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املظاهر العصرية، رغم أهميتها تقنيا 
وعلميا وعمليا، إال أنها ليست كذلك روحيا، 
فقد أفقدتنا وس���ائل االتصال احلديثة، 
مثال الكثير من الدفء الذي كان يسري 
في حناجرنا، ونحن نهنئ بعضنا بعضا 
باملناسبات الدينية، كشهر رمضان املبارك. 
كانت التهنئة تس���ري م���ع النبض في 
مصافحة اجلار جل���اره، واألهل لألهل. 
ثم جاء الهات���ف، فرضينا به بعد متنع 
وتذمر ألنه سلبنا تواصلنا احلميمي، وأفقد 
العائل���ة حلظات االلتقاء والتجمع، حني 
اقتصر بعضهم على التهنئة العاجلة عبر 
الهاتف، ولم نستفق من هذا اجلفاء. وما 
كدنا نقبل به على مضض ونعتاد عليه، 
حتى جاءتنا املسجات واإلمييالت، والتي 
قضت على آخر املشاعر اإلنسانية النابضة، 
حني حتولت التهنئة الى بضعة أس���طر 
آلية جامدة جاحدة، ال حياة فيها، يحاول 
مرس���لها التحايل على جفائها بتلوينها 
ببعض الرسومات أو الزخارف على سبيل 
»رشوة املشاعر« أو خداعها. بل أصبحت 
اإلمييالت تتفنن في صنع تهنئات مدعمة 
بأش���عار وحكم وأمثال وعبارات أحيانا 
بليغة وأحيان���ا ركيكة، ومع ذلك تبقى 
عاجزة عن حمل النب���رة احلنونة التي 
حتملها األصوات، وأوهن وأضعف من أن 
جتعل القلب ينبض فرحا برؤية جيراننا 
أو أصدقائنا.وحت���ى الزمالء في العمل، 
بعضهم صار يكتفي بتهنئة زميله عبر 
اإلمييل أو املسج، على الرغم من التصاق 
مكتبيهما. وإذا عاتب أحدهما اآلخر، يقول 

له »ألم أرسل لك تهنئة باإلمييل«؟
رمضان حتول في مفهوم األجيال إلى 
مسلسل ينتظرونه من عام إلى عام، أو الى 
مسابقات واستعراضات وتسوق وتنزيالت 
وعروض، وغاب���ت عن دنيانا روحانية 
القناديل الت���ي كان يحملها األجداد ليال 
وهم في طريقهم الى املس���جد، بخشوع 

األتقياء.
ش���هر رمضان اليوم يعني للموظف 
تقاعس���ا عن العمل، وتهاون���ا في أداء 
الوجبات، ويعني أكث���ر من ذلك نرفزة 
وعصبي���ة ويصب���ح الش���عار األوحد 
للكثيرين، املصطلح احمللي الشهير »مالي 
خلق«. العمل عبادة، واإلسالم دين علم 
وعمل. وجاء في كتاب »دستور املهن في 
اإلسالم« للمؤلف عباس حسن احلسيني: 
»سأل الرسول ژ عن أحد أصحابه وقد 
غاب عنه فقال له إخوته: هو يصوم النهار 
ويقوم الليل فقال الرسول: فمن يطعمه 
ويكسوه؟ قالوا:كلنا يا رسول اهلل. قال 

كلكم خير منه«.
نحن ال نطال���ب بالع���ودة الى زمن 
»الفريج« كأبنية وحارات.. ولكننا نطالب 
بسلوك أهل ذاك »الفريج« وروحانيتهم. 
ونحلم بأن تعود إلينا عادات ذاك الزمان 
وقيمه االجتماعية، فتلك يجب أال تتبدل 
بتبدل الزمان، وال ان تهزمها التكنولوجيا 

وال وسائل العصر.
اليوم رضينا باإلمييالت واملسجات، 
بعد أن كنا قبلنا بالتهنئة عبر الهواتف 
على مضض. واهلل أعلم كيف س���تكون 
التهنئة في األزمان املقبلة.. رمبا باألمنيات 

القلبية. 
nasser@behbehani.info

أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد والى سمو ولي عهده االمني سمو 
الش���يخ نواف االحمد والى الشعب الكويتي واالمة االسالمية 
مبناسبة شهر رمضان املبارك وامتنى ان يبلغهم صيامه وقيامه 
وان يكون شهر خير وبركة ترفع فيه األكف إلى اهلل عز وجل 
تضرعا ودعاء بان يعجل بالشفاء لكل مريض ويسعد كل مسلم 
ويعينه على طاعته، واما بعد ال شك في أن شهر رمضان الكرمي 
شهر اخلير واحملبة يتقرب العبد الى ربه بعمله في هذا الشهر 

الفضيل ونسأل اهلل العفو والعافية.
> > >

أريد من وزير الداخلية الش���يخ جاب���ر اخلالد ان يعطيني 
تفس���يرا واحدا لهذه الفوضى وذل���ك التطاول الذي نراه على 
احدى الفضائيات من خالل شخص مجنون فاقد االهلية والذي 
لم يسلم أحد من لسانه البذيء الذي جعل من وزير الداخلية 
اجلدار الذي يرتكز عليه وهذا كله موجود وموثق في »اليوتيوب« 
باعترافات هذا املعتوه الذي يقول إن وزارة الداخلية هي التي 
تزوده بهذه املستندات باالضافة الى السكوت احلكومي الذي 
نراه عما يفعله هذا النكرة الذي اصبح يعطي صكوك املواطنة 
ملن يشاء ضاربا باملراسيم التي تصدر عرض احلائط وكأنه ما 
في البلد اال هالولد! ومع هذا اشك في ان يستطيع وزير الداخلية 
ان يصدر ولو تصريحا واحدا يدين ما يفعله الس���اقط الالقط 
م���ن ضرب وحدتنا الوطنية لذالك اقول للش���يخ جابر اخلالد 
دع الوزارة لش���خص غيرك يستطيع القضاء على هذه الفتنة 
التي افتعلها املتنفذون لكي يسرقوا البلد دون ان يوقفهم احد، 
وادعو لك في هذا الشهر الفضيل بالهداية والصالح، وال اقصد 

اال االصالح واهلل من وراء القصد.
m-m-alaloush@hotmail.com 

متاما كطريقة إدارة العم خليل رحمه اهلل لدكانه الصغير، 
تدير احلكومة أموالها، فهناك 520 مليون دينار طارت وهناك 
400 ملي���ون دينار هبطت في مطار خزينة الدولة، وال أحد 
س���أل كيف أو ملاذا أو من أين خرجت أو دخلت تلك األموال 

»املتلتلة«؟
العم خليل عندما س���ألته ذات مرة ع���ن كيفية اختياره 
لنوعية البضاعة التي يعرضها في دكانه الصغير وكيفية 
حتديده ملكاس���به وخسارته قال: »خلها على اهلل كل شيء 
يأتي بالبركة فهناك بضاعة أخسر بها وهناك بضاعة أكسب 
من ورائها الكثير ومن هذا على ذاك أقوم بتضبيط وضعي«، 
وهذا هو مختصر طريقة العم خليل إلدارته لدكانه الصغير 
الواقع على أط���راف اجلهراء العامرة، ولوال أنني أعرف أن 
الع���م خليل توفي منذ 10 س���نوات لقلت انه اآلن يعمل في 

وزارة املالية كمستشار وخبير أول »بركة«.
ولن أسأل عن كيفية طيران 520 مليون دينار من خزينة 
الدولة كمصاريف أغلبها غير مس���تحق لفواتير العالج في 
اخلارج على مدار ثالث سنوات كون هذه القضية التزال في 
عهدة النيابة، ولكنني سأتناول اليوم كيفية هبوط ال� 400 

مليون دينار من رحم »الال شيء«.
وقصة هذه املاليني األربعمائة كما جاء على لسان وزير 
املالية مصطفى الشمالي كالتالي بحسب تصريحه ل� »األنباء« 
منتصف يونيو املاضي: »لقد دخلنا باحملفظة املالية إلى سوق 
األوراق املالية ب� 400 مليون دينار واآلن أصبح لدينا 800 
مليون دينار أي اننا ربحنا 400 مليون دينار بنس���بة ربح 
100% في أقل من 6 أش���هر«، الغريب في أمر هذه املاليني أن 
احملفظة أصال ما أنشئت إال لدعم استقرار سوق األوراق املالية 
ال أن تلعب كمحفظة مضاربة، وتنافس صغار املضاربني في 
رزقهم وتنشف بعض األسهم في حمالت شرائها املدروسة 
أحيانا وغير املدروسة في أحيان كثيرة، ولكن البركة وحدها 
كان لها دور كبير في هذا الربح الكبير الذي حققته احملفظة، 
وألول مرة في التاريخ بحس���ب قراءاتي املتواضعة تدخل 
حكومة بكبرها في محفظة مالية لتنافس املضاربني في سوق 
األوراق املالية وتدخل معهم بل وضدهم أحيانا في املضاربة 
على أس���هم، فماذا استفاد صغار املس���تثمرين أو باألصح 
املضاربني؟ ال شيء سوى أنهم يئنون من وقع خسارة تلو 
األخرى مبؤش���ر سوق يخضر يوما ويحمر عشرات األيام، 
وخاللها تنتفخ جي���وب محفظة احلكومة باملاليني التي لم 
تكن لتحقق »متليك« واحدا لوال خس���ارة آالف املضاربني 
الصغار، فاملنطق يقول انه ال ربح في جهة إال في ظل وجود 
خس���ارة جلهة أخرى، واجلهة الرابحة هنا والوحيدة هي 
احملفظة احلكومية وأما اخلاس���ر فهم املضاربون وصغار 
املستثمرين الباحثني عن 5 فلوس هناك للسهم و20 فلسا 

لسهم آخر هناك.
احلكومة وبدال من أن تدخل هذه احملفظة كعامل استقرار 
للس���وق كما كان مقررا لها يب���دو أنها لعبت كمضارب من 
الوزن الثقيل وهو ما يثبت���ه تصريح الوزير من حتقيقها 

لنسبة 100% في أقل من 6 أشهر.
بالطبع لم يكن هدف احملفظة املليارية كما سميت في بداية 
انطالقتها اخلسارة، ولكن أيضا لم يكن من ضمن مهامها أن 
تدخل كوحش مضارب في السوق وتنافس البسطاء وتكبدهم 
خسائر، فمن يلعب ب� 400 مليون ليس كمن يلعب ب� 20 ألف 
دينار، وإن كان وزي���ر املالية ال يعي هذا األمر فقولوا على 

السوق السالم بل اقرأوا على روحها الفاحتة.
Waha2waha@hotmail.com

اقر مجلس األمة خالل دور 
االنعقاد املاضي قانون خطة 
التنمية مببلغ عمالق ال ميكن 
الحدن���ا ان يقوم بعده ولو 
استغرق االمر منه 3 سنوات 
ونصف السنة وهي الفترة 
املتبقية لتنفيذ اخلطة، املهم 
ليست القضية ضخامة املبلغ 

بقدر ما هي قضية ما وراء خطة التنمية التي تذكرني 
مبسرحية »فرحة أمة« في ثمانينيات القرن املنصرم، 
وأدعو من لم يشاهد هذه املسرحية إلى أن يشتريها 
من أقرب محل ويستمتع بالكوميديا التي هي أقرب 
بش���كل كبير لكوميديا خطة التنمية احلالية التي 
س���معنا بقرقعة فناجيلها ومازلنا ننتظر احتساء 
قهوتها وما أظننا بشاربني منها اال هواء الطواحني!

أنا شخصيا لم أقرأ مشروع خطة التنمية لسبب 
وجيه ألنني أعتقد أن ما كتب فيه نوع من املثالية في 
جعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا وكالما لو وضع 
على احلجر ألنطقه ولو ملس املاء جلمده لذلك ارتأيت 
أال أزعج نفسي وأتعبها وأقلقها حتى أصل النتفاخ 
في املعدة بسبب فرقعات القولون الذي يتأثر طرديا 
حني تنفقع كبدي من سياسة حكومتنا الرشيدة أدام 
 اهلل لها مستشاريها الذين أعدوا لها خطة التنمية!

 في احلقيقة أنا لست متشائما أو سلبيا من كون أننا 
اصبح لدينا خطة تنمية لم توجد مثلها في البالد منذ 
عقود لكني يائس من احلكومة يأسا كبيرا جعلني 
أش���عر بأن احلكومة غير قادرة على ش���يء سوى 
املداحرة وال���رد على النواب في الصحف والقنوات 
وربط العصائص بني التيارات، ولديها قدرة هائلة 
على شراء األقالم خصوصا أقالم »بيك« الشهيرة وهي 

أقالم معروف عنها لونها 
األزرق الغامق الذي يكتب 
في كل م���كان، فتجد هذا 
القلم مثال يكتب في ورق 
أبيض ناصع ونفس القلم 
جتده يرسم قلب حب على 
ممرات املغاسل في املدارس 
القلم جتده يكتب  ونفس 
قرارا وزاريا واحلكومة بارك اهلل فيها استطاعت بشكل 
كبير أن تش���تري كل هذه األقالم لتوظفها للترويج 

ملا تريد وبحسب توقيتها الذي تراه.
خطة التنمية وان كان عرابها رجال نحبه ونقدره 
لكن املوضوع ليس فقط بوجود شخصية لها كاريزما 
تستطيع أن جتعل من البحر مسلكا ومن البر مرتعا 
ال، إمنا املوضوع يحتاج لنية صادقة وإلدارة فاعلة 
وإلرادة حقيقية في خدم���ة الناس وتطوير الوطن 
وليس بتوزي���ع الصفقات على ه���ذا القريب وذاك 
احلبيب وال ننسى بالطبع النائب التائب للحكومة 
أو نق���ول التابع حتى ال نقول عنه ما ليس فيه، ثم 
أريد أن أسأل عن خطة التنمية املليارية هذه ما هو 
فريق العمل الذي س���ينجزها أو سيتابعها؟ هل هو 

نفس فريق عمل مشروع نفط الشمال؟
على كل حال سأنشر نوعا من التفاؤل وأقول كما 
قال الش���اعر »وقد تبدي لك األيام ما كنت جاهله« 
فلعل احلكومة تبدي لنا أمرا جنهله عنها وننهض في 
صباح يوم قائظ لنجد املستشفيات عمرت واجلامعات 
ش���يدت والواسطات قيدت والقوانني طبقت فنكون 
بذلك فرحني وباحلكومة مش���يدين وبخطة التنمية 

مطبلني وباملعارضة كافرين آمني يا رب العاملني.
f_alnashwan@hotmail.com

فايز النشوان

بين التنمية والترضية

رؤية واضحة

مشاري محمد العلوش

من وراء كل هذا؟

رأي

ذعار الرشيدي

ربح 400 مليون دينار 
بطعم الخسارة
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رشوة المشاعر

د.ناصر بهبهاني

نوافذ

من���ذ بدأت معرك���ة النقاب 
وأن���ا أتابع أحداثه���ا، وأتأمل 
الالعبني فيها، وأس���تمع  أبرز 
إلى تبريراتهم، كما أستمع في 
الوقت نفسه إلى اجلانب اآلخر 
الذي يرى أن هذه املعركة مفتعلة 
بكل ما فيها من أحداث، وأن كل 
ما يقوله الطرف اآلخر ال يعبر 

عن احلقيقة، وإمنا هناك أهداف أخرى ال متت إلى النقاب 
بصلة، وأتس���اءل دائما: هل إن واقع املسلمات املنتقبات 
يستحق كل هذه املعركة؟ وهل أصبح النقاب خطرا على 
أمن بع���ض الدول ومنافيا لقي���م دول أخرى، واضطهادا 

حلقوق املرأة وكرامتها في دول ثالثة؟!
وفي خضم هذه املعركة »املنتقبة« خرج علينا هذا املفتي 
وذاك، فمن قائل: إن النقاب عادة جاهلية ال متت لإلس���الم 
بصلة، وآخر جعل األتراك سببا في هذه »العادة« السيئة، 
وثالث أباح للفرجنة أن يسنوا ما يشاؤون من قوانني وما 
على املسلمة إال االستس���الم، أما الرابع فقال بجواز خلع 
النقاب هناك خش���ية الفتنة، أما خامسهم فأفتى مأجورا 
بأن ولي أمر املس���لمني له احلق في إلزام املس���لمة بخلع 
نقابها مادام كشف الوجه مباحا وال أريد أخباركم من هو 
ولي أمر املسلمني الذي يعنيه خشية أن أفتنكم وتعددت 
اآلراء والفتاوى ولس���ت أدري هل هذه املعركة »املنتقبة« 
تس���تحق كل هذه االجتهادات من جهابذة املفتني في طول 

العالم اإلسالمي وعرضه؟!
فرنسا بلد احلرية والعلمانية وحقوق اإلنسان واحليوان... 
الخ رفعت الراية، وأفتى بعض جهابذتها بأن النقاب ال ميت 
حلقوق اإلنسان بصلة، وانه خطر على الفرنسيني خاصة 

في األماكن العامة..و.. و...
النق���اب خطر على األمن؟ تخيل دولة بحجم فرنس���ا 
تخش���ى على أمنها من مئات املنتقبات وهذه ال� »فرنسا« 
ترى أن النقاب ال ميت حلقوق اإلنس���ان بصلة إذن ليس 
ل���ه احلق في اختيار نوعية مالبس���ه مع أن هذا االختيار 
من أخص خصوصيات���ه كما نعرف، لكن أن تعري املرأة 
اجلزء األعظم من جسدها فهذا من حقها. نوادي العراة من 
مظاهر احلرية التي عرفتها فرنسا لكن النقاب شيء آخر! 

هل تريد منا فرنسا أن نصدقها.
دول أوروبية أخرى بدأت تسلك الطريق نفسه، وتستخدم 

احلجج ذاتها.
بريطانيا هي التي مازالت متمس���كة بدميوقراطيتها، 

وهي التي مازالت تستحق االحترام.
ال أعتقد أن إش���كالية األوروبيني الذين يتحدثون عن 
احلجاب هي وحدها اإلشكالية التي تؤرقهم فالواضح أن 

وراء األكمة ما وراءها!
طالب البعض في فرنسا بترحيل كل املسلمني إلى بالدهم 
األصلية واحلديث هنا عن الذين يحملون اجلنسية الفرنسية، 

هذه الدعوة العنصرية مضت 
بسالم أما كبيرة الصحافيني 
في البيت األبيض فقد طردت 
من عملها عندما قالت: أن على 
اليهود أن يعودوا إلى بالدهم 
األصلية.. وروجيه جارودي 
املفكر الفرنسي الكبير سجن 
عندما ناقش موضوع احملرقة 
النازية ومع ه���ذا فمازالوا يتحدثون عن احلرية وحقوق 

اإلنسان .
عدوى معركة احلجاب انتقلت إلى بعض بالدنا العربية 
وإن كانت بأش���كال متنوعة ففي بعض هذه البالد منعت 
املنتقب���ات من دخول اجلامعة بحجة احملافظة على األمن 
وفي بعضها اآلخر منعن من الدراسة ومن التدريس وحولت 

مجموعة كبيرة منهن إلى أعمال إدارية!
خرج علينا واحد من فقهاء هذه الدولة قائال: إن كشف 
الوجه جائز ومادام األمر هكذا فمن حق املسؤول أن يلزم 
املرأة مبا يراه ولكن أليس من حق صاحبة احلق أن تفعل 

هي ما تراه مادام األمر جائزا؟!
قال آخر: إن النقاب يتنافى مع علمانية الدولة!

لكنه لم يشرح لنا وجهة نظره، العلمانيون يشيعون 
قيم احلرية � هك���ذا يقولون � ومنع النق���اب يتنافى مع 
أبس���ط هذه القيم فأين العلمانية التي يدعونها؟ والحظ 

أننا نتحدث عن بلد عربي مسلم!
ال���دول العربية التي منعت النقاب أو تعمل على منعه 
تعط���ي احلق للمرأة أن تكون ش���به عارية في املس���ابح 
والش���واطئ كل ذلك بحجة إشاعة قيم احلرية، هذه القيم 
تتناس���اها عندما يأتي احلديث عن النقاب أو غيره مما ال 

يتفق مع توجهات حكام هذه الدول.
الش���يء الذي أحمده كثيرا جلمعية حقوق اإلنس���ان 
بالسعودية أنها أدانت القرار الفرنسي وقالت: إنه يتناقض 

مع حرية امللبس لألفراد التي تقرها القوانني الدولية.
كنت � ومازلت � أمتنى أن حتذو كل اجلمعيات احلقوقية 
في عاملنا العربي واإلسالمي حذوها فتنتقد هذا الفعل في 
أي مكان في العالم ألنني أعتقد أن األمور قد تتطور لألسوأ 
خاصة في أوروبا ان لم تتحرك هذه اجلمعيات وس���واها 

للوقوف ضد ذلك القرار.
وعلى كل العقالء في العالم سواء كانوا مسلمني أو غير 
مس���لمني ممن يؤمنون بحرية الفرد أن يقفوا ضد القرار 
الفرنسي وكل قرار آخر على هذه الشاكلة دفاعا عن حقوق 

اإلنسان وهذا أقل عمل يجب عليهم القيام به.
أعرف أن كشف الوجه جائز، ولكنني أعرف � أيضا � أن 
من حق املرأة أن تفعل ما تراه ألن هذا حقها وحدها، املعركة 

أكبر من النقاب، لكنها في نهاية املطاف معركة بال راية!

malharfi@hotmail.com

د.محمد بن علي الهرفي

النقاب... معركة بال راية!

وجهة نظر


