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د.نرمين الحوطي

عبدالسالم مقبول

فهد سالم العازمي 

اململكة عني 
والكويت 
سوادها

رجال يصنعون 
التاريخ ورجال 
يدنسونه!!

»الصفري« العربي 

تلك كانت كلمات الفقيد الكبير صاحب السمو 
امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 

ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع والطيران واملفتش العام للمملكة العربية 

السعودية، رحمه اهلل، باألمس فارقنا جثمانه ولكن 
تبقى ذكراه الطيبة وروحه العطرة باقية ليس فقط 
في اململكة العربية السعودية بل ذكراه ستبقى إلى 

األبد ناقوسا تدق أجراسه في أرجاء العالم.
فشعب الكويت باألمس واليوم وغدا لن ينسى 

مواقفه املؤثرة إبان االحتالل العراقي الغاشم 
وإشرافه على جميع عمليات حترير الكويت، 

فجميع أهل الكويت يعلمون ما هي الكويت في 
قلب اململكة العربية السعودية وشعبها ونخص 

املغفور له، بإذن اهلل، األمير سلطان بن عبدالعزيز 
آل سعود، رحمه اهلل.

كانت الكويت موطنه الثاني وكان يحرص دائما 
على زيارتها واالطمئنان على أمنها، كان على 

الدوام في جميع تصريحاته يشدد ويحرص على 
تواصل العالقات بني اململكة العربية السعودية 

والكويت بل كان يحرص أيضا على أمن اخلليج 
ككل، كانت تصريحاته تقوم على دعم أصول 

العالقات التاريخية واألسرية بني دول اخلليج، 
فاخلليج كان لدى املغفور له األمير سلطان بن 

عبدالعزيز آل سعود، رحمه اهلل، هو وطن واحد 
ال يتجزأ، واليوم ال يسعنا إال أن نقول: رحم 

اهلل األمير سلطان بن عبدالعزيز وأسكنه فسيح 
جناته.

كلمة وما تنرد: )يأيتها النفس املطمئنة، ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، 

وادخلي جنتي ـ الفجر: 30-27(. 

رحل األمير سلطان بن عبدالعزيز شامخا كعادته، 
وبكته القلوب التي احتضنها واحتضنته طوال 

مسيرته االنسانية.
رحيل رجل بحجم األمير سلطان كان فاجعة للعالم 

بأجمعه ولإلنسانية أينما كانت.
األمير سلطان كان من القالئل الذين يصنعون 

التاريخ ليكون للتاريخ معنى وقيمة ودالالت من 
الصعب نسيانها، وكان رحمه اهلل من الذين ال 

ينسون.
باملقابل هناك رجال أو يسمون هكذا، وهم ليسوا 
بالرجال، او بشهامة الرجال، وهم الذين يدخلون 
الى التاريخ من االبواب اخللفية الصدئة املنسية 

ألنهم يدنسون التاريخ!
قبل يوم من اعالن وفاة االمير سلطان، اعلن عن 

وفاة طاغية ليبيا معمر القذافي مبيتة شنيعة، 
رقص الليبيون على أشالئه فرحا وسرورا، فقلنا: 

شتان بني موت احملب وبني وموت املكروهني، 
واملوت واحد!

نقول هذا ونحن ندرك متاما أن هناك رجاال آخرين 
باالنتظار، ألن املوت حق، رجاال نتمنى لهم طول 
العمر مرفهني بالصحة والعافية، ورجاال نتمنى 

لهم املوت الشنيع، كما اولئك الطغاة الذين يقتلون 

شعوبهم وهم من املوت خطوات!
كنت امتنى أال يقتل طاغية ليبيا بالطريقة التي 
رأيناها، بل يقبض عليه حيا ذليال مهانا، ليقدم 

الى العدالة، ألن الذين قتلوا ذلك الطاغية املستبد 
أعطوا للعالم انطباعا سيئا عن الثوار ومعنى الثورة، 

وهم الذين كانوا يطالبون بالعدالة والدميوقراطية، 
واحملاسبة، النهم فعلوا بالطاغية متاما ما فعل بهم، 

ليصبح الضحية واجلالد في مكانة واحدة.
نتذكر اعدام طاغية بغداد املقبور صدام حسني في 
يوم عيد املسلمني، ومبعنى هذا العيد تكمن الرحمة 

ومشاعر الفرح، ال ان يكون الطاغية شهيدا عند 
اتباعه، وعند السذج من الناس، وهذا ما حصل.

مثل صدام، أصبح القذافي، فقد شفعت لهما طريقة 
موتهما حتى ال يكونا ذليلني كما كنا نتمنى،وليس 

كما يتمنيان، ألنه ليس في املوت مّذلة.
رأينا جميعا كيف شيع االمير سلطان، رحمه اهلل، 

ليوارى الثرى في وطنه معززا مكرما، ومبوكب 
مهيب امام أنظار العالم، ولم نر في املقابل كيف 
دفن معمر القذافي حتت جنح الظالم في مكان 
مجهول في صحراء ليبيا، والفرق كان ساعات، 
ساعات دخلت التاريخ وأفرزت الرجال حسب 

هيبتهم ومكانتهم التي يستحقونها.

»الصفري« هو الفصل الذي يسبق الشتاء 
في الرزنامة الكويتية، وهو فصل األمراض 

واحلساسية وبداية تقلبات الطقس من احلرارة 
الى البرودة، ويعقبه الشتاء ثم الربيع الذي وصف 

الغرب ثورات العرب به »الربيع العربي«. 
لدي قناعة بأن الرميوت »احملرك« لألوضاع 

السياسية موجود في الغرب، صنع هناك وشغل 
هناك. وال يطلب منا نحن الشرقيني سوى 

استقبال إشارات الرميوت الغربي والبقية تتفرج. 
قيام الثورات العربية بسبب الصفعة التي تلقاها 

البوعزيزي أمر مخجل، إذا كان هذا تبريرنا لقيام 
تلك الثورات، وكذلك اختزال الثورة في احلكم 

املستبد أمر غير منطقي، كذلك الثورة لم تكن من 
إشارة من الرميوت الغربي، إذن كيف قامت تلك 

الثورات العربية في وقت واحد أو متقارب؟ 
أوال لكل ساحة خصوصيتها وأبعادها فمثال 

ليبيا لم تكن فيها ثورة إمنا اقتتال داخلي بحت 
وسيستيقظ احلاملون عن قريب عندما يشاهدون 

كتائب الثوار تتناحر فيما بينها تقاسما للمال 
والسلطة وال أستبعد انقسام ليبيا الى دويالت 

بسبب ان السالح مع اجلميع واجلميع مختلف مع 
اجلميع. 

كذلك اليمن ليس بعيدا عن مشاهد ليبيا حيث 
أسباب قيام الثورة فيه ومشاهدها األخيرة فما 

يحصل اآلن هو اقتتال على السلطة بني علي 
صالح وعلي األحمر وال دور لشباب اجلامعة 

الذين أوقدوا فتيل الثورة هناك. 
أما الثورتان التونسية واملصرية فقامتا لكسر 

حاجز اخلوف في تلك الشعوب التي لم يدفعها 
الظلم وحده، ألن الظلم له أكثر من عقود مستمر 

معهم ولم يكن دافعهم الرئيس. 
الرميوت الغربي لم يكن بعيدا عن احلراك في تلك 

الدول واستغل ما ميكن استغالله فيها ملصاحله 
طبعا، أما الثورة احلقيقية التي لم تصلها إشارات 
الرميوت الغربي فهي الثورة السورية التي سال 

دماء شعبها ولم جتد من ينجدها من »الناتو« وال 
األمم املتحدة وال غيرهما والسبب طبعا واضح 

أن الثورة السورية ال تتبع برامج الرميوت الغربي 
فلذا هي ال تستقبل إشارات الغرب وال الغرب 

تهمه حقوق اإلنسان فيها. 
الغرب أطلق على احلراك والثورات العربية 

مسمى الربيع العربي واحلقيقة انهم إما يجهلون 
ما يحدث أو يجهلون الفصول العربية، أي ربيع 

يتحدثون عنه؟ وفي أي بلد؟ تونس التي ستدخل 
في فوضى في حال فوز حزب النهضة اإلسالمي، 

أم مصر التي مازالت في فوضويتها من نزاع 
طائفي ونزاع سلطوي بني املجلس العسكري 

واألحزاب القدمية، أم اليمن الذي انقسم شعبه 
وجيشه، أم ليبيا التي أمامها أيام اهلل أعلم 

بدمويتها؟
أنا لست متشائما وليس لي ما أحزن عليه في 
األنظمة السابقة في تلك الدول ولكن للفوضى 

شواهد ولإلصالح طرقا ويقول اهلل عز وجل )إن 
اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(.

فالربيع العربي مازال بعيدا فنحن اآلن في 
»الصفري« بعد الشتاء ثم الربيع واهلل أعلم.

atach_ hoti @ hotmail.com

fahadalazemi@hotmail.com

bodalal@hotmail.commalharfi@hotmail.com

dr.kaljaralla@gmail.com

sh_aljiran@windowslive.com
twitter @shaika_a

د. محمد علي الهرفي *محمد هالل الخالدي

د.خالد فهد الجار اهلل

شيخة أحمد الجيران 

اضربهم باحلمى 
يرضون بالسخونة

العناد.. ما له طب

عندما يحزن الطغاة!

أنت قبل البلد!

كلما خرجت من البيت صادفت »أطفاالً«   ٭
يقودون سيارات أهاليهم »ويلعبون« بها في 
الشوارع بال خوف وال رادع، وكلما ذهبت 

للعمل شاهدت مئات السائقني يرتكبون يوميا 
آالف املخالفات املرورية، واألغرب أن غالبية 

املخالفني هم من سائقي الباصات وسيارات األجرة 
وسيارات النقل األخرى، فأقول في نفسي: إذا 
كان هذا حال الوافد، يخالف بكل استهتار دون 
خوف وال مباالة فكيف هو احلال مع املواطن؟ 

السير في شوارع الكويت يعطي انطباعا مؤملا بأن 
البلد فوضى وأن القانون ال يطبق وأن الشرطة 

في سبات عميق، ولكن إذا تأملنا حال البلد 
فسنجد أن البرملان واحلكومة بإزاء فضيحة تهز 

اجلبال، فماذا ميثل موضوع الفوضى املرورية 
أمام موضوع فساد السلطتني؟ نبلعها ونسكت!
في كل عام يزداد ويكبر كشف األدوية التي   ٭

توقف وزارة الصحة صرفها للمواطنني في 
املستوصفات واملستشفيات ويطلب األطباء من 
املرضى شراءها من الصيدليات التجارية، يا لها 
من وسيلة »صهيونية« لسرقة جيوب املواطنني 
في مخالفة صريحة للدستور الذي ينص على 

مجانية العالج. أضطر شهريا لشراء أدوية بقيمة 
100 دينار، وأنا أعلم متاما أن األدوية التي أضطر 

لشرائها بسبب عدم توافرها في مستوصفات 
ومستشفى »منطقتي« متوافرة وتصرف للمرضى 
في مناطق أخرى »أكشخ من منطقتي«، فأقول في 

نفسي: وملن تشكو وملن تتذمر يا من تسكن في 
اجلهراء، إذا كان ثلث أعضاء مجلس األمة مرتشني 

وكان البلد حاله واقفا بسبب فساد السلطتني؟ 
فأبلعها وأسكت!

3 ٭ سنوات )بثالثة وزراء( وأنا أنتظر وزارة 
املواصالت لتطبق القانون وجتبر شركات 

االتصاالت على نقل األرقام فيما بينها دون فائدة، 
باألخير أدركت أن هذا املوضوع »تافه« وبسيط 

أمام موضوع فساد السلطتني، فألغيت رقمي. مدن 
سكنية حديثة بال خدمات وال مرافق ترفيه، أطفالنا 

أصبحوا حقول جتارب ملسؤولي وزارة التربية 
غير املتخصصني، طعامنا فاسد وال أحد يحاسب، 

اعالمنا فاسد وال أحد يحاسب، مجتمعنا يدمر 
بشكل يومي وال أحد يحاسب، ثروتنا تنهب يوميا 
وال أحد يحاسب.. لكن باألخير أقول في نفسي: 
النواب مشغولون بإسقاط احلكومة، واحلكومة 

مشغولة برشوة النواب، من سيهتم بهذه املواضيع 
»التافهة«؟ لنبلعها ونسكت!

أصبحنا نتقبل يوميا آالف املخالفات واملصائب   ٭
واجلرائم والتقصير احلكومي واخلذالن البرملاني 

في كل مناحي احلياة، ألننا نعتقد أنها قضايا 
صغيرة وتافهة أمام القضية األهم واألكبر، قضية 

العالقة بني السلطتني، يا لها من تعاسة وبؤس 
وفشل، ضربونا باحلمى فرضينا بالسخونة.

عندما هرب »زين العابدين« فارا بجلده من شعبه الذي 
أسقاه الذلة واملهانة ألكثر من عقدين حزن عليه طاغية 

ليبيا املأفون وطالب التونسيني بإعادته ألنه أفضل 
رئيس ميكن أن يحكمهم، وانتقد بشدة ما جرى لزميله 

الطاغية من شعبه الذي ال يفهم أبجديات العدالة كما 
يفهمها القذافي.

وسقط طاغية مصر »حسني مبارك« بعد أن حكم شعبه 
مستبدا بكل شيء ألكثر من 3 عقود، نهب خيرات 

مصر، وأذل شعبها وأفقرهم، وسلم مقدراتهم لألجانب، 
عجما وعربا، وكان عبدا ذليال للصهاينة واألميركان 

ففقدت مصر في عهده معظم مكانتها التي كانت قبله.
ومرة أخرى يحزن طاغية ليبيا، فالطغاة يسيرون على 

منهج واحد، وأظهر »القذافي« انتقاده لشعب مصر الذي 
ال يقدر الطغاة وال يصبر على ضيمهم، وطالبهم ـ كما 

فعل مع طاغية تونس ـ بأن يصبروا على »حسني« 
حتى تنتهي فترته الرئاسية.

ولم يكن طاغية ليبيا وحده من حزن على طاغيي مصر 
وتونس فهناك آخرون كان بعضهم مثله وبعضهم 

أشد منه حزنا، والكل عبر عن حزنه بحسب قراراته 
وإمكانيته.

وأخيرا، سقط طاغية ليبيا بعد أن قتل من أبناء بلده 
أكثر من 30 ألفا، وبعضهم قال 50 هذا غير املصابني 

وغير تدمير البلد بأكمله محققا كثيرا من تهديداته بأنه 
لن يترك ليبيا إال بعد إحراقها.

أخرجه قومه من حفرة كان فيها كاجلرذ، ينتفض 
خوفا من سوء أعماله، ويتسول إلى من وصفهم مرارا 
باجلرذان أال يقتلوه فهم اآلن أبناؤه وأحباؤه، وانطبق 

عليه كما الطغاة قبله وبعده قوله تعالى على لسان كبير 
الطواغيت »فرعون« )فلما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي 

آمنت به بنو إسرائيل(.
وغرق طاغية ليبيا في سوء أعماله فبكاه بشار 

كثيرا، كما ذرف الدمع عليه »ابن صالح« طاغية اليمن 
وسفاحها، اآلن اقترب املوت منهما، وبدأت مفاصلهما 

ترتعد خشية منهم ورهبة، وتساءال: أين املفر؟
فأجابتهما شعوبهما بلسان احلال واملقال: سنة اهلل 

واحدة، ومصير الطغاة إلى مزبلة التاريخ، وسينالكما 
قريبا ما نال أمثالكما من الطغاة السابقني.

الطغاة يحزن بعضهم على البعض اآلخر ليس محبة 
فيهم ولكن خشية أن يصيبهم ما أصابهم، ولو أن 

هؤالء الطغاة عقلوا ـ وما أبعد ذلك عنهم ـ ألنصفوا 
شعوبهم، ولكن اهلل يريد لهم نهاية تليق بهم، وهذه 

عدالة اهلل التي ال تخيب.
طاغية اليمن اليزال سائرا في غيه ومثله طاغية سورية، 

وكنت أمتنى أن يتفهموا املثل العربي »العاقل من اتعظ 
بغيره والشقي من اتعظ بنفسه« لكن أمنيتي لن تتحقق 

ألنه ليس في الطغاة عقالء.
* صحافي وكاتب أكادميي

يزداد املشهد السياسي سوءا وتعقيدا كل يوم، 
رغم نصح الناصحني ودعوات املخلصني، فرغم 
شفافية ما كتب وصراحة ما قيل حتى من الذين 

استشيروا من الداخل واخلارج اال ان احلراك العام 
يسير في االجتاه املعاكس في ظل تغليب املصالح 
على الصالح وسيادة نزعة العناد في التعاطي مع 

شؤون العباد.
والعناد حني يصل لدرجة حادة من التصلب والغلو 
في الرأي يصبح سلوكا سلبيا ومرضيا، ولذا كان 
هذا النمط من هذا السلوك مجاال الهتمام الباحثني 
في مجال السلوك االنساني والنفسي والتربوي، 
حيث اظهرت بعض الدراسات ارتباط سمة العناد 
بالتفكير االحادي »رؤية املرء وجهة نظره بأنها 

الوحيدة التي ميكن ان تكون صحيحة« اكثر من 
اصحاب التفكير احلر.

كما سبق لباحثني أملان من معهد ماكس بالنك ان 
اعلنوا اكتشافهم اجلني )املورث( الذي قد يكون 
مسؤوال عن العناد الذي يتسم به بعض الناس، 
وشرح الباحثون في معهد ماكس بالنك لعلوم 

املعرفة البشرية واملخ في ل بتسيج في املانيا ان 
نحو ثلث املجموعة التي جرى بحثها تعرضوا 

لطفرة جينية A1 ورمبا تكون تلك اجلينات 
مسؤولة عن صفة العناد عند هؤالء االشخاص.

وأيا كان وضع تلك الصفة والسلوك على خارطة 
العلوم النفسية والسلوكية او اجلينية البشرية، 

فإن جرعة العناد في واقعنا السياسي العربي 
دخلت الدائرة املرضية، واخلطورة انه عندما ساد 
هذا السلوك في شؤون ادارة بعض من تلك الدول 

حينها اصبح الزناد عندهم عالجا للعناد.

قال قائل: »أنا ومن بعدي الطوفان« قلت: إن في 
األمر ضررا، فيه نفس وبشر، وعليه مصير وقدر، 

ومن هنا سنعيد النظر.
عندما تقرر أن تبدأ مشوار سعيك اللتزام أمر ما 
فإنك لن تبتعد عن قدر النفس البشرية، تأثرها، 
تبدلها، انتكاساتها وتغيراتها ألنك ال تزال بشرا. 

وستشتهي ما كنت تشتهيه قبل سعيك من كسل 
ودعة، ألن أمر ترويض النفس وضبطها واحلد 

من طلباتها وتقييدها، لن يكون سهال، وإال كيف 
جعلت النفس جوابا لسبعة أقسام وردت في سورة 

الشمس!
ابتداء أقول للنفس ترويض ذاتي )تربية ذاتية( تكون 

فيه أنت الفاعل واملفعول به، وترويض مجتمعي تكون 
أنت الفاعل تارة )تربي غيرك( وأنت املفعول تارة أخرى 

)تقبل تربية غيرك لك( ولذا كانت اخليرية مستمرة 
مادام املؤمنون أولياء بعض بالتعاهد والتناصح واألخذ 

باليد رفقا ولينا.
إن التربية ال تقتصر على اآلباء أو األمهات، ألن النفس 
التي بني جنبيك أحق وأولى وأقرب، فاملبادر بإصالحها 

وتزكيتها هو أنت ال غيرك. وليس للتربية عمر محدود، 
لها ابتداء دون انتهاء، واستمرار دون انقطاع. فلو 
توقفت أو أوقفناها حتما فسنتراجع حيث الالتقدم 

والالتطور وذلك يعتبر تقادما )من القدم( وبالتالي قد 
تتراجع دون قصد منك أو دراية أو تعمد، فقط ألنك 

أوقفت تربيتك وتزكيتك لنفسك، أما اآلخرون فهم 
سائرون سابقوك في املضي والتقدم.

قد أفلح من زكى النفس ورباها، وقد خاب من نسي 
نفسه ودساها، أفلح من أظهر محاسن نفسه، كبتها 

وقوى صلته بها لئال ترحل عنه بعيدا وتتركه يناديها. 
فاز من كسر احلاجز بينه وبني نفسه، تأمل هواجسه 
التي بني جنبيه وعاداته التي تشكله وحينها قد عرف 

من هو من الداخل. استعن باهلل وال تعجز، اقتلع 
هاجسك املدمر وضع مكانه هاجسا آخر، أكثر بناء 

ورقيا، حتدث عما تريده لنفسك من اخلير والعادات 
وسابق إليها فقد يتعذر مجيئها عندك وأنت أنت كنهر 

راكد ال حراك فيه وال حياة.
نفسك أحق باخلير، وهواجسك أحق أن ترقى، أما 

عاداتك فهي التي تشكلك وهي أولى باإلصالح من كل 
مؤسسات البلد!

وجهة نظرنظرات 

تواصل

سقاية

محلك سر

شيء من القلب

طرطشة 


