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د. مطلق راشد القراوي

نجاة ناصر الحجي

هذا جزء من حديث املصطفى عليه أفضل الصالة 
والسالم والذي يرويه أبو هريرة ÿ »من كان 

يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت« 
رواه الشيخان.. ويشير هذا احلديث إلى أن 

الصمت فيما ال خير فيه هو خصلة من خصال 
اإلميان.

اإلشكالية عندنا اليوم أن الذي ليس له رأي فيما 
يحدث من حولنا يعتبر جاهال أو ليس لديه ثقافة 

وعلم مبجريات األمور مما يقلل من شأنه ومكانته 
في املجتمع.. فال يسمع لقوله وال يدعى لصدر 
املجلس وال يؤخذ من كالمه حتى لو كان ذا علم 

وحكمة وبصيرة.
إن األحداث الدائرة من حولنا تزداد وتتشعب 

وذلك بقدر اهلل ومشيئته، لكن الظاهرة العجيبة 
واملريبة انبراء كثير من الناس وخاصة املتشدقني 

واملتفيقهني لهذه األحداث وطرح العجب العجاب 
من اآلراء واألفكار والتوقعات واحللول حلقيقة 
هذه االحداث وأسبابها ومآلها ومن صنعها وما 

يسفر بالنهاية عنها.. وكأنه أحد مؤسسيها، 
فأوضاع مصر وأحداث سورية ومشاكل اليمن 
وجهاد غزة وغزو داعش وغيرها نرى كل يوم 

هي في شأن.. فتارة األوضاع جيدة وأخرى 
عصيبة فنرى موازين النصر والهزمية تتأرجح 

بني الفينة واألخرى دون دليل أو برهان أو 
مؤشرات إيجابية.

لقد أصبحت عادات كثير من الناس في ظل هذه 
األحداث كثرة الكالم وإبداء الرأي من دون دليل أو 

حتقق، فالطعن في الذمم وسوء الظن في النوايا 
وحتريف احلقيقة وتزييف الواقع أصبح ظاهرة 

واضحة يعول عليها املتشدقون مبخلفات اإلعالم 

الزائفة إلظهارها كفلق الصبح الصافي.
ومما زاد الطني بلة.. إضفاء هذه الظاهر ظاللها 
على بعض أهل العلم من املشايخ وطلبة العلم 
الذين هم أدرى وأعلم بحديث رسول اهلل ژ 
املذكور.. فسرعان ما تصدر الفتوى من شيخ 

بعيد عن األحداث يعتمد على القيل والقال ونقل 
املقال دون حتقق ودليل ومعايشة الواقع.. فاملثل 

يقول »زلة عابد وال زلة عالم« الن العلماء قادة 
املجتمع وقدوتهم وينبني على رأيهم عمل تقوم 

عليه حياة املسلمني.
إنــنا نحــتاج في هذه املرحلة إلى التكاتف 

والتقارب لصدع كل شرخ في جدار امتنا العظيمة 
وأال نكون من املؤملني بال أساس أو املخذلني بال 

إحساس فنساهم في تصدع الشروخ في هذا 
اجلدار العظيم.

في يوم خميس أسود وليلة جمعة حالكة السواد 
انفصلت الروح عن اجلسد وارحتلت بعيدا الى 

آفاق الفضاء حيث املثوى األخير، في جنات 
اخللد، وها هو األربعني من الوفاة قد مضى، 
وباتت الغالية في اجلنّة ولم يبق لنا منها إال 
الذكرى، الذكرى الطيبة اخلالدة التي لم تعد 

موجودة إال في بواطن القلوب التي أحبتها كثيرا 
والتمست منها النصح واإلرشاد فلم تبخل 

ولم تتراجع، بل مدت اليد الكرمية، إذ هي في 
األصل عربية من آل متيم، اتسمت بطول البال 

وسداد العقل واحلكمة املجزية، إنها سيدة الكون 
الذي خلفته بعيدا ليكون مثواها جنات اخللد 
وهي العزيزة املعطاءة والتي كانت تغدق على 
صغارها في أفريقيا وهي التي سعت لتشييد 
املساجد وتوسع فيها في أراض وبلدان نائية 
لتغرس روح اإلسالم في قلوب اإلنسانية من 

البشر فهل ننسى هذه السيدة الفاضلة؟ تلك 
التي فاضت حسناتها من العطاء، إنها الكرمية 

الفاضلة التي تكره ان يعرف عن عطائها أحد، بل 
ال حتب ان يعرف أحد حتى اسمها األول، وبذا 
أرى نفسي أحترم رغبتها اجلامحة في إخفاء 

عطاءاتها مما متلكه من خيرات، وهذا يكفي في 
إضفاء صفة الصدقة احلسنة واملثوبة اخليرة.

فليقل خيرًا..
 أو ليصمت

ذكرى العطاء

وقفات

خاطرة

من المؤكد ان من الفنانين في عالم التمثيل، 
من لهم بصماتهم في توثيق تراث الكويتيين 

في عاداتهم وكالمهم »العتيج«، »وياما« 
ابكوا مشاهديهم ومستمعيهم وأضحكوهم، 
ونظروا مشاكلهم مع الدولة وأوجه الفساد 
فيها، بل وثقوا تفاصيل مكابدة الكويتيين 

مع غزو البعثيين العراقيين في صور 
ساخرة وطريفة، حتى حفظ الناس مقاطعهم 

ورددوها كشواهد على الوقائع اليومية، 
فاستحقوا محبة الناس وتقديرهم. وفوجئ 

هؤالء الممثلون الفنانون الكبار بخبر 
تحويلهم الى النيابة وإرسال المباحث خلفهم 

بادعاء انهم خالفوا القانون بدل المزيد من 
تقديرهم وتكريمهم، وعلى فرض مخالفتهم 
للقانون او كانوا ضحية لتفعيل قانون كان 

في سبات عميق، ينبغي استثناء هؤالء 
الكبار من تطبيق القانون إكراما لهم.

واستباقا للمستقبل، فلعل كارثة تطبيق 
القانون تصيب الرياضيين الكبار الذين 

رفعوا اسم الكويت عاليا في المالعب 
الدولية، وأدخلوا في قلوب الجماهير 

البهجة باالنتصارات الرائعة. فينبغي كذلك 
استثناؤهم من تطبيق القانون وفاء وتكريما 

لهم.
واحتياطا لعوارض األيام وحتى ال تثور 
ثائرتهم ينبغي استثناء كبار السياسيين 
ورجال المال واالقتصاد، ورجال التعليم 
والثقافة واألدب، بل كل أصحاب األعمال 

الجليلة او من يسير في ركابهم، استثناؤهم 
من تطبيق القانون وجرجرة ومتاعب 
المباحث والنيابة، تكريما وتقديرا لهم.

ولرفع الحرج عن صاحب القرار الحاسم 
الذي ال يفرق بين كبير وصغير، وال عظيم 

ووضيع ـ كما تدعي الدولة في أدبياتها، 
وكما تطالب به القوى الوطنية كأحد 

معالجات الفساد في البالد ـ ينبغي على 
مجلس األمة ان يصدر تشريعا يستثني من 

خالله أصحاب األعمال الجليلة من تطبيق 
القانون. وعاشت دولة االستثناء القانوني.

انتهت حرب غزة الثالثة ولم يحقق نتنياهو 
أهداف حكومته اليمينية المتطرفة في نزع 

سالح المقاومة، كما لم يستطع جيشه تدمير 
كل األنفاق والتخلص من ترسانة الصواريخ 
أو منع تساقطها على تل أبيب أو مستعمراته 
التي تحيط بغزة رغم وجود القبة الحديدية 

التي كان يعول عليها في التصدي لتلك 
الصواريخ.

وقد أصيب الصهاينة باإلحباط لعدم تمكن 
حكومتهم من تحقيق أحالمهم في القضاء 

على المقاومة وقد كان ذلك سببا في 
انخفاض شعبية نتنياهو وتصدع حكومته 
حتى إن بعض القيادات العسكرية القديمة 
أكدت فشل الجيش الصهيوني رغم تمتعه 
بكل التقنيات العسكرية الحديثة في حسم 

معركته مع فصائل المقاومة التي تعتمد على 
األسلحة الخفيفة والصواريخ المتواضعة 
رغم الدمار الهائل الذي أوقعه الجيش في 

األحياء السكنية وأعداد القتلى الذين تجاوز 
عددهم األلفين باإلضافة إلى آالف المصابين 

والمهجرين داخل غزة الذين قاربوا المائة 
ألف.

بل الذي لم يخطر على بال أحد أن يتم 
إغالق مطار بن غوريون وأن يتدفق عشرات 
آالف الصهاينة إلى المالجئ هربا من زخات 

الصواريخ المتالحقة. وهذا ما يؤكد خطأ 
حسابات نتنياهو في ان غزة أضعف مما 

كانت عليه بعد الحرب الثانية واألصح أنها 
باتت تتعلم دروسا جديدة بعد كل حرب 

تخوضها مع الصهاينة.
مما ال شك فيه أن الصواريخ أثبتت فاعليتها 

خالل حرب غزة وكان لها األثر الكبير في 
زعزعة أمن المستعمرات المحيطة بغزة 
خالل الـ 50 يوما وهي فترة طويلة لم 

يستطع جيش الصهاينة فيها تنفيذ أسلوب 
الحرب الخاطفة، كما فعل في حرب 1967 

بل انزلقت قدماه في حرب استنزاف ليس 
بمقدوره االستمرار فيها.

الحرب لم تنته بعد مع اتفاق الهدنة وسيعاود 
الصهاينة اعتداءهم على غزة في المستقبل 

وستصمد غزة كما صمدت في حروبها 
السابقة وهي أكثر قوة وصالبة وعلى العرب 

مراجعة حساباتهم واتخاذ مواقف واقعية 
في مواجهة التعنت الصهيوني واعتداءاته 

المتكررة على غزة.

د.عبدالهادي الصالح

سلطان الخلف 

إكرامًا لهم 
ال تطبقوا القانون

دروس من غزة
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شخصيا أرى أن فكرة »حتدي الثلج« فكرة مبتكرة 
جدا جلمع التبرعات من أجل قضية بغض النظر عما 
انحرفت اليه وحتولها من فكرة اعالمية خيرية رائدة 

الى.. مثار مزاح.
>>>

ولكن ورغم هذا أمتنى، بل أمتنى وبشدة ان يقوم 
حتدي الثلج فيما بينهم، على ان يكون محور 

التحدي.. كم اجنزت من مشاريع وزرائك؟ بحيث 
اخلاسر هو من يصب فوق رأسه املاء املثلج.. واعتقد 

اننا سنعرف نتيجة التحدي سلفا.
>>>

عامة، أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك أنه سيخضع الوزراء للمحاسبة فيما يتعلق 

بإجناز املشاريع املوكلة الى وزاراتهم، وهو اعالن 

سياسي جيد، ولكن احلقيقة ان الوزير هو مسؤول 
سياسي اكثر من كونه مسؤوال تنفيذيا، وال شك ان 

هناك وزراء يتجاوزون دورهم السياسي ويجتهدون 
للوصول للتحول الى الدور التنفيذي، ولكن 

ولألسف غالبية الوزراء والعتبارات عديدة يكتفون 
بلعب دور املسؤول السياسي بنظام »من الوزارة الى 

مجلس األمة.. ومن مجلس األمة الى الوزارة«.
>>>

أما الوزراء الذين حولوا أنفسهم بأنفسهم الى وزراء 
تنفيذيني فهم قلة، وهؤالء يجب ان يكونوا عصب 

احلكومة ككل، يشرفون على املشاريع الصغيرة قبل 
الكبيرة بأنفسهم يتابعون كل شيء، بالعربي يعطون 

املسؤولية املناطة بهم كامل حقها ولكن مشكلتهم 
غالبا هو انهم يزج بهم ـ رغما عنهم ـ في الصراعات 

السياسية ويصبحون هدفا سياسيا مفتوحا، 
ولكونهم ال ميثلون أجندات خاصة بهم، او يتبعون 
جناحا او تيارا سياسيا غالبا ما تؤثر تلك الصراعات 

التي تستهدفهم على أداء عملهم.
>>>

هذا هو واقع الوزراء في الكويت، وهذا واقع 
احلكومة، وهذا سبب رئيسي لفشل خطة التنمية، 

وال أرى سببا آخر.
>>>

بالعودة الى احلديث عن خطة التنمية ما يتم تداوله 
حاليا هو انه يتم االعداد خلطة تنمية جديدة واعتقد 

انه وبعد 4 سنوات وحتديدا نهاية العام 2018 
سنكتب.. أين خطة التنمية؟

الوزراء و»حتدي 
الثلج«
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صحيح انه ليس للجرمية مكان محدد، فضعاف 
النفوس قد يقترفونها حتى في دور العبادة، وهذا ما 

سمعنا عنه عدة مرات، ولكن هناك بيئة ميكن للجرمية 
أن تعشش فيها لتمتد الحقا إلى مناطق أخرى.

ومن أكثر املناطق التي تشكل أرضية خصبة لهذه 
اجلرمية، هنا في الكويت، منطقة جليب الشيوخ التي 
نالحظ ازدياد عدد املقبوض عليهم في هذه املنطقة، 

وخصوصا في انتحال شخصيات رجال األمن، وغير 
ذلك من جنايات وجنح تطل برؤوسها املخيفة بني حني 

وآخر.
وفي إحدى الدراسات التي نشرتها مصادر إعالمية، 
فإن هناك حوالي أربعمائة ألف من العمالة تقطن في 

هذه املنطقة، ويوجد فيها حوالي مائة ألف مخالف 
لإلقامة، وخارج على القانون، متوارين عن أعني 

العدالة، وهذا يعني أنه يصعب ضبطهم بسبب الفوضى 
املنتشرة وطبيعة املنطقة القدمية التي حتولت إلى شبه 

عشوائيات.
لذلك فنحن ال نذهب إلى ما تذهب إليه بعض وسائل 

اإلعالم من أن السبب يعود إلى الغياب األمني في 
املنطقة، األمر ليس كذلك، فالوجود األمني كي يكون 

فاعال يفترض وجوده في مناطق منظمة ومعالم 
واضحة وأبنية معروف شكل ترخيصها وما حتتويه 

من غرف وصاالت وأقبية، وهذا غير معروف بدقة في 
تلك املنطقة.

وإلى اآلن فهوية اجلرمية التي يتم ضبطها في جليب 
الشيوخ محددة بأفعال معينة مثل السلب والنهب 

والبضائع غير املشروعة، وبيوت تستخدم ألغراض 
غير أخالقية، إلى جانب عصابات املكاملات وغيرها. 

ولكن ما نخشاه هو أن تتحول مثل هذه البيئة اجلاذبة 
للجرمية إلى مستنقع إليواء إرهابيني، مادام فيها هذا 

العدد من مخالفي اإلقامة، فمن غير املستبعد أن يتسلل 
إليها إرهابيون كخاليا نائمة قد تستيقظ في وقت ما.

وحلل هذه املشكلة، ال بد من تنشيط فكرة »املثلث 
الذهبي« وحتويلها إلى منطقة جتارية ترفيهية، كي ال 

يبقى جحر ملجرم في املكان.

مثلث ذهبي 
للقضاء على 
اجلرمية

nasser@behbehani.info
د. ناصر بهبهاني

نوافذ


