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د.علي عبدالرحمن احلويل

ضفاف األنهار ظمأى، فماذا تنتظر املجتمعات العربية 
أكثر وأوضح من هذه الدالئل والشواهد والكوارث للتوقف 
عن اجلري وراء سراب »الدولة الدينية« الذي تروج له 
جماعات اإلسالم السياسي؟ فاألمثلة واضحة وصارخة 
على فشل هذا املشروع اخليالي الذي ال عالقة له بالدين 
احلنيف، مثلما ال عالقة له بالسياســة الرشيدة وبناء 
الدولة احلديثــة وتطويرها وقيادة التنمية فيها. ولعل 
نظرة إلى تاريخ أفغانستان املعاصر وجتربة طالبان في 
حكم »إمارة أفغانستان اإلسالمية« تفصح لنا عن خواء 

الشعارات الدينية التي ال تسمن وال تغني من جوع.
> > >

الشــعارات اخليالية التي تخلط بني الدين والدنيا، 
فتوظف الدين في السياسة وتدس السياسة في الدين، 
لم تنهض بالدول في عصرنــا الراهن، فالدولة تنجح 
بسبب الفهم السياسي السليم والتخطيط العلمي والعمل 
اجلاد ووضع الشخص املناســب في املكان املناسب، 
بصرف النظر عن دينه أو مذهبه أو )عشيرته( احلزبية. 
والتي يحث التعليم فيها األجيــال الطالعة على العمل 
واملثابرة والتفكير السليم والسعي إلى جتميل احلياة، 
وال ينشغل فيها طالب املدارس بالقبور وعذاب املوت. 
وأسوق مثاال طازجا من السودان اخلارج توا من حكم 

اإلسالم السياسي.
> > >

الســودان اخلصيب الرطيب الذي يعبره نهر النيل 
وتتوافر فيه املياه والتربة واأليدي العاملة. والذي تفوق 
مساحة أراضيه الصاحلة للزراعة 40 مليون فدان، وتقدر 
ثروته احليوانية بـ 130 مليون رأس، والدواجن 45 مليون 
طير داجن، أما ثروته السمكية من البحار واألنهار فإنها 
تتجاوز مئات اآلالف من األطنان. هذا الســودان )سلة 
غذاء( العرب، وبعد جتربة مريرة مع الدولة الدينية، متده 
السعودية واإلمارات في اجلزيرة العربية بـ 500 ألف 
طن من القمح! فمن أهدر املاء وبدد الفرص؟ وملاذا بارت 
األرض الكرمية؟ وأين فرت الشعارات من وادي النيل؟

ملاذا عندما يستشعر فصيل سياسي عربي أنه األقوى 
بني نظرائه بالوطن يبدأ باســتخدام القوة املفرطة ضد 
أبناء شعبه؟ لو نظرنا حولنا نظرة خاطفة وخصوصا 
إلى دول الربيع العربي سنجد هذا املشهد حاضرا أمامنا، 
فصيل سياسي يســتقوي باجليش وآخر هو اجليش 
نفسه وثالث يكون جيشه اخلاص، وبالتأكيد ليس حملاربة 
األعداء وتأمني احلدود بل حملاربة أبناء شــعبه مقابل 
التفريط بواجبــات اجليش احلقيقية من تأمني حلدود 

بلده وسيادته.
هنــاك من يقرأ نتائج ثورات الربيع العربي بطريقة 
عكســية، تبدأ من احلكم عليها بأنها ظاهرة مدمرة ال 
تبني دولة، وأن البقــاء بعصمة الديكتاتور أفضل من 
الطالق واحلرب كما في حالة ســورية واليمن وليبيا، 
ويتجاهلون احلالة التونسية األكثر استقرارا رمبا بني 

جميع الدول العربية الوراثية!
تونس مهد ثورات الربيع العربي أعطت دروسا في 
كيفية الثورات وإجناح عملية االنتقال الدميوقراطي، لم 
يثب اجليش على الســلطة ولم يستقو فصيل بأتباعه 
ويكون جيشــه اخلاص كحالة حفتر ليبيا، بل تشارك 
الفائزون باالنتخابات األولى - وهم اإلسالميون - السلطة 
مع أغلب األحزاب احملافظة، وحتى ملا خسر اإلسالميون 
االنتخابات الثانية وفاز نداء تونس العلماني تعايش االثنان 
معا رغم االختالفات اجلذريــة والعميقة بينهما، رمبا 
ألنها قصة تونسية ال تصلح إال في ربوعها اخلضراء.

حتى بعد أن غيب املوت الرئيس السبسي لم تتزعزع 
البالد، بل نادوا إلى انتخابات رئاسية جديدة، باملناسبة 
السبســي عند فئة من التونســيني هو رجل دولة من 
الزمن اجلميل »بدايات الزعيم الراحل بورقيبة« قبل أن 
يتلوث نظامه، لذلك انتخبه التونسيون في حالة تشبه 
احلنني إلى املاضي فقط، فحزب نداء تونس تشكل كعمل 
سياسي سريع لقرب االنتخابات بعد الثورة التي فاجأت 
اجلميع، ولم يكن هناك جتمع سياسي ليبرالي يتمتع 
بشعبية كبيرة، فكان احلل العلماني هو التصويت لنداء 
تونس املكون من بقايا أغلب التجمعات العلمانية اليسارية 
والنسوية وغيرها، لم يفوزوا باالنتخابات األولى بعد 
الثورة بل فاز اإلســالميون باملجلس التأسيسي الذي 
أعد الدستور اجلديد ومؤسسات الدولة الدميوقراطية.

كان الفائز باالنتخابات األولى في تونس هو حزب 
النهضة اإلســالمي، أو كما يحلو للتوانســة تسميته 
»الدميوقراطيون اإلسالميون« مثلما يسمي الغرب األحزاب 

الدينية كحزب »الدميوقراطيني املسيحيني« بأملانيا.
ولكن فضل اإلسالميون االبتعاد عن املناصب الكبيرة 
درءا للشبهات، وتركوها حللفائهم باالئتالف وبالتحديد 
للمنصف املرزوقي من حزب املؤمتر من أجل اجلمهورية.

ختاما، يفضل حزب النهضة خوض االنتخابات وتسمية 
أحد زعماء حزبهم السيد عبدالفتاح مورو كمرشح لرئاسة 
تونس اخلضراء، فلقد اطمأن التونسيون أن اإلسالميني 
يؤمنون بتداول السلطة وال يسعون إلى االستئثار بها، 
بالرغم من أن كثيرا من املراقبني وخصوصا من خارج 
تونس، يخشــون من أن تعاد أحــداث مصر، وأقصد 
التراجع عن الدميوقراطية وعدم احترام رغبة الشعب 

إذا ما جاءت باإلسالميني إلى السلطة.
العالم العربي درســا  اخلالصة: تونــس أعطــت 
بالدميوقراطية، وأمتنى أن يستمر املثال الدميوقراطي 
التونســي الذي يحترم االختالف والتعايش السلمي 

الدميوقراطي. 

صباح أمس كان قاسيا علي 
في طلته، كاشفا عما يعترض 
بالدي من العثــرات، فبينما 
كنت ممعنا التفكير في مقولة 
لعبدالوهاب املسيري جاء فيها 
ما معناه أنه »ال قيمة لوطن يدار 
خلدمة مصالح النخبة فقط«، 
وعن ماذا لو أن مقولته انطبقت 
يوما على الكويت فهل سأندفع 
الى ما ذهب اليه املسيري؟ أم 
إنني سأســتحضر أفضالها 
وأتعامــل مع املوقف على انه 
مرحلة مؤقتة لن تطول وينبغي 
التصدي لها بعقالنية والسعي 
لتغييرها بحكمة؟ كنت وال زلت 
حتى اآلن في حيرة من األمر.
وبينما أنا في شــك وقلق 
اذا بعينّي تقعــان على خبر 
تصدر احدى الصحف يقول 
ان الكويــت في العام املاضي 
استقبلت ما يزيد على 8 آالف 
وافد شهريا من دولة عربية 
بعينهــا، معظمهــم تعليمهم 
املتوسط  او دون  متوســط 
والغالبية مبوجب عقود عمالة 
شخصية، أي تلك التي يبرمها 
جتار اإلقامات مع الوافد الطامح 
للعمل فــي البالد ويتقاضى 
مقابلهــا الكفيل مبالغ باهظة 
دون تقدمي فرصة عمل حقيقية 

للوافد! 
ولوهلة تراءى لي أن هناك 
قاله املسيري  ارتباطا بني ما 
الوافدين  اعداد  والزيادة في 
البعض  التي سيستفيد منها 
بينما ســتكون عبئــا- على 
الدولة وعلــى املواطن- يؤثر 
سلبا على استفادته من خدمات 
الدولة وعلى وجه اخلصوص 
اخلدمات الصحية، فضال عما 
سيتعرض له من منافسة على 
الى  العمل، وباإلضافة  فرص 
اخلطورة التي متثلها الزيادة 
في اعداد العمالة السائبة على 
األمن وتفشــي مظاهر الفقر 
ونتائجه احلتمية واهمها املزيد 
من انتشــار الفساد املرتبط 
به ارتباطــا وثيقا، وبينما انا 
على ذلك احلــال اذا بي اقرأ 
النفط يقول  تصريحا لوزير 
فيه ان الكويت ملتزمة بخفض 
ما نســبته 160 %  من نصيبها 

املخفض من االوپيك!
وال ادري مــا الذي يعنيه 
االلتزام بهذه النسبة الغريبة 
ســوى ان الكويــت متبرعة 
بخفــض إنتاجها بزيادة 60 %  

على املقرر عليها!
شغلت بهذه النسبة املجحفة 
في الوقــت الذي تتهرب فيه 
سائر دول أوپيك من االلتزام 
بنصيبها في خفض اإلنتاج 
الغرض  لم يحقق  انه  خاصة 
منه في احلفاظ على األسعار 
وفي توقيــت تُْقدم فيه حتى 
ايران اخلاضعة للحظر على 
بيــع نفطها مهربــا! وينتج 
العراق بأقصى طاقته وتلتزم 
اململكــة العربية الســعودية 
بزيادة إنتاجها لتعويض النفط 
االيراني، وتبقى الكويت وحدها 
تبلغ  بنسبة خفض إلنتاجها 

 ! % 160
املشكلة الرئيسة تكمن في 
االنخفاض املتوقع في الطلب 
على النفط خالل الســنوات 
القادمة مبــا يزيد  العشــر 
علــى 44%   مــن البرميل هي 
حجم وقود الســيارات الذي 
سيستبدل بالطاقة الكهربائية 
في السيارات الهايبرد والهجني 
وحتما ســيتبعه االستغناء 
الــذي ميثل 21 %   الديزل  عن 
البرميــل أي أن إجمالي  من 
الى 65 %   االنخفاض سيصل 
من قيمته، وبالتبعية سينخفض 
الطائرات وميثل  سعر وقود 
9 %  مــن البرميل، ومع زيادة 
إنتاج أميركا منه وزيادة إنتاجها 
من النفط احلجري، وشيوع 
استخدام الطاقة البديلة في كل 
املجاالت سينهار سعر برميل 
النفط ليكون في املســتقبل 
القريب ليس ببعيد عن سعر 
الكمية املماثلــة له من املياه، 
فلمصلحة مــن نحفظه في 
باطن األرض الى ذلك احلني؟!

أحد جدرانه وخدشا بسيطا في ظفر 
عنكبوت حامل!

و»ما أشــبه الليلــة بالبارحة« 
فما فعله صدام حسني قبل تسعة 
وعشرين عاما تقريبا وخاب به خيبته 
الكبرى، تكرره إيران اآلن من خالل 
العالم والقرصنة  حترشــها بدول 
في مياه اخلليــج العربي واحتجاز 
إلى بعض  العائدة ملكيتها  البواخر 
الدول القادرة على محو إيران دون 
ان حترك جنديا واحدا، ولكنها تترك 
إيران وتتجاهلها دون رد عليها، ألنها 
تدرك ما تريده ايران وهو استفزاز 
هذه الدول من أجل الدخول في حرب 
معها، ولكن هذه اللعبة لم تنطل على 
هذه الدول ولن تنطلي ألنها تعلم علم 
اليقني أن النظام اإليراني يتهاوى من 
الداخل وليس في حاجة إلى تدخل 
عسكري حتى يتهاوى، وأنه ساقط 

بأيدي اإليرانيني ال بيد»ترامب«!

وكثرة االعتراضات على صافرة 
احلكام، وبالذات احلكم األول مهما 
تكون الظروف نتج عنها طردا ارتفع 
كرته األحمر بعد استمرارية انذاراته، 
وتطــاول البعض من أبناء فريقنا 
بيديه وسبابته، وارتفاع تدخالته 
ما بني الفريقــني، جعلت فواصل 
الوقت الضايــع متلمال للفريقني 
وجماهيرهم، حســمتها صفارة 
اخلتام، وانتهت 98 دقيقة بطلعة 
الروح وثالث نقاط لألزرق وهاردلك 
للشقيق األخضر، للنظر للقادم من 
اللقــاءات لعلها خير للفريقني بال 
نرفزة والبديل روح رياضية وأداء 

أفضل. طالت أعماركم. 
تعيشــوا وتغلبــوا، بإذن اهلل 

وتوفيقه. 

فقالت له زوجته: من مثل بقية الليالي 
فالرب »واحــد« واألبواب »كثيرة« 
فنزلت تلك الكلمات راحة على قلب 
النجار فنام واستيقظ مفزوعا على 
صوت اجلنود يقرعون الباب وشعر 
بأن املوت قد أتى إليه فنظر إلى زوجته 
فقال لها: ليتني قد هربت ولم أصدق 
كالمك، ففتح الباب ويديه ترجتف 
من اخلوف فقــال له احد اجلنود: 
لقد مات الوالي ونريدك أن تصنع 
لنــا تابوتا له! فتحول حزن النجار 
إلى سعادة ونظر إلى زوجته فاعتذر 
منها فقالت له: أيها النجار »من« ككل 
الليالي فالرب واحد واألبواب كثيرة، 
فاإلنسان يرهقه التفكير.. وربنا عز 
وجل ميلك التدبير.. من اعتز بنفسه 
فليتذكر فرعون.. ومن اعتز مباله 
فليتذكر قارون.. ومن اعتز بنسبه 
فليتذكر أبا لهب.. فالعزة وامللك هلل 

وحده وتعالى. 

تتطلب تدخال دوائيا إال أن القلة من 
يعطي ملثل هذا اجلانب أهمية على 
الرغم من ان أهمية علم النفس ال 
تقل عن أهمية الطب بل ان الطب 
العقلي أحد فروع الطب البشري 
إال أن االهتمام بهذا اجلانب ضئيل 

لدى األغلبية.
فاليوم وبعد علم النفس التربوي 
وعلم النفــس االجتماعي أصبح 
لدينا علم النفس اإليجابي، وهذا 
اجلانب العلمي املهم من الضروري 
ان يتم تسليط الضوء عليه إعالميا 
النفسيني  واستفادة االخصائيني 
من تطبيق هذا اجلانب عمليا على 
املرضى لتحقيق الفائدة املطلوبة.
فال نريد أبحاثا ونظريات على 
الورق، املهم كيف يتم إثبات هذه 
النظريات بالواقع العلمي لتحقيق 
النتائــج املرجــوة، فاالخصائي 
النفسي يكمل عمل الطبيب النفسي 
وكالهما البد أن يجتمعا لتعزيز 
السلوك لدى  اإليجابية وحتسني 
األفراد، وهذه حقيقة من أصعب 
األبحاث وأشقها نظرا ألنها تتعلق 

بالسلوك والنفس البشرية.

لعبته التي لم تنطل على أحد.
وقد قام صدام حسني بتوجيه 
تسعة وثالثني صاروخا خائبا لضرب 
إسرائيل، ولكن كل هذه الصواريخ 
سقطت في الضفة الغربية ولم يصل 
إلى إسرائيل حتى غبارها ولم يكن 
لهــا ضحايا ال من البشــر وال من 
احلجر، ما عدا واحدا ســقط على 
بيت عنكبوت فســبب خدوشا في 

الكبيرة بعد  الغزيرة، ومشاعرها 
ذلك الفراق الكروي احلزين متأملني 
اســتمرارية ذلك األداء لألفضل، 
راجني من فرســان فريقنا النجم 
حتاشي النرفزة غير املبررة، والروح 
االنفعالية غيــر احملمودة كرويا، 

يضيع جميال أينما زرع فما أجمل 
العطاء.. فقد جتد جزاءه بالدنيا أو 
يكون لك ذخرا في اآلخرة.. ال تسرق 
فرحة أحــد.. وال تقهر قلب أحد.. 

فأعمارنا قصيرة.
ســئل حكيم آخر عــن اغرب 
القصص التي ســمعها فقال: حكم 
أحد »الوالة« على جنار باملوت، فعلم 
النجار باخلبر فلم يستطع أن ينام 

أن يحدد مساره وما الذي يريده 
في هذه احلياة.

وليس معنى ذلــك أن احلياة 
تسير على قرارات املرء منا، فهناك 
الكثير من القرارات واملبادئ التي 
تزيد وتقل مع الزمن وفقا ملعطيات 
الظروف احمليطة في كل شخص 
منا، فأحيانا نقرر ولكن القدر يقول 
كلمته وهنا في هذه احلالة يكون 
القدر والظــروف حالت دون أن 
تنفذ قرارك وليس بدواع شخصية 

ذاتية.
اليــوم وعلى الرغم من تطور 
إلى مجاالت  النفس وتفرعه  علم 
متعددة وأفرع كثيرة إال أنه ال احد 
يولي أهمية كبيرة لنتائج األبحاث 
والدراسات، وأفضل العقارات التي 
يتناولها بعض ممن تكون حالتهم 

ومرارتها، ففكر مبهاجمة إسرائيل 
من أجل جر رجلها للدخول في حرب 
معه، وبالتالي فــإن الدول العربية 
املشاركة في حرب حترير الكويت 
سيكون موقفها محرجا بحيث تبدو 
وكأنها في حلف مع إسرائيل ضد 
بلد عربي، وهو األمر الذي تنبه له 
الرئيس السوري الراحل حافظ األسد 
وحذر صدام حســني منه وكشف 

كابنت خالد يوسف احلربان »الكرة 
مدورة والفوز لألفضل«. انتهت كما 
توقعها احملللون بفوز ثمني للكويت 
بعد توديع املالعب حلزمة السنني 
العجاف، هلل احلمــد كما توقعها 
الكروية مبعانيها  الساحة  فرسان 

ينقذك.. وقد ترى أغنياء يرتشون.. 
وترى فقراء وضعفاء يتصدقون!! 
ويضيــف احلكيــم أيضا: إن 
فقدت بذورك التي بذرتها يوما ما.. 
ســيخبرك املطر أين زرعتها.. لذا 
ابذر اخليــر فوق أي أرض وحتت 
أي سماء ومع أي مخلوق.. فأنت ال 
تعلم أين جتده ومتى جتده.. ازرع 
»جميــال« ولو في غير مكانه.. فال 

على معاناة مثل هذه الشخصيات 
من االعتالل النفسي احلاد.

فالتأرجح بني األفكار والتنقل 
بينها مع محاولة إيجاد األمثل هذا 
يدل على أن مثل هذه الشخصيات 
القدرة  لها  معتلة نفسيا وليست 
على حتديد ما يناسبها ويعيش مثل 
هؤالء في الغالب على هامش احلياة 
مع قدر كبير من الفشل وذلك ألن 
الرئيسية ألي  البوابة  القرار هو 
جناح، أن تكون صاحب قرار إذن 
أنت من املتفوقني في هذه احلياة 
ألنك تعرف ما الذي يناسبك وكيف 
تخطط حلياتــك وكيف تتخلص 
مــن كل من يزعجك، وكذلك فإن 
صاحب القرار يعلم اآلخرين كيف 
يحترمونه وذلك ألنه ال أحد يثق 
أو يحترم إنسانا غير قادر على 

خالل حرب حترير الكويت يناير 
فبراير 1991 أحس صدام حســني، 
مبرارة الهزمية التي حلت بجيشه 
الذي غدا كاجلراد يهيم على وجهه 
ال يعرف كيف ينجو من حمم املوت 
التي الحقت أفــراده وحاقت بهم 
وصهرت حديد دباباتهم ومركباتهم 
ومدافعهم وامتألت صحراء الكويت 
بذلك احلديد املصهور وبأشــالء 
عشرات اآلالف من أفراد ذلك اجليش 
الفار من أرض املعركة مجلال بالعار 

واخلزي واجلنب.
وبينمــا كان الوضع مبثل هذه 
الصورة املخزية املذلة جليش قالوا 
إنه خامس جيوش العالم واجليش 
العربي األول وهي كلها تصنيفات 
القصــد منها نفخ صدام حســني 
وإلباسه تاج الغرور والنفخة الكاذبة، 
فراح هذا »العبقري« يفكر بطريقة 
الهزمية  يخفف بوساطتها من ذل 

رفــرف علمنا خــارج وطننا 
للمشــاركة الكويتية باسم بلدنا، 
ورفرفت قلوبنا وأحاسيسنا معهم 
بعد سنوات وقف الروح الكروية 
للنجم الالمع بتاريخه العميق أداء 
ونتائــج ال تطمــع إال في التزعم 
القوي لســواعد  الكروي واألداء 
وأبدان عمالقة الشــبان وروحهم 
العالية كقدوة ملن ينافســهم ذلك 
اجلهد الكــروي للقدم اخلليجية، 

واإلقليمية والعاملية. 
ج اللقاء بينهم  وهلل احلمد تــوّ
وشقيقهم املنتخب السعودي البارز 
لياقــة، وأداء رغم ظروف املباراة 
وتشــكيلة الفريق العمالق سمعة 
ونتائج وحتســن بشوطه الثاني، 
املعلقني  لكن كما يرددها شــيخ 

نستمتع كثيرا عندما نقرأ كالما 
مريحا للنفس بسبب كثرة الضغوط 
النفسية التي نعيشــها في وقتنا 
احلاضر فأحببت أن اقتبس »حكما« 
قالها بعض احلكماء والتي تشعرك 
عزيزي القارئ بأن الدنيا »بخير« 

فكانت تلك االقتباسات: 
ســئل حكيم: ماهو أكثر شيء 
تستغرب فيه من البشر؟ فقال: البشر 
أن  الطفولة.. ويتمنون  ميلون من 
يكبروا بسرعة.. وعندما يكبرون 
يتمنــون أن يعــودوا أطفاال مرة 

أخرى!! 
وأضاف قائال: يضيعون صحتهم 
املال  املال.. ثم يصرفون  ليجمعوا 
ليســتعيدوا صحتهــم.. يفكرون 
باملستقبل بقلق وينسون احلاضر.. 
فال عاشوا احلاضر وال املستقبل، 
ويضيف احلكيــم قائال: قد ترى 
صديقك يطعنك.. وقد ترى عدوك 

يعتبر القرار أول مؤشرات قوة 
الشخصية ومتتع صاحبها بقدر 
كبير من االتزان النفسي والوجداني 
بحيث يتمكن صاحبه من حتقيق 
األهداف التي يرمي إليها، ليس هذا 
فحسب، بل يساعده على معاجلة 
مواطن اخللل في حياته والتخلص 
العقبات والسلبيات احمليطة  من 
املعيشية  به وحتســني أوضاعه 
لألفضل، وأحيانا يكون القرار في 
بعــض األحيان في غير مصلحة 
الفرد إال أن إصرار الفرد على قراره 
مؤشر على قوة الشخصية، حيث 
ان تتخذ قرارا وتتمسك به فهذا 
مؤشر ودليل واضح على االتزان 

النفسي وقوة الشخصية.
وعلــى النقيض من ذلك جند 
أن بعض األشخاص ليست لديه 
القدرة على اتخاذ القرار سواء كان 
مناسبا أو سلبيا وتظل حياته معلقة 
إلى أن يأخــذ اآلخرون له القرار 
املناسب، وكان سابقا يطلق على 
مثل هؤالء األشخاص إنهم أناس 
العلمية  مذبذبون، ولكن احلقيقة 
ومع تطور الطب النفسي هذا مؤشر 

صدى األحداث

قصة تونسية 
جميلة.. ودرس 

بالدميوقراطية
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