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 أعتقد بغير جزم كامل أن التدخل االستخباراتي في املواقع اإللكترونية 
السياسية بدول أخرى بات أمرا حقيقي وواقعيا ال ميكن إنكاره كما أعتقد 
أن ما ميكن أن نسميهم بـ «العمالء اإللكترونيني» والذين يعملون لصالح 
دول خارجيـــة ضد مصالح بلدهم أصبحوا في حكم املوجودين اآلن، وال 
أحتدث هنا عن إطالق ڤيروس تدميري أو جتسسي على مواقع إلكترونية 
للمؤسسات احلكومية للدول املستهدفة بل مشاركة أعضاء تلك األطراف 
االستخباراتية في مواقع إلكترونية في تلك الدول من أجل إما لبث اإلشاعات 
أو محاولة إثارة البلبلة أو التشويش على أي قضية آنية تطرح في الدولة 
التي يستهدفها أولئك العمالء من أجل توسعة مساحة الفوضى، وأجزم أن 
أعضاء أفراد تلك املؤسسات االستخباراتية لدول صديقة بدأوا يدخلون 
إلى مواقع كويتية توجد بها خاصية التعليق واملشاركات احلية وأعني 
املنتديات حتديدا، خاصة تلك التي تتناول السياســـة وحتظى بشعبية 

كبيرة بني أوساط الشباب.
  وما قادني لهذا االعتقاد هو أن عددا من املواقع الســـعودية السياسية 
وقبل أكثر من ٨ سنوات بدأت تغزوها مشاركات واسعة ملشتركة حتمل 
االسم املســـتعار «نورة» وظلت تلك الـ «نورة» تبث مشاركات سياسية 
مفبركة ومغلوطة عن سياسيني ســـعوديني وتقوم بنشر صور مفبركة 
بالكامل تهاجم النظام السعودي، وكانت تلك املشتركة تدعي أنها تتعاطف 
مع فكر القاعدة وتروج لهم ولعملياتهم، باإلضافة إلى وضعها معلومات 
تاريخية مكذوبة عن اململكة والقت مشاركاتها رواجا لفترة بني بعض من 
رواد تلك املنتديات السياســـية السعودية حتديدا من بني املتعاطفني مع 
القاعدة منهم وأغلبهم من خارج السعودية الذين يكنون كراهية للسعودية 
بشكل عام، وظلت تلك الـ «نورة» وألكثر من عام كامل تبث سموم أكاذيبها 
حتى قام أحد الشباب السعوديني املتخصصني في اإلنترنت بكشف حقيقة 
تلك املشـــتركة وأثبت بالدليل القاطع أن «نورة» تلك تستخدم «آي بي» 
مصدره إيران وليس اململكة العربية الســـعودية التي تدعي املشـــتركة 
نورة أنها احدى مواطناتها، وجاء الكشف كالصاعقة بالنسبة لكثير من 
مشتركي تلك املواقع السعودية والذين ثبت لهم أن «نورة» ما هي سوى 
صوت قادم من إيران، واملختص الذي كشـــف حقيقة نورة لم يقل ما إذا 
كانت «نورة» أحد أفراد االستخبارات اإليرانية أو أنها أحد أعضاء القاعدة 
املقيمني في ضيافة إيران، مكتفيا فقط بالكشف عن مصدر مشاركاتها التي 

جاءت جميعها من جمهورية إيران الصديقة.
  شخصيا يتملكني اعتقاد بوجود عدد من «النورات» في بعض املواقع 
اإللكترونية السياسية الكويتية ويشاركن بنشاط فيها سواء ببث الفرقة 
أو للتشويش أو إلذكاء نار الفتنة، وأوجه دعوة شخصية ألصحاب تلك 
املواقـــع حلصر أرقام الـ «آي بي» الصادرة من إيران وعدد الزيارات التي 
يقوم بها مستخدمون من إيران في الولوج واملشاركة في مواقعهم، طبعا 
ليس بالضرورة أن تكون جميع تلك «النورات» يســـتخدمن كومبيوتر 
مـــن طهران بل ال أعتقد أن هناك ما مينع أن «جم نورة» بينهن تعمل من 
داخل الكويت، أو حتى تستخدم برنامج لتغيير الـ «آي بي» وهو متوافر 

على الشبكة وبـ «بالش».
  القضية الفنية في كشـــف مصدر املشاركات القادمة من خارج أسوار 
بلـــدي ال تعنيني وميكن ملتخصصني في الشـــبكة أن يقوموا بكشـــفها، 
وأعتقد أن لدينا من «الهاكرز» ما ميكن أن يقتحم أسوار املستحيل، قدر ما 
يعني أنني أعتقد بوجود مثل تلك «النورات» الالتي ينتشرن في املواقع 
الكويتية، وكنت قد كتبت قبل يومني عن وجود فريق حكومي إلكتروني 
يتخصص أفراده في الدفاع عن احلكومة والتعليق على أي كاتب معارض 
إما بشـــتمه أو بإيراد تعليقات تدافع عن قرارات احلكومة التي ينتقدها 

الكاتب كسجن احملامي محمد عبدالقادر اجلاسم مثال.
  وســـواء كانت «نـــورة» كويتية تتبع الفريق احلكومـــي اإللكتروني 
املتخصص في الرد على معارضي السياسات احلكومية أو «نورة» من جهة 
خارجية هدفها خلق مساحة من الفوضى ولو عبر نطاق اإلنترنت نبقى 
أمام حقيقة واحدة هي أنه ما لم يتم فك احلصار عن الصحافة عبر تغيير 
قانون املطبوعات والنشر سيئ الذكر ومنح وسائل اإلعالم مساحات أكبر 
من نقد احلكومة وسياســـاتها على أن تتقبل احلكومة النقد دون مالحقة 
الكتاب في الطالعة والنازلة فسنتحول إلى بلد مظلم بارد رطب وهو جو 
مناسب جدا النتشار بكتيريا «نورة» وخلق ١٠٠ طابور خامس في بلد ال 

حتتمل حكومته مجرد فكرة وجود سلطة رابعة حقيقية.
  Waha٢waha@hotmail.com  

 في اعتقادي ان السبب الرئيسي لالحداث الفوضوية التي مررنا بها منذ ايام 
وما شــــابهها من احداث فوضوية في السابق هو هذا الفائض املضر من احلرية 
الذي حتول الى علة يســــتخدمها البعض اسوأ استخدام لدفع بلدنا ومجتمعنا 

الى املجهول وخلبر كان.
  والســــؤال الضروري وامللح الذي يطرح نفســــه بقوة هــــذه االيام هو ان لم 
تستخدم القوة في مثل ظروف هذه االيام، لفرض القانون، فكيف ستتمكن الدولة 
من فرض القانون في البلد؟ وهو سؤال يجب ان يطرحه ويوجهه اي معترض 
على اســــتخدام القوة لفرض القانون، الى سلطات وحكومات اهم واعتق الدول 
حتضرا وتقدما ودميوقراطية في العالم، عندها سيعرف هؤالء املعترضون وبكل 
بســــاطة، ان العدالة من دون القوة نتاجها الضعــــف، وان القوة من دون عدالة 
نتاجها الظلم ونحن في الكويت ال نعاني الظلم نهائيا، اقصى ما يتمناه ويحلم 
به اغلبية املواطنني هو قوة شبه صارمة في تطبيق القانون حتى ال تذهب هيبة 

وقوانني الدولة وأمنها وامانها وعدالتها واستقرارها في خبر كان.
  امــــا املعلومة غير اجلديدة لكنها مهمة، جلميع ان يعلمها ويتذكرها، فهي ان 
الدميوقراطية نظام حياة جميل اختارته املجتمعات الدميوقراطية العريقة بهدف 
الوصول حلياة معيشــــية افضل يحترم فيها املواطنــــون القانون وتكون فيها 
الكفاءة هي معيار االختيار الوحيد، وألجل ذلك قدمت تلك الشــــعوب تضحيات 
عديدة الجل الوصول الى تلك احلياة الفضلى التي تقدم لهم، حياة كرمية مقارنة 
ببقية شــــعوب االرض وفوق ذلك يدفعون رسوما وضرائب باهظة من جهدهم 
وعرقهم الجل احملافظة على تلك الدميوقراطية التي تؤمن تلك احلياة الكرمية، 
ونحن في الكويــــت نتمتع بتلك احلياة الكرمية ورمبــــا افضل منها دون تعب 
كبير ودون تضحيات ودون ضرائب، واملطلوب فقط هو وقفة جماعية صادقة 
وعاقلة مع االنفس والضمائر لنشعر بقيمة ما ننعم ونتمتع به من حياة كرمية 
قبل ان تصبح تلك احلياة الكرمية والرفاهية العظيمة في خبر كان. وصدقوني 
بحساب الربح واخلسارة نكون وطنا ومجتمعا ودميوقراطية رابحني اشد الربح 

من استخدام القوة لتطبيق القانون وفرضه فرضا.
  Mike١٤٨٠٦@hotmail.com 

 ذعار الرشيدي

 بكتيريا «نورة» 
  ستغزو البلد

 الحرف٢٩

 مخلد الشمري

 حتى ال نصبح في خبر كان

 رؤية

  عبداهللا بن يقطر 
احلميـــدي ے: أخو 
اإلمام احلسني گ في 
الرضاعة، وقد وصفه 
ابن حجر في «اإلصابة» 
بأنه كان صحابيا ولد 
مع احلســـني گ في 
زمـــن واحد. أرســـله 
إلـــى  احلســـني گ 

الكوفة يحمل كتابا إلى رسوله هناك مسلم بن 
عقيل، ولكن السلطة األموية قبضت عليه وأمرته 
بأن يصعد قصر اإلمارة ويلعن احلســـني گ، 
ولكنه عندما صعد وأشرف على الناس قال «أيها 
الناس أنا رسول احلسني بن فاطمة بنت رسول 
اهللا ژ إليكم لتنصروه وتـــؤازروه» فأمر به 
عبيداهللا بن زيـــاد والي الكوفة فألقي من فوق 
القصر إلى األرض فتكســـرت عظامه وبه رمق 
فأقدم عبدامللك بن عمير اللخمي قاضي الكوفة 
فذبحه بسكني، فلما عيب عليه قال: «إني أردت 

أن أريحه»!
   أنس بن احلرث بن كاهل بن خزمية ے : كان 
صحابيا رأى النبي ژ وسمع حديثه وحدث به 
الناس ومن ذلك قوله ژ: «إن ابني هذا (احلسني) 
يقتل بأرض العراق أال فمن شهده فلينصره» ولقد 
فعل فناصر احلسني گ في كربالء الذي قال له 
«شـــكر اهللا لك يا شيخ» ثم قاتل حتى قتل على 

كبره ثمانية عشر رجال.
   حبيب بـــن مظاهر ے: أحـــد أبطال كربالء 
العظام، صحابي ممن رأى النبي ژ، وقد شارك 
اإلمام علي گ في حروبه كلها، وكان عابدا وقارئا 
للقرآن الكرمي ومـــن حفظته. وقد قال فيمن جاء 
لقتال احلسني گ: «أما واهللا لبئس القوم عند 
اهللا غدا قوم يقدمون عليه وقد قتلوا ذرية نبيه 
وعترته وأهل بيته، وُعّباد أهل هذا املصر املجتهدين 
باألســـماء الذاكرين اهللا كثيرا. وكان حبيب على 
ميســـرة احلسني گ في تنظيم جيشه احملدود 
العدد. فقاتل وقتل على كبره اثنني وستني رجال 
حتى قتل رضوان اهللا عليه واحتسبه احلسني گ 

عند اهللا عندما وقف على مقتله في كربالء.
   مسلم بن عوسجة األسدي ے: صحابي رأى 
النبي ژ كان عابدا متنسكا وفارسا شجاعا شارك 
في املغازي والفتوح اإلسالمية وفي فتح اذربيجان 

أقصى اإلمبراطورية 
الفارسية. وكان ممن 
كاتب احلسني گ من 
الكوفة، فأخذت السلطة 
األموية بقيادة عبيد 
اهللا بن زياد تبحث عنه 
وأغدقت األموال كجائزة 
ملن يقبض عليه، ولكنه 
فر بأهله إلى احلسني 
بكربـــالء. وعندما رخص احلســـني ألصحابه أن 
يرجعوا إلى ديارهم «فالقوم يطلبونه هو (احلسني) 
ال غيره» انبرى مسلم بن عوسجة قائال: «أنحن 
نخلـــي عنك ولم نعذر إلى اهللا في أداء حقك، أما 
واهللا ال أبرح حتى أكســـر فـــي صدورهم رمحي 
وأضربهم بسيفي.. ولو لم يكن معي سالح أقاتلهم 
به لقذفتهم باحلجارة دونك حتى أموت معك» ثم 
تكلم أصحابه مثل هذا النهج. وعندما قتل  مسلم بن 
عوسجة فإذا به رمق فقال له احلسني گ رحمك 
اهللا يا مسلم (فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديال) ثم دنا منه رفيقه حبيب 
بن مظاهر وأوصاه قائال: «أوصيك بهذا رحمك اهللا 

(احلسني گ) أن متوت دونه».
   هاني بن عروة ے: صحابي كأبيه عروة بن 
غران املرادي. وكان هاني من أشراف الكوفة وزعيمها 
وواليا علـــى البصرة والكوفة، وكان واضحا في 
تعاطفه الشديد مع علي گ ضد معاوية وخاض 
حروبه الثالث، وفي عهد اإلمام احلسني قبض ابن 
زياد على هاني لتستره على مسلم بن عقيل رسول 
احلسني گ إلى الكوفة، وضرب بالسيف حتى 
قتل ثم سحلت جثته الطاهرة مع جسد مسلم بن 
عقيل يجرونهما في األسواق بأرجلهما، وأمر ابن 
زياد برأس هاني ومســـلم أن يرسال إلى زيد بن 

معاوية بالشام.
  وهناك الكثير أيضا من الصحابة والتابعني الذين 
ناصروا احلســـني گ في كربـــالء منهم: عمار 
الداالني وحبشـــي بن قيســـي النهمي وزياد أبو 
عمرة الصائدي وعبدالرحمن بن عبدرب األنصاري 
اخلزرجي.. وغيرهم من أنصار احلسني گ في 
نهضته ضد الباطل. الســـالم على احلسني وعلى 
أهل بيته وأصحابه امليامني، وياليتنا معك فنفوز 

فوزا عظيما.
  a.alsalleh@yahoo.com 

 اليـــوم يصـــادف 
العاشـــر من شـــهر 
احملـــرم احلـــرام من 
العام الهجري.. ذكرى 
استشهاد ابي عبداهللا 
احلســـني بن علي بن 
ابي طالـــب (عليهما 

السالم).
  اليوم ذكرى انتصار 

الدم الطاهر على السيف الغادر!
  اليوم ذكرى انتصار احلق على الباطل!
  اليوم ذكرى انتصار النور على الظالم!

  اليوم ذكرى انتصار املبادئ والدروس االميانية 
الربانية على التضليل واالنحراف والتبديل!

  اليوم ذكرى انتصار احلزن والبكاء على الفرح 
والسرور الشيطاني!

  اليـــوم ذكرى انتصـــار البطولة والتضحية 
واجلهاد املقدس على الطغيان والدكتاتورية!

  اليوم ذكرى انتصار الفداء والعطاء والبذل 
على الظلم واالضطهاد واالستبداد!

  اليوم ذكرى انتصار اخلير والعدل واالنسانية 
على الشر والفساد واالحلاد!

  اليوم ذكرى انتصار استرجاع احلق والعدل 
للبشرية على الفساد واالحقاد والعداء!

  اليوم ذكرى االمام احلسني گ الشهيد!
  اليوم ذكرى الكفاح والنضال من اجل رفعة 

راية االسالم الصحيح!
  اليوم ذكرى صوت احلرية.. صوت مواجهة 
الكفر والطغيان صـــوت مناصرة املظلوم على 

الظالم!
  اليوم ذكرى االمام احلسني گ حامل الفكر 
والعطـــاء والوفاء والشـــجاعة واملرأة والطفل 

والشيخ الكبير والشاب الطامح الى الشهادة!

  اليوم ذكرى االمام 
احلســـني گ رافع 
شعار التحرر من الذل 
والعبوديـــة واجلور 
والتسلط ومناوشة 
الظالم في عقر داره!

ذكـــرى    اليـــوم 
مواجهة االمام احلسني 
گ للسلطان اجلائر 

املستحل حلرم اهللا عز وجل!
  اليوم ذكرى االمام احلسني گ الداعم لألحرار 

في دنيا البشر!
  اليوم ذكرى االمام احلسني گ ناصر بيضة 

االسالم الصحيح احملمدي!
  اليوم ذكرى ثورة االمام احلســـني گ من 
اجل التحرر من قيود الظلم واملجتمع الفاســـد، 
التحرر من التقاليد اجلاهلية والبدع املستحدثة 
مـــن الطائفية والقبليـــة والعنصرية.. التحرر 
من اخلضوع واجلور واستعمار النفس االمارة 

بالسوء!
  اليوم ذكرى صوت املظلوم من ظلم الطاغية 

يزيد بن معاوية قاتل احلسني گ!
  اليوم ذكرى سالمي على احلسني وعلى علي 
بن احلسني وعلى اوالد احلسني وعلى اخيه ابو 
الفضل العباس وعلى اخته زينب احلوراء وعلى 

اصحابه املنتجني املخلصني في ذات اهللا!
  فاكهة الكالم: يقول املرحوم د.احمد الوائلي 

عميد املنبر احلسيني:
  هذه الدموع على احلسني دماء

  لم يكن دمع هاطل وبكاء
  نحيي لك الذكرى بفيض دمائنا

  أرواحنا لك يا حسني فداء
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 

 عبدالهادي الصالح

 صحابة رسول اهللا ژ
   في كربالء

 م.٣٦

 د.بدر نادر الخضري

 عاشوراء..
   انتصار الحزن والبكاء!

 لمسات

 متى ســـتعمل حكومتنـــا اإللكترونية يا ترى 
بالتواصل االلكتروني فيمـــا بينها وتقضي على 
البيروقراطية والروتني اململ في وزارات الدولة؟ 
أحد األصدقاء أبلغني بأنه راجع وزارة الشـــؤون 
قسم املســـاعدات لتحديث بيانات تخص والدته 
التي تتقاضى راتبا من وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل ولكن هذه املساعدة «طلعت ـ كما يقولون 
ـ من عينه» بسبب مراجعاته للوزارات ذات الصلة 
حيث أوضح انه يتوجب على صاحب املســـاعدة 
إحضار «إلى من يهمه األمر» من وزارة العدل تفيد 
بخلـــو الزوجية فضال عن ذلك الســـجل العقاري 
وبعدها مؤسســـة التأمينات االجتماعية وجهات 
أخرى حتتاج إلى وقت حتى تســـتخرجها. ال أحد 
يعترض على مثـــل تلك الطلبات ومن حق وزارة 
الشـــؤون أن تتأكد من احلاالت ولكن ليس بهذه 
الطريقة البدائية علما بـــأن هناك عددا كبيرا من 
أمهاتنا كبيرات السن ومن الصعب أن تذهب كل ٣ 
شهور لتدور على تلك الوزارات حتى حتصل على 
الطلبات علما بأنه قبل أشهر كانت عملية التحديث 

تتم كل ٦ أشهر.
  نحن مع «الشؤون» بأن يجعلوها إن شاء اهللا كل 
شهر ولكن وفق نظام يسهل على متلقي املساعدة 
احلصول على األوراق بدال من الروتني وذلك بتفعيل 
التعامل االلكتروني بني وزارت الدولة، وسيسهل ذلك 
على كثير من املراجعني كبار السن كما أنه سيخفف 
الضغط على تلك اجلهات من قبل املراجعني بحيث 
يراجع املشمولون باملســـاعدة مراكز «الشؤون» 
في مختلف املناطق إلثبات حالة، من خالل شبكة 
املعلومات التي تربط بني كل اجلهات املعنية بصرف 
املكافأة ليحصل املراجع على كل ما يريد في مكان 

واحد بدال من الذهاب الى هنا وهناك.
  أحد املوظفني أكد أن النظام موجود ومن السهل 
تطبيقه بني تلك اجلهات ولكن مع اآلسف حتى اآلن 
ال نعلم الســـبب في عدم تطبيقه! أمتنى من وزير 
الشـــؤون أن يطبق هذا النظام بأسرع وقت ممكن 
على مراكز املســـاعدات حتى يكسب األجر فيمن 
ليس لديه من ينجز له أوراقه ويراجع عنه بسبب 
مرض أو كبر بالسن، ونوجه هذه املناشدة إلى كل 

املسؤولني في كل الوزارات.
< < <  

  وزارة التجارة خالل الشهرين املاضيني أوقفت 
الدعم عن الدجاج من خالل مراكز توزيع التموين 
املنتشرة في مختلف احملافظات بسبب عدم توافره 
في املراكز، وكان األولى إيجاد خطة بديلة في حال 
توقف أي نوع، عن طريق توفير بديل مباشرة بناء 
على مناقصة تخص هذا النوع وفق جدول زمني 
محدد، بدال من أن يذهب حق املواطن في دعم السلعة 
في الشهر نفسه، لذا البد من تعويض املواطن في 
حال توافر الدجاج في املراكز بسعر يصل إلى نصف 
قيمة البيع تعويضا عن االســـتحقاقات السابقة 

املدعومة من السلع التي لم يحصل عليها.
  وأمتنى مـــن «التجارة» تعيني كـــوادر وطنية 
تشرف على آلية صرف املواد الغذائية التي تكلف 
الدولة ماليني الدنانير ويكون لدى هؤالء املقدرة 
على صرف اســـتحقاق احتياج كل أسرة بدال من 
الوضع احلالي الذي ســـاهم في انتشار املواد في 
مختلف األماكن وحتى في البقاالت املخالفة وغير 
القانونية املنتشرة في مختلف املناطق، وما لفت 
انتباهي وجود عبارة «هذا الصنف مدعوم» وهو 
يبـــاع عبر تلك البقاالت، فكيف وصلت هذه املواد 
وهي مدعومة إلى األسواق لبيعها مرة أخرى بأسعار 
مرتفعة؟! ومنا إلى من يعنيهم األمر باإلسراع في 

تكويت املشرفني في مراكز التموين.
  alarafah@windowslive.com  

 مساعدات «الشؤون» والروتين
 

 خالد العرافة

 إطاللة


