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 قال تعالى: (املال والبنـــون زينة احلياة الدنيا والباقيات 
الصاحلات خير عند ربك ثوابا وخير أمال)، ڈ.

  ميثل املال عصب احلياة ووسيلة لتأمني متطلبات احلياة 
وحفظ كرامة اإلنسان، وهو رزق من أرزاق اهللا الذي فضل به 
بعضنـــا على بعض، كما ان للمال أثرا جليا في تقوية أواصر 
العالقات االجتماعية وزيادة الصلة، وذلك إذا ما أحسن استغالله 
وتوظيفه بحيث يتحول الى مصدر لسعادة اإلنسان، ونعمة 

إذا أحسن استغاللها.
  وال شك ان حب املال طبيعة في اإلنسان وهو وسيلة وليس 
غاية يتصارع ألجله البعض ليتنازل عن مبادئه وتعاليم دينه 
لتحقيقه متناسيا سؤاله أمام ديان السماوات واألرض من أين 
اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعندها يكون نقمة على صاحبه يقوده 
إلى الهالك واخلسران، فلم يعد ملخافة املولى في قلبه نصيب 
وإمنا تراه يســـعى إلى طلب املال بأي طريق وسبيل حتى لو 
اعتمد على الغـــش واخلداع، فهنا نكون أيضا أمام نقمة املال 
الذي يؤدي الى اإلســـراف والترف الزائد عن احلد والضياع 
في ملذات الدنيا فتفســـد األخالق وتنقطع العالقات األسرية 

ويسود التباغض.
  كما ان الفســـاد يعم املجتمع حينما يتم استغالل املال في 
الرشوة ملخالفة القانون، فالكثير من املشاكل سببها املال، فكم 
من إخوان تفرقوا بســـببه وكم من قضايا اكتظت بها احملاكم 
بسببه، وكم من بيوت هدمت بسببه، وكم من إنسان حتول الى 
مجرد آلة جلمعه وتكديسه ضاربا عرض احلائط بجميع القيم 
الدينية واألخالقية ومهدرا سنوات عمره ألجله، وأصبح املال 
لديـــه زينة يتفاخر بها على غيره وال يدري ان الفقير بعوزه 

يتقدم عليه في دخول اجلنة خلفة حسابه.
  فاحـــذروا فتنة املال وال تلهثـــوا وراءه، ولنعلم جيدا انه 
وســـيلة ورزق من اهللا يجب ان نحسن اســـتغالله فنعطي 
الفقير حقه منه، واألجير أجـــره، ونعزز من خالله عالقاتنا 
األخوية واإلنســـانية، ولنتق اهللا في أموالنا ونسأله حسن 
الرشـــاد والصالح وأن يوزعنا لنشكر نعمه علينا وال نكون 

عبيدا ألموالنا.
< < <  
  رحيل فارس

  غيبت يد املنون رجال من أعالم الكويت ترك بصمات خالدة 
ستظل شاهدا على مآثره الوطنية الصادقة، بغيابه سقطت حبة 
أخرى من سلسلة كبار رجاالت الكويت، فتاريخه في احلياة 
والصحافة مثال يحتذى، لقد ترك فراغا في قلوب محبيه الذين 
يقفون صامتني مسلمني أمام مشيئة املولى العلي القدير، فهي 
سنة احلياة حترمنا دوما من األحبة وال نقوى إال على الترحم 
على فقيدنا الغالي، نعزي أنفسنا ونعزي عائلة املرحوم خالد 
يوسف املرزوق، ونسأل اهللا العظيم أن يلهمهم الصبر والسلوان 
وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته إنه 

عزيز قدير و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).
< < <  
  شهيد الواجب

  ودعت الكويت شهيد الواجب عبدالرحمن العنزي، الذي بذل 
روحه لوطنه، مترجال عن حياتنا الدنيا الحقا بركب الشهداء، 
ليغدو رمزا من رمـــوز التضحية الذين ضحوا بأعمارهم من 
أجـــل الكويت، ونحن نفتخر به وبأمثاله ممن وضعوا نصب 
أعينهم الدفاع عن أمن الوطن وبذل الغالي والنفيس من أجله، 
رحم اهللا الشهيد وتغمده بواسع رضوانه وجعله في املراتب 
العلـــى مع األنبياء والشـــهداء والصديقني وألهم أهله الصبر 

والسلوان.
  رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. 

 ال يخفـــى على العديد من القراء عملية تقلص نفوذ التيار 
الديني مؤخرا بعد أن اســـتنزف الكثير من أوراقه السياسية 
وحتديدا في اآلونة األخيرة، ليبدو حاضرا باسمه فقط في واقع 
األمر ولكنه غائب عن القـــرار، ليدخل مرحلة العجز وفقدان 
السيطرة على توجهات الرأي العام ولتنحسر شعبيته مقابل 
التكتالت املســـتقلة التي أخذت زمام املبادرة وتستغل أفول 
التيار الديني لتمأل هذا الفراغ السياســـي بشكل يوائم املزاج 
الشـــعبي ولتؤول األمور بعد ذلك ملصلحة املستقلني بشكل 
بـــارز، ولم يكن ليتحقق هذا األمر لوال الفشـــل الذي صاحب 

التيار السياسي الديني خالل الفترات املاضية.
  وكلي يقني بأن هذه القراءة لن تعجب مريدي هذا اجلانب، 
ولكن هذه هـــي احلقيقة التي ال يقبلهـــا اآلخرون وان كانت 
مبرراتهم غير منطقية، ولو اســـتعنا بشريط الذكريات ألبرز 
األحداث التي غيرت مجرى تهاوي الفكر الديني وحتطم قواعده 
السياسية في مشهد غلبت عليه مبادئ املصالح فسنجد أنها 
جتلت مع استجواب د.عادل الصبيح الذي طوعت له قواعده 
جميع الوسائل املشروعة وغير املشروعة في سبيل عدم طرح 
الثقة فيه عندما كان وزيرا للنفط واإلسكان، واحلالة األخرى 
أتت في مشهد االنقسام األخير للتيار السلفي والعذر القبيح 
في االســـتعانة بالفتوى في غاية محددة األمر، ما ســـاهم في 
اتساع الهوة ان لم تكن هذه املسألة ضريبتها كبيرة وصعب 
تسديدها مستقبال، وفي رؤية خالصة غير منحازة كانت هذه 
اإلشارة دعوة صادقة لعودة ميزان القوى من جديد للمشهد 

السياسي واملعرفة هي ضالة املؤمن.
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 المواطن علي الجابر  األحمد

 المال نعمة ونقمة
 

 الوطن ثم الوطن ثم المواطن

 طالل الهيفي

 التيار الديني

 السموحة

 يبــــدو أن كثرة قراءة 
السياســــية  األحــــداث 
والتعليق عليها أبعدتنا عن 
كل ما هو جميل في حياتنا، 
لذا أصبح من الضروري أن 
نساهم، كل فيما يخصه، 
برسم مزاج مختلف يثبت 
أن حياتنا ليست صراعات 

وجتاذبا فقط بل هناك مساحة نعبر فيها عن مشاعرنا 
بعيدا عن أجواء احلالة السياسية وانعكاساتها وسأبدأ 
بنفســــي وأنقل لكم قراءتي ملا أتصوره واعتبره أهم 
مشهد وأنقى صورة في حياتي عبر هذه الرسالة التي 

كتبتها قبل أسابيع ملن يستحقها.
  اللحظات األولي للقائنا األول وضعت كلمة النهاية 
لعناء البحث عنك، أدركت للوهلة األولى أنك ضالتي 
ونصف عملتي اآلخر ومكافــــأة نهاية الطريق، قالت 
عينــــاك كلمات اجلندي طارق عنــــد باب الغرب مهال 
ال مفر.. مهــــال ال مفر، ودخلت قلبي من الباب الكبير 
الذي يســــمح للجميع باخلروج منه باستثنائك أنت 

وأنت فقط.
  ال أخفي عليك ســــرا لطاملا سألت نفسي ملاذا أنت 
دون بنات حواء التي أدخلتها طواعية وبامتنان من 
بوابة قلبي؟ باختصار شديد وشديد جدا.. ألنك أول 

من أدخل النور إلى دهاليز 
حياتي فصار للحب طعم 
أتذوقه وحالوة أشعر بها، 
أراك األكثر متيزا  ألنني 
الكويت،  وأطول نخالت 
ألنني أشعر معك بأنني 
رجل واحد وأنت كل نساء 
العالم، ألننا نتكامل وال 
نذوب، ألننا جنيد قراءة بعضنا دومنا تصريح، ألنك 
أعظم عجائب دنياي السبع، ألنك حالة خاصة اختلطت 
معها أوراق مشــــاعري فأخرجت مزيجا من العشــــق 
والطمأنينة باختصار أحبك زوجتي، حبيبتي، صديقتي، 

أمي، أختي وابنتي.
  رمبا تسألني: مرت سنوات على زواجنا فماذا تغير؟ 
ما تغير أنني أصبحت أحبك أكثر وحنيني واشتياقي 
صار أكبر، أصبحت تسافرين بال هوادة، ببني خلجات 
نفسي، أصبحت وقود كلماتي وصورة عشقي وتدفق 
أفكاري، أصبحت أهم صفحات تاريخي وأميز محطات 
حياتي ال تســــأليني ماذا تغير؟ فأنــــت حالة تغيير 
لألفضل، فلو عاد بي الزمان ألف مرة وتوافرت آالف 
اخليــــارات الخترتك أنت فقــــط وال أحد غيرك فأنت 

مليكتي املتوجة وحالة عشقي الدائم.
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 علي القالف

 إليك أنت

 من ثقب الباب

 خمس سنوات مرت كلمح بالبصر على وفاة أمير القلوب 
جابر اخلير، طيب اهللا ثراه، مرت هذه السنون بأحالسها 
وأقتابها وعجرها وبجرها وحلوها ومرها وزينها وشينها 

وطولها وعرضها... الخ
  وللمرارة السياسية نصيب األسد، ومن كانت له مرارة 
ـ صاحية ـ فقد فقئت، وأصابه قولون سياسي وهستيريا 
أيضا، وقل ما شئت وألصقه على جدار السياسة «ال فض 
فوك»، ألنها ـ أعني السياســـة ـ مصدر من ساس يسوس 

فهو سائس وسياسي.. ومسوس أيضا.
  كنـــت رابع أربعة في مجموعة صور كانت هي احلملة 
اإلعالمية ملســـابقة الكويت الكبـــرى حلفظ القرآن الكرمي 
وجتويده العاشـــرة بعد وفاة األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد، رحمه اهللا، مباشرة وحتمل عنوان: «أمير القلوب.. 
شكرا»، تعبيرا من أبناء الكويت عن الوفاء لرعايته لهذه 

املسابقة.
  الكلمات في حقه قليلة.. تشرفت بلقائه، رحمه اهللا، مرتني 

فرأيت التواضع اجلم، وحنان األبوة، ورقة املشاعر.
  عيالـــك يا جابر العز ما برحوا ومـــا فتئوا يكنون في 
ضمائرهم محبتك، وعلى ألسنتهم الدعاء لك، وعلى سياراتهم 
ومكاتبهم صورتك في نكهة املاضي اجلميل.. وشعاراتهم 
وعباراتهم حتتها تقول: لن ننساك.. حزينون على فقدك 
ولكنها سنة اهللا، لقد تربعت على عرش قلوب أبناء الديرة 
األوفياء رجاال ونساء صغارا وكبارا، حتى سموك: بأمير 

القلوب.
  املآثـــر كثيرة، ولكن من خلف ما مات، فذريتك املباركة 
تعمل جاهدة إلنشاء صرح وقفي كبير يصرف ريعه ألعمال 

اخلير يحمل ذكراك اجلميلة.
  صفات األموات وواعظ موتهم أكبر داع لشـــحذ الهمم 
واستذكار العبارات املؤثرة، وألن تعلو وتتقدم مستلهمة 
جميل احملاسن ونبل السجايا، السيما إذا كانت من أناس 

ال يجرؤ التاريخ على أن ينساهم.
ـــي عــظــات ــك ل ــات ــي ـــي ح ـــت ف ـــان   وك

ـــظ مــنــك حيا أوع ــوم  ــي ال ـــت     وأن
  صلوا على رسول الهدى. 

 Mg_alhasson@hotmail.com  

 نريد ان نتحدث اليكم اليوم عن ثالثة مواقف حدثت مع رجال 
االمــــس الذين وهبهم اهللا خاصية من الفطنة والذكاء الذي قل 
ما جنده في كثير من رجال اليوم وقلت افعالهم على الرغم من 
االحداث التي مرت بهم والتي تلوح باالفق ال حتتاج الى الفطنة 
او الذكاء بل هي ظاهرة للعيان وملموسة ماديا ولكن ال يعترف 
بها من اغواهم الشــــيطان واملرهونون ماليا وسياسيا والذين 
يعتقدون ان الشــــعب لم يعرف حتركاتهم املشبوهة وقصيرة 

النظر التي اصبحت رائحتها «الزفرة» تزكم األنوف.
  نرجــــو كما يرجو املخلصون في هــــذا البلد الكرمي ان تفهم 
احلكومة ومن يدعمها هذا التقلص في التأييد الواضح من نتيجة 
التصويت التي حصلت على عدم التعاون وهذا التصويت املتدني 
الذي ما كنــــا نتمناه حلكومة تتمتع بالوفــــرة املالية واحلجم 
السكاني وصغر جغرافية االرض بأن تكون هذه نتائجها التي 
بدأت تتقلص شــــيئا فشيئا ولوال الدعم املالي والدعم االعالمي 
ملا حصلت عليه، وواجب على احلكومة ومن يسندها أن يحلوا 
هذا اللغز ويبدأوا بسياسة توقف االنحدار بعدم تنفيذ املشاريع 
حسب املقاييس والشروط املوضوعة وتأخذ مببدأ العقاب ضد 
من يعبث بها ويعبث مبشاريعها وتبدأ باالصالح الشامل واال 
سوف يزيد من السيبة والتسيب الذي اوصلها لهذا اخلط، وال 
تتــــرك من يعبث بأن يأكل االمــــوال ويدمر وال يعمر ملا يعطي 
الغير فرصــــة التقدم مبزيد من االســــتجوابات وهنا يكونون 

محقني بذلك. 

 ماجد جابر العنزي

 أمير القلوب.. شكرًا
 

 زفير القلم

 مطلق الوهيدة

 أين نحن من رجال 
األمس؟!

 رأي

 «إعطاء احلرية الكاملة 
لوسائل اإلعالم.. لن نغلق 
مواقع إنترنت، ولن نسمح 
بالرقابة على اإلعالم بأي 
شكل» بهذه اجلملة ضمن 
الرئيس زين العابدين بن 
علي آخر كلمة خاطب بها 
األشقاء التونسيني قبل أن 

يغادر الســـلطة، ال يعنيني التعليق على ما حدث 
في تونس، فأهل العزيزة اخلضراء أدرى بأشجارها 
يعرفون طيبها وخبيثها ويعرفون ما يصلح لهم وما 
ال يصلـــح، فهم أقدر من اجلميع على التعليق على 

احلدث الذي خلقوه بأيديهم ال بأيدي الغرب.
  هل تعـــي احلكومات العربية مدى خطورة هذه 
اجلملة األخيرة التي قالها بن علي مغادرا بلده، بل 
مغادرا الســـلطة في بلده بشكل نهائي، ألنه يعلم 
يقينا أن ما أشـــعل الشـــارع لم يكن سوى عطش 
التونســـيني للحرية، احلرية وليس أي شيء آخر، 
باعتراف بـــن علي لم يكن رغيف اخلبز وحده هو 
الذي أشعل الشارع بل البحث عن احلرية، لم يكن 
ارتفاع األسعار والغالء الذي ضرب السلع األساسية 
السبب الرئيســـي، بل كان انخفاض سقف احلرية 
الذي ضاق به أشقاؤنا «التوانسة»، ولم يكن أمامهم 
طريق لرفع األيدي املطبقة على أفواههم سوى الثورة 

واخلروج إلى الشارع.
  احلكومات العربية ال تفهم هذا الشيء، وال تعيه، 
بدليـــل أن أغلب احلكومات العربية التزال تتعامل 
وفق مفهوم ضرورة وجود إعالم رســـمي أو إعالم 
مـــوال لها تخلقه وتصرف عليـــه في املقابل تقوم 
بخنق األصوات املناوئة لها وحتجمها بل وتدوس 
عليها بالقانون أحيانا وبأيدي رجال القانون أحيانا 

أخرى.
  احلكومات العربية ما لم تع أن ما حدث في تونس 
سيكون سيناريو مرتقب وحاضر في حال استمر 
خنق احلريات ووأدها ودفنها والرقص على جثث 

الكلمات احلرة سيكون مصيرها ذات املصير.
  العرب ال ينتفضون إذا ما مت رفع أسعار السلع 
الغذائية ألنهم يعلمون يقينا أن أحدا ال ميوت من 
اجلوع، ولكن عند خنق احلريات فســـينتفضون 
ويخرجون إلى الشارع ألنهم يعلمون أن من سيموت 
في هذه احلالة هو الوطن وكل من فيه سيختنقون 
وال أحـــد يقبل أن يعيش ميتـــا بال صوت وال حق 

في إبداء رأيه.
  الفاسدون يسرقون خيرات الوطن ويريدون منك 
السكوت، بل يريدون منك أحيانا أن تبارك سرقاتهم 
وتهلل لها وحتضر احتفاالتهم التي يقيمونها على 
شرف ســـرقة الوطن، وعندما يصل األمر إلى هذا 

احلد فعفوا ســـنخرج 
الشارع وسنطالب  إلى 

بحريتنا.
الكويـــت مثال    فـــي 
حكومتنا تركت احلبل 
على الغارب ليسقط أبناء 
شعبها حتت رحمة غياب 
الرقابـــة ومت تقييدهم 
بالقروض، ولم يخرجوا إلى الشارع، تركت احلكومة 
لتجار الفســـاد احلق في رفع السلع إلى حد ذبحت 
به املواطنني ذبحـــا حكوميا ولم يخرج حتى طفل 
صغير إلى الشـــارع، وزادوا أســـعار البنزين ولم 
نخرج وقبلها سرق الوطن من الوريد إلى الوريد ولم 
نتظاهر واكتفينا بأعضاء مجلس األمة ليالحقوا من 
ميكن مالحقته، ولكن عندما ضربت احلرية أو قامت 
احلكومة مبحاولة لضرب احلرية خرج اجلميع إلى 
الشـــارع، ولم تكن أحداث ديوانية احلربش سوى 
مواجهة شعبية أولى ناجحة ولم تكن تلك األحداث 
هي الســـبب الوحيد خلروج الناس إلى الشارع بل 
خنـــق احلريات ومحاولة تطويقهـــا بقوانني تارة 
وبتغليظ العقوبات تارة أخرى وقبلها تفعيل قانون 
التجمعات غير الدستوري جميعها أسباب اجتمعت 
ودعت الناس للخروج إلى الشـــارع بعد أن أصبح 

الشارع هو املالذ الوحيد إليصال كلمة احلق.
  االعتقـــاالت والضرب بـ «املطاعات» واملالحقات 
القانونية و«قرصات األذن» األمنية ومالحقة «أهل 
تويتـــر» ال جتدي نفعا في عالـــم حتول إلى قرية 
صغيرة إعالميا، فصوت احلق ســـيصل وسيصل 

وسيبلغ إلى شاطئ احلرية.
  افتحوا أبواب احلريات فرئاتنا الكويتية ال تتحمل 
تبغ اخلنق املتواصل واملبرمج الذي حتاول أن تطبقه 
احلكومة بـــكل طريقة ممكنة أوضاعنا في الكويت 
وال شك أفضل بكثير من وضع األشقاء في تونس 
احلبيبة، وال مقارنة بني أوضاعنا وأوضاعهم على 
جميع املستويات، ولكنهم تنفسوا غضبا انتصارا 
حلريتهم وجنحوا، ورئاتنـــا الكويتية ترفض أن 
تتنفس سوى هواء احلرية املطلقة خاصة مع محاوالت 

حكومتنا النيل من تلك احلرية.
  فبالدنا بخير ما دامت دميوقراطيتنا بخير، لذا على 
احلكومة أن ترفع يدها وبشكل نهائي عن محاوالت 
النيل من الدســـتور سواء محاوالتها املكشوفة في 
تفريغ مواده وتطبيقها االنتقائي للقوانني، فما يوافق 

هواها تطبقه وما ال يناسبها ترميه وراء ظهرها.
  شكرا ألهل تونس، شكرا، فالتاريخ سيذكر أنكم 
كنتم السبب الرئيسي في تغيير وجه الشرق األوسط 

إلى األبد.
 Waha٢waha@hotmail.com  
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