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الوزراء،   اعتدنا رؤية 
ورئيسهم ايضا، يقفون 
على منصات االستجواب، 
يســـتقبلون االتهامـــات 
واألســـئــــلة ويـــردون 
امـــام اجلمهور  عليهـــا 
العربية  ووسائل االعالم 
والعامليـــة، في مشـــهد 

حضـــاري دميوقراطي مشـــرف، منح 
الكويت مكانة متقدمة بني صفوف الدول 

الدميوقراطية. 
  وســـواء اتفقنا أو اختلفنا مع مقدمي 
االستجوابات، فإن هذه املمارسة تعتبر 
إيجابية وفعالـــة نحو مواجهة  خطوة 
الفساد في املؤسسات احلكومية، ومعاقبة 
املقصرين واملتجاوزيـــن على القانون، 
وهي كما يعلم اجلميع حق دستوري ال 

يشكك فيه احد. 
  لكن في الصورة بشكل عام خلال ما، 
ومبعنى آخر، هناك نقص في هذا املشهد 
الدميوقراطي اجلميل، نأمل أن يتم تالفيه 

كي يكمل احللو.
  هذا النقص يتمثل في عدم استجواب 
النواب من قبل اآلخرين، ونعني باآلخرين 

هنا املواطنني.
  نعـــم، من حق املواطنني اســـتجواب 
ممثليهم الذين قدموا الوعود والعهود خالل 
احلمالت االنتخابية، فحني فازوا بالوصول 
الى املجلس، بأصوات الناخبني، تغيرت 
اســـاليبهم في التعامل مع الواقع الذي 
كانوا يّدعون انهم سيغيرونه الى االفضل، 
وانصرف بعضهم الى البحث عن املنافع 

بشتى اشكالها وانواعها، 
وعـــن حتقيق مكاســـب 
شـــخصية وانتخابيـــة 
وافتعال قضايا هامشية 
وحروب عبثية ومواجهات 
ال معنى لها سوى البحث 
عن البهرجة االعالميــــة، 
متناســـيــــا وعودهـــم 
للمواطنني أيام احلملة االنتخابية، وقد 
يتساءل احد ما كيف يستجوب املواطنون 

النائب؟ واقول له احلل عندي!
  اوال: أقترح اضافة مادة الى الدستور 
تتيح لصاحب السمو األمير اعفاء اي نائب 
من مهمتـــه البرملانية، ومن ثم يتنافس 
املرشحون الثالثة الذين جاءوا في املراكز 
١١ و١٢ و١٣ في االنتخابات السابقة للفوز 

بكرسي النائب املقال.
  ثانيا: يقدم املواطنون الذين يريدون 
إقالة نائبهم كتابا رســـميا الى صاحب 
السمو األمير يتضمن النتيجة النهائية 
التي توصل إليها الناخبون وهي تصويتهم 

ضد النائب واملطالبة بإقالته.
  ثالثا: يعقد الناخبون مجلسا عاما في 
نهاية كل دورة تشريعية لتقييم نوابهم، 
وإجراء اســـتفتاء عام حول اداء هؤالء 
النواب، ومن يحصل على درجات متدنية 
يتم التصويت ضده إلقالته، ويتم بذلك 

رفع كتاب الى صاحب السمو األمير.
  هـــذا مجرد اقتراح، آمل ان ينظر إليه 
املعنيون باألمر بعني االهتمام، وسنرى 

كيف «ينعدل» وينصلح حال نوابنا.
  جربوا فقط. 

 العلماء علــى 
ثالثة أنواع: عالم 
أمة،  ملة، وعالم 
وعالم ســــلطة، 
فعالــــم امللة هو 
احملكــــم للكتاب 
بفهم  والســــنة 
وال  الصحابــــة 

يخاف في اهللا لومة الئم، وعالم الســــلطة، 
سواء بفتح الســــني والالم أو بضم السني 
وتسكني الالم، هو الذي يفتي السلطان في 
معصية اهللا، وأما عالم األمة، أو عالم اخلمة، 
بالتشديد، فهو من همه جمع الناس حوله، 
يقدم رضا الناس علــــى رضا اهللا، ويقبل 

التلقني في الفتوى.
  علماء امللة هم العلماء الربانيون، الذين 
يعلمون الناس صغار املسائل قبل كبارها، 
ويبدأون باألهم فاملهم، ال يشــــغلون األمة 
بالسياســــة عــــن التوحيــــد، ال يتغافلون 
عن إنكار الشــــركيات واخلرافات والسحر 
والشعوذة، وحريصون أشد احلرص على 
نصيحة السر للحكام، ألنهم يريدون اإلصالح 
وليس التشنيع وحتريك اجلماهير للتصفيق 
والتطبيل، يعتبرون مــــن أحداث التاريخ 
جيدا، ورحم اهللا – إمام دار الهجرة – مالك 
بن أنس القائل «واهللا لن يصلح حال هذه 

األمة إال مبا صلح به أولها».
  أول هؤالء العلماء الناصحني، بل ســــيد 
الناصحني، نبينا محمد ژ الذي حّكم األمر 
الرباني ولم يخش ســــخط اآلخرين، ففي 
احلديث ان عمر بن اخلطاب ے قال للنبي 
ژ يــــوم احلديبية ملا رأى ان بنود الصلح 
تضر املســــلمني: ألست نبي اهللا حقا؟ قال: 
بلى، قال عمر: ألسنا على احلق وعدونا على 
الباطل؟ قال: بلى، قال عمر: فلم نعطي الدنية 
في ديننا إذن؟ فقال رســــول اهللا ژ «إني 
رسول اهللا ولست أعصيه وهو ناصري».

  وأما الثاني فهو أبو بكر الصديق ے، 
فحني جمع لقتال أهل الردة، قال له عمر: يا 
أبا بكر! كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول 
اهللا ژ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 

إال  وأموالهــــم، 
فقال  بحقها؟!» 
ے:  أبوبكــــر 
ألقتلن من فرق 
بــــني الصــــالة 
والزكاة، واهللا لو 
منعوني عناقا، 
يؤدونها  كانوا 
إلى رســــول اهللا ژ لقاتلتهم على منعها، 
قال عمر ے: فواهللا، مــــا هو إال أن رأيت 
اهللا تعالى قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم، 

فعرفت أنه احلق».
  وفي القرن املاضي رأينا كيف أن اإلمام 
عبدالعزيز بن باز واجه ســــخط الكثيرين 
من طلبة العلم املتحمسني واملرجفني عند 
فتواه بجواز االستعانة بالقوات األجنبية 
لتحرير الكويت من براثن الغزو، وما هي 
إال أشهر وسنوات فتبني أنه احلق، وال نقول 

إال «رحمك اهللا يا شيخ ابن باز».
  وها هم علماء السلف اليوم فتاواهم ال 
تتغير باألهواء، هي هي، في السراء والضراء 
يكون قائدها آية قرآنيــــة أو حديثا نبويا 
أو قول صحابي وحسب، وليسخط بعدها 
الساخطون، ففتاواهم في حترمي اخلروج 
على احلكام ومنع املظاهرات لم تتغير، ولم 

ترضخ لصراخ الغوغاء وعويل الدهماء.
  أخيرا: بدأ املد ينحســــر ويكشــــف عن 
حجم الكــــوارث التي أحلقتهــــا املظاهرات 
األخيرة، وســــيتبني أكثر بعد ســــنوات ان 
حجم التضحيات التي قدمت أكبر بكثير من 
حجم املكاسب املوهومة التي حصل عليها 
املتظاهرون والشــــعوب الغلبانة، وحاليا 
الغرب يسعى بكل ما أوتي من نفوذ لتسريع 
عجلة الثورات في عاملنا العربي واإلسالمي 
لتعم الفوضى والفرقة قبل ان تتكشف األمور 
على حقيقتها، وقدميا قالوا «إذا أقبلت الفتنة 
عرفها العقالء، وإذا أدبرت أدركها اجلهالء»، 
فمن يصدق أن ثورات القرن املاضي أوصلت 
عبدالناصر والقذافي وصدام حســــني وبن 
علي واخلميني وغيرهم إلى السلطة باسم 

الشعب؟!
  dhari٠٣٩٥@hotmail.com 
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 إشارة

 إذا كانت حكوماتنا العربية تغلب عليها العاطفة 
واملجاملة جتـــاه احلكام العرب الذين تهتف ضدهم 
جماهيرهم املليونية فتقوم تلك احلكومات بشجب 
املطالب الشعبية التي لم تنطلق من فئات محدودة 
ذات توجهات سياســـية معروفة كي توصف بأنها 
مجموعـــات حاقدة، كما جتد تلـــك احلكومات تعلن 
املساندة والتأييد ألولئك الرؤساء الذين تعلن شعوبهم 
الرغبة الصارمة في إزاحتهم لســـوء األداء ورعاية 

الفساد وتعميم احلرمان. 
  هذه املواقف متوقعة من حكوماتنا العربية ألنها ال 
تستطيع فعل أكثر من ذلك وهي تقضي وقت الزيارات 
واللقاءات واالجتماعات في التقبيل والعناق واملجامالت 
لكن املدهش هو املوقـــف الدولي الذي بدا هذه املرة 
في قمة اجلهل والغباء، فأحداث مصر بالذات حيرت 
عباقرة السياســـة الغربية وأربكت تفكيرهم فغدوا 

يتخبطون ماذا يقولون وكيف يتصرفون. 
  ضاعت بوصلة الغربيني: هل يؤيدون الشـــعب 
املصري أم يقفون إلى جانب احلكومة؟ لذا تراهم تارة 
يصرحـــون بهذا االجتاه وأخرى ينادون بذاك الرأي 
وثالثة يضغطون علـــى احلكومة ورابعة يغازلون 
الثوار متناسني عن بالهة وعمد، ان احلق دائما مع 
الشعوب خاصة حينما ينهض الشعب كل الشعب، 
احلكومات األجنبية طبعا ال يهمها إال مصاحلها وهي 
إن دعمـــت حاكما ما فمن أجـــل مصاحلها حتى وان 
ضحت مبصالح وكرامة شعب «طبعا غير شعبها» 
وهي حتاول بكل قسوة إسناد ذلك احلاكم ضد رغبات 
ومصالح شعبه لكن ما أن يحدث شيء لذلك احلاكم 
حتى تبادر تلك احلكومات األجنبية إلى التخلي عنه 
وتطالبه باالســـتجابة ألصوات احملتجني من شعبه 
بل وتتظاهر بالوقوف إلى صف مطالب ذلك الشعب 
قبل أن تقوم بتجميد مليارات حليفها السابق «ذلك 
احلاكم» بدعوى أنـــه، وهو كذلك، نهبها من خيرات 
الشعب متناســـية أنها هي التي سهلت دخول تلك 
املليارات لبلدانها وسال لها لعابها عندما صمت آذانها 
وعيونها عن آهات الشعوب وآالمها ولم ترف لها عني 

حول مدى شرعية حتويل تلك األموال. 
  حكومات األجانـــب وهي متارس ذلـــك التحول 
السريع في سياســـتها إمنا حتاول أن تتخلص من 
الهلع الذي يركبها بسبب انطالق املارد الشعبي من 
صمته وصبره وحتاول بكل طريقة ان تركب موجة 
املطالب الشـــعبية مبدية احلنان والرأفة للشـــعب 
احملـــروم علها، كما تظن، حتوز ثقة الشـــعب الذي 
قامت بانتهاك حرماته ومصاحله وشاركت في نهب 
موارده وخيراته ولكـــن هيهات. فالركون لألجانب 
إذن غيـــر مأمون بل في غايـــة اخلطورة خاصة لو 
وعينا ان احلكومات األجنبية ال تســـتطيع مجابهة 
شعوبها إن هي أصرت على التخلي عن دعم احلكام 
املستبدين، فلماذا يركن حكامنا العرب إلى األجانب 
الذين ســـرعان ما يخونون الدوالر وخيرات حكام 
بني يعرب عندما تهز شعوب العرب عصا الغضب 
واالنتقام؟ وملاذا ال يقف حكامنا إلى صف شعوبهم 
منذ البداية حيث ما فتأت شـــعوبنا العربية ترسل 
الدرس تلو الدرس لكن املستوعبني الذاكرين قليال 
ما هم؟ وان كانت رســـالتا شعبي مصر وتونس قد 
أوصلتا الدرس لعقول بعض الزعماء الذين شرعوا 
أو خافوا من قرب تزلزل األرض حتت إقدامهم فغدونا 
نسمع رغبات بعضهم بعدم الترشيح أو عدم التجديد 
أو نفي التوريث وعمد بعض منهم إلعالن الرغبة في 
اإلصالحـــات ونأمل أال يكون ذلك امتصاص لغضب 
كامن مازال يتفاعل في النفوس األبية الرافضة للظلم 
والفساد وان طال صبرها فيا أيها املتبرقعون بنقاب 
اإلصالح واملتدثرون بعباءة الشـــرعية التي جنوها 
فـــي ليلة ظلماء أو في عملية ســـميت دميوقراطية 
لكنهم بعد أن ذاقوا طعم السلطة استمرأوا الوضع 
وتشـــامخوا عمن منحهم تلك الشرعية أقول لكم إن 
الشـــعب ميهل لكن ال ينســـى ويصبر لكن يضعف 
فعودوا لربكم أوال وشعوبكم ثانيا والتحموا معها 
واتركوا ما يزينه لكم جواسيس الغرب وشياطينه 
الذين ال يرضون هم مبـــا يريدونه لكم. حفظ اهللا 

األمة العربية وسدد خطاها.
mw٥١٤@hotmail.com    

 مـــن يظن أن قضية البدون ســـتظل عالقة لألبد، هو إمـــا مخطئ أو مكابر، 
فالتاريخ مليء بأحداث مماثلة تسعى فيه فئة مهضومة إلى نيل حقوقها، ومهما 
طالت املدة ومهما تعقدت األمور، سيأتي يوم تشرق فيه شمس العدالة ومينح 
كل ذي حـــق حقه، وأنا ال أتكلم عن كل مقيم في الكويت بصورة غير قانونية، 
بل أتكلم عمن اســـتحقوا اجلنسية ســـواء من أبناء الكويتيات أو من يحملون 
إحصـــاء ١٩٦٥ أو أبناء من قضوا عمرهم في خدمـــة الوطن اخلدمة احلقيقية، 
ليس بتقدمي األغاني أو املسلسالت، بل باالستشهاد في سبيل الدفاع عن تراب 
الكويـــت أو بالتفاني في خدمة هذه األرض الطيبة، ســـيأتي يوم يتجنس من 
سبق ذكرهم، بل سيأتي يوم يطرح فيه برنامج لنيل اجلنسية الكويتية بقضاء 
سنني محددة في الكويت، وحيازة شـــهادة علمية عالية وغيرها من الشروط 
املنطقية. وحني يأتي هذا اليوم، اسأل نفسك، خصوصا إن كنت من الشخصيات 
العامة ككاتب أو مذيع أو سياســـي، أين ستكون؟ كيف سيصفك التاريخ؟ هل 
ستكون ممن وقف إلى صف احلق؟ هل ستكون ممن طالب مرارا وتكرارا بحل 
القضية ومنح املســـتحقني اجلنسية الكويتية؟ أم ستكون ممن وقف ضدهم؟ 
هل ســـتكون ممن نصب العنصرية والطائفية والفئوية أمام عينيه فأعمى بها 

قلبه وعقله عن حال البدون؟
  ستحل هذه القضية، وســـيأتي يوم يبث فيه فيلم وثائقي حول املوضوع. 
وســـيتم فيه ذكرك وذكـــر أفعالك وأقوالك. يا ترى ماذا ســـيقول معلق الفيلم 
عنك؟ هل سيقول «وبينما استمرت مشكلة البدون بالغرق في قعر بحر مظلم 
انبرى فالن وبدأ حملة إنسانية وطنية إسالمية للدفاع عن حقوق فئة مهضومة 
جتاوزت ١٠٠ ألف نسمة»؟ أم هل سيقول عنك «وبينما اتفق أغلب الشعب من 
حكومة ونواب ومواطنني على ضرورة حل مشـــكلة البدون ومنح اجلنســـية 
للفئات املســـتحقة، استمر فالن في معارضته للقانون واصفا البدون بأنهم ال 

والء لهم ويجب طردهم؟ في أي الفئتني ستكون؟ 
  إذا متعنـــت عزيزي القـــارئ في أي قضية اجتماعيـــة لفئة مهضومة نالت 
حقوقها، فستجد أن هناك من وقف ضدها واستمر في محاربتها حتى حني اقتنع 
اجلميع بحق هذه الفئة، لو قرأت التاريخ العاملي لوجدت قصصا كثيرة كهذه، 
فلـــو قرأت ما قاله املعارضون ملنح أبنـــاء املهاجرين الصينيني حق التجنيس 
في الواليات املتحدة ألن «منظرهـــم كان غريبا للمهاجرين من أصل أوروبي» 
أو مـــا قاله املعارضون ملنح االميركيني من أصل أفريقي حق التصويت «ألنهم 
مخلوقـــات ال متتلك أرواحا»، الســـتغربت من صدور مثـــل هذه اخلرافات من 
مســـؤولني وسياسيني وكتاب وناشطني في ذلك الوقت. ولو قرأت في تاريخنا 
احلديث عن معارضة البعض إعطاء حق الترشيح واالنتخاب للمرأة، لوجدت 

بعض من عارض هذه احلقوق يعّض أصابعه من الندم على ما قاله. 
  الباب مازال مفتوحا ملعارضي منح البدون حقوقهم مبراجعة آرائهم. نكرر أننا 
ال نتكلم عن كل شخص يدعي أنه «بدون» ولكننا وبكل تأكيد نتكلم عن كثير 
منهم ممن يستحقون اجلنسية الكويتية، يا من تعارض منح أبناء الشهداء أو 
أبناء الكويتيات أو حملة إحصاء ١٩٦٥ أو كل فرد أفنى عمره في خدمة وطننا، 
احذر مما تقوله فالتقنية احلديثة ســـهلت عملية حفظ الڤيديوهات واملقاالت، 
فإن استمررت على منوالك، فسيأتي يوم جتد فيه نفسك في فيلم وثائقي متثل 

فيه دور الشرير. 
  كمـــا أود منك عزيـــزي القارئ أن تفكر كيف ســـتجيب الرب عز وجل يوم 
القيامة حني يســـألك عن دورك في تخفيـــف معاناة البدون، فهل حرصت على 
مســـاعدة إخوانك املســـلمني ولو بكلمة طيبة؟ أم وقفت حجر عثرة في طريق 
إقرار حقوقهم؟ وتأمل قول النبي األكرم ژ: «املســـلم أخو املسلم ال يظلمه وال 
يســـلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته، ومن فرج عن مســـلم 
كربة فرج اهللا عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ســـتر مسلما ستره اهللا 

يوم القيامة». واهللا ولي التوفيق.
  salanzi@gmail.com 

 توفي البروفيســـور جنم الدين أربكان بعد عمر مديد قضاه في خدمة العلم 
وفي الكفاح من أجل اســـترجاع هوية تركيا االسالمية. كان شعلة من النشاط 
ال يعرف الكلل أو امللل حتى أواخر أيام حياته. أثبت جدارته كمهندس محترف 
جمع بني النظرية والتطبيق حيث ساهم في رفع كفاءة الدبابات األملانية وحاز 
إعجـــاب األملان. آثـــر العودة خلدمة بلده تركيا على البقـــاء في املانيا رغم كل 

املغريات املادية التي قدمها له األملان تقديرا إلبداعه الهندسي.
  لم يكتف بنيل  لقب األســـتاذية في عمله األكادميي بعد عودته إلى بالده بل 
ساهم بخبرته الهندسية في بناء خط إنتاج محركات الديزل الذي أصبح مفخرة 
للصناعة التركية. ومن أجل حتقيق املزيد من تطلعاته في خدمة بلده وتعزيز 
مكانته االسالمية فقد انخرط في العمل السياسي غير عابئ باأللغام العلمانية 
التي كانت تعترض طريقه بل إنه حقق مكاسب سياسية كبيرة واحتل مكانة 

مرموقة كزعيم سياسي إسالمي محنك يشار إليه بالبنان.
  وكان صاحب قرار نافذ استطاع في إنابته لرئاسة الوزراء أن يقنع السلطة 
بإرســـال وحدات من اجليش التركي الى قبرص حلماية القبارصة االتراك بعد 
احملاولة االنقالبية الفاشلة التي قام بها األسقف مكاريوس الذي فر بعدها الى 
لندن وقد شـــاهدته هناك وهو يعتلي احدى شـــرفات الفنادق ملوحا بيده الى 

اجلماهير التي جتمعت ملشاهدته.
  كما كان خصما لـــدودا للنفوذ الصهيوني في تركيـــا ومتعاطفا مع قضية 
فلســـطني التي يعتبرها أرضا تخص جميع املسلمني، ومؤمنا بأن من مصلحة 
تركيا االنفتاح على العاملني العربي واإلســـالمي بعد سنني العزلة التي فرضها 

اجليش العلماني على تركيا.
  لم تثن عزمه عن املضي في عمله السياسي كزعيم إسالمي انقالبات جنراالت 
اجليـــش التركي وال أحكام القضاء الصادرة في حقه بالســـجن أو حرمانه من 
ممارسة السياسة وكان في كل مرة يخرج من السجن يعود الى العمل السياسي 
بحـــزب جديد وبروح عالية وهمة أعلى حتى كبر في أعني أبناء شـــعبه وأعني 
الكثيرين ممن تابع ســـيرته السياسية. ترك أربكان مدرسة خّرجت كوكبة من 
القيادات الشبابية الرائدة في العمل السياسي والتخطيط االقتصادي وصلت 
الـــى أعلى مراتب الســـلطة في تركيا من أمثال الرئيـــس احلالي عبداهللا غول 
ورئيـــس وزرائه رجب طيب أردوغان من حـــزب العدالة والتنمية الذي حقق 
منوا اقتصاديا واسعا وجنح في تقليص نفوذ اجليش ليحظى بدعم الغالبية 

من الشعب التركي.
  رحم اهللا جنم الدين أربكان ســـليل الســـالجقة املعروفني بوالئهم لالسالم 
ودفاعهم عن بالد املسلمني، لقد كان عظيما لم ينكر أفضاله حتى ألد اعدائه من 
العلمانيني والقوميني الذين ســـارعوا الى املشاركة في تشييع جنازته املهيبة 

وهي حتُمل من مسجد الفاحت. 
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