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واحدة فاختلفوا( فعلى هذا االساس 
القرآني كان الغرض الرئيسي املراد 
من فكرة التعايش السلمي هو الرجوع 
الى االصل وتفعيله عند االختالف، 
ف����كان الناس ام����ة واحدة من حيث 
الطبيعة االنسانية، ولكن اختلفوا 
من حيث الدين، كما ذكره املفسرون 

حول االية. 
وبالنظر الى هذا االصل الذي أشار 
اليه القرآن الكرمي في االية جاءت فكرة 
تش����ريع احلقوق املدنية في الدول 
الدس����تورية من حيث ما تقتضيه 

الطبيعة االنسانية.
التفاعل االجتماع����ي: والغرض 
االخر هو اس����تنادا الى قوله تعالى 
)يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم ش����عوبا وقبائل 
لتعارف����وا( »احلجرات 13« فما جاء 
به القرآن الكرمي ال مبجرد كونه قرارا 
تش����ريعيا بل مقوما أساسيا لسنن 
احلياة البش����رية، هو ايجاد عالقة 
ايجابية تربط بني  تفاعل اجتماعي 
مختلف أفراد املجتمع االنساني، أو 
بني مجتمع وآخ����ر لتكوين تصور 
مشترك لوحدتهم بدليل قوله تعالى 

)لتعارفوا(.
ويعد التفاعل االجتماعي شرطا 
أساسيا لتكوين التصور الوحدوي 
املش����ترك بني مختلف االفراد، النه 
يس����هم في تكوين الس����لوك العام 

لثقافة املجتمع وعاداته، وتقاليده، 
وقيمه.

الوسطية: طموحا للوصول الى 
أرقى االمم كما أشار في قوله تعالى: 
)وكذلك جعلناكم أمة وسطا( التي 
وصفها املولى بقوله تعالى: )كنتم 
خير أمة أخرج����ت للناس تأمرون 
باملع����روف وتنه����ون ع����ن املنكر 

وتؤمنون باهلل(.
والوسطية في منظور االسالم 
منهج أصيل ومفهوم جامع ملعاني 
العدل واخلير واالستقامة، ومنهج 
الوسطية مس����لك اعتدالي ال افراط 
فيه وال تفريط، ويكون محال لرضا 
وقب����ول الكل، فنظرية الوس����طية 
ش����مولية حيث تس����توعب جميع 
االط����راف دون تغليب لطرف على 
اآلخر، حملافظتها على حالة التوازن 
االجتماعي حتى ال تتعارض مصالح 
االكثرية مع مصالح االقليات واالفراد 

بصورة عامة.
افشاء السالم: جاء في احلديث 
النبوي: »أفال أدلكم على ش����يء اذا 
فعلتموه حتاببتم؟ أفش����وا السالم 

بينكم« )رواه مسلم(.
فهذا احلديث فيه داللة واضحة 
على الشمولية بدليل كلمة »أفشوا« 
وتعني لغويا االنتشار، باالضافة الى 
أنها جاءت بصيغة اجلمع الدالة على 
التعميم، ونفهم من توجيه مثل هذا 

النظام لو تركت.
احلرية »عدم االكراه«.

الع����دل »اعط����اء كل ذي ح����ق 
حقه«.

املساواة »عدم التمييز«.
االمان »االستقرار«.

االخالق »احترام اآلخر«.
االمور الكمالية: وهي املستحبات 
واملندوبات العامة التي ال يختل بها 

االصل الكلي لو ترك العمل بها.
التعاون على اخلير.

االلتقاء في املسائل االتفاقية.
معاجلة املسائل اخلالفية.

التقارب احلواري.
االجتم����اع في املس����اجد ودور 

العبادة.
امكانية التناكح.
حضور اجلنائز.

زيارة املرضى.
ولفت ال����ى انه الب����د الي فكرة 
او مش����روع اجتماعي او غيره من 
االصعدة احلياتي����ة ان يكون مبني 
على أساسني هما التخطيط والهدفية، 
والهدف هو الغاية املطلوب الوصول 
اليها، وفي ه����ذا الصدد يوجد أكثر 
من هدف وغ����رض لفكرة التعايش 
الس����لمي، سنذكر أهمها على حسب 

الترتيب التسلسلي:
الرجوع الى االصل: استنادا الى 
قوله تعالى )وما كان الناس اال أمة 

التعددي����ة: ح����ق طبيع����ي من 
او  الفكرية  املقتضيات االنس����انية 
الديني����ة او املذهبي����ة او العرقي����ة 
او القبلي����ة وغيرها م����ن اجلوانب 

احلياتية. 
املواطنة: وتأت����ي املواطنة على 
صيغ����ة »مفاعلة« الدالة على معنى 
املطاوعة واملشاركة بني اكثر من فرد، 

وهو املجتمع.
املبادئ االساس����ية: وهي متثل 
املنطلقات املشتركة العامة الضرورية 
التي تعم����ل على تغطي����ة اجلانب 
املوضوعي للتعايش التي يختل بها 

يوجد عدة أقسام للتعايش السلمي 
س����نذكرها على س����بيل االختصار 

وااليجاز.
التعايش الديني: وهو ما يكون 

بني مختلف االديان السماوية.
التعايش املذهبي: وهو ما يكون 

بني مختلف املذاهب االسالمية.
التعاي����ش السياس����ي: وهو ما 
يكون بني مختلف الدول واحلكومات 

والسلطات السياسية.
التعايش االجتماعي: وهو ما يكون 
بني مختلف أفراد املجتمع الواحد أو 

بني مختلف املجتمعات االنسانية.
واكد ان التعايش السلمي يقوم 
على ع����دة أركان محورية ومبادئ 
أساس����ية يعتمد عليها في مرحلتي 
التكوي����ن والتأصيل، وأمور كمالية 
أخرى ولك����ن ليس من ش����أنها ان 
تخل بأصل التعايش لو أنها تركت، 
وس����نتطرق الى ذكرها على سبيل 

التوسع.
مثلث االركان احملورية: كل فكرة 
لها مجموعة مالمح ركنية ومبدئية 
حتدد شكلها وموضوعها، فمجموع 
رؤوس املثلث احملورية متثل قوام 

اجلانب الشكلي للتعايش.
االنسانية: ومعنى ذلك ان يكون 
التعايش بني انس����ان وآخر نظيره 
باالنس����انية وال ميك����ن ان يتحقق 

تعايش بني انسان وحجر.

أكد املنس����ق العام لتكتل النقاب����ات العمالية 
رئيس نقابة العاملني املدنيني في وزارة الداخلية 
بدر العنزي ان على كل االطراف املتشنجة جراء 
ما شهدته البالد في االيام االخيرة، حتكيم العقل 
وتغلي����ب لغة املنطق واجلنوح ال����ى الهدوء في 
التعاطي مع امللفات، السيما ان كل طرف أدلى بدلوه 
وبات مجلس األمة على ابواب مناقش����ة املساءلة 
السياسية املقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
ودعا العنزي في تصريح صحافي له أمس، الى 
التخلي عن املواقف املتطرفة واالبتعاد عن املغاالة 
في تبني وجهات النظر بغض النظر عن صوابها 
أو خطئها، مطالبا كل املشاركني في صياغة املشهد 
السياس����ي بااللتزام بجادة الهدوء والسير على 
طريق التعليمات السامية لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد. وقال العنزي: نحن نرفض 
أسلوب ضرب النواب واملواطنني ونعارض بشدة 

استخدام القوة ضدهم، لكن اخلطأ ال يرد عليه بخطأ 
أكبر منه، واالصل في هذه احلاالت االحتكام الى 
الدستور وقواعده وأدبيات عمله لنضمن اخلروج 
من االزمة دون تعريض مصلحة الوطن العليا الى 
التهديد، وهو ما حذرنا منه صاحب السمو األمير 
حينما أكد ان استقرار الكويت وحفظ أمنها أولى 

من كل األولويات.
ولفت العنزي في تصريحه الذي يأتي عشية 
مناقش����ة مجلس االمة استجوابا مقدما الى سمو 
رئي����س مجلس الوزراء، الى ان صاحب الس����مو 
األمير ش����دد في أكثر من موض����ع على ضرورة 
االبتعاد عن التأزمي، ونبه الى خطورة التصعيد 
املتعمد في املواقف، ورف����ض اللجوء الى تهييج 
الشارع واستخدامه ورقة في املعادلة السياسية، 
وهذه التعليمات هي ما يجب ان تش����كل القواعد 
التي ننطلق منها في التعامل مع االمور السياسية 
خصوصا امللفات املطروحة للنقاش واجلدل بني 

النواب واحلكومة.
وأفاد العنزي بأنه ليس من حق أي طرف أن 
يختزل الصدق واالمانة واالخالص كله في خانته، 
وال يرى ف����ي الطرف املقاب����ل اال الكذب والنفاق 
والتزوير، مش����يرا الى ان التط����رف في املواقف 
والتعصب في تبني وجهات النظر هو ما أوصل 
البالد الى مرحلة خطيرة استدعت تدخل صاحب 

السمو األمير أكثر من مرة لتهدئة االوضاع.
ورأى العنزي ان املوقف املتشنج احلالي الذي 
تعيشه البالد ليس وليد االيام املاضية، ولم ينشأ 
خالل الشهر اجلاري نتيجة أحداث ديوانيتي النائبني 
أحمد السعدون وجمعان احلربش، ولم يطرأ على 
العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية بشكل 
مفاجئ، بل ان الواقع يقول ان ما تعيش����ه البالد 
من أزمة سياس����ية خانقة يأتي كنتيجة طبيعية 
لنهج التعبئة الشعبية التي تسببت فيها بعض 

االخطاء الصادرة من الطرفني.

حتت عنوان »التعايش السلمي 
من منظور فقه����ي وتاريخي«، قدم 
الباحث االسالمي الشيخ راضي حبيب 
ورقة ملؤمتر رابط����ة علماء اخلليج 
بدول مجلس التعاون الثاني ووزارة 
االوقاف والذي انعقد في الكويت 23 

� 24 اجلاري.
وقال حبيب ان نظرية فقه املجتمع 
نشأت في نطاق االستنباط الفقهي، من 
خالل ظاهرة تنظيم االتصال بني افراد 
املجتمع كمجموعة باملصالح العامة، 
وهو ما يصطل����ح عليه بالتعايش، 
حيث ينقسم البحث الفقهي الى قسمني 
خاص وعام وهما »فقه الفرد« وهو 
ينظر الى املسائل الفردية على نحو 
فرض عني اخلاص بالفرد كفرد، ومثال 
على ذلك كأح����كام الطهارة، و»فقه 
الى املس����ائل  املجتمع« وهو ينظر 
االجتماعي����ة على نحو فرض كفاية 
املتعلق مبجموعة أفراد املجتمع، ومثال 
على ذلك كأحكام صالة اجلماعة التي ال 
تصح اال بشرط حضور مجموعة افراد 
بعدد معني، واحكام الزكاة وغيرها من 
املسائل التي تتعلق باملجتمع بنحو 
مباشر، وعلى هذا املبنى التقسيمي 
يندرج موضوع التعايش حتت فقه 
املجتمع، النه من طبيعته يهتم بعالقة 
الفرد مع اآلخرين من افراد املجتمع 

االنساني.
واضاف حبيب ف����ي ورقته انه 

أسامة املناور ود. محمد الهطالني ود. ضيف اهلل أبورمية ومسلم البراك وعلي الدقباسي 

جمع غفير حضروا ندوة املناور ديوان املناور وقد وضعت لوحة بعدم الوقوف أو التجمهر خارج الديوان  متابعة من احلضور للمتحدثني

احملامي أسامة املناور متحدثا للحضور ماجد املطيري ومحمد هايف وفالح الصواغ ود. جمعان احلربش خالل الندوة 

الشيخ راضي حبيب

»العاملين بالداخلية«: تحويل القضايا من ساحة البرلمان 
للخارج وتحفيز الجماهير الغاضبة يخالفان تعليمات األمير

أكدت رفضها القاطع أسلوب ضرب النواب والمواطنين

راضي حبيب: التكفير والعصبية والعنصرية أخطر موانع التعايش السلمي في الكويت
قّدم ورقة بحث لمؤتمر رابطة علماء الخليج بدول »التعاون«

اخلطاب العام أنه يتعلق باملجتمع 
بأكمله، وكلم����ة »بينكم« دالة على 
التعايش على نحو احليثية التقييدية 
أي بشرط السالم، فالصدق في القضية 
موقوف على حتقق احليثية التقييدية 
فلوالها لم تصدق قضية التعايش.

واعتبر ان من اهم موانع التعايش 
التكفير من  التكفير: اسلوب  اآلتي: 
أخطر وأشد موانع التعايش، وعائق 
أمام حتقيق هذا املبدأ احلضاري، »لم 

أنته من تأليفه«.
العصبية: ورد عن النبي االكرم 
ژ: »ليس منا من دعا الى عصبية، 
وليس منا م����ن قاتل على عصبية، 
وليس منا من م����ات على عصبية« 
وجاء في قول االمام علي گ في نهج 
البالغة ان ابليس »امام املتعصبني 
وسلف املستكبرين الذي وضع أساس 
العصبية« حيث جاء في القرآن حكاية 
عن لسان ابليس: )قال أنا خير منه 

خلقتني من نار وخلقته من طني(.
وب����ني االمام علي بن احلس����ني 
زين العابدين عليه الس����الم مفهوم 
العصبية بقوله: »العصبية التي يأثم 
عليها صاحبها أن يرى شرار قومه 
خيرا من خيار قوم آخرين، وليس 
من العصبية أن يحب الرجل قومه، 
ولكن م����ن العصبية أن يعني قومه 

على الظلم«.

العنصرية: تعرف العنصرية بأنها 
موقف سلبي ظالم جتاه انسان آخر 
ملجرد انتماء هذا االنسان الى عرق 
خاص، وتثار عادة بني انسان ابيض 
واس����ود وقد كان مؤدى العنصرية 
جتارة بيع الرقيق السود، وقد رفض 
االس����الم مثل هذا االمر وشرع عتق 
الرقاب من الرق مقابل الثواب العظيم 
الى ان انتهت مثل هذه الظاهرة، وقد 
أشار االمام علي گ في نهج البالغة 
بقوله »وال تكن عبد غيرك وقد جعلك 
اهلل حرا« وكذلك مقولة اخلليفة عمر 
ب����ن اخلطاب ÿ الش����هيرة »متى 
استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا«. الفئوية: املراد من مصطلح 
الفئوية ف����ي هذا اجلان����ب معناها 
الس����لبي وهو التمح����ور والتقوقع 
حول ال����ذات حيث تعيش الفئة في 
حالة عزل����ة اجتماعية مزمنة تعود 
بالسلب على نفسها ومحيطها، لسبب 
انها تتحاش����ى التفاعل مع محيطها 
االجتماعي، على أساس تقديس الذات 
وتدنيس محيطها، وهي مأخوذة من 
فكرة »الشعب املختار« وأكد احملللون 
من علم����اء النف����س االجتماعي أن 
ايديولوجية »الشعب املختار« ميكن 
ش����رحها بعقدة النقص لدى قبيلة 
»يهوه« الذي يعود الى التعصب وعدم 

التسامح في التقاليد.

البراك: أبناء القبائل جزء من الوطن وال نقبل من أحد أن يعطينا صكوك الوطنية
خالل ندوة تميزت بالحضور الحاشد في ديوان المناور

فليح العازمي
قال النائب مس���لم البراك في افتتاح الندوة 
التي أقيم���ت في ديوان النائب الس���ابق عباس 
املناور انه بديوان الشرفاء مستذكرا موقف النائب 
الس���ابق عباس املناور وخال���د البذال ودورهما 
في دواوين االثنني لتوصيل رس���الة ان القبائل 
هم جزء من الوطن وال نقبل ان يش���تتنا أحد أو 

يعطينا صكوك الوطنية.
وأش���ار البراك الى ان القبائل وجميع فئات 
الش���عب وأبناء الكويت األوفياء قد شربوا حب 
األرض مع حليب أمهاتهم مستنكرا على اإلعالم 
الفاس���د دوره في التحريض على أبناء القبائل 

بجعلهم هذا االستجواب هو استجواب لصاحب 
الس���مو األمير، موجها كالمه الى رئيس مجلس 
الوزراء بأن يتقي اهلل نحو بلده ويجب ان يواجه 

الشعب بجلسة علنية. 
أما النائب د.جمعان احلربش فقال: ان احلكومة 
هي من تشعل نار الفتنة وتسلط وسائل اإلعالم 

على الشعب لكي تهني كرامته.
وأشار احلربش الى تخلف احلكومة عن جلسات 
مجلس األمة لننزل بعدها الى الشارع فال يوجد 
نصاب حتى نعبر عن رأينا في سحب احلصانة 
عن النائب د.فيصل املسلم فضربونا ويقولون 
قاعة عبداهلل السالم هي األنسب حلل خالفاتكم 

وإبداء رأيكم فعدنا بتقدمي استجواب رئيس الوزراء 
ليعودوا ويجعلوه في جلس���ة سرية، متسائال: 
كيف يعلم الشعب ما يدور وكيف لنا أن نوصل 

رسالتنا؟
بدوره قال النائب فالح الصواغ ان من يقف 
ضد احلكومة لم يكن صاحب مصلحة في يوم من 
األيام واال كشفوا أوراقه، ونتساءل كيف لعقيد 
في »الداخلية« ان يرفض أمر لواء، وذلك عندما 
رفض ان يدخل ديوانية د.احلربش؟ وهذا أمر مدبر 
ويجب على احلكومة ان ترحل فهي ال تس���تحق 
البقاء، متمنيا على النائب الشريف مبارك اخلرينج 

ان ينصر الشعب ويحضر اجللسة.

وب���ني النائب د.فيصل املس���لم ان األمة أمام 
إرادتني اما إرادة الش���عب وهي مصدر السلطات 
أو إرادة السلطة ونحن نكن كل احترام لشخص 
س���مو رئيس مجلس الوزراء إال اننا في خالف 
مع أدائه السياسي، املسألة لم تكن رفع حصانة 
نائب فأنتم اليوم »تناطحون شعبا بأكمله«، فال 
يغرنكم الس���فيه بقوله. من جهته، أفاد النائب 
محمد هايف بأن هذه املرحلة تاريخية وتش���كل 
منعطف طرق فإما ان تكون صفحتك بيضاء أو 
سوداء، وما حدث بندوة احلربش حدث غير عادي 
بكل املقاييس، وما حدث من اسفاف يبني ان األمر 
مبيت وهناك ثالثة عناصر من القوات اخلاصة 

أكدوا في ندوة احلربش انها فرصة لضرب محمد 
هايف فهل هذه احلكوم���ة التي اعطت مثل تلك 
األوامر تس���تحق البقاء؟! وكذلك حتدث النائب 
علي الدقباسي قائال: ان مؤسسي الدستور حملونا 
أمانة وعلينا مسؤولية احلفاظ على الدستور من 
العبث والتالعب به. وطالب بأن يشاهد الشعب ما 
يحصل ليعلم ان من أقسم على الدستور وحمايته 
في أول جلس���ة برملانية له ان ينتصر للدستور 
واألمة بعيدا عن التعتيم احلاصل وهذا ما جعلنا 
نتكلم ونعقد الندوات. بدوره، حتدث د.ضيف اهلل 
أبورمية مؤكدا ان هذه احلكومة خالل 4 سنوات 
تكررت 6 مرات من خالل إعادة تشكيلها من دون 

أي إجناز يذكر إال انها هدمت الدواوين وكسرت 
احلدائق فهي حكومة حتاول ان تثير املش���اكل 

وتدفع األموال لتفكيك املجتمع.
أما صاحب الندوة احملامي أسامة املناور فقال: 
إن احلكوم���ة حتاول انتزاع أهم حق للنواب من 
خالل القانون وهو احلصانة لتفريغ الدستور من 
مواده، مؤكدا ان الشعب يعي ما تقوم به احلكومة، 
وخاطب املناور احلكومة بنظرية »انش���تاين«: 
»من املستحيل على العقول التي أنشأت املشاكل 

أن حتلها«.
الن���دوة مبقولة: »ارحل.. نس���تحق  وختم 

األفضل«.

)هاني الشمري(

»حقوق اإلنسان«: نأمل اإلفراج عن الوسمي
في جلسة المحاكمة اليوم

زار وفد م���ن اجلمعية الكويتية 
حلقوق االنسان صباح امس د.عبيد 
الوسمي احملتجز في السجن املركزي 
على ذمة قضايا امن دولة وجنح وذلك 

لالطالع على اوضاعه االنسانية
وضم الوفد كال من عامر التميمي 
امني السر ومظفر راشد عضو الهيئة 

االدارية.
وأصدرت جمعية مقومات حقوق 
االنسان بيانا صحافيا ثمنت فيه قرار 
املستشار ضرار العسعوسي النائب 
العام بالوكالة باملوافقة على طلبها 
بالسماح لوفد من اجلمعية يضم كل 
من رئيسها د.ع���ادل الدمخي وأمني 

السر احملامي عبداهلل الدمخي ومدي����رها العام فهد 
الضاعن لزيارة د.عبيد الوس���مي بالسجن املركزي 
لالطمئن���ان على حالت���ه الصحي���ة والوقوف على 
الظروف االنسانية التي حتيط به داخل السجن ومدى 
مالءمتها للمعايير االنسانية والدستورية والقانونية 

وما ورد في الصكوك الدولية بشأن 
معايير وضوابط معاملة السجناء 

واحملتجزين.
واعربت »املقومات« عن املها في 
االفراج عن د.الوسمي في جلس����ة 
احملاكمة التي ستعقد صباح اليوم 
االثن�����ني، مشي�����رة الى ان يوم غد 
الثالثاء 28 ديسمبر هو املوعد احملدد 
لزيارة وفد اجلمعية الى د.الوسمي 

في حال عدم االفراج عنه.
وأكدت ان التعاون الرس���مي مع 
املدني املعنية  مؤسس���ات املجتمع 
بحقوق االنسان يعد مؤشرا ايجابيا 
على تنمية وتعزيز حقوق االنسان 
في دولة دستورية تعتمد مبادئ الفصل بني السلطات. 
اجلدير بالذكر ان جمعية مقومات حقوق االنسان قد 
تقدمت للنيابة العامة االسبوع املاضي بطلب زيارة 
الوس���مي املس���جون على ذمة قضية احداث ديوان 

احلربش االخيرة.

زارته في السجن المركزي واطلعت على أوضاعه اإلنسانية

د.عبيد الوسمي

بدر العنزي


