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هذا السؤال تردد علي كثيرا من دول كثيرة بعد أحداث 
مصر وتونس، وما يحدث في دول أخرى، وكان جوابي 

دائما، هو أن الذي ال يعرف تاريخ الكويت، وتاريخ حكامها 
وطبيعة أهلها، ال ميكن أن يحكم عليها، فال ميكن أن ينطبق 

عليها ما ينطبق على اآلخرين، ألن لها وضعا وتاريخا، 
يختلفان عن اآلخرين.

فمنذ أن نشأت الكويت في القرن السابع عشر أو الثامن 
عشر امليالدي، واختيار آل الصباح ليكونوا حكاما لها، تعاهد 

احلاكم واحملكوم على الشورى كنمط للحاكم وإدارة هذه 
الدولة الناشئة، وبالتالي نشأ اجلميع جيال بعد جيل، سواء 
جيل احلاكم، أو جيل احملكوم على هذا النمط من السلوك 

السياسي في اإلدارة، مما أنشأ منظومة أخالقية بني احلاكم 
واحملكوم، تسببت في هذا االستقرار واألمان، والتفاهم، 

واالنسجام، والتراضي، واللحمة، فال يوجد في الكويت هذا 
احلاجز الكبير بني احلاكم واحملكوم، وال ذلك الظلم الصارخ 

الذي يؤجج الثورات ضد حكامها.
األمر اآلخر هو أن املتتبع للثورات التي حدثت سواء في 

مصر أو تونس أو ليبيا، ودول أخرى يالحظ تشابه الدوافع 
لهذه الثورات، والتي من أبرزها الظلم الكبير في جميع 

مناحي احلياة، وانعدام العدالة االجتماعية، والفساد اإلداري 
الكبير والذي زكم األنوف، والتفرد باحلكم الديكتاتوري، 

وتصنيف الشعب، وانعدام حرية التعبير والنقد، وعدم 
توفير أبجديات احلياة للمواطن، وحتويل هذه الدول إلى 

أنظمة بوليسية مرعبة، كل هذه أسباب دفعت هذه اجلموع 
إلشعال الثورات.

نحن في الكويت ال ندعي أننا دولة الصحابة، وال ندعي أننا 
نعيش في املدينة الفاضلة التي حلم بها أفالطون، ولكننا 

نعيش في بحبوحة من احلرية، نستطيع أن نتكلم مبا نشاء 
دون محاسبة، واحلقوق ممنوحة جلميع املواطنني دون 

تفرقة، وسجوننا خالية من سجناء الرأي، واحلواجز معدومة 
بني احلاكم واحملكوم يزور بعضهم بعضا بكل سهولة 

ويسر، واإلسالميون والليبراليون يقولون ما يشاءون، فما 
الدوافع التي تدفع الناس في الكويت ليثوروا؟ نعم توجد 

أخطاء، ويوجد فساد إداري، وتوجد عيوب في وزارات 
الدولة، وفي بعض الوزراء، ولكنها ليست بالكم وال الكيف 

الذي يؤدي إلى ثورة كما حدث في البلدان األخرى.
إننا نحتاج إلى شيء من التعاون بني السلطتني، وتفعيل 

خطة التنمية، وإزالة ما تبقى من فروق بني املواطنني 
وخاصة تعدد اجلنسية، ومنح املستحقني من البدون 

للجنسية، وغيرها من األمور امللحة لننزع كل فتيل ملثل هذه 
الثورات. اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل سوء، وسائر 

بالد املسلمني.

كنت مع صديق في احدى الديوانيات، وطابع هذه 
الديوانية ان روادها من جيل الشباب، جيل يحمل 

في قلبه الكثير من الطموحات، وعندما جتالس مثل 
هؤالء فإنك تشعر بالفخر واحلزن في الوقت نفسه، 

فشعورك بالفخر ألن هؤالء الشباب فيهم حيوية، 
فيهم تطلع، فيهم رغبة للتقدم بخطوات عملية، فيهم 
نزعة للخير كامنة، اما احلزن فألنك ترصد بني هؤالء 

من يعكس لك صورة الشاب غير املبالي! ال يهمه شيء 
سوى جهاز الالب توب، واالجهزة االخرى املشابهة، 
يجلس معك وعقله في مكان آخر، قلبه معلق بأشياء 
اخرى غير ما تتكلم به! ال يكاد يجلس مبوقعه اكثر 
من حلظات، خطوة لالمام وخطوة للخلف، نظراته 

مريضة وعقله متجمد، يبحث عن اي وظيفة بال 
عمل، املهم الراتب، ال يهمه ما يقال، يهمه ما يطلبه من 
الوجبات السريعة،واملتميز من هذه الفئة شغل نفسه 

بناد صحي ويتبعه مصطلح ان صاحبنا »يدق حديد«، 
ويعني ذلك ان يلعب باحلديد لتقوية وتنمية العضالت، 
وليتها تنمية صحيحة وسليمة، بل جزء منها هرمونات 

متخصصة في نفخ هذه العضالت.
املهم في هذه الديوانية أننا بني مجموعتني او قل 

فريقني، االول به حيوية وتفاعل والثاني به اخلمول 
والكسل، دار حديثنا حول مقتل امليموني، وبالفعل 

فوجئنا بأن اغلب هؤالء لديهم جميع التفاصيل! فهذا 
عسكري وهذا مباحث واآلخر عريف واالخير مهندس، 
والتأثر على وجوههم ال يكاد يوصف، بعضهم غاضب 
من ظلم وبعضهم يترحم وبعضهم قلبه مع جهاز اآلي 

فون! دم امليموني، توزع بالتساوي بني هؤالء، وكل 
واحد يعرف ما ال يعرفه غيره، لكنهم اجتمعوا على 

ان امليموني مات مظلوما ولم ميت ظاملا، وكم شعروا 
بالراحة والطمأنينة حينما مت القبض على اولئك النفر 

سامحهم اهلل، وان هناك محاكمة عادلة، ومتنوا على 
والة االمر ان يشددوا العقوبة اذا ثبتت االدانة، ولنا 

بعد هذه اجللسة رسائل سريعة خاطفة:
الرسالة االولى: ملن يهمه االمر ان يزرع في رجال 

االمن حب اهلل وتقواه وان تكون مخافة اهلل امام 
اعينهم، فمن كان اهلل رقيبه فتوقع منه كل خير ونفع 

لنفسه اوال ثم الهله ثم ملجتمعه.
الرسالة الثانية: على مؤسسات املجتمع املدني كل 
حسب اختصاصه بث التفاؤل في نفوس االبناء 

وحثهم على العمل اجلاد وان تكون الطموحات كبيرة 
حلجم التحديات القادمة على مجتمعاتنا العربية.

الرسالة الثالثة: التأكيد على حفظ االسرار، فكما قالوا 
»ليس كل ما يعرف يقال«، فعلى مجالسنا وديوانياتنا 

التأكيد على القيم االصيلة وليس نظام الغيبة والنميمة 
والتقول على الناس »أيحب احدكم ان يأكل حلم اخيه 

ميتا«.
واخيرا: زمان ابنائنا غير زماننا، والوعي واملعلومات 

اصبحت في متناول اليد، فعلينا جميعا فهم هذه احلالة 
القادمة والتعامل معها بكل شفافية وحزم ووضوح، 

واهلل الهادي.

وضوح  جرسأحوال

هل ستحدث 
ثورة في 
الكويت؟ دم امليموني

اخلمسيني.. 
وابنة العشرين

د.بدر نادر الخصري
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منذ حترير العراق من براثن النظام الصدامي البائد 
واآلثم، والكل يدعو الى ضرورة العمل على التقارب 
بني املذاهب االسالمية وخاصة بني املذهبني الشيعي 

والسني.
فاملتابع يجد من اكثر الشخصيات االسالمية على 
الساحة العراقية، يؤكد عليها دوما املرجع الديني 
سماحة آية اهلل العظمى السيد علي السيستاني.. 

ففي لقاء مميز منشور على املوقع االلكتروني 
»لشبكة الفجر الثقافية« www.alfaiar.org والتي 

لم تبث بوكاالت االنباء والصحف اال بوكالة فارس 
نقلتها بشكل مقتطفات موسعة في ذلك الوقت!

يقول سماحة السيد السيستاني خالل لقائه مع 
علماء الدين العراقيني من السنة والشيعة، انه 

يسعدني ان ارى الوحدة في خطاب علماء السنة 
واالختالف في الفكر واالجتهاد ال يجوز ان يكون 
سببا للتفرقة بل »اختالف امتي رحمة« واجزم بان 

ارادة الفرقة والتفرقة جاءت من اخلارج.
كما جند ان سماحته يؤكد على ضرورة التركيز 

على بيان املشتركات وال داعي للتعرض الى املسائل 
اخلالفية.

ويقول خالل لقائه عن تعرفه على شخصية اسالمية 
سنية درست عن احد علماء السنة وهو الشيخ احمد 
الراوي، وهو من علماء السنة من مدينة سامراء، ولم 

يكن يخطر ببالي انه على غير مذهبي.
ويؤكد السيد السيستاني أنه كان يراجع بعض 

االطباء وهم من اهل السنة ولكونه من طلبة العلوم 
الدينية.. لم يأخذوا منه اجورا ولم يفكروا في اننا 
من السنة او الشيعة.. وهذا هو النموذج الصحيح 

للتعايش الوحدوي في العراق.
ونوجر هذا اللقاء باآلتي:

٭ ندعو الى التعايش بني جميع الشعوب، وخاصة 
بني العرب، فلسانهم واحد وموارد االشتراك لديهم 

كثيرة، فديننا واحد وكعبتنا واحدة ونبينا واحد.
٭ العلماء مدار الوحدة وقطبها واملسلمون بهم 

يهتدون، فاملرجو منكم ان تظهروا للناس وحدتكم.
٭ نعم، في كل طائفة يوجد متطرفون، لكن اخلطر 

هو ان يوجد الصراع بني اصحاب الفكر والثقافة.
٭ قلت لبعضهم اذا كانت لديك فكرة فعليك ان 

تعبر عنها باملنطق اللني وليس باخلشن، واذا خيرت 
بني اللني وما هو ألني، فاختر ما هو ألني للتعبير عن 

قصدك. هذا ما قاله السيد السيستاني.
اما نحن فنقول: ان هناك متطرفني من املذهبني 

الشيعي والسني، ويشتمون علماء الطرفني، 
وينسبون اليهم الباطل والفساد والضالل والكثير 

من البدع املستحدثة الداعية الى تسويق التفرقة 
واالفتراق وتوسيع شقاق اخلالف بني املسلمني.

ان كلمات وعبارات السيد السيستاني متيزت 
بعمق شخصية هذا الرجل االمياني املتخرج في 

مدرسة اهل البيت احملمدي )عليهم السالم( ويرجع 
له الفضل والذخر في حفظ الكيان العراقي من 

احلروب االرهابية بني مكونات وطوائف العراق، 
نسأل اهلل سبحانه وتعالى ان يحفظه ويطيل عمره 
خلدمة االسالم واملسلمني وحمايتها من املتطرفني 

من مختلف االطراف الداعية للفتنة البغيضة، 
وكذلك من اعداء االسالم الدخالء على الدين 

احملمدي!
فاكهة الكالم: قال االمام محمد بن علي بن موسى 
بن جعفر بن محمد بن علي بن احلسني بن علي 

بن ابي طالب )عليهم السالم(: العلماء غرباء لكثرة 
اجلهال بينهم.

ملسات

السيد 
السيستاني.. 
ووحدة 
الطوائف..!

مصيب نجم

كل العالم يشارك اليابان فيما أصابها من زالزل 
وتسونامي والكل يساعد مبا لديه من خبرة في مجال 
اإلنقاذ والعالج والبحث عن الناجني حتت الركام، بعد 

ان دمرت مدنا وقرى كثيرة في اليابان بقدرة القادر عز 
جالله.

وقد أصدرت الكثير من الدول األوروبية وكذلك الواليات 
املتحدة األميركية تعليمات ملواطنيها مبغادرة اليابان أو 
عدم الذهاب اليها في هذه الفترة وذلك خوفا عليهم من 

االشعاعات املتسربة من انفجارات املفاعل النووية الثالثة 
في مدينة فوكوشيما، والتي تضررت من الزالزل وكذلك 

من التسونامي الذي ضرب اليابان وقد دخل املاء الى 
حافظات النووي وقد أدى انقطاع الكهرباء الى توقف 

تبريد املفاعل وعدم عمل املرشات التي تساعد على 
التبريد.

وكل يوم يزداد انتشارا االشعاع النووي وقد مت إخالء 
املدن القريبة بحدود 20 كيلومترا من منطقة مفاعل 

فوكوشيما، وقد مت تسرب االشعاعات الى أبعد من 30 
كيلومترا، وأكثر خوفا من تغيير اجتاه الرياح فإن أميركا 

وأوروبا أخذت االحتياطات الالزمة.
وتعلم جميع الدول والشعوب حرص اليابان عند بناء 

مفاعلها واالحتياطات التي اخذت عند بناء هذه املفاعل 
والفحص الدوري الذي تقوم به وكالة الطاقة النووية 

في هيئة األمم املتحدة ملراقبة هذه املفاعل والتأكد من 
إجراءات السالمة لها ومراقبتها.

فكيف اذا حصل زلزال وأي كارثة طبيعية في منطقتنا 
أو في إيران حيث توجد مفاعل بوشهر القريبة من دول 

مجلس التعاون اخلليجي؟!
واجلميع يعلم كيفية بناء هذه املفاعل وعدم توافر الكثير 

من إجراءات السالمة فيها وعدم خضوعها للفحص 
الدوري من وكالة الطاقة النووية لهيئة األمم املتحدة 

وحتاشي احلكومة االيرانية من اطالع الدول املجاورة 
لها عن إجراءات السالمة احلقيقية لهذه املفاعل. هذا 

وقد كتبت سابقا عن الڤيروس ستاكسنت الذي اصاب 
الكمبيوترات في هذه املفاعل والتي قامت احلكومة 

اإليرانية بتفريغ الوقود من املفاعل بعد أربعة أشهر فقط 
من بدء حتميل الوقود في أولى احملطات النووية لديها.

أرجو من املسؤولني في الدولة من وزراء أو نواب أو 
اخلبراء في حماية البيئة وأعضاء مركز الكوارث البيئية 

ملجلس دول التعاون اخلليجي اخذ احليطة واحلذر 
واإلجراءات االحترازية في حال حدوث أي تسرب 

اشعاعي يؤثر على الكويت ودول مجلس التعاون، ألن اذا 
فات الفوت ما ينفع الصوت. وهل هناك نية لدى احلكومة 

الكويتية ودول مجلس التعاون في استخدام الطاقة 
البديلة الصديقة للبيئة؟

همسة

تسرب
اإلشعاع النووي

يقول سبحانه وتعالى )فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثاُلث وُرباع فإن ِخفتم أال تعدلوا 

فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدنى أال تعولوا ـ 
سورة النساء(.

انتشرت في اآلونة األخيرة في مجتمعنا اخلليجي 
ظاهرة الزواج بزوجة ثانية بشكل واسع، وغالبا ما 
تكون هذه الزوجة في سن »عيال« الزوج لألسف، 

بل تكون عملية االقتران بزوجة أخرى ملجرد الزواج 
فقط، يعني باللهجة احمللية الكويتية »يبي يتشبب« 

دون أي أسباب أخرى، وجند أن هناك قلة قليلة 
من الرجال من يتزوج فيبذل أقصى اجلهد للعدل 
بني زوجاته، في حني أن هناك األغلبية منهم »اهلل 
يسامحهم« من يضرب بالعدل بني زوجتيه عرض 

احلائط، فيهمل الزوجة األولى وأوالده منها، وينسى 
العشرة ووقفتها معه في السراء والضراء وحتملها 
معه مشاق احلياة، وعدم تقصيرها معه في أي أمر 
من أمور احلياة، ويبدأ يعاملها معاملة قاسية بينما 

يعامل الزوجة الثانية معاملة »عسل« فيهجر أسرته، 
وال يصرف عليهم، وال يسأل عن شؤونهم، متناسيا 

لألسف ما ميليه عليه الشرع بضرورة العدل.
ويقول عز وجل: )ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني 

النساء ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل فتذروها 
كاملعلقة وإن تُصلحوا وتتقوا فإن اهلل كان غفورا 

رحيما ـ سورة النساء(.
يروي لي أحد املقربني أن صديقا له جتاوز اخلمسني 

تزوج من امرأة ثانية في العشرينيات »ضرة« على 

زوجته األولى وأم عياله »يعني كبر عياله« ودون 
موافقتها، فقامت قيامة الزوجة األولى، فأهملها 
وأهمل عياله، وأصبحت العشرينية هي املدللة، 

وجميع طلباتها مجابة، في حني كان يحاسب زوجته 
األولى وعياله على كل صغيرة وكبيرة »وينكد 

عليهم« بإعطائهم املصروف، ويتعلل دائما بعدم 
قدرته املالية، ولكن بعد فترة أحس بضياع بيته 

وأوالده، فندم على ما فعل، وأراد أن يصلح بيته 
لكن بعد فوات األوان، فكثرت همومه حتى أصبح 

يدعو اهلل سبحانه وتعالى كل يوم أن ينام وال يقعد، 
ليريح نفسه من هذه الهموم واملشاكل، وقام بتطليق 

الزوجة الثانية التي ال ذنب لها، وحاول الرجوع إلى 
زوجته األولى وعياله ولكنهم لم يتقبلوه مرة ثانية، 
بسبب »الشرخ« الكبير الذي صنعته يداه، وألنه لم 

يعدل بني الزوجتني حسب الشرع. 
وبنهاية هذه القصة أتذكر معكم قول الرسول ژ: 

»من كانت له امرأتان فمال الى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائل«، ومعنى احلديث الواضح هو 

وجوب العدل بني الزوجات في النفقة واملسكن، وال 
يجوز للزوج ان يظهر حبه لزوجة دون األخرى 

عالنية، ألن مكان احلب هو القلب.
آخر املطاف: زمالئي املعلمني واملعلمات، يرجى 
تكثيف اجلهود واحلرص على التواجد في يوم 

اخلامس من ابريل إلقرار كادر املعلمني واملعلمات، 
فإذا لم نتفاعل مع قضايانا فال نتوقع من اآلخرين 

ان يتفاعلوا معنا، أال هل بلّغت، اللهم فاشهد.

محمد هالل الخالدي
bodalal@hotmail.com

ناداه من بعيد، »زميل املهنتني« أسامة دياب وقال 
له: »والنبي يا عم أبو أحمد تقول القصيدة اللي 

قلتها امبارح علشان يسمعها محمد«، فجلس 
األستاذ الكبير عبدالسالم مقبول وجتمعنا حوله، 

وأخذ يقرأ بصوته الهادئ الرزين، قصيدة تلو 
أخرى ورائعة تلو أخرى.. يا لذاكرتي التالفة! ليتني 

أحفظ. لم أكن أعرف قبل تلك األمسية اجلميلة 
أن الزميل عبدالسالم مقبول يكتب الشعر، كنت 

أحسبه فيلسوفا يرسم احلكمة بريشة فنان 
كاريكاتور فحسب. غشانا الصمت ونحن نستمع 

إلى روائع العم أبو أحمد، وسرحت في »حلظة 
شرود« عشت فيها في عاملي الصغير، بعيدا عن 

أخبار السياسة واالقتصاد واإلرهاب وسرقات 
»ذوي الياقات البيضاء« اجلدد. في عاملي الصغير 

أرتب األشياء كما أحب، وأدير احلوار كما أريد، 
ال حدود تستوقفني وال قيود متنعني. حلظة 

شرود أجمع فيها أشالئي وأغرق فيها في تفاصيل 

أحالمي وأعيش فيها إنسانيتي بال ضجيج. حلظة 
شرود هي كل ما أملك »للهروب« من هذا العالم 

املجنون.
> > >

إلى األستاذ عبدالسالم مقبول، شكرا على حلظات 
الشرود اجلميلة، كم متنيت لو أنني شاعر ألكتب لك، 

لكنني أبيح لنفسي أن أهديك مما كتب السياب:
ذرات غبار

تهتز وترقص في سأم
في اجلو اجلائش بالنغم

ذرات غبار
احلسناء املعشوقة مثل العشاق

كم جاء على املوتى، والصوت هنا باق
ليل نهار

هل ضاقت مثلي بالزمن
تقوميا خط على كفن 

ذرات غبار!

نظرات

حلظة شرود 
مع عبدالسالم 
مقبول

أنوار عبدالرحمن
falcom6yeb@yahoo.com

دعيت منذ فترة أنا وزوجي الحتفال أقامته إحدى 
الشركات ألعضـائها املسـاهمني للتــعارف والتعاون 

وطرح األفكار اجلــديدة التــي تدفــع الشركة 
للتقدم والنماء، وكــان احتفاال ممتعا وناجحا، تخللته 

عروض وبرامــج مســلية ومسابقات للصغار 
والكبار، والبرنــامج الوحيد الذي يستوقفني كالعادة 

سواء كان في احــتفال أو نشــاط اجتماعي، هو 
برنامج املسابقات واألســئلة الــتي تقدم بصورة 

تافهة خالية في الغالب من املعلومات العامة واملفيدة، 
فإلى متى يقف عريف احلفل ويطلب من احلضور ـ 
أن من يحضر له قلما أو نظارة شمسية أو عملة من 
الدوالر بسرعة، سيأخذ هدية، أو يطرح سؤاال يجيب 

عليه حتى الطفل في مرحلة الروضة، أو يلقي على 
احلضور قصيدة أو أغنية يحفظها، سيحصل أيضا 

على هديته.
كنت أتوقع أن مثل تلك املسابقات قد تتغير أو تنقرض 

مع تقدم الزمن والـثورة التكــنولوجية، فاإلنسان 
اآلن يعيش في حتد وسـباق مع التـغيرات املختلفة 

في حياتنا املعاصرة، فالسرعة الغريبة واملدهشة 
جتعلنا مضطرين الى مواكبة ما نستطيع اللحاق 

به لنتعلمه ونتعامل معه بطريقة صحيحة، قبل أن 
تطرأ عليه إضافــات جديـدة ومعقدة، قد تدخلنا 

في متاهات وحيرة بسـبب الشعور باجلهل حيالها، 
وكان األحرى من منظمي أي برنامج ترفيــهي أن 

تطعم مسابقاته باختبار للمعلومات اآلنية والتي 
تتطلب منا معرفتها واالطالع عليها واالسـتفادة من 
خبرات وثقافة الغير، وهذا ال يتطــلب ذكــاء خارقا 
من معدي تلك البرامج سواء كانت املســابقات هذه 

ستقدم في احتفال أو عبر الراديو أو محطة فضائية، 
ولكن يتطلب إلعداد فيه وعي وإحساس باملسؤولية 

جتاه مجتمع أحيانا يتخبط مع أول موجة تزحف إليه 
من الشاطئ!

ورغم اعتراضي على تلك الطريقة القدمية وغير 
املبتكرة أو على األقل مفيدة، كانت لزوجي وجهة 

نظر أخرى أحترمها رغم اختالفي معه، أال وهي أن 
تلك املسابقات أو األسئلة التي تعرض بهذا الشكل، 

هي مجرد نوع من الترفيه والنشاط، لتشارك به 
جميع الفئات العمرية والفكرية وفي الغالب تقدم 

إلشراك األطفال في املتعة مع والديهم، ولكن السؤال 
يبقى في ذهني.. وإلى متى ستستمر على هذا النهج 

واملنوال؟ وإلى متى ال نعطي ألبنائنا حتى الفرصة لكي 
يفكروا؟.. هذا وإن لم يكن األمر يشملنا نحن الكبار 

أيضا!

فالكم طيب

والسؤال كان..؟


