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 في مساء يوم االثنني املاضي أقيم حفل عشاء على شرف رواد الفكر 
واألدب والفن واإلعالم في الكويت، بدعوة من سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، فكانت بحق دعوة كرمية من أب كرمي، حريص 
على االحتفاء مبثقفي ومفكري وفناني وإعالميي الكويت، وهذا يعكس 

اميان سموه بأهمية الثقافة واألدب واإلعالم ألي دولة متحضرة.
  وكان لسمو الشيخ ناصر احملمد كلمة ألقاها على احلضور، حملت 
الكثير من املعاني احلكيمة والتوجيهات الســـديدة للحفاظ على أمن 
واســـتقرار وطننا وتعزيز الوحدة الوطنية بني أبنائه، وشدد سموه 

على أهمية الثقافة واإلعالم في حتقيق النهضة الفكرية للكويت.
  واشـــار الى دور اإلعالميني في تطوير ورفعة بلدنا احلبيب، وهذا 
ليس بجديد على شـــخصه الكرمي ألنه رجل إعالمي من الطراز األول، 
حيث عاش فترة في رحاب اإلعالم ووســـط اإلعالميني حينما تولى 
منصـــب وكيل وزارة اإلعالم عام ١٩٧٩، ثم تولى حقيبة اإلعالم خالل 

الفترة بني عامي ١٩٨٥ إلى ١٩٨٨.
  وحتدث سموه عن االستعداد لالحتفال مبرور ٥٠ عاما على استقالل 
الكويت و٢٠ عاما على التحرير و٥ أعوام في ظل قيادة والدنا صاحب 
السمو األمير املفدى الشيخ صباح األحمد، حفظه اهللا ورعاه، مؤكدا 
حرص احلكومة علـــى جتاوز أي اخفاقات والبناء فوق ما حتقق من 

جناحات.
  تلك كانـــت بعض الوقفات املهمة من كلمة ســـمو رئيس مجلس 
الوزراء التي يبدو أن سموه أراد ان يذكرنا من خاللها باملاضي ويحثنا 
على االجتهاد واإلخالص لبناء مســـتقبل الكويت، ولكن كيف يكون 
ذلك البناء؟ كانت اإلجابة ضمن كلمات سموه عندما حث على االلتزام 
بلغة احلوار وكيف يكون ذلك احلوار هو احلوار الذي يحترم سيادة 

القانون وأولي األمر. 
  ولن أكون مبالغة إذا قلت ان كلمة سموه كانت رسالة موجهة الى 
املثقفني واملفكرين والفنانني الكويتيني وتعد نهجا مستقبليا لكل مفكر 
ومبدع يريد أن يبني ويشيد بناء بالده احلبيبة من خالل الفن والفكر 
املتقدم باسم الكويت.. أما التكرمي فهو تكرمي ألهمية دور املثقف واملفكر 
والفنان الكويتـــي ودوره املهم في بنائها وعدم التقليل من دوره من 

خالل تلك الدعوة الكرمية من األب الكرمي.
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  كلمة وما تنرد: (يأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي 
األمر منكم فإن تنازعتم في شـــيء فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم 

تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال) النساء: ٥٩.
 atach_hoti@hotmail.com  

 جسم اإلنسان مكون من عدة خاليا كل مجموعة من هذه اخلاليا 
موكل إليها القيام بعمل ما وبدرجة ونسبة مختلفة من شخص الى 
آخر بدقة متناهية، ألنها تكوين إلهي، فمثال درجة الفهم واالستيعاب 
والقدرة على حتليل األمور وواقعها واختراقات الذكاء تختلف نسبها 
بني خلية وأخرى فنحن نريد أن نتحدث عن خلية االستيعاب وفهم 

واقع األمور والزمن الذي حتدث فيه واألجواء احمليطة به.
  وعندما ينال شخص ما شهادات عليا في تخصص معني تدخل 
هذه املعلومية على هذه اخلاليا فإن كانت هذه عندها موهبة خاصة 
طورتها وصقلتها لألفضل وإذا لم يخصها اهللا بهذه املوهبة يتوقف 
فهم هذا اإلنســــان عند هذا احلد من املعلومية التي نالها وال ميكن 

ان يتطور ما لم يساعده أحد في ذلك.
  واألخطر من ذلك ان تســــتعمل هذه الشهادات العلمية لتطوير 
خاليا اإلنســــان الشــــيطانية، ونرى بعض املتخصصني في الفقه 
القانوني يختلفون اختالفات متباينة بتفسيراتهم للمواد القانونية 
التي تخضع في بعض األحيان للشخصنة واملزاجية، وقد يقال ان 
ذلك من االجتهاد، لكن املفهوم االجتهادي يسعى دائما للتفسيرات 
التــــي تؤدي لألفضل بعيدا عن االختالفات التصادمية التي حتدث 
شرخا بني مؤسسات الدولة وسلطاتها وينعكس ذلك على شؤون 

األمة ويعطل مفعول النمو لها.
  فهذا النوع من البشر معرض الى عدم الثبوتية في آرائه وأفكاره 
ألنه رهينة للتلقني وهذا ما نراه في مواقف متعددة خصوصا في 
املواقف السياسية أو الفكرية أو التفسيرات القانونية التي تختلف 
مواقفه وحتليالته فيها من موقع الى آخر، وحســــب الرغبات التي 
تخضع للتوجيهات التكليفية التي كلف بها من قبل الغير ويكون 
فيها هذا الشخص مسلوب اإلرادة واحلرية ألنه ميثل أجندة غيره 
حتــــى ولو كان على حســــاب الوطن واملواطن ونفســــه ايضا، أما 
الشخص صاحب املواهب فهو الذي يصقل معلومياته وال يتوقف 
عند احلدود الدراســــية التي نالها ويتفقه في األمور ويقيسها من 
حيث الربح واخلسارة لبلده واملجتمع الذي ينتمي اليه وال يخضع 
للرغبات التي ال تتماشــــى مع متطلبات العصــــر والظروف التي 
تعيشها األمة، وهذا ما نراه على األقل على الساحة الكويتية هذه 
األيام وما يثار من أمور في جوانب متعددة يبدو انه يهدف لتحقيق 
رغبات الغير قصيــــرة النظر وعدمية اجلــــدوى للنتائج حاضرا 
ومستقبال، وال ميكن املوافقة عليها أو قبولها ألنها سيترتب عليها 
ما هو أسوأ منها ويطلق عليه املثل «اسمع أقوالك تعجبني أشوف 

أفعالك أتعجب».
  معذرة من أصحاب التخصصات الســــيكولوجية إذا قصرنا في 

التوسع بالتحليالت التي وردت آنفة الذكر.
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 مطلق الوهيدة

 الموهبة والعلم 
وتكوين الشخصية
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 القوى الطالبية.. 
  درس في الوطنية

 ذعار الرشيدي

 الحرف ٢٩

 ال املك اي صفة سياسية وال انتمي ألي تيار 
سياسي، وليس لي في اطراف حرب املتنفذين 
ناقة وال جمل، وال تعنيني آراء الساسة بقدر ما 
يعنيني قربها من املنطق البسيط، اطراف حكومية 
وبرملانية ادلت بدالئها في بئر الوطنية، وكل قال 
ما يعتقده او يؤمن به او ما «يؤمر به»، ولم يثلج 
صدري وسط عاصفة اآلراء املتباينة سوى بيان 
جتمع القوى الطالبية الذي صدر امس موقعا من 
قوائم طالبية متباينة «انتخابيا» تباين الليل 
والنهار، لتتوحد في بيان مشترك يثلج الصدر 
ويبعث على شـــمعة تفاؤل في ليل السياسة 
الذي خيم علـــى وطننا، فخلط احلابل بالنابل 
واحلق بالباطل، بيان القوى الطالبية يستحق 
من اجلميع وحتديدا اعضاء كل من السلطتني 
التنفيذية والتشريعية اعادة قراءته مرارا وتكرارا، 
ألنهم سيخرجون بحقيقة واحدة هي اقرب الى 
املنطق مفادها بأن ما حدث خالل االيام املاضية 
يستحق املساءلة السياسية ويستحق الوقوف 

شعبيا جتاه من كسر القانون.
  واجمل ما تضمنه بيان القوى الطالبية اجلملة 
التـــي وردت نصا كالتالي: «ال يزايد احد علينا 
نحن القوى الطالبية على حرصنا على تنفيذ 
توجيهات سمو أمير البالد، حفظه اهللا ورعاه، 
فإن توجيهات سموه جاءت من منطلق حرص 
االب على ابنائه، فهو ابو الســـلطات جميعا»، 
ونعم هذا ما نعرفه ونعيه جيدا بل ونؤمن به 
ونعمل، وذلك من منطلق وطني من جهة ومن 
اساس قاعدة دستورية من جهة اخرى، نعم ال 
نريد ان يأتي احد ليزايد علينا تأكيدنا لتنفيذ 

رغبات صاحب السمو االمير.
  وشمعة االمل التي اطلقها الطالب «الفرقاء» 
سياسيا، «االخوة» في الوطن هي انه ميكننا ان 
نختلف في كل شيء ولكن تبقى مصلحة وطننا 
فوق اجلميع، وهذا هو الدرس االسمى واالرقى 
الـــذي قدمه اخوتنا وابناؤنا الطلبة في بيانهم 
والذي يساوي في نظري ٦٠ بيانا حكوميا و٥٥ 

بيانا صادرا من اعضاء املجلس.
  قبعة احترام ترفع لكل من وقع على البيان، 
بل هو عقال يرفع لهم جميعا. اخواني الطلبة، 
لقد اعطيتمونا في توقيعاتكم املشتركة لبيانكم 
درسا وطنيا لم نســـمع به منذ سنوات ال من 

اعضاء احلكومة وال من اعضاء املجلس.
  قد يختلف البعض معكم في بعض ما حوى 
بيانكم وقد يتضايق البعض اآلخر، ولكن توقيعكم 
املشترك انتم «الفرقاء» انتخابيا وفي وحدتكم 
الوطنية التي جتسدت في اخوة الوطن بأبهى 
واجمل صورها اعاد تعريف ما يفترض ان تكون 
عليه الوطنية احلقة، نعم نختلف سياسيا ولكن 
يجمعنا حب الوطن، بل مصلحة الوطن العليا 
والتي ال تأتي اال باحلفاظ على املكتسبات الشعبية 

الدستورية.
  انتم اعزائي الطلبة من ميثل اطياف الوطن 
شـــيعة وســـنة، بدوا وحضرا، اخوانا وسلفا، 
مســـتقلني وليبراليني، تختلفون داخل اسوار 
اجلامعة وتتفقون خارجها، وهذا ما قاله بيانكم 
املشـــترك، فهال يعي ذلك اعضاء مجلس االمة؟ 
بل االهم هو هل تعـــي احلكومة هذه احلقيقة 
البديهية البسيطة التي عجز مستشاروها عن 
فك رموزها رغم انها ابسط من ان حتكى واكبر 

من أال يلحظها احد؟
  بيانهم املشترك اشبه بدرس السهل املمتنع 
في الوطنية، فهل ميكن العضاء الســـلطتني ان 

يعوا هذا جيدا ويدركوه؟
  اعزائي الطلبة الكرام، لقد قدمتم لنا درســـا 
في الوطنية في وقت اصبح اجلميع ميتهن فن 
تدريس اخلروج عن الوطن وآخرون ميتهنون 

ضرب الدستور بكل ما ملكوا من وسائل.
  مرة اخرى شكرا لكم من القلب.

 Waha٢waha@hotmail.com  

أيام احتفلت   قبل بضعة 
قطر بعيدها الوطني، وقبلها 
البحريـــن احتفلت بعيدين، 
العيد الوطني يوم ١٦ ديسمبر 
وبعده بيوم عيد جلوس امللك، 
وبعيدا عن األعياد والفرح أقام 
الشـــيعة في منطقة اخلليج 
ـ طبعـــا وغيرها ـ أيام حزن 

وعزاء مبناســـبة ذكرى استشهاد اإلمام احلسني ـ ے 
ـ  وألن هذه مناســـبات تهم كل املواطنني في منطقتنا ـ 
على اختالف طبيعتها ـ أال يحق لنا أن نتســـاءل كيف 
ميكننا أن جنعل هذه املناسبات وسيلة حقيقية للتقارب 
بني كل طوائف املجتمع، وبني هذه  الطوائف وحكامها؟ 
أليس هذا ســـؤاال مشروعا في ظل ما نراه مما ال نحسن 
ذكره؟ أليســـت وحدة املجتمع وأمنـــه من أهم القضايا 
التي يجب أن يســـعى لها كل مواطن وكل حاكم؟ ولكن 

كيف السبيل؟
  ال أدعي أنني ســـآتي مبا لم تستطعه األوائل ولكني 
مقتنع بأهمية اســـتغالل كل مناسبة لتحقيق التقارب 
الوطني ألنـــه األهم حلماية الوطن مـــن مختلف أنواع 

االعتداءات.
  األعياد الوطنية فرصة لتذكير كل مواطن مبا كانت 
عليه بلده قبل عشرات السنني، وكيف حتقق لها كل هذا 

التقدم الذي يراه واقعا أمامه.
  نتذكر عطاء اآلباء واألجداد ونتذكرـ  أيضاـ مسؤوليتنا 
عـــن مواصلة هذا العمل، فبالدنـــا لها حق على كل فرد  

فينا، يبذل من أجلها كل ما يستطيع.
  االحتفال باليوم الوطني ليس مجرد إظهار شـــعائر 
الفـــرح في ذلك اليوم ثم ينتهي كل شـــيء، إن االنتماء 
للوطن يعني ان يتفاعل اإلنســـان مع كل قضايا وطنه، 
ابتداء مـــن رفع األذى عن الطريق إلى االستشـــهاد في 

سبيل الدفاع عنه.
  هناك قضايا فساد تنخر في جسد الوطن، يفعلها هذا 
الصغير وذاك الكبير، ومن حق الوطن أن نحميه من كل 

قضايا الفساد.
  هناك هجمات تغريبية تستهدف ثقافتنا وحضارتنا 
وعاداتنا اجليدة، ومن واجب كل مواطن يحب وطنه أن 

يدافع عنه، ويحميه من االنهيار والضياع.
  احلفاظ على الهوية احمللية املتفقة مع إسالمنا واجب 
ديني ووطني ومن حق الوطن أن نحافظ على هويته.

  اللغة العربية تالقي هجوما عنيفا في كل دول اخلليج، 
وكثير من ابنائنا ال يكادون يتحدثون بلغتهم بطالقة، 
وهذا يجعلهم يرتبطون عاطفيا بثقافة البالد التي يجيدون 
لغتها.. أليس من واجبنا ونحن نحتفل  بهذه األعياد أن 

نحافظ على لغتنا، لغة القرآن واحلضارة؟

  وفـــي هذه األيـــام يقيم 
اخواننا الشـــيعة مراســـم 
العزاء مبقتل اإلمام احلسني 
ـ ے ـ وبهـــذه املناســـبة 
تقام احملاضرات والندوات 
وتختلـــف  والـــدروس، 
موضوعاتها ما بني بلد وآخر، 
بل وما بني محاضر وآخر، 
وتستقطب هذه األنشطة معظم أبناء الشيعة كما يتابعها 
عدد  غير قليل من أبناء الســـنة.. وهنا أسأل: أليس من 
حق الوطن علينا أن نستفيد من هذه األنشطة في سبيل 
وحدة الوطن وأمنه؟ أال ميكننا تقليص املســـافات بني 
أتبـــاع املذهبني؟ أما أنا فلدي قناعة تامة بأن هذا ممكن، 

وأن هذه املناسبة فرصة كبيرة يجب استغاللها.
  الشعارات التي توحي مبعاداة السنة يجب أن تختفي، 
وكذلك ما يقوله البعض في محاضراتهم، فأهل السنة ال 
عالقة لهم مبقتل اإلمام احلسني، وعلماؤهم يؤكدون أنه 
قتل ظلما، وأهل الســـنة يحبون أهل البيت ويترضون 

عنهم في كل صالة يصلونها.
  العداوة املصطنعة التي فعلها بعض القدامى ويفعلها 
بعـــض املوجودين يجب أن تزول، وفي ذكرى اإلمام 
احلسني يجب أن نصنع الوحدة والتقارب والتفاهم.. 
ولو كان حيا لوجد ان من أهم األعمال  قربة إلى اهللا 

أن يبدأ بذلك.
  حب اهللا، وحب الوطن من أهم الدوافع للعمل على 
تقوية األمة املسلمة ووحدتها.. هناك قضية البد من 
اإلشارة إليها ونحن نتحدث عن االنتماء للوطن مبناسبة 
األيام الوطنية، والذي ذكرني بها تصريح منســـوب 
مللك البحرين «الوطن القطرية ٩ محرم ١٤٣٢»، حيث 
طالب املجنسني بااللتزام باالنتماء والروح الوطنية، 
ولست أدري كيف سيشعر هؤالء بذلك االنتماء وهم 
إمنا أخذوا هذه اجلنســـية ملصالح وقتية فإذا زالت 
املصالح رمبا يعودون لبالدهم. االنتماء شعور داخلي 
يتنفسه االنسان في الهواء، ومن املستحيل املطالبة 

به إذا لم يكن هناك ما يدفع إليه ذاتيا.
  وفي الكويت مجموعة كبيرة ممن يعيشـــون في 
الكويت أبا عن جد وهم ال يحملون اجلنسية الكويتية، 

وال يستطيعون العيش مثل غيرهم.
  كثيرة هي الدعوات التي قيلت من أجل إنصافهم، 
ومن حقهم ذلك، وإذا أرادت الكويت أن يكونوا جزءا 

فاعال فيها فعليها أن تفعل شيئا من أجلهم.
  األيام الوطنية، وكل املناســـبات فرصة ليعيد كلٌّ 
منا حســـاباته من أجل وطنه، فكل يوم يضيع نفقد 

فيه الكثير، حكومات وشعوبا.
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 يخطــــئ مــــن يظــــن أن 
«عاشــــوراء» قد انتهت بقتل 
اإلمام احلســــني گ فآثارها 
آنذاك ففيها جوانب لم  بدأت 
يتم التطرق إليها، وهي بحاجة 
ملزيد من الضوء، أشــــير إلى 
بعض منها آمال أن تكون مدار 
بحث متعمق للكّتاب واملفكرين 

ملا يفيدنا في بناء أنفسنا ومجتمعاتنا. 
  وقد طرحت «عاشوراء» مذ بداياتها األولى جدا نوعني 
من أســــس االختيار، أحدهما جسده اإلمام احلسني گ 
بقولــــه «رضا اهللا رضانا أهل البيــــت نصبر على بالئه 
فيوفينا أجور الصابريــــن» فما يرضاه اهللا يرضاه أهل 
البيت وما يبغضــــه اهللا يبتعدون عنه وهذا هو الدرس 
األول الــــذي خطه اإلمام احلســــني بدمه حيث هناك على 
الطرف اآلخر هدف جاهلي جسده اجليش األموي بقوله 
«النار وال العار» فمعصية اخلالق لدى ذلك املعسكر أقل 

قيمة من سلوك يجلب العار لهم. 
  وبديهي حني يكون االختيار راقيا ورساليا فما يتبعه 
يكون ســــاميا لذا بدا الســــمو لدى معسكر احلسني گ 
في كل فعل: «في اخلطب وفي النصح وفي إدارة املعركة 
وحتى في االختالف» حيث قال الصحابي اجلليل زهير بن 
القني مخاطبا جيش ابن سعد األموي «ونحن وإياكم أبناء 
ملة واحدة ما لم يقع بيننا السيف» ليقابله رد جيش ابن 
سعد لإلمام احلسني «إمنا نقاتلك بغضا ألبيك». فأسس 
اختيار الهدف والتحرك واالنسجام بينهما هي أول شي 
يجب أن نتعلمه من كربالء فال نسعى لنطبق القانون في 

منحى في حني نرفضه في منحى آخر. 
  وحملت «عاشــــوراء» منوذجني من أخالق االختالف 
وأســــاليب املعارضة، ففي املعســــكر األموي كان السب 
والشتم واالتهامات والدناءة في األخالق والبعد عن القيم 
العربيــــة األصيلة واملبادئ اإلســــالمية حتى منعوا املاء 
عن النساء واألطفال وحرقوا خيام النساء وسيروا بنات 
رسول اهللا ونســــاء صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وآله وســــلم اسرى تلهب ظهورهم السياط، لكن معسكر 
اإلمام احلسني اتخذ النصح والوعظ وحسن الكلمات وعدم 
مبادءة احلرب بل وســــقى اجليش العطشــــان الذي جاء 

لقتالهم وخيولهم. فاالختالف 
واخلالف ال يوجبان أن يهبط 
اإلنسان مبستواه وبأدواته 
او يسير في طريق منحرفة 
ليثبت حقــــه او ليدافع عن 
مواقفه، فخلق اإلسالم حتتم 
أن يرتقي اإلنسان مبسلكه 
حتى مع عــــدوه وهذا ثاني 
معطيات «عاشــــوراء». وفي عاشــــوراء جتلى دور املرأة 
بأجلى معانيه مبا يجعلها فعال شــــريكة للرجل في بناء 
املجتمع واحلفــــاظ عليه حيث كانت زينب بنت علي بن 
أبي طالب صوت كربالء اإلعالمي الصادح الذي فضح كل 
دعاية باطلة ســــاقها بنو أمية وأجلمت عتاتهم متسلحة 
بثقــــة ال متناهية بربها جعلتها تصمــــد امام أهوال يوم 
العاشــــر من محرم وما تبعه من مصائب األسر واإلهانة 
فلم تضعف وما انهارت ولم تتحدث كما تتحدث النساء 
املكلومــــات حتى أنها لم تخرج مــــن خبائها يوم املعركة 
ولم تقم مبا يصوره بعــــض النادبني من صراخ وعويل 
بل حافظت على وقارها ليكتمل وقار عاشوراء وانطلقت 
تنطق بلســــان النبوة القوي مخاطبــــة يزيد بن معاوية 
«فكيد كيدك واسع سعيك فواهللا ال متحو ذكرنا وال متيت 

وحينا وهل رأيك إال فند وسعيك اال بدد». 
  فإشــــراك املرأة في احلياة العامة عنصر مهم في بناء 
احلياة أما إعدادهــــا لذلك فال يقل عن إعداد الرجل حلمل 
مسؤولية اإلصالح ومحاســــبة املتجاوزين ولتكن املرأة 
على مســــتوى احلدث كما على الرجل أن يرتقي إلى تلك 

الدرجة على حد سواء.
  هــــذه جوانب وغيرها كثير لم تأخذ حقها من النقاش 
واملعاجلــــة في الكتابات واملنتديــــات التي تقام من اجل 
عاشوراء وما أحوجنا فعال للتفكير فيها علنا نرتقي بأسلوب 
التعامل مع خصومنا دومنا اتهامات بالعمالة أو االنبطاح 
ملجــــرد أنهم ال يرون رأينا وال نصم غيرنا بوصمة إعالم 
فاسد ملجرد انه اعترض على أسلوب تصرفنا فعاشوراء 
منهل نبوي إلدارة اخلالف واالختالف وتسجيل النصر 
ال يقــــف عند عصر وال يخص فئة وعندها تتجلى حكمة 

القول «كل ارض كربالء وكل يوم عاشوراء».
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