
آراء
اخلميس ٧ ديسمبر ٢٠١٧

PDF 13ملشاهدة الصفحة

a.alsalleh@yahoo.com

mubarakalenezi@hotmail.com
@m_alenezikw

 د.عبدالهادي عبدالحميد الصالح

 م. مبارك عبدالرزاق العنزي 

الكويت هي أمّ الولد!

من يُشَيْطِنُ من؟!

واضح أن اخلالف اخلليجي - اخلليجي 
قد انعكس على اجتماع قمة مجلس 

اخلليجي في الكويت يوم أمس األول، 
من حيث مستوى التمثيل لبعض دوله، 

واختصار مدته. لكن للكويتيني أن 
يفخروا بنجاح أميرنا صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد الذي 
استطاع بإصراره وبجهوده الدؤوبة أن 
تنعقد القمة في زمانها وبحضور جميع 

دولها. 
فالكويت تشبهت بحادثة أم الولد - 

التراثية - التي آثرت أن تبقي وليدها 
حيا عند املرأة املزيفة بدال من أن يقتل 

ويقسم شطرين بينهما. فقد كان 
اخليار بني أال تعقد القمة متهيدا إلعالن 

وفاة املجلس، وأن تعقد ومبستوى 
متثيل أقل. فمجلس التعاون ولدته 

الكويت وترعرع في كنفها بالتعاون مع 
هذه الدول اخلليجية، وقد أشار صاحب 
السمو إلى هذا في كلمته الرئاسية عن 
اخلالف »البد أن يبقى املجلس مبنأى 
عنه وال يتأثر به وال يتعطل انعقاده«.

بقي أن املقترح بإيجاد آلية لفض 
النزاعات بني مجلس التعاون ينبغي فيه 

كما نرى:
1- أن يحافظ على سيادة كل من دوله 

التي تقرر مصاحلها. 
2- ان يعتمد احلوار، وباحلوار فقط 
تعالج مشاكله الداخلية، ومبشاركة 

شعبية مؤثرة وبإرادة حرة. 
3- كذلك باحلوار فقط تعالج القضايا 

اإلقليمية مع الدول املعنية. فقد أثبتت 
الوقائع احلالية أن السالح مهلكة 

للعالقات السياسية، وخراب للمدن، 
وبؤس للشعوب، ومنفذ لتدخل 

العصابات اإلرهابية. 
4- مجلس التعاون اخلليجي ينبغي أن 

يسارع اخلطى نحو تنفيذ املشاريع 
التنموية التي سطرتها البيانات 

اخلتامية للقمم السابقة، وما زالت 
تنتظرها الشعوب اخلليجية، وقد 

طال عليها الزمن وقربت من اليأس 
واإلحباط! 

كثر التأويل في مجتمعنا املتآكل عن 
الهيمنة الفكرية ذات الطابع اإلسالمي 

التي غرسها البعض بكامل إرادته واآلن 
يقتلعها البعض اآلخر وبنفس الطريقة 

واحلقيقة والهدف! وما إن تتفكر في 
مالمح سكان جزيرتنا العربية ال يسعك إال 

أن تشفق على ما يدور بني أروقة القرار 
السياسي املتسارع الذي يسلخ هويته 

العربية واإلسالمية كل يوم قاصدا وجه 
األشباح التي تتمرغ ضحكا بني ثنايا 

هويتنا األصيلة! فمنذ طالئع الصحوة 
املباركة وحتديدا قبل ثالثة عقود عندما 

كنا نتوكأ على األلف والياء والتمتمة 
والتأتأة! وجدنا من يحتوي جهلنا ويعلمنا 

حق الدين وحقيقة التشريع وحقائق 
األحكام! حتى اقترنت أسماء تلقائية ذات 

التجديد والتأصيل املبارك، وارتسمت 
مالمح شرائعنا ومصادرنا على أكمل وجه 

وبرعاية مباشرة من أهل احلل والعقد! 
واستمر هذا الكيان الديني واستمرت معه 

كل األطروحات التي تدعم أواصره الفاضلة 
إلى أن أصبحت منهال حقيقيا للشعوب 

واحلكومات واملؤسسات! 
ترى ماذا حدث: ألسنا من أرسى كل هذه 

الدعائم؟ ألسنا من حاربنا بهذا الفكر 
النظيف كل بدعة وضاللة وانحراف 

وتغريب؟ ألسنا من أثرينا بإرادتنا وجه 
املكتبات من بطون كتبهم ومراجعهم 

وتراجمهم الفذة؟ ألسنا من سيس كل 
شاردة وواردة خللق أرضية تدعم القرار 

السياسي؟.. ماذا حدث؟: بني عشية 
وضحايا نتنصل من أنفسنا وأنفاسنا 
وعبقنا األسمر !.. نعم بإرادتنا سميت 

شوارعنا بأسمائهم، وطبعنا نتاجهم 
وحاربنا خصومنا من خاللهم! فباألمس 
كانت ترسانة اجلهاد األفغاني في أوجها 

ومرورا بالقاعدة ووصوال باحلركات التي 
فرخت أقواما ال يفقهون من الدين غير 

لغة الذبح واحلقد وإقصاء جل أفذاذ األمة 
بعمائمها البيضاء وطرابيشها احلمراء!؟ 

والضحية هو اإلسالم وكل مجدد للعصر 
واجليل والتأريخ!

وللحديث بقية،،

م.36

حديث املدينة

saad.almotish@
hotmail.com

فاطمة المزيعل

سعد المعطش 

أخبرنا اهلل سبحانه وتعالى، بوجود خمس ال يعلمهن إال 
سواه، )الروح - الغيث - ما حتمل كل انثى - ما تدري 

نفس بأي ارض متوت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا - 
الساعة(. ورغم أننا على يقني تام بأننا ال منلك املستقبل، 

وال ميكننا معرفته واالطالع عليه، وال نعرف ما حتمله 
األيام لنا من احداث ومفاجآت، وتغيرات جذرية كانت أم 
جزئية، إال انه تبقى هناك مفاجأة تختلف عن بقيتها من 
املفاجآت، مفاجأة قد جند صعوبة في التأقلم معها لشدة 

قسوتها على النفس، في حني وقوعها.
مفاجأة نصطدم معها وجها لوجه، تهمس في آذاننا، 
كيف خطف املوت اعز وأغلى أحبابنا؟ فال طعم، وال 

قيمة، وال معنى بدونهم تصبح حياتنا، ويبدأ الصمت 
والبكاء ميأل جوارحنا، والكلمات تتوه حروفها في 

محانينا، والذهول والكآبة ترتسم على مالمحنا.
ننغمس بحالة من احلزن الشديد، وننغمس بتلك 
األسئلة غير املجاب عنها، فنعيش في محاكاة بني 

احلقيقة وبني الهلوسة، كيف نغفل؟ كيف نسهو؟ كيف 
نضحك وننسى؟ ذلك املصاب اجللل؟ فهو من احلقائق 

الثابتة، والتي ال يد لنا فيها، كما انه من اقسى أنواع 
الفراق، واكثرها أملا وشجنا، فال لوم علينا وال عتاب 

حني يبكينا.
فحني توفيت السيدة خديجة رضي اهلل عنها، حزن 

عليها خير البشر حزنا شديدا، وقال حينها: »انصبوا 
لي خيمة عند قبر خديجة«، كما بكى على وفاة ابنه 

إبراهيم، مما أدى إلى استغراب الصحابة منه، ليخبرنا 
وليعلمنا بأن البكاء على الراحلني رحمة من اهلل سبحانه 
وتعالى، لكن اإلفراط فيه، وترك النفس للحزن بال عزاء، 

فهذا هو غير اجلائز عقال ودينا.
وحني توفي هو ژ، اضطرب الصحابة من بعده، )منهم 

من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، 
ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكالم، ومنهم من 

أنكر موته بالكلية(، من هول الصدمة.
نعم فإنه »املوت«!!

ذلك الذي يفاجئنا بشكل غير محسوب، فيشتت عقولنا، 
ويصعق قلوبنا، ويشعل النيران في أرواحنا، لكن 
مشيئة اخلالق فوق كل شيء، وإرادته فوق إرادتنا.

في حني لو متعنا وتأملنا قوله تعالى: )وبشر الصابرين 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون 

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
املهتدون(، قد نستشعر بنوع من الهدوء والطمأنينة 

والسكينة، التي تربت علينا، وتخفف من انهمار دموعنا.
فتأملها يا من فقدت امك أو أباك، ذلك »األب« الذي ال 

يقدر بثمن، وال عوض عنه أبدا، وال يضاهي سعة قلبه 
احد، تأملها يا من فقدت فلذة كبدك، او فقدت أخاك أو 

أختك، أو فقدت عزيزا على قلبك، كان مهوى فؤادك 
وموضع سرك، تأملها يا من خنق احلزن جميع أنفاسك 

وهمسك.
تأملها، وخفف من وطأة حزنك وأملك، ال تضجر من 

الدنيا فكلنا ضيوف على أراضيها، راجعون إلى الباري 
سبحانه، لسنا باقني بشكل ابدي فيها.

تأملها، يا من متاسكت وحتملت، وكنوح الثكالى قد 
نحت، وحمدت اهلل على مصيبتك من ثم استعنت.

ستتجاوز اثر تلك الصدمة الصعبة مع مرور األيام، ذلك 
ألن اهلل انعمنا بنعمة عظيمة اسبغها علينا، نعمة جعلها 

وسيلة لنا إلكمال حياتنا، فلوالها ألصبحت جحيما 
دنيانا.

يبتلينا باحملن واإلحن، فهذه سنته تعالى، لكنه ال 
ينسانا، يريدنا ان ننمو مبصائبنا، ونتعايش معها 

بشيء من االحتساب، ليرسل لنا حلوال ملعضلتنا فيما 
بعد، من حيث ال ندري.

حنون، غفور، رحيم ربنا معنا مهما خطر على بالنا، 
عظيم بعفوه علينا، مبا ال يحتمل املقارنة.

فاحلمد هلل في املنع والعطاء، واحلمد هلل في اليسر 
والبالء.

كثيرا ما نسمع مقولة »لو تطابقت اآلراء لبارت 
السلع«، وهي مقولة جتارية ولكنها تستخدم في جميع 
جوانب حياتنا اليومية ونستطيع أن نسقطها على أي 
أمر نريد، فلن تستطيع أن جتبر آراء الناس على أمر 

واحد في القبول أو في الرفض، فهذا أمر مستحيل 
ولم يتمكن منه أحد.

في األمور السياسية قد جتد اتفاق اجلميع على مبدأ 
»اللي تكسب به ألعب به« وهو أمر متفق عليه لدى 

اجلميع، فالعنصرية مقبولة لدى العنصريني والقبلية 
مطلوبة لدى القبائل والطائفية مباحة عند الطائفيني، 

فتجد كل شخص يخاطب جماعته ويخطب ودهم 
حسب تصنيفهم الذي ذكرت لكم.

فحني يتحدث من ذكرتهم فإنهم يخاطبون قلوبكم 
التي تكره الطرف اآلخر ويدغدغ مشاعركم احلقيقية 
التي تكنونها لغيركم ويقولون ما تريدون وترددونه 

بينكم ولكن بعضكم يخاف أن يصرح به، وهذا األمر 
قد يكون مقبوال لدى البعض ألنها إحدى وسائل 

الوصول للناخبني الذين يحملون  النفس العنصري 
ذاته.

ولكن حني يتحدث شخص يحمل صفة دينية ويعتمد 
في حديثه ويستشهد بـ»قال اهلل وقال الرسول« 

وفي نفس الوقت جتد العنصرية النتنة واضحة في 
تصرفاته ويكيل مبكيالني ملن يقدم لهم ذلك العلم، فهل 
هذا الفعل تطابق عنصري أم تطابق أطباق فلكل طبق 

غطاء يناسبه؟!
قد جتد من يتفق معك ويعمل بنفس فكرك، ولكن 
عليك أن تفكر جيدا في ربك الذي تستخدم آياته 
وكالمه ألجل مصلحة من ينتمون لك باألصل أو 
العنصرية ولكنهم لن يقفوا معك أمام اهلل، ففي 

القرآن الكرمي آيات حتذرك فهل ستتحمل جزاء ظلمك 
واستخدامك لكتاب اهلل من أجل هدف دنيوي، وفهمكم 

كفاية.
أدام اهلل من طبق ما قال اهلل ورسوله على نفسه، 

وال دام من طبق القول احلق ملصالح خاصة وظلم 
اآلخرين من خاللها. 

تأملها

تطابق
وأطباق!

في سياق احلياة

رماح

حول اخلطوة التي أقدمت عليها اململكة 
العربية السعودية في مشوار مكافحة 

الفساد والتي جتلت بالتسويات بني 
الدولة وبعض الشخصيات، غرد احدهم 
قائال »اذا كان الثري يستطيع ان يدفع 
مليارا ليحصل على حريته. فما الذي 

سيدفعه معتقل الرأي ليحصل على 
حريته«؟ وفي الكويت وحول قضية 

اقتحام مجلس األمة غرد آخر بأن »على 
احملكومني ان يفخروا بهذه األحكام ألن 
قضيتهم ال تتعلق بالفساد« وأشير إلى 

ان املغردين يشربان من ذات املشرب 
الفكري وهو »اإلسالم السياسي« والذي 
أكدت التجارب ان شهوته للسلطة جعلته 

يتعامل مع قضايا الفساد على نحو 
انتهازي فاضح، فما يحلله هنا يحرمه 

هناك حسب املصلحة.

> > >
وصف الفوضى والتحريض وتهديد 
السلم االجتماعي بأنها »حرية تعبير 
أو حرية رأي« واحلرص على إقحام 

هذه احلرية املزعومة ووضعها في كفة 
مقابل كفة الفساد، في ثنائية ضدية، 

كمثل اخلير والشر أو الضوء والعتمة، 
محاولة خبيثة لطمس حقيقة ما حدث 

بغرض إضفاء احلق على الباطل والزّج 
بالناس في متاهات ذهنية حيث تلتبس 
عليهم الدروب وتصعب عليهم األحكام 
املوضوعية. وهنا يستوجب القول ان 

ثنائية »احلرية/الفساد« معادلة مغشوشة 
وتوصيف زائف. فحقيقة احلرية )تهديد 

األمن( ولسنا نأتي بجديد حني نقول 
ان فقدان األمن ال يوازيه فقدان املال 
أو الفساد. هكذا يتوجب علينا مقاربة 

قضايا الفوضى والتحريض.
> > >

فساد العقول وفساد التفكير السليم 
واالعتدال وفساد الرحمة والرفق أشد 

قسوة على املجتمعات من الفساد املتعلق 
باملال العام، فالذي اخذ دينارا بغير وجه 

حق ميكن ان نسترجع الدينار منه، 
لكن ماذا يفعل املجتمع مع من حرض 

الشبان األغرار على االلتحاق باجلماعات 
االرهابية حيث يقتلون هناك أو 

يسجنون هنا؟ أي دينار أو ألف دينار أو 
مليار يعادل حزن ام فقدت وليدها املغرر 
به من مشايخ اجلهل والعنف والكراهية؟ 
فالفوضى فساد، والتحريض على العنف 

واخلروج على القوانني واالعتداء على 
املباني العامة فساد. كما التجاوز على 

املال العام فساد.

بسم اهلل الرحمن الرحيم: )واعتصموا 
بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا( ڈ

فرحت ديرتنا يوم أمس األول بقدوم 
قادة خليجنا الوفي وممثليهم تلبية 
لدعوة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح أميرنا 

اإلنسان للمشاركة في قمة دول مجلس 
التعاون اخلليجي املسلم املسالم 

بخصوصية جدولها املهم، فرحة لألمة 
ونعمة لألنام آمني يا رب العاملني، وتأكيد 
صاحب السمو، حفظه اهلل ورعاه، على 

ضرورة حزمتها وحزم وحسم ما 
يتعلق مبهمتها ككيان، وفي حلكامها 

ومحكوميها وعاملها اإلسالمي والعربي 
لتزايد نبرة وأخبار وتقارير اآلالم مع 

مشرق كل شمس وغروبها، تزهق فيها 
األرواح، ويتعالى الصراخ داخل دولنا 

العربية الوفية ألديانها وخالقها وكتابها 
وأنبيائها لوقف ذلك النزيف املخيف، 

ملن صنع بذرته بڤيروس الفنت ما ظهر 
منها وما بطن يالزمها تشريد ألطفال 

وعجائز ونساء بكل الديار والبقاع 
تسمى بحروفنا وتعتبر أعراضا لنا 

بكل صفاتهم عربا مسيحيني ومسلمني 
وغيرهم تشتت جمعهم وأهدر عرضهم 

ودمهم أكثر مما تعرضت له أممنا 

بحروب خمسة مع أعدائنا لكنها 
بأسباب مضاجعة الشيطان تبشر 
بخيبة وعدم استقرار دون أمان، 

نتضرع للباري عز وجل بتجمع وبركة 
حزمة قادتنا انفراج احلال خلليجنا 

خاصة وكل بقاع أمتنا اإلسالمية 
والعربية، قولوا آمني يا رب العاملني.

طالت أعماركم للخير أجمعني بتعاون 
ونوايا املخلصني حلقن دماء وأرواح 
طاهرة بتدبير شيطان رجيم ال نأمن 
مكره وغدره لنشر فتنة في األمة من 

حولنا. واملؤمن كيس فطن بهدي نبينا 
الكرمي وكتابنا العظيم، ودمتم ساملني.

٭ اجلو جميل وبديع يقدر الواحد 
يضع سيارته في املواقف ويقوم باملشي 

كرياضة وهو مستمتع بنسمة الهواء 
وصفاء السماء وبجانب تلك اإليجابية 

يقضي أعماله وهو ميارس رياضته 
مبزاج إيجابي بس لي متى الشوارع 

مكسرة وأتربة؟ بها الشوارع املكسرة 
والكم الهائل من األتربة وين الواحد 

يقدر ميشي مبزاج إيجابي! 
٭ جامعات ومدارس وغيرها من 

منشآت تعليمية وحكومية لي متى 
هاملباني القدمية؟ واهلل ساعات والواحد 

يودى يعاله املدرسة وأهو خايف ال 
يطيح عليهم السقف! اسم اهلل عليهم.

٭ صدر قانون خاص بالدراجات النارية 
الذي يلزم مستخدميها بارتداء اخلوذة 

ومينع منعا باتا السرعة اجلنونية 
واالستعراضات اجلنونية املتهورة 

الصبيانية، بس السؤال: لي متى 
هالشباب ما يسمع وال يطبق القانون؟ 

نطالب وزارة الداخلية بتشديد العقوبة 
على هؤالء املتهورين الذين ال يلتزمون 

بالقوانني املرورية فأتى الوقت لتكون 
العقوبة السجن مع الغرامة املالية، هي 

أمنية نتمنى أن تكون حقيقة ملا نشاهده 
من جنونهم في الشوارع وخاصة 

»شارع احلب«.
٭ عجبا ملن يقوم بالتصريحات بأنه 
توجد العديد من الشهادات املزورة، 

عفوا ملن صرحوا أين كنتم عندما كان 
القرار بأيديكم؟ والسؤال الذي يطرح 

نفسه: لي متى هالقضية موجودة 
دون حلول جذرية؟ يا جماعة اخلير 
املستندات موجودة ومثبتة باألدلة 

والبراهني لي متى ناطرين تتخذوا قرارا 
فيهم؟

*نشكر بلدية الكويت باحملافظة على 
نظافة البيئة وشوارع الكويت بس 

السؤال: لي متى وإحنا نستخدم أفرادا 
يقومون بكنس الشوارع؟ يا جماعة 

اخلير شخبار التكنولوجيا عندكم ترى 
في سيارات مجهزة بشفط األتربة.

٭ ال أعلم من هي اجلهة بس نشكرها 
بأنها تقوم بتخضير الكويت بس لي 

متى نشوف العمال ميسكون هوز 
املاي؟ ترى في أجهزة تقوم بهذا العمل 

مبرمجة على أوقات معينة لتسقي 
الزرع أفضل من هالعمال إلى قاط الهوز 
ونامي حتت الشجر وال يدري عن املاي 

وال عن الزرع.
٭ لم تبق مؤسسة وال هيئة وال إعالم 

تقوم مبناشدة املجتمع للحفاظ على 
البيئة ومع هذا كله جند إلى اآلن من 

يقوم بإلقاء النفايات في الشوارع وفي 
احلدائق والبحر يا جماعة اخلير لي متى 

ما عندكم ثقافة النظافة واحلفاظ على 
البيئة.

٭ مسك اخلتام: إن احلضارة ال ميثلها 
الغرب أو الشرق، بل ميثلها اإلنسان 
القادر على تذوق اجلمال أينما يراه.

الكلمة الطيبة مفتاح لكسب القلوب، فما 
بال احلوار الذي يعالج ما حتمله األنفس 
من مشاعر مختلطة منها مشاعر الفرح 
والهموم واألحزان والتعبير عن األماني 
والطموح إلى جانب االستشارات، وبال 

شك إن احلوار متنفس لهذه املشاعر 
فهو يقرب املسافات ويعطي للمستمع 

أهمية ويؤلف بني القلوب ويوطد 
العالقات واحملبة إلى جانب تصحيح 

املفاهيم والقيم.
واألسرة التي ينعدم فيها لغة احلوار 
تكون أكثر عرضة للتفكك وانقطاع 

صلة الرحم فيما بني أفرادها، ولذلك 
تكون أهمية احلوار كبيرة ومثمرة في 

العالقات االجتماعية والنفسية بني أفراد 
األسرة، فعلى سبيل املثال:

احلوار بني الوالدين واألبناء: له صدد 
قوي ومثمر في تربية األبناء، فهو 

بالنسبة لألبناء احتواء وأمان ومكسب 
للخبرات وثقة بالنفس وحماية من 
االنحراف وحماية من رفقاء السوء 

وفهم الوالدين لسلوك ومنطق أبنائهم 
ويعزز قيمة البر واالحسان فيما بينهم 

واحاطة الوالدين مبا يختلج نفس 
أبنائهم.

أما احلوار ما بني الزوج والزوجة: أيضا 
فهو احتواء وتوطيد عالقة وتعزيز 

محبة وتفاهم ويقلل الهوة فيما بينهما 
ويكسر حاجز امللل ويحل الكثير 

من املشاكل ويقلل منها ويحسن من 
النفسية وهو حماية من التصدع 

األسري واستقرار العالقة الزوجية.

كذلك احلوار بني االخوة: مهم جدا، 
فهو يخلق من قبل تشجيع الوالدين 

ألبنائهم، وهو يعمل على تعزيز األلفة 
واألخوة والترابط والرحمة واإلحسان، 
إلى جانب التقارب وتقوية صلة الرحم 

فيما بينهم وتعزيز الصداقة املثمرة.
واحلوار من مقاومات الصحة النفسية 
والسعادة لكل فرد من افراد األسرة، 

فهو حماية من أصابة أفراد األسرة 
بالتوتر والعدائية والقلق واالكتئاب، 

كما أنه يعزز مفاهيم االحترام والصدق 
واألمانة والرحمة ولغة االعتذار، كما 

أنه من مقومات تعزيز الذكاء العاطفي 
واالجتماعي للفرد وانعكاسه على 

املجتمع باإليجاب، وهو مصنع للخبرات 
في فهم الشخصيات.
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