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 عمنا الضيق وشـــاع في اوساط 
كثيرة من شباب الدعوة تطاول بعض 
االخوة االفاضل الكتاب على كل من 
الشيخ د.يوسف القرضاوي والداعية 
د.عجيل النشمي، وهذا التطاول في 
الغالب من شباب متحمسني من التيار 
السلفي على وجه اخلصوص، ومن 
بعض االخوة الذين هم بالفعل وبال 

مبالغة تاريخهم في العلم الشـــرعي ال 
يتجاوز عمر أحد احفاد املشـــايخ الكرام، بل البعض منهم كان 
يوما من االيام من تالميذهم، واإلشـــكال الذي نطرحه ان هؤالء 
يطرحون تأصيال شرعيا وهم اول من يناقضه، فمن املعلوم ان 
هؤالء يهمهم بالدرجة االولى املدرســـة السلفية وخصوصا من 
علماء ومشايخ الشقيقة الكبرى اململكة العربية السعودية، لكن 
التناقض الذي يســـبب هذا الضيق هو عدم االخذ من الفتاوى 
سوى ما يناسب االخ الكاتب او غيره، فمن املعلوم عن السلف 
الصالح احترام العلماء وتقديرهم واالشادة بهم، اما االستهزاء 
والغمز واللمز فهذا ليس من شيم طالب العلم، ناهيك عن كتاب 
أعمدة في صفحات ولهم فـــي كل موضوع رأي وفي كل قضية 
حكـــم، حتى ان احدهم قال بالنص: ليس املفتري على الســـلف 
من ينقل فتاواهم واقوالهم كما جاءت عنهم، لكن املفتري الذي 
يبتر كالم العلماء وال يجمع ســـائر اقوالهم في املسألة الواحدة 
حتى يســـتخلص القول االخير للعالم والشـــيخ، وهي طريقة 
اجلمـــع العلميـــة واالكادميية التي تربينـــا عليها، وهللا احلمد 
فطريقة القص واللزق نعـــرف اصحابها متاما وال ينطلي ذلك 
علينا وهللا املنة. انتهى كالمه، وهذا غاية في الروعة وغاية في 

االدب وغاية في الفهم.
  لذلك، نسأل اخانا الكرمي واحلبيب ملاذا التطاول على العلماء؟ 
بل حتى اكون اكثر وضوحا ملاذا التطاول على د.يوسف القرضاوي 
ود.عجيل النشمي؟ وانت كمن اخذ شيئا وترك اشياء مناقضا ملا 
طرحته انت نفسك وبعض احبابك اتخذ قرارا منذ زمن وبشكل 
واضـــح ان هؤالء العلماء ليس لهم مـــكان بالعلم؟ او باالحرى 
ليسوا من صف العلماء الذين لهم اعتبار؟ ولدي جوابان، االول 
اجتهدت فيه، اما الثاني فهو من شـــيخنا الفاضل العالم الكبير 
محمد بن صالح العثيمني رحمه اهللا بشـــأن عدم التطاول على 
العلمـــاء، اجلواب االول ان بعض االخوة هداهم ربي ال يعطون 
االعتبار ملن لم يكن يرضونه او يقدرونه، وأقول ما رأيكم يا من 
ال تعتبرون هؤالء من العلماء وتستهزئون بهم تارة بالتصريح 
وتارة بالتلميح؟ واجلواب اذا كان أولو االمر اعتبروهم من العلماء 
املعتمدين فهل معارضتكم لهم تعتبر عصيانا وعنادا ألولي االمر؟! 
ويكفي ان نعرف ان والة االمر ســـواء في الكويت او في العالم 
االسالمي شـــهدوا انهم علماء ولهم اعتبارهم ومكانتهم، أليس 

د.عجيل النشمي كان عميدا لكلية 
الشريعة؟ أليس د.عجيل النشمي 
عضوا في الهيئـــة العليا لتطبيق 
الشريعة والذي يوقع املرسوم هو 
صاحب الســـمو االمير؟ أليس هذا 

اقرارا ملزما لكم؟!
  اما د.القرضاوي فال يحتاج الى 

شهادة.
  وبالنسبة للجواب الثاني، فهو 
مـــن عالم خبير وأرجو مـــن اهللا ان ينور قلوب احبابنا ملا فيه 

خير الدنيا واآلخرة لنا ولهم.
  وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمني وكان نص السؤال 
كالتالي: ما رأي فضيلة الشيخ في بعض طلبة العلم الذين صار 
ديدنهم التجريح في املشايخ والعلماء وتنفير الناس عنهم والتحذير 

منهم، هل هذا عمل شرعي يثاب عليه او يعاقب عليه؟
  اجلواب: الذي اراه ان هذا العمل عمل محرم، فاذا كان ال يجوز 
إلنسان ان يغتاب اخاه املؤمن وان لم يكن عاملا فكيف يسوغ له 
ام يغتاب اخوانه العلماء من املؤمنني، والواجب على االنســـان 

املؤمن ان يكف لسانه عن الغيبة في اخوانه املؤمنني.
  وليعلم هذا الـــذي ابتلي بهذه البلوى انـــه اذا جرح العالم 
فسيكون سببا في رد ما يقوله هذا العالم من احلق فيكون وبال 
رد احلـــق وإثمه على هذا الذي جرح العالم ألن جرح العالم في 

الواقع ليس جرحا شخصيا بل جرح إلرث محمد ژ.
  ولست اقول ان كل عالم معصوم بل كل انسان معرض للخطأ، 
واذا انـــت رأيت عاملا اخطأ فيما تعتقده فاتصل به وتفاهم معه 
فاذا تبني لك ان احلق معه وجب عليك اتباعه، وان لم يتبني لك 
ولكن وجدت لقوله مساغا وجب عليك الكف وان لم جتد لقوله 
مســـاغا فاحذر من قوله ألن االقرار على اخلطأ ال يجوز، لكن ال 

جترحه وهو عالم معروف بحسن النية.
  واذا رأيت من عالم خطأ فناقشـــه وتكلم معه، فإما ان يتبني 
لك ان الصواب معه فتتبعه او يكون الصواب معك فيتبعك او ال 
يتبني االمر ويكون اخلالف بينكما من اخلالف السائغ وحينئذ 

يجب الكف عنه وليقل هو ما يقول ولتقل انت ما تقول.
  واملهم انني احذر اخواني من هذا البالء وهذا املرض، واسأل 
اهللا لي ولهم الشـــفاء من كل ما يصيبنـــا او يضرنا في ديننا 

ودنيانا.
  انتهت فتوى الشيخ العالم ابن عثمني (كتاب الدعوة ٥ ـ ابن 

عثيمني ٦٢/٢ ـ ٦٤).
  فهل بعد هذا اجلواب حجة لدى احبابنا ممن يهاجمون املشايخ 

الكرام حفظهم اهللا ورعاهم؟!
  وأخيرا لنحترم علماءنا ولنحترم مشـــايخنا ولنأخذ بقول 

شيخنا الفاضل محمد بن عثيمني رحمه اهللا. 

 ُأســـقطت امللكية في مصر يوم 
٢٣ يوليو ١٩٥٢ نتيجة الثورة التي 
قادها جمال عبد الناصر، وكانت ثورة 
استبشـــر الناس بها خيرا كان من 
امتداداها ملن نسي أو تناسى الرئيس 
الســـابق محمد حسني مبارك، هذه 
الثورة انقلبت على الشعب املصري 
لتكون أداة قتل وقمع، بالطبع هذا 

القتل وهذا القمع أوجد له البعض مبررات كما أوجد إخوانهم 
اليوم مبررات لضحايا املظاهرات، فزعموا أنها من ضرورات 
ولوازم جنـــاح أي ثورة وأي مظاهرات، وهاهم املصريون قد 
انتظروا منذ ١٩٥٢م ولغاية ٢٥ يناير ٢٠١١ ليقولوا «كفى انتظارا 
للتغيير»، والغريب أنهم رفعوا في املظاهرات صور الرئيسني 

السابقني عبد الناصر والسادات، إذن لم نتعلم الدرس.
  شجعت الثورة املصرية الشعب الليبي فأسقط امللكية على 
يد احلاكم املعمر معمر القذافي، وبدأ العد التنازلي له فيما يبدو، 
وكذلك أســـقطت امللكية في العراق في ١٤ يوليو ١٩٥٨ بدافع 
أنهم عمالء وخونة، لتتوالـــى االنقالبات الدموية بني قيادات 
همجية وعميلة أيضا، اســـتقر بها احلال على املقبور صدام 
حسني، وصدام كإبليس ال يعرف، ومع األسف مازال البعض 
يستخدم دافع تهمة العمالة للثورات غير املدروسة العواقب، 
ثورات كثيرا ما يستغلها انتهازيون، من عباد املال واملنصب، 

فإلى متى نعي األبعاد احلقيقية لألمور؟
  وأسقطت امللكية في إيران زمن الشاه في ٢٨ نوفمبر ١٩٧٩، 
ألنه بالطبع عميل األمريكان، وكان البديل اخلميني الذي قدم 
على الطائرة الفرنسية، والتي سارعت حينها قيادات اإلخوان 
في مصر ملباركة ثورته، الثورة التي متنع بناء مسجد واحد في 
طهران، فمتى نقرأ التاريخ لنفهم حقيقة ما يجري، وما يحاك 
في ظلم الليل املدلهم من مخططات وحروب وقودها الدهماء 
والرعاع، وكذلك أسقطت امللكية في أفغانستان فخلفت وراءها 
املآسي، ٩٠ عاما من احلروب األهلية، فمتى ندرك أن مشاكلنا 

ال حتل باألماني والتهور؟!

  ال أظــــن أن ما حدث ويحدث 
العالم اإلســــالمي والعربي  في 
من ثــــورات مختلفا عما حصل 
قبل عشرات السنني، فالتاريخ 
يعيد نفسه، وما يجمع الثورات 
القدميــــة واحلديثــــة هي غياب 
الواضحــــة وحضور  الرؤيــــة 
احلماســــة وحدها، غياب العقل 
وحضــــور العاطفة، ثورات حتــــى اآلن ليس فيها ضمانات 
حقيقية لتطبيق شرع اهللا، وكفى بشرع اهللا ضامنا لبقية 
اآلمال املنشودة للشــــعوب العربية واإلسالمية وغيرها، ال 
تفرحوا مبوجة الثورات التي يغيب عنها العلماء واحلكماء 
والعقالء، فســــتتلوها موجات من الدمار واالقتتال الداخلي 
وتسلط األعداء اخلارجيني، انظروا إلى أفغانستان والصومال 
والعراق ولبنان وفلســــطني، وللعلم دائمــــا ما جتد رائحة 
املؤامرات األميركية الصهيوينة الطائفية اخلبيثة في هذه 

املشاهد تزكم األنوف. 
  صراحــــة أمتنى وأدعو اهللا أن يخيــــب ظني، وأن تكون 
قراءتي التي ذكرت للتاريخ اإلســــالمي وتسلســــل األحداث 
في غير محلها، وتكــــون خاطئة كاذبة، بل تكون ضربا من 
التشــــاؤم املتكلف، لذلك فقد طالبت كغيري ومازلت أطالب 
باإلتيان مبثال على مظاهرات وخروج على حكام خلفه حكم 
إسالمي عادل، إيجابياته امللموسة احملسوسة أكثر بكثير من 

سلبياته احلتمية، لكن ال مجيب لغاية اآلن.
  أخيرا، أتســــاءل: هل هناك مسلم عاقل حر ال يحب زوال 
الظلم وسقوط الطواغيت؟ إذن فلماذا يتوهم البعض أو يوهم 
اآلخرين بأن القائلني بحرمة املظاهرات آسفون حزينون على 
زوال األنظمة ورموزها الفاســــدة، فهل ميكن وصف اإلمام 
أحمد وابن تيميــــة وغيرهما الذين صابروا على قول احلق 
وبيان الدين بأنهم علماء سالطني ملجرد حترميهم اخلروج 

على حكام املسلمني؟!
 m50514514@hotmail.com  

 عبداهللا الحيدر

 نعم دفاعًا
  عن النشمي والقرضاوي

 أحوال

 م.ضاري محسن المطيري

 سقوط الملكية 
  واألماني الكاذبة

 رياح التفاؤل

أفراح   بدأت أجراس 
األعياد الوطنية تدق في 
الكويت ويصل رنينها إلى 
كل بقاع العالم، وبدأ أهل 
الكويت يجهزون أثواب 
العرس والفرح لألعياد 
الكويت، وبدأت األغاني 
الوطنية تنطلق لتشعرنا 
مبزيد من الفرح والفخر 
بهذا الوطن الغالي، ومن 
هذه األغاني أغنية «وطني 
النهار» التي عندما كنت 
أستمع إليها تستوقفني 

كلماتها.
  «وطنـــي النهار» قام 
بكاتبها شاعرنا األستاذ 
بـــدر بورســـلي، وقام 
بغنائها رائـــد األغنية 
الكويتيـــة «عبدالكرمي 
عبدالقادر»، والســـؤال 
هنـــا ملاذا قام شـــاعرنا 
الوطن بالنهار؟  بإقران 
ماذا يعني النهار لكلمة 
وطن؟ وقبل البحث عن 
تلك املعادلة الشعرية في 
بحور الشعر والقواميس 
اللغوية قمـــت بكتابة 
الكلمات ألعرف ما وجه 

االقتران: وطني 
  وطن النهار 

  أنت النهار يا وطني 
  أنت األمـــل ليه هل.. 

وأنت النهار ليه طل 
  آه يا وطني 

  يـــا اللـــي انولد من 
جديد 

  أنت محيط األرض يا 
موج البحار 

  وطن النهار 
  وهنا أدركت أن الوطن 
هو نقطـــة البداية لكل 
إنسان، مثله مثل النهار 
الذي يكون بداية كل يوم 
لبني البشر، فالنهار هو 
األمل واإلشراقة والنداء 
للعمل، وهذا ما يجب أن 
يعمله ويعيه كل إنسان 
لبناء وطنه وتلك األسس 
التي البـــد أن تكمن في 
كل مواطن «احلب واألمل 
والتفاؤل».. وليكن كل 
صبـــاح يـــا كويت هو 
نهـــار باألمـــل والعمل 
واحلب بيننا من أجلك 

يا كويت. 
  كلمة ومـــا تنرد: كل 
عام والكويـــت بخير.. 
وكل عـــام وآل الصباح 
الكويـــت.. وكل  حكام 
عام واحلب يجمع شعب 

الكويت.
atach_hoti@hotmail.com  
 

 كما قلت سابقا وكررت ان التعامل مع البدون على اساس انهم طيف واحد او 
مجموعة من املستنسخني املتشابهني الى حد التطابق هو أمر خاطئ، فالبدون 
شرائح وكل حالة من حاالت تلك الشرائح تختلف عن االخرى، واملصيبة ان 
جميع القوانني التي صدرت كلها تتعامل مع البدون كشكل بشري واحد، لذا 
ظلم املستحقون منهم للجنسية اميا ظلم وحرم كثير منهم من أبسط احلقوق 
االنســـانية التي ضيعت مســـتقبل املئات من أبناء تلك الفئة وحطمت احالم 

كثير منهم على صخرة قانون وضع لكيال يطبق.
  وال أقصد من رواية احلكاية التي ســـأوردها بقلم صاحبها كما ارســـلها: 
جاء أبي رحمه اهللا الى الكويت منذ اكثر من خمسني عاما طلبا للرزق الكرمي 
والتحق بســـلك الشـــرطة عام ٦٢ وكان مثاال لالنضباط واالخالص والوالء 
للوطن حتى توفاه اهللا عام ٨٧ اثناء أدائه الواجب وهو يرتدي زيه الرسمي 
وفي مركبة حكومية وعند تشـــييعه مت لف جثمانه بعلم الكويت ثم دفنوه 
واخذوا العلم معهم وحضر ممثل لوزير الداخلية وقيادات كبار رأيتهم فقط 
يـــوم دفنه ولم ارهم بعد ذلك اال في صفحـــات اجلرائد، ثم بدأت املعاناة فال 
اثبات سوى امليالدية وال معيل وال اب، آه ما اصعب ان تعيش يتيما وعمرك 
لم يتجاوز الثالث عشرة سنة واصغر اخوتك عمره ثمانية اشهر فقط فتحمل 

الهم مبكرا وال يوجد معك اال اهللا وهو نعم الوكيل.
  ولالنصاف لم ار في حياتي حنانا ووفاء واكراما للشـــهداء اال في الفترة 
التي تولى فيها الشـــيخ احمد احلمود وزارة الداخلية بعد التحرير مباشرة 
وال انسى الرائد صالح الورع والعميد املخلد واسأل اهللا ان يجزيهم عنا خير 
اجلزاء، وفي عام ٩٢ دخلت كلية الهندســـة في جامعة الكويت واختي دخلت 
كلية الطب وتخرجت عام ٩٨ بتقدير جيد من اجلامعة واحمل بكالوريوس في 
الهندسة الكيميائية وتفاءلت قليال ولكن سرعان ما تالشى التفاؤل ولم استطع 
العمل كمهندس وظللت بال عمل ملدة اربعة اعوام فاجتهت الى احلراج كحال 
اغلب البدون وعملت شريطيا ببكالوريوس الهندسة الكيميائية ومرة تصيب 
وعشرة تخيب ولكن احلمد هللا مازلت أكافح، وفي عام ٩٦ بدأت احلكومة في 
جتنيس اسر الشـــهداء عن طريق مكتب الشهيد، ولكن مكتب الشهيد ابلغنا 

انهم ليسوا معنيني بتجنيسنا ألننا اسرة شهيد قبل الغزو.
  توضيح الواضح: كان ذلك نص ما كتبه فهد الشمري بخط يده ولم اتدخل 
اال مبا تقتضيه حاجة التصرف، واآلن اســـألوا انفسكم: ابن شهيد ومهندس 
كيمياء وشـــقيقته طبيبة ان لم يكن امثال هؤالء يستحقون التجنيس فمن 

يستحق؟!
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 اختتم الوفد اإلعالمي جولته العربية والتي كانت برئاسة أحمد بهبهاني 
واملنسق العام عدنان الراشد وعضوية الزمالء فاطمة حسني دهيران أبا اخليل 
وخليل حيدر وماجد السابج وذلك مبناسبة االحتفاالت الوطنية ومبرور ٥٠ 
عاما على االســـتقالل و٢٠ عاما على التحرير و٥ سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، وإميانا من جمعية الصحافيني 
بهذه االحتفالية وتقديرا للدور الكبير الذي لعبته كل من اجلمهورية السورية 

واجلمهورية اللبنانية ومواقفهما التاريخية إبان الغزو الصدامي الغاشم.
< < <  

  وقفة وفاء وشـــكر وتقدير قدمها الوفـــد اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء 
الســـوري م.محمد ناجي العطري الذي أشـــاد بتاريخ العالقـــات الكويتية ـ 

السورية املرتبطة بعالقات أخوية راسخة ومميزة. 
  وقفة تاريخية قدمها وزير الدفاع الســـوري العماد علي حبيب الذي سرد 
تفاصيـــل تاريخية ووقائع لألحداث ودور ســـورية جتاه العدوان العراقي.. 

واعتزازه بالدم السوري املسال لتحرير الكويت. 
  وقفة إعالمية قدمها وزير اإلعالم السوري محسن بالل الذي أشاد بأهمية 
الزيـــارة اإلعالمية ملا ميثلـــه اإلعالم من قوة حقيقية يجب اســـتعمالها من 
أجل احلق ومن أجل التضامن العربي ورص الصفوف وضرورة التنســـيق 
اإلعالمي املشترك وتعزيز التعاون بني البلدين مبا يخدم املصالح والقضايا 

ذات االهتمام املشترك.
  وقفة تهنئة قدمها وزير اخلارجية الســـوري وليـــد املعلم مهنئا الكويت 
قيادة وحكومة وشعبا باالحتفال باألعياد الوطنية متمنيا أن يستمر االزدهار 

والتقدم في الكويت. 
< < <  

  وقفة عربون ووفاء وشكر ملوقف لبنان املندد باالحتالل العراقي للكويت.. 
قدمها الوفد لرئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشـــيل سليمان الذي أشاد 
باحلب الذي يكنه الشعب اللبناني للكويت أميرا وشعبا.. وللعالقات األخوية 

املميزة بني البلدين والشعبني.
  وقفة تقدير لرئيس مجلس النواب حسني احلسيني أثناء فترة االحتالل 
الذي اســـتذكر املوقف اللبناني املندد بالغزو العراقي مؤكدا أن االعتداء على 
الكويـــت هو اعتداء على جميع اللبنانيـــني.. وان ما قام به هو الواجب ال بل 

أقل الواجب.
   ووقفة امتنان وشكر لرئيس الوزراء اللبناني األسبق سليم احلص لدوره 
وموقفه املميز الذي اتخذه بالرفض الفوري واحلاسم للغزو.. قدم الوفد الشكر 
عبر كرميته وداد احلص لوجود الرئيس سليم احلص في اخلارج للعالج.. 

مع التمني له بالشفاء العاجل.
< < <  

  ووقفة شكر وعرفان حلسن الضيافة واحلفاوة التي استقبلنا بها سفيرنا 
في دمشق عزيز الديحاني وامللحق العسكري املقدم عادل العنزي في إجناح 
هذه الزيارة كما أخص بالشكر اجلزيل لطاقم السفارة الزمالء محمد الشيتان 
وخالد الفضلي وعقاب الرشيدي ولزميلتنا الصحافية هدى العبود في دمشق 

على جهودهم املتميزة. 
  وأيضا الشكر الكبير واملوصول لألعضاء سفارتنا في لبنان على دورهم 
املتميز في إجناح الزيارة وخاصة القائم باألعمال املستشـــار جاسم الناجم 

ومدير املكتب العسكري املقدم وليد الفهد والرائد مساعد احلمدان.
< < <  

   من الفرية: الشكر والثناء الكبير للنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشـــيخ جابر املبارك على دعمه ورعايته الكرمية للزيارة اخلليجية 
والعربية، حيث كان لتوجيهاته األثر الكبير في جناح الزيارة ملســـناها في 

مشاعر االمتنان واحلب والوفاء للدول الشقيقة.
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