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 ليست املرة األولى التي يتهم فيها نائب زميله أو توجه كتلة اتهامات 
الى كتلة أخرى، ولن تكون االخيرة، بل ستستمر هذه االتهامات مادام 
هناك عدم توافق في الرأي بـــني االثنني او املجموعتني، وان كان اللوم 
يقـــع على تلك املجموعة او ذلك النائب فـــي اتهاماته وتطاوله وطعنه 
بالـــذمم بال دليل ألن مصلحته تتطلب ذلك، اال ان اللوم االكبر يقع على 
الناخبني الذين لم يقوموا مبحاســـبة نائبهم، وهي املطالبة التي ذكرها 

صاحب السمو في نطقه السامي. 
  ال ميكن ان يوهمنا هؤالء الناخبون بعدم وجود عقول في رؤوسهم، 
فالعقل زينة الرجل الذي يستطيع من خالله ان مييز اخلطأ من الصحيح، 
وهو املعتمد عليه في صحة القرار وليس بالعاطفة او املعرفة او صلة 
القرابة. وعلى الناخبني االخذ بكلمة ولي االمر بدل اندفاعهم خلف السراب 
والوهم، فهناك من يخفي ضعفه خلف جرأته وسوء اسلوبه وهو الذي 
ادى في النهاية الى تدني لغة احلوار التي انتشرت بني بعض النواب.

 < < <  
  تبرير الفشل

  نادرا ما يعترف انســـان بفشله، بل نراه يحاول ان يبرر ذلك الفشل 
باالعذار والهجوم الشخصي ويبعد عن نفسه اسباب عثراته بتعليقها 
على اآلخرين واللجوء الى تغيير نهجه والتلون مبسميات اخرى رافضا 
التســـليم باحلقيقة، وهـــي الصورة التي تنطبق على من يخســـر في 
االنتخابات، وعلى من ال تختفي صورته عن الشاشة الفضية معارضا 
احلكومة دائما ليطلق على نفسه مسمى ناشط سياسي ليحدث ضجة 
مفتعلة في الشارع ال مبرر لها موجها سهامه الى من هم اكبر منه سنا 

ومقاما ومعرفة بكلمات وعبارات يعف اللسان عن ذكرها.
  واذا مـــا اعترض احد على تصرفاته ومســـلكه يرد بالقول نحن في 
دولة قانون كفلت لنا حرية الرأي وحق التعبير. لكن في اي دولة ومنذ 
متى، ومبفهوم من توجه الشتائم واتهام الغير بذريعة حرية الرأي، او 

يتم اعتبار رفض الطعن بالذمم كبتا للحريات.
  ارحموا دميوقراطيـــة وطننا بتصويب النفس وتهذيبها واالعتراف 
بالواقع وبذل اجلهد نحو الهدف والسعي إليه بنية نقية صافية تبتغي 

املصلحة العامة مجردة من النوازع الشخصية.
 < < <  

  تلفزيون الكويت

  تلفزيون الكويت تلفزيون حكومي ومن املعلوم ان ميزانية احلكومة 
اكثر من ميزانية االشـــخاص وما يحيرنا ملاذا القنوات االخرى ســـواء 
محلية او عربية اكثر جاذبية للمشاهد من تلفزيون الكويت وهو االكثر 
قـــدرة على تنويع برامجه وأحد املقاييس هي االعالنات التجارية التي 
ال جتد منها اال واحدا او اثنني في التلفزيون الرســـمي، بينما االعالنات 

بالقنوات اخلاصة يتملل منها املشاهد لكثرتها. 
  علما بأن وزارة االعالم اجنبت الكثير من املتخصصني باالعالم وتعلم 
منها الكثير من ابناء الوطن وال يزال هناك العديد من املبدعني متمسكني 
بتلفزيون حكومتهم وهم اوفياء له، لذا نتمنى على املسؤولني في تلفزيون 

الكويت ان يتدارسوا هذا االمر ليأخذ املكانة بالريادة مستقبال.
 < < <  

  لألهمية

  نكرر هذا االقتراح لألهمية الدارة العالقات العامة او من يحل محلها 
في جميع اجهزة الدولة ان تتابع ما ينشـــر في الصحافة من ســـلبيات 
واقتراحات لتعاجلها وتدرســـها ان كان من ضمن اختصاصها، فلو ان 
هذا اجلهاز بدأ بتطبيق هذا االقتراح فســـتعم الفائدة وستختفي اغلب 
السلبيات من بلدنا، حللوا رواتبكم وطابقوا القول بالعمل فكفانا اهماال 
وكفانا كسال، فدراسة االقتراحات لن تكلفكم الكثير ومعاجلة السلبيات 
من اختصاصكم فلن يحتاج ذلك اال ضميرا حيا وصدق محبتكم لوطنكم. 

رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. 

 دفع الضرائب وحده ال غير الذي من سيجعل سلطات الدولة تأخذ على 
محمل اجلد ودون مماطلة اي اعتراضات على سوء اخلدمات، فالضرائب 
هي مشـــاركة حقيقية مع الدولة، عكس اليوم حيث يتأفف الناس من 

خدمات مجانية ال يوجد نظير لها في اغلب دول العالم.
  والضرائب ميكنها ان ترسخ الفرص املتساوية بني املواطنني، حيث 
سيتســـاوون في دفع الضرائب وبالتالي سيتســـاوون ـ رغما عن كل 
واســـطة ـ في التقدم لنيل اي فرص وظيفيـــة او تعليمية وغيرها من 

فرص تتحكم فيها اليوم الواسطة «اللعينة» فقط ال غير!
  اعلم جيدا ان الضريبة كلمة يكرهها وميقتها الناس في كل بالد العالم، 
ومـــع ذلك «تعود» الناس على دفعها وبالذات في الدول املتقدمة التي ـ 
وبفضل الضريبة ـ يتســـاوى كل الذين يعيشون فيها امام القانون في 
احلقوق وفي الواجبات، ومن تلك الواجبات هي دفع اجلميع دون استثناء 
للضرائـــب، بل يعتبر التهرب الضريبـــي او اعطاء معلومات ضريبية 
مضللة جرميـــة اجلرائم التي يعاقب عليها القانون، وليس مثل الدول 
الفوضوية والفاشلة التي تفرض فيها الضرائب فقط على الذين ال ظهر 
لهم وال واســـطة لهم تستثنيهم منها، ويجول بها ويصول جهرا وعلنا 

هؤالء الذين ال يدفعون الضرائب النهم فوق واقوى من القانون.
  قد يختلف معي في الرأي اغلب من يقرأون هذا املقال، بل وسيحقد علي 
وسيكرهني كثيرون منهم، ولكن احلقيقة تقول ان الضرائب وتطبيعها 
بصـــورة عادلة على اجلميع كما في دول الغرب ومن مياثلها من دول، 
وليس مثل البالد العربية ومن يشـــابهها من بالدـ  هيـ  التي ســـتغير 
الناس ايجابيا لالفضل، وجتعلهم يبذلون اقصى اجلهد من اجل االرتقاء 
او احملافظة على وظائفهم، وستجعلهم يعرفون جيدا قيمة رواتبهم بعد 
خصم الضريبة منها، بحيث يتغير منط سلوكهم االستهالكي املرعب كما 
هو اليوم حيث ال ضريبة ومع ذلك ال يستطيع اغلبنا التدبير والتوفير 
حيث ان الرواتب تأتي بكل سهولة وتذهب بسهولة اكبر، وقبل كل شيء 
جتعل اعتراضاتهم على خدمات الدولة العامة لها قيمة ويحســـب لها 

حساب كبير على عكس ما هو حاصل اليوم!
 Mike14806@hotmail.com  

 شهدت سنوات العقد املنصرف توسعا مذهال في 
حجم ونطاق وقدرات املجتمع املدني في جميع أنحاء 
العالم، وذلك انطالقا من كون هذا العصر أصبحت فيه 
مؤسسات املجتمع املدني في كثير من املجتمعات شريكا 
رئيسيا في دعم قضايا املجتمع اجلوهرية كالنهوض 
باالقتصاد والتعليم ومعاجلة املشكالت االجتماعية 
وغيرها مــــن القضايا، وهي مبثابة قنوات يعبر من 

خاللها املواطنون عن آرائهم واحتياجاتهم.
   كما أن منظمات املجتمع املدني باتت تلعب دورا 
مهما فــــي عملية الضغط على صناع القرار من أجل 
تشــــريعات تهم واقع املواطن ويجب أيضا أال تقف 
سلبية أمام القضايا العامة بل يجب أن يكون لها موقف 
إيجابي يهدف إلى مناصرة اإلصالح وتغليب مصلحة 
الفئات املستضعفة التي ال تستطيع إيصال صوتها، 
كما يجب أن تكون نشاطات املجتمع املدني بعيده عن 
التســــييس وأال تكون هذه املنظمات ونشاطاتها في 
خدمة أهداف القوى السياسية واألحزاب، ألن ذلك من 
شأنه تفريغ املجتمع املدني من مضمونة احلقيقي. 
  ونظرا حلداثة جتربة دور املجتمعات املدنية في 
الوطــــن العربي فإن املنظمات غير احلكومية تعاني 
العديد من املشاكل ومن أبرزها غياب الكوادر املتطورة 
لقيادتها والضعف الشديد في املشاركة الشعبية وكذلك 
غياب الوعي الدميوقراطي للمجتمعات العربية، وعلى 
عكس الدول األوروبية، فلو استعرضنا الدور املميز 
الذي تقوم به مؤسسات املجتمع املدني األوروبي ومن 
خالل تعاطيها مع القوانني املطروحة من احلكومات 
سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، والتي 
تؤثر بشكل مباشر على املواطن وذلك من خالل تنظيم 
االعتصام واإلضراب، بهدف إيصال رســــالة لصناع 
القرار، وكان أخرها النموذج الفرنسي من خالل تفاعل 
مؤسســــاته املدنية مع قضية قانون التقاعد اجلديد 
وعلى الرغم من حتفظنا على استعمال العنف لدى 
القلة فلكل مجتمع شواذه، إال أن التفاعل اجلماهيري 
مع احلدث يدل على وعي املجتمع الفرنسي وتطوره، 
فال ميكن بناء دميوقراطية في أي مجتمع تغيب عنه 
مؤسسات مدنية فعالة وال ميكن أيضا تقوية املجتمع 
املدنــــي في مجتمع تغيب عنــــه احلريات واحلقوق 
السياســــية واملؤسسات واآلليات الالزمة للممارسة 

الدميوقراطية. 
 Soud-2002@live.com  

 طوال الســـنني املاضية دأبـــت وزارة األوقاف 
على تخصيص خطب اجلمعة للتذكير بالعبادات 
املتعلقة بهذه املناســـبة او تلك وان توسعت هذه 
اخلطب الدينيـــة وانتقلت الى احلالة االجتماعية 
وبيـــان العبادات املتعلقة بصلة الرحم وحســـن 
املعاملة كاجلار وغير ذلك، لكن هل هذا كل شيء؟ 

بالطبع ال.
  فالعلم كان واليزال مهمال من حيث اهميته في 
الدولة االســـالمية بل كان له األثر الكبير في رقي 
وازدهار االسالم إبان العصر الذهبي للدول االسالمية 
املتعاقبة وكان آخرها حتطيم مدافع الدولة العثمانية 
ألسوار القســـطنطينية، والعلم ينقسم الى عدة 
علوم منها الهندسة والطلب والعلوم والصناعة 
وقد برز الكثير من علماء االسالم في هذه املجاالت 
كما ان خلفاء الدول االسالمية يولون اهمية كبرى 
للعلم والعلماء وقد وضع املسلمون الهيكل اإلداري 
والطبي للمستشفيات وطرق اجلراحة والتخدير 
واستطاع املهندسون املسلمون التفنن في هندسة 
العمارة والزخرفة االسالمية التي ال نظير لها. ورمبا 
اهمل هذا اجلانب في العديد من دول العالم العربي 
واالسالمي وإما يكون الســـبب سياسيا او لعدم 
وجود دعاة متخصصني في شرح اطروحات علماء 
املسلمني في هذا املجال ورمبا لم يجد املسؤولون 
من يربط هذا العلم بالنهضة االسالمية بالعصر 
الذهبي للدولة االســـالمية من خالل احملاضرات 
الدينية باستثناء شيخ من املذهب اجلعفري وهو 
الشـــيخ احمد الوائلي، رحمه اهللا، والشيخ خالد 

اجلبير املتخصص في أمراض القلب.
  ان علماء املسلمني بجميع التخصصات العلمية 
والهندســـية والطبية وغيرهـــا عندما يربطون 
املعلومـــات الواردة بتخصصاتهـــم وبقدرة اهللا 
فإنهم ســـيفتحون بذلك بابا واســـعا في الدعوة 
الـــى اهللا ودخول الكثير مـــن املتخصصني بهذه 
املجاالت في الدين االسالمي وسيتم ذلك في حالة 
قراءتهم للمخطوطات والكتب االسالمية املتعلقة 
بتخصصاتهم، واخيـــرا أمتنى من اهللا ان جتنح 
وزارة االوقـــاف الى العلم وتقدميـــه كدليل على 

وحدانية اهللا.
  لذلك علينا أن نفهم أو نتفهم أن اإلسالم ليس 

دينا فقط وإمنا دين وعلم. 

 المواطن علي الجابر األحمد

 مسؤولية الناخب

 الوطن ثم الوطن ثم المواطن

 مخلد الشمري

 للضرائب إيجابيات 
عديدة

 رؤية

 سعود الطويح

 دور مؤسسات المجتمع 
المدني في صنع القرار

 خطوات
 مفرح النومس العنزي

 اإلسالم ليس 
  دينًا فقط

 جوهر الحديث

 وجـــد العباســـيون الكفـــاءة 
واإلخالص عند بعض رجال الشيعة 
فاستوزروهم، وجعلوهم أصحاب 
إدارة ومقام ســـام، فقد اســـتوزر 
مؤسس الدولة العباسية أبوالعباس 
السفاح، أبو سلمة اخلالل الكوفي 
الشيعي وهو من دعاة أهل البيت 

عليهم السالم.
الدوانيقي،    واستوزر املنصور 

محمد بن األشعث اخلزاعي.
  واســـتوزر املهدي، أبا عبداهللا 

يعقوب بن داود.
  واستوزر الرشيد، علي بن يقطني 

وجعفر بن األشعث اخلزاعي.
  واســـتوزر املأمون، الفضل بن 
سهل ذا الرياستني وأخاه احلسن 

ابن سهل.
  واســـتوزر املعتـــز واملهدي، 
أبـــا الفضـــل جعفـــر بـــن محمد 

اإلسكافي.
  واســـتوزر املقتدي، أبا شجاع 
ظهيـــر الدين محمد بن احلســـني 
الهمداني. واستوزر املستظهر، أبا 
املعالي هبة الديـــن بن محمد بن 

عبداملطلب.
  واســـتوزر الناصـــر والظاهر 
واملستنصر، مؤيد الدين محمد بن 

عبدالكرمي القمي املقدادي.
  واستوزر املستعصم، أبا طالب 

محمد بن أحمد العلقمي.
التي  الـــوزارات    نقول ان هذه 
استوزر فيها الشيعة لعبت دورا 
كبيرا وحفرت األرض في ترسيخ 
األثر اإلسالمي، فقد مت بها بناء الدور 
الثقافية واملساجد، وعقدوا حلقات 
الدرس وتداولوا القرآن، وتدارسوا 
احلديث، حتى برز من بينهم فقهاء 
كبار العلـــم واملعرفة وعلماء في 

التفسير والنحو واألدب.
  يقول عميد االدب العربي د.طه 
حسني إن الشـــيعة فرقة أنشئت 
وتكونـــت بعد اإلمـــام علي گ 
وانها كانت حزبا معارضا لسياسة 
اجلور واألوضاع الفاسدة وان هذه 
املعارضة كانت تظهر تارة في قالب 
الســـخط  الثورة، وحينا بإعالن 
والتشـــنيع على الظالم، وبسبب 
ذلك نسب الى الشـــيعة ما ليس 
لهم به علم، فقد قتلوا وعذبوا كما 
قتل علي گ وابنه اإلمام احلسن 
گ وكذلك ابنه اإلمام احلسني گ 
الذي استشهد في كربالء بالعراق، 
ويضيف د.طه حسني: إذا كان مذهب 
التشيع يقوم على أساس الثورة على 
الظلم واالستبداد، فهل نحن شيعة 

حقا! «هل وصلت الرسالة؟».
  ما ســـبق ذكره في هذه املقالة 
منقول من كتاب «الدول الشيعية 
وعصرها الذهبي» للكاتب د.جناح 
الطائي، وقد نشر في بيروتـ  لبنان 

عام ٢٠٠٥.
  فاكهة الـكالم: قال اإلمام الصادق 
گ: «من أوصل إلى أخيه املؤمن 
معروفا فقد أوصل ذلك الى رسول 

اهللا ژ».
 Aliku1000@yahoo.com  

 الشخصيات الشيعية الوزارية!

 د.بدر نادر الخضري

 لمسات
 تعاملت عن قـــرب مع وزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهللا حني كان وزيرا للصحة، 
التواضع والهدوء  وعرفت عنه 
والتسامح حتى مع من يهاجمه 
بقسوة، قليل الكالم ومستمع جيد 
ومتأن في قراراته، كما أنه رجل 
جعل من القانون مســـطرته في 
العمل، يحترم القانون أكثر من 

أي مواطن عادي، وميتاز بوضوح وشـــفافية عالية قلما 
جتدهما في وزير آخر.

  وزارة اإلعالم وزارة في منتهى التعقيد واللخبطة، وهي 
إرث قدمي متوارث من وزيـــر إلى آخر، وزاد من تعقيدها 
تناقض القرارات التي تصدر من وزير إلى آخر مما جعل 
الـــوزارة تقف على حافة هاويـــة، أضف إلى ذلك محاولة 
دخول التيارات السياسية املختلفة في دهاليزها للسيطرة 

على مكامن القرار فيها. 
  حدث فـــي اآلونة األخيرة منعطف خطير في التعاطي 
سياســـيا لبعض نواب األمة مع بعـــض القضايا احمللية 
واإلقليمية قابلته بعض وســـائل اإلعالم بهجمة قاســـية 
وعنيفة أدت إلى إحداث نوع من اللغط والبلبلة في األوساط 
السياســـية واإلعالمية، وانتهت إلـــى جلوء املتخاصمني 
للقضاء، فظهر لنا فريقـــان األول ينادي بتصدير قوانني 
حتد من احلريات واآلخـــر يطالب بحرية بال حدود وبني 

هذا وذاك يا قلب وزير اإلعالم ال حتزن.
  من املؤكد أن تقدمي وزير اإلعالم التصور اخلاص باملرئي 
واملسموع سيجد الكثير من املعارضني لهذا التصور، ومن 
الطبيعـــي والبديهي أن يكون هذا التصور عرضة للخطأ 
والصواب، وطبيعي أيضا أن تتعارض رؤى البعض مع 

هذا التصور، لذلك البد من تقارب 
وجهات النظر للوصول للتصور 
األمثل دون تشنج أو مغاالة حلل 
هذه القضية احلساسة وإلرضاء 
جميع األطراف، وبالطبع احلكومة 

أحد أطرفها.
  والسؤال هنا: ما املطلوب في 
هذا القانون؟ هل املطلوب قانون 
يدفع مبزيد من احلريات بإطار 
جديــــد أم املطلوب قانون يحد مــــن احلريات ويقيدها؟ 
ماذا لو سن نواب األمة من املتضررين إعالميا وهم كثر 
تشريعات وقوانني حتد من احلريات وتكبلها؟ وماذا لو 
متت املوافقة عليها؟ وماذا ســــيكون حال إعالمنا احلر؟ 
ومن ســــيكون امللوم «حزتها» احلكومة أم مجلس األمة 
أم قطــــاع اإلعالم اخلاص؟ وما الــــذي دفعنا لهذا احلال؟ 

ومن املسؤول؟
  احلكومة ســــلطة تنفيذية تقوم بتنفيذ ما يشرع لها 
املجلس من قوانني، ووزير اإلعالم هو من يطبق القوانني 
اخلاصة باملرئي واملسموع، فهل سيالم وزير اإلعالم على 
تنفيذ قوانني تدارسها وسنها وشرعها وصوت عليها ممثلو 
األمة؟ واخلطورة تكمن هنا، فنحن من اختار ونحن من 

يتحمل الوزر. «يعني خبز خبزتيه يالرفلة أكليه».
  القصد: بالرغم من أن وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهللا يحمـــل حقيبتني ثقيلتني إال أنني وجدته 
ال يدخر جهدا في محاولة حل تلك القضية مراعيا جميع 
األطراف والظروف احمليطة بها، وال يجوز لوم وزير اإلعالم 
على قوانني غابرة ومطالبته بالتعامل مع املستجدات على 
مقاساتنا وأهوائنا وإذا أردت أن تطاع فاطلب املستطاع. 

  من تقومي العجيري: «إذا مت العقل نقص الكالم». 

 أحمد طاهر الخطيب

 إعالم

 القصد


