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بحثت عن معنى كلمة رجل 
دولة في موسوعة ويكيبيديا، 
فوجدت أن معناها في اجلانب 
السياسي هو »هو الشخص الذي 
يشارك في التأثير على اجلمهور 
من خالل التأثير في صنع القرار 
السياسي أو الشخص الذي يؤثر 
على الطريقة التي حتكم املجتمع 

من خالل فهم السلطة السياسية وديناميات اجلماعة. وهذا 
يشمل األشخاص الذين يشغلون مناصب صنع القرار في 
احلكومة، والناس الذين يبحثون عن هذه املواقف«، ويقول 
أهل اللغة ان معنى كلمة سياسة من اجلانب االصطالحي هو 
قيادة شؤون الدولة الداخلية واخلارجية، وتاريخنا حافل 
برجال دولة، قادوا دولهم وحققوا العيش الكرمي ملجتمعاتهم، 
ومنهم من كان في العصور الس����ابقة مثل اخلليفة عمر بن 
عبدالعزي����ز »رحمه اهلل« والذي يقولون عنه انه لم يوجد 
فقير بعد س����نتني من حكمه وذلك بس����بب حسن رعايته 

لرعيته، وألنه أعاد للخالفة مفهومها الراشدي.
أما في عصرنا احلالي، فأقدم لكم رجل دولة، لفت األنظار 
الداخلي����ة واخلارجية من حوله، وذلك بس����بب اإلجنازات 
الكبيرة التي حققها في وقت قصير، وجعل من تركيا رقما 
غير سهل على الصعيد الداخلي واخلارجي »صفر املشاكل 
مع اجليران« وستطلق قناة فضائية ناطقة باللغة العربية 
وموجهة للعالم العربي، أما على الصعيد الداخلي فكان آخرها 
السعي دمج األكراد ضمن املجتمع والبوتقة التركية، والتي 
ستسمح لألكراد باستخدام اللغة الكردية وعودة الالجئني 
منهم واستثمار األموال في املنطقة الكردية حملاربة الفقر، 
وذلك ألن احلرب على األكراد كانت تستنزف ما يقدر ب� 300 
مليار دوالر من خزينة الدولة، وس����وف تصرف على بناء 
املستشفات واملدارس والبنية التحتية إن أوقفت احلرب .

أظنكم عرفتموه، إنه رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان، مؤس����س »حزب العدالة والتنمية«، املولود في 
اس����طنبول من عام 1954، نشأ وترعرع أردوغان في أسرة 
ميس����ورة احلال فقد ذكر في مناظرة تلفزيونية سابقة مع 
دنيز بايكال رئيس احلزب اجلمهوري ذلك، وأنه كان يساعد 
والده في العمل وهو صغير ليوفر جزءا من مصروف التعليم، 
درس في املدارس الدينية ثم تخرج من كلية االقتصاد، ودخل 
إلى حزب اخلالص الوطن����ي بقيادة جنم الدين أربكان في 
نهاية السبعينيات، لكن مع االنقالب العسكري الذي حصل 
في 1980، مت إلغاء جمي����ع األحزاب، وفي عام 1983 رجعت 
املياه إلى مجاريها وعادت احلياة احلزبية إلى تركيا ورجع 
أوردغان من خالل حزب الرفاه، وفي عام 1994 رشح حزب 
الرفاه أوردغان ملنصب عمدة اسطنبول، واستطاع أن يفوز 
في هذه االنتخابات، وأح����دث نقله نوعيه هائلة في بلدية 
إس����طنبول، مما جعل الكل يتحدث ع����ن إجنازاته الكبيرة 

والتي أكس����بته شعبية عارمة 
على الساحة التركية.

وفي ع����ام 1998 ألقى كلمة 
وكان من ضمنه����ا أبيات اتهم 
فيها بأنه يحرض على الكراهية 
الدينية، وحكم عليه بالسجن. 
وهنا تذكرت ق����ول اإلمام ابن 
تيمي����ة � رحم����ه اهلل تعالى � 
عندما قال »إن س����جني خلوة«، وفعال خرج الرجل الطيب 
أردوغان لينفذ حكم السجن، خرج ليرى هذا املوج البشري 
في انتظاره، وخاطبهم عند باب الس����جن قائال »وداعا أيها 
األحباب، ودعا لوقت قصير، تهاني القلبية ألهالي اسطنبول 
بعيد األضحى، تهاني القلبية للشعب التركي، تهاني القلبية 
للعالم اإلسالمي« وقال »إنني لست ممتعضا وال حاقدا ضد 
دولتي، ولم يكن كفاحي إال من أجل سعادة أمتي، وسأقضي 
وقتي خالل هذه األش����هر األربعة في دراسة املشاريع التي 
توص����ل بلدي إلى أعوام األلفية الثالثة والتي س����تكون إن 
شاء اهلل أعواما جميلة، ولكن االمر يحتاج منا جهدا كبيرا 
وعمال شاقا، وس����أعمل بجد داخل الس����جن وأنتم اعملوا 
خارج السجن«، وخرج من السجن بغير الوجه الذي دخل 
به، لقد ب����ررت بوعدك يا أردوغان، فها هي األرقام تتحدث 
ونحن في بداية عام جديد 2010، وصدقني لو كان السجان 
ومن خلفه ومن تآمر معه من العلمانيني، يعلم أنك ستخرج 
من السجن بهذه العزمية ملا سجنوك يوما واحد، ولفكروا 
ألف مرة قبل سجن الرجل الطيب، الذي استطاع أن يحول 
احملنة إلى منحة، وأنت اليوم تعطينا درس القوة والصالبة 
والتغيير من أجل رفعة اإلنسان وعرفت جيدا كيف توجهه 
وتديره وتوجد العيش الكرمي له، لقد كنت أمينا يا أردوغان 
في إدارة أموال بالدك وخير شاهد على ذلك هو أن اقتصاد 
بالدك أصبح الرقم 15 على العالم وال�6 في أوروبا، وأصبحت 
بالدكم رقما صعبا على الصعيد العاملي، وسينمو االقتصاد 

التركي 3% عام 2010.
ومن أهم الدروس التي نس����تفيد منها في قراءة سيرة 
اردوغان هي الع����زة واألنفة، وقال في إحدى خطاباته »إن 
تركيا حكومة ودولة وشعبا لم ولن تكون إلى جانب الظاملني 
اإلسرائيليني«. وقال لوزيرة اخلارجية اإلسرائيلية »تسيبي 
ليڤني«، والدفاع »إيهود باراك« قائال: »إن التاريخ سيسجل 
لكما هذا العار، ويجب عليكما التخلي عن احلسابات الضيقة 
اخلاصة باالنتخابات، فإن دماء األطفال والنساء والعزل من 
الفلسطينيني يجب أال تكون ثمنا لهذه احلسابات«. ثم قال 
لليهود كلمة يذكرهم فيها بفضل املس����لمني عليهم في أيام 
سقوط األندلس، فقال: »إن األتراك العثمانيني أنقذوا أجدادكم 
اليهود م����ن مظالم الصليبيني في األندلس عام 1492م لدى 

سقوط الدولة اإلسالمية األندلسية«.
 akandary@gmail.com

توالت األحداث متسارعة في الشهر األول 
لهذه السنة وكانت مليئة باملفاجآت، وكانت 
البداية مع إدراج اس���م الداعية السعودي 
د.محمد العريفي ضمن قائمة املمنوعني من 
دخول البالد ما أثار جدال واس���عا، خاصة 
بعد تناقض وزارة الداخلية في منعه وعدم 
منعه، وإلى اآلن اجلدال مستمر حول هذا 
املوض���وع، لذا نتمنى أن ينتهي بعيدا عن 

إثارة الفتنة.
ثم أثير موضوع التعديالت على قانوني 
املطبوعات واملرئي واملسموع الذي ستضعه 
احلكوم���ة في ملعب مجلس األمة، رغم أن 
الكثير من اإلعالميني يرون أن هذه التعديالت 
تؤثر على حرية التعبير وتقلصها، وذلك 
يدفعنا للتساؤل: ملاذا لم تفعل بنود القانون 
احلالي قبل اإلقدام عل���ى إجراء تعديالت 
عليه؟ وهل يصح أن يعاقب شخص يحترم 
القانون ويطبقه بحذافيره بجريرة من ال 

يحترم القانون؟
التعدي���الت املقدمة تع���د انقالبا ع لى 
حرية التعبير، التي نتفاخر بها باعتبار أن 
مسؤولية احلرية لدينا يتحملها اجلميع، لكن 
مرت سنوات ثالث على إقرار قانون املرئي 
واملسموع، إال أن التوجه نحو التعديل أتى 
من ردة فعل سريعة من قبل وزارة اإلعالم، 
وال يجب أن يكون هذا األسلوب هو الطريق 
السليم إلقرار قوانني نسير عليها لسنوات 

طويلة أو رمبا لعقود.
القانون احلالي فيه بنود جيدة، أما إذا 
كانت هناك ضرورة إلجراء تعديالت فال يجب 
أن يكون ذلك على حساب حرية التعبير، 
وليكن التعديل فقط بتشديد العقوبة على 
من يتطاول على ال���ذات اإللهية، أو الذات 
األميرية أو الوحدة الوطنية أو من يحاول 
شق النسيج االجتماعي وإثارة الفنت، وفي 
الوقت ذاته البد من تعزيز حماية الصحافيني 
من تبعات ما قد يجره عليه نشر حقيقة من 
احلقائق والتطرق إليها بجرأة ومسؤولية 
وحيادية. وبعد م���ا أثير حول التعديالت 
املقترحة على ه���ذا القانون نحمد اهلل أن 
وزير اإلعالم ال ميل���ك إقرارها وأنا متأكد 
أن القانون ل���ن مير من النواب إذا تضمن 
تعديالت مقي���دة للحرية ومعيبة في حق 
الشعب الكويتي الذي يفخر بحرية صحافته 

وحرية التعبير ألبنائه.
> > >

إن العني لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا 
لفراقك يا أبا خالد حملزونون، فبرحيل وليد 
خالد املرزوق فق���دت الكويت رجال وضع 
بصم���ات واضحة ف���ي املجالني الصحافي 
واالقتص���ادي، وقد دافع ع���ن البلد أثناء 
الغ���زو العراقي دفاع األبط���ال عن طريق 
إصدار »األنب���اء« من القاهرة، وهذا اجلهد 
والثناء الذي بذله املرحوم لن ينس���اه أي 
ش���خص، فخالص العزاء ألسرة املرزوق 
الكرمية ونسأل اهلل القدير أن يرحم الفقيد 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.
alsuwaifan@hotmail.com

ادراكه  ان ما يجب علينا 
كمسلمني هو انتماء املسجد 
األقصى لنا وارتباطه ارتباطا 
وثيقا بتاريخنا اإلسالمي الذي 
ميتد الى أكثر من 1400 سنة، 
وهو حتت االحتالل اآلن منذ 
حوالي 60 سنة وتسعى قوات 
االحتالل لهدم هذا املس���جد 

بزعم ان هيكل سليمان يقع حتته وهو ادعاء باطل، عار 
عن الصحة ويشبه ادعاءهم القدمي بأن هيكل سليمان 
يقع حتت منارة االس���كندرية التي تعتبر من عجائب 
الدنيا الس���بع فدمروها لكنهم لم يجدوا شيئا، وعليه 
فإن ادعاءهم اجلديد ليس من اجل الهيكل املزعوم، بل 
انه من أجل تهويد القدس وجعلها عاصمة صافية لهم 
)اليه���ود( واملصيبة أنهم بدأوا هذه املهمة املش���ؤومة 
منذ سنوات وقاموا بشق األنفاق حتت املسجد األقصى 
ووضعوا أساسات هيكلهم حتته ورصدوا األموال لهذا 
البن���اء وهم اآلن ينتظرون س���اعة الصفر وهي زلزال 
بس���يط ثم ينهار املسجد ثم يعلنون بناء الهيكل على 
أنقاضه بدءا من ذبحهم للبقرة احلمراء التي يقال انها 

ولدت عندهم عام 1996 أو 1995 
وتكتموا عل���ى خبر والدتها 

)إشاعة يهودية(.
اما اذا صدق هوغو شاڤيز 
ادعى  التي  في تصريحات���ه 
خاللها أن زلزال هاييتي ناجت 
عن جتارب أميركية زلزالية 
حتت األرض فإن ذلك يعني 
ان ساعة هدم املسجد األقصى صارت بأيديهم في حالة 
اج���ازة األمريكان لهم القيام بهذه التجارب واألمريكان 

أصدقاؤهم و)أصدقاؤنا أيضا!(.
لكن ما نتائج ذلك؟ النتائج س���تكون كارثية بكل ما 
حتمله الكلمة من معنى وسيعيد املسلمون احلسابات 
اخلاصة في قناعاتهم وس���لوكهم وس���ينضم ملعسكر 
التطرف أناس كثيرون وسيتاجر املتطرفون بهذه احلادثة 
وسيجدون ماليني املتهورين واالنتحاريني حتت سيطرتهم 
وتعم الفوضى وسيضيع احلليم ويسفه العاقل ويقرب 
املتهور، وس���تحدث الكثير من العمليات العنيفة غير 
املتوقعة بجميع أرجاء العالم، لذا أناش���د عقالء العالم 

بأن يوقفوا هذا احلدث قبل وقوعه.

بعد هدم المسجد األقصى

مفرح النومس العنزي

جوهر الحديث

أردوغان... رجل دولة

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

هل ستكون الحرية بحدود؟

خالد جمال السويفان

فاصل

لقد أصبحت إس���تراتيجية تنظيم القاعدة واضحة للجميع 
بعد أن عزز من تواجده وحضوره داخل األراضي اليمنية. ومن 
أهم معالم هذه اإلستراتيجية البحث عن مالذ جديد دائما عبر 
استغالل حالة الفوضى السياسية واألمنية التي تعيشها بعض 
البلدان، من أجل جر الواليات املتحدة إلى مستنقع آخر وفتح 
جبهة قتال جديدة معها. فهذا التنظيم يجيد التواجد ضمن املناطق 
غير املستقرة، ويستطيع »القاعدة« إطالق عملياته القتالية في 
بالد ال تقوى حكوماتها على حفظ األمن، فقد تواجدت عناصر 
القاعدة باألمس في ظروف مشابهة ملا يعيشه اليمن اليوم، فبعد 
أفغانستان والعراق وإقليم وزيرستان في باكستان والصومال، 
ها هو تنظيم القاعدة يجد في اليمن موطئ قدم جديدا يحاول 
س���حب الواليات املتحدة األميركية إلي���ه، عله يحقق انتصارا 
يحلم به منذ أمد بعيد يتمثل في إقامة إماراته اإلس���المية. كما 
أن الصراع القائم حاليا بني اجليش اليمني واحلوثيني وإعطاءه 
بعدا طائفيا، شكال دافعا قويا حلضور القاعدة، خصوصا بعد 
انحسار عملياته في العراق، تلك العمليات التي شنتها القاعدة 

هناك لنفس البعد الطائفي.
هذا التنظيم لي���س جديدا على اليمن، فكلنا نتذكر عمليات 
القاعدة ضد البحرية األميركية عام 2000 واستهداف السفارة 
األميركية في صنعاء عام 2008. وال ننس���ى هروب عدد كبير 
من املشتبه بهم من أحد سجون صنعاء في 2006، والذي شكل 
كما يرى الكثير من املراقب���ني نقطة حتول في تواجد القاعدة 
باليمن واحتاده مع خاليا القاعدة املنسحبة من اململكة العربية 
السعودية. فما السبب الذي جعل الواليات املتحدة وبريطانيا 
وغيرهما من الدول الغربية تسارع إلى التحذير من تنامي التنظيم 
في اليمن؟ هناك جملة من األسباب يطلقها بعض املهتمني، منها 
ضعف احلكومة اليمنية نتيجة لتأخر التنمية بسبب قلة املوارد 
ومصادر الدخل وتضخم االقتص���اد. فهذه الظروف زادت من 
معدالت الفقر، ما شجع الكثير من الشباب الناقم على السلطة 
املركزي���ة لالجتاه إلى تنظيم القاعدة، وقد ش���اهدنا كيف كان 
الفق���ر عامال مهما لتجنيد الكثير من االنتحاريني في العراق ما 
أدى إلى مقتل اآلالف من املدنيني وجر العراق إلى نزاع طائفي 
عرقي، كما أن تفجر النزاعات القبلية هناك بني احلني واآلخر، 
والقتال الدائر بني احلوثيني واحلكومة املركزية جعال من اليمن 
تربة خصبة الحتضان خاليا القاعدة، عالوة على طبيعة اليمن 
اجلغرافية ووعورة اجلبال واألراضي، والذي أسهم في توفير 
املالذ اآلمن خلاليا التنظيم. وال ننسى توافر املناخ العقائدي في 
اليمن أساسا، وهروب كثير من خاليا القاعدة من السعودية بعد 
جناح اململكة في تتبع عناصر التنظيم داخل أراضيها وتضييق 
اخلناق عليهم. وال ننسى أيضا خس���ارة القاعدة رهانها على 
هزمية الواليات املتحدة في أفغانستان والعراق، وعدم جدوى 
تواجدها على أراضي الصومال. هذه جملة من األس���باب التي 
س���اقها بعض املتتبعني لتنظيم القاعدة، والتي عللت السؤال 
املتكرر هذه األيام عن سبب تواجد تنظيم القاعدة في اليمن. 
abz973@hotmail.com

ممتعة هي املتابعة للبرامج التي تقدم عن احليوانات، حني يهرب 
الفرد منا من أخبار تهز النفس والقلب عن احلروب الطاحنة في 
جميع القنوات العربية والفضائيات املختلفة، خاصة حني تكون 
املتابعة لألخبار جزءا من دراس���تي ملقرر في قسم اإلعالم فيمل 
الفكر من تداعيات االضطرابات في العالم أجمع، لذا اإلنسان يرغب 

أحيانا في االبتعاد عن أمور تزعجه وتؤلم العقل والقلب معا.
برامج احليوان وعامله يشدك للتعرف على هذا الكائن احلي 
بكل أنواعه وسلوكياته. ما أريد قوله إن هذه البرامج توضح في 
أوقات كثيرة مدى عناي���ة اآلخرين باحليوان والرأفة به. فترى 
كيفية اإلنقاذ له ومراعاته والتصرف معه بعدالة ورحمة في مواقف 
متع���ددة وظروف صعبة لدرجة بكاء املنقذ في غالبية األحيان. 
فترى املسعف كأنه أمام طفل في أزمة، ال أمام حيوان، ناسيا كل 
شيء متذكرا فقط أنه كائن حي يتأثر ويتألم ويعاني، بينما ترى 
في مستشفياتنا لألسف تعامل البعض مع املريض بحدة وإهمال 
وتصلب في املشاعر وحتجر في القلوب. إن احليوان كائن حي 
ومن ال يرحم ال يرحم والرسول عليه أفضل الصلوات والسالم 

حذر املرأة من دخول النار فقط حلبسها القطة.
ونحن لألسف كمسلمني على الرغم من جمال الدين اإلسالمي 
ومبادئه وتس���امحه والرأفة الت���ي تعلمناها من خالله، وطيب 
قلب قدوتنا رسولنا الكرمي ژ ال نتعامل مع احليوان بالصورة 
املطلوبة، وال ننفذ أوامره س���بحانه أو توصياته عليه الصالة 
والس���الم ونظن أنه كائن ال إحس���اس له وال مش���اعر لديه وال 
يتألم وال يفهم وبالتالي نقس���و ونضرب ونحبس دون تعاطف 
أو رحم���ة، بينما اآلخرون ترى التعامل الراقي في التعاطف مع 
احليوان وفي طرق نقله وإسعافه. في سرعة تلبية النداء حني 
احلاجة ملس���اعدتهم فيما يخصه، في األماكن املخصصة إليواء 
احليوانات، لتوفير جميع أنواع العالج من دواء وأجهزة وخالفه، 
إليجاد أس���ر تعنى باحليوان الذي ال بيت له أو مالك، للعيادات 
الكاملة للحاالت املرضية لدي���ه، ملعاقبة أصحاب احليوان حني 
يعملون عل���ى إيذائه ألمور كثيرة أقف خجلة أمامها حني أقارن 
ب���ني معاملتهم للحيوان ومعاملتن���ا، للعناية بعالجهم وعناية 

أطبائنا لذوي البشر لدينا.
كن���ت صغيرة حني كنت أتابع أب���ي � رحمه اهلل � ومعاملت�ه 
ل� »احلمام،، الذي كان يعشقه ويلبي احتياجاته واخلوف عليه 
والتألم ألمله والتحدث معه كما يحدث الصديق رفيقه، عّلمنا هذا 
الرائ���ع كيفية التعامل مع احليوان وعّلمنا كيف نخاف اهلل فيه 

وعّلمنا كيف نتخذه رفيقا.
Kalematent@gmail.com

ماذا يفعل تنظيم
 القاعدة في اليمن؟

عدنان فالح الشمري

إشراقة

رفقا بالحيوان

هيا علي الفهد

كلمات


