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سلطان ابراهيم الخلف

يتعرض شـــيخ االســـام ابن تيمية ـ رحمه اهلل ـ هذه 
االيام حلملة مغرضة من البعض يراد بها احلط من شأنه 
وتشويه سمعته وال اخالها تنال مرادها فهو اعظم قدرا من 
ان تناله ســـهام قاصرة او جهالة ضاربة او احقاد دفينة، 
فقد دخل التاريخ من اوســـع ابوابه ونال ثقة علماء الدين 
املعتبرين واعترافهم بغزير علمه، واصبح علما من اعام 
املسلمني واليزال علمه منها ينهل منه طلبة العلم الشرعي 
واملتخصصون في الدراسات االسامية، ولفرط ذكائه وقوة 
ذاكرته وسرعة بديهته في صغره فقد تعجب منه الشيخ 
احللبي وقال: »ان عاش الصبي ليكونن له شـــأن عظيم«، 

وقد كان.
فقد فاق ابن تيمية اقرانه من معاصريه في علوم احلديث 
وتفســـير القرآن واستنبط منه اشياء لم يسبقه احد اليها 
وعلم الفقه واختاف املذاهب وفتاوى الصحابة رضي اهلل 
عنهم والتابعـــني وكان يفتي ولم يلتزم مبذهب حيث كان 
مجتهدا، واتقن علوم العربية ونظر في العقليات والفلسفة 
وعرف اقوال املتكلمني فيهما، ورد عليهم ونبه على اخطائهم 

وحذر منها.
وكان زاهدا تقيا ورعا وعابدا تاليا للقرآن وكثير الذكر 
هلل، ولعلو قدره بني علماء املسلمني كتب ابن ناصر الدمشقي 
كتابا سماه »الرد الوافر« ذكر فيه اكثر من بضعة وثمانني 
اماما من ائمة املسلمني كلهم سمى ابن تيمية بشيخ االسام، 
وقال عنه الشـــيخ محمد ابو زهرة ـ رحمه اهلل ـ وهو من 
كبار علماء االزهر: »الفقيه الذي اتصل باحلياة وتعلق قلبه 
بالكتاب والسنة، وان آراءه في الفقه والعقائد تعتنقها اآلن 
طائفة من األمة االسامية تأخذ بالشريعة في كل احكامها 
وقوانينها، وكثير من قوانني الزواج والوصية والوقف عند 
املصريني مأخوذة من آرائه، فكثير مما اشتمل عليه القانون 
رقم 25 لسنة 1929 مأخوذ من آرائه مقتبس من اختياراته، 
وشـــروط الواقفني والوصايا اقتبست احكامها في قانوني 

الوقف والوصية من اقواله«.
ومع ما اشـــتهر به من اشـــتغال بالعلم فإنه كان مثاال 
يحتذى في الشـــجاعة واالقدام، فقد ابلى باء حســـنا في 
قتال التتار في وقعة »شقحب«، املشهورة في اول رمضان 
سنة 702 هـ وكان في مقدمة اجليوش املصرية والشامية 
يحرض اجلنود على القتال والثبات ويعدهم بالنصر مما 
يدل على شـــجاعته وقوة اميانه بنصر اهلل في وقت كان 
الناس يرتعدون خوفا من سماع كلمة التتار، وقد كتب اهلل 
للمســـلمني النصر في تلك املوقعة وهزموا التتار هزمية 
شـــنعاء وقتلوا منهم جمعا عظيما، وبذلك اســـدل الستار 
على اسطورة جيش التتار الذي ال يهزم، وذلك بفضل اهلل 
ثم بحهد شيخ االســـام ابن تيمية الذي كان له دور كبير 
في اتخاذ قرار قتال التتار كواجب شرعي ال مناص منه من 
اجل دفع اذاهم عن باد املسلمني بعد تردد اصحاب القرار 
وخوفهم من ماقاة التتار، وكحال غيره من العلماء الذين 
أوذوا دفاعـــا عن احلق ومحاربة للبـــدع والضاالت، فقد 
توفي ابن تيمية ســـجينا في قلعة دمشق وصلى عليه في 
اجلامع االموي وســـار في جنازته ما يزيد على مائتي الف 
من محبيه. ولشيخ االسام ابن تيمية مؤلفات ومصنفات 
كثيرة ال حتصى في علوم الدين طبع منها ما طبع والكثير 
منها اليزال مخطوطا، وفي مؤلفه »منهاج الســـنة« انبرى 
شيخ االسام ابن تيمية مدافعا عن الصحابة وامهات املؤمنني 
رضـــي اهلل عنهم بعد ان تعرض لهم ابن املطهر احللي في 
كتابه »منهاج الكرامة« يريد احلط من شأنهم متهما اياهم 
بالكفر، مما يدل على ان هذا العداء احملموم البن تيمية من 
البعض له جذور تاريخية تعود الى القرن الثامن الهجري 
عندمـــا ابدع في تفنيد مفتريات احللي، وال عجب ان يثير 
هؤالء احلملة ضده بني فترة واخرى وتغلف بغطاء مزيف 
يوهم بأن شيخ االسام تكفيري الزالة شبهة التكفير عن 
صاحبهـــا وحامل لوائها ابن املطهـــر احللي، وكثيرين من 

اضرابه ممن ال يتسع املجال لذكرهم.
رحم اهلل شيخ االسام ابن تيمية وجزاه اهلل عن االسام 

واملسلمني خير اجلزاء.

شيخ االسالم ابن تيمية فوق الشبهات

فكرة

طالل الهيفي

في بعض األحيان يقول لك أحـــد ما »ال تصير بوجهني«، 
أي ال تنقلـــب على بطنك وما لك رأي، وفي احلقيقة من منا ال 
تنطبق عليه صفة »أبوالوجهـــني«، فالواحد منا يصبح على 
صورة وميسي على أخرى، أو تراه في العمل صاحب شخصية 
قوية وفي البيت ال حول له وال قوة، وهذه النماذج ال تنطبق 
على الكل، فهناك بالطبع حاالت شاذة ولكن األغلب الشخصية 
صاحبة الوجهني فمعالم الوجوه التي نشـــاهدها عبارة عن 
نسيج مختلف، وبعضها مناقض حلقيقته التي يبدو عليها، 
حيث يراه الباحثون انه شخصية تعيش في زمنني منفصلني 
تتكيف حســـب طبيعة املوقف فتجدها شرســـة وفي  نفس 
الوقت ضعيفة تستعطف اآلخرين، وهذه الشخوص حقيقية، 
واألغلب يعرفها ان لم يكن تعامل معها، وحكايات مثل هؤالء 
كثيرة على أرض الواقع، تتضح في قصص تســـرد من وقت 
الى آخر، فكم من مسؤول يعيش حتت عباءة الوجاهة والنفوذ 
وتسلطه باستخدام صاحيته ومزاجيته املتغطرسة ومامحه 
العابســـة واسلوبه الفظ، والتي ال تدل على حقيقته فكل هذه 
الصفات ال تعكس ابعاد هذه الشخصية، فعامله احلقيقي يتجرد 
وينكشف في أوقات معينة من محيطه االجتماعي حيث جتده 
ذا شخصية طيبة ومرحة مع أسرته وأصدقائه وهذا التقمص 
نابع من ازدواجية يعيشها بعض املسؤولني وهي من تدفعهم 
لهذا التحول املصطنع، موقف واقعي مررت به مع أحد القياديني 
استنكرته بشدة ملعرفتي الوثيقة بشخصيته الطبيعية املغايرة 
لواقعها مما يؤكد ان هناك أســـرارا تنمو مع الصفة القيادية 

جتعله يعيش حتت عباءة »بووجهني«.
TalalHaifi@hotmail.com

الوجه اآلخر

السموحة

د. نرمين يوسف الحوطي

ما الرابط الذي يجمع بني االستاذة والفنانة 
القديرة مرمي الصالح ومشكلة املسرحني؟ 
ان املشكلة واحدة والرابط واحد وهو عدم 
رد اجلميل، قد تســــألون كيف رد اجلميل؟ 

وملاذا؟ 
مشكلتنا ال تقتصر فقط على من ذكرناهم 
بل هي مشكلة تخص كل من أفنى عمره في 
عمله من أجل بناء وعلو اسم الكويت، وهنا 
ال أقصــــد ان هؤالء ينتظــــرون رد اجلميل، 
ولكن من بعض صفــــات العروبة الذكرى 
احلسنة ملن يخدمون بلدهم بصدق وامانة، 
وهنا تكمن مشكلتنا اليوم. فاملسرحون هم 
أبناء البلد، بعضهــــم أفنوا عمرهم لبعض 
الشركات وكانت مكافأتهم ظرفا بداخله ورقة 
باالستغناء عنهم دون ضمان حلقوقهم املادية 
واملعنوية، بل املؤلم أكثر من ذلك انه الى اآلن 
لم نشاهد حا ملشكلتهم، بل املخجل واحملزن 
ان شــــركات كثيرة ممن ســــرحت عددا من 
موظفيها الكويتيني تستعني مبوظفني وافدين 
)عذرا لهذا املصطلــــح( مبرتبات قد تكون 
اضعاف راتب احد املســــرحني، بل تعطيهم 
مميــــزات لم تعطها ألبناء البلد ســــواء من 
اليزال على رأس عمله منهم او املسرحون، 
ولألسف ان من يتحدث عن موضوعهم ويطرح 
قضيتهم قد يستخدمها فقط للظهور االعامي 
ولكن أين احللول؟ »محلك سر«! املتعسرون 
واملســــرحون كلها مجرد كلمات ومسميات 
فقط لاعام وظهوره، ولكن احللول أقفلت 
عليها االدراج، وهذا ما حدث للفنانة الكويتية 
االستاذة مرمي الصالح، وعذرا، لن أحتدث عن 
تاريخ مرمي الصالح الن بعض أهل االعام اذا 
تناسوا، فالكتب والتاريخ املسرحي للكويت 
لن ينسى، وأنا هنا لن أخوض في مشاكل بني 
أفراد وأيضا واحلمد اهلل الكل يعلم عني أنني 
بعيدة عن نظام »الشللية«، ولكنني أستغرب 
مــــن بعض االقام التي تكتــــب عن الثقافة 
واملســــرح، أين هم مما حدث من اعتراض 
البعض على تكرمي مرمي الصالح؟! واحلمد 
اهلل أنني أعلم االجابة والكل يعلمها أيضا 
وهي أن الفنانة مرمي الصالح خارج احلسبة، 

مو صح كامي؟
اليوم أكتب باسم كل مواطن كويتي من 
املمكــــن ان يحدث له ما حدث للمســــرحني 
والفنانة مرمي الصالح بعد ان قاموا بخدمة 
بادهم دون ان ينتظروا املقابل، ليس فقط 
في مجال االعام وال األعمال بل في كل ميادين 
الدولة، سواء أكانت رياضية أم صحية أم 
تربوية أم علمية، كثيرون لألســــف أهدرت 
حقوقهم من االعام واملؤسسات والدواوين 
الوزارية، وهذا يرجع للمركزية الن هؤالء 
يتعاملون باعتبار ان أماكنهم ومراكزهم قطاع 
شــــخصي لهم بل هي من أماكهم اخلاصة 
وليست أماك الدولة وهنا تكمن املشكلة، ألن 
اعامنا يخشى من هذه املركزية، وما يؤكد 
كلماتنا تلك األســــماء التي محتها املركزية 
ولكن لم تنسها أرض وتاريخ الكويت ومنهم 
»الشيخ جابر العلي الصباح، د.نائل النقيب، 
العبدالرزاق، ود.عبداحملسن  د.عبدالرزاق 
العبدالرزاق، الســــقاف، أ.ســــعاد الرفاعي، 
د.فوزية مكاوي، د.حسن يعقوب العلي، فتحي 
كميل، جاسم يعقوب، وغيرهم كثيرون«... 
ال يتذكرهم التكرمي وال االعام، ولكن علينا 
نحن األجيال ان نحترم تاريخنا لكي يحترمنا 
اآلخرون، فهؤالء ممن ذكرتهم، وعذرا ملن لم 
أذكرهم ألن ذكرهم يحتاج الى موسوعة وليس 
ســــطورا، هم بالفعل موسوعة ومرجع ملن 
يريد التاريخ واالستفادة، فهم ال يحتاجون 
الى االعام ألنهم حفروا اســــم الكويت في 
أرجاء العالم بفكرهــــم وكتبهم وعلمهم بل 
كرموا من خارج الكويت، واليوم نعترض 
على التكرمي بل »نبدي« األجنبي على ابن 

البلد بس شنو نقول عني عذاري.
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مريم الصالح والمسّرحون

محلك سر
محمد هالل الخالدي خالد جمال السويفان

عادل غنام العتيبي

يجتهد بعض النواب مشكورين في 
أداء دورهم التشريعي والعمل على سن 
قوانني جديدة تهدف إلى تنظيم احلياة في 
الكويت وحماية األموال العامة واخلاصة 
للناس، ولكن ما فائدة كل هذه القوانني 
إذا لم تطبق؟ ما فائدة جترمي الفرعيات 
وشراء األصوات مادامت لم تطبق على 
أي شخص برغم ممارسة هذه األفعال 
علنا؟ وما فائدة كل تلك التشـــريعات 
التي تهدف إلـــى حماية املال العام من 
الســـرقة وصحافتنا تطالعنا كل يوم 
بعشرات الصفقات املشبوهة والتعديات 
الصارخة على هذا املال دون أن يقابل 
كل هـــذه اجلرائم تطبيق القانون على 
مجرم واحد بل ودون أن يوجه االتهام 
إلى أحد حتـــى اآلن؟ ما فائدة القانون 

إذن مادام أنه ال يطبق؟
ما مينع اإلنسان من ارتكاب سلوك 
خاطئ )سواء اجلرائم أو األفعال غير 
األخاقية( إما اخلوف من اهلل عز وجل، 
أو اخلوف من تطبيق العقوبة القانونية، 
وإما اخلوف من عمليات الردع االجتماعية 
كالنبذ واإلقصاء واالزدراء االجتماعي، 
أو اخلوف من تأنيب الضمير. واملجرم 
بطبيعة احلال ال يفكر في مراقبة اهلل عز 
وجل وإال ملا أقدم على جرميته، وهناك 
دراســـات علمية تشير إلى أن 70% من 
البشر لديهم نزعة ورغبة الرتكاب أي 
نوع من أنـــواع اجلرائم ولكن اخلوف 
من القانون مينع 80% منهم تقريبا. فإذا 
تأملنـــا في حالنا هنا في الكويت فماذا 
جند، جند أن اخلوف من تطبيق القانون 
يحتل املرتبـــة األخيرة من بني عوامل 
الردع املذكورة، كمـــا جند أن عمليات 
الضبط االجتماعي لم تعد فاعلة في ظل 
هذه األوضاع املقلوبة، فاملجرم أصبح 
يحتل مراكز اجتماعية مرموقة ومكانة 
عالية والناس تلتف حوله وتفرش له 
طريقه بالورود واخلدود أحيانا، كما أن 
التنشئة االجتماعية بدأت تفقد قيمتها في 
ظل هذا الضعف املتزايد للنزعة الدينية 
بسبب رجال الدين قبل غيرهم، وكذلك 
االنحدار املســـتمر في النظام التربوي 
وتراجع دور املدرسة إلى درجة االنهيار 
ما يعني تراجع القيم األخاقية والضمير. 
فمـــا الذي بقي إذن ليـــردع الناس عن 
ارتكاب اجلرمية والتعدي على ممتلكات 

اآلخرين؟
كنت أحتدث مع بعض األصدقاء عن 
بعض السرقات في قطاع النفط، وفجأة 
قال أحد الشباب إنه لو تهيأت له الفرصة 
فسوف »يضرب ضربة العمر« ويسرق 
كما يسرق غيره، ومن منا لم يسمع مبثل 
هذا القول اخلطير كل يوم، وهي نتيجة 
القانون مادام  طبيعية لغياب تطبيق 
لم يقدم أحد للمحاكمة ويحبس برغم 
كثرة السرقات من املال العام وبصورة 
مكشوفة للجميع. لقد جعل اهلل عز وجل 
عقوبة السارق بأن تقطع يده وهي عقوبة 
مغلظة وشـــديدة تثير الرعب والهلع 
ملجرد التفكير فيها، وما ذلك إال لعظم 
هذا الفعل املشني حتى ال تستباح أموال 
الناس وممتلكاتهم، وإذا استمر الوضع 
على مـــا هو عليه من تراٍخ في تطبيق 
القوانني فسيجد الشريف نفسه مدفوعا 
رغما عنه للسرقة حتى ال يصبح شاذا 
ومنبوذا وغير قادر على أن يعيش بني 
مجموعة من اللصوص. ال نريد املزيد 
من القوانني والتشريعات يا نواب األمة 
بل نريد تطبيق مـــا هو موجود فعا، 
فقانون العقوبات احلالي كفيل بسجن 

نصف أفراد املجتمع لو طبق فعا.
bodalal@hotmail.com

كثيرة هي األخبار التي نقرأها في الصحف احمللية، أو عبر وسائل 
اإلعام املسموعة واملرئية، فبعض األخبار يكون سياسيا أو اقتصاديا 
أو رياضيا وكذلك يكون اجتماعيا، نود أن نسلط الضوء على بعض 

األخبار والتي نسرد بعضا منها مع التعليق عليها.
< آالف الطلبة الكويتيني مهددون بعدم االعتراف بشـــهاداتهم 

في البحرين.
بعد االنتهاء من مشـــاكل التعليم العالي الكويتي، واآلن ظهرت 
تهديدات أخرى مـــن التعليم العالي البحريني، أين التعليم العالي 
الكويتي وامللحق الثقافي للمطالبة بحفظ حقوق الطلبة من قرارات 
التعليم العالي البحريني؟ وماذا سيكون مصير الطلبة الكويتيني 

في البحرين؟
< إلزام الوافدين بتقدمي »الصحيفة اجلنائية«.

اخلبر املنشـــور في »األنباء« يوم االربعاء املاضي للزميل أمير 
زكي، يجب تطبيقه مبوعده احملدد ألن ظاهرة اجلرائم وخاصة من 
بعض العمالة تزداد بشـــكل كبير، حيث يكون صاحب سوابق في 
بلده ويأتي للكويت للعيش فيها ولكن بعض أصحاب الســـوابق ال 
يلتزم بقوانني الدولة ويبدأ بجرائـــم في بلد آخر. نتمنى أن يفّعل 

هذا القرار من وزارة الداخلية.
< قانون الفحص قبل الزواج.

خطـــوة فـــي االجتـــاه الصحيح لقـــرار حمايـــة املتزوجني من 
األمراض الوراثية، وحل جزء بسيط من مشكلة الطاق التي تؤرق 

املجتمع.
نهاية اإلشـــارة: ضاحية عبداهلل املبـــارك: املنطقة التي تنتظر 
»االســـتغاثة« بني فترة وأخرى إلجناز خدماتها، حيث ال ننظر إلى 
املمشى الرياضي املوجود في املنطقة وبعد تزايد رواده نرى ان من 
الضروري عمل مواقف للســـيارات وزراعته مثل األماكن الرياضية 

األخرى. »حفظ اهلل الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه«.
alsuwaifan@hotmail.com

ال ينتهي أســـبوع إال ونســـمع عن حوادث في طريق الســـاملي، 
وال جند ســـببا واضحا لهذه احلوادث، ولو نظرنا إلى هذا الطريق 
لوجدنـــاه بعيدا عن املدينة وال يوجد فيـــه زحام كما أنه ممهد إلى 
آخر درجة، إذن ما األسباب التي جتعل من طريق الساملي هو نفسه 

الطريق إلى املوت؟
أثناء عودتي من مناسك العمرة منذ أيام، مررت بطريق الساملي 
وكان هذا اليوم صباحا والطقس »مغبر«، ولم أكن أتصور أن لون 
هذا الشارع سيصبح كلون الرمال من شدة الرياح ولم أشاهد الشارع 
طوال املسافة من الساملي إلى اجلهراء، وكان الغبار يعصف بي من 
جهة اليسار أي من الشمال ولم ينقطع عني إال عندما وجدت سدودا 
رملية وضعت يســـار الشـــارع في نهاية طريق الساملي فقط وهي 
التي حجبت عني الرياح والرمال وهنا وجدت كثبانا رملية ترسبت 
واســـتقرت في بعض نواحي الشـــارع ولم تتم إزالتها مما يسبب 
خطورة ألي ســـائق مركبة ال يشاهد مثل هذه الرمال وقد يصطدم 
بها وهو بغفلة. وعند وصولي للكويت اتصلت على احد املسؤولني 
لكي أنقل له ما شاهدته أثناء عودتي على هذا الطريق حيث أخبرني 
أن بلدية الكويت تقوم بتنظيف الشارع من الكثبان الرملية يوميا 

دون جدوى، فاألرض مكشوفة وال جدوى من هذا التنظيف. 
ولذلك أطرح احلل عبر زاويتي هذه إلى املسؤولني بالدولة ونحن قد 
دخلنا في فترة الصيف والسفر عبر طريق الساملي، وهناك مواطنون 
ومقيمون سيرتادون هذا الطريق واجلميع يتمنى لهم السامة في 
ترحالهم وعودتهم، ويجب على اجلهات احلكومية املسؤولة وضع 
سواتر أسمنتية طوال هذا الطريق وذلك معمول به في بعض الدول 
اخلليجية ويكون من جهة الشمال على طول الطريق املمتد قرابة 90 
كيلومترا تقريبا للمحافظة على سامة قائدي املركبات من العواصف 
الرمليـــة التي تعصف بهم وحلجز الرمال التي تترســـب على هذا 
الطريق وتصبح مطبات ال يشاهدها أحد أثناء فترة الغبار ولنرحم 
عمال التنظيف الذين يقومون بتنظيف الشارع يوميا وهدرا للوقت 
واجلهد واملال فمن يقرأ الصحف يجد أن احلوادث في زيادة كبيرة 
على طريق الســـاملي بســـبب الطقس ولو الحظنا األعوام السابقة 
لوجدناها اقل من العام املاضي أما عن باقي احلوادث املرورية فمن 
املمكـــن معاجلتها فهي أخطاء فردية ميكن تداركها بتضافر اجلهود 

بني رجال الشرطة وقائدي املركبات.
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