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مبدئيات

ذعار الرشيدي

م.ضاري محسن المطيري

د.خديجة المحميد

يا ذاكرًا أصحاب 
محمد ژ

لنؤصل قبول 
اآلخر

هذه أبيات ال ميكن ملسلم سليم القلب أن يقرأها أو 
يسمعها إال فاضت عيناه من الدمع، خاصة إذا ربط 
ما جاء فيها من معان عميقة مبا يحدث في واقعنا 

األليم، من تكرار اإلساءة املتعمدة للصحابة رضوان 
اهلل عليهم، وأمهات املؤمنني زوجات النبي الكرمي ژ، 

إساءة ممنهجة يراد منها قتل غيرة املسلمني على 
رموز دينهم، وإسقاط نقلة الدين ليسقط الدين بعد 

ذلك تباعا، ولكن اهلل غالب على آمره.
ي��ا ذاكر األصحاب ك��ن متأدبا 

واعرف عظيم منازل األصحاب
هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد

وب��ذاك قد خصوا م��ن الوهاب
هم ناص��رو املختار في تبليغه

فجزاه��م الرحمن خي��ر ثواب

م��ا بال أهل الغي طال لس��انهم
وجت��رأوا ورموهمو بس��باب

سبوا خيار اخللق من لهم العال
ولهم مقام في ذرى االحس��اب

من قبل صّرح اعوج عن حقده 
ف��ي س��ب ش��يخ مت��ق اواب

ي��ا ثاني االثنني ف��ي الغار الذي
ش��هدت له اآليات خي��ر كتاب

واليوم قد صدع اخلبيث بجرأة
ووقاح��ة م��ن س��افل ك��ذاب

آذى النب��ي محم��دا في عرضه
عق��اب وش��ر  ذل  س��يعمه 

آذى النقي��ة بنت خل املصطفى
فليخس��أّن بس��عيه كس��راب

هاتي��ك ام املؤمن��ني وفضله��ا
يروى لنا في س��ورة األحزاب

ي��ا أم ان��ي ق��د كتب��ت مدافعا
والدم��ع من��ي كالذي منس��اب

من ذاك يجرؤ أن ينال لس��انه
م��ن زوج خير العجم واألعراب

يا م��ن زعمتم ح��ب آل نبيكم
أخ��ذت جماجمكم م��ن األلباب

متشون في درب الضالل معتما
ق��د أُخفي��ت عثرات��ه بضباب

ي��ا ذاكر األصحاب ك��ن متأدبا
واعرف عظيم منازل األصحاب

هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد
وب��ذاك قد خصوا م��ن الوهاب

اقتضت حكمة اخلالق املبدع في خلقه التنوع في 
طبيعة مخلوقاته وأشكالها وحاجاتها وطرق وأساليب 

نظم حياتها ونشاطاتها، تنوعا قائما على أساس 
التناغم والتكامل بني خلقه في عمران احلياة وحركة 

الوجود. لنتأمل في التناسق القائم بني مجرات الكون، 
والترابط واإلحكام بني املجموعة الشمسية واملجرة 

التي حتتويها من ناحية، ومن ناحية أخرى بني األرض 
واملجموعة الشمسية. 

وعلى سطح األرض يتكافل كل من اإلنسان واحليوان 
والنبات في إبقاء نسب ثاني أكسيد الكربون 

واألكسجني مناسبة بشكل ثابت في اجلو الستمرار 
احلياة، فاألول يطلقه اإلنسان واحليوان في زفيره 
فيستهلكه النبات في عملية البناء الضوئي، والثاني 

يطلقه النبات ليستنشقه احليوان واإلنسان في 
تنفسه. 

آيات اهلل سبحانه في تكامل اخللق يجدها الناظر في 
تقلب الليل والنهار، وفي امتصاص األرض لألجساد 
امليتة للكائنات احلية لتتحول في باطنها إلى مصادر 

للطاقة كالبترول والفحم ومشتقاتهما. كل ما تقع 
عليه باصرتنا من مكونات احلياة جند فيها التنوع 

واالختالف، مبا فيها حياة املجتمعات البشرية 
واألفراد فإنها تخضع لهذا النظم الرباني البديع، 

)يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن 

اهلل عليم خبير � احلجرات: 13(، كلمة التعارف في 
اآلية الكرمية من مقولة التفاعل، وهي توحي لنا بسر 

االختالف في النوع اإلنساني من ذكر وأنثى وشعوب 
وقبائل تتباين في عاداتها وثقافاتها وإمكانياتها، 

إنه اختالف من أجل تبادل ومتازج املنافع احلياتية 
واملعنوية والفكرية واملادية كما هي الطبيعة املخلوقة 
لتسير على سنة التكامل احلكيم، الذي عبر عنه في 
اجلانب البشري الرسول ژ بقوله: »اختالف أمتي 

رحمة«. 
ولنتوقف عند محطة احلديث النبوي الشريف في 

ساحة االختالف اإليجابي الذي أراده اهلل رحمة للعباد، 
ولنتدبر كيف نعيشه كما أراده اهلل سبحانه وعبر عنه 

نبي الرحمة محمد ژ، فهو تنوع لالستثمار البشري 
التفاعلي في شتى مجاالت احلياة الذهنية والعملية، 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، ولنفكر كيف 

نتجنب حتويله إلى نقمة وخالف يحرق األخضر 
واليابس في حياتنا ومجتمعاتنا ابتداء، ولنسعى 

جميعا الى غرس قبول اآلخر الفرد والفئة واجلماعة 
كقيمة ومبدأ في عقولنا ونفوسنا ونربي أجيالنا 

عليه طوعا كمنهج حياة وبناء نتناغم به مع مفردات 
الوجود اخلاضع هلل كرها واستسالما، لنعبر عن 

وجودنا بذلك لونا ميتزج بألوان الطبيعة فيخلق منها 
مع ألوان احلياة األخرى لوحة جميلة أخاذة، وحرفا 
ينظم مع بقية حروف الوجود كلمات وعبارات بناءة 

ومؤثرة.  ثم لنجتهد ونبحث في أسباب مشكلة رفض 
وإلغاء اآلخر، وسبل وآليات العالج، وألهمية هذا 

املوضوع في بناء النوع اإلنساني وحتقيق الوحدة 
البشرية والوطنية، فإن لنا فيه مع القراء األعزاء بقية 
في مقال أو مقاالت أخرى الحقة خلدمة تأصيل قبول 

اآلخر وحتقيقه على أرض الواقع.

Waha2waha@hotmail.com

M50514514@hotmail.com

amam_14@yahoo.com

غضب ورضا 
املعارضني 

عن احلكومة  !

إزالة
 احلجر

بعد انتهاء مظاهرة ما سمي بجمعة الغضب مباشرة 
سرعان ما انتشرت أخبار الشكر والثناء والتقدير 

والعرفان من أقطاب وقادة املعارضة على وزير الداخلية 
الذي هو عضو في حكومة سمو الرئيس ناصر احملمد، 
بيد أنهم وأثناء التجمع األول في مواقف البلدية والثاني 

على رصيف مجلس األمة أشبعوا وأمطروا احلكومة 
ورئيسها وبعيدا عن أخالق وشيم أهل الكويت وليس 

بالنقد بل بالسب وبقلة أدب عالية الرمت، فكيف يتم كيل 
املديح لعضو في حكومة مت سبها واإلساءة لها قبل 

ساعة؟
وبعيدا عن هذا التناقض يبقى أن نعلق على ما حدث مما 
سمي بجمعة الغضب، فابتداء أشكر حكومة سمو الشيخ 

ناصر احملمد التي سمحت بقانون املرئي واملسموع، 
ما أتاح ألهل الكويت متابعة احلدث بالصوت والصورة 
أوال بأول، فرأينا بعضا من الشباب الذي ميثل صورة 

سلبية عن شباب الكويت الذي نعرفه الذي يجل الكبير 
ويقبل رأسه من باب التوقير، فرأيت شبابا يسب ويشتم 

ويحقر كباره وال حول وال قوة إال باهلل، واملهم ليس 
ملسألة أو قضية تتعلق بقتل أو انتهاك شرف أو فقر 
أو ظلم وإمنا بسبب استخدام احلكومة ألدوات أتاحها 
الدستور ووافق عليها اثنان من الداعني لهذه املظاهرة 
هما مسلم البراك ووليد الطبطبائي اللذان وافقا على 

إحالة استجواب النائب حسني القالف لوزير العدل في 
أواخر التسعينيات للجنة التشريعية التي ذبحته، واليوم 

يحتجون ويدعون الناس إلى التظاهر ألن احلكومة 
استخدمت أدواتها الدستورية ففرغت الدستور من 

محتواه!
كما أنني أود أن أشكر رجال الداخلية على تفويت فرصة 

التصادم مع هذا الشباب الذي حتدث باسم الشعب 
الكويتي الذي يبلغ أكثر من املليون نسمة فتجمعوا 
ببضعة مئات يتحدثون ويأمرون بتغيير الدستور 

وتعديله بعيدا عن القنوات التي رسمها الدستور ومن 
خالل أوامرهم فقط وبعد ذلك هم يتهمون احلكومة 

بتفريغ الدستور، املهم أن الشكر نزجيه لرجال الداخلية 
على استيعابهم الستفزاز هذا الشباب وسماحهم لهم 

بتفريغ شحنات غضبهم ولو كان على حساب القانون 
ومشاعر شركائهم بهذا الوطن وراحة الناس ومستخدمي 

الطرق. أما الداعون ملا سموها بجمعة الرحيل، أي 
اجلمعة القادمة، فإن كان هذا يسعدكم ويريحكم ويفرغ 

ما بقلوبكم فال بأس، فمواقف البلدية متاحة والطريق 
ملجلس األمة مفتوح أمامكم وسنتحملكم ألنكم إخواننا 

في هذا الوطن ونتمنى أن تتعقلوا وحتترمونا نحن 
إخوانكم وشركاءكم في هذا الوطن وأال تزعجونا في 

الشارع الذي نستخدمه بسب من جنله ونقدره والتجاوز 
على دستورنا، وستكون لنا وقفة مع النضال الذي 

يحسب البعض أنه ميارسه وعلى كل حال فان اهلل هو 
الهادي احلسيب الرقيب عز وجل.

التطورات السياسية التي حتصل اليوم في عدد من 
الدول العربية ستغير شكل وخريطة السياحة لدى 

املواطن الكويتي، وخصوصا األشخاص الذين لم تترك 
لهم األقساط والقروض والديون فرصة التحليق بعيدا.

ووفق هذا املعيار ميكن ان حتقق السياحة الداخلية 
حضورا جيدا، وقد انطلقت قبل سنوات قليلة دعوات 
وحمالت لتنشيط السياحة الداخلية، واستبشر الناس 

خيرا باملهرجانات وأنها ستكون جاذبة للناس من 
الداخل واخلارج، مثل مهرجان »هال فبراير«.. وبدأ 

التجار ورجال االعمال من خارج الكويت يتساءلون عن 
هذا املهرجان الذي وضع التسوق كأحد اهم أنشطته. 

ولكنهم فوجئوا بتعقيدات بيروقراطية حتول دون 
قدومهم بسهولة بسبب إجراءات »الڤيزا« واماكن 

االقامة وغير ذلك من عثرات غير مشجعة..وبهذا جند 
أن النوايا الطيبة وحدها جلذب السياحة في هذا املجال 

ال تكفي.
وهناك معوقات اخرى، فعلينا علينا ان ننظر الى الفرح 

الذي يحاول بعضهم تقنينه، وتقتيره على الناس، 
وهو ما يجعل هذه املهرجانات مجرد شوارع واجمة 

ومحالت مكتوب عليها تنزيالت.. لذلك يعد املسافرون 
العدة الى اقرب مهرجان في البالد املجاورة، لينفقوا 

اموالهم هناك فتضعف القوة الشرائية عندنا، ويحدث 
هذا على الرغم من ان البضاعة هي نفسها املعروضة 

هنا وهناك.. واملاركات نفسها.. واملوالت نفسها.
ومع ذلك يعقد البلد آماال كبيرة على اخلطط التنموية 
للدولة في تنشيط السياحة، فشمعة التفاؤل ال ميكن 

ان تنطفئ بسهولة، فالكويت كما يراها املراقبون 
االقتصاديون هي وجهة مهمة لرجال األعمال ومؤهلة 
ألن تكون قبلة مهمة لهم ولسياحة العطالت القصيرة 

للعائالت اخلليجية.
ولدينا في الكويت مقومات األمان واالستقرار 

االقتصادي، واالنفتاح وقوة العملة وأهم من هذا وذاك 
شغف املواطن واملواطنة عندنا بالشراء وحبهم للتنزه 

وميلهم للمرح..فهل يحتاج االمر ألكثر من يد تزيح عن 
الدرب احلجرة..حجرة البيروقراطية؟!

aljaser_b08@hotmail.com

nasser@behbehani.info

باسل الجاسر

د.ناصر بهبهاني

رؤى كويتية

نوافذ

وصلتني رسالة باخلطأ أمس من رقم ال أعرفه، 
وقمت باالتصال على الرقم كون الرسالة مبهمة وغير 

مفهومة، وردت علي فتاة ما إن سمعت صوتي حتى 
قالت: »آسفة اتصلت باخلطأ«، اتصال باخلطأ كان 

يفترض ان ينتهي عند هذا احلد، ولكن بعد ساعتني 
وجدت الرقم نفسه يتصل مرة أخرى لم أرد، وبعد 

ساعة عاودت االتصال بالرقم ورد علي الرجل بكلمة 
»نعم شتبي؟«، رددت عليه بكل أدب: »عزيزي 

وردني اتصال من هذا الرقم مرة على شكل رسالة 
ومرة باتصال..خير منو؟«، فما كان من األخ اللطيف 

املتصل سوى أن قال لي ما نصه: »أخوي هذا رقم 
أم العيال وأنت داق عليها وأعتقد أنا وأنت شباب 

وعارفني هاحلركات«، بعد أن سمعت »عباطة« مدخله 
في املكاملة لم أمتالك نفسي وقلت له: »أوال أنا لم 

أتصل بأحد رددت على رسالة وصلتني ورددت على 
اتصالك ليس في األمر عبث وال معاكسة كما تتصور، 
وبعدين أخي الفاضل إذا خايف على أم العيال كلوديا 

شيفر خالص اعتبرني أخطأت في ردي على االتصال 
أو الرسالة فليش أنت متصل؟!«، فقال لي ال فض 

فوه ومات حاسدوه: »ال أنا اتصلت عشان أن ما تفكر 
تتصل مرة ثانية«، يا سالم شوفوا املنطق، أنا طبعا 

لم أفكر أتصل ال مرة ثانية وال ثالثة ولم يكن في 
بالي، ولكن زوج كلوديا شيفر الكويتية افترض أنني 
سأعاود االتصال ملجرد أن التي اتصلت بي »وحده«، 
كان اهلل في عونه وصبره اهلل على غيرته وحماه من 

سوء ظنه سواء بأم عياله التي أخطأت أو بالشخص 
الذي اتصل على رقم ورده باخلطأ.

هذا الزوج أمنوذج حي لسوء الظن املفترض 
باآلخرين، متاما كنهج حكومتنا، فهي العفيفة الشريفة 

الطاهرة املنزهة تفترض سوء النية باآلخرين، وال 
أدل على ذلك سوى تعاملها مع تظاهرات اجلمعتني 

اآلخيرتني، واطالقها ألبواقها ليقولوا بالشباب 
املتظاهرين والداعني للتجمع ما لم يقل مالك في 

اخلمر، ووصل األمر إلى حد تخوينهم، وهو أمر كان 
األجدى باحلكومة أن تترفع عنه، وتتعامل مع الشباب 

كحراك طبيعي، بل كحق طبيعي ال منة ألحد عليهم 
به، وليس من حق أي كان أن مينعهم حتت أي حجة 

أو ذريعة خاصة ذريعة »املندسني« التي أصبحت 
ماركة عربية مسجلة ترمى كسوء ظن معلب جاهز 

ملواجهة أي تظاهرة ينوي الشباب القيام بها.
ملاذا تفترضون بالشباب سوء الظن؟ لم ال تستمعون 

إليهم؟ لم ال حتاولون مجرد احملاولة معرفة سبب 
خروجهم؟ وهو سبب أعلم أن احلكومة تعرف سببه 
خاصة أنها هي السبب الرئيسي لكل احتقان تشهده 

حياتنا السياسية. 
شخصيا ال أطلب الكثير، وليس لدي من النصح 
الذي أوجهه للحكومة سوى أن تستمع ولو ملرة 
واحدة للشباب، فقط تستمع، واألهم أن تعتقد 

بحسن الظن في تعاملها معهم، ال أن تكون كزوج 
الست »كلوديا شيفر الكويتية« وترمي بسوء 

الظن قبل حتى أن تستمع، ال أقول حاوروهم، بل 
أطلب أهون األمر وهو أن تستمعوا لهم، لن تنقص 
حكومتنا وزيرا إذا ما سمعت لهم، بل إنها حتى ولو 

حاورتهم فلن تفقد خيطا سل من بشت أحد وزرائها، 
األمر بسيط، هم أبناؤكم وخرجوا من أجلكم ال 
ضدكم كما تتصورون، فهم جزء من نسيج هذا 

املجتمع الذي أنتم جزء منه.
الوجوه التي رأيتها في ساحة اإلرادة تبشر باخلير، 

أيا كان انتماء أو توجه أصحابها، شباب في عمر 
عنفوان الشباب حضروا ساروا شاركوا هتفوا، لم 

يحضروا سوى من أجل وطنهم.
لنترك لغة التخوين جانبا، واألهم لنتخل عن مفردات 

»مندسني« ونحوها، ولنستمع ملا يقوله الشباب، أيا 
كان سقف مطالبتهم، ومهما بدا عاليا فنحن ال نطلب 

سوى العدل، سوى االنتصار لوطن لم يعد يحتمل 
صراعات الوكالة، وحتالفات سياسية ينتفع منها »چم 
نفر« بينما بقية الشعب ترزح حتت ظلم البنوك تارة 

وظلم التخبطات احلكومية تارة أخرى.
استمعوا لهم وأحسنوا الظن وافتحوا آفاق احلوار مع 

اجلميع دون استثناء، فهذا حق عليكم.
توضيح الواضح: سألني الزميل هادي العجمي: »لم 

حتضر إلى اجلريدة السبت وين كنت؟« فقلت له: 
»اجلمعة كنت في اإلرادة من أجل أوالدي، والسبت 

خرجت إلى املدينة الترفيهية من أجل أوالدي... ولكن 
معهم«!

كلوديا شيفر 
الكويتية
وشباب ساحة 
اإلرادة


