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أسامة أبوالسعود

أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود أن اإلعالم الكويتي له دور كبير في بث الوسطية وثقافة 
التسامح والسالم والتعايش التي جبل عليها املجتمع الكويتي، 
مشددا على ضرورة العمل على تعزيز القيم اإلسالمية التي تدعو 
إلى التسامح والسالم والتعايش مع اآلخر في عاملنا العربي والعالم 
أجمع. ولفت خالل ملتقى منظمة التسامح والسالم مساء أول من 
أمس لتكرمي مجموعة من الشخصيات الدولية والكويتية ومنحهم 
شهادات س����فراء التسامح والسالم حتت شعار »كويت التسامح 
والسالم« والذي أقيم بفندق راديسون ساس، إلى أننا في حاجة 
إلى بث ثقافة التسامح والسالم ملواجهة الغلو والتشدد والتطرف 

الدخيل علي املجتمعات العربية.
من جانبه، قال وزير األوقاف املصري د.محمد جمعة إن اهلل 
تعالى كرم اإلنسان بغض النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه وحرم 
قتل النفس في جميع الشرائع السماوية، مؤكدا ضرورة نشر ثقافة 
التسامح والسالم، وان من توصيات القمة العربية األخيرة احلث 
على نشر ثقافة التسامح والوسطية واملواطنة ومواجهة اإلرهاب. 
وشدد على أن كل ما يحدث من تخريب وقتل ودمار باسم اإلسالم 
هو ظلم ينسب إلى اإلسالم وال عالقة له باإلسالم أو جميع األديان، 
وهذا يحتاج منا في املؤسسات الدينية واإلعالمية واالجتماعية الى 
أن نضاعف اجلهد لصد هذه اجلماعات التي تستخدم ضد ديننا 

ومجتمعاتنا لتفتيتها ومتزيقها لصالح أجندات أجنبية.
من جانبها، قالت رئيس����ة اجلمعية الكويتية لألسرة املثالية 
الشيخة فريحة األحمد إن ثقافة التسامح تعني االحترام والقبول 
والتقدير للتنوع بني الثقافات في عاملنا وجلميع أشكال التعبير 
والصفات اإلنس����انية لدينا، وأن يتعزز هذا التس����امح باملعرفة 
واالنفتاح واالتصال وحرية الفك����ر والضمير، وهو ليس واجبا 
أخالقيا فحسب، وإمنا هو أيضا واجب اجتماعي وسياسي وقانوني 
أيضا، فالتسامح هو الفضيلة التي تيسر احملبة والبعد عن العنف 
بكل أش����كاله ويس����هم في إحالل ثقافة السالم ويجنب الشعوب 

ويالت احلروب.
وبينت أن التسامح يعني اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق 
اآلخرين في التمتع بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية املعترف 

بها عامليا.
وأشارت إلى أن الكويت لعبت دورا بارزا في تكريس التسامح 
ونبذ العنف من خالل إميانها بحق البشرية في التعايش السلمي 
من خالل دس����تورها، ومن هنا نال صاحب السمو األمير، حفظه 
اهلل ورعاه، لقب قائد اإلنسانية والذي جاء متوافقا مع دوره في 
تعزيز قيم التسامح واحملبة ونبذ العنف، الذي يقوم به سموه ومن 
خالل دعمه للعمل اإلنساني عبر مبادرات للتخفيف عن الشعوب 

التي تعاني الفقر واحلروب والكوارث الطبيعية«.
وذكرت أن سمو األمير استطاع جمع كل دول العالم حتت راية 
اإلنسانية والسالم واحملبة، ولذلك فإن تكرمي األمم املتحدة يأتي 
متوافقا مع دور الكويت وإميان س����موه بقيم التسامح واحملبة، 
ولم يأت التك����رمي من فراغ، وإمنا هي جه����ود حثيثة على مدى 
سنوات طويلة من العطاء وهو مبنزلة وسام شرف لكل الكويتيني 

والعرب.
م����ن جانبه، قال رئيس املنظمة د.حمدي قنديل انه مت اختيار 
الكويت من جانب منظمة التسامح والسالم لتكون »ارض التسامح 
لعام 2015« وتقدمي »شعلة التسامح« لتستقر على ارضها وأتشرف 
أن أسلم الشعلة إلى الشيخة فريحة األحمد، مضيفا انه مت إطالق 

لقب »أم العرب« على الشيخة فريحة.
وأطل����ق في نهاية احلفل 21 حمام����ة بيضاء حتمل كل واحدة 
منها اس����ما من أس����ماء من نحرت رقابهم على يد اإلرهاب الغادر 
على شواطئ ليبيا وراح ضحيته اخوة في اإلنسانية من الديانة 
املس����يحية السماوية، لنؤكد أن ما قصده اإلرهاب من وقيعة بني 

املسلمني واملسيحيني إمنا زادنا تالحما وارتباطا.

الشيخة فريحة األحمد حتمل شعار »كويت التسامح والسالم« خالل صورة مع املشاركني في امللتقى       )محمد هاشم( الشيخ سلمان احلمود ود.محمد جمعة والشيخة فريحة األحمد ود.حمدي قنديل والشيخ خليفة بن حمد في مقدمة احلضور

احلمود افتتح ملتقى التسامح والسالم


