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محمد الخالدي

اعتبر األمني العام للهيئة 
العامة للفقه االسالمي السيد 
اب����و القاس����م الديباجي أن 
بريطانيا أظهرت حكمة أكثر 
من بقية الدول االستعمارية 
حني خرجت من الهند بسهولة 

وسالم.
وأضاف الديباجي، خالل 
كلمته في مؤمتر الهيئة العامة 
للفقه االس����المي والذي جاء 
بعنوان »لقاء امني عام الهيئة 
م����ع البابا حول دور االديان 
واحلض����ارات ف����ي محاربة 
التكفير واالرهاب«، انه وبعد 
العاملية  االنتهاء من احلرب 
األولى في سنة 1918، مت اغالق 
هذا الفصل تدريجيا في تاريخ 
الفاحتة أي  العالم فال����دول 
بريطانيا وفرنسا في البداية 
مزقتا االمبراطورية الكبيرة 
للنمس����ا وهنغاريا والدولة 
إلى قطع وأجزاء  العثمانية 
وأخرجتا مستعمرات أملانيا 
من قبضتها، لكن بعد احلرب 
الثاني����ة هما أيضا  العاملية 
شاءتا أم أبتا استسلمتا إلى 
هذه العاقبة، مضيفا أن فرنسا 
لم ترد أن تخضع رقبتها أمام 
هذا السير القهري حتى أخيرا 
في الس����تينيات وبعد حرب 
دموية وباطلة أجبرت على 

االنسحاب من اجلزائر.
وزاد: نتيجة لهذه املرحلة 
في ضرب االستعمار ظهرت 
دول حديثة االنشاء في العالم 
والتي انضم كل منها إلى هيئة 
األمم املتحدة وأصبحت عضوا 
فيها وحصلت من خاللها على 
منصة حرة لطرح دعاويها 
التاريخية والثقافية اجلديدة، 
الفتا الى ان جمهورية االحتاد 
السوفييتي كانت باقية والتي 
كانت تتشكل رسميا من عدد 
كبير من الوحدات األرضية 
والسياس����ية الداخلي����ة في 
أوروبا وآسيا، وفعليا وواقعا 
كانت الدول األوروبية الشرقية 
أيضا كذلك تقع حتت سلطة 
االحتاد السوفييتي، مبينا ان 
جزء واسع من ساحة العالم 
انقسم إلى قطبني: الرأسمالية 
والشيوعية، وكل منهما بدأ 
باملنافس����ة والقتال املسلح 
للتحكم والسيطرة على القسم 

اآلخر من العالم والذي سمي 
بالعالم الثالث.

ال����ى ان احلوار  ولف����ت 
والتقريب بني األديان اإللهية 
التجمالت  ليس في نط����اق 
واملجامالت بل هو ضرورة 
التعدي على  حياتية وعدم 
اآلخ����ر وحفظ حال����ة األمن 
والسالم، موضحا ان املعادلة 
اليوم تغيرت فاالختالف هو 
اختالف بني الثقافات املتعددة 
واملتنوعة بحيث يريد اجلميع 
احلصول على مكانة مناسبة 
والئق����ة في س����احة العالم، 
مؤكدا ان احلوار بني األديان 
هو الطريق واملنهاج الوحيد 
لتأصي����ل القيم األساس����ية 
املشتركة بني الدين اإلسالمي 
وجميع األدي����ان، مبينا ان 
النب����ي صلى اهلل عليه وآله 
هو أول من أسس هذا األساس 
في اإلسالم وفتح باب املناظرة 
واحل����وار وتب����ادل األفكار 
واألق����وال لتحصيل أفضلها 
وأرشدها واتباع أحسنها في 
إصابة احلق ألن القرآن الكرمي 
الذي هو أفضل منبع لألصول 
األخالقية، كاشفا ان اإلسالم 

دين إلهي اجتماعي.
اكد رئيس  من جانب����ه، 
جماعة علماء العراق الشيخ 
د.خالد املال ان هذا اللقاء مع 
العلماء دليل ساطع ان نقول 
وب����كل فخر ان هذه االمة لن 
متوت بوجود امثال الس����يد 
ابوالقاسم الديباجي من الذين 
يسعون خلدمة الدين واالمة، 
الفتا الى ان املسلمني في كل 
انحاء العالم يعيشون ازمة 
حادة وفنت سوداء ولكن يبقى 
بصيص من االمل مع وجود 

هؤالء العلماء اننا سنتجاوز 
هذه احملن.

الى ان هناك  املال  واشار 
حقيقة الب����د ان نقف عندها 
وهي ان االنس����ان من اصل 
بش����ري واح����د وان تعددت 
مذاهبنا ودياناتنا وثقافاتنا 
فكلنا من ادم وادم من تراب، 
انه يجب علينا ان  موضحا 
نتفق على انن����ا جميعا من 
اصل بش����ري واح����د ولهذا 
عندما جاءت شريعة االسالم 
لم تختلف مع هذه احلقيقة، 
مضيفا: ان اصل االسالم هو 
التسامح والتعايش وقبول 
االخر وان التكفير وقتل اآلخر 
كما يحدث في العراق وسورية 
ما هي اال استثناءات ومخالفة 
لشريعة االسالم التي تنص 
على التسامح ونبذ االرهاب 
والطائفية. بدوره، اكد عضو 
الهيئة العاملية للفقه االسالمية 
سماحة الشيخ البصراوي ان 
الدين االسالمي دين احلوار 
والوسطية والتعقل، مشيرا 
الى ان احل����وار ينتج املودة 
وينشر احملبة والتآخي وذلك 
عندما نضع املشتركات لتكون 
طريقا لتالفي اخلالفات بني 

جميع االطياف.
ولفت الشيخ البصراوي 
الى ان الرس����ول صلى اهلل 
عليه وآله حاور في دعوته 
االس����المية جميع االطياف 
ليلتقي معهم بنقطة االتفاق 
والتي اتت ثمارها وانتش����ر 
الدين االسالمي، مضيفا ان 
االئمة االطهار ساروا على هذا 
النهج الذي حافظ على كرامة 
االنسان وافسح املجال لتالقي 

جميع االطراف واالطياف.

خالل مؤمتر »دور األديان واحلضارات في محاربة التكفير واإلرهاب«

الديباجي: التقريب بني األديان واملذاهب ضرورة حياتية

برنامج املغلف االلكتروني

»e - Envelope« عن برنامج املغلف اإللكتروني

»املعلومات املدنية« تفوز بجائزة الكويت للمحتوى اإللكتروني
أسامة دياب

أع����رب املدير العام للهيئ����ة العامة 
للمعلومات املدنية مساعد العسعوسي 
عن اعتزازه وفخره بفوز الهيئة بجائزة 
الكويت للمحتوى االلكتروني في مجال 
احلكومة االلكترونية، والتي أعلنت عنها 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك عن 
 ،)e-Envelope( برنامج املغلف االلكتروني
والذي يعتبر م����ن أكثر البرامج تطورا 
وإس����هاما في خدم����ة املراجعني، حيث 
ميكنهم من جتدي����د معامالتهم وإرفاق 
املطلوب إلمتامها من صور وأوراق بشكل 
الكتروني من خالل ادخال البيانات ومسح 
الوثائق والصور وإرسالها الكترونيا، مع 
ميزة التواصل عبر الرس����ائل القصيرة 
حسب العالقة ملتابعة االجراءات، حيث 
يش����مل البرنامج حاليا خدمة استكمال 
بيانات مولود، وتسجيل خدم أول مرة، 

وخدمة التجديد للكويتيني، التجديد لغير 
الكويتيني، موضحا أن اجناز املعاملة اذا 
كانت مكتملة البيانات ال يستغرق اكثر 
من 40 ثانية مما يجعله اجنازا يختصر 
االوراق واملستندات. وثمن العسعوسي 
الدور الذي تقوم به مؤسس����ة الكويت 
للتق����دم العلمي من خالل اجلوائز التي 
متنحها للمتميزين من االفراد واملؤسسات 
في العديد من املجاالت، ومبا يشكل عامال 
محفزا لزيادة العطاء واالبداع، وتأكيدا 
لدورها البناء في تشجيع املبدعني علميا، 
وإظهار اجنازاته����م وأعمالهم. وتوجه 
بالشكر والتقدير الى جميع العاملني الذين 
ساهموا في تطوير هذه اخلدمة في الهيئة، 
وإلى القائمني على هذا البرنامج الذي مت 
اجنازه بشكل رائع وبوقت قياسي، ومن 
دون أي تكلفة، إلضافة كل ما فيه الفائدة 
والتخفيف عن املراجعني ليشمل خدمات 

أخرى سيتم االعالن عنها قريبا.

نائب رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد املستشار رياض الهاجري

شارك في اجتماعات الفريق املعني باستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة

الهاجري: الكويت حريصة على تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد
ڤيين���ا � كون���ا: أكد نائب 
رئيس الهيئة العامة ملكافحة 
الفس���اد املستش���ار رياض 
الهاجري أمس حرص الكويت 
على متابعة مستجدات تطبيق 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

الفساد.
جاء ذلك في تصريح أدلى 
به الهاج���ري ل�»كونا«، على 
هامش انعق���اد أعمال الدورة 
الفريق  السادسة الجتماعات 
الدولي املعني باس���تعراض 
تنفي���ذ اتفاقية األمم املتحدة 
الفس���اد والتجارب  ملكافحة 
الدولية الناجحة واملمارسات 
اجلي���دة على صعيد مكافحة 

الفساد.
وقال الهاجري إن »مشاركة 
الكويت ممثلة في الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد تأتي من واقع 
التواصل  التام على  حرصها 
والتع���اون الدول���ي من اجل 
حتقي���ق أهدافها التي حددها 
لها قانون إنشائها ومن حرصها 
على تطبيق أحكام االتفاقية 

املشار إليها«.
وأضاف انه من املزمع أن 

يتناول االجتماع الذي يستمر 
حتى يوم اجلمعة املقبل جدول 
أعمال يتضمن طرح ومناقشة 
عدة موضوعات دولية مهمة من 
بينها متابعة عملية استعراض 
تنفيذ االتفاقية وعقد مجموعة 
من حلقات النقاش بهذا الصدد 
آلية استعراض  أداء  وتقييم 
التنفيذ اضافة إلى عرض ما قام 
به فريق استعراض التنفيذ من 

مهام خالل الفترة املاضية.
وردا عل���ى س���ؤال حول 
اجلهود الت���ي تبذلها الهيئة 
العامة من اجل مكافحة الفساد، 

الهيئة  أن  الهاج���ري  أوضح 
تقدمت بكل إجراءات وتدابير 
مكافحة الفساد التي اتخذتها 
حكومة الكويت عقب الدورة 
األولى من عملية استعراض 
تنفي���ذ اتفاقية األمم املتحدة 
الفساد، موضحا أن  ملكافحة 
البيانات املقدمة تضمنت بيان 
اإليجابيات التي جنتها الكويت 
اثر مشاركتها الفاعلة في عملية 

االستعراض.
الكويت  أن  إل���ى  ولف���ت 
اجتازت بنجاح الدورة األولى 
آللية استعراض التنفيذ التي 
خضعت لها في ع���ام 2012، 
مس���تدركا بالقول »ومن هذا 
املنطلق تعكف الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد منذ ما يقرب 
من عام على االعداد والتحضير 
الثانية من  اجليدين للدورة 
عملية التقييم الذاتي بش���أن 
اس���تعراض تنفي���ذ أحكام 
االتفاقي���ة بهدف اجتياز هذه 
الدورة أيضا بنجاح ومن ثم 
تالفي أية مالحظات أو انتقادات 
الكويت  الى  دولية قد توجه 

بهذا الصدد«.


