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الشيخ سلطان بن زايد.. 
وتراث اإلمارات

عادة املراكز الثقافية التي حتمل 
أسماء شخصيات ال حتمل في 

رسالتها أو شكلها أي قيمة 
أدبية أو ثقافية أو إنسانية عدا 

كونها مجرد واجهة بريستيجية 
ترويجية ملن يحمل هذا املركز 

الثقافي اسمه، وال يقدم في 
احلقيقة أي شيء سوى انه 

مجرد ترويج وجاهي لصاحبه، 
وهذه املراكز منتشرة في أرجاء 
الوطن العزبي تارة حتمل اسم 

مركز ثقافي وتارة إعالمي وآخر 
اقتصادي أو حتى دميوقراطي، 

ولكنها مجرد وجاهة ال أكثر.
ومن خالل جتربة شخصية 

وحيّة لي وجدت خالل زيارتي 
لإلمارات قبل أعوام أن مركز 

الشيخ سلطان بن زايد للثقافة 
واإلعالم الذي يقع وسط العاصمة 

أبوظبي هو مركز بعيد كل البعد 
عن دوائر الضوء والبهرجات 

اإلعالمية والترويج البروباغندي 
رغم انه يحمل اسم الشيخ 

سلطان بن زايد آل نهيان ممثل 
رئيس الدولة، وكما قلت رغم هذا 
وبعيدا عن األضواء الالمعة يقدم 
هذا املركز عبر نشاطاته الثقافية 
ومحاضراته ونشراته قيما أدبية 

رائعة، ومحاضرات إعالمية 
تواكب الواقع احلالي وبعضها 

يستحق حتى أن يكون بابا 
لدراسات أطروحات دكتوراه.

املركز الذي يديره الشيخ خالد 
بن سلطان بن زايد آل نهيان، 

يتميز بكونه مركزا يقدم قيمة 
ثقافية مركزة في نشاطاته 

ويقدم رسائل إعالمية هادفة، 
وإصدارات أدبية ثقافية إعالمية 
ومشاركات في اغلب الفعاليات 

األدبية في اإلمارات، بل يستقطب 
ويستكتب ويستضيف كتابا 

وأدباء وإعالميني من أنحاء الوطن 
العربي ليقدموا جتاربهم ورؤاهم 

لرواد املركز وأعضائه.
وللشيخ سلطان بن زايد آل 

نهيان أيضا دور تراثي حيوي 
في بلده اإلمارات، إذ إن مهرجان 

سلطان بن زايد التراثي الذي 
يحمل اسمه انطلق كمهرجان 

تراثي منذ ١٣ عاما ويعتبر أول 
مهرجان تراثي خليجي شامل 
جلميع أنواع الفنون الشعبية 
من مزاين اإلبل إلى املسابقات 

التراثية املنوعة إلى األمسيات إلى 
عرض بانورامي حي لألسواق 
التراثية، وينظم هذا املهرجان 

نادي تراث اإلمارات ومركز 
سلطان بن زايد.

نعم، كما ذكرت ليس كل مركز 
يحمل اسم شخصية ما هو 

للوجاهة أو البرستيج اإلعالمي، 
وفخر لنا كخليجيني أن تكون 

مثل تلك املراكز خرجت من 
ارضنا. 
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د. يوسف يعقوب البصاره

علي الفضالة

لم تطوطأ أرض، ولم تعل سماء، ولم متطر سحابة، ولم 
حتمل دابة، ولم تطلع شمس وتأفل، وما سطع قمر 

واختفى، ولم تضرب اكباد ابل، كما مت ذلك مع أشرف 
وأطهر وأنقى شخص خلقه اهلل، اال وهو سيدنا وحبيبنا 
وشفيعنا يوم القيامة سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل 

الصالة وأزكى التسليم وكيف ال؟ وهو الذي وصفه خالق 
اخللق سبحانه )وإنك لعلى خلق عظيم( وأفادت السيدة 

والدتنا عائشة رضي اهلل عنها وعن ابيها بأنه كان »خلقه 
القرآن«.

وال غرو ان يطلب الشعراء أو تتفتح قريحة األدباء أو 
يستهل كتاب بوصف سيد اخللق گ بدءا من حسان بن 

ثابت مرورا ببردة البوصيري.
وممن أفاض به وجدانه أمير الشعراء احمد شوقي بك 
رحمه اهلل في قصيدتيه بوصف النبي وآل بيته گ 

بنهج البردة؟ وولد الهدى والتي ربت أبياتها عن ١٣0 بيتا، 
ومطلعها:

الهــدى فالكائنــات ضياء ولد 
وفــم الزمــان تبســم وثنــاء

والتي أبدعت في أدائها كوكب الشرق أم كلثوم رحمها 
اهلل، كما اجتهد العديد من الباحثني واملؤرخني في وصف 

شمائل نبينا الكرمي  ژ لبيان للناس ملاذا وصفه اهلل 
باخللق العظيم وبأن خلقه القرآن وبأنه قد بعث رحمة 

للعاملني.
ومن هذه الشمائل الظاهرة لنبي كرمي عزيز على قلوب 
املسلمني، والتي ستبقى ما دام الرب يعبد والبيت يحفد 

والرحم يدفع واألرض تبلع:
٭ أتاح له املولى رؤية سيدنا جبريل گ بطلته احلقيقية 

وله 600 جناح.
٭ تشريفه برحلتي اإلسراء واملعراج ليريه اهلل األنبياء 

واملرسلني وملكوت األرض والسماء وماهية عذاب النار، 
كما ورد في سورتي اإلسراء والنجم.

٭ إمامته لألنبياء عليهم السالم عند اسرائه لبيت املقدس 
وقبل املعراج، اذ عندما شرع في الصالة صف خلفه 

األنبياء عليه وعليهم السالم.
٭ وعد اهلل بأن معجزته أال وهي القرآن املجيد ستكون 
محفوظة من التبديل والتحريف الى يوم الدين كما ورد 

في سورة احلجر.
٭ أقسم الباري جلت عزته بحياته في الكتاب املكنون 
كما ورد في سورة احلجر )لعمرك إنهم لفي سكرتهم 

يعمهون(.
٭ آخر األنبياء واملرسلني بعثا لتكون رسالته هي خامت 

الرساالت، كما ورد في سورة األحزاب )ولكن رسول اهلل 
وخامت النبيني(.

٭ نصره القدوس سبحانه بالرعب وجعل له األرض 
طهورا، وأحل له الغنائم وأرسله للناس كافة وتوج 

بالشفاعة العظمى في يوم القيامة.
٭ ارسل للجن واإلنس كافة، كما حصل مع نفر من اجلن 
عندما استمعوا له، وورد ذلك في سورتي األحقاف واجلن.
٭ مّن الكرمي سبحانه عليه بنهر الكوثر وهو أعظم حياض 
األنبياء عليهم السالم، كما ورد في سورة الكوثر وعندما 
أراه جبريل في املعراج، بني گ بأن طينه وطيبه مسك 

اذخر.
٭ حرم اجلبار جلت قدرته أن يكون ألي شخص كانئا من 

كان أن ينكح  زوجات سيدنا محمد ژ من بعده حترميا 
مطلقا كما ورد في سورة األحزاب )وال تنكحوا أزواجه من 

بعده أبدا(.
٭ كرم الكرمي سبحانه بكرمه منزلة سيد اخللق ژ 

بأن قرن اسمه باسمه تعالى، كما ورد في سورة الشرح 
)ورفعنا لك ذكرك( وكما نسمعه يوميا في االذان واالقامة 

ونقرأه في التشهد.
٭ هو ژ أكرم اخللق على اهلل تعالى حلديثه »أنا أكرم 

ولد آدم على ربي وال فخر«.
٭ تفضيل أصحابه على العاملني حلسن صحبته لهم 

ولتضحيتهم بالغالي والنفيس والرخيص كما ورد في 
سورة التوبة.

تشريفه ژ بشتى مراتب ودرجات الوحي متمثلة في: 
الرؤية الصاحلة، ما يلقيه امللك في روعه، متثل امللك له 
في هيئة إنسان، إتيان الوحي كصلصلة اجلرس، رؤية 

سيدنا جبريل گ في صورته احلقيقية ثم الوحي 
املباشر.

٭ انه بني للناس حال املسيح الدجال وتفرده في ذلك، 
حلديثه »ولكني سأقول لكم قوال لم يقله نبي لقومه، انه 

أعور وان اهلل ليس بأعور«.
٭ خص اهلل جلت قدرته ومّن وتفضل على سيد اخللق 

عليه وآله الصالة والتسليم بأن جعل ما بني بيته ومنبره 
روضة من رياض اجلنة ومنبره على حوض كما حدث به 

ژ.

  تعتبر السعودية مع دول اخلليج أنها متتلك أكبر 
احتياطي مالي بعد الصني واليابان، وخاصة بعد انهيار 

االحتياطي األوروبي وعجزه املستمر منذ عام 2008 
وهذا ما دفع ترامب للقدوم للمنطقة وعقد اتفاقيات 

اقتصادية تصل إلى مليارات الدوالرات مع السعودية، 
وذلك للتصدي للعمالق الصيني الذي بات يفرض نفسه 

بقوة في جميع األسواق العاملية مما يؤثر سلبا على 
القوى االقتصادية األميركية وباملقابل سيكون هناك 
ارتفاع لسعر البترول، وذلك للتأثير على االقتصاد 

الصيني، والذي يعد من أكبر وأكثر الدول املستوردة 
واملستهلكة للنفط، فمع ازدياد سعر النفط لن يكون 

املردود االقتصادي بنفس القوة أثناء تدني أسعار 
النفط، وبنفس الوقت يدعم االقتصاد اخلليجي وتزداد 

عائداته املالية بالسنوات املقبلة، ما يؤثر إيجابيا على 
دعم االقتصاد األميركي واألوروبي بسبب االستثمارات 

املالية التي ستزداد من قبل دول اخلليج، وأيضا سيكون 
هناك فائض مالي عند هذه الدول لتستطيع أعمار 

البنية التحتية لدول املنطقة مثل سورية واليمن وليبيا 
بعد انتهاء احلروب فيها، أما في حال بقي سعر النفط 
على حاله فلن تكون هناك سيولة مالية كافية إلنعاش 
االقتصاد في دول اخلليج ما سيؤثر سلبا في القوى 

االقتصادية العاملية.

ولد
 الهدى )1(

االتفاقية األميركية 
ـ السعودية

قل احلق

إشارة

منذ فترة ليست بالقصيرة لم تهدأ التصريحات 
والتعليقات النيابية وكذلك الرسمية عن التحدث 
عن اخللل في التركيبة السكانية وتوجيه سهام 
االنتقاد للوافدين وآخرها انهم »اكلوا األخضر 
واليابس« على حد قول النائبة صفاء الهاشم، 

وأخيرا قرار وزارة الداخلية بعدم التجديد 
لاللتحاق بعائل للوالدين واالخوة واألخوات حتت 

تبرير الضغط على املستشفيات احلكومية! كل 
ذلك من اجل تعديل التركيبة السكانية، والتي 

نقولها بكل جالء ووضوح باننا »ككويتني« السبب 
في وجود هذا اخللل، والذي لم يكن وليد الصدفة 
بل منذ عقود مضت. والسؤال الذي يطرح نفسه 

كيف دخل هؤالء الوافدون الى البالد؟ أليس 
كفالؤهم كويتيني او مؤسسات حكومية، او 

خاصة، او شركات او مواطنني؟! هل نزل هؤالء 
الوافدون من السماء لكي تعقد اللجان البرملانية 

ومجلس التخطيط اجتماعات منذ سنوات عديدة 
ملواجهة تزايد اعدادهم؟! نعم »نحن السبب 

ككويتيني« في ما يحصل في بلدنا العزيز من 
خلل في التركيبة السكانية. ملاذا ال نسمع من أي 
مسؤول عن ذلك ام التعرض للوافدين وبأرزاقهم 

في كل شاردة وواردة وفي مناسبة ودون مناسبة 
هو السبيل للتغطية على مواجهة احلقيقة؟! 

اال يعي املسؤولون النتائج النفسية ملثل هذه 
الطروحات السلبية؟! نعم هناك خلل ولكن السبب 

الرئيسي واألوحد هو »نحن الكويتيني« حيث 
سمح القانون وكذلك اللوائح، للمواطن الكويتي 
بان يكون »الكفيل« وهو الذي يستخرج سمة 

الدخول للوافد وأيضا هو من يستخرج الرخص 
التجارية وتأجيرها للوافد.. وأيضا وأيضا الكثير 
من املمارسات التي نبدأها نحن الكويتيني بهدف 
احلصول على مردود مادي.. هذه احلقيقة والتي 

قد ال يوافقني عليها البعض. ونافلة القول لقد 
انتفض املجتمع املدني األميركي أمام قرار الرئيس 

األميركي بفرض حظر على دخول جنسيات 
اسالمية عربية محددة، ورفعت قضايا إليقاف 
القرار وانتصر القضاء لذلك. وهنا لألسف في 

الكويت نحن السبب في ترك األمور تزداد سوءا 
بتصريحات دون ان جند أي حترك من جمعيات 
املجتمع املدني او حقوق اإلنسان جتاهها أليس 
هذا دورهم في الوقوف أمام هكذا تصريحات؟! 

نقولها بصوت عال كفى إلقاء اللوم على الوافد، ان 
هؤالء الوافدين لديهم أحاسيس يجب مراعاتها ال 

اتهامهم بأنهم سبب اإلخفاق احلكومي في الصحة 
أو غيرها. نعم نحن السبب ككويتيني في عدم 

اتخاذ القرار الصائب في الوقت املناسب لتعديل 

التركيبة السكانية. أتساءل مرة أخرى أليس 
الوافدون هم مصدر رزق للكويتيني في استئجار 
عقاراتهم؟ فكيف نقول ان الوافد يشارك الكويتي 
في رزقه؟! هذه سنة احلياة والدورة االقتصادية، 
وبنظرة سريعة على مجاالت العمل جتد الوافد، 
قاضيا ومدرسا ومهندسا وطبيبا وأستاذ جامعة 
وخبيرا ومستشارا عسكريا ومدنيا وصحافيا 

وأيضا جتد الوافد يعمل في النظافة وبائعا وجزارا 
ومهنا فنية ال حصر لها واألكثر كعمالة منزلية، كل 
يؤدي دوره ويتقاضى راتبا مقابله، أين اخللل في 

ذالك؟! ما هو شعورهم وهم يستقبلون كل يوم 
تصريحات موجهة ضدهم ؟! أليس من احلكمة 

والعقل وضع األسس واإلجراءات بكل هدوء 
لتعديل التركيبة السكانية وخاصة فيما يتعلق 
بامتيازات املواطن الكويتي اخلاصة باستقدام 
العمالة وفق ما تقتضيه املصلحة العليا للبالد 
ودون ضجيج إعالمي ال نكسب من ورائه إال 
امتهان الوافد؟! وعودة إلى قرار الداخلية ومع 

تقديرنا ملا تقوم به أسوة باملؤسسات احلكومية 
األخرى نأمل أن تعيد النظر في قرارها ولها كل 

احلق في التشدد مع أي طلبات التحاق بعائل 
من اخلارج في احلاالت املستقبلية، وهذا حق 

الينازعها احد في إطار تنظيم الدخول.

شهدت الساحة السياسية اخلليجية حالة 
من احلاالت السياسية التي لم نكن لنتخيل 

أن يصل لها اإلخوان في البيت الواحد 
من مقاطعة سياسية على مستوى يربك 

العالقات الدولية بني السعودية وقطر 
واإلمارات والبحرين، وبغض النظر عن 
أسباب اخلالف والتي تداولتها وسائل 

اإلعالم منها الفاجر في اخلصومة ومنها 
من تناول اخلصومة على قدر منصف 

ومنها من أنكر التهم واستخدم حق الدفاع 
عن نفسه، كنت أمتنى أال يأتي ذاك اليوم 
الذي نشاهد فيه مقاطعات على مستويات 
خطيرة من شأنها أن تؤثر على اجلوانب 

االقتصادية والسياسية والعالقة األخوية 
والتي ال يفرح بها وبجروحها إال كل 

متربص وعدو.
إدارة اخلالفات الدولية البد أن تكون 

حاضرة بأسرع وقت ممكن وكلنا أمل بأننا 
كدول اخلليج قد نختلف في بعض األمور 
ولكننا ال نفترق فاألخوة بيننا أكبر من أن 

يربكها خالف أو تعارض في وجهات النظر، 
وال بد لعودة املياه الى مجاريها بحضور 

احلوار والتفاوض وتوضيح األمور بالشكل 
املرضي جلميع األطراف وتقدمي التنازالت 

والوعود والعمل على تعزيز رصيد العالقات 
التي تداوي اجلرح وتعاجله، وهنا أسأل 

اهلل أن يوحد الصفوف باحلق ويلهمنا 
إياه ويزيد من هذه األخوة، وال ننسى أننا 
كشعب الكويت ننتظر حكمة سمو أميرنا 

الشيخ صباح األحمد الذي كان منارة 
لتقريب وتوحيد الصفوف وحل اخلالفات 
بني األشقاء ولم شملهم وكلنا ثقة بحكمة 
سموه، أطال اهلل في عمره وسدد خطاه، 
التي يشهد بها العالم أجمعون. وختاما، 

قد نختلف نعم ولكن ال نفجر باخلصومة 
ونبقى اخوانا متكاتفني ويعني بعضنا بعضا 
فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما 
اختلفنا فيه بحدود األخالق واالتفاق ونية 

اإلصالح.

عجبا ألفواه تتكلم عن الرحمة والصدقة وغيرها 
من صفات وأفعال مستحب أن يقوم بها املسلم 

في هذا الشهر الفضيل أو في غيره من أيام اهلل، 
عز وجل، ولكن العجب ليس في األفعال بل في 

بعض الفاعلني!
نعم فمن العجب أن نرى البعض ممن يجعلون 

من أنفسهم منابر الرحمة واخلير والصدقة وهم 
ال يصلون أرحامهم! تلك هي املعضلة وذلك هو 

العجب، فكيف يا من تنادون باخلير والصدقة في 
الناس وأنتم تشحون به عن أرحامكم؟!

فكم من أخ مقاطع أخاه؟ وكم من أبناء عمومة ال 
يسألون عن بعضهم؟! وكم من ابن عاق ال يعلم 

عن والديه شيئا؟! وكم منهم ال يسأل عن صديقه 

أو عن زميله في العمل؟! وكم ال تعد وال حتصى 
ومن بعض ممن ينتمون إلى كم جندهم يعتلون 

منابر اخلير والصدقة ويهتفون من أجل جمع 
الصدقات للغير! عجبا لتلك الفئة التي تصنع 
الكلمات من أجل البهرجة اإلعالمية املتأسلمة 
والعجب أن تلك األقلية أصبحت متفشية في 

مجتمعاتنا، فكم ممن ميسكون رايات الصدقات 
في مجتمعنا جند البعض منهم بخالء في وصل 

الرحم مع ذويهم!
إلى من يطبل براية الرحمة في شهر الرحمة هل 

تعلم مبرض والدتك أو والدك؟ ويا من تعتلون 
منابر الصدقة هل البعض منكم صادقون مع 

ذويهم؟ ويا من تكتبون بأحرف اخلير هل قام 

البعض منكم بغرس اخلير في داره؟
ليس الوصال بأن ترى دياركم مكتظة باألهل 

واألقارب ولكن الوصل بأن تعلم حال كل فرد 
فيها، فكم من ديار امتألت بالشخوص ارتسمت 

البهجة على وجوههم ولكن قد يكون البعض منهم 
قلوبهم تنزف من شدة األلم، عجبا ملن يداوي 

الغريب والقريب في شوق أليدي تضمد جراحه، 
فالقريب أولى باملعروف يا من تنتمون لكم العجب!
مسك اخلتام: يقول املولى عز وجل: )يأيها الناس 

اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا 
اهلل الذي تساءلون به واألرحام إن اهلل كان عليكم 

رقيبا ـ النساء: ١(.

قبل أيام ذهبت في مراجعة لبنك االئتمان الكويتي 
وهو البنك احلكومي الذي يقرض املواطنني في 

الزواج وشراء منازلهم وبنائها، وكانت آخر زيارة 
لي لهذا البنك قبل أكثر من 20 عاما عندما تقدمت 
بقرض للزواج، وما دعاني لكتابة هذه املقالة هو 
املوقف الذي حصل لي عندما فاجأتني املوظفة 
بأن لي لديهم مبلغ 80 دينارا مت استقطاعه من 

راتبي باخلطأ في فترة تسديد قرض الزواج الـ 
2000 دينار والذي انتهيت من تسديده من 20 

سنة، حيث قامت املوظفة بإصدار شيك بهذا املبلغ 
لي وسط ذهولي من بقاء هذا املبلغ كل هذه املدة 
لديهم دون محاولة منهم لالتصال أو البحث أو 
حتى محاولة إبالغي لوال أنني راجعت مصادفة 
ملا علمت به، واألسئلة التي دارت في بالي بعد 

هذا املوقف كثيرة جدا، وهي ِلَم لَْم يحاول البنك 
االتصال بي؟ وكم عدد األشخاص الذين يواجهون 

ذات املوقف وحصل لهم ذات اخلطأ؟ ولم لم 
يستثمر البنك هذه املبالغ مثال لنا؟ ولم عملية 
الالمباالة التي حدثت والتي تأكدت بعد سؤالي 

ألحد املوظفني أن األخطاء في عمليات التحصيل 
والسديد حتدث بشكل متكرر؟ ولم يغب عني 

السؤال القانوني، وهو ما موقف البنك جتاه حجز 
هذا املبلغ طوال هذه الفترة دون مسوغ قانوني؟ 
ولم تترك معاجلته للصدفة فقط؟ ولألمانة لم أجد 

إجابات ألن إدارة البنك والتي يفترض أن تكون 
مؤمتنة على عمليات اخلصم واستقطاع املبالغ 

أن تسعى ألن تكون شفافة أكثر في هذا التعامل 
مع املواطنني، وأخيرا صادف هذا املوقف قراءتي 

لرسالة في احلادث وقعت لكاتب سوداني في احدى 
الدول األوروبية، حيث يقول صاحبها »كان عندي 
امتحانات للطب في إيرلندا، وكان رسوم االمتحان 
٣09 جنيهات ولم يكن لدي فكة فدفعت ٣١0، املهم 

امتحنت وانتهيت من االمتحان ومضت األيام 
ورجعت السودان.. وإذ برسالة تصلني من إيرلندا 
جاء فيها: )أنت أخطأت عند دفع رسوم االمتحانات 
حيث إن الرسوم كانت ٣09 وأنت دفعت ٣١0، وهذا 

شيك بقيمة واحد جنيه.. فنحن ال نأخذ أكثر من 
حقنا( مع العلم أن قيمة الظرف والطابع أكثر من 

هذا اجلنيه!!
انتهت مقالة الكاتب السوداني، وبادرني سؤال »ماذا 
لو لم أذهب مصادفة للبنك هل ستعود الثمانون لي 

أم أنها ستستمر في غياهب البنك إلى يوم الدين«!

libraheem@hotmail.com

Nermin-alhoti@hotmail.com

botafra@hotmail.com

د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

يوسف نعمة

د.نرمين يوسف الحوطي

موسى أبوطفرة المطيري

نحن السبب
ال الوافد

نختلف
وال نفترق!

عجباً!

بنك االئتمان 
والـ 80 ديناراً!

قضية ورأي

مالحظات

محلك سر

حادث وحديث


