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نحمد اهلل على ان في االمة االس���امية امثال 
العالم الفاضل الشيخ عبداحملسن العبيكان العالم 
الشرعي واملستشار بالديوان امللكي الذي صرح 
لوسائل اإلعام: »ان ما قاله العريفي ال ميثل رأي 
احلكومة الس���عودية، واشعال الفتنة والتطرف 
وش���ق الصف ال تخدم األمة، ب���ل تعطي فرصة 
العدائها للنيل من املسلمني، وأهل العلم حتترم 
الرموز الدينية لكل الطوائف واألديان، وما خرج 
به العريفي مرفوض متاما«، هذا التصريح املوزون 
أثلج صدور كثير من املسلمني الشيعة، وذلك في 
رده عل���ى ما جاء من جتّن عليهم في تصريحات 
العريفي الذي ال ميثل اال نفسه، حيث فصل الشيخ 
العبيكان باألمر وأوضح مبا ال يدع مجاال للشك 

ان وحدة املسلمني فوق كل اعتبار.
لقد كفى اهلل املؤمنني شر اخلاف واالختاف، 
ان املتاب���ع للتصريحات النارية من كا الطرفني 
ليس���تغرب ما كان يخفى في الصدور فكل طرف 
حتزب ملعتقداته الراسخة اال ان التدخل احلكومي 
في الكويت واململكة العربية الس���عودية حسم 
اخلاف ملصلحة املس���لمني ووحدتهم، اعتقد من 
باب الوفاء ايضا ان يكون الش���يعة هم اول من 
يهبون دفاعا عن معتقدات اخواننا من اهل السنة 
الكرام لو مسهم ضر من اي طرف شيعي )سواء 
في الكويت او خارجها( يصرح بكام غير مسؤول 
ما يريد من كامه اال خرابا ودمارا وجر املجتمع 

الى مواقف تصادمية.
هناك جدلية ازلية مفادها انه ال يوجد ما يسمى 
بالصح او الغلط املطلق، لك���ن هناك رأي وهذا 
الرأي يكون »صح أو غلط« وأمتنى أال يحمل هذا 
الكام ما ال يحتمل من تفس���ير، وأقصد هنا الى 
ماذا يريد ان يصل املتش���ددون من كا الطرفني 
وملصلحة من هذا الش���قاق، يا س���يدي فلنجعل 
شعارنا ان الكويت جتمعنا وكفانا قتاال واقتتاال 
سخيفا، وأنا أعلم من هنا بأني لن اقبل ان ميس 
معتقدات اخوتنا من اهل الس���نة الكرام اي فرد 
شيعي، كما اتوقع من عقاء اخوتي من اهل السنة 
ذلك الشيء ايضا بل ان العبيكان سبقني وضرب 
اروع االمثلة باللحمة بني املس���لمني ولقد اوضح 
ان اململكة ممثلة بعقائها مرجع وحدة للمسلمني 
باختاف اجتاهاتهم ومذاهبهم لذا فإنه يحق لنا 
ان نعتبر ان اململكة دولة مدنية متحضرة بكل ما 
حتمله الكلمة من معنى وليس فقط دولة دينية، 
اململكة قبلة املسلمني وهي مصدر الوحدة فهنيئا 
الخوتنا الشعب السعودي بهذه احلكومة وملكها، 
نعم امللك، وعلمائها العقاء االجاء، ولن ننسى 
دور حكومتنا التي حتركت خلف الكواليس لدرء 

الفتنة فهنيئا لنا بأميرنا فهو نعم األمير.
ويبقى..

أمنية: أمتنى ان يرجع العريفي عما قاله في حق 
املسلمني الشيعة فهو ان فعل اصبح بنظري ونظر 
الكثير من املسلمني الشيعة فارسا اخطأ فاعتذر 
ولسوف يجد دارا تضيفه في قلب كل مسلم غيور 
ما يهمه اال وحدة املسلمني، فالفروسية ليست كلمة 
بل موق���ف وكما قال اإلمام علي »فإن األيام تبني 
لك السرائر الكامنة« وان لم يعتذر فأسأل اهلل له 

الهداية والرجوع الى احلق فانها فضيلة.

م���ع بداية كل ع���ام جديد كثير 
م���ن الناس يحاولون استش���راف 
المستقبل، فتجد البعض يعمل بجد 
واجتهاد، ويدخل الدورات التدريبية 
المختص���ة والتخصصية، هذا مع 
استكمال دراساته العليا، وهو طريق 
غير سهل للنجاح، ألنه بحاجة إلى 
جهد وتعب وتركيز أو حتى سهر 
الليالي والسفر للخارج الستكمال 

العلوم، وهناك البع���ض اآلخر، المتكئ على أريكته، ويريد 
النجاح والتفوق ولكن بط���رق مختلفة، ويبدأ بالبحث في 
األبراج والتنبؤات من خال الصحف والمجات والمحطات 
الفضائية، ومن المحزن أن ترى أكثر الكتب مبيعا في معارض 
الكتب العربية هي كتب األبراج والتنبؤات، وبعكس المعارض 
األجنبية التي ترى أكثر الكتب مبيعا فيها هي السير الذاتية 
والروايات، وتجد بعض هؤالء المؤلفين ضمن أغنى شخصيات 
العالم، وذلك بس���بب الجدية والعمل ال���دؤوب في حياتهم 
اليومية، وقبل كل هذا يجب أن نقرأ أن المجتمعات الغربية 
تقرأ جيدا، وتعرف م���اذا تريد، وال تؤمن بالخزعبات، كما 

أنها مجتمعات تغلب عقولها في أغلب األحيان.
قبل أيام نشرت إحدى الصحف لقاء مع أحد هؤالء الذين 
يقرؤون األبراج، وقالت ان »2010 سيكون أسوأ من العامين 
الماضيين لكن الحظ يازم معظم األبراج« هل يوجد إنسان 
عاقل وبكامل قواه العقلية والنفسية واالجتماعية يستسلم 
لهذه األبراج والشعوذات ويصدقها، رغم أن معظم ما يصاغ 
في هذه األبراج يمكن أن يصادف اإلنسان في حياته اليومية، 
بل ربما يحدث لإلنسان في كل يوم، وعلى سبيل المثال تقول 
األبراج إن »برج الحمل محظوظ جدا وعليه االنتباه، الجوزاء 
ستكون سنه أفضل، السرطان سيتمتع بصيف رائع، العذراء 
لديه فرصة«! فرصة في ماذا وما شكل هذه الفرصة، وهل هذا 
الكام مقبول، أنا أكاد أجزم أن هؤالء الناس يبحثون عن الثراء 
من خال اللعب على البسطاء واللعب بعقول الناس، كالذي 

يبيع الخواتم التي تأتي بالرزق ولكن 
بائعه جدا فقير.

إن الحي���اة بحاج���ة إل���ى الجد 
والتفاني والعمل الدؤوب، باإلضافة 
إلى إضفاء شيء من التفاؤل والمرح 
عليها لاستمتاع بها، يقول الرسول 
ژ »تفاءلوا بالخير تجدوه«، التفاؤل 
مع الحياة يشعر اإلنسان باالرتياح 
واالستقرار النفسي، وعلى اإلنسان 
أن يراجع نفسه بين الحين واآلخر، ويحاول أن يوجد التوازن 

بين الجسم والروح والعاطفة.
علينا أن نستقبل العام الجديد 2010 بالتخطيط السليم، 
وتجهيز المسطرة والقلم لكتابة الرسالة الشخصية ووضع 
األهداف القريبة والبعيدة، وأن نعيش في كل لحظة على أنها 
أجمل لحظة في الحياة وبكل جد وعمل »اعمل لدنياك كأنك 
تعي���ش أبدا، واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا«، وهل تخيلت 
وتفكرت بحال اإلنسان الذي يريد أن يفتح مشروعا صغيرا، 
كيف يكون حاله، ستجده يعدد الخطط ويفكر الليل والنهار 
في هذا المشروع، ويعمل الجدوى االقتصادية ويستمع لرأى 
المختصين، إذن إذا كان كل هذا مع المشروع الصغير، فكيف 
الحال بالحياة؟! أال تستحق منا أن نخطط لها، إن الحياة التي 

ال نخطط لها ال تستحق أن نكون فيها ونعيشها.
 يج���ب علينا أن نفكر بعمق كبي���ر في حياتنا، ونتخيل 
أعمارنا بعد خمس وعش���ر سنوات وما إنجازاتنا، وبعد أن 
نفارق الحي���اة الدنيا ماذا نحب أن يق���ول الناس عنا، وما 

إنجازاتنا؟
يجب أن تكون أهدافنا وخططنا المستقبلية مبنية على 
المب���ادئ والقيم، ألنه من دون هذه المبادئ والقيم ال يمكن 
النجاح على المدى الطويل، بحث تكون الرؤية والرس���الة 
واأله���داف مبنية على هذه المبادئ والقيم، وعلينا أن نفكر 

جيدا بأن »األداء السريع ليس بديا لألداء الصحيح«.
 akandary@gmail.com 

أذك���ر أول  مازل���ت 
يوم دراس���ي في مدينة 
برايتون في بريطانيا، 
دخلت اجلامعة وتوجهت 
التس���جيل،  إلى مكتب 
اس���تخرجت بطاقت���ي 
اجلامعية وأمتمت أوراقي 
إلى مركز  ثم توجه���ت 

»خدم���ة الطالب« كما طلبوا من���ي، وهناك تعرفت 
على حقوقي كطالب وعلى أهم اخلدمات التي توفرها 
مؤسسات الدولة وحتى مؤسسات القطاع اخلاص. 
مرك���ز خدمة الطالب هناك عبارة عن مكتب جتاري 
بوسط السوق، ولكنه يقدم خدمات عظيمة للطلبة، 
من بينها بيع تذاكر املواصات سواء للباص أو القطار 
بأسعار مخفضة وباشتراكات شهرية أو أسبوعية، 
وكذلك بيع الكتب الدراس���ية املستعملة والتوعية 
بحقوق الطال���ب وواجباته والتنس���يق مع بعض 
الشركات ومطاعم الوجبات السريعة لتوفير فرص 
عمل للطلبة بنظام الساعات بل وحتى توفير تذاكر 
دخول السينما بأسعار رمزية وغيرها من اخلدمات 
التي تس���هل على الطلبة حياتهم وتس���اعدهم على 

االستقالية وتعلمهم االعتماد على النفس.
أما في الكويت، فمراكز »خدمة الطالب« عبارة 
عن »محات« لبيع البحوث اجلاهزة وحل واجبات 
الطلبة نيابة عنه���م مقابل مبلغ من املال، فهي ال 
تقدم للطالب أي خدمة وال تساعده في تعلم مهارات 
احلياة واالعتماد على النف���س، بل على العكس 
تساعده على الكس���ل و»الربادة« واالعتماد على 
اآلخرين والتحايل على القانون والكذب على أساتذته 
وغيرها من الصفات الس���يئة، ولذلك ال عجب أن 
يتخرج الطالب ويصبح مثاال سيئا للمواطن الفاسد 
ال���ذي ال يتوانى عن أخذ ما ليس له دون أن يقدم 

أي شيء، ومثاال أسوأ 
الذي يتهرب  للموظف 
من العمل وخدمة الناس، 
ويتفاخر بالتحايل على 
القان���ون والكذب على 
املس���ؤولني وإلقاء كل 
العمل على كاهل أقرب 

موظف وافد.
مراك���ز خدمة الطلبة ليس���ت ترفا، فهي جزء 
م���ن العملية التعليمية وعملية بناء ش���خصية 
اإلنس���ان، وهي تعكس ثقاف���ة املجتمع، فإذا كان 
الطالب ال يجد حرج���ا أن يطلب من والده مبلغا 
من املال »ليشتري« بحثا جاهزا من املكتبة، وإذا 
كان أولياء األمور ال يرون في هذا العمل أي عيب 
بل ويعتبرون أنفسهم بذلك أنهم يقومون بدورهم 
جت���اه أبنائهم في توفير متطلباتهم الدراس���ية، 
وإذا كانت إعانات »نق���وم بعمل جميع األبحاث 
العلمية وجلميع التخصصات« تنش���ر علنا في 
صحف الدعاية وتوزع علنا على سيارات الطلبة 
في اجلامعة، وكل ذلك يتم حتت مرأى ومس���مع 
أجه���زة الدولة ويكون بعد ذلك أمرا مقبوال، فهذا 
يعني أن هناك خلا كبي���را في هذا املجتمع، في 
قيمه وفي الضمير اجلمع���ي ألفراده با مبالغة، 
فإذا أردنا أن نبني إنسانا صاحلا يحترم القوانني 
ويعي دوره جتاه الدولة واملجتمع واإلنس���انية 
ويؤدي واجبات���ه قبل أن يطالب بحقوقه فعلينا 
إذن أن ننتبه إلى الطريقة التي ينشأ بها أبناؤنا 
والقيم التي يكتسبونها في مدارسنا ومساجدنا 
ودواويننا، فما جننيه ه���و ثمرة ما نغرس، فما 
الذي تغرس���ه هذه النظم واملؤسسات غير املبدأ 

السخيف »من صادها عشا عياله«؟
bodalal@hotmail.com
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كْن مواطنًا واقعيًا!

رؤية

إذا نظر أي مواطن كويتي »واقعي« إلى أحوال معيشة شعوب دول 
منطقة محيطه سيجد وبكل سهولة ان معيشته في الكويت من أفضل 

أحوال املعيشة ان لم تكن تقريبا هي األفضل!
وإذا نظر أي مواطن كويتي »واقعي« أيضا إلى أبعد من منطقة 
محيطه سيتوجب عليه فورا أن يبادر بشكر الدولة صباحا ومساء 
ومع إشراقة شمس كل يوم وذلك خلدمات كثيرة ال مثيل لها يحسده 
عليه���ا الكثيرون في هذا العالم، تقدمها له الدولة بكل حب ودون 

مّنة ودون حتى ان يدفع لها ولو فلسا واحدا كضريبة دخل!
ب���ل يبدو أن أي مواطن غير واقعي مكابر ومصدق ومنس���اق 
خلرافات سوء اخلدمات التي ُيسمعه إياها ليل نهار هؤالء الذين ال 
يريدون له استمرار رفاهية معيشته لن يعرف قيمة ما تقدمه له 
الدولة إال بعد ان يجرب املعاناة التي يقاسيها أغلب سكان منطقة 
الش���رق األوس���ط، أو عندما يأتي اليوم الذي يجبر فيه على دفع 
نصف راتبه أي نصف تعب قلبه الشهري � كما في الدول املتقدمة 
وخصوصا دول الغرب � كضريبة شهرية ليتمتع ببعض اخلدمات 
التي يتمتع بها اليوم في الكويت مجانا وبكل س���هولة ودون أي 
ضريبة للدولة مقابل رفاهي���ة يريد لها الكثيرون في الكويت ان 
تختفي لألبد بسبب ممارساتهم وأفعالهم وتصرفاتهم الامسؤولة 

وبيزنطياتهم الامعقولة!
إذن ليس هناك أفضل من النظرة العقانية و»الواقعية« لألشياء 
ولألمور هنا في الكويت لتختف���ي لألبد حيرة كل مواطن محتار 
ومشوش بس���بب خداع البعض له، لكي يس���تطيع هذا املواطن 
االستمرار بهذه الرفاهية وبهذه احلالة املمتازة من املعيشة في ظل 
هذه الاواقعية غير املعقولة التي يريدها لنا كثيرون في الكويت 

� بوعي وبغير وعي � ان تكون قدرا دائما لنا.
Mike14806@hotmail.com

الذكرى  متر علينا 
الرابعة احلزينة على 
قلوبن���ا، ذكرى رحيل 
ش���يخ احلب والعطاء 
والقلوب حضرة سمو 
أمي���ر الكويت الراحل 
املغفور له الشيخ جابر 
األحمد اجلابر الصباح 
الكبير لاسرة  الوالد 

الكويتية الذي وافته املنية صباح يوم االحد احلزين 
من يناير 2006.

فقد كان أمير احلب والقلوب القائد الراقي في 
تعامله االنساني، حيث حباه اهلل سبحانه وتعالى 
بالفطنة واحلكمة البالغة، وباالرادة املتواصلة على 
االنفاق في اوجه اخلير والعطاء او العمل واجلهد 
املس���تمر في رأب الص���دوع احمللية واخلليجية 
والعربية واالس���امية وخدمة املصالح العربية 

واالسامية.
ال احد يستطيع نسيان دوره في حماية الكويت 
من الغدر والظلم اجلائ���ر، حقق لوطنه الكويت 
التقدم واالزدهار والرضا، فقد اوصى كثيرا بضرورة 
صيان���ة التراب الوطني وحمايت���ه وبناء كويت 

املستقبل.
ال ش���ك ان أمير القلوب والعطاء الشيخ جابر 
االحم���د »رحمه اهلل« له اجن���ازات متعددة على 
مختلف املجاالت العلمية واالقتصادية والسياسية 
والثقافية، واهمها اعطاء املرأة الكويتية حقوقها 
السياسية، حيث كان س���موه ال يفرق بني املرأة 

والرجل ويعتبر نفسه ابا للجميع.
وكيف ننسى رؤيته الثاقبة في منهج التنمية 
في الكوي���ت او في العالم، وه���و صاحب الدور 
االساسي في انشاء الصندوق الكويتي للتنمية، 
واالس���تثمارات الكويتية او مؤسسة التأمينات 
االجتماعية وصندوق االجيال املقبلة، الن هدفه 

كان حفظ كرامة الشعب 
بالسياس���ة  الكويتي 
احلكيمة، اقولها دون 
محاب���اة او متلق، ان 
االنس���ان يعج���ز في 
كثي���ر من االحيان عن 
ذكر مآث���ر املغفور له 
الش���يخ جابر االحمد 
»رحمه اهلل« له، لكن 
العزاء ألس���رة آل الصب���اح، الذين منذ وجودهم 
على ه���ذه االرض الطيبة )الكوي���ت(، وهم اهل 
الكرم والس���خاء، وجل همهم يصب في مصلحة 
الكويت، وجندها في التزامن بالدستور الكويتي 
الراقي ولذلك لم يختلف احد على ان قيادة اسرة 
آل صباح ستتجه بالشعب الكويتي والكويت لبر 
االمان دائما في ظل حضرة صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح االحمد »حفظه اهلل«.

فاكهة الكالم

»حينما كنت متواجدا في امللكة املغربية � مبدينة 
الرباط العاصمة � في مهمة رسمية ديبلوماسية 
كمدير ادارة التربية باملنظمة االسامية للتربية 
والعلوم والثقافة »ايسيسكو«، وتلقى الشعب 
املغربي الشقيق واحلكومة خبر وفاة أمير احلب 
والقلوب بعميق احلسرة واحلزن، اتذكر ذلك اليوم 
حينما قال امللك محمد الس���ادس في ذلك اليوم: 
»اننا فقدنا احد قادة العالم العربي احلكماء الذي 
لم ينس له تاريخ األمة العربية املعاصر اسهامه 
الفاعل في رص صفوف االمة وجتسيد تضامنها 
الى جانب قيادته للشعب الكويتي الشقيق على 
درب البناء املؤسسي واالقتصادي وتعزيز املسار 
الدميوقراطي والتنم���وي واحلفاظ على وحدة 

الكويت واستقرارها«.
aliku1000@yahoo.com

ذكرى األحد الحزين.. 
وجابر الحنين!

د.بدر نادر الخضري

لمسات


