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محمد الزعبي

عادل عبداهلل القناعي

عيد بأية حال عدت يا عيد
مبا مضى أم بأمر فيك جتديد

أما األحبة فالبيداء دونهم
فليت دونك بيدا دونها بيد

هذا البيت اخلالد لشاعر السيف والقلم أبي 
الطيب املتنبي عندما هّم بالرحيل عن مصر في 

يوم عرفة قبل أن يحل العيد وقد رأى من كافور 
ما يسوؤه فأعد إبله وخفف رحله وقد دهمه 

العيد وأحواله على النقيض منه واحلسرة متزق 
فؤاده وحتير لبه، وقد دهمنا العيد اليوم وأحوال 

األمة الغثاء كعيد أبي الطيب ال تسر أبناءها وال 
تكمد أعداءها وقد استحالت فصولهم خريفا 

دائما ال يعتزم رحيال وال حتوال.
لوال املآسي العربية واإلسالمية اجلارية لرمبا ال 
جتد القنوات اإلخبارية العاملية والعربية ما تبثه 

ملشاهديها من أخبار، فالعالم العربي ما خال دول 
اخلليج العربي يعيش في فوضى عارمة جعلت 
من تلهفوا ملا يسمى بالربيع العربي يتمنون أن 

لو عادوا أليامهم اخلوالي الساكنة واملطمئنة، 
وهاهي األعياد تلو األعياد متر عليهم وهم 
يعاينون الدمار ويذيق بعضهم بأس بعض، 

وفي حني نتابع اإلجنازات العلمية والطبية في 
العالم األول التي توجها األمن والرخاء إذا بالعالم 

الرابع »الدول العربية بعد ما يسمى بالربيع 
العربي« ينحدر إلى دركات غير مسبوقة من 
الفشل واالحتراب الداخلي والتيه السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي.
ال أزعم أن الدول العربية كانت تعيش رغدا قبل 
الثورات في بعضها، وهذه الثورات إمنا اندلعت 
نتيجة الظلم والقهر وشظف العيش الذي عانت 
منه الشعوب، في حني متتعت فئة قليلة بكافة 
االمتيازات املالية والوظيفية، لكن هل حصلت 

الشعوب الثائرة على ما كانت تأمل؟ بالطبع 
اإلجابة تشاهد يوميا على شاشات التلفزة 

اإلخبارية وهي بال ريب ال تسر العاقل بيد أنها 
أيضا ال تقنع اجلاهل الذي اليزال يرى في 

خريف العرب أمال يحدوه ليرى نفسه فجأة في 
املدينة الفاضلة التي لطاملا متناها وحلم بها، غير 

أنه يرى بأم عينيه اليوم ما يصح أن نسميه 
دول الفشل وعواصم الفوضى ومدن اخلوف.
يكفي املرء ـ إن لم يتطلع إلى شهوة السلطة 

واحلكم ـ أن يتعبد هلل كيفما يؤمن دون وجل 

ويحوز قوته وقوت عياله ليومه وليلته ثم يخلد 
إلى فراشه آمنا مطمئنا، واألشياء األخرى إمنا 
هي رفاهية وترف إن حيزت فبها ونعمت وإال 

فال ضرورة لسفك الدماء وإزهاق األرواح واتباع 
دعوة كل ناعق ملظنة الوصول إلى حال أفضل، 

وخير للمرء أن يقدم على اهلل تعالى يوم القيامة 
وهو بريء من دعوات حمقاء مشبوهة اختطفت 
حيوات الناس وقلبت أمنهم خوفا ورغدهم عوزا 

وإميانهم ريبا.
دول اخلليج العربي ـ وهلل احلمد والفضل 
ـ تعيش في بحبوحة وتتقلب في النعيم، 

واستقرارها وأمنها محط حسد الكثيرين، 
ومن الغنب واهلل أن يذر الراشد عقله ويضعه 
بتصرف من يتطلع إلى ما جعله اهلل في أيدي 
غيره ـ حتت ذرائع اإلصالح وإقامة القسط ـ 

ويبيع ما حباه اهلل تعالى به ويبتاع دون أن 
يدري ذهاب ريحه وريح قومه وعيب الدهر 
كله دون أن يتعظ مبا يجري حوله كل يوم.. 

حفظ اهلل الكويت وقيادتها وشعبها وأعاد عليهم 
األعياد أزمنة مديدة وهم يرفلون باألمن والعزة 

والكرامة واللحمة الواحدة.

»عجبا« لهذا الصمت العربي املخزي والقاتل، 
حول ما يجري ويحدث في قطاع غزة من 

مجازر دموية ووحشية فظيعة يرتكبها الكيان 
الصهيوني احملتل، و»عجبا« لهذا البرود 

العربي املدمر والرهيب من بعض قادة الدول 
العربية، بخصوص سكوتهم عن االنتهاكات 

ومونديال القصف اليومي من قبل جيش 
الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني 

األعزل، »عجبا« لهذا اخلذالن العربي املتواصل 
واملتتالي، حول عدم مساندة او نصرة الشعب 
الفلسطيني املقيد واحملاصر من قبل مجرمي 
الكيان الصهيوني، وبعض قادة الدول، الذين 

تعاونوا وتشاركوا ومدوا يدهم الى العدو 
الصهيوني اللعني، فما هذا اخلزي والعار 

العربي الذي حلق بأمتنا العربية؟! ماذا سنقول 
ألطفالنا وأحفادنا عن هذا اخلزي والعار الذي 
يالحقنا في كل مكان؟ أما آن ألمتنا العربية أن 
تصحو من صمتها العميق؟ وأن تقول كلمتها 

بأعلى صوت ضد من يقف ويساند الكيان 
الصهيوني في جرائمه )واعتصموا بحبل اهلل 

جميعا وال تفرقوا( ڈ.
فهل يعقل ان تكون أمتنا العربية التي يبلغ 

عدد دولها 24 دولة عربية وسكانها 350 مليون 
عربي، مقابل عدد سكان الكيان الصهيوني 

النشاز الذي يبلغ 8 ماليني صهيوني محتل، ان 
تغفل وتخضع وتستسلم عن دورها في احلفاظ 

على شرف األمة، أين ذهب دور جامعة الدول 
العربية الذي تغافل عن مأساة ومعاناة الشعب 

الفلسطيني األعزل؟ أين ذهب دور مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية في حماية الشعب 

الفلسطيني من الهجمات البربرية والهمجية التي 
يفتعلها الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة؟ أم 

أنهم خضعوا  واستسلموا ووضعوا رأسهم في 
األرض كالنعام، حينما أمرت أميركا وحليفتها 

إسرائيل بذلك؟
فعال لقد أصبح »صمتنا« جرمية نكراء، افتعلها 
بعض قادة الدول العربية بحق شعوبنا املغلوبة 
على أمرها، وأصبح »صمتنا« لعنة على شعوبنا 
العربية حتى باتت شعوبنا تزدهر مبواسم القتل 

والتدمير والتقسيم، وأصبح »صمتنا« مأساة 

على عروبتنا التي تقتل يوميا، حتى أصبح 
الفلسطيني يصرخ ويقول: »لقد تعبنا وفاض 

بنا الكيل، أين أنتم يا عرب؟«، وأصبح العراقي 
يقول: »باهلل عليكم أنقذونا يا عرب«. وأصبح 

الليبي يصرخ: »أين أنتم يا مسلمون؟« وأصبح 
التونسي واليمني واملصري، ولكن صراخهم 
وجنواهم دون جدوى، فاألمة العربية يا عرب 
باتت في غيبوبة صامتة الى ان يأذن اهلل في 

إيقاظها، واهلل املستعان.
ولألسف الشديد أصبحت غزة العزة حاليا تدفع 
ثمن الصمت العربي، الذي سببه غياب وفقدان 

املوقف العربي املوحد، وإن هذا الصمت املخزي 
هو الذي عزز وأغرى الكيان الصهيوني النشاز 

بارتكابه املجازر الدموية الواحدة تلو األخرى 
ضد أهل غزة.

فاللهم من أعان الكيان الصهيوني بكلمة أو 
شطر أو مساعدة او وقف الى جانبهم وأيدهم 
على إخواننا في قطاع غزة، فأنزل عليه يا رب 

سخطك وارفع عنه عافيتك ودمره يا شديد 
احملال يا رب.

بأية حال 
عدت يا عيد

ال أسمع ال أرى 
ال أتكلم.. 
فأنا عربي

كلم

رأي

متر على الوطن الغالي ذكرى أليمة ال ميكن 
ان تنسى وهي ذكرى اخلميس األسود في 
الثاني من أغسطس لعام 1990 ذكرى الغدر 

واخليانة من جار عربي مسلم انتهك فيه 
أبسط مبادئ اإلنسانية وحسن اجلوار 

بغزو عراقي غادر أليم وقام بالقتل والتدمير 
والنهب والسلب، وفي ذكرى هذا الغزو 

نستذكر وبكل إجالل وتقدير كل من قدم 
حياته دفاعا عن الوطن من شهداء الكويت 
وكل من وقف مع احلق الكويتي من الدول 

الشقيقة والصديقة حتى نالت الكويت 
العزيزة حريتها وحتررت من هذا االنتهاك 
املجرم البغيض وتطهرت البالد من براثن 

الغزاة احلاقدين.
متر علينا هذه الذكرى األليمة ونحن ما زلنا 

لم نستوعب الدروس ولم نستفد من تلك 
الكارثة في تنمية الوالء واالنتماء وغرس 

مفاهيم املواطنة والعمل على ترسيخ الوحدة 
الوطنية ويجب البذل والعطاء في تنمية 

البالد واحملافظة عليها وشكر الباري عز 
وجل على نعمه الكثيرة وعدم البطر بالنعم.
الكويت اليوم تهددها األخطار وهي تعيش 

في رغد من العيش بفضل اهلل، حيث الوضع 
اإلقليمي غير املستقر وبعض املشاكل 

السياسية واالجتماعية احمللية التي لم حتل 
فال ميكن ان نترك األمور بال رؤية وتخطيط 

وإصالح ويجب اتخاذ القرار املناسب وفي 
الوقت املناسب.

في ذكري الغزو العراقي على الكويت 
يجب على احلكومة تعزيز الوحدة الوطنية 

واحملافظة على املكتسبات الدستورية 
وحتقيق مبدأ العدالة والتكافؤ، ونبذ الطائفية 

والقبلية والفئوية.

القيمة والثمن كالهما معيار لتقييم أشياء 
في مواجهة أخرى ولتقريب املعنى أمام 

املهتم بالقيمة، والثمن معيار األشياء املادية 
وكل ما يقدره اإلنسان بثمن مادي والثمن 

قد يكون ماديا أو أن تقدر قيمة الشيء 
بالذهب مثال، ومعيار القيمة والثمن ثابت 

ومنفصل، الثمن يحدد قيمة األشياء املادية، 
أما القيمة فمعيارها مختلف متاما ال ميكن 

تقديره باملال، فيمكنك شراء كل شيء 
إال القيم، كم يبلغ ثمن األمانة والصدق 

والوطنية؟ كم يبلغ ثمن البطولة والتضحية؟ 
هناك أشياء ال تقدر بثمن هي في ذاتها قيمة 

وغاية يتطلع إليها اإلنسان، احلق واخلير 
واجلمال قيم مطلقة ال تتجزأ وال تتغير وال 
تتبدل وال تقدر بثمن، تلك القيم يوزن بها 
الرجال بقدر إميانهم بها شيء ما بداخلك 

يدفعك لإلميان باألمانة وأن تكون أمينا وأن 
تؤمن بالشهادة وتكون مهيأ لها وأن تضحي 

في سبيل وطنك من أجل إحياء قيمة أن 
تؤمن بفكرة وتسعى إلى حتقيقها أن تؤمن 

بحتمية التغيير وأنه الطريق إلى التقدم 
والتطور. 

وتتحدد قيمة الفرد مبا يقدمه ألسرته من 
تقدم وقيم إنسانية ورعاية وأمانة وصدق 

حتى يعبر بهم مرحلة اخلطر ليخرج 
منهم من يقود املسيرة بعد ذلك في بيته 
وأسرته ومجتمعه وترتفع قيمة كل أسرة 

مبا يقدمه رب األسرة من قدوة وكذلك 
تتحدد قيمة األفراد واألسر واملجتمع 

بأسره مبا يحمله هذا املجتمع من جينات 
حضارية وقيم متوارثة تقوده للتقدم وعلى 

املسؤولني بالدولة حتقيق ما حققه رب 
األسرة الصغيرة ألسرته وعليهم رعاية 

الفقراء والضعفاء وإعادة حق كل من ظلم 
ومن اضطهد وأن يكون الضعيف في 

املجتمع قويا حتى ينال حقه وأن يكون 
القوي ضعيفا حتى نأخذ احلق منه وبذلك 
تتوازن األمور ويسود العدل ويعم السالم 

االجتماعي بني أفراد املجتمع بكل فئاته. 

dali-alkhumsan@hotmail.com
@bnder22

@ali_alrandi 
alialrandi@hotmail.com

دالي محمد الخمسان

علي الرندي

ذكرى 
احلقد والدمار

القيمة والثمن

انتظارات

من الديرة
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د. مطلق راشد القراوي

كان غاضبا ومتأثرا الى درجة أنه سيتخذ 
كل اإلجراءات الصارمة لو كان األمر بيده.. 

والسبب مع األسف أنه يحكم على األمور من 
اجتاه واحد فقط، وكأن عقله وقلبه وسمعه 
وبصره اختطفوا منه فال يتلقى إال من هذا 

االجتاه.
قال لي وهو يتحدث عن إحدى املؤسسات 
اخلدمية ذات العالقة باملجتمع: إنها فاشلة 

وتعمل خالف نظامها األساسي وإن قياداتها 
متهمون بالسرقة واحلرمنة وتغليب مصاحلهم 
على مصالح العمالء.. دون مراعاة لشخوصهم 
أو عوائلهم، فسألته سؤاال مباشرا: هل تعاملت 

مع هذه املؤسسة؟ أو هل عرفتها عن قرب 
واطلعت على أنظمتها ولوائحها وسياساتها؟ 

هل تعرف قياداتها سواء من اجلانب 

الشخصي واالجتماعي أو العلمي؟ فقال: ال.. 
ال.. ال، قلت له: إذن ملاذا هذا احلكم املتهور 

واالتهامات الباطلة؟ قال: سمعت فالنا وعالنا 
يقوالن..

هنا تكمن املشكلة وهي أننا نحرص على 
الشني، والزين ما نحسب حسابه ونهتم 

بالسلبيات حتى لو هي قليلة أو غير صحيحة 
وما نرحم أحدا.. كل ذلك من مخرجات مدرسة 
يقولون والتي شعارها تقدمي سوء الظن على 

حسن الظن.
هذا بالفعل ما نعانيه في عصرنا املتطور، بل 
إن كثيرا من اعالمنا يعتمد هذا األسلوب إما 

لإلثارة اإلعالمية أو ملن يدفع أكثر، ضاربا 
عرض احلائط مبصالح األمة واألوطان.. 

وما يزيد الطني بلة انتشار وسائل التواصل 

االجتماعي واستخدامها االستخدام السيئ في 
حتريف احلقائق وتزييف املعلومات وتشويه 

الصور والتاريخ وذلك من خالل البرامج 
واالنظمة التي جتعل احلليم حيرانا واخلرافة 

حقيقة، فتنقلب عندنا القيم واألعراف.. 
وتتلون لدينا صور الناس واملجتمعات، فتارة 

انعدام ثقة، وأخرى إساءة ظن حتى نتعود 
الغيبة والبهتان وهذا ما نهانا عنه ديننا 

احلنيف.
إن احلكيم من حكم قلبه وعقله وشار 
واستشار، وأخذ احلقيقة من أي وعاء 

وجدها فيه.. ال مينعه خوف وضعف أو نفاق 
واستحياء، إمنا يعمل بجهد ليضع املوازيني 
في نصابها وفق كل معطيات احلكم الالزمة 

ليصل إلى احلكم الرشيد والرأي السديد.

عيون ال ترى 
احلقيقة

وقفات


