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تص����ّور عامال يريد ان 
يلتحق بعمله لكسب رزقه 
ورزق عياله فيقتل فجأة بال 
ذنب! تصّور طبيبا يسارع 
ال����ى عيادته الس����تقبال 
مرضاه فيقت����ل بال ذنب! 
تصّور طلبة بنات وأوالدا 
يهمون بدخول مدارسهم 

فيقتلون بال ذنب!
تصّور أّما تتسّوق من أجل إعداد وجبة ينتظرها 
أوالدها مع ابيهم فتقتل بال ذنب! تصّور لو كنت عزيزي 

القارئ أنت واحدا منهم )أطال اهلل عمرك(!
ه����ذا ما جرى في انفجارات مت����رو القطارات في 
موسكو وقبلها في اسبانيا ولندن وبرجي نيويورك 
)11 سبتمبر( وشبه يومي في أسواق العراق واملشاهد 
اإلسالمية املشّرفة وغيرها الكثير التي حصدت آالفا 
من أرواح البش����ر املدنيني املسلمني وغير املسلمني 
املس����املني، ولألس����ف الغالبية فيها كان من ورائها 
مسلحون يرتدون عالمات التدين وهم ال يتورعون 
عن ان يذبحوا أس����راهم كما تذبح الشياه، بل أشنع 
دون أي وازع من فطرة رحمة وضمير حي قد يتفهم 
املرء ان هناك ردة فعل ضد الس����لطات الظاملة التي 
تقهر شعوبها وتقمع حرياتها وحقوقها اآلدمية بال 
هوادة وال رحمة! وقد تستساغ موجة العنف ضدها 
عندما ال جتد الوسائل البديلة التي تردعها وتعيدها 
الى صوابها، لكن ما ذنب هذا اجلمهور املسالم الذي 

رمبا ال يعي شيئا عما يجري في عالم السياسة!
انها بحق جرمية كبرى في حق اإلسالم واملسلمني 
عندما يشّوه بهذه الصورة املتوحشة التي تنفر الناس 
وتخوفهم حتى من بعض مظاهرهم كاللحية والنقاب 
واحلجاب ولذلك ال نستغرب ردود الفعل هذه التي 
طالت حتى املسلمني في املجتمعات الغربية التي كانت 

تنعم باحلريات واحلقوق 
الدينية بإطالقها فانقلب 
الى  الوضع حتى تطّرقت 
درجة اإلساءة الوقحة في 
حق نبينا نبي الرحمة صلى 
اهلل عليه وآله وسلم، وبات 
الناس يجبرون على كشف 
عوراتهم عند السفر لبعض 

املطارات!
ولعل املصدر الرئيسي لهذا الفكر املتوحش املتلبس 
بلباس اإلس����الم هو »التكفير« ال����ذي يبيح لهؤالء 
بزعمهم ان يقتلوا ويذبح����وا الكفار بال أي قيد وال 
شرط ضمن سلطة مطلقة بدعوى التفويض اإللهي 
)جل وعال ربي عن هذه املهازل( والطامة الكبرى ان 
هذا الفكر التكفيري له مروجوه حتت بصر وسمع 

اجلميع وله مدافعون ومنظرون!
وال يحرك أحد س����اكنا، حتركا جديا، ونخش����ى 
ان يطول هذا الوحش هؤالء الس����اكتني يوما ما، بل 
وصل األمر حتى بقتل من يخالفه الرأي االجتهادي 
كما حص����ل في فتوى بقتل من ين����ادي باالختالط 
وبهدم املسجد احلرام ألن فيه اختالطا بني احلجاج 

واملعتمرين.
البد ان يتاح للعلماء الشرعيني املتنورين الفرص 
الكافية لتفنيد هذا الفكر الطاغوتي وتوضيح مفهوم 
اجله����اد األصيل الذي يحرم قتل النس����اء واألطفال 
والشيوخ ويحّرم قتل األشجار واحليوان بال مسوغ، 
هذا اجلهاد الذي فتح قلوب البشر قبل أبواب ديارهم 
حتى س����ميت بالفتوحات اإلسالمية الكبرى وحتى 
القرآن دون سورة باسم الفتح عندما فتح الرسول 
مكة وعفا عن كفارها الذين آذوه ثم أسلموا فقال لهم 

»اذهبوا فأنتم الطلقاء«.
a.alsalleh@yahoo.com

حرام ولو في موسكو!
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أعتقد واهلل أعل���م أن هناك »خيطا خفيا« 
يربط بني مجلس األمة وسوق الكويت لالوراق 
املالية، من يغذيه ومن يشرف عليه ومن يعطيه 
األوام���ر؟ هذا ما ال أعرفه، ولكنني أعرف أمرا 
واحدا هو أنه وتزامنا مع كل جلسة استجواب 
يتحول مؤشر البورصة وبفعل فاعل إلى اللون 
األخضر، باألمس القريب وتزامنا مع جلسة 
اس���تجواب الدقباسي للوزير العبداهلل هبط 
مؤش���ر البورصة 51 نقط���ة، ولكنه في يوم 
التصوي���ت على طرح الثق���ة ارتفع 12 نقطة 

»غريبة؟!«.
وكذلك احلال مع االس���تجوابات اخلمسة 
األخيرة، فقد ارتبطت ارتباطا غريبا مبؤشر 
البورصة، فكلما نوقش استجواب ارتفع مؤشر 
البورصة، ولم متر جلس���ة طرح ثقة أعقبت 
مناقشة االس���تجواب إال وتصادف أن يومها 

كانت البورصة خضراء.
حدث هذا في استجواب وزير الداخلية العام 
املاضي، وكذلك في جلسة مناقشة االستجوابات 
األربع���ة حيث ارتفع���ت البورصة في هذين 
اليومني ما ب���ني 15 و50 نقطة، وكذلك حصل 
في جلسة التصويت على طرح الثقة في وزير 
اإلعالم األخير حيث اخضرت البورصة ب� 12 

نقطة.
أنا شخصيا ال أعتقد أن األمر محض مصادفة، 
وال ميكن أن يكون من قبيل املصادفة، وإال ما 
الذي يجعل بورصتنا ال »تورق« إال في أيام 
االستجوابات، وكأن تلك االستجوابات مبثابة 

»ربيع« لها.
ومن منطلق حرصي كمواطن على اقتصاد 
بل���دي، فأنا أدعو جميع أعضاء مجلس األمة 
إلى استجواب جميع الوزراء، فبذلك سيتوقف 
تذبذب مؤشر بورصتنا، وتدور عجلة اقتصادنا، 
أليس هذا ما يحدث فعال مع كل استجواب؟!

 ولو أطاعني أعضاء مجلس األمة وقدموا 
أول استجواباتهم هذا األسبوع مثال ومبعدل 
استجواب وزير في كل أسبوع، بفترة ثالثة 
أسابيع شاملة لتقدمي االستجواب ومناقشته 
والتصوي���ت على طرح الثقة، فلن نصل إلى 
اليوم األخير من دور االعتقاد احلالي إال وقد 

جتاوز مؤشر بورصتنا حاجز ال� 10 آالف.
ونصيحت���ي اخلاصة لكل املضاربني ممن 
ينوون بيع أس���همهم أن ينتظروا حتى يوم 
طرح الثقة بوزير املالية مصطفى الش���مالي 
الذي من املنتظر أن يقدم استجوابه قريبا جدا، 
ويلحقه أو يسبقه استجواب وزير التجارة 
الهارون، وهذان االستجوابان حتديدا  راشد 
سيرفعان مؤش���ر البورصة إلى أقصى حد 

ممكن.
ولي رجاء خ���اص ملن يفهم في االقتصاد، 
وهو أن يجيبني على هذا التس���اؤل: »ما سر 
العالقة الطردية بني ارتفاع مؤشر البورصة 

وجلسات طرح الثقة؟!«.
Waha2waha@hotmail.com
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كثير من املزارعني في منطقتي الوفرة والعبدلي يشكون 
من عدم وصول املياه املعاجلة الى مزارعهم نتيجة انقطاعها 
بني حني وآخر وعدم كفايتها لتغطية املساحة املزروعة، 
السيما انها املصدر الوحيد للري، فمياه اآلبار هناك عالية 
امللوحة وال تصلح للزراعة اإلنتاجية، وعندما استبشر 
املزارعون خيرا بوصول املياه املعاجلة ملزارعهم قاموا 
باستصالح األراضي ومتديد شبكات الري وكل ما يلزم 
لزراعة اراضيهم، وال يخفى على احد مقدار اجلهد واملال 

الذي مت تخصيصه لهذا الشأن من قبلهم.
وحينما بدأت الشركة املنفذة مع وزارة األشغال بتنفيذ 
املش���روع إليصال املياه لكل مزرعة، بانت الفرحة على 
وجوه املزارعني التي لم تستمر بسبب قلة املياه وانقطاعها 
بني فترة وأخرى، فمس���ؤولية كل من الوزارة والشركة 
املنفذة تضامنية، الس���يما ان الشركة املنفذة تعتبر من 
كبرى الشركات املعروفة، ال ننكر أن مشكلة محطة مشرف 
لها تأثير على كمية املي���اه املخصصة ملنطقتي الوفرة 
والعبدلي ولكنها ليست كل املشكلة بدليل أن املياه كانت 
تصل للمزارع واحملطة في ع���ز عطلها وبدأ املزارعون 
بنش���اطهم الزراعي بنسبة املياه التي تصلهم، ولو كان 
عندهم علم بذلك االنقطاع ملا قاموا باستصالح اراضيهم 
وزراعتها، لذا على معالي وزير االشغال، وكما اهتمامه 
بلقاء اخوانه املزارعني واس���تجابته لطلباتهم بتسويق 
انتاجهم، وعلى وكيل وزارة األشغال السيد عبدالعزيز 
الكلي���ب احلريص دائما على عمله وايضا على ش���ركة 
اخلرافي وهي املقاول املنفذ، اخذ االحتياطات الالزمة ملنع 
انقطاع املياه وتأمني وصولها للمزارع دون نقص فهي 
متثل شريان احلياة والنتيجة معروفة بعد انقطاع هذا 

الشريان حيث متوت بعدها آمال واحالم املزارع.
> > >

صور مرفوضة

هذه ص���ورة من الصور الكثي���رة التي تعكس مدى 
الالمس���ؤولية والالمباالة الذي وصلنا إليه، فالصورة 
حتكي ما طويت عليه ورقة كرتون مرمية على األرض 
التقطها احد املالزمني األوائل ليكتب عليها إخطار حادث 

مروري موقعا عليها اسمه ورتبته العسكرية.
اربع سنوات امضاها املذكور يدرس بالكلية العسكرية 
يتعلم به���ا اصول الضبط والرب���ط، ومع ذلك جند ان 
البيانات التي تضمنتها تلك الورقة غير الرسمية تخلو 
ايضا من ذكر مكان احلادث وساعته وتاريخه، وال نعلم 
كيف بعد ذلك سيتس���نى للمتض���رر أن يثبت ما حدث 

ويحصل صاحب احلق على حقه.
صورة تنقل لنا واقع االستهتار من قبل بعض رجال 

األمن ومدى تهاونهم في أداء واجبهم.
ال نشك بحرص واهتمام معالي وزير الداخلية ووكيله 
عل���ى إيصال رجالهم الى املس���توى الذي يليق بهم من 
انضباطية وتطبي���ق للقانون اال ان بعضهم ال يريد ان 

يتعلم اصول املهنة.
اما الصورة الثانية التي نشرتها جريدة »عالم اليوم« 
فهي االحتفال بأعياد ميالد املوظفات في غرفة عمليات 
الداخلية »خدمة الطوارئ« اثناء فترة الدوام الرس���مي 
وترك اعمالهن ومس���ؤولياتهن واستعمالهن املفرقعات 
النارية لهذه املناس���بة، لذا نأمل م���ن األخوة املعنيني 
التحقيق والتدقيق على مدى صحة وحقيقة اخلبر، وما 
ورد كذلك في جريدة »الراي« من قيام ضابط في السجن 
املركزي بتعذيب ثالثة سجناء بالصاعق الكهربائي النتزاع 
اعتراف منهم وكيفية وصول الصورة للصحافة، نرجو 

الوقوف على مدى صحة أو تفنيد هذه الوقائع.
فكثيرا ما نتحدث عن جتاوز القانون وغيابه واالستهانة 
به ونتساءل اين هو هذا القانون، فلقد طال غيابه ونحن 
بانتظار عودته لنش���عر بحمايته ولنطمئن على بلدنا، 

فمتى يعود؟ سؤال نتوجه به للحكومة.
> > >

تأثير المال

الزال بعض الس���ادة النواب هداهم اهلل لفعل اخلير 
وأرشدهم إلى طرق الصواب ونور لهم بصرهم وبصيرتهم 
يكررون نفس النغمة التي تلهب وتدغدغ مشاعر املواطنني 
عن طريق العنصر املالي، س���واء بإسقاط القروض او 
بطل���ب زيادة الرواتب او مبنح اآلالف لكل مواطن، ولم 
يتبق إال املطالبة بتحمل وقود س���ياراتهم ودفع رواتب 
اخلدم وصرف تذاكر السفر لكل اسرة كويتية عند بدء 
كل عطلة صيفية ليستطيع النائب ان ينام مرتاح البال 
بعدما حقق كالميا احالم املواطن وما يفيده هو شخصيا 

مستقبال.
امتنى من السادة نواب األمة ان يتفرغوا للمطالبة مبا 
يهم الوطن من ح���راك للعجلة االقتصادية والعمرانية 
باملش���اريع التي تعود على الكويت وش���عبها باملنفعة 
وليحكموا ضمائرهم مبا يرضي اهلل فاملواطن الكويتي 
بنعمة وخير لو قيس بأغنى بلد من الش���عوب األخرى 
فاتق���وا اهلل في هذا الوطن وفيما انعمه علينا من نعم، 
فبالشكر تدوم وبالطمع تزول، اللهم اجعلنا من الشاكرين 

احلامدين.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

أحد طالب ثانوية لبيد 
ف����ي منطقة  ب����ن ربيعة 
التعليمية كان  الفروانية 
يدخل للمدرس����ة خلسة 
بعد نهاي����ة الدوام ويقوم 
بالكتاب����ة عل����ى جدران 
املدرسة وحوائط الفصول 
الدراسية بني فترة وأخرى، 

وهو سلوك عدواني شائع عند بعض أبنائنا في هذه 
املرحلة العمرية )املراهقة(، وسلوك يحدث بصورة 
مستمرة في معظم مدارسنا احلكومية، بل وفي معظم 
مرافق الدولة، ال جديد في ذلك، غير أن اجلديد الذي 
يستحق احلديث عنه هو أن هذا الطالب نفسه أصبح 
اليوم مسؤوال عن نظافة فصله الدراسي واحملافظة 
عليه مع زمالئه، حيث قام هو نفسه بصبغ الفصل 
وتنظيف����ه وتزيينه باللوح����ات اجلميلة والورود. 
وما بني ذلك الس����لوك املزعج ال����ذي كان يقوم به 
عندما كان طائش����ا قبل أيام، وبني سلوكه الرزين 
واألخالق����ي الذي يثير اإلعجاب والفخر اليوم تقف 
جهود مخلصة من قبل إدارة مدرسة لبيد بن ربيعة 
التي استطاعت أن تتعامل مع الطلبة بحكمة وعقالنية 
وتفه����م ونظرة تربوية ثاقبة، فتكللت تلك اجلهود 
املباركة بالنجاح، وأصبح طالب املدرسة يتنافسون 
على تنظيف فصولهم واحملافظة على ممتلكات املدرسة 

ومحتوياتها بدال من إتالفها وتشويهها.
إدارة املدرسة خرجت عن التفكير النمطي السائد 
في معظم مدارسنا ومؤسساتنا احلكومية، إذ إن كثيرا 
من مدارسنا تعاني من هذه الظاهرة املزعجة، أعني 
الكتابة على اجلدران )وأحيانا بكلمات غير الئقة(، 
ولكن كم مدرسة استطاعت أن تعالج هذه الظاهرة 
بأسلوب تربوي سليم يحدث تغييرا فعليا في سلوك 
التالميذ؟ فالعملية التعليمية تستهدف أساسا إحداث 

تغيير ما في سلوك املتعلم 
ومعارفه نح����و األفضل، 
وم����ا يجعل معظم الناس 
يشتكون من سوء النظام 
التعليمي في الكويت هو 
أنهم ال يالحظون أي تغيير 
إيجابي على أبنائهم وبناتهم 
قبل وبعد دخول املدرسة، 
أو أن التغير احلادث ال يتناس����ب على اإلطالق مع 

ما يبذل من جهد ووقت ومال. 
ما قامت به إدارة مدرس����ة لبي����د بن ربيعة هو 
تنظيم مسابقة بني الطلبة، مسابقة ألفضل فصل، 
وهذا ليس جديدا بالتأكيد وليست املسابقة فقط هي 
س����بب التغيير االيجابي في سلوك األبناء، السبب 
يكمن في »القدوة« التي اس����تطاعت إدارة املدرسة 
أن تستثمرها أفضل استثمار، فاملعلمون ورؤساء 
األقس����ام وإدارة املدرسة أنفس����هم شاركوا قبل أن 
يطلبوا من التالميذ أي شيء، وعندما رأى الطلبة 
س����لوك املعلمني، بادروا بدوره����م وأصبحوا أكثر 
التزاما واحتراما ونشاطا من قبل، بل حتى بعض 
أولياء األمور ش����اركوا في تلك احلملة التجميلية 
التي شهدتها املدرسة، فما هي التربية السليمة إن 

لم تكن في القدوة احلسنة؟!
كلمة شكر كبيرة نوجهها إلى إدارة ثانوية لبيد 
بن ربيعة ومعلميها على جهودهم املخلصة، وكلمة 
شكر كبيرة إلى طالبها املميزين الذين استطاعوا أن 
يثبتوا للجميع أن بإمكانهم أن يفعلوا الكثير متى 
ما أتيحت لهم الفرص التعليمية املناسبة، فطالبنا 
من أفضل الطالب، لكن املشكلة في النظام التعليمي 
الذي ال يستثمر فيهم وال يقدم لهم سوى تلقني بائس 

جتاوزته شعوب األرض كافة.
bodalal@hotmail.com

حدث في مدرسة
لبيد بن ربيعة

محمد هالل الخالدي

نظرات

المياه المعالجة

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن 


