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هكذا تبدو الصورة للوهلة االولى وهكذا تشير استطالعات 
الرأي والتي تظهر معارضة اجلمهوريني لتنفيذ مشروع املسجد 
واملركز الثقافي االسالمي بالقرب من موقع هجمات 11 سبتمبر 
ويشاركهم في الرأي 60% من االميركيني وهذا االمر يثير الدهشة 
لدى الكثير من املسلمني اذ ان الذين قتلوا في هجمات 11 سبتمبر 
ليسوا اميركيني فقط بل كان من بينهم مسلمون وهذه الكارثة 
االنسانية لم تنب على اساس ديني بل قامت على اساس سياسي 
اتخ���ذ من الدين غطاء له، فالديانات الس���ماوية الثالث متقت 
وتذم س���فك الدماء بجميع اشكاله س���واء على مستوى الفرد 
او اجلماعة كذلك جندها حتث اتباعها على التس���امح واحملبة 

والتعاون والعيش بسالم.
كم���ا ان العالقات الثنائية بني الوالي���ات املتحدة االميركية 
وحكومات املسلمني في الشرق االوسط والشرق االقصى مبنية 
على اس���اس متني، وال اعلم كيف نس���ي االميركيون محاولة 
تبرع االمير املسلم الوليد بن طالل بعشرة ماليني دوالر السر 
ضحايا هجمات 11 سبتمبر والتي مت رفضها من قبل السلطات 
االميركية فاملس���ألة لها جانب انساني قبل ان يكون لها جانب 
ديني او سياسي وهذا ما اراد ان يطرحه االمير الوليد بن طالل 
اال ان الغضب في قلب العاصفة حتما س���يكون سببا رئيسيا 

في تدني الرؤية العقالنية لتقييم املوقف.
فاالس���الم بطبيعته دين للجميع وليس للمسلمني فحسب 
وهناك الكثير من االميركيني اعتنقوا االسالم بدال من ان يقفوا 
خصوما له بعد احداث 11 سبتمبر، وذلك بسبب قناعتهم به ولو 
رجعنا الى الوراء قليال لوجدنا املسيحيني واليهود ميارسون 
طقوس���هم الدينية بكل حرية في العهد الذهبي لالسالم، بل ان 
اصوات اجراس الكنائس تختلط مع اصوات اآلذان في بعض 
املدن العربية واحملكومة من قبل العهد االسالمي الذهبي واليزال 
هذا املوقف او املشهد قائم الى اليوم في كل من بغداد ودمشق 
والقاهرة. واذا كان تنظيم القاعدة ينتمي الى االسالم من الناحية 
الدينية فإن االسالم نهى وبشدة عن قتل املسلم الخيه املسلم 
ولكن ما نراه اليوم في العراق وباكستان والسعودية والكويت 
قبل بضع سنني من اعمال عنف تتبناها القاعدة مناقض متاما 
لتعاليم االسالم لذا يجب على االميركيني ان يفرقوا بني االسالم 
كدين س���ماوي يصل اتباعه الى اكثر من مليار ومائتي مليون 
وتنظيم القاعدة عدو اميركا االول والذي يصل اتباعه الى بضع 

مئات او بضعة آالف.

حتية إجالل وتقدير إلى مدير قناة املستقلة الراقية د.محمد 
الهاشمي ملا يبذله من جهود مباركة للتقريب بني املسلمني 
وتوحيد كلمتهم عبر برنامجه الرائع »احلوار الصريح بعد 
التراويح«، وحتية إجالل وتقدير إلى العالمة الشيخ علي 
األمني على طرحه العقالني املتزن والذي نسأل اهلل أن يوفقه 
إلى حتقيق الغاية املرجوة منه وهي توحيد كلمة املسلمني 
حت���ت راية واحدة هي راية التوحيد واإلس���الم بعيدا عن 
املذهبية والطائفية التي هي ليست سوى حالة طارئة على 
الدين وليس���ت من اإلسالم في شيء، فكل املسلمني شيعة 
باملعنى اللغوي كونهم يحبون آل البيت »ويشايعونهم«، 
كما أن كل املسلمني سنة كونهم يتبعون سنة الرسول ژ، 
أما التقس���يم املذهبي واستخدام هذين املصطلحني للداللة 
على فئة من املس���لمني فما هو إال غلو وتطرف وليس له 
أس���اس من الصحة في شريعة اإلسالم، وكما قال العالمة 
الشيخ علي األمني: لم يكن أبوبكر الصديق مالكيا أو سنيا 
باملعن���ى املذهبي، كما لم يكن علي بن أبي طالب ش���يعيا 
باملعنى الطائفي، رضي اهلل عنهما جميعا، فلماذا ينقس���م 

املسلمني اليوم إلى سني وشيعي؟
>>>

هناك جهود مباركة حتاول جاهدة جتاوز اخلرافات والبدع 
التي ميتلئ بها تراثنا اإلسالمي، وقد وضع العالمة الشيخ علي 
األمني منهجا شرعيا واضحا وعقالنيا مفاده ضرورة عرض 
كل التراث العقائدي للمسلمني مبختلف مذاهبهم على القرآن 
والسنة الثابتة، فما وافقهما نقبله ونقر به، وما خالفهما نطرحه 
جانبا ونستمر في تقدمنا مبا يحقق الوحدة بني اجلميع، وفي 
هذا املنهج الشرعي بوادر تقارب غير مسبوق بني املسلمني 
حتقق من خالل برنامج »احلوار الصريح بعد التراويح« في 
قناة املس���تقلة مع د. محمد الهاش���مي، نسأل اهلل أن يوفقه 
ويوفق كل من يجتهد صادقا في إجناحه وبلوغ الغاية املرجوة 
منه، فما أحوجن���ا ملثل هذه اجلهود املباركة التي جتمع وال 
تفرق، فحال املسلمني اليوم ال يسر وال يدعو للتفاؤل، ومن 
أبشع األمور أن ينشغل كثير من العلماء بأمور وقضايا إما 
هامش���ية تسيء لإلسالم واملسلمني، وإما قضايا سفسطة ال 
تقدم للمسلمني أي شيء يخدمهم وينفعهم في حياتهم بقدر 
ما تساهم في تشرذمهم، وكل ما نتمناه أن يعيد هؤالء العلماء 
األكارم النظر في مواقفهم ويتأملوا فيما يقولون ويبحثون، 

فإما أن يقولوا خيرا أو ليصمتوا رحمة بالعباد.
bodalal@hotmail.com

هن���اك اقت���راح نيابي يدعو 
الى 100  لزيادة ع���الوة األوالد 
دينار.. لن أتكلم عن األرقام مع 
أهميتها، بل سأكشف الدوافع التي 
دعت لتقدمي هذا االقتراح لفهم 
مقاصده مع االضافة. هذا االقتراح 
يعتبره املواطن حقا وضرورة، 
وتعتبره احلكوم���ة عبئا على 

امليزانية، وكالهما على حق.. فللموضوع وجهان: 
الوجه األول عام وشامل.. فميزانية املواطن دخلت عليها 
بنود صرف جديدة ومتالحقة »رغم أنفه« س���ببها طلبات 
األبناء، مثل فواتير تلفوناتهم النقالة، والوجبات السريعة 
»واملفاجئة«، واأللعاب الترفيهية وهدايا أعياد امليالد بني األبناء 
وأصدقائهم واالستقباالت املختلفة، ومصاريف سيارات األبناء 
واألس���رة من بنزين وصيانة وتصليح وغرامات مرورية، 
لق���د أصبح لكل ابن غرفة مب���ا حتويه من مختلف األجهزة 
الكهربائية وااللكترونية تزيد من اس���تهالك الكهرباء، عدا 
التنزيالت واملهرجانات التي تطير العقول واأللباب. ان املشرع 
ح���ني خصص 50 دينارا لالبن لم ي���راع األعمار، فالرضيع 
وطالب اجلامعة س���واء، ومبلغ 50 دينارًا شهريا »أي 1660 
فلس���ا باليوم« ال يكفي وجبة واحدة ف���ي اليوم، كما أن ما 
يأخذه االبن الواحد من والده في الشهر ملصروف جيبه فقط 
أضعاف العالوة احلالية ب���ل قد يصل إلى 20% من اجمالي 
الراتب، عدا املواسم واألعياد واألمور الطارئة، لذا يجب اعادة 

النظر بهذه العالوة.
أما الوجه اآلخر واألهم فهو املس���اواة بني عالوة األبناء 
الذك���ر باألنثى )فليس الذكر كاألنثى( صحيح أن اهلل جعل 
القوام���ة للذكر وجعل نصيبه باالرث ضعف نصيب األنثى 
)للذكر مثل حظ األنثيني(. وجعل شهادة الذكر ضعف شهادة 
األنثى )فإن لم يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون(.. 
الخ. ال يفهم من ذلك املفاضلة بينهما، فرب أنثى خير من ألف 
ذكر، ولكن اهلل سبحانه جعل االختالف في اخللق واحلقوق 
والواجبات حلكمة ال يعلمه���ا اال هو. من جانب آخر أعطى 
االس���الم األنثى 3 أضعاف ما أعطى للذك���ر »أمك، ثم أمك، 

ثم أمك، ث���م أبيك«، بل جعل اجلنة 
األنث���ى، كذلك اختص  أقدام  حتت 
األنثى بسور وآيات بالقران الكرمي 
)دستور املس���لم(. وأوصى رسول 
اهلل ژ باألنثى خيرا، وش���دد على 
حسن تربيتها وجعلها أحد أسباب 
دخول اجلن���ة »من عال ثالث بنات 
يكفيهن ويرحمهن ويرفق بهن فهو 

في اجلنة – أو قال معي في اجلنة«. 
اهلل سبحانه ورس���وله أوصيانا باألنثى، وأوجبا لها – 
حارسا – محرما حلمايتها، وجعال لها مستشارين وسكرتارية 
–وليها عند الزواج، والط���الق، واخلصومة-، اذن فاألنثى 
أمانة، واجب رعايتها وتربيتها، ومسؤوليتها أكبر وأعظم من 
الذكر، وهنا تفضيل وزيادة لها مما يتطلب تكلفة أكثر.. لذلك 
أقترح على املشرع القانوني بناء على ما سبق »وباالستعانة 
بخبي���رة اقتصادية أنثى« أن يفرق���وا في عالوة األبناء بني 
الذكر واألنثى في الراتب وفي احملاكم عند النفقة، واعتمادا 
على علم »حس���اب التكاليف« فإن تكاليف ما تلبسه األنثى 
في حفلة واحدة بليلة واحدة تغطي تكاليف ما يلبسه الذكر 
ملدة عشرين عاما تقريبا. وللمصداقية سنشرح بالتفصيل: 
1 - طقم أملاس س���عره ال يقل عن 10000 دينار عدا ما متلك 
غيره، 2 - بدلة احلفلة 1000 دينار عدا ما متلك باخلزانات، 
3 - ش���نطة ماركة 700 دينار تقريب���ا عدا ما متلك غيرها. 
4 - س���اعة ماركة 2000 دينار عدا غيرها. 5 - حذاء ماركة 
300 دينار عدا باخلزانة. 6 - تكاليف زيارة الكوافير حلفلة 

واحدة 200 دينار. 
وهناك أمور أخرى وكل حفلة ومناسبة جتدد املبالغ السابقة 
حسب قانون األنثى: عيب تكرار ارتداء الطقم السابق مرتني 
أو ثالث���ا، ألن عيون االناث تراقبن���ا بعضهن بعضا، عكس 
الذكور وما يلبس���ون، فلو جمعت األرقام السابقة »تكاليف 
ليلة واحدة« وقارنته���ا بتكاليف الزي الوطني للذكور ملدة 
عام لرأيت العجب، أال يستحق أبوالبنات الرأفة من احلكومة، 

بعد أن رأف به رسول اهلل ژ وبشره باجلنة.
Sbe777@hotmail.com

من يرد االرتقاء أو التط���ور واإلبداع ملجتمعه فعليه بالتعليم، 
وأي نوع من التعليم س���واء التعلي���م الفكري أو احلركي، وأقصد 
باحلركي أال يكون املجتمع خامال ونائما، بل يتحرك ذهنيا وجسديا 
حتى يستفيد هذا املجتمع وتستفيد الدولة منه، أما تكرمي املبدعني 
واملفكرين والرياضيني.. الخ، فهذا ينقصنا أيضا، ولكن علينا احملاولة 

وعلينا التذكير وعلى املسؤولني االنتباه ملا يكتب ويطرح.
> > >

اإلخوة في وزارة الداخلية كنا نش���يد بقراراتهم التي تصب في 
صالح اجلمهور اخلارجي والداخلي وأنا اليوم أحتدث عن العاملني 
بالداخلية من ضباط وغيرهم، فقبل سنتني كان هناك استثناء ملن 
يبتعث الس���تكمال دراسة املاجس���تير على نفقة الوزارة، وأقصد 
االس���تثناء من العمر، واليوم أصدر أحد املسؤولني بالوزارة قرارا 
بشأن منع من يصل عمره إلى 35 عامًا وما فوق من استكمال الدراسة 
حتى إن كان حاصال على امتياز مع مرتبة الشرف، وهذا األمر فيه 
ظلم كبير لش���ريحة كبيرة من الشباب املبدع والطموح، لذا أناشد 
هنا وزير الداخلية إلغاء ش���رط العمر من استكمال الدراسة كونه 
مهتما بالعلم ومنتس���بي الوزارة الطموحني.. وإن شاء اهلل نسمع 
من األخ بونواف األخبار الس���ارة بإذن اهلل تعالى، فهو قريب جدا 

من رجال الداخلية ومذلل للصعوبات التي تواجههم.
> > >

من الفرية: صادف وجودي في مطار الكويت الدولي مع ش���باب 
حتت س���ن ال� 17 عاما ومبالبسهم الرياضية الزاهية حاملني شعار 
الكوي���ت وعلمها.. بعد حصولهم عل���ى ميداليات الفوز بكرة اليد، 
فرحني باإلجناز لبلدهم، يتلفتون ميينا وشماال.. ولكن الفرحة لم تتم 
فسريعا ما ارتسمت عالمات خيبة األمل على مالمحهم فلم يكن أحد 
في استقبالهم من املسؤولني عن الرياضة الكويتية او رياضة كرة 

اليد.. أال يستحق شبابنا التشجيع حلمل اسم الكويت عاليا؟!
reemw25@hotmail.com

مفرح النومس العنزي

مسجد تنظيم القاعدة في نيويورك

جوهر الحديث

تلقيت عبر بريدنا اإللكتروني تساؤال 
واستفسارا من قبل قراء صحيفتنا »األنباء« 
يرغبون ف���ي احلصول على إجابة مقنعة 
من خ��الل عمود »ملس���ات« بشكل منطقي 
التعلي��م  ل�����وزارة  عن س���ؤال موج���ه 

العال��ي.
يدور السؤال حول جامعة أكتوبر للعلوم 
احلديثة واآلداب � بجمهورية مصر العربية 
بشأن تخصص طب األسنان، واملطلوب من 
الوزارة توضيح علمي وأكادميي، عما إذا 
كانت وزارة التعليم العالي تشمل التخصص 
املذكور ومعترف به من جانب اجلامعة أم 
ال، وتوضيح األسباب إن لم يعتد بتخصص 

طب األسنان!
كم���ا يرغب قراؤنا األع���زاء في معرفة 
حقيقة االس���تثناءات الت���ي تتم للبعض 
دون اآلخرين حول التحويل من تخصص 
علمي مبتعث له الى تخصص علمي آخر 
دون أخذ موافقة جلنة البعثات بالوزارة، 
أي ان عملية التحويل تنفذ ملن له واسطة 
عضو مجلس األمة، في حني يرفض طلب 
التحويل ممن ليست له واسطة، فهل هذا 
املنهج مطبق أم مجرد شائعة منطلقة من 

وكالة يقولون؟!
فاكهة الكالم: تقول املادة السابعة )7( من 
دست���ور الكويت: »العدل واحلرية واملساواة 
دعام���ات املجتم����ع، والتع����اون والتراحم 

صل���ة وثقى بني املواطن��ني«.
Aliku1000@yahoo.com

د.بدر نادر الخضري

وزارة التعليم 
العالي..!

لمسات

سالم إبراهيم صالح السبيعي

لألنثى.. 
مثل حظ الذّكرين

لمن يهمه األمر

دأب بعض الُكّتاب خصوصا 
الذين يتبنون وجهة نظر معينة 
وكذلك بعض القنوات الفضائية 
وم����ا يحصل م����ن متصلني أو 
متحاورين بها على أن يهمزوا 
ويلمزوا ببعض ما يحدث في 
دول اجلوار ونحن في غنى عن 
هذه وتلك ألن ذلك سيس����بب 
إحراج����ا لبلدن����ا احليادي في 
مواقفه السلمية ويعطي مبررا 
لبعض املسؤولني أو املتعطشني 
الباحثني ع����ن املبررات إلقناع 
ش����عوبهم بأننا ل����م نكف عن 
إيذائهم، فاملثل يقول »يسببها 
عابث يتلقاها عاق����ل« فدائما 
احل����روب تس����ببها اللفظيات 
والكلمات غير موزونة األبعاد 
واحلكم����ة، وه����ذه تعتبر من 
أصن����اف الفتنة الكبرى، ألنها 
تبعد االستقرار والنمو والفهم 
والتفاهم بني شعوب هذه املنطقة 
املعرضة لألطم����اع اخلارجية 
وتخدم الصهيونية والدائرين 
في فلكها، فنرج����و الكف عن 
ذلك خصوص����ا في هذه األيام 
املضطربة إقليميا، فال تصبوا 
النار وال »تزيدوا  الزيت على 
الطني بلة« فاملنطقة جتوبها هذه 
األيام بعض اخلاليا اجلاسوسية 
املتصارعة فيما بينها على حلبة 

مجهولة النتائج.
ي����ا داخل  بالليل  يا زاي����ر 

الدار
باهلل تخبرنا ماذا تريدي؟

عندي خبر دخلت جتمع لك 
أسرار

ث����وب غيرك  متخف����ي في 
جديدي

ي����ا دارنا يحمي����ج ربي من 
أشرار

ال����ردى واخلابث����ني  أه����ل 
الصديدي

فاحذروا بني صهيون وما 
يحيكون لكم في هذه األيام

> > >

محط����ة بوش����هر: واخيرا 
دشنت محطة بوشهر بإشراف 
إيران بالطاقة  روسي لتزويد 
الكهربائية وهي ليست معدة 
لصناعة القنابل الذرية التي ال 
حتتاج إي����ران لصناعتها، ألن 
الدول املطل����ة على اخلليج ال 
تسبب خطرا عليها، أما اجلانب 
اإلسرائيلي فسيقضى عليه ليس 
بهذا الصنف من األس����لحة بل 
بالنمو السكاني احمليط به بعد 
بضعة عقود ألنه سيحجب عنه 
األكسجني النفوذي والتسلطي 

بشريا لقربه من مضاجعه.

ابتعدوا عن التدخل
في شؤون الجوار الداخلية

مطلق الوهيدة

رأي

محمد هالل الخالدي

حوار الهاشمي والتقريب 
بين السنة والشيعة

نظرات

ريم الوقيان

ماجستير..
 وكرة يد!

ريميات


