
تميز الفكر املالي من بدء الدعوة املحمدية بأنه واكب واقعها وتطور أحداثها، 
فقد عرف الفكر املالي اإلسالمي الثبات في أحكامه الكلية وأهدافه، مع مواكبة 
التطور في التنفيذ والتطبيق، فكانت الطبيعة املالية صفة من صفات البيئة 
الله  املــالــيــة لعهد النبي صلى  املــعــاشــة، شــدة ورخــــاء، ضيقًا وســعــة. فالطبيعة 
الــدعــوة، فما كــان مــن ضيق قبل الهجرة  عليه وسلم اختلفت باختالف مــراحــل 
نــراه أوســع بعدها، ومــا كــان مــن تــراجــع فــي بــدايــة عهد أبــي بكر رضــي الله عنه 
انقلب إلى عود األمور لنصابها بعد حروب الردة وحرب مانعي الزكاة، وما كان 
من محدودية في املالية استهل بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عهده نرى 
الخزائن املمتلئة بــاألمــوال في نهاية عهده، أمــا تفرقة األمـــوال التي افتتح بها 
عثمان ابن عفان رضي الله عنه عهده واكبتها بحبوحة أودت بحياته، مما جعل 
فه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعود إلى سيرة الخليفة الثاني في تداول 

َ
خل

وتناول األموال مع الرعية. في بحث للباحث االقتصادي الدكتور سمير الشاعر 
نستعرض السياسة املالية في عهد النبي  صلى   الله   عليه   وسلم.
 تميز عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفترتني ظاهرتني، 
الــفــيــصــل والــنــقــلــة مــن صــفــة املحكومني  الــهــجــرة بينهما  كــانــت 
تحت سلطة قريش إلى حاكمني ثم متوسعني وناشرين للدعوة 

والحكم بعد الهجرة. 

ــنـــارة شــاهــقــة تــمــيــزه عـــن بــاقــي األشــكــال  بـــطـــراز عــثــمــانــي قــديــم ومـ
املعمارية، يتربع مسجد طوكيو وسط منطقة سكنية هادئة في قلب 
العاصمة اليابانية طوكيو ويتميز هــذا الجامع بطرازه املعماري 
الضخم ومــنــارتــه الشاهقة، مــا يميزه عــن بــاقــي األبــنــيــة واألشــكــال 
املعمارية األخرى باملدينة. ويعد املسجد تحفة معمارية تشبه في 
طرازها املعماري جامع السلطان أحمد )املسجد األزرق( في مدينة 
الــزوار للتعرف عن قرب على  إسطنبول التركية، ووجهة يقصدها 
اإلســــالم. ورغـــم انــتــشــار عــدد مــن املصليات والــجــوامــع فــي مختلف 
أرجــاء اليابان، فإن مسجد طوكيو يعتبر واحــدا من اثنني فقط في 
طوكيو، إلى جانب مسجد دار األرقــم املعروف أيضا باسم مسجد 
الــقــديــم، حيث  الــطــراز العثماني  أســاكــوســا. وقــد أقــيــم الجامع على 
يتشابه في التصميم مع الجامع األزرق )جامع السلطان أحمد( في 
اسطنبول وكذلك جامع محمد علي بمصر، وقد تحول هذا الجامع 
اليابانيني لــالطــالع على الطراز  يـــزوره الكثير مــن  إلــى تحفة فنية 

املعماري العثماني والتعرف عن قرب إلى اإلسالم واملسلمني.
وقد تم تناول جامع طوكيو في العديد من وسائل اإلعالم كاملجالت 

والصحف في السنوات األخيرة، ومؤخرا أصبح هذا 
الوقف اإلسالمي معلمًا شهيرًا للعديد من املسلمني 

في آسيا الوسطى.
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االقتصاد األخضر يد عم التنمية المستدامة
في ختام الخيمة الخضراء الرمضانية.. خبراء:

بة
س

نا
بم

 
ه 

در
ص

 ت
ي

وم
 ي

ق
ح

مل

ــنـــوان »االقـــتـــصـــاد  تــحــت عـ
والــصــنــاعــة الــخــضــراء بني 
املتحقق واملــأمــول« اختتم 
برنامج الخيمة الخضراء 
تحت رئاسة دكتور سيف 
نــــدواتــــه  امـــــــس األول آخـــــــر  الــــحــــجــــري  ــلــــى  بـــــن عــ
الرمضانية التي ناقشت 4 محاور وهي »مفهوم 
ــاد والـــصـــنـــاعـــة الــــخــــضــــراء، الــتــشــريــعــات  ــتـــصـ االقـ
الــخــضــراء، تــجــارب  والــقــوانــني املنظمة للصناعة 
دولــة قطر لتحقيق الصناعة الخضراء، تحديات 
الــصــنــاعــة الـــخـــضـــراء واملـــســـؤولـــيـــة املــجــتــمــعــيــة«. 
وحضر الندوة عدد من الخبراء البارزين يتقدمهم 
ــــي االمـــــني الــعــام  الــشــيــخ الـــدكـــتـــور عــلــى الـــقـــرة داغـ
لــلــمــجــلــس االعــــلــــى لـــعـــلـــمـــاء املـــســـلـــمـــني والــخــبــيــر 
الــنــدوة شــددت على ضــرورة اقتحام  االقتصادي، 
قطر مجاالت االقتصاد االخضر بكل فروعه النه 

التوجه املفضل حاليا للبشرية.
حول تخضير االقتصاد تحدث د. سيف بن علي 
ــاه بـــانـــه » نـــشـــاط اقــتــصــادي  ــ الـــحـــجـــري مــعــرفــًا ايـ
ــان بــتــلــبــيــة  ــيـــاة اإلنــــســ يـــهـــدف تــحــســني نـــوعـــيـــة حـ
ــيــــال  ــعـــريـــض األجــ تـ الــــحــــاضــــر دون  احـــتـــيـــاجـــات 
القادمة ملخاطر بئيية. ويرتكز على إعادة تشكيل 

وتــصــويــب األنــشــطــة االقــتــصــاديــة 
كثر انسجامًا مع 

ٔ
ا الحالية لتكون 

البئية بحيث يشكل طريقًا نحو 
تحقيق التنمية املستدامة«. 

80 فائزًا بمسابقة 
األترجة في حفظ 

القرآن الكريم

الفكر المالي من بدء الدعوة المحمدية 
تميز بمواكبة واقعها وتطور أحداثها

جامع طوكيو.. منارة اإلسالم 
التي تضيء اليابان

ضرورة إجراء فحوصات 
دورية لتجنب ارتفاع 
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ضمن املحاضرات الرمضانية التي 
الـــدعـــوة واإلرشـــــاد  تــقــيــمــهــا إدارة 
الديني بــوزارة األوقــاف والشؤون 
اإلسالمية، حاضر الشيخ الدكتور 
عـــبـــدالـــســـالم املـــجـــيـــدي أحــــد دعـــاة 
الــوزارة بجامع املدينة التعليمية، 
وتــنــاول خــالل املحاضرة الحديث 
عــن فضل إفــشــاء الــســالم؛ وإطــعــام 
ــل؛ وصـــلـــة  ــيــ ــلــ ــام؛ وقـــــيـــــام الــ ــ ــعـ ــ ــــطـ الـ
الرحم، وذلك من حديث الصحابي 
عبدالله بــن ســالم رضــي الــلــه عنه 
ا قِدم النبي صلى الله عليه 

ََّ
قال: مل

وآلــه وسلم املدينة، انجفل الناس 
ــَبــلــه، وقــيــل: قــد قــــِدم رســــول الــلــه،  ِق
ــر، فــلــمــا  ــنــــاس ألنــــظــ فـــجـــئـــُت فــــي الــ
ــنــت وجـــهـــه، عـــَرفـــت أنــــه ليس  تــبــيَّ
فــــكــــان أول شـــيء  ــاذب،  ــ ــكـ ــ بـ بــــوجــــه 
قـــال: )يــا أيها  م بــه أن 

َّ
سمعته تكل

ـــوا الـــســـالم وأطــِعــمــوا 
ُ

الـــنـــاس، أفـــش
وا 

ُّ
ــوا األرحـــام، وصل

ُ
الطعام، وِصــل

ــام، تــدخــلــوا  ــيــ ــــاس نــ ــنـ ــ بـــالـــلـــيـــل والـ
الجنة بسالم(.

ــز املــحــاضــر عــلــى عــاقــبــة قطع  وركــ
الرحم، وتناول بالشرح والتفسير 
اآليـــــــات الـــتـــي بــــن الـــلـــه ســبــحــانــه 
وتــعــالــى فيها جـــزاء قــاطــع رحــمــه، 
ر قاطعي األرحام 

َّ
وكيف أن الله حذ

ــاًدا فـــي األرض  ــســ ــدَّ عــمــلــهــم إفــ ــ وعـ
 

ْ
َهل

َ
ف فــقــال: ﴿  ُمستحقن بــه اللعن، 

ــِســُدوا 
ْ
ــف

ُ
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ْ
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ُ
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ُ
َعــَســْيــت

ْرَحــاَمــُكــْم * 
َ
ــُعــوا أ
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ْبــَصــاَرُهــْم ﴾، إلــى غير ذلك 
َ
ْعــَمــى أ

َ
َوأ

مــن اآليـــات املــؤكــدة والــداعــمــة لهذا 
الــذي يقطع الرحم،  املعنى، ولذلك 
ــعــف 

َ
إنـــمـــا يــبــلــغ بـــه هــــذا األمـــــر ض

إيمانه وقلة أخالقه، وعــدم وفائه، 
فإنه من لم يقم مع رحمه، فحقيق 
؛  أال يقوم مــع آخــريــن بخير وال بــرٍّ
ك هم  ــى الناس بخيرك وبــرِّ

َ
ول

َ
ألن أ

ـــت بــهــم من 
َ
األرحــــــام الـــذيـــن ارتـــبـــط

خــالل أبيك أو أمــك، ولــذا قــال عليه 
الصالة والــســالم: )ال يدخل الجنة 

قاطع رحٍم(.
ر الــنــبــي صــلــى الــلــه عليه 

َّ
كــمــا حــــذ

وســـلـــم الــــــذي ُيـــصـــر عـــلـــى قــطــيــعــة 

ــه لــه  ــلـ الــــرحــــم، فـــذكـــر أن عـــقـــوبـــة الـ
عاجلة في الدنيا قبل اآلخرة، ففي 
الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وســلــم أنــه قـــال: )مــا مــن ذنــٍب 
ـــل الـــلـــه لــصــاحــبــه  ُيـــعـــجِّ أجــــــدر أن 
خر له  العقوبة في الدنيا - مع ما يدَّ
في اآلخــرة - مثل البغي، وقطيعة 
ــد النبي صلى الله  الــرحــم(، كما أكَّ
ل قطيعة األقارب،  عليه وسلم تحمُّ
بــقــطــيــعــة  يــقــابــلــهــم اإلنــــســــان  وأال 
مثلها، وال بإساءة مثل إساءتهم، 
ولـــكـــنـــه يـــصـــل ال ألنـــهـــم وصـــلـــوه، 
وإنما ألنه يبتغي الثواب من الله، 
قال عليه الصالة والسالم في هذا: 
ــل بـــاملـــكـــافـــئ، ولــكــن  )لـــيـــس الــــواصــ
ــِطــعــت رحــُمــه 

ُ
ــــذي إذا ق الـــواصـــل الـ

املــال؛ وما  جِلب 
ُ
ها(، فما است

َ
وصل

ـــجـــِلـــبـــت بـــركـــاتـــه بــمــثــل صــلــة 
ُ
اســـت

ت بــركــات األمــوال 
َّ
األرحــــام، ومــا قل

بمثل قطيعتها، وهذا ما يدل عليه 
ما رواه البخاري ومسلم عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
ه أن ُيــبــســط لــه فــي رزقـــه،  )مـــن ســـرَّ
وُينسأ له في أثره، فلَيِصل رحمه(، 
ُيبسط لــه فــي رزقـــه بصلة الــرحــم، 
فـــيـــه األرزاق،  ـــــبـــــاَرك 

ُ
ت بـــــاب  فــــهــــذا 

ر فيه منافعها.
ُ
كث

َ
وت

هذا وتقيم ادارة الدعوة واإلرشاد 
الديني يوميا محاضرات متعددة 
بمساجد قطر العامرة بواقع ثالث 
ــة مــســاجــد  ــــي ثــــالثــ مــــحــــاضــــرات فـ
بالدولة، هــي: جامع اإلمــام محمد 

بـــن عـــبـــدالـــوهـــاب، وجـــامـــع املــديــنــة 
التعليمية؛ وجامع الحي الثقافي 
ــارا، وذلـــــــك لـــضـــيـــوف الــــــــوزارة  ــ ــتـ ــ كـ
ولــلــدعــاة الــقــطــريــن والـــعـــرب بعد 
صالة التراويح، ويتوافر في هذه 
املساجد أماكن مخصصة للنساء.

أعــلــنــت الــلــجــنــة 
املنظمة ملسابقة 
ــيـــخ جــاســم  الـــشـ
ــن مـــحـــمـــد بــن  ــ بــ
ــــوزارة األوقـــاف  ثــانــي لــلــقــرآن الــكــريــم بـ
والـــشـــؤون اإلســالمــيــة نــتــائــج وأســمــاء 
املــشــاركــن فـــي الــنــســخــة الــســابــعــة من 
املــســابــقــة فـــرع »املــهــتــديــن« مــن الــذكــور 

واإلناث من الجاليات املختلفة.
ويــحــتــضــن مــركــز الــشــيــخ عــبــدالــلــه بن 
ــد آل مـــحـــمـــود الـــثـــقـــافـــي اإلســـالمـــي  ــ زيـ
الـــحـــفـــل الـــخـــتـــامـــي لــتــكــريــم املــهــتــديــن 
املــتــمــيــزيــن واملـــشـــاركـــن فـــي املــســابــقــة 
الــيــوم  الــثــالثــة مــســاء  فــي مستوياتها 

الجمعة.
وشارك في اختبارات الفرع لهذا العام 
175 مــهــتــديــا مـــن جـــالـــيـــات مــخــتــلــفــة، 
منهم 88 مــن الــذكــور و87 مــن اإلنـــاث، 
ــيــــث جـــــــرت االخــــــتــــــبــــــارات الـــجـــمـــعـــة  حــ

املاضية، بمقر مركز بن زيد.
ــــذي يـــركـــز على  ــفـــرع الـ ــذا الـ ويـــهـــدف هــ
الــقــرآن الكريم  حفظ قصار الــســور مــن 
ــورة  ــ ــ ــع سـ ــ ــ ــم مـ ــ ــ وصـــــــــــوال إلـــــــــى جـــــــــزء عـ
الــفــاتــحــة، إلـــى خــدمــة املــهــتــديــن الــجــدد 
الله وتالوته وتدبره،  وربطهم بكتاب 
وتشجيعهم على تعلم اللغة العربية 

والعلوم الشرعية املختلفة.
وينتمي املهتدون املشاركون باملسابقة 
إلــى عــدد مــن الجنسيات املختلفة من 

دول قــارتــي آســيــا وأفــريــقــيــا وأوروبــــا 
ــهـــدت  ــيــــث شـ ــة فــــــي الـــــــبـــــــالد، حــ ــمـ ــيـ ــقـ مـ
االخــتــبــارات نــمــاذج طيبة فــي الحفظ 

والـــتـــجـــويـــد مــــن الـــجـــنـــســـن، واإلقــــبــــال 
النسائي من املهتديات على املشاركة.

ــرع لــلــمــهــتــديــن  ــ ويــــأتــــي تــخــصــيــص فــ

الــجــدد بــاملــســابــقــة فــي إطــــار االهــتــمــام 
ــن الـــــجـــــدد وإشـــــراكـــــهـــــم فــي  ــديـ ــتـ ــهـ ــاملـ بـ
الــكــريــم بغية تعزيز  الــقــرآن  مسابقات 

ــتـــعـــاضـــد بــيــنــهــم وزيــــــادة  األخـــــــوة والـ
االنتماء لإلسالم واإليمان في قلوبهم 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــعــلــيــمــهــم كـــتـــاب الــلــه 
وربطهم بآدابه وأحكامه، والعمل على 
رعــايــتــهــم وتـــرســـيـــخ مــفــهــوم اإلســــالم 

الصحيح في صدورهم.
ويــقــتــصــر فــــرع املــهــتــديــن عــلــى ثــالثــة 
مــســتــويــات، األول فــي ســـورة الفاتحة 
وقــصــار الــســور حــتــى ســـورة الــقــارعــة، 
ــتــــوى الـــثـــانـــي ســــــورة الــفــاتــحــة  واملــــســ
ونــصــف جــزء عــم حتى ســـورة األعــلــى، 
ــالـــث فــيــضــم ســــورة  ــثـ ــا املـــســـتـــوى الـ ــ أمـ

الفاتحة وجزء عم كامال.
تـــحـــكـــيـــم عــلــى  لــــجــــنــــة  وأشـــــــرفـــــــت 15 
ــبـــارات املـــشـــاركـــن مـــن الــجــنــســن،  ــتـ اخـ
لــجــان على تحكيم منافسات  منهم 7 
الـــــرجـــــال، و8 لــــجــــان عـــلـــى مــنــافــســات 
الــنــســاء، وتــركــز لجان التحكيم بشكل 
رئــيــســي عــلــى مــســألــة الــحــفــظ تيسيرا 
وتــســهــيــال عــلــى املــتــســابــقــن الـــذيـــن ال 
ــع مـــراعـــاة  يــتــقــنــون الــلــغــة الــعــربــيــة، مـ
االلتزام باألحكام األساسية للتجويد.

ويحصل جميع املشاركن في املسابقة 
عــلــى جـــوائـــز مــالــيــة تــتــفــاوت قيمتها 

بحسب الحفظ واألداء والتجويد.
وينظم فــرع املهتدين للسنة السابعة 
ــوالــــي بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــركــز  ــتــ ــلـــى الــ عـ
الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن زيــــد آل مــحــمــود 

الثقافي اإلسالمي.

تقيم حفاًل لتكريمهم مساء اليوم

مسابقة الشيخ جاسم للقرآن تعلن نتيجة 
المتسابقين في فرع المهتدين

¶  جانب من فعاليات المسابقة

¶  الشيخ د. محمد حسن المريخي

¶  جانب من المحاضرات الرمضانية

ــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة أن  ــ تــعــلــن وزارة األوقــ
الداعية القطري الشيخ د. محمد حسن املريخي، 
سيكون خطيب اليوم الجمعة 19 رمضان بجامع 
اإلمـــــام مــحــمــد بـــن عــبــد الــــوهــــاب، وســــوف يــكــون 
محور الخطبة حــول »العشر األواخـــر« من شهر 

رمضان.
وتـــدعـــو وزارة األوقـــــــاف والــــشــــؤون اإلســالمــيــة 
جموع املصلن لالستفادة من الخطب املعاصرة 
التي يصدح بها كبار علماء األمة اإلسالمية من 

أعــــلــــى مـــنـــبـــر هـــذا 
الصرح اإلسالمي 
الكبير بدولة قطر، 
بـــمـــوقـــعـــه املــتــمــيــز 
عــلــى ربـــوة عنيزة 
املــطــلــة عــلــى أبـــرز 
مــــعــــالــــم الـــــدوحـــــة 
الحديثة، وببنائه 
العصري املستمد 
مـــــــــــــــن املـــــــــعـــــــــمـــــــــار 
الــتــراثــي الــقــطــري، 
ومـــــــــــســـــــــــاحـــــــــــتـــــــــــه 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
تـــتـــســـع ألكــــثــــر مــن 
ــــل،  30000 مـــــصـ

وبمواقف السيارات الفسيحة.
ومنذ افتتاح جامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب 
وقــــف عــلــى مــنــبــره كــبــار الــعــلــمــاء واملـــشـــايـــخ من 
أعالم األمة اإلسالمية في خطبة الجمعة تعزيزا 
ــــدوره فـــي تــبــصــيــر املسلمن  ملــكــانــتــه وتــعــريــفــا بـ
بقضاياهم انطالقا من رسوخ العقيدة على نهج 
الــلــه وســنــة نبيه محمد بــن عبدالله عليه  كــتــاب 
الــصــالة وأتـــم التسليم، ووســطــيــة الطرح  أفــضــل 

وواقعية املقاربة لألحداث املعاصرة.
ــتـــور مــحــمــد بـــن حــســن املــريــخــي  ــدكـ والـــشـــيـــخ الـ
تخّرج من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
ــي املــاجــســتــيــر  ـــتــ ـــي جـــامـــعـــة قـــطـــر، ونــــــال درجـ فـ
والدكتوراه فيها، وللشيخ إسهامات كبيرة في 
الــبــرامــج الــدعــويــة والشرعية فــي دولــة قطر إلى 
جانب دوره في إقامة الدورات العلمية ودروس 
الــفــقــه والــتــوحــيــد، وقـــد ألــقــى الــدكــتــور املــريــخــي 
خطبة االفتتاح في جامع اإلمــام محمد بن عبد 

الوهاب.

»العشر األواخر« 
عنوان خطبة اليوم 

بجامع اإلمام

دعاة األوقاف يؤكدون على فضل صلة األرحام
ضمن المحاضرات الرمضانية بعدد من مساجد الدولة
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اختتمت حديقة 
الـــقـــرآن النباتية 
عـــضـــو مــؤســســة 
ــر، مـــســـابـــقـــة  ــ ــطـ ــ قـ
ــقــــرآن الـــكـــريـــم، في  األتــــرجــــة فـــي حــفــظ الــ
ــي نــظــمــتــهــا  ــ ــتــ ــ ــ ــة وال ــثــ ــالــ ــثــ نـــســـخـــتـــهـــا الــ
بــالــتــعــاون مــع جــامــع املــديــنــة التعليمية 
وتحت إشراف وزارة األوقــاف والشؤون 
اإلسالمية. وتم تكريم العشرة األوائل في 
األربعة فئات للمسابقة بإجمالي 80 من 
الفائزين والفائزات في مسابقة األترجة 
فــي حــفــظ الــقــرآن الــكــريــم، كــمــا تــم تكريم 
الفائزين والفائزات في مسابقة السؤال 
ــرآن الــكــريــم  ــقــ ــــول نـــبـــاتـــات الــ الـــيـــومـــي حـ
والحديث النبوي ومــا يــدور حولها من 
م 

َ
ظ

َ
ن

ُ
قيٍم أخالقية وعظات وعبر والتي ت

للمرة الثانية والذي بلغ عددها 30 فائزا 
الــســؤال اليومي  وفــائــزة. وتقام مسابقة 
على هامش مسابقة األتــرجــة بالشراكة 
مع جامع املدينة التعليمية، حيث تهدف 
إلى تعزيز الجانب الثقافي واالجتماعي 
في املجتمع القطري ضمن رؤيــة تنمية 

املجتمع في مؤسسة قطر.
إلـــى تشجيع  تـــُرجـــة 

ُ
وتــهــدف مسابقة األ

الله  الطالب واملجتمع على حفظ كتاب 
الكريم، والعمل بما فيه والتي تستهدف 
جميع طالب املدارس في دولة قطر حتى 
ســن 12 عــامــا، بــاإلضــافــة إلــى الــراشــديــن 

من الرجال والنساء.   
فــي هــذه النسخة، تضم املسابقة أربعة 
ــــت املـــســـابـــقـــة تــرحــيــبــا  ــد القـ ــ شــــرائــــح، وقـ
جيدًا مــن املجتمع، حيث تقدم أكثر من 
1500 متسابق ومتسابقة مــن مختلف 
الــفــئــات الــعــمــريــة فـــي شـــرائـــح املــســابــقــة 
ــن 400  ــ ــة، وقــــــد تــــأهــــل أكــــثــــر مـ ــفـ ــلـ ــتـ املـــخـ
ــى الــتــصــفــيــات  مــتــســابــقــة ومــتــســابــقــة إلــ
النهائية مــن املــســابــقــة والــتــي استمرت 
من السابع حتى الثاني عشر من شهر 
دير التحكيم من 

ُ
رمضان 1440 هـ، حيث أ

ِقــبــل لجنة مختصة مــن وزارة األوقـــاف 

والــشــؤون اإلسالمية والـــذي نتقدم لهم 
بفائق الشكر والتقدير على دعمهم لنا 

في هذه املسابقة.
الــنــبــاتــيــة  الـــــقـــــرآن  إن تـــنـــظـــيـــم حـــديـــقـــة 
ــة لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة لــهــو  ــرجــ ملــســابــقــة األتــ
نــابــع مــن دور الحديقة املجتمعي كون 
كــرت 

ُ
الحديقة تــعــرض الــنــبــاتــات الــتــي ذ

ــقــــرآن الـــكـــريـــم والـــحـــديـــث الــنــبــوي  فـــي الــ
الشريف. ووفقا الستطالعات الرأي التي 
الــقــرآن النباتية، فقد  تــقــوم بها حديقة 
جــاءت العديد مــن املقترحات بضرورة 
تنظيم مسابقات في القرآن الكريم وعلى 
ـــة« فــي حفظ  ـــُرجَّ

ْ
ت

ُ
إثــرهــا أتــت مسابقة األ

القرآن الكريم والتي تقام على هامشها 
عدٌد من الفعاليات واألنشطة في جامع 

املدينة التعليمية.
ــة لـــتـــشـــجـــيـــع أفـــــــراد  ــقــ ــابــ ــســ ــ

ُ
 وتـــــهـــــدف امل

املجتمع وطــالب املــدارس من أربــع فئات 
الــراشــديــن  إلـــى  عــمــريــة مختلفة إضــافــة 
ــن الــــذكــــور واإلنـــــــاث عــلــى حــفــظ كــتــاب  مـ
الله الكريم، كما تبرز اآليــات والقصص 
ــة الـــتـــي تـــتـــنـــاول املــصــطــلــحــات  ــيـ ــرآنـ ــقـ الـ

النباتية في القرآن الكريم.
 وقد تم فتح باب املشاركة في املسابقة 
مطلع شهر مارس املاضي، وذلك لجميع 
طالب وطالبات دولة قطر ممن هم دون 
سن 12 عاما في حفظ خمسة أجــزاء من 
القرآن الكريم، كذلك فقد تميزت املسابقة 
في نسختها لهذا العام بإتاحة الفرصة 
للفئات األكــبــر سنا مــن الــذكــور واإلنــاث 

للمشاركة في حفظ سورتي البقرة وآل 
ــك بــهــدف تــشــجــيــع املجتمع  عـــمـــران وذلــ
عــلــى قــضــاء مــزيــد مـــن الـــوقـــت بصحبة 
الــــــقــــــرآن الــــكــــريــــم والــــعــــيــــش فـــــي ظـــاللـــه 
 عن 

ً
وللحياة السعيدة في رحابه، فضال

تسليط الضوء على النباتات املذكورة 
ــقــــرآن والـــحـــديـــث الـــنـــبـــوي والــقــيــم  فـــي الــ

األخالقية حولها.
ــقــــدت املـــرحـــلـــة األولــــــى مـــن املــســابــقــة  وُعــ
ــــل حـــتـــى 5  ــريـ ــ ــــن 28 أبـ ــتــــرة مـ ــفــ خــــــالل الــ
ــة الــتــعــلــيــمــيــة،  ــنـ ــديـ مـــايـــو فــــي جـــامـــع املـ
فــي إطـــار الــتــعــاون املــثــمــر واملــتــمــيــز بني 
مؤسسة قطر ووزارة األوقاف والشؤون 
اإلســالمــيــة الــتــي تــشــرف عــلــى املسابقة 
ــم مـــتـــخـــصـــصـــة تــم  ــيـ ــكـ ــر لـــجـــنـــة تـــحـ ــبــ عــ

تشكيلها من الكوادر املتميزة بالوزارة، 
ــبــــار املـــتـــســـابـــقـــني ضــمــن  ــتــ ــم اخــ ــ حـــيـــث تـ
معايير الــوزارة في مثل هذه املسابقات 
ــل أداء  ــ ــــضــ ــتــــســــابــــقــــني األفــ املــ ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الخـ
حفظا وتــجــويــدا. واستقطبت املسابقة 
فــــي مــرحــلــتــهــا األولـــــــى أكـــثـــر مــــن 1500 
مــــن مــخــتــلــف الـــجـــنـــســـيـــات، فــــي جــــو مــن 
الــحــفــاوة والــوئــام الــذي يميز دولــة قطر 
ومجتمعها املتنوع. فيما وصل أكثر من 
400 متسابق ومتسابقة إلى التصفيات 
النهائية مــن املــســابــقــة والــتــي استمرت 

حتى  19 مايو.  
ومــع بــدايــة شهر رمــضــان املــبــارك وعلى 
طلقت مسابقة 

ُ
هامش مسابقة األترجة، أ

»الـــســـؤال الــيــومــي حـــول نــبــاتــات الــقــرآن 
الكريم والحديث النبوي«، وهي مسابقة 
عن النباتات املذكورة في القرآن الكريم 
والقيم األخالقية حولها، يتم بموجبها 
الــســحــب وإعــــالن الــفــائــزيــن يــومــيــا خــالل 

شهر رمضان املبارك.
وما  يميز النسخة الحالية من املسابقة 
ــن الــنــســخــة  ــ ــر تـــرتـــيـــبـــا مـ ــثــ ــا أكــ ــهــ ــــي أنــ هـ
السابقة وأضفنا إليها فئة البقرة وآل 
عـــمـــران الــتــي لـــم تــكــن مـــوجـــودة مـــن قبل 
بــالــتــالــي نــحــن نــســعــى ملـــشـــاركـــة جميع 
شــرائــح املجتمع والــطــالب ومــا هــم أكبر 
من 12 عاما حتى سن 99 عاما مما يفتح 

الباب واسعا ملشاركة الجميع.
وشـــــــارك أكـــثـــر مــــن 1500 مــتــســابــق فــي 
النسخة األولى من املسابقة بمعدل أكثر 
مـــن 200 مــتــســابــق فـــي الــفــئــة الــــواحــــدة، 
ومــن ثــم اخــتــرنــا منهم أحــســن الــدرجــات 
تحت إشـــراف وزارة األوقــــاف والــشــؤون 
ــقــــوم بــاخــتــيــار  ــــي مــــن تــ ــة وهــ ــيــ اإلســــالمــ
لــجــنــة مختصة لتحكيم هـــذه املسابقة 
تحت معايير عالية تتمثل فــي الحفظ 
الـــصـــوت، ويمكننا  والــتــجــويــد وحــســن 
أن نقول إن من يجتاز في األتــرجــة فهو 
الله الكريم وهــذا ما يميز  حافظ لكتاب 

مسابقة األترجة.

نــــــــــــــــــظــــــــــــــــــمــــــــــــــــــت 
ــا  ــدنــ ــلــ شـــــــركـــــــة بــ
لــــــلــــــصــــــنــــــاعــــــات 
الـــغـــذائـــيـــة، أكــبــر 
منتج لأللبان الطازجة والعصائر في 
قطر، مؤخرًا فعالية الغبقة الرمضانية 
السنوية واستضافت خاللها ممثلني 
عــن وســائــل اإلعــــالم. وأقــيــمــت الفعالية 
فــي خيمة »دبـــس ورمــــان« الرمضانية 
في اللؤلؤة بحضور مجموعة من كبار 

املوظفني في بلدنا.
ــة، قــالــت  ــبـ ــنـــاسـ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى هـــــذه املـ
ــات  ــ ــــالقـ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديــ ــ ــا الـــــفـــــضـــــالـــــة، مــ ــ ــبـ ــ صـ
الـــعـــامـــة واالتـــــصـــــال فــــي شـــركـــة بــلــدنــا 
لــلــصــنــاعــات الـــغـــذائـــيـــة: »تــفــخــر شــركــة 
بلدنا باستضافة شركائها اإلعالميني 
فــي فــعــالــيــة الــغــبــقــة الــرمــضــانــيــة. توفر 
لنا هــذه املناسبات منصة نتفاعل من 
خاللها بشكل وثيق مع وسائل اإلعالم. 
ــا بــمــرحــلــة  ــيـ ــالـ ــلـــدنـــا حـ وتــــمــــر شــــركــــة بـ
مــشــّوقــة مـــع إطـــــالق مــنــتــجــات جـــديـــدة، 
واستخدام تقنيات حديثة، واستقطاب 
مواهب جديدة. ونأمل أن نواصل خدمة 
مجتمعنا طــوال مسيرة تطورنا. نحن 
في بلدنا نؤمن أن اإلعالم جزء ال يتجزأ 
من مسيرة نجاحنا، وقد قامت وسائل 
ــا عــلــى  ــنـ اإلعـــــــــالم بـــنـــشـــر قـــصـــة نـــجـــاحـ
الــصــعــيــديــن املــحــلــي والـــدولـــي، لـــذا أود 
الــفــرصــة لتقديم الشكر  أن أغــتــنــم هـــذه 
والتقدير لجميع وســائــل اإلعـــالم التي 

دعمت بلدنا خالل مسيرتها«.
تـــأســـيـــســـهـــا عـــــــام 2014، نــمــت  ومــــنــــذ 
ــا لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة  ــلـــدنـ ــة بـ شــــركــ
ــبـــر شـــركـــة مــحــلــيــة مــنــتــجــة  لــتــصــبــح أكـ
لــألغــذيــة ومــنــتــجــات األلـــبـــان فـــي دولـــة 
قطر، واملــزود الوحيد للحليب الطازج، 

حيث تــقــدم أكــثــر مـــن95 % مــن الحليب 
ــازج فــــي الـــــدولـــــة. وتـــبـــعـــد مـــزرعـــة  ــ ــطـ ــ الـ
بــلــدنــا، الــتــي تــتــوســع بــســرعــة، مسافة 

ساعة واحدة شمال الدوحة على طريق 
الشمال، وأبوابها مفتوحة للزوار. تبلغ 
مــســاحــة املــــزرعــــة أكـــثـــر مـــن 40 هــكــتــارًا 

وتـــضـــم حـــوالـــي 20,000 رأس مـــن بقر 
انــتــاج  الــهــولــشــتــايــن. وتشتمل خــطــوط 
بـــلـــدنـــا ســـريـــعـــة الـــنـــمـــو عـــلـــى مــنــتــجــات 

األلبان والحلويات الشرقية والعصائر. 
كــمــا أن بــلــدنــا شــركــة محلية رائــــدة في 

انتاج علف الحيوانات واألسمدة.

80  فائزًا بمسابقة األترجة في حفظ القرآن الكريم

»بلدنا« تستضيف فعالية الغبقة الرمضانية السنوية

اختتمت نسختها الثالثة حديقة القرآن النباتية

تشهد مرحلة مشوقة مع إطالق منتجات جديدة

¶  فائزون في المسابقة

¶  جانب من فعالية الغبقة الرمضانية
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ــر  ــكــ ــفــ ــز الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ تـ
املــــــــــــــالــــــــــــــي مـــــن 
بــــــــــدء الــــــدعــــــوة 
املــحــمــديــة بأنه 
واكـــــــب واقـــعـــهـــا وتــــطــــور أحـــداثـــهـــا، 
ــــرف الـــفـــكـــر املــــالــــي اإلســـامـــي  فـــقـــد عـ
الثبات في أحكامه الكلية وأهــدافــه، 
مــــع مـــواكـــبـــة الـــتـــطـــور فــــي الــتــنــفــيــذ 
والتطبيق، فكانت الطبيعة املالية 
صــفــة مـــن صـــفـــات الــبــيــئــة املــعــاشــة، 
شدة ورخاء، ضيقًا وسعة. فالطبيعة 
املالية لعهد النبي صلى الله عليه 
ــلـــم اخــتــلــفــت بـــاخـــتـــاف مـــراحـــل  وسـ
الـــــدعـــــوة، فـــمـــا كـــــان مــــن ضـــيـــق قــبــل 
ــا، ومـــا  الـــهـــجـــرة نــــــراه أوســــــع بـــعـــدهـ
كـــان مــن تــراجــع فــي بــدايــة عــهــد أبــي 
إلــى عود  الله عنه انقلب  بكر رضــي 
الــردة  األمـــور لنصابها بعد حـــروب 
وحـــرب مانعي الــزكــاة، ومــا كــان من 
محدودية في املالية استهل بها عمر 
بـــن الــخــطــاب رضـــي الــلــه عــنــه عــهــده 
نــرى الخزائن املمتلئة بــاألمــوال في 
نهاية عهده، أما تفرقة األموال التي 
افــتــتــح بــهــا عــثــمــان ابـــن عــفــان رضــي 
الــلــه عــنــه عــهــده واكــبــتــهــا بحبوحة 
فه علي 

َ
أودت بحياته، مما جعل خل

بن أبــي طالب رضــي الله عنه يعود 
إلى سيرة الخليفة الثاني في تداول 
وتناول األموال مع الرعية. في بحث 
للباحث االقتصادي الدكتور سمير 
الـــشـــاعـــر نــســتــعــرض مـــن خــــال هــذا 
الــتــقــريــر الــســيــاســة املــالــيــة فـــي عهد 

النبي  صلى   الله   عليه   وسلم.
الله  الــنــبــي محمد صــلــى  تميز عــهــد 
عليه وسلم بفترتني ظاهرتني، كانت 
الهجرة بينهما الفيصل والنقلة من 
صفة املحكومني تحت سلطة قريش 
إلى حاكمني ثم متوسعني وناشرين 
للدعوة والحكم بعد الهجرة. وتظهر 
الطبيعة من ناحية املالية بصفتها 
املــرتــبــطــة بــالــحــكــم بــجــانــب اإلنـــفـــاق 

أكثر من مقابلها الواردات.

 فترة ما قبل الهجرة

كــانــت حــيــاة الــنــبــي صــلــى الــلــه عليه 
ــــزول الــوحــي  وســـلـــم فـــي مــكــة وبـــعـــد نـ
ــى تــوحــيــد الــلــه  مــنــصــرفــة لـــلـــدعـــوة إلــ
تــعــالــى واإليـــمـــان بـــه وتــــرك مـــا ُيعبد 
ــن دون الـــلـــه بــغــيــر حـــــق، فـــلـــم تــكــن  مــ
الـــكـــيـــنـــونـــة الــــتــــي تـــســـمـــى ســيــاســيــًا 
»الدولة اإلسامية« متضحة املعاني، 
فقد عانى املسلمون بدعوتهم الكثير 
وعــذب بعضهم لحملهم على ترك ما 
آمنوا به، وقد وصل الغي بقريش أن 
نــفــت، ولــثــاث ســنــوات، املسلمني إلى 
شعاب مكة – أي خارجها – بعيدًا عن 
األهــل واألســواق وأسباب الــرزق، مما 
أدى إلى ضائقة مالية على غالبيتهم 
حتى من كان منهم ميسورًا قبل ذلك 
لحرمان غير األقوياء بعشيرتهم، من 
أهــلــهــم ومــالــهــم تعسفًا وعـــدوانـــًا من 
باب الضغط واملحاصرة االقتصادية 
واالجتماعية. فكانت الرحمة الربانية 
واأللفة اإلسامية فيما بينهم أغرب 
مــن أن تــتــصــوره قــريــش ومـــن وافقها 
التفكير، فقد كــان ذوي اليسار منهم 
الــفــقــراء  يتيحون أمــوالــهــم إلخــوانــهــم 
الــحــاجــة، بــطــيــب نــفــس منهم،  وذوي 
مطمئنني لوعد الله لهم بالخلف في 
ــان مـــن عــامــات  ــ الــدنــيــا واآلخـــــــرة، وكـ
رفـــع الـــحـــرج عـــن الــفــقــراء أنــهــم كــانــوا 
يــتــصــرفــون وكــأنــهــم يــتــخــوضــون في 
ــان الـــرســـول الــكــريــم  ــد كــ أمـــوالـــهـــم. وقــ
صلى الله عليه وسلم األسوة الحسنة 
فـــي ذلـــــك، فــمــا خـــذلـــه صــحــابــتــه ذوو 
اليسار من إيثار الفقراء على أنفسهم، 
فــقــد رأوا وعــايــشــوا تــصــرفــات النبي 
صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم املـــالـــيـــة مما 
أتيح له من أموال خديجة رضوان الله 
عليها فــي إنفاقه على الفقراء ونشر 

ــــدوة الــحــســنــة  ــقـ ــ اإلســـــــــام، جــعــلــهــم الـ
ــوة  ــدعــ الـــتـــي نــشــطــت بــاملــســلــمــني والــ
حــتــى نــجــاحــهــا، فــلــم تــبــخــل خــديــجــة 
ولــم يبخلوا. فقد كــان أبــو بكر رضي 
الله عنه قد جمع من التجارة أربعني 
ألف درهم قبل إسامه، ومع أنه تابع 
تـــجـــارتـــه بــعــد إســـامـــه وكـــــان يجني 
منها الربح الوفير، إال أنه هاجر وال 
يملك من املــال إال خمسة آالف درهــم، 
وأنــفــق عــثــمــان رضـــي الــلــه عــنــه لخير 
املسلمني صدقات يخطؤها العد، وقد 
كان املسلمون يعتبرون أموالهم ملكًا 
مــشــتــركــًا بــيــنــهــم جــمــيــعــًا، فــقــد هــاجــر 
عامة املنفقون ابتغاء مرضاة الله إلى 
املدينة وليس معهم مــن ثرواتهم إال 

القليل منها.
فــي   مكة   وقــبــل   الــهــجــرة   لــم   تكن   هناك  
 مـــيـــزانـــيـــة   لــلــمــســلــمــني   حـــيـــث   لــــم   تــكــن  
ــم يــكــن  ــ ــعـــد ولــ  دولــــتــــهــــم   قــــد   نـــظـــمـــت   بـ
ملجموع املسلمني في مكة قبل الهجرة 
ــحــــددة في  ــه املــ ــوابــ نـــظـــام مـــالـــي لـــه أبــ
الـــواردات أو النفقات، كما أنه لم يكن 
هناك بيت مال، وباألدق لم تكن هناك 
حاجة لــوجــوده أو حتى التفكير في 
الــضــروري إلشباع  إنشائه، فاإلنفاق 
الــــحــــاجــــات الـــعـــامـــة كـــــان يـــنـــهـــض بــه 
الــنــبــي صــلــى الــلــه عليه وســلــم وذوو 
الــيــســار تــطــوعــًا وإيــمــانــًا واحــتــســابــًا 
 بــمــا تمليه 

ً
لـــوجـــه الـــلـــه تــعــالــى عـــمـــا

عليهم عقيدة اإلسام.
فـــلـــم يـــكـــن لـــــأمـــــوال تـــعـــيـــني يــحــاكــي 
الـــــــواردات والــنــفــقــات املعتمد  مــنــطــق 
في منهجيات تصنيف األمـــوال وفق 
ــيــــوم، بل  ــة الــ املـــالـــيـــة الـــعـــامـــة املـــعـــروفـ
ــوال لــلــقــيــام بــمــا يعتري  ــ رصــــدت األمــ
جــمــاعــة املــســلــمــني فـــي مــجــمــوعــهــا أو 
أفـــرادهـــا مــن نــوائــب، وكــانــوا يــســدون 
الحاجة عند عروضها بما يبذل أهل 
الــقــنــاعــة بــمــا لديهم  الــفــضــل أو  ذوي 
حــتــى يــكــفــوا أهـــل الــحــاجــة حاجتهم، 
كــمــا اشــتــرى أبـــو بــكــر الــصــديــق بــااًل 
ــو فــــهــــيــــرة وخــــمــــس إمـــــاء  ــ ــ وعـــــامـــــر أبـ
ــن تـــعـــذيـــب املـــشـــركـــني  ــ لــيــخــلــصــهــم مـ
ــم، وكــــــــان املـــســـلـــمـــون  ــ ــهـ ــ ــــامـ لــــهــــم إلسـ
يــطــعــمــون املــســاكــني والــيــتــامــى منهم 

واملـــحـــبـــوســـني فــــي عــــــذاب املـــشـــركـــني، 
وقــد وصــف الله األبــرار بقوله تعالى 
ا 

ً
ِه ِمْسِكين ى ُحبِّ

َ
َعاَم َعل

َّ
 الط

َ
ِعُمون

ْ
)َوُيط

ِسيًرا( اإلنسان 8، كما حذر 
َ
َوَيِتيًما َوأ

من اإلمساك عن ذلك في سياق حالة 
ْم 

َ
َول  ،

َ
ني

ِّ
َصل

ُْ
امل  

َ
ُك ِمن

َ
ن ْم 

َ
ل وا 

ُ
ال

َ
الكفار )ق

( املدثر 43 - 44، ثم 
َ
ْسِكني ِ

ْ
ِعُم امل

ْ
ط

ُ
ُك ن

َ
ن

ســمــى ذلـــك حــقــًا عــلــيــهــم فــقــال تعالى 
ْحُروِم( 

َْ
اِئِل َوامل ْمَواِلِهْم َحق ِللسَّ

َ
)َوِفي أ

 
َ
ـــِذيـــن

َّ
ــذاريــــات 19، وقــــال تــعــالــى: )ال الــ

 
َ
ـــِذيـــن

َّ
، َوال

َ
ــِهــْم َداِئـــُمـــون ِت

َ
ــى َصــا

َ
ُهـــْم َعــل

ــاِئــِل  ـــوٌم، ِلــلــسَّ
ُ
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ســبــحــانــه حــقــًا ووصــفــه بــأنــه معلوم 
أي مقررا بينهم، وقد أطلق سبحانه 
وتعالى على ذلك اسم الزكاة وكانت 
قبل فرض الزكاة املعروفة شرعًا بعد 
ــال فـــي ذم املــشــركــني  ــد قــ الـــهـــجـــرة. وقــ
 

ٌ
بــمــا يــخــالــف صــفــة املــؤمــنــني )َوَوْيــــــل

 )
َ
َكــاة

َّ
 الــز

َ
ــون

ُ
ت

ْ
 ُيــؤ

َ
 ال

َ
ــِذيــن

َّ
، ال

َ
ــِرِكــني

ْ
ــُمــش

ْ
ِلــل

فصلت 6 - 7، وهــذا في الــقــرآن املكي، 

فلما كــثــر وتــزايــد املــســلــمــون فــي مكة 
ــه عـــلـــى أهــــــل األمــــــــــوال مــن  ــلــ فــــــرض الــ
ــة يــعــطــونــهــا  األعــــنــــاب والـــتـــمـــر صـــدقـ
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ــر مـــا نــــزل بــمــكــة، ولــقــلــة  وهــــي مـــن آخــ
عدد املسلمني جملة لم تكن اإلحاطة 
والعلم باملحتاجني منهم عسرة على 

التصدق.
وفي الجانب التقني، لم يكن في مكة 
قبل الهجرة ميزانية للمسلمني، حيث 
لــم تكن دولــتــهــم قــد نظمت بــعــد، ولم 
تقدر لها أبــواب اإليـــرادات ولم تتعني 
لها أيضًا النفقات، وما كان يطرأ من 
حــاجــات جماعية كــان يتم إشباعها 
الــقــادريــن حسبة  مــن أمـــوال املسلمني 

وتطوعًا وإيثارًا.

 بعد الهجرة إلى المدينة

تــعــرف هـــذه الــفــتــرة عــنــد املختصني 
ــا بــــدايــــة الـــــدولـــــة اإلســــامــــيــــة،  ــهـ ــأنـ بـ
لتوافر عامل األرض ووحـــدة القرار 
عــلــى صــعــيــد إدارة املــديــنــة املـــنـــورة، 
ــيـــه الـــجـــيـــوش مــنــهــا  وإعــــــــداد وتـــوجـ
ــا أو  ــنـ ــقـ ــفـ ــإن اتـ ــ ــ ــا، فـ ــهــ ــيــ ــودة إلــ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
ــفــــاظ الــســيــاســيــة  اخــتــلــفــنــا عــلــى األلــ
املعتمدة اليوم لناحية لفظة الدولة 
اإلســامــيــة أو الــحــكــومــة اإلســامــيــة، 
نرى أن األمر ال يغير من واقع املدينة 
التي أضحت مهد الدعوة املحمدية 
إلى أن توفى الله نبينا محمد صلى 
الــلــه عليه وســلــم، والــفــتــرة القصيرة 

التي تلتها.
بعد   الهجرة   والتآخي   بني   املهاجرين  
ــة   اإلســامــيــة    واألنــــصــــار   بــــدأت   الـــدولـ
ــا   الـــتـــنـــظـــيـــمـــي   ــهـ ــلـ ــكـ ــــي   شـ  تــــتــــبــــلــــور   فــ
ــة بــعــد  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ  وخــــــاصــــــة   الـــــجـــــوانـــــب   املـ
الــلــه عليه وسلم  هــجــرة النبي صلى 

وأصحابه إلى املدينة املنورة، سرعان 
ــا اســـتـــقـــر ســـلـــطـــان املــســلــمــني فــيــهــا  مــ
وآل األمــر فيها إلــى رســول الله صلى 
الــلــه عليه وســلــم، وكـــان أول مــا فعله 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن آخى 
ــار، وســجــل  ــ ــــصـ بـــني املـــهـــاجـــريـــن واألنـ
ــار صـــــورًا مـــن الـــصـــدق تـــروى  األنــــصــ
ــن األحـــــــــام، فـــقـــد عـــرضـــوا  ــا مــ ــهـ ــأنـ وكـ
على إخوانهم املهاجرين مشاركتهم 
ــك، إال أن  أمــوالــهــم ودورهـــــم وغــيــر ذلــ
املهاجرين قدروا إلخوانهم في الدين 
صنيعهم وآثـــروا بــذل الجهد وإعــادة 
بناء أوضاعهم املالية واالجتماعية 
ــل، وكــــــانــــــت حــــفــــاوة  ــقــ ــتــ ــســ ــكــــل مــ بــــشــ
ــتــــضــــان األنـــــصـــــار لـــهـــم أعـــانـــتـــهـــم  احــ
وهــيــأت لهم مــن البيئة والــظــروف ما 
لم يجدوه في موطنهم األصلي مكة، 
أمــا مــن كــان فقيرًا منهم ولــم يجد ما 
يعيل به نفسه أو يقتني به دارًا، فلم 
يتركوهم وأعانوهم، وقد اشتهر اسم 
فة«  الفقراء من املهاجرين »بأهل الصُّ

وقـــد بــنــى لــهــم رســـول الــلــه صــلــى الله 
عليه وسلم موضعًا ماصقًا ملسجده 
صــلــى الــلــه عــلــيــه وســـلـــم، وجــعــل الــلــه 
لهم موردًا خاصًا، على ما ذكر بعض 
املفسرين مأخوذ من قوله تعالى )َيا 
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مــالــيــة املــســلــمــني فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة لم 
يكن لها رصــيــد ينفق منه على أهل 
الـــحـــاجـــة أو غـــيـــرهـــم، فــكــانــت عــطــايــا 
األنصار وما جاء بعدها قوام حاجة 
املسلمني يومئذ، وكانوا يعتبرونها 
واجـــبـــة عــلــيــهــم، وبــقــي املــســلــمــون في 
ــاون فــيــهــا  ــعــ ــًا، تــ ــنــ ضـــائـــقـــة مـــالـــيـــة زمــ
األنــصــار وتــقــاســمــوا ثــمــرات نخيلهم 
مــع املــهــاجــريــن والــفــقــراء مــمــن تــركــوا 
الــلــه بقوله  أمــوالــهــم بمكة ووصــفــهــم 
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هذه البداية الطيبة في املدينة وبناء 
ــــق ذلــــك من  ــا رافـ املــســجــد الــنــبــوي ومــ
أجـــــــواء، هــيــأ الــبــيــئــة لــتــبــلــور صـــورة 
الــدولــة اإلســامــيــة بــعــد تــوفــر الكيان 
الـــروحـــي واملــــــادي لــهــا، وهــــو املــنــطــق 
الــذي يميزها عن أي تنظيم أو كيان 

حكومي وضعي آخر.
تــنــظــم أحــكــام  وكــــان مــن الطبيعي أن 
الشريعة اإلسامية القواعد واألسس 
ــــي مــخــتــلــف  ــــؤون هــــــذه الـــــدولـــــة فـ ــــشـ لـ
نــواحــيــهــا، فــبــالــنــســبــة لــلــنــظــام املــالــي 
بــيــنــت الـــشـــريـــعـــة اإلســـامـــيـــة مـــــوارد 
ــات  ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـــــــدولـــــــة ونــــظــــمــــت االسـ

وحــددت مصارف بعض هــذه املــوارد 
عــلــى وجــــه لـــم يــســبــقــهــا فــيــه تــشــريــع، 
ويـــمـــكـــن تــقــســيــم املــــــــوارد بــمــســمــيــات 
إيـــرادات الدولة السيادية،  إلــى:  اليوم 

ممتلكات الدولة.

 إيرادات الدولة السيادية

وقــد تــوزعــت على أربــعــة مـــوارد هي: 
املورد األول: الزكاة: فرض الله الزكاة 
عــلــى املــســلــمــني فـــي الــســنــة الــثــانــيــة 
للهجرة، وبــني مصارفها الشرعية، 
ــــك فـــي قــولــه  ــه إنــفــاقــهــا، وذلـ ــ أي أوجـ
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الــتــي  الـــســـنـــة األمـــــــــوال  60، وبـــيـــنـــت 
الــزكــاة ومــقــدار النصاب  تجب فيها 
والــــواجــــب فــيــه والــــشــــروط الـــواجـــب 
املــال نفسه.  توفرها في املزكي وفــي 
والــتــحــديــد الــقــرآنــي ملــصــارف الــزكــاة 
يعتبر أول تــبــويــب لــجــزء مــن أنـــواع 
اإلنفاق العام لتلبية حاجات الدولة 
واملجتمع، وكانت الزكاة أول املوارد 

السيادية.
املـــورد الــثــانــي: الغنائم: وهــو املــورد 
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الحشر 7-6.

املورد الرابع )الناشئ(: الجزية: وهو 
املــــورد املــســتــوفــي مــن غــيــر املسلمني 
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( التوبة 29.
َ
َوُهْم َصاِغُرون

بــعــد   وفـــــاة   الــنــبــي   صــلــى   الـــلـــه   عــلــيــه  
ــفــــن،  ــقــــاقــــل   والــ ــتــــشــــرت   الــ ــلــــم   انــ  وســ
ــارتــــد   قـــــوم   عــــن   اإلســـــــام   وامـــتـــنـــع      فــ

 آخرون   عن   دفع   زكاة   أموالهم.

 ممتلكات الدولة 

ــة  امــتــلــك املــســلــمــون – كــجــمــاعــة ودولــ
املــــوارد االقــتــصــاديــة ومنها:  – بعض 
الــــتــــي حـــمـــاهـــا رســــول  الـــبـــقـــيـــع  أرض 
الـــلـــه صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم لــرعــي 
خــيــل املــســلــمــني، خــــارج نــطــاق امللكية 
الخاصة. وقد عرف اإلقطاع )التمليك( 
عــلــى عــهــد الـــرســـول صــلــى الـــلـــه عليه 

وسلم وفي نطاق ضيق.
ويــجــد الــبــاحــث أنـــه بــعــد الــهــجــرة إلــى 
ــــرآن الــكــريــم  ــقـ ــ ــة نـــزلـــت آيــــــات الـ ــنـ ــديـ املـ
الــدولــة  تــحــدد مــصــادر تمويل نفقات 
وأبواب هذه النفقات، وتولى الرسول 
بــيــان املقادير  الــلــه عليه وســلــم  صلى 
ــم تـــــرد بـــاآليـــات  والـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــي لــ
إيــرادات  الكريمة. واتضحت عند ذلك 
ــة اإلســـــامـــــيـــــة املـــــرتـــــكـــــزة إلــــى  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
إلــى أماكها  سيادتها وتلك املرتكزة 

أو نشاطها االقتصادي.
وظــهــر الـــهـــدف األســـاســـي فـــي الــنــظــام 
املالي وُجل املــوارد، بتغطية النواحي 
االجــتــمــاعــيــة ومــتــطــلــبــات الـــدفـــاع عن 
الدولة الجديدة. ولكن في هذه املرحلة 
كـــانـــت اإليـــــــــرادات املــحــصــلــة ال تكفي 
الحاجات املجتمعية، وتغلب الرسول 
الــلــه عليه وســلــم على جــزء من  صلى 
مشكلة العجز الحاصل بفكرة مبدعة 
وغــيــر مــســبــوقــة عــبــر اســتــعــجــال جــزء 
مــن املــــورد الــســيــادي األول »الـــزكـــاة«، 
الــعــبــاس زكــاة  فقد استعجل مــن عمه 

سنتني.

السياسة المالية للنبي                       صلى اهلل عليه وسلم

 الفكر المالي من بدء الدعوة المحمدية          تميز بمواكبة واقعها وتطور أحداثها 

¶  لم يكن لألموال تعيين يحاكي منطق الواردات والنفقات المعتمد في منهجيات تصنيف األموال وفق المالية العامة المعروفة اليوم¶  بعد   الهجرة   بدأت   الدولة   اإلسالمية   تتبلور   في   شكلها   التنظيمي   وخاصة   الجوانب   المالية

لم يكن 
للمسلمين في 

مكة قبل الهجرة 
نظام مالي له 
أبوابه المحددة 
في الواردات أو 

النفقات 

  بدأت   الدولة  
 اإلسالمية   تتبلور  

 في   شكلها  
 التنظيمي  

 وخاصة   الجوانب  
 المالية بعد   وفاة  

 النبي 

انتشرت   القالقل  
 والفتن   فارتد  

 قوم   عن   اإلسالم  
 وامتنع   آخرون  
 عن   دفع   زكاة  

 أموالهم
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تــــــحــــــت عــــــنــــــوان 
»االقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاد 
والـــــــــصـــــــــنـــــــــاعـــــــــة 
الـــــــــــــخـــــــــــــضـــــــــــــراء 
ــق  ــقــ ــحــ ــتــ بـــــــــن املــ
ــج الــخــيــمــة  ــامــ ــرنــ واملـــــــأمـــــــول« اخـــتـــتـــم بــ
الخضراء تحت رئاسة دكتور سيف بن 
عــلــى الــحــجــري امـــس األول آخـــر نــدواتــه 
الرمضانية التي ناقشت 4 محاور وهي 
»مفهوم االقتصاد والصناعة الخضراء، 
التشريعات والقوانن املنظمة للصناعة 
الــخــضــراء، تــجــارب دولــــة قــطــر لتحقيق 
الصناعة الخضراء، تحديات الصناعة 
الــــخــــضــــراء واملـــســـؤولـــيـــة املــجــتــمــعــيــة«. 
وحضر الندوة عدد من الخبراء البارزين 
يــتــقــدمــهــم الــشــيــخ الـــدكـــتـــور عــلــى الــقــرة 
ــام لــلــمــجــلــس االعـــلـــى  ــعــ داغــــــي االمــــــن الــ
لعلماء املسلمن والخبير االقتصادي، 
الندوة شددت على ضرورة اقتحام قطر 
مجاالت االقتصاد االخضر بكل فروعه 

النه التوجه املفضل حاليا للبشرية.

عالقة تكاملية

ــاد تــــحــــدث د.  ــتــــصــ  حـــــول تــخــضــيــر االقــ
ــاه  ســـيـــف بــــن عـــلـــي الـــحـــجـــري مـــعـــرفـــا ايــ
بانه » نشاط اقتصادي يهدف تحسن 
نوعية حياة اإلنسان بتلبية احتياجات 
الحاضر دون تعريض األجيال القادمة 
ــادة  ــ ــ ــٔيـــيـــة. ويـــرتـــكـــز عـــلـــى إعـ ملـــخـــاطـــر بـــيـ
تشكيل وتصويب األنشطة االقتصادية 
ــا مــع  ــامـ ــجـ ــر انـــسـ ــ ــثـ ــ كـ

ٔ
ــكـــون ا ــتـ ــة لـ ــيـ ــالـ ــحـ الـ

ــا نــحــو  ــقــ ــريــ ــة بـــحـــيـــث يـــشـــكـــل طــ ــ ــٔي ــيــ ــبــ الــ
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة«. واكــــد ان 
انـــه » عـــاقـــات تكاملية  مـــن خــصــائــصــه 
بــن التنمية االقــتــصــاديــة واالجتماعية 
والبئيية، وهــو خــيــار عــاملــي ذو مــبــادٔي 
ــة عـــلـــى حــــدة،  ــ مـــرنـــة ومــتــكــيــفــة لـــكـــل دولــ
ة املـــــــوارد مـــن جهة  ويـــرتـــكـــز عــلــى كـــفـــاء
ــــاك، وهـــو  ــهـ ــ ــتـ ــ ــيــــد االسـ ــاج وتــــرشــ ــ ــتــ ــ اإلنــ
وســـيـــلـــة تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة، 
ويعمل على عاج التشوهات التجارية 

والصناعية«.

االقتصاد األخضر

وحــــدد دكـــتـــور عــلــى الــحــجــري 7 اهـــداف 
ن يــحــقــقــهــا االقـــتـــصـــاد األخــضــر 

ٔ
يــمــكــن ا

ــع مــعــايــيــر حــديــثــة لــقــيــاس  ــي » وضــ وهــ
االستدامة، االستناد للمعارف السليمة 
القرارات وسد ثغرات التنفيذ،  في صنع 
الــشــراكــة بــن الحكومة والقطاع  ضــمــان 
الــخــاص واملــجــتــمــع املــدنــي، اإلســهــام في 
اإلصـــــاح املـــالـــي ومــــن ثـــم إصـــــاح نــظــام 
الــدولــي، وضــع ميثاق اقتصاد  الــتــجــارة 
خــــضــــر يــــعــــزز املــــســــٔوولــــيــــة املــجــتــمــعــيــة 

ٔ
ا

ــاد الــــتــــدريــــب لــضــمــان  ــمـ ــتـ ــلـــشـــركـــات، اعـ لـ
اكتساب املهارات واالستفادة من تجارب 
اآلخــــريــــن، االســـتـــخـــدام الـــكـــفء لــلــمــوارد 
وضمان ممارسات مستدامة في اإلنتاج 
ــهــــاك، تــحــفــيــز الـــبـــحـــث الــعــلــمــي  ــتــ واالســ
الــخــضــراء«. واستعرض  والتكنولوجيا 
كيفية جعل كل قطاعات الدولة خضراء 
مـــحـــددا 5  مــقــتــرحــات لــتــخــضــيــر قــطــاع  
ــتـــعـــديـــن وهــــي«  ــنـــاعـــة والـ ــة والـــصـ ــاقـ الـــطـ
ــة املـــــتـــــجـــــددة ودعــــــم  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ اســـــتـــــخـــــدام الـ
االستثمار فيها، وضع وتطبيق قــرارات 
ــــن مـــلـــزمـــة بــــوقــــف هـــــدر الـــطـــاقـــة،  ــوانـ ــ وقـ
الــتــقــلــيــل مــن انــبــعــاثــات غــــازات الــدفــيــٔيــة، 
االستفادة من الطاقة من خال التعاون 
املــشــتــرك بـــن الـــدول،االســـتـــخـــدام الــكــفء 
الــرشــيــد لــلــطــاقــة وتــقــلــيــص الــكــلــفــة«.كــمــا 
حــدد 3 مقترحات لتخضير قطاع النقل 
وهــي« تطوير البنية التحتية وشبكات 
الــعــام، والــحــرص على توسيعها،  النقل 
وفرض معايير لجودة الوقود، وتوسيع 
االعتماد على الطاقات النظيفة،وتشجيع 

االستثمار في النقل العام«. 

جمع النفايات

وثالث قطاع طــرح 4 وسائل لتخضيره 
هو قطاع النفايات وهي« جمع النفايات 

ــنــــة وإشـــــــــراك الـــجـــمـــهـــور فــي  مــ
ٓ
بــــصــــورة ا

تــصــنــيــفــهــا مــــن املــــنــــبــــع، وضــــمــــان عـــدم 
ــفـــايـــات،  ــنـ الـــتـــخـــلـــص الــــعــــشــــوأيــــي مــــن الـ
ربـــــــاح إيــجــابــيــة 

ٔ
والــــوصــــول إلـــــى جــنــي ا

مــن الــنــفــايــات بــاعــتــمــاد التقليل وإعــــادة 
ــتــــدويــــر، وإنــــتــــاج طــاقــة  االســـتـــعـــمـــال والــ
ــيــــة  ولــ

ٔ
حـــــراريـــــة ووقــــــــود بــــديــــل ومــــــــواد ا

سمدة ومخصبات التربة من مخلفات 
ٔ
وا

ــائـــل  الـــســـيـــاق 6 وسـ ــــي ذات  ـــــرمـــــى. وفــ
ُ
ت

ــد األســــمــــاك  ــ ــأي لـــتـــخـــضـــيـــر  قــــطــــاع مــــصــ
وهــي »الحفاظ على الكأينات البحرية، 
ــايـــة  ــنـ ــعـ ــد، والـ ــيــ ــيـــات الــــصــ ــلـ ــمـ تـــنـــظـــيـــم عـ
بالتكنولوجيا والصناعات املتعلقة به، 
وتــطــويــر الــقــطــاع مــن الــنــواحــي البشرية 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة،وســـن الــتــشــريــعــات 
ــرا ً تـــعـــزيـــز الـــتـــســـويـــق الــــعــــادل«.  ــ ــيـ ــ ،واخـ
وبالنسبة لقطاع الزراعة واملياه يقترح 
ــيــــف بــــن عـــلـــى الـــحـــجـــري 7 وســـائـــل  د.ســ
وهي« تطوير ممارسات الري التقليدية 
واالستفادة القصوى من التكنولوجيا، 
تــــقــــديــــم خــــــدمــــــات اإلرشــــــــــــــاد الــــــزراعــــــي 
الــجــيــدة، االســتــخــدام الــرشــيــد للمبيدات 
الحشرية، واألسمدة الكيماوية، تحسن 
بـــتـــوفـــيـــر مــيــاه  بــــاملــــيــــاه  إدارة اإلمــــــــــداد 
إدارة املــيــاه املعاد  الــشــرب اآلمــنــة، حسن 
مــعــالــجــتــهــا، تــطــويــر وصــيــانــة شــبــكــات 
ــيـــاه لــلــحــد مـــن تـــســـرب املـــيـــاه، تــطــويــر  املـ

تقنيات تحلية املياه قليلة الكلفة«.
 

تطوير االبتكار

الـــتـــعـــلـــيـــم  ــاع  ــ ــطـ ــ ــيــــف قـ ــفــــت د. ســ ولــــــــم يــ
ــولــــوجــــي  ــنــ ــكــ ــتــ ــي والــ ــمــ ــلــ ــعــ والـــــبـــــحـــــث الــ
ــــي« دمــــج  ــلـ ــ ــا يـ ــ واقــــــتــــــرح لـــتـــخـــضـــيـــره مــ
املــفــاهــيــم الـــخـــضـــراء خــــال املـــنـــاهـــج في 
الــعــام والــجــامــعــي،واالســتــثــمــار  التعليم 
ــاث ذات الـــصـــلـــة بــاالقــتــصــاد  ــحــ فــــي األبــ
األخــضــر،وتــطــويــر االبــتــكــار فــي مجاالت 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــخـــضـــراء«.وبـــالـــنـــســـبـــة 
الــحــضــري للمدن  للتخضير والــتــوســع 
الــعــربــيــة اقــتــرح د. الــحــجــري  5 وســائــل 
وهــــي« دعــــم الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وإضـــافـــة 
ن 

ٔ
ا خدمات اإلنترنت وشبكات االتصال، 

املــبــانــى رٔوى وثــقــافــة وتطلعات  تعكس 
السكان، تطبيق معايير املدن الخضراء 
ت 

ٓ
والـــذكـــيـــة، انـــســـجـــام املـــبـــانـــي واملـــنـــشـــا

والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مــع الــبــيــٔيــة املحيطة، 
املــدن الخضراء بن  تبادل الخبرات بن 
نحاء العالم«.وخلص  .د .سيف 

ٔ
مختلف ا

ــدة تــوصــيــات  بـــن عــلــى الـــحـــجـــري الــــى عــ
مـــــن بـــيـــنـــهـــا الــــــدعــــــوة الــــــــــى«  تـــصـــويـــب 
األنــشــطــة االقــتــصــاديــة الــحــالــيــة لتكون 
ــثــــر انـــســـجـــامـــا مــــع الـــبـــيـــٔيـــة وتــجــنــيــب  كــ

ٔ
ا

األجيال القادمة املخاطر البئيية.،وإبراز 
ــة بـــن الــتــنــمــيــة  ــويـ عـــاقـــات مــتــبــادلــة وقـ

ــتــــصــــاديــــة والـــتـــنـــمـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  االقــ
والــبــيــٔيــيــة،وفــهــم االقــتــصــاد األخــضــر من 
املــســتــدامــة، وهـــو ليس  مــنــظــور التنمية 
ــر هو   عـــنـــهـــا،واالقـــتـــصـــاد األخـــضـ

ً
ــا ــديـ بـ

خيار عاملي، يوجب تفهم مسٔوولياتنا 
الـــذي نحيا عليه حاليا  الــكــوكــب  تــجــاه 

جيالنا القادمة. 
ٔ
وملستقبل ا

ــــارق  فـ الــــحــــجــــري »إن  ــور  ــتــ ــدكــ الــ  وقـــــــال 
الــخــضــراء واملباني  التكلفة بــن املباني 
التقليدية يتراوح بن 20 و 25 % وهذه 
التكلفة تعتبر رمزية مقارنة باملردودية 
ــن هـــــذه املــبــانــي  الـــصـــحـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة مــ
عــلــى املــــدى الــبــعــيــد، وإن كــانــت الــنــظــرة 
ــدى قـــد تــكــون  االقــتــصــاديــة الــقــصــيــرة املــ

سببا في عدم االقبال الكبير«.

قضية اجيال

واكد  الدكتور  حسن علي دبا »االستاذ 
املــجــتــمــع،اســتــشــاري االعــــام« في  بكلية 
تقديمه للندوة:االقتصاد األخضر قضية 
ــال وتـــمـــس كـــل واحـــــد مــنــا افـــــرادا  ــيــ االجــ
ودوال بـــل وامـــمـــا،ونـــحـــن امــــام أكــثــر من 
مليار شخص يستخدمون ويستغلون 
البيئة، والفجوة بــن االغنياء والفقراء 
اكــثــر، والــعــواقــب سيئة إذ تشير  ــزداد  تــ
تقارير الــى انــه لــو استمر اهـــدار املــوارد 
كما هو الوضع الحالي  فسوف يعيش 
4 مليارات من االفـــراد في اماكن تعاني 
مـــن الــنــقــص الــشــديــد فـــي املـــيـــاه بــحــلــول 
2050 ».وحـــــذر .د. حــســن عــلــى بــالــقــول« 
إن األخــطــار املــحــدقــة بـــاملـــزارع، والتمدد 
الــعــمــرانــي، وقــطــع االشـــجـــار، الــتــغــيــرات 
املناخية، يمكن ان تقلل من نسبة تنوع 
بـــمـــقـــدار %10، تــلــوث  الــحــيــة  الـــكـــائـــنـــات 
الــهــواء والــجــســيــمــات الــعــالــقــة واالوزون 
على االرض والهواء غير الصحي؛ سوف 
ــم اســـبـــاب الـــوفـــاة املــبــكــرة  تــصــبــح مـــن اهـ
حول العالم، كل هذه االسباب واملظاهر 

جعلت دول العالم في حاجة ماسة لتغير 
مسار صناعتهم واالتجاه نحو اقتصاد 
ــات جــديــدة  ــاقـ نــظــيــف واســـتـــخـــدامـــات طـ
ــا يــتــمــثــل فـــي االقــتــصــاد  ــو مـ نــظــيــفــة وهــ
االخــضــر،هــذا وقــد بــدأ االهتمام والنظر 
نحو االقتصاد االخضر باعتباره نشاط 
اقتصادي صديق للبيئة منذ 1992 في 

مؤتمر قمة االرض«. 

االرض أمنا
ــــف الــشــيــخ الـــدكـــتـــور عــلــى محيي  ووصـ
الــــــديــــــن الــــــقــــــره داغــــــــــي االعــــــــتــــــــداء عــلــى 
نــــوع من  االرض والــبــيــئــة بــمــكــونــاتــهــا 
الله سبحان وتعالى  االفــســاد وقــال« ان 
وهبنا االرض بكر وقـــدر فيها اقواتها 
نــظــيــفــة  تــمــامــا ونــحــن نــلــوثــهــا ».وعـــرف 
البيئة واالرض فــي كلمة واحـــدة بانها 
ــان  ــســ ــر ذلــــــك بــــــأن » االنــ ــ ــسـ ــ مــــــنــــــا« .وفـ

ُ
»أ

خـــلـــق مــــن تــــــراب ».واســــتــــفــــاض الــشــيــخ 
الــقــره داغـــي  فــي التحدث عــن االقتصاد 
الــدائــري واملقصود به ممارسة التدوير 
لــاقــتــصــاد .ودعــــــا ان يـــكـــون  »االنـــتـــاج 
قــابــل للتدوير وللتحليل لكي ال يــؤذي 
الــعــالــم العربي  الـــى ان«  الــبــيــئــة«.واشــار 
يفقد ٤٨ مليار دوالر بسبب عــجــزه عن 
الــتــدويــر، فــي وقــت تجني فيه الــواليــات 
املــتــحــدة تــريــلــيــون دوالر مـــن الــتــدويــر« 
ــتــــور عـــلـــى الـــقـــره  . ودعــــــــا  الـــشـــيـــخ الــــدكــ
داغــــــي الــــــى« ربـــــط االقــــتــــصــــاد االخـــضـــر 
بــاالقــتــصــاد الـــدائـــري ».واوضــــــح »نــحــن 
واالشجار يكمل بعضنا البعض فنحن 
نعطي االشــجــار ثــانــي اكــســيــد الــكــربــون 
ونأخذ منها االكسجن،والبد من اعادة 
االهــتــمــام واالعــتــبــار لــلــقــرى الرتــبــاطــهــا 
بـــالـــزراعـــة«. وطــالــب الــقــره داغــــي  ايضا 
»الــتــوســع فــي تخضير الــشــوارع واملــدن 
الـــســـيـــارات للتعمل  والــــطــــرق وتـــحـــويـــل 
بالطاقة الشمسية والكهربائية .ونــوه 

بــــان الــتــشــريــعــات ال تـــراعـــي االقــتــصــاد 
ــــور مـــجـــدي  ــتــ ــ ــر ».وتـــــــحـــــــدث دكــ ــ ــــضــ االخــ
الشيراوي االستشاري بالجامعة مؤكدا 
ــد من  بـــان الــبــشــر يـــدمـــرون الــبــيــئــة، والبــ
الـــعـــمـــل لـــاســـتـــدامـــة والـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــا، 
ــــاس الـــبـــاســـتـــيـــك  ــيـ ــ ــاكـ ــ ــثــــا بـ وضـــــــــرب مــ
الــــتــــي التــــــــــزال تــــفــــرض وجــــــودهــــــا عــلــى 
االســتــخــدامــات ومـــا تــمــثــلــه مـــن مخاطر 

على البيئة لكون انها ال تتحلل.   

الصناعات الخضراء
 

الــتــدويــر توجهت   وحـــول تجربتها فــي 
ــمــــال مـــيـــرفـــت بـــنـــت ابـــراهـــيـــم  ــيـــدة االعــ سـ
بالشكر للقيادة الرشيدة الداعمة لرجال 
االعــمــال وقــالــت  »إن تــوجــيــهــات سيدي 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير الباد املفدى الداعية 
لتحقيق االكتفاء الذاتي للدولة اعطتنا 
ثقة وطــاقــات عمل هائلة مــن اجــل صنع 
التنمية املستدامة وتحقيق رؤيـــة قطر 
٢٠٣٠ ». واستطردت »لذا البد من تحفيز 
ودعم الشباب بالوعي لتنمية مستدامة 
ــه الـــتـــحـــديـــات،  لـــبـــادنـــا قـــطـــر لـــكـــي نـــوجـ
ــدم  ــ ــا اعـــــــــــادة الـــــتـــــدويـــــر وعــ ــنـــهـ ــيـ ومـــــــن بـ
اإلسراف وحسن استخدام املوارد افضل 
االستخدام وضمان ان نفي باحتياجات 
األجـــيـــال الــحــالــيــة واملــســتــقــبــلــيــة بــشــرط 
استخدام الصناعات الخضراء والبعد 
عــن الطاقة االحــفــوريــة، وبــنــاء وتصميم 
من البداية بشكل مباني خضراء صحية 
ال تــلــوث الــبــيــئــة  لــكــي نحقق رؤيـــة قطر 
ونخفف العبء على  الحكومة بتعاون 
املؤسسات املدنية واألفـــراد مع الجهات 
الحكومية وتدعيم املسؤولية املجتمعية  

في الحفاظ على الثروات الطبيعية«.
واشارت ميرفت بنت ابراهيم« ان خبراء 
البيئة وصون املوارد الطبيعية يؤكدون 
على النتائج اإليجابية العديدة املتحققة 

مــن عــمــلــيــات تــدويــر املــخــلــفــات، ودورهـــا 
املـــحـــوري فــي تحقيق فــوائــد اقــتــصــاديــة 
وبيئية تعزز جهود التنمية املستدامة، 
ــذا الـــســـيـــاق، نـــؤكـــد عـــلـــى أهــمــيــة  ــ ــــي هـ وفـ
إعــادة تدوير املخلفات، معددة فوائدها 
االقــتــصــاديــة والبيئية فــي ظــل تحديات 
تنامي عــدد السكان املتزامن مــع التقدم 
الــتــكــنــولــوجــي والــصــنــاعــي الــــذي شــهــده 
العالم فــي اآلونـــة األخــيــرة وكـــان لــه أثــره 

السلبي على البيئة وصحة اإلنسان ».

 أهمية التدوير

 عملية 
ّ
ابــراهــيــم »أن  واوضــحــت ميرفت 

إعـــادة الــتــدويــر معمول بها فــي كــل دول 
ــا عـــلـــى صـــحـــة املـــواطـــنـــن  الـــعـــالـــم حـــرصـ
 
ّ
ونقاء البيئة واملحافظة عليها، كذلك فإن
تــمــتــع املـــواطـــن بــصــحــة جــيــدة سيقلص 
تــنــفــقــهــا وزارة  ــتــــي  الــ املـــــــوازانـــــــات  ــنـــد  بـ
الــصــحــة عــلــى عـــاج املــرضــى، فــضــا عن 
املكاسب االقــتــصــاديــة املتحققة مــن تلك 
الـــورق على  العملية، فتحويل مخلفات 
إلــى ورق صــالــح للصحف  املــثــال  سبيل 
واملـــجـــات شــريــطــة عـــدم قــطــع األشــجــار 
الــخــضــراء، ويمكن  أو املــســاس بالبيئة 
ــارات الــســيــارات  ــ أيــضــا إعــــادة تــدويــر إطـ
ــادة تــحــويــل املــعــادن  ــ فـــي الــديــكــور أو إعـ
ــادة اســتــخــدام الــزجــاجــات  والــزجــاج وإعــ
الــبــاســتــيــكــيــة لـــلـــمـــيـــاه بـــعـــد تــعــقــيــمــهــا 
ــذي يــقــلــل مــــن حـــجـــم املــخــلــفــات  ــ ــر الــ ــ األمــ
ولـــكـــن ذلــــك يــســتــدعــي وعـــيـــا مـــن الــنــاس 
حــــول ســبــل الــتــخــلــص مـــن مــخــلــفــاتــهــم، 
والـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة فــــرز بــســيــطــة لــكــل من 
ــة والــــورقــــيــــة  ــيـ ــكـ ــيـ ــتـ ــبـــاسـ ــات الـ ــفــ ــلــ املــــخــ
والـــزجـــاجـــيـــة واملــعــدنــيــة قــبــل الــتــخــلــص 
منها، بحيث يتم إلقاء املخلفات الورقية 
فـــي الــصــنــاديــق الـــخـــضـــراء، واملــخــلــفــات 
الباستيكية والزجاجية واملعدنية في 
الــزرقــاء، ومخلفات األطعمة  الصناديق 

أو مـــا يــطــلــق عــلــيــه املــخــلــفــات الــحــيــويــة 
في الصناديق السوداء«.وعرفت ميرفت 
ــادة  ــهــا »عــمــلــيــة إعــ

ّ
عــمــلــيــة الـــتـــدويـــر بــأن

ــتـــخـــدام املــخــلــفــات إلنـــتـــاج مــنــتــجــات  اسـ
أخــرى ذات جــدوى اقتصادية وتقلل من 

حجم النفايات«.

 تقارير اقتصادية

ابــراهــيــم  بتقارير   واســتــشــهــدت ميرفت 
اقتصادية تركز على« جــدوى استخدام 
ــا االســـــتـــــرجـــــاع الـــــحـــــراري  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ تـ
املعمول بها في العديد من الدول خاصة 
الــــيــــابــــان بـــقـــصـــد الـــتـــخـــلـــص اآلمـــــــن مــن 
املخلفات الخطرة ســواء كانت صلبة أو 
سائلة فضا عن مخلفات املستشفيات، 
ومخلفات الصرف الصحي والصناعي، 
وذلـــــك عـــن طـــريـــق حــــرق هــــذه املــخــلــفــات 
تحت ظــروف تشغيل معينة مثل درجة 
الــحــرارة ومـــدة االحــتــراق وذلـــك للتحكم 
في االنبعاثات ومدى مطابقتها لقوانن 
البيئة، وتتميز هذه الطريقة بالتخلص 
املـــواد الصلبة، وتحويلها  مــن %90 مــن 
إلــى طاقة حــراريــة يمكن استغالها في 
العمليات الصناعية أو توليد البخار أو 

الطاقة الكهربية«. 
ووصـــفـــت مــيــرفــت عــمــلــيــة تـــدويـــر الـــورق 
ــــى،  بــأنــهــا اقــتــصــاديــة مـــن الـــدرجـــة األولـ
فبحسب اإلحصائية الصادرة من وكالة 
 إنـــتـــاج 

ّ
ــإن ــ حـــمـــايـــة الــبــيــئــة األمـــريـــكـــيـــة فــ

طــن واحـــد مــن الــــورق بنسبة %100 من 
مخلفات ورقية سوف يوفر )4100 كيلو 
وات/ ســاعــة( طــاقــة، وكــذلــك سيوفر 28 
ــيـــاه، بــاإلضــافــة إلــى  مـــتـــًرا مــكــعــًبــا مـــن املـ
نقص في التلوث الهوائي الناتج بمقدار 
24 كجم من امللوثات الهوائية ورغم ذلك 
ه يتم في الواليات املتحدة األمريكية 

ّ
فإن

إعـــادة تــدويــر 20.9 طــن ورقــي فــي السنة 
ــــورق يتم  ــا مـــن الــ ـ

ًّ
ــن فــقــط مــقــابــل 52.4 طـ

التخلص منها دون إعادة تدوير«.
أّمـــا عــن تــدويــر الباستيك فيتم أوال من 
خــــال غــســل الــبــاســتــيــك بـــمـــادة الــصــودا 
الــكــاويــة املــضــاف إلــيــهــا املـــاء الــســاخــن ثم 
يتم تكسير الباستيك الجاف وتحدثت 
عن »تدوير الباستيك وإعادة استخدامه 
فــي صنع مشابك الغسيل، والشماعات، 
وخـــراطـــيـــم الــكــهــربــاء الــبــاســتــيــكــيــة، وال 
ينصح بــاســتــخــدام مخلفات الباستيك 
فـــي إنـــتـــاج مــنــتــجــات تــتــفــاعــل مـــع املــــواد 
الــغــذائــيــة. أمــــا بــاســتــيــك األكـــيـــاس فيتم 

إعادة بلورته في ماكينات البلورة«.

تدوير األلومنيوم

وتـــطـــرقـــت لـــتـــدويـــر املــخــلــفــات املــعــدنــيــة 
مـــن الــعــمــلــيــات ذات املـــــرود االقــتــصــادي 
ــادة تــدويــر األلــومــنــيــوم  ــ الــجــيــد مــثــل »إعـ
والــــصــــلــــب الـــــــــذي يـــصـــهـــر فـــــي مـــســـابـــك 
الـــحـــديـــد ومـــســـابـــك األلـــومـــنـــيـــوم، ويــعــد 
الصلب مــن املخلفات التي يمكن إعــادة 
بـــنـــســـبـــة %100، ولـــــعـــــدد ال  تــــدويــــرهــــا 
نهائي من املــرات، وتحتاج عملية إعادة 
ــل مـــن الــطــاقــة  تـــدويـــر الــصــلــب لــطــاقــة أقــ
الـــازمـــة الســتــخــراجــه مــن الــســبــائــك، أّمــا 
ها 

ّ
تكاليف إعــادة تدوير األلومنيوم فإن

تــكــالــيــف تصنيعه  تمثل %20 فــقــط مــن 
الــبــعــد االقــتــصــادي، وتحتاج  مــا يحقق 
ــر األلـــومـــنـــيـــوم إلــى  ــدويـ عــمــلــيــة إعــــــادة تـ
%5 فــقــط مـــن الــطــاقــة الـــازمـــة وهـــو أمــر 
يحقق الهدف البيئي«. وتطرقت ميرفت 
لتجربتها في تدوير اطـــارات السيارات 
مؤكدة انها اسست مصنع بمواصفات 
ــار  ــة، حـــيـــث يـــوجـــد ٧ مـــايـــن اطــ ــثـ ــديـ حـ
تــالــف فــي ام االفـــاعـــي، واشــــارت لــوجــود 
قــــطــــر االن  فــــــي  ــبــــنــــى اخـــــضـــــر  4200 مــ
.وتــحــدث ممثل شركة نــاس عن تقنيات 
الــتــي تنتجها شركته  الــزراعــة الحديثة 
مــن املــحــمــيــات الــتــي تــوفــر املــيــاه وتنتج 

خضار نظيف داعيا لترشيد استخدام 
املبيدات والكيماويات. 

ابتكار قطري

ــــجـــــان بـــــن مــحــمــد    وتـــــحـــــدث الــــطــــالــــب عـ
ــة عـــمـــر بــــن الــخــطــاب  الــكــعــبــي مــــن مــــدرســ
الثانوية والــذي فاز باملركز الثالثة عامليا 
ــادة تـــدويـــر الــكــربــون  ــ البــتــكــاره تــقــنــيــة العـ
ــد بــانــه فــي قــطــر يــتــم تخزين  االســــود ،واكــ
ــربـــون االســــود  ــكـ ٢٥٠ طــنــا شــهــريــا مـــن الـ
ويوجد منه مخزون يصل الى ١٥ الف طن، 
وان اختراعه سيمكن الدولة من معالجته 
حــيــث تــمــكــن مــن اعــــادة تـــدويـــره واخــتــراع 
مـــواد مــوصــلــة مــنــه تستخدم فــي تقنيات 
واجــهــزة تكنولوجية متعددة. واشــار انه 
تقدم للمسابقة ولم يتخيل ابدا انه سيفوز 
لــكــون ان ١٨٠٠ بحث كــانــت تــشــارك فيها. 
وشرح عجان عن املبادره الشبابيه التي 
يــقــوم عليها مــع زمــيــلــه اويـــس الصاحي 
الــى توعيه الشباب باهداف  وهــي تهدف 
االمم املتحده للتنميه املستدامه. وتحدثت 
نجاة على البحراني املسؤولة فــي وزارة 
البلدية والبيئة عــن اهمية التنسيق مع 
الــــــوزارة فــي الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة وعمليات 
تـــدويـــر الـــنـــفـــايـــات واالقـــتـــصـــاد االخـــضـــر. 
ــاة  »أن االقـــتـــصـــاد االخـــضـــر   ــالــــت نــــجــ وقــ
ــو أحــــــد الــــنــــمــــاذج الــــجــــديــــدة لــلــتــنــمــيــة  ــ هـ
االقتصادية السريعة النمو والـــذي يقوم 
أساسا علي املعرفة الجيدة للبيئة و التي 
أهم أهدافها هو معالجة العاقة املتبادلة 
مــا بــن االقتصاديات اإلنسانية والنظام 

البيئي الطبيعي«.  
 

 التوسع باالقتصاد

 واكد دكتور فراج الشيخ الفزاري الخبير 
ــة قــطــر انــضــمــت ملجموعة  البيئي »ان دولـ
الـــدول املــؤســســن واملــوقــعــن علي اتفاقية 
تــأســيــس املــعــهــد الــعــاملــي للنمو األخــضــر، 
ويــعــكــس ذلــــك اســـتـــعـــداد دولــــة قــطــر لــدعــم 
وتعزيز استراتيجيات االقتصاد األخضر 
ــدول  ــ وتــشــكــيــل شــــراكــــات تـــعـــاونـــيـــة مــــع الـ
األعــضــاء، وقــد تحقق مساهمة دولــة قطر 
في عدة مظاهر حياتية لعل أبرزها املباني 
الخضراء وهي املباني الصديقة للبيئة«.  
وشــدد على ان عملية التوسع باالقتصاد 
الــى إعــداد وتهيئة بيئة  االخضر »تحتاج 
تشريعية وقانونية قــويــة وإعــــادة هيكلة 
لـــنـــواحـــي كــثــيــرة فـــي املـــجـــتـــمـــع«. وخــلــص 
للقول انه »رغم وجود الكثير من املعوقات 
والـــتـــحـــديـــات اال ان االقــــتــــصــــاد األخـــضـــر 
ــلـــخـــروج مــن  ــثــــل لـ ــل األمــ ســـيـــكـــون هــــو الـــحـ
األزمــــــــات االقـــتـــصـــاديـــة والــبــيــئــيــة كـــمـــا لــه 

تأثيرات علي املناخ والتنمية«.

      »االقتصاد والصناعة الخضراء« ناقشتها ندوة                       الخيمة الرمضانية بختام برنامجها...  د.الحجري:

االستخدام الكفء للموارد واإلصالح           المالي أبرز أهداف االقتصاد األخضر 

¶  جانب من فعاليات الخيمة الخضراء¶  د. سيف الحجري يتوسط ضيوف الخيمة والى يمينه د. على القره داغي

¶  د. سيف بن على الحجري ¶  ميرفت ابراهيم¶ الشيخ الدكتور  على القره داغي ¶ د. حسن على دبا¶ نجاة بنت على  ¶ د.فراج الفزاري

8  مقترحات 
لتخضير قطاع 

الطاقة والصناعة 
والتعدين والنقل 

 
17 وسيلة لتخضير 
قطاعات النفايات 
والزراعة واألسماك 

25 % الفارق بين 
تكلفة المباني 

التقليدية والخضراء

د.حسن دبا: 
10 % انخفاضا 
بتنوع الكائنات 

الحية بسبب 
العدوان على البيئة 

د. على القره داغي: 
48 مليار دوالر 

يفقدها الوطن 
العربي بسبب عجزه 
عن ممارسة التدوير

ميرفت إبراهيم: 
4200 مبنى أخضر 

في قطر

عجالن الكعبي: 
البحث القطري 

انتزع المرتبة الثالثة 
عالميا بابتكار تدوير 

الكربون األسود

صالح بديوي
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»بــــرونــــاي« هي 
دولـــــة اســامــيــة 
صـــــــغـــــــيـــــــرة فــــي 
جــــنــــوب شــرقــي 
آسيا وهــي أصغر دولــة فــي آســيــا، ثرية 
بــالــنــفــط وتــقــع عــلــى الــســاحــل الــشــمــالــي 
لــجــزيــرة بـــورنـــيـــو، يــحــدهــا مـــن الــشــمــال 
بحر الصني الجنوبي، أما بقية بروناي 
فهي محاطة بماليزيا، ومعظم اراضيها 
مــســطــحــة امــــا املـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة فهي 
مليئة بأشجار الغابات، ويتمتع شعب 
بــرونــاي بمستوى معيشي رفيع يرجع 
بصفة رئيسية الى مخزونها البترولي 

الكبير الذي يقع بعيدا عن الشاطئ.
بــرونــاي ومعناها بالعربية دار السام 
وهي سلطنة تعتبر من أغني دول العالم 
لتمتع أفرادها بمستوي معيشي مرتفع، 
ويوجد بها أفخم قصر رئاسي بالعالم 
ويــســمــي بــأســتــانــة نـــور اإليـــمـــان، ويــعــد 
لــديــن الله  السلطان حسن البلقية معز 
الــتــاســع والــعــشــريــن للسلطنة،  الــحــاكــم 
كــمــا يــوجــد بــهــا أفــخــم مسجد فــي شــرق 
آســيــا وهـــو مسجد الــســلــطــان عــمــر علي 
سيف الدين أو املسجد الذهبي ويوجد 
ــكـــاون عــاصــمــة بـــرونـــاي  ــري بـ بــبــنــدر ســ
بـــنـــاؤه عــــام 1958، وعــــدد سكانها  وتــــم 
قليل ومعظمهم من املسلمني مع وجود 
ــانــــات قــلــيــلــة أخـــــري وتـــتـــحـــدث الــلــغــة  ديــ
اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة واملـــــــــادي والـــصـــيـــنـــيـــة ثــم 
الــعــربــيــة لــغــة الـــقـــرآن، وقـــد حصلت علي 
استقالها من بريطانيا عام 1984، وقد 
دخلها اإلسام قرابة القرن الثاني عشر 

امليادي وربما قبل ذلك. 
  وتـــشـــهـــد بــــرونــــاي مـــظـــاهـــر احــتــفــالــيــة 
كبيرة خاصة بشهر رمضان حيث تقوم 
األسر بتجهيز املنازل قبل دخول الشهر، 
ــبــــوت الـــــرؤيـــــة يــــخــــرج الـــســـكـــان  وفـــــــور ثــ
ــنـــات  ــزيـ ــلـــق الـ ــعـ بــــالــــشــــوارع مــهــلــلــني وتـ
ــاء الـــفـــوانـــيـــس الــكــهــربــائــيــة أمــــام  وتــــضــ
الــســاهــرون بعد أداء  املــنــازل كما يسهر 
الصلوات لتناول وجبة السحور ثم أداء 
صاة الفجر باملساجد، وتقوم الحكومة 
بتخفيض ساعات العمل وتغلق جميع 
املــطــاعــم أثــنــاء الــنــهــار وتــفــتــح بــعــد آذان 
ــار الــخــفــيــف تــذهــب  املـــغـــرب وبــعــد اإلفـــطـ
الناس ألداء الصاة ثم يعودون لتناول 
الوجبة الرئيسية وهي إما أن تكون األرز 
مع اللحم أو األرز مع أنــواع مختلفة من 
األسماك مع طبق الشوربة الذي يتوسط 
ــرار مــدفــع اإلفـــطـــار في  املـــائـــدة، وعــلــي غــ
بــعــض الــبــلــدان يــوجــد بــالــســلــطــنــة طبل 
الــطــرق عليه ثــم تطلق شعلة  يــتــم  كبير 
ذات صوت مدوي وعندها يؤذن للصاة 
ــدل املــســحــراتــي يــوجــد  فـــي املــســاجــد، وبــ
مـــدفـــع لــلــســحــور يــطــلــق تــنــبــيــه فــيــوقــظ 
النائمني، وتقوم األسر بدعوات بعضها 
البعض ويتم قراءة القرآن وأداء الدروس 
املــدارس  الدينية عند الصلوات وتعطل 
يوم 27 رمضان احتفاال بمناسبة نزول 
الـــقـــرآن، وفـــي شــوارعــهــا يــحــمــل األطــفــال 
الفوانيس الكهربائية بألوانها الجميلة 
كــمــا تـــذهـــب املــــــرأة عــلــي أداء الـــعـــبـــادات 
ــع اهـــتـــمـــامـــهـــا  ــ والــــــذهــــــاب لـــلـــمـــســـاجـــد مـ
باألسرة وشئون املنزل كما أنها تتأهب 
الستقبال رمــضــان وعــيــد الفطر وتقوم 
بــتــجــهــيــز األطــــعــــمــــة الــــخــــاصــــة وإعـــــــداد 
الكعك، كما يتم شــراء املابس الجديدة 
ــــرص املـــســـلـــمـــون عــلــي  ــحـ ــ لــــأطــــفــــال، ويـ
أداء فــريــضــة الـــزكـــاة وتــقــديــم الــصــدقــات 

واألطعمة للفقراء واملحتاجني.
بـــرونـــاي رغـــم بــعــدهــا فإنها  إن سلطنة 
تتمتع بجو روحــانــي خــالــص ومظاهر 
احتفالية كبيرة يندر وجودها علي هذا 
النحو في بلد آخر ففيها تهوي النفوس 
املـــحـــبـــة والـــتـــســـامـــح  إلـــــي روح  وتـــتـــجـــه 
واإلخــاء خال هذا الشهر كما يتم كثير 
لـــقـــاء الـــنـــاس مـــع الــســلــطــان فـــي مسجد 
والده مسجد عمر علي سيف الدين الذي 
يعتبر تحفة معمارية نــادرة، إن مظاهر 
شهر رمــضــان تتنوع وتختلف مــن بلد 
إسامي إلي آخر ولكنها تظل متشابهة 
فــي مضمون الــعــبــادة والــتــقــرب إلــي الله 
الــتــي تغمر جميع  واالحــتــفــاء والــفــرحــة 
بــأعــمــارهــا املختلفة،  املــســلــمــة  الــشــعــوب 
وإن اخــتــلــفــت املـــظـــاهـــر االحــتــفــالــيــة من 
عــادات وتقاليد وأطعمة ومــراســم خال 
ليل ونهار رمضان فإن كل ذلك يتضافر 
ويـــتـــوحـــد لــيــعــطــي لـــهـــذا الــشــهــر الــكــريــم 
مظاهر احتفالية وأجواء عطرة ال حصر 
لها من الغني دون األشهر األخــري وقد 
ظــل ذلــك مستمرا وسيظل عبر األزمــنــة 

والبلدان واألجيال. 

 التقاليد الرمضانية 
الموروثة

 
وتشهد بروناي مظاهر احتفالية كبيرة 
خاصة بشهر رمضان حيث تقوم األسر 
بتجهيز املنازل قبل دخول الشهر، وفور 
الــرؤيــة يخرج السكان بالشوارع  ثبوت 
ــاء  ــ ــــق الــــــزيــــــنــــــات وتـــــضـ ــلـ ــ ــعـ ــ مــــهــــلــــلــــني وتـ
املــنــازل كما  أمــام  الفوانيس الكهربائية 
يــســهــر الـــســـاهـــرون بــعــد أداء الــصــلــوات 
لــتــنــاول وجــبــة الــســحــور ثـــم أداء صــاة 
ــم الــتــقــالــيــد  ــ ــن أهـ ــ الـــفـــجـــر بـــاملـــســـاجـــد ومـ
الــرمــضــانــيــه املــــوروثــــه فـــي هــــذا الــشــهــر 
الفضيل هو حضور السلطان باملسجد 
الكبير لاستمتاع باإلحتفاالت الدينيه 
مـــع وزارئـــــــه وعـــامـــة الــشــعــب كــمــا يــقــوم 
ــام الــســحــور  ــعـ بـــاملـــشـــاركـــه فــــي إعـــــــداد طـ

للمصلني.
ــاي  ــرونــ ــــن اســــتــــعــــداد حـــكـــومـــة بــ  أمــــــا عـ
ــر الــــفــــضــــيــــل فـــتـــقـــوم  ــهــ ــشــ ــال الــ ــبــ ــقــ ــتــ الســ
الـــحـــكـــومـــة بــتــخــفــيــض ســــاعــــات الــعــمــل 
ــاء الــنــهــار  ــنــ ــاعـــم أثــ وتـــغـــلـــق جــمــيــع املـــطـ

وتفتح بعد آذان املغرب.
 وعن أهم العادات الشعبيه ألهل بروناي 
ــان فـــيـــقـــومـــون بــتــنــاول  فــــي شـــهـــر رمــــضــ
إفــطــار خــفــيــف ثــم يــذهــبــون ألداء صــاه 
ــودون  ــعــ ــح ويــ ــراويــ ــتــ ــرب وصــــــاة الــ ــغــ املــ
لــتــنــاول اإلفــطــار الرئيسي وهو  للمنزل 
إما أن يكون األرز مع اللحم أو األرز مع 
ــواع مــخــتــلــفــة مـــن األســــمــــاك مـــع طبق  ــ أنــ

الشوربة الذي يتوسط املائدة.
 وعــلــي غــــرار مــدفــع رمـــضـــان فـــي بعض 
الــبــلــدان مثل مصر فيوجد فــي بــرونــاي 
طــبــل كــبــيــر يــتــم الـــطـــرق عــلــيــه ثـــم تطلق 
شعلة ذات صــوت مــدوي وعندها يؤذن 
للصاة فــي املساجد، وبــدل املسحراتي 
يــــوجــــد مــــدفــــع لـــلـــســـحـــور يـــطـــلـــق تــنــبــيــه 
فيوقظ النائمني، وتقوم األســر بدعوات 
ــقـــرآن  ة الـ بــعــضــهــا الـــبـــعـــض ويـــتـــم قـــــــراء
ــــدروس الــديــنــيــة عــنــد الــصــلــوات  وأداء الـ
وتعطل املدارس يوم 27 رمضان احتفاال 

بمناسبة نزول القرآن.
 وفي شوارعها يحمل األطفال الفوانيس 
بألوانها الجميلة كما تذهب املرأة ألداء 
ــع اهــتــمــامــهــا  ــادات فـــي املـــســـاجـــد مـ ــبـ ــعـ الـ

باألسرة وشئون املنزل كما أنها تتأهب 
الستقبال رمــضــان وعــيــد الفطر وتقوم 
بــتــجــهــيــز األطــــعــــمــــة الــــخــــاصــــة وإعـــــــداد 
الكعك، كما يتم شــراء املابس الجديدة 
ــــرص املـــســـلـــمـــون عــلــي  ــحـ ــ لــــأطــــفــــال، ويـ
أداء فــريــضــة الـــزكـــاة وتــقــديــم الــصــدقــات 

واألطعمة للفقراء واملحتاجني.
 ويــتــمــيــز رمـــضـــان فـــي بــــرونــــاي بشكل 
عــام بهدوء األجــواء وصفائها وإنتشار 
ــروح الــديــنــيــه واإلجــتــمــاعــيــه فـــي جو  ــ الــ
ــل الـــخـــيـــر  ــمـ ــعـ ــيــــه الـــجـــمـــيـــع لـ يـــســـتـــبـــق فــ

والوصول ملرضاه الله عز وجل.
 ومـــن الـــعـــادات املــتــمــيــزة فــي بــرونــاي أن 
تغلق املــتــاجــر واملــطــاعــم أبــوابــهــا طــوال 
فــتــرة الـــنـــهـــار، وتــفــتــح مــــرة أخــــرى عقب 
اإلفطار، حيث يستغل املسلمون الشهر 
ــــات وطــــلــــب الـــعـــفـــو  ــاعـ ــ ــــطـ ــم فـــــي الـ ــريــ ــكــ الــ
واملغفرة، ويحرص املسلمون في بروناي 
على عقد تجمعات باملساجد عقب صاة 
التراويح ليقرأ كل من املوجودين سورة 
مــن ســـور الـــقـــرآن الــكــريــم حــتــى يختموا 

ا كاما من القرآن يوميا. جزء
 وتعد بروناي من الدول القليلة التي ال 
تفرض الغرامات والسجن على الرعايا 
ــان من  ــن يـــفـــطـــرون فـــي نـــهـــار رمـــضـ ــذيـ الـ
غير املسلمني، ولتسامحهم مع أصحاب 
ــرى يــقــدم غــيــر املسلمني  ــ الـــديـــانـــات األخـ
عــــلــــى صــــيــــام أيــــــــام مـــــن شــــهــــر رمــــضــــان 
ــن أصـــدقـــائـــهـــم،  احــــتــــرامــــا لــلــمــســلــمــني مــ
ويمتنع من ال يصوم عن تناول الطعام 

أو التدخني في األماكن العامة.
 تـــضـــم املــــائــــدة الـــرمـــضـــانـــيـــة بـــبـــرونـــاي 
ــأرز لــيــلــى الــشــهــيــر  ــ ــــوالت كــ ــأكـ ــ ــهـــى املـ أشـ
ــك  ــذلــ ــة، وكــ ــقــ ــبــ ــعــ ــه الــ ــتــ ــحــ ــرائــ ــز بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ واملـ
الــلــحــوم والــعــجــائــن املــحــشــوة بــالــلــحــوم 
والبقوليات، وتنتشر األكشاك التجارية 
ــتـــي تـــمـــد الـــســـكـــان بـــاألغـــذيـــة املــحــلــيــة  الـ
والطعام الغربي املستحب تناوله عند 

الكثيرين عقب يوم من الصيام.

رمضان في بروناي.. عادات متميزة 
وتناغم اجتماعي فريد

27 رمضان احتفاال بمناسبة نزول القرآن تعطل المدارس 

¶  مظاهر الشهر الفضيل في بروناي
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ُيـــشـــّكـــل الـــصـــوم 
ــا مـــهـــمـــا  ــ ــديـ ــ ــــحـ تـ
أمـــــــــــــام مــــرضــــى 
األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض 
املــــزمــــنــــة وعـــلـــى 
ــا الـــســـكـــري والـــضـــغـــط، وهـــنـــاك  ــهــ رأســ
ــيــــرة يــجــب  ــثــ ــائــــح وإرشـــــــــــــــادات كــ نــــصــ
اتباعها لتفادي املضاعفات الصحية 
على املريض. وعززت مؤسسة الرعاية 
الــصــحــيــة األولــــيــــة الـــكـــفـــاءة والـــجـــودة 
برفع مستوى الوعي الصحي السيما 
الـــنـــتـــائـــج  املــــزمــــنــــة ذات  بـــــــاألمـــــــراض 
الــضــوء فــي اليوم  الخطيرة، وتسليط 
ــدم تــحــت  ــ ــ ــاع ضـــغـــط الـ ــ ــفـ ــ الـــعـــاملـــي الرتـ
شــعــار » اعـــرف أرقــامــك« الـــذي يتزامن 

في السابع عشر من مايو من كل عام.
وقال د. عبد القادر سرحان، استشاري 
أول أمــــــراض بــاطــنــة بــمــركــز الــثــمــامــة 
الـــدم مرض   مــرض ضغط 

ّ
الصحي أن

خطير إن لم يتم عالجه بشكل سليم، 
 
ّ
وُيـــطـــلـــق عــلــيــه الـــقـــاتـــل الـــصـــامـــت، ألن
املــــريــــض نـــــــــادًرا مــــا يـــشـــعـــر بــــأعــــراض 
ســريــريــة، وقـــد يــتــظــاهــر بــاخــتــالطــاتــه 
كــإصــابــة الــقــلــب أو الــكــلــى أو الــعــن أو 

الدماغ إذا لم يشخص باكرا ويعالج.
ولــلــتــشــخــيــص الـــســـلـــيـــم لـــهـــذا املــــرض 
يــــجــــب قـــــيـــــاس الــــضــــغــــط فــــــي أوقــــــــات 
مختلفة ووضــعــيــات متنوعة وضمن 
شـــروط فنية مــعــروفــة مــن ِقــبــل الــكــادر 
الطبي، كأن يكون املريض مرتاح من: 
ُيــدخــن ولــم يتناول  10-15 دقيقة، ولــم 

املنبهات كالشاي والقهوة قبل 60-30 
 التشخيص 

ّ
دقيقة من الفحص، كما أن

ــدة فقط  مد مــن قــيــاس مــرة واحـ
َ
ال ُيعت

الكتشاف املرض.
ونوه بأنه ضغط الدم يعكس قوة ضخ 
الــــدم مـــن الــقــلــب عــلــى جـــــدران شــرايــن 
الدم املحيطة بالقلب، والرقم الطبيعي 
ــا يـــكـــون  ــ ــدل ضـــغـــط الــــــــدم عــــــــادة مـ ــعــ ملــ
80/120 قد يعلو أو ينخفض ويبقى 
ــا بـــن:  ــ ــن الـــــحـــــدود الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مـ ــمـ ضـ
60/100 إلــى 80/130، بينما ُيصنف 
ــه مريض بــارتــفــاع ضغط 

ّ
اإلنــســان بــأن

الدم إذا ما سجل املؤشر هذه الدرجات: 
-ارتــفــاع ضغط درجــة أولــى :159/140 
-99/90، ارتــفــاع ضغط درجـــة ثانية/ 
شـــديـــد: 100/160. وهـــنـــاك تصنيف 
أقـــل لتشخيص  جــديــد يعتمد أرقـــامـــا 

إرتفاع الضغط.
ــواع  ــ  مــــن أنـ

ّ
واضـــــــاف د. ســــرحــــان بــــــأن

ــفــــاع ضــغــط الـــــدم مـــا يــكــون  مــــرض ارتــ
مــجــهــول الــســبــب وُيـــشـــكـــل مـــا نسبته 
ــا يـــكـــون  ــ ــه مـ ــنــ الـــــحـــــاالت ومــ ــــن  95% مـ
ثانوًيا بنسبة 5%، ألسباب إضطراب 
ــة  غــــدد أو اورام غــــدد مــعــيــنــة أو أدويــ
أو بــســب ضــيــق فــي الــشــريــان الــكــلــوي 
الــثــانــوي إذا  ويــجــب التفكير بالسبب 
شــخــص إرتـــفـــاع الــضــغــط لـــدى صغار 

السن عدم استجابة الضغط للعالج.
جدير بالذكر ان ارتفاع ضغط الدم عند 
الــحــوامــل مــمــا ُيـــعـــرض حــيــاة الــحــامــل 

ج، ولعالج 
َ
والجنن للخطر إن لم ُيعال

ــإشـــراف  ــكـــون بـ ارتــــفــــاع ضـــغـــط الــــــدم يـ
طــبــيــب وبــمــتــابــعــة مــســتــمــرة وبـــإجـــراء 
فحوص شاملة للدم وتخطيط للقلب 
ــة كــثــيــرة  ــ بــشــكــل دوري، وتـــوجـــد أدويــ
لــعــالج هـــذا املـــرض ويــتــم اخــتــيــار نــوع 
العالج حسب حالة املريض الصحية 
بما لديه من أمــراض أخــرى كالسكري 

أو أمراض القلب أو الكلى.
ج 

َ
ــه إذا لــم ُيعال

ّ
واشـــار د. ســرحــان بــأن

مــرض ضغط الـــدم بانتظام قــد يــؤدي 
إلــــى نــتــائــج خــطــيــرة مـــهـــددة لــلــحــيــاة 
كــالــفــشــل الــكــلــوي وجــلــطــات الــقــلــب أو 

الـــدمـــاغ واإلصـــابـــة بــشــبــكــيــة الــعــن أو 
اإلصابة بالزهايمر، وشّدد د. سرحان 
 إيــقــاف دواء الــضــغــط فــجــأة أشــد 

ّ
ــأن بــ

خطورة ألنــه يــؤدي إلــى ارتــفــاع شديد 
ومـــفـــاجـــئ فـــي مــســتــوى الــضــغــط مما 
ينتج عنه نزيف داخل الدماغ وقصور 

حاد في وظائف القلب أو الكلى.
 هناك أطعمة 

ّ
بــأن واختتم د. ســرحــان 

يــجــب تــجــنــبــهــا لـــدى مــريــض الضغط 
منها اآلتي:جميع املأكوالت املحفوظة 
ــا  ــهــ ــوائــ ــتــ واملــــصــــنــــعــــة واملــــعــــلــــبــــة الحــ
عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مـــن املــلــح واملــــواد 
ــة. األجـــــــبـــــــان ومـــشـــتـــقـــاتـــهـــا  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــــحـ الـ
الحـــتـــوائـــهـــا عـــلـــى كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
املــــلــــح.األغــــذيــــة الـــغـــنـــيـــة بـــالـــســـكـــريـــات 
والـــــدهـــــون ألنـــهـــا تــــــؤدي إلـــــى تــصــلــب 
الــــشــــرايــــن. تــــنــــاول كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الكحول.املخلالت بأنواعها.املنبهات 
كالشاي والقهوة إذا تم تناولها بكثرة. 
الــتــالــيــة: املسكنات  والعقاقير الطبية 
وأدوية الروماتيزم. األدوية الهرمونية 
كالكورتيزون وموانع الحمل مضادات 
ــا لــتــجــنــب  ــمــ ــنـــصـــح دائــ ــان، وُيـ ــقــ ــتــ االحــ
هـــذا املـــرض الــفــحــص الــــدوري الشامل 
بقياس الضغط في كل زيارة للطبيب 
فـــي املـــركـــز الــصــحــي والــتــحــلــيــل لــلــدم 
بــاســتــمــرار واتــبــاع تعليمات الطبيب 
الـــدواء أو ايقاف  املعالج وعــدم تغيير 
ــعــــالج إال بـــعـــد اســــتــــشــــارة الــطــبــيــب  الــ
املختص، كما يجب تغيير نمط الحياة 

بالرياضة والحمية الغذائية.

ضرورة إجراء فحوصات دورية لتجنب ارتفاع ضغط الدم
استشاري أول أمراض باطنة في مركز الثمامة.. د. سرحان:

الــتــراويــح ليست مــجــرد شعيرة رمــضــانــيــة، ولكنها  صــاة 
البدني والنفسي ، فهى  نشاط صحي مفيد على املستوي 
الــوقــوف والــركــوع  التخسيس، ألنــهــا تشتمل  تساعد على 
والسجود، وتؤدى هذه لفترة زمنية ال تقل عن ساعة يوميًا، 
يمكن أن يتخلص الفرد من بعض السعرات الحرارية الزائدة، 
إضافة إلى املشى للمسجد بعد تناول وجبة اإلفطار لتأدية 
الــعــشــاء، حيث إن ذلــك يساعد على زيـــادة تحسني  صــاة 
الــســعــرات  للطعام وزيــــادة صـــرف  الــغــذائــي  التمثيل  عملية 

الحرارية. 
أطــبــاء جــراحــة العظام يــؤكــدون أن كــل حــركــات الــصــاة من 
رفع اليدين فى التكبيرة األولى وحتى نهاية السجود تمثل 
العظام والعضات  تــقــوي  تمرينا يوميا مستمرا للجسم 
الكتفني مــرورًا بفقرات  واألربــطــة في كل أنحاء الجسم من 
الرقبة وعضات اليدين والكوع إلى فقرات الظهر وعضات 
التكبيرة  أن  الــقــدمــني.  وأوضــحــوا  السفلى حتى  ــراف  األطــ
األولى تساعد على توسيع عضات الصدر وفقراته وتزيد 
الركوع فيساعد  أما  الكتفني،  التنفس وتقوية عضات  من 
الظهر وابــتــعــادهــا عن  فــقــرات  الظهر تفتيح  على استقامة 
بعضها البعض وهو وضع جيد جدًا لتقوية األربطة بينها 
ووضع الركوع يؤدي أيضًا إلى شد كامل لعضات الرجلني 
الزيتي بينها والــذي يساعد على تشحيم  السائل  وتفريغ 

العضات، إضافة إلى تنشيط الدورة الدموية.
كما ان عملية السجود والتي تساعد تحريك العظام الرباعية 
من الحوض إلى الساقني والقدمني وهو مايعد تخفيف عن 
الــجــســم، كما  الــحــوض واالحــتــقــان فيها مــن حــمــل  منطقة 
الفقري ويساعد السجود على  العمود  يساعد على مرونة 
عملية الزفير اإلجبارى وهى إخراج الهواء من الرئتني وطرد 

غاز ثانى أكسيد الكربون وإعادة التنفس بهواء جديد.
كــمــا أن صـــاة الـــتـــراويـــح تــجــعــل مــريــض الــســكــر يتخلص 
مــن الــســكــر الـــزائـــد الســيــمــا بــعــد اإلفـــطـــار وتــحــســن وظيفة 
الجسم ، وتجعل هرمون  الدموية وترفع من كفاءة  األوعية 
“االدرينالني” يظل فترة أطول  ويحسن ضغط الدم   ويحقق 
التوازن النفسي والصحي ويبعد شبح االكتئاب ويرفع من 

ثقة اإلنسان وإيمانه . 

صالة التراويح نشاط 
بدني مفيد 

نصيحة اليوم

يـــرتـــبـــط شـــهـــر رمــــضــــان املــــبــــارك بــالــكــثــيــر مــن 
ا  الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــتــي يــعــد الــطــعــام جـــزء
أســاســيــا مــنــهــا، إال أن الــكــثــيــر مــن األطــعــمــة و 
املــــشــــروبــــات الـــرمـــضـــانـــيـــة تـــعـــد بــطــريــقــة غــيــر 
ــــالل شــهــر  ــا خــ ــهـ ــاولـ ــنـ ــع تــــكــــرار تـ ــ ــة، ومــ ــيـ صـــحـ
ــدراســـــات و األبـــحـــاث  رمـــضـــان بـــاتـــت مــحــل الـــ
الطبية الرتباطها بــاألمــراض ومنها السمنة 
الـــدم وارتـــفـــاع الكوليسترول  وارتـــفـــاع ضــغــط 
تــنــاول األطعمة  وأمـــراض القلب، فكيف يمكن 

الصحية خالل رمضان دون حرمان.
أخصائيو الصحة حول العالم يشددون على 
أهــمــيــة الــحــد مــن تــأثــيــر األطــعــمــة الــرمــضــانــيــة 
على الصحة العامة، وضرورة اتباع النصائح 
ــي تـــنـــاول  ــتــــي تـــســـاعـــد أيـــضـــا فــ الـــصـــحـــيـــة والــ
مختلف أنــواع األطعمة دون حرمان وبطريقة 
ــالـــي: حـــســـاب الـــســـعـــرات  ــتـ ــالـ صـــحـــيـــة، وهـــــي كـ
ــاج الــــيــــومــــي، واخـــتـــيـــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة واالحـ ــ ــراريـ ــ ــــحـ الـ

األطـــعـــمـــة والــكــمــيــات وفـــقـــهـــا. اســـتـــبـــدال طهي 
الــطــعــام بالقلي فــي الــزيــت بــالــشــواء أو الطبخ 
فـــي الــقــاليــة الــكــهــربــائــيــة. اســتــبــدال املــحــلــيــات 

الصناعية بالعسل ويــمــكــن اســتــخــدام شــراب 
الفواكه لتحلية الحلويات. استبدال املشروبات 
الغازية بالعصائر الطبيعية. إدخــال الفواكه 

الطبيعية للحلويات لالستفادة من فوائدها.
ــمـــا يـــنـــصـــح الــــخــــبــــراء إدخـــــــــال الــــخــــضــــروات  كـ
ــبــــدال  ــتــ ــات. واســ ــ ــفـ ــ ــــوصـ ــي الـ ــ ـــر فـ ــبـ بـــكـــمـــيـــات أكــ
النباتية.  الــزيــتــون والــزبــدة  زيــت القلي بــزيــت 
الــزبــادي  واالستغناء عــن القشطة واســتــخــدام 
ــدام الـــدقـــيـــق األســمــر  ــتـــخـ فـــي الـــحـــلـــويـــات. واسـ
فـــي تــحــضــيــر الـــوصـــفـــات. والــتــقــلــيــل مـــن املــلــح 
فــي الــطــعــام واســتــبــدالــه بــالــبــهــارات والــتــوابــل. 
واســـتـــخـــدام املــنــتــجــات الــخــالــيــة مـــن الـــدهـــون 

وقليلة السعرات ملختلف مكونات الوصفات.
أنــــواع الطعام  الـــدراســـات ان جميع  وخــلــصــت 
يــمــكــن أن تــصــبــح أطــعــمــة صــحــيــة مـــع اخــتــيــار 
طريقة طهي صحية وكميات مناسبة وتنوع 

في األصناف في الوجبة الواحدة.

الموازنة بين األطعمة والسعرات الحرارية في رمضان 

وسام السعايدة

¶  د. عبد القادر سرحان
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ــال ســـيـــتـــي،  ــفـ ــيـ ــتـ تـــســـتـــمـــر دوحـــــــــة فـــسـ
الــوجــهــة املــفــضــلــة والــــرائــــدة لــلــتــرفــيــه 
والـــتـــســـوق فـــي قـــطـــر، فـــي احــتــفــاالتــهــا 
املــمــيــزة بشهر رمــضــان املـــبـــارك حيث 
ــا بــــعــــرض تــشــكــيــات  ــهـ تــــبــــدأ مـــحـــاتـ
حــصــريــة ملــابــس املــنــاســبــات لألطفال 

بمناسبة اقتراب عيد الفطر املبارك.
يــســتــطــيــع الــــــــــزوار الــــتــــســــوق مــــن بــن 
أكــثــر من  خــيــارات متنوعة مقدمة مــن 
 مختصًا في مابس األطفال، 

ً
50 محا

ــــي ســـتـــطـــلـــق تـــشـــكـــيـــات خـــاصـــة  ــتـ ــ والـ
بالعيد خــال الفترة من 23 مايو إلى 

5 يونيو 2019. 
 مـــن مــامــاز 

ً
وتــشــمــل هـــذه املــتــاجــر كـــا

ــذر كـــيـــر، لـــوفـــلـــي اليـــس  ــ ــد بــــابــــاز، مـ ــ آنـ
بايبي، بايبي كوكوون، ساكور كيدز، 
ســنــتــربــويــنــت، دبــنــهــامــز، ريــفــا كــيــدز، 
ــا، ســــام كـــيـــدو، ليتل  ــــروال، انــــوتــ ــايـ ــ مـ

ميانو، بلو صــالــون كــيــدز، مونسون 
 عن متاجر من بينها 

ً
كيدز، هذا فضا

ــــي نــيــكــولــز  ــارفـ ــ ــــي هـ قـــســـم األطـــــفـــــال فـ
ــيــــعــــرض قــطــعــًا  الـــــــدوحـــــــة، والــــــــــذي ســ

وتصاميم مميزة لألطفال هذا العيد.
ــر دوحــــــــة فـــســـتـــيـــفـــال ســيــتــي  ــتـــخـ ــفـ وتـ
باملجموعة املميزة من العروض التي 
تــوفــرهــا املـــحـــات الــتــجــاريــة الــعــامــلــة 
باملول خاصة لألطفال، والتي تشمل 
أجــمــل وآخـــر اإلكــســســوارات واملــابــس 
وكـــافـــة املــســتــلــزمــات الــخــاصــة بفصل 
الصيف. وقال روبرت هال، املدير العام 
ــة فــســتــيــفــال ســيــتــي، معلقًا  لـــدى دوحــ
عــلــى إطـــاق هـــذه الـــعـــروض: »بــإمــكــان 
اآلبــاء وأولــيــاء األمــور اآلن تسوق آخر 
الــتــشــكــيــات مـــن أكـــثـــر مـــن 50 مــتــجــرًا 
ــال فـــــي فــســتــيــفــال  ــفــ مـــخـــصـــصـــًا لــــألطــ
سيتي، ونحن نفخر بالعمل والتعاون 

ــات املــتــخــصــصــة  ــ ــــامـ ــعـ ــ مـــــع أشــــهــــر الـ
بمابس املناسبات لألطفال، لضمان 
تــوفــيــر أفـــضـــل الـــخـــدمـــات واملــنــتــجــات 
لــعــمــائــنــا ولـــكـــي نــشــاركــهــم فــرحــتــهــم 
واستعداداتهم لإلحتفال بعيد الفطر 

املبارك«.
الــوجــهــة  دوحــــة فستيفال ســيــتــي هــي 
املفضلة للتسوق والترفيه واملطاعم 
ــــذي يعتبر  ــول -الـ ـــم املــ

ُ
فـــي قــطــر، ويـــض

األكــبــر مــن نــوعــه فــي الــشــرق األوســـط- 
عددًا من الوجهات واملتاجر التي يفتح 
ــه ألول مــــرة فـــي قــطــر.  ــوابــ بــعــضــهــا أبــ
ويــمــتــد عــلــى نــطــاق ُربـــــِع مــلــيــون متر 
مربع مــن املساحة التأجيرية، بحيث 
يوفر العديد من الخيارات التي تلبي 
ــقـــدم تــجــارب  احــتــيــاجــات الــجــمــيــع وتـ
استثنائية مميزة للزوار ولحظات ال 

تنسى في كل زيارة.

50 متجرًا  تشكيالت خاصة بالعيد في 
لألطفال بـ»فستيفال سيتي«

ــادق والـــطـــيـــران  ــنـ ــفـ 1- يــنــصــح بــحــجــز الـ
ــفـــادة مـــن مــحــركــات  ــتـ إلــكــتــرونــيــا، واالسـ
ــقــــارنــــة األســـعـــار  الـــبـــحـــث املـــخـــتـــلـــفـــة، ومــ

للحصول على أفضل سعر.
التي  املنطقة  أو  الفندق،  2- اختيار موقع 
يقع بها أمــر جــديــر بــاالنــتــبــاه، فمثال إذا 
أو  الفندق يقع في منطقة سياحية،  كان 
بالقرب من أحد املراكز التجارية، أو أحد 
املــــــزارات، كــل هـــذه الــعــوامــل تتسبب في 

ارتفاع أسعار اإلقامة به.
الـــوقـــود  الــكــثــيــر أن أســـعـــار  يــعــتــقــد   - 3
منخفضة في تركيا، ولكن الحقيقة غير 
ذلك، فقد ارتفعت ألعلى معدالتها خالل 
األعـــــوام الــقــلــيــلــة الــســابــقــة، ولـــهـــذا تجنب 
استئجار ســيــارة لتكون وسيلة تنقلك 
فــي البلد أو بــن املـــدن، أمــا إن كــانــت هي 
طريقتك املعتادة في كل سفرياتك، فمن 
»الديزل«  املمكن اختيار إحــدى سيارات 
املوفرة للوقود، وتجنب ركوب التكاسي، 
ــاء في  ــيـ ــنـ ــواصــــالت األغـ فــهــي وســيــلــة مــ
تركيا، لذلك ال تلجأ إلى ركوب التكاسي 

إال في حاالت الضرورة.
4 - عند سفرك وتنقلك بن املدن التركية، 
الترويجية  الــعــروض  ننصحك بمتابعة 
الداخلي،  الطيران  التي تقدمها شــركــات 
التكلفة، ومقارنة  التي تكون منخفضة 
املــقــدمــة منها الختيار  الــرحــالت  أســعــار 
ــران  ــيـ ــطـ األنـــــســـــب، وأفــــضــــل شــــركــــات الـ

الداخلي التركي هي: طيران بيجاسوس، 
طيران أونــور، طيران أطلس جيت وصن 

اكسبريس.
الطعام والشراب،  لتقليل نفقات بند   -  5
يجب االبتعاد عن تلك املطاعم السياحية 
الــتــي تــقــع فـــي الــغــالــب فـــي املــنــاطــق الــتــي 
تــشــهــد إقـــبـــاال ســيــاحــيــا مــرتــفــعــا، حيث 
ــدا،  تـــكـــون قــيــمــة إيــــجــــارهــــا مـــرتـــفـــعـــة جــ
واملطعم يعوض ذلك بتقديم قوائم طعام 
مرتفعة األســعــار، وبــدال منها ابحث عن 
التركية املحلية، وتــكــون مطاعم  املطاعم 
تــركــيــة تقليدية،  أطــبــاقــا  تــقــدم  بــســيــطــة، 
ــنـــاف الــلــحــوم والـــخـــضـــروات  تــشــمــل أصـ

والسلطات املختلفة، وبأسعار مناسبة.
تــقــلــل مـــن حــمــولــتــك من  6 - حـــــاول أن 
ــراء أي شـــيء من  الــحــقــائــب، وتــجــنــب شــ
اال مــا قــل حمله، حتى ال يحسب  تركيا 
عليك وزن حمولة زائد بالطائرة، كما أن 
الوزن الثقيل يضفي عليك كما من العناء، 
وقــــد تــكــلــفــك املـــزيـــد مـــن املــبــالــغ مـــن قبل 
شركات الطيران، برحلة الذهاب واإلياب.

النقود  7 - من األفضل أال تقوم بتغيير 
فـــي بـــلـــدك، أو فـــي املـــطـــار عــنــد الــوصــول 
لــتــركــيــا، ســتــكــون أســعــار الــصــرف أعلى 
ــجـــد الــــعــــديــــد مـــــن مـــكـــاتـــب  ــتـ ــا، سـ ــمــ ــتــ حــ
الصرافة، أو املتاجر لصرف العمالت في 
كافة األنحاء في تركيا، وبدون أي رسوم 

إضافية.

لسفر بال مشاكل إلى تركيا

نصـــــائح

يــــقــــدم املـــجـــلـــس 
الـــــــــــــــوطـــــــــــــــنـــــــــــــــي 
لــــــــلــــــــســــــــيــــــــاحــــــــة 
لــــــســــــكــــــان قـــطـــر 
ــا خــال املــوســم الصيفي لهذا  وزوارهــ
ــيـــف فــــي قـــطـــر« الــفــرصــة  ــام »الـــصـ ــعــ الــ
لقضاء عطلة صيفية مميزة وخوض 
تــجــربــة ضــيــافــة رائــعــة يــقــدمــهــا قطاع 
الضيافة القطري واملصنف كاألفضل 
فــــي الــــشــــرق األوســــــــــط، وذلـــــــك بــفــضــل 
الـــعـــروض الــكــبــيــرة والــحــصــريــة الــتــي 
تطلقها هذا الصيف مجموعة من أبرز 
مــطــوري ومشغلي الفنادق فــي العالم 
مــثــل كـــتـــارا لــلــضــيــافــة والـــريـــان إلدارة 

املشاريع وماريوت الدولية للفنادق. 
ــذلــــك  ويـــــتـــــيـــــح املـــــــوســـــــم الــــصــــيــــفــــي كــ
خصومات خــاصــة لسكان قطر تصل 
الــحــجــوزات فــي أفخم  حتى 40% على 

الفنادق واملنتجعات.
ـــق راشـــــد الــقــريــصــي رئـــيـــس قــطــاع 

َّ
عـــل

ــنــــي  ــوطــ ــــس الــ ــلـ ــ ــــجـ ــــق فـــــــي املـ ــويـ ــ ــــسـ ــتـ ــ الـ
: »يـــســـرنـــا أن نــقــدم 

ً
لــلــســيــاحــة، قــــائــــا

الــدولــيــن هذه  لسكان قطر ولـــزوارهـــا 
الرائعة لاستمتاع بعطلتهم  الفرصة 
الــصــيــفــيــة وخــــوض تــجــربــة ضــيــافــة ال 
مثيل لها. ونظل في املجلس ملتزمن 
بتطوير عـــروض سياحية عــلــى مــدار 
الــعــام لسكان قطر وزوارهــــا القادمن 
مــــن الــــخــــارج عـــلـــى الــــســــواء مــــن خـــال 
ــا فـــــي قـــطـــاع  ــنــ ــائــ ــاون مـــــع شــــركــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

الضيافة القطري.«
وتقدم كتارا للضيافة خصومات تصل 
حتى 40%، والسارية على الحجوزات 
التي تتم في أي من فنادقها الـ 12 في 
قطر خــال الفترة من 4 يونيو وحتى 

16 أغسطس. 
وتــضــم هـــذه املــنــشــآت قــريــة ومنتجع 
ــة  ــون الــــدوحــ ــراتــ ــيــ الــــشــــرق وفــــنــــدق شــ
وشاطئ سيلن ومنتجع مــروب. ومن 
جــانــبــهــا أعـــربـــت كـــتـــارا لــلــضــيــافــة عن 
فخرها للشراكة مــع املجلس الوطني 
للسياحة في موسم الصيف في قطر 
الــعــام مــن خــال سلسلة فنادقها  هــذا 
املــحــلــيــة، حــيــث تــولــي الــشــركــة أهــمــيــة 
لــلــمــبــادرات الــتــي مــن شأنها أن  كبيرة 

تــعــزز قــطــاع الــســيــاحــة وخــلــق أفــضــل 
التجارب للزوار واملقيمن. 

ــة  ــيــ ــدولــ ــوت الــ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــادق مـ ــ ــنــ ــ ــدم فــ ــ ــقــ ــ وتــ
ــة تــشــمــل فــنــادقــهــا  ــذابــ خـــصـــومـــات جــ
الــتــســعــة فــي قــطــر، والــتــي تــصــل حتى 
25% ألعضاء ماريوت بونفوي و%15 
لغير األعضاء حتى 30 سبتمبر 2019.

 وبفضل هذه العروض، يمكن لسكان 
قــطــر وزوارهــــــــا قـــضـــاء أروع األوقـــــات 
واالستفادة من هذه التخفيضات التي 
تشمل اإلقامة الفندقية أو االستمتاع 
بــاملــرافــق الــتــي تضمها هـــذه الــفــنــادق 
الــدوحــة،  والــتــي تشمل ســان ريجيس 
وفنادق دبليو، وجي دبليو ماريوت، 
ــدق وســـتـــن.  ــنــ ــــادق مـــــاريـــــوت، وفــ ــنـ ــ وفـ
ــاء  ــر األعــــضــ ــيـ ــن لــــألشــــخــــاص غـ ــكـ ــمـ ويـ
ــــوت  ــاريـ ــ االنـــــضـــــمـــــام إلـــــــى بــــرنــــامــــج مـ
بــونــفــوي مجانًا واالســتــمــتــاع باملزايا 
الــتــي تــوفــرهــا هـــذه الـــعـــروض املــذهــلــة 
عــبــر الــتــســجــيــل املــجــانــي عــلــى املــوقــع 
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ــيــــس املــبــيــعــات  ــيـــل جــــونــــز، رئــ ــال نـ ــ  قــ
والـــتـــســـويـــق ملــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
املــســافــرون فــي وقتنا  وإفريقيا: »بــات 
الــحــالــي يــبــحــثــون عـــن قــضــاء تــجــارب 
فـــــريـــــدة ال تـــنـــســـى تــــثــــري عـــطـــاتـــهـــم، 
واختبار فترات إقامة مليئة بالحيوية 

ــــي جـــوهـــر  ــم االنـــــغـــــمـــــاس فــ ــهــ تـــتـــيـــح لــ
ــات الـــســـيـــاحـــيـــة وتـــاريـــخـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ الـ
وســـكـــانـــهـــا وثـــقـــافـــتـــهـــا ومـــأكـــوالتـــهـــا. 
وتــتــمــيــز مــــاريــــوت الـــدولـــيـــة فــــي قــطــر 
ــات  ــعــــامــ ــن الــ ــ بـــمـــحـــفـــظـــة مــــتــــنــــوعــــة مــ
كتشف بعد بشكل 

ُ
التجارية التي لم ت

ــفــــرصــــة املـــثـــالـــيـــة  ــــي الــ ــامــــل وهـــــــذه هـ كــ
ــــى الـــســـفـــر  ــلـ ــ لـــتـــشـــجـــيـــع ضــــيــــوفــــنــــا عـ
واخــتــبــار املــزيــد مــن الــتــجــارب الرائعة 

خال هذا املوسم«.
الـــــريـــــان إلدارة  ــقــــدم  تــ ومــــــن جـــانـــبـــهـــا 

املشاريع عروضًا على فنادقها.
وعلق على ذلــك متحدث باسم الريان 
: »يــســعــدنــا أن 

ً
ــائـــا قـ املــشــاريــع  إلدارة 

نــــشــــارك املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة 
بــعــروضــنــا املــمــيــزة فـــي فـــنـــادق ســوق 
واقـــــف، فــنــدق الـــنـــجـــادة وفـــنـــدق ســوق 
ــا فـــرصـــة  ــنــ ــوفــ ــيــ الـــــــوكـــــــرة لـــنـــمـــنـــح ضــ
لــاســتــمــتــاع بــأجــمــل األوقـــــــات بــعــيــدًا 
عــــن الـــطـــقـــس الــــحــــار لــيــحــظــوا بـــأرقـــى 
الخدمات مقابل أســعــار معقولة جــدًا. 

يتمتع كــل فندق مــن فنادقنا الفاخرة 
بموقعه االستراتيجي في قلب سوق 
الــعــريــق كــي ينعم ضيوفنا من  واقـــف 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم بــكــرم الــضــيــافــة 

القطرية األصيلة«.
وتــشــارك مجموعة أخــرى من الفنادق 
فـــي عــــروض مــوســم الــصــيــف فـــي قطر 
من خال خصومات تصل حتى %25. 
الــفــنــادق، فــريــزر سويت،  وتشمل هــذه 
ــيــــرف، وويـــــنـــــدام جـــرانـــد  ــنــــدق ذا كــ وفــ
ريــجــنــســي، وفــنــدق الســيــجــال، وفــنــدق 
اوريــكــس روتــانــا، وفــنــدق مرسى ماذ 
كــمــبــنــســكــي، وفـــنـــدق الــشــعــلــة، وفــنــدق 

العزيزية وفندق أماري.
ــة إلـــــى نـــســـبـــة الـــخـــصـــومـــات  ــافــ بــــاالضــ
الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــفـــنـــادق، فــإنــهــا تــقــدم 
أيــضــًا عــروضــا اخـــرى متفاوتة تشمل 
خــصــومــات املــرافــق االخــــرى كاملطاعم 
ــة أو  ــيــ ــريــــاضــ ــا والــــــصــــــاالت الــ ــبــ ــســ والــ
املــغــادرة املتأخرة من الفندق أو  حتى 

األطعمة املجانية لألطفال وغيرها.

40 % في أفخم الفنادق والمنتجعات تصل حتى 

خصومات كبرى بـ »الضيافة« خالل »صيف قطر«

¶  راشد القريصي

¶  يمكن لسكان قطر وزوارها قضاء أروع األوقات واالستفادة من هذه التخفيضات التي تشمل اإلقامة الفندقية
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وقـــــــــــــــــد أقـــــــيـــــــم 
الـــــــــــــجـــــــــــــامـــــــــــــع 
ــراز  ــ ــطـ ــ ــلــــى الـ عــ
الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي 
القديم، حيث يتشابه فــي التصميم 
مع الجامع األزرق )جامع السلطان 
أحــمــد( فــي اسطنبول وكــذلــك جامع 
محمد علي بمصر، وقــد تحول هذا 
الجامع إلى تحفة فنية يزوره الكثير 
مــن اليابانيني لــاطــاع على الطراز 
املـــعـــمـــاري الــعــثــمــانــي والـــتـــعـــرف عن 

قرب إلى اإلسام واملسلمني.
ــد تــــم تــــنــــاول جـــامـــع طـــوكـــيـــو فــي  ــ وقـ
العديد من وسائل اإلعام كاملجات 
والـــصـــحـــف فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة، 
ومؤخرا أصبح هذا الوقف اإلسامي 
معلمًا شهيرًا للعديد مــن املسلمني 

في آسيا الوسطى.

طرازه المعماري الضخم 

ــز هــــــــذا الـــــجـــــامـــــع بـــــطـــــرازه  ــيــ ــمــ ــتــ ويــ
املعماري الضخم ومنارته الشاهقة 
ــة  ــيــ ــنــ ــــي األبــ ــاقــ ــ ــن بــ ــ ــ ــــزه عـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ مـ
ــة األخـــــــــرى  ــ ــاريــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ واألشـــــــــكـــــــــال املــ
ــيـــم الـــجـــامـــع عــلــى  ــــد أقـ بـــاملـــديـــنـــة. وقـ
ــم حــيــث  ــديــ ــقــ ــانـــي الــ ــمـ ــثـ ــعـ ــراز الـ ــ ــطــ ــ الــ
يــتــشــابــه فـــي الــتــصــمــيــم مـــع الــجــامــع 
األزرق )جــامــع السلطان أحــمــد( في 
اسطنبول وكذلك جامع محمد علي 
بـــمـــصـــر، وقـــــد تـــحـــول هـــــذا الـــجـــامـــع 
ــزوره الــكــثــيــر من  ــ إلـــى تــحــفــة فــنــيــة يـ
الـــيـــابـــانـــيـــني لــــاطــــاع عـــلـــى الـــطـــراز 
املــعــمــاري الــعــثــمــانــي والــتــعــرف عن 
قرب على اإلسام واملسلمني. وقد تم 
تناول جامع طوكيو في العديد من 
وسائل اإلعام كاملجات والصحف 
ــرة، ومــــؤخــــرا  ــ ــيــ ــ ــنــــوات األخــ ــســ فــــي الــ
الوقف اإلسامي معلمًا  أصبح هــذا 
ــن املـــســـلـــمـــني فــي  شـــهـــيـــرًا لـــلـــعـــديـــد مــ
آسيا الوسطى. وجدير بالذكر بانه 
شـــارك فــي بــنــاء املــســجــد الــحــرفــيــون 
ــذي تـــجـــاوز  ــ ــ واملـــهـــنـــيـــون األتـــــــــراك الـ
عـــددهـــم املـــئـــة والـــذيـــن تـــم إرســالــهــم 
ــاز هـــذا  خــصــيــصــًا مــــن تـــركـــيـــا إلنــــجــ
الــصــرح املــمــيــز، حــيــث جــلــبــوا معهم 
الكثير من مواد البناء واملفروشات. 
ــاء ســنــة  ــنــ ــبــ ــتــــغــــرقــــت عـــمـــلـــيـــة الــ واســ
بــنــاء املسجد في  واحـــدة تــم خالها 
ــز الــثــقــافــي  ــ ــركـ ــ ــى واملـ ــلــ الـــطـــابـــق األعــ
فــي الــطــابــق األرضـــي بــاإلضــافــة إلى 
ــارف والــــديــــكــــورات الــداخــلــيــة  ــ ــــزخـ الـ
الـــتـــي أضـــفـــت عــلــى الـــجـــامـــع الـــطـــراز 
العثماني القديم وجعلت منه قطعة 

فنية جميلة في مدينة طوكيو.
ــتــح مــســجــد طــوكــيــو عـــام 1938م 

ُ
افــت

 كـــبـــيـــر حـــضـــره 
ٌ

ــل ـــفــ ــك حـ ــذلــ ـــــيـــــم لــ
ُ
وأق

كــثــيــر مــن مــمــثــلــي الــــدول اإلســامــيــة 
كـــمـــا حـــضـــره كــثــيــر مــــن املـــســـؤولـــني 

اليابانيني.
وقد أغلق مسجد طوكيو عام 1983م 
بسبب تصدعات فيه، وُحولت صاة 
ــى املـــعـــهـــد الــعــربــي  ــ الــجــمــعــة مـــنـــه إلـ
اإلسامي في منطقة سنجوباشي، 
عــــام 1986م وكــــان مخطط  ُهــــدم  ثـــم 
ــنــشــئ مــركــزًا 

ُ
الــحــكــومــة الــتــركــيــة أن ت

ثقافيًا وتجاريًا على أرض املسجد 
ــتـــي واجــهــهــا  ــذه مــــن املـــشـــاكـــل الـ ــ وهــ
ــان، مـــمـــا دفـــع  ــابــ ــيــ ــي الــ املـــســـلـــمـــون فــ
إخواننا في املركز اإلســامــي وعلى 
الدكتور صالح السامرائي،  رأسهم 
وممن ساهم فــي هــذا األمــر سماحة 
الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز بــن بـــاز )رحــمــه 
الــــلــــه( وغــــيــــره مــــن الــــفــــضــــاء حــيــث 
أجـــــــــــروا اتـــــــصـــــــاالت مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
أثــمــرت هــذه الجهود  التركية، حيث 

ــة الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة عــلــى  ــقــ مــــوافــ
ــيــــة املــــســــجــــد إلــــى  تــــحــــويــــل مــــســــؤولــ
رئـــاســـة الـــشـــؤون الــديــنــيــة الــتــركــيــة، 
ووضع حجر األساس لبناء املسجد 

في 1996/4/12م.
فــي كــل شــهــر، يشهر حــوالــي خمسة 
يابانيني إسامهم في هذا الجامع، 
والــــعــــدد فــــي نـــمـــو مـــتـــزايـــد ســنــويــًا. 
كــمــا يــــزور هـــذا الــجــامــع حـــوالـــي 1٥ 
ألــف ياباني سنويا، والكثير منهم 
يـــشـــارك فـــي الــعــديــد مـــن الــفــعــالــيــات 
املــتــنــوعــة والــتــي تــقــدم لــهــم الــفــرصــة 

للتعرف على الدين اإلسامي“.

طوكيو يتربع على 
عرش المساجد

ــد الــــكــــبــــيــــرة  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــل عـــــــــــدد املـ ــ ــــصــ يــ
والــصــغــيــرة فـــي الــيــابــان إلـــى حــوالــي 
80 مــســجــدًا. ويــتــربــع جــامــع طوكيو 
عــلــى عــــرش هــــذه املــســاجــد مـــن حيث 
التصميم واملساحة، إذ يتسع إلى ما 
يــقــرب مـــن1200 مــصــٍل، وقــد تــم بناؤه 

على الطراز العثماني القديم.
ــر أنـــــه شــــــارك فــــي بــنــاء  ــذكـ ــالـ جـــديـــر بـ
املسجد الحرفيون واملهنيون األتــراك 
الذين تجاوز عددهم املئة والذين تم 

إرسالهم خصيصًا من تركيا إلنجاز 
هذا الصرح املميز، حيث جلبوا معهم 

الكثير من مواد البناء واملفروشات.
واستغرقت عملية البناء سنة واحدة 
تــم خــالــهــا بــنــاء املــســجــد فــي الطابق 
األعــلــى واملـــركـــز الــثــقــافــي فــي الــطــابــق 
ــــى الــــزخــــارف  األرضــــــــي، بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــكـــورات الــداخــلــيــة الــتــي أضــفــت  ــديـ والـ
على الجامع الطراز العثماني القديم 
وجــعــلــت مــنــه قطعة فنية جميلة في 

مدينة طوكيو.
يشير اإلمــام السيد نور الله أياز الى 
ــذور جــامــع طــوكــيــو ظــهــرت من  أن جــ
آســيــا الــوســطــى. ويــســتــطــرد بــالــقــول: 
»مـــع األســــف تــعــد عــاقــة الــيــابــان مع 
العالم اإلسامي حديثة نسبيًا، حيث 
لــم يكن هناك أي تــواصــل يذكر حتى 
ــر. وقـــد  نـــهـــايـــات الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـ
كـــان أول وصـــول جــمــاعــي للمسلمني 
القرن عندما لجأ حوالي  في بدايات 
اليابان  إلــى  600 مسلم من تركستان 
ــام  ــة عـ ــيــ ــروســ ــر انــــــــدالع الـــــثـــــورة الــ ــ إثــ
1918، وقد عمل هؤالء بعد وصولهم 
اليابان على تأسيس جامع ومدرسة 
ــــت الـــحـــكـــومـــة  ــقــ ــ لـــــأطـــــفـــــال. وقـــــــد وافــ
قــرار بناء  العام 1928 على  اليابانية 
العام  املدرسة والتي اكتمل إنشاؤها 
العام  193٥، كما اكتمل بناء املسجد 

.»1938
 )ipad( يستخدم اإلمام جهاز األيباد 
خـــال إلــقــائــه لخطبة الــجــمــعــة، وهــذا 
ــا تــمــت  ــ نــــــــادر مـــشـــاهـــدتـــه إذا مـ أمــــــر 
مقارنته مع األسلوب املتبع في خطب 
ــــدول الــعــربــيــة  الــجــمــعــة فـــي جـــوامـــع الـ

واإلسامية.
يعلق السيد نور الله على هذا األمر، 
قـــائـــا: »الــجــامــع هـــو مــكــان لــلــعــبــادة، 
وفــي نفس الــوقــت، هــو مــكــان يجتمع 
ــراف  ــ ــ ــــاس. نـــحـــن نـــطـــبـــق األعـ ــنـ ــ فـــيـــه الـ
والعادات الحسنة من دون شك، ولكن 
نــرغــب أيــضــًا فــي جــذب أكــبــر عــدد من 
الـــنـــاس لـــزيـــارة جــامــع طــوكــيــو بـــدون 
ــردد، ولـــذلـــك ال نــمــنــع اســتــخــدام  ــ أي تـ
الهواتف املحمولة أو أجهزة األيباد 
بــــالــــجــــامــــع، وهـــــــذا بـــالـــطـــبـــع نـــمـــوذج 
مختلف عن الجوامع بالدول األخرى، 
ــعــــديــــد مــن  ــاك الــ ــنــ ــة الــــــى ان هــ ــ ــافـ ــ إضـ
الــلــواتــي يقدمن لاستماع  الــســيــدات 

إلــى الخطبة والــصــاة يــوم الجمعة، 
كما يجتمع العديد مــن املصلني مع 
بعضهم ويتناولون وجبات الطعام 
ــــاة. فــــي نــهــايــة  ــــصـ مـــبـــاشـــرة بـــعـــد الـ
املطاف، الهدف هو أن يجتمع الناس 
لكي يتجاذبوا أطراف الحديث بحب 
ومــــودة حــتــى وإن اخــتــلــفــت عــاداتــهــم 

وجنسيتهم أو حتى لغتهم«.
 يـــقـــول مــحــمــد رفـــعـــت تـــشـــنـــار -أحــــد 
أئــمــة املسجد وخــطــبــائــه- إن املسجد 
الــصــمــود بعد بنائه لغاية  اســتــطــاع 
عام 1986 فقط، بسبب الزالزل وبنيته 

الخشبية.
وقـــد تــم تــرمــيــمــه بــعــدمــا وهـــب أتـــراك 
الــقــازان أرضــا بــجــواره إلــى الحكومة 
التركية، حيث رمــم عــام 1997 ليبقى 
على هيئته الحالية منذ ذاك الوقت، 
بينما تتكفل رئاسة الشؤون الدينية 
بــتــعــيــني  عــــــام 2000  مـــنـــذ  الـــتـــركـــيـــة 
املــوظــفــني واألئــمــة والخطباء ملسجد 

طوكيو.
 ويــــــزور املــســجــد يــومــيــا قـــرابـــة 1٥0 
شـــخـــصـــا، حـــيـــث يـــتـــم تــــزويــــد الــــــزّوار 
الــيــابــانــيــني بمعلومات عــن اإلســـام، 
ومـــــع حـــلـــول مـــوعـــد صـــــاة الــعــصــر، 
إلـــى األذان، وُيــســمــح  الـــــزّوار  يستمع 
لــهــم بــعــدهــا بـــالـــدخـــول إلــــى املــســجــد 

لرؤية كيفية أداء املسلمني الصاة.
يــســتــقــبــل املــســجــد شــهــريــا ســبــعــة أو 
ثمانية من املواطنني اليابانيني الذين 
يريدون اعتناق اإلســام، وينظم لهم 
مــراســم يــســمــونــهــا مــراســم االهـــتـــداء، 
كــمــا يــنــظــم الـــقـــائـــمـــون عــلــى املــســجــد 
برنامجا أسبوعيا ملعتنقي اإلســام 
حديثا، لتزويدهم بمعلومات حول 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ اإلســـــــــام والـــــعـــــبـــــادات، إضـ
برنامج آخر سنوي يجتمع فيه كافة 

معتنقي اإلسام في ذلك العام.
ويشير إمام املسجد تشنار إلى زيادة 
ــيـــو عــقــب  أعــــــــداد زوار مـــســـجـــد طـــوكـ
الـــهـــجـــوم اإلرهــــابــــي الـــــذي اســتــهــدف 
مسجدي نيوزيلندا منتصف مارس 

املاضي.
تجدر اإلشـــارة إلــى أن عــدد املسلمني 
يــقــدر ببضعة آالف، لكن  الــيــابــانــيــني 
مـــصـــادر تــقــدر عـــدد املــســلــمــني الــذيــن 
اليابان بنحو أربعمئة  يعيشون في 

ألف نسمة.

جامع طوكيو.. منارة اإلسالم التي تضيء اليابان

بيوت 
اهلل في 
األرض

بطراز عثماني قديم ومنارة شاهقة تميزه عن باقي األشكال املعمارية، يتربع مسجد طوكيو وسط منطقة سكنية هادئة 

في قلب العاصمة اليابانية طوكيو ويتميز هذا الجامع بطرازه املعماري الضخم ومنارته الشاهقة، ما يميزه عن باقي 

األبنية واألشكال املعمارية األخرى باملدينة. ويعد املسجد تحفة معمارية تشبه في طرازها املعماري جامع السلطان أحمد 

)املسجد األزرق( في مدينة إسطنبول التركية، ووجهة يقصدها الزوار للتعرف عن قرب على اإلسالم.

ورغم انتشار عدد من املصليات والجوامع في مختلف أرجاء اليابان، فإن مسجد طوكيو يعتبر واحدا من اثنني فقط في 

طوكيو، إلى جانب مسجد دار األرقم املعروف أيضا باسم مسجد أساكوسا.

تحفة عثمانية كالجامع األزرق بإسطنبول

¶ افتتح مسجد طوكيو عام 1938م
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صدق الله  العظيم

اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي 
إلى خيراته، وال تحرمني قبول حسناته يا هاديا 

إلى الحق المبين.
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فــوائــد  مـــن  إذ إن  ــديـــث،  الـــحـ
ــا تــحــمــل حــبــات  ــهـ الــــريــــاح أنـ
التي  لتلقيح األزهـــــار  الــطــلــع 
ســتــصــبــح فــيــمــا بــعــد ثــمــارًا، 
فمن أخبر محمدًا صلى الله 
الرياح  بــأن  عليه وآلــه وسلم 
تقوم بتلقيح األزهــار؟ أليس 
هــذا من األدلــة التي تؤكد أن 

هذا القرآن كالم الله؟
َجْت 

َ
ض

َ
ن  

ْ
َما

َّ
ل
ُ
- قال تعالى )ك

ــْوَدًا  ـ
ُ
ــل ُهـــْم ُجـ

ْ
ـــا

َ
ـــن

ْ
ل ــْم َبـــدَّ ــْوُدُهـ ـ

ُ
ــل ُجـ

َب( 
ْ
ا
َ
ــــَعــــذ

ْ
 ال

ْ
ــوا ــ

ُ
ْوق

ُ
ــذ ــ ــَي ــ  ِل

ْ
ــا ــَرَهـ ــْيـ ـ

َ
غ

ــم الـــحـــديـــث  ــلـ ــعـ ــبــــت الـ ــد أثــ ــ وقــ
الـــحـــســـيـــة  الـــجـــســـيـــمـــات  أن 
ــــحــــرارة  ــم وال ــاأللـ املــخــتــصــة بـ
ــكـــون مــــوجــــودة فــــي طــبــقــة  تـ
الجلد وحدها، ومع أن الجلد 
ــتــــرق مــــــع مــــــا تــحــتــه  ــيــــحــ ســ
مـــن الــعــضــالت وغــيــرهــا إال 
لـــم يـــذكـــرهـــا ألن  ــرآن  ــقــ ــ ال أن 
الــشــعــور بـــاأللـــم تــخــتــص به 
طــبــقــة الــجــلــد وحـــدهـــا. فمن 
املعلومة  أخبر محمدًا بهذه 

الطبية؟ أليس الله؟

اإلعجاز القرآني

حمام محشي

ينقى الفريك ويغسل جيدًا ثم ينقع فى ماء ساخن 
ملدة 30 دقيقة

النار، تضاف البصلة  تسخن السمنة في قــدر على 
املفرومة وتقلب إلى أن يصبح لونها ذهبي، يضاف 
قــطــع الــكــبــد والـــقـــوانـــص، الــصــلــصــة، املـــلـــح، الــفــلــفــل، 

الــكــمــون، الزبيب وربـــع كــوب مــاء ويــتــرك على النار 
لتنضج. يصفى الفريك ثم يضاف الى خلطة الكبدة 

ويقلب ثم يرفع من على النار
طريقة الحشو، يحشى الحمام بالخلطة من الرقبة 
والبطن حتى تنتفخ الحمامة وتغلق بخلة اسنان 

حتى اليخرج الفريك اثناء السلق.
يوضع قدر فيه ماء مع ملح، فلفل، بصلة، حبهان، 
ورق اللورى وملعقة زيت على النار، يضاف الحمام 
املحشي ويترك حتى ينضج. يرفع الحمام من على 

النار ثم يحمر في السمن ويقدم.

طريقة التحضير :

المكونات :

الشيف 

عزيز أمني حسن

◗ حمام، مغسول جدًا 12 حبة حجم وسط  
◗ كبده الدجاج، مقطع 125 جراما

◗ قوانص الدجاج 125 جراما
◗ فريكة 3 كوب 

◗ بــصــل مــتــوســط الــحــجــم، بــصــلــة مــفــرومــة ناعمة 

ويحتفظ بالثانية 
◗ ملعقة كبيرة سمن، ملعقة كبيرة زيت، 4/1 كوب 
زبــيــب، حــســب الــرغــبــة، رشـــة كــمــون حــســب الــرغــبــة، 
ملعقة صغيره صلصة الطماطم، ملح وفلفل أسود 

حسب الذوق  

صحة وعافية

اإلشراف العام: عبدالدايم عبدالعزيز                       اإلخراج الفني: محمد غريب

رياال قطريا

التكلفة

395

األوائل يف اإلسـالم
¶ أول سرية فدائية في اإلسالم هي سرية عبد 

الله بن جحش.

ــدر هو  ــوم بــ ¶ أول مـــن قــتــل مـــن املــشــركــن يــ

األسود بن عبد األسود املخزومي قتله حمزة 

على الحوض.

ــن أصــحــاب  ــن هـــاجـــر إلــــى املـــديـــنـــة مـ ¶ أول مـ

الله بن  الــرســول مــن قريش هــو أبوسلمه عبد 

عبد األسد.

ـــِهـــر فـــي اإلســـــالم هـــو سيف 
ُ

¶ أول ســيــف ش

الزبير بن العوام.

¶ أول دار للدعوة إلى اإلســالم هي دار األرقم 

بن أبي األرقم على الصفا.

الحبشة هــو عثمان بن  إلــى  أول مــن هاجر   ¶

عفان مع زوجته رقّية بنت رسول الله )صلى 

الله عليه وسلم(.

لنبي الله محمد )صلى الله عليه وسلم( 
الــعــديــد مـــن املــعــجــزات الــتــي مــنــحــهــا الــلــه 
إيـــاهـــا، ومــــن أعــظــم هــــذه املـــعـــجـــزات الــتــي 
منحها الله إليه هي وحي القرآن الكريم. 
ــرآن هــــو أعـــظـــم املــــعــــجــــزات لـــعـــدد مــن  ــ ــقـ ــ الـ
الــجــوانــب: فــي الكمال اللغوي واإلعــجــاز، 
واملصادقة من قبل االكتشافات التاريخية 
واألثرية، والعلمية الحديثة، والنبوءات، 
وغيره الكثير. وخالفا ملعجزات األنبياء 
من قبله، فإن معجزة القرآن هي املعجزة 

األبدية. 

أ- حــن دعـــا عــلــى أهـــل مــكــة بالقحط حــتــى بلغ 
بأهل مكة من الجوع أن أحدهم كان يرى ما بينه 
وبن السماء كهيئة الدخان من الجوع وورد ذكر 
ِقْب 

َ
اْرت

َ
ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ ف

اَس 
َّ
الن ى 

َ
َيْغش ُمِبٍن   ــاٍن 

َ
ِبــُدخ َماُء  السَّ ِتي 

ْ
أ
َ
ت َيــْوَم 

ِليٌم﴾.
َ
اٌب أ

َ
ا َعذ

َ
َهذ

ب- أخرج النسائي عن أم قيس قالت: توفي ابني 
لــلــذي يــغــســلــه: ال تغسل  فــجــزعــت عــلــيــه، فقلت 
الــبــارد فتقتله. فانطلق عكاشة بن  بــاملــاء  ابني 
محصن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- فأخبره بقولها فتبسم ثم قال: »ما قالت أطال 
امـــرأة عــّمــرت مــا عّمرت.  الله عمرها« فــال نعلم 

يعني هذه املرأة.
جـــ- دعــاؤه - صلى الله عليه وسلم - ألنــس بن 
مالك بكثرة املــال والــولــد وهــو مشهور. ويــروى 
عــن أنــس – رضــي الله عنه – فــي حديثه: »وإن 
ون عــلــى نــحــو املــائــة  ــــدي لــيــتــعــادُّ ــد ول ــ ــــدي وول ول

اليوم«. )رواه مسلم(.
د- أخرج البخاري عن عبدالله بن هشام أن أمه 
ذهبت به وهو صغير إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال: 

»هو صغير« فمسح رأسه ودعا له.
فــكــان مــبــاركــا فـــي تــجــارتــه حــتــى أن ابـــن عمر 
وابن الزبير كانا يقوالن له أشركنا في تجارتك 
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لك 

بالبركة فيشركهم.
هـ- ودعــا - صلى الله عليه وسلم - على عتيبة 
ابنته واعــتــدى عليه وشق  أبــي لهب ملا طلق  بن 
قميصه - صلى الله عليه وسلم - فقال: »أما إني 

أسأل الله أن يسلط عليك كلبه«.
ــجــٍر مــن قريش حتى نــزلــوا بمكان 

ُ
فخرج فــي ت

ــد تلك  . فــأطــاف بــهــم األسـ
ً
يــقــال لــه الـــزرقـــاء لــيــال

أمــي هــذا والله  يــقــول: »ويــل  الليلة فجعل عتيبة 
آكــلــي كــمــا قـــال مــحــمــد«. قــاتــلــي ابـــن أبـــي كبشة 
وهــو بمكة وأنــا بــالــشــام. فلقد عــدا عليه األســد 
أحــدًا منهم ســواه.  ، ولــم يقرب 

ً
فضغمه ضغمة
فيا لله العجب!!.

معجزات النبي

دعاء النبي المستجاب

الثقافة  ــــوزارة  ل الــتــابــع  الجميلية  نظم مــركــز شــبــاب 
بالتعاون مع وزارة  والرياضة محاضرتن دينيتن 
ــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة بــعــنــوان )خــواطــر  األوقــــــاف وال
رمضانية( قدمها فضيلة الشيخ محمد فرج بمقر 
املسجد رقم 400 واملسجد رقم 380 بالجميلية، وقد 
تناولت املحاضرتان أهم العبادات التي تقرب العبد 
بــربــه خــالل شهر رمــضــان املــبــارك وفــي مقدمتها 
الــحــفــاظ على أداء الــصــلــوات فــي أوقــاتــهــا ألنــهــا من 
ــال إلـــى الــلــه عـــز وجــــل، وكـــذلـــك اإلكــثــار  ــمـ أحـــب األعـ
ــنــوافــل وقـــــراءة الـــقـــرآن وتــدبــر معانيه  مــن صـــالة ال
ــار الــصــبــاح واملــســاء  ــ الــعــظــيــمــة، واملــــداومــــة عــلــى أذكـ
وأذكار النوم بشكل يومي منتظم ألنها من أسباب 
البركة في الصحة والـــرزق، وتطرقت املحاضرتان 
إلــى أهمية اإلكــثــار مــن الــدعــاء والــصــدقــات فــي هذا 
الله وإرضائه  إلى  التقرب  الفضيل من أجل  الشهر 
سبحانه وتعالى. وفي الختام قام السيد أحمد ذيب 
التنفيذي بتكريم فضيلة  املــديــر  نــائــب  املــنــصــوري 
الشيخ محمد فرج وأثنى على املعلومات القيمة التي 

قدمها من خالل املحاضرتن الهادفتن اللتن كان 
لهما دور واضح في توعية الشباب املسلم للتقرب 
إلـــى الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى بــاإلكــثــار مــن الــعــبــادات 

واالبتعاد عن املعاصي والذنوب.

محاضرتان دينيتان بمركز شباب الجميلية
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