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مازال هناك بعض املسؤولني والقياديني في بعض الوزارات 
واملؤسس���ات األكادميية والتعليمية ميارسون منهجية اإلدارة 
املتس���لطة واجلافة في تسيير سياس���ة العمل داخلها، ومازال 
هؤالء املتسلطون في اعتقادهم ان كل ما يقولونه هو الصحيح 
واملنطقي والس���ليم والذي يجب ان يأخ���ذ حيزه وطريقه في 
تصريف األمور، فيتصرفون ويتحركون مبزاجية الفكر الواحد 
املنطلقة من مبادئ »الفئة احلزبية« التي تفتت عظام وأساسيات 

الكثير من الوزارات واملؤسسات وهيئات الدولة.
إن جل اهتمامهم وتفكيره���م ينبع من إرضاء احلزب، وهم 

يعملون وكأن والءهم للحزب وليس للوطن الغالي.
مازال هؤالء املسؤولون ينطلقون من سياسة احلزب والتيار 
الذي يسيرهم وفق توجهاتهم وأفكارهم في العمل على السيطرة 
مبنهجية اآلخرين، فهم متمرس���ون ف���ي جتميع كل املعلومات 
الصغيرة واملتوس���طة والكبيرة بيدهم ومن ثم توصيلها إلى 
حزبهم التخاذ القرار املناسب، ومازال هؤالء املسؤولون يتميزون 
بالنهب والس���رقة واالبتزاز وخطف األفكار واآلراء اإلصالحية 
م���ن قبل بعض العاملني باملؤسس���ات كطرح فك���رة او رأي او 
مقترح التطوير بأسلوب وفعالية النشاط واجلهد والعمل داخل 
املؤسس���ة فيسارعون بشكل الفت للنظر بنسب تلك الفكرة او 

املقترح الى انفسهم.
إننا هن���ا في صحيفتنا »األنباء« نوجه هذه الرس���الة التي 
يجب ان تصل وتأخذ وضعها ومكانها الصحيح دون »رتوش« 
إلى هؤالء القياديني املتس���لطني لفتح املجال على نحو أوس���ع 
أمام الكف���اءات الكويتية الوطنية املخلص���ة والصادقة لتقدمي 
سبل النجاح للمؤسسة واالنطالق البد أن يكون من خالل مبدأ 
الدميوقراطية التي جبلنا عليها منذ القدم وإعطاء احلق لصاحبه 
وعدم جتاوز اللوائح والقوانني املنظمة املعمول بها وتطبيقها 
مببدأ العدالة اإلنسانية بعيدا عن التوجهات احلزبية التي تريد 

حتقيق مآربها.

فاكهة الكالم

»إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس.. فتذكر قدرة اهلل عليك«.
Aliku1000@yahoo.com

أكدت الشريعة اإلسالمية ان الناس سواسية كأسنان املشط 
ال فرق بينهم إال بالتقوى والعمل الصالح. ونص دستور دولة 
الكويت في املادة رقم 29 ان »الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية 
وهم متساوون لدى القانون في احلقوق والواجبات العامة، ال 
متييز بينهم في ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين« 
وهذا يؤكد االلتزام بالشريعة اإلسالمية وبعدالة السماء التي ال 
تفرق بني الناس إال بأعمالهم املخلصة هلل سبحانه وتعالى، وبأداء 
الفرائض والسنن التي نص عليها ديننا اإلسالمي، وأحيانا بعض 
الناس يواجه أمورا تخالف ما نصت عليه الشريعة اإلسالمية إذ 
انها نتيجة تصرفات فردية ومن صنع اإلنسان فمثال قد يتعرض 
البعض للظلم من أخيه أو من أقرب الناس إليه، أو من رئيسه 
في العمل الذي يعمل به، أو من صاحب نفوذ ميارس قوته على 
الضعفاء. واألمثلة كثيرة على تعرض اإلنسان للظلم في مسيرة 
حياته فقد كان ذلك جليا في قصة س���يدنا يوس���ف گ إذ أن 
الظلم الذي تعرض ل���ه كان من إخوته إلبعاده عن أبيهم ألنهم 
أحسوا أنه يفضله عليهم ولكن في النهاية نصره اهلل سبحانه 
وتعالى وأعزه وجعل مكانته عالية مما جعل إخوته وبعد ظلمهم 
له يطلبون منه العفو والس���ماح وكذلك عندما راودته التي هو 
في بيتها عن نفسه ومن كيدها ظلمته ولم تفصح عن احلقيقة 

إلى أن أظهر اهلل احلق ونصره عليها.
قال تعالى: )إن ينصركم اهلل فال غالب لكم وإن يخذلكم فمن 
ذا الذي ينصركم م���ن بعده وعلى اهلل فليتوكل املؤمنون... آل 

عمران: 160(.
إن اهلل عز وجل خلق اإلنس���ان وكرمه عن باقي املخلوقات 
ودعاه لعبادت���ه وطاعته واألمر باملع���روف والنهي عن املنكر 
وااللتزام باملبادئ التي سنتها الشريعة اإلسالمية. وقد يبتلى 
املؤمن ببعض األمور والتي يج���ب أن يصبر عليها ويلجأ الى 
اهلل سبحانه وتعالى عند البالء لينصره في نهاية املطاف، فقد 
يبتلى املؤمن بش���خص ظالم يقطع مصدر رزقه أو يحاول أن 
يدمر حياته بإبعاده عن أهله باالفتراء أو بالس���جن أو بتلفيق 
التهم لألبرياء، إذ أن الظال���م تعمى بصيرته عن احلق والعدل 
ويستمر في ظلمه وتعذيبه للضعفاء وبطشه بل ويستمتع بذلك 
ظن���ا منه أنه هو القوي الذي ال يردعه أحد ونس���ي ربه القوي 

القادر على كل شيء.
ولكن هل يستمر احلال على هذا الوضع؟ ال، فإن دوام احلال 
من احملال فقد نس���ي الظالم ربه ونس���ي أن اهلل ال يظلم العبد 
ويعيد له حقه ولو بعد حني. إن اهلل سبحانه وتعالى هو القوي 
الكرمي العادل الذي أقسم لعباده أن ينصرهم ويعيد لهم حقوقهم 
املسلوبة من الظالم ولو بعد فترة. فعندما يبتلى اإلنسان بالظلم 
فهذا اختبار من اهلل على قوة إميانه وصبره واحتسابه األجر من 
اهلل لذلك يجب اللجوء الى اهلل والدعاء، فإن دعاء املظلوم ليس 
بينه وبني السماء حجاب فيفتح اهلل أبواب السماء وينصر عبده 
فاهلل عز وجل ال يقبل الظلم فهو من كبائر الذنوب. ويعاقب اهلل 
الظالم في دنياه وآخرته ليكون عبرة لغيره ألن اهلل خلق الناس 
سواسية ال فرق بينهم إال بالتقوى ومنحهم حقوقهم وواجباتهم 
بالتس���اوي فمن يظلم عبدا من عباد الرحمن دون وجه حق لن 
يتركه اهلل دون عقاب، قال تعالى: )ولقد نصركم اهلل ببدر وأنتم 
أذلة فاتقوا اهلل لعلكم تش���كرون... آل عمران: 12(. فالظلم من 

كبائر الذنوب أبعده اهلل عنا وعن أمة اإلسالم.

د.بدر نادر الخضري

ديكتاتورية التفكير
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وما النصر إال من عند اهلل
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عين ترى وعين تدمع

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

حالنا في الكويت خالل هذه الفترة هو عني 
ت���رى األخطاء والعني األخ���رى تدمع ملا تراه 
من أهوال، أصبحنا ن���رى كثيرا من األخطاء 
ولك���ن ليس بأيدينا ش���يء نفعله لنغير ولو 
بعض الش���يء منه����ا، أص����بحنا ك��الواليا 
نتذكر ماضين���ا ونبكي على ما كنا فيه وعلي 

ما أصبحنا عليه.
تدمع العني عندما ترى حال مستش���فياتنا 
تنتقل من سوء إلى أسوأ، ال غرف مجهزة وال 
رعاية صحية وال اهتمام من قبل بعض األطباء 
وموظفي املستشفيات، وسأسرد لكم واحدة من 
قصص عجائب الصحة: باألمس كانت زميلتي 
تعاني من آالم ش���ديدة ف���ي معدتها فتوجهنا 
ألقرب مستشفى بجانب عملنا، وبالفعل دخلنا 
وتوجهنا لقسم احلوادث وقام الطبيب املشرف 
على ذلك القسم بالفحص على صديقتنا وكان 
التشخيص األول هو اشتباه مبرض »اخلبيث« 
في املعدة فأمر الطبيب على الفور بعمل أشعة 
لزميلتنا، وإذا بدكتور آخر يأتي لنا ويسأل: هل 
أنتم تابعون للمنطقة؟ فقمت بش���رح القصة 
له مع االستعانة بالدكتور الذي قام بالفحص 
علي زميلتنا لنوضح له خطورة املوقف، ولكن 
لألس���ف رفض الدكتور استمرار العالج وأمر 
بخروج املريضة من املستشفى، في هذه اللحظات 
دمعت العني عندما تذكرت كال من د.عبدالرحمن 
العوضي ود.عبداحملس���ن عبدالرزاق ود.عبد 
الرزاق العبدالرزاق، رحمهم اهلل، ورحم حالنا 

من بعدهم.
ت���رى العني في كل يوم زحاما ش���ديدا وال 
نعرف أس���بابه، في املاضي كنا نعلم األوقات 
التي تزدحم بها الشوارع وهي فترة الذهاب إلى 
املدارس واخل���روج منها، أما اآلن أصبح وقت 
الذروة في كل دقيقة واألس���باب غير معروفة 
»بس نش���وف دوريات تارسة الشوارع على 
شنو« اهلل أعلم كما لو أنهم يقولون لنا نحن 
موجودون، ترى يا جماعة اخلير مو مهم وجودكم 
املهم تشوفون صرفة في هذه الزحمة، والعني 
ال ترى فقط الزحمة بل ترى بوجود هذا الكم 
الهائل من الدوري���ات إال أنها ترى من خاللهم 
على مدار الس���اعة حوادث السرقات وجرائم 
اغتصاب وموت الكثير من الشباب واألسباب 
جرعة زائدة.. الس���ؤال هنا: الدوريات ش���نو 
مهنتها؟ وهنا تدم���ع العني عندما تتذكر العم 
يوسف اخلرافي والش���يخ محمد اخلالد، اهلل 

يرحم أيامهم ويعدي اعيالنا الشر.
ترى العني في كل اليوم الكثير مما لم أذكره، 
وتدمع الكثير عندما مير عليها شريط الذكريات 
وتتذكر أسماء منها ما ذكرتها ومنها ما لم أذكرها 
ولكن تاريخ وشعب الكويت يذكرها ويدمع من 
أجلها، سؤال هنا: من هذه املشاكل التي ذكرتها 
والتي لم أذكرها ولكن جميعنا يعلمها ونراها 
كل يوم، أين مجلس األمة من هذا؟ هل هم مثلنا 

يرون ويدمعون؟
> > >

كلمة وما تنرد: يا جماعة اخلير ترى ملينا 
من اقتراحاتكم اللي ما لها معنى، احلني شنو 
األهم الكتابة على الطوفة وال التلوث اللي مأل 

بحرنا، ارحمونا اهلل يرحمكم.
atach_hoty@hotmail.com

كل من ينادي باإلصالح 
هذه األيام، أجزم بل وأبصم 
»مغمض« بالعشرة أنه لم 
يش����عر بالتغير اجلذري 
الكبي����ر ال����ذي حصل في 
البلد، بل جميع من ينادي 
باإلصالح هم أسرى لبروج 
عاجية شيدوها من عروش 

تصريحات نارية، وإن الصراخ على قدر األلم فصراخهم 
أشبه بصراخ طفل كاد أن يقع.

البلد وخالل السنوات العشر األخيرة تغيرت تغيرا 
جذريا لم يشعر به املنادون باإلصالح وحملة رايته، ال 
الليبراليون وال »املاللوة« وال احلكومة »غير معروفة 
املذهب« وال احلكوميون التابعون لها أحسوا بالتغيير 

الذي شهدته البلد في السنوات األخيرة.
وال أحتدث عن تغييرات املشهد السياسي، فاملشهد 
السياس����ي في بالدنا ليس بأكث����ر من حبكة درامية 
ملسرحية من فصل واحد فهناك األشرار وهناك األخيار 
وحوار دائر على شكل سجال سياسي بلغت به حد 
السماجة إلى أنه أصبح بحبكته ال يختلف عن حبكات 
املسلسالت املكس����يكية املدبلجة، فهناك رجل أعمال 
وخادمة تتحول إلى عشيقة له ومجموعة نساء يكدن 
لبعضهن، وفي احللقة ال� 115 يتضح أن لبطل املسلسل 
توأم شرير يقف وراء كل ما حصل في احللقات ال�  114 
املاضية وفي النهاية تفوز اخلادمة بجائزة يانصيب 
وتتزوج من السائق الذي يتضح أنه كان يحبها حبا 
جما منذ احللقة 66، أصبحنا نعرف كل شيء سلفا 
ونتنبأ بكل ما ستشهده الساحة السياسية غدا أو بعد 
غد متاما كأي مسلسل مكسيكي يسهل التنبؤ بأحداثه 

مع مفاجآت بسيطة ال تغير السياق العام.
التغيير الذي أحتدث عنه هو تغير عقليات الشباب، 
شباب املجمعات »الكول«، وليس شياب الديوانيات 
الذين يلتقون وينفض جمعهم وينامون ويستيقظون 
على ذات احلديث السياسي وال يعرفون غيره، شباب 
اجليل اجلديد الذي ال يعرف همومهم أحد ولم يرصد 
التغي����رات التي طرأت على تفكيره����م الغض أحد، 
اجليل اجلديد الذي كان عمر الواحد منهم 11 عاما إبان 
انتخابات 1999، هذا اجليل له نظرة مختلفة عن نظرة 
»الشياب« ومدمني السياسة ومتعاطيها، هموم الشياب 
أو اجليل القدمي هي القروض واإلسكان والبطالة وتنفيذ 
املشاريع التنموية والبحث عن مستشفى جديد في 
محافظتهم ومطاردة أخبار نواب مناطقهم واالنتصار 
لقبائلهم وطوائفهم وعائالتهم، وهي حكايات أكلت 
عليها السنوات العشر وشربت حتى امتألت بطون 
متعاطيها باخلمول واليأس من املستقبل، فأصبحوا 

أسرى حلاضرهم بال أدنى 
إلى املس����تقبل بعد  نظرة 
أن حنت هموم البحث عن 
حاضر أفضل رؤوسهم بل 
الواحد  أن  وطأطأتها حتى 
منهم أصبح غير قادر على 
النظر إل����ى أبعد من أرنبة 

أنفه.
أما اجليل اجلديد ولتسموه ما شئتم »املاك تشيكن« 
أو »التشيكن ناغيتس« وشباب »الشورت« هو جيل 
املس����تقبل الذي نسيه اجلميع في خضم البحث عن 
حاضر مألته الصراعات، حاضر س����مته االنش����قاق 
والتش����كيك في الوالء والوطنية والتناحر بس����بب 
كرس����ي جمعية تعاونية ينتهي ع����ادة باإلحالة إلى 

النيابة العامة بتهمة االختالس.
اجليل اجلديد انفصل آليا عن هموم اجليل القدمي، 
فلم تترك له صراعات الس����نوات العشر أي مساحة 
للحلم، بل لم تترك له فرصة ليوقد ش����معة أمل، فال 
أمل في رياضة وال أمل في إصالح وال أمل في تنمية 
وال أمل في جامعة حكومية جديدة وال أمل له في عمل، 
ولم يهتم أي من النواب املنشغلني بصراعاتهم بهذا 

اجليل الذي سيقول كلمته في االنتخابات القادمة.
التغيير اجلذري الذي لم ينتبه له أحد هو الهوة 
الشاس����عة بني جيلني، األول انشغل بصراعات دون 
كيشوتية لم تشعل شمعة ولم تلعن ظالما، والثاني 
لن أق����ول إنه ال يفهم بل إنه ل����م مينح فرصة لفهم 

حقيقة الصراع الدائر منذ عشر سنوات.
هؤالء الش����باب القادمون إلى االنتخابات املقبلة 
بأصواته����م التي لن تقل بأي ح����ال من األحوال عن 
60 أل����ف صوت تقريبا )ع����دد الناخبني اجلدد كل 4 
سنوات( هؤالء الشباب أو الناخبون اجلدد سيدخلون 
االنتخابات بعد عشر سنوات من احلرب السياسية 

الطاحنة ليقولوا كلمتهم في التغيير.
أعول كثيرا على هؤالء الشباب أو الناخبني اجلدد 
ليحملوا حتى ولو إهماال مشعل التغيير في املشهد 
السياس����ي في االنتخابات القادمة، وأنهم هم الذين 
س����يقومون بتغيير جميع هذه الوجوه التي نراها 
اليوم، ذلك ف����ي حال أكمل هذا املجلس 4 س����نوات 

صالحيته املقررة دستوريا.
لم أر نائبا واحدا اقترح شيئا لهذا اجليل اجلديد 
الذين لم يدخلوا طابور اإلس����كان ولم ينضموا بعد 
إلى قطار البطالة ولم يقترضوا فهموم نوابنا التزال 
أس����يرة للعام 1999 والبحث عن مكتسب شعبي آن 

وشعارهم »فليذهب املستقبل إلى اجلحيم«.
Waha2waha@hotmail.com 

املقاهي  أثار قرار إغالق 
بعد منتصف الليل استياء 
وتذمر مرتادي هذه األماكن 
بس���بب اخلطوة املفاجئة 
للمنع والتي جاءت كردة فعل 
لتحقيق صحافي مثير عن 
عالم املقاهي. ومن املالحظ 
أن هذا القرار ال يختلف عن 

قانون منع التجمعات الذي ألغي بحكم دستوري سابق 
بسبب تعارضه مع قانون احلريات، ولكن الغريب في 
هذا املنع أنه جاء كإجراء تعس���في غير مبرر من دون 

أي دراسة مسبقة.
وقد عللت اجلهات الرسمية أن سبب املنع يعود إلى 
احلد من الفساد والرذيلة واجلرمية التي تتم ويخطط 
لها في هذه األماكن كما جاء من تلميحاتهم أو من خالل 
مصادرهم، إال أن الطرف املؤيد أبدى انزعاجه من هذا 
املنع غير املب���رر، خصوصا أن الكويت ال يوجد فيها 
متنفس لهذه الشريحة وهي فئة الشباب التي ترى أنها 
املتضرر األكبر من هذه السياسة املتشددة التعسفية 

وغير املبررة.
ومن خالل وجهتي النظر )مع وضد( لهذه القضية 
نستنتج أن هذه السياس���ة ال تنم سوى عن سياسة 

عمياء وغي���ر فعالة، ألنها 
جاءت كردة فعل ومن خاللها 
اقتضى املنع مع العلم أن هذا 
الق���رار حبيس األدراج منذ 
زمن طويل، فلماذا طبق املنع 
اليوم بهذه القسوة املبالغة 
بعد أن سلطت األضواء على 
بعض استخداماته السلبية 
من بعض األشخاص غير األسوياء والتي أضرت مرتادي 
هذه املقاهي بع���د أن أخذوا بجريرة من أخطأ، أما من 
يتوهم أن هذه األماكن هي للفساد والرذيلة فقد جنح 
عن الصواب ألن هذه املقاه���ي لم تتواجد إال للترفية 
والتسلية حالها حال الفنادق واملطاعم واألماكن الترفيهية 
األخرى، لذا فإن سياسة اإلغالق والتقييد ال تولد سوى 
منطق كل ممنوع مرغوب وهي سياسة الكبت وسلب 
احلريات، لذلك أدعو الى أن ينظر لهذا األمر من وجهة 
نظر إيجابية بعيدا عن النظرة السلبية التي عبر عنها 
أحد الش���باب املعارضني لهذا املنع بامتطائه حصانا 
والوقوف أمام املقهى كنوع من أشكال االعتراض لهذا 
املوقف، لهذا ينبغي من أصح���اب القرار إعادة النظر 

واستدراك املوضوع من جديد.
Talal-alhaifi@hotmail.com
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