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تقــع دولــة نيبــال فــي سلســلة جبــال الهماليــا بــن الهنــد والصــن ،حتدهــا الصــن مــن الشــمال ،والهنــد
مــن اجلنــوب والشــرق والغــرب ،وال تطــل علــى بحــار خارجيــة .أصبحــت جمهوريــة منــذ  28مايــو 2008م،
مســاحتها الكليــة  147181كــم ،2متثــل اليابســة143351كم 2واملــاء 3830كــم.2
منــاخ نيبــال بــارد وخاصــة فــوق املرتفعــات ،فهنــاك الكثيــر مــن القمــم التــي تغطيهــا الثلــوج طــوال الســنة،
وتنخفــض احلــرارة إلــى مــا دون درجــة التجمــد ،أمــا فــي األوديــة فيكــون املنــاخ معتـ ً
ـدل ،لذلــك يجتمــع معظــم
ســكان البــاد فيهــا ،فالصيــف حــار فــي األوديــة وبــارد فــي املرتفعــات اجلبليــة ،أمــا األمطــار فهــي تتبــع
النظــام املوســمي الصيفــي ،كمــا هــو احلــال فــي شــبه القــارة الهنديــة عمو ًمــا.
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الواقع
اللغوي
النيباليــة هــي اللغــة الرســمية للبــاد ،ويتحــدث بهــا لغــ ًة أولــى أكثــر مــن ( ،)% 44.6وهنــاك مــا يقــارب
( )125لغــة يتحــدث بهــا الســكان ،منهــا ( )25لغــة يتحــدث بهــا متحدثــون كثيــرون ،واللغــات الرســمية بعــد
النيباليــة فــي البــاد هــي:

امليتهيلي
() % 11.7

6

بهوجبوري
()%6

لغــة تهارو
()% 5.8

التمانغ
()% 5.1

تســتخدم احلكومــة اللغــة اإلجنليزية فــي معامالتها واألعمال التجارية.
اللغــة النيباليــة فــرع مــن فــروع اللغــة الهنديــة السنســكريتية التــي هــي مــن عائلــة اللغــات الهنــدو أوروبيــة،
ويُتحــدث بهــا فــي نيبــال وبعــض مناطــق الهنــد وبوتــان والتبــت ،وكذلــك بعــض مناطــق بورمــا.
تكتــب اللغــة النيباليــة ب نظام الكتابة السنســكريتية والهندية املســمى (ديوناكري)
وكالــة ضبــط اللغــة هــي  :أكادميية نيبــال  nepalacademyوموقعها على اإلنترنت )(http://nepalacademy.org.np
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الواقــع
الديني
يديــن بالهندوســية مــا يقــارب ( )% 81.3مــن الســكان ،ونيبــال هــي ثانــي أكبــر جتمــع للهندوســية فــي العالــم
بعــد الهنــد بعــدد يزيــد عــن ( )24مليو ًنــا ،ويليهــا الديانــة البوذيــة بنســبة ( )% 9ثــم اإلســام بنســبة (،)% 4.4
األديــان الشــعبية ( ،)% 3والديانــة املســيحية ( ،)% 1.4واألديــان األخــرى متثــل أقــل مــن ( ،)%1وهنــاك مــن
يشــكك فــي نســبة املســلمني هنــاك ،ويــرون أنهــا أكثــر مــن ذلــك ،وأن اإلحصائيــات الرســمية تقلــل مــن عددهم

81.30 %
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الواقــــــع
السياسي
نظام احلكم:

جمهــوري دميقراطــي احتــادي ،تنقســم مبوجبــه البــاد إلــى ســبع مقاطعــات «واليــات» ،بإجمالــي  75مديريــة
فــي املقاطعــات الســبع

العلم النيبالي:
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يتكــون مــن مثلثــن متداخلــن ،يحــوي شــعا ًرا لشــمس وهــال متداخلــن واملثلث
الســفلي يحــوي شــعا ًرا لشــمس ،اللــون األحمر فــي العلم هو لون نيبــال التقليدي
واإلطــار األزرق يعبــر عــن الطبيعــة املســاملة للبلــد ،أمــا املثلثــان فيعبــران عــن
جبــال الهماليــا والديانتــن الرئيســيتان للدولــة وهمــا البوذيــة والهندوســية.

شعار نيبال

يتضمــن علــم نيبــال ،وجبــل إفرســت ،وســهول خضــراء ترمــز إلــى األقاليــم
الســهلية ولــون أصفــر يرمــز إلــى إقليــم تيــراي اخلصــب ،ويــد ذكــر وأنثــى ترمــز
إلــى املســاواة بــن اجلنســن ،وإكليــل مــن ورود رودودنــدرون (الــوردة الوطنيــة)
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الواقـــــــــــع
االقتصادي
العملة :روبية ()Rs
معــدل النمــو االقتصــادي :ســجلت نيبــال عج ـزًا فــي ( )% 0.40مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي للبــاد فــي عــام
2017م ،حيــث بلــغ متوســط إجمالــي احلســاب للنــاجت احمللــي ( )% 2.84فــي املــدة مــن عــام 2000م حتــى عــام
2017م ،كمــا بلــغ أعلــى مســتوى لــه علــى األطــاق فــي عــام 2016م بنســبة (.)% 6.20
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الواقـــع
األمـنـي
14

فــي التقريــر الســنوي للبيانــات التفاعليــة ملؤشــر اجلرميــة
العاملــي لســنة 2017م الــذي يقيــس معــدل اجلرميــة بصــورة
نصــف ســنوية ألكثــر مــن مائــة دولــة ،جــاءت نيبــال فــي املرتبــة
( )73فــي النصــف مــن عــام 2017م ،مبعــدل ( ،)% 36فــي حــن
ارتفاعــا فــي معــدل اجلرميــة في منتصــف عام
ســجل التقريــر
ً
2018م ليصبــح ( )36.91رغــم أنهــا انخفضــت فــي التصنيــف
العاملــي لتصبــح فــي املرتبــة (.)82
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الواقـــــــــــع
االجتماعي
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السكان في النيبال

املسلمون:

املســلمون هم من عدة أعراق كالتالي:
•مســلمون مــن أصــل كشــميري :ويدعــون (املســلمون
الكشــميريون) وهــم أقــدم املســلمني الذيــن اســتوطنوا نيبــال.

وصــل عــدد الســكان فــي نيبــال أكثــر مــن ( )29.3مليــون
نســمة خــال عــام 2017م مبعــدل منــو ســنوي (،)% 1.11
وبلغــت نســبة اإلنــاث ( )% 51.5مــن إجمالــي الســكان ،وفــي
املقابــل بلــغ إجمالــي نســبة الذكــور ( ،)48.5كمــا بلغــت
نســبة الســكان فــي احلضــر فقــط ( .)% 19.4

•مســلمون مــن أصــل هنــدي :تتكــون مجموعــة مــن
الهنــود الذيــن هاجــر أجدادهــم مــن الهنــد ،كرجــال
احلاشــية امللكيــة أو كتجــار أو بصفــة أخــرى.

تنتشــر فــي نيبــال العديــد من األعراق ،وتشــكل مجموعة الشــتري
أكبــر هــذه اجملموعــات العرقيــة بنســبة ( )%16.6ثــم البرهمــان
هيــل بنســبة ( ،)% 12.2ويوضــح الشــكل التالــي األعــراق املوجودة
فــي نيبــال ونســبة كل عــرق مــن إجمالــي الســكان:

•مســلمون مــن أصــل تبتــي :و يعرفــون ب(املســلمني
التبتيــن) ،وقــد هاجــر هــؤالء مــن التبــت جتــا ًرا بنــا ًء علــى
دعــوة مــن ســفير «رتنامالــا»  -ملــك نيبــال آنــذاك  ،-كمــا
هاجــر كثيــر منهــم مــع البوذيــن التبتيــن بعــد االضطــراب
السياســي فــي التبــت فــي ســتينات القــرن املاضــي.

األعراق:
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(املســلمون فــي نيبــال مــن ينحــدرون بشــكل أساســي مــن ثالثــة أعــراق مختلفــة:
العــرق الكشــميري ،والهنــدي ،والتبتــي)

الطبقات االجتماعية
اجلبليــون :كمــا أســلفنا فــإن معظــم مناطــق البــاد
هــي مناطــق جبليــة ،ويقطنهــا أنــاس كثيــرون ،قــد
يبلغــون نحــو ســتني فــي املائــة .وهــم مــن أصــاب
التبــت والصــن ،ويشــابهونهم فــي صورهــم ومالمــح
وجوههــم ،وفــي عاداتهــم وتقاليدهــم ،ولكنهــم فــي
املقابــل يتميــزون عنهــم بأشــياء كثيــرة ،ولهــم حضــارة
تختلــف عــن ســكان التبــت والصــن.

تــارو ( :)THARUويقطنــون الغابــات واملناطــق
النائيــة والضواحــي املنســية ،ويتميــزون بصورهــم
مــا بــن اجلبليــن واملديشــيني ،وأغلبيتهــم فقــراء
مدقعــون ،وهــذه الطبقــة تعتمــد علــى العمــل باألجــرة
فــي املــزارع واملصانــع واملعامــل ،وال توجــد فيهــم
الثقافــة وال القيــم احلضاريــة املثاليــة اجلديــدة.

املديشــيون ( :)MADHESHIESذكرنــا أن
دولــة نيبــال حتدهــا الهنــد مــن أطــراف ثالثــة؛
الشــرق والغــرب واجلنــوب ،فاملناطــق التــي تقــع
علــى حــدود الهنــد ينحــدرون مــن أصــاب الهنــود
األصليــن ويســمون مديشــيني ،وهــم مثــل الهنــود
فــي كل شــيء ،ال تختلــف صورهــم عــن صــور الهنــود
بــل جميــع العــادات والتقاليــد واملناســبات الســائدة
فــي الهنــد ،وباألخــص مــن يقطنــون منهــم املناطــق
القريبــة للحــدود مــن األطــراف الثالثــة ،وتزيــد
نســبة املديشــيني عــن  ٣٥فــي املائــة مــن الســكان .
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أبرز املشكالت االجتماعية
ظلــم األطفــال :يتعــرض األطفــال فــي نيبــال لعــدة
عوامــل نفســية واجتماعيــة تضــر فــي تكوينهــم العقلــي ،وتقلــل
مــن كرامتهــم البشــرية؛ ففــي إحصائيــة ملنظمــة العمــل الدوليــة
( )ILOواجلهــاز املركــزي لإلحصــاء النيبالــي ،يقــدر عــدد
األطفــال فــي نيبــال ب  7.7مليــون طفــل أعمارهــم بــن 17-5
ســنة %40 ،يعملــون ،ونصــف العاملــن يدخلــون حتــت ظاهــرة
«األطفــال العمــال» ( .)١ومــن أشــكال ظلــم األطفــال فــي نيبــال:
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االجتــار باألطفــال ( :)٢مــن أنــواع املتاجــرة بيــع األطفــال
أو تهريبهــم للعمــل فــي الســيرك بعــدة مــدن هنديــة ،ومنهــا
كذلــك اختطــاف الفتيــات الصغيــرات النيباليــات ثــم
بيعهــن لبيــوت الدعــارة فــي الهنــد ،ليعملــن عاهــرات ويتــم
اســتغاللهن جنس ـ ًيا فــي ظــروف بالغــة الســوء (.)٣
األطفــال العبيــد ( :)٤بســبب الفقــر ترســل بعــض األســر
بناتهــا مــن أجــل كســب املــال فــي ســن صغيــرة مــن خــال
العمــل فــي البيــوت ،وفــي بعــض القــرى يخــرج مــن كل بيــت
طفلــة كخادمــة؛ ويطلــق عليهــن «كامــاري» .وتتعــرض تلــك
الفتيــات للضــرب والعنــف واالغتصــاب ،واالتهــام باإلغــراء،
ويتعــرض بعضهــن للقتــل .وتعطــى هــؤالء الفتيــات بقايــا
األكل ويعملــن لقرابــة  16إلــى  18ســاعة يوم ًيــا.
أطفــال الشــوارع ( :)٥وهــم مجموعــة مــن األطفــال إمــا
هاربــون مــن أهليهــم بســبب العنــف أو إدمــان أحــد والديهــم

اخلمــر ،أو وحشــيتهم معهــم أو غيــره .يقطــن هــؤالء الفتيان
والفتيــات فــي أروقــة منعزلــة فــي املعبــد كســكنى لهــم.
ويعانــي هــؤالء مــن األمــراض اجلســدية والنفســية مثــل
االكتئــاب بســبب العزلــة أو التحــول املزاجــي احلــاد بــن
الفــرح والغضــب ،ويتضــح عليهــم قلــة النظافــة اجلســدية.
ظلــم املــرأة :تواجــه العديــد مــن النســاء فــي نيبــال قضايا
متعــددة تنــزع منهــن كرامتهــن ،وتضعهــن فــي منزلــة مســتحقرة
فــي اجملتمــع؛ ســوا ًء كان هــذا العامــل اجتماع ًيــا أو دين ًيــا ،وقــد
جتــذرت هــذه األمــراض فــي كوامــن اجملتمــع .ففــي إحصائيــة
للشــرطة النيباليــة مت إحصــاء  156قضيــة اغتصــاب لعــام
2017 -2016م ( ، )٦ويجنــح عــدد مــن النســاء املغتصبــات إلــى
الكتمــان خو ًفــا مــن العــار االجتماعــي .ومــن أنــواع ظلــم املــرأة:

االجتــار بالنســاء ( :)٧يســتغل عــدد مــن الذكــور حاجــة
بعــض النســاء للعمــل ،فيوهمهــن باســتطاعته توفيــر العمــل
لهــن ،ثــم يتــم بيعهــن إلــى بيــوت دعــارة فــي الهنــد .وفــي
تقريــر لــأمم املتحــدة يتــم ســنو ًيا املتاجــرة بقرابــة 7000
نيباليــة فــي الهنــد ودول أخــرى (.)٨
ظلــم املــرأة احلائض ( :)٩في بعض األوســاط االجتماعية
وخاصــة القرويــة ال يســمح للمــرأة احلائــض بالنــوم فــي
البيــت ،فتنــام فــي مــكان منعــزل أو غرفــة صغيرة في أســفل
البيــت أو مــكان مخصــص لهــا فــي القريــة ،وال يســمح لهــا
بالطبــخ أو مــس املــاء؛ ألنهــا تعتبــر غيــر نظيفــة.
حرمانهــا مــن توريــث اجلنســية ( :)١٠يســمح للرجــل
املتــزوج بغيــر نيباليــة بتوريــث اجلنســية إلــى أبنائــه ،فــي
حــن أن املــرأة إذا تزوجــت مــن غيــر نيبالــي ،أو تزوجــت دون

وثيقــة زواج وطلقــت ،أو حملــت مــن الزنــا أو االغتصــاب ال
يســمح لهــا التشــريع النيبالــي بتوريــث اجلنســية ألبنائهــا.
لــذا يبقــى العديــد منهــم دون جنســيات وال دول تعتــرف بهــم
وتقــدر أعدادهــم بأكثــر مــن  4مليــون.

1- Trafficking in persons especially on women and children in Nepal (pp. 39-40, Rep.). (2012). National Human Rights
Commission.
االطفال الفقراء في النيبال يباعون الى فرق السيرك  https://youtu.be/eRHPmx2McSQو 2- https://youtu.be/aZOblhQ9lLg
3- Nepalese Girls Sex Trade: https://youtu.be/YgYDJorzMYs , https://youtu.be/ZCGb23TCrFk
4- Nepal›s slave girls: https://youtu.be/lD_9aI0MLoo
فقراء نيبال السعداء 5- https://youtu.be/w6wUOvnlS6A
6- 60 cases of rape reported in six months. (2018). Himalayan News Service. Retrieved from https://thehimalayantimes.
com/kathmandu/60-cases-rape-reported-six-months/
تزايد عمليات التهريب واالتجار بالبشر في نيبال  https://youtu.be/U4nKqGLdNicو 7- https://youtu.be/UQpkWtvX7ts
8- Nepal - Global Slavery Index 2016. (2018). Retrieved from https://www.globalslaveryindex.org/country/nepal/
 https://youtu.be/UgQ54CZ6uLQو 9- https://youtu.be/ll44D578jsY
10- Fears over Nepal›s planned citizenship law: https://youtu.be/RS-zucpVglI
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الفقــر :تعتبــر نيبــال مــن أفقــر الــدول فــي العالــم ،ففــي
إحصائيــات لبنــك آســيا التنمــوي ( )ADBبلــغ معــدل منــو
االقتصــاد النيبالــي لـــ2018م بنســبة  ،)11( %4.9أمــا نســبة الفقــر
فيعيــش قرابــة  %25مــن الســكان حتــت خــط الفقــر ،و %12.5
يعملــون براتــب يعــادل  $1.90يوم ًيــا ،ومــن كل ألــف مولــود ميوت
 29مولــود بســبب الفقــر ( .)12ومــن اآلثــار املترتبــة علــى الفقــر:
بيــع الكليــة ( : )13يقــوم بعــض األشــخاص باســتغالل
أحــد أقربائــه أو أحــد أبنــاء القــرى ويغريــه باملــال أو العمــل،
فيتــم تهربيــه إلــى الهنــد بإرادتــه الشــخصية أو بالتخديــر.
ويتــم اســتئصال إحــدى كليتيــه وبيعهــا ،وفــي املقابــل يدفــع
لهــم مبلــغ ضئيــل أو يتركــون دون مــال .والزبائــن غال ًبــا مــا
يكونــون أغنيــاء مــن الشــرق األوســط.
التخلــي عــن األبنــاء :عــدد مــن األســر ال جتــد مــا تطعــم
بهــا أبناءهــا ،وال املــال الكافــي لتعليمهــم؛ لــذا ترســلهم إلــى
دور رعايــة أو دور أيتــام أو يتــم تبنيهــم مــن أفــراد وأســر مــن
خــارج أو داخــل النيبــال(.)14

إســقاط احلمــل :وخاصــة إذا عرفــوا أن فــي الرحــم بن ًتــا
فيســرعون إلــى التخلــص منهــا باإلســقاط.
الطبقيــة والعنصريــة ( :)15تواجــه العديــد مــن األعــراق
أنواعــا مــن التهميــش االجتماعــي ،وال يوفــر
االجتماعيــة
ً
لهــم الدســتور النيبالــي املبنــي علــى العقليــة الهندوســية
الطبقيــة أي حقــوق.
ظلــم مزارعــي الهليــا ( :)16يُســتغلون فــي أعمــال زراعيــة
شــاقة مــن أجــل ســقف للســكنى ووجبــة طعــام يوميــة؛ ويتــم
توريــث االســتعباد إلــى أجيــال الهليــا ،ولم تهيئ لهــم احلكومة
مــا يبعدهــم عــن االســتعباد؛ فيضطــرون للعــودة إلــى العمــل.
التلــوث البيئــي :فــي تقريــر املؤشــر العاملــي لــأداء
البيئــي ( )EPIبواســطة جامعتــي ييــل وكولومبيــا بالتعــاون مــع
منتــدى االقتصــاد العاملــي ،تعتبــر نيبــال مــن أســوأ الــدول فــي
تلــوث الهــواء ،حيــث احتلــت املرتبــة  176مــن أصــل  180دولــة
شــملها التقريــر ( ،)17ويضطــر عــدد مــن النيباليــن إلــى لبــس
أقنعــة للحمايــة مــن التلــوث الهوائــي .وأمــا املــاء ،فتعانــي النيبال
مــن عــدة عوامــل متنعهــا مــن الوصــول للمياه الصاحلة للشــرب؛
وحتتــاج العديــد مــن القــرى إلــى حفــر اآلبــار لشــرب املــاء.
وميــوت ســنو ًيا قرابــة  44ألــف طفــل نيبالــي بســبب األمــراض
التــي تأتــي مــن امليــاه امللوثــة ،و %80مــن ميــاه الصــرف الصحــي
فــي العاصمــة النيباليــة تصــرف فــي األنهــار (.)18

الفســاد احلكومــي ( :)19تعانــي نيبــال مــن كــوارث طبيعة
مثــل الــزالزل والفيضانــات واالنهيــارات الثلجيــة والطينيــة
وغيرهــا ،وعنــد حــدوث كل كارثــة ،ينكشــف الكــم الهائــل مــن
الفســاد اإلداري واحلكومــي فــي مفاصــل الدولــة .حســب تقرير
ملنظمــة الشــفافية العامليــة ( )ITلعــام 2016م ،حتتــل نيبــال
املرتبــة  131فــي الفســاد مــن أصــل  165دولــة (.)20

التأثير السلبي املباشر للهندوسية:
شــرب احلشــيش ( :)21فــي مناســبة دينيــة هندوســية
تقــام فــي معبــد باشــوباتيناث ،يقــوم أعــداد مــن الهنــدوس
بتدخــن احلشــيش كطقــس الصــاة لإللــه شــيفا فــي هــذه
املناســبة لتمحــى «ذنوبهــم» ويدخلــوا «اجلنــة».
طبقــة الداليــت :وهــي طبقــة فــي قــاع اجملتمــع النيبالــي

الهندوســي ،وكانت هذه الطبقة ال يجوز ملســها أو االختالط
بهــا ،مهمــا عــا شــأنهم .والتمييــز يبــدأ فــي املــدارس ،حيــث
ال يســمح للطــاب مــن هــذه الطبقــة أن يشــربوا أو يأكلــوا
أو يجلســوا مــع الطــاب اآلخريــن؛ وحســب التقاليــد هــم
يُنجســون البيــوت ويجلبــون الشــؤم ألصحابهــا .وقــد وصلــت
إحــدى اإلنــاث مــن هــذه الطبقــة وصلــت إلــى البرملــان
النيبالــي إال إن ذلــك لــم مينــع التمييــز العنصــري ضدهــا.
حــرق األرامــل :فــي عــدد مــن األوســاط الهندوســية كانت
النســاء املتوفــى عنهــن أزواجهــن يحرقــن بالنــار حتــى املــوت
كطقــس مــن طقــوس النياحــة والعــزاء للــزوج ،أمــا اآلن مــع
التغيــر الزمنــي مت منــع هــذا الطقــس ،حتولــت األرملــة فــي
عــدد مــن األوســاط إلــى شــؤم اجتماعــي ،ويعانــي عــدد
منهــن مــن االضطهــاد والتجريــح ،وينظــر لهــن فــي بعــض
األوســاط علــى أنهــن ســاحرات.

11- Nepal: Economy (Tech.). (2018). ADB. Retrieved from https://www.adb.org/countries/nepal/economy#tabs-1-1
12- Poverty in Nepal (Tech.). (2017). ADB. Retrieved from https://www.adb.org/countries/nepal/poverty
 https://youtu.be/Cw5p6o_bGEAو  https://youtu.be/Y0WsQ8LD2RYو 13- https://youtu.be/V6yRKosE2MI
مأزق االبن الوحيد 14- https://youtu.be/gLLMobffYws
للمزيد حول الطبقية  https://youtu.be/sczZjKN_1A4و 15- https://youtu.be/GBSZdEK_Y-4
16- Poverty sends Nepal›s ‹freed› farmworkers back to slavery: https://youtu.be/SO_xI4ApbnA
17- Environmental Performance Index (p. 4, Rep.). (2018). Yale and Columbia Universities. Retrieved from https://epi.
envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018policymakerssummaryv01.pdf
].المصدر السابق[ 18-
19- Nepal›s failed development: https://bit.ly/2rTtKTS
20- Corruption Perceptions Index 2016 (Rep.). (2017). Transparency International. Retrieved from https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
مليون شخص يصلون لإلله شيفا «بتدخين الحشيش» في نيبال 21- https://youtu.be/-c6Dl37hWHY
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نظام التعليم في النيبال
وزارة التربيــة والتعليــم هــي اجلهــة املســؤولة عــن إدارة
أنشــطة التعليــم فــي البــاد ،حيــث أنشــأت الــوزارة خمــس
مديريــات إقليميــة و 75مكتــب مقاطعــة للتعليــم فــي خمــس
مناطــق تنمويــة ،وتعتبــر املديريــات اإلقليميــة هــي املســؤولة
أساســا عــن تنســيق ورصــد وتقــومي أنشــطة التعليــم مــع
ً
مكاتــب التربيــة والتعليــم حســب املنطقــة ،وهنــاك  34مركـزًا
تربو ًيــا للتدريــب و دعــم املعلمــن فــي املناطــق التعليميــة.

26

يتمحــور التعليــم فــي نيبــال حــول التعليــم املدرســي والتعليــم
العالــي ،ويشــمل التعليــم املدرســي املرحلــة االبتدائيــة
مــن الصفــوف  ،5-1واملرحلتــن اإلعداديــة والثانويــة مــن
الصفــوف  8-6و 10-9علــى التوالــي.
تتوفــر مرحلــة مــا قبــل التعليــم االبتدائي لكنها متاحــة في بعض
املناطــق دون بعــض ،يبــدأ الطفــل تعليمــه فــي الســنة السادســة
مــن عمــره ،وهــو الســن املقــررة للقبــول فــي الصــف األول.
التعليــم العالــي يشــمل مســتويات البكالوريــوس واملاجســتير،
والدكتــوراه حيــث يكــون مســتوى البكالوريــوس ملــدة ثــاث إلــى
خمــس ســنوات ،واملاجســتير غال ًبــا عامــن ،وبعــض اجلامعــات
تقــدم برامــج مثــل دبلومــات الدراســات العليــا.
تعطــل التعليــم بشــكل كبيــر خــال الصــراع الــذي دار فــي نيبــال
بــن عامــي  2006-1996بــن املاويــن واحلكومــة النيباليــة،
وبســبب العنــف منــع بعــض الطــاب مــن الذهــاب إلــى املدرســة
أثنــاء النــزاع ،واضطــرت العديــد مــن املــدارس إلى إغــاق أبوابها.
لــم تعــط الفرصة الكاملة لتعليم الفتيــات واألطفال من الطبقة
الدنيــا واألقليــات العرقيــة ،إضافــة إلــى قلــة الفــرص التعليميــة
لألطفــال فــي املناطــق الريفيــة ،وكذلــك املشــردين والنازحــن
بســبب النزاعــات واحلــروب التــي حدثــت فــي البــاد.
تقــدر األميــة فــي النيبــال  -حســب اإلحصــاءات املنشــورة علــى
موقــع ويكيبيديــا  -فــي عــام 2012م بـــ  ٪64و يختلــف هــذا
الرقــم علــى نطــاق واســع بــن املناطــق الريفيــة واحلضريــة،
وبحســب قيــاس (بــول) لألميــة ،فــان نســبة األميــة فــي املناطــق
احلضريــة تصــل إلــى  ٪37فــي املقابــل تكــون نســبة األميــة فــي
املناطــق الريفيــة . ٪67
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(رســم توضيحي يبني مراحل التعليم املدرســي في نيبال)
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االتصاالت
واإلنـترنت

اإلنترنت

أشهر شركات االتصاالت في النيبال:

يصــل عــدد مســتخدمي اإلنترنــت إلــى ( ،)16.190.000وهــو مــا يعــادل ( )% 54.7مــن إجمالــي الســكان ،ويعــادل ( )% 0.8مــن
إجمالــي مســتخدمي اإلنترنــت فــي قــارة آســيا ،أما عدد مســتخدمي موقــع التواصل االجتماعي فيس بــوك ( )8.700.000مشــترك.
(املصدر.)https://www.internetworldstats.com/stats3.htm :

Nepal Doorsanchar Company Ltd (Nepal telecom): fixed line

Ncell : mobile network operator

أشهر مزودي خدمات اإلنترنت في نيبال:
WorldLink

Subisu CableNet Pvt. Ltd.

Loop Networks Pvt. ltd.
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ClassicTech Pvt. Ltd.

Mercantile Communication

(تعتبــر نيبــال ثانــي أبطــأ دولــة فــي العالــم فــي ســرعة اإلنترنــت ،لذلــك يجــب
احلــذر والتــروي قبــل القيــام مبشــاريع تســتند لإلنترنــت)

تعتبــر نيبــال ثانــي أبطــأ دولــة فــي ســرعة اإلنترنــت فــي العالــم ،كمــا أن مناطــق كثيــرة فــي نيبــال ال ميكــن مــن خاللهــا الوصــول إلى
اإلنترنــت حيــث تصــل ســرعة اإلنترنــت فيهــا إلــى ( )7.21ميغابايت فــي الثانية.
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وسائل اإلعالم
فـــي النيبـــــال
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أهم الصحف:
كامتاندو بوست:

أكبــر الصحــف النيباليــة ،تأسســت عــام 1993م وتصــدر
باللغــة اإلجنليزيــة ،وتــوزع يوم ًيــا ( )82.000نســخة ،موقعهــا
الرســمي.)http://www.yomiuri.co.jp( :

غوركاباترا:

أقــدم صحيفــة نيباليــة وطنية ويومية ،تأسســت عــام 1901م،
تصــدر فــي كامتانــدو باللغــة النيباليــة  ،موقعهــا الرســمي
(.)http://www.gorkhapatra.org.np
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صحيفة هماليان تاميز:

تأسســت عــام 2001م ،وهــي صحيفــة يوميــة تصــدر باللغــة
اإلجنليزيــة مقرهــا كامتانــدو ،وحتظــى النســخة اإللكترونيــة مــن
الصحيفــة بشــعبية كبيــرة فــي البــاد ،وهــي أرخــص الصحــف في
نيبــال ،موقعهــا الرســمي (.)https://thehimalayantimes.com

كانتيبور:

أهم القنوات الفضائية:
التلفزيون النيبالي (:)Nepal Tv
قنــاة فضائيــة حكوميــة تأسســت عــام 1983م بعــدة لغــات ،أهمهــا اللغــة
النيباليــة ويوجــد مقرهــا يف ســنجاهاي دوربــار ،كامتانــدو ،وتتفــرع منهــا
عــدة قنــوات فضائيــة ،موقعهــا اإللكــروين.)http://ntv.org.np( :

صحيفــة يوميــة تصــدر باللغــة النيباليــة ،تتجــاوز مبيعاتهــا
اليوميــة ( )350ألــف نســخة ،تأسســت عــام 2008م ،وتعــد
مصــد ًرا جيـ ًدا للمعلومــات بــن النيباليــن ،موقعها الرســمي:
( .)http://www.kantipurtv.com

قناة كانتيبور(:)KTV

قناة الهمااليا:

هي شبكة تلفزيونية خاصة متنوعة الربامج ،مقرها يف كامتاندو ،تأسست
عام 2003م ،موقعها اإللكرتوين.)http://www.kantipurtv.com( :

شبكة قنوات تلفزيونية مقرها يف النيبال ،تأسست عام 2010م تبث عىل
القمرين األورويب واآلسيوي ،موقعها اإللكرتوين. )http://himalayatv.com( :
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املعــــــــــالم
السـياحية
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أهم املعالم السياحية
ساحة دربار كامتاندو:

تعــد ســاحة دربــار كامتانــدو موق ًعــا ها ًمــا للتــراث النيبالــي ،وتعــد واجهــة القصــر امللكــي القــدمي الــذي يرجــع إلــى مملكــة
كامتانــدو ،ويعــود تاريخهــا إلــى مئــات الســنني.

تقــع فــي العاصمــة كامتانــدو ،وهــي واحــدة مــن أجمــل معالــم الســياحة فــي كامتانــدو ،ويطلــق عليهــا أيضــا اســم احلدائــق
الكالســيكية اجلديــدة ،حيــث حتمــل قــد ًرا مــن الكالســيكية فــي الشــكل ،باإلضافــة إلــى التجديــد املعاصــر لهــا ،وقــد
اشــتهرت ً
أيضــا باســم حديقــة الفصــول الســتة.

قبة ستوبا البوذية:

حديقة بارديا الوطنية:

هــي بنــاء أثــري يعــود إلــى زمــن بعيــد ،ويتكــون مــن تلــة مرتفعــة حتمــل بعــض اآلثــار البوذيــة ،وقــد أدرجتهــا منظمــة اليونســكو
علــى قائمــة مواقــع التــراث العاملــي .وتعــد ً
أيضــا واحــدة مــن أكثــر أماكــن الســياحة فــي كامتاندو.
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حديقة األحالم:

مــن أهــم أماكــن الســياحة فــي نيبــال ،وهــي محميــة طبيعيــة للحيوانــات والطيــور تقــع فــي مدينــة تيــراي ،وتضــم العديــد مــن
نوعــا مــن الطيــور امللونــة واملهاجــرة.
احليوانــات النــادرة مثــل الفيــل اآلســيوي البــري ،وبعــض أنــواع األســود ،وأكثــر مــن ً 400
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أهم املعالم السياحية
شالالت ديفيز:

تعــد مــن معالــم الســياحة فــي نيبــال وأجمــل مــا ميكــن أن تــراه فــي بــوكارا نيبــال ،يبلــغ طولهــا حوالــي  500متــر بعمــق يبلــغ
 100قــدم ،تقــع الشــاالت فــي بوخــارا نيبــال فــي منطقــة تســمى كاســكي بالقــرب مــن كهــف غوبتيشــور ماهاديــف.

يعتبــر مــن أهــم املناطــق الســياحية فــي نيبــال ،يقــع فــي أحضــان الطبيعــة الســاحرة ،فــي جبــال الهيمااليــا شــرق البــاد،
ويطــل علــى أطــول قمــة فــي العالــم وهــي قمــة إفرســت فــي الشــمال ( ارتفاعهــا 8848م ) ،وتصــل مســاحة املتنــزه إلــى 443
ميــل مربــع.

بحيرة فيوا:

منتزه شيتوان امللكي الوطني:

وتقــع فــي جنــوب وادي بــوكارا ،وتعتبــر بحيــرة فيــوا أو (فيــوا تــال) مــن أهــم معالــم الســياحة فــي نيبــال ،وهــي ثانــي أكبــر بحيــرة
للميــاه العذبــة فــي البــاد ،حيــث ّ
تغطــي مســاحة وقدرهــا  4.43كيلومتــر مربــع ،ويبلغ متوســط عمقهــا حوالــي  8.6أمتار.
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متنزه ساجار ماثا الوطني:

يعــد مــن املواقــع الطبيعيــة النــادرة التــي لــم يعبــث بهــا البشــر ،وهــو مــن أهــم معالــم الســياحة فــي النيبــال  ،وقــد أنشــئ عــام
1973م ،يقــع أســفل جبــال الهيمااليــا ،وحتدي ـ ًدا فــي منطقــة تســمى تيــراي التــي متتــد علــى الســهول الواقعــة فــي ســفوح
جبــال الهنــد ،فــي جنــوب النيبــال.

انظرhttp://www.omallqura.com :
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الطعـــام
والشراب

من أشهر األكالت النيبالية

املطبــخ النيبالــي (باإلجنليزيــة )Nepalese cuisine :ويــدل علــى
التنــوع الثقافــي املوجــود فــي نيبــال التــي وفــرت مســاحة واســعة
للنمــو فــي عــدد مــن املطابــخ علــى أســاس اجملموعــات العرقيــة
واخلصائــص اجلغرافيــة لألمــة النيباليــة.

الـجندروك Gundrook

دال بهات تاركاري Dal-bhat-tarkari
يؤكل في كل أرجاء البالد ،وهو وجبة يومية.
يتم تناوله ملرتني يوميا على األقل.
الدال عبارة عن حساء من العدس والتوابل
يقدم فوق احلبوب املسلوقة مع تاركاري وهو
كاري ،مع خضروات متنوعة مهروسة منكهة
بالتوابل وبودرة الكاري.

مومو Momo

وهــو عبــارة عــن أوراق اخلضــراوات الطازجــة
اخملمــرة ،التــي حتضــر كحســاء ويضــاف اليهــا
الفاصوليــا أو الفــول والبطاطــا ،ويكــون ذو طعــم
حامــض قليـ ًـا ومنعــش مــع نكهــة مميــزة جـ ًـدا.

الديدو Dheedo
نــوع مــن الفطائــر مصنوعــة مــن العجــن
محشــوة بلحــم اجلامــوس الناعــم ،أو الدجــاج مع
اخلضــار ،عــادة مــا يتــم قليهــا أو طبخهــا بالبخار،
وتتنــاول كمقبــات فــي املطاعــم ،وهــو مــن أكثــر
املأكــوالت النيباليــة اجملربــة مــن قبــل الغربــاء
والزائريــن.
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الشاتاماري Chatamari

وهــو الطبــق التقليــدي فــي نيبــال ،جنــده فــي
املطاعــم كمــا فــي مطابــخ البيــوت الريفيــة ،طبــق
خــال مــن الســكر ،يصنــع إمــا مــن القمــح أو الــذرة
الصفــراء ،وهــو غنــي باملــواد الغذائيــة وذو طعــم
رائــع ،صحــي جـ ًـدا ويناســب األشــخاص الذيــن
يعانــون مــن مــرض الســكري.
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آلوو تاما Aloo Tama
أيضــا يشــبه البيتــزا،
وهــو نــوع مــن املقبــات ً
حضــر مــن دقيــق األرز بصنــع رغيــف خبــز
ُي ّ
مســطح مخبــوز علــى النــار ،ويوضــع فوقــه اللحــم
املفــروم والبيــض وبعــض اخلضــار مثــل البنــدورة
والبصــل والفليفلــة اخلضــراء وغيرهــا.

نــوع مشــهور جـ ًـدا مــن الــكاري املميــز ،تعنــي
(آلــوو) البطاطــا و (تامــا) هــي نبــات البامبــو،
نوعــا مميــزً ا مــن النكهــة احلامضــة
الــذي ينتــج ً
التــي ُتضــاف مــع مكونــات مختلفــة ،كمــا أن
وضــع احلبــوب كالفــول والفاصوليــا وحلــم البقــر
طعمــا مضاعفً ــا.
الناعــم يعطيــه
ً

احللويات في نيبال

تدعــى احللويــات التقليديــة (  ) Mithaiأو ( ،)Guleo Khaanaa
وتقــدم خــال اليــوم بكاملــه ،مــع اإلفطــار ،وكوجبــة خفيفــة مــع
الشــاي فــي فتــرة بعــد الظهــر ،وبعــد الغــداء.

جيري Jeri
وتســمى أيض ـ ًا (اجلاليبــي) أو (اجليلفــي) ،وهــي
ـيوعا فــي نيبــال،
واحــدة مــن أكثــر احللويــات شـ ً
وهــي عبــارة عــن بســكويت مملــح مقلــي علــى
شــكل حلقــات صفــراء وبرتقاليــة اللــون مغمســة
فــي شــراب الزعفــران ،وغالب ـ ًا مــا يرافقهــا خبــز
نيبالــي طــري يســمى ســواري swaari

بيدا Peda

مــن احللويــات املشــهورة جـ ًـدا فــي نيبــال ،وهــي
حلــوى مصنوعــة مــن احلليــب ،وتبــدو مثــل تشــيز
كيــك صغيــرة ،لكــن لهــا أحجــام .متنوعــة مــن
الصغيــر الــى الكبيــر.
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وملعرفــة مواقــع املطاعــم النيباليــة التــي تقــدم الطعــام احلــال قــم بزيــارة:

املصدر.)http://www.tareekaa.com( :

https://www.zabihah.com
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الثقــــافة
النيبالية
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الثقافة النيبالية:
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اجملتمــع النيبالــي متعــدد األعراق واألديــان والثقافات واللغات
والطبقــات ،وكل جتمــع ميتــاز بلبــاس وأكل وثقافــة خاصــة بــه،
وتــزداد البدائيــة كلمــا ابتعــدت عن العاصمــة واملدن.
يقــدر اجملتمــع النيبالــي العائلــة وروابطهــا ،ويعملــون م ًعــا مــن
أجــل العيــش ،ويقــدرون املســاواة والتضامــن االجتماعــي،
وحســبالتصنيــفاالجتماعــييعتبــرمجتم ًعــاأنثو ًيــاجمع ًيــا.
تأثــرت الثقافيــة النيباليــة بعوامــل خارجيــة أساســية مــن
أهمهــا الثقافــة الصينيــة «الشــيوعية املاويــة» التــي أثــرت
علــى عــدد مــن احلــركات واألحــزاب النيباليــة ،وســاعدت
عــد ًدا مــن الطبقــات املهضــوم حقهــا بتبني مبادئهــا ،والعامل
اآلخــر ،التأثــر بالثقافــة الهنديــة فــي العديــد مــن اجلوانــب
االجتماعيــة والثقافيــة؛ فتجــد ذلــك فــي األغانــي ،الســينما،
طريقــة كتابــة اللغــة النيباليــة ،وكذلك االشــتراك مــع الثقافة
الهنديــة فــي الديانــة الهندوســية ،ولذلــك فالثقافــة الهنديــة
مؤثــرة اجتماع ًيــا أكبــر مــن تأثيــر الثقافــة الصينيــة .أمــا
تأثيــر الثقافــة األمريكيــة فجزئــي وضئيــل ،ويتكاثــر تواجــد
املتأثريــن بهــا فــي املــدن ،وتعــرض عــدد مــن قنــوات اليوتيوب
أو بعــض البرامــج فــي القنــوات النيباليــة طريقــة حياتهــم
وممارســاتهم مثــل قيامهــم باملواعــدة احملرمــة واتخــاذ
األخــدان ،واالســتماع إلــى املوســيقى األمريكيــة ،والتشــبه
باللبــاس ،واســتخدام مفــردات اللغــة اإلجنليزيــة ،وغيرهــا.
توجــد إهانــات اجتماعيــة للمــرأة فــي عــدد مــن األوســاط
االجتماعيــة ،ويوجــد باملقابــل حــركات وجتمعــات نســوية

تقــف ضــد هــذا ،وتســعى إلــى مســاوة املــرأة مــع الرجــل،
والتخلــي عــن العــادات والتقاليــد التــي تهــن مــن قدرهــا.
هنــاك فئــات أساســية فــي اجملتمــع ،وينقســم األفــراد إلــى
عــدة أقســام مثــل :املثقفــن الذيــن يحصلون علــى املناصب
الكبيــرة والسياســية ،األقويــاء بدن ًيــا الذيــن يعملــون فــي
ً
عمــال
الشــرطة واجليــش ،والبســطاء الذيــن يعيشــون
طــوال حياتهــم.
تقديــس البقــر معلــم بــارز فــي الثقافــة النيباليــة ،حتــى إنهم
عندمــا يولــد لهــم مولــود أو يتوفــى ميــت يقومــون بــرش بول
البقــر حــول املنــزل؛ إلميانهــم أنــه يجعــل املنزل مبــار ًكا.
زواجا تقليد ًّيا من اختيار عائلته.
أغلب النيباليني يتزوج ً
هنــاك أماكــن عبــادة غريبــة للغايــة تتميــز بهــا نيبــال ،مثــل
املعابــد املشــتركة بــن الهنــدوس والبوذيــن كمعبــد القــردة
(ســويامبوناث) ومعبــد احليوانــات املقدســة وغيرهــا.

التقــومي النيبالــي (بيكــرم ســامفات) هــو تاريــخ هندوســي
مــزدوج التعامــل مــع األشــهر القمريــة والشمســية م ًعــا.
يفــرق عــن التاريــخ امليــادي بقرابــة  57ســنة ،ويعمــل بــه
ميــا
فــي العديــد مــن األوســاط اجملتمعيــة باعتبــاره تقو ً
ً
مســتقل ،وفــي حتديــد املناســبات الدينيــة.
تعتبــر لعبــة الكريكــت ممــا مييــز الثقافة النيباليــة ،وقد جاءت
بالتأثــر مــن الهنــد ،وخاصــة في املناطــق القريبة منها.
تعتبــر نيبــال مهــد الديانــة البوذيــة ،ففيهــا ولــد مؤسســها فــي
منطقــة كانــت تعتبــر فــي الســابق حتــت ســلطان الهنــد (.)١
مقاتلــو «القركــز» ( )٢هــم جنــود نيباليــون (شــبه
مرتزقــة) مــن عــدة أعــراق ،مت إنشــاء ألويــة خاصــة
بهــم فــي اجليــش الهنــدي والبريطانــي؛ ويعرفــون بأنهــم
شــديدو البــأس ولديهــم ســكاكني يتميــزون بهــا .وكانــوا
يســتخدمون فــي احلــروب.

النيباليون خارج نيبال:

1

اليابان :تضم أكبر جتمع لهم في مدينة طوكيو قرب
محطة أسقايا ،بقرابة  1300نسمة في عام 2017م،
ويدرس عدد من أبنائهم في مدرسة نيبالية هناك،
ويسعى القائمون على املدرسة إلى تطوير نظام تعليمي
لكافة املراحل (.)٣

2

في دول اخلليج ( :)٤يتوافد الذكور واإلناث للعمل في
اإلمارات والسعودية والكويت وباقي دول اخلليج ،وبنا ًء
على عدد من التقارير ،هناك عدد من حاالت االنتحار
واحلمل من الزنا والتعرض للعنف ،لذا قررت احلكومة
النيبالية في أكثر من مناسبة حظر العمل هناك ،لكن
يعاد فك احلظر كل مرة (.)٥
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3
اجملتمع النيبالي متعدد األعراق
واألديان والثقافات واللغات
والطبقات

ً
وأيضا يوجد آالف الطالب والعاملني في أمريكا
وأستراليا وكندا وبريطانيا وهونغ كونغ وماليزيا
وفلسطني احملتلة ،وغيرها.

تراجع هذه المقالة 1- https://bit.ly/2rQMUd6
2- Who Are Nepal›s Gurkhas? https://youtu.be/piN3BqPW5WM
3- LITTLE NEPAL IN TOKYO: https://youtu.be/tqijMarDyR8
4- Nepal ban on Middle East workers: https://youtu.be/u49F--ENbl0
قطر..جحيم العمال النيباليين 5- https://youtu.be/XAQVpIyrg2Y

ً
وسهل
أهال
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عبـارات
تفيدك

سو اجن سو

كيف احلال؟

فيني ليه كوستو تسو

شكرا
أنا بخير ً

ماتي سودانيفات

شكرا
ً
آسف
ال أفهم
ال أعرف
ما هذا؟
ما اسمك

آنيفات
ناف
ماليف فوزودايناف
ماليه تاها ساينا
ماليه تاها ساينا
تيمرو نام كيهو
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نيبـــــــال
واإلسالم
54
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التاريخ

الواقع

وصل اإلسالم إلى نيبال عبر محورين (غربي ) جاء إليها
من والية كشمير ،و(جنوبي ) أتى إليها عن طريق شبه القارة
الهندية الباكستانية في القرن اخلامس الهجري.
زادت صلة املسلمني بها في عهد حاكم الهند تركي األصل
غياث الدين تغلق واإلمبراطور املغولي همايو أكبر ،الذي
أرسل البعثات اإلسالمية إلى البالد ،وهكذا بدأت الدعوة
اإلسالمية تأخذ طريقها عبر أراضي نيبال ،وكان لنيبال
عالقات جتارية مع العرب ،كما استوطن التجار املسلمون
مناطق عديدة من نيبال.
مبا أن دولة نيبال ليست بعيدة عن الهند ،بل حتدها
الهند شر ًقا وجنو ًبا وغر ًبا  ،فإن وصول اإلسالم إلى الهند
أسهم في دخوله إلى نيبال ،وقد اتفق املؤرخون على أن
اإلسالم دخل الهند في القرن األول من الهجرة ،وقد
كان للتجار املسلمني من والية كشمير  -الذين اعتنقوا
اإلسالم إثر الفتوحات اإلسالمية على أيدي محمد بن
القاسم في العقد األخير من القرن األول الهجري -
مساهمة كبرى في نشر الدعوة اإلسالمية في النيال،
والذي يدل على ذلك هو وجود اللغة الكشميرية في نيبال
حتى يومنا هذا ،كما بنى الكشميريون مسج ًدا كبي ًرا في
العاصمة « كامتاندو» لم يزل موجو ًدا حتى اآلن ،ويقال
له (مسجد كشميري) ،وبداخل املسجد وحوله بعض
املشاهد واملزارات (تعبد من دون الله من قبل بعضهم)
يقال إنها للذين بنوا ذلك املسجد.

الوضع احلالي للمسلمني في نيبال جيد نسب ًيا ،وهم أحرار
في أداء أعمالهم الدينية كالصالة والزكاة والصوم واألضحية
والنكاح وغير ذلك ،من إقامة االجتماعات الدينية وبناء املساجد
واملدارس واملراكز اإلسالمية.
ال توجد أية إجازات خاصة باملناسبات الدينية للمسلمني إال
يوم في عيد الفطر ويوم في عيد األضحى.
من مشاكل املسلمني في نيبال وجود تشتت وتفرق بينهم،
وعدم وجود رؤية استراتيجية للعمل اإلسالمي هناك ،باإلضافة
النتشار اجلهل وغلبة الهوى لدى بعض املسلمني.
أما أحوالهم االقتصادية فأكثرهم مساكني وفالحون
وعمال ،ومنهم جهال بعيدون عن اإلسالم وتعاليمه،

وذلك بسبب اجلهل املنتشر في البلد ،ولضيق اآلفاق عند
بعض الدعاة املسلمني في األمور الفقهية تأث ًرا بالتعصب
املذهبي املوجود في أوساط املسلمني والدعاة بشبه
القارة الهندية.
تعتبر البريلوية الصوفية أحد احلركات املنتشرة في
نيبال ،ويتولى أتباعها مناصب دينية سوا ًء في بعض املساجد
أو املراكز ،وهناك في املقابل مجامالت بينهم وبني احلكومة
النيبالية.
أثرت الثقافة الهندية الهندوسية على منهجية الثقافة
اإلسالمية في العديد من الدول اجملاورة لها.
تعتبر اللغة األوردية لغة دينية لدى املسلمني النيباليني.

عندما حتصل مشاكل بني املسلمني والهندوس في الهند،
ميتد لهيبها بني الفئتني في النيبال.
يقوم الهندوس في بعض األحيان بإشعال اجلدال في
املناسبات اإلسالمية ،وفي أوقات صلوات العيد يقوم عدد
منهم بسرقة بيوت املسلمني؛ واحلكومة تعد بتعقبهم لكن ال
تفي.
أعداد من يدخل في اإلسالم من سكان اجلبال الهندوس
أكثر من سكان السهول؛ ألنهم متعصبون لعقيدتهم ،والبوذيون
متمسكون بدينهم وال يرغبون بالتبديل.
املسلمون الذين يعيشون في اجلبال لديهم صعوبات
متنوعة منها صعوبة املواصالت ،وندرة أو قلة وصول الدعاة
لهم ،ولذلك فهم منعزلون عن املسلمني.
يعمل الشيعة االثنا عشرية على نشر دعوتهم باخلفاء
ولهم معاهد دينية.
التنصير أتى من الهند ،ويستخدم املنصرون عند دعوتهم
ألهل الديانات األخرى أساليب اإلغراء باملال إذا حتولوا إلى
النصرانية ،وللنصارى معاهدهم الدينية ،ومستشفياتهم
الراقية التي تعالج النيباليني في أكثر األحيان مجا ًنا ،ومن
خاللها يقدمون الدعوة إلى الدخول في النصرانية.
الذي يتحول من الهندوسية إلى اإلسالم يتم قتله في كثير
من األحوال؛ لذا يخفي عدد من املسلمني إميانهم.
القاديانية ،لها وجودها ومعاهدها التي تدرس فيها أباطيلهم.
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كثير من الطالب احلاصلني على شهادات اجلامعات
اإلسالمية من نيبال أو خارجها يُد ِّرسون في املدارس
اخلاصة ،أو يعملون في التجارة أو نحوها؛ ألن احلكومة
النيبالية ال تعترف بالشهادات من اجلامعات اإلسالمية.
بعد مطالعة تقارير وأخبار مختارة عشوائ ًّيا من قنوات
نيبالية باللغة النيبالية تتحدث عن املسلمني ،وجدنا أن من
القضايا التي مت التطرق لها:
الطالق عند املسلمني( :)1يدور حديث عن الطالق عند
بعض الصوفية ،وكيف أنهم مقيدون ومحرومون من احلقوق،
ويجهلون القانون احلكومي.
االندماج( :)2يظهر أفراد منتسبون لإلسالم من الصوفية
1- Nepali Muslim women suffer due to cultural norms: https://youtu.
be/70k16ahT8W0
 https://youtu.be/enNUY8EKY8cو : https://youtu.be/yUSjUmundsoأمثلة 2-
 https://youtu.be/WYVlCvudVFwو
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أو القاديانية ،ويتحدثون عن أنهم متفقون مع الهندوس
والبوذية ،وأنهم يقدمون ما يسمونه حقوق اإلنسان على
اإلسالم ،ويريدون دولة هندوسية.
املطالبة باحلقوق( :)3يطالب بعض املسلمني بحقوقهم
باعتبارهم أقلية في دستور وتشريعات النيبال.
التصويت واملشاركة في االنتخابات( :)4في أوقات االنتخابات
يصوت املسلمون للمرشحني في احلكومات اجلديدة.
يالحظ أن هناك شح في املواد اإلخبارية التي تتحدث
عن املسلمني في نيبال والقضايا التي متس واقعهم ،باللغات
اخملتلفة.
 https://youtu.be/-I8chc964vQو : https://youtu.be/Y7sh5OpvbVsأمثلة 3-
4- Nepalgunj›s Muslim voter: https://youtu.be/Aa-aCoJNLuE
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بعض املراكز واجلمعيات التي تقدم خدمات خاصة باملسلمني في نيبال:
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جمعية أهل احلديث املركزية :كالنكي،
كامتندو ،ولها فروع ومراكز في الواليات
املتعددة ،تقوم بالدعوة بني املسلمني وغيرهم
ولها إجنازات ومشاريع تعليمية وإغاثية
وخيرية ،وجهود في بناء املساجد واملدارس.

مركز الرعاية االجتماعية :ومقرهم في
مقاطعة روبنديهي ،ولهم مشاريع تعليمية
وإغاثية ،وخيرية.

مركز قباء اخليري :له أنشطة دعوية
وتعليمية وخيرية ،ويقع في مديرية
روتهت.

منظمة الهماليا اإلنسانية :شندول شوك،
كامتندو.

مركز السالم :وهو مركز يقوم بالدعوة بني
املسلمني وغيرهم في امليادين اخملتلفة ،وله
مشاريع دعوية تعليمية.

جمعية املنهل اخليرية (دانوشا،
جنكفور) :من أبرز أنشطتها :تعليم بنات
املسلمني ،وبناء املساجد واملدارس،
وحفر اآلبار ،وطباعة الكتب للتوزيع بني
الناس ،وكفالة األيتام وغير ذلك.

املنظمة اإلسالمية :املكتب الرئيسي بكامتندو،
ولها فروع ومراكز في الواليات املتعددة ،تقوم
بالدعوة بني املسلمني وغيرهم ،ولها إجنازات
ومشاريع تعليمية وإغاثية وخيرية ،وجهود في
بناء املساجد واملدارس وكفالة األيتام وتقدمي
املنح الدراسية للطالب اجلامعيني.

مركز ابن باز اإلسالمي :ولهم مشاريع
تعليمية وإغاثية وخيرية ودعوية.

جمعية العلماء :باغ بازار ،كامتندو،
ولها فروع ومراكز في الواليات املتعددة،
تقوم بالدعوة بني املسلمني ولها إجنازات
ومشاريع تعليمية وإغاثية وخيرية ،وجهود
في بناء املساجد واملدارس.

جمعية نيبال اخليرية :من أنشطتها :بناء
املساجد واملدارس وحفر اآلبار وكفالة
األيتام.

مركز الدعوة واإلصالح  :ومقره في مقاطعة
سونساري ،ولهم مشاريع تعليمية ودعوية
وخيرية ،ويقومون بإصدار مجلة «دعوت
وإصالح» باللغة األردية ،ويقدمون املنح
الدراسية لطالب املدارس الدينية.

جمعية نيبال مسلم :سافي ساميتي باغ
بازار كتمندو.

جلنة اإلصالح لكل نيبال( :آل نيبال
اجنمن إصالح) غانتا غر /كاشميري
تاكيا كتمندو.

جمعية امللة التعليمية اخليرية :ومقرها
في مقاطعة سونساري ،ولها مشاريع
تعليمية ودعوية وخيرية ،وتقوم بطباعة
كتب احلديث والدعوة ،ولها مشاريع في
كفالة األيتام.

مؤسسة إقرء التعليمية :ومقرها
في مقاطعة بانكي ،نيبال غوجن ،ولها
مشاريع دعوية وتعليمية وخيرية،
ويقومون ببناء املساجد واملدارس
وكفالة األيتام واألرامل ،ويقدمون املنح
الدراسية للطالب.

جمعية القرآن للبحوث والدراسات:
ومقرها في مقاطعة سونساري ،ولها مشاريع
البحوث والدراسات ويقومون بطباعة
كتب التفسير واحلديث والكتب الدعوية،
ويقدمون املنح الدراسية لطالب املدارس
الدينية.
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بعض املشاريع الدعوية القائمة في نيبال:
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املناهــج الدراســية للمــدارس اإلســامية :وتنفذهــا رابطــة
املــدارس اإلســامية ،بالتعــاون مــع منظمــة هماليا اإلنســانية.
دليــل حجــاج نيبــال :وهــو موقــع إلكترونــي إلرشــاد
احلجــاج واملعتمريــن ،وينفــذه بعــض الدعــاة بإشــراف د .عبــد
الغنــي القوفــي.
الدعــوة عبــر إذاعــة إف إم  :وتقــوم بهــا جمعيــة املنهــل /
مركــز أحمــد بــن حنبــل واملنظمــة اإلســامية وجهــات أخــرى،
حيــث يتــم تقــدمي الدعــوة فــي مناطــق مختلفــة مــن البــاد عبــر
أثيــر اإلذاعــة.
الدعــوة عبــر التلفــاز  :وتقــوم بهــا املنظمــة اإلســامية
وجهــات أخــرى معهــا.
حلقــات التحفيــظ فــي القــرى « 27حلقــة» :وتشــرف عليهــا
جمعيــة حــراء للتعليــم واخلدمــات اإلنســانية.
الثقافــة والتعليــم فــي اجملتمــع النيبالــي املســلم ،مازالــت
ضئيلــة جــ ًدا منــذ قــرون ،وذلــك لعــدم عنايــة احلكومــة
بشــؤونهم ،فقــد كان كثيــر منهــم مــن الطبقــات املنبــوذة ،ولكــن
إثــر النهضــة احلديثــة فــي الصناعــات وانفجــار املعلومــات
ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن نهضــة اقتصاديــة واجتماعيــة متــت
ملســلمي الهنــد إجنــازات مهمــة ،خاصة الذين يقطنــون مناطق
احلــدود ،واســتطاع مســلمو نيبــال أن يقتــدوا بهــم؛ فاعتنــوا
بالتعليــم ،وحــاول علمــاء املســلمني ورجــال الديــن أن يفتحــوا
املــدارس والكليــات ،كمــا أن الطبقــات املمتــازة الثريــة التفتــت

نحــو التعليــم العالــي ،فأرســلوا أوالدهــم إلــى الهنــد والــدول
اخلليجيــة للحصــول عليــه ،ولــم متــض العقــود األخيــرة مــن
القــرن العشــرين إال وقــد ولــج النيباليــون فــي حقــل املــدارس
والكليــات للبنــن والبنــات مباشــرة بشــكل ملمــوس ،ولكــن
هــذه املــدارس والكليــات فــي أغلــب الظــروف ال تعالــج إال
القضايــا الدينيــة ،وهــي فــي حاجــة ملحــة إلــى إنشــاء املــدارس
والكليــات واجلامعــات التــي تــدرس العلــوم واحلســاب ،والعلوم
االجتماعيــة ،وعلــوم الكمبيوتــر باســم األقلية املســلمة ،خاصة
كليــة طــب للبنــات املســلمات.
نســبة التعليــم لــدى اجلبليــن مــن املســلمني أحســن مــن
إخوانهــم فــي الســهول ،إال أنهــم قليلــو العــدد ،أمــا مــن يعيشــون
فــي املناطــق الســهلية مــن املســلمني فهــم فــي أســوأ حالــة
ثقافيــة وتعليميــة ،وهــم أكثــر تخل ًفــا وحرما ًنــا مــن التســهيالت
احلكوميــة ،وال توجــد املــدارس فــي مناطقهــم.

(املســلمون فــي نيبــال أحــرار فــي أداء أعمالهــم الدينيــة فــي غالــب األحــوال،
ولكنهــم يعانــون مــن التشــتت ،وعــدم وجــود رؤيــة اســتراتيجية ،وتفشــي اجلهــل)

مــن الناحيــة االقتصاديــة واملعيشــية فاملســلمون فــي نيبــال
يواجهــون مشــكالت اقتصاديــة عديــدة؛ فاألغلبيــة منهــم
تشــتغل بالزراعــة فــي القــرى ،وقلــة منهــم تعمــل فــي ميــدان
التجــارة فــي أشــياء بســيطة ،ويعمــل عــدد ضئيــل ج ـ ًدا فــي
الوظائــف احلكوميــة.
تصــل نســبة املســلمني فــي نيبــال إلــى ( )% 4.4مــن
إجمالــي الســكان أي مــا يزيــد عــن ( )1.3مليــون ،وبســبب
جغرافيــة البــاد الصعبــة والوعــرة فــإن املســلمني ينقســمون
إلــى قســمني:
ً
أول :القســم اجلبلــي  :يعتبــر املســلمون قليلــن فــي املناطــق
اجلبليــة ،وهــؤالء قليلــو املعرفــة بأحــكام اإلســام ،والدعــوة
فــي هــذه املناطــق صعبــة ،وذلــك لعــدم وجــود دعــاة مــن
نفــس املنطقــة ،ولصعوبــة وجــود املواصــات بــن القــرى
للدعــاة الوافديــن مــن املناطــق الســهلية لبعــد وســائل النقــل،
وللوصــول إلــى بعــض القــرى قــد حتتــاج إلــى خمســة أيــام
مشـ ًيا علــى األقــدام ،وهــؤالء يشــبهون الصــن فــي املشــرب
واملــأكل وامللبــس ولكــن بفضــل اللــه تعالــى وتعــاون عبــاده من
احملســنني املســلمني مــن بــاد أخــرى فقــد مت فتــح عــدد
مــن املــدارس اإلســامية واملراكــز الدعويــة ،وبنــاء املســاجد
فــي القــرى واملــدن وتعيــن الدعــاة واألئمــة لهــا ليقومــوا
بالتدريــس والدعــوة مــع قيامهــم بــدور اإلمــام واخلطيــب في
املناطــق اجلبليــة ،كمــا أن هنــاك جهــو ًدا إلخــراج نخبــة مــن

طلبــة املناطــق اجلبليــة وتأهيلهــم ليكونــوا أئمــة ودعــاة عبــر
إرســالهم إلــى الهنــد واململكــة العربيــة الســعودية للدراســة
ليتمكنــوا فــي العلــم الشــرعي ويكونــوا عو ًنــا ملســلمي هــذه
املناطــق خاص ـ ًة ولنيبــال عام ـ ًة .
ثان ًيــا :القســم الســهلي (الســطحي) :تكثــر أعــداد املســلمني
الذيــن يعيشــون فــي هــذا القســم املســلمني ،ويتوزعــون إلــى
أغلبيــة مــن املديشــيني وقليــل من « تــارو» الذيــن يجاورونهم،
واملديشــيون أكثــر إملا ًمــا بالقيــم اإلســامية مــن اآلخريــن.
واملديريــات التــي تكثــر فيهــا املالمــح الدينيــة هــي «روتهــت»
التــي تقــع علــى حــدود جمبــارن الشــرقية بواليــة بيهــار ،كمــا
يكثــر املســلمون فــي مديريــات « كفــل وســتو «  -مولــد بــوذا
 و «روبنديهي»املتصلتــن بالهنــد ،وتكثــر فيهــا املــدارسوالكليــات اإلســامية وكثيــر منهــم يعتنــون بالتعليــم الدينــي،
ولهاتــن املديرتــن جهــود كبيــرة فــي نشــر القيــم اإلســامية
فــي اجملتمــع املســلم النيبالــي.
ينقســم املســلمون فــي نيبــال إلــى قســمني ،أهــل الســنة
والشــيعة  ،و أهــل الســنة يشــكلون األغلبيــة ،ينتمــي غالبهــم
إلــى املدرســة احلنفيــة فــي الفقــه اإلســامي ،والبقيــة مــن
أهــل احلديــث ،واألحنــاف ينقســمون إلــى طائفتــن همــا :
الديوبنديــة والبريلويــة ،أمــا الشــيعة فنســبتهم ضئيلــة ج ـ ًدا
ويســكنون فــي نيبــال غنــج ،وهــم جتــار وأصحــاب محــات
جتاريــة ،وقــد جاؤوهــا مــن لكنــو يوبــي بالهنــد.
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الـمحتــوى
الدعـــــوي
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احملتوى الدعوي باللغة النيبالية
ترجمات معاني القرآن الكرمي:
أول مــن قــام بترجمــة معانــي القــرآن هــو الشــيخ أبوالــكالم
آزاد مــن كامتنــدو .وقــد طبعــت جــز ًءا جــز ًءا حتــى بلــغ اجلــزء
اخلامــس مــن القــرآن ،وهــذا بــن عامــي 1995-1985م .وقــد
طبعتــه جمعيــة ملــت إســامية نيبــال بكامتنــدو.
ترجــم غوكــول ســيناها مــن دارجيلينــغ الهنــد اجلــزء
الثالثــن1992-م.
قــران مجيــد  -ترجمــة :حضــرة ميــرزا طاهــر أحمــد -
مطابــع اإلســام الدوليــة احملــدودة للنشــر 2001 -م  -وهــي
ترجمــة أحمديــة.
ترجمــة القــرآن الكــرمي -ترجمــة :فاكيلــر تصنيــف ،ناظــر
اشــات  -مطابــع اإلســام الدوليــة احملــدودة للنشــر 1988 -م
 -وهــي ترجمــة قاديانيــة.
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تراجم معاني القرآن الكرمي باللغة النيبالية  -مركز أصول
1998

تفسير
أحسن
الكالم

1998

ترجمة
جزء عم

2001

تفسير
العشر
األخير

2009

تفسير
معاني
القرآن
الكرمي

Total

1988

2001

ترجمة
القرآن
الكرمي

قرآن
مجيد

Decrease

Increase

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

ترجمــة معانــي قــرآن مجيــد باللغــة النيباليــة مــع التفســير
اخملتصــر -ترجمــه :عالء الدين األنصــاري الفالحي2008 -م
الطبعــة األولــى  -الطابــع والناشــر :املنظمــة اإلســامية نيبال
تفســير معانــي القــرآن الكــرمي  -ترجمــة :طاهــر علــي
أنصــاري -دار الســام 2009 -م  -الطبعــة األولــى.
تفســير العشــر األخير -ترجمة :مكتب الدعوة بالصناعية
 موقع تفسير 2001 -م.ترجمــة جــزء عــم إلــى اللغــة النيباليــة  -ترجمــة :محمــد
إدريــس ســلفي  -مركــز الدعــوة اإلســامية كفلوســتو نيبــال
1998م( .قاديانيــة)تفســير أحســن الــكالم  -ترجمــة :محمــد بــارون أنصــاري
 جمعيــة األعمــال اخليريــة والتعليميــة الســلفية نيبــال -1998م( .قاديانيــة)
تفســير رســالة القــرآن اجمليــد باللســان النيبالــي البســيط
هــدى وبشــرى للنيبــال اجلديــد  -مــن اجلــزء األول إلــى
اجلزءالعاشــر -كتبــه :عالءالديــن األنصــاري الفالحــي بــن
احلــاج عبــد احلميــد -الطابــع والناشــر :جمعية القــرآن للبحوث
والدراســات ،هــاري ناغــرا( ،7-غوســكي) سونســاري2018 -م.
تفســير رســالة القــرآن اجمليــد باللســان النيبالــي البســيط
هــدى وبشــرى للنيبــال اجلديــد  -اجلــزء الثامــن عشــر والتاســغ
عشــر -كتبــه :عالءالديــن األنصــاري الفالحــي بــن احلــاج عبــد
احلميــد -الطابــع والناشــر :جمعية القرآن للبحوث والدراســات،
هــاري ناغــرا( ،7-غوســكي) سونســاري2017 -م.

من ترجمات السنة النبوية:
تعانــي اللغــة النيباليــة مــن قلــة االهتمــام بشــروح الســنة النبويــة

وعلومهــا ،وذلــك يســبب صعوبــة فهــم وحفــظ األحاديــث لــدى
املســلم النيبالــي واملســلم اجلديــد.

قــد طبعــت ثالثــة كتــب (أبــواب) مــن صحيــح البخــاري (كتــاب بــدء

الوحــي ،وكتــاب اإلميــان ،وكتــاب العلــم ) 2016 -م  -ترجمــه :عــاء
الديــن األنصــاري الفالحــي  -اإلعــداد  :جمعيــة القــرآن للبحــوث

والدراســات سونســاري و طبعــه :بيــت احلكمــة ،جمعيــة امللــة
التعليميــة اخليريــة ،سونســاري نيبــال.

وهــو مــا يحتــم علــى اجلهــات املهتمــة بالدعــوة والتعليــم الشــرعي
فــي نيبــال أن تســعى فــي ترجمــة كتــب التفســير والســنة النبويــة إلى
اللغــة النيباليــة ،حتــى يســهل علــى املســلمني واملســلمني اجلــدد مــن
املتحدثــن باللغــة النيباليــة معرفــة تفســير اآليــات واألحاديــث.
ومن ترجمات السنة النبوية املوجودة:
 200حديــث للرســول صلــى اللــه عليــه وســلم  -تأليــف :عبــد
امللــك مجاهــد.
حصــن املســلم  -ترجمــة :عابــد بــن ثنــاء اللــه املدنــي -الناشــر
موقــع دار اإلســام 2007 -م.
ترجمة رياض الصاحلني ترجمة :محمد هارون أنصاري
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احملتوى الدعوي باللغة النيبالية
مــن الدراســات والكتــب املهمــة عــن
اإلســام واملســلمني فــي النيبــال:
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الديــن واألمــة اجلديــدة :الصحــوة اإلســامية فــي النيبــال
()Religion and a new nation: Islamic revival in Nepal
 املؤلــف :ماجــان أدمســون  -الناشــر2011 - )Routledgeٌ( :م كتــاب باللغــة اإلجنليزيــة.فــي نيبــال :بــاد اجلبــال  -رحلــة وحديــث فــي شــؤون
املســلمني  -محمــد بــن ناصــر العبــودي  -مطابــع الفــرزدق
التجاريــة  -الريــاض 1989 -م.
املســلمون النيباليــون ( - )Muslims of Nepalللمؤلفــة:
شــميمة صديقــة  -الناشــر1993 - )Gazala Siddika( :م.
فهــم املســلمني النيباليــن فــي اجملتمــع املتعــدد
()understanding Nepal Muslims in a Plural society
 تأليــف موليــكا ديســتدر  -الناشــرHard - Anand :2007 - Publicationsم.
( Religion in Nepalالديــن فــي نيبــال)  -تأليــفK. R. :
 - Van Kooijالناشــر1978 - Leiden E. J. Brill :م.
languages، literature، and religion of Nepal and
( Tibetاللغــات واألدب والديــن فــي نيبــال)  -تأليــفB. H. :
1874 - Hodgson، Esqم.
Essays on the Languages، Literature، and Religion

- of Nepal and Tibet - Scholar›s Choice Edition
(مقــاالت فــي اللغــات واألدب والديــن فــي نيبــال والتبــت) -
تأليــف2015 - B. R. Hodgson :م  -مــزود بالصــور.
The Muslims of Kathmandu: A study of religious
( indentity in a Hindu kingdomمســلمو كامتنــدو  -دراســة
فــي هويتهــم الدينيــة فــي مملكــة الهنــدوس)  -تأليــفAlfiani :
 - Fadzakirالناشــر2001 - Brunel University :م.
)Day prayer Guide-30 Muslim peoples of Nepal (A
 (املســلمون فــي نيبــال  -دليــل الصــاة لثالثني يو ًمــا)  -إعداد:2010 - Neighbor Ministry Networkم.
منتــدى نيبــال الوطنــي اإلســامي :جتــارب الصــراع وتشــكيل
الهويــة  -تأليــف ميجــان أدامســون ســيجاباتي  -الناشــر:
الدراســات الدينيــة كليــة النشــر الدينيــة 2013 -م.
املسلمون في نيبال ألفه :عبدالسالم خان2015-م
( - Social Inclusion and Nation Building in Nepalاملكون
االجتماعــي والبناء الوطني في نيبــال)  2009- February-م
طبعــهSocial Inclusion Research Fund, Lalitpur, :

 ( Islam in South Asiaاإلســام في جنوب آســيا)  -ألفه:

Ahmad Rashid and Qurshi Muhammad Afzal

OIC Research Centre for Islamic History, Art and
Culture, (IRCICA) Istanbul

(Muslim Minority in the world Todayاألقليــات
املســلمة فــي العالــم اليــوم)  -ألفــه.Kettani M :

( Nepal ,5 ,Encyclopedia of Saarc Nationsموســوعة
شــعوب جنــوب آســيا)
Rajouri Garden, ,159 .Deep and Deep Publications, F
110027-New Delhi

الكتــب الدعويــة :مصنفــة علــى وفــق تصنيفــات
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الكتب املتعلقة بالفقه

حوالي  %14أن كتب العقيدة

تصل إلى  %15وتراجم معاني

الكتب الدعوية باللغة النيبالية  -مركز أصول

Kathmandu

( Nepali around the worldنيبالــي حــول العالــم)  -ألفــه:
Cindy L. Perry
الدعــوة اإلســامية فــي شــبه القــارة الهنديــة ألفــه :الدكتور
محــي الديــن 1982م -دار القلــم دمشــق

Publishing Limited London & Newyork
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شبهات حول اإلسالم
السنة وعلومها
العلم وآدابه
األسرة املسلمة
الفنت واملالحم
املناهج
قضايا معاصرة
املواعظ والرقائق
الصحابة وآل البيت
احلالل واحلرام
األديان واملذاهب
سيرة وأخالق النبي ( )
املرأة املسلمة
تعريف عام بدين اإلسالم
األخالق والسلوك
الفقه وأصوله
الفضائل واآلداب
تراجم معاني القرآن وعلومه
القرآن وعلومه
العقيدة

القرآن تصل إلى )%3

كما يتضح وجود عدد ال بأس به

من الكتب في جوانب مثل (العقيدة
اإلسالمية والتعريف باإلسالم والفقه
وأصوله) ،في حني حتتاج جوانب

أخرى (كدرء الشبهات عن اإلسالم،
واألخالق والسلوك ،والسير والتراجم

وكتب الصحابة وآل البيت وغيرها مما
هو مب َّين) إلى مزيد من احملتوى ،وهو

األمر الذي يحتم على صناع احملتوى

الدعوي االلتفات إلى هذه اجلوانب

وإنتاج محتوى يراعي العقلية النيبالية،
إما باستكتاب ذوي األهلية من الدعاة
النيباليني ،أو ترجمة محتوى مناسب

إلى اللغة النيبالية.
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احملتــوى الدعــوي املرئــي باللغــة النيباليــة بحاجــة إلــى إثــراء ،خاصــة فــي جوانــب األخــاق
والســلوك ودرء الشــبهات ،كمــا يجــب أن يراعــي احملتــوى العقليــة النيباليــة ويكــون املعلقــون
مــن الناطقــن باللغــة قــدر املســتطاع

أهم الـجهات الناشرة للكتب الدعوية اليابانية:
في السعودية:

وزارة الشؤون اإلسالمية.

الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.

جامعة سراج العلوم السلفية
بجندانغر.
جمعية السالم للخدمات
اإلنسانية (بيرهوا ،روبنديهي).
منظمة الهماليا اإلنسانية،
شندول شوك ،كامتندو.
جمعية ملت إسالمية كامتندو.

مكتبة دار السالم  -الرياض.
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املكاتب التعاونية للدعوة واإلرشــاد
وتوعيــة اجلاليــات في أنحاء اململكة،
وخاصــة مكتب الربوة.

املرئيات الدعوية:

خارج اململكة:

املكتبة اإلسالمية ( أسستها
جماعة ملت إسالم -جمعية
ملت إسالمية كامتندو ).
جمعية القرآن الكرمي وهي
حديثة النشأة في العاصمة
كتماندو.

جمعية القرآن للبحوث
والدراسات ،هاري ناغرا 7-
(غوسكي) ،سونساري.

أهم املواقع الدعوية باللغة النيبالية:

تعانــي اللغــة النيباليــة مــن نقــص فــي املــواد الدعويــة املرئيــة
بصــورة عامــة كمــا يوضــح الشــكل التالــي:
األديان واملذاهب
سيرة وأخالق النبي

بيت احلكمة ،جمعية امللة
التعليمية واخليرية (بوخراها،
( نرسنغ) سونساري).

الدروس واخلطب
الدعوة إلى الله
الفضائل واآلداب

جمعية املنهل اخليرية (دانوشا).

تراجم معاني القرآن

مؤسسة إقرأ التعليمية (نيبال
غوجن بانكي).

الفقه
تعريف عام بدين اإلسالم

جمعية حراء التعليمية كامتاندو،
نيبال.

املرأة املسلمة
األخالق والسلوك

جلنة التعريف باإلسالم بدولة
الكويت.

املواعظ والرقائق
العقيدة
25
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5

0

www.islamhouse.com
http://www.new-muslims.info/
http://www.nepalidawah.com/
http://www.new-muslims.info/
http://www.islamisangh.org/
www.islaminnepal.com
www.youtube.islamisangh.com
www.qrfnepal.com
www.youtube.islamkoprakash.com
www.youtube/islamdarshan.com
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يعتبــر بنــاء املــدارس والتعليــم مــن األمــور التــي لهــا أهميــة فــي عــدد مــن األوســاط
االجتماعيــة فــي نيبــال؛ فيفضــل اســتغالل هــذا اجلانــب بالدعــوة ،كذلــك تاريــخ املســلمني
فــي نيبــال ،يحتــاج أن يــدون ويوثــق بالوثائــق ،بعيـ ًـدا عــن التلفيــق العلمــي التاريخــي.

توصيات وتنبيهات:

•يعتبــر بنــاء مناهــج إســامية شــرعية معتمــدة
ومعتــرف بهــا مــن اجلهــات احلكوميــة مــن
املطالــب واالحتياجــات الهامــة للمســلمني فــي
نيبــال؛ نظـ ًرا لتفــرق وتشــتت املناهــج املوجودة،
وعــدم االعتــراف الرســمي بهــا.

•هنــاك ضــرورة لالرتقــاء بالعلــم الشــرعي
لــدى النيباليــن ،والتركيــز فــي التأليــف علــى
الكتــب األمهــات ،كمــا يجــب مراعــاة التــوازن
فــي التأليــف بــن الكتــب والكتيبــات لتعــم
الفائــدة جميــع الشــرائح ،مع مراعاة مناســبة
محتــوى املــادة للناطقــن باللغــة النيباليــة.

•الربــط بــن املواقــع اإلســامية املوثوقــة
ومواقــع اللغة النيبالية في شــبكة اإلنترنت،
وإنشــاء مواقــع عديــدة تهتم باللغــة النيبالية
مــع االهتمــام باملــواد الدعويــة التــي
تســتهدف شــريحة املســلم اجلديــد وغيــر
املســلم ،وكذلــك املســلم بشــكل عــام.

•تعانــي النســاء املســلمات فــي نيبــال من انتشــار
اجلهــل ،والبعــد عــن تعاليــم الديــن بشــكل
خاصــا باملــرأة
ملحــوظ؛ ممــا يســتلزم اهتما ًمــا ً
النيباليــة وتوعيتهــا ودعوتهــا.

•ضــرورة تأليــف وترجمــة كتــب ملواجهــة
التنصيــر والفــرق الضالــة ،وذلــك لوجــود
معاهــد تعمــل علــى التبشــير بالنصرانيــة،
كذلــك مواجهــة الفــرق الضالــة التــي
تقــوم بنشــر أفكارهــا بــن املســلمني عامــة
باحلجــة والبرهــان.

•التركيــز علــى إنشــاء املعاهــد واملراكــز
الدينيــة فــي جميــع أنحــاء نيبــال،
وخاصــة فــي املناطــق اجلبيليــة التــي
تعانــي مــن قصــور وضعــف فــي الدعــوة.

مــن قبــل أبنائهــا فضـ ًـا عــن غيرهــم ،وذلــك
الســتخدام لغــات بديلــة أخــرى مثــل األرديــة
والهنديــة  .

•يجــب تأليــف وترجمــة كتــب ملواجهــة
معتقــدات الهندوســية والبوذيــة وتوضيــح
حقيقتهمــا والتحذيــر من تســرب أفكارهما
الدخيلــة بــن املســلمني.

•التركيــز علــى تعليــم اللغــة العربيــة مبــا
يســاعد علــى إخــراج جيــل مــن الســهل نشــر
الدعــوة اإلســامية فــي صفوفــه.

•نســبة املتعلمــن املتحدثــن باللغــة النيباليــة
مــن املســلمني قليلــة جــ ًدا مقارنــة بعــدد
الســكان فــي نيبــال نفســها ،بــل إن متحدثــي
اللغــة النيباليــة لديهــم أخطــاء لغويــة فــي
اللغــة نفســها.

•االهتمــام بإنشــاء اإلذاعــات اإلســامية
وإخراجهــا بطريقــة حديثــة وتقنيــة عاليــة،
ومحاولــة عمــل تعــاون مشــترك مــع بعــض
القنــوات واإلذاعــات اإلســامية فــي الــدول
العربيــة خاصــة دول اخلليــج.

•إن اللغــة النيباليــة يضعــف االهتمــام بهــا
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•أبــرز املواضيــع التــي حتتــاج إلــى التأليــف
أو التنقيــح والتعديــل بحســب دارســة مركــز
أصــول هــي:
تراجم وتفاسير القرآن الكرمي ومعانيه :ويفضل أن
يتم اختيار أقوى ترجمة أو ترجمتني والعمل على
تنقيحهما وتطويرهما.
كتب السنة النبوية واألحكام الفقهية.
الكتب التي تواجه التنصير وترد عليه ،والكتب التي
توضح حقيقة الفرق الضالة ومعتقداتها املنحرفة.
كتب سيرة النبي الكرمي صلى الله عليه وسلم.
الكتب اإلسالمية التي توضح حقوق املرأة في
اإلسالم ،وكذلك التي تهتم بتربية األسرة املسلمة
وحقوق الطفل.

•النشــر اإللكترونــي للكتــب مــن خــال
اإلنترنــت مهــم ،نظــ ًرا الرتفــاع نســبة
مســتخدمي اإلنترنــت ،مــع ضــرورة مراعــاة
الســرعة املتدنيــة لإلنترنــت هنــاك ،وميكــن
التركيــز بشــكل خــاص علــى الفيــس بــوك
نظــ ًرا النتشــاره.

•قلــة الكتــب املوجهــة لشــريحة املســلم
وعــدم اشــتمالها علــى كافــة املواضيــع
التــي يحتــاج لهــا املســلم ،مــع نــدرة
وضعــف ملحوظــن فــي الكتــب املوجهــة
لشــريحة غيــر املســلم واملســلم اجلديــد.
يفضــل لــو يســتفاد مــن جتــارب ومؤلفــات الدعــاة
املســلمني فــي الهنــد فــي دعوتهــم للهنــدوس؛
إلنتــاج املــواد الدعويــة التــي تناســب عقليــة
اجملتمــع الهندوســي النيبالــي.

73

مبادرات ومشاريع ارتيادية (استراتيجية) للدعوة في النيبال
هنــاك العديــد مــن املبــادرات واملشــاريع (االســتراتيجية)
الدعويــة التــي ميكــن أن تســهم فــي نشــر الدعــوة اإلســامية
وتعزيزهــا فــي نيبــال؛ وفــي البدايــة ميكــن تقســيم املبــادرات
واملشــاريع مــن حيــث املســتهدف منهــا إلــى ثالثــة محــاور:
محــور الدعــوة :ويشــتمل علــى كل مــا يخــص احملتــوى
الدعــوي واملناهــج وغيرهــا
محــور الدعــاة ،ويشــمل كل مــا يتعلــق بهــم مــن إعــداد
ودورات وتأهيــل وتطويــر
محــور املدعويــن :ويشــمل كل مــا يتعلــق بعمــوم املدعويــن
مــن مســلمني أو مســلمني جــدد أو غيــر مســلمني مــن
أنشــطة ومبــادرات وأفــكار دعويــة
وبنــا ًء علــى مــا ســبق نقتــرح فيمــا يلــي مجموعــة مــن األفــكار
واملبــادرات املقترحــة للعمــل اإلســامي فــي نيبــال ،مبــا يخــدم
هــذه احملــاور الثالثــة.
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إنشــاء مركــز إســامي دعــوي خلدمــة العمــل الدعــوي فــي
نيبــال مبحاورهــا الثالثــة «الدعــوة  -الدعــاة  -املدعويــن»
ً
تفصيــا إلــى حتقيــق مــا يلــي:
ويهــدف
إثــراء احملتــوى الدعــوي اإلســامي مبؤلفــات وإصــدارات
جديــدة ومناســبة للمجتمــع النيبالــي
العمــل علــى تطويــر احملتــوى الدعــوي النيبالــي املوجــود
وتنقيحــه وتصحيــح أخطائــه
اســتخدام وســائل التقنيــة احلديثــة فــي الدعــوة ونشــرها

بشــتى الوســائل اإللكترونيــة املناســبة للمجتمــع النيبالــي
تأهيــل وتدريــب الدعــاة وعقــد الــدورات لهــم ،واســتقطاب
دعــاة جــدد
اســتقبال املســلمني اجلــدد ورعايتهــم وتقــدمي دورات لهــم
حــول اإلســام ومتابعــة مشــاكلهم
إقامة نشاطات دعوية وتوعوية للمسلمني.
العنايــة واالهتمــام باملــرأة املســلمة فــي نيبــال مــن خــال
أنشــطة وفعاليــات دعويــة وتعليميــة وتوعويــة
إقامــة معهــد مهنــي ملحــق باملركــز ،ويهــدف خلدمــة
شــباب املســلمني ،وتأهيلهــم وتعليمهــم احلــرف الضروريــة
ملمارســة احليــاة العمليــة ،ونشــر الوعــي الدينــي والدعــوي
بالتــوازي مــع العمــل املهنــي.

مشــروع صناعــة «منهــج إســامي معتمــد» ويهــدف لعمــل
منهــج تعليمــي لطلبــة املســلمني مــن مرحلــة الروضــة إلــى
مرحلــة اجلامعــة ،يكــون معتمــ ًدا مــن اجلهــات الرســمية،
بحيــث يتخــرج الطالــب مــن املــدارس أو اجلامعــات واملعاهــد
اإلســامية بشــهادة رســمية معتــرف بهــا فــي الدولــة.

بنــاء مســجد فــي العاصمــة النيباليــة كامتنــدو ،نظــ ًرا لقلــة
املســاجد عــن حاجــة املســلمني فــي العاصمــة ،واحلاجــة

ملســجد جامــع يكــون مرتكــزًا للعمــل الدعــوي واإلســامي
واألنشــطة فــي العاصمــة.

مشــروع «تعليــم اللغــة العربيــة» ويهــدف لتعليــم اللغــة العربيــة
للطــاب اجلامعيــن مــن خــال اعتمــاد اللغــة العربيــة في كلية
اللغــات فــي اجلامعــة الرســمية في العاصمــة النيبالية «جامعة
تريفيــون» ،كمــا ميكــن للمشــروع أن يســتهدف توجيــه الطــاب
املســلمني للدراســة فــي هــذه الكليــة مبــا يدعــم ويخــدم العمــل
اإلســامي والدعــوي.

روضــة ألطفــال املســلمني :ويهــدف لتأســيس روضــة ألبنــاء
املســلمني ،وإعــداد مناهــج إســامية تناســب مرحلتهــم
العمريــة ،وتغــرس فيهــم حقائــق اإلســام وقيمــه.

كفالــة عــدد مــن الدعــاة النيباليــن الذيــن يتقنــون اللغــة
النيباليــة ،ليتفرغــوا لتحصيــل املزيــد مــن العلــم الشــرعي
والقيــام بواجــب الدعــوة والبيــان خاصــة فــي املناطــق اجلبليــة
التــي تعانــي مــن ضعــف ملحــوظ فــي أعــداد الدعــاة ،فج ـ ّل
العاملــن فــي هــذا اجملــال مــن النيباليــن غيــر متفرغــن،
ويعملــون فــي جهــات ليــس لهــا عالقــة بالدعــوة.

قامــة وقــف خــاص بالدعــوة فــي نيبــال ،يصــرف َري ُعــه علــى
دعــم املشــاريع الدعويــة ،وإعانــة الكيانات اإلســامية القائمة،
وكفالــة مجموعــة مــن الدعــاة املؤهلــن.

مشــروع إذاعــة تلفزيونيــة إســامية ناطقــة باللغــة النيباليــة
علــى مســتوى عــال مــن التخصــص واالحترافيــة ،وتفهــم
العقليــة النيباليــة التــي تطغــى عليهــا عقائــد البوذيــن
وكــذب املنصريــن ،وذلــك بهــدف توصيــل صــورة اإلســام
الصحيــح للنيباليــن.

مشــروع «الدراجــة الدعويــة» ،ويهــدف لتأمــن دراجــة
ناريــة لــكل داعيــة فــي نيبــال ،للتحــرك والزيــارات الدعويــة
واألنشــطة.

مركز إسالمي دعوي مع معهد تدريب
مهني ،وصناعة مناهج إسالمية معتمدة
من املشاريع االرتيادية في نيبال
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