
االحد
11  يوليو 2010

25
آراء

احملطة األول���ي: مع ارتفاع ح���رارة صيف الكويت 
أحن للسفر وأسترجع شريط ذكريات سفراتي السابقة 
وش���خوص كل من قابلتهم ف���ي كل بلد واملواقف التي 
جمعتنا ألنني باختصار ممن يس���تهويهم السكان قبل 
املكان، لذلك فأنا أختار البلد الذي أس���افر إليه بعناية 
وأدرس جيدا ما أري���د من رحلتي وأحدده بعناية قبل 
السفر، فلم أسافر يوما إلى دولة السمها أو لكثرة روادها 
م���ن اخلليجيني، ولكن ملتعة إما ترويحية أو ثقافية أو 

تسويقية نزوال عند رغبة زوجتي.
> > >

احملطة الثانية: انزعجت كثيرا من شكوى الصحافيني 
من وزارة الصحة التي قص���رت أخبارها على »كونا« 
باعتبارها املؤسسة اإلعالمية الكويتية الوحيدة، وكأن 
باقي صحفنا تصدر من تل أبيب، حقيقة ال أعلم السر وراء 
إصرار بعض املسؤولني على أن يعودوا بعقارب الساعة 
للوراء فف���ي الوقت الذي تقوم قائمة املجتمع الكويتي 
للحفاظ على املكتسبات الدميوقراطية وتدعيم مبادئ 
الشفافية ورفع سقف احلريات جند أنهم يتعاملون مع 

اإلعالميني بروح تعاملهم مع األمراض املعدية. 
> > >

احملط���ة الثالثة: كأس العالم ف���ي أفريقيا كان نذير 
ش���ؤم على القوى العظمى في عالم كرة القدم، فلم نكد 
نتجاوز حزننا على خروج فرنسا ومستواها املتواضع 
حتى خرجت إيطاليا وإجنلت���را ثم البرازيل واكتملت 
»الشلة« بخروج األرجنتني وأملانيا التي خلطت ماكينتها 

الزيت باملاء.
يوما بعد يوم يثبت »الفيفا« أنه قوى عاملية عظمى 
ومن أكث���ر أنظمة العالم اس���تقرارا وقوة، حيث جمد 
الرئيس النيجيري مشاركة بالده في مسابقات »الفيفا« 
بعدها كشر جوزيف بالتر عن أنيابه وأمهله 48 ساعة 
للتراج���ع وإال....، فما كان م���ن األول إال أن تاب وأناب 

وتراجع عن قراره.
> > >

آخر محطة: كالمي عن الس���فر واإلجازات ال يخص 
احلكوم���ة الت���ي عليه���ا أن تعمل جيدا خالل ش���هور 
الصي���ف لتحاول إظهار بوادر تنفيذ مش���اريع اخلطة 
التنموي���ة، وبعني احملب أقول ألعضاء احلكومة: قللوا 
من تصريحاتكم الصحافية، وعليكم باجلدية والعمل، 
ثم اجلدية والعمل، حينها فقط ستش���عرون مبساندة 

الشعب الكويتي لكم.
Ali_alqallaf_75@hotmail.com

كثير من العوائل اذا ابتلوا بابن صاحب مشاكل وميارس 
عالقات محرمة ويتعاطى املخدرات وبعيد كل البعد عن 
اهلل تعال���ى ال ميلكون اال ح���ال واحدا ال بديل له هو ان 
يزوجوه حتى يشعر باملسؤولية جتاه الزوجة واالبناء 
وينشغل تفكيره باحلياة الزوجية، آملني ان يبعده هذا 
الزواج عن رفقاء السوء وعن التفكير بتعاطي املخدرات 
ومن ثم يصبح مسؤوال عن عائلة ويعطيها االولوية في 
حياته، لرمبا تنسيه هذه احلياة اجلديدة مع ابنائه وزوجته 
املخدرات وينشغل عن رفاق السوء وتعاطي املخدرات، 
وهذه طامة كبرى وذنب وظلم ارتكبته عائلة املدمن في 
حق الزوجة التي ال تعرف عن تعاطيه للمخدرات شيئا، 
النه ال ميلك من نفسه شيئا غير انه اسير للمخدر، وأهم 
اولوياته في احلياة االستمرار في تعاطي املخدر، ويكون 
شغله الشاغل من الصباح حتى املساء هو املخدر، رغم 
ان هذه الزوجة كانت تنتظر فارس االحالم الذي يحبها 
ويحترمها ويش���عرها بأنها زوج���ة لها كرامة وحقوق 
وواجبات شرعية، واملصيبة ايضا االبناء الذين ال ذنب 
لهم اال ان والدهم مدمن مخدرات وقدرهم ان ينكس���وا 
رؤوسهم بس���بب والدهم الذي ال يرفع الرأس، كل هذه 
املعاناة ال الزوجة وال االبناء لهم ذنب فيها، أرجع قليال 
لآلباء الذين يعتقدون انه بزواج ابنائهم حتل مش���كلة 
تعاطي املخدرات اقول لو كانت عندكم بنت تزوجها مدمن 
مخدرات فهل باعتقادكم ان هذا هو احلل لكل مدمن بأن 
يتزوج فيقلع ويتوب الى اهلل تعالى عن التعاطي ومن 
ثم تنتهي املشاكل؟ بل اقول للوالدين اول من يتضرر من 

هذا هو زوجته املخدوعة واوالده وانتم السبب.
احبتي اخواني ليست احللول بالزواج بل بالتوجه 
ال���ى اهلل عز وجل بالدعاء واللجوء بعد اهلل تعالى الى 
املتخصص���ني الذين اوجدهم س���ببا لعالج فئة مدمني 
املخدرات وغيرها من االمراض االخرى ولو كانت الذنوب 
واملعاصي حتل بالزواج فلم كان هناك اطباء ومتخصصون 

واهل خبرة في كل مجاالت احلياة؟
عليك���م الدعاء له وانا اعرف انكم تعانون وتريدون 
البنك���م ان يكون افضل الناس، فال تدخلوا بنت الناس 
معكم في هذه املعاناة الت���ي كانت مقصورة في املنزل 
واالسرة فاتسعت الى امرأة ليس لها ذنب وابناء يعانون 
من ابيهم بل حتى اهل الزوجة املظلومة يعانون من تلك 

املشاكل املستمرة التي تعانيها ابنتهم.
اقول ناجوا اهلل عز وجل في الثلث االخير من الليل 
بيقني ان اهلل هو الشافي ومن ثم تبذلون االسباب بالذهاب 
الى اهل االختصاص الذين ميلكون العالج فاهلل تعالى 

هو الشافي.
اسأل اهلل ان يأجركم في مصيبتكم ويرد كل مذنب ومدمن 

مخدرات الى اهلل ردا جميال والى اهله ومحبيه.

محطات

علي القالف

من ثقب الباب

اتقوا اهلل في بنت الناس

جاسم الراشد العبود

إشارة

»تغربت اربعني عاما في وطني الثاني الكويت 
احلبيب���ة، ولقيت فيها كل خي���ر وعطاء وتقدير، 
وتوسع عملنا ليشمل عدة دول عربية واوروبية، 
ولم تنسنا االعمال أو طول السنني ارضنا وبالدنا 
وشامنا الغالية، وكان هاجسي دوما ان اعود الى 
وطني مبشروع كبير يترك بصمة مضيئة لالجيال 
القادمة ويساهم في تأمني اكبر عدد من فرص العمل 

البناء وطني«.
صاحب ه���ذه العبارات والكلمات صاحب اكبر 
واضخم مطعم في العالم هو شاكر السمان، الذي 
حصل على اخلبرة والدراية في ممارسة التجارة 
واالقتصاد في وطنه الثاني الكويت، كما اشار في 
مقدمة مطوية الوكيل للمطع���م الذي ميتلكه في 
اجلمهورية العربية الس���ورية، ففي العام 2002 
انشأ رجل االعمال شاكر السمان مطعما مميزا في 
احدى ضواحي العاصمة الس���ورية دمشق، وقد 
اطلق عليه اسم »مطعم بوابة دمشق« على مساحة 
تبلغ 54 الف متر مربع، ويضم مطبخا مس���احته 
2500 متر مربع، ويبلغ عدد العاملني فيه حتى اآلن 
1250 ش���خصا، ويزيد عددهم الى 1800 في ذروة 

املوسم السياحي.
ويعتبر مطعم بوابة دمش���ق منشأة سياحية 
عريقة هي االكبر في العالم، حيث ميزج املطعم بني 
روعة املاضي واشراقة احلاضر وامل املستقبل، وهو 

مبنزلة اجناز وطني للمواطن والوطن معا.
وفي العام 2008 جنح املطعم في احلصول على 
لق���ب اكبر مطعم في العالم بن���اء على ما اعلنته 
موسوعة غينيس لالرقام القياسية لكونه يتسع 
ل� 6014 شخصا، حيث فاز باللقب من مطعم التنني 

التايلندي الذي يتسع ل� 5000 شخص.
والبد من الذكر ان هذا املطعم ال يقدم املشروبات 
الروحية، بينما يحرص على تقدمي االطباق الهندية 
والصينية باالضافة الى االطباق السورية واخلليجية، 
كما لم ينس املطعم ضرورة تقدمي الترفيه اخلاص 
واملميز الطفال رواد املطعم، حيث السينما ثالثية 
االبع���اد وهي االولى في س���ورية واحدث واجمل 
العاب الڤيديو ومكان ملمارس���ة سباق الدراجات 
الصغيرة ومكان آخر للسيارات الكهربائية وقطار 
كهربائي وألع���اب أخرى متنوعة، كما يوجد ركن 
مبدع يحتوي على مختلف الهدايا والتذكارات من 

الصناعات اليدوية السورية.
واخيرا قام صاحب املطعم بوضع احلجر النيزكي 
سيخوت آلني الفريد من نوعه الذي سقط في سيبيريا 
ع���ام 1947، وهو من االحج���ار النادرة في العالم، 

وميكن مشاهدته على حقيقته داخل املطعم.
وبعد ان زرت املطعم وجدت انه يس���تحق ان 
نطلق عليه حتفة سياحية عاملية مطلوب من كل 
من يبحث عن اجلديد في سفراته ان يزور »بوابة 

دمشق«.
فاكهة الكالم: يقول ڤولتير »كل شيء ممكن بدءا 
من اللحظة التي يدرك فيها الشعب ان له عقال يفكر، 
لكن اذا ما عاملناه كقطيع من الثيران فإنه سينطح 
بعضه بعضا، وبالتالي فإن تثقيف الشعب وتعليمه 

هما اخلطوة االولى نحو اخلالص«.
Aliku1000@yahoo.com

بوابة دمشق.. إنجاز حضاري

د.بدر نادر الخضري

لمسات
اليوم أيقنت أن للحرية ثمنا 
باهظا، وأنها ال تهب إال ملن يأبى 
القيود ويعشق االستقاللية. اليوم 
أيقن���ت أن للمواقف تضحيات 
بالتأني والتردي وإمنا  ال تنال 

بالصالبة والشجاعة.
الي���وم أيقنت أن الصدق هو 
ميثاق ال ينال شرفه إال من التزم 
بوعده ونفذه مهما كانت تبعاته.

الي���وم أيقنت أن الناس تعل���م وتتجاهل احلقيقة أيا 
كانت، ليس عجزا منهم بل خوفا من املواجهة.

اليوم أيقنت أننا شعب »مكاري«، نحترم أنظمة الغير 
ونلت���زم بها احترما لها وعندم���ا نعود نتبارى لتحطيم 

قوانيننا.
اليوم أيقنت أننا فقدنا صفة االحترام حتى بات الصغير 

كبيرا بوقاحته والكبير صغيرا بأدبه.

الي���وم أيقن���ت أننا ش���عب 
»أكشن«، يعشق اإلثارة السياسية 
ويدمن تفاصيلها ويتعاطاها في 

كل وقت. 
اليوم أيقنت أن صوت احلق 
قد يضيع بني صيحات وضوضاء 

السفهاء والوضعاء.
اليوم أيقنت أننا ال نستثمر 
أخطاءنا في تصحيح مسارنا، وال نخجل من تكرار إخفاقنا 

حتى أصبحت شماعة نعلق عليها فشلنا.
اليوم أيقنت أن البطانة السياسية العقيمة وباء استحكم 

في جسد القرار وأصبح املتسيد بخططه ومشاريعه.
وبعد هذا الرصد أيقنت أنه ال توجد حقيقة صحيحة 
غير املوت، وكل ما ورد ال ميثل سوى جتارب منتلك نحن 

فقط فرص تغييرها متى أردنا.
t-alhaifi@hotmail.com

قد يظ���ن البعض انني قمت 
بعملية تطبيع فكري مع اسرائيل 
واحلقيقة انني اخترت اجلوانب 
االيجابية الت���ي تعمل بها دولة 
اس���رائيل، فالعلم والتعلم هما 
احملور االساسي لبقاء اسرائيل 
واستمرار جتاوزاتها السياسية 
واالستخباراتية حتى وان اخفقت 

فيهما في بعض االحيان.
فإس���رائيل دولة فقيرة امل���وارد الطبيعية لكنها دولة 
صناعية وصناعاتها العسكرية محل ثقة في السوق العاملية، 
ناهيك عن ثقلها العرقي في جميع انحاء العالم فاجلمعيات 
اليهودية في الوالي���ات املتحدة االميركية تصل الى اكثر 
م���ن 20 جمعية وجتمعا، كما انها تضم رجال مال واعالم 
ماهرين في اعماله���م وتكاتفهم امام اآلخرين، بالرغم من 

اخلالفات العميقة التي يعانون منها منذ االزل.
وعودة الى العلم واملعرفة في اسرائيل جند ان االنفاق 
االس���رائيلي السنوي على العلم بلغ اكثر من 350 مليون 
دوالر، اما في الدول العربية من احمليط الى اخلليج فيبلغ 
80 مليون دوالر وهذا املبلغ يعني انه ال قيمة للعلم عند 
العرب مقارنة بعدد السكان واملساحة اجلغرافية اضف الى 
ذلك ان اسرائيل لديها اهتمام ملحوظ باملبدعني والعباقرة 
واملخترعني بعكس العرب الذين اجادوا فن هجرة العقول 
الى الغرب، كما ان الزراعة واالبحاث الزراعية واالستثمار 

الزراعي ال مثيل لها في املنطقة.
وهناك روايات تقول ان بن غوريون الذي اعلن قيام دولة 
اسرائيل هو اول من ابتكر احملميات الزراعية وكان يحمل 
دكتوراه في الزراعة، واصر على ترك احلكومة االسرائيلية 
مقابل مواصلة ابحاثه الزراعية، كذلك قام االسرائيليون 
»اصدقاء العلم« باستصالح صحراء النقب القاحلة وذلك 
برش تربتها الصحراوية مبادة »الزفت« التي تستخدم في 
متهيد طرق السيارات ومن ثم جلب تربة طينية زراعية من 
شمال اسرائيل لغرض الزراعة وقد جنحت الفكرة فقاموا 

بزراعة آالف الكيلومترات املربعة بهذه الطريقة.
وال ننسى طبعا البطيخ الذي يستزرع وينمو من دون 
منو حب بداخله وما خفي عني وعن كثيرين فهو اعظم.

اما حياتهم السياسية الداخلية فهي تسير وفق نظام 
محدد يس���مح مبحاس���بة املتجاوز حتى وان كان رئيس 
اسرائيل وقد وقع في هذه احملاسبة رئيس اسرائيل ورئيس 
مجلس وزراء اس���رائيل السابق إيهود أوملرت في قضايا 

مختلفة.
اما في الدول العربية فال نزال الى اآلن نس���مع ونرى 
ان نس���بة االصوات التي حصل عليها الرئيس في بعض 
االقطار العربية قد بلغت 99.99%، فقط بقي صوت الرئيس 

ليدلي به كي يكمل %100.
وفي الكويت على س���بيل املث���ال نعيش في حالة من 
اجلرعة الزائدة للدميوقراطي���ة مقابل التخلي عن العلم 
والصناعة ولعل السبب في ذلك يعود الى املشاكل الداخلية 
التي سببتها لنا هذه الدميوقراطية فأصبحت الدولة كحالة 
مشابهة الب يقود باصا سياحيا وكل في هذا الباص يريد 
القي���ادة حتى وان كان ال يعرف القيادة او ال يس���تطيع 

ان يرى او ليس���ت معه رخصة 
الركاب املساملني  قيادة فشغلوا 
وشغلوا قائد الباص عن قيادته، 
ام���ا الصناعة ف���ي الكويت فهي 
مجرد اسم من دون مضمون الن 
الفكر املعتق الذي انتشر منذ 76 
عاما مضت اليزال يرى صانعوه 
يقولون نح���ن دولة نفطية وال 
نحتاج الى صناعة، وعليه عطلت او مت تعطيل الصناعة 
م���ن خالل القوانني والعقبات املجحفة والتي وقفت عائقا 
امام املصنع الكويتي الذي اجته الى جتارة املاعز واالغنام 
ورعيه���ا بجانب حقول النفط، ول���م يعلم اصحاب الفكر 
النفطي ان ظهور النفط قام بسحق الفكر املتعلق باالعتماد 
على الفحم احلجري كمص���در للطاقة ولم يعلم اصحاب 
الفكر النفطي الى اآلن ان اختراعا علميا بسيط قد يحول 
النفط واموال النفط ال���ى خبر كان وعندها تبدأ صناعة 

الكويت ولكن بعد فوات االوان.
واخيرا ومن خالل نظرة سريعة الى الشؤون االدارية 
ف���ي الدولة جند ان راية الكفاءة مت اس���قاطها مقابل راية 
احملسوبية واملجاملة السياس���ية واالقتصادية والدينية 
فوضع الرجل غير املناسب في املكان املناسب لواسطته.

وهذا هو حالنا اآلن، وسر تراجعنا امام تقدم جيراننا 
علينا، بل ان االدهى واالمر من ذلك ان ابناء الكويت الذين 
يحملون شهادات عالية التخصص صدموا من هذا املشهد 
االداري الفاسد فهربوا من الكويت مهاجرين الى دول اجلوار 
او الى الدول االوروبية واميركا وذلك لتحقيق طموحاتهم 

العلمية مبا يتناسب مع امكانياتهم اخلارقة.
وفيما يتعلق بالتجارة فإنك لن جتد االرض التي ستبني 
عليها مشروع احالمك فجميع االراضي مملوكة للدولة وان 
متردت وأقمت مشروعك، وجتاوزت احد الشروط فحتما 
س���تواجهك املعدات الثقيلة لفريق االزالة، لتس���اويه لك 
باالرض ثم تقول لنفس���ك »يا حسافة على هاخلسارة«. 
اما ان كان مصنعك العم���الق بجانب ام الهيمان فإنك لن 

تخشى فريق االزالة.
ولكي نصلح امرنا ونصلح ما افس���ده الدهر علينا ان 
جنعل قوله تعالى )ان اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم( ش���عارنا وعندما يتغير ما في انفسنا نبدأ 
البناء بس���واعد ابنائنا دون احلاجة الى مس���اعدة ابناء 
اش���قائنا العرب في بنائنا الداخلي ولن نستورد القضاة 

وال املستشارين.
فاالس���رائيليون هم الذين بنوا اسرائيل ودافعوا عنها 
وماتوا الجلها وجت���اوزوا خالفاتهم الجلها وخلقوها من 
ال شيء وجعلوها شيئا يذكر بل ويؤذي ايضا واستفادوا 
من العلم للمحافظة عليها جغرافيا وعسكريا واقتصاديا 
بالرغ���م من كثرة اعدائهم احمليطني بهم منذ عام 1948 اما 
نح���ن فإننا نعيش في حالة وهم م���ن االحباط فال داعي 
للروح املتشائمة االنهزامية التي يروج البعض الفكارها عن 
الكويت فالكويت باقية ببقاء ابنائها الشجعان املخلصني 
»الذين ال يحس���دون الناس على ما أتاهم اهلل من فضله« 
حتى وان تعكر ماؤها لفترة فهي باقية وليخسأ اخلاسئون 

املتشائمون من مستقبلها.

اليوم أيقنت..

طالل الهيفي

السموحة

لتكن إسرائيل قدوتنا

مفرح النومس العنزي

جوهر الحديث


