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عندما ش���رع ابن خلدون في كتابة التاريخ، كان لديه س���ؤال 
جوهري شّكل فيما بعد أساس بحثه االجتماعي وهو: كيف تقوم 
الدولة وكيف تنه���ار؟ وكان ابن خلدون يعتقد بأن للدولة دورة 
حياة تشبه دورة حياة اإلنسان، وقد أقام نظريته هذه على أساس 
اآلية 54 من س���ورة الروم )اهلل الذي خلقكم من ضعف ثم جعل 
من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما 
يشاء وهو العليم القدير(. وبناء على هذه اآلية وضع ابن خلدون 
لقيام الدولة وانهيارها أربعة أطوار: طور الظفر واالستيالء على 
احلكم، طور االستبداد واالنفراد بالسلطة والتنكر للعصبة، طور 
الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات امللك وفيه تسود الراحة والطمأنينة، 
وطور الهرم واالنقراض بسبب اإلسراف والتبذير. وعلى الرغم من 
أنه وضع نظريته هذه بناء على مش���اهداته لدول املغرب العربي 

إال أنها أثبتت صدقها على كثير من دول العالم. 
لفه���م فكر ابن خلدون نحتاج إل���ى أن نفهم املصطلحات التي 
يستخدمها، وأهمها مفهوم »العصبية«، إذ فهم كثير من املفكرين 
هذا املفهوم بطريقة خاطئة واعتقدوا أنه يقصد »التعصب« للقبيلة 
أو الطائف���ة، خاصة أنه قال ان العصبية تق���وم إما على روابط 
الدم أو الدين. غير أن ما يقصده ابن خلدون من مفهوم العصبية 
يعني حتديدا مفه���وم »التضامن االجتماعي« Solidarity مبفاهيم 
علم االجتماع احلديث، وه���ذا ما يؤكده املفكر الكبير محمد عابد 
اجلابري ف���ي »معالم النظرية اخللدوني���ة«. والعصبية مبعنى 
التضامن االجتماعي تعطينا أهم مفاتيح فهم حركة املجتمع وقيام 
الدول وانهيارها، فاملجتمعات إما تقليدية حتكمها معايير املكانة 
االجتماعي���ة واحلظوة، وهو ما نراه بقوة في املجتمعات الريفية 
أو البدوية، وإم���ا مجتمعات حديثة تقوم على أس���اس القانون 

ومؤسسات املجتمع التي تنظم حياة البشر. 
مشكلتنا في الكويت أننا نقف اليوم في »منزلة بني املنزلتني«، 
ف���ال نحن مجتمع عش���ائري تقليدي تنتهي مش���اكله بكلمة من 
ش���يخ القبيلة أو كبير العائلة، وال نحن مجتمع حديث تش���كل 
فيه املؤسسات القانونية املرجع النهائي. فنحن ال نزال نستخدم 
عبارات »الفزعة« التي توصل نائبا للبرملان بسبب »رفع العقال«، 
ونتأرجح في قضايانا بني االحتكام للدستور وبني »تدخل العقالء« 
الذين ننتظر منهم � خارج إطار املؤسسات القانونية � أن يقوموا 
بحل املشاكل كلما تأزمت وكأنهم ميلكون عصا سحرية. املجتمع 
الكويتي يتجه فعليا � لكن ببطء � نحو املجتمع احلديث، الذي من 
أبرز س���ماته حتول األسرة من أسرة ممتدة إلى األسرة النووية، 
حيث يؤدي هذا التحول إلى إضعاف تأثير العصبية، إذ ال يعود 
لكبير العائل���ة أو القبيلة كلمة نافذة على جموع الناس طاملا أن 
حاجاتهم ومصاحلهم بيد املؤسس���ات وليس األفراد. قبل ثالثني 
عاما مثال كنا نحضر »بيت الش���عر« من فالن، و»جدور الطبخ« 
من آخر، وس���جادة من هذا و»دلة قهوة وغوري ش���اي« من ذاك، 
و»عانية« من أبن���اء العمومة واألصدقاء ليتمكن أحدنا من إقامة 
عرس، فهذا احلدث الصغير ما هو إال تعبير واضح عن العصبية 
مبعنى التضامن االجتماعي، أم���ا اليوم فقد اختفت هذه احلاجة 
وأصبح بإمكان أي شخص أن يزوج ابنه وينجز كل متطلبات حفلة 
العرس باستخدام التلفون، بل ويكتب على بطاقات الدعوة »نعتذر 
عن قبول العانية«. املس���ألة بالتأكيد ليست بهذه البساطة، فهذا 
مجرد مثال يوضح التحول االجتماعي الكبير الذي أصاب املجتمع 
الكويتي، فكل مظاهر احلياة تتجه باألفراد صوب املجتمع احلديث 
القائم على الفردية والقانون واملؤسسات. وما نعيشه اليوم من 
فوضى توحي بتخلخل الدولة مرده أننا نقف في مرحلة االنتقال، 
فالتحول لم ينجز بعد، ولذلك علينا أال نتوقع الكثير من مجتمع 
يتأرجح بني مفاهيم العش���ائرية ومفاهيم الدس���تور، خاصة أن 
مؤسسات التنشئة االجتماعية )األسرة، املدرسة، املسجد، اإلعالم( 
ال تقوم بدورها املطلوب لترسيخ مفاهيم الدولة احلديثة، بل إنها 
تقوضها في كثير من األحيان كما يحدث في »الواسطة« مثال وهي 

أحد أكبر معوقات التحول إلى املجتمع احلديث.
bodalal@hotmail.com

صرح���ت احلكومة قب���ل فترة بأنها تن���وي تقليص أعداد 
متقل���دي املناصب القيادية، مدعية أنهم يس���تنزفون خزينة 
الدولة ويش���كلون عبئا عليه���ا، والبعض منهم ال حاجة لهم، 
وهو داللة على نهج حكومي إصالحي. ولكن عودتنا احلكومة 
بكالم أول النهار وفعل مغاير آخر اليوم ليصبح عادة مستدمية 

لديها في التناقضات والقرارات.
وما ورد قبل أيام بعد أن اجتمعت الس���لطة بجميع أركانها 
لتتابع شؤون العباد والكل يراقب جلستها علها تتمخض عن 
حلول جدية للزحمة أو التعليم أو الصحة أو اخلطط املستقبلية، 
ولكنها بعد اجتماع تعدى الس���اعات خرجت وكأنها منتصرة 
لتزف لنا أسماء عدد من القياديني مت منحهم صك التجديد في 

أماكن مختلفة.
وأغلب هذه أس���ماء ال يحتاج املواطن العادي إلى »فهلوة« 
ليعرف السر وراء جتديد الثقة فيهم، وعلى ما أظن أن بعض 
هؤالء مت منحهم هذه املناصب كترضيات ومس���اومات، وكأن 
البلد ال يكفيها ما أصابها في الس���ابق من مثل تلك الصفقات، 
وللعلم ان بعض هؤالء ال تنطبق عليهم شروط الوظيفة، أي 
أنه لم يكن هناك تفاضل الختيارهم في البداية، وإمنا متت وفق 
شروط احملسوبية واحملاباة ومنهم من دخل في هذه احلسبة 
ألول مرة، وباعتبار أن ما نكتبه ما هو إال تعبير عما يتداول في 
العلن وما يحتويه رأي الشارع من تذمر من مثل هذه القرارات 
التي ال منفعة منها س���وى توسع نطاق الشرخ ما بني صاحب 
القرار والش���عب، والسؤال الذي يبقى في ملف الغيبيات متى 

ستبادر احلكومة بالنهج اإلصالحي؟
talal@alhaifi.com

محمد هالل الخالدي

العصبية في فكر
 ابن خلدون

نظرات

طالل الهيفي

توزيع المناصب

السموحة

حدثوا المناهج

د.بدر نادر الخضري

لمسات

»أوصيكم خيرا بالوطن«.. »هااهلل هااهلل 
بعيالنا حطوا بالكم عليهم وعلموهم حب 
الوطن«.. »حقكم على راس���نا وما ننسى 
فضلكم«.. »بيض اهلل وجهكم ما قصرتوا«.. 
»ض���رورة غرس القيم وحث الطلبة على 
الوالء للوطن واالنتماء له، وحب الكويت 
موصيا بتحديث املناهج والنأي بالطلبة 

عن الفتنة«.
هذه الكلمات الرائعة انطلقت من القلب 
الصادق واألب الكبير لألس���رة الكويتية 
والوطنية صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل، جاء ذلك خالل 
تكرمي���ه كوكبة من املعلم���ني واملعلمات 
مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للمعلم، 
والذي أقامته وزارة التربية خالل ش���هر 

أكتوبر اجلاري.
مما ال شك فيه أن هذا االهتمام من صاحب 
الس���مو األمير له داللة واضحة على مدى 
اهتمام أعلى سلطة في الدولة، أو انه يدفع 
ويدعم اإلنسان الكويتي للمثابرة ومواصلة 
التعليم والبحث والدراسة، كل في مجال 
تخصصه وذلك للوصول الى رقي وتقدم 

مكانة التعليم في الوطن.
كما ال شك ان صاحب السمو بعث خالل 
االحتفال برساالت سريعة وكلمات يجب 
أن نضعها جميعا نصب أعيننا ونكررها 
على آذاننا وخصوصا للجيل احلالي وفي 
املستقبل.. مطالبا سموه بضرورة العمل 
على إبع���اد ابنائنا الطلبة ع���ن الفتنة.. 
وخاصة مم���ن يريدون تأجيج الس���احة 
الكويتية مبصطلح���ات ومفردات هدفها 
متزيق الوحدة الوطنية من قبل اصحاب 
النفوس الطارئة على السياسة والتعليم 
واالجتم���اع واالقتصاد والصحة، وما إلى 

ذلك من مجاالت.
كما دعا سموه الى غرس القيم الوطنية 
في نفوس ابناء هذا الوطن من خالل الوالء 
واالنتماء له، وهذا يعكس إدراك س���موه 
حلقيقة اإلنس���ان الكويت���ي وأهميته في 
بناء وتنمية الوطن وف���ق االيديولوجيا 
القائمة على الفكر املعتدل املواكب لتطورات 
العصر بكل أبعاده وحيثياته التي تساعد 
على حتديث املناهج الدراسية التي تنمي 
وتوجه العقل البش���ري دون انحرافه في 

غير موضعه.
نعم... حرص القيادة السياس���ية على 
حفظ الوطن واملواطن والوافد من االنحراف 
السياسي عن الوحدة الوطنية، الذي سيؤدي 
الى تشتيت اجلهود في أمور ال تعني الكثير 

لدى بعض املواطنني.
فاكهة الكالم: تقول احلكمة السنغالية 

»إذا تكلمت فتكلم مع من يفهمك«.
Aliku1000@yahoo.com

تأملت كما تألم الكثيرون من 
أبناء الكويت فور تلقينا خبر 
تعرض الشيخ فهد سالم العلي 
للحادث املؤلم في فرنسا من 
قبل مجهول، مما أدى لنقله الى 
املستشفى لتلقي العالج، وقد 
حرص الشعب الكويتي بجميع 
طوائفه عل���ى متابعة أخبار 

الشيخ فهد سالم العلي في اخلارج، حتى عودته ساملا، 
وكان في استقباله في املطار حشد كبير من املواطنني، 
فقرت عينك يا كويت بوصول الشيخ فهد ساملا معافى، 
وال شك في ان سؤال صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد عن صحة الش���يخ فهد منحه القدرة على جتاوز 

املرحلة العصيبة من ذلك االعتداء اجلبان.
وكما هو معروف فالش���يخ فهد سالم العلي حاصل 
على بكالوريوس آداب )تاريخ( جامعة الكويت، وتولى 
منصب رئاسة جلنة التوظيف بالبنك التجاري، ومن ثم 
نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية، وكذلك عضو مجلس إدارة 
البنك التجاري )باالنتخاب( وذلك من العام 1990 حتى 
عام 1993، وفي عام 1993 حتى 2001 عني منسقا ألعمال 
املكتب الفني في احلرس الوطني، ومراقبا عاما ملركز نظم 
املعلومات، ومن ثم مساعدا ملدير الهيئة اإلدارية لشؤون 
نظم املعلومات والتطوير والتدريب، وعني كذلك وكيل 
وزارة مساعد لشؤون نظم املعلومات واخلدمات، وهو 
صاحب فكرة محو أمية احلاسب اآللي للحرس الوطني، 
وصاحب فكرة إنشاء مركز لنظم املعلومات في احلرس 
الوطني واستقطاب الدارسني من دول مجلس التعاون، 
كما عني مسؤوال عن تهيئة وإحالل الكوادر الكويتية في 
وظائف نظم املعلومات، وكذلك عن انشاء وتنفيذ البنية 
التحتية اخلاصة باالتصاالت ونظم املعلومات )فايبر( 
ومسؤوال عن تكثيف الدورات اإلدارية التأهيلية للضباط 
الدارسني، وتولى كذلك رئاسة وعضوية عدد من الوفود 

الرسمية سواء على املستوى اخلليجي أو العربي.
كما تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية من عام 2001 حتى عام 2006 
مبرس���وم أميري بدرج���ة وزير، وفيها ت���رأس اللجنة 

العليا لنفوق األسماك في 
الهيئ���ة في عام 2001 وأدار 
هذه األزمة بنجاح حتى مت 
القضاء على الظاهرة، وكذلك 
الطيور  انفلونزا  أزمة  أدار 
حتى متت السيطرة عليها 
الكويت  متاما ورسخ دور 
في منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة )الفاو( في إيطاليا )روما(.
كما مثل الش���يخ فهد الكويت على املستويني العربي 
والدولي في العديد م���ن املؤمترات الزراعية والزيارات 
الرسمية، وكذلك إعادة بناء هيكل إداري حديث للهيئة 
من خالل محو أمية جميع العاملني بالهيئة في احلاسب 
اآللي، وإطالق البعثات واإلجازات الدراس���ية للعاملني 
بالهيئة للحصول على درجات علمية متخصصة تخدم 
أغراض الهيئة بعدما كانت متوقفة لفترة طويلة، وكذلك 
حتقيق الرغبة األميرية السامية بتخضير الكويت وإنشاء 
مختبرات حديثة للثروة احليوانية والنباتية على أحدث 
م���ا في العصر، والتوصل ال���ى اتفاقيات مع العديد من 

الدول في الشأن الزراعي.
كما انه شارك مع اخوانه املواطنني في مقاومة االحتالل 
الغاش���م على الكويت، ومت أس���ره في 14 نوفمبر 1990 

وأفرج عنه في 6 أبريل 1991.
ومن املعروف ان أبناء هذه األسرة الكرمية جبلوا على 
التضحية بالنفس فداء للكويت وأهلها واستشهد منها 
العديد، وقد كان الش���يخ علي السالم والد سمو الشيخ 
س���الم العلي أحد هؤالء الشهداء األبطال، وبعد أكثر من 
60 عاما حمل جناله الشيخان علي وفهد روحيهما على 
كفوفهما وشاركا في املقاومة الشعبية التي لقنت الغزاة 
دروسا ال تنس���ى في معاني التضحية والفداء، وهو ما 
أذهل احملتل العراقي، إذ ووجه مبا لم يكن يتوقعه، حتى 
ان الطغاة كانوا يبحثون عن طرق للنجاة من املقاومة 
الباسلة، هذه األمور كلها جعلته يتمتع مبكانة عظيمة 
بني أفراد األس���رة احلاكمة وبني أبناء الشعب الكويتي، 

وحفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.
Abdallahbwair@yahoo.com

ُخلق اإلنس���ان من تراب، 
وهذا هو س���ر خلقه، ولكن 
ما س���ر الرؤى الت���ي يراها 
واألح���الم التي يتأث���ر بها، 
فالرؤى واألحالم من خلق اهلل 
تعالى أيضا، الطيب منها من 
تبشير وحتذير ومواساة فمن 
اهلل تعالى، أما اخلبيث منها 

من تخويف وحتزين وتنفير وتفريق فمن الش���يطان، 
واهلل به عليم.

يخيل للنائم خياالت فيرى ما يرى ويسبح في خيال 
الرؤيا، وال يس���تطيع البعض من���ا التفريق بني الرؤيا 
والواقع من ش���دة وضوحها ودقتها، والبعض أيضا ال 
يق���در على التفريق بني الرؤيا واحلل���م، فيرى مثال ما 
يزعجه أو يؤذيه أو يش���ككه في ش���يء ما فال يعلم إن 
كان هذا حتذيرا من اهلل تعالى أم وسوس���ة من الرجيم 
وحتزينا منه، وفي ه���ذا قال نبينا الكرمي صلوات ربي 
وسالمه عليه: »الرؤيا ثالثة: الرؤيا الصاحلة بشرى من 
اهلل عز وجل، ورؤيا املسلم التي يحدث بها نفسه، ورؤيا 

حتزين من الشيطان« رواه البخاري ومسلم.
ويحدث أحيانا ما يس���مى بالتفريغ، حيث يتعرض 
اإلنسان ألحداث معينة في حياته اليومية تؤثر في نفسه 
ومن ثم يرى في نومه ما ينفس فيه عن ضيقه ويريح 

فيه نفسه، واهلل على ذلك قدير.
ويقول البعض إن هذه األمور ال أساس لها من الصحة، 
وان كل هذه الرؤى واألحالم محض خياالت ال معنى لها 
وال تفسير، وهنا ردنا سيكون بقول رسولنا الكرمي ژ: 
»الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة« 

رواه البخاري ومسلم.
وهذا خير دليل على أن هناك رؤى صاحلة تنفع بإذن 
ربها، وال تضر إال أن يشاء اهلل، ونحن نرى ذلك واضحا في 

سورة األحالم سورة يوسف 
الس���بع بقرات  گ رؤيا 
وكذل���ك رؤيا إبراهيم گ 
في ابنه إس���ماعيل عليهما 

السالم.
وهكذا رأينا ودرس���نا 
قصصا وعب���را عن الرؤى 
عبر التاريخ قدميا وحديثا، 
منها ما هو مبشر ومنها ما فيه التحذير ومنها ما ال يسمن 

وال يغني من جوع، فتبارك اهلل رب العاملني.
ومن الرؤى ما يكون في عالج الرائي أو شفائه بإذن 
الشافي سبحانه، فيرى املريض مثال في منامه أنه يشرب 
من ماء زمزم فيحتمي به فيش���فى بإذن اهلل تعالى، أو 
انه أخذ دواء معينا فكان فيه ش���فاؤه بإذن اهلل تعالى 

وحتققت رؤياه وهذا ما أسميه بالرؤيا العالجية.
وهناك أيضا ما أسميته بالرؤيا احلسابية وهي الرؤيا 
التي حتتوي على أرقام وحسابات وحكم ودالالت كرؤيا 
السبع بقرات وكيف تصرف سيدنا يوسف گ بحكمة 

وتدبير سياسي واستخدم البيانات.
ولكن ماذا عن أحالمنا الوردية إنها أحالم أس���ميتها 
بالوردية ملا فيها من أمور تؤنس الرائي وتطيب خاطره 
وتسعد قلبه وتواسيه، كأن يرى اخلائف سالما حتقق، 
ويرى املفارق حبيبه قد عاد، ويرى املدين دينه قد سدد، 
فيرى ذلك على شكل رموز سريعة ومتتالية يخلقها اهلل 
تعالى في عقله أثناء نومه فتجتمع هذه الرموز وتترجم 
كما فعل سيدنا يوسف گ حتى يبشر أو يحذر، فسبحان 

اهلل وتعالى علوا كبيرا.
والرؤيا متاحة ل���كل صحيح ومريض وغني وفقير 
وكبير وصغير.. حتى األعمى والضرير، وهي ال تشترى 
وال تب���اع، وال ميكن أن تورث لألتباع، وال يحفظها من 

الضياع، إال تأويلها عند من هو لها راع.

عبداهلل عباس بوير

هنيئًا بالسالمة شيخ فهد

ديرة

فهد البناي

رؤيا ورأي

ومضة


