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»اتجاهات«: عادل الفالح ساهم في نشر أفكار التسامح
واإلسالم الوسطي وقدم نموذجاً مستنيراً بال جمود

وحدة تقارير الشخصيات في المركز التقطت صورة قلمية له بعد منحه أعلى جوائز التكريم في روسيا

مدڤيديڤ يقلد الفالح وسام الصداقة

د.عادل الفالح

ومهامه  التعليمي�ة  خلفيت�ه 
الوظيفية مهدت لتحركاته العريضة 
»الوس�طية« إلرس�اء  الخ�ارج  في 
بالتعددية  شخصيته  اتسمت 
والتنوع في الفكر والهدف وجس�د 
طبيعة الرسالة السامية التي أطلقها 
صاحب السمو   من منبر األمم المتحدة

الوس�ام ال يمث�ل جائزة منفردة لش�خصه بقدر ما يعب�ر عن تحول الكويت فعليًا إلى مركز إش�عاع للوس�طية

التي  الش���خصيات  قليلة هي 
مت���ارس تأثيرا كبيرا في مس���ار 
العالقات بني الدول، وترتبط بشكل 
مباشر مبا يجرى فيها من تطورات 
إلى األمام، وتضع بصمات واضحة 
على مسارها. في هذا اإلطار، التقطت 
وحدة تقارير الشخصيات في مركز 
اجتاه���ات للدراس���ات والبحوث 
»اجتاهات« ص���ورة قلمية لرجل 
من ه���ؤالء، وهو د.ع���ادل الفالح 
وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلس���المية ال���ذي منح���ه رئيس 
روسيا االحتادية دميتري مدڤيديڤ 
اخلميس املاضي وس���ام الصداقة، 
وهو أعلى جوائز التكرمي في الدولة 
الروسية، ملساهمته الشخصية في 
تعزيز وتوثيق العالقات الروسية 
� الكويتية ونش���ر أفكار التسامح 

الديني واإلسالم الوسطي.
لقد ظل اخلط���اب الديني � في 
أغلبه األعم � في العالم اإلس���المي 
جام���دا، على نحو يدعو إلى القلق 
وينذر باخلطر، إال أن األمم ال تعقم 
والشعوب ال تتوقف عن دفع عناصر 
واعدة وضخ دم���اء جديدة. وهذه 
رسالة لألجيال اجلديدة سواء في 
الكويت أو خارجه���ا بحيث ترى 
منوذجا مستنيرا ال يرتدي عباءة 
اجلمود الفكري أو التعصب الديني 
أو اجلفاء الثقافي، وإمنا يقدم األفكار 
البناءة والرؤى املتجددة، ألن سماحة 
اإلس���الم يج���ب أن تنعكس على 
أكثر  الذي يقرب  الديني،  اخلطاب 
مما ينفر، ويجذب وال يبعد، وهذا 

ما قدمه د.عادل الفالح.
ان الوس���ام الذي حصل عليه 
الف���الح لم يك���ن األول ولن يكون 
األخير، حي���ث حصل على العديد 
من األوس���مة، كان أبرزها وس���ام 
االستحقاق من الدرجة األولى ودبلوم 
اخلدمة اإلسالمية في يونيو 1998، 
وكرمه حينذاك رئيس مجلس املفتني 
الروسي السابق الشيخ راوين عني 
الدي���ن، نظرا جلهوده املتميزة في 
نش���ر الثقافة اإلسالمية في ربوع 
روسيا االحتادية. كما منح د.عادل 
عضوية أكادميية العلوم اإلعالمية 
واملعلوماتية التابعة لألمم املتحدة 
ومقرها موسكو في يوليو 2000، 
وذلك جله���وده األكادميية خلدمة 
القضايا اإلنسانية. كما حصل الفالح 
على وس���ام الصداقة من الرئيس 
األذربيجاني في ابريل 2010، وهو 
الوس���ام الذي لم حتصل عليه أي 
ش���خصية عربية، وذلك جلهوده 
في مجال نش���ر الدعوة اإلسالمية 

والوسطية املنفتحة.
وق���د رصد مرك���ز »اجتاهات« 
عددا من املؤش���رات التي أخذ بها 
عند تقييم دور د.الفالح في االرتقاء 

مراهنة، فاملناقشات املستمرة في 
العقائد وأسس الدين ال تأتي بشيء 
يذكر، ومن ثم يجب التركيز على 
احلوار احلضاري لبناء مستقبل 

أفضل للبشرية«.
وامللفت للنظر ان رؤية د.عادل 
الفالح ليست قاصرة على تأهيل 
الدعاة املسلمني في الداخل، وإمنا 
تدريب األئمة ومس���ؤولي املراكز 
الفكر  اإلسالمية في اخلارج على 
الوس���طي، وه���ي ليس���ت رغبة 
كويتية فقط، وإمن���ا هناك رغبة 
رسمية من الدول الغربية املعنية أو 
رغبة شعبية من املراكز اإلسالمية 
املنتش���رة هناك، نتيجة االقتناع 
بركائ���ز احلوار األرب���ع من بعد 
حضاري، وارتقاء فكري، وحتقيق 
أم���ن اجتماعي من احلوار وقبول 
ال���رأي اآلخر واحترامه، وحتقيق 
التعايش السلمي في بعده اإلنساني. 
كما أن رؤية د.عادل تشمل خروج 
مسلمي الغرب من شرنقة اخلوف 
على الهوية إلى االندماج اإليجابي 
الفاعل في املجتمع اجلديد لتكوين 
صورة مش���رقة لإلسالم ومتثيل 
الفكر الوس���طي املعتدل وحتقيق 
املواطنة الصاحل���ة بحيث يكون 
املسلم مسلما سواء كان بريطانيا أو 

سويسريا أو روسيا أو فرنسيا.
خالصة القول ان حصول د.عادل 
الفالح على »الوسام الروسي« ليس 
وليد موقف واحد وإمنا نتاج جهد 
وعمل كبير وتراكم مستمر من األفكار 
واملواقف والتوجهات واملبادرات 
والتحركات واإلسهامات التي ساهمت 
في االرتقاء بالفكر الوسطي، عبر 
تبني الفكرة املوضوعية والنزعة 
العقالنية، خصوصا فيما يتعلق 
بالبحث عن األرضية املشتركة مع 
اآلخر واكتش���اف مساحة االتفاق 
مع الغير ألنه خيار أفضل بكثير 
من تغذية نعرات اخلالف وجتسيد 
أسباب التباين، وذلك في إطار بوتقة 
إنسانية تتسم بالتعدد وتتصف 
بالشراكة، ألننا نعيش في كوكب 

واحد.
وتبعا لهذا االجتاه، فقد جسد 
فكر الفالح منظورا جديدا ومختلفا 
لواقع ومستقبل العالقات الكويتية 
� الروسية ومن املعلوم أن األصل 
ف���ي العالقات بني احلضارات أنها 
تقوم على التواصل البناء والتبادل 

املشترك والتعايش املستمر.
ولهذا فإن الوسام الذي حصل 
عليه ال ميثل جائزة منفردة لشخصه 
بقدر ما هو تعبير عن حتول الكويت 
فعليا إلى مركز إش���عاع لإلسالم 
الوس���طي على نحو ما تبلور في 
التوجيهات السامية لصاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.

الديني، والبحث في صيغة جديدة 
خلطاب معاصر يواكب األحداث، 
ويدحض االتهام���ات ويوضح 
املغالط���ات ويفن���د االدعاءات، 
ويقدم صورة اإلسالم احلقيقية، 
سواء كرسالة أو كعقيدة أو كفقه 

وشريعة، لعالم ال يفهمه.
وما ق���ام به د.عادل الفالح هو 
الفكر  »جتديد« ولي���س »إحياء« 
اإلسالمي املستنير ألن اإلحياء قد 
يكون هو مجرد بعث التراث وإيقاظ 
األفكار ذاتها وال يعني بالضرورة 
اخلروج عن دائرة اجلمود واالجتاه 
نحو التطور، وهو ما أش���ار إليه 
في كلمته ضمن أنش���طة منتدى 
روس���يا والعالم اإلس���المي الذي 
نظمته وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس���المية بالتعاون مع سفارة 
روس���يا االحتادية حت���ت عنوان 
»التكات���ف من أجل الس���الم« في 
ديس���مبر 2009، حينما أكد على 
أن »أهمي���ة تواص���ل احلوار بني 
احلض���ارات تتطلب اخلروج عن 
إطار احلوارات التقليدية التي تتركز 
التي  الدين  العقائد وتعاليم  على 
ال ميكن أن يكون فيها تساهل أو 

فرصة لتصحيح أوضاع املخالف 
منهم لشروط اإلمامة، وخاصة من 

يتبنى األفكار املتشددة.

المؤشر الثالث

الرؤية الشاملة أداة الشخصية 
املتميزة

الش���خصية ذات األبعاد  إن 
املتنوعة ف���ي إطار رؤية بعيدة 
املدى هي األكثر متيزا واألعمق 
أثرا، وه���و ما ي���ؤدي إلى فهم 
شامل لطبيعة املشكالت القائمة 
واألهداف املطلوبة. وواضح أن 
د.عادل الفالح ميلك رؤية صائبة 
وفلسفة عميقة، بل هي األبرز في 
سماته واألرقى في خصائصه، 
وهو ما س���اهم في دعم العالقة 
مع اآلخر ومنها التقاء احلوار بني 
الكويت وروسيا، رغم اختالف 
العقيدة وتغير  الفكر وتباي���ن 
اللغة. فالرسالة العاملية ال تقف 
عند حدود وال متنعها حواجز، 
السيما أن املؤسسة الدينية في 
العالم اإلسالمي مطالبة أكثر من 
أي وقت مضى مبراجعة برامج 
الدعوة والبدء في عملية اإلصالح 

العليا للعمل  اللجنة االستشارية 
على استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
اإلسالمية التابعة للديوان األميري 
منذ ع���ام 1991 وحتى اآلن، رئيس 
قسم التربية اإلسالمية بكلية التربية 
اإلسالمية خالل الفترة من 1988 الى 
1990 ومدير إدارة اإلعالم والدراسات 
والبحوث التابعة للهيئة اخليرية 
اإلس���المية خالل الفترة من 1985 
الى 1990 عضو مجلس مؤسس���ة 
التابعة  الكويت للطباعة والنشر 
لوزارة اإلعالم خ���الل عامي 1992 
و1993، عضو املجلس األعلى للتعليم 
التابع لوزارة التربية على مدى 10 
س���نوات من 1991 الى 2001، عضو 
مجلس كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية بجامعة الكويت منذ عام 
1993 وحتى اآلن، ويش���غل حاليا 
منص���ب نائب األمني العام للمركز 

العاملي للوسطية.
كما يشارك في عضوية الكثير 
من اللجان املهمة منها: اللجنة العليا 
لتعزيز الوسطية، وجلنة التعاون 
اإلس���المي التي تتمثل مهامها في 
مد جسور التواصل والتعاون مع 
العالم اإلسالمي واملنظمات واجلهات 

اإلس���المية اإلقليمي���ة والدولية 
بالتنس���يق والتكامل مع األجهزة 
الرسمية والشعبية، وجلنة شؤون 
الوظائف الدينية التي تهتم بدراسة 
وإبداء الرأي في أي نظم أو مقترحات 
تتعلق بالعاملني في احلقل الديني 
في املساجد، واللجنة العليا ملؤمتر 
اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، 
واللجن���ة العليا للثقاف���ة والفكر 
واإلعالم، وجلنة دراسة ومراجعة 
املشروعات الفقهية، واللجنة العليا 
ملؤمتر األئمة واخلطباء، واللجنة 
العليا لإلش���راف على مش���روع 
إعداد الدعاة، واللجنة التحضيرية 
لبرنامج علماء املستقبل، وفريق 
التخطيط االس���تراتيجي الهادف 
إلكساب القيادات اإلشرافية مهارات 
عملي���ة، وجلنة مراقب���ة تطبيق 
تكنولوجيا املعلومات في جميع 
القطاعات، وفريق عمل إعداد برامج 
توعوية دعوية ملواجهة التيارات 
الفكرية املتطرفة واألفكار املنحرفة 
التي تروج لها، واللجنة املركزية 
إلس���تراتيجية الش���أن الثقاف���ي 
والفكري واألدب���ي بالوزارة وفق 

منهج وسطي شمولي متجدد.
وفي خارج الكويت، يش���ترك 
في عضوية مجلس أمناء اجلامعة 
اإلس���المية العاملية ش���يتا غونغ 
ببنغالديش، ومجلس أمناء مركز 
التراث اإلسالمي البريطاني مبدينة 
مانشستر باململكة املتحدة، وممثل 
الكوي���ت في صن���دوق التضامن 
التابع ملنظمة املؤمتر  اإلس���المي 
اإلس���المي بجدة، واملركز الثقافي 
اإلسالمي ببريطانيا، وعضو فريق 
روسيا )العالم اإلسالمي للرؤية 

االستراتيجية(.
كما شارك د.عادل الفالح أيضا 
ف���ي مؤمترات فكري���ة وأكادميية 
كثيرة، تعدت حدود الوطن، وتعلقت 
مبوضوعات من قبيل »التعريف 
باإلس���الم« و»الثقافة اإلسالمية« 
و»الشباب املسلم« و»آليات تنفيذ 
إستراتيجية التقريب بني املذاهب 
اإلسالمية« و»التسامح في احلضارة 
اإلس���المية« و»الوس���طية منهج 
حياة« و»وسطية اإلسالم وأثرها 
في تربية الش���باب« و»الوسطية 
والقيم اإلنسانية والشباب املسلمني 
في روس���يا« و»مستقبل اإلسالم 
في روسيا« و»روس���يا والوطن 
الهوي���ة  اإلس���المي« و»تفعي���ل 
الثقافية واإلسالمية في تعزيز الفهم 
والتفاهم بني الشعوب واحلضارات« 
و»احلوار بني احلضارات« و»نحن 
واآلخر« و»االحترام والتواصل في 
مجتمع متعدد الثقافات« و»الصورة 
الذهنية لدى الغرب باجتاه اإلسالم 
واملس���لمني« و»األديان والسالم 
العاملي ومصادر العنف واإلرهاب« 
و»معاجلة فكر التطرف واإلرهاب«. 
وبالتالي، فإن اخللفية التعليمية 
الوظيفية  التي يحوزها وامله���ام 
التي ميارس���ها د.عادل الفالح في 
الداخل مه���دت لتحركات عريضة 
في اخلارج، ومنها روسيا، إلرساء 
الفكرة »الوسطية« باعتبارها قضية 

إسالمية أصيلة وليست طارئة.

المؤشر الثاني

الش���خصية  التعددية مفتاح 
البارزة

إن وجود أكثر من سبب للتميز 
يعطي صاحبه مكانة أكبر وانطالقة 
أوسع، وهو ما يعرف باجلوانب 
الواحدة،  املتعددة في الشخصية 
وهو ما يطلق عليه عالم السياسة 

مكيافيللي الشخصية التي »ترتدي 
عدة قبعات«. وقد اتسمت شخصية 
د.عادل الفالح بالتعددية والتنوع 

في الفكر والهدف.
فبالنسبة للفكر، يجمع د.عادل 
الفالح بني اهتمامات عديدة، فهو 
دارس لعل���م النف���س واالجتماع 
وفاهم ونابه ألهمية اإلعالم بحكم 
التخص���ص األكادميي، وممارس 
لالجته���اد الديني بحك���م العمل 
الوزاري، وهو ما ميكن تلمسه من 
خالل اإلنتاج الفكري له على مدار 

عقدين من الزمن.
فقد أثرى د.عادل الفالح املكتبة 
العربية بالعديد من املؤلفات مثل 
»البرامج اإلس���المية في اإلذاعة 
الكويتية، وفي تلفزيون الكويت«، 
و»اس���تطالع آراء املواطنني حول 
العمل على استكمال تطبيق أحكام 
الش���ريعة اإلس���المية« و»قياس 
الس���لوكيات واألخالق العامة في 
املجتمع الكويتي«، و»اس���تطالع 
آلراء املواطنني عن خطبة اجلمعة«، 
و»أثر وسائل اإلعالم على انحراف 
األحداث« و»ظاهرة انتشار األطباق 
ف���ي الكويت« و»اس���تطالع اراء 
املواطنني حول األنشطة واخلدمات 
التي تقوم عليها جلنة مسلمي آسيا« 

وغيرها.
أض���ف إل���ى ذل���ك ال���دورات 
التي يش���رف عليها  املتخصصة 
والت���ي تس���اهم في نش���ر الفكر 
الوس���طي، كالتي خصصت ألئمة 
وخطب���اء جمهوري���ات االحت���اد 
الروسي واملدرس���ني واإلعالميني 
وأساتذة اجلامعات ممن ميثلون 

النخب الروسية.
أما بالنسبة للهدف، فهو يجسد 
طبيعة الرسالة العاجلة للمؤسسة 
الدينية الكويتية، أي يأتي في إطار 
الدور الذي تقوم به وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية لنشر منهج 
الوس���طية في املجتمع باعتباره 
املنهج الوحيد الذي يقف سدا منيعا 
ملنع العن���ف بني الناس ومعاجلة 
الفكرية لدى بعض  االنحراف���ات 

الشباب«.
فالكويت حتمل أمانة نشر مفهوم 
الوس���طية القائمة على مرتكزات 
احلوار واالنفتاح وتقبل مختلف 
اآلراء، وهي املرتكزات الرش���يدة 
التي أعلنها صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح األحمد من منبر األمم 
املتحدة، فضال عن بعث رسالة تريد 
أن توصلها إلى العالم اإلس���المي 
أجمع ضمن سياستها في املجتمع 
احمللي والدول اإلسالمية واألقليات 

اإلسالمية في العالم.
ومن هنا، فإن املهمة األساسية 
التي يوجه إليها د.عادل الفالح جل 
اهتمامه هي تأهيل ش���باب علماء 
املستقبل، سواء من أبناء الكويت 
أو العالم اإلس���المي من النابهني 
واملتميزين ف���ي علمهم وفكرهم 
الدعوية،  وس���لوكهم ومهاراتهم 
واملدركني حلقائق األمور الوسطى 
املعتدلة، بحيث يقودون مجتمعاتهم 

وأمتهم من تقدم إلى اخر.
ولتحقيق ه���ذه املهمة، ينظم 
»مركز الوسطية« دورات موسعة 
ملدرس���ي وزارة التربي���ة وطلبة 
اجلامعات وبعض موظفي الدولة، 
مبا يرفع النهج الوسطي لدى هذه 
الفئات، ليكون هذا النهج »وقائيا« 

وليس عالجيا.
وقد بدأت وزارة األوقاف تتعدد 
في االختبارات املؤهلة لتعيني أئمة 
املساجد احلاليني حيث يتم إعطاء 

مبسار العالقات الكويتية � الروسية 
ودعم الفكر الوسطي املستنير، على 

النحو التالي:

المؤشر األول

احمللية نقط���ة االنطالق نحو 
العاملية

إن أي شخصية بارزة خارج حدود 
بلدها قطعا قد بدأت بالتأثير املباشر 
في البيئة احمليطة بها والوطن الذي 
تنتم���ي إليه أوال، وهو ما يقتضي 
التطرق إلى السيرة الذاتية للدكتور 
الفالح. فبالنسبة للدرجات  عادل 
العلمية، فقد حصل د.عادل الفالح 
على ليسانس علم نفس واجتماع، 
من كلية اآلداب بجامعة الكويت في 
عام 1977، وحصل على املاجستير 
والدكتوراه في تخصص »اإلعالم 
اإلسالمي« من جامعة االمام محمد 
بن سعود اإلسالمية في عامي 1982 

و1987 على الترتيب.
أم���ا فيم���ا يتعل���ق باخلبرات 
الوظيفية، فهو يندرج حتت طبيعة 
العمل »القيادية«، فقد ش���غل عدة 
مناصب، منها وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، نائب رئيس 


