ـــس النه�شة وُدعامة الأمن 

القومـــي العربـــي، ولي�ـــس ق�شيـــة تـــرف اأو 

كماليات، فميزانيات الدول العربية ل تواكب 

حجـــم الإنفـــاق املطلوب للنهو�ـــس بالتعليم، 

مما ي�شتلزم �شرورة ُم�شاعدة املجتمع املدين 

واأهـــل اخلري، وعـــدم رمى الكـــرة يف ملعب 

الدولة الر�شمـــي، فالتعليم يحتاج اإىل مزيد 

من الإنفاق من اأجل :

بنـــاء املدار�س وجتهيزهـــا وتاأثيثهـــا واإن�شاء 

البنيـــة التحتيـــة التكنولوجيـــة املفتقـــدة يف 

العديد من املدار�س .

الإنفـــاق على الطالب الفقـــراء، والذين قد ل 

يجدون ثمـــن انتقالهم اإىل اأماكن تعلمهم، مما 

خـــرى تتمثل يف ت�شربهم من 
ُ
يـــوؤدى اإىل كارثة اأ

التعليم، والذي قد يعودون اإليه عندما يجدون 

من ينفق عليهـــم، والدول من جانبها ل تتمكن 

من تغطية مثل هذا اللون من الإنفاق .

الإنفاق لبناء اجلامعات واملعاهد املتخ�ش�شة، 

فجامعـــة عريقة مثل جامعـــة القاهرة كانت 

اأر�ًشا مملوكة لالأمرية فاطمة بنت اخلديوي 

اإ�شماعيـــل وتربعـــت بهـــا يف اأوائـــل القـــرن 

املا�شـــي لبنـــاء اأول جامعـــة اأهلية يف م�شر، 

ول تكتف بذلك بل تربعت بجزء من ُحليها 

لإمتـــام عملية البناء والإنفاق على اجلامعة، 

اأمـــا الآن فقد حتولـــت اجلامعات اإىل لون من 

ال�شتثمـــار ل ي�شتطيـــع اأبنـــاء الطبقة الفقرية 

القـــرتاب منها... كمـــا اأن الوقف الأهلي الآن 

بـــات �شـــرورة لتطويـــر البحث العلمـــي داخل 

اجلامعات خا�شة مع ندرة املوارد الر�شمية.

الإنفـــاق علـــى املوهوبني و�شبـــاب الباحثني 

والدار�شني الذين قد ل تُ�شاعدهم اإمكانياتهم 

علـــى موا�شلـــة البحث والتفـــوق، مما يوؤدى 

اإىل حرمـــان املجتمع مـــن ُجهودهم وعلمهم 

ويدفعهـــم اإىل الهجـــرة اخلارجيـــة، واإفـــادة 

املجتمعـــات اخلارجيـــة بعلمهـــم ونبوغهـــم، 

وهـــذا اأمر حـــادث، ونـــراه باأعيننـــا، فكثري 

مـــن الكفاءات التي اأ�شهمـــت يف بناء التقدم 

العلمي يف الغرب هي يف اأ�شلها عقول عربية 

ُمهاجرة، لعدم توفـــر الإمكانيات يف بالدها 

كاأحمد زويل وفاروق الباز وغريهما.

�لوقف �لعلمي �لتقني

والـــذي ل بـــد واأن يوجـــه ل�شالـــح البحـــث 

العلمـــي الدقيق والإنفاق عليه وتوفري البيئة 

املاديـــة املنا�شبة له والكـــوادر املوؤهلة لذلك، 

فنحـــن مـــا زلنـــا يف احتيـــاج خو�ـــس غمار 

املجـــالت التكنولوجية الدقيقة، واأن نتحول 

من ُم�شتوردين اإىل ُمنتجني لها،  فدولة مثل: 

الهنـــد والتي تُ�شنف كدولـــة من دول العال 

الثالـــث مثـــاًل تاأتـــى يف ُمقدمـــة دول العال 

اإنتاًجـــا للربجميات على الرغـــم من انت�شار 

الفقر ب�شورة كبرية يف ربوعها.

فهذا اللون مـــن الوقف اخلريي �شي�شهم يف 

توفري الدعم املايل املنا�شب من اأجل امتالك 

املعرفة وتوظيفها التوظيف الأمثل. 

منوذج ر�ئد ومثل ُيحتذى

و�شفـــوة القـــول فيما �شبـــق ذكـــره اآنًفا من 

�شـــرورة تطويـــر نظرة املجتمـــع اإىل الوقف 

اخلـــريي والدفع بـــه اإىل اآفاق جديدة ت�شهم 

يف حتقيـــق النه�شة العلميـــة والتقنية، جند 

اأن  املوؤ�ش�شـــة العربية للعلـــوم والتكنولوجيا 

�شربـــت مثـــاًل لذلـــك  يُحتـــذى وي�شتحـــق 

الإ�شـــادة والتدعيـــم ،وذلك عـــرب تد�شني ما 

يُعـــرف بـ«الوقـــف العلمـــي والتكنولوجـــي«، 

والذي تتـــوىل املوؤ�ش�شة اإدارته ونظارته ومن 

اأهـــم اأهدافـــه كما هـــو من�شور علـــى موقع 

املوؤ�ش�شة الإلكرتوين؟

العلميـــة  للطاقـــات  الفعـــال  التوظيـــف   •
والتكنولوجية وتوجيهها نحو امتالك املعرفة 

وخدمة الق�شايا التنموية. 

• تنمية البتكارات الوطنية لدعم ال�شناعات 
ال�شغرية واملتو�شطة.

• احلد من هجرة العقول العلمية وال�شتفادة من 
العقول املهاجرة يف تنمية القت�شاد القومي.

• ن�شر املعرفة العلمية يف جُمتمعاتنا.
تثبيت اأركان القت�شاد، واإقامته على دعائم 

علمية وتكنولوجية را�شخة.

• الو�شـــول حللـــول تقنيـــة ملكافحـــة الفقـــر 
وتوفري فر�س عمل.

لقـــد لعـــب الوقـــف اخلـــريي دوًرا موؤثًرا يف 

متنا، واملاأمول اليوم اأن تنه�س هذه 
ُ
م�شـــرية اأ

الآلية من جديد لت�شهم يف قطاعات جديدة 

تُ�شارك يف نه�شة الأمة وتقدمها. 

بقلم: �شمري العركي

الوقف الخيرى وأثره فى النهضة 
العلمية والتعليمية

بقلم: �شمري العركي
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فلسفة العمل 
اإلحساني يف اإلسالم 

االعتناء باألعداء من العمل 
اإلحساني ألن الصفح من اإلحسان

من خالل تفسير: التحرير والتنوير

اإلحسان رحمة باملحسن إليه والرحمة 
رقة تقتضي اإلحسان للمرحوم

انفردت الشريعة اإلسالمية بنظام 
إحساني فريد قائم ىلع أسس 

التكافل بين أفراد األمة

خالد حــــدوي: جامعة حممد الأول كلية الآداب والعلوم الإن�شانية�أبحـــــــاث

الت�شـــرف يف ثلـــث اأموالهـــم، يعينون من 

ياأخـــذه بعد موتهم على �شـــرط األ يكون 

وارًثـــا، حتى ل يتو�شلـــوا بذلك اإىل تنفيل 

وارث على غريه )15(. 

ويلحـــق بهـــذا النوع -النتـــزاع اجلربي-

عند ال�شيخ الطاهر بن عا�شور ما يلي:

• اأخـــذ اخلم�س مـــن الغنيمة مع اأنها حق 
للمحاربني، فانتزع منهم ذلك )16(. 

• النفقات الواجبة غري نفقة الزوجة لأنها 
غري منظور فيها اإىل النتزاع، اإذ هي يف 

ُمقابلـــة تاألـــف العائلة، ول نفقـــة الأولد 

كذلك لأن الداعي اإليها جبلي)17(. 

اأما نفقة غري البنني عند من يوجب نفقة 

القرابة، فهي من ق�شم النتزاع الواجب، ومن 

النتـــزاع الواجب الكفـــارات يف حنث اليمني، 

وفطـــر رم�شـــان، والظهار، والإيـــالء، وجزاء 

ال�شيد)18(. 

• جعلـــت ال�شريعـــة من النتـــزاع انتزاًعا 
مندوًبـــا اإليـــه غري واجـــب، وذلـــك اأنواع 

املوا�شـــاة بال�شدقات والعطايـــا والهدايا 

والو�شايـــا واإ�شـــالف املع�شــــــــــــر بـــدون 

مراباة)19(. 

ولي�س يف ال�شريعة -ح�شب ال�شيخ الطاهر 

بـــن عا�شـــور- انتـــزاع اأعيـــان اململوكات 

مـــن الأ�شول بل النتـــزاع ل يعدو انتزاع 

الفوائد بالعدالة وامل�شاواة )20(.

ول يفـــت ال�شيـــخ الطاهـــر بـــن عا�شـــور 

يف هـــذا النظـــام الإح�شـــاين الفريـــد اأن 

يُنبـــه اإىل خطـــورة التغافل عـــن اإيتاء ذي 

القربى)21(. 

وبعـــد ذلك يتم العتنـــاء بالأعداء اأي�ًشا، 

لأن ال�شفح عنده من الإح�شان. )22( وهو 

و�شيلـــة ناجعة يف اقتـــالع عداوة املح�شن 

اإليه للمح�شن على تفاوت مراتب العداوة 

قـــوة و�شعًفـــا ومتكًنـــا وبُعًدا، ويعلـــم اأنه 

ينبغي اأن يكون الإح�شان للعدو قوًيا بقدر 

متكن عداوتـــه ليكون اأجنع يف اقتالعها. 

ومن الأقوال امل�شهـــورة: النفو�س جمبولة 

على ُحب من اأح�شن اإليها )23(.

فـــاإذا عـــم اإح�شانـــه الأعداء ح�شـــل منهم 

علـــى الر�شا، والر�شا عنـــد ال�شيخ الطاهر 

الإح�شـــان)24(.  يقت�شـــي  عا�شـــور  بـــن 

بالإح�شـــان  الإح�شـــان  علـــى  واجلـــزاء 

مركـــوز يف الفطرة، فـــاإذا انكف اأحد عن 

تنــــــــاول الإح�شــــان فذلــــك لأنه ل يُريد 

امل�شاملـــة ول ير�شـــى اأن يكـــــــون كفـــوًرا 

  .)25( لالإح�شــان

�مل�صادر:

1 - التحريـــر والتنوير التحريـــر والتنوير »حترير 
املعنـــى ال�شديد وتنوير العقـــل اجلديد من تف�شري 

الكتـــاب املجيـــد«: حممـــد الطاهر بـــن حممد بن 

حممـــد الطاهـــر بن عا�شـــور التون�شـــي )املتوفى: 

1393هـ( ج14 �ـــس338.. النا�شر: الدار التون�شية 
للن�شر – تون�س �شنة الن�شر: 1984 هـ.

2 - نف�شه ج 12 �س25.
3 - نف�شه ج14 �س256.
4 - نف�شه ج2 �س216.

5 - �شحيـــح الإمام ُم�شلم كتـــاب ال�شيد والذبائح 
ومـــا يوؤكل من احليوان بـــاب الأمر باإح�شان الذبح 

والقتـــل وحتديـــد ال�شفـــرة رقـــم احلديـــث 1955 

ج3 �ـــس1548 املحقـــق: حممد فوؤاد عبـــد الباقي 

النا�شر: دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت.

6 - التحرير والتنوير ج2 �س216.
7 - نف�شه ج2 �س216.
8 - نف�شه ج9 �س294.
9 - نف�شه ج2 �س216.

10 - نف�شه ج11 �س73.
11 - نف�شه ج 15 �س68.
12 - نف�شه ج20 �س180.

13 - نف�شه ج3 �س45.
14 - نف�شه ج3 �س47-45.

15 - نف�شه ج3،�س46.

16 - نف�شه ج3،�س46.
17 - نف�شه ،ج3 ،�س46. 
18 - نف�شه ،ج3 ،�س46.

19 - التحرير والتنوير،ج3 ،�س46.
20 - نف�شه ج3،�س47.

21 - نف�شه ج14 �س256.

22 - نف�شه ج24 �س290.

23 - نف�شه ج24 �س293.
24 - نف�شه ج9 �س127.
25 - نف�شه ج12�س117.

اإن الإح�شـــان ف�شيلـــة)1( و�شنيعـــة)2(، 

واإىل حقيقتـــه -ح�شـــب ال�شيخ الطاهر 

�شول وفروع اآداب 
ُ
بن عا�شور -ترجـــع اأ

املعا�شرة كلها يف العائلة وال�شحبة)3(. 

ولهـــذا اأمـــر ال�شارع احلكيـــم به، وحث 

عليـــه، فهـــو مطلـــوب يف كل حـــال)4(، 

والدليل على هذا قول ر�شول اهلل ]: 

(اإنَّ اهلل َكتَـــَب الإِْح�َشاَن َعلَى ُكلِّ �َشْيٍء، 

ْح�شنُوا الْقتلَة، َواإَِذا َذبَْحتُْم 
َ
َفاإَِذا َقتَلْتُْم َفاأ

َحُدُكْم �َشْفَرتَُه، 
َ
بَْح، َولْيُحدَّ اأ فاأْح�ِشنُوا الذَّ

ْح َذِبيَحتَُه) )5(. َفلرُْيِ

وجوهره عند ال�شيخ الطاهر بن عا�شور 

هـــو فعل النافـــع املالئـــم)6(. اأو ما فيه 

النفع التام )7(.

وبنـــاء علـــى هـــذا التعريف فـــاإذا فعل 

املح�شـــن فعـــاًل نافًعـــا  موؤملـــا ل يكـــون 

حُم�شًنـــا، فـــال تقـــول اإذا �شربت رجاًل 

تاأديًبـــا: اأح�شنـــت اإليـــه ول اإذا جاريته 

يف ملـــذات ُم�شرة اأح�شنـــت اإليه، وكذا 

اإذا فعـــل فعاًل م�شـــًرا ُمالئًما ل يُ�شمى 

حُم�شًنـــا)8(. وهـــذا يعنـــي اأن الإح�شان 
رحمـــة باملح�شـــن اإليه، ومـــن اأجل هذا 

يقول ال�شيخ ابـــن عا�شور: الرحمة رقة 

تقت�شي الإح�شان للمرحوم)9(.

وي�شمـــل الإح�شـــان عنـــده كل الأقـــوال 

والأفعال والبـــذل واملوا�شاة )10(. وهو 

يف كل �شـــيء بح�شبـــه، والإح�شـــان لكل 

�شـــيء مبـــا يُنا�شبه حتـــى الأذى املاأذون 

فيـــه، فبقـــدره ويكـــون بح�شـــن القـــول 

وطالقة الوجه وُح�شن اللقاء)11(. 

الإ�شالميـــة  ال�شريعـــة  انفـــردت  وقـــد 

املباركـــة -ح�شب ال�شيخ- بنظام اإح�شاين 

فريد قائم على اأ�ش�س التكافل بني اأفراد 

الأمـــة يقول: اإن ال�شريعـــة قد ت�شرفت 

يف نظـــام الروة العامـــة ت�شرًفا عجيًبا 

اأقامتـــه علـــى قاعدة توزيـــع الروة بني 

اأفراد الأمة، وذلـــك بكفاية املحتاج من 

الأمة موؤونة حاجته، على وجوه ل حترم 

املكت�شب للمال فائدة اكت�شابه وانتفاعه 

به قبل كل اأحد)12(. 

وقد بنّي ال�شيخ معال ت�شرف ال�شريعة 

الإ�شالميـــة يف نظـــام الـــروة العامـــة 

فقال)13(: 

• اأول ما ابتداأت به تاأمني ثقة املكت�شب 

بالأمـــن علـــى ماله مـــن اأن ينتزعه منه 

ُمنتزع. 

• اأتبعـــت اإعـــالن هـــذه الثقـــة بتفاريع 
الأحكام املتعلقة باملعامالت والتوثيقات.

• اأ�شارت اإىل اأن من مقا�شدها األ تبق 
الأموال ُمتنقلة يف جهة واحدة.

• عمـــدت اإىل النتـــزاع من هـــذا املال 
انتزاًعـــا ُمنظًما، فجعلت منـــه انتزاًعا 

جربًيـــا، بع�شـــه يف حيـــاة �شاحب املال 

وبع�شه بعد موته.

• جعلـــت توزيع مـــا يجمع من هذا املال 
لإقامـــة م�شالـــح النا�ـــس وكفايـــة موؤن 

ال�شعفـــاء منهـــم، ف�شـــاروا بذلك ذوي 

حق يف اأموال الأغنياء، غري ُمهانني ول 

ُمهددين باملنع والق�شاوة. 

• التفت اإىل الأغنيـــاء فوعدتهم -على 
هـــذا العطـــاء -باأف�شـــل مـــا وعـــد به 

املح�شنـــون، مـــن ت�شميتـــه قر�ًشـــا هلل 

تعاىل)14(. 

• بينت فرائ�س الإرث على وجه ل يقبل 
الزيادة والنق�شان.ويف هذا الباب التفت 

اإىل اأ�شحـــاب الأموال، فرتكت لهم حق 
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سارقوا األحالم احذرهم!
د. وفـاء بنت نا�صـر �لعجمي

كلية العلوم الجتماعية - جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية

@DrWafa1430

دعوتنـــــــا

»حتا�شاهم.. جتّنبْهـــم.. اهرْب منهم..

هيـــا فـــّر وكاأن اأخطر جمرمـــي الأر�س 

ل  وراءك..  ت�شتـــْدر  ل  يُطاردونـــك.. 

ترتدْد.. الفـــراَر.. املفراَر.. اجعل ْ هذا 

�شعارك ول تخجْل..«

اإنهـــم �شارقـــو الأحالم، ناقلـــو املوجات 

ال�شلبية، زارعو الكاآبة والياأ�س والقنوط، 

اإنهـــم بب�شاطة الأ�شخا�ـــس املت�شائمون، 

الرثارون على وجه اخل�شو�س، هوؤلء 

ياأتـــون ليُجال�شـــوك، ويفعمـــوا  الذيـــن 

دماغـــك باأفكارهم ال�شلبية عن احلياة، 

هـــم خطـــريون اإىل هـــذه الدرجة، هم 

قـــادرون يف اأغلب الأحيـــان  عن تغيري 

م�شـــار حياة ال�شخ�ـــس ب�شورة ل ُيكن 

ت�شورها البتة.

اإن العقـــل الباطـــن »بليـــد« اإن جـــاز لنا 

القـــول- وهـــو يلتهـــم كل مـــا يجده يف 

طريقـــه، واإن اأنـــت �شيطرت على بع�س 

خرى ل 
ُ
مـــا اكت�شبـــه جـــاءك باأ�شيـــاء اأ

تلفتت اإليها، فجعلها ُم�شيطرة عليك.

ولنـــا يف هـــذا مثـــال ل اأف�شـــل منـــه، 

وهـــي ن�شيحة احلبيـــب ] لنا بالتزام 

ال�شحبـــة ال�شاحلة« الّرٌجـــٌل على ِدين 

خلِيله فلينٌْظر اأحدكم من يٌخالل«.

فلِم جتنب رفاق ال�شوء اإن كانت عقيدة 

املـــرء قَويـــة؟ اأو لي�س اخلـــوف هنا هو 

ذلـــك التاأثـــري الالملحـــوظ مـــن طرف 

املتلقـــي؟ ولـــن اأكون ُمبالغة لـــو قلت اإن 

ُمرافقـــة اأ�شحـــاب ال�شـــوء ل تختلـــف 

كثرًيا عن ُمعا�شرة الأ�شخا�س املحبطني 

واملت�شائمـــني دائًمـــا، فالفريقـــان مًعـــا 

يوؤديـــان اإىل نتيجـــة واحـــدة األ وهـــي 

الإخفاق يف احلياة!

فاأنت تكون يف اأح�شن حالتك النف�شية 

تتدفـــق يف دمائـــك الرغبـــة القويـــة يف 

النجاح والطموح الذي ل حد له، ورمبا 

تكـــون قـــد بـــداأت يف التخطيـــط فعاًل 

امل�شتقبليـــة،  مل�شاريعـــك ومططاتـــك 

ناظـــًرا اإىل احليـــاة بتفـــاوؤل دون غفلة، 

واآخـــًذا الأمـــور بواقعيـــة دون ت�شـــاوؤم، 

وعازًمـــا علـــى امل�شـــي يف طريقـــك اأًيا 

كانت العقبات.

يف تلـــك اللحظـــة تلتقـــي باأحـــد زمالء 

الدرا�شة القدماء، وت�شاأله عن الأحوال 

واأنت �شعيد بلٌقياه، وبدًل من اأن يُحدثك 

عمـــا �شاألته عنه باخت�شـــار يبداأ ب�شرد 

م�شاكلـــه ُكلهـــا عليك،      ثـــم ياأخذ يف 

نقد املجتمـــع املحيط و�شب امل�شوؤولني، 

ويعطـــي راأيـــه يف تلـــك احليـــاة التي ل 

ت�شتحق اأن يعي�شها اأحد!

�شيًئـــا ف�شيًئا ت�شعر اأن حما�شك ال�شابق 

يقـــّل، فيتحول اللون الوردي اإىل رمادي 

ثم اإىل اأ�شود.

تبـــدو لـــك كل الأبـــواب – التـــي كانت 

يف ال�شابـــق مفتوحة علـــى م�شرعيها- 

م�شدودة باألـــف قفل، ويوا�شل �شاحبنا 

حديثه، واأنت توا�شل التاأثر والإحباط.

يف تلـــك اللحظـــة بال�شبـــط اإن �شعرت 

باخلجـــل، ول ت�شتطـــع اأن ت�شـــع حًدا 

كل  �شتفقـــد  فاأنـــت  هـــذا،  ل�شديقـــك 

معنوياتك املرتفعة، ورمبا تخلّيت متاًما 

عـــن م�شاريعك، وغرّيت نظرتك للحياة 

كلها.

والعك�ـــس �شحيـــح؛ فلو اأنك قـــّررت اأن 

تكـــون حازًما – مع اللني- مع �شاحبك 

هـــذا، واعتـــذرت لـــه لالن�شـــراف، اأو 

طلبت منه تغيري املو�شوع بكل �شراحة، 

اأو قمت بتغيريه اأنت بطريقة ُمبا�شرة اأو 

غري ُمبا�شرة دون اأن ي�شعر هو، ف�شتكون 

قد اأحطت نف�شك بجدار �شلب يحميك 

من ال�شموم التي ينفثها �شاحبك، �شواء 

عـــن ق�شد اأو من غري ق�شـــد، بل رمبا 

قمـــت بتغيـــري اأفـــكاره الكئيبـــة اأي�ًشا، 

ونقلته اإىل عاملك املبهج.

فال�شخ�ـــس الـــذي يطلـــق اأفـــكاًرا ذات 

طبيعـــة هّدامـــة يجـــب اأن يُعـــاين مـــن 

ال�شـــرر النـــاجت عـــن تفـــّكك يف وظيفة 

اخليال املبـــدع يف عقله، ويوؤدي تواجد 

اأي م�شاعر هّدامة يف العقل اإىل تطوير 

�شخ�شيـــة �شلبية ينفر منهـــا الآخرون، 

وتبعـــد الآخريـــن عنهـــا، وحّتولهم اإىل 

اأعداء ومعادين.

لكـــن من املن�شف – اأخرًيا- اأن ناُلحظ 

اأن هنـــا تلـــك ال�شعـــرة الرفيعـــة التـــي 

تف�شل التفاوؤل عن ال�شذاجة والت�شاوؤم 

عـــن الواقعية، فاملوؤمن ُمتفائل، واأفكاره 

دائًمـــا جّذابة، لكنه اأي�ًشا حذر ملا يدور 

حولـــه كمـــا قـــال ]:« املوؤمـــن كي�ـــس 

فِطـــن..«، لذا وجـــب التحذير من فهم 

التفـــاوؤل علـــى اأنه اتكال وثقـــة ُمطلقة، 

وحديـــث دائم عن اأن »كل �شيء �شيكون 

على ما يُرام« ملجرد اأننا نراه كذلك.

لقـــد تعلمنـــا مـــن ديننا الق�شـــد يف كل 

مـــة و�شط، لـــذا وجب 
ُ
متنـــا اأ

ُ
�شـــيء، واأ

التعامل مع هـــذا الأمر اأي�ًشا بالطريقة 

نف�شهـــا، والتفريق بني اأن تكـــون هارًبا 

مـــن النجـــاح، واأن تكـــون هارًبـــا نحـــو 

النجاح. 
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م�صاهري �هتدو�

وذلـــك لأنها تُعلـــم اأتباعها توقري جميع 

الأنبيـــاء مـــن مو�شـــى اإىل عي�شـــى اإىل 

حممد �شلـــى اهلل عليهم، واأن جميعهم 

دعوا الب�شرية اإىل عبادة الإله الواحد، 

وال�شتعداد لهدف اأ�شمى.

وعندما قراأت عن الإ�شالم اجنذبت اإىل 

دعوته ب�شبب اهتمامه بالعقل والتفكر، 

فنبي الإ�شالم يقول: »طلب العلم فري�شة 

على كل ُم�شلم وُم�شلمة«، وكنت ُمذهولة 

مما بلغه املفكـــرون امل�شلمون من العلم 

واملعرفة من اأمثـــال : اخلوارزمي الذي 

اخـــرتع علم اجلرب، وبـــن فرنا�س الذي 

طور امليكانيكا قبـــل ليوناردو دافن�شي، 

واأبـــو القا�شم الزهـــراوي اأبو اجلراحة 

احلديثة.

إتخاذ القرار

كان العام 2001م، وكنت قد اأجلت قرار 

اعتناقي الإ�شالم لفرتة، ب�شب ان�شغايل 

مبـــا قد يقولـــه النا�ـــس، وعندما وقعت 

اأحـــداث احلـــادي ع�شـــر مـــن �شبتمرب 

اأ�شابنـــي الرعب، ولكـــن بعدها ق�شيت 

ُمعظم وقتـــي يف الدفاع عـــن امل�شلمني 

ودينهـــم اأمام اجلميـــع، يف الوقت الذي 

كان الجتـــاه العـــام حري�ًشـــا جًدا على 

ت�شويـــر 1.6 مليـــار اإن�شـــان بالإرهاب 

ب�شبب ت�شرفات عدد قليل.

اأثنـــاء دفاعي عـــن الإ�شالمي وخو�شي 

ملناق�شات طويلة مع الكثريين، جتاوزت 

خويف وقررت اإعالن ان�شمامي لإخواين 

واأخواتي يف الدين الذي اأعتقد به.

عائلتي ل تتفهم الأمر، ولكنها ل تكون 

ُمنده�شة، فقد كنت اأدر�س الأديان ُمنذ 

فرتة، وكان اأغلـــب اأفرادها قلقني على 

اأمني، وحل�شن احلظ فقد تعامل اأغلب 

اأ�شدقائي مع الأمـــر بهدوء ولطف، بل 

اأبدوا اهتماًما بالتعرف على الإ�شالم.

الحجاب

اأنا فخورة لإرتداء احلجاب، فهو ل يُقيدين، 

ولي�ـــس اأداة للقمع، فهـــو ل ينع الأفكار من 

الدخول اإىل راأ�شـــي، ولكنني ل اأكن اأعرف 

هذا عن احلجاب من قبل.

درا�شتـــي لالإ�شـــالم ل تُبـــدد املفاهيـــم 

اخلاطئـــة يف ثقافتي ب�شكل فوري، فقد 

ن�شـــاأت على �شـــور الن�شـــاء يف ال�شرق 

يُعاملن كمتـــاع للرجال الذين اأجربوهن 

على تغطية اأج�شادهـــن خجاًل ومتلًكا، 

ولكن عندما �شاألت امراأة ُم�شلمة »ملاذا 

ترتـــدي هـــذا؟«، كان جوابهـــا وا�شًحـــا 

وجذاًبا: »لإر�شاء اهلل الذي اأراد للمراأة 

اأن تكون حُمرتمة ول تتعر�س مل�شايقات، 

وحتى اأحمي نف�شي من نظر الرجال«.. 

ورمبـــا يبـــدو غريًبـــا اأن الإ�شالم حتول 

يف نظـــري اإىل الدين الذي لبى مبادئي 

واأفكاري حول حقوق املراأة.

اإلسالم دين عاملي 
يدعـو إلى التسامح 
والعدالـة والكرامـة

تيريزا كوربن

�شرحـــت كيـــف اأن املالب�ـــس املحت�شمة 

املتوا�شعـــة هـــي رمز للعال بـــاأن ج�شم 

املـــراأة لي�س لال�شتهـــالك اجلماهريي، 

ولي�س للنقد.. 

كانت ال�شيدة امل�شلمة �شبورة جًدا معي، 

واأو�شحـــت اأنه يف الوقـــت الذي تعامل 

العال الغربي مع الن�شاء كممتلكات، كان 

الإ�شـــالم يدعو اإىل اأن الرجال والن�شاء 

ُمت�شاوون اأمام اهلل، بل واأعطاها احلق 

يف الإرث، ويف امللكيـــة اخلا�شـــة، ويف 

اإدارة ال�شـــركات وامل�شاركـــة يف احلكم، 

وظلت تُعـــدد ُحقوق املـــراأة يف الإ�شالم 

الواحد تلو الآخر، والتي ح�شلت عليها 

املـــراأة منذ 1250 عاًمـــا، حتى قبل اأن 

تن�شـــاأ فكـــرة حترير املـــراأة يف الغرب.. 

لقد حتول الإ�شالم يف نظري اإىل الدين 

الذي يُدافع عن املراأة وحقوقها.

الحجاب لم ُيقيدني  
إلنـه ال يمنع األفكار 
من الدخـول إلى رأسي

الزواج
كان الوقـــت الذي اعتنقت فيه الإ�شالم 

�شعًبـــا، وكنـــت اأ�شعـــر بالعزلـــة، ونفور 

ورف�ـــس جمتمعي يل، ممـــا دفعني اإىل 

الرغبـــة يف تاأ�شي�س عائلتـــي اخلا�شة، 

وحتـــى قبل اعتناقـــي الإ�شـــالم، اأردت 

دوًمـــا عالقة جدية، ولكـــن ل اأجد اإل 

قليـــاًل من الرجال الـــذي يرغب باإن�شاء 

�شرة.
ُ
اأ

وكمهتديـــة جديـــدة عرفـــت اأن هنـــاك 

طريق اأف�شل للبحث عن احلب واإيجاد 

�شريـــك للحياة، قـــررت اأنه حان الوقت 

للعثـــور علـــى عالقة جديـــة، والرتتيب 

للـــزواج، وبالفعل بـــداأت يف يف البحث، 

والقرتاب من الأ�شدقاء والعائالت.

قـــررت اأن اأتزوج من ُمعتنـــق لالإ�شالم، 

�شخ�س كان مـــن حيث جئت، وله نف�س 

اأهدايف، وبف�شل والدي اأحد الأ�شدقاء 

وجـــدت زوجي احلـــايل، الـــذي اعتنق 

الإ�شـــالم، وكان يعي�س يف ولية األباما، 

وها نحن بعد اثنى ع�شر عاًما نعي�س يف 

�شعادة، يف رحلتي اإىل الإ�شالم، عرفت 

اأن امل�شلمـــني ُمتنوعني جـــًدا، �شواء يف 

اأعراقهـــم،  اأو  اأو مواقهـــم،  اأ�شكالهـــم، 

اأو ثقافاتهـــم وجن�شياتهـــم، واأدركت اأن 

الإ�شـــالم يحتوي هـــذا الختالف الذي 

ل ينبغـــي اأن يـــوؤدي اإىل عدم الحرتام، 

كما علمـــت اأن ُمعظم امل�شلمني يُريدون 

ال�شالم..  

األمريكية "تيريزا كوربن":

أسلمت ألحصل ىلع 
حقوق املرأة

اأجـــرت �شبكـــة CNN الأمريكية حواًرا 

مـــع املدافعة عن حقوق املـــراأة »ترييزا 

كوربن«، التي اعتنقت الإ�شالم، واأكدت 

اأنهـــا وجـــدت فيـــه كل الأجوبـــة عـــن 

ت�شاوؤلتهـــا احلائرة حـــول الإيان، كما 

وجدته يُلّبـــي اأفكارها وت�شوراتها حول 

حقوق املراأة.

من هي »تيريزا كوربن«؟

ترييـــزا كوربـــن كاتبـــة تعي�ـــس يف ولية 

نيو اأورليانـــز، وموؤ�ش�شة م�شروع وموقع 

وُم�شاركـــة يف موقعـــي   ،  Islamwich
.Aquila Styleو On Islam

اعتنقـــت الإ�شـــالم يف نوفمرب 2001م، 

بعد �شهرين مـــن اأحداث احلادي ع�شر 

من �شبتمرب، كانت يف الـ21 من عمرها، 

ورغم اأنه كان توقيًتا �شيًئا للم�شلمني اإل 

اأنهـــا اتخذت قرارها بعـــد 4 اأعوام من 

درا�شة الإ�شالم والأديان.

كاثوليكـــي،  اأحدهمـــا  لأبويـــن  ن�شـــاأت 

والآخـــر ُملحـــد، وكانـــت يف طفولتهـــا 

تتلقـــن املفاهيـــم الكاثوليكيـــة، وعندما 

كربت  اأ�شبحت ُملحدة، والآن اعتنقت 

الإ�شالم واحلمد هلل.

رحلتها إلى اإلسالم

تقول ترييزا كوربن: بـــداأت رحلتي اإىل 

الإ�شالم عندما كنت يف اخلام�شة ع�شر 

مـــن عمري، وكانت هناك اأ�شئلة عديدة 

تـــدور يف ذهني حول الإيان، لكنني ل 

اأتلق مـــن رجال الديـــن امل�شيحي �شوى 

كلمـــات من قبيل: »ل ت�شغلي بالك بهذه 

الأمور«، وتلك الإجابة ل ت�شف غليلي، 

راجع كل اأفكاري 
ُ
وبعد فرتة ظللت فيها اأ

حـــول التاريـــخ والعقيـــدة، فاكت�شفـــت 

ذلك الديـــن الذي كان غريًبـــا بالن�شبة 

يل.. »الإ�شـــالم«، واأدركـــت بعد قراءتي 

اأن الإ�شـــالم ل ُيكـــن اأن يكـــون ثقافة 

فح�شـــب، ول طقو�ـــس عبـــادة جُمردة، 

كمـــا اأدركـــت اأنه دين عاملـــي يدعو اإىل 

الت�شامـــح والعدالة والكرامـــة، ويُ�شجع 

على التعاون وال�شرب والتوا�شع.

فعندمـــا در�شـــت العقيـــدة الإ�شالميـــة 

�شعـــرت ب�شعـــادة ل ا�شتطـــع و�شفهـــا، 
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�صحتك بالدنيا

توؤثـــر امل�شاعر يف �شحة الإن�شـــان �شواء بالإيجابية اأو 

�شلبية. وللحب ن�شيب من الأثر على ال�شحة ب�شكل 
ال

كبـــري يف تعزيـــز ال�شحـــة ومنـــع الأمرا�ـــس وتخفيف 

الأعرا�س. وقد خل�شت نتائح بحث قامت به اجلمعية 

ب النف�شـــي، مت علـــى 400 �شخ�ـــس 
الأمريكيـــة للطـــ

ت، منهـــا: الأكاديية 
مـــن العاملـــني مبختلف املجـــال

ي ازداد لـــدى فئـــة 
لأداء املهنـــ

والريا�شيـــة. اإىل اأن ا

الرجـــال التي تعي�س احلب مع �شريكة احلياة، ُمقارنة 

ازبة اأو التي ل تعي�س احلب! 
بالفئة الع

تُ�شتخـــدم املبيـــدات احل�شريـــة ب�شكل وا�شـــع يف الزراعة التقليدية مـــن اأجل زيادة 

الإنتـــاج. وتخ�شع هذه املبيدات با�شتمرار للبحث والتحديث من اجلهات املخت�شة 

تبًعا ل�شالمتها، وتقوم بع�س الدول مبنع بع�شها دون الأخرى. وقد خل�شت درا�شة 

طبيـــة ن�شرتهـــا الدورية الطبية لأمرا�س الأطفـــال. مت درا�شة 1139 طفل، بحيث 

مت تقييـــم بقايا املبيدات احل�شرية يف اأج�شامهم )يف عينات الدم والبول(، ودرا�شة 

اأعرا�ـــس ا�شطـــراب فـــرط الن�شاط وقلـــة الرتكيـــز. اإىل اأن ارتفـــاع ن�شبة تعر�س 

الأطفـــال للمبيدات احل�شرية، يزيد من ن�شبة اإ�شابتهم مبر�س فرط الن�شاط وقلة 

الرتكيز بن�شبة 93 %. يُذكر اأن املبيدات حتتوي على  �ُشوم تُعطل عمل الإنزيات 

يف احل�شـــرات، وهي اأي�ًشا لها تاأثري �شار حُمتمل على �شالمة التمثيل الغذائي يف 

الغذائية باأ�شعار زهيدة. الإن�شـــان. ويرى املدافعون عـــن ا�شتخدامها اأنها توفر كميـــات كافية من املنتجات 

وامل�شـــاكل املتعلقة به، اللنب رائع كوجبة 1. �للنب: ينع تطـــور ت�شو�س الأ�شنان 
لنمـــو العظام. وفًقـــا لدرا�شـــة ن�شرتها خفيفـــة فهـــو ملـــْي بالكال�شيـــوم املهـــم 

الذيـــن ياأكلون على الأقـــل اأربع وجبات جملة طـــب الأ�شنان تُبـــني اأن الأطفال 
بالأ�شبوع كانـــوا الأقل ُعر�شة لالإ�شابة 

تتطلب الكثري من امل�شغ جيدة لالأ�شنان 2. �ملك�صـــــــر�ت: عموًمـــا الأطعمـــة التي بالت�شو�س.
واللثة، واملك�شـــرات وجبة خفيفة ُمهمة 
ومُتلـــح(.  حُتم�ـــس  ل  )طاملـــا  اأي�ًشـــا 

وهـــي تُ�شاعد على خف�ـــس احلوام�س، 
التـــي تُ�شبب تلف مينـــا الأ�شنان. وهي 
والكال�شيوم. ومـــن اجلدير بالذكر هنا غنيـــة اأي�ًشـــا باملغني�شيـــوم والفو�شفات 

اأن اللوز واجلوز والف�شتق كلها اختيارات 
الأطعمـــة الطازجـــة اأهميـــة لالأ�شنان، 3. �لفو�كـــــــه �لطازجـــــــة: هي مـــن اأكر رائعة للوجبات اخلفيفة.

وعندما من�شغها تدلـــك ق�شورها اللثة 
وتُ�شاعد يف تنظيـــف الأ�شنان، فالتفاح 
والربتقـــال والإجا�س والبطيخ جميعها 

لذيذة و�شديقة لالأ�شنان.

واللثة. وهي غنية بالفيتامينات واملعادن 4. �خل�صـــــــار: هي اأي�ًشا جيدة لالأ�شنان 
واملـــاء وخاليـــة مـــن ال�شكـــر. فاجلزر، 
القرنبيط، الربوكلي، اخليار والورقيات 

ُمفيـــدة 5. �حلبـــــــوب �لكاملة: اخلبـــز والرقائق ُمفيدة وُمغذية. باحلبـــوب  الغنيـــة  والأطعمـــة 
الأليـــاف  علـــى  لحتوائهـــا  احلبوب الكاملة اأي�ًشـــا مليئة بالألياف والق�شور التي تُنظف الأ�شنان.لالأ�شنـــان 

ال�شروريـــة  واملعـــادن  والفيتامينـــات 
لأ�شنان �شحية وقوية. 

عـــور امل�شتمـــر بالإنهـــاك والتعب دون اأي �شبـــب وا�شح ُيكن اأن 
اإن ال�ش

يكـــون �شببه الإ�شابة بنق�ـــس عن�شر احلديد باجل�شـــم، كما اأن فقدان 

و ال�شعور ب�شعف عام يندرجان �شمن 
 املهام اليوميـــة اأ

يـــة لتاأدية
الدافع

املوؤ�شرات الدالة على ذلك اأي�ًشا.

ويف حـــال التحقق مـــن الإ�شابة بنق�س عن�شر احلديد من خالل اإجراء 

حتليـــل للدم، يُن�شـــح مبحاولة عالجه بطريقة طبيعية عن طريق اإمداد 

اجل�شم بكميات كبرية منه يف �شورة اأطعمة: »يف�شل مثاًل تناول ع�شري 

البنجر، اأو ع�شري العنب الأحمر؛ حيث حتتوي تلك الأطعمة على كميات 

.، ويُ�شار اإىل اأن اللحـــوم احلمراء وكبد احليوانات 
كبـــرية مـــن احلديد«

ادر الغنية 
والبقوليـــات كالفول وُمنتجات احلبـــوب الكاملة تعد من امل�ش

باحلديد. 

تخيل اأن تعي�س حياتك واأنت ت�شعى لتحقيق هدف يف 

حياتـــك! ويف نف�ـــس الوقت حت�شل علـــى ُعمر اأطول. 

ــه درا�شة طبية متت بتمويـــل من املعهد 
هـــذا ما اأكدتـ

الأمريكـــي لكبار ال�شن، وقامت بتقييم 6000 �شخ�س 

تبًعا لهدفهم يف احلياة، من خالل ا�شتبيان. ومت تقييم 

النتائـــج بعد 14 �شنة. ووجـــد اأن من كان لديه هدف 

يف احليـــاة عا�س ل�شنوات اأطول مـــن غريه، وانخف�س 

 ُمقارنة بالآخرين. هل اأنت 
وته بن�شبة 15 %

ُمعـــدل م

ُم�شن حاًيا؟ اطمئن، فالدرا�شة اأكدت اأنه حتى يف حال 

حلياة، والعمل من اأجله 
د اأو اكت�شاف هدفك يف ا

حتدي

شنة( فالنتائج 
يف ُعمـــر متاأخر )مـــن  50 اأو حتى 70 �

تنطبق عليك اأي�ًشا!  

اكتشاف هدفك يف الحياة ُيمكن أن ُيطيل عمرك!

خمسة أطعمة تفيد أسنان األطفال

التركيز لدى األطفالاملبيدات الحشرية ترتبط بحاالت قلة 

الشعور بـ »اإلنهاك« مؤشر 

ىلع نقص الحديد

دراسة تؤكد: الحب ُيزيد 

من الطاقة
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واأمثـــال هـــوؤلء امل�شتهزئني قال اهلل يف 

ُهْم  حقهـــم: {اهلل يَ�ْشتَْهـــِزُئ بهـــْم َوَيُدُّ

يِف ُطْغَياِنِهـــْم يَْعَمُهـــوَن اأولَِئـــَك الَّذيـــَن 

اَللَـــَة ِبالُْهـــَدى َفَما َربَحْت  ُوا ال�شَّ ا�ْشـــرَتَ

جَتاَرتُُهـــْم َوَمـــا َكانُـــوا ُمْهتَديـــَن َمثَلُُهـــْم 

�َشاَءْت 
َ
ا اأ َكَمثَل الَّذي ا�ْشتَْوَقَد نَـــاًرا َفلَمَّ

َمـــا َحْولَُه َذَهـــَب اهلل ِبنُوِرِهـــْم  َوتََرَكُهْم 

يف ُظلَُمـــات َل يُبْ�شـــُروَن �ُشمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي 

َفُهْم َل يَْرِجُعوَن} »البقرة: 18-15«... 

فاحـــذروا يـــا اإخوتـــي اأ�شّد احلـــذر اأن 

ت�شيبكـــم هـــذه الآيـــات، فالق�شيـــة ل 

تتحمـــل التهاون.. ابتعـــد عن امل�شتهزئ 

وامللحد كما تبتعد عن النار!

بالأنبيـــاء  كفـــروا  الذيـــن  جميـــع  اإن 

ا�شتهزءوا بهم، واأخذهم اهلل بعد ذلك، 

قال تعـــاىل: {َولََقد ا�ْشتُْهِزَئ بُر�ُشل ِمْن 

َقبْلَك َفَحـــاَق بالَّذيَن �َشِخـــُروا ِمنُْهْم َما 

َكانُوا به يَ�ْشتَْهِزئُوَن} »الأنعام: 10«.

اإن مـــا حـــدث ويحـــدث مـــن ا�شتهـــزاء 

واإ�شـــرار هـــوؤلء علـــى ال�شتمـــرار يف 

ال�شخرية من اأنبياء اهلل عليهم ال�شالم، 

لهـــو دليل على �شدق القـــراآن. فلو كان 

القـــراآن مـــن تاأليـــف حممـــد ]، اإًذا 

لجتنـــب احلديث عـــن ال�شتهـــزاء به، 

فـــاأي موؤلف يُريد اأن ي�شع كتاًبا، يُحاول 

قدر امل�شتطاع اأن يُ�شور نف�شه على اأنه 

مثايل ول اأحد ي�شتهزئ به!!

ولكن الذي اأنـــزل القراآن هو اهلل الذي 

اأر�شـــل اأنبيـــاءه، وهـــو اأعلـــم مبا حدث 

معهـــم، وما �شيحـــدث اإىل يوم القيامة، 

ولذلك قـــال تعـــاىل: {َولََقـــِد ا�ْشتُْهِزَئ 

ْملَيْـــُت ِللَِّذيَن َكَفُروا 
َ
ِبُر�ُشـــٍل ِمْن َقبِْلَك َفاأ

َخْذتُُهْم َفَكيَْف َكاَن ِعَقاِب} »الرعد: 
َ
ثُمَّ اأ

32«... اإًذا ال�شتهـــزاء، ثم الإمهال، ثم 
الأخذ، ثم العقاب يوم القيامة!

اإًذا وجود اآيات تتحدث وتتنباأ با�شتهزاء 

بع�ـــس احلاقدين على الإ�شالم من نبي 

الرحمـــة، وحدوث ذلـــك فعاًل لهو دليل 

مـــادي مرئي علـــى اأن القراآن كالم اهلل 

تبارك وتعاىل.

االستهزاء واإلصرار 
عليه والسخرية من 

أنبياء اهلل دليل 
ىلع صدق القرآن

ولكن كيـــــــف نو�جه موجات �ل�صـــــــخرية 

من ديننا �حلنيف؟

نواجـــه  هـــل  بالعنـــف؟  نواجهـــه  هـــل 

ال�شخريـــة بالقتل؟ بل هـــل نُ�شاعد من 

ي�شتهـــزئ بالإ�شالم علـــى ت�شويه �شورة 

الإ�شـــالم؟ طبًعا الإن�شان العاقل ي�شتغل 

هذه الفر�شة لإي�شـــال ر�شالة الإ�شالم 

ال�شمحـــة، وتعريف مـــن يجهل الإ�شالم 

بعظمة ورحمة هذا الدين الرائع.

كيـــف واجـــه النبـــي الأعظـــم -عليـــه 

ال�شالة وال�شـــالم- ا�شتهزاء قري�س به؟ 

لقد علّمهم وعاملهم باحلكمة واملوعظة 

احل�شنـــة، ودعا لهم اهلل اأن يهديهم، بل 

ويعّز الإ�شـــالم بهم!! والنتيجة كانت اأن 

دخلوا اأفواًجا يف دين اهلل.

هـــذه رحمـــة الإ�شـــالم حتـــى باأعدائه، 

ونحن يف ع�شر طغى فيه �شالح الإعالم 

علـــى كل �شـــالح، فينبغـــي اأن ندرك اأن 

اأي ت�شـــرف يُ�شاهـــم يف ت�شويـــه �شورة 

الإ�شالم اإمنا هو خدمة جمانية لأعداء 

الإ�شالم. ونقول لـــكل ُم�شلم اأحب هذا 

النبـــي الرحيـــم: اإن اأف�شـــل عمل ُيكن 

القيـــام به هـــو ن�شر تعاليم هـــذا النبي 

-عليـــه ال�شـــالة وال�شـــالم- واإي�شـــال 

ر�شالته للب�شرية.

الرحمـــة  يُحـــب  رحيًمـــا  كان  فالنبـــي 

والراأفة واللـــني والأناة... فاإذا اأردنا اأن 

نُر�شـــي هـــذا الر�شول العظيـــم، ينبغي 

اأن نقتـــدي باأ�شلوبـــه يف التعامـــل مـــع 

امللحدين وامل�شتهزئني.. واهلل تعاىل قد 

كفـــاه اأمثال هوؤلء فقـــال: {اإِنَّا َكَفيْنَاَك 

 »95« الَِّذيـــَن يَْجَعلُوَن َمَع 
َ
املُ�ْشتَْهزِئـــني}

اهلِل اإِلًَهـــا اآَخـــَر َف�َشـــْوَف يَْعلَُمـــوَن »96« 

يُق �َشـــْدُرَك مِبَا  نَّـــَك يَ�شِ
َ
َولََقـــْد نَْعلَـــُم اأ

يَُقولُـــوَن »97« َف�َشبِّْح ِبَحْمـــِد َربَِّك َوُكْن 

اِجِديـــَن »98« َواْعبُْد َربََّك َحتَّى  ِمَن ال�شَّ

ِتَيَك الَْيِقنُي} »احلجر: 99-95«.
ْ
يَاأ

فالت�شبيح وعبادة اهلل تعاىل هو اأف�شل 

عمل للـــرد علـــى امل�شتهزئـــني، وكذلك 

العمل على ن�شر علوم القراآن وُمعجزات 

حبيبنا عليـــه ال�شالة وال�شـــالم، ن�شاأل 

اهلل- تعـــاىل- اأن يجعل هذا ال�شتهزاء 

�شبًبا يف هدايـــة الكثريين لطريق اهلل، 

وقـــد اأ�شلمت ُمرجة فرن�شية بعد اأيام 

قليلة من حادثة )�شاريل اإيبدو( بعد اأن 

اطلعـــت وراأت احلقيقة، واأدركت رحمة 

وعظمة هذا النبي الرحيم!

وهـــذه بُ�شـــرة خـــري اأن نرى مثـــل هذه 

احلـــوادث تكون �شبًبـــا يف تنبيه الغرب 

الغافـــل عـــن حقيقة الإ�شـــالم، ليعرف 

روعـــة هـــذا الديـــن، ورمبا يكـــون هذا 

ال�شتهـــزاء �شبًبـــا يف اعتنـــاق الكثريين 

اأن  –تعـــاىل-  ن�شـــاأل اهلل  لالإ�شـــالم.. 

ين�شـــر دينـــه حتـــى يبلغ مـــا بلـــغ الليل 

والنهـــار ،كمـــا اأنباأ بذلـــك ر�شولنا عليه 

ال�شـــالة وال�شـــالم... واحلمـــد هلل رب 

العاملني.  

ملاذا االستهزاء بالنبي الكريم؟
مـــا هـــي حقيقة مـــن ي�شتهـــزئ بالنبي 

الكرمي، وماذا ينبغـــي اأن نفعل جتاهه؟ 

هـــذا  مثـــل  عـــن  القـــراآن  اأنبـــاأ  وهـــل 

ال�شتهـــزاء؟ ومـــا هي النتيجـــة؟ دعونا 

نتاأمل .... حتـــى ال�شتهزاء بالنبي ] 

جـــاء لي�شهد على �شـــدق ر�شالته!! هل 

تت�شـــور عزيزي القـــارئ اأن القراآن قد 

ذكـــر هـــذا الأمر قبـــل 1400 �شنة؟ بل 

هنـــاك قانون اإلهي يق�شـــي باأن اأي نبي 

يبعثه اهلل لقومه، لبد اأن يُ�شتهزاأ به!!!

تعالـــوا نتاأمل هذه الآيـــة الكرية، قال 

تيهـــْم ِمـــْن َر�ُشـــوٍل اإلَّ 
ْ
تعـــاىل: {َوَمـــا يَاأ

َكانُـــوا بـــه يَ�ْشتَْهزئُـــوَن} »احلجر: 11«. 

فهـــذه �شّنـــة اهلل –تعـــاىل- اأن يُر�شـــل 

الر�شل ليقيم احلجة على النا�س، ولكن 

ُمعظم النا�ـــس ي�شتكـــربون وي�شتهزئون 

ويكفرون!

نا�ًشا ل يعلموا 
ُ
و�شـــيء طبيعي اأن جند اأ

اأخالق هذا النبـــي الكرمي، ول يعرفوا 

حـــّق هـــذا الر�شـــول الرحيـــم، ولذلـــك 

جند اأن ال�شيطـــان يُحركهم في�شتهزئوا 

مبختلـــف الطـــرق. ورمبـــا تكـــون تلك 

الر�شوم امل�شيئة ملقام النبي الكرمي دليل 

على اإفال�س هوؤلء وياأ�شهم من النيل من 

اأخالقه الكريـــة.. فلجاأوا لال�شتهزاء، 

وهذه و�شيلة اليائ�شني.

الـــذي يهمنـــا كم�شلمني اأن نعـــرف باأن 

الـــذي ي�شتهـــزئ باأنبياء اهلل هـــو كافر 

لي�ـــس يف قلبـــه مثقـــال ذرة مـــن اإيان! 

ول ي�شـــل الإن�شـــان ملرحلـــة ال�شخريـــة 

وال�شتهـــزاء العلنـــي اإل بعـــد مراحـــل 

ُمتقدمة من الكفر والف�شوق والع�شيان. 

ولذلـــك اأمرنـــا اهلل- تعـــاىل- اأن نبتعد 

عن امل�شتهزئـــني، واأل جنل�س معهم لأن 

جمرد اجللو�س مع م�شتهزئ بالنبي، هو 

كفر!!

َل َعلَيُْكـــْم يف  قـــال تعـــاىل: {َوَقـــْد نَـــزَّ

ْن اإَِذا �َشمْعتُـــْم اآيَاِت اهلِل يُكَفُر 
َ
الِْكتَـــاِب اأ

 ِبَها َفاَل تَْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى 
ُ
ِبَها َويُ�ْشتَْهَزاأ

يَُخو�شوا يِف َحديث َغرْيِه اإِنَُّكْم اإًِذا مثْلُُهْم 

 َجاِمـــُع امْلُناِفِقـــنَي َوالَْكافريَن يِف 
َ
اإِنَّ اهلل

َجَهنََّم َجِميًعـــا} »الن�شاء: 140«. لذلك 

نحذر اإخوتنا ممن يُناق�شون امللحدين اأن 

ي�شعوا اأمام اأعينهم هذه الآية الكرية، 

والتـــي توؤكد اأن جُمال�شـــة من ي�شتهزئ 

بالقراآن هو ا�شتهزاء بالقراآن!!

ومن هنـــا نن�شح بعدم الدخـــول ملواقع 

اأو  قنواتهـــم،  ُم�شاهـــدة  اأو  امللحديـــن، 

الطـــالع علـــى اأفكارهـــم.. فجميعهـــم 

ي�شتهزئـــون باآيـــات اهلل بـــال ا�شتثناء!!! 

واأمثـــال هــــــوؤلء ينطبـــق عليهـــم قوله 

تعالــــــى: {يَـــا َح�ْشـــَرًة َعلَـــى الِْعبــَـــاِد 

لَّ َكانُـــوا ِبـــِه  ِتيِهـــْم ِمـــْن َر�ُشـــوٍل اإِ
ْ
َمـــا يَاأ

يَ�ْشتَْهِزئُوَن} »ي�س: 30«.
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د. �أ�صـــرف حممد دو�بـــــة / خبري �قت�صادي

السوق الخليجية املشتركة.. 
آمال وتطلعات

�لقت�صاد �لإ�صالمي

مع بداية العام 2008م انطلقت ال�شوق 

اخلليجيـــة امل�شرتكـــة بناء علـــى اإعالن 

الدوحـــة الـــذي �شـــدر عـــن اجلل�شـــة 

اخلتامية للدورة الـ28 للمجل�س الأعلى 

 ملجل�ـــس التعاون لـــدول اخلليج العربي.

امل�شرتكـــة  ال�شـــوق اخلليجيـــة  وتفتـــح 

جمل�ـــس  دول  بـــني  التعـــاون  �ش�ـــس 
ُ
اأ

التعـــاون اخلليجي ب�شـــورة بناءة، حيث 

تنح�شـــر القطريـــة ل�شالـــح الإقليمية، 

وتنتقـــل اجلن�شية من جن�شيـــة ُمتعددة 

تتيـــح  واحـــدة  خليجيـــة  جن�شيـــة  اإىل 

لأ�شحابها احل�شول على نف�س احلقوق 

والمتيـــازات، التي يح�شل عليها الفرد 

اخلليجي يف موطنه. 

وهـــذا من طبيعتـــه اأن يُعمـــق الأ�شواق 

تكاملهـــا،  مـــن  ويُع�شـــد  اخلليجيـــة 

مـــن خـــالل تعزيـــز املجـــال التمويلـــي 

وال�شتثمـــاري بال�شماح بتدفق ال�شيولة 

بان�شيابية وي�شر بني دول جمل�س التعاون 

اخلليجي، وامل�شاهمة يف توطني الأموال 

اخلليجية املهاجـــرة، وخلق �شوًقا مالية 

خليجيـــة �شخمة تت�شع لــــ 631 �شركة 

تتجـــاوز قيمتها الراأ�شماليـــة الرتيليون 

دولر. وهـــو الأمر الـــذي يفتح خيارات 

اأو�شـــع اأمام امل�شتثمرين اخلليجيني بعد 

ا�شتبعادهم من فئة »الأجانب«، خا�شة 

امل�شتثمريـــن ال�شعوديـــني الذين �شيكون 

با�شتطاعتهـــم احل�شـــول على ح�ش�س 

اأكـــرب يف الأ�شـــواق اخلليجيـــة الأخرى 

بحكـــم ما لديهم مـــن �شيولة تبحث عن 

فر�ـــس، وهو ما يُعزز من ال�شتثمارات، 

ويوؤدي اإىل خلـــق مزيد من فر�س عمل 

ملواطنـــي دول املجل�ـــس، ويخلق جًوا من 

املناف�شـــة يعـــود خريهـــا علـــى املواطن 

اخلليجـــي من �شمـــان ان�شيـــاب ال�شلع 

بـــني دول جمل�ـــس التعـــاون اخلليجـــي، 

والهتمـــام بجـــودة ال�شلـــع واخلدمات 

املقدمة. 

تعزيز املجال 
التمويلي 

واالستثماري يوطن 
األموال الخليجية 
املهاجرة ويخلق 
سوًقا مالية ضخمة

كمـــا اأن ال�شـــوق اخلليجيـــة امل�شرتكـــة 

ُفر�شـــة ُكربى لتبـــادل املزايـــا الن�شبية 

لكل دولـــة، فيمكن ملواطنـــني خليجيني 

ال�شتفـــادة من تطور اخلدمات، خا�شة 

يف جمالت التعليـــم وال�شحة املوجودة 

ببع�ـــس دول جمل�ـــس التعـــاون، كما اأن 

هناك دوًل لديهـــا قواعد �شناعية، من 

اأبرزها اململكـــة ال�شعودية وُيكن لدول 

اأخرى ال�شتفادة منها، يف حني تتمتع كل 

من الإمارات والكويت وقطر والبحرين 

باجلودة يف قطاع اخلدمات. 

كمـــا تُعترب ال�شـــوق اخلليجية امل�شرتكة 

فر�شـــة لتعزيز القـــوة التفاو�شية لدول 

املجل�ـــس يف املحافـــل الدولية كمفاو�س 

واحـــد وكقـــوة اقت�شادية واحـــدة باإ�شم 

واحد، وا�شتفـــادة دول املجل�س جميعها 

مـــن اأي امتيـــازات اقت�شاديـــة حت�شل 

عليها ال�شوق امل�شرتكة.

ولكن رغم تلك املزايا التي يحملها ميالد 

ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة اإل اأن هناك 

العديد من التحديات لعل يف مقدمتها: 

ُمعـــدلت  وتفـــاوت  البريوقراطيـــة، 

الت�شخـــم وُمعدلت النمو واأرقام الناجت 

املحلى يف القت�شاديات اخلليجية، وهو 

ما يجعل القوة ال�شرائية ملواطني بع�س 

الدول اأقوى من البع�س الآخر، وكذلك 

عدم موائمة بع�س دول جمل�س التعاون 

اخلليجـــي لت�شريعاتهـــا مـــع ُمتطلبـــات 

ال�شـــوق واكتفائهـــا بتطبيـــق ت�شريعاتها 

اخلا�شـــة التي قد ل تتواءم مع ال�شوق، 

وعـــدم توحد العملـــة اخلليجية، وعدم 

وجـــود توافق على ذلك اأو وجود موقف 

موحـــد لربط العملة ب�شلة عمالت بدًل 

من ربطها بالدولر –با�شتثناء الكويت- 

وهـــو الأمر الذي يزيد من لهيب ارتفاع 

الأ�شعـــار ويُحقق خ�شائر ملحوظة لتلك 

القت�شاديات. 

اإن التحـــدي الأكـــرب لل�شـــوق اخلليجية 

الوليـــدة هو ت�شابـــه هيـــاكل الإنتاج يف 

تعتمـــد يف  الـــدول اخلليجيـــة، حيـــث 

اقت�شاديتهـــا ب�شـــورة �شبـــه كليـــة على 

البرتول با�شتثناء ال�شعودية التي عرفت 

طريقهـــا للت�شنيـــع.. وهـــذا يُحتم على 

تلـــك الدول اإعادة هيكلة الإنتاج ب�شورة 

تكامليـــة حُتقق التخ�ش�ـــس ذات امليزة 

الن�شبية، ولعل التحدي الأكرب اأي�ًشا هو 

الإتفـــاق على ميـــالد الإحتاد اخلليجي 

الذي نتمنى اأن يكون دافًعا لإن�شاء �شوق 

عربية ُموحدة ومن ثم احتاد عربي. 

�شجلت الدول الـ57 الأع�شاء يف منظمة التعاون 

الإ�شالمـــي ا�شتثمارات بلغـــت 136 مليار دولر 

اأمريكي خالل عـــام 2013م، وفق تقرير حديث 

اأظهر انخفا�ًشا عما �شجلته يف 2012م ، والبالغ 

145 مليـــار دولر، وت�شـــدرت اأندوني�شيا وجهة 
ال�شتثمارات، تلتها تركيا وماليزيا.

وبح�شب تقرير ن�شرتـــه وكالة الأنباء الإ�شالمية 

الدوليـــة التابعة ملنظمة التعـــاون الإ�شالمي فاإن 

ح�شة دول املنظمة من ن�شبة تدفقات ال�شتثمار 

الأجنبي املبا�شر للبلدان النامية بلغت 18.6 %، 

ون�شبـــة 9.4 % من الإجمـــايل العاملي، ُمظهًرا 

تراجًعا يف ح�ش�س دول املنظمة منذ عام 2009 

م على الرغم من التح�شن يف عام 2012م.

واأو�شـــح التقريـــر اأن خم�ـــس دول اأع�شـــاء يف 

منظمـــة التعـــاون الإ�شالمي �شجلـــت اأكرب ن�شبة 

من تدفقـــات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر الوافد 

بلغت قرابة 47 % من اإجمايل التدفقات، علًما 

باأن الدول الع�شر الأوىل يف املنظمة جلهة جذب 

ال�شتثمارات حظيت بن�شبة 86.8 % منها.

وت�شـــدرت اأندوني�شيـــــــا بن�شبــــــــــــة 13.6 % 

)18.4 مليــــار دولر(، تلتهـــا تركيــــا 9.5 % 

)12.9 مليـــار دولر(، ثـــم ماليزيا بن�شبة 9 % 

)12.3 مليـــار دولر(، والإمـــارات بن�شبـــة 7.7 

% )10.5 مليـــار دولر(، وكازاخ�شتـــان 7.2 
%)9.7 مليـــــــار دولر(. 

تعتـــزم البنـــوك الإ�شالمية طـــرح ُمنتج 

الإنرتنت بانكنج، لتعزيز ال�شتفادة من 

القواعـــد اجلديدة، التـــى اأقرها البنك 

املركـــزي واخلا�شـــة بتقـــدمي اخلدمة، 

وتاأتى بنوك الربكة، وفي�شل الإ�شالمي، 

وال�شتثمـــار العربي من خـــالل فرعيه 

الإ�شالميني، فى ُمقدمة امل�شارف التى 

ت�شعـــى لتطبيـــق اخلدمة خـــالل العام 

اجلارى، وبالرغم من ا�شتحواذ خدمات 

التكنولوجيـــا البنكيـــة، علـــى اأولويـــات 

اأغلـــب البنـــوك التو�شعية موؤخـــًرا، فاإن 

هنـــاك تباطوؤًا فـــى خطـــوات نظريتها 

الإ�شالمية فى ذلك الجتاه.

مـــن جانبهـــم، بـــرر م�شرفيـــون ذلـــك 

التباطوؤ بارتفاع تكلفة حتديث الأنظمة 

التكنولوجية الداخلية بالبنوك. 

توقـــع اأحـــدث تقرير ملنظمة دول التعـــاون الإ�شالمي ارتفاًعـــا متو�شًطا يف ن�شيب 

الفـــرد من النـــاجت املحلي الإجمـــايل بدول ُمنظمـــة التعاون الإ�شالمـــي بالأ�شعار 

اجلاريـــة اإىل 6402 دولر اأمريكـــي خالل ال�شنة احلاليـــة، ُمقابل 6222 دولر يف 

عـــام 2014م، فيمـــا و�شل يف عام 2013م اإىل حـــدود 6076 دولر، ويف 2009 م 

بلغ 5110 دولر. 

وتوقع التقرير الذي ن�شرته وكالة الأنباء الإ�شالمية الدولية )اإينا( اأن يُ�شجل ُمعدل 

منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للفرد يف بلدان املنظمة خالل العام اجلاري 

2015 م زيـــادة بن�شبـــة 2.9 % ُمقابـــل 2.1 % يف عـــام 2014م، و1.8 % يف 
2013م، فيما �شجل عام 2010 م ن�شبة 4.4 %.

واعتـــرب التقرير اأن متو�شط ُمعدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للفرد يف 

بلدان التعاون الإ�شالمي كان اإيجابًيا خالل الفرتة )2009م – 2013م(. 

6402 $ متوسط دخل الفرد بدول 
ُمنظمة دول التعاون اإلسالمي

البنوك اإلسالمية تعتزم إطالق خدمات 
اإلنترنت والـ موبايل بانكنج

أندونيسيا األولى بين 
الدول اإلسالمية يف 

استقطاب االستثمارات
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�لدعوة �لإلكرتونية

ريقة التعامل 
مع ُم�شتنـــدات PDF بنف�س ط

ل ُيكـــن ب�شـــكل افرتا�شي التعامل 

ل. فامل�شتخدم ل ُيكنـــه حتديد اأي 
ت اأو اإك�شـــ

بـــاور بوين
ت وورد، 

مـــع ُم�شتنـــدا

عن�شر اأون�شخه ل�شتخدامه يف مكان اآخر، ويبقى بحاجة بع�س الأدوات لإمتام 

ربـــة اأدوات مثـــل pdf-online، اأو 
مليـــة.، وُيكـــن للم�شتخدمني جت

تلـــك الع

حابيـــة تعمل من املت�شفـــح ُمبا�شرًة، ت�شمح ب�شحب 
smallpdf،  فهـــي اأدوات �ش

حتويلها اإىل 
ن امل�شتنـــدات، اأو 

ذا النـــوع م
ـور والعنا�شـــر املوجودة داخل ه

ال�شــ

 ExtractPDF اأو Konwerterة ثانية. كذلك هـــو الأمر بالن�شبـــة لــــ
لحقـــ

.PDF املتخ�ش�شة يف �شحب ال�شور فقط من ُم�شتندات

ل�شتفادة مـــن برنامج PDFMate املجاين، 
اأخرًيا ُيكـــن مل�شتخدمي ويندوز ا

والـــذي ي�شمح ب�شحب اأي عن�شر من امل�شتندات مع اإمكانية حتويل لحقتها اإىل 

ت�شغيله داخل احلوا�شب اللوحية. 
ورة اأو كتاب اإلكرتوين ليتم 

�ش

يف زيـــادة الإنتاجية من خـــالل بع�س 
تُ�شاعـــد الأجهـــزة الذكيـــة يف ع�شرنـــا احلـــايل 

مية واملواعيد من 
التطبيقـــات املتخ�ش�شة يف هذا املجال. فرتتيب جدول الأعمال اليو

ر منها وخ�شو�ًشا يف 
شتفـــادة اأك

اأهـــم وظائف هـــذه الأجهزة. وُيكن للم�شتخدمني ال�

جمال ترتيب الأفكار وال�شرتخاء من خالل تثبيت بع�س التطبيقات التي تُقدم اأدوات 

ُمتلفة يف هذا املجال.

شتعانـــة بتطبيقات مثـــل Mind Mapping املتوفـــر بن�شخة على 
بدايـــة، ُيكـــن ال�

ن كتابـــة الأفكار 
املت�شفـــح ون�شخـــة لأجهـــزة اآيفـــون واأندرويد، والذي مـــن خالله ُيك

 وزيادة الرتكيز. كما ُيكن مل�شتخدمي 
ط لت�شهيل عملية التفكري

وترتيبهـــا �شمن ُمط

املهام اليومية 
اأندرويـــد جتربة تطبيق Memoires  الـــذي يُقدم وظيفة تدوين قائمة 

واملُذّكرات، متاًما مثلما هو يف تطبيق Diaro املتوفر لأجهزة اأندرويد واآيفون، وبعيًدا 

�شتعانة بتطبيقات مثل Headspace يف اآيفون 
ن وكتابة الأفكار، ُيكن ال

عـــن التدويـــ

واأندرويـــد،  White Noise للحوا�شب والأجهزة الذكية اأو Breathe2Relax على 

اأندرويد واآيفون، فهي تُ�شاعد على ال�شرتخاء من خالل ت�شغيل مقاطع �شوتية موّجهة 

لذلك الغر�س. 

ج باوربوينت 
هولة التعامل مـــع برنام

علـــى الرغم مـــن �ُش

ــة اأوفي�ـــس، وتوفـــر الكثـــري من البدائـــل له، اإل 
يف حزمـ

شاركـــة العرو�ـــس التـــي متـــت �شناعتهـــا 
كانيـــة ُم�

اأن اإم

با�شتخدامـــه على الإنرتنت تبقـــى من الأمور التي يجب 

ل اأداة توفر هذه املّيزة.
البحث عنها للو�شول اإىل اأف�ش

presentate. لذا ُيكـــن للم�شتخدمني جتربة موقـــع

�شاركة العرو�س 
com الذي يوفر اأداة جمانية لإن�شاء وُم

�شهولـــة من خالل رابط 
التقدييـــة علـــى الإنرتنت بكل 

 اإن�شاءه. 
خا�س لكل عر�س تقديي يتم

مولة يُعانون من ن�شيان اإغالقها، وهذا ما يجعل 
العديد من ُم�شتخدمى احلوا�شيب املح

معلوماتك ال�شخ�شية واخلا�شة اكر عر�شة لل�شرقة من قبل العديد من الأفراد، كما 

ـا انت�شار حلـــوادث �شرقة احلوا�شيب املحمولة يف تلـــك الأيام، لذلك  من املهم 
�شهدنــ

جًدا ابتكار جهاز جديد ُمهمته حماية الأجهزة الذكية من الخرتاق وال�شرقة.

جهــــــاز » Sesame 2 key fob «، وخا�شة اأجهزة 
واحلل الأمثـــل لتلـــك امل�شاكل هو 

طة  تقنية 
هـــاز بوا�ش

تابعـــة ل�شركة »اأبل«، حيث يتـــم الت�شال عن بعد باجل
»املـــاك« ال

ب املوقع 
هـــاز مفتوًحا، وبح�ش

، ليغلقـــه عن بعد فى حال ن�شيان �شاحبه اجل
البلوتـــوث

از باأنـــه  �شغري احلجم، بحيث يتمكن �شاحبه 
الأمريكـــى »weird«، يتميز هذا اجله

اناته ال�شخ�شية، وعدم ن�شيان اجلهاز مفتوًحا، 
من و�شعه يف اجليب، بهدف حماية بي

جهاز »املاك« 
ن يُقاوم اإغالق 

امل�شت�شعـــرات التى مُتكنه من اأ
جلهـــاز بالكثري من 

وُزود ا

ًما، ويتوفر هذا اجلهاز 
ه مل�شافة ترتاوح بـــني 20 و25 قد

مـــا يبتعـــد امل�شتخدم عن
عند

ب�شعر رخي�س يبلغ نحو 39 دولًرا اأمريكًيا. 

وقع امل�شلم اجلديد التابعني  ملكتب التعاوين 
زار موقع دين الإ�شالم  وم

ر�شاد وتوعيـــة اجلاليات بالرو�شة )847537( زائًرا خالل 
للدعوة والإ

ل دقيقة .
�شهر ربيع الأول الفائت مبا يُعادل )20( زائًرا ك

وقـــال ال�شيخ توفيق ال�شرهان مدير مكتـــب الدعوة بالرو�شة: اإن موقع 

و موقع ُمتخ�ش�س يف تعريف 
دين الإ�شالم IslamReligion.com   ه

ية ، ويعتنق الإ�شالم من 
عاملًيا بع�شر لغات عامل

غـــري امل�شلمني بالإ�شالم 

وقـــع  يوفر خدمة 
خاللـــه قرابـــة )8( مهتديـــن ُجدد يومًيا، كمـــا اأن امل

ورية مع اأحد الدعاة 
حادثة الف

فورية، التى مُتكن الزائر من امل
املحادثة ال

وقع تعليـــم املهتدين اجلدد 
ـــوم الق�شم اأي�ًشـــا من خالل م

بالق�شـــم. ويق

ذاتًيا  وذلك عن 
newmuslims.com بتعليم  هوؤلء املهتدين تعليًما 

ن م�شتويات كل م�شتـــوى مكون من )30 در�ًشا(، 
 فاملوقـــع عبارة ع

بُعـــد،

توبـــة وبع�شهـــا فيديو، وبع�ـــس الدرو�س مدعومـــة بال�شوت 
اأغلبهـــا مك

وال�شورة عند احلاجة لذلك مثل: درو�س تعليم الو�شوء وال�شالة . 

ت واأ�شاليب ت�شميم تطبيقـــات الأجهزة الذكية 
ف اأ�شا�شيا

ل تختلـــ

 املواقع. لكـــن املُ�شتخدم 
عـــن الأ�شاليـــب املُ�شتخدمـــة يف ت�شميـــم

القيـــود لكي يتالئـــم الت�شميم مع 
بحاجـــة لإتباع بع�ـــس القواعد و

ل ُمتنا�شـــق عليها، وُيكن للم�شتخدمني 
تلـــك الأجهزة، ويظهر ب�شك

ل�شتفادة 
الراغبني بتعلم طريقة ت�شميم تطبيقات الأجهزة الذكية ا

مـــن موقـــع mobiledesignbook.com/course، الـــذي يوفر 

جمانية ملدة 14 يوًما يُقدم فيها 8 درو�س ُمتخ�ش�شة يف �شرح 
دورة 

 واأ�شا�شيات ت�شميم تطبيقات لهذا النوع من الأجهزة، كل 
اأ�شاليـــب

وكتابة ا�شمه وبريده 
ىل املوقع، 

مـــا يحتاجه امل�شتخدم هو الدخول اإ

الإلكـــرتوين، لت�شل الدرو�س اإىل بريـــده ب�شكل ُمبا�شر، طوال فرتة 

الدورة. 

8 دروس مجانية لتعليم 

تصميم تطبيقات األجهزة 

الذكية
عشرون زائرا ملوقع دين اإلسالم 

يف كل دقيقة

جهاز ذكى للتحكم فى أجهزة »املاك« 

لحمايتها من السرقة

7 تطبيقات ملساعدة 

املستخدم ىلع ترتيب األفكار 

واالسترخاء

5  أدوات مجانية لسحب الصور 

pdf من ُمستندات
موقع إلنشاء وُمشاركة 

العروض التقديمية 

مجاًنا
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د.  عبد�ملح�صن �جلار �هلل �خلر�يف / الأمني العام لالأمانة العامة لالأوقاف

الوقف ابن من األبناء

�شبـــق اأن بداأنـــا �شل�شلـــة جديـــدة عـــن 

الوقف وروائعـــه احل�شارية والإن�شانية 

حتت عنـــوان »من اإ�شراقـــات الوقف«، 

وحتدثنـــا يف املقالت الثـــالث ال�شابقة 

عن »الإ�شراقـــات احل�شارية« )مقال(، 

ثم اإ�شهام املراأة الكويتية يف دعم م�شرية 

الوقـــف )مقالن(، واليوم نعود -والعود 

اأحمـــد- اإىل تلـــك ال�شل�شلة من جديد، 

لأنتقي اإ�شراقة كويتية جميلة وُمبدعة، 

�شاحبهـــا هو ال�شيـــخ الفا�شـــل خليفة 

جا�شم املالك ال�شباح حفظه اهلل.

فقد راجع ال�شيخ خليفة الأمانة العامة 

لالأوقاف لتنفيذ الفكرة، ثم اجته بعدها 

اإىل اإدارة التوثيقـــات ال�شرعيـــة بوزارة 

العـــدل ليوثقها، فقـــد اأو�شي بوقف ما 

يُعـــادل ن�شيـــب اأحد اأبنائـــه من الذكور 

من تركته -اأمد اهلل يف عمره وعطائه- 

ينفـــق على عمـــوم اخلـــريات املنا�شبة، 

وتكون النظارة فيها اإىل الأمانة العامة 

لالأوقاف.

ووجه اجلمال والإبداع اأن ال�شيخ خليفة 

جعل الوقف وكاأنه ابن من اأبنائه الذكور، 

بحيـــث اإذا علمنا اأن ال�شيخ خليفة لديه 

اأربعـــة اأولد وثالث بنـــات، فاإن الوقف 

يكون مبنزلة الولد اخلام�س له، وهو لن 

يكون جمرد ابن، بل �شيكون باإذن اهلل- 

تعـــاىل- البـــن الذي �شياأخـــذ بيد اأبيه 

اإىل اجلنـــة، وهو الذي الذي �شيبقى يف 

الدنيا خالًدا و�شاهـــًدا على اأن الفطنة 

واحلكمة ل تغـــادرا هذا البلد الطيب، 

وكاأن ال�شيـــخ خليفـــة تبنـــى الوقف ابًنا 

له، واأن هناك من اأدرك حقيقة الدنيا، 

واأنهـــا دار ممـــر ل دار بقـــاء، اإل للعمل 

ال�شالـــح الـــذي يبقـــى لالإن�شـــان حتى 

يُ�شاحبه اإىل اجلنة.

وهـــا هي �شيغة وثيقـــة الوقف املذكور، 

اأنقلها كاملـــة لتكون �شاهـــًدا -كذلك- 

علـــى اأن الوقف ل يزال حماًل لالإبداع، 

واأنـــه مـــالذ للواقـــف، كمـــا اأنـــه ماأوى 

للموقوف عليه:

وال�شـــالة  العاملـــني،  رب  هلل  احلمـــد 

وال�شالم على خامت الأنبياء واملر�شلني، 

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك 

 
َ َّ
له، القائـــل: »َمْن َذا الَّـــِذي يُْقِر�ُس اهلل

�ْشَعاًفا 
َ
َقْر�ًشـــا َح�َشًنـــا َفيُ�َشاِعَفُه لَـــُه اأ

َكِثرَيًة«.

جعل الشيخ 
خليفة من الوقف 
ابًنا خامًسا يأخذ 
بيده إلى الجنة

واأ�شهـــد اأن نبينا حممًدا عبده ور�شوله، 

الـــذي علمنا واأر�شدنا اإىل اخلري، فقال 

»اإذا مـــات ابـــن اآدم انقطع عمله اإل من 

ثالث: �شدقة جارية اأو علم ينتفع به اأو 

ولد �شالح يدعو له«.

واأنـــه ملا كانـــت الدنيا مزرعـــة الآخرة، 

وهـــي دار التكليف والعمل، واأن الآخرة 

هـــي دار امل�شتَقر، واأن اهلل يبعث َمن يف 

ا  ٍة َخرْيً القبـــور {َفَمـــْن يَْعَمْل مثَْقـــاَل َذرَّ

ا يََرهُ}،  ٍة �َشرًّ يََرهُ * َوَمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ

وحر�ًشـــا علـــى ُح�شـــن اللقـــاء مع اهلل 

-�شبحانه وتعاىل- يوم العر�س الأكرب.

التوثيقـــات  اإدارة  اإىل  ح�شـــر  فقـــد 

ال�شرعية، ال�شيـــخ خليفة جا�شم املالك 

ال�شبـــاح ب.م رقـــم )....(، واأقـــر وهو 

بتمـــام �شحتـــه وكمال عقلـــه باأنه وقف 

وحب�س مبـــا يُعادل ن�شيب اأحـــد اأبنائه 

الذكور يف الرتكة وقًفا يُنَفق على:

1 - عمـــوم اخلـــريات املنا�شبة لزمانها 
ومكانها، والأكر قربة اإىل اهلل -�شبحانه 

وتعاىل- داخل الكويت وخارجها.

2 - �شيانـــة واإعـــادة اإعمـــار الأوقـــاف 
القديـــة واإن�شـــاء اأوقـــاف جديـــدة يف 

الدول غري الإ�شالمية مل�شلحة اجلاليات 

امل�شلمـــة فيهـــا، اأو يف الدول الإ�شالمية 

الفقرية، وذلك وفق ال�شوابط القانونية 

املعمول بها يف تلك البالد.

وتكـــون النظارة فيهـــا لالأمانـــة العامة 

لالأوقاف، بحيث تقـــوم الأمانة بت�شلمه 

وا�شتثمـــاره  ريعـــه  و�شـــرف  واإدارتـــه 

ال�شتثمار املاأمـــون والأمثل، مبا يُحقق 

النمـــاء وال�شتمراريـــة لهـــذا الوقـــف. 

ويـــرتك اأمر حتديد ن�شب ال�شرف على 

امل�شـــارف املذكـــورة لناظـــر الوقف مبا 

يـــراه ُمنا�شًبا وقًفـــا �شحيًحـــا �شرعًيا، 

اأبتغـــي فيـــه الأجـــر والثـــواب مـــن اهلل 

�شبحانـــه وتعاىل، يـــوم ل ينفع مال ول 

بنون، اإل من اأتى اهلل بقلب �شليم.

جـــزى اهلل خـــرًيا ال�شيخ املبـــدع خليفة 

جا�شم املالـــك ال�شباح، وجعل عمله يف 

ميزانه يوم القيامة، وبارك له يف اأبنائه 

جميًعـــا، ونفـــع بوقفـــه )ابنـــه الثامن(، 

وجعله �ُشّنة ح�شنـــة للنا�س، فيوقف كل 

منهـــم ما يُعادل ن�شيـــب ابن من اأبنائه، 

وهذا نعم ال�شدقة اجلارية. 

�إ�صر�قـات  وقفية
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في�صل �لز�مل / رئي�س جمل�س اإدارة جلنة التعريف بالإ�شالم

باخليــــر نلتقـــي

“ريجيم” للشخصية

�شخ�شيـــة الإن�شان مثل بدنـــه، فهو اإذا 

اأهمل يف الوجبات وتكا�شل عن احلركة 

جتمعت يف ج�شده الأمرا�س يف ال�شكل 

مـــن خـــالل منـــو الكر�ـــس، وخ�شونـــة 

املفا�شـــل والعظـــام، ويف الداخل مثل: 

تر�شبات الأمالح وتخر الدم... الخ.

�شخ�شيته كذلـــك، فاإنه اإذا كان خفيف 

الظل �شريـــع البديهة، ملّاًحـــا فطًنا، ثم 

واكت�شـــاب  اأهمـــل تطويـــر �شخ�شيتـــه 

املهارات يف التعامل والكالم، ومال اإىل 

النطـــواء والن�شحابيـــة املريحـــة، فاإن 

�شخ�شيتـــه ل تلبث اأن تفوح منها رائحة 

»الأنـــا«، فهـــو يتحدث مع ذاتـــه، ويرُبر 

لنف�شـــه، فالنا�ـــس كلهم مطئـــون، ول 

ي�شتحقون كرمه وعطفه... الخ.

والعك�س �شحيـــح اإذا خرج من �شرداب 

النطوائية اإىل ف�شاء الدنيا الف�شيحة، 

وتعامـــل مـــع الواقع بواقعيـــة، ل تفّرط 

باحلقوق، ول تفرِّط يف املثالية، فاإنه اإن 

فعل ذلك فقد �شحح م�شاره.

هــــي  العامــــة  الأن�شطــــة  امل�شاركــــة يف  اإن 

اأحــــد ميادين تدريب وتطويــــر ال�شخ�شية، 

فهنــــاك �شيــــدات كثريات تغــــريت حياتهن 

احــــد  يف  �شاركــــن  عندمــــا  و�شخ�شيتهــــن 

الن�شطة العامة، وكن قبل ذلك يف انطوائية 

يُحيطها الكالم مع الذات فقط!

انظـــر اإىل الذي ر�شح نف�شه لنتخابات 

من اأي نـــوع، كان قبل الرت�شيح ُمرتهل 

ال�شخ�شية، يقول اأي كالم، وبعده �شار 

لكالمـــه قيمـــة، ما دفعـــه لأن يُدقق يف 

كان يف  املعلومـــات،  ويتتبـــع  الكلمـــات 

ال�شابـــق ي�شحك ب�شكل فو�شوي، والآن 

ي�شحـــك ومـــه يعمـــل ورمبـــا كانـــت 

�شحكتـــه جزًءا مـــن »لغة البـــدن«، كما 

يقولون.

ُمهـــم  �شـــيء  ال�شخ�شيـــة  تطويـــر  اإن 

لالإن�شان، حتى لو ل يكن يف ن�شاط عام، 

هناك من يهمل هذا التطوير مبجرد اأن 

يـــرتك العمل العام، حتـــى ثيابه ل يعد 

يهتم بها كمـــا كان يف ال�شابق، لأنه ظن 

اأنـــه ل يفعل ذلك لنف�شـــه، واإمنا يلب�س 

لالآخرين، وهذا خطاأ.

تطوير الشخصية 
يتيح الفرصة 

الستخراج 
االنفعاالت وقياس 
حجم الكبت وإعادة 

برمجة الذات

اإن تطويـــر ال�شخ�شيـــة لي�ـــس بالتحليق 

والنا�ـــس  الأر�ـــس  عـــن  بعيـــًدا  فيهـــا 

والواقع، مع الجتماعات واملحا�شرات 

والنـــدوات، الأمـــر اأو�شـــع مـــن ذلـــك، 

فالرحـــالت اجلماعية مع اأ�شدقاء هي 

تطوير لل�شخ�شيـــة، فهي تتيح الفر�شة 

ل�شتخـــراج النفعـــالت وقيا�ـــس حجم 

الكبت، واإعادة برجمة اأدوات التنفي�س.

اأي�ًشا الرحـــالت اجلماعية مع الأ�شرة، 

كلهـــا  فقـــط،  الزوجـــة  مـــع  واأحياًنـــا 

ُمنا�شبـــات لإعـــادة اكت�شـــاف ا�شخا�س 

حولنا تركناهم لفرتة مـــن الزمن، فاإذا 

رجعنا اإليهم وجدنا ُمتغريات قد طراأت 

ل نكن لنعرفها لول تلك الرحلة.

اإن تطويـــر ال�شخ�شية يتطلب ال�شري يف 

الأ�شواق، واجللو�س مع اأ�شدقاء ُقدامى 

طالـــت غيبتـــك عنهـــم، فاإذا هـــم على 

نف�س الأ�شالة والرجولة، ينظرون اإليك 

ب�شيء من العتـــب وال�شوق »واهلل ولهنا 

عليـــك من زمان ما بينت يا بو فالن«.. 

كلمة ندية ورطبـــة رمبا ل ت�شمعها من 

زمـــن طويل وما كنت لت�شمعها لو بقيت 

يف �شرداب النطوائية.

اخرجوا اإىل الدنيـــا الف�شيحة، اعيدوا 

اللياقـــة لتلـــك الأرواح التـــي ظلمناهـــا 

دهـــًرا طوياًل، اأين ذهبـــت حدة الذهن 

و�شرعـــة اخلاطـــر؟ ملاذا حـــل ب�شكانها 

الركـــود؟ ، والأ�شئلـــة احلائـــرة »هـــا؟! 

لي�ـــس؟! مـــا اأدري؟!« ويقولهـــا مـــن هم 

يف عـــز ال�شبـــاب، وكاأنهم قـــد اأ�شابهم 

»الزهاير«.

اإنهـــم يقولـــون عـــن اجل�شـــد »نيولوك« 

يق�شـــدون اإجراء تغيري يف ق�شة ال�شعر 

اأو ال�شـــارب اأو اللبا�ـــس، ليبدو �شاحبنا 

يف ُمنظر جديد، ما ينحه ثقة اإ�شافية 

كبرية بنف�شه.

جـــرب »نيولـــوك« يف �شخ�شيتـــك بـــاأن 

تتمنـــى النجـــاح والتوفيـــق ملـــن حارب 

جناحـــك واجتهد لالإ�شرار بك، ثق باأن 

ذلك لـــن يذهب �شدى، واأنـــه �شينعك�س 

على �شخ�شيتك ويزيدك قوة يف تعاملك 

معـــه، ومع الظـــروف التـــي حر�س هو 

علـــى ح�شدها �شدك، فاإذا باملياه تغمر 

�شـــدوده فتنهار، وجترف من اأمامها كل 

ذلك الوحل والطني.

جرب اأن تبعث ر�شالة ل�شخ�س يكرهك 

بغـــري �شبب، انطباع خاطـــئ اأو معلومة 

مغ�شو�شـــة، تقول فيها: »واهلل ل اأعرف 

اأحبـــك  اأين  اإل  ملخا�شمتـــك،  �شبًبـــا 

واحـــرتم فيك مواقفك كـــذا وكذا، واأما 

انطباعك وخ�شامك الذي اأجهل �شببه، 

فاإن روحك الطيبة كفيلة به...

 وال�شالم«.جرب تلك الو�شفة، واحر�س 

على »نيولوك« يف اجلوهر. 
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	بك	رجال	واحدا	 	[:	{	ألن	يهدي	ا قال	رسول	ا
خير	لك	من	حمر	النعم }

شخص	داخل	الكويت	ندعوهم	لإلسالم	سنويًا

ساهم..	عرفني	باإلسالم
شهريًا
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