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خالل افتتاح ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي الثالثة عشرة 

اجلبري: الكويت أدركت خطر اإلرهاب فجسدت وحدة املجتمع
ربيع �سكر

ــؤون اإلسالمية  ــش ــد وزيـــر األوقـــاف وال أك
ووزير البلدية محمد اجلبري ان الكويت ممثلة 
في القيادة احلكيمة لصاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد أدركت وألول وهلة مراد اإلرهاب 
الشنيع فجادت بروحها غير عابئة مبا قد ميثل 
ذلك من خطر عليها لتجسد في موقف أنساني 
رائـــع وحـــدة املجتمع الكويتي والــتــي كانت 

ومازالت اهم سمات مجتمعنا الراسخة.
وأضاف اجلبري في افتتاح ندوة مستجدات 
الفكر اإلسالمي الثالثة عشر الذي اقامته وزارة 
االوقاف والشؤون اإلسالمية برعاية سامية من 
سمو االمير امس في فندق الريجينسي يطيب 
لي في البداية باسم صاحب السمو امير البالد 
ــب بحضراتكم ضيوفا كرماء واخــوة  ان ارح
احباء في اعمال الندوة الثالثة عشر ملستجدات 
الفكر االسالمي حتت عنوان ) مواجهة التطرف 
الفكري الواقع واملــأمــول( شاكرين لكم تلبية 
الدعوة للمشاركة في هذا املؤمتر العاملي سائال 
املــولــى لكم التمتع بطيب االقــامــة فــي بلدكم 

الكويت.
وتــابــع اجلــبــري وعلى هــذا النحو مــن قيم 
الكرامة والعدالة والسماحة ساد االسالم العالم 
وقدم حضارته التي مازال العرب والي يومنا 
هــذا يتغنى بها اعجابا مبضمونها وتقديرا 
ملنجزاتها غير انه السباب متعددة ومقتضيات 
مختلفة ابتليت امتنا بــداء االرهــاب والتطرف 
الــذي دفع شبابنا الى جرائم القتل والتفجير 
التي شوهت االســـالم ودفــعــت كثيرا مــن هذا 
الشباب املتحمس الــى احملرقة باسم الدفاع 
عن االســالم وشوهت صــورة االســالم ومنحت 
املغرضني الذريعة الى االنقضاض على الفكرة 

االسالمية.
وقال اجلبري ان احلديث عن خطر االرهاب 
متشعب فأسبابه مركبه ومظاهرة مختلفة 
غير ان اخــتــيــار تــنــاول اجلــانــب العلمي من 
مواجهة التطرف ليكون موضوعا لندوتنا 
الثالثة عشر لــه داللــة قوية على ان اخلطر 
اصبح داهما االمر الذي يقتضي تقييم مسيرة 
الــتــصــدي لــهــذه الــظــاهــرة ومــحــاولــة جتويد 

مخرجاتها وذلك من خالل استعراض جهودكم 
املقدرة والتواصي بكيفية تطويرها والتغلب 

على هذه التحديات.
واشار اجلبري الى ان حتول الغلو واالرهاب 
من كونه فكرة تسيطر على مجموعة من حدثاء 
االســنــان يغلب عليهم الطيش وضعف الفهم 
الى منهجية سفك للدماء وقتل لالبرياء وجز 
للرؤوس وتناثر االشالء واثارة للفنت العمياء 
وتواصل حللقات االفساد والتكفير واستمرار 
ملسلسل التفجير والتكفير امــرا مخيفا وحدثا 

جلال يتطلب التنادي واالجتماع ملعرفة ماذا.
وختم اجلبري كلمته قائال ال يسعني اال ان 
اكرر لكم شكرنا وتقديرنا على ما بذلتموه من 
جهد وتعب في اعــداد وصياغة اعمال املؤمتر 
كما اشكر اللجنة العليا املشرفة على اعمال 
املؤمتر والى اللجان الفرعية والى كل من ساهم 
في املؤمتر من اجلنود املجهولني ممن ال نعرفهم 
لكن الله تعالى يعلمهم وسيجازيهم على حسن 
صنيعهم متمنيا جناح املؤمتر وحتقيق االهداف 

املرجوة.

آفة الغلو والتطرف
ـــاف  ومـــن جــانــبــه قـــال وكــيــل وزارة األوق
والــشــؤون اإلســالمــيــة فريد عــمــادي ان امتنا 
تواجه خطرا محدقا ومرضا عضاال وآفة خبيثة 
هي إشكالية الغلو والتطرف والتي اعتبرها 

النبي صل الله عليه وسلم داء مدمرا.
وتابع عمادي اننا لسنا امام ظاهرة عابرة 
تأخذ وقتها ثم متضي كبقية الظواهر االجتماعية 
الــتــي اعــتــرت البشرية ثــم تــالشــت وانــدثــرت 
وامنــا نحن أمــام داء فتاك ومنهجية حانقة 
وفكر ضيق منحرف في منطلقاته مشوه في 
تصوراته معوج في تفكيره اتخذ من إشكاليات 
األمة ومعاناتها في قضايا االقتصاد والوحدة 
وتناقضاتها السياسية مطية لتنفيذ اجندته 
اخلبيثة املشبوهة وسبيال للعيش والتمدد 
واالنتشار بل نحن في احلقيقة امــام فكر ذي 

منهجية لقيطة مبتسرة لم تعرفها األمــة عبر 
علماءها املعتبرين فهو مثال ينظر الى الشريعة 
كنصوص منفصلة وباجتزاء منقوص ومخل 
بالشريعة وغايتها ويستلب مهام ائمة االسالم 
فيعلن ما يسمية جهادا من قتل ونحر ويجري 
احكام التكفير دون ضوابط او شروط ويلفق 
بني النصوص فيأخذ منها ما يناسب هواه ويدع 
ما يعارضه ويفهم الشريعة فهما ظاهريا دون 
اعتبار مقاصدها وما ترمي اليه ويهمل النظر 
في املآالت والعواقب ويتخذ من تاريخنا وقائع 
يجعلها كالشرع القطعي املنزل ويتجاهل فقه 
السنن الكونية وقوانينه نحن امــام منهجية 
مدلسة وملفقة تستل من تراثنا الفقهي فتاوي 
مقيدة وخــاصــة بزمانها ومكانها فتجردها 
مــن مناطاتها وظــروفــهــا ثــم جتعلها احكاما 
عامة مطلقة دون النظر الــى اكــراهــات الواقع 

ومتغيراته.
وقال عمادي ان خطر ما نواجهه يكمن في انه 
فكر جامح شرس ال يعرف االنكفاء او االنعزال 

اتخذ من التمدد شعارا ومن البقاء غاية ال يقف 
عند حد أفكاره احلسيرة ورؤاه الضيقة الواهنة 
وإمنا ينشر أفكاره اخلبيثة من خالل أداة العوملة 
احلديثة من انترنت ووسائل تواصل اجتماعي 
بني احلدثاء والناشئة ليجعل له في كل بيت 
نصيرا وفي كل دولة موطئا وفي كل قطر إتباعا 
يهدد بهم الشعوب ويقوض من خاللهم الدول 
ويقدم للناس دينا أخر حتى أضحى كثير من 
الناس يخشى على ولــده ان يصبح معتدال ثم 
ميسي متطرفا أو مكفرا كل ذلك بتخطيط دقيق 

وإمكانيات فائقة.
وأضاف عمادي اذا كان عدونا بهذه اخلطورة 
الداهمة واملنهجية املركبة واإلمكانيات الفائقة 
والتخطيط الدقيق واآللة اإلعالمية املؤثرة فمن 
الطبيعي ان نتساءل فيما بيننا ماذا قدمنا لنقف 
في وجهه ونحمي حصوننا ماذا قدمت الهيئات 
اإلسالمية والعاملية ملواجهته ودفع خطره ورد 
كيده وإبــطــال حججه الواهية وكشف زيغه 
وحماية البيوت والشباب من غلواء جتنيده 

ونشر أفكاره؟
ــذا املــؤمتــر إجــابــة واضــحــة عن  ــان ه ــذا ك  ل
ذلكم التساؤل والتوقف عند تلك اجلهود من 
مشروعات ومبادرات وجتارب والتعرف عليها 
والتعريف بها لالستفادة منه ووضع معايير 
لقياس جناحها امــآ في تعزيزها والتعاون 
البناء بني تلك التجارب حتى حتقق أهدافها 

املأمولة.
ومن جانبه قال مستشار الشؤون السياسية 
واملفاوضات الدكتور نواف املطيري ان تطورات 
االحـــداث املتسارعة في املنطقة فرضت على 
دول مجلس التعاون اخلليجية حتديات امنية 
واجتماعية ابرزها تنامي احلركات االرهابية 
واملتطرفة وانتشار الفكر الطائفي املنحرف 
البعيد كل البعد عن االعتدال والوسطية عبر 
وسائل يصعب مراقبتها كمواقع االنترنت 
والــقــنــوات الفضائية وغــيــرهــا مــن تقنيات 
االتصال املتطورة كل يوم واستمرار لنهج دول 
مجلس التعاون في التصدي للفكر املنحرف 
والتطرف والتعصب وانطالقا مــن قناعتها 
املبدئية بــضــرورة مكافحة ظــاهــرة االرهــاب 
وتنظيماته املتطرفة من خالل اجلهود االقليمية 
والدولية اقــرت دول مجلس التعاون في عام 
2002 م االستراتيجية االمنية ملكافحة التطرف 
املصحوب باالرهاب والتي تضمنت الوسائل 
واالسس والنطاقات واالهداف والتدابير الوجب 

اتخاذها.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله العبيد ان 
هذا املؤمتر الذي يعالج قضية التطرف الفكري 
الذي ميثل احد اهتمامات هذه الــوزارة اجلليلة 
التي اخذت على عاتقها متابعة وتنسيق اجلهود 
االسالمية والدولية التي تواجهة ازمة من اعقد 
ازمــات العصر اال وهــي التطرف الفكري هذا 
التطرف الذي اختلطت فيه املفاهيم وتشابكت 
فيه املصالح وشوهت من خالله العقائد والقيم 
واالديــان واصبح التطرف منتج الصراع الذي 
يقوم على حتقيق املكاسب املــاديــة ايــا كانت 
ــواء باالنتصار لفكرة او رأي او  املكاسب س
فريق او كيان او تخطيط استراتيجي سياسي 

اقتصادي.

الوزير محمد اجلبري متحدثا

كليب جديد إلدارة اإلعالم الديني 

أبا اخليل: »من يا بني« يناقش ويعالج قضية الطفولة 
باعتبارها القضية األخطر التي تهدد أمن وسالمة املجتمعات

متاشيا مع يوم الطفل العربي، 
واتساقا مع خطة الوزارة الرامية 
إلـــى مــواكــبــة األحــــداث احمللية 
واإلقليمية والدولية، فقد أعلن 
مدير إدارة اإلعالم الديني صالح 
أبا اخليل أن اإلدارة قد انتهت من 
األعمال الفنية والتقنية اخلاصة 
بإنتاجها املرئي اجلديد » من يا 
بني » الفتا إلى أن الكليب يناقش 
ويعالج قضية الطفولة واملخاطر 
ــا مـــن كــافــة  ــه ــعــرض ل ــت الــتــي ت
الــنــواحــي على املستوى احمللي 
واإلقليمي والدولي معتبرها من 
أهم القضايا التي ينبغي أن يسلط 
ــوء عليها وتــتــخــذ نحوها  ــض ال
اخلطوات الفاعلة حماية لألطفال 

واملجتمعات 
وبني أبا اخليل حرص اإلدارة 

ــب  ــوان ــز اجل ــزي ــع ـــم وت عــلــى دع
الدينية والوطنية والتربوية 
واالجتماعية من خالل إصداراتها 
املختلفة، وذلــك إلميانها بأهمية 
اإلعــــالم والـــــدور الـــذي ينبغي 
أن تلعبه على كافة املستويات 
واألصعدة ال سيما في ظل طوفان 
العوملة والبرامج الكثيرة غير 
الهادفة، مشيرا إلى أن ذلك أحد 
األســـبـــاب الــتــي دفــعــت اإلدارة 
لعقد شراكات مجتمعية متنوعة 
تطبيقا الستراتيجية الوزارة من 
ناحية وحتقيقا للغايات املرجوة 

من ناحية أخرى.
وأوضــح أبا اخليل أن اإلدارة 
ومــن هــذا املنطلق تــقــوم حاليا 
ــوة  ــدع ــاون مـــع جلــنــة ال ــع ــت ــال ب
اإللــكــتــرونــيــة الــتــابــعــة للجنة 

الــتــعــريــف بـــاإلســـالم بتسويق 
الكليب عبر موقع اإلدارة ومواقع 
الدعوة اإللكترونية والتي تخطى 
زوارها ومتابعيها املاليني مؤكدا 
على أن لغة الشراكة أثبت أنها 
ــاالت  ــج ــة امل ــاف الــنــاجــحــة فـــي ك
ــى أن  والتخصصات، منوها إل
الكليب يــتــم بــثــه اآلن حصريا 
red awqaf عبر موقع اإلدارة
وقريبا عبر الفضائيات العربية، 
مختتما باإلشارة إلى أن الكليب 
فــكــرة وتــنــســيــق عــــام ســلــمــان 
اخلليفان، وكلمات د. عبد الرحمن 
ــان وليد  العشماوي وأداء وأحل
احلمادي، ومن إخراج إسالم عبد 
الغني،بينما التسويق اإلعالمي 
خليفة الهاجري واإلشراف العام 

صالح أبا اخليل صالح أبا اخليل 

ال��غ��ل��و وال��ت��ط��رف أم��ت��ن��ا ت��واج��ه خ��ط��را م��ح��دق��ا وم��رض��ا ع��ض��اال وآف���ة خبيثة ه��ي  ع��م��ادي: 

ـــس جلــنــة  ـــي بــــــارك رئ
املــســتــجــديــن فــي الــتــحــاد 
ــام لطلبة ومــتــدربــي  ــع ال
الهيئة الــعــامــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب عيد 
الوطري لزمالئه املقبولني 
بكليات ومــعــاهــد الهيئة 
ــي الثاني  ــدراس للفصل ال
متمنيا   2017/2016
لهم السداد والتوفيق في 

مسيرتهم الدراسية.
وأوضــــح الـــوطـــري أن 
جلنة املستجدين »بنني 
وبنات« ستكون متواجدة 
بجميع الكليات واملعاهد 

لتقدمي الــعــون واملساعدة 
لزمالئهم املستجدين الذين مت قبولهم واإلجابة عن كافة استفساراتهم 
املتعلقة مبسيرتهم الدراسية، كما ستكون القائمة اللجنة متواجدة في 
تسجيل جداولهم الدراسية وتذليل أي صعوبات أو عقبات ميكن أن تواجه 

مسيرتهم الدراسية، متمنيا للجميع النجاح والتوفيق.

احتاد التطبيقي يبارك للمقبولني 
بكليات ومعاهد الهيئة

عيد الوطري 

جانب من احلضورفريد عمادي

كليب من يا بني 

»األوقاف« نظمت ندوة عن تاريخ األندلس بالتعاون مع فريق أندلسيات التطوعي

90 عاما من وفاته محمد سالم: حتققت رؤية الرسول في افتتاح األندلس بعد 
ـــاف  ــي وزارة األوق أكـــد اإلمــــام واخلــطــيــب ف
والشؤون االسالمية محمد سالم املتخصص في 
تاريخ أسبانيا واألندلس إن الرسول صلى الله 
عليه وسلم تنبأ بإفتتاح األندلس قبل ثمانون 
عام من إفتتاحها كما جاء في صحيح البخاري 
عن طريق أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت 
ملحان قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما 
قريبا مني، ثم استيقظ يبتسم، فقلت: ما أضحكك؟ 
قــال: »أنــاس من أمتي عرضوا علّي يركبون هذا 
البحر األخضر كامللوك على األسرة«. قالت: فادع 
الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم نام الثانية، 
ففعل مثلها، فقالت قولها، فأجابها مثلها، فقالت: 
ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: »أنت من األولني«.
وجاء حديث محمد سالم في اللقاء التنويري 
الذي نظمه فريق أندلسيات التطوعي بالتعاون 
مع وزارة األوقاف والشؤون االسالمية للتعريف 
برحلة أندلسيات 5 التي تنطلق مساء اجلمعة 
القادم وسيكون ضيف الشرف وزير العدل ووزير 
ــاف والشؤون االسالمية السابق د. نايف  األوق
احلجاج العجمي وأســتــاذ علم النفس احملامي 
محمد املطيري املعروف بالسوشل ميديا باسم 

»ساري ».
وأضاف سالم لقد حتققت رؤية الرسول الكرمي 
وخرجت أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت 
غازيا أول ما ركب املسلمون البحر مع معاوية، 
فلما انصرفوا من غزوتهم قافلني، فنزلوا الشام، 
َفُقرِّبت إليها دابــة لتركبها، فصرعتها فماتت و 
ــول الله صلى الله  قــد ثبت فــي احلــديــث أن رس
عليه وسلم قال: »أول جيش يغزو مدينة قيصر 
مغفور لهم«. وهو اجليش الثاني الذي رآه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في منامه عند أمِّ ِحَرام 
فقالت: »ادع الله أن يجعلني منهم«. فقال: »أنت 
من األّولني«، يعنى جيش معاوية حني غزا قبرص 
ففتحها في سنة سبع و عشرين أيــام عثمان بن 
عفان و كانت معهم أم حرام فماتت هنالك بقبرص. 

ثم كان أمير اجليش الثاني ابنه يزيد بن معاوية، 
و لم ُتدِرك أمَّ َحَراٍم جيش يزيد هذا، و هذا من أعظم 

دالئل النبوة ».
وقال سالم ان الغزوة الثانية كانت األندلس 
فــي عــام 92 هجرية عندما أرســـل مــوســى بن 
نصير طــارق بن زيــاد لفتح األندلس بعد وفاة 
الرسول بإثنتا وثمانون عاما وتوغل طارق بن 
زيــاد باألندلس وبعد 15 عــام أي في عــام 107 
هجري إفتتحوا املسلمون مدينة ليون الفرنسية 
وجتـــاوزوا أسبانيا الــى لكسمبورج في معركة 

بالط الشهداء مع التابعني ووصلوا الى جنوب 
فرنسا بعد 90 عام من وفاة الرسول.

وأشار سالم على املسلم عندما يزور األندلس 
اليوم عليه التجول بطرقاتها يتذكر علماء املسلمني 
مثل الشاطبي وابــن مالك وابــن رشد والقرطبي 
املفسر لكتاب الله وقد يشم املسلم عبير أنفاس 
العلماء الطبية وما قدموه لألمة االسالمية من 
اجنازات وال تنسى فعباس بن فرناس الذي قدم 
60 اختراع بدأها بالزجاج امللون وآلــة حساب 
الزمن وكذلك أبوالقاسم الــزهــراوي أول طبيب 

أجنبته البشرية ومــازالــت آالت اجلــراحــة التي 
إخترعها تستخدم في العمليات اجلراحية الى 
يومنا هذا والتي مضى عليها أكثر من 900 عام 
ويعتبر أول طبيب يثقب الغصبة الهوائية 
وكــذلــك زريـــاب مخترع فــن االتيكيت فــي األكــل 
وكــذلــك أول مــزيــل للعرق ومــعــجــون األســنــان 
باالضافة الى أبواحلزم األندلسي أول من كتب 
عن كروية األرض قبل أألف سنة ويجب أن نفتخر 
بأجدادنا الذين قدموا للبشرية أعظم العلماء 
فكانوا أصحاب حضارة وعلم واختراع يستطيع 

أن يبدع في كل مجال.
ــدد سالم أن األنــدلــس حــضــارة املسلمني  وش
فلم يكن فيها في العصور الوسطى أمــي واحد 
بينما تفتقر أوربا للمتعلمني وأول اجلامعات في 
العالم أنشأها العلماء األندلسيني في بلد الوليد 
ومدريد التي كانت تسمى مجريط بناها املسلمني 
وأبتكروا فيها طرق توصيل املياه للبيوت ويجب 
أن نستفيد من تلك الرحالت التي ينظمها شباب 
فريق أندلسيات برئاسة الشاب عبدالله مبارك 

املطوع العاشق للتاريخ االسالمي.

 حتفيظ القرآن
بدوره أكد رئيس فريق أندلسيات التطوعي 
عبدالله املطوع أن الفريق بدأ نشاطه في عام 
ــالت لتحفيظ القرآن  2009 نظم خاللها رح
الكرمي للشباب من اجلنسني في املدينة املنورة 
ثم مت تنظيم الرحالت للمدن التاريخية ومت 
التركيز على أسبانيا ملا فيها من تراث األندلس 
العريق بالتاريخ االسالمي الكبير ويعتبر فريق 
أندلسيات الفريق األول بالكويت الذي ينظم مثل 
تلك الرحالت ليستفيد املشاركني من هذا التاريخ 

الكبير.
ــا متفائل فــي هــذه الرحلة  وقــال املــطــوع أن
لالستفادة من بــالد األندلس والبعض ينظم 
رحالت سياحية الى ماليزيا وغيرها من دول 
العالم لكن تبقى لألندلس وضع آخر وعندما 
بدأ فريق أندلسيات كانت عبارة عن دورات 
حلفظ القرآن الكرمي في مكة املكرمة ملــدة 40 
يوما وحفظوا القرآن كامال خاصة وأن البعض 
منهم كــان يحفظ 15 جــزءا ووعدناهم يومها 
سيتم تنظيم رحلة الــى أسبانيا لكل حافظ 
مما أدخل في نفوسهم التحفيز للحفظ ملعرفة 
تاريخ أجدادنا العرب في األندلس فلم يكونوا 
همجيني أو غزاة بل قاموا ببناء حضارة األندلس 
خاصة عندما تذهب الى اجلنوب في غرناطة 
وأشبيلية وجدنا تراث تاريخه أكثر من 800 
سنة فكل من يزور تلك املعالم يعرف أن األمة 
االسالمية أمة عظيمة ليست كما يصفها البعض 
أمة عنف وقتال لديها حضارة راقية بعيدا عن 
وسائل العنف والتطرف فلديهم في األندلس 
حضارة ومــدن وعمران عمرها جتــاوزت 800 
عــام وجامعة أسبانيا تستضيف علماء عرب 
يشرحون تاريخ أسبانيا يفتخر بها كل مسلم 
بهذا التاريخ ويجب أال متر تلك األعمال مرور 

الكرام فهي تدرس باملدارس واجلامعات.

املطوع يتوسط سالم واإلبراهيم 

األندلس حضارة املسلمني لم يكن فيها في العصور الوسطى أمي واحد بينما تفتقر أوروبا للمتعلمني في وقتها

عبدالله املطوع يتحدث للحضوروليد العنجري يتقدم جانبا من احلضور
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