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حمد بدر األذينة

القيادة  شــاهدت مؤمتــر 
الفصائل  الفلســطينية وأمناء 
الفلسطينية األخير الذي أعقب 
العربية  إعالن دولة اإلمــارات 
التطبيع مع إســرائيل، ورغم 
رفضي للتطبيع، إال أن ما جاء 
في املؤمتر وعلى ألسنة املتحدثني 
كان فيه هجــوم على اإلمارات 
أكثر من  خاصة واخلليج عامة 
رفض عملية التطبيع اإلماراتية 

- اإلسرائيلية.
< < <

من حقــك أن تعلن رفضك 
للتطبيع بأي لغة سياسية شئت، 
ولكن ال تدع خطابك ينحدر إلى 
االنتقاص مــن اآلخر تصريحا 
أو تلميحا، وهذا ما فعله بعض 
املتحدثني من الفصائل، وأبرز ما 
قالوه أو أشاروا إليه أنهم هم من 
يعود إليهم الفضل في تعليمنا 
وأنهم من علمنا، هم لم يقولوا هذا 
صراحة، ولكن جملهم التلميحية 
تلك تقول ذلك بطريق غير مباشر، 
ليس في األمر دخول في النوايا، 
األمر ال يحتاج إلى «شيرلوك» 
لفهم وربــط اجلمل لتصل إلى 
نتيجة تبلغــك أنهم ينتقصون 

من شأن «اخلاليجة».
< < <

املدرسني  ال أحد ينكر دور 
الفلسطينيني في احلركة التعليمية 
في الكويت وأهم أسبابها ندرة 
املدرس الكويتي أيامها، طبعاً ال 
أحد ينكر دور جميع املدرسني 
الوافدين حتى أولئك الذين أتلفونا 
بـ «الدروس اخلصوصية» منهم، 
ولكن ال تأتي لي لتبلغني بطريقتك 
أنك من  املمجوجة  السيكوباتية 
علّم بدو اخلليج القراءة والكتابة.

< < <
لم  الفصائل  أمنــاء  حديث 
يخل من «تلميحــات» عنوانها 
العريــض «علمناكم»، لعن اهللا 
املنة، ما علينا، ولكن سأستذكر 
حديث مالك قنوات أورينت غسان 
عبود املليونير اإلعالمي املعروف، 
عندما قال ذات لقاء تلفزيوني: 
«عندما قدمت إلى اخلليج رأيت 
أن هذا  الفاكس وصدمت كيف 
اجلهاز يرسل ورقة عبر الهاتف 
إلى أي بلد في العالم»، وأسهب 
في حديثه السيد عبود عن أنه 
تعلم من اخلليج وتعلم في اخلليج 
العكس، وهــي لألمانة  وليس 
صراحة مريحــة غير معهودة، 
فأغلب من جاء إلينا سيبلغك أنه 
علّمنا ودّرسنا وصاحب فضل 
علينــا دون أن يذكر جزءاً من 
اذكر  بلداننا عليه، طيب  فضل 
حبة البنــادول التي أخذتها من 
املستوصف عندما كنت تعاني 
من احلرارة، هذا األسطوانة في 
املن بالفضل علينا ليست وليدة 
اليوم وال تختــص بها النخب 
السياسية الفلسطينية، بل حتى 
النخب الثقافيــة العربية الذين 
أطلقوا علينا «عرب البترودوالر»، 
طيــب يا أخــي إن كنا مصدر 
ســبة ونحن عرب «دوالريني» 
وال نشــرفكم، فما لكم وما لنا 
إن طبعنا أو قاطعنا، مرة أخرى 
أرفض التطبع، معنى حديثي إن 
كنت ترى أننا بدو ُرّحل نعاني من 
األميّة كما تعتقد وتروج، فمالك 

شغل فينا!!
< < <

علمتونــا وعلمناكم، وهذا 
صحيــح وهكذا يجب أن يقال، 
أو هذا الصحيح، وفيما لو أردنا 
أن نفسر األمر ماديا كما تريدون 
فســنعتبرها «منفعة متبادلة»، 
وأستطيع أن أهبط أكثر وأقول 
كما علمتمونــا - وما قصرمت 
- نحن بدورنا باســتضافتكم 
لدينا علمنا «والدكم»  وبعملكم 
في أميركا وكندا، ولكنني لن أهبط 
كما هبطت بعض النخب السياسية 
الفلسطينية، وسأظل أؤمن بأننا 
اخوة كعرب حتى ولو كفر بها 
إخوتنا العرب في حلظة...«زعل».

نقولها بأعلى صوتنــا: تراها مصخت وتعبنا من 
انقــالب األحوال، فهل يعقل أن نــرى األمور تنقلب 
حولنا ونصمت؟ وهل يعقل أن نكون أقلية في بلدنا، 
وإلى متى الصمت وخط االنحدار في ازدياد؟ وحتى 

نوضح الصورة لنبدأ. 
اجلنسية الكويتية الوثيقة الرسمية للدولة يحملها 
البعض بدون أدنى والء وطني، ففي غفلة من الزمان 
حصلوا عليها بالتزوير أو بالواسطة، أما النساء فكلمة 
آآآآآخ ال تكفي وال أقول جميعهن ولكن الغالبية منهن 
رغــنب في العيش في بلد ميثــل لهن «أوتيل» خمس 
جنوم، وحصلن على ذلك بالزواج من كويتيني، أصبح 
رجالنا وأبناؤنا مطمعا لهــن يتحايلن بعذب احلديث 
وغيره من فنون الفتنة التي يتقنَّها حتى ميتلكن قلب 
الرجل، وطبعا نوابنا في مجلس األمة لم يقصروا في 
خدمة املجتمع الكويتي واحلفاظ على مكانة الكويتية 
بنت البلد ووحدة كيان املجتمع، فكان لهم الدور الفذ 
في تشريع القانون املعاق والذي تستحق مبوجبه غير 
الكويتية واملتزوجة من كويتي اجلنسية الكويتية بعد 
مرور خمس سنوات على زواجها، ثم تتعني في إحدى 
اجلهات الوظيفية وتتسلم الراتب الذي يدغدغ أحالمهن 
التي حتولت لواقع ملموس، والكثيرات منهن يتجهن 
بعدها لطلب الطالق ولألسف اجلنسية ال تسقط بعد 
الطالق، حتى إن لم تنجب أطفاال، وهكذا تســتمر في 
البلد فهي تتمتع بكل حقوق الكويتية وبزيادة، ناهيك 
عن إحضار األهل واألحباب للكويت ليستقروا جميعهم 
معها في نفس املسكن على ظهر الزوج الكويتي الذي 
ضاع لسانه فجأة ولم يعد ذلك األسد الذي يزأر بأعلى 

صوته. 
وزير الداخلية ميلك احلق في جتنيس غير الكويتيني 
بغض النظر عن استيفائهم للشروط، وعبر هذا احلق 
والذي يعتبر املنفذ السري للتخلص من االستجوابات 
متت العديد من الصفقات ومت جتنيس عدد غير بسيط 
من الرجال والنساء على حساب املصلحة العليا للوطن، 
ومن النوادر التي ستروى لألجيال القادمة أن هناك من 
يتشدق بالوطنية داخل قبة البرملان، وآخرون ينادون 
بتدريــس مادة التربية الوطنية لتعزيز الوالء الوطني 
وهم ال يعرفون مــن الوطنية غير حتقيق مصاحلهم 
الشــخصية وعلى حســاب الوطن، ونسوا أن الوالء 
احلقيقي ال يقبل االزدواجية، فهم وإن كانوا كويتيني 
باجلنسية لكنهم يتشدقون باحلديث بلهجتهم األصلية 
وميارسون عاداتهم وتقاليدهم ويفتخرون بتاريخهم 
ومالبسهم الشعبية وطعامهم وينقلون تراثهم ألبنائهم 
ويتأففون وبصوت مرتفع أيضا، فكيف نتوقع منهم 
املواطنة الصحيحة واألفعــال الصادقة التي تضمن 

استقرار الوطن ومتاسكه؟!
تعتز دول العالم قاطبة بكيانها وتضع القوانني التي 
حتمي املجتمع، لذلك نستغرب الصمت احلكومي أمام 
تزايد حاالت تزوير اجلنســية والتي فاحت رائحتها 
النتنــة وأزكمت األنوف وترك احلبل على الغارب في 
عملية التجنيــس لكل من هب ودب، وكأن اخللل في 
التركيبة السكانية وتغيير هيكلة املجتمع ال يعني لهم 
شــيئا، فهل تناســوا أن هذا التغيير غير املنطقي لن 
ينصب أبدا في مصلحــة الدولة؟ أم أن لهم رأيا آخر 

ملستقبل ال نعرفه؟! 
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

في الســنوات األخيرة لوحظ تغير نفوس البشر 
وطباعهم وتعاملهم مع بعضهم البعض، وأصبح واجبا 
العمل على نشر ثقافة «كيف تتعامل مع الناس»، نعم 
هي طباع البشر، ولو كان الناس سواسية في الطباع 
ملا كان هناك الصالح والطالح، ولكن هذا ال يعني أننا ال 
نسعى إلى تربية النفس وترويضها بالشكل الصحيح 
وإال اجنرفنا إلى منحدر اجتماعي ســيخلف لألجيال 
القادمة فكرا لم يســبق لنا معرفته وسيصبح دخيال 
على حياتنا االجتماعية مما سيؤثر بشكل سلبي على 
عاداتنا وتقاليدنا التي استمرت منذ األزل، إن الثقافة 
التي أود أن أســلط عليها أحرف مقالي هذا هي ثقافة 
التفرقة بني عالقة جوانب األمور في مجتمعنا وجانب 
العالقة الشخصية، فعلى سبيل املثال حينما تختلف 
مع شخص في حدود عمل أو فكرة أو حتى رأي، هذا 
ال يعني أن يصــل االختالف إلى خالف، وهنا يكمن 

التغير السلبي على املجتمع.
إن عملية تهذيب النفس ووضع قيمة لها وترسيخ 
مبــدأ احترام الغير هي الركيزة األولى املطلوبة لتعلم 
هذه الثقافة، ليس من املعقول أن تختلف مع شخص في 
حدود مسألة معينة سواء في اجلانب الوظيفي بالعمل 
أو اختالف بوجهة نظر ويكون هذا االختالف هو نهاية 
العالقة بني الطرفني، ال بل قد تكون بداية حرب هي أتفه 
من أن حتمل هذه الصفة واالسم، لذلك نحن نحتاج إلى 
توعية النفس واملجتمع وال ندعي الكمال فإن الكمال هللا 
وحده، وال أملي مبقالي هذا على الغير، بل أبدأ بنفسي 
ثم بغيري، إن حضارة املجتمعات ليســت مبنية على 
تخصص في علم اللغات أو علم الفلسفة وغيرها من 
العلوم، فإن افتقدت هــذه املجتمعات لعنصر تهذيب 
النفس وترسيخ مبدأ احترام الغير وعدم خلط األمور، 
فلن تكون هنالك جدوى من أنواع العلوم، ولن يكون 
هنالك فرق بني العصر احلديث والعصور الوســطى 
األوروبية التي كانــت العالقات االجتماعية قائمة بني 

املجتمع على اجلهل وجتاوز حدود األدب.
وهنا نرجع إلى أساس العلوم الدنيوية التي استمدت 
ركائزها من الدين اإلسالمي، وما جاء به القرآن والسنة 
النبوية إضافة إلى سيرة الصحابة واخللفاء الراشدين 
التي كان لها بالغ األثر في التربية وأساس التعامل بني 
املجتمعات، وختاما لنرتقي بتعاملنا ولنحســن الظن، 
فاألجيال تستمد تعاملها االجتماعي من جيلنا، ولنترك 

أثرا إيجابيا في الدنيا قبل الزوال.

وخارج ديرتنا الغالية التي لم تتنكر 
يوما للمخلصني واملجتهدين، لذا يجب 
أن تركز وسائل اإلعالم املتنوعة على 
تغطية سمعتهم ومستوياتهم ومتيزهم 
في رفع صيت وطنهم ماضيا وحاضرا 
وللمستقبل كمنهاج العالم الراقي بهذه 
الســاحة الرياضية وتعريف أجيالها 
اجلديدة مباضي جدودهم وسمعتهم 

الرياضية.
 مثال ذلك سؤال لألجيال احلالية: 
من هو هداف كرة القدم للدورة األولى 
لكرة القدم اخلليجية؟!، ومن هو أول 
رئيس للجنة حكام كرة السلة والطائرة 
واليد للدورات املذكورة كويتي الهوية 

والسمعة الرياضية؟!
وهكذا يكون التاريخ ومثله التكرمي 
املعنوي ألبناء هذا الوطن الوفي لهم، 
كما تتنافس عليه وله وفيه دول العالم 
الراقــي، وال يتوقــف الزمن احلالي 
لتحديد أبطال وبطوالت األمم األخرى، 
يرحمكم ويرحمهم اهللا بكل أزمانهم 

ماضي وحاضر جميل.

التي أعلنت أنها تبنت إنتاج الشــركة 
الصينية «ســينوفارم» إلنتاج اللقاح 
وجــرى تطبيقه بالفعل، وأعلن وزير 
اخلارجية الشيخ عبداهللا بن زايد أنه كان 
من أوائل املتلقني للتطعيم عبر حسابه 
في تويتر. حتية خاصة للوزير اإلماراتي 
الفذ على هذه اخلطوة الشجاعة وغير 
املسبوقة، وأعلنت احلكومة اإلماراتية أن 
أول املتلقني للتطعيم سيكون العاملون 
في اخلطوط األمامية واجلسد الطبي.
كل هذه األخبار اإليجابية تدفعنا 
للتفــاؤل نحو إيجاد حل جذري لهذا 
الڤيروس الذي جاءنا على حني غرة، 
وبإذن اهللا سيكون حاله كحال التطعيم 
املوســمي إلنفلونزا الشتاء كل سنة، 
بإذن واحد أحد، تبقى اجلدلية األخالقية 
كالعادة، هل يُفرض اللقاح فرضاً؟ أو 
لألفــراد؟ اجلواب عند  يكون خياراً 
اختصاصــي وزارة الصحة، ومنكم 

نستفيد.

أن تنتظر سقوط األمطار. قد يشفع 
لنا هــذا عندهم بعد أن أهدرنا نعمة 
النفط ولم نستفد منها في صنع شيء 

مستدام لهم.
والهدف الثاني خلق بيئة ترفيهية 
آلالف العائــالت الكويتية خاصة إذا 
طبقت بصرامة شرط السنة الواحدة 
فقط لــكل عائلة غير قابلة للتمديد. 
بعد ١٠ سنوات يتم إيقاف طرح تلك 
القســائم لإليجار وتستلمها الهيئة 
وتقوم بزرع مــكان الـ٢٠٠ وتربط 
القسائم مع بعض لتتكون لديك لوحة 
خضراء جميلة فيها أكثر من مليوني 

نخلة وسدرة.
بــاب األمن  ٭ نقطــة أخيــرة: من 
اإلســتراتيجي كذلك أن تكون تلك 
القسائم الزراعية على امتداد حدودنا 
الشمالية تشكل خطا واضحا وصارما 
حلدودنــا، تنظر إليها من الســماء 
واألقمــار الصناعيــة، خط أخضر 
عريض يرســم حدود كياننا بشكل 
واضح للعيان ال ريب فيه، خاصة عندما 
تصل مئات اآلالف من تلك األشجار 

الرتفاعات شاهقة تعانق السماء.

الراحالن في وسط ومقدمة زمالء 
الفردية  الذهبــي لأللعاب  عصرهما 
واجلماعية كانوا مثاال يحتذى للسابق 
العريق ولهم  الرياضي  تاريخهم  من 
اعتزالهم بوسام سمعتهم  احلق بعد 
األخالقية جيال بعد أجيال، ال تسمح 
مقالتنا بعرضها شاملة كاملة لتوفيهما 
التحكيم  املعنوية مبجاالت  حقوقهم 
لأللعاب اجلماعية والفردية للمخلصني 
الناصعة داخل  الرياضية  بالســاحة 

من املواطنني أو املتطوعني إلثبات جناح 
املصل في تكوين املناعة املطلوبة وأنه 
من دون أي أعراض جانبية خطيرة، 
وحتى هذه اللحظة األولوية ملنتسبي 
اخلطوط األولى من األطباء واملمرضني 
والعاملني في األطقم الطبية في موسكو 

العاصمة واملدن الرئيسية.
املفاجأة األخيرة كانت من اإلمارات، 

احلالية التي تصل أحيانا لـ٣٠٠ دينار 
في اليوم الواحــد، هذا إذا حصلت 

على حجز.
ويجب أن يكــون للموقع بوابة 
ومدخل واحد ال يدخله إال املستفيدون 
الذين فازوا بالقرعة حتى ال تتحول تلك 
القسائم للتأجير والتبادل والتنازل. 
هذه الفكرة إن حتققت فأنت بإذن اهللا 
حققت بعضا من األمن الغذائي لألجيال 
القادمة التي ستجد في عصرها مليوني 
سدرة ونخلة ضربت عروقها في املياه 
اجلوفية فلم تعد حتتاج للســقي أو 

يوازيه مبستواها منذ خمسينيات القرن 
املاضي جنمها املرحوم بإذن اهللا (سالم 
البكر) أيضا تصادفه وسابقه (ساكن 
اخلالدية) يتميز بروحه الرياضية العالية 
لكرة الطائرة والسلة كألعاب جماعية 
لها تاريخها بعدة أندية رسمية سابقة 
والحقة، ال ينكره بسمعته الرياضية، لم 
يعاصره بذلك التاريخ الرياضي العريق 
بهتاف جماهيــره وتصفيق معجبيه 

وتصويت مشجعيه باسمه.

شركة األدوية الشهيرة، عن اخلطوات 
األخيرة من إنتاج لقاح ســيكون في 
األسواق قبل نهاية هذا العالم، ثم جاءت 
األخبار من روسيا هذه املرة وأعلنت 
أنها بدأت في تطبيق املرحلة الثالثة من 
لقاح «كورونا» اخلاص بها، وعلى حسب 
قوانني منظمة الصحة العاملية املرحلة 
الثالثة تعني تطعيم ال يقل عن ٤٠ ألفا 

شهريا من قبل مراقبي هيئة الزراعة 
ومهندسيها للتأكد من التنفيذ الصحيح 

للمخطط الزراعي.
طيب ما هي فائدة املســتفيد من 
أمنحه ٢٠٠  الزراعية؟  القسيمة  تلك 
متر على أطراف القسيمة يعمل بها 
شاليها أو استراحة صغيرة يخرج بها 
هو وعائلته ليستمتعوا بتلك األجواء 
الزراعية. وكأنك حصلت على شاليهك 
اخلــاص أو مزرعتك اخلاصة مقابل 
مبلغ أقل من ١٠٠ دينار في الشهر على 
عكس أسعار الشاليهات واالستراحات 

للسنوات واألشهر واأليام املاضية 
بكوارثها وأفراحها وأتراحها ككل األمم 
واألكوان آخرها وباء العصر احلالي 
مبسمياته وأوصافه وحتذيراته ووفياته 
ألسباب عديدة! وسط كل ذلك وزحمته 
فقدنا في اآلونة األخيرة جنمني المعني 
البدنية جماعيتها  الرياضة  بســاحة 
وفرديها املرحوم بإذن اهللا جابر مبارك 
الشطي، أقدم حراس مرمى كرة القدم 
مبدارس حولي في خمسينيات القرن 
املاضي ثم في ستينياته وسبعينياته 
مبدارس الشــامية والشويخ ونادي 
الكويت بكيفان، كان عمالقا رياضيا 
بأخالقــه وتعامله مع تاريخه احلافل 
حتى اعتزاله الهــادئ وتفرغه ألهله 
وأحبائه بديونيات اخلالدية، مســك 
ختامها للراحل الغالي ديوان القديري 
باخلالدية بيته الثاني، أحبوه وبادلهم 
ذلك الود ليوم رحيله غفر اهللا ما تقدم 
من ذنوبه وما تأخر عند رحمن رحيم.

أما عمالق أم األلعاب الفردية القوى 
بطلها للزانة والوثب والتتابع وغيرها 

حتى هــذه اللحظة التي أكتب بها 
املقال، مــا زالت الكويت تســتخدم 
بروتوكوال معينا لعالج مرضى ڤيروس 
كورونا، عقار «ديكساميثازون» والعالج 
الياباني اجلديد «افيجان» الذي يحد من 
الڤيروس داخل اجلسم، وهذا  تكاثر 
نتائجه إيجابية بامليدان، باإلضافة إلى 
بالزما دم شخص قد تعافى من اإلصابة 
بالڤيروس وتشكلت في دمه األجسام 
املضادة، هذا إلى حّد علمي وعذرا من 
املختصني، أما عالج «الهيروكوين» وهو 
مضاد املالريا فتم استبعاده كخيار أولي 
واإلبقاء عليه كخيار ثاٍن عند الضرورة، 
وبقي العالم يسابق الزمن لعالج ناجح 

يعطي املناعة الضرورية لألفراد.
حمى التسابق في إنتاج مصل أو 
لقاح لـ «كوررنا» بدأت منذ أشــهر، 
أوال مع اكسفورد التي أعلنت أنها في 
القريب العاجل ستتوصل إلى لقاح أوائل 
السنة القادمة، وبعدها أعلنت «فايزر»، 

 حلم يراودني منذ زمن طويل أمتنى 
الواقع في حياتي  رؤيته على أرض 
وهو زرع مليوني شجرة من السدر 
البري والنخل في صحراء الكويت.. 
على األقل نترك شيئا لألجيال القادمة 
يأكلون منه بعد أن شــفطنا النفط 
وتركنا لهم صحراء جــرداء مليئة 
بثقوب آبار النفط اخلالية. لكن األحالم 
بدون آليات وخطوات محددة ودقيقة 
لتنفيذها تبقى أضغاث أحالم. لكن اهللا 
ســبحانه هداني لهذه الفكرة والتي 
أرجو بلورتها على شكل اقتراح لعناية 
الهيئة العامة للزراعة والوزير املعني 

بها معالي الوزير محمد اجلبري.
االقتراح باختصار يهدف إلى زرع 
مليون شجرة من السدر البري ومليون 
نخلة في شمال الكويت. طيب كيف؟ 
تطرح بالقرعة ٢٠٠٠ قسيمة زراعية 
بإيجار سنوي يبلغ ١٠٠٠ دينار ملدة 
سنة كما قلت غير قابلة للتمديد. يتعهد 
املستفيد من تلك القسائم كل على حدة 
بزراعة ألف سدرة أو ألف نخلة بتنفيذ 
مخطط زراعي دقيق ومحترف تعده 
هيئة الزراعة ويتم مراجعة القسيمة 

املخاوف ليكون هو مصدر اإلغالق ال اإلدراك!
مبعنى أن يخاف صاحب العقل من خوض فكرة معينة لسبب 
أو آلخــر، فيتراجع وهو غير مقتنع بــل خائف وكأن اجلرأة في 

العقل ال القلب كما يقال!
وفي السياسة، مثال يجد املرء احلق ظاهرا أمامه ولكن مع الكثير 

من احملظورات جتده ال يبدي رأيه!

كنــت وما زلت أعجب لتلك العقول كيف خلقت؟! وكيف امتاز 
بعضها عن بعض بالشــخصية والفكر والذكاء واإلدراك والذاكرة 

واجلدل وحتى بالعاطفة؟
سبحان من خلقها ووهبها قدراتها!

شدني اختالفها وتفاوت قدراتها، أولئك األذكياء واملخترعون 
واملكتشفون الذين غيروا خريطة العالم بأكمله!

وأولئك األغبياء أو املتخاذلون التي بقوا مثلما خلقوا ولم يغيروا 
شيئا أو يتغير فيهم شيء!

والذين أكلوا وشــربوا وناموا حتى ماتوا ولم يصنعوا شيئا 
يذكر على وجه األرض!

وتوقفت عند تلك العقول التي ســجلت جناحا منقطع النظير 
واستمرت وأخرى لم يستمر جناحها أو لم حتافظ عليه!

ويقال: فالن ال يعقل ولو كان يعقل ملا حدث له ذلك! وتساءلت: 
هل هي إرادته أم هو قدره؟! وملاذا يتم ربط العقل بكل تصرف وفكرة 
وذاكرة؟! حتى االنفعال يعودون به للعقل كقولهم: فالن فقد عقله!

وهل جميع املشاعر يتوقف عندها العقل وهل هو ميزانها وله 
أن يطلق العنان لكل شيء أو أن يحجب أي شيء!

والعقل هو املفتاح الذي يتيح لك فهم ما حولك وقد تعتريه بعض 

وحقيقة العقل الســوي انه يعرف التمييز بني احلق والباطل 
لطبيعة الفطرة التي خلق اهللا اإلنسان عليها!

ولكن هناك عوامل جتعل هذه العقول تســتوعب احلق أحيانا 
والباطل أحيانا ورمبا ذاك لشجاعته واآلخر بسبب مخاوفه أو مبعنى 

آخر «وأنا مالي» حلاجته أن يشتري عقله باالبتعاد عن التفكير!
وكما قيل: لو جابوا للمجنــون ألف عقل على عقله ال يعجبه 

سوى عقله!
وهنا أيقنت أن العقل هو أنت وال أحد سواك!

«ومن باب كل راضي بعقله» نتأكد أن العقل هو هذا اإلنســان 
الذي نراه ونتحدث معه ونتعامل معه!

وللعودة إلى تعريف العقل اصطالحا، فهو وصف للوظائف العليا 
للدماغ البشــري وخاصة تلك الوظائف التي يكون فيها اإلنسان 

واعيا بشكل شخصي!
وأما تعريف العقل عند بعض أهل الدين فهو الفطرة التي خلق 
اهللا عليها اإلنسان، ويقول ابن عربي في كتابه «الفتوحات املكية» 
إن العقل هو القلم أول ما خلق اهللا سبحانه وتعالى فجرى ليدون 

ما كان وما يكون في اللوح احملفوظ!
٭ ٢/١ كلمة: كلما نقص العقل توهم صاحبه أنه أوفر الناس عقال!
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