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آراء

»التوبة الصادقة«، »قبسات مضيئة 
من قيام الليل«، »فضل ايام عشر من 
شهر ذي احلجة واألعمال الواردة فيها«، 
»آل البي���ت ومكانتهم«.. الخ، تلك هي 
عناوين مطبوعات ليست جلمعية او 
مؤسسة دينية بل جمعية صندوق اعانة 
املرضى الذي تنص اهدافه على »اعانة 
املرضى الذين اقعدهم املرض عن طلب 
الرزق، مس���اعدة املرضى في عالجهم 
داخل الكويت او خارجها، املس���اهمة 
في نش���ر الوعي الصحي الهادف بني 
شرائح املجتمع، املس���اهمة في مد يد 
امل���ادي والصح���ي ملتضرري  العون 
الكوارث خارج الكويت، وإنشاء وجتهيز 
املستشفيات داخل الكويت وخارجها«. 
فاألمور الشرعية والدينية هي خارج 
نطاق اختصاص هذا الصندوق ولست 
ضد نش���ر الوعي في تلك املوضوعات 
لكن ان يكون ذلك من عمل هيئة رسمية 
أنشئت من اجل تقبل العون واملساعدات 
من احملسنني وأصحاب األيادي البيضاء 
وتقدميه���ا حملتاجيها من املرضى فهو 
موطن االعت���راض، فللتوعية الدينية 
اهلها ومؤسس���اتها الت���ي تغني عن 
الصندوق، فما حاج���ة الصندوق ألن 
يتجاوز اهدافه ليقوم بدور جهات اخرى 
وكيف أغمضت اجهزة الدولة الرسمية 
اعينها عن هذا التوجيه في صرف أموال 
املتبرعني لصندوق رعاية املرضى في 
غير املوارد التي قدمت من اجلها. وبعيدا 
عن التشكيك بنبل غاية القائمني على 
الصندوق اال انهم اخطأوا املس���ار في 
عملية التوعية تلك، فاملؤسسات التي 
الدينية في مجتمعنا  تعنى بالتوعية 
كثيرة فما احلاجة التي تدعو مؤسسة 
اقيمت للعون الطبي لتأخذ اختصاصات 
اجلمعيات الدينية وبداخل الكويت؟ هذا 
شي ليس مفهوما وان كانت تكاليف تلك 
املطبوعات ال تدفع من اموال الصندوق 
فما احلكمة من طبع اس���م الصندوق 
عليه���ا. ان للصندوق أيادي بيضاء ال 
حتصى ف���ي تخفيف العبء املالي عن 
املرضى ومؤازرتهم وه���ذا من افضل 
انشطة الصندوق اإلنسانية، فليترك 
اذا نشر املطبوعات في موضوعات خارج 
دائرة اختصاصه وليستثمر ذلك اجلهد 
في التوعية بأمور اكثر التصاقا بالصحة 
لتغيير العادات غير الصحية املوجودة 
في املجتمع ويتناول ذلك بش���يء من 
التعمق في الطرح لتكوين ثقافة صحية 
مجتمعية تساهم في الوقاية من االمراض 
واإلقالل من اإلصابة بها وحينها ميكن 
توجيه مصروفات الصندوق حلاالت اكثر 
إحلاحا بدال من صرفها على حاالت نشأت 
اصال من اجلهل الصحي. وبهذا الشكل 
مننع تداخل االختصاصات ونتيح املجال 
لكل جهة لتمارس وظيفتها التي قامت 
من اجلها، وندفع بعملية الترشيد قدما، 
واذا كنا نعيب على اجلهات احلكومية 
تداخل األعمال واالختصاصات فحري 
اال تكرر اخلطأ  مبؤسس���اتنا األهلية 

نفسه.  
ولوزارة الصحة اقول وجدت في اروقة 
مراكز الوزارة وشاهدت في تلفزيوناتها 
املعلقة مختلف املطبوعات والبرامج اال 
الطبية فأين التوعية الصحية يا ترى؟

ولوزارة اإلعالم اقول لقد كانت في 
برنامج »خب���ر وتعليق« اليومي بعد 
اخبار الواحدة ظهرا فقرة صحية تتحدث 
عن موضوع صح���ي او مخترع طبي 
لكنها توقفت ألكثر من عام فعسى املانع 

خيرا؟
mw514@hotmail.com

حينما تتداخل  االختصاصات

د. محمد القزويني

رأي 

ملاذا ال تستجوب احلكومة نفسها؟ ما الذي 
مينعها من أن تقوم بعمل جرد حساب كامل 

لل� 250 يوما املاضية منذ تشكيلها؟
ما الذي قدمه الوزراء للوطن خالل 250 
يوما؟ على س���مو رئيس مجلس الوزراء 
أن يتج���رد من جميع ظ���الل احملاصصة 
الطائفية واألس���رية والفئوية والعائلية 
ويقوم بكتابة اجنازات حكومته احلالية، 
وأن يقوم بجرد كامل جلميع الوزراء وما 
فعلوه بوزاراته���م وما قدموه خالل فترة 

توليهم حتت رئاسته.
س���أقول لكم ما الذي وجدته كمواطن 
كويتي من ه���ذه احلكومة، وجدت الكثير 
والكثير من األماني وعشرات الوعود ومئات 
التطمينات والكالم احلكومي املعسول الذي 
يتس���ابق كل الوزراء بال استثناء إللقائه 
 على مسامعنا صباح كل يوم من تلك األيام 
ال� 250، ولكن ال شيء على أرض الواقع.

لم تزد مستش���فياتنا س���ريرا واحدا، 
بل تعطلت عش���رات األجهزة وبات مئات 
املواطنني يفترش���ون أرض رحمة وزارة 
الصحة عليهم، ولم يتم تخفيض أسعار 
األدوية كما أشيع بل زادت وأصبحت تلتهم 
ما يتبقى م���ن جيوب املواطنني واملقيمني 
رغم أنه لم يتبق فيها شيء ميكن التهامه 
سوى »عظام دنانير نهشت حلمها القروض 

وغالء األسعار«.
الكهرباء التزال تنقطع رغم أننا لسنا في 
فصل الصيف، واملياه كذلك، وال وجود إال 
لوعود مبشاريع أخرى ثم أخرى وأخرى 
والناس ستتعلق عيونهم كالعادة بعدادكم 

البائس.
اخلط���وط اجلوية الكويتي���ة وللمرة 
األلف يتحدثون عن خصخصتها واتهامات 
بسرقات باملاليني ولكن لم نر إال التصريحات 
والتطمين���ات و»الطبطبة« ونضطر ألن 
نحج���ز عليها كونها الناقل الوطني األول 

الذي احتل ذيل القائمة عامليا واليزال.
صندوق املعسرين أصاب اجلميع بعسر 
هضم، االنتظار دون أي فائدة ترجى ال منه 
وال ممن يق���ف وراءه، ويد البنوك التزال 
أطول من أيدي احلكومة والبنك املركزي 
اليزال يرفع شعار »القانون ال يحمي املغفلني 

ممن اقترضوا«.
استثمارات الصغار تبخرت وطارت في 
بورصة أحمرها طغى على أخضرها وباتوا 
مالحقني من قبل الشركات والبنوك، وإلى 
اليوم يتحدثون عن قانون هيئة س���وق 
املال ومحفظ���ة ملياري���ة ويريدون هدم 
»الغرفة«، واليزال الكبار ميارسون هواية 
عق���د الصفقات ليال ف���ي بورصة ضاعت 
في عتمة ضباب الكب���ار وأصبحت ابعد 
ما تكون عن الش���فافية، حتى عندما نقل 
الصورة املذيع عايد العنزي مت فصله من 
وزارة اإلعالم وكأن احلكومة جتري بروڤة 

خلنق احلريات.
وزير اإلعالم سكت وهادن وأطلق قنبلة 
مس���ودة تعديالت قانوني »املطبوعات« 
و»املرئي واملسموع« ليخنق ما تبقى لنا من 
هواء احلرية في بلد ال تنتج سوى شيئني 
اثنني النفط.. واحلرية، وفي النهاية قال: 

»األمر ليس سوى مسودة«.
وزارة التجارة ترفع شعار »أنا ماكاري« 
والغالء يحرق رموش البس���طاء وينتفها 
والرقابة غائبة وجلنة حتديد أس���عارها 
تنام 300 س���نة وتصحو لتحدد س���عر 
العدس وكأنها تريد أن تعيدنا إلى عصر 

»املموش«.
»الداخلية« وقضية لوحاتها التي التزال 
حتى اليوم بال كبش فداء، »أي قصوا علينا 
وهاتوا كبش فداء« على األقل لكي نرتاح، 
لم تكتف بهذا بل خرج وكيلها ليعلن رسميا 
منع أي مسؤول من مس���ؤولي وقياديي 
»الداخلية« باإلدالء بأي تصريح ما لم يحصل 
عل���ى إذن منه ش���خصيا، وكأنه ينقصنا 
قانون مطبوعات آخر ليأتي وكيل الداخلية 

بقانونه اجلديد.
»التربي���ة« لم تفعل ط���وال 250 يوما 
شيئا سوى أن ألغت طابور الصباح بسبب 
انفلونزا اخلنازير وأعادت طابور الصباح 
مرة أخرى، عدا ذلك الت���زال ومنذ 2500 
يوم وهناك مليونا مشروع متعلق برقبة 

البركة.
ملاذا ال يسأل سمو رئيس مجلس الوزراء 
بصفته مواطن���ا أوال وأخيرا الوزراء عن 
كل ما س���بق وذكرته، فكل فقرة تستحق 
استجوابا مس���تحقا على رؤوس اجلميع 
 فنتيجة احلكومة في االختبار الش���عبي 

لل� 250 يوما املاضية هي صفر.
Waha2waha@hotmail.com

250 يومًا والنتيجة صفر

ذعار الرشيدي
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تاريخ زعماء اإلبادة البشرية في هذا الزمن تاريخ أسود عفن، أجلكم 
اهلل، وال مياري في ذلك إال مجادل يغالط نفسه ويكذب احلقائق والواقع، 
ولئن كانت حقوق اهلل مبنية على املس���امحة، فإن حقوق الناس مبنية 
على املش���احة، ولئن قبل اهلل تلفظ بعض الطغاة بالشهادتني وبالتوبة 
وببناء املساجد، فإن الديون واملظالم واملغارم التي حتّملوها من الشعوب 
املس���كينة واملبتالة كثيرة وكبيرة ال ميك���ن أن متحوها مجرد توبة أو 
اس���تغفار، ولذلك ملا عفا الرس���ول عن اليهودية التي سمته سما خبيثا 
أح���س بوجعه إلى وفاته ژ أمر بقتلها واقتص منها حق ذاك الصحابي 

الذي قتل من فوره بالسم.
هناك قنطرة بعد الصراط تنتظر هؤالء الطغاة وزمرتهم، هذا إن جتاوزوا 
الصراط الذي يضرب على جهنم، ولم يهووا فيه إلى أسفل سافليني، هناك 
عند القنطرة بالتحديد يأتي كل مقتول ومكلوم ومظلوم ومسلوب ومهان 
من تلك الش���عوب التي عانت الويالت، لتأخذ من حسنات هؤالء الظلمة 

وترمي عليهم السيئات.
ومع هذا كله، فاملسلم ال يجزم وال يشهد ألحد بجنة وال بنار إال من شهد 
له رس���ول اهلل ژ بذلك، وهذا هو اعتقاد أهل السنة واجلماعة، مبسوط 
في كتبهم فليراجع، ومهما طغى اإلنسان وعاث في األرض الفساد ووقع 
في الكبائر سوى الشرك باهلل فإنه حتت املشيئة اإللهية، إن شاء عفى عنه 
ابتداء، وإن شاء عذبه ثم مآله إلى اجلنة ما دام محققا ألصل التوحيد، قال 

تعالى: )إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء(.
وكلنا س���مع باحلديث الذي رواه اإلمام مسلم في صحيحة أن رسول 
اهلل ژ قال: )كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل 
األرض، فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفس���ا، فهل له من توبة، 
فقال: ال، فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل األرض، فدل على رجل 
عال���م، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة، فقال: نعم، ومن يحول 

بينه وبني التوبة.. وفي تتمة احلديث قال: )فقبضته مالئكة الرحمة(.
وفي صحيح مسلم أيضا أن رسول اهلل ژ حدث: )أن رجال قال: واهلل 
ال يغف���ر اهلل لفالن، وان اهلل تعالى قال: »من ذا الذي يتألى علي أن أغفر 
لفالن، فإني قد غفرت لفالن، وأحبطت عملك(، فيا عجبا بعد ذلك ملن يتكلم 

ويحكم على اآلخرين بجنة أو نار، وكأن مفاتيح اجلنة والنار بيده.
أخيرا، لم أش���أ الكتابة في هذا الش���أن الواضح، وهو كون رحمة اهلل 
واسعة وجتّب الذنوب جميعها س���وى الشرك األكبر، إضافة إلى أن هذا 
األم���ر قد يثير البلبلة ويفهم على غير مقصده الصحيح فيضر أكثر مما 
ينفع، حتى وجدت من بعض الكتاب مع األسف اجلرأة في إصدار األحكام 
على بعض الطغ���اة الذين هلكوا مؤخرا بأنهم م���ن أهل النار حتما، وال 
أم���ل لهم برحمة اهلل مهما صنعوا بزعمه���م، فتألوا على اهلل بغير حق، 
فال يقارن عفو اهلل بعفو البش���ر الضعفاء البخالء، كما أكرر أنه يجب أال 
يفهم من كالمي هذا تس���ويغ أفعال الطغاة أبدا، أو احلكم عليهم باجلنة، 
أو بضي���اع حقوق اآلدميني، فإن حقوق الناس مبنية على املش���احة كما 

ذكرت في مطلع املقال.
dhari0395@hotmail.com

بين زعيم اإلبادة البشرية 
وقاتل الـ 99 نفسًا

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

افتتح منذ أيام معرض »ألف اختراع واختراع« 
في متحف العلوم في لندن يهدف الى تثقيف 
العامة من األوروبي���ني باجلذور احلضارية 
اإلس���المية ملجموعة كبيرة من االكتشافات 
واالبتكارات، وهو جهد تشكر عليه »مؤسسة 
العلوم والتكنولوجي���ا واحلضارة« املنظمة 
للمعرض التي يرأس���ها البروفيسور محمد 
مختار القماطي ألن افتتاحه يحسب خروجا عن 
املألوف الذي اعتدنا عليه هذه السنوات ويتمثل 
في التركيز على املس���لمني واعتبارهم منبعا 
لإلرهاب، وحتويال لالنتباه الى جانب إيجابي 
للمس���لمني يبرز دورهم احلضاري في خدمة 
البشرية ويرد االعتبار الى تراثهم املنسي ويجدد 
التذكير به من خالل ما يعرضه من إسهامات 
إسالمية في علوم الطب والرياضيات والفلك 
والصيدلة واالجتماع وفي حركة الترجمة التي 
بلغت أوج نشاطها في العصر العباسي، وهو 
ما يؤكد على أن التاريخ االسالمي كان حافال 
بتقدير العلم وتش���جيع العلماء من مسلمني 
وغير مسلمني وينعم بحالة فريدة من التسامح 
ساعدت الى حد كبير في ازدهار العلوم الدينية 
والطبيعية ويبطل االدعاء القائل إنه تاريخ 
دموي ألن انتاجهم العلمي الوفير ال ميكن ان 

يكون محصول بيئة دموية.
وكما كان للمسل���مني فضل كبير في نهض����ة 
اوروب���ا العلمية فإلي����هم يعود الفضل كذلك 
في استقدام الكثير من احملاصيل واالطعمة من 
الصني والهند الى اوروبا لم يعرفها االوروبيون 
من قب���ل مثل البرتقال واملوز واالرز والقطن 
واحلرير والبهارات والسكر وحتى املعكرونة 
)النودلز( الصينية حيث كانت وجبة مفضلة 
عند مسلمي صقلية في القرون الوسطى وكانوا 
يسمونها »االطرية« قبل ان تدخل اوروبا عن 

طريق ايطاليا.
وم����ن ال����مؤكد ان امل����عرض الذي سيطوف 
ال��عالم على مدى اربع سنوات قادمة سيترك 
انطباعا طيبا عن املس���لمني في كل بلد يحط 
فيه رحاله ويبدد من مواقف التوجس جتاههم 

لدى زائريه.

معرض في الوقت 
المناسب

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة

أصبحت الثقافة سواء كانت عاملية 
أو عربي���ة تقدم للمتذوق لها من خالل 

»دكاكني«! 
دكاكني مفردها دكان وتعني في املعجم 
اللغوي اآلتي: إذا قمنا بحذف )األلف( 
حروف الزيادة في اللغة العربية أصبحت 
الكلمة )دكن( وتلك الكلمة لها معنيان، 
األول إذا نطقت بفتح الدال وكسر الكاف 

وتعني الش���يء الذي مييل إلى السواد أو الثوب املتسخ لونه، أما 
إذا نطقناها بفتح الدال وتشديد الكاف مع فتحها فتعني هنا وضع 
األشياء على بعضها بشكل منتظم، وإذا نطقنا الكلمة دون حذف 

أحرف الزيادة فإنها تعني متجر.
ومن تلك املعاني جند ما نصبو إليه من الوضع احلالي لثقافتنا 
وفنوننا فاملعني األول للكلمة هو امليل إلى السواد أو اتساخ الثوب، 
ينطبق على ما يقدم حاليا ملتذوق املعرفة بشتى فروعها الثقافية 
والفنية، أصبحت املادة املقدمة للمتلقي مائلة إلى السواد، وشبه 
بالية ألنني ال أس���تطيع أن أتفوه على الثقافة بكلمة االتس���اخ، 
أصبحنا نس���مع ع���ن مهرجانات كثيرة ومس���ابقات عاملية أكثر 
وجوائز كبيرة ولكن الس���ؤال هنا: ما الف���ن أو ما املادة الثقافية 
املقدمة للمتذوق؟ سنجد احلصيلة ال شيء، أصبح املتلقي يسكن 
في دكان يسكنه الظالم الدامس، يخرج من دكان الثقافة بصورة 
بالية مش���وهة املعالم، الكل يريد أن يقدم ثقافة ولكن لألسف ال 

يعرف ماذا يقدم.
أما إذا تناولنا املعنى اآلخر للكلمة وهو »دّكن« فس���نجد أن ما 
ذكرناه من قبل يؤكده املعنى اآلخر فرغم عدم وجود ماهية للثقافة 

أو هوية له���ا جند أن الكثير من الدول 
ال تهتم باملضمون ب���ل يكون االهتمام 
فقط بالش���كل والتاريخ مبعنى أوضح 
أن كثيرا من الدول املتقدمة واملتحضرة 
عندما تضع خطتها الثقافية ال تبحث 
عن اإلشكالية بل ينحصر اهتمامها في 
أن املهرجان أو املس���ابقة في تاريخها 
املعتاد عليه ولكن بال جوهر، تلك هي 
املشكلة وهذا ما يؤكد لنا مدى تطابق معنى »دكن« مع ما نسلط 

عليه الضوء.
وأخيرا »متجر« وهي معنى آخر لكلمة »دكان« وهذا أصبح حال 
الثقافة والفنون حيث أصبحت تباع من خالل متجر، نعم أصبحنا 
نس���مع ونقرأ عن أناس ال ميتون للثقاف���ة والفنون بصلة لكنهم 
يقيمون مهرجانات ومسابقات دولية ومحلية فقط من أجل الدعاية 
واإلعالم، أما ماذا يقدمون فال يعني لهم ذلك أي شيء، شراء الثقافة 
من أجل اإلضاءة والفالشات اإلعالمية وهؤالء كثيرون في هذه اآلونة، 
حيث يقوم بائع الدكان ببيع بضاعة رخيصة تشوه معنى الثقافة، 

فالبائع غالبا ما جتده من املتحذلقني على الثقافة واملثقفني.
> > >

كلمة وما تنرد: إلى كل من يدعي أنه مثقف، عليه أن يقوم بتثقيف 
ذاته قبل أن ينادي باس���م الثقافة، والثقافة ليست قراءة واطالعا 
فقط بل إنها تش���مل الرقي بالنفس والذوق في التعامل، تلك هي 
أسس الثقافة وأعتقد أن كثيرا ممن يدعون أنهم مثقفون ال ميتلكون 

أسس الثقافة.
atach_hoty@hotmail.com

دكاكين ثقافية!
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