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 برنامج مكافحة العمى

 

 العــامل اإلســالمي مســتهدف لغايــات التنصــري الــذي يبــذل كافــة

الوسائل للتوغل فيه وبث أفكـاره وأهدافـه الدينيـة بشـتح الوسـائل      

ظاهر اإلنسانية يف كثري من األحيان, والصور, وحتت األغطية وامل

وهناك العديد من اجلمعيات التنصريية اليت تتخذ من الطـب وسـيلة   

رف صـــلتحقيـــل أهـــدافها وغاياتهـــا, ويصـــرك بعضـــها أن أهـــدافها  

ــن     ــتدر عطـــف املتـــربعني مـ ــي بـــذلك تسـ ــنهم, وهـ ــن ديـ املســـلمني عـ

النصار  واجلمعيات الكنسـية, وهـي تتظـاهر ب نهـا تقـوم ب عمـال       

غاثــة إنســانًيا, تركــز عملــها يف بــالد املســلمني وخصوًصــا الــيت   اإل

ــية     ــبب املشـــكالت السياسـ ــائب بسـ ــراض واملصـ ــا األمـ ــر فيهـ تكثـ

واالقتصادية باإلضافة إىل اجلهل الذي يطبل علح أجزاء كبرية من 

عاملنــا اإلســالمي, وتتــوفر لتلــك اجلمعيــات  تلــف أنــواع الــدعم        

وشعبية من الدول النصـرانية,  املادي واملعنوي علح مستويات رمسية 

وعلــح رأســها العــامل الغربــي, ونتلــك مــن الطــائرات واألســاطيل        

واألنظمة الطبية وكوادرها املختلفة ما  علها أجنـح يف كـثري مـن    

األحيان يف ت ديـة األهـداف الـيت أسسـت مـن أجلـها, مسـتغلة بـذلك         
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ي حاجات املرضح إىل العالج, وما ينتج مـن  ثـار نفسـية لـد  املرضـ     

وذويهم من تعلل مبن يقدم هلم اخلدمة العالجية كائًنـا مـن كـان,    

ويستغلون ذلك يف توزيع األشرطة السمعية ألناجيلهم احملرفة صوتًيا 

املبسطة يف املنـاطل الـيت يصـلون     تإىل كل اللغات احمللية وباللهجا

ليها, ويغذي تلك األعمـال ميزانيـات مبئـات املاليـني مـن الـدوالرات       

املاليني منها أحياًنا, اليت تصـل مـن املتـربعني املخـتلفني,     بل ب لوف 

ومـــع األســـف الشـــديد فـــإن بعـــ  تلـــك األمـــوال الـــيت حتـــرك تلـــك  

اجلمعيات تصلها من بعـ  األثريـاء يف العـامل العربـي واإلسـالمي,      

الذين خيـدعون بظـاهر تلـك اجلمعيـات ويظنونهـا مجعيـات إنسـانية        

ــات تبشــريية اختــذت    ــع مجعي مــن الطــب ســتاًرا هلــا,    وهــي يف الواق

وحبـــذا أن يقـــوم هـــؤالء ممـــن يريـــدون التـــربع ملثـــل تلـــك اجلمعيـــات 

باالتصال ببع  من لديهم خربة يف هذا اجملـال كـي يت كـدوا مـن     

نزاهتها ومن توجهها قبل أن يشـاركوا بفسـخ أنـاس مـن أمـتهم عـن       

ديــنهم وهــم ال يشــعرون ويظنــون أنهــم خــري وهــم عكــس ذلــك دون     

 وعي.

بــرامج طبيــة إســالمية تقــوم بــبع   ــــ وهلل احلمــدـ ـــوقــد وجــدت 

هـــذه األعمـــال العالجيـــة بهـــدف مســـاعدة املســـلمني املرضـــح, ويف  

الوقــت نفســه ســد بعــ  األبــواب علــح تلــك اجلمعيــات التنصــريية,    

ومـــن هـــذه الـــربامج اإلســـالمية النشـــطة يف هـــذا اجملـــال برنـــامج        
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قــوم عليــه مكافحــة العمــح يف املنــاطل اإلســالمية الفقــرية, الــذي ي 

جمموعة من أطباء العيون املسلمني, ومنهم جمموعة من شباب هذه 

الــبالد املختصــني يف هــذا اجملــال, الــذين يقومــون بإنشــاء مراكــز    

لعالج العيون يف منـاطل  تلفـة مـن العـامل اإلسـالمي, كمـا أنهـم        

حيـــــث يقيمـــــون  ايقومـــــون جبـــــوالت عالجيـــــة يف  ســـــيا وإفريقيـــــ

ــام يف   بعــ  املنــاطل, يقومــون خالهلــا  معســكرات تســتمر لعــدة أي

بعــالج املرضــح وإجــراء العمليــات الالزمــة هلــم وخصوًصــا العمليــات   

العــني وغريهــا ممــا ميكــن    تالبســيطة مثــل املــاء األبــي  والتهابــا  

ــة الالزمــة       ــع األدوي ــك املخيمــات, كمــا يقومــون بتوزي عالجــه يف تل

ــا, وجنحــوا    ـــ الؤلئــك املرضــح جماًن ـــ واحلمــد هللـ ــات يف عــالج م ـ ئ

ــارب       ــا يقـ ــيم مـ ــل  ـ ــاجلون يف كـ ــث يعـ ــاالت حيـ ــن احلـ اآلالف مـ

اخلمسة  الف مري , وهو رقم ال يستهان بـه, وهـم بـذلك يسـدون     

حاجـة بعـ  املســلمني يف هـذا اجملـال اخلطــري واهلـام وخصوًصــا يف      

ــامج       املنــاطل الفقــرية مــن العــامل اإلســالمي, وقــد حظــي هــذا الربن

مفيت الـبالد مساحـة الوالـد     بدعم من علماء اململكة, وعلح رأسهم

, وكـذلك فضـيلة   ـــ  حفظـه اهلل ووفقـه  ـــ  الشيخ عبد العزيز بن بـاز  

الشيخ  مد بن عبد اهلل السـبيل الـرئيس العـام لشـؤون احلـرمني,      

كمـــا أجـــازت األمانـــة العامـــة هليئـــة كبـــار العلمـــاء صـــرف أمـــوال  

ــم   ــو  رقــ ــامج وذلــــك يف الفتــ ــاة للربنــ ــين (1809/2) :الزكــ , وإنــ
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بة أهيب ب هل اخلري والعطاء يف هذا البلد املعطاء وهم كثـر  باملناس

أن يدعموا هذا الربنـامج بكـل مـا يسـتطيعون سـواء       ــ وهلل احلمدــ 

مادًيا أو معنوًيا, فهو برنامج إسالمي يسد حاجـة إنسـانية للمرضـح    

ر , كمـا  املسلمني املعرضني لغزوات التنصري من قبل مجعيات أخـ 

أهل اخلـري مـن الـذين يتربعـون جلمعيـات       عوإنين يف الوقت نفسه أد

ظاهرهـا طــيب وباطنهــا تنصــريي أن يسـ لوا املختصــني مــن إخــوانهم   

ن يوجهــوا أقبــل هــذا العمــل وأن يتقــوا اهلل يف إخــوانهم املســلمني, و  

ملـن دعـم هـذا الربنـامج      أدعـو تلك التربعات هلذا الربنامج وأمثالـه, و 

ــه بكــل خــري وأســال اهلل    ــهم,  ويدعمــه للقــائمني علي ــل عمل  أن يتقب

ــول اهلل   ــدق رسـ ــال:   وصـ ــني قـ ــوم   ))حـ ــيت إىل يـ ــري يف ويف أمـ اخلـ

, جعلنــا اهلل وإيــاكم مــن احملســنني واهلل املســتعان وعليــه  ((القيامــة

 وال حول وال قوة لنا إال باهلل. التكالن

 

       

 

 

 

 


