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رئي�س جمعية الإ�صالح يزور امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية
ا�ستقبل الدكتور م�صطفى ال�سيد
الأم�ي�ن ال��ع��ام للم�ؤ�س�سة اخلريية
امل��ل��ك��ي��ة مب��ك��ت��ب��ه مب��ق��ر امل���ؤ���س�����س��ة
ب�����ض��اح��ي��ة ال�����س��ي��ف ب��امل��ن��ام��ة ي��وم
الأربعاء املوافق  2017/7/19ال�شيخ
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ب��ن �أح��م��د
ال�شيخ رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
الإ�صالح وال�شيخ طارق طه املدير
التنفيذي للجنة الأعمال اخلريية
باجلمعية.
رح�����ب �أم��ي��ن ع��ام
وخ��ل��ال ال��ل��ق��اء ّ
امل�����ؤ�����س���������س����ة ب���رئ���ي�������س اجل���م���ع���ي���ة
وم���راف���ق���ه ،وث��� َّم���ن ال�����دور ال��ك��ب�ير
الذي ت�ضطلع به جمعية الإ�صالح
يف خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع ال��ب��ح��ري��ن��ي

يف جم����������االت ال����ع����م����ل اخل���ي��ري
واالجتماعي والتطوعي ،مُ�شيدًا
بتاريخ اجلمعية املمتد �إل��ى �أك�ثر
من  75عا ًما واحلافل بالإجنازات
يف خ���دم���ة ال���دي���ن وال����وط����ن ،كما
ن���وه ب��امل�����ش��روع��ات اخل�ي�ري���ة ال��ت��ي
تقوم بها جلنة الأع��م��ال اخلريية
باجلمعية وال��ت��ي ت�����س��اه��م يف رف��ع
ا���س��م مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ع��ال�� ًي��ا يف
جميع املحافل وال�سيما اخلريية
والإن�������س���ان���ي���ة وال���ت���ط���وع���ي���ة .ك��م��ا
�أب���دى اهتمام امل�ؤ�س�سة بالتن�سيق
وال�����ش��راك��ة ال��ف��اع��ل��ة م���ع ال��ه��ي��ئ��ات
واجل���م���ع���ي���ات اخل�ي�ري���ة يف تنفيذ
امل�����ش��روع��ات ال��ت��ن��م��وي��ة والإغ��اث��ي��ة

ورع���اي���ة الأي����ت����ام ،م��ن��وهً��ا ب��ج��ه��ود
اجلمعيات اخل�يري��ة يف البحرين
والتي تتكامل مع جهود امل�ؤ�س�سة
اخل�ي�ري���ة امل��ل��ك��ي��ة �أج�����ل م�صلحة
الوطن العزيز.
وم��ن جانبه �أع���رب رئي�س جمعية
الإ���ص�لاح ع��ن ب��ال��غ �سعادته بهذه
ال��زي��ارة والتي ت�أتي يف �إط��ار �سعي
اجل��م��ع��ي��ة مل��د ج�����س��ور ال��ت��ع��اون مع
خمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
واجلمعيات اخلريية ،وعلى ر�أ�سها
امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية ملا متلكه
امل�ؤ�س�سة من نظرة ثاقبة يف العمل
اخل��ي�ري والإغ����اث����ي وامل�����ش��روع��ات
التنموية ،م�شيدًا بالرعاية امللكية

ل��ل��م���ؤ���س�����س��ة ول�ل��أي���ت���ام والأرام�������ل
وامل���ح���ت���اج�ي�ن ول���ل���ع���م���ل اخل��ي�ري
ع��م��و ًم��ا يف امل��م��ل��ك��ة وخ��ارج��ه��ا من
قبل �صاحب اجل�لال��ة امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد
املفدى الرئي�س الفخري للم�ؤ�س�سة
حفظه اهلل ،واجلهد الكبري الذي
ي��ق��وم ب���ه ���س��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ا���ص��ر بن
ح��م��د �آل خ��ل��ي��ف��ة رئ��ي�����س جمل�س
�أم��ن��اء امل�ؤ�س�سة يف االرت��ق��اء ب�ش�أن
امل�ؤ�س�سة خ�صو�صاً والعمل اخلريي
يف البحرين عموماً ،ومتنى �أن يتم
التن�سيق بني اجلهتني يف العديد
م����ن امل�������ش���روع���ات اخل��ي�ري����ة ال��ت��ي
ت�صب يف امل�صلحة العامة.

ويف خ����ت����ام ال����ل����ق����اء ق������ام رئ��ي�����س
الإ���������ص����ل���اح ب���������إه��������داء الأم����ي���ن
ال��ع��ام للم�ؤ�س�سة (و����س���ام العمل
اخلريي) والذي متنحه اجلمعية

لل�شخ�صيات امل���ؤث��رة يف جم��االت
العمل اخل�ي�ري والإن�����س��اين ،كما
مت �إه����دا�ؤه ك��ت��اب (ت��اري��خ جمعية
الإ�صالح).

اعتربته عدوان ًا �صارخ ًا على املقد�سات الإ�سالمية..

جمعية جتمع الوحدة الوطنية ت�ستنكر وتدين �إغالق ال�سلطات ال�صهيونية للم�سجد الأق�صى
�أدان������ت ج��م��ع��ي��ة جت��م��ع ال���وح���دة
ال���وط���ن���ي���ة �إغ����ل���اق ال�����س��ل��ط��ات
ال�صهيونية للم�سجد الأق�صى
وم ْنع �إقامة ال�صالة فيه ،ف�ض ً
ال
ع����ن ق���ت���ل امل�����ص��ل�ين يف ���س��اح��ت��ه
و���ض��رب��ه��م ب��ال�� ُع���ِ��ص��ي وال���هَ���راوات
وركلهم بكل احتقار �أثناء �أدائهم
ال�������ص�ل�اة ،واع����ت��ب�رت اجل��م��ع��ي��ة
�إغ��ل�اق امل�����س��ج��د االق�����ص��ى �أول���ى
القبلتني وتعطيل ال�صالة فيه
ع��دوان��اً �صهيونياً ���ص��ارخ��اً على
امل��ق��د���س��ات الإ���س�لام��ي��ة وت��ع��دي��اً

�سافراً على حقوق الفل�سطينيني
يف ممار�سة �شعائرهم الدينية.
و�أكدت يف بيان �صادر عنها الأحد
امل���ا����ض���ي� ،أن ا����س���ت���م���رار ���ص��م��ت
احلكومات الإ�سالمية والعربية
�أم��������ام م����ا ت���رت���ك���ب���ه ال�����س��ل��ط��ات
ال�صهوينية يعطيها �ضوء �أخ�ضر
لتجاوز م��ا تبقى م��ن اخلطوط
ال��دي��ن��ي��ة احل���م���راء للم�سلمني
وع����دم ال��ت��ردد يف ال��ت��ع��دي على
الإ���س�لام وعلى حقوق امل�سلمني
الدينية ومقد�ساتهم.

اخلالدية ال�شبابية تنظم حما�ضرة
«بالقر�آن نحيا»
�ضمن ن�شاطها ال�صيفي بجامع
ال���زي���اين مب��ن��ط��ق��ة ق�ل�ايل نظمت
جمعية اخلالدية ال�شبابية خالل
الأ�سبوع املا�ضي حما�ضرة بعنوان
(ب����ال����ق����ر�آن ن���ح���ي���ا) حت�����دث ف��ي��ه��ا
ال�شيخ عي�سى عمر �سيناكو.
وق�����د ت����ن����اول امل���ح���ا����ض���ر ج��م��ل��ة م��ن
املحاور بد�أها ب�سرد واقعة بدء نزول
ال��وح��ي على �سيد الب�شرية حممد
�صلى اهلل عليه و���س��ل��م وه���و يف غ��ار
ح�����راء وم����ا ت��ب��ع ذل����ك م���ن �أح�����داث
عظيمة يف تاريخ الأم��ة الإ�سالمية،
وك��ي��ف ا���س��ت��ط��اع �أن ي��ن��ق��ل جمتمعاً
مليئاً ب��الأم��را���ض ال�سلوكية ليحي
على �أخالق القر�آن الكرمي ،ف�أ�صبح
ال���واح���د م��ن��ه��م ك��ال��ط��ود ث��اب��ت��اً على
دينه ،م�شرياً ال��ى �أن على امل�سلم �أن
يهتم بخ�صلتني مهمتني �أواله��م��ا
الإك��ث��ار م��ن ق���راءة ال��ق��ر�آن و�سماعه
يف جميع �أح���وال���ه ،م�����ص��داق��اً لقول
اهلل تعالى «�إن ال��ذي��ن يتلون كتاب

اهلل و�أق���ام���وا ال�����ص�لاة و�أن��ف��ق��وا مما
رزق���ن���اه���م ����س���راً وع�لان��ي��ة َي��� ْرج���ون
جت���ارة ل��ن ت��ب��ور» ،وثانيتهما ت��د ُّب��ر
ه���ذه الآي����ات وع��ر���ض امل�سلم نف�سه
على الآية كلما قر�أها ،فمثال لو قر�أ
ق��ول��ه تعالى «ي��ا �أي��ه��ا ال��ذي��ن �آم��ن��وا
الي�����س��خ��ر ق����وم م���ن ق����وم» ه���ل يجد
نف�سه مطبِّقاً لها �أو واقعاً فيها؟ ف�إن
كان مطبِّقاً لها فليحمد اهلل وي�س�أله
الثبات ،و� ْإن كان غري ذلك فليطلب
منه املغفرة ولي ُتب ويقلع عن ذلك
الأمر.

ح���د ل��ه��ذا ال��ت��ط��اول الإج���رام���ي
ال����������ذي مت�����ار������س�����ه ال�������س���ل���ط���ات
ال�������ص���ه���وي���ن���ي���ة ����ض���د الإ������س��ل��ام
وامل�سلمني.
و�أ�ضافت يف بيانها �أنه يف الوقت
ال��������ذي َ
حت����� ِّي�����ي ف���ي���ه اجل��م��ع��ي��ة
���ص��م��ود ال�شعب الفل�سطيني يف
ال��دف��اع ع��ن مقد�سات امل�سلمني
ف���إن��ه��ا ت�شدد على �أه��م��ي��ة وح��دة
وط����ال����ب����ت ج���م���ي���ع احل���ك���وم���ات ال�������ص���ف ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وجت�����اوز
العربية واال�سالمية بالتحرك اخل��ل�اف����ات احل���زب���ي���ة ال�����ض��ي��ق��ة
العاجل لن�صرة الإ�سالم وو�ضع مل�صلحة الق�ضية املركزية للعرب

وامل�سلمني.
ودع�������������ت امل�����ج�����ت�����م�����ع ال�����������دويل
ومنظماته احلقوقية التي ظلت
ت��ت�����ص�� َّي��د ك����ل ����ص���غ�ي�رة وك���ب�ي�رة
على دولنا العربية والإ�سالمية
وت�����ص��دِ ر ال��ب��ي��ان��ات حت��ت يافطة
ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق الإن�����س��ان �أنْ
تتحرك اليوم لوقف االنتهاكات
ال�������ص���ه���ي���ون���ي���ة غ��ي�ر امل�����س��ب��وق��ة
حلقوق الف�سطينيني يف ممار�سة
�شعائرهم الدينية ،وفر�ض قيود
ع��ل��ى ح��ري��ة ال��ع��ب��ادة يف امل�سجد

ق�ضية بورما!..

ويزوجونهم.
واع��ت�ر�����ض����ت ه�����ذه ال��ع�����ص��اب��ة
املجرمة حافل َة الدعاة ،واخذوا
ي���خ���رج���ون���ه���م وي�����ض��رب��ون��ه��م
�ضرباً مربحاً ثم جعلوا يعبثون
يف اج�����س��اده��م ب��ال�����س��ك��اك�ين ،ثم
�أخ��ذوا يربطون ل�سان الواحد
م��ن��ه��م وي���ن���زع���ون���ه م���ن حلقه
م���ن غ�يرم��ا ���ش��ف��ق��ة �أو رح��م��ة،
ث���م ج��ع��ل��وا ي��ط��ع��ن��ون ال���دع���اة
بال�سكاكني ويقطعون �أيديهم
و�أرجلهم حتى ماتوا واحداً تلو
الآخر ،كل ذلك فقط حلقدهم
ال��دف�ين لأن��ه��م ك��ان��وا ي��دع��ون
الى اهلل ويعلمون النا�س الدين
والقر�آن.
وعندها ثار امل�سلمون دفاعاً عن
دعاتهم وعن �أئمة م�ساجدهم
وخطبائهم .ف�أقبل البوذيون
ع��ل��ي��ه��م و�����ش����رع����وا ُي���ح��� ِّرق���ون
ق��راه��م ال��واح��دة تلو الأخ���رى

• الدكتور عمر عبدالكايف

 ال ب�أ�س �أن ُتعطي من وقتك 90ثانية لتعرف ما هي م�شكلة
(بورما) وامل�سلمني فيها.
ال���ق�������ص���ة ب����اخ����ت���������ص����ار :دول������� ٌة
م�����س��ت��ق��ل��ة ا���س��م��ه��ا �أراك��������ان بها
ث��ل�اث����ة م��ل�اي��ي�ن م�����س��ل��م ب����د�أ
الإ����س�ل�ام ينت�شر م��ن خاللهم
يف دول��ة مجُ���اورة ا�سمها بورما
ذات �أغلبية بوذية يف عام 1784
�أي قبل مائتني وثالثني �سنة،
فح َق َد البوذيون على امل�سلمني
يف �أراك������ان ف��ح��ارب��وه��ا وق��ت��ل��وا
كثرياً من امل�سلمني فيها وفعلوا
بهم الأفاعيل ،ثم �ضموا �أراكان
ل��ب��ورم��ا (م��ي��امن��ار) وا�صبحت
ج��زءاً من بورما ،وبعد ان كان
امل�����س��ل��م��ون يف دول�����ة م�ستقلة
�أ�صبحوا �أقل ّية (عددهم ثالثة

�أو �أرب��ع��ة م�لاي�ين) والأغ��ل��ب��ي��ة
بوذية عددها خم�سون مليوناً.
َك���� َّو َن امل�سلمون ق��رى م�ستقل ًة
لهم يعي�شون فيها ويتاجرون
وفيها جمعيات تكفل دعا َتهم
وم�ساجدَهم .مما دعا البوذيني
ي���ه���اج���م���ون ق������رى امل�����س��ل��م�ين
ليخرجوهم من ديارهم.
وق��ب��ل ف��ت�ر ٍة ل��ي�����س��ت ب��ال��ب��ع��ي��دة
َو َق��ع��ت م��ذب��ح�� ٌة م���ر ِّوع���ة ،حيث
اع��ت��ر������ض�����ت جم�����م�����وع����� ٌة م��ن
ال���ب���وذي�ي�ن ال�����ش��ر���س�ين ح��اف��ل��ه
ُت����قِ���� ُّل ع�����ش��ر ًة مِ ����ن ال���دع���اة من
حفظة ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي الذين
ك���ان���وا ي��ط��وف��ون ع��ل��ى ال��ق��رى
امل�سلمة وي��دع��ون �أهاليها �إل��ى
اهلل تعالى ويعلمونهم ���ش���ؤون
دي��ن��ه��م ُي َ��ح�� ِّف��ظ��ون��ه��م ال���ق���ر�آن

الأق�صى.
ك����م����ا دع�������ت ج���م���ع���ي���ة ال��ت��ج��م��ع
ال�����ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة والإ���س�لام��ي��ة
والإع���ل��ام ال��ع��رب��ي والإ���س�لام��ي
�إل������ى �أن ي���ب���ذل ج���ه���ده ووق���ت���ه
وط����اق����ت����ه ل���ن�������ص���رة الأق���������ص����ى
ومواجهة املمار�سات ال�صهيونية
ال���ت���ي ت���ه���دف لإ����ض���ع���اف م��وق��ف
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين �أم�������ام ال���ت���غ��� ُّول
ال�صهيوين وال��زح��ف ال��ع��دواين
امل��خ َّ��ط��ط ع��ل��ى ح��ق��وق امل�سلمني
الدينية.
حتى بلغ عدد البيوت املحروقة
 2600ب���ي���ت ،وم�����ات ف��ي��ه��ا من
م����ات وف����ر م���ن ف����ر ،ون�����زح من
هذه القرى � 90ألفاً عن طريق
البحر وال�ب�ر .وم��اي��زال الذبح
والقتل يف امل�سلمني م�ستمراً،
وقد اغ ُت ِ�صبت فتياتهم وبناتهم
وزوج��ات��ه��م ،ل��درج��ة ت�صل �إل��ى
ال���وف���اة وك���ل ذل���ك ع��ل��ى م���ر�أى
من �أع�ين �أهاليهن ،وه��م حتت
�شفرات ال�سكاكني.
�إذاً ملاذا �ضاعت غريتنا؟!
ول��ي�����س���أل ك��ل واح���د م��ن��ا نف�سه
ماذا �أفعل لهم؟
واج��ب��ك نحوهم الآن �شيئان:
�أو ًال �أن ت��دع��وا لهم ،وثانياً �أن
تن�شر ق�ضيتهم ل��ك��ي يعرفها
النا�س ،وهذا �أ�ضعف الإميان.
�إذا امت��م��ت ال���ق���راءة ف��اف��ع��ل ما
ميليه عليك �ضمريك� ،إذا كان
اليزال على قيد احلياة؟!

