
ورثى لحال األمة العربیة» اتحاد الخلیج«انتقد الوضع المحلي وتحفظ على   

لماذا ال تجربون اللیبرالیین والعلمانیین؟».. تخلفنا«سنة حتى  40الصرّاف: جربتم اإلسالمیین   

 حوار: عادل بدوي

 !المعاق ابني لتعلیم مدرسة فیھا لیس لكن.. مسجد 1500 الكويت في •
 القوة بنفس موجودة تزال ال 1981 العام الكويت من للھجرة دعتني التي األسباب •
كك •  !باألخالق عالقة له لیس الدين.. فضیلة أكثر يجعلك لن بالدين الشديد تمسُّ
 عیباً  لیس ھذا.. ومواقفك آراءك تغیر أن علیك تفرض الحقائق •
 بالنفس والثقة العلمیة قوتنا تفیدنا بل.. تفید لن الخلیج دول باتحاد إيران مواجھة •
 مھزوزة الثقة لكن.. إنسانیة دولة إلى الكويت تحول أن يمكن الضرائب •
 !متوحش نصف كنت أن بعد إنسانیة أكثر جعلتني ابني إعاقة •
 سنوجھه؟ المذاھب أي فإلى.. اآلن اإلسالم يعتنق أن يھودي أو مسیحي أراد لو •
 اآلن متوافرة غیر.. البشر من خاصة نوعیة الى يحتاج بالديمقراطیة اإليمان •
 الفرد لثقافة انعكاس وھما.. الدولة أولويات ترتیب على قادرين غیر والحكومة المجلس •
 !له داع ھناك يكون لن وقتھا.. الدين رجل مصلحة في يكون لن حدث إذا التعايش •
 !وفاته عند بكیت عندما جاھالً  كنت.. أحالمه في بالَغ الناصر عبد جمال •
 !إسراف.. سنويا خروف ماليین 3 بـ والتضحیة.. رمزية األضحیة •
 التاريخ عبر يحدث لم شیئا فعل.. يناير 25 بعد تغیرت المصري الشعب عن فكرتي •
 !وصیتي كتابة في للمنطق واحتكمت.. لسببین لزوجتي أملك ما كل كتبت •
 !مصر عیون سواد أجل من لیست والسعودية الكويت مساعدات •
 صرفھا يجیدون وال لديھم تجمعت الماليین ومئات بالزكاة عالقة له لیس القانون •
 !واعتذرت للسويديین منا للبنغالديشیین أقرب إننا قلت عندما كبیرة ھفوة كانت •
 !الخبز بعد تأتي الشخصیة الحرية لكن.. األموال لكسب جیدة بیئة الكويت •
 النظامین بین مزج وإنما مطلق شیوعي وال مطلق رأسمالي اقتصاد ھناك لیس •
 األولويات فقه ويتعلم.. سنین عشر كل حیاته يغیر أن البد اإلنسان •
 أسوأ إلى سیئ من والحال متردٍّ  الوضع.. تجاري عمل أي من اسمي سأحذف قريباً  •

 

 الصراف أحمد الكاتب الديني، التیار من وموقفه واالسالمیة، العربیة األمتین إلى بالنظرة يتعلق فیما والسیما.. حادة آراؤه
 أن يؤكد وفیما له، المجتمع لرفض تجنبا العلمانیة بأفكاره الجھر تجنب إنه يقول الفكري، بانتمائه الكويتي المجتمع في معروف

 ويوضح تفرقھم، زوبعة فأقل اجتمعوا وإن الكويت، في كثر علمانیون يوجد ال إنه يقول مشكالتنا، من لكثیر الحل ھي العلمانیة
 الرأي بحرية يؤمن وال اآلخر، يرفض اآلن المناخ ألن -تعبیره حد على -اآلن للنشر صالحة لیست دينیة، كتب ثالثة ألّف أنه

اآلن متوافرة غیر..البشر من خاصة نوعیة الى يحتاج بالديمقراطیة اإليمان إن وقال والتعبیر، ! 

 مطلع الكويت من للھجرة دعته التي األسباب ويكشف حیاته، من محطات الصراف يروي »الكويتیة« مع مطوّل حوار في
 الحكومة وفشل الفساد، وانتشار األوضاع، تردي ومنھا القوة، بنفس موجودة تزال ال األسباب ذات أن ويؤكد الثمانینیات،

 إذا: ويقول األولويات، ألھمیة فھمه وعدم الكويتي الفرد ثقافة إلى الصراف يرجعھا التي الدولة، أولويات ترتیب في األمة ومجلس
 يؤمن لمجتمع سنؤسس كیف وانظروا والعلماني اللیبرالي الحكم فجربوا نتقدم ولم سنة 40 اإلسالمیین حكم جربتم كنتم

رائعة ديمقراطیة لدولة ويؤسس الرأي ويتقبل باآلخر . 

 والتصور الخطأ نفس على اإلصرار في ھو العیب وإنما عیبا، ذلك في يجد وال مواقفه بعض عن الصراف يتراجع درجة 180 بزاوية
 أحالمه في بالغ ألنه الناصر، عبد جمال وفاة على بكیت عندما جاھالً  كنت: يقول المثال سبیل وعلى اآلخرين، من أفضل أنك

 وفي وانتخبه، األعناق على المصري الشعب لحمله ديمقراطي لنظام أسس أنه ولو بوفاته، حوله جمعتنا التي الكاريزما وانتھت
 وجه في  الشعب ھذا وقف بعدما يناير، 25 بعد المصري الشعب عن وفكرته نظرته وغیر المصريین، ظلم إنه يقول متصل سیاق
أسقطھم ثم نريدكم، ال: لھم وقال قوتھم عز في وجماعته البنا حسن ! 



 ومقالة ،»التخريب أمة« بـ والعربیة اإلسالمیة األمتین فیھا وصف التي مقاالته بعض عن الصراف يعتذر أيضا المراجعات إطار وفي
 في جريدته يلوم وال مقاالته، من كثیر بمنع ويعترف السويديین، إلى منھم للبنغالديشیین أقرب الكويتیین إن فیھا قال أخرى
والصحافیة السیاسیة والمواءمات البیزنس حسابات ويقدر ذلك . 

 مجموعة اتحاد في ولیس والمعرفة، العلم في تكمن الخلیج دول قوة أن ويرى الخلیجیة، الكونفدرالیة فكرة على الصراف يتحفظ
 وإنما المحروسة، عیون سواد أجل من لیست لمصر والسعودية الكويت مساعدات أن يرى كما اإليراني، الخطر لمواجھة دول

التالي النص سیاق في التفاصیل من المزيد.. الشعوب عواطف تتخطى خاصة لحسابات : 

أيضا؟ والتجاري الصحافي الشأن في منخرطا وعدت رأيك عن عدلت ولماذا الكويت، من الھجرة قررت لماذا  

 المستشري، والفساد الحكومیة اإلدارة سوء مثل اآلن، حتى موجودة تزال ال 1981 العام الكويت من أھاجر جعلتني التي األسباب 
 وأسلوب تفكیري لطريقة المغاير الديني المد وارتفاع الشخصیة، حیاتي على تضغط التي المعیشة طريقة مع انسجامي وعدم

 بیئة فالكويت مادياً، میسوراً  وقتھا كنت ألنني الكالم ھذا أقول أنني الجائز ومن طاردة، بیئة بھا أعیش التي البیئة وأصبحت حیاتي
 إذن الخبز، بعد تأتي الشخصیة فالحرية شخصیة، حرية وأطلب ألتفلسف أكن لم ماديا متواضعا كنت لو وربما األموال، لكسب جیدة

 صدام احتالل قبل خاصة عائلیة ألسباب الكويت الى وعدت القوة، بنفس موجودة تزال ال الكويت من للھجرة دعتني التي فاألسباب
 بالصدفة حیاتي فمحطات للخطر، معرضة حیاتي وجدت أن بعد للھجرة أضطررت ثم بتفاصیله الغزو وعشت واحد، بشھر للكويت
الحیاة لظروف ذلك أرجع ما بقدر بذلك نفسي أمیز وال حادة دائما كانت اتجاھاتي وتغییر كثیرة، كانت . 

والدولة الفرد أولويات  

؟ فعال األولويات ترتیب في صعوبة يجدان المجلسان ھل  
المجتمع في الفرد ثقافة لقلة ذلك ويرجع.. نعم  ! 

بینھما؟ خلیط أم.. رأسمالي أم ھو اشتراكي اقتصاد..  الكويتي لالقتصاد توصیف على تدلني أن باإلمكان ھل  
 من سوًءا أقل قطاعا ھناك إن القول تستطیع لكن أخرى، دولة أي عن تخلفھا في تختلف ال الثالث، العالم دول من دولة الكويت 

 ھناك فقط األخرى، الجھات من العديد وفي التعلیم وفي الطب في تخلف ھناك المجمل في لكن غیره، من سوءاً  اكثر أو غیره
 أن وبمجرد المدنیة، المعلومات ھیئة أو االجتماعیة التأمینات كمؤسسة النواحي بعض في تمیز عن تتحدث بسیطة إشعاعات

بحیادية رأيك تقول أن تستطیع ال مجتمع في فأنت قصیرة، فترة بعد المؤسسة تنھار كسول بمدير استبداله ويتم جید مدير يذھب . 

الدول؟ باقي عن الكويت تخلف أم الثالث العالم كدول عموما العربیة الدول تخلف بالتخلف تقصد  
 لقد داع، بال علیھا والتركیز الدينیة والمناھج والحفظ التكرار على يركز الذي الموجود التدريس وأسلوب مناھج نتیجة متراكم تخلف 

 بالسؤال نفسك ترھق فال يمكن، ما أفضل من شخصیات وتخرجت الديني التدريس من الزخم ھذا لدينا لیس طويلة سنوات عشنا
 لیس اآلن كله العالم في ولإلنصاف االقتصاد نوع بھا تحدد معینة قواعد يوجد ال.. وكفى متخلف اقتصاد ھو االقتصاد، نوعیة عن

 نعرفه ال الذي الضرائبي والنظام العالم، دول أغلب في النظامین بین مزج ھناك مطلق شیوعي وال مطلق رأسمالي اقتصاد ھناك
 الضرائب طريق عن.. متخلفة دولة الى أو جامدة دولة الى يحولھا أو إنسانیة دولة الى الكويت يحول أن يمكن تخلفنا بسبب

العجب نعمل ممكن( ). 

الزكاة أموال  

الكويت؟ في الضرائب فرض تؤيد أنك ذلك معنى   
 ينفق أن من فبدال علیه الضرائب زيادة من البد الیوم في مرة مئة لیظھر العالن يدفع من فمثال الفرد، سلوك لتحديد جدا أؤيدھا 

 لتوعیة ماليین تنفق انھا اكتشفت العالم دول مثال كالتدخین المنتج ھذا على الضريبة ارفع كذا، تأكلوا ال للناس لیقول ماليین
 للبترول الناس استھالل سیقل البترول سعر في وكذلك التدخین قل الضريبة زادت وعندما تدخن والناس التدخین بعدم الناس
المرور ويخف . 

الدافعین؟ أول باعتبارھم الضرائب فرض باتجاه الدفع عدم وراء التجار بأن تعتقد   
 يرفض كويتي مواطن أي ان اعتقد وال الخدمات، تحسن شكل في علیھا ستعود أنھا الضرائب دفعت إن تضمن وال تشك الناس 

 بالحكومة ثقتنا فعدم والتعلیم، العالج في خدمة، احسن على احصل المقابل في لكن غیره أو البترول على الضريبة تزيد ان مثال
 من بالمئة10 وفرنا فلو بالتوفیر مؤمن فالكل الضريبة مبدأ ترفض المواطنین من عالیة نسبة تجعل االداري الجھاز وتخلف وفساد
 قبل الفكرة فستنتھي فاسد ومديره لالفالس معرض البنك ھذا أن عرفت فإذا ممتازا مبلغا سندخر سنوات 10 بعد البنك في رواتبنا



 عاجزة المالیة فوزارة سنويا دفعھا على المؤسسات تُجبر التي الضرائب تذھب أين نعرف فال الضرائب في الفكرة ونفس تبدأ، أن
سلیمة بطريقة تصرفھا وكیف تجمعھا التي الھائلة المبالغ لھذه مصارف توفیر عن . 

منكم؟ مبادرة بدون المنبع من تخصم ھل.. الشركات زكاة    
 السنة بنھاية إجباريا الشركات تدفعه مبلغ عن عبارة! بالزكاة له عالقة وال الزكاة قانون اسمه األمة، مجلس من بقانون تخصم 

 ھذا يتجه أين الى تقرر التي وھي المالیة وزارة إلى المبالغ ھذه وتحول للتوزيع، القابلة األرباح صافي من بالمئة1 تقريباً  المالیة
 حیاته، في بتحسن شعر أحد وال مبالغة بدون الماليین مئات عندھم وتجمعت سنوات، ست من أكثر منذ مطبق فالقانون المبلغ،

سیارته لمواقف مظلة ولو ! 

تیار؟ من أكثر انجازات ضمن يدون إنجازا القانون ھذا تشريع اعتبر اإلسالمي التیار لكن   
 الموظف وألن! وتھدر تنفق أين يعرف أحد ال المبالغ ھذه ألن الحكومیة لإلدارة فشل ھذا االسالمي، التیار بانتصار عالقة له لیس 

مغر فیھا فالتالعب ولذلك! صاحب لھا لیس أموال من ملیون 300 أو 200 في يتحكم فكیف االداري العمل في التصرف عن عاجز . 

ناسف حزام  

؟ مذھبي تعصب أم ديني تخلف الیوم نعانیه ما ھل »الدينیة الدولة وھم«و »الديني التخلف« عن مقال من أكثر كتبت  
 تخلف إنما دينیا، تخلفا لیس نعانیه فما التعبیر، أجد ولم اخطأت فقد استعملتھا كنت وإذا.. صحیحة غیر كلمة »ديني تخلف« كلمة 

 إن وتقول موسولیني يتبعھا وكان الكل يبغضھا التي كالفاشیة المجتمع، تخلف الى يؤدي الذي الديني التعصب منه جزء عام
 مقتل في وضربھم علیھم تجّمع العالم ولذلك العالم، في الشعوب أرقى األلمان إن تقول والنازية الشعوب، أحسن االيطالیین

 أن اآلن الساحة في يحدث ما دلیل وأكبر الھالك؟، إلى يؤدي تعصب فأي ماتوا ملیونا 30 من وأكثر اقتصادھا، وانھار المانیا فھدمت
 أو أومسلم مسیحي إنه أقول ولن لمذھبه، مخالف أنه لمجرد آخر شخصا ويقتل نفسه ويفّجر ناسفا حزاما ويضع شخص يأتي

! لماذا؟.. اآلخر وقتل ناسفا حزاما وضع أحدھم لكن أصحابا، كانوا أو واحد شارع من وربما واحدة بیئة ومن مسلمون لكنھم يھودي،
 بطريقته اآلخر الشخص فسره النص ونفس معه، شخصا أربعین وقتل نفسه وقتل الحزام ووضع بطريقته الديني النص فسر ألنه

شخص 300 أو 200وقتل الحزام ووضع ! 

المراجعات؟ كثیر إنك تقول جعلك الذي ما   
 لكني الطیران عن كثیرة معلومات عندي فأنا البشر طبیعة وھذه منھا، موضوع أي أتقن وال المواضیع، جمیع في إلماما عندي ألن  

 صغیر طفل أنا الناس، كبعض معین مجال في بارزا ولست بھا أستاذا لست لكنني التجارة عن كثیرة معلومات وعندي طیارا، لست
تعقیدا يريد ال الذي للقارئ وأنوع الحیاة میادين كل في وأتعلم . 

النقد؟ تتقبل ھل   
 كثیراً  

بعدھا؟ بالخطأ واعترفت تراجعت وأنت الحكومة على المستمر ھجومك بسبب القراء أحد انتقدك   
 بعد أنني القول وأستطیع.. المقال ھذا عن واعتذرت للسويديین منا للبنغالديشیین أقرب إننا قلت عندما خطأ أو كبیرة ھفوة كانت 

 وحرامیة مافیا ايطالیا نقول عندما نمطیة، شعوبا نجعلھا بأن كثیرة شعوبا نظلم بأننا وشعرت تغیرت، المقال ھذا نشر على يوماً  25
 وكذلك المافیا، في ايطالیا نحصر ان الخطأ ومن ايطالیا في وروائع دافنشي ولیوراندو ودانتي میكافیلي بھا ايطالیا ألن خطأ ھذا

 بالدراسة لكن الكويت، في منھم وشكوتنا بنغالديش عمال ومشاكل لدينا العمالة عن فكرتنا في فقط حصرناھا ايضا بنغالديش
 الشعب كل اظلم فلماذا وكتاب جوائز على وحاصلین العرب المبدعین أضعاف عشرات البنغالديشیین المبدعین ستجد

جدا قريبا سینشر آخر مقال في كتبته ما وھذا البنغالديشي . 

 

 مراجعة واعتذار
  

موقفك ونظرتك لألمور؟أھناك مراجعات أخرى غیرت من خاللھا   
يناير، وكنت ظالما للمصريین ولیس عندي أي مشكلة أن أعترف بذلك وأننا حكمنا  25غیرت فكرتي عن الشعب المصري بعد  

على المصرين من خالل نموذج معین أو فئة معینة فھذا الشعب مليء بالمفاجآت فلقد فعل شیئا لم يحدث الى اآلن عبر 
أبدا أن خرجت ھذه النسبة الرھیبة للشارع وتقول لمجموعة دينیة ال، لم  يونیو فلم يحدث 30يناير أو  25التاريخ سواء في 

يقولوھا لطاغیة وال لدبابة بل لفكر متخلف يريد أن يحكم بالحديد والنار وأفكار قديمة قالوا لحسن البنا في عز مجده نحن ال 
ريدك فھذا الشيء لیس بالھین وال يأتي إال سنة يحاول ترسیخ جذوره تخرج ماليین لتقول له ال ن 83نريدك، حزب منذ أكثر من 

من شعب لديه وعي وسیظل ھذا الشعب به الجید والطیب مقابل السارق والحرامي مثلما يحدث عندنا ولو تأملت قلیال 



ال ستجد الموحد (الدرزي) عدم تمسكھم بالدين ال يجعلھم سیئین وال أشراراً، فالشر والطیبة واألخالق ال تأتي بالدين فالدين 
يعلم األخالق بل الذي يعلم األخالق ھي مجموعة المكونات المجتمعیة من منھج، من أم وأب وصديق وفي المدرسة التي 

تكوّن أخالقیات المجتمع، فإذا ذھبت مثال للدول االسكندنافیة تجد قمة األخالق والشفافیة ونظافة الید وھي أكثر الدول الحاداً، 
دينإذن الموضوع لیس له عالقة بال ! 

  
 الدین والحیاة

 لكن الدین یحفظ لإلنسان توازنھ في الحیاة ومھما كان دین اإلنسان ومعتقده، البد من مرجعیة في النھایة ؟ 
تمسكك الشديد بالدين ال يجعلك أكثر فضیلة من غیرك، وتمسكك المعتدل بالدين لن يجعلك أفضل من غیرك، الدين لیس له 

الدول االسكندنافیة أقل الدول المسیحیة ارتیادا للكنائس، ونسبة االلحاد عندھم عالیة جدا،  عالقة باألخالق، وكما ذكرت لك
ومع ذلك ھم أعلى الناس أخالقا في كل الجداول التي تنشر عن األمم المتحدة، فلیس للدين عالقة في أي مجتمع الیوم، 

ة األوقاف وجاؤوا بشخص من السودان وعینوه رئیسا، وبعض الناس استغلوا ھذه الفكرة في وزار» الوسطیة«دخلنا في مرحلة 
 !وصرفوا مئات الماليین والنتیجة النسبة األكبر من الذين يحاربون الیوم في سوريا كويتیون

  
 ھل لدیك معلومة عن عدد الكویتیین في سوریا اآلن؟ 

 .لیس عندي أي معلومة وال أريد أن أعرف وأي رقم سیثیر غضبي 
  

المواطن العربي اآلن؟ ومن مْن یستقي قیم دینھ.. من اإلخوان أم من السلفیین أم من الشیعة؟ماذا یفعل    
ھذا السؤال طرحته أكثر من جھة، فلو أن شخصا مسیحیا أو يھوديا أراد أن يعتنق اإلسالم فأين يذھب؟ ولو أنني طرحت ھذا  

النتیجة أن التعصب سیقتل حتى الشخص الغريب الذي السؤال فسأقطع تقطیعا بعد أن يحاول كل مذھب جذبي في اتجاھه، و
ال عالقة له بخالفاتنا ھو فقط يريد أن يكون مسلما؟ والسبب األساسي في كل ھذا ھو حالة التخلف العام التي نعیش فیھا 

فلیختلف كل منا دون أن والتي جعلتنا نعتقد باننا أفضل من غیرنا، والحقیقة أننا ال نريد ان نتعايش مع اآلخر ونحترم اختالفاتنا، 
نھلك بعضنا بعضا، نحتاج الى ثقافة التعايش مع بعض وھذا التعايش اذا حدث لن يكون في مصلحة رجل الدين ألنه في ھذه 

 !اللحظة لن يكون ھناك داع له
  

 ممكن تخصني ببعض التفاصیل عن الكتب الدینیة التي ألفتھا وقلت إن المناخ لیس مناسبا لنشرھا اآلن؟ 
ھي ثالثة كتب دينیة لیس لھا أھمیة بالوقت الذي نعیش فیه اآلن وال يمكن نشرھا الیوم، أنت ال تستطیع أن تتحدث عن  

الدين بصراحة، ألنك في مجتمع متخلف ومنغلق وال يسمح بحرية الرأي اعتقادا منه بأنه يحمي الدين حینما يضع ھذا العائق، 
سنة ولن يتغیروا،  3500سنة، والیھودية من  2000السنین، المسیحیة من  وفي الحقیقة الدين محمي وموجود من آالف

 .والیھودية تقول ال نريد أي شخص ال يولد من أم غیر يھودية، إذن الدين لیس بكثرته ولكن بمعناه
  

 القومیة العربیة
  

القومیة العربیة التي جعلتك تبكي عندما مات جمال عبد أین البدیل للفكر الدیني الذي تراه یقودنا للتخلف والتعصب والقتل والتفجیر، وأین  
 الناصر؟

ال تجمع األصفار وتحاول أن تعمل منھا رقماً.. أنت ال تستطیع أن تخلق من التبن والعجین والخل خبزاً، وال تحاول خلط الشامي   
 !علي المغربي لتخرج بنتیجة

  
 إذن أین أنتم؟ 

ا وألننا اكتشفنا أن جمال عبد الناصر ضیع مصر بالبداية، وبكیت يوم وفاته ألنني كنت نحن ال شيء ألننا غیر مھتمین بأنفسن 
جاھال، كان يريد ان يضمن افريقیا، ويكون رئیس العالم االسالمي، وزعیم األمة العربیة، المثل يقول صاحب بالین كداب فما بالك 

باالت«بصاحب الثالث  ».! 
  

كاریزما تؤھلھ لكل ذلك, فلماذا تنكر اآلن ما كنت تبكي من أجلھ؟التاریخ یدلنا الى أنھ كان یملك    
وماذا بعد أن تذھب الكاريزما؟ الكاريزما تأتي باألفعال الجیدة، فلو أنه بالكاريزما والشعبیة التي كان يمتلكھا أسس لديمقراطیة  

امت مصر أصبحت ديمقراطیة تلقائیا في مصر، كان المصريون سینتخبونه بكل تأكید، وكان سیصبح قدوة لنا جمیعا فما د
فستصبح تونس ديمقراطیة وكل الدول العربیة، لكنه لم يكن يريد أن يسلم الحكم، الحقائق تفرض علیك أن تغیر آراءك وتغیر 

ماليین خروف تضحي بھا  3مواقفك ھذا لیس عیبا، لكن العیب ھو اإلصرار على نفس المنھج وكأنك تمتلك الحقائق، فمثال 
لماذا ھذا اإلسراف؟سنويا    

  
 .أضحیة وتضحیة وتقرب الى هللا؟ 

التقرب عملیة رمزية، وال يوجد نص صريح يقول إن على كل حاج ذبح خروف! فھل تبطل حجتي لمجرد انني استطیع توكیل  
يذبح خروفا واحد يحج عني طالما أنا مريض، وكأنني الذي قمت بالحج وتقبل حجتي؟ إذن المسألة رمزية وممكن جدا كل بلد 

كشيء رمزي ننحر ھذا الخروف تقربا ہلل بالنیابة عن جمیع مسلمي ھذا الوطن، وكل عام وأنتم بخیر، ثم نأخذ ھذه األموال 
  .ونستثمرھا لعمل مدرسة أو جامعة وشق طرق وصناعة خبز وطباعة كتب وكل ما ينقص مجتمعاتنا



  
 «أمة التخریب»

  
أمة العرب والمسلمین بأنھا أمة تحطم رموزھا الفكریة وتتلف آثارھا وتخرب تاریخھا وتشوه معالم قلت عن » أمة التخریب«في مقالك  

 تحضرھا؟
أذكر أن ھذا المقال شطب منه أشیاء كثیرة، ومنع لي مقاالت كثیرة وھذا من حق الجريدة فأنا في النھاية فرد في مؤسسة  

، ومن أنا بالنسبة لھم حتى أفرض رأيي علیھم؟ ربما ھم يرون األمور من تجارية ثقافیة لھا مصالحھا وموظفوھا ومجالس إدارتھا
  .منطلق مختلف.. إعالمي سیاسي أو من منظور عالقتھم بالمؤسسات اآلخرى

  
 إذن لماذا أنت متحامل على أمة العرب والمسلمین؟ 

سنة وھذه الجزئیة تم تغییرھا في  1500 من ال يھتم بآثاره ال يمكن أن يھتم بمستقبله، في السعودية مثال اين اثارھم من 
المقال المشار الیه، مع انھا معروفة انه من جراء التوسع الذي حدث في الحرم المكي ازالوا كثیرا من اآلثار ومن فترة لیست 

سنة كانت ھناك آثار رھیبة.. قبور ومنازل لشخصیات تاريخیة، كلھا حطمت 60او  50طويلة من  !  
تراثنا فبماذا سنھتم؟! علینا ان نحتفظ بجذورنا ونعلم ابناءنا تاريخ اجدادنا فكیف سیكون ابني امینا على سیرتي اذا كنا ال نھتم ب 

 اذا كنت اناغیر أمین على سیرة أجدادي؟
  

 لماذا لم تستثمر في اإلعالم كأن تصدر صحیفة أو تنشئ قناة تلیفزیونیة مثال؟ 
عاما تقريبا وآثرت راحة البال والبعد عن المشاريع حتى عملي الحالي تنازلت لقد توقفت عن أي مشروع تجاري منذ عشرين  
عن إدارته ألبنائي وال يوجد مشروع أديره بطريقة مباشرة حالیا، وفي السنوات القلیلة القادمة سأحذف اسمي من أي شيء 

 .له عالقة بالعمل التجاري
  

 كیف تقیم المشھد االعالمي الكویتي بمختلف وسائلھ؟ 
نفس اإلجابة على كل األصعدة في جمیع المجاالت.. الوضع متخلف ومترد والحال من سیئ إلى أسوأ وال يوجد ما يبشر  

بالخیر، والناس تنصحني بالتفاؤل وال اعرف على اي شيء بالتحديد اتفاءل؟! لقد غرقنا بسبب بعض األمطار الغزيرة! ال يمكن أن 
انا، ال تكفي الصالة لوقف المطر، نريد أن ينزل المطر مع عمل مجاري له لیجري فیھا نعتمد على صالة االستسقاء في حل قضاي

ويصل مزارع تستفید منه، وخزانات تنقل ھذه المیاه الفائضة من منطقة ألخرى، نريد ان نستخدم العلم بعد صالة االستسقاء ال 
ماء نتركھا تذھب سدى فال نحن استعددنا لھا وال أن ندعو فقط بنزول المطر وبعد استجابة الدعاء ونزول ملیون طن من ال

 !استفدنا منھا
  

 أحالھما ُمر
  

 ھل أنت متفائل بالمسار في مصر؟ 
جدا.. وأتمنى أن تكون توقعاتي في محلھا فكما ترى، ال في سوريا وال في مصر رأي واضح، دائما مشاعرك مختلفة فمن جھة  

ھة اخرى تريد حكم االخوان ان ينتھي وفي نفس الوقت ال تريد ديكتاتورا تحب السیسي وال تريد الحكم العسكري، ومن ج
يأتي، تريد التخلص منھم وانت تعلم ان في ھذا ظلماً ألنھم في النھاية فصیل ومجموعة من المجتمع موجودة فال يجوز ان 

عاما ال يمكن ان  50الجماعة تقتلھم اوتمحوھم، وفي نفس الوقت ال تستطیع تغییر فكرھم الذي تأصل فیھم وبعضھم ظل في 
يغیر من فكره، وفي سوريا لو انتصراالرھابیون أو السلفیون او النصرة كارثة، وبقاء األسد في الحكم في سوريا كارثة، بقاء حزب 
البعث في سوريا كارثة استمرار الوضع على ما ھو علیه كارثة، ومع ذلك ألمح أمال في مصر لكن حجم المشاكل الموجودة في 

حتى لو كانت مؤقتة لكن ال تستطیع ان تقول على واحد فیھم  –سنة تأتي حكومة لمصر  60صر رھیب ومع ذلك ألول مرة منذ م
إنه حرامي.. الى اآلن! أن يتوقف الفساد ألي سبب سواء ألنه ال يجد ما يسرقه، او يخاف من المحاسبة، او أنه شريف، ھذا 

اإلشكال موجودا حتى بعد المساعدات التي قدمتھا الكويت والسعودية لمصر فھي  في حد ذاته شيء ممتاز، لكن ال يزال حجم
 .لیست لسواد عیون مصر ولكن لحسابات سیاسیة تتخطى العواطف، رغم فرحتنا بتقديم يد العون لمصر

  
 نظریة المؤامرة

  
 ھل تؤمن بنظریة المؤامرة ورغبة أمیركا بتقسیم األمة العربیة ؟

أبدا، فمنذ سنین ونحن نسمع عن نظرية المؤامرة، قالوا العراق سیقسم ولم يقسم، وقالوا إيران ستقسم ولم ال أؤمن بھا   
  .تقسم

  
 لكن السودان تقسم؟ 

السودان حالة خاصة واستثنائیة، وعملوا فیه استفتاء واضحا بعد أطول حرب أھلیة في القارة األفريقیة، لكن سیناريوھات  
ؤمن بھا، فمن غیر المعقول ان تمتلك محال به كل انواع الحلويات وبه فاترينة مغرية والطفل جاء للشراء التقسیم ھذه أنا ال أ

برغبته واألب يعطي له األموال وفي النھاية تقول مؤامرة زرعوا عندنا ھذا البقال لیسوّس أسنان أوالدنا ويصیبھم بالسكر اي 
یع لك دبابات اال ألنك ترغب في شرائھا أنت الذي بدأت بضعفك واختالفك ھل مؤامرة ھذه ھو يبیع وأنت اشتريت، ال يمكن ان اب



طلبوا منا ان نختلف! فاذا كانوا يرون اختالفنا الواضح البین واستغلوا ھذا الموقف وعرضوا على كل دولة شراء سالح للدفاع عن 
انت مؤامرة فأنا اسمیھا انتفاعا، ھم يبیعون انفسھم ضد من يختلف معھم ورحبنا بالعرض فھل ھذه مؤامرة ؟ اذا كنت تسمیھا 

األمن لألخ ضد أخیه ھي عملیة تخطیط تحدث في العالم الغربي لبیع منتجاتھم وتأمین ظھرھم، ولیست مؤامرة، ولنقل إنھم 
 .منعونا أن نتحد

  
 الكونفدرالیة الخلیجیة

  
 ھل تؤید االتحاد الخلیجي أو ما یعرف بالكونفدرالیة الخلیجیة ؟ 

ي كونفدرالیة.!! نحن شعوب متخلفة وماذا يفیدنا لو اضفنا مجموعة أصفار لبعضھا في النھاية الرقم سیظل صفرا!! علینا أن أ 
نھتم بكل دولة على حدة، لنبدأ بالكويت وعمان على سبیل المثال وبعد ان يصبحا أكثر تقدما سیتحدا بالتبعیة، وانا أتساءل لو 

نھما احتل الكويت ولیس صدام حسین، تعتقد كم ستكون نسبة المؤيدين والمعترضین؟ نعم كان بريطانیا او امیركیا أي م
سنختلف علیھا لكن المقاومة لن تكون بنفس النسبة لصدام الذي جاء لیحكم الكويت، اذن كان رفضنا لصدام اكثر من رفضنا 

ريدونھا على األقل ستحسنون لنا حیاتنا وتنظمون لالحتالل فإذا جاءت امیركا تحتل الكويت اھال وسھال وخذوا األموال التي ت
الطرقات وسنصبح عبئا علیھم، ولكنھم ال يريدون ان يحتلونا فالموضوع ال عالقة له بالوحدة والوطنیة والكرامة، انما المصلحة 

العقول البشرية الذاتیة التي تفرض على االنسان اشیاء كثیرة، المصلحة التي تحدث عنھا كارل ماركس وادم سمیث من كبار 
 .التي حددت مسار البشرية من مئة سنة

  
 بنفس مبدأ المصلحة الذي تتحدث عنھ، البعض یرى حتمیة اتحاد دول الخیج اآلن لمواجھة خطر مثل ایران؟ 

دول متخلفة  10مواجھة ايران باالتحاد لن تفیدنا بل تفیدنا قوتنا العلمیة والثقة بالنفس، يفیدنا التقدم واالزدھار، فلو واجھت  
بلدا مثل ايران شرسة، وتريد ان تحتلھا فھل سننتصر علیھا فقط بالسالح ولو فرض اننا انتصرنا بالسالح، فما فائدة االنتصار 

متعبون ومتخلفون؟، ونفس المعنى قیل في ونحن داخلیا مھزومون و « بعد انتصارھم في المعركة، إن ھذا الجھاد األصغر » حديث
أما الجھاد األكبر فھو األھم وھو جھاد النفس، فھل تستطیع الكويت أن تتحد اآلن مع مصر؟ وھل مصر متحدة مع نفسھا؟ وھل 

فرق  8أربع فرق في مصر وأربعة مثلھم في الكويت سنصبح  الكويت متحدة مع نفسھا؟ فالذي سیحدث أننا بدال من ان نكون
 .والحل اذن يكون من داخلنا، ولیس من اتحاد األجزاء

  
 العلمانیة تھمة

  
 برأیك ھل نحتاج العلمانیة لتنقذنا ؟ 

نحتاج العلمانیة في نظرتنا للدين بالذات، في حب اآلخر وعدم التعصب الديني الذي يلغي اآلخر، فلو أن طائفة معینة تمثل 
30 بالمئة من القوى العاملة ال يستحقون الحیاة وال 30بالمئة من الشعب ُأسقطت من المجتمع، معنى ذلك انك اعتبرت 

 .االحترام
  

ویت؟ھل یوجد علمانیون كثر في الك  
  .ال.. وقد يكون ھناك تزايد في نسبة العلمانیین مقارنة باللیبرالیین ولكنه تزايد خجول 

  
 ھل ھناك مشروع یجمع العلمانیین؟ 

فردا، ومع اقل ھزة يتفرقون، وخاصة لو كنت شابا في بداية حیاتك وتريد ان تبني  25مشروع فردي، حتى التجمعات ال تتجاوز  
ة وتحصل على وظیفة وترقیة، تتجنب المجاھرة بأرائك المخالفة لالتجاه العام حتى ال يرفضك المجتمعحیاتك وأن تكوّن عائل . 

  
 ھل أصبحت العلمانیة تھمة؟

نعم أصبحت تھمة، وھم سعداء بذلك، ألنھم يريدون أن يسیطروا على الفرد سیطرة كاملة بإقناع الناس أن فكرتھم الوحیدة  
وباطلھي الصحیحة وما عداھا ضالل  . 

  
 كم من السنین نحتاج حتى نقول إن لدینا دیمقراطیة؟

سنة واحدة..! والمھم النیة، لو كانت ھناك نیة جادة لعمل ديمقراطیة فسنحققھا، لكن نحن حتى اآلن لم نقرر بعد، اإليمان  
اء في السلطةبالديمقراطیة يحتاج الى نوعیة خاصة من البشر وھذه النوعیة غیر متوفرة، والسلطة تھتم بالبق . 

  
 مستقبل الكویت

  
 كیف ترى مستقبل الكویت؟ 

أجمل بلد ممكن أن تعمل فیه وتمارس فیه حیاتك بحرية ھو الكويت، ولكن علینا ان نرتقي بھذه الممارسة ونجعلھا جیدة وال  
ة اللیبرالیة واالنفتاح على العالم يوجد ما يمنعنا وإذا كنا جربنا الحكم الديني منذ السبعینیات حتى اآلن، فلماذا ال نجرب الحیا

وجلب الكتب الجیدة واألفالم الجیدة لترى الناس وتسمع وتصبح اكثر وعیا وأكثر إبداعا بعد أن ترى اإلبداع في التألیف واإلبداع 



على حق وكل  في النحت والمسرح والتألیف والتي غابت عنا كثیرا بسبب االنغالق واالكتفاء بحیاتنا والرضا بھا والشعور بأننا
 .!العالم على باطل؟

  
 على ماذا ترتكز في كتابة مقالك الیومي.. ھل على قراءات وإطالع وثقافة عامة، أم على خبراتك الحیاتیة وتجاربك الشخصیة؟ 

ثیر، بك 45وجود الكم الھائل من المعارف وتراكمات التجارب والعمر الذي وصلت له، فقد بدأت الكتابة بعد أن تجاوزت سن الـ 
والتنوع الذي عشته والھجرة لبريطانیا وأمیركا والمعیشة في الخارج مدة طويلة، ونشأتي في بیت مليء بالكتب ومجالت 

المصور وآخر ساعة والھالل، ومؤلفات جورج زيدان وطه حسین والعقاد، وفي ظل وجود أب يقرأ وعم يقرأ وجد يقرأ، فھذه البیئة 
ل من المعارف، غالبا ھي التي سعت لي أكثر ما سعیت لھا، مما ساعدني في امتالك ساعدتني في أن يكون عندي كم ھائ

 .المادة التي اكتب من ورائھا والمعلومات في ذاكرتي كلما احتجت لھا سكبتھا على الورق
  

 الصحافة والبیزنس
  

 وھل تكتب كل یوم أم حسب ما تجود بھ القریحة؟ 
ألكتب عشرين مقاال، ثم أمكث عشرين يوما بدون كتابة وأترك لھم المقاالت لیختاروا منھا أنا ال اكتب مقاال كل يوم، بل أجلس  
ما يناسبھم كل يوم، وأحیانا يخطئون وينشرون مقاال مرتین من كثرة المقاالت التي لديھم، اذن مشكلتي في النشر ولیست 

تك متعددة فغالبا ما أكون حاضرا للكتابة، ولحسن الحظ انني في الكتابة، فالكتابة تجارب حیاة وطالما حیاتك كثیرة االلوان وقراءا
انتقلت ألكثر من مكان بحكم الصدفة وبحكم إيماني بتغییر حیاتي مع تعدد قراءاتي لم أحصر نفسي في اتجاه معین فلم أقرأ 

سیة وما حدث في إيران فقط، بل فقط عن الماركسیة وال عن الفكر اإلسالمي وال عن الصوفیة وال عن الدرزية أو تاريخ الثورة الرو
 .نوعت في قراءاتي

  
 كیف توفق بین الكتابة الیومیة ومتابعة أعمالك التجاریة وحیاتك االجتماعیة ؟ 

ال يوجد شخص في العالم ال يمتلك وقتا، وأي شخص يقول لك ھذه العبارة معناه أن أولوياته غیر مرتبة، فإذا أردنا أن نوائم بین  
ووقت للتسلیة لوضعنا أولوياتنا بطريقة مناسبة وعندھا ستجد وقتا، لكن كل شخص يريد أن يعیش بطريقته  وقت ألكل العیش،

الخاصة ويشتكي ان لیس لديه وقت، وال أعتقد بأن ھناك كويتیا إال ويقول لیس عندي وقت، ودائما مشغول مع أن الغالبیة 
راءة الوفیات، والذھاب للعزاء واألعراس، كل ھذا يأخذ منه وقتاً مع انه موظفون! لكن ألنه مشغول بالديوانیة ومشاھدة األخبار وق

غیر ملزم بھا، فأسرته وحیاته ومعیشته وثقافته وتعلیمه وأوالده أھم من الديوانیة ومن التلیفزيون ومن المباريات ومن المتابعات 
س األمة وال الحكومة وال النواب قادرون على ترتیب أولويات فلو رتبنا أولوياتنا كأفراد تلقائیا تنعكس على الدولة ككل فاآلن ال مجل

 .الدولة ألننا تربینا كأفراد على عدم معرفة أولوياتنا ولذلك تنقصنا معرفة كیف نرتب أولوياتنا بطريقة مناسبة لیصبح عندنا وقت
  

 ماذا تعلمت من ابنك ذي االحتیاجات الخاصة؟ 
اختصارھا في كلمة أو كلمتین، منھا أن أكون أكثر صبرا وأكثر إنسانیة، جعلني أبا أقرب تعلمت منه أشیاء كثیرة من الصعب  

للجودة والمثالیة مع إني بطبعي ال اعتقد بأنني أب جید ومثالي، لكنه فعلھا وجعلني مثالیا، أيضا أنا إنسان أؤمن بحريتي 
وحريتي الشخصیة مھمة جدا، ابني جعلني أكثر من أول يوم خلعتھا، » دبلة الزواج«بشكل مطلق وال أحب التقید حتى 

واھدأ واستقر عندي، ومما ال شك فیه » ارقد«إنسانیة بعد أن كنت نصف متوحش ونصف منطلق، اعادني إلى جذوري وقال لي 
وأحد  ان تجربتي معه جیدة جدا ولم أقصّر معه في العالج، بل سافرت معه إلى كل أنحاء العالم من رومانیا ألمیركا وسويسرا،

أسباب ھجرتي األولى والثانیة إننا لم نستطع توفیر التعلیم المناسب وال العالج المناسب له في الكويت، ھذه من األشیاء 
التي خذلني فیھا النظام التعلیمي في بلدنا، والى الیوم عدم توفیر تعلیم مناسب لآلالف من أمثال طارق ابني في دولة قد 

لم أننا نستطیع أن نصلي في بیوتنا وال نستطیع ان نتعلم في بیوتنامسجد مع الع 1500يكون فیھا  ! 
  

 !الصراف: كتبت كل أمالكي باسم زوجتي لسببین 

في سیاق الحدیث مع األستاذ أحمد الصراف، سألتھ لماذا كتبت كل امالكك باسم زوجتك؟، فقال انھ فعل ذلك لسببین، السبب األول ردا على 
لى تفكیرنا أن المرأة من ضلع الرجل وأنھا مخلوق ضعیف وإمكانیاتھا ضعیفة ومشكوك في رأیھا وشھادتھا الھستیریا التي تسیطر ع

وشخصیتھا، وقال ولذلك تعمدت كسر ھذه القاعدة ألنني ال أرضى ان یقال ھذا الكالم عن أمي وال عن بنتي واذا كنتم رضیتم فأنتم أحرار، 
نا وفي نفس الوقت نضعھن بالدرك األسفل في المجتمعكیف نفتخر اذن بأمھاتنا وأخواتنا وزوجات !  

أما السبب الثاني فھو ألن المرأة التي وثقت فیھا تستحق أن أقول لھا أنت أصلح مني في إدارة أموري، ومن األشیاء التي لم اذكرھا في 
جد األوالد یكون وصیا علیھم فأنا استنكرت ذلك السابق انني تركت لھا وصیة ألبنائي فحسب القانون الكویتي المقتبس من الشرع لو توفیت، 

فكیف یكون الجد وصیا في وجود األم؟ وھل سیكون أكثر حناناً وحرصاً علیھم من األم نفسھا؟ نعم أحترم والدي لكنني تصرفت بحسب 
 !المنطق

  
  



 وزیر عاجز ونائب فاشل 

»ردا على سؤال   مارثون االستجوابات، قال الصراف: المجلس والحكومة انعكاس حقیقي حول تقییمھ للمشھد السیاسي في ظل » الكویتیة
نا لنفسیة وطریقة تفكیر المواطن الكویتي، الذي یكون في الغالب عاجزا عن تحدید أولویاتھ، والنواب لیسوا نتاج ثقافة خارجیة، فإذا كنت ا

ون عاجزا في ترتیب وزارتي وفي تحسین عالقتي مع كفرد عاجزا عن المواءمة بین أسرتي وعملي وھوایتي، فلو أصبحت وزیرا سأك
 ! الناس.. ولو كنت نائبا فسأكون فاشال

وحول رؤیتھ آلفاق الحل والخروج من األزمة المجتمعیة یقول: الحل أن نعترف أن ھذا الجیل لیس ھناك فائدة مرجوة منھ، ونبدأ مع الجیل 
 -، فمشكلتنا األساسیة ھي التعلیم، والتعلیم ال یأتي بھ إنسان غیر متعلم، أحمد الربعي الصغیر ونحدث تغییراً وتحسیناً في المناھج التعلیمیة

لكنھ كمسؤول حاول أن یعمل شیئا ولكنھ لم یُترك حتى لو عنده أعظم أفكار في العالم لن یستطیع ألن عملھ مرتبط  -مع تحفظي علیھ كشخص
مره في الوزارة لم تتجاوز ثالث أو أربع سنواتبوظیفتھ وألنھ محاسب ومراقب من مجلس األمة، وسنوات ع . 

  
  

 محطات من حیاة الصراف 

سألت الصراف عن أبرز المحطات التي شكلت نقطة تحول في حیاتھ فقال: المحطات كثیرة.. ومع طول عمر اإلنسان تزداد محطاتھ، وأنا  
سنوات كحد أدنى، البد أن یغیر أسلوب حیاتھ  10اإلنسان على األقل كل بطبعي أحب التغییر وأنادي بھ في كتاباتي ولقاءاتي، وأقول إن 

كلیا، وأول مرحلة تغییر في حیاتي عندما رفض المرحوم سلیمان المطوع ناظر مدرسة الثانویة بالشویخ التحاقي بالمدرسة ألن درجات 
ده في المدرسة! بعدھا تحولت للمدرسة التجاریة التي السلوك عندي كانت غیر مشجعة وفق وجھة نظره، فھو ال یرید أوالداً مشاغبین عن

قبلتني بعالتي ومساوئي ودرجاتي المتدنیة، وتغیرت فعال عندما درست الفرنسیة واطلعت على الثقافة الفرنسیة، درست التجارة وھي مھنة 
سنة،  18تي الثانویة والجامعیة وأنا عمري أسرتي، ثم وجدت ھذه المدرسة فاشلة فتركتھا وخالفت رأي والدي، وكان لدي تحد أن أنھي دراس

سنوات  8سنة في  24وكان ھذا أول تحول جذري في حیاتي، جعلني غیر كالسیكي مثل غیري، وأصبح عندي عملي الخاص فدمجت الـ
ة األخرى، فھي دراسیة حتى أنھیت دراستي الجامعیة، ووفر ذلك علي أشیاء كثیرة كانت سببا في نجاحي المتواضع في العمل، أما المحط

عملي في مؤسسة مصرفیة بخالف كل أقراني، واكتشفت انھ وارد جدا االستغناء عنك بسھولة سواء ارتكبت خطأ أو حتى لم تنل إعجاب 
رئیسك بخالف العمل في الوزارة ال یستطیع أحد طردي حتى الوزیر ال یستطیع طردي إال باجتماع مجلس الوزراء، وھذا شّكل تحدیا لي 

في البنك كلھم مصریون أو فلسطینیون أو عراقیون وأنا الوحید الموظف الكویتي بینھم ألنھ عمل غیر تقلیدي، أما المحطة المھمة  فأقراني
األخرى فكانت انتقالي للمعیشة خارج الكویت في شبھ ھجرة بدأت بأمیركا وانتھت بانجلترا حیث بعت كل شيء یخصني في الكویت وتركت 

 !كل شيء

 


