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منذ زمن بعيد واليمن لم يعد سعيدا مثلما كان يسمى 
بـ »اليمن السعيد« فبعد توالي االنقالبات والتدخالت 
احلربية ايام الزعيم املصري الراحل جمال عبدالناصر، 
والوضع الداخلي لليمن ال يكاد يهدأ حتى يشتعل مرة 
اخرى، بل حتى في عالقات اليمن العربية توترت، آخرها 
وقوف النظام اليمني داعما ومســـاندا للنظام العراقي 
املقبور »صدام حســـن« اثناء غـــزوه لبالدنا الكويت 
اغسطس 1990، وما اعترى العالقات الكويتيةـ  اليمنية 
من توتر وردة فعل شعبية عنيفة ضد النظام اليمني 
احلالي قبل ان تتحسن العالقات شيئا ما! رغم ما يكنه 
الكويتيون عامة للشعب اليمني من احترام وتقدير ملا 
ميتازون به من صدق وأمانة، ولذلك كانوا دائما مؤمتنن 
على الصناديق املالية للمؤسسات الكويتية، ومنذ فترة 
بدأ الوضع يزداد سوءا خاصة مع تغلغل جماعات القاعدة 
االرهابية في عمليات تفجيرات واغتياالت، واآلن مهدد 
باالنقسام مرة اخرى لليمن الشمالي واجلنوبي وبدأت 
وتيرة نغمة االنفصال تعلو، ويهدد زعيمها سالم البيض 
قائال ان لم يكن ذلك بالسلم واال عبر الكفاح املسلح، وفي 
هذه االثناء يتفجر الوضع في الشمال في »صعدة« وما 
حولها مع جماعات احلوثين او الزيدية االسالمية بعد 
توتر مزمن ومصادمات متقطعة، ولعل هذه القضية تعد 
االخطر ليس في الكيان اليمني فحسب، ولكن حتى على 
املستوى االقليمي! السيما ان هذه احلرب املستعرة بن 
احلوثين واجليش اليمني الذي يخوض حربا صعبة 
مســـتمرة الكثر من شهر حتى اآلن لم يستطع حسمها 
رغـــم كل امكانياته الفنية وآلياته العســـكرية والدعم 
اللوجستي السياسي والعسكري الذي يتلقاه من بعض 
الدول الشـــقيقة والصديقة »وخلفت من ورائها مآسي 
انسانية في آالف املشردين في العراء يقاسون احلرمان 
من اســـباب احلياة اآلدمية« ولكن وجه اخلطورة في 
هذه احلرب الشرســـة بن احلوثين والسلطة اليمنية 
انها بدأت تأخذ ابعادا دينية ذات صبغة طائفية بحيث 
حولت اعداء االمس الى احباء بدوافع العصبية الضيقة، 
ومـــن يدخل الى االنترنت يقرأ املصائب من املماحكات 
واالتهامات الدينية بن اطراف غير مينية، واالتهامات 
تشرق وتغرب تعيد الى االذهان مزاعم  الهالل الطائفي 
والوالءات اخلارجية، وبهذا تتكرر مأساة احلرب االيرانية 
ـ العراقية التي اســـتمرت ثماني سنوات والتي خلفت 
اثناءها وبعدها الفنت الدينية واالتهامات التي شرخت 
الوحـــدة الوطنية لدى كثير من البالد ذات العالقة من 
بعيد او قريب، ونحن فـــي الكويت نحمد اهلل الذي ال 
يحمد على مكروه سواه عندما جاء الغزو الصدامي وحدنا 
مرة اخرى وبصالبة اقوى، لكن هذه احلرب اليمنية اآلن 
بدأت تكشر عن انياب الطائفية مرة اخرى على املستوى 
االقليمي وتخرج عن كونها قضية مينية داخلية ولذلك 
على العقالء من القيادين من امتنا التدخل سريعا حلل 
مشـــكلة احلوثين مع السلطة اليمنية واحتوائها عبر 
معاجلة منصفة تراعي حرمة االنسان وحرياته املسؤولة 
وحقوقه حتت مظلة وطنية مخلصة تعيد لليمن وحدته 
وسالمته فهذه احلروب الداخلية ال تسعد احدا في قلبه 
خير واال فإن اخلشية ان تكون متهيدا حلريق يهلك فيه 
اجلميع وال منتصر فيه، وصدق »آية اهلل السيد محمد 
حســـن فضل اهلل« حن قال: »ضوء أخضر الستباحة 

األمن االسالمي وتدمير مشروع الوحدة الوطنية«
a.alsalleh@yahoo.com

يدور بن األوســـاط العلمية والناس أن قتل حشرة 
النمل في اإلسالم من احملرمات على اإلنسان، حيث جاء 
ذلك في لقـــاء تلفزيوني على قناة الراي خالل برنامج 
استضاف د.مصطفى الدمرداش أستاذ تدريس العلوم 
بكلية التربية في جامعة الكويت، حول مسألة اإلعجاز 
العلمي عن حشـــرة النمل هذا املخلـــوق العجيب في 

تصرفاته.
وحتدث د.الدمرداش عن أسلوب جديد يساعد على 
طرد النمل من أي مكان ال يريده اإلنسان أن يكون فيه 
أو تســـتطيع ربة البيت أن تعمل في بيتها لطرده بدال 
من قتله أو القضاء عليه باملبيدات احلشرية اجلاهزة، 
الســـيما ان قتله منهي عنه في اإلســـالم ما عدا النمل 

األبيض )األرضة(.
واخلطة الدفاعية للقضاء على النمل: هي القيام بوضع 
السمســـم في إناء بالقرب من جتمع النمل في أي مكان 
بالبيت، وستالحظ اختفاءه بشكل مفاجئ، حيث نقوم 
بنشر حبوب السمســـم بجوار الفتحات التي يقصدها 

النمل، وفورا سيترك النمل املكان.
وأكد د.الدمرداش ان هروب النمل من املنزل عند وضع 
السمسم يرجع سببه لوجود مادة طيارة في السمسم 
تؤذيه وتقضي على حاســـة الشم لديه، وهي احلاسة 

األبرز لديه في بحثه عن الغذاء.
فاكهة الكالم: قال األحنف: »الشريف من ُعْدت سقطاته 

وُفكت عثراته«.
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رياح التفاؤل

دعاوى زائفة ال تنطلق من أدلة وبراهن 
وال دراسات حقيقية وبحوث علمية موثقة، 
إمنا يستند أصحابها إلى أوهام وظنون 
وأمـــان، البعض غيـــر مقتنع بها أصال، 
وإمنا روجها لتحقيق مآربه الشخصية، 
مع ذلك فإن هذه الدعاوى لم تنطل على 
النخبة املتعلمة والعاقلة، وإمنا كان أثرها 
وخطرها في استقطاب الدهماء من الناس 
وتضليلهم والتلبيس عليهم، خاصة عبر 
استخدام اآللة اإلعالمية أو ما يسمى حقيقة 
»اإلعالم الفاسد«، لكن احلمد هلل أن الزمن 

كفيل بإبطال هذه الدعاوى.
من هذه الدعاوى، دعوى أن املرأة أعلم 
مبتطلبات املرأة، ودخولها للبرملان سيحقق 
لها ما لم يحققه لها أخوها الرجل، دعوى 
أبطلتها جتربة مجلس 2009 وعمره غير 
القصير، فتبـــن للناخبن أن املرأة ربة 
األسرة ليست على أجندة املرأة النيابية، 
إمنا أجندتهـــا تنحصر في خطف جلنة 
مكافحـــة الظواهر الســـلبية، والدعوة 
للعودة إلى االختالط، واالنشغال بتبرير 
مواقف بعض النائبات السياسية الغريبة، 
والظهور اإلعالمي في كل محفل، وأخيرا 

الدفاع املستميت عن مواقف احلكومة.
ودعوى الليبرالية بعدم عدائها للدين، 
بطلت باســـتهزائها باحلجاب اإلسالمي، 
وبالفتاوى واملفتن، ومبطالبتها الصريحة 
مؤخرا بإقصاء الدين عن السياسة، وهي 
مثل دعواهم باحترام القانون والتي بطلت 
أيضا مبخالفتهم لقانون انتخاب املرأة الذي 

يوجب االلتزام بالضوابط الشرعية.
ودعوى وتذرع البعض برفض بعض 
الفتاوى لكونها تأتي من اخلارج ووصفها 
باملعلبة، أبطلها استشهادهم بفتوى األزهر 
والطنطاوي من خارج الكويت ألجل إقرار 
قانـــون انتخاب املرأة فـــي حن رفضوا 
فتوى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

في الكويت.
ودعوى البعـــض جديته في محاربة 
الطائفية ودواعيها أبطلها التعدي الصارخ 
واملتكرر في الصحافة واإلعالم على خال 
املؤمنن معاوية بن أبي سفيان ÿ أخو 
أم حبيبـــة زوج نبينـــا ژ، وأحد كتبة 

الوحي.
ودعوى انحســـار التيار اإلســـالمي 
أبطلته نتائج انتخابات اجلامعة األخيرة 
وفوز »االئتالفية« مع حليفتها »االحتاد 
اإلسالمي« للمرة 31 على التوالي، ووجود 
أكثر من 30 نائبا إســـالميا ومحافظا في 

املجلس احلالي.
وأخيرا، دعوى احلكومة بأن ســـبب 
توقف التنمية هـــم »نواب التأزمي« كما 
يسميهم البعض أبطلتها خطة احلكومة 
اخلجولة والناقصة والعائمة واملطاطة، 

ومكانك راوح.
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يعجبني املبدع أيا كان مجاله، 
قارئ قـــرآن أو العب كرة قدم 
أو مطربا أو رساما أو ممثال أو 
كاتبا أو شاعرا، أحترم اإلبداع 
واملوهبة أيان كان دين أو طائفة 
أو عرق صاحبها، ومن املبدعن 
الذين تعرفت إليهم مؤخرا هو 
الداعيـــة واملصلح االجتماعي 

السعودي سلطان الدغيلبي، الدغيلبي قبل سنوات قليلة 
كان يشـــتهر بلقب »أبو زقم« وكان يعتبر أشهر سائق 
»مفحط« في اململكة العربية السعودية قبل أن يتجه إلى 
االلتزام ويتحول إلى الدعوة وإلقاء احملاضرات الدينية 

بعد توبته.
شاهدت له أكثر من 35 محاضرة قبل أن أكتب هذه املقالة 
عنه، ووجدت أنه يختلف متاما عن خطباء حرس الدعوة 
القدمي الذين »يصبحوننا« بآية ترهيب و»ميسوننا« بآيات 
الوعيد، الدغيلبي نسف هذا املفهوم القدمي للدعوة فهو 
يتحدث بلغة الشباب »الشوارعية« وأعني »الشوارعية« 
مبعناها البسيط وليس مبعناها الرخيص، وينقل رؤيته 
ودعوته لإلصالح والتوبة بشكل مبسط محبب، يتمتع 
بكاريزما غير طبيعية وطريقة إلقاء مسرحية ال تبعث 
على امللل، وجدته أنه مصلح اجتماعي أكثر من كونه داعية 
إسالميا باملعنى التقليدي، لم أجد خالل محاضراته الـ 35 
التي استمعت إليها مرارا أنه يكثر من استخدام األحاديث 
أو آيات الترهيب كما يفعل اخلطباء التقليديون بل كان 
يتحدث بلغة سهله بسيطة غير متكلفة، ويقدم الدعوة 
إلى التوبة عـــن طريق الدعوة إلى احلب دون فرض أو 
تخويف بل كان يتحدث عن أثر التوبة على املستمعن 
في دنياهم وكيف أنها ستغيرهم بابتعادهم عن املخدرات، 
وفي أحد محاضراته واملوجودة على اليوتيوب استطاع 
إقناع عـــدد من احلضور بأن يتخلصـــوا من املخدرات 
التـــي دخلوا احملاضرة وهـــم يحملونها معهم حتى ان 
أحد احلضور صعد إلى املنصة حيث يجلس الدغيلبي 

وألقى ما زنتـــه ربع كيلو من 
مخدر احلشيش.

الدغيلبـــي ظاهـــرة دعوية 
جديدة ورغم بعض »شطحاته« 
التي قد تؤخذ عليه منطقيا إال 
أنه يبقى أفضل مليون مرة من 
خطباء حـــرس الدعوة القدمي 
الذين ال يعرفون من الدين سوى 

الترهيب والوعيد.
خطباء احلرس القدمي للدعوة الذين تاهوا بن تسييس 
الديـــن واتخاذ الدين كواجهـــة اجتماعية أو وظيفة في 
»األوقاف« نسوا متاما أن الدعوة اإلسالمية في أصلحها 
هي الدعوة إلى األخالق وليســـت دعوة إلى التكســـب 
السياسي أو الضحك على ذقون البسطاء وإيهامهم بأنهم 
وسطاء الرحمة في األرض، نسوا أن الدعوة إلى األخالق 
هي األصل، والنزول إلى الشارع والعمل على اإلصالح من 
خالل مخاطبة البسطاء مبفاهيمهم وأساليبهم ولغتهم 
اليوم وليس باستخدام ذات اللغة وذات اخلطاب املستخدم 

منذ مئات السنن.
الدغيلبي استخدم اللغة اليوم بخطاب جديد يواكب 
لغة الشـــباب اليوم يفهمونه ويفهمهم مختطا لنفســـه 
منهاجا جديدا لم يكن معروفا ســـابقا في املنطقة وهو 

احلديث املباشر بلسان اليوم.
لــــو أن بعض امللتزمن دينيا من الناشطن دعويــــا 
أو ســــياســـيا فــــي الكويت فهموا سر أن الدعوة إلى 
اإلسالم هي في األصل دعوة إلى األخــــالق كـــــما فعل 
الدغيلبي حللت ثالثة أرباع مشـــــكالتنا الســــياسية 
وأربعـــة أخماس مشـــكالتنا االجتماعية، ولكنهم ومنذ 
40 عاما وهم إما حتولوا إلى ساســـة صبغوا حتركاتهم 
بالدين أو دينين مألوا قلوبهم بـ »كركبة« أثاث السياسة، 

وفيهم أقول:
 احلمد هلل الذي ال يحمد على مكروه سواه.

Waha2waha@hotmail.com 

بدأت وزارة األوقاف منذ فترة 
بتبني مفهوم الوسطية واالعتدال 
الديني ومن بن اإلجنازات التي 
حققتهـــا هـــذه الوزارة إنشـــاء 
العاملي للوسطية ومقره  املركز 
الكويت وهو يتبع اللجنة العليا 
لتعزيز الوسطية. وقد أتى هذا 
التوجه على حـــد القول امتثاال 

لآلية الكرمية )وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرســـول عليكم شهيدا(. وهو مجهود 
جاد ونبيل تقوم به الوزارة إال أن فتوى احلجاب والوالية 
العامة قد اظهرت مقدار التخبط والسطحية في فهم املعنى 
احلقيقي للوســـطية. ذلك املعنى الذي عبرت عنها أبســـط 
مبادئ الوسطية في اإلسالم، مبدأ »ال إكراه في الدين«، ذلك 
املعنى الذي تبناه املجتمع الكويتي منذ نشأته وأصبح حاجة 

ملحة في وقتنا احلاضر ملواجهة مخاطر التطرف. 
»ضد اإلفـــراط والتفريط«، »ضد اإلســـراف والغلو في 
الدين« وغيرهما، شعارات أظهرت خلوها من املعني ومفاهيم 
كشـــفت عن مقدار التباين بن الفكرة والتطبيق، فاملفهوم 
األول احلقيقي للوسطية ميكن استشفافه بالعديد من اآليات 
القرآنية الكرمية والتي حتذر فيها املسلمن من إكراه الناس 
أو التدخل في شـــؤونهم الدينية. ومن يفعل ذلك يستشهد 
باآلية الكرمية )أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنن(. فإذا 
أتت اآلية الكرمية حتذر بشكل صريح من التدخل في إميان 
اإلنسان فإنه من املنطق أن يترتب علي ذلك أيضا التحذير 
من التدخل في ممارسه الفرد للعبادات كالصالة والصيام 
ولبس احلجاب. وفي هذا التحذير تبرير معقول فممارسة 
الشعائر يدخل فيها طرفان اإلنسان وخالقه وال شأن ألحد 
ثالث في التدخل في هذه العالقة، فعدم التزام الفرد بالصالة 
لن يؤذي اآلخرين مادام هذا الفرد قد التزم بجميع أخالقيات 
التعامل احلســـن، كما أن لبس احلجاب ليس من شأن أحد 
مادامت املرأة قد التزمت بآداب احلشمة املتبعة في املجتمع 

الذي تعيش فيه.
أما بالنسبة للمفهوم احلقيقي 
الثاني للوسطية فسنجده متجسدا 
في نهج املجتمـــع الكويتي منذ 
نشأته إلى وقتنا احلالي، كمجتمع 
محافـــظ بدون غلـــو أو تطرف، 
فممارسة الشعائر لم تفرض على 
أحد كما أن لبس احلجاب مبفهومه 
الديني لم يكن ملزما على املرأة ألن اللباس احملتشم كان يفي 
بالغـــرض االجتماعي املطلوب وهو حجب املفاتن وفي هذا 
أكبـــر تطبيق ملفهوم االعتدال في اللبس وقد كان هذا كافيا 

ألهل الكويت حتى في زمن ما قبل االنفتاح. 
أما املفهوم الثالث واحلقيقي للوسطية فيتمثل في قناعة 
الشعب الكويتي في ان االعتدال في القيم الدينية واالبتعاد 
عن التطرف هما أســـلم الطرق لتحقيق األمان االجتماعي. 
ولم تأت هذه القناعة ترفا فكريا وإمنا أتت نتيجة للضرر 
الذي حلق بالشعب الكويتي والشعوب املسلمة من بعض 
التوجهات اإلســـالمية املتطرفة التي تبرر العنف واإلكراه 
واإلرهاب والتي شـــوهت صورة اإلســـالم واملسلمن أمام 
العالم. إن توجـــه االعتدال أصبح أمرا ملحا خصوصا بعد 
انســـياق بعض املواطنن الكويتين لهذا التيار وتورطهم 
في أعمال إرهابيـــة داخل الكويت وخارجها. وقد نظن أننا 
قد طوينا هذه الصفحة لألبد، إال أننا مازلنا نفاجأ من وقت 

آلخر مبمارسات التطرف.
إن الوسطية التي تدعو لها »األوقاف«، كالعديد من املبادئ 
التي تتبناها مؤسساتنا احلكومية وال تعيها، حتتاج لوقفة 
تأمل وفهم ودراســـة. وال يوجد أفضل من واقعنا للبدء في 
استخالص مثل هذا الفهم. إن أفراد مجتمعنا الكويتي منذ 
القدم قد التزموا بأخالقيات االعتدال والتسامح الديني بالقدر 
الذي سمح لهم بالتعايش على مدى قرون من الزمن، على 
الرغم من تفاوت دياناتهم ومعتقداتهم: متدين، غير متدين، 

سني، شيعي، مسيحي، واهلل أعلم. 

ذعار الرشيدي

سلطان الدغيلبي والحرس 
القديم للدعوة اإلسالمية

الحرف29

د.حنان الخلف

وسطية وزارة األوقاف 
وفتوى الحجاب

رأي


