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مؤتمر »الوسطية رؤية إيجابية« اختتم أعماله: حماية المسجد األقصى
والتحذير من الفهم الخاطئ للجهاد وبيان حفظ اإلسالم لحقوق المرأة والغير

ومضوا في س����واء السبيل، أما في باب القدر، 
فإن إن أهل السنة وس����ط بني اجلبرية الذين 
يزعمون أن العبد ليس له مشيئة، وأنه مجبور 
على فعله ليس له فيه مشيئة وال اختيار، فهو 
– عندهم – كالورقة في مهب الريح، وإمنا تنسب 
األعمال إليه مجازا ان الفاعل احلقيقي هو اهلل 
تعالى، وب����ني القدرية الذين ال يؤمنون بقدرة 
اهلل الشاملة ومشيئته النافذة، ويقولون: إن 
أفعال العباد ليست داخلة حتت القضاء والقدر، 
فاهلل عندهم ال يقدر على العباد أفعالهم، وليس 
ملشيئته تعلق بها، فال يهدي اهلل ضاال وال يضل 
مهتديا، وإمنا العباد ه����م احملدثون ألفعالهم 
اخلالقون لها.  وقال ان أهل السنة توسطوا في 
هذا الباب بني هذين الباطلني، حيث يعتقدون أن 
للعبد مشيئة واختيارا، وأنه الفاعل احلقيقي 
ألفعاله، وأن مشيئته حتت مشيئة اهلل تعالى، 
كما قال تعالى: )ملن شاء منكم أن يستقيم. وما 
تشاءون إال أن يشاء اهلل رب العاملني(، فالوسط 
قول أهل السنة الذين يثبتون للعبد املشيئة، 

ويجعلونها حتت مشيئة اهلل تعالى.

الوعد والوعيد

وف����ي باب الوعد والوعيد أوضح الش����يخ 
عبدالرزاق البدر أن أهل السنة واجلماعة وسط 
في باب الوعد والوعيد بني املرجئة والوعيدية 
من اخلوارج وغيرهم، فاملرجئة أعملوا نصوص 
الوعد وأهملوا نص����وص الوعيد، والوعيدية 
أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، 
أما أهل السنة فوسط بني هؤالء وهؤالء فأعملوا 
نصوص الوعد والوعيد، فلم يهملوا الوعيد إهمال 
املرجئة، ولم يهملوا الوعد إهمال الوعيدية، بل 
جمعوا بينهما، وتعب����دوا اهلل بهما، وهذا هو 
منهج القرآن، ترغيب وترهيب، رجاء وخوف، 

جنة ونار.
وفي الفترة املسائية مت تنظيم محاضرتني 

بدأهما د.محمد املهدي )اليمن( مبحاضرة حتت 
عنوان: »الدعوة الى وحدة األديان وتقاربها في 
ميزان الوس����طية«، فقال: بعد أن ظهرت عدة 
دعوات مش����بوهة في فترات سابقة قويت في 
الربع األخير من القرن الرابع عش����ر هجري، 
وفي ظل »النظام العاملي اجلديد« جهر اليهود 
والنصارى، بالدعوة إلى التجمع الديني بينهم 
وبني املسلمني، وبعبارة أخرى: »التوحيد بني 
املوسوية، والعيسوية، واحملمدية« باسم »الدعوة 
إلى التقريب بني األديان«. »التقارب بني األديان« ، 
ثم باسم »نبذ التعصب الديني«، ثم باسم »اإلخاء 
الديني«. وهنا مع إمياننا ببطالن الدعوة إلى ما 
يسمى بوحدة األديان مبفهوم الغربيني، فالبد 
من ذكر ما اتفقت عليه الش����رائع من األصول 
وإن اختلفت في فروع تشريعاتها ليكون احلكم 
بعد ذلك س����هال، وكذا احلوار مع أهل الكتاب، 
وليظهر لنا هل هؤالء الكتابيون مع هذه الثوابت 
واألصول؟ أم ينسفونها نسفا؟ وحتدث احملاضر 
بعد ذلك حول األصول التي اتفقت عليها دعوة 
الرسل، والتي كان منها األصل األول، وهو »إثبات 
التوحيد«، حيث بني أن جميع األنبياء ثبت أنهم 
»كانوا يقاتلون من عبد األصنام، ويستحلون 
دماءهم، وباجلملة فكتب اهلل عز وجل بأسرها، 
ورسله جميعا متفقون على التوحيد والدعوة 

إليه، ونفي الشرك بجميع أقسامه. 
أما األصل الثاني، وهو »إثبات املعاد«، فإن 
هذا أمر اتفقت عليه الشرائع، ونطقت به كتب 
اهلل عز وجل سابقها، والحقها، وتطابقت عليه 
الرس����ل أولهم وآخرهم، ولم يخالف فيه أحد 
منهم، وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع األنبياء 
من أهل امللل، ولم يس����مع ع����ن أحد منهم من 

أنكر ذلك قط.

التوصيات

بعد ذلك مت قراءة التوصيات التي خرج بها 

اختتمت جمعية إحياء التراث اإلس����المي 
أنشطة مؤمتر )الوسطية.. رؤية إيجابية( والذي 
أقامته على مدى يومني متتاليني حتت رعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 

املستشار راشد احلماد. 
وفي البداية حاضر د.عبداهلل شاكر )مصر(، 
وكانت بعنوان »الوسطية والغلو والتطرف« 
بدأها بتعريف معنى الوس����طية في اصطالح 
الشرع موضحا أنها استعملت مبعنى العدالة 
واخليرية والتوسط بني اإلفراط والتفريط، أما 
معنى الغلو لغة فهو االرتفاع ومجاوزة احلد، 
ومعناه في الشرع، كما قال شيخ اإلسالم ابن 
تيمية في تعريفه »مجاوزة احلد بأن يزاد في 
حمد الش����يء أو ذمه على ما يستحق، ونحو 

ذلك«. 
كما عرف »التطرف« في اللغة، فقال تدور 
هذه الكلمة حول معنيني: األول: حد الش����يء، 
والثاني: احلركة في بعض األعضاء، والذي يهمنا 
هنا هو املعنى األول، وهو حد الشيء وحرفه، 

واملراد به منتهى الشيء وغايته.
بعد ذلك حتدث حول وسطية هذه األمة بني 
األمم الس����ابقة، فقال: اصطفى اهلل هذه األمة 
من بني سائر األمم، وذلك لفضلها وخيريتها، 
وتوسطها بني طرفي اإلفراط والتفريط، فمن 
حيث وسطيتها في توحيد اهلل وصفاته: فهي 
وسط بني اليهود والنصارى، فاليهود اتخذوا 
األنداد هلل وعبدوا األصنام من دونه، وكان هذا 
متأصال فيه����م، كما تطاولوا على الذات العليا 
وشبهوا اهلل - تبارك وتعالى- بخلقه، ووصفوه 
مبا ال يليق به س����بحانه.  وأما النصارى فقد 
انحرفوا في هذا الباب وضلوا ضالال بعيدا، وذلك 
أنهم أّلهوا املس����يح گ  وجعلوه شريكا هلل، 
ووصفوه بأخص صفات الربوبية واأللوهية.

وقال شاكر: تظهر وس����طية اإلسالم الذي 

العلماء واملشاركون في هذا املؤمتر، وهي: 
1 - العمل املش����ترك على نش����ر املعنى 
الصحيح ملفهوم الوسطية والتمسك بالكتاب 
العظيم والسنة املطهرة الصحيحة واتباع 
خير البشرية r واالقتداء بالصحابة – رضي 
اهلل عنهم – ومن تبعهم بإحس����ان إلى يوم 

الدين، ونبذ االبتداع في الدين.
2 - بيان منهج أهل الس����نة واجلماعة 
في العقيدة الراسخة، واالعتدال في العبادة 
والتوسط في األخالق السوية، ولزوم جماعة 
املس����لمني التي هي صمام أمان في املاضي 

واحلاضر واملستقبل.
3 - األخذ من العلماء الراس����خني الذين 
ه����م ورثة األنبي����اء واحترامهم وتوقيرهم 

والرجوع إليهم.
4 - السمع والطاعة لوالة أمور املسلمني 
باملع����روف، والدعاء له����م والصبر عليهم 
والنصيحة له����م، وعدم اخلروج أو اجلرأة 

أو التحريض عليهم.
5 - الدع����وة إل����ى اإلس����الم باحلكم����ة 
واملوعظة احلس����نة، واملجادل����ة بالتي هي 
التنفير وإظهار  أحسن، والتبش����ير وعدم 
محاسن اإلسالم وسماحته، والوالء للمسلمني 

ومحبتهم ونصرتهم والذود عنهم.
6 - التحذي����ر م����ن املفاهي����م املغلوطة 
واملنسوبة زورا وبهتانا لإلسالم، وضرورة 
جتليتها وبيان براءة اإلسالم منها، وضرورة 
االبتع����اد عن املناهج املنحرف����ة واملبتدعة 

والتحذير منها وتفنيد شبهاتها وأفكارها.
7 - بيان أن منهج احلوار لكشف الشبهات 
ودحض الباطل والرد على املخالف ال يناقض 
الوس����طية، بل هو من اإلس����الم، واحلوار 
بني األديان واحلضارات مطلوب للوصول 
إلى احلق وإلى حتقيق املقاصد الش����رعية 

السامية.

ارتضاه اهلل لعباده في هذا الباب بتوحيدهم 
لرب األرض والسماء، وأنه ال إله غيره وال رب 
سواه، وأنه س����بحانه منزه عن اتخاذ األنداد، 
والصاحبة واألوالد. أما وسطيتها في أنبياء اهلل 
ورسله، فإن هذه األمة توسطت في أنبياء اهلل 
ورسله بني اليهود الذين فرقوا بني اهلل ورسله، 
وآمنوا ببعضهم وكفروا بالبعض اآلخر، وبني 
النص����ارى الذين ذهبوا إلى النقيض املعاكس 
لهؤالء فغلوا في نبي اهلل عيسى ورفعوه فوق 
املكانة التي جعله اهلل فيها، حتى قالوا فيه إنه 
إله، وتوسطت أمة الوسطية بني هؤالء وهؤالء 
فآمنوا بجميع أنبياء اهلل ورس����له، واعتقدوا 
أنهم صفوة اهلل من خلقه، ولذلك أحبوا نبيهم 

ونصروه وعزروه ولم ينتقصوه.

المحاضرة الثانية

وفي احملاضرة الثانية ألقى د.بسام الشطي 
محاضرة بالنيابة عن د.عبدالرزاق بن عبداحملسن 
البدر )السعودية( حول »الوسطية في العقيدة« 
والذي لم يحضر املؤمتر لظروف خارجة عن 
االرادة، وق����د أوضح في بحث����ه املقدم الى أن 
وسطية أهل السنة في االعتقاد في عدة أمور، 
من أهمها ما يلي: وسطيتهم في باب أسماء اهلل 
وصفاته: فأهل الس����نة وسط في باب األسماء 
والصفات بني أهل مقالتني باطلتني، مقالة من 
عطل الصفات وفي مقدمتهم، اجلهمية، ومقالة 
من يشبه اهلل تعالى بصفات املخلوقني كما هو 
طريق املمثلة، فالتعطيل باطل ألنه جحد ونفي 
ملا أثبته اهلل لنفسه من صفات الكمال، والتشبيه 

باطل ألنه متثيل هلل باملخلوقات.
أما أهل السنة فلم ينفوا األسماء والصفات 
عن اهلل تعالى، ولم يشبهوا اهلل باملخلوقات، 
فمنهجهم قائ����م على إثبات بال متثيل وتنزيه 
بال تعطيل، على حد قوله تعالى: )ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير(، فسلموا من اآلفتني، 

8 - العمل بالوصايا العشر التي اتفقت 
عليها الديانات اإللهية السابقة )قبل التحريف( 
مع اإلسالم، وحتقيق الهدف من أصل اخللق، 
ال إلقرار الباطل، وال لتمييع الدين احلنيف، 

بل للصدع باحلق.
9 - العمل على حفظ الضروريات اخلمس: 

الدين والعرض والنفس والعقل واملال.
10 - بيان حفظ اإلسالم حلقوق الغير، 

فالبد من إعطاء كل ذي حق حقه.
11 - التعاون م����ع الهيئات واجلمعيات 
الرس����مية واألهلية والعاملية من أجل نبذ 
اإلرهاب والتحذير من الغلو والتطرف وفنت 
التفجيرات واالغتياالت، والعمل على حفظ 
حقوق املستضعفني املسلمني في ديار الغرب 
وحقن دمائهم ومتكينهم من ممارسة الشعائر 

اإلسالمية بحرية ووسطية.
12 - التحذير من الفهم اخلاطئ للجهاد، 
علم����ا بأنه قائ����م إلى قيام الس����اعة ضمن 
الضوابط الشرعية ومبوافقة ولي األمر من 

األمراء والعلماء.
13 - فتح أجهزة اإلعالم ووسائلها املختلفة 
ومدارس التربية واجلامعات واملعاهد لنشر 
الوسطية السمحة وتبشير الناس بها، وتربية 
األجي����ال على االعتدال ف����ي القول والعمل 

وترسيخ مفهوم االعتقاد واإلميان.
14 - بي����ان واجبات املرأة في اإلس����الم، 
والعمل احلثيث إلعطائه����ا جميع حقوقها 
وفق الكتاب والسنة، والسعي إلى صيانتها 
وحفظ كرامتها، وجتلية الشبهات التي أحاطت 

بها.
15 - العمل على حماية املسجد األقصى 
بجميع الوسائل املتاحة املشروعة، والتعاون 
مع والة األمور والعلماء في رفع الظلم عن 
املظلومني في فلسطني احملتلة وغيرها من 

ديار املسلمني.

إحياء التراث نظمته لمدة يومين بحضور جمع من الدعاة

م.طارق العيسى في مقدمة احلضورد.محمد احلمود النجدي محاضرا

د.حسني الدويهيس خالل املؤمتر الصحافيد. حسني الدويهيس

د.عبداهلل شاكر ود.بسام الشطي في ختام احملاضرات

الدويهيس: 26.7 مليون دينار مبيعات تعاونية النسيم 
وتوزيع 10% أرباحًا على المساهمين 12 الجاري

محمد راتب
أك���د رئيس مجل���س إدارة 
التعاونية  النس���يم  جمعي���ة 
د.حسني الدويهيس ان مبيعات 
اجلمعي���ة ارتفعت حتى نهاية 
العام املالي 2009 لتصل الى مبلغ 
قدره 26.633.153 دينارا مقارنة 
مع مبل���غ 23.098.241 دينارا 
في نهاي���ة 2008 بزيادة قدرها 
3.534.912 دينارا بنسبة ارتفاع 
قدرها 15%، في حني مت ارتفاع 
اإليرادات الى 4.642.495 دينارا، 
الفتا الى ان صافي األرباح ارتفع 
الى مبلغ 1.728.382 دينارا بزيادة 
مقدارها 92.533 دينارا بنسبة 
ارتفاع قدرها 6%، في حني بلغت 
األرباح التي سيتم توزيعها على 
املساهمني 1.075.025 د.ك بنسبة 
10% تقريبا، وستوزع بعد اعتماد 
اجلمعية العمومية 12 اجل��اري، 
حيث سيتم التحويل للبن����وك 
ل� 3473 مساهم����ا وشيك����ات 

ل� 15164 مساهما.
وأضاف خالل مؤمتر صحافي 

عقده بحض����ور عضو مجلس 
اإلدارة، وممث����ل اجلمعية لدى 
االحت����اد احم����د امل����ال، ومدير 
اجلمعي����ة ف����الح الرجع����ان، 
وذلك مبناس����بة عقد اجلمعية 
العمومية وتوزيع األرباح: متت 
زيادة ودائع اجلمعية لدى بيت 
التمويل الكويتي الى 6.504.750 
دينارا، كما احتجزنا هذه السنة 
من األرباح مبلغا مبقدار 200 
ألف وذلك لتسيير أعمال مبنى 

سوق القصر.

مهرجانات تسويقية

وزاد د.الدويهيس أن مجلس 
اإلدارة حرص كل احلرص على 
عمل املهرجانات التي يستفيد 
منها املستهلك ومت وضع خطة 
له����ذه املهرجانات وبعد  عمل 
دراس����ة وافية م����ن اجلمعية 
ومفاوضاتها للشركات املعنية 
مت عمل 16 مهرجانا تس����ويقيا 
متنوع����ا، مهرج����ان بداي����ة 
العام، ومهرجان شركة عماد، 

واملهرجان الربيعي، ومهرجان 
ش����ركة املنتصر واملنصورية، 
ومهرجان مستمرون، ومهرجان 
ش����ركة الزاح����م وملهوت����را، 
ومهرجان البنش����ر، ومهرجان 
اليس����رة، ومهرج����ان التمور، 
محمد ناصر الهاجري، رمضان، 
القرطاس����ية، مهرجان لوازم 
العائلة، واملهرجانات األسبوعية 
للخضار والفواكه، ومهرجان 
مسك اخلتام ومهرجان شامل 
في نهاية الس����نة املالية من 15 
نوفمبر الى 15 ديسمبر وشاركت 

فيه أكثر من 50 شركة.
وعن األنشطة االستثمارية، 
أوض����ح د.الدويهي����س انه مت 
تش����غيل وافتت����اح 13 فرع����ا 
مس����تثمرا متنوعا ف����ي بداية 
ع����ام 2009 متنوعة األغراض، 
ومن أهمها، عط����ور، مالبس، 
إلكترونيات، أحذية، نظارات، 
مطعم، بنك وترمس، تسجيالت 
الى أنش����طة  صوتية، إضافة 
أخ����رى مت تش����غيلها، وه����ي 

القصر،  الهواتف واملصور في 
والدواجن، والعطار، والعطور 
والتجميل، وش����ركات توريد 

كروت التعبئة.
وعن األنشطة االجتماعية 
والرياضية والصحية أوضح انه 
مت افتتاح فرع هيئة املعلومات 
الس����وق املركزي،  املدنية في 
ودعم خدمات املسنني في سوق 
العيون املركزي وتكرمي 3 آالف 
متفوق ومتفوقة، واملش����اركة 
ف����ي انتخابات مجل����س األمة 
والبل����دي وتنظي����م رحلتني 
للعم����رة، وقرقيعان لألطفال، 
وجتهيز 5 مراكز إفطار صائم، 
ودعم رسوم التقوية، دعم مركز 
الفتية الصيفي جلمعية إحياء 
التراث، ودعم املركز الصيفي، 
املنير،  الس����راج  ودعم ملتقى 
واحلص����ول عل����ى خصومات 
املساهمني لنادي إنترناشيونال 
الصحي، وحصلنا على خصوم 

للمراكز الترفيهية.
وتابع د.الدويهيس احلديث 

فقال ان هناك مش����اريع حتت 
التنفيذ وهي توس����عة سوق 
النعيم املركزي، وإجناز مبنى 
لإلدارة، وإجناز وصيانة سوق 

القصر املركزي.
وفي رده على سؤال حول حل 
مجلس اإلدارة السابق واحلكم 
ببراءته، قال: نحن نحترم القضاء 
والوزارة أبلغت القضاء، ونهنئ 
اإلخوة الذين ثبتت براءتهم، وال 
نريد املضرة بأي بريء، ونسأل 
اهلل ان يهدي اجلميع، ونقول 
لهم: هذه درجات، وحل املجلس 
ودع����وى ال����وزارة بتجاوزات 
معينة قضية اخرى، والطعن 
من الوزارة رفض، اما اتهامهم 
بالتجاوزات فقد ثبت للمحكمة 

بأنها أمور إدارية.
العملية كانت  واختتم بأن 
مؤملة بالنس����بة لنا حني صدر 
عليهم احلكم، حيث كان على 
مجلس كامل، ولكن كان لديهم 
مبررات معينة وبسببها صدرت 

براءتهم.

هنأ مجلس اإلدارة السابق بصدور حكم البراءة

العنزي وشعبان أعلنا إشهار الرابطة 
الوطنية للتقارب بين السنة والشيعة

ليلى الشافعي
اعلن د.سعد العنزي وإمام 
وخطيب مسجد مراد بهبهاني 
التوثيقات  واملس���ؤول ع���ن 
اجلعفرية الشيخ هاني شعبان، 
الوطنية  الرابطة  عن اش���هار 
للتقارب بني السنة والشيعة 
في الكوي���ت حيث تعتبر اول 
رابطة في الكويت هدفها احلفاظ 

على الوحدة الوطنية.
وح���ول الهدف من انش���اء 
الرابط���ة أك���د د.العن���زي ان 
الهدف من وراء انشائها ه���و 
التق���ارب الفقهي بني املنهجني 
السني والشيعي في مج����االت 
الفقه السيما العالق���ات األسرية 
والعب���ادات وايضا ملواجه���ة 
التي  التحدي���ات املعاص���رة 
تفك���ك وحدة املجتمع الكويتي 
وتفنيده�����ا لذا مت انش���اؤها 

واعالنها.
وأش���ار د.العن���زي الى ان 
الرابطة فتحت الباب لكل مخلص 
من جمي���ع أطي���اف املجتمع 
الكويتي للمشاركة واملساعدة 
في ترسيخ هذا الرابط حفاظا 
على الوحدة الوطنية، كما ان 
الرابطة تدعو جميع املجتمع 
الكويتي للحفاظ على تركيبة 
النظرة  املجتمع والبعد ع���ن 
الطائفية واملذهبية والس���عي 
وراء الوح���دة االجتماعية في 

الكويت.
وزاد: كما ان هناك خالفات 
موجودة ب���ني املذهبني اال اننا 
نسعى من خالل هذه الرابطة 
الى ان نثقف جميع افراد املجتمع 
ثقافة شرعية وسياسية للبعد 

عن االثارة الطائفية.
وأكد د.العنزي ان التقارب 
بني املذهبني ممكن من الناحية 
الناحي���ة  السياس���ية وم���ن 
املنهجية والبع���د عن تأجيج 
العقائدي والفك���رة،  الصراع 
مشي����را الى ان الرابطة فكرة 
كانت موجودة منذ عام 1993 
لديه خاصة عندما كنت أدرس 

الفقه املقارن بني املذهب السني 
ومذه���ب أبوجعف���ر الصادق 
رضي اهلل عنهم جميعا، واآلن 
خالل هذه السنوات استطعنا 
ان نكرس���ها على أرض الواقع 
ومن خالل اللقاءات التلفزيونية 
ف�������ي قناة »الوط���ن« وقناة 
»العدالة« واحلمد هلل بدأ نور 
ه���ذه الرابطة يسطع في سماء 

الكويت.
وأضاف: من خالل »األنباء« 
البلد  ندعو كل مخل���ص لهذا 
ولدينه ان يحافظ على وحدة 
الكويت ونحن على اس���تعداد 
الستقبال اي عنصر في الرابطة 
يساهم في تطويرها للنهوض 

ببلدنا وبشعبه.

قضايا عقائدية

بدوره قال الش���يخ هان���ي 
شعبان ان اي خ����الف في الرأي 
الفقهي ينبغ�������ي أال ينقص 
م����ن املذاهب األخرى فكلن����ا 
مس���لم��ون واخلالف موجود 
في املذه����ب الواحد بني فقيه 
وآخ���ر وه���ذا ليس معناه ان 
ينتقص من قدر اآلخرين وان 
الى بعضهم  الن�������اس  ينظر 

بنظرة تشن���ج.
وأكد ان من ح���ق املجتمع 
الكويتي ان يطلع على احكام 
الفقه اخلاص مبذهبه وعندما 
يتثقف الناس باألحكام الفقهية 

املقابلة  ويطلعون على اآلراء 
الش���ارع اإلسالمي  سيجدون 

يتفق في كثير من األمور.
وزاد: التقارب املذهبي يعني 
االحترام املتبادل وعدم اقصاء 
الط���رف اآلخ���ر ف���ي األحكام 

الفقهية.
وأكد ان الرابطة تعمل على 
الفقهية  الدينية  الثقافة  طرح 
في املجتمع الواحد في منتدى 
وطني ش���رعي ميثل الفكرين 
السني والش���يعي بعيدا عن 
القضايا العقائدية وتأكيد على 
الناحية االجتماعية واألسرة 

الكويتية.
وأشار الشيخ شعبان الى ان 
الفكرة طرحت عدة مرات مسبقا 
في القنوات الفضائية ثم بدأت 
بش���كل واضح ونالت اعجاب 
الكثيرين خاص���ة انها بعيدة 
الطائفية والفتنة،  الروح  عن 
مؤكدا ان احملسوبيات الطائفية 
تعمل على اثارة الفتنة كنوع 
من أنواع الس���لع التي تروج 

لها الفئوية.
وقال: الرابطة ال تضم طائفة 
تعمل ضد اخرى بل تؤكد على 
األسرة الكويتية والعمل على 
بنائها البن���اء الصحيح وعن 
الربط االجتماعي فيها  طريق 
بواسطة نشر احملبة واالحترام 
ومساعدة األفراد وهذا ما يدعو 

اليه الشرع املقدس.

لمواجهة التحديات والحفاظ على الوحدة الوطنية
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