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هناك 4 أجنحة وليس���ت ثالثة كما قال علماء السياس���ة 
وحكماؤها ومتعاطوها وآخر من ذهب »بقول الثالثة« الزميل 
مش���اري العدواني في آخر مقاالته الذي تناول فيه وجود 3 
أجنحة في احلكومة في اس���تعراضه ملا حصل في التصويت 
على رئاسة إحدى اللجان وكيف أن عضوين في اللجنة قاما 

بتغيير موقفيهما في أقل من 3 دقائق.
والوضع السياسي اليوم يقول ان »بال احلكومة منها وفيها« 
و»علتها باطنية« وإال فما معنى أن حكومة تستجوب نفسها 
أو تهدد باس���تجواب نفسها وخالل أقل من عام 4 مرات، أعلم 
أن األمر غير منطقي ولكن هذا ما يحصل، فهناك ممثلون لهذه 
األجنحة في احلكومة وهناك سفراء لتلك األجنحة في املجلس، 
والسفراء »وكلهم خير وبركة« يقومون بدور املستجوب نيابة 
عن املمثلني في بعض االستجوابات، أليس هذا ما بات يعرفه 

اجلميع اليوم في الكويت؟.
وال يتوق���ف األمر عن���د حد االس���تجوابات والتلويح بها 
والتصريح���ات النارية على ألس���نة النواب، بل متتد حروب 
األجنح���ة إلى ابعد م���ن هذا بكثير، فاحلكوم���ة بال أي غطاء 
ومكش���وفة بالكامل وضربها يأتي من الداخل، فكل حتركاتها 
سواء أمام ما يفترض أنهم نواب معارضة أو نواب مستقلون 
مكشوفة وإال ما معنى أن يعد استجواب لرئيس مجلس الوزراء 
ويوقع في جتمع خطاب���ي، ويأتي مكتوبا مكتمل احملاور مع 

مهلة 60 يوما.
مجلس الوزراء في العام 2006 كان يقبل القسمة على اثنني 
فقط وأحيانا ثالثة خالل احلكومات الالحقة التي تس���اقطت 
الواح���دة تلو األخرى جراء االس���تجوابات التي كانت حترك 
بطريقة غير منطقي���ة وتصعد لهجتها حتى عنان الس���ماء 
ووصلت بالبلد إلى درجة الغلي���ان، وفي العام 2009 أصبح 
مجلس الوزراء يقبل القسمة على أربعة في معادلة سياسية 
تكسر كل األعراف السائدة بل املنطقية، نعم على أربعة وليس 

على ثالثة، هذا األمر هو حديث الشارع الكويتي اليوم.
كل شيء أصبح مكشوفا لم يعد هناك ما يخفى، فإذا أردت أن 
تعرف من يقف مع من أو من يقف وراء ماذا أو من يستجوب 
لصالح من أو من يصرح نيابة عن من فما عليك سوى العودة 
إلى تشكيل حكومة سمو الشيخ ناصر احملمد ثم تتبع اخلارطة 
الزمنية لالستجوابات وحل مجلس األمة واستقاالت وتدوير 
احلكومة وتغير مواقف الن���واب من معارض إلى موال ومن 
موال إلى معارض ومن معارض إلى مستقل ومن صامت إلى 

صاحب صرخة توقظ األموات.
األمر ليس ببعيد فنحن بالكاد أكملنا الثالث سنوات ونصف 
الس���نة منذ تشكيل حكومة سمو الشيخ ناصر احملمد األولى 
وعلى أي متابع أن يعيد قراءة املشهد بتأن ليعرف ماذا حصل 
من تبدل في املواقف خالل 42 ش���هرا ماضية وسيعرف متاما 
كيف تعمل األجنحة األربعة التي تطير بنا وبالبلد إلى حيث 

املجهول.
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بلد بـ 4 أجنحة 
لن يستطيع الطيران
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األحالم هل تتحقق؟

علي الرندي

من الديرة

األحالم ليس���ت نوعا من الهلوس���ة 
وليست أفكارا عشوائية غير مرتبة بل 
هي في احلقيقة أف���كار تدور في عقلك 
الباطن حول أشياء تشغلك ورمبا يكون 
احللم وسيلة يستخدمها العقل الباطن 
للتفكير في حل مشكلة ما، فاألحالم تعكس 
التجارب اليومية التي مير بها اإلنسان، 
وألن التجارب املوجودة في الكويت كثيرة 
ومتعددة، فأحالم الش���عب ايضا كثيرة 

ومتعددة ومنها:
احللم األول: يحلم الش���عب الكويتي 
بأن يكون هن���اك تواؤم واتفاق وتفاهم 
بني مجلس األم���ة واحلكومة وان ينتج 
عن هذا االتفاق تط���ور لعجلة التنمية 
واالقتصاد وحل املشكالت الكثيرة التي 
تواجه الشعب الكويتي، مما يؤدي الى 
رفع املعاناة عن املواطنني، فهذا هو احللم 
الكبير الذي نتمناه ونتمنى ان يتحقق 
حتى نسمو ونرتفع ببلدنا احلبيب الى 

مصاف الدول املتقدمة.
احللم الثاني: هو حلم بناء جامعة أخرى 
في الكويت تكون دعما للجامعة األولى 
ومن خالل هذه اجلامعة الثانية س���يتم 
تقليل نسبة القبول باجلامعة حتى يتم 
السماح ألكبر عدد من الطالب لاللتحاق 
باجلامعة بدال من الدراس���ة باجلامعات 
اخلاصة التي تكلف املواطن الكثير والكثير 
أو الدراس���ة في اخلارج، وهذا من شأنه 
ان يجعل الدراسة اجلامعية لطالبنا أكثر 
ترغيب���ا مما يؤدي الى مزيد من التفوق 
العلمي الذي يجعل من التطور والتقدم 

شعارا للكويت.
احللم الثالث: حلم يتمناه كل رياضي 
وكل من له عالق���ة بالرياضة ويحب ان 
تكون الكويت من الدول الرياضية األولى، 
فاملواطن يحلم باتف���اق أندية األغلبية 
وأندية األقلية للوصول الى اتفاق نهائي 
على رفع مستوى الرياضة في الكويت 
مثلما كنا في السابق ايام عظماء الرياضة 
في الكويت أيام الثمانينيات الذين رفعوا 

اسم الكويت عاليا في احملافل الدولية.
ومن األحالم الرياضية ايضا ان يكون 
هن���اك احتاد لكرة الق���دم يأتي بأغلبية 
األصوات وبرغبة اجلمعية العمومية حتى 
يتحقق حلم وصول منتخبنا الوطني الى 

كأس العالم.
احللم الرابع: هو حلم االنتعاش لسوق 
األوراق املالي���ة بالكوي���ت، وان ترتدي 
الث���وب األخضر  الكويتية  البورص���ة 
وتتحلى باالنتعاش وينتعش س���وقها 
املالي حتى يعود الس���وق قويا كما كان 
وتعود الشركات الكويتية شامخة محلقة 

في السماء كعادتها دائما.
احللم اخلامس: هو حلم االستقرار، حلم 
حل املشكلة اإلسكانية التي تواجهنا منذ 
زمن، حلم ان يكون كل مواطن لديه بيت 
حكومي يستقر فيه ويشعر فيه باألمن 
واألمان، حلم توافر األراضي حتى يتم بناء 
املساكن عليها، فاملشكلة اإلسكانية أمر البد 
من حله حتى ينعم اجلميع باالستقرار 
واألمن واألمان، فهل تتحقق أحالم املواطن 

الكويتي؟!
alialrandi@hotmail.com

ارض فلسطني العزيزة لها مكانة 
كبيرة في نفوس جميع املسلمني 
في مشارق االرض ومغاربها، فهي 
ارض االنبياء والسالم ارض توجد 
بها مدينة القدس الشريفة التي 
تتميز بخصوصي���ة خاصة في 
مجمل التاريخ البشري والعربي 
واالسالمي، حيث انها رمز احملبة 

واالخاء والتسامح والصفاء والعطاء.
القدس يقول اهلل س���بحانه وتعالى عنها في محكم كتابه 
الكرمي: )سبحانه اهلل الذي اسرى بعبده ليال من املسجد احلرام 
الى املسجد االقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو 

السميع البصير(.
وهذه اآلية الكرمية حتمل داللة على مكانة القدس في نفوس 
املسلمني، حيث الرحلة االلهية التي جسدها رسول اهلل ژ من 
خالل رحلة االسراء واملعراج من املسجد احلرام في مكة املكرمة 

الى املسجد االقصى في القدس الشريف.
لذا فالقدس بالنسبة لألمة االسالمية لها ارتباط بالعقيدة 
االس���المية الصحيحة عالقة دينية ثقافية تاريخية سياسية 

اجتماعية وحتديد مصير االمة.
لكن لالسف، مدينة القدس اليوم ومن قبل تتعرض ألبشع 
انواع االحتالل الصهيوني في ظل اجلهل االنساني بوجود احلق 
البش���ري في احلياة، هذا االحتالل يسعى الى تقسيم االماكن 
الدينية في املدينة املقدس���ة، مبا فيها احلرم القدسي الشريف 
واملقصود به املسجد االقصى املبارك وقبة الصخرة املشرفة.

فاملسجد االقصى هو من اقدس مقدسات املسلمني كافة، دون 
متييز، واملس���اس بحرمة قدسيته هو عمل ارهابي منظم ضد 

العقيدة االسالمية الصحيحة.
اليوم مدينة القدس تشهد اخطر عملية تهويد للمقدسات 
االسالمية واملس���يحية، فاملسلمون عاشوا مع اتباع الديانات 
االخرى في سلم وامان ووئام وطمأنينة في دولة االسالم، ولنا 

عبرة فيما كان عليه احلال في بالد االندلس.
الي���وم القدس تطالبنا بالعمل اجل���اد وبذل الفكر واجلهد 
والوقت لتفنيد التش���ويهات واملنغصات الصهيونية بشأنها 

وخاصة املسجد االقصى.
كما يجب علينا الكش���ف عن االساطير واخلرافات والبدع 
املنحرفة كأس���طورة »ش���عب اهلل املختار«، ومبنى »الهيكل 
املزعوم« واستمرار االدعاء وتسويق ان القدس عاصمة ابدية 

الس���رائيل الصهيوني���ة وعلينا 
العمل لفض���ح اجلرائم والكبائر 
الصهيونية ف���ي كيفية معاملة 
املواطنني االصليني الفلسطينيني 
ومحاربة اجلدار العنصري والكثير 
من االعتداءات االرهابية في حق 

الشعب الفلسطيني املظلوم.
العنصري���ة  سياس���ة  ان 
الصهيونية احلالية حتمل في طياتها ثقافة احلقد والكراهية 
وتش���ويه صورة الدين االس���المي الصحيح، واهانة االمتني  

االسالمية واملسيحية.
ومن هنا من منبر صحيفة »األنباء« حامل لواء االعالم املعتدل 
واملنصف والوقوف مع احلق نطالب املجتمع الدولي بالعمل 
الفعلي النقاذ املسجد االقصى من اخلطر الذي يداهمه كل يوم 
جراء طاغوتي���ة التهديدات الصهيونية املنطلقة من املكونات 

اليهودية املتطرفة واالرهابية.
كما نطالب بأهمية جتديد الفكر االعالمي الواعي في وضع 
استراتيجية اعالمية تستخدم كل الوسائط والوسائل االعالمية 

وادواتها حلماية املقدسات االسالمية واملسيحية.
نطالب بالتأكيد على توضيح ونش���ر الصورة احلقيقية 
للشعوب العاملية مبظلومية الشعب الفلسطيني وفضح املواقف 

االميركية واالوروبية الداعمة السرائيل الصهيونية.
نطالب مبواصلة اجلهود والتحركات الس���لمية في مجال 
احلفاظ على اآلثار االسالمية واملسيحية في القدس الشريف.

نطالب بتش���كيل مؤسس���ة توعوية يكون دورها االبقاء 
على تفعيل اهمية مدينة القدس الش���ريف في ذاكرة وعقول 
االطفال والشباب من خالل استخدام البرامج االعالمية مبختلف 

وسائلها.
فاكهة الكالم: »نحن في جوار البيت العتيق تسري قلوبنا 
الى املسجد االقصى االسير والى القدس مدينة السالم واحملرومة 
من السالم، والى فلسطني ارض البطولة، واذا كان البيت احلرام 
رمز وحدة املس���لمني فإن العمل على حترير املسجد االقصى 
ينبغي ان يكون اولى مس���ؤوليات هذه الوحدة واقوى ادلتها 

على العطاء«.
قائل هذه الكلمات األمير الراحل الشيخ جابر االحمد � رحمه 
اهلل � عام 1981 في مؤمتر القمة الثالث مبنظمة املؤمتر االسالمي 

بالطائف.
Aliku1000@yahoo.com

د.بدر نادر الخضري

القدس في قلوبنا..

لمسات

بعض الكتاب ممن نحسبهم 
عل���ى خي���ر أوردوا بع���ض 
االعتراضات على سؤال النائب 
محمد هاي���ف لوزارة األوقاف 
ح���ول مواصف���ات »احلجاب 
الش���رعي«، وكان اعتراضهم 
يدور حول أن السؤال والفتوى 
جرأت البعض على التعدي على 

الثوابت اإلسالمية، وأخرجت لنا مفتني جددا يزعمون أن 
قضية حجاب املرأة خالفي���ة، بل ليس هناك أصال دليل 
على مشروعية احلجاب، فنقول ملثل هؤالء كفاكم تخذيال، 
وليعمل كل على ثغره حتى ال يأتي العدو من قبله، فرغم 
كوني ال أعلم حقيقة ما في قلب النائب الفاضل بوعبداهلل، 
وال أعلم أهداف سؤاله بالتحديد والتفصيل إال أنه يكفي أن 
سؤاله كشف املستور، وأبطل زعم الليبراليني بتطبيقهم 
القوانني واحترامها، كما حسم معنى وتفسير الضوابط 
الش���رعية رغم معرفة العقالء مبعناه���ا، باإلضافة إلى 
إحراج من كان يتذرع برد الفتاوى الشرعية لكونها أتت 

من اخلارج ومن جهة غير رسمية.
من فترة إلى أخرى يجدد علينا البعض طرح ش���بهة 
هزيلة على من يريد تطبيق شرع اهلل في أرضه، فيقولون 
أي شريعة تقصد، سنية أم شيعية؟ حنبلية أم شافعية؟ 
سلفية أم إخوانية؟، وكأن الدساتير األرضية مجمع عليها 
وال خالف فيها، وكأننا ال نسمع بني الفينة واألخرى من 
يطالب بتفس���ير نص دس���توري، وآخر يطالب بتعديل 
الئحة، وآخر يرى في قانون ما مخالفة أو تناقضا، وآخر 
وآخر، واهلل يقول )ولو كان من عند غير اهلل لوجدوا فيه 
اختالفا كثيرا(. احلل في اتباع الكتاب والسنة الصحيحة، 
والعمل بالثوابت، فكل املذاهب التي ذكرت آنفا متفقة على 
وجوب حجاب املرأة وأهمي���ة الدين واألخالق في حياة 
الناس، فنحن نحيلكم إلى هذه الثوابت، واألمور اخلالفية 
نرجعها إلى العلماء ويحس���مها والة األمر )فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم ال تعلمون(، وأما الزعم بأن الدين كله أمور 
خالفية فهو زعم ناجت عن س���وء ظ���ن باهلل، كما أن فيه 
اتهاما صريحا في ظلم الرب لعباده وتكليفهم ما ال يطيقون 

سبحانه وتعالى.
> > >

ضاع���ت قضية الب���دون في 
هذا املجلس، فليس هناك فكرة 
جدية للتجنيس أصال، بل هناك 
توجه لس���حب اجلنسيات عن 
طريق الطعن ف���ي الوالءات، أو 
مبا يسمى مبزدوجي اجلنسية، 
وإن كان هن���اك توجه بالتجنيس فس���يكون احلظ األوفر 
منه للمغنني والطقاقات، وال عزاء ألبناء الشهداء واألسرى 
والعسكريني، وإن كان من مرونة أو جديد فستكون لصالح 
الغربي���ني وأصحاب الديانات األخ���رى حتت باب احلريات 
واستثمار اخلبرات، وعظم اهلل أجركم أيها البدون أصحاب 
القضية احلقيقي���ة، فقضيتكم رغم وجود من يناصرها إال 
أنها مرة عند املزايدين، ومرة عند املزمرين واملطبلني، ومرة 

عند أهل الوأد والبطش.
> > >

في اخلتام، أتتني ردود متباينة وعديدة حول مقال »إسقاط 
القروض هو إسقاط حلقوق املواطنني«، من أظرفها »مسج« 
جاء فيها »احلقيقة واهلل خسارة إنك صوت لهالمي القروض 
وعاشقها، فاتق اهلل أنت في توجيه صوتك ومن حتب فإنها 
أمانة، وزادك اهلل حرصا وال تعد«، وردي هو أني في دائرة 
كل مرشحيها ونوابها لألسف مع قضية القروض بأنواعها، 
فل���م يكن لي مناص من اختيار أربعة منهم للتصويت، وال 
أظن أن هناك مواطنا ميكنه إيجاد مرش���ح أو نائب يتوافق 
مع أفكاره 100%، وإمنا نس���دد ونقارب، وعلينا احترام آراء 
واجتهاد اآلخرين وإن لم يعاملونا باملثل، وأؤكد أنني مازلت 
أرى أن إسقاط القروض أو شراء املديونيات تشجيع صريح 
على الربا ودعاية مجانية للبنوك الربوية ملن اطلع بعينيه 
عل���ى املقترحات املقدمة من النائب���ني الفاضلني ضيف اهلل 
بورمية وعب���داهلل راعي الفحماء، ولعل من اطلع على لقاء 
الوزير مصطفى الشمالي في قناة الوطن اتضحت له حقيقة 
تهويل القضية، لكن ما يحزن أن يجعل بعض من سيماهم 
التدين قضية القروض قضية والء وبراء، وصار هم بطنه 

أكثر من دينه.
dhari0395@hotmail.com

م.ضاري محسن المطيري

تعليقات على أحداث 
الساحة األخيرة

رياح التفاؤل

اتصل بي أحد األصدقاء األسبوع املاضي لنذهب معا ونشارك 
في حملة االعتراض على الرقابة التي جرت قبل أيام في معرض 
الكتاب، قلت له ولكنني مع الرقابة، قال ضاحكا »غريب« فقلت: 
»ما غريب إال الش���يطان«، أنت افترضت أنني ليبرالي، وألن 
لديك تصورا مسبقا عن الليبراليني الذين تراهم عادة في كل 
اعتصام من هذا النوع، اعتقدت أنني كذلك، هذه مش���كلة من 
يصنف الناس في أرفف. أكمل صاحبي ولكن كيف تكون مع 
الرقابة وهم مينعون كتبا تس���مح به���ا حتى اململكة العربية 
السعودية؟ قلت هذا أمر آخر، لو كانت احلملة ضد »التعسف 
ف���ي الرقابة« لذهبت معكم، ولكنكم تن���ادون بتطرف ال يقل 
خطورة عن تطرف املتعسفني بالرقابة، فإذا كانت املسألة إما 
م���ع هذا الطرف أو ذاك فأنا لس���ت ال معكم وال معهم، أنا مع 

الرقابة املسؤولة التي متنع الضرر ليس أكثر. 
إذا كان اجلمي���ع ينادي باحلرية املس���ؤولة، فكيف ينادي 
البعض بإلغاء الرقابة؟ ثم إن الرقابة ليس���ت مقصورة على 
بعض الكتب التي تتعارض مع معتقداتنا الدينية، فهناك مئات 
بل آالف الكتب التي حتتوي على خطر حقيقي ومدمر، هناك 
كت���ب تعلم صناعة القنابل واملتفجرات، وهناك كتب تس���ب 
حكام اخلليج وتصف شعوب دوله بأبشع األوصاف دون أن 
حتمل أي مضمون علم���ي، وهناك كتب ال يخرج منها قارئها 
إال بتعل���م اجلرمية والبذاءة، هناك كتب حتتوي كمية كبيرة 
م���ن الدعارة واإلباحية، وغيرها من هذه األمور، فهل تريدون 
الس���ماح بإدخال كل هذه الكتب الس���خيفة إلى البالد بحجة 

االنفتاح واحلرية؟
قد يظن البعض أن الكت���اب في النهاية ال ميكن أن يضر، 
وأن الفكر يعالج بالفك���ر وليس باملنع، وهذه كلمة حق يراد 
بها باطل، صحيح أن الفك���ر يعالج بالفكر، ولكن منع الكتب 
اخلطرة ال يعني سوى حماية الشباب مما فيها، يكفي أن نعلم 
أن من قام بتفجير برجي التجارة العاملية قد تعلموا الطيران 
من خالل الكتب. الفكر املتطرف أيا كان نوعه خطر، وتقدميه 
للناس هو مخاطرة ال يس���تهان بها. أمتنى أن يعيد أصحاب 
هذه احلمالت التي تتكرر كل عام ضد الرقابة حساباتهم، وأن 
يوسعوا أفقهم وال ينساقوا وراء هذا التفكير السطحي، وليفرقوا 
في مطالباتهم بني الدعوة إلى وجود رقابة مسؤولة ومنصفة، 
وبني االنفتاح املتطرف، أن ينظروا للمسألة من مبدأ »ال إفراط 

وال تفريط«، واألهم أال يربطوا املسألة بالدين فقط.
bodalal@hotmail.com


