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افتتاحية العدد
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا
األيــام تمــر واألشــهر تجــري وراءهــا تســحب معهــا الســنين وتجــر خلفهــا
األعمــار وتطــوي حيــاة جيــل بعــد جيــل وبعدهــا ســيقف الجميــع بيــن يــدي

بقلم أ .خالد الصبيحي
نائب رئيس مجلس إدارة مركز تواصل

الجليــل ليســألنا عــن الكثيــر والقليــل مصداقــا لقولــه تعالــى  ( :ومــن يعمــل
مثقــال ذرة خيــرا يــره ومــن يعمــل مثقــال ذرة شــرا يــره ).
فمــا أحوجنــا أن نقــف مع أنفســنا لنحاســبها قبل أن نحاســب عليها حســابا
عســيرا يــوم القيامــة ،مــا أحوجنــا أن نراجــع حســاباتنا ونحــن نعيــش فــي
زمــن طغــت عليــه الشــهوات والشــبهات وكثــرة فيــه المطامــع والرغبــات
وتمضــي الحيــاة مســرعة وأهلهــا فــي غفلــة عمــا هــو آت .
ـن آ َمنُــوا َّ
الل وَل َت ُ
ـس مــا َق َّد َمــت
نظــر نَفـ ٌ
قــال تعالــى ﴿ :يــا أَ ُّي َ
هــا الَّذيـ َ
ات ُقــوا َّ
َ
ـد و َّ
الل إ َّ
ـون﴾
الل َخبيـٌر بِمــا تَع َملـ َ
لِ َغـ ٍ
ِن َّ
َات ُقــوا َّ
َ
َ
[الحشر]١٨ :
أخــي الحبيــب  :وقــف عمــر بــن الخطاب رضــي اهلل عنــه يوما فقــال ألصحابه :
حاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا وزنــوا أعمالكــم قبــل أن تــوزن عليكــم
وتزينــوا للعــرض األكبــر يــوم ال تخفــى منكــم خافيــة ،فإنمــا يخــف الحســاب
علــى مــن حاســب نفســه بالدنيــا .
نسأل اهلل الهداية والتوفيق
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته .
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المركز العالمي للتواصل
الحضاري يفتتح مقر
مركز تواصل فنزويال
بحضـور

عـدد

كبيـر

مـن

المسـلمين

المتعطشـين لتعلـم اللغـة العربيـة والعلـوم
اإلسلامية وحفـظ القـرآن الكريـم تـم
إفتتـاح مقـر مركـز تواصـل فنزويلا فـي
تاريـخ  ٢٤/٢/٢٠١٨والـذي سـيكون إن
شـاء اهلل تعالـى منـارة لتعليـم المسـلمين
وتحفيظهـم القـرآن الكريـم فـي فنزويلا.
تجـدر اإلشـارة إلـى أن مركـز تواصـل
فنزويلا قـد تأسـس عـام  ٢٠١٥ولـه
نشـاطات دعويـة عديـدة نتـج عنهـا
إسلام أكثـر مـن  ٣٠٠شـخص والحمـد هلل.
نسـأل اهلل التوفيـق واإلخلاص والقبـول.
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بقلم د .أحمد عبده
مدير مركز تواصل فنزويال

إنهــا غايــة ربانيــة وســنة نبويــة  ،تتطلــب الحكمــة
والموعظــة الحســنة واإلخــاص والصبــر  ،لتكــون
بذلــك موصلــة للفــاح والنجــاح فــي الدنيــا واآلخــرة

لذلك خذ هذه النصائح :

3131ال تضغــط علــى المدعــو وال تبــدي لــه أنــك مصـٌّـر
علــى دخولــه فــي اإلســام ،فهــذا قــد يخيفــه
بعض الشيء .
3232مــن الخطــأ حيــن عــرض اإلســام علــى غيــر
المســلم اإلكتفــاء ببيــان محاســن اإلســام دون
دعوتــه إلــى إعتناقــه ،تنبــه إلــى أن إعجابــه بــه ال
يقتضي ضرور ًة قبوله باإلسالم ديناً.
3333ب ّيــن لــه ثــواب الــذي يدخــل اإلســام وكيــف
تبــدل ســيئاته إلــى حســنات فهــذا يشــجعه علــى
الدخول في اإلسالم ويفرحه إن أسلم .
3434بيــن لــه أن اإلســام ليــس دينـاً خاصـاً بالعــرب،
ـن عالمــي وهــو الديــن الوحيــد الــذي
بــل هــو ديـ ٌ
إرتضــاه اهلل ألهــل األرض والســماء وهــو ديــن
جميع األنبياء والرسل .
دين اهلل الكامل والشــامل،
3535بيــن لــه أن اإلســام ُ
وإن أخطــأ أح ـ ٌد مــن المســلمين فاإلســام بــريء
مــن هــذا الخطــأ ،وال ينبغــي تعميــم هــذا الخطــأ
على اإلسالم وبقية المسلمين .
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3636حــاول أن تقنــع غيــرك بالعقــل والمنطــق
وليــس بالنصــوص فقــط وذلــك لعــدم معرفــة
جميع الناس بالقرآن الكريم والسنة.
3737بعــض النــاس ينتقــدون برنامجــك وتحركاتــك
الدعويــة ،فــا تقلــق مــن نقــد النــاس وال تتأثــر،
فعملك هو إلرضاء اهلل وليس إلرضاء الناس.
3838ال تنزعــج مــن تصرفــات بعــض النــاس معــك وال
تقابــل اإلســاءة باإلســاءة وقابلهــا باإلحســان،
وإتخــذ األنبيــاء والرســل مثــا ًال وقــدوة لــك فــي
ذلك .
3939طريــق الدعــوة إلــى اهلل ملــي ٌء بالصعوبــات
واإلبتــاءات واألذى لذلــك إصبــر صبــراً جميــ ًا
وتــوكل علــى اهلل وأبشــر بالخيــر واألجــر ،قــال
تعالــى للنبــي صلــى اهلل عليــه وســلم  ( :فاصبــر
كمــا صبــر أولــو العــزم مــن الرســل ) (األحقــاف :
.)٣٥
4040لــن يتــركك الشــيطان حتــى فــي تفاصيــل
برامجــك الدعويــة ،وســيحاول أن يصــرف مــرادك
فيهــا إلــى حظــوظ النفــس ،فاحــذر وصحــح
سريرتك هلل وحده .
مالحظــة :النصائــح مــن  ١إلــى  ٣٠قــد نشــرت فــي العــدد
األول مــن المجلــة ،ولمعرفــة بقيــة النصائــح تابعونــا فــي
األعداد القادمة .
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النشاطات الدعوية
لمركز تواصل

وضع اإلعالنات التي تعرف باإلسالم في الطرقات
الرئيسية وفي المطارات .
•شرح تعاليم اإلسالم ورحمته وإحسانه للصحفيين في فنزويال .
تعليم المسلمين
اللغة العربية
والعلوم اإلسالمية
وتحفيظهم القرآن
الكريم.
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تعريــف النــاس باإلســام
بالحكمــة والموعظــة الحســنة
فــي األماكــن العامــة .
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كيف دخلوا إلى االسالم ؟

قصص جميلة لبعض األشخاص الذين أسلموا
مع مركز تواصل في مختلف دول العالم .
ســاؤول

أورتيــز

هــو

محامــي دفعــه إلــى اإلســام
تعاليمــه ومنطقيتــه التــي
تطابــق العقــل والمنطــق،
منــذ ســنوات وهــو يبحــث
عــن ديــن يطابــق المنطــق
والعقــل ويغــذي الــروح
اإلنســانية حتــى وصلتــه
رســالة اإلســام الســمحة،
هــو اآلن أحــد الدعــاة
العامليــن مــع مركــز تواصــل
فنزويــا ،وهــو ســعيد جــداً
بهــذا العظيــم.
السيد /أورتيز
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السيدة /إليزابيث
تقــول الســيدة إليزابيــث أن توحيــد الخالــق عــز
وجــل دفعهــا إلــى اإلســام ،منــذ ســنوات وهــي
تبحــث عــن ديــن ال يشــرك مــع اهلل أحــداً وال يعبــد
األصنــام والصــور والتماثيــل حتــى وصلــت إلــى
االســام ،هــي ســعيدة جــداً بهــذا الديــن العظيــم
الــذي يحقــق العبوديــة هلل وحــده وال يشــرك
بعبادتــه أحــداً.
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اإلسالم جعلني إنساناً
سوياً
أنــا مانويــل كاســتروا أشــعر
مســلم موحــ ٌد
بالســعادة ألننــي
ٌ
هلل تعالــى ،بعــد إســامي تزوجــت
مــن مســلمة ورزقنــي اهلل بإبــن
أســميته يوســف ،اإلســام جعلنــي
إنســاناً ســوياً ،ســعيداً فــي حياتي،
الحمــد هلل علــى هــذه النعــم .

اإلسالم جعلنا عائلة
مترابطة وسعيدة
أنــا كارمــن دخلــت إلــى اإلســام عــن
طريــق زوجــي محمــد وقــد رزقنــا اهلل
بولديــن اســمهما هــارون وأنــور،
نذهــب اآلن يوميــن إلــى المســجد
للصــاة كمــا أننــا نذهــب لدراســة
اللغــة العربيــة والتربيــة اإلســامية
فــي مركــز تواصــل فنزويــا ،نحــن
ســعداء بهــذا الديــن العظيــم الــذي
جعلنــا عائلــة مترابطــة وســعيدة.
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ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع
ﻫـﻮ ﻣﺸـﺮوع ﻗﺎﺋﻢ ﻋـﻠﻲ إﺳﺘﻘﺒﺎل اﻏﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ وﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴـﻦ أو اﺳـﺘﻔـﺎدة ﻣﻦ رﻳﻌـﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﺣﻔﺮ اﺑﺎر وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻳﺘﺎم وأﻋﻤﺎل
ﺧﻴﺮﻳﺔ وﻳﺤﺘﺎج ﻣﺸﺮوع ﻫﺒﺘﻲ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺸﺮوع

إﻋﻼن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻲ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ

واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺠﺎز ﻫﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ .
أﺧﻮﻛﻢ  /ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﻴﺤﻲ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻧﺴﺎﻧﻲ

و ْﻗ ِﺘ َ
ُ
ﻚ ...ﺟﺮك
ﻦ َ
ﻣ ْ
ﺧ ﱠ
ﺪ ِ
@ hebati.kw
@ hebati_kw
@ hebati_kw

25233399
99004988

إذا رﻏﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺮﺟﻲ ﻣﻠﺊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ

ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻃﻠﺐ ﺗﻄﻮﻉ

اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻧﺴﺎﻧﻲ؟

اﺳﻢ ........................................................................... :

اﻟﺘﺒﺮع ﻣﺎدﻳ ًﺎ

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻌﻤﺮ ............................................................................ :

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ

إﻋﻄﺎء أﻓﻜﺎر آراء

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ....................................................................... :

إﻋﻼﻣﻴﺎت

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

ﻋﻼﻗﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

رﻗﻢ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن ............................................................... :
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أي أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻋﻴﻪ أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻴﺮﻳﺔ ؟
ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي أو اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ ؟
إﻏﺎﺛﻲ

ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ

ﺻﺤﻲ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺳﻼم

ﻛﻔﺎﻟﺔ أﻳﺘﺎم

اﺧﺮي

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ رﻏﺒﺎﺗﻚ ؟
إﻏﺎﺛﻲ

ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ

ﺻﺤﻲ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺳﻼم

ﻛﻔﺎﻟﺔ أﻳﺘﺎم

اﺧﺮي

رأﻳﻚ ﻓﻲ ﻓﻜﺮة ﻣﺸــﺮوع ﻫﺒــﺘﻲ ؟

ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻌﻜﻢ :
ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ

أﺳﺒﻮﻋﻴ ًﺎ

ﺷﻬﺮﻳ ًﺎ

إﺟﺘﻤﺎع رﺑﻊ أو ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي

ﻻ أﺳﺘﻄﻴـﻊ

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫﻮاﻳﺘﻚ ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺪﻫﺎ ؟
ﻛﻢ ﻋﺪد ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻚ ﻋﻠﻰ :
اﻧﺴﺘﻐﺮام

ﺗﻮﻳﺘﺮ

ﻓﻴﺴﺒﻮك

ﺳﻨﺎب ﺷﺎت

ﻣﻼﺣﻈﺎت أو إﻗﺘﺮاﺣﺎت .............................................................. :

ﻣﻤﺘﺎز

ﺟﻴﺪﺟﺪاً

........................................................................................................

ﺟﻴﺪ

ﺿﻌﻴﻒ

........................................................................................................

10

مجلة تواصل

العدد الثالث |مارس  | 2018جمادي اآلخرة 1439هـ

شبهات وردود
كل األديــان تقريبــا تعلــم معتنقيهــا أن يقومــوا بأعمــال الخيــر ،إذن لمــاذا يجــب
علــى اإلنســان أن يتبــع اإلســام تحديــدا ؟ أال يمكنــه أن يتبــع أي ديــن آخــر ؟

لمــاذا حــرم اإلســام
ا لخمــر ؟
الجواب :
كان الخمــر ومــا زال آفــة المجتمــع
البشــري منذ األزل ،وأزهق أرواحأ ال
حصــر لهــا ،وســبب األســى للماليين
حــول العالــم .وهــو خلــف العديــد
مــن المشــاكل االجتماعيــة ،وال
ريــب أن إرتفــاع معــدالت الجريمــة،
وزيــادة حــاالت األمــراض العقليــة

وتدميــر مالييــن المنــازل هــي الشــاهد
الصامــت علــى القــوة التدميريــة لــه.
 )١تحريــم الخمــر فــي فــي القــرآن
الكريــم:
حرم القرآن الخمر في اآلية التالية:
يــن آ َمنُــوا
قــال تعالــى َ ”:يــا أَ ُّي َ
هــا الَّ ِذ َ
ـاب و ْ
سـ ُر و ْ
َالَ ْزَل ُم
َالَ َ
إِنَّ َمــا الْ َخ ْم ُر وَالْ َم ْي ِ
نصـ ُ
ـل َّ
ان َفا ْج َتنِبُــو ُه
ِر ْجـ ٌ
ـس ِّمـ ْ
ـن َع َمـ ِ
الش ـ ْي َط ِ

الخمر آفة المجتمع
البشري منذ األزل
الخمر سبب
انتشار حاالت الزنا
واالغتصاب و زنا
المحارم واإليدز

ـون” (المائــدة . )90 :
ـم تُ ْفلِ ُحـ َ
لَ َعلَّ ُكـ ْ
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 )٢الخمــر يؤثــر علــى مركــز

 ٢٧١٣حالــة اغتصــاب يوميــاً،

فإنهــا مفتــاح كل شــر”.

التثبيــط فــي الدمــاغ:

وتشــير اإلحصائيــات أن غالبيــة

وقــال رســول اهلل صلــى اهلل

لقــد أثبــت العلــم اليــوم أن

المدانيــن كانــوا فــي حالــة ســكر

عليــه وســلم “مــا أســكر

لــكل إنســان مركــز مثبــط فــي

أثنــاء ارتــكاب الجريمــة ،والحــال

كثيــره فقليلــه حــرام”.

الدمــاغ وظيفتــه كبــح األفعال

ذاتــه فــي حــاالت التحــرش.

الخاطئــة  :علــى ســبيل المثــال

وتشــير اإلحصائيــات إلــى أن %٨

وقــال صلى اهلل عليه وســلم ”:
ـت الْ َخ ْمـ ُر َعلَــى ع َ
َشـ َر ِة أَ ْو ُج ٍه
لُ ِعنَـ ِ

البشــر يعلمــون أن اســتخدام

مــن األمريكييــن يرتكبــون زنــا

لغــة بذيئــة هــو أمــر خاطــئ

المحــارم (أي ممارســة الجنــس

ها
بِ َع ْينِ َ
هــا َو ُم ْع َت ِص ِر َ
َاص ِر َ
هــا َوع ِ

خصوصــاً مــع كبــار الســن أو

مــع األقــارب المحرميــن مثــل بيــن

الوالديــن ،وأن قضــاء الحاجــة

االم و اإلبــن أو األب و اإلبنــة أو

هــا
هــا َو َحا ِملِ َ
هــا َو ُمبْ َتا ِع َ
َوبَائِ ِع َ
هــا
َآك ِل َث َمنِ َ
وَالْ َم ْح ُمولَـ ِة إِلَ ْيـ ِه و ِ

مكانــه بيــت الخــاء وليــس

األخ واألخــت ) ،ووفقــاً للدراســة

وَ
يها” .
َسا ِق َ
ـاربِ َ
ها و َ
َشـ ِ

 )٥شــرب الخمــر رجــس مــن

أمــام العامــة ،لكــن فــي حــال

فــإن واحــدا مــن بيــن كل  ١٢أو

الشــيطان:

الســكر ،يصبــح هــذا المركــز

 ١٣مواطــن أميركــي مــارس زنــا

حذرنــا اهلل ســبحانه وتعالــى

مكبوحــاً ،لــذا نجــد الســكران

المحــارم ،وغالبــا مــا يكــون أحــد

بحكمتــه مــن غواية الشــيطان،

يســتخدم لغــة بذيئــة وقــد

الطرفيــن أو كالهمــا فــي حالــة

فاإلســام “ديــن الفطــرة

يســب الكبــار فــي الســن

ســكر .

“ أي أنــه الديــن الطبيعــي

حتــى والديــه أو يتبــ ّول فــي

وتشــير الدراســات اليــوم أن

للبشــر وتهــدف تشــريعاته

مالبســه وأمــام العامــة وغالبـاَ

الخمــر مــن أكثــر األســباب

إلــى الحفــاظ علــى الحالــة

اليســتطيع المشــي بشــكل

المرتبطــة بمــرض االيــدز (وهــو

الطبيعيــة لإلنســان ،وشــرب

صحيــح وقــد يصــل األمــر إلــى

مــن أكثــر االمــراض المســببة

الخمــر مــا هــو إال انحــراف عــن

صعوبــة الــكالم والتصــرف

للمــوت).

هــذه الفطــرة ســواء للفــرد أم

بشــكل غيــر الئــق.

اإلسالم “دين الفطرة “
والدين الطبيعي للبشر
وتهدف تشريعاته إلى
الحفاظ على الحالة
الطبيعية لإلنسان

للمجتمــع  ،وتحــط مــن قيمــة

 )٣انتشــار حــاالت الزنــا
واالغتصــاب و زنــا المحــارم
واإليــدز بيــن مدمنــي الخمــر:
الســكر هــو الدافــع لكثيــر
مــن الســلوكيات الممنوعــة،
وحســب

مكتــب

المســح

الوطنــي لضحايــا الجريمــة
فــي أمريــكا (وزارة العــدل
األمريكيــة) عــام  ١٩٩٦تقــع

12

 )٤تحريــم الخمــر فــي الحديــث
النبــوي الشــريف:
النبــي محمــد صلــى اهلل عليــه
وســلم قــال “ :التشــربوا الخمــر

اإلنســان إلــى مــا دون البهائــم
التــي يدعــي أنــه أعلــى منهــا،
لهــذا كلــه كان الخمــر محــرم
فــي اإلســام.

د.ذاكر نايك
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يشكل المسلمون في
سريالنكا حوالي  ،9%أي نحو
مليونين أو أقل قليال.
فــي  26فبرايــر  ،2018تعــرض المســجد الجامــع
بمدينــة “أمبــارا” ،الــذي يعــود تأسيســه للعــام
 ،1948شــرقي ســريالنكا ،لهجــوم مــن قبــل
جماعــات بوذيــة متطرفــة مــا تســبب فــي وقــوع
أضــرار كبيــرة بالمســجد وحتــى بممتلــكات
المســلمين بجــواره.
حيــث قــام نحــو مائتــي شــخص بتكســير أبــواب
ونوافــذ المســجد وإحــراق مكتبتــه بمــا فيهــا
مــن كتــب ومصاحــف ،واالعتــداء علــى مــن
كانــوا داخــل المســجد ،كمــا تعــدى األمــر إلــى
االعتــداء علــى ممتلــكات للمســلمين بإحــراق
محــات تجاريــة وســيارات.
بالنظــر إلــى واقــع اإلســام والمســلمين فــي
ســريالنكا “ســيالن” ،نجــد أن هــذه البــاد،
يشــكل المســلمون فيهــا حوالــي  ،9%أي
نحــو مليونيــن أو أقــل قليــا ،مــن إجمالــي
عــدد الســكان البالــغ نحــو  22مليــون نســمة،
ينتشــرون فــي كافــة المحافظــات الـــ ،25إال
أن نحــو ثلــث المســلمين يتركــزون فــي شــرق

قضايا معاصرة

نظرة على واقع المسلمين
في سريالنكا محمد سرحان – صحفي
ســيريالنكا.
وبالرغــم مــن بعــض االعتــداءات العنصريــة مــن قبــل
جماعــات بوذيــة فــي بعــض المــدن ،إال أن أحــوال
المســلمين تعتبــر جيــدة فهــم يتمتعــون بكامــل حريتهــم
وحقوقهــم فــي ممارســة الشــعائر الدينيــة ،كمــا أن لهــم
قوانيــن مســتقلة فــي األحــوال الشــخصية فضــا عــن أن
لهــم برامــج إســامية فــي وســائل اإلعــام.
ينقســم المســلمون إلــى ثالثــة أعــراق وهــم :مســلمون
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مــور “ ،”moorوهــم األكثريــة الســاحقة بيــن
المســلمين هنــاك ويصــل تاريخهــم إلــى القــرن الثامــن
الميــادي ،ثــم مســلمون “ماليــو” و ُيعتقــد بأنهــم
هــم مــن جــاءوا كجنــود فــي الجيــش البريطانــي مــن
إندونيســيا وهــم قلــة قليلــة ،باإلضافــة إلــى مســلمين
“هنــود” وهــؤالء جــاءوا تجــارا مــن الهنــد ،لكــن علــى
أرض الواقــع ال يشــعر المســلمون بتفرقــة بيــن هــذه
األعــراق فانتماؤهــم لإلســام.

دفع المسلمون
السرالنكيون ثمنًا
لألحداث العنصرية
كذلك بين السنهاليين
إلــى جانــب بعــض األحــداث العنصريــة دفــع المســلمون
كذلــك ثمنــا فــي الصــراع بيــن الســنهاليين (حوالــي
 69%مــن الســكان ومعظمهــم يعتنقــون البوذيــة)،
والتاميــل (حوالــي  15%وهــم الهنــدوس ديانــة) وتعــد
اللغتــان الســنهالية والتاميليــة الرســميتين فــي البــاد،
فعندمــا قــاد نمــور التاميــل صراعــا مســلحا لالنفصــال
عــن ســريالنكا إذ يــرون أن شــمال وشــرق البــاد هــو
موطنهــم األصلــي ،كان المســلمون فــي حيــرة مــن
أمرهــم فهــم فــي الشــمال لــم يتمكنــوا مــن إعــان
انحيازهــم إلــى جانب الحكومة الســنهالية نظــرا لتمركز
التاميــل ،وفــي الشــرق أعلنــوا انحيازهــم للســنهاليين
فدفعــوا ثمــن ذلــك طردهــم مــن نحــو  130قريــة علــى
يــد نمــور التاميــل وكانــوا ضحيــة لمجــازر عديــدة.
التعليــم عنــد مســلمي ســريالنكا ينقســم إلــى
قســمين أولهمــا :تعليــم حكومــي وفيــه مــدارس
خاصــة للمســلمين ،لكــن نســبة مــن يلتحقــون
بالتعليــم الجامعــي الحكومــي مــن ال تســاوي نســبتهم
العدديــة ،والثانــي :التعليــم الدينــي وهــي مــدارس
خاصــة بالمســلمين تزيــد عــن مائتــي مدرســة هــم مــن
ينفقــون عليهــا ،وال تعتــرف الحكومــة بشــهادة هــذه
المــدارس.
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By: Dr.Ahmad Abdo

• En el Islam, los Derechos Humanos son

conferidos por el Creador y no por un
gobernante, por consiguiente no pueden ser
abrogados por nadie en la tierra. La Shariah
(Ley Islámica) se ocupa de preservar cinco
derechos básicos: el derecho a practicar la religión, la protección de la vida, la salvaguarda
de la mente o el intelecto, la preservación del
honor y la familia, y la sacralidad de la riqueza y la propiedad. Una comunidad unificada
establece una base moral y ética en la que
los derechos individuales son respetados. En
varias Suras del Corán se señala la dignidad,
la igualdad y la hermandad, además, Dios
deja claro que los derechos están garantiza-
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dos para todos, sin hacer distinción de raza, sexo,
origen social, nacionalidad, color o estatus.
• En los últimos tiempos muchos medios de comunicación tratan de hacer ver que el Islam es extremismo
y terrorismo, pero en realidad el Islam es todo lo contrario, es la religión del la misericordia, la comprensión, la justicia pura, igualdad, tolerancia y paz. Cuando se viola el carácter sagrado de la vida matando a
una persona sin causa justificada, Dios lo compara en
el Corán con matar a la humanidad entera: “…quien
mata a una persona sin que ésta haya cometido un crimen o sembrado la corrupción en la Tierra es como si
matase a toda la humanidad. Y quien salva una vida es
como si salvase a toda la humanidad…” (5:32)
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• Al igual que no juzgarías a la medicina por un
acto negligente de un médico, ni culparías a la
ingeniería por los errores de un ingeniero, así
mismo, no se debe juzgar al Islam por las acciones de algunos musulmanes que no practican la religión y no conocen sus enseñanzas.
Hoy en día escuchamos y vemos que un musulmán hizo algo malo o que grupos de musulmanes realizan actos de terrorismo, es nuestro
deber saber y siempre tener presente que el Islam es perfecto pero los musulmanes no, por
consiguiente, no se debe generalizar a todos
los musulmanes los actos que algunas minorías
han realizado. Así mismo, se debe conocer a
fondo los valores religiosos que están presentes
en el Corán y en los dichos y acciones del profeta Muhammad.
• En el Corán se hace incapie en la tolerancia y el
respeto, por tanto, en el Islam no se debe forzar
a nadie a creer y se exhorta a enseñar la religión
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de buena manera: “No está permitido forzar a nadie a
creer…” (2:256)
• Y :“Convoca al sendero de tu Señor con sabiduría
y bellas palabras. Arguméntales de la mejor manera...”(16:125)
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