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الحلقة النقاشية ملكتب شباب «حدس»

إبداعات الجيل الجديد سبيل لنهضة وتطوير املجتمع
أق ��ام م�ك�ت��ب ش �ب��اب ال�ح��رك��ة ال��دس�ت��وري��ة
االسالمية حلقة نقاشية حول «الشباب
وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة» ف� ��ي م� �ق ��ر راب� � �ط � ��ة ،أع� �ض ��اء
هيئة ال �ت��دري��س بالتطبيقي ،بمشاركة
ال �ن��اش �ط��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ع � ��روب ال��رف��اع��ي

عروب الرفاعي مع مديرة الجلسة

{

كتب أحمد الفراج

وع � � ��دد م� ��ن م �م� �ث ��الت ل� �ج� �ه ��ات ش �ب��اب �ي��ة
ع ��دة ،ون��اق��ش ال �ح��اض��رات خ��الل الحلقة
النقاشية ان اب��داع��ات الشباب ه��ي التي
ت ��ؤدي ال ��ى ت�ط��وي��ر امل�ج�ت�م��ع وال�ن�ه��وض
به علی جميع االصعدة ،وأك��دت ان بناء
ال�ش�خ�ص�ي��ة ال �ق �ي��ادي��ة ي�ح�ت��اج ال ��ى بيئة
خ�ص�ب��ة ل �ه��ذا ال �ش �ب��اب ل �ك��ي ي �ك��ون ل��دي��ه

القدرة على اتخاذ القرار ،مشيرات الى ان
الشاب لديه طاقة تتميز بالحماس ولكن
اذا توافرت له الدافعية والتشجيع حتى
لو كانت الفكرة بسيطة لديه.
وقالت ممثلة مركز إشراق غزالن الرميح
ان امل ��رك ��ز ي �ه �ت��م ب ��االس� �ت� �ق ��رار ال�ن�ف�س��ي
وال��دي �ن��ي ل��دى ال�ش�ب��اب الن التنمية في
ح ��اج ��ة ال � ��ى االس � �ت � �ق� ��رار وذل� � ��ك ل��وج ��ود
التنافس والتكاتف فيما بينهم.
وأش � � � ��ارت م �م �ث �ل��ة م ��رك ��ز وص � � ��ال ط�ي�ب��ة
عبدالجليل ال��ى ان املركز يشجع البنات
دائما وذل��ك حتى يندفعن وينجزن بكل
م��ا ب��وس�ع�ه��ن ،م��وض�ح��ة ان�ه��ن ف��ي امل��رك��ز
يبنون العضوة من جميع النواحي من
خالل انشطة املركز لجميع االعمار حتى
تزيد خبرات العضوة.
وقالت ممثلة مركز ملتقى ان من املميز
ف��ي امل��رك��ز ه��و بناء الشخصية القيادية
من خالل توفير البيئة الخصبة للشباب
وذلك لكي تكون لديه القدرة على اتخاذ
القرار ،مشيرة الى ان هناك فئة باملجتمع

م�ح�ف��زة ل�ل�ش�ب��اب م��ن خ ��الل تشجيعهم،
وأخ� � � ��رى م �ح �ب �ط��ة ف� �ت� �ح ��اول ان ت�ح�ب��ط
االخرين وثالثة متفرجة.
ام ��ا م�م�ث�ل��ة م��رك��ز س�ب��ائ��ك م�ه��ا ال �ف��وز ان
ف �ق��د ق��ال��ت ان اي ان �ج��از ف��ي ح��اج��ة ال��ى
ال ��دور ال��ري��ادي ال ��ذي ي�ق��وم ب��ه ال�ش�ب��اب،
موضحة ان القدس قد رجعت بحماسة
الشباب ايام صالح الدين وبالد االندلس
استعمرها العدو بسبب تسيب الشباب،
م��وض �ح��ة ان ال �ش �ب��اب ه ��م االس � ��اس في
النهوض باملجتمع .وف��ي النهاية اك��دت
الناشطة عروب الرفاعي انه من الواجب
على كل مركز ترسيخ املواطنة الصالحة
التي تبدأ باحترام اشارة املرور ،متمنية
ان ت �ت �ف��ق امل� ��راك� ��ز ع �ل ��ى ن� �ش ��اط س �ن��وي
ي�ش��اه��ده امل�ج�ت�م��ع .وأوض �ح��ت ال��رف��اع��ي
ب��ان على امل��راك��ز ان ت�ك��ون لديها اه��داف
قريبة وبعيدة وتكون مكتوبة لها وملن
بعدهم ملعرفة ادائها ويكون لديها موقع
الكتروني تفاعلي والتدوير في املناصب
الظهار وجوه جديدة.

{

مبرة الهدى نظمت محاضرة عن مشكالت الشباب

جانب من الحاضرات (تصوير عالء البوريني)

رسالن :شريعة اإلسالم جمعت العدل بمنهج أمة الوسط

{

أكد الداعية املصري العالم في الحديث والتأليف د .محمد رسالن
ان م�ش�ك��الت ال�ش�ب��اب ك�ث�ي��رة ال ت�ع��د وال تحصى أه�م�ه��ا فقدهم
ملنهاج النبوة ف��ي العلم والعمل وجهلهم بعقيدة السلف ،وان
انتشار االنحراف في مجاالت الحياة انما هو بسبب جهل وخلل
في فهم العقيدة الصحيحة التي درب النبي محمد (ص) األمة
عليها .وأشار الرسالن الذي كان يتحدث في محاضرة «مشكالت
الشباب» نظمتها مبرة الهدى الخيرية ضمن فعاليات ملتقاها
الثاني عشر طريق االستقامة ال��ى ان منهاج النبوة ه��و وسط
ال غلو فيه وال اف��راط وال تقصير ودي��ن الله وس��ط ك��ال��وادي بني
الجبلني والهدى بني الضاللتني.
وق��ال ان شريعة االس��الم تجمع ال�ع��دل والفضل فتوجب العدل
وت�ن��دب ال��ى الفضل وشريعة االس��الم ه��ي املنهج ال��وس��ط لألمة
ال��وس��ط منهجها م�ب�ن��ي ع�ل��ى االع� �ت ��دال ال ��ذي س�ل��م م��ن االف ��راط
والتفريط ومن الغلو والتبسيط .نّ
وبني الرسالن ان ميزان الطريق
الصحيح الذي علينا ان نسلكه هو ما كان عليه رسولنا الكريم
(ص) وأصحابه اذا أردن��ا االستقامة والجائر عن ذل��ك الصراط
فهو ظالم أو مجتهد متأول او مقلد جاهل وكل ذلك قد نهى الله
عنه وعلينا االعتصام بالسنة ،ألنها تعصم جموع شبابنا اليوم.
ودعا الرسالن كل من يمن عليه الله باالستقامة ان يحافظ عليها

وال يشدد على نفسه وأن يصحب األخيار وأن يبتعد عن األشرار
ويثبت على الحق والحذر من الغلو والجفاء ،ويبتعد عن البدع
والتشدد وال يجفو وال يفرق ،وعليه ان يحب اخوانه على البر
والتقوى وينصح لهم ويقبل النصيحة منهم وال يبتدع في دين
الله ما لم يهتم به الله ،وما لم ينزل فيه الله سلطانه وعليه أال
يرضى بالفاحشة وعليه أن يتوسط في أموره فال غلو وال جفاء.
وب� نّ�ني الرسالن ان فقد منهاج النبوة في العلم والعمل والجهل
بعقيدة السلف فقد للوسط الذي فيه النجاة من الغلو واالفراط
ومن التفريط والتقصير ،لذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه
األم��ة وسطا ف��ي ك��ل أم��ور ال��دي��ن س��واء وسطا باألنبياء ب��ني من
غال فيهم كالنصارى وبني من جفاهم كاليهود ،فاألمة الوسط
باألنبياء تؤمن بهم كلهم على الوجه الالئق في ذلك.
وقال ان الله سبحانه وتعالى جعل األمة وسطًا في الشريعة بني
ت�ش��دي��دات اليهود وت�ه��اون ال�ن�ص��ارى ،وح�ت��ى ف��ي ب��اب الطهارة
كانت طهارة هذه األمة أكبر طهارة وأتمها أباح لهم الله الطيبات
م��ن املطاعم امل�ش��ارب وامل��الب��س وح��رم الخبائث م��ن ذل��ك ،ولهذه
األمة من الدين عظيمة ،ومن األخالق أجلها ومن األعمال أفضلها
ك��ال�ع�ل��م وال �ح �ل��م وال� �ع ��دل واالح� �س ��ان ف��ال ي �ح��ق ألم ��ة س ��وى أم��ة
اإلسالم بهذه املزايا.

رسالن محاضرًا في مبرة الهدى الخيرية

الكويت :حرية الدين
واملعتقد حق أساسي
جنيف  -ك��ون��ا :أك��دت دول��ة الكويت موقفها ال��ذي يعتبر ان حرية الدين
واملعتقد حق اساسي من حقوق االنسان ال يمكن الغاؤه او تقييده ولكنها
حذرت في الوقت نفسه من خطورة االساءة الى االديان واملعتقدات.
جاء ذلك في مداخلة الباحثة السياسية ب��وزارة الخارجية علياء املزيني
خ��الل ال�ح��وار التفاعلي ف��ي مجلس حقوق االن�س��ان ل��دى مناقشته الجزء
الخاص بحرية الدين واملعتقد أمس.
وقالت املزيني ان بالدها تشارك املجتمع الدولي رفضه الي اساءة تمس
االدي ��ان وامل�ع�ت�ق��دات واي عمل ي�ش��وه اي دي��ن او ثقافة او ح�ض��ارة «وم��ن
ه��ذا املنطلق طالبت الكويت بعدم تحميل االس��الم واملسلمني مسؤولية
االع �م��ال وامل �م��ارس��ات ال�ب�ع�ي��دة ع��ن روح ال��دي��ن االس��الم��ي وت�ت�ع��ارض مع
مبادئه ومفاهيمه» .واش��ارت الدبلوماسية الكويتية الى كلمة سمو أمير
البالد امام الجمعية العامة لالمم املتحدة حول (حوار االديان) في نوفمبر
امل��اض��ي ح�ي��ث ق��ال س�م��وه ان «االدي� ��ان ال�س�م��اوي��ة ف��ي ج��وه��ره��ا ونهجها
وتعاليمها تقدم الحلول للمشاكل التي تواجه البشرية وليست بأي حال
من االحوال سببا في تلك املشاكل وبالتالي فعلى رجال الدين واملثقفني من
كل الديانات مسؤوليات في اب��راز تلك الحقائق واملساعدة على تصحيح
املفاهيم الخاطئة في اذه��ان املنتسبني لتلك العقائد» .واك��دت املزيني ان
الكويت بذلت جهودا كبيرة لتحقيق مفاهيم ومبادئ الوسطية واالعتدال
ونبذ التطرف والتمييز.

