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ملواجهة الطائفية

 قراءة ما حدث في مجلس األمة الكويتي عبر الصحف العربية تختلف عن 
قراءته في صحفنا، هم قارنوا االحتقان الطائفي في مصر بحالة الكويت 
والبحرين حيث ال توجد جهود حقيقية لوقف تراكمات مفتعلة، بينما في 

مصر أعلن املفكر اإلسالمي محمد سليم العوا أن السيدة كاميليا التي 
سارت املظاهرات لتحريرها من احتجاز الكنيسة لها وقتل في مصادمات 
طائفية بسببها العشرات، أعلن د.سليم العوا أن كاميليا هذه لم تدخل في 

الدين اإلسالمي وأنه مت حتوير ظروفها االجتماعية إعالميا عن سياقها، 
فحمل املتظاهرون يافطات من نوع «عايزين أختنا كاميليا»!

  وفي عنفوان ثورة يناير املاضية التف العشرات من الشباب املسلم حول 
كنيسة حلمايتها عندما قيل انها ستتعرض لتخريب، وفي األسبوع املاضي 

انطلق «قطار احملبة» حامال شبابا من الديانتني عبر أقاليم مصر للتحذير 
من استهداف الوحدة الوطنية، ثم خبر.. «اإلخوان املسلمون يؤسسون 

حزبا من ٨٫٨٢١ شخصا من بينهم ٩٣ مسيحيا و٩٧٨ امرأة»..الخ، مثل هذه 
اجلهود لم نر لها مثيال في الكويت والبحرين، من اجلانبني، ان لم نقل ان 
الطرفني سعداء لزيادة الشحن، على الطريقة العراقية التي مت فيها تسيير 
املواكب إلظهار الكثرة و«خذوهم بالصوت» والنتيجة أن حتول العراق الى 
حمام دم منذ ست سنوات، هل هذا ما يريده البعض للكويت والبحرين؟!

  لقد كتبت منذ فترة عن مبادرة كرمية في ديوان السيد علي املتروك 
واملرجو أن تتكاثر وسائل التواصل كي يعلو صوتها فوق صوت التشنج، 
ومن املعيب أن تنجح اجلهود في مصر بني أصحاب ديانتني وتتباطأ بني 
أهل قبلة واحدة، وليس من العقل وال من الدين استخدام السباب «ليس 
املؤمن بسبّاب وال لّعان وال طّعان» بل نهى القرآن الكرمي حتى عن سب 

الكفار (وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغير علم)، 

إذا كان هذا هو احلال مع الكفار فهو أوجب مع املسلمني، وال تسل عن 
أصحاب رسول اهللا ژ فضال عن أن يطال السب أهل بيته، هذه ثقافة 

مريضة، سواء بالفعل أو برد الفعل، كالهما مرفوض، أين املنطق في.. «لي 
حق ألعن من يعز عليك، وإذا ترد فأنت تكفيري»؟!

  التربة الوطنية حتتاج الى حرث من جديد يسمح بدخول الهواء الى باطنها 
وتعقيمها من ميكروبات التعصب واالستقواء بالغير على بني جلدتك 

ووطنك، البد من استرجاع التراحم القدمي بني أهلنا من كافة أبناء الوطن 
الذين حملوه على أكتافهم في السراء والضراء، هذا الدور الكبير له رجال 

ونساء أقوياء طافحون بالثقة في النفس، ال تأخذهم في احلق لومة الئم من 
نصف متعلم وال من منتفع أو مغرض اندس بني الناس.

  حفظ اهللا الكويت، وحفظ اهللا البحرين، وبارك في سواعد اخلير سواء في 
كتابة نافعة أو سعي مشكور يحقن به دم الوطن من أن يهدر عبثا.

  كلمة أخيرة:  التعريض بالعمل اخليري من البعض يقابله ثناء دولي 
وتعاون من األمم املتحدة مع جمعياتنا اخليرية ألنهم وجدوا شبابا يتفانى 
إليصال املساعدات ملستحقيها، بعيدا عن التنافس السياسي – أحتدث عن 
قرب شديد من هذا املجال – هذه اجلهود الطيبة أعانت بيوتا كثيرة على 

الصمود، وَدّرست عشرات األلوف ممن قصرت بهم املوارد املالية وعاجلت 
كثيرين، لم يفهم هؤالء سبب تهجم البعض عليهم إال بعد أن قالت السيدة 

الفاضلة غنيمة املرزوق: «ألنهم ال يستطيعون حتقيق اإلجنازات التي 
حققها العمل اخليري حسدوكم على النجاح، استمروا وفقكم اهللا». شكرا 

يا أم هالل، فبمثل شخصك الكرمي، ومئات األلوف من أهل اخلير ترفع 
الكويت سارية عمالقة مانعة لصواعق الفنت واحملن، وليس لدينا قوة كافية 

حلماية بلدنا أفضل من هذه السارية. 

 البقاء هللا 
 يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي

   إلى ربك راضية مرضية
   فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 

 نواف خالد تركي املطيري ـ ٣٥ عاما ـ اجلهراء 
ـ الواحة ـ ق١ ـ ش٢ ـ م٨ ـ ت: ٦٦٣٤٢٨٩٣.

  علي صالح حمد احمليميد ـ ٦٤ عاما ـ الرجال: 
الروضة ـ ق١ ـ ش عبدالرحمن الداخل ـ م٦٢ ـ 
ت: ٥٥٥٢٦٦٢٢ ـ النساء: السرة ـ ق٢ ـ ش علي 

بن أبي طالب ـ م٤١ ـ ت: ٩٩٢٣١١٠٢.
  طارق عبداهللا إبراهيم اخلليفي ـ ٣٧ عاما ـ 
الرجال: اخلالدية ـ ق٢ ـ ش٢٧ ـ م٦ ـ ت: 

٩٩٧٨٣١٦٦ ـ النساء: االندلس ـ ق١٢ ـ ش٢ ـ 
م٣١ ـ ت: ٢٤٨٨٤٥٩٥.

  متروك فهران راجح العتيبي ـ ٦٨ عاما ـ الرجال: 
الفحيحيل ـ ق٣ ـ ش٦ ـ م١٢٧ ـ ت: ٩٩٩٩٣٨٨٨ 

ـ النساء: فهد األحمد ـ ق١ ـ ش١٣٤ ـ م١٣ ـ ت: 
.٩٩٨٩٦١٦٤

  صبيحة عجيل محمد، زوجة احمد غيالن 
الشمري ـ ٤٥ عاما ـ الرجال: ضاحية عبداهللا 

املبارك ـ ق٨ ـ ش٨١٩ ـ م١٣ ـ ت: ٩٩٤٤٦٦٤٨ ـ 
النساء: ضاحية عبداهللا املبارك ـ ق٦ ـ ش٦٢٩ ـ 

م٨ ـ ت: ٩٧٦٠٦٤٠٤.
  حصة ابراهيم الهنيدي، أرملة سعود مطلق الزايد 

ـ ٨٦ عاما ـ الرجال: املنصورية ـ ق١ ـ ش١٣ ـ 
ديوان الزايد ـ ت: ٦٦٧٩٠٨٦٩ ـ النساء: مشرف 

ـ ق٣ ـ ش٥٧ ـ م١٦ ـ ت: ٩٩٩٩٣٧٢٨ ـ الدفن 
التاسعة صباحا. 

 تستضيف «األنباء» اليوم مدير املنتخب 
االوملبي لكرة القدم محمد بنيان واملدرب 

الوطني ماهر الشمري بني الساعتني ٣:٣٠ 
و٤:٤٠ وذلك للحديث عن استعدادات االزرق 

االوملبي ملواجهة اليابان في املرحلة الثانية 
لتصفيات اوملبياد لندن ٢٠١٢، والصعوبات 
التي تواجه الفريق، بجانب الرد على اسئلة 

القراء وذلك على الهواتف التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٨ ـ 
 .٢٢٢٧٢٨٨٩

  بنيان والشمري اليوم وياكم

 محمد بنيان  ماهر الشمري 

 ألول مرة.. السعودية تعني «مفتيًا» من خارج املؤسسة الدينية
 الريـــاض ـ إيالف: بعد حظر 
شديد وتخوف شـــهدته مواقع 
مختلفة على شـــبكة االنترنت، 
وبعد حالـــة الـ «قحـــط» التي 
التلفزيونية  عصفت بالقنوات 
التي تعول علـــى ظهور بعض 
رجال الدين السعوديني واملمتهنني 
العاهل  لوظيفة «اإلفتاء»، رفع 
الســـعودي امللك عبـــداهللا أول 
هذه األوراق املجيـــزة للظهور 
واإلفتاء للمستشـــار بالديوان 

أبرز  العبيكان  االنترنت .ويعد 
املفتني الذيـــن طالب العديد من 
رجال الدين السعوديني باحلجر 
عليهم، وهو مـــا طالب به إمام 
حرم مكة عبدالرحمن السديس، 
أن يتم احلجر على مصدري فتيا 
إرضاع الكبير في إشـــارة منه 
للعبيكان، الذي دافع عن فتواه 
بحجة حجب الضرر املصاحب 
الختالط الرجل مع املرأة األجنبية 
عنه، والقت هذه الفتوى سخرية 
عامـــة من بعض كتاب الصحف 
الســـعودية والعربيـــة والقت 
اســـتهجانا وتأييدا من البعض 

لدى املجتمع السعودي. 

امللكي عبداحملسن العبيكان.
  فمنذ شهر سبتمبر من العام 
الذي  التاريـــخ  املاضـــي، وهو 
أصدر فيه األمـــر امللكي بحظر 
الفتـــاوى على الهيئـــة الدينية 
األولى، اجتهت اجلهات املختصة 
السعودية إلغالق عدد من املواقع 
االلكترونية املعروف عنها قيامها 
بإصدار فتاوى دائمة رأت فيها 
الرأي  أنها بعيدة عـــن تطبيق 
الديني الصادق والسليم جتاه 

قضايا عدة.
  فمـــن موجـــة التســـونامي 
التـــي هاجت معها  «اإلفتائية» 
التنويريني  رؤى متعددة مـــن 
والراديكاليـــني، كل فـــي صفه، 
حيث اعتبر أولو الصف األول أن 
الدين اإلسالمي دين يحترم الذات 
اإلنسانية ويحمل رؤى متعددة 
حتترم االختالف ملعاجلة القضايا، 
بينمـــا كان الصف األخير يراها 
جزءا مـــن «الفنت» التي تصيب 
املسلمني ولفرق من رجال دين 

«ضلت عن درب الفالح».
  أحـــد أبطـــال تلـــك املوجة 
العاصفة هو من حصل على أول 
إجازة لإلفتاء في وسائل اإلعالم 
السعودية، وهو الرجل القريب 
من البـــالط امللكي كمستشـــار 
الفتوى  العبيكان صاحب  فيه، 
الشـــهيرة مبشـــروعية إرضاع 
الكبير، التي جالت معها عواصف 
االستهجان واجلدال على نطاق 
واســـع خالل األشـــهر املاضية 
بالســـعودية وخارجها، حيف 
استأنف حلقات «اإلفتاء» أمس 
األحد، وفق ما ذكره موقعه عبر 
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