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املولد النبوي.. 
دعوة للتفاؤل 

والوحدة

وقفة

سعد النشوان

متر الدول العربية ـ باستثناء دول اخلليج ـ بأسوأ 
أطوارها عبر تاريخها الطويل املمتد بني أمجاد احلضارة 
العربية وهوان االحتالل العثماني واالستعمار األوروبي، 
فهي متراجعة على كل مؤشرات القياس الدولية، وينخر 
الفســاد فيها، ويتجذر اجلهل وينتشر الفقر اللذان 
يخلقان احلافز والفرصة لتفشي الفساد، حلقة شيطانية 
مغلقة يقود بعضها إلى بعضها اآلخر فيعززه ويقويه.

كشف االجتياح التركي لشمال سورية واملعارضة 
التي تواجه ثورتي العراق ولبنان عن فهم مغلوط للعالقة 
بني االنتماء للوطن وااللتــزام العقائدي، فقد وقفت 
واحدة من أهم فرق اإلسالم السياسي السني مؤيدة 
لالجتياح التركي لسورية، معتبرة أن تركيا هي دولة 
اخلالفة اإلسالمية املرتقبة واملأمولة وغزوها لسورية 
فيه مصلحة لها وبالتالي لإلسالم مما يجعل من تقدمي 
مصلحة تركيا والوالء لها على مصلحة سورية الوطن 

)املسلم أيضا( والوالء له واجب شرعي! 
تتناقل وكاالت األنباء أخبارا مبهمة عن اجتماع ضم 
ابن الزعيم الروحي العراقي اإلمام علي السيســتاني 
والزعيم الشيعي مقتدى الصدر وهما املرجعيتان اللتان 
كانتا حتى هذا االجتماع متثالن القوتان الرئيســتان 
الداعمتان للثورة في العراق، مع الزعيم الشيعي عمار 
احلكيم وبرعاية قاســم ســليماني قائد فيلق القدس 
اإليراني، وخلص املجتمعون إلى ضرورة اإلبقاء على 
احلكومة احلالية في العراق في ضربة موجهة للثوار 
ورفض ملطلبهم الرئيس وانتصار لقاســم سليماني 
وملبادئ نظرية الولي الفقيه احلاكمة في طهران والتي 
تلزم اتباعها بتقدمي الوالء له على الوالء للوطن بحجة 
أن نصرة املذهب الشــيعي هي األوجب شرعا، وهو 
فهم شاذ يخفي حقيقة أطماع إيران التوسعية وتخالفه 
بقوة وترفضه وترفض الهيمنة اإليرانية عموم فرق 

الطائفة الشيعية األخرى.
لقد أغفــل الطرفان وهما يفرطــان باألوطان، أن 
الرســول ژ لم يفرط في مكة وال بحبها ساعة وأنها 
بقيت عزيــزة عليه طوال حياته ولطاملا أكد على ذلك، 
فضال على إصراره ژ على فتحها وأنه في يوم الفتح 
العظيم لم يســمح للجند بدخولها وال فرض اإلسالم 
على أهلها، وقد ســمى القرآن فتحها بالنصر العزيز 
والفتح املبني وجعل املولى متام نعمته على رســوله 
ژ وعلى العباد في هذا اليوم يوم اســتعاد املؤمنون 

وطنهم الذي أخرجوا منه.

عدنا إلى الشــارع مع ارتفاع أصوات املتظاهرين 
في إيجاد حلول للمشــاكل التــي تعتريهم مع توجيه 
اتهامات بعدم جــدوى احلكومة والبرملان في معاجلة 
قضايا املواطنني وإيجاد حلول لألزمات التي تعتريهم.

وعلى الرغم من أن الشــرعية التي تكتســبها أي 
حكومة وبرملان في العالم تأتي من رحم مواطنيها، ال 
ميكن جتاهل األصوات التي تتعالى بني الفترة واألخرى.
وهــذه املطالبات ال تقتصر على إقليمنا احمللي بل 
تطول أي مجتمع في العالم، وهذه ليست وليدة اليوم 
بل منذ التاريخ واملظاهرات والتجمعات تؤثر بشــكل 

كبير على سير القرار السياسي.
وعودة إلى ما حــدث لدينا في التجمع األخير في 
ســاحة اإلرادة، فاملتتبع ملطالب املتظاهرين والدارس 
ألسبابها يجد أن أغلبها تدور حول ثالثة محاور رئيسية 
أو مسبباتها عائدة إلى ثالثة أسباب األولى هي املطالبة 
بإسقاط القروض، والثانية تشكو من الغالء وحتديدا 
الرتفاع أســعار اإليجارات والسلع، والثالثة األزمات 
التي يواجهها املتظاهرون فــي العمل والتي يعلقون 
أسبابها على عاتق احلكومة نظرا ألنها هي التي تختار 
مسؤوليها وبالتالي أي مشكلة تواجههم مع مسؤوليهم 
يعلقونها على كاهل الدولة، هذا فضال على عدم تكافؤ 
الفرص الوظيفية وعدالة توزيع املناصب اإلشــرافية 
وحضور اللجان واملهمات وغيرها، فيسبب ذلك األمر 
احتقانا للشريحة التي ال حتصل على شيء مقابل رضا 

الشريحة التي حتصل على كل شيء.
أعتقد أننا اليوم وصلنا الى مرحلة من النضج فال 
نريد مظاهرات وجتمعات بــل نريد وطننا أن يكون 
آمنا مستقرا حتت راية آل صباح، وأن نحب لغيرنا ما 
نحبه ألنفسنا فليس من الضروري أن يعاني الكل مما 
تعانيه فئة من املجتمع ولكننا ألننا كاجلسد الواحد ال 

بد أن نفزع ألبناء وطننا.
واحلل ملثل هذه املشاكل هي بإسقاط القروض ومنعها 
مستقبال عن أي مواطن، فاملشكلة التي تواجه األغلبية 
هو عدم متسكهم مبا جاء على لسان اهلل عز وجل في 
سورة البقرة حني حّرم الربا وذكرها رب العباد صراحه 
ِ َوَرُسوِلِه ...( وال قول بعد قول  )َفأَْذنُوا ِبَحْرٍب ِمْن اهللَّ
اهلل، فهذا فيه ترهيب وحتذير من املتعامني بالربا، وهذا 
ال يقتصر فقط علــى من يقترض، بل أيضا على من 
يقرض، أي أن البنوك أيضا سيطولها غضب اهلل عز 
وجل، فاليوم لدينا شــريحة من املواطنني املقترضني 
يعانون وال يحيون حياة كرمية في بلد اخلير وهذا ال 
نقبله على أبناء جلدتنا، حتى أن احللول التي وضعها 
القانون اجلديد غير عادلة في حرمان بدل الغالء ممن 
ستتم تسوية أوضاعهم، فاحلل الوحيد هو منع القروض 
حتى التي متنحها البنوك اإلسالمية ألنها كلها ربوية، 
فال يوجد قرض إســالمي وقرض غير إسالمي كلها 
ربوية مبســميات أخرى وخدعة كبيرة للمتعامل، لذا 

نطالب مبنع القروض في الكويت.
األمر اآلخر، كثير من املواطنني يدفعون إيجارات 
عالية وينتظرون لسنوات طويلة حتى يحل دورهم في 
اإلسكان واحلل كذلك بتخفيض اإليجارات مع معاجلة 
القضية اإلسكانية، بحيث ال يتم االنتظار لسنوات حتى 

يحصل املواطن على السكن احلكومي.
أما األمر اآلخر واملتعلق مبشاكل العمل التي يواجهها 
موظفو الدولة فهذه نرفع املطالب فيها الى سمو رئيس 
الوزراء لكي يعالج األمر مع القياديني في ضرورة أن 
تكون هناك عدالة وظيفية في مقار العمل حتى ال نشهد 

مثل هذه التشنجات مستقبال.

كمواطن أتعاطف مع محاور 
استجواب النائب عمر الطبطبائي، 
ألنني أعاني من الشوارع املهترئة، 
ونحن على موســم أمطار ولم 
يتم االنتهاء من خطة صيانتها، 
وأحتسر على مشروع مستشفى 
جابر الذي تأكله العيوب من الداخل 
واخلارج، ويقلقني انتظار ولدي 
ليحصل على بيت يحفظ كرامته..!
وكوزير ســابق أتعاطف مع 
الوزيرة د.جنان بوشهري، حتملت 
مسؤوليات وزارات ومؤسسات 
كثر ما تشيلها البعارين، وورثت 
فسادا مستشريا من قبل أن تولد 
إلى الدنيا، لم يكد يســتقر فيها 
وزير واحد ليكمل مسؤولياته. ال 
أشك في صدقها أنها ضحية انتقام 
من املتضررين من املؤسســات 
واألفراد وبالذات من بعض النواب 
الذين دخلوا حتت عباءة النائب 
له  تأييدا  الطبطبائي، ليس  عمر 
بقدر الثأر جتاه ما وجدوه عندها 
من الصد ملشتهاتهم االنتخابية، 
وهي كذلك ثمن لصراعات نافذة 

سياسيا.
أشعر - وأعتقد مثلي الكثيرون 
- باملرارة واللوعة أننا في احملصلة 
للقضاء  لم نتقدم خطوة  العامة 
على الفساد، بقدر أن الفساد أظهر 
قوة وثباتا واكتسح من يقف في 

طريقه!

ولد الهدى فالكائنات ضياء 
الزمان تبسم وثناء وفم 

إن مولد سيد البشر لهو عالمة 
فارقة في وجــه الدنيا ففي يوم 
مولده ژ اســتنارت الدنيا بنور 
وجهه الكرمي وانطفأت نار كسرى 
الفرس وتساقط عدد من األصنام.

إن مولد النبي ژ مناسبة جميلة 
جتمعنــا وتوحدنا على حب هذه 
التي أحدثت  العظيمة  الشخصية 
منذ مولدها أساسا جديدا للحياة، 
فاختيار اسمه ژ محمد كان شكرا 

هلل وحمدا.
آمنة بنت وهب  أمه  واختارت 
اسم أحمد وكان اسما نادرا عند 
العرب فلم يتســم بهذا االسم إال 

16 شخصا من أهل مكة املكرمة.
إن ذكر سيد الكائنات في األذان 
خمس مرات لهو دليل على التعلق 

بهذه الشخصية العظيمة.
إن األمة اإلســالمية محتاجة 
إلى التوحــد واالنصهار في قلب 
رجل واحد وال يتأتى هذا األمر إال 
بالتحلق حول شخصية الرسول 
الكرمي ژ وان ننكب على سيرته 
العطرة وان تكون لنا منهج حياة 
بعيدا عــن اخلالفات التي تبعدنا 
فنحن مسلمون وهدفنا واحد فلو 
سألت مسلما في أقصى الدنيا عن 
أول من حتب في الدنيا لقال اهلل 

ورسوله.
ونحن كذلك عندما نســتذكر 
التفاؤل  إلى  الذكرى تدعونا  هذه 
بأن املستقبل لهذا الدين مها كاد 
العطرة  الســيرة  الكائدون، وما 
لرسونا الكرمي ژ إال محطات في 
حياتنا البومية لتدعونا إلى مزيد من 
العمل واإلجناز والتفكر في القادم.

إننا في هذه األيام نستذكر حب 
النبي ژ لنا وقوله للصحابة الكرام 
رضي اهلل عنهم أجمعني اننا إخوانه 
»أنتم أصحابي، وإخواني الذين لم 

يأتوا بعد«.
ونستذكر املســجد األقصى 
النبي  السليب وأهميته في حياة 
الكرمي ژ وما يرتكبه الصهاينة 
أحفــاد القــردة واخلنازير بحق 
املسجد األقصى واملقدسيني ليتطلب 
منا التعاون ونسيان كل اخلالفات 
إلنقاذ قبلتنا األولى ومسرى نبينا 

الكرمي ژ. 
طبت حــيا وميتا يا ســيدي 

يا رسول اهلل.

اجتزاء جمل من سياق حديث 
عــام وبترها من أجــل وضعها 
أقدم  لذلك احلديث، هي  كعنوان 
لعبة صحافية فــي التاريخ، وال 
متارسها عادة في عالم الصحافة 
سوى الصحف الصفراء، وتعتبر 
من أجنح اخلــدع اإلعالمية على 
اإلطالق، وما يســاعد على جناح 
اخلدعة أحيانا كثيرة اســتخدام 
املتحدث جلملته بطريقة خاطئة من 
حيث التدليل على ما كان يريد قوله، 
ما يساعد خصومه على توجيهها 
من اجل استخدامها بطريقة اخراج 
عموم كلمته من سياق منطقيتها.

> > >
التي  الرويعي  وجملة د.عودة 
انتشرت انتشــار الهاشتاق في 
تويتر »دولة الفســاد أفضل من 
الال دولة« جاءت ضمن سياق حديثه 

في استجواب وزير الداخلية، مت 
ليظهر  اجتزاؤها من سياق عام، 
للجمهور غيــر املتابع أنها أصل 
حديثــه، وما من عاقل يؤمن بأن 
شخصا يذهب بدعوة كتلك اجلملة 
التي مت تصويرهــا كأنها منهج 
للمتحدث وهي ليست كذلك ولم 

تكن كذلك.

> > >
أو االختــالف مع  اخلــالف 
سياســي ال ميكن أن يكون أحد 
أبوابه اجتزاء جملة ونقلها من أجل 
تشويه صورة السياسي املختلف 
معه، وكما ذكرت ما من عاقل مهما 
كان متطرفا حكوميا او يؤمن بتلك 
اجلملة أن يقولها او يطلقها حتى 

لو من باب املزاح السياسي الثقيل، 
والرويعي بغض النظر عن موقفه 
السياسي ال ميكن ان يقول هذا 
احلديث بل مجرد جملة تسبقها 
جمل توضحها وجمل أخرى تبني 

جوهر احلديث.
> > >

وعود على بدء أحداث جلسة 
الثالثاء وبعد نتيجتي االستجوابني 
واألحداث التي صاحبتهما، يتضح 
جليا أن احلكومة قدمت تضحيات 
لتلحق بها إصابات سياسية بسيطة 
من أجل أن تكمل مدتها ويستمر 
املجلس، باختصار احلديث فإن 
اقرب جملــة ميكن ان تصف ما 
الســينمائية  حصل هي اجلملة 
الساخرة الشهيرة: »ضحينا باألب 
الدكتور  واألم واجلنني عشــان 

يعيش«.

ونواصلها نغمة »وفية 100% يا 
وطن كلنا نحبك« مع اعتذاري لألخ 
الكبير شاعرنا األستاذ عبدالرحمن 
النجار، وكلمات أخرى خالدة وطنية 
غرد بها ولها بوفهد لكل مواسمها 
أجيالنا  لنكرر لصانعي  الوطنية، 
مبعاهدهم ومدارسهم، وكلياتهم 
وجامعاتهم وندواتهم، ومحاضراتهم 
الطالبية واإلعالمية  وبرامجهــم 

والعلمية.
إننا بحاجــة إلى والء وانتماء 
الغالي  الوطن  لهــذا  أكثر وأكبر 
ومــا نتمتع به من عاطفة وحنان 
وأنغام عبر الزمان تسمح وتفسح 
لنا جميعا التعبير عن همونا أمام 

قادتنا، ووالة األمر منا عبر برملانات 
الرابطات  الديوانيات، ونــوادي 
واجلمعيــات األدبيــة والثقافية 
سياســية واجتماعيــة، وغيرها 

عبر ساحات السياسة وجتمعاتها 
كما حصــل أخيرا ليكون الوطن 
ومواطنوه ومن يعيش على ترابه 
الطاهــر ووافدوه متعادلني )فوز 

أو نتيجة ليكــون صداها تأهلها 
الســتماع من ناداهــا لتحقيق 
مطالبها بتعبيرات كويتية %100(، 
هكذا هي الكويت بكل نســيجها 
لعالج هواجسها، حاكما بخبراته، 
ومحكومني بتجاربهم الوطنية ذات 

احلكمة والهوية.
لينتصر احلق املطلوب، ويندثر 

الباطل املغلوب ولو بعد حني.
كلنا للكويت والكويت لنا، مهما 
طال زماننا أو قصر إعالن حتصيل 
رغباته، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما 
ينفع الناس فيمكث بجوف األرض 
ذخرا وســندا، رصيدا لألوفياء 
املخلصني. »طالت أعماركم للخير«.

التواصل  شاهدنا في وسائل 
االجتماعي »منظرا« بشعا ملشاجرة 
بني شخصني أحدهما يطعن اآلخر 
»بآلة« حادة أمام الســائقني! ومت 
القبض عليه وتســجيل قضية 
حســبما ذكرت وزارة الداخلية، 
وباشرت التحقيق حسب اإلجراءات 
القانونية، تلك املشاجرة قد حتدث 
للبعض في الشارع إذا »غضبنا« 
دون أن نتحكــم فــي أعصابنا 
وســتكون النتيجــة مؤملة ألحد 
الغضــب »يُغيّب«  الطرفني، ألن 
العقل وعند فقدان العقل بالتأكيد 
سنشاهد مأساة وخسارة لألرواح.
تلك املقدمة هــي نصيحة لـ 
»بعض« الشباب والذين يتصفون 
باالندفاع والقوة دون تفكير لبعض 
التصرفات التي قد حتدث لهم مما 
الغضب وقد  يجعلهم »سريعي« 
يفقدون السيطرة على أعصابهم 
ويخسرون شبابهم ألمر »تافه«، 
فنصيحتي لهم: »طنشوا« جتاهلوا 
وارفع ايدك واعتذر، فكلمة أسف 

لن تنقصك شيئا، املهم سالمتك 
ألن الطرف الثاني ال تعرف سلوكه، 
وهل هو حتت تأثير »ممنوعات« أو 
يحمل آلة حادة أو سالح؟ وتذكروا 
أيها الشباب هذه اآلية )وإذا خاطبهم 
اجلاهلون قالوا سالما(، وتذكروا 
الرسول ژ »ليس  أيضا حديث 
الشديد  بالصرعة، وإمنا  الشديد 

الذي ميلك نفسه عند الغضب«.
ومبناسبة قدوم موسم التخييم 
وذهــاب الكثيرين لالســترخاء 
البــر، نصيحتي  والتعايش مع 

لبعض أولياء األمور أال ينكســر 
خاطرهم عند بكاء ولدهم لشراء 
»البقي«، ألن حوادث كثيرة وأحيانا 
قد تكون مميتة قد حصلت ألبناء 
جعلت والديهم »يبكون« على فلذة 
كبدهم وحتســروا كثيرا ألنهم 
»سمعوا« كالمهم، فأفضل لك أن 
يبكي أمامك خير من أن تبكي عليه 
عند إصابته أو موته! كما أنصح 
بعض الشباب من سالفة: خزني 
وأخزه والنتيجــة إما »عاهة« أو 
قتل وباألخير أحد الطرفني إما في 

القبر واآلخر في السجن لسبب 
»تافه«! ونصيحتي األخيرة: لدى 
البعض من شبابنا لألسف متعة 
»السرعة« اجلنونية وكأنه يتحدى 
»الريح« بأنه األسرع! ال تعتقد أنك 
»سواق« ماهر وإمكانياتك عالية، 
»آلة« معرضة  أنك تركب  »تذكر« 
ألي عطل مفاجئ والدليل حوادث 
كثيــرة ومميتة، آخرهــا حادثة 
الزهور  »الزور« شباب في عمر 
اهلل يرحمهم برحمته كانت وفاتهم 
لراكب  الزائدة  الســرعة  بسبب 
املركبــة! تكفون، تكفون تأخروا 
ربع ســاعة أو نصف ساعة بس 
املهم توصل بالسالمة وال تقطعوا 
قلوب والديكم في حالة حصول 

مكروه لكم ال سمح اهلل.
آخر الكالم: »باقة ورد« ملدير 
العامة واإلعالم األمني  العالقات 
باإلنابة »العميد« توحيد الكندري 
على تواصله املســتمر والفعال 
مع الصحافيــني بتزويدنا بآخر 

التطورات على الساحة األمنية.

النحلة تلك احلشــرة العجيبة 
التي كرمهــا اهلل عز وجل بذكرها 
في القرآن، وأمرها بالعمل وإنتاج 
الطعام لصالح االنسان، فأخرجت 
لنا من بطونها العسل الطبيعي احللو 
املذاق، الــذي يحتوي على العديد 
من الفوائد الصحية، كما ورد عن 
رسولنا الكرمي صل اهلل عليه وسلم 
الكثير من األحاديث في فضل تناول 

العسل واالستشفاء به.
ويعتبر النحل أكثر املخلوقات 
أهمية علــى كوكب األرض، حيث 
تذكر منظمة األمم املتحدة لألغذية 
والزراعة )الفاو(:ان النحل يلعب دورا 
مهما في النظم البيئية التي تغطيها 
النباتات اخلضراء على األرض، إذ 
يساهم في تلقيح ما ال يقل عن )3( 
من بني كل )4( منها، ولن تنجو أنواع 
كثيرة من النباتات واحليوانات إذا 
اختفى النحل من على وجه األرض.
كما تشير بعض الدراسات إلى 
أن النحل مسؤول عن أكثر من ثلث 
الطعام الذي يتناوله اإلنســان، إذ 
يساعد على تلقيح )90( نوعا من 
النباتات املثمرة، فضال عن عدد كبير 
من املنتجات التي جندها يوميا في 

األسواق ومحالت بيع املواد الغذائية، 
حيث تذكر بعض االحصائيات أن 
النحل مسؤول عن حوالى )75%( من 
الغذاء الذي نحصده بشكل مباشر 
أو غير مباشر، كالقهوة التي نشربها 
كل يوم، وثمار الكاكاو التي نصنع 
من بذورها ألذ منتجات الشوكوالتة، 
والتي تعتمد كلها على النحل في 

عملية التلقيح.
وحتتوي خلية النحل الواحدة 
على عشــرات اآلالف من النحل، 
ومعظمها من العامالت النشيطات 
والتي بإمكانها تلقيح مئات اآلالف 
من الزهــور واحملاصيل الزراعية 
في اليــوم الواحد، وهذا ما يجعل 

النحلة دون شــك أفضل صديقة 
لتقدميها تلك اخلدمة  للمزارعني، 
املهمة والضروريــة التي ال تقدر 

بثمن.
ومتثل تربية النحل أحد املشاريع 
الصغيرة التي تدّر الكثير من االرباح 
على املبادرين، مــن خالل تقدمي 
منتجات مختلفة ميكن بيعها بصورة 
مباشرة للمستهلك، أو استخدامها 
في تأسيس صناعات متعددة مثل: 
منتجات العســل، وصمغ النحل، 
وغذاء امللكات، وسّم النحل، وحبوب 
اللقاح، وإنتاج الشمع الذي يستخدم 
كمادة حافظة طبيعية، وفي صناعة 
الشــموع، كما يدخل في تركيب 

العديد من املنتجات الطبية والدوائية، 
ومستحضرات التجميل كالصابون 
البشرة،... والشــامبو وكرميات 

وغيرها.
فضال عن إمكانية قيام املبادرين 
بتأجير اخلاليا للمزارعني، خلدمات 
تلقيح احملاصيل الزراعية املتنوعة، 
املتبادلة باحلصول  مع االستفادة 
على عسل متخصص بأنواع محددة 
من الزهور، وهكذا نرى أن العمل 
النحلة خلدمة  واجلهد الذي تبذله 
أصحاب املشــاريع يجعلها خير 

شريك دون منازع.
ومما سبق نالحظ وجود فرص 
اقتصادية واعدة ألصحاب املشاريع 
ميكن اقتناصها، من خالل تأسيس 
مصانع قائمة على منتجات النحل، 
أو إنشاء مناحل حتتاج إلى عناية 

قليلة ومساحة صغيرة.
زاوية أخيرة: ظهرت شركات تكنولوجية 
ناشئة قدمت ملربي النحل أجهزة، 
وأنظمة، وتطبيقات، وخدمات جديدة 
ومميزة، ملســاعدتهم على مراقبة 
خاليا النحل، مع تزويدهم بجميع 
التي يتم جمعها  املهمة  املعلومات 

وحتليها عن بعد.
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