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لزيارتك��م  تنظ��رون  كي��ف 
احلالية للكويت وم��ا أهم امللفات 

على جدول الزيارة؟
بداية نعرب عن سعاتنا بهذه 
الزيارة الت���ي قمنا بها للكويت 
الشقيقة بدعوة كرمية من نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
الع���دل واألوق���اف والش���ؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد 
الذي التقيناه وأكدنا له حرصنا 
التام على تقوية أواصر العالقات 
بني بروناي دار السالم والكويت 
الش���قيقة وحتقي���ق املزيد من 
التنسيق والتعاون في مجاالت 
عدة ومنه���ا تبادل اخلبرات بني 

الوزارتني.
وتبادلنا مع املستشار احلماد 
اآلراء حول األمور ذات االهتمام 
التعاون  املش���ترك وهي أوجه 
اإلسالمي املشترك وتطوير سبل 
تبادل اخلب���رات والعمل البناء 
وآخر املس���تجدات في الشؤون 

اإلسالمية.
وقد قمنا بزيارة بعض قطاعات 
الوزارة ومنها قطاع املس���اجد 
وابهرنا ما ش���اهدناه وسمعناه 
من تطوي���ر وحتديث في كل ما 
يخص املساجد من حيث نظافتها 
وفرشها واعداد أئمتها وفي كل 
ما يرتقي برسالتها، ونعبر عن 
الذي  التام للمستوى  ارتياحنا 

وصلت اليه املساجد.
وثانيا زرن���ا بعض املعاهد 
الدينية وس���رنا ما شاهدنا وما 
س���معناه عما قامت وتقوم به 
تلك املعاهد ف���ي تكوين واعداد 
وتنمية وبناء شخصية املواطن 
الكويتي املسلم ليصبح مواطنا 
صاحلا قادرا على خدمة نفسه 
ووطنه وأمته متسلحا بعلم الدين 
والدنيا في كل املجاالت خصوصا 
في هذا العصر الذي يلعب فيه 
العلماء دورا مهما إميانا بأهمية 
البناء  اإلنسان الذي هو اساس 
والتقدم انس���جاما مع حتديات 

املستقبل.
وثالثا قمنا بزيارة بيت الزكاة 
الزكاة  وفهمنا ان تأسيس بيت 
خطوة رائدة إلحي���اء ركن من 
اركان اإلس���الم وتيس���ير أدائه 
والعمل على جمع وتوزيع الزكاة 
واخليرات بأفضل وأكفأ الطرق 
املباحة ش���رعا ومبا يتناس���ب 

والتطورات السريعة في املجتمع 
واحتياجاته، وقد قام ويقوم بيت 
الزكاة الكويتي بجهود مشهودة 
التكافل والتراحم  لتعزيز مبدأ 
بني أبناء الكويت وما يقدمه من 
مساعدات لالخوة املسلمني في 

مختلف أنحاء العالم.
ورابعا زرنا الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية واطلعنا على 
العمل اخليري في  جهودها في 
شتى امليادين احمللية واخلارجية 
لتجسد معاني التكافل والتعاون 
بني ابناء املس���لمني وتبرز وجه 
الكويت مشرقا في مجاالت اخلير 

والعطاء.
والش���ك ان تل���ك اجله���ود 
واالجن���ازات في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية واملؤسسات 
الكويتية وراءها دعم  اخليرية 
كرمي وتوجيه رش���يد من قائد 
الس���مو  البالد احلكيم صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد ثم 
متابعة دقيق���ة وإدارة حكيمة 

العامل��ي من نش��ر التطرف، كيف 
حتصنون مجتمع بروناي من هذا 

الفكر املتطرف؟
وهلل احلمد فان شعب بروناي 
مس���لم ويعبد اهلل وفق املنهج 
الوسطي املعتدل، والدولة تساهم 
دائما في ذلك، فمثال في بروناي 
خطبة يوم اجلمعة موحدة حيث 
تصدر من وزارة الشؤون الدينية 

في بروناي.
اذن ال امام يخرج قط عن نص 

خطبة اجلمعة في بروناي؟
نعم، فن���ص خطبة اجلمعة 
موحد وهذه اخلطب دائما حتث 

على الوسطية واالعتدال.
ه��ل هن��اك علماء م��ن خارج 
بروناي يقومون بتفس��ير القران 
وش��رح علوم��ه داخل مس��اجد 

السلطنة؟
لدينا مئات من ابناء بروناي 
من خريجي االزهر الشريف، فمثال 
انا وسفير سلطنة بروناي في 
الكويت ونائب السكرتير العام 

غني جدا � ما ش��اء اهلل � فنصف 
الشعب يعمل في احلكومة ورمبا 
ه��ذا انفاق قلي��ل بحج��م انفاق 

السلطنة الضخم جدا؟
ضاحكا، ولكن الكويت أغنى 

بكثير.
لنتحدث عن النواحي املعمارية 
واجلمالية حيث يوجد في س��لطنة 
بروناي مس��اجد غاية في الروعة 
واجلمال منها مس��جد الس��لطان 

الذي يعد حتفة معمارية؟
نع���م، هن���اك اهتم���ام كبير 
بالنواحي اجلمالية لبيوت اهلل 
وه���ذا بفضل رعاية الس���لطان، 
فمثال هو يصلي اجلمعة في أي 
مسجد من مساجد السلطنة وال 
احد يعرف اين س���يصلي جاللة 
الس���لطان، فالس���لطان يركب 
السيارة ويقودها بنفسه ويذهب 

الى هذا املسجد او ذاك.
وبالنسبة لي انا فانا انتظر يوم 
السبت ألعرف ما هي مالحظات 
جاللة السلطان � باسما بشكل مميز 

وإشراف واع من الوزير احلماد 
ومس���اندة مخلصة ل���ه من كل 

العاملني معه.

مكانة متميزة

ال��ذي مت  التع��اون  ما أوج��ه 
االتف��اق عليه��ا خ��ال زيارتكم 
الراهنة للكويت خاصة ان الكويت 
تتبوأ مكانة متميزة على املستوى 

الدولي في نشر الفكر الوسطي؟
هناك تعاون مس���تمر بيننا 
اتفقنا على  الكويت حيث  وبني 
إرسال بعض األئمة من بروناي 
دار السالم للتدريب في الكويت 
او دعوة ائمة من الكويت لتعليم 
األئمة في دار السالم، وسيكون 
ذلك عب���ر س���فارة الكويت في 
بروناي وس���فارة بروناي في 

الكويت.
وإع���داد األئمة امر مهم جدا، 
حيث ان املسجد هو مركز االرشاد 

واإلصالح لألمة اإلسالمية.
هناك مخاوف على املس��توى 

وهذا امر مهم جدا وعلينا جميعا 
ان نغرس ه���ذا الفكر في بالدنا 

اإلسالمية.
العاقات بني الكويت وبروناي 
وثيقة جدا على املستوى الرسمي 
والسياسي ولكن ال توجد مشاريع 
بيني��ة واقتصادي��ة عل��ى ارض 
املتميزة  العاق��ات  تواكب  الواقع 
ج��دا بني البلدين، مل��اذا من وجهة 

نظركم هذا االمر؟
ان شاء اهلل ستنمو املشاريع 
البينية بني البلدين خاصة بعد 
وجود سفارة الكويت في بروناي 
دار السالم وسفارتنا في الكويت، 
وهناك اتفاقية تعاون ثنائي بني 

البلدين.
ك��م ع��دد مس��اجد س��لطنة 

بروناي؟
سلطنة بروناي بلد صغير، 
ولدينا 110 مس���اجد فقط، ولكن 
الدول���ة تتكفل ببناء املس���اجد 

ورواتب األئمة %100.
ولك��ن س��لطنة برون��اي بلد 

في الوزارة جميعنا من خريجي 
األزهر وهلل احلمد.

علمنا انكم ستغادرون الكويت 
الى مص��ر، م��ا س��بب زيارتكم 

ملصر؟
نعم، حلضور ملتقى خريجي 
األزهر وعنوانه هذا العام »اهل 
الس���نة واجلماعة، ووس���طية 
االسالم«، وانا شخصيا معجب 
الوس���طية في  جدا مبش���روع 
الكويت وطلبت معلومات كثيرة 

عن هذا املشروع.
مرك��ز  إنش��اء  ميك��ن  ه��ل 
للوس��طية في بروناي على غرار 

مركز الوسطية في الكويت؟
نعم، ان شاء اهلل، سندرس 
الوس���طية في  مبادئ ومناهج 
الكويت النه مش���روع متميز، 
فانا حضرت ف���ي العام املاضي 
اجتماع وزراء األوقاف والشؤون 
اإلسالمية في جدة، وقدمت الكويت 
مشروع الوسطية وتبناه اجتماع 
وزراء األوقاف في الدول اإلسالمية 

� فيوم السبت هو يوم املالحظات، 
انتظ���ر مالحظات  وكل س���بت 

سكرتير جاللة السلطان.
ولكن، كم��ا ذك��رمت ان خطبة 
اجلمع��ة مطبوع��ة وال احد يخرج 
عن النص، فمن أين تأتي ماحظات 

السلطان؟
تأتي م���ن االفكار املفس���دة 
والغلو، فكما تعلمون ان العالم 
اليوم مفتوح خصوصا ان بعض 
الشباب من الذين ال يعلمون عن 
اإلسالم شيئا، وال يفهمون عنه 
شيئا يتكلمون عن اإلسالم وهم 
عن اإلسالم جاهلون، وهؤالء هم 

املتطرفون.
ولذل���ك نعد خطب���ا موحدة 
ونركز فيها على القضايا الدينية 
كاألخالق واحللم والصبر والتقوى 
وبعضها ع���ن العلوم والقضايا 

املعاصرة.

مشروع التبادل

نتحدث أيها الوزير عن حياتك 
الش��ريف  ودراس��تك في األزهر 
ومعاصرت��ك للوح��دة ب��ني مصر 

وسورية؟
كنت ف���ي مصر س���نة 1959 
الى ع���ام 1963 في عهد الرئيس 
جمال عبد الناصر وحتديدا أيام 
اجلمهورية العربية املتحدة بني 
مصر وسورية، وكان هناك تبادل 
للطالب بني الش���مال واجلنوب 
واحلمد هلل ان كان لى احلظ ان 

انضم ملشروع التبادل.
وماذا ع��ن دراس��ة الطلبة في 

بروناي في األزهر الشريف؟
هذا هو املهم، وهو إيفاد الطلبة 
في بعثات دراس���ية الى االزهر 
الشريف، فهناك مبعوث لألزهر 
في بروناي يعلمنا اللغة العربية 
والعلوم الدينية كالفقه والتفسير 
الكرمي، وهذا كله  القرآن  وحفظ 

بفضل اهلل.
وان ش���اء اهلل يك���ون هناك 
تعاون مثمر ايض���ا على جميع 
األصعدة ب���ني بروناي والكويت 
وهذا بفضل العالقة املتميزة بني 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد وسلطان بروناي 

الذي زار الكويت مؤخرا.
وان ش���اء اهلل تس���اعد تلك 
الزيارات في تقوية أواصر العالقات 

ما بني البلدين الشقيقني.

أسامة أبوالسعود

بلغة عربية متميزة درس�ها في االزهر منذ عام 1959 الى 1963، عاش خاللها حلم 
الوحدة مع سورية، وعدد من املفردات االجنليزية واملاليوية � لغة البالد االصلية � كان 
احلديث ممتعا مع رجل تتربع بالده على عرش اغنى دول االرض ويعيش سلطانها حياة 
لم يعرفها امللوك وال السالطني من قبل، انه وزير الشؤون الدينية في سلطنة بروناي دار 
الس�الم د.محمد زين احلاج سرودين ويبلغ عدد سكان الس�لطنة ومساحة ارضها تقريبا 
نصف عدد سكان ومساحة ارض الكويت. مشتركات عديدة جتمع بني سلطنة بروناي دار 

السالم والكويت وعالقات متميزة وأواصر محبة جتمع قيادة البلدين سواء في وحدة الدين 
او املنطلق وهو نش�ر اخلير اإلسالمي للعالم. »كويت الش�رق« هكذا يطلق بعض الكتاب 
واملؤرخني في سلطنة بروناي على سلطنتهم وهكذا يتمنون ان تكون، ولهذا كان لزاما علينا 
ان نعرف املزيد عن هذه السلطنة الغنية بالنفط وبشعب يعشق اإلسالم. وفي هذا اللقاء 
مع وزير الشؤون الدينية في سلطنة بروناي د.محمد زين الذي يتميز بروحه املرحة وسعة 
صدره أردنا ان نكشف بعضا من جوانب حياة شعب سلطنة بروناي دار السالم ومساجدها 

واالهتمام بعمارتها ووسطيتها وأوجه التعاون بينها وبني الكويت. والى تفاصيل اللقاء:

وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي دار السالم زار البالد وأشاد بالتعاون الثنائي بين السلطنة والكويت

د.محمد زين ل� »األنباء«: سلطان بروناي يركب سيارته 
ويصلي الجمعة في مسجد من مساجد السلطنة ال� 110

أنتظ�ر مالحظ�ات الس�لطان ي�وم الس�بت م�ن كل أس�بوع 
وخط�ب الجمع�ة موح�دة ف�ي برون�اي وال أح�د يخ�رج ع�ن الن�ص

س�ندرس مب�ادئ ومناهج مش�روع الوس�طية في الكوي�ت ألنه مش�روع متميز 

س�نتعاون م�ع الكوي�ت ف�ي إيف�اد الدع�اة للتدريب ف�ي الكويت 
واس�تقدام علماء كويتيي�ن إللقاء خط�ب ودروس دينية في الس�لطنة

أحد املساجد في سلطنة بروناي)متين غوزال(وزير الشؤون الدينية في سلطنة بروناي وبعض قيادات الوزارة مع الزميل أسامة ابو السعود

نشأة برونايبروناي دار السالم

قصر إستانة نور اإليمان

ال ميكن ان تذكر سلطنة بروناي دار السالم اال وتوصف حياة األساطير التي يعيشها شعبها 
وسلطانها في بلد من أغنى بالد األرض وكان البد من حملة عن هذا البلد اإلسالمي الفريد .

 فبروناي دولة إسالمية صغيرة في جنوب شرقي آسيا. وتقع على الساحل الشمالي جلزيرة 
بورنيو. ويتمتع ش����عبها مبستوى معيشي رفيع يرجع بصفة رئيسية إلى مخزونها البترولي 
الكبير، وتبلغ مس����احة بروناي حوالي 5765كم² وقدر عدد س����كانها سنة 2002م بنحو 34.000 
نس����مة، واسمها الرسمي هو بروناي دار الس����الم. وعاصمتها هي بندر سري بكاوان وهي أيضا 
أكبر مدنها. كانت بروناي مستعمرة بريطانية من سنة 1888م إلى سنة 1984م حني أصبحت دولة 

مستقلة. والعملة احمللية هناك هي الدوالر البروني.

تعود نشأة س����لطنة بروناي التاريخية إلى القرن الرابع عشر حيث كانت بدايات التكوين، 
وظهور شكل السلطنة مبفهومها السياسي. وخالل القرنني اخلامس عشر والسادس عشر شكلت 
بروناي قوة إقليمية كبيرة، من خالل اململكة اإلسالمية التي حكمت بروناي وبورنيو الشمالية، 
ولم تسيطر على بورنيو وحسب بل كانت تضم واليتي ساباح وسارواك املاليزيتني إلى أن بلغ 
مداه����ا جزءا من األرخبيل الفلبيني، ويعد البرتغاليون واالس����بان أول من وصل إلى البالد من 
األوروبيني، إال أن البريطانيني كان لهم تأثير أقوى بعد أن فقدت اململكة إقليم س����ارواك لصالح 
بريطانيا عام 1841م، وبدأت في االضمحالل إلى أن أصبحت محمية بريطانية عام 1888م. وأعقب 
ذلك سلسلة من املعاهدات ومت انتزاع ليمبانغ لتضم إلى إقليم سارواك وذلك عام 1890م، وخالل 
الفترة بني 1941 و1945م وقعت البالد حتت االستعمار الياباني، ثم أصبحت البالد شبه مستعمرة 
بريطانية عندما مت تعيني املقيم البريطاني مستشارا للسلطان، ثم كادت بريطانيا ان تبتلع البالد 
بالكامل لوال ظهور النفط الذي قررت بريطانيا على إثره ضم البالد إلى ماليزيا عام 1962م األمر 
الذي أعقبه كثير من االضطرابات إلى أن حل السلطان الدستور في العام نفسه واستقل بالبالد 

بشكل رسمي في العام 1975م بعد اعتراف األمم املتحدة باستقاللية البالد.
وأضاف السلطان إلى البالد الشكل اإلسالمي بفرض العديد من القوانني اإلسالمية خاصة في 

العامني 1984م و1991م.

بلد محافظ

تعتبر سلطنة بروناي من الدول احملافظة ويلعب الدين اإلسالمي الدور الرئيسي في تشكيل منط 
احلياة العام، وتعد لغة املاالي اللغة الرسمية للبالد وتستخدم احلروف العربية في كتابتها.

قصر س���لطان بروناى »إس���تانة نور اإلميان« هو مقر االقامة الرسمي لسلطان بروناي 
حسن البلقيه. القصر يقع على ضفاف نهر بروناي في جنوب العاصمة بندر سري بكاوان، 
ويتكون من 1788 غرفة وبعض املوجودات مرصعة بالذهب واألملاس و257 حماما وموجودات 
مرصعة بالذهب والفضة، وكراج يتسع ل� 110 سيارة ويحتوي قصره على 650 لوحة، أقل 
لوحة ال يقل ثمنها عن 150.000 ألف يورو ويحتاج الزائر إلى 24 س���اعة ليتفقد كل حجرة 
ملدة 30 ثانية فقط. وبها بحيرة تضم عش���رة أنواع من الدالفني � بحسب املوسوعة احلرة 

ويكيبيديا.


