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ـــس، د. عصام  تــوفــي أول أم
الفليج، األمني العام املساعد في 
اللجنة العليا للعمل على استكمال 
تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية 
سابقاً عن عمر يناهز 59 عاماً. 
ويعد الــراحــل الفليج أحــد رواد 

اإلعالم اإلسالمي في الكويت.
ــــالح  ـــت جــمــعــيــة اإلص ـــال وق
ــي حــســابــهــا عبر  االجــتــمــاعــي ف
“تويتر”: إنـــا لــلــه وإنـــا إليه 
راجــعــون، توفي األخ د. عصام 
الفليج، نسأل الله أن يغفر له 
ويرحمه ويعلي منزلته ويتقّبله 

في الصاحلني.
ــــالح  ـــدم جــمــعــيــة اإلص ـــق وت
االجتماعي إلى آل الفليج الكرام 
بصادق العزاء وخالص املواساة 
ــإذن الله  ــاة املغفور لــه ب فــي  وف

تعالى  د.عصام  الفليج، 
ــز وجـــل أن  ــى ع ــول ســائــلــني امل
يتغمد الفقيد بــواســع رحمته، 
ويسكنه فسيح جناته، وٌيلهم 

أهله الصبر والسلوان.
وقال رئيس جمعية االصالح 
االجتماعي د.خــالــد املــذكــور في 
حسابه على “تويتر”: فقدت 
بوفاته “رحمه الله” أخاً وصاحباً 
ورفيقاً وزميالً متواضعاً، باسم 
الثغر  بــاذالً وقته وجهده وقلمه 
ــة اإلســــالم،   وإعالمياً  لرفع راي
ــــارزاً  واجــتــمــاعــيــاً مــتــواصــالً.  ب
رحمك الله يا أبا عبدالله عصام 
الفليج وأسكنك فسيح جناتك  
وآجــرك على همتك لدينك وأنت 

في مرضك لم ينقطع عطاؤك.
وقــال د. فــالح الهاجري: األخ 
احلبيب عصام الفليج “رحمه 
الله”، قـــدوة عملية بتواصله 
ــع إخـــوانـــه املــرضــى  املــســتــمــر م
وغيرهم، ابتسامته التفارقه، 
صاحب مشروع إعالمي هادف، 
ــل الــتــطــوعــي  ــم ــع ــال و متــيــز ب
واإلنساني، ويزرع اخلير وينشر 

األمل حتى حلظاته األخيرة.
د. عصام الفليج.. أخالقاً متشي 

على األرض وتركت أثراً جميالً
وقال النائب عبدالله الكندري: 
إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعت 
بخبر وفـــاة د. عــصــام الفليج ، 
بعد معاناة وصــراع مع املرض، 
عرفته صــابــًرا محتسًبا مثقًفا 
كرمًيا وسخًيا، مدافًعا عن املبادئ 
والقيم اإلسالمية واملجتمعية، 
رحمك الله وغفر لك يا بوعبدالله، 

ال حول وال قوة إال بالله.
فيما قــال النائب السابق د. 
جمعان احلربش: انتقل إلى جوار 
ربه املربي والداعية القدوة األخ 
الفاضل عصام الفليج، غفر الله له 
ورحمه وجتاوز عنه، اللهم جازه 
باإلحسان إحساناً وبالسيئات 
مغفرة ورضــوانــاً، وإنــا لله وإنا 
إليه راجعون، وإنا على فراقك يا 

أبا عبدالله حملزونون.
ــي منــاء  ــام ف ــع ــر ال ــدي ـــال امل وق
لــلــزكــاة والــتــنــمــيــة املجتمعية 
ـــالح االجتماعي  بجمعية اإلص
سعد العتيبي: إنا لله وإنــا إليه 
ـــى رحــمــة  ـــون، انــتــقــل إل ـــع راج
ــأل  الــلــه د. عــصــام الــفــلــيــج، أس
الله لــه الرحمة واملــغــفــرة، كان 
“رحمه الله”، من رواد العمل 
اإلعالمي القيمي، وله إسهاماته 
في العمل اخليري، قــدم العديد 
ــة  ــي ــالم ـــارات اإلع ـــش ـــت مـــن االس
للمؤسسات، وهو كاتب صحفي 
له عمود ثابت يعبر فيه عن رؤاه 

وتطلعاته.
وقد ولد الفقيد “رحمه الله” 
فــي مدينة الكويت عــام 1961، 
وتعددت إبداعاته وتنّوعت، من 
تأليف للكتب، إلى إعــداد وتقدمي 
البرامج اإلذاعية والتلفزيونية، 
إلى اإلشراف على العمل املسرحي، 

ــاالت الصحفية  ــق إلــى كتابة امل
الــهــادفــة، فضالً عــن جــهــوده في 
العمل التطوعي وتوثيقه للعمل 

اخليري والوطني.
ــوده، “رحمه  ــه وفــي إطـــار ج
الله” لدعم العمل اخليري كذلك، 
قـــام الفليج بتوثيق زيــاراتــه 
ــزة  ـــن غ ـــل م اإلعـــالمـــيـــة إلــــى ك
احملاصرة، والصومال، فأصدر 
كتابيه »غــزة رأي الــعــني«، في 
أبــريــل 2010م، و”الصومال 
اآلمـــن رأي العني” فــي أكتوبر 
2010م، وأصدر كتابه “فلسطني 
في كلمات سمو أمير دولة الكويت 
الشيخ صــبــاح األحــمــد اجلابر 

الصباح” في أبريل 2011.
كــمــا أبــــدع الــفــلــيــج، يرحمه 
الله، فكرة إنشاء “جلنة تأهيل 
اخلــريــجــني لــســوق العمل” في 
ــت، حــيــث تقوم  ــوي ــك جــامــعــة ال
اللجنة بإعداد البرامج التدريبية 
الــتــأهــيــلــيــة املــكــثــفــة خلريجي 
ــات لتهيئتهم لسوق  ــع ــام اجل

العمل.
وشملت جهود الفليج، رحمه 
الله، جانباً آخــر بالغ األهمية، 
يتمثل في توثيق أحداث االحتالل 
العراقي الغاشم لدولة الكويت، 
حيث قــام بجهود كبيرة في هذا 

الشأن.

أحد رموز العمل اإلسالمي واخليري

 عصام الفليج.. في ذمة الله

د. عصام الفليج

 أصدرت جمعية إحياء التراث اإلسالمي بيان 
إدانة واستنكار حول تعمد اإلساءة للنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم ، جاء فيه: تدين جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي في الكويت تعمد اإلساءة 
للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم-، وتعتقد 
أنــه ال يوجد مسوغ منطقي أو أخــالقــي لهذه 
اإلســاءة، وحتذر من تنامي بذور الكراهية بني 
الثقافات املختلفة، وأنه ال يجوز جتاهل مشاعر 
مليار ونصف مليار مسلم حول العالم ، اذ ال 
ميكن بأي حال من األحوال َعدُّ اإلساءة املتعمدة 
لدين بذاته هي نوع من احلرية . ونعتقد أن دفع 
اإلساءة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- من 
أوجــب الواجبات الشرعية من خالل املوعظة 

احلسنة واجلدال بالتي هي أحسن .
وملا كانت شهادة ) أال إله إال الله وأن محمداً 
رســـول الــلــه ( هــي الــركــن األول فــي اإلســـالم، 
وأنها تقتضي اتباع النبي – صلى الله عليه 
وسلم- وحبه والدفاع عنه بالطرائق الشرعية، 
نؤكد أن رسم النبي - صلى الله عليه وسلم- 
بطريقة كاريكاتيرية مسيئة هو انتقاص لذاته 

- صلى الله عليه وسلم- ، ويعد إساءة بالغة 
ــذيــن منهم مكون  بحق جميع املسلمني، وال
أساسي في املجتمعات األوروبية . كما جاء في 
البيان أن اجلمعية تشجب التطرف واإلرهــاب 
بجميع دوافعه، وتستنكر أعمال العنف والقتل 
والكراهية من أي طرف ألن ديننا االسالمي دين 
الوسطية، قائم على العدل واحملبة واملساواة. 
فاملسلمون يجلون جميع األنبياء والرسل، وال 
يفرقون بينهم. } ال نفرق بني أحد من رسله { - 
سورة البقرة )285(. وقد جاء اإلسالم بتحرمي 
كل انتقاص، أو تكذيب ألي نبي من أنبياء الله، 

الذين أرسلهم الله رحمة للعاملني.
وأوضـــحـــت اجلــمــعــيــة فــي بــيــانــهــا أن من 
ــب العقالء في كل أنحاء العالم  واجبنا وواج
حكومات ومؤسسات وأفــراداً العمل على منع 
هذه اإلســاءات، وهذا التعصب املقيت والتمييز 
العنصري والديني ضد االسالم واملسلمني ونبذ 
خطابات الكراهية وإثــارة الضغائن، واحترام 

مشاعر املسلمني في كل أنحاء العالم.
وقد سبق وأقرت احملكمة األوروبية حلقوق 

اإلنسان بــأن اإلســاءة للرسول محمد - صلى 
الله عليه وسلم- ال تندرج ضمن حرية التعبير، 
ولألسف أن تتكرر اإلساءة املتعمدة ممن يدعون 

احلضارة والعدل وحقوق اإلنسان .
اجلدير بالذكر أن اجلمعية قد أطلقت تظاهرة 
ثقافية تضمنت إقــامــة العديد مــن اللقاءات 
العلمية والثقافية للحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، وبيان مكانته العظيمة، والتي 
كان منها محاضرة: ) نصرة النبي r ( بلغات 
)األردو – الفلبيني – السنهالي(، ومحاضرات 
ــا أرســلــنــاك إال رحــمــة للعاملني  بــعــنــوان: ) وم
- رسولنا r قدوتنا - وسائل نصرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - قــراءة لكتاب مختصر 
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم - تعظيم الله 

عز وجل ( .
باإلضافة لسلسة شرح كتاب ) النهج األسمى 
في شرح أسماء الله احلسنى (، وإصدار رسالة 
علمية صغيرة بعنوان: )70 وسيلة علمية 
وعملية لنصرة نبينا املصطفى صلى الله عليه 

وسلم (.

املختلفة الثقافات  بني  الكراهية  بذور  تنامي  من  حذرت 

»إحياء التراث« تصدر بيان إدانة واستنكار حول 
تعمد اإلساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم 

جمعية إحياء التراث اإلسالمي


