العدد ( )3856االثنين  16سبتمبر 2019

10

مقاالت

www.alshahedkw.com

ثقافيات

حروف

محمد حسن
الساعدي

رأي آخر

عبدالعزيز خريبط

عبدالعزيز التميمي

@AKhuraibet
akhuraibet@hotmail.com
khuraibet.blogspot.com

كيف نخاطب العلماء؟

الحسين بذرة اإلصالح

يف مقال �سابق حتدثت عن عالقة و�أثر
اال�ستاذ على تالمذته فتطرقت يف
حديثي عن دافن�شي و�ساالي ال�شيطان
التلميذ ،وتدرجت الى احلديث عن
النحات الكبري د .جمال ال�سجيني
وتلميذه املقرب ذي ال�شخ�صية الفنية
املتميزة الرائعة بذاتها ،فما تطرقت
�إليه �شمل العالقة روحي ًا وعمليا ومل
�أنح الى احلديث عن االخالق واملنطق
يف �أ�سلوب احلوار مع العلماء ب�صفة
عامة ،ال خروج فيه عن الأدب وح�سن
امل���ف���ردات ،هنا �أت��ك��ل��م ع��ن كيفية
خماطبة الكبار من القامات الإن�سانية
يف ك��ل املناحي الأدب��ي��ة والعلمية
والتاريخية ،فال يجوز لأي طالب
كان ان يتجاوز حدود الأدب  املهذب،
خا�صة مع من يكربنا يف �سنوات العمر
قبل �سني ودرج���ات العلم فالنا�س
يف كل �أنحاء الدنيا يقيمون يرقيهم
الأخالقي ولي�س قدراتهم على الرد
والتهجم وقلة الأدب ،فتلك �صفات ال
عالقة لنا بها وان دخلت علينا وعمت
�صفوف بع�ض ال�شباب يف هذه الأيام
من الزمن امللون الغريب العجيب
ف�أنا ال اقبل يف اي حال من الأحوال
ان ا�سمع من طالب يف بداية حياته
ما ال يليق ب�أ�ستاذ علمي رفيع القدر
حتى وان �صدرت منه بع�ض الكلمات
الهجومية عدى فكرة �أو ر�أي نحمله يف
قناعاتنا اخلا�صة االحرتام مطلوب يف

وقانون التغيير

كثرية هي ال�شخ�صيات والأح���داث التي
حدثت على مر الع�صور ،وبع�ضها غيرّ
جمرى التاريخ ،و�سجله ب�أحرف من ذهب،
ولكن عظمة الطف وده�شة ما ح�صل فيها من
�أحداث �أبطل كل تلك احلوادث،و�أ�صبحت
معركة احل�سني �ضد الظلم من �أهم ركائز
دين حممد� ،صلى الله عليه و�سلم ،و�أهم
الثوابت التي ا�ستطاعت �إع��ادة بو�صلة
الدين �إل��ى �سريته وقوته ،وا�ستطاعت
دماء احل�سني يوم الطف عام  61هـ الدفاع
عن بي�ضة الإ�سالم لتبقى عزيزة م�صانة،
والقارئ املن�صف يجد الكثري من املحطات
املهمة التي غريت جمرى التاريخ بعد
�شهادة الإم��ام احل�سني يوم العا�رش من
املحرم ،فلم َ
تبق �إمرباطورية الظلم غري
�أيام قالئل.
�إن فل�سفة كربالء وطفها الميكن اختزالها
ب�شخو�ص وقدرتهم على ح�سم املعركة
ل�صالح كرثتهم،ولكن الالفت �أن يوم
العا�رش ا�ستطاع �أبو عبدالله (ع) �أن يغري
�سيناريو املعركة عموم ًا ،فمعركة الطف
مل تتغري ولكن كربالء اليوم �أ�صبحت قبلة
ودر�س ًا للأحرار يف كل زمان ومكان،و�أ�صبح
قرب رجل تقطعت �أو�صاله وبقيت ثالثة �أيام
يف رم�ضاء كربالء،لتحكي للأجيال ق�صة
الظلم واال�ستبداد على مر الع�صور،والذي
مل يرحم كبري ًا وال مري�ضا وال ام��ر�أة �أو
طفالً ،ولكن هذه الع�صابة حملت احلقد
كله ،ولتعرب ع��ن حقدها على العرتة
الطاهرة يوم الطف والتي �أكد فيها قائلهم
هذا الكره واحلقد الدفني بقوله:
ليت �أ�شياخي ببدر �شهدوا
جزع اخلزرج من وقع الأ�سل
قد قتلنا القرم من �ساداتكم
وعدلنا ميل بدر فاعتدل
مل يكن الإمام احل�سني عليه ال�سالم جمرد
حدث م�أ�ساوي تعر�ض له �إن�سان بريء
و�رشيف وعظيم ال�ش�أن نتيجة حماقة
وا�ستبداد و�سوء ال�سلطة احلاكمة ،بل
هو فكرة �شعارها احلرية وهدفها ال�سالم
والكرامة للب�رش يف ظل حكومة عادلة
ال بغي فيها وال جت��اوز على احلقوق
واحلريات ،وكانت هذه الفكرة وال زالت
حلم الفال�سفة ،وحلن ال�شعراء والأدباء،
وطموح بني الب�رش ب�رصف النظر عن
�أديانهم ومذاهبهم و�أعراقهم وتوجهاتهم
الفكرية ،ولكن لي�س كل الب�رش م�ستعدين
للت�ضحية من اجل هذه الفكرة؛ لأ�سباب
كثرية اما جهال �أو طمعا �أو خوفا...
ف ��أراد احل�سني عليه ال�سالم �أن ي�رضب
للنا�س مثال ،قل نظريه ،يف الت�ضحية
من اجل ما ي�ؤمن به .فكان امل��وت يف
�سبيل احلرية كرامة و�سعادة ،والعي�ش
مع الظلم والعبودية برما و�شقاء ال
يقوى على حتمله الإن�سان احلر.
نعم ك��ان احل�سني الإن�����س��ان ح��را متاما
وغ�ير م�ستعد للتنازل عن حريته ،لذا
مل ي�ستجب للإغراء �أو التهديد املنتج
للعبودية واملمهد للطغيان .ولأن الثورة
احل�سينية حتمل هذه الفكرة فال ميكن �أن
تكون قد حققت �أهدافها يف ظل تاريخ طويل
من العبودية والظلم يف بالد امل�سلمني
وغريهم ،بل ومع وجود هذا الكم الهائل
من العنف ال��ذي ن��راه اليوم بني الب�رش
جتاه بع�ضهم بع�ض ًا لأ�سباب خمتلفة.

نريد تطبيق القانون على المقيمين
بصورة غير قانونية

جمتمعنا العربي ،فالأ�ستاذ العامل
وكبري ال�سن مت�ساويان يف القدر
والتقدير وتلزمنا الأعراف والقواعد
بح�سن اال�ستماع لهم مع الطاعة وعدم
اطالة نهج اجل��دال والنقا�ش لي�س
فقط الح�ترام تلك القامات العلمية
والإن�سانية �إمنا احرتاما لذاتنا فنحن
اليوم �صغار نتعلم منهم وغد ًا ي�أتي من
بعدنا جيل اخر يتعلم منا ونطالبهم
بنف�س ما كنا ندين ا�ساتذتنا وعلمائنا
الكبار فال يتوقع بع�ض ال�شباب الغر
�أن يف تلك الطاعة واخل�ضوع وح�سن
اال�ستماع له�ؤالء العظماء العلماء
االحباء منق�صة يف حقهم او �إهانة بل
بالعك�س الأمر فيه نفع ورقي وم�ستقبل
ب��اه��ر للمجتمع ال���ذي ي��ح�ترم فيه
ال�صغار الكبار ويعطف ويحن لذلك
االحرتام الكبار على ال�صغار مبنحهم
جل علومهم وثقافتهم وي�رشبون منهم
جميل ال�سلوك والأخالق ولنا يف ديننا
احلنيف خري قدوة و�أ�سوة ،حيث قال
ر�سول الأمة �صلى الله عليه و�آله و�سلم:
«لي�س منا من مل يرحم �صغرينا ويعرف
حق كبرينا» .لهذا ،فاحلديث موجه
لل�شباب املعتمد على التكنولوجيا
وعلومها ب�أن ال يغرت مبا يكت�سب من
تلك الو�سائل االجتماعية ،فقد تكون
فارغة فا�سدة زائفة حتى لو بلغ عدد
من يتابعك املاليني ولي�س اخلم�سني
�ألف متابع .وللحديث بقية.

يف �ساحة احلرية «براحة يف منطقة تيماء» منطقة ي�سكنها
�أغلبية املقيمني ب�صورة غري قانونية ،ومن املفارقات
�أنه توجد مناطق ي�سكنها املقيمون ب�صورة غري قانونية
وال��واف��دون ب�أغلبية وال توجد منطقة ب�أغلبية خا�صة
باملواطنني!...
ر�سائل تن�رش مبواقع التوا�صل االجتماعي بالتحري�ض
للوقوف �أمام اجلهاز املركزي ملعاجلة �أو�ضاع املقيمني
ب�صورة غري قانونية ،اجلهاز املركزي الذي يقدم وفقا
لقرار جمل�س ال��وزراء  2011 / 409ال��ذي يت�ضمن تنظيم
�إ�صدار الوثائق واملعامالت واحل�صول على بطاقات متوين
وتوفري فر�ص عمل واخلدمات واملزايا للمقيمني ب�صورة غري
قانونية وي�سهل �إجراءاتهم وي�ضمن حقوق التعليم والعالج
جمان ًا جلميع فئات املقيمني ب�صورة غري قانونية ،ويجدر
بنا ال�س�ؤال لكل من يهتم مبثل هذه الق�ضية :على �أي �أ�سا�س
تقام الدعوى املاثلة يف املطالبة و�صوال �إلى التجني�س؟
فهل املقيمني ب�صورة غري قانونية هم مهاجرون �رشعيون
خمالفون للقانون؟! �أم هم مهاجرون غري �رشعيني وخمالفني
للقانون؟
الإجابة قد تكون وحدها �إدانة و�أن هناك خمالفة للقانون بكال
احلالتني  ،فلماذا هذه الدعوات واملظاهرات بعد كل حادثة
وم�صيبة يف وقت دقيق يحتاج التعاون مع �أجهزة الدولة
وعلى ر�أ�سها اجلهاز املركزي ملعاجلة �أو�ضاع املقيمني
ب�صورة غري قانونية؟!
تزامن التحري�ض واخل��روج �إل��ى �ساحة «احلرية» �إعالن
وزارة الداخلية �أن االجهزة االمنية املخت�صة قامت ب�ضبط
خلية ارهابية تتبع تنظيم االخوان امل�سلمني �صدر بحقهم
احكام ق�ضائية من قبل الق�ضاء امل�رصي و�صلت الى 15
ع��ام � ًا ،وق��د ت�ضمن الإع�ل�ان ب���أن اخللية قامت بالهرب
والتواري من ال�سلطات الأمنية امل�رصية متخذين الكويت
مقر ًا لهم ،مو�ضحة �أن اجلهات املخت�صة يف الوزارة ر�صدت
م�ؤ�رشات قادت �إلى الك�شف عن وجود اخللية و�ضبطهم يف
اماكن متفرقة ،وبعد اجراء التحقيقات الأولية معهم اقروا
بقيامهم بعمليات ارهابية واخالل بالأمن يف اماكن خمتلفة
داخل االرا�ضي امل�رصية ،وقد حذرت «الداخلية» من �أنها لن
تتهاون مع كل من يثبت تعاونه �أو ارتباطه مع هذه اخللية
�أو مع اية خاليا �أو تنظيمات ارهابية حتاول االخالل بالأمن،
م�ؤكدة �أنها �ست�رضب بيد من حديد كل من ت�سول له نف�سه
امل�سا�س ب�أمن الكويت.
وقد اعلنت وزارة الداخلية يف نف�س يوم اجلمعة عن متكن
ال�سلطات الأمنية املخت�صة من �ضبط �أحد املقيمني ب�صورة
غري قانونية وهو يطلق ت�رصيحات تت�ضمن تهدي ًدا للنظام
العام يف مقطع فيديو منت�رش مبواقع التوا�صل االجتماعي،
وقد ذكرت الإدارة العامة للعالقات واالعالم الأمني بالوزارة
يف بيان �صحايف �أن الت�رصيحات تت�ضمن �إث��ارة للبلبلة
وزعزعة اال�ستقرار وتنطوي على انتهاك �سافر لقوانني
البالد ،مو�ضحة �أنه �ستتم �إحالته �إلى النيابة العامة التخاذ
الإجراءات القانونية املقررة بحقه.
م�ؤ�رشات ور�سائل �أمنية وا�ضحة ب�أن الو�ضع الأمني يحتاج
الكثري من التعاون والتهدئة ال االث��ارة وزعزعة الأمن
واال�ستقرار ..واحلر�ص على ن�رش اال�ساءات وت�شويه �سمعة
الدولة.
فما نريده هو تطبيق القانون  ..فهل هي م�س�ألة �صعبة ؟!
نريد تطبيق القانون على النا�شطني و�أ�صحاب الدعوات
التحري�ضية وامل�ؤثرة يف مواقع التوا�صل االجتماعي نزوال
�إلى ال�شارع واملظاهرات ،نريد تطبيق القانون على كل
متجاوز وحمر�ض النتهاك القانون و�إثارة الفو�ضى وال�شغب
يف املركز الإن�ساين العاملي .دولة مثل الكويت ت�ستحق
احرتام قوانينها ود�ستورها الذي يكفل العي�ش الكرمي لكل
�إن�سان ويكون اجلزاء مثل هذه هي الدعوات وامل�شاركات يف
العمل �ضد �سيا�سة ونظام الدولة واال�ساءة؟!
�إذا كانت هذه هي الطرق التي ي�سلكها البع�ض لل�ضغط نحو
الدفع لعجلة التجني�س وحل هذه الق�ضية الأمنية اخلطرية
ال�شائكة بانتزاعها وا�ضافة ال�رشعية على خمالفي الإقامة
من مقيمني ب�صورة غري قانونية دون حتمل امل�س�ؤولية
فهو خمطئ ج ًدا ونرف�ض ذلك ،ونطالب ال�سلطات يف تطبيق
القانون باحلزم وعدم التهاون جتنب ًا لكثري من الأو�ضاع
والتداعيات الأمنية اخلطرية يف منطقة تعي�ش حالة من
القلق والتوتر.

عبارة

سعد العنزي

منطقة الشامية تدخل الصحة العالمية
بكل ت�أكيد �إن خرب دخ��ول منطقة
ال�شامية يف ال�صحة العاملية
وت�صنيفها منطقة �صحية ،يثلج
ال�صدر ،وير�سم الب�سمة على حميا
اجل��م��ي��ع��� ،س��واء ك��ان��وا م��ن اهل
املنطقة �أم من خارجها ،وهو االمر
الذي يدعو للتناف�س بني املناطق
الأخرى.
خم��ت��ار امل��ن��ط��ق��ة الأخ الفا�ضل
�إب��راه��ي��م عبدالعزيز امل�شعل ال
ي�ألو جهدا يف �سبيل ابراز منطقته
ب�شكل جميل وح�ضاري ،لذلك تراه
�شعلة من الن�شاط ال تنطفئ �أبد ًا من
ٍ
تفان من
ف�ضل الله ،وهو يعمل بكل
اجل منطقته و�ساكنيها ،النه يعي
متاما حجم امل�س�ؤولية الواقعة
على عاتقه.
فامل�شعل ه��و بالفعل م�شعل من
ن��ور ،ي�ضيء الطريق لكل قاطني
منطقته ،حتى يروا ب�أعينهم جمال
منطقتهم ،ويتفاخروا ويتباهوا بها

أقنعة

�أمام الآخرين من املناطق االخرى،
فروح املناف�سة �شيء حمبب ،ال�سيما
ان كانت يف النطاق االيجابي الذي
يطور املنطقة.
من �ش�أنه �أن
ّ
فعلى ال�صعيد ال�شخ�صي فرحت
كثريا حينما �سمعت بدخول منطقة
ال�شامية يف ال�صحة العاملية ،من
حيث نظافتها البيئية التي �أهلتها
للدخول يف هذه ال�صحة ،وهو دليل
على تكاتف خمتار املنطقة مع جميع
�أع�ضاء اللجنة وقاطنيها حتى تكون
منطقتهم منطقة منوذجية ُي�شار لها
بالبنان.
ول��ذل��ك �أت��ق��دم بخال�ص التهاين
وال��ت�بري��ك��ات ملختار املنطقة،
وجلميع قاطنيها على هذا الدخول
العاملي لل�صحة ،ال��ذي �أ�سعدنا
ب�شكل كبري جدا ،وامتنى ان حتذوا
باقي املناطق حذو منطقة ال�شامية
حتى ت�صبح بالدنا �صحية ..والله
املوفق.

رؤية عزيز

د.ياسمين القطامي

عبدالعزيز الشعبان

@y_alqtami

قوي الشخصية ...كيف؟ «»2-2
ت�شري الدرا�سات احلديثة �إلى �أن
البكاء ي�ساعد يف �إف��راز هرمون
الأندروفني الذي يجعل االن�سان
ي�شعر ب�شكل �أف�ضل نف�سياً ،كما
انه يعمل كم�سكن طبيعي للأمل،
�إ�ضافة �إل��ى �أن البكاء يخف�ض
�إف���راز املنغنيز امل�س�ؤول عن
م�شاعر الغ�ضب.
البكاء للجن�سني
ال��رج��ال مظلومون يف م�س�ألة
البكاء،مطلوب منهم �أن يظهروا
�أقوياء طيلة الوقت ،مطلوب منهم
�أال يبكون ،نتحدث نحن الن�ساء
عن امل�ساواة طيلة الوقت ،رمبا
يجدر بنا التفكري يف امل�ساواة
يف امل�شاعر ،وال��رج��ل الذي
يبكي هو �شخ�ص متحرر من فكرة
قا�رصة كهذه وال يهمه ماذا يتوقع
املجتمع التقليدي منه� ،إنه قوي

وقادر على �أن يكون على ال�ضفة
الأخرى من الغالبية.
البكاء ي�شجع الآخرين
على التعبري
�أن تعرف �أنك ل�ست وحدك من
ت�شعر بال�ضعف ،و�أن هناك
�آخرين ي�شعرونك يف احلقيقة
ت�شعر �أن��ك ق��وي .حني يبكي
�أم��ام��ك �شخ�ص ت�شعر بحرية
�أكرب وب�أنك ت�ستطيع �أن تعرب
ع��ن نف�سك باملثل ،و�أن �أية
م�شاعر �سيئة ميكنها �أن تتحرر
وتخرج دون حرج ،يجهل كثري
من النا�س �أهمية التعبري عن
م�شاعرهم �أوال ب��أول� ،إنه �أمر
�أ�شبه بالتنظيف اليومي ،لكي
ال ت�تراك��م ك��ل ه��ذه العواطف
امل ��ؤمل��ة وامل��زع��ج��ة وحتجب
تلك امل�شاعر اجليدة.

Twitter: @azizalshaban

التطبيع الناعم
�شاركت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة يف امل�ؤمتر
الثامن ع�رش لدول الأطراف يف �سوي�رسا ،لي�ست هذه
امل�شكلة ولكن امل�شكلة �أنه انت�رشت �صورة لوفد
الكويت مع �أعالم الدول امل�شاركة وكان من �ضمن
هذه الأعالم علم الكيان ال�صهيوين.
ونحن نت�ساءل� :أال يعلم الوفد واجلمعية �أنه يف
العام 1967م �صدر مر�سوم ب�إعالن حالة احلرب
الدفاعية �ضد ع�صابات الكيان ال�صهيوين الغا�صب
ومازال هذا املر�سوم نافذ ًا �إلى يومنا هذا ؟ هل تعلم
اجلمعية �أن الكويت بقيادتها ال�سيا�سية و�شعبها
راف�ضون حتى التعامل مع ذلك الكيان الغا�صب
بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة وحتى امل�شاركة
معه ب��أي �شكل من الأ�شكال ،فذلك يعد اعرتاف ًا
بوجوده؟
وقد �صدر قانون عام  1964بذلك ال�ش�أن يعرف
بقانون املوحد ملقاطعة ا�رسائيل.
قبل � ّأيام وقف �شباب الوطن املخل�ص وقفة احتجاجية
�أمام مقر اجلمعية راف�ضني ذلك املوقف ،طالبني من
�أع�ضائها التو�ضيح ملا ح�صل يف امل�ؤمتر ،فبد ًال من
احتواء املوقف من جمل�س الإدارة والتو�ضيح قامت

با�ستدعاء رجال الأمن ولهم كل االحرتام بتعاملهم
الراقي لف�ض الوقفة االحتجاجية ،ونحن ال نلوم
وزارة الداخلية فهي مل تقم �إال بعملها ولكن نلوم كل
اللوم جمل�س الإدارة الذي �سفّه من املو�ضوع ب�أكمله
وك�أن الأمر ال يلزم للتو�ضيح واجللو�س مع ال�شباب
ل�سماع ر�أيهم ،ور�سالة �أخرية للجمعية  :نحن ال
نقول لكم ال ت�شاركوا يف م�ؤمتراتكم ومنتدياتكم،
ولكن �إن ر�أيتم ذلك الكيان فواجهوه �أو ان�سحبوا،
فيجب عليكم احرتام املر�سوم الذي يعلن �أننا يف
حالة حرب و�أن حترتموا �أي�ض ًا ق�ضية ال�شعب الكويتي
الأولى وهي الق�ضية الفل�سطينية ،ونرجو منكم �أن
ترتكوا مقاعدكم وت�ستقيلوا ،فاجلمعية ت�ستحق من
رشف علمها ويبقيه بعيد ًا عن علم ذلك الكيان وال
ي� ّ
يدن�سه ب�صورة بالقرب من علم الكيان الغا�صب مع
ابت�سامة ،ونطالب �أي�ض ًا �أن تتحرك اجلهات املعنية
ووزارة ال�ش�ؤون ،فالكويت وق�ضيتها الفل�سطينية
املرة
ومبادئها �أه��م من جمعية وم�ؤمتر ،فهذه
ّ
جمعية ت�شارك مع الكيان ال�صهيوين يف م�ؤمتر وال
نعلم من �سي�شارك يف املرة التالية ،فهل �ست�صبح
جمعيات النفع العام بوابة خلفية للتطبيع؟

