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آفة العصر

صوت من الديرة

 
 الفريق م. يوسف األنصاري

قمت بزيارة قصيرة وسريعة إلى الرياض عاصمة 
اململكــة العربية الســعودية وواجهتها السياســية 
واالقتصادية، وقد ســاهمت هذه الزيارة رغم قصر 
فترتها في غربلة الكثير من األفكار التي حاول البعض 
نشرها عبر ڤيديوهات الواتساب ورسائله لتعطي صورة 

سلبية عن اململكة والتغيرات احلاصلة فيها.
منذ أن بدأت مراحل تنفيذ الرؤية الطموحة لألمير 
الشاب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ٢٠٣٠ 
والســعي اجلاد لتحويل اململكة الى قوة استثمارية 
رائدة، وهناك من يبتغي، عبر معلومات زائفة، إيصال 
إيحاءات بأن هذا البلد الطيب يشهد تغييرات سريعة 
في قيم ومبادئ املجتمع احملافظ وانسالخا عن الهوية 
اإلسالمية التي حتمل اململكة لواءها، خاصة مع وجود 

احلرمني الشريفني فيها.
منــذ وصولي الى مطار امللك خالــد الدولي حتى 
رجوعي الى أرض الوطن وأنا أعيش مرحلة تعريفية 
جديدة للمجتمع السعودي، التعامل في املطار أصبح 
أكثر سالسة مع احلرص على كل ما يحفظ األمن، ارتفاع 
معدل حركة السياحة، وقد صرح رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد اخلطيب 
بأن اململكة أصدرت ٣٥٠ ألف تأشيرة سياحية آخر ثالثة 
أشهر من ٢٠١٩م. كما يلمس الزائر انتعاشا حقيقيا في 
املطارات وحركة سيارات األجرة والفنادق واألوتيالت 
والشــقق الفندقية مع ازدحــام واضح في املجمعات 
الكافيهات واملطاعم، الشوارع  التجارية وازدياد عدد 
واسعة وحركة املرور انسيابية، العمران بازدياد، تبارك 
اهللا، وشعرت خالل إقامتي بأن الرياض تتجه بخطوات 
ثابتة ومدروسة لتصبح مدينة عاملية، حيث تلتقي عراقة 

املدينة وتاريخها باحلداثة وتطوراتها. 
الشعب السعودي هو مصدر قوة املجتمع، متمسك 
بعقيدته اإلسالمية وأصالته العربية يواكب التغييرات 
دون اإلخالل بعراقته، الصورة األسرية اجلميلة موجودة 
بوضوح في كل مكان، املرأة السعودية أصبحت أكثر ثقة 
بدورها في بناء املجتمع، فأبدعت، ولي عالقات متنوعة 
مع ســعوديات وبأعمار مختلفة، وتعجبني ثقافتهن 
العالية وقدرتهن على اخلوض في مختلف األحاديث 
بوعي وفهم وإدراك، ثقافة االحترام راسخة في املجتمع 
السعودي، فلم أالحظ أو أسمع خالل فترة إقامتي أي 
تصرف أو كلمة تضايقنــي أو تزعجني، ولألمانة لم 
أشاهد أي تصرف من أي شخص أو جنسية قد تثير 

استيائي كما هو حاصل في رسائل الواتساب.
إن اململكة العربية الســعودية تســير نحو األمام 
لتحقيق تطور ومنو ثقافي واقتصادي سيساهم في 
حتول حضاري واجتماعي واقتصادي طموح، فحركة 
السعودة جنحت بتخفيض نسبة البطالة في املجتمع 
وتوفير فرص عمل للمواطنني وجذب االستثمار وفي 
هذا أمان وراحة للمواطنني وفرصة لتحقيق الطموحات 
على مختلف األصعدة، ان حيوية املجتمعات ترتكز على 
الرؤى الواقعية الطموحة وسبل تنفيذها ومبا يضمن 

مستقبال مزدهرا.
ونحن في الكويت نكــن كل احلب للجارة الغالية 
اململكة العربية السعودية وألهلنا فيها ويسعدنا ويثلج 
صدورنا أن نراهم يتقدمون بخطى ثابتة حلياة القرن 

الواحد والعشرين وبأمان واستقرار.

هناك صفات جميلة قــد تكون غائبة عنا، وهناك 
صفة واحدة شاملة لتلك الصفات الراقية التي نحتاج 

اليها في حياتنا اليومية عند تصرفاتنا هنا وهناك.
رجاحة العقل امليزان احلقيقي لشخصية اإلنسان 
دون الرجوع لسن معينة، واألمر يعود لردة الفعل عند 
كل حدث وكيفيــة التعامل معه في كل مكان وزمان، 

وفق ترمومتر الصواب واالتزان!
في املاضي البعيد كان ارتباطنا مع مدرسة املجالس 
والدواوين التي تزودنا باملعلومات واملعرفة في شتى 
املجاالت، عندها كنا نحسن اإلنصات لنصائح األولني 
والتمعن في كيفية التخاطب مع اآلخرين، بينما افتقدنا 
تلك املجالس في حاضرنا العليل بعد أن اكتســحت 
وســائل التواصل االجتماعي األماكن وسيطرة على 

عقول اجلميع إال من رحم ربي!
من ســمات رجاحة العقل استشارة اآلخرين من 
ذوي اخلبرة والدراية في الدين واخللق العظيم، كما 
أن العقل الراجح يظهر معادن الرجال من جراء مصائب 
الدنيا وتقلباتها فتجدهــم أقوياء ال يتزحزحون عن 
مبادئهم، واثقني اخلطى متيقنني بأن اهللا جل جالله ال 

يخذل عبده قط.
ال شك أن العقل البشــري مجموعة من القدرات 
املتعلقة بالتميز واإلدراك والقدرة على اتخاذ القرارات 
في األوقات املناسبة وحسن التصرف، السيما عندما 
تلتقي بالسفهاء أو عندما تسمع كالم اجلهالء فهناك 
خيارات عدة لكيفية التعامل مع املوقف أحدهما احلكمة 
التي يفرضها املنطق ويقرها العقل في القول احلسن، 
وثانيهما التجاهــل والترفع عن صغائر األمور دون 
التحدث أو االحتكاك عندها يكون الصمت من ذهب.

رجاحة العقل تعني الكثير، فكلما زاد إميانك باهللا 
نضج عقلك وأصبحت إنســانا قويا مدركا ملعطيات 
احلياة اليومية، وهذه اخلصلة الراقية مطلب كل إنسان 

غيور على نفسه ودينه وأمته ووطنه.
ما دفعــني للكتابة عن هذا املوضــوع تفــشي 
ظاهرة عدميي األخــــالق في املدة األخـــيرة في 
مجتمعنا والتصرفات الغريبة التي نشهدها كل يوم 
في الكثير من مناحي احلياة، والســلوك املشني الذي 
نراه ونلمسه هنا وهناك، مما يؤكد غياب العقل أمام 
الكم الهائل من األزمات وعدم القدرة على إيجاد احللول 
املناســبة التي حتتاج إلى عقل راجح يعيد البوصلة 

إلى بر األمان!
مختصر مفيد:

عندما يغيب العقل نفقد الرؤية، لذا علينا أن نتعلم 
من رجاالت املاضي اجلميل.

وأن نعي تصرفاتنا ونحافظ على ما تبقى من قيم 
في حاضرنا العليل.

وأن نــدرك معــطيات احلــياة وتقلـباتها حتى 
نحظى مبســتقبل تفوح منه روائح عبق املاضـــي 

اجلــميل.

الشباب قصة  روى أحد 
حزينــة تدمع لهــا العيون 
وحتترق لها كل القلوب احلية، 
حيث كان ضحيتها شاب في 
تهاونه  العمر بسبب  مقتبل 
بأنه سيصبح  إدراكه  وعدم 
يوما ما معوال لهدم من خلفه 
من اهل وأقرباء باإلضافة إلى 
ما تبقى له من أصدقاء، ألن 
اكثرهم قد نبذه وابتعد عنه، 
لقد ترك املسكني والدته تبكي 
بكل حســرة دون حيلة إال 
الفرار هللا عز وجل طامعة ان 
يخفف عنها مصيبتها وأن 
يُتقبل منها دعاؤها ويكون 
وسيلة للمغفرة والعفو من 
املولى عز وجــل ومفتاحا 
لتثبيت قلبه عند الســؤال، 
وحير والده الذي كان ينظر 
الى وجهه قبل ان ينقله الى 
مثواه االخير وكأنه يتساءل 
في ســريرته يــا من كنت 
احســبك قطعة من جسدي 
ِلَم فعلت فعلتك هذه يا قرة 
عيني وما الذي حولك وغيرك 
من شاب وسيم ناضر الوجه 
الى هزيل اجلسد مسلوب 
االرادة وجمعتنا انا ووالدتك 
واخوتك وأصدقائك لرؤية 
خامتتك بصورة ال تسر قريبا 
وال بعيــدا وما الذي اضلك 
ان نودعك  لتفرض علينــا 
بساعة مظلمة ليشمت فينا 
الغيورون واحلاســدون؟! 
سامحك اهللا يا بني ورحمك 

وغفر لك. 
تساؤالت تدمى لها األفئدة 
وحتتار فيها العقول وتتشتت 
فيها االدمغة، فعلى الرغم من 
اجلهود التي تبذلها االجهزة 
الرسمية املختصة واملساعي 
التي تقوم بها املنظمات االهلية 
احملليــة والعاملية والوصايا 
الصادرة مــن منظمة االمم 
املتحدة من خالل املؤمترات 
انها حددت  والندوات حتى 
وأطلقت على اليوم السادس 
والعشرين من شهر يونيو 
من كل عــام، اليوم الدولي 
ملكافحة املخدرات، لنستذكر 
الناس مصائب  ويستوعب 
هذه اآلفة، إال وكأنهم يدورون 

في حلقة مفرغة.
فــــلم يتم القضاء على 
هذه اآلفة حتى انها لم تتوقف 
عند حد معني بل يتضاعف 
خطرها يوما بعد آخر، فإن 
ضحايــا االدمان في ازدياد 
والتجــار الفاســدون لهذه 
السموم لم يتناقصوا، علما 
بأن الســجون مكتظة تكاد 

تتفجر منهم.
ما االسباب وأين العالجات 
الــذي ميلك احلل  ذا  ومن 
الصواب إلنقــاذ االمم من 
املدمر  القاتل  السرطان  هذا 

لالنسان واألرض؟.
كانت لنــا جتربة عندما 
كنت مسؤوال في «االطفاء»، 
حيث كلفت برئاســة فريق 
بالقيــام بدراســة  عمــل 
االســباب ووضع احللول 
ملعاجلة ومســاعدة املدمنني 
العاملــني باجلهــاز  مــن 
وإنقاذهــم ووقاية زمالئهم 
من االجنراف والوقوع في 
الفخ، وبالفعل مبشيئة  هذا 
الظروف  لنا  اهللا تيســرت 
املولى باالســتعانة  وهدانا 
ببعض اجلهات ومنها جلنة 
بشاير اخلير، للمدمن التائب 
دور كبير في ارشادنا لهذا 
السبيل، واستفدنا كثيرا من 
دعمه الشخصي. وبفضل 
من اهللا جنينا ثمرات مبشرة 
بالنجاحات، فظهرت بوادر 
اخلير على الشباب وانكشف 
الغطاء من على املتســببني 
وأزيل الهــم من على كاهل 
املصابني وأزيح ستار الظالم 

من على زمالئهم.
األمــل عظيم بــاهللا ثم 
باألجهزة الرسمية املختصة 
املباشــرة  العالقــة  ذات 
للقيــام بحملة  باملوضوع 
جادة ودائمة مبنية على رؤية 
واضحة وأهداف عملية مبنية 
على مؤشرات حقيقية فعلية، 
وان تتعاضد معها االجهزة 
الرسمية االخرى واألهلية، 
وال ننسى واجــب األسرة، 
فــــاألب راع وهـــــــو 
مسؤول عن اسرته، وكذلك 
االم واالخــــوان واملعلم 
واجلار، فليؤد كل منا الرسالة 
ويحمــل االمانة بكل صدق 
وإخالص، فإن املشكلة ليست 
اقل أهمية من الفساد املالي 
او االداري او الضرر البيئي 
ولكنها متس مصير شريحة 
مهمة وعمود أساسي لوقوف 
الوطن علــى أرضية صلبة 
النهوض والوصول  ملرحلة 

ألعلى القمم. 

لبلده (تعــال دوره عاد). اخلطأ كل 
اخلطأ من وزارة الصحة التي مفروض 
أن تقتدي بــوزارة الداخلية بوضع 
جهاز كي نت في مركز اخلدمة لرسوم 
الطوابع.  اإلقامة بعد استغنائها عن 
لكن وزارة الصحة ألغت طوابع التأمني 
الصحي فجأة ولم تقم بتوعية املواطن 
أو وضــع بديل آمن له بدال من ذلك 
تركت حسابه البنكي مشرعا أبوابه 
أمام ناس غرباء يعمل الكثير منهم 

دون ترخيص ودون إقامة.
نقطة أخيرة: سأتقدم بكتاب محذرا 
من هــذا األمر ملكتب وزير الصحة 
املركزي والحتاد املصارف  وللبنك 
الكويتية والطلب منهم االهتمام بهذا 
املوضوع اخلطير الذي عندي إحساس 
أننا قد نرى نتائجه الكارثية قريبا 
خاصة بعد أن يتوقف العمل بالطباعة 
في تلك الســيارات املتنقلة بعد أن 
وقعت وزارة الداخلية عقدا جديدة مع 
شركة طباعة ستتواجد داخل مراكز 
اخلدمة كالسابق. تصوروا ذلك الكنز 
الرهيب من معلومات عشرات اآلالف 
من املواطنني املصرفية في يد شخص 

عاطل عن العمل.. اهللا يستر.

غذائية بيئية كعسل البرسيم، وخبز 
الشعير، وغيرها للسكر منقوع الباميا 
للســكر ومواد ووجبات طبيعية 
تنشــد النواحي العالجية كاحللبة، 
واملرة، والكركم، والزجنبيل، والقرفة 
(الدارســني) وغيرها من الصيدلية 
الشــعبية بدكان العطار واحلواج، 
واخللطات الطبية الشعبية العالجية 
لقطــع دابراألمراض آخرها عنوان 
رســالتنا أعاله («حليــب حمارة» 
العافية أجلكم اهللا عن مذكرها كما 
هو معروف عندنا) شفاء من كل داء 

كما يقولون! 
وتعود بنا الذاكرة للتأكيد توقعات 
املغفور له بإذن اهللا الداعية الكبير 
الوفي الشيخ محمد متولي الشعراوي 
بقوله: «آخر هذا الزمان العودة لطعام 
البهامي صحة وعافيه!» كما أسلفناها 
مسبقا، واهللا املعافي املشافي لعباده 
املبتلني ما بني أدوية املوت! وأعشاب 

وأطعمة السالمة. 

مطالبه أصبح مسلما به.
فمن باب الشفافية نتساءل:

.. ما اجنازات الدكتورة الوزيرة؟، 
وهل جاءت الردود للدمخي شــافية 

كافية ومقنعة؟
أم املشهد حسبة التقسيم السياسي 
بني املجلس واحلكومة.. فناس تطلع 
وناس تنزل وفــق معيار املصلحة 

السياسية.
وألحاكي الواقع أمامكم.. إصالح 
العملية السياسية ال يكون مببارزة 
ومن ثم يرمى في احللبة.. كبش فداء.
بكل تأكيد على غرار استجوابات 
الوزيرات السابقات.. ستكون املنصة 
جاهزة لصعود الوزيرات اجلديدات، 
فإما احلصانــة احلكومية والتوافق 

النيابي.. وإما طرح الثقة.
نرجو للعملية السياسية مزيدا من 
التقدم واالزدهار.. على غرار مشهد 

هفوات الوزيرة واملنصة. 

يجرؤ أحد على الوصول اليها، أسبر 
أغوار القلوب واحــّدث املالئكة في 

منامي..
وأحمل ما بقي من أمتعتي وجراحي 
وذكرياتي في حقيبة رثة بالية، لكنها 

غنية بالتفاصيل.
سيدتي...

ترى كم من املســافرين وصلوا 
الى احملطة وكم منهم لن يصل ابدا؟

في داخل هذا الكم من العشوائية، 
وحده صوتك من يتحدى الصمت..

ودفء قلبك مــن يتحدى البرد، 
وأنــا ال جديد يذكر.. اال أنني انتظر 
النهار التالي ألقبل عينيك كما اقبل 

هواجسي اآلن.. 

اليومية التي تنقل لنا كل يومني ثالثة 
شكوى مواطن من سحب مبلغ من 

حسابه دون علمه.
بإمكان موظف الطباعة هذا زرع 
برنامج في كومبيوتره أو حتى وضع 
كاميرا تلتقط الرقم الســري الذي 
وضعته وهكذا يصبح حسابك البنكي 
حتت تصرفه فلديــه رقم البطاقة 
والرقم السري يستطيع أن يحجز 
تذكرة لبلده وقبل صعوده الطيارة 
العمليات  بدقائق يقوم بعشــرات 
املصرفية من حتويل وسحب وأي 
شئ يريده ثم يصعد طائرته ذاهبا 

من آفات ماڤيا األدوية الغالية السعر 
وجتارتها بالبشر والعلل املصابني بها 
جريا وراء العالج االسرع أمانا وثقة 
واطمئنانــا بوصفات أطبائهم غير 
الدقيقة وحكوماتهم غير احلريصة 
على حتري واختيار النافع من األدوية 

لدحر عللهم املتزايدة هذه األيام!
ويتهكمون من أخبار األعشاب 
الطبية، وحليب الناقة الطبيعية، ومواد 

املوقف الدراماتيكي الذي شهدناه 
بني النائــب الوزيرة، واالنفعال في 
الردود من طرف الوزيرة، والتأكيد 
من قبل وزراء أو نواب على حقهم 
دائما مبعركة الدفاع الشــخصية، 
واملواجهــة، ومن ثــم الثبات على 
الكرســي، بعدها الدفاع عن حقوق 
الشعب الكويتي وتطلعاته وحتقيق 

وابغــض البرد ألنه يدخل مســاما 
أشعر بها..

أماكن ال  الى  أنا الشاعر املسافر 

وإدخال معلومات اخلادمة من اسم 
ورقم جواز وغيره وكذلك معلوماتك 
أنت وهو أمر صعب وغير معتاد عليه 
من كثير مــن املواطنني، فيلجأون 
لتلك السيارات املتنقلة التي أساسا 
الكثير منها غير مرخص والبعض 
من عمالتها على إقامة شركات ثانية 

هذا إذا كان عنده إقامة.
الوضع خطير وفيه كشف  هذا 
باملواطن  ملعلومــات خاصة جــدا 
وتعريــض حســابه البنكي خلطر 
االختراق والسحب منه وهذا ما حصل 
حسب أخبار اجلرائم في الصحف 

األدويــة تبــرز بعد حــني مضار 
النافع من احلقن  وســلبيات غير 
واإلبــر والكبســوالت خلطورتها 
وضررها على األبدان كالسرطانات، 
واجللطات، والتقرحات، واحلساسيات 
وهشاشة العظام ونزيف الدماغ وما 
شــابهها من آفات أدويتهم لدرجة 
إشهار مركز ومحطات عالجية دولية 
باسم (الطب البديل) له زباينه هربا 

أمر كفله الدستور الكويتي، وان التدرج 
في املناصب السياسية واقع مفروغ 
منه ألصحاب اخلبرات املســتحقني 
واملســتحقات، فكما أن هناك سؤاال 
املليونية يكرر  ألصحاب االيداعات 
في مجلس األمة «من أين لك هذا؟» 
أعتقد أنه من الضروري التســاؤل 

«كيف وصلت سريعا؟».

واألوالد تارة أخرى..
كنت أترفع عن احلسد أو مشاعر 
لكنني أحســد من حولك،  البغض، 

لم أصدق ما سمعته وطلبت منه 
تكرار الطلب. قال أعطني رقم بطاقتك 
البنكية ورقمك السري. وإذا لم ترد أن 
تعطيني رقمك السري فتعال اطبعه 
بنفســك في لوحة املفاتيح اخلاصة 
بجهاز كومبيوتري. لم أفق من الصدمة 
وظللت أحدق به حتــى نبهني، لو 
سمحت يا أستاذ فيه ناطرين وراك 
بالدور خلصنا. قلت له بس هذا الذي 
تطلبه خطير وفيه تعريض ملعلوماتي 
املصرفية للخطر. رد ببرود «ال تخاف 
الدنيا أمان نحن في الكويت». رفضت 
طلبه وأخذت أوراقي وذهبت للضابط 
املســؤول في مركز خدمة املواطن 
التابع لوزارة الداخلية الذي قال ال 
أستطيع مســاعدتك هذا األمر تابع 

لوزارة الصحة.
احلوار الســابق كان بيني وبني 
أحــد موظفــي ســيارات الطباعة 
املتنقلة التي تقف أمام مراكز خدمة 
املواطن خلدمــات الطباعة والطلب 
الذي كنت أرغب في عمله هو دفع 
التأمني الصحي لعاملة منزلية جديدة 
والطريقة الوحيدة حاليا هي الدخول 
ملوقع التأمني الصحي لوزارة الصحة 

بقدوم رجب نتوقع العجب، كما 
يقولون في أمثالنا، توافينا هذه األيام 
أخبار خارجة عن توترات وسخونة، 
كل األخبــار سياســية، مناخية، 
رياضية، بيئية وغيرها متيل نوعا 
ما للصحية ببالد أوروبا والعم سام 
الكتشاف ودراسة وتسويق «حليب 
احلمارة» وفوائده األعلى ســعرا 
على رفــوف الصيدليات واملوالت 
والبقاالت والبســطات األوروبية 
الناس من  الغذائية، وتهافت عليها 
كل األجناس ودفعوا فاتورتها األعلى 
سعرا ومتتعوا برشفها بعد حتضيرها 
مع القهوة أو الشاي بخالط العافية 
واحلليبة الدافية! حتت ٤٠٪ درجة 
أدنى الصفر بالهنا والشفا لهم ولم 
تبرز حتى هــذه اللحظة مبقاهينا 
ومطابخنا، ودواويننــا ومزارعنا 
لتكون وين رايحني وياكم بعد تأكيد 

نفعها ومضارها؟! 
فالدول املتقدمة جدا في صناعة 

لم تأت مساءلة النائب عادل الدمخي 
للوزيرة اجلديدة غدير أسيري من 
فراغ، فمادة الدســتور متنح األول 
احلق في املساءلة.. والوزيرة صعدت 
برضاها.. فما املشكلة؟ وماذا بعد؟..

رفعت جلســة املجلس، وطلب 
املوقعون طرح الثقة، ومنصب الوزيرة 
على احملك.. هذا ما سنشهده في الرابع 

من فبراير املقبل.
وحتى نتكلم في صميم املوضوع، 
أؤكد أن شعاري لم يكن يوما اال أن 
الكويتيني والسلطتني يد واحدة في 
االرتقاء.. وأنه ال مبدأ للتمايز والتمييز 
بالوقوف  اال  السياســي  العمل  في 
عند أصحاب اخلبــرات والكفاءات 
في املناصب القيادية.. ومازلت أقرأ 
الوطنية بتمعن، وأبدي  القضايا  كل 
النصيحة أو اوصي بتوصية من خالل 

مقاالتي املتواضعة.
إن متكني املرأة في العمل السياسي، 

فنجان القهوة العاشر..
وما زال وجهــك يرمقني بنظرة 
التجاهل واألنانية، غير أنني عددت 
أنفاسك ألف مرة، ونظراتك ألف ألف 
مرة، في كل مرة انسى اين وصلت.. 

واسأل نفسي ملا كل هذه احليرة..
تخيلي يا سيدتي انني حيرت العالم 
ولم اقدر ان اصل ملستوى حميميتك..
ما أضعف احلروف أمام شــيء 

عصي على التفسير!
أجد نفســي واقفا أمام بحر من 

املشاعر لكنني غريق اللحظة..
اجمعي ما اكتــب، فهذا جزء من 
صباحك التالي، لكنه يكتب أمامك اآلن، 
وانت جالســة حتادثني التلفاز تارة 
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