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مطالب بتشريعات لد عم الصيرفة اإلسالمية
6 صيغ أساسية للتمويل اإلسالمي.. خبراء:
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 شــهــدت الصيرفة االسالمية 
ــة  ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ خـــــــــالل الــــــســــــنــــــوات الـ
ــيــــة تـــوســـعـــا مــلــحــوظــا  املــــاضــ
فــي حجم االصـــول االسالمية 
والــــــتــــــمــــــويــــــل، حـــــيـــــث تـــشـــيـــر 
التقديرات الى ان اجمالي االصول املصرفية االسالمية 
ــكــــام ومــــبــــادئ الــشــريــعــة  والـــتـــمـــويـــل املـــتـــوافـــق مــــع احــ
االسالمية قــد تــجــاوز سقف يفوق نحو 2.3 تريليون 
دوالر بنهاية 2016. وفي ذات االطــار، تشير التوقعات 
بان يصل إجمالي األصول املالية املتوافقة مع الشريعة 
إلــى نحو 3.8 تريليون دوالر بحلول عام  اإلســالمــيــة 

2022، ليسجل بذلك نسبة تتجاوز سقف %65.21.
وأشار الشيخ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي في 
لـ “رمضانيات” الى التحديات التي يواجهها  حديثه 
التمويل املتوافق مع احكام الشريعة االسالمية، ولعل 
ابرز تلك التحديات هي عدم وجود قوانني وتشريعات 
منافسة في العديد من العواصم العاملية، ولذلك لكي 
تــصــبــح الــصــيــرفــة االســـالمـــيـــة اكـــبـــر وتــســتــحــوذ على 
حصص اكبر، ال بد من ايجاد قوانني وتشريعات تدعم 
الصيرفة االسالمية وتجعلها منافسة بقوة لالقتصاد 

الرأسمالي.
ــارف  ــ ــــصـ ــنــــوك االســــالمــــيــــة واملـ ــبــ إلــــــى ذلـــــــك، تـــعـــتـــمـــد الــ

االسالمية العاملة في دولــة قطر على 
6 صــيــغ اســاســيــة فــي عــمــلــيــات تقديم 
التمويالت املالية والنقدية املتوافقة 

مع احكام الشريعة االسالمية.

تّوجت املؤسسة العامة للحي الثقافي 
ــزيـــن بـــاملـــراكـــز  ــائـ ــفـ ــارا(  امــــــس، الـ ــ ــتــ ــ )كــ
األولـــى فــي النسخة الثامنة ملسابقة 
كــتــارا لتحفيظ الــقــرآن الــكــريــم والــتــي 
أطــلــقــتــهــا كـــتـــارا بــالــتــعــاون مـــع وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية.
كما كّرمت كتارا جميع املشاركني في 
املسابقة التي أقيمت في جامع كتارا 
واملــســجــد الــذهــبــي والــتــحــق بها نحو 
)50( طفال تتراوح أعمارهم بني )-11 
13( عاما، بينهم )30( طفال من الذكور 
و)20( من اإلنــاث. وقــال جاسم محمد 
عبيدان املشرف على النسخة الثامنة 
ملسابقة كتارا لتحفيظ القرآن الكريم 
إن مسابقة كتارا حققت سمعة طيبة 
وعززت قدرات األطفال في حفظ آيات 
الله ضمن أجــواء تنافسية، مؤكدا أن 
كتارا تولي اهتماما خاصا باملسابقة 
ــال عـــلـــى الــــقــــرآن  ــ ــفــ ــ حـــتـــى يـــنـــشـــأ األطــ
الــكــريــم ويــتــبــوأ املــكــانــة الــعــظــيــمــة في 
نفوسهم ويسهم في تكوينهم روحيا 

لقيا.
ُ

وإعدادهم إيمانيا وخ
وقـــــــد أبــــــــدى أولــــــيــــــاء أمــــــــور األطــــفــــال 
املشاركني في الــدورة الثامنة ملسابقة 
ــريـــم  ــكـ )كـــــــتـــــــارا( لـــتـــحـــفـــيـــظ الــــــقــــــرآن الـ
لألطفال إعجابهم بالنتائج اإليجابية 
املــتــمــيــزة في  املــســابــقــة  الــتــي تحققها 
ربـــط األطـــفـــال والــنــاشــئــة بــكــتــاب الــلــه 
ــه وتـــــالوة  ــ ــــدارسـ ــــالل حــفــظــه وتـ مــــن خـ
آياته وتدبر معانيه والعمل بأحكامه، 
الــتــي تطلقها  مثمنني دور املــســابــقــة 
كـــتـــارا فـــي شــهــر رمـــضـــان املـــبـــارك في 
غــــــرس الـــقـــيـــم اإلســــالمــــيــــة الـــفـــاضـــلـــة 
ــــالق الــحــمــيــدة، واملــســتــمــدة من  واألخــ

القرآن الكريم والسيرة النبوية.
 وكانت مسابقة كتارا لتحفيظ القرآن 
الــكــريــم قــد شملت تــدريــس أجــــزاء من 
ــعــــض األحــــاديــــث  الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم وبــ
النبوية الشريفة، باإلضافة إلى تعليم 
األطــفــال الــصــالة والـــوضـــوء وقصص 
الــنــبــويــة واآلداب  األنـــبـــيـــاء والـــســـيـــرة 

اإلسالمية.

اهتم القائمون على شؤون مدينة فاس العتيقة، في اململكة املغربية، 
املـــدارس  بــنــوا  الــتــاريــخــيــة؛ حيث  بالعلم والــديــن، فــي مختلف الحقب 
املــديــنــة عسكريا،  بــالــتــوازي مــع اهتمامهم بتحصني هــذه  والــجــوامــع 
وتشتهر أحياء املدينة القديمة بجوامع شّكلت قبلة للتعليم والصالة 
ودروس الوعظ واإلرشاد. وحصيلة هذا االهتمام، كان احتواء املدينة 
ــــوارد مــالــيــة تبنى تمويلها سكان  بــتــجــهــيــزات ومـ عــلــى 780 مــســجــدا 
املــنــطــقــة، وكــــان مــن بينهم الــنــســاء. وبــعــدمــا ضـــاق مــســجــدا األشــــراف 
واألنـــوار أول مسجدين بفاس العتيقة، بمصليهما، أصبح ضروريا 
بناء مسجد أكثر اتساعا وتقام فيه الخطبة وصالة الجمعة، وهو ما 
تم في عهد اإلمام »يحيى بن محمد بن إدريس«، على يد امرأة محسنة 

في 859 ميالدية، ليكون بذلك هو أول مسجد تبنيه امرأة في العالم.
الله  ولــم تكن هــذه السيدة إال أم البنني، »فاطمة بنت محمد بــن عبد 

الفهري«، التي بنت جامع القرويني في حارة أهلها بالعدوة الغربية.
ويعتبر هــذا املسجد الــذي شــرع فــي بنائه فــي األول مــن رمــضــان، من 
أوائــل مساجد املغرب التي شيدت بمبادرة فردية نسائية. ولم تكتف 
بانيته بتكاليف ذلـــك، بــل »أوقــفــت عليه بقعة أرضــيــة يضمن ريعها 

اإلنفاق على بئر املسجد دلــوا وحبال وعلى الحصير 
كر في كتاب »تاريخ مدينة فاس: من 

ُ
واملصباح«، كما ذ

التأسيس إلى أواخر القرن العشرين«.

اللجنة العليا تصدر 
تقرير رعاية العمال 
السنوي الرابع 2018 »كتارا« تتوج أوائل مسابقة 

تحفيظ القرآن الكريم

جامع القرويين بفاس أعرق 
المساجد بالمغرب

احذروا اإلسراف في 
الطعام والشراب 

والحلوى خالل أيام العيد
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ــرى االســـــــتـــــــعـــــــدادات عــلــى  ــ ــجـ ــ تـ
قــدم وســـاق فــي مــجــال النظافة 
الــعــامــة اســتــعــدادًا لعيد الفطر 
املــــبــــارك، وأكــــد ســفــر مـــبـــارك آل 
شــافــي وكــيــل الـــــوزارة املساعد 
لــشــؤون الــخــدمــات الــعــامــة بــأن 
أعمال النظافة العامة مستمرة 
ــة خـــــال  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ عـــــلـــــى مــــــــــــدار الــ
فــتــرة الــعــيــد، حــيــث تــم تشكيل 
ــة لـــهـــذه  ــاصــ فــــــرق مـــيـــدانـــيـــة خــ
املــنــاســبــة وســــوف تــغــطــي هــذه 
املــدن واملناطق  األعــمــال جميع 
بالدولة والتركيز على املواقع 
ــة الــــــتــــــي تـــحـــظـــى  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ الـ
ــام وعـــــنـــــايـــــة خــــاصــــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاهـ ــ بـ
ــل الـــكـــورنـــيـــش والــــحــــدائــــق  ــثـ مـ
واملنتزهات العامة والشواطئ 
بالعامة بالدولة، حيث تحظى 
ــع بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر  ــ ــواقـ ــ هـــــذه املـ
ويتم توفير الحاويات الازمة 
ــــداد كـــافـــيـــة ورفـــعـــهـــا أواًل  ــأعـ ــ بـ

بأول. 
ــيــــة  ــيــــومــ وحـــــــــــول الــــــبــــــرامــــــج الــ
لــــخــــدمــــات الــــنــــظــــافــــة، أكـــــــد آل 
ــلــــى اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا  ــــي عــ ــافـ ــ شـ
وفقًا للخطط والــبــرامــج، حيث 
ــلـــى مــــدار  تـــجـــرى بـــانـــتـــظـــام وعـ
الــســاعــة ، مــشــيــرًا إلـــى إن ادارة 
الــــنــــظــــافــــة تــــــراعــــــي الــــنــــواحــــي 
الــــديــــنــــيــــة وحــــــقــــــوق الــــعــــبــــادة 
لــلــعــمــال والــســائــقــني املسلمني 
ــوقـــف عـــمـــلـــهـــم خـــال  ــتـ ــيـــث يـ حـ
فــــتــــرة صــــــاة الـــعـــيـــد ومــــــن ثــم 
اســــتــــئــــنــــاف الــــعــــمــــل بــــعــــد ذلــــك 
حـــســـب الـــبـــرنـــامـــج، كـــمـــا أولــــت 
االدارة األمــاكــن املفتوحة التي 
ــام فـــيـــهـــا صـــــــاة الـــعـــيـــد  ــقــ ــتــ ســ
اهــتــمــامــا كــبــيــرًا لتقديم جميع 
خدمات النظافة العامة وغسيل 

ــنــــس الــــســــاحــــات الـــخـــاصـــة  وكــ
بــــمــــصــــلــــيــــات الــــعــــيــــد لــجــمــيــع 
الــدولــة، بالتنسيق مع  مناطق 

الجهات املختصة . 
كما تم تخصيص فرق ميدانية 
لــنــظــافــة الـــشـــواطـــئ فـــي جميع 
املـــنـــاطـــق وبــتــركــيــز أكـــبـــر على 
شـــاطـــئ الـــكـــورنـــيـــش - ســيــلــني 
ــة  ــاريــ ــغــ ــرة والــ ــ ــوكــ ــ -الــــــخــــــور- الــ
وغــيــرهــا مــن الــشــواطــئ الهامة 
التي يرتادها الجمهور خال 
اإلجـــــــــــــــازات وخــــــاصــــــة إجــــــــازة 
ــافـــي  الـــــعـــــيـــــد.  وطــــــالــــــب آل شـ
املواطنني واملقيمني بالحفاظ 
على النظافة العامة من خال 
ــيـــاديـــن  نـــظـــافـــة الـــســـاحـــات واملـ
العامة أثناء التنزه في املناطق 

الترويحية وخاصة الشواطئ 
الــعــامــة بــالــدولــة وعـــدم تشويه 
األماكن العامة برمي املخلفات 
الــشــخــصــيــة وعـــلـــب األملـــنـــيـــوم 
والباستيك بطريقة عشوائية، 
ــعــــاون فــــي إخـــــراج  ــتــ وكــــذلــــك الــ
املخلفات الصلبة الناتجة عن 
أعــمــال الــصــيــانــة والــتــجــديــدات 
ــهـــور  ــمـ ــا الـــجـ ــهــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ ــي يـ ــ ــتـ ــ الـ
اســـتـــعـــدادًا لــلــعــيــد، وذلـــــك قبل 
ــيــــات الــنــظــافــة  مـــوعـــد مــــــرور آلــ
ــنـــي لــكــل  حـــســـب الــــجــــدول الـــزمـ

منطقة،  
ــــود أي بــاغــات  وفــــي حــــال وجـ
أو ماحظات أو طلب مساعدة 
ــلـــى هــاتــف  يـــمـــكـــن االتـــــصـــــال عـ

مركز االتصال )184(.

ــيــــرة مــمــثــلــة بــقــســم  تـــقـــوم بـــلـــديـــة الــــخــــور والــــذخــ
الرقابة الصحية بتشديد الرقابة على املنشآت 
الــغــذائــيــة ضــمــن االســــتــــعــــدادات الســتــقــبــال عيد 
الفطر املبارك، من خال تفتيش دوري ومفاجيء 
خــال الفترتني الصباحية واملــســائــيــة.  وتشمل 
الــحــمــات األمـــاكـــن الــتــي يكثر بــهــا الــطــلــب خــال 
األيام األخيرة من شهر رمضان املبارك، كمحات 
الحلويات واملكسرات واملاحم واملطابخ الشعبية 
واملـــجـــمـــعـــات االســـتـــهـــاكـــيـــة، بـــهـــدف الـــتـــأكـــد مــن 
ســامــة املـــواد الــغــذائــيــة املــعــروضــة ومـــدى الــتــزام 
املــحــات والعاملني بها بــاالشــتــراطــات الصحية 
الــازمــة.  كما تــواصــل البلدية مــن خــال كادرها 
الــبــيــطــري اإلشـــــــراف والــتــفــتــيــش الــصــحــي على 
املــقــاصــب األهــلــيــة والــتــجــاريــة لــفــحــص الــذبــائــح 
والــتــأكــد مـــن خــلــوهــا مـــن األمــــــراض، والــتــفــتــيــش 
ــلـــى مـــــــزاد ومــــحــــات ســــــوق الـــســـمـــك،  الــــيــــومــــي عـ
إلـــى تكثيف التفتيش عــلــى مقاصب  بــاإلضــافــة 
الــغــذائــيــة باملنطقة وسحب  الــدواجــن واملــصــانــع 

عينات دوريــة وإرسالها ملختبر األغذية للتأكد 
من صاحيتها لاستهاك اآلدمي. 

هـــــذا، وقــــد وضــــع خــطــة عــمــل خــــال إجــــــازة عيد 
الفطر املبارك من خــال تخصيص عــدد 6 أطباء 
بــيــطــريــني ومــفــتــش أغـــذيـــة لــضــمــان ســيــر الــعــمــل 
الــرقــابــي بــاملــقــاصــب وســــوق الــســمــك والــــرد على 

شكاوى املواطنني واملقيمني.

أعلنت Ooredoo أن فريقًا مــن متطوعي الشركة 
قــام بــزيــارة للمرضى مــن األطــفــال فــي مستشفى 
ــدرة، وذلــــك ضــمــن إطــــار مـــبـــادرات املــســؤولــيــة  ــ سـ
االجتماعية للشركة خال شهر رمضان املبارك. 

وقد تضمنت الزيارة إقامة عدد من األنشطة مع 
األطفال هناك، تضمنت التلوين وقراءة القصص 

وتقديم الهدايا والقسائم املجانية. 
كما أتيحت الفرصة لألطفال اللتقاط الصور مع 
فــريــق متطوعي Ooredoo وموظفي املستشفى، 
لــلــمــوظــفــني على  الــشــكــر   Ooredoo فـــريـــق وقـــــدم 
جــهــودهــم فـــي رعـــايـــة املـــرضـــى مـــن األطـــفـــال على 

مدار العام.
وحــول هــذه الــزيــارة، قالت منار خليفة املريخي، 
مديرة إدارة العاقات العامة واتصاالت الشركة 
في Ooredoo قطر: »نواصل مبادراتنا املجتمعية 
خال شهر رمضان انطاقًا من حرصنا على دعم 
املجتمع وأفراده ونشر روح املحبة والتواصل في 

املــرة قمنا  املجتمع خــال الشهر الفضيل. وهــذه 
بــزيــارة لألطفال في مستشفى ســدرة، وحرصنا 
على أن ندخل الفرح إليهم ونرسم البسمة على 
وجوههم مــن خــال تــوزيــع الهدايا ومشاركتهم 

عددا من األنشطة الترفيهية.« 
املــديــر التنفيذي  املــهــنــدي،  مــن جانبه، قــال خالد 
لاتصاالت والتسويق في سدرة للطب: »بصفتنا 
مؤسسة رعاية صحية توفر الخدمات للمريض 
ــرة، يــســعــدنــا فـــي ســــدرة لــلــطــب أن نــرحــب  ــ ــ واألسـ
 ،Ooredoo الـــشـــركـــات واملـــؤســـســـات مــثــل ــارة  ــزيـ بـ
الــزيــارات تساعد فــي تعافي املرضى  فمثل هــذه 
ــم الــجــانــب الــنــفــســي  بــشــكــل أفـــضـــل مـــن خــــال دعــ
لــألطــفــال وإدخــــال الــســرور إلــى أنفسهم. ونشكر 
الــهــدايــا وتنظيم عـــدد من  تــقــديــم  Ooredoo عــلــى 
الفعاليات الترفيهية لألطفال، ونحن سعداء بأن 
نكون جزءًا من هذه البرامج التي تهدف للترويح 

عن املريض قدر اإلمكان أثناء إقامته معنا.«

أقـــــــــــــــــــرت عــــــــدة 
مـــــســـــاجـــــد فـــي 
بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا 
منع استخدام 
ــة خـــــــال شــهــر  ــيـ ــكـ ــيـ ــتـ ــبـــاسـ املـــــــــــواد الـ
رمـــضـــان الـــحـــالـــي، مـــن أجــــل الــتــوعــيــة 
ــلـــى الـــبـــيـــئـــة فــي  بـــأهـــمـــيـــة الــــحــــفــــاظ عـ
هـــذا الــشــهــر الــفــضــيــل، وذلـــك فــي إطــار 
ــار الـــصـــديـــق لــلــبــيــئــة«  ــطـــ ــ حــمــلــة »اإلفـ
ــا املـــجـــلـــس اإلســــامــــي  ــقــــودهــ ــي يــ ــتــ الــ

البريطاني.
ــــام  ــز اإلعـ ــركـ وأفـــــــاد تـــقـــريـــر -نــــشــــره مـ
التابع للحكومة   والتواصل اإلقليمي 
- أن حملة »اإلفطار الصديق للبيئة« 
ــد فــي  ــاجــ ــن املــــســ ــ دفــــعــــت بـــالـــعـــديـــد مـ
مختلف أنــحــاء بــريــطــانــيــا إلـــى إقـــرار 
استعمال الصحون واملاعق وعبوات 
املياه القابلة إلعــادة االستخدام بدال 
مـــن تــلــك الــتــي يــتــم اســتــخــدامــهــا ملــرة 
واحــدة فقط، وذلــك للتقليل من حجم 
الــنــفــايــات الــبــاســتــيــكــيــة الـــتـــي تضر 

بالبيئة.
وقـــال هـــارون خــان أمــني عــام املجلس 
اإلســـامـــي »بــيــنــمــا يــصــوم املسلمون 
فــي رمــضــان لــيــتــقــربــوا مــن الــلــه، فإنه 
من املهم أن يهتموا بخلق الله، وهذا 
يعني االهتمام بالبيئة. نحن نشجع 
املـــزيـــد مـــن املــســاجــد عــلــى االنــضــمــام 
تــــخــــتــــار نــهــجــا  الـــحـــمـــلـــة وأن  لــــهــــذه 
صديقا للبيئة، حيث يتوجب علينا 
جميعا أن نلعب دورا فــي املحافظة 

على األرض«.
وقـــال الــنــاطــق الــرســمــي ملسجد غرين 
الين في برمنغهام، ثاني أكبر مدينة 
في بريطانيا، الذي قرر منع استخدام 
الباستيك خــال شهر رمــضــان لهذا 
الــعــام، إن املسجد يــوزع مــن ثمانمئة 
إلــى ألــف عــبــوة باستيكية كــل مساء 

ــان، ال ســيــمــا خــــال صــاة  فـــي رمــــضــ
الــتــراويــح »مــمــا يعني وجـــود كميات 
هــائــلــة مـــن املــخــلــفــات الــبــاســتــيــكــيــة، 
ــراء عــبــوات يمكن  ــرر شــ ولــذلــك فــقــد قـ
اســتــخــدامــهــا ألكــثــر مــن مـــرة وبيعها 
بأسعار مخفضة للمصلني باإلضافة 
ــى تــركــيــب ثـــاجـــات لــتــعــبــئــة املــيــاه  إلــ

الباردة«.
ــذه الـــحـــمـــلـــة، قــالــت  ــ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى هـ
أليسون كنغ املتحدثة باسم الحكومة 
بالشرق األوسط وشمال أفريقيا »في 
الــوقــت الــــذي نــتــحــدث فــيــه عــن تأثير 
اإلنـــســـان عــلــى الــبــيــئــة واملـــحـــيـــط، من 
املشجع أن نرى مثل هذه الجهود من 
قبل الجالية املسلمة للمحافظة على 
الكوكب الذي نعيش فيه، خاصة وأن 

هذه الجهود تتماشى وروح رمضان 
الــتــي تــقــوم عــلــى االهــتــمــام بــاآلخــريــن 
ــة ما  ــ ومـــراعـــاتـــهـــم، والــعــمــل عــلــى إزالــ

يمكن أن يلحق الضرر بهم«.
ُيــذكــر أن مـــبـــادرة »اإلفـــطـــار الــصــديــق 
الــتــي تعكس  لــيــســت األولــــى  للبيئة« 
اهتمام املسلمني هناك بالبيئة، فلقد 
تم افتتاح أول مسجد صديق للبيئة 
الــتــي يقطن فيها  بمدينة كامبريدج 
ســتــة آالف مــســلــم، فــي أبــريــل/نــيــســان 
املاضي وذلك بعد عقد من التخطيط.

تجدر اإلشارة إلى أنه يوجد أكثر من 
1500 مسجد ومركز إسامي موزعة 
عــلــى جــمــيــع أنــحــاء املــمــلــكــة املــتــحــدة، 
والتي يشكل اإلسام ثاني أكبر ديانة 

فيها.

إفطار صديق للبيئة.. مساجد بريطانيا 
بدون عبوات مياه بالستيكية

¶  مساجد بريطانيا انخرطت في حملة افطار صديق للبيئة

¶  الشــيخ عبدالله  محمد النعمة

¶  جانب من عمليات النظافة

¶   التفتيش على السلع الغذائية 

ــؤون  ــ ــشــ ــ ــنــــت وزارة األوقـــــــــــــاف والــ ــلــ أعــ
اإلســامــيــة أن الــداعــيــة الــقــطــري الشيخ 
عــبــدالــلــه بـــن مــحــمــد الــنــعــمــة، ســيــكــون 
خــطــيــب الــيــوم الــجــمــعــة، بــجــامــع اإلمـــام 
ــــن عـــبـــد الــــــوهــــــاب، وســـتـــكـــون  مـــحـــمـــد بـ
الــلــه بــعــنــوان »حسن  الخطبة بمشيئة 

الخاتمة«.
ــــؤون  ــشـ ــ ــــو وزارة األوقــــــــــاف والـ ــدعـ ــ  وتـ
اإلســامــيــة جــمــوع املصلني لاستفادة 
من الخطب املعاصرة التي يصدح بها 
كــبــار عــلــمــاء األمـــة اإلســامــيــة مــن أعلى 
مــنــبــر هــــذا الـــصـــرح اإلســــامــــي الــكــبــيــر 
بدولة قطر، بموقعه املتميز على ربوة 
أبــرز معالم الدوحة  عنيزة املطلة على 
الــحــديــثــة، وبــبــنــائــه الــعــصــري املستمد 
التراثي القطري، ومساحته  من املعمار 
الداخلية التي تتسع ألكثر من 30 ألف 

مصل، وبمواقف السيارات الفسيحة.
 ومــنــذ افــتــتــاح جــامــع اإلمـــام محمد بن 
ــــف عـــلـــى مـــنـــبـــره كــبــار  ــاب وقـ ــدالـــوهـ ــبـ عـ
ــة  ــ ــن أعــــــــام األمـ ــ الـــعـــلـــمـــاء واملــــشــــايــــخ مـ
الــجــمــعــة تعزيزا  اإلســامــيــة فــي خطبة 

ملــكــانــتــه وتــعــريــفــا بــــــدوره فـــي تبصير 
املسلمني بقضاياهم انطاقا من رسوخ 
العقيدة على نهج كتاب الله وسنة نبيه 
محمد بن عبدالله عليه أفضل الصاة 
وأتم التسليم، ووسطية الطرح وواقعية 

املقاربة لألحداث املعاصرة.
 والــشــيــخ عــبــد الــلــه بـــن مــحــمــد النعمة 
مــن مــوالــيــد سنة 1966 م، حــاصــل على 
بكالوريوس هندسة بترول من جامعة 
ســـــاوث وســـتـــرن لـــويـــزيـــانـــا بـــالـــواليـــات 
ــة عــــــــام 1991 م،  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــدة األمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـ
وتخّرج من جامعة قطر كلية الشريعة 
ــيـــة عــــام 2011 م.  والـــــدراســـــات اإلســـامـ
ــإدارة  يــعــمــل رئــيــســًا لــقــســم الــعــمــلــيــات بــ
تطوير حقول النفط في قطر للبترول. 
وهــــو عــضــو مـــؤســـس لــلــهــيــئــة الــعــاملــيــة 
ــه إســهــامــات  لــتــدبــر الــــقــــرآن الـــكـــريـــم، ولــ
مــتــعــددة فــي مــجــال الــدعــوة. إلــى جانب 
ــة  ــيـ مـــشـــاركـــتـــه فــــي بــــرامــــج دعــــويــــة إذاعـ
ومــرئــيــة، وقــد رفــع األذان األول بجامع 
ــاب يـــوم  ــوهــ ــدالــ ــبــ ــــن عــ اإلمـــــــــام مـــحـــمـــد بـ

افتتاحه.

الشيخ عبداهلل النعمة خطيبًا 
بجامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب

خطط وبرامج مكثفة إلدارة النظافة 
العامة خالل عيد الفطر  

تكثيف الرقابة الصحية ببلدية الخور 
والذخيرة استعدادًا للعيد

Ooredoo تزور األطفال في مستشفى سدرة 
ضمن مبادراتها للمسؤولية االجتماعية خالل الشهر الفضيل

فريق عمل لتنظيف مصليات العيد
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أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرت 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
ــــــشـــــــاريـــــــع  لـــــــلـــــــمـ
واإلرث تــقــريــر 
ــع الـــذي  ــرابـ رعـــايـــة الــعــمــال الــســنــوي الـ
يسلط الضوء على أبرز إنجازات قطر 
والــلــجــنــة الــعــلــيــا فــي مــجــال رعــايــة 30 
ألـــف عــامــل فـــي مــشــاريــع بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم 2022، فـــي الــفــتــرة 
فــبــرايــر 2018 وحــتــى يناير 2019.  مــن 
الــتــحــديــات التي  كما يلخص التقرير 
واجــهــتــهــا الــلــجــنــة الــعــلــيــا وأســالــيــب 
 عــــن تـــحـــديـــد أهـــم 

ً
مــعــالــجــتــهــا، فـــضـــا

أولويات املرحلة املقبلة.
كــان من بني اإلنــجــازات الــبــارزة للجنة 
فـــي مــجــال  لــلــمــشــاريــع واإلرث  الــعــلــيــا 
رعاية العمال النجاح في سداد رسوم 
ــادرة  ــبـ تـــوظـــيـــف الـــعـــمـــال، وذلــــــك فــــي مـ
تعتبر األولى من نوعها في دولة قطر، 
ــقــــاواًل عــلــى ســـداد  حــيــث وافـــــق 123 مــ
رســـــوم الــتــوظــيــف الـــتـــي ربـــمـــا دفــعــهــا 
الـــعـــمـــال لـــوســـطـــاء فــــي بـــلـــدانـــهـــم قــبــل 
قدومهم إلى قطر. نتيجة لذلك، سيتم 
ســداد أكثر مــن 80 مليون ريــال قطري 
ألكــثــر مــن 31,800 عــامــل فــي مــشــاريــع 
تابعة أو غير تابعة للجنة العليا خال 

األشهر الـ 36 القادمة. 
 عــــــــاوة عـــلـــى ذلــــــــك، يـــســـلـــط الـــتـــقـــريـــر 
السنوي الضوء على استفادة العمال 
الــشــكــاوى التي تسمح  آلية تقديم  مــن 
لهم بطرح مشكاتهم وآرائــهــم بحرية 
وســريــة تــامــة. وفـــي هـــذا الـــشـــأن، تلقى 
منتدى رعاية العمال، منصة الشكاوى 
تيح للعمال اختيار 

ُ
الــتــي ت الرئيسية 

ــنـــهـــم إليـــــصـــــال أصــــواتــــهــــم  مـــمـــثـــلـــني عـ
وطـــرح قــضــايــاهــم، إشــــادة الفــتــة خــال 
الــذي  مؤتمر إصــاحــات قــانــون العمل 
ُعــقــد فــي أكــتــوبــر املــاضــي فــي الــدوحــة، 
حـــيـــث يـــجـــري كــــل مــــن مــكــتــب مــنــظــمــة 
العمل الدولية في قطر ووزارة التنمية 
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية 
حـــالـــيـــا دراســــــــة لــتــقــيــيــم فـــعـــالـــيـــة هـــذا 
ــنــــمــــوذج وبـــحـــث إمـــكـــانـــيـــة تــطــبــيــقــه  الــ

وتعميمه على مستوى الدولة.
كما يبرز التقرير جهود اللجنة العليا 
فـــــي املــــحــــافــــظــــة عــــلــــى صــــحــــة الـــعـــمـــال 
وضــمــان سامتهم طــوال فترة عملهم 
فــي مــشــاريــع الــلــجــنــة الــعــلــيــا، إذ شهد 
العام املاضي تقّدما ملحوظا في مجال 
بــدالت مــبــردة تستخدم تقنية  تطوير 
تبريد متطورة تائم األجـــواء الحارة 
في قطر. وتعتبر هــذه البدالت إضافة 
الــتــبــريــد املــبــتــكــرة التي  قيمة لــســتــرات 
وزعتها اللجنة العليا على 3500 عامل 
في يونيو 2018، باإلضافة إلى كونها 
خـــطـــوة هـــامـــة تـــضـــع تــقــنــيــات خــفــض 

الحرارة في خدمة عمال املواقع. 
 وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تــواصــل اللجنة 
العليا االستثمار في االبتكار لتطلق 
إلـــكـــتـــرونـــي خـــاص  ــبـــي  ــل طـ أول ســـجـ
بالعمال في قطر، وذلــك بالشراكة مع 
شركة ذا فينكس بارتنرشب )تــي بي 
بــــي( الــبــريــطــانــيــة الــــرائــــدة فـــي مــجــال 

حلول تقنية املعلومات.

 بناء إرث اجتماعي 
وإنساني

ــيـــد حــســن  ــــي هــــــذا اإلطــــــــــار، قــــــال الـــسـ فـ
الــعــام للجنة العليا  الــــــذوادي، األمــــني 
بــالــتــقــدم  لــلــمــشــاريــع واإلرث: »فـــخـــور 
ــذي أحــــرزتــــه الــلــجــنــة الــعــلــيــا الـــعـــام  ــ الــ
املـــاضـــي فـــي مـــجـــال رعـــايـــة الـــعـــمـــال. ال 
ــبـــات قــائــمــة،  ــقـ ــعـ ــتـــحـــديـــات والـ تــــــزال الـ
والـــتـــزامـــنـــا بــــإحــــراز مـــزيـــد مـــن الــتــقــدم 
ثابت ال يتزعزع. وفــي الوقت الحالي، 
نصب جهودنا لاستفادة من التقّدم 
الــــذي أحــــرزنــــاه لــبــنــاء إرث اجــتــمــاعــي 
وإنساني قيم في مجال رعاية العمال 
يدوم أثره في قطر واملنطقة حتى بعد 
انتهاء بطولة كــأس العالم لكرة القدم 

قطر 2022«.
من جهة أخرى، تناول التقرير عددًا من 
التحديات والصعوبات التي واجهتها 

إدارة رعاية العمال، منها عــدم التزام 
الــصــغــيــرة بتطبيق  الـــشـــركـــات  بــعــض 
معايير اللجنة العليا الخاصة برعاية 
ــقــــص املـــتـــخـــصـــصـــني فــي  الــــعــــمــــال، ونــ

مجال الصحة املهنية، وغيرهما. 
ومــع بلوغ القوة العاملة في مشاريع 
بطولة كأس العالم لكرة القدم ذروتها 
عــام 2019، تعمل اللجنة العليا بجد 
إلطــــــاق شــــراكــــات وثـــيـــقـــة مــــع جــهــات 
ــلــــة فـــــي مــــجــــال حـــقـــوق  رئـــيـــســـيـــة فــــاعــ
اإلنــســان، وذلـــك بــهــدف إثـــراء مــبــادرات 

وأهداف رعاية العمال.
كما يــورد التقرير تفاصيل العمل مع 
شركة إمباكت ليميتد، املراقب املستقل 
لــلــجــنــة الــعــلــيــا، والــتــقــدم الــــذي أحـــرزه 
فــــريــــق الـــعـــمـــل املـــشـــتـــرك مــــع االتــــحــــاد 
الــدولــي لــعــمــال الــبــنــاء واألخـــشـــاب في 
عمليات التفتيش وتقديم تحديثات 
حــول سجات الصحة والسامة، بما 
في ذلك الوفيات سواء املرتبطة أو غير 

املرتبطة بالعمل.
وقــــال الــســيــد خــالــد الــكــبــيــســي، رئيس 
ــة واملـــشـــروعـــات  ــاريـ ــتـــشـ الــــوحــــدة االسـ
الخاصة في اللجنة العليا للمشاريع 
بــــــاملــــــبــــــادرات  واإلرث: »فـــــــــخـــــــــورون 
االســتــراتــيــجــيــة الــتــي أطــلــقــنــاهــا خــال 
عــــام 2018 والـــتـــي ســتــشــكــل األســــاس 
لبناء إرث طويل األمد في مجال رعاية 
ــمـــال فــــي قـــطـــر. ومـــــع بـــلـــوغ الـــقـــوة  ــعـ الـ
الــعــامــلــة ذروتـــهـــا فـــي األشـــهـــر املــقــبــلــة، 
نواصل التزامنا بمسؤولياتنا تجاه 
عمالنا، كما أننا حريصون على تبني 
األساليب املبتكرة التي من شأنها رفع 

سقف معايير رعاية العمال محليا«.

30 ألف عامل بمشاريع المونديال يستعرض إنجازات قطر واإلرث في رعاية 

2018 اللجنة العليا تصدر تقرير رعاية العمال السنوي الرابع 

¶  حسن الذوادي

¶ رعاية طبية متميزة لعمال مشاريع المونديال  

¶ جهود االرث في المحافظة على ضمان سالمتهم طوال فترة عملهم  

وكـــانـــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع 
ــة بــتــنــفــيــذ  ــيـ ــنـ ــعـ املـ الـــجـــهـــة  واإلرث، 
مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــازمـــة 
الستضافة مونديال قطر قد اعلنت 
في فبراير املاضي، واالتحاد الدولي 
ــاب، رابـــطـــة  ــ ــشــ ــ ــاء واألخــ ــنـ ــبـ لـــعـــمـــال الـ
اتــحــاديــة عاملية للعاملني فــي قطاع 
ــن إصـــــــــدار الـــتـــقـــريـــر  ــ اإلنــــــــشــــــــاءات، عـ
ــــذي يــســتــعــرض  الـــســـنـــوي الـــثـــانـــي الــ
جـــهـــود رعـــايـــة الــعــمــال فـــي مــشــاريــع 
اللجنة العليا، ونــتــائــج سلسلة من 
عمليات التفتيش شهدها عام 2018

ــقـــريـــر مــجــمــوعــة  ــتـ ــد أصــــــــدرت الـ ــ  وقــ
العمل املشتركة، التي تشّكلت ضمن 
اتفاقية تــعــاون وقعها الطرفان عام 
2016. وتضمن هذه املجموعة تقديم 
الدعم الكامل لعمال بناء االستادات 
مـــن خــــال مــعــايــيــر صـــارمـــة تــحــافــظ 
عــلــى صحتهم وســامــتــهــم، تماشيا 
ــة الــــعــــمــــال الـــتـــي  ــ ــايـ ــ ــــع مـــعـــايـــيـــر رعـ مـ
أصـــــــدرت الــلــجــنــة الــعــلــيــا نــســخــتــهــا 

األولى عام 2014. 
وتناول التقرير أبرز نتائج عمليات 
ــــدم االمـــتـــثـــال  ــاالت عـ ــ ــ الــتــفــتــيــش، وحـ
الــعــمــال، واملاحظات  ملعايير رعــايــة 
ــا مــــجــــمــــوعــــة الـــعـــمـــل  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي دونـ
املــشــتــركــة خـــال عــمــلــيــات التفتيش. 
كــمــا يــتــابــع الــتــقــريــر الــخــطــوات التي 
اتخذها املقاولون لتصحيح حاالت 
ــــدم االمـــتـــثـــال لــلــمــعــايــيــر، مــــع نــقــل  عـ
وتـــــدويـــــن ومــــراقــــبــــة أبـــــــرز الـــنـــتـــائـــج 

ــرونـــي  ــتـ ــكـ ــيـــق اإللـ ــدقـ ــتـ ــام الـ ــظــ ــر نــ ــبـ عـ
ــكــــس«.  وشــــهــــد عــــــام 2018  ــلــ ــيــ ــتــ »إنــ
انــتــقــال ممثلني عــن مجموعة العمل 
املشتركة وفريق تفتيش إلى الدوحة 
فــي ســت مــنــاســبــات إلجــــراء عمليات 
تــفــتــيــش فـــي مـــواقـــع الــبــنــاء، وأمــاكــن 
إقامة العمال. وامتد نطاق عمليات 
التفتيش ليشمل للمرة األولــى كافة 
مشاريع اللجنة العليا، بعد أن كان 
الــتــفــتــيــش مــقــتــصــرًا عــلــى الــشــركــات 
الدولية املنضوية تحت لواء االتحاد 
الــــدولــــي لــعــمــال الـــبـــنـــاء واألخــــشــــاب، 
ــلـــيـــات الــتــفــتــيــش  حـــيـــث شـــمـــلـــت عـــمـ
ــة، وشـــركـــات  ــريـ ــاء قـــطـ ــات إنــــشــ ــركــ شــ
ومنظمات دولية أخرى غير مرتبطة 

باالتحاد. 
وفــــي تــصــريــح ســـابـــق حــــول صـــدور 
الــجــديــد، أكــد ســعــادة السيد  التقرير 
حسن عبد الله الذوادي، األمني العام 
لــلــمــشــاريــع واإلرث،  الــعــلــيــا  لــلــجــنــة 
على أن الشفافية واملساءلة ركيزتان 
ــــاح  ــ ــان فـــــي جــــهــــود اإلصـ ــتــ ــيــ ــاســ أســ
املتواصلة على صعيد رعاية العمال. 
ــــذوادي عــلــى أهــمــيــة إصـــدار  وشـــدد الـ
تقارير تسلط الضوء على إنجازات 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا ومــــــا تــــواجــــهــــه مــن 
تــحــديــات، وذلـــك لضمان استمرارية 

تحسني ظروف العمال.
وعن شراكة اللجنة العليا مع االتحاد 
الدولي لعمال البناء واألخشاب، قال 
الــــــــذوادي: »يــعــتــبــر االتــــحــــاد شــريــكــا 

ــرات واســـــعـــــة.  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ قـــــويـــــا يـــتـــمـــتـــع بـ
الــشــراكــة، نجحنا في  وبــفــضــل هـــذه 
إعداد خطط واضحة ملعالجة قضايا 
متعلقة بصحة العمال وسامتهم«. 
عه للتعاون 

ّ
وأعــرب الــذوادي عن تطل

لعام آخر مع االتحاد إلجراء مزيد من 
التحسينات واإلنـــجـــازات فــي مجال 

رعاية العمال.
وتضمن التقرير توصيات قدمتها 
لـــجـــنـــة الـــعـــمـــل املـــشـــتـــركـــة لــتــحــســني 
ــمــــل  ــعــ بـــــعـــــض جــــــــوانــــــــب ظـــــــــــــروف الــ
واملعيشة، منها العمل على ارتفاعات 
ــزيـــن  ــخـ ــم تـ ــ ــــظـ ــــســـــني نـ ــــحـ عـــــالـــــيـــــة، وتـ
وتــوزيــع مــعــدات الــعــمــال، ومــواصــلــة 
الــصــحــيــة،  الــســجــات  تــحــســني إدارة 
وتـــدريـــب الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة الــعــامــلــة 
لدى املقاولني. كما استعرض التقرير 
النجاح الذي حققته منتديات رعاية 
ــــات نــقــل  ــيـ ــ الــــعــــمــــال، وهــــــي إحـــــــدى آلـ
شكاوى العمال وتظلماتهم وفق ما 
تشترطه اللجنة العليا فــي معايير 
رعــايــة الــعــمــال. وحــضــرت مجموعة 
العمل املشتركة بعض االنتخابات، 
ــتـــي قــــاربــــت نــســبــة املــشــاركــةفــيــهــا  الـ
الــذي يعكس تنامي ثقة  85%، األمــر 
ــيـــة وفــعــالــيــتــهــا  ــذه اآللـ الــعــمــال فـــي هــ
في نقل أصواتهم ومقترحاتهم. وقد 
جــــرت االنـــتـــخـــابـــات وفــــق اإلجــــــراءات 
التي أقرتها اللجنة العليا، وفي ضوء 
ــاد الـــدولـــي  ــحــ تـــوصـــيـــات قــدمــهــا االتــ

لعمال البناء واألخشاب عام 2017.

سلسلة من عمليات التفتيش شهدها عام 2018

الذوادي: التزامنا 
بإحراز مزيد من 
التقدم ثابت ال 
يتزعزع  وال تزال 

التحديات قائمة 

فخورون بالتقدم 
الذي أحرزته »اإلرث«  

في مجال رعاية 
العمال العام 

الماضي 

 الكبيسي: 
المبادرات 

االستراتيجية 
ستشكل األساس 

لبناء إرث طويل 
األمد في مجال 

رعاية العمال



05
ملحق يومي تصدره  بمناسبة

Issue No 26 - Friday 31 May 2019

العدد 26
الجمعة 26 رمضان 1440 هـ ــ 31 مايو 2019



07
ملحق يومي تصدره  بمناسبة

Issue No 26 - Friday 31 May 2019

العدد 26
الجمعة 26 رمضان 1440 هـ ــ 31 مايو 2019 06

ملحق يومي تصدره  بمناسبة

Issue No 26 - Friday 31 May 2019

العدد 26
الجمعة 26 رمضان 1440 هـ ــ 31 مايو 2019

انــــــــــطــــــــــلــــــــــقــــــــــت 
الــــــــــنــــــــــظــــــــــريــــــــــة 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
فــــــــــــــــــــــــي دول 
االســـام مــن الكتاب والسنة وقامت 
على السياسة التجريبية وتطورت 
زمــنــيــا وتــأقــلــمــت بــحــســب الــحــاجــات 

وظروف البيئة الزمنية.
ومع األيــام تشكلت تصورات فقهية 
ــــي مــعــالــم  ــا فـ ــقــ ــلــــورت الحــ ــبــ ــة تــ ــامــ عــ
ــتــــب االمـــــــــوال  ــة الــــــحــــــدود كــ ــ ــحــ ــ واضــ
والــخــراج والــزكــاة والبيوع استندت 
فـــي مــجــمــلــهــا الــــى الـــكـــتـــاب والــســنــة 
ــا فــي  ــلــــفــــاء، وخــــصــــوصــ ــر الــــخــ ــيــ وســ
الــــعــــهــــد الــــــــراشــــــــدي، وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــم 

الشرعية للنظم االقتصادية.
ــــوم تـــلـــك الـــنـــظـــريـــة عـــلـــى فـــكـــرة  ــقـ ــ وتـ
ــزال حــتــى أيــامــنــا هي  بــســيــطــة، مـــا تــ
أساس مختلف املدارس االقتصادية 
املـــعـــاصـــرة، وهــــي مــالــيــة الــــدولــــة، أو 
مـــصـــادر ثـــــروة الــــدولــــة، وكـــيـــف يتم 

تجميعها واعادة توزيعها؟
ومــن مالية الــدولــة مــوازنــتــهــا يمكن 
ــراءة تــطــور الــنــظــريــة االقــتــصــاديــة  ــ قـ
ــة بـــالـــتـــركـــيـــز عــــلــــى أبـــــرز  ــ ــيـ ــ ــــامـ االسـ
محطاتها الزمنية، ألن مجموع تلك 
املحطات يعطي فــكــرة تاريخية عن 

املعالم العامة لتلك النظرية.
ــفــــت مــــــصــــــادر دخــــــــل الـــــدولـــــة  ــلــ ــتــ اخــ
االســــامــــيــــة وقـــســـمـــتـــهـــا بـــاخـــتـــاف 
الحاجات والظروف ومرت بحقبات 
يمكن رصـــد أربـــع مــحــطــات رئيسية 
ــدعـــوة ودولــــة  مــنــهــا، وهــــي: حــقــبــة الـ
فــــــي عــهــد  ــة 1-10 هــــجــــريــــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ املـ
ــــول صـــلـــى الــــلــــه عـــلـــيـــه وســـلـــم.  ــــرسـ الـ
حقبة الدولة الراشدة 11 - 40 هجرية 
وخصوصا في عهد الخليفة الثاني 
عــمــر بـــن الــخــطــاب رضــــي الـــلـــه عــنــه. 
وحــقــبــة الـــدولـــة األمـــويـــة خــصــوصــا 
الفترة األولــى من تأسيسها وتمتد 
الــى  مـــن 40-101 هــجــريــة وتــنــقــســم 
مرحلتني: عبدامللك بن مــروان توفي 
86 هـــجـــريـــة، وعـــمـــر بـــن عــبــدالــعــزيــز 

توفي 101 هجرية.
ومن مجموع املحطات األربــع يمكن 
تركيز عناصر السياسة االقتصادية 
االسامية في بابني: دخل الدولة أواًل 
وانــفــاق الــثــروة ثــانــيــا. وهـــي عموما 
إلــى الغنائم وقسمتها قبل  تستند 
الفتوحات، ثم الخراج وقسمته بعد 

الفتوحات.

الغنيمة والخراج

كـــانـــت قــســمــة الــغــنــائــم، اذا أصــيــبــت 
مــن الــعــدو، فــي عــصــر الــدعــوة تــوزع 
ــلــــه والـــــرســـــول  كــــــاآلتــــــي: الــــخــــمــــس لــ
ــــوزع بـــني الــجــنــد  وأربـــعـــة أخـــمـــاس تـ
الــذيــن أصـــابـــوا ذلــــك. وكــــان الخمس 
الــدعــوة يقسم على خمسة  فــي عهد 
ــرســــول ســـهـــم، ولـــذي  ــم: لــلــه والــ ــهـ اسـ
القربى بني هاشم وبني عبداملطلب 
ــن  ســـهـــم، ولــلــيــتــامــى واملـــســـاكـــني وابـ
ــنــــاك مــن  ــهــــم. وهــ الــســبــيــل ثـــاثـــة اســ
الـــخـــمـــس األول عـــلـــى أربـــعـــة  يــقــســم 
ــه ولــــذي  ــ ــولـ ــ ــلـــه ورسـ اســــهــــم. فــــربــــع لـ
الـــقـــربـــى، والـــربـــع الــثــانــي لــلــيــتــامــى، 
والـــربـــع الــثــالــث لــلــمــســاكــني، والــرابــع 
الــرابــع البــن السبيل. فسهم الرسول 
الله عليه وسلم ربــع الخمس  صلى 
الــخــمــس. وتــــوزع االخــمــاس األربــعــة 

ملن قاتل على الغنيمة.
ــد: ســـهـــمـــان  ــنــ ــلــــجــ وكــــــــــان يـــــضـــــرب لــ
ــم لــفــرســه  ــهــ ــه وســ ــ ــفــــارس ســـهـــم لـ ــلــ لــ
ــلــــراجــــل ســــهــــم. وفـــــــرض الــــرســــول  ولــ
صلى الله عليه وسلم على األراضي 
الــعــربــيــة الـــتـــي افــتــتــحــت فـــي عــهــده 
الــعــشــر ولـــم يــفــرض عليها الــخــراج. 
كــذلــك لــم يــفــرض الــجــزيــة عــلــى عــرب 
ــتــــل أو  ــقــ الــ ــرة ألن حـــكـــمـــهـــم  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ الـ
الــحــكــم على  االســــام بينما اخــتــلــف 

العجم واألعاجم فلهم االختيار بني 
االســـام وغــيــره بــشــرط دفــع الجزية 

اذا اختاروا غير االسام.
الله عليه  الــرســول صلى  بعد رحيل 
ــلـــم اخـــتـــلـــف الــــنــــاس فــــي ســهــمــي  وسـ
الــقــربــى فــي مطلع عهد  الــنــبــي وذي 
قــــــوم ســهــم  فــــقــــال  الـــخـــلـــيـــفـــة األول. 
الـــرســـول يــكــون للخليفة مـــن بــعــده، 
وآخـــــــرون ســهــم ذي الـــقـــربـــى لــقــرابــة 
الــــرســــول، وقـــالـــت طــائــفــة ســهــم ذي 
الــقــربــى لــقــرابــة الــخــلــيــفــة مـــن بــعــده. 
ثــــم أجـــمـــعـــوا عـــلـــى جـــعـــل الــســهــمــني 
فــي الــكــراع والــســاح. وهــكــذا تغيرت 
قـــســـمـــة الــــغــــنــــائــــم، واخــــتــــلــــف حــكــم 
ــم الـــصـــدقـــة فــــي عــهــد  ــكـ الـــخـــمـــس وحـ
الــخــلــفــاء الـــراشـــديـــن أبـــو بــكــر، عــمــر، 
ــلـــي اذ قـــســـمـــوا الــخــمــس  عـــثـــمـــان وعـ
ثاثة اسهم بإسقاط سهم الرسول 
وسهم ذي القربى وقسم على الثاثة 
الــبــاقــني الــيــتــامــى، واملــســاكــني، وابــن 
السبيل. وملا كثر املال جعل ايضا في 

اليتامى واملساكني وابن السبيل.

بناء »اقتصاد الدولة« 

لم يعدل الخلفاء من أنظمة الرسول 
ــــوى مـــســـألـــة الــســهــمــني  ــه سـ ــامـ ــكـ وأحـ
ــاء املـــنـــاصـــفـــة مــــع أهـــــل خــيــبــر  ــ ــغـ ــ وإلـ
وفــــيء فـــدك وإجــــاء أهـــل نــجــران من 
اليمن الى العراق وتركوا األمور كما 
هــي فــي أرض الجزيرة أرض العرب 

فــاســتــثــنــيــت مـــن الــنــظــام الــضــرائــبــي 
الــتــصــاعــدي أراضــــي الــحــجــاز ومكة 
واملدينة والطائف واليمن والبحرين 
ألنـــهـــا افــتــتــحــت فـــي زمـــنـــه فـــا يـــزاد 
 
ً
عليها وال ينقص مــنــهــا. فــهــو مثا
وضــع على كل ما افتتح من األرض 
العربية العشر ولم يجعل على شيء 
منها خراجا، فاستمر األمر كما هو 
فــي العهد الــراشــدي الــذي شهد أهم 
التعديات التنظيمية واستحدثت 
أبــرز القوانني االقتصادية التي  فيه 
تشكل األســـاس التاريخي للنظرية 
االسامية في بناء »اقتصاد الدولة« 

كما يسمى في أيامنا.
فــي العهد الــراشــدي صـــارت األمـــوال 
ــاف وهــــــي: الـــفـــيء  ــنــ عـــلـــى ثـــاثـــة اصــ
ــــس،  ــمــ ــ ــخــ ــ ــل الـــــــــــخـــــــــــراج، والــ ــ ــمــ ــ ــشــ ــ ويــ
والـــصـــدقـــة. ويــعــتــبــر عــهــد الــخــلــيــفــة 
الراشد الثاني عمر بن الخطاب ابرز 
مــحــطــات تــاريــخ االســــام مــن ناحية 
الــتــعــديــات التنظيمية واســتــحــداث 
ــتـــاب  ــكـ ــيــــة تـــعـــتـــمـــد الـ قـــــوانـــــني شــــرعــ
والسنة إلدارة مالية الدولة مصادر 

دخلها وانفاقها.
ــــت  آنـــــــذاك اتـــســـعـــت الـــفـــتـــوحـــات ودانـ
الــشــعــوب لــاســام وازدادت األمـــوال 
فطرح الــســؤال: مــاذا نفعل بــاألمــوال 
والجوالي جاليات الناس واألراضي؟
تــشــاور الخليفة عمر مــع أهــل الحل 
والــــعــــقــــد فــــاقــــتــــرح بـــــــال بـــــن ربـــــاح 
ــمـــن بــــن عـــــوف بــتــقــســيــم  ــدالـــرحـ ــبـ وعـ

السواد األراضي الخصبة وما افتتح 
ــن مـــــدن عـــلـــى الـــجـــنـــد واملـــســـلـــمـــني،  مــ
واقــتــرح عــثــمــان بــن عــفــان وعــلــي بن 
أبـــي طــالــب وطــلــحــة بــن الــزبــيــر على 
وقـــف األمــــاك ووضـــع الــســواد تحت 
الــى  الـــدولـــة، ومــــال الخليفة  اشــــراف 
ــــال:  ــلـــي وطـــلـــحـــة وقـ رأي عـــثـــمـــان وعـ
»كــيــف اقــســمــه لــكــم، وأدع مـــن يــأتــي 
ــــم؟«. فـــأجـــمـــع عـــلـــى تــركــه  ــــسـ بــغــيــر قـ
ــمـــع خــــراجــــه واقـــــــــراره فــــي أيــــدي  وجـ
الــخــراج على أراضيهم  أهله ووضــع 
والـــجـــزيـــة عــلــى رؤوســــهــــم. ومــــذ ذاك 
بدأ التمييز بني أرض العشر وأرض 
الــخــراج. فــأرض العشر هي ما جرت 
عليها القسمة بــني املسلمني، وهي 
ضريبة تؤخذ من أرض املسلم أو من 
تجارة أهل الحرب ضريبة مرور في 

أرض املسلمني.
ــر الـــــــى وضـــــــع أراضـــــــي  ــمــ ــر عــ ــ ــطـ ــ اضـ
الفتح تحت اشــراف الــدولــة في حال 
لـــم يــكــن لــهــا اصـــحـــاب وتــــرك األرض 
ألهلها ووضع عليهم الخراج خوفا 
مــن وقــــوع الــشــر واقــتــتــال املسلمني. 
ــد الـــرابـــع  ــ ــــراشـ ــج الــخــلــيــفــة الـ ــهـ ــتـ وانـ
الــســنــة نــفــســهــا، ويــنــقــل عــنــه قــولــه: 
»لـــــــوال ان يــــضــــرب بــعــضــكــم وجــــوه 

بعض لقسمت السواد بينكم«.

 نظام الفيء وهو خراج األرض 

استندت خطوة عمر على آية كريمة 

»كـــــي ال يـــكـــون دولــــــة بــــني االغـــنـــيـــاء 
مـــنـــكـــم«، فــألــغــت ســيــاســتــه احــتــمــال 
قــيــام اقــطــاع عسكري وراثـــي فرفض 
بـــقـــســـمـــة أراضــــــي  يـــطـــالـــب  ــن  ــ رأي مـ
يــأتــي املسلمون  الفتح خــوفــا مــن ان 
بـــعـــلـــوجـــهـــا قــد  »فــــيــــجــــدون األرض 
اقتسمت وورثت عن اآلباء وحيزت«. 
الــعــراق والــشــام  فـــإذا قسمت األرض 
والــــجــــزيــــرة آنـــــــذاك بــعــلــوجــهــا »فــمــا 
ــا يــكــون لــلــذريــة  يــســد بــه الــثــغــور ومـ
ــهـــذا الـــبـــلـــد وبـــغـــيـــره مــن  واآلرامـــــــــل بـ
الـــــشـــــام والــــــــعــــــــراق«. وخــــوفــــا  أرض 
الـــثـــروة  ــار  ــدثــ مـــن تــفــتــت األرض وانــ
املــال وحرمان املسلمني من  واكتناز 
األجــيــال الــاحــقــة مــن النعمة رفــض 
ــمــــر الـــقـــســـمـــة وفـــــــــرض الـــضـــريـــبـــة  عــ
والــجــبــايــة وهــي مــا تــعــرف بالخراج 
أو الفيء. وعليه قام بقسمة األمــوال 
والساح واخــرج الخمس منه لبيت 
بــعــلــوجــهــا  ــبـــــس األرض  ــ املـــــــــال وحـ
أوقفها تحت اشــراف الدولة ووضع 
عليها الــخــراج والــجــزيــة »يــؤدونــهــا 
فــتــكــون فيئا للمسلمني«. فــالــخــراج 
فــيء لجميع املسلمني ويختلف عن 
الصدقات أو العشور، ألن الصدقات 

هي ملن سمى الله في كتابه.
ــة الـــتـــي  ــمــ ــهــ اســــتــــنــــدت اإلضــــــافــــــة املــ
حــصــلــت فـــي عــهــد الــخــلــيــفــة الــراشــد 
الــثــانــي الــــى آيــــة »والــــذيــــن جــــاؤا من 
بــعــدهــم« فــاســتــوعــبــت الـــنـــاس كلهم 
اضــافــة الـــى األصـــنـــاف الــخــمــســة أيــة 

ــيـــة آيـــة  ــانـ ــثـــمـ ــــيء واألصــــــنــــــاف الـ ــفـ ــ الـ
الــصــدقــة. فــلــم يــبــق مــن املــســلــمــني اال 

وله حق فيها.
عـــــرفـــــت دولــــــــــة اإلســــــــــــام مــــنــــذ تــلــك 
ــــو خــــراج  الـــخـــطـــوة نـــظـــام الــــفــــيء وهـ
افــتــتــح عــنــوة  ــراج مـــا  األرض، والــــخــ
ــيــــره. وجـــــاء الــفــيء  مــثــل الــــســــواد وغــ
ليعدل من القسمة السابقة. فاألرض 
غير الغنيمة. فالغنيمة الكراع واملال 
تــقــســم بـــني مـــن حــضــر مـــن املسلمني 
بينما تترك األرض واالنهار لعمالها 
»ليكون ذلك في اعطيات املسلمني«، 
ألنه اذا قسمت األرض بني من حضر 

»لم يكن ملن بعدهم شيء«.
 الخليفة عمر بــني من 

ّ
ثــم عــاد ومــيــز

ســالــم املــســلــمــني ومــــن قــاتــلــهــم. فمن 
أجــــــاب دعــــــوة االســـــــام قـــبـــل الــقــتــال 
يــحــاســب كــرجــل مـــن املــســلــمــني و«لـــه 
ســــهــــم فـــــي االســـــــــــــام«، ومـــــــن أجـــــاب 
بــعــد الــقــتــال والــهــزيــمــة فــمــالــه »ألهــل 
االسام« ألنهم احرزوه قبل اسامه. 
فــمــا افــتــتــح عــنــوة فــهــو أرض خـــراج 
ومـــــا صـــولـــح عــلــيــه أهـــلـــه فــعــلــى مــا 
صولحوا عليه وال يزاد عليهم، وما 
اســـلـــم عــلــيــه أهـــلـــه فــهــو عـــشـــر. كــذلــك 
الــجــزيــة اجتماعيا فاعتمد  تــفــاوتــت 
الــخــلــيــفــة الــثــانــي الــنــظــام الــتــراتــبــي 
فـــكـــان مـــقـــدارهـــا عـــلـــى االغـــنـــيـــاء 48 
درهــمــا فــي السنة، وعــلــى متوسطي 
الــحــال 24 درهــمــا، وعــلــى الــفــقــراء 12 

درهما.

 مرحلة تقسيم 
الثروة بالتساوي 

وهكذا أضافت الدولة في عهد عمر 
مــرحــلــة تــقــســيــم الـــثـــروة بــالــتــســاوي 
على أساس الخمس خمسة أخماس 
ــايـــة والـــضـــريـــبـــة  ــبـ ــلـــة الـــجـ ــــى مـــرحـ الــ
الخراج والفيء فأوقفت األرض وبات 
دخـــلـــهـــا يـــعـــود الـــــى بـــيـــت املــســلــمــني 
املــصــرف املـــركـــزي فــي أيــامــنــا ليعاد 
تـــــوزيـــــع الــــــثــــــروة بـــحـــســـب حــــاجــــات 
الدولة ووظائفها. فكان يعاد انفاق 
ــة لــتــعــزيــز  ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــ ــوازنـ ــ ــال مــــن مـ ــ ــ املـ
الثغور وتنظيم الجيوش وتشجيع 
الناس على الجهاد. وكانت تصرف 
الــنــفــقــات واملـــعـــاشـــات مـــن بــيــت املـــال 
واعتمدت ورش مــّد الطرقات وبناء 
الجسور وتخطيط املدن وتنظيم جر 

املياه والقنوات على موازنة الدولة.
الــى تعديل القسمة وتوزيع االسهم 
ــفــــيء الـــخـــراج  ــتــــحــــداث نـــظـــام الــ واســ
اســن الخليفة عمر نظام الصوافي 
والــــقــــطــــائــــع. نـــظـــم عـــمـــر الـــصـــوافـــي 
ووزعــهــا على عشرة أصــنــاف: أرض 
من قتل في الحرب، أو من هرب، وكل 
الــفــرس، أو  أرض كانت لكسرى ملك 
كــانــت ألحـــد مــن أهــلــه، وكـــل مغيض 

ماء، وكل دير بريد.
ومّيز عمر بني الصوافي والقطائع، 
فــالــصــوافــي مــلــك الـــدولـــة ال تخضع 

الــخــراج أو العشر وتعود  للضريبة 
ماليتها بالكامل الى بيت املسلمني 
لـــيـــعـــاد انـــفـــاقـــهـــا بـــحـــســـب حـــاجـــات 
ــا الــــقــــطــــائــــع فــــهــــي مــلــك  ــ ــ ــة. أمـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
ــن قــبــل  ــ ــــاص تــــــــوزع عـــلـــيـــهـــم مـ ــخـ ــ أشـ
ــة، فــمــن حــق الــخــلــيــفــة ان  أمــيــر الـــدولـ
يجيز منه ويعطي من كــان له دوره 
فـــي إعــــاء شــــأن االســــــام. واعــتــبــرت 
الـــقـــطـــائـــع كـــالـــصـــدقـــة، وألنــــهــــا مــلــك 
اشــخــاص يتوارثونها وضــع عليها 
ــراج وفــــرضــــت الـــجـــبـــايـــة وكــــان  ــ ــخـ ــ الـ
يؤخذ منها العشر. وغير ذلك يمنع، 
اذ يمنع على احد ان يأخذ من واحد 
ويــقــطــع اآلخــــر، فــهــذا يعتبر بمنزلة 
مــال غصبه واحــد من واحــد واعطي 
واحـــــــدًا. فـــهـــذا الـــنـــوع ال يـــجـــوز ألنــه 
يعتبر محاولة توريث من مال الغير 
وأرضـــه. فــاألرض بمنزلة املــال يحق 
لولي األمــر اقتطاعها وحــق التملك 
ضروري ألنه يعمر األرض ويكثر من 
الخراج. واشترط عمر على من كانت 
الــوالــي  لــه  لــه قطعة أرض أو اقتطع 
مـــن الـــصـــوافـــي ان يــعــتــنــي بــــاألرض 
ويعمرها ومن يتركها لثاث سنني 
ولــــــم يـــعـــمـــرهـــا وجـــــــاء قــــــوم آخــــــرون 
وعمروها فهم أحق بها. فاألرض ملن 
زرعــهــا واألولـــويـــة للعمل واالنــتــاج. 
وقام عمر بتطوير نظام العطاء الذي 
استحدثه الخليفة األول. اعتمد أبو 
بكر الصديق سياسة توزيع الغنائم 
ــاب الــــرســــول صــلــى الــلــه  ــحـ عــلــى أصـ
عليه وسلم وكل من وعده شيئا من 
طريق األخــذ بالكفني ويقسم البقية 
الباقية من املال بني الناس بالسوية 
ــر، والــــحــــر  ــيــ ــبــ ــكــ ــلــــى الـــصـــغـــيـــر والــ عــ

واململوك، والذكر واألنثى.

ديوان العطاء

اخــتــلــفــت الــقــســمــة فـــي عــهــد الــخــلــيــفــة 
ــتـــوح وكـــثـــرت  ــفـ الـ ــانـــي حــــني زادت  ــثـ الـ
االموال فخالف الخليفة األول في رأيه 
ورفض ان يسوي بني من قاتل الرسول 
ـــه. فـــاعـــتـــمـــد ســيــاســة  ــعـ ـــل مــ ــاتـ ومــــــن قــ
تراتبية بني أناس لهم فضل وسوابق 
وقــــدم، وبـــدأ بـــاألقـــرب أقـــربـــاء الــرســول 
وأهــــلــــه وأزواجــــــــــه ثــــم أهـــــل الـــســـوابـــق 
والقدم من املهاجرين واألنصار وممن 
شهد بـــدرًا معركة بــدر وملــن لــم يشهد 
بـــدرًا، وملــن كــان لــه اســام كــاســام أهل 
بــدر، وأنــزل من هم دون ذلــك على قدر 

منازلهم من السوابق.
ثـــم اخــتــلــفــت قــســمــتــه بــعــد فــتــح فـــارس 

فــــرأى ان يجعل  ــروم  ــ الـ وبــعــض أرض 
عطاء الناس في كل سنة ويجمع املال، 
املــال  بعد ان تضخم وازداد، فــي بيت 

»فإنه أعظم للبركة«.
املـــال وارتــفــاع الجباية  وبسبب كــثــرة 
الـــخـــراج والـــفـــيء تعقد تــوزيــع الــثــروة 
فــــاضــــطــــر عــــمــــر الــــــــى انــــــشــــــاء ديــــــــوان 
االعطيات سجل فيه اسماء األشخاص 
بحسب النظام التراتبي الذي اعتمده 
ــاف الــيــه اســـمـــاء الــقــبــائــل  ــ ســابــقــا وأضـ
والـــعـــائـــات بــحــســب قــربــهــا وبــعــدهــا 
ــا. وشـــكـــلـــت تــلــك  ــقـــهـ وفــضــلــهــا وســـوابـ
ــادة  ــ الــــــــدواويــــــــن والـــــســـــجـــــات أهـــــــم مــ
ارشيفية استخدم املؤرخون املسلمون 
الحـــقـــا مــعــلــومــاتــهــا لــتــســجــيــل تــاريــخ 
ــات األولــــــــى لـــلـــدعـــوة وتـــوزيـــع  ــدايــ ــبــ الــ
مراكز القوى ودورها في الفترات التي 

سبقت التدوين الرسمي.
شـــكـــلـــت ســـيـــاســـات الــخــلــيــفــة الـــثـــانـــي 
قواعد عامة القتصاد الدولة االسامية 
الــفــتــرات الاحقة  واعــتــمــدت كلها فــي 
الــزكــاة،  كما هــي ولــم تتغير انظمتها 
ــفـــيء،  ــراج، الـ ــ ــخـ ــ الـــخـــمـــس، الـــقـــســـمـــة، الـ
الــعــشــر، الــصــدقــة، الــصــوافــي، القطائع 
والعطاءات إال بالنسبة املئوية الزيادة 
أو النقصان بسبب اختاف املقاييس 
واألوزان واملكاييل، أو بسبب اختاف 
االنــتــاج وأنـــواعـــه. واســتــمــرت القواعد 
 
ً
فــقــط. فمثا كما هــي وتــم توضيحها 
الــصــدقــة ال ينبغي ان يــدخــل في  مـــال 

مال الخراج.
اإلضافة الوحيدة التي يمكن ادراجها 
على مالية الدولة االسامية تلك التي 
استحدثها الخليفة األمــوي عبدامللك 
بـــن مـــــروان وهــــي فــــرض ضــريــبــة على 

العمل الدخل السنوي.
بدأ عبدامللك سياسته تلك حني وضع 
ــرات بــأمــرة  ــفــ ــرة أعـــالـــي الــ ــزيـ أهــــل الـــجـ
الــضــحــاك بـــن عــبــدالــرحــمــن االشــعــري 
اذ جعلهم كلهم طبقة واحـــدة وعمااًل 
للدولة. وكان يحسب ما يكسب العامل 
فـــي ســنــتــه كــلــهــا ثـــم يـــطـــرح مـــن دخــلــه 
السنوي نفقاته على طعامه وكسوته 
وحذائه ومصاريف عائلته، ثم يطرح 
أيـــام األعــيــاد العطل السنوية وأخــيــرًا 
يــفــرض عليه ضريبة سنوية للدولة. 
الـــــى ذلـــــك اعـــتـــمـــد الـــضـــحـــاك فــــي عــهــد 
عبدامللك نــظــام قــرب األرض وبعدها، 
فحدد البعد بمسيرة اليوم واليومني 
واكثر والقرب بمسيرة ما دون اليوم، 
ــراج األرض بـــني الــبــعــيــدة  فــاخــتــلــف خــ
والقريبة. وشمل نظامه هذا الجزيرة 

واملوصل والشام.

      استندت في مجملها إلى                       الكتاب والسنة وسير الخلفاء

       الجذور التاريخية لقوانين         النظام االقتصادي اإلسالمي

العلماء ورجال 
الدولة والقضاة 

ودورهم في 
تفسير األنظمة 

االقتصادية

ــاك فــي  ــ ــــحـ ــــضـ ــام الـ ــ ــظـ ــ ــر نـ ــمــ ــتــ اســ
فـــــرض ضـــريـــبـــة الـــعـــمـــل الـــدخـــل 
ــنـــوي لــلــبــشــر الـــــى الـــخـــراج  الـــسـ
الــى  ضــريــبــة األرض واالنــــتــــاج 
عــهــد الــخــلــيــفــة الـــزاهـــد عــمــر بن 
الــعــودة الى  عبدالعزيز فــحــاول 
ــغـــى بــعــض  ــألـ ــيــــرة األوائــــــــــل فـ ســ
التنظيمات التي استحدثت في 
عــهــد عــبــداملــلــك ضــريــبــة الــدخــل، 
وضـــريـــبـــة مــســافــة بــعــد األرض 
وقربها وابقى على كل االنظمة 
الــســابــقــة مـــن عــهــد الـــدعـــوة الــى 

نهاية العهد الراشدي.
كان مصدر الخاف الشرعي بني 
العلماء والفقهاء هو ان بعضهم 
اعتمد على آية الفيء وبعضهم 
اآلخر على آية الصدقة فافترقت 
ــهــــادات، خــصــوصــا  ــتــ بـــذلـــك االجــ
ــي مـــســـألـــة االنــــــفــــــاق. وضـــمـــن  ــ فـ
هــــــــذه الـــــقـــــواعـــــد نــــشــــأ الــــنــــظــــام 
ــــة االســــام  االقـــتـــصـــادي فـــي دولـ
واســتــمــر الــــى الــعــهــد الــعــبــاســي 
فــشــهــد بــعــض الــتــعــديــات، مثل 
املــكــوس، وهــي ضريبة يأخذها 
املاكس وأصلها الجباية وتأتي 
ــارة وهـــي  ــتــــجــ مــــن الـــعـــشـــور والــ
ــــرب الـــى الـــربـــا. لكن  مــحــرمــة وأقـ
هذه التعديات لم تمس جوهر 
النظرية األولــى وما تفرع عنها 
مــن أنظمة. فاالختاف الوحيد 
كــان تغير السياسة الضريبية 
الــدولــة وتعدد  بحسب حــاجــات 
وظائفها األمر الذي فرض على 
الــخــلــفــاء تــعــديــل نــظــام الصدقة 
نــســبــيــا، الــــذي وضــعــه الــرســول، 
من دون الخروج على املضمون 
العام. كذلك اعــادة ترتيب نظام 
ــام لــيــتــوافــق  ــ الــحــســبــة فـــي االسـ
مع مالية الدولة وموازنتها من 
ناحيتي الدخل واالنفاق. ولعب 
العلماء والفقهاء ورجال الدولة 
والـــقـــضـــاة دورهـــــــم فــــي تــفــســيــر 
االنظمة االقتصادية وتطويعها 
لتتناسب مع البيئات الجغرافية 

واالجتماعية والزمنية.
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ــى ذلـــــك، يـــنـــوه فــضــيــلــة الــشــيــخ الـــدكـــتـــور علي  الــ
مــحــيــي الــديــن الــقــرة داغــــي االمــــن الــعــام التــحــاد 
ــة  ــابـ ــرقـ ــئـــات الـ ــيـ ــاء املـــســـلـــمـــن ورئــــيــــس هـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
الــشــرعــيــة فـــي عـــدد مـــن املــؤســســات املــالــيــة الــتــي 
ــام الـــشـــريـــعـــة، فــــي حـــديـــثـــه لـــ  ــكــ تــعــمــل وفـــقـــا الحــ
الــى اهمية الصيرفة االسالمية  »رمــضــانــيــات » 
فـــي االقـــتـــصـــاد االســـالمـــي وفــــي حــيــاة املسلمن 
بشكل عـــام، وبــشــكــل خـــاص الــتــمــويــل االســالمــي 
الــذي يحظى باقبال كبير من شريحة مهمة من 
االفـــــراد. وقـــال فضيلته ان الــصــيــرفــة االســالمــيــة 
اخذت في التوسع بشكل كبير منذ االزمة املالية 
الــعــاملــيــة الــتــي عــصــفــت بــاالقــتــصــاد الــعــاملــي في 
العام 2008 وتابع قائال »يعود نجاح الصيرفة 
االسالمية، ونجاتها من االثار املترتبة عن االزمة 
املالية العاملية في العام 2008، الى الفلسفة التي 
تقوم عليها الصيرفة االسالمية والتي تقوم على 
فــكــرة التملك، وحقيقة فــان هــذه الفلسفة مهمة 
فــي االقتصاد مقارنة بما يقوم عليه االقتصاد 
الرأسمالي الذي يقوم على فكرة االئتمان.«. وقال 
فضيلته ان مما ساعد البنوك االسالمية كذلك 
هـــو االلــــتــــزام بــاحــكــام الــشــريــعــة االســـالمـــيـــة، في 
وقــت يبدى فيه االفـــراد تعطشا مهما للصيرفة 
االســالمــيــة وتطبيق احــكــام الشريعة االسالمية 

في االقتصاد. 
واملـــح الــشــيــخ الــدكــتــور عــلــي محيي الــديــن الــقــرة 
داغي في حديثه لـ« رمضانيات » الى التحديات 
ــتـــوافـــق مـــع احــكــام  الـــتـــي يــواجــهــهــا الــتــمــويــل املـ

ابــرز تلك التحديات  الشريعة االســالمــيــة، ولعل 
هي عــدم وجــود قوانن وتشريعات منافسة في 
الــعــاملــيــة، تمكن للصيرفة  الــعــديــد مــن الــعــواصــم 
االسالمية من التغلب على االقتصاد الرأسمالي 
ــا مــنــذ اكــثــر  ــ ــ املــعــتــمــد وبــشــكــل خــــاص فـــي اوروبـ
مــن 500 عــــام، وتــابــع قــائــال »لــذلــك ومـــن اجـــل ان 
تــصــبــح الــصــيــرفــة االســـالمـــيـــة اكـــبـــر وتــســتــحــوذ 
على حصص اكبر مما عليه هي االن، هو ال بد 
مــن ايــجــاد قــوانــن وتــشــريــعــات تــدعــم الصيرفة 
االســلامــيــة وتجعلها منافسة بــقــوة لالقتصاد 
الــدكــتــور علي محيي  الــرأســمــالــي.« وبــن الشيخ 

الدين القرة داغــي ان من بن التحديات االخــرى، 
هــي الفرقة التي تعيشها البنوك االسالمية في 
الـــدول العربية، حيث يعمل كــل بنك  العالم وفــي 
بشكل منعزل عن البنوك االسالمية االخرى، لذلك 
ايــجــاد كيانات مصرفية اسالمية ضخمة  وجــب 
ــا الــتــحــدي  تــعــمــل بــشــكــل مــتــانــســق ومــتــنــاغــم. امــ
الثالث واالبرز وفقا لفضيلة الشيخ الدكتور علي 
محيي الدين القرة داغي فهو عدم توحيد الفتوى 
الشرعية، حيث ان اغلب الفتاوي املــوجــودة هي 
فـــرديـــة، والـــحـــال يقتضي تــركــيــز هيئات  فــتــاوي 
للرقابة الشرعية تتولى مهمة االفــتــاء والرقابة 

في صلب البنوك املركزية وتوكل لتلك الهيئات 
مـــســـؤولـــيـــة الـــرقـــابـــة والـــتـــدقـــيـــق وايــــجــــاد افــضــل 
ــمـــارســـات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا ان تــنــهــض بعمل  املـ
الــبــنــوك االســالمــيــة. وشــــدد فــي حــديــثــه عــلــى انــه  
فــي حــال معالجة هــذه الــتــحــديــات فــان الصيرفة 
االســالمــيــة ومــنــهــا الــتــمــويــل االســالمــي سيتدعم 

اداؤه في الوطن العربي والعالم بشكل عام.
من جهته، يقول يوسف أبوحليقة رجل االعمال 
واملــســتــثــمــر فـــي الـــعـــديـــد مـــن املـــؤســـســـات املــالــيــة 
واملصرفية في الدولة، ان التمويل االسالمي نجح 
فــي الفترة االخــيــرة مــن كسب قــاعــدة عريضة من 
العمالء خاصة ان هذه البنوك اثبتت قدرة عالية 
على تقديم منتجات مالية ومصرفية تتوافق مع 
احكام الشريعة االسالمية، وهذه املنتجات تحقق 
فـــي نــفــس الـــوقـــت الـــربـــح لــلــبــنــك االســـالمـــي مــقــدم 
الخدمة من جهة، والعميل من جهة ثانية. وتوقع 
فــي حــديــثــه ان تسجل االصــــول االســالمــيــة خــالل 
الــفــتــرة املــقــبــلــة نــمــوا مــلــحــوظــا فــي ظــل االهــتــمــام 
املتزايد من قبل الجهات الرقابية بهذا النوع من 
قــدرة عالية على مواجهة  التمويل والـــذي اثبت 
كافة التحديات التي من شأنها ان تؤثر على عمل 
البنوك التقليدية في بعض االحيان. ومن جانبه 
ينوه حمد املرقب الى ما توفره البنوك االسالمية 
مـــن خـــدمـــات مــصــرفــيــة مــمــيــزة لـــفـــائـــدة الــعــمــالء 
وخاصة خالل شهر رمضان الفضيل، حيث تقوم 
تلك البنوك بطرح باقة من العروض التي تلبي 

تطلعات العمالء وبهوامش ربح تفاضلية.

شهدت الصيرفة االسالمية 
ــــوات الــقــلــيــلــة  ــنـ ــ ــــسـ خـــــــالل الـ
املــاضــيــة تــوســعــا ملحوظا 
فـــــــــــــــي حــــــــــجــــــــــم االصــــــــــــــــــــول 
االسالمية والتمويل، حيث 
تشير التقديرات الى ان اجمالي االصول املصرفية 
االســالمــيــة والتمويل املــتــوافــق مــع احــكــام ومبادئ 
الشريعة االسالمية قد تجاوز سقف يفوق نحو 2.3 
تريليون دوالر بما يعادل نحو 8.4 تريليون ريال 
قطري وذلك في نهاية العام 2016. وفي ذات االطار، 
تشير التوقعات بان يصل إجمالي األصول املالية 
املــتــوافــقــة مـــع الــشــريــعــة اإلســالمــيــة إلـــى نــحــو 3.8 
تريليون دوالر بحلول عــام 2022 بما يعادل نحو 
13.83 تريليون ريال، ليسجل بذلك نسبة تتجاوز 
سقف 65.21%، في وقــت تشير فيه التقديرات الى 
الــعــدد االجــمــالــي للمؤسسات املالية التي تتوافق 
اعــمــالــهــا مــع احــكــام الــشــريــعــة االســالمــيــة يــتــجــاوز 
1400 مــؤســســة مــالــيــة إســالمــيــة تعمل اآلن فــي 80 
دولــة، في وقت يتجاوز فيه عدد العمالء في قطاع 
الخدمات املصرفية والتمويل اإلسالمي 100 مليون 
عميل في جميع انحاء العالم مع توقعات ان يصل 
ــذا الــرقــم  حــجــم الـــســـوق املــحــتــمــل الـــى 6 اضـــعـــاف هـ
خالل السنوات القليلة املقبلة، حيث يتوقع ان يصل 
عـــدد عــمــالء قــطــاع الــخــدمــات املــصــرفــيــة والــتــمــويــل 
االسالمي الى مستوى ال يقل عن نحو 600 مليون 

عميل.

نمو األصول المصرفية

ــــك، فــــان االحـــصـــائـــيـــات املــتــعــلــقــة بــالــتــمــويــل  الــــى ذلـ
ــة قــطــر تــشــيــر الـــى ان الــصــيــرفــة  االســـالمـــي فـــي دولــ
االسالمية والتمويل االسالمي تستحوذ  على نحو 
26% من اجمالي املوجودات املصرفية في الجهاز 
ــــول  ــة قـــطـــر، حـــيـــث حــقــقــت االصـ ــ املـــصـــرفـــي فــــي دولــ
املــصــرفــيــة االســالمــيــة خـــالل الــربــع االول مــن الــعــام 
الجاري نموا بنحو 1%، حيث بلغ اجمالي االصول 
الــربــع االول  واملــوجــودات املصرفية القطرية خــالل 
الــجــاري نحو 360.9 مليار ريــال، مقارنة  من العام 
باالصول واملوجودات املسجلة في الربع االول من 
العام املاضي والتي تقدر بنحو 358.6 مليار ريال. 
الــــذي قدمته  بــالــتــمــويــل واالئــتــمــان  وفــيــمــا يتعلق 
الــبــنــوك االســالمــيــة مــتــوافــقــا مـــع احـــكـــام الــشــريــعــة 
االســـالمـــيـــة، فــقــد بــلــغ فـــي الـــربـــع االول مـــن الــعــام 
الـــجـــاري، لــكــافــة الــقــطــاعــات واالفـــــراد نــحــو 248.04 

مليار ريال.

التمويالت 

وقد توزعت تلك التمويالت الى نحو 59.8 مليار 
ريــال في شكل تمويالت ممنوحة للقطاع العام، 
فــــي حــــن حــظــيــت الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــجـــاريـــة الــعــامــة 

بتمويالت مقدمة من البنوك االسالمية القطرية 
الــدولــة بنحو 22.04 مليار ريــال، اما  العاملة في 
قطاع الصناعة فقد بلغ حجم التمويالت املقدمة 
لـــه نــحــو 5.8 مــلــيــار ريـــــال. وتـــم تــقــديــم تــمــويــالت 
ــائـــدة املـــقـــاولـــن  ــفـ ــنـــوك االســــالمــــيــــة لـ ــبـ ــن قـــبـــل الـ مــ
الــعــقــارات فقد  بنحو 11.8 مليار ريـــال، امــا قطاع 
حــظــى بــتــمــويــالت بــلــغــت خــــالل الـــربـــع االول من 
العام الجاري تجاوزت سقف 55.15 مليار ريال. 
امـــا قــطــاع االســتــهــالك فــبــلــغ اجــمــالــي الــتــمــويــالت 
الــخــاصــة بـــه نــحــو 56.03 مــلــيــار ريـــــال، فـــي وقــت 

استحوذ فيه قطاع الخدمات على تمويالت بنحو 
ــال، واســتــحــوذت بقية القطاعات  14.4 مــلــيــار ريــ
االخرى على تمويالت بنحو 5.8 مليار ريال. الى 
ذلـــك، فــقــد بــلــغ اجــمــالــي الــتــمــويــالت والتسهيالت 
ــنـــوك االســـالمـــيـــة  ــبـ االئـــتـــمـــانـــيـــة الـــتـــي قـــدمـــتـــهـــا الـ
القطرية محليا نحو 231.1 مليار ريــال، في حن 
بلغ اجمالي التمويالت االئتمانية التي قدمتها 
الــبــنــوك االســالمــيــة خـــالل الـــربـــع االول مـــن الــعــام 
الــجــاري خــارج دولــة قطر نحو 16.9 مليار ريــال. 
ووفقا للبيانات النقدية الصادرة عن مصرف قطر 
املركزي واملتعلقة بالربع االول من العام الجاري، 
ــــودات  ــوجــ ــ ــتــــحــــوذت بــــذلــــك االصــــــــول واملــ ــقـــد اســ فـ
االسالمية لدى املصارف على ما نسبته %24.65 
من اجمالي االصــول واملــوجــودات املسجلة خالل 
الــجــاري والتي تقدر بنحو  الربع االول من العام 
1.463 تريليون ريال متضمنة االصول التقليدية 
واصول البنوك غير القطرية، في حن تقدر نسبة 
االصــــــول واملـــــوجـــــودات االســـالمـــيـــة الــــى اجــمــالــي 
املوجودات واالصــول القطرية بـــ25.29%، وبقيمة 
1427 مليار ريــال في نهاية الربع االول من العام 
الـــجـــاري، وذلــــك مــقــارنــة بــالــربــع االول مـــن الــعــام 

املاضي، حيث تقدر بنحو 1.336 تريليون ريال.

6 صيغ أساسية
ــنـــوك االســـالمـــيـــة واملـــــصـــــارف االســـالمـــيـــة  ــبـ ــدم الـ ــقــ وتــ
الــعــامــلــة فــي الــدولــة الــتــمــويــالت االســالمــيــة مــن خــالل 
مجموعة متنوعة مــن الصيغ التمويلية التي تنص 
عليها احــكــام الشريعة االســالمــيــة، والــتــي تــم االتفاق 
ــيـــة والـــخـــبـــراء  عــلــيــهــا مـــن قــبــل عــلــمــاء االمـــــة االســـالمـ
املختصن فــي املــالــيــة واملــصــرفــيــة االســالمــيــة. ويبلغ 
ــتـــي تـــتـــوافـــق مــــع احـــكـــام  ــدد الـــصـــيـــغ الــتــمــويــلــيــة الـ ــ عـ
الشريعة االسالمية 9 صيغ، وهي صيغة التمويل عن 
طريق املرابحة، وصيغة التمويل عن طريق املشاركة، 
وصيغة التمويل عن طريق املضاربة وصيغة التمويل 
بـــاالســـتـــصـــنـــاع وصـــيـــغـــة الـــتـــمـــويـــل عــــن طــــريــــق بــيــع 
السلم وصيغة التمويل بالتأجير مع الوعد بالتملك 
وصيغة التمويل بالتورق وصيغة التمويل بطريق 
الــبــنــوك االســالمــيــة واملــصــارف  ــل. وتعتمد  البيع االجـ
االسالمية العاملة في دولة قطر على 6 صيغ اساسية 
ــيـــة والــنــقــديــة  ــالـ فــــي عــمــلــيــات تـــقـــديـــم الـــتـــمـــويـــالت املـ
املتوافقة مع احكام الشريعة االسالمية، والصيغ التي 
تعتمدها البنوك االسالمية القطرية هي بيع املرابحة 
وبيع املساومة واالستصناع واالستثمار باملضاربة 

واالستثمار باملشاركة واالجارة.

6 صيغ أساسية للتمويل اإلسالمي.. خبراء:

فلسفة الصيرفة تجعلها رائدة في مواجهة           االقتصاد التقليدي

¶ شارع البنوك

¶ يوسف أبوحليقة¶ الشيخ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي

¶ متعاملون في احد البنوك

أحمد فضلي

 يختلف التمويل االســالمــي عــن التمويل التقليدي 
ــلـــحـــوظ بــشــكــل كـــبـــيـــر، فــالــتــمــويــل  بــشــكــل جــــــذري ومـ
االســــالمــــي يــتــم مـــن خــــالل تــقــديــم عـــــروض الــتــمــويــل 
بطريقة تــجــاريــة تتم مــن خــالل عمليات بيع وشــراء 
السلع واملــعــادن وخالفة، وتشمل العديد من الصيغ 
على غرار عمليات التمويل التي تتم بطريقة التورق 
ــن خــــالل عــمــلــيــات وصــيــغ  ــك مـ ــذلـ ــود املــــرابــــح وكـ ــقـ وعـ
مــرتــبــطــة بــعــقــود االجــــــــارة، وجــمــيــع تــلــك الــعــمــلــيــات 
يــوحــدهــا ويــجــمــعــهــا رابــــط مــشــتــرك وهـــو مــراعــاتــهــا 
ملبادئ واحكام الشريعة االسالمية حيث يكون البنك 
شريكا فى التعامالت وال يتم تحديد نسبة الفائدة 
الــتــعــامــل فــى ســلــع او بــضــائــع محرمة  فيها وال يــتــم 
حسب الشريعة االســالمــيــة وال يتم احــتــســاب فائدة 

اضافية فى حال التأخر عن سداد موعد الدين.
في الجانب االخــر، فان التمويل العادي او ما يعرف 
الــتــجــاري، فانه يتم  بالتمويل التقليدي او التمويل 
تــقــديــمــه مـــن قــبــل الــبــنــوك الــتــقــلــديــة لــفــائــدة جــمــهــور 
ــكـــون بـــنـــوكـــا فــــي الــغــالــبــيــة بــنــوك  ــتــــي تـ الـــعـــمـــالء والــ
تــجــاريــة، حــيــث يــتــم تــحــديــد نــســبــة الــفــائــدة بطريقة 
ــلـــى الـــتـــمـــويـــل الـــــــذي يـــســـمـــى فــي  مــــحــــددة وثـــابـــتـــة عـ
النظام التقليدي بالتسهيالت االئتمانية والقروض 

الــتــجــاريــة والــتــقــلــيــديــة، كــمــا انـــه يــتــم احــتــســاب نسبة 
فــائــدة اضــافــيــة فــى حـــال الــتــأخــر عــن ســـداد االقــســاط 
املتعلقة بــالــقــرض فــي مــواعــيــدهــا املــحــددة الــتــي يتم 
الـــذي يجمع بن  الــتــجــاري  االتــفــاق عليها فــي العقد 
ــقـــرض، ومــع  الــبــنــك مــقــدم الــتــســهــيــل االئــتــمــانــي او الـ

العميل من جهة ثانية.
ويـــشـــار فـــي هــــذا االطــــــار الــــى ان الـــبـــنـــوك االســالمــيــة 
تختلف في معامالتها عن البنوك التقليدية مقارنة 
بــالــبــنــوك االســالمــيــة عــنــد تــقــديــم الـــقـــروض بالنسبة 
للتقليدية او التمويالت بالنسبة للبنوك االسالمية، 
الــعــادة البنوك االســالمــيــة بالتحفظ  حيث تتسم فــي 
نوعا مــا عند تقديم التمويالت، حيث تقوم البنوك 
االسالمية بدراسات مستفيضة عن درجات االئتمان 
للعمالء وبشكل خــاص مستويات التعثر املحتملة 
لديهم، كما ان استثمارات البنوك االسالمية تكون في 
اغلبها موجهة للقطاعات العقارية واملعادن كالذهب. 
في املقابل فان البنوك التقليدية او ما تعرف بالبنوك 
التجارية فانها تقدم التمويالت بعد القيام بدراسات 
مستفيضة عــن الحالة االئتمانية، ولكن تعمل على 
توزيع املخاطر قدر االمكان في العديد من القطاعات 

املختلفة.

تــعــتــمــد الــبــنــوك االســـالمـــيـــة الــقــطــريــة الــعــامــلــة في 
انـــواع تمويل تتوافق مع  دولـــة قطر تقريبا مــن 6 
احـــكـــام الــشــريــعــة االســـالمـــيـــة، بــصــفــة اســاســيــة في 
اطــار عمليات التمويل املختلفة، وتلك العمليات 
هي عمليات التمويل من خالل بيع املرابحة وهي 
عمليات تمويل تقوم من خاللها البنوك االسالمية 
على تقديم خدمة إصــدار اعتمادات املرابحة التي 
تــمــكــن الــعــمــيــل مـــن الــحــصــول عــلــى بــعــض الــســلــع 
واألجهزة واملعدات من الخارج، ويتم ذلك من خالل 
تــقــديــم الــعــمــيــل طــلــبــا لــلــبــنــك االســـالمـــي الســتــيــراد 
ــا مــبــيــنــا وصـــفـــهـــا وكــمــيــتــهــا وســـعـــرهـــا،  ســلــعــة مــ
فــيــقــوم الــبــنــك املــعــنــي بــاالمــر بــاســتــيــرادهــا لنفسه 
من الخارج على أن يبيعها للعميل بعد وصولها 
يــتــم االتــفــاق عليه  بسعر تكلفتها مــع زيــــادة ربـــح 
اما الصيغة الثانية فهي تعتمد على مبدأ اإلجارة 
املــنــتــهــيــة بــالــتــمــلــيــك، ولــهــا صــــور عــــدة يــعــمــل بها 
ــارة  فــي املــؤســســات املــالــيــة اإلســالمــيــة تسمى اإلجـ
املنتهية بالتمليك، وهــي إجــارة يقترن بها الوعد 
إلـــى املــســتــأجــر فــي نهاية  املـــؤجـــرة  الــعــن  بتمليك 
مدة اإلجارة أو في أثنائها وهناك صيغة التمويل 
باإلجارة، وفي هذه الصيغة يقوم البنك االسالمي 
او الجهة املمولة تمويال اسالميا بشراء األعيان أو 
حصص منها ثــم تأجيرها للغير، وهــذه األعيان 
مثل العقارات واملعدات أو األجهزة املتنوعة، ويتم 
ذلـــك بــعــد دراســــة الـــجـــدوى والــتــأكــد مــن ربحيتها 
وموافقتها ألحــكــام الشريعة اإلســالمــيــة. فــي حن 
تقوم الصيغة الثالثة من التمويل على مبدأ بيع 

املساومة، ويتمثل بيع املساومة في طلب العميل 
من البنك االسالمي أن يشتري سلعة معينة، على 
ان يــقــوم الــبــنــك املــعــنــي بــاالمــر بــشــرائــهــا مــن طــرف 
ثالث بسعر ل ادخــل للعميل بتحديده، وبــربــح ال 
يعلمه العميل تبعا لذلك، ويكون للعميل الحق في 
قبول السلعة أو رفضها بعد تملك البنك االسالمي 
لــتــلــك الــســلــعــة، فــــإذا قــبــل الــعــمــيــل الــبــضــاعــة يــقــوم 
املــتــحــوز على  بــتــســديــد قيمتها للبنك االســـالمـــي 
الـــذي يتفق عليه،  السلعة بــاألقــســاط على النحو 
ويــقــوم البنك بتطبيق بيع املــســاومــة على السلع 
املــشــتــراة مــن الــســوق املحلي .امـــا الصيغة االخــرى 
للتمويل االسالمي، فهي تقوم على  مبدأ املضاربة، 
ولفهم املضاربة يجب أواًل تعريف الشركة والتي 
ــاق اثـــنـــن أو أكـــثـــر عـــلـــى خـــلـــط مــالــيــهــمــا  ــفــ هــــي اتــ
ــة، بقصد  ــذمــ الــ فـــي  الــتــزامــيــهــمــا  أو عــمــلــيــهــمــا أو 
االســـتـــربـــاح. وتــخــتــلــف املــضــاربــة عـــن الــشــركــة في 
وجوه منها، فان األصل الذي يستحق به الربح في 
الشركة هو رأس املال املطلوب من جميع األطراف 
 أم الــتــزامــا في 

ً
ســـواء كــان نــقــدًا أم عــروضــا أم عــمــال

الذمة وأن يكون محل العقد من عنصر واحــد. أما 
األصــــل فـــي املـــضـــاربـــة فــهــو مــتــكــون مـــن عنصرين 
الـــذي  املـــــال  الــعــنــصــر األول هـــو رأس  ــيـــن،  اســـاسـ
يخضع لشروط رأس املال في الشركة، والثاني هو 
العمل املبذول من قبل املضارب، وهو بذلك يختلف 
عن رأس املال اما العنصر الثاني فهو أن األصل في 
الشركة أن يكون العمل مشتركا، أما في املضاربة 

فيقوم املضارب وحده بالعمل. 

التمويل اإلسالمي والتمويل التقليدي

القرة داغي: التمويل اإلسالمي يحظى بإقبال كبير من األفراد  المرابحة والمضاربة أبرز صيغ التمويل

3.8 تريليون دوالر 
األصول المالية 
المتوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية 
بحلول عام 2022
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ال يــــــــــــعــــــــــــرف 
ســـــــــكـــــــــان جـــــــزر 
املــالــديــف ديانة 
ــر اإلســـــــــام،  ــيــ غــ
حــيــث إن إجـــمـــالـــي عــــدد ســكــانــهــا الـــذي 
بـــاإلســـام،  يـــديـــنـــون  بــــ 309 آالف  يـــقـــدر 
ويــنــحــدر غــالــبــيــتــهــم مـــن أصــــول هــنــديــة 
القليلة  الـــبـــاد  وســيــرالنــكــيــة، فــهــى مـــن 
جًدا بعد الحرمني الشريفني التي ال تقع 

عيناك فيها إال على مسلم.
ــن املــجــتــمــع  ومــــا ال يــعــرفــه الـــكـــثـــيـــرون عـ
ــه يــحــتــرم الــديــن اإلســامــي  املــالــديــفــي أنـ
ــلـــى أي  ويــــقــــدم أحــــكــــامــــه ونــــصــــوصــــه عـ
نــصــوص، ويتمتع أهــل العلم والعلماء 
بمكانة خاصة جًدا عند أهل هذه الجزر.

ــبــــدأ  ــان يــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــر شـ ــ ــهـ ــ ومـــــــــع بــــــــدايــــــــات شـ
املــالــديــفــيــون اســـتـــعـــداداتـــهـــم الســتــقــبــال 
شــهــر رمـــضـــان، ويــتــم إعـــان رؤيـــة هــال 
شــهــر رمـــضـــان الــكــريــم مـــن خــــال مفتي 
الــــدولــــة بــعــد مــراقــبــتــه مـــن قــبــل الــلــجــنــة 
الـــشـــوارع  املــتــخــصــصــة، فتتغير مــامــح 
ا، من 

ً
لــتــكــتــســي طــابــًعــا روحـــانـــًيـــا مـــمـــيـــز

خــــال إشـــعـــال املــصــابــيــح فـــي املــســاجــد 
والسهر على السواحل في انتظار أذان 

الفجر ومن ثم نسمات الصباح.
ــالــــديــــف تــشــبــه  طـــقـــوس رمــــضــــان فــــي املــ
كثيًرا طقوسه في سائر البلدان العربية 
واإلســـامـــيـــة، فــهــم يــعــرفــون املــســحــراتــي 
بوظيفته وشكله التقليدي، وكذلك مدفع 

اإلفطار.
وفــي رمضان يتم تقليص عــدد ساعات 
الــعــمــل، وتنشط حــركــة الــتــســوق وزيـــارة 
العائات، إضافة إلى الخصومات التي 
تقدمها الشركات واملؤسسات والتجار 

ابتهاًجا بالشهر الفضيل.
الــســلــوكــيــات اإلســامــيــة تــبــدو واضــحــة 
عــلــى ســطــح الــحــيــاة الــعــامــة فــي الــشــارع 
املالديفي خــال الشهر الكريم، فينتشر 
الحجاب وتغلق املطاعم نهاًرا، وتنقطع 
ــار، وال  الــحــيــاة عــن الــصــخــب عــنــد اإلفـــطـ

يمكن ألحد املجاهرة بالفطر فيه.
تــتــنــوع املـــائـــدة الــرمــضــانــيــة املــالــديــفــيــة 
بــشــكــل يــجــعــلــهــا شــهــّيــة ومــفــيــدة فـــي آن 
واحد، فاملطبخ املالديفي ما هو إال مزيج 
من املطبخني العربي والهندي، وبحكم 
طبيعة الباد املتكونة من جزر تحيطها 
مــيــاه الــبــحــر مـــن كـــل اتـــجـــاه فـــإن املطبخ 
املــالــديــفــي يعتمد كــثــيــًرا عــلــى األســمــاك 

والتونة.
ومــن أشهى أصــنــاف املــأكــوالت البحرية 
في املالديف فطائر »الباجياو« و فطائر 
»املاسروشي« إضافة إلى كرات السمك، 
ــًدا  ــا الــشــوربــة الــتــي ال تــخــلــو مــنــهــا أبـ أمـ
ــا 

ً
مــائــدة الــفــطــار فــي املــالــديــف فــهــي أيــض

تـــتـــأثـــر بــالــنــكــهــات الـــبـــحـــريـــة مــــن خـــال 
حساء »الــجــاروديــا«، وهناك العديد من 
الحلويات الشهية التي ربما تكون كعكة 
»الــفــونــيــبــواكــا« املــصــنــوعــة مــن الطحني 

أشهرها في شهر رمضان.
عــرفــت املــالــديــف اإلســــام مــع مطلع عــام 
548 هــــ عــلــى يـــد تـــاجـــر مــغــربــي يسمى 
ــان حــافــظــا  ــ ــي الـــبـــركـــات الـــبـــربـــري كـ بـــأبـ
لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم دارســــــا ملــعــانــيــه، تمكن 
مــن نــشــر تــعــالــيــم اإلســــام الــســمــحــة بني 
سكان الجزر التي سحرت العالم بجمال 

طبيعتها.
وتجاوب الشعب املالديفي كله مع دعوة 
اإلسام - حكومة وشعًبا-  فاعتنق امللك 
آنذاك » ماهاكا المنجا » اإلسام وأطلق 
عــلــى نــفــســه اســــم« مــحــمــد بــن عــبــد الــلــه« 
ا باسم رسول الله، وطلب من الدول 

ً
تيمن

الــوعــي الديني  اإلســامــيــة قــوافــل لنشر 
واللغة العربية بني سكان الجزر األخرى.

استقبال رمضان

يــتــم االعــــــان عـــن بـــدايـــة شــهــر رمــضــان 
ــــان مفتي  بــشــكــل رســـمـــي عـــن طـــريـــق اعـ
جزر املالديف بعد مراقبة هال رمضان 
مــن قــبــل لجنة متخصصة مــن العلماء 
الــى تخفيض ساعات  والـــدعـــاة، اضــافــة 
الـــعـــمـــل، والــــخــــصــــومــــات الــــتــــي تــقــدمــهــا 

الشركات واملؤسسات والتجار. 
ينتظر املسلمون في جزر املالديف شهر 
رمضان املبارك ويشتاقون إليه اشتياقًا 
عــجــيــبــًا، فــيــبــدأ املــســلــمــون اســتــعــدادهــم 
للشهر الــكــريــم مــنــذ شــهــر شــعــبــان الــذي 
ــه عــلــيــه  ــلـ ــان يـــصـــومـــه الـــنـــبـــي صـــلـــى الـ ــ كـ

وسلم.
ــنـــاس عــلــى الـــســـواحـــل حتى   ويــســهــر الـ
ــان،  ــدادًا لـــشـــهـــر رمــــضــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبــــاح اسـ الــــصــ
ويعدون املساجد فيشعلون مصابيحها 
ة الـــقـــرآن  ويــعــمــرونــهــا بـــالـــصـــاة وقـــــــراء
الكريم كما يكثرون من الصدقات وفعل 

الخير.
تبدأ مامح الدنيا تتغير وتتبدل وتأخذ 
ــــي، تــــاحــــظ الــبــهــجــة  ــانـ ــ ــــروحـ الـــطـــابـــع الـ
ــه كـــل مــســلــم، وتـــرى  والــــســــرور عــلــى وجــ
األلـــســـن تـــتـــبـــادل الــتــهــانــي بــحــلــول هــذا 
الشهر الفضيل، وتشاهد أروع وأجمل 

آيات الحب واإلخاء بني املسلمني.     

االهتمام برمضان

يــهــتــم اهــلــنــا فـــي جــــزر املـــالـــديـــف بــقــدوم 
ــر  ــان ألنـــــه يــعــظــم فـــيـــه األجــ شـــهـــر رمــــضــ
وتفتح فيه أبواب الخير لكل راغب، وهو 
شــهــر الــخــيــر والــبــركــات وشــهــر الــتــقــوى 
ــــوم والــــصــــاة  ــــصـ ــر الـ ــهــ والــــــصــــــاح، وشــ
ة  الــقــرآن.. تفتح فيه أبــواب الجنة  وقـــراء
ــد فــيــه مــردة 

ّ
وتــغــلــق أبــــواب الــنــار وتــصــف

الشياطني.. ويسعد فيه املسلمون أكثر 
مـــن ســعــادتــهــم فـــي أي وقــــت آخــــر طـــوال 
الــعــام، حيث يضفي الفرحة على جميع 

البيوت واألفراد.
وقد اعتاد املسلمون منذ مئات السنني 
ــال شــهــر  ــبـ ــقـ ــتـ ــتـــى السـ ــر شـ ــاهـ ــظـ ــلـــى مـ عـ
رمــــضــــان مـــثـــل رؤيـــــــة الــــهــــال واملــــوائــــد 
الرمضانية التي يقيمها األغنياء وأهل 
الــخــيــر إلطـــعـــام الـــفـــقـــراء، واملــســحــراتــي 
لــطــعــام  الـــصـــائـــمـــني  ــقــــاظ  إيــ فــــي  ودوره 
الــســحــور، ومــدفــع اإلفــطــار املــوجــود في 
بعض الدول اإلسامية، إلى غير ذلك من 

مظاهر الحفاوة بشهر الصيام.
ــــي جــــــزر املــــالــــديــــف تـــتـــلـــخـــص مـــامـــح  فـ
رمضان في إقبال الناس على املساجد 
وتــــاوة الـــقـــرآن والـــذهـــاب إلـــى األســــواق 
اضافة ملمارسة العمل اليومي والبعض 
يــتــفــرغ تــمــامــا لــلــعــبــادة ويــحــيــي  قــيــام 

الليل، وهــنــاك مظاهر أخــرى كثيرة من 
الــتــواصــل مـــع األرحـــــام وإعـــــداد الــوالئــم 
ودعـــوة الــعــائــات لها وتــبــادل الــزيــارات 

وحضور دروس العلم باملساجد.
فـــي رمـــضـــان يـــعـــزز املــجــتــمــع املــالــديــفــي 
أواصر الترابط األســري، واقامة الوالئم 
والــعــزومــات لاهل واالصــدقــاء، وأيضا 
 مباركة لتصفية النفوس وتنقية 

ٌ
فرصة

القلوب واجتماع الكلمة على طاعة الله 
 وعــا مبتعدين عن كل ما يسخطه 

ّ
جــل

ويأباه سبحانه وتعالى ....
ويــســتــغــل االبــــــاء الـــفـــرصـــة الــرمــضــانــيــة 
فـــي تــعــلــيــم وتــــدريــــب ابــنــائــهــم الــصــغــار 
على الــدعــوة الــى الله .....فـــي هــذا الشهر 
الكريم تكتظ املــســاجــُد باملصلني رجــاال 
ــاء، ويـــكـــون فـــي كـــل مــســجــد جـــدول  ــسـ ونـ
الــدروس  الــذيــن يقدمون  يحدد املشايخ 
الدينية التي تعقد بعد صاتي الظهر 
الــقــرآن  والعصر ومنها حلقات تسميع 
امــــــا عـــــن مـــائـــدة   .... ــه  ــ ــــاوتــ ــم وتــ ــريــ ــكــ الــ
اإلفــطــار املالديفية فهي متنوعة وغنية 
املــالــديــفــي باملطبخني  املــطــبــخ  تــأثــر   ....
ــتـــضـــح هــــــذا فــي  الــــهــــنــــدي والــــعــــربــــي ويـ
الــعــديــد مــن األصـــنـــاف واملـــأكـــوالت التي 
يقدمها. يعتمد املطبخ املالديفي بشكل 
أســاســي علي األســمــاك وخــاصــة التونة 
ــودا، وتــتــضــمــن أهــــم أصــنــاف  ــ ــاراكـ ــ ــبـ ــ والـ
ــــف الــــبــــحــــريــــة  كـــــل مـــــن فـــطـــائـــر  ــديـ ــ ــالـ ــ املـ
املــاســروشــي وكــرات  الباجياو و فطائر 
السمك وحساء الجاروديا. يقدم املطبخ 
املالديفي كذلك العديد من أنواع الحلوى 
الــشــهــيــة أشـــهـــرهـــا كــعــكــة الــفــونــيــبــواكــا. 
يتميز أهلنا في جزر املالديف بالبساطة 
والــــــتــــــواضــــــع وحـــــســـــن املـــــعـــــشـــــر. يـــقـــدر 
الــعــائــلــيــة وقيمها  الــحــيــاة  املــالــديــفــيــون 
ــــون عـــائـــاتـــهـــم اهـــتـــمـــامـــهـــم األول  ــولـ ــ ويـ
ويــضــعــون احــتــيــاجــات أســرهــم فــي قمة 
أولوياتهم. وايضا من السمات الحسنة 
فـــي املــجــتــمــع املـــالـــديـــفـــي كـــذلـــك تحفظه 
ــديـــن اإلســـامـــي  ــالـ ه لــتــمــســكــه بـ ــاء ــ ــيـ ــ وحـ
ومبادئه وآدابـــه العامة. كما يتسم أهل 
املــالــديــف بتسامحهم واحــتــرامــهــم آلراء 
الغير وتقبل اختافات اآلخرين وحسن 

التعامل معها.
دخلها اإلســـام سنة 548 هـــ عــن طريق 

التجار العرب،  والشعب املالديفي شعب 
معتز بدينه وحــريــص على التمسك به 
وتــعــلــم قيمه ومــبــادئــه عــن قــنــاعــة تــامــة، 
كــمــا أنـــه ال يــوجــد فــي هـــذه الــجــمــهــوريــة 
ــدة مـــع املـــحـــاوالت الــكــبــيــرة  ــ كــنــيــســة واحـ
مــن قبل املبشرين النصرانيني فــي ذلك 
والــذيــن ال يهنأ لــهــم عــيــش وال يــقــر لهم 
بـــال بــســبــب هــويــة املــالــديــف اإلســامــيــة 
إلـــى تغيير هــويــة البلد  فــهــم يخططون 
باسم حرية األديـــان وحرية الفرد ولهم 
في ذلــك وسائل في نشر الكتب الباطلة 
وتــرجــمــتــهــا إلـــى املــالــديــفــيــة وتــوزيــعــهــا 
عــلــى املــالــديــفــيــني الـــذيـــن يــســافــرون إلــى 
ــا يــــرســــلــــون الــكــتــب  ــمـ ــم كـ ــهـ ــنـ خـــــــارج وطـ
واملــــــطــــــويــــــات والــــــنــــــشــــــرات واألشــــــرطــــــة 
واألقــــــــراص املـــدمـــجـــة الــتــنــصــيــريــة ومــن 
ــًا بــــث إذاعـــــــة تــبــشــيــريــة  وســـائـــلـــهـــم أيـــضـ
باللغة املالديفية تبث من جزيرة سيشب 
وهي مستعمرة بريطانية توجه باللغة 
املــالــديــفــيــة وهـــي إذاعــــة خــاصــة موجهة 
إلى الشعب املالديفي ألن اللغة املالديفية 

ال تنطق إال في املالديف.

رمضان في المالديف..المصلون ينتظرون الفجر على الشواطئ
»كرات السمك« مكون رئيسي لوجبة اإلفطار

¶  أجواء رمضان في المالديف

معالم إسالمية
 في المالديف    

»مسجد الجمعة«
يقع مسجد الجمعة في مدينة 
ــو يــــعــــد مـــــن أبـــــرز  ــ ــ مــــالــــيــــه وهـ
ــديـــف اإلســـامـــيـــة  ــالـ مـــعـــالـــم املـ
و الــتــاريــخــيــة فـــي املـــالـــديـــف. 
بـــــنـــــي املـــــســـــجـــــد عـــــلـــــي يـــــدي 
ــيـــم اســكــنــدر  الــســلــطــان إبـــراهـ
في عام 1656. يتميز املسجد 
ببنائه العتيق الشامخ الذي 
ــــن دون أن  ــزمـ ــ الـ أمـــــــام  صـــمـــد 
يــتــأثــر رونــــق مـــعـــمـــاره. يعلو 
ــيـــة ضــخــمــة  ــبـ ــبـــة ذهـ ــنـــاه قـ ــبـ مـ
ومــئــذنــتــان شــاهــقــتــان وتــزيــن 
جــدرانــه مــن الــداخــل والــخــارج 
ــقـــوش والــــزخــــارف  ــنـ أجـــمـــل الـ
اإلسامية والنباتية. ويتسع 
ــا يـــزيـــد عــــن 5000  املـــســـجـــد ملــ

آالف مصل..
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تـــــقـــــدم مـــؤســـســـة 
الرعاية الصحية 
األولية مجموعة 
ــائــــح  ــنــــصــ مـــــــن الــ
الـــــطـــــبـــــيـــــة الــــتــــي 
تعنى بالتحكم في نوعية وكمية الطعام 
والشراب والحلوى التي تقدم خالل أيام 
عيد الفطر وذلك لالبتعاد عن اإلفراط في 
تناول املأكوالت، واالعتدال في األكــل من 
دون إقالل أو إفراط حتى ال يعكر اإلعياء 

فرحة العيد.
وقـــالـــت مـــوضـــي الـــهـــاجـــري مـــديـــرة إدارة 
التغذية العالجية واملجتمعية بمؤسسة 
أنـــه مــع نهاية  الــرعــايــة الصحية األولــيــة 
شــهــر رمـــضـــان يــكــون الــصــائــم قـــد اعــتــاد 
على نمط غذائي مغاير كثيرًا لذلك النمط 
املتبع طوال العام، ونتيجة للصوم يعتاد 
الجهاز الهضمي على عــدم استقبال أي 
طعام أو شراب طوال النهار في حني يفرز 
الــعــصــارات الهاضمة ويتهيأ الستقبال 
املــغــرب، وفــي أول أيام  الطعام قبيل أذان 
عيد الفطر ونتيجة للتغيير املفاجئ في 
مواعيد ونوعية الطعام املتناول يعاني 
الــنــاس مــن تلبك معوي وآالم  الكثير مــن 
فــي املــعــدة وانــتــفــاخ وإســـهـــال، بــاإلضــافــة 
إلى حــاالت تسمم غذائية، ولكي نتجنب 
حدوث هذه األعراض ال بد أن نراعي فيما 
نأكل ليس فقط الكمية بل النوعية أيضًا.

ونـــــوهـــــت الــــهــــاجــــري بــــأنــــه يـــفـــضـــل بـــدء 
أيــام العيد بتناول كمية  اإلفطار في أول 
قــلــيــلــة مـــن الـــطـــعـــام، تــــــزداد هــــذه الــكــمــيــة 
تدريجيا أثناء فترات اليوم، واألكل ببطء 

مع املضغ الجيد، وعدم شرب كمية كبيرة 
من املاء والسوائل أثناء تناول الوجبات، 
والتقليل من تناول األطعمة التي تهيج 
املـــعـــدة وتـــزيـــد مـــن حــمــوضــتــهــا كــاملــقــالــي 
ــنـــات وتـــلـــك الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى  واملـــعـــجـ
بــهــارات وتــوابــل، وكــذلــك الــشــاي والقهوة 

واملشروبات الغازية.
وقدمت الهاجري مجموعة من النصائح 
ضرورة اتباعها خالل عيد الفطر ومنها 
تــنــاول اللحوم  قـــدر اإلمــكــان مــن  التقليل 
ــد، ويـــفـــضـــل أن تــطــهــى  ــبــ ــكــ ــراء والــ ــمــ الــــحــ
بــالــشــواء أو الــســلــق، وتــفــادي الــقــلــي ألنــه 
ــن مـــحـــتـــواهـــا الـــدهـــنـــي وتــجــنــب  يـــزيـــد مــ

اإلكثار من تناول املشروبات الغازية التي 
تزيد مــن درجــة حموضة املــعــدة، وتعمل 
على إتخام املعدة، ويفضل االمتناع عنها 

إذا أمكن األمر.
وتـــؤكـــد الـــهـــاجـــري بـــعـــدم الـــبـــدء بــتــنــاول 
ــر مــربــك  ــ ــيـــد ملــــا لــــذلــــك مــــن أثــ ــعـ ــلــــوى الـ حــ
لــلــمــعــدة وفـــاتـــح لــلــشــهــيــة وزائـــــد لـــلـــوزن، 
واالستعاضة عن ذلك باإلكثار من تناول 
الــســلــطــات والــتــقــلــيــل مــن كمية الــســعــرات 
الحرارية اليومية من خالل تناول وجبة 
خفيفة لإلفطار والعشاء، وتفادي اإلفراط 
فـــي تـــنـــاول الـــطـــعـــام فـــي وجـــبـــة الــعــشــاء، 
مــع الحفاظ على عــدم االستلقاء والــنــوم 

بعدها مباشرة، وفيما يتعلق بمرضى 
الــســكــري والــكــلــى والــقــلــب وضـــغـــط الـــدم 

ينصح باالبتعاد عن األطعمة اململحة.
وتنصح كــبــار الــســن بــاإلقــالل مــن تناول 
ــــوالت الــدهــنــيــة  ــأكـ ــ ــمـــراء واملـ الـــلـــحـــوم الـــحـ
واملــالــحــة والــســكــريــة خــالل أول أيـــام عيد 
ــدم اإلفـــــراط فـــي كــمــيــة الــوجــبــة  الــفــطــر وعــ
ــــرورة تـــفـــادي اســتــخــدام  الــغــذائــيــة مـــع ضـ
السمن الطبيعي فهو من الدهون املضرة 
التي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول 
الــضــار فــي الجسم. وضـــرورة اإلكــثــار من 
ــاء، والتقليل  ــ املـ الـــســـوائـــل، خــاصــة  شـــرب 
مــن تــنــاول الــشــاي والــقــهــوة ملــا لــذلــك من 

ــع لــلــضــغــط ومــانــع  ــ أثـــر مـــدر لــلــبــول، ورافـ
لــالســتــفــادة مـــن امــتــصــاص الــحــديــد من 
الــغــذاء، واإلكــثــار من إضافة الخضراوات 
عــمــومــا لــلــوجــبــات مــثــل الــســبــانــخ وورق 
ــرع والــــجــــزر  ــ ــقـ ــ ــان والـ ــاذنــــجــ ــبــ الـــعـــنـــب والــ

والخس والخيار.
وخــتــامــا تـــؤكـــد الـــهـــاجـــري عــلــى ضــــرورة 
تغيير أسلوب الضيافة في األعياد، كأن 
يــتــم تــقــديــم الــفــواكــه املــجــفــفــة عــوضــا عن 
الشوكوالتة والفواكه املوسمية الطازجة 
بدال من املعمول والحلويات، مما يعطي 
شـــعـــورا بــالــتــغــيــيــر مـــن جــهــة واملــحــافــظــة 

على الصحة من جهة أخرى.

احذروا اإلسراف في الطعام والشراب والحلوى خالل أيام العيد
مديرة إدارة التغذية العالجية في »الرعاية الصحية«.. الهاجري:

الــســوس، موطنه  العرقسوس أو كما يسمى بنبات 
سوريا ومصر واملناطق الوسطى من آسيا وأوروبا 
وآســـيـــا الـــصـــغـــرى، وهــــو أحــــد الـــنـــبـــاتـــات الــشــجــريــة، 
ف من ضمن النباتات املعمرة، ويمتاز بمذاقه 

ّ
ويصن

الــحــلــو، ويــتــفــاوت طعمه وفــقــًا لــنــوع الــجــذر املــأخــوذ 
إلــى أن هناك اثني عشر نوعًا منه، ويتم  منه، يشار 

استخراجه من جذور شجرة السوس.
يستحضر من نبات العرقسوس عصير يقترن شربه 
مــع شهر رمــضــان املــبــارك، إذ يعتبر مــن املــشــروبــات 
ــــت كــثــيــر لــتــحــضــيــره،  ــــى وقـ املـــرطـــبـــة، وال يـــحـــتـــاج إلـ
ويحتوي هذا املشروب على البوتاسيوم والكالسيوم 
ــتــــروجــــني الـــــذي يــمــنــح الــنــبــتــة املــــــذاق الــحــلــو.  واألســ
وتعتبر مــادة الكلتيسريتسن هي األكثر فعالية في 
الــعــرقــســوس، ويــدخــل فــي تــكــويــن العرقسوس  نبتة 
عدد من املكونات منها مواد سكرية ومواد صابونية 
ــرغــــوة عــلــى وجــــه الـــكـــأس عند  تـــــؤدي إلــــى ظـــهـــور الــ
صـــب مـــشـــروب الـــعـــرقـــســـوس، وبـــاإلضـــافـــة إلــــى أحــد 
أنــــواع الـــزيـــوت الــطــيــارة، أمـــا جــــذوره فــتــحــتــوي على 
مــادة الغلسرزين التي تتخذ شكل أمــالح الكالسيوم 

والبوتاسيوم. 
ه عــن غيره من 

ّ
ينفرد العرقسوس بعدة فــوائــد تميز

ز عمل األستروجني. ويرفع 
ّ
انــه يحف النباتات، وهــي 

ــنـــســـاء. ويـــدخـــل فـــي عــالج  نــســبــة الــخــصــوبــة عــنــد الـ
أمـــراض الجلد  الــبــروســتــات. ويعالج بعض  ســرطــان 
كـــاألكـــزيـــمـــا. ويــعــتــبــر مـــضـــادًا لــلــجــراثــيــم واألكـــســـدة. 
ــااًل لــلــقــرحــة.  ــًا فــــعــ ــّعــــد عـــالجـ ويـــحـــمـــي الــــشــــرايــــني. ويــ
ويحتوي على مــعــادن تعتبر وسيلة لترميم الكبد. 
ويستخدم كمّدر للبول. ويفتح الشهية. ويعتبر من 
 الجسم. 

ّ
املــــواد الــهــاضــمــة. ويــرطــب الــجــســم. ويــنــشــط

ويمنح الــجــهــاز املــنــاعــة قــوة ونــشــاط. ويــســاعــد على 
الــتــخــلــص مـــن الــبــلــغــم. ويــســتــخــدم كــمــعــالــج للكحة 
والـــتـــهـــاب الــحــلــق. ويــعــالــج الــحــســاســيــة ويــســتــخــدم 
كمضاد لها. وينظم الدورة الشهرية. ويعتبر عنصرًا 
الــبــشــرة وكــمــا يحميها مــن اآلثـــار  مــفــيــدًا فــي تفتيح 
الــضــارة ألشعة الشمس. ويمنح الشعر صحة وقوة 
وحيوية. ويّحد من نثر القشرة في الرأس. ويقلل من 

االكتتاب ويعالجه. ويخفف من التهابات اللثة.

العرقسوس على مائدتك 

نصيحة اليوم

للحمص فوائد متعددة وينصح بتناوله في الصيام 
ألنه يمنح الجسم طاقة ونسبة مهمة من األغذية التي 

تضيع خالل الصيام.
ويستخدم الحمص كمدر للبول وهو مفتت للحصى 
الحمص  لــأعــصــاب واملـــخ.  أنــه منشط  ومسمن كما 
بــمــواد ذات قيمة غذائية عالية  الجسم  مهم ألنــه يمد 
الــجــودة مــقــارنــة مع  فهو يحتوي على بــروتــن عــالــي 
الــلــحــوم. ونــجــد فــي الحمص مـــواد مــضــادة لأكسدة 

تساعد في منع اإلصابة بأمراض القلب والسرطان.
التي  املــواد  الحمص على كميات جيدة من  ويحتوي 
التجميل لتصنيع كريمات منع  تستخدمها شركات 
ظهور التجاعيد، هذا ويمكن استخدامه كبديل لحليب 
للمواد املسببة للحساسية  إنتاجًا  أقــل  األطــفــال ألنــه 
الــذي يستخدم في ذلــك. هناك  مقارنة بفول الصويا 
املزاج  الحمص تساعد على رفع  أمينية في  أحماض 

أفــضــل. وبحسب خبراء  الــنــوم بشكل  وتشجع على 
الــتــغــذيــة يعتبر الــحــمــص غــنــي بــاملــعــادن الــضــروريــة 

كالبوتاسيوم والفوسفور واملغنيسيوم والكالسيوم 
والحديد والزنك. ويعد الحمص مصدرًا جيدًا لألياف 
التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.  
جدير بالذكر أن املستويات العالية من األلياف الغذائية 
املـــوجـــودة فـــي الــحــمــص تــســاعــد عــلــى الــتــخــلــص من 
الــتــوازن بن مستوى  الكولستيرول وإعــادة  مستوى 
الجيد والسيء مما يقي اإلنسان من  الكولستيرول 
الجلطات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشراين. 
ــــك يــســتــطــيــع الــحــمــص الــســيــطــرة على  ــــى جـــانـــب ذل ال
الطبيعي فيمنع  بــاملــعــدل  بــالــدم  الــســكــري  مستويات 
الــســكــري.  ال يوجد أضـــرار حقيقية للحمص  تطور 
الغازات  الحمص بكميات كبيرة يسبب  ولكن تناول 
واالنتفاخ وأمراض القولون لذلك يفضل عدم اإلفراط 
في تناوله في الصيام لئال يصاب الشخص بعسر 

الهضم أو في ألم في األمعاء.

استفيدوا من فوائد الحمص خالل الصيام

وسام السعايدة

¶  موضي الهاجري
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ــلـــس  ــجـ ــدم املـ ــ ــقــ ــ يــ
الــــــــــــــــوطــــــــــــــــنــــــــــــــــي 
لــــــــلــــــــســــــــيــــــــاحــــــــة 
مــوســمــًا صيفيًا 
 بــاملــتــعــة والـــبـــهـــجـــة هـــــذا الـــعـــام، 

ً
ــافــــا حــ

عــبــر مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــفــعــالــيــات 
ــعــــروض الـــجـــديـــدة الــتــي  الــتــرفــيــهــيــة والــ
ــمـــار وتـــائـــم جميع  تــنــاســب جــمــيــع األعـ

األذواق.
ــودة  ــع عــ ــم الـــصـــيـــفـــي مــ ويـــنـــطـــلـــق املــــوســ
الــتــي تعتبر الوجهة  املدينة الترفيهية 
املفضلة لـــدى الــعــائــات، بــاإلضــافــة إلــى 
الــتــي تستضيفها  الــعــروض الترفيهية 
املــجــمــعــات الــتــجــاريــة الــتــســعــة املــشــاركــة 
في صيف هــذا العام في كل من الدوحة 

والخور.
ــد الـــقـــريـــصـــي، رئــيــس  ــ ــ قـــــال الـــســـيـــد راشـ
ــاع الـــتـــســـويـــق بـــاملـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي  ــطــ قــ
لــلــســيــاحــة: »يــســعــدنــا أن نــوفــر خــيــارات 
ترفيهية مثيرة هــذا الصيف للمقيمني 
والــزوار، وذلك في إطار جهودنا لتقديم 
منتجات وعـــروض سياحية على مــدار 
الـــعـــام، ويــلــعــب شــركــاؤنــا فــي القطاعني 
العام والخاص دورًا رئيسيًا في جودة 
وجــاذبــيــة املــنــتــج الــســيــاحــي، وتــحــديــدًا 
فيما يخص خــيــارات الترفيه الحضري 
ــلـــط الــــضــــوء  والــــعــــائــــلــــي، وهـــــــو مـــــا يـــسـ
عـــلـــى قـــطـــر كـــوجـــهـــة ســـيـــاحـــيـــة مــفــضــلــة 

للعائات«.
ستستقبل العديد من املواقع في الدوحة 
والخور الجمهور لاستمتاع بفعاليات 
وعــــــروض تــرفــيــهــيــة مــصــمــمــة لــتــنــاســب 

جميع أفراد العائلة.
ســتــفــتــح املـــديـــنـــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة أبـــوابـــهـــا 
مجددًا أمــام الجمهور في مركز الدوحة 
لــلــمــعــارض واملـــؤتـــمـــرات، بــدايــة مــن أول 
أيــام عيد الفطر وحتى 13 يوليو حيث 
الــعــروض واألنشطة  ستقدم العديد من 
الترفيهية واأللعاب التي تناسب جميع 

األعمار مثل النطاطية وملعب الجولف 
املصغر وألعاب الركوب املثيرة وألعاب 
الفيديو والعديد من العروض الترفيهية 
الحية. وتــتــراوح أسعار التذاكر بني 15 

رياال و1250 رياال للبطاقة املوسمية.
ــتـــجـــاريـــة  ــدم جـــمـــيـــع املـــجـــمـــعـــات الـ ــ ــقـ ــ وتـ
املــــــشــــــاركــــــة مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن األنــــشــــطــــة 
ــفــــال بــمــخــتــلــف  ــة واملــــثــــيــــرة لــــأطــ ــ ــرحـ ــ املـ
األعــمــار، حيث سُيتاح لأطفال مقابلة 
شــخــصــيــاتــهــم الــكــرتــونــيــة املــفــضــلــة في 

الــواقــع مــثــل »تـــوم وجــيــري« مــن 13 إلــى 
15 يــونــيــو و»الـــروبـــوت تــايــتــان« مــن 20 
إلــى 22 يونيو، أمــا عشاق »بــاظ يطير« 
فــلــهــم مـــوعـــد مـــع االســتــمــتــاع بــالــعــرض 
األول للجزء الرابع واألخير لفيلم »توى 
ســتــوري 4« فــي السينما مــن 22 إلــى 28 

يونيو.
يستضيف مــول املرقاب فعالية »سيرك 
الترفيه العائلي« من أول وحتى خامس 
يــــوم الـــعـــيـــد، كــمــا يــســتــضــيــف فــعــالــيــات 

تعليمية تــرفــيــهــيــة أخــــرى مــثــل فعالية 
»أســــتــــرودوم لـــأطـــفـــال« مـــن 10 إلــــى 14 
ــة اســتــكــشــافــيــة لــجــســم  ــ ــــولـ يـــونـــيـــو و»جـ
اإلنــســان« مــن 14 يونيو إلــى 19 يوليو. 
ويــمــكــن للبالغني االشـــتـــراك فــي »جمعة 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة« مــن 13 يــونــيــو إلـــى 8 

أغسطس.
وفي مول طوار سيكون عشاق الرياضة 
على موعد مع مباريات »كوبا أميركا« 
املـــثـــيـــرة مــــن 14 يـــونـــيـــو إلـــــى 7 يــولــيــو 

وبــطــولــة األمـــم األفــريــقــيــة مــن 15 يونيو 
إلـــى 13 يــولــيــو. ســتــقــام أيــضــًا فعاليات 
العطلة األسبوعية للكارتون من 27 إلى 
28 يونيو لتشمل مسابقة أزياء األبطال 
الـــخـــارقـــني وفـــــرص ملــقــابــلــة شــخــصــيــات 

جاستس لييج وأفنجرز.
وفي دوحة فيستيفال سيتي سيتفاعل 
ــع لـــعـــبـــة بـــنـــك الــــحــــظ بــحــجــم  ــ الـــــــــــزوار مـ
يـــونـــيـــو، بينما  إلــــى 14  ــن 4  األنــــســــان مـ
ستتجول شخصيات انجري بيردز بني 
األروقــة في 15 يونيو. وستنظم ديزني 
فعالية لعشاق »تـــوى ســتــوري« مــن 24 
يونيو إلى 20 يوليو إلضافة املزيد من 
أجواء السحر واملرح، وستستمر عروض 
الــتــرفــيــه لـــأطـــفـــال مـــن خــــال الـــعـــروض 
الترفيهية مثل البرنامج التلفزيوني »ج 
جــــواب« مــن 2 إلـــى 6 يــولــيــو والــعــروض 
املتجولة لشخصيات قناة براعم من 11 

إلى 13 يوليو.
يــســتــضــيــف دوحــــــة فــيــســتــيــفــال ســيــتــي 
ــو بـــــــاركـــــــس« والــــــتــــــي ســتــطــلــق  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ »تـ
فــعــالــيــات طــــوال الــصــيــف لتشمل »عــالــم 
بــيــردز« و »فيرشيوسيتي« في  انــجــري 
مـــهـــرجـــان خـــــاص خـــــال شـــهـــر يـــونـــيـــو. 
ســـتـــفـــتـــح الـــكـــثـــبـــان الـــثـــلـــجـــيـــة أبـــوابـــهـــا 
قــريــبــًا لــيــقــدم دوحــــة فــيــســتــيــفــال سيتي 
الــعــديــد مــن فعاليات الترفيه العائلية. 
وستتجول شخصيات انجري بيردز في 
جميع املجمعات التجارية املشاركة في 
برنامج الصيف في قطر لتنشر البهجة.

سيشهد مول قطر جوالت »سوبر مان« 
مــــــــان«و »ونــــــــدر وومــــــــن« و«ذا  و »بــــــات 
فـــاش« و«جــاســتــس لييج« فــي عــروض 
ــة ملــقــابــلــة تــلــك  تــفــاعــلــيــة يــعــقــبــهــا فـــرصـ
الــشــخــصــيــات، ويــســتــضــيــف مــركــز قطر 
الــوطــنــي للمؤتمرات عــروضــًا مسرحية 
شــهــيــرة مــثــل »الــســنــافــر« مــن 18 إلـــى 20 
يوليو وعــرض »هــالــو كيتي« بــدايــة من 

25 إلى 27 يوليو.

13 يوليو ضمن أنشطة »الصيف في قطر« تستمر حتى 

انطالق فعاليات »المدينة الترفيهية« أول أيام العيد

¶ جانب من فعاليات المدينة الترفيهية  العام الماضي )ارشيفية(

أهــــــــــــاب مــــــطــــــار حـــــمـــــد الــــــدولــــــي 
ــافـــريـــن املــــغــــادريــــن عــبــره  بـــاملـــسـ
ــتـــرة مــــن 3- 9 يــونــيــو  ــفـ الـ ــال  ــ خـ
التي تتزامن مع عطلة أيــام عيد 
الفطر املبارك ضــرورة التسجيل 
ــهـــم عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت  عـــلـــى رحـــاتـ
ــار قـــبـــل 3  ــطــ والــــحــــضــــور إلـــــى املــ
ــادرة  ــ ــغــ ــ ــد املــ ــ ــــوعـ ــن مـ ــ ــات مــ ــ ــاعــ ــ ســ
واستخدام البوابات اإللكترونية 
كـــانـــوا مــســجــلــني مــســبــقــًا(،  )إذا 
حتى يتجنبوا طوابير االنتظار 
ــتــــجــــربــــة ســفــر  ويــــســــتــــمــــتــــعــــوا بــ
ــة عـــبـــر مـــرافـــق  ــحــ ــريــ ســـلـــســـة ومــ

املطار.
وأوضح املطار أن نقاط التسجيل 
على الرحات سيتم إغاقها قبل 
60 دقيقة من موعد املغادرة، كما 
ــا املــســافــريــن إلــــى عــــدم حمل  دعــ
أي مواد محظورة مثل السوائل 
والــــبــــخــــاخــــات ومـــســـتـــحـــضـــرات 
الــجــل، وإلـــى ضـــرورة تغليف أي 
عبوة تحتوي على مــواد سائلة 
ــي كـــيـــس بـــاســـتـــيـــكـــي شـــفـــاف  ــ فـ
ــابــــل إلعـــــــادة الـــغـــلـــق شــريــطــة  وقــ
أال يــزيــد حــجــم الــعــبــوة الــواحــدة 
على 100 مــل. وأشـــار املــطــار إلى 
ــود مـــراكـــز جـــديـــدة لتغليف  ــ وجـ
األمـــتـــعـــة بـــالـــقـــرب مــــن الــصــفــني 
املـــطـــار، وأن أي  فـــي  رقــــم 3 و10 
ــعــــدات إلــكــتــرونــيــة  ــهــــزة أو مــ أجــ
يزيد حجمها عن حجم الهاتف 
املــحــمــول يــتــوجــب إخــراجــهــا من 
الحقائب ووضعها في األطباق 
املــخــصــصــة لــفــحــصــهــا بــواســطــة 

األشعة السينية. 
وحــــســــب املــــــطــــــار، ُيــــحــــظــــر عــلــى 
املسافرين حمل مركبات صغيرة 
مثل عجلة الــتــوازن الــذاتــي التي 
ــاريــــات الـــلـــيـــثـــيـــوم،  ــبــــطــ تـــعـــمـــل بــ

كــــمــــا نــــصــــح املـــــطـــــار بــتــحــاشــي 
اصــطــحــاب الــحــيــوانــات األلــيــفــة 
قدر اإلمكان وذلك نظرًا لازدحام 
الــــذي تــشــهــده هــــذه األيـــــام الــتــي 
تمثل فترة من فترات الذروة في 

موسم السفر.
ومــــن أجــــل مــســاعــدة املــســافــريــن 
ــــن إجــــــــــازات الــعــيــد  الــــقــــادمــــني مـ
خــــــــال هــــــــذه األيـــــــــــــام، وحــــرصــــًا 
ــم وســــامــــتــــهــــم،  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــى راحــ ــ ــلـ ــ عـ
ــة  ــفــ ــدخـــــــول إلــــــــى أرصــ ــكـــــون الـــــ يـــ
الــــوصــــول واملـــــغـــــادرة مــقــصــورًا 
على السيارات املرخص لها فقط 
من الساعة 10:30 مساًء وحتى 2 
صباحًا خال الفترة من 8 إلى 9 

يونيو 2019. 
ــاشــــــــد املـــــــــطـــــــــار املـــــســـــافـــــريـــــن  نــــــ
بـــاســـتـــخـــدام مـــواقـــف الـــســـيـــارات 

قصيرة األمد خال هذه األيام.
ـــــــصـــــــح املـــــــطـــــــار املــــســــافــــريــــن 

َ
ون

املـــــغـــــادريـــــن بـــتـــحـــمـــيـــل تــطــبــيــق 
 »HIAQatar« الــــذكــــي الـــهـــاتـــف 
ــهـــزة الــتــي  والـــــــذي يـــتـــوفـــر لـــأجـ
تــــعــــمــــل بــــنــــظــــامــــّي األنـــــــدرويـــــــد 

واآليــفــون حتى يمكنهم االطــاع 
ــثـــات والـــحـــصـــول  ــتـــحـــديـ ــلـــى الـ عـ
ــي تــجــعــل  ــ ــتـ ــ ــى املـــــســـــاعـــــدة الـ ــلــ عــ
ــفــــر أكــــثــــر ســـاســـة  تــــجــــربــــة الــــســ
بفضل املعلومات الفورية التي 
ــلـــة  يـــتـــلـــقـــونـــهـــا عـــــن حــــالــــة الـــرحـ
ــات فتح  واســـتـــام األمــتــعــة وأوقـــ
بـــوابـــات الــصــعــود واتــجــاهــاتــهــا 
ومنافذ الطعام والشراب والبيع 
بـــالـــتـــجـــزئـــة فــــي الــــســــوق الـــحـــرة 

القطرية.
ــــذي يــعــمــل عــلــى  يـــضـــم املــــطــــار الــ
مــــدار الــســاعــة، مـــدرجـــني وبــرجــًا 
ــعـــدات ملــراقــبــة  مـــــزودًا بـــأحـــدث املـ
الــجــويــة، ويتسع حاليًا  الــحــركــة 
ــلـــيـــون مــســافــر  الســـتـــقـــبـــال 30 مـ

و360 ألف طائرة سنويًا. 
ــار مـــســـاحـــة تــزيــد  ــطــ ويـــشـــمـــل املــ
عــن 40 ألــف متر مربع تضم في 
جنباتها املتاجر ومرافق الطعام 
ــراب، ومـــنـــتـــجـــعـــًا صــحــيــًا  والـــــــشـــــ
ــه، كـــمـــا تــنــتــشــر  ــوعــ ـــن نــ ــدًا مـ ــريــ فــ
فــي أرجــائــه مجموعة مــن القطع 

الفنية النادرة لفنانني عامليني.

»حمد الدولي« يطلق نصائح لتجنب 
ــادي صــحــي ويــســن الــدوحــة »الطوابير« في »عطلة العيد« ــ كــشــف فــنــدق ونـ

عن عرض عيد الفطر الخاص بالعائات التي 
تبحث عن وجهة رائعة لقضاء عطلة ال مثيل 

لها للراحة أو اإلستجمام في قطر.
 من املقيمني والزائرين على 

ّ
يقّدم العرض لكل

حـــد ســــــواء، فـــرصـــة حــجــز غــرفــتــني دولـــوكـــس 
)لليلة واحد( والحصول على 50% خصم على 
 عن تقديم وجبة مجانية 

ً
الغرفة الثانية، فضا

لأطفال دون 12 سنة والــدخــول املجاني الى 
الـــنـــادي الــريــاضــي واملــســابــح األربـــــع، بــمــا في 
ذلك مسبح »وييفز«،الحوض الوحيد لأطفال 

الذي يتخلله أمواج في الدوحة. 
أّول يوم  سيقّدم مطعم »سيزونال تايستس« 
عيد الفطر، بــرانــش مميز ومجموعة واسعة 
مــن املـــأكـــوالت الــعــاملــّيــة املــبــتــكــرة ضــمــن أجـــواء 

عائلية مميزة، وركن ألعاب لأطفال. 
لــزوار الفندق خــال العيد   السبا يقدم 

ّ
كما أن

عــرضــا لــلــذيــن يـــريـــدون اإلســـتـــرخـــاء وتــجــديــد 
الــنــشــاط خــصــم 30% لــكــافــة عـــاجـــات الــوجــه 
والـــتـــدلـــيـــك مــــن قـــبـــل مــعــالــجــيــني ذوي خــبــرة 

واسعة وذلك لغاية 3 من يونيو.
قـــال عــمــار صــمــد، مــديــر فــنــدق ونــــادي صحي 
ويسن الدوحة: »يسرنا أن نشارك روح العيد 
الــفــنــدق مناسب لقضاء عطلة  ــا، إن  مــع زوارنــ

رائـــعـــة مـــع الـــعـــائـــلـــة، وذلـــــك بــفــضــل خــدمــاتــنــا 
ــــدة ومــــوقــــعــــنــــا املــــمــــيــــز مـــــن الــــوجــــهــــات  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ

السياحية الرئيسية«.
لــديــنــا تعتبر  الـــغـــرف  وأضــــــاف: »إن مــســاحــة 
شاسعة، إذ تبدأ مساحتها من 46 مترا مربعا، 
كــمــا يــتــوفــر لــديــنــا مـــرافـــق تــرفــيــهــّيــة مــتــعــدّدة 
باإلضافة الى حدائق رائعة، تخّول العائات 
بمشاركة أجمل اللحظات سويًا في جّو هادئ 
ومــريــح، ومــمــا ال شــّك منه أنــنــا نعد ضيوفنا 
بتجرية فريدة وبأعلى مستوى ضيافة طوال 

فترة إقامتهم«.
الــدوحــة في  يقع فندق ونـــادي صحي ويسن 
ــة، يــتــألــف مـــن 364 غــرفــة  قــلــب مــديــنــة الــــدوحــ
وجــنــاحــا بـــاإلضـــافـــة الــــى خــمــس فــلــل خــاصــة 
 .®Heavenly Bed تتخللها أسرة هيفينلي بيد
التي تشتهر بها فنادق ويسن في كافة أنحاء 

العالم. 
بــاإلضــافــة الــى ذلــك، تتوفر فــي الفندق مرافق 
كــــافــــة األذواق، فــمــطــعــم  تــــنــــاســــب  ــة  ــنـــوعـ ــتـ مـ
»سيزونال تيستس« يقّدم املأكوالت العاملّية، 
ــّدم الـــطـــعـــام  ــ ــقـ ــ ــاي تــــــــاي« يـ ــ ــابــ ــ أمــــــا مـــطـــعـــم »ســ
أنـــد  ــتــــرز رووم  ــانــ ــيــــل و»هــ الـــتـــايـــانـــدي األصــ
ــيــــة من  جـــريـــل« يـــقـــّدم تــجــربــة مـــعـــاصـــرة وراقــ

أطباق اللحوم واألسماك.

»ويستن الدوحة« يطلق عروض عيد الفطر
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ولــــــم تـــكـــن هـــذه 
ــيــــدة إال أم  الــــســ
البنني، »فاطمة 
بــنــت محمد بن 
ــتـــي بـــنـــت جــامــع  ــلـــه الــــفــــهــــري«، الـ عـــبـــد الـ
ــالـــعـــدوة  ــا بـ ــلـــهـ ــقــــرويــــني فــــي حـــــــارة أهـ الــ

الغربية.
ويعتبر هذا املسجد الذي شرع في بنائه 
في األول من رمضان، من أوائل مساجد 
ــغــــرب الـــتـــي شـــيـــدت بـــمـــبـــادرة فـــرديـــة  املــ

نسائية.
ولــــم تــكــتــف بــانــيــتــه بــتــكــالــيــف ذلـــــك، بل 
ــــة يــضــمــن  ــيـ ــ »أوقـــــفـــــت عـــلـــيـــه بـــقـــعـــة أرضـ
ــفـــاق عــلــى بــئــر املــســجــد دلـــوا  ريــعــهــا اإلنـ
وحبال وعلى الحصير واملصباح«، كما 
كـــر فــي كــتــاب »تــاريــخ مدينة فـــاس: من 

ُ
ذ

الــقــرن العشرين«،  إلــى أواخـــر  التأسيس 
وهو من تأليف جماعي لعدد من الكتاب 

واملؤرخني.
سس جامع القرويني ليكون مسجدا 

ُ
وقد أ

ــا لـــلـــجـــمـــعـــة ورحــــابــــا  ــعــ ــامــ لـــلـــصـــالة وجــ
إلعــــطــــاء الــــــــدروس الـــديـــنـــيـــة فــــي الـــوعـــظ 
ــاد وفـــضـــاء إللـــقـــاء املـــحـــاضـــرات،  ــ ــ واإلرشـ
فأصبح جامعة للتعليم العالي« بحسب 
الــذي تابع  الكاتب »محمد السنوسي«، 
ــبـــضـــات مــــن قـــلـــب فـــــاس«،  فــــي كـــتـــابـــه »نـ
مشيرا إلى أن »فاطمة بنت فقيه تونسي 
بــقــيــت صــائــمــة طــيــلــة مــــدة بــنــائــه شــكــرا 
لله«، مشيرا إلى أن مساحته في البداية، 
كانت 1600 متر مــربــع. وقــد اشــتــرت »أم 
ــع بــعــد  ــامـ الـــجـ ــنـــني« األرض، وبـــنـــت  ــبـ الـ
موافقة األمــيــر اإلدريــســي »يــحــيــى«. ولم 
تختلف املصادر حول تاريخ بنائه الذي 
تثبته لوحة منقوشة ُعثر عليها أثناء 
ترميمه مدفونة تحت الجبس، وعليها 
عـــبـــارة مـــؤكـــدة لــتــاريــخ بــنــائــه، مـــا زكـــاه 
الفرنسي »أوسكار النز« في كتابه »سفر 

إلى املغرب«.
وتـــحـــدث مــؤلــفــو كـــتـــاب »تــــاريــــخ مــديــنــة 
فاس«، عن زيادات مهمة شهدها الجامع 
فــي عــهــد »أحــمــد بــن أبـــي بــكــر الــزنــاتــي« 
ــاس،  ــ ــى فــ ــلــ ــــس عــ ــ ــدلـ ــ ــ ــي األنـ ــ ــويــ ــ والـــــــــي أمــ
لــه بتشييد صومعته املربعة  املــشــهــود 
ــــى اآلن، مــشــيــريــن  إلـ الـــبـــاقـــيـــة  الـــواســـعـــة 
الــوالــي  ــا للمسجد  ــ الــتــي أوالهـ لــلــعــنــايــة 
األمـــوي »أبـــو مـــروان عبد املــالــك بــن أبي 
عامر« أثناء مقامه بفاس، إذ أحدث باب 
الــحــفــاة فـــي شــمــال الــجــامــع ورتــــب على 

يمني الداخل إليه، بيلة للضوء.
حينئذ أضيفت سقايتا الشباك وسبيل 
ــاء مـــن واد  ــ ــوء جــلــب لــهــمــا املـ ــ داري وضـ
ــاب الـــجـــديـــد، و«عـــــــوض املــنــبــر  ــ خــــــارج بـ
الــقــديــم بــآخــر صــنــع مـــن عـــود األبــنــوس 
ــــن  ــنــــزة وزيـ ــة الــــعــ ــبـ ــد قـ ــيــ ــــاب، وشــ ــنـ ــ ــعـ ــ والـ
ــبـــالط األوســــــط لــقــاعــة الـــصـــالة بــثــريــا  الـ
إلــى أن استبدلت  كبيرة ظلت شاخصة 
فــي أيــــام الــنــاصــر املـــوحـــدي«، فــيــمــا ذكــر 
»السنوسي« أن الزناتيني وضعوا على 
الــجــامــور املصنوع من  رأس الصومعة، 

سيف اإلمام »إدريس بن إدريس«.
ــد أن الــعــامــل »أحـــمـــد الـــزنـــاتـــي«، من  وأكــ
اقترح على أبناء »إدريــس« املختصمني 
بمن له الحق في االحتفاظ بسيف أبيهم، 
وضــعــه فــوق الصومعة بعدما أضيفت 
إلـــيـــه كــــــرات مــــن نـــحـــاس أصـــفـــر مــذهــب 
ــدة مــن نــصــب أول ساعة  وهــــالل، قــبــل مـ

مائية ووضع ساعات رملية وشمسية.
يــأتــي ذلـــك فــيــمــا شــهــد الــعــهــد املــرابــطــي 
التوسعة الثانية والثالثة للجامع وبناء 
الـــبـــاب الــرئــيــســي املــســمــى »الــشــمــاعــني« 
الذي أحرقته نار شبت باملنطقة، وأعيد 
بناؤه. وفي هذا العهد أنجز منبر صنع 
مــــن شـــجـــر األبــــنــــوس وحـــلـــيـــت جــوانــبــه 
برسوم هندسية، واعتبر تحفة بالعالم 
اإلسالمي، فيما زاد املوحدون 1500 متر 
مربع فــي مساحته وبــنــوا بــاب الجنائز 

ــوا أول خـــصـــة وبـــيـــلـــة بــصــحــنــه  ــعــ ووضــ
املــهــنــدس »مــوســى بــن الحسن  صنعها 
بـــن أبــــي شـــامـــة«. وتـــوالـــت الــتــوســيــعــات 
واإلضــافــات على املسجد الجامعة، إلى 
أن أصبح يضم 272 ســاريــة ويستوعب 
الــواحــد 212 مصليا ويــضــم 16  الــصــف 
بالطا بكل واحد 21 قوسا ويحضن 840 
الــجــامــع يحتضن 130  مــصــلــيــا. كــمــا أن 
لــإنــارة وثــريــا كبيرة قطرها 2,25  ثريا 
مترا ويفوق وزنها 18 قنطارا وبها 520 
مــصــبــاحــا، فــيــمــا يــســع حــالــيــا ألكــثــر من 
13440 مصليا كــأكــبــر وأهــــم جــامــع من 

قلب تاريخ فاس العتيقة

 أعرق المساجد 
في المغرب 

 
ُيعتبر جامع القرويني بمدينة فاس من 
أقدم املساجد في املغرب وأعرقها، سّمي 
بــهــذا االســـم نسبة إلــى الــقــيــروان مدينة 
فاطمة الفهرية، ويعتبر جامعًا وجامعة 

في الوقت ذاته.
الــطــراز املعماري  ُبني هــذا املسجد على 
بـــعـــدمـــا وهــبــت  األنــــدلــــســــي عـــــام 859م، 
فــاطــمــة الــفــهــريــة كـــل مـــا ورثـــتـــه لــبــنــائــه، 
وكــــان فـــي الـــبـــدايـــة مــســجــدًا بــســيــطــًا، ثم 
الــزنــاتــيــون” بمساعدة  أضـــاف األمـــــراء” 
من أمويي األندلس حوالي 3 آالف مترًا 
مربعًا إلى مساحة املسجد وقام بعدهم 

املرابطون بإجراء توسعة أخرى.
وبعد هذه اإلجراءات تغير شكل املسجد 
الـــذي كــان يتسم بالبساطة فــي عمارته 
أنــــهــــم احــتــفــظ  ــه إال  ــائــ ــنــ وزخــــرفــــتــــه وبــ
ــعـــامـــة. وملـــســـجـــد الـــقـــرويـــني  بــمــالمــحــه الـ
بــابــًا وجــنــاحــان يلتقيان فــي طرفي   17
ــل جـــنـــاح  ــ الـــصـــحـــن الــــــــذي يـــتـــوســـطـــه، كـ
يحتوي على مكان للوضوء من املرمر، 
وهـــو تــصــمــيــم مــشــابــه لــتــصــمــيــم صحن 

األسود في قصر الحمراء باألندلس.
ــن الـــثـــريـــات  ــعـــديـــد مــ ويــــزّيــــن املـــســـجـــد الـ
والساعات الشمسية والرملية وأضيفت 
له مقصورة القاضي واملــحــراب الواسع 

وخزانة الكتب واملصاحف.
وفــــى عــهــد املـــرابـــطـــني اتــخــذ الــعــديــد من 

العلماء املسجد مقرًا لدروسهم، ليدخل 
الــجــامــع بــدايــة مرحلة الــجــامــعــة، ودخــل 
املسجد مرحلة الجامعة الحقيقية في 
العصر املريني حيث بنيت العديد من 
املــدارس حوله وعــزز الجامع بالكراسي 
ــم تــــزويــــده  ــ ــ الـــعـــلـــمـــيـــة والــــــخــــــزانــــــات، وتـ
بمكتبتني وتنظيم املــؤســســة والــبــرامــج 
التربوية بواسطة 140 كرسي للتعليم 

موزعة داخل املنشأة أو في املدارس.
ــم اســـتـــئـــنـــاف  ــ تـ ــل 1988م  ــ ــريـ ــ أبـ وفــــــي 2 
الدراسة بجامع القرويني، بعد أن كانت 
قد توقفت ملدة تزيد على ثالثة عقود من 
الــزمــن، وكــان عــدد الطلبة الذين ُسّجلوا 
فــي هـــذا الــفــوج 150 طــالــبــًا اخــتــيــروا من 
بــــني الـــنـــاجـــحـــني فــــي مــــبــــاراة االلـــتـــحـــاق 
 املــســجــد مــنــارة 

ّ
بــجــامــع الــقــرويــني، وظـــل

للعلم والعلماء حتى يومنا هذا.

أبرز األماكن السياحية في 
فاس التاريخية 

يـــعـــد جــــامــــع الــــقــــرويــــني بــــفــــاس واحــــــدا 
ــرز االمـــاكـــن الــســيــاحــيــة فـــي فــاس  ــ مـــن أبـ
التاريخية والدينية، ومن أقدم املساجد 
في اململكة املغربية، ويتميز بتصاميمه 
ــتـــوحـــاة مــــن الـــعـــديـــد مــن  الـــرائـــعـــة واملـــسـ
املــدارس الفنية املعارية والتي تأخذ في 

شكلها العام الطابع األندلسي.
 ويـــتـــزيـــن مــســجــد الـــقـــرويـــني بـــفـــاس من 
خــارجــه بــعــدد مــن الــقــبــاب الــرائــعــة ذات 
األقــواس والنقوش من الخارج واملزينة 
بـــــالـــــزخـــــارف الـــفـــســـيـــفـــســـائـــيـــة واآليــــــــات 
الـــقـــرآنـــيـــة املـــكـــتـــوبـــة بـــأجـــمـــل الـــخـــطـــوط 
العربية من الخارج، أما منارته فتتميز 
بكبرها وبشكلها املربع وبكونها أقدم 

مئذنة مربعة في املغرب.
بــفــاس إلى  الــقــرويــني  كما ينقسم مسجد 
قــســمــني مــبــنــيــني عــلــى الـــطـــراز األنــدلــســي 
ســتــجــد فيهما مــوضــأيــن مــصــنــوعــني من 
املرمر، ويشبهان تصميم الصحن األسود 
فـــي قــصــر الـــحـــمـــراء األنـــدلـــســـي، وســتــرى 
فــي هــذيــن القسمني مجموعة كــبــيــرة من 
الــثــريــات النفيسة والــســاعــات الشمسية 
والرملية، وفــي ساحته الرئيسية سترى 

أرضيته الفسيفسائية، وبحيرة بنافورة 
ــرة مــــرمــــريــــة تــــتــــوســــطــــه.  ويـــمـــتـــاز  ــيـ ــغـ صـ
جــامــع الــقــرويــني بــفــاس بقربه مــن املعالم 
الــبــارزة واألمــاكــن  التاريخية والطبيعية 
الــســيــاحــيــة املــمــيــزة فــي فـــاس، كــمــا يوجد 
أيضا بالقرب منه مجموعة مــن املقاهي 
الــشــعــبــيــة واملــــطــــاعــــم الــــتــــي تــــقــــدم انـــــواع 

املأكوالت الشعبية املغربية

فاطمة بنت محمد بن 
عبداهلل الفهري

ــان مـــن ضــمــن هــــؤالء املــهــاجــريــن إلــى  وكــ
فــــاس رجــــل عـــربـــي مـــن الـــقـــيـــروان اســمــه 
الــفــهــري، كــان ذا مال  محمد بــن عبدالله 
عــريــض وثــــروة طــائــلــة، ولـــم يــكــن لــه من 
األوالد سوى بنتني هما: فاطمة ومريم، 
أحــســن تــربــيــتــهــمــا واعــتــنــى بــهــمــا حتى 
كــبــرتــا، فــلــمــا مـــات ورثـــتـــه ابــنــتــاه ورأتـــا 
ــلـــني أحــــبــــتــــا أن  ــاملـــصـ ضــــيــــق املــــســــجــــد بـ
تخلدا ذكر والديهما بخير ما درج عليه 
املسلمون باتخاذ املساجد سلمًا للمجد. 
عــمــدت فــاطــمــة بــنــت مــحــمــد بــن عبدالله 
الــفــهــري إلـــى مــســجــد الــقــرويــني فــأعــادت 
بــنــاءه مما ورثــتــه مــن أبيها عــام 245هـــ، 
وضاعفت حجمه بشراء الحقل املحيط 
بــه مــن رجـــل مــن هـــــّوارة، وضــمــت أرضــه 
إلى املسجد، وبذلت مااًل جسيمًا برغبة 
صــادقــة حــتــى اكــتــمــل بــنــاؤه فــي صــورة 

بهية وحلية رصينة.
 

مريم... أخت فاطمة

وقبل أن نستطرد في سرد تاريخ جامع 
ــابـــرة مـــع شقيقة  الـــقـــرويـــني لــنــا وقـــفـــة عـ
فاطمة الفهرية )مريم( فإنها لم تكن بأقل 

من أختها ديانة وبرًا بوالدها.
فــكــمــا عــنــيــت فــاطــمــة بــجــامــع الــقــرويــني 
خير عناية فقد عنيت األخيرة بالجامع 
اآلخـــر لــفــاس )جــامــع االشـــيـــاخ( فــجــددت 
عمارته، وأنفقت عليه من إرثها من أبيها 
الشيء الكثير، لتبرهن على أصالة املرأة 

املسلمة وثمار حسن تربيتها اليافعة.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حينما قال: )إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إال من ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع 

به أو ولد صالح يدعو له(.

في أيام بني زناته

وظل جامع القرويني بفاس على ما بنته 
السيدة فاطمة الفهرية، ردحًا من الزمن 
إلــى أن زالــت دولــة االدارســــة مــن املغرب، 
وقامت دولة بني زناتة، وتوطد حكمهم، 
فــكــان مــمــا عــمــلــوه أن األمــيــر  أحــمــد ابــن 
أبي بكر وسع الجامع من الشرق مسافة 
خمسة عقود، ومن الشمال مسافة أربعة 
ــود  فـــأعـــطـــت هـــــذه الـــــزيـــــادة لــجــامــع  ــقــ عــ

القرويني مزيدًا من االتساع والجمال.
إضـــافـــة إلــــى أن هــــذا األمـــيـــر أعـــــاد بــنــاء 
املــئــذنــة الــجــمــيــلــة فــأصــبــح كــل ضــلــع من 
أضالعها نحو خمسة أمتار، وارتفاعها 
أربعة أمثال قاعدتها أي حوالي عشرين 
مــتــرا، وجــعــل بــابــهــا مــن جــهــة الــجــنــوب، 
وبـــنـــاهـــا مــــن الـــحـــجـــر املـــنـــحـــوت املــحــكــم 
وركب على رأسها فوق القبة التي تختم 
 مموهة 

ً
املئذنة تفاحات حجرية صغيرة

بـــالـــذهـــب تــنــتــهــي تــبــركــًا بــســيــف اإلمــــام 
ادريس الثاني الذي أنشأ عدوة القرويني 
بــالــقــاشــانــي فاكتسبت جــمــااًل  وكــســاهــا 

يأخذ باأللباب.

الدور المريني

وقد أعيد ترميم هذه املئذنة وتجديدها 
ـــ عــلــى يـــد الــســلــطــان املــريــنــي  ــ ــام 688هــ عــ
أبــي يعقوب يوسف بن عبدالحق، الذي 
ــا عــبــدالــلــه بن  أمـــر قــاضــيــه عــلــى فـــاس أبـ
أبــي الصبر بإصالحها وتبييضها من 
أمــوال أعشار الــروم، فأتقن هذا القاضي 
ــــار وســـمـــر  ــيـ ــ ــــجـ ــا بــــالــــجــــص والـ ــهـ كـــســـوتـ
املسامير الكبيرة بــني أحجارها ليثبت 
التلبيس والــبــنــاء، ثــم صقلها بعد ذلك 
حتى أصبحت كــاملــرآة املصقولة ملعانًا 
ومالسة. كما أتقن نوافذ املئذنة املتخذة 
ــارة داخــلــهــا، وزيــنــهــا بشرافات  فيها إلنـ
عــلــى هــيــئــة األهـــــرام حــتــى غـــدت عــروســًا 
ــــط فـــاس  مــجــلــيــة عـــلـــى عـــلـــو شـــاهـــق وسـ

الجميلة.

جامع القرويين بفاس أعرق المساجد بالمغرب

بيوت 
اهلل في 
األرض

اهتم القائمون على شؤون مدينة فاس العتيقة، في اململكة املغربية، بالعلم والدين، في مختلف الحقب التاريخية؛ حيث بنوا املدارس 
لت قبلة للتعليم والصالة 

ّ
والجوامع بالتوازي مع اهتمامهم بتحصني هذه املدينة عسكريا، وتشتهر أحياء املدينة القديمة بجوامع شك

ودروس الوعظ واإلرشاد. وحصيلة هذا االهتمام، كان احتواء املدينة على 780 مسجدا بتجهيزات وموارد مالية تبنى تمويلها سكان 
املنطقة، وكان من بينهم النساء. وبعدما ضاق مسجدا األشراف واألنوار أول مسجدين بفاس العتيقة، بمصليهما، أصبح ضروريا بناء 
مسجد أكثر اتساعا وتقام فيه الخطبة وصالة الجمعة، وهو ما تم في عهد اإلمام »يحيى بن محمد بن إدريس«، على يد امرأة محسنة في 

859 ميالدية، ليكون بذلك هو أول مسجد تبنيه امرأة في العالم.

أول مسجد بنته امرأة في العالم

¶ جامع القرويين
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صدق الله  العظيم

اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا، وذنبي فيه 
مغفورا، وعملي فيه مقبوال ، وعيبي فيه مستورا 

يا أسمع السامعين .

فضل القرآن في رمضان

املبارك  إنتهاء شهر رمضان  اقــتــراب  ا مع 
ً
تزامن

ودخولنا في العشر االواخر من رمضان الكريم، 
ــقــــدر، إذ فيها  ــ الــكــثــيــر يــبــحــث عـــن دعـــــاء لــيــلــة ال
الى  املــؤمــن كــل اعماله وجزائها  يحتسب املسلم 
املــبــاركــة، ويسعى من  الليله  الــلــه تعالى فــي هــذه 
خالل التبرك بها وعطايا الرحمن لعباده في هذه 
الليله من الثواب العظيم واالجر الكثير بالتوجه الى 
الله تعالى، ومناوبة االعمال املستحبة من غروب 
الــقــدر في  ليلة  فــي  الفجر  الشمس وحــتــى طــلــوع 

العشر االواخر من شهر رمضان املبارك .
ــام، يحتار  ــرت الـــعـــاده كـــل عــ ــه وكــمــا جـ وحــيــث انـ
املــســلــمــون فــي تــأكــيــد تــاريــخ ومــوعــد ليلة الــقــدر، 
ابــرز عالماتها، وتوقعات بكونها احدى  وماهي 
لـــيـــالـــي االفــــــــراد فــــي الـــعـــشـــر االواخــــــــر مــــن شــهــر 
ليالي  انــه يختلف في تحديد موعد  اال  رمــضــان، 
الطوائف،  القدر كثير من املسلمني، من مختلف 
ليلة  السنة والجماعه يرجحون كــون  اهــل  فنجد 

القدر هي ليلة 27 من رمضان وليلة 29. 
ان كافة املسلمني في جميع بقاع  املتعارف  ومــن 
املــســتــحــبــة  ــة  ــيــ ــراءة االدعــ ــقــ بــ يــجــتــهــدون  االرض 
الــقــرآن الكريم والــتــنــاوب على  واالبــتــهــاالت وختم 
اقامة طقوس عبادات ليلة القدر واعمالها العظيمة 
فــي املساجد والــجــوامــع وتــأديــة اعــمــال ليلة القدر 
بشكل جماعي ملضاعفة االجــر والثواب والدعاء 

للمسلمني واملسلمات لبعضهم البعض.
وننشر لكم هنا عبر ملحق »رمضانيات ” من 
بـــاب الــحــرص عــلــى مــشــاركــة الــثــواب واالجــــر في 
ليلة  ادعية  ادعية شهر رمضان،  قــراءة نصوص 
القدر، وتخصيص اعظم دعاء في ليلة القدر عبر 
ــارويَّ عــن نبينا محمد صلى  هــذه الــســطــور  ومــ
ادعية واذكـــار مستحب  الله عليه والــه وسلم من 
االتيان بها في ليالي القدر وليالي العشر االواخر 

من شهر رمضان.

دعاء ليلة القدر
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صِل على محمد 
وآل محمد.. ) اللهم ياربَّ ليلة القدر وجاعلها خيرًا 
من ألف شهر وربَّ الليل والنهار والجبال والبحار 
والــظــلــم واالنـــــوار واالرض والــســمــاء، يــا بـــارئ يا 
مصور يا حنان يا منان يا الله يا رحمن يا الله يا 
قيوم يا الله يا بديع يالله يا الله يا الله، لك االسماء 
الحسنى واالمثال العليا والكبرياء واالالء، أسألك 
ان تــصــلــي عــلــى مــحــمــد وآل مــحــمــد، وان تجعل 
اســمــي فــي هـــذه الليلة فــي الــســعــداء وروحــــي مع 
الشهداء واحساني في عليني واساءتي مغفورة، 
وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وايمانا يذهب 
الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في 
الــدنــيــا حــســنــة وفـــي االخــــرة حــســنــة، وقــنــا عــذاب 
النار، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة اليك، 
واالنابة والتوبة والتوفيق ملا وفقت له محمد وآل 

محمد عليهم السالم(.

ــٌر عــظــيــٌم وكــبــيــٌر في  ــ قـــــراءة الـــقـــرآن لــهــا أثـ
النفوس وخاصة في رمــضــان، ومما ُعهد 
الله عليه وسلم والسلف  النبي صلى  عــن 
الصالحني بعده أنهم كانوا إذا جاء رمضان 
تفرغوا لقراءة القرآن دون سواه، فالصيام 
تــهــذيــب للنفس وتــعــويــدهــا عــلــى كــل خير، 
 ،

ً
والــقــرآن هــو مــن يرسخ ذلــك الــشــيء عمال

فهو من يدلنا على سبل السعادة الدنيوية 
الخيرات  أبــوابــا مــن  لنا  واألخـــرويـــة، ويفتح 
مــا الــلــه بــه عليم، قــراءتــه ليست واجــبــة، وال 
يعاقب من تركها بل إنما مستحبة فاعلها 
األمــوات  أن  العظيم، فمّما روي  ينال األجــر 
الدنيا  إلــى  يــعــودوا  أن  ون 

ّ
في قبورهم يتمن

إلحياء يوم واحــد في رمضان، ففيه تفتح 
ــك كـــلـــه فــأفــضــل  ــ ــل ذلـ ــ أبـــــــواب الـــجـــنـــة، وألجــ
األعمال به الصالة والصيام وقراءة القرآن، 
فـــلـــزوم الـــقـــرآن هـــو دأب الــنــبــي والــصــحــابــة 
والتابعني من بعده، كانوا يحرصون على 
تــالوتــه وتــدبــره حــرصــا شــديــدًا، فبعضهم 
ــان ســبــعــا وآخـــــر ثــالثــا  ــي رمـــضـ يــخــتــمــه فـ
كــان يختمه في  أنــه  الشافعي  ثــرعــن 

ُ
أ وقــد 

رمــضــان ستني مــرة. الــقــرآن هــو كتاب الله 
ــه حقه،  الــعــزيــز مــن أخــــذه بــحــقــه أّدى الــلــه ل
هــو كــتــاب هــدى ونـــور، فيه خبر مــن قبلنا 
النفس  أدران  سنن وآيـــات، وهــو شفاء من 
وأســقــامــهــا وأوجـــاعـــهـــا، وإن كـــان الــصــيــام 
ُجـــنـــة، فــمــا أرحــبــهــا إن اســتــظــلــت بــريــحــان 
إلــى وسط   

ٌ
 ممتدة

ٌ
الــقــرآن فأغصانه وارفـــة

الــجــنــة، فصاحب الــقــرآن لــه نــور فــي وجهه 
وعمله وبشره وحياته وقبره ويوم حشره، 
بــه الــشــفــاعــة وأفــضــل الــعــلــم والــعــمــل العلم 
والــعــمــل بــه كــمــا قـــال الــنــبــي: » خــيــركــم من 
تعلم القرآن وعلمه«، ومن أهميته أن جبريل 
للنبي ويعرضه عليه في كل  كــان يدارسه 
التي قبض بها  رمضان مــرة ســوى السنة 
فقد دارسه مرتني، ومن فضائل القرآن أنه 
أول من يستقبل اإلنسان يوم القيامة حيث 

ينشق عنه القبر.

»قطر الخيرية« تستقبل الصدقات وزكاة الفطر
حتى صبيحة أيام عيد الفطر

في إطار مشاريع حملتها »رمضان أجمل هدية » 
تواصل قطر الخيرية توزيع زكاة الفطر في عدد 
العالم، حيث ينتظر أن يستفيد  الـــدول حــول  مــن 
من هذا املشروع 474,000 شخص في 25 دولة، 
للفقراء  املــعــانــاة املعيشية  التخفيف مــن  بــهــدف 
العيد على قلوبهم وقلوب  وبهدف إدخــال بهجة 

أسرهم.
وعلى نحو متصل تواصل قطر الخيرية استقبال 
الخير فــي قطر حتى صبيحة يوم  أهــل  تبرعات 
عــيــد الــفــطــر املــــبــــارك، بــمــا فـــي ذلــــك زكــــاة الــفــطــر، 
وتسعى قطر الخيرية لزيادة عدد املستفيدين من 
مشروع زكاة الفطر للوصول إلى أكبر عدد ممكن 

من أصحاب الحاجة وذوي الدخل املحدود.
وتبلغ قيمة زكاة الفطر عن كل شخص 15 رياال 
بــدفــع زكـــاة فطرهم يمكنهم  ولــلــراغــبــني   ، قطريا 
 QCH.QA/fitr القيام بذلك عبر املوقع االلكتروني

البطاقة االئتمانية،  أو  البنكية  البطاقة  باستخدام 
 QCH.QA/APP الــخــيــريــة قــطــر  أو عــبــر تطبيق 
البطاقة االئتمانية  أو  البنكية  البطاقة  بـاستخدام 
أيضا، كما يمكن دفعها من خالل إجراء اتصال 
هاتفي عبـر خدمة الرد اآللي املتاحة على مدار 24 
الــرقــم 44667711  الخيرية على  ساعة فــي قطر 
وإدخال عدد أفـراد أسرتك واستكمال عملية الدفع 
الفطر  بالبطاقة االئتمانية. كما يمكن دفــع زكــاة 
الرئيسي لقطر الخيرية وفروعها )23  عبر املقر 
إلــى 101 مــوقــع ونقطة تحصيل  فــرعــا( إضــافــة 

تابعة لها في املجمعات التجارية.
أهــل قطر واملقيمني اغتنام  الخيرية  وتحث قطر 
ــذا الــشــهــر  ــر مـــن هــ ــ ــ ــا تــبــقــى مـــن الــعــشــر األواخـ مـ
للتبرع  الـــذي تتضاعف فيه األجـــور والــحــســنــات 
الله من  ألصحاب الحاجة، داعية املولى أن يتقبل 

الجميع سائر الطاعات، واألعمال الخيرة.

األوائل يف اإلسـالم
- أول من ركب الخيل سيدنا إسماعيل .

الــفــصــحــى سيدنا  الــعــربــيــة  تــكــلــم  - أول مــن 
إسماعيل وهو ابن أربع عشرة سنة .

- أول مسجد في اإلسالم هو مسجد قباء .
- أول من وضع املوائد على الطرق هو عبيد 

الله بن العباس .
- أول من استخدم امليزان هم قوم نوح .

- أول مــن قـــال فــي الــطــب )الــوقــايــة خــيــر من 
العالج( ابن سينا .

الــواليــة فــي عهد عمر بن  - أول مسلم تولى 
الخطاب في أذربيجان هو حذيفة بن اليمان.

- أول لواء عقده النبي – صلى الله عليه وسلم 
– كان لحمزة.

- أول من استعمل البريد في اإلسالم معاوية 
بن أبى سفيان.

كرات اللحم المفروم بالبطاطا

خــلــط الـــبـــنـــدورة، ومــكــعــب مــرقــة الـــدجـــاج، والــقــرفــة، 
الــبــنــدورة، واملــاء إلــى أن يتّم الحصول  واملــلــح، ورب 

على صلصة متماسكة.
خــلــط الــقــرفــة، والــكــمــون، والــفــلــفــل األســــود، واملــلــح، 
والثوم، والبصل، والبقدونس، واللحم في وعاء إلى 

أن يصبح خليطا متماسكا، ثّم تكوير الخليط على 
شكل كرات.

ثّم  الصينية،  اللحم في  كــرات  وضــع نصف مقدار 
إضافة شرائح البطاطا فوقها.

إضافة املقدار املتبقي من كرات اللحم فوق شرائح 

البطاطا.
ــه الــصــيــنــيــة،  ــ ــنــــدورة عـــلـــى وجـ ــبــ ــ ســـكـــب صــلــصــة ال
إلـــى فــرن  ثـــّم تغطيتها بـــورق األملــنــيــوم، وإدخــالــهــا 
ــدة عــشــريــن دقــيــقــة أو حتى  ــرارة ملــ ــحــ ــ ال مــتــوســط 

حمر.
ّ
تت

طريقة التحضير :

المكونات :

الشيف أحمد الجمال 

منتجع جزيرة البنانا

مكّونات كرات اللحم:
- لحم مفروم ناعم 1500 ج - بصلة مفرومة.

- حبتان من البطاطا مقطعتان إلى دوائر.
امللح، والكمون، والفلفل   مــن: 

ّ
- ملعقة صغيرة من كــل

األسود، والقرفة، والثوم املدقوق.

مكّونات الصلصة: 
- ثالث حبات من البندورة املقطعة إلى قطع صغيرة.

- مكعب من مرقة الدجاج.
 من: امللح، والقرفة.

ّ
- ملعقة صغيرة من كل

 من: رب البندورة، واملاء.
ّ

- ملعقتان صغيرتان من كل

صحة وعافية

اإلشراف العام: عبدالدايم عبدالعزيز                       اإلخراج الفني: محمد غريب

رياال قطريا

التكلفة
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