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حماد افتتح المؤتمر العالمي الـ 8 للزكاة: نواجه ظروفاً اقتصادية بالغة التعقيد 
وشعبا، والتي حرصت وحترص على ان يكون بيت الزكاة في الكويت 
هو شجرة اخلير الكويتية، التي يزرع أغصانها مبا يقدمه من خير 
ومساعدات في بلداننا العربية واإلسالمية، لتنمو شجرة اخلير في 
أمتنا وتزدهر، وتكون شجرة اخلير الكويتية كشجرة طيبة أصلها 

ثابت وفرعها في السماء، تؤتي ُأكلها كل حني بإذن ربها.

الوزير رحال يرحب باسم رئيس الحكومة

وقال الوزير محمد رحال: إنني باسم دولة الرئيس الشيخ سعد 
احلريري أرحب بضيوف لبنان ال����ى هذا املؤمتر الهام الذي ينظمه 
صندوق الزكاة في لبنان بالتعاون مع بيت الزكاة في الكويت والذي 
نقدر له عاليا دوره البناء في نش����ر ثقافة أداء هذا الركن احليوي ملا 
له من أبعاد إميانية واجتماعية وإنسانية سامية، وبالتعاون كذلك 
م����ع البنك اإلس����المي للتنمية الذي يقدم مس����اهمات بناءة لتمويل 
املشاريع التي تعود باخلير على مس����تحقي الزكاة، خاصة األرامل 

واأليتام واحملتاجني.
ث����م ألقى كلمة ممثل البنك اإلس����المي للتنمية د.العياش����ي فداد 
جاء فيها: ان البنك االس����المي للتنمية، قد ضمنت رؤيته حتى عام 
1440 ه� � 2020 م مجاال استراتيجيا خاصا مبكافحة الفقر، واشارت 
الرؤية الى ان البنك سعى واليزال الى ابتكار آليات معاصرة لإلفادة 
من مؤسس����ات الزكاة والوقف والصدقات في تخفيف حدة الفقر في 
املجتمعات اإلسالمية، ونقدر الرؤية بأن هناك إمكانات وقدرات مهمة 
لهاتني املؤسستني لم يتم استكشافها بعد. وحتدث رئيس مجلس أمناء 
صندوق الزكاة في لبنان عدنان الدبس فقال: ان االزمة املالية فرصة 
ملؤسسة الزكاة إلعادة تقييم سياس����اتها وإدارة مخاطرها وتعزيز 
التخطيط الستراتيجيات طويلة األجل، والبحث عن مصادر مستدامة 

للتمويل مع ترشيد للمصروفات وتعزيز املوارد البشرية الكفؤة.
كلمة الوفود املشاركة ألقاها مدير عام صندوق الزكاة في األردن 
على مفلح القطارنة، شكر فيها لبنان رئيسا وحكومة وشعبا وصندوق 
الزكاة الكويتي ودار الفتوى في لبنان والبنك اإلسالمي للتنمية على 

احتضانها املؤمتر.

والتنظيمي في مؤسس����ات الزكاة من خالل بحث ودراسة ما يواجه 
عمل تلك املؤسسات من صعوبات وما تصبو اليه من تطلعات.

إنني على ثقة تامة بأن مؤمتركم سيناقش على مدى يومني متتاليني 
موضوعا غاية في األهمية له أبعاده وتبعاته، فتسليط الضوء على 
مفهوم وأس����باب نش����وء األزمة وتأثيراتها، واالطالع على التجارب 
التي خاضتها بعض اجلهات املشاركة في املؤمتر في مواجهة األزمة، 
س����يمكننا إن ش����اء اهلل من حتديد ما يجب علينا القيام به في قادم 
األيام واألحداث، كما انني على ثقة بأن تكون التوصيات والقرارات 
التي سيخرج بها املجتمعون على قدر كبير من األهمية في معاجلة 

آثار تلك األزمة وتبعاتها.

قباني يحيي الكويت

وألقى مفتي لبنان د.محمد رش����يد قباني كلمة باس����مه وباس����م 
مؤسسة صندوق الزكاة في لبنان ومجلس أمنائها، وباسم دار الفتوى 
في اجلمهورية اللبنانية، حيا فيها الكويت الشقيقة، أميرا وحكومة 

كونية، وامللمات على أشكالها طبيعة حياتية، فهي جزء ال يتجزأ من 
تعايش����نا على هذا الكوكب سواء أكنا افرادا او مؤسسات، لذا وجب 
على أصحاب الفكر والرأي وأهل االختصاص ان يس����تعدوا ملواجهة 
تلك األزمات بالبحث والدراسة والنظر والتحليل وألخذ ما يلزم من 
احليطة واالستعداد ورسم الرؤى املستقبلية لكيفية مواجهتها، وهذا 

ما يهدف إليه اجتماعكم املبارك.
وق����ال: لقد كان بيت الزكاة الكويتي وم����ازال مؤمنا بأن االرتقاء 
بالعمل املؤسسي في أجهزة الزكاة وهو نتاج فكر جماعي وحصيلة 
عمل متواصل، فلهذا حرص على عقد مثل هذه املؤمترات واللقاءات 
ملا فيها من حتقيق املصلحة العامة، وتعميم للفائدة املرجوة، وجني 
للنتائ����ج اإليجابية التي تعود في مصلحته����ا على املجتمع بالنمو 

واالزدهار.
وتابع يقول: إن املؤمتر العاملي الثامن للزكاة وما س����ينتج عنه 
من قرارات وتوصيات، ما هو إال حلقة مكملة ملا سبقه من مؤمترات 
س����بعة، ناقش فيها من سبقونا سبل وآليات تطوير العمل اإلداري 

بيروت ـ خلدون قواص
رأى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل 
واألوقاف والشؤون اإلسالمية املستشار راشد احلماد ان بيت الزكاة 
الكويتي كان ومازال مؤمنا بأن االرتقاء بالعمل املؤسسي في أجهزة 

الزكاة هو نتاج فكر جماعي وحصيلة عمل متواصل.
كالم الوزير احلماد جاء خالل مشاركته في افتتاح املؤمتر العاملي 
الثام����ن للزكاة أعماله حتت عنوان »انعكاس����ات األزمة االقتصادية 
العاملي����ة على إيرادات ومصروفات ال����زكاة« الذي نظمه بيت الزكاة 
الكويت����ي وصندوق الزكاة في لبنان بالتعاون مع البنك اإلس����المي 
للتنمية برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري ممثال بوزير 
البيئة محمد رحال وحضور وزير األوقاف الباكس����تاني محمد نور 
القادري ومفتي لبنان الش����يخ د.محمد رشيد قباني والنواب قاسم 
عبدالعزيز وخالد ضاهر وخالد زهرمان وسفيرنا في لبنان عبدالعال 
القناعي ومدير عام بيت الزكاة الكويتي عبدالقادر العجيل وحش����د 
من الش����خصيات. اس����تهل احلفل بتالوة آيات من الذكر احلكيم ثم 
بالنشيد الوطني اللبناني والنشيد الكويتي، وألقى املستشار احلماد 
كلمة جاء فيها: أيها احلفل الكرمي، إن مؤمتركم اليوم ينعقد في ظل 
ظروف اقتصادية بالغة التعقيد، وأزمة عاملية بالغة التأثير، التزال 
تبعاتها ماثلة في العديد من املؤسسات وفي كثير من الدول، لقد مر 
عام 2009 عصيبا على من عاصره من املشتغلني في املال واالقتصاد 
من مؤسسات ودول، وفي الوقت الذي ترك هذا العام الدنيا في حالة 
من الترقب والذهول، فإنه ترك لنا أيضا الكثير من النتائج واملعطيات 
التي تستلزم منا دراستها وحتليلها واالستفادة منها في مجال العمل 
الزكوي باعتبار ان مؤسسات الزكاة من مكونات القطاع االقتصادي 

واملالي على املستوى اإلقليمي والدولي.

األزمة المالية مستمرة

وأضاف: يأتي اجتماعكم هذا في الوقت الذي ظن فيه البعض ان 
غيمة األزمة االقتصادية العاملية قد انقشعت، وان صفحتها طويت، 
وهذا في الواقع اعتقاد في غير محله، فاألزمات على انواعها س����نة 

نظمه بيت الزكاة في لبنان تحت عنوان »انعكاسات األزمة االقتصادية العالمية على إيرادات ومصروفات الزكاة«

املستشار راشد احلماد واملفتي قباني يتوسطان املشاركني في املؤمتر

بهية احلريري ود.معصومة املبارك  )متين غوزال(د.محمد العفاسي ود.عادل الفالح ومحمد العمر خالل تكرمي إحدى اجلهات طفلة تفتتح حفل االفتتاح بآيات من القرآن الكرمي

جمع من احلضور يتابع وقائع حفل االفتتاح

العفاسي: اإلسالم حقق للمرأة المساواة وضمن لها الحقوق الكاملة

بهيـة الحريـري: أدعـو لحوار ينقـل كل دولنـا إلى وعي نهضـوي جديدالفالح: الكويت تنظر منذ أمد بعيد إلى المرأة على أنها شريك للرجل
 أسامة أبوالسعود

أكد وزير الشؤون ووزير العدل واالوقاف 
والشؤون االسالمية باالنابة د.محمد العفاسي ان 
الكويت وبتوجيهات سامية من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وس����مو رئيس الوزراء، 
قد دأبت على دعم مختلف القضايا االسالمية 
والثقافية والفكرية وس����خرت كل امكانياتها 
وطاقاتها لنصرة هذه القضايا العادلة وعقدت من 
أجل ذلك الندوات واحملاضرات واستضافت عددا 
من املؤمترات العاملية انطالقا من استشعارها 
ملسؤولياتها جتاه دينها وأمتها، ويأتي مؤمتر 

»املرأة ونهضة األمة« في هذا السياق.
وأكد الوزير العفاس����ي في كلمة ناب فيها 
عن سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد راعي 
مؤمتر »املرأة ونهضة األمة« الذي تقيمه ادارة 
الدراسات االس����المية بوزارة االوقاف وافتتح 
صباح أمس بفندق الشيراتون. ان املرأة نصف 
املجتم����ع عددا، وأجمل ما ف����ي احلياة عاطفة 
ورق����ة ونبال، وأعظم ما في الوجود ش����عورا 
واحساسا، مش����ددا على ان االسالم حفظ لها 
كرامتها وحريتها، ورفع مكانتها وأعلى منزلتها، 
وانتش����لها من حالة الضع����ف والذل والهوان 
وموروثات اجلاهلية الفاسدة وتقاليدها البالية، 
وجعلها درة مصونة، مساوية للرجل في الكرامة 
االنسانية والتكاليف الشرعية، واعتنى بتكوين 
شخصيتها الفردية واالسرية واالجتماعية )يا 
أيها الن����اس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجاال 
كثيرا ونساء( و»النساء شقائق الرجال« كما 
يقول رسولنا الكرمي ژ، وخير الناس خيرهم 
ألهله »واستوصوا بالنساء خيرا«، وفتح امامها 
آفاق التعليم وحثها عليه، وأسبغ عليها مكانا 
اجتماعيا كرميا في مختل����ف مراحل حياتها، 
وطالب برفع مس����تواها االجتماعي واملعيشي 
والفك����ري والعلمي، وبإعدادها روحيا وعقليا 
وثقافيا، وأنار قلبها بنور االميان، الذي يثمر 
يقظ����ة الضمير وصفاء الروح وتزكية النفس 
حتى تكون قادرة ع لى أداء رس����التها ودورها 

في احلياة.
األم مدرس������ة إذا أع�ددته������ا 

أعددت ش���عبا طيب األعراق
وتابع العفاسي: كما ان االسالم الذي حقق 
للمرأة املساواة وضمن لها احلقوق الكاملة، 
حملها مسؤوليات وواجبات، لتكون عنصرا 
فاع���ال في احلياة، ومس���اهما قويا في بناء 
احلضارة والرقي االنساني: )من عمل صاحلا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة، ولنجرينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون( ويقول الرس���ول ژ: »كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في 
بيته وهو مسؤول عن رعيته واملرأة راعية 
في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها«، 

تخبطات وتخليطات واوهام وتخيالت يجدر 
بكل عاقل مستبصر ان يتجنبها ويبتعد عنها، 
ومقياس���نا فيما نأخذ من العالم او ندع في 
ميدان املرأة هو: هدي الكتاب والسنة اوال، ثم 
ميزان العقل السليم ثانيا، ثم موافقة الطباع 
العربية ثالث���ا، ثم مصداقية  واخلصائص 

وثمرات تلك االفكار اخيرا.

سؤال يتردد

ومن جهتها قالت النائبة بهية احلريري 
رئيسة جلنة التربية النيابية اللبنانية: هناك 
سؤال لطاملا تردد على مسمعي ولطاملا سألته 
لنفس���ي، عن جدوى هذه املؤمترات والتي 
اصبحت طقس���ا عربيا مس���تداما لكثرتها 
وتنوعها وتن���وع موضوعاتها، وعن مدى 
تأثيرها في مجريات الواقع وحتقيق االهداف 
املرجوة منها، وهذا السؤال كان وال يزال يأخذ 
طابعا سلبيا ويهدف الى التشكيك في جدوى 
هذه املؤمترات وما ينتج عنها، اال انني اعتبر 
ان كل حلظة يلتقي فيها العرب ليتصافحوا 
ثم يغادرون.. ان في ذلك اجنازا كبيرا على 
مستوى لم الشمل وشد االزر، فكيف اذا كانت 
هذه اللقاءات هي للبحث واحلوار والتفكير 
واالطالع من اجل بناء وعي مشترك، نستطيع 
من خالله التعرف على ذاتنا وبعضنا وحتديد 
وجهتنا وحتدياتن���ا واعادة جتديد العروة 

الوثقى فيما بيننا.
وتابعت: وهنا أتوجه من الهيئة املنظمة لهذا 
املؤمتر وإلدارة الدراس����ات حتديدا بأن تشرع 
لتعيد هيكلة الصورة احلقيقية للمرأة العربية 
واملسلمة، والتي كانت والتزال منوذجها وسيدتها 
أم املؤمن����ني خديجة رضي اهلل عنها، ودورها 
وبناتها، من املؤمنات، على مر تاريخنا القدمي 
واحلديث، لنقدم للعالم وألمتنا ما يعتزون به، 
وليكون مثاال ومنوذجا يحتذى، وهذا ال يعني 
أنني ال أقر بالكثير من املعوقات التي تعترض 
سبيل املرأة في ادائها لواجباتها ومسؤولياتها في 
دولنا ومجتمعنا، ألن ذلك حقيقة قائمة ناجمة 
عن تعقيدات اجتماعية وسياسية ظرفية وليس 
لها اي عالقة بعقيدتنا االسالمية وال بتاريخنا 

وال حضارتنا وثقافتنا.
وقالت احلريري: وانني بهذه املناسبة كنت 
أمتنى ان أقول كل ما عندي لنؤسس حلوار جدي 
ومستدام، ينطلق من هذا املؤمتر ولينتقل الى كل 
دولنا ومجتمعاتنا بنمط ممنهج، لنصل معا الى 
تشكيل وعي نهضوي جديد، ألن النهضة ليست 
عمال تراكميا مبعن����ى األهم واألقل أهمية امنا 
النهضة تقوم على تفعيل كل طاقات مجتمعاتنا، 
وأمتنا، نساء ورجاال، ومواجهة كل حتدياتنا في 
وقت واحد، وان نعد األجيال الطالعة اعدادا جيدا، 
يقوم على اساس معرفتنا الدقيقة باحتياجاتنا 
القادمة، وضروراتنا وامكانياتنا، فال نستطيع 
ان نحدث نهضة ان لم يكن املستقبل الذي نريده 

واالسالم هو دين العلم واملعرفة، فأول صيحة 
في عالم املعرفة منذ فجر هذا الدين كانت »اقرأ« 
وهو الذي ح���رر العقول من وهم اخلرافات 
واالساطير واالوهام واالباطيل واستنهض 
االمم والشعوب للتخلص من اسر العادات 
والتقاليد، ونزعات االستعالء واالعتداء والقتل 
والتدمير، وهو الذي مزج النزعة االنسانية في 
تشريعاته وأحكامه، وعمل على ارساء قواعد 
األمن والسلم والتعايش والتعاون بني األمم 
والشعوب، وهو الذي احترم جميع االديان 
والثقافات، وراعى خصوصيات املجتمعات 
االنسانية، فمبادئه العظيمة وقيمه الفاضلة 
تقوم على قواعد راسخة من االميان واالخوة 
االنسانية، واحلرية والعلم والعمل والتعاون 

والتسامح واحلوار.
وأوضح ان تاريخنا االسالمي حفل مبآثر 
عظيمة واجنازات رائعة وأعمال ضخمة للمرأة 
املسلمة، فهي مربية االجيال وصانعة العظماء 
واالبطال، وقد ساهمت الى جانب الرجل في 
مختلف شؤون احلياة، وبرزت في العديد من 
نواحي املجتمع في العصور االسالمية الزاهرة، 
وتركت آثارا وبصم���ات واضحة في العلم 
والثقافة واحلضارة، والدين والصالح والتقوى 
والورع، فكان من النساء املسلمات: العاملة 
والفقيهة، واحملدثة والواعظة، والش���اعرة 
واملفكرة واالديبة، والداعية واملجاهدة، وان 
امل���رأة اليوم مطالبة باس���تعادة دورها في 
احلياة وأداء رس���التها في الوجود، والقيام 
مبس���ؤوليتها على مختلف االصعدة، وفي 
شتى امليادين، لتحيي أمجاد أسالفها، وتشارك 
في بناء مجتمعه���ا ونهضة أمتها، والدعوة 

لدينها.
واكد العفاسي اننا اذا تعمقنا في دراسة 
مختلف القضايا املطروحة في مؤمتركم هذا 
وفي املؤمترات املشابهة، انتهينا الى صياغة 
توصي���ات عملية بناءة، نك���ون قد اقتربنا 
من حتقيق بعض االهداف، والتي نس���عى 
اليها الستشراف آفاق املستقبل بكل ابعاده 
من خالل استيعاب التحوالت الكبرى التي 
يش���هدها العالم، ومتكنا من وضع أس���س 
للحوار احلضاري مع اآلخرين، والسيما مع 
الغرب صاحب احلض���ارة الفاعلة في عالم 
اليوم، الزالة الش���بهات ودحض االفتراءات 
وتصحيح الص���ورة وجتلية احلقيقة، فقد 
انطلقت حمالت تشويه وتشويش، صورت 
للناس ان املرأة في االسالم مسلوبة احلقوق 
مكس���ورة اجلناح، والبد من التصدي لذلك 
ومواجهته، وان العالم اليوم يس���عى نحو 
التعاون والتكامل والتعايش الس���لمي رغم 
االختالفات بني الدول والش���عوب في شتى 
العلمية واالقتصادية والتقنية  املستويات 
واالعالمية، ويجب ان نتحلى بعمق الفكرة 
وبع���د النظر واالجتهاد العقلي املس���تنير، 

واستباق االحداث واالحاطة مبختلف التغيرات 
والتفاعل االيجابي مع املستجدات وأال نظل 
منغلقني على انفسنا، جنتر املاضي ونعيش 
على ذكرياته، والضعيف ليس له مكان في عالم 
اليوم، فامامنا مسؤوليات جسيمة وحتديات 

كبيرة واعمال جليلة.

عقلية الرجل

ومن جهت���ه قال وكي���ل وزارة االوقاف 
والش���ؤون االس���المية د.عادل الفالح: لقد 
بزغت شمس االس���الم على العالم قبل الف 
واربعمائة عام، وكان العالم ش���رقه وغربه 
انذاك يعيش بعقلية الرجل املسيطر واملرأة 
املستعبدة، ففاجأ االسالم البشرية كلها فيما 
يخ���ص املرأة ال بافكار تنويرية او بامنيات 
خيالية، بل باحكام وتشريعات وتفاصيل غاية 
في الدقة ادهشت االنسان واذهلته وايقظت 

الضمير ونبهته.
وتابع الفالح: لقد نزلت االحكام في العقائد 
والعبادات، واالحوال الشخصية واملعامالت 
واحلظر واالباحة واجلنايات تتناول جناحي 
البشرية: الرجل واملرأة، سواء بسواء، وعلى 
قواعد: النساء شقائق الرجال، وبعضكم من 
بعض، ولهن مثل ال���ذي عليهن باملعروف، 
نعم كان خطاب القرآن والسنة للمرأة عاما 
شامال، ودقيقا عادال ومتوازنا متماثال، وبناء 
على ذلك دارت عجلة احلياة في املجتمعات 
املسلمة، وكان للمرأة موقع مميز، ودور بارز 
واجنازات واضحة وطموحات كبيرة، ورمبا 
تأرجح���ت حياة املس���لمني احيانا بني آفاق 
االسالم الرحبة واحباطات املجتمعات اجلامدة، 
ولكنها في العموم حافظت في شريان املرأة 

على رمق احلياة وروح البقاء.
واردف قائال وفي املقابل فان العالم بأسره 

من حولنا بقي الى ما قبل قرابة مائتي عام يلوك 
افكاره البالية، ويردد مقوالته السخيفة، بحق 
املرأة في احلياة، وحق املرأة في الكرامة، وحق 
املرأة في احلرية حتى جاء عصر التنوير احلديث 
فانتبه الغرب الى قوانني احلياة االساسية وسنن 
الكون املادي����ة، ومتطلبات التطور الضرورية 
التي ال ميكن التعامل معها اال بواسطة الرجال 

والنساء جميعا ومعا وفي آن واحد.
واوضح الف����الح ان الكويت كانت منذ امد 
بعيد تنظر الى املرأة على انها شريكة الرجل 
في حتمل مسؤوليات احلياة بكل جوانبها فلم 
يكن ثمة في الكويت مؤشرات على ظلم املرأة او 
قهرها او جتاهلها، ال في احلقوق املالية، او في 
الدور االجتماعي، او في اجلوانب االنسانية، ولنا 
الفخر بذلك، فاالحاسيس واالحكام االسالمية 

ذات اثر فينا بالغ ومؤثر.
واضاف: وجاء الوقت املعاصر ليثبت ذلك 
بكل وضوح، فها هي املرأة الكويتية املؤمنة 
تقوم اليوم بدور رائد في التعليم والتربية: 
مدرسة وموجهة واخصائية، كما تفتح بكفاءة 
دروب العمل االقتصادي الواس���عة: تاجرة 
ومستثمرة وممولة ومخططة، هذا باالضافة 
الى ابداعها في اختصاصها االساسي املتمثل 
في صناعة جيل احلاضر والغد، وزرع مبادئ 
احلياة والكرامة فيه، وفتح نوافذ التطلعات 

والطموحات له.
وتابع: نقول هذا ونحن ندرك جيدا اننا 
لسنا الوحيدين في العالم، الذين اهتموا باملرأة 
وحقوقها وواجباتها، بل كل ش���عوب وامم 
االرض شاركتنا االلتفات الى املرأة ودورها 
في التنمية واملشاركة والتأثير فكان منها من 
سبقنا في امور يشرفنا ان نقتدي به فيها، 
النها من الصواب واحلكمة ما يجعلها ضالة 
لكل مؤمن، ومقصدا ل���كل واع، وكان منها 

واضحا في وعينا وأذهاننا، وكذلك البد من ان 
ندرك جيدا ما امكانياتنا واحتياجاتنا.

وأردفت احلريري: وان تكون في الكويت، 
هذا البل����د العربي الصغير والعريق بتاريخه 
ومبادراته، وبحيويت����ه الوطنية واخلليجية 
والعربية واالس����المية وما حققته هذه الدولة 
من تقدم وتطور وفهم حمليطها والعالم، وذلك 
بفضل قيادتها الرشيدة املؤمنة بإسالمها وبأمتها 
العربية وقدرة ابناء بلدها على العلم واملعرفة 
واملبادرة، واستطاعت ان تكون رائدة في اكثر 
من مجال، وال يسعني اال ان اتوجه لهذه القيادة، 
ممثلة بصاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحم����د وحكومته وكذلك البد لي أن أعيد الى 
الذاكرة م����ا قامت به املرأة الكويتية من تطور 
علمي واقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي، 
وانني اذ أنوه باملرأة الكويتية والتي انطلقت 
من خاللها احليويات، خالل االعوام العش����رة 
املاضية، الى مجتمعاتنا العربية، من هنا، من 
الكويت، حني أطلقنا ش����عار »معا مائة عام« 
وأردنا من خالل����ه ان نبدأ بالعمل على ما هو 
قادم من حتديات وتطلعات، وأن يكون تفكيرنا 
كيف نعزز الرواب����ط بيننا ونتبادل التجارب 
واخلبرات، وقد ش����اركنا مع امل����رأة الكويتية 
بإطالق يوم املرأة العربية في األول من فبراير، 
وكذلك اقرار جلنة املرأة في االحتاد البرملاني 
العربي، وكذلك التأسيس لقمة املرأة العربية 
مع السيدة س����وزان مبارك واملجلس القومي 
للمرأة وجامعة الدول العربية، وبدعم من املرأة 
العربية والسيدات األول، وفي طليعتهن املرأة 

الكويتية.
واننا اآلن مطالبون بإجراء مراجعة للسنوات 
العشر األولى من هذا القرن او هذه األلفية كما 
تسميها املنظمات الدولية، للمراجعة والتقييم 
وتثبيت االيجابيات واالبتعاد عن الس����لبيات 
واع����ادة التفكير في العقد اجلديد، هكذا تكون 
املرأة العربية صانعا للنهضة وليست هدفا لها، 
شريكا كامال في حتمل املسؤولية وليست عبئا 
على مجتمعاتها، وانني أرحب باستضافة هذه 
الشراكة في مؤمتر ثاني يتم عقده في بيروت، 

يكون للمراجعة والتقييم والتأمل.
وم����ن ناحيتها أش����ارت رئيس����ة اللجنة 
التحضيري����ة ه����دى املطيري ال����ى ان مؤمتر 
»املرأة ونهضة األمة« هو املؤمتر األول إلدارة 
الدراسات االسالمية بوزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية، هذه االدارة ذات الرسالة املجتمعية 
السامية فكانت ابرز من يعمل على نشر علوم 
القرآن الكرمي والس����نة النبوية الشريفة وفق 
نهج الوسطية واالعتدال وما دور القرآن الكرمي 
ومراكز األترجة في كل أنحاء الكويت اال بعض 
حسنات هذه االدارة، ولقد جاء هذا املؤمتر تفعيال 
لدورها نحو األمة فاحتضنته فكرة وتخطيطا 
وإعدادا وتنظيما ليخرج اليوم الى النور في حلة 

قشيبة يؤدي من خاللها رسالته وأهدافه. 

ناب عن سمو ولي العهد في افتتاح مؤتمر »المرأة ونهضة األمة« 


