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ننتظر من العام إلى العام ش���هر رمضان الذي 
تفتح فيه أب���واب اجلنة وتغلق فيه أبواب النار، 
ننتظر الشهر الذي تغسل فيه الذنوب لنبدأ صفحة 
جديدة مع الباري عز وجل ونستغل فرصة منحها 
سبحانه لعباده ليعودوا إليه ويتقربوا إليه باألعمال 
الصاحلة والعبادات، فقد قال رسول اهلل ژ في 
حديثه الش���ريف »إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
اجلنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطني« وها 
نحن قد هل علينا ش���هر اخلير واليمن والبركات 
هل علينا شهر رمضان الفضيل الذي فيه يجتمع 
األحباب واألقارب واألهل واألغراب، شهر يجعل 
القلوب مضيئة بالصفاء وطهارة النفس والنقاء 
فكل عام والكويت وأهلها بكل خير وكل عام واألمة 

اإلسالمية بخير وسالم.
جاء ش���هر الق���رآن والعبادات، ش���هر النصر 
والفتوح���ات، وما أعظمك ي���ا رب العاملني يا من 
منحت عبادك هذا الش���هر العظيم ويا من غفرت 
لعبادك وجتاوزت عن خطاياهم في هذا الش���هر 
الكرمي شهر اخلير واإلحسان والرحمة والغفران 
ولكن هل نحن مستعدون لهذا الشهر الكرمي، وهل 
س���نكون أوفياء له، وهل سنلحق به لنكون من 
الفائزين؟ فماذا أعددنا له، وكيف سنستفيد منه 
لنكون من العتقاء من النار ولنكون ممن ستغفر 
لهم ذنوبهم وهل سنغتنم فرصة التوبة والعودة إلى 
اهلل؟ هل سنتعامل بإخالص مع بعضنا البعض؟ 
وهل سنصحح ما أخطأنا فيه؟ فهيا يا أبناء وطني 
وأبناء أمتي أمة محمد أشرف املرسلني لنجعل شهر 
رمضان كتابا صفحاته ناصع���ة البياض خالية 
من الذنوب واملعاصي والسيئات ولنمألها خيرا 
وإحسانا باألعمال والصلوات واحلسنات والصدقات 
حتى نكون كاملولود اجلديد ولنجعل أنفسنا في 
امتحان مفيد ولنتنافس على إطعام الصائم وعابر 
الس���بيل وتقدمي املساعدة لليتيم وليكون القرآن 
الكرمي رفيق قلوبن���ا ونور حياتنا وال نفرق بني 
غني وفقير وبني س���يد وخادم ولنغتنم الفرصة 

قبل فوات األوان.
فإلى كل شاب وشابة.. اجعلوا من بيوت آبائكم 
العرش الذي يجمعكم واخليمة التي تظلل عليكم، 
وكل عام وقيادة الكويت بكل خير وصحة كل عام 
وأنت بخير يا والدنا وشيخنا، كل عام وانت بخير 
يا أميرنا وتاج فخرنا، كل عام واألمة اإلس���المية 

بخير وسالم. 
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حينما كان شهر رمضان املبارك يطل 
على الرسول األعظم محمد صلى اهلل 
عليه وآله وسلم، كان لسانه الطاهر 
املطهر ينطلق بكلمات وعبارات اميانية 
حتمل في طياتها الس���لوك الرباني 
والعبادي هلل سبحانه وتعالى، حيث 
يقول في حق ش���هر رمضان املبارك 
انه »ش���هر دعيتم في���ه الى ضيافة 
اهلل وجعلتم فيه من أهل كرامة اهلل، 
أنفاسكم فيه تس���بيح ونومكم فيه 
عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم 
فيه مستجاب، اسألوا اهلل ربكم بنيات 
صادقة وقل���وب طاهرة، ان يوفقكم 
لصيامه وتالوة كتابه، فإن الش���قي 
من حرم غفران اهلل في هذا الش���هر 

العظيم«.
نعم، انه ش���هر الصوم والطاعة 
والرحمة والغفران، شهر يدفع باإلنسان 
الصائم لالبتعاد ع���ن جميع ملذات 
احلياة السلبية، ويجذبه الى ملذات 
النفس  احلياة االيجابية، من ضبط 
األمارة بالسوء، واالبتعاد عن الشهوات 
غير املرغوبة، ويعطيه الصبر والعطاء 
والبذل واحلياء، وكما قال أمير املؤمنني 
اإلمام علي )گ(: » كل ش���يء زكاة 

وزكاة البدن الصيام«.
وصدق رسول األمة العظيم محمد 
صلى اهلل عليه وآله وسلم في أقواله 
العديدة بحق شهر الصيام في مواقف 
عديدة حيث يقول: »الصيام ُجنة«، 
وفي مقام آخر يذكر الرسول ژ: »ما 
من عبد صالح يشتم فيقول: إني صائم 
سالم عليك، ال أشتمك كما شتمتني 
إال قال الرب تبارك وتعالى: )استجار 
عبدي بالصوم من شر عبدي، قد أجرته 

من النار(«.
نعم، نسأل اهلل سبحانه وتعالى 
القدير ان يهدينا الى اتباع دينه القومي 
وصراطه املستقيم والتمسك بأخالق 
اإلسالم الصحيح التي انطلقت منها 
الرسالة اإللهية احملمدية البعيدة عن 
احملرمات الشيطانية احملمولة باحلقد 
واحلسد والضغينة والنفاق والدجل 
ومحارب���ة اهلل والوقوف مع الباطل 
أفكاره وآرائه وتطلعاته  السيئ في 
التخريبية لطبيعة احلياة البشرية 
التي تبحث ع���ن النعم والطمأنينة 
واألمان حتى لو كان ذلك خالل شهر 
واحد من الس���نة وهو شهر رمضان 
املبارك الذي تفتح فيه أبواب اجلنان 
وتغل في���ه الش���ياطني، اللهم تقبل 

صيامنا.
فاكهة رمضانية: نرفع أسمى آيات التهنئة 
والتبريكات الى مقام صاحب السمو 
الش���يخ صباح األحمد وإلى  األمير 
سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء وأعضائه ورئيس مجلس األمة 
وأعضائه والش���عب الكويتي الوفي 
ولألمة العربية واإلسالمية وللجاليات 
املسلمة في بالد الغرب، بحلول شهر 
رمضان املبارك، جعله اهلل شهر اخلير 
والبركة ومزيد من االس���تغفار من 

شياطني اإلنس واجلان.. آمني.
Aliku1000@yahoo.com

جاء اإلسالم بتشريعات عديدة 
تعزز معاني وحدة املسلمني، 
وتؤكد عل����ى أهمية االجتماع، 
بل ان أركان اإلس����الم اخلمسة 
لو تأملناها س����ريعا، لوجدنا 
فيها ص����ور االجتماع واضحة 
وجلية، فصالة اجلماعة تفضل 
على صالة الفرد ب� 27 ضعفا، 

وأعظم الصل����وات هي صالة يوم اجلمعة، والصيام إمنا 
يكون يوم يصوم جماعة املسلمني، واإلفطار يوم يفطرون، 
وعرفة يوم تقوم جماعة احلجاج في صعيد عرفات، كل 

ما سبق إمنا هو تقرير كتب الفقه اإلسالمية.
وفي املقابل نهت الشريعة عن كل السبل املؤدية للفرقة 
واالختالف، فحكمت الشريعة ببطالن صالة املنفرد خلف 
الصف دون عذر، بل هدم النبي ژ مس���جد ضرار الذي 
بناه املنافقون بع���د عودته من غزوة تبوك حني أوحي 
إليه أنه إمنا بني بقصد شق صف املسلمني، وكذلك نهت 
الشريعة عن كل ما ميكن أن يكون مدعاة للفرقة والفتنة 
أو سببا جللب سوء الظن، فالنبي ژ أمر بتسوية صفوف 
الصالة حتى ال ينعكس تخالف املصلني في الظاهر على 
الباط���ن فتختلف القلوب وتتنافر، ولهذا قال النبي ژ 
»لتسون صفوفكم أو ليخالفن اهلل بني قلوبكم«، ونهى 
أن يتناجى اثن���ان دون الثالث حتى يختلطوا بالناس، 

كي ال يحزن الثالث وجترح 
مشاعره، أو يظن أنهما إمنا 

يقعان في غيبته.
وه���ا هو رمضان ش���هر 
القرآن والغفران على األبواب، 
ش���هر انتص���ار املس���لمني 
واجتماعهم، نس���أل اهلل أن 
يبلغناه واملس���لمني ونحن 
بصحة وعافية، ونتمنى م���ن اهلل أن يجمع فيه قلوب 
أهل الكويت بجمي���ع أطيافهم كما جمعها في خميس 2 
أغسطس، وليس ذلك على اهلل بعزيز، ونقول ملن يتشدق 
بالوحدة الوطنية التي صيرها صكا بيده ال مينحها إال 
م���ن يهواه، وعلى من اعتاد ض���رب مخالفيه ووصمهم 
بالتكفيريني والتأزمييني وغيرها من األلفاظ النابية التي 
ال يعرفها أهل الكويت أن يرينا من نفسه ولو مرة واحدة 
امتثاال حقيقا لوالة األمر في الكويت، وعدم مخالفتهم في 
إعالن دخول هذا الشهر الكرمي الذي هو حق من حقوق 
ولي األم���ر، خاصة أنه زعم قبل أس���ابيع أن االحتفال 
باملناس���بات البدعية الكثيرة يعد رمزا للوطنية، ودعا 
إلى تسفيه رأي مخالفيه من السواد األعظم في الكويت 
وطاعنا في والئهم، فنقول له »هذا امليدان يا حميدان«، 

وهذا رمضان يا سمعان.
DHARI0395@HOTMAIL.COM

املادة )41( من الدس���تور تنص على: »لكل كويتي احلق في العمل 
وفي اختيار نوع���ه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة 
ويستوجبه اخلير العام والعمل، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنني 

وعلى عدالة شروطه«.
من���ذ بداية األلفية الثانية تعاني الدوائر احلكومية من تكدس في 
املوظفني، س���واء كانوا كويتيني أو أجان���ب، مما أدى إلى عدم وجود 
أماكن للمواطن الكويتي لتوظيفه وأصبحت البطالة مشكلة متفشية 
في الكوي���ت ولم جند لها حال إلى اآلن، لذا فق���د تتحول البطالة في 
املدى القصير وليس البعيد من مشكلة إلى أزمة اقتصادية واجتماعية 

وسياسية أيضا. 
قبل احلديث عن احللول يجب علينا أن نسلط الضوء على املشكلة 

بحد ذاتها، فمشكلة البطالة لها فروع كثيرة وأهمها:
� ديوان اخلدمة املدنية وكيفية معاجلته للمشكلة بطريقة خاطئة 
ومكلفة حيث إنه يقوم بدفع رواتب شهرية للمواطنني غير العاملني 
إلى ح���ني احلصول على عمل لهم، وفي اجلانب اآلخر يقوم بالتمديد 
لبعض املوظفني األجانب لدرجة أننا نالحظ أن بعض الوزارات أصبحت 
توظف أكثر من النس���بة املتاحة لألجانب وهي 50% مع العلم أن هذا 
العرف طبق مع بداية التط���ور املدني في الكويت »يعني باملختصر 
املفيد ما كان عندنا شهادات أو تخصصات من عيال الديرة«، لكن اليوم 
أصبحت هذه التخصصات والشهادات واحلمد اهلل كثيرة بل والبعض 
منها نادرة أيضا، ورغم هذا وذاك أس���تغرب عندما أتوجه إلى بعض 
الدوائ���ر احلكومية وأجد نظام ال� 50% مازال موجودا، فعلى س���بيل 
املثال ال احلصر وزارة الداخلية وخاصة قسم املالية ونظم املعلومات 
وأيض���ا وزارة اإلعالم، واملضحك من هذه األمثلة وزارة التربية التي 
رغ���م من التكدس الذي تعاني منه الدول���ة في البطالة إال أن التربية 
ترس���ل وفودا كل عام إلى بعض الدول العربية الشقيقة الستقطاب 

مدرسني كما لو أننا »نغني في مالطا«. 
� التمديد لبعض املواطنني الذين أنهوا مدتهم الوظيفية يتس���بب 
بتأخير ترقيات البعض وتوقيف عجلة التجديد في الوزارات، مع العلم 
أن دي���وان اخلدمة املدنية يرفض هذا التمديد ويرد على الوزارات في 
كتب رسمية بأن هذا مخالف للقانون، وبدوره يقوم ديوان احملاسبة 
بوضع مخالفة على ال���وزارة، ورغم هذا وذاك إال أن اجلماعة »عمكم 

أصمخ«. 
تلك هي بعض أس���باب البطالة ويوجد الكثير منها وإذا لم تعالج 
بالس���رعة القصوى س���تكون هناك كارثة على البلد، أما بالنس���بة 
لالقتراح���ات التي نطالب بها حلل تلك املش���كلة وحماية مس���تقبل 

الكويت من اليأس: 
� البد على ديوان اخلدمة املدنية أن يقوم بعمل دراسة شاملة تشمل 
جميع ال���وزارات وعمل قانون وليس عرفا للنس���بة املراد توظيفها 

»وياريت تكون 10% لألجانب«. 
� الب���د على دي���وان اخلدمة املدنية تقليل نس���بة التوظيف لغير 
الكويتي���ني )األجانب( إال للتخصصات الن���ادرة ويكون هذا املثبت، 
مبعنى انه في بعض األوقات تستخدم هذه اجلملة في بعض الوزارات 
للتحايل »يخبون الواحد وأهوه شهادة تربية رياضية أو موقوف عن 

العمل في ديرته«. 
� البد على ديوان اخلدمة املدنية القيام بعمل إحصاء سنوي للوزارات 
الحتياجاتها اجلديدة املراد توظيفها للعام املقبل »أم أن هذا مو مذكور 

في اخلطة اخلمسية«.
� الب���د على ديوان اخلدم���ة املدنية إعادة النظر في س���ن التقاعد 
وباألخص للمرأة غير املتزوجة، فتقاعدهن سيوفر فرصا للعمل أمام 

الشباب. 
> > >

كلم�ة وما تن�رد: احللول يوجد الكثير منها بس احلل ما يتم إال بقلوب 
صافية ومحبة للكويت.

atach_hoty@hotmail.com

حكومتنا الرش���يدة اعانها اهلل على ما هي فيه نادرا ما تصيب 
وغالبا ما تخطئ، ويعود ذلك الى احملسوبيات في نظر حكومتنا 
النها اليوم س���حبت اجلنسية من الش���اعر خالد املريخي بسبب 
تصري���ح ادلى به عبر احدى الفضائيات الكويتية، لم يخطئ فيه 
بحق نفسه فقط، بل اخطأ بحق الكويت، حكومة وشعبا، وأنا اتفق 
معكم في ذلك، ولكن ملاذا لم تس���حب احلكومة املوقرة اجلنسية 
من املواطنة التي وضعت اجلنس���ية الكويتية حتت اقدامها امام 
عدس���ات التصوير وخرجت في اليوم الثان���ي تعتذر عما قامت 
بفعله وكأنها طفل صغير ال يعرف ماذا يفعل، هل نحن في دولة 

محسوبيات ام ماذا؟
واالن يأتي الرويبضة يس����بون ويلعنون ويقولون هذا كويتي 
وذل����ك مزدوج دون ان يكون للحكومة اي موقف ثابت وقوي جتاه 
ه����ذه الفتنة التي اصبحت مثل الدم متش����ي بالوريد؟ وفي النهاية 
امتنى من سمو رئيس احلكومة الشيخ ناصر احملمد ان يتذكر كالمه 
جيدا عندما ش����كل هذه احلكومة وحكومات س����ابقة ان اي وزير ال 
يستطيع حتمل مسؤولياته عليه فورا تقدمي استقالته لكي يفسح 

املجال لغيره كي يفعل ما عجز عنه.
أشكر مدير ادارة االعالم االمني العميد محمد الصبر على سرعة 
االستجابة ملا ذكرته في مقالتي السابقة بخصوص انتشار ظاهرة 
الهوس االعالمي لدى ضباط الداخلية مما جعلهم يتس����ابقون على 
الصحف لنشر صورهم، لذلك اقترح على وكيل وزارة الداخلية الفريق 
احمد الرجيب الغاء تعميمه الذي اصدره في شهر مايو املاضي والذي 
مينع ضباط وافراد وزارة الداخلية من عدم الظهور في وسائل االعالم 
بأن يس����مح لضباط وزارة الداخلية باملشاركة في )ستار اكادميي( 

حتى يظهروا مواهبهم البوليسية هناك مع الشكر.
يس����تطيع الش����يطان ان يكون مالكا. والقزم عمالقا. واخلفاش 

نسرا، والظلمات نورا. لكن امام احلمقى والسذج فقط.
Al-aloush2007@hotmail.com

عندما يبدأ رمضان تتبادر إلى أذهاننا فورا صورة 
الهالل معلنا عن بدايته، وصوت اآلذان واملدافع إيذانا 
ببداية اإلفطار، ثم منظر العائلة مجتمعة حول مائدة 
اإلفطار والبسمة تعلو محياهم فرحني بإفطارهم مغتبطني 
باجتماعهم، واملس���اجد ممتلئة بكل راكع وساجد، ثم 

تقام صالة التراويح والتهجد في الليل.
هذه هي الصورة املشرقة املثالية التي نتخيلها عن 
رمض���ان ولكن احلقيقة املؤملة هي التي تختفي خلف 
هذه الصورة عندم���ا تتأمل في قلبك وجتلس وحيدا 
منعزال في زاوية وتخاطب نفس���ك قائال: يا ترى هل 
هذا هو رمضان الذي أبحث عنه؟ مجرد صور وذكريات 
وعادات وتقاليد وإمس���اك وإفطار وصالة وقيام، ثم 
ميضي األمر ومير مر السحاب أم أن األمر يتعدى ذلك؟ 
لعمري ما هي إال سويعات قليلة مع نفسك حتى ينقشع 
الضباب عنك وتنجلي احلقيقة حولك وجتد أن السر 
في رمضان يختلف عما تخيلته آنفا، إن رمضان أيها 
السادة هدفه يتمحور حول شيء واحد فقط هو نفسك 
التي حتملها بني جنبيك، إنه يستهدف أن تستبدل، قلبا 
غي���ر قلبك وروحا غير روحك، كما انه تغيير للحبال 
البالية واملنقطعة بأخرى جديدة موصلة هلل تعالى، 
إنه يريد من الغني املستطيع أن يتصدق على العاجز 
الفقير، وال يكون ذلك إال من خالل لسعه بسياط اجلوع 
لعل���ه يحس أو يعتبر، ويريد من قاطع األرحام مودة 
واتصاال، ففيهما سعادة وانسجام وطول في األعمار، 
ومن العصاة الفجار دعاء واسترحاما، فيكون له اجلنة 
والغفران، ويريد من األمة جمعاء توحدا ومحبة وإخاء 

ليرزقهم اهلل من فوق السماء.
إن فلسفة رمضان تتمثل باختصار في كلمة قالها 
الشيخ مصطفي السباعي - رحمه اهلل »إنه رجولة 
مستعلنة وإرادة مستعلية«.. فهي تربية ربانية حازمة 
على ضبط الشهوة اآلثمة، وهي اختبار ومتحيص 
ليرى الطيب من اخلبيث، وهي إرادة وقوة ملن أراد 
لنفس���ه العزم والفتوة، واعلم أيها احلبيب أن اهلل 
اختص أجر الصيام لنفسه دون العبادات، فقد جاء 
في احلديث القدسي »كل عمل ابن آدم له إال الصوم 
فإنه لي وأنا أجزي به« والس���ر في ذلك أن الصوم 
بعيد عن الرياء خلفائه وألنه ليس للصائم ونفسه 
حظ فيه كما أورد ذلك اإلمام الرباني »محيي الدين 
النووي«. فهذه فرصة عظيمة ملن أراد بداية جديدة 

مع ربه ونفسه والناس وما أجمل قول الشاعر: 
اذا هبت رياحك فاغتنمها           فعقبى كل خافقة سكون
وال تغفل عن اإلحسان فيها                       فال تدري السكون متى يكون

خالد الشطي

فلسفة رمضان وأسراره

كلمة وكليمة

م.ضاري محسن المطيري

هل يجمعنا رمضان؟

رياح التفاؤل

د.نرمين يوسف الحوطي

نظام ال� %50

محلك سر

مشاري محمد العلوش

هل نحن في دولة 
محسوبيات؟

رأي

شهر الصيام المبارك.. 
والعطاء والقيام

د.بدر نادر الخضري

لمسات

م.هديل عيدان الخليفة

رمضان الحب

اليراع الحر


