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 بالفعل آه يا شريعتنا.. عندما يدخلون االنتخابات فإنهم 
يرفعونها شعارا بأنهم من سيدافعون عنها بل وسيطبقونها، 
وهذا منذ ما يزيد على ٣٠ سنة وهم حتى اآلن لم يفعلوا بل 
وتوقفوا منذ ما يزيد على عشــــر أو اثنتي عشرة سنة عن 
تقــــدمي اقتراحات كهذه لتطبيق الشــــريعة ومع ذلك وأثناء 
أي انتخابات يصورون أنفســــهم على أنهم من سيطبقونها 
ويصدق هذا الهراء جمع كبير من جمهور الناخبني ومازال 

صامدا في تصديقهم منذ ما يزيد على الثالثني عاما.
  وقد قاموا مبنع املرأة من حقها الدســــتوري في الترشيح 
واالنتخــــاب عندما تقدمت حكومة األميــــر الراحل مبقترح 
لتمكينها من حقها قالوا ال طاعة ملخلوق في معصية اخلالق 
أي ان الشــــريعة متنع وال يجوز أن تخــــرج املرأة للندوات 
واملعترك السياســــي ويجب أن تبقى في بيتها ولكن ما ان 
أقرت حقوقها السياسية حتى عقدوا الندوات النسائية وكان 

اإلقبال النسائي أكثر كثافة على انتخابهم.
  وعندما قام بعض النواب بتقدمي اقتراح بقانون بشــــراء 
مديونية املواطنني لدى البنوك أو شراء فوائد تلك القروض 
اعترضوا وبشدة على ذلك ألن الفوائد الربوية حرام وبالتالي 
وقفوا ضدها وأسقطوها مع من أسقطها وهذا ليس ألن لديهم 
وزراء باحلكومة وبالتالي فهم في ذلك الوقت كانوا يحققون 

منافع بل من أجل الشريعة. 
  وأخيرا وليس آخرا جاءتنا فتاوى معتبرة تؤكد أن الشريعة 
ضد استجواب ســــمو رئيس الوزراء فقالوا «ما ومن أدخل 
الشــــريعة في االســــتجواب»، إنها بالفعل مواقف متناقضة 
متعارضة متضاربة بينها قاســــم مشترك واحد هو حتقيق 
املكاسب واملنافع احلزبية والشخصية الضيقة على حساب 
الشريعة شــــريعة الباري عز وجل وشريعة املصطفى ژ 
وعلى حساب الدستور الذي أقســــموا على احترامه وعلى 
حساب هذا الوطن العزيز وهذا الشعب الكرمي واملهم أيضا 
على حساب ذلك الناخب املسكني الذي يريد شريعة العزيز 
القدير ولكنه ينتخب وينتخب وينتخب.. ولكنه لم يتحقق 
شيء منها في هذا املضمار ولم يتحقق له من آماله وتطلعاته 
إال حتريك القسم بعض الشيء ومطالبة بتغيير اسم سينما 
أو ملاذا يسبحون في جزيرة كبر، وهم «من انتخبهم» يحققون 
وأحزابهم املكاســــب الكبرى وعلى حســــابهم وعلى حساب 
من أســــلفت.. وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وبه 
نستجير من هذا اجلور ومن هذا االستغالل لهذه الشريعة 

الغراء التي بات أكثر من يهددها هو أمثال هؤالء.
  aljaser_b٠٨@hotmail.com 

 أستغرب حينما يقع خالف بني شخصني لهما مركزهما املهني 
ويشغالن منصبا مهما في الدولة ويضعان خدمة الكويت في 
دائرة خالفهما والتي يفترض أنها تكون مبعزل عن مهاتراتهما 
ومشاحناتهما وعدائهما بعضهما لبعض، فالقتال على املناصب 
من أجل الظهور اإلعالمي والبرستيج االجتماعي والصالحيات 
األخـــرى املالية واملهنية وغيرها، أمر مكـــروه ومزعج، ما لم 
يكن ذلك الفرد صاحلا ألن يشـــغل هذا املنصب، ويكون كفؤا 
له ويتحمل املسؤولية كاملة من دون زج مشاكله الشخصية 
بخدمـــة هذا الوطن الذي ال يزال يتألم من هذه الفئة التي متأل 
بعض الكراسي املهمة وتعطل احلياة االجتماعية واالقتصادية 

وتطور البلد.
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  أتساءل كثيرا عندما أقرأ شعارات من قبل «نقسم أننا سنثأر 
لدمك» أو «سننتقم من قتلتك» وجتد أن الكلمات هذه موجهة 
لشـــخص توفاه اهللا منذ مئات الســـنني، فكيف سيثأر هؤالء 
لقتلته؟ وكيف ســـيثأرون لدمه من أشخاص دفنوا وحتللت 
أجسادهم منذ تلك األيام الغابرة؟ فلمن إذن توجه هذه الرسائل؟ 
ولم هذه الشـــعارات؟ وملاذا يزور التاريخ وتبث روح العداء 
والفنت والبغضاء بني النفوس؟ لم تؤجج النيران؟ وملصلحة 

من؟ هذه أسئلة موجهة للعقول الواعية فقط!
< < <  

  ألول مرة أسمع أن هناك صحابيا جليال يعرف الغيب ويعلم 
أمر «املنايا والباليا»، والنبي املرســـل ژ الذي أرســـله اهللا 
سبحانه لهداية البشـــرية، لم يطلع على الغيب، إال ما أخبره 
بـــه اهللا عز وجل عن طريق الوحـــي، والدليل في آخر آية من 
ســـورة الكهف يقول اهللا تعالى على لسان محمد (قل إمنا أنا 
بشر مثلكم يوحى إلي امنا إلهكم إله واحد).. أما أن يأتي مدعو 
الدين وينسبوا إلى صحابي جليل عرف عنه ورعه واستقامته 
وحبه لإلسالم بأنه يعلم أمر املنايا والباليا، فهذا بهتان وادعاء 
خطير، فاهللا سبحانه وحده الذي يعلم املنايا والباليا وأقدار 
البشر كلها وليس لكائن حي القدرة على معرفة ذلك إال بإذنه 
وبأمره وبقدرته، وليس لـــي إال أن أقول لهذا املدعي إلى متى 
الضحك واالستخفاف بعقول البشر؟ فاستغفر لربك وتب قبل 

أن تقابل ربك يوم القيامة.
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  أعترف بأننيـ  حالي حال كثير من الناسـ  أشمئز من املشاهد 
الســـلبية وغير األخالقية في األماكن العامة أو في املدارس أو 
في املجمعات أو قطاعات العمل وغيرها، وأمتنى أن يستيقظ 
لدينا خلق كاحلياء ومراقبة الذات والشعور باملسؤولية أمام 
اهللا سبحانه، ويحيي نفوسنا لنصلح ما حتطم من أخالقيات 
ونرمم بعض اخللل االجتماعي الذي تزعزع مع الزمن، فاخللل 
واأللم النفســـي احلاصل اآلن ليس بسبب تقدم الزمن، ولكن 

بسبب اإلنسان نفسه الذي أفلت الزمام من بني يديه.
 Falcom٦yeb@yahoo.com  

 قبل أسبوع نشرت «األنباء» في صفحة 
املنطقة احلرة مناشدة من أحد مواطني دول 
مجلس التعاون اخلليجي يشكو فيها ضيق 
احلال والفقر لدرجة أنه يسكن في سيارته 
وال يجد ما يأكل، وناشد ذلك الشخص أهل 
اخلير مســـاعدته بعد أن ضاقت به السبل 

وسدت في وجهه كل األبواب. 
  بعد يوم واحد من نشـــر اخلبر فوجئت 
باتصال من دولة اإلمارات الشقيقة من رجل 
أعمال اســـمه حمدان، طلب مني معلومات 
عن هذا الشـــخص ليتمكن من االتصال به، 
استغربت االتصال في البداية، وقلت له هل 
تتصـــل من اإلمارات اآلن؟ قال نعم. قلت له 
يا سبحان اهللا، تتابع وأنت في اإلمارات ما 
ينشر في صحيفة كويتية من مناشدات أهل 
احلاجة وتكلف نفســـك باالتصال لتعرض 
املساعدة على شخص ال تعرفه. يا خلجلي 
من نفسي قال بحرقة، يا أخي يأتينا الناس 
من كل صوب وحدب، يأتون من مختلف بلدان 
العالم فقـــراء ويصبحون بعد عام أو اثنني 
من أصحاب املاليني، بلداننا ينعم بخيراتها 
الغريب ومواطن خليجي ينام في ســـيارته 
جائعا، هذا أمر غيـــر مقبول على اإلطالق، 
ومن العار علينا أن نعطي ظهورنا ألخ لنا 
في الدين والعروبـــة ومن مواطني مجلس 
التعاون اخلليجي. هذه احلكاية أسردها ألثرياء 
اخلليج، وخاصة في بلدي الكويت، رغم علمي 
بأعمال اخلير والصدقات التي يقدمونها في 
كل بلدان العالم جزاهم اهللا كل خير، ولكن 
لدينا «فقراء» في بلداننا وفي الكويت حتديدا، 
وهم أولى بالزكاة والصدقات والتبرعات من 
غيرهم، فما يحتاجه البيت يحرم على اجلامع 

كما يقول املثل.
< < <  

  إلى األخ حمدان، بارك اهللا لك في رزقك، 
وكثر اهللا من أمثالك، فبك وبأمثالك من أصحاب 
األيادي البيضاء يحفظ اهللا هذه البالد من 

كل شر.
   bodalal@hotmail.com 

 باسل الجاسر

 آه يا شريعتنا!

 رؤى كويتية

 أنوار عبدالرحمن

 مشاهد مختلفة
 

 فالكم طيب

 محمد هالل الخالدي

 شكرًا لحمدان
   من اإلمارات 

 نظرات

 إذا تلوثت فعلى صحتنا السالم، 
هذه هي البيئة احمليطة بنا حيث 
يعتبـــر الهواء أساســـيا جلميع 
الكائنات احلية على سطح الكرة 
األرضية.. تلك البيئة التي إن عاشت 
بنقاء تنفسنا بنقاء، وإن تلوثت 
اختنقنا، ومع ذلك فنحن ال نلتفت 
اليها بشـــكل جدي، كونها تؤذي 

وهي ســـاكتة، أي من املضرات الصامتة، مثلها مثل الضغط 
على اجلسد حيث يسمونه القاتل الصامت.

  «وزاد فـــي الطمبوري نغما»، أن هناك من ينتج النفايات 
باختالف أنواعها واملتمثلة في مخلفات املصانع وتشمل املنشآت 
الصناعية املختلفة مثل محطـــات توليد الطاقة الكهربائية، 
ومنشآت صناعة النفط والغاز الطبيعي، ومصانع االسمنت 
والســـماد واألصباغ واملعادن ومدافـــن النفايات العضوية 
وغير العضوية، ومحارق النفايات وخاصة النفايات الطبية 
والنفايات اخلطرة، ومحطات معاجلة مياه الصرف الصحي، 
وأعمال الهدم والبناء وغيرها. فعلى سبيل املثال ال احلصر، 
تؤدي هذه الصناعات الى انتشار العديد من الغازات السامة 
واملضـــرة، وهذا من أخطر أنواع التلـــوث، ألن الواقع يقول 
انه البد من اســـتمرار العملية اإلنتاجية، وبالتالي فالبد من 
اســـتمرار انتاج النفايات. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه 

بإحلاح هنا: «أليس من حل لهذه املشكلة»؟
  أثبتت املعطيـــات العلمية واإلدارية في عصرنا احلديث، 
ان هناك الكثير من احللول، ولكـــن هناك القليل من اإلقدام 
عليها.. فمشكلة انتاج النفايات ميكن السيطرة عليها بإعادة 
انتاجهـــا أو تدويرها من جديد، وللدفع بهذا االجتاه البد من 
فرض ضرائب على هذه املنشآت، بحيث يتم احتساب الرسوم 
بناء على معدل إنتاج املنشأة من النفايات (لكل طن متري) 
ســـنويا حســـب نوع النشاط وحجم املنشـــأة، ويهدف هذا 
النظام إلى تقليل نسبة إنتاج النفايات وهو ما يدفع بالتالي 

املنشأة الى إعادة التدوير أو إعادة 
االستخدام أو التقليل بحيث يتم 
تشجيع املنشـــآت املختلفة على 
تبني سياســـات صديقة للبيئة 
فيما يتعلق بإنتاج املخلفات. وفي 
اإلمـــارات العربية املتحدة، وفي 
دبي حتديـــدا ثمة خطوات تتخذ 
بهذا الشـــأن، وقد نشرت اإلمارة 
معلومات مهمة عن هذا األمر، حيث يتم ضمان تطبيق املعايير 
البيئية والسالمة املهنية في القطاع الصناعي من خالل برنامج 
مكثف للتفتيـــش البيئي من أجل رقابـــة وضبط النفايات 
واإلطالقات الصناعيـــة املختلفة، وتطبيق إجراءات الصحة 
والسالمة املهنية ومراقبة املواد اخلطرة، والتحكم في إنتاج 
النفايات ورقابة التخلـــص منها، وذلك طبقا ألنظمة حماية 
البيئة. وأنشئ قسم خاص بهذا اجلانب، يقوم بإصدار اللوائح 
املنظمة واإلرشـــادات الفنية وأدلة املمارسة اخلاصة بالبيئة 
وكل ما يلزم لتنفيذ دراسات التأثير البيئي وتدقيق النفايات 
وتقديـــر املخاطر املهنية.ويقوم القســـم برصد ورقابة تولد 
ونقل النفايات والتخلص السليم من اخلطرة والطبية منها 
عن طريق نظام شامل للتصريح والرقابة، حيث يتم حتديد 
إجراءات التخلص والنقل واملعلومات واالختبارات املطلوبة 
وفقا لسياســـة قبول النفايات املعتمدة. املفارقة أن الكويت 
فازت في العام املاضي بجائزة مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية واملخصصة ملشروع تدوير النفايات اإلنشائية، وهو 
بحث تقدم به عن طريق البلدية م.ناصر الشايجي، ولكن ال 

نعرف إلى أين وصل هذا املوضوع على أرض الواقع؟!
  العالم ينفق اليوم نحو ١٥٠ مليار دوالر سنويا للتخلص 
من النفايات الصلبة، ١٢٠ مليارا منها تخص الدول الصناعية. 
وهناك ثالثة مشـــاريع لتدوير النفايات موضوعة بني أيدي 

املعنيني.. فماذا ننتظر؟
  nasser@behbehani.info 

 د. ناصر بهبهاني

 لماذا ال ندّورها؟

 نوافذ

 في السابق وماأزال أسمع عن مقولة 
إن الكويت مواكبة للتطور أو حتذو 
حذو الدول املتقدمة او دولة حضارية 
وغير ذلك من العبارات التي ال تتعدى 
الدائـــرة املجازية باللغـــة العربية، 
فاحلقيقة التي نعيشها اليوم مؤسفة 
ومحبطة لآلمال، ألنها التزال حضارة 
في طور التكوين ولم تصل بعد الى 
مرحلـــة الطفولة فالكمال احلضاري 
يعني الرقي النموذجي واملتكامل في 
جميع املجاالت التي تخص املجتمع، 
فعلى سبيل املثال ال احلصر إلى اآلن 
ال توجد لدينا هيئات رقابية رسمية 
كهيئة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة 
الغذائية ولعلها ســـتولد الحقا بعد 
هيئة حماية املستهلك. فهيئة الرقابة 
الصناعية تتكفل بحماية املجتمع من 
الصناعة العاملية الفاسدة وهي مشابهة 
نوعا ما لدور وزارة االعالم في مكافحة 
االعالم الفاســـد والســـوق السوداء 
للملكية الفكرية وهذه الهيئة تؤدي 
دورا حيويا في حماية املستهلك من 
اي مواد صناعية ضارة في مكوناتها 
األساســـية او جودتهـــا الصناعية 
املتدنية وهذا يعني انها ستكون سببا 
رئيسيا في االصابة بأمراض السرطان 
والدليل على ذلك أنه قبل نحو عقد 
من الزمان قامت السلطات الفرنسية 
بسحب نوع من ألعاب األطفال التي 
تستخدم في اللعب بالبانيو بعد ان 
الفرنسيات  اكتشفت احدى االمهات 
اصابة ابنها مبرض الســـرطان بعد 
شـــرائها لدمية بالستيكية تستخدم 
في اللعب أثناء االســـتحمام اضافة 
الى ذلك قامت الســـلطات السعودية 
قبل أكثر من عام بســـحب ١٢٠ نوعا 
من انواع العاب االطفال من السوق 

السعودي لسبب ما؟
الســـلطات    وباألمـــس حـــذرت 
السعودية من مالبس داخلية نسائية 
صينية الصنع تدخل في تركيبها مواد 
كيميائية مسببة للسرطان وعند سؤال 
القنصل التجاري عن ذلك قال ان التجار 
السعوديني يختارون البضائع الرديئة 

في الصني جلني األرباح املرتفعة. 
  وهنا اريد ان اسأل سؤاال: اين نحن 
من مواكبة التطور املزعومة نعم هناك 
تطور وبنفس الوقت ال يوجد تكامل 
تطوري على األقل في مجال الرقابة 

الصناعية والغذائية.
  وأين والة األمر املسلمون من مقولة 
عمر بن اخلطاب ے الذي قال فيها 
«واهللا لـــو عثرت بغلـــة في العراق 
خلشيت ان يســـألني اهللا عنها يوم 

القيامة ملاذا لم أمهد الطريق لها؟».
  هذه هي حضارتنا حضارة الوجبات 
الســـريعة حضارة الكيمياء الضارة 
والنافعة حضـــارة الوعي والالوعي 
الصناعـــي حضـــارة امبراطوريـــة 
السرطان حضارة ان كنت تعلم فتلك 
مصيبة وان كنت ال تعلم فاملصيبة 

اعظم.
  املطلـــوب: قانون جودة صناعية 
البضائع املستوردة  يســـيطر على 
ويحدد معاييرهـــا كقانون اجلودة 
األوروبي او األميركي. فأرواح اجيال 
املستقبل وضعتها الغفلة احلكومية 

حتت رحمة جشع التجار. 

 جشع التجار وغفلة الحكومة
 

 مفرح النومس

 جوهر الحديث

 من النادر أن نسمع عن استقالة أحد املسؤولني نتيجة 
قصور، أو حدوث مشكلة أو حتى كارثة توازي كارثة محطة 
مشرف أو أم الهيمان أو تقصير في أداء املؤسسة أو اجلهة 
املسؤول عنها، والطامة الكبرى أنه يتشبث باملنصب بكل 
ما أوتي من قوة وواســـطة لالســـتمرار في منصبة، وذلك 
نتيجة طبيعية لقلة ولنقص القيم وغياب القانون الرادع 
لذلـــك. وهناك ارتباط كبير ووثيق في الوقت نفســـه بني 
الفساد السياسي والفساد املالي، وهناك صور كثيرة وعديدة 
مثل استخدام األموال العامة واحملسوبية والواسطة غير 

املشروعة.
  آن األوان للوقوف على أســـباب الفســـاد، ووضع اليد 
على اجلرح، وإيجاد الوســـائل الناجعة واملفيدة واقتراح 
التشريعات املناسبة في مواجهة هذا املارد املسمى بالفساد.. 
وال يكاد مير علينا يوم إال وهناك حلوم فاسدة، دجاج غير 
صالح لالستخدام اآلدمي، أكل ملوث، حتى مواد التجميل 
أصبحت فاســـدة، ومع كل هذه الفضائح اليومية ال نسمع 
وال نرى أي استقالة أدبية على األقل ألي مدير او مسؤول، 
مع تقديرنا للوزير النشط فاضل صفر، الذي لم نسمع عن 
ضبط اللحوم واألغذية الفاسدة إال في عصره وزمنه، وهذا 

دليل على جدية الوزير في مواجهة الفساد. 
  في الـــدول الغربية يحدث تصادم بـــني قطاعني فتجد 
املسؤول او الوزير يقدم استقالته خالل ٢٤ ساعة من احلادث، 
ليس خوفا من حتمل املسؤولية، ولكنه االلتزام األخالقي 
واألدبي، وقبل سنوات سمعت قصة استقالة مديرة مدرسة 
في احدى الدول األوروبية، وذلك بسبب هروب أحد الطلبة 
من املدرسة، حيث قالت املديرة في استقالتها املسببة أنها 
لم توفر اجلو والبيئة املناسبة للطالب فقام بالهروب من 
املدرســـة إذن أنا مديرة فشلت في املهمة وهذا ليس عيبا، 
فتخيل لو كان هذا الشيء موجودا لدينا كم مدير ومديرة 

مدرسة تبقى في مكانها؟.
  أعتقد أننا بحاجة إلى خطني متوازيني، التشـــجيع على 
االستقالة األدبية، ومحاربة الفساد الذي أصبح قوة عظمى، 
وكما يقول تقرير الشال «إن محاربة الفساد معركة، والفاسدون 
أصحاب نفوذ ولديهم وســـائلهم في إفراغ التشريعات من 
محتواها، ومواجهتهم تتطلب حتويل مواجهة الفساد إلى 
عقيدة مجتمعية صلبة، تتكاتف جهود سلطات الدولة الثالث 

ومنظمات املجتمع املدني واإلعالم لنبذها».
  akandary@gmail.com 
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