العدد ( )3493الخميس  13سبتمبر 2018

كلمات ال تنسى

13

www.alshahedkw.com

تناقضات

قلم كويتي

مشعل السعيد

جاسم الرميضي

Mshal.AlSaed@gmail.com

jassem112@hotmail.com

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم

فطالما استعبد اإلنسان إحسان

من ال�صفات اجلميلة التي حثنا عليها ديننا احلنيف
االح�سان ،فاالح�سان الى النا�س �صفة حممودة ،وهي
�ضد الإ�ساءة ،وامل�صدر� :أح�سن� ،أي جاء بفعل ح�سن،
ثم �إن االح�سان نوعان ،الأول :االح�سان يف العبادة
واملعنى :ان تعبد الله ك�أنك تراه ،ف�إن مل تكن تراه
ف�إنه يراك ،وهو اجلد يف القيام بحقوق الله عز وجل:
ويف هذا ال�صدد يقول ال�سهيلي:
يا من يرى ما يف ال�ضمري وي�سمع
�أنت املعد لكل ما يتوقع
يا من يرجى يف ال�شدائد كلها
�أمنن ف�إن اخلري عندك �أجمع
�أما النوع الثاين من االح�سان وهو ما اعنيه يف هذا
املو�ضوع :بذل كل املنافع الدنيوية وبكل �أنواعها الى
النا�س واهمها االنعام الى الغري ،واعطا�ؤهم ما يحبون
من نعم الدنيا ،ف�أنت اذا اح�سنت الى النا�س قوال وفعال
ا�ستعبدت قلوبهم وملكت عنانها.
لذا جتد النا�س يحبونك �إذا فعلت ذلك ،والفعل احل�سن
يرفع قدر �صاحبه ،ويجعل له مكانة عالية عندهم،
واملثال على ذلك ما فعله ر�سول الله � -صلى الله عليه
و�سلم  -مع امل�ؤلفة قلوبهم بعد معركة حنني وهم
جمموعة ممن ا�سلموا يف فتح مكة ،مثل :ابو �سفيان بن
حرب وابنيه :يزيد ومعاوية واالخ�ير ا�سلم قبل ذلك
ولكنه كتم ا�سالمه خوفا من ابيه ،وحكيم بن حزام،
واحل��ارث بن ه�شام ،و�سهيل بن عمرو ،والعالء بن
حارثة الثقفي ،وعيينة بن ح�صن ،واالقرع بن حاب�س،
ومالك بن عوف ،والعبا�س بن مردا�س ،وكل ه�ؤالء
ح�سن ا�سالمهم اال عيينة بن ح�صن ارتد ثم عاود ا�سالمه،
حتى ان ابا �سفيان بن حرب قال لر�سول الله � -صلى
الله عليه و�سلم :لقد اعطيتني حتى ا�صبحت احب ايل من
نف�سي وولدي ،وكالما �آخر يف هذا املعنى.
ومن اجمل ما قيل يف االح�سان �شعرا قول الب�ستي -
رحمه الله:
اح�سن الى النا�س ت�ستعبد قلوبهم
فطاملا ا�ستعبد االن�سان اح�سان
وكن على الدهر معوانا لذي امل
يرجو نداك ف�إن احلر معوان
وا�شدد يديك بحبل الله معت�صما
ف�إنه الركن ان خانتك اركان
من كان للخري مناعا فلي�س له
على احلقيقة اخوان واخدان
من جاء باملال مال النا�س كلهم
�إليه واملال للإن�سان فتان
ورغم ت�أخر ع�رص الب�ستي اال ان هذه االبيات قدمته على
كثري من ال�شعراء الذين �سبقوا ع�رصه ،وقد قيل له الب�ستي،
ن�سبة الى بلدة ب�ست يف افغان�ستان ،اما ا�سمه فهو :علي
بن حممد بن حممد ،من ا�شهر كتاب ع�رصه على االطالق،
وهو من ال�شعراء املبدعني املتفننني املرموقني يف القرن
الرابع الهجري ،بد�أ حياته معلما ثم رحل الى بخارى
وبزغ جنمه حتى ا�صبح كاتبا كبريا يف الدولة ال�سامانية،
وارتفعت مكانته عند االمري� :سبك�ستني ثم خدم بعد ذلك
ابنه :ميني الدولة ال�سلطان املجاهد :حممود �سبك�ستني
«�سبك� ،ستني» ثم غ�ضب عليه هذا ال�سلطان ونفاه وغربه
الى بالد ما وراء النهرين ،فمات غريبا يف هذه البالد �سنة
 460هـ واالمري �سبك�ستني تركي اال�صل من ترك�ستان ،اما
الب�ستي فهو القائل مفتخرا بن�سبه:
انا العبد ترفعني ن�سبتي
الى عبد �شم�س قريع الزمان
وعمي �شم�س العال ها�شم
وخايل من رهط عبداملدان
ومن اجمل ما قاله وهي حكمة بالغة:
وقد يلب�س املرء حر الثياب
ومن دونها حالة م�ضنيه
كما يكت�سي خده حمرة
وعلتها ورم يف الريه
ام��ا االم�ير املجاهد :حممود �سبك�ستني فهو :حممود
الغزنوي �سلطان الدولة الغزنوية من عام 998م الى
1030م ،وكان هذا ال�سلطان يتبع الدولة العبا�سية،
وقد حاز على الكثري من االلقاب منها� :سيف الدولة،
ميني الدولة ،امني امللة ،الغازي ،بطل اال�سالم ،فاحت
الهند ،حمطم اال�صنام ،ميني امري امل�ؤمنني ،وقد ولد
يف الثاين من نوفمرب �سنة 931م وتويف يف الثالثني
من ابريل �سنة 1030م ،و�صف هذا ال�سلطان برجاحة
العقل والتدين وحب اخلري والعلم واملعرفة والعدل
واالح�سان الى الرعية ،كثري الغزو للم�رشكني.
دمتم �ساملني ،يف �أمان الله.

مقاالت

يا التربية ...ال تكييف وال حمامات

يعاين الكثري م��ن املوظفني
مبنطقة ح��ويل التعليمية من
م�شكلة تتكرر دائم ًا وهي تعطل
التكييف باملبنى اجلديد.
فهي تكاد تكون «م���وال» كل
ف�ترة حيث يكافح املوظفون
وامل��وظ��ف��ات ب��ال��دوام بدرجة
ح����رارة ت��ن��اه��ز اخلم�سني،
وت�ستمر ه��ذه امل�شكلة لعدة
�أيام.
فال �أعلم كيف ا�ستلمت الإدارة
الهند�سية للمنطقة التعليمية
املبنى اجلديد وواف��ق��وا على
النقل من املبنى القدمي �إلى
اجلديد.
وان�ضمت �إلى م�شكلة التكييف
م�شكلة جديدة �أال وهي انقطاع
املياه عن احلمامات «اعزكم
الله» ،فال �أعلم كيف �سيدخل
املوظف �أو امل��راج��ع لق�ضاء
ح��اج��ت��ه دون ت��واف��ر املياه
باملبنى اجلديد� ،أكرر ،املبنى
اجلديد «التعي�س».
فكثري من املوظفني ي�ضطر �إلى
الذهاب �إلى منزله لتوافر املاء

بحمامه ويرتك العمل م�ضطر ًا،
ما يت�سبب يف ت�أخري املراجعني
«وطبع ًا هم غري ملومني».
ف��ك��م امل�����ش��اك��ل م��ن انقطاع
الكهرباء �أحيان ًا� ،إلى تعطل
التكييف ،والآن ع��دم توافر
امل��ي��اه ب��احل��م��ام��ات ي����ؤدي
�إل���ى ت��ذم��ر وت��ع��ب املوظفني
واملراجعني مع ًا.
فمن امل�س�ؤول عن ذل��ك؟ وهل
هناك جهة بالوزارة �ستحا�سب
املق�رص واملهمل املت�سبب يف
ذلك؟
فرنجو من الوزير الإ�صالحي
د.حامد العازمي النظر بعني
االع��ت��ب��ار لأب��ن��ائ��ك املوظفني
واملوظفات ،وكذلك للمراجعني
الذين انهكهم احلر وكذلك قلة
توافر م�صافط لل�سيارات.
ودمتم بحفظ الله.
• نك�شة:
زئ�ي�ر الأ����س���د ال يكفي لقتل
الفري�سة!
«مثل �أوغندي»

تجارب

خالد عبدالرزاق الحسن

الهيئة العامة للبيئة
بينما كنت �أجتول يف �صفحات
ال�سو�شيال ميديا حيث احداث
التكييف ب����وزارة الرتبية
وحادثة التعدي باللفظ على
رج��ال االم��ن وبع�ض �صفحات
احل����روب وامل���ظ���اه���رات يف
العراق ومان�شيتات اخلطوط
اجلوية الكويتية لفت انتباهي
جانب م�رشق وجميل من الهيئة
العامة للبيئة يف حملة نظمتها
ب�أحد املجمعات التجارية,
حيث قام فريق م�شكل من نخبة
�شبابية بتوزيع دفاتر قانون
البيئة �ضمن حملة توعوية
ا�ستهدفت مرتادي املجمعات
بجميع ف��ئ��ات��ه��م العمرية
وتعترب هذه اخلطوة مهمة جد ًا
نظر ًا الفتقار املجتمع �أهمية
هذا اجلهاز ودواعيه .
ان جهود ال�شباب املنت�سبني
للهيئة العامة للبيئة والتي
ي�تر�أ���س��ه��ا ال�شيخ عبدالله
االح��م��د ج��ه��ود وا���ض��ح��ة على
ال�ساحة البيئية الكويتية
ولها انعكا�سات �إيجابية على
املجتمع ب�أكمله ،لذلك ال نح�رص
جهودهم واجنازاتهم فقط يف
احلملة التوعوية الأخ�يرة بل
ن�شيد ب�سل�سلة الإجن��ازات التي
قاموا بها �سابق ًا واملن�سوبة لهم
للحفاظ على احلياة الفطرية
الكويتية و�إيجاد بيئة �صحية
تالئم اجلميع .

الكثري من النا�س يعتقدون
ان املخالفات البيئية مبالغ
فيها ولكن ل��و ادرك���وا مدى
�أهمية احل��ف��اظ على البيئة
والتقيد بقوانينها ملا كان هذا
التعجب ونعته باملبالغة..
ق��د ت�صل خم��ال��ف��ات البيئة
الى ع�رشات الآالف وبع�ضها
ي�صل لعقوبة ال�سجن ب�سبب
م��ا تخلفه امل��خ��ال��ف��ات من
ت ��أث�ير مبا�رش على احلياة
الفطرية ،ناهيك عن التلوث
الذي ينتج عن �إهمالنا للبيئة
وانعكا�سه ال�سلبي على حياتنا
و�صحتنا.
ال �شك ان التوعية مهمة جدا
لتحقيق جمتمع حمافظ على
البيئة وان ك�ثرة مثل هذه
احلمالت هو ما نحتاجه الآن
ويف وقتنا احل��ايل وال نن�سى
�أي�ضا دور م�ؤ�س�سات املجتمع
امل��دين املغيب ال��ى حد ما،
فال بد ان تتفاعل مع ق�ضية
البيئة وتبادر القامة حمالت
توعوية غري حم��دودة خا�صة
يف املدار�س .
ويف اخلتام �أ�شكر كل من قام
بهذه احلملة التي تعك�س مدى
الثقافة العالية التي يتحلى
بها الفريق و�أدع���و الهيئة
العامة للبيئة لتبني مثل هذه
احلمالت تزامن ًا مع قرب موا�سم
التخييم وبدء الدرا�سة .

هبة اهلل الذهبي

كيف انفردت الوحدانية هلل
الواحد األحد؟ «»2 - 1

تفرد الله َّ
جل جاللهُ بوحدانية ال مثيل لها,فنفى عن نف�سه ال�رشيك
ّ
وحده ال �رشيك لهُ ,وجعل للإن�سان ال�رشيك يف كل
بال �إل َه �إال الله
ُ
ً
أبوة
�شيء,بداية من القرين �إلى احلياة الزوجية �إلى الأوالد �إلى ال ّ
والأمومة,فاكتملت ال�سماوات والأر�ض بتكوين ال ف�سا َد فيه يف عامل
َ
عاث يف ال ِ
أر�ض
الت�صوير بني اخلالق واملخلوق,ولكن الإن�سان
ف�ساد ًا مع �رشيكه يف كل �شيء,بحرية مطلقة وب�أمر �إلهي مطلق �إلى
�إبلي�س حني قال له« :وا�ستفزز من ا�ستطعت منهم ب�صوتك و�أجلب
عليهم بخيلك ورجلك و�شاركهم يف الأم��وال والأوالد وعدهم»...
وا�ستثنى ما ا�ستثنى فكان �أمر ًا رباني ًا مبا�رش ًا بال�رشاكة لينفرد
بالوحدانية.
أمر ُه بال�سجود
ومل يعقب �إبلي�س و�أعجبه الأمر,يف حني �أنه حني � َ
َ
رف�ض الأمر,فلإبلي�س احلرية املطلقة يف �أفعاله,و�إن �أنظره الله
َّ
جل جالله ليوم القيامة وقال له�« :إنك ِمنَ املنظرين» وهذا مبحث
�آخر.
فعاث الإن�سان يف الأر�� ِ��ض ف�ساد ًا مع �رشيكه امل��ؤم��ن بوجود
الألوه ّية,الذي كل َم الله و�أخذ عهد ًا منه ثم حتداه,وهذا التحدي
قائم �إلى يوم القيامة مع َ�سبق الكتاب بخ�سارة �إبلي�س,ولكن ال
�ضري من هذه التجربة الإن�سانية الإبلي�سية املمتدة فيما جعل الله
ً
نعمة للإن�سان,فقد ُخلقت الغرائز كلها على م�ستوى واحد
منها
فرد الإن�سان
يف الإن�سان ويف �إبلي�س ويف احليوان وال�رشاكة,ومل ُي َّ
�إال ب�أخالقياته,ف�إن ذه َبت �أ�صبح جمتمعنا حيواني ًا بحت ًا كقانون
عب غريزتها وتق�ضي �ساعات يف
الغاب ال فرق,فاحليوانات ال َت رُ
الرتب�ص بفري�ستها وتتملك هذا اجل�سد بغريزة وح�شية,فتعيث
فيه ف�ساد ًا لرت�سم لوحة جديدة مغايرة للوحة الإله يف انفراده يف
نفرت�سه وندمره
الطبيعة,وكذلك نحن عندما منتلك ال�شيء
من�شي به نحو التال�شي,وال مناف�س ل ٍ
أحد يف ملكيته,مع العلم �أننا
فانون وتنتقل ملكياتنا باملرياث �أو اال�ستيالء �...إلى ذوينا فنحن
بالنهاية ال منلك �شيئ ًا فعلي ًا,وك�أننا يف عالقة �إعادة تدوير مع
الكون,ا�ستالم وت�سليم ال رابح وال خا�رس ,بل اعتدال وهذا هو
العدل الإلهي فينا.
وقد ذكرت ال�رشائع ال�سماوية مفهوم الإف�ساد مرتبط ًا باال�ستيالء
الذي هو من �أ�سباب ك�سب امللكية بهدف االت�ساع وحتقيق مكا�سب
اج َت َم َع �إ َِل ْي ِه
�سيا�سية وع�سكرية,ففي �سفر املكابيم الأول َ 22:7
«و ْ
َّ
ا�س َت ْو َل ْوا َع َلى �أَ ْر ِ
�ض َي ُهو َذاَ ،و�ضرَ َ ُبوا
َج ِم ُ
ال�ش ْع ِبَ ،و ْ
يع المْ ُ ْف ِ�س ِدينَ فيِ
�إِ�سرْ َ ِائ َ
يم ًة».
يل �ضرَ ْ َب ًة َع ِظ َ
فالإف�ساد وك�سب امللكية مفاهيم ارتبطت ببع�ضها البع�ضَ ,
اد
«ظ َه َر ْال َف َ�س ُ
با َك َ�س َب ْت �أَ ْي ِدي ال َّن ِ
ا�س» �سورة الروم,41:وانفردت
ب َو ْال َب ْحرِ مِ َ
فيِ ْال رَ ِّ
عن مفهوم وحدانية الله فما �أو�صانا به الإله بعيد ًا عن وحدانيته
املنفردة هو �أن نكتمل بالأخالق لن�ستطيع التعاي�ش يف مفهوم ال�رشاكة
املو�ضوعة فينا من ال�سماء,فعندما ت�ضع الأخالق التي �أمرنا بها الله
يف ميزان,والعقاب الذي وقع على الإن�سان يف ال�رشاكة مع القرين
و�إبلي�س وكل �شيء يف ميزان �آخر,يظهر مفهوم احلياة � َّأن كل �أمر يخلو
من الأخالق هو حيواين بحت,و�أن الأخالق ارتبطت بكل ال�رشائع وبكل
احل�ضارات لي�سمو الإن�سان بها عن غريه من املخلوقات,ولكن هل
ُن ّفذت �أو تُ ن ّفذ �أم �أن الغاية تربر الو�سيلة و�أخالقنا هي عر�ضة بني
الفينة والأخرى لقانون التجارة بالرغم من �أن القوانني و�ضعت ل�ضبط
�أخالقيات الإن�سان؟
فالب�رشية تتقبل بع�ض ال�صور الإلهية وتنكر �أكرثها,وهنا يتدخل
القانون الإلهي ليعيد التوازن يف الكون,فمع �أننا خُمتربون يف
�أخالقنا وما عوقبنا به من �رشاكة �إبلي�س�,إال � ّأنه الب َّد لهذا التدخل
َ
املنفرد(,ل ْو َكانَ ِفيهِ َما � ِآل َه ٌة �إ اَِّل ال َّلهُ َل َف َ�س َد َتا)�سورة الأنبياء�,22:أي
�إن الله َّ
ً
جل جالله جعلنا ُع ً
حماية منه يف
للف�ساد,وو�ضع لنا
ر�ضة
َ
نف�س الوقت.
فرتانا �أينما �أردنا التملك �أ�رسعنا يف الإف�ساد و�أ�رسع الله َّ
جل جالله
ا�س َب ْع َ�ض ُهم بِ َب ْع ٍ�ض َّل َف َ�س َد ِت ْ أَ
ال ْر ُ
�ض»
يف الإ�صالحَ ,
«و َل ْولاَ َد ْف ُع ال َّل ِه ال َّن َ
�سورة البقرة,251:وقد حت�رض الإن�سان ومت ّلق يف �أخالقياته �أمام
خالقه,وو�ضع تعاريف قانونية �شتى للملكية ليثبت �أنه �أهل
لكل احل�ضارات,وغالى �أحيان ًا يف ا�ضفاء �صفة القد�سية على حق
امللكية,فهو خليفة الله على الأر�ض,وله ٌ
حق
فردي مقد�س ومطلق
ٌّ
�أن يت�رصف يف ُملكه كيفما ي�شاء,يف حني نادى من كان م�ستوى
�أخالقه يهتم ب�أال ي�ؤدي ذلك �إلى ا�ستغالل الإن�سان لأخيه الإن�سان
ّ
احلق,وذك َر املجتمع ب� َّأن له وظيفة اجتماعية
بالقيود على هذا
�أي�ض ًا حتد من التفرد بامللكية,وال ب َّد من ال�رشاكة يف خدمة �أي
اقت�صاد وطني وعاملي,وهذا ال يتعار�ض مع �أي م�صالح خا�صة
خلليفة الله يف الأر�ض.
وقامت القوانني واالتفاقيات الدولية,وال يزال الأمر ينق�ضي يف
�سل�سلة واحدة من اال�ستعمال واال�ستغالل والت�رصف لهذا الكون
الواحد والنفع واالنتفاع,وكل ذلك يهدف �إلى �إحداث تغيري مادي
يف ال�شيء �أو �إن�شاء حق عيني عليه,وهو �إلى زوال بزوال الإن�سان
بحد ذاته,وتبقى الأخالق هي من تتحكم بورود حماية امل�صالح
«,و�إِذْ َق َ
ال َر ُّب َك ِلل َْم َال ِئ َك ِة
العامة للإن�سان وعليها نحا�سب فعلي ًا َ
اع ٌل فيِ الأَ ْر� ِ��ض َخ ِلي َف ًة َق ُ
�إ ِيِّن َج ِ
الو ْا َ�أ جَ ْ
يها
يها َمن ُي ْف ِ�س ُد ِف َ
ت َع ُل ِف َ
الد َماء َو َن ْحنُ ُن َ�س ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َق ِّد ُ�س َل َك َق َ
ال �إ ِيِّن َ �أ ْع َل ُم َما
َو َي ْ�س ِف ُك ِّ
«يا ِع َب ِ
اد َي
َال َت ْع َل ُمونَ »�سورة البقرة,30:فملكية الأر�ض لله وحدهَ ,
َّ
ال ِذينَ � َآم ُنوا �إ َِّن َ�أ ْر ِ�ضي َو ِ
اع ُب ُدونِ » �سورةالعنكبوت,56:
اي َف ْ
ا�س َع ٌة َف�إ َِّي َ
وتفرد الإن�سان يف �رشاكته مع خلق
فتفرد الله بوحدانيته وملكه
ّ
ّ
الله,وهو ما جعل للإن�سان قدرة �أن ُيف�سد يف الأر�ض منذ ظهوره فال
نظري له كمخلوق.

ولنا رأي

د.نايف العدواني
Al_adwani_nayef@hotmail.com

ليش الكويتي غير؟
ميكن لأن الكويت تقع على البحر ،والبحر ي�ستقبل،
وميكن ع�شان �صحراء وال�صحراء ت�ستوعب اجلميع،
وميكن ع�شان ال�شعب من كل الطوائف وامللل ،وهذا
يعطي كل واحد م�ساحة للتعامل مع الآخ��ر باحرتام،
ويفر�ض على اجلميع التعاون للعي�ش ب�سعادة ،وميكن
ع�شان �شعب طموح وي�سافر وراح كل مكان ،وا�ستفاد من
كل الثقافات والعادات ،وميكن لأن كل واحد له ذوقه يف
اللب�س والك�شخة والتميز ،ولأن كل واحد له ت�صميمه
اخلا�ص يف منزله اللي يرتاح فيه ،وميكن لأن كل
واحد يحب لغريه ما يحب لنف�سه ،ويحب عمل اخلري،
وميكن لأن ال�شعب مل متار�س عليه العبودية واالحتالل،
وبالتايل ما عنده عقدة احلقد واحل�سد ،وميكن لأن الله
�سبحانه وتعالى عو�ضه عن �صربه و�شظف العي�ش،

�سعادة ورغد ًا ورفاهية ،وميكن ع�شان ال�صدقة عنده �شيء
�أ�سا�سي يف راتبه ويف دخله ،والله ي�ضاعف احل�سنات
ويقي ال�سيئات وميكن ع�شان �شعب ب�سيط وي�أكل العي�ش،
وهو طعام الفقراء رغم انه من �أغنى �شعوب العامل،
وميكن داخله �إن�سان حر يهرب للرب يف الربيع ويعي�ش
يف املخيمات رغم الق�صور الفارهة ،وميكن ع�شان يحب
اللمة والعي�ش مع الآخرين والتوا�صل ،لذلك يف كل
بيت ديوانية ويف كل فريج �شاي �ضحى ،وميكن ع�شان
�شعب متدين ،لذلك جتد بني كل م�سجد وم�سجد م�سجد،
وميكن ع�شان يحب االكل لذلك قائمة االكل عنده طويلة
ولذيذة ،ويجمع على �سمكة الزبيدي غالية الثمن لأنها
لذيذة ومثل الزبدة ،ويحب الفالفل رغم انها رخي�صة
وي�أكلها الفقراء� ،شعب يحب ي�سافر رغم �أنه يعاين من

تكاليف احلياة ،والت�ضخم و�شعب �صبور جدا رغم �أنه
ي�شوف البلد تنهب امام عينه ،وي�شوف عياله ينطرون
وبالهم طويل للح�صول على وظيفة� ،أو ال�سكن يف بيت
العمر ،ي�ساعدهم ويقول ال�صرب زين مردها بتنحل� ،شعب
مت�سامح ومت�سامي رغم �أنه ي�شوف اعداء االم�س ،ما زالوا
ينا�صبونه العداء ،ويهب مل�ساعدتهم والتخفيف عن
�آالمهم� ،شعب مت�صالح مع نف�سه ،وي�سعى جاهد ًا لر�أب
ال�صدع يف حميطة الإقليمي ،والعربي ،والدويل� ،شعب
يتغري مع الزمن ويواكب التح�رض ولكن داخله �شعب
حمافظ ،وملتزم ،ومتدين ،هذه املوا�صفات كلها جتعل
من ال�شعب الكويتي �شعب ًا غري كل ال�شعوب ،جمموعة
من ال�صفات والتناق�ضات ،ما تقدر تفرق بني الغني،
والفقري ،الكل يلب�س نف�س الد�شدا�شة ،والدراعة ،ويركب

�أغلى �سيارة حتى لو ما عنده فلو�س ،ويك�شح ب�ساعة
غالية ،وماركة� ،أو مقلدة ما تفرق املهم يك�شخ ،ال�شعب
ي�سهر بالليل ،وينام بالنهار ،ولكنه يداوم ويلتزم،
ال�شعب كله يتكلم بال�سيا�سة ،وال�ش�أن العام ،ولكنه
ينتخب ا�سو�أ ممثليه يف املجل�س� ،شعب عاطفي ين�ساق
وراء النخوة والعزوة ،والعائلة ،والطائفة ،والقبيلة،
حتى لو على ح�ساب م�صلحته ،وم�ستقبله ،و�شعب ذكي
ولكن �رسعان ما ين�ضحك عليه بكلمة� ،شعب يجمع
امل��ال ،ولكنه ي�ضيع منه ب�سذاجة� ،شعب مبدع وفيه
كفاءات ولكن احلرامية فيه �أكرث� ،شعب يتذمر ،وينتقد،
ويتكلم ،وي�ستخدم و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ولكنه ال
يطرح احللول والبدائل.
ال�شعب الكويتي �شعب غري!

