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)أسامة البطراوي(جانب من جلسات املؤمتر

د.خالد املذكور والسفير املغربي في مقدمة احلضور

درع تكرميية من املقدم الركن مناحي دهيم

لقطة جماعية للوفد خالل زيارته ملعسكر كاظمة في احلرس الوطني

تكرمي د.علي العمير

درع تكرميية لوزير األوقاف ووزير العدل راشد احلماد املستشار راشد احلماد ود.عادل الفالح وطارق العيسى في افتتاح مؤمتر »الوسطية رؤية ايجابية«

الحماد: الوسطية بأنواعها العقدية والسلوكية والقضائية من أبرز خصائص األمة اإلسالمية
العيسى: »إحياء التراث« تطرح تأصياًل شرعيًا قائمًا على الكتاب والسنة

افتتح مؤتمر »الوسطية رؤية إيجابية« بتنظيم من جمعية إحياء التراث

السلف وما حكاه اهل التفسير، جند ان »وسطية 
األمة« تفسر مبعنيني: األول: العدالة واخليرية، 
والثاني: االعتدال والتوسط في االمور بني الغلو 

واجلفاء، وبني التفريط واالفراط.
وتابع: هذان املعنيان متداخالن، فان االمة 
االسالمية هي خير األمم وأفضلها واعدلها، وذلك 
العتدالها وتوسطها في عقائدها وشرائعها، والجل 
ذلك اس���تحقوا ان يكونوا شهداء على األمم، اذ 
الشهادة مبناها على العدالة، وهم اعدل الناس 
الس���لف  اقوال  املتأمل في  وافضلهم.واضاف: 
وكالم اهل العلم واصطالحاتهم يجد ان مصطلح 
»الوسطية« بهذا االطار الذي هو شائع اليوم لم 
يكن معروفا بني السلف والعلماء، اذ ال يكاد يوجد 
له ذكر بهذا االسم، في حني اننا جند ان كثيرا من 
العلماء يستدل بوصف اهلل عز وجل لألمة بكونها 
وسطا في ابواب وجوب االتباع ونبذ االبتداع، 
وفي بيان وجوب التمسك بالسنة وهدي سلف 
االمة وف���ي بيان وجوب اتباع الصحابة رضي 
اهلل عنهم ووصفهم بالعدالة واخليرية املوجبة 

التباعهم واالقتداء بهم والتمسك بآثارهم.
اما اجللس���ة الثانية النش���طة اليوم االول 
للمؤمتر والتي كانت خالل الفترة املسائية فتم 
فيها تنظيم محاضرتني األولى كانت بعنوان: 
»الوسطية بني الواقع والوهم« أآلقاها د.عبدالعزيز 

السدحان )السعودية(.
حيث قال: اوضح علماء الشريعة الراسخون 
ان انكار املنكر من اعظم خصائص وسطية األمة، 
واعظم االنكار هو االنكار على من خالف او هون 
من التمسك مبسلمات من ثوابت العقيدة، وما 
علم حكمه بالضرورة فاخلالف في مثل هذا ال 
قيمة له، بل هو مردود على صاحبه وليس لذلك 

اخلالف وزن معتبر.
بعد ذلك حتدث احمد بن حسن املعلم )اليمن( 
حول »الوسطية في ضوء القواعد الكلية واملقاصد 

الشرعية«.

واملفاهيم املنحرفة في مسائل االعتقاد، ودعت 
لاللتزام بالتكاليف الشرعية واآلداب االسالمية 

من غير افراط وال تفريط.
بعد ذلك بدأ اول انش���طة املؤمتر باجللسة 
األولى وذل���ك مبحاضرة للداعية د.محمد لوح 
)السنغال( حتدث فيها حول »معاني وسمات 
الوسطية«، فقال: لقد برزت في حياتنا املعاصرة 
بع���ض ظواهر االنحراف ف���ي العقيدة والفكر 
والسلوك، وانطلقت االصوات تدعو للوقوف في 
وجه تلك االنحرافات ومعاجلتها، وفي اثناء ذلك 
جمح احلماس ببعضهم فوصموا كل ملتزم بدينه 
وبخاصة في األمور املظهرية بالتطرف والتنطع 
ومجانبة الوسطية، فالذي يحافظ على السنن 
واآلداب في عباداته ومعامالته متشدد، والذي 
يبتعد عن اخلنا والفجور متزمت متحجر، والذي 
يجتهد في الطاعة والعبادة: غال في الدين والذي 
يدعو الى تصحيح املفاهيم ووضع االمور في 

خالله أيضا رؤية أصيلة معاصرة للوس���طية 
متمثلة في منهجها مدعمة بجهودها مصقولة 
بآراء العلماء ومقترحاتهم، فالوسطية متثل فقه 
احلياة الشرعية في مراتبها الرفيعة ويحتاج 

إليها البشر اشد احلاجة.
وأضاف ان جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
حرصت على الوسطية وجعلتها قيمة حاكمة لها 
في مسيرتها اخليرية باعتبارها السمة الغالبة 
لإلسالم وعززت ذلك من خالل برامجها العلمية 

ومشاريعها العملية.
بدوره قال امني عام املؤمتر د.بسام الشطي 
ان جمعية إحياء التراث اإلسالمي بذلت قصارى 
جهدها في إيصال مفهوم الوس���طية وركائزها 
وأسس���ها بني الناس الس���يما جيل الش���باب 
وترجمتها الى عدة لغات والشواهد امللموسة 

هي براهني ساطعة وأدلة قاطعة.
ويش���ارك في املؤمتر كوكبة م���ن العلماء 

نصابها متنطع متحذلق والذي يرتفع الى مستوى 
عال يليق بانسان مس���لم يتنزه عن سفاسف 
االمور خيالي مثالي. بعد ذلك حتدث احملاضر 
حول »مفهوم الوسطية«، فقال: وردت الوسطية 
في القرآن الكرمي في اكثر من آية وفي الس���نة 
في اكثر من حديث على عدة معان هي: العدل، 
واخليرية، والتوس���ط بني االفراط والتفريط، 
ومن ذلك قوله عز وجل: )وكذلك جعلناكم أمة 
وس���طا( اي، عدال، وميكن ان نعرف الوسطية 
اصطالحا بانها: »حالة سلوكية محمودة تعصم 
الفرد من املي���ل الى جانبي االفراط والتفريط، 
وحتى يتجلى لنا مفهوم الوس���طية ينبغي ان 
نفهم الطرفني احمليطني بها وهما الغلو واجلفاء 

)اإلفراط والتفريط(.
بع���د ذلك حتدث فيصل بن قزاز اجلاس���م 
)الكويت( حول »مفهوم وغايات الوس���طية« 
فقال: بالنظر الى ما جاء في السنة وما أثر عن 

واخلطباء والدعاة وطلبة العلم من داخل البالد 
وخارجها المتام النقاش ووضع آلية عمل مؤسسة 
على بنيان متني تنطلق من خاللها الوسطية.

وألقى بعد ذلك نائب رئيس انصار الس���نة 
في مصر د.عبداهلل شاكر كلمة الضيوف اوضح 
فيها: ان موضوع الوسطية موضوع مهم حتتاجه 
األمة، خاصة في هذا الوقت الذي تداخلت فيه 
املناهج واختلفت فيه الرؤى واالفكار، وانحراف 
البعض عن منهج احلق، وقد اختص اهلل هذه 
األمة مبنهج الوسطية واالعتدال الذي متيزت 
به عن غيرها من األمم، وان اهم ما مييز منهج 
أهل السنة واجلماعة منهج الوسطية واالعتدال 
يتمثل في صدورهم عن الوحي الرباني في تلقي 

اصول الدين وفروعه.
واضاف ان جمعية احياء التراث سلكت منهجا 
سليما وشجعت العلم والعلماء، وعاشت واقع 
األمة واهتمت به، وتص���دت لالفكار املغلوطة 

ضاري المطيري
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية راش���د احلماد ان الوسطية تعد من 
ابرز خصائص األمة اإلس���المية التي متيزت 
بها على األمم جميعا. واضاف احلماد في كلمة 
ألقاه���ا الليلة قبل املاضية ف���ي افتتاح مؤمتر 
»الوسطية رؤية ايجابية« الذي تنظمه جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي برعايته ويستمر يومني 
ان جمعية إحياء التراث اإلسالمي أحسنت اختيار 

عنوان املؤمتر.
وأشار الى ان العالم اإلسالمي أحوج في هذه 
األيام الى الوسطية، فالعالم اليوم عامة واألمة 
اإلس���المية خاصة أكثر حاجة الى أمر العقيدة 
ووسطية الشعائر ووسطية اإلنفاق ووسطية 

السلوك واملعامالت ووسطية القضاء.
وأوضح ان اإلسالم وسط في األخالق والسلوك 
واملعامالت ووسطية اإلسالم تعظم األصول التي 
يقوم عليها بناؤه وتصونها عن ان متتد اليها يد 
التالعب بتبديل أو حتريف فالثوابت اإلسالمية 
املتمثلة في املقاصد الكلية للشريعة والفرائض 
الركنية واألحكام القطعي���ة والقيم األخالقية 

ونحوها أصول ال يجوز التهاون فيها.
وتوجه احلماد بالش���كر الى جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي على دعوتهم الكرمية وجهودهم 

اجلبارة في خدمة الدعوة.
ومن جانبه قال رئيس جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي طارق العيسى ان اجلمعية تطرح في 
هذا املؤمتر تأصيال ش���رعيا قائما على الكتاب 
والسنة للوسطية في اجلوانب الشرعية املختلفة 
كالعقيدة والتعامل مع غير املسلمني واملوقف 
من أهل الكتاب واملوقف من أهل البدع والتعامل 
مع املخالفني وقضية التسامح الديني ومفهوم 

التيسير وغيرها.
وأشار العيس���ى الى ان اجلمعية تقدم من 

األم���ة د.فيصل احلم���د التوافق 
الكبير في تقرير بلير مع خطة 
وبرنامج عمل احلكومة مسرحية 
كبيرة لعب���ت احلكومة أدوارها 
بنجاح أمام جمهور الشعب الذي 
س���يدفع فاتورة تلك املسرحية، 
الفتا إلى وجود اتفاق بني أقطاب 
حكومية دائما ما كانت متعارضة 
في السابق في سبيل نهب الدولة 
ومحاولة استنزاف ثرواتها في 

اقرب فترة ممكنة.
بدوره قال نائب رئيس االحتاد 
العام لعمال الكويت عبدالرحمن 
الغامن ان هناك العديد من اعضاء 
مجلس األمة ممن يحاولون بيع 
مؤسسات الدولة والتخلي عنها 
للقطاع اخلاص، مستغربا إعالن 
هؤالء النواب من خالل التصريحات 
التي يطلقونها بني احلني واآلخر 
ان التعلي���م واخلدمات الصحية 
إلى األجور والرواتب  باإلضافة 
تش���كل عبئ���ا عل���ى الدولة في 
الوقت الذي ميثل هؤالء النواب 
ناخبيهم الذين أوصلوهم إلى قبة 

البرملان.

حزب األمة من إمكانية نهب أموال 
الدولة بعي���دا عن رقابة مجلس 
األمة الذي أبعد نفس���ه دون أن 
يشعر بذلك من خالل موافقته على 
مواد القانون، الفتا إلى أن الدولة 
تس���ير في تراجع مس���تمر وان 
هناك الكثير من املؤشرات تؤكد 
على تخلف الكويت في كثير من 
مناحي احلياة األمر الذي يتطلب 
إجراء بعد اإلصالحات السياسية 
في الدولة وذلك من خالل إيجاد 
دستور جديد يعطي للشعب احلق 

في تشكيل احلكومة.
وأضاف: يجب ان تشكل هيئة 
عام���ة ملتابعة خط���ة احلكومة 
املوضوعة عل���ى أن يتم اختيار 
أعضائه���ا من رج���االت الكويت 
بالنزاهة والعدل  املش���هود لهم 
واخلوف على مصالح املواطنني، 
داعيا في الوقت نفس���ه إلى عدم 
حل مجلس األمة إال بناء على قرار 
واختيار الشعب وذلك من خالل 
استفتاء عام يشارك فيه جميع 

املواطنني.
وشدد الظفيري على ضرورة 

تفعيل دور ديوان احملاسبة في 
الرقابة السابقة والالحقة للقانون 
الذي تش���كل مواده تخوفا لدى 
املواطنني واملتابعني،  الكثير من 
متمنيا أن يعي املس���ؤولون في 
الدول���ة واجبهم نح���و وطنهم 
إنفاق امليزانيات  واحلرص على 
املرصودة ف���ي إطارها الصحيح 
الذي يصب في املصلحة العامة.

من جهته ق���ال رئيس مركز 
أبعاد للدراس���ات االستراتيجية 
فهد البذال ان تقرير بلير شخص 
جميع مناحي احلياة في الدولة 
س���واء احلالية أو املس���تقبلية، 
مس���تدركا إال انني أرفض كل ما 
جاء في التقري���ر العتقادي بأن 
الس���بب احلقيقي للمشكلة في 
الدولة وس���ائر األقطار العربية 
يكمن في املشروع الغربي الذي 
هدف إلى تفتيت الدول العربية 
وزرع الكيان الصهيوني في املنطقة 
إلضعاف الدول العربية وضمان 
عدم قدرة أي دولة مبفردها على 

تقدمي مشروع حضاري لها.
من جانبه اعتبر أمني عام حزب 

أسامة أبوالسعود
اعتبر رئي���س حزب األمة 
الظفيري ان احلكومة  د.عواد 
التعامل مع  غير قادرة عل���ى 
امليزانيات التي ترصد للتنمية 
وهي ال جتيد إداراتها بالشكل 
الصحيح الذي يخدم املصلحة 
التنموي  العامة وفق املنظور 
الدولة  أن  إلى  السليم، مشيرا 
رصدت في الس���ابق ومازالت 
ترص���د مبالغ مالي���ة ضخمة 
للتنمية في حني ان الوضع العام 
في الدولة يشير وبوضوح إلى 
عدم وجود أي تطور ملموس 
عل���ى ارض الواقع األمر الذي 
يراه مثير لكثير من التساؤالت 
حول الطريقة واآللية والقنوات 
التي صرفت م���ن خاللها تلك 

املبالغ.
وق���ال د.الظفي���ري خالل 
الندوة التي نظمها حزب األمة 
مس���اء امس بعنوان »الكويت 
بني اخلط���ة التنموية وتقرير 
بلير« ان الكثي���ر من األهداف 
التي تتضمنها اخلطة التنموية 
التي وضعتها احلكومة مجرد 
كالم إنشائي ال يسمن وال يغني 
من جوع وال حتقق الطموحات 
التي يتطلع لها املواطن حسبما 
مت إيهامه عبر التصريحات التي 
الفينة  تطلقها احلكوم���ة بني 
واألخرى، معتبرا مواد قانون 
اخلط���ة ضعيفة تس���اهم في 
التفريط بأموال الشعب وتسير 
بنا نحو كارثة كبيرة مدلال على 
ذلك باملادة رقم 7 من القانون 
والتي تبعد مبوجبها مجلس 
األمة عن القيام بدوره الرقابي 
باإلضافة إلى بعض املواد األخرى 

كاملادة 5 من القانون.
وأعلن الظفيري عن تخوف 

)سعود سالم(املشاركون في ندوة حزب األمة

الظفيري لتشكيل هيئة لمتابعة خطة الحكومة 
واختيار أعضائها من المشهود لهم بالنزاهة 

خالل ندوة »الكويت بين الخطة التنموية وتقرير بلير« وفد دورة التخطيط اإلستراتيجي اّطلع على وسائل 
وميادين التدريب الحديثة في الحرس الوطني

من خطط التدريب.
م���ن جانب���ه، رح���ب املقدم 
الركن مناحي دهيم مبنتس���بي 
دورة التخطيط االس���تراتيجي 
في كلية األمن الوطني وس���لط 
التقنية احلديثة  الضوء عل���ى 
اليه���ا منظومة  التي وصل���ت 
التس���ليح باحل���رس الوطني، 
وتناول اهم احمل���اور اخلاصة 

بالتدري���ب والتطوير للنهوض 
باملستوى ورفع وتنمية اخلبرات 
والكفاءات باالضافة الى نواحي 
التنسيق والتعاون املشترك القائم 
بني احل���رس الوطني واجلهات 
العسكرية في وزارتي الداخلية 

والدفاع.
وفي ختام الزيارة أشاد منتسبو 
دورة التخطيط االس���تراتيجي 

لكبار القادة في كلية األمن الوطني 
مبا ش���اهدوه من قفزات كبيرة 
في منظومة التسليح ومنشآت 
الوطني،  التدري���ب باحل���رس 
التعاون املثمر  مشيدين بأوجه 
بني احلرس الوطني واملؤسسات 
العسكرية في الدولة مبا يحقق 
األمن واالستقرار للوطن العزيز 

في ظل القيادة الرشيدة.

قام وفد من منتس���بي دورة 
التخطيط اإلس���تراتيجي لكبار 
القادة املنعق���دة في كلية األمن 
الوطني بوزارة الداخلية بزيارة 
الى معس���كر كاظم���ة باحلرس 
الوطني، حيث كان في استقبالهم 
آمر ميدان التدريب التش���بيهي 
مبديرية امليادين في قيادة التعليم 
العس���كري املقدم الركن مناحي 

دهيم.
وعرض رئيس فرع التخطيط 
الوطني  االستراتيجي باحلرس 
املق���دم د.مبارك ج���زوي خالل 
االس���تقبال ايج���ازا عن اخلطة 
الوطني  االستراتيجية للحرس 
وأهم احملاور الرئيسية املتصلة 
به���ا، كما اطل���ع الوف���د الزائر 
على وس���ائل التدريب احلديثة 
في ميدان التدريب التش���بيهي 
مبعسكر كاظمة، مشيرا الى ان 
آليات وخطط التدريب في مجمع 
ميادين الرماية وما يتصل بها من 
منشآت تدريبية تواكب افضل 
النظم املعمول بها في املؤسسات 
العسكرية املتقدمة وتساهم بشكل 
مباشر في حتقيق األهداف املرجوة 


