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Abstract 

 

This research deals with the policy and role of the World Islamic Call Society which was 

founded by the Libyan government in early seventies of the last century, and discuss its main 

activities of advocacy and call to Islam in African countries, in addition to that the study 

cover the various advocacy and supporting programs to call for Islam through its centers in 

Africa. This research study and analyze the ways that adopted by the World Islamic Call 

Society to perform its main mission and its cultural, educational and humanitarian message 

based from the most important African cities, and explain how the Assembly since its 

establishment was successful to conduct its Islamic and humanitarian message to reach most 

parts of Africa. This research discusses the successes of the World Islamic Call Society 

through supporting hundreds of mosques and religious schools located in Africa , as well as 

institutes and colleges, medical centers, established by or contributed to the establishment, or 

sponsored in cooperation with the whom supervising on it. The research shows the attention 

of the Assembly about the media and cultural work and their different aspects, and confirming 

the Islamic values and ideas and establishing these values in African societies, also they 

research will highlight the Assembly role in the establishment of radio broadcasting and 
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publication of newspapers, magazines and periodicals and production of audio and video 

tapes that support the goals of the World Islamic Call Society. The study aims to clarify the 

emergence of the World Islamic Call Society and its importance to Muslims and the 

developed work of the Assembly in order to spread Islam in the right way in non-Muslim 

African countries where Muslims represent the minority, also discuss the policy of the 

assembly in these countries.   

 

Keywords: Islamic Media, Cultural Media, the World Islamic Call Society, Advocacy 

Bodies andMedia Institutes. 

 

 

 

 خصالمل
 

دور صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية التيأسستها الدولة الليبية مطلع سبعينيات القرن ادلاضي ونشاطها و يتناول ىذا البحث سياسة 
ربليل كيف قامت اجلمعية و البحث بدراسة ىذا يقوم و .  الدعوية ادلختلفةو برارلها اإلعالمية و بافريقيايف رلال الدعوة اإلسالمية 

منذ تأسيسها تواصل تأدية رسالتها  يهف، انطالقا من أىم ادلدن األفريقية الدعوية والثقافية والتعليمية واإلنسانيةبتأدية رسالتها 
صلاحات اجلمعية يف دعم مئات ادلساجد ىذا البحث يناقش و ، معظم بقاع أفريقيااإلسالمية واإلنسانية وتوضع نشاطها حىت غطى 

كذلك ادلعاىد والكليات، وادلراكز الطبية، اليت أسستها أو أسهمت يف تأسيسها، أو تتعاون و ا، أفريقي وادلدارس الدينية ادلنتشرة يف
اىتمام اجلمعية البالغ بالعمل اإلعالمي والثقايف يف مناحيو ادلختلفة يف تأكيد للقيم يبُت البحث و يف رعايتها مع القائمُت عليها. 

تأسيس اإلذاعات ادلسموعة وادلرئية وإصدار الصحف واجملالت  يفية وإبراز دورىاات األفريقترسيخها يف اجملتمعو وادلثل اإلسالمية 
ما مدى أمهيتها للمسلمُت و إىل توضيح نشأة اجلمعية  هتدف ىذه الدراسة من مثو والدوريات وإنتاج األشرطة ادلرئية وادلسموعة، 

يف الدول األفريقية غَت ل قوتو يف نشر اإلسالم سبو اإلعالمي  وبيان دورىاسبل تطوير عمل اجلمعية من أجل نشر اإلسالم، و 
 .تلك البلدانسياسة اجلمعية الدعوية ادلتبعة يف و  ،ادلسلمة أو اليت سبثل فيها نسبة ادلسلمُت أقلية

 
والمؤسسات اإلعالمية الهيئاتالعالمية،  اإلسالمية، جمعية الدعوة اإلعالمالثقافي، اإلعالماإلسالمي: األساسيةالمصطلحات

 الدعوية.
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 مقدمةال
 

نشر الدعوة  إىلالعادلية صبعية أىلية )غَت حكومية( ذات شخصية تتخذ من ليبيا مقرًا ذلا، هتدف  اإلسالميةصبعية الدعوة 
وللجمعية إسهامات فعالة يف الدعوة إىل تطبيق مبادئ وقواعد اإلسالم بشكل العامل جبميع الوسائل ادلمكنة. ضلاءأ اإلسالميةيف

 بشكل خاص، من خالل التعرف على مشكالت األمة اإلسالمية والعمل على معاجلتها. اإلعالمعام، وىف رلال 
 
عاماً، صلاحات شهدىا ادلسلمون وغَت  األربعونالعادلية خالل  اإلسالميةبذلتها صبعية الدعوة  اليتاجلهود  أشبرتولقد   

 (.م0971)صبعية الدعوة اإلسالمية، ادلؤسبر العام األول. العامل. يفادلسلمُت 
 

 مشكلة الدارسة
 

و يواجو العديد العصر احلديث من الناحية التقنية ولكن صعب يفباألمرالليس مبنيا على سياسة وزبطيط ىادفإن إجياد إعالم إسالمي
اليت ال بد من أجياد احللول إلزالتهاوكانت الدعوة اإلسالمية لعقود عديدة تعاين من ضعف التخطيط وعدم ربديد من العقبات 

األىداف واليت من خالذلا يتم بناء السياسة الصحيحة لنشر الدعوة اإلسالمية. وأصبحت احللول غَت شلكنة خاصة يف األزمات 
 ظلو شاكل االقتصادية والسياسية اليت تعاين منها الدول األفريقية على وجو اخلصوص.ادلتكررة اليت سبر هبا األمة اإلسالمية وادل

كذلك فان صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية و األفريقية يف العديد من الدول  االذباهو يعاين من عدم وضوح الطريقة  اإلسالمياألعالم 
العديد من  اخًتاقصعوبة و األفريقية ادلختلفة لغات اتثقيفهم بو التحاور للدعاة االتصالو تواجو مشكلة حقيقة فيما خيص لغة ظلت 

من األمور ادلهمة لتجاوز حاجز اللغة يف الدعوة  أصبحدعاة من نفس البلد  إجيادو اجملتمعات األفريقية اليت تدين بالديانات األخرى
ىي معرفة واقع اجملتمعات و واجو مشكلة أخرى تاإلسالمية يف صبعية الدعوة  اإلعالميةالسياسة لنشر اإلسالم. أن  اإلعالمية
 النعرات الطائفية يف خضم العديد منو ادلنغلقة يف كثَت من األحيان و اجملتمعاتالصعبة للتعامل مع تلك  الصحيحةالسبل و األفريقية

 ادلتكررة يف تلك البلدان.
 

 ولقد جاءت ىذه الدراسة لتحقيق األىداف اآلتية.
 

 السياسة اإلعالمية للجمعية يف التعريف باإلسالم يف إفريقيا.ف على التعر  .0
 الوقوف على أىم التحديات اليت تواجو السياسة اإلعالمية للجمعية يف إفريقيا. .2
 تبيان منهج اجلمعية وبرارلها اإلعالمية يف إفريقيا. .3
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 :الدعوة اإلسالمية العالمية وأىدافهالمحة تاريخية عن أوال 
 

من شهر   00شوال ادلوافق  08يف  الغرب القرارات العامة للمؤسبر األول للدعوة اإلسالمية ادلنعقد يف مدينة طرابلسانطالقًا من 
، وتنفيذًا للتوصية األوىل اليت تدعو إىل تكوين ىيئة عامة للمؤسبر من العامل اإلسالمي ذات م0971كانون )ديسمرب( عام 

بإنشاء ىيئة خاصة ذات نفع عام  ،م0972لسنة 58، صدر القانون رقم الغرب لسشخصية قانونية اعتبارية مقرىا مدينة طراب
باسم "صبعية الدعوة اإلسالمية" ذلا شخصية اعتبارية مستقلة، وللجمعية يف سبيل ربقيق أغراضها أن تتعاون مع اجلمعيات 

 ،ن من البالد اإلسالمية أو خارجهاواذليئات وادلؤسسات اليت تسعى لتحقيق تلك األغراض اليت أنشئت من أجلها يف أي مكا
وصدر يف نفس العام قانون جعل صندوق اجلهاد تابعاً جلمعة الّدعوة اإلسالمية شلا جعلها زبطو خطوات كبَتة يف ربقيق أىدافها 

 خلدمة اإلسالم وادلسلمُت.
 

 :ثانياً أىداف جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية
 

 تعميق العقيدة السليمة. .0
 الشبهات عن اإلسالم وادلسلمُت.أزلة  .2
 تعليم القرآن الكرمي على تعاليمو. .3
 تعزيز القيم اإلسالمية يف اجملتمع. .4

 
 :التمويل ومصادر الدخل ثالثاً 

 
ريع استثماراهتا داخل وخارج دولة ادلقر، إضافة إىل اذلبات كون من اجلمعية ي  برامج يل صبيعاجلمعية فان سبو  تأسيسبناء على قرار 

 ادلستقطع لصاح ييبلضر االعائد _ والعطايا غَت ادلشروطة اليت يقدمها أىل اخلَت واإلحسان من أفراد أو مؤسسات، كما ديثل
 .جزءاً من ميزانية اجلمعية.)اذليكل التنظيمي جلمعية الدعوة اإلسالمية( _اجلمعية من دخول اإلفراد العاملُت يف دولة ادلقر 

 
 :أىم نشاطات الجمعية رابعاً 

 
خدمة ادلسلمُت يف   يازبذ نشاط صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية منذ البداية اذباىات عدة، تلتقي صبيعها عند الغاية الكربى، وى

 وتوصياتو. التأسيسدين اهلل وفق مقررات ادلؤسبر كل مكان، والدعوة إىل 



©International Journal of  West  Asian Stud ies  

EISSN :  2180-4788  Vol.  4  No.  1  (pp 79-92)  DOI 10.5895/IJWAS 2012.0 5 83  

 

 
 : وكان من أىم ماعنيت بو الجمعية

 
  وإعداد الدعاة وإرسالهم.، إفريقياالدعوة إلى اإلسالم في 
 

كما كان للمرأة حضور دعوي   (.390( داعية، يعمل يف إفريقيا )750مسيحي( بلغ عدد دعاة اجلمعية ) 2119حلول عام )
)عطاء  .يف العديد من بلدان إفريقيا حيث مت اختيار عدد منهن للعمل يف نشر الدعوة، وربفيظ القرآن الكرمي وتدريس اللغة العربية

 (.87وتواصل، صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية، ص
 
  مجال  فيتقوية أواصر اإلخوة واأللفة بين المسلمين، وتوثيق عرى الوحدة بينهم، وعقد اتفاقيات التعاون المشترك

 الدعوة اإلسالمية، وتقديم المساعدات.
 

ادلنظمات الدولية إىل تقدمي الصورة الصحيحة لإلسالم وادلسلمُت وجعلها متاحة لإلنسانية  عدد منسعت اجلمعية يف تعاوهنا مع 
 وىذه ادلنظمات ىي: على نطاق واسع عرب العامل.

 
 .ادلتحدة للًتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( األمممنظمة  .0
 اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة )االسيكو(. ادلنظمة .2
 للًتبية والثقافة والعلوم )االليكسو(.ادلنظمة العربية  .3
 منظمة ادلؤسبر اإلسالمي. .4
 منظمة الشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا )نيباد(. .5
 منظمة الصحة العادلية. .6
 .(258-236)عطاء وتواصل، صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية، صادلنظمة الدولية للهجرة. .7

 
  اإلسالمي الكتاب المصاحفتوزيع 
 

أشرفت صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية على كتابة وطباعة )مصحف اجلماىَتية( برواية اإلمام )قالون( عن )نافع ادلدين(، بالرسم 
طباعة وتوزيع ادلصحف الشريف كما قامت بمراجعتو جلنة من العلماء واحلفظة.الذي اختاره )الداين(، والذي قامت بكتابتو و 

 واجلداول الالحقة سبثل تفصيالت ىذا العمل الذي تضطلع بو اجلمعية: ورش والبزي(.و برواياربفص، 
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بلغ عدد النسخ اليت طبعت، أو اقتنيت من ادلصحف الشريف واألجزاء الثالثة األخَتة برواية )قالون عن نافع(  .0
 على النحو التايل: 3.781.111

 عدد النسخ السنوات البيان ر.م
 82111 مسيحي 0986-0985 طباعة ادلصحف ثالثة أحجام  10
 711111 مسيحي 0991-0987 طباعة ادلصحف بسبعة أحجام 12
 851111 مسيحي 0999-0990 طباعة حجم موحد 13
طباعة ادلصحف كاماًل، ورلزأً، واألجزاء الثالثة  14

 األخَتة منو، بأحجام ثالثة.
 3680111 مسيحي 0999-2113

اء الثالثة طباعة ادلصحف كاماًل، ورلزأً، واألجز  15
 األخَتة منو، بأحجام ثالثة.

 781111 مسيحي 2113-2118

 .(05)عطاء وتواصل، صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية، ص
 
حفص عن عاصم(، وذلك الثالثة منو برواية ) واألجزاءمن ادلصحف الشريف  6.472.111طباعة واقتناء وتوزيع بت قام .2

 على النحوالتايل:
 عدد النسخ السنوات البيان ر.م
 81111 0977-0972 طباعة ادلصحف كاماًل، واألجزاء الثالثة األخَتة منو 10

 311111 0980-0978 طباعة ادلصحف كاماًل، واألجزاء الثالثة األخَتة منو 12

 0511111 0986-0982 طباعة ادلصحف كاماًل، واألجزاء الثالثة األخَتة منو 13

 2111111 0990-0987 الثالثة األخَتة منو طباعة ادلصحف كاماًل، واألجزاء 14

 3111111 0999-0992 طباعة ادلصحف كاماًل، واألجزاء الثالثة األخَتة منو 15

 281111 2113-0999 طباعة ادلصحف كاماًل، واألجزاء الثالثة األخَتة منو 16

 302111 2118-2113 طباعة ادلصحف كاماًل، واألجزاء الثالثة األخَتة منو 17

 .(06)عطاء وتواصل،صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية، ص
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من ادلصحف الشريف واألجزاء الثالثة األخَتة برواية )ورش عن نافع(، موزعة  3.025.111طباعة واقتناء وتوزيع قامتب .3
 على النحو اآليت:

 عدد النسخ السنوات البيان ر.م
 41111  0981 طباعة ادلصحف كامالً  10
 31111 0984 ادلصحف كامالً طباعة  12
 5111 0991 طباعة ادلصحف كاماًل، ىدية للمكتبة القادرية بكانو )نيجَتيا( 13
 751111 0997-0990 طباعة األجزاء الثالثة األخَتة من ادلصحف 14

 2111111 2113-0998 طباعة ادلصحف كاماًل، واألجزاء الثالثة األخَتة منو 15

 311111 2118-2113 واألجزاء الثالثة األخَتة منوطباعة ادلصحف كاماًل،  16

 .(06)عطاء وتواصل، صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية، ص
 
 نشر اللغة العربية 
 

اليت أقرت تعليم اللغة العربية ضمن نظام التعليم العام فيها. من خالل كلية الدعوة  اإلفريقيةتتوىل اجلمعية دعم جهود الدول 
اليت تعٌت بالًتبية والتعليم )اليونسكو، االسيسكو، االليسكو(. واجلدول  واإلقليميةوفروعها والتنسيق مع عدد من ادلنظمات الدولية 

 جلمعية.التايل يبُت الربنامج التعليمي الذي تشرف عليو وسبولو ا
 

 عدد الطالب عدد الفصول عدد ادلدارس عدد ادلدرسُت اسم البلد ر.م
 38318 0192 083 416 بوركينافاسو 0
 85691 0754 230 487 مايل 2
 02186 416 95 055 النيجر 3
 65445 663 000 360 تشاد 4
 23656 385 37 054 نيجَتيا 5
 225085 4311 657 0563 اإلجمالي 

 .(051وتواصل، صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية، ص)عطاء 
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 يةثإرسال القوافل الطبية واالغا 

 
( دولة موزعة 35واالغاثية ) اإلنسانية( قافلة غطت خدماهتا 092ضلو ) 2119حىت هناية شهر ادلاء من عام  سَتت اجلمعية

 على النحو التايل:
 عدد القوافل البلد ر.م عدد القوافل البلد ر.م
 3 مالوي 09 4 غانا 0
 5 بوروندي 21 4 غينيا كوناكري 2
 7 أوغندا 20 4 تشاد 3
 4 زديبابوي 22 3 إثيوبيا 4
 3 بتسوانا 23 2 مدغشقر 5
 7 موزمبيق 24 6 النيجر 6
 3 تنزانيا 25 5 مايل 7
 2 نيجَتيا 26 4 رواندا 8
 2 زامبيا 27 6 بوركينا فاسو 9
 2 السنغال 28 4 غامبيا 01
 4 جيبويت 29 5 الصومال 00
 8 السودان 31 5 سَتاليون 02
 2 ناميبيا 30 4 بنُت 03
 3 موريتانيا 32 4 الكونغو برازافيل 04
 5 إفريقيا الوسطى 33 3 الكونغو الدديقراطية 05
 2 جزر القمر 34 4 غينيا بيساو  06
 6 التوغو 35 3 ليبَتيا 07
    3 إريًتيا 08

 (.098-097الدعوة اإلسالمية العادلية، ص )عطاء وتواصل، صبعية
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 :والمسلمين اإلسالمخدمة  خامساً 
 

 يف، ونشر كتاب اهلل الكرمي، وأسهمت إسهامًا فاعاًل اإلسالميةرلاالت الدعوة  يفالكثَت من أىدافها استطاعت اجلمعية ربقيق 
 تشمل: اليت، من خالل وسائلها اإلسالموفق مبادئ  األجيالتنشئة 

 
  ي: اإلسالمالثقايف  الكتابنشر 
 

عنوانا، بلغ عدد اإلصبايل  751من يف أكثر  اإلسالميةاجلمعية جل جوانب الفكر والثقافة العربية  إصدارهتاغطت ادلنشورات اليت 
دبختلف اللغات، إىل جانب الكتيبات، وادلطويات، وفيما يلي بيان ما أصلز من  6.422.320للنسخ اليت طبعت منها 

 مطبوعات:
 

 عدد النسخ السنوات ر.م
10 0972-0982 047951 
12 0983-0986 081111 
13 0986-0991 289591 
14 0990-0995 373670 
15 0996-0999 2084561 
16 2111-2113 0848081 
17 2114-2118 0298371 

 (.208)عطاء وتواصل، صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية، ص
 

 تقدمي ادلنح الدارسة: -
 

اهتم اجلامعية والعليا يف عدد من ادلسلمُت هبدف استكمال دراس أبناءاجلمعية منذ تأسيسها منحًا دراسية لعدد من  قدمت
جامعات العامل يف رلاالت العلوم التطبيقية والعلوم اإلنسانية هبدف إعداد أبناء ادلسلمُت إعدادا علميًا ديكنهم من أداء دورىم 

عطاء وتواصل، صبعية ) دولة. 25 ىلطالبًا وطالبة ينتمون إ 681بلغ عدد ادلستفيدين من ىذه ادلنح بفعالية يف رلتمعاهتم. وقد 
 (.045صالدعوة اإلسالمية العادلية،
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 :الجمعية أبرز انجازاتسادساً 
 
 :على المستوى اإلسالمي . أ
 

فلسطُت، وربقيق  مقدمة ذلك قضية شعب ودعم قضاياىا، وىف اإلسالميةنصرة الشعوب  األىداففيحققت اجلمعية العديد من 
مل تًتك اجلمعية فرصة لدعم ىذه القضية إال أسهمت فيها، كما بذلت جهودًا كبَتة يف رلال التضامن معو. التضامن اإلسالمي

مية اإلسالمي، ونشرت العديد من الكتب يف رلاالت الوحدة والتعاون والتضامن بُت ادلسلمُت.ىذا وقد أيدت  ادلنظمات اإلسال
يف العامل ادلشروعات اليت تقدمت هبا اجلمعية لتحقيق مشروعات الوحدة بُت ادلسلمُت.)عطاء وتواصل، صبعية الدعوة 

مؤسسات و قدمت اجلمعية مساعدات مستجدة دلراكز  ،م0995إىل العام  0991خالل الفًتة من عام و  (.87اإلسالمية.
 متواصلة لدعم ادلراكز اإلسالمية.و مساعدة كالتزامات ثابتة  27إسالمية إضافية وصل عددىا إىل 

 
العامل  أضلاءالكليات ادلماثلة يف صبيع و اجلامعات و العلمية مع اذليئات اإلسالمية و قامت اجلمعية بتوثيق الروابط الثقافية و  
قد و صبيع قارات العامل، إىلة ينتسبون سبعُت جنسيو الطالب من أكثر من ست  واستقبلتكلية الدعوة اإلسالمية   بإنشاءقامت و 

قد و دولة  42يعملون يف  أالنحىت  ،م0978منذ سنة  اإلسالميةمن خرجيي كلية الدعوة  297عملت اجلمعية على تعيُت 
كان ذلؤالء اخلرجيُت و ن طريق مكتب اجلمعية الصالت القائمة عو ادلراسالت و وثقت الصلة معهم عن طريق ملتقيات الدعاة الدورية 

 من خالل سياسة اجلمعية الصحيحة. اإلسالمدور كبَت يف التعريف باإلسالم يف كافة أضلاء العامل شلا أسهم بشكل كبَت يف نشر 
 

 :على المستوى الدولي . ب
 

، وعرض باإلسالمرلاالت ) احلوار مع غَت ادلسلمُت والتعريف  يفالتابعة ذلا، العديد من ادلهام  اإلسالميةأصلزت اجلمعية وادلراكز 
وىف ىذا اجملال عقدت وفود اجلمعية يف السنوات األخَتة العديد من  وجهت إليو. اليتالصورة الصحيحة لو، والرد على التهم 

بية و اإلفريقية واألسيوية، منها الواليات ادللتقيات مع القيادات الثقافية والدينية والسياسية، يف كثَت من الدول الغر و ندوات احلوار 
  نذكر منها:و ادلتحدة األمريكية وكندا وبريطانيا وأدلانيا وىولندا وتركيا.

 
  م0994،،  القاىرةاإلسالميةمعوقات النهضة و ربديات. 
 ( و بُت النظرية  اإلنسانحقوق ندوة بعنوان)م2114يونيو ،فرنسا ،التطبيق. 
  م0999 ديسمرب ،دلانياا، (ادلسيحي من أجل السالم اإلسالميالتعاون )ندوة بعنوان. 
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  مارس ،اجملر –، بودابست (مع بدايات القرن القادم اجتماعياواقتصادياو دور ادلنظمات غَت احلكومية ثقافيا )ندوة بعنوان 
 .م0999

  السالم( يف مدينة ناتشك يف صبهورية )كباردين بالكار( أحدى اجلمهوريات الروسيةو نضمت ندوة بعنوان )اإلسالم، 
 .م0999نوفمرب

  م2110 ديسمرب ، تايلند،بعنوان )ىذا بيان للناس(ملتقى. 
  م2113 أبريل ،السالم العادلي(و اإلسالمياندنوسيا بعنوان )الشباب  –ندوة للشباب ادلسلم يف جاكارتا. 
 م2114 مارس ،ندوة بعنوان)األقليات اإلسالمية بُت حقوق ادلواطنة وواجبات الوطن(، ادلانيا. 
  م2114مايو كندا،  ،(اإلنسانيةاحلضارية و العالقات  اإلبعاد –ندوة بعنوان )اإلسالم يف كندا. 

 
 .اإلرىابوالسيما هتمة  ،الغرب فيلإلسالمتكال  اليتدحض التهم  يفأثر طيب  كانلهذه الندوات و 

 
العادلية وصلاحاهتا مل تكن لتحصل لوال عون اهلل وتوفيقو، مث  اإلسالميةصبعية الدعوة  صلازاتإأن  إىلىنا  أشَتن وأود أ

 (.م0976)احلوار اإلسالمي، ادللتقى األول.سلتلف رلاالت العمل. يفقدمتو ذلا ليبيا  الذيالدعم 
 

 :أفريقيا فيالمسلمة  األقلياتدعم  فيدور الجمعية  سابعاً 
 

 يفالشأن حيزا شليزاً  اخذإفريقيا، حيث وضعت  يفوخباصةبكاملو،  العامل يفادلسلمة  ألقلياتبشكل كبَت يف خدمة ااجلمعية سامهت
تتابع أوضاع ىذه الفئة، وتتقصى أخبارىا، وتتدارس مشكالهتا،  أهنا، كما بشأهناقرارات  فيإصدارمؤسبراهتا واجتماعاهتا، وكذلك 

تقوم اجلمعية والدولية، لضمان مصاحلها، واحًتام حقوقها. واإلقليميةاحمللية  ادلنظماتوذبرى االتصاالت الالزمة مع كثَت من 
دبناشدة الدول يف العامل اإلسالمي لبذل قصارى جهدىا ومساعيها احلميدة ضلو إقناع الدول األخرى واليت هبا أقليات مسلمة، 

 نظمات الدولية(. بعمل كل ما من شأنو أن يصب يف مصلحة مسلمي األقليات.)صبعية الدعوة اإلسالمية، التعاون مع ادل
 

 اإلسالم، وخَت من ديثل األخرىيكونوا قدوة بُت مواطنيهم من ادلذاىب  على أن األقلياتىذه  دائماً  ربث واجلمعية
يعيشون فيها، ويعملون على تقدمها بكل الوسائل،  اليتالسمح، ليكونوا مواطنُت صاحلُت عماًل وخلقاً، يراعون قوانُت البالد 

 ليكسبوا بذلك ثقة اجملتمعات احمليطة هبم، دبا يرفع من شأهنم، وشأن دينهم وعقيدهتم.
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أوربا و إفريقيايف  قارات العامل يفكثَت من الدول   يفافتتحت مكاتب ومراكز تابعة ذلا  أهناىذا ادلضمار،  يفومن جهودىا  
 يفتلك البلدان عن كثب، ودراسة مشكالهتم لتقدمي مقًتحات  يفادلسلمة  األقليات، ومن أىم مهامها متابعة أحوال أمريكاو 

 .اإلسالميةادلختصة، وىى إدارة الدعوة وادلراكز  اإلدارةطرابلس بواسطة  يفالعامة  إلىاألمانةذلك، 
 
مالعب رياضية، و مساكن، و ، اجتماعاتقاعات و ادلكتبات، و ادلدارس، و على ادلساجد،  اإلسالميةتشمل تلك ادلراكز و  
 مراكز صحية.و مستوصفات، و 

 
 من أىم ىذه ادلراكز:و 
 
 جبمهورية راوندا اإلسالميز ادلرك. 
  جبمهورية التوغو اإلسالميادلركز. 
  م0981كندا، نوفمرب   –يف مدينة أدمنتون  اإلسالميادلركز. 
  م0984مالطا، يوليو  – اإلسالميادلركز. 
  م0986، مايو اىولند –دبدينة أوترفت  اإلسالميادلركز. 
  م0990بنُت، يوليو  –معهد اللغات بالعاصمة كوتونو و اإلسالميادلركز. 
 

 بالسودان يف إنشاء أربعة مراكز أسالمية متكاملة يف تلك الدولة. اإلسالميةاجلمعية مع منظمة الدعوة  اشًتكتكما 
مركزا إسالميا يف سلتلف قارات  21بتقدمي دعم مايل ثابت ألكثر من  ،م0991إىل  0985قامت اجلمعية خالل الفًتة من و 

 مقرا للمسلمُت يف سلتلف القارات.و مركز إسالميا  04من ضمنها استكمال بناء أكثر من و العامل 
 

 اإلصليليأتباع ادلذىب و ادللتقيات لفتح باب احلوار بُت ادلسلمُت و جامعة نورث بارك األمريكية نص على إقامة الندوات 
يف أوربا دبختلف أنواع الدعم  اإلسالميةادلدارس و بدعم اجلامعات  االىتماميف خطوة مهمة أخرى قامت اجلمعية بزيادة و ادلسيحي.

احلركات و احلفاظ على األجيال اإلسالمية من الوقوع يف أحضان اذليئات التنصَتية و اإلسالميةادلعنوي للحفاظ على اذلوية و ادلادي 
ىذه ادلنظمة تعمل على توضيح مفهوم و اإلسالميةمن ضمنها دعم ادلؤسسة األسًتالية للثقافة و الثقافة اإلسالميةو ادلشوشة للفكر 

منها. كذلك قامت اجلمعية يف  ربصينوو ربصينو من التيارات الغربية و اجليل الذي ولد يف اسًتاليا  بنشأةاحلقيقي كم هتتم  اإلسالم
الندوات اليت تعٌت بأمور و سبرات ؤ يعٍت ىذا ادلركز بتنظيم ادلو اخلدمات يف أسًتاليا. و بدعم ادلركز اإلسالمي للمعلومات عدة مناسبات 

 .يف أسًتاليا اإلسالميةاجلاليات و توزيعها رلانا على اجلمعيات و اإلسالميةالكتب و طباعة ادلنشورات أسًتالياو ادلسلمُت يف 
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 :الدعوية اإلعالميةعالقة الجمعية بالهيئات والمؤسسات  ثامناً 
 
سعيًا لتطوير تيسَت وتعميم ادلعرفة و  يفعصر ثورة ادلعلومات وتقنية االتصاالت  يفوخاصة  لإلعالمنظرًا للدور ادلهم  

على  اجلمعيةمعرفة ىذا الدين اخلامت، لذلك حرصت  يفكافة الراغبُت   واىل العادلية اإلسالمإىلالدعوية وتبليغ رسالة  األساليب
تطوير آليات اخلطاب اإلعالمي لتنسيق اجلهود والتعاون والعمل على  اإلعالميةوادلؤسسات  واذليئاتالتواصل مع اجلمعيات 

عريف غَت ادلسلمُت إثراء حياة ادلسلم، وت يفبو ضلو آفاق القيام بدوره  والسعيالنهوض بو،  يف، وادلسامهة بفاعلية اإلسالمي
 ، ودعوهتم إليو.باإلسالم

 
ونظَتاهتا من صحف ورلالت  اإلعالميةوىف ىذا اجملال فقد امتدت اجلسور ومت تفعيل التعاون بُت ادلؤسسات الثقافية 

اعتمدت التواصل ادلستمر مع ىذه ادلؤسسات من خالل تنظيم ادللتقيات  اليتالعادلية  اإلسالميةوإذاعات من قبل صبعية الدعوة 
تدعمها اجلمعية أو ترتبط  اليتواحملطات وادلؤسسات احمللية والدولية  اإلذاعاتالفكرية، الربامج الثقافية والدينية والتوثيقية لصاح 

 بصالت تعاون معها.
 

 : اإلسهاماتاإلعالميةومن أىم 
 
 الباكستانو ادلملكة األردنية و لكتب يف كل من صبهورية مصر العربية طباعة رلموعة من ا. 
  اليئسو اذلزدية و تكليف العديد من الباحثُت ادلختصُت بأعداد كتيبات تتناول موضوعات حول وسائل مقاومة ثقافة التواكل. 

 
يف أوربا و قد مت تنفيذ ادلرحلة األوىل منو يف مدينة اسطنبول يف تركيا يف العام  اإلسالميالثقايف  اإلسهامنظم معرض حول 

دورة تدريبية لعدد من و تنظيم ورشة عمل الثقافة )األسيسكو(و العلوم و ة بيللًت  اإلسالميةذلك بالتعاون مع ادلنظمة و م2114
.كما عملت اجلمعية على دعم بعض الصحف واجملالت م2112ادلندوبُت اإلعالميُت من أعضاء األمانة العامة يف األردن يف عام 

)ثالثًا وسبعُت(  73اليت زبتص باجلانب الثقايف الدعوة وقد بلغ عدد ادلؤسسات الثقافية واإلعالمية اليت تتواصل معها اجلمعية 
وصحيفة ورللة.)عطاء  مؤسسة، وجلنة دعوية، ومركز دراسات، وارباد صحفيُت، ومؤسسة أدبية، وإذاعة، وجامعة، وكلية جامعية،

 (.226-225وتواصل، صبعية الدعوة اإلسالمية.
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 :اإلسالميةالثقافة  اإلسالم ونشر  فيالعالمية  اإلسالميةاتبعتها جمعية الدعوة  التيالطرق
 
 : منها ما يلياإلسالميةوالثقافة  اإلسالمالعادلية عدة طرق لنشر  اإلسالميةاتبعت صبعية الدعوة  
 

 اإلذاعات ادلرئية وادلسموعة.إنشاء  .0
 الصحف.نشر  .2
 .معارض الكتابإقامة  .3

 
)عطاء :وفيما يلي جدول يوضح اإلذاعات والصحف ومعارض اليت أنشأهتا صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية، أو سامهت يف دعمها

(228-227-226وتواصل، صبعية الدعوة اإلسالمية.   
. 

ذاعات المرئية والمسموعةإال -1  
 

الدعمنوع   ر.م اإلذاعة الدولة 
 1 قناة )التواصل( الفضائية اجلماىَتية العظمى ملك اجلمعية

 2 إذاعة )اإلديان( ادلسموعة موزمبيق إنشاء + دعم سنوي
 3 إذاعة )صوت إفريقيا( ادلسموعة أعندا إنشاء + دعم سنوي

 4 إذاعة )جاء احلق( التوجو دعم سنوي
اإلسالمي( ادلسموعةإذاعة )االرباد  التوجو إنشاء  5 

 6 إذاعة )جبل النور( ادلسموعة التوجو دعم سنوي
 7 إذاعة )االرباد اإلسالمي( ادلسموعة بوركينافاسو ربت اإلنشاء

 8 إذاعة التواصل " صوت إفريقيا" ادلسموعة غانا إنشاء + دعم سنوي
 9 إذاعة )اقرأ( كينيا إنشاء + دعم

)صوت إفريقيا(إذاعة  رواندا إنشاء +دعم سنوي  10 
 11 إذاعة )السالم( بورندي إنشاء + دعم سنوي

اإلسالمية نإذاعة اجمللس األعلى للشؤو  تشاد دعم  02 
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القران الكرمي  حضور يف تعليم مسلمي موزمبيق قراءةإذاعة اإلديان ادلسموعة ىي مشروع دعوي رائد ومتميز ولو  وتعد
تم بتعليم السكان احملليُت هتفاعال يف ترصبة معاين القران الكرمي بعدة لغات كما  اً دور  ؤديتوتفسَته باللغة احمللية ولغات أخرى و 

اللغة العربية وقواعدىا اليت ىي لغة القران الكرمي الذي تكفل اهلل سبحانو وتعاىل حبفظو. هتتم صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية من 
اطبكل مستويات اجملتمع باللغة العربية، الفرنسية، خيسبحانو وتعاىل يف موزمبيق و خالل إذاعة اإلديان ادلسموعة بإيصال كلمة احلق 

واذلدف من  يق عرض القيم واألخالق اإلسالمية،االصلليزية وادلوزمبيقية. كما تعرف قناة اإلديان غَت ادلسلمُت باإلسالم عن طر 
قي األفكار الغربية وتوضح وتصحح األفكار اخلاطئة عن خلق اإلنسان فنجعل حلياهتم معٌت وىدف. فتنافس يف ىذا البلد اإلفري

تبُت أن اإلسالم رسالة سالم للعامل أصبع وأنو ليس دين إرىاب بل ىو و اإلسالم وترد عن اإلسالم وادلسلمُت وتدافع عنهم حيث 
ن خالل القرآن الكرمي الذي هلل تعاىل وتشرح ذلم احلقائق عن اإلسالم من خالل لغة يفهمها صبيع طبقات اجملتمع مادين وحدانية 

 يصلح لكل زمان ومكان ومن خالل سَتة سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم.
 
يف مقدمة أىم اإلذاعات اليت أسستها اجلمعية خلدمة ادلسلمُت، فهي حبق جسربُت  إذاعة االرباد اإلسالميوتأيت  

عهم وتنشر اإلسالم وتعُت ادلسلمُت يف التوجو على توضيح أىداف صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية ورلتمع التوجو فتتواصل م
اإلسالم من خالل برامج تفسَت القرآن واستضافة العلماء اليت توضح للناس كيفية تعامل اإلسالم مع القضايا ادلعاصرة وكيف ينظم 

وتعتمد القناة على البث بادلوجات اإلذاعية  اإلسالم العالقة بُت أفراد اجملتمع وعالقة الولد بوالديو وبعملو وزوجتو وأبنائو ....اخل.
 وديكن التقاطها على التلفزيون _ فضائية وتغطي كافة توج.

 
لتقدم إىل سكان غانا ورواندا  صوت أفريقا ىي إذاعة إسالمية اىتمت بإنشائها صبعية الدعوة اإلسالميةوتقدم إذاعة 

قدم فقرة خاصة لقراءة القرآن الكرمي وترصبتو وتفسَته بلغات سلتلفة مات للقرآن الكرمي بأصوات مقرئُت سلتلفُت يوميا كما تخد
وما دييز القناة ىو اىتمامها بتعليم الصغار على اذلواء مباشرة أحكام التجويد ويصح ذلم القراءة عن  ليتسٌت فهم القرآن الكرمي.

كام التجويد. وكما تربط القناة ما بُت طريق تلقي اتصاالت مباشرة واالستماع ذلم وتصحيح األخطاء بعد شرح حكما من أح
القرآن الكرمي واستنباط األحكام الفقهية وأخذ الدروس والعرب من السَتة النبوية الشريفة ولقناة صوت أفريقيا اىتمام خاص بتوضيح 

 العقيدة اإلسالمية والدعوة ذلا وزلاربة مادوهنا من العقائد الفاسدة اليت حياول الغرب تسويقها.
 

على أدائها اجمللس األعلى  يشرفىي إذاعة زللية يف دولة تشاد و إذاعة اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ت اجلمعيةوافتتح
ومن  جودعم ىذه اإلذاعة من خالل الدعم ادلادي ادلباشر اليت ربتابصبعية الدعوة اإلسالمية  وكانتللشؤون اإلسالمية يف تشاد 

وعملت على إقامة الدورات التدريبية لالرتقاء دبستوى  بة اإلسالمية الدعوية ربت تصرفها،خالل ادلواد اليت تذاع. فجعلت ادلكت
وتقوم القناة بإذاعة الربامج الفقهية والسَتة وتتواصل مع اجلمهور مباشرة لتوضيح أمور الدين كافة وكما تقوم بعمل برامج  اإلذاعة.
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لتشادي وتقوم أيضا بتعليم القرآن الكرمي وربط مواضيعو بأمور احلياة اليومية ثقافية وترفيهية ىادفة وبرامج زبص األسرة واجملتمع ا
 تفاعالً مع اجملتمع احمللي من ادلسلمُت وغَت ادلسلمُت. وللقناة نشرات إخبارية زللية وعادلية.

 
 

 الصحف التي تم إصدارىا أو دعمها .2
 ر.م الصحيفة أو المجلة الدولة الصلة بالجمعية
 1 اإلسالميةصحيفة الدعوة  اجلماىَتية العظمى ملك للجمعية

 2 صحيفة احلقيقة غانا دعم
 3 صحيفة مسلمتك نيجَتيا دعم
 4 رللة الدعوة نيجَتيا دعم
 5 صحيفة الدعوة ساحل العاج دعم
 6 رللة الدعوة السنغال دعم
 7 رللة والفجر السنغال دعم
 8 رللة العهد اجلديد السنغال دعم
 9 صحيفة احلدث السنغال دعم

 10 رللة التواصل اجلماىَتية العظمى للجمعيةملك 
 11 صحيفة النجم مايل دعم
 12 صحيفة ادلوعد التوجو دعم
 13 صحيفة العلم جنوب إفريقيا دعم
 14 صحيفة  الرسالة أوغندا دعم
 15 صحيفة اذلدى تنزانيا دعم
 16 صحيفة النور تنزانيا دعم
 17 اإلخبارصحيفة  غينيا كوناكرى دعم
 18 صحيفة البالد كندا دعم
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 المجالت:و تحليل ألىم الصحف و دراسة 
 
 :نيجيريا –صحيفة مسلمتك  . أ

 
ادلسلمة اليت ىي األم واألخت والبنت  بادلرأةتدعم صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية صحيفة مسلمتك اليت هتتم بشكل مباشر 

فكان من وسائل الصحيفة مسلمتك ىو البيت ادلسلم وكل  ،والزوجة واليت يصفها البعض بأهنا نصف اجملتمع وتريب النصف اآلخر
بكيفية  فتعرف ،ما يلزمو من تعريف بأسلوب اإلسالم الصحيح يف احملافظة على البيت ادلسلم الذي إن صلح كان اجملتمع كلو خبَت

مهما يف  التعامل مع األبناء وتربيتهم لذلك كان للصحيفة دوراً  تربية األم ألوالدىا وكيف تصون نفسها وماىي الطرق ادلثلى يف
وقد صدر العدد األول من ىذه  .األسرةللحفاظ على وحدة وسباسك و لزوجاتو منشر سَتة الرسول صلى اهلل عليو وسلم وتعلي

 .م0995الصحيفة يف عام 
 

 :السنغال –مجلة الدعوة ب. 
 

عن طريق  فيها وذلك اإلفسادوعدم  األرضعلى  اإلنسانهتدف رللة الدعوة إىل إيصال ىدف اإلسالم وىو خالفة 
ع شاملة عن العقدية اإلسالمية يالعقدية والتشريعية واألخالقية. فيكون يف كل عدد من األعداد مواض وعاتسلسلة من ادلوض

دلسلم الذي يعينو على أن يسلك الطريق ادلستقيم يف التعامالت ادلختلفة عن طريق السَتة اكما يشمل كل عدد خلق   ،واإلديان
النبوية الشريفة وسَتة صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وتتناول الصحيفة التشريعات الفقهية اليت هتم ادلسلمُت والقراء عن 

 .م0999وقد صدر العدد األول من ىذه الصحيفة يف عام  تفساراهتم.طريق التواصل معهم واإلجابة عن اس
 

 :صحيفة العلم جنوب أفريقيا . ت
 

صبعت صحيفة العلم بُت األسلوب اخلربي يف الدعوة إىل اهلل تعاىل واألسلوب الفقهي الذي يوضح ويبُت حقيقة اإلديان 
يف اإلسالم وبُت التطبيق الصحيح لإلسالم شريعة وخلقا. ورباول  ألخالق اإلسالمية فجعلت القارئ بُت النظرية ادلثاليةاواإلسالم و 

الصحيفة إيصال اإلسالم بطريقة يسهل تطبيقها عن طريق ادلعاين وادلثل احلقيقية اليت هتدف إىل احلياة الطيبة صاحبة اذلدف 
 .م2110وقد صدر العدد األول من ىذه الصحيفة يف عام  النبيل.
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 :تنزانيا –صحيفة الهدى .ث
 

وللصحيفة أساليب .هتتم صحيفة اذلدى بادلواضيع اليت هتم القراء عن طريق التواصل معهم بالربيد فتطرح ادلواضيع اليت هتم ادلسلمُت
عديدة لتستقطب ادلسلمُت الذين يرغبون يف تنمية قدراهتم ادلعرفية باإلسالم عقدية وتشريعا وسلوكا وتنمية قدراهتم الدعوية إليصال 

على مواكبة العصر والتكنولوجيا وبنفس  اً ًتبية الفرد ادلسلم حىت يكون قادر بفتهتم الصحيفة   ،صحيح لغَت ادلسلمُتاإلسالم ال
وقد صدر العدد األول من ىذه  الوقت على تربيتو للمحافظة على ىويتو اإلسالمية من غَت شوائب يف العقيدة واألخالق.

 .م0994الصحيفة يف عام 
 
 :معارض الكتاب .4

 
والشعوب، والتعريف  األمموالثقايف بُت  الفكريتعزيز التواصل  يفسبثل معارض الكتاب اليوم تظاىرات ثقافية كربى، ذلا أمهيتها 

ادلؤسسات الثقافية  اجلمعيةأوسع قاعدة من القراء، لذا فقد شجعت  إىلللمؤسسات، وىف تيسَت وصول الكتاب  العلميبالنتاج 
ادلختلفة بدعم برارلها ادلتعلقة بإقامة ادلعارض الدولية للكتاب بشكل دوري، ومهدت السبيل أمام دور النشر العربية  واإلعالمية
على إقامة تشجيع ادلؤسسات ادلختلفة  إىلالالزمة للمشاركة، إضافة  اإلجراءاتوالعادلية للمسامهة فيها، وذلك بتسهيل  واإلسالمية

معارض الكتاب  يفزامن مع ادلؤسبرات وادللتقيات وادلنتديات، كما حثت ادلؤسسات على ادلشاركة معارض الكتاب احمللية، وبالت
معرض كتاب، بُت إقامة ومشاركة زللية،  295 يفالعادلية  اإلسالميةسلتلف الدول، وقد شاركت صبعية الدعوة  يفتقام  اليتالدولية 

 والجدول اآلتي يوضح تلك المشاركات:وخارجية، 
 

 ر.م السنوات عدد المعارض تصنيفها تالقارا
 1 م0985_0982 7 زللية ودولية إفريقيا_ آسيا

 2 م1986 4 زللية ودولية إفريقيا
 3 م1987 3 دولية 1آسيا_  أوروبا2

 4 م 1988 9 زللية يف دولة ادلقر

 5 م1988 3 دولية 0إفريقيا_ أوربا 2

 6 م1989 5 زللية يف دولة ادلقر
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 :الدولية والمحليةمعارض أوال ال
 
نشر الدعوة اإلسالمية  يفألمهيتهاهاوادلشاركة في ادلعارض الدولية واحمللية وعي صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية يف إقامة بنا آنفاًأنأ

إىل ادلشاركة الفاعلة يف صبيع أنواع معارض  فعمدتدف اجلمعية ىو إيصال الدعوة اإلسالمية جلميع شرائح اجملتمع إهنذلك 
ولكن كان تركيزىا على الصعيد الدويل على ادلشاركة يف معارض الكتاب ادلتخصصة لعلوم  ،الكتاب العامة منها وادلتخصصة

مي ومن يهتم يكون من الشرحية ادلتعطشة وادلهتمة بأمور الدين اإلسالساإلسالم ألهنا تدرك أن نوعية الزوار دلثل ىذه ادلعارض 
وعالقة اإلسالم بالعلم والتكنولوجيا. فنجد صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية تشارك وتساىم بتعامل اإلسالم مع مستجدات احلياة 

 .وأوروبا كتاب يف آسيا، وأفريقيا،يف معارض ال
 

كتاب. فتشارك بعدد قليل من جلمعية الدعوة اإلسالمية إصدارات عديدة تشارك فيها يف ادلعارض الدولية واحمللية للو 
دى وال تباع فيمكن والعديد من ادلنشورات وادلطويات والكتيبات اليت هتُ  ،الكتب اليت تباع وذلك حلفظ حقوق الناشر وادلؤلف فيها

احلصول عليها رلانا ألن ىدف صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية ىو الدعوة إىل اهلل تعاىل وتعريف الناس صبيعا باإلسالم وليس 
لنشر األفكار والعقيدة اإلسالمية دلن يريد ويبحث عن  منربعندىا أىداف للكسب ادلادي فتستفيد من ىذه ادلعارض بوجود 

 احلقيقة.
 

ادلعرض  إدارةزبتلف ادلعارض الدولية عن ادلعارض احمللية بوجود التنوع يف اخلربات من شىت دول العامل كذلك بأساليب و 
وكذلك باختالف الزوار للمعرض. فتتبادل اخلربات وتكون أيضا خصبة للتعاون ما بُت دور النشر وادلؤلفُت واجلمعيات وادلؤسسات 

وللمعارض احمللية أيضا أمهيتها العظيمة اليت ربافظ على نشر اإلسالم ألكرب شرحية مم اجملتمعات.ادلختلفة لًتقى إىل دور أعظم يف 
التواصل ما بُت اجلمعية وما بُت اجملتمع احمللي الذي حيتاج دائما إىل الفكر الصحيح البعيد عن الغلو والتعصب فتكون ذلم ادلرجعية 

 .بإذن اهلل تعاىل اليت يرجعون إليها وتكون ذلم العون يف اذلدية
 

اذليئة العامة الليبية للكتاب التابعة  إقامتوالذي ليبيا  _يف طرابلس أقيم معرض ادلصحف الشريف 2118سبتمرب 17ففي 
من كتابة مصحف اجلماىَتية بالتعاون مع صبعية الدعوة  االنتهاءللجنة الشعبية العامة للثقافة واإلعالم دبناسبة مرور ربع قرن على 

أضلاء والرعاية اليت توليها ليبيا حلفظة القرآن الكرمي وللمنارات العلمية ادلنتشرة يف سلتلف االىتماماإلسالمية العادلية وركز على إبراز 
رفو وأحجامو وطبعاتو واللغات اليت ترجم البالد وساىم ىذا ادلعرض يف التعريف دبختلف روايات ادلصحف الشريف وخطوطو وزخا

ن من آإليها وبادلخطوطات التارخيية للمصحف الشريف ودبراحل نسخ وتطوير طباعتو مكتوبا ومنطوقا ويف التعريف حبفظة القر 
 .الطلبة الليبيُت ادلتفوقُت يف ادلسابقات احمللية والدولية
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وسيلة  وال تعدمرائد يف نشر الدعوة اإلسالمية بالعديد من الوسائل فنجدىا ال تألوا جهدا للجمعية دور  ويرى الباحث أن

يف سبيل ىذه الغاية النبيلة من خالل إقامة ودعم اإلذاعات اإلسالمية يف العديد من الدول وخاصة اإلفريقية وكذلك دعم 
إىل ادلسامهة الفاعلة يف مئات من معارض الكتاب الدولية  باإلضافة يات يف العديد من الدول اإلفريقيةدور الالت و اجملصحف و ال

فاىيم اإلسالم العلمية لتوعية الناس وادلسلمُت دلواحمللية. فنجد التنوع الفعال وادلنهج يف استثمار ما ديكن استثماره من الوسائل 
 العظيم.

 
فلذلك استفادت صبعية الدعوة  وعملياً  اً ال خيفى على أحد أمهية اإلذاعات اإلسالمية يف ربط ادلسلمُت باإلسالم نظري

العادلية اإلسالمية من ىذه التكنولوجيا للوصول إىل عشرات ادلاليُت من ادلسلمُت وغَت ادلسلمُت يف أضلاء متفرقة من 
باإلضافة إىل  لقرآن الكرمياحملاضرات وتفسَت اإليصال العقدية السليمة اخلالية من الشوائب إىل الناس عن طريق  أورباآسياو و أفريقيا

ادلشهود ذلم فقهاء العلماء و الإيصال الفقو الصحيح وآراء العلماء يف سلتلف القضايا احلياتية واليومية وادلعاصرة عن طرق استضافة 
تفضيل الكثرين أخذ ادلعلومة من دور النشر و اجملالت من دور ىام يف الدعوة و ونظراً دلا تقوم بو الصحف .الصالح والتقوىو لم بالع

والصحف ادلوثوقة واالحتفاظ هبا نراىا تدعم العديد من الصحف واجملالت اليومية واألسبوعية والشهرية وال تبخل عليهم بادلال 
 مراده.و والعلم يف سبيل ربقيق غاية اإلسالم 

 
 نشر الدين اإلسالمي ومفاىيمو فإن مشاركة صبعية اجملالت والصحف الدور اإلعالمي الكبَت يفو ودلا كان لإلذاعات 

ادلسلمُت وغَت من الدعوة اإلسالمية يف معارض الكتاب الدولية واحمللية جاء مكمال لذلك ألن العديد من ادلتخصصُت وادلتابعُت 
شىت رلاالت العلوم اإلسالمية من عقيدة وشريعة وفقو وأصول الفقو وعلم  مناالستفادة و ادلسلمُت من يبحث عن االستزادة 

 القراءات وادلواريث وغَتىا من العلوم اإلسالمية.
 

 :مناقشة النتائج
 
كون موجهة أن يينبغي  اإلسالمي إلعالممن مث فأن او دوره اذلام يف الدعوة و التصحيح ، و اإلسالميال شك فيو أن اإلعالم  شلا

إسالمي أصيل نرجع فيو إىل ادلبادئ اإلعالمية الراقية والسامية اليت ضبلتها دعوة علم إعالمي تأسيس ، وأن الدين العظيملنشر 
إنشاء رللس إعالمي  أصبح أمرو م اإلسالمي يف ادلعاىد واجلامعات نشاء ادلعاىد واألقسام للدعوة واإلعالإ، وكذلك أصح اإلسالم

، ومهمة ىذا اجمللس تنسيق العالقات اإلعالمية من دواعي صلاح الدعوة اإلسالمية لدول اإلسالميةإسالمي مشًتك سبثل فيو صبيع ا
عالمي من اإلانب اجلوضع سلطط إعالمي مشًتك يهدف إىل تبادل اخلربات وتشجيع الباحثُت يف و على أساس التكامل والتعاون

تشجيع ادلشروعات ادلشًتكة بُت الدول اإلسالمية، واستخدم رؤوس األموال و أعالمُت وصحفيُت ومولفُت كتب ومنسقي معارض. 



90 The Media and Information  Policy of the World Islamic Call Society for Introducing Islam in Africa 

 اإلعالمية لجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية للتعريف باإلسالم في أفريقياالسياسة 
Ali Saleh Ahmad Mohammed; Siti Rugayah Hj Tibek; Ideris Endot 

 

اإلسالمية يف داخل العامل اإلسالمي لفائدة الشعوب الصغَتة، والبلدان ادلزدضبة بالسكان، وإنشاء إذاعات ومعارض مشًتكة تقوم 
دلشروعات، وتدريب أجيال من التقنيُت وضع خطط لنقل التقنيات ادلتقدمة للعامل اإلسالمي باو بذلك على أساس إسالمي، 

ادلهرة، واستقطاب اخلربات والعقول ادلسلمة ادلهاجرة، وإعطاء األولوية للخربات الفنية ادلتوفرة بُت ادلسلمُت، وأن رعاية ادلوارد 
دعم جهودىا الرامية و العامل كذلك جيب االىتمام باألقليات اإلسالمية يف   .تصادياً البشرية وتنميتها، تعليمياً وصحياً واجتماعياً واق

 احليلولة دون استغالذلا دينيا أو ثقافيا.و خصوصيتها  واحًتامللحفاظ على ىويتها 
 

ميادين  اقتحامتشجيعها على و قامت بدور كبَت فيها ىو العناية بادلرأة، و ادلهمة اليت رعتها اجلمعية  األموركذلك من 
قد قامت و  الفتيات على أعمال تساىم يف توفَت حياة كردية ذلن. تدريباإلنساين بررلة أنشطة سلتلفة واالجتماعيو العمل الدعوي 

ذلك من خالل توزيع الدعاة التابعُت ذلا يف العديد من قارات العامل مع الًتكيز الواضح على و اجلمعية بتفعيل الربنامج الدعوي، 
 قليلة يف القارتُت األمريكيتُت. نسبةو قارة أفريقيا مث آسيا وأسًتاليا مث أوربا 

 
الشبابية اإلسالمية يف العديد من  االرباداتللعديد من  اإلسالمادلعنوي يف سبيل نشر و قدمت اجلمعية دعمها ادلايل  ماك

 ادلسلم.سبكينها من ذباوز السلبيات اليت تؤثر سلبا على برارلها يف أوساط الشباب و الدينية و دول العامل لدعم أنشطتها الثقافية 
 

 :الخاتمة
 

قدمتو  الذي، ظهر جليًا واضحًا الدور العظيم ونشاطاهتا العادلية اإلسالميةرحاب صبعية الدعوة  يفمن خالل التطواف السريع 
وما دام األمر كذلك، فإن الواجب حيتم عناية األفراد واحلكومات اإلسالمية وغَت اإلسالمية، شلن العادلية. اإلسالميةصبعية الدعوة 

لديها جاليات إسالمية بالتواصل مع صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية، وتطويرىا لتواكب التطورات احلديثة، لتكون أكثر تأىيال  
خطط التنمية الشاملة. وإذا ربقق ذلك، تكون صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية مصدرًا من مصادر النفع العام  للمشاركة يف

 واخلاص.
 

دراك صبعية الدعوة اإلسالمية العادلية منذ البداية ما يواجهو ادلسلمون من مشاكل يف رلال التنمية إكذلك قد بُت البحث 
أن نسبة كبَتة منهم يعيشون كأقليات بُت غالبية سبثل مقدرات و ما تعانيو مؤسساهتم اخلدمية من صعوبات، و االجتماعيةو الثقافية 

 البلدان اليت يعيشون فيها.
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األمريكية حتمت على اجلمعية مضاعفة و يف سلتلف الدول األوربية  اإلعالميةالشرسة علىاإلسالمن اذلجمة إكذلك فو 
مدروس و بنشره بشكل صحيح  اإلسالميواإلسهاملدحض االفًتاءات حبق الدين ادلنتشرة يف العامل  اإلعالميةعرب وسائلها اجلهود 

قلب الطاولة على و أمريكا و اجملتمعات الصعبة يف أوربا  اخًتاقالتكفَتية شلا يسهل و ادلتعصبة  اإلسالميةمغاير لبعض ادلنضمات و 
 .لإلسالمادلنظمات ادلعادية 

 
 آخرادلستندة لفهم حقيقي لطبيعة اجملتمعات األوربية ادلنغلقة تضيف بعدا و الواقعية  اإلعالميةالسياسة  نإوختامًا ف

 ربقق أىداف اجلمعية احلقيقية.و تعود بنتائج عظيمة يف هناية ادلطاف و نشاطات اجلمعية يف كل العامل و لواجبات 
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