


املحنة التي َجَلَبْت منحًا ربانية

تدور الأيام دورتها وتتواىل مليئة بالأحداث واملواقف، ويختم عامنا الذي

م�سى بحدث مل يخطرعلى بال اأحد.. اأمطار و�سيول وخراب يف جدة عرو�س 

البحر الأحمر، كبدت اأهلها الكثري من اخل�سائر يف الأموال والأرواح .. اإل 

اأنه ما من حمنة اإل وبداخلها منحة ربانية، فقد كانت هذه الكارثة �سببًا 

اإنقاذه  ميكن  ما  لإنقاذ  اجلميع  فهب  بع�سًا،  بع�سهم  مع  جدة  اأهل  لتاآزر 

التاآزر والإعانة  ولإغاثة واإعانة وموؤازرة املت�سررين، فكانت تلك الهبة وذلك 

دلياًل ل يدع جماًل لل�سك على اأ�سالة ونبل و�سدق م�ساعر الأخوة عند اأبناء هذا الوطن 

املعطاء. 

      وقد �سبق الأب اأبناءه يف ذلك، فوقفة خادم احلرمني ال�سريفني مع املت�سررين كانت خري 

مثال على موقف الأب احلاين على اأبنائه، وكانت كلماته وعطاءاته دواء جلراحاتهم وموا�ساة 

لقلوبهم واأماًل جديدًا اأ�ساء اأمامهم م�ستقباًل بعرثته ال�سيول.

     ومن املنح الربانية يف هذه املحنة ما راأيناه من �سبابنا وفتياتنا من اإيثار وتطوع ر�سم لنا لوحة 

والتاجر  واملهند�س  والطبيب  والفقري  والغني  والكبري  ال�سغري  فيه  تنادى  جمتمع  عن  اجلمال  بارعة 

عن  امل�ساب  وتخفف  اجلوع  وت�سد  اجلرح  لت�سمد  متل  ول  لتكل  نحل  كخاليا  يعملون  اجلميع  واملعلم، 

اأخو امل�سلم ل يظلمه ول ي�سلمه ((،  اإخوانهم املت�سررين م�سداقًا لقوله عليه ال�سالة وال�سالم )) امل�سلم 

�َسِد؛ اإَِذا ا�ْسَتَكى  ِهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اجْلَ متفق عليه، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم )) َمَثُل امْلُوؤِْمِننَي يِف َتَوادِّ

ى (( رواه البخاري وم�سلم. مَّ َهِر َواحْلُ �َسِد ِبال�سَّ ٌو َتَداَعى َلُه �َساِئُر اجْلَ ِمْنُه ُع�سْ

     وكان لندوتنا الغالية م�سرية من نور يف هذه الكارثة بق�سميها الرجايل والن�سائي فالن�ساء �سقائق الرجال، هكذا 

علمنا ديننا وعلى ذلك تربينا، فقد َهبَّ الق�سم الن�سائي للم�ساهمة يف تخفيف هذا امل�ساب بتقدمي الدعم املادي 

والنف�سي لالأ�سر املت�سررة.

   هذا جزء من النفحات واملنح الربانية التي حملتها لنا هذه الكارثة باأن وفقنا اهلل للوقوف بجانب اإخوتنا واأجرى 

اهلل اخلري لهم على اأيدينا فله احلمد وله ال�سكر. 

والتنظيم  وامل�ساركة  للعطاء  رم��زًا  الغالية  ندوتنا  اأ�سبحت  وقد  بداأناه  الذي  اجلديد  بعامنا  متفائلة  واأن��ا     

وال�ستمرارية، وتخطت جهودها واأن�سطتها الإغاثية حدود الوطن.

الأمة  وعلى  الغايل  وطننا  على  وبركة  خري  ع��ام  العام  ه��ذا  يجعل  اأن  اهلل  فا�ساأل 

الإ�سالمية اأجمع، واأن نحقق فيه �سعارًا رفعناه يف ق�سمنا الن�سائي " باأن 

نقدم اخلري للنا�س بكل الألوان ". 

د. �آمال �صالح ن�صري

امل�سرفة على الأق�سام الن�سائية مبنطقة مكة املكرمة
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�لإخـر�ج �لفنـي و�لإ�صر�ف على �لطباعة

ل نبالغ حينما ن�سف عام 1431ه�  باأنه عام ال�سباب، وذلك ملا اأبداه 

�سباب مملكتنا احلبيبة ومن اجلن�سني من ح�س اإن�ساين رفيع وم�سوؤولية 

اإجتماعية راقية، متثلت يف جهود جبارة كانت عنوانًا للتكافل والرتاحم، 

وظهرت جليًا باأبهى �سورها خالل حمنتي اأزمة املت�سللني على احلدود 

مع جازان والكارثة التي حلت بعرو�س البحر الأحمر اإثر ال�سيول التي 

اجتاحتها يف 8 ذي احلجة 1430ه�.

وم�ساندة  دعم  يف  قوة،  من  اأوتوا  ما  بكل  ال�سباب  قطاع  هب  حيث 

اإخوانهم املت�سررين يف املحنتني، باإغاثتهم وموا�ساتهم والتخفيف من 

اآلمهم ومعاناتهم، باأ�ساليب غايًة يف الرقي والإبداع.

وكان احل�سور العفوي ال�سخم من الفتيات والفتيان، لفتًا، فقد بلغت 

الأ�سر  من  اإخوانهم  مل�ساندة  نهار  ليل  متطوعني  بالآلف،  اأعدادهم 

املت�سررة، يبحثون عنهم يف كل حي وزاوية، حاملني امل�ساعدات اإليهم 

بحافالت املوؤ�س�سات اخلريية والر�سمية اأو �سياراتهم اخلا�سة.

جراء  طويلة  ومل�سافات  الأمر،  احتاج  اإن  بقدميه  ي�سري  بع�سهم  كان 

تعطل الطرقات وتهدمها بفعل ال�سيول، ول�ساعات منت�سف الليل، وبكل 

حما�س وحب وتعاون دون انتظار منحة اأو عطاء من اأحد.

كل  يف  للعيان  �ساهدة  كانت  الغايل  لوطننا  امل�سرقة  ال�سورة  هذه 

زاوية من الكارثة،  وهو ما خّفف من حجم املاأ�ساة يف قلوب املنكوبني 

ووا�ساهم يف م�سابهم.

والإجتماعي  الإن�ساين  بالعمل  املعنية  اجلهات  انتباه  لفت  الذي  الأمر 

يف اململكة وخارجها، ومتت الإ�سادة بهذه ال�سورة امل�سرقة، باعتبارها 

للم�سوؤولية  واأهليته  اأثبت جدارته  الذي  ل�سبابنا  نوعي  تطور  موؤ�سرات 

التي تناط به حينما تتاح اأمامه الفر�سة للم�ساركة احلقيقية.

اليد، من خالل  مل�س  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  مل�سته  ما  وهو 

اأع�ساء فرقها ال�سبابية ومن اجلن�سني، والذين  املئات من �سباب من 

كانوا خري معني لها يف تنفيذ حمالتها الإغاثية الع�سرين، والتي ا�ستفاد 

اأكرث  وتوزيع  اأ�سرة مت�سررة بجدة،  اآلف  �سبعة  اأكرث )7.000(  منها 

 )662( من  اأكرث  تاأثيث  على  عالوة  غذائية،  �سلة   )64.000( من 

منزًل، وترميم اأكرث من )320( منزًل مت�سررًا اآخر.

فاإىل الأمام دائمًا يا �سباب الوطن، فعلى اأيديكم يكون الرخاء والرقي 

باإذن اهلل.

عام الشباب.. 
ت�سدرها

الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي

تاأ�س�ست باأمر �سام كرمي عام 1394ه� 1973-م

�لروؤية: منظمة ر�ئدة.. ل�صباب مميز

�لر�صالة: رعاية �ل�صباب �مل�صلم

ي�سمح بالنقل والإقتبا�س من مو�سوعات املجلة

 و�سورها  مع الإ�سارة اإىل امل�سدر.

�ملقالت �لو�ردة ل تعرب بال�صرورة عن ر�أى �ملجلة

هيئة �لتحرير
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مـــحـليــات

الدكتور  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  للندوة  العام  الأمني  تلقى 

�سالح بن �سليمان الوهيبي برقية تهنئة من رئي�س هيئة جائزة 

امللك في�سل العاملية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل 

بجائزة  العاملية  الندوة  مر�سح  فوز  مبنا�سبة  العزيز  عبد  بن 

امللك في�سل العاملية خلدمة الإ�سالم لعام 1431ه� � 2010م.

وقال �سموه يف التهنئة "ي�سرين اأن اأهنئكم بفوز مر�سحكم دولة 

الرئي�س رجب طيب اأردوغان رئي�س وزراء تركيا بجائزة امللك 

في�سل العاملية خلدمة الإ�سالم لعام 1431ه� � 2010م.

وكانت الندوة ر�سحت رئي�س الوزراء الرتكي لنيل جائزة امللك 

اأمنوذج للقيادة  له من  في�سل العاملية خلدمة الإ�سالم، ملا مُيثِّ

الكبرية  واإجن��ازات��ه  الإ�سالمي،  العامل  يف  واحلكيمة  الواعية 

يف املنا�سب ال�سيا�سية والإدارية التي تولَّها، نقلت بالده اإىل 

م�ساف الدول الع�سرين يف العامل. اإ�سافة خلدمة ق�سايا الأمة 

الإ�سالمية ويف طليعتها فل�سطني، ولدوره البارز عامليًا يف تاأ�سي�س 

والنفتاح؛  البناء  احل��وار  من  اأ�سا�س  على  احل�سارات  تاآلف 

انطالقًا من مبادئ التعاون والتفاهم الدويل.

تهنئة الندوة لرت�صيحها اأردوغان جلائزة امللك في�صل

�ردوغان

الأمري خالد الفي�صل ي�صكر الندوة 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأع���رب 

مكة  منطقة  اأم��ري   – الفي�سل  خالد 

للندوة  وتقديره  �سكره  ع��ن  املكرمة، 

العاملية لل�سباب الإ�سالمي ومن�سوبيها، 

مل�ساعدة  ق��دم��ت��ه��ا  ال���ت���ي  جل��ه��وده��ا 

بالتعاون  ج��دة،  �سيول  من  املت�سررين 

وفرع  للتكافل  ج��دة  اأه���ايل  جلنة  م��ع 

وزارة ال�سوؤون الإجتماعية باملنطقة. 

اأمري  �سمو  م��ن  ذل��ك يف خ��ط��اب  ج��اء 

اللجنة  رئي�س  امل��ك��رم��ة  مكة  منطقة 

اأمطار حمافظة  اخلا�سة مبعاجلة ما ترتب عن 

يف  �سموه  اإىل  الندوة  رفعته  الذي  التقرير  على  ردًا  جدة، 

هذا ال�سدد. 

بن  �سالح  الدكتور  للندوة  العام  الأم��ني  اأع��رب  جانبه  من 

ال�سمو  ل�ساحب  والتقدير  ال�سكر  عن  الوهيبي  �سليمان 

لهتمامه  الفي�سل  خالد  الأمري  امللكي 

الندوة  به  قامت  ما  اأن  قائاًل  الكرمي، 

الواجب  من  هو  ومن�سوبوها  ومكاتبها 

اأمل  م��ا  جت��اه  جميعًا  ن�ست�سعره  ال��ذي 

بجزء غاٍل من بلدنا احلبيب. وا�ستطرد 

قدمته  ما  اأن  بقوله:  الوهيبي  الدكتور 

الندوة للمت�سررين من ال�سيول يف جدة 

الكرمي  بالدعم  ثم  تعاىل  بعون اهلل  مت 

ال���ذي ت��ل��ق��اه ال���ن���دوة م��ن ولة الأم���ر 

ال�سعودي  وال�سعب  الر�سيدة  والقيادة 

النبيل، الذين �سربوا اأروع املثل يف البذل 

اإىل  وامل�سارعة  النوازل  عند  والتعاون  واملوا�ساة  والعطاء 

لالإ�سالم  ذخ��رًا  اململكة  اهلل  يحفظ  اأن  اهلل  داعيًا  اخلري. 

وامل�سلمني واأن يجزي ولة الأمر وكل ال�سعب خري اجلزاء ملا 

يقدمونه لإخوانهم املت�سررين من معونة وموا�ساة.

�لأمري خالد �لفي�صل
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من خالل عملي بلجنة اإغاثة مت�سرري 

الندوة،  �سكلتها  ال��ت��ي  ج��دة  �سيول 

راأيناه من  وما  للميدان  نزولنا  وعرب 

الكبرية،  واخل�سائر  الكارثة  حجم 

اأيقنت اأنه لبد من عمٍل جّبار ي�سمد 

اجلراح ويوا�سى املنكوبني، وببذل كل 

ما يف الو�سع لتخفيف الآلم وال�سعي 

لإعادة احلياة ملجراها الطبيعي يف 

املناطق املنكوبة.

ورغم ما اأ�ساب القلوب من حزن واأ�سًى على فقد ما يعز علينا من 

اأرواح ومتاع.. اإل اأنني اأ�ستطيع القول باأن الكارثة..ك�سفت يف بع�س 

جمتمعنا،  داخل  ودفينة  عالية  وقيم  �سامية  معاٍن  عن  جوانبها 

ول�سيما لدى قطاع ال�سباب، اإذ اأظهرت الكم الهائل من الت�سحية 

واحلب والوفاء ملجتمعهم ووطنهم.

حيث هب اآلف ال�سباب املتطوع ملبيًا نداء وطنه وجمتمعه، لي�سهم 

يف اإغاثة الأ�سر التي كادت تهلك بفعل ال�سيول اجلارفة، يف جهد 

والتجول،  التنقل  بني  ال�سعوبة  غايًة يف  متوا�سل يف ظل ظروٍف 

ولكنهم حتملوا الكثري، دون كلل اأو ملل ول�ساعات طويلة حمت�سبني 

طلوع  من  تبداأ  العمل  �ساعات  كانت  لقد  تعاىل،  اهلل  عند  الأجر 

اأخرى حتى  الليل، بل ويف حالت  واإىل ما بعد منت�سف  ال�سم�س 

الثانية والن�سف فجرًا. 

هذه  خ��الل  وفتياتنا  �سبابنا  به  ق��ام  ما  و�سف  عن  اأعجز  وهنا 

الطيب  معدنهم  اأظهرت  وَثابة  طيبة  روح��ًا  كانت  فقد  املحنة، 

ما  بخري  م��ازال  الوطن  ب��اأن  اأنف�سنا  يف  الثقة  وج��دَدت  الأ�سيل، 

اجلن�سني،  وم��ن  واملعطاء  البَناء  ال�سباب  ه��ذا  اأم��ث��ال  فيه  بقي 

فاإليهم يرجع الف�سل بعد اهلل �سبحانه يف جناح ما قمنا به من 

عمل متوا�سع خلدمة املت�سررين املكلومني، وهذا العمل املبارك 

ما هو اإل تدريب عملي وميداين يف خدمة املجتمع، ليقدموا بعد 

يف  التطوعي  العمل  باأن  واأوؤك��د  منهم.  طلب  ما  اإذا  الكثري  ذلك 

التنمية  م�سرية  يف  وي�سهم  الإنتماء،  معاين  ينمي  ال�سباب  حياة 

امل�ستدامة والتكافل الإجتماعي، ويخلق ح�سًا قويًا يف النفو�س جتاه 

اأن  للجميع  بد  اأمور ل  وامل�ساهمة يف رقيه وتطوره، وهي  املجتمع 

يتعاون علي تنميتها حتى يخرج هوؤلء ال�سباب بذرة �ساحلة تنبت 

وتثمر يف اأر�س احلرمني ال�سريفني، حفظها اهلل ورعاها.

احت�سانها  خالل  من  براجمها  يف  الندوة  اإليه  تتوجه  ما  وهذا   

املعنوية  امل�ساندة  البيئة  وتهيئة  التطوعية،  ال�سبابية  للفرق 

له  �سيكون  حدث  وما  النبيلة،   الأه��داف  تلك  لتحقيق  واملادية 

اأظهروه من  اأثره يف املرحلة املقبلة، من الإهتمام بال�سباب، مبا 

به  واأ�ساد  اجلميع  اأعجب  وجهد  متميزة،  وم�ساعدة  رائع  تكاتف 

الكثريون.              

�أ.خالد حباين

نائب امل�سرف العام للربامج الداخلية

�صبابنا ..ومعاين الوطنية

بعنوان  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  اأ�سدرته  الذي  التقومي  وجد 

�سدٍى  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  ن�سرة  حول  املُ��ْه��َداة(  )الرحمة 

طيبًا من جميع اجلهات التي ا�ستفادت منه.

وي�سم التقومي يف جميع �سفحاته وعلى مدار اأيام ال�سنة ال�365، اأحاديث 

نبوية عن �سخ�سية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأقواًل لل�سحابة ب�ساأنه 

�سلى اهلل عليه و�سلم من حيث َخْلِقه وُخْلِقه و�سمائله.  

 تعاىل وما 
ُ
ومن ذلك حديث ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما )ما َخَلَق اهلل

 نف�سًا اأكرم عليه من حممد �سلى اهلل عليه و�سلم(. وحديث 
َ
َذَراأ وما َبَراأ

اأن�س ر�سي اهلل عنه قال: )كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأح�سن النا�س 

ُخلقًا( رواه ال�سيخان والرتمذي.  وكانت فكرة اإ�سدار تقومي �سنوي ي�سمل 

يف كل �سفحاته اأحاديث واآثارًا ثابتة عن �سخ�س النبي  �سلى اهلل عليه 

و�سلم هي فكرة الفتاة اآمال �سالح و�سقيقها اإبراهيم ونفذتها الندوة. 

ي�سار اإىل اأن الندوة اأ�سدرت هذا التقومي للعام اجلاري 1431ه� ب�سكل 

مميز من حيث ال�سكل، وامل�سمون، ل�سيما مبادته العلمية التي يت�سمنها 

و�سمائل  واأخ��الق  ب�سفات  املتعلقة  الثابتة  والآث��ار  الأحاديث  حيث  من 

على  ذلك  يف  الندوة  اعتمدت  وقد  و�سلم.  عليه  اهلل  �سلى  امل�سطفى 

بتعريف حقوق  و)ال�سفا  الرتمذي،  لالإمام  املحمدية(  )ال�سمائل  كتاب 

امل�سطفى( للقا�سي عيا�س و�سحيحي البخاري وم�سلم.  

تقومي )الرحمة املُهداة( 

يجد �صدًى بني اجلمهور 
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مـــحـليــات أخبـــــار

�سلمان  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 

مبكتب  الريا�س،  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن 

الندوة  ع��ام  اأم���ني  م��وؤخ��رًا  احل��ك��م  بق�سر  �سموه 

بن  �سالح  ال��دك��ت��ور  الإ���س��الم��ي  لل�سباب  العاملية 

الندوة،  اأمناء  جمل�س  واأع�ساء  الوهيبي  �سليمان 

ب�سالمة  وتهنئته  �سموه  على  لل�سالم  قدموا  الذين 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز 

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 

وقدم  �سموه.  و�سفاء  ال��ع��ام  واملفت�س  وال��ط��ريان 

الوفد بني يدي �سموه �سرحًا مف�ساًل عن اجنازات 

الندوة وما قدمته من جهود وخدمات خالل الفرتة 

املا�سية. واأثنى الأمري �سلمان على جهود الندوة وما 

الإ�سالمي،  العامل  ومهم يف  كبري  دور  به من  تقوم 

املناطة  امل�سوؤولية  وعظم  ال��دور  اأهمية  عن  معربًا 

التوفيق  من  املزيد  لهم  متمنيًا  ال��ن��دوة،  مبجل�س 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�ستقبال  ح�سر  والنجاح. 

امل�ست�سار  العزيز  الأمري حممد بن �سلمان بن عبد 

اخلا�س ل�سمو اأمري منطقة الريا�س.

الأمري �صلمان 

بن ي�صيد بجهود الندوة ال��وه��اب  عبد  الدكتور  اختري 

عبد الرحمن نورويل رئي�سًا ملحور 

املكرمة،  مكة  مبنطقة  ال�سباب 

للجنة  الأول  الإج��ت��م��اع  يف  وذل��ك 

عن  املنبثقة  الإجتماعية  التنمية 

جمل�س منطقة مكة املكرمة.

يف  اع��ت��م��دت  ق��د  اللجنة  وك��ان��ت 

/11/17 بتاريخ  لها  اجتماع  اأول 

حم��اور  اأرب���ع���ة  ت�سكيل  1430ه������ 

الدكتور  اختري  ال��ذي  ال�سباب  حم��ور  �سمنها  من  ك��ان   رئي�سية 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن نورويل رئي�سًا له. 

يت�سمن  ت�سور  اإع��داد  على  احلا�سر  الوقت  يف  �سعادته  ويعكف 

الروؤى والأهداف لهذا املحور، اإ�سافًة للربامج ال�سبابية واملبادرات 

و�سقل  قدراتهم  وبناء  ال�سباب  مهارات  تنمية  على  تعمل  التي 

مواهبهم. 

د. نورويل رئي�صًا ملحور ال�صباب 

مبنطقة مكة 

�لأمري �صلمان ي�صتقبل وفد �لندوة

د. عبد�لوهاب نور ويل

ميدانية  عيادات  ل�ستخدامها  جاهزة  مباٍن   )3( الندوة  قدمت 

وذلك بالتعاون مع وزارة ال�سحة لتقدمي خدمات طبية للمت�سررين 

بحيث تكون قريبة من الأماكن التي حتتاج اإىل عناية طبية.  

واملمر�سني  لالأطباء  وجبة   80 بتقدمي  يوميًا  الندوة  تقوم  كما 

مدار  على  وذلك  امليدانية  الطبية  العيادات  يف  العاملني  وجميع 

اأيام حملة الإغاثة.

عيادات ميدانية 

للأحياء املت�صررة

�حدى �لعياد�ت �مليد�نية



التعليمية  ال�سوؤون  اإدارة  مع  بالتعاون  اإفريقيا  �سباب  جلنة  نظمت 

الإمام  بجامعتي  الدرا�سية  املنح  لطالب  متخ�س�سة  دورة  بالندوة 

حممد بن �سعود الإ�سالمية وامللك �سعود، حتت عنوان: "ملاذا قادة 

 )65( منها  وا�ستفاد  باهمام،  اهلل  عبد  الدكتور  قدمها  احلياة؟" 

العليا  ال��درا���س��ات  ومرحلة  اجلامعية  املرحلة  ط��الب  م��ن  دار���س��ًا 

عمل  ور�سة  على  الدورة  برنامج  وا�ستمل  والدكتوراه".  "املاج�ستري 
متخ�س�سة عن الدعوة الإ�سالمية يف غرب اإفريقيا "من حيث الواقع 

وامل�سكالت واحللول والروؤية امل�ستقبلية" ناق�س فيها الطالب ق�سايا 

وهموم الدعوة الإ�سالمية يف هذه املنطقة من القارة الإفريقية.

اإدارة  من  ال��زه��راين  علي  الأ�ستاذ  ال��دورة  على  اأ�سرف  وق��د  ه��ذا 

باأن الربامج الطالبية  اأفاد  العامة، وقد  التعليمية بالأمانة  ال�سوؤون 

بال�سوؤون التعليمية �ستتوا�سل وت�ستمر خالل الفرتة القادمة.
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امللتقى الرابع لطلب املنح الدرا�صية بالريا�ض

طالب �ملنح �لدر��صية

قام مدير مكتب الندوة بالعا�سمة املقد�سة �سعادة 

ق�سم  ورئي�س  ج��ان  حممود  بن  �سلمان  املهند�س/ 

تنمية املوارد حممد عبد اهلل بن ل�سود بزيارة اإىل 

بن  اأ�سامة  الدكتور  املقد�سة  العا�سمة  اأمني  معايل 

ف�سل البار ووكالئه امل�ساعدين وذلك مبكتبة باأمانة 

العا�سمة املقد�سة.

تعاونها  على  الأمانة  �سكر  بهدف  الزيارة  وكانت 

للندوة،  التي قدمتها وتقدمها  الكثرية  وت�سهيالتها 

الذي  الأمتعة  حفظ  م�سروع  عن  تقرير  ولتقدمي 

1430ه�،  عام  حج  يف  وتنفيذه  الندوة  ا�ستحدثته 

وقد مت ت�سليم معايل اأمني العا�سمة تقريرًا مف�ساًل 

ال�سلبيات  وع��ر���س  ومناق�سته  امل�سروع  �سري  ع��ن 

والإيجابيات املتعلقة بامل�سروع وطرح بع�س الأفكار 

وفتح اآفاق جديدة  للتعاون مع الأمانة. 

وقد �سكر معاليه اجلهود التي قامت بها الندوة  من 

خالل هذا امل�سروع )حفظ الأمتعة( والذي لم�ست 

فيه اأبرز اإحتياجات احلجاج اأثناء تاأديتهم ملنا�سك 

احلج يف امل�ساعر املقد�سة. 

وكانت الندوة  ا�ستحدثت هذا امل�سروع ونفذته من خالل 

مكتبها بالعا�سمة املقد�سة، ومتّثل يف حفظ اأمتعة احلجاج يف منى 

وعرفات كي يتفرغوا للعبادة دون الإن�سغال بهاج�س املحافظة على 

130 �سابًا لتنفيذ هذا امل�سروع الهام،  اأمتعتهم. ووظفت اأكرث من 

ون�سقت مع اأمانة العا�سمة املقد�سة والأمن العام يف جميع املواقع 

التي ت�ستقبل اأمتعة احلجاج وكان عددها 28 موقعًا يف منى.

الندوة تزور اأمني العا�صمة املقد�صة

�لوفد ي�صكر �لأمانة على تعاونها  مع �لندوة



ال�سيول  ك��ارث��ة  خلفتها  التي  امل��وؤمل��ة  الأح���داث  ظ��ل  يف 

مبحافظة جدة، كان للندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي، 

العون  يد  ومد  امل�ساعدة  تقدمي  يف  امللمو�سة  جهودها 

ملنكوبي ال�سيول.  وحول دور الندوة كان لنا هذا احلوار 

العام  الأم���ني  ب��ادح��دح  ب��ن عمر  ال��دك��ت��ور حممد  م��ع 

امل�ساعد  مبنطقة مكة املكرمة .

لتد�عيات  �لــنــدوة  ��صتجابت  كيف  بــد�يــًة   �
�لأزمة ؟

العمل  بتن�سيق  ن���ادى  م��ن  طليعة  يف  ال��ن��دوة  ك��ان��ت 

يف  م��وج��ودة  وكانت  ال�سيول،  اأزم��ة  جت��اه  الإجتماعي 

منه  التجارية وخرجنا  الغرفة  رعته  تن�سيقي  لقاء  اأول 

وفٌد  ق��ام  و  املحافظة،  بها  اأخ��ط��رت  مكتوبة  مب��ب��ادرة 

ماجد  بن  م�سعل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بزيارة 

حظيت  ثم  وم��ن  الت�سور،  على  ليقف  ج��دة،  حمافظ 

وزارة  مكتب  برعاية  ذلك  توج  كما  والتاأييد،  باملوافقة 

�سكل  الذي  املكرمة،  الإجتماعية مبنطقة مكة  ال�سوؤون 

يف  رغبت  التي  اجلمعيات،  كل  من  تن�سيقيًا  جمل�سًا 

امل�ساركة مل�ساعدة مت�سرري ال�سيول .

كارثة  �إبــــان  �لــعــاملــي  ن�صاطكم  عــن  ـــاذ�  م   �
�ل�صيول؟

كرد فعل اأويل وحلني زوال الأ�سرار التي �سببتها الأزمة 

يف  مكاتبنا  واأبلغنا  العاملي،  ن�ساطها  ال��ن��دوة  اأوق��ف��ت 

املاأ�ساة  بحجم  واأطلعناهم  الإت�سال،  باإيقاف  اخلارج 

و�سخامة الأحداث، لأنه مت تفريغ كل العاملني يف مكتب 

مع  للتعامل  والن�سائي،  الرجايل  بق�سميه  بجدة  الندوة 

هذه الكارثة الإن�سانية يف مدينتنا احلبيبة.

� مــا هــي �ملــجــالت �لإغــاثــيــة �لــتــي حتركت 
�جلمعيات  وبني  بينكم  �مل�صرتكة  �للجنة  فيها 

�لأخرى؟

حمور  منها:  حم��اور  بخم�سة  اأعمالها  اللجنة  ابتداأت 
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بادحدح ي�صيد بجهود �ل�صباب يف �غاثة مت�صرري �ل�صيول

مـــحـليــاتحوار

يف حو�ر مع �لأمني �لعام �مل�صاعد: 

د.بادحدح: اأوقفنا ن�صاطنا العاملي وفرغنا  موظفينا مل�صاعدة املت�صررين

الندوة كانت 

في طليعة 

المنادين 

بتنسيق 

العمل  

تجاه كارثة 

السيول



ال�سحي  املحور  ثم  الإغاثة،  امليداين، وحمور  املحور  وهو  الر�سد، 

وحمور الإيواء، وحمور الر�سد، ومتثل عمل الندوة يف )3( حماور:

ال�سكنية  للوحدات  وامل�سح  بالت�سال  ويقوم  الإي����واء:  حم��ور   1-

املتوفرة يف مدينة جدة والإت�سال بعمد الأحياء املت�سررة،  وو�سع 

الأولويات لالأ�سر الأكرث حاجة متهيدًا لإ�سكانهم.

والفرق  الندوة  موظفو  فيه  ويقوم  والإغ��اث��ة:  الر�صد  حم��ور   2-

ال�سبابية التطوعية بجولت ميدانية يف املناطق املت�سررة والتعرف 

على اأحوالهم يف اأماكن �سكناهم وتعبئة النموذج املخ�س�س للبحث 

امليداين ومن ثم تقدمي الإغاثة املبا�سرة من املعونات واملواد املتوفرة 

لديهم.

-3حمور التوثيق: ويتوىل جمع البيانات امليدانية.

� ما حجم ماوزعتوه من مو�د �إغاثية ؟
 نفذت نحو )20( حملة اإغاثية ا�ستفاد منها اأكرث من 7.000 اأ�سرة 

واأربعون  اإثنان   (  42.000 من  اأك��رث  توزيع  خاللها  مت  مت�سررة، 

األف(  وع�سرون  )اإثنان   22.000 من  واأك��رث  غذائية،  �سلة  األ��ف( 

وجبة طعام.كما مت توزيع اأكرث من )1000(كرتونة مالب�س، واأكرث 

تاأثيث  اإىل  واإ�سافة  الأطفال.  م�ستلزمات  �سلة حتوي  من )1000( 

املت�سررة،  لالأ�سر  منزل  و�ستون(   واثنني  )�ستمائة   662 من  اأكرث 

بطانيات،  الأ�سا�سية )فر�س، حلف،  املنزل  اأدوات  التاأثيث  وي�سمل 

الأ�سا�سية،  الكهربائية  والأدوات  املطبخ..الخ..(،  اأدوات  خمدات، 

وال��ت��ي �سملت )ث��الج��ة،ف��رن،م��ك��ي��ف��ات، غ�����س��الت(، مت ذل���ك  يف 

مناطق: )قويزة- ال�سواعد- اأم �سلم - الكيلو )14(-الكيلو)12(( 

والأحياء التابعة لها.

� ماذ� عن �آليتكم يف �لعمل؟
 مت تفريغ كل العاملني، وحتولت الندوة خللية نحل، وا�ستمر العمل 

من 8 �سباحًا وحتى 12 لياًل ب�سورة متوا�سلة، حيث تعاقب املوظفون 

على اإدارة الأعمال وتلقي الإت�سالت والزائرين واملتربعني وتوزعوا 

مع  بالإتفاق  الندوة  فيها  عملت  التي  الثالثة  الإغاثة  حماور  على 

جمل�س التن�سيق بالغرفة التجارية.

� كيف ت�صف دور موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين يف �لتعامل مع 
�لكارثة؟

 لأول مرة يكون هذا التفاعل والتعاون على م�ستوى موؤ�س�سات القطاع 

املدين واحلكومي ل�سيما على �سعيد موؤ�س�سات العمل التطوعي، كما 

اأتوقع اأن يكون لها فعلها يف حتريك ملف العمل التطوعي واملبادرات 

الإجتماعية والإ�سهام يف خدمة املجتمع.

مــع �جلهات  �لــتــعــاون  تـــرى جــهــود �لإمـــــارة يف  كــيــف   �
�ملدنية؟

بن  م�سعل   - الأم��ري  ل�سمو  الإط��ار  ه��ذا  يف  الكبرية  اجلهود  كانت 

ماجد- وجتاوبه ال�سريع مع كل الإت�سالت والطلبات التي تقدمت 

بها اجلمعيات اخلريية وموؤ�س�سات املجتمع املدين من اأول يوم بداأت 

فيه املبادرة برعاية الغرفة التجارية التي �ساهمت بفعالية يف اإجناح 

املبادرة الإغاثية التي �ساركت فيها اأكرث من )18( جهة.
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دفعة من م�صاعد�ت �لإيو�ء

توزيع مو�د �لإيو�ء على �ملت�صررين

�صاحنات �لندوة و�صبابها �ملتطوع يف توزيع �ملو�د �لغذ�ئية
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تقرير
مـــحـليــات

الوافدين  الطالب  رعاية  واأو�سحت منظمة 

بال�سودان التي قدمت هذه الفر�س املجانية 

باأنها خ�س�ستها لأبناء جدة من ال�سعوديني 

اجل��ام��ع��ات  يف  ل��ل��درا���س��ة  غ���ريه���م  اأو 

التخ�س�سات  يف   2010 لعام  ال�سودانية 

املذكورة.  

 الجالية الفلسطينية
اجلالية  ت��ربع��ت  ال�����س��ي��اق  ذات  ويف   
األف  مائة  مببلغ  بجدة  الفل�سطينية 

ال�سيول،  مت�سرري  ل�سالح  ري���ال 

الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور  ق��ام  حيث 

ب���ارود وع���دد م��ن وج��ه��اء اجلالية 

وتقدمي  بجدة  الندوة  مقر  بزيارة 

الأمني  ا�ستقبالهم  يف  وكان  املبلغ 

العام امل�ساعد الدكتور حممد بن 

عمر بادحدح وعدد من م�سوؤويل 

الندوة.   

كما تربعت جلنة �سباب اليمن بالندوة 

مرتبة   233 �سمت  الفر�س  من  ب�اأطقم  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية 

من  املت�سررين  ل�سالح  خمدة  و233  بطانية  و233 

�سيول جدة.

ــري إســامــي  ــي تــعــاطــف خ
واسع

والت�سامن  التعاطف  �سعيد  وعلى 

لل�سباب  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ن���دوة  ت��ل��ق��ت 

الإ�سالمي العديد من برقيات التعزية 

واملوا�ساة من جمعيات خريية من دول 

برقية  بينها  كان من  واإ�سالمية  عربية 

لبنان  يف  اخل��ري(  )ائتالف  رئي�س  من 

لدعم �سمود ال�سعب الفل�سطيني، ال�سيخ 

ال�سادقة  م�ساعره  �سمنها  كعبي،  زهري 

وت�سامنه الكامل مع املت�سررين يف كارثة 

مل�ساعي  وموؤازرته  بجدة،  الأخرية  ال�سيول 

املتاأثرين  ة يف تخفيف معاناة  َ اخَلريِّ الندوة 

بهذه الفاجعة جاء فيها:

جتهيز �صاحنات �لغاثة �مام �صاحة �لندوة

تعاطف عربي واإ�صلمي مع مت�صرري �صيول جدة 

جمعيات خريية عربية واإ�سالمية عديدة تعاطفت مع مت�سرري ال�سيول بجدة وتنوع ذلك ما بني املادي 

والتنموي التعليمي النف�سي. 

الطب  ت�سمل  جدة  �سيول  كارثة  من  املت�سررين  لأبناء  درا�سية  منح  يخ�س�ص )10(  ال�سودان  فهذا 

الب�سري والهند�سة وال�سريعة والآداب. 

د. بادحدح يت�صلم تربع �جلالية �لفل�صطينية
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موجعًا،  منا  اأ�ساب  جدة  مدينة  يف  واإخواننا  اأهلنا  اأ�ساب  ما  "اإن 
وترك يف نفو�سنا بالغ الأثر والأ�سى، �سيما واأن روابط الدين والأخوة 

جتمعنا، واأوا�سر املحبة والت�سامن توحدنا. نوؤكد على وقوفنا اإىل 

جانبكم يف �ستى الأو�ساع والظروف، مقدرين ريادتكم وتاألقكم يف 

العمل الإ�سالمي الإن�ساين الإغاثي داعني اهلل اأن يتكفلكم بحفظه 

املوؤمن  و�سعبها  ال�سريفني  احلرمني  بالد  يف  يبارك  واأن  ورعايته 

عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  الطيب 

العزيز اآل �سعود حفظه اهلل تعاىل. 

 " فيها  جاء  بلبنان(  للتنمية  الإن�ساين  الغوث  )وقفية  من  وبرقية 

الأخوة الأفا�سل الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي بجدة، لقد اآملنا 

ما �ساهدناه و�سمعناه من اأحداث ال�سيول التي حلقت مبدينة جدة، 

ي�سعنا  ول  امل�سلمني،  اإخواننا  من  العدد  هذا  بفقدان  كثريًا  فحزنا 

راجعون-  اإليه  واإن��ا  اإن��ا هلل  ب��اهلل-  اإل  قوة  ول  نقول ل حول  اأن  اإل 

متمنني للم�سابني ال�سفاء العاجل وملوتانا جنة اخللد مع ال�سهداء 

وال�سديقني".

وكذلك تلقت الندوة برقية مماثلة من )جمعية ال�سبان امل�سلمني( 

اجلمعية  م��ن  مماثلة  ع��زاء  وبرقيات  بفل�سطني  اخلليل  مبدينة 

الإن�سانية  الوقفية  وم��ن  فل�سطني   – غ��زة  مبحافظة  الإ�سالمية 

لالإغاثة والتنمية يف �سور – بلبنان، ومن جمعية الراأفة الإجتماعية 

مبدينة �سيدا بلبنان. 

جلنة   - م�سر  لأطباء  العامة  النقابة  من  ع��زاء  برقية  تلقت  كما 

" �سعادة الأمني العام امل�ساعد  الإغاثة الإن�سانية، جاء فيها 

الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  للندوة 

بجدة: حتية طيبة، 

جل��ن��ة الإغ��اث��ة 

الإن���������س����ان����ي����ة 

ب��ن��ق��اب��ة اأط��ب��اء 

الإ�سالمية  ولالأمة  ال�سقيق  ال�سعودي  ولل�سعب  لكم  تقدم  م�سر، 

خال�س العزاء يف �سحايا ال�سيول يف جدة. �سائلني اهلل اأن يتغمدهم 

برحمته ويجعلهم مع ال�سديقني وال�سهداء. وهلل ما اأعطى وهلل ما 

اأخذ".  

رئي�سة  من  جدة  لأه��ايل  وموا�ساة  تعزية  ر�سالة  الندوة  تلقت  كما 

املهند�سة  مب�سر،   – والطفل  للمراأة  العاملية  الإ�سالمية  اللجنة 

بجدة  لأهلنا  نتقدم   ": فيها  جاء  ومما  حلمي،  كاميليا  الدكتورة 

بخال�س التعازي يف م�سابهم الأليم ون�ساأل اهلل ملن ق�سوا يف هذه 

ليري  واأن  وال�سلوان  ال�سرب  ولذويهمم  والغفران  الرحمة  الكارثة 

اأهل جدة وامل�سلمني اأجمعني اأي مكروه". 

رئي�س حمور �لغاثة ي�صرف على �لتوزيع
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تقرير
مـــحـليــات

وهنا ظهرت طاقة  العمل،  وبداأت حلظة  الندوة،  �ساحنات  وقفت   

ال�سباب الرائعة من خالل الفرق ال�سبابية التطوعية للندوة، اأكرث 

من )200( �ساب قدموا اأروع النماذج خالل هذه املحنة ، و�سربوا 

يد  تقدمي  و�سعًا يف  الذي ل يدخر  املعطاء،  لل�سباب  ال�سور  اأعظم 

املعونة للمحتاجني. 

كم هي �سورة فريدة، اأن ترى ذلك ال�ساب الذي ترك مواطن املرح 

والفلة ال�سبابية وجمعات الأ�سحاب، وجاء لبذل العرق واجلهد يف 

�سبيل اإغاثة املنكوبني، راأيناهم يحملون الأكيا�س ال�سخمة والكراتني 

املعباأة بالغذاء، على ظهورهم،  ي�سريون بها م�سافات طويلة ب�سبب 

تعك�س  يقدمونه،   فرحني مبا  وهم  ال�سيول،  بفعل  الطرقات  تعطل 

�سورتهم جتذر اخلري يف ربوع هذا البلد الغايل.

فلم ت�ستطع ال�ساحنات الكبرية الدخول لكثري من الأحياء وال�سوارع 

ال�سيول،  �سنعتها  التي  اأعماقها  ووعورة  طرقها  لتهدم  ب�)قويزة( 

�سياراتهم  فقادوا  العوائق،  تلك  على  التغلب  من  ال�سباب  فتمكن 

اخلا�سة، وجابوا بها تلك الطرق التي بعرث ال�سيل بنيتها التحتية، 

مروا على املنازل يبحثون عن املت�سررين ، طرقوا الأبواب يتلم�سون 

احلنان  ملوؤها  عظيمة  خري  ب��روح  الأزم��ة  مع  ..تعاملوا  امل�سابني 

واملوا�ساة على اإخوانهم.

اأكثـر من 200 �صاب من فرق الندوة يف اأروع مناذج العطاء

�سعور غامر بال�سعادة حينما ت�سري بقدمك اإىل تقدمي اخلري ونفع النا�ص، هذا ما ن�سعر به ونحن ن�ساحب 

تها الندوة منذ بداية كارثة ال�سيول التي اجتاجت بع�ص اأحياء  �ساحنات الإغاثة املتتابعة التي �سريرّ

فيها،  الإغاثة  وتوزيع  بزيارتها،  قمنا  التي  املت�سررة  املناطق  اإحدى  منطقة )قويزة(  وكانت  جدة، 

وحينما حللنا مب�سارفها، كانت اأ�سبه مبدينة مدمرة وكاأن زلزالً اأ�سابها.. منازل مهدمة وعمائر مائلة، 

�سيارات حمطمة، حمالت مدمرة، الكثريون يفرت�سون ال�سوارع، ويجل�سون ينتظرون من يغيثهم ويقدم 

لهم املوا�ساة واملعونة.

�صورة جماعية لل�صباب �مل�صارك يف �غاثة �صيول جدة
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الدنيا  ب��اأن  يجزم  اأن  اإل  لي�سعه  راآه��م  من 

مازالت بخريٍ ، بل وتن�سف ال�سورة النمطية 

اإزاء ال�سباب،  ال�سلبية التي يحملها البع�س 

بدعاوي الإ�ستهتار  والالمبالة. هذا بع�س 

يزيدنا  والذي  ال�سباب،  حال  من  راأيناه  ما 

التطوعي  بالعمل  العناية  بحتمية  قناعة، 

ال�سباب نحو  يوجه  رافدًا هامًا  باإعتباره  املجتمع،  ثقافته يف  ون�سر 

ال�سورة  بهذه  ليخرج  الوطن،  خلدمة  والبذل  والعطاء  الإ�ستقامة 

ب�سبب  احلزن  من  اأ�سابها  ما  رغم  القلوب  اأ�سعدت  التي  الرائعة 

ال�سيول اجلارفة.

التي  العوامل  اأهم  من  الإغاثة  ميدان  يف  ال�سباب  حتركات  وكانت 

�ساهمت يف جناح حملة الندوة، فقد حملوا عبئًا كبريًا  يف احلركة 

والتحميل والنزول للميدان واخلو�س يف املياه وامل�ستنقعات للو�سول 

اإىل املناطق املت�سررة.

وهو ما يدفع الندوة لبذل مزيد من الإهتمام  

به  اأ���س��اد  ال��ذي  ال�سبابية  ال��ف��رق  مب�سروع 

اجلميع وبداأت جهوده يف ظل الأزمة، وكان 

له دورة الذي اأ�ساد به اجلميع. وهو ما اأكده 

بن  د. حممد  للندوة  امل�ساعد  العام  الأم��ني 

عمر بادحدح بقوله: لقد �سعر ال�سباب باأهميته يف ظل هذه الأزمة، 

وذلك حني متت م�ساركته يف الق�سايا الوطنية الهامة، واأن وطنهم 

الآخرون،  قدم  كما  فقدموا  يناديهم،  الإغاثي  وامليدان  يحتاجهم، 

والطاقة  واحلما�س  احليوية  لمتالكهم  الآخرين،  على  تفوقوا  بل 

الفاعلة، كما اأن الأزمة اأثرت التجربة اإثراًء كبريًا واأثبتت لنا ولهم، 

اأنه لبد من الإ�ستمرار يف هذا امل�سروع وتنميته وتطويره لنكون يف 

م�ساف الدول املتقدمة يف هذا امل�سمار.

ما فعلوه من جهود غيرت نظرة
 المجتمع عن الشباب

�ل�صباب عطاء بال حدود

�ل�صابات ي�صاركن بنف�س �لروح

جموع �ل�صباب يف ميد�ن �لغاثة

يت�صابقون يف م�صاعدة �خو�نهم
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200 �صاب ي�صاندون الدفاع املدين  

يف اإدخال بيانات املت�صررين

�ل�صباب �ملتطوع مع �لدفاع �ملدين

قام نحو 200 �ساب متطوع يف الفرق ال�سبابية التابعة للندوة باإدخال 

بيانات مت�سرري ال�سيول بجدة، وذلك مببنى اإدارة الدفاع املدين، 

حيث مت جتهيز )مركز اإدخال بيانات( خا�س لهذا الغر�س زودته 

ال�سباب  ه��وؤلء  وعمل  و�سريفر.  اآيل  حا�سب  جهاز   25 ب�  ال��ن��دوة 

املتطوعون على 3 ورديات لإدخال بيانات الأ�سر املت�سررة من كارثة 

من  ومتكنوا  بجدة،  امل��دين  الدفاع  اإدارة  اإ���س��راف  وحت��ت  ال�سيول 

اإدخال 12.500 ا�ستمارة وا�ستمر العمل نحو اأ�سبوعني. 

هوؤلء  بجهود  ج��دة  مبحافظة  امل��دين  ال��دف��اع  اإدارة  اأ���س��ادت  وق��د 

ال�سباب وح�سر مديرها العام �سعادة العميد عبد اهلل جداوي حفل 

تكرمي امل�ساركني يف حملة اإغاثة املت�سررين الذي اأقامته الندوة يف 

مقرها بجدة بتاريخ 1431/1/14ه�.

واألقى العميد جداوي كلمًة �سكر فيها الندوة على جهودها الفاعلة 

وامللمو�سة يف هذه الكارثة وخ�س بال�سكر اأع�ساء الفرق ال�سبابية، 

املت�سررين  بيانات  اإدخال  املدين يف  الدفاع  �ساركوا  الذين  ل�سيما 

قائاًل لهم : " كنتم خري معني لنا بعد اهلل �سبحانه وتعاىل يف تنفيذ 

قدر  على  وكنتم  املت�سررين  املواطنني  اإىل  خدمات  وتقدمي  عملنا 

امل�سوؤولية وعلى امل�ستوي املاأمول منكم، ول ي�سعني األ اأن اأقول اإنكم 

اأن وطنهم يحتاج اإىل جهودهم  عاونتم فاأح�سنتم"، مبينًا لل�سباب 

بال�سكر  وتقدم  واإمكانيات.  ملا ميلكون من طاقات  نظرًا  وقدراتهم 

لكل من �ساهم و�سارك يف اأعمال الإغاثة �سائاًل اهلل اأن يجزيهم خري 

َقْت مع اإدارة الدفاع املدين لإن�ساء )مركز  اجلزاء.   وكانت الندوة َن�سَّ

وامل�ستلزمات  الآيل  احلا�سب  باأجهزة  وتزويده  البيانات(  اإدخ��ال 

املطلوبة وتوفري مدخلي البيانات من ال�سباب املتطوعني. 

متطوعون ينظفون منازل 

مت�صرري ال�صيول بجدة 

يف  للندوة  التابعة  التطوعية  الفرق  من  �سابًا   60 نحو  انخرط 

لل�سكن.  تاأهيلها  واإع��ادة  بجدة  ال�سيول  مت�سرري  منازل  تنظيف 

وا�ستهل ال�سباُب َعَمَلهم بحي قويزة اأكرث الأحياء املت�سررة، حيث 

وفرت الندوة لهم جميع م�ستلزمات النظافة. 

نفو�س  على  الإيجابي  اأث��ره  النبيل  ال�سبابي  العمل  ه��ذا  وت��رك 

املت�سررين واأخذت األ�سنتهم تلهج بالدعاء لهوؤلء ال�سباب الذين 

التطوعي وتفاعاًل كبريًا  العمل  اأثبتوا ح�سورًا ملحوظًا يف �ساحة 

مع هذه الكارثة منذ بداية ال�سيول وحتى الآن واأبدوا روحًا عالية 

يف م�ساعدة الأ�سر املت�سررة .   من جهته اأ�ساد الدكتور حممد بن 

عمر بادحدح امل�سرف العام للندوة مبنطقة مكة املكرمة باجلهود 

امل�ساعدات  توزيع  يف  الفاعلة  وم�ساركتهم  لل�سباب  التطوعية 

م�ساركتهم  واأ�سبحت  بل  للمت�سررين،  الالزمة  واملعنوية  العينية 

نوعية بانخراطهم يف تنظيف منازل املت�سررين.

ينظفون �لطرقات و�حلو�ري

�ل�صباب يزيلون �لقمامة من �ملنازل

مـــحـليــات أخبـــــار
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قامت املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني 

العاملية  ال��ن��دوة  م��ع  بالتعاون  واملهني 

ل��ل�����س��ب��اب الإ���س��الم��ي ب�����س��ي��ان��ة اأك��رث 

كارثة  م��ن  مت�سررًا  م��ن��زًل   320 م��ن 

ال�����س��ي��ول ب��ج��دة ومب�����س��ارك��ة اأك���رث من 

من  املوؤ�س�سة  من�سوبي  من  مهنيًا   350

والتربيد  الكهرباء،  تخ�س�سات  خالل 

وال��ت��ك��ي��ي��ف، وال���ن���ج���ارة، وال��ل��ح��ام، 

والدهان، والتمديدات ال�سحية. 

و�سملت عمليات ال�سيانة اإ�سالح جميع 

ك��ه��رب��اء و�سباكة  م��ن  امل��ن��زل  اأ���س��رار 

اإىل  بالإ�سافة  ودهان،  وتربيد  وجنارة 

�سيانة الأجهزة الكهربائية.

اأكرث  ق��وي��زة(  )ح��ي  العمل يف  وت��رّك��ز 

التي  ال��ك��ارث��ة  م��ن  املت�سررة  الأح��ي��اء 

حلقت مبدينة جدة يف الثامن من �سهر 

ذي احلجة 1430ه�. 

واملهني  التقني  التدريب  جمل�س  وكان 

مركزًا  اأق��ام  قد  املكرمة  مكة  مبنطقة 

واملحالت  للمنازل  الطارئة  لل�سيانة 

يعمل  ال�سيول  من  املت�سررة  التجارية 

َق  به مئات من الفنيني التابعني له وَن�سَّ

الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  مع 

الالزمة  ال��غ��ي��ار  وق��ط��ع  امل���واد  لتوفري 

لأعمال الرتميم وال�سيانة.

ك��م��ا ق���ام ف��ن��ي��و امل��ج��ل�����س م���ن فنيني 

ب�سيانة  وك��ه��رب��ائ��ي��ني  وميكانيكيني 

املتعطلة  وخا�سة  املت�سررة  ال�سيارات 

متنقلة  ور����س  خ���الل  م��ن  ال��ط��رق  يف 

جم��ه��زة ب���اأح���دث امل���ع���دات وال���ل���وازم 

اخلا�سة ب�سيانة الطرق.   

�صيانة320 منزًل مت�صرراً

طالب �لتدريب �لتقني يف �صيانة �أحد �ملنازل �ملت�صررة

�صيانة �حلو�ئط �ملت�صدعة

تركيب �لأبو�ب بعد �صيانتها
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تقرير

لن تن�سى جدة ذلك البطل )َفَرَمان َعلي َخان( �ساب باك�ستاين بلغ 

�سيول  )كارثة  يف  غريًقا  مات  وال��ذي  عمره؛  ِمن  والثالثني  الثانية 

مياه  و�سط  عالقني  كانوا  اإن�ساًنا،  ع�سر  اأربعة  اأنقذ  اأن  بعد  ج��ّدة( 

 )13 )الكيلو  يف  الأ�سجار  اأغ�سان  على  ومعّلقني  اجلارفة،  ال�سيول 

جنوب �سرق جدة ، حيث ربط ج�سده بحبال ووثقها باأنابيب ال�سرف 

التي كانت مهملة على قارعة الطريق، غري اأن املوج الهادر، غدر به يف 

اآخر جولة اإنقاذ، وجرفته مياهه الثائرة يف حماولة الإنقاذ الأخرية. 

ُيَقّدم )فرمان(  الزمان..  ن�سمع مبثله يف هذا  اأن  تندر  عمل بطويل 

حياته لإنقاذ من ل يعِرفهم.

اأولئك  ل��ن��ج��دة  ال��ث��الث  لبناته  ال��ُي��ْت��م  ق���دم 

امل�ساكني.. تنازل عن بقية �سنني عمره، ليهبها 

اأن  لالآخرين، وقدم در�سًا يف ال�سجاعة حريًا 

لرن�سخ  ال�سغار  به  ويت�سامع  لالأجيال  يدر�س 

فيهم معاين ال�سجاعة والإقدام.

حياة البطل
تتكون اأ�سرة ال�سهيد من: زوج والدته الذي اأ�سرف على تن�ساأته الن�ساأة 

ال�ساحلة ال�سيخ عمر رحمن، ) ال�سهيد يتيم الأب( وهو رجل طاعن 

يف ال�سن، �ساحب دكان يف القرية ولل�سهيد فرمان )4( اإخوة، و)5( 

اأخوات، تزوج فرمان منذ نحو 8 �سنوات، واأجنب ثالث بنات )زبيدة 

7 �سنوات ، مديحة 6 �سنوات ، وجويرية 4 �سنوات( والأخرية مل يرها 

اإجازة اإىل قريته ال�سغرية  لأنه مل يذهب يف 

مبنطقة )خوازه خيلة( يف )وادي �سوات( منذ 

فرتة طويلة، وكان يعتزم ال�سفر اإىل عائلته اإل 

تغلب  القلب  طيب  كان  اأ�سرع،  كان  القدر  اأن 

عليه ال�سماحة ودماثة اخللق، مع جميع �سكان 

مـــحـليــات

بطولة يف وجه الطوفان

الندوة  أول من وصل إلى أسرة 
الشهيد للمواساة وتقديم المساعدات

بنات �ل�صهيد فرمان يت�صلمن كفالة �ليتيم من مدير مكتب �لندوة بباك�صتان ويف �لأطار �صورة �ل�صهيد
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احلي الذي يعي�س فيه، وكان متوا�سعًا اإىل درجة كبرية..عا�س ب�سيطًا 

جدًا من خالل البقالة التي يعمل بها منذ �ساعات الفجر الأوىل وحتى 

�ساعة متاأخرة من الليل.

 ، املدينة  ذاكرة  الرجل يف  هذا  اإبقاء  وجوب  على  اأهايل جدة  يتفق 

ويطالبون ب�سارع اأو ميدان يحمل ا�سمه والتكّفل برعاية اأ�سرته مدى 

رحم  من  يولدون  ما  غالبًا  هم  فالأبطال  ب�سنيعه  عرفانًا  احلياة، 

امل�سائب.

ومن جملة مواقفها الإن�سانية النبيلة حتركت الندوة العاملية لل�سباب 

الإ�سالمي عرب مكتبها الإقليمي باإ�سالم اآباد  لتكون اأول من ي�سل اإىل 

الواقعة مبنطقة  الفقرية  القرى  اإحدى  ، يف  وزيارتها  الفقيد،  اأ�سرة 

)خوازه خيلة( يف )�سوات( الواقعة جنوب مدينة )بي�ساور( عا�سمة 

اإقليم )�سرحد( اأحد الأقاليم الأربعة لباك�ستان.

قدم وفد الندوة  واجب العزاء ووا�سى الأ�سرة املكلومة، يف م�سابها 

الثالث  وبناته  �سنة،   )29( وعمرها  بروين  بزوجته  والتقى  اجللل 

زبيدة عمرها )7( �سنوات، ومديحة عمرها )6( �سنوات، وجويرية 

م�ساعدة  وقدموا  اأ�سقائه،  اأحد  اإىل  بالإ�سافة  �سنوات(،  عمرها )4 

جميع  يف  النظر،  يتم  اأن  على  ال�سهيد  لأ�سرة  عاجلة  اأولية  مالية 

امل�ساعدة  لتقدمي  املعي�سية  حلالتها  مف�سلة  درا�سة  بعد  احتياجاتها 

الالزمة لها، كما قامت الندوة بكفالة بناته الثالث ) زبيدة ومديحة 

املفعم  املوقف  كان  واأخ��ريًا  والدهن.   به  قام  ملا  تكرميًا  وجويرية(، 

بال�سعور حني قام الوفد بزيارة قرب ال�سهيد فرمان، الذي يرقد فوق 

قمم اجلبال ال�ساخمة مبدينة )�سوات( اخل�سراء ليكون بذلك مثاًل 

وليموت  الكرمية،  الإن�سانية  والنخوة  ال�سادقة،  الإ�سالمية  لالأخوة 

وتتناقلها  التاريخ  ي�سطرها  م�سرفة  ق�سة  وراءه  تاركًا  �سجاعًا  بطاًل 

الأجيال يف ال�سجاعة والإيثار. 

وبعد تلك الزيارة لأ�سرة ال�سهيد قام زوج والدته ال�سيخ )عمر رحمن( 

يف اليوم التايل بزيارة مكتب الندوة ولقاء مديرها و�سكر الندوة على 

كما  فرمان،  لأبناء  م�ساعدات  من  قدمته  وما  وموا�ساتهم  زيارتهم 

لرعاية  الندوة  مبوا�سلة  ووعدهم  الزيارة  بهذه  املكتب  مدير  رحب 

مدر�سة  وبناء  بقريتهم  املهدم  امل�سجد  وبناء  الكرمية،  الأ�سرة  هذه 

ال�سهيد  لقرية  تفقدية  بجولة  الوفد  قام  كما  ال�سهيد،  ا�سم  حتمل 

الفقرية ووقف على بع�س الحتياجات املا�سة وال�سرورية للقرية.

منزل ومسجد فرمان
وللمرة الثانية حترك وفد الندوة لزيارة  اأ�سرة ال�سهيد فرمان علي 

خان، يف قريته، يوم ال�سبت املوافق 16 / 1 / 1431 ه�. والإعالن عن 

بدء العمل لبناء م�سجد ال�سهيد )فرمان علي خان( بقريته مبدينة 

�سوات، من خالل و�سع لوحة با�سم ال�سهيد وبح�سور جمع غفري من 

اأهايل القرية، الذين غمرتهم الفرحة وال�سرور بهذه املبادرة الكرمية  

من الندوة ببناء امل�سجد. رافق وفد الندوة موفد ال�سفارة ال�سعودية 

ت�سمنت  ال�سعودي  ال�سفري  �سعادة  من  ر�سالة  لنقل  اآب��اد،  باإ�سالم 

التحية والتعزية، والوقوف بجانب الأ�سرة الكرمية حكومة و�سعبًا ملا 

قام به ال�سهيد من عمل اإن�ساين نبيل . ومعرفة طلبات وحاجة اأ�سرة 

ال�سهيد فرمان لرفعها ل�سعادته. 

ا�ستغرقت الزيارة مدة يوم واحد من ال�ساعة ال�سابعة �سباحًا وحتى 

العا�سرة لياًل مت خاللها توزيع كفالت الدفعة الأوىل لأيتام ال�سهيد 

ت�سليمهم  اإىل  بالإ�سافة  ه�،   1431 اأ�سهر ( من عام  ل�ستة   ( فرمان 

بع�س املواد الغذائية. حتر�س الندوة على تفقد اأحوال اأ�سرة ال�سهيد 

فرمان والوقوف على الإحتياجات التي ميكن اأن تقدمها الندوة وكان 

الأ�سرة  ت�سكن  حيث   ( فرمان  ال�سهيد  لأ�سرة  بيت  بناء  اأهمها،  من 

�سخ�سًا،   31 البالغ عددهم  العائلة  اأفراد  مع جميع  بيت جدهم  يف 

وتعرتيه  والزنك،  والطني  والطوب  �سقفه من اخل�سب  بيت قدمي  يف 

ال�سروخ والت�سدعات نتيجة للحروب يف املنطقة( 

ويف ختام الزيارة توجه الوفد لزيارة قرب ال�سهيد فرمان يف مقربة 

القرية بجوار بيته والدعاء له، وحترك الوفد عائدًا اإىل اإ�سالم اآباد 

�ساملني.

عم فرمان ي�صيد مببادرة �لندوة يف بناء م�صجد يف قريته ومنزل لأ�صرة �ل�صهيد

زوجة �ل�صهيد  مع بناته �لثالث



� كيف بد�أت �لفكرة ؟
نف�سيات  اأخ�سائيات  من  الفريق  ت�سكيل  مت 

على  بناء  النف�سي  الدعم  لتقدمي  وداع��ي��ات 

بالندوة   الن�سائي  الق�سم  رئي�سة  من  اق��رتاح 

اأن  راأت  حيث  ن�سري،  �سالح  هالة  الأ�ستاذة 

الدعم النف�سي ل يقل اأهمية عما يتم تقدميه 

من دعم مادي وعيني، وقد مت التن�سيق للقيام 

بزيارات لالأ�سر املت�سررة يف اأماكن تواجدها 

لل�سكن  انتقلوا  التي  بجدة  املفرو�سة  كال�سقق 

فيها بعد اأن جرفت ال�سيول بيوتهم ملوؤازرتهم 

�سرر  من  بهم  وقع  ما  وتخفيف  م�سابهم  يف 

نف�سي.

�لــنــفــ�ــصــي  ــــدعــــم  �ل ـــة  ـــي ـــم �أه مــــا   �
للمت�صررين؟

 تعر�س اأي �سخ�س لإحدى الكوارث الطبيعية 

كال�سيول والزلزل ي�سبب له ما يعرف با�سطراب 

 ،)post traumatic stress disorder( ال�سدمة  بعد  ما 

ويرتتب عليه ظهور اأعرا�س كالقلق والعزلة وعدم الإح�سا�س بالأمان، 

والأهم اأن الفرد الذي ي�ساب بهذا ال�سطراب قد ل يلجاأ للم�ساعدة 

اأو طلب الدعم النف�سي، مما يجعل املهمة اأ�سعب يف البحث عنه و 

قيا�س احتياجاته.

�  هل و�صعتم خطة علمية لذلك؟
"التنفي�س  بعملية  القيام  على  املبكرة  املرحلة  ه��ذه  يف  اعتمدنا 

النفعايل" للمت�سررين وهي طريقة علمية يتم من خاللها ال�سماح 

مهارات  ممار�سة  مع  بها  َمرَّ  التي  جتربته  عن  باحلديث  للم�ساب 

من  ر�سائل  واإر�سال  املعالج،  قبل  من  الإ�سغاء  فن  و  ال�ستماع  فن 

حني لآخراإىل العقل الباطن لدى امل�ساب باأن نقول له اإنَّ الأحداث 

والإ�سابة التي َمرَّ بها قد انتهت واأ�سبحت من املا�سي والآن هو يف 

احلا�سر ويف مكان اآِمن غري مكان ال�سدمة.

� هل يتطلب �لدعم �لنف�صي مهار�ت معينة؟
بها  تتمتع  التي  واملهارات  النف�سية  الأخ�سائية  �سخ�سية  اأن  ل�سك 

لها دور يف ن�سبة جناح التنفي�س النفعايل لدى امل�ساب، وهنا يجب 

مراعاة عدم الوقوع يف خطاأ �سائع يف مثل هذه الظروف وهو احلما�س 

ال�سرب  اأهمية  على  مثاًل  الرتكيز  فيكون  امل�ساعدة،  لتقدمي  الزائد 

فياأخذ  للموؤمن،  اهلل  عند  امل�سيبة  واأج��ر  البتالء  عن  واحلديث 

م�ساركتها  بعدم  امل�سابون  معها  في�سعر  املحا�سرة  طابع  اخلطاب 

و�سوؤالهم  بهم  باللقاء  نبداأ  اأن  بد  فال  لذلك  م�سيبتهم.  يف  لهم 

عن اأحوالهم وال�سماح لهم باحلديث عما مروًا به ونوا�سيهم ونوؤكد 

تذكريهم  ميكننا  والآخ���ر  احل��ني  وب��ني  لدعمهم،  جاهزيتنا  لهم 

اأو  تقنيات  لأي  وبالن�سبة  والحت�ساب.  البالء  على  ال�سرب  باأجر 

اإ�سرتاتيجيات لتوجيه امل�ساب فالبد من تقدمي الدعم النف�سي وفق 

خطة مدرو�سة وفق احتياجاته وم�سكلته.
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تقرير
مـــحـليــات

متطوعة �أثناء تقدمي �مل�صاعدة

 الن�صائية تخفف املعاناة النف�صية ملت�صرري ال�صيول

نظم الق�سم الن�سائي بالندوة زيارات للدعم النف�سي لالأ�سر املت�سررة من �سيول جدة يف ال�سقق املفرو�سة، 

وكان على راأ�ص الفريق رئي�سة ق�سم علم النف�ص بكلية الآداب بجامعة امللك عبد العزيز بجدة الدكتورة 

ن�سرين يعقوب التي اأجرينا معها هذا احلوار ملعرفة اأهمية الدعم النف�سي لهذه الأ�سر.
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للعالج  و�حـــدة  زيـــارة  تكفي  هــل   �
�لنف�صي ؟

امل���وج���ودة يف  احل����الت  ع��ل��ى  ذل���ك  يعتمد 

يتمتعون  الذين  فالأ�سخا�س  جمموعة  كل 

ب�سحة نف�سية جيدة يكفيهم هذه اجلل�سات 

 )  personal group development(وت�سمى اجلماعية 

من  خمتلفة  جمموعة  عن  عبارة  وهي  ال��ذات،  تنمية  اأوجمموعات 

الأ�سخا�س ويتم اإعطاء الفر�سة لهم للحديث عن جتربتهم، فهناك 

الآخر،  البع�س  ي�ستجيب  ل  حني  يف  ت�ستجيب  مبادرة  �سخ�سيات 

من  نف�سها  على  املنطوية  ال�سخ�سيات  فيها  ت�ستفيد  فر�سة  فهذه 

وَتَعُلم  اخلربات  لتبادل  فر�سة  خللق  اإ�سافة  املبادرة،  ال�سخ�سيات 

من  الأم��ر  فيتحول  البع�س،  بع�سهم  من  واقعية  اأك��رث  اأفعال  ردود 

 الدعم املر�سل من الخ�سائي اإىل دعم متبادل بني اأع�ساء املجموعة. 

فعاًل  بداأت  وهذه احلالت  متابعة،  اإىل  الآخر  البع�س  يحتاج  ولكن 

تت�سل بنا لطلب الإ�ست�سارات، حيث كانت هناك حالت نف�سية قبل 

ال�سدمة وحتتاج ملتابعة وعالج.

� ما �أثر هذه �ل�صدمة على �لأطفال؟
هناك حالت من النوم غري امل�ستقر عند الأطفال وحالت تبول ل 

والعنيف يف  الوا�سح  التحول  اإثر  اإرادي وحالت خوف وفزع �سديد 

حياة الطفل. ويف كثري من احلالت يعتمد الطفل على طريقة تكيفه 

مع احلدث على الطريقة التي يتبعها الأبوان اأو القائمني على الرتبية 

للم�ساعدة  حاجتهم  الوالدان  اأهمل  ف��اإذا  امل�سكله.  تن�ساأ  هنا  ومن 

يطلبوا  ومل  والتوافق  النف�سي  ال�ستقرار  يف  اأي�سًا  اأطفالهم  وحاجة 

امل�ساعدة وامل�سورة فقد تتفاقم امل�سكلة. 

�صيول  من  للمت�صررين  �لإن�صاين  �لو�صع   �
جدة، كيف ت�صفينه؟ 

هو  الأ�سر  به   ت  َمرَّ الذي  الأ�سعب  الأمر  يكون  قد 

التحّول  ف�سرعة  الكارثة،  هذه  يف  املفاجاأة  عن�سر 

يف حياة هذه الأ�سر وما اأحدثته ال�سيول من خ�سائر 

يف دقائق معدودة، اأحدث �سدمة عنيفة عند اأفراد 

هذه الأ�سر �سغريها وكبريها، وقد قمنا وهلل احلمد 

كما  لهم،  ال�سريع  والنف�سي  امل��ادي  الدعم  بتقدمي 

قام الفريق بح�سر الحتياجات املادية لهذه الأ�سر 

واللتزام بتوفريها يف اأ�سرع وقت. ولكن من املوؤكد 

اىل  للوقوف  ال�سريفني  احلرمني  خادم  مبادرة  ان 

جانب هوؤلء النا�س كان لها اأكرب الأثر.

قمتم  �لتي  �لأ�صر  معنويات  كانت  كيف   �
بزيارتها؟

والقدر  بالق�ساء  نوؤمن  م�سلم  جمتمع  نحن 

اأنها  على  ال��ك��وارث  ه��ذه  مثل  اإىل  وننظر 

ل��ذا فقد  امل��وؤم��ن،  اب��ت��الءات وي��وؤج��ر عليها 

وجدنا �سربًا واإحت�سابًا لالأجر عند اهلل لدى 

وهلل  عالية  ومعنوياتهم  ح��دث،  مبا  الأ���س��ر 

احلمد.  

� ما هي �أبرز �حتياجات هذه �لأ�صر؟
من  املنازل  وم�ستلزمات  الأث��اث  هي  الحتياجات  هذه  اأب��رز  كانت 

بالن�سبة  ه��ذا  الأث���اث،  كل  ج��رف  فال�سيل  وغريها،  تربيد  اأجهزة 

لالأ�سر التي كانت ت�سكن يف �سقق م�ستاأجرة، اأما بالن�سبة ملن كانوا 

تاأهيل  اإع��ادة  اإىل  يحتاجون  حيث  اأ�سعب  ففاجعتهم  بيتًا  ميلكون 

ق�س�س  ترددت  حيث  لل�سكن،  �ساحلة  لتكون  وترميمها  م�ساكنهم 

كثرية عن اجنراف بيوت باأكملها ووقوع اأ�سقف البع�س الآخر وغريه 

من اخل�سائر.

� هل و�جهتكم �صعوبات ؟ وكيف مت �لتغلب عليها ؟
والتعجب وعدم  ال���س��ت��غ��راب  م��ن  ك��ان��ت ه��ن��اك ح��ال��ة  ال��ب��داي��ة  يف 

جراء  لحقًا  تغري  الو�سع  اأن  اإل  الأ�سر،  بع�س  قبل  من  ال�ستجابة 

َتَعاُون فريقنا فيما بينه والتن�سيق اجليد، بعد اأن اأح�سوا باهتمامنا 

وباأننا  وَفْهَمَنا حلالتهم وموا�ساتنا لهم وفهمهم ل�سبب زيارتنا  بهم 

فعاًل  اأتينا  بل  ننقلها،  ق�س�سًا  لن�سمع  ول  عليهم  لنتفرج  ن��اأت  مل 

اإيجابي  ب�سكل  معنا  بالتفاعل  فبدوؤوا  معهم  والوقوف  مل�ساعدتهم 

ومل�سنا لديهم الفرحة وال�سرور بهذه الزيارة، ول�سك اأنها تركت اأثرًا 

جيدًا يف نف�سياتهم وهلل احلمد.

 كارثة السيول أحث صدمة 
نفسية عنيفة لدى األسر واألطفال

فريق �لدعم �لنف�صي يو��صي �أ�صرة منكوبة
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حمافظ جدة ي�صيد بجهود الندوة 

يف اإغاثة مت�صرري ال�صيول

كلمة لبادحدح بح�صور �لأمري م�صعل

رعى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري م�سعل بن ماجد بن عبد العزيز 

الجتماعي  للعمل  التن�سيقية  اللجنة  حفل  موؤخرًا  جدة  حمافظ 

الغرفة  اأطلقتها  والتي  بجدة،  ال�سيول  من  املت�سررين  لإغ��اث��ة 

واملوؤ�س�سات  الهيئات  مع  بالتعاون  بجدة  ال�سناعية  التجارية 

للمنتديات  ال���دويل  ج��دة  مب��رك��ز  وذل���ك  والتطوعية  اخل��ريي��ة 

والفعاليات.

وجرى يف احلفل تكرمي اأكرث من خم�سة اآلف متطوع �ساركوا يف 

اإزالة الآثار التي خلفتها ال�سيول بح�سور امل�سئولني يف غرفة جدة 

وعدد من اأ�سحاب الأعمال. 

واأو�سح حمافظ جدة اأن هذه احلمالت لها دور كبري يف التعبري 

عن التكاتف والتعاون بني اأهايل جدة والذين اأكدوا من خالل هذه 

الأعمال اخلريية دون  البناء وتقدمي كافة  اللوحة مقدرتهم على 

كلل ول ملل. 

الكارثة  هذه  من  التخفيف  يف  بدور  قام  الت�سامن  هذا  اأن  وبني 

اجلميع  يوفق  اأن  وجل  عز  املوىل  �سائاًل  جدة  باأهايل  حلت  التي 

ثم  علينا.   الظروف  هذه  مثل  يعيد  ل  واأن  واجلهد  العمل  لبذل 

 200.000 رقم  للمت�سررين  الغذائية  ال�سلة  بتجهيز  الأمري  قام 

التي  اخل��رية  الوقفة  بهذه  ج��دة  اأب��ن��اء  من  وف��رح  ابتهاج  و�سط 

املاأ�ساوية.  الظروف  تدل على قرب �سموه منهم وخا�سة يف هذه 

مب�ساركة  احلفل  خالل  له  كلمة  ويف  بادحدح  د.  ن��وه   جانبه  من 

كافة اجلمعيات والهيئات اخلريية يف هذه التظاهرة التي جت�سد 

اللحمة الإجتماعية.

حملة جدة لتاأثيث 62 

منزًل مت�صرراً

ال�سيول  ملت�سرري  م�ساعداتها  تقدمي  يف  م�ستمرة  الندوة  زالت  ما 

بجدة حيث قامت بتاأثيث 62 منزًل يف كل من حي قويزة وال�سواعد 

بالأجهزة  تزويدها  ثم  باملوكيت  فر�سها  ذلك  �سمل  واحل���رازات، 

من  وغريها  واأف��ران  ومكيفات  وغ�سالت  ثالجات  من  الكهربائية 

الأجهزة املنزلية ال�سرورية، بواقع ثالجة وغ�سالة ومكيفني وفرن 

بتوغاز.   وقال الدكتور �سامل بن مرزوق احلربي نائب امل�سرف العام 

لل�سوؤون التنفيذية بالندوة ورئي�س حمور الإيواء اإن العمل �سيتوا�سل 

غليل  14 وحي  والكيلو  مثل حي اجلامعة  الأخرى  الأحياء  بقية  يف 

�سيول  كارثة  من  ت�سررت  التي  الأحياء  من  وغريها  ع�سري  ووادي 

ل�سالح  مبا�سرة  اإغاثية  حملة   )20( نفذت  الندوة  وكانت  جدة.  

املت�سررين ا�ستفاد منها اأكرث من 7.000 اأ�سرة ومت خاللها توزيع 

اأ�سرة بالأثاث   600 اأكرث من  64.000 �سلة ووجبة غذائية وتزويد 

مطبخ  واأدوات  وخم��دات  وبطانيات  و�سرا�سف  ومراتب  فر�س  من 

واأفران  ثالجات  من  املنزلية  الكهربائية  ب���الأدوات  اأك��رث  واإم��داد 

ومكيفات وغ�سالت. 

�ل�صباب �ملتطوع ينقل �لأثاث �جلديد

�أجهزة كهربائية ملنازل �ملت�صررين
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جازان   منطقة  اإىل  ب��زي��ارة  ال��ن��دوة   من  امل�ستوى  رفيع  وف��د  ق��ام 

للوقوف على اأحوال املت�سررين جراء اإعتدءات املت�سللني، وللوقوف 

على م�سروع الإ�سكان العاجل الذي تنوي الندوة اإقامته هناك. 

�سم الوفد كاًل من الأمني العام امل�ساعد امل�سرف العام ملنطقة مكة 

املكرمة الدكتور حممد بن عمر بادحدح، والدكتور حممد بن دما�س 

الغامدي نائب امل�سرف العام للمكاتب والعالقات الدولية واملهند�س 

ماجد اإقبال �سعيد املدير التنفيذي مبنطقة مكة املكرمة والأ�ستاذ 

ح�سني العمودي من�سق الإغاثة.

املحافظة  ا�ستعداد  اأبدى  الذي  الوفد مبحافظ )�سامتة(،  والتقى 

والأمارة لتنفيذ م�سروع الندوة لالإ�سكان العاجل. كما التقى الوفد 

جهوزية  م��وؤك��دًا  امل�سروع،  اأر���س  عر�س  ال��ذي  )�سبيا(  مبحافظ 

واإقرتح دميومة امل�سروع ملا ت�سهده املنطقة من  للتنفيذ،  املحافظة 

كوارث طبيعية متكررة.

الأر�س  على  ووقف  امل�سروع  موقع  اإىل  بعدها  الندوة  وفد  واإنتقل 

املخ�س�سة له، وهو م�سروع اإ�سكان طوارئ مع مرافق ترفيهية. 

هذا  يف  الندوة  به  تقوم  ما  ب��اأن  بادحدح  الدكتور  راأى  جانبه  من 

امل�سروع ينبع من ر�سالتها املتمثلة يف الإهتمام بال�سباب يف املنطقة، 

عالوة على خدمته لقاطني امل�سروع واملحافظة ب�سكٍل عام يف اإقامة 

برامج �سبابية هادفة لهم . 

عدوان  من  املت�سررين  اإغ��اث��ة  يف  ال��ن��دوة  م�ساهمات  اإىل  ولفت   

العامة  الأم��ان��ة  اعتمدت  حيث  الأوىل،  اللحظات  منذ  املت�سللني 

2.000.00 )مليوين ريال(، كاإغاثات عاجلة.

الندوة تنفذ م�صروع الإ�صكان 

العاجل يف جازان

ي���ق���ول امل���ف���ك���ر ع���ل���ي اجل������ارم: 

الياأ�س  م��ن  يخلق  َم��ن  )ال�سجاع 

الياأ�س فيه طعم املوت؛  اأماًل؛ لأن 

ولأن يف ال�سجاعة معنى احلياة(. 

تذكرُت هذه املعاين الكبرية، واأنا 

التي  النادرة  ال�سجاعة  عن   
ُ
اأق��راأ

كان يتمّتع بها الأخ امل�سلم ال�سهم 

ف��رم��ان ع��ل��ي خ���ان، ال���ذي بذل 

ا من ال�سيل اجلارف، الذي �سرب  حياته لإنقاذ 14 �سخ�سً

جدة يوم الرتوية املا�سي.

اأيًّا  الب�سرية  النف�س  عن  وتعاىل  تبارك  احلق  قول  وتذكرُت 

جميًعا(.  النا�س  اأحيا  فكاأمّنا  اأحياها  )وَمن  �ساحبها:  كان 

 14 جميًعا  النا�س  اأحيا  الذي  فرمان،  الهمام  للبطل  هنيًئا 

مرة. تاأّملوا هذا الت�سبيه الرباين املعجز، هو ت�سبيه اأح�سبه 

ي�سمل الكم والكيف.. اإنقاذ نف�س واحدة ير�ّسخ معاين عظيمة 

لقيمة النف�س الب�سرية اأينما كانت، واإنقاذها كذلك يعدل يف 

وثواًبا.. ذلك ف�سل اهلل  ن�سمة قدًرا  6 مليارات  اإنقاذ  الكم 

يوؤتيه َمن ي�ساء.

ما اأعظم الأجر الذي ينتظر فرمان يف اليوم الآخر.. ذلك 

ما نح�سبه عند الكرمي املتعال، ول نزّكي على اهلل اأحًدا! لكن 

يف املقابل ل بد اأن يكون املجتمع كّله على قدر امل�سوؤولية التي 

و�سوًنا  اهلل-  -رحمه  فرمان  الأخ  بحق  وف��اًء  عليه،  األقيت 

الذي  القليل  اأق��ل  ذلك  بعده.  من  واأرملته  الثالث،  لبناته 

مواطنني  لإن��ق��اذ  حياته  ق��ّدم  ال��ذي  للرجل  تقدميه  ميكن 

اأعزاء، ومقيمني اأحباء.

لأ�سرة  ال��ت��ربع��ات  جلمع  �سندوق  ع��ن  ُيعلن  اأن  وامل��ق��رتح 

العاملية  الندوة  مثل  موثوقة  خريية  جهة  باإ�سراف  فرمان 

بعيًدا  الإ�سالمية،  الإغ��اث��ة  هيئة  اأو  الإ���س��الم��ي،  لل�سباب 

ويف  اخل��ري،  اأه��ل  يت�سابق  واأن  احلكومة،  بريوقراطية  عن 

- فرمان  اأنقذهم  مّمن  والرا�سدات  الرا�سدون  مقدمتهم 

بف�سل اهلل، وجود كرمه.

دون  )فرمان(،  على  هكذا  ال�ستار  اإ�سدال  ميكن  ل  حقيقة 

�ساكرين  غري  للف�سل،  جاحدين  بتنا  واإّل  م�ستحق،  تكرمي 

ي�سكر  مل  النا�س  ي�سكر  مل  )َم��ن  قيل:  وق��دمًي��ا  للمعروف. 

اهلل(، وقال ربنا عز وجل: )اعملوا اآل داود �سكًرا..(

اأمثال )فرمان(  من  بيننا  كم  نت�ساءل:  اأن  لنا  واأخ��رًيا حق 

ن�ستمرئ  بل  حقوقهم؟  من  الأدن��ى  القدر  نوفهم  مل  الذين 

اأحياًنا ال�سخرية منهم، وال�ستهزاء بقدراتهم؟!

ترى الرجل الفقري فتزدريه        ويف اأثوابه اأ�سد ه�سور

�أ.د. �صامل �صحاب

فرمان: كاأمنا اأحيا النا�ض جميًعا

وفد �لندوة يف �أر�س �مل�صروع
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اجتمع عدد من عمد اأحياء مدينة جدة مب�سوؤويل الندوة يف مقرها 

بجدة للتن�سيق معها لت�سهيل عملية توزيع املواد الإغاثية للمت�سررين 

من كارثة ال�سيول التي اأ�سابت املحافظة واأحدثت اأ�سرارًاً ج�سيمة 

يف الأرواح واملمتلكات والبنية التحتية.   

حيث  الكارثة  بهذه  ت�سررًا  الأك��رث  الأح��ي��اء  عمد  الإجتماع  و�سم 

اأو�سحوا  حجم الأ�سرار التي حلقت باحيائهم م�سريين اإىل اأن هناك 

%90 وهناك اأ�سرار بالغة حلقت بال�سيارات  اأحياء ت�سررت بن�سبة 

واملنازل وخا�سًة يف حي قويزة و)الكيلو 14( . 

واأ�سار العمد اإىل �سرورة تكوين جلان اإغاثة من كل حي للم�ساركة يف 

عملية توزيع الإغاثات لأن العمد وجلان الإغاثة هم اأدرى باأحيائهم 

اخلريية  اجلهات  مع  التن�سيق  ينبغي  لذلك  املت�سررين  ويعرفون 

اأو عن طريق جلان  وخا�سًة الندوة لتو�سيل الإغاثات عن طريقهم 

احلي املمثلة لهم. 

ويقول الأمني العام امل�ساعد د.بادحدح:  اإننا نريد التنفيذ الإغاثي 

اأدرى  لأنهم  الأحياء  عمد  هم  ذلك  يف  ي�ساعدنا  من  واأكرث  الفوري 

النا�س باأحيائهم و�ساكنيها وحتى نتمكن من التعرف على احلالت 

م�ساعدتهم  ليت�سنى  م�ساكلهم  حتل  ومل  الكثريين  عن  غابت   التي 

ومبينًا اأن هناك فرقًا ميدانية تقوم بالتقييم يف هذا ال�ساأن. 

واأو�سح بادحدح للعمد اأن الندوة تعمل على ثالثة حماور هي: حمور 

الإيواء وحمور الر�سد والإغاثة وحمور التوثيق.

ال�سبابية  والفرق  الندوة  موظفو  يقوم  والإغاثة  الر�سد  حمور  ففي 

املتطوعة بجولت ميدانية يف املناطق املت�سررة والتعرف على اأحوال 

املت�سررين يف اأماكن �سكناهم وتقدمي الإغاثة املبا�سرة. 

بالإت�سال  املحور  هذا  عن  امل�سوؤولون  فيقوم  الإي��واء  حمور  يف  اأم��ا 

بالوحدات ال�سكنية املتوفرة يف مدينة جدة )�سواء تربعًا اأو مبقابل( 

وو�سع اأولويات لالأ�سر الأكرث حاجة متهيدًا لإ�سكانهم.  

اأن للندوة م�ستودعًا يف قويزة تتحرك منه لتوزيع الإغاثات  وك�سف 

الإغاثي.  العمل  منها  ينطلق  حتى  اأخ��رى  اأماكن  العمد  من  وطلب 

من  احلياة  تعود  حتى  بيوتهم  اإىل  النا�س  نعيد  اأن  نريد  اإننا  وقال 

جديد م�سريًا على اأن جلنة الإغاثة اخلا�سة بالندوة قررت ت�سكني 

اأي مت�سرر ملدة اأ�سبوعني طالبًا من العمد اأنه اإذا كان لديهم حالت 

فيمكن للندوة اأن ت�ستقبلها.

تن�صيق بني ُعَمد جدة والندوة لتوزيع الإغاثات على مت�صرري ال�صيول

�لجتماع �لتن�صيقي بني قياد�ت �لندوة وعمد �لأحياء �ملت�صررة



عبد �هلل �بو �ل�صمح - عكاظ

باك�ستان  يف  مكتبها  عرب  ال��ن��دوة  اأح�سنت  لقد 

قريتهم  يف  فرمان  البطل  ال�سهيد  اأ�سرة  بزيارة 

الثالث  لبناته  حم��دود  ع��ون  وتقدمي  ال�سغرية 

�سورة  يف  البالد  جريدة  ذك��رت  كما  وزوج��ت��ه، 

معربة عنهم.

زوجة فرمان - �حلياة

قامت الندوة م�سكورة بزيارتنا وتقدمي م�ساعدة 

مالية عاجلة اإ�سافة اإىل كفالة بنات ال�سهيد.

�أمرية ك�صغري - �لوطن

املواطنني  م�����س��اع��دة  ال�����س��ب��اب  م��ه��ام  ك��ان��ت 

الفرق  اأم��ا  لهم،  العون  يد  وتقدمي  املت�سررين، 

من  بفاعلية  �ساهمت  فقد   ، الندوة  ال�سبابية يف 

خالل اللجان الطوعية.

جمل�س  رئي�س  �لزهر�ين  ر��صد  �لدكتور 

مكة  مبنطقة  و�ملهني  �لتقني  �لتدريب 

�ملكرمة - �ملدينة

�ساهمت الندوة  م�سكورة يف تقدمي املواد اخلام 

التالفة  امل��واد  �سراء  املت�سررين  لتكفي  الالزمة 

من منازلهم.

�لعميد عبد�هلل جد�وي مدير عام �إد�رة 

حفل  يف  جــدة  مبحافظة  �ملــدين  �لــدفــاع 

تكرمي  �ملتطوعني مبقر �لندوة :

وتعاىل  �سبحانه  اهلل  بعد  لنا  معني  خ��ري  كنتم 

للمواطنني  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  عملنا  تنفيذ  يف 

وعلى  امل�سوؤولية  ق��در  على  وكنتم   ، املت�سررين 

اأقول  اأن  اإل  ي�سعني  ول  منكم  امل��اأم��ول  امل�ستوى 

اإنكم تعاونتم فاأح�سنتم. 
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قالوا يف الكارثة...

موؤخرًا  املقد�سة  بالعا�سمة  ندوة  الن�سائي  الق�سم  اأق��ام 

"�سنة  �سعار  حتت  والأمهات  لالأطفال  خا�سًا  مهرجانًا 

جدة  �سيول  من  املت�سررة  الأ�سر  لدعم  وذل��ك  �سعيدة" 

الإيثار وم�ساركة الآخرين يف  وتعويد الأطفال على مبداأ 

الأزمات. �سارك يف املهرجان اأكرث من 200 �سيدة وطفل 

و�سمل العديد من الفقرات والأركان املمتعة التي ُقّدَمْت 

خا�س  برنامج  هناك  كان  حيث  ومميز  مبتكر  قالب  يف 

الثبيتي  غزيل  الأ�ستاذة  الداعية  فيه  قدمت  لالأمهات 

حما�سرة تطرقت فيها اىل ما حدث يف جدة من اأ�سرار 

ب�سبب ال�سيول.

القرى  اأم  الأطفال بجامعة  وقامت طالبات ق�سم ريا�س 

مبكة بعمل اأركان لالأطفال منها )ركن الطباعة( و)ركن 

طالبات  و�ساركت  والإدراك���ي���ة(،  احلركية  امل�سابقات 

اأرك���ان  ب��ع��دة  مبكة  ال�����س��احل��ات(  )ال��ب��اق��ي��ات  حتفيظ 

نادي  فتيات  قدمت  فيما  واحلنة،  الوجه  على  كالر�سم 

فتيات  وق��دم��ت  مم��ي��زة،  اإن�سادية  ع��رو���س  )اإ���س��راق��ة( 

)مدار�س الدوحة الأهلية( مبكة ن�سيدًا رائعًا عن الأم.

)�صنة �صعيدة( مهرجان مبكة 

لدعم اأ�صر جدة املت�صررة

�ملهرجان ير�صم �لب�صمة على وجوه �لأطفال



   اأطلق مكتب  الندوة ببقيق حملة )الوفاء ل�سلطان اخلري(، ا�ستملت على جمع األف توقيع 

و�سالمة  تعاىل على عودة  وال�سكر هلل  بالبتهاج  �سعوره  واملواطن عن  امل�سوؤول  فيها  يعرب  

الدفاع  ووزير  العهد  ويل  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلطان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

والطريان حفظه اهلل ورعاه اإىل اأر�س الوطن �ساملًا معافى.

اإىل  العهد  ويل  وعودة  ب�سالمة  الغامرة  فرحتهم  عن  احلكومية  الدوائر  مديرو  عرب  وقد 

اأر�س الوطن.

احلملة  هذه  باأن  البوعلي  را�سد  بن  حممد  ببقيق  الندوة  مكتب  مدير  �سرح  جانبه   من 

د�سنها حمافظ بقيق عبد الرحمن بن �سبري ال�سهري، كاأحد اأن�سطة مكتب الندوة ببقيق،  

باإف�ساح املجال اأمام اجلميع للتعبري عن ابتهاجهم مع اأبناء الوطن الغايل بهذه املنا�سبة 

واأن يحفظ ولة  الغايل  الأمن على وطننا  اأن يدمي نعمة  ال�سعيدة، �سائاًل املوىل عز وجل 

اأمره من كل �سوء.

 )الوفاء ل�صلطان اخلري(  حملة ملكتب بقيق
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مـــحـليــات أخبـــــار

الآيل  احلا�سب  �سبكة  بتطوير  املنورة  باملدينة  الندوة  مكتب  قام 

منطقة  يف  الندوة  مكاتب  بجميع  اآليًا  املكتب  لربط  وذل��ك  لديه، 

املدينة املنورة، و�سمل ذلك مكاتب الندوة يف حمافظات بدر وخيرب 

والعال وينبع.

ومب��وج��ب خ��ط��ة ت��ط��وي��ر احل��ا���س��ب الآيل 

عدد  زاد  املنورة  املدينة  يف  الندوة  مبكتب 

اأربعة،  م��ن  ب��دًل  �سبعة  اإىل  ال�سريفرات 

لل�سبكة،  فريو�سات  مكافح  تركيب  مت  كما 

وُطورت املرا�سالت الداخلية اإىل "اأوفي�س"، 

الأ�سالك  جميع  ت��رت��ي��ب  م��راج��ع��ة  ومت���ت 

وارتباطها  نقطة  ك��ل  وم��ع��رف��ة  وال��ن��ق��اط 

�ستاتك"  بي  "اأي  وتوفري  ال�سبكة،  مب��وزع 

خا�س ل�سركة "الأوطان" للتعديل والدخول 

عن ُبْعد، وتوفري �سريفر خا�س "�سيرتك�س" 

يربط بني الفروع، واإعادة ت�سمية الأجهزة 

ح�سب اأرقام الغرف املرقمة يف مبنى الندوة 

ن�سخة  �سراء  اإىل  اإ�سافة  املنورة،  باملدينة 

"ويندوز" الأ�سلية والبدء يف تركيبها على 
و�سراء  التلقائي،  والتحديث  ال�سريفرات 

ال�سريفر،  غ��رف  لتربيد  اإ���س��ايف  مكيف 

 8 حتتمل  بطاريات  و�سراء  الن�سائية،  اللجنة  يف  ال�سبكة  وتركيب 

�سريفرات. كما يجري تدريب املوظفني واملوظفات يف مكتب الندوة 

عملية  ل�ستيعاب  الن�سائية  واللجان  وال��ف��روع  امل��ن��ورة  املدينة  يف 

التطوير يف احلا�سب الآيل.

تطوير �صبكة احلا�صوب  مبكتب املدينة

�لأمري �صلطان بن عبد�لعزيز

�صورة �أر�صيفية
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قام   " فيه  العي�س  ن�ستحق  ل  نحميه..  ل  وطن   " �سعار  حتت 

للنازحني من  الإن�سانية  بتقدمي اخلدمات  بجازان  الندوة  مكتب 

القرى احلدودية جراء عدوان املت�سللني على احلدود ال�سعودية، 

الوجبات  لتاأمني  واملادية  الب�سرية  اإمكاناته  كل  املكتب  وقد جند 

املتطلبات  وبع�س  والبطانيات  والفر�س  ال�سرب  ومياه  الغذائية 

وقراها  )احل���رث(  حمافظة  م��ن  النازحة  لالأ�سر  ال�سرورية 

اآلف(  )ع�سرة   10.000 من   اأك��رث  اإىل  عددهم  ي�سل  والذين 

مواطن . كما قام املكتب بجهود حثيثة مل�ساعدة هذه الأ�سر على 

جتاوز حمنتها جنبًا اإىل جنب مع الأجهزة احلكومية واجلمعيات 

منذ  اعتمدت  للندوة  العامة  الأمانة  وكانت  الأخ��رى.  اخلريية 

ريال(  )مليوين  م��ب��ل��غ2.000.000   للحرب  الأوىل  اللحظات 

كاإغاثات عاجلة للمت�سررين.

فريق طبي  يزور مراكز اإليواء 
ال�سمو  �ساحب  من  وبتوجيه  ج��ازان  بندوة  الطبية  اللجنة  قامت 

امللكي الأمري حممد بن نا�سر بن عبد العزيز اأمري املنطقة بزيارة 

النازحني الذين ي�سكنون يف ال�سقق املفرو�سة. وجال الفريق على 

الك�سف  ومت  )�سبيا(  مبحافظة  املفرو�سة  ال�سقق  يف  النازحني 

للمر�سى،  الطبية  احل��الت  وتقييم  فيها،  املقيمني  على  الطبي 

وتقدمي اخلدمات الطبية للنازحني من القرى احلدودية مبحافظة 

)اخلوبة(، وفح�س احلالت املر�سية لأطفال وكبار ال�سن وتقدمي 

عن  الوفد  رئي�س  املن�سوري  �سمري  الدكتور  واأع��رب  لهم.  العالج 

امل�ساعدات  وتقدمي  )�سبيا(  النازحني مبحافظة  بزيارة  �سعادته 

والرعاية  بالدعم  الطبية لهم، كونه واجبًا دينيًا ووطنيًا، م�سيدًا 

احلرمني  خ��ادم  حكومة  م��ن  ال��ن��ازح��ني  للمواطنني  تقدم  التي 

بح�سن  منوهًا  اهلل،  حفظهم  الأم��ني  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني 

ال�ستقبال من رئي�س اللجنة الطبية بندوة جازان الدكتور اإبراهيم 

بن ح�سن بحي�س ومدير فرع الندوة العاملية بجازان ال�سيخ عبد 

الأ�ستاذ  )�سبيا(  مبحافظة  ال��ن��دوة  ف��رع  وم��دي��ر  احلكمي  رب��ه 

اإبراهيم خواجي وكافة العاملني يف فرع الندوة مبنطقة جازان.

تسيير قافلة طبية
لتقدمي  ج��ازان  منطقة  اإىل  طبية  قافلة  الندوة  �سريت  ذلك  اإثر 

اخلدمات الطبية التطوعية للمواطنني النازحني من قرى ال�سريط 

احلدودي واملوجودين مبركز الإيواء مبحافظة )اأحد امل�سارحة( 

ا�ستمرت لثالثة اأيام. واأو�سح مدير مكتب الندوة مبنطقة جازان 

واملقيمة  النازحة  لالأ�سر  الطبية  خدماتها  قدمت  القافلة  اأن 

بال�سقق املفرو�سة مبدينة جازان وحمافظات املنطقة، وا�ستهدفت 

اأي�سًا التعرف على الأو�ساع ال�سحية لالأ�سر وتقدمي الحتياجات 

واخلدمات الطبية العاجلة لهم. 

اإغاثة نازحي جازان

�أطباء �لندوة يعاجلون مر�صى �لنازحني

�أحد �ملر�صى يتلقى �لعالج

عناية طبية م�صتمرة بالنازحني



الربنامج  يف  �سابًا   155 �سارك 

اختتم  ال��ذي  لالأ�سبال  الرتبوي 

ال�سريالنكية  ب��ال��ع��ا���س��م��ة 

)كولومبو ( ونفذه مكتب الندوة   

/با�سل  الدكتور  واأو���س��ح  فيها. 

بن عبد الرحمن ال�سيخ امل�سرف 

باملنطقة  ال���ن���دوة  ع��ل��ى  ال��ع��ام 

ا�ستهدف  الربنامج  اأن  ال�سرقية 

ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات الأ����س���ب���ال يف 

التعليمية،والثقافية،  النواحي 

والريا�سية، واكت�ساف مهاراتهم 

مواهبهم  و���س��ق��ل  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا، 

اإىل  لإخراجها  املنا�سبة  البيئة  وتوفري 

الواقع. ودعا اإىل زيادة  تنظيم هذه امللتقيات التي ت�ساعد على تنمية 

كامل�سابقات  بالأ�سبال،  اخلا�سة  الربامج  وتكثيف  الطفل  مواهب 

اإىل  بالإ�سافة   ، وثقافتهم  تفكريهم  م�ستوى  تنمي  التي  الثقافية 

الرتبوية  الأن�����س��ط��ة  مم��ار���س��ة 

توفري  على  تعمل  املختلفة،التي 

ال��ف��ر���س لك��ت�����س��اب امل���ه���ارات 

ال����الزم����ة خل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع.

الندوة  مكتب  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

�سي�ستمر يف تنفيذ هذه الربامج 

�سريالنكا  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 

ت��ع��م��ي��م��ًا ل��ل��ف��ائ��دة وال��و���س��ول 

الأ�سبال. م��ن  ع��دد  اأك���رب   اإىل 

وا�ستملت الفعاليات على برامج 

عمل  وور����س  وت��رب��وي��ة،  ثقافية 

املخت�سني  من  نخبة  مب�ساركة 

لتدعيم  الأ�سبال،  تربية  جمال  يف 

حقوق  على  تناولها  يف  رك���زت  املهنية،كما  وم��ه��ارات��ه��م  ق��درات��ه��م 

والتحفيز،  والت�سجيع  املهارات،  وتنمية  الذاتي،  والتعلم  الأطفال، 

والتطبيق العملي للمهارات والبتكارات الفردية لالأ�سبال.

أخبـــــار
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الندوة ترعى الطلب النابغني 

أخبـــــار
�آ�صــــــــيا

تنمية مهارات ال�صباب امل�صلم ب�صريلنكا

ور�صة عمل عن �ل�صلوكيات �لرتبوية

وقعت الندوة وكلية )ال�سلطان اإ�سماعيل فرتا( الإ�سالمية العاملية 

مباليزيا على اتفاقية تفاهم بغر�س توفري املنح الدرا�سية لل�سباب 

ال�سابة،  باملواهب  والعناية  الإبداعية  قدراتهم  وت�سجيع  امل�سلم، 

الدعوة  وب�سط  الإ�سالمية،  الثقافة  برامج  دع��م  اإىل  بالإ�سافة 

وقع  املجتمع.  يف  وتر�سيخها  الإ���س��الم��ي��ة  بالعقيدة  والتعريف 

اإدارة  على  امل�سرف  �سراج،  يو�سف  الدكتور  الندوة  عن  التفاقية 

ال�سوؤون التعليمية بالأمانة العامة، وعن كلية )ال�سلطان اإ�سماعيل 

فرتا( الإ�سالمية معايل الدكتور جوهري بن مت مدير الكلية.

العلمي  الن�ساط  الطرفني يف جوانب  تعاون  التفاقية على  ون�ست 

تر�سحهم  الذين  الطالب  لقبول  فر�س  بتوفري  وذل��ك  والثقايف، 

ودورات  ثقافية  برامج  وتنظيم  املختلفة،  التخ�س�سات  الندوة يف 

وتاأهيل  الإ�سالمية  املجتمعات  خدمة  بغر�س  للطالب  متخ�س�سة 

الهتمام  ذات  املو�سوعات  يف  م�سرتكة  برامج  وتنظيم  ال�سباب، 

امل�سرتك واإجناز امل�سروعات والدرا�سات والبحوث ذات العالقة.

ب�سفة  التبادل  على  الطرفان  اتفق  الإعالمي  التبادل  جمال  ويف 

واأن يخ�س�س كل  ملا ي�سدر عن كل منهما من مطبوعات،  دورية 

يف  خ�سو�سًا  الآخ���ر،  بن�ساط  للتعريف  جهده  من  جانبًا  ط��رف 

مراكزه العلمية، ومنتدياته الثقافية. 

واأعرب معايل الدكتور جوهري عن تقديره للدور الذي ت�سطلع به 

بيئة  وتوفري  اململكة وخارجها،  الطالب داخل  الندوة يف م�ساعدة 

التغلب  على  الطالب  وت�ساعد  العلمي  للتح�سيل  املنا�سب  تعليمية 

على م�سكالته الجتماعية واملعي�سية.

برنامج ثقايف لطالب ماليزيا
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نفذ مكتب الندوة يف تايالند عددًا من 

لل�سباب  والتعليمية  الرتبوية  الربامج 

واإناثًا،  ذكورًا  اجلن�سني  من  الإ�سالمي 

للن�ساء  �سرعية  دورة  ب��اإق��ام��ة  ب���داأت 

مب�ساركة 60 فتاة جامعية. 

�سرعية  دورات  الربامج  تلك  و�سملت 

الكرمي  ال��ق��راآن  حتفيظ  وم�سابقات 

والتجويد واملحا�سرات الدينية املتنوعة 

ودورات يف العقيدة. 

بنجالدي�س  يف  الندوة  مكتب  نظم  كما 

طالبًا   50 فيها  ���س��ارك  تربوية  دورة 

)�سيتا  مقاطعة  يف  املدار�س  طلبة  من 

غونغ(. و�سملت حما�سرات يف العقيدة  

الإ�سالم  يريد  )م��اذا  عن  وحما�سرة 

م��ن امل���وؤم���ن احل����ق؟(، واأخ����رى حول 

وكيف  ؟  هي  ما  الدعوية  )الن�ساطات 

املا�سي  وتراثنا  و)تاريخنا  ؟(،  تكون 

)اأهمية  عن  وحما�سرات  واحلا�سر(، 

و)حا�سر  الأم���ة(،  بناء  يف  و���س��رورت��ه  التعليم 

كما  الإيثار(.  يف  ال�سحابة  �سري  من  و)�سور  الإ�سالمي(،  العامل 

يف  امل�ساركني  للطلبة  الرتبوية  القراآنية  الدرو�س  من  عدد  اأقيم 

الدورة وقدمت اأوراق عمل وبرامج اإميانية.

برامج تربوية وتعليمية يف تايلند وبنغلدي�ض 

الإ�سالمي(  م�سروع )مركز احلمد  الأعمال يف  تتوا�سل 

)وونوقريي(،  مدينة  يف  باإن�سائه  ال��ن��دوة  تقوم  ال��ذي 

بجاوا الو�سطى،يف  اإندوني�سيا. وقال مدير مكتب الندوة 

باإندوني�سيا اأن نحو %70 من اأعمال امل�سروع قد اكتملت، 

وجاري العمل بخطوات حثيثة لإكمال هذا امل�سروع الذي 

وقاعة  م2(،   400( مب�ساحة  كبري  م�سجد   : من  يتكون 

للمحا�سرات والأن�سطة واخلدمات مب�ساحة )150 م2(، 

لإدارة  ومكتب  م2(،   60( مب�ساحة  اإ�سالمية  ومكتبة 

للبنني  درا���س��ي��ة  وف�سول  م2(،   42( مب�ساحة  امل��رك��ز 

مب�ساحة )3 208م2(، وف�سول درا�سية للن�ساء مب�ساحة 

عن  ف�ساًل  )40م2(.  مب�ساحة  ومتجر  208م2(،   3(

وجود اأربعة حمامات للرجال ومثلها للن�ساء.  

اإن�صاء مركز )احلمد( الإ�صلمي يف اإندوني�صيا

�ملركز يف مر�حله �لأخرية

لقاء تربوي لطالب بنغالدي�س
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تقرير

للطالبات  ثقافيًا  ملتقى  )العراق(  بكرد�ستان  الندوة  مكتب  اأقام 

�ساركت فيه 120 طالبة، وذلك اإطار تكوين هوية و�سخ�سية الفتاة 

امل�سلمة ن�سف املجتمع ومربية الأجيال، واإعدادها للقيام مبهمتها 

حمافظة  احت�سنته  ال��ذي  امللتقى  فعاليات  ال�سامية.وا�ستملت 

وم�سابقات  ثقافية  وب��رام��ج  ن���دوات،  ث��الث  على  )ال�سليمانية( 

باآرائهن  واأث��ري��ن��ه��ا  بفعالية  الفتيات  فيها  ���س��ارك��ت  وح����وارات 

ومقرتحاتهن. 

وكانت الندوة الأوىل بعنوان )دور الثقافة يف حياة املراأة( للدكتورة 

امل�سلمة؟  امل��راأة  عند  الثقافة  مفهوم  فيها  تناولت  فرج(  )عالية 

فاأو�سحت اأن لكل جمتمع عاداته وقيمه واأمثلته اخلا�سة به، وهي 

ت�سّكل الركيزة الثقافية التي يعتمد عليها؛ فاإّما اأن تنطلق به اإىل 

القمة وحتّلق به اإىل الف�ساء اأو تهبط به اإىل القاع.  

وكّلما كانت القيم �سامية، والعادات فا�سلة، 

الوعي  الإن�سان  يف  تبَعُث  �سليمة  والأمثلة 

والهّمة  والإ���س��ت��ق��ام��ة  والإب�����داع  والإدراك 

العالية، نه�س هذا الإن�سان واملجتمع ليتاألق 

مفهوم  اأن  يت�سح  هنا  و"من  الأمم،  ب��ني 

يف  الإن�سان  �سخ�سية  م  تقوِّ التي  والقيم  ال��روؤى  تلك  باأنه  الثقافة 

واملادية  والروحية  والنف�سية  والقلبية  العقلية  الإجتاهات  جميع 

ال�سلوكية".

نوع  اأي   .. ُمِهم  ���س��وؤال  ه��ذا  نريد؟  ثقافة  اأي  بقولها  وت�ساءلت 

الثقافة  طلب  ينبغي  اأن��ه  موؤكدة  ؟؟،  للمراأة  نريدها  الثقافة  من 

امليتة،  اأو  الأح��ادي��ة  تلك  ونبذ  واملتكاملة،  ال�ساملة  الإ�سالمية 

بُبعَدْيَها؛  اإ�سالمية  ثقافة  الإن�سان،  وعقل  حياء  تخد�س  التي  اأو 

املادي واملعنوي، والثقافة الروحية، والثقافة الأخالقية، والثقافة 

والثقافة  العقائدية،  والثقافة  التاريخية،  والثقافة  الرتبوية، 

تهتم  التي  الثقافات  والزوجية وحتى  الأ�سرية  والثقافة  ال�سحية، 

بالطبخ  الأناقة وما �سابه ذلك" .

كما طرحت اأ�سئلتها العري�سة الأخرى كماهية دور املراأة الثقايف؟ 

واأين هو دورها الإجتماعي؟ واأين هو دورها 

العوملة ؟،  الإقت�سادي وخ�سو�سًا يف ع�سر 

معربة عن اأ�سفها كون ذلك �سبه معدوم يف 

على  املحا�سرة  الإجتماعي.واأكدت  واقعنا 

،كونهما  واملراأة  الثقافة  بني  التكامل  اأهمية 

�لثقافة �ملثالية للفتاة �مل�صلمة:

 ملتقى لطالبات كرد�صتان العراق

فتيات �مللتقى يف �أحد بر�جمه

الثقافة المثالية للفتاة المسلمة 
هي تلك الثقافة الشاملة والمتكاملة

�آ�صــــــــيا



عن�سران ل غنى لأحدهما عن الآخر، فالثقافة هي اليوم مرادفة 

للعلوم واملعارف الإن�سانية ولها دور مهم يف �سنع الأجيال ويف تربية 

الأمم وبناء الأوطان. اأما الندوة الثانية فجاءت حتت عنوان )تربية 

الروح واإحياء القلب(، قدمها الأ�ستاذ )مدريك علي عارف( تناول 

اأوًل  تربية الروح وتغذيتها، م�سريًا اإىل اأن الإن�سان مكون من مادة 

وروح، فاإذا كان اجل�سد يجد حاجته يف العنا�سر املادية يف الكون 

الروح ل جتد  فاإن  وتنا�سل وغري ذلك،  وملب�س  ماأكل وم�سرب  من 

اإ�سباعا حلاجتها اإل بالقرب من اهلل تعاىل اإميانًا به واتباعًا حتى 

بعنوان  فكانت  امللتقى  هذا  يف  الثالثة  الندوة  اأم��ا  مبعيته.  ي�سعر 

مقومات  وخل�س  علي،  ب��الل  للمهند�س  الناجحة(  )ال�سخ�سية 

ال�سخ�سية الناجحة يف النقاط التالية: خمافة اهلل يف جميع الأمور 

الظاهرة واخلفية، املرونة، التعامل مع الإن�سان )كاإن�سان(، مواجهة 

الف�سل كخطوه للنجاح، خماطبة النا�س على قدر عقولهم، الإخال�س 

يف جميع الأعمال، التوا�سع، احلر�س على تثقيف النف�س، اأن يعمل 

الإن�سان مبا يعلم.
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تناولنا يف احللقة ال�سابقة اأبرز املخاطر 

التي تواجه املراهق امل�سلم لدى توا�سله 

مع الثورة الإت�سالية اجلديدة )الف�ساء 

الإل����ك����رتوين(. ب��ع��د اأن ك��ن��ا ب��داأن��ا يف 

على  خمت�سرة  باإطاللة  الأوىل  احللقة 

ت�سكله  وما  و�سماتها،  املراهقة  مفهوم 

ال�سلبية  للتاأثريات  خ�سبة  بيئة  م��ن 

على  الوا�سع  الف�ساء  لهذا  املحتملة 

املراهق امل�سلم من اجلن�سني، يف حال 

غياب املنهجية العلمية يف التعامل مع هذا التحدي اجلديد.

ويف هذه احللقة )الأخرية( نتعر�س لأبرز الو�سائل واحللول املنهجية 

التي متكننا بعون اهلل من تقدمي هذه الو�سيلة التي باتت ت�سحر عقول 

مراهقينا وتاأ�سر األبابهم، لتكون بعونه تعاىل اأكرث اأمنًا واأقل خطرًا 

على اأبنائنا، على النحو التايل:

-1 توعية وتوجيه اأفراد الأ�سرة نحو الإ�ستخدام الأمثل لالإنرتنت من 

باإيجابياتها والآفاق التي تفتحها لهم ، وب�سلبياتها  خالل تعريفهم  

وخماطرها لتحقيق ا�ستخدام اآمن لالإنرتنت جلميع اأفراد الأ�سرة .

-2  التعّرف على املواقع الإلكرتونية التي يت�سفحها املراهق، بعيدًا 

خالل  من  وذلك  املبا�سر،  ال�سدامي  والأ�سلوب  وال�سك  الريبة  عن 

احلوار مع املراهق، ولكن باأ�سلوب اإيجابي واإظهار اأنك تثق به وبوعيه 

وبعقله، مع املتابعة الواعية.

-3 احلفاظ على العالقة ال�سريحة واملريحة بني الآباء والأبناء.

-4 يف حال اإقتناعك بدخول املراهق ملواقع مرفو�سة، عليك اللجوء 

مع  تتعامل  اأنك  واإعلم   ، والوعظ  التعنيف  والإقناع، وجتنب  للحوار 

حالة ح�سا�سة، فاأي خطاأ قد يفقدك الإت�سال باإبنك )اإبنتك(، وهو 

اأمر خطري.

-5 يف جميع الأحوال عليك الإنطالق من قاعدة حتقيق املناعة لدى 

وتطوراتها  الراهنة  الإت�سال  فو�سائل  املنع،  ولي�س  )اإبنتك(  اإبنك 

الثورية جتاوزت مب�سافات وا�سعة اإمكانيات املنع، وفكرة املنع التام 

باتت م�ستحيلة حاليًا.

-6 مالحظة التغيريات يف ت�سرفات املراهقني، والتي ت�سكل عالمات 

لالنعزال  وامليل  الجتماعي  التوا�سل  عن  كابتعادهم  مبكرة،  اإنذار 

حتى عن الأهل.

-7 اإنتاج منظومة تو�سع قدرة املراهقني على العمل على الإنرتنت مع 

حت�سينهم اأكرث للخو�س يف مواقع الرا�سدين.

امل�سبوهة  امل��واق��ع  عن  بالإبتعاد  املراهقني  لإق��ن��اع  جهود  ب��ذل   8-

مادتهم  اإىل  �ستتحول  واإل  عقولهم،  على  �سيطرتها  دون  للحيلولة 

اليومية، مما �سيوؤثر �سلبًا على حياة اجليل باأكمله.

وهو  الأه��م،  اإنه  حيث  باملراهقني،  اخلا�س  باملحيط  الإهتمام    9-

اجلو الذي يعي�س فيه املراهق واحل�سن النف�سي.

بهذا  تعنى  واأهلية  حكومية  خا�سة  ومعاهد  موؤ�س�سات  اإن�ساء   10-

املو�سوع بحثًا وحتلياًل وتوعية.

�أ. عبد�حلميد عدي

الف�صاء الإلكرتوين وهوية 

املراهق امل�صلم )3-3(

�ملحا�صر يف ندوة تربية �لروح و�أحياء �لقلب

م�صاركات كثيفة لفتيات كرد�صتان �لعر�ق باأن�صطة �لندوة



امللتقى  الندوة  اختتمت  اأم��ة(  يبني  همة..  ذو  )رجل  �سعار  حتت 

مايل،  جمهورية  احت�سنته  اأفريقيا  غرب  ل�سباب  الأول  الإقليمي 

اإ�ستفاد منه 65 �سابًا من كل من ال�سنغال وغينيا كوناكري ومايل. 

وا�ستمر امللتقى ملدة اأ�سبوع مبقر مكتب الندوة بالعا�سمة )باماكو(، 

وهدف اإىل بناء قدرات ال�سباب و�سقل مواهبهم وتعميق 

اأوا�سر التعارف والتعاون بينهم، وتبادل اخلربات، وتنمية 

اجلوانب الإميانية والثقافية والعلمية لديهم.

علمية(  و)درو����س  تدريبية  دورة  على  امللتقى  وا�ستمل 

نقا�س(  ع��م��ل( و)ح��ل��ق��ات  و)حم���ا����س���رات( و)ور�����س 

و)ريا�سة بدنية( و)عرو�س فيديو( و)م�سابقات ثقافية( 

و)اأم�سيات ترفيهية(  .

يقول حممد خمتار جالو )غينيا كوناكري ( كان امللتقى 

اأمتنى  متقدم،  م�ستوى  على  امل�ساركون  وك��ان  مم��ي��زًا 

غاي  مو�سى  الطالب  اأم��ا  كوناكري.  غينيا  يف  يعقد  اأن 

فرباجمة  امللتقى،  ه��ذا  اأن�سى  لن   : فقال  )ال�سنغال(  

متنوعة ورفعت وعي امل�ساركني، واأ�سكر الندوة واملح�سنني 

الكرام على عنايتهم ب�سباب اأفريقيا. 

فيما راأى �سابيو مادي �سي�سوكو )مايل (اأن :امللتقى ممتاز 

وتفاعل امل�ساركون مع جميع فقراته، وا�ستفدت منه كثريًا. ن�سكر 

للندوة اهتمامها بال�سباب يف بلداننا التي حتتاج ملزيد من العناية 

يف جمال تربية وتكوين ال�سباب لفهم الدين احلنيف.

أخبـــــار

ق��ام��ت ال���ن���دوة  ب��ال��ت��ع��اون مع 

وبع�س  الإ�سالمي  الربكة  بنك 

مدر�سة  ب��رتم��ي��م  امل��ح�����س��ن��ني 

�سيب  )ت�������اون  يف  ح���ك���وم���ي���ة 

جنوب  ب��ج��م��ه��وري��ة  اأم�����الزي( 

طالبًا   1074 ت�سم  اأف��ري��ق��ي��ا 

وط��ال��ب��ة وي��ع��م��ل ب��ه��ا ن��ح��و 40 

معلمًا. وبعد الإنتهاء من عملية 

)ماكومبوزا  م��در���س��ة  ت��رم��ي��م 

)كوزولو  مبحافظة  الثانوية( 

ن��ت��ال(، اأق��ام��ت ال��ن��دوة حفاًل 

وزير  �سرفه  املدر�سة،  لت�سليم 

حمافظ  ون��ائ��ب  للمحافظة  التعليم 

املنطقة ونائب وزير ال�سوؤون الجتماعية ونائب وزير الأمن وال�سالم 

ومدير عام وزارة التعليم ومدير عام وزارة الثقافة ومدير عام بنك 

الربكة الإ�سالمي ووجهاء املنطقة واأعيانها واأولياء اأمور الطلبة وطلبة 

املدر�سة. قال ال�سيد انكونو وزير التعليم يف اإقليم )كوازولو ناتال( 

معلقًا علي هذا امل�سروع اخلريي 

امل�سلمني  اأن  اأتوقع  كنت  " ما   :

مل�ساعدة  اأيديهم  ميدون  �سوف 

ب�سيانة  الفقري،  املجتمع  ه��ذا 

كان طالبها  التي  املدر�سة  هذه 

يتناق�سون يف كل ف�سل درا�سي 

لعدم وجود ف�سول جيدة، وكان 

انهيار  ب�سبب  يفرون  املدر�سون 

الطلبة،  واأخالق  املدر�سة  و�سع 

اأما الآن وقد مت ت�سييد وترميم 

متفائل  فاأنا  والف�سول  املباين 

ق�سارى  �سيبذلون  الطالب  اأن 

ويرتكون  التعليم  يف  جهدهم 

عن  الوزير  وعرب  واملخدرات".  امل�سكرات  كتناول  ال�سيئة  العادات 

�سكره اخلال�س للندوة جلهودها يف حتقيق هذا امل�سروع الناجح الذي 

زاد ثقة مواطني وم�سوؤويل جنوب اأفريقيا باملوؤ�س�سات الإ�سالمية مثل 

بنك الربكة الإ�سالمي والندوة .

تاأهيل مدر�صة ثانوية بجنوب اأفريقيا
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ملتقى اإقليمي ل�صباب غرب اإفريقيا

أخبـــــار
�أفـــــــريقيا

�ملدر�صة من �خلارج

برنامج ريا�صي لل�صباب
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املتحدة  الأمم  مكتب  ن��ّظ��م��ه  ���س��ب��اق  يف 

للطفولة يف جيبوتي )اليوني�سيف( بالتعاون 

مع وزارة الرتبية والتعليم لختيار املدر�سة 

والتنظيم،  النظافة  حيث  من  النموذجية 

الوطني  باملركز  البتدائية  املدر�سة  فازت 

الندوة  ملكتب  ال��ت��اب��ع  ال�����س��ب��اب  ل��رع��اي��ة 

وتكرميًا  ال�����س��ب��اق،  ب��ج��ائ��زة  جيبوتي  يف 

يف  )اليوني�سيف(  مكتب  م  ق��دَّ للمدر�سة 

املدر�سة  لإدارة  عينية  ج��وائ��ز  جيبوتي 

كمبيوتر  وج��ه��از  ت�سوير  اآل��ة  م��ن  مكونة 

الأدوات  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  وطابعة 

املكتبية والقرطا�سية.

جائزة اليوني�صيف ملدر�صة الندوة بجيبوتي

2010/1/16م  يف  اختتمت 

ملكاتب  الثالث  امللتقى  اأعمال 

اأفريقيا  ���س��رق  ب���دول  ال��ن��دوة 

ال�����س��ودان��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 

ال���ف���رتة  يف  )اخل������رط������وم(، 

م����������ن27-1431/1/30ه����������� 

املوافق -13 2010/01/16م، 

حتت �سعار )روؤية موحدة لعمل 

اإقليمي متكامل(. 

�سعيد  حممد  ال��دك��ت��ور  وت��ل��ى   

العام  امل�سرف  نائب  الغامدي 

الدولية  وال��ع��الق��ات  للمكاتب 

تو�سيات امللتقى يف احلفل اخلتامي، وجاءت على النحو التايل:

ال�سوؤون  وزارة  يف  ممثلًة  ال�سودانية  احلكومة  وتقدير  �سكر   1-  

الباقي اجليالين  الدكتور/ عبد  بالوزارة  الدولة  ووزير  الإن�سانية 

جلهودها امللمو�سة يف رعاية امللتقى.

-2 املوافقة على تكوين اإدارة اإقليمية جديدة ملنطقة �سرق اإفريقيا 

تلبي ر�سالة امللتقى "روؤية موحدة لعمل اإقليمي متكامل"، ومقرها 

اخلرطوم .

ومهامها  اجل���دي���دة  ل�����الإدارة  التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل  اع��ت��م��اد   3-

و�سالحياتها املبينة يف حم�سر الجتماع الأول لإدارة الإقليم .

خطط  بو�سع  اإفريقيا  �سرق  ملنطقة  الإقليمية  الإدارة  تكليف   4-

ال�سراكات  وتطوير  القدرات  وبناء  والدعوة  التعليم  اإ�سرتاتيجية 

وتطبيق معايري اجلودة على مكاتب الإقليم .

-5 دعم ال�سراكات بني الندوة 

واملنظمات الدولية واملوؤ�س�سات 

احلكومية واملدنية.

العمل  ا���س��ت��دام��ة  ت��ب��ن��ي   6-

اخل����ريي ب���زي���ادة ال������واردات 

املحلية والأوقاف ال�ستثمارية.

الندوة  مكاتب  كفاءة  رفع   7-

بتنظيم  الأع�ساء  وجمعياتها 

برامج بناء القدرات دوريًا. 

ملناق�سة  ع��ق��د  امللتقى  وك���ان 

الإقليمي  العمل  اإ�سرتاتيجية 

ك���ل من  ال����ن����دوة يف  مل��ك��ات��ب 

مب�ساركة  حظي  والكامريون،  وت�ساد  وال�سومال  وكينيا  ال�سودان 

يف  وخارجه،  ال�سودان  داخل  اخلريي  بالعمل  املهتمني  من  كبرية 

اإبراهيم  املهند�س/  ال�سودانية  الداخلية  وزير  معايل  مقدمتهم 

حممود حامد والأ�ستاذ اأحمد حممد اآدم مدير املنظمات الطوعية 

عبد  حممد  ح�سبو  الأ�ستاذ  بال�سودان،  الإن�سانية  ال�سوؤون  بوزارة 

الرحمن مفو�س ال�سوؤون الإن�سانية بالوزارة راعي امللتقى وال�سيد 

كالرك نوريانو خبري يف منظمات الأمم املتحدة.   

للندوة   الإ�سرتاتيجية  ال��روؤي��ة  عر�س  امللتقى  ب��رام��ج  وت�سمنت 

وحما�سرة )متطلبات العمل مع املنظمات الدولية(. 

وحتدث د. بادحدح بقوله : ن�سعى لتحقيق اأكرب قدر من الكتفاء 

اأ�سواأ  الذاتي الذي ميكنه من ال�ستمرار يف ر�سالته اخلرية حتت 

الظروف، مبا فيه توقف الدعم اخلارجي.

ملتقى املكاتب اخلارجية الثالث باخلرطوم

جانب من �حل�صور
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اللغة العربية لغة القراآن، بتعلمها يت�سنى فهمه، ومعرفة اأحكامه، 

غريها  عن  العربية  اللغة  تت�سم   م��اع��داه،  وب��ني  بينه  والتمييز 

بالر�ساقة والبيان والقدرة على التعبري وكرثة املفردات، واجلهل 

امل�سلمني  ووقوع  التن�سري  اإنت�سار  اأ�سباب  اأهم  اأحد  من  يعد  بها 

والفكر  امل�سللة  العقائد  واأ�سحاب  املن�سرين  لأغرا�س  فري�سة 

املنحرف. 

اللغة  لن�سر  اإفريقيا  يف  املنت�سرة  مكاتبها  عرب  الندوة  يدفع  ما 

من  وحمايتهم  دينهم،  فهم  من  امل�سلم  ال�سباب  لتمكني  العربية 

حمالت الت�سليل والتغريب التي ت�ستهدفهم ب�سفة خا�سة.

ثقافيًا  مركزًا  الندوة  اأن�ساأت  النيجر  ففي 

الأول  ويعد  العربية،  اللغة  وتدري�س  لتعليم 

ورغم  الفرن�سية..  يتكلم  بلٍد  يف  نوعه  من 

عمره ال�سغري، اإل اأن ثمرته كبرية وملمو�سة 

واملتمثلة بتزايد الإقبال عليه.

مع  الو�سائل  ب�ستى  العربية  اللغة  دع��م  على  ال��ن��دوة  تعمل  كما 

جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت  حيث  واملدار�س،  اجلامعات 

)مباكو( بجمهورية )مايل( لتطوير ق�سم اللغة العربية ودار�سيها 

برعاية م�سروع اللغة العربية يف جامعة اأفريقيا الذي ي�سرف عليه 

الإتفاق  الندوة، ومبوجب  اأمناء  العجيمي ع�سو جمل�س  د. خالد 

لغري  العربية  للغة  متكامل  برنامج  العربية  اللغة  ق�سم  ت�سليم  مت 

املاج�ستري  درجتي  على  احل�سول  يتيح  وال��ذي  بها.  الناطقني 

والدكتوراه ملدر�سي الق�سم وتقويتهم مهنيًا وفنيًا بكفالة الندوة، 

والنتقال بالق�سم اإىل م�ستوى كلية للغة العربية.

التعليم  ل��وزي��رة   ومت��ت زي����ارات م��ت��ع��ددة 

العايل و مدير جامعة مباكو وعمداء الكليات 

وروؤ�ساء الأق�سام املختلفة، كما يقيم املكتب 

دورات لتعليم اللغة العربية لطالب املدار�س 

الفرن�سية الراغبني يف تعلم اللغة العربية. 

دعم اللغة العربية يف جامعات اإفريقيا

�أفـــــــريقيا

�إحدى ور�س �لندوة مبايل ملناق�صة م�صكالت �للغة �لعربية

نشر العربية بين الشباب يمكنهم 
من فهم دينهم، ونقله لمجتمعهم



مبنهجها  الدولية(  )ال��ن��دوة  مدر�سة  الندوة  اأن�ساأت  كما 

طالب  لدى  العربية  اللغة  لتقوية  الفرن�سي(   – )العربي 

الثانوي بجانب اللغة الفرن�سية التي تعد اللغة الر�سمية يف 

البالد، ومل يغفل املكتب دور الدورات يف اإثراء العربية مع 

احتاد ُمدِر�ِسي اللغة العربية يف )مباكو(، وكان اآخرها دورة 

مدر�سي  من  معظمهم  معلم   )100( فيها  �سارك  للمعلمني 

اللغة العربية. 

ومل يغفل الن�ساط الدعوي الذي يقدمة املكتب عنايته بتعليم 

العربية من خالل تدري�سه لها يف ح�س�س خم�س�سة ل�سرائح 

متنوعة من ال�سباب طالبًا وطالبات ودعاة ومثقفني. 

بت�سليم  ال�سنغال  يف  ال��ن��دوة  دور  ج��اء  ال�سياق  ذات  ويف 

كبرية(  عربية  )مكتبة  التخ�س�سية  الكتب  من  جمموعات 

انتي  )�سيخ  جلامعة  بالعربية،  والدين  باللغة  كتبًا  ت�سم 

جوب( بالعا�سمة دكار. وهو م�سروع �سخم و فريد من نوعه 

اأخرى فى جامعات  �سيعقبه م�سروعات  اإفريقيا،  فى غرب 

اّللغة  درا�سة   لت�سجيع  خالله  من  الندوة  تهدف  و  اأخ��رى، 

العربية، و البحث العلم فى اجلامعات و الكليات الإفريقية، 

الإفريقية،  اجلامعات  و  الندوة  بني  تعاون  ج�سور  واإقامة 

وتوزيع املكتبات ال�سغرية على اجلمعيات العامة والدعاة.

اإ�سالمي  عربي  كتاب   )50.000( م��ن  امل�سروع  ويتكون 

علمي فى �سائر العلوم و الفنون �سواء الأدبية اأو الجتماعية 

 )5( اآيل  حا�سب  جهاز  و)15(  العلمية،  اأو  ال�سرعية  اأو 

و   ، املكتبة  داخ��ل  العربية  باللغة  بحث  مركز  لإن�ساء  منها 

البحث  لدعم  باجلامعة  العربية  اللغة  لق�سم  )10(اأجهزة 

العلمي والدرا�سة باللغة العربية.

تنظيم  على  اأفريقيا  يف  الندوة  مكاتب  معظم  يحر�س  كما 

دورات للتعريف باللغة العربية، كان اآخرها ما نفذه مكتب 

نيجرييا  ملعلمي اللغة العربية، التي �سارك فيها )15( معلمًا 

وعدد من الدعاة واأئمة امل�ساجد، تهدف اإىل تنمية مهارات 

معلمي اللغة العربية وتدريبهم على طرق واأ�ساليب تدري�سها 

ورفع كفاءتهم،  واإ�سعارهم باأهميتها ومدى تاأثريها يف فهم 

الإ�سالم.
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جتهيز مكتبة �للغة �لعربية مبدر�صة �لندوة مبايل

�صحنة من �لكتب �لعربية �ملر�صلة لل�صنغال

من درو�س �للغة �لعربية مبركز �لندوة �لثقايف بالنيجر

من يجهلون العربية عرضة للتنصير، 
ومطية ألفكار التضليل والتغريب



تعر�سنا يف العدد ال�سابق من جملة )ثمار( 

ونعني  ال�سمالية  اأمريكا  امل�سلمني يف  لأعداد 

الأمريكية،  املتحدة  وال��ولي��ات  كندا  بذلك 

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  عددهم  ق��درت  والتي 

يرى  من  وج��ود  مع  ن�سمة،  ماليني   9 بنحو 

اأنه ما بني 10 و12 مليون ن�سمة من اإجمايل 

ويف  ن�سمة،  مليون   300 نحو  البالغ  ال�سكان 

جمموع  من  م�سلم  مليون   1.2 نحو   كندا 

ال�سكان البالغ عددهم نحو 30 مليون ن�سمة. 

فيما نتعر�س يف هذا التقرير لأبرز م�سكالت 

امل�سلمني يف هذا اجلزء املهم من العامل. 

اإذ كانت امل�سكالت الرئي�سية للم�سلمني بداية 

الأمر هي م�سكالت اأي جمتمع م�سلم يعي�س 

يف بالد غريبة عن القيم الإ�سالمية، و�سعف 

والقيم  بالثقافة  اجلديدة  الأجيال  ارتباط 

الإ�سالمية، لكن بعد اأحداث 11 �سبتمرب عام 

2001م بداأت تظهر م�سكالت من نوع اآخر، 

كاإ�سطهاد امل�سلمني وتوجيه التهم اجلزافية 

وتعميمها عليهم بدعاوى الإرهاب..الخ.

و�سل  ب��ل  الأف����راد  على  الأم���ر  يقت�سر  ومل 

قانون  اأ�سدرت  التي  الأمريكية  الإدارة  اإىل 

الأفراد  ُيتيح اعتقال  الوطني" الذي  "الولء 
دون دليل ملجرد ال�سك، فكان امل�سلمون اأكرث 

تزايدت  اإذ  ال��ق��ان��ون،  ه��ذا  م��ن  ت�سرر  م��ن 

حالت العتداء عليهم يف الوليات املتحدة، 

وتهديد حقوقهم مع تر�سيخ ال�سورة ال�سلبية 

عنهم يف اأذهان الأمريكيني.

الأمر الذي فاقم من م�ساكل امل�سلمني وزاد 

ا�ستطالع  اأظهر  كما  �سدهم،  التمييز  من 

 Pew Research( للراأي اأجراه مركز بيو

Center( اأنه وبعد مرور ثماين �سنوات على 
اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب 2001 يرى 

الأمريكيون اأن امل�سلمني يواجهون مزيًدا من 

التمييز داخل الوليات املتحدة اأكرث من اأي 

جماعة دينية كربى . 

 نار الفتنة 
 حملت قيادات اإ�سالمية يف الوليات املتحدة 

من  وال��ك��ث��ري  ال�سيا�سيني  ال��زع��م��اء  بع�س 

عن  امل�سئولية  الأمريكية  الإع���الم  و�سائل 

والتي  اأمريكا  م�سلمي  �سد  الكراهية  تزايد 

و�سلت مل�ستويات عالية، رغم مرور 8 �سنوات 

نيويورك  على  �سبتمرب   11 هجمات  على 

ووا�سنطن.

الإ�سالمية  للجمعية  �سنوي  اجتماع  وجاء يف 

جتمع  اأكرب  وهو  )اإ�سنا(  ال�سمالية  لأمريكا 

�سنوي للم�سلمني الأمريكيني والكنديني "اإنهم 

)م�سلمي اأمريكا( ما زالوا يواجهون منذ 11 

الإن�سانية،  ال�سفات  من  جتريدهم  �سبتمرب 

من  املتعمد  للتخويف  كبريًا  اجتاهًا  وهناك 

الإ�سالم والذي يتفاقم مع الوقت". 

وك����ان ت��ق��ري��ر ���س��ن��وي ����س���ادر ع���ن جمل�س 

العالقات الإ�سالمية الأمريكية حول احلقوق 

اأظهر  قد  املتحدة  الوليات  مل�سلمي  املدنية 

ارتفاع ن�سبة جرائم الكراهية �سد امل�سلمني 

هذه  التقرير  واأرج����ع   .50% ت��ف��وق  بن�سبة 

الناجمة  امل��خ��اوف  ا�ستمرار  اإىل  ال��زي��ادة 

11 �سبتمرب، وانت�سار اخلطاب  عن هجمات 

العدائي �سد امل�سلمني يف الوليات املتحدة.

درجة  اأن  اإىل  "بيو"  مركز  درا���س��ة  وت�سري 

اخل���وف م��ن وق���وع عمل اإره��اب��ي ت��زي��د من 

احتمال قبول الأمريكيني للت�سييق الأمني على 

امل�ستطلعني  من   40% وافق  حيث  امل�سلمني، 

كما  الإ���س��الم��ي��ة،  اجلمعيات  مراقبة  على 

مكان  امل�سلمون  ل  ُي�َسجِّ اأن   42% ن�سبة  اأيدت 

اإقامتهم لدى جهة فيدرالية.

امل�سلمني  اأن  ا  اأي�سً ال��درا���س��ة  ه��ذه  وتظهر 
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م�صكلت امل�صلمني يف اأمريكا ال�صمالية )2-2(

�أوروبا و�لأمريكتان
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الجتماعية  ال��ف��ئ��ات  اأق���ل  ه��م  الأم��ري��ك��ي��ني 

يف  امل�سلمني  وي�����س��ارك  امل��ج��ت��م��ع،  يف  ق��ب��وًل 

الإجنيليون  امل�سيحيون  املتدنية  املكانة  هذه 

بينما   ،Evangelical Christians
على  الكاثوليك  وامل�سيحيون  اليهود  يح�سل 

ن�سب اأعلى من امل�ساعر الإيجابية.

اآثارها  تنعك�س  التي  الكربى  امل�سكالت  ومن 

ال�سعوب  امل�سلمني هي عدم معرفة  �سلبًا على 

الغربية وبخا�سٍة يف الوليات املتحدة بحقيقة 

يف  ترت�سخ  زال��ت  م��ا  منهم  وكثري  الإ���س��الم، 

ذهنه ال�سورة امل�سوهة عن الإ�سالم.

تحديات ومشكات 
امل�سلمني يف  ت��واج��ه  ك��ث��رية  ه��ن��اك حت��دي��ات 

الوليات املتحدة ومن اأبرزها ما يلي:

م�صكلة كبار �ل�صن : هي من اأكرث التحديات 

يف  الإ�سالمية  التجمعات  منها  تعانى  التي 

التعلق  م�سكلة  لديهم  تن�ساأ  الذين  اأمريكا، 

نحو  ين�سرفون  الذين  واأحفادهم  باأبنائهم 

منط احلياة الع�سرية والتي لي�سملها الدفء 

الأ���س��رة.  اأف����راد  ب��ني  احلميمة  وال��ع��الق��ات 

ال�سن.  كبار  من  العائلة  اأفراد  يهمل  وبالتايل 

اجلالية  اأمام  امل�سكلة متثل حتديا  تلك  وتظل 

كبار  يرف�س  حيث  املهاجرين  من  الإ�سالمية 

ويعانون  امل�����س��ن��ني،  دور  يف  الإق���ام���ة  ال�����س��ن 

الوحدة.

تربية �لن�سء : وهي امل�سكلة الثانية الأكرث 

املهاجرين  من  الثاين  اجليل  وتواجه  خطورة 

وتتعلق باحلفاظ على الهوية الدينية والثقافية 

لأوطانهم  ولئ��ه��م  وع��ل��ى  املهاجرين  لأب��ن��اء 

تر�سيخ  يف  �سعوبة  الآب��اء  يواجه  اإذ  الأ�سلية، 

النتماء لدى الأبناء يف م�سقط راأ�سهم وهم مل 

يعرفوا لهم وطنا �سوى الوليات املتحدة.

اإقناع  يتعذر  حيث    : �جلن�صي  �لختالط 

ال�سريعة  بقواعد  الل��ت��زام  ب�سرورة  الأب��ن��اء 

ال�سغوط  ه��ذه  كل  اأن  ول�سك  ل��ه،  ال�سابطة 

يف  وجتعلها  امل�سلمة  الأ�سرة  معاناة  من  تزيد 

حتدٍّ حقيقي مع النف�س واملجتمع.

وضع المرأة المسلمة
للمراأة  الأمريكي  وتتعلق بدرجة تقبل املجتمع 

الثقافية  الفوارق  من  امل�سكلة  وتنبع  امل�سلمة. 

ما بني التعاليم الإ�سالمية وبني ثقافة جمتمع 

الأخالقي.  بالتفلت  ليجد كثريون فيه حرجًا 

اأن  التقارير  من  كثري  تذكر  ال�سدد  هذا  ويف 

عدم  اأو  ف�سلها  يتم  ما  كثريًا  امل�سلمة  امل��راأة 

احلجاب  ب�سبب  الأع��م��ال  بع�س  يف  قبولها 

تواجه  مع�سلة  وه���ي  الإ����س���الم���ي،  وال�����زي 

املتم�سكات  امل�سلمات  من  العمل  يف  الراغبات 

بارتداء احلجاب.

قبول التنوع
امل�سلمون  يعانيها  التي  امل�سكالت  رغم  و  لكن 

 11 اأح��داث  بعد  املتحدة، خا�سة  الوليات  يف 

قائم  الأمريكي  املجتمع  اأن  اإل  �سبتمرب،  من 

اإىل  جنح  وقد  التنوع،  قبول  على  الأ�سا�س  يف 

وديانات  واأع��راق  دمج جن�سيات  كبري يف  حد 

اإطار جمتمع واحد يقوم على قيم  متنوعة يف 

احلرية وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�س. 

لذا يبقى على م�سلمي اأمريكا اأن يجتهدوا يف 

جاهدين  اويعملوا  الإ�سالم  بحقيقة  التعريف 

الإ�سالم،  عن  النمطية  ال�سورة  تغيري  على 

الإعالم،  وو�سائل  امل�ست�سرقون  ر�سخها  والتي 

وتخلف  عنف  دي��ن  ب��اأن��ه  باطلة  دع���اوى  م��ن 

بالإكراه،  ال��زواج  يبيح  ودين  للمراأة  وا�سهاد 

واأكاذيب يف حق  اف��رتاءات  واإىل ما ذلك من 

الإ�سالم. 

بها  ُيَقّدم  التي  بالكيفية  الإهتمام  يجب  كما 

هناك  حيث  الغربية،  املجتمعات  يف  الإ�سالم 

ملعرفة  املتعط�سني  الأم��ري��ك��ي��ني  م��ن  الكثري 

الأحيان  بع�س  يف  ت�سدمهم  ولكن  الإ���س��الم 

الطريقة النمطية التي يقدم بها اإليهم. فيجب 

والإبتعاد  عر�سه  يف  اأولويات  هناك  تكون  اأن 

عن امل�سائل اخلالفية.

البد من حملة تعريف واعية 

بحقيقة اإلسالم والمسلمين

للم�صاجد دور 

كبري يف �حلفاظ 

على هوية 

�ل�صباب �مل�صلم يف 

�أمريكا
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�أوروبا و�لأمريكتان

كّرمت الدولة الربازيلية موؤخرًا مكتب الندوة  يف اأمريكا الالتينية، 

وذلك تقديرًا لدوره يف ن�سر القيم والآداب الفا�سلة وثقافة ال�سالم 

بني اأفراد ال�سعب الربازيلي، وخدمة الأقلية امل�سلمة يف هذه الدولة 

اأمريكا الالتينية. مت ذلك بح�سور نائب ممثل الندوة  الكبرية يف 

ال�سيخ جهاد ح�سن حمادة، حيث قدمت هدية تذكارية لنائب ممثل 

الندوة. يذكر اأن مكتب الندوة يف اأمريكا الالتينية يحظى باحرتام 

وتقدير كبريين من ال�سلطات الر�سمية يف دول هذه القارة وبخا�سة 

يف جمهورية الربازيل. حيث كانت الربازيل وافقت ولأول مرة على 

اإ�سدار الوثائق الر�سمية للم�سلمات هناك وبها �سورهن ال�سخ�سية 

بعد اأن كان ذلك ممنوعًا. 

بالربازيل  "�ساوباولو"  يف  ال�سخ�سية  الأح��وال  مكتب  تو�سل  فقد 

والندوة باأن يقوم مكتب الندوة باإعطاء خطاب للم�سلمات الراغبات 

باحلجاب. ب�سورة  ب��رازي��ل��ي  �سفر  ج��واز  اأو  بطاقة  اإ���س��دار   يف 

و�سع  لقبول  الربازيلية  ال�سخ�سية  الأح��وال  اإدارة  ا�سرتطت  وقد 

جواز  اأو  ال�سخ�سية  الأح��وال  بطاقة  يف  بحجابها  امل�سلمة  �سورة 

الندوة  مكتب  من  ر�سالة  املعاملة  �ساحبة  ل��دى  يكون  اأن  ال�سفر 

العاملية يف الربازيل. واأ�سدر املكتب تعليماته للم�سلمات بذلك.

الربازيل تكرم مكتب الندوة 

ن���ف���ذت ال����ن����دوة  م���ن خ����الل م��ك��ت��ب��ه��ا يف ل���ن���دن اأ���س��ب��وع��ًا 

ل���ل���ت���وع���ي���ة الإ�����س����الم����ي����ة حت�����ت ع�����ن�����وان )اإ�������س������الم يف 

وور����������س عمل  وم�����ع�����ار������س،   امل����دي����ن����ة( حم�����ا������س�����رات، 

ومعر�س للفن الإ�سالمي واملخطوطات الإ�سالمية، وحوارات عن 

الإ�سالم يف العامل املعا�سر. �سرح بذلك مدير مكتب الندوة يف 

لندن الدكتور نور الدين ميالدي، مو�سحًا باأن الهدف من هذا 

التوعوي  الأ�سبوع  اأيام  وتخللت  اللندنيني،  تعريف  هو  الأ�سبوع 

ال�سالم،  عليه  عي�سى  اهلل  نبي  بينها  من  مهمة  حما�سرات 

القراآن  معجزات  عن  حما�سرة  بني  امل�سلمون،   يعتقده  وم��ا 

والأجنة،  املولود،  جن�س  لتحديد  املف�سل  كالو�سف  العلمية، 

ووظيفة اجلبال كاأوتاد لالأر�س، واحلاجز بني املاءين )العذب 

رًا احل�سور اأن النبي  والفرات( وقام املحا�سر ب�سرح ذلك ُمَذكِّ

َيًا – ل يقراأ ول يكتب.  كما ا�ستمل  مِّ
ُ
�سلى اهلل عليه و�سلم كان اأ

والعلوم:  )الإ�سالم  بعنوان  الأوىل  حما�سرتني  على  الأ�سبوع 

اأعداء اأم اأ�سدقاء( والثانية عن )الإ�سالم وامل�سلمون واأ�سحاب 

الديانات الأخرى( .

اأ�صبوع للتوعية الإ�صلمية يف لندن
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يف اإطار جهودها املتوا�سلة للحفاظ على هوية الأقلية امل�سلمة 

اأتباع  مع  التوا�سل  ج�سور  وم��د  ب��الإ���س��الم،  والتعريف  فيها، 

ن�ساطات  موؤخرًا  الندوة   نفذت  الأخ��رى،  والثقافات  الأدي��ان 

اجلنوبية،  اأمريكا  دول  يف  متنوعة  ودعوية  واإعالمية  ثقافية 

جهاد  الأ�ستاذ  الالتينية  اأمريكا  يف  الندوة  ممثل  بذلك  �سرح 

ح�سن حمادة.

مقابالت   3 ال��ن��دوة  للممثل  ك��ان  الإع��الم��ي  ال�سعيد  فعلى 

املفاهيم  لأب��رز  فيها  تعر�س  ال��ربازي��ل  يف  مميزة  تليفزيونية 

والعي�س  والعدالة  الت�سامح  كقيم  ال�سامية،  الإ�سالمية  والقيم 

وال�ستقرار،  الأم��ن  دعائم  واإر���س��اء  ال�سعوب،  بني  امل�سرتك 

احلنيف  الإ�سالمي  الدين  بحقيقة  الربازيلي  ال�سعب  لتعريف 

وعظمة مبادئه.

اإ�سافة ملحا�سرة تلفزيونية عن النبي عي�سى بن 

مرمي عليه ال�سالم ومكانته يف الدين الإ�سالمي، 

 LBV ورادي����و    LBV ت��ل��ف��زي��ون  م��ن  ك��ل  يف 

حمادة  ال�سيخ  اإلتقى  كما  البالد.  يف  املعروفني 

مع املخرج ال�سينمائي )اأنطونيو بيتائعا(، وذلك 

لإخراج  خطة  ب�ساأن  امل�سرتك  التفاهم  بهدف 

فيلم وثائقي مميز عن الأقلية امل�سلمة والوجود 

الإ�سالمي يف الربازيل. كما �سارك ممثل الندوة 

يف اليوم العاملي ل�سحايا ال�سري ح�سره �سيا�سيون 

ودبلوما�سيون ووزراء واأكادمييون.

والثقافات  الأدي��ان  اأتباع  مع  احل��وار  اإط��ار  ويف 

الأخرى األقى ممثل الندوة حما�سرة يف جامعة 

الالهوت )�ساليزامو�س( املتخ�س�سة يف تخريج 

رجال الدين الكاثوليكي، وهي املرة الأوىل التي 

الإ�سالم بح�سور  يحا�سر فيها رجل م�سلم عن 

70 من الق�ساو�سة والرهبان الكاثوليك.

كما اإلتقى بوزيرة الأديان يف كوبا يف القن�سلية 

زيارتها  خ��الل  باولو(  )�سان  يف  لكوبا  العامة 

للربازيل وا�ستعر�س معها �سبل التعاون امل�سرتك، 

وقدم لها نبذة عن برامج ون�ساطات الندوة. 

مدينة  يف  حما�سرة  ال��ن��دوة  ممثل  األ��ق��ى  كما 

وحما�سرة  املوؤمن"،  "�سلوك  عن  )�سانتو�س( 

عن )طاعة الوالدين( يف مدينة )�سانتو اأمارو(، 

اإ�ستفاد منها املئات ال�سبان امل�سلم فيها. واأخرى 

بعنوان  امل�سلم  ال�سباب  اأم��ام  نوفولي�س"  "فلوريا  مدينة  يف 

عنوان "�سلوك املوؤمن القوي". كما جال على الأقلية امل�سلمة يف 

اأقلية  ت�سم  والتي  الهامة،  الربازيلية  )ريودي جانريو(  مدينة 

م�سلمة كبرية، تعرف على اأو�ساعها واإحتياجاتها، واألقى خطبة 

كما  م�ساجدها،  اأحد  يف  والربتغالية  العربية  باللغتني  اجلمعة 

بيوت  اإحياء  "ف�سل  عن  م�ساجدها  اأحد  يف  حما�سرة  له  كان 

اهلل".

دولة  يف  له  دعوية  جولة  حمادة  ح�سن  جهاد  لل�سيخ  كان  كما 

امل�سلمة،  الأقلية  برموز  خاللها  التقى  امل��ج��اورة،  الأرجنتني 

لأن�سطة دعوية وتوعية يف اأو�ساط قياداتها الدينية والإجتماعية، 

ودورات توعوية وتخ�سي�سة حتتاجها القلية امل�سلمة هناك.

�لتعريف بالإ�صالم يف �أبرز جامعة كن�صية يف �لرب�زيل

اأن�صطة اإعلمية ودعوية مميزة  ملمثل الندوة يف اأمريكا اللتينية
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تقرير

بناء  حظر  ق��رار  ج��راء  املواطنة  حقوق  يف  بالُغنب  امل�سلمون  ي�سعر 

الإطمئنان  عدم  من  جو  يف  يعي�سون  اأنهم  كما  �سوي�سرا،  يف  امل��اآذن 

مع  التفاعل  عن  لعزلهم  بالفعل  اجلو  هذا  يوؤدى  ورمبا  والإ�ستقرار، 

املجتمعات الأوروبية التي يعي�سون فيها. 

اإذن ما الذي يحدث يف �سوي�سرا؟ وملاذا هذا القرار، وملاذا اخلوف 

من الإ�سالم وامل�سلمني؟ فمتطرفو �سوي�سرا اأقاموا الدنيا ومل يقعدوها 

ب�ساأن 4 ماآذن فقط. نعم هناك 4 ماآذن فقط داخل �سوي�سرا، فلماذا 

على  الت�سويت  لفخ  جلره  ال�سعب  واأخافو  املبادرة  هذه  اأطلقوا  اإذن 

منع بناء املاآذن؟ 

�سوي�سرا مثل الكثري من الدول الأوروبية  تواجه رد فعل متع�سب على 

�ستار،  املاآذن جمرد  الأوروبيني. وق�سية  للم�سلمني  النظرة اجلديدة 

فحزب ال�سعب ال�سوي�سري املتطرف اأراد يف بادئ الأمر اإطالق حملة 

رد  خ�سي  ولكنه  احليوانات،  لذبح  التقليدية  الإ�سالمية  الطرق  �سد 

ل اأب�سارهم اإىل املاآذن  فعل اليهود ال�سوي�سريني، وبدًل من ذلك حوَّ

كرمز منا�سب. 

الأوروبية  ال�سعوب  املتع�سبون  ه���وؤلء  يدفع  احلالية  املرحلة  ويف 

يف  وم�ستمر  متنقل  ع��امل  داخ��ل  وللت�ساوؤل  اإنغالقية.  ب��اإجت��اه��ات 

و"كيف  نحن؟"،  و"َمْن  جذورنا؟"،  هي  ،" ما  العوملة  يف  الإنغما�س 

�سيكون م�ستقبلنا؟" فهم يرون حولهم مواطنني جددًا واألوانًا جديدة 

للب�سرة ورموزًا جديدة مل يعتادوا عليها.

وعلى مدار العقدين املا�سيني، ارتبط الإ�سالم بالكثري من الق�سايا 

بني  والتمييز  التعبري  وحرية  والتطرف  العنف  مثل  للجدل،  املثرية 

للمواطنني  بالن�سبة  ال�سعب  فمن  وعليه  بالإكراه  والزواج  اجلن�سني 

العاديني اأن ينظروا اإىل هذا الوجود الإ�سالمي اجلديد على اأنه عامل 

امل�سلمني  و�سكوك كبرية من  ثقة  اإيجابي. وهناك خوف كبري وعدم 

وماذا يريدون خا�سًة مع اإنت�سار فكرة اأن الإ�سالم دين تو�سعي. لذلك 

يت�ساءل الأوربيون هل يريد هوؤلء النا�س اأ�سلمة بالدنا؟.

اأوروبا  عام يف  راأي  املتطرفني خللق  ه��وؤلء  من  �سعيًا  هناك  اأن  كما 

ي�سعى لتحجيم الإ�سالم والت�سييق على امل�سلمني من خالل العمل على 

التوجه  وهذا  )الإ�سالموفوبيا(،  الإ�سالم  من  اخلوف  ظاهرة  ن�سر 

منع املاآذن يف �صوي�صرا .. وم�صل�صل عزل م�صلمي الغرب

�أوروبا و�لأمريكتان

عام  ا�ستفتاء  ويف   2009/11/29 يف 

ملنع   57.5% باأغلبية  ال�سوي�سريون  َت  �سوَّ

بناء املاآذن يف بالدهم. ويف بادرة عدها 

حقوقيون م�سا�سًا خطريًا باحلقوق الأ�سا�سية والدينية 

عالوة  لها،  وم�سادرة  امل�سلم  ال�سوي�سري  للمواطن 

على ما تخلفه من زرع للكراهية �سده، واحليلولة 

املجتمع  يف  الإي��ج��اب��ي  ان��دم��اج��ه  وب���ني  ب��ي��ن��ه 

ال�سوي�سري. 

امل�سلمني،  نفو�ص  يف  �سلبية  اآث��ارًا  ذلك  وترك 

للبالد  الأدي��ان  حرية  القوانني  تكُفل  فعندما 

هذه  اأن  وجن��د  امل�سلمون،  فيها  يوجد  التي 

القوانني ت�سن وتطبق ب�سكٍل متييزي، اأي اأنها 

الأدي��ان،  بقية  دون  معينًا  دينًا  ت�ستهدف 

فهذا اأمر ينذر باخلوف والقلق والهواج�ص 

عند امل�سلمني.
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والإعالميني  ال�سيا�سيني  بع�س  يدعمه 

خا�سًة  الأوروب��ي��ة،  الربملانات  واأع�ساء 

يف  قوي  عام  راأي  ح�سد  يحاولون  الذين 

الغرب يت�سم بنوع من العدائية لالإ�سالم 

التي  املاآذن  ومنها  به،  ماله عالقة  ولكل 

يعدونها رمزًا من الإ�ستبداد ويرجعون يف 

ذلك اإىل التنقيب يف التاريخ عن العالقة 

ال�سلبية بني الإ�سالم واأوروبا اإبان احلروب ال�سليبية، ما يوؤثر �سلبًا 

على احلوار بني العامل الإ�سالمي والغرب واندماج امل�سلمني.

اإن �سورة الإ�سالم كما جاءت يف املوروث الإ�ست�سراقي والت�سور 

كر�ست  الدرا�سية  املناهج  يف  الإ�سالم  عن  املغلوط  التاريخي 

ال�سورة الذهنية اخلاطئة عنه، ف�ساًل عن اإخفاق امل�سلمني 

يف تقدمي ال�سورة ال�سحيحة بالرد املقنع على هذه املزاعم 

وال�سلوكيات اخلاطئة من جانب  لبع�س  اإ�سافة  الكاذبة، 

اخلاطئ  الت�سور  وجعل  لالإ�سالم  اأ�ساء  مما  م�سلمني، 

لالإ�سالم لدى الغربيني حقيقة ثابتة. واإ�ستغالل الإعالم 

تعاليم  من  اأنها  على  وت�سويرها  الأخ��ط��اء  لهذه  الغربي 

الإ�سالم، مما يوؤدى اإىل تف�سي ظاهرة  )الإ�سالموفوبيا( 

يف الغرب. 

من  والقلق  اخلوف  اأ�سابها  اأوروب��ا  يف  امل�سلمة  الأقلية 

باأن  بال�سذاجة  لي�سوا  هم  طبعًا  امل���اآذن،  حظر  ق��رار 

لن  بالتاأكيد  مرتفع  خرا�ساين  بناء  فقدان  على  يقلقوا 

منا�سطهم  وك��ل  واجلماعات  اجلمعة  اإق��ام��ة  دون  يحول 

اأغلبية  اإن  بدليل  والإجتماعية  وال��رتب��وي��ة   الإ�سالمية 

امل�ساجد يف اأوروبا اأ�ساًل دون ماآذن، واإمنا القلق احلقيقي 

ينطلق من �سعورهم باأن َمْن َحَظَر منارة م�سجد �سيحظر 

يومًا ما امل�سجد ذاته.

إدانة حقوقية: 
من جانبها اأدانت منظمة "هيومن رايت�س ووت�س" 

حظر املاآذن يف �سوي�سرا، موؤكدة اأن الت�سويت على 

امل�سلمني  �سد  متزايًدا  "حتاماًل  يعك�س  احلظر 

امل�سلمني  حقوق  "ينتهك  واأنه  اأوروبا"،  غرب  يف 

علًنا".  الديني  معتقدهم  عن  التعبري  يف  امللتزمني 

لها:  بيان  يف  الإن�سان  بحقوق  املعنية  املنظمة  وقالت 

اإن "حظر املاآذن يحرم امل�سلمني من احلق يف التعبري 

متييزي".واأ�سافت:  حظر  وهو  الديني  معتقدهم  عن 

العبادة  عرب  علًنا،  دينه  عن  املرء  تعبري  يف  "احلق 
جزء  هو  الدين،  �سعائر  ومراعاة  واملمار�سة  والتعليم 

وتكفله  الديني،  املعتقد  حرية  يف  احلق  من  يتجزاأ  ل 

مواثيق حقوق الإن�سان الدولية، كالعهد الدويل اخلا�س 

والتفاقية  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق 

الأوروبية حلقوق الإن�سان.

املتتابعة  الكراهية  م��وج��ات  تنامي  اإنَّ 

كل  ي��ه��دد  ووج��وده��م  امل�سلمني  ب��اجت��اه 

دع����اوى الإن���دم���اج ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت من 

ال��ط��رف��ني - امل�����س��ل��م��ني والأورب����ي����ني-، 

ف�سل هذه  اإىل  ي��وؤدي  اأن  �ساأن ذلك  ومن 

الدعاوى. ويكفينا اأن ننظر اإىل جملة من الإجراءات التي اتخذت 

اأخريًا �سد امل�سلمني كاأقلية دينية يف القارة الأوروبية كي نتمكن 

من التعرف على طبيعة ال�سياق احلايل وما �سيتبعه من �سياقات 

فرن�سا  يف  احلجاب  منع  فمن  املنظور.  امل�ستقبل  يف  اأخ��رى 

اإىل موافقة الربملان الإيطايل بن�سبة فاقت %90 على طرد 

مرورًا  الأوىل،  اأوطانهم  اإىل  امل�سلمني  املهاجرين  واإعادة 

اأق�سى  م��ن  الآت���ي  اجل��دي��د  الهولندي  الرئي�س  ب��دع��وة 

على  خ�سراء  �سارة  بحمل  امل�سلمني  اإل��زام  اإىل  اليمني 

ثيابهم متييزًا لهم! وطلب رئي�س اأحد الأحزاب املتطرفة 

هناك �سن �سريبة �سد احلجاب تبلغ قيمتها 1000 يورو! 

قانون  ت�سريع  من  اإ�سبانيا  يف  ت��ردد  مبا  اإنتهاًء  ولي�س 

جن�سهم  غري  من  يتزوجوا  األ  امل�سلمني  على  يفر�س 

واأل ينجبوا اأكرث من مولود واحد.. اإلخ من القوانني 

يف  الإ�سالمي  الوجود  بحق  التمييزية  والإج���راءات 

اأوروبا.  

حزب ال�سعب ال�سوي�سري اليميني املتطرف الذي دعم 

مبادرة حظر املاآذن قال على ل�سان زعيمه اإيف بريان: 

"�سوي�سرا مل تفعل �سوى معاجلة امل�ساألة قبل البلدان 
رائد  بدوٍر  قامت  اأنها  �سيدرك  واجلميع  الأخ��رى. 

باإطالقها النقا�س حول الإ�سالم وو�سعها حدودًا 

)اأحد زعماء  وقال فولرت فومبان  وا�سحة". 

حدٍّ  و���س��ع  فقط  ن��ري��د  "نحن  امل���ب���ادرة(: 

تفادي  نريد  �سوي�سرا.  يف  متزايدة  لأ�سلمة 

تطورات اأخرى مثل املاآذن والأذان وال�سريعة 

الإ�سالمية".

البالد  م�سلمي  ال�سوي�سرية  امل�سادر  وت��ق��ّدر   

من  ن�سمة  األ���ف(  )اأربعمائة   400.000 بنحو 

 7.000.000 نحو  ال��ب��ال��غ  ال�سكان  اإج��م��ايل 

اأن  ن�سمة. ويحذر حمللون من  )�سبعة ماليني( 

يكون موقف ال�سوي�سريني يف ا�ستفتائهم الأخري 

لالإ�سالم،  اأي�سًا  اأمنا يقف خلفه رف�س رمزي 

الدين الأكرث انت�سارًا يف �سوي�سرا واأوروبا عمومًا 

بعد امل�سيحية.

قلة متطرفة ولكنها فاعلة 

نجحت في تمرير االستفتاء



نظم مركز عائ�سة الن�سائي التابع للندوة يف حمافظة 

راأ�س تنورة احلفل اخلتامي الأول لن�ساطات الق�سم 

بح�سور  الرومان�سية،  القاعة  مبقر  1430ه���،  لعام 

نائبة امل�سرف العام بالندوة ناهدة العقيل، وع�سوات 

املعلمات  من  ونخبة  وال�ست�ساري  الإقليمي  املجل�س 

من مكتب الرتبية والتعليم ومدار�س املحافظة وعدد 

من ال�سخ�سيات الن�سائية البارزة ومن�سوبات املركز 

وطالبات  واملح�سنات  املتطوعات  من  حافل  وجمع 

املرحلة الثانوية جتاوز عدد احل�سور 500 م�ساركة. 

الن�سائي  املكتب  اإجن��ازات  احلفل  خالل  وعر�ست 

للربامج  اأمثلة  على  ا�ستمل  1430ه����  العام  خ��الل 

ك��ان��ت ح�سيلة  ال��ع��ام��ة، حيث  وال��ربام��ج  ال��دائ��م��ة 

 14 املا�سي  العام  يف  املركز  اأقامها  التي  الربامج 

 1602 منها  امل�ستفيدات  عدد  بلغ  منوعًا  برناجمًا 

فتاة و�سيدة.

العام  خ��الل  ال��ط��ائ��ف  ن�سائية  نظمت 

الربامج  من  كثريًا  1431ه����  املن�سرم 

مهارات  تنمي  التي  واملتنوعة،  الغنية 

بنف�سها،  وثقتها  قدراتها  وتعزز  الفتاة، 

73 حما�سرة و26 دورة تدريبية  �سملت 

و29 حفاًل وبرناجمًا، منها ماهو اإمياين 

اجلنة"،  "حيا�س  كمحا�سرة  ت��وع��وي 

و"وقفت ببابك"و"التداوي بال�ستغفار" 

و"وقفة مع نهاية العام"، واأخرى تربوية 

ك�"العالقات الأ�سرية" للدكتورة �سفاء قرين،و"وقفات تربوية" 

الن�ساء".  بني  ال��زي��ارة  اآداب  و"  مثالية"  ���ًا  اأمَّ تكوين  و"كيف 

الوقاية  وكيفية  اخلنازير  انفلونزا  حول  �سحية  لندوة  اإ�سافة 

منها للدكتورة فاطمة الرو�سي.

اأما اجلانب الأ�سري والإجتماعي وتنمية املهارات، وتطوير الذات 

للفتيات، فقدمت فيه دورات متعددة كدورة  "النجاح العائلي"، 

و"اخلطوات اخلم�س لرتبية الأبناء" لالأ�ستاذة اأناهيد ال�سمريي، 

و"احلل  وال�سنة"،  ال��ك��ت��اب  ���س��وء  يف  الفرا�سة  "علم  ودورة 

موؤثرًا"  تكون  "كيف  ودورة   TRIZ للم�سكالت    الإب��ت��ك��اري 

و"اخلطوات  املربوطة"  التاء  و"حكاية 

جواهر  لالأ�ستاذة  لال�ستذكار"  الهامة 

امل�ساعر  من  حت��رري   " ودورة  الفيفي، 

ال�سلبية ". كما حظيت موظفات الق�سم 

ببع�س الدورات التي حت�سن  اأداء العمل 

الت�سويق"  "مهارات  دورة  منها  ك��ان 

و"كيفية التعامل مع الربنامج ال�سامل"، 

ج���ودة  ب���ني  امل��ال��ي��ة  امل������وارد  و"تنمية 

التخطيط وح�سن التطبيق".

 ويف اإطار تعزيز الق�سم للعالقات مع �سخ�سيات املجتمع املحلي 

ا�ستقبل العديد من ال�سخ�سيات الن�سائية البارزة يف الطائف، 

الرتبوي  الإ���س��راف  مركز  "مديرة  اخلليدي  ع��زة  كالأ�ستاذة 

الإعجاز  جمعية  "مديرة  ظفر  ليلى  والأ���س��ت��اذة  والتدريب"، 

"مديرة  الغامدي  رفيعه  والأ�ستاذة  وال�سنة"،  للقراآن  العلمي 

�ساميه  هيام  والأ���س��ت��اذة  الزواج"،  لتي�سري  اخل��ريي  امل�سروع 

اجلاليات،  وتوعية  والإر�ساد  للدعوة  التعاوين  املكتب  "مديرة 
والأ�ستاذة اأناهيد ال�سمريي "مديرة املعهد العلمي العايل بجدة 

وم�ست�سارة اأكادميية دار الفتاة الأوىل بجدة".
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لأبناء  مدر�سية  حقيبة   )1.000( ال��ن��دوة   ق��دم��ت 

املرحلة  من  الطالب  �سملت  بجدة  ال�سيول  مت�سرري 

براعم  مركز  بها  ت��ربع  اجل��ام��ع��ة.  وحتى  الإب��ت��دائ��ي��ة 

القراآن الكرمي التابع للق�سم الن�سائي للندوة بالعا�سمة 

اأيام   )9( مدى  على  اأطلقها  حملة  اإط��ار  يف  املقد�سة، 

حتت �سعار )بالعلم والقيمة حتيى الهمم(. 

املقد�سة  بالعا�سمة  الن�سائي  الق�سم  مديرة  واأو�سحت 

اأنه تبعًا لالأحداث املاأ�سوية التي اأحاطت مبدينة جدة، 

يد  متد  اأن  الكرمي  القراآن  براعم  مركز  اأ�سرة  ارت��اأت 

لقول  الأحمر م�سداقًا  البحر  لعرو�س  وامل�ساندة  العون 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم : )اهلل يف عون العبد ما 

دام العبُد يف عون اأخيه(. 

اأهل جدة،  وهدفت اإىل تخفيف ال�سرر الذي وقع على 

واإزاحة بع�س العبء عن كاهل الأ�سر املت�سررة، واإدخال 

ال�سرور يف نفو�س الأطفال، واإ�ساعة روح الألفة واملحبة 

مهما  العلم  اأهمية  على  والتاأكيد  املجتمع،  اأف��راد  بني 

والأم��ل  التفاوؤل  ثقافة  ون�سر  ال��ظ��روف،  ق�سوة  كانت 

وحتدي ال�سعاب بني اأفراد املجتمع. 

م�ساهمًة  الأك��رث  الأطفال  اختيار  احلملة  نهاية  يف  ومت 

بتاج  وتتويجهم  اأ�سرهم  مع  وتكرميهم  احلملة  هذه  يف 

بالتن�سيق  بجدة  الن�سائي  الق�سم  ق��دم  كما  العطاء. 

للطالبات  عينية  اإع��ان��ات  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 

حملة  �سمن  وذل��ك  �سيول،  من  املت�سررات  واملعلمات 

"رحماء بينهم" التي اأطلقتها الوزارة موؤًخرا. �سرحت 
الن�سائي  الق�سم  رئي�سة  ن�سري  هالة  الأ�ستاذة  بذلك 

اأكرث  وت�سرر  الكارثة  حدوث  وفور  اأنه  مو�سحة  بجدة، 

من 27 مدر�سة، مت التوا�سل مع وزارة الرتبية والتعليم 

واملعلمات  للطالبات  والنف�سي  العيني  الدعم  لتقدمي 

مكتب  م��ع  بالتن�سيق  ال��دع��م  ل��ت��ق��دمي  امل��ت�����س��ررات، 

املت�سررات  الطالبات  عن  امل�سئول  والإر�ساد  التوجيه 

املعلمات  دعم  يتوىل  الذي  الإ�سالمية  التوعية  ومكتب 

احتياجات  الإع��ان��ات  و�سملت  ب��ال��وزارة،  املت�سررات 

املنازل،  تاأهيل  واإع��ادة  اأث��اث  من  واملعلمات  الطالبات 

كاملة  قرطا�سية  ب���اأدوات  جمهزة  مدر�سية  وحقائب 

ومراييل واأحذية.

حقائب مدر�صية من ن�صائيتي مكة وجدة

حقائف جديدة باأدو�ت كاملة

ر�صم �لب�صمة على وجوه �أطفال �لأ�صر �ملت�صررة

بد�ية �حلفل بقاعة �لندوة



الفتيات يف ع�سر الإنفتاح الف�سائي والإلكرتوين ل�سن مبناأًى عن 

�سلبياته التي يتعر�س لها من يف هذه ال�سن احلرجة، والتي تتطلب 

يتعرثن  قد  التي  امل�سكالت  لكل  احللول  وتقدمي  والتوجيه  الرعاية 

بها، وعليه تويل الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي من خالل ق�سمها 

بالفتيات  فائقة  وعنايًة  كبريًا  اهتمامًا  املنورة  باملدينة  الن�سائي 

والإرتقاء بهن، وهذا ما نتعرف عليه يف حوارنا مع رئي�سة الق�سم 

الن�سائي باملدينة اأ- مها عبده �سادق.  

�أبــرز   ومــا  ؟  بــالــنــدوة  �لن�صائي  �لق�صم  �أنــ�ــصــئ  متى   �
�إجناز�ته؟

1414ه� ليقوم بدوره يف خدمة ق�سايا  اأن�سي الق�سم الن�سائي عام 

وحتقيق  عامة،  ب�سورة  امل�سلمة  والأ�سرة  خا�سة،  ب�سورة  الفتيات 

اأهداف الندوة يف هذا القطاع الهام ، وعليه كان للق�سم الن�سائي 

بناء  جم��ال  ففي  ون��وع��ي��ة،  م��ت��ع��ددة  اإجن����ازات  امل��ن��ورة  باملدينة 

القدرات، هناك برنامج  الدورات املتخ�س�سة ويتم من خالله عقد 

امل�سلمة،  وامل��راأة  الفتاة  حتتاجها  والتي  والهامة  النوعية  ال��دورات 

على  عالوة   ، والتوعوية  والتدريبية  العلمية  املجالت  خمتلف  ويف 

يقيم  والرتبويات،كما  الأخ�سائيات  باإ�سراف  الن�سائية  امللتقيات 

الق�سم حلقات قراآنية ملن هم دون �سن املدر�سة وما فوق، وي�سمل 

1422ه���. وقد حقق اإجن��ازًا كبريًا من حتفيظ  الأميات، منذ عام 

للقران الكرمي بجميع امل�ستويات بالإ�سافة لتعليم الأطفال احلروف 

تركز  برامج  معهم  فلنا  املدر�سة،  �سن  دون  الأطفال  اأما  العربية، 

على النواحي الرتبوية والآداب والأخالق، وبرنامج  تعليمي مكثف 

دورات  واأقمنا  املدر�سة،  دخول  قبل  والكتابة  القراءة  الطفل  يعلم 

يف التدريب املهني، وقدمنا برامج لتوعية اجلاليات يف تعليم اللغة 

حو�ر مع �أ. مها عبده �صادق

 م�صادقة الفتاة الطريق الأمثل لتوجيهها 
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العربية و العقيدة والفقه وكيفية الو�سوء وال�سالة.   

�لإنفتاح  ع�صر  يف  �لفتيات  م�صاكل  حل  يف  دوركــم  ما   �
�لف�صائي و�لإلكرتوين؟

واأن�سطة  برامج  خ��الل  من  ونحاول  بالغًا  اهتمامًا  بالفتاة  نهتم 

م�سكالت  من  تعانيه  مما  كثري  يف  احللول  لها  نقدم  اأن  ال��ن��دوة، 

عرب كثرٍي من امللتقيات التي ناق�ست ق�سايا الفتيات املعا�سرة على 

اأننا قمنا برعاية امللتقى  اأيدي متخ�س�سات يف هذا املجال، حتى 

الرتبوي لوزارة الرتبية والتعليم حتت عنوان " فتياتنا واحلب بني 

الرف�س والحتياج" ويتجلى ذلك الإهتمام يف اإقامة نادي الأربعاء 

امل�سائي الذي اأن�سي منذ تاأ�سي�س الق�سم الن�سائي ويقام كل اأ�سبوع، 

ي�ستهدف الفتيات بالدرجة الأوىل من �سن )15فم�ا فوق( بالإ�سافة 

اإىل الأعمار الأخرى..

� ما مدى تفاعل �لفتيات مع بر�جمكم و�أن�صطتكم؟
اأنه بداأ ياأخذ  اإل  كان تفاعلها يف ال�سابق متفاوت وبني مد وجزر، 

مبنًى  تخ�سي�س  بعد  والن��دم��اج،  الزدي��اد  نحو  اإيجابيًا  اجتاهًا 

م�ستقل لهن ينا�سب احتياجاتهن وجمهز جتهيزًا يلبي متطلباتهن، 

مبيولها  الفئة  ه��ذه  تنا�سب  التي  املوا�سيع  ط��رح  اإىل  بالإ�سافة 

واحتياجها.

� ما دوركم يف �لتعامل مع �ملو�هب �ل�صابة؟ 

ت�سجيع  ف��اإن  الفتيات،  لأن�سطة  الأ�سا�سي  املحور  هو  ه��ذا  يعترب 

فقد  الذاتي،  والتطوير  النف�سي  لال�ستقرار  احلافز  هو  املواهب 

اأ�سبحن  ال�سن  كّن �سغريات يف  الالتي  الفتيات  اأن  لدرجة  و�سلنا 

م�سرفات لكثرٍي من الأن�سطة.

� �ل�صلوكيات �خلاطئة قد ت�صدر من بع�س �لفتيات، فما 
بر�جمكم لعالج مثل هذه �ل�صلوكيات؟ 

وعند   .. اخلاطئ  ال�سلوك  ملعاجلة  توعوية  برامج  لو�سع  نتطرق 

وتوجيهها  الفتاة  مع  �سداقة  عقد  يتم  ال�سلوكيات  هذه  مالحظة 

جمهزًا  بالفتيات  خا�سًا  فرعًا  اأن�ساأنا  كما  اأحيانًا..  مبا�سر  توجيه 

جتهيزًا ع�سريًا بكل متطلبات الأن�سطة، تقدم فيه برامج تدريبية 

ثقافية مهارية ريا�سية وكل ذلك للفتيات من �سن 15 وما فوق.

�لفتيات  حياة  يف  و�أخالقية  جمتمعية  �صرورة  ��لتطوع 
فكيف ت�صجعوهن عليه؟ 

امل�سائي  النادي  ثمرات  من  ثمرة  وهي  تطوعية  جمموعات  لدينا 

طموح-  )كلي  املجموعات  هذه  ومن  ه�،   1416 عام  اأن�سئ  ال��ذي 

اأ�سرة الإبداع- انطالقتي(، قامت كلها بن�ساطات عديدة يف تثقيف 

للم�ست�سفيات  الزيارات  م�ساندة من خالل  بربامج  والقيام  الفتاة 

الن�سائية،  امل�سليات  بتنظيف  وامل�ساركة  واملعاقني،  امل�سنني،  ودور 

واإقامة ملتقيات ودورات تخ�س الفتاة، كل جمموعة ملرحلة معينة. 
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مل يغب اجلهد الن�سائي للندوة 

املت�سررين  اإغ��اث��ة  جهود  عن 

على  املت�سللني  ع���دوان  ج���راء 

للمملكة،  اجلنوبية  امل��ن��اط��ق 

جازان  ن�سائية  اأق��ام��ت  حيث 

لأ�سر  وت��رف��ي��ه  م��ع��اي��دة  ح��ف��ل 

بالتعاون  باملنطقة،  النازحني 

اخلريية  ال���رب(  )جمعية  م��ع 

ومب�����س��ارك��ة ع���دد م���ن ال���دور 

الن�سائية وجرى تنظيم احلفل 

يف ق�سر )النوريال( بجازان. 

امل�سرفة  اللجنة  ق��ام��ت  ك��م��ا 

بتاأمني حافالت خا�سة لالأ�سر 

النازحة لنقلهم اإىل احلفل واإعادتهم اإىل اأماكن �سكنهم.

النازحني  ت�ساطر  وفعاليات  اأن�سطة  على  احلفل  برنامج  وا�ستمل 

امل�ساهد  بع�س  جانب  اإىل  ت�سريد،  من  له  تعر�سوا  وم��ا  اآلمهم 

الألعاب  بع�س  تقدمي  كما مت   ، النف�س  ت�سري عن  التي  الرتفيهية 

وامل�سابقات والأنا�سيد التي ر�سد لها عدد من اجلوائز القيمة. 

خمتلف  يف  النهج  هذا  على  اخلريية  الن�سائية  اجلمعيات  وداأب��ت 

ج���ازان،  منطقة  حم��اف��ظ��ات 

الثقافية  ال��ل��ي��ايل  واإق����ام����ة 

النازحة،  لالأ�سر  والرتفيهية 

ال�سراكة  اإ���س��ت�����س��اف��ت  ح��ي��ث 

 500 والإن�����س��ان��ي��ة  اخل���ريي���ة 

اأ�سرة نازحة من �سكان ال�سقق 

ال�سكنية يف املنطقة.

وكان �سهد خميم الإي��واء منذ 

توافد  ل��ل��ن��زوح  الأوىل  الأي����ام 

املتطوعات  الن�ساء  ع�سرات 

على املخيم يف حماولة مل�ساندة 

العون  وتقدمي  النازحة  الأ�سر 

لها. 

للجهود  تقديرهن  النازحات  من  العديد  اأب��دى  احلفل  ختام  ويف 

منطقة  يف  بها  قامت  التي  الن�سائية  اجلمعيات  قبل  من  املبذولة 

ج���ازان جت��اه اأخ��وات��ه��ن ال��ن��ازح��ات. كما اأع���رب امل�����س��وؤول��ون عن 

�سكرهم وتقديرهم للجهود التي قامت بها الندوة العاملية ومكتبها 

الأ�سر  والتخفيف عن  النازحني،  وموا�ساة  يف جازان يف م�ساعدة 

املت�سررة.

برامج معايدة وترفيه للت�صرية عن نازحي جازان

جو�ئز للمتفوقات

اختتم الق�سم الن�سائي بندوة اجلبيل ال�سناعية برنامج )اأحلى 

بنات - 2( الذي اإ�ستمر لثالثة اأيام مبقر الق�سم، وذلك بفعاليات 

متنوعة �سمت اأركان اإبداعية وم�سرح وفقرات �سيقة ح�سرتها 

الأ�ستاذة  الربنامج   وا�ست�ساف   . وفتاة  �سيدة   750 من  اأكرث 

بعنوان)كيف  ح��وار  وفتح  حما�سرة  لإل��ق��اء  الرحيلي  ثماري 

حماور  عدة  على  ا�ستمل  ع��ام؟(  اأجمل  املقبل  عامك  جتعلني 

1430ه� ؟(  اأكرث ما خيبك لعام  وهي )ماذا اأجنزت؟( و)ما 

اأ�سع  تعلمت من احلياة الجتماعية املحيطة؟( و)ملاذا  وماذا 

ال�سخ�سية  القيم  )م��ا  اأت��وق��ف؟(  و)كيف  لنف�سي؟(  ح��دودًا 

الدور  و)ما  حياتي؟(  يف  بها  اأقوم  التي  الأدوار  و)ما  لدي؟( 

و)ما  القادم؟(  العام  يف  اأ�سا�سية  ب�سورة  عليه  �ساأركز  الذي 

الأهداف اخلا�سة بكل دور؟(.

الرتفيهية  امل�سرحيات  على  الربنامج  فعاليات  ا�ستملت  كما 

وامل�سابقات الثقافية كم�سابقة "اإبداعاتك الراقية"، "ومل�ساتك 

والفال�سات  الأنا�سيد  على  عالوة  املميزة"، "وحتت املجهر"، 

وبع�س الفقرات الرتاثية.

الفتيات من خالل  لت�ساوؤلت  بع�سها  اأركان   9 الربنامج  و�سم 

 " املميزة  وركن"مل�ساتك  القلب"  ومن  اخلواطر  "هم�س  ركن 

بو�ساطة  الفنية  مل�ساتها  لإ�سافة  الفر�سة  الفتاة  يعطي  الذي 

�سور  وزع  ال���ذي  "املر�سم"  ورك���ن   t-shirt على  الر�سم 

الفتاة،  لدى  التلوين  مواهب  لإظهار  منوعة  واأفكار  ور�سومات 

لإظهار  للفتاة  الفر�سة  اأتاح  الراقية" الذي  "اإبداعاتك  وركن 

مواهبها يف ت�سميم الإك�س�سوارات، اأما ركن "عامل احلجاب" 

الأرك��ان  واآخ��ر   " للفتاة  احلجاب  باأهمية  ر�سائل  ببث  فقام 

بالفتيات  خا�س  الوجه"  على  و"الر�سم  احلناء"  "نق�س  هو  

ال�سغريات.

750 فتاة يف  )اأحلى بنات( باجلبيل 
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الفكري(  والفراغ  حتت عنوان )فتياتنا 

مع  لقاء  عنابي  �سفيع  حنان  اأ.  قدمت 

واجلامعية  الثانوية  املرحلة  من  فتيات 

الريا�س،  ب�����س��رق  الن�سائية  باللجنة 

وخل�سته  الغزو  معنى  اإىل  فيه  تطرقت 

التي  الع�سكرية  غ��ري  الو�سائل  "اإنه 
ا�ستعملها اأعداء الإ�سالم لإزالة مظاهره 

من حياة امل�سلمني و�سرفهم عن التم�سك 

اأخطر  وه��و  و���س��ل��وك��ًا،  عقيدة  بدينهم 

بال�سر  يتم  لأن���ه  الع�سكري  ال��غ��زو  م��ن 

عنابي  بالتدريج".  وتطرقت  ويتوغل 

ال�سعوب  لتبقى  ال��غ��زو  ه��ذا  لأه����داف 

واإنتاج   .. لأعدائها  خا�سعة  الإ�سالمية 

تاريخه،  ول  عقيدته  ي��ح��رتم  ل  ج��ي��ل 

حول  ال�سبهات  لبٍث  ع��دة  و�سائل  ع��رب 

وال�سنة  القراآن  يف  والت�سكيك  الإ�سالم 

ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم، كحمالت  و�سرية 

وحروب  والطائفية،  القبلية  النزعات  اإحياء  و   ، ال�ست�سراق 

امل�سطلحات وتزييفها كاعتبار النحالل الأخالقي حرية !.

ون�سر الرذيلة والإباحية وبثها بكل و�سيلة ممكنة من خالل و�سائل 

التي  الأطفال  وقنوات  املتحركة  والر�سوم  املختلفة،  الإع��الم 

 تالحظ �سيطرة ال�سهاينة عليها �سيطرة قوية لتحقيق اأهدافهم.

تاأثري  مدى  تو�سح  التي  بالإح�ساءات  حديثها  عنابي  ودعمت 

درا�سة  ذك��رت  فقد  لها،  ال�سيئ  وال�ستخدام  الو�سائل   ه��ذه 

اأجريت على 500 فيلم طويل بينت اأن موا�سيع احلب واجلرمية 

والعنف  اجلرمية  حول  اأخ��رى  درا�سة  من  وتبني   ،72% ت�سكل 

قتل. حماولة  اأو  جرمية  168م�سهد  بها  ُوج��د   فيلم   100  يف 

وفتح باب النقا�س حول تاأثري و�سائل الإعالم يف  تغيري القيم 

اللقاء بذكر بع�س الأرقام املب�سرة حول  ون�سر الرذيلة، وختم 

اعتناق الإ�سالم، ومن ذلك اأنه يدخل الإ�سالَم �سنويًا 25 األفًا 

يعتنق  كما   ، �سبتمرب   11 اأح���داث  بعد  اأمريكي  األ��ف   50 اإىل 

الإ�سالم نحو 60 األف فرن�سي �سنويًا .

)فتياتنا والفراغ الفكري( يف ن�صائية الندوة

اأقامت ن�سائية الطائف برنامج )حب  بالتعاون مع جامعة الطائف 

دور  وتو�سيح  وثقافيًا  فكريًا  بالفتيات  لالرتقاء  حياتي(  يف  جديد 

احلب ومراتبه يف حياة الفتاة، وذلك على م�سرح جامعة الطائف، 

اإ�ستفادت منه اأكرث من 800 طالبة.واأقيم الربنامج برعاية عميدة 

كردي  اهلل   عبد  �سمرية  الدكتورة  الطائف  بجامعة  ال��درا���س��ات 

الطائف  جامعة  و�سيوف  التدري�سي  ال�سلك  من  مكثف  وبح�سور 

بفرعيه الفي�سلية والردف والكلية ال�سحية.

امل�سرفة  الغامدي  رده��ان  اآل  ر�سمية  الأ���س��ت��اذة   - ناق�ست  حيث 

املنورة  باملدينة  والتعليم  الرتبية  بوزارة  الإ�سالمية  التوعية  باإدارة 

يف حما�سرتها مو�سوع احلب يف حياة الفتاة من عدة جوانب منها 

بيان م�سميات احلب وف�سله وتاأ�سيل حمبة اهلل عز وجل يف نفو�س 

الفتيات، والتاأ�سي بالنبي عليه ال�سالة وال�سالم يف ن�سر احلب بني 

اأمته، والفرق بني احلب والإعجاب والع�سق وبيان اأ�سبابه وظواهره، 

من  مناذج  وطرح  اخلاطئة  واملمار�سات  الظواهر  بع�س  ومعاجلة 

وطرح  مميز  بح�سور  الربنامج  وحظي  ال�سادقة.  احلب  عاطفة 

جريء للمو�سوعات وبطريقة مبتكرة وم�سوقة...حيث اإمتالأ امل�سرح 

بالطالبات، ما دفع بعميدة الدرا�سات اجلامعية ومديرة الأن�سطة يف 

اجلامعة باأنها مل ت�سهد ح�سورًا للطالبات كهذا احل�سور. 

)حب جديد يف حياتي( بن�صائية الطائف

ح�صور كثيف للفتيات يف بر�مج �لندوة
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اأكرث من 150 فتاة و�سيدة يح�سرن دورة " بطلت الق�سة " التي 

التقليد  ب�سلبيات  الفتيات  لتثقيف  بجدة،  الن�سائي  الق�سم  اأقامها 

الذي  للحب  ال�سلبية  املفاهيم  وملعاجلة  الغربية،  للثقافة  الأعمى 

بداأ بالإنت�سار بني الفتيات موؤخرًا، قدمت الدورة الدكتورة كاميليا 

حلمي رئي�سة اللجنة الإ�سالمية العاملية للمراأة والطفل مب�سر.

عن  الغريبة  ال�سلوكية  الظواهر  من  عددًا  املدربة  ناق�ست  وبداية 

ال�سوية  والعالقات غري  الفتيات  بني  ال�سلبي  كالإعجاب  جمتمعنا 

بني ال�سبان ال�سغار، م�ستعر�سة عالقتها مبا هو رائج يف الغرب، 

م�ساكل  من  تعانيه  وما  الغربية  امل��راأة  تعا�سة  ذلك  به  ت�سبب  وما 

التي  الكاذبة  الرباقة  ال�سعارات  وراء  اجل��ري  ب�سبب  حياتها  يف 

تخالف فطرتها ومتردها على القيم والأخالق حتت �سعار احلرية 

ال�سخ�سية. ت�ساوي يف املقام وتكامل يف املهام.

الإ�سالم  لتكرمي  تف�سيليًا  عر�سًا  كاميليا  الدكتورة  قدمت  كما 

للمراأة وم�ساواتها  للرجل يف التكليف، فالرجل واملراأة يف الإ�سالم  

يت�ساويان يف املقام، ويختلفان ويتكامالن يف املهام حيث  يتقا�سمان 

الأمومة رفعت  وتربيتهما.  اأبنائهما  اأ�سرتهما ورعاية  اإقامة  مهمة 

املراأة ثالث درجات على الرجل .

الر�سول  بها  اأو�سى  حيث  للمراأة،  الإ�سالم  اإك��رام  اإىل  وا�سارت 

اأحق  �ساأله رجل ) من  و�سلم ثالث مرات عندما  عليه  �سلى اهلل 

النا�س بح�سن �سحابتي يار�سول اهلل قال امك قال ثم َمن قال اأمك 

اأك��دت على  اأب��وك (، كما  َم��ْن قال  اأم��ك قال ثم  قال ثم من قال 

اُيَز كلٍّ من الرجل واملراأة بخ�سائ�س وملكات وقدرات بدنية  اأنَّ مَتَ

ونف�سية معينة ل جتعل اأحَدهما اأعلى �ساأًنا من الآخر؛ ولكنه َمُنوٌط 

ِته لأداِء وظائَف حياتيٍة وحيوية معّينة ل ي�ستطيع الآخر  ب�سالِحيَّ

ة حتى بني الرجال وبع�سهم  ة اهلل يف الب�سر كافَّ القيام بها، وهي �ُسنَّ

والن�ساء وبع�سهن، موؤكدة اأنه ل غنى لأحدهماأ عن الآخر.

جدة لفتيات  " مميزة  الق�صة  " بطلة 
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القراآن  اإليها  وجهنا  التي  املقومات  اأهم  اأحد  الدعوة  تعترب احلكمة يف 

اإِىِل  اإذ قال تعاىل: }اْدُع  اإليه  اأمر اهلل ر�سوله باأن يدعو  الكرمي عندما 

اإِنَّ  ْح�َسُن 
َ
اأ ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهم  �َسَنِة  احْلَ َوامْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ َك  َربِّ �َسِبيِل 

لَّ َعن �َسِبيِلِه َوُهَو  ن �سَ ْعَلُم مِبَ
َ
َك ُهَو اأ َربَّ

ْعَلُم ِبامْلُْهَتِديَن {النحل: 125 
َ
اأ

واحلكمة يف الآية الكرمية ت�سري اإىل اأف�سل 

الداعية  ي�سلكها  اأن  ميكن  التي  الطرق 

النتائج؛  اأف�����س��ل  لتحقيق  دع��وت��ه  يف 

ب�سلوك  مرهون  الدعوة  فنجاح  ول��ذا 

اأي دعوة تخلو من  �سبيل احلكمة لأن 

نتائج عك�سية،  اإىل  تقود  قد  احلكمة 

وبالتايل تفوت الفر�سة على الدعوة. 

اأمر  الدعوة  يف  احلكمة  وا�ستعمال 

نف�سها  ال��دع��وة  طبيعة  تفر�سه 

اإذ  املدعوين،  تفر�سه طبيعة  كما 

للحق  قبولهم  يف  النا�س  يختلف 

يختلفون  كما  له،  وا�ستجابتهم 

يف و���س��ائ��ل اإق��ن��اع��ه��م والأم���ور 

قبولهم،  على  ت�ستحوذ  التي 

ويندرج حتت مفهوم احلكمة 

الأ�سلوب  اختيار  الدعوة  يف 

املنا�سب  وال��وق��ت  املنا�سب 

واملو�سوع املنا�سب لتقدميه 

وال��ت��درج معه  امل��دع��و  اإىل 

القناعة  اإىل  ي�سل  حتى 

املطلوبة.

ال�����دع�����وة  اأن  ومب�������ا 

الوقت  يف  الإ���س��الم��ي��ة 

احل��ا���س��ر ت��ع��اين من 

غ���ي���اب احل���ك���م���ة يف 

بع�س  ت�������س���رف���ات 

اإليها؛  امل��ن��ت�����س��ب��ني 

ف����������اإن م���ع���اجل���ة 

ه������ذا امل���و����س���وع 

ومن  ال��دع��وة،  من  الهدف  وحتقيق  اخللل  لتاليف  مبكان  الأهمية  من 

اأن تقوم بطباعة كتاب ف�سيلة ال�سيخ الدكتور  هذا املنطلق راأت الندوة 

�سالح بن عبداهلل بن حميد "مفهوم احلكمة يف الدعوة" الذي نرجو اأن 

يعم نفعه واأن يوفق الدعاة من خالله اإىل اللتزام باأ�سلوب احلكمة يف 

دعوتهم وتعاملهم مع النا�س جميعًا.

 مفهوم احلكمة يف الدعوة اإىل اهلل

إصدارات الندوة

تعاني الدعوة في الوقت الحاضر غياب 
الحكمة في تصرفات بعض منتسبيها 



يف �سنوات م�ست كان العمل اخلريي �سامة م�سرقة يف جبني هذا البلد املعطاء ، وكان النا�س يتناف�سون يف البذل والإنفاق ، واملوؤ�س�سات 

اخلريية تت�سابق يف بذل املعروف ، واإغاثة امللهوف وجندة املنكوب ، كانت بذور هذه الأيادي البي�ساء تورق يف �سرق العامل وغربه ، 

وتزكو ثمراتها يف اأدغال اأفريقيا وجنوب �سرق اآ�سيا ومتتد اأغ�سانها لت�سل اإىل اآ�سيا الو�سطى واأوروبا ال�سرقية واأمريكا اجلنوبية .

�سنوات م�سرقة بالتعاون على الرب والتقوى ، فال متر كارثة يف العال��م الإ�سالمي اإل ت�جد املوؤ�س�سات اخلريية يف قلب املاأ�ساة ، تداوي 

 وثقاًل وكانت الأكف البائ�سة 
ً
اجلرحى ، وتطعم الأطفال ، وتخفف من امل�ساب وجنحت يف توظيف طاقات ال�سباب وا�ستنها�سهم خفافا

حتوطنا بالدعاء والثناء ، وتبتهل اإىل اهلل – عز وجل – باأن يكف عنا ال�سرور وامل�سائب دعوات نح�سبها �سادقة خرجت من قلوب منك�سرة 

ملتجئة باهلل عز وجل، دعوات لي�ست متكلفة ومل ت�سبها �سوائب النفاق اأو التزلف !

ا�ساألوا اإن �سئتم اأبناء النيجر ونيجرييا .. ا�ساألوا دور الأيتام يف كينيا وتنزانيا وال�سومال .. ا�ساألوا خميمات بنجالدي�س و �سريالنكا وبورما.. 

ا�ساألوا فقراء واأرامل األبانيا والبو�سنة .. و�ستجيبكم ب�سوت واحد : اأن طبتم وطاب مم�ساكم وتبواأمت من اجلنة منزًل . و�سرتدد �سدى هذه 

الدعوات املاآذن واملراكز واملدار�س الإ�سالمية التي ارتفعت راياتها لن�سر العلم وجتديد الدين . كانت ال�سورة الذهنية التي متالأ الآفاق .. كل 

 �سركاء يف بناء هذه ال�سورة .. من الطفل ال�سغري الذي كان يقتطع 
ً
الآفاق .. اأن هذا البلد هو بلد العطاء واملحبة والن�سرة .. وكان النا�س جميعا

، رجاًل ون�ساًء . ثم .. ماذا بعد ؟!
ً
 و�سبابا

ً
من م�سروفه اليومي لن�سرة امل�ست�سعفني ، ومرورًا ب�ستى طبقات املجتمع �سيبا

فاجاأتنا �سنون عجاف كبلت فيها الأيدي عن العطاء والإنفاق بحجة جتفيف املنابع ، وزجت املوؤ�س�سات اخلريية يف قف�س التهام، واأ�سبح رجاله 

ورواده متهمون بالإرهاب ، ثم ثار بع�س ال�سحفيني واأهل الأهواء على العمل اخلريي -جملًة وتف�سياًل - ، وراحوا يرددون التهم الغربية بدون 

وعي اأو عقل ، و يدفعون اأهل اخلري اإىل النكفاء والتقوقع ، ويتكلفون ا�سطناع التعار�س بني عمل اخلارج والداخل .. وجنح الغرب يف عزلنا عن 

اإخواننا .. وقطعت اأجنحة العمل اخلريي ، واختزلت براجمه ب�سكل مت�سارع ، وحو�سرت بقيود �سارمة ! يف هذه الأثناء اأغلقت كثري من دور الأيتام 

وامل�ست�سفيات، وهجرت كثري من املدار�س وامل�ساجد ، واأهملت الآبار واملراكز التنموية .

اإندوني�سيا ودارفور يف ال�سودان ، واأهلك اجلوع �سحارى النيجر وت�ساد ،  و يف ظل هذا ال�سجيج فجعت الأمة الإ�سالمية بكارثتي ت�سونامي يف 

وارتفع اأنني الأطفال والن�ساء وال�سيوخ يف غزة .. وا�ستن�سرنا العجزة وال�سعفاء ، ثم ا�ستن�سرونا ثانية ، ثم ا�ست�سرخونا باأمل وحرقة ، ولكن مل 

يجبهم اإل املنقذان : العي وال�سمم .! ثم .. ماذا بعد ؟!

املت�سررين  ونرى جموع   ، واملنكوبني  الإيواء  ، ومبخيمات  عوائلنا  بنزوح  ن�سمع  وبداأنا   .. وكارثة جدة  العي�س وحرب اجلنوب  زلزل  فاجاأتنا 

وامللهوفني .. معا�سينا كثرية -ن�ساأل اهلل ال�سالمة - ، ولهذه املحن والبتالءات اأ�سباب عديدة ، لعل منها : انقطاع دعاء امل�ست�سعفني الذي كان 

يحفظنا بحفظ اهلل ، وتاأملوا معي قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : »اأبغوين �سعفاءكم فاإمنا تن�سرون وترزقون ب�سعفائكم« ، وقوله �سلى اهلل 

عليه و�سلم : »�سنائع املعروف تقي م�سارع ال�سوء ، و الآفات والهلكات« . وقوله عليه ال�سالة وال�سالم : »اإن ال�سدقة لتطفىء غ�سب الرب 

وتدفع ميتة ال�سوء« ..

اإن العمل اخلريي �سر من اأ�سرار النعيم الذي نتفياأ ظالله ونتمتع بخرياته ، وبركة ال�سدقة وثمراتها متتد لتقي املجتمع كله من الآفات 

والهلكات . ومن الواجب اأن يحر�س العقالء على اتقاء م�سارع ال�سوء بفعل اخلريات وتو�سيع دائرته يف جميع الطبقات .

وقد اآن الأوان لبناء التوازن من جديد ، وت�سحيح روؤيتنا للعمل اخلريي ، اإننا بحاجة اإىل اإطالق مبادرة جادة من اأجل تر�سيخ جذور العمل 

اخلريي ، وتنظيمه وتر�سيخ اآلياته ، والرتقاء باأهدافه وبراجمه ، و اإعادة العتبار ملوؤ�س�سات ورجالت العمل اخلريي ، ولن يتحقق ذلك 

اإل بتعزيز الثقة اأول مبوؤ�س�ساتنا ، ثم ببناء �سراكة حقيقية بني املوؤ�س�سات الر�سمية والتطوعية .. ولي�س من ال�سرع ول من العقل جتاهل 

معاناة امل�سلمني والإعرا�س عنها ، و اإ�سالمهم للمنظمات التن�سريية التي ا�ستهدفت عقيدتهم وثقافتهم وجذورهم احل�سارية .

اإن ثمة حقيقة مهمة يجب التاأكيد عليها ، وهي : اأنه ل يوجد تعار�س على الإطالق بني العمل اخلريي يف الداخل والعمل اخلريي 

اأو التناق�س فهذا غري �سحيح ، ومقت�سى  يف اخلارج، بل بينهما تكامل يحقق امل�سالح ال�سرعية ، اإما افتعال التعار�س 

احلكمة اأن ندرك اأن الأولويات اخلريية تتغري ب�سبب احلاجات التي متر باملجتمعات .. ولقد اأثبتت كارثة جدة اأننا اأحوج 

ما نكون لرت�سيخ ثقافة التطوع ، وتو�سيع اآفاق العمل اخلريي ، و توظيف كل الطاقات لتحقيق التكافل الجتماعي يف 

املجتمع .

صنائع المعروف تقي مصارع السوء *

فاطمة عبد�هلل �لتميمي

مسك الختام

ملحق الر�سالة جلريدة املدينة بتاريخ 1430/1/18ه�50 *


