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حسن الهداد

عادل عبداهلل القناعي 

ما أجمل احلوار مع الذات، واألروع إذا قفز إلى 
محطات فكرية بال أدنى قيود، واألهم أن تكون 
املكاشفة هي األساس في هذه الساحة النادرة 

مع النفس، هنا حتما سنجد أفكارنا ترسم لوحة 
قيمة في ألوانها املختلفة، وهي تكمن في سطور 

احلقيقة، وال شيء آخر غير احلقيقة، ركزوا معي 
على »احلقيقة« واتركوا عنكم األوهام الدنيوية، 

حتى نصل إلى بر األمان. 
علينا جميعا كمواطنني بال استثناء مسؤولية 

وطنية حتثنا على صياغة سطور من األسئلة مع 
أنفسنا كي نفتح بها بوابة احلوار مع الذات بعيدا 

عن ضجيج فوضى ملذات املصالح الشريرة. 
ماذا يعني لنا الوطن؟ هل هو مجرد حظيرة نحلب 

منها سعادتنا، من مناصب ومناقصات أو كسب 
أخرى غير شرعية؟، أما أن الوطن يعني لنا األم 

التي احتضنت صغارها إلى صدرها لسنوات 
طويلة حتى منحتهم األمان واحلياة الكرمية، 

واليوم هي بحاجة إلى بر أبنائها السيما في ظل 
الصراعات الفوضوية املكشوفة؟

إجابتي عن األسئلة من خالل قراءتي اخلاصة 
للمشهد السياسي، لألسف وأعلنها بألم مواطن 

يشعر بخوف بالغ على حالة وطن يعاني من 
سموم الفاسدين، منهم من يرفع راية اإلصالح 

زيفا، وآخرون مصاحلهم هزت عرش الوالء. 
إن ممارسات الساحة السياسية مازالت ترسم 

لنا لوحة تصف لنا أن الكويت مجرد »بقرة 
حلوب« أو مبعنى آخر، كأنها مؤسسة خاصة، 
يسعى البعض إلفالسها بهدف حتقيق رغبة 

مريضة تتسم باألنانية والفجور، أما بخصوص 
سؤالي بأنها كاألم التي حتتضن أبناءها، أعتقد 

أننا مازلنا نتجاهل مبدأ »بر األم« الذي له منزلة 
عالية، ولألسف هذا سلوك نراه أمامنا نحوها، 

ولو رفض كالمي الكارهون، سأكرر ما قلته، ألن 
حقيقة ثقافتنا غير صحية نحو دميومة نعمة 

الوطن.
هل تعلمون.. ماذا أريد يا أبطال الصراع 

البيزنطي، وأمتنى قراءة حروفي بتمعن، فقد 
تلحقكم كلماتي هذه بسفينة الهداية قبل فوات 

األوان وتتركون ساحة الكويت ألهلها بأمن وأمان 
وسالم، أريدكم فقط أن تتحاوروا مع أنفسكم 

وتتساءلوا، كم بلغتم من العمر؟ وكم ستعيشون 
في هذه الفانية؟ وما فائدة كنز الثروات غير 

املشروعة وأنتم في طريقكم إلى حساب الباري عّز 
وجّل؟ وملاذا ال تستبدلون سير خطواتكم من سلم 

الصراع إلى سلم التعاون من أجل ازدهار البلد؟ 
فواهلل ثم واهلل، الكويت وأهلها تعبوا من بشاعة 
املصالح الضيقة، وكأنها مؤسسة خاصة للبعض.

متى تدركون أن الكويت وطن للكويتيني بكل 
أطيافهم؟ الكويت وثرواتها ليست ألشخاص أو 
قبائل أو طوائف أو تيارات سياسية حتى يتم 

العبث بها كما يريد البعض بأساليب مخزية 
باتت متارس على الساحة السياسية. الكويت 

بلد اجلميع، لو تعاملنا مع الكويت على هذا املبدأ 
فسنحافظ على بلدنا من شر املتربصني خاصة أن 
املنطقة متر مبرحلة عصيبة تستوجب منا احلذر 

ورص الصفوف من أجل حماية الكويت من شرور 
زعماء الربيع الدموي. 

أختم وأنا عاشق لتراب وطني، بسطور واقعية 
متنح الدروس واحلقيقة، من يريد أن يحافظ على 
أرضه ما عليه إال أن يقرأ التاريخ جيدا، ففوضى 

الصراعات، ماذا كانت نتائجها؟ اذا تريدون معرفة 
ماذا تصنع الصراعات الفوضوية، فقط عليكم 

قراءة تاريخ دولة األندلس.

عندما يشاهد ويسمع اإلنسان »الغربي« العادي 
ما يدور ويحدث في أوطاننا العربية من اقتتال 

ودمار وتعذيب، يستغرب ويتعجب ويتساءل 
في نفسه، ويقول: ما هذا اجلنون الذي يحصل 

في العالم العربي؟ وما هذه األمة البلهاء التي 
حتارب وتعذب نفسها بنفسها؟ 

فال عجب حني يستهزئ ويضحك علينا العالم 
الغربي وعلى أفعالنا السخيفة التي يرتكبها 
بعض اجلهلة والغوغائيني جتاه اخوانهم في 

الدين، وهانحن اليوم نرى املسلم في سورية 
»يقتل« أخاه املسلم، وكذلك املسلم في مصر 

»يعذب« أخاه املسلم، واملسلم في ليبيا واليمن 
والعراق يدمر أخاه املسلم حتى تناسينا كل 
معاني الرحمة واإلنسانية وفقدنا التكاتف 

والتالحم واحملبة، والطامة الكبرى حاليا ما 
يحدث في فلسطني »قضية العرب األولى« 

حيث اجنرفت القوى املوجودة على الساحة 
وراء ما يسمى بالغباء واجلنون العربي وأخذت 
»تفتعل« السيناريو األبله الذي تفتعله الشعوب 
العربية، ومت زرع الفتنة والكراهية بني حركتي 

حماس وفتح وبدأوا بقتل بعضهم البعض بدماء 
باردة ورخيصة.

فأصبح اليوم االقتتال وزرع الدمار في أوطاننا 
العربية هو الغاية واألهداف واملصالح التي 
تزهو بها أمتنا العربية وذلك للسيطرة على 
منافذ القوة والتحكم بشعوب املنطقة، من 
خالل تثبيت بعض املهرجني والكومبارس 

لقيادة شرفاء األمة املعزولني، وهذا ما تريده 

وتفعله أميركا وحليفتها إسرائيل ألنهما هما 
املستفيدتان الوحيدتان مما يحدث ويدور.

وهنا أود أن أذكركم مبا قاله تيودور هرتزل 
مؤسس الصهيونية »سنولي عليهم )سفلة( 
قومهم، حتى يأتي اليوم الذي تستقبل فيه 
الشعوب العربية جيش الدفاع اإلسرائيلي 

بالورود والرياحني«. قال اهلل تعالى )كنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون 

عن املنكر وتؤمنون باهلل( ڈ، فعال كنا 
خير أمة »حني« كنا نطبق إسالمنا بحذافيره، 

وحني كنا مؤمنني بشريعة رب العاملني، أما اليوم 
ولألسف فأصبحنا وحتولنا إلى أقبح وأرذل 

أمة تأمر باملنكر وتنهى عن املعروف، واهلل 
املستعان.

الوطن.. 
بحاجتنا

إلى هذا املستوى 
وصل حال 
العرب؟!

شرارة قلم

مجرد رأي

تصطف بسيارتها بجانبك عند إشارة املرور الضوئية 
الساعة السابعة إال خمس دقائق لكن يومها ابتدأ قبل ذلك 
بساعة، تقفز من نومها على صوت املنبه السادسة صباحا 

لتتجه مباشرة إلى غرف نوم األطفال إليقاظهم ثم تتجه 
نحو اخلادمة إلعطائها تعليمات فطور البيت واألكالت التي 

يجب وضعها في حقائب األطفال ليأكلوها في املدرسة.
ثم تعود مرة ثانية إليقاظ من لم يستيقظ في املرة األولى 

ثم تساعدهم على ارتداء مالبسهم وتناول فطورهم 
وتصطحبهم معها في سيارتها إلى مدارسهم ثم تتجه 

مسرعة إلى دوامها فوراءها البصمة واملسؤول )الدعلة( 
الذي )ترس( ملفها بإخطارات التأخير وكأنه مطلوب 
منها ركوب هليكوبتر إلى الدوام لتفادي تلك الزحمة 

اخلانقة في شوارع الكويت التي تزداد يوما بعد يوم. 
في الدوام جسمها موجود لكن عقلها وقلبها في البيت 
حتاني ذلك الرضيع أو الصغير الذي تركته حتت رحمة 
خادمة آسيوية، فتتوالى االتصاالت كل ساعة أو ساعتني 
لالطمئنان وإلعطاء بعض التعليمات في كيفية التصرف 

مع الطفل. ثم تأتي إلى البيت بعد دوام ست ساعات 
لتناول وجبة الغداء وأخذ استراحة قليلة )إن أمكن( لتبدأ 

مهمة خارقة ثانية وهي حل واجبات خمسة أو أربعة 
أطفال والذين تتساءل عن البعض منهم ماذا كانوا يفعلون 

في املدرسة ست ساعات عندما تكتشف أنهم ليسوا 
فاهمني أي شيء، وعليك أن تشرح الدرس من جديد لهم 
ومع صعوبة وتعقد املناهج البد أن يصيبك صداع مرير 

محاوال شرح تلك الدروس لهم، لكن هذا ما ابتليت به األم 
الكويتية في السنوات األخيرة بسبب تخمة املناهج التي 

حصلت.
جتدها في غرفة طوارئ األطفال محتضنة طفلها الصغير 

الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في انتظار الدور 
للدخول على الطبيب الذي لن يحصل في أحسن األحوال 

إال بعد ساعة كاملة..وال تخرج من املستشفى إال الثالثة 
صباحا ومع ذلك تذهب إلى العمل ثاني يوم.

تتواجد في السوق لشراء لوازم األطفال فهي األعلم 
بقياساتهم واحتياجاتهم وهي أيضا موجودة في أماكن 

تسلية األطفال وفي اجتماعات أولياء األمور، أعباء كثيرة 
وواجبات عظيمة تتصدى لها األم الكويتية العاملة.

نقطة أخيرة: كل االحترام والتقدير لألم الكويتية العاملة 
مع التمني بلفتة من التأمينات االجتماعية لتقليل مدة 
التقاعد لألم العاملة التي لديها خمسة أطفال إلى عشر 

سنوات.
٭ هذه املقالة إهداء لزوجتي العزيزة أم خلف وأقول لها 

بكل اعتزاز: »أنت بطلتي«.

لقد انضمت ألسطول شركة ناقالت النفط الكويتية الناقلة 
العمالقة احلديثة واصبحت بذلك الناقلة الرقم ثالثني 
لناقالت النفط ومشتقاته بتلك املؤسسة التي أسسها 

رجاالت من الرعيل االوسط واملسؤولني في ذلك الوقت 
وتابع تطويرها رجال تعاقبوا على قيادة هذه املؤسسة 
الوطنية. والذي جعلني اكتب عن هذه الناقلة هو ألنها 
حتمل مسمى له رمزية خاصة في قلوب اهل الكويت 
وهو الكوت الذي مت بناؤه منذ ما يقارب اربعة قرون 

على شاطئ جون الكويت ملراقبة البحر ومراقبة البراري 
ايضا وكانت توضع به املؤن واألسلحة لتزويد املقاتلني 

في املعارك البحرية، على سبيل املثال معركة الرقة وكذلك 
احلروب والغزوات التي تأتي من اجلانب الصحراوي ما 
جعل فئات من شرائح املجتمع الكويتي يأوون حول هذا 
الكوت حتى اصبح مركزا ومرفأ للسفن التجارية القادمة 
من الهند واالمارات الواقعة على ضفاف اخلليج العربي 

كما انه اي هذا املوقع وسكانه اصبح منطلقا ألهل الكويت 
الذين مهروا وجنحوا في بناء السفن وانطلقوا بها جتاريا 
وبحثا عن اللؤلؤ وصيد االسماك، تلك احلقبة التي سادتها 
الدميوقراطية احلقيقية والتي مت فيها اختيار االمير صباح 
االول اختيارا توافقيا التف حوله جميع الفئات مما جعلهم 
يتطورون ويصلون الى ما وصلوا اليه وصمودهم بجميع 
الغزوات ورد الطامعني على اعقابهم خائبني. ونحن لكتابتنا 
لهذا املوضوع وهذا املسمى نهدف من ورائه تذكير الشباب 
بهذه احلقيقة ورجالها االفاضل والذي لوال اهلل ثم جهودهم 

ما وصلنا الى ما وصلنا اليه أخي القارئ، ناقالت النفط 
سميت قبل ذلك مبسميات تعني ما تعنيه في هذا التاريخ 

الكويتي، فعلى سبيل املثال وليس احلصر الناقلة الرقة 
وكاظمة ولكن املسمى الذي اخترناه في هذه املقالة مسمى 

تأسيسيا مبا حتمله من معنى وتذكيريا ايضا واملشاريع 
والشركات التي أسسها الرعيل األول واألوسط ال يزال 

لها مردود اقتصادي والتي أسست في ظروف كانت فيه 
الوفرة املالية كما هي اآلن ولكن كان مييزهم االخالص 

ونبذ احلسد واملزايدات ونحن نتمنى ان نحتذي بهؤالء 
األسود، ولكن في املستوى املطلوب والطموحات الواسعة 

واملتباينة اقليميا وعامليا وان نكون خير خلف خلير سلف.
الفرق شاسع بني اجليلني

اجليل األول مع التالي
واهلل يستر من اجلايني
ال يتلفوا املال واحلالي

ربيع بعض العرب مشني
ما يرحم اجلد واخلالي

وبالك ال تبغي على االدنني
وتسطوا باحلال واملالي

وتندم وتفلس من احلقلني
ويكون ركبك مع التالي

www.leeesh.com
م.غنيم الزعبي 

مطلق الوهيدة

عزيزتي 
األم الكويتية العاملة 

you are my hero

الناقلة الكوت.. 
والكويت والكويتيون

في الصميم

رأي

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمين يوسف الحوطي 

في البدء وجب علينا ان منهد لقصة »عايشة« 
من حيث الزمان واملكان لنعيش بعض اللحظات 

اجلميلة املمتلئة بالثقافة والعلوم كما عشناها 
نحن، بدأت القصة عندما دعيت ملعرض كتاب 

الشارقة الدولي لدورته الـ 33 وكان ذلك من تاريخ 
الرابع من نوفمبر على مدار عشرة أيام وتعد تلك 
الزيارة األولى لي فظننت أن املعرض سيكون مثل 
املعارض األخرى عبارة عن »عرض للكتب« ولكن 

منذ أن وضعت قدمي على أرض اإلمارات فان 
ما رأيته غير في كل شيء من حيث االستقبال 

والتنظيم فظننت أن ذلك ما هو إال كرم أهل 
اإلمارات الذي نعرفه عنهم وهذا ليس بجديد على 

شعب »زايد«.
في صباح يوم االفتتاح الذي كان بحضور حاكم 
الشارقة سمو الشيخ سلطان القاسمي - حفظه 
اهلل ورعاه - اجتهنا إلى املعرض وكان كل شيء 

منظما ومع ذلك التنظيم كان الهدوء يسود 
املكان من حيث احلركة واألمن، ولم نشعر بهم، 

بل بالعكس كانوا جبهة ترحيبية لنا ومساعدة 
ملنظمي املعرض بدأ االحتفال ولن أخوض فيه 

ألن الكثيرين كتبوا عنه وما مت به، ولكن ما لفت 
انتباهي هو أن االحتفالية كانت حتمل رسالة 

لكل عالم وهي تثبت أن »السياسة والثقافة 
وجهان لعملة واحدة« ذلك ما أثبته حاكم الشارقة 

- حفظه اهلل ورعاه - وهو يوقع كتابه اجلديد 
فدمج بني السياسة والثقافة وهذا ما يريد ان 

يرسخه في أذهان العالم في كل مناسبة تكون 
برعايته وبحضوره بأن الثقافة جزء ال يتجزأ من 

السياسة.
انتهت االحتفالية وبدأ العرس الثقافي الذي 

كان يحمل الكثير من الكلمات واألفكار سواء 
فنية وسياسية وعلمية واجتماعية وغيرها 

لتعرضها وتناقشها مع اجلمهور على جميع 
الفئات واجلنسيات فالفكر ال يفرق بني النوع 
وال الهوية، هذا هو معرض الشارقة الدولي الـ 

33 وها نحن نعيش أيامه إلى يومنا هذا ومع تلك 
األيام الثقافية والعلمية والعملية وعندما كنت 
جالسة في ركن دار النشر القاسمي أتت امرأة 

حتمل أعوام الستينيات من عمرها واعتقدت أنني 
أعمل في دار النشر وقامت بسؤالي: لو سمحتي 
يا بنتي أبي كتاب اجلديد حلاكمنا؟ وإذا بي أقوم 

مبساعدتها ألنني أعرف ما تريده وأين مكانه 
وبعدما أعطيته لها قامت بالسؤال: هذا في تاريخ 

بالدنا؟ وشوفي حقي شنو في كتب في تاريخ 
بالدنا؟ وهنا اعتذرت لها بأنني ال أعمل في دار 

النشر وقمت باستدعاء أحد املوظفني لها وبعدما 
انتهت بالشراء قمت بسؤالها عن اسمها، فقالت 
عايشة انتي من اين يا بنتي؟ فقلت لها انني من 

الكويت وبعد الترحيب سألتها: ملاذا تريدين أن 
تعرفي التاريخ وكيف عرفت أنه يوجد كتاب جديد 

يسرد ذلك؟ فأجاب: هي يا بنتي الزم اإلنسان 
يعرف تاريخ جدوده ويعرف وين كان وين 

بيصير وأمس كنت أشوف التلفزيون وشفت 
حاكمنا اهلل يحفظه يتكلم على املعرض وعن 

الكتاب فقلت الزم باجر أروح املعرض واشتريه.
ومن هنا انتهت قصة »عايشة« ولكن لم تنته 

الكلمات واملعرفة أن الرسالة اإلعالمية التي قام 
املعرض من أجلها منذ أن نشأت فكرته ها هي 

حتصد ثمارها بأن جتعل نساء قد ال يكن اكملن 
تعليمهن وبرغم من عدم امتالكهن شهادات 

عليا إال أنهن يثابرن من أجل املعرفة، تلك هي 
رسالة املعرض وتلك هي الشارقة عاصمة الثقافة 
واملعرفة والفكر وتلك هي شعوب األمم أتت في 

كل عام مرحبة بهم ديار الشارقة وجميع إماراتها 
فاحتة األبواب لهم لالطالع على كل ما هو جديد 
في العلم واملعرفة وتلك هي »عايشة« التي يوجد 

مثلها الكثير في الشارقة وصلت إليها الرسالة 
اإلعالمية وجعلتها شغوفة بالتاريخ والثقافة وها 
نحن أيام ونرجع من دار »زايد« متلهفني للعام 
القادم ملا يحمله املعرض في دورته الـ 34 من 

أفكار حتمل بني طياتها كل ما هو جديد.
٭ مسك اخلتام: للحديث بقية غدا »أيام الشارقة«.

عايشة 
من الشارقة

محلك سر


