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ال يوجد بلد في العالم ال يعترف شعبه بالواسطة، اي 
ان الواسطة حتتل مكانة في عقول وقلوب البشر لصالح 
آخرين وتتفاوت الواسطة ما بني سهولة املنال وصعوبته 
لدى اصحاب القرار، فهناك توصيات من املستحيل املوافقة 
عليها لصعوبتها وأخرى سهلة التنفيذ، والواسطة تتواجد 
في كل مؤسسات احلكومة، وحتى باملنزل ولدى األسرة 
الواحدة هناك ام تتدخل وتوصي األب لصالح احد األبناء 
وهن���اك أخ يوصي األم لصالح أخته وهكذا، فاإلنس���ان 
ف���ي كل مكان وزمان البد ان يكون له طرف بالواس���طة 
سواء لصاحله او يجتهد لصالح غيره، والكويت مثلها 
مث���ل غيرها من الدول، ولكن الواس���طة عندنا مختلفة 
وبعدما كانت تس���مى ڤيتامني »واو« وهو احلرف األول 
منها بدأت تزداد عن احلد املس���موح به والذي نتج عنه 
تراجع عمل املسؤولني في املؤسسات احلكومية لتدخل 
أصحاب النفوذ لكس���ر القرارات وزيادة املخالفات، لذا 
غيرت اسمها من »واو« الى »عوع« اي ان مثل هذا النوع 
من الواسطة مرفوض رفضا قاطعا لتسببها في نوع من 
الفوضى وفتور بعض املسؤولني لوزارات اخلدمات عن 
مهامهم في تطبيق القوانني بس���بب تدخل ناس جتعل 
هؤالء املسؤولني يصيبهم اإلحباط وتزداد خصوماتهم 
مع معارفهم وأقربائهم ومراجعيهم، لذلك يالحظ اجلميع 
قلة احملاسبة وندرة وجود العقاب وضياع احلق بتخطي 
موظفني على من هم أقدم منهم بالوظيفة وزيادة الغياب 
واالس���تهتار والتعدي على أراضي وأموال الدولة، وكل 
ذلك وغيره بسبب ڤيتامني »عوع« ونتمنى من احلكومة 
ونرجوها إنزال العقاب على كل من يخالف قوانينها وال 
يحترمها، ورفض هذا النوع من الواسطة نهائيها ليستقيم 
احلال وتتوافر العدالة بني الناس ولتس���تعيد احلكومة 
هيبتها التي اصبحت كاإلب���رة في كومة قش تاهت وال 

نعلم كيف ومتى جندها.
> > >
المنتج الوطني

االعتماد على املنتجات الوطنية يش���كل إحدى دعائم 
تنمي���ة عجلة التقدم االقتصادي، وتش���جيع رأس املال 
الوطني، ويالحظ ان املنتجات الكويتية من املياه املعدنية 
كالروضت���ني وغيرها من مياه التعبئة ال تأخذ حقها في 
الشراء من مؤسساتنا احلكومية، بل جند انواعا اخرى 

من املياه املعدنية هي التي حتتل الصدارة.
نأمل أن نرى اليوم الذي تعتمد وزارات ومؤسس���ات 
الدولة فيه على تلك املنتجات وتشجيعها لضبط التوازن 
االقتصادي في الس���وق احمللية، فمن غي���ر املقبول ان 
نهمل صناعتنا الوطنية على حساب الصناعات األخرى 
في الوقت الذي نرى فيه معظ���م الدول متنح األولوية 
ملنتجاتها وتش���رع القوانني التي تساهم في تعزيزها، 
عالوة على مساهمة وزارة اإلعالم اإليجابية في ترويج 

السلع احمللية.
> > >

التدخين

إن مكافحة آفة التدخني مسؤولية مشتركة بني جميع 
األفراد والقطاعات للحفاظ على الصحة العامة باملجتمع 
من خالل تكثيف البرامج اإلعالمية والنشاطات التوعوية 
للتعريف مبدى أضرار التدخني وآثاره اخلطيرة على صحة 
اإلنسان، فالبد من تكريس اجلهود ضد هذا الوباء واحلد 
من نس���بة تعاطيه، خاصة عند صغار السن وذلك من 
خالل رسم السياسات العامة ملساعدة املدخنني وحماية 
غير املدخنني بتشكيل جلان واقتراح األنظمة واللوائح 
اخلاصة مبكافحته مع العمل على توفير بيئة خالية من 
التدخني أسوة بالعديد من دول العالم التي حققت جناحا 

متقدما في هذا الشأن.
لذا على وكالء السجائر مشكورين إنشاء مصحة ملعاجلة 
مدمني هذه اآلفة اخلطيرة، واملوازنة بني الربحية وعالج 
املتضررين منها بسبب جتارتهم لتخفيف الذنب وزيادة 
األجر، األمر الذي سيكون له األثر في احلد منها واحلفاظ 

على صحة أبناء الديرة وأجيالها القادمة.
> > >
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نتعجب من تصريحات بعض الس���ادة النواب ممن 
نصبوا أنفس���هم ليكونوا أولي األمر والنهي، متجاهلني 
بتصريحاتهم حرية ال���رأي والتعبير التي ينادون بها، 
فكما يعلم اجلميع ان ابواب صاحب السمو األمير وقلبه 
مفتوحة لكل مواطن، مثل َمن قبله من حكام، وهو األساس 
الذي قام عليه احلكم في الكويت »الرأي واملشورة« بني 

احلاكم واحملكوم.
هل يرى بعض السادة النواب أن كل من يرغب بزيارة 
صاحب الس���مو األمير عليه أن يستأذنهم ويفصح عن 
غرض الزيارة؟ وهل يريد البعض منهم ان يقنعنا بأنه 

الناطق الرسمي واملمثل لنا؟
إن املجموعة التي قابلت س���موه أشخاص وطنيون، 
ومش���هود لهم برجاحة العقل واإلخالص والنزاهة ومن 
الرجال األفاضل الذين س���اهموا في خدمة الوطن، ومن 
البديهي ان يستمع احلاكم الى آرائهم وآراء غيرهم، وما 
أكثر من تشرفوا مبقابلة س���موه من مختلف األطياف، 
فلهم الشكر والتقدير وألي مجموعة أخرى تعمل وجتتهد 
هدفها الوطن وصاحله والقرار لصاحب القرار وعلى الكل 

أن يلزم حده وال يتجاوزه.

المواطن علي الجابر األحمد

»ڤيتامين عوع«

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

مخاريط الصنوبر وسراخس

محمد هالل الخالدي

نظرات

بوغ، مخاريط الصنوبر، احلزازيات، 
السراخس، س���بله، متاع، سداة، متك، 
امليس���م، هذه تعاريف بكت���اب العلوم 
للصف اخلام���س االبتدائي فكيف ميكن 
لطفل بالتاس���عة من عمره أن يحفظها؟ 
وصلتني هذه الرسالة من ولي أمر غاضب 
يقول إنه حاول تدري���س ابنه الصغير 
مادة العلوم فصعق من كمية املصطلحات 
واملادة العلمية الغريبة املقررة على أطفال 
هذه املرحلة، مع أنه خريج جامعة ومعلم 
في وزارة التربية ومع ذلك لم يتمكن من 
فهم محتوى الكتاب املدرسي وبالتأكيد 
لم يتمكن م���ن إيصال أي معلومة البنه 
الصغير. اتصلت ببعض الزمالء املعلمني 
واستفس���رت منهم ع���ن مناهج العلوم 
اجلديدة، فماذا تتوقعون ردهم؟ اجلميع 
مستاء وفي حيرة ما بعدها حيرة من هذه 
املناهج اجلديدة وما حتويه من »مخاريط«، 
فاملعلمون أنفسهم يشتكون من صعوبة 
املادة وصعوبة تدريسها فكيف سيكون 

حال الطلبة إذن؟
ول���ي أمر آخر طلب مني أن أكتب عن 
مناهج العلوم في املرحلة املتوسطة، فقلت 
له وهل فيه���ا »مخاريط« هي األخرى؟ 
ضحك وقال »ش���نو مخاري���ط؟« يقول 
صاحبنا ان مناهج العلوم في املتوسطة 
صعبة جدا وبصراحة بحثت عن معلم 
خصوصي ولم أجد أحدا يقبل بتدريس 
ابني كتاب العلوم، وأغلب املعلمني كانوا 
يقولون »ان التوجيه الفني نفسه مش 
فاهم حاج���ة من املناهج اجلديدة فكيف 
تريد من املعلمني أن يفهموا«. إذن كيف 
تريد وزارة التربية من الطلبة أن يفهموا 
أي حاجة من أي حاجة من هذه املخاريط 
الصنوبرية؟ ارحم���وا الناس يا جماعة 
فماذا تري���دون من الطلبة، أن يصبحوا 
أرسطو واينشتني وماركس مثال، كان اهلل 
في عون هذا اجليل »املعتر« الذي أصبح 
حقال لتجارب بعض املسؤولني في وزارة 
التربي���ة، أغلقت في وجوههم كل أبواب 
العلم النافع وف���رص الدخول للجامعة 
الوحيدة والتي أصبح الدخول إليها أصعب 
من دخول... »واال بالش.. أستغفر اهلل«. 
هل يعق���ل أن تصل عدد املناهج املقررة 
على طلبة املرحلة املتوس���طة 18 كتابا، 
آينش���تني ونيوتن لم يدرس���ا 18 كتابا 
ال في املرحلة املتوس���طة وال الثانوية، 
كيف سيحمل الطالب املسكني في الصف 
السادس 18 كتابا على ظهره؟! سراخس 
وحزازيات ودوغ لطفل في التاسعة من 
عمره وتسمونه »تعليما«، أي تعليم هذا 
وأي عبث، إذا كنا ل���م نعرف »األميبا« 
ذات اخللية الواحدة إال في الصف الرابع 
الثانوي علمي، فكيف تقدمون لطفل في 
املرحلة االبتدائية س���راخس ومخاريط 

وتتوقعون منهم أن يفلحوا.
bodalal@hotmail.com

كلما حتدث مسلم غيور على 
دينه ونصح وذكر، طعنوا بنيته، 
وما أدراهم بالنيات؟! وزعموا أنه 
يس���تغل الدين ليلفت األنظار 
إليه، ولتكون له املنزلة الرفيعة 
والكلمة املسموعة بني الناس، 
وهذا هو متاما ظن قوم فرعون 
مبوس���ى گ حني نبأ وأتاهم 

بالبينات )قالوا أجئتنا لتلفتن���ا عما وجدنا عليه آباءنا 
وتكون لكما الكبرياء في األرض وما نحن لكما مبؤمنني(، 
وكلما آتى داعية يريد هداية العاملني، وقد أصابته حرقة ملا 
يرى من انتهاك حلرمات اهلل، ردوا عليه بكل جفاء وغلظة، 
متهمينه بالتناقض، وزاعمني أنه يأمر بشيء وهو يأتيه، 
وينهى عن شيء وهو ال ينتهي عنه، ولسان حالهم يقول 
»تنصحنا وما تشوف نفسك أوال«، متاما كما قالت قريش 
لنبي الرحمة ژ )يس���ألونك عن الشهر احلرام قتال فيه 
قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل اهلل وكفر به واملسجد 
احلرام وإخراج أهله منه أكبر عند اهلل(، أي كيف تأمرنا 
أن نعظم املسجد احلرام واألشهر احلرم وأنت وأصحابك 
ال تعظمونها؟! يش���يرون بذلك إلى خطأ بعض الصحابة 

في قتل بعض الكفار في شهر رجب احملرم.
وأتى أذناب هؤالء اليوم ليحيوا هذه الردود ويجددوا 
هذه الش���به ويلقوها على كل داعي���ة إلى اهلل وناصح، 
فاتهموا من يستشهد بالفتاوى الشرعية من أتباع التيارات 
اإلسالمية جمعاء باستخدام الدين ملآرب سياسية وأطماع 
شخصية، ودأبوا بكل جد على ترويج هذه التهمة في كل 
محفل ومجمع، ولك���ن لو رجعنا قليال إلى الوراء، لنرى 
حقا من هم الذين اس���تغلوا الدين ملقاصد دنيوية ولووا 

أعناق األدلة ليبرروا آراءهم وأفعالهم.
فأول ما طرحت قضية ما يسمى بحقوق املرأة السياسية 
صرح كثير من نواب املجلس آنذاك برفض القانون لنواح 
ش���رعية، فس���لك خصومهم الليبراليون مسلك اإلرهاب 
الفك���ري فجمعوا وحش���دوا الفتاوى الش���اذة واألقوال 
املرجوح���ة ليفرضوها على املجتمع عنوة، فخرج علينا 
من ال يحسن الوضوء ليصحح ويضعف األحاديث النبوية، 

وأتى إلينا م���ن ال يجيد قراءة 
الفاحتة ليفسر لنا النصوص 
القرآنية، وقدميا قالوا »من تكلم 
في غير فنه أتى باألعاجيب«، ثم 
هم أنفسهم اآلن ينقلبون على 
الش���ريعة، ويريدون أن يلغوا 
اشتراط )الضوابط الشرعية( 
من قانون املرأة، القانون الذي 
أضفوا عليه صبغة ش���رعية قبل سنوات قليلة، إذن من 

هو الذي يستغل الدين ويقحمه لتحقيق أجنداته؟!
وكذلك حني روج الليبراليون للدميوقراطية، واجتهدوا 
في إثبات أنها ال تعارض الدين، بل زعموا أنها من الدين، 
فأتوا بالنصوص »وطاحوا فيها تفسيرا باملزاج والهوى«، 
وقاسوا الدميوقراطية الغربية بالشورى اإلسالمية، وكان 
قياس���هم هذا كقياس إبليس حني فضل النار على الطني، 
قال ابن عباس وابن سيرين »أول من قاس إبليس فأخطأ 
القياس، فمن قاس الدين برأيه قرنه اهلل مع إبليس«، ثم 
انقلبوا اآلن مطالبني بإقصاء الدين عن السياسة، وليبرهنوا 
على عدم انسجام الدميوقراطية احلقيقية مع الدين، إذن 
من هو س���يئ النية الذي استخدم الدين لترويج أفكاره 

وحتقيق أطماعه؟!
في اخلتام، نقولها بصوت عال »احلمد هلل أن كشفوا 
بصنيعهم هذا عن قبح وجه الليبرالية جتاه الش���ريعة 
اإلسالمية، الوجه األسود الذي طاملا حرصوا على إخفائه«، 
ونق���ول لهم أيضا »ال تكابروا على حس���اب دينكم«، وال 
تكونوا مم���ن قال اهلل فيهم )وإذا قيل له اتق اهلل أخذته 
العزة باإلثم(، فإن كان بعض أو أغلب أو كل أتباع التيارات 
اإلسالمية يستخدمون الدين ملآربهم الشخصية فليس في 
ذلك عذر لنا أو لكم عند اهلل في أن نأخذ من الشريعة ما 
نحب ونذر ما نكره )أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض(، بل علينا أن نأخذ بش���رائع اإلس���الم كلها، لذا 
فاهلل يقول )يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة(، 
و»السلم« هنا أي اإلسالم، أي البد من الدخول في اإلسالم 

دخوال شموليا جملة وتفصيال.
dhari0395@hotmail.com

م.ضاري محسن المطيري

يأخذون من الشريعة 
ما يشتهون!

رياح التفاؤل

واإلخ���الص  الش���جاعة 
والنخوة واملروءة من العناصر 
األساسية لتوفيرها ملن يشغل 
املناصب القيادية أو على األقل 
جزء منه���ا حتى يكون عنده 
بعض الش���عور نح���و بالده 
ومواطني���ه، فاملش���اكل التي 
تثار كل يوم من قبل املتحدثني 

في وس���ائل اإلعالم املس���موعة واملرئية والتي سببها 
بعض العناصر التي تشتغل تلك املناصب وال يتوافر 
في البع���ض منها أحد املتطلبات آنفة الذكر يجب على 
املسؤولني احلقيقيني أن يقوموا بتصحيح هذه األوضاع 
التي عبثت فيها شرذمة ال تعيش إال في الظالم وتثير 
املش���اكل في كل ميدان وكل مناسبة بل اصحاب تعمل 
في ضوء النهار غير عابئة بأي محاسبة أو عقاب وكأن 
هذا البلد أصبح وحده لها تفعل فيه ما تش���اء محدثة 
بذلك فسادا ونهبا وسرقة واشعال الفتنة وبث الفرقة 
في النس���يج الكويتي الذي نعرفه وال يعرفونه ألنهم 
من الفصائل املهجنة والذي���ن ال يغرونكم حديثهم أو 
املعلوم���ات التي حصلوا عليها ألنها دخلت على خاليا 
أجس���امها خالية من هذه اخلصائل األربع التي ذكرتها 

في مقدمة هذا املثال.
ونحن ال نعتب على هؤالء بل نعتب على املسؤولني 
الذين نثق بهم ونتمنى أن يكونوا كما عهدنا فيهم وأنتم 
تعرفونهم جيدا، وأن يقوموا مبسؤولياتهم التي أوكلها 
اهلل له���م وال يتهربوا حتت أعذار واهية أو إرش���ادات 
زائفة من البطائن العفنة واملتعفنة ألن الس���يل وصل 
الزبى والذين يس���عون لالنقضاض على النظام العام 
وبدأوا يفككون في اجلس���م الكويتي حتى يتسنى لهم 
أو ملن كلفهم داخلي���ا أو خارجيا لهدف بغيض أن حل 

أمتن���ا إال وجعل بعضها  في 
يأكل بعضا ونحن اآلن نعلم أن 
الوفرة املالية تغطي الكثير من 
العيوب ولكنها ال متنع االنحدار 
واالنفالتية فيما بعد، فجيلكم يا 
سادة في عنق رقابكم والتاريخ 
ال يرحم ويعطي كل ذي حق 
حقه فاحلقوا بركب الشجاعة 
واإلخالص والنخوة واملروءة قبل فوات األوان إن كنتم 
كما عهدنا فيكم، كفان���ا اهلل وكفاكم إنفلونزا التخاذل 
واجلنب وعدم املروءة وأنا اعتقد كما يعتقد كل مخلص 
ش���ريف في هذا البلد من هم الذي���ن قصدناهم وذلك 
فعلينا بانهاض الهمم واالبتعاد عن املنافقني واملزيفني 
الذي���ن يكيلون املديح الزائ���ف املضلل وأنتم تعرفون 

هذا وذلك.
كفانا اهلل ش���ر املثل ال���ذي يقول »ال���روس نامت 
والعصاعص قامت« والرويبضة والسفهاء الذين بدأت 
أحجامهم وأصواتهم تطفو على الساحة مع شديد األسف 
»أين الرقيب واحلراس« هل يرون ما نرى، ولو سنحت 
لنا الظروف والقوانني لكن���ا أكثر وضوحا ولوضعنا 
النقاط على احلروف وبينا رأس احلية يا موسى ولكن 
رأس���ي يوملني والذيب ال يأكل حلم ذرعانه وافهموا يا 

سادة إن كنتم يقظني ولستم مغيبني.
 Don't keep it aside catch it ,The time is come and

it is being overed
تهده ال  احصانها  اع��ن��ان  أم��س��ك 

خيال خ��ب��رك  واهلل  م��ام��ض��ا  ف��ي 
أم��س��ك م��ث��ل أب���وك وال��ع��ود ج��ده

عيال ك��ان  من  اخلدين  على  ولطم 

مطلق الوهيدة

ثقافة اإلفالت من العقاب 
إلى أين ومتى تنتهي؟

رأي


