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الذهب األخضر

م. هديل عيدان الخليفة

اليراع الحر

جعل اهلل في النخيل والزرع نبض 
احلضارة واجلمال والعطاء، وقد حوت 
تعاليم اإلسالم وتشريعاته، وكذلك ما 
روي عن األنبياء والصحابة وعلماء 
النخيل  الكثير ع���ن  الدين واألئم���ة 

والزرع.
ورد في القرآن الكرمي أكثر من 32 
موضعا عنهما منها قوله تعالى )وترى 
األرض هامدة ف���إذا أنزلنا عليها املاء 
اهت���زت وربت وأنبت���ت من كل زوج 
بهيج( فاآلية توضح أن النبتة تخرج 
من األرض بق���درة اهلل وليس العبد 
وذلك يدل على أن النبات والنخيل فيه 
منفعة لإلنسان، وقول رسول اهلل ژ 
»إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة 
فان اس���تطاع أال يقوم حتى يغرسها 
فليفعل« وتشمل الفسيلة الشجيرات 

املثمرة من النخيل وغيره.
ومن معجزات اهلل في خلقه الشجر 
يسجد هلل وأيضا من مميزاته أن النظر 
إليه مينح اإلنسان الشعور بالطمأنينة 
والذهول من عظمه وجمال خلقه. لقد 
ذكر الرسول گ أن النخلة بنت عم 
اإلنس���ان، فهي أصل العط���اء ونرى 
شموخها وصمودها فهي تتحمل الرياح 
والعطش وملوحة األرض وتبقى قوية 

بصمودها مثمرة باخليرات.
قال تعالى )أمن خلق اهلل السموات 
واألرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا 
به حدائق ذات بهجة( فالنبات إذا غاب 
غابت احلياة وبهجتها وتاريخ اإلسالم 
يتحدث عن أصالة النخلة كاألم التي 
تظلل على أبنائه���ا فهي ظللت علينا 
منذ الصغر وك���م من ذكريات جميلة 
جمعتنا بها وأصبح اإلنس���ان صديقا 

لها فإنها هدية الرحمن لعباده.
ومن هنا نتطرق إلى دولتنا احلبيبة 
الكويت ومناطقها السكنية التي تعاني 
في بعض الفصول من ش���دة الرياح 
الرملية وخطورتها على صحة اإلنسان 
ومن أعراضها السلبية حساسية العني 
وضيق النفس ومعاناة مرضى الربو 
وغيرها من السلبيات، فالشجيرات من 
أساسيات احلياة الصحية، ومن رحمة 
اهلل على اإلنسان أنه أكرمه بتلك النخلة 
لالس���تفادة من منافعها وهي تتحمل 
الظروف املناخية وتعمل على تخفيف 

حرارة اجلو وترطيبه.
لذا فإن الكويت حتتاج إلى كل مواطن 
يغرس فسيلة دون التعدي على أمالك 
دولتنا الطيب���ة ألن التعدي ليس من 
أسلوب اإلس���الم، واحلمد هلل أن اهلل 
أنعم علينا بأمير العطاء الشيخ صباح 
األحمد الذي أعط���ى الكثير من ثمار 
اخلير، وهذا يدفعنا ألن نتكاتف جميعا 
لنحافظ على جمال وحضارة الكويت 

وجنعلها مبهجة بالذهب األخضر. 
اللهم احفظ لنا أميرنا ليبقى دائما 

يظلل علينا بكرمه وعطائه.
alYeRa3_al7or@hotmail.com

افهم متاما أن يتحالف أي تيار سياس���ي أو حزب مع 
احلكومة في مرحلة م���ا، وقد ينقلب التحالف إلى عداوة 
بحسب املرحلة متاما كما حصل بني حدس واحلكومة بني 
أعوام السلم واحلرب. وعامة أمر حتالف تيار أو حزب ما 
مع احلكومة أمر مباح للطرفني سياسيا حتى وإن اختلفت 
مع هذا الطرف أو ذاك، ويبقى أمرا مش���روعا ضمن دائرة 
احلراك السياسية املنطقية حيث ميكن أن يحدث في أي بلد 
من بلدان العالم، أما أن تقوم احلكومة أو باألصح أطراف 
حكومية نافذة بإنشاء تيار »جنه مو لها« فهذه واهلل كارثة 
الكوارث وتستحق عليها تلك األطراف نيل جائزة أفضل 
أوسكار للضحك على الذقون. ولكم هذه احلقيقة املرة أن 
أغلب من انشأوا جتمعات سياسية ما بني 1999 وحتى اليوم 
ال يخرجون عن ثالثة إما أشخاص وطنيون حقيقيون أرادوا 
قول شيء ما في زمن الفوضى وهم قلة قليلة ال تعد على 
ثالثة أصابع أو أش���خاص طفيليون وجدوا بتشكيل هذه 
الكيانات املشوهة طريقا سهال للوصول إلى النافذين وأما 
النوع الثالث فأشخاص قاموا بتشكيل جتمعهم بناء على 
أوامر »معزب«. وملن يتس���اءل عن هدف إنشاء مثل هذه 
التجمعات فاجلواب الواضح وضوح ش���مس رابعة نهار 
شهر س���بعة أن أغلبها أسس لتشتيت أصوات املعارضة 
احلقيقية عن طريق تشكيل بقعة ضوء تشبه املعارضة 
شكال ولكنها من الداخل مجرد واجهة آلخرين. بعض تلك 
التجمعات أخذ صفة املناطقية وبعضها يأخذ صفة املعارضة 
الشبابية وبعضها اآلخر يأخذ صفة التجمع املهني وغيرها 
يأخذ صفة املعارضة ألجل املعارضة، وأعترف أن بعضها 
بريء ولكن أغلبها لألس���ف ميكن أن تدينه بتصريحاته 
التي يطلقها جتمعه املطابق إلى حد التوأمة مع تصريحات 
أو توجهات »معازيبه« فيما يتعلق باملس���ائل السياسية 
الكبرى في البلد. النكتة في املوضوع أن بعض تلك الكيانات 
السياس���ية يولد دون وجود »معزب« يقف وراءه، وبعد 
فترة جتد أن من أنش���أ ذلك التجمع يحاول أن يتقرب من 
أحد »املعازيب« بزيارت���ه مرة ومرتني وثالثة بل و»يدق 
مس���ماره« في ديوانية املعزب حتى يقنعه بتبني حزبه 
وكأنه ينقل كفالته وكفال���ة تكتله بأكمله عليه، وبعض 
تلك التجمعات لألسف ال يستحق ال مؤسسه وال أعضاؤه 
منحهم حتى مادة 20 من قانون اإلقامة مع كامل اعتذاري 

الشديد جلميع اخلدم في الكويت.
Waha2waha@hotmail.com

قدميا كنا ال نشهد في كل دور انعقاد سوى استجواب 
واح���د، أو رمبا مير دوران من االنعق���اد ملجلس األمة ال 
نرى فيهما اس���تجوابات، أما اليوم فنرى االس���تجوابات 
في األسبوع الواحد تصل إلى 4 استجوابات وهذه سابقة 

ويبقى السؤال معلقا: ملاذا كل هذه االستجوابات؟
وهن���ا نؤكد أن احلكوم���ة بها خلل لدرج���ة أن نواب 
األم���ة أصبحوا ينتقدونها في كل »حزة« وجتاوزوا حالة 
االنتقاد بتوجيه حزمة اس���تجوابات مرة واحدة وصلت 
إلى حد اس���تجواب س���مو رئيس الوزراء ووزراء الدفاع 
والداخلية والبلدية ورمبا سيكون للمالية نصيب بعدها 
تأتي التربية، وتبقى مشكلة أنه ال أحد في احلكومة يريد 
معاجلة تلك املش���كلة التي يعاني منها ممثلو األمة الذين 
ميثل���ون املواطنني، أي حني يقدم النائب اس���تجوابا فإن 
املواطنني الذين ميثلهم هم من يريدون استجواب الوزير، 
ملاذا ال يريد الوزراء التعاون، وملاذا ال يريد بعض الوزراء 
الصعود إلى املنصة، وملاذا ال يتم تفنيد تلك األسئلة املوجهة 
من قبل النواب عن طريق االستجوابات؟ وفي حال لم يرد 
الوزراء الرد ومواجهة استجواباتهم فنقولها بكل صراحة 
ارحلوا واتركوا من يس���تطيع أن يقارع احلجة باحلجة 
ويرد على اتهامات الن���واب ألنه في حال عدم الرد يتأكد 
لنا أن االتهامات صحيحة والتجاوز على املال العام الذي 
يتحدث عنه النواب صحيح 100%، فلهذه األسباب نأمل من 
احلكومة أن تواجه االستجوابات عبر قاعة عبداهلل السالم 
بجلسات علنية وأمام الشعب الكويتي وليكن احلكم هو 
الشعب عبر من ميثله في مجلس األمة أما قضية الهروب 
فمرفوضة وال أحد يقبل بها وهناك استجواب للرئيس ثم 
لنائبه األول ثم لوزير الداخلية وبعدها يأتي وزير البلدية، 
نريد سماع احلكومة وهي تدافع عن نفسها ال نريدها ترفع 
أو تهدد بحل مجلس األمة وميكن أنها تريد رفع كتاب عدم 
التع���اون كي يحل مجلس األمة أو حتل احلكومة ومن ثم 
تشكل مرة أخرى ويبقى احلال كما هو عليه استجوابات 

قادمة ألن العلة حتى اآلن لم تعالج.
* * *

أمتنى من نواب الدائرة اخلامس���ة أن يزوروا منطقة 
األحمدي ويذهبوا للمركز الطبي املعطل من أكثر من 6 أشهر 
بحجة الترميم وكل اللي سووه بناء جدارين فقط وحتى 
احلني ما خلصوا منه يعني لو يبون يبنون مستش���فى 
بحجم مستشفى جابر اللي يبون يسوونه ووقعوا عقده 
فمتى يخلصون ملن يصير عمر فايز ولدي 25 سنة رغم 

أن عمره ال يتجاوز اآلن ال� 5 أشهر.
* * *

ونأمل أيضا من نواب الدائرة اخلامسة أن يتوجهوا إلى 
القسائم الصناعية في منطقة األحمدي ليروا التجاوزات 
املليئة بها دون وجود من يحاسب هؤالء املتجاوزين وكل 
املوجود فرق إزالة على بيوت املواطنني ولكن القس���ائم 
الصناعية مترح وتسرح على الكيف بل جتاوزوا قسائمهم 
حتى أصبحوا ميتلكون الساحات الترابية أمام قسائمهم 
باستغاللها لهم ووضع آلياتهم لتجتمع عندها احليوانات 
املهملة في الشوارع مثل الكالب وبعض املرات تتسبب في 

األذى للقاطنني في املنطقة.
زبدة الكالم: وآخرتها معاكم يا شباب؟

Q8kuwait@maktoob.com

ذعار الرشيدي

تكتالت المادة 20

الحرف 29

ماضي الهاجري

مواجهة أم هناك »حل« 
آخر؟!

زبدة الكالم

هلل احلكمة البالغة في أحكامه وتشريعاته، ومن يدقق النظر في 
مجمل التكاليف الشرعية التي كلف اهلل بها عباده يتبني له السر 
الكامن الذي قصده الشرع احلكيم من ذلك التشريع، فاحلج ركن 
من أركان اإلسالم وهو فرض على املستطيع، فاملسلم الذي يؤدي 
هذه الشعيرة يستشعر عظمة اهلل � عز وجل � الذي يعبد في كل 
مكان وبكل لس����ان، فما من حركة وال سكون يصدر من احلاج إال 
وفيه سر عظيم يدركه من أخلص النية هلل تعالى، فاحلج أعظم 
مؤمتر إسالمي يجتمع فيه املس����لمون من شتى بقاع األرض في 
صعي����د واحد مهللني ومكبرين وملبني نداء رب العاملني يحدوهم 
األمل ويحفهم اخلوف والرجاء رافعني أكف الضراعة الى اهلل � عز 

وجل � راغبني في مغفرته ورضوانه.
فقد قال اهلل تعالى في كتابه العزيز )والفجر وليال عش����ر(، 
فأقسم س����بحانه تعالى بهذه الليالي املباركة وهي العشر األولى 
م����ن ذي احلجة ملا لها من فضل عظي����م وكبير ورضوان من اهلل 
على العاملني، وفي هذه األيام يكون اليوم املبارك وهو يوم عرفة 
الذي ال يرد فيه الدعاء، فمن أكرمه اهلل وهداه الى األعمال الصاحلة 
والطيبة في هذه األيام يكون من احملظوظني املكتوب له السعادة 

في الدنيا واآلخرة.
واآلن وقد استعد كل حاج ألداء هذه الفريضة نتمنى أن يدعو 
ضيوف الرحمن لنا ولكل املسلمني بالهداية واملغفرة والرحمة من 
رب العامل����ني وان يدعو لكل مس����ؤول وكل راع ان يراعي اهلل في 
عمله ووطنه وأن يعمل على مصلح����ة بالده ويجعلها في املقام 
األول وان يعم التعاون كل أرجاء وطننا الغالي وان يعم الصفاء 
واحلب واملودة وتزول الكراهية واملصالح الشخصية وان يهتدي 
أصحاب النفوس الضعيفة للخير وحب الناس وحب اخلير، فهذه 
األيام من أحب األيام عند اهلل � عز وجل � فهي أيام البر واإلحسان 

واحلب والود والتعاون واخلير.
فلندعو اهلل جميعا بحج مبرور ومقبول بإذن اهلل تعالى وان 
يع����زم الناس على فتح صفحة جديدة مليئة باحلب والود وحب 
اخلير وحب الوطن واغتنام التقرب الى اهلل تعالى وان يتم علينا 
سبحانه وتعالى نعمة الصحة والعافية وان يحفظ الكويت وبالد 

املسلمني من كل مكروه ومن كل شر.
alialrandi@hotmail.com

آملني جدا ما جاء بتحقيق صحافي نش����رته 
مؤخ����را الزميلة »القبس« ع����ن »نفوق« زرافة 
وقرد ونعامة وحمار وحشي في حديقة الكويت 
الهمجي والعنيف  السلوك  للحيوانات، بسبب 
لبعض زوار احلديقة، وذلك إما بتفجيرهم ألعابا 
نارية ومفرقعات قرب احليوانات أو بإطعامها عمدا 
أكياس نايلون فتسد أمعاءها، أو برمي احليوانات 
باحلجارة، اعتقادا من هؤالء الهمجيني أن تلك 

احليوانات البريئة جنود اسرائيليون!
ال يوجد أبش����ع من ان يتسبب البعض من 
منزوع����ي الرحمة والضمير ف����ي قتل ونفوق 
حيوان������ات أليفة مس����لوب��ة اإلرادة � حتج��ز 
وتسجن � بحدائ��ق احليوانات، ليشاهدها الناس 
بس����هولة، وليتعرفوا عليها عن قرب � لعلهم � 
يتثقفون ويعون ان اإلنس����ان ليس وحده من 
يعيش على هذه األرض، لذلك فإني أؤيد وبشدة 
قول مديرة حديق��ة احليوان��ات ف��ي الك��ويت 
فري��دة املال إننا بحاجة الى عمل دراسة نفسية 
ملعرفة أس����باب هذا السلوك الهمجي والعنيف 
الذي ميارسه بعض زوار احلديقة ضد احليوانات 

البريئة.
ال أبال����غ ان قلت ان صور احليوانات األليفة 
البريئة النافقة أثرت في نفسي أكثر من تأثير 
فوضى كثير من نواب البرملان، واملصادفة هنا 
ان عدد احليوان����ات النافقة هو 4 حيوانات أي 
نفس عدد االس����تجوابات التي قدمت حتى هذه 

اللحظة إلى احلكومة.
وباالس����تئذان من الكاتب احملترم جدا سعد 
املعط����ش فإن����ي أق����ول � أدام اهلل � هذا الوطن 
ومؤسس����اته وحيواناته � وال أدام � من يعمل 
بخبث لش����ل هذا الوطن أو يتسبب في نفوق 

حيوانات حديقة حيوانات الوطن.
Mike14806@hotmail.com

علي الرندي

اللهم اهدهم

من الديرة
مخلد الشمري

قبل أن ننفق جميعًا!

رؤية

املسلم اجلاد احلريص على دينه 
يجب أال يرتاد املسرح أو السينما أو 
األوبرا أو يس����مع املوسيقى أو يقرأ 
الشعر الغزلي أو يشاهد لوحات فنية 
تخص العصور الوسطي! بل إن املسلم 
اجلاد احلريص عل����ى دينه البد أن 
يحارب كل من يقوم بفعل هذا، وعليه 
أيضا محارب����ة كل من يقوم ويعمل 

ويرى ويسمع شيئا اسمه ثقافة أو فنون.
هذه الكلمات أصبحت تتردد كثيرا في هذه اآلونة في مجتمعنا، 
وتل����ك األوامر التي أصبح البعض يأمر بها اآلخرين لتنفيذها، 
ذلك أصبح حال مجتمعنا، يعيش في دائرة من الش����ك، كانت 
بداية تلك الدائرة نقطة التش����كك مع بداية اجلدال حول مادة 
املوسيقى، وما حدث بعد ذلك من قرارات، تلك القرارات ما هي 
إال نقطة البداية بل كانت الفتيل الذي أش����عل الشك في عقول 

ونفوس البعض ليسأل: هل الثقافة والفنون حرام؟
وقبل أن نخوض في التفس����ير الدني����وي لنؤكد أن الثقافة 
والفن الراقي حالل البد علينا أوال أن نس����تند إلى أحكام الدين 
في هذا الشأن لتكون كلماتنا لها قاعدة صحيحة وسليمة غير 
قابلة للتشكيك، في البدء سنقوم باالستناد الى عقيدتنا »القرآن 
الكرمي« فهو املش����رع األساسي ومرجعية اإلسالم فنجد أنه لم 
يذك����ر أي آية أو نصا صريحا يحرم الثقافة والفنون الرفيعة، 
بل جند أن الس����نة النبوية التي أيضا تعد مرجعا أساسيا بعد 
القرآن الكرمي للدين اإلسالمي لم يذكر فيها حديث صريح ينهى 
عن الفنون والثقافة، وعذرا للبعض الذين ال يعرفون شيئا عن 
الفن وال رسالته السامية أن يحّملوا بعض آيات القرآن الكرمي 
معنى »حترمي الثقافة والفنون« لتحقيق رغبتهم وحترمي الثقافة 
والفنون ومنها: )إمنا احلياة الدنيا لعب ولهو � محمد: 36( أو 

استخدام كلمة »لهو احلديث« أو كلمة »اللغو«. 

بل بالعكس جند أن اإلسالم صرح 
بالثقافة والفنون، وما يؤكد كلماتنا 
وجود بعض األحاديث النبوية التي 
تسمح باملوسيقى، وخير مثال على 
ذلك احلديث النبوي:  قال رسول اهلل 
ژ: »فصل ما بني احلالل واحلرام في 
الن����كاح الدف والصوت«، وهذا خير 
مثال على أن رسول اهلل ژ لم يحرم 

املوسيقى أو أيا من الفنون األخرى التي تغذي الثقافة.
أما اجلزء الدنيوي لنؤكد على أهمية الثقافة والفنون وأنها 
حالل وليست حراما فدعونا نسأل أنفسنا: إذا أردنا أن نتعرف 
على بلد ما، كيف مت ذلك؟ أكيد يتم ذلك من خالل ثقافتها وفنونها، 
تل����ك هي أهمية الثقافة وهذا هو الفن الذي يريد البعض قتله، 
نعم الثقافة والفنون هي بطاقة تعريف ألي فرد يريد االطالع 
على الدول األخرى، بل هي هوية ألي بلد يريد املرور والعيش 
لدى الدول األخرى من خالل التدريس والتدريب واملش����اهدة 
لتل����ك الثقافة، وهذا ما حدث للحضارة اإلس����المية فكانت لها 
هوية جعلت الكثير ممن يطلع على فنونها وثقافتها يتعلمها 
أيضا، بل جند أن ثقافة احلضارة اإلسالمية وفنونها أثرت على 
احلضارات األخرى من خالل الثقافة والفنون إلى أن أصبحت 
علما يدرس في املدارس واجلامعات العربية والعاملية، واليوم 

يقولون: دو ري مي في مجلسنا ممنوع.. »عجبي«.
> > >

كلمة وما تنرد: إلى كل فرد مسؤول يقوم مبنع فكر أو بحث 
جديد من خالل سلطته أقول لهم: اتقوا اهلل في أبناء الكويت، 
وراجعوا املادة 14 من الدستور والتي تنص على: ترعى الدولة 

العلوم واآلداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
atach_hoty@hotmail.com

د. نرمين يوسف الحوطي
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