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 د. ناصر أحمد العمار

»ليش« دار املسنني قريبة 
من مقبرة الصليبخات؟

عندما كنت متطوعا في دار 
رعاية املسنني خالل الفترة 

من )١٩٨٣-١٩٨٧( أتعمد خالل 
زيارتي للنزالء اإلطالة في 

اجللوس معهم خاصة الذين 
لديهم القدرة على استقبالي 

وتبادل احلديث معي ويعيشون 
مرحلة التكيف مع واقعهم 

األليم وتناسوا أبناءهم وأسرهم 
وأيقن بعضهم ان قسمة اخلالق 

حكمت ببقائه في الدار حتى 
يقضي اهلل أمرا كان مفعوال، 
تختلف نفسيات النزالء من 

واحد آلخر باختالف نظرتهم 
أليام العمر املتبقية! فمنهم 

من يرى ان أمنيته في احلياة 
تتحقق في زيارة )احد عياله( 
له ليراه قبل ان يفارق الدنيا، 
وآخرون يفضلون طي ذكرى 

األبناء واألسرة ويرسلونها 
تعبر حدود املكان فتختفي 
مع رياح الزمن، ومنهم من 
ال يرغب في ذكر أحاديث 

)وسوالف( عن احلاضر الذي 
توقفت عقارب ساعاتهم 

امليقاتية عنده، بل يفضلون 
احلديث عن املاضي الذي يعبر 

عن بقاياهم املبعثرة ! لكن 
نزيل غرفة )2( ميتاز بخاصية 

وضعه بغرفة )خصوصي( 
حولها مع األيام الى مملكة 
يعيش فيها ما تبقى له من 

أيام، فقام بعمل ديكور يحاكي 
خمسينيات القرن املاضي.
 زرته ذات مساء ووجدته 

يحتضن آلة العود التي 
اشتراها من حر ماله، يعزف 

على أوتاره بأغان كويتية 
قدمية ذات طابع حزين، لم 

يأبه بي وال بوجودي، استمر 
في العزف بإتقان حتى انتهى 

من هوايته وهو مستمر 
في جتاهلي دون اي عالمة 

للترحيب بي ! فجأة بادرني 
قائال: »أسوي لك شاي«؟ قلت: 

لم ال. حلظات وإذ به يحضر 
لي الشاي ويجلس بجانبي: 

تفضل اشرب الشاي قبل ان 
يبرد. قلت: سلمت يداك يا عم. 
ليس من املهنية ان اسأله كيف 

حالك؟ او ماذا عملت اليوم؟ 
او كيف قضيت نهارك؟ تلك 

أسئلة من السخف ان يبادر بها 
موظف لسبب بسيط جدا وهو 

معرفتنا بأحوالهم وصحتهم 
ونفسياتهم وما يعانونه من 

آالم ال تطيقها النفس البشرية. 
أعود ملضيفي املسن.. كعادتي 

تبادلت احلديث معه وكأنه 
احد رواد ديوانية كويتية أو 

جليس احد مقاهي الديرة. قطع 
)سوالفنا( بشكل مفاجئ وخرج 
الى )بلكونة( حجرته وظل واقفا 
بصمت وسط اجواء باردة دون 
ان يأبه، قربت منه وإذ بنظراته 

متتد باجتاه محدد وكأنه 
يناظر أحدا هناك في البعيد!! 

تركته دقائق ثم أشعرته بقربي 
منه اكثر حتى أشاركه صمته 

املطبق متجنبا احلديث في 
تلك اللحظات او توجيه سؤال 

سخيف مثل )عمي شفيك؟( 
تستعجلني برودة الطقس 
ان ابلغ مرادي واعرف ما 

به. سألني: »تشوف« مقبرة 
الصليبخات هناك؟ وهو يؤشر 

باجتاه موقعها، قلت »وأنا 
أدرك ما يعنيه جيدا« يا عم: 

انها بعيدة عنا.. قال: ال بل هي 
قريبة جدا منا، نحن نعيش 
فيها، تأتي اجلثامني كل يوم 

لتشيع ملثواها األخير !! نشعر 
بهم الن الفارق بيننا وبني تلك 

اجلثامني بسيط جدا، نحن 
نقف اليوم لنلحق بهم في 

الغد، لكن الغد الذي انتظرناه 
طويال لم يأت بعد !! قلت: بعد 

عمر طويل يا عم.. يصمت.. 
سرقت اآلالم فرحته باللقاء بي. 
)كعادتهم( خيم االسى واحلزن 

عليه. سألني: ممكن تفهمني 
»ليش حاطينه بالقرب من 

مقبرة الصليبخات؟« 

عماريات

Yousufyacoubq@hotmail.com

Nermin-alhoti@hotmail.com

د. يوسف يعقوب البصاره 

د.نرمين يوسف الحوطي

لقد كان لعلمائنا وآبائنا ومفسرينا باع طويل في تبيان 
املواقف اإلسالمية والذود عن العروبة ومقدسات اإلسالم 

داخل أقطارنا أو خارجها، مما ادى الى تبيان وإظهار األمور 
جلية وكشف احلقائق وطمس األكاذيب، ونسرد أدناه بعضا 

من ذلك.
لسيدنا علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه أقوال مأثورة وحكم 

دامغة ملن أراد الهداية والبعد عن الغواية.
»لقد كان في األرض أمانان من عذاب اهلل، رفع األول وبقي 
الثاني. فأما األول فكان وجود الرسول األعظم عليه وعلى 

آله الصالة والتسليم بني الناس، )وما كان اهلل ليعذبهم وأنت 
فيهم(. وأما الثاني فهو »االستغفار« )وما كان اهلل معذبهم 

وهم يستغفرون( فال تدع االستغفار والزمه ليل نهار.
وللداعية احلق الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه اهلل 

موقف مع احد املستشرقني األميركان أثناء زيارته ألميركا 
وهم على دراية تامة ومعرفة باإلسالم، بيد أنهم يريدون 

زعزعة العقيدة، واملوقف على النحو التالي:
املستشرق: هل كل ما في قرآنكم صحيح؟

الشيخ الشعراوي: نعم، وبكل تأكيد.
املستشرق: ملاذا إذن للكافرين عليكم سبيل في وقتنا هذا 

رغم قوله تعالى: )ولن يجعل اهلل للكافرين على املؤمنني 
سبيال(.

الشيخ الشعراوي: ألننا مسلمون ولسنا مؤمنني.
املستشرق: وما الفرق بينهما؟

الشيخ الشعراوي: املسلمون اليوم يؤدون جميع شعائر 
اإلسالم من صالة وخالفه، ولكن هم في شقاء تام، شقاء 

علمي واقتصادي وعسكري.. إلخ، فلماذا هذا الشقاء؟ 
اجلواب في قوله تعالى: )قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا 

ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان في قلوبكم(.
املستشرق: ملاذا هم في شقاء؟

الشيخ الشعراوي: ألن املسلمني لم يرتقوا إلى مرحلة اإلميان 
ليكونوا مؤمنني، وإال لنصرهم اهلل وفق قوله: )وكان حقا 

علينا نصر املؤمنني( ولو كانوا مؤمنني ألصبحوا أكثر شأنا 
بني األمم والشعوب بدليل قوله تعالى: )وال تهنوا وال حتزنوا 
وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني( فلو كنا مؤمنني ملا جعل اهلل 
عليهم أي سلطة من اآلخرين، كما ورد في اآلية في صدر 

املقالة، ولو كانوا مؤمنني ملا تركهم اهلل على هذه السجية 
املزرية لقوله سبحانه: )ما كان اهلل ليذر املؤمنني على ما أنتم 

عليه(، ولو كانوا مؤمنني حق اإلميان لكان اهلل معهم لقوله: 
)وأن اهلل مع املؤمنني(، إال أنهم مكثوا مسلمني ولم يرتقوا الى 

مرحلة املؤمنني بدليل قوله )وأن اهلل مع املؤمنني(، ولينطبق 
عليهم وصفهم كمسلمني )وما كان أكثرهم مؤمنني(.

املستشرق: من هم املؤمنون؟
الشيخ الشعراوي: هم الذين وصفهم القرآن: )التائبون 

العابدون احلامدون السائحون الراكعون الساجدون اآلمرون 
باملعروف والناهون عن املنكر واحلافظون حلدود اهلل وبشر 

املؤمنني(.
فبذلك يكون اهلل قد ربط وقرن النصر والغلبة والسيطرة 
ورقي احلال باملؤمنني. وقيل الصالح إنسان حريص على 

طاعة اهلل، لكنه ذو شخصية فردية ليس له دور في النصح 
ومحاربة الفساد، أما املصلح فهو شخصية لم تكتف بصالح 
ذاتها، وإمنا تدعو إلصالح الغير والدعوة إلى اخلير، ويكون 

آمرا باملعروف، ناهيا عن املنكر.

كلمة تعني الكثير ولها من الصور العديد فمنها وليس 
احلصر ملعانيها متابعة النفس على ما تشتهيه وغفلة أخرى 

عند سهو اإلنسان من قلة التحفظ والتيقظ وغفوة أخرى 
عند غيبة الشيء عن بال اإلنسان وعدم تذكره له وما أصعب 

من غفلة اإلنسان عندما ينسى ويهمل وال يتذكر من قدم 
له العون واملساعدة إلى أن تصل غفلة الدنيا ونسيان املرء 

بخالقه جل جالله.
نحن لسنا في صدد لدرس نحوي وإعراب ملعاني وقواعد 

»الغفلة« التي حتمل بني طيات حروفها العديد من االسم 
والفعل والفاعل واملفعول به إلى أن تنتهى بنا بأن الغفلة هي 

النسيان وتقوية الـ »أنا« عند الغافل.
نعم ذلك هو الفعل وها هو السلوك الذي أصبح العديد من 
مجتمعاتنا يقوم به في تصرفاته اليومية إال أن أصبح ذلك 
السلوك صفة نراها في أفعال العديد من مجتمعاتنا إلى أن 
وصل احلال بنا بأن الغفلة أصبحت استغفال اآلخر وهذا 

»ما يؤلم« لن أخوض بكتابة بعض القصص لبعض من قاموا 
بإرسالها لي ألبرهن على الغفلة واالستغفال ولكن مما قرأته 

وتعايشت معه في تلك الدنيا وجدت أن الصفة والطبع تفاقما 
في ذاتية اإلنسان إلى أن أصبح البعض يستغفل اآلخرين 

عن عمد.
االستغفال ذلك السلوك هو ما يؤلم النفس البشرية فعندما 

يكن الفرد الكثير من احلب واملعزة لآلخر ويقوم بخدمته من 
أجل حبه في اهلل ويقوم اآلخر باستغالل ذلك احلب ملصلحته 

ظنا بأن من يتعامل معه غافل ومغفل عن نواياه وبرغم 
من تلك النوايا إال أننا جند البعض بالرغم من ذلك السلوك 

املشني وعلمهم به من اآلخر يقوم بخدمته حبا هلل عز وجل، 
فالفرد عندما يعمل من أجل حب اهلل فهو على يقني بأن اهلل 
عني ال تنام عن كل غافل وغفلة وما يقوم به من خير سوف 
يرى اهلل سبحانه وتعالى ما عمل به ويجزيه خيرا في الدنيا 

واآلخرة، أما األمناط البشرية ممن أصبحوا غافلني تغفل 
أعمالهم وتصرفاتهم من احلب فال عتب عليهم إال النظر 

إليهم والضحك على ما يقومون به من غفالت ألنهم غفلوا 
عن اهلل سبحانه قبل أن يغفلوا عن بني البشر.

٭ مسك اخلتام: )أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون( ڈ

كلمات 
ومواقف جياشة

غفلة

قل احلق

محلك سر

يعتقد البعض أن دول اخلليج 
العربي تعني النفط والثروة 

فقط وأن تاريخها ال يزيد على 
بيوت شعر وصحراء جرداء 
ومراع، ولكن في الواقع أن 

تاريخ اجلزيرة العربية ودول 
اخلليج العربي أعمق من ذلك 

بكثير ويزخر بالعديد من مظاهر 
احلضارات القدمية املتتابعة 

مبا تعنيه هذه الكلمة من ثقافة 
عريقة وعميقة اجلذور وقصص 

لبناء الدول واملجتمعات في 
دول اخلليج والتي لم تكن 
تعرف الثروة والنفط من 

قبل. وإن الزائر ملتحف الفن 
اإلسالمي في الدوحة بدولة قطر 

الشقيقة يستمتع مبا يحتوي 
عليه املتحف من أحجار كرمية 

ومقتنيات ثمينة من املخطوطات 
واخلزف واملشغوالت الزجاجية 
والعاج وهي مقتنيات مت جمعها 

وعرضها بذوق رفيع في صاالت 
املتحف ومتثل حضارات عريقة 
من اجلزيرة العربية ومن دول 

الشرق األوسط ومن مختلف 
دول العالم امتدادا من الصني 
إلى إسبانيا لفترة زمنية متتد 
إلى أكثر من ١400 سنة. وإن 

التصميم الرائع واللمسات 
الفنية الرقيقة للعرض في 

املتحف يكشفان عن إدارة واعية 
حرصت على أن يكون املتحف 
دليال حيا على أن دول اخلليج 

العربي متتلك من مقومات الثقافة 
واحلضارة والتاريخ ما هو أثمن 
من النفط والغاز واملال. ويعتبر 

متحف الفن اإلسالمي مفخرة 
جلميع دول اخلليج العربي سواء 

من حيث املوقع أو التصميم أو 
املقتنيات الثمينة واملتنوعة والتي 
متثل مختلف العصور. وال تقل 

قيمة مكتبة قطر الوطنية عن 
قيمة متحف الفن اإلسالمي حيث 

انها تضم كنوزا من الوثائق 
واملخطوطات التي حتكي تاريخ 

دول اخلليج العربي وتكشف عن 
صفحات لم تكن معروفة من قبل 
حول أهمية دول اخلليج العربي 

والدور الذي لعبته من خالل 
موقعها اجلغرافي املتميز سواء 

من حيث التجارة أو األهمية 
االستراتيجية واالقتصادية. 

وأدعو الشباب من جميع دول 
اخلليج الشقيقة إلى زيارة معاقل 

الثقافة من متاحف ومكتبات 
وأماكن أثرية مثل متحف الفن 
اإلسالمي واملكتبة الوطنية في 

قطر، باإلضافة إلى األماكن 
األثرية مثل الزبارة واجلميل 

ليتعرفوا عن قرب على جذور 
دول اخلليج العميقة وليدركوا 

أن دول اخلليج ليست فقط نفطا 
وغازا وماال بل إنها ثقافة عريقة 
وحضارة زاخرة وتاريخ مشرف 

جلميع األجيال. وأنتهز هذه 
الفرصة ألشيد باإلدارة الواعية 
التي تقود العمل في تلك املعالم 
الثقافية واحلضارية سواء في 
متحف الفن اإلسالمي أو في 

املكتبة الوطنية وجميع العاملني 
بهما إذ انهم يتفانون في إكرام 
الزوار وتسهيل جوالتهم فيها.

د.هند الشومر

الثقافة العربية 
في قطر

ألم وأمل

لعل اإلجناز الراقي جلهود والدنا 
القائد صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل 
وسدد على دروب اخلير خطاه، 

ليثبت للتاريخ ليس الكويتي 
فقط بل واإلقليمي والعاملي أننا 
نواكب بعاملنا احلاضر املتحضر 

كل جتارب احلياة احلالية، ونؤكد 
تالزمها وتكاملها السياسي 

وغيره ليكون حقا من حقوقنا 
الدستورية البحث عن األفضل 

ملا يؤكد أمننا واستقرارنا 
كجزء من هذا العالم الواسع 

الشاسع، ويؤكد دعمنا اإلقليمي 
والدولي للبحث عن وسائل 

عملية لضمان االستقرار لنا 
وألجيالنا املقبلة برسم خارطة 

ودليل لعاملنا بأهم قالعها! وذلك 
بتوفير وتدبير اتفاقيات مشتركة 

وبناء عالقات قوية ترسم 
البصر السليم باجلسد السليم! 

نستاهل التصفيق لها وديننا 
احلنيف بتلك الزيارة املباركة، 

وبنتائجها األولى املراد تعميمها 
سلميا للتمكن من االنطالق 

نحو املزيد من التقدم بالطرق 
األسرع واألكثر ترتيبا وتوظيفا 

واستقبال ما جرى بالزيارة 
التاريخية والتمسك بحزمة 
يحفها اإلخالص لتحقيق ما 

يتطلع إليه أبناء الوطن وتعزيز 
نسيج األمن واألمان ألهل 

اخلليج كافة ولكم خاصة يا أهل 
الديرة!

كما قال: »متاسكوا يا أهل البلد 
شيبا وشبابا عندنا، والصلح 

خير للجميع« ولظروفها كدولة 
تقول وتؤكد مت اعتماده بلقاء 

قمته ما بني الوفدين املتحاورين! 
تاله توقيع اتفاقيات مهمة لصالح 

الطرفني كما توقعها الكثيرون، 
حترك لألعلى وتستفيد من 
جتارب اآلخرين املماثلة لنا، 
لتأكيد جناحها وهلل احلمد، 

وقاعدة كل ذلك متاسك وتعاون 
وتالحم كل أطراف الوطن الكرمي، 

يرعاكم خالقكم وللمزيد بإذن 
اهلل نتابع جناحاتكم أمنا وأمانا.

وفي النهاية )خرب العش ال يكبر 
طيره!( تهويسه لألشقاء، تعمم 

للجميع بإذن اهلل تعالى.

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر - البوسنة

تعاونوا 
يا أهل البلد 
لو الدوما ولد!

نقش القلم

كثيرة هي التصريحات احلكومية 
وباألخص من كبار املسؤولني 

حول أهمية وقف الهدر، وخاصة 
في الظروف املالية احلالية التي 
تعاني منها الدولة والعجز املالي 

في ميزانية الدولة، لكن في 
الوقت ذاته جند هناك جهات 

حكومية أخرى ال تأبه بالعجز 
املالي.

أشير إلى ما مت نشره دون 
رد أي تعليق مما نفترض فيه 
صحته من قيام إحدى اجلهات 

احلكومية بطلب ممارسة خاصة 
لشراء هدايا فاخرة، فعال انه 

أمر غريب من القائمني على تلك 
اجلهة احلكومية بهذا الطلب 

واألكثر غرابة هو صمت مجلس 
الوزراء وجلنة املناقصات وكأننا 
نعيش في زمن الفوائض املالية.

ان هذه املمارسة اخلاصة بشراء 
هدايا تضرب عرض احلائط 
بجميع اإلجراءات احلكومية 

اخلاصة بوقف الهدر وتوجهاتها 
ويفترض من أي مسؤول أن 

يراعي ردود األفعال وخاصة ان 
غالبية الشعب يعاني ويتحمل 

مع احلكومة العجز املالي وهذا ما 
يتضح من رفع رسوم العديد من 
اخلدمات بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة.
ومن نافلة القول ال جند هذه 

الهدايا الفاخرة في الدول 
األوروبية وما يتم تقدميه للوفود 
سوى هدايا رمزية إميانا بأهمية 

املال العام واحلرص عليه كما 
تلزم القوانني فيها الكشف عن 
أي هدايا وعطايا تزيد قيمتها 

عن مبلغ محدد وهو عادة مبلغ 

زهيد ولكنه رسالة واضحة في 
إطار مكافحة الفساد أو استغالل 
املنصب، وليست فاخرة كما هو 

حاصل في إدارتنا احلكومية.
وكم أمتنى أن يلغى بند الهدايا 

نهائيا من ميزانية أي جهة 
حكومية تقديرا للظروف 

االقتصادية احلالية في إطار 
الترشيد وضبط اإلنفاق 

وخطوات اإلصالح االقتصادي 
الذي نسمع ونقرأ عنه ولكن ال 

نراه على أرض الواقع نتيجة 
لتصرفات اجلهات احلكومية 

حيث يحفل سجل ديوان 
احملاسبة باملخالفات الكثيرة 

لبنود الصرف املعتــمدة، فهل 
نرى حتركا جادا بوقف الهدر 

ومحاسبة املسؤول هذا ما متناه.

libraheem@hotmail.com
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

هدايا فاخرة.. 
وعجز امليزانية!

قضية ورأي


