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د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

سلطان إبراهيم الخلف

يا حكومة.. احزمي 
أمرك وتوكلي على 

اهلل )2ـ2(

انتصارات إسالمية 
خالدة في رمضان

كل األمور التي تطرقنا إليها في املقال السابق حتتاج الى 
دراسة وايجاد الوسائل التي يتم فيها جتاوز الفترة احلرجة 

التي نعيشها، ولكن اعتقد أن في هذه الفترة القصيرة 
هناك عدة مشاريع ميكن اتخاذ القرار فيها وال حتتاج الى 
أي تدخل من مجالس االمة، كما سمح له بالسابق وتعطلت 
هذه املشاريع، فاللوم يقع على احلكومة، ألنها هي السلطة 

التنفيذية التي تتحمل جميع تبعات العمل التنفيذي والتغلب 
على الصعاب التي نواجهها. 

ومن هذه املواضيع املعلقة اقترح بالتركيز على حلول ناجعة 
للقضايا التي سأطرحها وانا على اعتقاد بأن أغلبها ميكن أن 

يحل من قبل احلكومة دون تردد، وهذه القضايا هي:
٭ قضية البدون، هي أمر سهل وحلها بيد احلكومة ويجب 

أن يحسم ألنه كاجلرح النازف تثار حوله الكثير من الشجون 
خاصة أن االعتقاد خطأ بأن هؤالء كويتيون ويجب جتنبهم 

في حني أنهم غير كويتيني مقيمني بصورة غير قانونية 
ويجب حل هذه القضية من هذا املنطلق. ويحتاج األمر الى 
حتديد هويتهم، وذلك في اطار مرحلة ال تزيد على خمس 

سنوات ننتهي من هذه القضية التي ضعنا فيها بأنفسنا وقد 
سبق أن تقدمت باقتراح حلل هذه القضية عندما كنت وزيرا 

في عام 1978 ولكن مع األسف الشديد لم يؤخذ األمر باجلدية 
املطلوبة.

٭ قضية اخلطوط اجلوية الكويتية التي أصبحت اآلن تهدد 
أرواح الكويتيني بسبب محاربة الكويتية من قبل بعض 

أعضاء مجلس األمة السابقني. ورغم أن هذه املؤسسة وصل 
األمر بها الى ما نحن عليه اآلن في حني أنها كانت أفضل 
مؤسسة للطيران في املنطقة، فاحزموا أمرها دون تردد.

٭ قضية املطار: هذا املطار الذي انتهت صالحيته وأصبح ال 
يستوعب هذه األعداد الكبيرة من املسافرين، وكان املفروض 

أن يتم االنتهاء من توسعته في خطة 1986 – 1990. ولقد 
اعتمدت احلكومة تلك التوسعة في ذلك الوقت ولكن ترك 
األمر حتى أصبح خطرا كبيرا على املسافرين منها واليها.

٭ مشروع املصفاة الرابعة: انها قضية دخلت فيها الكثير 
من املصالح واخرتها حتى أصبحت احلاجة اليها ملحة، 

فلتتخذ احلكومة قرارا بترسية املشروع حسب العروض 
السابقة بعد مراجعتها وال نسمح مبناقشتها في مجلس األمة، 

ألنه ال شأن لهم بذلك، فاملجلس ميكنه أن يحاسب احلكومة 
على أي أخطاء حتدث في تنفيذ هذا املشروع وليس بتأهيل 

املشروع أو الغائه.
٭ مشروع جسر الشيخ جابر: سيظل هذا املشروع عليه 

بعض املالحظات، ولكن بعد التأكد من سالمة املشروع وعدم 
االضرار بالبيئة البحرية وشواطئها يجب أن يبت فاألمر وأال 

يترك هذا املوضوع معلقا طيلة هذه السنني.
٭ قضية جامعة الكويت: انها من املشاريع الكبيرة التي 
أصبحت معلقة منذ سنوات فاذا كانت سياسة احلكومة 

الستيعاب جميع خريجي الثانوية، فعليها أن تخطط النشاء 
عدة جامعات موزعة على جميع مناطق الكويت شماال 

وجنوبا، شرقا وغربا.
هذه بعض املشاريع التي يجب أن يتخذ قرار حولها اآلن 

وأغلبها مدروسة وال يجب تأخيرها بأي شكل من األشكال.
أما وضع مجلس االمة 2009 فاني ما زلت أعتقد أن استمراره 
حتى نهاية الفصل التشريعي هو أفضل طريق قانوني نسير 

به، رغم أن بعض األعضاء متهمون مبوضوع املليونيات 
ومحالون للنيابة فان لم يكن هناك ما يثبت فليستمروا 
باملجلس أو ينتخب بديل عنهم ما داموا محالني للقضاء.
فقضية تغيير الدوائر أو عدد الناخبني في كل دائرة أمر 

ستقرره احملكمة الدستورية حتى تتحقق املساواة والعدالة 
بني جميع املناطق دون التفاوت الكبير الذي يحدثه الوضع 

احلالي.
أرجو أال تتردد احلكومة في تنفيذ قرار احملكمة الدستورية، 

فيكفينا يا جماعة هذا التردد وعدم اتخاذ القرار، فاحلسم 
مطلوب، وتطبيق القانون مطلوب، وعدم السماح بالفوضى 

واالرجتال كي ال يدمروا حياتنا اليومية. فاستمروا في 
تنفيذها بقوة القانون واضربوا بيد من حديد على كل من 

يحاول دغدغة العواطف واثارة املشاكل حتى ال تصبح 
الكويت مجاال لهذا الشد واالضطراب، وليكن هدفنا ضرب 
من تسول له نفسه أن يدير االمر حسب مصاحله، ويجب 
أن تبقى مصلحة الكويت هي مصلحة للجميع وال مجال 

للتفاوض على ذلك، وال نسمح بالتطاول على نظامنا 
الدميوقراطي وعلينا التمسك بالدستور وتطبيقه دون أي 
تفريط في أحكامه، كما يجب أن يلتف الشعب بكامل فئاته 

حول هذا الدستور ونظامنا الدميوقراطي وحكومتنا الرشيدة. 
وكان اهلل في عونكم وعسى أن تخففوا عن كاهل حضرة 
صاحب السمو هذا الكم الكبير من الضغوط التي خلقتها 
الفوضى واحلكم الشوارعي واللجوء الى التظاهرات دون 
حق. وكل من يسير وفق القانون نحترمه، أما من يخالف 

القانون فال مجال ألن نحترمه بل يجب أن نضرب بيد من 
حديد على امثال هؤالء.

احلكم يا جماعة أصعب األمور، ألن احلكم يحتاج للحكمة 
والتدبر والتعقل في كل قرار نتخذه، ولكن اذا توصلنا الى 
قرار فيجب أن نتوكل على اهلل ونعتمد عليه دون خوف أو 

تردد مادمنا في حدود القانون. وكان اهلل في عونكم.

التاريخ اإلسالمي حافل 
باألحداث البطولية وعلى وجه 

اخلصوص تلك التي وقعت في 
شهر رمضان ملا لهذا الشهر 

الكرمي من منزلة عظيمة عند اهلل 
ومبا يتميز به من أجواء اميانية 
عالية واقبال شديد على التزود 
بأعمال اخلير والعبادة كان لها 
األثر الكبير في رفع معنويات 
املسلمني القتالية وثباتهم عند 
مالقاة عدوهم. ففي رمضان 
2 هـ انتصر املسلمون وهم 

قلة يقودهم رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم في غزوة بدر 

الكبرى أول معركة يخوضونها 
مع أعدائهم من مشركي قريش 

عصبة العرب والقيمني على 
البيت احلرام وكان لهذا النصر 

صدى دعائي مدو حمل معه 
بشائر الدين اجلديد في أرجاء 

اجلزيرة العربية. 
وما كان رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم ليدع بيت اهلل 
احلرام أسيرا بيد املشركني 
حتى فتح مكة في رمضان 

8 هـ وبادر الى تطهيره من 
األوثان وأعمال الشرك التي 
كانت سائدة فيه ليعود كما 
كان على عهد أبيه ابراهيم 

عليه السالم خالصا لعبادة اهلل 
وقبلة للمسلمني في صالتهم 
وركنا من أركان دينهم. وكان 
لفتح مكة أثر كبير في تسليم 

باقي العرب لهذا الدين حتى 
أصبحت حكومة املدينة قوة 

يخشى جانبها في أرض 
اجلزيرة. وفي رمضان 223 

هـ قاد اخلليفة العباسي 
املعتصم حملة عظيمة فتح 
على اثرها مدينة عمورية 
في آسيا الوسطى ـ تركيا 

حاليا ـ وكانت متثل مركزا 
استراتيجيا من الناحية 

االقتصادية لالمبراطورية 
البيزنطية وهي متاثل في 

أهميتها مدينة القسطنطينية. 
وقد فر االمبراطور ثيوفل 

بن ميخائيل مهزوما الى 
القسطنطينية تاركا وراءه 

عمورية غنيمة عظيمة 
للمسلمني. وكانت حملة 

املعتصم ردا على ما قام به 
االمبراطور من اعتداءات 

وحشية على مدينتي زبطرة 
وملطية التابعتني للدولة 

االسالمية وانتهاكات حلرمات 
وممتلكات املسلمني واستجابة 

للمرأة املسلمة األسيرة 
التي كانت تستصرخه 

»وامعتصماه«. 
وانهزمت جيوش املغول 

بقيادة كتبغا أمام اجليوش 
الشامية واملصرية بقيادة 

قطز اململوكي ملك مصر في 
رمضان 658 هـ في معركة 

عني جالوت وكان نصرا 
مؤزرا من اهلل قضى به على 
أسطورة أن جيش املغول ال 
يقهر وأوقف زحف املغول 

على بالد املسلمني ولو لفترة 
بعد تدميرهم بغداد عام 656 
هـ عاصمة اخلالفة العباسية. 
وال ينسى دور شيخ االسالم 
العز بن عبدالسالم في احراز 
ذلك النصر حيث لم يأل جهدا 

في حث املسلمني على جهاد 
املغول والزام األمراء والتجار 

قبل العامة بتمويل املعركة. 
وفي رمضان 702 هـ هزم 

املماليك بقيادة الناصر محمد 
بن قالوون املغول بقيادة 

قطلو شاه في معركة شقحب 
»مرج الصفر« قرب دمشق 

وكان لشيخ االسالم ابن تيمية 
الذي شارك في القتال فضل 
كبير في اتخاذ قرار احلرب 
وفي رفع معنويات املسلمني 

وحتريضهم على الدفاع 
عن دينهم وحرماتهم وبذلك 
يكون املسلمون قد قطعوا 
دابر املغول وكفوا شرهم 

عن بالدهم بل يرجع الفضل 
الى املسلمني في وقف زحف 
املغول على أوروبا ولو قدر 
اهلل لهم ذلك ألحالوها أرضا 

خرابا.

فكرةمن غير إحراج

مرزوق سعود المطرقة

م.غنيم الزعبي

شكرا فهيد 
الديحاني

قرار
حلمنتيشي

لم أكن متابعا لفريق الرماية في هذا 
األوملبياد لتزامنه مع شهر رمضان 

املبارك، وكذلك ألنها من األلعاب املغمورة 
بسبب غياب دور هيئة الشباب والرياضة 

مع كل تقديري ملن عمل بهذه الهيئة 
منذ إنشائها إلى يومنا هذا، وهذه اللعبة 
لم حتظ باهتمام املسؤولني من الناحية 
اإلعالمية واملخصصات املالية لتشجيع 
هواة الرماية واأللعاب الفردية األخرى 

للراغبني فيها حيث كان احلبيب ژ 
يقول من باب احلث والتشجيع ألمته على 
الرماية )ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان 

راميا(. 
نعم لقد غمرتني الفرحة والسرور بفوز 

البطل فهيد الديحاني وحصوله على 
امليدالية البرونزية في مسابقة التراب في 

أوملبياد لندن 2012م، وكان لكلمة املعلق 
الرياضي حني قال بأن هذا الفوز ليس 
للكويت فقط إمنا للعرب جميعا تأثير 

مباشر على من يعرف مغزاها احلقيقي 

وهي أن الكويت بهذا البطل األوملبي 
شرفت جميع الدول العربية وشعوبها، 

وتذكرت قيمة البندقية املعنوية عند 
أهل البادية وارتباطها الوثيق باملراجل 

والفروسية والصدق واألمانة والثقة 
بالنفس، حيث يقول الفارس الشاعر ألفي 

بن معلث الديحاني الذي يعرف بدقة 
اإلصابة في وقته آنذاك مخاطبا صديقه 

»أبو لوا« محسن احلربي املرسل من قبله 
إلصالح ذات البني بني الشاعر وأهله:
قله  ــي  ــب ــاح ـــوا ص ل بـــو  يـــا 

ــق وعــهــودي ــي ــواث ــه م ــط ع
هله ــة  ــذل ق ـــو  أب خــنــت  وإن 

ـــارودي ب نقل  علي  يــحــرم   
أي مبعنى حرم حمل البندقية على نفسه 

إن لم يكن صادقا في مواثيقه وعهوده 
التي قطعها على نفسه وحملها صديقه 

احلربي، وهذا دليل واضح ملكانة البندقية 
عند الفرسان والغاية من كتابتي لهذا 
املقالة هو أن فهيد الديحاني هو أحد 

فرسان أبناء قبيلة مطير التي هي احدى 
شرائح مكونات النسيج االجتماعي 

للشعب الكويتي، والتي قدم رجاالتها 
الكثير من التضحيات للكويت وأهلها في 

جميع حقبات التاريخ ومازالوا يقدمون 
ويحرصون على رفعة سمعة الكويت في 

كل احملافل الدولية.
والشكر والتقدير ملقام والدنا صاحب 
السمو األمير، حفظه اهلل، الذي حرص 

على مقابلة البطل األوملبي فهيد الديحاني 
وتقليده وسام الكويت ذا الرصيعة من 

الدرجة األولى مبناسبة هذا الفوز العاملي، 
واألمر بترقيته إلى رتبة عقيد وهذا يترجم 

حب وتقدير سموه ألبنائه املتميزين 
وحرصه على تشجيعهم على مواصلة 

النجاح والتقدم في كل امليادين، والشكر 
موصول ملن ساهم بدعم هذا البطل 

األوملبي والعاملي ماديا ومعنويا.
وفي اخلتام شكرا للبطل الرامي فهيد 

الديحاني على هذا االجناز األوملبي الكبير.

ال حول وال قوة اال باهلل.. انتهت كل 
مشاكل التعليم عندنا ومت حل كل العوائق 

التي تقف في وجه تطور التعليم في 
الكويت.. ولم يبق غير موضوع وجود 

الطفل الصغير مع امه في نفس املدرسة.
هل يعقل ان تقوم وزارة التربية باصدار 
هذا القرار الكارثي فقط قبل اسابيع من 

افتتاح املدارس وبداية العام الدراسي؟ هل 
هذه هديتكم الهل الكويت في هذا العام 

اجلديد؟
أسر رتبت أوضاعها ونسقت امورها 
على وضع معني ثم يأتي قراركم هذا 

فيتسبب في آالف التنقالت للهيئة 
التدريسية واالدارية واالطفال الصغار 

وما يترتب عليه من تشتيت وضغط 

نفسي على معنوياتهم.. مدرسة ابتدائية 
فيها الناظرة والوكيلة ورئيسات االقسام 

وثلثا املدرسات ونصف االداريات ابناؤهن 
معهن في نفس املدرسة.. ماذا سيحل بهذه 

املدرسة؟
هل تعلم التربية حجم الصداع االداري 
واللخبطة التي ستنتج عن انتقال طاقم 

كامل للمدرسة الى مكان آخر؟ هل هذا هو 
االستقرار االداري والنفسي والتربوي 
الذي ستهدونه الهل الكويت في بداية 
العام الدراسي اجلديد؟! وهل هذا هو 

حلكم ملشكلة الغش في مدارسنا؟ طيب 
وماذا عن العمة واخلالة واالخت واجلارة 
وصديقة االم هل سيشملهن هذا القرار 

ايضا؟!

هل تعلم التربية اثر هذا القرار على زحمة 
الشوارع؟ فقد قذفتم في شوارعنا مئات 

السيارات االضافية التي ستذهب في 
اجتاهات مختلفة بعد ان كانت محصورة 

ومتوجهة الى مكان واحد فقط.
هذا فقط منوذج صغير ملا يتعرض له 

املعلمون واملعلمات والطلبة وأولياء االمور 
من تخاريف هؤالء املسؤوالت.

وصلنا ملرحلة اننا نحضر مدرسا 
خصوصيا لتلميذ في اولى ابتدائي.. 
وصلنا ملرحلة ان املدرسات اصبحن 

يداومن في املستوصف والعيادات اخلاصة 
اكثر من مدارسهن وذلك هربا من جحيم 

املناهج التي ال ميكن تعليمها لطلبة 
اجلامعة فما بالك بأطفال في عمر الزهور.

@marzouqalmutrqa

ghunaimalzuby@yahoo.com

رأي بحرف

في الصميم

ذعار الرشيدي

عبدالرحمن 
السميط.. قلب 
الدولة النابض

أخي العزيز الكرمي صهيب، والدك عمي 
د.عبدالرحمن السميط، هو رجل بدولة، بل 

رجل بـ 9 دول، كيف ال يكون ذلك، وهو 
من اسلم على يديه مئات اآلالف سواء 

بشكل مباشر او غير مباشر؟!
للعم د.عبدالرحمن السميط وأمثاله من 

رموز العمل اخليري ترفع »العقل« وترمى 
»الغتر« و»الشمغ« فخرا بهم، واهلل انه 

ملصدر فخر شخصي لي قبل ان يكون 
مصدر فخر للكويت وألهل اخلليج كافة 

واملسلمني عامة.
السميط ومعه مجموعة كبيرة من رواد 

العمل اخليري جعلوا بالدنا منارة من 
منارات العمل اخليري في العالم اجمع، بل 

عاصمة للعمل االسالمي اخليري.
جتربتهم يجب أال نفخر بها فقط، بل 

يجب ان تدرس في جامعة الكويت، وان 

تكون منهاجا مكتوبا نصدره الى العالم، 
فاملنظومة اخليرية التي ابتدعها رواد 

العمل اخليري من الكويت ومن بينهم العم 
السميط وأسسوا لها وأعادوا تشكيلها 

بهيكليتها السابقة واحلالية، تستحق ان 
تدخل كعلم مستقل من علوم فن االدارة 
للمشاريع، ولنا امثلة عديدة في جمعية 

العون املباشر والهيئة اخليرية االسالمية 
وجمعية عبداهلل النوري اخليرية االسالمية 

وغيرها العشرات من اجلمعيات اخليرية 
التي قامت على ايدي دعاة صدقوا اهلل في 

عملهم. 
والدك أخي صهيب افخر به كما يفخر 

به كل الكويتيني، الذين وان اختلفوا على 
اشياء كثيرة اال ان والدك كان محل اتفاق 

بني اجلميع، اجماع ناله عن استحقاق، 
وعندما وجهت رسالة عبر مواقع التواصل 

االجتماعية بالدعاء له فاعلم ان الكويتيني 
وغير الكويتيني قد رفعوا اكفهم بالدعاء 

له، منذ ان أقعده املرض، وأودع كثير منهم 
قلوبهم على حافة سريره حبا له ولعمله 
الذي اسأل اهلل تعالى ان يكون سببا في 
قبول دعوات مئات اآلالف ممن دعوا له 

في العشر االواخر التي نعيش في رحابها.
العم د.عبدالرحمن السميط رجل بدولة، بل 

دول اجتمعت في قلب رجل واحد.
وما رسالتك اخي صهيب التي اعلنت 

فيها عن حتسن صحة العم السميط اال 
فرحة عمتنا جميعا في هذه االيام املباركة، 
نسأل اهلل تعالى ان يعيد اليه رداء الصحة 

والعافية.
توضيح الواضح: لبلدنا قلوب نابضة 

باخلير، وأكبرها قلب العم د.عبدالرحمن 
السميط.
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ثقافة أنا أعلم
تبرز بني فترة وأخرى قضايا ثقافية او دينية وعلمية يكثر 

فيها النقاش وتثير التساؤالت وما يلفت النظر ان اجلميع 
اصبح يعلم ويدلي بدلوه ويفتي باي قضية كانت، اصبح 
اجلميع يفقه بالدين واالغلبية تتحدث بالسياسة واجلميع 

مفكر ومثقف.
جميل ان يكون االنسان متنوع املعرفة واسع العلم كثير 

االطالع ولكن االجمل ان يرد على  ما ال يعلم )أنا ال اعلم(، 
وليس لدي اجابة واضحة، يعجبني من يعرف قيمة حديثه وال 

يجادل بكل شيء ويعرف متى يتحدث ويناقش ومتى يكون 
الرد الراقي ال اعلم ولنستشر اهل العلم.

بعد كثرة النقاش واجلدال حول عرض مسلسل عمر على 
بعض القنوات الفضائية اصبح اجلميع له رأي ديني والكل 

يعطي رأيه وفي خلطة شعرت بان اجلميع علماء دين ومفتون.
جميل هو الغيرة على الدين والدفاع عنه لكن االجمل ان 

نترك الفتوى الصحابها وعلمائها فهم يحملون رسالة عظيمة 
ومسؤولون عنها وهي اكبر وأعظم من ان يأتي اي انسان 

ويفتي ويجادل ويضع نفسه بني اهل العلم الشرعي.
ملاذا اصبح اجلميع لديه هاجس االفتاء بكل شيء وأي شيء؟ 

ملاذا ال نضع حدودا نقف عندها وال نتعدى مبا ال نعلم ونبحر 
لشواطئ ليست لنا موانئها؟

»قال علي ÿ: وال يستحي من يعلم اذا سئل عما ال يعلم ان 
يقول اهلل اعلم«.

وهناك قول مأثور: »ومن قال ال اعلم فقد افتى«.

مجرد رأي

مخلد الشمري

ال اجد نفسي مهتما ولو قليال بالتصريحات براءة ذمة!
وباملمارسات الفوضوية التي يصرح بها 

وميارسها بعض الفوضويني من بعض من 
يدعون الفهم في السياسة هم واتباعهم 

السذج او اخلبثاء منهم وان ضيعت كثيرا من 
وقتي الضائع اصال بالكتابة عنهم.

ومع ذلك، اقرأ وأتابع ما يصرح به وما يهدد 
ويتوعد به وما يصرخ به هؤالء االعضاء 

ومن يسير في ركبهم فقط ألتسلى والضحك 
وألشمئز منها حالها كحال اي اخبار مضحكة 
او مسلية او سخيفة او اخبار محزنة تقشعر 

لها االبدان!
من جانب آخر، اذا كانت كل تصريحات 
وأحاديث وتهديدات هؤالء الفوضويني 

واتباعهم هي كما يدعون لالصالح والجتثاث 
الفساد وللتنمية ولرفعة شأن الكويت، فلماذا 

جعلوا الفوضى العظيمة قدرا ال ينتهي 
خصوصا في العقد االخير؟! ألم يكونوا هم 

مشاركني رئيسيني في اسباب الفوضى سواء 
في املجلس او في كل وزارات ومؤسسات 

الوطن؟
ان الطبيعة احملزنة والقدر االليم ملجلس 

امتنا في السنوات املاضية خصوصا 
هذه االيام هو انعكاس لالفرازات احملزنة 

واالليمة والطبيعية للمجتمع الكويتي 
في االنتخابات، وانعكاس لنوعية االفكار 

الساذجة والسطحية املسيطرة واملعششة 
في انفس وعقول اغلب افراده فما بني 

مطرقة املتاجرين بالدين واشباه االكادمييني 
واملتعلمني وسندان املتاجرين باحلرية 

وبالدميوقراطية وبالدستور، بدا واصبح 
اغلب مواطني هذا البلد كمجاميع وكقطعان 

ضائعة وتائهة تسير بارادتها دون وعي 
نحو الضياع واملجهول ونحو التدمير 

الذاتي لرفاهية املعيشة!
ليعلم الكل ان الدميوقراطية امنية وغاية 

كبيرة وكلمة جميلة وطريقة حياة راقية لكنها 
ال تصلح نهائيا ملجتمع اغلب افراده كسالى 

ومنافقون ومطبلون وعنصريون وطائفيون 
ومغرورون ونرجسيون وفوق هذه االمراض 
يسيرون بكل سذاجة وراء من يريد القاءهم 

في الهاوية والنفق املوحش املظلم.
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