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 مؤتمر «الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة» اختتم أعماله وأصدر توصياته 

 من واجبات المواطن طاعة والة األمر وإعانتهم في القيام بواجباتهم 

 أسامة أبوالسعود
  اختتم مؤمتر «الوطن واملواطنة في ميزان الشريعة» والذي 
أقامته وزارة االوقاف بالتعاون مع رابطة علماء الشريعة بدول 
مجلس التعاون اخلليجي، واستمر على مدى يومني حتت رعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل 
واالوقاف املستشـــار راشد احلماد حتت شعار «والبلد الطيب 

يخرج نباته بإذن ربه».
  وشدد البيان اخلتامي للمؤمتر على ان من واجبات املواطن 
طاعة والة األمر باملعروف وبذل النصح لهم واعانتهم في القيام 
بواجباتهم والوقـــوف معهم في مواجهة املخاطر ودفع املضار 
وصد العدوان عن الوطـــن ومن واجبات املواطن احلفاظ على 
وحدة الوطن وتعزيـــز عالقات التعاون بني أبنائه والبعد عن 
اســـباب الفرقة والنزاع، والعمل على رفعة الوطن وتقدمه في 

كل اجلوانب، واحملافظة على مكتسباته ومرافقه العامة.
  وأوضح ان حب الوطن والتعلق به فطرة انسانية معتبرة 
وقيمة شـــرعية محفوظة وحق وطني مشروع، وهناك صور 
ومســـائل واقعيـــة تتعلق مبظاهر التعبير عـــن الوطنية هي 
من مســـائل االجتهاد وال يقدح اخلالف فيها في أصل الوطنية 

واملواطنة.
  ودعا البيان اخلتامي الى تعزيز ثقافة الوطنية واملواطنة في 
وسائل االعالم املختلفة وفق الرؤية الشرعية ومطالبة املؤسسات 
االعالمية املختلفة بتحقيـــق ذلك، وحتري الدقة واملوضوعية 
والبعد عن اثـــارة العصبيات والفنت التي تفرق وال جتمع كما 
دعا الى ضرورة تعزيز ثقافة الوطـــن واملواطنة وفق الرؤية 
الشرعية في املقررات الدراسية والبرامج التعليمية في جميع 

املراحل الدراسية املختلفة.
  وأوصى املؤمتر بتأسيس كيان مؤسسي حتت مسمى مركز 
«التأصيل الشـــرعي لقضايا االنتماء الوطني» لتقدمي الرؤية 
الشرعية في املســـائل التي تتعلق بالوطنية واملواطنة بدول 
مجلـــس التعاون اخلليجي، وذلك بالتعـــاون مع اجلهات ذات 
الصلة كوزارة التربية واالعالم والداخلية والشؤون االجتماعية 
ومؤسسات املجتمع املدني، على ان تقوم رابطة علماء الشريعة 
بدول مجلـــس التعاون اخلليجــي بتقديـــم دراســـة متكاملة 
للمشروع وتقدميها بالتعـــاون والتنسيق مع وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية بالكويــت الى اجلهـــات املعنيـــة في دول 

املجلــس.
  وبحصول مشروع ميثاق الوطنية واملواطن، اكد املجتمعون 
ضرورة تكوين جلنة من اعضاء رابطة علماء الشـــريعة بدول 
مجلس التعاون اخلليجي إلعداد ميثاق حول الوطنية واملواطنة 
في ميزان الشـــريعة االسالمية يشمل جميع اجلوانب املتعلقة 
في الواقع املعاصر لدول املجلس ويعتبر امليثاق من مخرجات 
هـــذا املؤمتر، وتتولى اللجنة التأكيد على التوافق على امليثاق 

من قبل أعضاء الرابطة.
  وشدد املؤمترون على ان مفهوم املواطنة في االسالم مختلف 
عن مفهومه في الفكر الغربي احلديث، فهي عند الغرب تستبعد 
الديـــن مكونا وهوية، أما املواطنة في املفهوم االســـالمي فهي 
انتماء للبلد الذي يقيم فيه االنسان ويكون عليه واجبات وله 
حقوق تنظم عالقته بالبلد واحلاكم واملجتمع مبا تقتضيه أحكام 

الشريعة وما ال يتعارض معها من االنظمة والقوانني.
  وأكدوا ان االنتماء أوسع من املواطنة، فانتماء املسلم لدينه 
وأمته وال تعارض بني االنتماء ألمة االسالم واملواطنة، مشيرين 
الى ان الوالء هللا ولرسوله وللمؤمنني، والطاعة باملعروف واجبة 

لالئمة املســـلمني، فاملواطنة اســـتحقاقات والتزامات محكومة 
بالنصوص الشرعية والقواعد املرعية للراعي والرعية.

  وأوضح املؤمترون ان حب الوطن والتعلق به فطرة انسانية 
معتبرة وقيمة شرعية محفوظة وحق وطني مشروع، الفتني 
الى ان هناك صورة ومســـائل واقعية تتعلق مبظاهر التعبير 
عن الوطنية هي من مسائل االجتهاد وال يقدح اخلالف فيها في 

أصل الوطنية واملواطنة.
  وفيما يتعلق بالواجبات واحلقوق أوصى املؤمتر باآلتي:

  ـ واجب علماء الشـــريعة االمر باملعروف والنهي عن املنكر 
والنصح لوالة االمر وبيان احلقوق والواجبات للراعي والرعية، 
ومـــن حقوقهم على الوطن تقديرهم واحترامهم ومتكينهم من 
اداء رسالتهم والقيام بواجبهم والرجوع اليهم ملعرفة االحكام 

الشرعية على مستوى الفرد واملجتمع والدولة.
  ـ متكني املواطنني من املشاركة في الشؤون العامة والتمتع 
باحلقوق السياســـية وحتقيق العدالـــة بكفالة االمن واحلرية 
واملســـاواة وتكافؤ الفرص وتوفير خدمات التعليم والصحة 

وسبل العيش الكرمي.
  ـ احلفـــاظ علـــى كيان االســـرة وتقوية اواصرهـــا وقيمها 
الشرعية وحتقيق التوافق بني واجبات املرأة االسرية ومشاكلها 

املجتمعية.
  ـ العناية بتربية الشـــباب دينيا وخلقيـــا وتأهيلهم علميا 
ومهنيا، وتوظيف طاقاتهم خلدمة اوطانهم وتوفير فرص العمل 

املناسبة ملؤهالتهم.
  ـ حتقيق متطلبات التنمية الشاملة والتقدم العلمي.

  ـ من واجبات املواطن طاعة والة االمر باملعروف وبذل النصح 
لهم واعانتهم في القيام بواجباتهم والوقوف معهم في مواجهة 

املخاطر ودفع املضار وصد العدوان عن الوطن.
  ـ من واجبات املواطن احلفـــاظ على وحدة الوطن وتعزيز 
عالقات التعاون بني ابنائه والبعد عن اسباب الفرقة والنزاع، 
والعمل على رفعة الوطن وتقدمه في جميع اجلوانب واحملافظة 

على مكتسباته ومرافقه العامة.
  وفيما يتعلق بالتربية واالعالم، نص املؤمتر على اآلتي:

  ـ تعزيز ثقافة الوطنية واملواطنة في وسائل االعالم املختلفة 
وفق الرؤية الشـــرعية ومطالبة املؤسسات االعالمية املختلفة 
بتحقيق ذلك وحتـــري الدقة واملوضوعيـــة والبعد عن اثارة 

العصبيات والفنت التي تفرق وال جتمع.
  ـ تعزيز ثقافة الوطن واملواطنة وفق الرؤية الشـــرعية في 
املقررات الدراسية والبرامج التعليمية في جميع املراحل الدراسية 

املختلفة.
  وحول األثر السياسي للمواطنة، اكد املؤمتر على اآلتي:

  ـ مراجعة تأثيرات التحوالت الدولية على ثوابتنا االسالمية 
والوطنيـــة واعداد دراســـات متخصصة حـــول تأثير العوملة 

عليها.
  ـ االهتمام بالوسائل املساندة لتعزيز املواطنة كاحلريات العامة 

وحقوق االنسان والشفافية ومؤسسات املجتمع املدني.
  وبخصوص االستقرار االمني، قال املؤمتر:

  ـ تعد صحيفة املدينة املنورة اول وثيقة دســـتورية حتقق 
معنى املواطنة والتعايش السلمي، لذلك يطالب املؤمتر املعنيني 
بدراستها واالستفادة منها في العالقات الداخلية واخلارجية.
  ـ ان احلفاظ على االمن واالستقرار مسؤولية كل املواطنني.

  ـ تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية وجتديد ممارسات املواطنة 
حتت ظالل الوسطية بعيدا عن الغلو والتشدد واجلمود. 

   الحفاظ على األمن واالسـتقرار مسـؤولية كل المواطنين وعلى وسـائل اإلعالم تحري الدقة والموضوعية والبعـد عن إثارة العصبيات  
   تمكين المواطنين من المشـاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية وتحقيق العدالة بكفالة األمن والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص 

 انطالق مهرجان االنشودة الدينية والوطنية

  محمد العمران: المجال مفتوح لمشاركة 
البراعم من الجنسين وللشباب الذكور فقط

 «الثقافة اإلسالمية» تستضيف د.محمد الحسن الددو 

 العنزي: اإليمان والصبر يساعدان
  في شفاء وتعافي مريضة السرطان

 أعلن امللحن االســـالمي املعـــروف محمد بدر 
العمران انه سيتبنى وضع اول حجر اساس للفن 
االنشادي مبهرجان «االنشودة رسالة» والذي يعد 

االول من نوعه في الوطن العربي.
  وقال العمران خالل حديثه في مؤمتر صحافي: 
لقد بدأت رحلة البحث عن االصوات املتميزة من 
البراعم للجنســـني والشـــباب من اعمار ٨ - ٢٠ 

عاما من الذكور فقط وذلك لالختيار منهم حسب 
قدراتهم الصوتية وعمل انشودة خاصة لكل منهم 
والتي ســـتكون من أحلاني وال مانع من مشاركة 
ملحنني آخرين حسب ما تقتضيه مصلحة العمل 
وأرحب مبن لديه كلمات واشعار من كال اجلنسني 
حتى ندعم كل موهبة حتب نشر اخلير للدين في 

الكويت وفي ارجاء وطننا االسالمي الكبير. 

 ليلى الشافعي
  أكدت إدارة الثقافة االسالمية 
في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية على سعيها احلثيث 
لتحقيــــق غايتها في صناعة 
املناخ الثقافي االسالمي القادر 
على تزويد املسلم باجلرعات 
القيميــــة والروحية األصيلة 
النابعة مــــن صحيح الكتاب 
والسنة عبر مواكبة املواسم 
اإلسالمية مبا يتناسب معها 
أنشــــطة وبرامج ثقافية  من 
التطبيق  وتوعويــــة متثــــل 
العملي لشعارها «نحو ثقافة 

متميزة ملجتمع متميز».
  وأعلنــــت اإلدارة فــــي بيــــان صحافي عن 
اســــتضافتها لفضيلة الشيخ د.محمد احلسن 
الددو من اجلمهورية االســــالمية املوريتانية، 
وتأتي هذه االســــتضافة ضمن إطار فعاليات 
االدارة ملوســــم الهجرة النبوية املباركة للعام 
الهجري ١٤٣٢، وأوضحــــت اإلدارة انها تنظم 
مبناســــبة هذه الزيارة برنامجا علميا ثقافيا 

يتضمن دورات ثقافية وشرعية.
  وأوضحت االدارة انها اعدت انطالقا من اليوم 
االحد دورة علمية في مباحث في اصول الفقه 
وتعقد في قاعة الشيخ د.خالد املذكور في كلية 
الشريعة في منطقة كيفان، يوميا من الساعة 

٩ صباحا وملدة ٤ ايام متواصلة.
  تليها من اليوم نفسه وعقب صالة املغرب 
مباشــــرة في مسجد عقال الظفيري في منطقة 
اجلهراء القدمية دورة ثقافية شرعية في القواعد 

الفقهية الكبرى وذلك ملدة ٤ 
أيام متواصلة، واشارت االدارة 
الى ان جميع الدورات يوجد بها 
اماكن مخصصة لألخوات حتى 
تعم الفائدة من هذه البرامج 

الثقافية.
  وفي الســــياق ذاته اعلنت 
االدارة عن استمرار فتح باب 
املشاركة في مسابقة الهجرة 
الثقافيــــة االلكترونية «اآلل 
واألصحاب أحباب وأصهار» 
والتي تأتــــي ضمن فعاليات 
وأنشطة موسم الهجرة النبوية 
الشريفة للعام الهجري ١٤٣٢ 
مبينة انها قامت بطرح املسابقة في موقع االدارة 
www.islam.gov.kw/thaqafa والتي رصدت لها 
جوائز مالية تشــــجيعية بقيمة ١٠ آالف دينار 
توزع على ١٠٠ فائز وبواقع ١٠٠ دينار لكل فائز، 
مضيفة ان االحصائيات الرسمية تشير الى انه 
قد شارك في االسبوع االخير للمسابقة ١٠١٠٠ 
مشــــارك وان هذا العدد قابل للزيادة حيث ان 
باب املشاركة في املسابقة مفتوح امام اجلمهور 
داخل وخارج الكويت حتى يوم السبت املوافق 

٢ يناير ٢٠١١.
  ودعت ادارة الثقافة االسالمية في ختام بيانها 
الصحافي اجلمهور الكرمي الى التفاعل والتواصل 
مع جميع انشــــطة وفعاليــــات ادارة الثقافة 
االســــالمية وذلك عبر املشاركة في الفعاليات 
والتي ميكن االطالع على آخر مستجداتها من 
خالل زيارة صفحتها اخلاصة على موقع تويتر 

 .www.twitter.com/thaqafa :العاملي

 ليلى الشافعي
  أعلن أمني الســـر ورئيس اللجنة االعالمية في 
مبرة الدعم االيجابي ملرضى السرطان سالم العنزي 
ان اللجنة النسائية في مبرة الدعم االيجابي ملرضى 
السرطان وبالتعاون مع مركز حسني مكي جمعة 
التاســـعة  التخصصية ســـتنظم في  للجراحات 
والنصف من صباح اليوم في مركز فيصل للعالج 
االشـــعاعي بقاعة فيصل الكبرى محاضرة قّيمة 
بعنوان «واستعينوا بالصبر والصالة» ستلقيها 

االستشارية الفاضلة هدى سلطان طارش.
  وبّني العنزي في تصريح صحافي ان مثل هذه 
احملاضرات تأتي ضمن سياق البرامج واحملاضرات 
التي تنظمها اللجنة النسائية في مبرة الدعم االيجابي 
ملرضى الســـرطان طوال العـــام لتعزيز اجلانب 
النفسي واملعنوي لدى االخوات الالتي ابتالهن اهللا 
مبرض السرطان وللتخفيف من الضغوط النفسية 
واالجتماعية التي تواجهها املريضة عند اصابتها 
باملرض وكذلك نهـــدف من خالل هذه احملاضرات 

املتنوعة لتصحيح األفكار اخلاطئة لدى كثير من 
املريضات ليتقبلن واقعهن اجلديد بال ضجر وال 
ملل ولنبني أهمية االستعانة باهللا وحده ثم االلتجاء 
اليـــه بالصبر والصالة فهما طوق النجاة وصمام 
األمان للتخلص مـــن اآلالم واألوجاع التي تعاني 

منها املريضة.
  وأوضح العنزي ان من أهداف مثل هذه احملاضرات 
التقـــاء االخوات املصابات باملـــرض مع اخواتهن 
الالتي شفاهن اهللا فتنقل األخت املتعافية معاناتها 
وخبرتها مع املرض لألخـــت التي التزال تخضع 
للعالج فيساهم ذلك في سرعة شفائهن وتعافيهن 
فنسأل اهللا العلي الكرمي ان مين بالشفاء العاجل على 
كل املرضى املبتلني بهذا املرض ونهيب باالخوات 
التفاعل االيجابي واملشاركة في مثل هذه احملاضرات 
والندوات حتى تعم الفائدة ويزيد اخلير وينتشر 
العلم بني جميع املرضى واملبتلني ونسأل اهللا ان 
يتقبـــل منا أعمالنا وأن يجعلهـــا خالصة لوجهه 

الكرمي. 

 د.محمد الددو

 ٣٨ برنامجًا تدريبيًا تنظمها
  «نسائية اإلصالح» حتى يوليو ٢٠١١ 

 تنطلق غداً االثنين 

 تقيم اللجنة النسائية في 
جمعية اإلصالح االجتماعي 
سلسلة من البرامج التدريبية 
يتجاوز عددهــــا ٣٨ برنامجا 
وتستمر حتى ٣١ يوليو ٢٠١١ 
لثلة متميزة من املتخصصني 
فــــي العديــــد مــــن اجلوانب 
االجتماعية والعملية واألسرية 
والثقافية والدينية واالرشادية، 
اذ ينطلــــق يوم غــــد االثنني 
برنامــــج تدريبي ملدة يومني 

حول «صناعة العطور».
  وقالت مديرة اللجنة غدير 
السابج ان البرامج التي سوف 
تقدمها عبــــر مركز مي البدر 
للتدريب في اللجنة متنوعة 
العربي  وتشمل فنون اخلط 
لألطفال من عمر ٨ الى ١٣ سنة 
املاجد،  نــــورة  وحتاضر بها 
وبرنامج مستشــــار مقياس 
التفكير»  هيرمن «بوصلــــة 
للدكتور عبداللطيف الصريخ، 
وبرنامــــج حتويــــل العادات 
الســــلبية الى ايجابية لوليد 
الرومــــي، وبرنامــــج تقوية 
الروابط بني األمهات واألبناء 
للدكتــــورة فايزة الشــــمالي، 
وبرنامج كيف تدير جلســــة 
ارشــــادية للدكتــــور عثمان 

العصفور.
  وبرنامج هندســــة اإللهام 
للدكتــــورة فايزة الشــــمالي، 
والبرنامــــج األســــري كيف 
تكونني حبيبة زوجك حلنان 
القطان، وبرنامج نحو حياة 
بال اكتئــــاب للدكتورة هيفاء 
اليوســــف، وبرنامج مهارات 
دراســــية للفتيان والفتيات 
الرفاعي،  للدكتــــور جنيــــب 
وبرنامج هدفي صناعة ولدي 
للدكتور مصطفى أبوالسعد، 
وبرنامج األفــــكار الذكية في 
عالج املشاكل الزوجية جلاسم 
املطــــوع، وبرنامج اكتشــــف 
قدرات للدكتور محمد عفيف 

القرفان، وبرنامج تســــويق 
األفكار للدكتور جابر املنيفي، 
وغيرها من البرامج التدريبية 
املتنوعــــة اخلاصــــة باملرأة 
الكويتية واألبناء ســــواء في 
اجلانب األسري أو التعليمي أو 
االجتماعي والتي تسهم بصورة 
فاعلة في معاجلة العديد من 
القضايا واملشاكل التي تواجه 
هذه الشرائح من منظور علمي 

واجتماعي متخصص.
  وأضافت السابج ان مركز 
مي البدر للتدريب والتطوير 
في اللجنة يقدم للمرأة واألسرة 
التدريب والتعليم  الكويتية 
املتطور الــــذي يكفل تطوير 
مهاراتهــــا الفكرية والثقافية 
والتربويــــة واالجتماعيــــة 
والفنيــــة، اذ ان كل الدورات 
والبرامج التي تقيمها اللجنة 
يشرف عليها متخصصون في 
مجال عملهم، موضحة ان عدد 
البرامج والدورات التي تقيمها 
اللجنة حتى اآلن جتاوزت في 
مجموعها ٤٠٠ دورة تخصصية، 
داعية املرأة الكويتية للمشاركة 
في هذه الدورات واالستفادة 
من محاورها املختلفة بصورة 
تســــهم في بناء شخصيتها 
وتزيد من ثقافتها وتؤثر في 
بناء األسرة واملجتمع الكويتي 

بصورة ايجابية. 

 غدير السابج

 الحميدان: الملتقى الوقفي الـ ١٧ 
أوصل رسالته وحقق أهدافه

العام   قالـــت االمـــني 
لالمانـــة العامة لالوقاف 
باالنابة اميان احلميدان 
رئيس اللجنة التحضيرية 
الوقفي السابع  للملتقى 
عشـــر «قـــف.. وفكر في 
الوقف.. رعايـــة للفئات 
اخلاصـــة» والذي اقامته 
امانة االوقاف مؤخرا ان 
امللتقـــى حقـــق االهداف 
التـــي وضعتهـــا اللجنة 
التحضيرية للتجهيز منذ 
اعداد انشطته،  البدء في 
القيادة  مؤكدة ان دعـــم 
الكويتيـــة  السياســـية 
العـــام لالوقاف  لألمانة 
وجلميع االعمال اخليرية 
الكويتية اساس الوصول 

الهدافها.
  واشارت احلميدان الى 
ان تفضل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد برعاية 
امللتقى ودعمه كان له االثر 

البالغ في اجناحه.
  واوضحـــت احلميدان 
العام جاء  ان ملتقى هذا 
مميزا حيث اختص بفئة 
لهـــا اهميتها في املجتمع 
الكويتـــي وهـــي الفئات 
اخلاصة ولـــذا كان لزاما 
على االمانة العامة لالوقاف 
والتـــي تعنـــى بالتنمية 
املجتمعية ان تكون هذه 
الفئـــة ضمـــن اولوياتها 
والتي بدأتها بدعم مشروع 
الكويـــت للتوحد  مركز 
ودعم العديد من اجلهات 
التي تعنى بأبنائنا ذوي 
االحتياجات اخلاصة ان 
تخصص ملتقى هذا العام 
لهم والذي شـــهد العديد 
من االنشطة واجللسات 
والندوات التي تناولت كل 
ما يتعلق بهم الى جانب 

حضور ومشاركة هذه الفئة 
في هذه االنشطة وعرض 
ابداعاتهم واشغالهم في 
الـــذي صاحب  املعرض 
امللتقى وتقدميهم كنماذج 
رائعـــة لتحـــدي االعاقة 

ولقوة االرادة.
ان  الـــى    وأشـــارت 
العديـــد مـــن اجلهـــات 
املختصة واملهتمني بذوي 
االحتياجات اخلاصة من 
الكويت وخارجها  داخل 
كانت لهم مشاركات اثرت 

انشطة امللتقى.
الى    ولفت احلميـــدان 
ان ملتقـــى هـــذا العـــام 
بأنشطته املختلفة حظي 
بالكثير من االشادات من 
قبل املشاركني واحلضور 
وضيوف االمانة من خارج 
الذيـــن عبروا  الكويـــت 
عن سعادتهم باملشاركة 
واعجابهـــم مبســـتوى 
امللتقى وتنظيمه وبالعمل 
الوقفي في الكويت بشكل 
عام خاصة ان هذه الفئة 
تضم العديد من املواهب 
واملبدعني الذين يستحقون 
الرعاية وتسليط الضوء 

على اعمالهم. 

 إميان احلميدان

 «تراث الجهراء» استضافت
  أنس بن سعيد بالمخيم الربيعي 

 د.انس بن مسفر والداعية عبدالرحمن الفضلي 

 ليلى الشافعي
  شــــدد د.انس بن ســــعيد بن 
مسفر ضيف جمعية احياء التراث 
االسالمي – فرع محافظة اجلهراء 
علــــى ضرورة ان يكون املســــلم 
متميزا في امور دينه ودنياه وانه 
ليس معقــــوال ان نرى الدنيا في 
زوال ثم نصر علــــى العيش في 
هوامش احليــــاة اذ ان اهللا يحب 

معالي األمور.
  جاء ذلك فــــي احملاضرة التي 
القاها ضمن انشطة املخيم الربيعي 
التاسع عشر في اسبوعه اخلامس 
في منطقة استراحة احلجاج وسط 
حضــــور غفير وادارهــــا الداعية 
عبدالرحمن الفضلي، بدأ ابن مسفر 
حديثه عن قصة التميز التي خلدها 
القرآن الكرمي كاحســــن القصص 
التي متيــــزت على مدى التاريخ، 
فكل من قرأ قصة يوســــف گ 
سواء كان عاملا او رجال او امرأة 

ويتلمس من خاللها شيئا جديدا 
انها مليئة بالدروس  اذ  يكتشفه 
والعبر، ودعا ابن مسفر لتعلم قصة 
يوسف وان نبحث من خاللها عن 
مواطن العزة والتميز الذي صاحب 
النبي يوسف گ طوال حياته، 

مطالبا اكثر من مــــرة اننا اليوم 
نحتاج المثال يوســــف في تقواه 
وعفته وامانته. وذكر ابن مسفر 
اننا نعيش اليوم كزمان يوسف 
حينما خرج مــــن منطقة البداوة 

ليصطدم باحلضارة في مصر. 

 (قاسم باشا) جانب من حفل افتتاح مؤمتر «الوطن واملواطنة» 


