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وصلني مقال بالبريد 
االلكتروني يعكس حالة 
م���ن حاالتنا احببت ان 
اشرك القراء الكرام فيها 
مع بعض االضافات على 
اصل املق���ال علها تثير 
شجا في نفوس البعض 
وجتعلهم يقلعون عن 

املعاناة التي يس���ببونها لغيره���م بوعي او من 
دون وعي.

يحكى ان رجال كانت وظيفته ومس���ؤوليته 
االش���راف على األباريق حلمام عمومي، والتأكد 
من انها مليئة باملاء بحيث يأتي الشخص ويأخذ 
اح���د األباريق ويقضي حاجته ثم يرجع اإلبريق 
الى صاحبنا، الذي يقوم بإعادة ملئه للش���خص 

التالي وهكذا. 
في احدى املرات جاء شخص وك����ان متع�����جال 
فخطف احد هذه األب����اريق بص���ورة س���ريعة 
وانطلق نحو دورة املياه، ف����صرخ به م�����سؤول 
بالع����ودة فرجع  األباري���ق بق����وة وام�������ره 
الرجل على مضض، وامره مسؤول األباريق بأن 
يت���رك اإلبريق الذي في يده ويأخذ آخر بجانبه، 
فأخذه الشخص ثم مضى لقضاء حاجته، وحني 
عاد ليس���لم اإلبريق سأل مسؤول األباريق: ملاذا 
أمرتني بالعودة وأخذ إبريق آخر مع انه ال فرق 
بني األباريق، فقال مسؤول األباريق بتعجب: ما 

عملي هنا إذن؟!
ان مسؤول األباريق هذا يريد ان يشعر بأهميته 
وبأنه يستطيع ان يتحكم وان يأمر وينهى مع ان 
طبيعة عمله ال تس���تلزم كل هذا وال حتتاج الى 
التعقيد، ولكنه يريد ان يصبح سلطانا لألباريق! ان 
سلطان األباريق موجود بيننا وجتده في الوزارات 
او في املؤسس���ات مبا فيها اجلامعات واملدارس 

وحتى املطارات واملنافذ 
احلدودية بل لعلك جتده 
في كل مكان حتتك فيه مع 
الناس! ألم يحدث معك، 
وانت تقوم بإنهاء معاملة 
لك ان واجهت س���لطان 
األباريق الذي يقول لك: 
ات���رك معاملتك عندي 
وتعال غدا ثم يضعها على الرف وانت تنظر، مع 
انها ال حتتاج اال ملراجعة سريعة منه ثم يحيلك 
الى الشخص اآلخر، انه يريد ان يشعر بأهميته 
عبر تكديس املعامالت وجتميع وتأخير املراجعني.. 

انه سلطان األباريق يبعث من جديد!
انها عقدة الش���عور باألهمية ومركب النقص 
بالق���وة والتحكم بخلق اهلل! ان ثقافة س���لطان 
األباريق جتدها على كل املستويات من املديرين 
والوكالء والوزراء وحتى صغار املوظفني الذين 
يفضل���ون الهذرة واحلديث الف���ارغ على اجناز 
معامالت الناس، وثمة سالطني لألباريق ال يحلو 
لهم عقد اجتماعاتهم اال وقت مراجعة الناس هذا 
ان لم تكن تلك االجتماعات في حقيقتها استقبال 
بعض الزوار من االصدقاء او الوجهاء ليسعدوا 
بتكدس املراجعني في مكاتبهم ينتظرون ان يتكرم 
عليهم حضرة املوظف او املسؤول باالطالع على 
معامالتهم ولكنهم عوضا عن ذلك يواجهون بتجهم 
وجه ذلك املوظف وتبرمه بكثرتهم وكأنهم ارتكبوا 
اثما بانتظار اطاللة وجهه العبوس في حني كان 
هو سببا في تعطل مصاحلهم. انه سلطان األباريق 
الذي يريد ان يش���عر بانه مهم ومس���يطر وذو 
س���طوة، فكم نحن بحاجة للتخلص من عقلية 
س���لطان األباريق وما اكثر هؤالء السالطني في 

هذا الزمان.
MW514@HOTMAIL.COM 

سلطان األباريق!

د. محمد القزويني

رأي

رحمة الظالم
 وقسوة المظلوم!

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

ال ش���ك ان مش���اعر االنتماء للوطن 
عندما تغذي القلوب والعقول تدعم روح 
الوالء وتقوي أواصر التواصل والترابط 
االجتماعي، ففي وقت احملن تنطلق هذه 
املشاعر اجلياشة وتتوحد خلف قيادتها 
للتضحي���ة والفداء بالنف���س والنفيس 
في س���بيل حماية الوطن، وتزداد هذه 
املشاعر قوة وأصالة من خالل التواصل 
واحملبة بني أفراد الوطن الواحد من حكام 
ومحكومني ويعم اخلير والعدل واألمان 
وتسود روح التكافل االجتماعي، فمشاعر 
وروح االنتماء الوطني هي الطاقة اخلالقة 
التي يجب ان حتظى باالهتمام والرعاية 
س���واء من داخل اإلنس���ان نفسه أو من 
قبل بلده ومجتمعه حتى تظل متأججة 
وقوية تس���هم في احلفاظ والدفاع عن 

الوطن واملجتمع.
وقد دفعني للكتابة حول هذا املوضوع 
ذلك اخلبر الصحافي الذي استرعى انتباهي 
فيما نشرته جريدة الشرق األوسط في 
عددها الصادر ي���وم اخلميس 11 مارس 
2010 حتت عنوان »السعودية تدعو ذوي 
شهداء حرب حترير الكويت لتسلم منح 
األراضي« وذلك تنفي���ذا لتوجيه ملكي 
سام مبنح كل منهم قطعة أرض سكنية 
داخل النطاق العمراني في املنطقة التي 
يرغبون فيها مبساحة 900 متر، وتضمن 
هذا التكرمي امللكي لهم ايضا منح ورثة 
كل منهم مبلغا ماليا قدره خمسمائة ألف 
ريال ومنح جميع هؤالء الش���هداء نوط 

الشرف ونوط املعركة.
والشيء اجلميل ان هذا التكرمي امللكي 
السعودي يأتي محددا لذوي شهداء حرب 
حترير الكويت، مبا يدعم روح االنتماء 
الوطني بش���كل أوس���ع وه���و االنتماء 
اخلليجي والعربي، وهذا يعكس حكمة 
احلاكم جتاه شعبه ومواطنيه حتى عندما 
يكون األمر متعلق���ا بتحرير أرض االخ 
واجلار، كما انها لفتة كرمية لها قوتها في 
تقوية املشاعر وحتفيز الهمم، مما جعلني 
اقول ان هؤالء الش���هداء من السعوديني 
هم أيضا شهداء للكويت يجب تكرميهم 

من قبل الكويت.
وأقول ذل���ك ايضا لإلش���ارة الى ان 
العرف���ان والتقدير لش���هداء الكويت لم 
يأخذ حقه من االهتمام والدعم والتقدير 
وعلى س���بيل املثال بعض الش���هداء لم 
يت���م جتنيس أبنائهم حتى االن، وكذلك 
لم يتم منح أسر الشهداء أي تكرمي مادي 
من قبل الدولة، فه���ل نحن بحاجة الى 
من يعيد تأجيج مش���اعر التقدير لدينا 
لتظل ذكرى ش���هدائنا نابضة في قلوب 
وطنهم، نريد ان نؤكد ألنفسنا وألهلهم 
وللجميع انهم مكرمون بشكل كبير وانهم 
سيظلون أحياء في قلوبنا، وأود ان جتد 
هذه الدعوة آذانا صاغية لدعم وتقوية 
مشاعر االنتماء الوطني والوفاء لذكرى 

شهداء الكويت من قبل الدولة.

دعوة إلحياء جهود
 تكريم شهداء الكويت

نافع كساب الظفيري

وقفة

دشداشتي سويس���رية فصلها لي مشكورا خياط إيراني، وغترتي 
سويسرية كذلك، وعقالي حيك من صوف صيني، وأرتدي جوربا پولنديا 
وحذائي إيطالي، وساعتي أميركية، وسجائري فرنسية أشعلها دائما 
بوالعتي الصينية الصنع، وعادة أطفئ سيجارتي في منفضة السجائر 
املصنوعة من الكريستال البلجيكي، حيث اضعها على طاولة إيطالية 
أمام أريكة منزلي املصنوعة في السويد، واملواجهة متاما للتلفزيون 
الياباني الذي مت جتميعه في س���نغافورة ليأتي بحرا إلى بالدي على 

ظهر باخرة شحن كورية.
س���يارتي أميركية مت جتميعها في كندا حسبما سمعت من البائع 
عندما ذهبت ألخرجها من الوكالة قبل ثالث سنوات، وقهوتي املفضلة 
نيبارية والشاي سيالني واألكواب التي أتناول فيها مشروباتي املفضلة 
مكتوب أسفلها »صنع في جنوب أفريقيا«، مقابض أبواب منزلي صنعها 
خواج���ات اليونان، واجلبنة املفضلة لدي التركية، قلمي مصنوع في 
املكسيك حسبما هو مكتوب على علبته من الداخل، والكي بورد الذي 
استخدمه تايواني، و»قحفيتي« مصنوعة في باكستان، وعطري فرنسي، 
وأجلس في مكتبي على كرسي طبي مصنوع في أملانيا، والدي منذ أن 
أصيب بداء السكري � شفاه اهلل � ووزارة الصحة تصرف له إنسولني 

دمناركيا، وتصرف لصداعي النصفي حبوبا صنعت في بلجيكا.
بعد كل هذا يأتي شخص من آخر حدود التاريخ ويطالب بأن يكون 
هناك قانون ملنع االخت���الط، ويريد أن يجبر أمة ال إله إال اهلل عليه، 
ولو أنه فعلها لوجه اهلل لش���ددنا عل���ى يده ولكنه هو ومن يوالونه 
يفعلون ذلك انتصارا لعقيدة الصراع ال لعقيدة احلق، وعلى الطرف 
االخر املقابل أخت فاضلة فهمت الليبرالية خطأ، بل فهمت الدميوقراطية 
بأكملها خطأ تس���عى إليقاف مد أيادي اإلسالم السياسي � كما تظن � 
طارحة قانونا مضادا لقانون منع االختالط مستندة هي األخرى الى 

عقيدة الصراع.
هي وهم، هؤالء وأولئك، من العرب واملسلمني، ممن ينطقون بلغة 
الضاد، يقرأ بعضهم على بعض الس���الم، ويفش���ونه بينهم، هي من 
أتباع الليبرالية و»املتلبرلني اجلدد« وهم من أتباع دعوة العودة إلى 
اخلالفة، نسوا أن هناك شيئا اسمه احلضارة، التقدم، التنمية، الدعوة 

إلى العلم.
هم يرفضون الغرب رفضا مطلقا ويصفونه بالكافر رغم أن معظم 
خطبه���م تنطلق من مايكروفونات صنعت في بالد بوذا ومس���كرات 
صوت أجاد صنع برامجها من يصفونهم بأنهم كفار ابناء كفار، وأولئك 
»املتلبرلون اجلدد« ال يعرفون عن الغرب سوى التحرر املطلق وحقوق 

املثليني.
ال ه���ؤالء وال أولئك من أقصى احمليط إلى أدنى اخلليج تبنى عاملا 
واحدا أو موهبة ميكن أن تنتج لنا ما ميكن أن نفاخر به العالم الذي 
تتسابق دوله لس���تر عوراتنا وصناعة األقالم لنا، وصنع ما يعالج 

أمراضنا ويخفف آالمنا.
معضل���ة هذه األمة أنها ال تعرف ماذا تريد؟ ورغم هذا كله جتد من 
يخ���رج عليك في إحدى خطبه قائال: »احذروا غضب اهلل«، أي غضب 
»يا موالنا« أكبر مما نحن فيه والعالم كله يش���ترك في صناعة كل ما 
نحتاجه، وال دور لنا سوى أن نكون مستهلكني )بكسر الالم أو فتحها 

فال فرق(.
Waha2waha@hotmail.com 

ص���ور اإلعجاز البالغي في القرآن الكرمي كثيرة، منها تضمن آياته 
وأوامره ونواهيه جوامع الكلم، فتأتي اآلية بالكلمات اليسيرة حتوي 
معاني كبيرة وغزيرة، بل وحكيمة ومحكمة، فمثال العرب كانت تقول 
في السابق »املوت أدرأ للموت«، فأتى القرآن بأفضل من هذه اجلملة ومبا 

يحقق املعنى وزيادة وبأوجز عبارة، فقال في )القصاص حياة(.
نعم في القصاص حياة، فل���وال القصاص لقتل القاتل ولم يتردد، 
واحلكمة تقول »من أمن العقوبة أس���اء األدب«، فإذا لم يجد القاتل ما 
يردعه فسيستمر في بغيه، وقتلنا له أبقى ألهله وأبقى ألهل املقتول، 
وكما أن اإلنسان قد يضطر أحيانا لالستغناء عن عضو من جسده حتى 
ال ميوت كما لو أصابه السرطان أو الغرغرينا، فكذلك املجتمع يتحتم 
علي���ه أحيانا أن يتخلص من العضو الفاس���د الذي ال يرجى صالحه 

واملفسد لغيره لكي ينعم املجتمع من حوله باألمن واألمان.
بل إن في القصاص أيضا راحة نفسية وطمأنينة قلبية ألهل املقتول 
واملغدور، فهل لنا أن نتصور األلم واحلسرة التي ستنتاب أهل الكويت 
والعراق لو أن املقبور صدام حس���ني أخلى س���بيله لكبر سنه مثال، 
أو أس���قط عنه حكم اإلعدام لكوننا في األلفية الثالثة حيث صرعات 
املوضة فيها هي إلغاء عقوبة إعدام الظلمة واملجرمني، وإباحة س���فك 
دماء النساء واألطفال والش���يوخ في فلسطني والعراق وأفغانستان 

حتت غطاء نشر احلرية.
حكم القضاء الكويتي بإعدام املتهمة بحريق اجلهراء األليم ومثله 
بقتلة الطفلتني آمنة وكرمية، وبقاء حكم اإلعدام في القانون الكويتي 
عموما يدعو إلى األمن واالستقرار، بل يستدعي منا االبتهاج واملفاخرة 
على البلدان االخرى التي خضعت لألصوات النش���از، األصوات التي 
انقلبت عندها املفاهيم وانتكست عندها الفطرة وصار عندها السّفاح 

هو الضحية.
أخيرا: إن كنا أحيانا نتس���امر ونضحك على بعض قصص األولني 
التي ولت بال رجعة والداعية لالستغراب واالشمئزاز، كادعاء العرب 
أن الش���رف في وأد البنات، أو ظن أه���ل البادية أن قطع الطريق أحد 
طرق الكس���ب والرزق املش���روعة في اجلزيرة العربي���ة، فإنه حتما 
س���يأتي الوقت الذي نضحك فيه على أنفسنا إلضاعة وقتنا وجهدنا 
في النقاش واجلدال في األمور البديهية واملسلمة وهي إبقاء أو إلغاء 

حكم اإلعدام.
dhari0395@hotmail.com

قانون منع االختالط
و»احذروا غضب اهلل«
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حني تعود ملمارس���ة الرياضة 
بعد فترة انقطاع ليست بالقصيرة 
فإنه يستحسن عدم احلماس في 
ممارستها والبدء تدريجيا خاصة 
إذا ما كانت تلك الرياضة عنيفة 
نوعا ما. بالنسبة لي لم أتبع تلك 
النصيحة مما تسبب لي في إصابة 

بذراعي اليمنى وفخذي اليس���رى منعتني من 
ممارس���ة الرياضة منذ 3 أشهر وحتى تاريخه، 
ولثقتي الشديدة مبستوى الطب وخدماته لدينا، 
قمت بالس���فر إلى احد األطباء املعاجلني بالطب 
البديل في إح���دى دول اخلليج، وبعد الفحص 
والتش���خيص أخبرني بأن لدي مش���كلة فيما 
يسمى العصب املعاكس وحني سألته عن ماهية 
ذلك العصب، قال لي: ببساطة هو عصب دقيق 
ومسؤول عن حركة اليد والساق من خالف أي 
اليد اليمنى والساق اليسرى والعكس صحيح، 
وأضاف ذلك الطبيب: ال أرى بأسا حني تسألني 
أنت عن العصب كونك لست طبيبا ولكن الكارثة 
حينما يسألني طبيب متخصص وجراح أعصاب 
عن ذلك العصب وال يعرف عنه ش���يئا، ومعنى 
ذلك أنه يقوم بعمليات جراحية وقد يقوم بقطعه 
أثناء عمله دون أن يعلم كونه ال يعرفه ويتسبب 

للمريض بشلل في جسمه.
ويقول، والكالم مازال للطبيب، املصيبة أنني 
حينما ذكرته به وأحضرت له كتاب السنة الثالثة 
في الطب ألش���رح له رد قائال: »ي���ا دكتور هذا 
عصب صغير نسيناه منذ تخرجنا« انتهى كالم 

الدكتور.
وبدأ كالم العبد هلل: ماذا لو مت تطبيق نظرية 
ذلك الش���خص الذي يحمل لق���ب طبيب جراح 

أو طبيب جزار ومت إهمال جميع 
األعصاب الصغيرة والدقيقة في 
تلك احلالة س���يتم إهمال عصب 
العني وأعصاب األصابع وأعصاب 
كثيرة أخرى ال داعي لها في جسم 
اإلنس���ان وفقا لنظرياته وعلمه 
الغزير وألصبح معظم الناس من 

العميان واملكسحني.
طبعا أنا شخصيا رأيت الكتاب وقد شرح لي 
الدكتور شرحا وافيا بالصوت والصورة ولكن 
الكارثة حينما سألته عن اسم ذلك العبقري والذي 
بالتأكيد قد يكون جزارا لكونه يقطع في املرضى 
بدال من أن يكون طبيبا لهم، فرفض أن يخبرني 
عندها قلت ل���ه: أرجوك يا دكتور ال تقل لي إنه 
من عندنا فكان جوابه كالصاعقة علي حني قال: 

لألسف هو من عندكم. 
اآلن علمت ملاذا تكتب جلنة العالج باخلارج 
في ملفات املرضى الذين ال يوجد لديهم واسطة 
عبارة »العالج متواف���ر في الكويت« بينما تتم 

املوافقة على األصحاء أصحاب الواسطة.
>>>

اليزال بعض قياديي وزارة املواصالت يعكفون 
الليل والنهار على حياكة املؤامرات ضد املوظفني 
من أجل حرمانهم م���ن مكافآت األعمال املمتازة 
بحجة عدم استحقاقهم لها وفقا خلارطة البنود 
الستة املفعلة حديثا، تارة بحجب تقارير املوظفني 
الس���نوية عنهم، وتارة أخرى من أجل تفصيل 
املكافآت ألناس معين���ني وفقا ملعايير عنصرية 
بغيضة مس���تغلني في ذلك ع���دم جدية الوزير 

وتناقضاته في التصريح بهذا اخلصوص.
Alharmal@hotmail.com
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سعد فهد الحرمل
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