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في س����اعة متأخرة من الليل 
حيث كان الهدوء يعم منزلنا رأيت 
الوالد يجلس في غرفته السدو التي 
حتيط بجدرانها التحف التراثية 
ابريق  وكان بجانبه دواة عليها 
شاي من اللومي املمزوج بالهيل 
والزعفران، جلست بجانبه فقال ما 
هذا الذي بيدك فقلت له إنه كوب 

من »ملك شيك« فابتسم ورفع حاجبه األمين وقال: أصبح في 
زمانكم الشيك ينقع ويشرب ماؤه، فأسعدني بروح الفكاهة 
التي يتمتع بها رغم الظروف القاس����ية التي يشاهدها على 

الساحة الكويتية من خالفات وتأزميات وصراعات. 
س����ألته ملاذا تتحدث عن زماننا هكذا وكأنه يختلف عن 
زمانكم، فقال في هدوء تام: اتركي ما بيدك وخذي ما بيدي 
هذه هي االستكانة األصيلة والتي حتتوي على ما تبقى لنا 
من عادات املاضي وقال لي: تذوقي مزيجها لتشعري بدفء 
زماني وبدأ حديثه وظهرت على صوته نبرة االشتياق وقال: 
في أيام الغوص كان الكفاح واالنتماء، كان احلب واإلخالص 
وقادهم ذلك إلى العطاء واالزدهار وكانوا مبنزلة اليد الواحدة 
»بدوا، حضرا، س����نة، شيعة« ال فرق بني هذا وذاك، وكانوا 
جميعا يحملون ش����عار الوحدة الوطنية ولم نس����مع أبدا 
ع����ن الفتنة ولم تكن موجودة في هذا الزمن األصيل ثم قال 
مبتس����ما: أقصد زماننا بكل طوائفه ومعدنه الطيب الوفاء 
والتماس����ك احلقيقي عند الس����راء والضراء بفضل القلوب 
الصافي����ة ثم نظر إل����ي وقال: هل هذا موج����ود في زمانكم 
العجيب الذي ظهرت فيه كل العجائب؟ ترددت في اإلجابة 
بل لم أستطع أن أجيب فقال: لقد تبدل زماني بزمانكم الذي 
ال يعرف غير الشيك واملصالح واألهواء والسعي بأي طريقة 
إلى منصب رسمي أو إلى كرسي في املجلس ليتخيل نفسه 
كامللكة بلقيس في زمانها ولكن هناك اختالف، بلقيس كانت 
تعبد الشمس والبعض عندنا يعبد االستجوابات والتأزمي، 
بلقيس أسلمت على يد سيدنا سليمان گ والبعض عندنا 

يرفض أي سالم.
ثم قام فج����أة وتكلم بصوت عال قائال ماذا حدث بيننا؟ 
وملاذا أصبحنا غرباء عن بعضنا؟ من هذا القراقوش وأتباعه 
م����ن الذباب األزرق الذي يلوث الود بيننا، ومن الذي تخيل 
نفسه عنترة ليدس روح الفتنة بني الطوائف؟ وبدأت أنظر 
إليه مس����تغربة أن والدي لم يتحدث هكذا من قبل ولم أره 
في هذه احلالة من قبل، ثم قلت له اهدأ يا والدي. فرد قائال: 
وكيف أهدأ وهذا يحدث بالكويت ألول مرة في تاريخها في 

زمنكم هذا زمن العجائب.

ملاذا أصبحت لغة احلوار في 
السياس����ة مزيجا من املتاهات 
والتفاه����ات؟ وم����اذا يريدون 
من ه����ذا؟ ملاذا نضي����ع وقتنا 
ف����ي الصراع����ات والتأزميات 
السياسية؟ رغم يقينهم الكبير 
ب����أن النتائج في النهاية تعظم 
السلبيات والوصول الى نقطة 

مظلمة ويبدو أننا عشقنا التأزمي.
لقد اس����تغلوا طيبة ورقة قلب ش����يوخنا معتقدين أنه 
ضعف وأصبح البعض منهم يشير بأصبعه وكأنه هتلر في 
زمانه، حاملني سالح احلقد والكراهية ليقتلوا ثقة املواطنني 
بشيوخنا الكرام ولكن أبدا لن يستطيعوا نزع احلب والوفاء 
لهم من قلوبنا ومن أسس وحدتنا، ومما تعلمناه من أسرتنا 
ممن عاش األلم ورجع من هدام ديرتنا أقصد »صدام« انهم 
أه����ل الصباح أهل الوفاء واإلخالص هم أهل الصباح الكرام 
بقيادة صاحب الس����مو األمير احلكيم الشيخ صباح األحمد 
وعقال الصباح يجب أن نضعه تاجا للفخر ونحارب ونعادي 
ونهاجم كل من يتعدى حدوده على آل الصباح ثم صمت قليال 
وأخذ رشفة من مزيج اللومي، ثم قال: أنا هنا أجلس وليس 
بيدي أي شيء غير الدعاء اللهم اجعل ديرتنا كما كانت من 
قبل، واحفظ أميرها وولي عهدها من كل مكروه، واجعل آل 

الصباح في قمة الكويت فنحن منهم وهم منا.
ثم صمت ثانية وقال ما رأيك يا بنيتي في زمانكم، فقالت 
حق����ا يا والدي بئس الزمان والب����د أن نتصدى لهذا الذباب 

األزرق القاتل لوحدتنا والساعي الى فرقتنا.
فالوطن الذي ال نس����تطيع أن نحميه ال نستحق العيش 
فيه، ف����رد والدي قائال: حقا يابنيتي يجب أن نحمي ونقتل 
كلمة أنت بدو، أنت حضر، أنت سني، أنت شيعي، وأن يكون 

الرد »أنا كويتي وكلهم أهلي وناسي«.
ونهاية قال لي هذا زمانكم ش����يك ملغى ونحن الرصيد 

الذي بيدكم، فهل تتركونه؟!
حروف حائرة:

راح وقتي زمانه
وأنا سلمت األمانة

واحذر هذي عالمة القيامة
أصبحنا في زمن األخ يقتل أخاه

واالبن يعصي أباه
واملجلس ال مباالة

وفي النهاية نحمد اهلل على عطاياه
Alyera3_al7or@hotmail.com

)يأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
تفس���حوا في املجالس فافسحوا 
يفسح اهلل لكم وإذا قيل انشزوا 
فانشزوا يرفع اهلل الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات واهلل مبا 

تعملون خبير( املجادلة: 11.
بني اهلل س���بحانه وتعالى في 
كتابه الكرمي األح���كام العامة في 

املعامالت والعالقات االجتماعية واملواثيق والتجارة وغيرها، 
وترك س���بحانه لنا نحن البش���ر االجتهاد فيما يستجد من 
أمور تستوجبها ظروف احلياة من تطور وتغير في األشكال 
االجتماعية، ولكن األساس موجود وما على اإلنسان إال أن يهتدي 
به ويعمل العقل لكي يصل إلى قياس عادل، والبشرية على هذا 
األساس تقوم من حني آلخر باستنباط األحكام التي تتماشى مع 
حاضرها ومستقبلها بشرط أن تكون األحكام الوضعية قابلة 
للتغير وفقا ملتغيرات احلياة، واملعروف بالقوانني الوضعية أي 
التي من وضع البشر، أما القوانني السماوية فثابتة لصالحيتها 

مع طبيعة خلق اإلنسان والكون معا.
قضيتن���ا اليوم ترتبط ارتباطا كلي���ا بالقوانني الوضعية 
التي ذكر اهلل عز وجل أصحابها في كتابه العزيز واصطفاهم 
عن باقي البشر باعتبارهم أهل العلم واملعرفة، واليوم أصبح 
لقب أهل العلم واملعرفة يطلق في هذا الزمن على من يس���بق 
اس���مهم لقب الدكتور، وهذه هي مش���كلتنا اليوم وقضيتنا 

»شهادات الدكتوراه«. 
كثير منا قرأ عن بعض ممن يحملون ش���هادات الدكتوراه 
املشكوك في أمرها، والبعض منا يعلم عن بعض اجلامعات غير 
املعترف بها، والتي تخرج فيها بعض األسماء الالمعة وأصبحوا 
أصحاب مراكز مرموقة، كما أننا نس���مع أن هناك مس���ؤولني 
يغض���ون البصر عن بعض موظفيهم للدراس���ة دون إجازة 

دراسية من الدولة واألسباب ال يعلمها إال اهلل عز وجل 
أما النوع اآلخر من مشكالتنا والذي قد ال يكون األخير، فهو 
ما نقرأه كل عام من خالل تقارير ديوان احملاسبة املنشورة في 
اجلرائد لبعض األسماء الذين ال يحملون شهادات الدكتوراه، 

ورغ���م هذا تتعام���ل معهم بعض 
اجلهات احلكومية وكأنهم بدرجة 

الدكتوراه.
إن كارثتنا فيمن قمنا بذكرهم 
وتسليط الضوء عليهم أنهم لألسف 
يتقاضون من الدولة أعلى الرواتب 
واملراتب العلمية دون وجه حق، 
نعم هذه حقيقة وليست أوهاما 
وذلك مثبت في جهاز حكومي نثق به ومبصداقية موظفيه 
وهو ديوان احملاسبة الذي كثيرا ما خاطب اجلهات املعنية 
اخلاصة له����ؤالء لتبلغهم بأنه يوج����د موظفون يتمتعون 
مبكان����ة عملية ودرجة علمية ال يس����تحقونها والبد عليهم 
التصحي����ح وإرجاع املبالغ التي صرفه����ا هؤالء دون وجه 
حق، ولكن كما قلنا كتب وخطابات وتقارير س����نوية دون 

جدوى وال تصحيح.
والسؤال هنا: كيف نساوي بني كل من ذكرناهم في السابق 
الذين يتمتعون بدرجة ال يستحقونها وإنسان قام بتحصيل 
علمه وثابر على دراسته وتفوق باسم الكويت ليصبح رمزا 
يشرف بالده من خالل علمه؟ وهنا أعود ألستند في قضيتي 
للقوانني الس���ماوية والتي ال يقدر أي منا التغيير فيها، ففي 
القرآن الكرمي يقول العزيز جل وعال )هل يستوي الذين يعلمون 
والذين ال يعلمون(، فإذا كانت القوانني الس���ماوية اصطفت 
أهل العلم عن غيرهم فأين القوانني الوضعية من هؤالء الذين 

سلبوا احلق األدبي والعلمي دون وجه حق؟
> > >

كلمة وما تنرد: أطالب جميع اجلهات احلكومية بتنفيذ ما 
أتى في تقارير ديوان احملاسبة واخلاصة مبن خالفوا القانون 
بشأن درجة الدكتوراه وتعديل أي أخطاء علمية وعملية في 
ذلك لكي يحصل كل ذي حق على حقه، وأناشد اللجنة العلمية 
في مجلس األمة أن تطبق القوانني الس���ماوية في ذلك األمر، 
ألننا ال نعلم ماذا س���يحدث في املستقبل من شهادات جديدة 

ومسميات أخرى.
atach_hoty@hotmail.com

مع ختام س���نة 2009 يكون صاحب الس���مو االمير حفظه اهلل قد 
حتدث على االقل 5 مرات الى ش���عبه س���واء كان خطابا عاما او عبر 
افتتاح دوري االنعقاد التشريعني ملجلس االمة احلالي والسابق، وفي 
كل مرة يعرج س���موه على التأكيد عل���ى الوحدة الوطنية محذرا من 
الفئوية واالنقس���ام والفرقة بني ابناء الوطن الواحد، بل أكد بنفسه 
حفظه اهلل على ذلك في خطابه االخير »طاملا افضت فيه واس���هبت« 
مما يعني اننا بالفعل مازلنا بحاجة للمزيد من تفعيل اخلطوات نحو 
تكريس الوحدة الوطنية والتي اصبحت لالسف الشديد في مهب اي 
ريح طارئة، تارة بفعل املجنون الذي حطم املكتبات االس���المية في 
حولي، او االتهامات الفاش���لة بحق اخلطيب احلسيني السيد الفالي 
وغيرهما الكثير، واليوم عن مركز »وذكر« وما حتدث به محمد اجلويهل 
عبر قناة السور، واهلل اعلم ما يخبئه املستقبل القريب من اقوال او 

تصرفات شاذة قد تغرق البالد في فنجان ماء!
أما آن لنا أن نترجم مثل هذه التوجيهات السامية الى افعال ملموسة 
ومحسوسة لتكريس هذه الوحدة رأفة بأبنائنا اجلدد، ورحمة بالبالد 

التي توقفت بها عجلة التنمية؟!
مازلت على قناعة تامة بأن الهدف الس���امي الذي يطمح س���موه 
الى حتقيقه على نطاق واس���ع وتفعيله البد لنا من التكاتف جميعا 
لتحقيقه، وذلك بعدما حذر سموه من ويالت التقاعس عن هذا الهدف 
بالنظر الى التجارب املأس���اوية التي مرت بها مجتمعات ودول، كان 
»اخلاسر فيها دائما هو الوطن والذي يدفع الثمن هو اجلميع«، ومازلت 
على قناعة بأننا نحتاج آللي���ة علمية للتعامل مع موضوع تكريس 
الوحدة الوطنية عبر تشكيل جلنة عليا تبحث في مفرداتها وحتدياتها 
وتشخيصها وحتليلها والبحث في اسبابها وكيفية معاجلتها، وسبل 
حتص���ني مجتمعنا من العصبية بأنواعها البغيضة على النحو الذي 
اوضحناه في مقالنا »اللجنة الوطنية ملكافحة الطائفية« في »األنباء« 

عدد 28 اغسطس 2009.
وينبغي ان تشارك االطراف احلكومية والشعبية في تشكيل اعضائها 
من ذوي اخلبرات العلمية واالجتماعي���ة والقانونية، ومبوضوعية 
وشفافية تامة فالوحدة الوطنية مسؤولية اجلميع، مؤسسات وأفرادا 
وحكومة وبرملانا، والتقصي سيكشف  � لالسف � عن ممارسات تفرق 
وال توحد تنضح بها بعض مؤسسات حكومية وشعبية رغم ادعائها 
العمل الدستوري واحترام القانون، »ولعل دعاة هذه الشائعات والشكوك 

هم اكثر من ينتهك احكام الدستور ويخالف مبادئه ونصوصه«.
صدقت يا صاحب السمو، اطال اهلل عمرك.

a.alsalleh@yahoo.com

كان اهلل في ع���ون الوافدين وهم يدفعون قيمة الضمان الصحي، 
دينار ينطح دينارا ثم ال يجدون في املستش���فيات إال االنتظار ودفع 
قيمة الدخول وقيمة األش���عة املقطعية وقيمة العالج وباألخير قد ال 
يجد هذا الوافد إال حبة بنادول متوافرة في كل الصيدليات يستطيع 
أن يأتي بها من بالده فحبة البنادول عندنا أغلى ما تكون ألنها احلل 
األسرع ومن يتأمل حالة هؤالء الوافدين وينظر إليهم نظرة اإلنسان 
ألخيه اإلنس���ان يجد أنه من حقهم أن يجدوا رعاية تليق بهم ماداموا 
التزم���وا بدفع قيمة الضمان الصحي الذي يجب أن يوفر لهم العالج، 
أم���ا أن تؤخذ األموال هكذا دون التزام من وزارة الصحة فهذا الذي ال 

نرضاه أبدا.
وهناك نقطة أخرى، ان بعض الوافدين ممن قدر اهلل لهم أن يصابوا 
مبرض الس���رطان في كثير من األحيان ال يجدون قيمة العالج إال من 
أهل اخلير أو اجلمعيات اخليرية التي تدفع في بعض األحيان وتعتذر 
في أكثرها وهنا وقفة إنسانية البد منها، فالكويت التي كانت وال تزال 
رمزا للعطاء لن تترك هؤالء الوافدين دون عالج ولهذا يجب االهتمام 
بهم، فقد عرفت من أحد املرضى أن قيمة اإلبرة الواحدة تفوق ال� 700 
دينار، وقد رأيت بعيني امرأة من إحدى اجلنسيات العربية وهي تذرف 
الدمع حزنا على ما آلت إليه ظروفها بعد أن أصيب زوجها بهذا املرض، 
والقصص أكثر مما يتصور أحد، فالذي نتمناه أن تبادر وزارة الصحة 
بوض���ع برنامج مثل برنامج رحلة أمل الذي تقدمه جلنة جابر العلي 
لعالج هؤالء املرضى بالتعاون مع اجلهات واملؤسسات اخليرية على 

نطاق أوسع من النطاق القائم حاليا.
> > >

جاءتني رسالة عبر البريد اإللكتروني حتتوي على مقطع جميل 
تظهر فيها احلاجة أميمة وهي امرأة من كازاخستان، هذه املرأة تكفلت 
بأكثر من 40 يتيما ويتيمة وهي تفكر في أكثر من ذلك، تأثرت كثيرا 
وانا أشاهدها وهي تداعبهم وتالعبهم فأشكالهم جميلة العيون بريئة 
واحلركات عفوية، هؤالء األطفال هم أبناء املسلمني ومن حقهم علينا 
الدعم واملؤازرة الننا ولألسف الشديد ننفق ماليني من الدنانير لدعم 
وتش���جيع فرق أجنبية نركض خلف الواحد منهم ونشتري توقيعه 
بأعلى األثمان ونذرف الدموع على خس���ارة فريق إسباني أو إيطالي 
أو إجنليزي، أما أبناء املس���لمني فكان اهلل في عونهم ألننا ولألسف 

الشديد خذلناهم وهذه احلقيقة أقولها وبالفم املليان.
> > >

شكرا لوزارة األوقاف التي قامت بالكثير من اجلهود للتواصل مع 
العالم اإلس���المي من خالل إنشاء املراكز اإلسالمية وإقامة املؤمترات 
في مبادرة طيبة لكن نأمل الكثير حتى نؤدي دورنا بالشكل املطلوب 
وأمتنى من »األوقاف« أن تفكر في كازاخس���تان ألن شعبها متعطش 
وبحاجة إلى من يرويه وهذه رسالة عاجلة أمتنى أن يرد عليها االخوة 

في الوزارة.
لي صديق يعشق البر ويحب الطبيعة وميضي معظم أوقاته مع 
اإلبل في الصحراء في أجواء اكثر من رائعة ومنذ عامني وهو يعرض 
علّي زيارته وقبل أيام قليلة زرته ألعيش يوما من أحلى أيام عمري 
بعيدا عن ضوضاء املدينة وشغبها واإلزعاج املوجود فيها كنت أشاهد 
اإلبل في تصرفاتها وأفعالها وأنا أقول سبحان من قال )أفال ينظرون 
إلى اإلبل كيف خلقت( إن س���عر الواحدة م���ن اإلبل يصل في بعض 
األحيان إلى مئات األلوف، لذا فال عجب إذا أخبرتكم بأن صديقي يحب 

اإلبل مثل حبه لزوجته وأوالده.
N_alkhaldi79@hotmail.com

وماذا بعد؟

علي الرندي
من الديرة

جاء ق����رار اللجنة االوملبية 
الدولية بإيقاف النشاط الرياضي 
في الكويت ليكمل دائرة االحباط 
واليأس والتخبط التي تعيشها 
الرياض����ة الكويتية منذ فترة، 
التخبط  ولعل اهم اسباب هذا 
الرياضي في الكويت هو ان بعض 
الذين يتحكمون بالرياضة ليسوا 
متخصصني، وال يعرفون عن 
الرياضة شيئا، بل ولم ميارسوها 
من قبل، فنحن دولة ليست مثل 
بقية الدول االخرى التي يتولى 
شؤون الرياضة فيها الرياضيون 
الفاهم����ون والعاملون بأصول 
الرياضة والعارفون بقواعدها 
وتنظيماتها، اما نحن في الكويت 
فنجد أن من يتحكم في الرياضة 
عندنا هم السياس����يون وليس 
الرياضيني مما ادى الى وجود  
العديد من القرارات التي وضعت 
الرياضة الكويتية في مهب الريح 
الى  وهبطت مبستوى العبينا 
ادنى املستويات وأدت الى حالة 
من التخبط االداري في القوانني 

والتنظيمات الرياضية.
وعندما نادت جلنة الشباب 
والرياضة مبجلس االمة بإصالح 
الرياضة في الكويت استبشرنا 
جميعا خي����را ولكننا لم جند 
االصالح املطلوب، وظلت القرارات 
القوانني  احمللية متعارضة مع 
الدولية، وظلت عمليات التأزمي 

املستمرة للرياضة الكويتية.
كل ه����ذا ادى ال����ى ان ينظر 
البعض ال����ى ان الكويت ليس 
فيها االكفاء الذين يديرون شأن 
الرياضة بل وصل املستوى الى 
ان يعتبر البعض الكويت بلدا 
ال يحترم القوان����ني الرياضية 
الدولية، ما ادى الى عدم االعتراف 
دوليا بالرياضة الكويتية ووقف 

نشاطها.
ومن منطل����ق حرصنا على 
س����معة بلدنا الغالي����ة وحبنا 
للرياض����ة الكويتية نتس����اءل 
من املتس����بب احلقيقي في هذا 
التخبط، ومن املتسبب في جعل 
صورة الرياضة الكويتية بهذا 
السوء والتردي وهذه الصورة 
الس����يئة للعالم كل����ه.. هل هم 
السياس����يون الذين وجدوا في 
الرياضة الكويتية مجاال إلرضاء 
مصاحلهم وخالفاتهم الشخصية 
ام هم الرياضيون الذين تنازلوا 
عن االشراف على الرياضة ولم 
يتدخلوا لكي ينقذوها مما حل 

بها من نكبات؟
نتمنى ان تبتعد السياسة عن 
الرياضة وان يبتعد السياسيون 
عن الرياض����ة ويتركوا املجال 
ألصحابه لك����ي تعود الرياضة 
الكويتية الى سابق عهدها كما 
كانت عليه من قبل لها مكانتها 

في جميع احملافل الكويتية.
alialrandi@hotmail.com

م.هديل عيدان الخليفة

زمن العجائب

اليراع الحر

د. نرمين يوسف الحوطي

االسم دكتوووراه

محلك سر

عبدالهادي الصالح

هم أكثر من ينتهك الدستور
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ناصر حمد الخالدي

كيف تعامل
»الصحة« الوافدين؟

أثير الكلمة


