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امني توكوماسو

رئيس جمعية مسلمي اليابان لـ «األنباء»: نهدف إلى نشر 
الشريعة السمحة مبا يتوافق مع تقاليد املجتمع الياباني

ونصف املليون دوالر، أّمن 
منها اعضاؤهـــا من خالل 
مـــا يدفعونه من رســـوم 
وما يتلقونه من مساعدات 
الســـعودية  وتبرعات من 
واالمـــارات وتركيـــا نحو 
مليون، ما ســـاعدهم على 
البدء بتنفيذه، واغلبهم عمال 
في شركات ال يستطيعون 
التفرغ ويسدد كل منهم ٨٠ 
دوالرا ســـنويا مقابل ١٣٠ 
اذا كانت  دوالرا للعائلـــة 
منضوية في اجلمعية، لذلك 
وبعد تقاعده يقوم احلاج 
امني بنفسه باملهام االدارية 
واملتابعة مع تأكيده على انها 
ال تخضع لقيادة فردية بل 

تعتمد النظام الشهري.
«قبل ٣٠ عاما كنا ٣٠٠٠ 
مسلم ياباني، واليوم نحو 
١٠ آالف وعازمون على زيادة 
العدد من باب التزامنا جتاه 
ما يقتضيه ديننا»، هكذا يبدأ 
احلاج توكوماسو وهو يعدد 

مهام وانشطة اجلمعية.
تأسست جمعية مسلمي 
اليابان في العام ١٩٥٢ كأول 
جمعية اسالمية في البالد، 
ونالت االعتراف الرسمي عام 
١٩٦٨ ويقع مقرها الرسمي 
حاليا فـــي يويوغي بحي 

شيبويا في طوكيو.
تهـــدف اجلمعية ملد يد 
العون الى املســـلمني والى 
ممارسة شـــعائر االسالم 
الســـمحة مبا يتماشى مع 

درس فـــي االزهـــر ومنذ 
اعتناقه االسالم قبل ٥٠ عاما 
الدعوة  وهو يعمل علـــى 
في بالده، ونتيجة جلهود 
طويلة جـــدا حتقق احللم 
الذي سعى اليه مع تأسيس 
املركز الثقافي االسالمي في 

طوكيو.
يـــرأس احلـــاج امـــني 
«كيمياكـــي» توكوماســـو 
اليابان،  جمعية مســـلمي 
وهـــي جمعيـــة خيرية ال 
تتعاطى االنشطة السياسية 
التزاما بالقانون، تضم مئات 
االعضاء من املسلمني أفرادا 

وعائالت.
الى  «تعرض االســـالم 
حملة تشويه كبيرة بسبب 
احلروب في الدول االسالمية 
واحداث ١١ سبتمبر وما تقوم 
به «داعـــش» اليوم» يقول 
احلاج توكوماسو، مضيفا 
«اليابانيون شـــعب شديد 
االطالع ويتابع كل االخبار 
ولذلك تكونت صورة سلبية 

عندهم عن االسالم».
هـــذا هو الســـبب الذي 
دفعه كما يوضح للعمل على 
االستثمار في مركز ثقافي 
وليس في بناء مسجد «نحن 
نستقطب الشباب الياباني 
ألننا نقول لهم تعالوا تثقفوا 
وهم يتفاعلون معنا، وقد 
خصصنا احد ادوار املبنى 
اجلديد للمركـــز كمصلى 
مبســـاعدة مـــن احلكومة 

التركية».
ويذكر احلاج توكوماسو 
اليابان ١٠٠ جمعية  ان في 
وجهة اســـالمية، وعند كل 
منها مسجد او مصلى واكبر 
مســـاجد البالد هو مسجد 
طوكيو الـــذي بنته تركيا، 
مؤكدا ان دســـتور اليابان 
ينص على احلرية الدينية، 
واحلكومـــة ال تتدخل في 
عبادات الناس ومعتقداتهم، 
ولذلك فهـــم يعملون بكل 
حرية، وال يحد من جهودهم 

اال قلة املوارد.
اكتمال املركز على سبيل 
املثال يتطلب نحو مليونني 

تقاليـــد املجتمـــع الياباني 
وتعريف اليابانيني باالسالم 
حتى يصبح مألوفا بالنسبة 
اليهم وتقوية عقيدتهم ودعم 
اواصر احملبة مع املسلمني 

خارج اليابان.
وقد قامت اجلمعية منذ 
تأسيســـها بارسال الطالب 
الى البلدان االسالمية حتى 
يعودوا حاملني ما تعلموه 
العديـــد مـــن  واصـــدرت 
املطبوعات من اهمها ترجمة 
القـــرآن وترجمة  معانـــي 
الكاملة لصحيح  االجـــزاء 
مسلم وتفسير اجلاللني، كما 
تنشط اجلمعية في التواصل 
مع املؤسســـات التعليمية 
اليابان وفي  والثقافية في 
مجال حـــوار االديان، كما 
متتلك وتدير مقبرة خاصة 
باملسلمني حيث يتم الدفن 
وفق الشـــريعة االسالمية، 
وتنظم معسكرات العضائها 
واحتفـــاالت فـــي االعياد 
االسالمية، كما تقدم املشورة 
للراغبني فـــي اداء فريضة 
الشـــهادة  احلـــج واثبات 
للمســـلمني اجلـــدد وامتام 

مراسم الزواج.
القصـــص  تعـــددت 
والدراســـات حول دخول 
اليابـــان،  الـــى  االســـالم 
لكـــن من ابرز مـــا قدم من 
معلومات في هـــذا املجال 
ورد في كتاب «االسالم في 
اليابـــان» ملؤلفيه د.صالح 

مهدي السامرائي ود.سليم 
الرحمن خان، والذي اشار 
ان اتصاالت جرت بني  الى 
القرنني ١٧ و١٩ بني املسلمني 
واليابانيني، ولكن اول اتصال 
اليابان والدول  رسمي بني 
العثمانيـــة كان فـــي العام 
١٨٧١، حيث زار اسطنبول 
عدد من الشخصيات الرفيعة 
في اليابان لتوطيد العالقات 
بني االمبراطوريتني، فقرر 
السلطان عبداحلميد الثاني 
ارسال سفينة حتمل وفدا 
عثمانيـــا الـــى اليابان عام 
١٨٨٩ وصلت السفينة «آل 
طغرل» الى ميناء يوكوهاما 
وعلى متنها ٦٦٥ شـــخصا 
بقيادة االميرال عثمان باشا 
واستقبل االمبراطور الياباني 
السفينة وقائدها وركابها 
وقوبلوا جميعا بالترحيب 
من الشعب الياباني، واثناء 
عودة السفينة بعد ٣ اشهر 
واجهت اعصارا شديدا في 
اليوم التالـــي وهي التزال 
اليابانية،  باملياه االقليمية 
فغرقت ولم ينج من ركابها 
احلادثـــة  هـــزت   ،٦٩ اال 
االمبراطوريتـــني واقيـــم 
للضحايا نصـــب تذكاري 
اليـــزال قائما فـــي اليابان 
ويحتفـــل بذكراهـــم كل ٥ 
سنوات، مرة في اليابان ومرة 
في تركيا، وقام اليابانيون 
بحملة تبرعـــات لعائالت 
الوفد  بـــني  الضحايا ومن 
الذي ذهب لتسليم االموال 
كان صحافي يدعى اشاتورو 
نودا التقى في اسطنبول اول 
مسلم اجنليزي وهو عبداهللا 
غليـــام، وبعد تعرفه عليه 
اشهر اسالمه وسمى نفسه 
عبداحلليم، ولعب دورا كبيرا 
في تطور العالقات اليابانية 
مع العالم االسالمي، وتاله في 
اخلطوة العديد من اليابانيني 
منهم احمد اريجا الذي اعتنق 
االســـالم في بومباي بعد 
دخوله احد املساجد وحسن 
هانانو الضابط والصحافي 
الذي اصدر مجلة «االخوة 

أبرز الدعاة اإلسالميني في اليابان وتبدو بينهم سارةاالسالمية» الحقا.

د.يامان وكازوكو موتوهاشي القائمان على مستشفى «توكاتسو كلينك»

مسجد ناغوياالزميل محمد احلسيني مع عبدالوهاب قريشي وسارة قريشي واالمام أحمد العلمي في مكتبة مسجد ناغويا

سارة.. الداعية اليابانية 
التي جتوب البالد لنشر اإلسالم

حتتضن مدينة «ناغويا» 
جامعـــا أجنز عـــام ١٩٩٨ 
وانشأته مجموعة من الطالب 
من السودان وباكستان وعدة 
دول ممن كانوا يدرســـون 
في اليابان وتديره جمعية 
ناغويا اإلسالمية التي يرأسها 
عبدالوهاب  الباكســـتاني 
قريشـــي مبساعدة زوجته 
اليابانية سارة التي تعتبر 
أكثر داعية نسائية في البالد 
املـــدن واجلزر  تتنقل بني 
الدعوة اإلسالمية  لنشـــر 
بطلب وتشجيع من زوجها 
الذي يعتبر أن أفضل طريقة 
للوصول إلى اليابانيني هي 

عبر مواطنني مثلهم.
بسعادة كبيرة يستعرض 
عبدالوهاب وسارة ومعهما 
إمام املسجد املصري أحمد 
العلمي صورا عن تاريخه 
إمام احلرم  وزواره ومنهم 
بـــن حميد  الشـــيخ خالد 
أن السبب  ويتحدثون عن 
الرئيســـي إلنشـــائه كان 
التـــي تعرض  املضايقات 
لهـــا الطالب مـــن اصحاب 
إحدى الشـــقق التي كانوا 
للتجمـــع  يســـتأجرونها 
والصالة حيث كان يخشى 
أن يتسبب ذلك له مبشاكل 

مع احلكومة.
قضيـــة أخرى تشـــغل 
عبدالوهاب وســـارة وهي 
«األكل احلالل» التي حاول 
بعـــض التجار كمـــا قالوا 

الذين يعتنقون 
الدين االســالمي 
يتحــدثـــــــون 
اليابانيـــة كما 
لباكســـتانية  ا
واإلجنليــزية 
سارة  وتنشط 
على «الفيسبوك» 
بعـــد ان كانت 
على عالقة مع 
الكبار  الدعاة  مجموعة من 
من االكادمييـــني اليابانيني 
القادرين على مســـاعدتها 
ومنهم د.كمال أوكودا. يضم 

حتويلـــه إلـــى 
قضيـــة كبرى 
بينما  ومعقدة 
هـــم يحاولون 
نقـــل الصورة 
إلـــى اليابانيني 
وخاصة أصحاب 
املطاعم واملرافق 
بأن خلق بيئة 
«حـــالل» مـــن 

حيـــث األكل واخلدمـــات 
لزبائنهم هو أمر متاح وسهل 
وليس صعبا على االطالق. 
تفتخر بان اوالدها األربعة 

املسجد مكتبة توفر نسخاً من 
القرآن واملطبوعات اإلسالمية 
التايلندية  بعـــدة لغـــات: 
واألملانيـــة  والصينيـــة 

والبنغالية وغيرها..
ويقول عبدالوهاب، الذي 
قدم إلى اليابـــان عام ١٩٨١ 
ويفتخر بأنه بنى مسجدا 
آخر بكلفة ١٫٥ مليون دوالر 
فـــي «غوفـــو»: لليابانيني 
مفهوم آخر عن اإلله واحلياة 
واملوت ومع ذلك فإننا نبذل 
كل اجلهود لنقل صورة ديننا 

بتسامح وصدق وأمانة.

معهد العلوم الرياضية واملركز الوطني للتدريب
أكبر استثمارين يابانيني لصناعة األبطال

إعــــداد األبطال  بهدف 
اليابــــان في  ورفع علــــم 
ارتأت  الدوليــــة،  احملافل 
اليابانية إنشاء  احلكومة 
مرفقــــني ضخمــــني لدعم 
الرياضيني وبناء رياضة 
متفوقة، األول: هو «معهد 
اليابان للعلوم الرياضية»، 
والثاني: هو «املركز الوطني 

للتدريب».
معهد العلوم الرياضية 
الذي بــــدأ العمل فيه عام 
٢٠٠١ يســــاهم فــــي مجال 
البحــــث العلمي  والطبي 

على ٣ صعد:
١- دعــــم برامــــج الطــــب 
اجلسدي والنفسي ومتابعة 
لياقــــة الالعبــــني وإجراء 

الفحوص الدورية لهم.
٢- القيام باألبحاث املستمرة 

لتطوير قدراتهم.
عيــــادات  توفيــــر   -٣
شــــاملة لعالجهم وبرامج 

تأهيلهم.
أما مركز التدريب فهو 
مجمع يتضمن منشآت من 
األكثر تطــــورا في العالم 
إلجــــراء التمارين في كل 

الرياضات. 
وما إن تدخل املبنى حتى 
جتد امامك خلية نحل من 
الرياضيني، كل في القاعة 
املخصصة لرياضته ومنهم 
جنوم حققــــوا ميداليات 

وبطوالت عاملية.
«األنبــــاء» رافقت ناو 
كاميشادا املســــؤولة في 
مجلس الرياضة اليابانية، 
وهــــو املجلــــس املنــــوط 
بــــه النهــــوض بالرياضة 
كهيئة حكومية تشــــرف 
على الرياضة، ، وذلك في 

املباني  جولة على ارجاء 
واملالعب، حيــــث اطلعنا 
عن كثب على استعدادات 
الالعبني في أجواء حماسية 
كبيرة، زادها توهجا فوز 
طوكيو بشرف استضافة 
األلعاب األوملبية في العام 
٢٠٢٠. وإلى جانب النجاح 
التنظيمي املرتقب من بلد 
يشــــتهر بالعبقرية، فإن 
اليابان تســــعى الى الفوز 
بأكبر عــــدد من امليداليات 
بعدما حققت ٣٦ ميدالية 

في أوملبياد لندن.

لقطة جوية للمركز واملعهد حيث يُصنع الرياضيون ويستعدون ألوملبياد طوكيو ٢٠٢٠

أهم رعاية ملرضى غسل الكلى
تطور التقنيات الطبية عنوان من عناوين اليابان

تعلـــن اليابان ضمن خططها لتشـــجيع 
الســـياحة التركيز على السياحة العالجية 
في ظل اإلمكانيات املتقدمة والعمل املستمر 
في الشركات اليابانية على تطوير التقنيات 
العالجية، ومن ضمن جوالتنا كانت زيارة 
إلى مستشفى «توكاتسو كلينك» املتخصص 

بفروعه الـ ١٠ في غسل الكلى.
وكان لنا لقاء مع مدير املستشفى د.شينغو 
يامان ورئيســـة وحـــدة التخطيط كازوكو 
موتوهاشـــي، حيث اســـتعرضا الدراسات 

التـــي تؤكد باألرقام تقدمهـــم مقارنة بباقي 
املستشفيات. كما قمنا بجولة في أرجاء أحد 
فروع املستشفى واطلعنا على توزيع االجهزة 
واملرضى بشكل يضمن أعلى درجات الراحة 

والنظافة والرعاية.
وعلمنا مـــن د. يامان عن وجود تواصل 
مع اململكة العربية السعودية بهدف إنشاء 
مركز للمستشـــفى فيها، كما أكد الرغبة في 
التعاون مع الكويت في مجال العالج وتبادل 

اخلبرات.

أجهزة متطورة تتوافر في كل فروع املستشفى
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الداعية اليابانية سارة

جولة في عالم «تويوتا»غدًا في احللقة الرابعة واألخيرة

في احللقة األولى 
اللقاء مع  فـــي  ذكر 
باســـم  املتحدثـــة 
الســـيدة  اخلارجية 
تاكاكـــو إيتـــو أنها 
إلى حضور  أشارت 
إلى  الرئيس بوتني 
مؤمتـــر «مجموعة 
الــــ ٧» فـــي مايـــو 
املقبل في «إيســـي 
والصحيح  شيما»، 
أنهـــا لم تشـــر إلى 
الرئيس  مشـــاركة 
الروســـي في القمة 
وأنهـــا حتدثت عن 
العالقات مع روسيا 
بشكل منفصل عن 
حديثها عن اجتماع 

املجموعة.

توضيح


