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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين والمرسلين، ورحمة الله للخالئق 

 وبعد،،، أجمعين،

فبعون من الله تعالى عقدت وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية 

اإلسالمية العالمية ومشاركة اللجنة العليا لصياغة البرامج واإلجراءات الكفيلة لحماية الشباب 

المياً تحت من مظاهر االنحراف والتطرف والتعصب الديني في دولة الكويت مؤتمراً إسالمياً ع

عنوان "الوسطية منهج حياة" وذلك برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ/ صباح 

 41 -43هـ الموافق 3241ربيع اآلخر  31 – 31األحمد الجابر الصباح وذلك في الفترة من 

 م.4001مايو 

ً القرارات والتوصيات التي اتخذها أصحاب الس ماحة وقد اختتم المؤتمر أعماله معلنا

 والفضيلة العلماء والمفكرون والمهتمون بأمر اإلسالم والمسلمين.

وقد سجل المشاركون في هذا المؤتمر عظيم الشكر والتقدير ألمير دولة الكويت الشيخ/ 

جابر األحمد الجابر الصباح على احتضان دولة الكويت للمؤتمر وعلى الضيافة الكريمة التي 

ر، مع خالص الدعوات لسموه بأن يمن الله عليه بالشفاء شملت المشاركين والضيوف والحضو

 العاجل وأن يعود إلى أرض الوطن سالماً معافى إن شاء الله.

وقد اطلع المؤتمر خالل جلساته التي استمرت ثالثة أيام على الموضوعات المقدمة من 

التطبيقي من  المشاركين حول الوسطية وتحديد مفهومها ومعاييرها وماهيتها العلمية ونموذجها

 خالل المحاور اآلتية:

 مفهوم الوسطية ومعاييرها في العقيدة والعبادة:

 وقد أكد المشاركون على ما يلي:

أن الوسطية منهج شرعي بعث الله به سائر الرسل عليهم الصالة والسالم سياجاً قوياً  .3

 ضد الوقوع في براثن الغلو واإلفراط.
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الجزئيات وال في ركن من األركان وإنما  أن الوسطية ليست محصورة في جزئية من .4

 هي منهج متكامل شامل ال ينفصل بعضه عن بعض فاإلسالم هو الوسطية.

وأن السمات العامة للوسطية تتمثل في الخيرية واالستقامة واليسر ورفع الحرج  .1

والبينية والعدل وأن يكون المؤمن مدركا لشأنه عالماً بزمانه ومكانه وأن معاييرها ال 

 ك إال بعد معرفة حدود اإلفراط والتفريط.تدر

والواجبات وبين  تكما ذكر المشاركون أن من معايير الوسطية العامة الموازنة بين اإلمكانا

اإلنكار والمعايشة وبين أصالة المنهج وعصرية المواجهة وأنها شمول في التصور وتكامل في 

وتيسير في الفروع خصوصية بال السلوك وارتباط باألصل واتصال بالعصر وتعظيم لألصول 

 انكفاء، تفاعل بال ذوبان، اعتزاز بال استعالء.

 وفيما يتعلق بالمحور األول:

الوسطية والبعد الحضاري اتفق المشاركون على أن الوسطية في بعدها الحضاري تعمل 

ة التنوع على تحقيق األمن والسالم العادل للبشرية منطلقة من مبادئها اإلنسانية التي تدرك طبيع

البشري وتتعامل بإيجابية وانفتاح مع التنوع الثقافي والحضاري فهي ال تعترف بالتعددية في 

 إطار خدمة المبادئ والقيم اإلنسانية فحسب بل وتعده مكسبا جماعيا.

 

 وأما بخصوص المحور الثاني:

ون من التعصب الفكري: أسبابه ومظاهره وآثاره النفسية واالجتماعية فقد حذر المشارك

االنحراف في فهم الدين واالنغالق وضيق األفق وأنه سبب رئيس للتفكك الذي تعيشه أمتناً كونه 

يتنافى مع الوسطية وروحها وقد أرجع المحاضرون السبب في بروز الغلو إلى تضخم الذات 

مل وتقديس البشر والجهل والتخلف المعرفي والتنشئة االجتماعية الخاطئة وغياب أخالقيات التعا

مع اآلخر والبعد عن أهل العلم وغياب المرجعية الشرعية في قضايا الواقع المعاصر ، كما 

أجمع المشاركون على أن عالج الغلو والتعصب يكمن في وجود المرجعية العلمية المعترف 

بها، والتواصل مع اآلخرين والحوار معهم والقبول بالتعددية الفكرية وكثرة االحتكاك بالعلماء 

 انيين.الرب
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 أما عن المحور الثالث واألخير:

وهو دور المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ودور وسائل اإلعالم في تعزيز 

الوسطية فقد قدمت كل من المؤسسات الرسمية والمتمثلة بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

االجتماعية والعمل، وكذلك  ووزارة التربية ووزارة الداخلية ووزارة اإلعالم ووزارة الشئون

مؤسسات المجتمع المدني والمتمثلة بجمعية الخريجين وجمعية المعلمين وجمعية اإلصالح 

االجتماعي وجمعية إحياء التراث اإلسالمي قدموا أوراقهم وتجاربهم وأدوارهم إلى المؤتمر وقد 

لفة على صعيد الندوات أكدوا فيها األهداف والخطوات العملية التي يقومون بها من أنشطة مخت

والمحاضرات وورش العمل ، وقد ثمن المشاركون في المؤتمر الجهد المبذول في توعية 

المجتمع بكل شرائحه وبخاصة دور وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ووزارة التربية ووزارة 

يوياً في اإلعالم دون انتقاص لدور الجهات األخرى حيث تلعب وسائل اإلعالم دوراً مهماً وح

مواجهة التطرف والسلوكيات المنحرفة مما ساهم بشكل فاعل في محاربة االنحراف والتطرف 

والعمل على تعميق المبادئ الديمقراطية واالجتماعية وتأهيل القيم وغرس المفاهيم العليا 

 وتبصير أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات وقد أوصى المشاركون والمحاضرون بما يأتي:
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 :صياتالتو

الدعوة إلى تبني الوسطية اإلسالمية باعتبارها من قيم اإلنسانية وتعميم منطق الحوار بين  .3

 الحضارات واألديان واالتجاهات.

 تشجيع الشورى أو الديمقراطية المنسجمة مع قيم الوسطية اإلسالمية. .4

الجتماعية المساعدة على تنفيذ برامج التنمية في العالم، بما يساعد على تحقيق العدالة ا .1

 بين الشعوب المختلفة وخصوصاً في العالم اإلسالمي.

الترقي بالقيم األخالقية في المجتمع وتعميق دور الدين واحترام عملية البناء االجتماعي  .2

 بكل مقوماته.

توظيف الفن واإلعالم والتعليم بما يبرز قيم الوسطية واالعتدال، ويرفع مستوى الوعي  .1

 لف المجاالت.لدى جماهير أمتنا في مخت

 العمل على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في كل الشئون الحياتية. .1

ً وإتباع المنهج الوسطي في التعامل  .7 العمل بكل ما من شأنه توحيد موقف األمة عمليا

 الفكري.

العمل على تقوية المؤسسات اإلسالمية بما فيها المؤسسات الخيرية وهيئات اإلغاثة  .8

 خطة شاملة لإلفادة من إمكانات األمة في المجاالت كلها.العالمية، ووضع 

العمل على إنهاء النزاعات العملية المذهبية والحزبية في ضوء الوسطية اإلسالمية مع  .9

التقريب الفكري بين المذاهب عبر التعاون في المشتركات أما في مجاالت الخالف فيعذر 

 بعضهم البعض اآلخر.

لك بالتأكيد على وجودها ووحدتها وهويتها وتقوية مجاالت مساعدة األقليات المسلمة وذ .30

 التالحم بينها وبين األمة اإلسالمية ، دون أن يؤثر ذلك على انتمائها الوطني والقومي.

االحتفاظ بأصالة التعليم واستقاللية المؤسسات التعليمية ، وتطوير وسائل التعليم بما  .33

 يوافق التقدم العلمي.

 أنه من األسباب الرئيسة للبعد عن الوسطية:اتفق المشاركون على  .34
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 انتشار الجهل وروح التعصب األعمى وتدني المستويات القيمية. -أ

ومصادرة  انتشار الظلم واالستبداد والقهر والعنف وسلب حقوق اإلنسان  -ب

 وانخفاض دور المعنويات في تربية الفرد. حرياته المشروعة

ونشر الفكر الديني الصحيح بين لذا وجب العمل على معالجة هذه األسباب ، 

 أوساط الشباب بوجه خاص.

 تفعيل دور منظمة المؤتمر اإلسالمي في مجال تعزيز الوسطية. .31

عقد ندوات ومحاضرات ومواسم ثقافية عن طريق الجمعيات األهلية ومراكز تنمية  .32

المجتمع وإدارة التوعية واإلرشاد بطرح أسباب وعالج الغلو والتطرف بهدف التوعية 

 الحماية وتعزيز الوالء الوطني.و

ربط المنتديات والمؤتمرات المختلفة مع مراكز الدراسات والبحوث المتخصصة لإلفادة  .31

 منها في تلقي المعلومات الصحيحة ونشرها لخدمة وسطية اإلسالم.

إقامة المعارض والمواسم والمخيمات والمسابقات واألمسيات الشعرية وعقد البرامج  .31

 بية الموجهة لدعم الفكر الوسطي.والدورات التدري

تفعيل الخطاب اإلعالمي الوسطي بتخصيص برامج إذاعية وعقد حلقات نقاشية ومقاالت  .37

 صحفية موجهة لجميع األفراد ، ومختلف األعمار.

االهتمام بالجوانب النفسية والسلوكية وإجراء ندوات حوارية بين أساتذة ومختصين  .38

لتي تدفع الشباب لها، والعمل على وضع الحلول لمناقشة ظاهرة التطرف واألسباب ا

 الوسطية لها.

حث جميع أفراد المجتمع على اتباع منهج الوسطية لمواجهة الغلو والتطرف وتشجيع  .39

الكفاءات العلمية والفكرية واإلعالمية المتميزة للعمل في مجاالت البحث والتحليل لمفهوم 

 التطرف وتحليل ظواهره ووصف العالج له.

سياسات اإلثارة والترويج الباطل لظواهر الجريمة والتطرف واإلرهاب ، والتعامل تجنب  .40

 مع ظاهرة الغلو والتطرف بعقالنية وتخطيط واقعي شامل.
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إعادة النظر في مفهوم الوالء والبراء بحيث ال يؤدي إلى غمط الناس حقهم وظلمهم  .43

 كامه.وسلب أموالهم ، وبما ال يتناقض مع أسس اإلسالم وقواعده وأح

ضرورة التقاء أهل العلم والفكر والرأي للرد على محاوالت تفريغ اإلسالم من محتواه ،  .44

 وتعطيل رسالته أو تشويهها.

العمل على أن تكون العالقة التفاعلية بين الحضارات والثقافات قائمة على مبدأ اإلنسانية،  .41

 لثقافات.مع البعد عن هيمنة حضارة أو ثقافة واحدة على بقية الحضارات وا

ً مع رسالة اإلسالم السامية وتوجيهاته  .42 بلورة مشروع حضاري إسالمي متجدد اتساقا

 الحضارية وتعبيراً عن الوسطية وسيراً على نهجها.

 إدراج مادة الفتوى وضوابط االجتهاد في مناهج الكليات الشرعية. .41

 الدعوة إلى إنشاء معاهد للفتوى بجانب معاهد القضاء. .41

 مجلة تعنى بقضايا مفهوم الوسطية وضوابط الفتوى.العمل على إصدار  .47

 تشجيع االستمرار في عقد ندوات متخصصة تهتم بتعزيز مفهوم الوسطية وضوابطه. .48

الدعوة إلى تبني مشروع الموسوعة الوسطية والعمل على وضع خطط عملية للشروع  .49

 فيه.

 الدعوة إلى عقد مؤتمر سنوي يناقش قضايا الوسطية. .10

ف وسائل اإلعالم اإلسالمية والعربية الناطقة باللغات األجنبية ألهمية التركيز على توظي .13

 دورها في نشر الوسطية.
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 :موصى بها مشاريع عملية

 مشروع إنشاء قناة فضائية لنشر فكر الوسطية وبلغات عالمية. .3

 مشروع مركز ترجمة عالمي لنشر كافة المطبوعات المرتبطة بمفهوم الوسطية. .4

 ى لغات أخرى.ترجمة من العربية إل -أ

 ترجمة من كافة اللغات األخرى إلى العربية. -ب

 مشروع تعديل المناهج التربوية بالتعاون مع وزارتي التربية ، والتعليم العالي. .1

تأسيس مركز الحوار العالمي لنشر وسطية اإلسالم ) يتبع وزارة األوقاف والشئون  .2

 اإلسالمية بدولة الكويت (.

 " وتأصيل الفتوى وعلم المقاصد.إنشاء مركز " تعزيز الوسطية  .1

إصدار موسوعة علمية شاملة لتحديد مفاهيم الوسطية ، والمصطلحات ذات الصلة بها، ثم  .1

معالمها وضوابطها الشرعية ، وآثارها ، باالستعانة بأهل الخبرة واالختصاص في كل 

 المجاالت من داخل الكويت وخارجها.
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 جدول نشاطات المؤتمر

 م43/1/4001الموافق  السبت :اليوم األول

تم افتتاح مؤتمر ) الوسطية منهج حياة ( تحت رعاية كريمة من سمو  جلسة االفتتاح:

رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ صباح األحمد الجابر الصباح، وقد أناب عنه معالي الدكتور/ عبد 

 الله معتوق المعتوق وزير األوقاف والشئون اإلسالمية.

يف من أصحاب السعادة والفخامة والسفراء وعدد من وقد تشرف المؤتمر بحضور لف

أصحاب الفكر والعلم والمعرفة على كافة المستويات وفي مختلف التخصصات، هذا وقد سارت 

 محاضرات المؤتمر على النحو اآلتي:

 المعالم والضوابط في مفهوم الوسطية:  المحور األول: 

 ادة والعقيدة.مفهوم ومعايير الوسطية في العب المحاضرة األولى:

 د. عبد الله معتوق المعتوق. رئيس الجلسة:

 د. عصام البشير.  المحاضرون:

 د. سعد الهاللي. –د. يوسف الزلزلة   التعقيب:

 صباحاً. 34.10صباحاً إلى  30.10من الساعة 

معايير الوسطية في الفتوى والجهاد واألمر بالمعروف والنهي عن  المحاضرة الثانية:

 المنكر.

 د. عادل عبد الله الفالح. الجلسة: رئيس

 د. خالد مذكور المذكور -د. محمد وهبة الزحيلي   المحاضرون:

 أ. عبد الرحمن عبد الخالق -د. عبد العزيز القصار   التعقيب:

 تعقيب الحضور

 مساًء. 1.10مساًء إلى الساعة  1من الساعة 
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 الوسطية والبعد الحضاري. المحاضرة الثالثة:

 خالد العيسى الصالح. ة:رئيس الجلس

 د. محمود عاكف.  - د. محمد علي التسخيري -د. أحمد الرواي  المحاضرون:

 د. أحمد حسين -د. علي اآلغا   التعقيب:

 مساًء. 8.10مساًء إلى  7من 
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 م44/1/4001: األحد الموافق اليوم الثاني

 الوسطية والتطرف المحور الثاني:

 البعد الشرعي –مظاهره  –لوك : أسبابه التعصب فكر وس المحاضرة األولى:

 د. محمد الحداد رئيس الجلسة:

 د. عادل الدمخي - د. حمود القشعان  المحاضرون:

 د. أنور شعيب - د. علي أحمد الطراح التعقيب:

ً  30.21صباحاً إلى  9.10  صباحا

 ورشة عمل : 

وزارة األوقاف  ظهراً  34.10صباحاً إلى  33دور المؤسسات الرسمية في تعزيز الوسطية 

 وزارة التربية( –وزارة الشئون  –وزارة اإلعالم  –وزارة الداخلية  –

 د. غازي الرشيدي - أ. أحمد المليفي التعقيب:

 البعد النفسي واالجتماعي( –التعصب فكر وسلوك ) أنواعه  المحاضرة الثانية:

 د. رشيد الحمد رئيس الجلسة:

 أ. نسيبة المطوع - د. سعيد حارب المهيري -د. بشير صالح الرشيدي  المحاضرون:

 د. فهد عبد الرحمن الناصر   التعقيب:

 تعقيب الحضور

 مساًء. 1.10مساًء إلى  1
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 التعددية الفكرية المحاضرة الثالثة:

 أ. يوسف الرفاعي رئيس الجلسة:

 د. أحمد الربعي - د. محمد عبد الغفار الشريف المحاضرون:

 د. محمد العوضي التعقيب:

 عقيب الحضورت

 مساءً  8.10مساًء إلى  7من 
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 م41/1/4001: االثنين الموافق اليوم الثالث

 المؤسسات ودورها في تعزيز الوسطية المحور الثالث:

 تحديد المرجعية في تعزيز الوسطية. المحاضرة األولى:

 د. عبد الله الشيخ رئيس الجلسة:

 د. بسام الشطي - د. عوض القرني  المحاضرون:

 تعقيب الحضور. -  د. عبد المحسن الخرافي يب:التعق

ً  30.21صباحاً إلى  9.10  صباحا

 ورشة عمل: 

 –جمعية المعلمين  –دور المؤسسات المدنية في تعزيز مفهوم الوسطية ) جمعية الخريجين 

 جمعية إحياء التراث(. –جمعية اإلصالح االجتماعي 

 د. وليد الوهيب مدير الجلسة:

 لمناعد. عايد ا التعقيب:

 ظهراً  34.10صباحاً إلى  33

 إعالم وثقافة الوسط المحاضرة الثانية:

 د. عبد الرزاق الشايجي رئيس الجلسة:

 أ. عادل الماجد –أ. جمال سلطان  –أ. فهمي هويدي  المحاضرون:

 تعقيب الحضور -  د. وائل الحساوي -د. خالد القحص  التعقيب:

 مساءً  1.10مساًء إلى  1

 مساء الختام. 8إلى  7للمؤتمر والتوصيات  البيان الختامي
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