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اللجنة هي جماعة يوكل إليها 
فحص أمر أو إجن���از عمل، أما 
الظواهر وهي مشتقة من كلمة 
ظهر الش���يء ظه���ورا أي تبني 
وبرز بع���د اخلفاء، وفي القرآن 
الكرمي )إنهم إن يظهروا عليكم 
يرجموكم(. وأخيرا السلبية تعني 
عند الفالسفة حالة نفسية تؤدي 
إلى البطء والتردد في احلركة 
وقد تنتهي إلى توقفها، وتطلق 
أيضا هذه الكلمة على اجتاه عام 
يقوم على عدم التعاون، أما إذا 
قمنا بكتابة »الس���الب« والتي 
تعني االجت���اه املضاد لالجتاه 

املوجب.
فذلك هو معني »جلنة الظواهر 
الس���لبية »كما أتت في املعجم 
الوجيز للغة العربية، ومن تلك 
املعاني والكلمات نستطيع أن 
نتوصل إلى أن هذه اللجنة ما 
هي إال مجموعة كلفوا من السلطة 
بالبحث عما ظهر من سلوكيات 
فردية تعمل في اجتاه س���لبي 
ضد االجتاه اإليجابي لس���لوك 

املجتمع. 
إذن جلنة الظواهر السلبية ما 
هي إال مرآة عاكسة للمجتمع من 
خاللها تستطيع العني أن ترى 
األخطاء في مجتمعها ومن أهدافها 
تقومي وتصحيح تلك األخطاء 
وحماية املجتم���ع منها، ولكن 
ما نراه لألسف من هذه اللجنة 
غير ذلك سواء كان على صعيد 
املفهوم العملي أو اللغوي حيث 
جند أن اللجنة أصبح ش���غلها 
الشاغل فقط هو إغالق املقاهي 
في الساعة الثانية عشرة ومنع 
تدخني الشيش���ة، وال أعلم هل 
استقطبوا أفراد هذه اللجنة من 
الدول اخلارجية أم أنهم أبناء ذلك 

البلد هذا هو السؤال؟ 
 اجتاهات سلبية حدثت ولم 
اللجن���ة بواجبها جتاهها  تقم 
بالبحث عنها أو تسليط الضوء 
عليها، فال أعلم أين دور اللجنة 

من: 
�� اجلثث التي يعثر عليها في 

الشوارع واحلاويات؟
�� كثرة املشاجرات الشبابية 

في املراكز التجارية؟
�� املوظفون الذين ال يعملون 
على م���دار الع���ام ويتقاضون 

رواتب من الدولة؟
�� الكهرباء التي تقطع في كثير 

من املناطق السكنية؟
�� الشهادات والدرجات العلمية 

املزورة.
�� تخطي الت���درج الوظيفي 

والترقيات باحملسوبية؟
كثير من تلك الظواهر نعيشها 
إلى أن أصبحت سلوكا وليست 
ف���ي مجتمعنا، وجلنة  ظاهرة 
الظواهر السلبية إلى اآلن تقتصر 
فقط جهودها على إغالق املقاهي 

ومنع تدخني الشيشة.
كلمة وما تن�رد: أقترح على مجلس 
األمة أن يفعل جلنة جديدة حتت مسمى 
جلنة السلوكيات السلبية، ميكن تنحل 
مش�اكلنا وجند من يسلط الضوء على 
هذه الس�لوكيات التي أصبحت خطرا 

يدق أرجاء مجتمعنا. 
atach_hoty@hotmail.com

الوضع اإلقليمي هذه األيام وصل 
الى النقطة التي تس���بق العاصفة، 
وأصبح النه���ج املخابراتي يحّضر 
ملقبالت هذه األوضاع التي أصبحت 
تشكل إزعاجا وصراعا له في املستقبل 
وينتهج أس���لوبا كان يستعمل منذ 
عقود مضت ويقدم له بعض املقبالت 
ويحرك بع���ض القنوات التي كانت 

مياها راكدة في ترعاتها املنتش���رة في العالم لكي يستطيع ان 
يتخلص من بعض الرموز اخلطيرة على جسمه املركب من كل 
قطر أغنية، خصوصا التي تتمتع بقوة التنظيم والتصنيع في 
املجال العلمي، وما ح���دث للمناضل املبحوح ومن قبله يعطي 
داللة واضحة على أن املشوار في عالم االغتياالت بدأ يأخذ نهجا 
جديدا مستعملني أشرس األساليب والعمالء املتخرجني في املعاهد 
الشمالنية التي بدأوا يحيون وينظمون أزالمها من أجسام أهلها 
وغيرهم من املرتزقة واملتعاونني معهم، وهذا األسلوب ال يجدي 
وال ينفع بل يسبب لهم تثويرا في املنطقة كلها ويجعل السالم 
في خبر كان، وهؤالء األشرار لم يقرأوا التاريخ جيدا ويعلمون 
ان النمو السكاني والعلمي والثقافي احمليط بهم واملتفشي داخل 
جسمهم سيسيطر ال محالة إذا ساد السالم بدل احلروب والتآمر 

على مقدرات الشعوب.
وألن التركيبة الس���كانية للمجتمع االسرائيلي واملستوردة 
من اخلارج لم تكن من هذه األرض بدأت تتقلص شيئا فشيئا، 
فالنمو متدن والهجرة أصبحت متوقفة بنس���بة 85% وستزداد 
تراجع���ا بعدما حصل لهم في لبنان على يد الش���عب اللبناني 
ومقاومته الباسلة والشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في 
غزة وكذلك التهديدات الرادعة املنبثقة من إيران اإلسالمية ومن 

سورية العربية.
وهنا نحذر من األخطار الصهيونية واملتصهينني املنتشرين 
في جس���م األمة وبوجوه مظهرها يختلف عن مضمونها، وهنا 

يجب على أميركا والدول الغربية أال 
تنجر وراء هذه التصرفات الصهيونية 
التي عبثت على مر التاريخ، واحلرب 
العاملية األولى والثانية خير دليل على 
هذا، وان تسعى هذه الدول للسالم 
الغذاء والدواء  واالستقرار وتوفير 
لشعوب هذه املنطقة بدال من احلروب 
التي سببت القتل والتلوث وال حترج 
أصدقاءها في املنطقة وتطلب منهم أن يطفئوا احلرائق بعد ان 

يشعلوها هنا وهناك.
على فكرة، الصهيونية ليست محصورة في العنصر اليهودي 
فقط، بل هي واملاس���ونية متواجدتان في كثير من املجتمعات 
وبنسب مختلفة، فهم دائما يسعون للعبث مبقدرات الشعوب 
فيبذرون املال ويشفطونه ويدخلون الناس في أزمات اقتصادية 
مفتعلة لالستيالء على املخزون املالي في بنوك العالم ويصرفون 
األموال على صناعة أسلحة القتل والتلوث كما يسعون ألن تسود 
الفوضى األخالقية وكذلك األمنية ويروجون املواد التخديرية، 
بل يخلقون اجلراثيم اإلنفلونزية كما سمعتموها في كثير من 
األصناف احليوانية املعدية للعنصر البشري، ولو صرفت هذه 
املبالغ على الدواء والغذاء لساد السالم واالستقرار وعاشوا في 

أمن واطمئنان هم وغيرهم.
وهناك عنصر آخر وهو الرويبضة التي تس���لطت بألسنتها 
وقنواته���ا الفضائية وأقالمها املش���بوهة للترويج لهذه وتلك، 
فهم دائما يدورون في فلك الصهيونية كما تدور الكويكبات في 

املنظومة الشمسية.
وال توهمكم املش���اريع التخديرية التي تطرح بني آن وآخر، 
وكما تعلمون، فقد صدر ما يقارب 120 قرارا أمميا لصالح القضية 
الفلسطينية، ولكنها ذهبت أدراج الرياح فال تتوقعوا من حراس 
النوادي الليلية واملتمرسني في اجلرم واإلجرام أن تأتيكم منهم 

هذه األيام أي حلول.

المخابرات الصهيونية 
والحبل الملتوي والمكروب

مطلق الوهيدة
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د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

منذ ستة أشهر ومصطلح »كّتاب احلكومة« ميأل سماء حديث 
أي اجتماع للزمالء الصحافيني سواء في قهوة أو ديوانية أو 
مقهى على البحر في املنطقة احلرة »وهي املنطقة التي اكتشفتها 

مؤخرا« أو حتى في مكاملة هاتفية عابرة.
مصطلح »كّتاب احلكومة« سمعته أكثر من 20 مرة خالل ال� 
60 يوما املاضية ومبناسبات مختلفة، ووجدت الزمالء الذين 
أثاروا املصطلح هذا اس���تخدموه ليرموا به 10 كتاب وجدهم 

الزمالء قد استحقوا وعن جدارة لقب »كّتاب احلكومة«.
ش���خصيا ال أملك دليال ماديا واحدا على أن أيا من الكتاب 
العشرة املتهمني هو من »كّتاب احلكومة« ولكن للمنطق طريقا 
واحدا يؤدي في نهاية األمر إلى احلقيقة، وطريق املنطق الذي 
ليس بحاجة إلى »جارمن« وال إلى »بوصلة« يقول أن كل كاتب 
يتبنى جميع قضايا »احلكومة« مبناس���بة ومن غير مناسبة 
ويق���وم بالفجر في خصومة معارض���ي »احلكومة« والدفاع 
املستميت عن »احلكومة« يجعله يدخل في دائرة اتهام أنه من 
»كّتاب احلكومة«، ومن أوس���ع األبواب خاصة إذا عرفنا أن ال 
ناقة »واقع« وال جمل »منطق« له في مقاالته س���وى التمجيد 

باحلكومة أو الضرب في خصومها.
املواالة شيء جيد واملعارضة شيء »زين« واالتزان بينهما 
»كوي���س« خاصة إن كان الكاتب يتبع قناعات خاصة ورؤية 
ثابة، ولكن املواالة العمياء ونس���ف ماعدا ذلك والتمادي إلى 
درجة »الدوس ببطن املنطق« لعيون »احلكومة« وحاش���ية 
»احلكومة« وفراشني »احلكومة«، ومحاولة مسح تاريخ قامات 
سياسية شامخة ب� »محايات« مستوردة من أدراج »احلكومة« 
والترويج لكل م���ن يوالي »احلكوم���ة« وينصرها، فكل هذا 
ش���يء »مو زين« و»عيب وشق جيب«، بل إن به من الرخص 
ما ميكن أن يس���قط سهم البورصة إلى احلضيض ملدة 2354 

شهرا متواصلة.
ال عي���ب أن تكون حكوميا، ك���ن حكوميا، ولكن العيب أن 
تتح���ول إلى حكومي أكثر من احلكومة وتناصرها في باطلها 
وحقها على حد السواء، وترفع راياتها حتى وإن نكست راياتها، 

وتدق طبول حربها حتى وإن كانت قد أعلنت الهدنة.
وإذا أردت أن تعرف من هم كّتاب »احلكومة« أو كما يسميهم 
البعض »كّتاب الريس« فانظر حولك، واقرأ أسماء من »يفرشون« 
للحكومة هذه األيام، وميكنك أن تصطادهم بس���هولة قبل كل 

استجواب.
Waha2waha@hotmail.com

قام عدو اإلس���الم واملسلمني وأيضا عدو املسيحيني وعدو 
العرب جميعا العدو الصهيوني بانتهاكات واعتداءات كبيرة 
ف���ي األراضي الفلس���طينية منذ زمن بعيد وهو يس���عى إلى 
هالك العرب، وحتى اآلن تتمادى االنتهاكات الصهيونية بحق 
الفلسطينيني وهذه األرض الطيبة خصوصا في الوقت احلالي 
بعد إعالن ذلك العدو الغاشم عن ضم احلرم اإلبراهيمي ومسجد 

بالل بن رباح إلى قائمة التراث اليهودي.
وبكل تأكيد س���تكون هذه خطوة للس���يطرة على املسجد 
األقصى املبارك، حيث تسعى إسرائيل حاليا إلى تنفيذ مخططها 
لهدم املس���جد األقصى الذي يعتبر أهم املعالم القدسية لدى 

املسلمني فهو أولى القبلتني وثالث احلرمني.
وهؤالء اآلن يهدمون حوله وينفذون خطة جديدة بكل جرم 
في محاولة لتنفيذ خدعتهم ومخططهم بحجة البحث عن آثار 
يهودية ولو كان ذلك على حساب املقدسات اإلسالمية واملسيحية 
في أرض فلسطني احملتلة، ومنها هذه االعتداءات األخيرة التي 

قامت بها قوات االحتالل على املسجد األقصى.
أخواني، أنا كويتية عربية مسلمة لم أعد أحتمل ما يحدث 
لألراضي الفلس���طينية، وأقسمت برب األقصى أن أكون روح 
الفداء وقلب العطاء لكل الدول التي تتعطش لالرتواء من حبر 
الكتاب األحرار وأريد أن أبعث برسالة إلى كل العرب واملسلمني 

حتى يحركوا ساكنا من أجل فلسطني.
إلى متى سيس���تمر الصمت جتاه فلس���طني ومقدس���اتها 
الدينية ونحن نرى هذا العدو يتعدى عليها؟! لقد تعدى هذا 
الصمت حدوده نحو هؤالء املخربني حتى متادوا واعتدوا على 
مقدس���اتنا اإلسالمية، من خالل بناء املستوطنات، وأصبحت 
هذه املس���توطنات عبارة عن طاعون ينتشر بسمومه القاتلة 
ل���كل معاني اإلنس���انية وكل يوم يزداد ف���ي جوف األراضي 
الفلس���طينية، أين نحن من انتهاكات األقصى الشريف الذي 

لوثوه بأقدامهم واآلالت قاتلة الكرامة واحلريات؟
األقصى يناديكم يناجيكم بدين اإلسالم بوصية نبيكم وفي 
هذه الذكرى للمولد النبوي الشريف. فواهلل ثم واهلل إن هذا 
لعار وجرم مشهود، لقد أصبحنا بالصمت كاألصنام بال حركة 
بال كلمة، لقد ذكر األقصى في كتاب اهلل عز وجل فهل تستحق 
آيات اهلل هذا التجاهل منا؟ أين أنتم أيها الشرفاء؟ أين علماء 
األزهر؟ أين علماء الكويت؟ أين علماء السعودية؟ أين جميع 
املسلمني؟هناك بعض الدول تلقي بكتاب اهلل ويظهرون عداءهم 
وعنصريتهم ضد املسلمني في كل مكان ونحن باملقابل نكافئهم 
من خالل تنمية اقتصادهم واستيراد املأكل وامللبس حتى األدوية 
نستوردها منهم ولكن احلقيقة هي سموم الداء والشافي هو 

اهلل الذي يحيي ومييت وهو على كل شيء قدير.
فمن املس���ؤول عن كل هذا؟ الب���د أن نعترف أمام اهلل اننا 
جميعا مس���ؤولون عن كل ما يحدث، إلى متى تس���تمرون يا 

عرب في لهو الدنيا وزينتها الزائفة الزائلة؟
اعلموا أن كل شيء فاٍن وكل حي ميت ولكن أعمالنا هي التي 

ستبقى خالدة فهل من عمل نفخر به أمام اهلل عز وجل؟
علينا أن نعي متاما خطورة ما يحدث ضد املقدس���ات في 
فلس���طني والبد أن نتوحد فاالخت���الف ضعف وصمت مميت 

والوحدة قوة ونصر أكيد.
 www.alyera3_al7or.com 

ُكّتاب »الحكومة«

ذعار الرشيدي

الحرف 29

جراح األقصى
 تناديكم تناجيكم

م.هديل عيدان الخليفة

اليراع الحر 

في البداية نقول إن أقل ما ميكننا 
به وصف االس���تجواب املقدم لوزير 
اإلعالم هو انه استجواب ال معنى له 
وفارغ متاما كأجندات كثير من نواب 
األمة، وأجن���دات األحزاب والتكتالت 
واجلماعات التي يحسب عليها هؤالء 
النواب، فأغلب ما نشاهده اليوم هو 
ارجتال غير مفه���وم لن يفيد الوطن 
واملجتمع بأي شيء، فمن استجواب 
فارغ إلى استجواب شخصاني بوضوح 
ثم إلى اس���تجواب مخيف وتافه، ما 
أضاع كثيرا من الوقت واجلهد، وأدى 
إلى هذه الفوضى السياسية واملجتمعية 
العارمة التي نحن عليها منذ مدة ليست 

بالقصيرة.
هل وزي���ر اإلعالم هو املس���ؤول 
األول واألخي���ر والوحي���د عن فتنة 
طائفية وعرقية موجودة قبل السماح 
بالفضائيات ومغروسة في أنفس كثير 
من املوطنني قبل إقرار أي قانون للمرئي 

وللمسموع؟!
وهل وزير اإلع���الم يتحمل وحده 
مش���اكل وزارة خربه���ا ن���واب األمة 
املتعاقبون بواسطاتهم وتدخالتهم حتى 
في الش���ؤون الفنية التي ال يفقهون 

فيها شيئا؟!
وهل وزير اإلعالم يالم وحده على 
وزارة اختطفها املتأسلمون قبل قدومه 
للوزارة بسنوات طويلة، وما عليكم 
سوى متابعة تصريحاتهم وتهديداتهم 
قبل أي معرض سنوي للكتاب، أو عند 
التلفزيون  تنقلكم بني برامج قنوات 
واإلذاعة الرسمية لتتأكدوا من ذلك؟!

وبالنهاية نقول كان األفضل واألجدى 
من تقدمي استجواب ال معنى له لوزير 
اإلعالم تزيد ب���ه إضاعة وقت وجهد 
الدولة، احملاسبة اجلادة للمسؤولني 
عن انتش���ار ظاهرة رغوة الصابون 
اخلطرة واملرعبة التي أضاعت أموال 
الناس وصحة كثير منهم، فذلك واهلل 
لهو أفضل للمجتمع ماليني املرات من 
اس���تجواب فارغ ال معن���ى له لوزير 
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قبل بضعة أعوام، قرأت في إحدى صفحات االنترنت س���ؤاال كان 
قد وجهه شخص إلى أحد علماء الدين يستفسر منه عن حكم الشرع 
في مشاهدة األيقونات الصغيرة )رموز تعبيرية لوجوه ضاحكة أو 
باكية.. الخ( أثناء اس���تخدامه للكمبيوتر وهل هو آثم على الرغم من 
حاجته الشديدة لتصفح االنترنت. لم أستغرب في البداية من السؤال، 
فاملجتم���ع – أي مجتمع – فيه ما فيه من الس���ذج والبس���طاء، مع أن 
البعض قد يرى مثل هذه األسئلة نوعا من التقوى والورع. ولكن ما 
استغربت منه حقا أن ينتشر السؤال بني مواقع االنترنت واملنتديات 
ويصبح مادة يتناقلها املئات من شباب املسلمني الواعي واملثقف من 

مستخدمي الكمبيوتر في األلفية الثالثة بعد امليالد
>>>

قبل أيام شاهدت احللقة املميزة من برنامج إضاءات للزميل اإلعالمي 
الرائع تركي الدخيل والتي استضاف فيها املفكر السعودي محمد الدحيم، 
واستفدت كثيرا مما طرح في ذلك اللقاء حيث أوضح الدحيم أن شيخ 
اإلسالم ابن تيمية قال في آخر حياته أنه »ال يكفر أحدا من أهل القبلة«، 
وأن كثيرا من أصحاب الفكر املتطرف يكتفون بقراءة أقوال ابن تيمية 
الشاب والتي قالها في بداية حياته عندما كان طالب علم، وهي املادة 
الت���ي بنى عليها مفكرو القاع���دة منهجهم وخطابهم احلاد مع كل من 
يخالفهم »الرأي«. كما بني الدحيم أن كثرة األسئلة )والتي منها سؤال 
صاحبنا بالتأكيد( التي يطرحها الناس على الفقهاء أضاعت اجلانب 
الذاتي لدى الناس، فأصبحوا سلبيني ومجرد »متلقني« ال يبذلون أي 
جهد فكري وال يعملون عقولهم في أبس���ط األمور مع أنهم مطالبون 
بذلك، وهذه مشكلة كبيرة، فاإلنسان الذي يتصرف بهذه الطريقة يلغي 
عقله متاما ويتحول إلى »روبوت« أو إنس���ان آلي يتحرك بالرميوت 
كنترول وال يفعل أي ش���يء إال بتوجيه من »إنس���ان« آخر ومما قاله 
الدحيم أيضا إن »الصحوة اإلسالمية« ترى أن التغريب يأتي من خالل 
املرأة، ولذلك ركزوا جهودهم حلماية املجتمع عن طريق حماية املرأة، 
واحلماية مبفهوم أهل الصحوة كانت بكل بساطة من خالل منع املرأة 
من املشاركة في أي شيء، من خالل حبسها في املنزل، ولذلك تراجع 
دور املرأة في بلداننا ولم تعط الفرصة لتشارك في عملية التنمية مع 
أنها مطالبة بذلك وهي ش���ريك أساسي في هذه العملية. وهذا وصف 
دقيق ملا جرى فعليا في شبه اجلزيرة العربية حتديدا، إذ إن كثيرا من 
األحكام الشرعية املتعلقة باملرأة هي ليست شرعية متاما، أو مبعنى 
آخر مت فيها لي النصوص الشرعية لتتناسب مع »عادات وتقاليد« أهل 
هذه املنطقة، فالتعليم كان محرما على املرأة وكذلك قيادة السيارة ليس 
ألن هناك نصا واضحا يقول بذلك، وإمنا ألن املجتمع يرى في خروج 
املرأة »بصورة عامة« عيبا، وهذا العيب مت التأكيد عليه باس���تخدام 
بعض النصوص الدينية التي مت تفسيرها بطريقة مقصودة باجتاه 
حترمي مش���اركة املرأة في احلياة العام���ة. واألمر ليس مقصورا على 
املرأة، بل إن كثيرا من األحكام الفقهية التي »نعاني« بسببها اليوم هي 
من هذا القبيل، فهي في احلقيقة عادات وتقاليد ألبست ثوب الشريعة 
بتفس���يرات حتتمل الصواب أو اخلطأ وقابلة إلعادة التفسير بطرق 
أكثر انسجاما مع الواقع ومتطلبات البشرية ونزعاتهم الطبيعية نحو 
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