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ذعار الرشيدي

جمال السويفان

محمد هالل الخالدي

د. نامي النامي

تعرفت على الداعية الشيخ د.محمد العوضي في العام 1987 
بعد أن استمعت إلى شريط إحدى خطبه التي ُأوقف من أجلها 
ومازلت أذكر ـ إن كان قد نســـي ـ جملته التي كان يصرخ في 
خطبته تلك بها »كيف يقول وزير التربية »ســـنمضي قدما« 
بفتـــح القاف والدال؟! ومازلت اذكر تعليقه على تلك اجلملة، 
محمد العوضي اخلطيب الشاب املندفع أصبح يومها علما في 
خطابة منابـــر اجلمعة بني عامي 1987 و1989 حتى أوقف عن 
اخلطابة بعد جتاوزات لـــم تعجب وزارة األوقاف يومها، في 
تلك األيام كان جنوم اخلطابة هم جنومنا املفضلني كشـــباب 
مراهق نبحث عن احلرية والثورة حتى ولو كانت قادمة على 
صهوة الدعـــوة، وفي تلك األيام كنا ال نعرف ســـوى محمد 
العوضي اخلطيب النجم الشاب وجنم خطب اجلمعة الشيخ 
أحمد القطان الذي كان ميأل أي مســـجد يخطب فيه مبصلني 
من »أصقاع« الكويت وأغلبهم من الشباب اليافع الباحث عن 

عرض حي ألي خطبة للقطان.
ميزة د.محمد العوضي عن كثير من الدعاة أنه مثقف حقيقي 
وليس مدعيا، وال هو مجـــرد داعية باجتاه واحد، بل يحفظ 
الشعر، ويجيد قراءة الفلسفة بل ويجيد إعادة تصديرها لآلخر، 
مطلع قارئ نهم، صاحب قدرة إعالمية غير طبيعية ويتمتع 

بـ »كاريزما« وحضور طاغيني على الشاشة الفضية.
قبل 6 أعوام أفطرت في رمضان مع د.الشيخ محمد العوضي 
في منزل الزميل ماضي اخلميس وكان ضيف اإلفطار الداعية 
جعفر اجلفري الذي أجريت معه حوارا أنكره بالكامل في وقت 
الحق، املهم أننا صلينا املغرب وراء اجلفري، وبعد أن سلمنا 
التفُت للعوضي وقلت له: »يا شيخ، اجلفري متهم بأنه قبوري 
فهل جتوز صالتنا وراءه؟«، فضحك العوضي وقال مازحا: »إن 

لم تعجبك صالته تستطيع أن تعيد صالتك«.
شـــخص قريب من القلب وسيلته في الدعوة كل ما ذكرته 
أعاله، مهذب ال ينطق إال بهدوء شديد، مبتسم مرح على عكس 
الصـــورة النمطية التي نعرفها عن الدعاة من أنهم متجهمون 
واجمون حتى يتملـــكك اعتقاد وأنت حتـــادث أحدهم بأنهم 

سيستغفرون منك قبل أن يستغفروا من الشيطان.
د.محمد العوضي الذي أحبه خطيبا ومذيعا وداعية تناول 
في مقالته التي نشـــرت في الزميلة »الراي« بداية األســـبوع 
براءة وزير الداخلية من تهمة محـــور اإلحالة للنيابة، وهي 
املقالة التي لم يكن »ألمها وال خلالها أو جدها« داع، ألنه حتدث 
فيها بأمر فائت فوات صالة النائم، وبرأ الوزير من محور هو 
اليوم حديث األمة جمعاء بعد أن كشف الزميل الكاتب محمد 
الوشـــيحي حقيقة مرة من أن كتاب اإلحالة لم يكن سوى ذر 

رماد في عيون سهارى ليلة سياسية حمراء.
لـــم يكتف العوضي بهذا بل قـــال إن الوزير كان ميكن أن 
يرضي األطراف غير املؤيدة له بـــأن ميد حبل الوصال بينه 
وبينهم باإلبقاء على مراكـــز الهجانة، وهو ما تناوله الزميل 
زيد مطلق الهاملي في مقالة مفصلة له األســـبوع املاضي في 
»عالم اليوم« عاتبا على العوضي حتوله إلى النفس الفئوي 
في كتابته، موضحا الزميل الهاملي أن الشيخ جابر املبارك هو 

من قام بإلغاء تلك املراكز وليس اخلالد كما قال العوضي.
الهاملي لم يقصر في حروفه املعاتبة التي وجهها للشيخ 
العوضي، ولكن أنا شخصيا سأعتبر ما كتبه العوضي مجرد 
»سقط زند« ولكنه شرر ميكن أن يتلف ثوب البلد يا شيخ.

نصيحتي لداعيتي املفضل وشخص أحب ما يكتبه واحترم 
بعضا من توجهاته أن يترك عنه التناول السياسي ملن هم في 
داخل امللعب من أبناء املهنة وأن يحذر من »سقطة زند« أخرى 
قد تؤدي إلى خراب مالطـــة، كان األجدر بالعوضي أن يقرب 
ال أن يبعد، وأن يكـــون حياديا ال مياال، دون أن يرمي بنفس 
طبقي حتى ولو عرضا، وأن يطـــرح رؤيته الدعوية ويترك 

التفلسف السياسي لنا.
يا شـــيخ محمد أحبك في اهلل، وقد حبب اهلل خلقه فيك، 
فال تنزع تلك احملبة عن نفسك طوعا بسقوطك العرضي في 
دائرة الشـــبهات السياســـية والطبقية، وأعد كتابة ما اشتبه 

علينا منك.
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بداية نحمد اهلل على قضائه وقدره، لقد فجعنا بخبر وفاة 
والدتي، رحمها اهلل، وأســـكنها فســـيح جناته، كانت لنا األم 
احلنونة، بعد وفاة والدي رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته، 
حيـــث كانت الوالدة قارئة وحافظة للقرآن والســـنة النبوية 
ومتابعة جيدة لألحداث السياسية واحمللية، وكنت قريبا منها 
أثنـــاء رحلة عالجها في أملانيا عـــام 1985، حيث كنت أجلس 
معها بعد إجراء الفحوصات الطبية، نتناول األوضاع السائدة 
واحمليطة بالوطن العربي، وكان دفنها في يوم اجلمعة من األيام 
املباركة، وقد صلى عليها أكثر من 300 شـــخص، وكانت أيام 

عزائها سهلة وميسرة، بفضل اهلل سبحانه وتعالى.
حدثني أحد األقارب عنهـــا وقال، رحمها اهلل، كانت طيبة 
كثيرا وصاحبة واجب، ولم نسمع لها صوتا، كما كانت قليلة 
اخلروج من البيت اال للضرورة، وآخر يقول انها كانت امرأة 
عصامية ربت أوالدها أحسن تربية، كانت، رحمها اهلل، تسأل 

عن الصغير والكبير.
احلديث عن املرحومة ذو شجون، ال ميكن حصره في مقالة 
واحـــدة، فقد أصيبت آخر أيامها بجلطتني في الرأس والقلب، 
ودخلـــت في غيبوبة ملدة أربعة أشـــهر، بعدها فارقت احلياة 
وجميع االخوان واالخوات واألهل واجليران راضون عنها بعد 

رضا اهلل سبحانه وتعالى.
في النهاية: نشـــكر جميع من واســـانا في فقيدتنا، سواء 
باحلضور شخصيا، أو باالتصال والبرقيات والرسائل القصيرة، 
ونقـــول كما قال نبينا محمد ژ »ان العني لتدمع، وان القلب 
ليحـــزن، وان لفراقك يا والدتي حملزونون«، ونســـأل اهلل ان 

يلهمنا الصبر والسلوان، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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عندما تزور مملكـــة البحرين أو اإلمارات العربية 
املتحدة أو سلطنة عمان يلفت نظرك بالتأكيد التزام 
اجلميع بالقانون، وخاصة قوانني املرور، ولكن عندما 
تزور اململكة العربية الســـعودية أو الكويت أو قطر 
فستلفت نظرك بالتأكيد حالة الفوضى وعدم احترام 
القوانـــني، ترى ما العناصر املوجـــودة في البحرين 
واإلمارات وعمان والتي أدت إلى احترام النظام والقانون 
في هذه البلدان؟ وملـــاذا هي غير موجودة في الدول 
األخرى مع أن جميع دول مجلس التعاون تكاد تتطابق 
من حيث التاريخ والتركيب السكاني والواقع املعيشي 
االقتصادي واالجتماعي وحتى بالعادات والتقاليد؟ 
هذا التساؤل خطر ببالي بعد أن حصلت على مخالفة 
مرورية قبل أيام في دبي حيث كنت أقود السيارة في 
احلارة اليمني ثم انتقلت إلى احلارة الوسطى في أحد 
الدوارات فاستغربت حقا أن تصل درجة االلتزام في 
دولة خليجية إلى هذا احلد، ففي الكويت تســـتطيع 
أن ترى سائقا وافدا إقامته منتهية ويتجاوز اإلشارة 
احلمراء في وضح النهار وال يلبس حزام األمان وهو 
يتحدث بالهاتف النقال وال أحد يخالفه، فإن كان هذا 
حـــال الوافد الذي يفترض أن يحرص أكثر من غيره 

على تطبيق القانون فماذا تتوقعون من املواطن؟
كنـــت أقف في أحد شـــوارع الرياض ذات مرة في 
انتظار اإلشارة اخلضراء، وكان صاحب السيارة التي 

خلفي يطلق بوق السيارة باستمرار وبعصبية ويشير 
إلي أن أحترك و»أطوف« اإلشارة احلمراء ألن »اجلميع 
يطوفونها عادي«، وهذا املنظر تستطيع أن تراه في 
الكويت وقطر أيضا كل يوم، ولكن مستحيل أن تراه 
فـــي البحرين أو اإلمارات أو عمان، ففي هذه الدول ال 
تســـتطيع أن تسير بالســـيارة دون أن تلبس حزام 
األمان وال تســـتطيع أن تستخدم هاتفك النقال أثناء 
القيادة، وال تســـتطيع أن تنتقل من حارة إلى أخرى 
دون استخدام اإلشارات الضوئية، كما أنك ال تستطيع 
أن تدخن سيجارة واحدة في مكان مغلق، باختصار 
ال تستطيع أن تخالف القانون هناك دون أن حتصل 
على مخالفة، أما في السعودية والكويت وقطر فإنك 
تصبح »شـــاذا« وغريبا إذا طبقـــت القانون، فكيف 
اســـتطاعت البحرين واإلمارات وعمان فرض هيبة 
القانون بينما تعجز حتى اليوم الكويت والسعودية 
وقطر عن ذلك؟ هذه مسألة مهمة باعتقادي وحتتاج 
إلى دراســـة ومتابعة للوقوف على عناصر القوة في 
تلك الدول ونقلها إلى الدول األخرى، فالقانون واحد 
تقريبا في دول مجلس التعاون اخلليجي ولكن احترامه 
وااللتـــزام بتطبيقه يختلف مـــن دولة ألخرى برغم 
التشابه الكبير في كل شيء تقريبا، فنحن ال نتحدث 

عن دول أوروبية بل خليجية!
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أثبتت التجارب العملية لدول العالم 
أن تقنية املعلومات واالتصاالت لها 
دور تنموي مهم، قد يغير مالمح املدن 
ويؤثر تأثيرا فاعال في عجلة التنمية 
والتي حتاول العديد من دول العالم 
انتهاجها، وفي الوقت الذي تسعى 
فيه منظمـــات األمم املتحدة لتبني 
مفهوم »تقنية املعلومات واالتصاالت 
من أجل التنمية« والذي تبناه قادة 
العالم في قمة األمم املتحدة األلفية 
من خالل تبني األهـــداف اإلمنائية 
لأللفية وتوج بإعالن املبادئ للقمة 
العاملية ملجتمع املعرفة التي عقدت 
في تونس أواخر عام 2005م، والتي 
أدت لدفع العديد من الدول إلى تبني 
مبادرات تنموية معتمدة على تقنية 
املعلومـــات واالتصاالت كاحلكومة 
االلكترونية والتجارة االلكترونية 
والتعليم االلكتروني، والتي متس 
قطاعات مهمة فـــي املجتمع املدني 
وتعد إحدى اللبنات التي يعول عليها 
للوصول إلى مجتمع معرفي يعتمد 
على تقنية املعلومات واالتصاالت 
احلديثة ويشارك في تكوين اقتصاد 

رقمي متني.
مصطلح املدينـــة الذكية يقصد 
به املدينة التي تتوافر فيها خدمات 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
املتطـــورة، وتعتمد على فكرة ربط 
األماكن العامة في املدينة: كالوزارات 
واملؤسســـات والهيئات واملطارات 
واألســـواق واحلدائق واملتنزهات 

واملستشفيات وأماكن التجمع العامة 
في املدينة عن طريق استخدام تقنيات 
اتصـــال متطورة مثـــل تقنية واي 
ماكس ونقاط التوزيع املهمة، بحيث 
يكون في اســـتطاعة سكان املدينة 
الذكية استخدام أجهزتهم احملمولة 
العاملية  الشـــبكة  إلـــى  والوصول 
للمعلومـــات )اإلنترنت( واالتصال 
بجميـــع املؤسســـات والهيئات في 

مدينتهم إلجناز أعمالهم.
والفكرة مت تطبيقها في بقاع كثيرة 
من العالم، ومما يدعم مسيرة التطور 
في الكويت تبني هـــذه الفكرة مبا 
يناسب ظروف الكويت ويخدم املناطق 
التي يتم تطبيـــق هذا املفهوم فيها 
باختيار الوسائل التي تدعم اقتصاد 
وصناعة تقنية املعلومات في الكويت 

لتحقيق التنمية احلقيقية.
املدينة الذكية: تتعدد وتتنوع أهداف 
املدن الذكية، فمنها إمكانية حصول 
السكان على اخلدمات العامة وإجراء 
التعامالت اإللكترونية والوصول إلى 
قواعد املعلومات املختلفة، وإيجاد 
اقتصاد رقمي يكون عموده الفقري 
شبكات االتصاالت وتقنية املعلومات، 
ومن األهداف ظهور أســـلوب حياة 
جديدة وبيئة عمل جديدة تتواكب مع 
اإليقاع السريع لعصر املعلوماتية، 
وكذلك حتسني مســـتوى اخلدمات 
اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية 
واخلدمـــات التعليميـــة والصحية 
الكويت، وأيضـــا إيجاد فرص  في 

عمل جديدة تختلـــف عن مثيالتها 
في املدن التقليديـــة، فتكون هناك 
حاجة ملبرمجـــني ومدخلي بيانات 
وأخصائيي معلومات، مبا يتوافق 
مع طبيعة العمل في املدينة الذكية 
والتحول إلى مجتمع معلوماتي من 
دون تأمني متطلبات عصر املعلوماتية 
وثقافتها وكوادرها اإللكترونية، لن 
ندخل عصـــر املعلوماتية والثورة 
الرقمية واملدن الذكية بشكل صحيح 
إن لم نحقق خططا وبرامج محددة 
وملموســـة وصائبة ومعتمدة على 
ثقافة معلوماتية صحيحة وليست 
مفتعلة، وضرورة مراعاة متطلبات 
إلى عصر كوادر  الســـليم  الدخول 
تقنية، ســـنهدر عقـــودا من الزمن 
ونحن نكرر نفس الشعارات واألحالم 
حول عصـــر املعلوماتية، فإننا كما 
أهدرنا عهودا من قبل، ونحن نكرر 
شعارات مشـــابهة، ولم نحصد إال 
تدهورا للوضع االقتصادي ومزيدا من 
الفساد واخلوف من املستقبل وضعف 
النمو االقتصادي وغير ذلك الكثير، 
فـــإن اإلصالح والتنميـــة يرتكزان 
على الرؤى املســـتقبلية من خالل 
التخطيط السليم ملستقبل الكويت 
احلبيبـــة بوجود دولة تســـتخدم 
أحدث نظم املعلومات واالتصاالت 
ملنظومـــة متكاملة تخلق تنمية في 
جميـــع املجاالت بخطـــى متوازنة 

ومدروسة.
Dr.alnami@yahoo.com

العوضي و»سقط الزند« والخالد

إلى جنات الخلد يا والدتي
دول الخليج والعامل المشترك

التنمية المستدامة ما بين التنظير والتطبيق
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باألمس اتصل بي أحد االخوة ليحدثني عن 
معاناة يعيشها كل يوم بسبب التدهور الصحي 
حلالة والده املقعد الذي بلغ من العمر عتيا، وقد 
طاف االبن بوالده على كل املستشفيات اخلاصة 
واحلكومية ولم يجد التشخيص املقنع أو الرعاية 
الصحية املطمئنة فعاد خالي الوفاض ألننا في 
دولة ال توجد بها مستشفيات خاصة بكبار السن 
وال توجد فيها مصحات أو منتجعات خاصة بكبار 
السن، وأغلب املستشفيات تعتذر عن استقبالهم 
والسبب بكل بساطة اخلوف من موت املسن في 
املستشفى مما قد يضر بسمعتها وهذه فقط صورة 
من العذاب الذي يعيشه كثير من املسنني، ومثل 

هذه الصور كثيرة واملآسي عديدة.
وباألمس تخرج آالف الطالب والطالبات من 
الثانوية العامة بنتائج مشـــرفة ولكن الصدمة 
املوجعة أن اجلامعات ال تكفيهم ومستقبلهم يدعو 
للقلق، حيث إن الدراســـة في اخلارج أصبحت، 
وكما يعلم اجلميع، كابوســـا ألنك ال تدري في 
أي حلظة تقـــرر وزارة التربية إلغاء االعتراف 
وتصير الشهادات مجرد حبر على ورق، ويذهب 
تعب الســـنوات ويتشـــرد الطالب بني الكليات 
واجلامعات واجللوس في البيت في فراغ قاتل 
ومميت وهذه صورة تعكس واقع الطالب الكويتي 
الذي يقرأ ويسمع عن أهمية العلم والتعلم ولكنه 
ال يجد على أرض الواقع من يشجعه على ذلك 
فالتخصصات نادرة واجلامعات معدودة والقرارات 

أشكال وألوان.
كل هذا ألن بعض االخوة أعضاء مجلس األمة 
مشغولون بإعداد االستجوابات والتربص بالوزراء 
والتركيز فقط على أخذ الثأر واالنتقام من هذا 
وذاك حتى أصبح النجاح هو إسقاط الوزير الفالني 
أو إحراج النائب الفالني وال يهم تأخرت الدولة 
أم تقدمت، ال يهم إذا جنحت املشاريع التنموية 
أم لم تنجح ولهذا فنحن نعيش فيما نحن عليه 

واأليام تتكرر دون أي إضافة.
ال يوجد سبب لتأخر الكثير من املشاريع التي 
من شأنها االرتقاء باملجتمع واحملافظة عليه اللهم 
إال انشـــغال بعض االخوة أعضاء مجلس األمة 
باالستجوابات التي تكلف الدولة واملواطنني الكثير 
من إضاعة فرص ثمينة لإلصالح والتنمية، ونحن 
اليوم نعيش أزمة جديدة من خالل عودة احلديث 
عن استجواب وزير الداخلية جابر اخلالد فهل 
انتهت كل مشاكلنا ولم يبق إال اخلالد هل انتهت 
أزمة الصحة والتربية والكهرباء واملاء واملخاطر 
اإلقليمية وتكالب األمم على هذا الوطن الصغير 

ولم يبق إال وزير الداخلية؟!
الطابور الذي تشهده املستشفيات، واملوظفون 
الذين استغنت عنهم الشركات اخلاصة واألزمة 
التي نعيشها كل صيف بسبب احتمال انقطاع 
الكهرباء واملاء، وتدهور الرياضة في كل الكويت 
وانهيار البورصـــة، كل هذه األزمات لن تنتهي 
باســـتجواب اخلالد لذا فيا أعضاء مجلس األمة 
الشعب املواطن ال يريد استجواب وزير وال إحراج 
نائب وال صراخا واتهاما، إمنا يريد إجنازا، يريد 
قوال وأفعاال، فالقاصـــي والداني يعلم حجم ما 
وصلنا إليه من تأخر في كل املجاالت فال تكونوا 
ســـببا في تأخرنا أكثر مما نحن عليه وكونوا 
عونا لنا وللوطن وارحمونا من الصراخ ارحمونا 

وارحموا أنفسكم.
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد جنح في 
املرحلة املاضية في كثيـــر من القضايا العالقة 
ووعد بعمل املزيد نأمل من معالي الوزير النظر 
بأوضاع العاملني بالوزارة من )البدون( ألنهم 
أوفياء يســـتحقون التكرمي وأوضاعهم حتتاج 

إلى إعادة نظر.
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