شــــذرات
«إن الحديث عن الهوية في الواقع
المعاصر ليس من قبيل الترف الفكري
 ,أو الفراغ الوقتي الذي يقضى كيفما
اتفق ؛ بل أصبح من األساسيات التي
ينبغي أن يتوفر عليه جهد النخبة من
أبناء األمة»

«إن من يعرف أنه تائه سيحس بقلق
إيجابي يدفعه للبحث عن بوصلة يستطيع
من خاللها معرفة أو تحديد اإلتجاه
الصحيح»

د .ناصر دسوقي رمضان

د .عبد العزيز المقبل

هُويت ـن ـُا
السنة السادسة

دعوة للتـــفكر
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
«أوثق عرى اإليمان المواالة في هللا ،والمعاداة في هللا ،والحب في هللا ،والبغض في
هللا»

العدد الثالث
الثالثاء  /8فبراير2011/
نشرة دورية تصدر عن اللجنة اإلعالمية
لمؤتمر شركة اإلبداع األسرية

لذا كان المؤتمر !

لقطات لقاء خاطف ..

« المسلمون عبر تاريخهم لم تنقصهم األموال واألعداد ،وإنما ينقصهم التج ّمع والتك ّتل
وصفاء القلوب وارتباطها ،فما انتصروا إال بقوة إيمانهم وسالمة عقيدتهم وإتحاد كلمتهم،
ومهما ابتغى المسلمون النصر بغيرها ذ ّلوا وخسروا وضعفوا»

سألنا د .جاسم سلطان سؤاال يتبادر إلى ذهن العديد م ّنا اليوم  ,و هو ما الذي أدّى إلى
انتفاضة و ثورة تونس و مصر ؟.
بدأ الدكتور جوابه قائال  ,إن الثورات هي محصلة شيئين ال ثالث لهما  ,أولهما أداء
حكومي ضعيف و ثانيهما تنامي وعي و مطالب ,و ب ّين أ ّنه عندما تعجز الحكومات عن
تلبية مطالب الشعب تلجأ إلى قهر الشارع و الضغط عليه بشتى الوسائل و الطرق ,
و أضاف أ ّنه حين يلتقي خط القهر مع خط اإلحتياجات تصبح الثورة قادمة ال محالة ,
و أك ّد أّ ّنه عندما يتأمل المتلقي الثورة التونسية و نشأتها يلحظ و بسهولة أن الشرارة
وأخيرا ختم قائال ( الشعب وقو ُد الثورة).
كانت بسيطة و لك ّنها قوية و مؤثرة ,
ً

كلمة من وفد المؤتمر
سبب رغبتي بحضور المؤتمر التعرف على شخصيات إسالمية بارزة من أنحاء الوطن
العربي و تكوين عالقات مع شباب فاعلين ذو دائرة تأثير كبيرة ،توقعاتي أن يتفوق على
السنة الماضية من عدة نواحي أهمها التجدد في الطرح و التنوع في خلفيات المتحدثين
و فئتهم العمرية.

برنامج اليوم
/8فبراير2011/

الجليس الذي يبه ُج الروح و العقل

دور اللغة في تكوين الهوية
د .أبو زيد المقرئ اإلدريسي
 12:00 - 10:00صباحا

لقاء ضيف

د .عدنان ابراهيم
 5:30 - 4:30عصرا

جولة في عالم الذات
أ .بدرية العزاز
تابعونا على الشبكة العنكبوتية :
الموقع الرسمي
www.fickw.com
Twitter: @hawytna

أفكار وسطية للهوية اإلسالمية
د .طارق السويدان
 7:00 - 6:00مساءا
اإللحاد الجديد وأثره في هدم الهوية
د .محمد العوضي
 8:30 - 7:30مسا ًء
لقاء مفتوح للضيوف
 9:45 - 8:45مسا ًء

أية شاولي  ,جدّة

.

د .جاسم سلطان :
نحتاج الى التكامل و التكافل لتحقيق النهضة

د .عدنان ابراهيم :
الدين اإلسالمي قابل للعولمة وهذا يتوقف على جهد أبنائه

بدأ د .جاسم سلطان دورته في الحديث عن اإلختالفات الحاصلة في المجتمع
اإلسالمي  ,و ب ّين أ ّنه ال وجود لمجتمع بشري نقي متجانس بال خالفات و اختالفات
ضا أننا نحتاج أن نفهم و نعالج مشكلة الهويات التي نعيشها  ,كما أوضح
 ,و أكد أي َ
أ ّنه في أحيان معينة تتعارض الهوية مع النهضة  ,و ذلك أ ّنه حين بكثر الجدل تضيع
األوقات و تتعطل مسيرة النهضة  ,كما شدّج على أنّ هناك كجتمعات تحتفي بالتعدد
و اإلختالف و التنوع و ال تعتبرها مشكلة أو تهديدًا  ,و ب ّين الدكتور أ ّنه عند ضبط
ضا.
مثلث ( هللا  ,الكون  ,اإلنسان ) تقوى هوية اإلنسان و تتأصل هوية المحتمع أي ً

استهل الدكتور بفضل الدين االسالمي واألمة االسالمية في تطوير المجتمعات،
وبين أن القرن الحادي والعشرين سيصبح أفضل فالشخص الذي ال يلتزم دينه
سيغدو غير طبيع ًيا بنظر المجتمع،

وأوصى بأهمية التمسك بالهوية و المحافظة عليها  ,فهي أساس أي مجتمع ناهض
منتج .

وأضاف أن االسالم جعل العلم مقدسا ،لذلك األمة االسالمية سبقت جميع األمم
وتربت وترعرعت ونمت في أقل من قرنيين في جميع الميادين وفي العلوم ،الفنون
وعلم الرياضيات، ...العديد من العلوم األخرى ،وأوضح أن هناك فرق بين العالمية
والعولمة فالعالمية يوحي بالتلقائية ويؤشر إلى الجدارة ،أما العولمة يحدث بها
(القصد) فهناك فرق بين الفكرة المنتصرة والمنتصر ،وذكر أن اإلسالم قابل للعولمة
وهذا يتوقف على جهد أبنائه وبناته ،وأضاف إلى ذلك ان عالمية اإلسالم لها معيار
معين هو رحمانية ،هذا الدين اإلسالمي حيث أن هللا سبحانه وتعالى قالَ « :و َما
أَ ْر َس ْل َنا َك إِ اَّل َر ْح َم ًة لِ ْل َعا َلمِينَ » وهذا ما يحتاجه العالم يحتاج إلى الرحمة ،وما نراه
أن الغرب يسكن في أذهانهم أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أرسل لقتل الناس
وسفك الدماء ،والرسول صلى هللا عليه وسلم مضرب للمثال في الذكاء والعسكرية،
وشدد أن االنسان هو صانع كارثة البشرية وأننا خير أمة أخرجت للناس ،فوصى
بضرورة التفكير للسعي لحل أزمات العالم الكبرى .

د.نماء البنا :
هذا المؤتمر ردًا على مؤتمرات أخرى تشكك في هوية المرأة
بدأت الدكتورة حديثها بالخوض في قضية المرأة سواء في الشرق أو الغرب
وذكرت أن هوية المرأة تعتمد على المرأة نفسها وأن ثوابت الهوية سواء عند
المرأة والرجل هذا باإلضافة لتأكيدها على أن أصل الهوية هو التمسك بالدين فهو
أصل اللغة والتاريخ والثقافة وهي األصول التي تقوم عليها الهوية..
وأضافت قائلة  :بأن المرأة هي مفتاح نهضة الشعوب وهي مفتاح إذاللها  ،حيث
تقع المرأة بين فكين يحيطان بها وهما عرف ال ديني وانفتاح غربي  ،وبينت
أن المرأة تختلف تماما عن األنثى وعن المرأة الرسالية ولكل منهم ما تختص
به ودعت النساء ألن يكن مثاال للمرأة الرسالية التي دعا إليها اإلسالم  ،فالمرأة
الرسالية هي التي تشارك في التغيير الحضاري لألمة  ،وقد أقسمت على أن أهم
هوية تصدّرها المرأة للخارج هو لباسها الذي يعبر عن ذاتها ورسالتها ودورها..
واختتمت حديثها بضرورة إدراك الذات وإحياء الدور الرسالي عند المرأة وإحياء
منظومة القيم لدى المرأة وأهمها قيمة العفة..

د .أبو زيد المقرئ اإلدريسي  :لكل هوية عقيدة و وطن
بدأ د .أبو زيد المقرئ اإلدريسي محاضرته ( هويتنا  ,و أثر منطلقاتها على الواقع
اإلنساني ) في الحديث عن مفهوم الهوية التي يؤكد أنها مسارات تشكل مفهو ًما ما
 ,و ب ّين أنّ ذهاب الهوية يتم عن طريق المسخ  ,والمسخ كما ُيعرفه هو الخروج
عن الهوية وهو عمل ابليسي  ,أن الهوية ال تنغرس فقط بالوجدان و الفطرة ,
ضا  ,و أوضح أنّ اإلرادة ال تستثار إال بالقدوة الحسنة  ,و
بل تنغرس في العقل أي ً
القدوة الحسنة تتمركز في الذاكرة  ,و أضاف قائال إنّ الخطر الذي يواجهنا اليوم هو
استهداف الذاكرة و تشويهها  ,أ ّما مصادر الهوية  ,فهي بنظر د .اإلدريسي خمس (
الدين ,اللغة  ,الثقافة اإليجابية ,التراث اإليجابي و المشترك اإلنساني )  ,و شدّد إلى
أمر هام و هو إذا ألغى المجتمع ( المشترك اإلنساني ) أصبح مجتمع منعزل منغلق
أخيرا أوصى بكتاب فتح العولمة  ,اإلعتداء على الحرية و الديمقراطية )
بدائي  ,و ً
ثرية.
لما فيه من معلومات غ ّنية و ّ

أكاديمية إعداد القادة

« للمرأة دورين أنثوي ورسالي فإذا خرجت
من البيت فلتحجب الدور األنثوي ول ُتف ّعل الدور
الرسالي»

في لقاء خاص مع طلبة أكاديمية إعداد القادة
 ,ألقى د .طارق السويدان محاضرة المشروع
الحضاري  ,و تحدث عن أزمة الفكر و القيادة
التي يعاني من مجتمعنا العربي و اإلسالمي  ,و
ب ّين أنها أساس العديد من األزمات التي تعاني
منها أمتنا و مجتمعاتنا  ,وت ّمت مناقشة العديد
من القضايا التي تتعلق بالفكر و القيادة.

