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المواقف والتطلعات ووجهات النظر المنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات
الجريدة تمثل أصحابها وال تتحمل «النهار» تبعاتها.

نقش

ماذا يحدث ألميركا؟
منذ عام  2011لم يكن اغلب البشر
في هذا العالم يتصور بأن الواليات
األميركية ًقد تضعف او انها
المتحدة ً
تواجه تحديا فعليا ،نتيجة االحداث
التاريخية التي قامت بها اميركا
والتطور العسكري واالقتصادي
الذي تملكه ،يقابل ذلك تفكك دولي
وكذلك عربي واسالمي ،وما تعانيه
شعوب الشرق األوسط من ضعف
ف��ي االق�ت�ص��اد وال �س��الح ،وس��ادت
فكرة الواليات المتحدة التي ال يرد
لها قرار والتي ال تهزم في اي معركة
عسكرية واقتصادية.
ام��ا ال�ي��وم فالعالم يشاهد الوضع
األميركي وما هي محدودية تأثيره
في القرار ،في هذه الفترة اميركا
في وضع غير السابق ،حيث انها
تقيل مستشار االمن القومي نتيجة
فشله في الدفاع عن مصالح اميركا
ال�خ��ارج�ي��ة فيما اع�ت�ب��ر الكثيرون
ب��أن��ه ك�ب��ش ف ��داء ل�س�ي��اس��ة ت��رام��ب
في ادارة الملفات العالقة في الشرق
األوسط ،والتي يتعامل معها ترامب
بشراسة وحدية ،كما انها نتجت
عن هز ادارة المصالح االميركية،
وشكلت قوة ردع اقوى من السابق
في منطقة الشرق األوسط ،حيث لم
تستطع اميركا حماية مصالحها

في ًالعديد من ال��دول وه��ذا يشكل
خطرا على بقائها في تلك المنطقة،
وعلى هيمنتها الدولية.
ف��ي ه��ذه اآلون��ة ف��ان ق��ادة ال��والي��ات
المتحدة األميركية بين خيارين..
ام ��ا زي � ��ادة ال �ع �ق��وب��ات ع �ل��ى اي ��ران
او اف�ت�ع��ال ح��رب ش��ام�ل��ة ،والخيار
األخير لم يتفق معه ترامب نتيجة
ادراك ��ه للمآسي ال�ت��ي ستقع على
مصالحه في المنطقة ،بل ان��ه في
خ�ط��اب��ه األخ �ي��ر ت�خ�ل��ى ع��ن ال��دف��اع
عن اميركا وحماية مصالحها في
الشرق األوسط ،وهذا يعني تراجعا
كبيرا في النفوذ والمصالح.
«ال ت�ل�ع��ب ف��ي ال ��رم ��اد ف �ق��د ت ��زداد
ً
اش� �ت� �ع ��اال وت � �ح� ��رق� ��ك» ..ه � ��ذه ه��ي
السياسة التي يريد تطبيقها قادة
القرار في اميركا ..ع��دم استفزاز
اي��ران لشن الحرب ،ولكن ال ضير
ف��ي بعض المناوشات م��ن هنا او
ه�ن��اك ،كذلك اس��رائ�ي��ل ه��ذا الكيان
الغاصب وطريقة تعامله مع لبنان،
بات الخوف يسكن صدورهم ،ذلك
هو األسلوب ال��ذي تفهمه اميركا،
وهذا اسلوب يجب ان تتبعه كل الدول
االسالمية في عالقتها مع الهيمنة
العالمية لحماية نفسها والوقوف
على هضبة حريتها الفعلية.

كيف نجح قيس سعيد؟
لم يكن األكاديمي قيس سعيد في دائرة األحداث
ولم يكن يحصل على اهتمام اي وسيلة اعالمية
اثناء فترة االنتخابات بل كان على مدار ترشحه
م��ن الشخصيات ال�ت��ي يستبعدها التونسيون
وتجاوز البعض هذا االستبعاد ًالى االساءة اليه
ولكنه في المقابل كان يملك شيئا افتقده الكثير
م��ن ال�م��رش�ح�ي��ن وه ��و ات �ج��اه��ه ح�س�ب�م��ا ي�ق��ول
نحو ال�ح��ل ال�ج��ذري لمشاكل ت��ون��س ومحاولته
ت�ص�ح�ي��ح ال �م �ق��دم��ات ال �ت��ي ادت ل�ل�م�ش��اك��ل ب��دل
ال�ت��وج��ه ن�ح��و ك��ل مشكلة وم�ح��اول��ة ح�ل�ه��ا ،ك��ان
جميع المرشحين يتحدثون عن حلول المشاكل
وبرامجهم االنتخابية ،بينما اعتمد قيس على
ط��رح آل�ي��ة ي��ري��د اع�ت�م��اده��ا وه��ي اي �ج��اد وس��ائ��ل
قانونية جديدة ليحقق الشعب التونسي ما يريد
وه��و م��ا تلقفه ال�ش�ع��ب ال ��ذي ي�ع��ان��ي م��ن تحكم
اح��زاب ومجموعات معينة ب�ق��رارات��ه دون تقدم
وتطور في واقعه.
وعلى عكس ما نشره بعض االعالم من استهزاء
طريقته ودوافعه وما يخفي ،كان قيس
ولمز على ً
سعيد واضحا في لقاءاته وأحاديثه ،شخصية
اك��ادي�م�ي��ة رص�ي�ن��ة تصيب ال ً�ه��دف وتنطلق من
المشكلة وال تتجاوزها تماما كاألبحاث العلمية
في الجامعات والتي تكون محددة الهدف فتقف
ام��ام�ه��ا وت�ن�ه��ل م�ن�ه��ا ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر المشكلة
والنتيجة كان ينطلق من خطاب واضح ومباشر

يكفر ب��االح��زاب الحاكمة وال�ت�ي��ارات السياسية
القائمة او األح ��زاب التقليدية مثلما ي�ق��ول ،ولم
ً
يكن يملك تمويال لحملته االنتخابية وهذا األمر
واض��ح م��ن دعايته االنتخابية ال�ت��ي ك��ان��ت شبه
معدومة اثناء فترة االنتخابات وضعف التمويل
كما كان
ضعفً ،
بالنسبة لطرحه نقطة ق��وة ال ً
خطابه في قضايا عديدة واضحا وحاسما مثل
لقائه مع ح��زب التحرير وموقفه ح��ول الميراث
بعض
والكيان الصهيوني وه��و ام��ر وان اف�ق��ده
ً
ال�م�ن��اص��ري��ن المحتملين لكنه اك�س�ب��ه اح�ت��رام��ا
يمكن للجميع مشاهدته.
ل ��م ي �خ��اط��ب ق �ي��س ال �ش �ع��ب م ��ن خ� ��الل وس��ائ��ل
االعالم التقليدية وال االلكترونية وذلك ربما يعود
لتكلفتها او تناقضها م��ع ط��رح��ه ال��ذي يتوجه
به للقاعدة ال للرؤوس فاستبدل ذلك باللقاءات
المباشرة في األحياء واألسواق الشعبية وناقش
م ��ع ال �ك ��ل ب��رن��ام �ج��ه وك � ��ان ي �ع �ت �م��د ف ��ي ط��رح��ه
ع�ل��ى ف �ك��رة غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة ت�ص�ط��دم م��ع ال�ن�ظ��ام
السياسي القائم على دولة المؤسسات التقليدية
عبر مؤسسات رسمية يتم
وعلى قيادة الدولة ً
انتخابها وقائمة فعليا على ارض الواقع.
اع �ل��ن ق �ي��س س�ع�ي��د ع ��ن ت��وج �ه��ه ن �ح��و ال�ش�ع��ب
اقتصاديا واجتماعيا ولكنه لم يتحدث عن حلول
اقتصادية واجتماعية معينة لهذه المشاكل بل
توجه لطرح حل يضمن ارجاع صالحية اختيار

الحلول للشعب مرة اخرى وذلك عبر رؤيته نحو
الديموقراطية الشعبية وطرح بعض األفكار عن
مناصرته لالستفتاءات واستبدال المؤسسات
القائمة كالبرلمان ب��وح��دات اصغر كالمجالس
المحلية وه��و ت��وج��ه ج��دي��د نتفهم ات �ج��اه قيس
ً
س�ع�ي��د ن �ح��وه ب��اع �ت �ب��اره رج ��ال ي�ك�ف��ر ب��ال��وض��ع
القائم وي��رى ان��ه اح��د اسباب س��وء الوضع ،كما
ابدى قيس موافقته على فكرة االتحاد بين دول
المغرب واعلن ان الجزائر ستكون وجهته األولى
في حال فوزه.
ل ��ن ن �س �ت �ط �ي��ع اآلن ال �ح �ك��م ع �ل��ى ق �ي��س س�ع�ي��د
ولكننا نستطيع توجيه بعض التساؤالت ونثر
بعض المخاوف حول ما يطرحه وحول توجهه
السياسي ًالمعلن الذي ان تم فسيشكل مرحلة
جديدة كليا في حياة تونس وال يمكننا تجاوز
فكرة وجود شخصية مستقلة ال تؤمن بالعمل
ال�ح��زب��ي ال�ق��ائ��م وت�ب��رر ع��دم االي �م��ان ه��ذا بسوء
األح��زاب القائمة وه��و ما ك��ان يلزمها بتأسيس
اح ��زاب ج��دي��دة ت��واج��ه ال�م��وق��ف وتصححه بدل
للشعب
م��واج�ه��ة المشاكل ل��وح��ده��ا ون�ق��ل ذل��ك
ً
ً
عبر المجالس المحلية مثال والتي تتطلب ايضا
في شكل اصغر وج��ود مجموعة بشرية تتفق
في األفكار وتطرح الحلول بشكل جماعي وهو
ما سيرجعنا ألهمية األحزاب ووجودها في اي
مجتمع ديموقراطي .تفاءلوا.

محمد المطني

Email:m.almotny@hotmail.com
Twitter:@almotny

@BOHUSSINALQATAN

حمد صالح القطان

رأي فلسطيني

نشرة األخبار
ً
ً
معقوال لميل ّ
معدي
لم اجد تفسيرا
ال �ن �ش��رات االخ �ب��اري��ة ال�ع��رب�ي��ة ال��ى
استخدام مفردات وتراكيب لغوية
يصعب فهمها على عامة الناس ،وهم
ّ
الذين يشكلون غالبية المستمعين او
المشاهدين نحو كلمة «غداة» وكلمة
«عشية» وكلمة ّ
«اب��ان» ..اوتراكيب
لغوية مثل« :يراقب الموقف عن كثب»،
ُ
«عقد اجتماع على مستوى القمة»،
و«حظي باهتمام المؤتمرين»« ،كان
قاب قوسين او ادنى من الموت» ،او
جانبه الصواب.
وما اليها كثير.
مع انه باالمكان استخدام مترادفات
لتلك ال�م�ف��ردات او الجمل يفهمها
ال �ع��ام��ة ق �ب��ل ال �خ��اص��ة وب�س�ه��ول��ة
ً
ويسر مثل خالل او اثناء بدال من
ّ
«اب ��ان» وي��راق��ب الموقف ع��ن قرب
ً
ب��دال من يراقب الموقف عن كثب،
وقبل بدال من عشية؛ وبعد بدال من
غداة ..وابتعد عن الصواب ،بدال من
جانبه الصواب.
بمعنى انه باالمكان تسهيل األمر
ً
ع �ل��ى ال�م�س�ت�م��ع ب� ��دال م��ن اره��اق��ه
بالسؤال عن معنى هذه الكلمة او
ت�ل��ك ال �ع �ب��ارة ،فنحن ن�ع� ُّ�د النشرة
االخبارية ونقرأها ليفهمها الناس ،او
هكذا يجب ،وليس لنثري حصيلتهم
اللغوية من المفردات والتراكيب..
اللغوية الصعبة.
َّ
تعمد اقحام بعض الكلمات او
ان
العبارات الصعبة ال يفسد متعة سماع
عدنان مكاوي

النشرة االخبارية لمن يصعب عليه
فهم معاني هذه الكلمات او المفردات
وحسب بل ُيفسد ً متعة سماعها
لمن يفهمها اي�ض��ا ،ألن��ه سيكون
م�ض�ط��را ل�ش��رح�ه��ا ل�م��ن ي�ش��ارك��ه
سماعها من عامة الناس ،فيخرج
عن مسار النشرة وتضيع عليه بقية
تفاصيلها .فرفقا بالمستمعين يا
ّ
معدي النشرات االخبارية العربية..
وكفانا ما في األخبار من مجريات
عربية ودولية يصعب فهمها على
ال �خ��اص��ة ق�ب��ل ال �ع��ام��ة ف��ي عالمنا
المعاصر.
وكفانا ما في بعضها ..من كذب بل
وافتراء ..وللعلم؛ فإن الكاذب يختلف
عن المفتري ،فالكاذب :يكذب وهو
ال يعرف انه يكذب.
أم��ا المفتري فهو ي�ك��ذب ويعرف
انه يكذب.
فإن اذاعوا ان مباحثات الجانبين..
كانت اكثر من ناجحة -مثال-فتوقع
ان هذه المباحثات كانت غير ناجحة..
ألنها لو كانت ناجحة بالفعل ..لما
اذاعوا انها كانت اكثر من ناجحة.
عبارة اكثر من ناجحة؛ ليس لها
معنى؛ فالمباحثات تكون ناجحة
او غير ناجحة.
وقولهم اكثر من ناجحة ..لمزيد من
التوهان للعربي والتجهيل المتعمد
له ..مع انه هو وليس هم من يدفع
ثمن هذا التوهان وغياب الحقيقة..
في النهاية .والبقية عندكم.

كاتب فلسطيني
عضو جمعية الصحافيين  -الكويت

إشراقات

الحنابلة املتصوفون
«اذا أسند األم��ر إل��ى غير أهله ،فانتظر الساعة».
سيدنا محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم.
الكويت كانت وال تزال دولة التسامح والتعدديات،
عاشت بها كل الطوائف جنبا الى جنب ،كالبنيان
المرصوص يشد بعضه بعضا ،والتصوف جزء
ال يتجزأ من التراث والتاريخ والفلكلور الكويتي،
الذي هو امتداد للتراث االسالمي على حد سواء،
وما التصوف الكويتي عنه ببعيد.
وآية ذلك القصيدة الشهيرة:
الحمد هلل لمن قدر خيرا وقباال
والشكر لمن صور حسنا وجماال
وهي لسيدي الصوفي بن الحداد العلوي الشافعي،
التي غناها عبداللطيف الكويتي ،وكذلك األستاذة
الفاضلة سناء الخراز في األوبريت الوطني الشهير،
حينما انشدت «شيء هلل ،شيء اهلل يا عبدالقادر»
فمن هو عبدالقادر؟
هو سيدي وسيد الحنابلة الشيخ عبدالقادر الجيالني
قدس اهلل سره ،الذي كان اغلب الكويتيين يتبعون
طريقته الصوفية في ذاك العصر .ومن قرأ كتاب
طبقات الحنابلة وذيله ،وجد ان اغلبهم سلك طريق
التصوف ،كأبي اسماعيل الهروي صاحب الكتاب
الشهير» منازل السائرين» ،حيث شرحه الحنبلي
الصوفي ُّ ابن قيم الجوزية.
َّ
الصوفية،
بل ان ُجل الحنابلة منتسبون للطريقة
َّ
بما فيهم شيخ المذهب الموفق ابن قدامة والحافظ
عبدالغني المقدسي واالمام ابن تيمية الذين لبسوا
الخرقة الصوفية وكذلك الذهبي وابن النجار الفتوحي،
ومرعي الكرمي ،والبهوتي والسفاريني وابن مفلح
وغيرهم كثير ،لكن عدم الوجدان ال يستلزم عدم

الوجود ،فمن يعلم حجة على من ال يعلم.
وم��ن ال�ح�ن��اب�ل��ة الكويتيين اب��ن ف �ي��روز القاضي
ومن المتصوفين السيد ياسين الرفاعي والسيد
ياسين الطبطبائي ويوسف بن عيسى ،وكل من
قرأ تاريخ الكويت ،عرف ان الكويتيين يحتفلون
بالمولد النبوي الشريف كل عام ،وينشدون المدائح
ويجتمعون عليه دون منع او ايقاف ،من بعض
ش��ذاذ االف��اق ،بل من بركات ه��ذا اليوم الشريف
وحسن طالعه ،ان��ه ت��م ان�ش��اء م��درس��ة المباركية
بهذا اليوم .حيث تكلم السيد ياسين الطبطبائي،
في االحتفال بالمولد النبوي بديوان يوسف بن
عيسى ،في  12ربيع األول 1328ه � الموافق (22
مارس /آذار  ،)1910حيث قال:
«ما يفيدكم ايها السادة استماع سيرة المولد ،ان
لم تقتدوا بنبيكم صلى اهلل عليه وسلم الذي حث
على تعلم العلم؟»
وقد اثرت هذه الكلمة في الحضور ،وفي يوسف
بن عيسى بشكل خاص ، ،وبدأت حملة تبرعات
النشاء المدرسة المباركية ،ببركة االجتماع لهذا
المولد الشريف.
ومن المتصوفة الكويتيين السيد يوسف الرفاعي
الوزير األسبق والشيخ محمد الدوب والشيخ يوسف
ج�م��ال وال �ه��زاع وم��ال جمعة وي��وس��ف ال�ص��وري
والنفسي وغيرهم.
ب��ل م��ن اعرفهم م��ن قبائل متصوفة م��ن مطران
وعجمان وعنزة وشمر وظفير وغيرهم كثير.
وفي كل يوم يتزايدون حبهم للتصوف ومحبة
اهلل ،ضد اعداء الدين والحياة ،فما تم منع ،اال فتح
اهلل لنا فتوحا أخرى.
باسل الزير

فبعد كل تلك الدالئل والبراهين ،يأتي بعض من
يحسبون كل صيحة عليهم ،يمنعون ندوة او احتفال
لمتصوفة ،بحجة الشرك الذي اشرأبت به عقلوهم،
ويريدون حملة الكويت التي تتسع للجميع بكل
اطيافها ،لفكر احادي تكفيري ،يعادي المجتمع
وال��دي��ن وال��واق��ع وال�م��ذاه��ب االس��الم�ي��ة السمحة،
«فبلغ مني ما ذكرته اغتماما ،واثر في معرفتي به
اهتماما» كيف نمنع التصوف أو ندوة دونما فهم
لها ولمضامينها؟ ونظن ظن السوء؟ دون تبيان؟
كيف تمنع المحاضرات تلو المحاضرات بحجج
واهية بعد ما كانت الكويت منارة للفكر والراي االخر؟
وم��ن ق��رأ للحنابلة ،علم أن ه�ن��اك فرقتين ،فرق
حنابلة متمذهبين ال اشكال معهم مع التصوف،
واخرون هم خوارج تكفيرون ال يبتون لالنتساب
لهم باي صلة.
وه��ا ه��م اوالء ع�ل�م��اء ال��دي��ن الحنيف ق��د خلعوا
ج�ل�ب��اب�ه��م ،وردوا ع�ل��ى دع ��واه ��م ع �ب��ر ال�ح�ن��اب�ل��ة
الحقيقيين الذين حموا فكر الحنابلة ضد ادعيائه..
ومن اراد االستزادة فعليه بكتاب السادة الحنابلة
واختالفهم مع السلفية المعاصرة للعالمة محمد
السيد الحنبلي وسيرى راي العين ان التصوف
مرتبط اشد االرتباط بالمذاهب االسالمية ،وما
انفك عنها قيد انملة ،علما ان للتصوف 2000
تعريف كما قال الحافظ ابي نعيم ،ومن تعاريفه
هو« :ان التصوف خلق ،فمن زاد عليك في الخلق،
زاد عليك في التصوف» ال��ذي هو ثلث االس��الم،
فالدين عبارة عن :اسالم وايمان واحسان ،ومن
باب االحسان خرج التصوف لتزكية النفس «وقد
أفلح من تزكى» فهل من مدكر؟
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