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كلمات ال تنسى

مجالس

بيت ���ص��ادق ،فكل �إن�����س��ان يف هذه
ال��دن��ي��ا �سيموت ال حم��ال��ة ،وق�بره
بانتظاره ،وامل��وت اليعرف �صغريا
�أو كبريا ،فالنا�س تنق�ص والقبور
يف زي��ادة ،فا�ستعدوا قبل الرحيل،
والتغركم احلياة الدنيا ،واعملوا ملا
بعد املوت ،وبيت ال�شعر هذا يقوله
عبدالله بن ثعلبة احلنفي ،وهو من
الأب��ي��ات ال�سائرة التي يتمثل بها،
ذكر �أبو عروة وكان جارا لعبدالله بن
ثعلبة ،قال :بكى عبدالله حتى انتجق
خداه من الدموع وكان يقول :
لكل �أنا�س مقرب بفنائهم
فهم ينق�صون والقبور تزيد
وما �إن يزال ر�سم دار قد �أخلقت
وبيت مليت بالفناء جديد
هم جرية الأحياء �أما جوارهم
فدان و�أما امللتقى فبعيد
وكان عبد الله بن ثعلبة يقول� :إذا �أم�سيت
فالله يحفظك ب�أحرا�سه ،ف�إذا �أ�صبحت
غ��دوت على معا�صيه خالفا له ،ف�إذا
�أم�سيت �أعاد الله �أحرا�سه �إليك ال مينعه
ما كان منك ،وعندما احت�رض اخلليفة
هارون الواثق بن حممد املعت�صم جعل
يردد هذين البيتني:
املوت فيه جميع النا�س م�شرتك
ال �سوقة منهم يبقى وال ملك
ما �رض �أهل قليل من تفارقهم
ولي�س يغني عن الأمالك ما ملكوا
وروي �أنه ملا مات ترك وحده وان�شغل
النا�س بالبيعة جلعفر املتوكل ،فجاء
جرذون فا�ستل عينه ف�أكلها بعد العز
واجلاه وامللك و�أبهة اخلالفة ف�سبحان
احلي الذي الميوت ،وقال عبدالله بن
ثعلبة �أي�ضا� :أزور و�أعتاد القبور وال �أرى
�سوى رم�س �أحجار عليه ركود.
والقرب �أيها ال�سادة هو الربزخ مبعنى
�أنه بني املوت والبعث فهو حياة ثانية
تتو�سط حياتني ،ووا�ضح ان عبدالله بن
ثعلبة احلنفي من الورع والزهد والتق�شف
مبكان �أما حنيفة التي ينتمي �إليها فهي
قبيلة عربية ،ون�سب هذه القبيلة حنيفة
بن جليم بن �صعب بن علي بن بكر بن
وائ��ل بن قا�سط بن هنب بن �أق�صى بن
دعمى بن جديلة بن �أ�سد بن ربيعة بن
نزار بن معد بن عدنان ،وتتفرع �إلى
ثالثة فروع هي :بني الد�ؤل وبني عدي
وبني عامر ،وم�ساكن حنيفة يف املا�ضي
اليمامة ،وبالعودة الى عبدالله بن
ثعلبة فقد كان يقول :يا �إلهي ،من كرمك
ك�أنك تطاع والتع�صى،ومن ذل��ك �أنك
تع�صى وك�أنك الترى ،و�أي زمن مل يع�ص
فيه �سكان �أر�ضك وكنت والله باخلري
عليهم عوادا ،وقال اي�ضا :ت�ضحك ياابن
�آدم ولعل �أكفانك قد خرجت من عند
الق�صار،وملا �سجن حممد املهدي وزيره
يعقوب بن داود ظل بال�سجن �سنتني من
خالفة املهدي و�سنة من خالفة الهادي
وخم�س �سنني من خالفة الر�شيد الذي
�أخ��رج��ه م��ن ال�سجن ،ومل��ا خ��رج من
ال�سجن ع�شي ب�رصه ثم �س�أل عن جماعة
من �إخوانه ف�أخرب مبوتهم فتمثل قائال:
لكل �أنا�س مقرب بفنائهم
فهم ينق�صون والقبور تزيد
هم جرية الأحياء �أما حملهم
فدان و�أما امللتقى فبعيد
دمتم �ساملني.
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مقاالت

هل ظهر الحقد الدفين؟!
املواقف ال�شداد هي التي تبني موقف ومعدن
ال��رج��ال ال�صادقني وتظهر زي��ف املتزلفني
واحلاقدين ،هناك جمموعة من الب�رش ن�صبت
نف�سها حكم ًا وقا�ضي ًا لتوزيع �صكوك «الوطنية»
على الكويت و�أهلها ،وا�أن�ضم لهذه «ال�رشذمة
« والتي الغالبية منها قد نزحت للكويت قبل
نحو مئة عام جمموعة من املتزلفني والإمعات
واملتم�صلحني .و�أخذت متزق الن�سيج االجتماعي
الكويتي الذي حافظ عليه الآباء والأجداد مئات
ال�سنني.
وقد ا�ستغلت هذه املجموعة ال�ضالة الظروف
ال�سيا�سية واالخ���ت�ل�اف يف بع�ض ال��ع��ادات
االجتماعية بكافة الو�سائل ،وح��اول��ت هذه
املجموعة وال�شلة ال�ضالة ب���أن ت�ستغل مواد
الد�ستور الكويتي الذي ارت�ضاه جميع الكويتيني
مبا يخدم �أهدافهم ال�ضالة يف كثري من املواقف
وال���ظ���روف م��ن خ�ل�ال ���س��ن بع�ض القوانني
والت�رشيعات التي تخدم م�صاحلهم الآنية مثل
قانون تعار�ض امل�صالح والذي �سن و�أبطل يف �أقل
من �سنة ومثله العديد من القوانني والإجراءات
الإدارية التي ما �أنزل الله بها من �سلطان مدعني
ب�أن هذه القوانني والت�رشيعات تخدم الدولة
واملجتمع والتنمية وهي يف حقيقة الأمر تخدم
م�صاحلهم اخلا�صة ،ي�ساعدهم يف ذلك جمل�س �أمة
افتقد ال�صدق وامل�صداقية وغلب عليه الت�رشذم
والتناحر وتغليب امل�صالح اخلا�صة وحكومة
همها البقاء واال�ستمرار �أطول مدة ممكنة!!

الخليج والتوتر األميركي
ه��ذه املجموعة ال�ضالة والتي ت��وزع �صكوك
« الوطنية» تكره وت�شوه جن��اح وب��روز غري
املنتمني لها من فئات املجتمع الأخرى وحتاول
طم�س اجلهود الوطنية اخلرية التي يقوم بها
�أبناء الكويت املخل�صني غري املنتمني لها ،بل
�إنها حتاول ت�شويه ما يقومون به وتلوينه بكل
�أ�شكال العن�رصية والطبقية والطائفية والقبلية
واحلزبية واملناطقية!! �شلة ال يعجبها العجب وال
ال�صيام يف رجب عن�رصية حتى النخاع وتلب�س
ثوب الوطنية الكاذب واملزيف يف و�ضح النهار
و�أمام اجلماهري ويف و�سائل الإعالم املختلفة ويف
�سواد الليل احلالك تبذر بذور الت�رشذم واحلقد بني
�أبناء الوطن بالتعاون مع الإمعات واملتزلفني
واملتم�صلحني ومن على �شاكلتهم ي�ساعدهم يف
ذلك بع�ض و�سائل الإع�لام املتعن�رصة وبع�ض
املرتزقة يف و�سائل التوا�صل االجتماعي.
نقول لهذه ال�شلة املتعن�رصة واحلاقدة وال�ضالة
،الكويت بلد اجلميع ولي�س هناك فرق بني �أبناء
الكويت ,امل�سطرة واملقيا�س للوطنية لي�س
بالأقدمية ولي�س باملال وال بالعدد وال باللون وال
بالعرق ،مقيا�س الوطنية هو العطاء والت�ضحية
والإخال�ص للوطن وللأر�ض وللحكم الذي ارت�ضاه
الآباء والأجداد منذ �أكرث من �أربعمائة �سنة!!
خمططاتكم يا �رشذمة الف�ساد والتعن�رص و�ضحت
وبانت للبعيد قبل القريب فكفاكم متزيق ًا لوطن
النهار!
ودمتم �ساملني.

تغيرات

د.ابتسام عباس النومس

كاريزما كويتية «»2-1
يوما ما كنت متجهة لدولة من الدول
حل�ضور ملتقى ث��ق��ايف لأح���د املراكز
التدريبية .وكنت �سعيدة بهذه الدعوة
فقد ك��ان امللتقى االول لهم .و�أثناء
ت���واج���دي ت��ع��رف��ت ع��ل��ى ال��ك��ث�ير من
ال�شخ�صيات املتميزة وا�صحاب الفكر
العلمي والعملي وال�شخ�صيات املنجزة
وذوي الب�صمة الفريدة ،والذي جعلني
�سعيدة هو �أن وجودي له �أثر كبري على
اجلميع ك�شخ�صية كويتية ودكتورة
ب��ال�ترب��ي��ة اخل��ا���ص��ة وا���ص��ب��ح يل �أث��ر
وب�صمة خا�صة متيزت بها عن باقي
املتدربني واحل�ضور وهو �أين �شخ�صية
مبدعة يف االر�شاد والتوجيه ال�شخ�صي
للمبدعني ،كما مت ذكره من قبل الداعني
واملدعوين ،وهذا بف�ضل ربي و�شهاده
اعتز بها...ولكن يل يف هذه الرحلة
ذكرى جعلتني افخر كثريا ب�أين كويتية
اجلن�سية فبعد االنتهاء م��ن امللتقى
اجتمعت مع العديد من ال�ضيوف العرب
وذكروا يل اعجابهم بال�سيدة الكويتية
وباجنازاتها وابتكاراتها وابداعاتها
وانها �سيدة خمتلفة عن جميع ن�ساء
العامل بعك�س ما تظهره امل�سل�سالت
والربامج الهابطة التي هدفها ت�شويه
جمال ال�سيدة الكويتية حيث ذكر اجلميع
�أنها كامللكة ب�شخ�صيتها فهي ذات �أخالق
وفكر راق متم�سكة بدينها ومنفتحة على

العامل بدون �أن مت�س من ذاتها وتنجرف
ل�لان��ح�لال االخ�لاق��ي ومت�����س عاداتها
وتقاليدها...وذكر�أحد احل�ضور الكثري
من �سيدات املجتمع الكويتي من مبتكرات
ومبدعات متميزات تعددت امتيازاتهن
وذكر ا�سماء مل ا�سمع عنها ،ن�ساء اختلفت
اجنازاتهن وافعالهن التي يفخر بها
اجلميع ...ومل ينته احلديث فا�ستمرت
االبت�سامة بر�ضا من خالل �شهادة �آخر
حتدث �أنه ي�شاهد امل�سل�سالت الكويتية
وي�����ش��اه��د ن�����س��اء ه��اب��ط��ات امل�ستوى
االخالقي فيبحث عن �سريهن ومل يجد اال
ن�ساء يت�شبهن بهن وبجن�سيتهن ويحاولن
تقليدهن باال�سلوب والطريقة واللبا�س
وه���ن ب��ع��ي��دات ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن الرقي
والتح�رض الكويتي بل هو ت�شويه ل�صورة
جميلة ...هذا وختم بكلمة «الكويتية
غييري» ع��ن ك��ل ب��ن��ات ال��ع��امل جميلة
وراق��ي��ة بكل املعاين وبنات عزيزات
وخ�ير وبالقمة فلم يجدها اال مبراكز
العلم والعمل واالبداع.....وذكروا �أن
ما يقدم من م�سل�سالت تعك�س االنحالل
والتخلف طوال ال�سنوات املا�ضيه ماهو
اال لت�شويه �أجمل �شخ�صية متح�رضة ال
ي�ستطيعون ا�سقاطها� .شخ�صية ولدت
و�ستموت مرفوعة الر�أ�س لأنها ذات خلق
واخالق تتميز بها عن جميع من حولها.
يتبع

أسرار

اإليراني
الكل يعلم �أن اقليم اخلليج العربي يتعر�ض
بني فرتة زمنية و�أخرى لتهديدات واختبارات
م�صريية نتيجة لأط��م��اع االخ��ري��ن ب�ثروات
وخ�يرات هذا االقليم ،والكل يعلم ان اقليم
اخلليج العربي يف هذه االيام يواجه اختبار ًا
ج��دي��د ًا نتيجة لتوتر العالقة االمريكية
االيرانية ،ولكن هذا االختبار يعترب خمتلف ًا
عن االخ��ت��ب��ارات ال�سابقة وع��ايل املخاطر
نتيجة لأ�سباب كثرية من اهمها غياب الت�ضامن
اخلليجي العربي وف�شل قيام قوة ع�سكرية
رادع��ة  -الناتو العربي  -حتفظ م�صالح
اخلليج العربي وحلفائها يف املنطقة،
باال�ضافة لكون دول اخلليج العربي لي�ست
طرف ًا مبا�رش ًا يف التوتر الأمريكي الإيراين ،ما
قد يعمق اخلالفات اخلليجية اخلليجية ويزيد
من فرقتها احلالية يف حال طلب منها ان تبني
موقفها واالختيار بني الوقوف يف �صف اجلارة
اال�سالمية ايران �أو يف �صف احلليف االمريكي.
ان اال���ص��ط��ف��اف وال��ت��خ��ن��دق خ��ل��ف اجل���ارة
اال�سالمية ايران يعترب اختيار ًا �صعب ًا لدول
اخلليج العربي ،الن ايران متهمة منذ �سنوات
ب�أطماعها التو�سعية من خالل تواجدها يف دول
حتيط باخلليج كاليمن والعراق و�سورية،
وب�سط نفوذها على اجلزء العربي من اخلليج
هي اخلطوة املقبلة لهذا التو�سع يف حال
جنحت يف جتاوز ازمتها وخالفاتها او اتفقت
مع امريكا �سواء باتفاق نووي جديد او حتى
يف حال جناح من خلف ايران كرو�سيا وال�صني
يف ا�ضعاف ال��وج��ود االم�يرك��ي يف املنطقة
وبالتايل فان هذا االختيار واال�صطفاف خلف
اي��ران يعني ان دول اخلليج العربي �سهلت
مهمة ايران يف حتقيق اهدافها التو�سعية.
اما اال�صطفاف خلف احلليف االمريكي فهذا
يعني ان دول اخلليج العربي �سوف تكون
يف مواجهة مبا�رشة مع اي��ران بعد �سنوات
من املواجهة عرب الوكالء ومنحتها الذريعة
لتهديد امن هذه ال��دول مبا�رشة وع�سكرياً،
كذلك فان هذا التخندق قد يكون مكلف ًا جد ًا
من الناحية االقت�صادية الن االقت�صاد االمريكي
مل يتعايف متام ًا وال�رصاعات او احلروب من
هذا النوع حتتاج لالنفاق اخليايل  -واالرقام
الفلكية  -احيان ًا وبالتايل ومن البديهي ان
دول اخلليج العربي هي من �ستتحمل ن�صيب
اال�سد من املدفوعات يف هذا ال�رصاع.
يف مقابل ذلك ف�أن موقف احلياد يف هذا التوتر
وال�رصاع ال يخلو من املرارة واخل�سائر  ،فقد
تخ�رس دول اخلليج العربي حليفها االمريكي
اذا اتخذت موقف احلياد ما يجعل املنطقة يف
امل�ستقبل القريب حتت وط�أة االبتزاز العلني
من القوى العاملية والقوى االقليمية االخرى،
وقد نخ�رس اجلارة ايران اذا كان هدف اجلعجعة
االمريكية تروي�ض ايران واجبارها على توقيع
اتفاق نووي جديد يخدم امريكا وا�رسائيل فقط
وال يحافظ على امل�صالح اخلليجية العربية
كاملةً كما ح�صل يف االتفاق النووي ال�سابق.
ان البحث عن مو�ضع وموقف يحفظ م�صالح
وث���روات ال��دول اخلليجية العربية ويقلل
خ�سائر الدول اخلليجية ويحفظها من االبتزاز
يتطلب عودة روح الت�ضامن اخلليجي بالدرجة
االول��ى ،ومن ثم �صناعة حليف جديد اكرث
م�صداقية وثقة وميلك حق النق�ض  -الفيتو -
وجاهز لأن يرمي بكل ثقله يف املنطقة ويحمي
م�صالح الدول اخلليجية العربية من االبتزاز
او الت�آمر او حتى من غدر احلليف التاريخي.
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حلبة الصراع  ...أين نحن منها؟ «»2-1

تفاصيل االصطدام بالواقع
يف �أول يوم و�أنت متجه �إلى العمل ،البد �أن تكون على
وعي تام ب�أنك يف الطريق �إلى منزلك الثاين ،فهناك
�ستق�ضي ثلث يومك على �أقل تقدير ،و�سيكون لديك
جريان جدد �سواء كانوا مقربني �أو غري حمبوبني،
و�ست�أكل وت�رشب وتفرح وحت��زن وقد تبات الليل
هناك وتغفو على املكتب يف بع�ض الأحيان� ،أو رمبا
تق�ضيه �ساهرا لرتاقب بع�ض الأعمال �أو تكمل اجناز
البع�ض الآخر منها.
ويف نف�س الوقت فمنزلك الأ�سا�سي بحاجة لك لتلبي
احتياجات �أهله ومكوناته �سواء كانت نف�سية �أو
مادية .نعم �أ�صبحت حياتك مق�سومة على �شطرين
ومزدوجة ،ويجب عليك �أن تلبي رغبات الطرفني
وتنجز املهام املوكلة �إليك يف كال املنزلني كي
تظفر بالنجاح ور�ضى الأغلبية.
هل ت�شعر ب�أنها معادلة �شبه م�ستحيلة ؟ وب�أنك
�ستكون الطرف اخلا�رس يف كافة الأحوال ؟ متهل قليال
وخذ نف�سا عميقا وتابع القراءة.
بالفعل هي مهمة �شاقة ومعقدة فلكل �إن�سان منا مقدار
حمدد و�ضئيل من الطاقة اليومية ،ولكن هنالك

حلو ً
ال عديدة ان اتبعتها �ستنجح يف النهاية باجناز
هذه املهمة على اكمل وجه.
ال بد ان تتعلم كيف تف�صل بني ما يحدث يف العمل ويف
املنزل ،و�أن ال تعطي لأحدهما على ح�ساب الآخر.
حاول دائما �أن حتافظ على ترتيب مهامك اليومية
و�أن ت�ضعها على �سلم الأولويات وتر�سم هيكال وا�ضحا
للتن�سيق فيما بينها .اخلطى الناجحة مبنية دوما
على التخطيط امل�سبق فال مانع من �أن تخ�ص�ص وقت ًا
حمدد من اليوم قبل �أن تنام مثال لتخطط للغد وت�ضع
خارطة للمهام املتعلقة فيه.
ال يوجد �شخ�ص كامل والعرثات ترافق املجتهدين،
فال ت�شعر باالحباط اذا مر يوم ومل ت�صل للنتائج
املرجوة ،بل ابت�سم وحتلى بالإ�رصار لغد �أف�ضل
و�أكمل .وركز دوما على �أن تكافئ نف�سك كلما �سنحت
لك الفر�صة ولو كانت ب�سيطة ،ك�أن تتوجه فج�أة �إلى
املقهى الذي حتبه وحتت�سي فنجان قهوة يكل ب�ساطة
وهدوء .احلياة القيمة هي ذلك املزيج من املهام
املت�شابكة  ،والفرد املتميز هو ذاك الذي يعربها
بهدوء وحكمة.

ت���زداد حمى التفاعل اجل��م��اه�يري مع
ت�سارع وترية االحداث فيما يخ�ص ال�رصاع
الإيراين الأمرييكي .
هذا التفاعل وبغ�ض النظر عن كونه مييل
لهذا الطرف �أو ذاك� ،إال ان��ه ال يتعدى
م�ساحة التعاطف القلبي الذي يرتجم يف
نهاية املطاف على �شكل بو�ست �أو تغريدة
او حديث مع �صاحب التاك�سي لتحليل
االحداث.
العراق ونظر ًا ملوقعه اجلغرايف و�سط تلك
الدوامة حتم ًا �سيت�أثر �سلب ًا يف حال حدوث
�صدام بني الطرفني املت�صارعني.
يف خ�ضم تلك الأح��داث �ستطرح ت�سا�ؤالت
عدة �أهمها حول امتالك العراق امل�ؤهالت
التي متكنه من ح�سم خياره للدخول يف
حلبة ال�رصاع؟
الإجابة عن هذا الت�سا�ؤل رمبا تكون غري
من�سجمة مع من ت�سريهم العاطفة بداعي
امل�شرتك العقائدي مع �إيران من جهة� ،أو
من يدفعون باجتاه وقوع احلرب نكاية

ب�إيران الختالفهم معها قومي ًا ومذهبي ًا
من جهة �أخرى.
للخروج من تلك اجلدلية ،البد من ت�سليط
ال�ضوء على ال��واق��ع العراقي ب�أبعاده
املتعددة وحينها ميكن للمتابع الدفع ولو
�إعالمي ًا باالجتاه الذي يراه منا�سب ًا �رشيطة
و�ضع م�صلحة البلد فوق كل اعتبار.
ميتلك العراق كثريا من املقومات التي
متكنه من لعب دور الو�سيط يف هذه
الأزمة بدء ًا من نظامه ال�سيا�سي وطريقة
اخ��ت��ي��ار ن���وع احل��ك��م وحت��دي��د هوية
احلاكم وامل��وارد الطبيعية والب�رشية
واملوقع والتاريخ والثقافة ومرتكزات
ال��وع��ي ال��ع��ق��ائ��دي وال��ب��ن��اء القيمي
املتمثلة باملرجعية الدينية والع�شائر
وال�����ش��ع��ائ��ر ،ك��ل ت��ل��ك امل��ق��وم��ات من
�ش�أنها �أن جتعل العراق الالعب الأكرب
يف املنطقة فيما لو �أُ�ستثمرت بال�شكل
ال�صحيح.
يتبع

