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األرحام.. 
وقيمة الوصل

»ليس الواصل باملكافئ« شطر 
من حديث نبوي قريب إلى 

نفسي منذ أن تعلمته وعرفت 
مغزاه، »ولكن الواصل الذي 

إذا قطعت رحمه وصلها« هذه 
تكملته.

عندما أقرأ إعجاز البيان 
في اللفظ النبوي لألحاديث 

أتوقف وأتخيل حبيبنا النبي 
األمي كيف أوتي جوامع الكلم 

وأفخر بأنني من أتباع هذا 
الرجل العظيم، وكم هو لطف 
أن اختارنا اهلل في عالم الذر 
لنكون من الناجني املسلمني 

بالوالدة ولم يكلفنا عناء 
البحث عن الدين. 

املكافئ الذي يصل من 
يصله ولم يكن هو احملسن 

بالوصل ملن يقطعه، معان 
عميقة تكرس أهمية اإلحسان 

والترفع عن صغائر األمور 
التي تؤدي للقطيعة بني األهل 

واألقارب، املال والسلطة 
واألبناء والعلم، هي الفنت 

األربع في سورة الكهف لو 
رجعنا للسبب احلقيقي ألي 
خالف أدى إلى قطيعة جند 

أنه يدور حولهم.
تفرقت عائالت بسبب النزاع 
على املال وامليراث واملناصب 
والسلطة والترتيب العائلي، 

يختلف األبناء فيتقاطع اآلباء، 
احلسد والغيرة من علم 

وشهادة ومرتبة أكادميية، 
فأين الذي يقوم بدور 

الواصل بينهم ال املكافئ منهم 
ملن يصله فقط ويكسر الكبر 

على النص؟!
التدبر والتفكر في األحاديث 
النبوية يعني على فهم البيئة 

التي نشأ فيها اإلسالم، 
وترعرعت أخالقياته عبر 
املسلمني آنذاك، الصحابة، 

لنعرف أن اليوم يسب الدين 
بسبب أتباعه الذين ال يليقون 

به وهم مسلمون باالسم 
والهوية، بينما السلوك 

واألخالق هم أبعد ما يكون 
عنه. 

املسلمون األوائل كانوا 
يبقون على عالقة الصلة 

مع أصدقاء آبائهم وأمهاتهم 
املوتى، تخيلوا، اتباعا، حيث 

قال املصطفى ژ »إن حسن 
العهد من اإلميان« فتسابقوا 

له.
شيء غريب تلك األمة 

التي سبقتنا لصحبة النبي 
وسنلحقها للقائه في اجلنان 

بكرم ورحمة اهلل، كانوا 
يطبقون األمر قبل أن يطبق 

احلبيب شفتيه منتهيا من 
التبليغ به، أمة قل جدلها 

النشغالها بالعمل وطاعة نبيها 
وحمل هم الرسالة، أمة وارثة 

للدعوة فهمت قيمة امليراث 
وارتقت باهتماماتها عن 

القعود واللغو وتتبع العورات.
األرحام حتتاج وصل مربوط 
بقيمة عليا، الوصل لوجه اهلل، 

هنا املربط. 

أيام معدودات

aljalhmaq8@hotmail.com

libraheem@hotmail.com

محمد الجالهمة

د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

قبل أسابيع محدودة نشر تقرير صادر عن منظمة 
الشفافية الدولية لعام 2017 ذكر فيه أن ترتيب الكويت 

في مؤشر مدركات الفساد لتحل الكويت باملرتبة 85 
عامليا وتهبط 10 مراكز باملقارنة مع ترتيبها البالغ 75 
عامليا في 2016، وحل ترتيب الكويت باملرتبة الثامنة 

عربيا وقبل األخيرة خليجيا خلف عمان والسعودية 
وقطر واإلمارات، وأظهر التقرير أن الكويت حصلت 

على 39 نقطة من إجمالي 100 لتكون بذلك أقل من 
املتوسط العام، كما كشف التقرير أن ترتيب السعودية 

ارتفع 5 مراكز لتحل باملرتبة 57 عامليا وارتفع ترتيب 
اإلمارات 3 مراكز لتصل إلى املرتبة 21 عامليا واألولى 

عربيا.
الفساد عرفته املنظمة العاملية للشفافية في عدم 
االلتزام بالقانون والنظام، بهدف حتقيق مكاسب 

اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية تخدم مصالح 
أفراد وجماعات معينة، وعرفته املنظمة العاملية 
للشفافية بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام 

املنصب العام من أجل الوصول إلى مصالح خاصة 
لألفراد وجلماعاتهم، أما صوره فتتمثل في التوزيع 

غير العادل للدخل والثروة، وانحصار املال في يد فئة 
معينة، وانتشار ظاهرة الغنى املفاجئ والفاحش في 
يد أفراد محددين، مع انتشار الفقر بني بقية أفراد 

املجتمع. انتشار ظاهرة احملسوبية، عن طريق الوالء 
ألفراد العائلة، أو اجلهة التي ينتمي إليها الشخص 

املسؤول كاحلزب، أو املنطقة، وتنفيذ املشاريع 
واألعمال التي تخدمهم دون استحقاقهم لها، كما أنه 
قد يعني بعض أفراد عائلته في العديد من املناصب 

والوظائف على الرغم من افتقادهم للكفاءة، واجلدارة، 
مما يؤدي إلى غياب مبدأ تكافؤ الفرص بني أفراد 

املجتمع، ووضع األشخاص غير املناسبني في الوظائف 
املختلفة، وكذلك استغالل املناصب والوظائف العامة 

من خالل تفضيل املصلحة اخلاصة على املصلحة 
العامة، ونهب املال العام بشكل سري، وأيضا داللة 

على انتشار ظاهرة الرشوة، وانتشار ظاهرة غسيل 
األموال من خالل استعمال األموال التي يتم احلصول 

عليها بطرق غير قانونية، في العديد من املشاريع التي 
تعمل بشكل قانوني.أيضا فهو داللة على جلوء بعض 

األفراد أو اجلهات إلى استخدام االبتزاز عن طريق 
احلصول على األموال من طرف معني، مقابل تنفيذ 

مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص الفاسد.
املنطق يقول إن مؤشرات الفساد تتزايد في البلدان 

التي ال توجد بها سلطة رقابية، وعلى حد علمي لدينا 
سلطة تشريعية يفترض أنها انتخبت من قبل الشعب 
لتراقب كل أوجه الفساد، إذن أين اخللل؟ مجرد سؤال 

أمتنى اإلجابة عليه وان كنت اشك. 
كنت آمل أال مير هذا التقرير وأن يحظى باالهتمام 
املستحق خلطورته وأن يتجنب مناقشة الكثير من 
القضايا التي تثار إللهاء الشعب بقضايا ثانوية وان 

يتفرغ لدراسة ما جاء في تقرير منظمة الشفافية 
الدولية، ولكن ما حدث أن مر التقرير مرور الكرام 

وكأن األمر غير مهم.

من املتعارف عليه عامليا سمو الرئيس، أن الفئات 
املستحقة للحصانة تتمثل في السلطة القضائية 

والبعثات الديبلوماسية وكذلك أعضاء السلطة 
التشريعية على اعتبار أن احلصانة للوظيفة وليس 

حصانة شخصية.
سمو الرئيس، إن ما أقدمت عليه اللجنة التشريعية من 
مترير احلصانة في مشروعها املقترح لتنظيم ممارسة 
احملاماة قد جانبه الصواب، ومع تقديرنا ملهنة احملاماة، 
لكن ال يعقل أن متنح احلصانة ملهنة حرة ال تتميز عن 
املهن األخرى التي تؤدي أيضا دورا مهما في املجتمع.
سمو الرئيس، أوجه رسالتي هذه لسموكم لكي تقف 
السلطة التنفيذية موقفا جادا أمام هذا املقترح، حيث 

ال يخفى عليك أنه كانت هناك مطالبات حثيثة ملنح 
احلصانة لألطباء واملدرسني مبجرد وجود حالة اعتداء 

على أي منهم، رغم أنهم موظفون حكوميون، يجب 
حمايتهم ولهذا وضعت مواد بالقانون مبعاقبة املتعدي 

على املوظف العام وليس منحهم حصانة!
سمو الرئيس، إن املنتسبني ملهنة احملاماة، مع إمياننا 

بالدور الذي يقومون به، في الدفاع عن املتهمني 
وأصحاب القضايا في ساحة القضاء، تتطلب قدرا من 
الضمان لتأدية واجبات الدفاع لتحقيق العدالة. نعم إن 
هناك من احملامني قد تعرض ملواقف أمام القضاء، أدى 

إلى سجنه وآخر إلى معاملة غير الئقة في املخفر، وعدم 
متكينهم من الوصول إلى موكليهم إال بعد إجراءات 

مطولة! األمر الذي يتطلب الوقوف أمام تلك احلاالت إن 
كانت متعمدة أو نتيجة إلخالل احملامي بأسلوب تعامله!
سمو الرئيس، تنظيم أي مهنة مطلب مهم لكي تستقيم 

األمور ولكي يؤدي كل صاحب عمل حر وباألخص 
احملامون رسالتهم دون خوف، ومن هذا املنطلق فإن 

وجود ضمانات »وليس حصانة« للمحامي تعتبر املطلب 
األساسي لكي يؤدي مهمة الترافع أمام القضاء بكل 

طمأنينة لتحقيق العدالة، وهذا يتمثل في عدم اتخاذ 
أي إجراء ضد احملامي أمام احملكمة املترافع أمامها، إذا 
بدر منه أي جتاوز أو إخالل يستوجب محاسبته من 
احملكمة، سوي حترير مذكرة بحقه وإحالتها للنائب 

العام وإخطار جمعية احملامني بذلك التخاذ الالزم بذلك، 
إضافة إلى تسهيل مهمته في الوصول إلى موكليه 

املقبوض عليهم.
سمو الرئيس، من هنا فان مراجعة مقترح اللجنة 

التشريعية فيما يتعلق باحلصانة يعتبر أمرا واجبا من 
السلطة التنفيذية وعدم املوافقة عليه، إن أردنا احلفاظ 

على أسس الدولة املتمثلة باحلصانة وعدم تداخلها 
مع األعمال احلرة، وإال أعطينا احلصانة لكل موظف 
في الدولة كالعاملني بإدارة اخلبراء واملراقبني املاليني 
ورجال األدلة اجلنائية مبن فيهم األطباء الشرعيون 

وضباط اجليش والشرطة واحملامون في اإلدارات 
القانونية بل وحتى املهن احلرة األخرى، فهل يعقل 

ذلك؟! 

مؤشر الفساد
إلى القمة..

فأين اخللل؟

سمو الرئيس.. 
ملاذا احلصانة؟!

وجهة نظر

قضية ورأي

تتحرك القوات املسلحة في جبهات القتال 
وتعيد متوضعها في )سرية تامة( بغرض 

كتمان األمر عن العدو كي ال يعرف 
التشكيالت القتالية التي يضعها القادة 

امليدانيون فيخضعها للتحليل ويكشف 
اخلطط التي يعدها اخلصوم ضده. غير 

أن هناك جهات )علمية عليمة( تعرف 
حتركات جميع اجليوش املوجودة على 

الكرة األرضية وترصدها وتراقبها وحتللها 
وتعرف ما يدور في اجلبهات املشتعلة، 

مثلما تعرف عدد اآلليات والصواريخ 
ونوعية األسلحة. فتكتب تقاريرها 

للمسؤولني الذين يعرفون احلقائق بعيدا عن 
األكاذيب أو املبالغات التي ترددها االذاعات 
املتناطحة أو تصدح بها البيانات العسكرية.

> > >
متتلك الدول املتقدمة أقمارا اصطناعية 

تسبح في الفضاء البعيد مثل أقمار 
األرصاد اجلوية أو االتصاالت أو أقمار 

الرصد العسكري أو العلمي. وأسوق مثاال 
من كوريا الشمالية، حيث األقمار التابعة 

لـ»نورث 38« تتابع تفكيك موقع التجارب 
النووية في شمال شرق كوريا. وقبل أيام 

أكد »نورث 38« ان )العمل يتقدم بشكل جيد 
وقد مت تدمير املباني التشغيلية باإلضافة 

إلى مبان أصغر، وأزيلت السكك التي تربط 
االنفاق، ومت توقيف أعمال حفر نفق جديد، 

كما مت تثبيت منصة بني نفايات التنقيب 
الستقبال املدعوين(! وغير ذلك من تفاصيل 
دقيقة يعجز عن رصدها العاملون في ذلك 

املوقع النووي.
> > >

»نورث 38« موقع يتبع جامعة »جونز 
هوبكنز« الشهيرة وهي في طبيعة احلال 

مؤسسة علمية تعليمية بحثية بيد أنها 
تقوم بتزويد املسؤولني بتقارير سرية عن 

التسلح النووي في العالم. فبعد أن أصبحت 
احلروب أقرب للعلم منها للفنون القتالية 

الفردية أو القوة اجلسمانية أضحى النصر 
يتحقق في املختبرات العلمية قبل أن 

يتحقق في جبهات القتال. وأختم باإلشارة 
إلى أن السماء حني تبدو صافية في نظرك 
هي في حقيقتها ليست كذلك حيث حتلق 

فيها مئات األقمار االصطناعية التي تلتقط 
صوت دبيب النمل في أجحاره. 

أيام زمان عرفنا »البوتني« وتأثرنا به، وكنا 
متمسكني بلبس »البوتني« االبيض ـ تذكرونه 

ـ خاصة للمدرسة من املرحلة االبتدائية 
حتى الثانوية وهو »احلذاء« اخلفيف املريح 

العملي الذي يساعدك على التحمل في جميع 
االجواء اال في حالة االمطار! وكلمة »بوتني« 

تعني باللغة »البوط«، نوع من االحذية تغطي 
القدم والساق، نعم اتذكر ايضا انتشر 

»البوتني« الذي كان يحمي الساق والقدم 
معا واكثر العبي كرة السلة زمان كانوا 

يلبسون هذا احلذاء الذي يساعدهم على 
احلركة السريعة والدوران والقفز ويحمي 
الساق من االصابات! وايضا »البوت« هو 
نظام اقتصادي متعارف عليه في الدول 

االستثمارية تلجأ اليه هذه الدول باالستعانة 
في استثمار القطاع اخلاص إلقامة مشاريع 

البنى التحتية االساسية للحصول على 
حق استغالل املرفق »املشروع« لفترة 

زمنية محددة مبوجب عقود االمتياز متكن 

املستثمر من استعادة التكاليف وسداد 
القروض وتوزيع االرباح على املساهمني، 
وعليه يجب ان يعيد املستثمر املرفق في 

نهاية فترة االمتياز على ان يكون في 
حالة جيدة صاحلة للعمل والتشغيل، وقد 
استخدمت جمهورية مصر العربية نظام 

»البوت« في إنشاء شبكة مترو األنفاق!
وتعني كلمة »بوتني« في املعجم الوسيط 
»بوتني انترناشيونال وهو دليل سنوي 

اقتصادي للشركات الرئيسية في العالم«!
وبالعودة الى ايام زمان التي كنا »مغرمني« 

بلبس البوتني االبيض في املالعب والساحات 
ألنه يساعدنا على احلركة، خاصة ان ارضية 

املالعب كانت رملية سواء باملدارس او 
بالفرجان )احلارات(، وكنا اتذكر ال نلبس 

البوتني في صاالت االلعاب ألنها كانت 
ال تساعدنا على احلركة ألن ارضياتها 

من »اخلشب«! عموما هذه االحذية التي 
نشاهدها اليوم بشكلها اجلميل وألوانها 

الزاهية اصبحت »موضة« عند الرجال 
والنساء، واعتقد انها غالية الثمن، في حني 
كان »البوتني« زمان ال يكلف حتى دينارا 

واحدا! واليوم نشاهده في االسواق ومحالت 
االحذية مسّعرا مببلغ وقدره، ويصل احيانا 

الى 25 دينارا حسب املصنعية!
هذه هي قصة »بوتني«.. ابيض ـ چوتي ـ 

الرياضة زمان في الستينيات والذي اختفى 
وظهر لنا في هذا الزمان بحلة جديدة غالية 
الثمن واصبح الناس »يلبسونه« للكشخة! 

اهلل يا ايام زمان وساحات زمان ومالعب 
زمان ونفسيات اهل زمان، نحن بحاجة 

الى العودة بالذاكرة ملسلسل »درب الزلق« 
عندما اشتغل »حسينوه« بتجارة »البوتني« 

االبيض، ولكن اتضح له ان البضاعة كان 
نفس »الطبجة« مثل ـ مثل وطاحت البضاعة 

والتجارة وخسر سعد وحسني اعيال 
العاقول جتارتهم بسبب الغش التجاري! 
تذكرتوا البوتني ايام زمان يا زين زمان!

الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة 
للمواطنني ليست منة وال هبة إمنا هي 

حق كفله الدستور الكويتي لكل مواطن 
فمن حقه أن توفر له الدولة كل الرعاية 

الصحية داخل الكويت فإن لم يجد 
تتكفل الدولة بعالجه في اخلارج وقد 

تألم الكثيرون ممن شاهدوا مقطعا عبر 
برامج التواصل االجتماعي لشاب كويتي 
كان يعالج باخلارج وقطع عالجه ورجع 

إلى الكويت وال ميلك ماال ليسدد تكاليف 
عالجه فاضطر أن يبيع عصيرا في دوار 

قرطبة هل يرضي هذا معالي وزير الصحة 
والدولة، مواطن كويتي يقطع عالجه ويبيع 

عصيرا لتكمله عالجه فال نريد من احد 

أن يزايد على حقنا في الرعاية الصحية 
داخل وخارج الكويت فهذا حق أصيل 
للمواطن فإن أردت أن حتظى برؤية 

طبيب استشاري عليك أن تنتظر شهورا 
حتى يأتيك الدور أو عليك أن تذهب إلى 
مستشفى خاص لذا على من ال يجد أن 

يصبر على آالم املرض حتى يحني موعده 
مع االستشاري وقد يوافيه األجل فال يتم 

هذا اللقاء.
وإن ألم بك مرض مفاجئ فعليك أن تذهب 
أوال إلى املستوصف لتأخذ دورا بطابور 
طويل ثم حتظى بتحويل للمستشفى ثم 

تتوجه إلى املستشفى لتقف في طابور 
طويل أيضا ثم تبدأ املعاناة احلقيقية على 

أبواب الطبيب الذي يحتشد أمام بابه 
العشرات كل يريد أن يدخل إلى الطبيب 

فإن حان دورك ودخلت إلى الطبيب 
ستفاجأ بسلوكيات بعض األطباء الذي 
يظن نفسه أن اهلل قد اصطفاه من دون 

البشر بالعلم واملعرفة وفي نظرة متعالية ال 
تأخذ باالعتبار السن واملرض وان أعطاك 

وصفة طبية وذهبت إلى صرفها ستجد أن 
بعض الدواء الذي وصفه لك الطبيب غير 

موجود في الصيدلية ويطلب منك الصيدلي 
مراجعة الطبيب ليغير لك الدواء الن دواءك 
غير موجود أو أن تذهب ملستشفى آخر إن 

وجد الدواء به أين نحن؟!
ألسنا في الكويت بلد اخلير كيف توزع 

أموال الكويت وخير الكويت على العالم 
اجمع ومستشفياتنا تعاني من نقص بعض 

األدوية وعدم توافر أنواع معينة منه أين 
ميزانية وزارة الصحة أين القائمون على 

شؤون األدوية ووكيلها املساعد هذا الكالم 
ال يصدقه عاقل في بلد املليارات واخلير 

والنعمة قد يكون هذا األمر مقبوال في 
دولة نامية فقيرة املوارد وأموالنا تبعثر 

ميينا وشماال وأود هنا أن أشكر كل طبيب 
مخلص متفان في عمله فلهم منا كل الشكر 
والتقدير على اجلهود الكبيرة التي يقومون 

بها وان شاء اهلل يكون هذا في ميزان 
أعمالهم اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 

وشعبها من كل مكروه اللهم آمني.

سؤال يطرح نفسه، ويدور بذهن الكثير 
من الناس، أين دور اإلعالم في التنمية 

الفكرية؟ وأين هي البرامج الثقافية 
والفكرية التي تنمي من فكر أبنائنا 

وثقافتهم؟
إن اإلعالم له دور كبير وقوي وفعال في 
شغل العامة وتوجيههم إما نحو اإليجاب 
أم السلب، خاصة في عصرنا هذا، ومع 

االنفتاح الكبير الذي حققته التكنولوجيا، 
أصبح اإلعالم يشغل حياتنا بشكل كبير 

ويؤثر فيها، وما يحدث اليوم على الساحة 
اإلعالمية لهو شيء مخز وجتاري وهابط 

مع احترامي للقنوات، فاملسلسالت الهابطة 
والبرامج التافهة التي يرفع أبطالها راية 

الباطل على احلق والفوضى والتفاهة التي 
تشغل املشاهد باللغو والثرثرة التي ال 

جتدي إال اإلثم وضياع األجر.
فالغالبية الكبرى من مشاهدي تلك البرامج 

هم صغار هذه األمة، التي من الواجب 

اإلعالمي االهتمام بفكره وعقيدته قبل 
تسليته وذلك على مستوى الوطن العربي 
اإلسالمي، فأين البرامج الدينية التي تدعو 

للتفكر والتأمل في خلق اهلل عز وجل، وأين 
البرامج النقاشية التي تناقش أهم القضايا 

والظواهر االجتماعية اليوم من حيث آثارها 
على املجتمع وأضرارها وكيفية تفاديها، 
مثل املادية - العنف - العدوان - مشكلة 

الفراغ - مشاهير السوشال ميديا - 
الفوضى الفكرية - اللغو والثرثرة الهابطة 
- مشاكل مدرسية - مشاكل أسرية... إلخ، 
فتلك البرامج لعلها متواجدة على مستوى 

اإلعالم العربي وإمنا بشكل بسيط متواضع 
مقارنة باإلعالم الفاسد.

كما أن للتكرار األثر الكبير في تعزيز القيم 
وإصالح أسقام املجتمع، فلو حتقق اإلعالم 

العربي وخاصة اخلليجي من اإلكثار 
من تلك البرامج التنموية للفكر والثقافة 
والروح واألخالقيات لتمكنت املجتمعات 

من حل مشاكلها النفسية واالجتماعية 
والثقافية بنسبة تتجاوز 55%، فتلك النسبة 
أال يستحق العمل املثمر من أجلها وإسهاب 
األموال من أجل الرقي ال من أجل التراجع 

واجلهل.
إذا أردت أن تهدم أمة ابدأ بهدم أفكارها، 
وهذا ما يصنعه اإلعالم، فالبناء النفسي 

واالجتماعي الراقي لألمة يتوقف على قدر 
تنمية الفرد من الناحية التعليمية والثقافية 

واألخالقية، فإن تراجعت تلك التنمية 
اندثر املجتمع وأصبح في فوضى أخالقية 

وعقائدية خارجة عن السيطرة.
يحتاج أبناؤنا اليوم برامج تشغل وقت 

فراغهم وهي أهم قضية يجب على املجتمع 
االهتمام بها )قضية وقت الفراغ( فهي 
سبب الكثير من الظواهر السلبية، لم 

ال تكون هناك قنوات تعلم التكنولوجيا 
وحتفز االستخدام اإليجابي والوعي 
الصحيح في تشغيلها والتعامل معها 

واحلذر من أضرارها - لم ال تكون هناك 
قنوات تنمي األشغال اليدوية وإعادة 

التدوير - لم ال تكون هناك قنوات من 
أجل مناقشة هموم الشباب مع وضع 

احللول لهم كما أنها تشجع وتدعم الشراكة 
املجتمعية في حل تلك القضايا - لم ال 

تكون هناك قنوات خاصة باإلعجاز العلمي 
في القرآن والسنة وطرح كل ما هو جديد 

من االجتهادات القرآنية - لم ال تكون هناك 
قنوات من أجل عرض جميع اجنازات 
املبدعني من أبناء الوطن - لم ال تكون 

هناك قنوات خاصة لتعلم القيم من القرآن 
والسنة النبوية بشكل مشوق، فاملجتمعات 

اليوم تفتقر للكثير من تلك القيم الغائبة 
عن أذهانهم وفكرهم والتي لم يتعلموها 

في األسرة، مفقودة في سلوكياتهم 
ومهاراتهم احلياتية واهلل املستعان، وأصلي 
وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

www.salahsayer.com
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