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لقد ش���رع الطالق عندما يتعذر على وسائل 
اإلصالح بني الزوجني الوصول الى حل يبقي على 
كيان األسرة التي تشكل نواة املجتمع، فالريب من 
ان استمرار احلياة الزوجية مع سوء العشرة ليس 
باحل���ل الصائب، ألن املولى عز وجل بنينّ حقيقة 
وأهمية الطالق عند استحالة احلياة الزوجية بقوله 
تعالى: »الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح 
بإحسان« واإلسالم عندما يبيح الطالق بضوابط 
شرعية امنا يجعله آخر احملطات حتقيقا ملصلحة 
األسرة املس���لمة عند استحالة احلياة الزوجية، 
ولكن الكارثة احلقيقية تظهر حينما يصبح الطالق 
ألعوبة على ألسنة بعض الرجال أو مجرد وسيلة 
لتحقيق منفعة مادية فهنا يكون العبث بهذا امليثاق 

الغليظ وبتعاليم ديننا احلنيف.
لقد س���معت وتأك���دت من جل���وء العديد من 
املتزوجني ال���ى إبرام اتفاق الس���تصدار وثيقة 
طالق قانونية بهدف احلصول على املنحة التي 
تدفع للمرأة الكويتية املطلقة من وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل وقدرها 475 دينارا، ويسافر 
الزوجان بعد ذلك الى بلد مجاور ويعقدان عقدا 
جديدا ال يوثق بالكويت حتى تبقى البيانات في 
السجالت الرسمية بأن الزوجة مطلقة، وتستمر 

في صرف املنحة سالفة البيان.
وهذه صورة من الص���ور العديدة التي متثل 
واق���ع مدمني املال وعدميي القيم واملبادئ الذين 
يبيحون ألنفسهم خرق كل السبل واللجوء الى 
كل وس���ائل االحتيال حتى لو كانت على الدين 
والشرع والدولة وسواء أكان ماال عاما أم خاصا، 
املهم حتقق الغاية وجني املزيد من املال احلرام.

اما عن تبعات هذا التحايل والسلوك األرعن في 
استخدام الطالق وما سيترتب على ذلك من آثار، 
فحني افتضاح أمر أولئك العابثني الذين لم يتبادر 
ال���ى تفكيرهم انه في حالة وفاة أي من الزوجني 
كيف سيرثه اآلخر؟ فاذا قدم العقد الذي مت ابرامه 
في اخلارج بتاريخ سابق سيفتضح امره ويعاقب 
بجرمية استيالئه على املال العام بغير وجه حق 
ومبمارسة طرق احتيالية، وال يقل الوضع سوءا 
اذا ما رزق الزوجان مبولود، اذ سيضطران حينها 
الى عقد زواج ثان في الكويت وبالطبع حب املال 
سيدفعهما الى معاودة الكرة وحينها يكون الزوج 
قد اهدر الطلقتني اللتني اباحهما اهلل له في غير 
محلهما ونعود الى الدائرة األولى من حيث التوارث 

عند الوفاة وفضح املستور.
ان نصل الى هذا الواقع املر من التعس���ف في 
التحايل وسرقة املال العام والعبث بالدين وباألسرة 
وننقل هذه الصورة الى أبنائنا الذين سيقتدون 

بتصرفاتنا، واقع ال يبشر باخلير.
نأمل من اجلميع العودة الى الصواب وترشيد 
اس���تخدام الطالق والتقيد بالضوابط الشرعية، 
وجلم جماح شهوة املال وحتقيق الرضا والقناعة 
والعودة الى ديننا احلنيف وكسب رضا اهلل وإدراك 
قوله تعالى )وفي الس���ماء رزقكم وما توعدون( 

ڈ.

العنف

طلبت الوزيرة احلم���ود من الفريق التربوي 
الذي مت تشكيله دراس���ة أسباب حوادث العنف 
في امل���دارس ورفع تقريره ف���ي فترة ال تتعدى 
ثالثة أس���ابيع، ولتسمح لي د.موضي ان أشارك 
وأساهم في هذا التقرير املختصر الذي يؤكد ان 
الس���بب الرئيسي هو تراخي احلكومة الذي دفع 
الطالب وغيرهم لهذا السلوك السلبي الذي انتشر 
في مجتمعنا كاعتداء املواطن على العس���كري، 
واملري���ض على الطبيب وعدم اتخاذ قرار بفصل 
الطالب فصال نهائيا عن���د اعتدائه على املدرس 
ومش���اهدته االتهامات املتبادلة بانحدار األلفاظ 
اب الصحافة وكذا ب���ني ضيوف البرامج  ب���ني كتنّ
بالقرارات  النواب  التلفزيونية واستمرار تدخل 
احلكومية وإقامة التجمعات والندوات بالشوارع 
للهجوم على القياديني باس���تخدام مفردات دون 
املس���توى، إضافة الى ضعف احلساب والعقاب 
احلكومي الذي أعطى الطالب ش���حنة من اجلرأة 
والشجاعة ليجنح الى العنف، اما وسائل تقومي 
هذه الظاهرة فهي ال حتتاج الى بناء نظام اجتماعي 
وال تبني استراتيجية اجتماعية وال الى تشكيل 
جلان ب���ل حتتاج فقط الى »عني حمرا« حكومية 
من خالل تطبيق قوانينها بشدة مع منع الوساطة 
بشتى أنواعها حلماية املعتدين واخلارجني على 

القانون.
فالعالج يحتاج الى اس���تخدام كلمة »ال« من 
احلكومة أكثر من كلمة »نعم« وسياسة الرفض 
وليس القبول لطلبات الس���ادة النواب وغيرهم 
لتسترد احلكومة هيبتها، وليعقل من يجنح عن 

الطريق الصحيح وما أكثرهم في هذا البلد.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

المواطن علي الجابر األحمد

التحايل

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

الس���نة واجلماع���ة  اه���ل 
يعظمون النصوص وال يعظمون 
الشخوص، يعظمون »قال اهلل 
وقال رسوله«، ال قال ابو حنيفة 
ومالك والشافعي واحمد، فالكل 
يأخذ من قوله ويرد، اال نبينا 
محمد ژ ال���ذي ال ينطق عن 
الهوى، ان هو اال وحي يوحى، 

وفي هذا يقول االمام احمد: عجبت لقوم عرفوا االس���ناد 
وصحته، ويذهبون الى رأي س���فيان، واهلل تعالى يقول: 
)فليح���ذر الذين يخالفون عن أم���ره ان تصيبهم فتنة او 
يصيبهم ع���ذاب أليم( اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الش���رك، 
لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه ش���يء من الزيغ، 

فيهلك.
ال يحزنني التهكم على فتوى الشيخ عبداحملسن العبيكان 
في ارضاع الكبير التي قد يك���ون ليس لها داع الثارتها، 
بقدر ما يحزنني التش���كيك في احلديث الصحيح واالثر 
الثابت في الس���نة النبوية حول قصة سالم مولى حذيفة 
بن اليمان في هذه القضية، وهذا احلكم الش���رعي، والذي 
ال يعق���ل حقيقته كثير ممن خاض فيه، وظن البعض ان 
رضاعة الكبير هنا املقصود منها التقام صدر املرأة وهتك 

احلرمات.
بل انه زيادة على حزني الش���ديد فإني استغرب على 
من هاجم مثل هذه الفتوى بدع���وى انه يريد الدفاع عن 
الدين وتنقيته من الفتاوى الش���اذة كما يزعم، وغفل عما 
هو اولى في ال���رد والتفني���د ان كان صادقا وهي فتوى 

العبيكان في جواز حل السحر 
بسحر مثله، والذي رأى فيها اهل 
العلماء  الصنعة احلقيقية من 
واملشائخ الكبار ان فيها دعوى 
اتيان السحرة،  وتشجيع على 
حتى ان منتديات االنترنت امتألت 
بال���ردود الش���رعية، وطفحت 
املكاتب بالرسائل العلمية لدحض 
ادلة املجيزين، غفل اجلهال عن التعليق على هذه الفتوى 
االخطر التي متس العقيدة، وذهبوا يهولون من فتوى في 
قضية خالفية قدمية، اقل منها قدرا قامت على تفسير نص 
صحيح، اذن فمرادهم ليس ابانة احلق وامنا التنقص من 
العلماء ومن الشريعة، فال حول وال قوة اال باهلل والى اهلل 
املشتكى في زمن الغربة، فمسلسل ملز العلماء واملغالطة 

املقصودة في فهم فتاواهم مازالت حلقاته مستمرة.
اخيرا وللعلم، فتوى العبيكان في ارضاع الكبير مختلفة 
اختالف���ا كليا عن فتوى ذلك اجلاه���ل االزهري الذي اقام 
الدنيا وما اقعدها حتى اقيل من منصبه واراح الناس منه، 
وذلك ان فتوى العبيكان تشترط في اجازة ارضاع الكبير 
الشروط الشرعية املذكورة في كتاب العلماء االولني، وهي 
ان يكون الرجل الكبير في مثل ظروف سالم مولى حذيفة 
بن اليمان، وهي وجود الضرورة واحلاجة املاسة، اضافة 
الى كيفية الرضاعة املرادة، وهي ان يشرب لنب املرأة عبر 
اناء او غيره وليس من صدرها مباشرة كما افتى به ذلك 

اجلاهل ويظنه كثير من اجلهال، واهلل املستعان.
dhari0395@hotmail.com

تهويل الفتاوى 
والطيران بها

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

ظهر مؤخرا في الكويت وزراء 
من نوع فري���د، هؤالء الوزراء 
الذين ال يعمل���ون كالوزراء إال 
أو  أم���ام عدس���ات املصورين 
الفضائيات  أمام ميكروفونات 
فيتحفونن���ا بتصريح يخرج 
الكالسيكية  من أس���طواناتهم 
املشروخة يفيد بأنهم على اطالع 

مبا يدور في أروقة وزاراتهم ويعرفون كل صغيرة وكبيرة 
لدرج���ة أن الواحد منهم ال يتردد في اإلجابة عن س���ؤال 
حول عدد عطسات املوظفني في اليوم الواحد أثناء اوقات 
الدوام الرسمي. وفي الكواليس جتدهم »ما يدرون وين اهلل 
قاطهم«، فوزاراتهم »حارة كل من ايدو إلو«، واملسؤولون 

من حتتهم يعيثون في الوزارات فسادا.
فم���ا أن يذعن مواطن مغلوب على أمره ملراجعة إحدى 
دوائر الفساد احلكومية إال ويصعق بواقع احلال املرير الذي 
وصلت إلي���ه تلك اجلهة احلكومية، وإذا كان هذا املواطن 
املغلوب على أمره »بتاع ربنا« وحلت عليه بركات السماوات 
وقابل صاحب املقام الرفيع معالي الوزير الغريب وأطلعه 
على ما طلب منه من طلب���ات وأوراق ثبوتية وقليل من 
املعرفة بأعمال الشعوذة إلمتام معاملته التي من املفترض 
أصال أال تكون معاملة يج���ب اجنازها في القرن احلادي 
والعش���رين وفي ظل احلكومة االلكترونية، إال ويبادره 
ذاك الوزير اجلهبذ ذو العقلي���ة الراجحة بأن مثل هذا ال 
يجوز ويس���أل السؤال املش���ؤوم: كيف حدث هذا؟! وأنه 
سوف يطلب اجتماعا على مستوى قياديي الوزارة للنظر 
في املوضوع وتسهيل اجراءات اجناز املعامالت واالهتمام 
باملواطن وتقدمي اخلدمات له على وجه السرعة والدقة وما 
الى ذلك من باق���ي الكالم »املأخوذ خيره اللي تعرفونه«، 
هذا النوع من الوزراء ال تخلو منه حكومة كويتية واحدة 
وليس���ت احلكومة احلالية بأفضل من س���ابقاتها الست 

مفلسات اإلجنازات.
لنتخيل نحن ما يتلو ذلك من أحداث بعد افتراض صدق 
الوزير مبا تفلسف به على املواطن املسكني وان ضمير الوزير 

بدأ يصحو من سباته وقطع عهدا 
على نفسه بعدم االخذ بإجابة 
»كلو متام يا فندم« و»ماكو إال 
العافية«، فيطلب اجتماعا عاجال 
على مس���توى وكي���ل الوزارة 
والوكالء املساعدين واالستفسار 
عن صحة ما قاله املواطن املبتلى 
مبراجعة تلك الوزارة، بعد دقائق 
من تبادل النظرات وكأنهم يتعازمون على الرد املنمق وتنزل 
اإلجابة على معالي املوق���ر ذي الهيبة املبجل كالصاعقة 
وتبني أن هناك ط���ول اجراءات وطلبات تعجيزية كثيرة 
تقدر بحمولة وانيت المتام املعاملة املطلوبة مع تبريرات 
خزعبلية، فينتفض ويرجتف ويزيد قليال ويعطي اوامره 
بضرورة اختصار تلك االجراءات والتسهيل على املواطن، 
فيتم تشكيل جلنة لتشكيل جلنة للبحث في كيفية اختصار 
بعض االجراءات التي تعطي توصياتها بتشكيل جلنة للنظر 
في كيفية اختصار البعض اآلخر من االجراءات، وفي تلك 
االثناء يكون قد مت تش���كيل حكومة جديدة حيث يسعى 
معاليه للدخول ملوسوعة »غينيس« لألرقام القياسية بعدد 
احلكومات املشكلة في اليوم الواحد ويرحل الوزير للكوكب 
الذي أتى منه أصال، فيتم تشكيل جلنة للنظر في االبقاء 
على اللج���ان املنبثقة من اللجان التي اوصى الوزير الفذ 
الراحل بتشكيلها وال ننسى التي كان الغرض من انشائها 
اختصار اجراءات امتام املعامالت، وتعطي اللجنة املشكلة 
بعهد الوزير اجلهبذ اجلديد توصياتها بإيقاف عمل اللجنة 
السابقة ويتم تشكيل جلنة تبحث الغرض من جديد، كل 
ه���ذا يحدث في عصر االنترن���ت واحلكومة االلكترونية، 
»اهلل يسامح اللي كان السبب«.. وتقولون تنمية.. فكيف 
ألمني���ة التنمية ان تتحقق إذا كان هذا حال اغلب وزارات 
الدولة واالدهى واألمر من هذا كله، حال ش���ريان التنمية 
وهو اجلهاز املعني بالعنصر البشري »ديوان املوظفني« 
� اهلل ال يوريكم كم قراقوش فيه، لكن ما نقول إال »امحق 

تنمية جان هذا ديوان موظفينكم«.
Binsabt.kw@gmail.com

وزراء غير »نمونه«!

عبداهلل بن سبت

أطروحة

املواطن الكويتي تالحقه األزمات لدرجة جعلت 
من أخباره وهمومه طبقا رئيس���يا على مائدة 
األخبار، فمن مخاوفه م���ن تبعات إقرار قانون 
اخلصخصة، الى الفجوة الواسعة بني الرواتب 
واألسعار، مرورا بجشع التجار وضعف الرقابة 
على األسواق، باإلضافة إلى تدني مستوى اخلدمات 
التعليمية والصحي���ة، وصوال لألزمة املرورية 
وارتفاع معدالت البطالة االفتراضية إلى آخره من 
هموم وأزمات ال يتسع املجال حصرها. الشاهد 
أن املواطن املس���كني يعيش بني مطرقة املشاكل 
واألزمات وسندان ضعف وتراخي احلكومة في 
تعاملها مع األزمات باإلضافة إلى غياب فلسفة 
إيجاد البدي���ل. باختصار حال املواطن الكويتي 

يذكرني بقول الشاعر:
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له

إياك إياك أن تبتبل باملاء
غالء األسعار في الكويت ال سند له وال مبرر 
غير استس���الم احلكومة جلشع التجار وغياب 
الرقابة وخروج اجلمعيات التعاونية عن مسارها 
الصحيح كمؤسسات مجتمعية تخفف عن املواطن 
وال تثقل كاهله وحتولها ملؤسسات ربحية تهتم 

بجمع األرباح وتوزيعها على املساهمني.
بدراس���ة علمية للس���وق الكويتي من خالل 
استقراء لوضعه جند أننا أمام اجتماع عدد من 
العناصر العاملية واحمللية أهمها أن األزمة املالية 
العاملية مبرر خلفض األسعار وليس الرتفاعها، 
والفجوة الكبيرة بني أسعار السلع األساسية في 
الكويت باملقارنة بدول املنطقة، التباين املبالغ فيه 
بني أس���عار السلع في دول املنشأ وأسعارها في 
الكويت، الغياب الواضح للمنظومة التشريعية 
الرادعة للمتالعبني باألس���عار وغياب املنافسة 
احل���رة التي تصب في مصلح���ة املواطن نظرا 
الحتكار عدد ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة من 

التجار للسلع األساسية في السوق.
احلل يكمن في فتح استيراد السلع دون قيد أو 
شرط وكسر ومحاربة االحتكار وفق نص املادة 
153 من الدس���تور الكويتي »كل احتكار ال مينح 
إال بقانون وإلى زمن معني«، حتديد هامش الربح 
بحيث ال يجوز ان يتجاوز فرق السعر في الكويت 
ودولة املنشأ ال� 15%، سد الفجوة التشريعية التي 
يرتع من خاللها املتالعبون باألسعار من خالل 
قانون يردع كل من تس���ول له نفسه أن يتاجر 

بأقوات الناس.
باإلضافة لذل���ك البد من تفعيل دور األجهزة 
الرقابية مبنحها سلطة الضبطية القضائية التي 
من ش���أنها ان تكبح جم���اح أي رغبه في زيادة 

األسعار دون مبرر او سند.
أخيرا، أقول ان كل ما تقدم من تصورات ملكافحة 
غالء األسعار لن تكون ذات جدوى اذا لم تقتنع 

احلكومة أصال بأن هناك غالء أسعار، ودمتم.
Ali_alqallaf_75@hotmail.com

بين المطرقة والسندان

علي القالف

من ثقب الباب


