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التوتر والترقب والقلق في إقليمنا اخلليجي بسبب امللف النووي 
اإليراني ال يحتاج إلى مزيد من القضايا األخرى العالقة بني الدول 
اخلليجية وإيران إلذكائها في هذا التوقيت، ألن ذلك من املمكن ان 
يوظف ضمن االصطفاف األميركي ضد إيران التي تصر على موقفها 
ومواجهتها للعقوبات التي تناضل أميركا من أجل استصدار قرار 
دولي بها. ومن ذلك اجلدل العقيم الذي يدور اآلن حول تسمية بحر 
اخلليج هل هو فارسي أم عربي؟ مثلما هو خطأ من إيران اثارة هذا 
املوضوع اعالميا بس���بب حادث فردي ملضيف طائرة أجنبية، ألن 
املتربصني بالعداء لها يستغلون ذلك ملزيد من الكراهية كل حسب 
أجندته السياسية أو العصبية. اذا كانت اخلرائط القدمية نسبيا 
تتحدث عن اخلليج انه فارسي بينما مت اطالق مسمى »العربي« أثناء 
تعاظم املد القومي العربي بتشجيع من الزعيم املصري الراحل جمال 
عبدالناصر في أجواء االحتقان مع شاه ايران الذي يطمح للعودة 
الى االمبراطورية الفارس���ية، اذا كانت هذه هي حقيقة األمر، فإن 
املد القومي العربي اآلن في حالة نكوص والصبغة اإلسالمية هي 
الطاغية على الضفة العربية، مثلما ان ايران تعلن وتطرح مواقفها 
ومبادئها بصفتها الثورة اإلسالمية التي تتهمش حتتها كل القوميات 
التي متثل مكونات الشعب االيراني، فجدير بالعرب وااليرانيني ان 
يطلقوا عليه »اخلليج االسالمي« فليس التسميات السابقة بقرآن 
ال يتغير بل هي مصطنعات بش���رية غالبا كان منطلقها الزهو كل 
بقوميته والذي عمل اإلس���الم على إخراجه م���ن دائرة العصبية. 
والغريب ان نقرأ ونسمع من كّتاب ورموز اسالمية تلتفت عن هذا 
املسمى والذي س���بق ان اقترحه اإلمام اخلميني، التجادل اآلن من 

أجل »العربي« هنا و»الفارسي« هناك!
ان مصطلح »اخلليجي االس���المي« تكريس للمبادئ االسالمية 
الصافية ضد من يحاول ان يوهم العالم زورا بأن االس���الم صنو 
لإلرهاب والعنف الدموي ضد األبرياء وضد احلضارة اإلنسانية. 
ومن املؤكد ان حتى هذا املصطلح س���يواجه بحملة دولية حتاربه 

مثلما حاربوا احلجاب واملآذن في بالدهم.
a.alsalleh@yahoo.com

أبدى الليبراليون حسرتهم وحتلطمهم على الفتاوى الطائشة 
التي تسببت في س���فك الدماء البريئة حتت ما يسمى بالعمليات 
اجلهادية، العمليات نفسها التي حذر منها العلماء األكابر في السابق 
أمثال العالم���ة ابن باز وابن عثيمني واأللباني رحمهم اهلل تعالى، 
ووصفوها بالعمليات االنتحارية مدللني على عمق فهمهم ملقاصد 
الش���ريعة، ومع ذلك لم يدرك أغل���ب الليبراليني حينها أن حقيقة 
املش���كلة واألزمة تكمن في اغترار كثير م���ن الناس ومن غلبتهم 
العاطفة اإلس���المية بصغار طلبة العلم الذين أوردوا األمة املهالك 

باجتهاداتهم وفتاواهم الشاذة.
لي���س غريبا أن يغتر غوغاء الن���اس بالصغار واملتعاملني، وال 
عجب أن جند من اجلهال من يصف ابن الدن بإمام املجاهدين ويتهم 
العلم���اء الربانيني باخلنوع واجلنب وأنهم ال يفقهون الواقع وأنهم 
مفتونون برواتب ومناصب الدولة، لكن الغريب والعجيب أن نرى 
بعض من يتسمون بالنخب الفكرية ومن ذوي التوجهات التحررية 
الليبرالية يفتنون افتتانا كبيرا باألصاغر من املش���ايخ وال أقول 
علم���اء، وكأنهم لم يكتووا بعد بن���ار اإلرهاب التي صنعها اغترار 
هؤالء األصاغر، خلصنا م���ن التكفيريني واخلوارج اجلدد فجاءنا 
الليبراليون والعلمانيون اجلدد، إحنا منني نالقيها؟ من هؤالء أم 

من هؤالء؟ الذين جروا على األمة الويالت والنكبات.
تكررت الش���بهة في كل مرة، وقس���م العلماء عند الفريقني إلى 
قسمني: علماء فقه واقع وعلماء حيض ونفاس، أو علماء مجددون 
وعلماء نواقض الوضوء، نفس السيمفونية لكن مع تبادل األدوار 
بني التكفيريني والليبراليني، واملضحك املبكي في األمر أن التكفيريني 
والليبراليني ال ميكنهم االستغناء في حياتهم وعباداتهم عن فتوى 
العلماء األكابر، فهم يأمنون العلماء على صالتهم وزكاتهم وحجهم 
وزواجهم وأعراضه���م، وال يجدون أحدا غيرهم يلجأون إليه فيما 
أش���كل من أمور العبادات العظيمة التي ال يصح اإلس���الم إال بها، 
ومع ذلك في أمور االجتهادات الكبيرة ونوازل األمة العظيمة تراهم 
ينصرفون عنهم ويلجأون إلى غيرهم، فسبحان اهلل، حقا ابن آدم 

جهول وظلوم.
التكفيري اخلارجي يتعلم فقه العبادات على يد العلماء الكبار، 
لكن في فقه اجلهاد فإمامه ابن الدن ومش���ايخ القاعدة، والليبرالي 
العلماني يسّفه العلماء األكابر أيضا وينصب بدال منهم من ال يعرف 
إال بفتاوى أقل ما يقال عنها أنها ش���اذة، كالذي نراه هذه األيام من 
متجيد بعضهم ألحمد الغامدي املشكك في حجاب املسلمة، وصالح 
الراش���د املجيز للطرب واملعازف، وأحمد ابن اإلمام عبدالعزير بن 
باز، املشكك في حرمة االختالط، أناس ال يعرفون بعلم أو فتوى في 
السابق فكيف يوثق بهم؟! وال أظن أحدا ممن امتدحهم في الكويت 
ق���د التقى بهم، لكن البعض من كتابنا اس���تمرأ العبط على القراء 
وبس، وصدق رس���ول اهلل ژ حني قال »إن من أشراط الساعة أن 
يلتمس العلم عند األصاغر«، وسئل عبداهلل بن املبارك عن تفسير 
هذا احلديث فقال »اليزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، 

فإذا أخذوا عن أصاغرهم هلكوا«.
أخيرا، هل ميكن أن أصدق كاتبا يطالب بأن حتصر الفتوى في 
هيئة علماء أكابر لعظم أمرها وخطر أثرها، كما كان أيضا يتغنى 
في السابق بوعي وفقه العالمة ابن باز رحمه اهلل، ملجرد أنه أفتى 
بجواز االس���تعانة بالقوات األجنبية لتحرير الكويت، ثم هو اآلن 
يطالب العلماء الكبار بالتقاعد واالعتزال وإفساح املجال للشباب، 
وكأن القضية قضية فريق كرة قدم وليست قضية دين وتشريع، كما 
اتهم العلماء بعدم فهم متغيرات واحتياجات العصر احلديث، أقترح 
على كاتب مثل هذا أن يريحنا ويكتب لنا مواصفاته اخلاصة لعلماء 

اإلسالم الذين يريدهم دون تنظير وكالم زايد، وكفانا تناقضا.
dhari0395@hotmail.com
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هذا املجلس يستحق وبجدارة 
ان ين���ال اللقب���ني املتضادين 
املتناقضني متام���ا، فهو أقوى 
مجلس على مر تاريخ احلياة 
النيابية وفي الوقت ذاته االضعف 
على االطالق، بل يكاد يكون في 
بعض حاالت���ه اكثر ضعفا من 

املجلس الوطني سيئ الذكر.
اجبر هذا املجلس احلكومة 
على الدخول في 4 استجوابات 
ماراثونية وحقق اجنازا بصعود 
اول رئيس حكومة الى منصة 
االس���تجواب، وأحلقه بالنائب 
االول، واستجوب وزير الداخلية 
مرتني ف���ي دورة واحدة رافعا 
بذلك سقف املساءلة السياسية 
الى اعل���ى حد وصلت اليه في 

تاريخها.
ومتك���ن املجل���س احلالي 
»الق���وي جدا« من التعاون مع 
احلكوم���ة لتمرير خطة ال� 37 
مليار دينار، باالضافة الى خلطة 
قوانني مستحقة، واصطدم بغرفة 
التجارة وهو ما لم يجرؤ عليه 

مجلس امة سابق او اسبق.
كل ه���ذه االش���ياء جتعله 
اما ما  يس���تحق لقب االقوى، 
يجعله االضع���ف، بل واالكثر 
ضعفا م���ن اي مجل���س آخر، 
انه خسر املعارضة احلقيقية 
وأصبح يضم بداخله ما ميكن 
املؤقتة  ان نس���ميه املعارضة 
او كما لقبها عبداهلل بشارة ب� 
»املوس���مية«، فمعظم اعضائه 
مقسمون على اربع جبهات او 
باالصح اربع���ة أجنحة، وهي 
التي ان  األجنحة السياس���ية 
اختلفت فيما بينها حتول الى 
مجلس شرس، ولكن ان اتفقت 
حتول الى حمل وديع ال يخيف 

حتى »قطوة« حكومية.
باحتاد االجنحة السياسية 
االربعة متتلك احلكومة اغلبية 
اريحية ف���ي املجلس وميكنها 
بالتالي مواجهة اي استجواب 
ومترير اي قانون تشاء، وبخروج 
اي جناح من هذه االجنحة عن 
هذا االحت���اد تصبح احلكومة 
في ورطة وتخ���رج املعارضة 
املوس���مية من حت���ت عباءات 
االجنحة لتضرب احلكومة بل 

وتؤيد من يضرب احلكومة.
وسبق ان ذكرت في مقالني 
سابقني االس���بوع املاضي ان 
احلكومة لن تواجه استجواب 
وزير االعالم ولن تقبل بصعوده 
الى املنصة اال اذا ضمنت احتاد 
االجنح���ة بع���د ان رفع احدها 
الغطاء عالنية عن وزير االعالم 
ليواجه مصيره في استجواب اقل 
ما ميكن وصفه به انه استجواب 
»عادي جدا« امام حكومة متحدة 
واستجواب »خطير جدا« امام 

حكومة مفككة االجنحة.
Waha2waha@hotmail.com

م���ا كن���ت أمتن���ى أن تتحول 
احتفاالتن���ا بذكرى اليوم الوطني 
ويوم التحرير إلى احتفاالت تعمها 
الفوض���ى حيث اتب���ع احملتفلون 
الذكرى سلوكيات مرفوضة  بهذه 
تس���يء إلى أعياد الوطن، وتفسد 
علينا فرحتنا وحتول هذه املناسبة 
الوطنية الغالي���ة إلى حزن وألم، 

وتخرجها عن إطارها الذي خصصت من أجله، والهدف الوطني 
الس���امي منها، وتتحول من احتف���االت وطنية تعزز الوالء 
واالنتماء للوطن إلى فوضى وشغب يسبب األضرار لآلخرين، 
كما يتح���ول الفرح واالبتهاج الى حزن وأس���ى ملا يتعرض 
له البعض من إصابات جس���دية نتيجة أفعال غير مسؤولة 
ميارسها بعض املستهترين من أبنائنا دون وجود رادع يحد 
من تصرفاتهم الرعناء، حيث يعبر البعض عن فرحته بعيد 
الوطن من خالل رش الرغوة على اآلخرين واستخدام ألعاب 
نارية ووسائل تشكل خطورة على صحة مستخدميها أوال، 

وصحة غيرهم من احملتفلني ثانيا.
لقد اعتاد بعض الناس على التعبير عن مشاعرهم وفرحهم 
بهذه الذكرى بأساليب فيها إساءة لآلخرين، وحتمل بني طياتها 
الفوضى والالمباالة مبن حولهم، ضاربني بكل النظم والقوانني 

عرض احلائط، بحجة انهم يعبرون عن فرحتهم.
إن ما يجب علينا في هذه املناسابات الوطنية هو أن تأخذ 
االحتف���االت بها طابعا جديدا يضفي الكثير من املس���ؤولية 
والرقي بها، والتسامي عن فعل كل ما يسيء ألحد من املواطنني 
أو املقيم���ني على هذه األرض الطيبة، واالبتعاد عن أي خرق 

للقانون والنظام.
وقد عبر صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد في 
أحد خطاباته عن ذلك قائال: »ليس العيد الوطني أو التحرير 
يوم���ا ملظاهر االحتفال واألضواء والبهج���ة بل هو قبل ذلك 
وبعده ي���وم للوقفة مع النفس وقياس درجة االلتزام ومدى 
ما قدم كل منا ألهله ووطنه وأمته وما يتحتم عليه ان يقدمه 

في مستقبله من عطاء يفتخر به وطنه«.
وقال س���موه في مناس���بة أخرى مؤكدا أهمي���ة االلتزام 
بالقوانني واألنظمة: »نحن نتطلع جميعا إلى وطن متقدم في 

جميع املجاالت، يعيش فيه الفرد 
عيشة حرة كرمية، حتكمها األنظمة 
الفرد،  التي تكفل حياة  والقوانني 
وحتفظ حقوقه وترشده إلى واجباته 

ومسؤولياته«.
القوان���ني واألنظمة ما  إن تلك 
وضعت إال لتحقي���ق هذه الغاية، 
ولضمان حياة كرمية لكل فرد في 
املجتمع، واذا أهملت هذه القوانني فستصبح احلياة فوضى 
مفككة، وستنعدم الثقة لدى أفراد املجتمع، وسيفقد القانون 

هيبته وسلطته.
فهل يعقل ان يس���تقبل مركز البح���ر للعيون 1542 حالة 
خالل عطلة األعياد الوطنية منهم 30% راجعوا املركز بسبب 

إصابتهم بحروق في العيون جراء رشهم بالرغوة.
ووفقاإلحصائيات قدر عدد املصابني بالرغوة ب� 463 احتاجوا 
الى متابعة يومية الستكمال عالجهم، كما ان السلوكيات السيئة 
التي جرت خالل االحتفاالت، تسببت كذلك في إصابة 143 شخصا 
حسب ما أعلنت إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، جرى 
ع���الج 97 منهم في مواقع االحتفاالت باألعياد الوطنية، فيما 
اس���تدعت حالة ال� 46 الباقني نقلهم الى املستشفيات لتلقي 
العالج، كم���ا جرى حترير 13821 مخالفة، وحجز 724 مركبة 

و68 دراجة نارية، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية.
فال ندري ملاذا حتولت االحتف���االت باألعياد الوطنية الى 
مناسبة لأللم وجتاوز القانون بسبب فئة تريد ان تكون فوق 

القانون دائما؟
إن م���ا يجدر بنا ه���و ان نعزز في نف���وس أبنائنا تاريخ 
الكويت املجيد، وما قدمه اآلباء واألجداد للحفاظ على الكويت 
لتبقى واحة أمن وأمان، ويعيش أبناؤها حياة آمنة، متكاتفني 
متالحمني، واضعني مصلحة الكوي���ت فوق أي اعتبار، وكم 
كنت أمتنى ان تعود إلى ه���ذه االحتفاالت بهجتها من خالل 
األوبريتات الوطنية الهادفة التي كان يتغنى بها الفنان شادي 
اخلليج وغنام الديكان والش���اعر عبداهلل العتيبي وس���ناء 
اخلراز وغيرهم، وتنظيم املهرجانات والبرامج واألنش���طة 

التي تتناسب مع هذه االحتفاالت الوطنية.
Samy-elkorafy@hotmail.com

تستحق السنوات العشر للعقد االول من القرن ال� 21 ان 
نطلق عليها سنوات »قمة الفوضى« بالكويت حيث وصلت 
فيها الفوضى الى درجة مقززة ومخيفة ومؤملة بحيث وصل 
القلق للحد األعلى في مؤشر نفس كل مواطن ال يحمل والء 
في داخله سوى لهذا البلد، كما وصل االمر ايضا الى درجة 
شبه فقد االمل بكل شيء في تفكير كل شخص قلبه وعقله 

� فقط ال غير � على الوطن الكويت!
لقد تعب وزهق كثيرا القلقون واخلائفون على هذا الوطن 
من حالة شبه الفوضى العارمة املفتعلة تلك، ولهذا ال يتعجب 
احد عند س���ماعه ان احد هؤالء املواطنني القلقني واخلائفني 
على الكويت قد اختار الهجرة او العيش بعيدا عن الكويت 
اغلب ايام السنة فقط لينعموا قليال بهدوء وطمأنينة وسكينة 
حترمهم منها في الكويت هذه الفوضى التي يفتعلها ويختلقها 
دون احس���اس هؤالء الذين ال تهمهم الكويت وال يوجد في 

انفسهم اي قلق وخوف ولو كان بسيطا عليها!
لو اراد هذا البعض العمل بصدق الصالح وتنمية الكويت 
كما يطنطنون ويصيح���ون دائما لعملوا دون خلق متعمد 
للفوضى بالبلد في نفس الوقت الذي يطنطنون ويصرخون به 
ادعاء ملصلحة البلد، فالوصول لالصالح له ثمن كبير وعظيم 
أقله هو العمل بهدوء وجد ومصداقية بعيدا عن تهييج الناس 
واللعب على غرائزهم وعواطفهم، كما ان الوصول للتنمية 
له ثمن كبير، اول شيء في هذا الثمن ان يتحمل كل مواطن 
دوره ومسؤوليته فال يتأفف دائما ويطلب املستحيل، ان اراد 
فعال تلمس اصالح حقيقي وتنمية حقيقية بالكويت وقبل 
ذلك أال يجاري ويصدق كالم هؤالء الذين ال تهمهم مصلحة 

الكويت مهما ادعوا بكالمهم عكس ذلك!
نعم لنجعل سنوات العقد الثاني من القرن ال� 21 سنوات 
خير على الكويت، وعقدا لبداية جديدة جادة حازمة تطبق 
فيها القوانني ونتجاهل فيها لألبد دعوات وخطابات صناع 
الفوضى من املنافقني الذين ال يريدون اخلير للكويت ويريدون 

منا ان نفقد كل أمل بوطننا!
Mike14806@hotmail.com

يعتق���د الكثيرون انه مبجرد إق���رار قانون اخلطة 
التنموية التي »استذبحت« احلكومة من أجل إقرارها 
والتي س���تكلف خزينة الدولة 37 ملي���ار دينار، انه 
س���يتغير بنا احلال ما بني يوم وليلة! وهذا في ظني 
اعتقاد خاطئ، نعم فاملادة موجودة وهلل احلمد، لكن 
هل فكرت حكومتنا في توفير العنصر البشري الذي 
سيحقق هذه التنمية دون محاصصة و»صفطان« كما 
عودتنا دائما؟! حتى أصبح الفس���اد »متعشعش« في 

أغلب مؤسساتها احلكومية.
47 عاما مرت على احلياة الدميوقراطية في الكويت 
والتي بكل فخر نتباهى بها على الكثير من دول العالم، 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بني احلني واآلخر ماذا 
حققت هذه الدميوقراطية للبلد طوال هذه السنوات؟! 
نصف اإلجابة عن هذا السؤال باختصار شديد انه بقي 
كل ش���يء على »طمام املرحوم« س���واء كانت خدمات 
صحية أو تعليمية أو اجتماعية.. إلخ، حتى الرياضة 
لم يتركوها في حالها ال� 47 عاما ضاعت وسط زحام 
بعض االستجوابات التي ليس لها لون وال طعم بل لها 
رائحة تصفية حسابات زكمت أنوفنا بني احلني واآلخر 
غلب���ت فيها املصلحة اخلاصة عل���ى املصلحة العامة 
وأنا لألمانة ال أقصد االستجواب األخير املقدم لوزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل فهو استجواب مستحق 
من وجهة نظري للعبداهلل مع كامل تقديري واحترامي 
له، بل أقصد اس���تجوابات أخرى سابقة تعطلت معها 
مصالح البالد والعباد حتى أصبحت حديث الس���اعة 
وانصب جل االهتمام على »ش���صار على االستجواب 
ومتى؟ فيه طرح ثق���ة واال ما فيه؟ وفي األخير ماكو 
شيء«! وقت ضايع على الفاضي واملليان! اما النصف 
اآلخر من االجابة فاملخول الوحيد باإلفصاح عنه فهو 
حبيبتنا احلكومة التي تعودت على الغياب عن جلسات 

مجلس األمة دون عذر أو »طبية حتى«!
واهلل املستعان.

سامي الخرافي

احتفاالت وطنية.. 
أم رغوة وفوضى؟!

جرس

مخلد الشمري

لو أردنا.. الستطعنا!

رؤية
عبدالهادي وسام العجمي

47 عامًا ضاعت وسط الزحام

بيت القصيد


