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  احتاد املنظمات االجتماعية "الرائد" يف أوكرانيا:
احتــاد املنظمــات االجتماعيــة “الرائــد” هــو مؤسســة أوكرانيــة اجتماعيــة رائــدة تعمــل علــى التعريــف بالثقافــة اإلســالمية وخدمــة اجملتمــع األوكــراين، 

ومتثــل جتمعــا لعشــرين مجعيــة اجتماعيــة تنتشــر يف شــى املــدن األوكرانيــة.
كان ميالد الرائد يف الســابع من شــهر شــباط/فرباير من عام 1997م مبثابة انطالقة لتجربة فريدة يف خدمة اجلالية العربية واألقليات املســلمة 
واجملتمــع األوكــراين عمومــا، وحماولــة لتقــدمي الثقافــة العربيــة واإلســالمية بوجههــا الصحيــح العصــري وبروحهــا األصيلــة كخدمــة لإلنســانية، وكجســر 

يربــط بني الشــعوب.
جــاء الرائــد ليجســد معــى الشــهود احلضــاري، وليمكــن اجلاليــة العربيــة واألقليــة املســلمة يف أوكرانيــا مــن حتقيــق رســالتهم احلضاريــة، فهــو بعبــارة 

أخــرى جتســيد ملعــاين اإلميــان واألخــوة واحملبــة يف كيــان اجتماعــي منظــم ومــن خــالل أنشــطة وفعاليــات ومؤسســات قائمــة.

أهداف احتاد "الرائد":
1. نشر الثقافة االسالمية يف اجملتمع االوكراين.

2. املشاركة الفاعلة يف تنمية اجملتمع األوكراين وتطويره.
3. ربط أوكرانيا بالعامل اإلسالمي.

4. خدمة األقليات املسلمة يف أوكرانيا.
5. تعزيز العالقات مع مؤسسات اجملتمع األوكراين املختلفة.

 رسالة احتاد "الرائد":
املشاركة البناءة يف تنمية اجملتمع األوكراين و زيادة وعيه بالثقافة اإلسالمية .

رؤية احتاد "الرائد"  املستقبلية:
أكرب جتمع ملؤسسات اجملتمع املدين الفاعلة يف أوكرانيا، اليت تشكل مرجعية حول الشؤون اإلسالمية، وتتمتع بنشاطات 

وعالقات نوعية مع خمتلف املؤسسات ويف شى اجملاالت.
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خــص اهلل هــذه البــالد ابــان تفــكك االحتــاد الســوفييت بثلــة صادقــة مــن الشــباب املؤمــن الذيــن قدمــوا يف ريعــان شــباهبم للتحصيــل العلمــي، ومــا 
فتئــوا إال أن أصبحــوا خــالل ســنوات معــدودة ســفراء لدينهــم احلنيــف يف هــذا البقعــة العطشــى لديــن اهلل ومساحــة االســالم، فســارعت تلــك الثلــة 
املؤمنــة لتكاتــف األيــادي واجلهــود والعــزم بالنيــة الصافيــة حنــو أداء الواجــب يف خدمــة ديننــا احلنيــف، فبــدأت البشــائر ترنــوا بعــد اســتقالل أوكرانيــا 
بتجميع املســلمني يف ســكناهتم الطالبية، مث بتســجيل مجعيات اجتماعية يف املدن الكربى بشــكل رمسي يف الدوائر احلكومية  ووضع اللبنات 
األوىل مــن العمــل االجتماعــي والتعليمــي والتثقيفــي واخلدمــي ألبنــاء اجلاليــات املســلمة واجملتمــع األوكــراين إىل أن بــان املســار الواضــح واجتهــدت 
أيــادي املخلصــني وأشــرق  األمــل والح شــعاع النــور فغــدا النــرباس املتــني يف والدة أول جســد دعــوي يف أوكرانيــا بصفــة رمسيــة )احتــاد املنظمــات 

االجتماعيــة "الرائــد" يف أوكرانيــا  17.02.1997(

ومــع نســمات الربيــع األول "للرائــد" عهــد العاملــون فيــه علــى كتابــة 
تاريخ املســلمني يف أوكرانيا بســطور ناصعة مراعيني الواقع و مستشــرفني 
للمســتقبل، فبــذل القائمــون علــى االحتــاد يف  الســنوات  العشــر األوىل 
مــن عمــره قصــارى جهدهــم، وضحــوا بالغــايل والنفيــس ليكــون "الرائــد" 

كلمــة طيبــة أصلهــا ثابــت وفرعهــا يف الســماء.

وانطالقــاً مــن حــرص احتــاد املنظمــات االجتماعيــة "الرائــد" يف أوكرانيــا 
وبرجمــة  وصياغــة  بلــورة  علــى  عمــره  مــن  الثانيــة  ســنوات  العشــر  يف 
إســرتاتيجية متكاملــة متكــن االحتــاد مــن االنطــالق إىل مرحلــة جديــدة 
يســتثمر خالهلــا خربتــه وجتربتــه امليدانيــة لتحقيــق الريــادة يف العمــل الثقــايف 

والتعليمــي واالجتماعــي يف أوكرانيــا.

ورغبــًة مــن االحتــاد يف مواكبــة املتغــريات احملليــة واإلقليميــة والدوليــة لالســتفادة مــن إجيابياهتــا، وجتنــب تداعياهتــا الســلبية، وســعياً مــن االحتــاد يف 
تفعيل دوره التنموي جتاه اجملتمع األوكراين عرْب برامَج مشــرتكة ومشــاريَع متكاملة ُتســهم يف رفع املســتوى الثقايف والتعليمي واالجتماعي لتلك 
الفئــات املســتهَدفة ألعمالــه وأنشــطته املختلفــة ارتــأى  القائمــون علــى االحتــاد ضــرورة القيــام بـــ »وقفــة مــع الــذات«، لتحديــد ِقَيِمــه املســتقبلية، 
ورســم معــامل رؤيتــه الطموحــة، وتشــخيص واقعــه احلــال، وحتليــل إجنازاتــه الســابقة، الــذي أمثــر عــن والدة النهــج اجلديــد يف اعتمــاد "اخلطــة 
االســرتاتيجية اخلمســية"  مــن خــالل األخــذ بنمــوذج ختطيطــي يضمــن هلــا حســن التنفيــذ، ودقــة املتابعــة، وعلــو مســتويات اإلجنــاز والتحقيــق .

بفضــل اهلل، اســتطاع العاملــون يف إدارة وأقســام وفــروع ومراكــز ومجعيــات "الرائــد" مــن اختــاذ اخلطــوات العمليــة والتدابــري امليدانيــة حنــو إنــزال اخلطــة 
االســرتاتيجية اخلمســية علــى أرض الواقــع مــن خــالل صياغــة اخلطــة التشــغيلية الــيت نقلــت العاملــني عليهــا واملســتفيدين علــى النوعيــة واملســؤولية 

واجلــودة مــن ناحيــة األداء والنتائــج املرجــوة. 

فسعت األمانة العامة لالحتاد منذ التاسيس إىل حتقيق التوازن اإلداري على 
مســتوى املؤسســات واجلمعيــات األعضــاء يف االحتــاد،  إذ أصبــح "الرائــد" 
يشــرف على 10 مراكز إســالمية وأربعة مراكز ختصصية )مركز "الرضوان" 
ومركــز  البشــرية،  للتنميــة  التخصصــي  واملركــز  الكــرمي،  القــرآن  لتحفيــظ 
التأهيــل والتدريــب النســوي، ومركــز "الرائــد" لدراســات وحبــوث احلــالل(، 
وكذلــك علــى متابعــة إدارة 20 مجعيــة ثقافيــة اجتماعيــة وأربــع مؤسســات 
ختصصية )مجعية "معاً والقانون" احلقوقية، مركز "الرائد" لدراسات وحبوث 
احلــالل، وكالــة "الرائــد" لإلعــالم واإلدارة الدينيــة ملســلمي أوكرانيــا "أمــة" (، 
كمــا وارتقــت عالقــات االحتــاد ليكــون لــه شــركاء كــرام خــارج أوكرانيــا مــن 
املؤسســات واجلمعيــات احلكوميــة واألهليــة، وتوثيــق العالقــات مــع البعثــات 

الدبلوماســية يف أوكرانيــا، وتوطيــد التعــاون املشــرتك مــع املؤسســات اهليئــات األوكرانيــة واحلكوميــة واألهليــة.

لقاء صياغة اخلطة االسرتاتيجية 2008م
برعاية وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية يف دولة الكويت

عشرون عاماً من العطاء
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وســرياً علــى خطــى احلبيــب حممــد صلــى اهلل عليــه وســلم وجــه "الرائــد" عنايتــه حنــو بنــاء جيــل صحيــح االعتقــاد، وســطي يف الفهــم والقــول 
والعمــل، مــن أجــل ذلــك أوىل االحتــاد االهتمــام يف توجيــه الربامــج التعليميــة والرتبويــة لألطفــال والنســاء والشــباب املســلم مــن خــالل تنظيــم 

املخيمــات الدعويــة ســنوياً لكافــة الفئــات وإقامــة الــدورات الرتبويــة 
األغلبيــة  ذات  القــرى  الدعويــة يف  القوافــل  وتســيري  هلــم،  والتثقيفيــة 
املســلمة، و مواكبــة ملتطلبــات الواقــع اســتحدث االحتــاد يف النصــف 
الثــاين مــن مســريته قســمني جديديــن يف هيكليتــه ملــا هلمــا مــن أمهيــة: 
بنــاء منظومــة  الســري يف  اجلــدد، ومت  املهتديــن  األســرة وقســم  قســم 
تعليميــة تربويــة واقعيــة ختــدم اجملتمــع األوكــراين وحتفــظ املســلمني مــن 

الذوبــان .
والدعويــة،  التعليميــة  التخصصيــة  حنــو  جهــوده  االحتــاد  وجــه  كمــا 
حيــث وجــه العديــد مــن براجمــه حنــو ختريــج طلبــة العلــم الشــرعي وحفظة 
القــرآن الكــرمي وكذلــك املتاهيلــن يف اجملــاالت العمليــة االنتاجيــة مــن 

أبنــاء البلــد ملــا لذلــك مــن أمهيــة يف توطــني الدعــوة

متيــز "الرائــد" مبشــاريعه اخلرييــة ، ومــد يــد العــون لــآالف مــن األســر األوكرانيــة املســلمة الفقــرية واملتعففــة، وكفالــة اآلالف مــن أيتــام املســلمني، 
وتقــدمي املشــاريع االغائيــة والتنمويــة لتوفــري املنــاخ املعيشــي احلســن وإلحيــاد فــرص العمــل املناســبة هلــم .

واســتكمااًل ملنهــج الوســطية الــذي تبنــاه "الرائــد" منــذ نشــأته، وتبنيــاً لقضايــا املســلمني يف أوكرانيــا والدفــاع عنهــا، انطلــق االحتــاد مبشــروعه 
املــدين واألقليــات  التميــز والعطــاء يف هــذا اجملــال متواصــاًل مــع مؤسســات احلكوميــة واجملتمــع  احلضــاري مكلــاًل خبطتــه االســرتاتيجية حنــو 
املتواجــدة يف أوكرانيــا .كمــا عرِفــت منابــر "الرائــد" خــالل الفــرتة املنصرمــة العديــد مــن املفكريــن واملستشــرقني، ونــادت صنــاع القــرار والباحثــني 

والدبلوماســيني بتبــي قضايــا ومهــوم اإلســالم واملســلمني، ســعياً إىل تعايــش املســلمني يف اجملتمــع األوكــراين واألوريب بأرقــى صــورة وأمساهــا.

اجتهــد "الرائــد" منــذ االنطالقــة األوىل ليصبــح أهــم املرجعيــات يف اجملتمــع األوكــراين ولوســائل اإلعــالم علــى مســتوى الدولــة مــن خــالل اصــدار 
اجلرائــد باللغــات الثالثــة الروســية واألوكرانيــة والعربيــة، وترمجــة وطباعــة العديــد مــن الكتــب التعليميــة والدينيــة، واصــدار ونشــر اآلالف مــن 
الكتيبــات والنشــرات واملطويــات التثقيفيــة والتوعويــة، حــى تكللــت اجلهــود باالشــراف علــى ترمجــة واصــدار أول ترمجــة للقــرآن الكــرمي باللغــة 

األوكرانيــة. 
ومواكبــة لعصــر التطــور االلكــرتوين اســتهدف االحتــاد منــذ النشــأة فضــاء االحتــاد الســوفييت الســابق بتســع مواقــع إلكرتونيــة دعويــة فكريــة تثقيفيــة 

إخباريــة باللغــات األربــع الروســية واألوكرانيــة والعربيــة واالنكليزيــة.

وختامــاً .. حنمــد اهلل الــذي أكرمنــا خبدمــة دينــه والســري علــى خطــى حبيبــه املصطفــى صلــى اهلل عليــه وســلم يف هــذه البــالد،  نضــع بــني يديكــم 
صفحــات تبــني حجــم اجلهــد يف العمــل والصــدق يف التوجــه واإلتقــان يف األداء، مــن خــالل مــا مت تنفيــذه مــن الكــم النوعــي واملتنــوع مــن العمــل، 

والــذي يعكــس حصــاد عشــرين عامــاً مــن اجلــد والعطــاء.
 

إن هــذا النتــاج الثقــايف واحلصــاد اخلــريي الدعــوي الــذي نقــف وإياكــم علــى مثــاره مل يكــن ليتــم إال بتوفيــق اهلل وتأييــده، ومــن مث بتآلــف القلــوب 
يف هــذه املؤسســة الرائــدة، وتظافــر اجلهــود بينهــم وبــني الشــركاء والداعمــني ملســرية العمــل اخلــريي والدعــوي يف أوكرانيــا. 

وهــا هــي مرحلــة جديــدة مــن تاريــخ العمــل الدعــوي وصفحــة تاليــة مــن عمــر احتــاد "الرائــد" يف أوكرانيــا متضــي مستشــعرين لألمانــة واملســئولية 
متوجهــني خبالــص الشــكر والعرفــان إىل كل مــن مــد لنــا يــداً بالعطــاء ويــداً بالدعــاء خــالل العشــرينية املاضيــة، آملــني مــن مجيــع أحبابنــا وشــركائنا 
مــن املؤسســات احلكوميــة واهليئــات اخلرييــة وأهــل الســخاء والعطــاء يف متابعــة دعــم مســريتنا املباركــة، مستشــرفني معــاً معــامل املرحلــة القادمــة 

واضعــني أمــام أعيننــا طموحــات كبــرية وأهــداف ســامية لــن تتــم إال بعــون مــن اهلل ومــن مث بدعمكــم لنــا.

رئيس االحتاد 
سريان عريفوف

لقاء تقييم اخلطة االسرتاتيجية عام 2012 باشراف 
وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف دولة الكويت د. عادل الفالح



عدد االنشطة المشاريعالبرامجالمجال

المجال 1
االداري

املراكز الثقافية 
اإلسالمية 

برامج التأهيل والتدريب
برامج املؤسسات 

التخصصية

- إدارة املراكز الثقافية اإلسالمية واجلمعيات 
االجتماعية

- إدارة اهليئات التخصصية
- مركز التأهيل والتدريب النسوي

- دورات التأهيل اإلداري والتخصصي

- 10 مراكز اسالمية و 40 مجعية دينية 
واجتماعية

- 5 مؤسسات ختصصية: مركز القرآن 
الكرمي، أنصار فونديشن،  مؤسسة 

احلالل، املؤسسة اإلعالمية،  املؤسسة 
احلقوقية

- 1 مركز التدريب املهي.
- 110 دورة تدريبية وتأهيلية.

المجال 2
الثقافي

الربنامج التعليمي
الربنامج الشبايب

برنامج النشء
برنامج "الكفاءات"

- املدراس االسبوعية يف قرى املسلمني
- املدرسة النظامية يف العاصمة كييف

- ترميم وتأهيل مدارس املسلمني يف القرم
- خميمات الفتيان والفتيات

- النوادي الصيفية يف املراكز اإلسالمية واملساجد
- دورات تنوير النخبة

- 40 مدرسة اسبوعية
- مدرسة مستقبلنا النظامية 

- 16 مدرسة يف القرم
- 185 خميم تنويري

- 73 نادياً صيفيًا
- 50 دورة تنويرية

3

المجال 
الدعوي

برنامج االئمة والدعاة
برنامج "األسرة 

املسلمة"
برنامج "رمحة للعاملني"
برنامج "خدمة كتاب 

اهلل الكرمي"
برنامج "املهتدين 

اجلدد"

- دورات رفع الكفاءة لألئمة والدعاة وطلبة العلم
- دورات يف حماور األسرة و تربية األوالد 

- خميمات الدعاة والداعيات
- املخيم األسري السنوي

- امللتقيات التعريفية بالرسول صلى اهلل عليه وسلم
- مشروع الشفيع لتحفيظ القرآن الكرمي

- دورات تعليم علوم القرآن الكرمي
- مسابقات حفظ القرآن الكرمي السنوية والفصلية

- دورات يف العمل مع املهتدين اجلدد
- دورات التأهيل الشرعي للمسلمني اجلدد

- خميمات املهتدين اجلدد 
- حقيبة املسلم اجلديد

- القواقل الدعوية

- 68 دورة تأهيلية 
- 55 ندوة ودورة أسرية

- 22 خميماً تعليميًا
- 15 ملتقًى أسريًا

- 95 منشطاً 
- 550 طالبًا

- 45 دورة يف التجويد
- 75 مسابقة قرآنية
- 25 دورة تدريبية

- 75 دورة تثقيفية شرعية
- 18 خميماً تعليمي

- 2000 حقيبة
- 350 قافلة

4

المجال 
الخيري 
واالغاثي

- مشروع كفالة األيتامبرنامج "كافل اليتيم"
- مشاريع احلقيبة والزي املدرسي، كسوة الشتاء لأليتام

- خميمات األيتام واليتيمات الرتبوية

- 6500 يتيم  
- 4500 تلميذ

- 40 خميمًا

ملخص مناشط "الرائد" خالل 20 عاماً من العطاء



عدد االنشطةالمشاريعالبرامجالمجال
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المجال 
الخيري 
واالغاثي

برنامج "اخلري والنماء"
برنامج "االغاثة الذكية"

برنامج رعاية 
األسرالفقرية

برنامج رعاية 
"املهجرين"

- مشاريع : بذور اخلري، اخلري املتوالد، اسقي 
العطاش ، ماكينة اخلياطة لألسر الفقرية

- مشاريع بناء وترميم وتدفئة املساجد يف أوكرانيا
- مشاريع املكتبات واحلقيبة الدعوية

- املشاريع املومسية من افطارات والطرود الرمضانية 
واألضاحي

- مشروع ترميم مساكن الفقراء
- محالت توزيع األلبسة واألطعمة للمحتاجني 

واملشردين

- 360 حممية ،600 بقرة ،450 بئراً ،
125 ماكينة.

- 110 مسجداً 150 مكتبة
- 7000 آالف طرد غذائي + عشرات 

اآلف من وجبات إفطار الصائم + آالف 
األضاحي وزعت على احملتاجني. 

- 50 مسكناً للفقراء
- 110 محلة إغاثة.
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المجال 
االعالمي 

برنامج طباعة الكتب 
االسالمية

الربنامج االذاعي 
"السالم عليكم"

برنامج "اجلريدة الدعوية"
برنامج "االسالم 

للجميع"
برنامج االستوديو 

التلفزيوين"
برنامج "االعالم اهلادف"

- مشروع طباعة منهاج الرتبية االسالمية 
للمدارس القرمية

- طباعة الكتب االسالمية باللغات الروسية 
واالوكرانية

- مشروع راديو "السالم عليكم"

- مشروع طباعة جريدة "الرائد" و"أمة" باللغات 
الثالث

- مشروع مواقع االنرتنت االسالمية باللغات احمللية
- مشروع األفالم التلفزيونية اهلادفة

- 20 ألف نسخة

- 250 ألف كتاب لــ 150 عنوان

- برنامج "السالم عليكم"االسبوعي 
الذي  استمر لعشرة سنوات .

- شهرياً صدر 34 ألف نسخة بالروسية 
,2000 نسخة بالعربية ,2000 

باألوكرانية.
- 9 مواقع الكرتونية.

- عشرات األفالم الوثائقية والتنويرية.
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مجال 
العالقات 

العامة

برنامح التواصل مع 
اهليئات و املؤسسات 

اخلارجية
برنامح التواصل مع 

املؤسسات احلكومية 
األوكرانية ومؤسسات 

اجملتمع املدين
برنامج "التواصل 

احلضاري"
برنامج "التعريف 

بسماحة االسالم"

- التواصل مع الشركاء و اجلهات الداعمة
- التواصل مع اجلهات احلكومية والبعثات 

الدبلوماسية
- نادي العلماء واملستشرقني

- املؤمتر العلمي السنوي ومؤمتر املرأة املسلمة 
السنوي

- املؤمتر النسوي السنوي يف القرم والدنباس
-الطاوالت املستديرة العلمية

- معارض الفن واللوحات االسالمية ومعارض 
الكتب

- معارض ومهرجانات متعددة القوميات 
واملشاركات اجملتمعية 

- محالت التربع بالدم
- زيارات دور األيتام واملعاقني وكبار السن

- املشاركة بـــ 45 مؤمتراً خارجيًا
- الزيارات الدورية مبناسبة األعياد 

واملناسبات الوطنية والقومية
- 25 مؤمتر وملتقى للعلماء واملستشرقني

- 50 مؤمتراً علمياً 

- 10مؤمترات علمية
- 60 طاولة مستديرة حوارية

- 20 معرضًا

- 15 مهرجاناً و17 منشطًا

- 12 محلة تربع بالدم
- 85 زيارة لدور األيتام





رائد" إنجازات اتحاد "ال
في المجال اإلداري والمؤسسي
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املركز الثقايف االسالمي يف مدينة لوغانسكاملركز الثقايف االسالمي يف مدينة خاركوف

املركز الثقايف االسالمي يف مدينة سومي

املركز الثقايف االسالمي يف مدينة دنيربو

املركز الثقايف االسالمي يف مدينة سيمفروبل املركز الثقايف االسالمي يف مدينة دونيتسك

:املراكز اإلسالمية يف أوكرانيا



11 املركز الثقايف االسالمي يف مدينة أوديسااملركز الثقايف االسالمي يف مدينة لفوف

املركز الثقايف االسالمي يف مدينة فينيتسا

املركز الثقايف االسالمي يف العاصمة األوكرانية كييف
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العالقات والنشاطات اخلارجية:

حرص "الرائد" على تعزيز أواصر التعاون والتفاهم على الصعيد الدويل واإلقليمي واحمللي مبشاركته وحضوره ملختلف املؤمترات العاملية 
واألوربية،  والتواصل الفعال مع ممثلي البعثات الدبلوماسية وأصحاب السعادة السفراء وممثلي املنظمات االقليمية والدولية. 

التواصل مع سفارة خادم احلرمني الشريفني يف أوكرانيا

التواصل مع سفارة دولة الكويت يف أوكرانيا

التواصل مع سفارة مجهورية أندونيسا يف أوكرانيا

أيتام أوكرانيا يوصلون رسالة شكرهم لكافليهم يف دولة الكويت

التواصل مع سفارة مجهورية باكستان يف أوكرانيا

لقاء السفراء وأعضاء اهليئات الدبلوماسية لدول شرق آسيا

التواصل مع سفارة دولة قطر يف أوكرانيا
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مؤمتر )العامل اإلسالمي/ املشكالت واحللول( يف اململكة العربية السعودية

املؤمتر االقليمي الثالث لشركاء العمل االنساين يف دولة قطر

مؤمتر )العنصرية( بادارة منظمة األمن والتعاون األوريب

مهرجان اجلنادرية الثفايف يف اململكة العربية السعودية

مؤمتر )االجتهاد بتحقيق املانط( يف دولة الكويت

مؤمتر )الرتبية االجتماعية للشباب املسلم( يف أندونيسيا

مشاركات دورية يف مؤمترات بادارة منظمة األمن والتعاون األوريب

مؤمترات اجمللس األوريب لالفتاء والبحوث
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مؤمترات املركز العاملي للوسطية يف دولة الكويت

مؤمتر )املشاريع والعمل اخلريي املؤسسي ( يف البوسنة

املؤمتر الدويل األول للوسطية يف اململكة الربيطانية املتحدة

مؤمتــر )دور املــرأة يف العمــل اخلــريي( يف دولــة الكويــت

املنتدى االقليمي للبنك اإلسالمي للتنمية يف اململكة العربية السعودية

مؤمتر )واقع مؤسسات اجملتمع املدين يف أوربا( يف بروكسيل
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ادارة املراكز والنشاطات يف أوكرانيا:
يدير "الرائد" 10مراكز ثقافية إسالمية وأربعة مراكز ختصصية )مركز "الرضوان" لتحفيظ القرآن الكرمي، واملركز التخصصي للتنمية البشرية، ومركز 
التأهيل والتدريب النسوي، ومركز "الرائد" لدراسات وحبوث احلالل(، ويشرف على إدارة 40 مجعية ثقافية اجتماعية وأربع مؤسسات ختصصية 

)مجعية "معاً والقانون" احلقوقية، مركز "الرائد" لدراسات وحبوث احلالل، وكالة "الرائد" لإلعالم واإلدارة الدينية ملسلمي أوكرانيا "أمة" (
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أوىل االحتــاد منــذ التأســيس األمهيــة الكبــرية يف اعــداد الكــوادر اداريــاً 
للقيــام بأعبــاء املرحلــة ، ولقيــادة األجيــال القادمــة مبــا حيتمــه عليهــم 

الواقــع واخلــربات.
أقــام االحتــاد خــالل ســنواته العشــرين أكثــر مــن  110 دورة  فقــد 
تدريبيــة إداريــة يف مواضيــع متنوعــة، باالضافــة إىل ورشــات العمــل 
املســتقبل. واستشــراف  اإلســرتاتيجية�  اخلطــة  �تقييــم  اخلاصــة يف 

الدورات التدريبية:

الدورات التدريبية للكوادر النسائية

دورة "التخطيط االعالمي املمنهج"

لقاءات املكاتب التنفيذية

اهليئة العمومية العاشرة الحتاد "الرائد" اهليئة العمومية احلادية عشر الحتاد "الرائد"

دورة " التخطيط  يف االدارة"
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نتيجة للعطاء املتميز ُكرّم "الرائد" يف العديد من احملالفل، فقد كرم االحتاد 
فخامــة رئيــس مجهوريــة أوكرانيــا تقديــراً علــى اجلهــود املبذولــة للمجتمــع 
األوكــراين، كمــا كــرم احتــاد األكادمييــات العاملــي "الرائــد" كأفضــل مؤسســة 
اجتماعيــة إغاثيــة يف شــبه جزيــرة القــرم، وكــرم حمافــظ مدينــة دانيتســك فــرع 
احتــاد "الرائــد" يف إقليــم شــرق أوكرانيــا علــى التميــز يف العمــل الشــبايب 
واالجتماعي واإلنســاين يف اإلقليم، باإلضافة إىل العديد  من شــهادات 
التقدير والشكر  اليت حصل عليها االحتاد ومجعياته ومؤسساته ومكاتبه 

يف األقاليــم خــالل الســنوات العشــرين املنصرمــة. 

وسام التميز من حكومة القرم واحتاد األكادمييات العاملي

شهادة تقدير من ممثل فخامة الرئيس األوكراين عام 2010م

وسام حمافظ مدينة دونيتسك

شهادات التقدير واألومسة:

دورات تطوير الكفاءات الدورات التدريبية للمكاتب التنفيذية واجلمعيات األعضاء

دورات رفع العمل املؤسسي دورات يف االعالم
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رائد"  إنجازات اتحاد "ال
قافي ث مي وال ي عل ت في المجال الدعوي وال
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خدمة  القرآن الكريم وعلومه:

أول حافظة لكتاب اهلل فريا فرينداك

مركز "الرضوان" لتحفيظ القرآن الكرمي منتدى طرق حتفيظ القرآن الكرمي يف املعاهد القرآنية

ختريج حفظة كتاب اهلل من أبناء البالد األوكراناستقبال األئمة يف شهر رمضان املبارك

مشروع "الشفيع" لتحفيظ القرآن الكرمي يف أوكرانيا

أول حافظ لكتاب اهلل يف أوكرانيا سليمان ولييف

مت حبمد اهلل ختريج  19 حافظاً لكتاب اهلل تعاىل من أبناء املسلمني و 250 خرجياً من مركز "الرضوان" لتحفيظ القرآن الكرمي.
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مسابقات حفظ القرآن الكريم:
منذ السنوات األوىل كان الحتاد "الرائد" السبق يف تنظيم املسابقات القرآنية ، حيث نظم خالل العشرين سنة املنصرمة 75 مسابقة 

قرآنية سنوية حملية واقليمة ودولية.

مسابقة املغفور له الشيخ عبد اهلل املبارك الصباح الدولية حلفظ القرآن الكرمي فضيلة الشيخ الدكتور عبد اهلل بصفر يكرم حفظة القرآن الكرمي يف أوكرانيا

مسابقة القرآن الكرمي  عام 2004م

مسابقة القرآن الكرمي  عام 2016ممسابقة القرآن الكرمي  عام 2015م

مسابقة القرآن الكرمي  عام 2013م مسابقة القرآن الكرمي  عام 2009م

مسابقة القرآن الكرمي  عام 1999م
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املركز التخصصي للتأهيل والتدريب النسوي:

مت افتتاح املركز يف عام 2008 م، يقدم املركز الدورات التعليمية والتأهيلية يف التخصصات التالية: اخلياطة والتطريز، احلالقة النسائية 
وتصفيف الشعر، سكرتارية.وبفضل اهلل مت ختريج 550 امرأه مسلمة وغري مسلمة من رواد مركز التأهيل والتدريب املهي وبالتخصصات 

املختلفة.
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املهتدين اجلدد:

أوىل احتاد "الرائد" األمهية الكبرية هلذا امللف، حيث أستحدث قسماً جديداً للمسلمني اجلدد يف هيكليته اإلدارية،  وعقد امللتقبات 
والدورات الشرعية والتثقيفية للمسلمني اجلدد يف املراكز اإلسالمية التابعة له يف أوكرانيا،  وابتعاث العديد منهم ألداء فريضة احلج والعمرة 

ومتثيل مسلمي أوكرانيا يف العديد من احملافل وامللتقيات. 
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املخيمات الدعوية والثقافية:
ملا هلا من فوائد دعوية وتربوية كبرية نظم احتاد "الرائد" 265 خميماً، اشتملت على املخيمات التثقيفية والتعليمية لأليتام البنني والبنات، 
املخيمات الدعوية للشباب الفتيان والفتيات، املخيمات األسرية الدعوية، خميمات املهتديات اجلدد، خميمات املستشرقني والنخبة املثقفة
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خميمات املسلمني اجلدد:
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الدورات التخصصية والندوات التعليمية والثقافية:

الدورة التخصصية يف مركز الوسطية يف دولة قطر الدورة الشرعية التخصصية يف جامعة طيبة يف املدينة املنورة

الدورات التخصصية لألئمة والدعاة

دورات تأهيل الدعاة واملربني

دورات تأهيل أئمة املساجد يف شبه جزيرة القرمالدورات الفقهية العامة واخلاصة

الندوات وامللتقيات العامة يف املراكز االسالمية

الدورات العامة لألباء واألمهات واألسر يف تربية األوالد



إنجازات اتحاد "الرائد"
في المجال الخيري واإلغاثي
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بناء املساجد
املشاريع اإلنشائية:

شيد احتاد "الرائد" منذ تأسيسه 110 مسجداً يف أوكرانيا العدد األكرب منها يف شبه جزيرة القرم حيث يتواجد العدد األكثر من املسلمني.

مسجد "رواد املنيع" يف شبه جزيرة القرم

مسجد "كانستانتينافكا" يف شرق أوكرانيا

مسجد "السبيعي" يف شبه جزيرة القرم

مسجد "فرياسايفا" يف شبه جزيرة القرم

افتتاح أول مسجد ومركز ثقايف اسالمي يف مدينة أوديسا حبضور فضيلة الشيخ 
جاسم املهلهل الياسني وسفري دولة الكويت لدى أوكرانيا
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بناء املركز  التخصصي للتنمية البشرية والقرآن الكريم:

بناء وترميم بيوت الفقراء واأليتام املسلمني:
عدومة والفقرية وأسر 

ُ
يف خطوٍة رائدة حنو خدمة احملتاجني من املسلمني، أطلق "الرائد" هذا املشروع ملا له من األمهية الكبرية يف إيواء األسر امل

األيتام، وكذلك املهجرين الذين عادوا إىل وطنهم  ومل جيدوا املأوى.

أمت احتاد "الرائد" حبمد اهلل بناء مشروعه اإلسرتاتيجي "املركز التخصصي للتنمية البشرية والقرآن الكرمي" يف شبه جزيرة القرم .
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مدرسة "مستقبلنا" النموذجية يف العاصمة األوكرانية كييف 

كانت املدرسة اليت هي احملضن الرتبوي ألبناء املسلمني حلماً حيلم به الرعيل األول الحتاد "الرائد" واليوم حبمد اهلل أصبح حقيقة.
مدرســة "مســتقبلنا" هــي أول مدرســة نظاميــة منوذجيــة يف أوكرانيــا تعتمــد يف منهجهــا التدريســي اللغــة العربيــة والقــرآن الكــرمي، وتتســع لـــ 250 

تلميــذ وتلميــذة.
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مشروع ترميم وجتهيز  وتأهيل مدارس املسلمني القومية الترتية يف شبه جزيرة القرم

بفضل من اهلل وتوفيقه وبدعم ورعاية من البنك اإلسالمي للتنمية أمت احتاد املنظمات االجتماعية "الرائد" يف أوكرانيا تنفيذ مشروع  ترميم وجتهيز مدارس 
املسلمني القومية الترتية يف شبه جزيرة القرم وتزويدها بالتجهيزات واملعدات املدرسية األساسية والضرورية . 

بلغ عدد املدارس اليت استهدفها املشروع 16 مدرسة  ملختلف املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية، واملتواجدة يف مدن وقرى شبه جزيرة القرم وخاصة 
يف املناطق املكتظة باملسلمني.
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مشروع »اخلري املتوالد«:

مشروع ماكينة اخلياطة لألرامل:

املشاريع اخلريية واإلغاثية:

وزع "الرائد" 125 ماكينة خياطة لألرامل واألمهات املسلمات اللوايت ال جيدن مصدراً إلعالة أبنائهن وأسرهن.

يف إطار هذا املشروع وزع االحتاد 600 بقرة حلوب على األسر احملتاجة والفقرية .



33

مشروع »اآلبار اإلرتوازية«:
يف إطار هذا املشروع حفر االحتاد 450 بئراً يف قرى املسلمني .

مشروع »بذور اخلري« - احملميات البالستيكية:

حنو تنمية اجملتمع املسلم وضمن هذا املشروع التنموي مت تنفيذ 360 حممية بالستيكية وزعت على أسر املسلمني من الطبقة الكادحة والفقراء 
الفالحني.
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مشروع الطرود الغذائية الرمضانية:
قام "الرائد" بتوزيع أكثر من 7000 طرد غذائي رمضاين على األسر املسلمة الفقرية.
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مشروع اإلفطارات:
تشرف احتاد "الرائد" باستقبال الصائمني على موائد الرمحن الرمضانية وبتنطيم اإلفطارات اجلماعية، حيث مت توزيع اآلالف من الوجبات 

الرمضانية واالفطارات اجلماعية على مدار أشهر رمضان املبارك يف املراكز اإلسالمية واجلمعيات االجتماعية التابعة لالحتاد.
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مشروع األضاحي:

مشروع كسوة الشتاء:

يوزع "الرائد"يف مراكزه اإلسالمية ومجعياته حلوم األضاحي على احملتاجني، حيث وزعت حلوم أالف الذبائح على املسلمني يف مدن أوكرانيا 
املختلفة.

وزع "الرائد" على الفقراء واحملتاجني حسب املستطاع ما يقيهم من شدة الربد وقساوة الصقيع الذي حيل يف فصل الشتاء على أوكرانيا.
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مشروع كفالة األيتام:
يف إطار مشروع كفالة األيتام كفل "الرائد" 6500  يتيم خالل السنوات العشرين، ويف اطار خدمة اليتيم يقوم "الرائد" قام بتوزيع احلقيبة 
املدرسية والزي املدرسي على األيتام سنوياً، وضمن مشروع كسوة الشتاء يصل اخلري إىل أغلبية األيتام الفقراء من األلبسة الشتوية الدافئة 

لتقيهم من صقيع الشتاء وبرده. 

زيارة األستاذ عبد الرمحن الرتكيت مبعوث بيت الزكاة – دولة الكويت

زيارة الشيخ نادر النوري رمحه اهلل رئيس مجعية النوري اخلريية – دولة الكويت

زيارة األستاذ خالد املال رئيس القطاع األوريب يف الرمحة العاملية – دولة الكويت

زيارة الشيخ الدكتور أمحد احلمادي - دولة قطر
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قوافل اخلري الصيفية والرمضانية:
سري االحتاد خالل سنواته العشرين املئات من قوافل املساعدات اإلنسانية واخلريية أليتام املسلمني يف أوكرانيا، وكذلك القوافل الرمضانية 

التعليمية والتثقيفية للقرى واملناطق البعيدة واليت تفتقر إىل املساجد ودور العبادة.
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مشروع رعاية طالب العلم:
من أجل بناء جيل مثقف ناضج وجه "الرائد" اهتمامه إلعداد جيل جديد من طلبة العلم األوكران وحثهم على حتصيل العلم الشرعي 

خلدمة اجملتمع األوكراين وتعريفه بسماحة اإلسالم باحلكمة واملوعظة احلسنة.
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مشروع كفالة احلاج واملعتمر:

مشروع كفالة األسر الفقرية املتعففة:
بعون اهلل تعاىل يستمر "الرائد" مبد يد العون واملساعدة املادية واملعنوية للفقراء واحملتاجني املسلمني يف أوكرانيا من املرضى وأبناء السبيل 

والطلبة املقطوعني، حيث قدم املساعدة لآالف من احملتاجني والفقراء وعابري سبيل يف أحناء أوكرانيا. 

بعون من اهلل وتوفيقه ساهم "الرائد" يف توفري فرص احلج والعمرة للمسلمني األوكران و املهتدين اجلدد من خمتلف األقاليم واحملافظات األوكرانية.



رائد" إنجازات اتحاد "ال
تواصل الحضاري في مجال ال
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املؤمترات والندوات العلمية:

مؤمتر اإلعالن عن "ميثاق مسلمي أوكرانيا" 2017 م

مؤمتر "األقلية املسلمة يف أوكرانيا" عام 1998 م 
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املؤمتر العلمي اإلسالم يف أوكرانيا "الواقع واملأمول"

املؤمتر العلمي حول فكر املفكر األوكراين حممد أسد

املؤمتر الدويل  "اإلسالم يف عامل العوملة"
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املؤمتر النسوي السنوي "يف ظالل الكرامة واجلمال"املؤمتر النسوي السنوي "األسرة السعيدة"

املؤمتر النسوي "املرأة بني احلاضر واملستقبل"

املؤمتر النسوي "املرأة املسلمة على أعتاب األلفية الثالثة"

املؤمتر النسوي "القيم وحتديات العصر"

املؤمتر النسوي "جوهر وروح املرأة"
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املؤمتر العلمي يف إقليم الدنباس "اإلسالم والدراسات اإلسالمية يف أوكرانيا" املؤمتر الدويل  "االسالم يف أوربا بني املاضي واحلاضر واملستقبل"

مؤمتر "دور القيم الروحية يف تربية النشء" 

املؤمتر العلمي "الرتبية الروحية يف اجملتمع األوكراين املعاصر" املؤمتر  العلمي "االسالم يف أوربا بني اإلفرتاءات واحلقيقة"

مؤمتر القيادات الدينية والروحية يف أوكرانيا الذي تنظمه األكادميية الكاثوليكية يف العاصمة كييف
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الطـــــاوالت املستديرة:

أول طاولة مستديرة يف القرم بعنوان "املسلمون مع الوفاق و السالم يف القرم"الطاولة املستديرة بعنوان "واقع املناهج التعليمية" يف القرم.

الطاولة املستديرة بعنوان "تكامل املرأة املسلمة "يف شبه جزيرة القرم.

طاولة مستديرة يف وزارة الداخلية األوكرانية حول القيم االسالمية عام 1998مالطاولة املستدير يف وزارة اخلارجية األوكرانية حول ضاهرة التطرف يف اجملتمع

الطاولة املستديرة "حوار احلضارات يف جمتمع متعدد اإلثنيات"

الطاولة املستديرة "مسلمي أوكرانيا - دراسة وواقع وحلول"طاولة مستديرة يف جامعة الفلسفة حول االنتماء للوطن يف الديانات السماوية

نظــم "الرائــد" 60 طاولــة مســتديرة علــى مســتوى أوكرانيــا ســلطت الضــوء علــى العديــد مــن قضايــا املســلمني املعاصــرة يف أوكرانيــا،  مبشــاركة ممثليــة 
الرئيــس األوكــراين وثلــة مــن املفكريــن والعلمــاء واملستشــرقني األوكــران.

 كمــا مت تنظيــم بعــض الطــاوالت املســتديرة بالتعــاون مــع األكادمييــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان ومنظمــة التعــاون واألمــن األورويب ، وكذلــك مــع وزارة 
الصحــة يف شــبه جزيــرة القــرم، فضــاًل عــن املشــاركة يف العديــد مــن امللتقيــات بتنظيــم دويل وحكومــي ومنظمــات اجملتمــع املــدين.
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الطاولة املستديرة يف الربملان األوكراين بعنوان "حقوق األقليات والديانات يف أوكرانيا" .

املؤمتر العلمي "مستقبل احلوار املسيحي اإلسالمي يف أوربا"

الطاولة املستديرة يف بلدية العاصمة كييف بعنوان "القيم اإلنسانية املشرتكة بني األديان"
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نادي علماء شبه جزيرة القرم

امتــداداً لربنامــج تنويــر النخبــة املثقفــة يف أوكرانيــا ويف خطــوة فريــدة مــن نوعهــا ســاهم "الرائــد" يف تأســيس أول نــادي للعلمــاء بالتعــاون مــع 
األكادمييــة األوكرانيــة للعلــوم يف القــرم، اهلــادف إىل التواصــل الدائــم والفّعــال بــني العلمــاء وصنــاع القــرار، وتوثيــق مبــدأ احــرتام اآلخــر يف وجهــة 

نظــره واالعتقــاد الديــي. وبفضــل اهلل أمثــر الربنامــج عــن العديــد مــن الدراســات الــيت تفيــد الباحثــني عــن االســالم واملســلمني يف أوكرانيــا. 
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أطلــق االحتــاد منــذ تأسيســه محلتــه التعريفيــة بســيد البشــر الرســول حممــد صلــى اهلل عليــه وســلم حتــت عنــوان }رمحــة للعاملــني{ يف املراكــز الثقافيــة 
اإلســالمية ويف مســاجد وقــرى شــبه جزيــرة القــرم وإقليــم الدونبــاس )شــرق أوكرانيــا(. حيــث أقيمــت العديــد مــن النــدوات ســنوياً  حتــت عنــوان 
}تعــرف علــى نبيــك{، كمــا أصــدر "الرائــد" ووزع آالف الكتــب والكتيبــات التعريفيــة بالرســول حممــد )صلــى اهلل عليــه وســلم(،منها 70  ألــف 

نســخة مــن كتــاب حيــاة حممــد عليــه الصــالة والســالم، 300 ألــف برشــور بعنــوان »تعــرف علــى هــذا الشــخص«

التعريف بالرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم:
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املسابقات والبطوالت الرياضية

نظم "الرائد" خالل السنوات العشرين العديد من البطوالت الرياضية يف كرة القدم وبطوالت يف األلعاب األخرى على مستوى اجلامعات يف 
القرم و يف أوكرانيا .

معارض الكتب اإلسالميةمعارض الفن اإلسالمي
يشارك "الرائد" سنوياً يف أكرب معارض الكتب على مستوى أوكرانيانظم "الرائد" العديد من معارض لفنانني ورسامني مسلمني أوكران
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ممثلية الرئيس األوكراين ووزارة الثقافة األوكرانية وهيئة األديان ووزيرة الصحة األوكرانية يف ضياقة االحتاد

املشاركة يف املسرية اجلماهرية ضد االجهاض

املشاركة مع رئلسة الوزارء يف ذكرى استقالل أوكرانبا

لقاء مع مسؤويل اجمللس القومي الترتي

املشــاركة يف الذكرى الســنوية لضحايا احلرب العاملية الثانية

املشاركة يف أعمال وجلسات اهلئية الربملانية للعالقات اخلارجية

تقــدمي واجــب العــزاء لضحايا العنف

منذ اإلنطالقة األوىل سعى"الرائد" ألن يكون املثال والقدوة للمسلمني بالتواصل الفعال مع مؤسسات اجملتمع املدين، فكان وال يزال االحتاد 
يشارك اجملتمع األوكراين مهوم باملشاركات املتواصلة والدائمة بكل الفعاليات اليت جيب أن يكون للمسلمني متثياًل فيها.

العالقات العامة مع اجملتمع األوكراني
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خدمة اجملتمع ومساعدة احملتاج

ئظم "الرائد" محالت التربع بالدم للمرضى األوكران

املشاركة الفعالة يف "يوم احلجاب العاملي"

التعريف بالثقافة الترتية يف أوكرانيا

ادخال الفرحة إىل قلوب املئات من األيتام يف دور الرعاية احلكوميةمد يد العون آلف احملتاجني من املرضى والفقراء وعابري السبيل

تقدمي عدد األجهزة الطبية للمتشفيات األوكرانية

عرض احلجاب والزي النسائي يف امللتقيات النسوية 

املشاركة يف "يوم الزي األوكراين" 



رائد" إنجازات اتحاد "ال
في المجال اإلعالمي
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اجلريدة الشهرية:

املشاركة يف الربنامج اإلذاعية للقنوات احمللية

برنامج »السالم عليكم« اإلذاعياللقاءات االذاعية

تسجيل الربامج املرئية الفقهية والشرعية

الراديو والتلفزيون:

يصدر احتاد "الرائد" اجلريدة التثقيفية واالرشادية الشهرية 
باللغات الثالث األوكرانية والروسية والعربية ، ويتم توزيعها على 

مجيع احملافظات األوكرانية .
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الكتـــــب اإلســـــالمية

 أثــرى "الرائــد" املكتبــة اإلســالمية باللغــة الروســية مبئــات الكتــب القيمــة والكتيبــات واملطبوعــات اإلســالمية الــيت مت ترمجتهــا وطباعتهــا وتوزيعهــا علــى املســلمني وغــري املســلمني، 
باإلضافــة إىل توزيعهــا علــى املكتبــات احلكوميــة واجلامعــات األوكرانيــة وعلــى املثقفــني واملهتمــني وصنــاع القــرار .

وبفضــل اهلل ســاهم "الرائــد" علــى ترمجــة وطباعــة معــاين القــرآن الكــرمي وألول مــرة باللغــة 
األوكرانيــة، كمــا مت تنفيــذ عــدة محــالت لتوزيــع القــرآن الكــرمي باللغــة العربيــة مــع 

ترمجــة املعــاين إىل اللغــة الروســية علــى بيــوت ومســاجد املســلمني.
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arraid.org

arifov.com.ua arabmir.net

ukrpress.net halal.org.ua umma.in.ua

islam.com.ua

quran.org.ua

islam.in.ua

مواكبــة ملتطلبــات لعصــر اســتهدف االحتــاد منــذ النشــأة فضــاء االحتــاد الســوفييت الســابق باملواقــع االلكرتونيــة حــى أصبــح عــدد املواقــع الــيت يشــرف 
االحتــاد عليهــا 9 مواقــع، تشــمل املعلومــات الدينيــة الشــرعية والفكريــة والقــرآن الكــرمي واإلخباريــة واملعلوماتيــة وباللغــات األربعــة: األوكرانيــة والروســية 

والعربيــة واإلنكليزيــة

مواقــــع اإلنرتنت
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لقاءات صحفية مع رؤساء ومدراء املراكز االسالمية يف أوكرانيااملؤمتر الصحفي األول يف وكالة أونيان األوكرانية

مؤمترات صحفية عن أحوال املسلمني يف أوكرانيا

مؤمتر صحفي مع هيئة األديان يف وزارة الثقافة عن واقع املؤسسات واإلدارات الدينية يف أوكرانيا

املؤمترا ت الصحفية

استثمر "الرائد" يف مسريته العديد من املناسبات ليوصل اىل عامة املسلمني واجملتمع وجهة نظر الدين احلنيف بالنسبة للقضايا املختلفة.
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اإلعالم اهلادف و استوديو صدى ميديا
بعد أن أنشأ االحتاد املواقع الدعوية التعريفية على اإلنرتنت بلغات 
عــدة وأثبتــت جناحهــا خــالل األعــوام الســابقة، أطلــق الرائــد مشــروع 
اإلعــالم اهلــادف والــذي يســعى مــن خاللــه إىل إجيــاد النــواة الســليمة 
للبــث التلفزيــوين عــرب أســتوديو متخصــص بإعــداد وتصويــر املــواد 
اإلعالميــة الــيت تعــى بنشــر الثقافــة اإلســالمية للمســلمني وتعريــف 
غــري املســلمني بســماحة االســالم ودحــض الشــبهات املثــارة حولــه.




