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املتطرفون في تزايد في كل أنحاء العالم، 
ليس ألنهم أقوياء وال ألنهم ميلكون منطقا 
أو حججا قوية، وإمنا ألن صوت العقل 
واالعتدال غائب، فاليوم مقابل كل صوت 
معتدل جند 10 أصوات متطرفة، واملشكلة 
األكبر ان دور احلكومات ال يخدم توجه 
نشر فكر الوسطية واالعتدال والتسامح 
والقبول باحلوار بني البشر، وإمنا تكتفي 
فقط بردود أفع���ال على ما يحدث، فهي 
ال تقوم ب���دور كاف ملنع حدوث األزمات 
والفنت وإمنا تنتظر حدوثها ثم تفكر بعدها 
ماذا تفعل جتاهها، وبسبب هذه الطريقة 
الس���اذجة في التعامل مع األمور يتزايد 
املتطرفون في كل اجتاه، خاصة أن بريق 
اإلع���ام هو أول مكافأة يحصلون عليها 
مبجرد دخولهم عالم التطرف والشذوذ. 
علينا أن نعترف بأن احلكومات في مختلف 
دول العال���م مبا فيه���ا الواليات املتحدة 
األميركية التي نصبت نفس���ها شرطيا 
عل���ى العالم، وهذه مش���كلة بحد ذاتها، 
ألن هذا الش���رطي غير منصف ومنحاز 
للمجرمني، وال عجب أن يفقد ثقة الشعوب 
به وتعاونها معه، نعترف بأنها مقصرة 
في العمل على احلد من التطرف واإلرهاب 
وإال م���ا ظهر كل هؤالء املجانني كل يوم، 
واالعتراف بالقصور أول خطوة نحتاجها 
حتى يتسنى لتلك احلكومات وضع برامج 
مناسبة ملعاجلة سلوكيات األفراد وإقناعهم 
بعدم جدوى العنف كوسيلة للتفاهم أو 

بديل للحوار.
> > >

من الغري���ب أن تصدر ب���ني الفينة 
واألخرى أصوات »تتهم« الرئيس األميركي 
باراك أوباما بأنه مسلم، غريب أن يصدر 
ذلك وبكثرة في بلد علماني ال يش���ترط 
دس���توره انتماء الرئيس إلى دين معني 
كاملسيحية مثا، فلو اتهم معارضو الرئيس 
أحمدي جناد رئيسهم بأنه »سني« مثا 
لكان األمر مفهوما، ألن الدستور اإليراني 
ينص على أن يكون الرئيس إيرانيا مسلما 
على املذهب االثنى عشري، لكن أن يهاجم 
الرئيس األميركي ويتهم بأنه مسلم وكأن 
في ذلك تهمة فهذا يدل على سذاجة هذه 
التهم من جه���ة، وعلى تطرف أصحابها 
من جهة أخرى، فأين املش���كلة حتى لو 
كان مس���لما فعا، هل ف���ي ذلك مخالفة 
للدستور، أليس من حق املواطن األميركي 
املس���لم أن يكون رئيسا؟ على كل حال، 
املشكلة لدى الرئيس أوباما أنه ال يدافع 
عن هذا املنطق الدستوري، وإمنا يكتفي 
ه���و أو أتباعه ومؤيدوه مبحاولة إثبات 
أنه مس���يحي مخلص لدينه وإنكار أنه 
مسلم، وكأن اإلسام سبة أو تهمة على 
املرء أن يدفعها عن نفسه، في الوقت الذي 
يفترض أن يكون أكثر إنصافا وعقانية 
والتزاما بالدستور كونه الرئيس، وفي ذلك 
مصلحة لباده أصا ألن اتهامه باإلسام 
وإنكاره ذلك يؤكد على أن أميركا مسيحية 

وال تختلف عن إيران الشيعية.
bodalal@hotmail.com 

وماذا إن كان أوباما مسلمًا؟ 

محمد هالل الخالدي

شدني قبل فترة تصريح لوزير نظرات
البلدية في محور رده على سؤال ألحد 
النواب عل���ى قضية مضى عليها 8 
شهور ولم يتم البت فيها بعد ومازالت 
قابعة في االدارة القانونية بالبلدية 
رغم أن القضية تتعلق بالصحة العامة 
وهي بيع حلوم غير صاحلة لاستهاك 
اآلدمي، رغم أهمية املوضوع إال أنني 

أرى أن البلدية منذ تلك الفترة لم تقم بواجبها الرقابي واملتمثل 
في حسم القضية وتطبيق اإلجراءات القانونية بحق املخالفني، 
كما أن حالة الفوضى التي تعيش���ها أروقة البلدية س���اهمت 
با ش���ك في زيادة حجم املش���كلة إن صح التعبير مما جعل 
املخالفني للقانون غير مبالني، والدليل على ذلك تكرار احلادثة 
مع دجاج غير صالح لاستهاك اآلدمي مت توزيعه باألسواق 

قبل االنتهاء من عملية اإلفراج عنه من إدارة األغذية.
ال أعلم م���اذا تنتظر »القانونية« ف���ي البلدية هل تنتظر 
كارثة ثالثة حتى تتكرم مشكورة بتفعيل الدور املطلوب منها 
حلماية صحة الناس من الغذاء الفاسد، املراقب للوضع العام 
للبلدية يرى أن اإلدارة القانونية تكيل مبكيالني حيث إن مثل 
تلك القضايا ال تعطيها األهمية الكافية، وإمنا ناحظها تسرع 
البت في القضايا البسيطة التي فيها ضرر للموظف فسرعان 
ما جند أنها قد انته���ت من إجراء التحقيق وصدرت العقوبة 
ف���ورا فضا عن أن هناك بعض القضايا مرفوعة من موظفني 

على مسؤوليهم مازالت حبيسة األدراج.
املطلوب من وزير البلدية د.فاضل صفر أن يولي اهتماما 
خاص����ا لهذا القطاع من خال متابعة مثل تلك القضايا حيث 
إن الهيكل الوظيفي للبلدية تابع إليه مباش����رة وليس ملدير 

عام البلدية، لذا فإن الوزير مسؤول 
عن أي كارثة تقع � ال س����مح اهلل � 
متس مباشرة صحة املواطن واملقيم 
والبد من التركيز على هذا اجلانب 
واالهتمام مبتابعة القضايا بدال من 
االهتمام بآلية عمل البصمة التي مت 
تطبيقه����ا فقط في عملية احلضور 
واالنصراف التي ال تسمن وال تغني 

من جوع أما اإلنتاجية فمازالت مكانك راوح.
البلدية با ش����ك حتتاج إلى إعادة ترتيب أوراقها في عدد 
من اإلدارات فحينما تراجع إدارة ش����ؤون املوظفني واإلدارة 
املالية تش����عر وكأنك في إحدى محافظ����ات الدول العربية، 
حيث تتش����فق على رؤية الزي الوطني في ذلك املكان رمبا 
يعود السبب بنظر هؤالء املسؤولني عن هذا اجلهاز إلى عدم 
ثقتهم بالكادر الوطن����ي رغم أن هناك قوائم طويلة بانتظار 
التوظيف ال جتد لها عمل بس����بب هؤالء، كما أنني أستغرب 
أن م����ن بيده احلل والربط في تلك اإلدارات عبارة عن بعض 
الوافدين والبعض منهم يكيف املعاملة مبزاجه بحيث تكون 
أو ال تكون بالرغم من استحقاقها، كما أكد لي أحد األصدقاء 
انه يشعر باإلحباط حينما يدخل تلك اإلدارات والتي ال تخلو 
من الواس����طة فإذا أردت اجناز معاملة لك في تلك اإلدارات، 
فعليك أن تقدم العديد من التنازالت على قولة املثل »ال يخدم 
بخيل«، فيجب على البلدية تفعيل القرار اخلاص بسياس����ة 
اإلحال وجع����ل دهننا في مكبتنا من خال االس����تفادة من 
العنصر الكويتي بدال من التواجد العائلي الذي تعيشه تلك 

اإلدارات ومنا إلى الوزير صفر. 
alarafah@windowslive.com

خالد العرافة

البلدية بين القانونية 
والمالية واإلدارية

إطاللة

الس���ؤال الذي يطرح نفس���ه ماذا ميك���ن للرئيس 
الفلس���طيني محمود عباس ان يجني���ه من وراء هذه 
املباحثات املباش���رة مع رئيس الوزراء االس���رائيلي 
نتنياهو الذي ذهب الى لقاء شرم الشيخ بعد ان صرح 
عن شروط اهمها االعان عن يهودية اسرائيل والعزم 
على استئناف املستوطنات االسرائيلية على االراضي 

الفلسطينية احملتلة؟!
من الواضح وبعد هذه السنوات الطويلة من التنازالت 
الفلسطينية اال تؤدي هذه املفاوضات اال الى مزيد من 
التنازالت، ولن يقبض عباس اال مزيدا من الوهم، ومن 
املؤكد انه يعلم ذلك متاما ولكن لسان حاله يقول اين املفر 
فالضغوطات العربية � االميركية من خلفه وامامه، فأوباما 
الرئيس االميركي يريد ان يوفي بوعده بحل املش���كلة 
الفلسطينية � االسرائيلية بإقامة الدولتني، واالطراف 
العربية املعنية ال متلك اال ان تس���اعد اوباما على ذلك 
السباب معلومة، وفي ذلك كله محاولة محاصرة »حماس« 
في غزة وتسجيل اجنازات شكلية تكلفتها على الوضع 
الفلسطيني والعربي عالية جدا ابسطها ان الفلسطينيني 
في داخل اس���رائيل وفي املهجر سيكونون اجانب في 
اراضيهم املغتصبة! وهي جرمية تاريخية كبرى نستغرب 
كيف سيبتلعها الوفد الفلسطيني في هذه املفاوضات؟! ان 
اقل احترام منهم للقضية الفلسطينية ان يتقدم الرئيس 
عباس ووفده باستقالة جماعية اعترافا منهم النه ليس 
مبقدورهم حتمل مزيد من التنازالت التاريخية، وهي 
س���تكون رسالة احتجاجية قوية ومدوية ضد كل هذه 
الضغوطات وضد املكيال املعوج الذي متارسه اميركا 
لصالح اسرائيل اللقيط املدلل با حساب وآلخر قطرة 

ماء من الوجه الفلسطيني املستسلم ابدا.
a.alsalleh@yahoo.com

ملاذا ال نذهب إلى االستفتاء العام حول أي قضية 
حيوية متس أمن البلد؟ ملاذا ال توسع دائرة املشاركة 
الش���عبية بعيدا عن الس���لطتني املتناحرتني األمة 

واحلكومة؟
فمن حقنا كمواطنني أن تسعنا دائرة املشاركة في 
اتخاذ بعض التشريعات املصيرية أو الهامة واحلساسة 
لتتضمن آراء األغلبية منا عبر س���ن تش���ريع يلزم 
جهة معينة بعد أخذ موافقة املجلس بإحالة القانون 
لاستفتاء العام، ولتكن مثا إدارة شؤون االنتخابات 
تقوم بعمل استفتاء عام ألخذ رأي جميع اجلمهور في 
قضية ما، ويعتبر االستفتاء ملغى ويجب إعادة طرح 
القضية لاستفتاء العام مرة أخرى بعد مدة زمنية 
حتدد الحقا، ما لم تفوق نسبة التصويت رقما معينا 
وليكن 60% مثا، ومبثل ذلك االستفتاء يكون املجال 
مفتوحا لكل الناخبني للمشاركة برفض أو قبول أي 
قانون هام ويشكل مفترقا للطرق بدال من ترك األمر 
بيد ممثل���ي الدائرة فقط، خصوصا انه س���ريعا ما 
تتساقط الكثير من أقنعة السادة األعضاء، كذلك من 
شأن مثل هذا التشريع أن يوفر آلية متابعة ومحاسبة 
ممثل الدائرة ولو بشكل محدود كما من شأنه أيضا 
أنه يجبر الكتلة البرملانية أو العضو صاحب االقتراح 
بالقانون املطروح واملؤيدين له على التفرفر على ناخب 
ناخب إلقناعه بالقانون املقترح واستجدائه كما هو 
احلال في أيام االنتخابات اخلوالي، ومما ال شك فيه 
أن املعارضني لاقتراح أيضا سيقومون بعمل الشيء 
ذاته، ومن ضمن املميزات املمكن توافرها في مثل هذا 
التشريع نسف أساسات البرج العاجي الذي يعتليه 
السادة األعضاء مبجرد إعان النتائج ودك درجاته 
دكا كما أنه س���يكون عاما مهما بتعرية شخصيات 
الكثير ممن يدعون أنهم أصحاب استقالية فكرية أو 
شخصية أو مذهبية وسيكشف حقيقة البعض بأنهم 
ال يعرفون الفرق بني مجلس األمة الذين هم أعضاء 

ومجلس إدارة جمعية.
لكن األهم من كل هذا وذاك في مثل هذا التشريع أنه 
سيحد من استخدام املال السياسي املتحكم في إقرار 
القوانني من عدمه وس���يعوق بشكل كبير التدخات 
اخلارجي���ة أو الثمن الذي يتقاضاه األعضاء عن كل 
تصويت أو همسة أو سؤال كما صرح بذلك الشيخ 
الوزي���ر أحمد العبداهلل بالفم امللي���ان خال مقابلة 
تلفزيونية س���ابقة، وسيعرقل أيضا الضغوط التي 
متارس من قبل سفارة الشيطان األصغر على بعض 
األعضاء التخاذ موقف محدد وخصوصا في القضايا 
التي تخدم مصالح ذاك الشيطان داخل الكويت، فمن 
باب االستشهاد ال أكثر ماذا لو كانت قضية التجنيس 
تخدم مصالح ذاك الش���يطان الن���ووي؟ ماذا لو أن 
حال���ة الفلتان األمني كذلك؟ ماذا لو كان الش���يطان 
األصغر هو وراء الفساد األخاقي واإلداري في الدولة 
وخصوصا في املؤسسات األمنية أو احلساسة سواء 
بقصد أو من غير قصد ناهيك عن كون فساد املجتمع 
ومؤسساته هو جل ما يخدم مصالح شيطان الشرق.. 

للحديث بقية.
Binsabt.kw@gmail.com

املثل الشعبي القائل »امش عدل يحتار عدوك فيك« مثل ينطبق 
جدا على حال شيخنا الفاضل عثمان اخلميس وخصومه، مما أجلأهم 
إلى مقارنته بياسر الكريه مقارنة جائرة ظاملة، فقاسوا األمر بقياس 
باطل وم���ع الفارق، كبر ومكابرة وبطر حق، )إن في صدورهم إال 

كبر ما هم ببالغيه فاستعذ باهلل إنه هو السميع البصير(.
فلما استيئسوا خلصوا إلى االدعاءات واالفتراءات، واالدعاءات 
حتتاج با شك إلى أدلة وبراهني، وفي احلديث النبوي »لو يعطى 
الناس بدعواهم الدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على 
املدعي واليمني على من أنكر«، ونحن في انتظار كش���ف احلقيقة، 
فامليه تكذب الغطاس كما يقولون، والشيخ عثمان اخلميس فيما 
نعتقد ال يكفر الشيعة وال غيرهم من فرق املسلمني، ال في مجالسه 
العامة وال اخلاصة، بل سره كعانيته نحسبه كذلك واهلل حسيبه، 
ثم من أين يأتيه فكر التكفير يا ترى؟ من شيخه العامة محمد بن 
صالح العثيمني الذي تتلمذ عليه السنوات الطويلة مثا؟ حاشاه، 
أم من املنهج السلفي األصيل الذي يعد غصة في حلوق اخلوارج 

والتكفيريني الذين يكفرون بأدنى شبهة؟ بالطبع ال.
وكذل���ك يصدق قول اهلل تعالى في حادثة اإلفك )ال حتس���بوه 
ش���را لكم بل هو خير لك���م( على اتهام الش���يخ عثمان اخلميس 
مبا ليس فيه، فعائش���ة اتهمها ياسر احلبيب وقبله كبيرهم الذي 
علمهم الس���حر عبداهلل بن أبي ابن سلول مبا ليس فيها، وفي كل 
مرة كانت احملصلة تأكيد فضل عائشة رضي اهلل عنها على نساء 
العاملني، وأعرف كثيرا من اإلخوة الشيعة وغيرهم من السنة ممن 
لم يعرف براءة ساحة الشيخ عثمان اخلميس وحرصه على الدعوة 
باحلسنى إال بعد االتهام الطائفي الذي ناله مؤخرا، خاصة في ظل 
اتس���اع عالم اإلنترنت وسهولة توثيق أو نفي املعلومة، فأشرطة 
اخلميس مبثوثة عل���ى اليوتيوب بالصوت والصورة وال حتتاج 

إلى عناء للوصول إليها.
في اخلتام، أناشد قناة »الصفا« التي ترك إدارتها شيخنا الفاضل 
عثمان اخلميس منذ أكثر من عام أن »تفلتر« رس���ائل مشاهديها، 
وحتجب ما ال يصلح نش���ره وما ضرره أكثر من نفعه، فالبعض 
منها س���يئ جدا، وفيه تعميم وغلظة وكلمات نابية ال تليق بقناة 
إس���امية هادفة لها إسهامات كبيرة كقناة »الصفا«، فكم من كلمة 
نابية منعت من قبول احلق من الطرف اآلخر، قال تعالى ملوس���ى 
وهارون عليهما السام )اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقوال له قوال 

لينا لعله يتذكر أو يخشى(.
dhari0395@hotmail.com

بالفعل ابتس����م أنت كويتي، فحكومتنا ما 
قصرت حاربت غاء األسعار حتى أصبح الراتب 
يكفي املواطن لشهرين وليس لنصف شهر كما 
هو حاصل ف����ي بعض الدول األخرى وكذلك 
املواطن الكويت����ي ال ينتظر كثيرا للحصول 
على وظيفة، فما أن ينتهي من الدراسة حتى 
يجد الوظيفة بانتظاره وعلى حسب اختياره 
وتخصصه، وكذلك احلال بالنسبة للسكن ما أن 
يوقع املواطن عقد الزواج عند املأذون حتى يجد 
مفتاح منزله في جيبه اليمني، كما أن البلد لدينا 
ال تشهد أي حالة من االختناقات املرورية في 
الطرق، فالشوارع »فاضيه« ويستطيع املواطن 
إيصال أبنائه إلى املدرسة والذهاب إلى عمله 
في الوقت املناسب وكذلك املستشفيات لدينا 
متطورة وتستقطب االستشاريني في جميع 
املجاالت فا يحتاج املواطن إلى السفر للعاج 
باخلارج. أما املدارس فه����ي لدينا منوذجيه 
واملناهج متطورة واجلامعات متوفرة ونسبة 
القبول معقولة أيضا في جميع التخصصات 
واملجاالت وال توجد لدينا أزمة كهرباء وال ماء 
فلم نرى أي انقطاع كما يحصل في بعض الدول 
الفقيرة وكذلك فأن رياضتنا متطورة وال توجد 
لدينا مشاكل وأصبحنا ننافس على األلقاب 
القارية والدولية ولم مننع من املشاركة كما 
هو حاصل في بعض الدول املتأخرة، ولدينا 
املجلس واحلكومة متناغمني ولم نسمع عن 
أي أزمات سياسية وعجلة التنمية مستمرة 
وتس����ابق الزمن وفي كل عام نرى املشاريع 
الضخمة وهي تنجز في أوقاتها احملددة ودون 
أي تأخير كما هو حاصل عند غيرنا من الدول 
التي ال يوجد لديها برملان أو ديوان محاسبة 
أو أي نوع م����ن أنواع الرقابة واالعام لدينا 
واع ومس����ؤول وال يحاول الضرب بالوحدة 
الوطنية... لكل هذا يجب بالفعل ان تبتس����م 

فأنت كويتي.
Soud-2002@live.com
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تنازل آلخر قطرة!

عبداهلل بن سبت

أطروحة

دعوة إلى
 االستفتاء العام

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل 

حيرت أعداءك
 يا شيخ عثمان!

سعود الطويح

خطوات 

ابتسم.. أنت كويتي

َّا نَْحُن نَزَّْلنَا  »إِن
الذِّْكرَ


