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صالح الساير

عبداهلل مطير الشريكة

ثمار اخلليج

صور عصرية 
من أكل احلرام

للطعن في مصداقيته والتشكيك في 
أهدافه قيل عن »مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية« إنه ردة فعل للحرب 
العراقية- اإليرانية، وبعضهم توغل 
أكثر في نظرية املؤامرة وذهب إلى 

أنه من صنائع الشيطان األكبر بهدف 
تدعيم حكم صدام حسني. ومبرور 

الوقت دارت األفالك بدورتها، وجرت 
حتت اجلسر مياه كثيرة، وانتهت 

حرب واندلعت بعدها حروب، ومات 
اخلميني وبعده صدام، وأنقلب العراق 

رأسا على عقب، ولم يزل مجلس 
التعاون قائما، نافعا، قائدا.

>>>
صمدت املنظومة اخلليجية بوجه 

محاوالت التشكيك وتكسير املجاديف، 
وأزهرت بساتينها إجنازات كبيرة 

وكثيرة يشعر بها املواطن اخلليجي 
حيثما كان. وجميعنا نتذكر عندما 
تعرضت الكويت للغزو كيف أثبت 

مجلس التعاون اخلليجي قوته وجدواه 
ومنفعته، كما نتذكر الدور النبيل 
اجلليل الذي قامت به قوات درع 

اجلزيرة في مملكة البحرين، ولم يزل 
الدعم اخلليجي للشرعية في اليمن 
الشقيق ماثال للعيان، حيث نسور 
عاصفة احلزم حتلق في سماوات 

العرب، واألبطال يتقدمون إلى سوح 
الوغى ملقني بأرواحهم في مهاوي 

الردى نصرة للحق.
>>>

وقبل أيام في مملكة البحرين مت 
افتتاح »مركز العمليات البحري 

املوحد« الذي ميثل مركز اتصاالت 
وقيادة مشتركة موحدة لدول اخلليج، 
والذي وصفه العاهل البحريني جاللة 

امللك حمد بن عيسى آل خليفة بأنه 
)إحدى ثمرات التالحم األخوي بني 

دول مجلس التعاون للتصدي ملختلف 
التحديات التي حتيط باملنطقة(.

>>>
مع تعاقب االيام وتعاظم املشكالت من 
حولنا أثبت مجلس التعاون اخلليجي 

أنه منجز كبير لقادة كبار.

إن مما يعلمه كل مسلم أن املال ال يجوز 
أخذه إال بالطرق املباحة، فإن أخذه من 

طريق غير مشروع فقد أصبح ماال 
حراما، ميحق اهلل بركته، وتلحق صاحبه 

العقوبات في الدنيا واآلخرة، فاهلل جل 
جالله طيب ال يقبل إال طيبا، وأمر بأكل 
الطيبات، وحرم تناول اخلبائث، وتوعد 
جل جالله متعاطي احلرام بأليم العقاب 

في اآلخرة، فأخبر نبيه ژ بأن كل 
جسد نبت من احلرام فالنار أولى به.

وقد فصل اهلل- جل جالله- صور املال 
احلرام في كتابه وعلى لسان نبيه ژ 

تفصيال، وذكر منها السرقة والربا 
والرشوة والتحايل على احملرمات.

وقد استجدت بعض الصور املعاصرة 
التي تساهل فيها بعض الناس هداهم 
اهلل، بل إن بعضهم يتفاخر بتعاطيها 
وحذقه في حتصيلها، خصوصا ما 

يتعلق باملال العام أموال الدولة، وإليك 
أخي القارئ الكرمي بعضا من هذه 

الصور:
1 ـ بيع اإلقامات.

2 ـ أخذ اإلجازة املرضية لغير املريض.
3 ـ أخذ التفرغ الرياضي بشكل 

صوري.
4 ـ أخذ اإلضافي في العمل دون إجناز.

5 ـ الهدايا التي تقدمها الشركات 
للوزراء وغيرهم من املسؤولني.

6 ـ تعاقد املسؤول احلكومي أو عضو 
اجلمعية التعاونية مع شركته اخلاصة 

التي سماها باسم غيره، أو شركات 
أقربائه.

7 ـ ترسية املناقصات مبقابل مادي 
نقدي أو شبهه.

8 ـ بيع األصوات االنتخابية.
هذه بعض الصور املعاصرة للتحايل 

على أكل احلرام وغيرها كثير، أحببت 
أن أنبه نفسي وإخواني عليها حذرا من 

الوقوع فيها، واستجالب سخط اهلل 
دون أن نشعر. واحلمد هلل رب العاملني.

hassankuw@hotmail.com

السايرزم

همسة قلم

د. غنيمة محمد العثمان الحيدر

حسن الهداد

دخلت علي في حجرتي كعادتها منذ 
خمس وأربعني سنة، وهذا أيضا ما 
اعتدت عليه، فقط اعبر الشارع بال 

موعد أو تلفون يحدد موعد الزيارة. 
البيت واحد والنفوس طيبة والبيوت 

عامرة بكل خير. نعم أهل الكويت أهل 
حشيمة وكرامة وكل بيت كويتي بيت 

مضياف لألهل واجليرة والصحبة 
حتى ولو تباعدت الدروب ال تتباعد 

القلوب. دخلت حبيبتي الوفية سعاد 
والسعد منها ولو أقول عنها لقلت 

وردة وعبيرها منها دخلت بيدها كوب 
مغطى وتقول لي: قبل السالم ادري 

انك حتبني الرمان فوجدت األهل فاتني 
الرمان فوضعت لك منه نغصة وأحببت 
ان تأكلي منه. كشفت غطاءه اذ ان طعم 

اإلحساس واملودة وحمله بني يديها 
يفوق طعم العسل بفمي. اطعمك اهلل 
ووالديك وأهل بيتك من ثمار اجلنة 
وجميع أهلي ووطني الغاليني أهل 

الكويت. كم هو إحساس رائع وشعور 
غاية في الشفافية عندما يتذكرك 

جيرانك مبا حتب. ان حقوق اجلار 
من احلقوق العظيمة التي يجب علينا 
جميعا ان نلتزم بها ونراعيها في كل 
االحوال. وقد اكدت االحاديث النبوية 
الشريفة واالحاديث املنقولة، حقوق 

اجلار الى ابعد احلدود. فالرسول ژ 
قال: »مازال جبريل يوصيني باجلار 

حتى ظننت انه سيورثه«. 
  ان الدين االسالمي جاء لتحسني حياة 
البشر وتعزيز روح التعاون واملساعدة 

بني الناس وال سيما بني اجليران 
وجعل احملبة والتفاهم والصفاء تسود 

فيما بينهم. وعلى هذا االساس فان 
االسالم اقر بعض الواجبات والوظائف 
التي يجب ان نلتزم بها ونطبقها جتاه 
جيراننا، ومن جملتها تلك التي اشار 

اليها الرسول ژ حيث قال في حقوق 
اجلار: »إن استعان بك أعنته، وإذ 

استنصرك نصرته، وإن استقرضك 
أقرضته، وإن مرض عدته، وإن مات 
شيعته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا 
أصابته مصيبة عزيته، وال تستطل 
عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إال 
بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهِد له 

منها، فإن لم تفعل فأدخلها سراً، وال 
يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، وال تؤذه 
بقتار قدرك ـ برائحة الطعام ـ إال أن 

تغرف له منها«. 
 اما حق جارك فحفظه غائبا واكرامه 
شاهدا ونصرته اذا كان مظلوما وال 
تتبع له عورة فإن علمت عليه سوءا 

سترته عليه وان علمت انه يقبل 
نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه 

وال تسلمه عند شديدة وتقيل عثرته 
وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كرمية. 

 وعن امير املؤمنني گ انه سمع 
النبي ژ يقول ألصحابه يوما: »ما 

امن باهلل واليوم اآلخر من بات شبعانا 
وجاره جائع« فقلنا هلكنا يا رسول 

اهلل؟! فقال: »من فضل طعامكم 
ومن فضل متركم وورقكم وخلقكم 
وخرقكم تطفئون بها غضب الرب«. 

 نسأله تعالى ان يوفقنا من خالل 
تطبيق تعاليمه السمحة والعمل 

بتوجيهات النبي ژ واالئمة عليهم 
السالم جلعل روح التعاون تسود 

العالقات فيما بيننا لكي تصبح 
حياتنا وحياة كل الذين يعيشون معنا 

وتربطهم بنا روابط سعيدة مليئة 
بالنشاط واحليوية، حيث ان حسن 

التعامل مع من حتب من اجليرة 
الطيبة يجعلك حتس باألمن واألمان، 
اسعد اهلل جيراني فإنهم نعم األهل 

والصحبة. أهل الكويت الطيبني 
اكسروا حواجز االنشغال وضيق 

الوقت، واحلياة لهو وكبد اسألوا عن 
جيرانكم تواصلوا معهم شاركوهم 

األفراح واألتراح واعملوا بوصية 
سيد اخللق عليه اشرف الصالة 

والسالم. هلل احلمد والشكر ان لدي 
سبع خوات لطيفة احلبيبة عني البيت 

الكبير وبدرية العقل املدبر وأديبة 
الرزينة وصبيحة احلنونة وسعاد أم 
الوصل والطيبة ورجاء السنع واملنع 

اللي تشرب احلى قهوة من ايدها 
عاد تسري السماحة واحلبابة. احلى 
جيرة بيت حمد رجب العبدالهادي، 

اهلل يهدي كل أهل الوطن ويسيرون 
على جيرانهم ويتواصلون معهم لنعيد 
اجمل ماض عاش به األجداد والوالدان 
رحمهم اهلل. شكرا سعاد بعدد حبات 
الرمان التي في كل جمعيات الكويت 
ميني هندي حامض أو حلو أو عسل 

مثلك، لكم كل احلب. 

عندما تعم الفوضى في العقول 
وتتحول في املجتمع إلى ظاهرة 

قبيحة متارس حتت شعارات متعصبة 
وعنصرية، هنا أتذكر قصص انهيار 
بعض املجتمعات القدمية التي خلطت 
احلق بالباطل نتيجة التعصب األعمى 

وأخرى مصالح دنيوية فانية. 
طبعا ال بد أن أشير للفوضى التي 

باتت تشكل خطرا حقيقيا في مجتمعنا 
والتي جاءت نتيجة صراعات سياسية 
ومجتمعية تتغنى بالتصنيفات بخطة 
»اللي تكسب به العب به« والتي جاءت 

من أجل املصالح الشخصية والتي 
يتفنن البعض فيها في حمل عناوين 

مزيفة باسم الوطنية. 
الفوضى التي أراها في املجتمع 

خطرها يكمن في جمهورها الذي 
يعتبر ممارسته لها حقا مشروعا على 
اعتبار انه مواطن له حقوق، ولألسف 

الكثيرون منهم يتناسون أو يتجاهلون 
أن عليهم أيضا حقوقا للبلد كما ان 

لهم حقوقا. 
اآلن أود ان أذكركم بالفوضى التي 

قد حترق املجتمع والسبب ممارسات 
حتتضنها حاالت التعصب واجلهل 
وعدميي الوالء ربع »أحلب البقرة« 

فلو بدأنا من انتخابات مجلس األمة 

والبلدي والنقابات واألندية واجلامعات 
واجلمعيات التعاونية وغيرها، لم جند 

إال ساحة حتدي من التعصب القبلي 
والطائفي والفئوي، ومعظم اجلماهير 
أي»الناخبني« يهتفون دعما وتعصبا 

لألسماء فحسب، من دون النظر 
للمصلحة العامة، وذلك حسب ابن 

القبيلة وابن الطائفة وتصنيفاتهم في 
الفروع ناهيك عن ماركة »هذا ولدنا« 

في هذه الوقت بالذات جتدهم مخدرين 
ال يتذكرون شيئا عن حاجاتهم بسبب 

التعصب األعمى!
والنتيجة ماذا؟! جند املصالح 

الشخصية حتلق في سماء املخرجات، 
بالتالي يعود املجتمع حلالته األولى بعد 

اإلفاقة من البنج يتحلطم من جديد 
ويتباكى على حال البلد ويقارنه بدول 

اجلوار ويتذكر النقص في اخلدمات 
والنقص في احلقوق!

ولم تنته القصة مع نهاية االنتخابات 
بل تتجدد فعالياتها مع الوضع 

اإلقليمي في املنطقة، فرغم أننا بلد 
صغير يحتاج منا الى أن نحافظ عليه 
بوحدتنا وال نتدخل في شؤون غيرنا، 
إال أن بعض مرضى الطائفية واتباعهم 
من كل األطراف يسعون جاهدين إلى 

حرق البلد بالشحن الطائفي بني السنة 

والشيعة بكل نذالة وخسة من دون 
مراعاة حلالة البلد التي حتتمل تلك 
املمارسات القبيحة، وأصبح ديدنهم 

التخوين لفئات املجتمع نتيجة األحقاد 
التي يحملونها في قلوبهم املريضة. 

ولم تنته الفوضى هنا من البعض 
فحسب ولكنها متتد إلى أكثر من ذلك 

عندما يصبح معظم املجتمع خبيرا 
في كل شيء، في السياسة واالقتصاد 

واألحكام القضائية والطائرات 
والصواريخ واخلطط العسكرية، 

وتأييد احلروب في مكان ورفضها في 
مكان آخر، وفي موقع يعتبر ضحايا 
احلرب شهداء وفي مكان آخر يراهم 

في جهنم، البعض حتى دور رب 
العاملني بشأن اجلنة والنار واحلساب 
واملغفرة تدخلوا فيه، والبعض منهم 
ينادي بالعداء والكراهية في كل يوم 

ليال ونهارا في وسائل التواصل 
االجتماعي بهدف تفتيت املجتمع، فأي 

نوع من البشر أنتم؟! 
في النهاية.. ال بد ان تتحملوا النقد 
ليصلح احلال ونحفظ بلدنا، واهلل 

سبحانه قال: )إن اهلل ال يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم(.. فإن صلح 

املجتمع سيصلح احلال وإن فسد 
فسينتهي احلال بفوضى حترق الكل. 

كوب
 رمان

بعد اإلفاقة
 من البنج.. 
يتحلطم!

إشارة

شرارة قلم

أثناء جتوالي اليومي على ضفاف مواقع اإلنترنت ألنهل 
من كل ما هو مفيد استوقفتني مقولة »اإلشاعة.. يؤلفها 

احلاقد.. وينشرها األحمق.. ويصدقها الغبي«.
وتعمقت في ذاتي بعد قراءة تلك املقولة ألتفكر في 

معانيها وذلك في ظل احلصار الذي نعاني منه بسبب 
وسائل التواصل االجتماعي، ألصل الى حقيقة مفادها 

ان اإلشاعات آفة سريعة في انتشارها تصلنا على 
هيئة أخبار او حتذيرات او معلومات منها ما هو نصي 

ومنها رسائل صوتية ومرئية. تتنوع األنواع وتتلون 
األلوان وتبقى حقيقة اننا اصبحنا متصلني رغما عنا 
مبن حولنا الذين يقومون بنشر كل ذلك سواء بسوء 
او بحسن نية، املهم ان هناك دائما من هو قادر على 

اختراق خلوتنا وإيصال ما يريد او ما لديه، سواء كان 
ما ينشره صحيحا او خاطئا.

وهنا جتد اإلشاعة طريقها اليك وارضها اخلصبة واملاء 
الذي يسقيها من خالل »اعادة اإلرسال« التي تتم دون 

تبني او تدقيق او حتقق.
ولم تقف اإلشاعات على وسائل التواصل، بل ما ان 

تدخل ديوانية بالكويت، أو تخرج منها إال وانت محمل 
مبجموعة من اإلشاعات بسبب خاصية »اعادة اإلرسال« 

الذي ميارسها البعض بترديد كل ما يسمع دون ان 
يفكر مبا يقول ان كان معقوال او غير معقول. ليتحول 

اإلنسان الى ببغاء يتحدث مبا ال يعرف. فتنتقل 
اإلشاعات من ديوانية الى اخرى وهكذا تنتشر وتنمو 
وتتضخم وتزيد من قبل الببغاوات وواضعي البهارات.
في احلقيقة ان اإلشاعات لم تنتشر في زماننا فقط بل 
من قدمي الزمان، لذلك ديننا اإلسالمي أعطانا الوصفة 
السحرية واملنهج الصحيح للتعامل مع هذه اإلشاعات 

فقد قال اهلل سبحانه وتعالى في محكم كتابه )إن 
جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا(، تبينوا اي مبعنى تثبتوا، 

وتأكدوا، وال تنقل شيئا اال بعد التأكد من صحته، 
حتى ال تصيبوا اآلخرين بالضرر دون سبب، وحتى ال 
ندخل في دائرة الفاسقني الذين ينقلون األنباء دون أن 

يتبينوا.
اذن علينا إيقاف خاصية اعادة اإلرسال ونتوقف 

عن نشر كل ما بني يدينا من معلومات والتأكد من 
مصادرها والبحث عن احلقيقة واستخدام عقولنا بدال 

من ان جنعل غيرنا يستغفلنا ويستخدمنا لنشر ما 
يريد.

ختاما علينا ان ندرك انه مع انتشار وسائل التواصل 
االجتماعي اصبح انتشار الشائعات اسرع واكبر، ولكن 

بنفس الوقت صار التحقق والتبني من هذه الشائعات 
أسهل وأيسر، واصبح دور احلكومة مهما وذلك عبر 

التواجد في وسائل التواصل االجتماعي والتفاعل 
ومواجهة اجلمهور بشفافية ومصداقية في ظل أحداث 

املنطقة والرد على الشائعات حتى يتم وأدها بشكل 
مباشر وسريع وقبل انتشارها.

ولد الشعر النبطي في جند باململكة العربية السعودية، 
وترعرع وذاع صيته من الكويت، وعاد جنما في 

أبوظبي بعد انطالق برنامج شاعر املليون.
>>>

الفقرة أعاله اختصار للواقع اإلعالمي للشعر النبطي 
او الذي نسميه اصطالحا بالشعر الشعبي، وبرنامج 

شاعر املليون الذي كان لي الشرف في ان أشارك 
به إعالميا في موسميه األول والثاني كان البرنامج 

الذي نقل الشعر الشعبي من احلالة املكتوبة الى حالة 
الفضاء املرئية، فتسيد وجنح كأول برنامج واقعي 
يتعاطى مع الشعر الشعبي كمسابقة تنافسية بني 

48 شاعرا للحصول على بيرق الشعر وجائزة مالية 
قدرها مليون درهم إماراتي للفائز األول واآلن مت 

رفعها في املواسم األخيرة إلى 5 ماليني درهم )أي ما 
يقرب من املليون دوالر(.

>>>
البرنامج الذي انطلق برعاية وإشراف من صاحب 

فكرته وداعمه األول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان اصبح عالمة فارقة في تاريخ الشعر النبطي، إذ 
انه وكما ذكرت نقل الشعر الشعبي من جنومية الورق 

الى جنومية تلفزيون الواقع، وأصبح معها سنويا 
يصدر لنا 48 شاعرا يتبارون طوال موسم كامل 

للوصول الى بيرق الشعر.
>>>

ال أنسى أن أتذكر في سياق احلديث عن شاعر املليون 
األديب الراحل محمد خلف املزروعي الذي كان له 
دور بارز وحيوي في هذا البرنامج الذي كسر كل 
القواعد واألعراف وأسس ملفهوم جديدة لنجومية 

الشعر والشعراء ليس في اخلليج وحده بل في الوطن 
العربي.

>>>
رمبا كان من أسس جناح البرنامج أيضا أن جلنة 
التحكيم مشكلة من خليط خاص ونادر، إذ جتمع 

املخضرم والرائع حمد السعيد والناقد املتمكن سلطان 
العميمي واألستاذ الدكتور املتخصص غسان احلسن، 

واللجنة االستشارية الشاعرين بدر صفوق وتركي 
املريخي.

>>>
ما اذكره أيضا ومنذ املوسم األول أن »األنباء« وعن 

طريقي كانت الراعي اإلعالمي الرسمي ألول موسمني 
وهما كانا املوسمني األكثر جناحا في تأسيس البرنامج 
لينطلق من احمللية الى اإلقليمية ثم الى الوطن العربي 

ككل.
>>>

شاعر املليون يعود مجددا مبوسم جديد هذا العام 
اعتقد انه سيكون مختلفا ومتميزا ككل املواسم 

السابقة، سيثير اجلدل ايضا وسيزرع جدلية كما في 
كل موسم، وباملناسبة شاعر املليون لم ينجح ألنه فقط 

البرنامج األول من نوعه في املنطقة بل ألنه يحظى 
بدعم مباشر من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
طوال مواسمه السابقة، وهذا املوسم أعتقد انه سيعيد 

انطالقة البرنامج نحو فضاءات أرحب وأوسع.

Tariq@Al-Derbass.com
@Al_Derbass
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»إرضاء الناس غاية ال تدرك«، هذا 
الشعار يجب أن يكون حاضرا في 
عقل كل مسؤول مهما بلغ منصبه 

فكل شخص من البشر يريد أن يسير 
الكون حسب مزاجه وأهوائه حتى لو 

تعارضت مع املصلحة العامة أو مع 
متطلبات غيره ويحكم رغباته من مبدأ 

»أنا وبعدي الطوفان«.
فإن كنت ستلتفت إلى كل شخص يريد 
مصلحته فأنت واهم وعليك أن تتعامل 
مع الطلبات اخلاصة غير املنطقية لكثير 

من البشر بحكمة وعدم اندفاع فأنت 
لن ترضيهم حتى لو أعطيتهم إحدى 

عينيك، وعليك أن تقتدي برسولك 
الكرمي صلى اهلل عليه وسلم الذي 

خاطبه رب العزة واجلاللة حني قال 
له في كتابه الكرمي )ولن ترضى عنك 

اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم(، 
وهذا األمر أكبر دليل عن عدم كسب 

الرضا من كثير من البشر، إال أن تكون 
كما يريدون.

هناك مثل كويتي يصلح أن نستشهد 
به في سياق هذا املقال خصوصا ملن 

يريد إرضاء اجلميع ويقول املثل » من 
بغاه كله عافه كله«، فإن كنت تريد أن 
يرضى عنك اجلميع فحتما ستخسر 

اجلميع ولن تربح أحدا نهائيا.
تلك املقولة عن الرضا ناقصة فتكملتها 

األهم هو »أن إرضاء اهلل غاية ال تترك«، 
فإذا بحثت عن إرضاء اهلل فحتما 

ستربح العقالء الذين يبحثون عن 
الصالح العام، ولكن عليك أن تكون على 

يقني بأن اهلل ليس بغافل عما يعملون 
فهو يعلم اجلهر وما يخفى، وال تأخذه 

سنة وال نوم، وهو خصيمك يوم 
القيامة.

أدام اهلل من كان همه إرضاء اهلل فيما 
أوكل إليه، وال دام من يبحث عن إرضاء 

البشر على حساب املصلحة العامة. 

رضاهم

رماح...


