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 آراء 

 عدنان فالح الشمري

 وصلني منذ فترة بريد الكتروني رائع 
من اإلخوة القائمــــني على جائزة البغلي 
لالبن البار، هذه اجلائزة التي انطلقت ألجل 
تأصيل قيم احترام ورعاية الرعيل األول 
وشــــكرهم على ما قدموه من تراث وقيم 
ومبادئ توارثوها من جيل إلى جيل. هذه 
اجلائزة املهمة أتت لتكمل دائرة التواصل 
والتكافل االجتماعي واإلنساني في الكويت، 
هذا التواصل الذي كان ومازال يترك أثرا 
مميزا في األذهان ويعطي انطباعا جيدا 
لدى الزائرين لنا، فكم انبهر الزائر للكويت 
من صور تكافــــل وتواصل املجتمع عبر 
قنوات ومناذج مشرفة، مثل الديوانيات 
واللجان اخليرية وجمعيات النفع العام 
وغيرها من األشــــكال التي جتسد أصالة 
املجتمع الكويتي. هذا املشــــروع القيمي 
واإلنساني يعتبر من أهم قنوات االتصال 
التي سترسخ التواصل بني أجيال املاضي 

واحلاضر واملستقبل.
  ولكن الرسالة التي وصلتني جعلتني 
أفكر بأن مثل هذا املشروع يوجب أن يتم 
االلتفات إلى فئة مهمة وشريحة كبيرة مت 
جتاهلها لسنوات عديدة من قبل احلكومة 
واملجلس وفعاليات أخرى، وهي فئة غير 
محددي اجلنسية. فهذه الفئة قدمت للكويت 
الكثير حالهم كحال باقي فئات الشــــعب 
الكويتــــي، فرجال الكويت مــــن البدون 
شاركوا إخوانهم في كل صغيرة وكبيرة 
وقاسموا أهلها الشقاء والرخاء، ولكنهم 
اليوم مهملون وال يتم االلتفات إليهم عند 
احلديث واملبادرة إلى مثل هذه املشاريع. 
فهل يعلم اإلخوة القائمون على مثل هذه 
اجلوائز، بأن هناك جيال رائعا من البدون 
قد حمل السالح مدافعا عن اسم الكويت 
وساهم في رفعة بلدهم في احلروب العربية 
وفي حرب حترير الكويت؟ وهل يعلمون 
أن هناك من البدون من عمل في مختلف 
قطاعات الدولة وبذل زهرة شــــبابه من 
أجل الكويــــت، وهم اليوم محرومون من 
أبســــط صور التكرمي؟ هل يعلم اإلخوة 
القائمون على هذه اجلائزة وغيرهم من 
حكومة ومجلس أن هناك الكثير من كبار 
الســــن والعجائز اليوم ال يجدون حياة 
كرمية في بلدهم؟ وهل يعلم اجلميع أن 
هناك الكثير منهم من يعمل ويكدح ليال 
ونهارا وهو في هذه الســــن املتقدمة من 
أجل توفير لقمة العيش ألبنائه وأحفاده؟ 
هل شاهدمت صورة االنكسار والقهر الذي 
يعلو محيا كل منهم وهو يجوب اللجان 
اخليرية مطأطئا رأســــه من اخلجل؟ هل 
رأيتم منظرهم وهــــم يتلثمون بالغترة 

حتى ال يعرفون؟
< < <  

  وقت مستقطع: يبدو أن الضجة اإلعالمية 
التي صاحبت إعالن وزيرة التربية والتعليم 
العالي حول تعيني املدرسني البدون في 
مدارس وزارة التربية كانت مجرد جعجعة 
بال طحني، فعلى ما يبدو أن اللوبي املضاد 
ألي قرار في صالح غير محددي اجلنسية 
قد اســــتطاع فرملة قرار الوزيرة، متاما 
كما حدث مع إعالن وزير الداخلية سابقا 
عن رغبته باالستعانة بأبناء البدون لسد 

النقص في سلك الشرطة.
  abz٩٧٣@hotmail.com 

 جائزة االبن البار والبدون!
 

 إشراقة إشراقة

 د.نامي النامي

 خـــّرج احلكيم الترمذي في «نوادر 
األصول» عن أبي مسلم اخلوالني قال: 
قال رسول اهللا ژ: «إن لقمان كان عبدا 
كثير التفكير حسن النظر كثير الصمت، 
أحب اهللا فأحبه اهللا، فمّن عليه باحلكمة، 
نودي باخلالفة قبل داود فقيل له: يا 
لقمان هل لك أن يجعلك اهللا خليفة في 
األرض حتكـــم بني الناس؟ قال لقمان: 
إن أجبرني ربي قبلت، فإني أعلم أنه 
إن فعل ذلك أعانني وعلمني وعصمني، 
وإن خيرني اخترت العافية، ولم أسأل 
البـــالء، فقالت املالئكة: ولم يا لقمان؟ 
قال: ألن احلاكم بأشد املنازل وأكدرها، 
يغشاه الظلم من كل مكان، فيخذل أو 
يعان، فإن أصاب فأحرى به أن ينجو 
وإن أخطأ أخطأ طريق اجلنة، ومن يكن 
في الدنيا ذليال فهو خير من أن يكون 
شريفا ضائعا، ومن يخّير الدنيا على 
اآلخرة تفتنه الدنيا وال يصيب اآلخرة، 
فعجبت املالئكة من حسن منطقه فنام 
نومة فأعطي احلكمة، فانتبه وهو يتكلم 
بها ثم نودي داود بعده باخلالفة فقبلها 
ولم يشـــترط ما اشترط لقمان، فوقع 
في الـــذي حكاه اهللا عنه، فصفح اهللا 
تعالى عنه وجتاوز، وكان لقمان يؤازره 
بعلمه وحكمته، فقال داود: طوبى لك 
يا لقمان أوتيت احلكمة فُصرفت عنك 

البلية».
  إن حكم لقمان مأثورة وكثيرة، قال 
وهب بن منبـــه: قرأت في حكم لقمان 
أكثر من عشرة آالف باب، قال اهللا عز 

وجل في سورة لقمان: (ولقد آتينا لقمان 
احلكمة أن اشكر هللا ومن يشكر فإمنا 
يشكر لنفسه ومن كفر فإن اهللا غني 
حميد وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه 
يا بني ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم 
عظيم ووصينا اإلنسان بوالديه حملته 
أمه وهنا على وهن وفصاله في عامني 
أن اشكر لي ولوالديك إلي املصير وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك 
به علم فال تطعهما وصاحبهما في الدنيا 
معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم 
إلي مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم تعملون  
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل 
فتكن في صخرة أو في السموات أو في 
األرض يأت بها اهللا إن اهللا لطيف خبير  
يا بني أقم الصالة َوْأمر باملعروف وانه 
عن املنكر واصبـــر على ما أصابك إن 
ذلك من عـــزم األمور وال تصعر خدك 
للنـــاس وال متش في األرض مرحا إن 
اهللا ال يحب كل مختال فخور  واقصد 
في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر 

األصوات لصوت احلمير).
  ومن حكم لقمان: ســـئل لقمان: أي 
علم أوثق في نفسك؟ قال: تركي ما ال 
يعنيني. وقيل له: أي الناس شر؟ قال: 
الذي ال يبالي أن يراه الناس مســـيئا. 
وقال: ال تعاشر األحمق وان كان ذا جمال، 
وانظر إلى الســـيف ما أحسن منظره. 
وقال: اشكر ملن انعم عليك، وأنعم على 
من شكرك، فإنه ال بقاء للنعمة إذا كفرت، 

وال زوال لها إذا شكرت.

  وعن عبداهللا بـــن بكر بن عبداهللا 
املزني قال: سمعت أبي يقول: قال لقمان: 

ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع. 
  الوصايا املتفرقة: قال لقمان البنه: يا 
بني، حملت الصخر واحلديد فلم أحمل 
أثقل من الدين، وأكلت الطيبات وعانقت 
احلسان فلم أصب ألذ من العافية، وذقت 
املرارات فلـــم أذق أمر من احلاجة إلى 
الناس. وقال يا بني: إمنا الوالدان باب 
من أبواب اجلنـــة، فإن رضيا مضيت 
إلى اجلنان وان سخطا حجبت عنها. 
وقال أيضا: يا بني، ال جتالس الفجار 
وال متاشهم، اتق أن ينزل عليهم عذاب 
من السماء فيصيبك معهم. وقال أيضا 
يا بني عود لسانك أن يقول اللهم اغفر 
لي، فإن هللا ساعة ال يرد فيها الدعاء. 
  نرى أن العواصف الكالمية املوسمية 
بانت بوادرها مرة أخرى على املشهد 
الكويتـــي والتراشـــق بالكلمات على 
حساب الوطن واملواطن، وكثرة هذه 
الصراعات وخاصة السياسية تأتي على 
حساب أشخاص ليسجلوا بها، ولألسف، 
مواقف يرون انها مكاسب واستحقاقات 
وتكسب نيابي وسياسي فما أحوجنا 
إلى الصمت والتفكير والتفكر والرجوع 
هللا عز وجل ولكتابه احلكيم وللسنة 
النبوية الشـــريفة، واالســـتفادة من 
املواعظ واحلكم حلل جميع املعضالت 
الدنيوية من خالل التحلي بقيم اإلسالم 

النبيلة.
  Dr.alnami@yahoo.com 

 حكمة لقمان
 

 نبض الكويت نبض الكويت

 عبدالعزيز الكندري

 حصل البروفيســـور محمد يونس على جائزة نوبل 
للســـالم، وذلك تقديرا جلهوده املميزة في تأسيس بنك 
للفقراء، والذي ساعد على ايجاد وخلق تنمية اقتصادية 
واجتماعية فاعلة، وعلى مدى ٣٠ سنة من الكفاح في سبيل 
التخفيف من حدة الفقر، وذكرت اللجنة انه «ال سالم دائما 
من دون ان يجد الناس سبيال لكسر طوق الفقر، والقروض 

املتناهية الصغر هى احدى تلك السبل».
  كما ان يونس لديه رؤية فريدة من نوعها، وهو وجود 
عالـــم خال من الفقر، وكان يـــدرس االقتصاد في جامعة 
بنغالديش، وكانت تعاني من املجاعة، مما جعله يشـــعر 
باالسى نتيجة انه كان يدرس احدث النظريات االقتصادية، 
وعندما يلتفت الى النافذة يشاهد الفقر املدقع كيف فعل 
بالناس، مما ولد لديه صراعا نفســـيا، ســـائال نفسه: ما 
فائدة الدراســـة ان لم تكن مـــن اجل احداث نهضة تنمية 
جادة وتوفير العيش الكرمي للناس؟ والذي زاد شعوره 
باالســـى عندما رأى الفقراء وهم يصنعون الكراسي من 
أعواد اخليزران، مقابل مبلغ ضئيل جدا، وذلك ألن املرأة 
كانت تقترض من التاجر، وكان التاجر يشترط ان يشتري 
بالسعر الذي يحدده هو، نتيجة حاجة هؤالء الفقراء للمال، 
مما جعلهم مجبرين على االقتراض منه، فقام وحصر أسماء 
الذين يحتاجون ملساعدة، ولكنه صدم بالنتيجة، وكانت 
هذه الشرارة االولى لتأسيس البنك، وهو ان عدد ٤٢ فقيرا 
يحتاجون فقط الى ٢٧ دوالرا كقرض ليقوموا مبشاريعهم 
الصغيرة، فقام هو واعطاهم هذا املال من جيبه اخلاص، 

وطلب منهم ارجاع هذا املبلغ متى استطاعوا توفيره.

  وحتول بنك الفقراء الى بنك عام ١٩٨٣، وهو بنك مملوك 
للفقراء املقترضني، وان ٩٧٪ من املقترضني من النســـاء، 
وله ٢٢٢٦ فرعا ويعمل به ١٢ الف عامل، واقرض اكثر من 
٤ مليـــارات دوالر، والقروض تتراوح بني ١٢ و١٥ دوالرا، 
وكان يقرض املتســـولني إليقافهم عن التسول، ومن اهم 
سمات البنك، انه مشروع اقتصادي له اهداف اجتماعية، 
ويركز تركيزا كبيرا على مشـــكلة الفقر، ويحاول ايجاد 
احللول وتقدمي املساعدة، ويركز على النساء أكثر كونهن 
قوة العمل الرئيسية، وجتربة البنك تعتبر جتربة ابداعية 

وتساهم في حتسني نوعية احلياة.
  لقد كانت البداية بســـيطة جدا، ولكـــن لوجود رؤية 
واضحة، واخالص تام للفكـــرة، كانت النتيجة والثمرة 
املرجوة هي تأسيس بنك الفقراء، وهو يعطينا أهم الدروس 
في احلياة حيث انه ال ميكن حل أي مشكلة قبل االعتراف 
بوجودها، فهو اعترف مبشـــكلة الفقر أوال، ثم شرع في 
عالج هذه الظاهرة ثانيا، فكانت النتيجة ثالثا، والتدرج 
مطلوب في أي عمل، ورســـم لنا جتربة تستحق االشادة 

في محاربته للفقر.
  ملاذا ال يكون لدينا بنك، ملســـاعدة الكفاءات الكويتية 
على املشـــاريع اجلريئة والصغيرة، وتدريبهم التدريب 
الفعال قبل خروجهـــم ملعترك احلياة؟! ماذا لو قامت كل 
شـــركة بتبني مجموعة من هذه الكفاءات وتوفير الدعم 
الالزم، ومساعدتهم للوقوف على أرجلهم، وماذا سيكون 

حالنا ان مت هذا؟
  akandary@gmail.com 

 بنك الفقراء.. تجربة فريدة
 

 وجهة نظر وجهة نظر

 ناصر حمد الخالدي

 مفرح النومس العنزي

 فرق كبير بني من يدافع عن أرض وعقيدة ويناضل 
من أجل حرية واعتقاد، ومن يدافع عن أغصان زيتون 
ويناضل من أجل حصادها، أعتقد أن بينهما فرقا كبيرا، 
ولهذا أحببنا الشهيد أحمد ياسني الذي دافع عن فلسطني 
بعفويـــة مطلقة دون أن يتصنع أو يرتدي ثوبا ليس 
بثوبه ودون أن يتأثر باملغريـــات، فعاش ومات حرا 
واستحق أن يحظى باحترام اجلميع ألنه لم ينافق ولم 
يخادع ولم ينظر إلى قضية فلســـطني على أنها شيك 

مفتوح أو طاولة عليها كل ما لذ وطاب.
  تذكرت الشهيد أحمد ياسني، رحمه اهللا، وأنا أشاهد 
لقاء تلفزيونيا كان ضيفه أحد املسؤولني الفلسطينيني 
والذي تكلم بحرقة عن أغصان زيتون ماتت من احلصار 
مطالبا بإنقاذها حتى ال يضيع موســـم احلصاد، فهل 
نســـي األطفال والنساء والشيوخ في فلسطني، الذين 
بلـــغ بهم النصب أكثر مما بلغ بأغصان الزيتون التي 
قد جتد من يرويها، بينما الشعب الفلسطيني النازح 
خلف البعد ال يجد شيئا من ذلك فقط وعود وأمنيات 
وتشـــرد ال يطاق وال أدري أين تذهب التبرعات التي 

يقدمها االخوة العرب إلى إخوانهم في فلسطني؟
< < <  

  قضية رجل االقتصاد حازم البريكان تناولتها بعض 
وسائل اإلعالم بأسلوب بعيد كل البعد عن أخالقيات 
العمل الصحافي، فكانت مجرد محاولة الســـتعراض 
عضالت بعض احملررين الذين أقصى طموحاتهم إثارة 
البلبلة ولو كان على حساب أمن واستقرار املجتمع، 
لألسف وصلنا إلى هذه الدرجة فبعض وسائل اإلعالم 
ال تركز إال على البقع الســـوداء تبحث عن كل مصيبة 
وكل أزمة وكل كارثة والنتيجة مجتمع تعيس تعم فيه 
الكآبة وضيقة اخللق وتنتشـــر بني أوساطه الضيقة 
واإلحساس بالهم والغم وتشهد فيه العيادات النفسية 
ازدحاما شـــديدا، هذا ما وصلنا إليه والســـبب أننا ال 
نقرأ في الصفحة األخيرة إال اجلرمية وال نســـمع في 
اإلذاعة إال الوفيات وانهيار البورصات وال نشاهد في 
التلفزيون إال تقارير عـــن إنفلونزا اخلنازير وتهديد 
اجلماعات اإلرهابية وفي املجالس فضائح فالن وعالن 

كل هذا و«ما تبون» اكتئاب.
< < <  

  نحن في عـــام ٢٠٠٩م بعض الدول وصلت إلى قمة 
اإلبداع واالبتكار، أما نحن فمازلنا نصرح بأن التقنيات 
احلديثة لن تتوافر العام القادم في «التربية» .. ال نريد 
التركيـــز فقط على التقنيـــات احلديثة بل نريد جيال 
ينهل من العلم والتربية ويخرج من املدرســـة بفائدة 
تذكر، فاملخرجات التربوية ال تبشر بخير وعلى وزارة 

التربية والتعليم أن تعيد حساباتها.
  N_alkhaldi٧٩@hotmail.com 

 في منتصف التسعينيات، اختارت املخابرات الباكستانية 
طالب املدارس الدينية في باكستان كقوة مضادة حلكومة 
كابل الشـــيوعية في ذلك الوقت، وقـــد كان اختيارا موفقا 
بكل املقاييس، حيث استطاع هؤالء الطالب ان يقضوا على 
احلكومة الشيوعية املوالية لالحتاد السوفييتي من دون 
خسائر تذكر، ولعل ذلك يعود الى دمج العقيدة االسالمية 
بكره احلكومة امللحدة، فشـــكل ذلك طاقة قتالية هائلة في 
قلوب مقاتلي «حركة طالبان»، وهو االسم اجلديد لطالب 
املدارس الدينية الباكستانية سابقا، اضف الى ذلك الدعم 
اللوجستي الباكستاني للحركة، وبعد هذا النجاح الباهر 
قامت حركة طالبان بتطبيق الشريعة االسالمية، وهذا االمر 

ال يروق للغرب وال يروق حلكومة برويز مشرف آنذاك.
  وبعد احداث ١١ سبتمبر، دخلت احلركة صراعا مسلحا 
مع الغرب واليزال الصراع مستمرا الى اآلن، وبعد احداث 
املســـجد االحمر دخلت باكستان بالصدفة في هذا الصراع 
القائـــم على عقيدة دينية وهو من اخطر انواع الصراعات 
التي تواجهها القوات املسلحة واحلكومات، وكانت باكستان 
والتزال وســـتبقى كذلك تعاني من اعمال العنف من مارد 
طالبان الذي صنعته، ولعل هذا املارد يشبه الى حد ما مارد 
القاعدة الذي صنعته املخابرات االميركية في الثمانينيات 
ملواجهة القوات الروســـية امللحدة، ثم اهملته بعد انهيار 
االحتاد السوفييتي ثم انقلب عليها، واصبح هاجسا امنيا 
مخيفا على الواليات املتحدة االميركية وعلى حلفائها وعلى 
مصاحلها في العالم اجمع، وهاتان احلالتان قد تكونان تقليدا 
فاشـــال حلالة مقاتلي «الڤيتوكنغ» الڤيتناميني املدعومني 
من االحتاد السوفييتي السابق ضد القوات االميركية اثناء 

احلرب االميركية ـ الڤيتنامية.
  فاملعارك التي تدور بني القوات االميركية وحركة طالبان 
في هلمند وخوست وهيرات وغيرها واملعارك الدائرة بني 
القوات الباكستانية وحركة طالبان والقبائل في وزيرستان 
ما هي اال حوار عقيم بني الفكر والقوة املفرطة، وهذا يعني 
استمرار املشكلة الى االبد، اما احلل املناسب والسهل واالقل 
تكلفة فهو مواجهة الفكر املتشـــدد بفكر معتدل يســـتمد 
اعتداله من الشـــريعة االسالمية من خالل الكتاب والسنة 
النبوية، باالضافة الى تصحيح املفاهيم اخلاطئة التي يعتقد 
بها الكثير من مقاتلي احلركة، فدماء املســـلمني واالضرار 
الناجمة عن هذه احلرب ليســـت فـــي مصلحة املجاهدين، 
كما ان التسويات والتنازالت بني طرفي القتال هي الطريق 
الصحيح نحو احلل ملشكلة العنف الناجم عن مارد طالبان 

والقاعدة والقوات االميركية والباكستانية. 
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