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موعيب

ولست أبالي حين ُأقتل مسلم ًا
على أي ّ
شق كان في اهلل مصرعي
«»2-1

هذا البيت ال�سائر يظهر ثقة �صاحبه
بالله تعالى ،فهو مادام م�سلم ًا ال يخ�شى
املوت ،وال يفكر فيه وال بكيفية مقتله،
النه يعلم ان امل�سلم حينما ُيقتل يف �سبيل
الله فهو يف عداد ال�شهداء ،ويعلم �أي�ضا
ما �أعد الله لل�شهداء من جزيل الثواب،
فال�شهيد روح��ه حية م��رزوق��ة يف دار
القرار اخلالدة� ،أولي�س الله القائل يف
حمكم تنزيله« :وال حت�سنب الذين قتلوا
يف �سبيل الله �أم��وات� ًا ،بل �أحياء عند
ربهم يرزقون ،فرحني مبا �آتاهم الله
من ف�ضله وي�ستب�رشون بالذين مل يلحقوا
بهم من خلفهم �أال خوف عليهم وال هم
يحزنون» �سورة �آل عمران الآيتان «169
  ،»170فما �أعظم �أج��ر ال�شهيد عندالله تعالى .وال�شهيد لكرامته عند الله
ال ت�أكل الأر�ض ج�سده ،وعندما �أجرى
معاوية بن �أب��ي �سفيان عينا تخرتق
جبل �أحد ،خرجت �أج�ساد �شهداء معركة
�أحد من قبورهم ومنهم ج�سد �أ�سد الله
ور�سوله حمزة بن عبداملطلب ،فكانت
طرية ك�أنها توفيت عن قريب ،حتى �أن
يد حمزة �إذا حركت ثار الدم منها ر�ضي
الله عنه و�أر�ضاه.
يروي يل �شقيقي فهد وكان مديرا للهيئة
الع�سكرية باحلر�س الوطني ،انهم
حفروا يف املع�سكر بعد حترير الكويت
بعام ،واثناء احلفر وجدوا جثة ع�سكري
ا�ست�شهد دفاع ًا عن الكويت ،فوجدوا
ج�سده مل يتغري وهو م��ازال مبالب�سه
الع�سكرية مل ت��ب� َ
�ل ،ووج���دوا هويته
الع�سكرية يف جيبه مل تتغري فتعرفوا
عليه رحمه الله ،فما �أكرب درجة ال�شهيد
عند الله.
�أما البيت ال�سائر الذي ذكرته فله ق�صة
عجيبة ذكرتها كتب التاريخ مثل الطربي
و�سرية ابن ه�شام وغريها ،فقد روي �أن
ال�صحابي اجلليل حمي الدبر عا�صم بن
ثابت بن �أبي الأقلح االن�صاري ر�ضي الله
عنه ،قتل يوم الرجيع ،قتله قوم من
هذيل ،وكان امل�رشكون عر�ضوا عليه
االم��ان واال�ست�سالم فرف�ض ذلك وقال :
ال �أقبل �أمان ًا من م�رشك يعبد الأ�صنام،
فقاتلهم فقتلوه و�سبعة من �أ�صحابه،
فحاول امل�رشكون �أخذ جثته ليبيعوها
على ام���ر�أة م�رشكة م��ن قري�ش تدعى
�سالفة بنت �سعد ،النها نذرت ان ت�رشب
اخلمر على قحف ر�أ�س عا�صم بن ثابت
ال��ذي قتل ابنني لها ي��وم �أح��د ،وقتل
بع�ض �أ�رشاف قري�ش يوم بدر ،ف�أرادوا
حمل جثته فحمته الدبر «النحل» ومل
ي�ستطيعوا ان يفعلوا �شيئا،فقالوا دعوه
حتى مي�سي ،وملا جاء امل�ساء احتمله
الوادي فلم يجدوا له اثر ًا ،وكان عا�صم ًا
قد �آلى على نف�سه �أال مي�س م�رشك ًا وال
مي�سه م�رشك بعد ان �أ�سلم ،ف�أجاب الله
دعاءه ومل مي�سه م�رشك.

انت�رشت م�ؤخر ًا حمالت دعائية توعوية
حتت �شعار  ASAPعن �أهمية العالج
النف�سي بني النا�س وذل��ك من خالل
فيديو انت�رش لفنانني ومبدعني و�أطباء
وم�شاهري يتحدثون بكل �رصاحة عن
�أه��م��ي��ة ه��ذا ال��ع�لاج مل��ن ي��ع��اين من
اع��را���ض االك��ت��ئ��اب او احل���زن او اي
م�شكلة نف�سية ،فالعالج النف�سي اليقل
اهمية عن العالج اجل�سدي ،وهي بادرة
جميلة ي�شكر القائمون عليها وذلك
بعد انت�شار وتف�شي «عقدة» قدمية ب�أن
الطبيب النف�سي خم�ص�ص للمجانني
فقط وهذه ما هي اال اقوال تعك�س مدى
�سطحية الفكر ال�رشقي للأ�سف.
و لكن اليوم الكثريين ا�صبحوا ب�أم�س
احلاجة للعالج النف�سي حتى ينقذوا
انف�سهم من حاالت االكتئاب واالنتحار

العاصفة

التي سبقت الهدوء

واالع�صاب املفرطة وح��االت نف�سية
متطورة ي�صعب عالجها الحق ًا قد ت�ؤدي
جلرائم جنح او جنايات او عنف ا�رسي
او غريه.
ففي ال��غ��رب هناك م��راك��ز خم�ص�صة
للعالج النف�سي وهي مق�سمة ملر�ضى
االكتئاب او ملن يعاين من ع�صبية ال
ميكنه التحكم بها او من لديه م�شكلة
يود طرحها او ملجرد «الف�ضف�ضة»,
فمراكز الت�أهيل النف�سي مهمة جدا
ولكل الأعمار خا�صة فئة املراهقني
الذين يت�أثرون بكل كبرية و�صغرية
وبكل م�شكلة ممكن ان حتدث �سواء يف
املنزل او املدر�سة.
نحتاج ملثل هذه احلمالت التوعوية
التي ت�ؤثر �إيجاب ًا على املواطنني لأن
العالج النف�سي موعيب.

كغريي من املواطنني عندما نزلت االمطار
يف اال�سبوع املا�ضي وحتديد ًا يوم االثنني
امل��واف��ق اخل��ام�����س م��ن �شهر نوفمرب,
بلغ ال�سخط والتذمر اعلى ح��دوده حتى
جت��اوزن��ا ح��دود العقالنية باملحا�سبة
واملطالبة ،اغلبنا حمل احلكومة واملجل�س
التق�صريوطالب برحيلهما وبالرغم من ان
املطالبة مبحا�سبة املق�رص ورحيله مطلب
�رشعي ود�ستوري يف كل زمان ومكان لكن
االحداث التي تلت ذلك فر�ضت علينا العودة
للعقالنية والهدوء والبحث عن املعلومة
باالرقام ومن امل�صادر الر�سمية .
�إن غ���زارة االم��ط��ار ال��ت��ي هطلت بعد
ي��وم االث��ن�ين وحت��دي��د ًا م�����س��اء وفجر
يوم اجلمعة املوافق العا�رش من �شهر
نوفمرب جعلت ال�صورة او�ضح ورغم
ان هناك فارق ًا بني حالة يوم االثنني
وحالة ي��وم اجلمعة اال ان العقالنية
تفر�ض علينا ان نقول نحن كنا اقرب
ال��ى كارثة طبيعية ،تتجاوز حدود
القدرة الب�رشية والقدرة اال�ستيعابية
للبنية التحتية لت�رصيف مياه االمطار
ومل يكن االمر كاملعتاد يف كل �سنة حتى
نطالب مبحا�سبة الب�رش القائمني على
هذه املرافق �سواء كان يف هيئة الطرق
او وزارة اال�شغال .
فعلى �سبيل املثال ومنذ عام  2007كانت
اعلى كمية امطار �شهرية  64ملم وقد �سجل
هذا يف �شهر نوفمرب عام  2009وكان اليوم
الذي �سجل اعلى كمية امطار  42.7ملم هو
الثامن والع�رشين من �شهر نوفمرب يف ذلك
العام وكذلك يف عام  2013بلغت اعلى كمية
امطار �شهرية  63ملم وكان اليوم الذي �سجل
اعلى كمية امطار  33.8ملم هو الثامن ع�رش
من �شهر نوفمرب ،اي�ض ًا يف �شهر اكتوبر عام
 2015جت��اوزت كمية االمطار قدرة �شبكة
ال�رصف على اال�ستيعاب ما ادى الى جتمع
برك مياه يف عدد من املناطق والطرقات
وت�سبب يف بع�ض االزدحامات واحلوادث
الب�سيطة .
قد ال يعرف الكثري منا ان كمية االمطار
التي هطلت يوم االثنني يف اغلب املناطق
كانت بحدود  80ملم ويف اجلنوب وحتديد ًا
االدعمي جتاوزت  100ملم اما كمية االمطار
التي هطلت خالل تلك ال�ساعات من م�ساء
وفجر يوم اجلمعة يف معظم املناطق التي
ت�رضرت فتجاوزت  100ملم ويف اماكن
و�صلت �إلى  110ملم وهذه الكمية وحدها
قريبة من املعدل ال�سنوي الطبيعي 115
مبعنى اخر ان كمية ما هطل يف تلك ال�ساعات
يعادل ما يهطل ملو�سم كامل تقريب ًا .
ختاماً ,نعم ت�رضر الكثري من املواطنني
ول��ه��م احل���ق ب��امل��ط��ال��ب��ة بالتعوي�ض
واحل��ك��وم��ة م�شكورة وع���دت بتعوي�ض
املت�رضرين ،كذلك البد من اال�شادة بجهود
وزارة االعالم فقد واكبت احلدث بكل اجادة
كذلك البد من اال�شادة بجهود القطاعات
االمنية والع�سكرية يف وزارة الداخلية
والدفاع واحلر�س الوطني .

رؤية عزيز

عبدالعزيز الشعبان

بعد الخطأ

مرحب ًا عزيزي القارئ وبعد انقطاع ا�سبوع
عن الكتابة لظروف االختبارات الدرا�سية،
تغي من حيث املوا�ضيع التي
ال �شيء
رّ
تطرح بل زادت تعقيد ًا ،ومن بينها ق�ضية
ال��ن��واب يف
العفو ال�شامل التي ف�شل
ّ
حتقيقها ب�سبب انتقائيتهم يف م�س�ألة العفو
للأ�شخا�ص ف�أ�صبح جميعهم ينادي بالعفو
عن «رب��ع��ه»� ،ضاربني بعر�ض احلائط
البقية الذين ي�ستوجب العفو عنهم ،غري
�آبهني ببيان التيارات ال�سيا�سية التي
طالبت بالعفو عن ال�سجناء الذين مل
ُيدانوا �إدان��ة نهائية باخليانة العظمى،
وبعيد ًا ع��ن م�صالح ه����ؤالء ال��ن��واب يف
الق�ضية �س�أحكي لكم ق�صة والعربة للعفو
بعد نهاية هذه اجلملة.
يف العام  1969قامت احلركة الثورية
ال�شعبية ب�أعمال تنايف االحتجاج ال�سلمي
كتفجري القنابل �أمام جمل�س الأمة ومبنى
وزارة الداخلية و�أي�����ض � ًا م��ن��زل الأم�ير
الوالد ال�شيخ �سعد العبدالله ال�صباح,
رحمه الله ,عندما كان وزي��ر ًا للداخلية
�آنذاك ،ف�صدرت الأحكام الق�ضائية بح ّقهم
ف�سجنوا فرتة �إلى �أن �أ�صدر املغفور له
ُ
ال�شيخ �صباح ال�سامل ال�صباح� ,أمري
البالد� ,آنذاك عفو ًا �أمريي ًا بح ّقهم  ،ومن
�أبرز عنا�رص احلركة كان �أحمد الربعي،
و�أحمد الديني ،وعبداللطيف الدعيج،
��رت الأي���ام وال�سنون ف�أ�صبح �أحمد
وم� ّ

تناقضات

الربعي ,رحمه الله� ,أ�ستاذ ًا للفل�سفة
ي�صوت له
بجامعة الكويت ونائب ًا للأمة
ّ
ال�شعب ليحقق طموحاتهم �إلى �أن �أ�صبح
وزي��ر ًا للرتبية ,ف�أ�صدر ق��رار ًا ب�إدخال
مادة اللغة الإنكليزية للمرحلة االبتدائية
فا�ستفاد من هذا القرار طلبتنا �إل��ى هذا
اليوم ،و�أ�صبح الأ�ستاذ �أحمد الديني �أحد
ال�سيا�سيني الإ�صالحيني وال��ذي يتق ّلد
الآن رئا�سة احلركة التقدمية الكويتية،
و�أ�صبح الأ�ستاذ عبداللطيف الدعيج كاتب ًا
يف �صحيفة القب�س ليقر�أ ل��ه حمبوه,
العربة يا �صديقي �أنّ لوال العفو ال�صادر
�آن��ذاك ملا ر�أينا الدكتور �أحمد الربعي
مفكر ًا �سيا�سي ًا و�أيقونة �سم ّيت على ا�سمه
مدر�سة يف منطقة ال�سّ الم ،وملا �شاهدنا
الأ�ستاذ �أحمد الديني واقف ًا �إلى يومنا هذا
يطالب بالإ�صالح ،ومل��ا ر�أينا الكاتب
عبداللطيف الدعيج ينق�ش �أفكاره باحلرب
ليفيد قارئيه ،ولرمبا �أ�صبحت ق�ضيتهم
طي هذه ال�صفحة،
حمل جدل �إلى الآن لوال ّ
فهم بالطبع �أخط�أوا ولكن �صححوا اخلط�أ
ُ
نواب يا
وحولوه ملنفعة� ،أما �آن الأوان يا ّ
من يفرت�ض �أن تكونوا ممثلني للأمة ولي�س
ممثلي «ربعكم» �أن حتققوا ذلك العفو،
فال عفو �إال عندما ي�شمل كل الق�ضايا ما
مل يحكم بها اخليانة العظمى ،فالكويت
لطي ه��ذه ال�صفحات العالقة،
حتتاج
ّ
فخذوا من حكمة عفو بو�سامل عربة.

وجهة نظر

حامد السيف

هبة اهلل الذهبي

www.wijhatnathar.com

«بين األبواب»

ب�ين الأب����واب وحت��ت الأ���ض��واء ت�سقط
الأق��ن��ع��ة نتيجة امل���ؤام��رات اخلا�صة
التي تتمخ�ض عن خربة مت�سل�سلة رمبا
تعود لآالف ال�سنني  ,تتمركز حول كف
واحد يحيط الدول النامية واملتو�سطة
واملتطورة في�ستخرج منها لعبة قانونية
تلقي بظاللها على حياة ال�سكان يف
ال��ع��امل  ,ريثما نولد وننمو ون�شب
ونقوم باملواجهات يف منطقتنا التي
نعي�ش بها  ,من�شي نحو ال�شيخوخة
بهدوء ,فحياتنا ق�صرية ال ت�ستوعب هذه
اللعبة والتاريخ ال يدونها ,ف�أين هي
املدونات التي بني الأبواب ومن يحتفظ
بها ومن يكتب هذا التاريخ املخفي ؟
املحاربون القدامى الذين وفقوا ليظهروا
ما �أخفي اختفوا  ,مل يعد يف زمننا هذا
�سوى مقولة واح���دة احل��رب وال�سالم
,و�أ�صبح الهدف هو لقمة العي�ش  ,ومل
يعد الإ�صغاء �إلى العامل لتعلم احلقائق
وارد ًا .
قد يكون �سكان الكرة الأر�ضية �أ�صيبوا
باجلنون  ,ففي كل يوم مواجهات دموية
ال مقطوعة وال ممنوعة ,ه��ي م��ن قلب
ال�سي�ستم العاملي وتقوم الدول بالوالء
لبع�ضها البع�ض,فت�صل بالنهاية �إلى
نتيجة حتمية بوالئها ملن�صة واح��دة ,

حتمل ملف التاريخ بني يديها وت�سلم هذه
امللفات رويد ًا رويد ًا لت�سيري الأمور.
مهما اعتقدت و�إل��ى من ك��ان انتما�ؤك
وب�أي دين كنت وحتت �أي طائفة ع�شت
وحتى لو كنت ملحد ًا فح�صيلتك واحدة
,امل�رشوع الإقليمي والقومي متدرج ال
يخدم �سنواتك ال�سبعني و�إمن��ا يخدم
مركزية واحدة.
ا�ستنكارك لأي ظرف نحن فيه يحيلنا
للتقاعد والعي�ش يف ح���االت نكران
وظيفية ,فنحن ن�أكل لنعي�ش ون�شرتي
البيوت لننام فيها ثم ي�أتي من يفخخها
لنا لنخرج منها  ,همنا الأوح��د لقمة
العي�ش جن��ري خلفها بلعبة كلعبة
ال�صياد والفخ  ,ما الذي ُيلغى فينا وما
املطلوب منا َ
مل ال تفتح الأوراق كاملة,
قد ت�ستوعبها عقولنا �إال �إن كانت دموية
لي�ست خلدمة الإن�سانية.
بني الأبواب ق�ضية حتمية تك�شف مالب�سات
عقولنا يف اال�ستيعاب �أو الالا�ستيعاب ملا
يجري حولنا  ,ي�صوغ املا�ضي حا�رضنا
ال اختالف فيه  ,وم�ستقبلنا ملن يقر�أ بني
ال�سطور وا�ضح  ,فحري بنا على الأقل
�أن نكون بدرجة وعي داخلية متنعنا من
ال�سقوط ال��روح��ي يف مطبات املا�ضي
واحلا�رض وامل�ستقبل.

التخوف غير المبرر من الدولة

كل دول��ة يف العامل تعتمد
على مواطنيها يف م�سريتها
التاريخية من حيث نوعية
فكرها ونهجها يف التعامل مع
مواطنيها ،ف�إذا كان النهج
والفكر للدولة مييل الى دعم
وا�سرت�ضاء الكتل والتجمعات
القبلية والتجارية والدينية
ال�سيا�سية ب�أ�شكالها لدفع
املواطن الى االنتماء �إليها
للح�صول على املنا�صب
واالم��ت��ي��ازات غري العادية
وغ�ير املبنية على تكاف�ؤ
الفر�ص والعدالة وامل�ساواة
ب�ين اف���راد املجتمع وهذه
م��وج��ودة يف احل��ي��اة ولها
�سلبياتها يف خلق جمتمع
اتكايل وغري منتج ،ووال�ؤه
وانتما�ؤه الى ذلك التجمع
ولي�س للدولة وهذه حالة
ال تهتم باجلدية يف العمل
وتنمية املجتمع من جميع
ال��ن��واح��ي م��ا ي�����ؤدي الى
االنحدار يف التعليم وال�صحة
واخل���دم���ات وال��ت��خ��ب��ط يف
ال�سا�سات واخلطط العامة

و�ضعف وت�سيب يف الرقابة،
�أما �إذا كان نهج وفكر الدولة
مبنيا على النهج العلمي
والتنمية احلقيقية املنتجة
فهي تعتمد على املواطنني
مبا�رشة يف اختيارها من
امل�ستقلني امل�ؤهلني علمي ًا
وفني ًا وارتباطهم ووالءهم
للدولة وحر�صهم على و�ضع
البلد على الطريق ال�صحيح
للم�ستقبل  ..لذلك فنهج
وفكر الدولة هو من يحدد
الطريق للم�ستقبل لأي بلد
ويح�صد ن��ت��ائ��ج��ه ،فماذا
لدينا نحن يف الكويت؟ مع
الأ���س��ف الكويت ت�سري على
نهج وفكر النوع االول املبني
على املحا�ص�صة و�إر�ضاء
التجمعات ال�سيا�سية ودفع
املواطن الى االتكالية وتدين
االنتاجية وتدهور التعليم
وال�صحة وجميع اخلدمات
ال��ع��ام��ة وب��ح��م��اي��ة تلك
التجمعات ،والآن ال�س�ؤال
املهم واملحق :ملاذا اختارت
الدولة هذا النهج؟ وملاذا ال

تختار النهج االخر؟ ان النهج
الآخر اقل كلفة واكرث حيوية
واك�ثر انتاجية فهو يعتمد
على امل��واط��ن�ين اجلادين
من فنيني وا�صحاب مبادئ
م�ستقلة وحقيقية ،فهم اليوم
يدافعون عن النظام والقانون
وقلبهم على ا�ستقرار بلدهم
ولي�س لهم م�صالح خا�صة
غري حب البلد والتطلع حلمل
امل�س�ؤولية يف امل�شاركة
يف حتقيق امنيات الوطن
وامل��واط��ن لتفخر الدولة
برجالها املغيبني لتحمل
امل�س�ؤولية.
ان ال��دول��ة ج��رب��ت النهج
وال��ف��ك��ر االول وف�شلت يف
حتقيق امنيات واهداف البلد
املطلوبة ،فلماذا ال جترب
النهج والفكر االخر؟ وملاذا
التخوف غري املربر لتطبيقه؟
انها دعوة من القلب �أن يحنو
ا�صحاب القرار وينظروا الى
الفكر والنهج االخر لتحقيق
امنيات هذا البلد الطيب.
والله امل�ستعان.

