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ماجد العنزيد.بدر نادر الخضري

دالل عبد الرزاق مدوه

املسؤول.. ودعوة 
املظلوم

الربيع الكويتي 
ف يخوِّ

فكر جديد 
وشعب سعيد

درجت القوانني اإللهية والوضعية والعرفية على تنظيم 
شؤون احلياة والناس حتى تستقيم األمور وتسير 

عجلة احلياة سيرا طبيعيا دون ان تصطدم مبرتفعات 
أو منخفضات تعوق سيرها، وتكون سببا في اضطراب 

املسيرة وفوضويتها في النهاية، ومن فضل اهلل على 
الناس ان جعلهم درجات حتى يكون ثمة انسجام في 

تشكيل مسيرتنا او رحلتنا األزلية في هذه احلياة، 
وعلى هذه الشاكلة صارت هذه احلياة على شكل 

هرمي، حتكم املسافة التي بني قاعدتها وقمتها قوانني 
محكمة وضوابط محددة، وقد جعل املشرع للقائمني 
على امور الطبقات العريضة من الناس حق القوامة 

الذي ينهض على اساس من العدل واحلكمة، حتى اذا 
اخطأ من هو مسؤول عنه حاسبه على هدي من هذا 

االساس العادل، فإذا استطاع أن يجرد نفسه من الهوى 
الشخصي مخافة اهلل سبحانه وتعالى فإن أجره عند اهلل 

مضاعف، ولكن إذا خلط بني محاسبته الناس واألهواء 
الشخصية فإنه يكون مبقاييسنا الوضعية شخصا 

ال يستحق ان يكون مسؤوال عن رعاياه سواء أكانوا 
لديه في مؤسسة او هيئة او مصنع او اي مكان آخر، 

وباملقاييس الدينية فإنه يكون انسانا ظاملا سينتظر 
عقابا اكيدا من اهلل سواء في الدنيا او في اآلخرة، وإذا 
كان الظلم درجات فإن من أكبر اخلطايا التي يقترفها 

املسؤول في حق رعاياه، ان يتعمد اإلساءة إليهم، 
وأن يتخذ من موقعه وسيلة لتضييق اخلناق عليهم، 

ومحاربتهم في أرزاقهم، وهذا الشخص يجب ان يبتر 
من موقعه، وان يرغم على ترك هذا املوقع وإال الشترك 

معه في الظلم كل من عرف عنه هذا األسلوب وتركه 
على ظلمه.

ولكن ثمة درجة اخرى ال أستطيع وصفها من درجات 
الظلم وسأترك لكم املجال كامال لتحللوها، وتفكروا 

في تسمية تتالءم معها، هذه الدرجة حينما يكون 
هذا املسؤول هو اخلصم وهو احلكم، فإلى من يلجأ 

املوظف املسكني؟ إنه لن يلجأ إال لباب هو اوسع من كل 
االبواب، وإلى جهة هي اكبر واعظم، انه سيتجه الى اهلل 

سبحانه.. الذي ال يرد مظلوما، وال يخيب راجيا.
٭ فاكهة الكالم: قال الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم 

»اتقوا دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب«.

ال ميكن بحال من األحوال تعميم وإسقاط ما يحصل 
في بالد الربيع العربي املشرق على الوضع السياسي 

الكويتي رغم التجاوز اخلطير واملرير في دولة 
املؤسسات ووضوح الفساد السياسي احلكومي النيابي 

األمر الذي بات من الضروري أن )يقص احلق من 
نفسه( كل من ثبت تورطه بفضيحة الفضائح املليونية 
)الراشي واملرتشي والرائش( وال يجوز لألخت سلوى 

أن تقول: ماذا عن حساب النواب القدامى؟ وليش 
خايفة؟ ال تبوق ال تخاف.

اليوم املوضوع كشف ذمة ممثل األمة اآلن واحملاسبة 
للنائب املوجود أما القدامى حالهم حال من )لهط( 
مناقصات واستثمر برخص التراب على حساب 

الشعب.
وال يجوز للفاضل املويزري أن يفضح أسرار ربعه 
بقوله فالن متزوج عرفي، اعتبره طال عمرك نائب 

خايف من زوجته.
واملقصود )التزر وازرة وزر أخرى( يكفي املصيبة التي 
يحملها والسيناريو الذي يحاول )ترقيع( الفضيحة به. 
لست ممن ينظر أو يحكم بجواز وعدم جواز وصول 

التجمعات الشبابية للشارع واملطالبة بإصالحات 
سياسية بعد أن )غسلوا( أيديهم جيدا مباء البحر ونفط 

الديرة من الواقع احملزن.
وصحيح أن الربيع العربي واحلشود باتت قادرة على 
إزالة وتغيير ما تشاء وفق القوة الشعبية إال أن األمر 

هنا يختلف متاما لوجود الطائفية املنتشرة وممن 
ينشد تفكك الديرة ـ ال بارك اهلل فيهم ـ وألننا النزال 

بخير بعد انتفاضة الشعب ملكتسبات البلد املسلوبة 
ولرمبا بعد هذه الواقعة بات سهال استخدام الوسائل 

الدستورية داخل البرملان أو ـ وهو املهم ـ استقالة 
النواب فهل أنتم فاعلون؟ لنعود إلى صناديق االقتراع 

مراعني الضمير هاملرة )عدل مدل(.
في احلديث »من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه 

عنده قوت يومه فكأمنا حيزت له الدنيا بحذافيرها« 
لنحمد اهلل على نعمة األمن وكل شيء له حل سواء 

املجلس )انحل( أو احلكومة )سترحل(.
ال ننكر مشروعية ذلك )قانونا( وحرية التعبير مكفولة 

بغية التغيير ولكن؟ البلد أمانة ومالنا غيره معشر 
الكويتيني.

وطني احبك البديل
أتريد من قولي دليل؟

حب الوطن ليس إدعاء
حب الوطن عمل ثقيل

صلوا على رسول الهدى

بينما كنت أتصفح موقع »ويكيبيديا« قرأت معلومات 
مثيرة عن إحدى الدول الصغرى، فبحثت عنها أكثر، 

والحظت أنها قد مرت بظروف مشابهة لظروفنا 
ورمبا أصعب منها، إال أن تلك الظروف لم تؤثر عليها 
سياسيا أو تضعفها اقتصاديا، بل إنها قدمت جتربة 

دميوقراطية راقية جذبت أنظار العالم رغم حداثتها، كما 
أن اقتصادها يعتبر واحدا من أسرع االقتصادات منوا 
في العالم. تلك هي مملكة بوتان التي جعلتها ظروفها 
اجلغرافية كدولة صغيرة في موقع مغلق غير ساحلي 

بني دولتني من كبرى دول آسيا، احداهما باجلنوب 
وهي الهند التي تقيم معها عالقات متميزة في اجلانب 
السياسي واالقتصادي وجوانب أخرى عديدة ومنها: 
عمل مواطني كال البلدين بال قيود قانونية، والتنقل 

باستخدام بطاقات الهوية الوطنية فقط. 
أما اجلارة األخرى في الشمال فهي الصني والتي 

ال ترتبط معها بعالقات ديبلوماسية رسمية، كما أن 
حدودها املشتركة معها غير مرسومة في معظمها، لذا 

فهناك نزاع حدودي بينهما على بعض األماكن. 
وقد لفتت بوتان أنظار العالم عندما دشنت مرحلة 

جديدة من الدميوقراطية، وذلك بعد قيامها بإصالحات 
سياسية مهمة، وتقدمي دستور جديد للبالد، ثم حتولت 

إلى ملكية دستورية بعد أن تنحى امللك عن العرش 
طواعية البنه، ونقل السلطة إلى الشعب فتنازل عن 
معظم صالحياته اإلدارية إلى مجلس الوزراء، لينهي 

بذلك زمنا طويال من احلكم امللكي املطلق.
ومن املثير لالهتمام أن اقتصاد بوتان أحد أصغر 

االقتصادات في العالم إال أن معدل منوها االقتصادي 
قد قفز بسرعة هائلة في السنوات األخيرة. 

من ناحية أخرى قدم ملك بوتان السابق للعالم عام 
 Gross National Happiness 1972 مصطلحا فريدا هو

GNH index(( مؤشر السعادة القومي اإلجمالي في 
بوتان »والذي يقيس حالة السعادة ورضا الفرد في 
املجتمع البوتاني كبديل للمؤشر االقتصادي العاملي 

»الناجت القومي اإلجمالي«، ونتيجة الهتمامها بسعادة 
مواطنيها صنفت مجلة بيزنس ويك بوتان »أسعد بلد 

في آسيا« و»ثامن أسعد بلد في العالم« وذلك طبقا ملسح 
عاملي أجرته جامعة ليستر عام 2006 يسمى »خريطة 
السعادة في العالم«.ومتلك بوتان رؤية بعيدة للتحول 

إلى مركز خدمات عاملي في عدة مجاالت: كالتعليم، 
والصحة والسياحة، والتمويل املالي، وتطوير البنية 

التحتية، والطاقة الكهرومائية، والصناعة، وتكنولوجيا 
املعلومات، واالتصاالت، لذلك تعمل باستمرار على جذب 

املستثمرين لفتح آفاق جتارية واسعة.
٭ زاوية أخيرة: من الرائع أن نقرأ عن جتارب اآلخرين 

الناجحة.. ولكن األروع أن نتعلم منها كيف نصنع 
جناحاتنا اخلاصة. 

زفير القلمملسات

زوايا كلمة

bodalal@hotmail.com 
محمد هالل الخالدي

وزير التربية
 وسراب »البونص« 

ال أدري هل نبارك إلخواننا العاملني في النفط 
إقرار الكادر كما أرادوه بعد تهديدهم بتنظيم 
إضراب، أم نعزي أنفسنا على هذه املمارسة 

احلكومية التي تكاد تتسبب في إفالس الدولة 
وضياع هيبة القانون، أم نواسي جموع املعلمني 

واملعلمات بعد الصدمات املتالحقة التي تسبب 
بها وزير التربية، الذي تارة يصفهم »بالشجرة 

اخلبيثة« وتارة يضحك عليهم مبشروع »البونص« 
وتارة يأكل حقوقهم بعد تصحيح االختبارات؟

املسألة بالنسبة لي ال تتعلق باملال، رغم أهميته 
بالتأكيد، ولكن األهم هو منظومة القيم التي باتت 

تتهاوى يوما بعد يوم جراء إدارة الدولة بهذه 
الصورة املؤملة، وألنني معلم يرتبط عمله أساسا 
بالتربية والقيم األخالقية ارتباطا وثيقا، أجد أن 

استمرار وزير التربية في منصبه بعد إقرار كادر 
العاملني بالنفط بهذه الصورة يشكل إهانة وصفعة 

في وجه كل املعلمني واملعلمات، فالوزير روج 
وسوق ملشروع البونص وضحك على املعلمني حني 

قال انه سيكون توجه الدولة في كل مؤسساتها 
مستقبال، وضحك على املعلمني حني قال انه 

سيكون مدعاة فخر للمعلمني أن يبدأ هذا املشروع 
بهم، وألنه ضحك على املعلمني حني أوهمهم 

بأحاديث العدالة واملساواة وربط املكافأة بالعمل 
واالجناز، وألنه شريك في حكومة جتاهلت كل هذا 
وضربت بكل املعايير وقيم العدالة واملساواة عرض 
احلائط وانصاعت ـ كعادتها ـ ملن يهدد باإلضراب، 

فاستمراره يعني بالنسبة لنا كمعلمني استمرارا 
لالهانة والضحك على الذقون.

خالل فترة تصحيح اختبارات الفترة الرابعة 
في العام الدراسي السابق، فاجأنا وزير التربية 
بتصريح ضيع على املعلمني واملعلمات العاملني 

في كنترول الثانوية العامة حقوقهم، يومها كرهت 
العمل وكرهت التدريس وكرهت الوزارة التي يهان 
فيها املعلم بهذه البساطة، واليوم ومع كل ثانية متر 

بوجود الوزير املليفي أشعر بهذا الشعور أضعافا 
مضاعفة. فيا وزير التربية، أرجوك احترم ما تبقى 

لك ولنا، قدم استقالتك احتراما ملهنة التعليم التي 
أهينت في عهدك أكثر من أي وزير آخر!

نظرات

ذعار الرشيدي

سلطان إبراهيم الخلف

فهد محمد الشمري

املعارضة أسوأ 
من احلكومة

متى يتعافى 
البلد
 من الفساد؟

بر الوالدين

إن كان هناك من هو أكثر »لعانة« من احلكومة 
في عدم الشفافية فهي بعض الكتل السياسية 

املعارضة، وال عجب، فالكتل السياسية في 
الكويت سواء التي شاركت في جتمهر األربعاء 
أو تلك التي تكتفي بالبيانات والفاكسات ليست 
واضحة في سبب عدائها للحكومة ولرئيسها، 

فأجندات معظمها غير واضحة بالنسبة لنا 
كشعب وال تعلن، فلم يظهر ناطق رسمي بأي 

كتلة شاركت في التجمهر وأبلغتنا صراحة عن 
أرائها في بقية األقطاب املتصارعة، نعم واضح 

استهدافهم لرئيس الوزراء وهذا أمر نفهمه 
ونعيه بل ونؤيده كون رئيس الوزراء في نظرنا 

وليس نظرهم وحدهم مسؤول عن إدارة السلطة 
التنفيذية وأي أمر هو مسؤول عنه، ولكن 

لم يبلغنا املعارضون الذين »فجروا« أدمغتنا 
ببياناتهم املكررة حول ضرورة إسقاط احلكومة، 

لم يبلغونا ويكشفوا لنا رأيهم في األقطاب 
األخرى املتصارعة سياسيا، لم يذكروا سوى 

رئيس الوزراء.
يا سادة إن رئيس الوزراء ليس وحده في الساحة 
السياسية فهناك 3 أقطاب آخرون وهناك األقطاب 
التجارية املسيطرة على ذراع حيوية في املجلس، 

لم ال تبلغونا عن آرائكم فيهم، وتكشفون لنا 
كامل أوراقكم.

سنصدق أنه ال شخصانية في استهداف رئيس 

الوزراء، في حال أعلنتم صراحة وعبر بيانات 
الحقة عن آرائكم في بقية األقطاب املتصارعة في 
مشهدنا السياسي، أما وأن حديثكم منصب على 
رئيس الوزراء وحكوماته، فمن حقنا أن نتساءل: 

»إذا كنتم ترفضون احلديث عن بقية األقطاب 
فأنتم إما تعملون لصالح أحدهم أو تتحالفون 

مع أحدهم لغرض سياسي ال يعنينا نحن كشعب 
نبحث عن مستقبل أفضل لبلدنا، وأنا ال أرى 

بأسا في أن تتحالف أي كتلة مع أي قطب سياسي 
شريطة أن تعلن ذلك وبصراحة وبكل وضوح، 

وإال فإنها وال شك أسوأ من احلكومة في طمس 
معالم الشفافية، ودمتم. عدا ذلك سيكون حديثكم 

واجتماعاتكم في حكم الكذب السياسي احملرم 
أخالقيا، واستريحوا، أنتم ومن تتحالفون معه.

توضيح الواضح: متى ما كشفت كل كتلة سياسية 
عن أجندتها وحتالفاتها بكل وضوح عندها سنشد 

على ايديها ونؤيدها باملطلق، أما وهي متارس 
فن اإلخفاء السياسي، فسنقف منها متاما كما 

نقف من احلكومة، وسنتعامل معها كما لو كانت 
تعمل ضد الشعب متاما كما تفعل احلكومة التي 

يجب أن تسقط اآلن قبل الغد، وقبلها تسقط 
الكتل التي تخفي حتالفاتها السياسية مع األقطاب 
املتصارعة، واحلديث هنا واضح، ال شفافية يعني 

أن الكتلة السياسية تكذب علينا متاما كما تفعل 
احلكومة.

جرمية أن يقبض موظف عادي ماال بغير حق وعلى 
هيئة رشوة فما بالك عندما يكون القابض من ميثل 
األمة التي أودعت فيه ثقتها؟ يعني نحن أمام جرمية 

عظمى ال تقل خطورة عن جرائم غسيل األموال 
التي تعمل دول العالم على مكافحتها.

وما يدعو إلى األسى على هذه احلال التي وصلنا 
إليها أن هذه الرشوة التي تقدم من أجل كسب 

أكثرية برملانية موالية للحكومة صارت سمة من 
سمات املمارسة السياسية في الكويت متارس 
بشكل عادي ودون حرج مع جتنب االنكشاف 

الفاضح عبر اإليداعات املالية ومن خالل املناقصات 
واملناصب والهدايا التكرميية بأنواعها املختلفة 
إال أنها هذه املرة قدر لها أن تطفو على السطح 
ليشاهدها اجلمهور وتصبح فضيحة يتندر بها 
الشعب الكويتي ورمبا الشعوب القريبة منا مع 
أنها كارثية بكل املقاييس من حيث حجم املبالغ 

املالية املودعة التي تعد باملاليني وعجز احلكومة عن 
مواجهة تداعيات الفضيحة في إيجاد مخرج مناسب 
لها أمام الرأي العام الكويتي الذي مل االنتظار وفقد 

األمل في اإلصالح بني حكومة ضعيفة وبرملان 
مرتش. 

والفساد ليس حالة تنفرد بها الكويت وهو موجود 
في غالب دول العالم ولكن بنسب متفاوتة ويقاوم 

بال هوادة ففي الهند قاد هزاري حملة واسعة 
ملكافحة الفساد املستشري بني أفراد احلكومة 

والبرملان وحظي بتأييد املاليني من مواطنيه الهنود 
من أجل الضغط باجتاه إصدار قوانني خاصة 

مبكافحة الفساد بني أفراد السلطتني قبل أن يتحول 
إلى ظاهرة وثقافة شعبية تعصف بأمن واستقرار 

الهند. 
بعد جتمع )أربعاء إسقاط الراشي واملرتشي( ليس 

أمام الناخب الكويتي إال طريق واحد ملكافحة 
فضائح الرشاوى السياسية املستشرية وهو 

إسقاط هؤالء النواب املرتشني وقطع الطريق أمام 
غيرهم ممن يرى في دخول البرملان ضالته في 

حتقيق مصاحله الشخصية فهو بداية الطريق من 
أجل اإلصالح احلقيقي للحكومة والبرملان.

وأنا اتصفح إحدى املجالت اإلسالمية لفت انتباهي 
إعالن للجنة املنابر القرآنية كان عنوانه:

ولدي احلبيب، انقطع عملي، فأين أنت مني؟ وأنت 
غرسي وأملي، صدقتك عني تؤنسني في قبري، 

وتدنيني من رحمة ربي، فال حترمني برك. ووجدت 
من الواجب علي أن نبني حق الوالدين في اإلسالم 
كما جاء في الكتاب والسنة، إن أعظم حق بعد حق 
اهلل والرسول ژ هو حق الوالدين حيث قال اهلل 

تعالى )واعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا(. فقد اوصى اهلل تبارك وتعالى وصية 
خاصة بالوالدين فقال تعالى)ووصينا اإلنسان 

بوالديه( وبني جال وعال احلكمة العظيمة من هذه 
الوصية فقال تعالى )حملته أمه وهنا على وهن 

وفصاله في عامني(. سورة لقمان.
يقول الشيخ ابن عثيمني، رحمه اهلل، في تفسيره 
لهذه اآلية أي حملته ضعفا على ضعف فمن حني 

أن ينشأ احلمل بها الضعف إلى أن ينتهي احلمل ثم 
بعد ذلك يأتي دور احلضانة.

لقد جعل اهلل بر الوالدين مقدما على اجلهاد في 
سبيل اهلل ففي الصحيحني عن عبداهلل بن مسعود 

ÿ قال: »سألت النبي ژ أي العمل أحب إلى 
اهلل، قال: الصالة على وقتها، ثم أي، قال: بر 

الوالدين، قلت ثم أي، قال: اجلهاد في سبيل اهلل«، 
وفي صحيح مسلم أن رجال أتى النبي ژ فقال: 
»أبايعك على الهجرة واجلهاد، وأبتغي األجر من 

اهلل عز وجل، فقال النبي ژ: فهل من والديك أحد 
حي، قال: نعم، بل كالهما، قال: فتبتغي األجر من 

اهلل عز وجل، قال: نعم، قال: فأرجع إلى والديك 
فأحسن صحبتهما«.  وفي الصحيحني عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما قالت: »قدمت على 

أمي وهي مشركة وكان أبوبكر ÿ قد طلقها في 

اجلاهلية، فقدمت على ابنتها أسماء في املدينة بعد 
صلح احلديبية، قالت أسماء: فاستبقت رسول اهلل 

ژ، فقلت يارسول اهلل قدمت على أمي وهي راغبة 
في أن أصلها بشيء أفأصلها يا رسول اهلل، قال: 

نعم صلي أمك«. وبر الوالدين ليس في احلياة فقط 
وإمنا بعد املمات أيضا، فقد أتى رجل من بني سلمة 

إلى النبي ژ فقال: يا رسول اهلل هل بقي من بر 
أبوّي شيء أبرهما بعد موتهما، قال: نعم الصالة 
عليهما، يعني الدعاء لهما واالستغفار لهما وإنفاذ 

عهدهما أي وصيتهما من بعدهما وصلة الرحم التي 
ال توصل إال بهما وإكرام صديقهما« رواه ابوداود.
وقد ثبت عن النبي ژ، أنه قال: »إذا مات اإلنسان 

انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم 
ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له« رواه مسلم. ومن 

أثار بر الوالدين تفريج الكربات ففي الصحيحني من 
حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما في قصة الثالثة 

الذين أواهم املبيت إلى غار فدخلوه فانطبقت 
عليهم صخرة فأغلق الغار عليهم فتوسلوا إلى 

اهلل عز وجل بصالح أعمالهم أن يفرج اهلل عنهم، 
فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران 

وكنت ال أغبق قبلهما أهال وال ماال فنأى بي طلب 
الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت 

غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فأفرج عنا ما نحن فيه فانفرجت بعض الصخرة 

وتوسل صاحباه بصالح أعمالهما فانفرجت 
وخرجوا ميشون«.

بر الوالدين يكون ببذل املعروف واإلحسان إليهما 
بالقول والفعل وسنجد أثاره احلميدة علينا في 

الدنيا واآلخرة.
»رب اغفر لي ولوالدي وارحمني وارحمهما كما 

ربياني صغيرا«.
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