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د.بدر نادر الخضري

هيا الفهد

ذعار الرشيدي

اإلمام علي گ.. 
نبراس احلرية 

والعدالة

شركات النظافة

الكويتيون.. 
عطشى فرح

في احلادي والعشرين من شهر رمضان املبارك من كل عام 
هجري، ذكرى استشهاد سيد األوصياء والصديقني أسد اهلل 
سبحانه وتعالى أمير املؤمنني وقائد احملجلني وخليفة رسول 
اهلل نبي الرحمة ژ، ذكرى استشهاد بطل اإلنسانية واحلق 

والعدل واملساواة اإلمام علي بن أبي طالب گ.
تلك الشخصية اإلسالمية التي حملت جميع مقومات اإلنسان 
الشجاع، فهو كان قويا في مقارعة الباطل ومواجهة الطغيان 

واالنحالل والبدع الدخيلة على حقيقة اإلسالم احملمدي 
الصحيح.

فليس بغريب ان يحمل اإلمام علي سالم اهلل عليه الكثير من 
الفضائل واخلصائص والصفات واألخالق اإلنسانية، فقد 
ترسخ في نفسه الزهد والعلم والشجاعة وكما قال رسول 

اهلل ژ عنه، »لو ان الرياض أقالم والبحر مداد، اجلن حساب 
واإلنس كتاب ما أحصوا فضائل علي ابن أبي طالب گ.

والباحث والقارئ املؤرخ واحملدث والناشر لألخبار والسير 
واألحاديث والروايات تنقل عن مدى متسك اإلمام علي گ 

مبفهوم العدالة واحلقوق اإلنسانية.
وقد اتضح ذلك بالنموذج الرائع، فحينما ضرب اإلمام علي 

گ على رأسه الشريف في محراب الصالة وحمل الى داره 
وجيء بالذي ضربه بالسيف اإلرهابي اللعني وهو عبدالرحمن 
ابن ملجم عليه لعائن اهلل، ووضع بني يدي أمير املؤمنني گ، 

لينظر فيه، فنظر اليه اإلمام، ثم التفت الى أهل بيته الكرام، 
وقال: »اطعموه مما تطعموني منه، فكان يشرب اللنب قليال 

ثم يقدمه الى ابن ملجم ويقول اإلمام مخاطبا أهله »إن عشت 
رأيت احلكم فيه، وإن مت فاضربوه ضربة واحدة، وال متثلوا 

به«.
لنتمعن مبا قام به اإلمام گ من القضاء العادل الذي اتصف 

به.
وقبل اخلتام، يجب ان نذكر بأنه هو صاحب الكتاب التوجيهي 

واالرشادي والنفسي والعلمي والسياسي واالقتصادي 
واالجتماعي واحلقوقي واألخالقي وهو كتاب »نهج البالغة«.

وختاما، واهلل ألعجز عن القول أو الكتابة في حق رجل 
اإلنسانية واحلق، ملا له من اخلصال واملميزات الرائعة، في 

رجل أبهر العالم بعلمه وزهده وورعه ومكانته وقيادته 
وتواضعه وفلسفته في إدارة الدولة وخلقه وشجاعته 

وإخالصه في عطائه لإلسالم احملمدي الصحيح الذي تعلمه من 
أفضل البشر خلقا وخلقا من الرسول األعظم محمد ژ.  

ويكفي بعد 1400 عام، تأتي منظمة األمم املتحدة لتصدر تقريرا 
باللغة اإلجنليزية من مائة وستني صفحة، فقد اتخذ فيها تكرمي 
اإلمام علي گ من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي اخلاص 

بحقوق اإلنسان وحتسني البيئة واملعيشة، والتعليم واحلكم 
والعدالة والقيادة وحتقيق مصالح الناس، ومحاربة الفساد 

اإلداري واملالي كأفضل شخصية متميزة حققت كل مقومات 
احلياة اإلنسانية والعدالة.

فاكهة الكالم: لوال الشيعة ملا وجد األدب.. ولوال السنة ملا 
وجدت احملبة.. ولوال احلضر ملا وجد األمان.. ولوال البدو 

ملا وجد الكرم.. ولوال الكويت احلبيبة ملا اجتمعنا بأحضانها 
وكيانها.

نسأل اهلل أال يغير علينا.. ويحفظ وطننا من كل مكروه 
ويحمينا من كل فتنة تبغضه.

كنت دائما من املعارضني ملبدأ اخلصخصة، ليس الن 
اخلصخصة شيء له سلبياته وأخطاؤه ولكن النه نظام 

مالي ال يعرف اساسياته غالبية جتار الكويت.
حني يريد الفرد منا الفوز بالربح فيجب ان يعي اوال العديد 
من االمور منها وضع مخافة اهلل نصب عينيه، ثم مصلحة 
البلد الذي ينتمي اليه ورضا املستهلك من املواطنني ومن 
ثم يأتي السعي للربح احلالل الذي يدخله بيته ويربي من 

خالله اوالده.
اخلصخصة حني يحيد صاحبها عن اساسيتها ويسعى 
فقط للربح والفوز بأكبر قدر من املردود املالي دون ان 
يقدم مقابله خدمات سليمة ومناسبة يصبح مثله مثل 

السارق او املرتشي او املتعامل بالربا، وهل هناك مسلم 
صحيح العقيدة يقبل بذلك؟

طالعتنا احدى الصحف عن التقصير املتعمد لعمال النظافة 
ومن ينتمون اليهم في منطقة السرة، حقا يذكرنا تراكم 

اكياس القمامة مبا نراه في مسلسل ساهر الليل اثناء 
االعتداء العراقي على الكويت، ان كان في التراكم ذاك ما 

يبرره فما هو مبرر تراكم القمامة اليام في بعض املناطق 
هذه الفترة؟ شهر رمضان الكرمي شهر التعبد ومخافة اهلل، 
ماذا يحصل لو رفع البعض ايديهم الى اهلل بالدعاء على من 
تسبب في هذا االهمال املتعمد ونحن اصحاب دين ينادي 

بالنظافة وعدم التشبه باليهود في ذلك؟
منذ سنوات لم تعان منطقة السرة من تراكم االوساخ في 

شوارعها، كانت نظيفة وتأتيها سيارات النظافة في اوقاتها 
دون التخلف باليوم واليومني حتى اننا نحن سكان هذه 
املنطقة كنا نضبط ساعاتنا على حضور تلك السيارات.

ان اخلصخصة لالسف فهمت بصورة خاطئة لدى البعض 
والذي بخل بعدد العمال او بالسيارات او باالدوات، فصار 

همه االوحد الربح دون مخافة اهلل.
شوارع الكويت محزنة وكريهة باالوساخ التي نراها فيها 

وباالهمال املتعمد وعدم االخالص في العمل وبنوعية 
العمالة املستخدمة الرخيصة والتي ال تعي مبدأ النظافة 

واملعروفة بسوء السلوك، العودة للحكومة امر مرغوب بعد 
فشل هذا النظام في الكويت مثله مثل تزفيت الشوارع، 

مثله مثل جميع االمور التي دخلت فيها اخلصخصة 
وباءت بالفشل، فالعودة عن انظمة فاشلة ال عيب فيها 
بقدر ما يكون الوطن ورقيه هو الهدف كما حصل في 

عمال النظافة في وزارة التربية والتي عادت للنظام القدمي 
وشعر العاملون في املدارس بنجاح ذلك وانعكاسه على 

نظافة مرافق حيوية تعنى بصحة اجيال املستقبل.
دعوا احلكومة تعمل فبعد جتارب عدة اتضح اين الصحيح 

وأين اخلطأ.

الحالة السياسية المقيتة 
التي نعيشها، والتراجع 
الذي نلمسه، بل نمسي 
ونصبح عليه على كل 

المستويات، والخدمات 
الحكومية التي أحالتنا 

إلى فقراء حاجة في أغنى 
بلد في العالم، فمواعيد 

المستشفيات أشبه 
باستجداء على أبواب 
المستشفيات حاجبها 

طبيب غثيث »منفس«، 
والشوارع في كل العالم 

تتوسع إال شوارع بالدنا 
التي تضيق علينا، فكل 

يوم »تطير حارة« وتخنقنا 
الزحمة أكثر فأكثر، 

فمشوار ربع الساعة أصبح 
يستغرق ساعة وساعتين 

على حسب التساهيل، 
والتعليم وهرمه المقلوب، 
والفساد الذي تنام طيوره 

وتعشش في معظم 
مشاريعنا، ومنازل العمر 

التي نتقاعد ونحن لم نشم 
ريح حديقتها، والفتنة التي 

ينفخ نارها من ال يخاف 
اهلل في بلدنا، ورياضة 

سقطت بالضربة القاضية 
بين فريقين سالحهما 

العناد، وأجنحة سياسية 
طحنت ديموقراطيتنا 

طحن رحى عجوز عمياء 
حنانة، كل هذه األشياء 

جعلتنا في الكويت عطشى 
ألدنى حالة فرح، لقد جفت 
ألسنتنا بحثا عن حالة فرح 

يتيمة، وأكبر دليل على 
شدة عطشنا للفرح، ان 
موقعا إخباريا بث أمس 

خبرا غير موثوق عن 
وجود نية إلصدار مرسوم 
ضرورة لشراء مديونيات 

المواطنين، وانتشر انتشار 
النار في هشيم شعب 
يريد التعلق بأي شي 

يفرحه حتى ولو كان كذبا 
أو غير موثوق، بل حتى 

لو كان جزءا من »حزاية« 
سياسية بدأت بـ »زور ابن 

الزرزور«، ال يهم المهم 
انه ينشر حالة من الفرح 

والتفاؤل في نفوس فقدت 
الثقة في كل شيء، وأي 

شيء، بل فقدت الثقة في.. 
بكرة.

نعم نحن لسنا عطشى فرح 
فقط، بل عطشى أمل أيضا، 

فأي غد ينتظره بلد أهله 
ال يعرفون ماذا يحصل 
في حاضره السياسي، 

ففي حاضرنا اآلن ال 
نعرف ما الذي يحصل وال 

كيف ستنتهي أزمة فراغ 
دستورية لم يكن هناك اي 
داع لها، بلد ال يعرف أهله 

ماذا حصل في األمس، 
وال ماذا يدور فيه اليوم، 
بذمتكم، كيف سيعرفون 

شكل الغد؟
لقد فقدنا الفرح، وفقدان 

األمل في بكرة، وفقدنا 
االتصال بيومنا الذي 

نعيشه، لم يعد احد يعرف 
شيئا.

فإذا كانت هناك بارقة أمل 
فرح ولو كذبا بوجود نية 
إلصدار مرسوم ضرورة 

لشراء القروض، فهي 
أفضل من حالة االنتظار 

التي نعيشها لنعرف 
كيف سينتهي المسلسل 

السياسي الطويل الذي 
نعيشه.

شخصيا، أتمنى ان تكون 
نية إصدار مثل هذا 

المرسوم موجودة، حتى 
ولو لم يصدر، فال بأس 

ألننا تعودنا على ان النوايا 
السياسية مهما كانت 

صادقة تكذبها أرض الواقع، 
ويمنعها المستشارون 

»الذين يمنعون الماعون«.

ملسات

كلمات
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خالد العرافة

رسالة مهمة 
إلى مدير الصناعة

سبق ان تطرقت خالل مقال سابق الى 
خطورة منطقتي أمغرة ورحية ولم تتحرك 
اجلهات املعنية بعد احلرائق املتكررة التي 

بحاجه الى تعاضد جميع اجلهات إلنقاذ 
املنطقة من االهمال التي تعيشه لذلك 

في البداية نبارك ملدير عام الهيئة العامة 
للصناعة براك الصبيح الذي مت تعيينه 

أخيرا من قبل مجلس الوزراء ونتمنى له 
التوفيق في دعم احلركة التنموية والنهوض 

بالصناعة الكويتية. وبهذه املناسبة أوجه 
رسالتني األولى من أهالي محافظة اجلهراء 
يطلبون من الوزير شخصيا انقاذهم من 

كوارث أمغرة وما حتمله من مخاطر صحية 
وبيئيه وتكون من أولويات عملك في الهيئة 
حيث ان هناك قرارا صادرا وواجب التنفيذ 
لم يطبق بعد يختص بإزالة موقعي سكراب 
األهالي واألخشاب الى منطقة الشقايا منذ 
عامني ولكن لألسف هيئة الصناعة لم تقم 
بدورها املطلوب الى يومنا هذا حيث كثرة 

الكوارث في تلك املنطقة ولكن دون حلول 
تذكر وآخرها حريق كبير وقع في منطقة 

السكراب لوال القدرة االلهية وتدخل رجال 
االطفاء في الوقت املناسب لوقعت كارثة ال 
حتمد عقباها لذلك املطلوب منك ياسعادة 

املدير أن تقوم بجولة فور تسلمك املنصب 
لالطالع عن قرب على حجم املعاناة التي 

يعاني منها األهالي وتتخذ فورا االجراءات 
على ارض الواقع بتنفيذ القرار بإزالة موقع 

السكراب إلنقاذ املنطقة التي أصبحت 
الشغل الشاغل لدى رجال االطفاء خالل هذه 

الفترة كما يتوجب التدقيق على املصانع 
في املنطقة للتأكد من التزامها بشروط 

األمن والسالمة نظرا لقربها هي األخرى 
من املنطقة السكنية وما تفرزه من مخلفات 
لها تأثير مباشر على صحة الناس في تلك 

احملافظة التي تنتظر فزعتكم أما الرسالة 
الثانية فهي متعلقة بالوضع الوظيفي في 

الهيئة حملوني اياها اخوانك املوظفون 

تتمثل في املزاجية واحملسوبية في توزيع 
املناصب الوظيفية وكذلك املصاريف 

التي تهدر على الدورات اخلارجية لبعض 
القياديني وصغار املوظفني احملسوبني عليهم 

اضافة الى حالة البذخ التي يعيشها هؤالء 
القياديون من تأثيث ملكاتبهم دون مراعاة 

للمال العام اضافة الى ضرورة مراجعة 
تقارير ديوان احملاسبة والذي سجل العديد 

من املالحظات التي نتمنى أن يبدأ عملك 
مبعاجلتها واصالحها اضافة الى سيطرة 

املعمرين في تلك الهيئة وعدم احالتهم 
للتقاعد حيث ان هناك من تعدى السن 

القانونية ومازالوا متمسكني بكراسيهم ولم 
مينحوا الشباب أي فرصة للحصول على 

تلك املناصب.
 أخيرا.. أمتنى أن حتظى تلك الرسائل 

باالهتمام واألولوية وأن تضعها على رأس 
أجندة عملك اجلديد حيث انك من األشخاص 

املشهود لهم بالكفاءة واالخالص في العمل.

Khaled-news@hotmail.com إطاللة

مخلد الشمري

أنوار عبدالرحمن

علتنا في 
انعدام الثقافة 
الدميوقراطية

أعرفها.. 
وال أعرفها

٭ يعتقد البعض ان الصراخ والثرثرة 
الفوضوية الفارغة من كل مضمون، ومعها 

التهديد والوعيد »األجوف« هو املمارسة 
الفعلية للدميقراطية، رغم ان الدميوقراطية 
ال ميكن ان تكون نتائجها صحية ومفيدة 
الي مجتمع اذا لم يكن هذا املجتمع ميتلك 

ثقافة الدميوقراطية التي هي باألساس ثقافة 
املواطنة الصاحلة التي ال ميتلكها ولالسف 
االغلبية الساحقة من مواطني الكويت، لهذا 
اصبحت هذه االغلبية الساحقة من ضعيفي 

الثقافة الدميوقراطية غير قانعة وغير 
راضية ومتذمرة دون سبب ودون معنى 

مهما فعلت لهم الدولة من مبادرات واشياء 
ايجابية ومهما انعمت عليهم برفاهية ال متنح 

مثلها اغلب دول العالم ملواطنيها.
٭ حتى لو خدعنا انفسنا وقلنا انه توجد 

لدينا عملية دميوقراطية متاما مثل بريطانيا 

واليابان فانه ال يوجد لدينا حتى 1% من ثقافة 
الدميوقراطية التي ميتلكها مجتمعا بريطانيا 

واليابان ومن يشابههما من مجتمعات 
الدول التي استوعبت وجتذرت وتشربت 

ثقافة الدميوقراطية وثقافة احلوار العقالني 
وثقافة احلل الوسط بحيث ال تستطيع اي 
فئة احلجر على رأي اآلخرين وبحيث ال 

مجال نهائيا الي افراد او كتلة او حزب ان 
يرفضوا احكام احملكمة الدستورية الواجبة 

التنفيذ، بالعمل على اثارة الناس بطريقة 
سخيفة وفوضوية وسمجة حتى وان كان 
هذا العمل السخيف والفوضوي قد جمل 

وقدم للناس كعريضة ال تتماشى مع أدنى 
املبادئ والقيم الدميوقراطية بل وعريضة 
مخالفة للدستور الذي يّدعون دوما العمل 

على احملافظة عليه.
٭ ان الدميوقراطية بالكويت في خطر عظيم 

وفي محنة كبيرة بسبب افتقار االغلبية 
الساحقة من املواطنني الدنى مقومات الثقافة 

الدميوقراطية بل والدنى مبادئ الثقافة العامة 
ولهذا نشاهداليوم ان كثيرا من املواطنني 

يستقطبون وينجرفون بكل سهولة لهؤالء 
الالدميقراطيني من كتل واحزاب وافراد 
يريدون السيطرة على املجتمع وخطف 

العملية الدميوقراطية الكويتية لتنفيذ 
مصاحلهم ومآربهم اخلاصة واجنداتهم 
واهدافهم اخلارجية التمويل واالوامر، 

ونتمنى اال يطول الوقت قبل ان يكتشف 
هؤالء املواطنون املنجرفون لهم بسذاجة، 

كذب وزيف وخداع كالمهم وصراخهم بادعاء 
اخلوف على الوطن ودستوره، رغم ان كل 

مؤشرات وشواهد افعالهم واخرها عريضة 
الشؤم ذاتها تقول انهم ال يريدون سوى هدم 

الوطن وشطب والغاء دستوره!

أعرفها.. وال أعرفها.. لكنني احترت في 
وصفها.. وضاعت مني املعاني عندما اردت ان 

اكتبها..
فأنا منها وهي مني.. ان جتاهلتها ظلمتها 

وظلمت نفسي.. وان ايدتها في كل قراراتها.. 
ظلمت غيري..

ان قسوت عليها فسأجرحها.. وان سرت 
خلفها ضيعتني وضيعتها.. الن جرحي 

لها كبير.. وكالمي عنها كثير.. فال اتركها 
فأخذلها.. وال اقف في صفها فيضيع حقها!
 قالوا عنها.. هي التي حيرت حتى الفالسفة 

واملفكرين.. وتكلم عنها كل املتكلمني.. ووصى 
بها سيد املرسلني.. عليه افضل الصالة 

والتسليم.
في التاريخ.. سادت قومها.. واحتالت على 

عدوها فغلبت خصمها.. وفي احلروب مكرت 
بأسيادها.. ودست السم فأنقذت قومها.

قالوا عنها.. هي ملهمة الشعراء.. وانها خلف 
اكبر التعساء، تنجب الرجال.. وتعلم االجيال.. 

وتنافس االبطال.. وعلى الرغم من ضعفها 
حملت اثقاال!

قالوا عنها.. دموعها دموع متاسيح.. وال 
يأخذ منها خبر وال ينقل عنها خبر صحيح.. 
تكذب في مشاعرها.. وتهرب عند مواجهتها.. 
وتقاوم عند محاربتها.. ضعيفة في عواطفها.. 
قوية في صبرها.. تبتسم في الضراء وتبكي 

في السراء.. تقتل نفسها في احليرة.. وتدمر 
غيرها عند الغيرة.. فان كرهت فكرهها 

شديد.. وان احبت فعشقها فريد!
قالوا عنها.. ال يظلمها اال ظالم.. وال يرعاها 

اال مسالم.
قالوا عنها.. تفنت غيرها.. وتخفي ما في 

قلبها.. فيحتار الواصف في وصفها!
ان ساووها بالرجال ارهقوها.. وان قللوا من 

شأنها ظلموها!
قالوا عنها.. تشبه الطبيعة بجمالها.. وتشبه 

الدنيا بتقلبها.. ومهما قالوا من مدح، او 
عابوها من نقص بها.. فاملرأة ال ترقى اال 

بحسن خلقها. 

Mike14806@hotmail.com

falcom6yeb@yahoo.com

رؤية

فالكم طيب

سلطان إبراهيم الخلف

غزو الكويت 
وتدمير سورية 
إجنازات بعثية

مرت علينا منذ عدة أيام ذكرى الغزو العراقي 
الغاشم للكويت في 8/2 وقد صادفت يوم 
اخلميس وهو اليوم الذي حدث فيه الغزو 

حيث أعاد ألذهاننا شريط ذكريات تلك األيام 
السوداء التي مر بها بلدنا الكويت ونحمد اهلل 

الذي جعل خالصنا من احتالل نظام السوء 
على يد املجتمع الدولي.

وما مرت به الكويت من معاناة خالل احتالل 
البعث العراقي لها يذكرنا مبا متر به سورية 
اليوم من تدمير على ايدي عصابات نظيره 

النظام البعثي السوري فكالهما نظامان 
قمعيان ال يعترفان بحقوق البشر في التمتع 
بحياة إنسانية كرمية وهما من أسوأ األنظمة 
العربية وأكثرهما دموية خالل النصف قرن 

املاضي من تاريخ العرب احلديث ولعلهما 
األقرب إلى النظام الستاليني الذي حكم 

روسيا بقبضته احلديدية وقتل وشرد املاليني 

من الشعب الروسي وشعوب آسيا الوسطى 
املسلمة التي وقعت لسوء حظها حتت 

سيطرته وهذا ليس بغريب فقد توطدت بني 
النظامني البعثيني واالحتاد السوفييتي السابق 
عالقات متينة والتزال هذه العالقات متينة بني 

روسيا وريثة الستالينية والنظام السوري 
احلالي وهو ما يفسر الطبيعة اإلجرامية التي 
يتعاطى بها هذا النظام مع الشعب السوري 
وهي القتل العشوائي والتجويع والتهجير 

ومبعنى آخر يتصرف كما لو أنه يقاتل عدوا 
خارجيا كما صرح بذلك بشار بأن اجليش 

يخوض حربا مصيرية من أجل سورية وماذا 
ميكننا أن نقول غير أن هذا اعتراف ضمني 

من بشار بأنه عدو لدود للشعب السوري 
ولتاريخه وجغرافيته ودينه؟ 

باألمس جنح املجتمع الدولي في حترير 
الكويت باستخدام القوة التي لم تكن متاحة 

للشعب الكويتي لكن املجتمع الدولي اليوم 
ولألسف أخفق في حقن دماء الشعب السوري 

وتخليصه من نظامه وهو ما دفع املبعوث 
األممي والعربي كوفي عنان إلى تقدمي 

استقالته ومطالبته بتنحي بشار الذي هو 
أساس املشكلة في سورية ومع ذلك فإن األمل 
معقود على قدرة الشعب السوري الثائر على 

حسم املعركة لصاحله كما هو واضح على 
أرض الواقع دون احلاجة إلى تدخل املجتمع 

الدولي تدخال عسكريا مباشرا.
صدور قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

الذي يدين النظام السوري ويدعو إلى انتقال 
سياسي للسلطة في سورية بعد إعالن كوفي 

أنان استقالته يعد صفعة قوية لكل من روسيا 
وحليفتها إيران اللتني تغردان خارج السرب 

الدولي وتصران على إراقة املزيد من دماء 
الشعب السوري.

فكرة


