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وال مثله حتى القيامة يفقد

وق��ي��ل �إن الأب���ي���ات للمخبل
ال�����س��ع��دي .وب��ال��ع��ودة الى
ح�سان فقد قال له النبي �صلى
الله عليه و�سلم« :اهج قري�شاً»
ف��ان��ه ا���ش��د عليهم م��ن ر�شق
النبل ،ويعترب �شعر ح�سان
م�صدر ًا من م�صادر التاريخ
الإ�سالمي النه يحكي ما حدث
يف الع�رص الإ���س�لام��ي الأول
حيث �أرخ ب�شدة مراحل الدعوة
الإ���س�لام��ي��ة و�أط���واره���ا وهو
وا�ضع ال�شعر ال�سيا�سي الديني
يف الإ�سالم ،وقد اختلف الرواة
يف تاريخ وفاته ،فمنهم من
ق��ال �إن��ه ت��ويف بني عامي 35
و40هـ ،يف خالفة علي بن �أبي
طالب ،ومنهم من قال عام 54
هـ يف خالفة معاوية بن �أبي
�سفيان.
و�إليكم ق�صيدته التي يرثي بها
ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم:
بطيبـ َة ر�سـ ٌم للر�سـولِ
ومعهـد
ُ
الر�سـوم وتهمـد
ري ،وقد تعفو
من ٌ
ُ
ٍ
حرمـة
وال تنمحي ال ُ
آيات من دارِ
ي�صعـد
بِ ها
منرب الهادي الذي كانَ
ُ
ُ
ووا�ضح � ٍ
معالـم
آيـات ،وباقـي
ٍ
ُ
وربع لهُ فيـهِ
وم�سجـد
م�صلـى
ُ
ٌ
ً
ُ
ينـزل و�سطهـا
بِ ها
حجرات كانَ
ٌ
ويوقـد
ي�ست�ضـاء،
منَ اللهِ نـو ٌر
ُ
ُ
معامل لمَ
ُ
تطم�س على العهـدِ � ُآيهـا
ْ
جتـدد
�أتاها البلـى ،فال ُآي منهـا
ُ
عرفت بِ ها ر�س َم الر�سولِ
وعهـده
ُ
ُ
ً
بهِ
ِ
ملحـد
التـرب
واراه
ا
وقرب
ُ
ُ
فيِ
َ
أ�سعدت
الر�سول ،ف�
ظللت بِ ها �أبكي
ُ
ْ
عيونٌ  ،ومثالها منَ اجلفـنِ
ت�سعـد
ُ
آالء الر�سـولِ  ،ومـا �أرى
تذكـر � َ
ُ
تبلـد
َلها حم�صي ًا نف�سي ،فنف�سـي
ُ
فقـد � ٍ
أحـمد
مفجع ٌة ق ْد �شفهـا ُ
الـر�سـولِ
تعـدد
فظلـت لآالء
ْ
ُ
بلغت منْ ّ
ع�شيـره
كل �
وما
أمـرٍ
ْ
ُ
َ
حتمـد
فيـه
ما
بع�ض
نف�سي
ولكنّ
ُ
ُ
تذرف العنيُ جهدهـا
أطالت وقوف ًا
�
ْ
أحـمد
على طللِ القبـرِ الذي فيهِ � ُ
وبوركت
رب الر�سولِ ،
ْ
فبوركتَ  ،يا ق َ
امل�سـدد
الر�شيـد
بال ٌد ثوى فيهـا
ُ
ُ
وبورك لحَ ٌد َ
َ
منـك �ضمـنَ طيبـ ًا
عليهِ
من�ضـد
�صفيـح،
بنـاء من
ُ
ٍ
ٌ
ُت ُ
التـرب � ٍ
هيل عليهِ
أيـد و�أعيـنٌ
َ
َ
أ�سعـد
غارت
عليهِ  ،وق ْد
ْ
بـذلك � ُ
لقد غيبوا حلم ًا وعلمـ ًا ورحـم ًة
يو�سـد
علـوه الثـرى ،ال
ع�شي َة
ُ
ُ
وراحوا بِ ٍ
نبيهـم
فيهـم
لي�س
حزن َ
ْ
ْ
أع�ضـد
منهم ظهو ٌر ،و�
وهنت
وق ْد
ْ
ُ
ْ
ُي ُّ
بكونَ من تبكي
ال�سموات يومـهُ
ُ
ومن ق ْد بكتهُ ال ُ
أكمـد
أر�ض فالنا�س � ُ
ُ
ٍ
ْ
هـالك
رزيـة
عدلت يومـ ًا
وهل
ْ
مـات فيـهِ
حممـد
يـوم َ
ُ
رزيـ َة ٍ
ُ
تقطع فيهِ
عنهـم
الوحـي
منـزل
َ
ُ
ِ
وينجـد
يغـور
،
ذا
وقد
نورٍ
كانَ
ُ
ُ
ُّ
يدل على الرحمنِ منْ يقتـدي بـهِ
ُ
هولِ
وير�شـد
اخلزايـا
وينقذ
منْ
ُ
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َّ
احلـق جاهـد ًا
يهديهـم
هم
� ٌ
ُ
إمام َل ْ
يطيعـوه ي�سعـدوا
معلم
ٍ
�صدق� ،إنْ
ُ
ُ
ُ
ِ
عذرهـم
يقبـل
الزالت،
عفو عن
ٌّ
ْ
أجـود
و�إنْ يح�سنوا ،فاللهُ باخليـرِ � ُ
ناب �أم ٌر لمَ يقومـوا بِ حمـدهِ
و�إنْ َ
فمـنْ عنـدهِ
يت�شـدد
تي�سيـر ما
ُ
ُ
هـم فيِ نعمـةِ اللهِ
بينهـم
فبينا ُ
ْ
ٌ
هـج الطريقـةِ
يق�صـد
ُ
دليل بِ هِ َن ُ
عزي ٌز عليهِ �أنْ يحيـدوا عن الهـدى
حري�ص على �أن ي�ستقيموا ويهتـدوا
ٌ
ٌ
عطوف
عليهم ،ال يثنـي جناحـهُ
ْ
ٍ
وميهـد
�إلى كنف َيحنـو عليهـم
ُ
هم فيِ ذلك النـورِ � ،إ ْذ غـدا
فبينا ُ
ِ
مق�صـد
نورهم �سه ٌم من املوت
�إلى
ُ
ْ
أ�صبح حممـود ًا �إلـى اللهِ راجعـ ًا
ف� َ
ِ
ويحمـد
املر�سـالت
يبكيهِ جفـنُ
ُ
بالد احلرم وح�ش ًا بقاعهـا
و� ْ
أم�ست ُ
لغيبةِ
تعهـد
الوحـي
من
كانت
ما
ْ
ُ
ِ
قفار ًا �سوى معمورةِ اللحدِ �ضافهـا
ٌ
فقيـ ٌد ،يبكيـهِ
وغرقـد
بـالط
ُ
فالـموح�شات لفقـدهِ
وم�سجده،
ُ
ُ
خـالء لـهُ فيـهِ
ومقعـد
مقـام
ُ
ٌ
ٌ
أوح�شـت
ثم �
ْ
وباجلمرةِ الكربى لهُ ّ
ومولـد
وربـع،
وعر�صات،
ديا ٌر،
ٌ
ُ
ٌ
ً
َ
عبـرة
فا َب ِّكي
ر�سول اللهِ يا عيـنُ
وال �أعرفنكِ ال َّدهـ َر دمعكِ
يجمـد
ُ
ومالكِ ال تبكنيَ ذا النعمـةِ التـي
ٌ
ِ
يتغمـد
�سابـغ
النا�س منهـا
على
ُ
عليهِ
بالدمـوع و�أعولـي
فجودي
ِ
يوجـد
لفقدِ الذي ال مثلهُ ال َدّهـرِ
ُ
َ
ٍ
حممـد
مثـل
وما فق َد الـما�ضونَ
ّ
القيامـةِ
يفقـد
،
وال مثلـهُ  ،حتى
ُ
� َّ
أعـف و�أو َفى ذمـ ًة بعـ َد ٍ
ذمـة
ً
ينكـد
ال
،
ال
نائـ
أقـرب
�
و
منـهُ
ُ
َ
و� َ
ٍ
ِ
وتالـد
للطريـف
أبـذل منـهُ
مِ
يتلـد
ا
ب
،
معطاء
إذا
�
كـانَ
�ضنّ
ُ
ٌ
ِ
البيوت� ،إذا انتمـى
و� َ
أكرم حي ًا فيِ
ي�سـود
أكـرم جـد ًا �أبطحيـ ًا
�
و
ُ
َ
ٍ
ذروات ،و�أثبتَ فيِ العلـى
أمنع
و� َ
ٍ
دعائـ َم ٍ ّ
ت�شيـد
�شاهقـات
عـز
ُ
الفـروع ومنبتـ ًا
و�أثبتَ فرع ًا فيِ
ِ
وعود ًا َ
أغيـد
غداة املزنِ ،
فالعـود � ُ
ُ
فا�ستتـم
رباه وليـد ًا،
ّ تـمامـهُ
ُ
ِ
م ّج ُـد
أكرم
رب مُ َ
اخلرياتٌّ ،
على � ِ
ُ
و�صـاة امل�سلميـنَ بكفـهِ
تناهت
ْ
يفنـد
حمبو�س ،وال الر� ُأي
العلم
فال
ُ
ُ
ٌ
ُ
عائـب
لقولـي
يلفـى
وال
،
أقول
�
ٌ
َ
عازب العقلِ
ِ
مبعـد
النا�س� ،إال
منَ
ُ
ُ
ولي�س هوائـي نازعـ ًا عنْ ثنائـهِ
َ
أخلـد
لعلي بهِ فيِ جنـةِ اخللـدِ � ُ
مع امل�صطفى �أرجـو َ
جـواره
بذاك
ُ
َ
نيلِ
أجهـد
�
و
أ�سعى
�
اليوم
ذاك
و
ُ
ِ
فيِ
�أكتفي بهذا القدر .دمتم �ساملني يف
�أمان الله.

نقطة ضوء

العميل المتخفي

صناعة الكذب

والملتقى الحكومي األول
خ�لال امللتقى احل��ك��وم��ي الأول
«تعزيز النزاهة» وبح�ضور الوزراء
وقياديي اجلهات احلكومية خاطب
�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ
ج��اب��ر امل���ب���ارك ال��ق��ي��ادي�ين يف
اجلهاز احلكومي قائالً« :لن �أ�سمح
ب�أن يكون هناك ف�ساد يف �أجهزتنا
أحملكم امل�س�ؤولية و�أرجو منكم
و�س� ّ
�أن تُ عينوين يف هذه امل�س�ألة»،
م�ضيفاً�« :سوف �أك��ون العون لكم
يف مكافحة الف�ساد و�سوف �أكون
�أي�ض ًا �ضدكم �إذا مل �أجد �أي خطوات
�إيجابية �ضد الف�ساد».
يف اعتقادي �أن هذا الت�رصيح يعترب
�أقوى ت�رصيح ل�سمو رئي�س جمل�س
ال��وزراء منذ تويل �سموه رئا�سة
احلكومة ،حيث �أك��د على تعزيز
ال�شفافية والنزاهة والأم��ان��ة ،
وكنت �أمتنى �أن يكون هذا اخلطاب
وهذا التوجه من �سمو رئي�س جمل�س
ال��وزراء يف بداية ت�سلمه لرئا�سة
احلكومة ولكن رغم ذلك فاننا ن�شد

طريق السلطة

على يد �سموه ونقرتح ب�أن تتم دعوة
املتخ�ص�صني و�أ�صحاب الكفاءات
يف جمال الإدارة والقانون والتنمية
الإداري�����ة وال�����وزراء ال�سابقني
والقيادات الإدارية للإدالء ب�أرائهم
ومقرتحاتهم وعر�ض ر�ؤاه��م بهذا
اخل�صو�ص.
و�أمت��ن��ى �أن ي��ك��ون ه��ذا امللتقى
ويعقد ب�شكل دوري وليكن
م�ستمر ًا ُ
كل �ستة �أ�شهر ملتابعة �أداء اجلهات
احلكومية ومعرفة اجلهود التي
يبذلها امل�س�ؤولون يف هذه اجلهات
ملكافحة الف�ساد وتعزيز النزاهة
والأمانة وتطوير الأداء امل�ؤ�س�سي
يف اجل��ه��از احل��ك��وم��ي ،وبهذه
املنا�سبة ف�إنني اق�ترح ب���أن يتم
ا�ستخدام �أ�سلوب العميل املتخفي
للك�شف عن ممار�سات الف�ساد يف
اجلهات احلكوميةو�إبراز جودة
اخلدمات يف �أجهزتنا احلكومية
املتميزة؟!
ودمتم �ساملني

ال مهرب من �صناعة الكذب يف حياتنا اليومية,
ولنا �أن ن�صوغ ما ن�شاء من الأكاذيب ليكون
ً
أحيانا يكون الكذب
لنا ُ�سلطة على الآخرين ,ف�
ُ
يتمرمغ فيه كما تتمرمغ
ُ�سلط َة من ال ُ�سلط َة لهُ ,
احليوانات يف ال�تراب ,لينظف ما ي�شاء من
حقائق مريعة يف نف�سه ,ي�أتي الكذب ليغطي
ً
جملها ,عندما ال ن�ستطيع
حقيقة ب�شعة فينا ُ
وي ِّ
االعرتاف بهذه احلقائق.
فهو �صناعة نتعلمها قبل �أي درا�سة و�أي مهنة
 ..ثم نخال �أننا ن�ستطيع �أن منار�س هذه
ال�سلطة يف حياتنا اليومية كما منار�س الأكل
ُ
والنوم وك�سب املال ,ولكن �أن نخطط لنكذب
فهي من ال�صناعات ال�ضخمة ,لي�ست للرعاع,
واخلا�صة من النا�س مُي ّولون هذه ال�صناعة,
ِ
فين�شئون لها املعامل ال�ضخمة,لتكون �صناعة
رائجة مع �سبق الإ��ص�رار ,فكيف �إذ ًا ُنن�شئ
�صناعة الكذب؟
�أو ًال :علينا �أن نتوهم �أن كل من حولنا كاذبون,
ولذا عندما نقابلهم بالكذب فال �رضر.
ثاني ًاُ :
املماطلة من �أهم ظروف اللعبة ,تبد�أ
بكذبة وتلحقها ب���أخ��رى ,كامل�سبحة خيط
واحد يربطها والعقدة يف يديك ,تقفلها متى
ت�شاء .
ثالث ًا :ال�ضحك والفكاهة من �أهم �أي�ض ًا ظروف
هذه ال�صناعة ,فهي الت�سبب احلقد ,وت�أتي
كاملاء برتطيب القلوب .
متول هذه ال�صناعة بني احلني
رابع ًا :عليك �أن ّ
والآخر ببع�ض احلقائق لتكون النتيجة جيدة .
اجلدية ي�ضفي على
اجلدية فطابع
خام�س ًا:
ّ
ّ
الكذب مظهر ال�صدق .
�ساد�س ًا :الب َّد من حماورع ّدة وخط دفاع ,ي�أتي
كاجلنود �أمام امللك يف لعبة ال�شطرجن ,ت�شبه
احلقائق التي ذكرناها ولكن ُ�سلطتها بيد بع�ض
الأ�صدقاء� ,أي احتاد ال�شياطني الذي يوثق
احلقائق ,فعندما نكذب ي�ساعدنا الآخرون
على توثيق هذه الكذبة.
�سابع ًا :و�أخ�ي�ر ًا ولي�س � ِآخ���ر ًا  ..ال�رضبة
القا�ضية تختارها يف �أي وقت ت�شاء.
وعندما تتمكن م��ن ه��ذه ال��ب��داي��ات ,تكون
ُ
امل ِّ
�صنع الأول حلياة وهم ّية كاذبة ,مُمثلوها
�أم��ام��ك وامل��خ��رج��ون خلفك ,و�أن���ت ُ
املنتج
والكاتب ,وبهذا تتمركز على عر�ش �صناعة
َ
أ�س التالعب
الكذب ,لتم َد
ي��دك وت�رشب ك� َ
آخرين
ل
ا
ؤية
�
والإبداع يف ر
كبة ,كيف
م
بعد�سة
ُ رَ
يتحركون ويعملون يف هذا اجلو الذي خلقتهُ ,
ومن املفيد �أن تفاج�أ يف بع�ض الأحيان ب�أن كل
ما تفعله ال ي�رسي على البع�ض ,فتتعجب كيف
ال�سلطة العظمى يف العامل �أال حترك �أتف َه
بهذه ُ
النا�س �أمامها ,كيف ال ي�رسي هذا القانون على
ه�ؤالء البع�ض؟ و َ
مل؟
فهل الكذب جينات وراثية موجودة عند الأكرثية
وعند الأقلية مفقودة ؟ �أم �أن االهتمامات تختلف
بني بع�ض النا�س عن بع�ضهم الآخر؟
في�شذون عن القاعدة لي�سجلوا رقم ًا قيا�سي ًا
ب�أن الربجمة الأكرثية املنطقية ال تدخل يف
مناطق ه�ؤالء ,فنجد �أنهم ُم�ستهلكون �سيئون
ملنتجات ه��ذه ال�صناعة ,فقد ت�ستهويهم
�صناعة �أخ��رى ,ك�صناعة ال�صدق ,ولكن من
يعلم كيف حتدث املفارقات  ..فما حتبه من
الب�سكويت وال�شوكوال اليوم قد تكرهه غد ًا!
و�أولى ب�صناعة الكذب وجتارته �أن تتحول
مع امل�ستقبل وو�سط زحام ال�ضحايا لتكون
موادها الأولية �أ�صفى و�أنقى مما لدينا يف
هذا اجليل.

حياة

حماد
كنان فواز َّ

فلسفة األدب

الأدب هو املنقذ من م�أزق احلياة ،ملج�أ
ِ
املبحرة يف
املتعبة والنفو�س
القلوب
َ
عوامل ت�أملية ينطوي الواقع يف ثناياها
ٍ
بح َل ٍّة خيالية تعك�س لواعج ال��روح
ُ
وانحناءات التفكري.
�أن تبوح مبا تكمن،وتف�ضي مبا ت�رس،
ين�شلُكَ من هوة اجلحيم ويقذف بك نحو
الف�ضاء،لت�سمو وترتقي.
�صوت ذات��ك الكلية على هيئة كلمات،
ُ
تلك الإ�شارات الرمزية ،تر�سمها لتفكك
حرب
�شيفرة قلبك املغلق ب�أ�ضالع �أ�رسك،
ُ
روحك املقطر على بيا�ض �أوردة الورق،
ب�صمات عمرك و�أثر اخلطى العابرة فوق
تراب ذاكرتك.
�أن تكون يف مواجهة �أمام مر�آة الأحا�سي�س
والعقل ،لتحرر بالنق�ش على بازلت
ال�صفحات م�سار قلمك املت�صل ب�أوتار
خيالك وهواج�سك� ،أنتما معاً ،وحدكما،
ٍ
بت�سلل
بخطى متهادية،
تعربان الليل
ً
خفي وجل�ين القمر ين�سكب فوقكما،
مت�ضيان برغبة يف اخللق والإب���داع ،
لت�صيا نتاج ًا �أدبي ًا مفعم ًا بال�شعور
ِرّ
اجلمعي للعموم َ ،عبِ قٌا بالبوح ،غري
مزيف.
ي�ضعنا �أمام حقيقة �أنف�سنا ،لنتجرد من
احلياة قلي ً
عب باللغة
ال ونف�صح عنها لنُ ِرّ
عن �آمالنا و�آالمنا
برقي �إن�ساين وف�صاحة
ٍّ
لغوية �رصيحة.

يجربنا على التعامل مع كل ما حولنا
بروح م�شتاقة للمحبة والأمل وال�سعادة
ٍ
ي�شذب وي�صقل �سلوكنا  ،ليحمل معنى
الآداب احلياتية والت�رصفات  ،وكذلك
املعنى الفكري اللغوي يف الوقت ذاته،
ليخت�رص بذلك جممل م��ا نهدف �إليه
يف الو�صول �إل��ى عقول وقلوب الب�رش
وم��ق��ارب��ة املفاهيم االجتماعية �إلى
�إدراكهم ووعيهم.
يهدف الأدب �إلى جت�سيد الأفكار الوجدانية
 ،وخلق �صورة جمالية لر�ؤية كاتبه
ٍ
ِ
ب�شغف م�ستمر لإنتاج
املنتظر
وقارئه
ط��ازج من خبز الأفكار ورحيق املتعة
اللذيذ يف النهل م��ن ع��ذوب��ة املعاين
املج�سد ،وو�ضعه على
وواقعية احلدث
َّ
�سكة قطار امل�سافات ليعرب نحو الآخر
بال ج��واز �سفر  ،متنحه تذكرة ليطلق
العنان خلياله ويحر�ض حوا�سه على
تكوين م�شهدية معينة تالم�س نقاط ًا
مركزة يف �شخ�صه وكيانه ،ما يك�سبه
الإح�سا�س العام مبا يعاين �أو يدور يف
خواجله.
هو فل�سفة احلياة والزمن ،روايةٌ نكتبها
ت�ضيء قناديل مطف�أة يف �أزقة الوجود،
نرث لورد الكلمات على قارعة الوقت
جتر معها �أحالمنا
 ،قافل ٌة من ال�شعر
ُّ
ق�ص�ص
و�صمتنا نحو ف�ضاء ال�شعور،
ٌ
ت�رسدها اللغة على م�سمع حزننا.

وجهة نظر
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حامد السيف
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المسؤولية السياسية
جميع الدول الدميقراطية حتكمها
م�ؤ�س�سات د�ستورية ،ولديها
د�ستور حمرتم وبرملان منتخب
من ال�شعب ودوره رقيب على �أداء
احلكومة ي�سن القوانني ويعد
الت�رشيعات التي تنظم حياة
املجتمع وحتميه ،ولها حكومة
تكون م�س�ؤولة عن املواطنني
واخل��دم��ات التنموية ،ولديها
حمكمة د�ستورية تعطي املواطن
احلق �أمام قوة وهيبة الدولة،
�إن امل�س�ؤولية ال�سيا�سية جتعل
ال��وزي��ر والقيادي عند حدوث
�أي ط���ارئ �أو م�شكلة يتحمل
امل�����س���ؤول��ي��ة ولي�س املوظف
ال�صغري ،وهي م�س�ؤولية �أدبية
و�سيا�سية مع �إح��ال��ة املخطئ
�إل��ى اجلهات املخت�صة ،وذلك
لأن امل�����س���ؤول �أو ال��وزي��ر هو
الذي يختار امل�س�ؤولني وي�ضع
اال�سرتاتيجيات خلدمة املواطنني
التي تنظم حياتهم .كل الأحداث
التي تقع هي م�س�ؤولية مبا�رشة

للوزير مع امل�س�ؤولية الأدبية
وه��ي �سمة م��وج��ودة يف �أغلب
الدميقراطيات ،وهناك �أمثلة
كثرية من دول العامل املتقدم،
عند وقوع حادث قطار وخروجه
عن ال�سكة يتقدم الوزير املعني
با�ستقالته ال�سيا�سية� ،أو غرق
�سفينة �أو �أي كارثة وحادث عر�ضي
يتقدم الوزير با�ستقالته ويتحمل
امل�س�ؤولية ال�سيا�سية ،وبعد
ذلك يتم عمل حتقيق بالكارثة
�أو امل�شكلة وحما�سبة امل�س�ؤولني
القياديني عن هذا احلادث.
�إن امل�����س���ؤول��ي��ة ال�سيا�سية
بالعامل الثالث والعربي مع
الأ���س��ف غ�ير م��وج��ودة ،عك�س
الدول الدميقراطية والد�ستورية
ال��ت��ي ي��ك��ون فيها ال��وزي��ر يف
ال�صف الأول بتحمل م�س�ؤولياته
ال�سيا�سية عن ال��وزارة ،وهي
ثقافة م�س�ؤولة تنم عن ال�شفافية
والنزاهة واملحا�سبة ال�سيا�سية
ا لأدبية.

اختالل الحقوق والواجبات في المـجتمع الكويتي

التوازن بني احلقوق والواجبات هو �أ�سا�س كل
ح�ضارة واحلق يف مقابل الواجب والواجب يف
مقابل احلق واحلق �أخذ والواجب عطاء وال �أخذ
بال عطاء ،وال عطاء بال �أخذ.
لذلك ارتبط احلق بالقانون وارتبط القانون
باحلق اكرث من ارتباطه بالواجبات.
فاحلقوق يحميها القانون والواجبات التزام
خلقي فردي واحلق ينتزعه الفرد من املجتمع
والواجب يلتزم به الإن�سان من تلقاء نف�سه ،لذلك
�أن�شئت كليات احلقوق للدفاع عن حقوق الفرد
واملواطن يف حني �أن الواجبات جزء من الرتبية
و علم االخالق وجزء �آخر قانوين ملزم .
وكل احل�ضارات عرفت احلقوق والواجبات،
ولكن الق�ضية املهمة ايجاد التوازن بينهما
وهذا التوازن ال يحدث تلقائي ًا بل يقع يف �سباق
تاريخي وبجهد ب�رشي يف نوعية نظام الرتبية
والتعليم  ،و�أحيانا تكون احلقوق موجودة
بقوة القانون والواجبات موجودة بالفعل
واالجتهاد الفردي وال��رادع االخالقي واحيانا
يكون بجدية تطبيق القانون ،هذه مقدمة عن
التفاعل والتوازن بني احلقوق والواجبات يف
اي جمتمع ،وان التوازن يحقق ح�ضارة الأمم،
فماذا عندنا نحن يف الكويت؟

ان املراقب للمجتمع الكويتي يرى العجب
وعدم التوازن بني احلقوق والواجبات فريى �أن
احلقوق قد طغت على الواجبات ،و�صار الفرد
يف املجتمع الكويتي يتمتع بحقوق ومزايا لي�س
لها حد وذلك بفعل ما اعطاه الله لهذا البلد من
نعم مل يح�صل عليها كثري من �شعوب العامل ما
افقد املجتمع ال�شعور باخلمول جتاه الواجبات
وعدم االكرتاث بتطبيقها.
لذلك فحقوق امل��واط��ن ال حت�صى من حيث
ال�سكن الواجب على الدولة حتقيقه و�ضمان
الوظيفة والتعلم وال�صحة والدعم غري الطبيعي
للطاقة وال��غ��ذاء وع��دم وج��ود �رضائب وعدم
وج��ود التجنيد االجباري كما هو موجود يف
دول العامل ،و�أمور كثرية من ترقيات باالقدمية
ولي�س بالكفاءة والكوادر والعالوات الدورية
ال�سنوية وباالختيار وامل��ك��اف���آت ال�سنوية
ح�سب ال��والء ولي�س الكفاءة وكل ذلك واجب
على الدولة ان توفره للمواطن وهم ميثلون
تقريبا  ٪95من موظفي الدولة ،وه��ذه كلها
حقوق ح�صل عليها املواطن فماذا عن اجلانب
الآخر للمعادلة اال وهي الواجبات؟ انها يف اقل
امل�ستويات املوجودة يف العامل فكثري من
املواطنني ال يطبقون القانون وهناك كثري من

ال�شواهد يف احلياة العامة من تطبيق قانون
املرور والبناء والرخ�ص التجارية واالعتداء
على الأم��وال العامة واملحاباة والتعيينات
الع�شوائية املعتمدة على العالقات العائلية
وال�صداقات احلميمة و�صار البلد لي�س له بو�صلة
واختل التوازن بني احلقوق والواجبات بقوة
�صارخة واحلقوق فوق كل �شيء والواجبات من
اال�شياء املن�سية ،حتى التقييم الدويل للكويت
ع��ن معظم القيم االقت�صادية واالجتماعية
واالخالقية يف �آخر امل�صاف بني دول العامل
وانتاجية املوظف احلكومي ح�سب تقييم البنك
الدويل ال تتعدى « »22دقيقة يف اليوم ،وهذا
هدر لواجبات املجتمع جتاه الوطن ،فماذا
نحن فاعلون؟ ان امل�صيبة كبرية وخلق التوازن
بني احلقوق والواجبات يحتاج الى قرارات
ا�ستثنائية و�صارمة العادة التوازن فمن يرفع
العلم ال�صالح وخلق التوازن ،انها م�س�ؤولية
اجلميع وع��ل��ى ر�أ���س��ه��م احلكومة واملجل�س
الت�رشيعي والرقابي فهما ا�سا�س االلتزام ،فمتى
التزما بجدية فالنا�س �ستتبعهم واال فعلينا
ال�سالم ،انها حقيقة مرة ويجب ا�صالحها وخلق
ذلك التوازن املن�شود ملا فيه خري و�صالح هذا
البلد الطيب ...والله امل�ستعان.

