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القرآن وما أدراك
ما القرآن

بعد ان انتشر االسالم 
ووسعت آفاقه شرق املعمورة 
وغربها منذ بزوغ دعوة سيد 
اخللق عليه وعلى آله افضل 

الصالة وازكى التسليم، حتى 
اضحى وامسى اعداؤه في 
حيرة وفكر، كيف السبيل 
الى احلد من ذلك، السيما 

ايام اخلالفة العثمانية، فكان 
ان حضر رئيس الوزراء 

البريطاني في عشرينيات 
القرن املاضي ايام امللك 

جورج والد امللكة اليزابيث الى 
اجتماع الوزراء وبيده القرآن 

ضاربا به الطاولة ـ شلت يداه 
ـ طالبا من اجلميع ان يعمل 
لتفريق املسلمني من خالله.

فبدأت املخابرات البريطانية 
واالملانية آنذاك واملوساد 

االسرائيلي واملخابرات 
االميركية والروسية معها 

بعد فترة بارسال اجلواسيس 
واستقطاب ما كان يعتقد من 

علماء املسلمني ملساندتهم 
بتمزيق وحدتنا االسالمية، 

وكانت بداية اخلطة بذر 
الفتنة بني الشيعة والسنة، ثم 

شق صفوف كل ملة بينها 
وبني بعض، حتى غدوت 

تسمع لكل مذهب عدة فرق 
وطوائف قلوبهم شتى، فنشأ 

عن ذلك فكر سني احادي 
الفقهي ارسى من ارتشوا 

من عمالئهم فكريا بالضيق 
محددا ان يكون جل جهدهم 

كما قال الشارع »اكرام اللحى 
وحف الشارب«، حتى انتج 
داعش والقاعدة واجلماعات 

التكفيرية، وفي املذهب 
الشيعي تعزز دور الفقيه 
واملجتهدين بحيث غدا ما 

يفتون به امرا ال يناقش او 
يدحض، واتخذوا من اخلمس 
وسيلة دعم وتعزيز جماعات 

ارهابية مثل حزب اهلل وحشد 
وهلم جرا.

ومما نشهده اآلن تكريسا 
لتلك املخططات والتي اجتهدت 

على البعد عن تعاليم القرآن 
والذي نص بأننا خير امة 

اخرجت للناس، ولكن كيف؟ 
عندما نأمر باملعروف وننهى 

عن املنكر، وفي ساحة االسالم 
حاليا ـ اال من رحم ربي ـ 

اصبحنا نأمر باملنكر وننهى 
عن املعروف، ونحث ونشجع 
كل ما نهى عنه خلق االسالم، 
وبعد ان كان اجدادنا يعيثون 

في االرض خيرا وتقدما وعلما 
اصبحنا احفادا كعلق وتلف، 
وحق علينا القول: نسوا اهلل 

فأنساهم انفسهم.
ولقد اثارت اشجاني كلمات 
للشاعر الصحافي يوسف 

الهاجري عن القرآن، فتشدق 
قائال:

٭ فهو الدواء لكل جرح غائر.
٭ وهو احملارب لنزعة 

الشيطان.
٭ وهو الفصاحة والبالغة 

كلها.
٭ وهو احلضارة في علو 

مكان.
٭ اقرأ كتاب اهلل وافهم 

حكمته.
٭ تدرك عطاء اهلل في احسان.

٭ وهو اخلطاب لكل عقل 
نابه.

٭ وهو الضياء بنوره الرباني.
٭ ويهدي الى اخلير العميم 

وانه 
أمن القلوب وراحة االبدان.

٭ قد انزل القرآن رب  حافظ
 ليعلم االنسان خير بيان.

٭ أقر كما امر الرسول تعلما
 ونبذ طريق السهو والنسيان.

٭ اجلاهلون قد افتروا 
بحماقة 

بإهانة القرآن في امعان.
٭ قرآنكم يا مسلمون محارب 

ومهدد بقذائف البهتان.
٭ قد بدلوا اآليات بعد نزولها

 ومعارضني هداية القرآن.
٭ لم يؤمنوا بفصاحة وبالغة

 بل جاهدوا باحلقد والعصيان.
٭ اني الوح مهابة بل خشية 

من خالق اآلفاق واألكوان.
٭ من ذا يدافع عن كتاب خالد 

من ذا يؤّمن ساحة الفرقان.
٭ يا امة االسالم اين جهادكم
 ودفاعكم عن حوزة القرآن؟

٭ فكتابكم جمع الهداية كلها 
وكذا العلوم سائر االزمان.

٭ سيروا الى الهدي العظيم 
بهمة 

وتسلحوا بعقيدة االميان.

قل احلق

عزة الغامدي

منذ ان تشكلت األمم املتحدة وبقية املنظمات الدولية 
مت حتديد مالمح الدولة التي يعتد بها في النظام الدولي 

ويعترف بكيانها ووجودها على خارطة الطريق العاملية أال 
وهي توافر اقليم وشعب دائم وسلطة حتكم هذا الشعب 

والقابلية للقيام بعالقات ديبلوماسية واالنضمام الى 
املنظمات الدولية.

وقد كفلت تلك املنظمات لدول العالم كافة حقوقا، هذا فضال 
عن تساوي جميع الدول في السيادة، فكل دول العالم 

متساوية في السيادة، فال توجد دولة أعلى من األخرى، 
وإمنا اليوم بات االلتزام باملعاهدات واملواثيق واألعراف بني 

الدول هو الذي يحدد مدى قوة الدول واستقالليتها.
وعليه فإن سيادة الدول على إقليمها امر راسخ وثابت وال 

يقل مع مضي الزمن، فكل أحداث السياسة الداخلية في 
خضم إقليم الدول يدخل من ضمن سيادتها، إال اننا جند 

في كثير من األحيان مطالبة بعض املنظمات لكثير من الدول 
التي لها دساتير مكتوبة باحترام حقوق اإلنسان وعلى 

الرغم من أن جميع الدساتير منذ ان وضعت وحتى يومنا 
هذا حترص على ان تشتمل في موادها مبادئ احلقوق 

واحلريات العامة.
وعليه فإن الدول كافة متى ما التزمت مبواثيق حقوق 

اإلنسان اآلتية فهي بالتالي ضمنت حقوق الشعب لديها 
الذين غالبا ما تتشكل هذه الشعوب من مواطني تلك الدول 
ومقيميها دون متييز عرقي أو طائفي وهذه ميزة الدساتير 

ومن اهم هذه احلقوق التالي:
أوال: احملاكمة العادلة وهي تعني وجود قانون لهذه الدولة 

يلتزم جميع الشعب به ومتى ما اقترف أحدهم وانتهك هذا 
القانون بصورة واضحة يحال للمحاكمة العادلة وتطبق 

عليه العقوبات املنصوص عليها سلفا وكما حددتها قوانني 
الدولة املعتمدة من املشرع البرملاني وعليه فإن ما يطبق 
على املخالف مبا أن اإلجراءات املتبعة في التقاضي قائمة 

على أسس سليمة إذن حتققت احملاكمة العادلة وبذلك فإن 
أي مطالبات لإلفراج عن مساجني بالتعذر بحقوق اإلنسان 
تكون هذه املطالبات غير عادلة وتنتقص من سيادة الدولة 

في حال تدخل املنظمات العاملية بها وذلك متى ما كانت 
جميع اإلجراءات املتبعة سليمة وضمن القوانني فيصبح 

بالتالي املطالبة باإلفراج عن احملكومني بأحكام قضائية 
بذريعة حقوق اإلنسان تكون في غير محلها نظرا ألن 

األعراف الدولية مجتمعه تقر بأن متى ما ارتكب جرم في 
إقليم أي دولة فتطبق على املخالفني القانون املعمول به 
في الدولة ضمن األحكام القضائية الصادرة من احملاكم 

املختصة.
وعليه فتصبح الشكوى التي تقدم بها احد األعضاء لدينا 

ضد رئيس مجلس األمة بشأن أحكام السجن الصادرة ضد 
املدانني في قضية اقتحام املجلس غير قانونية وتخالف 

األعراف الدولية وذلك ألن رئيس مجلس األمة ميثل 
السلطة التشريعية في الدولة وليس له سيادة على األحكام 
القضائية، فمبدأ الفصل بني السلطات الثالث بالدولة ركيزة 
دستورية، فقضائنا مستقل وأي مرتكب ألي جرم يخالف 

قوانني الدولة تطبق عليه العقوبات التي حددها القانون 
دون أي متييز بني املواطنني وهذا يشمل أيضا أبناء األسرة 
احلاكمة فيتم إيقاع العقوبات ذاتها التي تقع على املواطنني 

فنجد أن منهم من أعدم ومنهم من سجن وهذا دليل 
على نزاهة القضاء لدينا واستقالليته عن اي تأثيرات او 

ضغوطات خارجية.
من جانب آخر، فإن احد أهم اجلوانب التي باتت تكفلها 

الدول أيضا ملواطنيها وتعتبر من ضمن أهم حقوق اإلنسان 
أال وهي حرية العمل وحرية التنقل وحرية اختيار مكان 

اإلقامة وحرمة احلياة اخلاصة وحرية التعبير عن الرأي هذا 
باإلضافة إلى العديد من األمور التي تكفلها الدساتير املكتوبة 

في كل دولة وهي في الغالب مشتركة بني جميع الدول.
بيد أن البعض غالبا ما يلجأ ملنظمات حقوق اإلنسان 

للمطالبة بحريات لم تكفلها دساتير الدول سلفا وبذلك فإن 
التدخل في مثل هذه احملاكمات واملناداة بتطبيق حقوق 

اإلنسان فيها مخالفة لألعراف الدولية.

سيادة الدول وقوانني حقوق اإلنسان!

رأي

تسود بني الناس عبارات مغلوطة يتداولونها 
دون تبصر في معانيها وما تنطوي عليه من 
نتائج سلبية تخدش كرامات بعض الناس أو 

تسيء إلى نفسياتهم.
ومنها هذه العبارة الصادمة والتي لكثرة 
انتشارها غدت وكأنها حكمة ترفع رأس 

قائلها وهي عبارة »يقول لألعور أعور 
بعينه«!

بالطبع فإن املقصود بالعبارة هو الثناء 
على شجاعة الشخص املقصود ووضوحه 
ومباشرته وعدم نفاقه، لكن البد من النظر 
للعبارة وما تنطوي عليه من قسوة وحدية، 

من جانب آخر وهو اجلانب اإلنساني 
والنفسي لنرى كم هي قاسية وبشعة 

ومؤذية.
ماذا يعني أن أقول لألعور أنت أعور أو 
لألعرج أنت أعرج أو لألعمى أنت أعمى، 

أو أعيب ذا العاهة بعاهته وكأمنا هو من 
اختارها لنفسه.

بالتأكيد العبارة ال تؤخذ مبعناها احلرفي 
بل باملعنى الداللي لها، أي أن القصد منها 

ليس البحث عن األعور لتقول له أنت أعور 
فتصبح بطال، ولكن القصد منها عدم 

املداهنة وعدم مسايرة املخطئ، وأن من 
أخطأ البد من تعريفه بخطئه ومحاسبته 

عليه، وهذا ال شك أمر حميد ومطلوب، ولكن 
العبارة ذاتها قاسية وبشعة من حيث الشكل 
اللفظي وميكن تغييرها مع االحتفاظ باملعنى.

وهناك ما يعرف باملجاملة وهي تلطيف 
للصراحة وتخفيف للمباشرة إن كانت حادة 

أو مؤذية، وهذا ما عمل به أهلنا األقدمون 
وأشاعوه، فهم مثال يصفون األعور بقولهم 
»كرمي عني«، حتى وإن كان الكالم بعيدا عن 

مسامع األعور، جتميال للصفات السلبية 

وللعيوب اخللقية، وهذا ال يجرح حقيقة 
وجود العور كعيب خلقي ولكن ما جرى هو 
جتميل اللفظ رفعا للحرج عن صاحبه وعدم 

جرح مشاعره.
وكذلك هم يقولون خلفيف العقل »مو 

صاحي« وال يقولون مجنون، وإخواننا 
املصريون يقولون عنه »مبروك« ويقولون 
عن املريض »هو بعافية« أي عكس املرض 

متاما.
القصد من هذا أنه يجب علينا جتميل 

ألفاظنا ونحت عبارات ال جترح وال تؤذي، 
فاإلنسان يبقى إنسانا في أي وضع كان 
أو في أي عمل عمله حتى لو كان عمال 
سيئا أو اقترف إثما أو ارتكب جرمية، 

فال بد من احترام مشاعره والتلطف معه 
السيما إذا ما كان في وضع املستضعف 

واملسلوب اإلرادة. 

مناسباتنا الوطنية تاريخها ال متحوه االحداث 
واللغط والتشويهات االعالمية والتعليمية 

املبتورة! فالكل حملبة وطنه حافظ دوره خالل 
ايامها وشهورها ودهورها )25 فبراير يومنا 

الوطني منذ االستقالل -26 فبراير1991م 
حتريرنا من غاصب دنس ارضنا!( فهما 

تاريخان بعد كتاب اهلل وهدي نبيه ال يغيبان 
عن كل مخلص شريف لديرته الغالية 

واالحتفال بهما يكرس ويؤكد ذلك الوفاء 
واحلب واالخالص الغلى ارض واشرف 

عرض بالقول والعمل النافع للبالد والعباد 
اهل الكويت ووافديها الشرفاء، االوفياء داخل 

حدودها وليس بااللوان واالنوار والزينة 
ورفع الطويل والقصير من االعالم وكثرة 
التغني والقصائد والكالم واحتفاالت هدير 
السيارات والرغوات والرشاشات لو كانت 
مياها صافية وعكرة! هي الفرحة فقط! بل 
االخالص للقسم الوظيفي وامانة املناصب، 
واحلالل من املكاسب، والدعوات الصاحلات 

الصادقات للبالد والعباد مبزيد من 
اخليرات واملكاسب احلالل هي رمز للوطنية 
واالستقالل لتكتسبها االجيال طاهرة نقية، 

مبسيرات وطنية شعبية سلمية، تؤكد ما 
نادى بها حكامها عبر االجيال وحاضرها 

راعي امورها امير لالنسانية كافة وللكويت 

خاصة، خاصة حتتها 10 سطور، كلنا للكويت 
والكويت لنا كما قيل باملاضي، وصداه 

للحاضر، لتكون املكاسب الوطنية نزيهة، 
نقية، مييزها حتصيل افضل، وانتصارات 

وطنية اشمل لكل الديرة واهلها حكاما 
ومحكومني يغلفها امن وامان للمواطنني 
واملخلص من الوافدين عبر كل االعياد 

ورحمة رب العباد، ليكون الوالء واالنتماء 
وطنيا صادقا هذا العام وللقادم من االعوام 
تتبناه جهود صادقة مخلصة جادة الساس 

التعليم والتربية الوطنية املنتجة اجياال 
تدرك ما قام به االجداد العمار البالد، وقدوة 

ذلك بالد العالم املتقدم عنا سنوات طويلة 
تعترف وتنفذ اهمية التعليم اجلاد الجيال 
نافعة حلاضرها ومستقبلها اعدادا سليما، 

واستعدادا قوميا ال يداخله شكوك وال عقوق، 
وطني وفي يتعثر ويتأثر بزوابع ما حوله 

من التغيرات البيئية والسياسية، واالقليمية، 
والدولية بحجج التغييرات! واالصالحات غير 
السوية، نسأل اهلل ان نكون خارج ارضياتها 

حبا الوطاننا ومواطنينا االوفياء ولنا وقفة 
متواضعة ملن ميلك قرار التربية والتعليم 
بالذات لكونها مصانع للحاضر ومخازن 

جتارب ما فات تعليما وتربية، من بني مناهج 
اجيالنا هناك مادة متواضعة الطرح والشرح 

والتأثير مسماها املنهجي تربية وطنية 
تعني الكويت تاريخا وحضارة وجغرافيا 

ملاذا الغيت؟! ومن هو متسبب وقاصد ذلك 
االلغاء؟! وحرمان االجيال مترس وادراك 

امور وطنها وامتها بدليل انه عبر احد برامج 
الفضائيات احمللية الرسمية يتحاور مقدم 

برنامج عام وزميلته عن مسمى ابوالدستور 
ووالدة الكويت احلديثة، من هو طيب اهلل 

ثراه؟ تلعثمت مقدمتنا ذات املكياج الصارخ، 
وتوهق زميلها باستدراج جوابها بال فائدة 
من تعدد مسميات تلعثمت فيها فما دليل 

ذلك التخبط؟! يوازيه مواقف اخرى السماء 
مناطقنا ومحافظاتنا وعاداتنا ال جتد جوابا 

شافيا وكافيا عن ذلك القصور بالتربية 
والتعليم الوطني الواضح الجيال يرثى لها 
مبعلوماتها ولهجاتها وحتاورها فيما بينها! 

يضاف لذلك مع تداخل الثقافات التقنية 
احلديثة الواردة لنا من العالم الواسع، شريحة 

من اجيالنا بنني وبنات باعلى مراحلهم 
التعليمية اجلامعية وغيرها ال ميكنها تصفح 

او قراءة عناوين اجلريدة اليومية وفك 
سطورها حرجا وجهال! وربع تعاونوا ما 

ذلوا وال ملوا جهود االصالح للوطن وتعاقب 
اعياده. قواكم اهلل اليوم ودوم بإذن اهلل 

واملخلصني االوفياء للديرة، آمني.

أكثر من 35% من الطلبة في كوريا ج 
يلتحقون بالتعليم املهني واحلرفي والنسبة 
اكثر بكثير بني طلبة اليابان، وقد املى هذا 
التوجه احتياج تلك البلدان الى عمالة عالية 

احلرفية وقادرة على مواكبة التطورات 
السريعة في صناعاتها.

الكويت واثر التراجع املهني الذي انحدرت 
اليه جودة التعليم في العشر سنوات الفائتة 

اذ انحدر ترتيبها على مقياس بافوس جلودة 
التعليم الى املرتبة 103 بني 140 دولة، صار 
لزاما عليها استبدال منط التعليم التقليدي 

بآخر يكشف عن قدرات كل طالب ومواهبه 
وإمكاناته الذهنية ويتيح للمعلم استثمارها 

وتوجيهها مبا يخدم استراتيجية عامة للدولة 
تهتم بتخريج عمالة مهنية متعلمة تسد 

احتياج سوق العمل في القطاعني اخلاص 
والنفطي، ومبراجعة جتارب الدول التي 

توصلت الى حتقيق هذه الغاية وأهم عوامل 
جناحها يتبني ان اإلنفاق على التعليم هو أحد 

أهم العوامل، فاليابان مثال تنفق 10.30% من 
إنفاقها العام على التعليم مقابل 17.30 تنفقها 

الواليات املتحدة و20.10% ملاليزيا النموذج 
االسالمي املتميز، اال ان الكويت وبالرغم من 

ثرائها فإنها تنفق أقل من ذلك بكثير جدا، 
واحلقيقة ان تضخيم امليزانية وحده ال يحقق 

جناحا فالقصور األهم موجود في التخطيط 
واالستراتيجية العامة للدولة وفي تلك 

اخلاصة بالتعليم.
يتطلب االنتقال لألساليب احلديثة في التعليم 
كنظام الكفايات إعداد املعلم علميا له وتدريبه 
عمليا عليه وتسخير البيئة املدرسية خلدمته 
فعدد الطلبة في الفصول يجب أال يتجاوز 12 
طالبا وتستبدل امتحانات النقل بتقييم املعلم 
الذي يترك له حتديد كم املناهج، وبدوره فإن 
عليه ان يوفر للطالب وقتا كافيا خارج املنهج 
ميارس فيه هواياته لتتكشف مواهبه ويتمكن 

هو من صقلها وتوجيهها.
طبقت الكويت مؤخرا وعلى سائر املراحل 

الدراسية نظام الكفايات التعليمي، أدناه أهم 
جوانب اخللل في التطبيق:

قصر فترة التدريب على النظام اجلديد، 
وعدم إشراك األسر في قرار تطبيقه وإهمال 

تثقيفها به.
في الوقت الذي يعطي نظام الكفايات املدرس 
حرية مطلقة في أسلوب تقييم طلبته اليزال 

نظام الرقيب )املوجه( وامتحانات النقل 
معموال بهما!

كان اخليار األفضل هو جتربة نظام الكفايات 
لسنتني على عدد محدود من املدارس 

لتنكشف صعوبات تطبيقه وتعالج.
تغطية النقص في أعداد املدرسني الكويتيني 

املدربني تدريبا عاليا بكوادر من حملة 
الشهادات العليا واملوهوبني فقط من املدرسني 

الوافدين.
التعاقد مع إحدى شركات اإلدارة التعليمية 

إلدارة مرحلة التغيير وتدريب املدرسني على 
أمناط التعليم احلديثة.

حتلى السوالف عندما يدخل رجل كبير 
بالسن ويتحدث بطريقة »عفوية« حيث 

قال: في زمن جدي وجدتك كانت »احلمولة« 
ونعني بها األعمام أو اخلوال وزوجاتهم 
وأوالدهم يسكنون في بيت واحد كبير 

ويسكن كل عم أو خال في غرفة أو غرفتني 
واألمور جدا كانت طيبة، فكانت الكلمة األولى 

واألخيرة للجد أو اجلدة، ومع كبر األسرة 
والتوسعة العمرانية التي عاشتها الكويت 

من بعد »تثمني« البيوت أصبحت »الزوارة« 
بالقطارة خاصة إذا توفي اجلدان وأصبح 

الكل »الهيا« مع مشاغل الدنيا، فذلك العم أو 
اخلال ستصبح أسرته أيضا كبيرة مع مرور 

السنني وبالتالي سيصبح املنزل صغيرا 
عليهم خاصة إذا تزوج األوالد فيحتار األب 
من يسكن عنده ألنه لم يحسب هذا اليوم 

عند بنائه للبيت فسيخرج أوالده من املنزل 

كما فعل هو من قبل وبالتالي ستكون هناك 
معاناة من نوع آخر.

وأضاف قائال: كثير من الشباب مقبل على 
بناء منزل األحالم أو سيدخل »القرعة« 

ضمن توزيعات الهيئة العامة لإلسكان وحتى 
ملن يريد أن يشتري منزال بأن يحرص جدا 
على »املوقع« ألن املوقع يغنيك عن وقوف 

سياراتك أمام باب اجليران وتسبب لهم 
إزعاجا وكذلك االستفادة من االرتداد إذا 

حصل وجعله كمواقف أو حديقة سواء أمام 
البيت أو خلفه وأن يحرص كل احلرص على 

بناء »شقق« من أجل أن يسكن أبناؤه معه 
بقدر اإلمكان عندما يكبرون وال يقولون: اآلن 

هم أطفال فال حاجة لي ببناء أدوار إضافية 
فلتعلموا جميعا أن السنني متضي كسرعة 

البرق وعندها ستعضون أصابع الندم 
بأنكم لم تنتبهوا لهذه النصيحة وخاصة أن 

اإليجارات أصبحت مرتفعة جدا فال يستطيع 
الراتب أن يكفي أمور حياة »االبن« وبالتالي 

سيعزف عن الزواج.
وأخيرا.. ويختم كبير السن كالمه: عندما 

تكبرون ويصبح أبناؤكم كبارا ويتزوجون 
ستشعرون »بكآبة« وملل قاتل ألنهم 

سيصبحون أيضا مشغولني باحلياة مثلما 
كنت سابقا وتنطر »زوارتهم« بأحر من اجلمر 

وتتحسف بأنك لم تقم ببناء شقق لهم لكي 
تشعر باألنس والفرحة معهم ومع أحفادك. 

آخر املطاف: تهنئة خاصة معطرة مباء الورد 
والعود للعميد »توحيد الكندري« على توليه 

منصب مساعد مدير عام اإلدارة العامة 
لإلعالم األمني والعالقات العامة، فالعميد 

توحيد الكندري كفاءة وطنية مخلصة 
ومتميزة ومبدعة فوجودك إضافة مميزة 

لإلدارة، اهلل يوفقك بوعبداهلل وعساك عالقوة. 

katebkom@gmail.com

dralialhuwail@yahoo. com

samy_elkorafy@hotmail.com

صالح الشايجي

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر*

د.علي عبدالرحمن الحويل

سامي الخرافي

احلكمة 
»العوراء«

ما معنى 
تاريخنا الوطني 
والتحرير؟!

الكويت 
وأنظمة التعليم 
احلديثة.. مآخذ 
على التطبيق

ننطر زوارتهم

بال قناع

نقش القلم

الزاوية

جرس

قامت احلضارات العظيمة منذ فجر التاريخ على 
األفكار واخلواطر والتجريب والنقد والتحليل 

واالستنباط واالستقراء والتدبر حلركة احلياة الطبيعية 
والبشرية، ومن سنن اهلل في خلقه التطور الذي ينشأ 

من تراكم التجارب واخلبرات، كما ان لكل حضارة 
خصائصها وتفرداتها علميا وأدبيا.

من هنا يترسخ في وعينا أن العقل هو البداية فبه 
نفكر ونؤمن ونتحاور ونتفاوض ونتعلم ونعلم ونعلم 

ونبتكر ونفهم مواطن اخللل لكى نقوم االعوجاج 
ونحافظ على االستقامة قوال وحاال.

بالعقل يتحول التراب إلى ذهب واخلراب إلى عمار 
والفكرة إلى واقع نعيشه ويتطور، فالعقل هو سر 
احلياة ومن دونه ننعى أنفسنا بأنفسنا قبل املوت.

لذلك ميكن بوضوح أن نفهم ملاذا نحن العرب تخلفنا 
رغم أننا منتلك أسباب التقدم، ملاذا يستمر تخلفنا 

بل ويزداد رغم أن العالم أصبح قرية صغيرة ورغم 
أن عقوال عربية كثيرة ساهمت في نهضة احلضارات 

الغربية والشرقية من الطيور املهاجرة؟
واحلقيقة اننا أمة تعادي العقل وتكبله بقيود مما خلق 
مناخا معطال لإلبداع، مقيدا للحريات، منافقا للعادات 

والتقاليد، العقل العربي عقل روائي يحب الرواية 
والعنعنة ويحب أن يعيش أسيرا للماضي، العقل 

العربي مسجون في سجن القصص واحلكي والتراث 
الشعبي.

ال أدعو بالطبع الى نبذ املاضي والتنكر للتراث والثقافة 
فالعالم كله يحتفي بالتراث اإلنساني ولكنه احتفاء 

بالعقل هدفه معرفة كيف تطورت احلياة وكيف كان 
يعيش القدماء ال لنستنسخ املاضي في حاضرنا 

ووعينا ونعيش غرباء في زمن احلداثة والتحديث كما 
نفعل نحن، عندما نسمع خبرا ال نقول كيف حدث ذلك 

وملاذا؟! ولكن نقول.. من قال ذلك؟!!.
لقد نشأنا وتربينا على شخصنة املواقف واألحداث ال 
حتليلها وتفنيدها ملعرفة األسباب.. كل نتيجة تسبقها 

مقدمات.. وكل حركة وراءها محرك فاألحداث والوقائع 
ال حتدث ذاتيا!!..

لقد ضاعت منا احلقيقة والتسلسل املنطقي لألحداث 
في متاهات الرواية والهوى الشخصي واملزاج العام، 

وغرق العقل في مستنقع العادات والتقاليد حلوها 
مبرها، حتى أصبحنا كالقشة في مهب الريح ال ندرى 
أين ومتى نستقر.. نسأل اهلل العفو والعافية وسالمة 

العقل!.

الشيخة حصة الحمود السالم الصباح

العقل العربي 
ومتاهات الرواية!


