




ْلَمْعُروِف بِا َوَيْأُمُروَن  اْلَخْيِر  َلى  اِ َيْدُعوَن  ٌة  مَّ ُا ِمْنُكْم  َوْلَتُكْن 
اْلُمْفِلُحوَن ُهُم  ِئَك  َوُاوٰل� اْلُمنْـَكِرط  َعِن  َينَْهْوَن  َو 

عمران آل  سورة 
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: القارئ  عزيزي   ... القارئة  عزيزتي 

الَخْلِق  َتْكِريِم  َعَلى  َمَباِدُؤُه  َتقوُم  إِسَلميٍّ  ُمجَتمٍع  بَِمَثاَبِة  ِهَي   )IGMG( ُكوُرش  ِملِّي  َجمِعيََّة  إِنَّ 
َخالِِقنَا.َو  ِرَضا  لِنَْيِل  يِن  الدِّ ُروِح  بَِتجِسيِد  َيكُمُن  الَجمِعيَّة  َهَدُف  َو   . َوَجلَّ َعزَّ  لِلَخالِِق  إِجَلالً 
لُِكلِّ  اإِلنَسانِيَّة  الَعَداَلة  و  اإِلنسانيِّ  التَّضاُمن   ، اإلجتَِماعي  التكاُفِل  بَِدعِم  ًا  َكبِيَر إِهتَِماَمًا  َتهَتمُّ 
النَّاِس  َخيُر   ": َقولِِه  فِي  ملسو هيلع هللا ىلص  ٌد  ُمَحمَّ الَكِريِم  ُسوِل  الرَّ َحِديِث  فِي  اإٍلْهتِماُم  َهذا  َينَعِكُس  و  النَّاِس 

لِلنَّاِس". نَفعُهم  َأ

 640 و جديدة  منها   3 إقليميًّا  مركزا   40 إنشاء  تم   )IGMG( الَجمِعيَّة  َتَأِسيِس  َيِة  ا بَِد ِمن  َو 
في  وكذلك  البلقان  ودول  األوروبية  الدولة  من  كثير  في  شعبة   2440 و إسلميًّا  مجّمًعا 
الشمولية  بهذه  جمعيتنا  وتستهدف  وكندا،  وقيركيزستان  وتركيا  وأمريكا  واليابان  أستراليا 
 ، اإِلْرَشاد   (  : التالية  الَمَجااَلِت  ِضْمَن  َجمِعيتِنَا  َفعالَِياُت  َتتِمُّ  َو  لإلنسانية.  خدمتها  ازدياد 
يوم  كل  الخدمات  بهذه  جمعيتنا  وتزيد  اإِلْجتَِماع(   ، الثََّقاَفة   ، التَّعِلْيم   ، ينِيَّة  الدِّ الَمَعالُِم 
تَِجاَه  ْيِدي  اأَلَ َمكُفوَفَة  َتِقُف  َفَل  َمَعًا.  الُمجتَمع  تَِجاَه  َو  َنْفِسها  تَِجاَه  بِالَمْسؤولِيَِّة  َتْشُعُر  و  شيوًعا 
و  للُفقراِء  َمَكاٍن  و  َزَماٍن  ُكلِّ  فِي  اإِلنسانِية  الُمَساَعداِت  بَتقديِم  َتُقوُم  َبل  العاَلميَّة،  األْحداِث 

 . جين لُمحتا ا

ٍل  ُمَفصَّ َشرٍح  تقديَم  نودُّ  كما   ، اء  لِلُقرَّ َأقَرب  و  َأوَضَح  و  َأوَسَع  بِشكٍل  أنُفِسنا  َتقِديَم  َأدَناُه  َنَودُّ  َو 
الِيَّاتِنا  لِفعَّ َكَداِعِميَن  َحضَرتُِكم  َكسِب  إِلى  الَمَطاِف  آِخَر  َنِصَل  ْن  َأ آِمِليَن  َأهدافِنا  و  َأعَمالِنا  َعن 

َزَماٍن. و  َمَكاٍن  ُكلِّ  فِي 

التَّوفِيِق َولِيُّ  ُه  اللَّ و 

إرجون كمال    : الرئيس 

َمة لُمَقدِّ ا
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عنَّا َلمَحة

تِنا لِيا َفعا

) الدينية  الَمعالم   ( اإلرشاد 

لتعليم ا

ب لشبا ا

ب لطًّل ا

التَّمييز لُمكاَفحة  العمل  و   ، العامة  العلقات   ، ساتي  المؤسَّ التمثيل 

للرحلت( )تنظيم  العمرة  و  الحج 

اإِلنساني التَّضاُمن  و  اإلنسانِية  الُمساعدات 

األطفال نادي 

اإلنترنت على  المنشورات  و  المطبوعة  اإلعلم  وسائل 

الثقافية النشاطات 

النَّشر دار 

الكتاب نادي 

١٩ < ٦

٣٣ < ٢٠

٤٣ < ٣٤

٥٣ < ٤٤

٦١ < ٥٤

٧٥ < ٦٢

٨١ < ٧٦

٩١ < ٨٢

٩٥ < ٩٢

١٠٩ < ٩٦

١١٥ < ١١٠

١١٩ < ١١٦

١٢١ < ١٢٠



ى  لمحتو ا
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َنحن َمن 

؟ كوُرش"  "ملِّي  تعني  ماذا 

؟  )IGMG( ِل  التَّاريخي  ر  التطوُّ

ئيسي الرَّ الَمرَكز  َهيَكِليَُّة 

الَتنظِيمي الَهيَكل 

َولِية الدُّ َو  اإِلقِليِمية  الَمراِكز  إحصائيات 

٩ < ٨

١٢ 

١٣ 

١٧ < ١٦

١٩ < ١٨



عنَّا َلمَحة
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ُة  مَّ األُ  ( الَعاَلِميِّ  اإِلْسلِميِّ  الُمْجَتَمِع  ِمَن  ُجزٌء  ِهي  َجمِعيَُّتنَا 
الُمسِلميَن  َأْحَواِل  ُمَراقَبُة  َعاتِِقَها  عَلى  َيَقُع  َو   ) اإِلْسَلِميَُّة 
في  َكبِيٍر  بَِشكٍل  ُتَساِهُم  و  ة.  َتامَّ بَِيَقَظٍة  الَعاَلِم  َأنَحاِء  ُكلِّ  في 

ُتَصاِدَفُهم. َقْد  ُمشِكَلٍة  أِلَيِّ  ُحلوٍل  يَجاِد  إِ
اَل  ْعَبِة   الصَّ الِمَحِن  فِي  ُمَساَعَدتُه  و  اإِلْنَساِن  ِحَمايُة 
َبل  َفرِديٍّ  بَِشكٍل  إِْسَلِميٍّ  َمنُْظوٍر  ِمن  ق  َتَتَحقَّ ْن  َأ ُيْمِكن 
اإِلْسَلِميََّة  الَجمِعيََّة  َفإِنَّ  لِهَذا  َو   ، ُمشَتَرك  َجَماِعيٍّ  بَِشكٍل 
ُمنظََّماِت  َو  ْوَلِة  الدَّ ساِت  ُمَؤسَّ َمَع  الُمشَتَرَك  الَعَمَل  َتْدَعُم 
َوَتعَمُل   ، الُظْلِم  َأشَكاِل  ِة  َكافَّ لُِمَحاَربِة  الَمَدنيِّ   الُمْجَتَمِع 
و  ِة  اإِلْقتَِصاِديَّ لِلَمشاِكِل  ُحلوٍل  إِيجاِد  على  بِاستِمَراٍر 
الَفَضاِئِل  َتعِزيِز  َأجِل  ِمن   ، اإِلجتَِماِعيَّة  و  ياِسيَّة  السِّ
و  التََّعاُوِن  َو  التَّضاُمِن  و  َكالَخيِر  النَّاِس  َبيَن  األََساِسيَِّة 
ُوِجد.  ينََما  َأ رِّ  الشَّ وُمَكاَفَحِة  الُمْجَتَمع  ْطَياِف  َأ َبيَن  التَّآُلِف 
واَل  روا  َيسِّ  ( ِه  اللَّ رسوِل  َسيِّدَنا  َحِديِث  مَع  َيَتنَاَسُب  هذا  و 

لِقَيِم  بِا الَجمِعيَُّة  َتْلَتِزُم  َو   ) روا  ُتنفِّ وال  روا  وبشِّ روا  ُتعسِّ
ُهنَاك  َو  ــَلم.  اإِلْس فِي  الُمَتباَدل  التََّضاُمِن  و  الَعاَلميَِّة 
ُق  َتَتَحقَّ َأن  ُيْمِكُن  اَل  َوَلِكْن  الَمَجاِل  َهَذا  فِي  َفرِديُة  عروٌض 
ِجدًا  َضُروريٌّ  الُمْشَتَرُك  َفاإِلْلتِزاُم   . َجَماِعيٍّ بَِشْكٍل  إِالَّ 
ُتُه  َضُروَر َتكُمُن  َو  اإِلْجتَِماِعيَِّة،  ؤوُن  الشُّ فِي  ًة  َخاصَّ ُهنَا 
ًا  َحافَِز ُل  ُيَشكِّ َما  هَذا  َو  الُمْحتاجيَن  و  الُفقراِء  ِحَماَيِة  فِي 
لِلَعَمِل  ــا  ُأوُروبَّ أْنَحاِء  َجِميِع  فِي  الُمسِلمْيَن  ِلاَلِف 
ُوُجوِد  لُِمَكاَفَحِة   )IGMG( َجمِعيَِّة  ِة  ِمَظلَّ َتْحَت  الُمشَتَرِك 

ر. الشَّ َتْدَعُم  و  الَخْيَر  َتمنَُع  آلَِياٍت 



َجمِعيٌَّة  ِهي   )IGMG(كوُرش ِملِّي  اإِلسَلِميَُّة  الَجمِعيَُّة 
َو  اإِلْسَلِمية  الَعِقيَدة  ِرَعاَية  األََساِسيُّ  َهدُفها  ْسَلِميَّة.  إِ
َتحقيِقها  َو  األَشَخاِص  َلَدى  َتْثبِيتَِها  و  لَِتعِميِقَها  عُي  السَّ
القرآِن  َوَصاَيا  َتنِفيِذ  َو  اإِلجتَِماِعيَّة  الَعَلقاِت  َجِميِع  في 
األَعَضاَء  الَجمِعيَُّة  ُتَمثُِّل  َذلِــَك  إلى  إَِضافًة  الَكِريِم. 
و  ياِسيَِّة  السِّ و  اإِلجتَِماعيَِّة  ؤوِن  الشُّ فِي  َلها  الُمنَتِسبيَن 

األََساِسيَّة. ُحقوِقِهُم  بَِتأِميِن  َتْلَتِزُم 

ِهي  الَجمِعيَِّة  ِعند  اإِلسَلِم  لَِفهِم  ِئيِسيَِّة  الرَّ الَمَصاِدُر  َو 
ِمن  بِكثيٍر  َأكَبُر  ديٌن  هو  اإِلسلَم  َأنَّ  َتْعَتبُِر  و  نة  السُّ و  الُقرآُن 
َفاإِلسلُم  الَمَساِجِد.  في  ينِيَِّة  الدِّ عاِئِر  الشَّ على  ُيْقَتَصَر  أْن 
في  األَْخَلِقيَِّة  الِقَيِم  تَِجاَه  بَِمْسؤولِيَّاتِهِم  الُمؤِمنيَن  ُر  ُيَذكِّ

اإِلجتَِماِعيَِّة. و  ِة  الَفرِديَّ الَحياِة  َمَجااَلِت  َجِميِع 

ُكوُرش  ِملِّي  لَِجمِعيَِّة  لنِّْسَبِة  بِا َتْعنِي  اإِلْسَلِميََّة  الَحياَة  إِنَّ 
ِوفَقًا  النَّواحي  ِة  َكافَّ ِمْن  الَمِعِشيَِّة  الَحياِة  ُمَحاَذاِة   )IGMG(
عِن  النَّظِر  بَِغضِّ  ة  النََبِويَّ نِة  السُّ َو  الَكِريِم  الُقرآِن  لَِمعاييِر 
ُتْعَتبُِر  َو  ة.  التَّقِليِديَّ الثََّقاَفِة  َمناطِق  َأو  الُجغَرافِيَِّة  الُحدوِد 
ِريَعُة  الشَّ َمْصَدُرَها  ينِيَِّة  الدِّ الُمَماَرَساِت  َأشَكاِل  َة  َكافَّ
بَِشكٍل  الِقَياُس  َو  اإلْجَماُع  َو   ) نة  السُّ و  )الُقرآُن  اإِلْسَلِميَُّة 

اإِلجتَِماِعيَِّة.  َو  الِدينِيَِّة  لِلَحياِة  ْثَراٌء  إِ ِهي  َأساسيٍّ 

ُبْلَدانِهُم  مَع  عَلَقاتِِهم  َعلى  الَجمِعيَِّة  َأْعَضاُء  ُيَحافُِظ  َو 
الُمْجَتَمِع  ِمَن  ثابِتًا  ُجْزءًا  ْنُفَسُهم  َأ َيْعَتبُِروَن  و  األَصِليَِّة 
لَِجمِعيَِّة  ٌة  َخاصَّ َمْصَلَحٌة  هذِه  و  فِيه،  َتِعيُشوَن  الَّذي 
لَِتْحقيِق  ِوْسِعِهم  في  َما  ُكلَّ  َيبُذلوَن  لِذلَِك  َو   )IGMG(
و  الُمجَتَمع  َشَراِئِح  ِة  لَِكافَّ عاَيِة  الرِّ  و  اإِلجتَِماِعي  الِوئاِم 

األَعَماِر. لُِمخَتَلِف 

َنحن َمن 
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التََّضاُمِن َو  ِة  األُُخوَّ َيوُم 
َجْمِعيَِّة  َأْعَضاِء  و  َأْصِدَقاِء  ُكلُّ  َيَتواَفُد  التَّقِليديِّ  اليوِم  َهَذا  فِي 

ْحَياِء  بِإِ َجِميَعًا  لَِيُقوُموا  َكبِيَرٍة  بَِأْعداٍد   )IGMG(ُكوُرش ِملِّي 
َأفَراِد  َبيَن  ِة  األُُخوَّ َو  الُمَتَباَدِل  لِلَتَضاُمِن  ًا  َرمَز ُيْعَتَبُر  ُمَميٍَّز  َيْوٍم 

. لُمجَتَمِع ا



12

اللَّجنَِة  َأعَضاُء 
ِة  يَّ لَتنِْفيِذ ا
: ِة  الَمرَكِزيَّ

ئيس الرَّ
ُمِديُر ِقسِم َتنِمَيُة 

الَجمِعيَّة
ُمِديُر ِقسِم 

اإِلرَشاد
مدير تبادل 
المعلومات 

المؤسسي

َرئيُس إِتِّحاُد 
َحاُد الَمرَأة َرئيُس إِتِّ

ابات الشَّ
ُمسَتَشاُر 
ئيس الرَّ

َرئيُس إِتِّحاُد 
باب الشَّ

ُمديُر ِقسِم 
التَّعليم

 ُمديُر 
ِقسِم اإِلدارة 

الَمالية

األَمين الَعام

ِميُن  األَ  َناِئُب 
م لَعا ا

ُمديُر  َناِئُب 
اإِلرَشاد  ِقسِم 

مدير  نائب 
ل  د تبا

ت  ما لمعلو ا
سسي لمؤ ا

دائرة  ُمديُر 
ِت  ما لَخد ا
عية جتَِما إِل ا

َناِئُب ُمديُر  
إِدارة التَّنمية 
اإِلجتَِماعية

 ُمدير 
لِجنَُة اإِلشراف

مدير اإلعلم 

 َناِئُب ُمديُر 
ِقسُم التَّعليم

ُمديُر ِقسُم 
الَحجَّ و الُعمرة 

ُمديُر ِقسم شؤوِن 
الُموظَّفين و ِقسُم 

اإِلدارة التََّقنية 

ُمديُر ِقسم 
الطُّلب

 ُمديُر ِقسُم 
الُمحاَسبة 

الَمجِلُس  ُف  لَّ َيَتَأ َو  الَجمِعيَِّة  َرِئيُس  ِئيِسيِّ  الرَّ الَمرَكَز  ُس  َيَترأَّ
 ، الَعامُة  َمانُة  األَ  (  : التَّالِيِة  لإِِلَداَراِت  ُرَؤَساٍء  تسعة  ِمْن 
وتبادل  التَّعليم   ، اإِلرَشاد   ، الَمالِيَّة   ، اإِلجتَِماِعيَُّة  التَّنميُة 
 ) اباُت  الشَّ و  باُب  الشَّ و  والنساء  المؤسسي  المعلومات 

ِئيس. لِلرَّ الُمْسَتَشاِرْيَن  َعِن  َفْضًل 

َتنِْفيِذ  َعن  الَمْسُؤْوَلُة  ِهي  ُة  الَمْرَكِزيَّ ُة  التَّنِْفيِذيَّ اللَّْجنَُة  َو 
َهذِه  ُف  َتَتألَّ ِئيِس.  الرَّ َمْكَتِب  َعْن  اِدَرِة  الصَّ الَقراَراِت 
َو  ِئيِس  الرَّ لَمْكَتِب  التَّابَِعِة  اإِلَداَراِت  ُرَؤَساِء  ِمْن  الّلجنَُة 
 ، اإِلْرَشاِد  َداَرِة  إِ  ، ِة  الَعامَّ َماَنِة  األَ َداَراِت  إِ ُرَؤَساِء  ُنَواِب  ِمْن 

اإِلْجتَِماِعيَِّة. التَّنِميِة  َداِرِة  إِ و  التَّعِليِم  و  التَّربَِيِة  َداِرِة  إِ

ُمَمثِِّليَن  ِة  التَّنِْفيِذيَّ اللِّْجنَِة  فِي  َيَتَواَجُد  ذلَِك  على  َوَعلَوًة 
اإِلجتَِماِعيَِّة  الَخَدَماِت  ِقْسِم  َرِئيُس   : الَتالَِيِة  لأَِلقَساِم 
ِقْسِم  َرئيُس   ، والسياحة  والعمرة  الحج  ِقسِم  َرِئْيُس   ،
الَمواِرِد  ِقْسِم  َرِئيُس   ، الُمَحاَسَبِة  َرئيُس   ، ــَراِف  اإِلش
ِقْسِم  َرئيُس  َو  التَِّقنِيَِّة  اإِلداَرِة  ِقْسِم  َرِئْيُس   ، ِة  الَبَشِريَّ

ِب. لطُّلَّ ا

َعَمٍل  َمَجااَلُت  َلَديِه   )IGMG( َجْمِعيَِّة  فِي  ِقْسٍم  لُِكلِّ  َو 
ُمَواَئَمُة  َيُتمُّ  ِخَللَِها  ِمْن  َو  ُأْخَرى  ُمْسَتهَدَفٌة  فَِئاٌت  َو  ُمخَتِلَفٍة 

الَمْعنِيَِّة. اإِلَداَراِت  َمَع  لتَّعاُوِن  بِا الَخَدَماِت 

ئِْيِسيِّ الرَّ الَمرَكِز  َهْيَكلِيَِّة 

َئاسي الَمَقر الرِّ



اإِلْنَساِن  ِمَن  ُة  الَبَشريَّ َنَشَأْت  َفَقْد  اإِلْسَلميَِّة  التَّعالِيِم  ِوْفَق 
َكلََّف  الِحْيِن  ذلَِك  ُمنُْذ  َو  َلم.  السَّ َعَليِه  آَدُم  ُل  األَوَّ النَّبِيُّ  و 
ِرَساَلتِِه  ْعَلِن  إِلِ ْنبِياِء  األَ ِمَن  ُيْحَصى  اَل  َعَددًا  َوَجلَّ  َعزَّ  ُه  اللَّ
الَخِليِل  بَراهيُم  إِ النَّبِيُّ  َو  النَّاِس.  لَِجِميِع  َتوِجيِهيٍّ  َكَمْبَدأٍ 
َو  ِفيَن.  الُمَكلَّ ْنبِياِء  األَ َهُؤاَلِء  ِمن  َواِحدًا  َكاَن  َلُم  السَّ َعَليِه 
 )IGMG( الَجمِعيَُّة  إِسُم  و  التَّوِحيد.  ِدْيَن  ُس  ُمؤسِّ ُيعَتَبُر 
َذلَِك  َو  َلم  السَّ َعِليِه  براِهيَم  إِ بِالنَبي  ُمَباشٍر  بَِشكٍل  َيرَتبُِط 
ِصَلٌة  ُيوَجُد  الَكِريِم  الُقرآِن  فِي  َماِكِن  األَ ِمَن  َكثيٍر  فِي  نَّه  أِلَ
الُمسِلِميَن  َو  اإِلْسَلِم  ِخَلِل  ِمن  التَّوِحْيِد  إِحَياِء  َمَع  ُمتَِّصَلُة 
َقد  َو  َجَماَعًة  َتعنِي  ُة  الِملَّ َو   " براِهيم  إِ َة  ِملَّ  " َقولِِه  فِي  َكَما 

ُترِكيَّا  ِمن  الُمْسِلميَن  ِمَن  الَملِييُن  َهاَجَر  م   ١٩٦٠ َعاِم  ُمنُذ 
فِي  َو  أْلَماْنَيا  فِي  لِْلَعَمِل  ا  ُأوُروبَّ إلى  ُأْخَرى  بِلٍد  ِمن  و 
الَّذيَن  هُؤالِء  َجْلِب  بَِدايِة  َمَع  َو  األُْخَرى.  األُوُروبِيَِّة  َوِل  الدُّ
في  اْستِقَراِرِهم  و  لَِرَعاَياِهم  الَوافِِديَن  ْلَعاِملْيَن  بِا ُيْدَعْوَن 
َتكاَفَلْت  َصغيَرًة   َدواِئَر  ُل  َأوَّ ُأوِجَدت  بِعينَاِت  السَّ بِداية 
َمع  َتشاَبَكت  الَجْمِعيَّاُت  َهذه  ِعَباَدٍة.  ُدوِر  َفْتِح  و  نشاِء  إِلِ
َو   . الِمنَطَقة  ُمْسَتوى  َعلى  ًا   َحاَد إتِّ لُِتْصبَِح  الَبْعِض  َبْعِضَها 
ِئْيِسيَِّة  الرَّ بِالَمَهاِم  ُل  َيَتَكفَّ َرِئْيِسيٍّ  َمْرَكٍز  َأيُّ  َيَتَواَجْد  َلم  َلِكْن 
َو  َجْلِب  َأو  اْلَحجِّ  َرَحَلِت  َتنْظِْيِم  َأو  الَمَساِجِد  ْعَماِر  َكإِ

ِة. ِئمَّ األّ َتْعِليِم 

بُِكلِّ  الَعَمِل  َشْبُك  َو  َنْشُر  َتمَّ  ْبِعينَاِت  السَّ نَِهاَيِة  فِي  َو 
َمَباِدَئ  َدت  َحدَّ َو  َرْت  َتَطوَّ َفَقْد  الثََّمانِينَاِت  فِي  ا  َأمَّ ا.  ُأوُروبَّ

 ،  )  ١٢٣ آية   ( النَّْحِل  ُسوَرِة  فِي  َأيَضًا  الِمَثاُل  َذلَِك  َوَرَد 
 ١٢٥ آية   ( النِّساِء  ُسوَرِة  َو   )٩٥ آية   ( ِعْمَراَن  آِل  ُسوَرِة  َو 
ُكوُرش  ِملِّي  َجْمِعيَِّة  َوْصُف  ُيْمِكُن  َذلَِك  َعلى  ًء  بِنَا َو   )
يَمانِِه   إِ و  َنظِرِه  ِوجَهُة  َتُعوُد  الَّذي  اإِلْسَلِميِّ  بِالُمجَتَمِع 
َو   . ملسو هيلع هللا ىلص  ُمَحَمٌد  َسيِِّدَنا  َطريَق  َيْتَبُع  َو  بَراِهيَم  إِ النَّبِيِّ  إِلى 
اتِيَُّة  الذَّ وَرُة  الصُّ َو  النَّْظَرُة  َهِذِه  ُتصبَِح  َأْن  ُهو  َهَذا  َهَدُف 
َرَفاِهيَِّة  َأْجِل  ِمْن  الَعَمَل  َو  اإِلْسَلِميِّ  الُمجَتَمِع  تَِجاَه  َلًة  َعاِد

. نِيَِّة نَسا إِل ا

.))  " ْؤَية  الرُّ  " التُّرِكيَِّة  َغِة  اللُّ فِي  َتعنِي  ُكوُرش  َو   ((

بَِفضِل   .)IGMG( َسَلَف    )TGMA( إْنَشاِء  فِي  َساَهَمْت  َثابَِتًة 
الُفُروِع  َو  اإِلقِليِميَِّة  الَمَراِكِز  َعَدِد  فِي  الُمْسَتِمرِّ  التَّزاُيِد 
إِلى  َتَلت  تي  الَّ نواِت  السَّ فِي   )IGMG( َرت  َتَطوَّ َلَها  التَّابَِعِة 
َو  ا.  ُأوُروبَّ فِي  َرٍة  ُمَتَحضِّ ْسَلِميٍَّة  إِ إِجتَِماِعيٍَّة  ُمنّظََّمٍة  َأكَبِر 
لَِتحِقيِق  َشاِملٍة  ِخدَمٍة  َعلى  َتُقوُم   )IGMG( َجمِعيَُّة  الَيوَم 
و  النَِّساِئيَِّة  لِلُمنََظَماِت  فِرعًا   2440 َمَع  َتَتواَصُل  َو  يِن  الدِّ
ُتِديُر   ، َثابَِتٍة  ٍة  َنْشَأ َذاُت  ُمنَظََّمٌة  هي  َو  بِيَِّة.  الطُّلَّ و  َبابِيَِّة  الشَّ
واليابان  وأستراليا  األوروبية  الدول  من  كثير  في  َمَهاَمَها 

وكندا. وقيركيزستان  وتركيا  وأمريكا 

جديدة  منها   3 إقليميًّا  مركزا   )IGMG( 40 لَِجمِعيَِّة  ُيوَجُد 
الجمعية  تخدم  بوذلك  عضًوا   170000 و إداري   20000 و

مليون.  نصف  على  عددها  يزيد  التي  جماعتها 

؟  ُكوُروش  ِملِّي  َتعنِي  َماذا 

 )IGMG( لَِجمِعيَِّة  التَّاِريِخيُّ  ُر  التََّطوُّ
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كولونيا في  الرئيسي  مركزها  طريق  عن  أعمالها  تنظم  كوروش  مللي  جمعية 





16
قِليِميَّة  إِل ا ِكز ا لَمر ا
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الَهيَكل الَتنظِيمي
الَمكاتِِب  إِلْحتِياَجاِت  تِبعًا   )IGMG( َجْمِعيَّة  َأنِشطُة  َتنفيُذ  َيتِمُّ 
ِخَلِل  ِمْن  ِئيسيِّ  الرَّ الَمرَكِز  َأو  اإِلْقِليِميَِّة  الَمراِكِز  َو  الَفرِعيَِّة 
ُع  الُمَجمَّ َو  الَعَمِل.  َمَجاالِت  ِة  َكافَّ فِي  التََّعاُوِن  الَعَمِل و  َتْقِسيِم 
َتنِْفيُذ  فِيها  َيُتمُّ  َوظِيِفيٍَّة  َعَمٍل  ِوحَدِة  َأصَغَر  َيُكوُن  اإِلْسَلِميُّ 
كما  ينِيَِّة   الدِّ عاِئِر  الشَّ و  لَواِت  الصَّ إَِقاَمِة  َبْينَِها  ِمْن  َوَظاِئَف 

ينِيَِّة. الدِّ التَّعِليَماِت  إِْصَداِر 

ُعروٍض  َتْقِديَم  ُيمِكُن  َأْعَضاِئَها  ِمْن  الُفُروِع  َهذِه  لُِقْرِب  َنَظرًا  و 
ُمنَظََّماِت  و  باِب  الشَّ و  النِّساِء  ِمَن  الُمْسَتْهَدَفِة  لِلِفَئاِت  ُمناِسَبٍة 
َعلى  ِزَياَدًة  الَجَماِعي  الَعَمِل  و  التَّعِليِم  َمَجاِل  في  اَباِت  الشَّ

األَساِسيَِّة. الُعُروِض 

فِي  َتَتواَجُد  و  فاِعَلًة  اإِلْسَلِميَِّة   )IGMG(َعاِت ُمَجمَّ إِنَّ 
النرويج   ، النمسا   ، إيطاليا   ، سويسرا   ، فرنسا   ، أْلَمانيا 
و   ، انكلترا   ، بلجيكا   ، هولندا   ، الدنمارك   ، السويد   ،
وأمريكا وقيركيزستان  وتركيا  اليابان  و  كندا  في   كذلك 

واِئِر  الدَّ َمَع  ُفُروُعَها  و  اإِلْسَلِميَُّة  عاُت  الُمَجمَّ َهذِه  َتعَمُل  َكَما 
َعَشَر  بَِخمَسَة  ُمَمثََّلًة  ألمانيا  َفِفي  إِقِليِميًَّا  َمرَكَزًا   40 فِي  الَمْعنِيَِّة 
برلين   ، بريمن   ، : هامبورغ  التَّالِية  الَمنَاطِِق  فِي  َتَتواَجد  َمرَكَزًا 
 ، كولونيا   ، دوسلدورف   ، أ  الرورـ   ، الرور  شمال   ، َهنوڤر   ،
ـ  فرايبورغ   ، ، شڤابن  ـ سار  نِكار  راين   ، ڤورتمبيرغ   ، ن  هيسِّ

دوناو ، جنوب و شمال باڤاريا . 

الُمُدن  في  تتواجد  الَمراِكز  ِمَن  بِِستًَّة  ُمَمثََّلًة  َفرنسا  فِي  َو 
الَمنَاطِِق التَّالِية : باريس ، ليون ، ألب ، سرق فرنسا و جنوب 

فرنسا و جنوب غرب فرنسا . 

 ، أرلبرغ   ، ڤيينا  في  َتتواَجُد  َمراِكَز  بَِثَلَثَة  ُمَمثََّلًة  النَّمسا  فِي  ا  َأمَّ
 لينتس. َو فِي هولندا ُيَمثُِّلَها إِْثنَان فِي َجنوِب و َشَماِل ُهوَلندا .

 : التَّالِية  َوِل  الدُّ ِمَن  ُكلٍّ  فِي  َتَتَواَجُد  َمَراِكَز  َة  ِعدَّ َأيَضًا  ُهنَاَك  و 
بلجيكا   ، الدنمارك   ، سويسرا   ، النرويج   ، إيطاليا   ، السويد 
واليابان  وقيركيزستان  وتركيا  وكندا  والبلقان   ، انجلترا   ،

وأستراليا

ِئيِسيِّ  الرَّ الَمْرَكِز  َبْيَن  الَوْصِل  َحَلَقُة  ِهي  اإِلْقِليِميَُّة  َفالَمَراِكُز 
الَمراِكُز  َتُقوُم  َو  َنَشاَطاتَِها  بَِتنِسيِق  َتهَتمُّ  َو  الَفرِعيَِّة  الَمراِكِز  و 
كَما  اإِلْقِليِميَِّة.  َو  الَمَحِليَِّة  األَْنِشَطِة  ُمَتاَبَعِة  َو  بُِمَراَفَقِة  اإِلقِليِميَُّة 
تِبَعًا  و  َلَها  ِوفقًا  ُف  التَُّصرُّ َيُتمُّ  َواِضَحٍة  َعَمٍل  ِة  ُخطَّ بَِتْقِديِم  َتقوُم 
َيُقوُم  ِذي  الَّ ِئيِسيِّ  الرَّ الَمرَكِز  ِقَبِل  ِمَن  الَجاِهَزِة  لإِِلْستَراتِيِجيَّاِت 

. األََساِسيَِّة  األَْهَداِف  لَِتحِقيِق  بِالتًّنِْفيِذ 

)IGMG( بِنََشاَطاِت  ُم  َيَتَحكَّ و  ُيَخطُِّط  ِئيِسيُّ  الرَّ َفالَمرَكُز 
الُفُروِع  َجِمِيِع  فِي  النََّشاَطاِت  َهذِه  لَِتقديِم  َذلَِك  و   ، الُمْخَتِلَفِة 
ِمْعياٍر  لَِضَمان  َأْيضًا  َو   . َولِيِّ الدُّ ِعيِد  الصَّ َعلى  لِلَجمِعيَِّة  الّتابَِعِة 
 ، عات  التََّبرُّ  ، الزكاة   ، الَحج   : النََّشاَطاِت  َهذِه  ِمْن  َو   . ُمَوَحٍد 
األَْمُر  َوَهَذا  لِة.  الصَّ َتقويِم  إِْصَداُر   ،  ) الَقرابِيُن   ( األُْضِحيُة 
َبْينََما  بِها.  ُل  التََّكفُّ اإِلقِلِميَِّة  َأْو  الَفرِعيَِّة  الَمَراِكِز  بَِمْقُدوِر  َلْيَس 
إِْيَجاِد  َعاتِِقِه  َعلى  َيأُخُذ  َو  ذلَِك  َعلى  َقاِدٌر  ِئيِسيُّ  الرَّ الَمْرَكُز 
إِْعَداِد َمراِسَم الَجنَاَزِة َو َتْوفِيَر الَمَكاتِب .  َتْعِليِمِهِم َو  ِة و  األَِئمَّ
ينِيَِّة  ُز َهذا األَِخيُر َعلى َتْقِديِم ُكُتٍب ِعْلِميٍَّة فِي الَقَضاَيا الدِّ َو ُيَركِّ

اإِلجتَِماِعيَِّة.  و  الثَّقافِيَِّة  و  الُمْخَتِلَفِة 

ِمنَها   ، إِسَلِميًَّا  َعًا  ُمَجمَّ  640 بِنَْحِو   )IGMG( َجمِعيَُّة  ُل  َتَتَكفَّ َو 
َنَواِدي  ِة  ِعدَّ اْنِضَماِم  ذلَِك  إِلى  بِاإِلَضاَفِة  َألَمانيا.  فِي   324
الَشباِب  و  بالنِّساء  َتعنِي  الَجمِعيَِّة  َشَبَكِة  إِلى  ِرَياِضيٍَّة  َو  َثَقافِيٍَّة 

ِب. و الطُّلَّ

ِل  َفرًعا    2440 فِي  الَجْمِعيَِّة   َخَدَماُت  َتَتواَفُر  بِاإِلْجَماِل 
الُمَشاِركيَن  َعَدُد  َيِصُل  َذلَك  َعلى  َعَلَوًة  ُعضوًا.   170000

الَجمِعيَِّة إلى 550.000 . َمَراِكِز  الُجُمَعِة فِي  فِي َصَلَواِت 
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ُطلبية َنوادي 

َثقافِية  َنوادي  شبابية  ِرياضيةُمنَظَمات  َنوادي 

ت  ُمنَظما
ئية نَِسا

َسات  ُمؤسَّ
َتعِليِمية

640

40

2440 

مركز فرعي

إِحَصاِئيات 

٥٥٠٠٠٠ ضمن الجماعة أكثر من 

أكثر من ١٨٠٠٠٠ عضًوا

مسجد

إقليمي مركز 



 و الَمراكِز اإلقليمية

يج و لنر ا
ا نجلتر ا
ليا يطا إ

ليا ا ستر أ
ا كند

لينتس
فرنسا غرب  جنوب 

ن لبلقا ا
فرنسا جنوب 

بلجيكا

هولندا َشَمال 
هولندا جنوب 

يس ر با
)فرنسا( ليون 

لب أ
َفرنسا َشرق 

ك ر نما لد ا
يد لسو ا

غ تمبر ر ڤو
باڤاريا جنوب 

باڤاريا شمال 
دوناو ـ  فرايبورغ 

بن شڤا
سار نِكارـ  راين 

ڤيينا
بيرغ أرل 
ا يسر سو

لين بر
غ ر مبو ها

يمن بر

ڤر َهنو
رور ِمنطقة  شمال 

رور ـ أ
دوسلدورف

نيا لو كو
ن هيسِّ

األمريكية المتحدة  الواليات 
جديد( )مركز  تركيا 

جديد( )مركز  اليابان 
جديد( )مركز  قيركيزستان 
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َجِميِع  فِي  لِلديِن  اِئِد  الرَّ وِر  الدَّ َعلى   )IGMG( َجْمِعيَُّة  ُد  ُتَؤكِّ
ُيرافُِق  الذي  اإِلرَشــاِدي  الَعَمِل  إِطاِر  فِي  الَحياِة  َمَجاالِت 
إِيَجاِد  على  ُيساِعُدوَن  َو  َحياتِِهْم  َأْنَحاِء  َجِميِع  فِي  الُمْسِلِميَن 
َحياتِِهِم  َعقيَدتِِهْم فِي  ُمَماَرَسِة  َعزَّ َوَجلَّ و  ِه  اللَّ َمَع  َوِسيَلِة ِصلٍة 
َبِب ُيْعَتَبُر َمجاُل اإِلْرَشاِد ِمْن َأَهمِّ َمَجااَلِت  الَيوِميَِّة. َو لَِهَذا السَّ

اإِلْسَلِميَِّة.  )IGMG( َجْمِعيَِّة  َعَمِل 

َعاِة الدُّ َو  ِة  ِئمَّ األَ َتعِليُم  و  َتدريُب 

النِّقاش َحَلَقات 

الُعَلَماء َمجِلُس 

الَفعاليَّات و  الُمَساَبقات 

ِجد لَمسا ا

٢٢

٢٣ 

 

٢٥ < ٢٤

٣١ < ٣٠



اإلرشاد 

َوَجاِدْلُهْم  اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظِة  ْلِحْكَمِة  بِا َرِّبَك  َسب�يِل  ٰلى  اِ ْدُع  ُا
َسب�يلِه�  َعْن  َضلَّ  بَِمْن  ْعَلُم  َا ُهَو  َربََّك  اِنَّ  َاْحَسُنط  ِهَى  ت�ى  لَّ بِا

يَن ْلُمْهَتد� بِا ْعَلُم  َا َوُهَو 
النّحل سورة 
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ُشعوِر  َدعِم  َو  لِِخْدَمِة  هِذه  النِّقاِش  َحَلقاُت  ــَدْت  ُوِج
و  َباِب  الشَّ إِلى  َخاٍص  بَِشكٍل  َهٌة  ُمَوجَّ ِهي  َو  الُمجتَمِع. 
األْعَضاِء  ُبُيوِت  فِي  َأو  ِع  الُمَجمَّ في  ا  مَّ إِ َتَتواَجُد  و  اَباِت  الشَّ
الُقرآن  ِمَن  ّدٍة  ُمَحدَّ آياٍة  تِلَوة  و  َتجِويِد  َو  لِلَتغييِر  كَمَجاِل 
ي  لُِتَقوِّ  ." ريف  الشَّ أوراُد   " َعاِء  الدُّ َصلواِت  ِخَلَل  الَكريم 
ُتهيَئ  َو   . لأَِلَعضاِء  ينيَّ  الدِّ عوَر  الشُّ و  ينيَّ  الدِّ اإِلدراَك 
لِلُمَحاَضراِت  بِاإِلَضاَفِة  لِلُمَحاَدثِة.  َلُهْم  ُملِئمًا  ًا  َجوَّ
ِع  الُمَجمَّ لُِفروِع  التَّابَِعِة  باِب  الشَّ اِت  َمَقرَّ فِي  األُسُبوِعيَِّة 
بَِشكٍل  الُمَحاَضرَة  َيخُلُف  يَن  الُمخَتصِّ َو  َباِب  الشَّ بُِحُضوِر 

ُطْرَحُه. َتمَّ  الَّذي  الَموُضوِع  َحوَل  نَِقاٌش  ُمعَتاٍد 

َعاٍم  بَِشكٍل  الَمَساِئِل  َتوِضيُح  ِهي  الُعَلَماِء  َمجِلُس  َوظيَفة 
الُمسِلميَن  َمَشاكَل  َحلِّ  و  الَيوِميَِّة  األَسِئَلِة  َعِن  اإِلَجاَبِة  َو 
َنِزيٍه  بَِشكٍل   ) الِفْقِه   ( اإِلسَلِمي  يِن  الدِّ َقوانيِن  بَِحْسِب 
الَمجِلُس  ُه  َيَتوجَّ الَموضوع  بَِحسِب  َو  َموُضوِعي.  َو 
اإِلْسَلِميَِّة  َعاِت  الُمَجمَّ ِمــَن  يَن  الُمخَتصِّ بإِستَِشاَرِة 
التي  النََّتاِئج  إِختَِصاُر  َيتِمُّ  َو  الِعلميَِّة  الُفُروِع  َأو  الُمَجاِوَرِة 
و  الُعَلَماِء  َمْجِلِس  ِقَبِل  ِمن  الِعْلِميُّ  الَمجلُس  َلَها  َل  َتوصَّ

األَمُر. ُهُم  َيُهمُّ ن  ِممَّ لِلَجِميِع  ُمَتاَحًة  لَِتُكوَن  َنشِرها 

َحَلَقاُت النِّقاِش َمجلُِس الُعَلَماِء



ينِيَِّة  الدِّ ُروِس  الدُّ َوَتلِقيِن  ْعَطاِء  بِإِ  )IGMG( َجْمِعيَُّة  َتُقوُم 
َو  َلها.  التَّابَِعِة  اإِلْسَلِميَِّة  َعاِت  الُمجمَّ فِي  يِن  الدِّ َتَعالِيِم  َو 
ِدينِيٍَّة  ُمؤَتَمراٍت  َتنظِيِم  و  يِن  الدِّ َتْعِليِم  فِي  الُدروِس  ِن  ُتَلقِّ
بَِدوِرِهِم  الَّذيَن  النَِّشطِيَن  َعاِة  الدُّ ِع  َتطوُّ ِخَلِل  ِمْن  لإِلرَشاد 
َصَلِة  َو   ، َلَواِت  الصَّ َداِء  بَِأ الِقَياَم  َفَقْط  َليَس  َلُهْم  ُيْمِكُن 
َرَمَضاَن  فِي  التََّراويِح  َصَلِة  َو   ، َزِة  الَجنَا َصَلِة  َو   ، الِعيِد 
ُمَتَكاِمٍل  بَِشكٍل  اإِلرَشاِديِّ  بِالَعَمِل  َيُقوُموَن  ْيَضًا  َأ َبل   ،
ُعروضًا   )IGMG( َجمِعيَُّة  ُم  َتَقدِّ الَغاَيِة  لِهِذِه  َو  اٍل.  َفعَّ و 
َو  َتْدِريِب  َأْجِل  ِمْن  ُمَحاَضَراٍت  َو  َدْوَراٍت  ِة  ِعدَّ َقاَمِة  إِلِ

الِعْلِميَِّة.  الَمَهارات  َتطِويِر 

الِعْلِميِّ  َتْحِصيِلهِم  ُمَتاَبَعِة  ِة  ِئمَّ األَ َعلى  ُب  َيَتَوجَّ ُهنَا  ِمن  َو 

ُفرَصٌة  َلُهُم  ُتَتاُح  الَوقِت  َنفِس  فِي  ّنُه  َأ َكَما  بِِه  ِق  التََّعمُّ و 
الَحالي  الُمجَتَمع  ُمسَتوى  على  التََّطوَراِت  آِخِر  لَِتَباُدِل 
ُهَو  الَهَدُف  الَحالِيَِّة.  ْسِئَلِة  األَ و   ، ياِسي  السِّ الُمْسَتوى  َو 
بَِشكٍل  ِعيَن  الُمَتَطوِّ َأسِئَلِة  َعْن  اإِلَجاَبِة  و  َغَباِت  الرَّ َتْحِقيُق 

 . ِسٍب ُمنَا

ِقْسِم  ِقَبِل  ِمْن  الُمنَظََّمُة  الِعلِميِّ  التَّْطِويِر  َدوَراُت  ا  َأمَّ
َكَما  اإِلْسَلِميَِّة  الُعلوِم  ِب  ُطلَّ ِمن  لُِكٍل  َهٌة  ُمَوجَّ َو  اإِلْرَشاِد 
َسنَويًا.  َعَوِة  بِالدَّ ٍة  َخاصَّ بَِرَحلٍت  َيُقوُموَن  الَّذيَن   ، َعاِة  الدَّ
الَخَطاَبِة  و  عَوِة  بِالدَّ الِقَياِم  على  َتعِليُمُهنَّ  يُتمُّ  النَِّساُء  َأيَضًا 
ينِيَِّة  الدِّ التَّعِليَماِت  َتقِديُم  و  َتْشِكيُل  بَِمقُدوِرِهنَّ  َيُكوَن  َكي 

الُمجَتَمع. َهذا  فِي  األَْعَضاِء  لِلنِّسوِة 

َعاِة ِة و الدُّ َتدريُب و َتعلِيُم األَئِمَّ
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لِتِلَوِة  ُمَساَباقاٍت   )IGMG( َجْمِعيَُّة  ُم  ُتَقدِّ ِسنيَن  ُمنُذ 
َة  ِقراَء و  َتعِليَم  َتدَعُم  َذلَِك  ِخلِل  ِمْن  َو  الَكريِم  الُقرآِن 
ُوِجَدت  َقد  َو  َجِميَلًة.  َو  َسِليَمًة  ِقــَراَءًة  الَكريم  الُقرآِن 
تنظيمه   2020 في  وتّم  عاًما   25 َأكّثَر  ُمنُذ  الُمَساَبَقاُت 
 )IGMG( َجْمِعيََّة  َفإِنَّ  لَِهذا  والثلثون.  الثانية  المرة  في 
َيْلَزُم  َما  بُِكلِّ  لتََّقاليِد  بِا األغنياء  الُمنَظِِّميَن  ِمَن  َواِحدٌة 

التَِّلوِة. ُمَساَبقاِت  لَِتقِديِم 

َتقاليِد  ِمْن  هي  َأيَضًا  لِلنَِساِء  الُقرآِن  تَِلَوِة  ُمَساَبقاِت  َأنَّ  َكَما 
 َجْمِعيَِّة )IGMG( وفي 2020 جرت المسابقة السادسة عشر.

َقاِعَدُة  ِعلِميٌَّة و  َقاِعَدٌة  ُيوَجُد  اإِلرَشاِد  َأعَماِل ِقسِم  َلْوَحِة   َعلى 
َجْمِعيَِّة  فِي  الُمَشاِرِكيَن  األَْعَضاِء  لَِجِميِع  َرَتيِن  ُمَتَوفِّ ِحواٍر 
َؤى الُمْسَتقَبليَِّة َعلى األُفِِق الَبِعيِد.  )IGMG( لَِدْعِم َو َتطِويِر الرُّ

ُمَساَبَقاُت تِلَوِة الُقرآِن الَكريِم ) ماِئَدُة القرآن ( َتخِدُم التَّحِفيَز 
تَِلَوًة  َو  َسِليَمًة  ِقَراَءًة  الَكِريِم  الُقرآِن  َتعِليِم  َعلى  الَحثَّ  َو 
ُتَتاَبُع َهذه الُمَساَبَقاُت ِمن ِقَبِل الُجمهوِر بَِشوٍق َكبيٍر.  َحَسنًة  َو 
الالِف  َعَشراُت  ُيَشاِرُك  النََّبوي  بالَمولِِد  اإِلْحتَِفااَلِت  فِي  َو 
الَمراِكِز  َبعِض  فِي  اإِلحتَِفااَلُت  َهذِه  َتنظِيُم  َيُتمُّ  َو  النَّاِس  ِمن 

َكبيٍر. ُمستوى  على  اإِلقِليِميَِّة 

الُمَساَبقاُت و الَفعاليَّاُت
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الَكِريِم الُقرآِن  َتحِفيِظ  َدوراِت 
على  الَكريِم  الُقرآِن  بَِتحِفيِظ  ِة  الَخاصَّ وَراِت  الدَّ َهذِه  ُتَقاُم 

َعِليِه  ُه  اللَّ َصلَّى  الَكِريِم  ُسوِل  الرَّ بَِقوِل  َتَمثَُّلً  وَذلَِك  الَعاِم  َمَداِر 
." َمُه  َوَعلَّ الُقرآَن  َم  َتَعلَّ َمْن  َخْيُرُكْم   "  : َسلَّم  َو 
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الَكريم الُقرآِن  ُمَساَبقاِت 
القرآن  لمسابقة  عشر  السادسة  المسابقة  جرت   2020 وفي 

ء للنسا
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َتحِصيِل  َعلى  ُز  ُتَحفِّ َو  يِن  الدِّ ُمْحَتَوى  ُق  ُتَعمِّ َو  ُتَبيُن  التي 
إِلى  َحالِيًَّا  الُمَشاِرِكيَن  َعَدُد  َوَصَل  َقْد  َو  الُمسَتقَبِليَِّة  الُرؤًى 

َصبٍِي. و  طِفٍل   ٧٠٫٠٠٠

َو  الِعْلِمي  َتْحِصيِلِهِم  فِي  األَطَفاِل  َهُؤاَلِء  ُمَتاَبَعُة  َتُتمُّ  َأيَضًا  َو 
الُخصوِصيَِّة  الُدروِس  َتقِديِم  ِخَلِل  ِمن  اٍل  َفعَّ بَِشكٍل  َدعِمِهم 

َذلِك. َغيَر  َو  الَمنِزليَِّة  الَوِجَباِت  فِي  الُمَساَعدِة  و 

اِلكتَِساِب  َجيَدًة  بِيَئًة  َو  مَأُلوَفًا  َمَكاَنًا  الَمَساِجُد  ُتَعدًّ  َو 
َأشَكاِل  ِة  َكافَّ َعْن  بَعاِدِهم  إِ َو  الَحَياتِيَِّة  الخبَراِت  َو  الَمَهاَراِت 

يَِّئِة. السَّ الَعاَداِت 

َحيُث  لِلُمسِلِميَن  إِجتَِماِعيًَّا  َمرَكَزًا  َأيَضًا  الَمَساِجُد  ُتْعَتَبُر  َو 

النََّشاَطاِت  ُمخَتَلُف  و  الَجنَاَزاُت  و  األَعَراُس  فِيَها  ُتَقاُم 
ُجُدد.  ُأَناٍس  على  ِف  التََّعرُّ ُفرَصَة  ُتتِيُح  التي  التَّرفِيِهيَِّة 

 ، ِرَياِضيٍَّة   ، إجتَِماِعيٍَّة  َعٍة  ُمَتنَوِّ بِنََشاَطاٍت  َأيَضًا  َتُقوُم  َو 
و  اإِلسَلِميَِّة  الُفنُوِن  و  الِخَياَطِة  َكَفنِّ  َعٍة  ُمَتنَوِّ َفنِيٍَّة  ُعُروٍض 
اإِلفَطاُر  و  الَمهَرَجاَناُت  َو  ُة  الَخيِريَّ الَباَزاَراُت   : َمَثَلً  ِمنَْها 

الُمَباَرك. َرَمَضاَن  َشهِر  فِي  الَجَماِعيُّ 

ُتَتاُح  فِيِه  و  الَمْفُتوَحِة(  الَمَساِجِد  )َيوُم  ُهنَاَك  َذلَِك  َفْضَلً 
هذِه  على  َنظَرٍة  لَقاَء  إِ الِجيَراِن  و  يَن  لِلُمهَتمِّ الُفرَصُة 
و  الِودِّ  َتَباُدِل  فِي  َكبِيَرًا  ْهتَِمامًا  إِ َتُصبُّ  التِي  الَفَعالِيَّاِت 
َو  الَقاِئَمِة  الَعَلَقاِت  على  الِحَفاِظ  و  اإِلجتَِماِعيِّ  التَّآُلِف 

النَّاِس. َبيَن  التََّحيُِّز  ِمْن  الَحدِّ  و  َتوطِيِدَها 



َو  لِلِعَباَدِة  ُدوَرًا  لِلُمسِلميَن  بِالنِّسَبِة  الَمساِجُد  ُتَعدُّ  اَل 
و  اإِلجتَِماِعيَِّة  بِاألنِشَطِة  لِلِقَياِم  َمراِكزًا  ُتَعدُّ  َحْسِب،َبْل 
لَِتعِزيِز  َواِحٍد  َكُمجَتَمٍع  لِلَجِميِع  ُمْلَتَقى  ِهَي  َو  الثََّقافِية 
النَّاِس.  َلدى  الَجَماِعيَِّة  وِح  الرُّ َتعِميِق  و  اإِلْسَلِميَِّة  ِة  الَهِويَّ
ِمن  َكبيٍر  َشخِصٍي  بِإِلتِزاٍم  األَمِر  َبادِئ  فِي  ُبنَِيت  الَمَساِجد 
ُظروٍف  ِضْمَن  َوَفُدوا  الَّذيَن  األََواِئِل  الوافِديَن  اِل  الُعمَّ ِقَبِل 

َطبِيِعيٍَّة. َغيِر 

و  اإِلْسلِميَّة  الِقَيِم  َجَماِل  بَراِز  إِلِ َرمٌز  ِهي  الَن  الَمَساِجُد  َو 
اإِلسلِم  لَِبَقاِء  َواِضَحُة  َعَلَمٌة  َأيَضًا  ِهي  َو  ُوجوِدَها  َتْثبِيِت 
َهذِه  َتسَعى  َو  ُأوروبا.  ِة  َقارَّ فِي  َأَبِديٍّ  بَِشكٍل  الُمسِلميَن  و 
اإِلحتِياَجاِت  ِة  َكافَّ لَِتأِميِن  بِاْستِمَراٍر  َو  َجاِهَدًة  الَمساِجُد 
اإِلسَلِم  لَِتمثِيِل  و  لِلُمسِلميَن  اإِلجتَِماِعيَِّة  الثَّقافِيَِّة  و  ينيَِّة  الدِّ

النََّشاَطاِت  هذِه  ِمَن  َكبِيٌر  ِقْسٌم  َتنِْفيُذ  َيُتمُّ  َو  البِلد.  هذِه  في 
َتْسَتْهِدُف  التِي  اإِلْسَلِميَِّة   )IGMG( عاِت  ُمَجمَّ َمَساِجِد  فِي 
لَِتأِميِن  ٍة  َخاصَّ عاٍت  َمَجمَّ َقاَمِة  بِإِ ُتْعنى  َو  األَعَماِر  َة  َكافَّ
الِفَئاِت  َحتَّى  َو  َغاِر  الصِّ ِمَن  إِنطَِلَقًا  التَّرفِيِه  َو  التَّعِليِم 
ِة  ُروِريَّ الضَّ الَخَدَماِت  بَِتأِميِن  َأْيَضًا  َتُقوُم  َو  األَكَبر.  ِة  الُعمِريَّ
بَِأْحَواِل  اإِلْهتَِماِم  َو  الَمِعيِشيَِّة  األَوَضاِع  لَِتحِسيِن  ًة  َكافَّ

الُمحَتَضِريَن. ٍة  تَِخاصَّ َو  ُمَرافِِقيِهِم  و  الَمْرَضى 

بَِتربَِيتِِهم  اإِلسلِمية  عاِت  الُمَجمَّ َفَتُقوُم  لأَِلطَفاِل  بِالنِّسَبِة  ا  َأمَّ
لَِتُكوَن  الثََّقافِيَِّة  َو  ِينِيَِّة  الدِّ الِقَيِم  و  لِلَمَعاييِر  ِوفَقًا  َتثِقيِفِهِم  َو 
ِخَلِل  ِمن  َذلَِك  َو  الُمسَتقَبليَِّة  َحيَاتِِهِم  فِي  َلُهْم  َأَساسًا 
األُسبوِع  آِخِر  فِي  ُمَتنَِوَعًة  َدوراٍت  األطَفاِل  ِرياِض  َقاَمِة  إِ
األُموِر  ِمَن  بَِكثيٍر  َأيَضًا  التَّرفِيِه  َو  اللَِّعِب  َطِريِق  َعْن  َو 

الَمَساِجد
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 )IGMG( اإِلسالِميَّة  َعاُتنَا  ُمَجمَّ
اإِلسَلِميَِّة  عاِت  الُمَجمَّ ِمَن  َواِحدًا  ُيعَتَبُر   " رندسبورغ   " فِي   
ُكوُرش. ِملِّي  لَِجمِعيَِّة  التَّابَِعُة  المئات  َعَدُدَها  الَبالُِغ 
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" التَّعِليم  و  الَحياة  مدى  التََّعلُّم   " َمبدَأ  الَياُت  َهذِه  ُل  ُتَشكِّ
لَِجِميِع  راِسيَُّة  الدِّ الَمنَاِهُج  ُأنِشَأِت  األََساِس  هذا  على  و 
بَِحَسِب  ٍه  ُمَوجَّ َو  ٍد  ُمَحدَّ بَِهَدٍف  َو  ِة  الُعمِريَّ الِفَئاِت 
ِة  الَهويَّ َتَأِسيِس  فِي  لِلُمَساَهَمِة  األَعَماِر  ِة  لَِكافَّ اإِلحتِياَجاِت 
َو  الُمجَتَمِع  فِي  النَّاِجَحِة  َو  الَفاِعَلِة  الُمَشاَركِة  و  اإِلْسَلِميَِّة 

فِيه. اإِلنِدَماِج 

التَّعِليم َمَجاالُت 

التَّعليمية ساِت  الُمؤسَّ

التَّعِليم و  التَّربِية  َمجِلُس 

األَطَفال ِرَياُض 

يف الصَّ دورات  و  ُخصوِصية  دروس 

األََساسي التَّعليم 

َتدريبية َدورات 

الباء َنادي 

األََسرية التَّربية 

النَّاشئيين َتعِليُم 

٣٧ < ٣٦

٣٩ < ٣٨

٤١ < ٤٠

 ٤٢

٤٣



اْلِخَرَة  َيْحَذُر  َوَقاِئًما  َساِجًدا  ْيِل  اللَّ آَناء  َقانٌِت  ُهَو  ْن  َأمَّ
اَل  ِذيَن  َوالَّ َيْعَلُموَن  ِذيَن  الَّ َيْسَتِوي  َهْل  ُقْل  ِه  َربِّ َرْحَمَة  َوَيْرُجو 

ْلَباِب اأْلَ ْوُلوا  ُأ ُر  َيَتَذكَّ َما  نَّ إِ َيْعَلُموَن 

التَّعلِيم

الَعَلق سوَرة 

َمر  الزُّ ُسورة 

ْأ ْقَر ا
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َمجلُِس التَّربِية و التَّعلِيم

 

الثَّاَنوية الَمداِرس  و  اإِلبتِدائية  الَمدَرسة  ُطلُب   •
ُخصوصية  َدورات   •

راسيَّة  الدٍّ لِلُمَساَعَدة  َمعَهد   •
يفية الصَّ ورات  الدَّ  •

٦

َخَدَمات لأِلهِل

 

الُمَعلِّمين ـ  األَهل  َجمِعيَّة  في  ة  ُعضويَّ  •
األهِل َناِدي   •

٨

َساِت التَّعلِيميَّة    الُمَؤسَّ

 

ُأكول ِسس"  " َمشروِع   •
األَطَفال ِرياُض  َمشاِريُع   •

ة العامَّ اإِلدارة  َأكاديمية   ، الُكلِّيات   ، الَمَعاِهد   •
ة األَِئمَّ َتخِريِج  َمداِرس  و  الثَّاَنوية  الَمداِرس   •

٥

ة التَّربية األَُسريَّ

 

َعاية الرِّ و  اإِلستَِشارة  ِخدَمة   •
األَُسري اإِلرَشاُد   •

واج الزَّ في  الَمُشورة   •
خصيَّة الشَّ الَمُشورة   •

الُمَعاقيين َمُشوَرة   •
راِسي الدِّ اإِلرَشاُد   •

٧



َمَجاالُت التَّعلِيم

١

ِرياُض األَطَفال
  

 

َسنَوات  ٦ ـ   ٣ َبيَن  َأعَماُرُهم  َتَتراَوُح  تي  الَّ لأَِلطَفال   •
" لِلِصغار  األََساِسية  الِعلِم  َمَباِدئ   "  •

) الَعَربية  األَحُرف  )لَِتَعلُّم  لِلَتلوين  ُكُتب  ـ  ب  ـ  أ   •
َتلوين ُكُتب  و  ِقَصص   •

ُملَصقات  •
ألغاز  ، الذاكرة  لَتمرين  ألعاب   •

التَّعليم األَساِسي   
  

 

ة َتحِضيريَّ ُصفوف  ـ   ١
َسنَوات  ٨ ـ   ٧ َبيَن  َأعَماُرُهم  َتَتراَوُح  لِلذيَن   •

) الَعَربية  ة  األَبَجديَّ لَِتَعلُِّم   ( ب  ـ  أ  ِكَتاُب   •
أ ـ ب ُمَصنَّف   •

 ٢ ـ   ١ األََساسيَّة  لِلَمَبادئ  اإِلعداد  َدلِيُل   •
٢ ـ   ١ الُترِكيَّة   لُِلغة  اإِلعداد  َدلِيُل   •

األَول الُمسَتوى   : األََساسي  التَّعليم  ـ   ٢
١٢ ـ    ٩ َبيَن  َأعَماُرُهم  َتَتراَوح  لِلذيَن   •

٢ ـ   ١ األََساِسيَّة  الَمَبادئ   •
٢ ـ   ١ التُّركية  اللُّغة  في  األََساسيَّة  الَمَباِدئ   •

الثَّاني الُمسَتوى   : األََساسي  التَّعليم  ـ   ٣
١٥ ـ   ١٣ َبيَن  َأعَماُرُهم  َتَتراَوح  لِلذيَن   •

األََساسَية  الَمَبادئ   •

٢

  َتعليُم الكَِبار

 

• َدورات لِلُعلوِم اإِلسلِمية
• َدورات لِلُمعلِّميَن و الُمَعلَِّمات ، 
عاة و  اِللُخَطَباء و الخطيبات ، للدُّ

اعيات الدَّ
• َدوراٍت َصيِفية

• َنَدوات َتعِليميَّة لأُِلسرة
• ُمؤَتمراِت األُم و األَب

واج • َحَلقات ِدراِسيَّة َتدريبية َقبَل الزَّ

٣

(IGMG) َدورات َتدريبية ألَعضاء 

 

األسرة لُِمسَتشاِري  َتدريبية  َدورات   •
لِلُمَعلِّمين َتدريبية  َدورات   •

َصة ُمَتَخصِّ َدورات   •

٤
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لَِتوِسيِع  الَكبِيَرِة  الُجهوِد  بَِبذِل   )IGMG( َجمِعيَُّة  َتُقوُم 
ِمن  لِلَجِميِع  التَّعِليِم  ُفَرِص  لَِتأِميِن  وَتْمِويِلَها  الَمَشاِريِع 
ِة  لَِكافَّ ُدوراٍت  َقاَمِة  إِ َو  األَطَفاِل  ِرَياِض  إِحداِث  ِخَلِل 
اإِلسَلميَِّة  الُعلوِم  َمعاِهِد  َو  ِة  الثَّانويَّ و  اإِلبتِدائيَِّة  الَمَراِحِل 

ِة. األَمِّ عداِد  إِلِ َمَداِرَس  و  َياٍت  ُكلِّ َو 

بُِلَغَتيِن  لأَلطَفاِل  ُدروٍس  إِعَطاُء  الَمراِكِز  َبعِض  فِي  َيتِمُّ  َو 
الذي  الَبِلِد  ُلغِة  َو  األُمِّ  َغِة  اللُّ إِستِْخَداِم  ِمن  نوا  لَِيَتَمكَّ
فِي  َتْعَمُل  َعالَِيٍة  بِِخبَرٍة  َو  َتْدِريِسيٍَّة  َهْيَئٍة  ِقَبِل  ِمْن  فِيِه  ُيِقيُموَن 
الَبالُِغ  و  ُأوروبا  َأنَحاِء  فِي  الَموُجوَدِة  التَّْعِليِميَِّة  َساتَِها  ُمَؤسَّ

َسًة. ُمَؤسَّ  ١٤٣ َعَدُدَها  

إلى  اِمية  الرَّ الُجهوِد  على  َحيًَّا  ِمَثااَلً  الَمشُروُع  هذا  ُيعَتَبُر   
نَِظاُم  َوُهو  التَّعِليميَِّة  الَمراِكِز  فِي  الُجوَدِة  َرفِع  َو  ِزيادِة 
َعالَِيٍة. بِِخبرٍة  َتعِليٍم  ساِت  ُمؤسَّ ِقَبِل  ِمن  ُيدَعُم  َبَياَناٍت  َقاِعَدة 

َدٍة  ُمَوحَّ َمعاييٍر  ُوُجوِد  لَِضَماِن  الَمجِلِس  هذا  إِنَشاُء  َتمَّ  َوَقْد 
إِشَراِف  َتحَت  الِعلِميِّ  التَّباُدِل  َو  التَّعِليميِّ  الَعَمِل  لَِتنسيِق 
َدوريٍّ  بَِشكٍل  الَعَمِل  َجَلساُت  َتنِعِقُد  َو  الَمجِلِس.  َأعضاِء 
َمجالُِس  ُتنَظُِّم  َو  أوروبا  َأنَحاِء  َجميِع  ِمن  الُمَعلِّميَن  َمَع 
َأنَحاِء  َجِميِع  ِمن  الُمَعلُِّموَن  َليَها  إِ ُيدعى  التي  الَتعِليِم 

صٍة. ُمَتَخصِّ لَِجاٍن  ِضْمَن  الُمشَتَرِك  لِلَعَمِل  َأوروَبا 

ساِت التَّعلِيِميَّة الُمؤسَّ

َمجلُِس التَّربية و التَّعلِيم : َمشروع 
" أُكول ِسس "
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ُم  ُيَقدِّ إِقِليميًا  َمرَكَزًا   ٣٢ فِي  َفرِعيًا  َمرَكزًا   ٣٢٠ َحالِيًا  ُهنَاَك 
اللُّغة  و  يِن  الدِّ فِي  ُدروَسًا  الِخبَرِة  َأصَحاَب  الُمَعلُِّموَن  فِيَها 
الَمدَرَسِة  إِلى  الُدخوِل  ِسنَّ  َيبُلغوا  َلم  الَّذيَن  َحتَّى  َو  لأِلطَفاِل 
َو   " لِلِصَغار  األَساِسيَّة  الِعلِم  َمَبادئ   " َأَساِس   َبعْد.َوعلى 
فِي  ُولُِدوا  الَّذيَن  الِجنَسيِن  ِمَن  لِلِصبَياِن  ٍد  ُمَحدَّ َمنَْهٍج  ِضْمَن 
َو  اللُّغِة  و  يِن  الدِّ فِي  األََساِسيَِّة   الَمَباِدَئ  كَسابِِهم  إِلِ أوروَبا 
َو  خِصيَِّة  الشَّ ِة  الَهويَّ إِيَجاِد  َو  التَّاريِخ  و  بِالَحَضاَرِة  لَِتَعريِفِهِم 
 ، َتلوين  دَفاتِر   ، التَّاريخ  فِي  ُكُتب   ، َدٍة  ُمَتَعدِّ َتعِليِميٍَّة  بَِوَساِئَل 

آِخره. إِلى   ... َألَغاز  )بزل(   ، ذاِكَرة  َألَعاَب   ، ُملَصَقات 

َمجُموعاِت ِرياِض األَطَفال
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ِب  لُِطلَّ التَّحضيِرية  فوِف  الصُّ َمراِحٍل:  َثلِث  ِمن  يَتَالَُّف 
الثََّماِن  و  بِع  السَّ بين  أعَماُرهم  الذين  اإِلبتِداِئيَِّة  الَمرَحلِة 
ِكَتاُب   ، َتَمارينَُه  َو   " ـ ب  أ   " التدريس  ِكتاُب  فِيها  و  َسنواٍت 
التُّرِكيَّة   " التَّمِهيد  ِكَتاُب  و   "  ٢٫١ التَّعليم  َمَبادئ   " التَّمهيد 
َأعَماُرُهم  َتَتَراَوُح  لِلَّذيَن   َهٌة  ُموجَّ األولى  الَمرَحلُة  ا  َأمَّ  ."
و   "  ٢٫١ التَّعِليم  َمَبادئ   " ِكَتاَب  ُسوَن  َيدرَّ َسنٍَة   ١٢ ـ   ٩ َبيَن 

."  ٢٫١ التُّرِكية  ُم  َتَعلُّ َمَباِدئ   "

ُسوَن  ُيَدرَّ َسنٍة   ١٥ ـ   ١٣ َبيَن  َأعَماُرهم  َتَتَراَوُح  الذيَن  ا  أمَّ
َحتَّى  َبعد  َما  و  الثَّالِث  الُجزِء   " التَّعِليم  َمَبادئ   " ِكَتاَب 

ُة.   الُعمِريَّ الِفَئاُت  لهذِه  الَمراِحل  هذِه  َتكَتِمَل 

التَّربَِيِة  َمَجاِل  فِي  ُة  األَُسِريَّ واإِلستَِشاراُت  الَمَشاريُع  َتُقوُم 
َو  الَمِعيِشيَّة  َأوَضاِعِهم  بِإِختَِلِف  ــِر  األَُس ِخدَمِة  على 
 (( ة  الَخاصَّ اإِلحتَِياَجاِت  ذِوي  َعلى  َخاٍص  بَِشكٍل  ُز  ُتركِّ
َأَقاِربِِهم  على  و   )) النَفِسيين  الَمَرضى  أو  ًا  َجَسِديَّ كالُمَعاِقيَن 
َتعِليِميٍَّة   ُمَخيََّماٍت  َتنظِيُم  َيُتمُّ  َو  الَحَياِة.  فِي  َدْعُمُهْم  الَغاَيُة  َو 
فِي  َدمِجِهْم  َتسِهيُل  َوالَهَدُف  مِّ  الصَّ َو  بالَعَمى  لِلُمَصابِيَن 

التَّعِليِميَِّة.  تِِهِم  َهويَّ َوإِيَجاِد  الَعَمِل  و  الَيوِميِة  الَحيَاِة 

 ، الُقرآن   (( اإِلسَلِميُّ  التَّعِليُم  َدوَراُت  ُتَقاُم  لِلنَاِشِئيَن 
التَّاِريخ   ، الَعَربِيَّة  َغِة  اللُّ  ، الِفقه   ، الَحِديث   ، التَّفِسير 
ِمن  هذا  األُم((  َغِة  اللُّ و  ة  التَّرَبِويَّ َو  اإِلجتَِماِعيِّة  الُعلوِم   ،

. ِحَية َنا

الُخَطَباء  فِيَها  ُب  ُيَدرَّ ِعلِميٌَّة  َندواٌت  ُتقاُم  ُأخرى  َناِحَيٍة  ِمن  َو 
واُج  الزَّ َو  الُعِلَيا  الِقَيِم  على  النَّسوِة  َو  الذُكوِر  عاة  الدُّ و 
النَّاِشئيَن  َتعِليِم  إِلى  إِضاَفًة  اإِلسَلِميَُّة  الَعاِئَلُة  و  اإِلسَلميُّ 
 ... األُمِّ  ـ  األَِب  ُمؤَتَمِرـ  َأوِقَياِم  ٍة  َتحِضيريَّ َنَدواٍت  ِضْمَن 
َنَدواٍت  و  ُمَحاضراٍت  َتقِديُم  األُسُبوِعيَِّة  اللِّقاءاِت  فِي  َوَيتِمُّ 

الَجاِمِع. ِقَياَدة  لَِموضوِع 

ُمسَتَشاِري  إِلى  َهٌة  ُمَوجَّ َو  َصٌة  ُمَخصَّ َتعِليِميٌَّة  َدوَراٌت  َتُكوُن 
ِرَياِض  فِي  الَعاِمليَن   ،  ) الُمَربِيَن   ( الُمَعلِِّميَن  و  الَعاِئَلِة 

االََساسي.   التَّعِليِم  فِي  الَعاِمِليَن  و  األََسر   ، األَطَفال 

الَعَمِل  لَِتعِزيِز  َذلَِك  َو  َتنِسيِقيَّة  و  نَبائيَّة  إِ َعَمٍل  ِوحَدة  هو 
َعَدم  َحاِل  فِي  َو  ِة  الَعامَّ الَمداِرِس  َو  الَباِء  َبيَن  الُمشَتَرك 
َيُقوُم  َخاٍص  َشخٍص  إِيَجاُد  َيُتمُّ  النَّواِدي  هذِه  ِرِمثَل  َتَوفُّ
الَمَجالِِس  فِي  ِة  بِالُمِهمَّ لِلِقَياِم  اِئِم  الدَّ الَتواُصِل  بَِتأِميِن 

الَمَداِرِس.  فِي  اِخِليَّة  الدَّ الَهِليَِّة 

الّتعلِيُم األََساسي ة  التَّربَِية األَُسِريَّ

َتعلِيُم النَّاِشئيَن
الَدوَرات الَتدريبيَّة 

َناِدي اآلَباء



ِب  لُِطلَّ َعديدٍة  َسنَواٍت  ُمنُذ  الُخُصوِصيَِّة  الدروُس  ُم  ُتَقدَّ
الَعِديَدِة  الَفرِعيَِّة  الَمراِكِز  فِي  ة  والثَّاَنويَّ اإِلبتِداِئيَِّة  الَمرَحلِة 
الَمدَرِسيَّة  الَوَظائِف  فِي  الُمَساَعَدَة  و  الَعوَن  َلُهُم  ُم  ُتَقدِّ َكَما 

الُمخَتِلَفِة. الَواِجَباِت  َو 

بِالتَّنِسيِق  اإِلقِليِميَِّة  الَمراِكِز  فِي  يِفيَُّة  الصَّ وراُت  الدَّ ُتَقاُم  َكَما 
النََّشاَطاِت  َة  َكافَّ ِب  لِلُطلَّ ُر  ُيَوفَّ َو  ِئيِسيِّ  الرَّ الَمرَكِز  َمَع 

بَِهَدٍف  َترَتبُِط  َو  يِفيَِّة  الصَّ الُعطَلِة  ِخَلَل  التَّعِليِميَِّة  َو  التَّرفِيِهيَِّة 
ِم  وَتَعلُّ َداَقاِت  الصَّ َتكِويُن  َهَو  َو  اَحِة  الرَّ و  الَمَرِح  ِمَن  َأبَعَد 

الُمجَتَمع. فِي  اإلنِخَراِط  و  التََّضاُمِن  و  اإِلْسَلِميَِّة  الِقَيِم 

َتفَتُح  َكبِيَرٍة  َثَقافِيٍَّة  َأهميٍَّة  ذاَت  َأَماِكَن  فِي  وراُت  الدَّ ُتَقاُم  َو 
 ، إِسطنبول   : ِمْثَل  النَّاِشِئيَن  بَِوجِه  الثََّقاَفِة  و  التَّاِريِخ  َأبَواَب 

... الُبوسنَة 

يفيَِّة الدروِس الُخصوِصيِة و الدوراِت الصَّ
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 ، العدالة   ، التَّضامن   ( المقدمُة  الِقَيُم  هذِه  ِمثُل  ُع  ُتَشجِّ
 ) اإِلجتَِماِعيُة  الُمَشاركُة  و  الذاتِيُة  ُة  الّهِويَّ يُة  تقوِّ اإِليَثار، 
الُعروِض  ِمَن  َواِسَعٍة  مجُموعٍة  ِخلِل  ِمن  الُمسِلم  لِلَشَباِب 
ُيثري  أن  ينََبِغي  َو  الُمسِلم  الَشَباِب  َتعِليِم  فِي  لِلُمَساَهَمِة 
و  َتعِليٍم  بُِعروِض  ِة  الَفرِديَّ َمواِهبِم  و  بَِمَهاراتِِهم  ُمجَتَمُعُهم 
الَّذي  َو  َباِب  الشَّ ِجيِل  حتَِياَجاِت  إِلِ ِخِصيصًا  َمٌة  ُمَصمَّ إِرَشاٍد 

.)  IGMG  ( َجمِعيَِّة  ِضمَن  َشابٍّ   ٨٠.٠٠٠ َحالِيًا  َبَلَغ 

 " ِهلل   " َمشروِع  و   "  ) النجمة   ( ِيْلِدز   " َمشُروِع 

النِّقاش َمجموعاِت 

التَّدريبية الدوراِت  و  النَّدوات 

الثََّقافِيَّة  الَجواَلِت  و  َياضيَّة  الرِّ األَنِشطة 

" األَصَغر  األَخ  ـ  األكَبر  األخ   " َمشروِع 

التَّعِليمية الَمعارض  و  الِمَهني  التَّدِريب 

اإِلجتَِماِعية  الُمَساَعداِت  َمَشاريع 

ت َبَقا لُمَسا ا

٤٦ 

٤٧



النَّاِشئين  

 : عمر  ابِن  عن   : ِريِف  الشَّ الَحِديِث  أساس   على 
ِه اللَّ َطاَعِة  فِي  َشَباَبُه  ُيْفنِي  الذي  ابَّ  الشَّ ُيِحبُّ  َه  اللَّ إِنَّ 
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الَمراِحل  َو  ِة  الثَّاَنِويَّ الَمرَحلة  ِب  لُِطلَّ الُمَساَعَدِة  لَِتقِديِم 
ِخَلِل  ِمن  اإِلختَِصاِص  و  الَجاِمعة  إِختَِياِر  فِي  الُعلَيا 

المعُلوَماتِيِة. الُمَحاَضَراِت  و  التَّعِليِميَِّة  الَمَعاِرِض 

حوَل  ُمَشارَكاتِِهم  َو  َباِب  الشَّ ُقُدَراِت  َو  َمَهاَراِت  ثَباِت  إِلِ
الِفيلِم   ، عر  الشِّ  ، الذان   ، الِعلِم  ُمَساَبَقاِت  ِضمَن  أوروَبا 

الَخَطاَبة...  ، التَّصوير   ، الَقصير 

الَمواِضيِع  ِة  َكافَّ َعلى  الُمَحاَضراِت  فِي  َباِب  الشَّ لَِتدِريِب 
الَحالِيَِّة. األَوَضاِع  َو  ينيَِّة  الدِّ

ُذَها  ُتنَفَّ َو  َباِب  َمرَكِزالشَّ ِقَبل  ِمن  َتنظِيِمَها  َو  بَِتخطِيطِها  ُيَقاُم 
الَمَحِليين. الَمسؤلِييَن  َمَع  بِالتََّعاُوِن 

التََّضاُمِن  فِي  َباِب  الشَّ َلَدى  الَواِعي  الِحسِّ  لَِخلِق  ذلَِك  َو 
ُمخَتَلِف  فِي  لِلُمَشاَرَكِة  َدفِعِهِم  َو  الُمَتَباَدلِة  الُمَساَعداِت  َو 
 (( الُمَساَعَدِة  َمَشاِريِع  ِخلِل  ِمن  َذاتِيٍّ  بَِدافٍِع  الَمَشاِريِع 
َحَملُت  َو   ، َمَضانِيَّة  الرَّ الَحمَلة   ، ة  الّرَماِديَّ النَّجمة  مشروع 
 ) ماِدية  الرَّ النجمة   ( ستار  جَرَور  مشروع   ، م  الدَّ فِي  ع  التََّبرُّ

 ))  ... الَمدَرِسيَّة  الَحَقاِئب  مشروِع   ،

التَّدِريب الِمَهني و الَمعارض 
التَّعلِيمية

الُمَساَبَقات

التَّدريب

َتنظِيُم الَخَدَمات

َمَشاريع الُمَساَعداِت اإِلجتَِماِعية 



و  َتعِليُم  فِيَها  َيُتمُّ  َدٍة  ُمَتَعدِّ بِنََدواٍت   )  IGMG  ( َجمِعيَُّة  َتُقوُم 
و  َياِضيَِّة  الرِّ األَنِشَطِة  َو  ينِيَِّة  الدِّ الَقَضاَيا  فِي  َباِت  الشَّ َتوِعَيُة 

َبينِهِم. فِيَما  الِوِديِّ  التََّعاوِن  لَِتعِزيِز  اإِلجتَِماِعيَِّة 

َدوراِت   " و   " األََساِسية  لِلَمِعرَفة  التَّعِليمية  وراِت  الــدَّ  "
 ١٥ ِسنِّ  دوَن  لِلَفَتياِت  َتحِديدًا  َهٌة  ُموجَّ  " َباِب  الشَّ َتعِليِم 
َو  اإِلســلِم  في  األََساِسيَِّة  الَمعِرَفة  إِلى  بِاإِلَضاَفِة  َسنة 
الَكبِيَرِة  الَمَهاِم  فِي  لِلُمَشاَرَكِة  َتدريُبِهنَّ  و  َتعِليُمِهنَّ  َيُتمُّ 
الَمراِكز  و  الَفرِعيَِّة  الَمراِكِز  فِي  الُعلَيا  الُمسَتوياِت  على 

 . قِليميِة إِل ا

َدوَرِة  فِي   ١٨ َعَشَرة  الثَّاِمنة  ِسنِّ  َحتَّى  لِلَشَباِب  ُص  ُيخصَّ َو 
َذلَِك  َو   " ِهَلل   " َدورِة  فِي  اَباِت  الشَّ َو   "  ) النَّجمة   ( ِيلِدز   "
بِالَمَشاِكِل  إِحَساِسِهم  َتقِوَيِة  َو  الُمَشاركيَن  يِة  َشخصِّ لَتقِوَيِة 
الَمسؤولِيَِّة  ِل  َتَحمُّ الُمَشاِرِكيَن  ُب  َيَتوجَّ عليِه  َو  اإِلجتَِماِعيِة 

. الَجمِعيَِّة  َأو  الُمجَتَمع  فِي  َسواٌء  َكاِمَلًة 

يَن  الُمهَتمِّ َأَماَم  َأَساِسيٍّ  بَِشكٍل  الَمجُموَعاُت  هذِه  ُتْفَتُح 
ِضْمَن  الُمَشاِرِكيَن  بُيوِت  فِي  بِالتِّنَاوِب  َو  ُأسُبوِعيًا  ُتعَقُد 

ُمنَفِصلٍة. َتعِليٍم  ِة  ُخطَّ

الّشبَّاِن  أو  ِة  األِئمَّ ِقَبِل  ِمن  األسبوِعيَُّة  الُمحاضراُت  ُتلَقى  َو 
ُهنَا  الُخَطُط  ُتَطبَُّق  َو  اإِلسَلِميِة  َعاِت  الُمَجمَّ فِي  ِعيَن  الُمَتَطوِّ
رِة  الُمَحضَّ و  َلَها  الُمَخطَِّط  اإِلجتَِماِعيَِّة  لِلَفَعاليِّاِت  ِوفَقًا 

. ُمسَبَقًا

 ) اإِلَناِث  و  كوَر  الذُّ  ( لِلِجنَسيِن  القدَوِة  َمشُروُع  ى  ُيَسمَّ َو 
َغاِر  الصِّ باألخَوِة  الِكَباِر  االُخَوِة  اْهتَِماِم  ِخَلِل  ِمْن  َيُكوُن  َو 
 ، الَعاِئَلِة   ، الَمدَرَسِة   ( الَمَجااَلِت  ُمخَتلِف  فِي  لِِرَعاَيتِِهم 

 )  .. الَجْمِعيَِّة  َعَمِل   ، األَصِدَقاِء 

ورات التَّدريبية النَّدوات و الدَّ

َمشُروِع " يِْلِدز ) النجمة ( "
 و َمشروِع " ِهالل " 

َمجموَعاِت النَِّقاش

َمشروِع " األخ األكَبر ـ األَخ 
األَصَغر "
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يب ر لتَّد ا
الَحالِيَّة. و  ينية  الدِّ الَمواضيِع  َحوَل  َباِب  الشَّ نَباء  بِإِ التَّدريبية  الُمَحاضراِت  فِي 
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َلبِي الشَّ أولِياُء  اللُّغة  دوراُت 

َثَقافِيَّة َجواَلت 

) الِذكرى  اُم  يَّ َأ  ( ِذكرى 

بِي َد أ

الَجاِمَعات فِي  التَّنظيُم 

اإِلستَِشارة ُعروض 

الِعلِميَّة الَحَلقاِت   ، النَِّقاش  َحَلَقاِت   ، َراِسية  الدِّ الَحَلَقاِت 

" الخاص  الّتعلُِّم   " َمشروِع 

الِمينَح  و  الغزالي  الدراسية  والمنح  عرفان  الطلب  مساكن  

ِسيَّة  ا ر لدِّ ا

َراَسة الدِّ َيوُم 

الَجامَعة َيوُم 

٥٦ 

٥٧

٥٩ < ٥٨

٦١ < ٦٠

)  IGMG  ( فِي  ِب  الُطلَّ َدارة  إِ َتِقُف  ذلَك  إِلى  بِاإلَضافِة   و 
ِجيَن  الُمَتَخرِّ و  ة  الثَّاَنويَّ راَسة  الدِّ َشَهادة  َتَلِميَذ  َجانِِب  إِلى   
فِي  بِيَّة  الُطلَّ الَمجُموعاُت  اإلستَِشارة.  و  التَّنظيِم  فِي 
و  التَّضاُمِن  و  األََخوي  التََّباُدَل  ُتتِيُح  الُمِدِن  مَن  الَعديِد 
َباِب  الشَّ ن  َتَمكُّ َيِجُب  الطَّريقة  بِهِذه  الُمشَتَرك.  الَعَمِل 
و  األَكاِديمية  البِيئة  فِي  بَِوِعٍي  آراءه  َعن  التَّعبيِر  ِمن  الُمسِلم 
بِنََشاَطاتَِها   )  IGMG  ( تِصُل  اإِلجتَِماِعية.  الَمسؤولِية  ِل  َتَحمُّ

َطالَِبة.  و  َطالِب   ٧.٠٠٠ ُيقاِرب  َما  إِلى 

الُمسِلِميَن  الطَلَبُة  ُتنَظُِم   )  IGMG  ( َجمِعيَُّة  فِي  ِب  الطلَّ َدارة  إِ
َو  اتِيَّ  الذَّ اإِلدراَك  و  الِعلَم  ُتعطِيُهُم  و  األََكاِدمييَن  الشَباُب  و 
رؤآُهم  َتوِسيِع  و  َأهدافِِهم  َتحِديِد  َعلى  لَِتشِجيِعهم  َداَرتِِهم  إِ

إِختَِصاَصاتِِهم. أبَعاِد  و  آَفاِق  َحوَل 



ب الُطالَّ

َليَس  َمن  و   ، َيقَرأ   ، َمَثٌل  َلديِه  َمن   . ُتهِمل  اَل  و   ، الَكثير  إقرأ 
َيكوَن  أن  الُمِهمُّ  الِقراءة.  ِخلِل  ِمن  َعَليه  َيحُصُل   ، َلَديه 

) ُأزَدانوران  َرِسيم   ( َمَثل.  اإِلنَساِن  لدى 
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الَحَلَقاِت  و  اإِلستَِشارِة  ُعروَض  بِيَُّة  الُطلَّ الَخَدَماُت  َتشُمُل 
الَبحِث  بَِجانِِب  ُمنَظَّمٍة  َو  َدٍة  ُمَحدَّ َدعٍم  َخَدماِت  و  َراِسيَِّة  الدِّ
ُتشكِيِل  َو  َياِسيَِّة  السِّ و  اإِلجتَِماِعيَِّة  َو  ينِيَِّة  الدِّ الَمواِضيِع  فِي 
ِمَن  ُممِكٍن  َعَدٍد  أكَبُر  لَِيسَتِفيَد  اإِلجتَِماِعيَِّة  النََّشاَطاِت 
َمَع  التَّنِسيِق  بَِدعِم  ُتَقاُم  التي  النََّشاَطات  هذه  ِمن  األَشَخاِص 

الَجاِمَعات.   فِي  األُخَرى  بِيَِّة  الطلَّ الَمجموَعاِت 

ِة  َكافَّ َعن  َشاِمِلٍة  َنظَرٍة  َمَع  اإلستَِشاَرات  َة  َكافَّ ُب  لِلُطلَّ ُم  ُتَقدَّ
لَِيُكوَن  َذلَِك  َو  َراَسِة  الدِّ َأَماِكِن  و  الُمَتاَحة  َراِسيَِّة  الدِّ الُفروِع 

. ُمِريٍح  َو  َسهٍل  بَِشكٍل  الَجاِمَعِة  إِلى  اإِلنتَِقاُل  بِإِمَكانِِهِم 

ِب  ُطلَّ ِمن  ُمختاَرٍة  َمجُموَعٍة  إِلى  ٌه  ُمَوجَّ الُمشُرُع  هذا 
َو  التَّاريِخ  َو  اإِلسَلِميَِّة  الُعُلوِم  إِختَِصاَصاِت  فِي  كتوراة  الدُّ
التَّدريِب  فِي  الَعرِض  هذا  ِخَلِل  ِمن  اإِلقتَِصاِد.  َو  الَفلَسَفِة 
ُفرَصٍة  على  الُحُصوَل  الُمَشاِرِكيَن  َعلى  ُب  َيَتَوجَّ الَفرديِّ 

اإِلدَراِكيَِّة.  الُمعِرَفِة  ُأفِِق  لَِتوِسيِع 

َتعِليَم  الِعِلِميِة  الَحَلَقاِت  َو  النَِّقاش  َحَلَقاِت  إَِطاِر  فِي  َيُتُم 
َو  َحَضاِريٍّ  بَِشكٍل  َبعٍض  َمَع  َجاِل  السِّ َو  الُمنَاَقَشِة  َطِريَقَة 
َدعَوِة  ِخَلِل  ِمْن  َذلَِك  َو  َباِب  الشَّ َبيَن  لِلُمنَاَقَشِة  ُمنَاِسٍب 
َأصَحاَب  َو  الِعلِميِّ  الَبْحِث  َمَجاِل  في  َعِليِهِم  ُمعَتَرٍف  ُخَطَباَء 

الَجاِرَيِة. الُبُحوِث  فِي  َسِديَدٍة  َو  إِختَِصاِصيٍَّة  َنظَرٍة 

َوِل  الدُّ ِمَن  الَعِديِد  فِي  الُمنَظََّمُة  َراِسيَّة  الدِّ الَحَلَقاِت  فِي  ا  َأمَّ
اإِلقِلِميَِّة  الَمَراكِز  ِمن  ِب  لِلطلَّ ُفرَصًا  ُم  َفُتَقدَّ األُوروبِيَّة 

َبينِِهم. فِيَما  الخبَراِت  فِي  التََّباُدِل  و  التََّعاُرِف  مَكانِيَِّة  إِلِ

التَّنظيُم فِي الَجاِمَعات

ُعروض اإِلستَِشارة

َمشروِع  " التعليم الخاص  "
َراِسية ، َحَلَقاِت  الَحَلَقاِت الدِّ

النَِّقاش ، الَحَلقاِت الِعلِميَّة



على  الُحصوُل  هو  الَفرِديِّ  اإِلختَِصاِص  فِي  الُمِهُم  الَعاِمُل 
َأولَِياُء  اللُّغِة  دوراِت   " إَِطاِر  فِي  َو  األجنَبِيَّة  لِلَُّغاِت  الَمعِرَفة 
ُمَباَشرًة  الَمرغوَبِة  َغِة  اللُّ ِم  َتَعلُّ يَن  لِلُمهَتمِّ ُيمِكُن   " َلبِي  الشَّ
َذلَِك  ُم  ُيَتمِّ َما  َو  األُم  َغِة  اللُّ َأصَحاِب  مع  الُمَحاَدَثِة  ِخَلِل  ِمن 
َو  التَّاريِخ   َو  الثََّقاَفِة  َحوَل  َراِسيَِّة  الدِّ الَحَلَقاِت  ِقَياُم  هَو 

الَبَلِد.  ذلَِك  فِي  َياَسِة  السِّ

َأعَماِل  و  بَِحَياِة  الُطّلِب  َتذِكيُر  َيتِمُّ  الِذكَرى  ُمنَاَسَباِت  ِضمَن 
ِمن  لَيثِقوا  ذلَِك  َو  َرِة  المَؤثِّ التَّاِرِخيَِّة  خِصيَّاِت  الشَّ َأَهمِّ 
َحَياتِِهِم. َمِسَرِة  فِي  َلُهم  ُقدَوًة  َو  َمَثَلً  لَِيكوُنوا  و  معلوَماتِِهِم  

 ) َأَدبِي   ( إِمتَِحاِن  فِي  النَّاِجِحيَن  ِب  بِالُطلَّ اإِلحتَِفاُل  َيتِمُّ 
الَمعُلوَماُت  فِيه  ُم  ُتَقدَّ الَّذي  و  ِب  الُطلَّ ِقسِم  ِمن  ِم  الُمَقدَّ
ِجيَن  الُمَتَخرِّ َتحِفيُز  ُهو  الَهَدُف  َو  الَجاِمعيَِّة  لِلِدراَسِة  لِيَُّة  األَوَّ

ثَِقٍة. بُِكلِّ  الَجاِمِعيَِّة  َراَسِة  الدِّ َمرَحَلِة  إِلى  خوِل  الدُّ َعلى 
الَعِريٍق  الَتاِريٍخ  ذاِت  الُمُدِن  إِلى  ُة  وِريَّ الدَّ َحَلُت  الرَّ َُقاُم 
فِي  لُِتَساِعَد  َم  نَّ إِ اَحِة  الرَّ َو  الُمتَعِة  َو  لإِِلستِجَماِم  َفَقْط  َليَس 

ِب. لِلُطلَّ اتِيَّة  الذَّ خِصيَّة  الشَّ َتطِويِر  و  بِنَاِء 

َلبِي دوراُت اللُّغة أولِياُء الشَّ التَّذكِير

أَدبِي
َجواَلت َثَقافِيَّة
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بَِتقِديِم  الَجاِمِعيَِّة  ِدَراَستِِهِم  ِخَلَل  ِب  الُطلَّ لَِدعِم  َذلَِك  َو 
على  الُمَحاَفَظِة  ِمَن  نُوا  لَِيَتَمكَّ الُمشَتَرِك  الَسَكِن  أو  الَمَهاِجِع 
بَِشكٍل  ِدَراَستِِهِم  َتنِفيِذ  َو  الثََّقافِيَِّة  و  ينِيَِّة  الدِّ َشخِصيَّتِِهِم 

اٍل. َفعَّ َو  َناِجٍح 

مساكن  الطالب عرفان والمنح 
الدراسية الغزالي

ِدي  ستدي   ( التَّعِليِميِّ  الَمعَرِض  َوفـِـي  الَيوِم  هذا  فِي 
الَمرَحلِة  ِمَن  ُجوَن  الُمَتخرِّ َيحِصُل   " َراسة  الدِّ "يوم   )
َراِسيَِّة  الدِّ الُفروِع  َحوَل  لِيٍَّة  أوَّ َمعُلوَماٍت  َعلى  ِة  الثَّاَنويَّ
فِي  الُمحَتَمَلِة  الَعَمِل  َمَجاالِت  و  اإِلختَِصاَصاِت  ِة  َكافَّ فِي 

ِمَعاِت. لَجا ا

َراَسة َيوُم الدِّ
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الَجامَعة َيوُم 
ِمْن  الَجِمعييَن  ِب  الُطلَّ ِة  َكفَّ َيجَمُع   " الَجاِمَعة  َيوُم   "  ) ِدي  أوني   ( الُدولِيُّ  الَيوُم  ا  مَّ َأ

ِف  لِلَتَعرُّ فرصًة  ُيعَتَبُر  َو  لثََّقاَفاِت  بِا َغنِيٍّ   ِجسٍر  ِء  بِنَا َو  لِلَتَعاُرِف  َذلَِك  َو  الُبلَداِن  ُمخَتَلِف 
الَحَضارِة. و  الِعلِم  َمَجاِل  فِي  الَمعُروَفِة  ِة  الَهامَّ الَشخِصيَّاِت  َبعِض  َعلى  َأيَضًا 
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التََّعأُوِن  و  َساتِيَِّة  الُمَؤسَّ َبَكاِت  الشَّ و  ِة  الَعامَّ الَعَلَقاِت 
ُمِهمٍّ  َقَلٍق  َمصَدُر  ُهَو  الَفاِعَلِة  الِجَهاِت  ُمخَتَلِف  َمَع 
الطََّواِئِف  الُمَضاَعَفاِت  َهِذِه  َتشُمُل  َو   .)IGMG(لَِجمِعيَِّة
الُمنَظََّماِت  َو  وَلِة  الدَّ َساِت  ُمَؤسَّ َو  الُمخَتِلَفِة  ينِيَِّة  الدِّ
الُمجَتَمع.  َو  ــأَلِم  اإِلْع َوَساِئِل  َو  الَمَدنِيَِّة  اإِلجتَِماِعيَِّة 
ِخأَلِل  ِمن  َنِشَطٌة   )IGMG( ــإِنَّ  َف ــَك  َذلِ إَلى  بِاإِلَضاَفِة 
الُمَساَواة  َتْحِقيِق  َو  التَّْمييِز   ُمَكاَفَحِة  فِي  ة  َخاصَّ َمَشاِريَع 
فِي  الُمَشاَرَكُة  َعلى  الُمسِلِميَن  ُع  ُيَشجِّ َفهَذا  الُمجَتَمع.  فِي 

اإِلجتَِماِعيَِّة. الَحَياِة  فِي  َو  اإِلجتَِماِعيَّة  الَمسُؤولِيَِّة 

َساتِي الُمؤسَّ التَّمثيُل 

ة الَعامَّ الَعَلَقاِت 

 )  TOM  ( الَمفتوح  الَمشِجِد  َيوُم 

الُمَتَساِوَية الُمَشاَرَكة  و  التَّمييِز  ُمَكاَفحة 

٦٤

٦٥

٧٣ < ٧٠

٧٥ < ٧٤



ساتي ، العالقات العامة ، و العمل  التمثيل المؤسَّ
لُمكاَفحة التَّمييز

... ُروا  ُتنَفِّ َواَل  ُروا  َبشِّ  ...  
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اتِي (  اِت ) الَبَياُن الذَّ ُة َمَجااَلٍت ِمنَْها التَّعبِيُر َعِن الذَّ َو َتشُمُل ِعدَّ
َو  الَفرِعيَِّة  الَمَراِكِز  َو  ِئيِسيِّ  الرَّ الَمرَكِز  َبيَن  التَّنِسيِق  َو  الَعَلِن  فِي 
َعَدٍد  إِلى  َتِصُل  التي  الَمَشاِريِع  ِمَن  بَِمجُموَعٍة   )  IGMG  ( َتُقوُم 
ِة  ِعدَّ إِلى  ُتَترَجُم  التي  الَمطُبوَعاُت  ًة  َخاصَّ َو  النَّاِس  ِمَن  َكبِيٍر 
ِخَلِل  ِمن  َو  الَمنُشوَرات.  و  الُكَتيَِّباِت  َو  كالُملَصَقاِت  ُلَغاٍت 
بِاإِلَضاَفِة  الَعاِم  الِخطاِب  إِلى  الوُصوُل  َيُتمُّ  حِفيَِّة  الصَّ الَبَيانَاِت 
َشَبَكِة  على  َنِشَطٍة  ُمَشاَرَكًة   )  IGMG  ( َجمِعيَِّة  ُمَشاَرَكِة  إِلى 
التَّحِليِل  َو  لِلَتوثِيِق  اإِلجتَِماِعيَِّة  َبَكاِت  الشَّ على  و  اإِلنَترنِت 
َمرِئيَُّة  َأفَلَمًا  ُتنتُِج  َكَما  اإِلجتَِماِعيَِّة  اإِلعَلِم  لَِوَساِئِل  الُمْسَتِمرِّ 

ِة َمَحطَّاٍت ُمخَتِلَفٍة. لِِعدَّ

َو الَهَدُف ِمن هذاَتقِريُب ِرَساَلِة اإِلسَلِم إِلى َأوَسِع َشِريَحٍة ِمَن 
الُمسِلمِيَن  َبيَن  الَعَلَقِة  َتحِسيِن  َو   . ِدينِيٍّ َكُمجَتَمٍع  الُمجَتَمَعاِت 
َعًة َحوَل  ُمَتنَوِّ َمَع َغيِرِهم َو الُمَكوُن األََساِسيُّ ُهنَا ُهو َنشُر َمَوادًّ 

َلِة ...إلخ الَخالِِق َو الُقرآِن الَكِرِيِم َو اإِلسَلِم َو َأرَكانِِه َو الصَّ

ِهي  و  ُمخَتِلَفٍة  ُلَغاٍت  ِعّدة  إِلى  ذلَِك  ُكلُّ  َترَجَمُة  َيُتمُّ  َأيَضًا  َو 
بِاإِلحتَِفاِل  الَجمِعيَُّة  َتُقوُم  َكَما  ُمطَلَقٍة.  ٍة  بُِحِريَّ لِلجَميع  ُمَتاَحٌة 
وَرِة  الصُّ َتقِريِب  فِي  لِلُمَساَهَمِة  ِريِف  الشَّ النََّبِويِّ  الَمولِِد  بَِيوِم 
ُه َعِليِه َو َسلََّم. ٌد َصلَّى اللَّ ُسوِل الَكِريِم ُمَحمَّ لأَِلذَهاِن َو َفْهِم الرَّ

ة الَعاَلَقاِت الَعامَّ



الُمنَظََّماِت  في  تَِها  ُعضِويَّ ِخَلِل  ِمن   )IGMG( َجمِعيَُّة  َتسَعى 
الَمجُموَعاِت  َمَع  َوثِيَقٍة  َعَلَقاٍت  إِنَشاِء  إِلى  اإِلسلِميَِّة 
َز  لُِتَعزِّ َذلَك  َو  ِة  الُمهَتمَّ الُمنَظََّماِت  َو  األُخَرى  اإِلسَلِميَِّة 
الُمَساَعَدِة  َعلى  الَحضَّ  َو  اِخِليَّ  الدَّ اإِلسَلِميَّ  التََّماُسُك 
َياِسيَِّة  السِّ و  اإِلجتَِماِعيَِّة  اإِلستَراتِِجيَّاِت  لَِتحِسيِن  َبينََها  فِيَما 
َمَع  ٍة  ُمْسَتِمرَّ َتَباُدٍل  َعَلَقاِت  يَجاِد  إِلِ إِلى  َأيَضًا  َتسَعى  َو 
ُجزَءًا  ُيعَتَبُر  الذي  اإِلنَساِن  حُقوِق  و  الُمَهاِجريَن  ُمنظََّماِت 
لِِحَماَيِة  بِنََشاٍط  الُمَساَهَمُة  الُمسِلميَن  َعلى  بَِأنَّ  َقنَاَعتَِها  ِمن 

ُدَوِل  فِي  األُخرى  ينِيَِّة  الدِّ الُمجَتَمَعاِت  َمَع  َمَصالِِحِهِم 
الِجَوار.

اإِلسَلِميَّة  الَعلَقاِت  َتعِزيَز   )IGMG( َجمِعيَُّة  ُتَواِصُل  َكذلَِك 
َو  اإِلجتَِماِعيَِّة  التَّحِليَلِت  ِخَلِل  ِمن  ــًا  َدوِريَّ اِخِليَّة  الدَّ
بَِشكٍل  ِة  الُممَتدَّ َساتِيَِّة  الُمَؤسَّ بِاإِلتَِّصااَلِت  َتُقوُم  َو  َياِسيَِّة  السِّ
لِنََتائِج  ِوفَقًا  َبرَنامُجَها  َو  اْستَراتِيِجيَُّتَها  َتُقوُم  َو  ُمْجٍد  َو  اٍل  َفعَّ

التَّحِليَلِت. هذه 

َساتِي التَّمثيُل الُمؤسَّ
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َو  الَجمِعيَِّة  فِي  َعِة  الُمَتنَوِّ الُمنَاَقَشاِت  جَراِء  إِلِ َموُضوِعيًَّة  َو  َمْفُتوَحًة  ًة  ِمنَصَّ لَِتُكوَن  ُتعَقُد  َو 
َطَرَحت  التي  األَلَمانيَّة  بِيلفِيلد  َمِدينَة  فِي  ِمنَْها  اٍت  َمرَّ َة  ِعدَّ ولِيَُّة  الدُّ الُمؤَتَمراُت  ُنظَِّمت  َقد 
 " َموُضوِع  َحوَل   ٢٠١٢ َعام  فِي  ًا  مَؤَخرَّ ِمنَها  َو  الُمسِلِميَن  َو  بِاإِلسَلِم  َمْعنِيٍَّة  َمواِضيَع  َة  ِعدَّ

." اإِلنِسَياق  و  النَّقِد  َبيَن  الُمسِلميَن 

الندواُت الدولّية
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اَلًة  َفعَّ ُمَساَهَمًة  اإِلجتَِماِعيَِّة  الَحَياِة  فِي  الَمَساِجُد  ُتَساِهُم  َو 
الُمسِلِميَن  فِي اإِلسَلِم و  الُمتَزاِيَدِة  اإِلهتَِماَماِت  ُتَلبِّي  َتخِدُم و 
ِمن ِخَلِل الَحَفَلِت َو النََّشاَطاِت الُمخَتِلَفِة فِي ُكلِّ َسنٍَة ِضْمَن 

.) IGMG TOM ( فِي َجمِعيَِّة )  َيوِم الَمسِجِد الَمفُتوِح ) 

األََساِسيَِّة  الَمَباِدِئ  إِيَصاُل  َيُتمُّ  النََّشاَطاِت  هِذه  ِخَلِل  ِمن  َو 
النَّاِس. َبيَن  الُمَتَباَدلِة  الثَِّقِة  ِمَن  ًا  َجوَّ َيخِلُق  الذي  َو  لإِِلسَلِم 

 " الُغَرَباء   " ِمَن  بِالَخوِف  األَمِر  بَِداَيِة  فِي  َيشُعُر  َشخٍص  َفَأيُّ 
الَخرِيَن.  تَِجاَه  َسيَئٍة  بِنِيٍَّة  التَّفِكيَر  َأو  ُمسَبَقٍة  َأحَكاٍم  َنتِيَجَة 
خِصيَِّة  الشَّ ِخــَلِل  ِمن  إِالَّ  النَّظَرُة  هذِه  َتغِييَر  ُيمِكُن  اَل  َو 
  ( ِخَلِل  ِمن   )  IGMG  ( َعليِه  َتعَمُل  َما  هذا  َو  الَخريَن.  َمَع 
َة  َكافَّ َيجَمُع  إَِقاَمِة َحفٍل  المفُتوِح ِخَلَل  الَمسِجِد  َيوُم   )  IGMG

الُمنَاَقَشِة  َو  التَّعاُرِف  َو  َقاِء  اللِّ فرَصة  لُِتتِيَح  الُمجَتَمِع  َشَراِئِح 
َحَياِة  َعن  ٍة  َخاصَّ َنظَرٍة  على  لِلُحُصوِل  َأنُفسُهْم  الُمسِلِميَن  َمَع 
لِلَتَواُصِل  الُفرَصُة  الُمجَتَمِع  أِلَعَضاِء  َأيَضًا  ُيَتاُح  َكَما  الَجمِعيَِّة. 

إَِليِهِم. ِف  التََّعرُّ و  ُمَباَشٍر  بَِشكٍل  الُمسِلمِيَن  َمَع 

TOM) َيوُم الَمسِجِد الَمفتوح(
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و  اإِلسَلِميَّة  الَعِقيَدِة  َحوَل  ِئيِسيَّة  الرَّ الَمواِضيِع  َعِن  َمعلوَماٍت  ُكَتيَِّباِت    )  IGMG  ( ُم  ُتَقدِّ
َحَياُة  و  لإِِلسَلِم  َحِقيقٌي  َتمثِيٌل  ُهو  الَهَدُف  اللُّغات.  ُمخَتَلِف  فِي  ينِيَّة  الدِّ َعاِئِر  الشَّ ُمَماَرَسة 

. لُمسِلم ا

ة َمواد لِلَعاَلَقاِت الَعامَّ
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و  التَّمييِز  ُمَكاَفَحُة   )  IGMG  ( َجمِعيَّة  َعَمِل  دَعاَماِت  ِمن 
َبَياَناٍت  َجمِع  َيُتمُّ  َو  الَعَلِن.  فِي  الُمَساواِة   َعَدِم  و  ة  الُعنُصِريَّ
بَِتقِدِمَها  بَِدوِرَها  لَِتُقوَم  النَّوِع  هذا  ِمن  بَِحَواِِدَث  َتَتَعلَُّق  بِإِنتَِظاٍم 
َعَدِم  استِمَراِر  َخلِفيَِّة  على  َو  اإِلنَساِن.  ُحُقوِق  ُمنَظََّماِت  إِلى 
على  الَعَمُل  َيُتمُّ  مَجااَلٍت  ِة  ِعدَّ فِي  الُمسِلِميَن  تَِجاَه  الُمَساَواِة 
ُتَساِهَم  َأن  بِالتَّالِي  َينَبِغي  التي  َو  َتنِفيِذَها  َو  َمَفاِهيَم  ِة  ِعدَّ َتطِويِر 
َحتَّى  أو  اإِلجتَِماِعيَِّة  الَعَقَباِت  ِة  َكافَّ على  التََّغلُِّب  فِي  ُتَساِعَد  َو 

الَقاُنونِيَِّة.

ُمَكاَفحة التَّمييِز و الُمَشاَرَكة 
الُمَتَساِوَية
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ة لُعمَر ا

الثََّقافِيَّة َحَلُت  الرِّ

لَحج ا

رَحَلٍت  َو  لِلَحجِّ  ِرحَلًة  َعاٍم  ُكلِّ  فِي   )  IGMG  ( َجمِعيَُّة  ُم  ُتَقدِّ
َأيَضًا  َتُقوُم  َكَما   ، َرَة  الُمنَوَّ الَمِدينَة  َو  َمَة  الُمَكرَّ َة  مكَّ إِلى  لِلُعمَرِة 
ذلَِك  َو  ِة  الَهامَّ ينِيَِّة  الدِّ األََماِكِن  لُِمخَتَلِف  َثَقافِيٍَّة  بِرَحَلٍت 
 IGMG َست َشِرَكُة )  بِِخبَرٍة اَل َتِقلُّ َعن َأرَبِعيَن َعاَمًا. َو َقْد َتأسَّ
بِرحَلِت  ُة  الُمخَتصَّ و  ُة  الُمستِِقلَّ  ) الُعمَرة  و  الَحج  لَِرحَلِت 

الَحجِّ و الُعُمَرِة َعاَم ٢٠٠٩ . 

٧٨ 

٧٩



الَحجُّ و الُعمَرة ) ِرَحاَلُت الَحج (

لِّلِه َواْلُعْمَرَة  اْلَحجَّ  وْا  تِمُّ َوَأ
البقرة سورة 
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َحَلَقاٍت  إِعَطاِء  ِخَلِل  ِمْن  الَحجِّ  أِلَداِء  اإِلستِعَداُد  َيتِمُّ 
َيلَزُم  َما  ُكلَّ  َلُهم  ُر  ُتَوفِّ َو   ، لِلحَجاِج  ِعلِميًَّة  َوَمواَد  ِدَراِسيًَّة 
الُمَراَفَقِة  َتأِميِن  َعْن  َفضَلً  ُمواَصَلٍت  َو  َمسَكٍن  َو  َطَعاٍم  ِمن 
الَمِدينََة  َو  َمَة  الُمَكرَّ َة  َمكَّ فِي  َقاَمتِِهِم  إِ َأثنَاَء  بيَِّة  الطِّ َعاَيِة  الرِّ َو 
ُمَحاضَراٍت  َتقِديُم  َحَلِة  الرِّ ِخــَلَل  َيُتمُّ  َكَما  َرَة.  الُمنَوَّ
لَِتقِديِم  َجاِهزاٍت  َفاٍت  ُمَكلَّ ُوُجوِد  إِلى  إَِضاَفًة  لِلُمَسافِراِت 

روَرِة. الضَّ ِعنَْد  اِت  لِلَحاجَّ الُشروَح  َو  الُعوَن 
ًة  إِرَشاِديَّ ِخَيمًا  َتقِديُم   IGMG َجمِعيَِّة  َخَدَماِت  ِضمِن  ِمْن  َو 
َتقِديُم  َو  الَكِريِم  الُقرآِن  تَِلَوِة  فِيَها  َيُتمُّ  َحيُث  اِج  لِلُحجَّ

الَباِرِزيَن. الُعَلَماِء  َبعِض  ِقَبِل  ِمن  ُمَحاَضَراٍت 

األَنَدُلِس  َو  ُترِكيا  َجاِه  باتِّ َعاٍم  ُكلِّ  فِي  الرَحَلُت  َهذِه  َتتِمُّ 
فِي  َتسَتْهِدُف  َو  ُأخَرى.  ُدَوٍل  ُة  ِعدَّ و  الُبوسنَة  َو  إِسَبانَيا  فِي 
َأنَحاِء  َجِميِع  ِمْن  ِب  الُطلَّ َو  َباِب  الشَّ َشِريَحَة  ِل  األَوَّ الَمَقاِم 
الشَباِب  ُشُعوَر  َز  لُِتعزِّ الرحَلُت  َهذِه  َمْت  ُصمِّ َقْد  َو  ُأوروَبا. 
َمَعاِرفِِهِم  َتعِميِق  و  اإِلسَلِميَِّة  ِة  الَهِويَّ و  لِلَتاِريِخ  بانتَِماِئِهِم 

اإِلسَلِم. َو  التَّاِريِخ  تَِجاَه 

َحاَلِت الثََّقافِيَّةالَحج الرِّ



ِل  األَوَّ َكاُنوَن  َشهِر  ِمن  نَِة  السَّ فِي  لِلُعْمَرِة  رَحَلٍت  ُة  ِعدَّ ُتنَظَُّم 
َفَتَراِت  َمَع  ُق  ُتنَسَّ َو  َرَمَضاَن  َشهِر  ِخَلَل  و  ُحَزيَراَن  إِلى 
فِي  اِغبِيَن  الرَّ َباِب  الشَّ ُمَشاَركِة  لَِكسِب  َراِسيَِّة  الدِّ الُعطَلِة 

َرَة. الُمنَوَّ الَمِدينََة  َو  َمَة  الُمَكرَّ َة  َمكَّ ِزَياَرِة  َو  الُعمَرِة 

َو  ُة  اإلرَشاِديَّ الُمَحاَضَراُت  ُم  ُتَقدَّ الُعمَرِة  َبرَناَمِج  فِي  َو 
َو  َمَكاٍن  ُكلِّ  فِي  األَطَفاِل  ِرَعاَيُة  ًة  َخاصَّ َو  الَشاِمَلُة  الخدَماُت 

لِلِعَباَدِة. الُمَشاِرُك  َغ  لَِيَتَفرَّ َذلَِك 

يفيَِّة  الصَّ الرَحَلِت  فِي  ُوُقوٍف  ُنقَطة  َتخِصيُص  َتمَّ  َقْد  َو 

ذلَِك  و  ُترِكيَّا  فِي  ة  ُعوِديَّ السُّ الَعَربِيَّة  الَممَلَكة  ِمَن  الَعاِئَدِة 
ُينَظُِّم  ُثمَّ  ِمن  َو  ُترِكيَّا  فِي  الَوقِت  َبعِض  بَِقَضاِء  َيرَغُب  لَِمن 

َألَمانَيا. إِلى  بِنَفِسِه  َعوَدتِِه  ِرحَلَة 

ُمَشاَرَكِة  َخَدَماتِنَا ِمن ِخَلِل  َنوِعيََّة ُجوَدِة  ِزَياَدة  َقْد اسَتَطعنَا  َو 
َمَع  لَِيَتنَاَسَب  حَلِة  الرِّ برَناَمِج  فِي  ابَّاِت  الشَّ َباِب  الشَّ الُخَطَباِء 
اِج  لِلُحجَّ ُيمِكُن  َكَما  الُمَشاِرَكِة.  الَمجُموَعاِت  إِحتَِياَجاِت 
الَحجِّ  َفِريَضِة  أِلَداِء  ُترِكيَّا  فِي  َأقِرَباِئِهِم  َدعَوَة  الُمَشاِرِكيَن 

بِِرْفَقتِِهِم. الُعُمَرِة  َأو 

الُعمَرة
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الُمَباَرَكتِين. الَمِدينَتِيِن  بِِزَياَرِة  الُمسِلميَن  ِلاَلِف  ًا  َسنَِويَّ َتسَمُح  الُعمَرة  و  الَحجِّ  لَِرَحَلِت   IGMG

الَحج و الُعمَرة
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التََّضاُمُن   IGMG لَِجمِعيَِّة  اإِلسَلِميَِّة  الَجَوانِِب  َأَهمِّ  ِمن 
َو  اإِلسَلِميَّة  ِة  األُُخــوَّ فِي  الُمحَتاِجيَن  َدعُم  َو  الُمَتَباَدُل 
اإِلجتِِماِعيَّة  الُمنَظََّماِت  َأكَبِر  ِمن  واِحَدٌة  ُتَعدُّ  الَجمِعيَُّة 
َعاِدَلًة  َكُفوَءًة  لَِتُكوَن  َداِئَمًا  َتسعى  َو  ا  ُأوروبَّ فِي  الَمّدنِيَِّة 
أوروَبا  فِي  الُمسِليِميَن  َأنَّ  ِسَيَما  اَل  الَمسُؤولِيَِّة.  هذه  تَِجاَه 
َو  َزَكاٍة  ِمن  ينِيَِّة  الدِّ َواِجَباتِِهم  َأَداِء  فِي  الَمَصاِعَب  ُيواِجُهوَن 
َعاِت  الَتَبرُّ لَِدفِع  َلُهم  بَِتوفِيِرالُفَرِص  الَجمِعيَُّة  َفَتُقوُم  فِطَرٍة. 
بَِدوِرَها  والتي   الَمَحِليَّة  الَمَساِجِد  أو  َعاِت  الُمَجمَّ فِي 
يَصالَِها  إِلِ ِة  الُمختصَّ الِجَهاِت  إِلى  َعاِت  التََّبرُّ هذِه  ُتِحيُل 
َأنَحاِء  َجِميِع  فِي  الُمحَتاِجيَن  الُمسِلِميَن  إِلى  الطُِّرِق  بَِأفَضِل 
الُمحَتاِجيَن  بَِدعِم   IGMG َجمِعيَُّة  َتُقوُم  بَِذلَِك  و  الَعاَلم. 
َأو  ِعرِقِهم  أو  ُلَغتِِهم  النََّظِرَعن  بَِغضِّ  األرِض  َأنَحاِء  ُكلِّ  فِي 

. ينِيِّ الدِّ نتَِماُئُهُم  إِ

الُمسِلميَن  الَجمِعيَُّة  َتدَعُم  َأيَضًا  الَجناَزِة  ِخدَمة  َمَع  َو 
ِة  الَماسَّ خِصيَّة  الشَّ الَحاَجِة  َأوَقاِت  فِي  َجانِبِِهِم  إِلى  بِالوُقوِف 

َمفُقوِديِهم. َعلى  ُحزَنُهم  لُِمَشاَرَكتِِهم  الَعِصيَبِة  األَوَقاِت  َو 

َعات التََّبرُّ و  الِفطَرة   ، َكاة  الزَّ

اإِلنَسانِيَّة الُمَساَعَداِت 

الَجنَاَزة َمَراِسُم 

اِئَمة  الدَّ الُمَساَعَداِت 

٨٤

٨٥

٨٧ < ٨٦

٩١ < ٩٠



الُمَساَعَدة اإِلنَسانِيَّة و التََّضاُمن

َشَعآِئَر ُتِحلُّوا  الَ  آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ َها  يُّ َأ َيا 
المائدة سورة 
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األَْسَرِة  و  ِة  األُمَّ ِمَن  ُجزءًا  َأنُفَسُهْم   IGMG َجمِعيَُّة  َأعَضاُء  َيعَتبُِر 
بَِدعِم  الَواِعَيَة  َمسُؤولِيََّتُهْم  بِذلَِك  ُيِدرُكوَن  َو  َكُكٍل  ِة  الَبَشِريَّ
و  الَقمِع  َو  الُعنِف  َأشَكاِل  ُكلِّ  ِضدَّ  الَحَمَلِت  و  الَمَشاِريَع 
َغِة  اللُّ َأو  لِلِديِن  اإِلنتَِماِء  ِعْن  النََّظِر  بَِغضِّ  الُحُقوِق  ِمَن  الِحرَماِن 

ِريَن. َأو الِعرِق لِلُمَتَضرِّ

الَجمِعيَُّة  ُم  ُتَقدِّ َعاِت  التََّبرُّ َو  الُمَساَعَدِة  َحَمَلِت  بَِفضِل  َو 
َأو  الَمَجاَعاِت  و  الُحُروِب  لَِضَحاَيا  الطَّاِرَئَة  الُمَساَعَداِت 
الطَّوِيِل  الَمَدى  على  الَمَشاِكل  بَِحلِّ  َتُقوُم  َو  بِيِعيَِّة  الطَّ الَكواِرِث 
الطََّعاِم  َتأِميِن  َو  الَمَداِرِس  َو  الَمَساِكِن  بِنَاِء  فِي  ُمَساَهَمٍة  ِمْن 

ُمَكاَفَحِة  َو  إفِريِقَيا  فِي  الِمَياِه  َنقِص  ُمَكاَفَحُة  َيُتمُّ  َكَما  لِلُفَقَرآِء. 
اأَلمَراِض التِي ُتَؤدِّي إِلى َحااَلِت الَوَفاِة بَِسَبِب الَجَفاِف َو َغيِرِه 
لِت الِغذاِئيَِّة  ِمن ِخَلِل إَِقاَمِة َمَشاِريَع َحفِر آَباِر الِمَياه َو َتقِديِم السَّ
َحاَلِة  الطَّواِرِئ فِي  َتَدابِيِر  َو  الُمَساَعَداِت  َأنَواِع  َو ُكلَّ  الَقَرابِيَن  َو 
بِيِعيَِّة بِالتََّزاُمِن الُمسَتِمرِّ َو التََّعاُوِن َمَع َناِدي اإِلَغاَثة  الَكَواِرِث الطَّ

.) HASENE ( و الُمَساَعَدة َحَسنَة

َو َقْد َتمَّ َعاَم ٢٠١٠ َبعَد الطََّوَفاِن فِي َباِكسَتان فِي َبلَدِة كراسادده 
 "  )  HASENE  ( َحَسنَة  الُمَساَعَدة  و  اإِلَغاَثة  َناِدي   " َمَع  التََّعاُوُن 

إِلنَشاِء و َتأِسيِس َمدَرَسٍة لأَِليَتاِم.

الُمَساَعَداِت اإِلنَسانِيَّة



اإِلسَلِم  فِي  العَباَدِة  َواِجَباِت  َأَهمِّ  ِمن  الِفطَرُة  َو  َكاُة  الزَّ ُتعَتَبُر 
َو  الَمانِِحيَن  أِلَمَلِك  ٍة  َرمِزيَّ َكَتنِقَيٍة  ُتعَتَبُر  َعينًَا  َأو  َنقَدًا  ُتدَفُع  َو 
َنَقاِء  عليى  ُتَحافُِظ  َو  النُُّفوِس  فِي  التََّعاُطَف  َو  حَمِة  الرَّ ُز  ُتَعزِّ
 IGMG َجمِعيَُّة  َتُقوُم  َو  الَجَشِع.  َو  الطََّمِع  ِمَن  ِه  ُخُلوِّ َو  الَقْلِب 
َتوِزيِعَها  لَِضَماِن  الِفطِر  و  َكاِة  الزَّ َعاِت  َتَبرُّ بَِحمَلِة  َعاٍم  ُكلِّ  فِي 
الِمنَِح  َدْعَم  َأيَضًا  َيُتمُّ  َو  َعَداَلٍة  بُِكلِّ  َو  الُمنَاِسِب  الَوقِت  فِي 

فِي  التَّعِليِميَِّة  الَمَشاِريِع  و  َساِت  الُمؤسَّ َدعَم  و  َراِسيَِّة  الدِّ
ِجئيَن  اللَّ َو  الُمحَتاِجيَن  َدعُم  َيُتمُّ  َكَما  ُأوروَبا.  َأنَحاِء  َجِميِع 
يُم  ُتَقدَّ َيُتمُّ  َرَمَضاَن  َشهِر  ِخَلَل  َو  َمَكاٍن.  ُكلِّ  فِي  األَيَتاَم  و 
ُع  ُتَوزَّ َيُتمُّ  َو  َيوِميًَّا  النَّاِس  ِلاَلِف  ُحوِر  السُّ و  اإِلفَطاِر  َمواِئَد 
أِلَطَفاِل  الَمَلبِِس  َعاِت  تَبرُّ يُم  ُتَقدَّ و  َمَضانِيَِّة  الرَّ َلِل  السِّ

اأَليَتاِم. و  الُمحَتاَجِة  األَُسِر 

َعات َكاة ، الِفطَرة و التََّبرُّ الزَّ
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 )UKBA( الَجنَاَزِة  َناِدي  َمَع  بِالتََّعاُوِن   IGMG َجمِعيَُّة  َتُقوُم 
لِلُطُقوِس  ِوفَقًا  لِلُمَتَوفَّى  الَجنَاَزِة  َمَراِسِم  بِإِتَماِم 

بِإِمَكانِِه  أوروَبا  فِي  ُمِقيٍم  ُمسِلٍم  كلُّ  َو  اإِلسَلِميَِّة. 
بَِكاِمِل  الَجمِعيَُّة  ُد  َتَتعهَّ َو  الِخدَمِة  هِذِه  ِمن  اإِلستَِفاَدُة 

الُمَعاَمَلِت  إِنَجاِز  َو  لِلَباِقيَن  ينِيِّ  الدِّ التََّعاُمِل  َو  َعاَيِة  الرِّ
و  الُمَتَباَدَلِة  الُمَساَعَدِة  َتعِزيُز  َيُتمُّ  بِذلَِك  َو  سِميَِّة  الرَّ

عَبِة. الصَّ األَوَقاِت  فِي  ًة  َخاصَّ و  الُمؤِمنِيَن  بِيَن  التََّضاُمِن 

َمَراِسُم الَجنَاَزة  
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َباِكسَتان  فِي  َحلَّ  الذي   ٢٠١٠ َعاِم  فِي  الطََّوَفاِن  َبعَد 
و  اإِلَغاَثة  ناِدي  َ  " َمَع  بِالتََّعاُوِن  َتمَّ  كراسادده  َبلَدِة  فِي 

َمدَرَسٍة  َتأِسيُس  و  إِنَشاُء   "  )  HASENE  ( َحَسنَة  الُمَساَعَدة 
. ِم يَتا لأَِل

ائَِمة الُمَساَعَداِت الدَّ
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َأعَماُرُهم  َتَتَراَوُح  الذيَن  الُمسِلِميَن  لأَِلطَفاِل  ٌص  ُمَخصَّ ُهَو  َو 
فِي  َكبِيَرًة  ُمَسَاَهَمًة  الَجمِعيَُّة  فِيِه  ُم  ُتَقدِّ َو  َسنَة   ١٣ ٣إلى  َبيَن 
َداَقاِت  الصَّ إِكَسابِِهُم  ِخَلِل  ِمْن  الطِّفِل  َشخِصيَِّة  َتنِمَيِة 
َو  ينِيَّة  الدِّ الُمنَاَسَباِت  ِة  َكافَّ َعلى  إِطَلِعِهِم  َو  الَجِديَدِة 

. فِيَّة لثََّقا ا

)GÖKKUŞAĞI( ِة  َمَجلَّ

َشخِصيَّة َرَساِئل  و  ة  ُعضِويَّ بَِطاَقُة 

الِميَلد َأعَياِد  َهداَيا 

ة الَعامَّ الَعَلَقاِت 

الَمَحِليَّة َعاِت  الُمَجمَّ و  اإِلقِليِميَّة  الَمَرِكز  فِي  الَطَفاِل  َمَع  َنَشاَطاٌت 

اإِلنَترنِت َموِقُع 

٩٤

٩٥



َما َقْلُب َاْلَحَدِث َكاألَْرِض َاْلَخالَِيِة َما ُأْلِقَي فِيَها ِمْن َشْيٍء َقبَِلْتُه َوإِنَّ
على   ) رضى الله عنه(

َناِدي األَطَفال
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الَمطُبوَعِة  اإِلعَلِم  َوَساِئِل  فِي  َنفَسَها    IGMG َجمِعيَُّة  ُم  ُتَقدِّ
ِة  ِعدَّ بُِخُصوِص  َموِقَفَها  َتطَرُح  َعبَرَها  َو  اإِللِكتُرونِيَِّة  َو 
َو  النَِّقاِش  على  ُز  ُتَحفِّ َو  ِة  الَعامَّ الَمصَلَحِة  َتُخصُّ  مَواِضيٍع 
 " بِريوِدكا   " ُة  َمَجلَّ الَجمِعيَِّة  َعِن  يصُدُر  َو  اِئِم  الدَّ الَبحِث 
تسَعى  َو  الُمجَتَمِع  فِي  الُمسِلِميَن  ُمَشاَرَكِة  إِلى  َتَهُدُف  التي 
الثََّقاَفِة  َو  ِة  لِلَهِويَّ الَحاِضَرِة  اِكَرِة  الذَّ َبَقاِء  َعلى  لِلُمَحاَفَظِة 
الموجودين  أعضائها  إلى  الجمعية  وترسلها  اإِلسَلِميَِّة. 

دولة  14 في  مركًزا   38 في 

َباِب  الشَّ و  لأِلطَفاِل  َهٌة  ُموجَّ َو  َعٌة  ُمَتنَوِّ َفِهَي  الَمطُبوَعاِت  ا  َأمَّ
الطََّلِب  َكِميَِّة  ُتَغطِّي  َأن  َيِجُب  َلِكْن  َو  األَعَماِر  ُمخَتَلِف  ِمن 
األتَراِك  األَشَخاِص  ِعنَد  التُّرِكيَّة  اللُّغة  ِلَداِب  الَحالِي 
الثَّاني  الِجيِل  ِمَن  َهاَجُروا  ْن  ِممَّ و  ُأوروَبا  فِي  َيِعُشوَن  الذيَن 

. الثَّالِِث  و 

َأبنَاِئِهم  بَِتسِجيِل  اِغبِيَن  الرَّ َو  يَن  الُمهَتمِّ لآِلَباُء  ُيمِكُن 
التي  الَمعُلوَماِت  ُكلِّ  على  الُحُصوُل  األَطَفاِل  َناِدي  فِي 
األَطَفال  لِنَادي  اإِلنتَرنِت  َموِقِع  َصفَحِة  على  َيحَتاُجوَنَها 
على  ُر  َيَتَوفَّ لِذلَك  بِاإِلَضاَفِة    WWW.IGMGCOCUK.ORG

ِخَياَراُت  و  َتَفاُعِليًَّة  َألَعاًب  َو  لأِلطَفاِل  َتعِليِميٍَّة  َمواٍد  الَموِقِع 
األَطَفاِل. إِمَتاِع  فِي  ُتَساِهُم  ُأخَرى  َنَشاَطاٍت 

َنَشاَطاٌت َمَع اآلَطَفاِل فِي الَمَراكِز 
َعاِت الَمَحلِيَّة اإِلقلِيِميَّة و الُمَجمَّ

َموِقُع اإِلنَترنِت



األَطَفاِل  َناِدي  َأعضاُء  َيحَصُل  َو  َشهٍر  ُكلِّ  فِي  ًة  َمرَّ َتْصُدُر  َو 
)َقوِس   )GÖKKUŞAĞI( َة   َمَجلَّ َبريِد  َطريِق  َعن  َعِليَها 
بِمواِضيِعَها  لأَِلطَفاِل  َهِة  الُموجَّ الَفَقراِت  بَجانِِب  َو   .) ُقَزح 
َو  َغاِر  الصِّ اِء  الُقرَّ َرَساِئَل  و  ُصَوَر  بِنَشِر  الُمثيَرِة  َو  َرِة  الُمَؤثِّ
و  ُهُموِمِهم  َعن  لِلَتعبِيِر  ٍة  ِمنَصَّ على  األَطَفاُل  َيحُصُل  بِهذا 

. الِجدِّ َمحَمِل  على  ُيؤَخُذوَن  نَُّهم  بَِأ َو  آَراِئِهِم 

فِي  النَّاِشِئيَن  َو  األطَفاِل  ِعنَد  ٌة  َخاصَّ َأَهِميٌَّة  الِميَلِد  لِِعيِد 
ٍة  َتامَّ ٍة  بِِجِديَّ األَمَر  هذا  األَطَفاُل  َناِدي  َيُأُخُذ  لَذلَِك  َو  ُأوروَبا 
َتحِمُل  َو  ِميَلِدِهِم  بَِأعَياِد  لأَِلطَفاِل  الَهداَيا  بإِرَساِل  َفَيُقوُم 
َصِغيَرة  َصَلٍة  َسَجاَدُة   ، ِمحَفَظة   : ِمثَل  ِدينِيًَّة  و  ًة  َترَبِويَّ ِقيَمًة 

ُمدَمَجة... ِحَكاَيات  َأو  َأَغانِي  َأقراُص  أو  َصلة  بَِطاَقاُت   ،

َو  األَطَفاِل  َمَع  َشخِصيٍَّة  َعَلَقٍة  بِنَاِء  على  النَّاِدي  َيْحِرُص 
َعَليَها  ًة  ُعضِويَّ بَِطاَقًة  النَّاِدي  فِي  َجِديٍد  ُعضٍو  لُِكلِّ  ُص  ُيَخصِّ
ِة  الَمَجلَّ بِجانِِب  األَطَفاُل  َيحَصُل  بِذلَِك  َو  خصيَُّة  الشَّ ُصوَرُتُه 
ُز  ُيَعزَّ ِريَقِة  الطَّ بِهِذه  َو  النَّاِدي  ِمَن  َبريٍد  على  َدوِريٍّ  بِشكٍل  َو 

بِالنَّفِس. الثَِّقِة  َو  بِاإِلنتَِماِء  األَطَفاِل  ُشُعوُر 

ِمثَل  َخــاٍص   بَِطابٍع  َشخِصيَّاٍت  بَِتصِميِم  النَّاِدي   َيُقوُم 
َتبَعُث  و  لأِلطَفاِل  ُمنَاِسَبٍة  بُِلَغٍة  ُتَهيَُّئ  التي   " َقاِدر  النَّمَلُة   "
َطِريِق  َعن  األَبنَاِء  َو  لآِلَباِء  َهٍة  ُمَوجَّ َو  َهاِدَفٍة  ٍة  َترَبِويَّ بِِرَساَلٍة 

. التَّرَبِويِّ األَمِر  لِهذا  َصًا  ِخصِّ َمًة  ُمَصمَّ َمواٍد 

(GÖKKUŞAĞI( ِة َمَجلَّ َهداَيا َأعَياِد الِمياَلد

ة و َرَسائِل َشخِصيَّة بَِطاَقُة ُعضِويَّ
ة الَعاَلَقاِت الَعامَّ
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الَمطُبوَعِة  اإِلعَلِم  َوَساِئِل  فِي  َنفَسَها   IGMG َجمِعيَُّة  ُم  ُتَقدِّ
ِة  ِعدَّ بُِخُصوِص  َموِقَفَها  َتطَرُح  َعبَرَها  َو  اإِللِكتُرونِيَِّة  َو 
َو  النَِّقاِش  على  ُز  ُتَحفِّ َو  ِة  الَعامَّ الَمصَلَحِة  َتُخصُّ  مَواِضيٍع 
 " بِريوِدكا   " ُة  َمَجلَّ الَجمِعيَِّة  َعِن  يصُدُر  َو  اِئِم  الدَّ الَبحِث 
تسَعى  َو  الُمجَتَمِع  فِي  الُمسِلِميَن  ُمَشاَرَكِة  إِلى  َتَهُدُف  التي 
الثََّقاَفِة  َو  ِة  لِلَهِويَّ الَحاِضَرِة  اِكَرِة  الذَّ َبَقاِء  َعلى  لِلُمَحاَفَظِة 

. اإِلسَلِميَِّة

َباِب  الشَّ و  لأِلطَفاِل  َهٌة  ُموجَّ َو  َعٌة  ُمَتنَوِّ َفِهَي  الَمطُبوَعاِت  ا  َأمَّ
الطََّلِب  َكِميَِّة  ُتَغطِّي  َأن  َيِجُب  َلِكْن  َو  األَعَماِر  ُمخَتَلِف  ِمن 
األتَراِك  األَشَخاِص  ِعنَد  التُّرِكيَّة  اللُّغة  ِلَداِب  الَحالِي 
الثَّاني  الِجيِل  ِمَن  َهاَجُروا  ْن  ِممَّ و  ُأوروَبا  فِي  َيِعُشوَن  الذيَن 

. الثَّالِِث  و 

ِمَعه جا

سبِكتيف بر

سي أولكه  صباح 

قوشاقي كوك 

اإِلجتَِماِعيَّة الَوَساِئل  و  اإِلنترنت  َموِقُع 

  IGMG َتطبِيُق 

٩٩ < ٩٨

١٠١ < ١٠٠

١٠٣ < ١٠٢

١٠٥ < ١٠٤

١٠٧ < ١٠٦

١٠٩ < ١٠٨



َوَسائُِل اإِلعاَلِم الَمطُبوَعة و الَمنشوَراِت على اإِلنَترنِت
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 ٢٠١٢ َعاِم  ُمنُذ  َدوريٍّ  بَِشكٍل   )CAMIA( َصِحيَفُة  َتصُدُر  َو 
اإِلسَلِميَّة  َعاِت  بالُمَجمَّ َمَواِضيُعَها  َتهَتمُّ  َو  َأسُبوَعين  ُكلَّ 
َو  َعاٍم.  بَِشكٍل  التُّرِكيَِّة  بِاللُّغِة  اللنَّاطِِقيَن  َو  َخاٍص  بَِشكٍل 
َجمِعيَِّة  ِضمَن  الَجِدَدِة  األَنِشَطِة  َحوَل  ًة  َخاصَّ َتَقاِريرا  َتنُشُر 
و  األَنِشَطِة  ُكلِّ  فِي  الُمَشاَرَكِة  على  لِلَتحِفيِز  ذلَِك  َو    IGMG

التََّواُصِل  لَِتعِزِيِز  ًة  َهامَّ َوِسيَلٌة  ُتعَتَبُر  َو  الَقاِئَمِة.  الَفَعالِيَّاِت 
لِلجمِعيَِّة. اِخِليِّ  الدَّ

ُمختَلَف  َتُخصُّ  َقَضاَيا  َمجُموَعَة  بَِمواِضيِعَها  َتَتنَاَوُل  َو 
ُمَعالَِجُة  َو  اإِلسَلِميَِّة  لِلِقَيِم  الَوْعِي  َخلُق  َهَدُفَها  َو  األََعَماِر 

ينِيَِّة. الدِّ النََّصاِئح  إِْعَطاُء  َو  الِفقِه  قَضاَيا 

فِي  الُمَهاِجِريَن  َو  الُمسِلميَن  َأوَضاِع  َأيَضًا  ُتنَاقُش  َكَما 
َتاِريُخ  و  الَمَساِجِد  َحوَل  َمَقااَلًت  َأيَضًا  َتْعِرُض  َو  ُأوروَبا. 

اِء. الُقرَّ ِمَن  َخاٍص  إِهتَِماٍم  على  بَِذلَِك  َفَتحَظى  تأِسيِسَها 
َيُتمُّ  َو  َمطُبوَعًة  ُنسَخًة   ٤٥٫٠٠٠   CAMIA َمَجلَّة   َيصُدُرَعن 
النَّواِدي  و  الَمَعاِهد  َو  اإِلسَلِميَِّة  َعاِت  الُمَجمَّ َعلى  ُتوِزيُعها 

الَمنَاطِِق. ُمخَتَلِف  فِي  ِرَكاِت  الشَّ و 

َجاِمعه
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َأهمِّ  ِمْن  ُتَعدُّ  و   ٢٠٠٥ َعاِم  ُمنُذ  ُة  هِريَّ الشَّ ُة  الَمَجلَّ َهِذه  َنَشُر  َتمَّ 
َو  ُأوروَبا.  فِي  التُّرِكيَّة  َغِة  بِاللُّ الَمطُبوَعِة  ئيِسيَّة  الرَّ ِت  الَمَجلَّ
التَّعِقيِب َعلى األَحَداِث اإِلجتَِماِعيَّة  َو  بالتحِليِل  ُة  الَمَجلَّ َتُقوُم 
لِلُمسِلِميَن  اإِلجتَِماِعيَة  َو  الَقاُنونِيَة  النَاِحَيَة  ًة  َخاصَّ َو  الَجاِرَيِة 

اٍت. َمرَّ َة  ِعدَّ ذلَك  َرت  َكرَّ َقد  َو  َياِسيََّة  السِّ الناِحَيَة  َحتَّى  َو 

انتَِشاِرَها  نَِطاِق  َتوِسيِع  إِلى  برسبِكتِيف  ُة  َمَجلَّ َتسعى  َو 

على  لَِتحِفيِزِهم  اِء  الُقرَّ اْهتَِماِم  َجْلِب  َو  أوروَبا  ُحُدوَد  َخاِرَج 
فِي  الَحَياِة  َمَجااَلِت  َجِميِع  فِي  َوالَبنَّاَءِة  اَلِة  الَفعَّ الُمَشاَرَكِة 

. لُمجَتَمِع ا

َتْصُدُر  َها  َأنَّ َحيُث  اِئَدِة  الرَّ ِت  الَمَجلَّ ِمَن  الَن  ُة  الَمَجلَّ ُتعَتَبُر  َو 
َعَدُد  َوَصَل  َقد  َو  الَمَجاالِت  َو  الُمحَتَوَياِت  فِي  ُجوَدٍة  َو  ٍة  بُِقوَّ

َعَدٍد. لُِكلِّ  ُنسَخٍة   ١٢٫٩٠٠ إِلى  الَمطُبوَعِة  النَُّسِخ 

(PERSPEKTİF( برسبِكتِيف
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ُتَغطِّي بَِموُضوَعاتَِها  َو   ٢٠٠٤ ُمنُذ َعاِم  ُة  الَمَجلَّ َتمَّ َنشُر هذِه  َو 
فِي  الِعلِم  و  الَفلَسَفَة  و  الثََّقاَفَة  و  الَفنَّ  َمَجااَلِت  الَفصِليَِّة 
الِفكِر  بَِمَداِرِس  التَّعِريِف  إِلى  .إَِضاَفًة  اإِلسَلِميِّ الَعاَلِم 
َوالتَّعِقيِب  َتحِليِلَها  َو  األُوروبِيَِّة  الثََّقاَفِة  َأنَماِط  و  الَفلَسِفيِّ 
َكُمنتٍِج   اإِلنَساُن  ُهو  ِئِسيِّ  الرَّ ِة  الَمَجلَّ إِهتَِماُم  ِمَحَوُر  َو  َعِليَها. 
َفِهي  لِهذا  الِفكِر.  لِهذا  َنقٍل  َكَوِسيَلِة  َغِة  اللَّ َو  الثََّقاَفِة  َو  نِّ  لِلفَّ
ِريَن  الُمَفكِّ و  لِلَفنَانِيَن  اتِيَِّة  الذَّ يَرِة  السِّ َعْن  َمَقااَلٍت  بِنَشِر  َتْهَتمُّ 
الَمعِرَفة  ُمَعاَلَجِة  ِخَلِل  ِمن  ًة.  َكافَّ َأعَمالِِهم  َو  الُمبِِدعيَن 
لَهذِه  َمعِرَفًة  و  َوْعَيًا  ُة  الَمَجلَّ َتْخِلُق  الثََّقافِيِّ  ِر  التَّطوُّ و  الَفلَسِفيَّة 

التُّرِكيَِّة. لِلَغِة  لِلنَاطِقيَن  ِة  الِفكِريَّ َو  الثََّقافِيَِّة  األَعَماِل 

َو  لِلَعَدِد  ١٣٫١٠٠ ُنسَخٍة  ِة  بُِقوَّ ُة َسَباه اولَكاسه  َمَجلَّ َو َتصدُر 
فِي  َأهِميًة  الَفنِّ  و  الثََّقاَفِة  فِي  الَفلَسِفيَِّة  ِت  الَمَجلَّ َأكَثَر  ُتْعَتَبُر 

الُترِكيَِّة. َغِة  بِاللُّ َناطَِقًة  َو  أوروَبا 

صباح أولكه سي ) دولة الصباح (
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ُل  َأوَّ َوِهي  ًا  َشهِريَّ َتصُدُر   ، بِاألطَفاِل  ُة  الَمَجلَّ هِذه  ُص  َتَتَخصَّ
بَِمَواِضيِعَها  َتسَعى  َو  أوروَبا.  فِي  التُّرِكيَِّة  َغِة  بِاللُّ َتْصُدُر  ٍة  َمَجلَّ
ينِيَِّة  الدِّ الِقَيِم  بِإِيَصاِل  َتُقوُم  َو  األَطَفاَل  ُتنَاِسَب  َأْن  ُة  الُمَعدَّ
َتقِوَيُة  َو  بَِحَضاَرَتيِن  َينَشُؤوَن  الذيَن  لأَِلطَفاِل  األَخَلِقيَِّة  َو 
خِصيَِّة  الشَّ َتقِوَيِة  فِي  ُتَساِهُم  َو  لَِحَضاَرتِِهِم  بِاإِلنتَِماِء  ُشُعوِرِهِم 

. األُمِّ ُلَغتِِهم  إِلى  َتقِريبِِهم  َعْن  َفْضَلً  لأَِلطَفاِل  اتِيَِّة  الذَّ

يٍَّة  ُمَسلِّ بَِطريَقٍة  الَعاِم  التَّعِليِم  َمَواِضيَع  بِإِيَصاِل  َأيَضًا  َتُقوُم  َو 
اِء  الُقرَّ َدعُم  َيُتمُّ  َو  الَجاِرَيِة  األَحَداِث  ُمَحاورِة  َجانِب  إِلى 
ِة  الِمخَبِريَّ التََّجاُرَب  و  بِيِعيَِّة  الطَّ الُعُلوِم  بَِمواِضيِع  َغاِر  الصِّ

َراَسِة. الدِّ َأثنَاَء 

بِالَبِريد  ًا  َدوِريَّ ِة  الَمَجلَّ َعلى   IGMG َجمِعيَِّة  َأعَضاُء  َوَيْحَصُل 
فِي  األطَفاِل  إِلى  َتِصُل  َو  َمطُبوَعٍة  ُنسَخٍة   ٩٠٠٠ِ بِإِصَدار  َو 

أسَترالَِيا. َو  َكنَدا  َو  أوروبِيًَّة  َدوَلًة  َعَشَرَة  إِحدى 

كوك قوشاقي ) قوُس قزح (
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مَواِقع  َعبَر   IGMG إطــَلالَِت  إِلى  الُوُصوِل  ُيمِكُن  َكَما 
يوتوب   ،  + جووجل   ، فيسبوك  ِمثل  اإِلجتَِماِعيِّ  التَّواُصِل 
إَِطاِر  ِضْمَن  النَِّشِط  التََّباُدِل  و  الَمعلوَماِت  َنشُر  و  َغيُرَها.  َو 
َخاصٍّ  بَِشكٍل  النَِّشطِيَن  َباب  الشَّ ًة  َخاصَّ َو  ِة  الَعامَّ الَعلَقاِت 
َجمِعيَِّة  َصَفَحاِت  ُيَتابُِعوَن  َو  اإِلجتَِماِعيَِّة  َبَكاِت  الشَّ فِي 

اإِليَجابِيَِّة. الِفعِل  بُِرُدوِد  الُمَشاَرَكُة  و  بِاهتَِماٍم   IGMG



عَبَر  َأَساِسيَّا  َعرَضا   www.igmg.org اإِلنتِرنِت  َموِقُع  ُيْعَتَبُر 
َة  َكافَّ يَن  الُمْهَتمِّ واُر  الزُّ فِيِه  َيِجُد  َو   IGMG لَِجمِعيَِّة  اإِلنَترنِت 
َتقِويُم  و  األُسُبوِعيَّة  الُجمَعِة  ُخَطِب  و  ِة  الُمِهمَّ النََّشاَطاِت 
 ، َألَمانَيا  فِي  الَمَساِجِد  َعنَاِويَن  مَع  َبَياَناٍت  َقاِعَدُة  َو  َلِة  الصَّ
َقاِعَدُة  ُر  َتَتَوفَّ َو  إِيَطالِيا.  و  َفَرنَسا   ، ويد  السُّ  ، ُهوَلنَدا   ، النَّمَسا 
الَموِقِع  فِي  ِئيسَية  الرَّ فَحِة  الصَّ على  الَكِريِم  الُقرآِن  َبَياَناِت 
َو  ))الَعَرَبيَِّة((  األصِليِة  َغِة  بِاللُّ الُقرآنِيَِّة  َوِر  السُّ َفتُح  ُيمِكُن  و 

األَلَمانِيَِّة. و  التُّرِكيَِّة  إِلى  َترَجَمُتَها  ُيمِكُن 
ِمْن  ابَِقِة  السَّ َو  الَحالِيَِّة  األَعَداِد  َتحِميُل  ُيمِكُن  لِذلَك  إَِضاَفًة 
و  بريسبِكتيف  ُة  َمَجلَّ َو   IGMG َصِحيَفُة  َو   CAMIA بِريوِدَكا 
َشهِر  َتقِويِم  َتحِميُل  َأيَضًا  ُيمِكُن  َو  اَنًا  َمجَّ اولَكاسه  َسَباه 
ُفرَصٌة  ُهنَاَك  ذلَِك  َعْن  َفْضَلً   . َسنَة  ُكلِّ  فِي  الُمَباَرِك  َرَمَضاَن 
 IGMG َجمعيَِّة  بِنََشاَراِت  اإِلشتَِراِك  لِتحِريِر  الَموِقِع  اِر  لُِزوَّ
الُموِقع. فِي  اِت  الُمسَتَجدَّ آِخِر  على  ُتطِلِعُهُم  التي  ِة  اإِلخَباِريَّ

َموِقُع اإِلنترنت و الَوَسائِل اإِلجتَِماِعيَّة
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َغَتيِن  اللُّ فِي  ِكيَِّة  الذَّ الَهواتِِف  لُِمسَتخِدِمي  ُمَتاٌح  تطبِيٌق  ُهَو 
الُمسَتخِدُموَن  َيحَصُل  بِذلَك  َو  التُّرِكيَِّة.  و  األَلَمانِيَِّة 
الطََّلِب   بَِحَسِب  َهِة  الُمَوجَّ الَمعُلوَماِت  ِمَن  الَكثيِر  على 
ُيمِكنُُهم  َكَما   ، ِكيَِّة  الذَّ َهواتِِفِهِم  على  ُمَباَشَرًة  لِلُمسِلِميَن 
 IGMG بَِجمِعيَِّة  ِة  الَخاصَّ النََشاَطاِت  َو  الَمعُلوَماِت  استِدَعاُء 
اإِللِكترونِيِّ   IGMG َموِقِع  على  ُتنَْشُر  َفالنُُّصوُص  َفوَرًا. 
َتصِميٌم  َلِديِه   IGMG َتطبِيُق  َو  َجِديٍد  كَخَبٍر  تِلَقاِئٍي  بَِشكٍل 

َأيَضًا. اإِلستِخَداِم  َسهُل  َو  َجيَدًا  ُمَرتٌَّب  َحِديٌث 

النََّشَراِت  على  الُحُصوُل  ُيمِكُن  التَّطبِيِق  ِخــَلِل  ِمن  َو 
الَمعُلوَماِت  ِمَن  َغيِرَها  و  الُجمَعِة  ُخَطِب  َو  ِة  اإِلخَباِريَّ
بَِحسِب  تلَقاِئيٍّ  بَشكٍل  ُتضَبُط  التي  َو  الَيوِميَِّة  الَحَياتِيَِّة 
َأوَقاِت  فِي  خُص  الشَّ فِيَها  َيَتواَجُد  ِمنطَقٍة  َأقَرِب  أو  الَمِدينِة 
ينِيَّة  الدِّ َياِم  األَ و  َيالِي  اللَّ َأوَقاُت   ، َرَمَضاَن  َتقِويُم   ، َلِة  الصَّ
التَّقِويُم  َو   IGMG َجواِمِع  َأَمِكِن  َو  َلِة  الصَّ ِقبَلِة  ُبوَصَلِة   ،
ِميَزُة  ًة  َخاصَّ و  الَكِريِم  الُقرآِن  َبَياَناِت  َقاِعَدُة  َمَع  الِهجِريِّ 
َكاِة  الزَّ ِحِساِب  َميَِّزِة  َمَع  َترَجَمتَِها،  و  الَعَربِيَِّة  َغِة  بِاللُّ تَِلَوتِِه 
 ( َأوراد  َميَِّزِة  َو   ،  "  İlmihal  " الِعَباَدِة   َتعِليَماِت  ِكَتاُب  َو   ،
َو  ُمَترَجَمًة  الَعَربِيَِّة  َغِة  بِاللُّ  ) ُمخَتاَرة  ُقرآنِيَّة  آَياٌت  و  َأدِعَية 
فِي  لِلُمسَتخِدِميَن  ُيمِكُن  َو  التَّطبِيِق.  َهذا  فِي  ة  ُمِهمَّ ٌة  َميزَّ ِهي 

.IGMG َمنَُشوَراِت  إستِدَعاُء  ِة  الَظاِهِريَّ التَّطبِيِق  َمكَتَبِة 

 IGMG َتطبِيُق
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 IGMG لَِجمِعيَُّة  اإِلقِليِميَُّة  الَمَراِكُز  و  ئيِسيُّ  الرَّ الَمرَكُز  َيُقوُم 
َو  ُمَتنَوَعًة.  فَِئاًت  َتسَتهِدُف  التي  الَثَقافِيَِّة  النََشاَطاِت  بَِتنظِيِم 
لِلُمسِلِميَن  الثََّقافِيِّ  التَّعِليِم  َدعِم  فِي  النََّشاَطاِت  هذه  ُتَساِهُم 
الثََّقافِيَِّة  األَنِشَطِة  ِمن  الَمجُموَعُة  هذِه  َتضمُّ  َو  َأوروَبا  فِي 
ُتعَتَبُر  التي  َو  ِة  الُمِهمَّ التَّاِريِخيَِّة  خِصيَّاِت  لِلشَّ الِذكَرى  اَم  َأيَّ
َدوَراُت  َو  اإِلسَلِميِّ  الِعلِم  و  لِلَفنِّ  َمَعاِرَض  َو  لِغيِرَها  ُقدَوًة 

التَّذِهيُب... َو  الَخط  َو   ) الَماء  على  سُم  الرَّ  (  Ebru

ْعِر  الشِّ َو  الذاِن  َمَجاِل  فِي  َغيُرَها  َو  الِعلِم  ُمَساَبَقاُت  ُهنَاَك  َو 
ُمَساَبَقاِت  َو  الفوتوغرافِيِّ  التَّصويِر  َو  الَقِصيَرِة  األَفَلِم  َو 

إلخ  ... اإِللَقاِء 

الثََّقافِيَِّة  َحَلِت  الرِّ على  َخاٍص  بَِشكٍل  وَء  الضَّ ُيَسّلُط  َكَما 
األَنَدُلِس  إِلى  اإِلسَلِميَِّة  التَّاِريِخيَِّة  الَمَواِقِع  إِلى  الُمنَتَظَمِة 
َوِل  الدُّ ِمَن  َغيُرَها  َو  ُترِكيا   ، ِمصر   ، الُبوسنَة   ، إِسَبانَيا  فِي 
فِي  لِلَبحِث  بَِأَنفِسِهم  َليَها  إِ َهاَب  الذَّ َباُب  الشَّ َيسَتطيُع  التيي 
األوروبِيَِّة  َوِل  الدُّ فِي  َثَقافِيٌَّة  َجواَلٌت  ُيوَجُد  َو  الَمَساِر.  هذا 
ُتَساِعُد  التي  الَمَتاِحِف  ِزَياَرِة  و  َأيَضًا  َياِحيَِّة  السِّ َو  الُمَجاِوَرِة 

. األُوروبِيِّ التَّاِريِخ  و  الثََّقاَفِة  إلى  ِف  التََّعرُّ على 



الُعُروِض الثََّقافِيَّة
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األَعَماُل  ُتعَرُض  فِيَها  َو  ُمخَتِلَفٍة  َأَماِكَن  إِلى  بِانتَِظاٍم  ُتَقاُم 
َو  الَخط  َو   "   Ebru  " الَماِء  على  ِسِم  كالرَّ اإِلسَلِميَُّة  الَفنِيَُّة 

َتدِريبِيٍَّة. َدوَراٍت  ِضْمَن  ُتعلَُّم  التي  َو  التَّذهيب  َفنُّ 

َحاَلُت الثََّقافِيَّة و الَفنيَّة الرِّ
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آَثاُر  َتَتواَجُد  َحيُث  التَّاِريِخيَِّة  الُمِدِن  و  الُبلَداِن  ُمخَتَلِف  إلى   IGMG َجمِعيَِّة  َأعَضاُء  بَِها  َيُقوُم 
ِمَن  ُتعَتَبُر  التي  الُبوسنَِة  فِي  ًة  َخاصَّ الن  حتى  َموُجوَدًة  َتَزاُل  ال  التي  اإِلسَلِميَِّة  الثََّقاَفِة  َو  الَحَضاَرِة 

َسَعاَدٍة. َو  ُسروٍر  بُِكلِّ  ُتَزاُر  َو  بَِتَميُِّزَها  ِة  الَخاصَّ األََماِكِن 

َحاَلُت الثََّقافِيَّة الرِّ
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النَّشر َداُر  ١١٩ < ١١٨ 

فإنه  ودائمين  مقيمين  أوروبا  في  المسلمين  أن  على  بناء 
وفي  للمسلمين.  نشر  دور  وجــود  بمكان  األهمية  من 
إلخراج   2012 في  األعمال  في  السروع  تم  السبيل،  هذا 
دار  اإلسلمي.  التعليم  لفيد  اإلسلمية  والمصادر  التراث 
مثل  األوروبية  والقات  التركية  الغة  في  بالنشر  تقوم  النشر 
وبموقعها  واإلنجليزية.  والهوالندية  والفرنسية  األلمانية 
القراءة  بعادة  المسلمين  ــاد  ازدي تحاول  اإللكتروني 

بسهولة. الكتب  إلى  الوصول  من   وتمكينهم 

تارث  التالية:  المجاالت  في  بالنشر  تقوم  النشر  دار 
واإلرشادية،  التعليمية  والكتب  العلمية،  والكتب  المدخل، 
والكتب  الدراسية،  والكتب  والشباب،  األطفال  وكتب 
والمنشورات  باإلسلم،  التعريف  وكتب  التنشيطية، 

األوروبية. باللغات 



َداُر النَّشر
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ُأوروَبا  فِي  لإِِلسَلِم  ِحيِح  الصَّ النَّشِرلِلتَّمثِيِل  َداُر  َتسَعى  َو 
اإِلسَلِميَِّة  ينِيَِّة  الدِّ بِالَمنُشوراِت  ًا  َخاصَّ اهتَِماَمًا  ُتْولِي  َو 
َلِة  الصَّ َتقِويُم  الَمنُشوَرات  هذِه  َبيِن  ِمن  َو  ُلَغاٍت  ِة  بِِعدَّ َو 
َلِة  الصَّ َمَواقيِت  َمعِرَفِة  ِخَللِِه  ِمن  ُيمِكن  الذي  الِهجِريِّ 
الَيوِميَّة  الَموُضوَعاِت  و  اإِليَماِن  َحوَل  ُأخرى  ُأُمــوَرًا  و 
التَّقِويُم  ُأِقيَم  َقد  َو  الَجيد  التَّعِليَم  ِميَن  الُمَتَعلِّ ِعنَد  َز  لُتَعزِّ

أوروَبا. فِي  ُمخَتِلَفٍة  َمنَاطَِق  َثَمانِي  فِي  لإِِلستِخَداِم 

ِمْن  الَمَشاهيِر  لِلُعَلَماِء  ُمَحاَضَراٍت  بِنَشِر  النَّشِر  َداُر  َتُقوُم  َو 
َواِسٍع  نَِطاٍق  على  َتُكوَن  َأْن  َتسَعى  َو   IGMG َنَدَواِت  و  َمنَابِِر 

اأَلَكاِديِميَِّة. البِيَئِة  فِي 



األَقِليَِّة  َمواِضيَع  َحوَل  ُمنَاَقَشاٍت  النَّشِر  َداُر  َتحَتِضُن 
الَمسؤولِيَِّة  َو  الُمسِلَمِة  األُسَرِة  ِل  َتحوُّ َو  ُأوروَبا  فِي  الُمسِلَمِة 
األعَماِل  َجدَوِل  على  َموُجودة  َدائَمًا  ِهي  َو  اإِلجتَِماِعيَِّة 
َداُر  ُر  ُتَحرِّ الَغَرِض  لِهذا  َو   ، ُأوروَبا  فِي  لِلُمسِلميَن  الَيوِميِّ 

بِنَشِرَها. َتُقوُم  َو  الَجاِمَعة  َداُت  الُمَجلَّ النَّشِر 

ُنَسَخًا  التَّعِليِم  و  اإِلرَشاِد  َمَجاِل  فِي  الَمنُشوَراِت  َبيِن  ِمن  َو 

بُِمخَتَلِف  ِريَفِة  الشَّ ِة  النََّبِويَّ يَرُة  السِّ َو  الَكِريم  الُقرآِن  ِمَن 
َمجُموَعٌة  َو  الُمخَتاَرِة  ِريِف  الشَّ الَحِديِث  ُكُتِب  و  اللُّغاِت 
َتُخصُّ  ُأخرى  لَِمواِضيَع  ُكُتٍب  َو  الُجمَعِة  لَِيوِم  الُخَطِب  ِمن 
َمَباِدِئ  بُِكُتِب  الَخاصِة  التَّعِليِميَِّة  الِسلِسَلة  َو  الَحجِّ  و  َكاَة  الزَّ
َو  ُلَغاٍت  ِة  بِِعدَّ لأِلطَفاِل  ُكُتٍب  َو  األعَماِر  لُِمخَتَلِف  يِن  الدِّ
ِمَن  َكبِيٍر  بَقدٍر  َو  َكبِيَرٍة  بُِسرَعٍة  إِيَجاُدها  َتمَّ  َتعِليِميٍَّة  َمواٍد 

 . َيِة لِعنَا ا

الَمنُشوَرات
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ًة  َخاصَّ و  الُمسِلِميَن  َبيَن  الثََّقافِيَّة  و  ينِيَّة  الدِّ الَمعِرَفة  َنشِر  َة  ُمِهمَّ َعاتِِقه  على  الِكَتاِب  َناِدي  َأَخَذ 
َتوِزيِع  و  بَِتوفِيِر  النَّاِدي  َيهَتمُّ  َو    IGMG لَِجمِعيَِّة  َتابٌِع  ُهو  َو  بِالِقراَءِة  إِهتَِماِمِهم  لَِتعِزيِز  َباَب  الشَّ

َترِكيٍز  و  بِإِهتَِماٍم  ُيَتابُِع  و  اإِلسَلِميَِّة  َعاِت  الُمَجمَّ و  اإِلقِليِميَِّة  الَمَراِكِز  فِي  َلِة  الصِّ ذاِت  الَمنُشوَراِت 
الطََّلِب. على  الُمنَاِسِب  بِالَعرِض  دِّ  الرَّ َأجِل  ِمْن  الَعام  الِكَتاِب  ُسوَق 

.  www.kitapkulubu.de  : ُهَو  اإِللِكتُرونِي  النَاِدي  ِعنَواُن   َو 

َناِدي الكَِتاب
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