


الذروة يف العمل اخلريي

نقدرها  كبرية،  م�س�ؤولية   ،
ٍ
ي�م بعد  ي�مًا   اجلمه�ر  ثقة  متنحنا 

اخلريي..   العمل  م�سرية  دعم  يف  وقيمتها   اأبعادها  وندرك 

امل�ؤ�س�سة  تلك  الإ�سالمي،  لل�سباب  العاملية  الندوة  خالل  من 

وتعمل على  املعم�رة،  رب�ع  تقدم اخلري يف  التي  املباركة،  الإن�سانية 

امل�سلم وتعليمه والإرتقاء  ال�سباب  رقي املجتمعات ونه��سها من خالل دعم 

مبهاراته واإمكاناته.

جتلت هذه الثقة يف الأحداث الدامية الأخرية التي اأملت باإخ�اننا يف غزة، فمنذ اأن 

اأعلن خادم احلرمني ال�سريفني عن دع�ته الإن�سانية ال�سامية، مل�ؤازرة اإخ�اننا يف غزة 

ودعمهم، وال�ق�ف بجانبهم، حتى انطلقت م�اكب اخلري ور�سائل العطاء من كافة اأنحاء 

اململكة العربية ال�سع�دية مب�ؤ�س�ساتها واأفرادها، ت�سارع ملبية جميبًة لدع�ة مليكها، ومن ثم 

كان ال�سبق احلثيث من الندوة التي حت�لت اإىل  اأر�ض ال�اقع، لت�سري  �ساحناتها املحملة بامل�اد 

الإغاثية والطبية، اأول الأف�اج التي طرقت اأب�اب غزة املكل�مة.

ويف هذه ال�سفحات التي نقدمها الي�م يف العدد العا�سر من جملة ) ثمار(، بع�ض الأعمال التي اأجنزت 

امل�ؤ�س�سي  للعمل  الراقية  ال�س�رة  تعك�ض  كما  والغرب،  ال�سرق  يف  تقدمها  التي  الندوة  جه�د  عن   لتعرب 

الرائد، والإخال�ض اجلاد يف ن�سر اخلري ونفع امل�سلمني.

كما نقدمه للقراء ، معتزين مبا تتن�ع به �سفحاته من م�ساريع تنم�ية وت�ع�ية، واأعمال خريية اإغاثية، 

ومنا�سط تعليمية وبرامج مهارية، ت��سح بجالء..

 كيف بلغت الندوة ذروتها يف ميدان العمل ال�سبابي واخلريي؟

 وكيف ينطلق طم�حها عرب الآفاق ؟

 وكيف ي�ؤمن بها رجالها الذين ما فتئ�ا يعمل�ن بجٍد واإخال�ٍض حتى ارتفع ل�اوؤها، وعال 

الذي   ، النبيل  والهدف  ال�سريفة،  الغاية  نح�  خط�اتها،  وعزت  جنمها، 

نذرت نف�سها من اأجله؟    

د. �صالح بابعري
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لقد كان العدد العا�سر من جملة )ثمار( ه� عدد )غزة( بحق، 

اإذ ير�سد  الإ�سالمي،  لل�سباب  العاملية  الندوة  به  وه� ما تفخر 

بع�سًا مما متكنت هذه امل�ؤ�س�سة الإن�سانية من القيام به لن�سرة 

وظروف  املع�قات  كل  رغم  هناك،  املكل�مني  واإخ�اننا  اأهلنا 

احل�سار القاهر واملفرو�ض عليهم ظلمًا وعدوانًا.

ال�سريفني  اأر�ض احلرمني  املنبثقة من  امل�ؤ�س�سة  تاأل� هذه  فلم   

اأو  مكاٍن  اأو  من�سط  اأي  يف  غزة  يف  اإخ�انها  مع  لل�ق�ف  جهدًا 

جتمع اأو ناد للخري اأو الن�سرة لغزة حمليًا اأو عربيًا اأو اإ�سالميًا 

احلرمني  خادم  لنداء  املجيبني  اأوائل  من  فكانت  دوليًا،  اأو 

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، كما نظمت حمالتها 

الت�ع�ية والإغاثية، وزاد اإجمايل براجمها ل�سالح غزة خالل 

كانت  باأنها  علمًا  �سع�دي،  ريال  ملي�ن   50 الأخرية عن  املحنة 

تن�سط ل�سالح �سكان غزة ومنذ �سن�ات ط�يلة من خالل مكتبها 

املرخ�ض له هناك، اأو من خالل ال�سراكة والتعاون مع امل�ؤ�س�سات 

اخلريية والتنم�ية يف القطاع.

امل�ؤ�س�سات  من  العديد  مع  بالتن�سيق  قامت  ذاته  وللغر�ض 

لإجناز  والدولية  والإ�سالمية  والعربية  والفل�سطينية  ال�سع�دية 

هذا الهدف ال�سامي.

كما ت�ا�سلت جه�د الندوة ل�سالح ال�سباب امل�سلمـ  من اجلن�سني 

ـ يف اململكة وخارجها، والتي كانت حافلًة بالعطاء دعمًا لل�سباب 

اأمته  وخري  �ساحله  فيه  ملا  قدراته  وبناء  م�اهبه  واكت�ساف 

ووطنه.

وجميع ما �سبق مل يكن ليتحقق ل�ل ف�سل اهلل تعاىل وت�فيقه، 

ثم دعم ولة الأمر حفظهم اهلل، وم�ساندة هذا ال�سعب ال�سع�دي 

وبكرمه  به  والفخر  ال�سكر،  كل  منا  ي�ستحق  الذي  املعطاء، 

وعطائه لإخ�انه يف كل مكان.

حفظ اهلل هذه البالد الكرمية املعطاءة، حك�مة و�سعبًا ذخرًا 

لالإ�سالم و امل�سلمني يف كل زمان ومكان.

       هيئة �لتحرير  

نصرة غزة

ت�سدرها

الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي

�لر�ؤية: منظمة ر�ئدة.. ل�سباب مميز

�لر�سالة: رعاية �ل�سباب �مل�سلم

ي�سمح بالنقل والقتبا�ض من م��س�عات املجلة

 و�س�رها  مع الإ�سارة اإىل امل�سدر.
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ــنــدوة الــعــاملــيــة لــلــ�ــســبــاب الإ�ــســالمــي  ــل ا�ــســتــقــبــل الأمـــــني الـــعـــام ل

العامة  بــالأمــانــة  مكتبه  يف  ال�هيبي  �سليمان  بــن  �سالح  الدكت�ر 

اللقاء  وتــنــاول  اأنــ�ــســاري،  حميد  بالريا�ض  نيبال  مملكة  �سفري 

الــنــدوة  بـــني  ــرتك  ــس ــ� امل الــقــ�ــســايــا ذات الهـــتـــمـــام  الـــتـــعـــاون يف 

والثقافية. والإنــ�ــســانــيــة  الــتــنــمــ�يــة  اجلــ�انــب  يف  نــيــبــال   وممــلــكــة 

تق�م  التي  واملنا�سط  للربامج  م�جزًا  �سرحًا  العام  الأمني  قدم  وقد 

بها الندوة يف جمال خدمة ال�سباب الإ�سالمي على م�ست�ى العامل، 

والتنم�ية. والثقافية  والتعليمية  التاأهيلية  اجل�انب  على   وتركيزها 

َن ال�سفري النيبايل دور الندوة ومتيزها يف املجالت الإن�سانية  وقد َثمَّ

والتنم�ية. 

كما التقى الدكت�ر ال�هيبي يف مكتبه بالأمانة العامة اأي�سًا الدكت�ر 

ورئي�ض  ال�سابق  ال�س�داين  والأوقــاف  الإر�ساد  وزير  الب�سري  ع�سام 

اللجنة الإ�سالمية العاملية للفكر والتاأ�سيل. 

وتناول اللقاء التعاون امل�سرتك بني الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي 

ال�سباب  خدمة  يف  ودورهما  والتاأ�سيل،  للفكر  الإ�سالمية  واللجنة 

امل�سلم، ون�سر منهج ال��سطية والعتدال، والدع�ة اإىل اهلل باحلكمة 

وامل�عظة احل�سنة واجلدال بالتي هي اأح�سن.

الأمني العام ي�ستقبل ال�سفري 

النيبايل والدكتور ع�سام الب�سري

د. �لوهيبي ي�ستقبل �ل�سفري �لنيبايل

�ي�ستقبل د. ع�سام �لب�سري

انتخبت اجلمعية العم�مية ل�سندوق الدخار والت�فري ملن�س�بي الأمانة 

الرحمن  عبد  بن  ي��سف  الدكت�ر  بالإجماع؛  العاملية  للندوة  العامة 

فاز  كما  لها،  رئي�سًا  اخلارجية  للمكاتب  امل�ساعد  العام  الأمني  املزروع 

الأ�ستاذ حمد بن عبد العزيز العا�سم مدير اإدارة ال�س�ؤون الجتماعية 

العم�مية  اجلمعية  وكانت  بالتزكية.  ال�سندوق  اإدارة  جمل�ض  برئا�سة 

امليزانية  الأع�ساء  وناق�ض  مــ�ؤخــرًا،  اجتماعها  عقدت  قد  لل�سندوق 

رحب  الجتماع  بداية  ويف  ال�سندوق.  دور  لتفعيل  اقرتاحاتهم  وقدم�ا 

يف  ودوره  ال�سندوق  م�سروع  على  واأثنى  باحل�س�ر،  املــزروع  د.ي��سف 

تعزيز التكافل والتعاون بني اأبناء الندوة، وحث على امل�ساركة الأكرث يف 

تعزيز اإيرادات ال�سندوق. وعر�ض حمد بن عبد العزيز العا�سم رئي�ض 

جمل�ض اإدارة ال�سندوق تقريرًا عن ا�ستثمارات ال�سندوق، والإجنازات 

التي حتققت، وطالب جميع اأع�ساء اجلمعية العم�مية، بتقدمي ما يرونه 

من اقرتاحات وت��سيات للنه��ض بامل�سروع، وال��س�ل با�ستثماراته اإىل 

واحل�ار  للنقا�ض  املجال  وفتح  اجلميع.  تر�سي  التي  املطل�بة  الدرجة 

ح�ل دور ال�سندوق، وامل�سروعات ال�ستثمارية، وبعد ذلك كلف رئي�ض 

اجلمعية العم�مية لل�سندوق الأ�ستاذ �سدقي البيك لإجراء النتخابات، 

رئي�ض  نائب  مبن�سب  الع�بثاين  بكر  الإخــ�ة:  ف�ز  عن  اأ�سفرت  والتي 

جمل�ض اإدارة ال�سندوق، ورائد اأب� فار�ض واأن�ر مد�سل وحممد الع�يني 

بالع�س�ية، و�سط اأج�اء اأخ�ية كان اجلميع فيها فائزين.

الندوة تنتخب من�سوبي �سندوقها )لالدخار( بالنتخاب

أخبـــــار

6

حلظة �لت�سويت



امللكي  ال�سم�  �ساحب  مب�افقة 

ماجد  بــن  الــعــزيــز  عبد  الأمـــري 

�سع�د  اآل  الـــعـــزيـــز  عــبــد  ـــن  ب

املن�رة؛  املــديــنــة  منطقة  اأمـــري 

لل�سباب  العاملية  الندوة  افتتحت 

الثقايف  ــقــى  ــت املــل ـــالمـــي  ـــس الإ�

حممد  بالنبي  الأول  التعريفي 

�سلى اهلل عليه و�سلم حتت �سعار 

)ملتقى نبي الرحمة( للم�سلمني 

اجلدد وغري الناطقني بالعربية. 

ــل اإمــــارة  ــي حــ�ــســر الفــتــتــاح وك

ل�ساحب  ممثاًل  اخلطاف  مزيد  بن  اإبراهيم  املن�رة  املدينة  منطقة 

�سع�د  اآل  العزيز  عبد  بن  ماجد  بن  العزيز  عبد  الأمري  امللكي  ال�سم� 

اأمري منطقة املدينة املن�رة، كما ح�سره الدكت�ر عبد احلميد بن ي��سف 

بالأمانة  الدولية  والعالقات  للمكاتب  امل�ساعد  العام  الأمــني  املــزروع 

العامة بالريا�ض، وعدد من الإعالميني. 

على  العام  امل�سرف  اإبراهيم  عل�ي  علي  بن  م�سطفى  الدكت�ر  واأكــد 

الندوة مبنطقة املدينة املن�رة يف كلمته اأهمية امللتقى الدع�ية، وقال: 

الكرمي   النبي  حياة  يف  ج�هريًا  عن�سرًا  " ت�سكل  اإن �سفة "الرحمة 

�سلى اهلل عليه و�سلم، والذي ه� عن�ان مللتقانا هذا  )نبي الرحمة(، 

وذلك انطالقًا من عاملية دع�ته �سلى اهلل عليه و�سلم، وتت�سرف الندوة 

اأظهرنا  بني  يعي�ض  ملن  امللتقى  هذا  باإقامة  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية 

ج�انب  على  اإطالعهم  بهدف  بالعربية،  الناطقة  غري  اجلاليات  من 

من رحمته �سلى اهلل عليه و�سلم 

املتمثلة يف �سريته العطرة و�سنته 

الندوة  �سعار  ممثلني  املطهرة؛ 

لل�سباب الإ�سالمي الذي  العاملية 

ــ�ًل  ق اأحــ�ــســن  "ومن  ــه:  ــارت اخــت

ممن دعا اإىل اهلل وعمل �ساحلًا 

امل�سلمني". مـــن  اإنـــنـــي   وقـــــال 

ـــــن د.مــ�ــســطــفــى عل�ي  ثــمَّ وقـــد 

من  امللتقى  اإقامة  على  امل�افقة 

�ساحب ال�سم� امللكي الأمري عبد 

العزيز بن ماجد بن عبد العزيز 

الدعم  تقدمي  عن  �سم�ه  يت�اَن  مل  حيث  املن�رة،  املدينة  منطقة  اأمري 

ت�عية  ملركز  الداعمني  �سكر  كما  اخلــريي،  وللعمل  للندوة  املت�ا�سل 

اجلاليات للملتقى املبارك، كال�سيخ حممد اأحمد اأب� بكر �سرب الذي اأوقف 

اأر�ض اجلاليات، وال�سيخ عبد الفتاح بن حمم�د النحا�ض )راعي امللتقى(، 

ق�سره،  يف  امللتقى  فعليات  ل�ست�سافته  ناجي  الرحمن  عبد  ولالأ�ستاذ 

وللجن�د  معهم،  املتعاونني  والدعاة  اجلاليات  ت�عية  مركز  دعاة  ولكل 

الن�ر. يرى  امللتقى حتى  لهذا  الإعداد  �ساهم يف  ولكل من   املجه�لني، 

على  احــتــ�ت  اأيــــام،  خم�سة  مــدى  على  امللتقى  فعاليات  وا�ستمرت 

والإندوني�سية،  والأمهرية،  الربوماوية،  بينها  لغات  بع�سر  حما�سرات 

والفلبينية، والإجنليزية، والتاميلية، والنيبالية، والأوردية، والبنغالية. 

 )20( فيه  و�سارك  الدع�ية،  الكتب  فيه  وزعت  مفت�ح  معر�ض  وعلى 

مكتبًا من مكاتب ت�عية اجلاليات يف اململكة.

امللكي  ال�سم�  ال�سم�احب  �احب  ال�سمس ال�سمساحب  احب  � �سافقة  سافقة  �� ��افقة  افقة  �مب�مب

ماجد  ماجد ــن  ماجد ــن  ن  ب بــز  ــز  بــ بــز  ز  ــزيــزي زيــزيــ ــعــع عــعــ ال عبد  الــ  عبد  ــ  ـــريالأمـــريالأمـــري

د �د �د  �سع �سع�آل  �سع�آل  �سعاآل  آل  ز ـــز ـــز  ـــزيـــزي زيـــزيـــ ـــعـــع عـــعـــ ال الـــد  ـــد  الــ الــد  د  ــبــب بــبــ ع عــن  ــن  عـــ عـــن  ن  ـــب ـــب

رة؛ �رة؛ �رة؛  املن املن�ة  �ة  املنــ املنــة  ة  ــنــن نــنــ ــديــدي ديــديــ امل منطقة  املــ  منطقة  ــ  أماأمـــريأمـــريأمـــري

باب سباب سباب  لل� العاملية  الندوة  لل�سافتتحت  العاملية  الندوة  سافتتحت 

الثقايف  الثقايف ــى  الثقايف ــى  ى  ــقــق قــقــ ــت ــت تــتــ ــل ــل لــلــ امل املــي  ــي  املـــ املـــي  ي  ـــمـــم ـــال ـــالس ـــالس ســـســـ ـــالإ� ـــالإ�

حممد  بالنبي  الأول  التعريفي 

عار سعار سعار  سلى اهلل عليه و�سلم حتت �سلى اهلل عليه و�سلم حتت � لى اهلل عليه و�سلم حتت �سلى اهلل عليه و�سلم حتت �س س�س�

)ملتقى نبي الرحمة( للم�سلمني 

اجلدد وغري الناطقني بالعربية. 

ارة ــــارة ــــارة  ــــإمــــإم إماإما إمل  إمل  ل ــل ــ ــي ــي يــيــ ــاح وك ــاح وك اح وكــاح وكــ ــتــت تــتــ ــتــت تــتــ ــفــف ر اــســر اــســر ال ــســ�ــســ� �ــ�ــ ــحــح

احب ساحب ساحب  ل� ل�س  س  ممثاًل اخلطاف  مزيد  بن  ممثالإبراهيم  اخلطاف  مزيد  بن  ممثالاإبراهيم  اخلطاف  مزيد  بن  إبراهيم  رة �رة �رة  املن املدينة  املن�منطقة  املدينة  �منطقة 

د �د �د  �سع �سع�آل  �سع�آل  �سعاآل  آل  العزيز  عبد  بن  ماجد  بن  العزيز  عبد  الأمري  امللكي  �ال�سم�ال�سم� 

�سف ��سف ��سف  �ر عبد احلميد بن ي�ر عبد احلميد بن ي ر عبد احلميد بن ي�ر عبد احلميد بن ي� �ره الدكت�ره الدكت ره الدكتسره الدكتس سرة، كما ح�سرة، كما ح� رة، كما ح��رة، كما ح�� أمري منطقة املدينة املناأمري منطقة املدينة املن�أمري منطقة املدينة املن�أمري منطقة املدينة املن

بالأمانة  الدولية  والعالقات  للمكاتب  امل�ساعد  العام  الأمــني  الأمــنيزروع  ــنيزروع  الأمــ الأمــزروع  زروع  ــاملــامل

العامة بالريا�ض، وعدد من الإعالميني. 

على  العام  على سرف  العام  على سرف  العام  رف  امل� امل�سإبراهيم  امل�سإبراهيم  امل�اإبراهيم  إبراهيم  ي �ي �ي  عل علي  بن  عل�طفى  علي  بن  �طفى  علس علي  بن  علسطفى  علي  بن  طفى  م� م�سر  سر  م�� م��ر  ر  الدكت الدكت�د  �د  الدكتــ الدكتــد  د  أكاأكــأكــأك أكو أكو

ية، وقال: �ية، وقال: �ية، وقال:  أهمية امللتقى الدعاأهمية امللتقى الدع�أهمية امللتقى الدع�أهمية امللتقى الدع رة يف كلمته �رة يف كلمته �رة يف كلمته  �الندوة مبنطقة املدينة املن�الندوة مبنطقة املدينة املن

الكرمي النبي  حياة  يف  هريا�هريا�هريًا  ج ج�   � راسراسرًا عن� عن�سكل  سكل  عن�س عن�سكل  كل  ست�ست�  " فة سفة سفة "الرحمة  سإن �سإن � إن �اإن �ا

ان مللتقانا هذا�ان مللتقانا هذا�ان مللتقانا هذا )نبي الرحمة(،  � عن� عن �لى اهلل عليه و�سلم، والذي ه�لى اهلل عليه و�سلم، والذي ه� لى اهلل عليه و�سلم، والذي هسلى اهلل عليه و�سلم، والذي هس س�س�

رف الندوة سرف الندوة سرف الندوة  سلى اهلل عليه و�سلم، وتت�سلى اهلل عليه و�سلم، وتت� لى اهلل عليه و�سلم، وتت�سلى اهلل عليه و�سلم، وتت�س سته �سته � ته ��ته �� � من عاملية دع� من عاملية دع ً

لى اهلل عليه و�سلم، والذي ه

ً

لى اهلل عليه و�سلم، والذي ه

وذلك انطالقا

أظهرنا اأظهرنا أظهرنا  بني  يعي�ض  ملن  امللتقى  هذا  يعي�ضإقامة  ملن  امللتقى  هذا  يعي�ضإقامة  ملن  امللتقى  هذا  يعي�اإقامة  ملن  امللتقى  هذا  إقامة  ب الإ�سالمي  يعي�باب  ملن  امللتقى  هذا  إقامة  ب الإ�سالمي  يعي�باب  ملن  امللتقى  هذا  باإقامة  الإ�سالمي  يعي�اباب  ملن  امللتقى  هذا  يعي�اإقامة  ملن  امللتقى  هذا  إقامة  ب الإ�سالمي  يعي�باب  ملن  امللتقى  هذا  يعي�اإقامة  ملن  امللتقى  هذا  إقامة  بس الإ�سالمي  بسباب  الإ�سالمي  باب  لل� لل�سالعاملية  سالعاملية 

انب �انب �انب  ج على  ج�إطالعهم  على  �إطالعهم  جا على  جاإطالعهم  على  إطالعهم  بهدف  بالعربية،  الناطقة  غري  اجلاليات  من 

يت مل  حيث  يت�رة،  مل  حيث  يت�رة،  مل  حيث  رة،  املن املدينة  منطقة  املن�أمري  املدينة  منطقة  املن�أمري  املدينة  منطقة  املناأمري  املدينة  منطقة  أمري 

� كما  �ــريي،  كما  �ــريي،  كما  ي،  اخل وللعمل  للندوة  اخلــريل  وللعمل  للندوة  ــريل  اخلس وللعمل  للندوة  اخلسل  وللعمل  للندوة  ل  سا�سا� ا��ا�� �املت�املت

يخ حممد سيخ حممد سيخ حممد  ساجلاليات للملتقى املبارك، كال�ساجلاليات للملتقى املبارك، كال�

يخ عبد الفتاح بن حممسيخ عبد الفتاح بن حممسيخ عبد الفتاح بن حمم أر�ض اجلاليات، وال�اأر�ض اجلاليات، وال�سأر�ض اجلاليات، وال�سأر�ض اجلاليات، وال�

ل�ست� ناجي  الرحمن  عبد  ناجي الأ�ستاذ  الرحمن  عبد  ناجي الأ�ستاذ  الرحمن  عبد  أ�ستاذ  الولالول

وللجن معهم،  املتعاونني  والدعاة  اجلاليات  وللجن�عية  معهم،  املتعاونني  والدعاة  اجلاليات  وللجن�عية  معهم،  املتعاونني  والدعاة  اجلاليات  عية  ت مركز  دعاة  ت�ولكل  مركز  دعاة  �ولكل 

الن يرى  امللتقى حتى  لهذا  الإعداد  �ساهم يف  ولكل من  الن�لني،  يرى  امللتقى حتى  لهذا  الإعداد  �ساهم يف  ولكل من  الن�لني،  يرى  امللتقى حتى  لهذا  الإعداد  �ساهم يف  ولكل من  لني،  �املجه�املجه

مــ على  امللتقى  فعاليات  مــوا�ستمرت  على  امللتقى  فعاليات  ــوا�ستمرت 

والإندوني�سية،  والأمهرية،  الربوماوية،  بينها  لغات  والإندوني�سية، سر  والأمهرية،  الربوماوية،  بينها  لغات  والإندوني�سية، سر  والأمهرية،  الربوماوية،  بينها  لغات  ر  بع� بع�سرات  سرات  بع�س بع�سرات  رات  سحما�سحما�

والفلبينية، والإجنليزية، والتاميلية، والنيبالية، والأوردية، والبنغالية. 

الدع الكتب  فيه  وزعت  الدع�ح  الكتب  فيه  وزعت  الدع�ح  الكتب  فيه  وزعت  ح  مفت معر�ض  مفت�وعلى  معر�ض  �وعلى 

عية اجلاليات يف اململكة.�عية اجلاليات يف اململكة.�عية اجلاليات يف اململكة. � من مكاتب ت� من مكاتب ت مكتبًا
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ندوة املدينة تنظم )ملتقى نبي الرحمة(

�سورة من حفل �الفتتاح

الأمري جلوي بن عبدالعزيز ي�ستقبل د. با�سل ال�سيخ

الإمــارة  يف  مبكتبه  ال�سرقية  املنطقة  اأمــري  نائب  م�ساعد  بن  العزيز  عبد  بن  جل�ي  الأمــري  ال�سم�  �ساحب  ا�ستقبل 

يرافقه  ال�سيخ،  با�سل  الدكت�ر  ال�سرقية  باملنطقة  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  على  العام  امل�سرف  بالدمام، 

وتقدير  حتيات  لهم  �سم�ه  ونقل  اخلــري.  وحمبي  اأعــمــال  رجــال  مــن  لأعمالها  والــداعــمــ�ن  الــنــدوة  جمل�ض  اأع�ساء 

يق�م�ن  التي  اجله�د  على  ال�سرقية،  املنطقة  اأمــري  العزيز  عبد  بن  فهد  بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سم�  �ساحب 

�ساحب  الأمــني  عهده  وويل  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  حك�مة  اإهتمام  واأبــرز   . بها 

اجلميع. م�سلحة  فيه  ملــا  اخلــري  اأعــمــال  ودعـــم  اخلـــريي  بالعمل  الــعــزيــز،  عبد  بــن  �سلطان  الأمـــري  امللكي   ال�سم� 

واأثني �سم� نائب اأمري املنطقة ال�سرقية على دور رجال الأعمال ودعمهم لأعمال اخلري، وقال: اإن حبهم وحر�سهم على 

عمل اخلري ودعمه وت�سجيعه اأمر غري م�ستغرب عليهم. داعيًا اهلل تعاىل اأن يك�ن ذلك يف ميزان ح�سناتهم. ويف كلمة له 

بهذه املنا�سبة الدكت�ر با�سل ال�سيخ ؛ �سكر فيها �سم� نائب اأمري املنطقة ال�سرقية على ا�ستقباله ودعم ولة الأمر حفظهم 

اهلل لأعمال الندوة. كما حتدث عن برامج الندوة واأن�سطتها؛ مثمنًا الدعم والت�سجيع الذي تلقاه الندوة من �سم� اأمري املنطقة ال�سرقية و�سم� نائبه.

 

بعد ذلك قام �سم� نائب اأمري املنطقة ال�سرقية بت�سليم الدروع التذكارية لرجال الأعمال الداعمني للندوة، كما كرم �سم�ه بع�ض من�س�بي الندوة 

جله�دهم. ويف اخلتام ت�سلم �سم�ه هدية تذكارية بهذه املنا�سبة.

�سمو �الأمري جلوي 

بن عبد�لعزيز



أخبـــــار

لل�سباب الإ�سالمي بجدة م�ؤخرًا  العاملية  الندوة  ا�ست�سافت 

للتعرف  مقرها  زاروا  الذين  الدوليني  امل�س�ؤولني  من  عددًا 

ل�سالح  تنفذها  التي  التنم�ية  وم�ساريعها  اأن�سطتها  على 

ال�سباب يف العديد من الدول. منهم وزير ال�س�ؤون الإ�سالمية 

بجه�د  اأ�ساد  الذي  �ساهني  حممد  الأ�ستاذ  املالديف  جلزر 

هذه املنظمة الدولية يف خدمة ال�سباب امل�سلم يف كل مكان، 

ودورها الرائد يف ما تقدمه من برامج واأن�سطة تعمل على 

الإرتقاء به والنه��ض بقدراته.

وتناول اللقاء بحث كيفية التعاون بني الندوة وجزر املالديف 

يف املجال ال�سبابي، كما طرح فكرة اإن�ساء مكتب للندوة يف 

التي  واجله�د  اخلدمات  تنفيذ  خالله  من  لي�سهل  بــالده، 

تقدمها الندوة لل�سباب امل�سلم .

يذكر اأن ال�زير اأحد خريجي معهد اأبي حنيفة التابع للندوة 

يف باك�ستان، ثم اأكمل درا�سته بعد ذلك وعني وزيرًا لل�سئ�ن 

الإ�سالمية يف بالده.

كما زار الندوة، معايل وزير ال�سئ�ن الدينية والعمل الإن�ساين 

الندوة  بدور  ن�ه  الذي  لب�،  اإ�سحاق  اأ.  النيجر،  بجمه�رية 

وجه�دها يف بالده، واأنه على اطالٍع دائم مبا تق�م به من 

دوٍر فعال يف الإرتقاء والنه��ض به.

ويف هذا ال�ساأن ك�سف الدكت�ر حممد بن عمر بادحدح باأن 

اإقامة ثالث مراكز،  الإنتهاء من  النيجر ب�سدد  الندوة يف 

ومعهد  وم�ست��سف  م�سجد  على  منها  واحـــٍد  كــل  يحت�ي 

زراعي، كما مت الإنتهاء م�ؤخرًا من حملة طبية للعي�ن.

النيجر،  التعاون مع حك�مة  الندوة يف  اإىل رغبة  اأ�سار  كما 

هناك،  الندوة  تقيمه  متميز  تعليمي  مل�سروع  م�قع  لإيجاد 

)او�سيه(  جامعة  يف  طالبًا   100 حاليا  تكفل  باأنها  علمًا 

ولديها �سكن لطالبات اجلامعة كما ترغب يف ت��سيع الن�ساط 

التعليمي.

الدكت�ر  بجدة  الفل�سطيني  العام  القن�سل  بحث  من جانبه 

ذات  الق�سايا  من  عــددًا  بادحدح  الدكت�ر  مع  �سعث  عماد 

التعاون بني اجلانبني وخا�سًة يف  و�سبل  امل�سرتك  الإهتمام 

املجالت التنم�ية والتعليمية والإن�سانية يف فل�سطني.  

واأعرب معايل القن�سل العام الفل�سطيني عن �سكره وتقديره 

ال�سعب  دعم  يف  جه�دها  على  ال�سع�دية  العربية  للمملكة 

للق�سية  الثابتة والداعمة  اإىل م�اقفها  الفل�سطيني، م�سريًا 

به  تق�م  مبا  ه  نــ�َّ كما  الأ�سعدة.  خمتلف  على  الفل�سطينية 

من  ال�سع�دية  اخلريية  وامل�ؤ�س�سات  الهيئات  وكافة  الندوة 

جه�د اإن�سانية ل�سالح اأبناء ال�سعب الفل�سطيني.

م�سوؤولون دوليون يزورون الندوة بجدة

�ي�ستقبل �لقن�سل �لعام �لفل�سطيني

مع �زير �الأ�قاف بالنيجر

�الأمني �لعام ي�ستقبل  �زير �ل�سئون �لدينية جلزر �ملالديف

إن�سانية ل�اإن�سانية ل�إن�سانية ل� إن�سانية ل�د  إن�سانية ل�د  د �د � �جه�جه
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جمه�رية  يف  التعليمية  جه�دها  الإ�سالمي،  لل�سباب  العاملية  الندوة  �ساعفت 

قدراته،  من  ويرفع  وي�ؤهله  به  يرتقي  الذي  التعليم  اإىل  �سبابها  حلاجة  مايل، 

ففي مدينة مباك� اأن�ساأت الندوة معهد ال�سالم للفتيات الذي يهدف اإىل تك�ين 

 
ً
ك�ادر مهنية وترب�ية وتعليمية من الفتيات امل�سلمات امل�ؤهالت تاأهياًل احرتافيا

ويعمل على ت��سيع املجال اأمامهن لالإندماج يف املجتمع عن طريق ممار�سة املهن 

ورفع  مايل،  يف  امل�سلمة  للمراأة  املعي�سي  امل�ست�ى  رفع  اإىل  يهدف  كما  املطل�بة، 

قدرتها على مزاولة بع�ض احلرف واملهن املفيدة واإيجاد و�سيلة للفتيات يف ك�سب 

العي�ض الكرمي، وتنق�سم الدرا�سة باملعهد اإىل خم�سة اأق�سام، وهي التدبري املنزيل 

والطهي الفندقي، و التطريز واملحا�سبة و ال�سكرتارية. 

معهد �الأمل للبنيني

 
ً
 ومهنيا

ً
اأما معهد الأمل للبنني فيهدف اإىل  اإعداد جيل من ال�سباب امللتزم ثقافيا

اأمام دار�سي  العل�م احلديثة، وت��سيع املجال كذلك  ، يف �س�ء معطيات 
ً
وخلقيا

التي  املهن  ممار�سة  طريق  عن  املجتمع  يف  لالإندماج  الدولة  يف  العربية  اللغة 

يتطلبها �س�ق العمل وامل�ساهمة يف وج�د ك�ادر مهنية وفنية معدة اإعدادًا كاماًل، 

ومكافحة ظاهرة الفقر والبطالة املتف�سية يف اأو�ساط ال�سباب واإبراز دورهم يف 

تنمية املجتمع ، وينق�سم املعهد اإىل عدة اأق�سام وهي املحا�سبة واحلا�سب الآيل 

من  منهج   باملعهدين  ويدر�ض  وال�سكرتارية،  والكهرباء  البناء  على  وامل�سرف�ن 

التدريب املهني املعتمد لدى احلك�مة واإىل جانبه يدر�ض الطالب منهج الرتبية 

الإ�سالمية والتك�ين الدع�ي والأن�سطة الطالبية، ومدة الدرا�سة بهما 3 �سن�ات، 

الأوىل تاأهيلية وهي درا�سة  مكثفة يف اللغة الفرن�سية،  و�سنتان للتخ�س�ض، ومينح 

املعهدين الأمل وال�سالم �سهادة معرتف بها من قبل الدولة، وجترى الإمتحانات 

فيهما باإ�سراف وزارة الرتبية والتعليم ال�طنية، ويقبل املعهدين حاملي ال�سهادة 

املت��سطة الثان�ية، وفق م�ست�ى اللغة الفرن�سية وذلك بعد اجتياز اختبار القب�ل 

بنجاح.

مدر�سة �أم ريان 

اأم ريان اإىل خدمة ال�سباب مبايل يف املرحلة الثان�ية، وتخريج  تهدف مدر�سة 

 لقيادة امل�ستقبل، وت�فري املدار�ض التي ت�س�ن عقيدة 
ً
 وخلقيا

ً
دفعات م�ؤهلة علميا

واأخالقهم،  عقيدتهم  م�سخ  يريد  الذي  التغريبي  املد  اأمام  به  وتقف  ال�سباب، 

وتهيئتهم للمرحلة اجلامعية بالثقافة الالزمة لها.

تقع املدر�سة يف حي حمد اهلل يف العا�سمة مباك�  مبايل يف غرب اأفريقيا وعدد 

 2000 ل�ستقبال  وتت�سع  ومكتبة  معامل   3 وبها  12 ف�ساًل يف طابقني،  ف�س�لها 

طالب خالل 3 �سن�ات وحتت�ي على ق�سم علمي وبه فرعني بي�ل�جي والريا�سيات، 

وق�سم اأدبي وبه فرعني عل�م اإن�سانية وق�سم الأدب العام، وُتعِلم املدر�سة 4 لغات، 

وهي العربية والفرن�سية والإجنليزية والأملانية، ون�سبة تدري�ض العل�م الإ�سالمية 

بها 20% من منهج الدرا�سة.

�ملركز �الإلكرت�ين

الإلكرتونية   للبح�ث  مركزًا  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  افتتحت  كما 

مبقر مكتبها يف العا�سمة مباك�، خلدمة الباحثني والطالب اجلامعيني، وجميع 

ال�سباب الدار�سني، يف خمتلف التخ�س�سات، للبحث عن املعل�مة يف الإنرتنت 

التقنية  على  ال�سباب  وتدريب  املركز،  مكتبة  يف  املت�فرة  العلمية  وامل��س�عات 

احلديثة.

�للغة �لعربية

الإحتالل  قبل  من  ح�ربت  التي  العربية  اللغة  يف  خا�سة  دورات  املعهد  ويقدم   

الفرن�سية  اأ�سبحت  حتى   ، عام   100 من  يقرب  ما  مايل  احتل  الذي  الفرن�سي 

الدورات  وهذه  العمل  جمال  يف  له  مكان  ل  يعرفها  مل  ومن  ال�سائدة  اللغة  هي 

املتخ�س�سة يف العربية تهدف اإىل تخريج اأجيال حتب اللغة العربية وتتعرف من 

خاللها على تعاليم الإ�سالم ومعامل القراآن.

معهد �ل�سالم للفتيات من �لد�خل

معهد �الأمل للبنني من �خلارجمدر�سة �أم ريان �أثناء عملية �لت�سييد ��لبناء
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تقرير

العاملية  الندوة  متكنت  تعاىل  اهلل  بف�سل 

مكة  منطقة  فـــرع  الإ�ــســالمــي  لــلــ�ــســبــاب 

املكرمة من اإجناز م�سروعات خريية باآ�سيا 

واأفريقيا كان لها تاأثريها الكبري يف حت�سني 

حياة امل�اطنني يف هذه البالد و�سملت هذه 

لت�فري  جديدة  بئرا   23 حفر  امل�سروعات 

املياه ال�ساحلة لل�سرب. 

يف  جديدة  اآبار   )4( الندوة  اأفتتحت  فقد 

وذلك  اآ�سيا  جن�ب  )مهارا�سرتا(  ــة  ولي

املياه  لت�فري  املبذولة  لالإ�سهام يف اجله�د 

ال�ساحلة لل�سرب يف هذه املناطق.

ت�سم  مناطق  الآبــار يف  هــذه  تنفيذ  جــرى 

ملياه  تفتقر  ولكنها  تعليمية  م�ؤ�س�سات 

بئر )�سعد( مبنطقة  كٌل من  ال�سرب وهي 

نح�  منها  وي�ستفيد  بتيك�ت(  )ننجرهار/ 

عمري(  بن  )م�سعب  مبدر�سة  طالب   200

ــام، وبــئــر)الــرحــمــة( بــقــريــة )ب�ر  ــت لــالأي

)راولبندي(،  مدينة  من  القريبة  فرا�ض( 

)الإمـــام  مدر�سة  طــالب  منها  وي�ستفيد 

 520 عددهم  البالغ  لالأيتام  ي��سف(  اأبــ� 

بئر  وهــي  الــنــجــاة1(  )�سبل  وبئر  طالبًا، 

منها  وي�ستفيد  ــرتًا  م  25 بعمق  ــة  ــ�ازي ارت

البالغ  الأرقــــــم(  )دار  مــدر�ــســة  طـــالب 

الإح�سان(  و)بئر  طالب،   )400( عددهم 

يف مدر�سة )الإمام اأبي ي��سف( لالأيتام يف 

ولية )وردك(. 

فرحة غامرة

كما مت افتتاح بئر)كامل الأحمد( مبنطقة 

ــكــر( - وليـــة  ن – احــمــد  ــ�غــاوؤن  ــي ــس �  (

طالب  منها  وي�ستفيد  )مــهــارا�ــســرتا(، 

العل�م(،  )اإ�ــســاعــة  الإ�سالمية  اجلامعة 

وكانت الفرحة غامرة يف اأو�ساط الطالب 

ــذت  اأخ الــذيــن  ــض  ــدار� امل ــذه  ه ومن�س�بي 

الكرام  للمتربعني  بالدعاء  تلهج  األ�سنتهم 

اهلل،  �ــســاء  اإن  اجلــاريــة  �سدقتهم  عــلــى 

من  تقدمه  ومــا  للندوة  �سكرهم  وكــذلــك 

من  والفقراء  للمحتاجني  جليلة  خدمات 

اأبناء امل�سلمني. 

الندوة  اأكــمــلــت  فــقــد  اأفــريــقــيــا  قـــارة  ويف 

حفر)3( اآبار جديدة يف نيجرييا، ي�ستفيد 

منها نح� 5.000 �سخ�ض، وجرى تنفيذها 

لل�سرب  ال�ساحلة  للمياه  تفتقر  يف مناطق 

الط�يرقي(  اهلل  )عبد  بئر  من  كــلٌّ  وهــي 

من  كلم   100 بعد  على  )جيبا(  مبدينة 

منها  وت�ستفيد  )لجـــ��ـــض(،  الــعــا�ــســمــة 

البالغ  الإ�سالمية  اهلل(  )رحمة  مدر�سة 

بها  ــ�جــد  وي ــب،  600 طــال عـــدد طــالبــهــا 

جللب  ي�سطرون  الــطــالب  فكان  م�سجد 

املاء من خارج املدر�سة وعلى م�سافة ل تقل 

لذا عمت  ال�سالة  اأجل  من  500 مرت  عن 

بهذه  املــدر�ــســة  واأ�ــســاتــذة  طــالب  الفرحة 

للمتربع  بالدعاء  األ�سنتهم  ولهجت  البئر 

وللندوة على هذه اجله�د املباركة. 

�حلاجة �ملا�سة للماء

�سالح  )�سعد  بئر  فهي  الثانية  البئر  اأمــا 

اأدميــ�(  )اأ�ــســري  قرية  يف  وحــفــرت  �سند( 

فيها  امل�سلم�ن  وي�سكل  لغــ��ــض(،  ــة  )ولي

ن�سبة %70 وي�جد باملنطقة ثالثة م�ساجد 

للماء  ــدًا  ج ما�سة  واحلــاجــة  كني�سة  و20 

املياه  ــادر  مــ�ــس لــقــلــة  املــنــطــقــة  هـــذه  يف 

من   اأكــرث  البئر  هــذه  من  وي�ستفيد  فيها، 

2000م�اطن.

القادر  بــئــر )عــبــد  الــثــالــثــة هــي  والــبــئــر 

البغدادي( وحفرت يف قرية )اإفربق( على 

على  )لغــ��ــض(،  مدينة  من  كم   300 بعد 

ن�سبة  امل�سلم�ن  وي�سكل  بنني  دولــة  حــدود 

التي  الفقرية  القرية احلدودية  بهذه   50%

ل ي�جد بها اأية خدمات.  

�آبار متعددة

الأ�سهر  يف  الندوة  اأجنــزت  ال�س�دان  ويف 

اآبار  املا�سي حفر )6(  العام  من  الأخرية 

 10.000 من  اأكــرث  منها  ي�ستفيد  جديدة 

الأزرق(  النيل  )وليــة  بـ  �س�داين  م�اطن 

اأعماق  ذات  وهــي  الــبــالد،  �سرقي  جن�ب 

خمتلفة ترتاوح بني 39 مرتًا و55 مرتًا. 

)اأب�  بقرية  بئر)احلرمني(  من  كل  وهي 

ملدينة)الدمازين(،  التابعة  رمــــاد1-( 

)املنارة(،  بقرية  �سارة(  ــرية  الأم و)بئر 

التابعة   84 بقرية  �سارة(  )الأمـــرية  وبئر 

الرحمن  وبــئــر)عــبــد  ــدمــازيــن،  ال ملدينة 

ال�سالم(،  )دار  بقرية  وزوجته(  العي�سى 

الكبري(  �سع�د  بنت  )الأمــرية ح�سة  وبئر 

بقرية املن�سية– ب�لية النيل الأزرق، وبئر 

بقرية  الكبري  �سع�د  بنت  ح�سة  )الأمــرية 

)اأب� رماد(- مدينة الدمازين. 

ــفــع بــذلــك عــدد الآبــــار الــتــي نفذتها  وارت

اآبار جديدة حتفرها الندوة لفقراء اآ�سيا واإفريقيا

يتوجهون هلل بال�سكر فرحني بتنفيذ �لند�ة للبئر



ِعـــــ�ْش لغـــريك

عن اأن�ٍض ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم قال: »اإن قامت ال�ساعة وفى يد 

اأحدكم ف�سيلة فاإن ا�ستطاع اأن ل يق�م حتى 

يغر�سها فليغر�سها« )رواه اأحمد و البخاري 

يف الأدب عن اأن�ض(.

وقد  الف�سيلة،  هذه  تثمر  )متى  ونت�ساءل:   

ذا  ومــن  القيامة؟!!  وقامت  الزمن  ت�قف 

الذي �سياأكل منها وقد فنيت الدنيا، والنا�ض اإما اإىل جنٍة اأو اإىل نار؟

 واجل�اب: ل اأحد.. لكن الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم، يريد اأن يربى فينا 

ترى  اأن  دون  بل  تعاىل،  اإل من اهلل  الأجر  انتظار  دون  تبذر اخلري  قل�بًا 

ثمرة عملها(.

اأبى  على  رجل  مر  فلقد  �سحابته،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�س�ل  ووّرثها 

الدرداء ر�سى اهلل عنه وه� يزرع )ج�زة( فقال: اأتغر�ض هذا واأنت �سيخ 

كبري؟ وهذه ل تطعم اإل يف كذا وكذا عامًا!! فقال اأب� الدرداء: ما علّى اأن 

يك�ن يل اأجرها، وياأكل منها غريي.

ل�  حياتك  تط�ل  كيف  الفريد،  باأدبه  البيان،  عباقرة  اأحد  ي�س�ر  وهنا   

احلياة  لنا  تبدو  فح�سب،  لذواتنا  نعي�ض  )عندما  يق�ل:  لغريك،  ع�ست 

ق�سرية �سئيلة، تبداأ من حيث بداأنا نعي، وتنتهي بانتهاء عمرنا املحدود!، 

اأما عندما نعي�ض لغرينا، اأي عندما نعي�ض لفكرة، فاإن احلياة تبدو ط�يلة 

عميقة(..

ماذا يك�ن حالك ل� قيل لك من وجيٍه اأو غنٍى اأو �سلطان، �سل حاجتك؟! 

دون �سك . . تظل تبحث عما حتتاجه، من اأم�ر الدنيا. . لكن ملاذا تفكر 

يف نف�سك دائمًا، ول تفكر يف الآخرين؟ ملاذا ل تك�ن كه�ؤلء الذين يعي�س�ن 

لغريهم؟ كن كعبد اهلل ول تكن كعبد الرحمن .. عبد اهلل وعبد الرحمن 

. . نعم  . . ل تعجب!! تعاىل معي لتعرف انتماء كل منهما.. اأيعي�ض لغريه، 

اأم لنف�سه.؟ )وفد على معاوية –ر�سى اهلل عنه- بدم�سق عبد اهلل وعبد 

الرحمن ولدا �سف�ان بن اأمية، ومع اأن عبد الرحمن ه� ابن اأخت معاوية، 

لكنه قّرب اأخاه عبد اهلل دونه، وملا اأر�سلت اأخته تعاتبه اأن قرب البعيد . . 

وبّعد القريب . . كان رده عليها عمليًا. . حني عقد لهما امتحانًا ع�سريًا، 

لقد اأذن لبن اأخته القريب )عبد الرحمن( اأن يدخل عليه. ثم قال له: �سل 

ح�ائجك! فذكر دينا . . وعياًل.. فاأعطاه . . وق�سى ح�ائجه.

 فلما اأذن لعبد اهلل وقال له �سل ح�ائجك؟ قال: تخرج العطاء، وتقر�ض 

املدينني، وترفد الأرامل الق�اعد، وتتفقد اأحالفك الأحاب�ض!! قال معاوية: 

اأفعل ما قلت . .فهلم ح�ائجك!! قال عبد اهلل بن �سف�ان: واأي حاجة يف 

غري هذا!! اأنا اأغنى قري�ض!!ثم ان�سرف.

بعد  بينهما  اأخ�ين  حقًا  راأت  ولقد  راأيـــت؟!!  كيف  لأخته:  معاوية  فقال   

واأهله،  بنف�سه  مهتمًا  كان  فقد  الرحمن،  عبد  اأختها:  ابن  اأما  امل�سرقني، 

واأما عبد اهلل، فهم�مه على قدر همته، همته املعلقة بالرثيا باملحتاجني، 

واملدينني، والعجزة واملع�قني، وكان �سمتها عندئٍذ اأبلغ من الكالم!! 

- روى اأن رجاًل من بني اإ�سرائيل مر بكثبان رمل يف جماعٍة اأ�سابت ق�مه، 

فقال يف نف�سه، ل� كان هذا الرمل طعامًا لق�سمته بني النا�ض حتى ي�سبع�ا، 

فاأوحى اهلل تعاىل اإىل نبيهم اأن قل له: »اإن اهلل قد قبل �سدقتك،و�سكر لك 

ح�سن نيتك، واأعطاك ث�اب ما ل� كان هذا الرمل طعامًا فت�سدقت به.

وهلل در القائل:      تق�سي البط�لة ان مند ج�س�منا

                                                                   ج�سرا فقل لرفاقنا اأن يعربوا

بقلم/حامت �إبر�هيم �سالمة

أن يعربوااأن يعربواأن يعربوا                                              ج�سرا فقل لرفاقنا 
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��آخر يف نيجرييا

كانت  حيث  بئرًا،   )20( اإىل  ال�س�دانيني  امل�اطنني  ل�سالح  الندوة 

قد حفرت يف وقٍت �سابق )14( بئرًا جديدة يف ال�س�دان ويف نف�ض 

ولية النيل الأزرق. 

�آبار كينيا

ال�سامل(  بئر)طالل  اآبارهي   )3( بحفر  الندوة  قامت  كينيا  ويف 

وبئر)اأدمة برناوي( مبنطقة )ب�رنيني( بجبل كينيا، وبئر)علي عبد 

العزيز فرغل( يف قرية )�سانغرا- منطقة جبل الغ�ن( بغرب كينيا، 

الآبار  وي�ستفيد من هذه  العا�سمة نريوبي نح�600 كم،  وتبعد عن 

عدد كبري من �سكان هذه املناطق، كما ت�ستفيد منهما املدار�ض يف 

بنتها  مدر�سة  وهي  الدرعان(  اللطيف  )عبد  مدر�سة  مثل  املنطقة 

الندوة لأهل املنطقة وعدد الطالب فيها 450 طالبًا. 

�سعادة ال تقدر

بافتتاح  الندوة  قامت  فقد  اإفريقيا  بغرب  مايل  جمه�رية  يف  اأمــا 

العا�سمة  من  كم   30 نح�  تبعد  منطقة  يف  وذلــك  )اليافعي(  بئر 

)باماك�(، حيث كانت �سعادة اأهل القرية ل تقدر خا�سًة واأن هذه 

املاء  يجلب�ن  ال�سكان  كان  حيث  للماء  م�سدر  بها  يكن  مل  املنطقة 

ي�ميًا من )باماك�(.

)بنت  بئر  هما  جديدين  بئرين  افتتاح  مت  ال�سنغال  جمه�رية  ويف 

300 كم عن  بعد نح�  الإ�سالم( يف قرية )تي�ين( احلدودية على 

ب�ساحية )كري م�سار(  وبئر )طيبة(  ال�سنغالية )دكار(،  العا�سمة 

قرية )ت�اوون ب�ل(.

كثافة �سكانية

)�سبيلى  حمافظة  يف  جديدة  ــار  اآب  )3( ال�س�مال  يف  افتتح  كما 

ال�سفلي( ذات الكثافة ال�سكانية العالية بجن�بي ال�س�مال. وي�ستفيد 

منها 900 عائلة وع�سرات الآلف من املا�سية.

وقد ترك اإجناز هذه امل�ساريع التنم�ية فرحًة كبرية يف نف��ض �سكان 

بالدعاء  وت�جه�ا  للندوة،  �سكرهم  عن  عربوا  الذين  املناطق  هذه 

ما  ويجعل  ف�سله  من  يزيدهم  اأن  اهلل  �سائلني  الكرام  للمح�سنني 

قدم�ه يف ميزان ح�سناتهم ي�م القيامة.
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تقرير

 اهتمت الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي 

بحجاب الفتاة امل�سلمة، وت�عيتها باأهميته 

ووج�به و�سرورته يف حفظ كرامتها ودينها 

وعفتها، ف�سعت اإىل ت�زيعه يف كل مكاٍن بني 

الفتيات امل�سلمات، يف اجلمعيات واملدار�ض 

واجلامعات واملهرجانات وامل�سابقات..كان 

اآخرها يف املهرجان احلا�سد الذي اأقامته 

بغرب  )مايل(  بدولة  مكتبها  عرب  الندوة 

اأفريقيا، والذي وزع فيه 500 حجاب على 

واملدار�ض  واملعاهد  الفتيات يف اجلمعيات 

واملراكز الن�سائية، بتربٍع �سخٍي من فاعل 

خرٍي من اململكة العربية ال�سع�دية. 

جز�ء �لد�رين

اإحدى امل�ستفيدات خالل حفل  وقد قامت 

اهلل  للمتربع: جزاه  تدع�  واأخذت  الت�زيع 

خري اجلزاء يف الدارين 

خريا  جــازه  اللهم  لتق�ل:  اأخــرى  وقامت 

واأرزقه �سند�سًا وحريرًا يف اجلنة..

ما اأروعها من دع�ات يتمنى املرء اأن يرزق 

وما  الدنيا  من  خريًا  عنده  لتك�ن  مبثلها، 

فيها..

قال  املهرجان  اأمام  األقاها  التي  كلمته  يف 

يف  الدعاة  رابطة  رئي�ض  �سنكاري  اآدم  د. 

مايل : اإنني ل اأ�ستطيع اأن اأ�سف �سعادتي 

بهذا امل�سروع، الذي يحمي بناتنا واأخ�اتنا 

امل�سلمة،  مايل  اأر�ــض  يف  الف�سيلة  وين�سر 

وهكذا ع�دتنا الندوة على خدمة ال�سباب 

وال�سابات عمليًا ولي�ض نظريًا فقط.

ــاري ،  ــك ــن ــس ــل كـــاًل مـــن د.� ــف حــ�ــســر احل

رئي�سة  نائبة  �سنكاري  ميم�نة  وال�سيدة 

احتاد الن�ساء امل�سلمات يف مايل، وال�سيدة 

الداعيات  رابطة  رئي�سة  �سي�س�ك�  �سليمة 

املراكز  اأ�ــســحــاب  مــن  ولفيٌف  مـــايل،  يف 

ومدراء املدار�ض واجلمعيات الإ�سالمية.

ن�سر �لف�سيلة

يف  �سي�س�ك�   ال�سيدة  راأت  جانبها  مــن 

امل�سروع باأنه ع�ٌن كبرٌي ملراكزنا الن�س�ية، 

وي�ساعدنا على ن�سر الف�سيلة، بني الن�ساء 

ونيابة عن  رابطة الداعيات، اأقدم �سكري 

وتقديري ملكتب الندوة يف مايل، وملن تربع 

بهذا العمل الطيب". 

العاملية  الــنــدوة  نظمت  اأخـــرى  جهٍة  مــن 

لل�سباب الإ�سالمي ندوة بعن�ان ) احلجاب 

 ، ال�سنغال،  جمه�رية  يف   ) احل�ساب  قبل 

وزع فيها اأكرث من 150 حجابًا على طالبات 

اجلامعة، يف العا�سمة )دكار ( عرب مكتبها 

لفيف من كبار  هناك، و�سارك يف احلفل 

من  كبري  وعــدد  باجلامعة،  ال�سخ�سيات 

الدعاة والطلبة والطالبات.

اأكرث من 600 حجاب توزعها الندوة على الفتيات امل�سلمات باأفريقيا

مدير مكتب �ل�سنغال يوزع �حلجاب على �مل�ساركات

فرحة غامرة بعد توزيع �حلجاب مبايل

12

فرحة غامرة بعد توزيع 
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لك اأن تتخيل ل� اأنقذت اإن�سانًا فقد ب�سره وكنت �سببًا يف اإعادة 

الأمل اإليه لريى الن�ر من جديد.. تاأمل هذه املراأة التي اأ�سيبت 

بالعمى .. وحني رد اإليها ب�سرها، اجتهت نح� اأحفادها  وقالت: 

اأ�سكالكم؛  اأعرف  لكي  تعال�ا  اأ�س�اتكم..  و  اأ�سمائكم  اأعرف  اأنا 

فاأنا الآن اأب�سر واحلمد هلل..

 وقال رجل لأقربائه: اأ�ستطيع الآن اأن اأميز األ�انكم ومالب�سكم..

لل�سباب  العاملية  الندوة  ا�ستطاعت  الإن�سانية  اللم�سات   كل هذه 

جلنتها  به  قامت  ما  عرب  حتقيقها  من  اهلل  بف�سل  الإ�سالمي 

الطبية بالتعاون مع مكتبها بدولة )النيجر( باأفريقيا، من خالل 

)امللتقى الطبي الأول جلراحة العي�ن ومكافحة العمى(،  مبدينة 

)طاوا( بالإ�سرتاك مع) فيما( الباك�ستانية وحتت رعاية وزارة 

ال�سحة بالنيجر.

 مت خالله الك�سف على 1527 حالة،  و اإجراء 527 عمليه جراحية، 

وذلك يف الفرتة من18-2008/11/29 بداأت اإجراءات التن�سيق 

بني وزارة ال�سحة و اجلمارك 

ووزارة املالية ووزارة التنمية، 

اخلـــارجـــيـــة،  و  والـــداخـــلـــيـــة 

بالنيجر،  اجلمه�رية  ورئا�سة 

ــ�زارات  ال هــذه  من  للح�س�ل 

على تراخي�ض العمل واإدخال 

الأجهزة و الأدوية و غريها. 

اإ�سافة  امللتقى،  فعاليات  نائبه  و  وقد ح�سر حمافظ )طــاوا(    

مل�س�ؤولني كبار من وزارة ال�سحة، ومت نقل فعاليات امللتقى على 

�سا�سات  التلفزي�ن ال�طني،  عالوة على بع�ض القن�ات اخلا�سة 

وعلى اله�اء مبا�سرة.

عبد  من�س�ر  بالنيجر  الندوة  مكتب  مدير  و�سف  جانبه  من   

الأطباء  بحر�ض  من�هًا  جــدًا،  ناجحًا  كان  باأنه  امللتقى  ال�سالم 

،كما  اغتنام كل دقيقٍة من وقتهم  بالأكفاء على  الذين و�سفهم 

الأمر  تبنى  الذي  ال�سحة،  وزير  كان اجلميع متجاوبًا، وخا�سًة 

بنف�سه.

فيه  جــرت  الــذي  )طـــاوا(   مب�ست�سفى  العامل�ن  و�سف  حني  يف 

فعاليات امللتقى، وعلى كافة امل�ست�يات، عالوة على ك�ن امللتقى 

اإقبال  التي حتقق جناحًا بهذا احلجم، من حيث  امللتقيات  اأول 

الطيبة   والـــروح  التنظيم  يف  والــدقــة  الأطــبــاء   واأداء  اجلمه�ر 

والتعاون املثمر..واأقيم على هام�ض امللتقى برامج ت�ع�ية ودع�ية 

للمر�سى الذين جاوؤوا من القرى البعيدة واأقام�ا بها لياًل ونهارًا 

على مدار ع�سرة اأيام.

الندوة العاملية تكافح العمى باأفريقيا 

جموع حا�سدة من �ملر�سى يف �نتظار د�رهم يف �لعالج

مدير مكتب �لنيجر يتابع �حلاالت �ملر�سية

جتهيز �أحد �ملر�سى لعملية جر�حية

أكثر من 500 عملية 
جراحية مجانية و1527 

كشفًا خالل 10 أيام



دعاة  أحد   – سعيد  بكاري  السيد-  الداعية 
منذ  اإلسالمي  للشباب  العالمية  الندوة 
ــج الــجــامــعــة اإلســالمــيــة  ــري عــــــام1986، وخ
مفتي  نائب  منصب  حاليًا  ويشغل  المنورة،  بالمدينة 
جمهورية )رواندا ( منذ سنتين، وأجرينا معه هذا الحوار 
لدى زيارته لمقر الندوة  بجدة،  لنتعرف من خالله على 
الجمهورية  هذه  في  اإلسالمية،  الدعوة  مستقبل 
اإلفريقية ، والجهود الواضحة التي تقوم بها الندوة 
في تلك المنطقة والعوائق والعقبات التي تقف في 

سبيل تقدمها.
 فإلى نص الحوار مع السيد بكاري سعيد :

�لد�عية �لر��ندي بكاري �سعيد
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حوار

� متى �كيف دخل �الإ�سالم لر��ند�؟
ــدا(  )راوان جمه�رية  اإىل  الإ�سالم  دخــ�ل  امل�ؤرخ�ن  يرجع   -

ــالل  الإحــت �سبق  الـــذي  الأملـــــاين  اجلــيــ�ــض  زمـــن جمـــيء  اإىل 

البلجيكي عام1845م حيث كان ي�سم م�سلمني تنزانيني، فيما 

للتجارة  جــاوؤوا  الذين  امل�سلمني  للتجار  البداية  اآخــرون  يعيد 

وا�ست�طن�ا البالد وبدوؤوا ي�ؤثرون يف النا�ض باأخالقهم الكرمية 

حتى بلغت ن�سبة امل�سلمني حاليًا %3 من اإجمايل ال�سكان البالغ 

9 ماليني ن�سمة، فيما يرى البع�ض اأن عددهم رمبا يف�ق ذلك، 

واأن امل�ج�دين على ال�ساحة قد يف�ق�ن هذه الإح�سائية.

يف  �الإ�سالمية  �ل��دع��وة  ح��ال  تقيم  كيف  ب��د�ي��ًة   �
بالدكم ؟

من  الإ�سالم  على  كبريًا  اإقباًل  الأخــرية  الآونــة  يف  نالحظ   -

التي حدثت يف  املجزرة   بعد  الرواندي، خا�سًة  ال�سعب  اأبناء 

ثقته  الرواندي  ال�سعب  فقد  حيث   ، 1994م  عام  الدولة  تلك 

ا�سرتكت  اأن هذه احلرب  و�سبب ذلك  الكاث�ليكية،  بالكني�سة 

فيها الكني�سة مب�سرفيها، مما اأدي اإىل فقدان الثقة بها لدى 

امل�اطنني، ومن ثم ندع� ه�ؤلء، وما من ي�م اإل ويزداد عدد 

من يعتنق�ن الإ�سالم.

ثقافة  تو�جهون  كيف  لالإ�سالم  تدعون  حينما   �
�ل�سعب  من  �أطياف  بني  �ملوجودة  ��لقبلية  �لتع�سب 

�لر��ندي؟

الكني�سة  البلجيكي من قبل  الإحتالل  اأثناء  املن�سرون  - جاء 

املدار�ض،  من  املختلفة  املرافق  بتاأ�سي�ض  وقام�ا  الكاث�ليكية، 

الق�ساو�سة،  عليها  ي�سرف  التي   وامل�ست��سفات،  وامل�ست�سفيات 

ومن خاللها كان�ا يزرع�ن الكراهية والبغ�ساء يف نف�ض امل�اطن 

الرواندي �سد الإ�سالم وامل�سلمني، فهناك من تربى على ذلك، 

اإن ال�احد منهم ليتحني الفر�سة ول ميانع لفعل اأي �سيٍء  بل 

ٍملنع انت�سار الإ�سالم يف مكاٍن ما، ولكن احلك�مة احلالية تكن 

على  ي�سجع  نف�سه  والرئي�ض  وامل�سلمني،  لالإ�سالم  الإحــرتام 

ال�ج�د الإ�سالمي يف رواندا ويح�سر كل الحتفالت اخلا�سة 

بامل�سلمني، وه� لي�ض مب�سلم ، ويعني امل�سلمني باحلك�مة  مما 

ي�ؤهل لن�سر الإ�سالم.

��أ�سلم  �لدعوة  يف  كبري  بن�ساط  قمت  �أنك  علمنا   �
على يديك عدد كبري من �لنا�س هال �سرحت لنا كيف 

قمت بهذ�؟

املقدم  الدعم  ثم  وت�فيقه  تعاىل  اهلل  فبف�سل  هلل،  احلمد   -

من الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي، متكنا من ن�سر الدع�ة 

الإ�سالمية يف جميع اأنحاء رواندا، وكلما نق�م بالدع�ة ي�سلم 

ا�ستعداد  و  الإ�ــســالم،  ل��س�ح  وذلــك  كبري  عــدد  اأيدينا  على 

الإ�سالمية، ومعظم  الدع�ة  لقب�ل  الفطري  الرواندي  ال�سعب 

اأخرى  ون�سبة  الكاث�ليك،  الن�سارى  املهتدين كان�ا من  ه�ؤلء 

من ال�ثنيني.

�أم  قناعة،  عن  دخلوه  هل  �الإ�سالم  دخلو�  �لذين   �
�أنكم قمتم برتغيبهم ببع�س �مل�ساعد�ت �ملادية؟

 - نحن مل نقدم لهم �سيئًا ماديًا كي يدخل�ا يف الإ�سالم، واإمنا 

يف حوار مع الداعية الرواندي بكاري �سعيد

الق�ساو�سة زرعوا الكراهية والبغ�ساء  �سد الإ�سالم يف رواندا

نحتاج 
للدعم 
المادي 

لتأصيل 
جذور 

اإلسالم 
في رواندا  

حو�ر : حامت �سالمة
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وبتعامليه  العظيم  الدين  بهذا  بتعريفهم  نق�م 

ي�ؤثر  وهــذا  مقا�سدها،  لهم  ون�سرح  ال�سمحة 

فيهم ويقنعهم اأكرث من املاديات، وامل�سيحية التي 

النهاية  يف  جتدها  املغريات  بهذه  النا�ض  تدع� 

لنا  يــحــدث  فــال  اأمـــا نحن  الــعــدد،  هــذا  تفتقد 

ذلك، حتى اأننا نق�م بزيارات ميدانية فنجدهم 

متم�سكني بدينهم ونتعاون معهم، ولهذا طالبنا 

الندوة بتكثيف الربامج الدع�ية مل�ساعدة ه�ؤلء 

عن  واملزيد  باملزيد  وتعريفهم  اجلدد  املهتدين 

دينهم اجلديد.

� ما هي  �أكرث �مل�ساريع �لتي يركز عليها 
�ملن�سر�ن يف �أن�سطتهم هناك؟

�سيطروا  كان�ا  فقد  للتعليم  يتجه�ن  الآن  هم   -

اجلامعات  حــتــى  احلــ�ــســانــة  مـــن  بـــــدءًا  عــلــيــه 

املرافق  لهم  ويبن�ن  ال�سباب  ويعدون  وليزال�ن، 

التي �سيعمل�ن فيها، ويف �سبيل ذلك اأقام�ا العديد 

من املن�ساآت الكبرية و�سط العا�سمة ، اإىل حد اأن 

اأقام�ا  كما  نظريها،  متلك  ل  بذاتها  احلك�مة 

تتعامل مع  العام، وفتح�ا م�سارف  للنقل  �سركة 

التاأمني،  �سركات  اأن�ساأوا  كما  الب�سيط،  امل�اطن 

يدر�ض  ومــن  اأن�ساأوها،  ال�سيارات  م�اقف  حتى 

عندهم يغدق�ا عليه املال، وتعد هذه من املع�قات 

نحاور  عندما  اأننا  حتى  ن�اجهها  التي  الكبرية 

اأحدًا من ه�ؤلء يق�ل لنا : اأعرف اأن الإ�سالم ه� 

احلق واأنه �سحيح ولكنه ل ي�ستطيع التخلي عما 

ه� فيه فلديه �سيارة ومرتب مغري وبيت واأبناوؤه 

يدر�س�ن جمانًا يف اجلامعات، ومن ثم يق�ل: ل� 

اأ�سلمت لأ�سعت كل هذه الإمتيازات.

�كيف ترى �أهمية �لكتاب �د�ره يف حياة 
�ملهتدين �جلدد؟

الكتب  لهم هذه  نقدم  الأهمية، حيث  بالغ  ه�   -

 ، والــ��ــســ�ء  كال�سالة  دينهم  تعاليم  ليعرف�ا 

وقد  الإ�سالم،  منها  يفهم�ن  وكتيبات  ومط�يات 

كان لذلك نتائج طيبة بعد ترجمتها للغة املحلية.

�ماذ� عن �مل�ساجد ؟

- العدد يزداد وانت�سار الإ�سالم يف رواندا يحتم 

فيه  ونبني  اإل  الأحياء  من  حيًا  نرتك  األ  علينا 

املدن،  يف  يرتكز  كان  قدميا  والإ�سالم  م�سجدًا 

والآن تذهب للمدن وال�س�احي جتد عددا كبريًا 

من امل�سلمني يحتاج�ن للم�ساجد، ونتمنى وج�د 

م�ساجد  ولــ�  لــهــ�ؤلء،  م�ساجد  لبناء  اإمــكــانــات 

مت��سطة احلجم  لنتمكن من بناء الكبري منها.

حتتاجون  �لتي  �الأ�ل��وي��ات  عن  م��اذ�   �
�إليها يف هذه �لفرتة؟ 

- ما نحتاجه يف الفرتة القادمة ه� بناء مركز 

اإ�سالمي يت�سع لكل املنا�سط الدع�ية التي نق�م 

بها، ويك�ن منطلقًا لها وميكن الإ�ستفادة منه يف 

اأكرث من ن�ساط �س�اًء يف الدورات اأو يف التعليم 

اأو غريه وهذا ه� ما نحتاجه ل�سري الدع�ة.

 ما هي ر�ؤيتكم �مل�ستقبلية للعمل �لدعوي 

يف ر��ند�؟.

من  روانــدا  يف  الإ�سالمي  العمل  لــدع  نحتاج   -

العامل الإ�سالمي، فلدينا م�ساريع كثرية ومتن�عة 

جذور  لتاأ�سيل  وميــ�لــهــا  ينفذها  ملــن  حتــتــاج 

الإ�سالم يف  بالدنا.  

المهتدون الجدد يزدادون 
يومًا بعد يوم

بكاري �سعيد يف �سحبة �ملهتدين �جلدد �لذين يهتفون فرحا با�سالمهم



أخبـــــار

الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  للندوة  العام  الأمــني  افتتح 

الدكت�ر  بح�س�ر  ال�هيبي،  �سليمان  بن  �سالح  الدكت�ر 

للتدريب  العامة  امل�ؤ�س�سة  نائب حمافظ  الت�يجري  فهد 

واملعل�مات  الت�سالت  لكلية  الثاين  املعر�ض  املهني، 

يف  نقع  ل  "حتى  عــنــ�ان  حتــت  نظم  الــذي  بالريا�ض، 

اخلطاأ"، وا�ستمر خم�سة اأيام. ح�سر الفتتاح عميد كلية 

الت�سالت واملعل�مات وعدد كبري من الأ�ساتذة بالكلية، 

والت�جيهات  والإر�ــســادات  وتنظيمه،  املعر�ض  على  ال�هيبي  الدكت�ر  اأثنى  وقد 

والأهداف التي حر�ض القائم�ن على املعر�ض على الرتكيز عليها لت�عية الطالب 

اأثناء ج�لته يف  �سد الأخطاء وال�سل�كيات املنحرفة. واأ�ساد الدكت�ر ال�هيبي يف 

املعر�ض بالدور الذي تق�م به الكلية يف التدريب وتاأهيل الطالب، كما اأثنى على 

حمت�يات املعر�ض وحر�ض على اأن يكتب كلمة يف �سجل الزيارات؛ اأكد فيها اأهمية 

دور املعر�ض يف الت�عية والإر�ساد، واأثنى على ح�سن التنظيم والإعداد. ومعر�ض 

الندوة ر�سميًا، وتق�م فكرته على ر�سد الأخطاء  "حتى ل نقع يف اخلطاأ" رعته 
اأجنحة  املعر�ض  �سم  ولذلك  منها،  والتحذير  ال�سباب  فيها  يقع  اأن  ميكن  التي 

لإدارة مكافحة املخدرات، واحلملة ال�طنية للت�عية ب�سالمة الغذاء، وهيئة الأمر 

الأمل  وجممع  الكهرباء،  ووزارة  املــدين،  والدفاع  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 

على  القائمة  اجلهات  من  وغريها  الريا�ض،  مبرور  ال�سالمة  و�سعبة  بالريا�ض، 

الندوة يف معر�ض كلية الت�سالت مط�يات  الت�عية والإر�ساد.  وقد �سم جناح 

والتنم�ية  الإن�سانية  بالربامج  تعرف  ل�حات  واأهدافها،  العاملية  بالندوة  تعرف 

التي تق�م بها، وعددًا من الكتب التي اأ�سدرتها الندوة. 

الدكتور الوهيبي 

يفتتح معر�ش " حتى ل نقع يف 

اخلطاأ" بكلية الت�سالت

د. �سالح �لوهيبي

جل�ي  بن  حممد  بن  بدر  الأمري  ال�سم�  �ساحب  ا�ستقبل 

اآل �سع�د حمافظ الإح�ساء، رئي�ض واأع�ساء جمل�ض اإدارة 

وا�ستمع  بالإح�ساء،  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة 

اإىل �سرح مف�سل عن اأهداف الندوة ودورها، واملنا�سط 

والربامج التي تنفذها خلدمة ال�سباب امل�سلم يف اململكة 

وح�ل العامل. 

وقام مدير مكتب الندوة ال�سيخ حممد بن عبد الرحمن 

النافع باإهداء �سم�ه التقرير ال�سن�ي لإجنازات الندوة، 

الذي ير�سد براجمها واإجنازاتها خالل عام كامل. كما 

حتدث ال�سيخ النافع عن دور الندوة يف حت�سني ال�سباب، 

وحمايتهم من اأفكار الغل� والتطرف، وقال: اإن ر�سالتنا يف 

الندوة رعاية ال�سباب وغر�ض منهج ال��سطية والعتدال. 

الدائمة  لرعايته  الإح�ساء  ملحافظ  �سكره  النافع  وقــدم 

لن�ساطات وبرامج مكتب الندوة باملحافظة. 

من جانبه اأ�ساد الأمري بدر بن حممد  بن جل�ي بالندوة 

ودورها، ورعايتها لل�سباب، وحث رئي�ض واأع�ساء جمل�ض 

العطاء،  من  املزيد  على  بالإح�ساء  الندوة  مكتب  اإدارة 

ال�سل�كية  النحرافات  ال�سباب وحمايتهم من  واحت�سان 

والأخالقية، وخا�سة اآفة املخدرات. 

املا�سي  العام  خالل  نفذ  بالإح�ساء  الندوة  مكتب  وكان 

تاأهيلية  دورة  و)140(  وحمــا�ــســرة،  ــًا  ــس در�  )169(

وتدريبية، و)61( ملتقًى ن�سائيًا، و)300( من�سط دع�ي 

ن�سائي، و)29( خميمًا، ووزع )33( اإ�سدارًا دع�يًا.

حمافظ الإح�ساء 

ي�سيد بدور الندوة يف 

خدمة ال�سباب امل�سلم

الأمني العام يلتقي مبمثل برنامج 

الأمم املتحدة الإغاثي بالريا�ش

اإلتقى الأمني العام للندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي الدكت�ر �سالح 

الإغاثي  املتحدة  الأمم  لربنامج  املقيم  املمثل  ال�هيبي،  �سليمان  بن 

الربنامج  مقر  يف  الأحمد،  م��سى  حممد  ريا�ض  الدكت�ر  بالريا�ض 

وبرنامج  الندوة  بني  امل�سرتك  التعاون  اللقاء  تناول  ال�سفارات.  بحي 

الأمم املتحدة الإغاثي يف املجالت الإن�سانية والتنم�ية، وكذلك �سبل 

دعم واإغاثة ال�سعب الفل�سطيني يف غزة. ح�سر اللقاء حمد بن عبد 

العزيز العا�سم مدير اإدارة ال�س�ؤون الجتماعية، وح�سن كدي�ض مدير 

اإدارة املكاتب والعالقات الدولية بالأمانة العامة.
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اأ�سهر اأربعة فلبينيني وفرن�سي اإ�سالمهم مبقر الندوة العاملية لل�سباب 

بتلقينهم  الدع�ية  الربامج  اإدارة  مدير  قام  حيث  بجدة  الإ�سالمي 

ال�سهادة ومتنى لهم القب�ل والثبات يف هذا الدين اجلديد. 

اإ�سالمه،  امل�سلمني اجلدد ق�سة و�سبب يف  لكل واحد من ه�ؤلء  وكان 

حيث يحدثنا الفلبيني )البين� باندانا( الذي اختار لنف�سه ا�سم )اأمري 

وكان منذ �سغره  كاث�ليكية،  اأ�سرة ن�سرانية  ترعرع يف  باأنه  باندانا( 

بعقيدة  مقتنعًا  يكن  مل  لذلك  الأ�سياء  يف  والتاأمل  التفكري  اإىل  مييل 

التثليث. واأ�ساف " كنت اأبحث عن احلقيقة وكنت اأناق�ض بع�ض الطلبة 

عن  �سيئًا  اأتعلم  اأن  قررت  الأديان" لذلك  ح�ل  امل�سلمني  والأ�سدقاء 

اأحد  اإىل  ي�مًا  الدينية، وذهبت  املحا�سرات  الإ�سالم فح�سرت بع�ض 

والكتب  املط�يات  بع�ض  واأخذت  جدة  مبدينة  اجلاليات  دع�ة  مكاتب 

الدع�ية، وبعد قراءتها �سعرت مبيل لهذا الدين الذي يدع� لت�حيد اهلل 

ال�احد الأحد لذلك قررت اإعتناقه.   واأمري باندانا ه� من م�اليد عام 

1961 ويعمل مهند�سًا مدنيًا باإحدى ال�سركات الكربى باململكة العربية 

ال�سع�دية ومقيم باململكة منذ عام 1992م.

�لو�سوء

اأما م�اطنه )البريت� دو فيال( الذي ت�سمى با�سم )عبد اهلل دو فيال(، 

فقد قال اإن ما جذبه لالإ�سالم، ه� ال��س�ء الذي يق�م به امل�سلم�ن قبل 

ال�سالة ويكررون ذلك خم�ض مرات يف الي�م. 

ال��س�ء  �سر هذا  يت�ساءل عن  وبداأ  انتباهه  اأثار  ال�سيء  اإن هذا  وقال 

كتاب  على  وح�سل  بجدة  اجلاليات  ت�عية  مكاتب  اأحــد  اإىل  فذهب 

على  يحث  الــذي  الدين  بهذا  كثريًا  اأعجب  قراءته  وبعد  )الطهارة( 

�سعر  بل  اإليه  نف�سه متيل  بداأت  ثم  واملكان ومن  والث�ب  البدن  طهارة 

برغبة ملحة يف اعتناقه.   

واأ�ساف اأن ما �سده لهذا الدين اأي�سًا ه� املعاملة الطيبة التي وجدها 

من امل�سلمني وما �ساهده من عمق العالقة بينهم، حيث يتجلى ذلك يف 

اأعيادهم ويف رم�سان واحلج. 

�ال�سر�ء ��ملعر�ج

)عي�سى  با�سم  ت�سمي  الــذي  قنال�ض(  اإريــك  )ريت�سارد  الفلبيني  اأمــا 

اإبراهيم(، فقد قال عن �سبب اإ�سالمه: اإن الق�س�ض الإ�سالمية التي 

وردت يف القراآن الكرمي، مثل ق�سة جربيل مع الر�س�ل � يف الإ�سراء 

واملعراج وغريها كانت �سببًا مبا�سرًا يف اإ�سالمه وتفكريه يف هذا الدين 

للقراآن  قراءته  ه�  لالإ�سالم،  ودفعه  اأقنعه  ما  اأ�سد  من  كان  – كما 
املرتجم املعاين الذي تعرف من خالله على معاين وقيم الإ�سالم.

من  تن�ساب  الدم�ع  وجــدت  لل�سالة  فيها  دخلت  مرة  اأول   : وي�سيف 

عيني خ�س�عًا وجالًل، كما ات�سلت باأ�سرتي، لأخربهم باإ�سالمي فقال 

اأما زوجتي .. فقالت يل  اأنت م�سئ�ل وحر فلتفعل ما ت�ساء،   : اأبي  يل 

يثنيني �سيٌء  ت�ساء،  ولكن مهما كان غ�سبها فلن  لتفعل ما   : غا�سبة 

عن عقيدتي وديني.

ترجمة معاين �لقر�آن

اأما الفلبيني )ج�فيت� ج�ني�ر بيالروز بريم�دي�ض( الذي اختار لنف�سه 

لرتجمة  قراءته  ه�  لالإ�سالم،  دفعه  ما  اإن  قال:  فقد  )جمال(  ا�سم 

حيث  الإ�سالم  عن  التعريفية  والن�سرات  الكتب  وبع�ض  القراآن  معاين 

تعرف من خالل ذلك على مبادئ الإ�سالم. واأ�ساف : " لقد وجدت اأن 

هذا الدين يركز على ت�حيد اهلل ويدع� لعبادته وحده وعدم الإ�سراك 

و�سيبدد  ت�ساوؤلتي  على  �سيجيب  الذي  ه�  الدين  هذا  اأن  فاأيقنت  به 

�سعرت  لذلك  بها،  مقتنعًا  اأكن  مل  التي  التثليث  عقيدة  جتاه  حريتي 

ب�سيء ما يجذبني اإيل هذا الدين لأعتنقه، واحلمد هلل فقد �سرح اهلل 

�سدري لالإ�سالم".  وبعد نطقه بال�سهادتني اأمام مدير اإدارة الربامج 

الدع�ية بالندوة بجدة، قال اإنه �سعر براحة وطماأنينة مل يعهدها من 

قبل، ومتنى اأن يثبتنه اهلل على هذا الدين واأن يفقهه فيه. 

�لقر�ءة عن �الإ�سالم

اأماالفرن�سي من اأ�سل كمروين والذي اختار لنف�سه ا�سم )اأحمد حمزة 

ب��سري( فقد قال اإن اأول اإجنذابه لالإ�سالم جاء بعد تعمقه يف القراءة 

عن الإ�سالم ووق�فه عند ق�له تعاىل )ول ت�ست�ي احل�سنة ول ال�سيئة 

اإدفع بالتي هي اأح�سن فاإذا الذي بينك وبينه عداوٌة كاأنه ويلٌّ حميم( 

حيث كان ذلك �سببا مبا�سرا يف اختياره الإ�سالم واعتناقه. اأن اأهدت 

الكتب  من  جمم�عًة  اجلــدد  املهتدين  هــ�ؤلء  الدع�ية  الربامج  اإدارة 

والن�سرات التعريفية بالإ�سالم ومبادئه.

فرحة من�سوبي �لند�ة باإ�سالم ريت�سارد

�سورة جماعية مع بو�سري بعد ��سالمه

م�سلمون جدد يعلنون اإ�سالمهم بالندوة
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أخبـــــار

اأكرب  ال��سطى،  اآ�سيا  يف  ال�اقعة  قريغيزيا  جمه�رية  يف  م�ؤخرًا  افتتح 

جممع اإ�سالمي ت�سيده الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي يف هذا البلد، 

من  يتك�ن  الذي  عجبة(  اأحمد  حممد  عائ�سة  )املرح�مة  جممع  وه� 

العام  الأمــني  واأو�سح  مربع.  مرت  اآلف  اأربعة  ومب�ساحة  مباين  ثالثة 

امل�ساعد للندوة مبنطقة مكة املكرمة الدكت�ر حممد بن عمر بادحدح 

اأن هذا ال�سرح الذي �سيدته الندوة بتربع كرمي من اإحدى املح�سنات 

يقع يف حي )ميكرري�ن( وه� من اأجمل اأحياء العا�سمة )ب�سكيك(. 

األفي  لـنح�  يت�سع  طابقني  ذي  م�سجد  من:  يتك�ن  املجمع  اأن  واأ�ساف 

ومزود  األف م�سٍل  من  اأكــرث  بها  مقروءة  اإ�سالمية  مبكتبة 

الأئمة كتاب، ومكتبة  لتط�ير  خا�ض  )مــ�ــســروع  اإلكرتونية 

ــــدعــــاة(،  وغرفة �سيافة وا�ستقبال ل�سي�ف امل�سجد. وال

ثانيًا: كلية القراآن الكرمي وعل�مه: بها 6 قاعات درا�سية �سعة كل قاعة 

50 مرتًا مربعًا، ومزودة ب�سكن للطالب. 

ثالثًا: مركز ثقايف يحمل ا�سم الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي، وي�سم  

قاعة حما�سرات للرجال، واأخرى للن�ساء، ومكتبة علمية مقروءة لطالب 

والهند�سة  كالطب  الأكادميية  العل�م  �ستى  من  كتب  وفيها  اجلامعات 

البح�ث(  )مركز  اإلكرتونية  ومكتبة  وغريها،  والقت�ساد  والقان�ن 

وق�سم لتعليم احلا�س�ب، واآخر لتعليم اللغات )العربية والإجنليزية(، 

للرعاية  واآخر  العايل،  والتعليم  العلمية  الأبحاث  برعاية  وق�سم خا�ض 

ال�سحية والبدنية، يتك�ن من اأربع �سالت ريا�سية وحمام �سباحة. 

علميا  املتميزين  الأيتام  من  يتيمًا   40 ت�سم  لالأيتام،  دار  جانب  اإىل 

واأخالقيا، وهى دار للتاأهيل والرعاية. 

اإفتتاح اأكرب جممع اإ�سالمي يف  قريغيزيا
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�ستة اآلف كتاب توزعها ندوة جدة 

على الباحثني وطالب العلم

وزعت الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي بجدة اأخريًا نح�6.000 كتاب اإ�سالمي 

وثقايف وبلغات خمتلفة على م�ؤ�س�سات تعليمية ومراكز ثقافية يف كلٍّ من اإندوني�سيا، 

و�سريالنكا، والباك�ستان، وغامبيا ونيجرييا وذلك ا�ستجابٍة لطلباٍت تلقتها من 

الطربي(،  تف�سري  )خمت�سر  امل�زعة  الكتب  قائمة  وت�سمنت  امل�ؤ�س�سات.   هذه 

)الإ�سالم حتت املجهر( )اأ�س�ض العقيدة(، )حق�ق املراأة يف الإ�سالم(، )مبادئ 

الإ�سالم( )فقه ال�سنة( )ريا�ض ال�ساحلني( )�س�ر من حياة ال�سحابة( )جزء 

النب�ية( وغري  اإ�سالمي( )ال�سرية  الإن�سان من منظ�ر  تبارك مف�سر( )حق�ق 

ذلك من الكتيبات واملط�يات التعريفية بالإ�سالم . وتندرج هذه الإهداءات يف 

والباحثني  للقراء  الإ�سالمي  املرجع  واإتاحة  العلم  لن�سر  املبذولة  اجله�د  اإطار 

وج�د  فيها  يندر  التي  الدول  وخا�سًة يف  العامل،  اأنحاء  العلم يف جميع  وطالب 

هذه املطب�عات. و�سمل الت�زيع اأي�سًا بع�ض اجلمعيات وامل�ساجد وامل�ست��سفات 

وامل�ست�سفيات والأفراد داخل اململكة. كما جرى ت�زيع بع�ض الأ�سرطة الإ�سالمية 

على الزوار واملراجعني وطالب العلم خا�سًة يف م��سمي رم�سان واحلج. 

دورة يف التخطيط 

مبكتب الندوة بالأح�ساء

لديه،  واملتط�عني  للم�ظفني  والتاأهيل  التدريب  خطة  �سمن 

بالإح�ساء،  ــنــدوة  ال مبكتب  الــداخــلــي  الن�ساط  ق�سم  نفذ 

اإدارة الإعالم دورة عن التخطيط قدمها مدير  بالتعاون مع 

ق�سم الن�ساط الداخلي الأ�ستاذ عبد املنعم احل�سني، تناولت 

التخطيط  تعريف  من  ابــتــداًء  الناجح  التخطيط  مق�مات 

القرار يف  وق�ة  واللتزام،  ال�قت،  واأهمية  واأن�اعه،  وميزاته 

جناح التخطيط .

كما تناول املدرب مفاهيم : التخطيط الناجح، تقييم الهدف، 

اإىل  الداخل  من  والتخطيط  الهدف،  حتقيق  على  الإ�سرار 

اخلارج والعك�ض، وا�ستملت الدورة على بع�ض امل�سابقات التي 

�سارك  النف�ض؛  عن  والرتويح  وال�سرعة  الرتكيز  على  تعتمد 

فيها جميع امل�ساركني.

م�سجد عائ�سة عجبة بقريغيزيا



�سرح ال�سيخ حممد �سالح الدين ممثل اإحتاد املنظمات الجتماعية 

زيارته  لدى  )�سابرانيا(،  الرو�سي"  الإ�سالمي  "املجل�ض  الثقافية 

املجل�ض  اأن  الإ�سالمي يف جدة م�ؤخرًا  لل�سباب  العاملية  الندوة  ملقر 

الإ�سالمي الرو�سي"، يق�م يف كل عام وبالتعاون مع الندوة بتنظيم 

لل�سباب  تدريبية وحلقات درا�سية  ترب�ية ودورات  �سبابية  ملتقيات 

والأطفال ويف اأنحاء خمتلفة بجمه�رية رو�سيا. 

�سبابية  ملتقيات  م   2008 املا�سي  العام  اأقــام  املجل�ض  اأن  واأو�سح 

)تتار�ستان(،  بجمه�رية  بينزين�سكايا"،   " منطقة  يف  تعليمية 

نح�  منها  ا�ستفاد  م��سك�،  ب�س�احي  "�سليابيان�سكايا"  ومنطقة 

170 �سابًا. كما اأقام يف جمه�رية "م�ردوفيا" ملتقى تعليميًا ترب�يًا 

للفتيات بح�س�ر نح�60 طالبة.

لل�سباب  اأقامها  التي  ال�سيفية  التعليمية  امللتقيات  عن  ف�ساًل  هذا 

والأطفال يف كل من قرى" خاليت�فا، �س�راك�فا يف منطقة ك�نا�ساك- 

�سك�فا، وقرى " م��سل�م�فا وك�لييفا" وانتظم فيها عدد كبري من 

�سباب واأطفال هذه القرى. 

مبادئ �الإ�سالم

املدار�ض  اأن خريجي  اإىل  الرو�سي  الإ�سالمي  املجل�ض  واأ�سار ممثل 

الإ�سالمية الرو�سية كانت لهم  م�ساركة فاعلة ودور بارز يف اإجناح 

هذه امللتقيات حيث كان�ا يق�م�ن بتدري�ض الأطفال مبادئ واأ�س�ض 

ح�س�ل  بجانب  الكرمي،  القراآن  قــراءة  العربية،  اللغة  الإ�ــســالم، 

القيم  التعامل،  واآداب  ال�سل�ك  عن  الالزمة  املعرفة  على  الأطفال 

والق�اعد الأخالقية يف املجتمع الإ�سالمي. و�ساحب هذه الأن�سطة 

التعليمية اأن�اع من الألعاب والرتفيه، وريا�سات كرة ال�سلة وال�سباحة 

يف البحريات.

بعن�ان  الأوىل  كانت  درا�سية،  حلقات  ثــالث  املجل�ض   نظم  كما 

اأوروبا الغربية( وكان املحا�سر الرئي�سي فيها ه�  )جتربة م�سلمي 

بارزة  40 �سخ�سية رو�سية  اأ. د.طارق رم�سان، وقد ح�سرها نح� 

النا�سط�ن  مب��سك�،  الإ�ــســالمــيــة  اجلمعيات  قـــادة  بينهم:   مــن 

الإجتماعي�ن امل�سلم�ن وممثل� و�سائل الإعالم الرو�سية.

الإ�سالمي  "املجل�ض  نظمها  التي  الثانية  الدرا�سية  احللقة  اأمــا 

الزكاة  )م�ؤ�س�سة  بعن�ان  كانت  فقد  الندوة  مع  بالتعاون  الرو�سي  

كاأداة لتنمية املجتمع امل�سلم(. وهدفت احللقة اإىل مناق�سة وت��سيف 

م�ساألة الزكاة يف ظروف )واقع( رو�سيا املعا�سرة. وتطرقت لعدة 

الأ�س�ض  الــزكــاة،  )اإيــتــاء(  دفــع  علينا  يجب  ملــاذا   - مثل:  ق�سايا 

العلمية والتاريخية. - تطبيق امل�ساريع الإجتماعية، م�ساريع البنية 

التحتية،املعل�ماتية،الرتب�ية التعليمية وامل�ساريع الأخرى، - مناذج 

من املا�سي واحلا�سر، - الإ�سارة اإىل طرق تنمية وتط�ير م�ؤ�س�سة 

الزكاة يف �س�ء ال�اقع الرو�سي املعا�سر.

علماء بارز�ن

ديني�ن  قادة  و  بــارزون  علماء  احللقة  �سارك يف  وقد 

الثالثة  الدرا�سية  احللقة  اأما  اجتماعي�ن.  ونا�سط�ن 

امل�ساكل  ملناق�سة  خ�س�ست  فقد  املجل�ض  نظمها  التي 

والق�سايا التي ت�ؤرق املجتمع الطاجيكي يف رو�سيا، 

الإهتمام  يثري  ما  اأكــرث  اأن  احللقة  خــالل  من  وتبني 

املت�اجد  ال�سباب  اأن  ه�  الطاجيكية  للنخبة  والقلق 

على  �سلبية  لتاأثريات  يتعر�س�ن  ال�طن  حدود  خارج 

اأخالقهم وقيمهم وو�سعهم الديني.  وقد متت امل�افقة 

على برنامج للرتبية والت�عية الدينية، حلماية ال�سباب 

من التاأثريات ال�سارة.

حلل  للتعاون  بــروتــ�كــ�ل  على  اأي�سًا  الت�سديق  ومت 

حزب  بــني  الطاجيكي،  ال�سباب  وق�سايا  م�سكالت 

الإ�سالمي  "املجل�ض  و  الطاجيكي  الإ�سالمي  النه�سة 

الرو�سي" )�سابرانيا(.

تعاون بني الندوة واملجل�ش الإ�سالمي الرو�سي خلدمة ال�سباب 

�أطفال ر��س يتعلمون �لقر�آن

�سورة جماعية للفتيات يف �أحد �مللتقيات

الإ�سالمي  ض 
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أخبـــــار

منطقة  يف  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  وزعــت 

مكة املكرمة، يف م��سم احلج املا�سي اأكرث من 30 األف 

اململكة  داخل  واملحتاجة  الفقرية  الأ�سر  على  اأ�سحية 

الت�سريق.  واأيــام  العا�سر  الي�م  من  بداية  وخارجها، 

الدع�ة،  مندوبيات  خــالل  من  الت�زيع  مت  جــدة  ففي 

الأحياء  يف  واملحتاجة،  الفقرية  بالأ�سر  تهتم  التي 

املنت�سرة بها، وكذلك من خالل اأئمة امل�ساجد التابعني 

لهذه املندوبيات، كما مت ت�زيع بع�سها على اجلاليات 

للندوة.   التابعة  ال�سبابية  اللجان  طريق  عن  امل�سلمة، 

الأربعة،  الأيــام  مدار  على  الأ�ساحي  هذه  وزعت  وقد 

طريق  عن  الت�سريق،  ــام  واأي العا�سر  الي�م  من  بدايًة 

مقر الندوة بجدة، وبع�سها ي�زع يف امل�سالخ، كما �سمل 

املقد�سة  امل�ساعر  يف  احلرام  اهلل  بيت  حجاج  الت�زيع 

عن طريق املط�فني.  اأما يف اخلارج فقد وزعت الندوة 

يف  امل�سلمني  فقراء  على  اأ�سحية  000ر100  من  اأكــرث 

باأفريقيا عن  باآ�سيا و11 دولة  19دولة  واأفريقيا،  اآ�سيا 

طريق مكاتبها يف هذه البالد.

�ل�سنغال

الأ�ساحي  حل�م  بت�زيع  الندوة  قامت  ال�سنغال  ففي 

الفقراء  على  الأ�ساحي  وزعــت  الــنــدوة،  مكتب  مبقر 

والأيتام لإدخال الفرحة عليهم يف ي�م العيد، وكذلك 

اجلمعيات  وبع�ض  والقراآنية..  العربية  املدار�ض  بع�ض 

بلدية  يف  واملحتاجني  العربية،  واملدار�ض  الإ�سالمية، 

)ي�ف(.

جنوب �أفريقيا

ويف جن�ب اأفريقيا .. قام مكتب الندوة بت�زيع الأ�ساحي 

البنات  )جممع  مثل  واملحتاجة  الفقرية  الأماكن  على 

يف اأمزنت�( و )املركز الإ�سالمي يف اأمالزي( و)وملجاأ 

الأيتام يف مببا�سندوا( و)معهد ال�سالم للدعاة( .

كينيا

يف  الفقرية  الأحياء  على  الأ�ساحي  وزعــت  كينيا  ويف 

العا�سمة )نريوبي( ومنطقة )�سرفية اأ�سي�ل�(، ومنطقة )ناك�رو(، 

من جهة اأخرى �ساحب برنامج الأ�ساحي ن�ساطات دع�ية .. حيث 

بالعيد  وتهنئتهم  الأهــايل  على  الأ�ساحي  بت�زيع  الندوة  دعاة  قام 

الطيب يف  اأثر  له  كان  وف�سائلها.. مما  الأ�سحية  م�سروعية  وبيان 

نف��ض امل�ستفيدين من اأبناء ال�سعب الكيني.

مايل

ت�زيع  يف  ملح�ظ  بن�ساط  ليق�م  مــايل  يف  الــنــدوة  مكتب  ويــاأتــي 

الأ�ساحي، والتي �سملت العا�سمة )مباك�( و 4 اأقاليم داخلية، بلغ 

عدد امل�ستفيدين )16.000( �سخ�ض، و�سمل الت�زيع اأماكن كثرية 

ومناطق عديدة.

�لكامري�ن

اجلمعيات  على  الأ�ساحي  بت�زيع  قام  فقد  الكامريون  مكتب  اأمــا 

التعليمية، والدع�ية وعلى القرى الفقرية، وعلى ال�سكن الطالبي يف 

جامعة )انغا ونديري(، 

اأكرث من 000ر100 اأ�سحية وزعتها الندوة 

على الفقراء واملحتاجني يف اململكة وخارجها

تنفيذ �ال�ساحي يف مايل

��ساحي �لند�ة يف كينيا

ال مكتب  ي  وي
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خدمة  �سبيل  ويف  ال�سع�دي.  املجتمع  من   60% ن�سبة  ال�سباب  فئة  ت�سكل   

هذا ال�ساب تنفذ الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي وعرب مكاتبها وفروعها 

وامل�سروعات  الــربامــج  مــن  الــعــديــد  اململكة  مناطق  جميع  يف  املنت�سرة 

التخ�س�سية لفائدة هذا ال�سباب، بهدف تدريبه وتاأهيله ليك�ن اأداة وبناء 

وعطاء لنف�سه وجمتمعه ووطنه واأمته. 

تطوير �ملركز �لك�سفي بجدة

 قامت ندوة جدة باإدخال حت�سيناٍت على املركز الك�سفي بجدة بلغت كلفتها 

ريــال( مت من خاللها  األــف  وخم�سمائة  )ملي�نان  ـــال  2.500.000ري نح� 

لالإ�ستفادة  لل�سباب  الفر�سة  لإتاحه  وذلك  باملركز  جديدة  من�ساآت  ت�سييد 

منه يف الربامج الريا�سية والتعليمية والرتب�ية والثقافية.

�أندية �الأحياء �ملدر�سية: 

لعل من اأهم اخلدمات التي تقدمها الندوة لل�سباب يف منطقة مكة املكرمة 

مراكز  عن  عبارة  وهي  املدر�سية  الأحياء  باأندية  يعرف  ملا  ا�ستحداثها  هي 

اإجتماعية ريا�سية ثقافية علمية ترب�ية تتخذ من املدار�ض مقارًا لها، ويحمل 

املركز ا�سم املدر�سة التي يقام بها وي�جه ن�ساطاته لعم�م اأبناء احلي ط�ال 

فرتة العام الدرا�سي. وت�سكل هذه الأندية املدر�سية ملتقيات مهمة لل�سباب 

ي�ستزيدون فيها خربًة وعلمًا ومزيدًا من الفهم لل�اجب املُلقى على عاتقهم . 

كما تنظم الندوة ملتقيات �سبابية �سن�ية ت�سم عددًا من الطالب من جميع 

مدن اململكة، ترتاوح مدة امللتقى ما بني 2-4 اأيام، ويبلغ عدد امل�ساركني ما 

وتاأهيلهم  واإعدادهم  قدراتهم  تنمية  بهدف  وذلك  طالب،  و300   200 بني 

ليك�ن�ا اأداة بناء ملجتمعهم املحلي وخدمة وطنهم الكبري.وقد نفذت الندوة 

منذ انطالق هذه امللتقيات عام 1422هـ )6( ملتقيات �سبابية ا�ستفاد منها 

اآلف ال�سباب يف اململكة. 

اإقامة العديد من الربامج والأن�سطة الرتب�ية بعدة  كما �ساركت الندوة يف 

لنزلء  ال�سامل  التاأهيلي  كالربنامج  �ساب   6000 نح�  منها  ا�ستفاد  اأماكن 

عــام كامل  مــدى  ت�ا�سل على  ــذي  وال 1426هـــ  عــام  اإ�سالحية )بــرميــان( 

وا�ستفاد منه )400( نزيل. 

�لق�سم �لن�سائي بالند�ة

تق�ل الدكت�رة اآمال ن�سري امل�سرفة على الأق�سام الن�سائية للندوة باملنطقة 

لعمل هذه  تت�يجًا  1411هـ كان  �سنة  الن�سائية  الأق�سام  اإن�ساء  اإن  الغربية 

املنظمة الرائدة وتعميقًا لدورها الفاعل يف تثقيف ال�سباب ال�سع�دي )من 

اجلن�سني( كم�ؤ�س�سة ترب�ية ت�سهم يف خدمة املجتمع، فاملراأة هي �سقيقة 

وح�سن  �سالحها  من  جزء  ه�  املجتمع  و�سالح  الأجيال  ومربية  الرجل 

اإعدادها.

 وت�سيف الدكت�رة انه قد بلغ عدد الن�ساطات التي اأقامها الق�سم الن�سائي 

بجدة منذ اإن�سائه اأكرث من 522 ن�ساطًا ن�سائيًا ما بني حما�سرات علمية 

ا�ستقطاب  يف  جيد  اأثــر  احلمد  وهلل  لها  كــان  وقــد  ومهرجانات  ودورات 

فتياتنا وتك�ين نخبة من ال�سابات ي�سرفن حاليًا على اأكرب ن�ساطات الق�سم 

وم�ساهماته.

�لند�ة مع �لفتاة �ل�سعودية يف كل ميد�ن

الأعمار  خمتلف  من  للفتيات  اأندية  عدة  على  الن�سائي  الق�سم  وي�سرف 

بهدف تثقيف الفتاة ال�سغرية بتعاليم دينها احلنيف واإعدادها لغد واعد 

بالإ�سافة  الأق�سى(.  املروج( و)نادي فتيات  وهي )نادي ج�د( و)نادي 

اإىل فرق الفتيات املتط�عات مثل فريق )همم نح� القمم( الهادف لتنمية 

م�ست�ى  ورفــع  طاقاتهن  وت�سخري  وال�طن  بالدين  والعــتــزاز  الــ�لء  روح 

وعيهن والنه��ض بالفتاة ال�سع�دية حتى ترقى مبجتمعها واأمتها. 

وفريق )ب�سمة ال�سح�ة( والذي يهدف اإىل تذليل ال�سع�بــات التي ت�اجه 

الباب لها وم�ساعدتها  التاأليف والكتابة وفتح  ال�سابة الراغبة يف  الأقالم 

�سناع  وفريــق  به.  والفتيات  ال�سباب  اهتمام  قل  الذي  اجلانب  هذا  على 

م�ساريــع  عدة  لن  ي�سغِّ املتط�عـات  الفتيات  من  نخبة  ي�سم  الذي  احلياة 

اأن  كما  البيئة،  وحماية  والبال�ستيك  الــ�رق  تدوير  م�سروع  مثل  هادفة 

ال�ستك�سافية  والرحــالت  الهــادف  الرتفيه  جانـب  تهمل  مل  الأندية  هذه 

املمتعة.

ا�شتفاد منها اآالف ال�شباب يف اململكة

اإ�سهامات الندوة يف الربامج ال�سبابية مبنطقة مكة املكرمة

�سورة جماعية مع �ل�سباب

�لدكتور �لعبيد ��لدكتور ن�سيف �أثناء �فتتاح �ملركز

افية  ا والرحــالت  الهــادف  الرتفيه  جانـب  تهمل  مل  الأندية  هذه 
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انطالقًا من ر�سالتها يف العناية بال�سباب امل�سلم وت�فري كل ما ي�ساهم 

ملتقياتها  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  نفذت  به،  الإرتقاء  يف 

ال�سبابية لطالب اجلامعات يف جمه�رية )قرغيزيا(، والتي هدفت 

خ�سعت  حيث  كدين،  وعظمته  و�سماحته،  بالإ�سالم  تعريفهم  اإىل 

عملت  والتي  البغي�سة،  ال�سي�عية  نري  حتت  عق�د   7 لنح�  قرغيزيا 

يف  الإحلـــاد  ون�سر  بــالإ�ــســالم،  ال�سع�ب  هــذه  عالقة  اإ�سعاف  على 

الأول يف مدينة )اإي�سيك�ل(، يف الفرتة من  امللتقى  �سف�فهم. عقد 

20 - 24 ي�ني� 2008 م ، وكان �سعاره )كيف نحيا بالقراآن؟(  �سارك 

فيه 63 طالبًا من جامعات ومراكز واأكادمييات خمتلفة.

و  مدار�سته،  خــالل  من  بالقراآن  ال�سباب  لربط  امللتقى  و�سعى 

برامج  ت�سمن  كما  النا�ض،  حياة  يف  واأثره  تعاليمه،  على  التعرف 

اإميانية واأن�سطة ثقافية وريا�سية �سيقة.  

حما�سر�ت دينية

 : اأما يف اجلانب الثقايف ، فقد كان هناك عدة حما�سرات منها 

و  لغًة   ( القراآن  واإعجاز  القراآن  نفهم  وكيف  القراآن،  خ�سائ�ض 

والك�ين،  الطبي  املجال  يف  القراآن  واإعجاز   ،) وت�سريعًا  تاريخًا 

واإعجازا لقراآن يف )الإن�سان – احلي�ان – النبات( ومن اأخالق 

القراآن، وق�اعد يف فهم الإ�سالم، ووج�ب العمل لالإ�سالم، وحال 

القراآن  نقراأ  وكيف  الــقــراآن،  حامل  واآداب  الــقــراآن،  مع  ال�سلف 

اأثرها  املحا�سرات  لهذه  وكــان  حياة،  منهج  والــقــراآن  ونتدبره، 

التي  الإ�سالمية،  املعارف  من  بكثري  ال�سباب  تعريف  يف  الفعال 

زادت ارتباطهم بدينهم.

اإثرها  كما ت�سمن امللتقى م�سابقات ثقافية، ودينية، ووزعت على 

هدايا وج�ائز وكتب دينية مثل كتاب: ) الرحيق املخت�م، العقائد 

الإ�سالمية، ترجمة معاين القراآن الكرمي باللغة القرغيزية، ترجمة 

معاين القراآن الكرمي باللغة الرو�سية، قام��ض عربي رو�سي(

�مللتقى �لطالب �لثاين

الفرتة من  ، يف  املدينة  فعقد يف ذات  الثاين  الطالب  ملتقى  اأما 

24 - 28 ي�ني� 2008م ، �سارك فيه 105 طالبًا، هدف اإىل تعميق 

الإميان باهلل تعاىل ، والرتقاء مب�ست�ى الطالب امل�ساركني ثقافيًا 

وتدريب   ، والفكر  والراأي  الدين  باأهل  والإلتقاء   ، وترب�يًا  وفكريًا 

للمتلقي  والرتب�ية  الثقافية  الأن�سطة  تنفيذ  على  منهم  البع�ض 

اأ�ساتذة  األقاها   ، ثرية  حما�سرات  ت�سمن  كما   ، بهم  والتاأ�سي 

متخ�س�س�ن كمحا�سرة )الإيجابية يف حياة امل�سلم ( ، و)مرحلة 

و)مفه�م   ، اأهميته(  و  و)ال�قت  منها(،  ن�ستفيد  وكيف  ال�سباب 

العبادة يف الإ�سالم( ، و)ف�سائل الأعمال(، و)ملاذا خلقنا اهلل(، 

و)العفة وطرق ال�ستعفاف(.

تاأثري كبري

امل�سلم  ال�سباب  على  الكبري  تاأثريه  للملتقى  كان  فقد  اهلل  وبحمد 

يف هذا البلد ال�اقع يف اأوا�سط اآ�سيا ، فقد كان�ا متعط�سني ملعرفة 

الكثري والكثري عن دينهم اإثر عق�د ط�يلة من احل�سار واحلرمان 

يف العهد ال�سي�عي ال�سابق، والتعرف على تعاليم قراآنهم، وهذا ما 

نلم�سه من حديثهم عما ا�ستفادوه.

ما كنت  القان�ن:  كلية  بيك يف  باطر  الدين  الطالب  جالل  يق�ل 

اأظن اأين اأجهل كل هذه املعل�مات القيمة التي تعلمناها يف امللتقى 

عن كتاب اهلل ، والذي ه� منهاج امل�سلم يف احلياة .  فيما يق�ل 

الطالب رو�سان اأكمل دين�ف - بكلية القت�ساد :) اأدع� اهلل تعاىل 

اأن يتقبل ممن كان �سببًا يف ح�س�ري هذا امللتقى ، واأرج� من اهلل 

يتقبل  اأن  واأدعــ� اهلل  ميزان ح�سناته،  تعلمته يف  ما  كل  يجعل  اأن 

ممن بذل و�سارك يف اأي ن�ساط، حتى خرج امللتقى بهذه ال�س�رة 

الرائعة ( .

و يق�ل الطالب  جمعة بيك  ج�مارت - الطالب مبركز عبد اهلل 

الندوة العاملية ت�ساهم يف تعريف اأبناء قرغيزيا بالإ�سالم

�يف �حدى �لفعاليات �لثقافية

ي�ستمعون �إىل �أحد �ملحا�سرين 

أخبـــــار

يف �يف �يف �حدى 
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ي�سارعون يف اخلريات

يف  اأ�سا�سية  ركيزة  التط�عي  العمل  اأ�سبح 

الجتماعي  التما�سك  ون�سر  املجتمع،  بناء 

اإن�سانية  ممــار�ــســة  وهـــ�  املــ�اطــنــني،  بــني 

ال�سالح  والعمل  اخلري  معاين  بكل  ارتبطت 

الغرب  ويف  الب�سرية،  املجم�عات  كل  عند 

التط�عي وحث  للعمل  الإجتــاه احلثيث  جند 

اخلريية  اجلمعيات  تقدر  اإذ  عليه،  النا�ض 

يف الغرب بالآلف. 

اأهمية  الغربية  املجتمعات  عرفت  فـــاإذا 

الــتــطــ�عــي، واأنــــه ركــيــزة يف بناء  الــعــمــل 

األف  املجتمع ون�سر التما�سك الجتماعي، فاإن الإ�سالم من قبل اأكرث من 

امل�سلمني مرغبًا  ودفع  امل�سلم على ذلك  املجتمع  ربى  قد  عام،  واأربعمائة 

اإياهم لهذه الف�سيلة.

اخلري،  فعل  على  يحث  وتعاىل  �سبحانه  احلق  جند  الكرمي  القراآن  ففي 

وين�ه به يف اأكرث من م��سع يق�ل تعاىل:

رْيَ َلَعلَُّكْم  ُكْم َواْفَعُل�ا اخْلَ ِذيَن اآَمُن�ا اْرَكُع�ا َوا�ْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَّ يَُّها الَّ
َ
{َيا اأ

ُتْفِلُح�َن} احلج77

 اإنه �سبحانه قرن فعل اخلري بالرك�ع وال�سج�د وجعله من اأ�سباب الفالح، 

وهذا اإ�سارة لأن يك�ن امل�سلم بهذا الأمر م�سدرًا للخري على النا�ض.

»اأولئك  باأنهم:  ال�جلني  امل�حدين  امل�ؤمنني  �سفة  تعاىل  اهلل  ذكــر  كما   

قال  ثم  تقربهم من اهلل،  التي  اأفعال اخلري  اأى  فى اخلــريات«  ي�سارع�ن 

اخلريات  اأى  لها((  ))وهــم  العالية:  بهمتهم  ي�سيد  مما  عنهم  تعاىل 

))�سابق�ن(( اأى بلغ�ا نهايتها. 

 ثم يثنى احلق تعاىل على عباده املخل�سني من الأنبياء واملر�سلني فيذكر 

اِت َوَيْدُع�َنَنا َرَغبًا َوَرَهبًا  رْيَ اأن من خاللهم:ِ{اإَنُهْم َكاُن�ا ُي�َساِرُع�َن يِف اخْلَ

َوَكاُن�ا َلَنا َخا�ِسِعنَي } الأنبياء90

حيث قدم امل�سارعة فى اخلريات على معامل الت�حيد، من الدعاء واخل�س�ع 

له �سبحانه وتعاىل رغبًا ورهبًا.

فــعــل اخلـــري من  املــ�ــســارعــة يف  املــ�ؤمــنــني عــلــى  تــعــاىل ي�ستحث  ــقــ�ل   وي

اإىل عباده؛ يق�ل تعاىل:  العبادات وغريه، وكل ما جعل اهلل خريًا و�ساقه 

ِفيِه  ُكنُتْم  ا  مِبَ ُئُكم  َفُيَنبِّ َجِميعًا  َمْرِجُعُكْم  اهلل  اإِىَل  اِت  اخَلــرْيَ {ا�ْسَتِبُق�ا 

َتْخَتِلُف�َن}املائدة48

ثم اإنه تعاىل ينبيء عن ع�دة هذا اخلري على اأ�سحابه ي�م القيامة فيق�ل: 

نُتْم َل ُتْظَلُم�َن}البقرة272
َ
 اإَِلْيُكْم َواأ

{ َوَما ُتنِفُق�ْا ِمْن َخرْيٍ ُيَ�فَّ

ولقد مّن اهلل علينا مبرفق خريي يق�م بخدمة املجتمع امل�سلم، ابتداًء من 

تربية ورعاية ال�سباب امل�سلم، اإىل اإغاثة امل�سلمني وم�ساعدتهم، وه� املتمثل 

يف الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي، التي تبدو مع الأيام حقيقتها وتظهر 

جه�دها واإجنازاتها يف �سبيل ن�سر اخلري وخدمة امل�سلمني، يف كافة اأنحاء 

العمل،  هذا  عظمة  ا�ست�سعر  واإجنازاتها  اأعمالها  اإىل  نظر  ومن  العامل. 

وت�سجع بالإح�سان ماديًا وامل�ساركة بجهده ح�سيًا، ليتط�ع معها يف اأعمالها 

كٌل بح�سب تخ�س�سه واإمكاناته، حتى ينال �سرف امل�ساهمة والتعاون على 

اخلري والرب

�ل�سيخ عبد�الإله عجالن

نائب مدير �لرب�مج �لدعوية

محاضرات دينية تعرف بالقرآن 
وتوجه الشباب للفضيلة

بن عبا�ض لتحفيظ القراآن- : اإن تدبر القراآن واللتزام ه� الذي 

يجعل امل�سلم من اأهل القراآن الذين هم اأهل اهلل وخا�سته ولي�ض 

)جامعة  كــرميــ�ف،  بيك  اأ�سيل  ويق�ل  بـــدون.   احلفظ  جمــرد 

لك  بــاأن  ال�سع�ر  من  اأجمل  هناك  لي�ض   (  : احلك�مية  طال�ض( 

دورًا هامًا يف احلياة، من خالله تكت�سف ذاتك ، وهذا بع�ض ما 

اأ�سدقائي،  جلميع  ال�سع�ر  هذا  و�ساأحمل  امللتقى،  من  ا�ستفدته 

واأمتنى اأن تتاح يل ولهم فر�سة امل�ساركة يف امللتقيات القادمة ( 

اأما الطالب طلقن بيك اإ�سنبايف – اأو�ض فيق�ل: )اأعرف اأهمية 

 ، اأتكا�سل عنها وخا�سة يف ال�ستاء البارد  ال�سالة ، ولكني كنت 

ي�سرع�ن لل�سالة �سعرت  امللتقى وهم  راأيت زمالئي يف  وعندما 

بخجٍل كبرٍي من نف�سي ، ولن اأتكا�سل عنها بعد ذلك اأبدًا ولذلك 

اأرج� منكم الدعاء( .

 �مللتقى �لثالث

ي�لي�   9  5- من  الفرتة  يف  فكان  الثالث،  الطالبي  امللتقى  اأمــا   

حماية  اإىل   براجمه  وهدفت  طالبًا،    66 فيه   �سارك  2008م، 

 ، امل�سلم  �سخ�سية  وبناء   ، الإ�سالم  ت�س�يه  حمالت  من  ال�سباب 

املحا�سرات  اأمــا   ، الإ�سالم  عن  مب�سطة  فكرة  وت��سيح  و�سرح 

معامل  من  كثرٍي  على  ال�سباب  منها  تعرف  وفريدة  جيدة  فكانت 

الإ�سالم ، وجاءت هذه املحا�سرات حتت عن�ان : م�اقف تنبني 

الهمة،  ، وعل�  الإ�سالم  العبادة يف  امل�سلم،  ومفه�م  عليها حياة 

املخيم  بعد  وواجباتك   ، وال�طن  الدين  نح�  ال�سباب  وواجبات 

وكيف  الزوجة،  واختيار  وال�سباب  املجتمع،  وجتاه  نف�سك  جتاه 

تنمي اإميانك.

يوؤد�ن �ل�سالة يف جماعة



ويف احل�ار التايل مع د. حممد بن عمر بادحدح الأمني 

مكة  مبنطقة  لل�سباب  العاملية  للندوة  امل�ساعد  العام 

املكرمة، نتعرف على دور الندوة قبل واأثناء وبعد احلرب 

على غزة، يف حماولٍة منا لل�ق�ف على ما يقدمه �سعب 

اململكة مبنظماته وم�ؤ�س�ساته الإن�سانية واخلريية، لإغاثة 

اإخ�اننا يف غزة.    

� كان للمملكة د�رها �الغاثي �لبارز من خالل 
دعوة مليكها، فكيف تثمن هذه �جلهود؟

يف  امللم��ض  دورهــا  ال�سع�دية،  العربية  للمملكة  كان   -

بداأ  اأن  الفل�سطينية، ومنذ  الق�سية  والالحق يف  ال�سابق 

احل�سار واجله�د الإن�سانية املتالحقة تت�اىل من اململكة 

 ، اخلريية  ومنظماتها  الر�سمية  بجهاتها  و�سعبًا،  قيادة 

اجلميع قدم جهده يف اإغاثة غزة، وُت�ج ذلك كله بحملة 

خادم احلرمني ال�سريفني جلمع التربعات، وما تبعه من 

باعتماد  ال�سيخ،  �سرم  قمة  يف  للمملكة  الأخري  الإعــالن 

مليار دولر، ملعاجلة الآثار الكارثية التي اأحدثها العدوان، 

ول �سك اأنه رقم ا�ستثنائي ومميز  فما خلفه العدوان من 

الدمار بلغ حدًا هائاًل، اإذ يبلغ كلفة اإعادة الإعمار ح�سب 

ما قدرته وزارة الأ�سغال والإ�سكان الفل�سطينية، يف غزة 

بنح� مليارين و215 ملي�ن دولر، ويبلغ عدد املنازل التي 

اإىل  حتتاج  �سكنية  وحدة  األف   20 نح�  جزئيًا  ت�سررت 

250ملي�ن دولر لإعادة اإعمارها ، بالإ�سافة اإىل خم�سة 

اآلف اأ�سرة تهدمت منازلها ب�س�رة تامة، وفقدت كل ما 

مت��سط  واأن  بديل  مــاأوًى  اإىل  متلكه متامًا، وهي حتتاج 

اآلف  ع�سرة  تبلغ  عــام  لفرتة  الــ�احــدة  الأ�ــســرة  حاجة 

دولر، وعدد الأ�سر التي دمرت منازلها جزئيًا ويف �سكل 

من  الإ�ستفادة  اإمكان  مع  لل�سكن  ت�سلح  ول  كلي  �سبه 

مت��سط حاجة  واأن  اأ�سرة  اآلف  �ستة  بلغ  الأثــاث،  بع�ض 

كل منها يبلغ خم�سة اآلف دولر كما ي�جد ع�سرة اآلف 

اأ�سرة ت�سررت منازلها وحتتاج كٌل منها اإىل ثالثة اآلف 

دولر �سن�يًا كدخل، وحتتاج كذلك املدار�ض واجلامعات 

التي دمرت اإىل 40 ملي�ن دولر وتاأتي كلفة اإعادة اإعمار 

 55 اإىل  املــدين  والــدفــاع  وال�سيارات  والــ�ر�ــض  امل�سانع 

ملي�ن دولر،  ومثلها لإعادة اإعمار �سبكات البنى التحتية 

اإىل  اإ�سافة  �سرف  و�سبكات  وج�س�ر  وكهرباء  مياه  من 

اإعمار  لإعادة  املقدرة  التكاليف  دولر جممل  ملي�ن   40

الدفيئات الزراعية واحلي�انية وم�سانعها.   

تد�عياتها  �كانت  غ��زة  يف  �الأم���ور  تطورت   �
خطرية �موؤملة، ��سح لنا كيف كان جتا�بكم مع 

هذه �الأحد�ث ؟

يف حو�ر مع �الأمني �لعام �مل�ساعد للند�ة �لعاملية لل�سباب �الإ�سالمي

�لدكتور حممد بن عمر بادحدح

ع�سرات املاليني قدمتها الندوة ل�سالح غزة

فوري  إنساني  تحرك 
قبل  مـــن  ومــنــتــظــم 
العالمية  ـــدوة  ـــن ال
ــاب اإلســــالمــــي تــجــاه  ــب ــش ــل ل
األحداث الدامية في غزة نتيجة 
عليها،  اإلسرائيلي  ــدوان  ــع ال
الطبية  شاحناتها  عبرت  حيث 
واإلغاثية من معبر رفح في األيام 
األولى للعدوان. مما يدلل على 
استعداٍد واع للعمل الخيري في 
شكلت  التي  العالمية  الندوة 
طوارئ  لجنة  العدوان  بداية  من 

إلغاثة غزة.

إ�سالمي�الإ�سالمي�الإ�سالمي باب  ة �ة �ة �لعاملية لل� أمني �الأمني �الأمني �لعام �مل�ساعد للند يف حو�ر مع 
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لم  يكن دور 
الندوة منوطًا 
بأيام العدوان 
األخيرة على 

غزة فقط، 
وإنما سبقته 
جهود ممتدة 

ولسنوات

�لدكتور بادحدح يف حو�ره مع �لزميل حامت �سالمة



مع  تتعامل  اإن�سانية  كمنظمة  ــنــدوة  ال  -

الق�سية الفل�سطينية منذ اأن وجدت، وزادت 

منذ  املت�سررين،  اإغاثة  يف  الن�ساط  وترية 

ومعلنة  وا�سحة  ب�س�رة  احل�سار،  بداأ  اأن 

على  الظاملة  احلرب  من  ط�يلة  �سه�ر  قبل 

احل�سار  اأيــام  الندوة  جهد  كان  كما  غزة، 

يف  اإخ�اننا  جتاه  وامل�ساعر  للهمم  م�ستثريا 

فل�سطني، فمنذ بداية احل�سار والندوة لها 

ن�ساطها يف اإي�سال امل�ساعدات، وملا �سعدت 

واجل�ي،  الربي  والق�سف  للحرب،  الأمــ�ر 

واآلياتها  ال�ساحة  الندوة، م�ج�دة يف  كانت 

تعمل يف امليدان، فكل ما حدث ه� م�ساعفة 

اجله�د وفق الآليات القائمة، وتتمتع الندوة 

بحمد اهلل مبرونة عالية وقدرة كبرية على 

يف  يتحدث  الإعــالم  كــان  ولذلك  احلركة، 

اأو ثالث ي�م عن امل�ساعدات التي  ثاين ي�م 

و�سلت لغزة.

�خلريية  �مل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ك��ث��ريً�   �
غزة  الإغ��اث��ة  �أ�سرعت  ��الإن�سانية 

�تقدمي �ملعونة فما حجم ما قدمته 

�لند�ة من م�ساعد�ت؟

كبرية  الــنــدوة  جه�د  ومنته  اهلل  بف�سل   -

ووا�سحة للعيان، فعملها م�ستمر ومل ينقطع 

 من الأيام، وع�سرات املاليني قدمتها 
ٍ
يف ي�م

الندوة ل�سالح الق�سية الفل�سطينية، ف�ج�د 

الندوة امليداين من خالل مكتبها يف م�سر 

ال�سلطة  مــن  م�سرح  ر�سمي  اآخــر  ومكتب 

على  قائمني  وك�ننا  غــزة،  يف  الفل�سطينية 

اأعطانا كل ذلك �سرعة يف  امل�ستمر،  العمل 

اجله�د  م�ساعفة  على  والــقــدرة  التجاوب 

اأكرث واأكرث، واإ�سافة اأ�سياء جديدة خلريطة 

ت�تر  ومــع  ال�سابق،  يف  تكن  مل  رمبــا  العمل 

بع�ض  عــن  نــبــحــث  اأن  حــاولــنــا  ـــاع  ـــس الأو�

مثل  اخلـــريي،  العمل  مــيــدان  يف  ال�سركاء 

وغريها،  الإغــاثــة  وهيئة  الأحــمــر  الــهــالل 

مع  ونــتــعــاون  ن�ستعني  اأن  كــذلــك  وحــاولــنــا 

جهات ذات �سفات اإعتبارية ومتثيلية بارزة، 

من  لها  ملــا  الإ�ــســالمــي،  املــ�ؤمتــر  كمنظمة 

ح�س�ر فاعل وتاأثري مميز، حيث �ساركنا يف 

تك�ين جلنة ترعاها املنظمة، لتفعيل العمل 

من اأجل فل�سطني، وات�سلنا بالهالل الأحمر 

خدماته  من  الإ�ستفادة  ملحاولة  ال�سع�دي 

هناك  وكـــان  اململكة،  داخـــل  الل�ج�ستية 

من  جمم�عة  اأر�سلنا  حيث  كبريًا  جتــاوبــًا 

ال�ساحنات العينية من  اململكة وكان تعاونا 

الندوة يف  وفعاًل، ومن خالل مكتب  مثمرًا 

ا�ستطعنا ت�فري �سحنة من  اإفريقيا،  جن�ب 

امل�اد الإغاثية ت�سمل اإ�سعاف جمهز، و)7( 

وغريها،  والإغاثية  الطبية  املــ�اد  من  طن 

حلجم  ونــظــرًا  القاهرة  اإىل  ــ�ًا  ج �سحنت 

و�سعت  فقد  غــزة،  اأهــل  على  النازل  البالء 

الندوة من دائرة عملها وعالقاتها.

� �سكلتم جلنة عاجلة الإغاثة غزة، 
�إليها  �أ�كل  ما  تنفيذ  ��ستطاعت  فهل 

يف هذه �ل�سرعة ؟ 

يف  مــ�جــ�دة  تــكــ�ن  اأن  يفرت�ض  كثقافة   -

املنظمات الإغاثية والإن�سانية ، يف كل كارثة 

�س�اًء  كانت طبيعية اأو من �سنع الب�سر، لبد 

اأن يك�ن هناك حترك غري التحرك املاأل�ف 

يف الأو�ساع الطبيعية، وقد اعتدنا يف الندوة 

يف مثل هذه الأحداث اأن ن�سكل جلنة طارئه 

الق�سية  لهذه  متخ�س�ض  عمل  فريق  من 

تعاطي  واأ�سل�ب  عمل،  اآلية  له  يك�ن  فقط 

ومبجرد  الــعــادي،  الأ�ــســلــ�ب  عــن  يختلف 

الفريق  هــذا  �سكل  غــزة  احلــرب يف  ابتداء 

خمتلفة،  منا�سبات  يف  غـــريه  �سكل  كــمــا 

ككارثة ال�سي�ل التي حدثت باليمن. ويك�ن 

امل�ستمرة  اجتماعاته  له  الإغــاثــي  الفريق 

وتفتح  لالإجتماعات،  قاعة  له  وتخ�س�ض 

احلدث،  مب�قع  مبا�سر  ات�سال  قن�ات  له 

اأوًل باأول، ويقف على كل  ويتابع الأحــداث، 

له  ويك�ن  ي�مية  ب�سفة  وينعقد  التط�رات، 

اإ�سداره الي�مي يف ر�سالة مبثابة تقرير عن 

واأحداث،  اأخبار  من  فيها  جد  وما  الكارثة 

باأول،  اأوًل  اإجناز  من  الندوة  به  قامت  وما 

جمتمع  ثم  اأوًل،  الندوة  جمتمع  به  لتحيط 

املانحني واملتربعني ثانيًا، لكي يت�ا�سل�ا مع 

متت،  التي  الأ�سياء  هي  ما  ويعرف�ا  الندوة 

وال�سفافية  ال��س�ح  من  نــ�ٌع  هناك  ويك�ن 

والت�ثيق لهم، وبهذا الأ�سل�ب كانت الندوة 

حا�سرة مع الأحداث، وعلى ات�سال مع كل 

الأطراف املعنية بامل�سكلة على مدار ال�ساعة 

ت�ستقبل البالغات واملعل�مات والتقارير عن 

الأ�سا�سية  والإحتياجات  الإ�سابات   حجم 

املطل�ب  ال�سيء  نقدم  بحيث  ـــاأول،  ب اأوًل 

واملحتاج اإليه.

� لديكم مكتب للند�ة يف غزة حدثنا 
عن د�ره يف ظل ما جرى؟

مع  تتعامل  مع إن�سانية  تتعامل  مع اإن�سانية  تتعامل  إن�سانية  كمنظمة  دوة  ن ال ية سية سية -  الق� لهذه  الق�س  لهذه  س  ض�ض�ض �س�س متخ� عمل  فريق  متخ�سمن  عمل  فريق  ية سمن  الق� لهذه  متخ�  عمل  فريق  من 
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حملة التبرعات لغزة لم تشهدها 
الندوة على مدار تاريخها

مكتب �لند�ة مب�سر يجهز �ل�ساحنات �الأ�ىل من �مل�ساعد�ت لغزة
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- مكتبنا يف غزة �ساأنه �ساأن غزة كلها، وهي 

حما�سرة ومعزولة عن العامل، واأمامه كثري 

لكنه  حتــركــه،  مــن  حتــد  التي  الع�ائق  مــن 

ا�ستطاع جتاوزها من خالل اإيجاد عالقات 

القيام بهذا  ي�ستطيع�ن  مع �سركاء حمليني 

ثم   ومن  به،  القيام  ي�ستطع  مل  الذي  الدور 

تغلبنا على هذا الإ�سكال.

هم  �م��ن  �لتعا�ن  ه��ذ�  ك��ان  كيف   �
هوؤالء �ل�سركاء ؟

مرخ�سة  ر�سمية  حملية  جمعيات  هــي   -

وكذلك  اخلـــريي،  املــجــال  يف  متخ�س�سة 

امل�ست�سفيات ووزارة ال�سحة، التي ي�ستطيع 

اأن يــحــ�ــســل عــلــى الأعـــــداد  مـــن خــاللــهــا 

عن  امل�ساعدات  اإي�سال  اأو  والإحتياجات 

طريقها، ول� كانت الظروف ت�سمح لكان له 

دوره الكبري.

رفح  من  عربت  �لتي  م�ساعد�تكم   �
هل كان مكتبكم هو �لذي يت�سلمها ؟

واآخر  م�سري  طرف  طرفان  فيه  املعرب   -

وي�جهها  بينهما،  التعامل  يتم  فل�سطيني، 

الطرف الفل�سطيني للجهات املحددة �سلفًا، 

ال�سحي،  للقطاع  تذهب  الطبية  فــاملــ�اد 

املعني باخلدمات ال�سحية، وامل�اد الإغاثية 

تذهب كذلك للجهات املخ�س�سة لها.

فهل  �حل�سار،  ك��ان  �ل��ع��د��ن  قبل   �
قدمت �لند�ة �سيئًا خالل هذه �ملدة؟ 

- نفذنا حملة ا�سمها )ل للح�سار( ونفذت 

بـ5  قدرت  الأوىل   املرحلة  مراحل،   3 على 

بالكامل،  تنفيذها  وا�ستطعنا  ريال،  ملي�ن 

املرحلة  يف  الطم�ح  لزيادة  دفعنا  ما  وهــ� 

ريال،  ملي�ن  لـ10  امليزانية  فرفعنا  التالية، 

ويف املرحلة الثالثة رفعنا الرقم لـ 15ملي�ن 

اأثنائها بداأت احلرب على غزة،  ريال، ويف 

وتغري ال��سع حلملة اإغاثة غزة.

م���ا ن��وع��ي��ة �مل�������س���اع���د�ت �ل��ت��ي   �
قدمتموها؟

- امل�ساعدات التي قدمت اأغلبها يف املجال 

وغريها،  واأدويــة  طبية  اأجهزة  من  الطبي، 

ومالب�ض  اأغطية  من  الإن�ساين  املجال  ويف 

املبا�سر  الدعم  كان  ثم  بي�تهم،  فقدوا  ملن 

برنامج  م�سمى  حتــت  املــتــ�ــســررة  لــالأ�ــســر 

العدوان  خالل  الندوة  قدمته  فما  ــ�اء،  الإي

يزيد عن الـ) 50 ملي�ن ريال(.

�لتي  �لعينية  �ل�ساحنات  عدد  �كم 
�أر�سلتها �لند�ة �إىل غزة؟

مراحل  وعلى  ال�ساحنات  جهزت  الندوة   -

اأبــرزهــا حملة وفـــرت )7(  مــتــعــددة، كــان 

املتن�عة،  الإغــاثــيــة  املـــ�اد  مــن  �ساحنات 

الإ�سالمي،  املــ�ؤمتــر  منظمة  مع  بالتن�سيق 

اأخـــرى  الــثــانــيــة )6( �ــســاحــنــات  واحلــمــلــة 

ال�سع�دي،  الأحــمــر  الــهــالل  مــع  بالتن�سيق 

و�سيارة  ــيــة  الإغــاث املــــ�اد  مــن  طــن  و)7( 

اإ�سعاف عن طريق مكتبنا يف جن�ب اإفريقيا 

وغريها. اأما اجلزء الأكرب من املع�نات يف 

مت �سراوؤه من م�سر و�سحنة اإىل غزة.

�  ملاذ� مكتب جنوب �أفريقيا ؟.
وفيها  غنية،  دولــة  اأفريقيا  جن�ب  دولــة   -

ـــاء،  ـــ�ي ــ�ن واأق ــ�ن مــ�ــســلــمــ�ن فــاعــل ــن ــ�اط م

وا�ستطاع مكتبنا اأن ينظم حملة للتربعات، 

يف  جنح�ا  حملية،  منظمات  مع  بالتن�سيق 

ت�فري هذه الكمية والتفاق على �سحنها ج�ًا 

اإىل القاهرة.

� �ل�سعب �ل�سعودي من �أكرث �ل�سعوب 
تفاعاًل مع �الأزمة، كيف تف�سر ذلك، 

�ملتربعني  �إق��ب��ال  خ��الل  من  ال�سيما 

على منافذكم ؟ 

- هذا �سحيح، ويبدو ذلك جليًا من خالل 

على  الت�سالت  وحجم  املتربعني،  اأعــداد 

والت�سالت  واحلــــ�الت  املــجــاين  الــرقــم 

كيفية  عن  ت�ستف�سر  التي  الكثيفة  املبا�سرة 

امل�ساعدة وحجم الحتياجات املطل�بة وكيفية 

التخ�س�سية،  املجالت  يف  حتى  اإي�سالها، 

كالأطباء واملهنيني الذين اأبدوا ا�ستعدادهم 

للعمل، وتقدمي اأي م�ساعدة �س�اء هنا اأو يف 

امليدان اإذا ا�ستدعى الأمر، وهي بادرة طيبة 

منافذها  عــرب  حقيقة  ــنــدوة  وال وممــيــزة، 

مدار  على  رمبا  ا�ستثنائيا  اإقبالت  �سهدت 

تــاريــخ الـــنـــدوة،  وهــ� مــا يــزيــد مــن حجم 

�سعرنا  كما  املتربعني،  جتــاه  م�سئ�لياتنا 

عليها  نحافظ  اأن  يجب  التي  الثقة  بحجم 

املانحني،  جتاه  ب�ع�دنا  بال�فاء  باللتزام 

اأماكن  اإىل  وب�سرعة  الأ�ــســيــاء  واإيــ�ــســال 

الحتياج وبال تاأخري.

� هل �سيمتد د�ر �لند�ة �إىل ما بعد 
�قف �لعد��ن �أم �أن �حلملة ��جلهود 

كانت مرهونة باالأحد�ث ؟ 

لنا  ــة  ولعــالق اإنــ�ــســانــيــة،  منظمة  نحن   -

بالق�سايا ال�سيا�سة،  فل�سنا مرتبطني ب�قف 

احتياجًا  جند  فمتى  غريه  اأو  النار  اإطــالق 

المساعدات المقدمه اغلبها في 
األجهزة واألدوية الطبية
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منذ  تعمل  والــنــدوة  والــدعــم،  للعمل  نتقدم 

نكفل  حيث  الفل�سطينية،  الق�سية  ـــداأت  ب

والأيتام  واجلامعات،   ، املــدار�ــض  يف  طــالب 

عائلها  فقدت  التي  الأ�سر  من  كثريًا  ونرعى 

والحتياج  بال�ست�سهاد،  اأو  بالإعاقة  �س�اًء 

اإطالق  وقــف  بعد  يتعاظم  عم�مًا  الإن�ساين 

النار ول يقل. ل ميكن معرفة الحتياجات ول 

حجم ال�سرار.

��سول  يف  يت�سكك  �لنا�س  بع�س   �
�لتربعات للم�ستحقني، �من ثم يحجم 

عن �لتربع، فماذ� تقول ؟

منظمة  اأي  ولــكــن  دقــيــقــة،  ق�سية  هـــذه   -

وهي  الــتــربعــات،  واإيــ�ــســال  قب�ل  عــن  تعلن 

نثق  اأن  فالأ�سل  لها،  ومرخ�ض  ر�سمية  جهة 

ولي�ض  ا�ستثنائي  �سيء  ه�  فالت�سكيك  بها، 

الأ�سل، ومن الناحية ال�سرعية ، اإذا تعاملت 

واأعطيتها  واملرخ�سة  امل�سروعة  اجلهة  مع 

اأو زكاتك ومالك، وحددت اجلهة  �سدقتك، 

وثبت  التكليف  عنك  �سقط  فقد  املطل�بة، 

لك الأجر، ونقلت عنك امل�سئ�لية اإىل اجلهة 

م�ؤ�س�سة،  اأو  منظمة  كانت  �س�اًء  الأخـــرى، 

وي�ستح�سن لل�سخ�ض املتربع لإقامة اأي عمل 

اأن يطمئن للجهة التي يتعامل معها  والندوة 

كمنظمة للعمل الإ�سالمي، ومن خالل العمل 

فيها والعمل معها، ن�ستطيع الق�ل باأن الندوة 

دقيقة واأمينة على ما ت�ستلمه من املال، حيث 

يف  باخلطاأ  ي�سمح  ل  اآيل،  نظام  وفق  يدخل 

اإ�سراف حما�سبة  احل�ساب ول غريه، وحتت 

رقابة  وجــ�د  خالل  ومن  قان�نية،  ومراجعة 

�س�اًء  ي�سلنا،  مــا  كــل  اأن  ونــ�ؤكــد  داخــلــيــة، 

لفل�سطني اأو ت�ساد اأو النيجر، اأو اأي بلٍد اآخر، 

اجلهة،  هــذه  ل�سالح  وي�سجل  ويقيد  يدخل 

اهلل  اأمام  وملتزمة  وم�سئ�لة  معنية  فالندوة 

ت��سل  باأن  واملانحني،  املتربعني  واأمام  اأوًل، 

باأ�سرع  منها  للم�ستفيدين  التربعات  هــذه 

للندوة  املديد  العمر  طريقة ممكنة، وكذلك 

35 �سنة وهي فرتة ط�يلة  اأكرث من  وعمرها 

جدًا يف العمل اخلريي والإن�ساين، ومل يثبت 

عنها ي�ما اأنها اأخلت مب�سداقيتها، حتى من 

الأعداء الذين حاول�ا اأن يت�سيدوا لها املثالب 

والأخطاء ومل يجدوا �سيئًا وخرجت �سفحتها 

منظماتكم  اإن  لــهــ�ؤلء  ــــ�ل  واأق  .. بي�ساء 

املجتمع  ومنظمات  والإن�سانية،  الجتماعية 

املدين، هي جزء من ن�سيج املجتمع، هي جزء 

من ثروتنا الإن�سانية والأخالقية، فال بد من 

اأن ندافع عنها ونحميها بدًل من اأن نتهمها، 

واإذا اكت�سفنا حتى بع�ض اخللل فلن�ساعدها 

على جتاوزه، وت�سحيحه، ول ن�سهر بها، لأن 

العامل  م�ست�ى  على  منظمات  من  منلكه  ما 

مقابل  لتــذكــر  قليل  والــعــربــي  الإ�ــســالمــي 

ميتلكها  التي  املنظمات  من  الآلف  ع�سرات 

اأن  الأوىل  الب�سيط  القليل  فــهــذا  الــغــرب، 

نحتفي به ون�سجعه وننميه ونط�ره، بدًل من 

اأن نحاربه ونق�سي عليه، ويف النهاية ل منلك 

اأي �سي.

م�ساعد�تكم  ت�سل  ك��ان��ت  ك��ي��ف   �
للقطاع؟ 

ه�  اأهمها  اآليات،  ثالث  عرب  ت�سل  كانت   -

وفقًا  يتم  والــذي  م�سر  من  املبا�سر  ال�سراء 

عرب  للندوة  وردت  التي  الحتياجات  لق�ائم 

والإن�سانية  ال�سحية  اجلهات  من  مكتبها، 

الطلبات وحت�ل  الأزمة، حيث حت�سر  اأثناء 

القاهرة،  يف  ملكتبنا  وتر�سل  وتفند  لق�ائم، 

ـــــدورة بــجــلــب عـــرو�ـــض من  الــــذي يــقــ�م ب

ال�سحي  القطاع  يف  املتخ�س�سة  ال�سركات 

يك�ن  الــعــرو�ــض  ت�ستكمل  اأن  وبــعــد  وغـــريه 

للقاهرة  يذهب  مكتبنا  من  فريٌق  �ُسكل  قد 

املنا�سب  القرار  ويتخذ  العرو�ض،  وينظر يف 

جتاهها واعتماد الأ�سلح منها، ثانيًا: القيام 

�سحنها  و  املــعــدات  وتــ�فــري  ال�سراء  بعملية 

وفق امل�ا�سفات املطل�بة والإنتقال معها اإىل 

 .. تدخل  حتى  اأوراقــهــا  وا�ستكمال  املــعــرب، 

بخط�ة،  بت�ثيقها خط�ة  العمل  فريق  ويق�م 

الأفراد  احتياجات  تلم�ض  حماولة  ه�  ثالثًا: 

ما  ه�  وعائلها،  منزلها  فقدت  اأ�سر  فلدينا 

القادمة..  للمرحلة  فيه  العمل  يف  ن�سرع 

ماأوًى  لإيجاد  ت�سررت  التي  الأ�سرة  ن�ساعد 

مب�اد  امل�ساهمة  اأو  اخليام  خالل  من  لها، 

البناء، والتفاق مع مقاولني لرتميم البي�ت 

ال�سغرية، وهذا  ال�سكنية  ال�حدات  بناء  اأو 

ما �سنق�م به ويت�له مكتبنا يف غزة .

الندوة ترعى األيتام واألرامل من 
خالل المشاريع الصغيرة



جهزت الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي حملتها الثانية لإغاثة غزة 

يف 11 �ساحنة معباأة بامل�اد الإغاثية والدوائية والأجهزة وامل�ستلزمات 

عليها،  والإ�سراف  احلملة  بتنفيذ  قام  وامل�سابني،  للجرحى  الطبية 

وفد من الندوة،�سافر اإىل م�سر  يراأ�سهم اأ. خالد حباين مدير اإدارة 

الربامج املحلية بالندوة  بجدة.

بالقاهرة،  الندوة  مبكتب  اجتماع  عقد  مت  مل�سر  ال�فد  و�س�ل  وعند 

واإمــرار  لت�سهيل  جتهيزه  مت  ما  وا�ستعرا�ض  الأعــمــال  جــدول  وو�سع 

احلملة الثانية لإغاثة غزة.

 ويق�ل الأ�ستاذ خالد حباين : باأن ال�فد قام مبرا�سلة ال�سركات املنتجة 

للم�اد الإغاثية املطل�بة واعتماد ما مت اختياره منها، والإ�سراف الكامل 

على ا�ستالم الب�سائع وحتميلها يف ال�ساحنات ومرافقتها وال�سري معها 

حتى معرب رفح لالإطمئنان على دخ�لها اإىل رفح الفل�سطينية وت�سليمها 

دوره  له  كان  م�سر  يف  الندوة  مكتب  بــاأن   : حباين  وي�سيف  هناك، 

الكبري يف اإجناح احلملة، عن طريق متابعة ومرا�سلة ال�سركات لتاأمني 

بهذه احلملة،  العمل اخلا�سة  ور�ض  ال�فد يف  الإحتياجات، وم�ساركة 

والإ�سراف  ال�سركات  وت�سليم  ا�ستالم  منذ  للحملة  املالية  واملراقبة 

احتياجات  وت�سهيل  الفل�سطينية،  لرفح  الب�سائع  اإدخال  على  الكامل 

وفد الندوة يف م�سر اأوًل باأول.

 وي�ؤكد: خالد حباين باأن احلملة جهزت بامل�اد وامل�ستلزمات والأجهزة 

طبي  و�سا�ض  ه�اء،  اأك�سجني  وا�سط�انات  مناظري  واأجهزة  الطبية، 

خم�س�ض لعالج اجلروح الناجتة عن احلروق التي �سببتها القذائف 

الف�سف�رية، واأجهزة فح�ض دم carm وبلغت تكلفتها 250 األف ريال 

�سع�دي وم�اد اإي�اء من مراتب  وبطانيات، وم�اد غذائية متن�عة بلغت 

30طنًا، كما ت�سمنت احلملة اأجهزة كهربائية من اأ�سالك وم�سابيح 

و22 م�لدا كهربائيا، وقطع غيار مل�لدات كهربائية متعطلة بطلب من 

وزارة ال�سحة الفل�سطينية وجهاز لرفع املعدات الثقيلة. 

11 �ساحنة معباأة باملواد الإغاثية والطبية يف احلملة الثانية لغزة

�أ. خالد حباين ��لوفد �ملر�فق �أمام معرب رفح ينتظر�ن عبور �ل�ساحنات

نقل مو�د �الإغاثة يف �ل�ساحنات

�لوفد �أمام �أحدى �ل�ساحنات �ملجهزة

�ساحنات �لند�ة حلظة عبورها من رفح

ملف غزة
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اإنفاذًا لأمر خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه 

اهلل، وبت�جيه ومتابعة �ساحب ال�سم� امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز 

وزير الداخلية امل�سرف العام على حملة خادم احلرمني ال�سريفني لإغاثة 

الأوىل  املرحلة  الريا�ض  العا�سمة  انطلقت من  بغزة،  الفل�سطيني  ال�سعب 

من ج�سر الإغاثة الربي للحملة تت�سمن )59( �ساحنة حتمل )760( طنًا 

اأبناء اململكة لن�سرة اإخ�انهم يف  من امل�ساعدات والتربعات التي قدمها 

�ساعد  الدكت�ر  ورئي�ض احلملة  الداخلية  وزير  �سم�  م�ست�سار  واأكد  غزة.  

العرابي احلارثي لدى تد�سينه انطالقة احلملة اأن هذه التربعات �ستذهب 

مبا�سرة مل�ستحقيها ح�سب ت�جيهات �سم� وزير الداخلية امل�سرف العام على 

احلملة، وهي ت�ساف اإىل ج�سر امل�ساعدات اجل�ي العاجل الذي يت�سمن 

حفل  خالل  كلمته  يف  م�سريًا  وغريها،  وغذائية  طبية  م�ساعدات  اأي�سًا 

اإخ�انها  ون�سرة  احلق  مع  ال�ق�ف  يف  ما�سية  اململكة  اأن  احلملة  اإطالق 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  يحفظ  اأن  اهلل  �سائاًل  مكان،  كل  يف  امل�سلمني 

و�سم� ويل عهده، واأن يجزل لهما املث�بة على ما يقدمانه، كما �سكر جميع 

املتربعني على ما قدم�ه من م�ساعدات.  واأ�ساف د. احلارثي اأنه مت البدء 

مع  باتفاق  ي�مًا   )30( ملدة  ي�ميًا  غذائية  وجبة  األــف   )270( ت�زيع  يف 

العاملي، وكذلك مت فتح كيان يف رفح ومت البدء يف العمل  برنامج الغذاء 

احلرمني  خادم  اأن  اإىل  م�سريًا  احلملة،  هذه  �ساحنات  ا�ستقبال  و�سيتم 

اأمر بج�سر طبي وغذائي ذهب اإىل هناك قبل اأن تبداأ هذه احلملة ولهم 

ممثل�ن هناك ومكاتب، وبعد بدء هذه احلملة تكامل العمل.   وقد �سارك 

الأمني العام للندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي الدكت�ر �سالح بن �سليمان 

حفل  يف  العامة  بالأمانة  فل�سطني  �سباب  جلنة  واأع�ساء  ورئي�ض  ال�هيبي 

تد�سني ج�سر الإغاثة الربي. واأو�سح  املدير التنفيذي للحملة مبارك البكر 

ت�سمل )59( �ساحنة بحم�لة )760( طنًا  اأم�ض  انطلقت  التي  اأن احلملة 

حت�ي جملة من امل�اد الغذائية املتن�عة، بالإ�سافة اإىل كمية من الأدوية 

واملعدات الطبية و)30( �سيارة اإ�سعاف جديدة.

للجنة  الطارئ  الجتماع  يف  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  �ساركت 

عقد  الذي  والإغاثة،  للدع�ة  العاملي  الإ�سالمي  باملجل�ض  العامة  الإغاثة 

الإن�سانية يف قطاع غزة،  الأو�ساع  لبحث  القاهرة،  امل�سرية  العا�سمة  يف 

 وتن�سيق اجله�د والتعاون لت��سيل امل�ساعدات الإغاثية ملت�سرري القطاع.

واأكد الأ�ستاذ حمد بن العزيز العا�سم ممثل الندوة العاملية يف الجتماع، 

اأهمية ت�سافر اجله�د بني اجلمعيات والهيئات 

الإغاثية مل�ساعدة اإخ�اننا يف غزة، واأن الندوة 

ال�سعب  اأبناء  مل�ساندة  حملة  اأطلقت  العاملية 

من  الأول  الــيــ�م  منذ  غــزة  يف  الفل�سطيني 

 العدوان ال�سهي�ين الإجرامي على القطاع.

وقال: اإن الندوة العاملية التزمت يف الجتماع 

اإن�ساء  يف  م�ساهمة  دولر  ملي�ن  بتقدمي 

م�ست�سفى ميداين يف قطاع غزة، كما اأعلنت 

ال�ق�د  ت�فري  مع  كهربائية  م�لدات  ل�سراء  دولر  األف  تقدمي )200(  عن 

الالزم لت�سغيلها.  

واأعلنت  م�ست�سفى ميداين يف غزة،  اإن�ساء  املجتمع�ن  قرر  العا�سم:  وقال 

ت�سع جمعيات خريية واإغاثية يف مقدمتها الندوة العاملية امل�ساهمة يف اإن�ساء 

هذا امل�ست�سفى، واأبدى املجتمع�ن ا�ستعدادهم التام للم�ساهمة يف برنامج 

وقف  بعد  غزة  يف  الأعمار  واإعــادة  التاأهيل 

ومن  القطاع.  على  الإ�سرائيلية  الهجمات 

جانب اآخر �سارك العا�سم يف حملة الإغاثة 

العاملية،ومت  الندوة  بها  قامت  التي  العاجلة 

العاملية  الــنــدوة  مكتب  طريق  عن  تنفيذها 

بالقاهرة، والتي �سملت ت�سيري اأربع �ساحنات 

حمملة بالأجهزة الطبية املتخ�س�سة واأجهزة 

طبية اأخرى لدعم م�ست�سفيات غزة.

د. الوهيبي ي�سارك يف تد�سني اجل�سر الربي لالإغاثة ال�سعودية 

لل�سعب الفل�سطيني يف غزة

ج�سر �الغاثة �ل�سعودية لغزة
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الندوة  ت�سارك يف الجتماع الطارئ للمجل�ش العاملي

للدعوة والإغاثة بالقاهرة ل�سالح غزة

�ساحنات �لند�ة ت�ستعد لرحلتها �إىل  غزة
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من الأطفال غزة

وقع الأمني العام للندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي الدكت�ر �سالح بن �سليمان 

ال�هيبي، يف مكتبه بالأمانة العامة بالريا�ض، ونائب رئي�ض �سركة الت�سالت 

ال�سع�دية املهند�ض �سعد بن ظافر اآل القحطاين؛ عقد �سراكة بني "الندوة 

العاملية" و"�سركة الت�سالت ال�سع�دية"، خا�سًا بربنامج "قطاف"، يهدف 

اإىل رفع م�ست�ى التعاون بني الطرفني. 

ا�ستبدال  "قطاف" من  برنامج  اأع�ساء  متكني  اإىل  ال�سراكة  عقد  ويهدف 

ا�ستخدامها  ميكنهم  بك�ب�نات  الــربنــامــج  مــن  يجمع�نها  التي  النقاط 

غزة. يف  الفل�سطيني  ال�سعب  مل�ساعدة  العاملية  الــنــدوة  حملة   ل�سالح 

"قطاف" ك�ب�نات بقيمة )100(  اأع�ساء برنامج  ومب�جب التفاقية مينح 

ريال ميكن ا�ستبدالها من جميع فروع �سركة الت�سالت، وتك�ن �ساحلة ملدة 

عام، ويحق لأع�ساء الربنامج التربع بهذه الك�ب�نات للندوة العاملية لل�سباب 

الإ�سالمي ل�سالح ال�سعب الفل�سطيني يف غزة.  وت�سري التفاقية ملدة خم�ض 

�سن�ات ميالدية، وجتدد تلقائيًا بعد هذه املدة ملدة حمددة اأو مدد مماثلة، 

ما مل يخطر اأحد الطرفني الآخر كتابيًا برغبته يف انتهاء املدة الأ�سلية. 

وقد اأثنى الدكت�ر ال�هيبي على ت�قيع عقد ال�سراكة اخلا�ض بربنامج "قطاف" 

الت�سالت  دور  وثمن  العاملية،  والندوة  ال�سع�دية  الت�سالت  �سركة  بني 

اأ�ساد  املقابل  ويف  واأن�سطته،  وبراجمه  اخلــريي،  العمل  دعم  يف  ال�سع�دية 

 املهند�ض �سع�د بن ظافر بدور الندوة وبراجمها ون�ساطها الإن�ساين والتنم�ي.

ومن جانبه اأ�ساد ال�سيخ الدكت�ر عائ�ض القرين الداعية الإ�سالمي والدكت�ر 

بعقد  للق�ساء،  العايل  باملعهد  املقارن  الفقه  اأ�ستاذ  الف�زان  العزيز  عبد 

ال�سراكة بني الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي و�سركة الت�سالت ال�سع�دية.  

الف�زان ملبنى  والدكت�ر  القرين  ال�سيخ عائ�ض  لكل من  زيارة  جاء ذلك يف 

بهما  اخلا�سة  الك�ب�نات  وتقدمي  الربنامج  يف  وامل�ساركة  العامة  الأمانة 

يف  للم�ساهمة  الت�سالت  �سركة  عمالء  ال�سيخني  من  كل  ودعــا  تــربعــًا، 

الربامج والتربع بك�ب�نات "قطاف" ل�سالح حملة الندوة مل�ساعدة ال�سعب 

الفل�سطيني يف غزة.

الندوة العاملية توقع عقد �سراكة مع  

الت�سالت ال�سعودية يف )قطاف( ل�سالح غزة

اللجنة  نظمته  ــذي  ال الــثــاين  الــدعــ�ي  امللتقى  يف  امل�سارك�ن  اأكــد 

الن�سائية، بالندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي ب�سرق الريا�ض، �سرورة 

تفعيل دور املراأة ال�سع�دية يف دعم ومنا�سرة ال�سعب الفل�سطيني يف 

غزة، وَحثَّ امل�سارك�ن جميع الفتيات والن�ساء على التجاوب مع دع�ة 

خادم احلرمني ال�سريفني لإغاثة ال�سعب الفل�سطيني يف غزة.

نظمت  قــد  الــريــا�ــض  �سرق  يف  بــالــنــدوة  الن�سائية  اللجنة  وكــانــت 

العدوان  مل�اجهة  الفل�سطينيني يف غزة  اأبناء  لدعم  الثاين  ملتقاها 

و�سهدائها(، يف مقر  �سعار )لأجل غزة  الغا�سم، حتت  الإ�سرائيلي 

اللجنة الن�سائية ب�سرق الريا�ض.

وحتدثت الدكت�رة منرية القا�سم رئي�سة اللجنة الن�سائية بالندوة عن 

دور امللتقى الثاين يف دعم غزة قائلة: " اإن فل�سطني جزء من كيان 

ي�ؤمل ج�سد  �سك،  بال  الأيام  له هذه  تتعر�ض  وما  الإ�سالمية،  الأمة 

اأمتنا الإ�سالمية، ويحرق قلبها ملا تراه من دماء واأ�سالء اأبنائها.

الفل�سطينية،  بالق�سية  للتعريف  امللتقى  هذا  اأقيم  لقد  واأ�سافت: 

واإظهار ب�ساعة اأعمال ون�ايا ال�سهاينة يف غزة بل يف فل�سطني كلها، 

واأن الأق�سى ثالث احلرمني ال�سريفني ليزال اأ�سريًا يف اأيدي اليه�د 

الغا�سبني يدن�س�نه بالهدم واحلرق وقتل الأبرياء، وهذا يثري غرية 

اأي م�سلم.

منهن:  والأكــادميــيــات  الــداعــيــات  مــن  كبري  عــدد  امللتقى  وح�سر 

الروي�سد والدكت�رة ن�ال  اأ�سماء  الدكت�رة رقية املحارب والدكت�رة 

كبري،  ن�سائي  باإقبال  وحظي  احلمي�سي،  اأفــراح  والدكت�رة  العيد 

امللتقى  فعاليات  وت�سمنت  والفتيات،  الأطفال  م�ساركة  اإىل  اإ�سافة 

عددًا من الأن�سطة والفعاليات، وخ�س�ض الركن الفل�سطيني لعرو�ض 

مرئية ومبيعات فل�سطينية واأركان للتربعات التي يع�د ريعها لأهايل 

فل�سطني بغزة.

تفعيل دور املراأة ال�سعودية 

لدعــم اأبنــاء غـــزة
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تفاعل امل�اطن�ن وعدد كبري من املقيمني 

"ات�سل  حملة  مع  خمتلفة  جن�سيات  من 

العاملية  الندوة  اأطلقتها  التي  ووا�سي" 

والدة  وقالت  مبكة.  الإ�سالمي  لل�سباب 

احل�س�ر  اإن  لـ"ال�طن"  اأ�سيل  الطفلة 

الت�سال  ــداأ  ب حيث  الــدعــ�ة  مع  تفاعل 

غزة،  ل�سكان  الع�س�ائية  ـــام  الأرق على 

بــالــبــكــاء عندما  الــكــثــريات  واأجــهــ�ــســت 

واأطفالهن  الأمــهــات  تعانيه  مــا  �سمعن 

يد  على  منهن  املــ�ت  بقرب  ال�سع�ر  من 

جن�د الحتالل املعتدين واأبدين احلزن على فقدان اأولدهن ال�سباب يف الدفاع 

اأم زه�ر عن جتربتها بالت�سال ع�س�ائيا على رقم ربة  عن غزة. كما حتدثت 

منزل فل�سطينية من �سكان غزة وبكت اإحدى املحا�سرات الفل�سطينيات وتدعى 

الدعاء  منا  وطلبت  ال�سع�دية،  من  نحدثها  اأننا  علمت  اأنها  ملجرد  ريــان(  )اأم 

بالتثبيت.

نفاذ �لغذ�ء ��لد��ء

 وروت )اأم ريان( اأن الغذاء وال�ق�د قد نفد وهم الآن 

الكهرباء،  انقطاع  بعد  باحلطب  بالتدفئة  يق�م�ن 

وعدم و�س�ل م�ساعدات ب�سبب الق�سف ال�سديد على 

ات�سالت تهديد من  يتلق�ن  اأنهم  واأ�سافت  القطاع. 

الحتالل باخلروج اإىل خارج القطاع اأو القتل. 

اأن الأهل يف غزة  اأم ل�سبعة اأطفال، واأكدت  وتناولت املحادثة )اأم زه�ر( وهي 

نفد منهم الغذاء والدواء واملاء. وقالت اإنهم يق�م�ن بالتيمم حفاظا على املاء 

وت�فريه لل�سرب ومتنت اأن يك�ن الدعاء بهزمية الإحتالل على اأب�اب مكة املكرمة 

مكان  يف  خمتبئات  اأنهن  تبني  اأخريات  ن�س�ة  على  بالت�سال  احلديث  وتناوب�ا 

هيئات  لإحــدى  �سكنية  لــدار  نــزًل  ي�سبه 

من جدة  عماد(  )اأم  الإغاثة. وحتدثت 

رقم  على  بالت�سال  قامت  اإنها  وقالت: 

ع�س�ائي لإحدى الأ�سر الفل�سطينية فرد 

اأنه  ات�سح  عمره  من  العا�سرة  يف  �سبي 

الهاتف  والدته  وتناولت  لت�ه،  عمه  فقد 

اكرب  ؟اهلل  الرحمة  وين  اأنقذونا  لتق�ل 

كلماتها  .. كانت  وف�ق كل جبار م�ستبد 

ب�س�ت  ونحيبها  دم�عها  و�سط  تتقاطر 

املغ�س�بني على اأمرهم من �سكان غزة.

��بل �لر�سا�س

وذكرت هالة �سالح من و�سط غزة اأنها 

ف�جئت بات�سال فتاة �سع�دية على رقم منزلها لالطمئنان على العائلة وهي تق�ل 

يل كيف حالكم اأنت ل تعرفيني؟ ويبدو اأنها اأخذت الرقم من اإحدى �سديقاتي 

الالتي كنت اأت�ا�سل معهن عرب الإنرتنت. وو�سفت لها ظروفنا بال خبز وبال ماأوى 

واأننا يف كل ليلة جنتمع حتت منزلنا خ�فا من وابل الر�سا�ض واإنهم يعرف�ن اأكرث 

منا عما يحدث يف غزة لأن التلفاز واأجهزة اجل�ال ل 

تعمل يف غزة ونحن ل نعرف اأي �سيئ �س�ى البحث عن 

طرق بدائية لطهي الطعام. تبحث عن ماأوى واأ�سافت 

"ف�جئت  بغزة  املغراقة  حي  �سكان  من  �سبحي  �سنا 

بات�سال من اإحدى �سديقاتي القدميات من ال�سع�دية، 

وكنا نرك�ض بحثا عن ماأوى فلم اأ�ستطع اأن اأحكي لها 

عن اأي �سيء، وقلت لها ادعي يل وادعي لأطفال فل�سطني وقفلت اخلط".

ومن جانبه قال الأ�ستاذ يف علم الجتماع حمم�د الك�سناوي هذه الظاهرة ت��سح 

مدى عمق التالحم الجتماعي بني ال�سعبني ال�سع�دي والفل�سطيني الذي حثت 

اأ�سرة واحدة يربطها روابط ق�ية من اأهمها  عليه ال�سريعة الإ�سالمية ، فنحن 

الدين واحل�سارة والتاريخ.  

�سعوديون ومقيمون يطمئنون على اأهايل غزة بالت�سال الع�سوائي 

الئحة �الت�سال باهايل غزة

نظمت يف الأمانة العامة للندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي بالريا�ض ور�سة عمل عن "�سبل ن�سرة غزة"، �سارك فيها الأمني العام للندوة 

الدكت�ر �سالح بن �سليمان ال�هيبي، والأمني العام امل�ساعد لل�س�ؤون التنفيذية الدكت�ر �سالح بن اإبراهيم بابعري، والأمني العام امل�ساعد 

للعالقات الدولية واملكاتب اخلارجية د.عبد احلميد بن ي��سف املزروع، وعدد من روؤ�ساء اللجان واملهتمني بالعمل اخلريي والإن�ساين.

العمل  اأهمية  على  بالرتكيز  العمل  ور�سة  اأعمال  ال�هيبي  د.  وافتتح 

اخلريي يف دعم وم�ساندة اأبناء ال�سعب الفل�سطيني يف غزة، وقال: 

اأبناء  ن�سرة  وو�سائل  �سبل  تــدار�ــض  ال�ر�سة  هــذه  من  الهدف  اإن 

وامل�ساندة. الدعم  يف  والإن�ساين  اخلريي  العمل  على   
ً
مركزا غزة. 

 

وقد مت تق�سيم امل�ساركني اإىل ثالث جمم�عات لدرا�سة �سبل الن�سرة 

لأبناء غزة وكيفية ت�ظيف احلدث. ودار نقا�ض وا�سع بني امل�ساركني 

جميع  عر�ست  العمل  ل�ر�سة  الثانية  اجلل�سة  ويف  جمم�عة،  كل  يف 

عمل  ورقة  واإعــداد  و�سبلها،  للن�سرة  والقرتاحات  والآراء  الأفكار 

ت�سمل جميع الروؤى والت��سيات التي ت��سل اإليها امل�سارك�ن.

)�سبل ن�سرة 

غزة( يف 

ور�سة عمل 

بالأمانة 

العامة 

بالريا�ش
�ملجتمعون �أثناء �لور�سة

تجاوب كبير مع حملة "اتصل 
وواسي" للندوة العالمية

كتبت: �سامية �ل�سالك



ملف غزة

32

انطالقًا من دع�ة خادم احلرمني ال�سريفني لإغاثة منك�بي غزة، قام وفد 

الإحتياجات  قافلة  وجتهيز  باإعداد  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  من 

بالأجهزة  حمملة  �ساحنات   4 �سمت  غزة  اإغاثة  حملة  �سعار  حتت  الطبية 

وامل�ستلزمات الطبية انطلقت من مكتب الندوة بالقاهرة متجهًة اإىل معرب 

رفح احلدودي. قام ال�فد خالها بزيارة امل�سابني والتعرف على حالتهم، 

باحلالت  اكــتــظ  الـــذي  بالقاهرة  نا�سر  معهد  يف  ال�سحية  وظــروفــهــم 

ال�سعبة.

�إ�سابات �سديدة

 يق�ل  يا�سر زكريا اأحد ممثلي وفد الندوة : اإن حالت الإ�سابة كانت �سديدة 

والإطمئنان  عنهم  والتخفيف  زيارتهم  على  حر�سنا  وقد  للغاية،  وحمزنة 

�ساهدناه من  ملا  و�سررنا  رمزي،   ك�سيء  لهم  مالية  مبالغ  وتقدمي  عليهم، 

واأكرث  للم�سابني،  والك�ساء   والطعام  بالزيارات  معهم،  اجلمه�ر  تفاعل 

احلالت املر�سية كانت تعاين  برتًا يف الأطراف ال�سفلية، وه� اأمر تعمده  

الإحتالل لي�جد مزيدًا من  حالت الإعاقة والعجز. فاأكرث احلالت امل�ج�دة 

ته�سم وتهتك يف العظام والأرجل والأربطة والأع�ساب والع�سالت. واأ�ساف: 

وهناك  للم�ست�سفى،  و�س�لها  قبل  ت�ست�سهد  كانت  احلــالت  من  كثريًا  باأن 

مر�سى يقف�ن على املعرب اأيامًا ط�يلة، ويحتاج�ن للعالج وهم غري م�سابي 

امل�سابني  لنقل  و�سع�دية  م�سرية  اإ�سعاف  عربات  هناك  وكانت  احلرب، 

اإىل العري�ض، كما �ساركت طائرات النقل ال�سع�دية يف اإخالء امل�سابني من 

اأثر فينا  اأح�ال امل�سابني يق�ل لقد  اإىل القاهرة. ويف حديثة عن  العري�ض 

ما راأيناه من امل�سابني واأح�الهم املرتدية، فقد كان منهم طفٌل �سغري 

اليمنى  ذهب لي�سرتي طعامًا فاأ�سابته قذيفة واأحدثت به تهتك يف القدم 

وك�سر يف الي�سرى وقطع يف الأربطة واإ�سابة يف الراأ�ض، وراأينا رجاًل اأ�سيب 

والأطباء  قدميه   يف  واأ�سيب  ال�س�تية  احلبال  فقطعت  رقبته  يف  بقذيفة 

اأن  اإل  الدامية  الأحــداث  تلك  كل  ورغم  ال�س�تية،  الأحبال  ربط  يحاول�ن 

معن�ياتهم عالية.

�مل�سابون يفرت�سون �الأر�س

والإغاثة   الــدعــم  تقدمي  يف  وملم��ض،   فاعل  الــنــدوة  دور  اإن  وي�سيف: 

والإحتياجات الالزمة للمنك�بني يف الأزمة،  وكان اأول حمالتها ملي�ن ريال 

�سع�دي لت�فري الل�ازم الطبية للم�سابني التي قام بها  مكتب الندوة مب�سر 

وبذل جهده يف ت�فري امل�ساعدات وت�سهيل دخ�لها للقطاع وت�سليمها ل�زارة 

ال�سحة يف فل�سطني.

اإل اأنه نبه يف ال�قت  ذاته اإىل على اأن الإغاثة التي و�سلت مل�سر ل تعد �سيئًا 

يذكر بج�ار احلالت امل�سابة التي تزيد ي�مًا بعد ي�م، مما اأدى لنفاذ امل�اد 

الطبية من وزارة ال�سحة امل�سرية، حتى القفازات التي  ي�ستخدمها الأطباء 

اأن  منهم  علمنا  كما  الأوىل،  احلملة  يف  بع�سها  الندوة  وفرت  وقد  نفذت، 

هناك حاجة ما�سة حلملٍة اأخرى، و�سيارات اإ�سعاف واأ�سرة للمر�سى وبع�ض 

م�ست�سفى  اأن  كما  الأ�سرة،  لنفاذ  الأر�ض  تفرت�ض  نا�سر  معهد  احلالت يف 

احت�اء  ت�ستطيع  ول   ، اإمكاناتها  �ساقت  امل�سابني  كل  تتلقى  التي  العري�ض 

كل امل�سابني.

حاالت ماأ�سوية

وعليه فقد مت جتهيز احلملة الإغاثية الثانية حيث قام وفد الندوة الثاين 

وفد الندوة يحكي اآلم امل�سابني

�فد �لند�ة يز�ر �جلرحى يف م�ست�سفى فل�سطني بالقاهرة



بالقاهرة،  فل�سطني  مل�ست�سفى  بزيارة  حباين   خالد  اأ.  برئا�سة 

اإىل  م�سريًا  غــزة،  اأبــنــاء  من  وامل�سابني  اجلرحى  حالة  لتفقد 

ق�ات  قبل  من  ال�ح�سي  للق�سف  تعر�س�ا  الذين  املر�سى  حالة 

الإحتالل، وكيف بلغت اإ�سابتهم اإىل حٍد كبري  من املعاناة والآلم، 

حيث يق�ل: زرنا كثريًا من اجلرحى املدنيني الذين كانت حالتهم 

ماأ�س�ية ما بني اأطفال و�سباب ون�ساء و�سي�خ، وقمنا بت�زيع بع�ض 

من  �سمن  من  وكــان  لذلك.   ال�سديدة  حلاجتهم  املالية  املبالغ 

زرناهم يف م�ست�سفى فل�سطني، �ساب يف ال�سابعة ع�سر من عمره، 

اإ�سابات ب�سظايا يف الراأ�ض والأمعاء، وحني  برتت قدماه، ولديه 

ال�سارع �س�بت  اأم�سي يف  بينما كنت  ؟ فقال  اأ�سبت  �ساألته كيف 

اإحدى الطائرات �ساروخها نح�ي فاأ�سابني، يف قدماي مما اأدى 

لبرتهما. وهذا طفل �سغري كان خرج من بيته ل�سالة اجلمعة، 

اأ�سابته  لبيته مع زمالئه،  ال�سالة ويف رج�عه  انتهى من  وحني 

 5 �سظية يف راأ�سه من �ساروخ ق�سف به بيته، وطفٌل اآخر عمره 

�سن�ات  اأ�سيب ب�سظية جاءت اأحد املنازل املجاورة بعد ق�سفها، 

وبداأ  غيب�بة،  يف  كاماًل  اأ�سب�عًا  وظل  الراأ�ض  يف  بنزيف  اأ�سابته 

الآن ي�ستعيد وعيه، واآخر اأ�سيب ب�ساروخ رفعه اأمتارًا يف اله�اء 

له  ا�ستاأ�سل�ا  وقد  مب�سر،  بامل�ست�سفى  وه�  اإل  بنف�سه  يدر  ومل 

التي  احلالت  واإحــدى  ورجليه،   ذراعيه  وبرتت  والق�ل�ن  الكبد 

زرناها، رجل م�ساب اأخذنا نتحدث معه فقال لنا اإن اأكرب خدمة 

ال�سراع  تاريخ  عن  األفته  كتابًا  تن�سروا  اأن  هي  يل  تقدم�نها 

الأجيال  لتعريف   وبعده،  الإ�سالم  قبل  اليه�دي  الفل�سطيني- 

القادمة، على مراحل ال�سراع  العربي ال�سهي�ين.  

�أطر�ف �سناعية

و�سباب اآخر م�ثق باحلديد، بينما برتت اإحدى قدميه والأخرى 

اإ�سابات خطرية يف بطنه، وخرجت  اأي�سا، ولديه  للبرت  معر�سة 

اأمعاوؤه ومتت خياطتها، وكان يطالب وينا�سد احلك�مة ال�سع�دية 

بت�فري اأطراف �سناعية.

ويف و�سفه حلالة اجلرحى النف�سية يق�ل حباين: كان لديهم ثباٌت 

اأنني  تعاىل، حتى  بقدر اهلل  واإميان مطلق  عجيب، و�سرب كبري، 

�سعرت كاأنني اأمام عمالقة، وحينما نريد اأن  ن�سربهم ون�ا�سيهم، 

يردون علينا بكلمات مل�ؤها الثقة والطماأنينة والثبات.

�أع�سا�ؤهم مبتورة

احلزن  م�ساعر  من  كثريًا  الزيارة  هذه  يل  ا�سافت  لقد  ويق�ل: 

والأمل، لب�ساعة ما اأ�سيب به ه�ؤلء الذين يحتاج�ن اإىل امل�ساعدة 

من كل ال�سع�ب، لقد راأيت اأطفاًل �سغارًا و�سبابًا يف عمر الزه�ر، 

اأج�سادهم  وهم ل  اأرجلهم  وحترقت  اأع�ساوؤهم وتقطعت  برتت 

ذنب لهم. كما اأذكر من احلالت  امل�ؤ�سفة التي اآملتني، حالة طفٍل 

م�ساب، ا�ست�سهدت كل عائلته ومل يبق له اأحد يف هذه الدنيا،  وكان 

ويق�سي حاجاته،  عليه  ي�سرف  ول  اأحٌد  يرافقه  ل  امل�سابني  اأحد 

وراأيت ال�سباب يف م�سر، يتهافت�ن عليه كلهم يرج�ا خدمته، وقد 

تت�سابق  وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية  الأطباء  راأينا كثريًا من 

نح� غزة لتقدمي امل�ساعدة لأهلها امل�سابني ال�سابرين.

بالقاهرة،  فل�سطني  بالقاهرة، سفى  فل�سطني  بالقاهرة، سفى  فل�سطني  فى  مل�ست� بزيارة  حباين   خالد  مل�ست�سأ.  بزيارة  حباين   خالد  مل�ست�سأ.  بزيارة  حباين   خالد  مل�ست�اأ.  بزيارة  حباين   خالد  أ.  برئا�سة 

ً

بالقاهرة،  فل�سطني  فى 

ً

بالقاهرة،  فل�سطني  فى 

أب
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�فد �لند�ة ير�سم �البت�سامة على �جوه �مل�سابني

د. �خلريجي �يا�سر زكريا يطمئنون على �ملر�سى يف معهد نا�سر

�لدكتور �خلريجي يطمئن على �الأطفال �مل�سابني
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نظم الق�سم الن�سائي بالندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي بجدة وعلى مدار 

ي�مني فعاليات برنامج م�ؤازرة غزة، ح�سره اأكرث من900 م�ساركة.  ا�ستهل 

وفاء  الدكت�رة  "للداعية  لهم  مــ�ىل  ول  م�لنا  اهلل   " مبحا�سرة  احلفل 

احلمدان، ا�ستعر�ست فيها بع�ض م�ساهد ال�سراع بني الإ�سالم واأعدائه، 

على  وال�سغط  احل�سار  من  فيها  دار  وما  الأحــزاب  بغزوة  وا�ست�سهدت 

امل�سلمني وح�سارهم يف �ِسْعب بني ها�سم،  وخروج الإ�سالم من كل هذه 

الدعاء  �سرورة  اإىل  كلمتها  يف  ودعت  والتمكني،  بالن�سر  واملكائد  املحن 

والتربع بالدم، والدعم املادي واملعن�ي، لإغاثة املنك�بني.

يف  يـــدور  مــا  ج�سدت  والــتــي  غـــزة((  يف  كــاأنــك   (( م�سرحية  وعر�ست   

 ، بالندوة  للجنة فل�سطني  التابع  الأق�سى  غزة، قام بعر�سها نادي فتيات 

املكل�مني يف  والأطفال  الأمهات  ترثي  �سعرية  وق�سائد  اإن�سادية،  وفقرات 

اأ�ساد فيها  �س�يلم يف حما�سرة   الدكت�ر جهاد  غزة.  ويف اخلتام حتدث 

بالدور ال�سع�دي يف دعم الق�سية الفل�سطينية، ومب�سداقية الندوة العاملية 

لل�سباب الإ�سالمي، يف اإي�سال املع�نات، واأن اأبناء غزة رغم ما هم فيه من 

دمار وح�سار اإل اأنهم، غاية يف الرتابط والتما�سك والإيثار ورباطة اجلاأ�ض 

والثبات، واأ�سار اإىل اأن اليه�د لي�ستهدف�ن اأبناء غزة فقط واإمنا كل اأبناء 

ال�سعب الفل�سطيني.  

اإن  ن�سري  الأ�ستاذة هالة  بجدة  الن�سائي  الق�سم  قالت مديرة  من جانبها 

تاأتي تلبية للدع�ة الكرمية التي وجهها خادم احلرمني  اإقامة هذه الأيام 

غزة  قطاع  يف  الفل�سطينيني  اإخ�اننا  مع  والت�سامن  لل�ق�ف  ال�سريفني، 

والتدمري  الق�سف  جراء  معاناتهم  لتخفيف  لهم،  العاجل  الدعم  وتقدمي 

والقتل الي�مي الذي تق�م به اإ�سرائيل.

من  العديد  فيها  �سارك  غــزة،  اأهــل  ملنا�سرة  اأم�سية  الق�سم  اأقــام  كما 

الت�فيق  دار  مديرة  املن�سي  عطاف  كالدكت�رة  الــبــارزة،  ال�سخ�سيات 

الأول  باملركز  فل�سطني  ف�ز  اإىل  ا�سارت  والتي  جدة،  يف  القراآن  لتحفيظ 

علي م�ست�ى العامل يف حفظ القراآن الكرمي يف العام املا�سي، واإىل ما مييز 

طالب وطالبات غزة من �سرعة احلفظ وق�ة الذاكرة،  والإقبال ال�سديد 

على حفظ القراآن الكرمي، حيث ي�جد يف غزة وحدها 350 مركزًا لتحفيظ 

عن�ان  وحتت  حتفيظ.  حلقة  و3000  وطالبة  طالب   55000 ت�سم  القراآن 

الرتب�ية  امل�سرفة  ظريفة  اأبــ�  فاطمة  الدكت�رة  حتدثت  الأمــة،  درع  غزة 

غزة،  لأهل  ح�سلت  التي  الكرامات  عن  بجدة  الأهلية  البيان  مدار�ض  يف 

ال�ساعرة  األقت  املعتدين.ثم  م�اجهة  يف  به  اهلل  اأمدهم  الــذي  والثبات 

�سمرية املداح ع�س� النادي الأدبي الثقايف بجدة ق�سيدة بعن�ان الق�سية 

حرب اإبادة تبعها تقدمي اأوبريت ردوا بالدي. كما قدمت الدكت�رة فاطمة 

عن  كلمة  بجدة  العلمي  الإعجاز  بهيئة  الن�سائي  الق�سم  مديرة  ن�سيف 

�سرورة الن�سرة واملاآزرة لأهل غزة وال�ق�ف معهم يف حمنتهم عرب و�سع 

برنامج ط�يل الأمد، مير مبراحل حيث ي�ستمر دعمنا لل�سعب الفل�سطيني 

حتى تنتهي حمنته.

عــــر�ش م�سرحــــي ت�سامنــًا مع غـــــزة

كتبت: �سامية �ل�سالك
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ت�سامنًا مع  اأم�سيات ومهرجانات  املكرمة، عدة  الن�سائي مبكة  الق�سم  اأقام 

غزة واأهلها و�سحذا لهمة امل�سلمني للقيام ب�اجبهم جتاه اإخ�انهم يف غزة، 

التابعة  املكرمة  رو�سة مكة  اأقيمت يف  النار" التي  "غزة حتت  اأم�سية  منها 

للق�سم بالعا�سمة املقد�سة ت�سمنت عرو�سًا وفال�سات وحما�سرات.

كما اأقيمت اأم�سية يف مقر الق�سم بالعزيزية عن غزة ومنا�سرة اأهلها ت�سمنت 

حما�سرة للدكت�رة ن�ر قاروة، واأجريت خالل هذه الأم�سية ات�ساًل ب�سيدة 

فل�سطينية يف غزة، نا�سدت فيها اأخ�اتها العربيات وامل�سلمات بالدعم املادي 

ويف  الفل�سطينية.  الق�سية  ملنا�سرة  العملية  الطرق  طرح  مت  كما  واملعن�ي، 

اأم�سية م�سابهة قدم الدكت�ر اإح�سان مرزا كلمة بعن�ان "اأغيث�ا اإخ�انكم يف 

الأ�ستاذة  األقت  الإطار  غزة " وذلك يف مقر رو�سة مكة املط�رة. ويف نف�ض 

الق�سم  مقر  يف  الدعاء"   املــ�ؤمــن  "�سالح  بعن�ان  حما�سرة  باتي  عائ�سة 

بالعزيزية. ويف املهرجان الإن�سادي الذي اأقيم حتت �سعار "غزة ..دمع ونار 

...حتت احل�سار" قدمت الدكت�رة غزيل الثبيتي حما�سرة بعن�ان "اجل�سد 

اأم�سية  اأقيمت  كما  الأطفال.  واأركان  واأنا�سيد  عرو�ض  قدمت  ال�احد" كما 

�سكن  طالبات  مع  امل�ساء" بال�سرتاك  ذلك  يف  "غزة  �سعار  حتت  اإن�سادية 

جامعة اأم القرى ت�سمن فقرات وعرو�ض متن�عة وحما�سرة للدكت�رة عفاف 

ذات  ويف  ون�سرتهم.  حمنتهم  يف  غزة  اأهــل  مع  الت�سامن  ب�ج�ب  النمري 

اأغيث�ا  تنادي  "براعمنا  بعن�ان  برنامج  مبكة  الن�سائي  الق�سم  اأقام  الإطار 

اأطفال غزة" وا�ستمل الربنامج على عدة فقرات منها " األف و�سيلة لن�سرة 

غزة"، وم�سرح عرائ�ض، وقد عقد الربنامج بح�س�ر طالبات مدار�ض "دوحة 

طالبات  من  وجمم�عة  ال�سيماء"  "دار  حتفيظ  ورو�سة  البتدائية  العلم" 

للندوة  التابع  اإ�سراقة نربا�ض  اأقام نادي  الياق�ت".كما  "دار  ثان�ية حتفيظ 

مبكة،  مهرجانًا لالأطفال بعن�ان "غزة تناديك يا �سغريي" وت�سمن فعاليات 

خمتلفة بينها م�سرح للعرائ�ض وعرو�ض اإن�سادية واإلقاء لق�سائد �سعرية.   

غزة حتت النار 

اأم�سيات وفعاليات ت�سامنية لن�سائية مكة

لل�سباب  العاملية  الندوة  لن�سائية  ت�سامينة  العزة" اأم�سية  رمز  "غزة 
على  ـــك  وذل غـــزة،  يف  اأهــلــنــا  مــا  ت�سامنا  الــطــائــف  يف  ال�ــســالمــي 

التعريف  خاللها  مت  بالطائف  قــروي  بحي  الطائف  جامعة  م�سرح 

بالق�سية الفل�سطينية ومعاناة اأهل غزة والدع�ة اإىل الت�سامن معهم 

والدعاء لهم. ح�سر الأم�سية اأكرث من700 طالبة من طالبات اجلامعة 

بالإ�سافة اإىل العديد من ال�سخ�سيات العامة من بينهم الدكت�رة حنان 

عنقاوي وكيلة ال�س�ؤون التعليمية للدرا�سات اجلامعية والدكت�رة اآمال 

اإميان حممد حل�اين  العليا والدكت�رة  حممد فا�سل وكيلة الدرا�سات 

اأكدت الأ�ستاذة  وكيلة كلية العل�م بجامعة الطائف. ويف كلمة اخلتام 

�سباح عيد مديرة الق�سم الن�سائي بالطائف على �سرورة الت�سامن مع 

اإن�سادية  اأهل غزة ون�سرتهم يف حمنتهم. و ت�سمن الربنامج فقرات 

كما  واحل�سار،  احلرب  حتت  واأهلها  غزة  ماأ�ساة  تعر�ض  وفال�سات 

�ساحب انعقاد هذه الأم�سية معر�ض لأحداث غزة ومبيعات خريية.

)غزة رمز 

العزة(

اأم�سية 

لن�سائية 

الطائف



يف  امل�سلم  بال�سباب  للعناية  واملت�ا�سل  احلثيث  �سعيها  اإطــار  يف 

كل مكان وت�فري كل ما يهيئ له التط�ر والتف�ق واإمتالك نا�سية 

العلم يف الع�سر احلديث  ولغته ومتطلباته ، قامت الندوة العاملية 

لل�سباب الإ�سالمي باإن�ساء م�سروع املراكز الإليكرتونية يف العديد 

من البلدان الإ�سالمية يف قارتي اآ�سيا واإفريقيا ، لت�سجيع الباحثني 

والتط�ير  البناء  يف  راغــٍب  وكل  اجلامعات  وطــالب  ال�سباب  من 

واملعرفة، باحث عن املعل�مة.  

للبح�ث(،  الإلــكــرتوين  )املــركــز  الــنــدوة  اإفتتحت  باك�ستان  ففي 

والذي يهدف اإىل ت�فري فر�سة جمانية متميزة للطلبة والباحثني 

والدار�سني، بكافة اخت�سا�ساتهم، للبحث عن املعل�مة من خالل 

املركز  مكتبة  يف  املت�فرة  العلمية  وامل��س�عات  الإنــرتنــت  �سبكة 

باأ�سرع وقت وبدون تكاليف.

من جانبه �سرح الأ�ستاذ اإبراهيم اأن�ر اإبراهيم مدير مكتب الندوة 

حا�س�ب  اأجهزة  عــدد)5(  من  يتك�ن  املركز  هذا   باإن  بباك�ستان 

من  جمم�عة  اإىل  بالإ�سافة   ، وطابعة  �س�ئي  ما�سح  مع  حديثة 

ال�سيديهيات التي حتت�ي على م��س�عات علمية يف خمتلف العل�م 

القراآن والتف�سري واحلديث والفقه واأ�س�له والتاريخ واللغة العربية 

وغريها من العل�م الأخرى ، بالإ�سافة اإىل خط انرتنت) �سريع(.

يف خمتلف التخ�س�سات

ويف دولة مايل باإفريقيا افتتحت الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي 

مركزًا للبح�ث الإلكرتونية  مبقر مكتبها يف العا�سمة )باماك�(، 

خلدمة الباحثني والطالب اجلامعيني ، وجميع ال�سباب الدار�سني، 

الإنرتنت  يف   املعل�مة  عــن  للبحث   ، التخ�س�سات  خمتلف  يف 

وامل��س�عات العلمية املت�فرة يف مكتبة املركز.

��سيلة مهمة

مبدينة  الإ�ــســالمــي،  لل�سباب  العاملية  ــنــدوة  ال مكتب  مقر  ويف 

)عبد  مركز  الندوة  افتتحت  نيجرييا،  جمه�رية  يف  )لج��ض( 

والذي   ،  29/8/8 بتاريخ  الإلكرتونية(  للبح�ث  اهلل اجل�اهرجي 

ذو  وه�  ما�سح �س�ئي،  واأجهزة  اأجهزة حا�سب وطابعات  يت�سمن 

�سعة لـ 16 جهازًا..وقد جاء هذا املركز ليخدم �سريحة وا�سعة من 

الفئات الطالبية وجهات البحث العلمي كطالب الثان�يات وطالب 

والدعاة،   ، الــدكــتــ�راة  وطــالب  املاج�ستري  وطــالب  اجلامعات، 

مراكز للبحث الإلكرتوين تقيمها الندوة يف اآ�سيا واإفريقيا

�ل�سباب يتدفقون على مركز مايل

� ما�سح  مع  حديثة 

ال�سيديهيات التي حتت
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امللتقيات  طالب  من  املتميزين  والباحثني 

املثقفة  ال�سبابية  الــفــئــات  مــن  وغــريهــم 

وال�سرعي  الأكادميي  املجتمع  يف  والفاعلة 

وغريها.

نتائج م�سجعة

الهامان  املــركــزان  هـــذان  اإفــتــتــاح  ــي  ــاأت وي

اإ�ستمرارًا لتجارب �سابقة مماثلة وناجحة يف 

العديد من الدول العربية وال�سالمية كانت 

قامت بها الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي 

ل�سالح ال�سباب امل�سلم فيها، ول�سيما طلبة 

العليا  والــدرا�ــســات  املــدار�ــض واجلــامــعــات 

والباحثني.

اليمن،  التجربة يف  حيث كانت بداأت هذه  

باإن�ساء خم�سة مراكز بحثية، و تد�سني العمل 

بها بتاريخ 8 ن�فمرب2007م بح�س�ر الأمني 

العام امل�ساعد للندوة امل�سرف العام مبنطقة 

افتتاح مركزين يف  ، حيث مت  املكرمة  مكة 

العا�سمة )�سنعاء( اأحدهما للفتيات والآخر 

 ، ثالث مبحافظة )عدن(  ومركز  لل�سباب، 

ورابع مبحافظة )اإب(، ب�سراكة مع جمعية 

املركز  اأن�سيء  حني  يف  احلــيــاة(،  )�سناع 

ب�سراكة  )ح�سرم�ت(  مبحافظة  اخلام�ض 

مع )اجلمعية الأهلية لرعاية طالب العلم(، 

املا�سية، مت من خاللها  ال�ستة  الأ�سهر  ويف 

تنفيذ ع�سرات الدورات والأن�سطة والربامج 

منها  ا�ستفاد  192دورة،  بلغت   حيث  فيه، 

1898 متدرب ومتدربة.

�يف قرغيزيا

قرغيزيا  جمه�رية  يف  الندوة  افتتحت  كما 

للبحث  جـــديـــدًا  مـــركـــزًا  اآ�ــســيــا  و�ــســط  يف 

بالأئمة  خا�ض  ولكن  للتط�ير  الإلــكــرتوين 

�سيما يف  ل   ، املــرة  هــذه  ال�سباب  والــدعــاة 

وا�ستعمال  املــعــلــ�مــات  تكن�ل�جيا  جمـــال 

و�سائل  من  وغريها  والإنــرتنــت  احلا�س�ب 

التقينية املتقدمة واحلديثة مل�ساعدتهم على 

يف  نا�سيتها  واإمتالك  الع�سر  لغة  ت�ظيف 

جه�دهم الدع�ية. 

ي�سغل�ن  الذين  الدعاة  هــ�ؤلء  ي�ساعد  مما   

ه�ية  على  احلفاظ  يف  جــدًا،  هامة  م�اقع 

ال�سباب امل�سلم يف ذلك البلد ال�اقع اوا�سط 

الحتالل  ل�سط�ة  تعر�ض  كان  والــذي  اآ�سيا 

يف  والــنــجــاح  عــامــًا،   70 لنح�  ال�سي�عي 

اإىل  �سعبهم   لإعــادتــه  الهادفة  م�ساعيهم 

ــتــي افــتــقــدهــا عــرب �ــســنــ�ات من  هــ�يــتــه ال

تلك  عرب  مار�ض  الذي  ال�سي�عي،  الحتالل 

وتل�يثها  العق�ل  غ�سيل  من  األ�انًا  ال�سن�ات 

والهدامة. ال�سالة  – بالأفكار 

�فد �لند�ة �أثناء �فتتاح �ملركز �الإلكرت�ين بنيجرييا
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المراكز البحثية جاءت لتشجيع 
الطالب والباحثين والدعاة على 

البحث والمعرفة

إنشأتها الندوة لتشجيع الشباب 
على العلم والمعرفة

مدير مكتب باك�ستان يتفقد �لعمل باملركز



أخبـــــار

لل�سباب  العاملية  الندوة  قامت  اململكة  �سباب  خلدمة  جه�دها  �سمن 

الإ�سالمي بجدة. م�ؤخرًا ور�ض عمل بعن�ان )تط�ير الن�ساط املحلي( 

واألقى الأ�ستاذ خالد بن �سالح حباين مدير اإدارة الن�ساط املحلي، كلمة 

قائاًل  املحلي  الن�ساط  اإدارة  تعريفًا عن  بامل�ساركني وقدم  فيها  رحب 

يف  والرتفيهية  والرتب�ية  ال�سبابية  الربامج  على  ت�سرف  اإدارة  اإنها   :

منطقة مكة املكرمة التي ت�سم العا�سمة املقد�سة  وجدة والطائف.

على  املحلي  الن�ساط  تط�ير  ه�  ال�ر�سة  هذه  من  الهدف  اأن  واأو�سح 

�سبابية  بــرامــج  ت�سميم  خــالل  مــن  املكرمة  مكة  منطقة  م�ست�ى 

متجددة، وجذابة ومفيدة واإبداعية ت�ست�عب جميع ال�سرائح ال�سبابية 

وتت�اكب مع روح الع�سر.

اإ�سرتاتيجية تعمل على زيادة ثقة املجتمع  بالإ�سافة اإىل تنفيذ خطة 

يف عمل الندوة من خالل برامج هادفة تقدمها جلميع �سرائح املجتمع 

ومن خالل ال�سفافية يف عر�ض هذه الربامج. واأ�ساف قائاًل: اإن اإدارة 

الت��سع  خالل  من  املجتمع  خدمة  زيــادة  على  تعمل  املحلي  الن�ساط 

برامج  يف  للم�ساركة  جدد  اأع�ساء  بك�سب  وذلك  والعددي  اجلغرايف 

مدرو�ض،  جغرايف  ت��سع  �سمن  للعمل  عنا�سر  وا�ستقطاب  الندوة 

م�سريًا اإىل اأن برامج الن�ساط املحلي ت�ست�عب يف ال�قت احلا�سر اأكرث 

من 100 األف �ساب يف منطقة مكة املكرمة. 

الفعال  الإ�سهام  اإىل  املحلي  الربامج  اإدارة  الندوة من خالل  وت�سعى 

يف حل م�سكالت ال�سباب وذلك با�ستقراء هذه امل�سكالت وبحثها مع 

جهات الإخت�سا�ض وو�سع اآلية واأ�ساليب متط�رة حللها. 

تدريب  على  بجدة  الندوة  مببنى  اأقيمت  التي  ال�ر�سة  هذه  وركــزت 

متخ�س�سة  برامج  لتنفيذ  اأدائهم  تط�ير  يف  وم�ساعدتهم  امل�ساركني 

تتفق مع قدرات ال�سباب وتتيح لهم فر�سة ممار�سة ه�اياتهم وتنمية 

قدراتهم وت�سجيع اإبداعاتهم يف �ستى املجالت.

ال�سع�دي  ال�سباب  خدمة  يف  لالإ�سهام  املحلي  الن�ساط  اإدارة  وت�سعى 

اإ�سرتاتيجية  وجت�سيد  املجتمع  �سرائح  خمتلف  بني  الت�ا�سل  وتعميق 

الندوة املتمثلة يف التميز واملرجعية يف الربامج ال�سبابية. 

ور�سة عمل لتطوير ن�ساط الندوة املحلي

لديه،  احلرمان  وطاأة  وتخفيف  باليتيم  واهتمامها  ر�سالتها  �سياق  يف 

ال�سن�ية  امل�ساعدات  بت�زيع  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  قامت 

واإقليم  وال�سنغال  اأفغان�ستان  من  كــٍل  يف  ال�سريحة  لهذه  املخ�س�سة 

كرد�ستان العراق مما اأدخل البهجة وامل�سرة اإىل قل�ب الأيتام وذويهم 

وت�سرع�ا اإىل امل�ىل عز وجل اأن يتقبل من املح�سنني هذا العمل الطيب 

مكتب  قــام  اأفغان�ستان  ففي  واأولدهـــم.   اأم�الهم  يف  لهم  يبارك  واأن 

الندوة هناك بت�زيع احلقائب املدر�سية وامل�ساعدات العينية على جميع 

طالب املدار�ض التابعة للندوة يف اأفغان�ستان والبالغ عددهم 1300 يتيم 

ويتيمة. واملدار�ض هي مدر�سة )زيد بن حارثة(، ومدر�سة )اأ�سامة بن 

زيد( ، ومدر�سة )عبد اهلل بن عبا�ض( ، ومدر�سة )م�سعب بن عمري(، 

امل�ساعدات  ت�زيع  يف  �سارك  وقد  الأرقــم(.  )ودار   ، الندوة(  و)مركز 

م�سئ�ل�ن من طرف احلك�مة.. وبهذه املنا�سبة اأثنى ال�سي�ف امل�سارك�ن 

تقدمه  وما  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  على  الت�زيع  برنامج  يف 

كرد�ستان  اإقليم  ويف  الأفغان.  لالأيتام  كبرية  خدمات  من  وحم�سن�ها 

العراق قام مكتب الندوة بت�زيع الدفعة الأوىل من خم�س�سات الأيتام 

يف كل من حمافظات )اأربيل(، )ال�سليمانية( و)ده�ك(. ويف جمه�رية 

خم�س�سات  بت�زيع  هناك  الندوة  مكتب  قام  اأفريقيا  بغرب  ال�سنغال 

�سمل  حيث  تي�ض  مبحافظة  خديجة  ال�سيدة  مركز  يف  وذلــك  الأيــتــام 

الت�زيع 91 يتيمًا ويتيمة. يذكر اأن كفالة اليتيم ترتاوح ما بني -1500 

و2000 ريال يف ال�سنة �ساملة الإعا�سة والتعليم والعالج. 

مساعدات  لأليتام في
 آسيا وإفريقيا

برنامج رعاية �الأيتام بال�سنغال

�حد �الأيتام ي�سكر �لند�ة �حم�سنيها على ما يقدمونه من خدمات لالأيتام 

و2000 ريال يف ال�سنة �
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لل�سباب الإ�سالمي بجازان حفل معايدة  العاملية  الندوة  نظم مكتب 

بجازان،  اخلريية  الراجحي  �سليمان  ال�سيخ  م�ؤ�س�سة  مع  بالتعاون   ،

املكف�لة  الأ�سر  جميع  احلفل  يف  �سارك  الرتفيهي   ال�سالح  مبركز 

على  احلفل  برنامج  ا�ستمل  اأ�سرة،    400 من   اأكرث  عددها  والبالغ 

الرواد  ترفيهي قدمته جمم�عة  اإن�سادي  الأ�سر ومهرجان  ندوة عن 

امل�سابقة  يف  الفائزين  على  واجلــ�ائــز  الهدايا  وزعــت  ثم  الفنية، 

الثقافية، وكذلك احلقائب املدر�سية لأبناء الأ�سر املكف�لة؛ م�ساهمة 

من املكتب يف دعمهم  وم�ساندتهم.

مهرجان  الأ�سر املحتاجة بجازان

ان�سم الدكت�ر �سامل بن مرزوق احلربي 

نائب  م�قع  يف  بجدة  الندوة  اأ�سرة  اإىل 

التنفيذية  لــلــ�ــســ�ؤون  الــعــام  املــ�ــســرف 

مبنطقة مكة املكرمة وذلك اإعتبارًا من 

1429/9/1هـ. 

جامعة  كــ�ادر  اأحــد  ه�  �سامل  والدكت�ر 

باع  ولــه  املميزين،  العزيز  عبد  امللك 

طــ�يــل يف الــعــمــل اخلــــريي مــن خالل 

اإىل  ت�سل  فرتة  العاملية  الإ�سالمية  الإغاثة  بهيئة  العمل  يف  م�ساركته 

15عامًا. وا�ستب�سر من�س�ب� الندوة خريًا بان�سمام احلربي لأ�سرتهم، 

متطلعني اإىل عطائه املميز يف هذا املجال �سائلني اهلل اأن ي�فقه للقيام 

مبهام من�سبه اجلديد واأن يبارك يف جه�ده. 

الدكتور �سامل احلربي 

ين�سم لأ�سرة الندوة

ا�ستفاد نح� 250 �سخ�سًا من اجلالية الهندية بجدة من برنامج فريد 

من ن�عه لتعليم لغة القراآن الكرمي قدمه اخلبري الهندي الدكت�ر عبد 

الكرمي( مبدينة )حيدر  القراآن  )اأكادميية  الرحيم مدير  العزيز عبد 

اأباد( بالهند. 

بجدة  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  ا�ست�سافته  الذي  والربنامج 

�ساعات   9 من  تتك�ن  للمبتدئني  ق�سرية  دورة  عن  عبارة  ه�  م�ؤخرًا، 

100 كلمة من الكلمات الكثرية التكرار يف  تدريبية وتركز على درا�سة 

القراآن الكرمي وهي الكلمات التي كثريًا ما تردد اأثناء التالوة الي�مية 

على  الــدورة  ركزت  وقد  ال�سريفة.   النب�ية  بالأحاديث  الإ�ست�سهاد  اأو 

تعليم الدار�سني كلمات ق�سار ال�س�ر واأذكار ال��س�ء، وكلمات الأذان، 

النبي  على  وال�سالة  والت�سهد،  وال�سج�د،  الرك�ع،  ودعــاء  والإقــامــة، 

تقال  التي  والأدعية  ال�سالة،  الت�سليم يف  وقبل  و�سلم،  عليه  �سلى اهلل 

قبل الن�م، والدعاء اأثناء الأكل، وبع�ض الأدعية القراآنية، وغريها من 

الكلمات الإ�سالمية التي ُي�ْسَت�ْسَهد بها كثريًا. 

 وقال مقدم الدورة، الدكت�ر عبد العزيز عبد الرحيم اإن هذه الدورة هي 

اأن  لفهم القراآن الكرمي ولي�ست لتعلم اللغة العربية، لذلك ركزنا على 

نبداأ بال�سالة، وما يتلى فيها من قراآن وخا�سة ق�سار ال�س�ر وما يقال 

والقراءة،  الإ�ستماع  اأي  التلقي  واأذكار كما ركزنا على  اأدعية  فيها من 

واأ�ساف    . ال�سرف  وعلى  املفردات  على  اأكرب  ب�س�رة  ركزنا  وكذلك 

اأن الهدف من هذا الربنامج ه� اإثبات اأنه من ال�سهل جدًا تعلم القراآن 

من  القراآن  تعلم  على  الــدورة  يف  امل�ساركني  لت�سجيع  وكذلك  الكرمي، 

خالل فهم معانيه، وتعليمهم اأي�سًا كيف يتفاعل�ن مع القراآن الكرمي. 

وقال اإن امل�سارك يف هذه الدورة يك�ن قد تعلم اأكرث من %50 من الكلمات 

التي ت�جد يف كل �سفحة- تقريبًا- من �سفحات القراآن الكرمي، م�ؤكدًا 

القراآن  فهم  من  الدار�ض  �ستمكن  تدريبية  �ساعة   200 تخ�سي�ض  اأن 

كاماًل باإذن اهلل.  

تعليم لغة القراآن

 لأبناء اجلالية الهندية

د. بادحدح يتابع فعاليات �لد�رة

�لدكتور �سامل بن مرز�ق �حلربي
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��لطفولة ت�سفي جمالها على �حلفل
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برعاية جلنة �سباب اثي�بيا بالندوة، قام جمع من الق�ساو�سة الأثي�بيني، 

العاملية  الندوة  مقر  اإىل  بزيارة  املا�سي،  العام  اإ�سالمهم  اأعلن�ا  الذين 

ترحيبيًا،  حفاًل  الندوة  لهم  اأعــدت  حيث  جــده،  يف  الإ�سالمي  لل�سباب 

يف  �سالتهم  وجــدوا  اأنهم  وكيف  اإ�سالمهم  ق�سة  عن  خالله  حتدث�ا 

الإ�سالم، الذي اأجابهم على الأ�سئلة املحرية، التي اقتنعت بها عق�لهم، 

بعد ما ظل�ا زمنًا ط�ياًل يعان�ن من التخبط واحلرية.  كان يف رفقتهم، 

الإ�سالمية  الدع�ة  مركز  رئي�ض  نائب  األفاتا  �سيخ حممد ح�سني حاجي 

الدع�ة  العام جلمعية  الأمني  اأوروميا، وحمم�د ح�سني عبد اهلل  باإقليم 

والثقافة الإ�سالمية، باأدي�ض اأبابا باأثي�بيا ، والذي اأو�سح خالل اللقاء .. 

كم عانى ه�ؤلء، وكم لق�ا من متاعب وت�سحياٍت، يف طريق اإ�سالمهم، 

يف  ومكانته  ومرتبه  وظيفته  ترك  من  ومنهم  زوجته  ترك  من  فمنهم 

الكني�سة، من اأجل الإ�سالم.

ما  بهرهم  1429هـــ  العام  هذا  احلج  فري�سة  اأدوا  حني  باأنهم  واأ�ساف 

حيث  العبادة  يف  امل�سلمني،  كافة  بني  وامل�ساواة  ال�حدة  معاين  من  راأوه 

ي�سري الأ�س�د بج�ار الأبي�ض والعربي ب�سحبة العجمي، اجلميع يعبدون 

ربًا واحدًا ل فرق بينهم. ويق�ل اأحدهم والذي ت�سمى بعد اإ�سالمه بعبد 

وبني  بينه  يبق  الكني�سة حتى مل  عاليٍة يف  لدرجٍة  و�سل  اأن  بعد  القادر، 

الباب�ية اإل رتبًة واحدة : لقد اأعجبني ما راأيته من امل�ساواة التي يتمتع 

بها امل�سلم�ن، حيث يجل�ض كبريهم بج�ار �سغريهم يف الطعام دون اأن 

يتكرب اأو يتعاىل اأحد على اأحد.

 ويف نهاية احلفل قدم لهم الدكت�ر حممد بن عمر بادحدح الأمني العام 

واأ�سار  الندوة  تذكارية من  املكرمة هدايا  مكة  للندوة مبنطقة  امل�ساعد 

احلق  نح�  خط�تهم  وتبارك  بزيارتهم،  �سرفت  قد  العاملية  الندوة  باأن 

وتدع� لهم مبزيٍد من الهداية والثبات. 

ق�ساو�سة اأثيوبيون يحكون ق�سة اإ�سالمهم

�سورة جماعية بني من�سوبي �لند�ة ��ملهتدين �جلدد

أخبـــــار

ُتَعّد تلك  الإ�سالمي بجدة،  حيث  لل�سباب  العاملية  الندوة  1429 هـ بزيارة مقر  املا�سي  التاي�انية يف م��سم احلج  قامت بعثة احلج 

الزيارة هي اخلام�سة على الت�ايل ، و كان يف ا�ستقبال اأع�ساء البعثة، الأمني العام امل�ساعد امل�سرف العام للندوة مبنطقة مكة املكرمة، 

الدكت�ر حممد بن عمر بادحدح، رحب بهم وقدم لهم �سرحًا وافيًا عن عمل الندوة متمنيًا لهم حجًا مي�س�رًا مقب�ًل وذنبًا مغف�رًا 

وع�دًا حميدًا اإىل ديارهم. 

كما قام ال�سيخ اأحمد ال�سيد اأحمد مدير الربامج الدع�ية بالندوة بتقدمي حما�سرة اإىل اأع�ساء البعثة املك�نة من 24 ع�س�ًا، حتدث 

التاي�انية  احلج  بعثة  رئي�ض  تقدم  جانبه  منا�سك احلج.  من  تاأدية  تفيدهم يف  اأن  راجيًا  واآدابــه  واأحكامه  مقا�سد احلج  فيها عن 

التي تق�م بها  ال�سن�ية املتكررة  الزيارات  الزيارة هي من  اأن هذه  اإىل  ا�ستقبالها واحتفائها بهم، م�سريًا  للندوة على ح�سن  ب�سكره 

من  لهم  تقدمه  ملا  تقديرهم  عن  معربًا  الندوة،  مقر  اإىل  البعثة 

برامج وم�ساعدات تعليمية م�ؤكدًا اأن بالده �ستق�م بتنفيذ مبادرات 

جديدة لتعليم اأكرب عدد من امل�سلمني يف تاي�ان.  

يذكر اأن بعثة احلج التاي�انية داأبت يف كل عام على زيارة الندوة 

حما�سرات  اإىل  والإ�ستماع  بجدة،  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية 

منا�سك  تاأدية  يف  منها  لالإ�ستفادة  واأحكامه  احلج  عن  ودرو�ــض 

والتقطت  البعثة  اأع�ساء  تكرمي  جرى  الزيارة  ختام  ويف  احلــج. 

معهم ال�س�ر التذكارية وقدمت لهم كتيبات دع�ية وهدايا رمزية 

من الندوة.

بعثة  احلج التايوانية يف  �سيافة »ندوة«  جدة

د. بادحدح ي�سلم �لهد�يا حلجاج تايو�ن



41

ال�هيبي  �سليمان  بن  �سالح  الدكت�ر  ا�ستقبل 

الأمني العام للندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي 

العام  املف��ض  ممثل  العامة،  بالأمانة  مبكتبه 

 ل�كالة الغ�ث الدولية )اأن�روا( ال�سفري بيرت ف�رد.

الندوة  بني  امل�سرتك  التعاون  اللقاء   وتناول 

الأمم  ــة  ــال ووك الإ�ــســالمــي  لل�سباب  العاملية 

املتحدة لإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني 

املجالت  يف  ــــــ�روا(  )اأن الأدنــــى  الــ�ــســرق  يف 

مذكرة  على  الت�قيع  فكرة  طرح  ذلك  يف  مبا  والتنم�ية،  الإن�سانية 

العاجل  الدعم  �سبل  اجلانبان  بحث  كما  بينهما،  امل�سرتك  التعاون 

ف�رد  بيرت  ال�سفري  �سكر  وقد  غــزة.  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  لإغاثة 

الندوة العاملية على جه�دها يف اإغاثة ال�سعب الفل�سطيني، وتربعها 

ب�سراء م�لدات كهربائية للمت�سررين يف غزة. 

بها  تق�م   التي  اجلبارة  باجله�د  ال�هيبي  الدكت�ر  اأ�ساد  جهته  من 

ال�كالة الدولية يف فل�سطني عامة وقطاع غزة 

خا�سة.

العا�سم  العزيز  عبد  بن  حمد  اللقاء  ح�سر 

والتنم�ية،  الجتماعية  ال�س�ؤون  اإدارة  مدير 

املكاتب  اإدارة  مدير  كدي�ض  عبده  بن  وح�سن 

والعالقات الدولية.

واأتى هذا اللقاء يف اإطار اجله�د الكبرية التي 

الفل�سطيني  ال�سعب  لإغاثة  الندوة  بها  قامت 

والإقليمية  املحلية  امل�ؤ�س�سات  من  العديد  مع  ن�سقت  حيث  غزة  يف 

الطارئ  الجتماع  يف  �ساركت  اأن  فكان  ال�ساأن.  هذا  يف  والدولية، 

والإغاثة،  للدع�ة  العاملي  الإ�سالمي  باملجل�ض  العامة  الإغاثة  للجنة 

الذي عقد يف العا�سمة امل�سرية القاهرة، لبحث الأو�ساع الإن�سانية 

يف قطاع غزة، وتن�سيق اجله�د والتعاون لت��سيل امل�ساعدات الإغاثية 

ملت�سرري القطاع. 

يف اإطار تن�سيق اجلهود الدولية لإغاثة غزة 

د.الوهيبي ي�ستقبل ممثل مفو�ش الأونروا

د. �لوهيبي ي�ستقبل ممثل مفو�س �الأ�نر��

تربع م�ظف� الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي بجزء من رواتبهم  

دعمًا لإغاثة غزة.

اأفاد بذلك الدكت�ر حممد بن �سعيد الغامدي رئي�ض جلنة اإغاثة 

هذه  اأن  م�ؤكدًا  بجدة  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  بالندوة  غزة 

الأ�سقاء  مع  وتعاطفًا  ت�سامنًا  تاأتي  الندوة  م�ظفي  من  البادرة 

يف غزة الذين يتعر�س�ن لأب�سع اأن�اع التنكيل والتقتيل والت�سريد 

ال�سعب  لإغــاثــة  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  حملة  مــع  وجتــاوبــًا 

الفل�سطيني يف غزة.

منذ  اأطلقت  قد  كانت  الــنــدوة  اأن  اإىل  ال�سدد  هــذا  يف  واأ�ــســار 

ال�ساعات الأوىل للعدوان ال�سهي�ين على غزة حملة اإغاثة عاجلة 

كدفعة  ريــال  ماليني  ثالثة  مبلغ  واعتمدت  الفل�سطيني  لل�سعب 

اأوىل لالإغاثة، وجندت مكاتبها يف جميع مناطق اململكة ل�ستقبال 

تربعات امل�اطنني واملقيمني ل�سالح  اإخ�انهم يف غزة.

لتن�سيق  العربية  اإىل جمه�رية م�سر  اأي�سًا وفدًا خا�سًا  واأر�سلت 

وت�سهيل و�س�ل امل�ساعدات اإىل القطاع 

واملقيمني  امل�اطنني  من  الكبري  التجاوب  على  الغامدي  واأثنى 

بهم مكاتب  اكتظت  الذين  اإغاثة غزة  فئاتهم مع حملة  وبجميع 

لن�سرة  باأم�الهم  للتربع  يت�سابق�ن  وهــم  ومعار�سها  الــنــدوة 

اإخ�انهم يف غزة. 

موظفو الندوة تربعون  بجزء من رواتبهم دعما لغزة



�سهدت املراكز الن�سائية الدائمة التابعة للندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي 

باملنطقة ال�سرقية، اإقباًل ملح�ظًا يف الت�سجيل من قبل الن�ساء والفتيات.  

بداية  مع  الت�سعة،  الن�سائية  املــراكــز  يف  الت�سجيل  معدلت  و�سلت  فقد 

الف�سل الدرا�سي الأول 1429 ـ 1430هـ اإىل اأكرث من )1150( امراأة وفتاة 

اكت�ساف  اإىل  براجمها  الن�سائية يف  املراكز  وتهدف  الأعمار،  من خمتلف 

املبادرة  روح  وتنمية  والإبــداع  احلــ�ار  على  والتمرين  والقدرات،  امل�اهب 

والعطاء والتميز يف العمل. ففي مركز )منار الهدى للفتيات( بحي ال�ساطئ 

بالدمام �سجلت )120( امراأة وفتاة يف دورة اإعداد معلمات القراآن الكرمي، 

ودورة تعلم التج�يد، ويف )منتدى الزهراء( باإ�سكان الدمام �سجلت )350( 

فتاة يف حلق حتفيظ القراآن الكرمي التي تقام اأيام ال�سبت والأحد والثنني، 

اإىل جانب درو�ض العقيدة والتج�يد للجاليات الهندية والباك�ستانية، ويبلغ 

عدد امل�ستفيدين منها )150( امراأة وفتاة، اإىل جانب املحا�سرات ال�سرعية 

الرتبية  مبدار�ض  يقام  والذي  للفتيات  الزه�ر(  )نادي  يف  اأما  والرتب�ية. 

 )75( و�سجلت  وفتاة،  امراأة   )300( اإليه  ان�سمت  فقد  بالدمام،  الأهلية 

فتاة يف )مركز حمد املبارك( بجامع حمد املبارك بحي اجلامعيني، ويف 

)مركز هاجر( مبدينة اخلرب بلغ عدد امل�ستفيدات من الدرو�ض ال�سرعية 

)35( امراأة وفتاة، اأما يف )اأم حبيبة للن�ساط الجتماعي( بالدوحة فبلغ 

عدد امل�ستفيدات )150( امراأة وفتاة، و�سجلت )70( طالبة يف ن�ساط 

وبلغ عدد  باإ�سكان اخلرب،  ال�سابعة  باملت��سطة  يقام  الذي  املروج(  )مركز 

الفتيات امللتحقات بـ)نادي الزه�ر( باخلرب )140( تلميذة بربامج املرحلة 

البتدائية، و)100( طالبة يف الدورات ال�سرعية، و�سجلت )60( طالبة من 

طالبات املرحلتني املت��سطة والثان�ية يف برامج )مركز املنار باخلرج(.

اإقبال كبري للن�ساء والفتيات للت�سجيل يف  

املراكز الن�سائية بندوة ال�سرقية

العلم  قلة  يف  لي�ست  الأمـــة  "م�سكلة 
العلم  هــذا  نح�ل  كيف  الق�سية  ــا  واإمن

الدكت�ر  بــداأ  الكلمات  بهذه  واقع"  اإىل 

الرتب�ي  لقاءه  الع�سماوي  الرحمن  عبد 

بالق�سم الن�سائي للندوة العاملية لل�سباب 

"املراأة  الإ�سالمي بالطائف حتت �سعار 

واأعا�سري الإنفتاح ".

ما  بت��سيح  الع�سماوي  الدكت�ر  ــداأ  ب  

الأمة من مكائد من خالل  يحاك �سد 

الأ�سرة  بناء  يف  ملكانتها  وذلــك  املـــراأة 

وتربية الأجيال، وملا تتميز به من �سدة 

التاأثر والعاطفة بعك�ض الرجل فكان تركيز اأعداء الإ�سالم على اإبعاد هذه 

املراأة عن قيمها ودينها واأخالقها الإ�سالمية. 

ومثل  انغالق،  دين  ل  انفتاح  دين  ه�  الإ�سالم  اأن  على  الع�سماوي  و�سدد 

عندما  املدينة،  اإىل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�س�ل  بهجرة  ذلــك  على 

واأمر اهلل  مكة،  قري�ض يف  عليه  �سيقت 

وي�سع�ا  الأر�ــض  يف  ي�سرب�ا  باأن  لعباده 

يف مناكبها.

الن�سائي  بالق�سم  الع�سماوي  ــاد  واأ�ــس

الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  بــالــنــدوة 

وحث  هــادفــة  بــرامــج  مــن  يقدمه  ومــا 

التي  الربامج،  وتكثيف هذه  زيادة  على 

يف  الفعال  لدورهن  الفتيات  ت�ستهدف 

الت�سدي لتيارات النفتاح ال�سلبي. 

�سباح  ــاذة  ــت ــس الأ� اأكـــدت  جانبها  مــن 

الن�سائي  الق�سم  مــديــرة  عيد  �سالح 

بالطائف على اأن تنظيم هذا اللقاء الثقايف الرتب�ي، الذي �سرفه الدكت�ر 

ل�سيف  الق�سم  التي خ�س�سها  املتن�عة  الربامج  ياأتي �سمن  الع�سماوي، 

واإىل  املجتمع  �سرائح  مع  الت�ا�سل  زيــادة  اإىل  تهدف  والتي  العام،  هذا 

تثقيف الفتاة وزيادة وعيها وت�سليحها  بالعلم. 

)املراأة واأعا�سري الإنفتاح( لقاء تربوي مع ال�ساعر د.الع�سماوي

د. �لع�سما�ي �أثناء حما�سرته

عدد امل�ستفيدات )
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ماويسماويسماوي ساعر د.الع�ساعر د.الع� اعر د.الع�ساعر د.الع�س سري الإنفتاح( لقاء تربوي مع ال�سري الإنفتاح( لقاء تربوي مع ال� ري الإنفتاح( لقاء تربوي مع ال�سري الإنفتاح( لقاء تربوي مع ال�س سأعا�سأعا� أعا�اأعا�ا أعا�أة و أعا�اأعا�اأة واأعا�أة و أعا�اأعا�أة و أة واأة و أة و)املر أة واأة وأة و)املر أة واأة و)املر

النسائية



لنادي  الأوىل  الرتب�ية  الأم�سية  بالطائف  الن�سائي  الق�سم  مبقر  اأقيم 

الرباعم الندوة ومكتبة )نادي عاملي املمتع( الذي افتتح مع مطلع العام 

�سعار  �سنة، حتت   12 اإىل   5 �سن  لالأطفال من  1429هـ  لعام  الدرا�سي 

متميزة".  اأ�سرة  "نح� 
واأمهات  اآبــاء  ت�ستهدف  الأم�سية  هذه  اإن   : عيد  �سباح  الأ�ستاذة  تق�ل 

اأطفال نادي الرباعم ونادي عاملي املمتع لتقدمي وقفات ترب�ية ودورات 

متخ�س�سة لتفادي الخطاء الرتب�ية التي قد حتدث من اأحد ال�الدين 

اأثناء عملية الرتبية.

عاملي  �سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الغامدي  احمد  الأ�ستاذ  األقى  كما 

تقدمه  متن�ع  وثقايف  ترب�ي  الربنامج  باأن  فيها  اأكد  التي  كلمته  املمتع 

م�ؤ�س�سة عاملي املمتع الك�يتية والربنامج املاليزي "اخل�ارزمي ال�سغري" 

للريا�سة الذهنية.

واأو�سح اأن برنامج "اخل�ارزمي ال�سغري" يعتمد على الريا�سة الذهنية، 

عن  املخ،  اإمكانات  وت�ظيف  تط�ير  يف  امل�ستخدمة  الطرق  اإحدى  وهي 

طريق ا�ستغالل �س�ر الأ�سياء يف كريات العداد ال�سيني يف الذهن، وهي 

اأف�سل طريقة مل�ساعدة املخ على ا�ستخدام �سقيه ب�سكل متطابق وفعال .

�سركة  مــن  معتمدة  الــنــادي  يقدمها  الــتــي  الــ�ــســهــادات  اإن  واأ�ــســاف: 

برنامج  �ساحبة  الأم  املاليزية  لل�سركة  املعتمد  ال�كيل  "قدرات" 
الأ�ستاذة  قدمت  الأم�سية   فعاليات  ختام  ويف  ال�سغري".  "اخل�ارزمي 
ر�سمية الردهان م�سرفة الت�عية ال�سالمية باملدينة املن�رة دورة بعن�ان 

الغامدي حما�سرة بعن�ان  اأحمد  العائلي"، كما قدم ال�ستاذ  "النجاح 
ترب�ية". "وقفات 

اأم�سية تربوية لـ)نادي عاملي املمتع( بن�سائية الطائف

زهر�ت من نادي �لرب�عم

اأقامت ن�سائية الندوة بالطائف، بالتعاون مع جمعية رعاية الأيتام وخميم الن�ر بالهدا، م�سابقة ثقافية كبرية 

للفتيات، مبقر خميم الن�ر بالهدا، للت�ا�سل مع املجتمع املحلي والتعريف بالندوة والن�ادي التابعة لها.

 ت�سمنت امل�سابقة عدة فقرات وهي "القراآن والإعجاز العلمي فيه" و "من حياة ال�سحابة وال�سلف ال�سالح" 

و " اخترب معل�ماتك" و "احذر ت�سلم"كما قدمت فقرة "اأزيحي ال�سخر" وهي فقرة حركية جماعية ممتعة 

يتم الف�ز فيها للمت�سابقة الأ�سرع يف اإجناز املطل�ب، وقد اأحرزت الفتيات التابعات لن�ادي الق�سم الن�سائي 

للندوة بالطائف املركز الأول يف هذه امل�سابقة.

الن�سائي  للق�سم  اخلارجية  امل�ساركات  �سمن  امل�سابقة  هذه  تنظيم  وياأتي   

بالطائف، التي ترمي اإىل زيادة الثقة وحتقيق مبداأ امل�ساركة والت�ا�سل 

مع املجتمع املحلي، وذلك وفقًا لالأ�ستاذة �سباح عيد مديرة الق�سم 

الن�سائي بالطائف واأ�سافت باأن ح�س�ل فتيات الندوة على املركز 

الأول يدل على ما يتمتعن به من قدرات مميزة وهلل احلمد.

فتيــــات النــــدوة يفـــــزن مب�سابقـــة  

 ثقافية بالطائـف

�أ�سبال من نادي �لرب�عم
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بداأ مركز جامع حمد املبارك بحي اجلامعيني 

لل�سباب  العاملية  لــلــنــدوة  والــتــابــع  بــالــدمــام 

براجمه  تقدمي  ال�سرقية  باملنطقة  الإ�سالمي 

الف�سل  نهاية  حتى  ت�ستمر  التي  ال�سرعية، 

الدرا�سي الأول، وتت�سمن:

ويبلغ  كتاب اهلل  �س�ر من  قراآنية حلفظ  حلق 

عدد املنت�سبات بها )30( امراأة، وحلق حلفظ 

�س�رة البقرة و�س�رة املائدة، اإ�سافة اإىل حلقة 

لل�سغار حلفظ جزء عم، وتقام احللقات ي�م 

الرابعة  ال�ساعة  من  اأ�سب�ع  كل  من  الأربــعــاء 

وحتى الثامنة م�ساًء.

)�سراج(  ملتقى  اإقامة  املركز  ا�ستاأنف  كما 

ويحت�سن  البـــتـــدائـــيـــة،  ــة  ــرحــل امل لــفــتــيــات 

ومــهــاريــة متكاملة. وتــربــ�يــة  اإميــانــيــة  بــرامــج  لهن  يــقــدم  فــتــاة  الــعــام )75(   هــذا 

وتتن�ع برامج الفرتة الثانية لتنهل الطالبات من ال�سرية العطرة لل�سحابيات اجلليالت 

اأهل اجلنة )فاطمة الزهراء ر�سي  اأمثال: حب ر�س�ل )اهلل( وزهرته و�سيدة ن�ساء 

اهلل عنها(، و�سحابيات جليالت اأخريات كاأ�سماء بنت يزيد واأم �سليم الأن�سارية، 

العظيمة  القراآن  ق�س�ض  من  العرب  وي�ستقني 

فقد  الثالثة  الفرتة  اأما  الإ�سالمية،  والآداب 

خ�س�ست للدورات الفنية وامل�سغ�لت اليدوية 

وفن�ن الطبخ واحلا�سب الآيل.

بالندوة  الن�سائي  هــاجــر  مــركــز  ا�ــســتــاأنــف 

العاملية لل�سباب الإ�سالمي يف اخلرب درو�سه 

)جزء  تف�سري  يف  در�ــض  بتنظيم  ال�سرعية، 

عم( وبيان معاين �س�ر القراآن: النباأ وعب�ض 

والكافرين  امل�ؤمنني  حال  وذكر  والنازعات، 

ي�م القيامة، وبيان نعم اهلل على عباده، مع 

وفرع�ن،  ال�سالم  عليه  م��سى  ق�ستي  �سرح 

وابن اأم مكت�م ر�سي اهلل عنه مع النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم. وتقام الدرو�ض من ال�ساعة 

ال�ساد�سة وحتى ال�سابعة والن�سف م�ساًء. كما يتم تقدمي در�ض اأ�سب�عي عن �سرية 

الكرمي  القراآن  املركز حلق حتفيظ  ا�ستاأنف  .كما  و�سلم،  الر�س�ل �سلى اهلل عليه 

والبقرة  الأعــراف  �س�رة  حلفظ  اأ�سب�ع،  كل  من  والثالثاء  الأحد  ي�مي  تقام  التي 

وجزئي عم وتبارك، مع تطبيق اأحكام التج�يد خالل القراءة.

مركزا )حمد املبارك( و)هاجر( ي�ستاأنفان براجمهما ودرو�سهما ال�سرعية

باملنطقة  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  بالندوة  الن�سائي  الق�سم  نظم 

الناطقني  الدع�ية لأبناء اجلاليات غري  ال�سرقية جمم�عة من الربامج 

من  وال�ستفادة  لديهم،  والرتب�ي  ال�سرعي  ال�عي  رفع  بهدف  بالعربية، 

ملجتمعاتهن. �ساحلات  لبنات  لي�سبحن  مفيد  ه�  مبا  الفتيات   اأوقــات 

ومن اأبرز الربامج الدع�ية التي مت تنفيذها برنامج "وقفة على املا�سي 

 ، واأهــدافــهــا(؛  )معناها  النب�ية  الهجرة  وتناول  للم�ستقبل"،  وخط�ة 

على  الفتيات  �سجع  ــذي  وال بحكمة"،  ولكن  اإجــازتــك  "اق�ض  وبرنامج 

برنامج  و  ال�سيفية.  العطلة  مــن  لال�ستفادة  ال�سليم  الطريق  ر�سم 

واأ�س�له  احلــج  ب�سفة  التعريف  اإىل  وتــطــرق  العمر"،  رحــلــة  "احلج 
عرفة. ي�م  و�سيام  احلجة  ذي  من  الع�سر  اأيــام  ف�سل  وبيان   وتاريخه، 

اإ�سافة اإىل الأن�سطة الرتب�ية املقدمة التي �سملت املحا�سرات والندوات، 

تطرقت  والتي  اأ�سرهن"،  جتاه  الن�ساء  "م�س�ؤوليات  حما�سرة    : منها 

واأبنائها،  وزوجها  ووالديها  ربها  نح�  الإ�سالم  يف  املراأة  م�س�ؤوليات  اإىل 

يف  بها  تتعامل  اأن  ينبغي  التي  الي�مية  وال�سل�كيات  ال�سرعية  وواجباتها 

امل�سكالت. م�اجهة  وعند  املــ�اقــف  يف  املثلى  والت�سرفات   جمتمعها، 

افتتاح  اأهمها:  والثقافية؛  التاأهيلية  الربامج  من  جمم�عة  اقيمت  كما 

نادي للفتيات ليقدم لهن املحا�سرات والدرو�ض ال�سرعية ودورات مهارية 

واأخرى يف تط�ير الذات، اإىل جانب الربامج الرتفيهية والأيام املفت�حة.  

برامج دعوية للجاليات بالق�سم 

الن�سائي بندوة ال�سرقية

العالقات  اإدارة  تنظمها  التي  ال�سهرية  الثقافية  الدي�انية  ا�ستاأنفت 

العامة بالق�سم الن�سائي مبكتب الندوة بالدمام، ن�ساطاتها مبحا�سرة 

عن "�سدى القل�ب على اله�ية"، ح�سرها عدد كبري من الأكادمييات 

والرتب�يات. األقت املحا�سرة الدكت�رة هدى مرعي اأ�ستاذة الدرا�سات 

اجل�سد،  يف  القلب  مكانة  عن  فيها  وحتدثت  الآداب،  بكلية  الإ�سالمية 

وكيفية اإ�سالح القل�ب، وبينت اأن قل�ب كثري من اأبناء الأمة الي�م؛ اإما 

غافلة اأو م�سغ�لة اأو قا�سية اأو فارغة، وما لذلك من اأثر �سلبي على ه�يتنا 

وثقافتنا، م�ؤكدة باأن 

اإ�ـــســـالح الــقــلــ�ب ل 

بالع�دة  اإل  ــ�ن  ــك ي

هلل،  ــــة  ــــادق ــــس ــــ� ال

بحبله  ــمــ�ــســك  ــت وال

وعماًل،   
ً
قـــ�ل املــتــني 

ب�سنة  والــتــمــ�ــســك 

ر�س�ل اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم.

حما�سرة تربوية 

بن�سائيـة الدمــام
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الق�سم  نظم  القيم(  لتعزيز  )ركــاز  حملة  يف  م�ساركته  �سمن 

ن�سائية  اأم�سية  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  للندوة  الن�سائي 

بح�س�ر   " الطاعة  لــذة  ب  "َجرِّ �سعار  حتــت  مــ�ل  بالرو�سان 

بالندوة  الن�سائية  الأق�سام  على  امل�سرفة  ن�سري  اآمال  الدكت�رة 

والداعية اأفنان با�سرة. وقالت الدكت�رة ن�سري اإن الندوة تهدف 

ال�سباب  الفاعلة يف حل م�سكالت  امل�ساهمة  امل�ساركة  من هذه 

وم�ساركته يف  دعمه  وذلك من خالل  امل�ساركة،  مبداأ  وحتقيق 

الإ�سالمية  القيم  تعزيز  على  تعمل  التي  احلمالت  هــذه  مثل 

ون�سرها بني جيل ال�سباب وال�سابات.  

ي�سار اإىل اأن )ركاز( هي م�ؤ�س�سة اإعالمية م�ستقلة تهدف اإىل 

تعزيز الأخالق يف املجتمع وتقدم م�سروعًا اإعالميًا يعمل على 

الت�عية باملبادئ الأ�سيلة واحلد من الظ�اهر الأخالقية الدخيلة 

ال�سباب.  ل�سريحة  منا�سب  اإعالمي  خطاب  ت�جيه  خالل  من 

اإن هدف هذه  ركاز جدة  اأحمد ع�سريي مدير  الأ�ستاذ  ويق�ل 

والفتيات  ال�سباب  تنا�سب  حمببة  طــرق  ابتكار  هــ�  احلملة 

عن  بذلك  مبتعدة  الإ�سالمية  والأخالق  القيم  ر�سالة  لإي�سال 

ال�ستمتاع  فكرة  لإي�سال  وذلك  املبا�سر  والأمر  النهي  اأ�سل�ب 

بالطاعة وما يح�سل ل�ساحبها من طماأنينة و�سعادة.

حوار مع ال�سابات بالرو�سان 

مول يف جدة

نظمت جلنة التدريب بالق�سم الن�سائي بالندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي، 

اهلل  اأمــة  الدكت�رة  عليها  اأ�سرفت  الفعالة(،  الإدارة  )مهارات  عن  دورة 

باحلاذق اأ�ستاذة ال�سحة النف�سية واملدربة املعتمدة من الأكادميية الدولية 

للتدريب والأكادميية العاملية لإعادة التزان الب�سري.

بيئة  داخــل  ــراد  الأف لت�سال  العلمية  بالأ�س�ض  التعريف  الــدورة  وت�سمنت 

العمل، بهدف احل�س�ل على التميز ال�سخ�سي للم�ظفة.

الرتبية،  بكلية  الــذاتــي(  )التحكم  عن  دورة  الن�سائي  الق�سم  نظم  كما 

ا�ستفادت منها )215( طالبة من ق�سم اللغة الإجنليزية بكلية الآداب جامعة 

امللك في�سل، بالإ�سافة اإىل اأع�ساء هيئة التدري�ض والإداريات.

 )مهارات الإدارة الفعالة( دورة 

للجنة التدريب بن�سائية ال�سرقية

للن�ساط  حبيبة  اأم  مركز  ا�ست�ساف 

باملنطقة  بــالــدوحــة  ــمــاعــي  الجــت

ال�سرقية، للعام الثالث على الت�ايل، 

الرعاية  دار  مـــن  يــتــيــمــة   )30(

اأعمارهن  تــراوحــت  الجــتــمــاعــيــة 

برفقة  �سنة،  وحتى )15(  من )9( 

ــــدار، وكان  عـــدد مــن مــ�ــســرفــات ال

مديرة  نائبة  الفتيات  ا�ستقبال  يف 

من  وعــدد  الق�سبي  �سل�ى  املــركــز 

باأهمية  منهن  ــًا  اإميــان الــعــ�ــســ�ات؛ 

تلم�ض احتياجاتهن واإدخال ال�سرور 

على قل�بهن وتق�ية اأوا�سر املحبة .

وامل�سابقات  الرتفيهية  والفعاليات  الأن�سطة  من  العديد  املركز  وقدم 

الثقافية واحلركية، التي اأ�ساعت ج�ًا من املرح وال�سعادة بني الفتيات، 

ال�جه"،  على  "الر�سم  وركــن  ر�سامة"،  "اإبداعات  ركن  منها  وكــان 

"مي  وركـــن  الظل"،  "غرفة  وركـــن 

وزعــت  ـــارة  ـــزي ال نــهــايــة  ويف  مي"، 

يتيمة.  كل  على  والعيديات   الهدايا 

اأم حبيبة  اأن مركز  بالذكر  اجلدير 

يقدم ي�م الأحد من كل اأ�سب�ع دورته 

الن�وية  الأربــعــني  ل�سرح  ال�سرعية 

واحلكم"  العل�م  "جامع  كتاب  من 

تلقيه  ــذي  وال احلنبلي،  رجــب  لبــن 

الأ�ستاذة رميا البخاري، كما ينظم 

والثنني  والأحـــد  ال�سبت  اأيـــام   يف 

ينظم  كما  الــقــراآن،  حتفيظ  حلق 

نادي الرباعم لفتيات املرحلة البتدائية برامج  ت�سمل حتفيظ القراآن 

بالإ�سافة  واملهارية،  الفنية  والــدورات  وال�سرعية،  الرتب�ية  والدرو�ض 

اإىل املحا�سرات الرتب�ية وال�سحية وال�سرعية والتي خ�س�ض لها ي�م 

الثالثاء من كل اأ�سب�ع. وقد انت�سبت للمركز هذا العام )20( فتاة.

)30( يتيمـــة يف �سيافــــــة مركــــز اأم حبيبــــة بال�سرقية
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اخــــتــــتــــمــــت 

ــــات  ــــي ــــال ــــع ف

بفتيات  اخلــا�ــض  حل�ة"  "�سنة  بــرنــامــج 

واجلامعة،  والثان�ية  املت��سطة  املــدار�ــض 

بالندوة  الن�سائي  الق�سم  ــه  ــام اأق ـــذي  ال

على  بــجــدة  الإ�ــســالمــي  لل�سباب  العاملية 

اأكرث من1600  م�سرح كلية عفت. وح�سره 

فتاة من خمتلف املراحل الدرا�سية.

وقالت الأ�ستاذة هالة ن�سري مديرة الق�سم 

الن�سائي بالندوة بجدة : اإن الربنامج يهدف 

اإىل احل�ار مع ال�سابات وتلم�ض احتياجاتهن 

اأوىل  باإعتبارها خط�ة  والثقافية،  النف�سية 

ور�سم  الأمــة  باأجيال  النه��ض  طريق  على 

الربنامج  وياأتي  مل�ستقبلها،  م�سرقة  �س�رة 

ليحقق اأهداف الندوة الإ�سرتاتيجية، التي 

حل  يف  الفعالة  وامل�ساهمة  الإبــداع  ت�سجع 

مع  الت�ا�سل  وتعزيز  ال�سباب،  م�سكالت 

املجتمع. كما حتدثت الدكت�رة هيفاء جمل 

باأن�سطة  واأ�سادت   عفت  كلية  عميدة  الليل 

ت�ع�يًا  ال�سباب  ت�ستهدف  الــتــي  ــنــدوة  ال

وجل�سة  عمل  ور�سة  اأقيمت  كما  وترب�يًا. 

اآمـــال ن�سري  الــدكــتــ�رة  حــ�اريــة لكل مــن 

والدكت�رة اآلء ن�سيف مديرة مركز ح�سارة 

لالإ�ست�سارات الرتب�ية بجدة، تناولت العمل 

التط�عي ومفه�مه يف حياة الفتاة وجمالته 

وبركة التط�ع واأثره يف حياتة فاعليه 

اأهمية  عـــن  نــ�ــســيــف  اآلء  د.  وحتـــدثـــت 

التخطيط يف حياة الفتاة  ون�سحت كل فتاة 

هذا  اإيل حتقيقه يف  تطمح  ما  تكتب   بــاأن 

الأعمال  من  عمل  اأي  اإىل  بالإ�سافة  العام 

وتدريبها  نف�سها  بتقييم  وتق�م  التط�عية، 

على اللتزام بخطتها حتى النهاية.

1600فتاة يح�سرن  برنامج �سنة حلوة

ملتقيان للفتيات 

بن�سائية 

ينبع ال�سناعية

نظم ملتقى الفتيات بالق�سم الن�سائي بالندوة مبدينة ينبع ال�سناعية، ملتقيني �سهريني للفتيات كان الأول يف 

نادي )ابن ر�سد الرتفيهي(، وح�سرته )80( فتاة.

الرتحيبية.  والفال�سات  والأنا�سيد  احلركية  امل�سابقات  من  جمم�عة  ثم  التعارف،  مب�سابقة  الربنامج  بداأ 

الفا�سلة  املربية  مع  مفت�حًا  لقاًء  الربنامج  فقرات  وت�سمنت 

وامل�ستجدات  الفتاة  �سخ�سية  فيه عن  فاطمة جماهد؛ حتدثت 

التي تطراأ عليها.

ال�سناعية،  ينبع  مبدينة  َم  ُنظِّ فقد  الثاين  ال�سهري  امللتقى  اأما 

حتت �سعار )خمي�سنا األ�ان(. يف حني عقد امللتقى يف نادي ابن 

اأكرث من )80( طالبة، جرى خالله  ر�سد الرتفيهي، وح�سرته 

من  امل�س�ؤولية،  وحتمل  القيادي  العمل  على  الفتيات  تدريب 

خالل الربامج والدورات التي اأعدت لذلك، اإىل جانب الن�ساط 

لكل  الإتيكيت �سرورة  ودورة يف )فن  م�سابقات  الرتفيهي، من 

�حدى خيم �مللتقىبيت(.

كتبت: �سامية �ل�سالك
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الليل(  واملتزوجات حديثًا يف قاعة )ملكة  الزواج  املقبالت على  للفتيات 

والذي �سهد اإقباًل كبريًا من الفتيات. 

قدم الربنامج العديد من املحا�سرات والدورات املتخ�س�سة يف العالقات 

الزوجية والأ�سرية، اإ�سافًة اإىل اجلانب ال�سحي وال�سل�كي، والعديد من 

الفقرات التي حازت على ا�ستح�سان واإعجاب احل�س�ر. 

بالق�سم  وتعريف  جماعية  حجازية  بزفة  الفتتاح  كان  الأول  الي�م  ففي 

بجدة،  الق�سم  مديرة  ن�سري  هالة  الأ�ستاذة  قدمته  بالندوة،  الن�سائي 

الن�سائية  الأق�سام  امل�سرفة على  ن�سري  اآمال  الدكت�رة  كل من  ثم قدمت 

بالندوة، والدكت�رة �سامية حمبظاظة اأ�ستاذ م�ساعد الفقه واأ�س�له بجامعة 

امللك عبد العزيز بجدة، جل�سة ح�ارية عن احلكمة من الزواج واأهميته 

للمجتمع عامة من بناء الأ�سرة امل�سلمة وتن�سئة جيل �سالح واأهميته للفتاة 

وال�ساب على وجه اخل�س��ض من �سرٍت وعفٍة و�سكينة.

النف�سية  "التهيئة  بعن�ان  دورة  مر�ساح  ع��ض  الدكت�ر  املــدرب  وقــدم 

للمقبالت على الزواج" طرح خاللها معنى الزواج عند الفتاة واأكد على 

اأن ت�سحيح هذا املعنى، له مردوده الإيجابي على حياتها امل�ستقبلية مع 

الزوج، واأو�سح اأن احل�ار ه� اأ�سا�ض بناء الألفة بني الزوجني.

والت�ليد،  الن�ساء  اإ�ست�سارية  العم�دي  �سامية  الدكت�رة  األقت  ذلك  بعد 

حما�سرة بعن�ان "اأ�سرارها" اأكدت فيها على اأن املفاهيم املغل�طة التي 

متالأ راأ�ض كل فتاة وتتلقاها من رفيقاتها وجمتمعها، تعد من اأكرب اأ�سباب 

الف�سل املبكر للعالقة الزوجية ووجهت الأمهات اإىل فتح باب احل�ار مع 

بناتهن لتفادي اأي م�سكلٍة قد تتعر�ض لها بعد الزواج، كما تناولت العديد 

من النقاط التي تهم الفتاة يف بداية حياتها الزوجية.

اأ�ستاذة  �سناء عابد  الدكت�رة  الربنامج قدمت  الثاين من هذا  الي�م  ويف 

الدرا�سات الإ�سالمية بكلية دار احلكمة بجدة، املح�ر الأ�سري، وتناولت 

العديد من النقاط املهمة التي تتعر�ض لها الفتاة يف م�ستهل عالقتها باأهل 

اإر�سادات  ملركز  العام  املدير  بخاري  ن�سرين  الأ�ستاذة  وحتدثت  الــزوج. 

لال�ست�سارات الأ�سرية و الرتب�ية، عن العديد من املحاور املهمة يف حياة 

عن  العام  والإنطباع  التفكري  يف  واملــراأة  الرجل  بني  والفروق  الزوجني 

احلياة وقدمت حل�ًل عملية لبع�ض امل�سكالت التي قد تتعر�ض لها الفتاة 

يف حياتها الزوجية.

 برنامج �سندريال للفتيات بجدة 

47

 برنامج �سندريال للفتيات بجدة 

نفذ الق�سم الن�سائي بالندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي بجدة، حملة ت�ع�ية �سد �سرطان الثدي، 

مبقر الندوة بجدة، ح�سره عدد كبري من امل�ساركات، واألقيت خاللها حما�سرة عن دور الكت�ساف 

كما  العزيز،  عبد  امللك  بجامعة  خ�جة  بثينة  للدكت�رة  العالج  ف  واأثــره  الثدي  ل�سرطان  املبكر 

العم�دي  اآلء  الدكت�رة  قامت 

العزيز  عبد  امللك  جامعة  من 

الذاتي  الفح�ض  كيفية  ب�سرح 

املر�ض اخلطري  واأعرا�ض هذا 

بني  انــتــ�ــســاره  ن�سبة  وارتـــفـــاع 

كل  اأن  ــدة  ــ�ؤك م الــ�ــســعــ�ديــات، 

ت�ساب  ثــمــان  بــني  مــن  �سيدة 

بهذا املر�ض ي�ميًا.

ن�سائية الندوة بجدة تنفذ حملة 

توعوية عن �سرطان الثدي

�مل�ساركات ي�ستمعن للمحا�سرة



بال�سباب  الندوة  اهتمام  اإطار  يف 

وحر�سا منها على تقدمي الربامج 

التي  املــ�ا�ــســيــع  وطـــرح  املبتكرة 

ومناق�ستها  ال�سريحة  هــذه  تهم 

لها،  املــنــا�ــســبــة  وو�ــســع احلــلــ�ل 

بالندوة  الن�سائي  الق�سم  �سارك 

يف  الإ�ــســالمــي  لل�سباب  العاملية 

التي  قيمي(  على  )ثابتة  حملة 

بال�سرتاك  نظتمها )ركاز جدة( 

الندوة  يف  ال�سبابية  الــفــرق  مــع 

حتت عن�ان )اأنا حرة( وذلك يف 

يف  الق�سم  اأقامها  التي  الأم�سية 

)الرو�سان م�ل(. 

املراأة  حياة  يف  احلرية  مفه�م  طرح  الأم�سية  هذه  خالل  من  مت   

الفتيات ح�ل  بع�ض  اأذهان  اإىل  تتبادر  التي  املغل�طة  والت�س�رات 

حدود هذه احلرية واملقيا�ض الديني والرتاثي لها، وقد حظيت هذه 

الأم�سية باإقباٍل ملح�ظ من قبل الفتيات وال�سيدات حيث ح�سرت 

اأكرث من 400 فتاة و�سيدة.

الن�سائية  الأق�سام  على  امل�سرفة  ن�سري  اآمــال  الدكت�رة  وبينت 

بالندوة، على مفه�م احلرية يف الإ�سالم، و اأن التحرر من القيم 

والأهــ�اء، ل ميت  ال�سه�ات  وراء  الإ�سالمية، واجلــري  والأخــالق 

ملفه�م احلرية ب�سلة، وبهذه احلالة يك�ن الإن�سان يف قمة ال�ستعباد 

من قبل �سه�اته واأه�ائه.

اآلء  الدكت�رة  اأكــدت  جانبها  من 

ن�سيف مدير عام مكتب ح�سارة 

والتنم�ية  الرتب�ية  لالإ�ست�سارات 

بـــجـــدة، عــلــى اأهـــمـــيـــة احلــــ�ار 

املعنى  لت��سيح  للفتاة  والإقــنــاع 

ال�سحيح ملفه�م احلرية، وم�قف 

وال�سالة  احلجاب  من  الإ�سالم 

وغريها من الث�ابت الدينية، واأن 

هذه  تقدمي  يتم  ــذي  ال الأ�ــســلــ�ب 

املفاهيم به للفتاة وال�ساب يحتاج 

احل�ار  طريق  عن  مراجعة،  اإىل 

الهادف والبناء من قبل الآباء واملربني.

مهمة  الأم�سيات  هذه  مثل  اإقامة  اإن  احلا�سرات:  اإحــدى  وقالت 

ب�سب  �ساعت  التي  اله�ية  وت�سحيح  الــروؤيــة  لت��سيح  للفتيات 

مع  تتفق  ل  منــاذج  تقدم  التي  الف�سائيات؛  على  ال�سباب  اإقبال 

كل  الربنامج يف  يقام هذا  باأن  اأخرى  وطالبت  الإ�سالمية،  القيم 

مناطق جدة حلاجة الفتيات يف جمتمعنا اإىل مثل هذه احل�ارات 

الهادفة.

خاللها  من  مت  لالأطفال  ور�ــض  الأم�سية  هــذه  انعقاد  رافــق  كما 

تعريف الأطفال بالقيم الإ�سالمية بطريقة مبتكرة وجذابة جتمع 

بني املتعة والفائدة.

مفهوم احلرية عند الفتيات

جمع من �ل�سابات بعد �نتهاء �الأم�سية
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دورات 

تدريبية  

لن�سائية 

الندوة 

بالطائف

حتت  الثاين  امل�ظفات  ملتقى  بالطائف  ال�سالمي  لل�سباب  العاملية  بالندوة  الن�سائي  الق�سم  اأقــام 

�سعار"نلتقي لرنتقي" يف مقر الق�سم بالطائف. قدم امللتقى العديد من الدورات التدريبية، الرامية 

"دورة الت�ا�سل اللفظي  اإيل رفع  كفاءة العامالت بالندوة وتط�ير مهاراتهن والت�ا�سل بينهن، مثل 

وغري اللفظي" للدكت�رة حنان عنقاوي وكيلة ال�س�ؤون التعليمية للدرا�سات اجلامعية بجامعة الطائف، 

ودورة "تنظيم مكان العمل" �سيف اهلل الفيفي- م�ست�سار معتمد يف الدرا�سة الإ�سرتاتيجية-، ودورة 

"مهارات الت�س�يق وك�سب العمالء" للدكت�ر- كمال �سعبان- اخلبري يف اإدارة امل�ارد الب�سرية، ودورة 
"رحلة للتغيري" لـ د. هناء النمري م�سرفة ت�جيه واإر�ساد مبركز اإ�سراف �سرق الطائف، ودورة "الأفكار 
الذكية وجناح ال�سخ�سية" لـ اأ. زهراء ع�سريي امل�سرفة الرتب�ية مبركز اإ�سراف غرب الطائف، كما 

وحدة  امل�سرفة يف  العمري  لطيفة  اأ.  الإت�سال" لـ  مهارات  الطيبة يف  الكلمة  "اأثر  بعن�ان  لقاء  اأقيم 

الرتبية الإ�سالمية، واختتم  الربنامج بتكرمي وت�زيع الهدايا على امل�ساركات.

النسائية
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الدع�ة  م�سرية  مــن  ت�سعف  خــارجــيــة  عــ�امــل  تــ�جــد  مــا  بــقــدر 

الإ�سالمية، بقدر ما ت�جد ع�امل داخلية من الدعاة اأنف�سهم حيث 

املنكرات  اأ�سحاب  على  الإنكار  باأ�س�ل  جهال  البع�ض  لدى  جند 

املختلفة والتي بدورها ت�لد حاجزًا نف�سيا وت�سدر حكما �سيئًا من 

املدع�ين على كل الدعاة.

الندوة  اختارتها  التي  الدرا�سة  تلك  اأفكار  تدور  املعني  هذا  ح�ل 

العاملية لل�سباب الإ�سالمي،  مل�ؤلفها الأ�ستاذ -عبد احلميد الباليل 

والتي تبني وتناق�ض ما اندر�ض من فقه الإنكار بني �سف�ف الدعاة 

يف�ت�ا على  لكي  ال�ساق،  الدعاة يف طريقهم  يهدي  دلياًل  ولتقدم 

اأعداء الدين كل فر�سة يعيق�ن بها طريق الدع�ة.

تناول امل�ؤلف يف عر�ض الكتاب اأق�سام املنكر واأق�سام املنكرين وركز 

يف بداياته على ف�سٍل مهم وه� �سفات املنكرين وما يجب اأن يتحل� 

والإخال�ض  والعلم  تعاىل  اهلل  ومعرفة  وال�سرب  احلكمة  من  به 

والقدوة والت�ا�سع وح�سن الإ�ستماع واحلاكم والرفق.

ثم بني يف مدخل الكتاب اأن هناك خط�ات لالإنكار تتمثل اأول 

يف التعريف وال�عظ، ويف الف�سل الأول تناول ق�اعد الإنكار 

وهي اثنا ع�سرة قاعدة كان اأهمها تقدمي الأهم على املهم 

والإ�سرار  املنا�سب  ال�قت  واختيار  الإنــكــار  يف  والــتــدرج 

بالن�سيحة.

على  املنكر  لعالقة  امل�ؤلف  تعر�ض  الثاين  الف�سل  ويف 

املطل�بة يف  الطرق  وبني  ال�سلطان  و  النف�ذ  اأ�سحاب 

اإظهار  وعــدم  والن�سيحة  احلكمة  من  خماطبتهم 

امل�عظة  يف  لهم  التخ�سن  وترك  عليهم  الأ�ستاذية 

واخت�سار امل�عظة.

اأنـــ�اع  املــ�ؤلــف عــن �ــســرورة معرفة  ويف حــديــث 

احلكم التكليفي واأفعال الر�س�ل �سلى اهلل عليه 

ي�ؤمل  اإن مما  يق�ل:  بينها  اخللط  وعدم  و�سلم 

النا�ض  من  كثرٍي  من  وكرها  اإعرا�سًا  نرى  اأن 

م�سادفتهم  ب�سبب  وذلــك  واأتــبــاعــه  للحق 

اأق�ال  لن�عياٍت من الدعاة الذين يخلط�ن 

ــ�اع   اأن بــني  يفرق�ن  ول  واأفــعــالــه  الر�س�ل 

الأقــ�ال والأفعال ، فكل من ترك مباحًا 

الذي  املنكر  من  يجعل�نه  م�ستحبًا  اأو 

يجادل�ن النا�ض فيه وترتفع الأ�س�ات وحتمر الأوجه ورمبا تدخلت 

الأيدي فالبد لتاليف ذلك من الفقه باأن�اع احلكم التكليفي.

ومن النقاط ال�سرورية التي اأ�سار اإليها امل�ؤلف وو�سفها باأنها ركن 

ل تتم عملية الإنكار اإل به وهي القدوة لأن الأفعال اأكرث اأثرًا من 

الأق�ال وامل�عظة التي ل يلتزم بها �ساحبها ت�ؤدي اإىل �سٍر عظيم 

يق�ل:  احل�سن الب�سري )) عظ النا�ض بفعلك ول تعظهم بق�لك((

ويق�ل اأي�سًا )) ال�اعظ من وعظ النا�ض بعمله ل بق�له((، وكان 

ذلك �ساأنه اإذا اأراد اأن ياأمر ب�سيٍء بداأ بنف�سه ففعله، واإذا اأراد اأن 

ينهي يف �سيء انتهى عنه، ومن ثم فقدرة الداعية على تربية نف�سه 

هي التي ت�ؤهله لرتبية الآخرين ، واإن قدرته على الإنكار على نف�سه 

هي التي تزيد من قدرته بالإنكار على الآخرين و�سدق اجليالين 

الإنكار على  على  قدرت  نف�سك  على  منكرًا  كنت  اإذا  ق�له:))  يف 

غريك((   

فقه الدعوة يف اإنكار املنكر 

الواعظ من وعظ الناس بعمله قبل قوله

اصدارات الندوة



�س�ارع مالأى بالنا�ض قبل امتالئها بال�سيارات قائم�ن وقاعدون وبائع�ن و�ساكن�ن، هذا 

ما تلحظه واأنت ت�سري يف �س�ارع مدينة لج��ض عا�سمة نيجرييا الإقت�سادية، وذلك اأننا 

مكثنا اأكرث من )5( �ساعات يف طريق مكتظ بالنا�ض وال�سيارات لنع�د من مكتب الندوة 

اإىل منزل مدير مكتبنا هناك ال�سيخ ال�سامي ووقتها تذكرت مع الفارق اختالط الأ�س�ات 

والأجنا�ض واللغات يف نفرة احلجيج من عرفات. اأغلب الغادين والرائحني من ال�سباب، 

لقد دخل   ، بالكرثة  املت�س�ل�ن مقارنة  قليل هم  ليبيعه،  املارة  للعر�ض على  �سيء  يحمل 

كبرية،  و�سيا�سية  اجتماعية  وف��سى  مدقعًا  فقرًا  فيها  واأورث  اأفريقيا  بالد  الإ�ستعمار 

الق�س�ر  ت�سكن  التي  الطبقة  جال�سك�  البرتول  مدينة  يف  راأيت  فلقد  فاح�سة،  وطبقية 

ال�س�ارع. �ساكني  امل�سح�قني  وطبقة  الفارهة  وال�سيارات  واحل�سم  اخلدم  مع   الفاخرة، 

اقت�سادية  نه�سة  وبها  اأفريقيا،  ربع  ال�سكان  تعداد  حيث  من  تقريبًا  نيجرييا  متثل 

حتتاج لنم�ها ا�ستقرارا �سيا�سيًا و اإداريا ، فهي بحق قارة يف ات�ساع م�ساحتها واأعراقها 

ولغاتها، وميثل اجلن�ب م�طن النف�ذ الن�سراين والتغريبي وبه امل�اد البرتولية، وت�اجد 

ونحن  راأينا  فلقد   ، بالتعليم  الغربية  البعثات  اهتمام  واملالحظ  العاملية  النفط  �سركات 

نتج�ل، جممعات �سخمة متثل مدار�ض بريطانية وه�لندية ..وغريها على طراز متميز 

الن�سق  يتعلم�ن   .. املجتمع  يف  وامل�ؤثرون  الق�م  وعلية  ال�سا�سة،  اأبناء  فيها  وت�ستقطب 

والإهتمام  التعليم  اأن  �سك  ول  ملجتمعاتهم  و�سا�سة  قادة  ويع�دون  الغربية  والثقافة 

ه�يتها. وحفظ  لنه�ستها  املجتمعات،والدافع  هذه  مثل  يف  احلقيقي  التغيري  ه�   به 

على  والأخرى  فقري  �سعبي  حي  يف  اأحدهما  مدر�ستني  لج��ض  مدينة  يف  للندوة 

مدار�ض  لت�سبح  وتط�ير  خطط  اإىل  يحتاج  وكالهما  املكتب  مقر  يف  جيد  طراز 

التميز جيل   .. امل�ستقبل  جيال  �سناعة  يف  ت�سارك  اأن  ت�ستطيع  لكي  النخب   ت�سم 

فت�ساهد  املدن  على  الكن�سي  اجلانب  اإ�سفاء  على  الن�سارى  حر�ض  كذلك  اجلن�ب  يف 

خاوية  كانت  واإن  ال�سماء،  �سلبانها  تناطح  البنيان  �سامقة  كنائ�ض  املدينة  مداخل  يف 

كان�( يف  ملدينة(  زيارة  كانت  نيجرييا  الثالثة يف  ..املحطة  الغربان.  ت�سكنها  ال�فا�ض، 

الإ�سالم  اأهلها عن اجلن�ب، فمظاهر  والتي تختلف يف طبيعتها وطبقة  �سمال نيجرييا 

واللغة العربية و�س�اهد امل�ساجد كثرية بل اإنك لتجد كثريًا مما  تالحظه يف بالدنا انت�سار 

احلجاب ودور التحفيظ وامل�ساجد. زرنا مدر�سة )ال�سمدانية( وهي مدر�سة على م�ست�ى 

عاٍل، و�ساحبها بريطاين وله زوجة نيجريية وله ابنة هداها اهلل اإىل الإ�سالم وتزوجت 

اأن متتلك املدر�سة، وه�  باأحد امل�سلمني هناك وقد عر�ض �ساحب املدر�سة على الندوة 

عر�ض مغٍر حقًا ل� وجد من يعني الندوة على ذلك . للندوة مدر�ستها يف )كان�( وهي 

مكتظة بالطالب ولها �سيت طيب هناك، النا�ض يف ال�سمال فيهم طبع الهدوء والغرية 

على الإ�سالم و�سعائره ول غرو  فهم �ساللة املمالك الإ�سالمية التي �سكنت �سمال نيجرييا 

وا�ستمرت لعدة قرون.. وفق اهلل اجلميع.

الجوس مدينة ال تنام ...

�لدكتور حممد �لغامدي

نائب امل�سرف العام للمكاتب 

والعالقات الدولية




