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علماء سلفيون لـ »األنباء«: فكر محمد سرور تكفيري ثوري خطير
وهو صنيعة المنهج القطبي لجماعة اإلخوان المسلمين

النكير على كل من يخالفهم، وإذا 
اختلف السادة مع إيران الرافضة 
تذكر العبي���د خبث الرافضة، 
وإذا انتهى اخلالف سكت العبيد 
وتوقفوا عن توزيع الكتب التي 
أعطيت له���م. هذا الصنف من 
الناس: يكذبون، يتجسسون، 
يكتبون التقارير، ويفعلون كل 
شيء يطلبه السادة منهم، ثم 
يق���ول: »وهؤالء قلة � واحلمد 
هلل � ودخ���الء عل���ى الدعوة 
والعمل اإلس���المي، وأوراقهم 
مكشوفة، وإن أطالوا حلاهم، 
وقصروا ثيابهم، وزعموا أنهم 
حماة السّنة، وال يضير الدعوة 
اإلسالمية وجود هذا الصنف 
من الناس، فالنفاق قدمي« انتهى 
ب� »العبيد«  كالمه. واملقصود 
ولألسف الش���ديد الذين تكلم 
عنهم هم: الشيخ عبدالعزيز بن 
باز وصالح الفوزان وعبداهلل 
الغديان وصالح اللحيدان أعضاء 
هيئة كب���ار العلماء، والعالمة 
ابن عثيمني، الذين أفتوا بجواز 
االستعانة بالقوات األميركية 
أثناء ح���رب اخلليج. ومعلوم 
أن الطعن في علماء أهل السنة 
من عالمات أهل البدع والضالل. 
إن مش���كلة العصر عنده هو 
وأتباعه ف���ي اخلليج وغيره 
هو مبا يسمونه »باحلاكمية« 
و»سقوط اخلالفة« و»التسلط 
األجنب���ي« و»الكيد الصليبي 

واليهودي«.
وم���ا علم هؤالء ان هذا كله 
هو ثم���ار البعد عن كتاب اهلل 
تعالى وسنة رسوله ژ ولتفرق 
األمة واختالفها وانحراف فرقها 
عن منهج الكتاب والسنة بفهم 

سلف األمة.
وكالم كثي���ر ق���د رد عليه 
العلماء ف���ي مواضع متعددة، 
ال يس���ع املجال لسردها. وقى 
املسلمني وشباب املسلمني شر 

البدع وأهلها.

جميع بلدان العالم، ويدفعون 
لهم املكافآت، ومينعون الدعاة 
األحرار املتطوعني في بلدهم.. 
ترى م���اذا أبقى هؤالء الظلمة 
للقذاف���ي واألس���د وص���دام 
وجنراالت اجلزائر«، الفتا مال 
اهلل إلى أن هذا الكالم ال يقبل به 
أي عاقل منصف، فالكل يعرف 
الفرق بني احلكومة السعودية 
وبني سائر األنظمة، من حيث 
احملاكم الشرعية وتدريس كتب 
التوحيد، وإنشاء هيئات األمر 
باملع���روف والنهي عن املنكر، 
ومنع االخت���الط في املدارس، 
إل���ى أن لعلم���اء  باإلضاف���ة 
السعودية كلمة مسموعة كما 
هو احلال مع الشيخ عبدالعزيز 

بن باز ومحمد بن العثيمني.

سرور والتكفير

وأش���ار مال اهلل كذلك إلى 
العدد 47 من املجلة نفسها في 
ركن الفتوى ما نصه »واألشد 
خطورة موقف كثير من العلماء 
من الظاملني الذين يستبيحون 
ما حرمه اهلل، بل يستبيحون ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة، 
الذي  ويجعل���ون م���ن ه���ذا 
استباحوه قانونا يعرضونه 
بالقوة على عباد اهلل، وطاملا 
سمعناهم يرددون: لعل هذا الذي 
فرض هذه القوانني كان مكرها 
أو معذورا بجهله، وأصبحت 
الردة عند هؤالء الناس قضية 
نظرية يصعب جدا إس���قاطها 
على الواقع«، وقال مال اهلل ان 
املالحظ في هذا الكالم استدراج 
القارئ إلى تكفير احلكم بذكر 
اس���تحالل ما حرمه اهلل، فهم 
يريدون إلزام القارئ بأن احلاكم 
بغير ما أنزل اهلل مستحل ملا 
حرم���ه اهلل، حت���ى يقبل بعد 
ذل���ك بتكفيره، وهذا الزم غير 
صحيح في كل األحوال، ولذلك 
استفصل الس���لف في احلاكم 

وخت���م قائ���ال: »اننا ندعو 
محمد سرور الى ان يتوب من 
أفكاره التكفيرية ويتبرأ منها 
ديانة هلل تعالى ويلتزم منهج 
السلف الصالح منهج أهل السنة 

واجلماعة«.

تجنِّ على السّنة

أما الداعية د.محمد النجدي 
فقال: »محمد س���رور ال أعرفه 
ش���خصيا لكن له كالما كثيرا 
مس���طورا في كتب���ه ومجلته 
ب� »الس���ّنة«؟  املس���ماة زورا 
يتهجم فيه على كتب العقائد 
السلفية وعلى علماء املسلمني 
وهيئة كبار العلماء وعلى معتقد 
الس���لف! وتكفير لوالة أمور 
املسلمني باجلزيرة فضال عن 
غيرهم، ومن ذلك وصفه لكتب 
العقيدة باجلفاف وقد رد أهل 
العلم على هذه الكلمة السيئة، 
فقال ش���يخنا الوال���د العالمة 
عبدالعزيز بن باز  � رحمه اهلل 
� في محاضرة بعنوان: »آفات 
اللسان« بتاريخ )1413/12/29ه�( 
الطائف: »هذا غلط  في مدينة 
عظيم، كلها جفاف أعوذ باهلل، 
كتب العقيدة الصحيحة ما هي 
جفاف، قال اهلل قال الرسول، 
فإذا كان يصف القرآن والسنة 
بأنه جفاف، فه���ذه ردة، هذه 

عبارة سقيمة خبيثة«.
وعندما سئل شيخنا الوالد 
اإلمام القدوة محمد ناصر الدين 
األلباني � رحمه اهلل � عن هذه 
العب���ارة قال: »وهل يقول هذا 

مسلم؟!«.
الكثي���ر  وم���ن تهجمات���ه 
وتطاول���ه: قول���ه ف���ي مجلة 
»السّنة« العدد 23 � ذو احلجة 
1412 للهج���رة � ف���ي مقال له 
بعنوان: »املساعدات الرسمية«: 
»إذا استعان السادة باألميركان 
انبرى العبيد إلى حشد األدلة 
التي جتيز هذا العمل، ويقيمون 

بعض املش���ايخ وطالب العلم 
أعجبوا مبنهج محمد س���رور 
وهو صنيع���ة املنهج القطبي 
والذي صنعه جلماعة اإلخوان 
املسلمني مبصر سيد قطب، وقد 
الكويت  انتشر هذا املنهج في 
والس���عودية وبع���ض الدول 
اإلسالمية من خالل انتقاء بعض 
املشايخ الذين ميتازون بحسن 
اخلطابة واألسلوب القصصي 
والوعظ���ي بإيه���ام الناس ان 
غرضه���م اإلص���الح والدعوة 
اإلس���المية ولكنه���م يخفون 
عالقاتهم باجلماعات التكفيرية، 
لذلك انتشر في اآلونة األخيرة 
الفكر التكفيري وتكفير احلكام 
واملناداة باجلهاد، مما أدى إلى 
وق���وع احل���وادث التفجيرية 
ونشأة الفكر الضال في بعض 
دول اخلليج والعالم اإلسالمي 
الذي يفجر ويقتل باسم اجلهاد 

واإلسالم.
ومن املؤس���ف ان لسرور 
موقفا ضد الكويت أثناء الغزو 
الصدامي الغاشم وهو الذي جعل 
بعض املشايخ يعارضون حترير 
الكويت ويعترضون على قرار 
هيئة كبار العلم���اء الذي أيد 
الكويت وحتريرها من النظام 

البعثي.

العالم  ف���ي  الش���باب  ليوجه 
اإلسالمي للحماس والدخول في 
السياسة والتركيز على النهج 
الثوري وتكفير احلكام ووالة 
األمور وكل من يعمل معهم من 
قادة اجليش واملستشاروون 
ووصمهم جميعا أنهم كفار ال 
س���مع لهم وال طاعة، وقد كفر 
صراحة بعض حكام اخلليج، 
انظر مجلته التي يصدرها في 
لندن مجلة السنة عدد 43 عام 

1415ه� ص 27 � 29.
بل ومتادى في تكفير علماء 
أهل السنة خصوصا في اململكة 
العربية السعودية انظر عدد 
26، وهو بذلك يشير الى الشيخ 
ابن باز رحمه اهلل تعالى وبقية 
كب���ار العلماء، واهلل أعلم، في 

ذلك الوقت.
يقوم فكر سرور على تكفير 
مرتكب الكبيرة كما في كتابه 
إلى  منهج األنبي���اء والدعوة 
اهلل، بذلك يكون قد شابه منهج 

اخلوارج.
وهم يرون اخل���روج على 
احل���كام ويقدح���ون فيه���م 
ويهيجون الشباب واجلماعات 
ضدهم وتربية الصغار الشباب 

على هذا املنهج.
وأضاف: من املؤسف ان هناك 

قطب التكفيري.
وأشار السبت الى ان لسرور 
مقاالت يتهم فيها حكام اخلليج 
وغيرهم بالكفر، كما في مقالته 
التي بعنوان »هذه التفجيرات 
من يقف وراءها؟« ونص كالم 
اليوم  سرور فيها اآلتي: »اني 
أشد اقتناعا مما سبق بأن حكام 
أمتنا عبيد ألميركا ومستعدون 
لفعل أي شيء من أجل بقائهم 
على كراسي احلكم«، كما يقول 
سرور في مقال آخر يتهكم من 
الكويتية بعد  عودة الشرعية 
الغزو العراقي في معرض حديثه 
العربية  الق���وات  عن اجتماع 
والصديقة لتحرير الكويت ما 
نصه »وعودة الش���رعية إلى 
العزيزة شرعية ماذا  الكويت 

يا شيخ«.

منهج خطير

أما الداعية أحمد الكوس فقال 
»انتشر في العالم اإلسالمي منهج 
تكفي���ري وثوري خطير روج 
له محمد سرور زين العابدين 
وال يع���رف عنه بالعلم إال أنه 
كان مدرس رياضيات تنقل في 
العربية ومنها  ال���دول  بعض 
الس���عودية والكويت واألردن 
واستقر بعد ذلك في بريطانيا 

بغير ما أنزل اهلل بحس���ب ما 
يقوم في قلبه من اعتقاد، فإن 
اعتقد أنه يجوز احلكم بغير ما 
أنزل اهلل أو أن حكم غير اهلل 
أفضل أو مساو له فهو كافر، وإال 
فال، الفتا إلى سخرية سرور في 
كالمه السابق ممن يتورع عن 
التكفير وكأن التكفير عنده أمر 
يس���ير، كما يريد منا أيضا أن 
نكون تكفيريني جريئني واهلل 

املستعان.

مواالة أهل األهواء والبدع

بدوره قال الداعية عبداهلل 
السبت املتخصص في اجلماعات 
اإلسالمية املعاصرة ان محمد 
سرور زين العابدين من اإلخوان 
املسلمني في سورية، ومن جماعة 
الذين تأثروا  العط���ار  عصام 
الس���لفية، وتأثروا  بالعقيدة 
األلبان���ي وبعلماء  بالعالم���ة 
الس���عودية، وخالصة فكرهم 
انه���م من الناحي���ة العقائدية 
يظهرون السلفية، لكنهم يوالون 
أهل األه���واء والبدع، وهم في 
مسألة األفكار واخلروج خوارج 
معتزلة، وه���م يتعاونون مع 
اجلماعات اجلهادية في العالم 
وبينهم تأييد ونصرة، الفتا إلى 
أن سرور بقي متأثرا بخط سيد 

ضاري المطيري
اس���تنكر عدد م���ن الدعاة 
واملش���ايخ في الكويت سماح 
السلطات األمنية بدخول الداعية 
البريطاني السوري األصل محمد 
سرور بن نايف زين العابدين 
إلى الكوي���ت، خاصة في ظل 
الفنت واألجواء املشحونة التي 
إلى  تعيش���ها املنطقة، الفتني 
أن س���رور ينتمي إلى جماعة 
اإلخوان املسلمني في سورية، 
الفكر السروري  إليه  وينسب 
املتش���دد، وهو صاحب مجلة 
»السنة« املكفرة لدولة السعودية 
وحكامها، كما أنه وصف حكام 
اخلليج بأنهم عبيد األميركان، 
وله كالم سيئ في حق هيئة كبار 

العلماء السعودية أيضا.
وحذر من فكره، علماء أمثال 
ابن باز واأللبان���ي والفوزان 
وغيرهم من املشايخ السلفيني، 
مشيرين إلى أن فكره يخالف 
معتقد أهل الس���نة في قضايا 
التكفير خاصة، ويذكر أن من 
أب���رز من تأثر به كتب س���يد 
قطب، ومن أب���رز تالمذته في 
الداعية املعروف  الس���عودية 
أنه  الع���ودة، كما  د.س���لمان 
معروف بالكتابات في التحذير 
من التوسع اإليراني الشيعي، 
ومن احلكومة السورية كذلك.

الداعية عيسى مال اهلل أكد أن 
من يقرأ مجلة »السنة« لصاحبها 
محمد س���رور ال يكاد ينقضي 
عجبه من مجلة تأمر بالعدل وال 
تلتزمه مع من يخالفها، فتراها 
جتع���ل احلكومة الس���عودية 
كحكومة صدام والقذافي وغيرها 
من األنظمة املستبدة احملاربة 
للدين وأهله، واستشهد مال اهلل 
بافتتاحية العدد 43 من مجلة 
»السنة« حيث قول سرور عن 
امللك فهد رحمه اهلل »يا للعجب 
من تناقضات دولة فهد وأشقائه، 
إلى  الدعاة  يفتخرون بإرسال 

أكدوا أن كتاباته وأقواله في كثير من أمور الدين ال يقبل بها أي عاقل منصف

د.محمد النجدي أحمد الكوس عبداهلل السبت عيسى مال اهلل

»الرحمة العالمية« تجول على أيتامها 
ومؤسساتها ومشاريعها في لبنان

في إطار خط���ة متكاملة لتفعي���ل دور القطاع 
العربي في الرحمة العاملية التابعة جلمعية اإلصالح 
االجتماعي ف���ي الكويت، مت تكليف قتيبة العتيقي 
برئاس���ة مكتب لبنان في الرحمة العاملية، وقد قام 
رئيس الرحمة العاملية بدر بورحمة ورئيس مكتب 
لبنان فيها، ورئيس جمعية التربية اإلسالمية غسان 
حبلص، وأمني سر وقف الرحمة اخليري زكريا صباغ 
بجولة على عدد من املشاريع اخليرية املنفذة من قبل 

الرحمة العاملية في مختلف احملافظات اللبنانية.
احملطة األولى: قام الوفد بجولة في مدينة صيدا 
عاصمة اجلنوب اللبناني انطالقا من مركز الرحمة 
خلدمة املجتمع، مركز التدريب املهني، مجمع الفور 
بي الرياضي، ثم بزيارة ميدانية مت االطالع خاللها 
على ما ساهم فيه مشروع القرض احلسن من فوائد 
على املعوزين من سكان مدينة صيدا، ومت االطالع 
على العمل فيها وعلى املش���اريع املستقبلية التي 
تساهم في تطويرها ملا يخدم املجتمع ويساهم في 

التخفيف من األعباء املتزايدة عليه.
وجال الوفد على مجمع الرحمة التربوي األول 
في قبة بشمرا الذي بني على نفقة احملسنة الكرمية 
د.سعاد الصباح، ومجمع الرحمة التربوي الثاني 
في مشتى حمود، وكان في استقبالهم الطالب الذين 

رحبوا بالوفد الزائر على طريقتهم اخلاصة وذلك 
عبر الكلمات التي شكرت الرحمة العاملية على بنائها 
لهذه الص���روح العلمية الضخمة في محافظة دير 
عمار احملرومة من العديد من املش���اريع اإلمنائية، 
باإلضافة إلى عرض عدد من الطالب ملش���اريعهم 
العلمي���ة التي يعملون على تنفيذها هذا العام، ثم 
كانت جولة على املساجد التي ساهمت في اعمارها 
الرحمة العاملية في شمال لبنان ومنها مسجد نورة 
اخلليفي في دير عمار ومسجد العودة وخديجة أم 
املؤمنني في البداوي، باإلضافة إلى مسجد ومجمع 
اإلمام محمد رشيد رضا الذي في طور البناء، وغيرها 

من املشاريع.
احملطة األخيرة كانت في س���فارتنا في بيروت 
حيث كان في استقبال الوفد القائم بأعمال السفير 
في لبنان جاسم الناجم، وقد رافق الوفد الزائر عدد 
من األيتام املكفولني من قبل الرحمة العاملية، يشار 
ال���ى أن عدد األيتام املكفولني في لبنان يبلغ 2700 

يتيم ويتيمة على امتداد لبنان.
وقد ألقيت كلمات باسم أيتام لبنان شكروا خاللها 
الكويت وأميرها على العطاءات املتميزة للش���عب 
اللبناني في مختلف نواحي احلياة، والتي تساهم 

بشكل ملحوظ في تنمية املجتمع وبناء اإلنسان.

ليلى الشافعي
اشادت حرم السفير االندونيسي بالكويت ايفا ادمهار 
بالدور الدعوي والتوعوي البارز الذي تقوم به جلنة 
التعريف باالسالم النسائية في رعاية وتوجيه اجلاليات 
مثمنة منهجها القومي في تفعيل ونشر رسالة االسالم، 
واوضحت ادمهار أن اللجن����ة اقامت حلقة لتحفيظ 
القرآن وتدريس علومه مبقر السفارة االندونيسية 
وآتت ثمارها بتخريج 25 دارسة تعلمن بعض علوم 
القرآن الكرمي عالوة على حفظ بعض سور من الذكر 
احلكيم ما بدوره شجعها على تقدمي طلب الى االدارة 
النس����ائية لتنظيم فصول دراسية لعضوات السلك 
الديبلوماسي وزوجات اعضاء السفارة االندونيسية 

لتعليمهن اللغة العربية وعلوم القرآن الكرمي.
وبدورها رحبت جلنة التعريف باالسالم النسائية 

بطلب ادمه����ارا مؤكدة انها تهدف الى بناء جس����ور 
تواصل عريقة مع ابناء اجلالية االندونيسية ملساعدتهم 
في تقوية الوازع الدين����ي وتزويد وتنمية ثقافتهم 

االسالمية.
وأكدت مديرة الشؤون النسائية وضحة البليس 
ب����أن اللجنة وضعت خط����ة وبرنامجا مميزا لتلبية 
طلب حرم السفير وفي غضون االيام القليلة املقبلة 

ستبدأ انشطة الفصل الدراسي اجلديد.
وثمنت ادمهار دور جلنة التعريف باالسالم وحرصها 
الدؤوب على رعاي����ة وتوعية اجلاليات ودعوة غير 
املس����لمني للتع����رف على الدين اخل����امت وفق منهج 
قوامه احلكمة واملوعظة احلسنة، معتبرة هذا العمل 
مبثابة شجرة مثمرة للشراكة ما بني اللجنة والسفارة 

االندونيسية.

بدأ مركز ت����اج الوالدين لتحفي����ظ القرآن الكرمي 
والتثقيف الشرعي التابع ملشروع الرواق في جمعية 
اإلصالح االجتماعي حلقاته القرآنية للفصل الثاني لهذا 
العام. وقال مدير مركز تاج الوالدين مصعب الفيلكاوي 
إن املركز مس����تمر في نشاطه طوال العام حيث ينظم 
ومنذ إنش����ائه عام 2001 انشطة رئيسية في حتفيظ 
القرآن الكرمي ودورات في التجويد والتفسير ودروس في 
السيرة النبوية إضافة إلى األنشطة الرياضية والترفيهية 
واملتمثلة في ك����رة القدم على مالعب الثيل الصناعي 
والسباحة في احواض مغلقة ومدفأة ورحالت ترفيهية 
ومخيمات ربيعية وبحرية. وأضاف الفيلكاوي ان املركز 
استحدث في هذا الفصل حلقتني األولى للمتميزين وهي 
خاصة بطلبة املرحلة الثانوية ملن يحفظ 7 أجزاء من 
القرآن، وحلقة اخرى للحصول على سند في حفظ القرآن 
الكرمي متصل بالرسول ژ وستكون على يد الشيخ 

معني علي حسني اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف 
وس����تكون هي وحلقة املتميزين يومني في األسبوع، 
اما احللقات األخرى فس����تكون مبعدل ثالثة ايام في 
االسبوع في الفترة املسائية وهي مخصصة لألعمار 
من سن 5 أعوام وحتى 14 عاما. وأشار الفيلكاوي الى 
ان املركز سيقدم ألبنائنا الصغار القاعدة الذهبية وهي 
قاعدة تعلم االطفال النطق الصحيح لألحرف العربية 
ليصب����ح بعدها الطفل قادرا على قراءة القرآن الكرمي 

بصورة صحيحة.
من جهته، اكد مدير املراكز الش����بابية مبشروع 
الرواق عثمان العوضي ان الهدف من هذه املراكز ايجاد 
بيئة تربوية نافعة ألبنائنا الطلبة خالل العام وخالل 
العطل الربيعية والصيفية فالطالب ميارس هوايات 
عديدة ويستمتع بصحبة طيبة مع اقرانه اضافة الى 

التزود بالعلوم اإلسالمية والقرآنية.

حرم السفير اإلندونيسي تطلب إقامة فصول 
دراسية لعضوات السلك الديبلوماسي

الفيلكاوي: حلقة للمتميزين 
وأخرى للسند في مركز تاج الوالدين

بعد النجاح الذي لمسته في دورة تحفيظ وتدريس علوم القرآن

جانب من زيارة الوفد ملبنى الشيخ عبداهلل املبارك

حرم السفير اإلندونيسي تتوسط الدارسات

.. وصورة جماعية لبعض أعضاء الوفد

البراك: »األوقاف« شريك وداعم 
لمؤسسات الدولة التعليمية

إدارة السـراج من الكـوادر المتميزة في الوزارة
ليلى الشافعي

ص���رح الوكيل املس���اعد 
الكرمي  القرآن  لقطاع شؤون 
والدراسات االسالمية عبداهلل 
براك بأن ادارة السراج املنير 
بدأت في اخلطوات التنفيذية 
للتجهي���ز للمؤمتر التربوي 
ادارة  األول باالش���تراك مع 
الدراس���ات االسالمية والذي 
س���يكون حتت شعار »نحو 
اداء تربوي شرعي طموح« 
وبرعاية املستش���ار راش���د 
احلماد نائب رئيس مجلس 
القانونية  الوزراء للشؤون 

وزير العدل ووزير االوقاف والش���ؤون االس���المية وسيكون في 
28 – 30 اجلاري.

وبني البراك في تصريحه ان املؤمتر يهدف الى تطوير اداء ادارة 
الس���راج املنير ودور القرآن الكرمي والتنمية االس���رية في املجال 
التعليمي التربوي والشرعي لرعاية الناشئة والدارسني، ويهدف 
ايضا الى تبادل اخلبرات مع املؤسسات التعليمية التربوية محليا 
واقليميا ودوليا، كما انه يس���اعد باالس���هام في تطوير البرامج 
واالساليب املهنية للعملية التعليمية التربوية والقائمني عليها، 
ويبرز املؤمتر التربوي األول دور وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
كش���ريك وداعم ملؤسس���ات الدولة املختصة بالعملية التعليمية 

والتربوية.
وحول محاور املؤمتر قال البراك: يتم عرض جتارب وجناحات 
املؤسسات التعليمية التربوية والشرعية »داخليا وخارجيا« في 
رعاية الناشئة والدارس���ني، وايضا استشراف آفاق املستقبل في 

املؤسسات التعليمية التربوية والشرعية وطموحاتها.
 كما اوضح ان املؤمتر يحتوي على العديد من الرساالت والتجارب 
الناجحة مثل: عرض جتربة ادارة السراج املنير في رعاية الناشئة 
ورسالة معلم العلوم الشرعية في صناعة االجيال والتعليم الشرعي 
نظرة استراتيجية مستقلة وفق مستجدات العصر وعرض جلهود 

ادارة الدراسات االسالمية.
 وعرض جلهود ادارة التنمية االسرية وجتربة املدارس االسالمية 
في تركي���ا وتوظيف التكنولوجيا في تطوي���ر اداء معلم العلوم 
الش���رعية والبيئة التربوية في التعليم الشرعي واستراتيجيات 
التطور واالبداع وجتربة نادي قمم – جمعية قطر اخليرية وجتربة 
منه���ج رؤية تربوية في غرس القيم االخالقية وعرض مش���روع 
اكادميية الشباب واملناهج الشرعية بني الواقع والطموح والتطلعات 
املس���تقبلية. وش���دد البراك على ان ادارة السراج املنير هي التي 
ستقوم على هذا العمل الهادف واملثمر وقد وجه اليهم الشكر على 
اخلطوات املرس���ومة الجناز هذا املؤمتر والتي بدأت بالفعل تأخذ 
حي���ز التنفيذ حتى يتم العمل بالش���كل املطلوب ويحقق النجاح 

املنشود باذن اهلل تعالى.
والن ادارة الس���راج املنير الول مرة تقوم مبثل هذا العمل من 
املؤمترات قال البراك ان العاملني في ادارة السراج هم من الكوادر 
املتمي���زة في وزارة االوقاف الذين لهم باع طويل في املش���اركات 
املتميزة في املؤمت���رات التي اعدتها وزارة االوقاف والتي حظيت 
بالنجاح املثمر في الفترات السابقة ومثل هذا العمل يعد استمرارا 
لتلك النجاحات الس���ابقة لذلك ثقة الوزارة في تلك الكوادر تأتي 
تثمينا ملا بذلوه من دور فعال ومثمر واس���تمرار ملسيرة الوزارة 

في النهوض بالعمل الدعوي.

في المؤتمر الصحافي حول المؤتمر التربوي األول

عبداهلل براك


