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الفكر  ف���ي تاري���خ  أثيرت 
اإلنساني مسألة أسبقية الفرد 
واملجتمع، فقال أصحاب االجتاه 
االجتماع���ي بص���ورة عامة إن 
املجتمع هو األساس، فالفرد ال 
يستطيع أن يتواجد أو يستمر 
ف���ي احلي���اة إال ف���ي مجتمع، 
وبالتالي فاألولوية يجب أن تكون 

للمجتمع بوصفه اإلطار العام الذي يحمي األفراد ويوفر لهم 
بيئة احلياة. وفي املقابل نادى أصحاب االجتاه الفردي بأسبقية 
الفرد على املجتمع قائلني إن املجتمع عبارة عن تصور رمزي 
وليس كيانا حقيقيا، فالوجود احلقيقي هو وجود الفرد، وما 
يس���مى مجازا باملجتمع ما هو إال »مجموعة« أفراد وبالتالي 

فاألسبقية يجب أن تكون للفرد وليس للمجتمع. 
من أصحاب االجتاه االجتماعي خرجت التجربة االشتراكية 
بصورتها العلمية على يد كارل ماركس وبصورتها التطبيقية 
املشوهة على يد لينني ثم األكثر تشوها بعد ذلك مع ستالني، 
ومن أصحاب االجتاه الفردي خرجت »الليبرالية« التي تطورت 
فكرا في إجنلترا وتطبيقا في الواليات املتحدة األميركية ثم 
عادت لتكتسح العالم الغربي بعد ذلك بدرجات متفاوتة، إلى 
أن وصلتنا - كالعادة - في عاملنا العربي البائس على هيئة 
»مسخ« بال مالمح وال مضمون. وال عجب في ذلك فالليبرالية 
في عاملنا العربي مثلها مثل الدميوقراطية والرأسمالية وحتى 
االش���تراكية، فكلها أسماء »ال تعرف البارد من احلامي« وال 
حتمل من مس���مياتها س���وى االس���م، إال إذا اعتبرنا جتربة 
س���ورية وليبيا على أنها اشتراكية حقيقية وصدقنا أن في 
الكويت ولبنان دميوقراطية وأن النظام االقتصادي في مصر 

نظام رأسمالي
> > >

املشكلة ليست في هذه النظم االجتماعية بالتأكيد، وإال ملا 
منت وترعرعت واستطاعت أن تنتشر في بالد اهلل الواسعة، 
فالرأس���مالية ظهرت أول ما ظهرت في إجنلترا، حالها حال 

الليبرالية، ومع ذلك أصبحت هي 
النظم الرسمية لكثير من الدول 
الواليات  الغربية وعلى رأسها 

املتحدة. 
املش���كلة في عقل اإلنسان 
العربي، في جينات املخ واملخيخ 
حتديدا فهو عقل غير قادر على 
اس���تيعاب »الفكر اإلنساني«، 
وليس صحيحا أن اإلس���الم هو السبب، فها هي اندونيسيا 
وماليزيا وإيران استطاعت أن حتقق ما عجزت عن حتقيقه 
جمي���ع الدول العربية مع أنها تطبق اإلس���الم أكثر مما هو 
مطبق في عاملنا املريض. املشكلة تكمن في أن من يتبنى هذه 
األفكار الكبيرة ميتلك عقال صغيرا ال يستطيع أن يستوعبها، 
ولذلك من الطبيعي أن تتحول االشتراكية عندنا إلى »تعميم 
الفقر« وتختزل الليبرالية � هذه االيديولوجيا الضخمة � في 
»صعلوك« يصنع لنفسه هالة إعالمية من خالل سب معتقدات 
اآلخرين. املشكلة أن من يدعي الليبرالية لدينا ال يقدم للناس 
»فكرا« وال جتربة عملية ملا ينبغي أن يكون عليه الس���لوك 
الفردي القومي، وإمنا يكتفي بالسخرية من حجاب املرأة ومن 

حلية »املطاوعة«.
> > >

تص���ور الناس في عاملنا العربي ع���ن الليبرالية تصور 
سلبي، فهم يرونها »زندقة« وكفر، وهم معذورون في ذلك، 
فهذا ما يس���معونه ويش���اهدونه من مدعي الليبرالية، وإال 
كيف سيستوعبون مفهوم »الفردية« في الوقت الذي يقوم 
فيه »مثقف ليبرالي« بوصف الرسول عليه الصالة والسالم 
بالفش���ل � مع أنه كان قادرا على أن يقول بأنه »لم يتمكن« 
بدال من اس���تخدام كلمة »فشل« � باستضافة »مفكر عربي« 
)أسماء ببالش( يقول إن القرآن الكرمي من تأليف الرسول؟ 
هكذا تقدمون الليبرالية للناس � أيها الليبراليون األعزاء � ثم 

تولولون وتتباكون على »حرية الرأي« و»حرية الفكر«.
bodalal@hotmail.com

بدعوة كرمية من رئيس 
مهرجان سنابل اخلير مبنطقة 
س���يهات القريبة من الدمام 
العربية السعودية  باململكة 
السيد عبدالرؤوف املطرود 
حملها إلى جمع من الكويتيني 
التعاون  وباقي دول مجلس 
الناش���ط طالب  اخلليج���ي 

املطاوع���ة ورفقاؤه، حضرنا هذا املهرجان الذي يعكس 
جانبا مهما من اإلنس���ان الس���عودي الذي يقدر العمل 
التطوعي املدني، فعبر أنش���طة املهرجان اطلعنا على 
جهود مشتركة بني جمعية سيهات للخدمات االجتماعية 
ون���ادي اخلليج جمعت بني التراث القدمي وحداثة جيل 
الشباب متثلت في بناء القرية التراثية التي تذكر بالعمل 
احلرفي اليدوي، وتسليط األضواء على املواقع األثرية 
التاريخية واملخطوطات القدمية في املنطقة، واالهتمام 
بذوي االحتياجات اخلاصة لدمجهم في أنشطة مجتمعهم 
ودفعهم بإرادتهم لتحدي املعوقات اجلسدية، عالوة على 
تنمية املهارات الشبابية في مجاالت الرياضة والصحة 
والفنون والثقافة والتكنولوجيا، كما اطلعنا على الدور 
النسائي التطوعي الرائد في العمل التبليغي والتدريسي 
إضافة إلى ما سبق ،وكله يجري بنفس تطوعي ال يريد 
جزاء وال ش���كورا إال من رب العاملني وقد ملسنا رعاية 
واهتمام الدولة مبثل هذه املهرجانات عبر رعاية األمير 
محمد ب���ن فهد بن عبدالعزيز آل س���عود أمير املنطقة 
الش���رقية لهذه األنشطة وبحضور وكيل إمارة املنطقة 
الش���رقية زراب القحطاني وبفضل هذا اللقاء الشعبي 
الذي أحاطنا أصحابه بودهم وتقديرهم اجلم وبحفاوتهم 
وكرمهم البالغ، فقد التقينا الوفود االخرى واطلعنا على 
جتاربهم التطوعية املدنية وقد لفت انتباهنا ما حتدث به 
الصحافي بجريدة الراية القطرية يوسف احلرمي من أن 
وزارة التربية القطرية ال تسلم شهادة النجاح للطالب اال 
بعد أن يسلم شهادة تثبت أنه عمل في مجال من مجاالت 

العمل التطوعي املدني.
وهذه معلومة غير مسبوقة 
لم نسمعها من قبل مثلما لم 
نطلع من قبل على مثل هذه 
األنش���طة الس���عودية، وقد 
تناقش���نا في هذا األمر اثناء 
االستراحة فأجمع احلضور 
على أن احلدث السياسي في 
اإلعالم قد طغى على اجلوانب االنتاجية من حياة اإلنسان 
اخلليجي، شكرا جلهود جميع االخوة واألخوات القائمني 
على العمل التطوعي الس���عودي عامة والقائمني على 
إع���داد هذا املهرجان خاصة ولهم التحية والتقدير على 

حفاوتهم.
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دموع الرس���ول ژ في يوم احلسني: روى الطبراني 
وابن أبي شيبة واخلوارزمي وغيرهم واللفظ لألول، عن 
صالح بن أربد عن أم س���لمة رضي اهلل عنها قالت: قال 
رسول اهلل ژ: اجلسي بالباب، وال يلج علّي أحد، فقمت 
بالباب إذ جاء احلسني ÿ فذهبت أتناوله فسبقني الغالم 
فدخ���ل على جده، فقلت: يا نبي اهلل، جعلني اهلل فداك 
أمرتني أال يلج عليك أحد، وان ابنك جاء فذهبت أتناوله 
فسبقني، فلما طال ذلك تطلعت من الباب فوجدتك تقلب 
بكفيك شيئا ودموعك تسيل والصبي على بطنك؟ قال: 
نعم أتاني جبريل گ فأخبرني أن أمتي يقتلونه، وأتاني 

بالتربة التي يقتل عليها فهي التي أقلب بكفي.
ترجمة احلس���ني في املعجم الكبير للطبراني ج54/

ص124، وطبقات ابن سعد 286 ومقتل اخلوارزمي 158/1 
وكنز العمال 226/16 أخرجه ابن أبي شيبة في املصنف ج12 
بلفظ آخر، وهناك روايات كثيرة عن أم املؤمنني عائشة 
رضي اهلل عنها وجماعة من صحابة الرسول ژ انظر 
تفاصيل ذلك في كتابنا »خير األصحاب« وانظر تفاصيل 

أكثر في »معالم املدرستني« للمحقق العسكري.
a.alsalleh@yahoo.com

عبدالهادي الصالح

سيهات العمل التطوعي

م.36

محمد هالل الخالدي

همسة في أذن الليبراليين

نظرات

في زحام املش����احنات النيابية والتدهور التربوي والتعليمي 
والصحي وغير ذلك من مش����كالت يواجهها الشعب الكويتي جاء 
افتت����اح مدينة صباح األحمد البحرية ليعيد الزخم والتفاؤل وكم 
هو جميل ان ترى من بني افراد الش����عب الكويتي من يبني ويعمر 
في اراضي بالده. لقد اقام العم خالد يوس����ف املرزوق املش����روع 
على االسس التي وضعها ونادى بها صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد، حفظه اهلل ورعاه، وهذا ما أكده جنله رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب لش����ركة آللئ الكويت العقارية فواز خالد 
املرزوق في كلمته امام والدنا صاحب الس����مو خالل حفل افتتاح 
املدين����ة، عندما قال: »هذه الفك����رة تعبر بحق عن تفاعل ابناء هذا 
البلد نحو مس����ؤولياتهم حيال بلدهم والتطور املس����تقبلي لنمو 
الكويت وتكامل صورتها بجميع االوجه واملجاالت، كما تعبر ايضا 
عن حتس����س حقيقي بحجم االعباء التي تتحملها الدولة من اجل 
توفير الرعاية السكنية للمواطنني والرغبة الصادقة في املشاركة 
واالس����هام في حتمل بعض من هذه االعباء تعزيزا ملسيرة اخلير 
والعطاء التي حترص الدولة كل احلرص على الوصول بها الى ما 

يصبو اليه ابناؤها«.
لو حللنا تلك الكلمات وفكرنا فيها س����نجد انها تنبع من روح 
الدستور الكويتي بل جند خيوطا منسوجة من اسس وضعت من 
اولي االمر لدفع مسيرة الكويت، نعم جميل جدا ان نفكر مبستقبلنا 
قبل ان نفكر في ذاتنا، الن من يفكر باملستقبل سيبني لذاته ايضا. 
ال شك ان املجتمع قوة والفردية ضعف، فعندما تريد بناء مملكة البد 
م����ن وجود مجتمع، فلن نرى مملكة دون افراد، وعندما تفكر فقط 
في املكس����ب املادي دون ان تفكر في واجبك نحو وطنك سيصبح 
ثراؤك دون هوية، ولكن عندما تبني وتعمل في موطنك س����توثق 
انتماءك لوطنك ويصبح ثراؤك في اعتزازك بوطنك ايضا، هذا هو 
معنى التقدم واالزدهار وهذا م����ا فعله العم خالد املرزوق وغيره 
من املخلصني، عندم����ا قاموا ببناء وتعمير وطنهم وحددوا كيفية 
التواصل والتعاون بني املجتمع الكويتي، الفرد يعمل للكل والكل 

يعمل من اجل الكويت.
 كلم�ة وما تنرد: نرجو من وزارة الشؤون ان تضع جلمعيات النفع 
العام مرجعية حكومية للرجوع اليها في مشاريعهم وندواتهم وأخذ 
املوافقة منها قبل ان تقوم بتنفيذ برامجها واستقطاب ضيوفها من 

اخلارج منعا لالحراج.
atach_hoty@hotmail.com

مضت عقود من الزمن ونحن العرب في حالة تخدير تام بعقار 
حتتوي عناصره على أس���وأ الصفات من فقدان الهوية العربية 
وع���دم البحث عنها في داخلنا ومن صمتنا من كل ما يحدث لنا 
من اعتداءات وإهانات دون أن نلتفت إليها ومن بعدنا عن ديننا 
اإلسالمي واإلس���اءة إليه دون أن نش���عر ومن خضوعنا حتت 

إمبريالية الفنت بني كل الشعوب.
ومن مؤثرات هذا العقار أننا لم نعد نؤمن فكريا أو عمليا بأهمية 
رس���التنا كمسلمني وابتعدنا كل البعد عن أهدافنا األساسية في 
احلياة ومن مؤثراته أيضا قطع حبل السالم فآن األوان أن نهب 

من ثباتنا وأن نفيق من غيبوبة الصمت املالزمة لنا.
لقد دقت س���اعة الصحوة التي ش���حنتها من نبضات قلبي 
ومنبعها ضميري، لقد دقت الساعة أفيقوا أيها املسلمون، فلنبدأ 
بإنع���اش ذاتنا من خالل هدف ووس���يلة توحدن���ا في منظومة 
الصحوة الش���املة مبيالد جديد وهوية جديدة تتضمن معاني 

اإلسالم التي توضح قيمة اإلنسان وكرامته.
فلنتعرف على ذاتنا بامليالد اجلديد من خالل الدين اإلسالمي، 
فقد خلق اهلل اإلنس���ان في أحسن تقومي وأمر املالئكة بالسجود 
آلدم گ فس���جدت طاعة هلل وامتثاال ألمره وقال تعالى )ولقد 

كرمنا بني آدم( فهل نحن نستحق أن نكون مسلمني؟! 
امسك بيديك »الرميوت كنترول« وابحث في القنوات اإلخبارية 
وقلب صفحات اجلرائد وش���اهد واقرأ ما يحدث للمس���لمني من 
انتهاكات واعتداءات ضد اإلس���الم واملسلمني من قبل املعتدين، 
لقد متادت كثيرا وكثيرا فضاع���ت الكرامة التي لم نبحث عنها 
ولم نش���عر بأنها ضاعت بل نش���عر بضياعها بني أنفس���نا وال 
نستطيع أن نفعل ش���يئا والصمت تفوح منه رائحة املوت من 
دماء املس���لمني ونحن صامتون، يذبحون أبناءنا ويستبيحون 
نساءنا ويش���ردون أطفالنا ويقللون من شأننا ودفنت الكرامة 

حتت أقدامهم ونحن صامتون. 
هذا القلم الناشط باحلرية الفكرية ال يدافع عن فلسطني أو لبنان 
أو غيرهما من البلدان بل يدافع عن أمة عربية بأكملها ويحمل نداء 
اإلسالم »أفيقوا أيها املسلمون« أفيقوا من الذل واملهانة والهوان، 
لقد وصلنا إلى خيبة أمل بعد الترجي ملدة أعوام، يجب أال نهرب 

من قضاء آت، كلنا هلل راجعون مهما طال الزمان.
فسيسألكم رب العاملني يوم ترجعون إليه عن كرامة اإلسالم 
وعما كنتم تفعلون، فبماذا ستردون وأي شيء ستقولون؟! لقد 
انتهكت ودنست األراضي املقدس���ة حتت أقدام املعتدين ونحن 
نصوت لستار أكادميي ونتصارع مع أنفسنا على أبغض األشياء 
وأحقرها. ألم نقرأ قول اهلل تعالى )س���بحان الذي أسرى بعبده 
ليال من املس���جد احلرام الى املسجد األقصى الذي باركنا حوله( 
صدق اهلل العظيم، فاملس���جد األقصى ل���ه ارتباط كبير بعقيدة 
اإلس���الم، فهو مقر للعبادة ونزول الوحي ويعتبر قبلة األنبياء 
جميعا قبل الرس���ول ژ ، وهو القبل���ة األولى التي صلى إليها 

النبي قبل أن تتغير القبلة إلى مكة املكرمة. 
فهذه األرض وهذا املكان أرض املسلمني وأرض األنبياء املباركة 
من رب العاملني وقد انتهكت هذه األرض وقامت بها أبشع جرائم 
اإلنس���انية ونحن صامتون »وربنا يس���تر على باقي أراضينا« 
أفيقوا أيها املس���لمون قبل أن يندثر ويتالشى كل شيء ويذهب 
في مهب الريح. يجب أن نستيقظ من غفلتنا ونتوحد، ولنبتعد 
عن صراعاتنا الدنيوية ونعمل على إنعاش روح الصفاء ونبتعد 
عن العنف والقتل، فهذا هدف رس���الة املسلمني، يجب أن نراجع 
أنفسنا في كل مواقفنا ولننزع نقاط الضعف من داخلنا ونخرج 
باحللول السلمية برسالة إلى أعداء اإلسالم فالدين اإلسالمي يدعو 
للحب وليس الكره، يحث على اخلير وليس الشر، فلنرفع اسم 
اإلسالم عاليا ولتتكاتف الدول العربية وتتشابك وتترابط بقوة 
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انيق، هادئ، مبتسم دوما حتى في احلك 
الظروف، ضمير حي للعمل، مضياف، ميكنه 
ان يحيل حالة التوتر املشحونة الى مشروع 
ابتسامة وينتهي كل شيء، هكذا عرفت الزميل 
احمد زهدي الذي اختطفه املوت من بني ايدينا، 
اختطفه قبل ان يكمل لي رزمة حكاياته التي 

ال تنتهي عن مشتركي »األنباء«.
آخر مرة شاهدته فيها كان في مكتبه حيث 
تناولنا اطراف حديث ال اتذكره متاما ولكنني 
اتذكر انه يومها وعل���ى الرغم من جحافل 
املرض التي دبت عساكرها في جسمه وغزت 
رايات انتصاراتها اطراف جسده النحيل اال 
انه هزمها جميعا بابتس���امته التي نادرا ما 

كانت تفارق محّياه.
بعد مرضه العضال الذي غدر بجس���ده 
أعتقد انه لم يجد س���وى االبتسامة سالحا 
لهزمية جيوش اآلالم التي رسمتها معاركه 
مع املرض على تقاس���يم وجهه، عندما كان 
يحدثني اتذكر انه لم يكن يتصنع االبتسامة 

بل كان يصنع االبتسامة.
»ياباشا«، هكذا كان يناديني وينادي معظم 
الزمالء، ولقب »البشوية« كان يلقيه الزهدي 
احمد على الزمالء الذين يكن لهم او لعملهم 
احتراما، كان يؤمن بأن العمل هو كل شيء، 
لذا حتى في قمة صراعه مع املرض اصر على 

ان يأتي ويتابع عمله ويشرف عليه.
في آخر ايامه كنت استشعر قرصات األلم 
الذي كان يس���رقه من حديثنا املمتع معه، 
كنت اشاهد في عينيه عندما يغمضهما فجأة 
متحامال على نفس���ه ثم يفتحهما وقد رسم 
على وجهه ابتسامة رجل يقول للموت: »ال، 

ليس بعد اليزال في احلياة متسع«.
كن���ت اجرؤ على عكس كثير من الزمالء 
على ان اسأله عن تفاصيل مرضه والى اين 
وصل في معركته مع السرطان وكان يقول: 

»احلياة ماشية«.
لم يكن يجيد رواية »النكتة« ولكنه كان 
يجيد اس���تقبالها، وكم���ا ان القاء »النكتة« 
وروايتها فن فاستقبالها ايضا فن، على اجلانب 
املهم كان يجيد رواية حكايات الواقع بتفاصيل 

رمبا تغيب عن اذهان اكثر الروائيني دقة.
ليس لدي شيء احمله لزهدي احمد سوى 
هذا املقال التأبيني البسيط الذي استرجع 
به ذكريات آخر لقاء ل���ي معه، اللقاء الذي 
عرفت بعده ان احلياة اقصر من ان نعيشها 
بشكل صحيح، واطول بكثير من ان نتمكن 

من معرفتها بشكل صحيح.
رحمك اهلل يا احمد زهدي واسكنك فسيح 
جناته وحش���رك مع الصاحل���ني، فأنت في 
نظري احد الصاحل���ني الذين مروا في هذه 
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