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حكمة األمير..
 وفرض العني

التهدئة السياسية في الظروف 
اإلقليمية احمليطة احلالية 

ليست خيارا مطروحا وال 
ترفا سياسيا وال حتى فتوى 

جواز نأخذ بها أو ال نأخذ، بل 
انه حل وحيد، وال مجال أمام 
أعضاء مجلس األمة وتطبيقا 

ملسؤولياتهم السياسية والثقة 
التي أوالها إياهم الشعب 
سوى التهدئة وبأقصى 

درجاتها، وهذا ال ينتقص من 
شأنهم أو من عملهم بل ان 

التهدئة في مثل هذه الظروف 
جزء من عملهم ودورهم 

العمل مبوجبها خالل الفترة 
املقبلة.

> > >
ورسالة صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد التي 
نقلها رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغامن للنواب واضحة 
إلى حد الشفافية، بأنه ال 

مجال للمزايدة السياسية من 
أي نوع في الوقت احلالي، 

فالوقت اآلن غير مالئم للعب 
بعض النواب دور شهداء أي 

صدام سياسي داخلي بأي 
شكل من األشكال.
> > >

تسارع األحداث اإلقليمية 
احمليطة بنا ودرجة اخلطورة 
التي قد تصل إليها وتبلغ حد 

الغليان أو االنفجار أحيانا 
توجب علينا جميعا الوقوف 
خلف القيادة السياسية وأن 

نضع كامل ثقتنا بحنكة 
وحكمة صاحب السمو 

األمير، كما قلت األمر ليس 
خيارا مطروحا بني خيارات 

عدة بل انه خيار وحيد وهو 
التهدئة واجلنوح الى توحيد 

الصف الداخلي لبعض الوقت 
حلني عبور أمواج التقلبات 
السياسية التي ترتفع يوما 

بعد آخر.
> > >

البعض يرى أن أجواء الشحن 
السياسي اإلقليمي تشابه 
أجواء ما قبل العام ١٩٩٠، 
واحلقيقة أن أجواء اليوم 
مختلفة كلية عن أجواء ما 

قبل ١٩٩٠ وإن كانت النتيجة 
في درجة اخلطورة واحدة، 

فاليوم الوضع بالغ اخلطورة 
وبالغ التعقيد واحلساسية 

نظرا المتداد رقعة الصراعات 
في العالم العربي كله اليوم.

> > >
نزاعات مسلحة وقالقل 

وعدم استقرار، في عموم 
أرجاء الوطن العربي بل 
إن طبول احلرب تقرع 

اآلن، في محيطنا اخلليجي 
واملعجزة هي ان نتالشى 

غيوم تلك األزمات والنزاعات 
والصراعات ديبلوماسيا أو 

لسبب خارج نطاق احلسابات 
احلالية.

> > >
التهدئة فرض عني على 

اجلميع وليس على النواب 
فقط بل على كل مواطن، 

فهذه مرحلة حرجة متر بها 
منطقتنا، فالصراع اخلليجي 

ـ اخلليجي ليس باألمر السهل 
بكل انعكاساته علينا أو على 

األشقاء، والدخول في صراع 
محتمل أن يشعل املنطقة 

يزداد يوما بعد يوم.
> > >

نحن فعليا نعيش أجواء، 
نتمنى أال حتدث طبعا، وجل 
األمنيات اآلن أن التحركات 

الديبلوماسية التي يقوم بها 
صاحب السمو تثمر حلحلة 
األزمة اخلليجية، كون حل 

األزمة اخلليجية مفتاح 
التهدئة السياسية الشاملة 

ليس بني األشقاء اخلليجيني 
فقط بل التهدئة في املنطقة 

العربية ككل، واملتابع واملراقب 
اجليد لألحداث يعلم جيدا أن 
الصلح اخلليجي الذي نأمله 
سيعني توقف اغلب األزمات 
في اإلقليم واملنطقة العربية.

> > >
من هذا املنطلق كان وقوفنا 
ككويتيني على احلياد قمة 

احلكمة بسياسة بعيدة النظر 
قادها صاحب السمو األمير 
منذ األزمة اخلليجية األولى.

> > >
توضيح الواضح: ثقتنا 

بصاحب السمو األمير هي 
وسيلتنا لعبور املرحلة املقبلة 

إلى بر األمان.
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هاني عبدالرزاق القعود النبهان

شيخة عيسى العصفور

سعد المعطش 

عبر التاريخ وعبر كل األزمان فإن األعني عند الشدائد تتجه 
مسرعة نحو احلكماء والعارفني.

واحلمد هلل نحن في الكويت قد وهبنا اهلل حاكما نادرا فذا له 
تاريخ طويل في عالم السياسة وله نظرة ثاقبة عند كل حدث 

يحل في بقاع املعمورة، وإذا نصح فإنه ينصح عن علم غزير.
وإذا تكلم فإنه يتكلم بدراية وحكمة متناهية، فهو قائد مطلع 

وأب عطوف على شعبه وأمته.
وذاك اخلطاب التاريخي الذي تفضل به صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ـ حفظه اهلل ـ خالل افتتاح مجلس األمة 
األخير كان خطابا نادرا ومليئا بالنصائح السديدة والنابعة من 

قلب أب حريص على أبنائه، لذا فعلينا أن نقف صفا واحدا خلف 
قيادتنا احلكيمة وأن ندعو لها بالسداد والتوفيق، وأال نخوض 

في أمر ال نعلم عواقبه وتفاصيله.
ختاما، أسأل اهلل أن يحفظ كويت اخلير والعطاء آمنة مطمئنة، 

وأن يدمي على أميرها األب موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ 
شعبنا الوفي املخلص من كل سوء.

شهد األسبوع املاضي الكثير من حفالت الهالويني التي 
اقيمت من قبل الكويتيني، والتي كانت أثر تشجيع اآلباء 

واألمهات أبنائهم على إقامة مثل هذه احلفالت، والسؤال.. 
ملاذا التقليد األعمى للغرب – وإلى متى؟ 

فكرة الهالويني تكون بلبس اللباس التنكري املخيف وذلك 
من أجل طرد األرواح الشريرة! والسؤال.. ماذا سيحصل 

لثقافة أبنائنا وفكرهم وعقيدتهم ونفسيتهم؟ بالطبع اجلواب 
سيكون انسالخ أبناء املسلمني من عقيدتهم ودينهم الذي هو 

عصمة أمرهم شيئا فشيئا.
 أين الفكر اإلسالمي في تعليم أبنائنا الذي ينوه على أن 

البيت الذي يقرأ به القرآن ال تدخله الشياطني؟ وإن توقفنا 
باملسألة على أنها من باب التقليد، أين عادات الكويتيني 

اجلميلة ذات الطابع اإلسالمي الراقي، مثل )النافلة( ملاذا ال 
نعلمها أبناءنا ونشجعهم على طبخ البيت وتوزيعه على 

اجليران واألحباب والفقراء، أليست تلك العادة أفضل من 
الهالويني التعيس؟! واملصيبة في األمر أن البعض يضع 
املساحيق وارتداء األلبسة الشبيهة باألشباح والشياطني 
وكأنها حفلة عبدة الشيطان والعياذ باهلل، هذا باإلضافة 

إلى اإلسراف في إعداد املوائد وتنظيم احلفالت واألغاني 
الصاخبة، وهم أبناء مسلمني ميتلكون من الفكر والعقيدة 
واألخالقيات الرفيعة التي يتميزون بها عن سائر األديان.
ومن جانب آخر فإن الغيرة على الدين شيء عظيم يقي 
املجتمع من فنت الزمان، واحلفاظ على العادات والتقاليد 

من شأنه يحافظ على الثقافة، وثقافتنا من أجمل الثقافات، 
والتهاون بالدين أمر عظيم من شأنه إسقاط األمم واندثارها 

يقول عز وجل: )إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم 
ما ليس لكم به علم وحتسبونه هينا وهو عند اهلل عظيم.. 

سورة النور: آية ١5(، ويقول ژ: »من تشبه بقوم فهو 
منهم«.

حيث إن التخاذل بتلك األمور لها انعكاسات تربوية سيئة 
على نفسية األبناء، منها »قلة الوازع الديني – انحالل الفكر 
القومي – تلون الثقافة – االستسهال في أمور الدين – اللعب 
واللهو بعيد عن الهدف واملفيد – توجيه طاقات األبناء سلبيا 
– اإلهمال الفكري – التخاذل – الفوضى الفكرية – االستهتار«

وأخيرا وليس آخرا فإن اإلسالم دين جمالي يفرض علينا 
السلوكيات التي ال نرى الدنيا من خاللها إال جميلة ويكفل 
لنا حياة سعيدة وصحة نفسية قومية، فكيف للبعض من 

الناس تقبل التلون بثقافة الكفار دون أدنى فكر؟! إن التشبه 
بالكفار واخلوض بأعيادهم وثقافتهم ما هو إال ضعف ألمتنا، 

وجتريد ألبنائها من قيمهم ومبادئهم وعقيدتهم، وكلما 
اندثرت العقيدة وضعف الفكر لدى أبنائنا كلما أصبحت أمتنا 

هشة وفريسة سهلة ألعداء الفكر والدين.

كثير من التسميات التي حصلت عليها الشعوب كانت بسبب 
أمور لن جتدها عند الشعوب األخرى، فقد سمي الشعب 

الدمناركي بشعب الفايكنغ ألنهم محاربون أشداء حسب ما قيل 
عنهم وسميت بريطانيا باململكة التي ال تغيب عنها الشمس 

بسبب توسعها االستعماري الذي شمل كثيرا من مناطق العالم.
حتى ان املناطق في بعض البلدان أخذت طبيعة اسمها بسبب 
البشر، وعلى سبيل املثال ال احلصر لدينا في الكويت أسماء 

غير رسمية لبعض الشوارع مثل شارع »نبصه« ويعرف 
اجلميع سبب تلك التسمية وهناك مناطق كثيرة في الدول 

العربية سميت بسبب مماثل.
وبعد أن كثرت في أجهزة الهواتف الذكية املقاطع املصورة 

واتضح أن كثيرا منها غير حقيقي والقصد منها البحث عن 
الشهرة، فإن الناس أصبحت تشك بكل مقطع يشاهدونه حتى 
لو كان حقيقيا، ولن نلوم عدم التصديق فقد أصبح املبدأ الذي 
يقال دائما »عيال احلرام ما خلوا شيء لعيال احلالل« هو املبدأ 

الذي ينظر به أغلبية الناس لكم.
كثر الكذب وأصبح سمة واضحة بسبب مناخ احلريات في 

الكويت وهو أمر ال يعرفه غيرنا وإنني أتخوف من أن تلتصق 
بنا صفة الكذب ونلقب به، فقد أصبح الكذب من أساسيات 
احلياة مثل وجبات الطعام الرئيسية، فالنواب يكذبون على 

ناخبيهم والوزراء يكذبون بتصريحاتهم، أما من يدعون التدين 
ويكذبون فهؤالء أجزم بأن لكل شخص منكم معهم حكاية 

وأمتنى أال يكون كذبهم من مبدأ »الكذب ملح الرجال« فهذه 
مصيبة فكثرة امللح جتلب مرض الضغط ويا شني اجليكر إذا 

قام يتميلح.
لقد أصبح وجود الصادقني عملة نادرة ومن عجيب أمور الكذب 
أننا في الكويت أول من أنتج عمال دراميا حتت عنوان »ديوانية 

الكذابني« واليوم أصبحت مواقع التواصل االجتماعي هي 
ديوانية كبيرة يجتمع بها الكذابون الكويتيون من اجلنسني مع 

موافقة أهلهم على االختالط.
أدام اهلل احمللوة والعملة النادرة التي نفتقدها وال دام اململوحون 

الكويتيون. 

كلنا صف واحد 
خلف القيادة

الهالويني!

اململوحون

رأي

للسطور عنوان

رماح

النفس البشرية عرضة لالضطراب 
واخللل، فقد ينزع االنسان الى لعب دور 

الضحية املغلوبة على أمرها، فيالزمه 
االحساس باملظلومية ليل نهار، كما 

يالزمه االرتياب والشك والشكوى، فكل 
ما يجري له مؤامرة من تخطيط املخادعني 

سواء من األهل أو االصدقاء أو الزمالء 
أو املعارف الذين يكرهونه أو يغارون 
منه أو يخشونه، وهم السبب الكامن 

وراء اخفاقاته وفشله، وقد جتنح األوهام 
بهذا االنسان فيتهم دوائر استخباراتية 

تستهدفه بغية عرقلة مسيرته »العظيمة« 
في احلياة، أو يتهم كائنات جاءت من 

الفضاء اخلارجي لتحقيق هذه املهمة على 
كوكب األرض!

> > >

أسوأ ما في شخصية املسكني »الضحية« 
أنه يحول الناس من حوله الى »ضحايا« 

مساكني فيالزمونه بالرعاية والعناية 
واملبالغة باالهتمام، كي ال يخنقهم 
االحساس بالذنب، فيضطرون الى 

مجاملته واالصغاء الى شكواه الدائمة 
من الضعف وقلة احليلة وصعوبة احلياة 

وقسوة الظروف ومن تنمر اآلخرين 
الذين يصورهم بانهم يرغبون االنفراد 
به وعزله أو خنقه. وذلك بغية استدرار 
العطف والشفقة وطمس احلقائق. كما 

يتميز االنسان الضحية بإصراره املستمر 
على االنكار كي ال يوفر له احد حال أو 

مخرجا من حالته املريحة له واملتعبة ملن 
حوله.

> > >

»مظلومية الضحية« التي يتآمر عليها 
اآلخرون قد تكون أداة بالغة األهمية في 

ايدي السياسيني في حال زرعها وتعميقها 
في وجدان الشعب. فهكذا فعل احلزب 

النازي في أملانيا حني رفض اتفاقية 
فرساي املجحفة بحق الشعب األملاني 
»املظلوم من الدول األوروبية« وسعى 
احلزب الى تعميق هذه املشاعر لدى 

الشعب األملاني فتسبب في اندالع احلرب 
العاملية الثانية التي ارتدت وباال على 

النازية وعلى الشعب االملاني. وحتى اليوم 
وبهدف حرف النظر عن حقيقة ما يجري 
في الواقع، متارس بعض الدول مثل هذه 

املظلومية والشكوى من استقواء االخرين 
عليها فتبالغ في العويل والصياح وترديد 
االغنية العراقية الشهيرة »أنا املسيكينة«.

أصبح مساء االثنني يوما معتمدا من 
كل أسبوع للقاء أصدقاء »بومبارك« في 

منزله، وبالفعل أتى االثنني وجتمعنا وكان 
احملور األساسي للحوار واحلديث ينصب 

على ما حدث من أحداث في املنطقة قبل 
مساء االثنني بساعات قليلة وهنا وجدنا 

بومبارك يقاطع احلديث ويقول: » يا 
جماعة اخلير ما بي أسمع شيء ملي 

حدث أمس شوفولكم سالفة ثانية نتكلم 
فيها«.

وهنا وجدت االرهاق على وجه أستاذي 
وكما من احلزن في عينيه وإذا بي 

 La أقولهم: طافكم سفرة دبي وعرض
Perle. وقمت بإخراج هاتفي من حقيبتي 

وتشغيل بعض الڤيديوهات التي قمت 
بتصويرها من العرض ومتريرها على 
األصدقاء وطبعا أولهم أستاذي وهنا 
وجدت بأن اجلو العام أصبح نوعا ما 
يتسم بالهدوء، وبعد انتهاء املشاهدة 

قمت باالستئذان من »بومبارك« 
بالسؤال. فأجاب: سألي بس مو على أي 
شيء يتعلق في املنطقة وال عن حرب. 

فقاطعته:ال سؤال دنيوي، سألى: يا 
أفالطون الدنيوية؟ وهنا اجلميع ضحك 

وارتسمت على وجهه االبتسامة. فقلت: 
ليش أصبحت القناعة في هذا الزمن عملة 

نادرة؟ وأصبحت األغلبية يركضون 
ويلهثون من أجل املزيد مع العلم عندما 

يصبح عندهم ما كانوا يحلمون به ال 
يكتفون بحلمهم بل يعاودون على طلب 

املزيد؟
يا دكتورة هذا مو بس في واقعنا بل على 

مدار األزمنة جند العديد من القصص 
التي تؤكد أن القناعة عملة نادرة وأن 

العديد ال يعجبهم العجب واألغلبية تلهث 
من أجل املزيد، ومبا أننا نتحدث عن 
القناعة والطمع فسوف أقص عليكم 

قصة كان والدي رحمه اهلل يقصها علينا 
ونحن صغار، تقول القصة:

في يوم من األيام كان هناك ملك أراد 
أن يكافئ أحد مواطنيه، فناداه وقال له: 

سوف أهديك كل األراضي التي تستطيع 
أن تقطعها سيرا على قدميك، وسوف 

تكون هذه األراضي ملكك إلى األبد، 
فرح الرجل كثيرا وبدأ يجري في جنون 

يحاول السير على أكبر مسافة ممكنة 
حتى ميتلك املزيد واملزيد من األراضي، 

وبعد أن سار مسافة طويلة جدا شعر 

بالتعب الشديد، فكر أن يعود إلى امللك 
حتى مينحه املساحة التي قطعها، ولكنه 

على الفور غير رأيه وقرر أن يواصل 
السير ليحصل على املزيد من األراضي، 

سار مسافات أطول وأطول ومن جديد 
فكر أن يعود للملك مكتفيا مبا وصل إليه 
ولكنه تردد هذه املرة أيضا وقرر مواصلة 
السير ليكتسب األكثر من األراضي، ظل 
الرجل يسير ملدة أيام كثيرة ولم يعد أبدا 

البعض قال إنه ضل طريقه ولم يتمكن 
من العودة والبعض اآلخر ذكر بأنه وقع 
ومات من شدة التعب وفي كلتا احلالتني 

لم ميتلك الرجل أي شيء في النهاية ألنه 
لم يعرف حد الكفاية أو القناعة، عجبتكم 
القصة. فأجبت: جدا كأنك تصف واقعنا 
وكما قال أهل مصر في أمثالهم: »الطمع 
يقل ما جمع«. وهنا ضحك اجلميع وإذا 

بومبارك يقول: سامحوني يا جماعة 
اخلير بس بالفعل عقلي من أمس تعب 
من التفكير وكنت حاب أنسى وأفصل 

عن أي شيء بقعدتي معاكم، تفضلوا على 
العشاء.

مسك اخلتام: من أراد أن يعيش حرا أيام 
حياته فال يسكن الطمع قلبه.

في أكتوبر من العام 2٠١7 جنح 
الشيوعيون في ثورتهم وقضوا على 

حكم القياصرة في روسيا. وبعد شهر 
من الثورة الشيوعية أصدر وزير 
اخلارجية البريطاني بلفور تعهده 

بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطني 
بالتواطؤ مع كبار الصهاينة وعلى رأسهم 

اللورد روتشيلد عضو حزب احملافظني 
البريطاني. في كتابه كفاحي تطرق هتلر 

إلى موضوع سبب كراهيته لليهود 
بشكل مسهب. وقد علق احلاخام آرون 

كاسباروف على أسباب تلك الكراهية 
وبيده كتاب )كفاحي( لهتلر مؤكدا أن 

هتلر كان محقا فيما يبديه من كراهية 
ضد اليهود ألن اليهود - حسب ما أورده 

احلاخام من كتاب )كفاحي(- هم من خطط 
للثورة الشيوعية في روسيا، وكانوا 

سببا في تصفية 33 مليون روسي، وأن 
أول حكومة شيوعية بعد الثورة كانت 

تضم ستة أعضاء يهود من مجموع 
ثالثة عشر عضوا، ناهيك عن كون 

اليهود هم اآلباء الروحيني للماركسية 
والشيوعية واللينينية. ويكمل أن اليهود 

كانوا ميلكون سبع صحف أملانية من 
بني تسع صحف، وكانوا يعملون من 

أجل تدمير األدب والشعر واملسرح في 
أملانيا، والقضاء على الدين والعقيدة 

واألخالق، وهم أعداء الرب، ويعملون 
من أجل السيطرة على أملانيا بعد روسيا 
وتصفية 2٠ مليون أملاني حتى ال يتبقى 

أحد من النخب األملانية فتسهل سيطرتهم 
على الدولة األملانية، وعلى هذا األساس 
ارتأى هتلر أن يبادر فورا بتصفيتهم 

قبل فوات األوان. ومن أهم ما تطرق إليه 
احلاخام كاسباروف أن كتاب )كفاحي( لم 

يترجم إلى العبرية لفترة طويلة ألن الذين 
منعوا الترجمة هم اليهود اليساريون 

الذين يخشون انكشاف حقيقة كراهية 
هتلر لليهود والتي كانت في محلها، فهو 

لم يكرههم لكونهم يهودا بل ألفعالهم 
الشنيعة ومخططاتهم للسيطرة على 

أملانيا. وختم احلاخام كاسباروف كالمه 
بنصيحة وجهها لليهود بأن ميتنعوا عن 
العودة ملثل تلك األفعال بعد أن جتمعوا 
من الشتات. وهذا اعتراف صريح من 

حاخام يهودي بأن اليهود جلبوا مآسي 
لإلنسانية عندما قاموا بالثورة الشيوعية 

وكانوا وراء دعوات اإلحلاد وفساد 
األخالق في العالم. 

حتى فكرة القنبلة الذرية كان وراءها 
اليهودي عالم الفيزياء أينشتاين فهو 

من حذر الرئيس األميركي روزفلت من 
حيازة األملان للقنبلة الذرية مع أن أبحاثهم 

النووية كانت متواضعة جدا وكان ذلك 
سببا في لفت انتباه األميركان إلى أهمية 

احلصول على القنبلة الذرية قبل النازيني، 
والفيزيائي اليهودي أوبنهامير الذي 

كان مديرا ملختبر لوس أالموس ألبحاث 
القنبلة، وقد جنح األميركان في إنتاجها 

فيما يعرف مبشروع مانهاتن الذي كلف 

مبالغ كبيرة وجهودا جبارة، وقد كانت 
اليابان الضحية األولى للقنبلة الذرية 

فقد دمرت مدينتي هيروشيما وجنازاكي 
ومات مئات اآلالف من اليابانيني املدنيني 

وعانى األحياء منهم من اإلشعاعات 
النووية فترة طويلة رغم أن اليابان كانت 

على وشك الهزمية في احلرب العاملية 
الثانية قبل ضربها بالقنابل الذرية.

واملعروف أن السالح النووي هو من أفتك 
األسلحة التي قد تدمر احلضارة اإلنسانية 

وتفني اجلنس البشري فيما لو نشبت 
حرب نووية بني الدول العظمى. ولذلك 

عبر أوبنهامير مهندس القنبلة الذرية عن 
ذلك بقوله: »أنا املوت مدمر العوالم«. 

لقد صدق فيهم قول اهلل تعالى: )ويسعون 
في األرض فسادا واهلل ال يحب املفسدين( 

املائدة. 
> > >

توشك احلرب على »داعش« أن تنتهي 
ولكن بعد خراب سورية واملوصل اللتني 

استخدمتا كميداني تدريبات حية للعناصر 
العسكرية من التحالف الدولي والقوات 
الروسية جربت فيهما األسلحة احلديثة 
والقدمية من طيران إلى دبابات ومدافع 

ثقيلة إلى أسلحة كيماوية وغواصات 
ومقاتالت بعيدة املدى. فباسم القضاء 

على اإلرهاب ال معنى للنظر فيما يصاحب 
ذلك من قتل لألبرياء ومعاناة إنسانية 

انطالقا من املبدأ املكيافلي »الغاية تبرر 
الوسيلة«. 
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