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إبراهيم سباق

عندما يزعجك أحدهم في 
مواقع التواصل االجتماعي، 
فإن خيار «البلوك» خيار جيد 
وسريع إليقاف مضايقاته، 
ولكــن مــاذا إذا كان الذي 
أو  يزعجك مفروضا عليك 
مقربا منــك؟ حينئذ هناك 
استراتيجية يعرفها أصحاب 
الثقيل وليس نسم  النسم 
الريشــة، إنها استراتيجية 
الوقت املنهدر: وهي أن تعتذر 
له بشكل مهذب عن التواصل 
معه ملدة مؤقتة (شهر) مثال 
وباستخدام حقك املطلق في 
ذلك، ثم تعمــل له «بلوك» 
بعــد أن تكون قــد رتبت 
واستعددت لكل ردات فعله 
املتوقعة، وهذا يصنع فرقا 
كبيرا عن «البلوك املباشر»، 
وهذا متاما ما صنع باألمس 
القريب مع املعارضة، وهذا 
اإليقاف لالنعقاد إيقاف يعقبه 
«بلوك»، وهنا أقولها واضحة 
ودون مواربة إنها رسالة لكم 
يجب أن تعوها وتتحملوا 
التي  مسؤوليتها والفرصة 
بني أيديكم اآلن ســتذهب 

أدراج الرياح كسابقاتها.
التصعيد الذي تقومون 
به من منطلــق ثقة وقوة 
ســيجعلكم تتراجعون وال 
به من  تأملون  حتققون ما 
إصــالح، وإذا لــم تفهموا 
الرســالة فإن مجلس األمة 

لن ينعقد فيكم أبدا.
وواهللا إن مهلة الشــهر 
هذه ســتكون آخر عهدكم 

باملجلس.
فكروا بشــكل متوازن 
وتعلموا من أصحاب النسم 

العميق.
األمر عندكم والتوازن 
املرحلــة، واملعقول  ســر 
املكتســب خير من املرجو 

اخلاسر.

فأنت خلــق من خلق 
اهللا، شاء سبحانه وتعالى 
ان يجعلك الدرس، بل واملعلم 

لنا وللعالم اجمع.
اننــا اضعف ما نكون، 
وأفقر ما نكون، وإننا ال حيلة 
لنا امام درسك القاسي، اال ان 
نعود الى ربنا الرحيم بعباده، 
القوي الذي يقدر عليك وعلى 
كل اقوياء العالم، فهم امامه 
ضعفاء، وانه سبحانه هو 
الغنــي والنــاس بني يديه 
يرجون عطفه، فهم الفقراء، 
كأنك تردد على مســامعنا 
بل وعلــى قلوبنا قول اهللا 
تعالى (يــا أيها الناس أنتم 
الفقراء إلــى اهللا واهللا هو 
الغني احلميد)، وكأنك أيها 
املعلم ما أسمعت حيا وأنه ال 
حياة ملن تنادي، على الرغم 
من عموم النداء للناس كافة 
مؤمنهم وكافرهم، فزدتنا (إن 
يشأ يذهبكم ويأت بخلق 
جديد وما ذلك على اهللا بعزيز 

ـ فاطر: ١٦ و١٧).
يا إلهي، حتى مع تذكيرك 
بآيات االستبدال ما وجدت 
أذانا مصغية وال قلوبا واعية.
القوي يأكل الضعيف.. 
والغني يسرق لقمة الفقير، 
مات الضعفاء في املالجئ 
من شــدة اجلوع وقسوة 
الصقيع، وامتألت جيوب 
االغنياء وبطونهم بحقوق 
هؤالء األموات، بل وناموا 
بقرَّة أعني كأنهم لم يفعلوا 
شــيئا، فزدت في درسك 
للجميع ليبعث اجلميع على 
ما ماتوا عليه، فمنهم شقي 

وسعيد.
يــا رب برحمتك اعف 
عنا، فدرس جنديك وصلنا 

ففهمنا.
فأنت القائل ســبحانك 
(فاهللا خير حافظاً وهو أرحم 

الراحمني).

هي املالذ الوحيد، وفي الشدائد هي امللجأ 
احلصني لطلب حفظ اهللا وعونه، فال يجب 

أن تكون أول ما يغلق وآخر ما يفتح.
احلرص واجب واالحتياط مطلوب 
للتصدي لألزمــات، والتوكل على اهللا 
هو األصل قبل ذلك، فاألخذ باألسباب 
ضروري واتباع اإلرشادات مهم، كذلك 
االهتمام بسالمة املسجد واالعتناء به 
أمر له األولوية عــن باقي األماكن، لذا 
ال بد من إحياء دوره وحث املســلمني 
للحضور إليه وفق اإلرشادات املطلوبة 
والتعليمات الالزمة، فاملالحظ أن اإلصابات 
به قليلة جدا عنها في األسواق واملنتديات 

وأماكن العمل.
حفظ اهللا الكويــت وأهلها من كل 

مكروه.

يحترم الرأي والرأي اآلخر وال يعترف 
بوجوده، بل يكــرس مبدأ اإلقصاء، 
وهناك من ميارس هواية املناوشات لعدم 
الثقة، وفرد العضالت لنقص اخلبرة، 
بعيدا عن مبــدأ احلوارات واجللوس 
على طاولــة املفاوضات من أجل عني 

البالد ومن باب تكرمي العباد!
االصطفافات من جهة  ٭ مختصر مفيد: 
و«الهاشتاقات» من جهة أخرى لن تصنع 
وطنا يا سادة، طاملا لم يشعر به أبناؤه.
السنني وتنقضي  فعندما متضي 
األيام وقد تطير معها جل األحالم وعلى 

دنيا األجيال القادمة السالم!
عندها سنقول لك اهللا يا وطن إلى 
أن يســتيقظ الضمير الوطني احلي، 
رمبا يحرك ساكنا قبل فوات األوان.

رغم أننا نطبق الدميوقراطية التي 
متلك الكثير من احللول، لكن يبدو أن 
هناك من ال يؤمن بها إال حسب املزاج 

واألهواء الشخصية!
أخيــرا وليس آخرا: قــال تعالى: 

(وقفوهم إنهم مسؤولون).

فلقد تربع على عرش القلوب السليمة 
التي حملت مشاعل النور عبر العصور 

وإلى يومنا هذا.
ينبغي أن نتطلع إلى تطوير الذات 
من خالل تلك الشخصية اإلسالمية 
الفريدة التي جاهدت بالكلمة الطيبة 
والقول احلسن وأحيت الفعل اإلنساني 
املتسم باملسؤولية والسلم لكي تبقى 
حاضرة على الدوام في وجدان األمة 
ويجــب أن نرتبط بهــم من خالل 
الوعي بتراثهم الثري الذي يجب أن 
نتدارسه ونتعاهده بالدرس والتحليل 
وتنوير العالم به، لقد بذل األئمة الغالي 
والنفيــس من أجل عزة اإلنســان 
وكرامته وإنســانيته، وقد جسدت 
أفعالهم األصالة العلمية والعملية لقيم 
اإلسالم بل لقد علمونا جوهر الدين 
واليقني ليتم بناء اإلنسان روحا ومادة 
فالدنيا مزرعة اآلخرة لذلك نستذكر 
أمامنا  العطرة فسالم على  سيرتهم 
الهادي يوم ولد ويوم انتقل إلى رحاب 

اهللا ويوم يبعث حيا.

«يقــدع» (يأكل التمر) معنــا، ويتبعه 
باحتســاء فنجان من قهوة غنية بالنب 
النيباري، ويســامرنا في  أو  اليماني 
أحاديثنا ونحن في غفلــة من أمرنا، 
والمباالة أضحت من طباع عديدنا، وهو 
في راحة تامة حد االســترخاء، وما أن 
تنتهي جمعة األصحاب واألقارب، حتى 
يرافقنا بأعراضه املزعجة إلى عتبة دارنا، 
وشيئا فشيئا تزايدت األعداد، وأخذت 
املستشفيات تعج باألصحاب واألصدقاء، 
ومن اختلى في محجره املنزلي كثير، 
وال من مجيب لكثرة النداءات املستغيثة، 
وأعداد املصابني بالڤيروس في ازدياد 
مطرد بحسب األرقام املعتمدة من وزارة 

الصحة.
فليتنا نردد قول عبداهللا بن ســعد 
العجمي ولسنا في مزاح هذه املرة فنقول 
لـ «الرفيق كوفيد»: «إقدع، عسى يقدع 
على راسك الذيب»، فنقلل من التزاور، 
ونحرص على التباعد اجلسدي في العمل 
املكوث فيها..  و«الديوانية» وال نطيل 

لفترة من الزمن فقط.

اعتمد إغالق املســاجد آنذاك بكى من 
شدة فراقها.

ال توجد دار عبادة في العالم تعتبر 
صلة مع اهللا إال املساجد، ففي األزمات 

عندها ستكون أنت الضحية لوقوفك 
مع احليــاد، والتزامك مببادئك، قس 
على ذلــك بعض العقول الفارغة التي 
تتعاطى مع وجهة نظرك حسب امليول 
الشخصية وحسب فهمه البسيط لعالم 

الدميوقراطية!
الكثير منا ســيقول بال أدنى شك 

هذه الدميوقراطية؟!
وهنا يحق أن نتســاءل: عن أي 
دميوقراطية تتحدثون وهناك من ال 

ومكارم أخالقهم هي اجلوهرة املعرفية 
التــي متثل العطاء اإلنساني األكثر 

تألقا.
لقد كان لإلمام الهادي (گ) نشاط 
واسع في تعليم الناس أحكام اإلسالم 
املشرق وتركيز قواعد الوعي واليقني 
بكل ما أوتي من قوة العلم واملعرفة 
كما انه كان يعيش هموم البســطاء 
لذلك كرهه أصحاب السلطة وخافوه 
على ملكهم لذلك حاربوه لكن هيهات 

االقتصادية الباهظة لضيافته، وهو في 
كال احلالتني مستلقيا على ظهره ضاحكا 
الرتباك وتلعثم ذات «الوجه العريض» 

كما تسمى باليونانية.
ولم يطل الترحال بالصغير «كوفيد» 
حتى وصل بــالد اخلليج، ومبا ميلكه 
من معرفة واسعة بعادات الشعوب - أو 
هكذا خيل لي - فقد اجته مباشرة إلى 
«الديوانية» رمز الضيافة احلديثة في 
النصف الشــرقي لبالد العرب، فأخذ 

من كل مكروه، فحني أغلقت املساجد في 
انتشار ڤيروس كورونا تقطعت  بداية 
قلوب روادها وأحسوا بفراقها وإن كانت 
قريبة منهم، حتى أن وزير الصحة ملا 

مواجهــة القادم من األيــام في ظل 
ثقافة  التشكيك، وبروز  ثقافة  ازدياد 
االصطفــاف التي ســتدمر املجتمع 
وجترف مـــكوناته في نهاية املطاف 

نحو النفق املظلم!
ففي السنوات األخيرة طغت ثقافة 
االصطفاف مع أو ضد، وأصبحت هي 
الثقافة السائدة لألسف في البالد، حتى 
وإن كان رأيك متطابقا مع قناعتك وقد 
يكون متوافقا مرة هنا وأخرى هناك، 

والسمو ولم يكن ممارسا للشكليات 
أو مروجا لألباطيل التي تهدر قيمة 
الشخصية اإلنسانية ودورها احلقيقي 

في البناء والتنمية.
إن اإلمامة تسعى لصناعة اإلنسان 
الكامــل صاحب الروحانيــة النبيلة 
ولقد كان جهاد أهــل البيت (عليهم 
السالم) حركة متجددة رغم ما يفصلنا 
عنهم من أزمنة طويلة إذ أنهم أحياء 
السامية  أرواحهم  مببادئهم، وكانت 

رادع قانونــي أو وازع ديني، ويدخل 
احليرة والقلق فــي قلب كبير خبراء 

الڤيروسات فيها د.أنتوني فاوتشي.
تنقله  «الرفيــق كوفيد»  ويواصل 
املقيت، فيدخل أوروبا زائرا جلميع دولها 
دون استئذان وبال تأشيرة «شنغن»، 
فتحتار «القــارة العجوز» بأي لغة من 
لغاتها الـ ٢٣ تخاطبه، فأخذت تضرب 
أخماسا في أســداس، تارة تغلق كليا 
في وجهه، وأخرى جزئيا لوقع الكلفة 

املسجد بيت اهللا وعنوان وحدة األمة، 
من خالله يتواصل املسلم بربه فيؤدي 
طاعــة اهللا ويرفع إليــه أكف التضرع 
والدعاء، يسأله اخلير ويستعيذ به من 

الشر ويتوكل عليه في كل أحواله.
للمساجد مكانة خاصة عند املسلمني، 
فالصالة بها يعادل أجرها سبعة وعشرين 
ضعفا وهي وسيلة القرب إلى اهللا، يكثر 
ارتياد املسلمني لها وتزداد فيها األدعية، 
ويتعلم بها املسلم أمور دينه وفضائل 
أخالقه، كما أنهــا جتمع األمة وحتيي 
تواصلها وتقرب قلوبها في ظل محبة 

اهللا ورحاب بيته.
للمساجد ويحرص  يشتاق املسلم 
على دوام زيارتها ألنه مالذ املســلمني 
من غضب اهللا ووسيلة عظيمة حلفظهم 

لم تعد األمور، كل األمور، خافية 
الكويت، حتى في أدق تفاصيلها  في 
بحلوها ومرها، وأصبح الصغير يتحدث 
قبل الكبير عما آلت إليه تلك األمور في 
البالد من وضع ال نحسد عليه.. بينما 
هناك من جتاوز كل احملن والعقبات 
وتخطــى كل املراحل وقفز في بالده 
نحو خطوات التميز والريادة والرقي، 
بينما نحن ما زلنا نعيش واقعنا املر 
مع األحداث بذات الوتيرة ونتعايش مع 
األزمات بنفس األسلوب، ونتعاطى علم 
الفلسفة التشاؤمية من كثرة التركيز 
على سلبيات مناحي احلياة، حتى بتنا 
نخشى ظالم املستقبل الذي يخيّم على 
رؤية «كويت جديدة» والتي لم نشاهدها 
حتى اآلن إال على الورق، رغم أننا ننعم 
بعالم الدميوقراطية منذ عدة قرون، إال 
أن خارطة الطريق ال تزال مشفرة بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية حتى 
الوصول إلى فك رموز الشفرة السرية!

عندما تهتز أي منظومة بكل تأكيد 
ســتنعدم الثقة، وعندها لن تستطيع 

اإلمام علي بن محمد الهادي گ 
قائد متميز مستنير وإنسان متألق 
من حيث العطاء الفكري واالستنارة 
الروحية واملسؤولية اإلنسانية وبناء 
الذات من حيث البعد الفردي والبعد 
اجلمعي، لقد كانت حياة اإلمام علي 
الهادي (گ) كغيره من أئمة آل البيت 
(عليهم الســالم) مليئة بالتضحيات 
واإلجنــازات، إذ انتهج الوضوح في 
املنهجيــة والغاية التي ارتكزت على 
تعليم اإلنسان كيفية العيش بكرامة 
وصدق وصوال للســعادة، وقد كان 
شغله الشاغل أن يخرج املسلمني من 
سجون األنانيات والعصبيات وتغييب 
احلقائق واحلقوق عن ذاكرة األمة لذا 
عمل رغم قصــر عمره املبارك بكل 
جد واجتهاد على رد الغالني وتنوير 
املنهجية اإلميانية وتنقيتها من زخرف 
القول والفهم اخلاطئ لقيم الدين فكان 
في كل مواقفه مدافعــا عن قضايا 
وقيم اإلنسان مؤمنا بضرورة العمق 
املوضوعي والفكري لتحقيق التألق 

تنادى العالم املتحضر بحثا عن لقاح 
يقضي على وباء األلفية الثالثة «الرفيق 
املتحذلــق كورونا»، وال أعني بالرفيق 
إلصاق نشأته أو رعايته بدولة شيوعية 
بعينها، فهذا الـ «كوفيد-١٩» ما إن انطلق 
حتى تلقفه اجلميع، وجال جميع القارات، 
واتخذ في كل بلد موطئا ومتكئا ملبيت 
وطول إقامة، وأما احلذلقة فهي صفته 
األولى التي «ال يدعي شرفها، وال ينكر 
تهمتها»، فهو العالم املجتهد في علوم 
اجلينات واخلاليا، وهو العالمة املبجل 
في علم األعــراق «األثنولوجيا» يعلم 
علم اليقني بأصول الشعوب، وعاداتها، 

وثقافاتها!
يدخــل البرازيل فيتحــور وكأنه 
يراقصهم «السامبا» أو يالطفهم مبداعبة 
محبوبتهم الكرة، يزور أفريقيا السمراء 
الساحرة، فيجلس معهم حتت الشمس 
الالهبة، ويرافقهــم إلى حيث األدغال 
والسباع الضارية، ينتقل إلى الواليات 
املتحدة األميركية، حيث القوة في أبهى 
صورها، فيوقفها على قدم، ويعربد بال 

احلكمة سراج العطاء

علي الهادي 
معلم جوهر 

الدين واليقني
الشيخ أحمد حسني محمد

قارعة الطريق

«صب قهوة 
لعمك كوفيد!»

hadialenzi@yahoo.comهادي العنزي

وقفات

الساجد 
في رحاب 

املساجد
mqarawi@hotmail.com د.مطلق راشد القراوي

نظرة

ملن يهمه األمر
ثقافات الضياع يا سادة!

@M _ TH _ ALOTAIBI محسن أبورقبة العتيبي
١mohsen@live.com

تخمة السياسة
حتتاج إلى دراسة

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

جلسة خاصة لـ«كورونا».. 
وأخرى للفساد؟

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني

لقد طفح الشــعب الكويتي سياســة، وعب منها 
وارتوى حتى أصيب بالتخمة؛ وتخمة السياسة داء عياء 
عجز األطباء عن عالجه، وحتى كتابتي هذه السطور 
لم يجدوا دواء شــافيا من هذا املرض، نسأل اهللا أن 
يعّجل في شفاء كل مريض سياسة، مع أن شريعتنا 
الســمحاء أمرتنا بالقصد في كل شيء، ولكن احلال 

كقول عمرو بن معد يكرب:
لقد أســمعت لــو ناديت حيا

ولكــن ال حيــاة ملــن تنادي
ولــو نار نفخت بهــا أضاءت

ولكــن أنــت تنفــخ بالرماد
فحتــى األطفال صاروا يتحدثون في السياســة 
وينّظــرون ويحللون، ولم يبق إال العجائز والرضع، 
تصوروا أن األمر وصل إلى درجة أن السائق يسأل 
(معزبه) عن السياسة من الصباح الباكر وعلى الريق.. 

هللا األمر من قبل ومن بعد.
كثير من الناس أصبح عندهم احلديث عن سياسة 
الكويت في الداخل واخلارج مثل الوجبة الرئيســية 
الدسمة التي تتغذى عليها أجسامهم، وإن لم يتحدثوا 
بها أصيبوا بالهزال، وحتــى ال ميرضوا يواصلون 
احلديث بها ليل نهار لتصح أبدانهم مثل املغذي، وقد 
صّدعوا رؤوسنا بها ولم أسمع أحدا منهم قال مبلء 
فمه «شكرا يا كويت» أو الكويت باقية ونحن زائلون، 
يأخذون من الكويت كل شيء ويبخلون عليها بأبسط 

حقوقها حتى صرنا فرجة لغيرنا.
وقد بات واضحــا أن الوطنية ضعفت، واالنتماء 
اضمحل، واملصلحة الشخصية هي الغالبة وال غالب 
إال اهللا، ولو ابتالنا اهللا بغــزو ثان لعرف من يتذرع 
ويتدرع بالسياسة قيمة الكويت، وأننا ال شيء بالها، 
وألدرك أن اهللا حبانا بنعمة منعها عن غيرنا، ولو التهى 
كل إنســان بشؤون نفسه ملا وصل حال الكويت إلى 
ما وصل إليه اليوم، أال يعلم مولع السياسة وعاشقها 
أن األمن واألمان نعمة كبرى تســتوجب منا احلمد 

والشكر، وما الذي استفادته الكويت منكم؟ 
تباً ملن ال يرعوي ويأخذ احلق من نفسه، وحسيبه 
اهللا من قدم مصلحته على مصلحة الكويت، لقد فقدت 
السياســة طعمها وأصبحت ماسخة، ونحن الشعب 
نريد الكويت وال نريد سياسة جتعلنا أحزابا محزبة 
تضعف أمننــا الوطني وجتعلنا نكره بعضنا بعضا، 
الكويت رائعة فكونوا رائعني، وأترككم في رعاية اهللا.

بناء على طلب مجلس األمة لعقد جلســة خاصة 
لالطالع على اإلجراءات احلكومية بشأن تفشي وباء 
كورونا، مت عقد هذه اجللسة، في بدايتها شكر رئيس 
مجلس األمــة مرزوق الغامن رئيــس احلكومة وبني 

دستورية اجللسة وأن هناك سابقة لها.
حضر اجللسة اخلاصة ٢٤ نائبا إلى جانب أعضاء 
احلكومة، وحتقيقا للغرض الذي عقدت من أجله قدم 
وزير الصحــة بحضور مجموعة من األطباء تقريرا 
شامال عن األوضاع الصحية في البالد وعن اإلجراءات 
التي اتخذتها وزارة الصحة للحد من تفشــي الوباء، 
كذلك مت إقرار بعض التوصيات في اجللسة اخلاصة 
وتعتبر اجللسة اخلاصة التي عقدت مبنزلة بداية تعاون 

بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.
نأمل أن تتواصل عقد جلسات خاصة لبحث أهم 
املواضيــع التي تعتبر من القضايا ذات الصفة املهمة 
وأهمها قضية الفساد، لقد تناول الكثير من املسؤولني 
في الدولة ومجلس األمة ضرورة معاجلة الفساد املنتشر 
في الدوائر احلكومية وضرورة االســتعجال لوضع 
القرارات التي تلزم الدولة ملعاجلتها وذلك لوقف كل 

أنواع الفساد في املؤسسات احلكومية.
لقد عانت الكويت كثيرا من املشاكل بسبب املمارسات 
غير القانونية والتي تســببت في تفشي الفساد في 
الدوائر احلكومية وليكن أول القرارات هو وقف تدخل 
البعض والضغط والتوسط إلجناز معامالت غير قانونية 
ال شك أن الواسطات تعتبر أساس الفساد في الدولة، 
فإن كان حقا يريد أعضاء مجلس األمة محاربة الفساد 
في الدولة فعليهم طلب عقد جلســة خاصة لتدارس 
األوضاع غير القانونية والتي تسببت في التجاوزات 
والفساد اإلداري، فهذه فرصة بعد أن جنحت اجللسة 
اخلاصــة التي عقدت لبحث األوضــاع الصحية في 
البالد فالبد أن يهتم النواب بضرورة بحث األوضاع 
غير القانونية في الدولة لوضع حد النتشار الفساد 
في مؤسسات الدولة، الفســاد في الدولة يكاد يدمر 
مؤسسات الدولة والبد أن يتحرك النواب لطلب عقد 
جلسة خاصة لدراسة تفشي الفساد في الدولة، فهذه 
القضية ال تقــل أهمية عن قضية األوضاع الصحية 
فــي البالد، وأرجو أيضا أن يكون املناخ الذي عقدت 
خالله اجللسة اخلاصة ليسود التعاون بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية لتشكيل احلكومة اجلديدة وفقا 

لتوجيهات النواب وبالتعاون مع رئيس احلكومة.
والبد هنا من اإلشارة إلى ضرورة احترام األمر 
األميري بتعيني رئيس احلكومة فهذا اختصاص رئيس 
الدولــة والبد أن نلتزم بالقنوات الدســتورية وعدم 
اخلوض مبا ال يتفق مع الدســتور، البد أن يتحقق 
التعاون التام بني الســلطتني التشريعية والتنفيذية 
من أجل صالح البالد وضرورة العمل من أجل إجناز 

املشاريع التنموية في البالد.
من أقوال سمو األمير الشيخ نواف األحمد: «جناح 
برنامج اإلصالح الشامل يتطلب وعيا مسؤوال وتعاونا 
فعــاال بني مجلس األمة واحلكومة وحزما في تطبيق 

القانون».
واهللا املوفق.


