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لق���د بلغت من العمر عتيا ول���م يتبق منه غير أعوام معدودة 
)واألعمار بيد اهلل( ولكن تصديقا حلديث الرسول ژ »أعمار أمتي 
بني الستني والسبعني« لذا يحق لي أن أقول إن لدي جتربة عاصرت 
فيها 5 عهود من تاريخ بالدي، وعايشت شعب ما قبل النفط وما 
بع���ده، يحق لي أن أبدي رأيي نتيجة هذه التجربة من العمر، إن 
ما نش���هده ونعيشه هذه األيام لهو كارثة تنخر في جسد وطننا 
وتفس���د حياتنا، فهواؤنا ملوث، وبحرنا ملوث، وأرضنا ملوثة 
)بحرائق اآلبار، وغيرها( غذاؤنا ملوث )حلوم فاسدة وهرمونات 
وسماد كيماوي( البشر تلوثوا سواء كانوا مواطنني أو وافدين، فقد 
كان املواطن السيئ أو الوافد األسوأ شواذ وقلة، فأصبح العكس، 
جتارتنا تلوثت بالغش واحليل، جتارنا تهجنوا »بالشرق آسيويني« 
وظهر لنا مس���خ تاجر ال ذمة له وال تهمه األمانة والسمعة، حتى 
الزبائن، وعامة الناس نفوس���هم تلوثت، كنا نقول: اللهم ارزقهم 
وارزقنا معهم )أو منهم( أصبح هذا اجليل يضمر في قلبه احلسد 
قائال: اللهم افقرهم واخسف بهم »ال حول وال قوة إال باهلل« وهم 
يعلم���ون أن توزيع األرزاق بيد اهلل الرزاق، وأن التاجر والزبون 

والوطن كأضالع املثلث يكمل بعضهم بعضا.
ولم يسلم كذلك العلم والثقافة من التلوث فالشهادات العلمية اآلن 
تباع وتشترى، ودور العلم أصبحت كالبقاالت فقدت مصداقيتها، 
فأصبحنا بدال من أن نبحث عن اجلامعات امللوثة الشاذة لنتجنبها، 
أصبحنا نبح���ث وبصعوبة عن اجلامعات الطاهرة لنكتش���فها، 
انظروا إلى وظائفنا وموظفينا كيف تلوثوا؟ بإدخال الفاس���دين 
واملفس���دين من املوظفني اجلدد بينهم، فإما يفسد الشريف وإما 
يزاح عن موقعه مبحاربته بوس���ائل خبيثة، فانتشرت الرشاوى 

وتعددت مسمياتها )هدايا أو مشاركة(.
كذلك دميوقراطيتنا واالنتخابات تلوثت بشراء أصوات الناخبني 
واألعضاء وإفرازاتها من قوانني وتطبيقات، حتى الدين لم يسلم من 
امللوثني فأصبح اجلميع علماء يصدرون الفتاوى، ودعاة يقودون 
املجتمع، ويش���ككون في علماء الدين مبجرد أنهم أطالوا اللحى 
وقصروا الثياب ولبسوا احلجاب والنقاب، وأصبح الدين لديهم 
وسيلة للوصول ألهدافهم السياسية أو االجتماعية أو التجارية 
أو للحصول على اجلنسية أو وظيفة. حتى لغتنا ولهجتنا تلوثت 
بكلمات وجمل ونطق غريب، أما لباس���نا وزّينا الشعبي اجلميل 

فتركوه، وبحثوا عن إفرازات الغرب املاجنة.
لم نكن نس���مع بكلم���ة »مكافحة« إال لألمراض أو احلش���رات 
والصراصير ثم اجلراد، مع أنها مكافحات موسمية أو نادرة، أما 
اآلن فأصبحت املكافحة دائمة تبدأ بأنفسنا )إن اهلل ال يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم( مكافحة التدخني واملخدرات والرشوة 

والتزوير وتلوث البيئة...الخ.
إن كل م���ا ذكر من تلوث ليس س���ببه ڤيروس أو جرثومة بل 
اإلنسان، أي إنسان؟ اإلنسان الفاسد امللوث، فهو كالبعوضة التي 
تنقل املالريا لألجسام البشرية، فالقضاء على املالريا يتم بالقضاء 
على ناقل املرض أما القضاء على الفساد فهو بإبعاد اإلنسان الفاسد 
واملفس���د، فإن كان وافدا فال يكفي إبعاده بل متنع عودته )بكفيل 
آخر مثال( وان كان مواطنا فمع العقاب يجب االشهار إعالميا )وهو 
أخف ضررا وفضحا من قطع يده حس���ب الش���رع( حتى يخشى 
اآلخرون. لن تعمر الكويت، ولن تتقدم، ولن تصبح مركزا اقتصاديا 
وجتاريا وعلميا وسياحيا، وموطنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء حتى 
نبدأ اوال بإزالة هذا التلوث وإنقاذ ما ميكن إنقاذه حتى ال يصبح 
بلدي مرتعا وقبلة للملوثني واملفسدين، ولتظهر صورة الكويت 

الصافية النقية ويتربى أبناؤنا بصفائها ونقائها. 
sbe777@hotmail.com

احلركة الدستورية اإلسالمية )حدس(، تيار سياسي انطلق 
من جمعية اإلصالح االجتماعي »فرع حركة اإلخوان املسلمني 
العاملية بالكويت« بعض اعضائها في املجالس يحملون لواء 
املعارضة ال���كأداء للحكومة في مجلس األم���ة بل يكادون ان 
يكونوا معارضني من أجل املعارضة أو لتسجيل أنه معارض 
فقط، بالرغم من أن »حدس« يوجد لها ممثل باحلكومة وآخر 
استش���اري في رئاسة مجلس الوزراء، ما ينتج بالضرورة أن 
هذه احلركة انقسمت إلى قسمني، أحدهما يحمل لواء املعارضة 
حملاكاة الشارع ودغدغة مش���اعره والغناء على ضعف وعيه 
السياسي ومن ثم حشد الشارع ألي انتخابات قادمة وحتقيق 
املكاس���ب السياس���ية وإيصال أكبر عدد ممكن من محاسيب 
احلركة ملجلس األمة، والقسم اآلخر يتودد للحكومة ويعمل على 
إرضائها بأي وسيلة جلني الفوائد واملكاسب املادية واملعنوية 
لهذه احلركة، أي أن ه���ذه احلركة بالفعل تلعب على احلبلني 
بإتقان وفن عال جدا، فعلى مستوى املعارضة احلركة معارضة 
وللحكوم���ة ودودة جدا، وهذا يأتي م���ن خالل أعضاء فاعلني 
باحلركة ومعروفني للقاص���ي قبل الداني ولو قالوا بتصريح 

مقتضب إنهم ال ميثلون احلركة باحلكومة!
هذه الصورة لم أجد لها مثيال في أي شارع سياسي يتمتع 
بقدر معقول من الوعي السياسي كما أنني لم أر انتهازية متارس 

جهارا نهارا وعلى املأل بهذه الصورة الفجة!
وواق���ع األمر أنني عرفت ملاذا دائم���ا تصرخ هذه احلركة، 
ومن كان على شاكلتها من تيارات سياسية في هذا الوطن وان 
اختلفت األيديولوجيات في خطابها السياسي وتركز وتراهن 
على وعي الشارع السياسي الكويتي وخصوصا عندما تقترب 
االنتخاب���ات.. وعرفت أيضا ملاذا يقاتلون من أجل عدم توعية 
الش���ارع الكويتي سياسيا ألنهم وببساطة شديدة ينتعشون 
ويكبرون ويترعرعون في ظل ضعف الوعي السياس���ي الذي 
مييز الغث من السمني.. ووجود هذا الوعي سيؤدي بالضرورة 

إلقصائهم وإنهاء وجودهم على ساحة العمل السياسي.
Aljaser_b@hotmail.com

سالم إبراهيم صالح السبيعي

كل شيء
 في بلدي يتلوث

لمن يهمه األمر

باسل الجاسر

»حدس« الحكومة 
و»حدس« المعارضة!

رؤى كويتية

مركز البحر.. واقع مرير

سامي الخرافي

جرس

في البداية أوجه ش���كري وتقديري الى كل 
االيادي البيضاء م���ن اهل اخلير في الكويت، 
التي انشأت مراكز هدفها في املقام االول خدمة 
ابناء الكويت، سواء كانت هذه املراكز ثقافية او 
صحية او خيرية او اجتماعية، وهي وضعت 
خلدمة املواطنني واملقيمني، فجزى اهلل خيرا كل 
من تبرع وساهم في انشاء هذه املراكز وجعلها 
في ميزان حسناتهم يوم ال ينفع مال وال بنون. 
لكنني لالس���ف اشعر باملرارة واحلزن ملا آلت 
اليه االوضاع الصحية وتدنيها بصورة مخيفة، 
حتى اصبحت تنف���ر املواطنني من دخولها ملا 
يعانون من متاعب كي يحظوا بالعالج املناسب 
احيانا، وغير املناسب احيانا كثيرة، ومن االمثلة 
على ذلك مركز البح���ر للعيون، الذي اراجعه 
باس���تمرار، ففي ذلك املركز بعض املالحظات 
التي نوجهها الى مسؤولي وزارة الصحة لعل 
وعسى ينظرون الى واقع احلال ويعاجلون ما 

يحتاج الى عالج سريع وفعال:
- أعداد املراجعني بلغت ارقاما هائلة الجراء 
عملية »الليزر«، ويضطر املواطن الى ان »ينتظر« 
ساعات وساعات حتى يستطيع ان يصل الى 
الطبيب املعالج، اما املواعيد فتصل الى شهرين 
وهي بعيدة جدا واحيانا ينسى املريض املوعد 
فيجبر على ان يأخذ موع���دا آخر مدته ايضا 
ش���هران، وفوق ذلك يجب عليه ان يحضر في 
وقت مبكر من الصباح تقريبا الس���اعة 6:30 
صباحا كي يأخذ رقما بسبب ازدحام املراجعني 

وخاصة يوم االربعاء.
- وبعد االنتظار واجلهد الكبير يصل املواطن 
الى الطبيب، الذي عالج الكثير الكثير من املرضى، 
واصابه امللل والتعب، فنراه ال يهتم بحال املواطن 
املريض، وما يفعله يكون مجرد حتصيل حاصل، 
الن هناك الكثير من املراجعني ينتظرونه ويريد 
ان »يخلص« بسرعة رغم ان عالج الليزر يحتاج 

الى دقة وعناية شديدتني.
- العيادات مح���دودة في املركز واخلاصة 
بعالج الليزر، وال تس���تطيع معاجلة هذا الكم 

الكبير من املراجعني بالدقة املطلوبة.
- عدم وجود املتخصصني الذين يشرحون 
حالة املريض قبل اجراء عملية الليزر وما وصلت 
اليه حالة عينه وما هو املطلوب منه وهي امور 
نفسية مهمة للمريض وخاصة مرضى السكري 

»وانا احدهم«.
- صاالت االنتظار صغيرة نوعا ما قياسا 

بعدد املراجعني.
والس���ؤال الذي نطرحه هنا: ملاذا ال تنشئ 
احلكوم���ة او وزارة الصح���ة بالتحديد مركزا 
متخصص���ا المراض العيون اكب���ر من مركز 
البحر، او مراكز متعددة في محافظات الكويت 
نضاعف فيها عدد العيادات واالطباء، وتوفر لها 
جميع االجهزة احلديثة واملتطورة، والكفاءات 

الطبية؟
اعتقد ان انشاء مثل هذه املراكز اصبح حاجة 
ملحة، وليت مسؤولي وزارة الصحة يقومون 
بزيارة مرك���ز البحر وخاصة ي���وم االربعاء 
ليشاهدوا بأعينهم واقعه املرير، ومعاناة مرضى 
العي���ون في هذا الوطن، وقانا اهلل وإياكم من 

هذه االمراض.
آخ�ر املطاف: كل الشكر والتقدير لرئيسة قسم 
السجالت الطبية في املركز على تعاملها الراقي 

مع املراجعني.
Samy-elkorafy@hotmail.com

الكوي���ت بل���د خليج���ي 
عربي ومسلم يقع في موقع 
إستراتيجي محاط باألطماع 
من ش���ماله وش���رقه، ولعل 
اجلميع يدرك م���ا أعني وما 
أقصد، ولكن احلق أجدر أن 
يقال وبكل أسف وبكل مرارة 
لم يحالفنا احلظ سوى بجار 

واحد لطاملا كان لنا سندا وعونا، أال وهي الشقيقة الكبرى 
مملكة اخلير اململكة العربية السعودية.

وأشير في كالمي هذا إلى ما يجري في الكويت وأربطه 
باألوضاع السياسية واإلقليمية للمنطقة، ومن هذا املنطلق 
أتساءل: في مصلحة من تصب مجريات األمور؟ وهل هذه 
الفنت مفتعلة من أجل إضعاف الكويت التي طاملا كانت 
منارة للخير والسالم للجيرة العربية واإلسالمية؟ وهذا 
من وجهة نظري املتواضعة التي أمتنى أن تقرأوها فقط 
وتتدبروا معانيها ومابني السطور، والتي قد تكون شبه 

رسالة سياسية ملن يهمه األمر
في مصلحة من يتم زرع بذور الفتنة بني النس���يج 
االجتماعي في بلدنا احلبيب الذي عشنا فيه ملئات السنني 
متآلفني؟ في مصلحة من يقّسم املجتمع إلى طبقات ويزرع 
اخلالف بني الس���نة والش���يعة، وبني أهل البادية وأهل 
احلضر؟ ومن املستفيد من تعددية التجمعات والتكتالت 

واختالفها حتى في أتفه األسباب؟
في مصلح���ة من يحاول زرع ب���ذور الفنت بني أبناء 
األسرة احلاكمة وجعل البعض يشيرون إليهم بأصابع 
االتهام؟ ال أحتدث عن ه���ذا األمر إال وأنا جزء منه، فقد 
كان أبي رحمه اهلل حم���د إبراهيم عبداهلل املزين، رحم 
اهلل موتانا وموتاكم وأسكنهم فسيح جناته، من سكان 
املرقاب حت���ى آل بنا املطاف بعد ذلك إلى منطقة كيفان 
بعد أن أنعم اهلل على الكويت وأهلها بالذهب األس���ود 
الذي نقل الكوي���ت من مرحلة أخرى حتى أصبحت في 

مصاف الدول املتطورة.
لم أسمع من أبي رحمه اهلل يوما عن بوادر فتنة ولم 
أسمعه يوما ينطق بهذه الكلمة املشينة التي تتردد كثيرا 
هذه األيام، ولم أذكر يوما أنه أشار بعنصرية ألحد من 
س���كان الكويت بوجه عام، وال أزال أذكر ديوانه رحمه 
اهلل وهو يكتظ بأهل الكويت مبختلف شرائحهم، وكان 
أبناء األسرة الكرام يزينون هذا امللتقى االجتماعي بروح 

األخوة واألسرة الواحدة.
وبالكويتي الفصيح »كلنا عيال إقريه وكل منا يعرف 
أخيه«، أما اآلن فأصب���ح واقعنا متغيرا وفق متغيرات 
إقليمية سياس���ية أكبر من املواطن البس���يط أو حتى 

متوسطي الدخل واألغنياء، 
وأكبر م���ن خدمات وخطة 
تنمية، لألس���ف هناك أياد 
خفية تس���تفيد من خالفنا 
احلاضر وتعمل على تغذية 
هدفها من ذلك إدخالنا في 
دوام���ة صراعات وخالفات 
وتعرقل املسيرة والتنمية 
وذلك من أجل إضعاف قواعد وحدتنا ومتاسكنا من أجل 
هدف أكبر خطير يهدد بقاءنا.  لكننا نقول معصي عليكم 
فالكويت اهلل حافظها بفضل اهلل ثم باياديها البيضاء في 

مساعدة العرب واملسلمني، وإخواننا في اإلنسانية.
أكتب هذا الكالم لقارئ يدرك ما أقول، وأمتنى أن يعمل 
وفق معطيات حيادية ال تترك لعدو الكويت وأهلها ثغرة 
يتس���لل منها وليكن العراق لنا مثاال وغيره من الدول، 
وأقدم النصيحة الخواني النواب والناش���طني سياسيا 
ورياضيا وإعالميا واجتماعيا وعلميا، لألخذ بيد احلكمة 
واالتزان وقد أشار لها صاحب السمو االمير حفظه اهلل، 
الذي تنكش���ف له حقائق ال نراها نح���ن بحكم موقعه 

السيادي وحنكته السياسية وخبراته الكبيرة.
ولنسع كما هم يسعون الدارة االمر بروية واتزان وذلك 
من منطلق وطني وفق مبدأ كل مواطن خفير، حتى يقضي 
اهلل أمرا كان مقضيا وتنكش���ف الغمة، وأقول الخواني 
احملبطني واملش���ككني، قد تكون���ون على حق في بعض 
االمور ولكن فوق ذي كل علم عليم، وأذكرهم بنصوص 
التاريخ حيث إن الكويت تقع في منطقة من العالم غير 
مس���تقرة. فأيام الكويت متفاوتة ما بني اليسر والعسر 
والضيق والرخاء، وبنبرة متفائلة أقول ستنتصر الكويت 
في نهاي���ة االمر بنا نحن أبناء الكويت املخلصني. وهذا 
هو التاريخ ش���اهد على ما اقول ففي الس���تينيات ازمة 
عبدالكرمي قاس���م مرورا بأزمة املناخ واحلرب العراقية 
االيرانية، واحداث الثمانينيات من تفجير موكب سمو 
االمير الراحل الشيخ جابر االحمد اجلابر الصباح رحمه 
اهلل، والتفجيرات التي طالت املقاهي الشعبية، واملنشآت 
احلكومية احلساس���ة، وبعد ذلك االحتالل الغاش���م في 
التس���عينيات، حرب حترير العراق في 2003. واخيرا 
االزم���ة االقتصادية العاملية. ولك���ن بفضل من اهلل ثم 
بفضل القيادة احلكيمة ومتاس���ك اهل الكويت وصلنا 
الى بر االمان. الكويت قوية بقيادتها احلكيمة وشعبها 
املخلص املتماسك العاشق لبلده ولقيادته، خرجنا من 
باب الس���ور بيرقنا بيرق منصور. وسوف نبقى كذلك 

الى أن يرث اهلل االرض ومن عليها.
almuzayenfaisal@yahoo.com

خالل كلمته مبناس���بة 
مرور 20 عاما على الوحدة 
بني أملانيا الشرقية والغربية 
من���ذ ايام، ق���ال الرئيس 
األملاني كريستيان فولف 
»املسيحية جزء من أملانيا، 
واليهودية جزء من أملانيا، 
وكذلك اإلسالم أصبح جزءا 

من أملانيا«، وحذر فولف من أي ممارسات من شأنها 
التمييز بني املواطنني مهما كانت أصولهم. 

وقبل ذلك قال خلفه الرئيس السابق هورست كولر 
ان »اإلسالم دين سالم، وال يوجد مبرر ملنع املسلمات 
من ارتداء احلجاب في أوروب���ا«، والرئيس كولر 
استقال في مايو املاضي من منصبه كرئيس ألملانيا 
االحتادية بسبب »ادعاء« إحدى الصحف األملانية 
بأنه مؤيد ملهمة اجليش األملاني في أفغانستان، فقد 
اعتبر هذه املزاعم بأنها »تفقد االحترام الضروري 
ألعلى منصب في الدولة« كما صرح بذلك في خطاب 
اس���تقالته، ومن يتابع أخبار أملانيا سيعرف أنها 
أصبحت من أكثر البلدان األوروبية تسامحا وانفتاحا 
مع املهاجرين وبشكل خاص مع املسلمني، رغم أن 
عدد املسلمني في أملانيا ال يتجاوز مليونا وتسعمائة 
ألف من أصل 82 مليونا، أي ان نس���بة املس���لمني 
ف���ي أملانيا ال تتجاوز 2.3%، ومع ه���ذا تعد أملانيا 
اليوم من أكثر الدول األوروبية التي متنح املسلمني 
حقوقهم الدينية وحريتهم في ممارسة شعائرهم 

بنفس القدر الذي تعطيه 
لبقية املواطنني مهما كانت 
دياناتهم وأعراقهم، في 
الذي تتزايد فيه  الوقت 
حدة التيارات العنصرية 
في دول أوروبية »كانت« 
في يوم من األيام مصدرا 
إلى  للتنوي���ر والدعوة 
املساواة. أملانيا اليوم ليس���ت كما كانت باألمس، 
أملانيا اليوم للجميع على قدر املس���اواة وليس���ت 
للعنصر اآلري فقط، أملانيا اليوم حطمت العنصرية 
والتمييز بني البش���ر بتحطيم جدار برلني الذي لم 
ميض على س���قوطه سوى عشرون عاما، في حني 
أننا في الكويت نصر على استخدام »سور الكويت« 
للتمييز بني املواطنني ووضعهم في مراتب وطبقات، 
رغم أن السور كان رمزا للوحدة الوطنية وتكاتف 

الشعب للدفاع عن الكويت!
> > >

تهنئة م���ن القلب إلى س���فير جمهورية أملانيا 
االحتادية في الكويت فرانك ماركوس وللش���عب 
األملاني الصديق مبناسبة ذكرى مرور 20 عاما على 
الوحدة بني األملانيتني، وشكرا جلهود السفير من 
أجل افتتاح مدرس���ة أملانية في الكويت قريبا رغم 
مماطالت وزارة التربية، وأرجو أن يحجز لي مقعدا 
فيها من اآلن لننهل من ثقافة هذا الشعب العظيم.
bodalal@hotmail.com

فيصل حمد إبراهيم المزين

من باب السور

كلمة صدق

محمد هالل الخالدي

ألمانيا بين األمس واليوم

نظرات


