
 19  محليات  االحد ١٣ فبراير ٢٠١١   

 جانب من النشاط االجتماعي والنشاط الدراسي عبداهللا الكندري

 بدأت إدارة الســـراج املنير بوزارة 
األوقاف في اســـتقبال أبنائنا وبناتنا 
الكويتيني للتسجيل في الفصل الدراسي 
الثاني للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ وذلك 
في الفترة من الثالث عشـــر من شهر 
فبراير اجلاري حتى الثالث من مارس 
القادم، من خالل مراكزها املنتشرة في 
اثنني  الكويت موزعة على  محافظات 
وعشرين مركزا تضم اثني عشر مركزا 

للبنات وعشر مراكز للبنني.
  صرح بذلك مدير إدارة السراج املنير 
عبداهللا عبدالرحيم الكندري، الفتا الى 
ان اإلدارة افتتحت مركزين جديدين هما 
مركز عبداهللا املبارك بضاحية عبداهللا 
املبارك مبدرسة الشـــجاع بن األسلم 

قطعة ٤، ومركز صباح السالم مبدرسة 
سعد بن أبي وقاص املتوسطة قطعة ٩ 

مقابل صالة أفراح احلربش.
الكندري الى اهتمام وزارة    وأشار 
األوقاف والشؤون اإلسالمية ممثلة في 
إدارة الســـراج املنير بالناشئة، حيث 
اعدت خطة تعليمية وتربوية وترفيهية 
متوازنة، بداية مـــن املناهج التي قام 
على وضعهـــا نخبة مـــن التربويني 
الشـــرعي  العلم  فـــي  واملتخصصني 
والتربوي، وكذلك مادة القرآن الكرمي 
التي يتعلـــم فيها الطالـــب التجويد 
واحلفـــظ على يـــدي متخصصني في 
القرآن وعلومـــه، باإلضافة الى باقي 
املـــواد األخرى مثل مادة الفقه، ومادة 

سراج احلياة التي يتعلم فيها الطالب 
والطالبة كيفية التعامل مع احمليطني 
به من اآلباء واجليران وكيفية تقدمي 
التعـــاون واإليثـــار، وآداب الطعـــام 
والشـــراب، ومن املـــواد املهمة كذلك 
الرياضة التربويـــة التي يتعلم فيها 
الناشئ األلعاب الرياضية وألعاب الذكاء 
واألخالق الرياضية وغيرها من األمور 

املهمة في حياة الناشئة.
  وعن اجلانـــب الترفيهي في مراكز 
الســـراج املنير قال الكندري ان إدارة 
السراج املنير لم تغفل في خطتها جانب 
الترفيه، وتعد لذلك خطة كاملة من قبل 
البرامج واألنشطة، حيث يقوم  قسم 
الناشـــئة بعدة رحالت وأنشطة منها 

أماكن املاء والتزلج والندوات الثقافية 
والدورات الرياضية وبعض األنشطة 
بعد انتهاء الفصول الدراســـية، مثل 
املخيم الربيعي والنادي الصيفي والعشر 
األواخر من شهر رمضان املبارك، األمر 
الـــذي يجعل األوالد والبنات في بيئة 
اجتماعية تربوية منبثقة عن بيئتنا 

اإلسالمية والعربية.
  وفي اخلتام دعـــا الكندري أولياء 
األمـــور الى ضرورة الدفـــع بأبنائهم 
وبناتهم لاللتحاق مبراكز السراج املنير، 
حيث االعداد اجليد وتأهيلهم من الناحية 
الشرعية والتربوية والسلوكية، مبا 
يعود بالنفع على وطننا احلبيب الكويت 

وعلى أمتنا اإلسالمية. 

 الكندري: «السراج المنير» تبدأ التسجيل للفصل الدراسي الثاني اليوم
 من خالل ٢٢ مركزًا منتشرة في كل المحافظات وااللتحاق مفتوح حتى ٣ مارس المقبل

 النشمي لـ «األنباء»: أدعو القيادة المصرية المقبلة 
إلى عدم التطبيع مع إسرائيل أو التبعية ألميركا

 القوة في عواصـم معظم العالم اإلسـالمي مازالت بيد العسـكر 
وحيثمـا وجـــد العسـكــر وجــد معهــم الظلـم والجبروت
 التحـرك الشـعبي كــان البد منــه حيـن بلــغ السـيـل 
منتهــاه وبرائحــة كريهــة تأباهــا النفـوس والهمـم العالية

 اطلعـت علـى آراء وردود المخالفين والمؤيديـن لموضوع طاعة ولـي األمر والمظاهرات واستبشـرت خيـراً ألن الموضوع حقق غرضه في إيصال الرسـالة 

 ليلى الشافعي
  أكد رئيس رابطة علماء الشـريعة لـدول مجلس التعاون اخلليجي والعميد السـابق لكلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية د.عجيل النشمي ان األوضاع املأساوية والكبت والظلم واجلبروت 
الذي ميارس في بعض البلدان العربية واإلسالمية أوجدت ضرورة التغيير على كل املستويات، 
األفراد واجلماعات واألمة، ألن اإلسالم هو دين التحرر ودين السمو والتقدم والعزة والكرام، وقال 
د.النشـمي في حواره مع «األنباء» حول األحداث األخيرة التي جرت على الساحة العربية ودور 
املظاهرات في سـقوط النظم ان النظم العسـكرية اليزيل ظلمها وتسلطها اال أمران: انقالب 
عسـكري مثله فيسـتبدل الظلم واجلبروت مبثله أو أسـوأ منه، وإما مظاهرات سلمية شعبية 
تتحول الى ثورة عارمة وان هذا األسلوب األجنع في تغيير العسكر واستبدال العدل واملساواة 

بالظلم واجلبروت.
  وأكد ان املظاهرات السلمية والشعبية في مصر والتي حتولت الى ثورة شعبية غيرت الوضع 
الى األفضل واملأمول أعظم ملستقبل مشرق ملصر وان القيادة املصرية القادمة لن تكون قيادة 

تطبيعية مع اسرائيل وال ذليلة ألميركا.

  ولفت الى ان اختالف الفقهاء والعلمـاء ظاهرة طيبة حني اطلع 
على العديد مـن الردود من املعارضـني واملؤيدين ملوضوع طاعة 
ولي األمر وملوضوع املظاهرات وانه استبشر خيرا ألن املوضوع حقق 

غرضه في ايصال معلومة أو رسالة الى القراء ولكن الذي كدر الصفو ان 
بعض الكاتبني اتبع طريقة التسفيه للرأي املخالف وتخلل عباراته 

ما ال يليق من املنابزة والهمز واللمز والتجريح منطلقا من ان رأيه 
صواب قطعا ال يحتمل اال الصحة ورأي املخالف خطأ ال يحتمل 

الصواب فأهان العلماء بأسمائهم وتدنى في األسلوب مؤكدا ان 
أكبر احلاصدين للحسنات الشيخ القرضاوي.

  وأكد ان املشاركني في مظاهرات تونس ومصر مأجورون 
ما لم يرتكبوا تخريبا أو إفسادا، فالوسيلة مشروعة والهدف 

الذي حتقق شيء منه مشـروع ال ملصر فحسب بل لألمة 
العربية واإلسالمية، وإلى نص احلوار: 

 ما تشهده منطقتنا العربية واإلسالمية من مظاهرات 
ــدث مفاجأة غير متوقعة على  وثورات على حكامها أح
ساحتنا العربية واإلسالمية، نريد من فضيلتكم حتليال 

شرعيا لهذا الواقع.
  ما تشهده املنطقة العربية واإلسالمية هو مرحلة 
تغييرية تاريخية لم تكن بنت اليوم، ولكنها مرحلة 
بدأت منذ ســــقوط اخلالفة اإلسالمية العثمانية عام 
١٩٢٤، التي أسقطها اليهود والصليبيون باعتبارها 
املرحلــــة األخيرة للحروب الصليبيــــة. ثم تال ذلك 
مرحلة االستعمار للبالد العربية واإلسالمية ثم جاءت 
مرحلة حكم العسكر للبالد باسم حركات التحرر من 
االستعمار وحكم العسكر العواصم اإلسالمية بخاصة 

وهي مصر وسورية والعراق.
  وعاشت الشعوب اإلسالمية والعربية في قبضة 
العســــكر قرابة ٩٠ عاما ينقلب فيها العســــكر على 
العسكر واخلاسر الشعوب وتأخر البالد، ولم تكن 
الوعود بالتقدم واحلرية واملساواة والعدالة إال شعارات 
ال حقيقة لها، وثبت للشعوب كذب قادتهم، وخالل 
هذه الفترة الطويلة لم يكن لإلسالم ظهور واختفاء، 
وكان الكبت والقمع هو أسلوب مواجهة التحركات 
االسالمية، ولكن شاء اهللا ان يرتفع الصوت اإلسالمي 
في هذه السنوات العشــــرين األخيرة. واستطاعت 
الصحوة اإلسالمية ان توجد لها مساحة مؤثرة في 
الساحة اإلسالمية والعربية، وغدا وجوده مشهودا 
فــــي اجلوانــــب أو املظاهر األخالقية والســــلوكية، 
ومظاهر االلتزام، والظهور اإلعالمي والتربوي، ثم 
شغل مساحة اقتصادية في تداول املال وفق أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
  وهذا الظهور في هذه امليادين له دخل مهم وتأثير 
واضح في إحــــداث تغيير في النفوس وفي الواقع، 
ولكن الشعوب العربية واإلســــالمية مازالت تتألم 
من واقعهــــا وتأمل في تغير إيجابــــي في اجلوانب 
السياسية ونظم احلكم، إذ مازالت القوة في عواصم 
العالم اإلسالمي بيد العسكر. وحيثما وجد العسكر 
وجــــد معهم الظلم واجلبروت وهم ال يســــتثيرون 
امللتزمني اإلسالميني، وإمنا يستثيرون الشعوب كلها 

على اختــــالف توجهاتهم وأفكارهم بطريقة حكمهم 
الظاملة وهذا ما يوجد املعارضة جتاه الظلم والتحرك 

اجلماهيري في أدنى مناسبة.
  وفي ظل األوضاع املأساوية لبعض البالد العربية 
واإلسالمية يعاني ويعايش شباب األمة التطورات 
الهائلة في العالم مــــن حولنا عالم أميركا وأوروبا، 
تطورا في شتى مناحي احلياة ويعاينون هذا التقدم 
العلمــــي واالجتماعي والتقدم فــــي عالم االتصاالت 
والتكنولوجيا املتطــــورة ويقرنون بني هذا الواقع 
احلضاري واحلريات التي كفلت الشعوب تلك البالد 
كرامتهم وعزتهم ويدركون ان وراء ذلك كله قيادات 
مدنية تدير البالد بكفاءات علمية راقية منحت مساحة 

من احلرية، حرية الرأي والفكر.
  أعتقد ان هذه العوامل مجتمعة، التوجه اإلسالمي، 
األوضاع املأساوية والكبت والظلم ومقارنتها بأحوال 
األمم الراقية أوجد حاجة نفســــية داخلية ملحة الى 
حد الضرورة تنشــــد التغيير على كل املستويات، 

مستوى األفراد واجلماعات واألمة.
  أعتقد ان التحرك الشعبي كان البد منه حني بلغ 
السيل منتهاه، وبرائحة كريهة تأباها النفوس والهمم 
العالية الســــامية، ولم يعد للصبــــر مكمن، فكانت 
الشــــرارة الصغيرة كفيلة بإشعال الساحة بأكملها، 
وســــتكون في العواصم العربية في الشرق وشمال 
أفريقيا والعالم العربي واإلسالمي ممن تعاني شعوبها 
الظلم واالضطهاد واحلكم الســــلطوي العسكري أو 
حكم ظالم آخر باألمــــس كان في تونس واليوم في 

مصر وإن غدا لناظره قريب.
  وال ريب ان جو احلريات ومناخ التحرر، هو املناخ 
واجلو الذي يشيع فيه اإلسالم ويشع نوره، فأي إزاحة 
لظلم هي مساحة لنور اإلسالم ألنه دين التحرر من 

الظاملني ودين السمو والتقدم والعزة اإلميانية.

  الظلم والجبروت

ــقوط النظم،  ــرات أو الثورات في س ــا دور املظاه   م
أقصد النظم العسكرية؟

  النظم العسكرية ال يزيل ظلمها وجبروتها وتسلطها 

إال أمران: انقالب عسكري، فيستبدل الظلم واجلبروت 
مبثله أو أســــوأ منه، وإما مظاهرات سلمية شعبية 
تتحول الى ثورة عارمة، وهي األسلوب األجنع في 
تغيير العسكر واســــتبدال العدل واملساواة بالظلم 
واجلبــــروت، والتاريخ إمنا يكتب بداية تقدم األمم، 
وسلوك طريق الرقي والتقدم وحتقيق رفاه الشعوب 
حني يتسلم زمام احلكم وقيادته األيدي املدنية املثقفة 
النظيفة، ويتفرغ العسكر ملهمتهم السامية الشريفة 

في حماية الوطن ومكتسباته.
  وتاريخ اوروبا شاهد على ذلك، فالقيادات العسكرية 
هي التي قــــادة التحرر الوطني من االســــتعمار ثم 
سلمت االدارة الى املدنيني، ومن بقي في احلكم أزاحته 
املظاهرات والثورات الشعبية، وهكذا احلضارات ال 
ينهض بها اال املدنيــــون، اهل العلم والتخصصات، 
وما يؤدي بها الى التخلف والهلكة اال العســــكر او 
حكم مستبد ظالم وانظر الى واقع الدول اليوم جتد 
صدق هذه املقولة انظر الى تركيا في قيادة العسكر 
والقيادة املدنية، وانظر الى تقدم ماليزيا، وهما خير 

مثال في مجال الدول االسالمية.

  مظاهرات مصر وتونس

  هل ادت هذه املظاهرات والثورات في تونس ومصر 
دورها وهل كان دورها ايجابيا ام سلبيا؟

  هذا مما ال ينبغي االختالف فيه: فإن الواقع يشهد 
ان اوضــــاع تونس اليوم افضل مما كانت عليه ايام 
العســــكر، صحيح ان التغيير نسبي ولكنه نسبي 
ايجابي، وامامهم طريق طويل للوصول لألمثل لكنه 
تغيير ادخل على الناس الرضا وحاز القبول، وكذلك 
الوضع في مصر املظاهرات السلمية الشعبية التي 
حتولت الى ثورة شعبية غيرت الوضع الى االفضل بال 

ريب، واملأمول أعظم واملستقبل مشرق امام مصر.
  ودور املظاهرات وجناحها في التغيير امنا يدرك مداه 
احملللون السياسيون اكثر من غيرهم، وبخاصة في 
مصر، فمصر رأس حربة املسلمني اجمعني، وتأثيرها 
االسالمي خير شــــاهد، ومن هنا حتسب لها اميركا 
واوروبا واليهود حسابا ليس لغيرها، فارتفاع رأس 

مصر رفعة للمسلمني، وكل مستقبل مشرق لها يعم 
اشراقه العالم االســــالمي، وألمر ما قال الشاعر عن 

مصر حني تنطق: 
  انــــا ان قــــدر اإللــــه مماتــــي 

  ال ترى الشرق يرفع الرأس بعدي
  وهــــم يدركون ان التغيير فــــي مصر تغيير في 
املنطقة، ونحسب وندعو ان القيادة املصرية املقبلة 
لن تكون قيادة تطبيعية مع اســــرائيل، كما انها لن 
تكون او هكذا ينبغي اال تكون قيادة طوعية ذليلة 
الميركا، وانها ستتبنى اسلوب العزة والبناء احلقيقي 
ولو لم تتنب االسالم منذ يومها االول منهجا، لكنها 
ســــتجد نفسها على مساره يوما ما، وستجد نفسها 
على النهج التركي الناجح، بل افضل منه، وهذا بال 

ريب مكسب اسالمي على كل حال.

  طاعة ولي األمر

ــأن  ــي الردود واحلوارات بش ــا رأي فضيلتكم ف   م
ــي األمر» وموضوع املظاهرات التي  موضوع «طاعة ول
ــن مقالكم حول «طاعة ولي  ــة اختالف الرأي م كان بداي

األمر»؟
  نعم اطلعت على العديد من الردود من املعارضني 
واملؤيديــــن ملوضوع طاعة ولي األمــــر، وملوضوع 
املظاهرات ومدى شرعيتها بني مؤيد مبيح ومعارض 
محرم، وسعدت كثيرا واستبشرت خيرا، الن املوضوع 
حقق غرضه من ايصال معلومة او رسالة الى القراء 
الكــــرام بأن هذين املوضوعــــني فيهما وجهات نظر 
محتملة الصحة، وان االختالف فيهما سائغ ورسخ في 
ذهن القارئ بعض املفاهيم، فطرح الرأي واالختالف 
يترك للقارئ ان يتخيــــر بني االجتاهني ما يرى انه 
مقنع من حيث ادلته واستشهاداته، فاعتقد ان هذه 
ظاهرة طيبة ان يختلــــف الفقهاء او العلماء وحتى 
طلبة العلــــم، ويدلي كل بحجتــــه، ولكن الذي كدر 
الصفــــو ان بعض الكاتبني من اجلانبني اتبع طريق 
التسفيه للرأي املخالف، وتخلل عباراته ما ال يليق من 
املنابزة والهمز واللمز والتصريح والتجريح، منطلقا 
من ان رأيه صواب قطعا ال يحتمل اال الصحة ورأي 

املخالف خطأ ال يحتمل الصواب فتدنى في االسلوب 
الى حد بعيد، فأهان العلماء بأســــمائهم، وما يدري 
انه يهدي من حسناته للغير، وكان اكبر احلاصدين 
للحسنات الشيخ يوسف القرضاوي هذا ما كدر، وما 
عداه فكان حوارا راقيا فجزى اهللا اجلميع مؤيدا او 

معارضا خيرا.
ــؤال مهم ما رأي فضيلتكم في    نختتم هذا اللقاء بس
ــبة  ــرعي نقصد بالنس تقييم املظاهرات في امليزان الش

للمشاركني في هذه املظاهرات في تونس ومصر؟
  انا اعتقد مطمئنا الى ان امليزان الشرعي او احلكم 
الشرعي لهذه املظاهرات واملشــــاركني فيها ممن لم 
يرتكبوا تخريبا او افســــادا يقتضــــي القول بأنهم 
مأجــــورون على ما بذلوا مــــن جهد وتضحية وبذل 
من وقتهم وأموالهــــم وأعصابهم، فأجرهم على قدر 
ما بذلوا، وما حتقق لهم ولغيرهم وألمتهم من خير 
ومصالح في االطاحة بالظلــــم واعوانه، آثار تعود 
ليس على مصر فحســــب بل على االمة االسالمية، 
فاالجر فرع صحة ما قاموا به من الناحية الشرعية، 
فالوسيلة مشــــروعة وهدفها الذي حتقق شيء منه 
مشــــروع، فاملظاهرات قد حققت مصالح ال ريب، ال 
ملصر فحسب بل لالمة العربية واالسالمية، ودفعت 
مفاسد ال ريب ال عن مصر فحسب بل عن االمة العربية 
واالســــالمية، وحيثما كان ذلك كذلك فثم شرع اهللا، 
فشرع ربنا حتقيق مصالح ودفع مفاسد، وليس بعد 
الشرع والعقل والواقع من مستمسك الحد، ولو كنت 
بينهم لوجبت نصرتهم والهتاف معهم، ولكن وجبت 
الدعوة لهم وملصر العروبة واالسالم، ان يعيد اهللا 
مصر الى ســــدة الريادة االسالمية فالعالم االسالمي 

احوج ما يكون الى قيادة.
  واذا قلنا ان املظاهرات حرام وباطلة فإن ما قاموا 
به غير جائز ويستحقون عليه االثم، فهم آثمون، وفي 
تأثيم املاليني نظر وحرج اذ ال جتتمع االمة مباليينها 
هذه على ضاللة، وال أظن عاقال مصريا او مســــلما 
لــــم يفرح بإزاحة الظلم واعوانه في تونس ومصر، 
فكيف ال يكون ملن كان سببا في هذا اخلير من خير، 

اسأل اهللا اال يحرمهم الثواب واالجر. 

 رئيس رابطة علماء الشريعة بدول التعاون أكد أن الكبت والظلم والقهر والجبروت في بعض البلدان العربية واإلسالمية أوجدت ضرورة التغيير

 كّدر صفوي ما كتبه البعض بطريقة تسفيه للرأي المخالف وعبارات 
ال تليـق فيهـا المنابزة والهمـز واللمـز والتجريح فتدنى في األسـلوب

 هناك من أهان العلماء بأسـمائهم وال يدري أنه يهدي من حسناته 
للغيـر وكان أكبـر الحاصديـن للحسـنات الشـيخ يوسـف القرضاوي
لغيرهـا ليـس  حسـابًا  واليهـود  وأوروبـا  أميـركا  لهـا  تحسـب  هنـا  ومـن  أجمعيـن  المسـلمين  حربـة  رأس   مصـر 


