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الشيخ جابر املبارك يتلقى اهداء من د.عبداهلل التركي 

»اجتاهات«: »اإلعالم« اقتحمت امللفات املسكوت عنها وفّعلت »املرئي« و»النشر«
في نصابها الصحيح والرد على 

األكاذيب واالفتراءات.
دعم التلفزيون: ومن القضايا 
املهمة في انتظار القيادة اجلديدة 
دعم تلفزيون الكويت ليكون محط 
الكويتي���ن والعرب على  أنظار 
حدا سواء عن طريق االستعانة 
باخلبرات والكفاءات وتقدمي كل 

ما هو جديد ونافع.

قائمة التحديات

٭ صيان���ة الوحدة الوطنية من 
االنفالت اإلعالمي.

٭ متابعة وتغطية انتخابات 2012 
مبهنية وشفافية.

٭ االس���تمرار في تفعيل أحكام 
قانون���ي املطبوع���ات واملرئ���ي 

واملسموع.
٭ مواجهة الصراع والتجاوزات 
اإلداري���ة واملالي���ة املتراكمة من 

سنوات في الوزارة.
٭ تبني خطاب إعالمي جديد.

٭ تعزي���ز احلري���ات اإلعالمية 
املسؤولة.

٭ إنشاء محاكم خاصة لقضايا 
النشر.

٭ دعم وتشجيع الكفاءات اإلعالمية 
الوطنية.

٭ إجناز مهمة الترويج ملشروعات 
خطة التنمية.

٭ دعم اإلعالم اخلارجي.
التلفزي���ون  أداء  تطوي���ر  ٭ 

واإلذاعة.

تطبيق القوانن على أي انفالت 
في اخلطاب اإلعالمي، فالصحافة 
الكويتية يفترض أن تلعب دورا 
رئيسيا في ترتيب أولويات الرأي 

العام ومحاربة الفساد.
دعم »اإلعالم اخلارجي«: من 
أخطر امللفات التي تواجه الوزير 
العلي هي إحداث تغيير في بنية 
اإلعالم الكويتي املوجه إلى العالم 
اخلارجي ووضع اإلعالم الكويتي 
على املس���ار الصحيح وتوحيد 
ما ميكن تس���ميته ب� »الرس���الة 
الكويتي���ة« القائمة على التحول 
الثقافي  الدميوقراطي واالنفتاح 
والتواصل احلضاري والنشاط 
التنوي���ري والتط���ور اإلعالمي 
والتدف���ق املعلوماتي واالندماج 
التكنولوجي  العوملي والتوطن 
أو  بحيث متارس هذه املؤسسة 
تل���ك أدوارها بحري���ة كاملة في 
تقدمي اخلدمات املعلوماتية ونقل 
الرس���ائل اإلعالمية التي تتغير 

بشكل حلظي.
كل ذل���ك يس���تدعي االهتمام 
بقطاع اإلعالم اخلارجي، وإعادته 
للحياة باالستعانة بكفاءات شابة 
قادرة عل���ى حتقيق الهدف وهو 
رفع اس���م الكوي���ت والدفاع عن 
سمعتها أمام الهجمات واالنتقادات 
التي تتع���رض لها، وهذا يحتاج 
لكفاءت إعالمية لديها قدرة مقارعة 
احلجة باحلجة، فاإلعالم اخلارجي 
ميثل ناف���ذة مهمة لوضع األمور 

شأنه أن يثير بذور الفتنة والتفرقة 
بن فئات وطوائف املجتمع، السيما 
أن بعض وسائل اإلعالم استغلت 
أحداثا معينة مرت بها البالد إلثارة 
الرأي العام وإش���عال نار الفتنة 
وتس���ريب مشاعر الكراهية، كما 
اتخذت بعض وسائل اإلعالم من 
احلرية التي كفلها لها الدس���تور 
ذريعة لنشر أخبار وتصريحات 
وأحاديث مضادة نتج عنها بعض 
مظاهر الفوضى وزرع بذور الفتنة، 
وكل ذلك لن يكون مسموحا به في 

الفترة املقبلة.
قضايا النشر: من املطالب املهمة 
ألهل مهنة اإلعالم بتنوعه أن تعمل 
وزارة اإلعالم على إنشاء محاكم 
خاصة لقضايا النشر وحتديد قضاة 
معينن للنظر في تلك القضايا ذات 
الطبيعة اخلاصة منوها إلى ذلك، 
كحال محاكم املرور املختصة أو 
أن يحدد قضاة معينون للنظر في 
مثل تل���ك القضايا ذات الطبيعة 
املختلفة التي ألحكامها تداعيات 
التنسيق مع  دولية ضخمة بعد 

جمعية الصحافين.
ميثاق شرف صحافي: ال ميكن 
لإلعالم املكتوب مواجهة الفساد إال 
عبر متسك اإلعالمي أو الصحافي 
مبيثاق شرف يجعل هناك نازعا 
التعامل مع  ضميريا يحركه في 
القضايا التي ينش���رها، وميكن 
للوزارة أن تدفع في هذا االجتاه 
ليشكل ذلك ضمانة تساندها في 

على أن تكون مسطرتها القانون 
والش���فافية والعدالة بن جميع 
املتنافسن ونقل صورة حضارية 
للخارج عن العرس الدميوقراطي 
لذلك شكل اجتماع الوزير العلي مع 
قيادات الوزارة لوضع خطة متابعة 
االنتخابات خطوة مهمة وإيجابية 
لكنها تتطلب إرادة وفكرا مختلفن 
عن السنوات السابقة ومن املهم 
في هذا الش���أن أن تولي الوزارة 
اهتماما بتسليط األضواء في برامج 
حوارية على اجلرائم والسلبيات 
التي تظهر في العملية االنتخابية، 
ويأتي قرار وزارة اإلعالم األخير 
ال���ذي يهتم بش���روط وضوابط 
التغطية اإلعالمي���ة النتخابات 
مجلس األمة القادمة منسجما مع 
التحديات التي تواجه الوزارة في 

القادم من األيام.
دعم الوحدة الوطنية: الوحدة 
الوطنية وتعزيز األمن والسالمة 
االجتماعية يعتبران ابرز أولويات 
وزارة اإلعالم وسيكون االختبار 
األق���وى خ���الل فت���رة الدعاية 
االنتخابية، فأي مساس بالوحدة 
الوطنية أو إثارة الفتنة سيواجه 
بحزم من قبل وزارة االعالم فهناك 
ثمة اتفاق بن املرشحن وفعاليات 
املجتمع بعدم الس���ماح بانفالت 
اخلطاب اإلعالمي وتركه ينال من 
أبناء وقبائل وطوائف الكويت، فقد 
حان وقت طي صفحة شق وحدة 
الصف والتوقف عن نشر كل ما من 

اإلعالمية غير املهنية التي تزيد 
حدة االحتق���ان املجتمعي حيث 
ترى القيادة اجلديدة لإلعالم أن 
اإلعالم الكويتي من املفترض أن 
يعكس ما يجري في املجتمع ويعيد 
تشكيل وتغيير األفكار مبا يضمن 
األمن الوطني والسلم االجتماعي 

والوحدة الوطنية.
لذلك كان���ت خطوات الوزارة 
اليوم وفتح ه���ذا امللف تكريس 
لنهج جديد في وزارة اإلعالم قد 
يعيدها إلى احلياة بعد س���نوات 
من دخول الثالجة واالكتفاء بدور 
املتفرج على الزخم الذي تشهده 
الفضائيات اخلاصة واملفارقة أن 
النواب السابقن الذين طالبوا مرارا 
بتطبيق قانون املرئي واملسموع 
وإيقاف اإلعالم الفاسد صمتوا ولم 
يعلقوا على وزارة اإلعالم وهي 

تطبق القانون بحزم وتصميم.
ومع ذلك فان���ه يلزم الكتمال 
صورة النهج اجلديد أن تفتح ملفات 
أخرى حتتاج الى تدخل جراحي من 
الوزارة حتى تؤكد عودتها القوية 
وفاعليتها وهو ما يعرضه تقرير 

مركز »اجتاهات«.

ملف االنتخابات

احملك الرئيسي لنجاح القيادة 
اجلديدة وع���ودة وزارة اإلعالم 
لس���ابق عهدها بعد سنوات من 
اإلخفاق ه���و النجاح في متابعة 
وتغطي���ة االنتخابات البرملانية، 

السابق الش���يخ أحمد العبداهلل 
عرضا للرد على تساؤالت بشأن 
ع���دم تطبي���ق أح���كام قانوني 
املطبوعات واملرئي واملس���موع 
كان مح���وره أن هناك الكثير من 
املخاطب���ات مع جلنة املناقصات 
لتعي���ن مدقق حس���ابات عاملي 
للتدقيق في حس���ابات الصحف 
العبداهلل  والفضائيات واستمر 
مرتكزا على تلك احلجة حتى بعد 
استجوابه وصعوده إلى املنصة 
وانتهى االستجواب ونال الوزير 
الثقة بصعوبة شديدة ومع ذلك 
لم يطبق القانون وبقيت مسألة 
تعين مدققي حسابات خطا أحمر 

ال ميكن االقتراب منها.
فحقيبة اإلعالم تسببت بشكل 
رئيسي في صداع مزمن حلكومات 
سمو الشيخ ناصر احملمد السبع 
السابقة، كما أن عددا من وزرائها 
تركوا احلقيبة حتت وطأة سالح 
أو بس���بب املشاكل  االستجواب 
املزمنة التي تعرضت لها قطاعات 
الوزارة املختلفة خالل السنوات 
السابقة، ووزراء سابقون حملوا 
احلقيبة شكليا ولم يحركوا ساكنا 
في وزارة أصبح يشار لها بأنها 
إكلينيكيا ومتخصصة في  ميتة 

تصدير األزمات إلى احلكومات.
لقد برهنت اإلجراءات األخيرة 
التي قامت بها وزارة اإلعالم على 
أن لدى القيادة اجلديدة انطباعات 
س���لبية إزاء بعض املمارس���ات 

ب���دأت وزارة اإلعالم بقيادتها 
اجلديدة فتح امللفات املس���كوت 
التي شكلت عنصر ضغط  عنها 
وضعف ف���ي أداء الوزارة طوال 
السنوات الست املاضية وكانت 
مفتاح كل مساءلة سياسية لكل 
من تولى حقيبة اإلعالم، ففتحت 
ملف تطبيق قانوني املطبوعات 
والنشر واإلعالم املرئي واملسموع 
وبدأت في اتخاذ اجراءات فعالة 

لتطبيق القانون.
مركز »اجتاهات للدراس���ات 
والبحوث« برئاسة خالد عبدالرحمن 
املضاحكة، يس���تعرض محاور 
سياس���ة وزارة اإلعالم اجلديدة 
ومدى فاعليته���ا في تغيير نهج 
اخلطاب اإلعالمي الذي نبه صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
� حفظه اهلل � إلى عثراته واثارته 
الساحة احمللية  للفتنة وتأجيج 
بشكل غير مهني، وكان الفتا أن 
القيادة اجلدي���دة لوزارة اإلعالم 
اخترقت امللف املسكوت عنه عبر 
تعين مدققي حسابات على جميع 
وسائل اإلعالم التي طلب منها فتح 
حساباتها ملعرفة مصادر التمويل 
وإحالة من رفض إلى النيابة العامة 
بل مت اغالق قناة »مباشر« لعدم 
التزامها بالقانون، وسرعة تطبيق 
الوزير لهذا القانون الذي كان وراء 
استجوابن لوزير اإلعالم السابق 

الشيخ أحمد العبداهلل.
وفي هذا السياق قدم الوزير 

الشيخ حمد جابر العلي

شدد خالل افتتاح مؤمتر »السابقون األولون« على ضرورة التعايش احلضاري دون تفريق على أساس مذهب أو طائفة أو إقليم

النومس: حري باألمة اإلسالمية في هذه الظروف نشر ثقافة التسامح آلل البيت

اإلميان وقواعد الش���ريعة كما 
تستدعي املسلمن وأداء رسالتهم 
بالطريقة احلضارية التي حتسن 
التعامل مع قضايا العصر وال 
شك ان االحترام الشامل للسلف 
الصالح خطوة أساسية في لم 
الشمل ووحدة الكلمة للتعاون 

على البر والتقوى. 

الشطي: توعية المجتمع

ومن جهته قال رئيس مبرة 
اآلل واألصحاب د.خليل الشطي 
لقد كان للمؤمتر األول »السابقون 
األولون« األثر الكبير في توعية 
املجتمع اإلس���المي بدور اآلل 
واألصحاب وعالقتهم احلميمة 
في تقبل الرأي اآلخر، ما أضفى 
بعدا عامليا وعبئا ثقيال على مبرة 
اآلل واألصحاب في نقل فكرتها 
الى العالم اإلسالمي، ولقد كان 
لتضافر اجلهود بن مبرة اآلل 
واألصحاب من جه���ة ووزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية من 
جهة أخرى الدور الكبير في نشر 
رسالة املبرة على املستن احمللي 
واإلس���المي، واسمحوا لي أيها 
احلضور الكرام أن أتقدم باسمكم 
إل���ى وزارة  بالش���كر اجلزيل 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
ف���ي الكويت على دورها الرائد 
في العمل على اجناز توصيات 
املؤمتر األول »السابقون األولون« 
بالتعاون مع مبرتكم مبرة اآلل 

واألصحاب.
وتابع الشطي: »ويأتي املؤمتر 
الس���ابقون األولون  الثان���ي« 
ومكانتهم لدى املس���لمن »في 
وقت ملسنا فيه احلاجة املاسة 
ال���ى تطوي���ق الطائفي���ة في 
عاملنا اإلسالمي، وان الشعوب 
اإلسالمية تتطلع إلى أي مبادرة 
من مؤسسة سواء كانت أهلية 
أو حكومية تعمل على تطويق 
الطائفي���ة وتق���ود الش���عوب 
العربية واإلسالمية الى الوحدة 
الوطنية، لذلك جاء املؤمتر الثاني 
»الس���ابقون األولون« ليساهم 
في نشر ثقافة تقبل اآلخر من 
خ���الل ت���راث اآلل واألصحاب 
وكذلك تأطير املنهجية السليمة 
املتعلقة باآلل  لفهم النصوص 
واألصحاب بن الغلو واالعتدال، 
والعم���ل على إيجاد مش���اريع 
التوسع اإلقليمي  وقفية تخدم 
لنشر تراث اآلل واألصحاب في 

العالم العربي واإلسالمي.
أسامة أبوالسعود  ٭

الصقه الوضاعون بسيرتهم بغيا 
وعدوا، وهذا هو السبيل الوسط 
الذي يصلح عليه حال األمة في 
موقفها من سلفها ويجمع عليها 
كلمتها ويوفر عليها الفتها، واما 
الكرام  االنتقاص من الصحابة 
فانه ال يجل���ب عليها اال املزيد 
من االصط���راع الذي ال ينتهي 
فتزداد ضعفا ويزداد عدوها فيها 
طمعا وتستهلك طاقتها املادية 
الذي  والفكرية في غير املجال 
ينبغي ان تس���تهلك فيه، ولو 
وقفت االمة ، وحاشاها ان تقف، 
من سلفها موقفا سلبيا يغمطون 
فيه، وينكر فضلهم وسابقتهم 
في نصرة اإلسالم وبذل األموال 
واملهج في س���بيل ذلك لفقدت 
قيمتها وأصبح���ت عونا على 
القضاء على نفس���ها وإضعاف 
الصلة بدينه���ا وإعطاء احلجة 
ألعدائه انه فشل في أول مرة وفي 
تربية أجياله بأصوله، وعلى هذا 
فالذي يقلل من شأنه الدعوى الى 
التمسك مبنهاج السلف في فهم 
الدين والعمل به ال ريب انه يسهم 
عمدا او جهال في إبعاد اإلسالم 
عن حياة املسلمن ودفعهم إلى 
مس���الك احلداث���ة والعلمانية 
التي تعمل  التيارات  ومختلف 
على هدم اإلس���الم ع���ن حياة 
املس���لمن ودفعهم الى مسالك 
احلداث���ة والعلمانية ومختلف 
التي���ارات على هدم اإلس���الم 
في األم���ة، على ان الدعوى إلى 
منهاج السلف ليست دعوة إلى 
االنقطاع عن احلياة املعاصرة 
والتعامل مع وسائلها فان ذلك 
يعطي حجة على ادعاء قصور 
اإلسالم عن الصالحية للحياة 
املعاص���رة والق���درة على حل 
العويصة وامنا هي  مشكالتها 
دع���وة إلى اتخاذ الس���لف من 
الصحابة والتابعن قدوة لألمة 
في عقيدتها وفقهها وأخالقها، 
له���ا دينها  وتعاملها ليس���لم 
الب���دع واخلرافات  من دخائل 
والفلسفات الذي تعقده وتنأى 
به عن جوه���ره الناصع الذي 
تلقاه الصحابة ومن بعدهم من 
التابعن وتابعيهم، وال شك ان 
ذوي احلكم���ة والعقل الراجح 
من مختلف املس���لمن يدركون 
ان ما تواجه���ه امتنا اليوم من 
حتديات كثيرة وكبيرة يستدعي 
بالض���رورة ان يعمل اجلميع 
على تعزيز الصلة بن مختلف 
فئاتها على أصول اإلسالم وأركان 

مجتهدي األمة في جتويز اخلطأ 
من احدهم إذا اجتهد فيما يعرض 
من القضايا، مع ما امتازوا به من 
سعة العلم ونفاذ البصيرة، وال 
يجيز غمطهم حقهم وال بخسهم 
فضلهم رضوان اهلل عليهم فقد 
العزة منزلة منيفة  بؤاهم رب 
وانالهم فضال عظيما اذ اختارهم 
لصحب���ة نبي���ه فل���م يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه وال بأموالهم 
عن ان ينفقوها في نصرة الدين 
وإعالء كلمته فبجهودهم قامت 
دولة اإلسالم األولى ورفع عموده 
بن األنام وانتشرت دعوته في 

أمم العالم.

سنة النبي ژ 

وأضاف د.التركي »بهم حفظ 
اهلل كتابه إذ تولوا كتابته حن 
نزوله حيث اتخذ منهم رسول 
اهلل ژ كتبه أمن���اء ثم تولوا 
جمعه في عهد الصديق ثم وحدوا 
املصحف في عهد عثمان بن عفان، 
وانتسخوا منه نسخا وضعوه 
بن أيدي املس���لمن في أش���هر 
األمصار ليكون اماما ملا يكتب 
من املصاحف، وهم الذين حفظوا 
س���نة النبي ژ أقواال وأفعاال 
وأح���واال حتى أدوه���ا بأمانة 
وصيانة الى من جاء بعدهم من 
التابعن، به���ذه املزايا وغيرها 
كان رعي���ل الصحابة خير هذه 
األمة مصداقا لقوله ژ : »خيركم 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 

يلونهم«.
وأض���اف »بل هم خير جيل 
برز في التاريخ البش���ري كما 
ثبت في البخاري من رواية ابي 
هريرة ÿ ان رسول اهلل ژ 
قال: »بعثت من خير قرون بني 
ادم قرن���ا فقرنا حتى كنت من 
الق���رن الذي كنت فيه«، وبذلك 
كانوا طرازا فريدا في االستقامة 
على الدين وقدوة صاحلة ملن جاء 
بعدهما الى يوم الدين ولن تنجب 
األمة جيال أهدى سبيال وال اشد 
متسكا باإلسالم من جيلهم، فمن 
حقهم على كل مسلم ان ينظر 
إليهم بعن اإلج���الل والتقدير 
ويحبهم حبا عدال ال إفراط فيه 
وال تفريط وان يحتاط لدينه في 
شأنهم فال يذكره إال بأحسن الذكر 
ويلتمس لهم فيما شجر بينهم 
أحسن العذر ويتحرز في األخبار 
املروية في شأن ذلك فيمحصها 
ومييز األصيل منها الذي رواه 
الثقات االثبات من الدخيل الذي 

هذا املؤمتر أن تغلب عليه الروح 
التي تترجم  التطبيقية  العملية 
الى برامج وأنشطة كمناقشة فكرة 
إنشاء قناة تعنى بنشر تراث آل 
البيت والصحب الكرام ومشروع 
وقف لدعم اإلص���دارات العلمية 
وكذلك مشروع تدعيم ثقافة اآلل 
واألصحاب في املناهج الدراسية 
ومشاريع الترجمة والتسويق كما 
لم ننس االهتمام بالطفل واملرأة 
باعتبارهما نواة ألي مجتمع مأمول 
يرجت���ى صالحه وينتظر فالحه 
وذلك اعماال لقيمة الشراكة التي 
تتدثر بها وزارتن���ا مع اجلهات 
املعنية هذا من جانب ومن جوانب 
أخرى حت���ى يرتقي التعامل مع 
تراثنا احلضاري للسابقن من اآلل 
واألصحاب من الفكرة الى البرنامج 
ومن القول الى الفعل ومن االعتقاد 
الى العمل لنقف جميعا على حقيقة 
الكلمة وجمع  مفادها بان وحدة 
الصف مقصد إسالمي عظيم قررته 
الوحي كتابا وسنة به  نصوص 
يحفظ أمن املجتمعات وتسود األمم 
وتقوى املجتمعات وتعاد املقدسات 
وحتمى الديار وتصان احلرمات 
ويشيع األمن وينتشر اخلير وان 
االختالف املتعمق هو الذي تنسى 
فيه املعان���ي اجلامعة والصعيد 
املش���ترك ويؤجج ناره التحزب 
الفك���ري والتعصب السياس���ي 
والتخري���ب االجتماعي وتغيب 
عنه أبجديات اخللق اإلس���المي 
فتضطرب املوازين وينقلب عنده 
الظني إلى قطعي واملتشابه الى 
محكم هو اختالف ال يجلب ألهله 

سوى اخلراب والدمار.

التركي: سبيل الوسط

 وألقى رئيس رابطة العالم 
اإلسالمي عبداهلل التركي كلمة 
قال فيها »ان املوقف الذي سلكه 
جمهور املسلمن وسواد األمة إزاء 
الصحابة الكرام سبيل وسط بن 
الغالي فيهم واجلافي عنهم فلم 
يثبتوا العصمة ألحد منهم وال 
رفعوا أحدا منهم فوق منزلته 
فان ذلك يجلب اإلساءة إليه من 

حيث يراد اإلحسان به. 
وتابع: فالصحابة رضوان اهلل 
عليهم كغيرهم من خيار املسلمن 
في جتويز التقصير عليهم في 
بعض الطاع���ات وقوع بعض 
الهفوات مع شدة حترزهم ووفرة 
تقواهم، إضافة الى ما اختصوا 
به من فضل الصحبة وكثير من 
املناقب، وهم كغيرهم من خيار 

سيئا فهو عند اهلل سيئ«.
وأض���اف »وان م���ن دالل���ة 
اإلجالل واحلب الصادق للرسول 
ژ التعرف على الس���ابقن ممن 
أحاطوا به حال وترحاال ليال ونهارا 
لنتعرف على منهجهم في التبصير 
وأصولهم في التفقيه وقواعدهم 
في الترشيد حتى تكون لنا منارات 
هدى نستنير بها في ظالم الدجى 
ونستش���رف بها آفاق مستقبلنا 
السيما في تلك الفترة احلساسة 
التي يعيش���ها ش���ارعنا العربي 
واختلطت فيها الرؤى ومتازجت 

فيها اآلراء.

تجتمع حضاري

 وأردف د.الفالح »فلقد عرف 
أهل الكويت، منذ نشأة دولتهم، 
مبجتمع حضاري متماسك يسلك 
التعايش الس���لمي ب���ن أطيافه 
الفكري���ة دون تفرق���ة أو متييز 
وظلت الوسطية اإلسالمية متثل 
طابعا عاما، وقاسما مشتركا لكل 
من املواط���ن الكويتي واملجتمع 
الكويتي حتى تس���للت خلس���ة 
واملجتمع مشغول بإعادة البناء، 
أفكار ومبادئ وسلوكيات بدت في 
البداية فردية وباهتة، تخرج على 
هذه الوسطية اإلسالمية وتنادي 
بالتفرقة والتشرذم وشق وحدة 
الصف حتت دعاوى ما انزل اهلل 

بها من سلطان.
وتابع: من هنا كان لزاما على 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بالتعاون مع رابطة العالم اإلسالمي 
ومبرة اآلل واألصحاب ان تضرب 
بسهم من اجل حماية روح التعايش 
الس���لمي التي عرف بها املجتمع 
الكويتي وحمايت���ه من دعاوى 
التفرق والتمزق وذلك بإش���اعة 
ثقاف���ة احلب والتقدي���ر واأللفة 
واالخوة الدينية التي جمعت بن 
اآلل واألصحاب ولعل من أكد ثمار 
هذه الثقافة التي تعمل الوزارة على 
إشاعتها هو زوال عقدة االنغالق 
عل���ى النفس واالس���تعالء على 
اآلخر وقط���ع الطريق على قالة 
الس���وء ودعاة الفتنة وتصحيح 
النظرة إلى اآلخرين وهجر زمن 
اجلزر املنفصلة في العمل الدعوي 
والوطن���ي والتكام���ل والتراحم 
وإصالح ذات البن فيرشد املسار 
الزمان وتعاد لنا كرة  ويستدير 

احلضارة والرقي والتقدم.

تغليب الروح العملية

وأضاف د.الفالح: لقد أردنا من 

وألمينها د.عبداهلل بن عبداحملسن 
التركي الذي نش���كر له حضوره 
واجتهاده في إجناح هذا املؤمتر 
والش���كر موص���ول ملب���رة اآلل 
واألصحاب التي حملت على عاتقها 
التخصص في هذا املوضوع الدقيق 
كما نتوجه باسمكم بالشكر اجلزيل 
إلى ضيوف املؤمتر من محاضرين 

ومعقبن ومشاركن.

الفالح: تجسيد النظرة الوسطية

وم���ن جانبه أكد وكيل وزارة 
الف���الح ان هذا  األوقاف د.عادل 
املؤمتر يأتي في وقت تعيش فيه 
أمتنا اإلسالمية فترة عصيبة من 
تاريخها تتقاذفها األمواج من كل 
االجتاهات وتكاد تعصف بها تيارات 

العوملة ومؤامرات األعداء.
وتابع قائال: »جاء هذا املؤمتر 
مجسدا لنظرتنا الوسطية إلى آل 
بيت النب���ي ژ الكرام صحابته 
األطه���ار األب���رار به���دف غرس 
محبة اآلل واألصحاب في نفوس 
املس���لمن كافة باعتبار ان متام 
محبتهم من متام اإلميان وتبين 
دورهم العظيم في نصرة اإلسالم 
العالقة احلميمة  ونشره وإبراز 
بن اآلل واألصحاب حبا وتقديرا 
ونسبا ومصاهرة فهم خير اخللق 
بعد أنبياء اهلل ورسله فقد جاء 
في احلديث الصحيح »...ثم نظر 
في قلوب العباد بعد قلب محمد 
فوجد قلوب أصحابه خير القلوب 
فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على 
دينه فما رآه املسلمون حسنا فهو 
عند اهلل حسن وما رآه املسلمون 

أك���د وزير الش���ؤون ووزير 
األوقاف ووزير الدولة لش���ؤون 
اإلسكان محمد النومس ان حفظ 
مكانة السابقن األولن ال تقتصر 
على ذكر فضائلهم وسرد محاسنهم 
إمنا حري باألمة السيما في مثل 
هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها 
أمتنا أن جتس���د مش���اريع حية 
وفاعلة يكون من شأنها نشر ثقافة 
التسامح والتعايش التي كان عليها 
آل بيت النبي ژ وصحابته الكرام 
التاريخ صورا  وان نستذكر من 
ومناذج للتعايش احلضاري بن 
أطياف املجتمع الواحد دون تفريق 
على أس���اس مذهب أو طائفة أو 
إقليم أو ل���ون ومن هنا جاء هذا 
املؤمتر ال���ذي يهدف فيما يهدف 
إلى تقدمي مشروعات عملية تعزز 
مكانة آل بيت النبي ژ وصحابته 
الكرام وتقدم منهجا وسطيا بال 

إفراط وال تفريط.
جاء ذلك خالل افتتاح مؤمتر 
»السابقون األولون ومكانتهم عند 
املسلمن« بفندق الشيراتون والذي 
يقام برعاي���ة كرمية من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وتعقده وزارة األوقاف بالتعاون 
مع مبرة اآلل واألصحاب ورابطة 

العالم اإلسالمي مبكة املكرمة.
وق���ال النوم���س: »يأتي هذا 
املؤمتر في عنوان���ه ومضمونه 
مجسدا حقيقة شرعية وحتمية 
تاريخية مفادها أن آل بيت النبي 
ژ األطهار وصحابته األبرار مثلوا 
بحق جيال قرآنيا فريدا في معتقده 
وفهمه وقيم���ه وكان جديرا بأن 
يثني اهلل عليهم في قوله تعالى: 
)والسابقون األولون من املهاجرين 
واألنصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضي اهلل عنهم ورضوا عنه(. 

وش���دد وزير األوق���اف على 
انه قد استقرت في نفوس األمة 
نحو السابقن األولن آل وأصحاب 
معاني احلب والود والتقدير كونهم 
الهداية وحتملوا  حملوا مشاعل 
مع رس���ول اهلل ژ أعباء نشر 
هذا الدين احلنيف، فكانوا بحق 
أهدى جيال، فرض���ي اهلل عنهم 

أجمعن. 
ووجه في ختام كلمته الشكر 
اجلزيل الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد على تكرمه 
برعاية هذا املؤمتر ونس���ال اهلل 
تعال���ى ان يكون هذا العمل نورا 
يسعى بن يديه يوم القيامة كما 
يطي���ب لنا أن نتوجه بالش���كر 
العالم اإلسالمي  العميق لرابطة 

عبداهلل التركي يقدم مصحفا شريفا إلى الوزير النومس

)قاسم باشا( محمد النومس ود.عادل الفالح وعبداهلل التركي ود.عبداحملسن اخلرافي في مقدمة احلضور  

املبارك استقبل التركي 
والوفد املرافق

استقبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك أمس وبحضور وزير الشؤون ووزير 
األوقاف ووزير الدولة لشؤون اإلسكان محمد 

النومس األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي 
د.عبداهلل التركي والوفد املرافق له مبناسبة 

زيارته للبالد.
حضر املقابلة املستشار بالديوان األميري 
ورئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 

د.عبداهلل املعتوق والوكيل بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك.

الفالح: األمة 
اإلسالمية تعيش فترة 

عصيبة من تاريخها 
تتقاذفها األمواج من 
كل االجتاهات وتكاد 

تعصف بها تيارات 
العوملة ومؤامرات 

األعداء

التركي: السابقون 
األولون هم خير 

جيل برز في التاريخ 
البشري ومن حقهم 
على كل مسلم أن 

ينظر إليهم بعني 
اإلجالل والتقدير 
ويحبهم حبًا عداًل

ال إفراط فيه وال تفريط


