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في الوقت الذي ننادي فيه بضرورة االنفتاح 
على اآلخر الذي نختلف معه في العقيدة ونشترك 
معه في تفاصيل اقتصادية، واجتماعية، وسياسية 
كش���ريك فاعل في عالم يعتبر التنوع من أهم 
أدبياته ويحتاج لس���واعد سكانه على اختالف 
ملله���م ونحلهم ليعملوا جنبا إلى جنب للبناء 
وجتنب مخاطر املستقبل التي تفرضها املتغيرات 
العاملية واإلقليمية، جند أن األولى واألجدر أن 
يكون انفتاحنا األكبر على من يشاركوننا نفس 
أساسيات وصلب عقائد وشرائع الدين اإلسالمي 
احلنيف ونختلف معهم في بعض املفردات أو 

التفاصيل.
املتأمل لواقع التيارات واملذاهب اإلس���المية 
على الس���احة احمللية، العربية أو العاملية وما 
تعانيه من تقوقع وإقصاء لآلخر املسلم، والذي 
يصل أحيانا إلى التصريح أو التلميح بكفر الذي 
يخالفنا الرأي أو بعض مفردات العقيدة أو حتى 
ممارسة الش���عيرة، يدرك متاما حجم املصيبة 
التي نعيش والتي أشبه بالسير في حقل ألغام 

ال نعرف متى ستنفجر قنابله.
عالقات التيارات اإلسالمية مع بعضها البعض 
أش���به ما تكون بحفلة تنكرية، عناق حار أمام 
العدسات وأحاديث ودية ولكن ما تخفيه النفوس 
أعظم. هذه التي���ارات واملذاهب حتتاج لثورة 
تربوية شاملة على مستوى قواعدها األساسية 
ترس���خ معاني أهمها أن جناتي كمس���لم سني 
ترتبط بنجاة املسلم الشيعي والعكس صحيح 
وأن االختالفات بني التيارات اإلسالمية السياسية 
املختلفة على الساحة ما هي إال محصلة تباين 
مطلوب في األساليب وطرق التعامل مع القضايا 
املختلفة ولكن جتمعها وحدة الهدف الذي يصب 
في مصلحة الوط���ن األم بصفة خاصة واألمة 

اإلسالمية بصفة عامة.
اش���كالية مذاهبنا وتياراتن���ا تتمثل في أن 
السواد األعظم منها يعتمد الروح البرجماتية في 
التعامل على حساب قضايا األمة، أي تفشي تبني 
فكرة الفرقة الناجية لدى اجلميع، فكل تياراتنا 
ومذاهبنا يعتقدون أنهم الفرقة الوحيدة الناجية 
وأن الباقني في النار وهذا ما غيب التعاون فيما 
بينها وحولهم من شركاء إلى فرقاء، ومن الوحدة 
إلى التش���رذم ومن التكامل إلى التنافر كقطبي 
مغناطيس باإلضافة إلى استخدام الدين كأحد 
أهم أسلحة البروز السياسي. كل هذه العناصر 
مجتمعة شكلت الواقع املؤلم للتيارات الدينية 
وغيبت أطروحاته���ا ومفاهيمها على الصعيد 

السياسي.
البيت اإلسالمي على مستوى املذاهب والتيارات 
يحتاج إلى إعادة ترتيب جتعل منه أكثر انفتاحا 
وتقبال لألخر ومجسات استشعار تشخص موطن 
اخلطر وبالتالي توحيد اجلهود ملجابهته وعلينا 
أن نتعلم من جتارب التاريخ الذي ذكرت صفحاته 
املضيئة، أيام عز املسلمني، األمة اإلسالمية ولم 
تشر إلى ماهيتها سنية كانت أو شيعية، اخوانية 

أو سلفية وبالطبع للحديث بقية.
Ali_alqallaf_75@hotmail.com

السير في حقل األلغام

علي القالف

من ثقب الباب
حاولت في األيام املاضية 
بع����د وصولي إلى العاصمة 
البريطانية لندن أن اكتب عما 
رأيته هن����اك وبالتحديد في 
الهايد بارك، حيث أدركت أنني 
كنت مخطئا عندما خاطبت 
سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، بأننا بحاجة 

ماس����ة إلى وجود هايد بارك مثل املوجود في لندن ألن 
كل ما ذكرته في الس����ابق كان بناء على ما سمعته دون 
مشاهدة، فقد أصابتني الدهشة عندما ذهبت إليه ورأيت 
االنفالت األخالقي الكبير فيه والذي ال يتناسب مع عاداتنا 
وتقاليدنا وشريعتنا اإلسالمية، بل ويضرب بها عرض 
احلائط، واملش����كلة ليست فيه إمنا في من يذهبون من 
العرب، وخاصة اخلليجيني حني يصطحبون أس����رهم 
للتنزه في احلديقة ورؤية ما يفعله األجانب بشكل عام 
من انفالت أخالقي وهذا يعطينا مؤشرا خطيرا جدا بأنه 
ال يوجد مانع لدى من يذهبون إليه من العرب وبالذات 
اخلليجيني لو رأت أسرهم ما يقوم به األجانب من أفعال 
ال تتفق مع تربيتنا وال عاداتنا وال ديننا اإلسالمي يسمح 
لنا برؤية هذه املناظر، لذلك أقول لسمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ال نريد الهايد بارك يا سمو الرئيس 
إمنا نريد منبرا للتعبير عن الرأي الذي يكفله لنا دستورنا 
الكويتي مع متسكنا بعاداتنا وتقاليدنا التي تربينا عليها 
وفي النهاية املجتمع اخلليجي يجب أن تكون لديه غيرة 

على نفسه ودينه من عادات الغرب السيئة.
> > >

أمتنى من وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد أن يسعى 
إلى حل مشكلة اإلخوة البدون ألنني أذكر آخر لقاء كان 
بيننا عندما سألته عن هذه املشكلة التي مر عليها اآلن 
أكثر من 50 عاما دون أن تتحرك حكومتنا املوقرة حللها 
وأنا أتذكر رد الشيخ جابر اخلالد بأنه »جاد في السعي 
إلى حل هذه املشكلة«، وأنت اآلن يا بو نواف على رأس 
األمن في الكويت ولديك إحصائيات يومية مبعدل اجلرمية 
وتعرف أش����ياء جنهلها نحن املواطنني، ولكن أحب أن 
أنبهك إلى أمر في غاية األهمية وهو أن مشكلة البدون 
اليوم أصبحت مثل القنبلة التي ال نعرف متى ستنفجر 
ألن إهمال احلكومة في عدم حل هذه املشكلة سيخلق لنا 
كوارث ال نتخيلها من بيع اخلمور واملخدرات والدعارة 
والوالء، وأنا ال أقصد الكل إمنا البعض الذي س����يطرت 

الشياطني على عقله وجعلت منه 
مجرما أو س����ارقا أو عميال حتت 
تأثير املادة، ألن البدون ال يريدون 
من احلكومة سوى إعطائهم حقوقهم 
اإلنسانية، وأذكرك أيضا يا وزير 
الداخلية مبن استش����هدوا وروت 
دماؤهم أرض الكويت ألنهم رفضوا 
أي سيادة غير الكويت وآل الصباح، 
وفى النهاية أمتنى حل هذه املش����كلة.. ارحموا من في 

األرض يرحمكم من في السماء.
> > >

قرأت في إحدى الصحف السعودية لقاء جلاللة امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز مع مجموعة من س����فراء اململكة 
في اخلارج، حيث حثهم جاللته على مساعدة املواطنني 
السعوديني وأش����قائهم اخلليجيني، وهذا ليس بغريب 
على امللك عبداهلل »ملك اإلنس����انية »فهو ال يفكر فقط 
في الشعب السعودي إمنا يفكر بالشعب اخلليجي لذلك 
هنيئا للمملكة العربية السعودية به ملكا وهنيئا لنا نحن 

الشعب اخلليجي به أبا.. وحفظه اهلل وسدد خطاه.
> > >

أشكر سمو األميرة فهدة بنت سعود رئيسة جمعية 
الفيصلية على دعوتها لي لزيارة اجلمعية في جدة ورؤية 
الدور الكبير الذي تقوم به في رعايتها لذوي االحتياجات 
اخلاصة في اململكة العربية الس����عودية. وقد شاهدت 
الكثير من األعمال اليدوية واحلرفية التي تصنعها البنت 
السعودية من ذوي االحتياجات اخلاصة وعند سؤالي 
لسمو األميرة عن كيفية التحاق البنات بالفيصلية قالت 
إن البنت من ذوي االحتياجات اخلاصة في اململكة متثل 
عبئا كبيرا على أسرتها، وقد استطاعت الفيصلية القضاء 
على هذه اإلعاقة من خالل تدريب صاحبة اإلعاقة على 
مساعدة أسرتها والتغلب على إعاقتها مبمارسة العمل 
اليدوي في اجلمعية. وأكدت األميرة فهدة بنت س����عود 
أن خادم احلرمني الشريفني حريص على دعم مثل هذه 
اجلمعيات الت����ي تعتبر عنصرا مهما للتغلب على هذه 
اإلعاقة، وان جمعية الفيصلية حترص سنويا على إهداء 
جاللته أعمال بناته من ذوي االحتياجات اخلاصة، وأن 
هناك تعاونا كبيرا بني اجلمعية وبعض مؤسسات اململكة 
التي تدعم هذه األعمال لتسويقها في الداخل واخلارج 

لكي يرى السائح األعمال التي تذكره بتراث اململكة.
al-aloush2007@hotmail.com

الهايد بارك 2 
يا سمو الرئيس

مشاري محمد العلوش

 رأي

عندما أشاهد مقاطع تلفزيونية، خاصة 
في أجواء صيفية ملتهبة كهذه، تظهر فيه 
فتاة تركض مبتهجة في ساحة خضراء 
شاسعة، أو تسير بسرعة في شارع مكتظ 
باملارة والسيارات محتمية حتت مظلتها 
من املطر الغزير الذي يغمر املدينة باحلياة 
الرطبة، أمتنى ان لو كنت في مكانها ملدة 

ساعة واحدة دون أن أحترك من مكاني، الستشعر حبات 
املطر الطاهرة املتساقطة من سماء بيضاء تتشابك فيها 

غيوم مكتنزة بالرحمة واألمل.
هناك بلدان كثيرة ال ينقطع عنها املطر طوال العام 
وجتد شعوبها غالبا ما يتوقعون نزوله في أي حلظة 
من يومهم، لذا ترى أراضيهم تكسوها اخلضرة واحلياة، 
عكسنا هنا في اخلليج متاما ال يسقط املطر عندنا إال 
في موس����م الشتاء، وترانا نعد له عدا ونترقب غيوم 
السماء لعل وعسى، وإن كانت هناك احتماالت لسقوط 
املطر فإن املتحدث الرسمي في األرصاد اجلوية يعلن 
بشارته من خالل شاش����ة التلفاز ألنه يعلم تعطشنا 
لذلك، وكان أهلنا في املاضي ينتظرون حلظة سقوط 
املطر فيعدون األواني لتمتلئ به ثم يقومون بتصفيته 
مما علق به من اجلو ليشربوا منه ويقدموا لضيوفهم، 
وأيضا كذلك بالنسبة لنا كمسلمني فإننا نهرع مكشوفي 
الرؤوس واأليدي في حال نزوله لندعو ألنفسنا وألهلنا 
وللمسلمني، رغبة في االستجابة من السميع العليم، 
وف����ي الهند هناك معتقد بأن يطلب اإلنس����ان أمنيته 

واملطر يبلله فإنها ال شك تتحقق.

يقال إن الشعوب التي عاشت في أراض 
تكس����وها اخلضرة واألنهار، مشاعرها 
وأسلوب حياتها تتأثر بذلك، وأيضا ما 
يتميزون به في لون البشرة وحدقة العني، 
وبسبب جفاف األرض الصحراوية التي 
نعيش عليها واملعيش����ة الصعبة التي 
قاسى منها سكانها في املاضي، خاصة 
حني التنق����ل للبحث عن املاء وال����كأل تأثرت طبيعة 
هؤالء الناس في طرق تعاملهم اجلافة ولون بشرتهم، 
والغريب أن جتد شعوبا في مناطق من قارة أفريقيا 
تعيش حتت أمطار ال تنقطع وأراض خضراء وأشجار 
اس����توائية، ولكن لون البشرة الس����وداء الداكنة هو 
الغالب على ش����عوب تلك املناطق، وأيضا بالرغم من 
وجود املس����احة اخلضراء في حياته����م فإن البعض 
كان يحذر م����ن زيارتها ملا ورد من قصص قدمية عن 
وحش����ية بعض القبائل التي تسكنها، بينما كثير من 
القبائل التي س����كنت الصحراء القاس����ية في املاضي، 
كانت نساؤها يتمتعن بجمال ساحر، وبياض البشرة 
وجمال الشعر ولون العينني، وكان رجال سكان هذه 
املناطق اجلافة يشتهرون بالبالغة وجمال املنطق، وقد 
س����جل لهم التاريخ قصائد في العاطفة واحلب، ما لم 
يسجله في مكان آخر من الكرة األرضية، أي أن احلياة 
تدب حتى في األرض اجلافة، واجلمال ال يعبر إال عن 
نفسه، واحلكمة في أن تنطلق كل الرساالت السماوية 

من هذه الصحراء ال يعلمها سوى رب العاملني.
Falcom6yeb@yahoo.com

مطر.. مطر

أنوار عبدالرحمن
فالكم طيب

مجلس���ا األمة والوزراء في صراع مستمر، هذا بطبيعة 
احلال ال يعود على البالد بأي شكل من أشكال املنفعة.

املنفعة للناس هي أن نصل الى اتفاق دائم ألننا من دون 
اتفاق لن نس���تطيع أن نحقق الرسالة املطلوبة من احلكم 
بتعاون املجلس مع احلكومة في تنفيذ املش���اريع وخطط 

التنمية.
كل ذلك يحتاج الى قوانني تساعد على حتقيق األهداف، 
وقد يكون االتفاق على تفاصيل خطة التنمية بادرة طيبة 
بش���رط أن تتضمن هذه اخلطة وسائل التنمية املستدامة 
ألن أغلب األجهزة احلكومية غير مؤهلة بشكل كاف لتنفيذ 
البرام���ج احلكومية الواردة ف���ي اخلطة والتي قد ال حتقق 
أهدافه���ا خالل املواعيد املعتمدة له���ا وأي تغيير في تنفيذ 

املشاريع ال يعتبر إخفاقا يوجب التخلي عنه.
وعلى مجلس األمة أن يعلم أيضا ان عهدنا باخلطط قد 
أصبح بعيدا بعض الشيء، األمر الذي فتح املجال للمؤزمني 
لطرح مواضيع ش���عبوية وما يعن لهم م���ن أمور طارئة 

وخارجة عما هو وارد في اخلطة.
لذلك البد ان نعطي التجربة احلالية فرصة على الرغم مما 
قد يحدث فيها من أخطاء، وذلك ألن إجناز أي عمل ال ميكن 
أن يخلو من أخطاء ولكن األهم أن تتضمن خطة التنمية آلية 
تكشف األخطاء أوال بأول حتى نتفاداها عند حدوثها والقيام 

بإعادة تخطيطها مبا يتفق واألهداف العامة للخطة.
أرجو أن نفرح بأنه ألول مرة تكون القيادة السياس���ية 
ملتزمة بخطة التنمية، وهذا األمر هو أهم عنصر في جناح 
برامج التنمية، حيث ان الدعم السياس���ي هو الذي يجعل 
احملاسبة أسهل بالنسبة للمسؤولني املباشرين، وكل من ال 
يستطيع حتقيق طموحات القيادة السياسية يجب ان يتخلى 
عن املس���ؤولية ويترك املجال الختيار من هو أكفأ منه في 
حتمل هذه املسؤولية، ألن أي شخص يقبل املسؤولية عليه 
أن يتحمل نتائجها ويعمل جاه���دا لتحقيق أهداف اخلطة 

وعدم اخلروج عنها.
وهذا يعني ان نوض���ح للعاملني جميعا أهداف اخلطة، 
ليعرف كل فرد دوره في التنفيذ، وان يكون اجلميع مسؤولني 
عن التنفيذ بداية من الوزير وحتى أصغر شخص في السلم 
الوظيفي في الوزارة أو املؤسسة، وال يتحقق ذلك إال اذا انتهى 
الصراع املس���تمر بني مجلسي األمة والوزراء، هذا الصراع 

الذي أدخل الكويت في متاهات ال تعرف الكويت عقباها.
وبروح التعاون والتآزر والتكافل بني جميع السلطات، 
نس���تطيع ان نحقق طموحاتنا ف���ي اخلطة وقبل ذلك كله 
يجب أن نحس���ن النوايا وان نتواصل بني بعضنا البعض، 
وال يكون هدفنا تصيد األخطاء بل التعاون في التغلب على 

هذه األخطاء.
فإذا س���ادت هذه الروح بني اجلميع فيمكن ان نقول ان 
الكوي���ت قد بدأت فعال خطواتها الثابتة على درب التنمية، 
ومن دون ذلك ال ميكن ان نفرح كثيرا بأن لدينا خطط تنمية، 
وليست العبرة دائما بوضع التصورات النظرية ولكن األهم 
من ذلك ضمان ان يكون طريق اخلطة س���الكا مع احلرص 
على توفير جميع التشريعات والقرارات التي حتقق األهداف 
الواردة في اخلطة، وعسى أال نخذل القيادة السياسية في 
أمانيها بأن نعيد الكويت الى ما كانت عليه في السابق، وان 
تكون في مقدمة دول املنطقة من غير هذا الوهن الذي أصابنا 

في السنوات األخيرة وكان اهلل في عوننا.

قصة علي بابا واألربعني حرامي حكاية ش����عبية من 
التراث شاهدناها وس����معناها مرارا وتكرارا، وتتلخص 
قيمتها حول الصراع ما بني اخلير والش����ر، والشاهد من 
هذه الفنتازيا الش����عبية توافقها اليوم مع ما يجري في 
محيطنا، حيث ف����اق لصوص هذا الق����رن عددا ما جاء 
في قصة علي بابا بعد أن اس����تدلوا على أسرار املفاتيح 
ومتكنوا م����ن فتح أبواب خزائن امل����ال العام ونهبوا ما 
طالته أيديهم مبررين هذا الفعل بأنه حق مكتس����ب وال 
ض����رر منه، وما تداولته الصحف مؤخرا من تصريحات 
لبعض القيادات الكبرى على شكل رسائل مشفرة تبني 
امتعاضها واستنكارها لتفشي هذه الظاهرة ووصولها 
إلى مستويات ال يستهان بها، مؤكدة أن هذه التجاوزات 
قد فاقت حالتها الطبيعية مما دفع هذه الرموز إلعالنها 
بكل صراحة وش����فافية، وأدانت مستنقع الفساد بعد أن 
أصبحت صفة الفساد كلمة ال تخجل وال تعيب في زمن 
تس����اوت فيه التناقضات وضاعت فيه األمانات وزاغت 
فيه القلوب وتوارت الضمائر وضاقت النفوس من وباء 
ضرب أرقاما قياس����ية وصار يتغذى بكل جرأة ووقاحة 
أم����ام مرأى اجلميع، وتلك حقائق ال حتتاج ألي دليل أو 
براهني وصرنا ننافس الترتيب العاملي في تنامي الفساد، 
والغريب ف����ي معادلة هؤالء اللص����وص أنهم أصبحوا 
ظاهرة، وصار س����هال التعرف عليهم حيث جتدهم بكل 
دناءة يزاحمون الفنانني واملشاهير في ظهورهم اإلعالمي 
من كثرة ما يتهمون به، ولكن كعادتهم تصعب إدانتهم، 
وبعد هذا الشعور واالمتعاض ال يسعني سوى ختام هذا 
املوضوع بأبيات للش����اعر األمير عبدالرحمن بن مساعد 

يقول فيها:
احترامي للحرامي 

صاحب املجد العصامي 
صبر مع حنكة وحيطة 
وابتدا بسرقة بسيطة 
وبعدها تعدى محيطه 
وصار في الصف األمامي

احترامي للحرامي
t-alhaifi@hotmail.com

إلى متى سيبقى الصراع؟

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

من غير إحراج

فساد..
بكل جرأة!

طالل الهيفي

السموحة


