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ألم االنتخابات

أتانا أمير شديد النكال

الإن�سان ي�شعر باحل�رسة والأمل ملا �آل��ت �إليه
الأمور واحلالة ال�سيا�سية التي ت�شهدها البالد من
العداوة واخل�صومة بني ال�شباب الكويتي حول
االنتخابات الربملانية! نعم �أق��ول ال�شباب لأن
اجلدل واخلالف واخل�صومة لي�ست خالف واختالف
�أجيال! �إنه خالف �صغار املر�شحني وخ�صومتهم
املك�شوفة للقا�صي قبل الداين!
�أع���م���ار امل��ت��خ��ا���ص��م�ين يف ب��داي��ة الثالثني
والأربعني!ميلكون احلجج املقنعة والدالئل على
خط�أ كل فريق!! هل هو �رصاع �شباب التجار فيما
بينهم �أم �رصاع �شباب ال�شيوخ فيما بينهم �أم �رصاع
�شباب القبائل فيما بينهم �أم �رصاع �شباب الأحزاب
والكتل فيما بينهم �أم �رصاع �شباب و�أبناء احلق
والعدل وامل�ساواة والوطنية �ضد �شباب و�أبناء
الظلم واجلهل والف�ساد واملتنفذين وامل�صلحة
اخلا�صة؟!
الظاهر لنا �رصاع �سيا�سي �رش�س غري م�سلح!! فمن
�أو�صلنا �إل��ى هذه املرحلة و�إل��ى هذا ال�رصاع؟!
هل نلوم الظروف والزمان �أم نلوم الدميقراطية

لحاجب حاجبه حاجب

ت�أملوا هذا البيت العجيب ،فمن يريد �أن
ي�صل الى هذا الأم�ير عليه �أن مير بثالثة
حجاب ،فمتى ت�صل الى هذا الأم�ير وبني
احلاجب واحلاجب حاجب! ال�شك ان هذا
االمري �شديد ال�رصامة ،ذو عزم وحزم ،اما
بيت ال�شعر فال يعرف له قائل ،ولو عرف
�صاحبه لنكل به هذا الأم�ير ،اذ ًا علينا ان
نتعرف على هذا الأمري ال�شديد النكال ،هو
ابو عبدالله يو�سف بن عمر بن حممد بن
احلكم بن �أبي عقيل الثققي ،وبذلك يكون
ابن ابن عم احلجاج بن يو�سف ،يجتمعان
يف احلكم بن �أبي عقيل ،وقد ابتلي به اهل
العراق مثل ماابتلوا بقريبه احلجاج قبل
ذلك ،كان �أو ًال والي ًا على اليمن ،ثم واله
ه�شام بن عبدامللك العراق بعد ان عزل
عنها خالد بن عبدالله الق�رسي ،فوليها
�سنة �إحدى وع�رشين ومئة للهجرة ،وكان
ي�رضب به املثل يف التيه حتى قيل� :أتيه من
�أحمق ثقيف ،وزن يو�سف بن عمر درهما
فنق�ص حبة ف�رضب �صناع ال��دراه��م مئة
�ألف �سوط ،ومع ذلك كان من �أعظم النا�س
حلية و�أ�صغرهم قامة ،وكانت حليته ت�صل
الى �رسته ،وقيل انه اتيه واحمق عربي
امر ونهى يف دولة اال�سالم ،ومن حمقه ان
حجاما كان يحجمه ،فلما اراد ان ي�رشطه
ارتعدت فرائ�صه خوف ًا منه ،وكان حاجبه
قائما على ر�أ�سه فقال يو�سف للحاجب  :قل
لهذا البائ�س التخف ،فما ر�ضي ان يقول
له ذلك من �شدة تيهه و�صلفه ،وهذا يو�سف
هو الذي ق�ضى على ثورة زيد بن علي بن
احل�سني ع��ام  122للهجرة ،فقتل زيد
رحمه الله و�صلبه ،ومن تيهه على ما رواه
ابن خلكان يف وفيات الأعيان :ان خياطه �إذا
اف�ضل من الثوب الذي يقطعه له �شيئ ًا �رضبه
مئة �سوط ،و�إذا ذكر �أنه يحتاج الى زيادة
اكرم اخلياط و�أجازه ،وقال الذهبي يف �أعالم
النبالء :كان يو�سف بن عمر �شهما كافيا
�سائ�سا مهيبا جبارا ع�سوفا جوادا معطاء،
وهو الذي �رضب الرجل ال�صالح وهب بن
منبه حتى اثخنه ملا كان واليا على اليمن،
قال ابو ال�صيداء� :أن��ا �شهدت هذا اخلبيث
يو�سف �رضب وهب بن منبه حتى قتله .قال
املدائني :كان على �رشط يو�سف بن عمر
العبا�س بن �سعد املري ،وكان كاتبه قحذم
بن �سليمان بن ذكوان وعلى حجابته جندب،
وكل ه�ؤالء �شديد الفتك فقال ال�شاعر:
�أتانا �أمري �شديد النكال
حلاجب حاجبه حاجب
ويف يو�سف بن عمر يقول �سوار بن الأ�شعر:
�أ�ضحت خرا�سان بعد اخلوف �آمنة
من ظلم كل غ�شوم احلكم جبار
ملا �أتى يو�سفا �أخبار ما لقيت
اختار ن�رصا لها ن�رص بن �سيار
وقد قتل يو�سف بن عمر يف �سجنه بعد ذلك
�سنة �سبع وع�رشين ومئة وه��و اب��ن نيف
و�ستني .ودمتم �ساملني.

العرجاء �أم نلوم �أنف�سنا ب�سبب تع�صبنا القبلي
والطائفي واحلزبي والعائلي الأعمى وب�سبب
عدم ت�أهيلنا وجهلنا بخطورة ا�ستالم �سالح متقدم
ومتطور هو �سالح احلرية وذخ�يرة الد�ستور
الكويتي منذ �أكرث من  60عام ًا و�سوء ا�ستثمارها
ملفهوم احلرية والوطنية و�سوء ا�ستعمالنا
لذخرية الد�ستور وم��واده ؟! لقد زادت الو�سائل
الإعالمية وو�سائل التوا�صل االجتماعي من هذا
ال�رصاع غري امل�سلح ومت ا�ستخدام و�سائل التمويه
احلربي الإعالمي غري امل�سلح وا�ستثماراخلطط
اال�سرتاتيجية احلربية غري امل�سلحة يف و�سائل
التوا�صل االجتماعي ل�شن الهجمات من قبل كال
الطرفني على الطرف الآخر!!
ف�إلى �أين نحن �سائرون؟! �أين احلكماء والعقالء
و�أ�صحاب الر�أي واحلكمة واحلكنة والب�صرية؟!
�إن ال�سكوت على الأمر �أ�صبح جبن ًا وخوف ًا ومدارة
مل�صالح �آنية و�إن ال�صمت على ه��ذا الأم��ر مل
يعدجزء ًا من العقل واحلكمة واحلنكة ال�سيا�سية.
فماذا نحن فاعلون؟!

واقع

فريهان طايع

خاب أملي!

ال��وي��ل يل �أي��ت��ه��ا ال�����س��م��اء هل
ت�سمعينني�،أيتها االر����ض هل
ت�شهدين حايل
وك�أنني يف جهاد الأول�ي�ن و�أي
جهاد هذا
وك�أن ال�سماء قد �أمطرت النار بدال
عن املاء
وك�أنني بقيت ت��ذك��ار ًا يف عامل
قمري
وك�أنني متثال قد ك�رس
ال �أط��ي��ق حتى �أن �أن��ظ��ر لنف�سي
و�أ�س�ألها
ال ميكنني �أن �أم�سك قلم ًا بعد الآن
�س�أكتب ماذا ...ر�سالة وداعنا؟
ك��م حياتنا مليئة بالأكاذيب
واخلدع
هل حبنا خط�أ كبري بهذا احلجم؟
اليوم مل يعد هناك وعود �أ�صبحنا
بال مواعيد
ا�صبحنا ال �شيء يف عامل الأ�شياء
ا���ص��ب��ح��ن��ا �أ���ش��ب��اح�� ًا يف ع��امل
املخلوقات
تلوث حبنا بذنب لي�س لنا فيه
ذنب
ندا�ؤنا بعد الآن �سيكون عبثا
قلوبنا مل تعد مثل القمر ال�ساطع
فقدت كل بريقها
�أن��ا �أح�ترق و�س�أبقى �أح�ترق الى
يوم ما ال نهاية
نحن الآن يف �صحراء ال توجد فيها

مياه المعة
ك��ي��ف ���س��ن��ف�ترق وك���ل م��ك��ان يف
تفكرينا تختبئ فيه ذكرياتنا
لن تكف عيوين عن البكاء �ستبكي
ما حييت
ليتني �أ�ستطيع ال��ه��روب يف كل
مكان �شبحك يطاردين
بداخلي �شجار ال ينتهي
ال قلبي وال عقلي يفهمانه
جتاوزت كل طاقة اال�ستيعاب
هكذا �شاءت الأقدار �أن تعبث بنا
ال ميكنني اال�ستيعاب
�أنا حائرة بني النارين
كنت �أواج��ه ق��در ًا �صعب ًا عبث بي
مثلما �شاء وك�أنني يف دوامة وك�أن
عجلة الزمن تدور وال تتوقف �إال
عندي وك�أن ال�صحف مل تكتب غري
قدري
كنت �ضائعة يف غابات مل �أبحث
اال عنك لتنقذين لكنك لن تنقذين
لأنك بلوتي وجالدي
�أن��ا الآن ال �أدري �أي��ن؟ ال مكاين
الأر�ض وال ال�سماء
روح���ي ق��د ت�لا���ش��ت وف��ق��دت كل
معناها
�أنا �أموت بالبطيء
�أ�سقط كل يوم من جديد
فات �أوان كل �شيء حتى الذكريات
ا�ستيقظت من �أحالمي ال�رسمدية
لأواجه واقعي املخيف

ت�أخر الوقت جدا على وداعنا
كيف �ستم�ضي الأيام وهل �ستم�ضي
جمددا؟
ك��ان مينائي ال��ذي التجئ �إليه
فيحتويني
نزيفي ال يتوقف يوما
هل له عالج؟
ملاذا حبنا قد هدمه الزمن واجتازه
�أب��ك��ي و�أح�ت�رق وال �أنتظر حتى
االنتظار �أ�صبح حمرم ًا لكنني ال
�أ�ستطيع الن�سيان حتى الن�سيان مل
يطرق بابي حلظة حاجتي له
ال ميكنني حتى �أن �أن�سى �أول
حروفه
�أختنق و�أتعرث بني الطرق
�أنا �أكافح يف كل العامل وحدي
�أنا ال �أعرف من �أكون �أنا بال هوية
ليتنا ن�ستمع لنف�س الأغاين جمددا
ه��ل ���س��أط�ير م��ن ج��دي��د بعد �أن
انك�رست جناحاي
ال مي��ك��ن��ن��ي االق���ت��راب جم���ددا
ملدينته
انا يف الهاوية
كل حياتي �أ�صبحت هباء و�رساب ًا
كنت �أجلد نف�سي واعتربت نف�سي
مذنبة هو القدر �أي��ن املفر منه
�صدمني يف ليلة ال يوجد فيها
�ضوء قمر
لقد خاب �أملي وخذلتني �أحالمي
وانهزمت �أمام �سلطة القدر

معنى الدميقراطية احلقيقية بني
ال�شعوب واحل��ك��وم��ات الدميقراطية
ه��و ال�شفافية وال��ن��زاه��ة والعدالة
االجتماعية وتطبيق ال��ق��ان��ون على
اجلميع� ،إن رقي اي جمتمع دميقراطي
يكون يف تطبيق القانون وال�شفافية
ويكون هو احلكم بني جميع مكونات
املجتمع  ،وقد جبلت اغلب دول العامل
ال��دمي��ق��راط��ي على تطبيق القانون
وال�شفافية واملحا�سبة ،من يرى التقدم
والتطور يف �أوروبا و�أمريكا يرجع �إلى
الدميقراطية وال�شفافية والتعددية
ال�سيا�سية وحقوق الإن�سان.
جميع دميقراطيات العامل احلر واملتقدم
تكون ال�شفافية والعدالة وامل�ساواة
بني جميع �رشائح املجتمع ا�سا�س اي
نظام دميقراطي وجميع ما قيل مرتبط
بتطبيق القانون على اجلميع �سوا�سية
لأن القانون يعترب هو الفي�صل بني
ال�سلطة واملواطنني  ،ما يحدث عندنا
�أمر غريب نتحدث عن تطبيق القانون
ونحن نكر�س الوا�سطة واملح�سوبية يف
كل منا�سبة بالتعيني وهذا ولدنا.
ال��دول التي تخطط وتطبق القانون
يكون هناك القانون هو الفي�صل يف كل
�شيء ،الدميقراطية وال�شفافية وتطبيق
القانون عندنا جم��رد ك�لام وحديث
�إن�شائي فقط ،عند تطبيق القانون
وال�شفافية يجب �أال تكون اي تفرقة بني
املواطنني ويكونوا مت�ساوين باحلقوق
وال��واج��ب��ات وت�سود روح املناف�سة
ال�رشيفة ال�شفافة داخل املجتمع وعند
تطبيع القانون يرتاح جميع املواطنني
وتختفي الوا�سطة ،ه��ذه الآف��ة التي
تنخر يف ج�سم املجتمع وتقتل طموح
اي مواطن جمد ويطمح الى م�ستقبل
�أف�ضل ,لأن القانون متى ما طبق على
اجلميع تختفي الوا�سطة واملح�سوبية
وهذا ولدنا ويكون اال�سا�س بالتقييم
والعمل اجلاد املثمر ومقدار ما تقدم
لوطنك.
ان تطبيق القانون يحد من تدخل اي
م�س�ؤول او ع�ضو جمل�س امة لأن تكون
ال�شفافية وامل�ؤهل العلمي واخلربة هي
الفي�صل بني املواطنني وينفك الت�شابك
احلا�صل بني ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة
الت�رشيعية والتفرغ للعمل واالجناز ملا
فيه م�صلحة الوطن واملواطن ,لأن اي
حرية او دميقراطية بدون تطبيق القانون
الذي ينظم املجتمع تعترب عبث ًا واخال ًال
باملجتمع وت���ؤدي الى عواقب وخيمة
على الوطن واملجتمع وغ�ير حممودة
وخطرة ,لذلك يجب تطبيق القانون،
لأن ال��دول ترتقي بتطبيقها القوانني,
ولله احلمد عندنا د�ستور رائ��ع ,وان
احلرية والدميقراطية دائم ًا تكون رديفة
ومع القانون وتطبيقه و�شفافيته ,وهذا
ما يحث عليه د�ستورنا من ا�ستقاللية بني
ال�سلطات الثالث التنفيذية والت�رشيعية
والق�ضائية ,واملتابع جلميع م�شاكل
املجتمع يجدها كلها ناجتة عن عدم
تطبيق القانون على جميع اال�صعدة مع
اال�سف .
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الفرق بين الكتاب والقرآن لدمغ الباطل «ج»7
ال�سيد �شحرور يدعي ان هناك ثالثة �أنواع من
الآيات يف كتاب الله ف�صنف نوعا مل ينزل الله
به من �سلطان «�آيات ال حمكمات وال مت�شابهات»
وقال ال�سيد �شحرور :ومل ن�ستطع �أن نقوم بهذا
الت�صنيف �إال بعد �أن مت حتديد الفرق بني
النبوة والر�سالة.
فالنبوة هي جمموعة من املعلومات �أوحيت
�إلى النبي �صلى الله عليه و�سلم وبها �سمي
نبي ًا� ،أي �إن كل الأخبار واملعلومات التي
جاءت �إلى النبي بالإ�ضافة �إلى املعلومات
ف�أ�صبح بها ر�سو ًال ،فالنبوة علوم والر�سالة
�أحكام.
�أي �إن نظرية ال��وج��ود الكوين والإن�ساين
وتف�سري التاريخ هي من «النبوة» ،وهي من
الآي��ات املت�شابهات� ،أما الت�رشيع مع �إرث
وعبادات ،ومعها الفرقان العام «الأخالق»
واملعامالت والأحوال ال�شخ�صية واملحرمات
فهي «الر�سالة» �أي الآيات املحكمات.
تعليقي :ما الفرق بني املعلومات الأولى
وال��ث��ان��ي��ة «ف��ال��ن��ب��وة ه��ي جم��م��وع��ة من
املعلومات ...بالإ�ضافة �إل��ى املعلومات
ف�أ�صبح بها ر�سو ًال» وما معنى تف�سري التاريخ؟
لأول مرة نعلم ان التاريخ يف�رس.
وق��ال �شحرور :هناك نوع ثالث من الآيات
وهو الآيات ال�شارحة ملحتوى الكتاب ،فهي
ال حمكمة وال مت�شابهة ،ولكنها من «النبوة»

الديمقراطية

حيث حتتوي على معلومات ،لذا ف�إن الكتاب
من حيث الآيات ينق�سم �إلى ثالثة �أق�سام:
 -1الآي����ات املحكمات وه��ي ال��ت��ي متثل
ر�سالة النبي �صلى الله عليه و�سلم وقد �أطلق
الكتاب عليها م�صطلح «�أم الكتاب» ،وهي
قابلة لالجتهاد ح�سب الظروف االجتماعية
واالقت�صادية م��ا ع��دا ال��ع��ب��ادات والأخ�ل�اق
واحلدود.
 -2الآيات املت�شابهات وقد �أطلق عليها الكتاب
م�صطلح «القر�آن وال�سبع املثاين» وهي القابلة
للت�أويل وتخ�ضع للمعرفة الن�سبية وهي �آيات
العقيدة.
� -3آي���ات ال حمكمات وال مت�شابهات وقد
�أطلق عليها الكتاب م�صطلح ًا خا�ص ًا بها يف
�سورة «يون�س  ،»37وهو «تف�صيل الكتاب».
فهذه الآية تدلنا على وجود ثالثة موا�ضيع
هي :القر�آن ...الذي بني يديه ...تف�صيل
الكتاب.
وقد �أكد �أن تف�صيل الكتاب موحى �أي�ض ًا من الله
�سبحانه وتعالى يف قوله« :وتف�صيل الكتاب ال
ريب فيه من رب العاملني».
فالكتاب املت�شابه هو كل �آيات الكتاب «والتي
ت�شكل نبوة حممد �صلى الله عليه و�سلم» ما
عدا �آيات الأحكام «الر�سالة» وما عدا �آيات
تف�صيل الكتاب.
تعليقي :ال اله اال اله �سيدنا حممد ر�سول الله

الجازي طارق السنافي
atsenafi@gmail.com

الرقاصة ..لما وصلت عندنا ...تابت!
«و�صدق الله ور�سوله» ما دليلك انه اطلق
عليها يف الكتاب م�صطلح «تف�صيل الكتاب»
�سبحان الله العظيم انت �صنفت بهواك نوعا
ال وجود له يف كتاب الله «�آيات ال حمكمات
وال مت�شابهات» ثم ادعيت ان الكتاب �أطلق
عليها م�صطلح «تف�صيل الكتاب» .اين قول الله
تعالى الذي يبني لنا ان تف�صيل الكتاب هو
«�آيات ال حمكمات وال مت�شابهات»؟
و�أين قول الله تعالى الذي يبني لنا ان االيات
املت�شابهات هي التي ت�شكل نبوة حممد �صلى
الله عليه و�سلم؟
ان �شاء الله �س�أبني لكم ان ال�سيد �شحرور
ال يعلم املحكم من املت�شابه بالدليل من
كتاب الله واقوال الر�سول الكرمي كما انه
يريد ت�أويل املت�شابه قال ال�سيد �شحرور:
كتاب النبوة هو الآيات املت�شابهات وهي
القابلة للت�أويل وقد �أطلق عليها الكتاب
م�صطلح «القر�آن وال�سبع املثاين»  ...اذا
ال�سيد �شحرور ابتغى ت�أويل املت�شابه!! �أمل
ي�سمع قول الله تعالى ..« :ف�أما الذين يف
قلوبهم زيغ فيتبعون ما ت�شابه منه ابتغاء
الفتنة وابتغاء ت�أويله� »7« »..آل عمران...
وحكم الله وا�ضح من يبتغي ت�أويل املت�شابه
يف قلبه زيغ ويبتغي الفتنة ...الفرق بني
الكتاب وال��ق��ر�آن لدمغ الباطل ولتكذيب
االباطيل ...يتبع.

�أث���ار م��و���ض��وع تطوير اجل��زر
الكويتية ردود �أفعال خمتلفة
بني م�ؤيد ومرتدد ومعار�ض يف
«جمل�س الأمة» ،مرددين ومدافعني
عن الثوابت ال�رشعية ومتنا�سني
تطوير البلد احلقيقي.
�صيحات ال��ن��واب و�رصاخهم
ال��ذي الن��ع��رف ���س��واه منذ ان
فتحنا عيوننا على هذه الدنيا
مطالبني بالتطور والتنمية
وايجاد م�صدر �آخر للدخل بعد
النفط وخروجهم وتباكيهم
ام����ام االع��ل��ام وت�شويههم
����ص���ورة ال��ك��وي��ت و���ص��ورة
امل��واط��ن ال��ك��وي��ت��ي ،جندهم
اليوم اول الراف�ضني للمقرتح
«ال�����ش��ف��ه��ي» ب��ت��ط��وي��ر اجل��زر
الكويتية وال��ذي �سيوفر اكرث
من  300الف فر�صة عمل جديدة
للكويتيني وا�ستقطاب ال�سياح
وامل�ستثمرين وجعل الكويت
مركزا ماليا وجتاريا و�سياحيا
جديدا وعامليا!
فتطوير اجلزر الكويتية �سيكون
بوابة اقت�صادية وثقافية ملنطقة
اخلليج وحتديد ًا الكويت والتي

متتلك امل��ق��وم��ات اجلغرافية
واملالية الكافية ب���أن ت�صبح
منطقة �سياحية على م�ستوى
عاملي.
ولكن «وق��ت ال�صجية» عار�ض
االغلبية هذا التطور وكل هذه
الفر�ص وعار�ضوا التنمية من
�أجل «اخلمور»!!
تركوا كل �شيء مفيد والتفتوا
الى اخلمور! هل يعقل ان تتعطل
تنمية ب�سبب عذر �سخيف كهذا!
«احنا وين واهم وين»؟ االرجح
ان ال��ت��ن��م��ي��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة غري
موجودة على �أجندتهم ،لذلك
�ستتم حماربة هذه االقرتاحات
«التنموية» من قبل ممثلي الأمة
ب�أي طريقة ممكنة!
�إن اهتمام القيادة الكويتية
واحلكومة مب�رشوع اجل��زر يعد
م��ن �ضمن امل�شاريع الواعدة
والتي �ستب�رص النور للم�ستقبل
ولل�شعب الكويتي كافة.
بكل �رصاحة ت�رصيحات النواب
ذكرتنا باملثل الذي يقول «الدنيا
مثل الرقا�صة ،رق�صت للكل وملا
و�صلت عندي...تابت!».

