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د.عبدالعزيز يوسف األحمد

عبدالعزيز الكندري

عبدالرحمن الكندري

د. نامي النامي

ال حتزن يا وطن���ي احلبيب، يا أغل���ى من روحي، 
وفرح���ي، وجرحي، ال حتزن ي���ا وطني، ألن دمعة من 
دمعاتك الغالية تفتح لي نهرا من احلزن وتفجر كل ما 

في اعماقي من احاسيس حلوة.
ال حتزن يا وطني، حتى ال ينفطر قلبي حزنا وأسى، 
واس���مح لي يا وطن بأن أكتب نيابة عنك هذه النماذج 
الت���ي احس كم تؤلم مش���اعرك وتقلق مضجعك، هذه 
النماذج يا وطني هي مجموعة من البشر تعيش والتزال 
عالقة في اعماق ارض���ك كاخلفافيش التي ال تظهر إال 
ليال، وأذكرك يا وطن بأن هذه الفئة ستندثر حتما ولن 
يبقى لها وجود سوى احلس���رة والندم، وهذه بعض 

من هذه النماذج:
ال حتزن يا وطني، من الذين اجنبهم رحمك الطاهر 
وظلوا س���نوات طوال يأكلون من خيراتك ولكنهم مع 
ذلك خانوا أمانتك وبعثروا ثرواتك اثناء االحتالل الغادر 
ظن���ا منهم انك لن تعود إلينا مرة اخرى وهأنت تعود 

شامخا طليقا رغما عن انف اخلاسئني.
ال حتزن يا وطني، من ألوف اخلونة من عرب اللسان 
الذين احتويتهم بأحضانك الدافئة عشرات السنني بعد 
ان كانوا مش���ردين من ديارهم عرايا جوعى فأكلوا من 
خيراتك حتى من كثر شبعهم اصبحت كروشهم اعلى من 
رؤوسهم ومع ذلك نحروك حقدا وحسدا وبانت معادنهم 
التي ظهر صديدها وصدأها املسموم اثناء احتالل ارضك 

من احملتلني الصداميني املجرمني.
ال حتزن يا وطني، على من باعوك من بعض القادة، 
هم من رعاع الناس وشراذمة انذال ناصروا الشيطان 
االكبر طاغية العراق وتنكروا للحق وظلموك رغم أن 
جامعاتهم ومدارسهم ومستشفياتهم وشوارعهم حتى 

مالبسهم التي يلبسونها هي األخرى من خيراتك.
لمة من جلدك هم كبار  ال حت���زن يا وطني، على الظَّ
املستثمرين في سوق الكويت لألوراق املالية الذين هم 
سبب هبوط االسهم، وهم من التهموا صغار املستثمرين 
وسحقوهم حتت اقدامهم دون رحمة او مخافة من اهلل 
فهم س���بب تصدع ادخاراتهم وتفكك اس���رهم وضياع 

مستقبلهم.
ال حتزن يا وطني، على شلة املستفيدين واجلشعني 
من ابنائك الذين ميلكون املاليني من الدنانير ومع ذلك 
أمطروك باأللوف املؤلفة من العمالة الفقيرة املعذبة على 
ارضك بعد ان مصوا شقاءها وشقاء اسرها ليصبحوا 

عبئا ثقيال على قلبك واساءة كبرى لك عند اعدائك.
Safear2@hotmail.com

»ترجم« هو اسم مشروع يسعى إلبراز الوجه احلضاري 
لألمة، عبر ترجم���ة اإلبداعات العربية املختلفة إلى لغات 
العالم، ويركز البرنامج في هذه الفترة على كتب التنمية 
حتديدا، ونظرا حلاجة العالم العربي لهذا النوع من اإلصدارات 
والكتب، والكتب اإلدارية تأتي باملقدمة واملش���روع يتبع 
مؤسسة الشيخ محمد بن راشد، وتسعى هذه املؤسسة الى 
إيجاد وإضافة اجلديد في عملية الترجمة للوطن العربي، 
وذلك لالرتقاء مبس���توى الذوق والفكر االداري، والنظر 
الى الثقافات املختلفة للشعوب، وجعل الدول العربية في 
مصاف الدول املتقدمة وسيساهم املشروع في بناء اجلانب 

املعرفي وأخذ العلوم من مصادرها األصلية.
ومشروع »ترجم« س���يقوم بترجمة كتب تخصصية 
إدارية بالدرجة األولى، وتخت���ار هذه اإلصدارات بعناية 
ودق���ة كبيرة، وذلك عن طريق أه���ل االختصاص، مرورا 
بالقنوات املختلفة للمش���روع، وسيساهم في مد جسور 
التعاون املعرفي والثقافي مع مختلف احلضارات والشعوب 

حول العالم.
وكما انه يس���عى لنقل املعرفة من مصادرها األصلية، 
مثل أميركا الشمالية، والدول االسكندنافية وشرق آسيا، 
حيث س���تتم ترجمة أهم الكتب الصادرة في هذه الدول، 
وحتديدا الكتب االدارية فيها، وألن مشكلة العالم العربي 

اليوم إدارية من الدرجة األولى.
وهناك كم هائل من الكت���ب متت ترجمتها ونقلها الى 
اللغة العربية، ومنها كتاب مميزات املدرس الفاعل، ومن 
القلب مباشرة جلاك ويلش، وكيف تنظم حياتك، وكيف 
جتري بحوثا تس���ويقية مميزة، وف���ن صناعة املديرين 
اجلدد، وإدارة العالمة التجارية العاملية، وإدارة املؤمترات 

الصحافية وإدارة املشاريع والوقت.
يقول صاحب املؤسسة الشيخ محمد بن راشد »نستطيع 
في الوطن العربي ان نعطي أكثر مما نعطيه حاليا بكثير، 
نس���تطيع ان نبدع اكثر مما نبدع حاليا بكثير، نستطيع 
ان نس���ابق وان نفوز، نحن في دبي لسنا عباقرة زماننا، 
ما نفعله هو ما نعتقد انه الطبيعي واملنطقي في األمور، 
لكن رمبا كان الفرق اننا حني نقول ان ثروتنا احلقيقية هي 
ابناء وبنات اإلمارات فنحن نقول ذلك بالفعل واملمارسة، 
ويق���ول لو كانت االدارة العربية جيدة لكانت السياس���ة 
العربية جيدة، ولو كانت االدارة جيدة لكان االقتصاد جيدا 
والتعليم واالعالم واخلدمات احلكومية والثقافة والفنون 

وكل شيء آخر«.
ومن مشاريع املؤسسة االعالن عن 25 مشروعا ثقافيا 
وتعليميا، وإطالق مبادرة »نور دبي« لعالج مليون شخص 

مصابني بالعمى حول العالم.
مش���روع »ترجم« واملشاريع االخرى التابعة ملؤسسة 
سمو الش���يخ محمد بن راشد تستحق االشادة والتقدير، 
وقامت باالستثمار في افضل مجال وهو العنصر البشري، 
وس���يكون لهذا االستثمار النتائج االيجابية الكبيرة على 
االمارات خصوصا والعالم العربي عموما، وكم أمتنى ان 

يكون لدينا مثل هذه املشاريع املعنية ببناء املعرفة.
akandary@gmail.com

جاءت االج���ازة الصيفية التي ننتظرها كل عام 
بفارغ الصبر، حتى نريح انفسنا قليال من عناء عام 
بأكمله نحن وزوجاتنا وابناؤنا، وبالتأكيد سنسرع 
مثل كل اجازة بالسفر بحثا عن االستجمام، ولكن هل 
تعرفون ان الراحة واالستجمام اللذين ننتظرهما من 
السفر ما هما اال احدى فوائد السفر الكثيرة والتي 

دائما ما نسمع انها سبع فوائد، فما هذه الفوائد؟
فوائد السفر ليست محصورة في سبع فوائد، وقبل 
ان نذكر هذه الفوائد سردا نشير الى ما قاله االمام 

الشافعي في فوائد السفر، حيث قال رحمه اهلل:
تغرب عن األوطان في طلب العال

وسافر ففي األسفار خمس فوائد
تف���رج هم واكتس���اب معيش���ة

وعل���م وآداب وصحب���ة ماج���د
فذكر خمس فوائد وهي: تفريج الهموم، فإن للسفر 
فسحة للنفس واجماما لها، وذكر طلب الرزق وهو 
الضرب في االرض، وذكر طلب العلم النافع ثم حتصيل 
اآلداب فإن السفر سمي سفرا النه ُيسفر � أي يظهر 
� اخ���الق الناس، وذكر صحبة كرام الناس حيث ان 
السفر يوجد الفرصة لصحبة االخيار ومخالطتهم.

ومن فوائد السفر: استجابة الدعاء، كما ثبت عن 
النبي ژ انه قال: »ثالث دعوات مستجابات ال شك 
فيهن: دعوة املظلوم، ودعوة الوالد لولده، ودعوة 

املسافر«.
ومن فوائده: اخلبرة في الناس ومعرفة اخالقهم، 
وهذا يعبر عنه بتجربة الناس، فهذه س���بع فوائد، 
ونزيد من الفوائد ايض���ا: صيانة النفس من الذل، 
فإن االنسان قد يقيم بأرض يذل فيها فيسافر طلبا 
لعزة نفس���ه، بل وأعظم من ذل���ك الهجرة من ديار 
الكفر الى ديار االسالم، كما كان ذلك ايام النبي ژ 
حيث كان املس���لمون يهاجرون من ارض الكفر الى 
ارض االسالم، وقد قال ژ: »ال تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبة، وال تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس 
من مغربها« ومن فوائد السفر ايضا النسك والعبادة 

كالسفر الى احلج.
وفي النهاية ارجو من اخواني ان يبتعدوا خالل 
سفرهم عن بعض املشاكل التي ال تعد والتي ايضا تأتي 
من السفر وهي »الزواج العرفي � االمراض � النصب 
واالحتيال � املخدرات � الزن���ا � اخليانة الزوجية« 

عافانا اهلل عز وجل واياكم منها جميعا.

املش���هد السياس���ي الكويت���ي 
يشهد احتقانا وتوترا مستمرا بني 
السلطتني وإذا رجعنا إلى األسباب 
نرى أن هناك س���ببا واضحا وهو 
الدميوقراطية  عدم وجود تطوير 
منذ 47 سنة، فالكويت جبلت على 
الدميوقراطية والتش���اورية وأخذ 
آراء األغلبي���ة قبل اتخاذ القرارات 
املهمة منذ تأسيس الدولة، ولذلك 
متيز هذا الشعب ولفت أنظار دول 
اجلوار من حيث القدرة على حتويل 
البالد وبنائها بشكل ملحوظ، وفي 
عام 1962 ولد الدس���تور الكويتي 
املعمول به حاليا وتأسس مجلس 
األم���ة وهو بصمة وضعها األجداد 
ومثال يحتذى به بني الدول العربية 
في تلك احلقبة، ألن الكويت طبقت 
الدميوقراطية  السير نحو  نظرية 
بطريقة منهجية وقانونية، ورسمت 
هذا القانون بواقع نصوص دستورية 
وافق عليها الشعب واألسرة احلاكمة، 
وهذه البنود تنظم العالقة بني احلاكم 
واحملك���وم ونظم���ت أيضا جميع 
العالقات اإلدارية واحلقوق املدنية 
وكيفية إدارة الدولة ويحفظ حقوق 

كل فرد على حدة.
تاريخ مشرف ومحل فخر للشعب 
الكويتي ولكن من س���نة 1962 إلى 
اليوم لم يكن هناك أي تطور ملحوظ 
في الدميوقراطية، وأي دميوقراطية 
تب���دأ أو تدخل على أي دولة متثل 
الى  بوالدة طف���ل جديد يحت���اج 
االهتمام والرعاي���ة واملداراة لكي 
ينمو ويترعرع على أس���اس قومي 
حتى يصل ف���ي نهاية املطاف إلى 
النضوج الدميوقراطي، ولكن املالحظ 
في الكويت أنه ل���م يكن هناك أي 
تطوير للدميوقراطية، وال نية لدى 
بعض للساسة للتوجه نحو طريق 
التطوير، بل إن هناك محاربة ملن 

يلوح بالتطوي���ر وهناك كثير من 
األزمات السياسية واالحتقان الدائم 
في الكويت وكأنها عالقة »الضرائر« 
)الشرايج( بني احلكومة واملجلس، 
كما شهدنا في العقد األخير أن هناك 
عالقة توتر وخالف���ات كبيرة بني 
النواب أنفسهم، أي انقسام املجلس 
على نفس���ه فاملهاترات والتراشق 
باالتهامات والتش���كيك في النوايا 
والصراخ وتدني لغة احلوار أصبحت 
ولألسف عنوان الساحة السياسية، 
واألبعد م���ن ذلك أصب���ح االتهام 
بالوالءات والذمم أمرا مستس���اغا 

للبعض.
إن االحتق���ان السياس���ي الذي 
نعاصره في الكوي���ت ليس وليد 
اللحظة بل هو عبارة عن ترسبات 
الدميوقراطية  أن  قدمي���ة بحك���م 
بالكويت حتتاج إلى تطوير، ومن 
غير املعقول ان تعمل الدولة وفق 
أنظمة تتج���اوز األربعة عقود وال 

حتتاج إلى تنقيح وتطوير.
إن تغير الزمان يغير معه فكر 
اإلنس���ان، وعلى م���ر األزمنة كان 
لإلنسان بناء وتطوير، واحلضارات 
السابقة أصبحت معلما من معالم 
صنع اإلنسان وقدرته على تطوره 
على مر العص���ور، فمن املعروف 
أن جمي���ع ال���دول الت���ي ارتضت 
بالدميوقراطية وجهة لها أصبحت 
تطور نفسها بنفسها حتى أصبحت 
من ال���دول الدميوقراطية احلديثة 
ومن املعروف أنه كلما زادت جرعة 
الدميوقراطي���ة بالدول زادت معها 

سعادة اإلنسان.
إن قبة عبداهلل السالم حتولت 
اآلن إلى مسرح للمزايدات واملهاترات 
وأداة لفرقة الوحدة الوطنية ولتنامي 
الفئوية والقبلية والطائفية واستطاع 

ان ينقلها إلى الشارع الكويتي.

مثق���ال  املواط���ن  وأصب���ح   
السياس���ي، وأما  بهموم االحتقان 
الدميوقراطي���ة فه���ي كلم���ة فقط 
تستخدم للشعارات الزائفة وبالتالي 
إذا رجعنا للتاريخ نرى أن اشتقاق 
كلمة دميوقراطية لغويا هي كلمة 
مركبة من كلمتني: األولى مش���تقة 
من الكلمة اليونانية Demos  وتعني 
عامة الناس، والثانيةkratia  وتعني 
حكم، وبهذا تك���ون الدميوقراطية 
تعني لغة »حكم الشعب« أو »حكم 

الشعب لنفسه«.
والدميوقراطية تتطور وتتطور 
معها جميع علوم اإلنسان، لكن في 
الكويت لم يكن هناك تطوير وخاصة 
في السنوات األخيرة، فكما تشير 
اإلحصائيات رأينا انحدار مستوى 
ومخرجات التعليم والصحة والبنية 
التحتية والكهرباء وأيضا الرياضة 

يا ترى ملاذا؟
الدميوقراطية احلقيقية عندما 
تدخل دولة ترقى بها ويرقى اإلنسان 
فيه���ا وتك���ون التنمي���ة حقيقية 

وسريعة. 
اخلالصة: مفهوم الدميوقراطية 
واضح مل���ن أراد تفس���يره ونرى 
ولألسف أن بعض الساسة بالكويت 
يقفون سدا منيعا ضد أي تطوير 

للدميوقراطية.
إن مسؤوليتنا اليوم أن نطالب 
باملزيد من احلريات التي ال تخالف 
العادات  الشريعة اإلس���المية وال 
والتقاليد وترسم لنا السعادة حسب 
الدراسات والتقارير التي تقول كلما 
ازدادت جرعة الدميوقراطية لدولة ما 
ارتفعت سعادة اإلنسان وإن زيادة 
جرع���ة الدميوقراطية تزداد معها 
جرعة جميع علوم اإلنسان، وكفانا 
مزايدات على أنفس���نا وآن األوان 

لنتكاتف ونتطور. 

غالي يا وطن غالي

»ترجم«.. مشروع بناء للمعرفة!

السفر ما له وما عليه

كفانا مزايدات على أنفسنا وآن األوان لنتكاتف ونتطور

كلمة ومعنى

وجهة نظر

رأي

نبض الكويت
ناصر حمد الخالدي

ليس هذا أول رثاء أكتبه ورمبا لن يكون الرثاء األخير، 
فقطار املوت لن يتوقف ومع هذا فهو مختلف عما كتبت 
من قبل، فماذا أقول وأنا أكتب عن الش���يخ العالمة ابن 
جبرين؟! هذا العالم اجلليل الذي كان مدرس���ة بكل ما 
حتمل الكلمة من معنى في األخالق العالية والتواضع 
اجلم والعل���م الغزير واحلكمة الواس���عة والتأني في 
اإلفتاء وتوخي احلذر م���ن الوقوع في الزلل، فقد كان 
منوذجا لرج���ل الدين املتبصر بأم���ور الدين والدنيا، 
منوذج���ا للداعية املتواضع البس���يط الذي يقنعك مبا 
يقول، وأشرطته إضافة إلى كتبه ومؤلفاته وشروحاته 
الثمينة، ستبقى ش���اهدا على ما أقوله، حيث ال تخلو 

مكتبة طالب العلم منها.
التقيت الشيخ العالمة ابن جبرين، رحمه اهلل رحمة 
واسعة وجزاه اهلل عنا خير اجلزاء، مرتني: األولى كانت 
في منزل���ه وأذكر تفاصيلها إلى اآلن، كنا مجموعة من 
الشباب في زيارة للمملكة العربية السعودية، وقد قررنا 
وقتها زيارة الرياض لاللتقاء مع املشايخ والعلماء، وبعد 
أن أخذنا موعدا مع العالمة ابن جبرين انطلقنا إلى منزله 
في الرياض وما أن وصلنا حتى ش���اهدنا الشيخ وهو 
يأتي من املسجد مش���يا على األقدام مع أبنائه وطالب 
العلم، فدخلنا عنده فأكرمن���ا غاية الكرم وأعطانا من 
وقته الثمني وجعلها س���اعة خاصة لنا. وأذكر أن أحد 
أبنائه قال لنا هذه ساعة لالخوة الكويتيني وكان يجيب 
عن أسئلتنا بكل رحابة صدر حتى أصبحنا ننظر إلى 
بعضنا إعجابا بهذا التواضع اجلم. نعم كان اللقاء األول 
قصيرا في مدته ولكنه كان كبيرا في محتواه فاجللوس 
م���ع كبار العلماء نعمة وفضل عظيم من اهلل فما زالت 
نصائحه وتوجيهاته عالقة في ذاكرتي وما زال صوته 
في أذني أتذكر اهتمامه بقضايا اإلسالم وهموم املسلمني 
فأعرف أننا بفقده فقدنا رجال وهب حياته وس���خرها 
لطاعة اهلل عز وجل فاستحق هذا احلب وهذا الشعور 
فلم يستطع أحد من طالب العلم وال من عموم املسلمني 

أن يتمالك نفسه وهو يسمع هذا اخلبر.
أما اللقاء الثاني فكان في مكة املكرمة، أطهر بقعة في 
العالم، رأيته يصلي في احلرم املكي الشريف ووقتها لم 
يعلم به أحد إال بعض من طالب العلم وكانوا قليلني، وما 
أن انتهى الشيخ من صالته وقام للخروج من احلرم حتى 
بادرته بالسالم وفتحت معه بعض املواضيع السريعة 
فما أجمل تلك األحاديث، وبينما كنا معا منشي في احلرم 
توقف الشيخ أمام أحد املعاقني، وبادره بالسالم وسأله 
عن حالته، ثم بعد ذلك دعا له بالش���فاء العاجل وهنا 
اجتمع حوله الناس وهو على ما هو عليه من تواضع 
وس���عة صدر على الرغم من حالت���ه الصحية وكثرة 
االنشغاالت إال أنك ال تسمع من هذا الشيخ احلبيب إال 
ما يس���رك، وهذه هي أخالق الداعية التي طاملا حرص 
العالمة ابن جبرين على أن يغرس���ها في طلبته الذين 
عرفوا فيه أكثر مما عرفنا فقد عشت معه ساعتني فقط 

فما أجملهما من ساعتني.
العالمة ابن جبرين، رحم���ة اهلل عليه، أكبر بكثير 
من هذه الكلمات التي أكتبها إال أنني فقط أبوح ببعض 
ما يختلج بداخلي من مشاعر الفقد، وإال فالكالم أوسع 
واحلديث أطول، فقد جمع إلى جانب ذلك كله شيمة ال 
جتده���ا إال بالرجال وخصلة ال ميكن أن تراها إال بأهل 
الفضل والسمو اإلنساني وهي شيمة الوفاء فكان الشيخ 
يرجع الفض���ل هلل ثم ألهل الفضل ويتضح ذلك خالل 
احلديث عن مشايخه فتراه بعد خمسني عاما من فراق 

مشايخه يذكرهم ويدعو لهم ويعّرف الناس بهم، 
فيتكلم عن ش���يخه محمد بن إبراهيم مفتي الديار 
السعودية )توفي عام 1389 ه�( ويعقد محاضرات للتعريف 

به وبشخصيته ودروسه. 
العالمة ابن جبرين لم يكن يتقلد مناصب عالية ولم 
يكن للناس عنده حاجة من حوائج الدنيا الفانية لكنه 
استطاع ان يسيطر على قلوب الكثير من الناس ولهذا 
توافد الناس على زياراته عند مرضه وكان على رأسهم 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل 
سعود، حفظه اهلل، فكان هذا دليال واضحا على مكانة 

ابن جبرين رحمة اهلل عليه.
نس���أل اهلل أن يجعل اجلنة هي امللتقى وأن يصبر 

قلوبنا على رحيل هذا العالم اجلليل.
N_alkhaldi79@hotmail.com

ابن جبرين في قطار الموت

أثير الكلمة


