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اخلدمة املدنية 
وأحالم التوظيف

جرة قلم

ضربــت الكويت هزة أرضية شــعر بها املواطنون 
واملقيمون، وقد سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد 
الزالزل في معهد الكويت لألبحاث العلمية يوم السبت 
٤ اجلاري زلــزاال بقوة ٥ مبقياس ريختر جنوب غرب 
األحمدي، وذلك في متام الساعة ٤:٢٨:٠٢ صباحا بتوقيت 

الكويت، وعلى عمق ٥ كيلومترات بباطن األرض.
وبــدوري أحمد اهللا على ســالمة كل من يقيم على 
هذه األرض الطيبة، ونسأل اهللا تعالى أن يحفظ الكويت 
وشــعبها من كل مكروه، وبعد الهزة األرضية ضجت 
وسائل التواصل االجتماعي والتعليقات والتحليالت من 
قبل شــخصيات من ذوي االختصاص، فالبعض يرى 
الزلزال «صنعا بشريا» بسبب سحب النفط من املكامن 
كون الهزة وقعت بجانب حقل «برقان»، والبعض يراها 
غضبا من اهللا عز وجل ورســالة لنا، وقد صدق اهللا في 
كتابه احملكم: (إذا زلزلت األرض زلزالها وأخرجت األرض 
أثقالها وقال اإلنســان ما لها يومئذ حتدث أخبارها بأن 

ربك أوحى لها).
علينا أن ننظر بعني املؤمن ونسأل اهللا املغفرة ونشكره 
ونحمده على ســالمتنا وسالمة وطننا من الدمار الذي 
تخلفه الزالزل، ومــن جهة أخرى إن كان املوضوع من 
«صنع البشر»، فمن املؤسف أن نلقي باللوم جزافا على 
شــركات النفط في الكويت وآلياتها في إدارتها الفنية 
للتنقيب عن النفط، حتى أنني قرأت أن املوضوع أصله 
سياسي بحت وقلت «ما هذا الذي أقرأ؟»، فالتأويل كثير 

واملؤلون أكثر.
وأعتب كمواطــن وكاتب كويتي وكمتدرب في زمن 
سابق، على معهد األبحاث الذي تدربت فيه يوما ما، أين 
دور املعهد في هذا املجال؟ وأين هو من رصد مثل هذه 
الظواهر الطبيعية، ليأخذ املواطن واملقيم حيطته حتى ال 

تقع خسائر بشرية باجلملة ال قدر اهللا؟!
أين دور معهد األبحاث في دراســة التأثير اجلوي 
والبيئي الذي يقع خلطورته على صحتنا وصحة عائالتنا؟ 
وأين اخلطط اجلديدة التي تشرك الشباب الكويتي ليكون 
كادرا فاعال لرصد الظواهر الطبيعية ودراستها ودراسة 
منشأها؟ وأتســاءل: عن الدورات التدريبية التي تؤهل 
مجموعات أكبر من الشباب الكويتي، ليكون ممارسا لدوره 
في إدارة األزمات الطبيعية القصيرة والطويلة األمد منها.

إن دور معهــد الكويت لألبحــاث العلمية يجب أن 
يسير بخط متواز مع مؤسسات الدولة، ملكانته العلمية 
بتطوير البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى جانب تقدمي 
االستشارات البحثية ملؤسسات الدولة والقطاع اخلاص، 
ويجب أن تكون هناك خطط سريعة لالستجابة للطوارئ 
وحتذير املواطنني من الظواهر الطبيعية املهلكة واملرعبة 
قبل حدوثها، وأن ينشر املعهد األبحاث التي من شأنها 
حتســني البيئة الكويتية ملجابهــة حتديات املناخ الذي 
نعيش وسطه.. فيكون سؤالي مســتحقا لإلجابة عنه 
«أيــن أنتم يا معهد األبحاث من الظواهر الطبيعية التي 

تضربنا هذه األيام؟».

كل إنسان نشــأ على الفطرة السليمة، يستنكف 
ويشــمئز عندما يتابع تعرض أحدهم حلمالت تنمر 
وهجوم وإساءات وتشكيك بالوالء بسبب األصول، ألي 
مواطن يترشح ملنصب كبير في الدولة، خصوصا أن 

ذلك املواطن من ذوي اخلبرة والكفاءة.
وبلغت تلك احلمالت من القسوة، ما يجعل أي مواطن 
صاحب طموح يتردد مرات عديدة قبل القبول باملنصب 
احلكومي، لكي ينأى بنفسه عن موجات التنمر والتشبيح، 
بــل يجعل بعض الكفاءات وأصحاب اخلبرات يعلنون 
عن يأسهم والتخلي عن آمالهم بسبب ما قد يطولهم.

وهناك الكثير من الكالم في الصدور ولكن نعلم أنه 
من الصعب البوح به والتعبير عنه.

ولكن دعوني أحاول.. لن أحتدث عن قصة جيهان 
عبدالرحيم التي تابعنا فصولها باندهاش واستغراب، 
بل سأعود قليال بعقارب الســاعة إلى الوراء، لنتذكر 
االنتقادات املرتبطة باختيارات أعضاء املجلس البلدي 

املعينني.
انتقدوهم ألن أغلبهم نســاء ومــن فئة اجتماعية 
واحدة (حضر)! حتى وقبل النظر إلى ســيرهم الذاتية 

وشهاداتهم وخبراتهم التي تؤهلهم لهذا العمل.
تلــك الكوكبة املختــارة من الشــخصيات الفنية 
املتخصصة، لو كان مت اختيارهم في املجالس البلدية 
في دولة شقيقة كاإلمارات أو قطر أو السعودية مثال، 
لوجدنا االستحسان الشعبي الكويتي والقبول والتصفيق. 
ولكن ألننا في الكويت، يستســهل انتقادهم وجرهم 

على األشواك!
مع األســف لدينا من يرفع شعار وضع املسؤول 
املناسب في املكان املناسب، ولكن في الواقع أنه عندما 
يكون املرشح لتقلد املسؤولية ال يشبه من نعرف، أو 
بعيدا اجتماعيا، فإن الشــعارات اجلميلة تركن حتت 

احلائط، ويبدأ رجم املرشح لتولي املسؤولية.
تلك األمور تكشف مدى ما يعانيه البعض من أفراد 
الشــعب من أمراض اجتماعية كالعنصرية، والتي مع 

األسف متارس «مبزاج»!
نحن نعشق التقسيمات والتفريعات فيما بيننا، مثل 
حضر وبدو، قبائل شمال وجنوب، سنة وشيعة، أصيل 
وبسيري، جبلة وشرق،.. هل أكمل أم يكفي؟! بل داخل 
تلك التفريعات تفاصيل اكثر تزيدنا تقسيما وتفتيتا!

هذه املمارســات.. لن جتعلنا نتطور أو ننهض أو 
نتقدم، فالبلدان احملترمة تلك التي تنظر لقيمة اإلنسان 
بسبب عمله وأمانته وإخالصه وعطائه ووالئه، وليس 
بسبب اجلينات الوراثية، ومن أين ومتى أتيت للكويت، 
وما اصلك وفصلك ومذهبك وتيارك ومن الذي يسندك!

لألسف تعودوا على العنصرية واحملاصصة، ويظن 
البعض أنها هي الوسيلة الصحيحة السليمة في إدارة 
األمور مع أن احلقيقــة أنها خراب ودمار، فال يعرف 
التاريخ مجتمعا مارس العنصرية وانتهت أموره على 

خير، وهناك دائما من يدفع الثمن وبألم.
فمن يزرع العنصرية ســيحصدها ولو بعد حني، 
ولنتفكر بالدول التي حولنا لنرى ماذا جنوا من العنصرية 

إال فساد األرض والشقاق والفتنة واحلروب األهلية.
فلنتوقف ونحكم عقولنا، ونعيد التفكير مباذا نقول 
ونفعل، ونصحح مفاهيمنا ونعدل مســارنا، وليكن 
شعار املسؤول املناسب في املكان املناسب مقدما على 

العنصرية قبل أن نغرق أكثر!

ديوان اخلدمة املدنية «مالئ 
الناس»، بوابة  الدنيا وشاغل 
التوظيف، واجلهاز املسؤول 
عن استقرار الوضع املعيشي، 
بناء ضخم، وجيش من املوظفني 
الطلبات والتوزيع  الستقبال 

حسب الشواغر.
كالم طيب، ومســؤوليات 
كبيرة، لكنه منذ اإلنشاء عام 
١٩٧٩ يــدار بعقليــة واحدة، 
ومختطف من قبل جالية من 
جنســية واحدة، تتحكم في 
قراراتــه ومصير أبنائه، وهم 
لألســف مجموعة مسيطرة 

تتصرف على هواها.
الواسطة تنخر في جسده، 
والتوزيــع ليس عادال أحيانا، 
والبعض يتوسط للحصول على 
وظيفة، والبعض إما أن يؤخر 
أو يعني في جهة ال متت بصلة 
إلــى اختصاصه، وقد يحالفه 
احلظ مبا يروق له، فال عبرة 
ـ أحيانا ـ للتخصص، وهناك 
مئات احلاالت، فمهندس نفط 
ـ على سبيل املثال ـ يعني في 
أو األوقاف،  التربيــة  وزارة 
وهكذا من تعيينات تساهم في 

عرقلة التنمية املنسية.
مــا هو غيــر معلــن أن 
هؤالء املسيطرين ال يريدون 
إال بنســب  الكويتيني  تعيني 
قليلة، مع رفع شــعار وهمي 
«التكويت»، وإذا كان  عنوانه 
هذا شعارهم فلنبدأ بتكويت 
«الديوان» نفســه، فسياسة 
اإلحالل متبعة في دول مجلس 
التعاون واجلميع يسعى إليها.

أعداد العاطلني في ازدياد، 
واألرقام تكشــف ترشــيح 
الديــوان ألكثر مــن ٣٠ ألفا 
للعمل في اجلهات احلكومية 
العمل،  بينهم رافضو جهــة 
وهذا الرقــم مخيف في ظل 
ارتفاع مخرجــات اجلامعات، 
التوظيف، فما  وزيادة طالبي 
يجري ال ميكن السكوت عنه، 
فـ«الديوان» بحاجة إلى حتول 
جذري في ثقافــة التوظيف، 
ومطالــب بااللتفــات للعمالة 
التي هي عبء على  الهامشية 

الدولة.
إن جزءا مــن معايير فرز 
املترشــحني ال يزال  وتقييم 
مرتبطــا بــإدارة الكم وليس 
أزمة  النوع، حيــث تتضخم 
تخصصات املرشــحني، وال 
تنسجم مع املؤهالت املطلوبة 
القيمــة املضافة في  إلحداث 
الوظائف الشاغرة، ما يجعل كرة 
الثلج تكبر، فاستيعاب اجلهات 
احلكومية تضاعف ٤ أضعاف 
الفعلية، رغم تقليص  احلاجة 
القوى العاملة األجنبية وتعزيز 
التوطني، ما يزيد البطالة املقنعة 
٨٠٪، ويؤكد انحراف سياسات 
التوظيف عن أهداف التنمية، 
ما ساهم في نشر «احلضور 
الشكلي» ورواج ثقافة اإلفالت 

من العقاب.
لدينا مشــكلة أخرى في 
أعداد املســجلني  تخفيــض 
املركزي،  التوظيف  في نظام 
وخصوصــا في الشــهادات 
املتوسطة وما دونها، واحلل 
يكمــن في تكويــت مختلف 
األعمال حتى في السكرتارية 
أو الطباعة، وإخضاع الكويتيني 
لدورات تدريبية بدل االنتظار 

لسنوات.
ومــن الالفــت للنظر أن 
«الديوان» الــذي يعمل من ٨

حتى ١:٣٠ يغلــق أبوابه أمام 
التســجيل والتعديل  طلبات 
وتغيير الرغبة، ويحصر ذلك 
في النظام اإللكتروني، باستثناء 
الهيئة التمريضية واملدرسني، 
فلماذا ال يتم فتح الباب للجميع، 
وملاذا ينتظر اخلريج شــهر 
سبتمبر، ويبقى عاما أو عامني 
بعد التخرج، ومن يسجل مرة ال 
يستطيع التغيير وعليه انتظار 
اإلعالن عن فتح باب التقدمي.

هذا األمر ال يســاهم في 
لذا نحــن مطالبون  التنمية، 
بفتح الباب طيلــة أيام العام 
إلكترونيا،  الطلبات  الستقبال 
وربط اجلهات مباشرة بالنظام، 
بحيث يتم فرز الرغبة إلى اجلهة 

التي لديها شواغر مناسبة.
أخيرا.. ال نريد ألبنائنا أن 
يكونوا لقمة سائغة في أيدي 
املمنوعات  الفاسدين، فتجار 
الشباب  يســتقطبون بعض 
العاطلني عن العمل، فمن أغلقت 
دونه أبواب العمل الشريف قد 
تسول له نفسه مرغما البحث 
عن أي عمل حتى لو كان ضارا 
به ومبجتمعه، فلنحرص على 
جعل «الديوان» أكثر فاعلية وأال 
يكون عبئا على البالد بسبب 
اجلمود وغياب ثقافة التوظيف.

يستعد هذه األيام كثير من األسر 
واألفراد واجلماعات للسفر املوسمي 
ملن يطلق عليهم «الطيور املهاجرة» 
أو خارجها، طلبا  أوطانهــم  داخل 
للراحة واالستجمام من عناء سنوات 
الڤيروســات، أو حجز االختبارات 
بشتى مراحلها ومستوياتها التعليمية، 
أو الهروب من قسوة البيئة والطبيعة 
في أقطار تعاني من شــدة األجواء 
البيئية وقلة املواقع السياحية التي 
متتع جماهيرها مبــا ينفعها أبدانا 
البحث عن ميزات  ونفســيات، أو 
صحيــة وبدنيــة جتــدد طاقاتها 

وحيوياتها.
وقد يعاني البعض من مشــاكل 
صحية، ماليــة، اجتماعية، وغيرها 
فيجد في الســياحة راحــة داخل 
بالده، تكفيه عناء األسفار وظروف 
احلروب والدمار، كما يحصل بعاملنا 
اليــوم دون تفاصيل كل ذلك تكفيه 
نشــرات أخبارها اليومية، فالراحة 
لألمن واألمان هي ثروات املواطنني 

وقوافل السواح بكل مكان.
 مختصر كل ذلك أن متعة السفر 
تتحقق لســفراء أوطانهم خارجها 

باحلرص واحلذر، ومراعاة مشاعر 
شعوب أنتم ضيوف عليهم، ومراعاة 
خدمات تلك األوطان وقوانينها وعادات 
أهاليها، فاملسافر يحمل سمعة بالده 
من ركوب طائرته حتى بلوغ وجهته 
أينمــا كانت، والبد أن يكون عنوانا 
للنظافة واللباقة، وعليه االنتباه حتى 
ال يستغل من معكري صفوة سياحته 
ابتزازا أو نشال، أو سرقات، ومثل 
هذه األمور يجب احلذر منها وعدم 
التباهي املبالغ فيه أمام شعوب تشهد 
معاناة في ظروف احلياة، ومستوى 
معيشــتها، فالبساطة باملظهر تعني 

كثيرا من القناعة باجلوهر السياحي! 
واحلذر ال مينع القدر! 

أما الفوضى بالتعامل في ركوب 
باصاتهم، ووسائل تنقالتهم! ومقاهي 
ومطاعم ومعارض أسواقهم وغيرها 
فتعني التعرض ملثل هذه املخاطر مع 
تداخل الثقافات، وفوضى اجتهادات 
احلياة عندهم كأصوات وصيحات 
أواخر الليل ما بني مساكنهم، ومواقع 
راحتهم بوصفنا أحيانا «عربا ومسلمي 
التخريب وليس قدوة التعامل مبختلف 
األديان بيننــا وبينهم ما قد يجلب 

مشاكل ال يحمد عقباها»! 

لذلك فإن أمثالنا الشعبية القدمية 
«يا غريب كن أديب» هي طوق جناة 
مــن وقوعنا بالزالت منــذ إقالعنا 
لرحلة املوسم السياحي حتى عودتنا 

ألوطاننا!
 ونصيحة ختامية متعلقة باألسفار 

رسميا هي:
 # راجع تواريخ سفرك وعودتك 
وأسرتك أو فردية سفرك للتذاكر 

والتأشيرات املطلوبة. 
# صالحيــة جــوازات ســفركم 

وتواريخها.
 # حمولة حقائب سفرك وشروطها.
 # مبالــغ ماليــة تغطــي رحلتك 
واحلــذر بطريقــة اســتخدامها! 
إقامتك  وجداول زياراتك وتاريخ 

بالبلدان املقيم فيها! 
وكل جديد يتعلق بك وسفارتك 
وجتميع أرقامها لكل طارئ ميكنك 

االستعانة بها وحل إشكاالتها! 
ولكل حادث حديث لألسفار جتد 
له حلوال وأفكارا تغنيك عن الربكة 
واالنتظار لتعكير صفوة موســمك 
السياحي.. اهللا يرعاكم سفرا وإقامة 

موسمية.

قبل ســنوات طويلة قام املجلس 
البلدي بعمل جلنة خاصة للتحقيق في 
أسباب حالة النظافة السيئة في البلد 
رغم عقود النظافة التي تصل إلى مئات 
املاليني من الدنانير، ووصلوا إلى نتائج 
وحقائق كثيرة، أغربها كانت أن شركات 
النظافة حتقق أحيانا ٢٠ مليون دينار 
قبل بدايــة العقد وقبل أن تطأ أقدام 

عمالتها وآلياتها الشوارع.. شلون؟!
كشفت التحقيقات من تلك اللجنة 
اخلاصة أن «بعض» الشركات ما أن 
حتصل على تقدير عمالة بـ ٥ آالف 
عامل حتى تســلمهم إلى سماسرة 
ينتمون إلى بلد العمالة مهمتهم الذهاب 
إلى قــرى بعينها لهم عالقات طيبة 
مع وجهائها أو رؤسائها، سموهم ما 
شئتم، يجلسون معهم ويعرضون 
عليهم بضاعتهم التي هي آالف الفيز 
التي تسمح بدخول البلد والعمل فيها، 
الفيزا  التفاوض على ســعر  ويبدأ 
الواحدة حتى أنها وصلت في بعض 
إلى ٢٠٠٠ دينار. تصوروا  األحيان 
هذا العامل البسيط يدفع «من وين 
ما أدري» ٢٠٠٠ دينار، فقط للحصول 
على فرصة عمل لوظيفة عامل نظافة 

ال يتجاوز راتبها ٢٠٠ دوالر.

الثانيــة حصلت لي  والقصــة 
شخصيا، فقبل إجراء طبي يحتاج إلى 
تخدير كامل قبل عدة سنوات أتي إلى 
غرفتي في املستشفى ممرضان في 
سن الشباب املبكر من جنسية آسيوية 
ليأخذانني من على الســرير الطبي 
إلى مكان العملية، طوال الطريق كان 
حديثهما بلغتهما، وكعادتهما (يقطون) 
الكثير مــن الكلمــات اإلجنليزية، 
جمعتهــا وفهمت أنهما اقترضا من 
البنك فور وصولهما البلد وكل واحد 
يذكر تفاصيل قرضه. بعد عدة أشهر 
قرأت في اجلريدة أن إحدى شركات 
التوظيف أخذت من كل ممرض يأتي 

للكويت ٥٠٠٠ دينار، فأول شــيء 
يعمله هؤالء املساكني فور وصولهم 
البلد هو احلصول على قرض لسداده 
ألهلهم الذين كما سمعت يحصلون 
على تلك األموال من مرابني يأخذون 

فائدة فاحشة.
سبب هذه املقدمة القصصية هو 
رد فعل على إعالن إحدى السفارات 
فرضها رسما وقدره ٥٠٠ دينار على 
املواطن الكويتي شرط تصديق عقد 
العمل للعمالة املنزلية من هذا البلد. 
أمر غير منطقي وغير مبرر، أنا وفرت 
فرصة عمل ملواطنيك يحصلون عن 
طريقها على رواتب مجزية ويرسلون 

حتويالت لبلدهم تصل ملئات املاليني؟ 
معقول هذا الكالم؟ 

وكما بينت لكم في البداية كيف أن 
مواطني هذه البلدان يدفعون اآلالف 
الديون  أنفسهم وأهلهم  ويحّملون 
فقط ليصلــوا إلى الكويت. ثم تأتي 
أنت وتفرض على املواطن الكويتي 
رســوما فقط ألنه وفر فرصة عمل 

ألحد مواطنيك؟!
الوضع مقلوب ويحتاج إلى تدخل 
املواطن  املعنية حلماية  من اجلهات 
الكويتي من هذا التعسف، وأفضل 
وأحســن طريقة هي بيــد وزارة 

اخلارجية.. كيف؟
بعمــل املزيــد مــن املعاهدات 
واالتفاقيــات العمالية مع املزيد من 
العمالة  الدول وتوسيع رقعة سوق 
املنزلية ليشمل عشرات الدول وليس 
فقط ٣ دول تفرض علينا شــروطا 

في كثير من األحيان غير منصفة.
٭ نقطة أخيرة: أول دولة يجب أن تقع 
على قائمة اهتمام وزارة اخلارجية 
هي إندونيســيا ذلك البلد امللياري، 
فمعاهدة عمالية مع ذلك البلد الكبير 
ستقلب موازين سوق العمالة املنزلية 

في الكويت لصالح املواطن.

إلى  كل شيء في حياتنا يحتاج 
املتابعة سواء كانت أمورا شخصية 
أو أمورا عامة، وغياب املتابعة يضيع 
الكثير من الفرص، بل قد يؤدي إلى 
خسارة قريبة أو بعيدة، إذ إن املتابعة 
تعطي زخما إلجناز املهام على النحو 
املطلوب وفي الوقت املناسب. ففي 
البيت عندما تتابع املرأة جميع أمور 
بيتها فإنها حتقق كل ما تريده وجتعل 

البيت جنة لكل من يعيش فيه. 
وفي العمل عندما تقوم اجلهات 
املتخصصة بالتخطيط ألي مشروع، 
فإن اخلطة تتضمــن جدوال زمنيا 
للمتابعة مع مؤشرات املتابعة وإن كان 
املشروع مهما للمجتمع فإن الشفافية 
تتطلب نشــر خطة املتابعة ونشر 
مؤشــرات اإلجناز أوال بأول ومدى 

إجناز املشروع حسب املخطط له. 
وهناك بعض املســؤولني الذين 
يفضلون املتابعة امليدانية ألنها تعطي 

صورة وردية عن نشاط املسؤول، 
بينما قد يكون املســؤول غير ملم 
باملشروع قبل املتابعة امليدانية، وتكون 
املتابعة مناســبة إعالمية تسويقية 
للظهــور، ولكن املتابعة املوضوعية 
الهادفة يجب أن تكون منوذجا لاللتزام 
ضمن القسم الذي أقسمه املسؤول 
الشــعب واإلملام  برعايــة مصالح 

باملشاريع ملعرفة مدى إجنازها.
وأحيانا تتوقف بعض املشاريع 
بسبب غياب أو ضعف املتابعة، وقد 
يكون من املناسب أن يكون أمام أي 
مسؤول خطط املتابعة ونشر نسب 
اإلجناز بكل شفافية ومحاسبة جادة 
عن أي خلل أو تقصير أو عدم اإلجناز 
وفقا ملعدالت نســب اإلجناز، وفي 

لهــا وتخصيص  الفترات احملددة 
حوافز لإلجنــاز املبكر قبل املوعد 
املتابعة حتى  املتميزين في  وتكرمي 
يكون ذلك حافــزا لغيرهم وإظهارا 
للمردود اإليجابي للمتابعة التي توفر 
اإلمكانيات وتعزز املصداقية وهي 
ضرورة للتنمية الشاملة في جميع 
املجاالت، وبدونهــا ال ميكن تقييم 

اإلجناز الفعلي.
إن جميع اخلطط واالستراتيجيات 
التي يتم وضعها في أي مؤسسة يجب 
أن يتم حتديد من يتابعها باستمرار، 
ومحاسبة من يعرقل إجنازها لتحقيق 
التنمية املنشــودة، حيث إنه بدون 
املتابعة ال ميكن حتقيق ما هو مطلوب 
من أي مؤسسة، ألن هناك من يستغل 
عدم املتابعة بعدم التنفيذ أو التنفيذ 
غير الكامل، فاملتابعة هي الرقابة التي 
يجب أن تتواجد باستمرار لتحقيق 

األهداف املرجوة.

يومــا بعد يوم يؤكــد لنا ديننا 
السنن  احلنيف مدى عظمته وسنه 
الفطرية لهذا اإلنسان الذي خلقه اهللا 
وكونه في أحسن صورة، وقدم له 

كل أسباب احلياة والتعايش فيها.
وما نقصده هنــا أن العديد من 
األمراض التي نراها تزايدت في هذا 
العصر ســببها الرئيسي هو ابتعاد 
اإلنســان عن السنة التي فطره اهللا 
عليها، وحتديدا ملوضوع مقالنا اليوم 
مبا يطابق عنوانه الرئيسي ومضمون 
حديثنا هو أن من أهم أسباب انتشار 
جدري القرود هو املثلية املتمثلة في 
بعض بني البشر من الرجال واتخاذهم 
بعضهم بعضا من دون النساء في 
ابتعاد ماجن عن طبيعة خلقه كذكر 
بأن يرتبط بأنثى، واستنادا إلى اآلية 
القرآنية وقوله تعالى: (يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى) «اآلية: ١٣ من 
سورة احلجرات»، والتي تسرد قوله 

عزو وجل بأن العالقة احلميمية وبناء 
على االرتباط بني نوعني مختلفني أي 
من ذكر وأنثى، وليس كما هو احلال 
مع البعض املختل بني ذكر وذكر، أو 
حتى بني أنثــى وأنثى، وكما يطلق 

عليه هذه األيام مبا يعرف باملثلية.
وأيضا ومــرة أخرى تتبني لنا 
فطرة اخلالق ملا خلقه وهو بطبيعة 

احلال أدرى مبا خلقه وأدرى مبا 
ينفعه وخلقه له. وبالتالي فإننا هنا 
البد من القول بأنه ال يجب تبديل 
خلق اهللا بأي شكل من األشكال، 
وهو أعلم مبا خلق وأعلم بكل شيء، 
وبالتالي فــإن اهللا عز وجل خلق 
الذكر لكي يقترن باألنثى، وال يصح 
غير هذا النوع مــن االقتران في 

البشرية، وهذا هو املنطق العقلي 
الصحيح. كما ميكن القول أيضا إن 
أي تغيير في تلك الفطرة هو تغيير 
في اخللق وشــرك باهللا، وظهور 
املثلية اجلنســية في مجتمعاتنا 
يعد خرقا ويؤثر تأثيرا سلبيا بالغا 
فيه، ويجب محاربتها بكل األشكال 
ومحاربة أي ظواهر أو ممارسات 
تســيء للمجتمع الذي جبل على 

االلتزام بالعقيدة اإلسالمية.
كما أنه ومــن ناحية أخرى فإن 
الرسالة املهمة هنا من كل تلك األحداث 
التي متر على العالم اليوم هو العودة 
إلى شرع اخلالق في كل سنن احلياة 
وأشكال العيش بها من خالل اتباع 
خريطة الطريق التي أوجدها لنا اهللا 
عزو جل وهو القرآن الكرمي وسنة 
رسوله، وبأنه ال مفر لهذا اإلنسان 
الذي خلقــه اهللا من أن يتبع ما أمر 

بأن يتبعه.. واهللا املوفق.
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