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 آراء راء راء  آراء راء راء  آراء 

 مـــن املســـتحيل بل من 
العجـــب ان جتد ســـلفيا 
«معتقا» أو جديدا او كبيرا 
او صغيرا اال ما رحم اهللا عز 
وجل اال وجتده يذم االخوان 
املسلمني من دون اي مبرر 
سوى فهمه الدائم واملستقر 
في عقله منذ ســـنوات بأن 

االخـــوان لديهم زيغ في العقيدة وان االخوان حزبان، 
او وصفهم باتباع ســـيد قطب وحسن البنا، وال تكاد 
جتد منصفا اال ما ندر ومن االنصاف ان نذكر باالشارة 
الدكتور وائل احلســـاوي فهـــو عنصر يفهم ما يكتب 
ويفهم ما يقول اما اغلب الكتاب من االخوة السلفيني 

فالعاطفة حتركه اكثر من عقله.
  األلم الذي اشعر به في ضوء احداث مصر ان اغلب 
الســـلفيني لم ينظر للموضوع بشمولية وحكمة بل 
ينظر اليه بصورة جزئيـــة واحدة وهو هل االخوان 
في املوضوع؟ ان كانـــت االجابة نعم فهو يبحث عن 
اي سقطة او اي معلومة تثبت ان ما يقوم به االخوان 
املســـلمون خطأ فادح ويجب مقاطعتهم ومحاكمتهم 
وتعليق املشـــانق لهم.. وجتد بالكلمات حنقا شديدا 

وعبارات غير مناسبة.
  األلم الذي يأتيك من الســـلف ألم كبير بســـبب ان 
بعض هؤالء الكتاب لديه ثقافة شـــرعية مناسبة فهو 
يعطيـــك ايحاء قويا بأنه علـــى احلق وانه يعرف كل 
احلقائق وان االخرين لديهم مشـــكلة كبيرة وانهم ال 

يفهمون منهج السلف.
  األلم الـــذي يأتيك من بعض كتاب الســـلف انه ال 
يناقش احلجة باحلجة بل رأيه صواب ورأيك اخلطأ 
وليس العكس فعلى سبيل املثال موضوع املظاهرات 
في مصر. يحكم كتاب التيار السلفي بان كل ماجاء في 
املظاهرات حرام وان التبعات ستكون كبيرة وان على 
القائمـــني على املظاهرات االجتاه الى نصح والة االمر 
بالسر وهو يعلم متاما ان االخوان بساحة مصر منذ 

سنوات جتاوزت ٤٠ سنة 
وتعاملوا بالنصيحة.. فماذا 
النتيجـــة اعتقاالت  كانت 
بالسجون.. ضغط.. تأديب.. 
حرمان من احلقوق.. ومن 
او تردد  عاش في مصـــر 
الظلم  عليها يعرف معنى 

وهضم حقوق الناس.
  ايها الســـلفي، انت جالس في بحبوحة من العيش 
ومنعم ومكرم ومترف ولم تر ما عاشه هؤالء من ظلم 
وجبروت وتسلط جتعل االنسان ال يخرج فقط من بيته 
اال وهو مجنون.. اما انتم ففي بيوتكم انواع املأكوالت 
وفي االســـتراحات تتناقشون واكواب الشاي املنعنع 
االسود منه واالخضر والفاكهة بجميع انواعها تدور ثم 
تكتب مقاال تسب فيه كل املتظاهرين ألنك لست منهم 
بـــل انت اكثر منهم حزبية واكثر منهم تعصبا.. نعم، 
ايها السلفيون قليال من الفهم قليال من العمق في فهم 
الدنيا.. ففقه النوازل يحتاج الى علماء كبار معتبرين، 
فأحدهم يشـــد على االخوان بقوله هم سبب كراهية 

الناس للشريعة، فكيف يقابل مواله بهذه الكلمة؟
  ايها السلفيون، التعصب يعمي ويصم اآلذان، اليس 
اهللا سبحانه وتعالى يقول: (وال يجرمنكم شنآن قوم 

على اال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) ڈ.
  لتكن مخافة اهللا دليلكم للنصح والبيان والتوجيه، 
واني ناصح لكم ان تذهبـــوا اآلن الى مصر، واذهبوا 
ملقر املخابرات، وقدموا النصيحة بالسر لتروا العجائب 

ولتروا كيف يعاملكم هؤالء.
  املسألة ليست عواطف لشباب تربى على مجموعة 
مـــن النصوص دون اســـتيعاب مضمونها وابعادها، 

املسألة غاية في احلساسية، فمن يفهم؟!
  شكرا لشعب مصر، شكرا لالخوان املسلمني، وشكرا 
للسلف مهما اختلفنا معهم، ومزيدا من الفهم والشفافية 
والصدق مع املعلومة.. وكفى تعصبا ألنه ال ينفع بل 

يضر، وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني. 

 عبداهللا الحيدر

 األلم.. 
  من السلف أحبابنا!

 أحوال

 ما أن انتهى نائب رئيس 
الـــوزراء ووزير الداخلية 
الشـــيخ أحمد احلمود من 
أداء اليمني الدستورية أمام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، حتى اســـتقبلته 
التبريـــكات والتهنئة من 

كثير من الشخصيات السياسية والعامة، إال أن تهنئة 
النائب مرزوق الغامن متيزت بطريقة مختلفة وجديدة، 
حيث فاجأنا الغامن وفاجأ نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية اجلديد بـ ٢٩ سؤاال برملانيا بعد أداء اليمني 
الدستورية، فكانت تهنئته ما هي إال تسليط الضوء 
علـــى بعض الثغرات واألخطاء املوجودة في أجهزة 
الداخلية ليضعها الوزير فـــي أجندته ويعمل على 
إصالحها للنهوض بالوزارة وتفادي التأزمي السياسي 

بني السلطتني مستقبال.
  ومع األسئلة البرملانية وحالة التأزمي واملعارضة 
نتوجه بالسؤال إلى أعضائنا النواب ونخص النائب 
مرزوق الغامن: أين هم من جلنة الشباب والرياضة؟ 
وملاذا خفت تسليط النور عليها؟ فالشباب هم صمام 
األمـــن واألمان ألي دولة، وخير مثـــال على ذلك ما 
يحدث في «مصر احملروسة» منذ ٢٥ يناير من ثورة 
شبابية نتيجة إهمال السلطتني مشاكل وهموم تلك 
الفئة التي تعد املستقبل ليس فقط في مصر بل في 
كل دولة متحضرة تسعى لالستقرار األمني والفكري 
أيضا، فاألمن ليس فقط في األنظمة املوضوعة وكيفية 
تنفيذها بل إنه يكمن أيضا في الشعور واإلحساس 
باألمن واألمان نحو املســـتقبل، وال شـــك أن شباب 
الوطن هم حصن املاضي واحلاضر وأمل املستقبل، 
لذا نتمنى أن تكون ثورة ٢٥ يناير هي جرس إنذار 
لكل األنظمـــة بوجود فئة البد من عدم جتاهلها، بل 
يجب احترام آرائها والسماع لها ومحاورتها وإدراك 

كيف يرى هؤالء املستقبل.

  ومما يجـــب أن ننتبه 
التركيز  أنه يتم  إليه هو 
في كثير مـــن احلوارات 
والنقاشـــات على اجلهاز 
الداخلية)  األمني (وزارة 
وتنســـى أجهزة وزارية 
أخرى قد تكون أخطر في 
بناء مستقبل الكويت، ومن 
أخطر األجهزة التي لألسف جند بعض النواب تارة 
يتذكرونها وتارة أخرى تقع منهم سهوا أو عمدا، جهاز 
التربية والتعليم العالي، فهاتان الوزارتان أصبح من 
يدخل فيهما مفقود ومن يخرج منهما مولود، كثير من 
األخطاء اجلسيمة تقع في الوزارتني والنتيجة تكون 
ضياع مستقبل شباب ومستقبل الكويت، ولألسف 
بعض مسؤولينا جندهم خارج البالد في مهمات ال 
نعلم أسبابها أو نتاجها التعليمي والتربوي «يا عمنا 

هو حد واخد باله.. زي ما بيقول أهل مصر».
  وإذا كانت «الداخلية» صمام األمن الداخلي للدولة 
فالتربية والتعليم العالي هما صمام األمن النفسي 
والفكري لشـــباب الدولة، وإذا اختل النظام النفسي 
والفكري أي البنية الداخلية لنفس البشرية فلن جند 
مـــن يطبق النظام األمني للدولة، وهنا قد يحدث ما 

حدث في ٢٥ يناير.
< < <  

  كلمة وما تنرد: إلى اللجنـــة التعليمية والتربية في 
مجلسنا املوقر نرجو مراجعة أجندتكم اخلاصة وإذا 
قمتم بذلك فســـتجدون آالف األخطاء التي جتعلكم 
تطرحون األسئلة البرملانية على مسؤولي التربية 
والتعليم على مدار أعوام ولن جتدوا اإلجابة، أذكر 
كل نائب أقسم بأن يحمي أوالدنا ومستقبل الكويت 
باملادة ١٠ من الدستور: ترعى الدولة النشء وحتميه 
من االســـتغالل وتقيه اإلهمال األدبي واجلســـماني 

والروحي.
  atach_hoti@hotmail.com 

 د.نرمين يوسف الحوطي

 أجندة وطنية 

 محلك سر

 في ١٧ ديســـمبر عـــام ٢٠١٠ صادرت 
السلطات البلدية في تونس اخلضراء، 
عربة يدوية تدفع باليد محملة باخلضراوات 
والفواكه للبائع املتجول الشـــاب محمد 
بوعزيزي (٢٦ عاما) بسبب عدم حصوله 
على ترخيص العمل كبائع متجول في 

الشوارع.
  الشـــاب بوعزيزي خريـــج جامعي 
حاصل على شـــهادة البكالوريوس في 
مجال تخصص الكمبيوتر كما نقل، حيث 
اجته الى بائع متجول بعد تخرجه بسبب 
صعوبة حصوله على العمل املناســـب 

لتخصصه منذ عدة سنوات.
  الشاب بوعزيزي ذهب إلدارة البلدية 
السترداد عربته العزيزة عليه ألنها متثل 
كل ما ميلك من رأســـمال ليعيش عليه 
مع أسرته، ولكن لألسف قامت شرطية 
بصفعه على وجهه ناهيك عن طرده من 

مبنى البلدية.
  الشـــاب بوعزيـــزي لـــم يتحمل هذا 
األسلوب واإلهانة لكرامته وحريته في 
اختيار عمله، ومـــا ان خرج من املبنى 
حتـــى أضرم النار في جســـده مما أدى 

الى وفاته.
  الشاب بوعزيزي لم يعلم ان املظاهرات 
والتحركات الغاضبة اشتعلت للوقوف 
معه بعد إشعاله النار في نفسه، حيث 
توسع منهج الغضب اإليجابي ليندرج 
معه العاطلون عن العمل، وحتركت الطبقة 
املتوســـطة التي تعاني من نسبة بطالة 
غير طبيعية وصلت الى ما يقارب ٢٥٪ 

من الشباب التونسي.
  الشـــاب بوعزيـــزي لـــم يعلـــم ان 
االحتجاجات والنداءات خرجت من حناجر 
الشباب كاشفة الغالء واحلريات املغتصبة 
واملطالبة باإلسراع باإلصالحات السياسية 
وانضم مع هؤالء الشباب احملتجني شباب 
يطالبون احلكومة التونسية بالعمل على 
حتسني األوضاع االجتماعية والسياسية 
الكفيلة  الســـبل  واالقتصادية، ووضع 
لســـيطرة بعض العائالت والتجار على 

الثروة والوطن.
  الشاب بوعزيزي.. مات، مات وانتقل 
الى رحمة اهللا، سبحانه وتعالى، وال يعلم 
بأن الثورة والغضب والتحرك اإلصالحي 
الذي قام به بإشعال نفسه وجسده قد كتب 
العنوان األخير لنهاية كتاب زين العابدين 
بن علي على احلكم التونسي وألقي به 
في مزبلة تاريخ الطغاة واملتجبرين في 
العصر احلديث وهذا درس لكل من يتسلط 

على رقاب املظلومني منذ ١٤٠٠ سنة.
  فاكهة الكالم: يقول نيكولو ميكيافيللي 
الفيلسوف السياســـي: «من يرغب في 
النجاح املســـتمر يجب ان يغير سلوكه 

مع الوقت».
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 

 صفعة شاب.. حررت أمة!
 

 د.بدر نادر الخضري

 لمسات

 نبوة محمـــد ژ كانت ٢٣ عاما، قضى ١٣ عامـــا منها في مكة، أي 
أكثرها في ترسيخ مبادئ اإلسالم والعقيدة الصحيحة حتت قهر وظلم 
كفار قريش، ١٣ عاما فقط في التربية والتصفية حتى صار املسلمون 
مهيئني بعد ذلك إلقامة دولة إسالمية تهابها الروم والفرس، فضال عن 

كفار قريش أنفسهم.
  وصـــالح الدين األيوبي مكث الســـنوات الطويلة في اإلعداد لفتح 
القدس، بتجهيز اجليوش وجمع شتات املسلمني، فكان الفتح العظيم، 
وحتريـــر األقصى احلزين، ومحمد الفاحت قرأ التاريخ جيدا، وعلم أن 
ركني النصر بعد توفيق اهللا هما وجود القائد وحسن اإلعداد، فتجهز 
لفتح القسطنطينية، وجاب البحار وارتقى اجلبال، واستخدم أحدث 
ما وصل إليه العلم احلديث في اآللة العســـكرية آنذاك، إنها املدفعية 
العثمانية التي حطمت أسوار القسطنطينية، فكان النصر، وصارت 

إلى «إسطنبول»، إذن النصر ليس باألمر السهل.
  لكـــن في زمننا هذا تغافل الكثيرون عـــن االعتبار بالتاريخ الذي 
دائما ما يعيد نفسه، ووجدوا أن أسباب النصر احلقيقية حتتاج إلى 
وقت طويل فاختاروا العجلة، وفي العجلة الندامة، اختاروا اخلنوع 
والكسل، وركنوا إلى األماني، جتارة املفلسني، سلكوا مسلك املظاهرات، 
والتي بصريح لســـانهم ال يقودها أحد، إمنا يقودها شباب اإلنترنت 
كما زعموا، ال نعرف أســـماءهم، وال انتماءاتهم، وال أفكارهم، وال من 
ميكن أن يكون مندســـا فيهم، يقودها شباب لغاية اآلن لم يصل إلى 
معرفة شـــخوصهم النظام احلاكم وال غيره حتى يتمكن من التحاور 
معهم، فيا عجبا، ساروا في مظاهرات بال شعار سوى إسقاط النظام 
السابق، يريدون إصالحات بال نظام، ومحاربة للظلم والفساد بال خطة 
واضحة ســـوى الرغبة في التغيير، التغيير إلى ماذا؟ هذا موضوع 
سابق ألوانه، نريد التغيير اآلن، وفورا، أما كيف؟ فيحلها ألف حالل، 
فهل مســـلك هؤالء املتظاهرين هو نفس مســـلك النبي ژ؟ وصالح 

الدين؟ ومحمد الفاحت؟ اإلجابة ندعها للقارئ الكرمي.
  البعض انتابه القنوط من رحمة اهللا، وتسلط عليه اليأس من روح 
اهللا، بســـبب ما رآه من فقر وظلم فصار يتعلق بكل تغيير يلوح له 
باألفق دون تفكير بعواقب األمور، فالتاريخ القريب قبل البعيد يشهد 
أن املظاهرات واالنقالبات لم تخلف لنا سوى ضحايا أبرياء، وحكومات 
أشد جورا وظلما، وأكثر عمالة وخبثا، ثم كيف نتوقع جناح مظاهرات 
بال رأس وال قائد؟ وال شـــعار وال راية؟ انظـــروا إلى إيران والعراق 

وتونس، واحمدوا اهللا على نعمة األمن واالمان يا إخوان.
  البعض صار يتمنى صالح الراعي دون صالح الرعية، يريد التغيير 
أن يبدأ من غيره ال من نفســـه، وما يدري أنه يخالف بذلك سنة اهللا 
الكونية والشـــرعية، يخالف قول اهللا ســـبحانه «إن اهللا ال يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»، يشغل أغاني «الراب» ويدعو اهللا أن 
يحرر القدس، يجور على من حتت يده من الزوجة واألوالد واخلدم، 
وال يرضى جور السالطني عليه، فيا عجبا، كلنا نتمنى ونتمنى، لكن 

إن لم نتبعها بعمل جاد صارت مجرد أماني.
  أخيرا: أحد املتعاملني والثوريني ـ هداه اهللا وكفى املســـلمني شره ـ  
أفتى بحرمة حتطيم متاثيل بوذا في أفغانســـتان لتغليب املصلحة، 
فـــي حني غابت عنه هذه املصلحة فأفتى بوجوب املظاهرات ولو أدت 
ذلك إلى إزهاق األرواح البريئة، فكيف نرجو أن تقام دولة إســـالمية 
حقيقيـــة يقودها مثل هذا املتعالم الذي عودنـــا بآرائه الغريبة التي 

ينقض بعضها البعض.
  m٥٠٥١٤٥١٤@hotmail.com 

 السؤال الذي طرحه النائب مرزوق الغامن حول ما اذا كانت وزارة 
الداخلية أو أي من قيادييها يتنصت على وزراء ونواب وناشطني 

سياسيني يفجر عشرات األسئلة.
  ولكن قانونيا و«ورقيا» و«إجرائيا» فاإلجابة احلقيقية لسؤال 
الغـــامن هـــي: «ال... ال يوجد تنصت من اي نـــوع تقوم به اي من 
اجهزة وزارة الداخلية فمثل هذا اإلجراء يستلزم السير وفق قنوات 
قانونية واضحة ومحددة وأهمها بل وعلى رأســـها أن يصدر اذن 
من النيابة العامة، وهو اذن مشروط االصدار بأن يكون هناك رقم 
قضية مرفق باإلذن النيابي معنى ذلك أن الذي ســـيخضع هاتفه 
النقال او هاتف منزله يجب ان يكون متهما، او متهما محتمال في 
قضية محددة، ويســـبق هذا كله تقرير واف عن التهمة ووصفها 

وحتريات شاملة عن الشخص املطلوب مراقبته.
  إذن فاإلجابة الرسمية هي «ال» و«ال كبيرة» ايضا، ولكن جميع 
بلدان العالم وليس بلدان الشرق االوسط فقط، ليست كل االمور 
تتم وفق القنوات الرسمية وهناك اجراءات تتم من حتت الطاولة، 
وهي امور يصعب بل يستحيل احيانا اثباتها، ومن الصعب اجلزم 
بوجود تنصت من اي نوع، ولكن صعوبة اجلزم بهذا االمر ال يعني 

ابدا انه يحدث او حدث بالفعل او انه يحدث اآلن.
  فســـؤال برملاني رسمي ال ميكن اال ان يرد عليه بإجابة رسمية 
واالوراق وســـجالت وزارة الداخلية في اي من اجهزتها يستحيل 
ان جتد فيها ورقة واحدة عن طلب تنصت غير رسمي لهاتف اي 
مواطن، او حتى تقريرا مكتوبا مرسال الى اي من القياديني، فأمور 
كهذه وكما نعرف ويعرف كثير ممن عملوا في تغطية الشأن االمني 
ال ميكـــن ان تتم وفق القنوات الرســـمية بل تتم في دائرة مغلقة 
وضيقة بحيث يصعب اختراقها وفي هذه املسألة حديث مطول.

  وتاريخيا وفي اشهر حادثة تنصت في التاريخ فإن من كشف 
فضيحة «ووترغيت» عام ١٩٧٣ لإلعالم وقدمها لصحافيي الواشنطن 
بوســـت كارول برنســـتون وبوب وودورد كان نائب مدير مكتب 
التحقيقات آنذاك مارك وليام فليت والذي لم يكشف انه من سرب 
املعلومات الى الصحافيني اال فـــي العام ٢٠٠٥ بعد ان ظل يعرف 

حتى ذلك العام باسم «ديب ثروت».
  اذن منطقيا وبحســـب ما ينبئنا التاريخ فإن اي حادثة تنصت 
غير رسمية ليس في الكويت وحدها بل في كل دول العالم يجب 

ان تكشف من داخل الدائرة املغلقة التي تديرها.
  waha٢waha@hotmail.com 

 م.ضاري محسن المطيري

 مظاهرات
   بال قائد  وال راية

 رياح التفاؤل

 ذعار الرشيدي

 من يتنصت
   على من في الكويت؟!
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