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آراء

الدول���ة جميعها  وزارات 
البصمة لضبط سير  طبقت 
العمل في قطاعاتها املختلفة 
الش���هور املاضي���ة  خ���ال 
وأخرجت من خال ذلك العديد 
من املوظفني الذين ال يعلمون 
شيئا عن عملهم، واملاحظ أن 
البصمة وإلزام املوظفني منذ 

الصباح الباكر لم يحا مشكلة اإلنتاجية وإمنا ساعد 
في مشكلة االزدحام املروري خال الفترة الصباحية، 
وما بني رفع البصمة وإعادتها في الواحدة ظهرا، حيث 
نشاهد أن جميع الطرق املؤدية إلى املجمعات التجارية 
تشهد ازدحاما غير طبيعيا منذ األحد وحتى اخلميس 
بس���بب البصمة التي لم تضبط ال���دوام لدى البعض 
بل جعلتهم يبحثون عن مكان آخر يستعرضون فيه 
إنتاجيتهم من خال اللجوء إلى املطاعم واملقاهي التي 
تشهد مجاميع من املوظفني واملوظفات يتبادلون أحاديث 
ش���اي الضحى فيما بينهم اال أنه تبني لي شخصيا ان 
البصمة في الوزارات س���اهمت با ش���ك في تنشيط 
االقتصاد الغذائي أي وجبة اإلفطار والدليل أن بعض 
املطاعم في بعض املجمعات خصصت بوفيهات لإلفطار 
نظرا لإلقبال الكبير من الزبائن الذين ينتظرون عقارب 
الساعة تصل إلى الثانية عشرة والنصف حتى يغادروا 
مقار أعمالهم، عفوا مقار ش���اي الضحى حتى يعودوا 

مرة أخرى باالزدحام.
العيب والتسيب با شك ليس على املوظفني وإمنا 
على املس���ؤولني عنهم علما بأن���ه لو كان هناك ضبط 
وربط ملا وجدنا هؤالء املوظفني يغادرون مكاتبهم مما 
يدل ذلك أن الفساد الوظيفي والبطالة املقنعة سببهما 
بعض املسؤولني الواجب عليهم مخافة اهلل في وطنهم 
من خ���ال متابعة املوظفني بعيدا ع���ن االعتماد على 
البصمة التي أصبح مردودها االقتصادي على األسواق 
أكثر م���ن العمل لذلك يجب متابعة املوظفني من خال 
آلية يتبعها كل مسؤول بحيث تبني إنتاجية كل موظف 
من���ذ دخوله العمل وحتى مغادرته دون االعتماد على 
البصمة التي فقط أصبح���ت لتثبيت حالة الدوام في 

الدخول واخلروج 
كما يتوجب على القياديني 
محاس���بة املدراء الامبالني 
في عملهم واملتس���ببني في 
ذلك التسيب فضا عن ذلك 
جند موظفي شاي الضحى 
مرشحني من قبل املسؤولني 
من ضمن كش���وف األعمال 
املمتازة الت���ي أصبحت مختصره على املتمردين على 
قانون العمل وليس على اإلنتاجية لذلك اطلب من كل 
مسؤول ال يجد احدا من موظفيه التوجه ألقرب مجمع 
جتاري ليشاهد بعينه إنتاجية هؤالء املوظفني.. والعمل 

اهلل يرحمه.
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خال إجازة نهاية األسبوع دعاني شقيقي لتناول 
وجبة العشاء في أحد املجمعات التجارية وخال تناولنا 
للطعام شاهدت إحدى العائات مقابل طاولتنا أصابهم 
نوع من الهيستريا بسبب إغماء إحدى السيدات أثناء 
األكل وأسرعت إحدى األخوات باالتصال باإلسعاف وكانت 
الطامة أن املوجودين جلأوا إلى رقم 777 متناسني بذلك 
الرقم اجلديد 112 الذي يتوجب وضعه في كل مكان حتى 
يحفظه اجلميع، باختصار توليت أنا االتصال مبركز 
اإلس���عاف الذي ال يبعد عن السوق بضع دقائق ولكن 
مع األس���ف الحظت أن احلالة املرضية للسيدة تزداد 
سوءا فقمت مرة أخرى باالتصال وكان الرد أن سيارة 
اإلسعاف دقائق وستجدونها أمامكم وبالفعل وصلت 
بع���د جهد جهيد، املطلوب من أصح���اب املجمعات أن 
يخصصوا عيادة طبية وكذلك س���يارة إسعاف في كل 
مجمع كم���ا يجب على وزارة الصحة أيضا تخصيص 
سيارات إس���عاف في املجمعات التجارية ليس طوال 
األسبوع حلجة النقص الذي تعاني منه إدارة الطوارئ 
الطبية وإمنا خال اجازة نهاية األسبوع ملواجهة مثل 
تلك احلاالت � ال سمح اهلل � فضا عن ذلك البد ان يكون 
ضمن املسعفني نساء حيث انه بعد ما شهدته بات من 
الضروري تواجد املسعفات، متمنيا للجميع السامة.
alarafah@windowslive.com

خالد العرافة

بصمة الوزارات نشطت 
التسوق صباحًا

إطاللة

حتى في شهر رمضان الكرمي املاضي ال تتوانى بعض املؤسسات 
التجارية بطواقمها من املوظفني واملوظفات في الكذب والضحك 
على ذقون املواطنني والوافدين وإيهامهم بحصولهم على جوائز 
مزعومة عبر حيل تستغفلهم لسرقة أموالهم بوسائل يدعون 
انها مش���روعة. وال تتورع عن توظيف املوظفات الس���تخدام 
الغنج والدلع الستمالة ضعاف القلوب واغرائهم حتى يقعوا 
في املصي���دة. ومن املؤكد ان من بني هؤالء الفرائس الش���اب 
املراهق واملريض واملس���افر واملش���غول بعمله والنائم وكبار 
السن ومن ذوي الس���ذاجة والغفلة و»عينك عينك يا تاجر.. 
غش على املكشوف«، كل ذلك يجري عبر الهاتف النقال واألدهى 
من ذلك ينطقون باسم صاحبه مؤكدين على رقم هاتفه زيادة 
في املكر واحليلة. والناس تتس���اءل أين حماية املستهلك في 
وزارة التجارة من هذه الوقاحة املستحدثة التي ال حتترم وال 
توفر الناس، أين حمات التوعية والتحذير وتطبيق عقوبات 
قانون قمع الغش التجاري، أم إن هذا القانون يطبق فقط على 
املطاعم ومحات بيع املواد الغذائية وهو نشاط يحسب فعا 
الدارة حماية املستهلك جزاها اهلل خيرا، لكن هؤالء الغشاشني 
استسهلوا الطرق اإللكترونية واس���تفادوا من قوائم هواتف 
املشتركني لدى شركات الهواتف املتنقلة والتي تتحمل مسؤولية 
انتش���ارها بني أيدي هؤالء املرتزقة احلثالة. لقد أسعدنا بيان 
صادر من وزارة التجارة األسبوع املاضي ينبه املستهلكني إلى 
هذا الفن اجلديد من الغ���ش ولكن ذلك غير كاف فابد للجهة 
املعني���ة بهذه الوزارة أن تنزل إل���ى امليدان وتفعل دورها كما 
في املطاعم، فنحن لم ننته من مشكلة الديون وفوائدها حتى 
تقحمنا هذه املشكلة التي ستكبر مع األيام وتشكل قضية من 

الصعب حلها.
a.alsalleh@yahoo.com

احلرية التي نحيا بها ونتملكها لنعبر عن أفكارنا أصبحت 
كالطي���ر املقيد األجنحة فا يقدر عل���ى التحليق أو الطيران، 
والسبب في ذلك »الرقابة« مع العلم بأننا نقرأ ونسمع باستمرار 
أننا نعيش في زمن احلريات في ظل دس���تورنا، حيث تنص 
امل���ادة )30( منه على أن: »احلرية الش���خصية مكفولة« ولم 
تذك���ر املادة كلمة الرقابة أو القوانني، إذن نحن بالفعل نعيش 
في زمن احلريات ولكن وفق القوانني والدس���اتير أما احلقيقة 
فتؤكد أن احلرية لدينا مش���روطة بالرقابة، وهنا نقصد فقط 

احلرية الفكرية.
فإذا تطرقنا ملب���دأ احلرية وتعريفها جند أنها تعني »حالة 
التحرر من القيود التي تكبل اإلنسان وإنتاجه سواء كانت قيودا 
مادية أو معنوية، فهي تشمل التخلص من العبودية لشخص 
اجلماعة أو التخلص من الضغوط املفروضة على ش���خص ما 
لتنفيذ غرض ما أو التخلص م���ن اإلجبار والفرض، تلك هي 
احلالة التي يعيش���ها املفكر واملبدع عندما يقوم بالكتابة فهو 
ينزع كل القيود التي يعيشها في دنياه ويحلق في سماء أفكاره 
بحثا عن جنوم إبداعه وشموع أفكاره، ولكن تأتي الرقابة كما 
لو أنها إش���ارة ضوئية حمراء متنعه من املرور في منطقة ما، 

ملاذا؟ ال نعلم السبب إال من وضع كلمة الرقابة. 
وإذا بحثنا في كلمة الرقابة ومعانيها جند ما يفاجئ املبدع 
واملفكر، فالرقابة هي وظيفة إدارية وعملية مستمرة متجددة، 
يت���م مبقتضاها التحق���ق من أن األداء يتم عل���ى النحو الذي 
حددته األهداف واملعايير املوضوعة، وذلك بقياس درجة جناح 
األداء الفعل���ي في حتقيق األه���داف واملعايير بغرض التقومي 
والتصحيح، أما أهداف الرقابة فنجد جميع أهدافها تنتقل ما بني 
الصالح العام وتوجيه القيادة اإلدارية أو السلطة املسؤولة إلى 
التدخل السريع وحماية الصالح العام، ولألسف لم أجد كلمة 
في أهداف الرقابة تسلط الضوء على املفكر أو املبدع أو حتى 
عل���ى الكلمة الكتوبة، وبعد تلك القراءات في الرقابة وأهدافها 
وكيفية تنفيذها واالطاع على احلريات والرجوع إلى الدستور 
وجدت أن مادة )36( تنص على »حرية الرأي والبحث العلمي 
مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو 
الكتابة أو غيرها، وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها 

القانون«. 
املوضوع ليس وليد اليوم ولكنه موضوع شائك ولد منذ أن 
وجدت احلريات، حيث كانت القوانني واألنظمة تكفل احلرية 
بالقول والفعل دون املساس بالدين والدولة واألنظمة، أما اليوم 
فقد أصبحت الرقابة لألسف تطبق مبقياس املزاجية واملصالح 
الشخصية، وهنا كيف تريد من مبدع أو مفكر أن يكتب ويبدع 
من خال العبودية لبعض األشخاص ويضع قلمه حتت أقام 
رقابية تنتظر منه الوالء والطاعة واملدح بهم والتصفيق لهم 
عندما يريدون، لألسف الشديد أصبحت احلرية مسيسة ومقيدة 
باسم الرقابة، ومن يريدونه من أقام ترعى مصاحلهم الشخصية 
يقومون بإعطائها التصريح للكتابة ولكن بعد فترة جند تلك 
األقام أصبحت ممنوعة والسبب بأن أصبحت ضد من أعطوه 

حق اإلبداع والتفكير، فكيف حتلق احلرية بأجنحة رقابية. 
> > >

كلمة وما تنرد: السؤال إلى جلنة الظواهر السلبية: من املراقبون 
على الثقافة والفكر؟ وإلى متى ال يوجد في مجلس األمة جلنة 
منفردة تعنى بشؤون الثقافة والفنون واآلداب؟ ترى يا جماعة 
اخلي���ر الكل صار عندهم وزارة ثقاف���ة وإحنا حتى جلنة في 

املجلس ما عندنا.
atach_hoti@hotmail.com

د.نرمين يوسف الحوطي

الحرية ذات
 الطابع الرقابي

محلك سر

عبدالهادي الصالح

أين حماية المستهلك 
من هذه الوقاحة؟!

م.36

قرأت وسمعت أحاديث نبوية وقدسية 
عديدة في أهمية التوحيد وخطر الشرك 
أثرت فّي كثيرا، لكن ليس مبقدار هذا 
احلديث الذي رواه مسلم، »يقول اهلل 
تبارك وتعالى ألهون أهل النار عذابا: لو 
كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها، 
فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون 
من هذا وأنت في صلب آدم أال تشرك وال 

أدخلك النار فأبيت إال الشرك«.
الكثي���ر من أمة محمد ژ غافل عن 
أهمية جانب التوحيد، فالبعض يرى 
أن القضية األه���م التي ميكن أن حتل 
مشاكلنا في الدنيا، وتنجينا في األخرة 
هي قضية احلاكمية، ومبعنى آخر أن 
نس���عى في إيصال حاكم مسلم عادل 
يحكم بشرع اهلل، بالعربي يعني حاكم 
كامل األوصاف، وهذا ما لم يحصل بعد 
اخللفاء الراش���دين باستثناء اخلليفة 
اخلامس عمر بن عبدالعزيز، ولن يحصل 
إال بظهور املهدي في آخر الزمان إال أن 
يشاء ربي شيئا، والتاريخ خير شاهد، 
وآخرون يرون أن قضية األخاق هي 
سبيل خاصنا وانتهاء حروبنا الدموية 
ونشر السام على األرض ولو عبدنا 
احلجر أو املدر، وتناسوا أن كرم حامت 
الطائي، وس���خاء عبداهلل بن جدعان، 
وشهامة املطعم بن عدي لم تشفع لهم 
عند اهلل عز وجل، وكما قال ژ عن ابن 
جدعان »إنه لم يقل يوما رب اغفر لي 

خطيئتي يوم الدين« رواه مسلم.
مش���كلة هؤالء ف���ي احلقيقة أنهم 
لم يقرأوا س���يرة نبينا ژ كاملة كما 
يجب، حتى يروا كيف أنه قضى أكثر 
من نصف فت���رة نبوته في مكة يدعو 
إلى التوحيد ويرسخ مفهومه، ولم يقم 
الدولة اإلسامية حتى أرسى في قلوب 
صحابته العقيدة الصحيحة، ولم يحذر 
من سوء األدب مع البشر بقدر حتذيره 
من س���وء األدب مع اهلل بصرف شيء 
م���ن حقوقه التي ال تنبغي لغيره، وال 
يفهم من كامي هذا وتقريري حقيقة 
غفلة املسلمني عن أهمية التوحيد الطعن 
بهم واتهامهم بالشرك والكفر كما يحلو 
للبعض فهم ذلك، وحتميل كامي ما ال 
يحتمل كعادتهم، فإن املربي إذا قال ان 
هناك غفلة في جانب األخاق فا يدل 
ذلك على اتهامه االخرين بسوء األخاق، 
ويكف���ي في ذل���ك أن اهلل أمر املؤمنني 
باإلميان مع أنه وصفهم في مطلع اآلية 
باإلميان نفس���ه، وذلك بقوله كما في 
سورة النساء )يا آيها الذين آمنوا آمنوا 
باهلل ورسوله(، فا يقال أن اهلل يأمر 
من ال يؤمن باإلميان، بل يقال ان اهلل 
أمرهم باإلميان وه���م مؤمنون أصالة 

للتأكيد على أهمية اإلميان ال أكثر.
dhari0395@hotmail.com

غفلة الناس
 عن أهمية التوحيد

م.ضاري محسن المطيري

تساؤل يطرح نفسه.. هل رياح التفاؤل
انتهت أزمة ياسر احلبيب 
عند سحب جنسيته؟ أظن 
ان هذا املوضوع لم ينته بعد، 
وقد تكون البداية حلزمة من 
األزمات التي يقودها الطابور 

اخلامس في الكويت.
وما ياسر إال أحد أحجار 

الشطرجن، يحركها أصحاب األيدي اخلفية لتدشني 
الفكر املغالي في املجتمع الكويتي، ورمبا في املجتمعات 

األخرى.
فأصحاب الفكر املغالي بدأوا جس نبض الشارع 
الكويت���ي بع���دد من األزم���ات قبل قضية ياس���ر 

اخلاسرة.
وعلى رغ���م وضوح وبيان قضية ياس���ر إال ان 
هناك أصواتا نشازا تؤجج وتسّعر نار هذه القضية 

اخلاسرة.
والغريب ان أصحاب هذا الفكر أخذوا يساومون 
احلكومة في حال س���حب جنسية ياسر بأن يقابله 
طلب سحب جنس���ية عثمان اخلميس، وهكذا دخل 
عثمان في القضية من غير أي رابط حقيقي إال ما كان 
من ادعائهم ان عثمان يكفر الشيعة وهذه مغالطة أو 

افتراء على عثمان اخلميس.
وعودا على بدء فإن ياسر وأمثاله من األقزام الذين 
يريدون تس���لق اإلعام لن يهدأوا عن إثارة قضايا 
يثيرونها ضد أهل الس���نة واجلماع���ة في الكويت 
وخارجها، وبعد س���حب جنسيته انكشف الغطاء، 

وبان ما في اجلب من غش وحقد دفني.
فها هو ياسر يصّر على جرميته ويتحدى مشاعر 
أهل السنة في العالم، حيث يستعد اآلن لتقدمي برنامج 
عل���ى قناته الفضائية »فدك« يحمل عنوان »صنمي 

قريش« ويقصد بصنمي 
أبابك���ر وعمر بن  قريش 
اخلطاب رضي اهلل عنهما 
وأرضاهما وهما من أقرب 
أصح���اب النب���ي ژ الى 
قلبه، وهذا البرنامج يعزز 
منظومة سلسلة الطعن في 

أصحاب النبي ژ.
وق���د اب���تلي املجت���مع الكويتي املس���لم احملافظ 
بأصح���اب الفكر املغ���الي وإث���ارة الفنت بني الفينة 
والفي��نة.. مس���تندين الى قوى داخلية وخارجية 
حتركهم وتنافح عنهم في »الطالعة والنازلة«، وما 
لم يتدخل أصحاب الق���رار بصورة حازمة وإغاق 
باب هذه الفنت الطائفية � املذهبية فلن تنتهي أزمة 
ياسر احلبيب، فعندنا في الكويت آالف أمثال ياسر، 
وعندهم استعداد إلثارة آالف القضايا، واهلل يستر 

بستره.
وقع بيدي بطريق املصادفة كتاب موسوعي في 
الفقه يبلغ 10 مجلدات من احلجم الكبير، يضم فقط 
8 مذاهب فقهية، املذاهب السنية: األحناف والشافعية 
واملالكية واحلنابلة، باإلضافة الى املذهب الظاهري، 
واملذهب اإلباض���ي واملذهبني اإلمامي والزيدي، وقد 
طبع منه نس���خ محدودة، والغريب ان هذا الكتاب 
ينسب مبسماه الى الكويت، وفيه تشابه باسم سفر 
املوسوعة الفقهية الكويتية التي تشرف عليها وزارة 
األوقاف منذ أكثر من 30 عاما، واهلل يستر ما يسوي 
هالكتاب عند نشره بلبلة وفتنة جديدة، ألن مقدمة 
الكتاب فيها الكثير من اإلثارة والتحيز ضد الصحابة 
رضوان اهلل عليهم ونحن مو ناقصني وجع راس.. 
ألن اجلماعة راح يس���وون فيه قضية فكر وثقافة.. 

الخ.

عبدالوهاب الفهيد

هل انتهت 
أزمة ياسر الحبيب؟

بشائر


