أروع الدرر من حوار المؤتمر
«تعلمت الكثير من العبي البرازيل واالرجنتين وحببت أبنائي بالعبادة من خاللهم عن
طريق ربط المحبوب بالموجوب»

د .طارق الحبيب

هُويت ـن ـُا
السنة السادسة
العدد الرابع واألخير
الثالثاء  /9فبراير2011/

« أرقى درجات األلفة زوجة تسكن إليها»

د .طارق الحبيب

نشرة دورية تصدر عن اللجنة اإلعالمية
لمؤتمر شركة اإلبداع األسرية

«ال تاريخ لنا قبل اإلسالم ،حتى من دونوه بدؤوا بعصر اإلسالم أوالً ثم ما قبله»
د .نماء البنا
«رفض الناس لفكرة شيء ..ورفضهم للجديد شيء آخر!»
د .سلمان العودة
«هنا َك فرق بين الغزو الحضاري والفاعلية الحضارية»
د .عصام البشير
«تقديس اإلنسان للمظاهر منطلق من نقص فيه»
د .طارق السويدان
«ليس هناك من أمة عظيمة تقيم قطيعة مع تاريخها الثقافي والموروث»
د .عصام البشير
«يجب أن نتحول من أمة إنفعالية إلى أمة تفكير»
د .طارق الحبيب
«أقرأ بكل شيء ،وأشغل نفسي بقضية معينة لفترة فأقرأ فيها وأبحث»
د .عدنان ابراهيم
« هذا المؤتمر ردًا على مؤتمرات أخرى تشكك في هوية المرأة»
د .نماء البنا
كثيرا ،ألنه ال يحكر نفسه بما قرأ بل يعيد صياغة ما قرأ
كثيرا ،وينسى ً
«المبدع يقرأ ً
بحسب رؤيته»
د .عدنان ابراهيم

www.fickw.com
Twitter: @hawytna

اجتمعنا لنتحاور عن (( هـو ّيتنــا))
لنصيغ مفهو ًما عصر ًيا جديدًا للهوية
لنصبغ آمالنا برؤى مستقبلية تستحثها نحو التحقيق
ت واحد ّ ..
في ساح ٍة واحدة  ..في صو ٍ
عززنا مفهوم الهو ّية
ومثلما كان اللقاء على الحوار  ..آنَ الرحيل لإلنتشار..
لتتم ّكن م ّنا األفعال بع َد طيب األقوال في ميدان الحياة التطوعية ،العملية ،والعلمية..
خمسة أيام من اللحظات الجميلة بين نجوم العلماء األفعال الذينَ لم يتوانوا لحظة
عن إكرامنا بالعلم والمعرفة ..بين الملتقى التدريبي و اللقاء المفتوح و المحاضرات
الجماهيرية تعرفنا على مالمح الهوية و خصائص هويتنا و منطلقاتها ,بين األدب و
الفن و الوسطية  ,لننطلق نحو الحضارة ليس فقط لألمة بل لالنسانية ،و ّثقنا لكم الحدث
ليصل لكم بورقة واحدة و بكلمات بسيطة نأمل أن تكون قد حازت على استحسانكم ..
شكرا لكل من شارك في إعداد نشرتنا ..
و لكل من ساهم معنا برأي أو كلمة..
شكرا للوفود التي عبرت هنا و شاركت معنا..
شكرا لمن تابعنا سواء في هذا العام أو على مدار  6أعوام من اصدار النشرة ..
شكرا لفريق شركة اإلبداع األسرية
ً
شكرا ألكاديمية إعداد القادة
ً
شكرا لفريق فتيات مركز مرتقى للتدريب القيادي
ً
نجدد لقاؤنا معكم السنة القادمة بإذن هللا ..

مع تحيات اللجنة االعالمية لمؤتمر (( هـويـتنــا )) فبـرايـر: 2011
لولوة الكندري – ضحى الحمادي – عائشة الكندري
سارة العسكر – سارة الهندي – فاطمة المير

.

د .أبو زيد المقرئ اإلدريسي  :اللغات تعبر عن حضارات األمم

د .محمد العوضي :
االلحاد كثيرا مايكون بسبب الخلط بين الدين والتقاليد

بدأ دورته في الحديث عن أهمية اللغة وعالقتها الوثيقة بالعقل و الفكر و اإلبداع و
العقيدة و االنتماء الحضاري ,و أك ّد على أن اللغة ليست محايدة كما يعتقد البعض,
بل مرآه عاكسة للفكر و هي وجهه نظر و رؤية للعالم ,إذ أنه ثقافة الشعوب
ضا ( أنّ مفهوم اللغة مرتبط ارتباطا وثي ًقا بالعقيدة و القيم ) وهي
البارزة ,و قال أي ً
المكون المصيري في الهوية  ,فالهوية بال لغة تساوي الفراغ والضياع  ,وأوصى
بدوره باالهتمام باللغة فهي وعاء المعاني و أساس الهوية.

بدأ د.محمد العوضي بذكر قصة حدثت مع إحدى عابدات الشياطين وذكر الحديث
الذي دار بينهم  ،وطرح بعض األمور عن اإللحاد في الفلسفة العدمية ونظرية الذات
واإلنسانية وذلك بذكر العديد من الفالسفة والعلماء والمفكرين في هذا المجال  ،وقد
شرح الدكتور أهم قوانين التأثير ومنها  :قانون الندرة  ،وقانون الكثرة  ،وقانون
اإلقتران  ،وقانون السلطة وقانون التوافق  ،وأشار إلى أن التسلية تكون لألمم
المنجزة التي تستروح بها ثم تعاود اإلنجاز..
واختتم حديثه بذكر أنواع اإللحاد وهي كاآلتي  :إلحاد ساخر  ،وإلحاد عاطفي ،
وإلحاد بطولي  ،وإلحاد الشك الساذج..

.

د .طارق االسويدان:
اإلسالم ينتصر في أجواء الحرية ويقمع في الظلم!
(أفكار وسطية للهوية اإلسالمية) هي عنوان محاضرته الذي استهل فيها عن
أهمية اإلنفتاح  ,وأن كل شيء في حياتنا عبارة عن تصورنا لهذا الشيء ،وأوصى
أن يكون كل إنسان (نفسه) ال نسخ مكررة من آخرين ،و بين أ ّنه من المشاكل التي
نعيشها اليوم تجعل الشباب في مدرسة فكرية واحدة تعزلهم فكر ًيا وتع ّقم أفكارهم
بما فيها مشكلة تقديس و تعظيم العلماء و المذاهب و المدارس الفكرية , ،وأضاف
أن الجيل الذي يود أن ينهض باألمة عليه أن يلغي فكرة الحدود الجغرافية التي
وضعها االستعمار من عقله أوال  ,و بعد ذلك يعمل على إلغائها في الواقع  ,وأشارة
بدوره إلى أهمية الوسطية إذ أن لها ارتباط وثيق بقاعدة تعميق الدين التي تؤدي
بذلك إلى فهم جوانبه وثوابته والمتفق فيه والمختلف.
.

وقفة مع قُدوة

الشيخ العالمة د .عدنان إبراهيم  ,عال ٌم جليل و بحر من العلوم و الفنون  ,نذر نفسه
للعلم و المعرفة منذ نعومة أظفاره  ,يتميز العالمة بطرح قضايا جديدة و معاصر قلما
نجد من يطرحها أو يتحدث عنها .
الكلمات تعجز عن وصف صفات هذا العالمة العظيم  ,لذا ندعوكم لزيارة موقعة
اإللكتروني و تتبع مقاالته و محاضرته
www.adnanibrahim.net

في سهرة ثالثية  :د .االدريسي  ,د .السويدان  ,د .عدنان
روعة في الطرح  ,عمق في المعلومات و ابداع في العطاء !
بداية دار الحديث حول موضوع الهوية حيث ُسـئل المحاضر الضيوف سؤاال من
أنت؟ و ماذا تريد ؟ بدأ بالجواب د .طارق السويدان حيث قال إن األشخاص حين
ُيسألون هذا السؤال ترى البعض يقوم بذكر هواياته ،والبعض اآلخر يجاوب بذكر
بعض عناصر هويته ،أما أنا بالنسبة لي األهم من السؤال هذا هو «ما الذي
يشغلني؟ « ،فلدي هم كبير هو يحركني ويقودني فهمي هو هذه األمة العظيمة ،فقد
تخلفت أكثر من  400سنة فلدي هم أن أكون عنصر فعال إلعادة هذه األمة ،هذا أنا
بإختصار ،ومن جانب آخر قال د.أبو زيد اإلدريسي كثير من الناس حين ينظرون
إلى من خالل حديثي ومظهري يظنون بأن هذا هو أنا ،أما في الواقع أنا شخص
بسيط جدا وعندما كنت صغيراً كان طموحي أن أكون مدرس وأدرس اجيال في اللغة
العربية واإلسالمية اقتاد ًء بوالدي ،أكرمني هللا انني نشئت في منزل علم فأبواي
وأهلي يحفظون القرآن واثاث منزلنا األساسي هو المكتب ،وأخيرا ُسئل د.عدنان
اإلبراهيم فأجاب :إنني لست مقتنع بما يقال عني ألنني فقدت الثقة بنفسي ،فعندما
كنت في  14من عمري ألفت أول كتاب وعندما وصلت إلى  22من عمري ألف كتب
في مجاالت عدة ،ولكن توقفت عن تأليف الكتب حتى يومنا هذا ألني فقدت الثقة
بنفسي،وأضاف إلى ذلك ضرورة التحلي بالثقة في النفس ،فأنا أقضي معظم أوقاتي
في القراءة ابتليت بحب القراءة ،فأبحرت وقرأت في شتى الميادين والمجاالت،
وعلى االنسان ان يقرأ ويبحث في فنون ومجاالت عدة.

