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خالل افتتاح امللتقى الوقفي احلادي والعشرين برعاية ولي العهد حتت شعار »السيرة النبوية.. برعاية فقهية«

الصانع: مجمع السيرة النبوية بحلته العصرية صورة مشرقة وداللة
على متسك الكويت بكتاب اهلل وسنّة الرسول منهاجاً وقوالً وعمالً

أصح���اب اخلبرة واملهتمني 
من العال���م العربي والعالم 
أجمع في مجال العمل الوقفي 
واملج���االت التي يناقش���ها 
الس���نوي، يأتون  ملتقاكم 
الكويت للحوار  الى رحاب 
والتفاعل في فضاء الوقف.

كما يسعدني أن  أكون أحد 
الكويت للمشاركة  ضيوف 
في فعالي���ات دينية ثقافية 
تربوي���ة تعك���س حرص 
الكويت حكومة وشعبا على 
كل ما فيه حب اخلير ونشر 
العلم الشرعي وكل ما يؤكد 
الهوية االسالمية للمجتمع 

الكويتي.
وزاد: ان العناية بالسيرة 
النبوية ونش���رها ينبغي 
أن تك���ون مح���ل اهتم���ام 
كل املؤسس���ات احلكومية 
واألهلية وفئ���ات املجتمع 
املختلفة، ونحن اليوم نرى 
االمانة العامة لالوقاف تأخذ 
على عاتقها مسؤولية العناية 
واالهتمام بسيرة النبي ژ 
والس���عي الى نش���رها بني 
أف���راد املجتمع م���ن خالل 
تبنيها لفكرة إنشاء مجمع 
السيرة النبوية الذي يهدف 
الى تثقيف املجتمع وتعريفه 
الكرمي  بشخصية الرسول 
ژ وسيرته العطرة ومكارم 
خلق���ه ومواقف���ه اخلالدة، 
وتنش���يط حرك���ة البحث 
العلمي  والتأليف واإلنتاج 
واإلعالمي في مجال السيرة 
النبوية املشرفة، وذلك من 
خالل إنشاء مجمع ُيحاكي 
العلمي لس���يرة  التاري���خ 
النبي محمد بن عبداهلل ژ 
مبا يتضمن���ه من مقتنيات 
ومعروض���ات تفاعلية لكل 
الواردة  املواد احملسوس���ة 
الكرمي والسيرة  القرآن  في 
النبوية الش���ريفة، ليسهم 
بع���ون اهلل في نقل معرفة 
الدين االسالمي  أصيلة عن 
والتراث اإلسالمي والسيرة 

النبوية الشريفة.
ان ما اس���تخلصناه من 
خالل مطالعتن���ا لبرنامج 
امللتقى وم���ا يتضمنه  هذا 
م���ن فعاليات وورش عمل، 
ان���ه يه���دف ال���ى صياغة 
مس���تقبل مش���روع مجمع 
النبوية ويسعى  الس���يرة 
ال���ى النه���وض ف���ي عمله 
مس���تفيدا من نتاج جتارب 
أفرادا ومؤسسات  اآلخرين 
لدعم األنش���طة والبرامج 
التي ينفذها املجمع وحتقيق 
االهداف املرجوة منه، ومعرفة 
اجلهات التي ميكن االستفادة 
من إنتاجها والتعاون معها 
مستقبال، إضافة الى االلتقاء 
مع أصحاب الرأي واملشورة 
الكرام ملعرفة مرئياتهم حول 
مش���روع املجمع من واقع 
جتاربهم وخبراتهم في هذا 

املجال.

التي تقدم بها رجال ونساء 
أفاضل من هذا املجتمع قدميا 

وحديثا.
واشار اخلرافي الى ان هذا 
امللتقى وفي اطار صياغته 
ملس���تقبل مش���روع مجمع 
السيرة النبوية يسعى الى 
النهوض في عمله من خالل 
االستفادة من نتاج جتارب 
االخري���ن لدعم االنش���طة 
والبرامج التي ينفذها املجمع 
وحتقيق االهداف املرجوة 
التي  منه، ومعرفة اجلهات 
ميكن االستفادة من انتاجها 
والتعاون معها مس���تقبال، 
اضاف���ة ال���ى االلتق���اء مع 
الرأي واملش���ورة  اصحاب 
الك���رام ملعرف���ة مرئياتهم 
حول مش���روع املجمع من 
واقع جتاربه���م وخبراتهم 

في هذا املجال.
وما وجودكم وتشريفكم 
لن���ا اليوم لالس���تفادة من 
خبراتكم وجتاربكم في مجال 
املتاحف والسيرة النبوية إال 
دلي���ل عملي على ذلك، لهذا 
فإنن���ا حريص���ون على أن 
يشارك اجلميع في اإلسهام  
بفاعلية في بناء مس���تقبل 
املجمع والوقوف صفا واحدا 
لالرتق���اء بعمله، وحتقيق 
التميز واإلب���داع في خدمة 
النبوية، والتغلب  السيرة 
على املصاعب والتحديات 

التي ستواجهه.
وف���ي كلم���ة الضيوف 
التي ألقاه���ا إمام وخطيب 
املس���جد احل���رام وعضو 
هيئة كبار العلماء ورئيس 
مجلس الش���ورى د.صالح 
بن حميد: انه لشرف لي أن 
أقف بينكم اليوم في رحاب 
الكويت أللقي كلمة ضيوف 
امللتق���ى الس���نوي لألمانة 
العام���ة لالوق���اف احلادي 
والعش���رين ف���ي الكويت، 
الذي يتمحور حول السيرة 
النبوية على صاحبها أفضل 
الصالة والسالم ودور الوقف 
في رعايتها، والذي أصبح 
ظاهرة تقليدية سنوية جتمع 

ونش���رها ينبغي ان تكون 
محل اهتمام جميع املؤسسات 
احلكومية واالهلية وفئات 
املجتمع املختلفة، لذا اخذت 
االمانة العامة لالوقاف على 
العناية  عاتقها مس���ؤولية 
واالهتم���ام بس���يرة النبي 
ژ والس���عي الى نش���رها 
بني افراد املجتمع من خالل 
تبنيها لفكرة انشاء مجمع 
النبوية الكرمي ژ  السيرة 
العطرة ومكارم  وس���يرته 
خلق���ه ومواقف���ه اخلالدة، 
وتنش���يط حرك���ة البحث 
العلمي  والتأليف واالنتاج 
واالعالمي في مجال السيرة 
النبوية املشرفة، وذلك من 
خالل انشاء مجمع يحاكي 
التاريخ العلمي لسيرة النبي 
محمد بن عبداهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم مبا يتضمنه 
من مقتني���ات ومعروضات 
تفاعلية لكل املواد احملسوسة 
الواردة ف���ي القرآن الكرمي 
والسيرة النبوية الشريفة، 
ليس���هم بعون اهلل في نقل 
الدين  معرفة اصيلة ع���ن 
االسالمي والتراث االسالمي 

والسيرة النبوية.
 وزاد: لع���ل في اختيار 
العام���ة لالوقاف  االمان���ة 
باقامة امللتقى الوقفي احلادي 
والعشرين لها حتت شعار 
النبوية برعاية  »الس���يرة 
وقفية« ما يؤكد على اهمية 
السيرة النبوية ومكانتها في 
االسالم وابراز دور الكويت 
احلض���اري والوقف الداعم 
النبوية بني  لنشر السيرة 

افراد املجتمع.
كم���ا ان االمان���ة العامة 
لالوقاف وهي حتتفل مبناسبة 
انش���ائها من كل عام، فانها 
تسعى لالستفادة من هذه 
املناسبة لتسليط االضواء 
على االدوار املهمة التي تقوم 
بها واالنشطة والبرامج التي 
الكويتي،  تقدمها للمجتمع 
تعزي���زا لدورها في تنمية 
املجتمع، وتبيانا للمردود 
الكبي���ر للم���وارد الوقفية 

اجلديد ولكن اجلديد هو تبني 
طرح عصري ومتجدد للسيرة 
وان يتم عرضها للمجتمع 
بوسائل تقنية متطورة من 
خالل انشاء مجمع السيرة 
الذي سيساهم في  النبوية 
نشر الس���يرة النبوية بني 

افراد املجتمع.
الى  وسينظر املسلمون 
مجمع السيرة النبوية على 
انه من ابرز الصور املشرقة 
واملشرفة الدالة على متسك 
الكويت بكتاب اهلل وس���نة 
نبي���ه ژ اعتقادا ومنهاجا 

وقوال وتطبيقا.
راجيا من اهلل ان يوفقكم 
لتنفيذ هذا املشروع الكبير 
خلدمة ما انش���ئ من اجله، 
وهو خدمة السيرة النبوية 
املطهرة الشريفة، ولينتفع به 

املسلمون شرقا وغربا.
من جهت���ه رحب األمني 
العام لألمانة العامة لألوقاف 
د.عبداحملس���ن اخلراف���ي 
باملشاركني في املؤمتر قائال: 
ان العناية بالسيرة النبوية 

بحسب شروط الواقفني من 
جهة، واحداث توعية وقفية 
لتشجيع قيام اوقاف جديدة 
من جه���ة ثانية وقد اصبح 
لالمانة نش���اطات وبرامج 
تنموي���ة موجه���ة خلدمة 
املجتمع واالفراد في جميع 
النواحي الصحية والتعليمية 
والدينية والثقافية والبيئية 
وذوي  واالجتماعي���ة 
االحتياج���ات اخلاصة، كما 
امتدت جهوده���ا في مجال 
دعم التنمية املجتمعية الى 
مناطق واسعة من دول العالم 
االسالمي ومناطق األقليات 
املسلمة، حتى كللت اعمالها 
في اختي���ار الكويت كدولة 
الوقفي  منسقة، للنش���اط 
للدولة االس���المية مبوجب 
بق���رار املجل���س التنفيذي 
لوزراء االوقاف والشؤون 
االسالمية مبؤمتر العاصمة 
االندونيس���ية جاكرتا في 

اكتوبر من عام 1997.
ولفت ال���ى ان موضوع 
سيرة النبي ژ ليس باألمر 

الش���ريفة، وتفعيل  سنته 
دوره في دعم مسيرة التنمية 
وتلبية احتياجات املواطنني 

في مختلف املجاالت.
وتابع: ويأتي ملتقانا هذا 
حلقة في سلس���لة متصلة 
إلبراز سمات الوقف ودوره 
احلضاري في تنمية املوارد 
واالجتماعي���ة  البش���رية 

واالقتصادية،
ولق���د كان للكويت من 
خالل االمانة العامة لالوقاف 
شرف الريادة لهذه النهضة 
الوقفية املباركة، وقد حظيت 
االمانة منذ تأسيسها بثقة 
الكويتي ودعمه،  اجلمهور 
ما انعكس بدوره على زيادة 
الواقفني لديها، حيث  اعداد 
زادت االوق���اف باخت���الف 
انواعها بشكل ملحوظ، وذلك 
بفضل اهلل تعالى ثم بفضل 
االستراتيجية التي مت وضعها 
والتي ترتكز على استثمار 
اموال االوق���اف املوجودة 
في عهدته���ا بصفتها ناظرا 
للوق���ف، وتوزيع عوائدها 

ليلى الشافعي

أك���د وزير العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية 
يعقوب الصانع خالل الكلمة 
التي ألقاها نيابة عن سمو 
ول���ي العهد الش���يخ نواف 
األحمد أن اختي���ار االمانة 
العامة لالوقاف إقامة امللتقى 
النبوية  الوقفي »الس���يرة 
برعاية وقفي���ة« لهو خير 
دليل على سعي االمانة نحو 
تس���خير إمكانياتها خلدمة 
النبوية بالتنسيق  السيرة 
والتع���اون والش���راكة مع 
مختلف القطاعات الرسمية 
واألهلي���ة والتطوعية في 

الكويت وخارجها.
جاء ذلك في امللتقى الوقفي 
احلادي والعشرين لألمانة 
العامة لالوقاف واملقام حتت 
العهد في  رعاية سمو ولي 

فندق الراية.
انه ملن  وقال الصان���ع: 
الفخر واالعتزاز أن   دواعي 
أتش���رف بإلقاء الكلمة أمام 
حضوركم الكرمي نيابة عن 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، مستأذنا مقامه الرفيع 
باعتالء ه���ذه املنصة التي 
ازدادت بحضورك���م هيبة 
ووقارا مبش���اركتكم أسرة 
االمانة العامة لالوقاف وهي 
حتتفل بافتت���اح فعاليات 
الس���نوي احلادي  امللتقى 
والعش���رين حتت  ش���عار 
النبوية.. برعاية  »السيرة 
وقفي���ة«، ويس���رني بهذه 
املناسبة أن أتوجه بالشكر 
اجلزيل الى سمو ولي العهد 
على رعايت���ه الكرمية لهذا 
احلف���ل، وعلى دعمه الدائم 
ألنش���طة وفعاليات االمانة 

العامة لألوقاف.
وأضاف: لقد حقق العمل 
الوقفي املؤسسي في اآلونة 
االخيرة نقلة نوعية جعلته 
يتحول من نش���اط فردي 
أو ش���عبي مبعثر، يعتمد 
ممارس���ته االرجتالي���ة أو 
العفوية الى نش���اط يقوم 
على أسس علمية تسهم في 
إرساء نظام الوقف وتنمية 
رأسماله واستفادة املجتمعات 
االس���المية من عوائده في 
الرعاية الصحية واملؤسسات 
العلمية والثقافية وس���ائر 

اخلدمات.
ونظرا للتطور املستمر 
ب���ه املجتمع  ال���ذي مي���ر 
والتغيرات التي طرأت على 
أمناط احلياة العامة وما أدت 
اليه من زيادة املسؤوليات 
امللقاة على إدارة الوقف لتلبية 

احلاجات االجتماعية.
الدول  لذا بادرت أغلبية 
االسالمية في وقتنا احلاضر 
الى إنشاء مؤسسات وقفية 
ته���دف الى املس���اهمة في 
النه���وض بالوقف، وإحياء 
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وزير األوقاف: تقليص النفقات لن ميس املشاريع التنموية أو رواتب املوظفني
ليلى الشافعي

على هامش ملتقى السيرة النبوية اكد وزير االوقاف والشؤون 
االسالمية يعقوب الصانع في تصريحات للصحافيني أن 

االستقرار احلالي بني السلطتني الشريعية والتنفيذية يعطي 
مسارا سليما لعملية التنمية في مختلف املجاالت السياسية او 

االقتصادية او الثقافية او الفكرية، حيث بدأت املشاريع في هذه 
املجاالت بالفعل في السابق لم نر فكرة البديل االستراتيجي 

ولم نر ان يكون هناك متحف للسيرة النبوية، وبالفعل سيصب 
ذلك في املصلحة العامة عالوة على ذلك سيكون هناك تعزيز 
لالعتدال والوسطية وعدم الغلو والتطرف، موضحا ان الفكر 

املتشدد سيأتي بأفعال متطرفة متشددة والفكر الوسطي 
سيأتي بأفعال ومشاريع وسطية معتدلة.

وأشاد الصانع باطالق لقب قائد السالم على صاحب السمو 
األمير، اضافة الى قائد العمل االنساني، ما يؤكد ان سموه 

يحظى بدعم دولي كبير بسبب مسيرة سموه الناجحة في دعم 
السالم ودعم اجلهود االنسانية في كل ارجاء العالم، مضيفا: 

وهذا ليس بغريب على الكويت، فمنذ أيام الغزو وجدنا جميع 
الدول الشقيقة والصديقة قد وقفت صفا واحدا لصد العدوان 

الغاشم على الكويت.
وحول اثار انخفاض اسعار النفط على املؤسسات احلكومية 
الكويتية ومنها وزارتا العدل واألوقاف قال الصانع: ال شك 

ان وزارة املالية قد وضعت آلية لكل الوزارات مبا فيها العدل 
واألوقاف لتوفير احلد األدنى من النفقات دون املساس 

باملشاريع التنموية او املساس برواتب املوظفني.
وحول ابرز مشاريع االوقاف في الفترة املقبلة اوضح ان من 

اهم اهداف الوزارة حتقيق االمن املجتمعي بالدرجة األولى 
لذلك فان من اهم اولويات الوزارة حاليا العمل على تعزيز 
ونشر الفكر الوسطي من خالل استراتيجية الوزارة التي 
انطلقت مؤخرا من خالل دراسة اعتمدتها اللجنة املركزية 

العليا للوسطية التابعة للوزارة مبشاركة قطاعات حكومية عدة 
مثل التربية واالعالم ووزارة الشباب، موضحا ان تنفيذ تلك 
االستراتيجية الوسطية سيكون مبشاركة مؤسسات املجتمع 

املدني ايضا.

اخلرافي: 
املجمع سيكون 

قبلة تعليمية
 ومجاالً للتعريف 

بسيرة النبي
الكرمي ژ

بن حميد: امللتقى 
دليل على حرص 
الكويت على نشر 

العلم الشرعي 
وحب اخلير


