
 10  محليات  الثالثاء  ٢٨  يوليو  ٢٠٠٩   
 وكيل «األوقاف» تمنى أن يبتعد مرشحو مجلس األمة عن اللعب بالنار ألن تأجيج الطائفية والقبلية ليس في مصلحة البلد (٢ ـ ٢)

 الفالح لـ «األنباء»: وزارة األوقاف ال تميز في تعامالتها بين السنة والشيعة 
وأتمنى من أصحاب حمالت الحج أن يقولوا كلمتهم لقتل ووأد الطائفية 

  أسامة أبو السعود

  شـدد وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسـالمية د. عادل الفالح على ان وزارة االوقاف لم تتعامل ابدا مع االخوة الشيعة بأي نوع من التمييز او 

الطائفية متمنيا من اصحاب حمالت احلج ان يقولوا كلمتهم الصريحة لقتل ووأد الطائفية «الننا نحن اعداء الطائفية».

  واعلن د.الفالح ان كل قضايا مساجد االخوة الشيعة هي اآلن على طاولة الوزير وهو يناقشها مسجدا مسجدا، حيث مت رفع تقرير كامل بها للوزير 

قبل ايام.وبني انه ال خيار لنا وال بديل عن الوسطية مبديا في الوقت ذاته استغرابه الشديد من هجوم البعض على املركز العاملي للوسطية مؤكدا 

ان البعض في الكويت يثير معارك مع الهواء او معارك مع «ال شيء» فكل من لديه مشروع او حاجة او تصفيات او خصومات او اشكاالت او حب البروز 

فانه يبحث عن أي قضية في املجتمع ويحاول ان يصعد على اكتافها.

  ولفت الى ان املجتمع الكويتي تعايش بفطرته الطبيعية الذاتية عبر ٣ قرون متواصلة ولم يسـمع ان هناك خالفا سنيا شيعيا او بدويا حضريا او 

بني ذوي االعراق سواء من قدم من السعودية او العراق او ايران.

  وشـدد الفالح على ان هناك مناخا عاما اصاب الكويت كلها من تأجيج فئوي او طائفـي او عنصري مؤكدا اننا نتطلع للدميوقراطية النها جزء من 

حياتنا السـابقة واحلالية والالحقة الفتا الى ان الدميوقراطية احلقيقية ليسـت هي حكم االغلبية بقدر ما حتمي االقلية فال يجوز ان تهمش القبائل 

الكبرى غيرها من القبائل الصغرى او كتلة سنية كبيرة تتجاهل كتلة شيعية اقل منها.

  وعن تعيني «مفتي» للكويت وسبب ارجاء الفكرة حتى االن قال د. الفالح «وجدنا ان هناك معارضة لتعيني «مفتي» في الكويت سواء من املتدينني او 

من الليبراليني، فالليبراليون يقولون ال نريد مفتيا يفرض علينا الدين، فنحن دولة مدنية ولسنا دولة دينية، واملتدينون يقولون ال نريد مفتيا يكون مجيرا 

من السلطان واحلكومة على  ـ حد تعبيرهم  ـ ومن ثم يضيع الدين او مييعه، وهي وجهة نظر البعض، وهؤالء اجتمعوا على اجهاض املشروع.

  وعن املطالبات بتعديل املادة الثانية من الدستور قال الفالح «لو وفرنا معركة «االلف والالم» وطبقنا ذلك مشروعات فستنتهي القضية، فما نريد 

ان نصل اليه من «االلف والالم» بأدوات اخرى، ولو كنا بدأناها من الستينيات لكنا انتهينا من التشريعات املختلفة».

  واكد ان الكويت ـ وهللا احلمد ـ توجهها  ديني ويبدو ذلك جليا في معظم املؤسسـات الدينية واالجتماعية واآللية السارية حاليا في البنوك 

هي التوجه نحو اسلمة معامالتها سواء بنوك اسالمية فتحت جديدة او بنوك تقليدية حتولت الى قوانني اسالمية، وهذا االمر يسير بحكمة احلكماء 

والتسويق السليم للتجربة االسـالمية، ويبقى موضوع قضايا احلدود وهذا املشروع موجود في مجلس الوزراء ومجلس االمة ونسأل اهللا تعالى ان 

يتم املوافقة عليه.

  وعن خطاب الرئيس االميركي باراك حسني اوباما قال د.الفالح ان اوباما لديه توجه جيد، ولكن هذه القضايا ال تكون اال من خالل نظام متكامل 

يبدأ من السياسة االميركية اخلارجية فهي تفصح عن النوايا الطيبة وتعبر عن مرحلة جديدة وقد يكون هناك افضل من الرؤية احلالية واقصد االيجابية 

في البرنامج وقد تكون االزمة املالية العاملية هي احد اسباب هذه النظرة اجلديدة من اميركا للعالم االسالمي والعالم كله وقد تكون محاولة لتغيير 

حالة الكراهية من العالم لسياسـات اميركا مشـيرا الى ان هذه اللهجة التصاحلية امتدت مع الصني وكوريا وايران وهناك خطوات ايجابية ولكن 

السؤال عن آلية التنفيذ. وإلى تفاصيل اللقاء:

 ال خيار لنـا وال بديل عن 
البعض  ولألسـف  الوسـطية 
يثير معـارك مع الهـواء فكل 
مـن لديـه مشـروع أو حاجة
   أو تصفيــات أو خصــومات
   أو إشـكاالت أو حبـا الظهور 
يبحث عن أي قضية في المجتمع 
أكتافها على  يصعد  أن  ويحاول 

أصاب  عام  مناخ   هناك 
الكويـت كلهـا مـن تأجيج 
عنصري  أو  طائفـي  أو  فئوي 
للديموقراطية  نتطلع  ونحن 
حياتنـا  مـن  جـزء  ألنهـا 
السـابقة والحالية والالحقة

والليبراليون    المتدينون 
شـاركوا في إجهـاض فكرة 
تعييـن «مفتي» فـي الكويت

 الديموقـراطية الحقيقية 
ليسـت فـي حكـم األغلبيـة 
بقدر حمايتهـا لألقلية فال يجوز 
تهميش القبائل الكبرى للقبائل 
الصغرى أو تجاهل كتلة سـنية 
منها  أقل  شـيعية  لكتلة  كبيرة 

تعايش  الكويتي   المجتمع 
بفطرتـه الطبيعيـة الذاتية عبر 
٣ قـرون متواصلـة ولم نسـمع 
أن هناك خالفًا سـنيًا ـ شـيعيًا 
أو بدويـًا ـ حضريـًا أو بين ذوي 
األعـراق سـواء مـن قـدم من 
السـعودية أو العـراق أو إيـران

 ليس لدينا فضائية عربية 
بلغاته  الغـرب  تحاكي  واحدة 
عن قضايانا بينما هناك  العديد 
من  لنا  الموجهة  القنـوات  من 
الغرب كـ  «روسـيا اليوم وبي 
إن»  إن  وسـي  العربية  سي  بي 

ــم حتل قضية  ــدون انه طاملا ل ــل تعتق  ه
ــد خطاب  ــة بع ــطني ـ خاص ــدس وفلس الق
ــطني ولن  ــر عن تهويد فلس ــو األخي نتنياه
ــطينية ورمبا سيكون  تكون هناك دولة فلس
ــيبقى العنف  ــيد فقط ـ س ــاك علم ونش هن

والتطرف قائمني في املنطقة والعالم؟
  القضية الفلسطينية هي احد العوامل 
الرئيسية، ونسأل: من يحل تلك القضايا؟ 
هل قتل مواطن او جندي أميركي في فيلكا 
او غيرها سيحل قضية فلسطني؟ بالطبع 
لن يحل املشـــكلة، ألن هذا األمر يحل عبر 
مؤسسات وحكومات ومجموعات عربية 
ودولية ســـواء عبر الطرق السياسية او 
الديبلوماسية او العسكرية، ولكن لن حتل 
بالتطرف وردود الفعل غير املرغوبة وهو ما 
يتسبب في ضياع االمور وتشتيت اجلهود 

اكثر واكثر، عالوة على تشويه السمعة.
  ولذلك نحن نحتاج الى توعية سليمة، 
فاليوم جزء من اجلهاد لفلسطني هو جهاد 
االعالم بتغيير الرأي العام العاملي، فالناس 
لديها استعداد اليوم ملساندة الفلسطينيني 

ودعمهم سياسيا واقتصاديا.
  وعلينا ان نسال أنفسنا: هل 
الصورة التي قدمت بها القضية 
الفلسطينية للرأي العام العاملي 
بالشكل الســـليم الذي يضمن 
النـــاس معنا  وقوف هـــؤالء 
بدءا مـــن املواطنني الى صناع 

القرار؟
  فحسب معلوماتي املتواضعة 
التزال أدواتنـــا في إظهار تلك 
القضيـــة قليلة، فمثال كم عدد 
القنوات املوجهة لنا من الغرب 
بالعربية «روسيا اليوم وبي بي 
سي العربية وسي ان ان والصني 
وأملانيا وفرنسا وغيرها الكثير 

سواء فضائيات او اذاعات».
  واعتقد ان امليدان احلقيقي 
اليوم هو االعالم ومازال لدينا 
التقصير في هذا  الكثير مـــن 
اجلانب، فليست هناك فضائية 
عربية واحدة حتدث الغرب عن 

قضايانا بلغاته.

  املركز العاملي للوسطية

ــأن احمللي، وخاصة املركز    نعود إلى الش
ــذي كان البعض يعول  ــطية ال ــي للوس العامل
ــر  عليه في أن يكون مركزا عامليا بالفعل لنش
ــازات دولية  ــيحقق اجن ــه س ــطية وان الوس
وتاريخية إال ان هذا املركز أكثر مركز كويتي 

متت محاربته، ملاذا؟
  لألسف البعض في الكويت يثير معارك 
مع الهواء او معارك مع «ال شـــيء»، فكل 
من لديه مشروع او حاجة او تصفيات او 
خصومات او اشكاالت او يحب البروز فانه 
يبحث عن أي قضية في املجتمع ويحاول 

ان يصعد على اكتافها.
ــض الصعود على أكتافكم    هل حاول البع

بالفعل؟
  ال ادخل في النيـــات، ولكن هذا االمر ـ 
مع االسف الشـــديد ـ اصبح «سستم» او 
نظاما او ظاهرة في الكويت مع انه يتنافى 
مـــع اخللق الكويتي االصيـــل، ولذا يجب 
ان تكون هناك مؤسســـات موضوعية ال 

تأخذ بالضجة االعالمية او اي كالم يزايد 
على احلقائق وان يكون هناك جهاز يقيم 
اوضاع أي مؤسسة، هل هي منتجة ام ال؟ 
وهل هناك اجنازات ام ال؟ «زين وال شني» 
ويصلح عملها او ال يصلح، او يصلح مع 
اصالح بعض اخللل، فعمل املؤسسة مثال 
زين بنسبة ٨٠٪ ويحتاج الى إصالح ٢٠٪، 
وهذا اإلصالح يتطلب كذا وكذا، فمثال يتطلب 
اإلصالح تعيني مدير متخصص في علم كذا 
إلدارة املؤسسة وتقسيم الوحدات الهيكلية 

بشكل معني وخالفه.
   بدأنا مشروع الوسطية مع بداية احداث 
«اسود اجلزيرة» وعشنا حالة «نفير» وما 
يسمى سباق الزمن، وكان املسمى املطلوب 
الديني  التعصـــب  الشـــباب من  «حماية 
والتطرف» بوضع خطة عملية تنفيذية، 
اذن املطلوب منا امـــر تنفيذي ونحن في 
حالة نفير وكل ما حولنا في العالم مشتعل، 
فاحلروب واألحداث مشتعلة في اقرب الدول 
إلينا، ففي السعودية كانت االمور مشتعلة 
ـ في ذلك الوقتـ  وفي العراق ومعظم الدول 

كانت االمور مشتعلة جدا.

  وفي هذه الظروف األدوات واالجراءات 
العادية ال تسعف واألمور حتتاج الى شيء 
من املرونة والضخ الســـريع وشـــيء من 
االســـتثناءات، فتأخذ تلك االستثناءات ـ 

برسميتها ـ وحتاسب عليها.
  ولذلك يجب ان ينظر لعمل أي مؤسسة 
من جميع الزوايا وفي ظرفيتها ووضعيتها 
وخصوصيتها، فالوسطية كانت ومازالت 
قضية محورية اساسية في صلب وحياة 
أي مجتمع، وهي اليوم مطلوبة للمجتمع 
املسلم ولغيره، فهناك معايير عامة ميكن 
تســـميتها مبعايير اختالف الرأي والنظر 
للتنوع بني البشـــر في ألوانهم وأفكارهم 
ولغاتهم ودياناتهم على انه امر طبيعي ألن 
اهللا خلقنا شعوبا وقبائل (ولو شاء ربك 
جلعل الناس أمة واحدة واليزالون مختلفني 

إال من رحم ربك ولذلك خلقهم).
  اذن علينـــا ان ننظر الى التنوع نظرة 
ايجابية وليست نظرة سلبيةـ  كما في الفقه 
االسالميـ  فقد اصبح هناك ثراء ورفع حرج 
وأصبح هناك تيسير وصالحية لكل زمان 

ومكان نتيجة هذا التنوع اجلميل.

  ولذلـــك حينما ننظر لتلك األمور وهذا 
التنوع نظرة ضيقة ومحسوبة بشكل او 

بطريقة معينة سنجهض تلك املشاريع.
  فالشـــاهد انه ال خيار لنا وال بديل عن 
الوسطية التي عشناها في املجتمع الكويتي 
بفطرتنا الطبيعية الذاتية عبر ٣ قرون ـ 
بحسب ما قرأتـ  وما نقل عن اآلباء واألجداد 
ورجال الكويت الكبار في السن فلم أسمع 
ان هناك خالفا سنياـ  شيعيا او خالفا بدويا 
ـ حضريا او خالفا بني ذوي األعراق سواء 
من قدم من السعودية او العراق او إيران، 

لم نسمع بهذا الشيء.
  اذن الوسطية ضرورة حياتية ال غنى 
عنها، وصاحب السمو أدرك تلك القضية 
احلساســـة املهمة ورعى قضية الوسطية 
وطالب بان تكون الكويت وسطية ومركز 

إشعاع للوسطية.
  اذن هـــذا املناخ موجـــود ولكن هناك 
مناخا عاما اصاب الكويت كلها، وال يخفى 
على اجلميع مـــا يحدث من تأجيج فئوي 
او طائفـــي او عنصـــري او غيره، ولذلك 
نتطلع للدميوقراطية النها جزء من حياتنا 

السابقة واحلالية والالحقة، ولكن ان تكون 
دميوقراطية جتذر القبلية او الطائفية او 

غيرها فهو امر غير مقبول.

  انتخابات مجلس األمة

ــدون ان انتخابات مجلس األمة    هل تعتق
ــاعر الفئوية  ــج تلك املش ــاهمت في تأجي س
ــرة ـ كما  ــنوات االخي ــة خالل الس والطائفي

وصفها البعض؟
  نعـــم انتخابات مجلـــس األمة وبعض 
األطروحـــات داخل املجلـــس تؤجج تلك 
األطروحات الطائفيـــة والقبلية وغيرها، 
فأحيانا بعض املرشحني من اجل الوصول 
للكرسي والنجاح يطرح أطروحات طائفية 
او عرقية ســـواء علنيـــة او غير علنية، 
ونأمل ان يبتعـــد هؤالء عن اللعب بالنار 
ألن تأجيج الطائفيـــة والقبلية ليس في 

مصلحة البلد.
ــحون على  ــز املرش ــى ان يرك   إذن تتمن
برامجهم االنتخابية وان يكون اختيار الناخب 
ــاس وليس على أي  ــح على هذا األس للمرش

أساس آخر فئوي او طائفي او قبلي؟
  نعم، وهذه هي الدميوقراطية 
فـــان  وللعلـــم  احلقيقيـــة، 
الدميوقراطية احلقيقية ليست 
هي حكم األغلبية بقدر ما حتمي 
األقلية وليس ان تهمش القبائل 
الكبـــرى غيرها مـــن القبائل 
الصغرى او كتلة سنية كبيرة 

تتجاهل الكتلة الشيعية.
  فالدميوقراطية وان كانت هي 
صوت األغلبية لكنها حتافظ على 
االقلية فيعيش املجتمع حياة 
انسجام وامن وأمان وتواصل 
وحتاب وإقرار احلقوق ألهلها 
وليست العملية قضية احليتان 

او الرؤوس الكبيرة فقط.

  بناء مساجد الشيعة

ــيعة  الش البعض من  ــن    ولك
ــوزارة بأنها  ــون ال ــا يصف حالي
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