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د.حنان محمد السعيد

علي الرندي

في البداية، كل عام ووطني وأميري 
وأهلي بخير وسائر بالد املسلمني، وتقبل 
اهلل طاعتنا ومبارك عليكم الشهر الفضيل.

أوجه دعوة للتسامح جلميع أطياف 
املجتمع الكويتي مبناسبة الشهر الفضيل 

من مسؤولني وافراد وازواج وجيران 
وللبشر كافة الن نترك ما نختلف عليه 

وجنعله اختالفا فكريا وليس خالفا 
شخصيا يحمل الضغينة واحلقد، وذلك 

ملصلحتنا جميعا.
رمضان يعني لي دفء بيت أبي 

ورائحة طبخ أمي قبل أذان املغرب 
وسفرة جتمعنا وصفاء روحي يغذينا 
عندما جنتمع مع أمي وأبي واخواتي، 

افتقده بعد موت والدي ومرض والدتي 
فلنحسن لوالدينا في حياتهما قبل ان 

نفاجأ بفقدهما ونندم ألننا لم نشبع من 
وجودهما معنا. فهذه الرسالة اوجهها 

للشباب ممن يلهثون خلف العمل واللعب 
واملباريات وامللهيات الكثيرة في حياتنا 

وال يقضون نصف الوقت مع اهاليهم 
حتى ال يندموا فيما بعد.

وإنني أوجه دعوة للتسامح والتصافي 
قبل رمضان، فالتصافي هنا ال يعني 

مسجات تهنئة او ارسال معايدات وصور 
بل التقارب واملصافحة والدعاء لبعضنا 

البعض ولم شمل االسرة فال نريد 
مشاحنا او غاضبا ونحتاج الن تصحو 

الضمائر ونزرع الوالء وحب الوطن 
في القلوب بدال من اجليوب، فعلينا 
ان نهدأ ونفكر بإيجابية، فاحلمد هلل 

االمكانيات متوافرة والعقول النيرة كثيرة 
والنظريات البناءة مدونة واخليارات 

متعددة وجتارب اآلخرين ظاهرة للعيان، 
وكلها بوادر ايجابية ميكن ان توصلنا 

للهدف املنشود، فال نريد اضاعة الكثير 
من الوقت واجلهد، ففي وطني شرفاء 
كثر من الرجال والنساء والشباب ممن 

يرغبون في تقدم بلدنا وشعبنا، نحتاج 
ارادة فقط لإلصالح ليكون تقدمنا مذهال 

جبارا يضعنا في مصاف الدول املتقدمة. 
إنني اردد دائما وباستمرار يا اهلل يا 

حي يا قيوم اللهم اصلح بلدنا واجعله 
األجمل، فنحن ننعم باحلرية ونفتخر 
بها، ولكن ال خير في حرية تهدد امن 
الكويت وسالمتها، وال خير في حرية 

تهدم القيم واملبادئ واالخالق، وال خير 
في حرية تشيع الفتنة والتعصب وجتلب 

الفوضى والدمار واخلراب وال اقول إال 
اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا صالح 

االعمال، واهلل يحفظ ديرتنا، وأوصيكم 
اهلي يا اهل الكويت ونحن مقبلون على 
هذا الشهر الفضيل بأالنقول وال ننشر 
وال نرسل اي رسالة تسيء ألي مواطن 

او فئة او مؤسسة او جهة حكومية، 
وان نلتزم بذلك مبيثاق شرف ونتفرغ 
للعبادة والدعاء، فنحن ليس لدينا غير 

ديرتنا وشيوخنا ورجالنا الطيبني الذين 
يحبون الكويت ويخافون عليها حبا 

يفوق الوصف.

كلنا يعلم علم اليقني الفرق الواضح بني 
كلمة حرية وكلمة حترر ودون اخلوض في 
تفاصيل معنى الكلمتني، فمن وجهة نظري 
أن احلرية في مفهومها احلقيقي تعني أن 

تكون حرا فيما ال يؤذي اآلخرين.
فال شك ان هناك أسسا وقيما وتعاليم دينية 

تربط بني الرساالت السماوية الثالث، وال 
خالف في أن اهلل سبحانه وتعالى قد أرسل 

رسله لتهذيب النفوس وتطهير األجساد 
وحتويلها من تبعية العباد إلى عبادة رب 

العباد.
أما ما ينبثق عن هذا حتت مسميات أخرى 

وأفكار غريبة فقد يحيد عن الهدف األساسي 
ويظن البعض أنها احلرية، أما حرية الفكر 
فيجب أال تطمس احلقائق وتبدل التاريخ 

وتخالف الواقع وتشذ عن املضمون، وجتعل 
قلمك وعقلك يتفقان على اخلوض فيما 

يؤذي مشاعر الناس والعذر هو حريه الفكر 
فال حرج أن يكون لإلنسان آراء وتصورات 

مستقلة عن آراء اآلخرين حول موضوع 
معني قد تختلف فيه وجهات النظر، ولكن 
حرية الفكر وحرية الكالم وحرية التعبير 
إذا ما خالفت األسس التربوية واملجتمعية 

والقيم املنبثقة من اإلرث الديني جلميع 
الديانات السماوية، فهي بذلك تعد حتررا 

ال فائدة منه سوى إحداث نوع من الشذوذ 
الفكري داخل مجتمع شرقي مترابط فكريا 

ومتحرر من األفكار الغربية الدخيلة.
أما حرية اإلبداع فالفرق بينها وبني االبتذال 

احلاصل حاليا شعرة بسيطة متمثلة 

وواضحة في كمية األذى السمعي والبصري 
التي تهل علينا وتقدم لنا من خالل 

التلفزيون والسينما.
فإذا كان الفجور واالنحطاط األخالقي 

موجودين كمنوذج مجتمعي فيجب أال يقدم 
بهذه الصورة كعنوان ملجتمع خاصة ان 

من يقدمونه هم من أسباب انتشاره أصال، 
وهذا كله ليس من اإلبداع بل هو التحرر 
األعمى فأصبحنا ال نعرف طريقة احلوار 
املوضوعي مع أبنائنا وال فرق بني الكبير 

والصغير، فذهبت القيم وتاهت األخالق بني 
صالح وطالح وقل الوازع الديني والسبب 

هو حرية اإلبداع أقصد التحرر في كل 
شيء.

نسأل اهلل الهداية جلميع املسلمني.

دعاء ألهل 
الكويت

احلرية 
والتحرر

دردشة

من الديرة

رمضان شهر مبارك فيه أنزل القرآن وتتنزل الرحمات وتصفد 
الشياطني.. كما هو شهر الصيام أحد أركان اإلسالم من صامه إميانا 

واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
أوله رحمة.. يشعر املسلمون وهم يستقبلون هذا الشهر الفضيل 
بالفرحة التي متأل قلوبهم والسعادة التي تغمر أرواحهم مع كل ما 
يالقونه من جوع أو عطش أو طول نهار وقلة ليل.. هذه السعادة 

تكمن في عدة أمور من رحمة اهلل على عبادة في شهر الصيام 
وهي:

1- تطهير البيئة الروحية للصائم وذلك من خالل فتح أبواب 
السماء للذاكرين والداعني واملستغفرين.. وتيسير قراءة القرآن 

والتهجد والقيام، كما تصفد الشياطني من اإلنس واجلن خالل هذا 
الشهر الفضيل ليعيش الصائم بجو روحاني يزيد من قربه إلى 

اهلل فتتحقق العبودية هلل بالصيام ويزداد إميان املسلم بربه بهذه 
القربى.

2 - صلة الرحم.. وهي من رحمة اهلل لعبادة في رمضان املبارك، 
وهنا نرى املسلمني يتسابقون بالتزاور والتبريكات وصلة أرحامهم، 
فكثيرا ما يصطلح املتخاصمون في رمضان.. وتنفرج املشاكل فيه.. 

وتتقارب القلوب من بركته.
3 - ومن رحمة رمضان أنه شهر يجدد فيه املسلمون إميانياتهم 
فبعد عناء الغفلة وتواضع العبادة وضعف محاسبة النفس وقلة 

الواعز الديني خالل الشهور السابقة يأتي هذا الشهر املبارك ليكون 
منقذ الروح باإلميان ومحرك اجلسد بالطاعة وموجه العقل باألخالق 

ومعطر اللسان بالقرآن وملطف القلب بالتواضع.. ليكتمل إميان 
املسلم فينطلق الى بداية عام جديد مليء بالتحديات التي تواجه 

إميانه فيتغلب عليها.
قال تعالى في سورة البقرة )شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 

هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان( 185.

أمسك أعنان أحصانها ال تهده
في ما مضى خابرك يا شيخ خيال

أردنا أن نبدأ بهذا املثل كما أوردنا أمثلة أخرى تقال عند الفطرة، ولم 
يدخل عليها تصنيع أو ديكورات لفظية، وهي واهلل لو حللت حتليالت 

علمية، لوجدت ما حتدثت عنه واقعا في هذا الزمن، ولكفتكم معرفة 
بواطن األمور، التي تستغل مع شديد األسف من قبل أناس بال بهم 

اهلل عز وجل األمة اإلسالمية، واألخص الدول العربية، هذه الفئة 
من البشر من الذين من الذين وصفهم القرآن الكرمي وكأنهم خشب 

مسندة، تراهم يتنابزون ويتالمزون عبر اإلعالم، الذي مع شديد 
األسف أيضا زرعوا فيه بعضا من تنابلتهم في وقت غاب العقالء 
اصحاب االفكار النيرة من الذين يتمتعون بقوة التحليل، واألقدر 

على فهم واقع االمور، ويضعون احتماالت اقرب للصواب ملا تتجه 
اليه هذه االحداث، من هذه الفئات الضالة التي عبثت بواقعنا العربي.

ونحن نستشف من هؤالء اجتاهاتهم العبثية محليا واقليميا من خالل 
العنوان الذي نضعه في مقدمة املقال كما نرمز إليه بأبيات من الشعر 

النبطي الواضح للعادي واملثقف على حد سواء، ولكن السيرة واملسار 
ملا يقصده املخلصون يتعرض من جانب من زملات تلك اخلشب 

املسندة وللبعض منهم القدرة على فك الشفرة ومعرفة العبرة، أو من 
الذين ال تتلطف مزاجاتهم وأفكارهم مع هذه أو تلك ألنهم يحملون 

أفكارا تخصهم، وال يريدون أن تصيبهم أفكار تبطل ما يسعون إليه، 
حتى ولو كان في نهاية املطاف على حسابهم وحساب أمتهم.

ونحن لم نتعود على التعامل مع هيك فئة، ألن الفئات التي كنا 
نتعارض معها فكريا ووطنيا كانت واضحة في حلبة املبارزة، 

ويتسنى لنا ولهم احلجة باحلجة، واملنطق مقابل املنطق، واالجتاهات 
الفكرية، واالجتاه واضحة ملن أراد االنتساب لها، ولكنها اليوم اصابها 
املثل الذي يقول »كل من صادها عشاها عياله«، أو "حارة كل من إيده 

له".
وهذا األسلوب لم ولن يدوم يا سادة ومقدمة األحداث تشير إلى 

ذلك من حولها، واهلل يستر على باطنكم الذي أدخلتم فيه كثيرا من 
التعفن، واخليتموه من العفة والتعفف، والتي هي سلوكية احلياة 

الطبيعية لقرة العني واالستقرار، كفانا اهلل وكفاكم عدم البصر 
والبصيرة.

أكتب هذه املقالة وأنا أعتقد بل أكاد أجزم، أن املستفيدين منها 
ومعرفة مقاصدها وما جتلب االيام والشهور القادمة لم يعرفها إال 

القليل واهلل املستعان. 
العقل والتعقل والعقالء أصابهما نوع من العجز واخلمول، حتى 

بعض املتمثل فيهم الفقه الديني أصبحت فتاواهم متباينة ومهيجة 
ملزيد من األحداث، والبعض منهم خضع ملتطلبات العم سام وسمومه، 

التي سادت األمم منذ قرون، وال حتتاج إلى قوة التحليل أو معرفة 
مقاصدها، ألنها برزت عبر األجيال بنفس األساليب واملقاصد مع 

بعض املسميات والتشكيالت ولكن النتيجة كما سبقتها، والشعوب 
أصابها عدم االستفادة من تلك األحداث، بل زاد بينها اجلهل 
والتصديق ملا يدعون إليه من قبل املزروعني في جسم األمة، 

وتستطيع التعرف عليهم )بلحن من القول(.
وعلى كل حال، رمضان كرمي وكل عام وأنتم بخير، وأرجو أال يزداد 

الهرج واملرج في هذا الشهر الفضيل، وال نريد أن نزودكم بأبيات من 
الشعر تليق مبا سلف ذكره من أحداث في هذه املقالة وهذا الوقت 

العصيب، ألنها ستلقى ويحكم عليها باالعدام، ولكن سنعطيكم أبياتا 
من األسالف، لعل وعسى أن تغنيكم هذه االبيات العتيقة عن االبيات 

اجلديدة.
هذا، ونرجو من علماء الدين بجميع مذاهبهم، أن يبتعدوا عن األمور 

احلساسة في ظروف كهذه الظروف، حتى ال تستغل من اجلهالء 
واصحاب املآرب اخلبيثة، وجزاكم اهلل خير اجلزاء.

صالح أمرك لألخالق مرجعه
                                 فقِوّم النفس باألخالق تستقم

والنفس من خيرها في خير عافية
                               والنفس من شرها في مرتع وخم

ال حتسنب العلم ينفع وحده
ُـّه بخـــالق                                 ما لــم يتــَوّج رب

فإذا ُرزقت خليقة محمودة
                                فقـد اصطفاك مقسـم االرزاق

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

مطلق الوهيدة

رمضانيات 1 من 4

املكتوب يعرف 
من عنوانه

وقفات

رأي

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

كارثة عندما تعترف احلكومة بأن أغلب 
القيادات اإلدارية في بعض املناصب 

احلكومية جاءت نتيجة الترضيات 
والواسطة، واملصيبة أنها ال تفعل شيئا، 

ولم تفعل شيئا واكتفت بالتصريح عن هذه 
الكارثة اإلدارية التي هي أحد أهم أسباب 

الفساد في البلد.
>>>

أن تقوم احلكومة بتسليم مشاريع البلد 
ألشخاص جاءوا بالواسطة، ووصلوا إلى 
مواقعهم وفق الترضيات وهم ال ميلكون 
الكفاءات الالزمة إلدارة تلك املشاريع أو 
اإلشراف عليها ما يجعل تلك املشاريع 

عرضة للسرقة أو التخريب، هنا احلكومة 
ترتكب جرمية بحق البلد، جرمية ترتكبها 

احلكومة عن سابق تصور وتصميم.
>>>

لنفرض أن قياديا جاء بالواسطة وحصل 
على منصب في إدارة مشاريع في أي 
وزارة، هل تعتقدون أنه سيوقف مد 

الفساد أو مد التجاوزات في تلك املشاريع؟ 
طبعا لن يفعل، ألنه حتى إن كان نظيف 
يد، و»قلبه على البلد« وأراد أن يوقف 

التجاوزات واألوامر التغييرية ويطبق 
القانون على املقاول الذي ينفذ املشروع، 

فإن املقاول سيلجأ إلى من توسط له 
ويطلب منه أن يطلب من ذلك القيادي 

التوقف عن التدخل، وسيفعل وسيرضخ 
القيادي، ألنه مطالب بدفع دين الواسطة 

التي جاءت به إلى منصبه، وعليه أن 
يصمت مرة ومرتني وألف مرة حتى يبقى 

في محله، وهذه حقيقة أغلب القياديني 
الذين جاءوا بالواسطة.

>>>
وفوق أن احلكومة تعترف بأن قياديني 

مت تعيينهم بالواسطة، تعترف أيضا بأن 
الدورة املستندية للمشاريع احليوية طويلة 

جدا، وإن كانت احلكومة ال تعرف سبب 
طول الدورة املستندية، ذلك أن أباطرة 

البيروقراطية في البلد ال يريدون للدورة 
املستندية أن تتقلص، ألن تلك الدورة 
هي التي جتعل لهم قيمة في البلد، أو 

أنهم يعتقدون أنها التي جتعل لهم قيمة، 
فيعطلون مشاريع املقاولني بل يذلون 

املقاولني ويتفننون في إذاللهم من أجل 
ورقة صغيرة.

>>>
هل يعقل أن مشروعا حيويا دورته 

املستندية أكثر من 8 أعوام، وتنفيذه ال 
يستغرق سوى 3 سنوات ونصف السنة، 

بالعربي » أعطني عقلك« هل يعقل أن الدورة 
املستندية للمشروع أطول من مدة تنفيذ 

املشروع نفسه، وضعنا هذا البد أن يدرس 
في اجلامعة حتت اسم منهج » فنيات الغباء 

في إنشاء املشاريع العمالقة«.
>>>

أحد اإلخوة املعترضني على تقليص الدورة 
املستندية يقول:»إن طول الدورة املستندية 

راجع ألنها أوراق ملزمة ومتنع السرقة 
والتالعب في املشاريع واستيالء املقاولني 

على األموال بغير وجه حق«، ومع احترامي 
لألخ املعترض، فبعض »ربعنا« مع طول 

الدورة املستندية سيسرقون، ومع قصرها 
سيسرقون.

>>>
بعد اعتراف احلكومة بوجود قياديني جاءوا 
بالواسطة، لدي سؤال ملح وهو: لم ال تقوم 

احلكومة بإقالتهم؟ أما أنها اعترفت ملجرد 
االعتراف.

احلكومة تعترف: 
قياديون.. 
بالواسطة
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