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وأعلم علم ًا ليس بالظن أنه

التواصل االجتماعي والكسب غير المشروع «»2-2

لكل أناس من ضرائبهم شكل

هذا البيت من الأبيات ال�سائرة يف الع�رص العبا�سي
وهو �أقرب ما يكون من املثل القائل« :الطيور على
�أ�شكالها تقع«،وهو �ضمن �أبيات حكمة يقولها
ال�شاعر اخلرميي �إ�سحاق بن ح�سان مولى ابن
خرمي الذي يقال لأبيه خرمي الناعم وهو خرمي
بن عمرو املري ،واخلرميي ا�صله من �سمرقند ولد
يف اجلزيرة الفراتية� ،أما مواله الأدنى فعثمان بن
خرمي� ،شاعر مطبوع قوي العبارة جزل ال�شعر
و�صفه ابوحامت ال�سج�ستاين ب�أنه �أ�شعر املولدين،
وبيته الذي �أ�رشت اليه �ضمن ق�صيدة كلها حكمة
يقول فيها:
ودون الندى يف كل قلب ثنية
لها م�صعد �صعب ومنحدر �سهل
يود الفتى يف كل نيل ينيله
�إذا ما انق�ضى لو �أن نائله جزل
و�أعلم علما لي�س بالظن �أنه
لكل �أنا�س من �رضائبهم �شكل
و�أن اخالء الزمان غنا�ؤهم
قليل �إذا الإن�سان زلت به النعل
تزود من الدنيا متاعا لغريها
فقد �شمرت حذّ اء وان�رصم احلبل
وهل �أنت �إال هامة اليوم �أو غد
لكل �أنا�س من طوارقها الثكل
وفيها يقول �أي�ضا وقد عري ب�أنه من ال�صغد:
�أبا ل�صغد ب�أ�س �إذ تعريين جمل
�سفاها ومن �أخالق جارتي اجلهل
ف�إن تفخري يا جمل �أو تتجملي
فال فخر �إال فوقه الدين والعقل
�أرى النا�س �رشعا يف احلياة وال يرى
لقرب على قرب عالء وال ف�ضل
ات�صل اخلرميي مبحمد بن من�صور كاتب الربامكة
ومدحه ثم رثاه بعد وفاته و�أدركه اجلاحظ و�سمع
منه ،و�شهد فتنة حممد الأمني وعبدالله امل�أمون
وو�صف الفتنة يف ق�صيدة رائعة عدد ابياتها مئة
وخم�سة وثالثون بيتا يقول يف مطلعها:
يا ب�ؤ�س بغداد دار مملكة
دارت على �أهلها دوائرها
وقيل له بعد وفاة حممد بن من�صور :يا ابا يعقوب،
مدائحك لآل من�صور بن زي��اد اح�سن من مراثيك
و�أجود! فقال  :كنا يومئذ نعمل على الرجاء ،ونحن
اليوم نعمل على الوفاء ،وبينهما بون بعيد  ،ومن
حكم اخلرميي ال�سائرة قوله :
�إذا ما مات بع�ضك فابك بع�ضا
ف�إن البع�ض من بع�ض قريب
مينيني الطبيب �شفاء نف�سي
وهل غري الإله هو الطبيب
وقد ات�صل اخلرميي بهارون الر�شيد وعبدالله
امل�أمون ومدحهما  ،وكان يفتخر ب�أ�صله الفار�سي،
قال ابن املعتز :حدثني املربد قال  :كان اخلرميي
�شاعرا مفلقا مطبوعا مقتدرا على ال�شعر ،ميدح
اخللفاء والوزراء والأ�رشاف فيعطى الكثري ،وله
يف الغزل حما�سن جمة ،وهو القائل :
ول�ست بنظار �إلى جانب الغنى
�إذا كانت العلياء يف جانب الفقر
واخلرميي ا�شعر املولدين ب�شهادة ال�سج�ستاين،
تويف اخلرميي يف خالفة امل�أمون �سنة  214للهجرة
وقد �أ�سن ،ومن اجمل ما قاله هذا ال�شاعر بيتان
اختم بهما حديثي وقد قالهما بعدما عمي و�أ�سن :
كفى حزنا �أال �أزور �أحبتي
من القرب �إال بالتكلف واجلهد
و�إين �إذا حييت ناجيت قائدي
ليعدلني قبل الإجابة يف الرد
ودمتم �ساملني.

يجب �أن ال ت�ستغل و�سائل التوا�صل
االجتماعي مبد�أ حرية ال��ر�أي والتعبري
يف زعزعة الأم��ن الوطني وا�ستقراره �أو
�إث��ارة الفرقة والفتنة بني �أبناء الوطن
�أو الدعوة لكافة �أ�شكال العن�رصية �أو
بامل�سا�س بالذات الإلهية �أو امل�سا�س
ب��ال��ذات الأم�يري��ة �أو الأنبياء والر�سل
وال�صحابة و�أهل البيت �أو يف النيل من
كرامة النا�س واتهامهم يف �رشفهم �أو
ذممهم املالية بدون �أدلة وبراهني.
وكما هو معروف ف�إن اجلهل بالقانون ال
يعتد به ولكن كذلك ف�إن ا�ستغالل و�سائل
التوا�صل االجتماعي من بع�ض الفا�سدين
املحرتفني للك�سب غري امل�رشوع �أم��ر ال
ميكن ال�سكوت عنه.
نعم �إن البع�ض منا ال يعي خطورة ا�ستخدام
و�سائل التوا�صل االجتماعي ولكن التوعية
والتوجيه لعامة النا�س واجب يف مثل هذه
احلاالت .
لذا �أرى �أن �أخذ التعهدات �أولوية بsعدم

ال تتنازلن عن صورة

تكرار اخلط�أ با�ستخدام و�سائل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي خا�صة للمغردين الذين
يعيدون تغريدات قد و�صلتهم من بع�ض
املغردين �أو بع�ض احل�سابات املجهولة
�أو الوهمية كخطوة �أولى �رضورية وواجبة
قبل �أن يتم مالحقة املغرد ق�ضائي ًا حتى
ال يتم ابتزاز بع�ض الب�سطاء من املغردين
واملغردات من قبل بع�ض �ضعاف النفو�س
واملنحرفني والفا�سدين وحمرتيف الك�سب
غري امل�رشوع عن طريق و�سائل التوا�صل
االجتماعي خا�صة و�أننا نعي�ش يف دولة
�صغرية وجمتمع م�تراب��ط و حمافظ,
وعليه �أرى �رضورة �إعادة النظر يف قانون
اجل��رائ��م الإل��ك�ترون��ي��ة لكي ي��ت�لاءم مع
طبيعة املجتمع الكويتي وال يتعار�ض مع
مواد الد�ستور ب�شكل عام و روح املادة 36
ب�شكل خا�ص و�صعوبة حما�سبة و مالحقة
احل�سابات الوهمية وتتبع املغردين
خارج الكويت.
ودمتم �ساملني.

فارس األحالم

كثري ًا ما ن�سمع يف املجتمعات العربية
ويف هذه املجتمعات الغريبة نوع ًا ما
من ت�أنيب لكل فتاة ترف�ض الزواج،
خ�صو�ص ًا مع تعدد العرو�ض ورف�ضها
امل�ستمر لي�س لتكرب �أو غرور و�إمنا
ال ترى يف �أحد منهم فار�س �أحالمها
و�شخ�صا ب�إمكانها االعتماد عليه يف
امل�ستقبل.
ال��زواج لي�س له �سن معينة الزواج
م�ؤ�س�سة مقد�سة والزواج لي�س فر�صة
هو م�سار يف احلياة ي�ستحق التفكري
والتخطيط والفهم لي�س جمرد كلمة
يعبث بها النا�س.
لطاملا دم��ر ق��رار ال���زواج املت�رسع
ح��ي��اة ال��ك��ث�يري��ن و���س��ب��ب انحرافا
ل�ل�أ��سرة وب��الأخ�����ص الأب��ن��اء نتيجة
كرثة اخلالفات العائلية �إ�ضافة الى
ارتفاع معدل الطالق وخا�صة لل�رضر
يف املحاكم ،هو لي�س لعبة هو قرار
م�صريي هو ت�شارك اللحظات ال�سعيدة
واللحظات امل�ؤملة.
فهل هذا القرار اي�ضا تتخذه العادات
والتقاليد و�أ�سلوب الإكراه وال�ضغط �أو
الطمع؟ نعم الطمع ،الكثريات يعتقدن
�أن الزوج لي�س �إال م�صباح عالء الدين
وح�سابا بنكيا يلبي ك��ل الطلبات
املادية وتختار �أن ت�شارك حياتها
مع �شخ�ص ال حتبه وال تفهمه فقط من
�أجل الطمع فهل �سينجح هذا الزواج
الذي �أ�سا�سه لي�س الود واملحبة بل
اال�ستغالل؟ ملاذا يف�سد النا�س كل ما
هو جميل و�إن�ساين؟ الله خلق الزواج
م��ن �أج��ل اال�ستمرار وم��ن �أج��ل الود
واملحبة يقول تعالى
{و ِم ْن � َآي ِ
ات ِه �أَ ْن َخ َل َق َل ُكم ِّم ْن َ�أن ُف ِ�س ُك ْم
َ
اج��ا ِّل َت ْ�س ُك ُنوا �إ َِل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُكم
�أَزْ َو ً
َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة �إ َِّن فيِ َذ ِل َك ل َآي ٍ
ات ِّل َق ْو ٍم
َي َت َف َّك ُرون} «الروم.»21 :
فالزواج هنا �أ�سا�سه املودة والرحمة
واالح�ت�رام والتقدير و�أي�ضا ا�شارة
للتفكري لأنه لي�س قرارا اعتباطيا فهو
لي�س حرب وال معركة وال حلبة �رصاع
من االق��وى بل هو منهج يف احلياة
وطريق يجب �أن يكون مبنيا على �أ�سا�س
وقواعد �صحيحة و�إال تدمر وتدمرت
معه معنويات العديد من العائالت.
فيكفي من اجلهل ،هو لي�س فر�صة وال
قطار ًا �سوف مي�ضي ،فليم�ض القطار اذا
كان مع �شخ�ص ال حتبه ولن حتبه ولن
تكون معه �سعيدا بل يف �سجن وجحيم
متوت فيه كل يوم بالبطيء وجتلد فيه
بجروح ال ت�شفى مثل الورود التي تذبل
كل يوم ،فقط من �أجل ماذا؟ من �أجل
املجتمع من �أجل كلمة فر�صة �أو قطار
�رسيع �أم ماذا؟ ال تتنازلن عن �صورة
فار�س �أحالمكن الذي يف خميلتكن ،من
حق كل فتاة �أن تختار ال�شخ�ص الذي
ينا�سبها وال��ذي ي�ستحق �أن تتزوجه
بدون �ضغط ،هي خملوق من حقه ان
يختار ويقرر من دون �أي �إك��راه وال
توجد فر�ص ،يوجد تفكري و�إرادة.
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رقابة الناخب على المنتخب

ال�برمل��ان هيئة متثل ال�سلطة الت�رشيعية يف
الدولة الد�ستورية ،حيث يكون يف الأ�صل خمت�ص ًا
بجميع ممار�سات ال�سلطة الت�رشيعية وفق ًا ملبد�أ
ف�صل ال�سلطات ،ويكون للربملان ال�سلطة الكاملة
ب�إ�صدار الت�رشيعات والقوانني �أو الغائها �أو
الت�صديق على االتفاقيات الدولية التي يربمها
ممثلو ال�سلطة التنفيذية ومتابعة �أداء ال�سلطة
الق�ضائية يف �سن قوانني جديدة �أو تعديل بع�ض
القوانني التي ت�ساعد الق�ضاة يف �أداء دورهم بكل
و�ضوح لتحقيق العدالة يف املجتمع.
ويلعب الربملان دور ًا رئي�سي ًا يف احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية والتعليمة وال�صحية وهو يتولى
عدة مهام متثل يف جمموعها ع�صب التوجهات
ال�سيا�سية للدولة وهو امل�س�ؤول عن الت�صديق على
القوانني واجازتها من خالل االقرتاع �أو الت�صويت
عليها بالقبول �أو الرف�ض ،وله �صالحيات وا�سعة
فيما يخ�ص الت�صويت على القوانني والت�رشيعات
والتنظيمات التي متثل االط��ار العام للأهداف
الأ�سا�سية لكل ان�شطة الدولة يف �شتى املجاالت،
كما �أنه له دور �أ�سا�سي يف الرقابة التي تتمثل يف
حما�سبة ومراجعة امل�س�ؤولني التنفيذيني مهما
كانت منا�صبهم وتقدمي النقد للجهات التنفيذية
بالدولة ،وم��ن هنا يتبني مما �سبق الأهمية
الكربى وال��دور الفعال وال�صالحيات الوا�سعة
املمنوحة للربملان والذي يت�شكل يف الأ�صل من
نواب مت اختيارهم من الناخبني الذين يتحملون
م�س�ؤولية اختيار مر�شحيهم لتويل تلك املهام
الت�رشيعية والرقابية لأعمال ال�سلطة التنفيذية
لذلك رمبا تكون النقطة الأهم هي معايري اختيار
نائب الربملان و�سبل تقييمه يف �أدائه مهمة كبرية

رؤى كويتية

يجب �أن يدركها الناخب من خالل �إدراكه للدور
املحوري الذي يقوم به النائب داخل الربملان
وم��دى ت ��أث�يره يف م�سرية العمل ال��ع��ام على
ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.
ان التقييم اجلاد للمر�شح يكون يف املقام الأول
من خالل القراءة املت�آنية لربناجمه االنتخابي،
ومدى �إمكانية تطبيقه يف ظل الظروف الراهنة
وبالنظر الى العائد الذي �سيعود على البلد،
لذلك ال يتوقف دور الناخب على الأدالء ب�صوته
واخل��روج من اللجنة االنتخابية بل يتعدى
دوره الى متابعة �أداء هذا النائب الذي اختاره
داخل قبة الربملان ،وتقييم اداء هذا النائب
ب�أعماله قيا�س ًا على �أقواله وعلى برناجمه
االنتخابي ال��ذي طرحه قبل انتخابه ومدى
التزامه به وحتقيقه ،لذلك يجب على الناخب
متابعة النائب الذي انتخبه اال�رصار على االلتقاء
به يف فرتات زمنية حمددة ومناق�شته يف �أدائه
وط��رح عليه ما لديه من �أفكار ومقرتحات قد
ت�سهم جدي ًا يف االرتقاء ب�أدائه الربملاين ويجب
�أن تعلم �أن النائب الذي اخرتته حمتاج دائم ًا �إلى
�صوتك يف املرة املقبلة.
و�أخ�ي�ر ًا ال ت�تردد يف �أن متار�س دورك الفعال
وااليجابي مع نائب الربملان يف دائرتك ،وحتى
ان مل تكن قد �أعطيته �صوتك م�سبق ًا ،الن م�آل
الأمور يف النهاية حتكمه امل�صلحة لأبناء الدائرة
والوطن ،وحتم ًا �ستعود االيجابيات لك ولوطنك
من خالل االرتقاء باخلدمات العامة.
من �صحة وتعليم وحتقيق التنمية ال�شاملة للبلد،
�إن دور الناخب مهم و��ضروري لتحقيق �آمال
و�أمنيات هذا البلد الطيب ...والله امل�ستعان.
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رسالة إلى شاب
هذه تغريدات عفوية ان�سابت من بني �أنامليدعوت
الله �أن تبلغ من فيه بقية من خري ،وفيه �ضمري
حي ي�أنف املع�صية وي�ألف الطاعة .وجهتها �إلى
ال�شباب يف مواقع التوا�صل االجتماعي.
الر�سالة الأولى:
انتق عذب الكالم واكتب ما ت�ؤجر عليه واقبل
ِ
الن�صيحة وابحث عن احلكمة واح��ذر الي�أ�س
وا�ستعن بالله وال تعجز.
الر�سالة الثانية
اعلم �أن ما تختفي خلفه من م�سميات و�ألقاب ال
يخفى على من يعلم ال�رس و�أخفى ،ف�أح�سن يف ال�رس
والعلن واحذر خامتة ال�سوء وبطالن العمل.
الر�سالة الثالثة
اتق الله يف �أعرا�ض امل�سلمني وال تتبع عوراتهم،
ِ
قال �صلى الله عليه و�سلم« :لي�س منا من َخ َّبب
امر�أة على زوجها» ،�أي خدعها و�أغواها لتهجر
زوجها.
الر�سالة الرابعة
ال تتالعب مب�شاعر الآخرين وال تتمادى يف خداعهم
وال تن�رش ما تندم عليه يوم القيامة ،وتذكر ظلمة
القرب وهول املوقف وطول احل�ساب.
الر�سالة اخلام�سة
اطلب احلالل يعينك الله عليه ويبارك لك فيه،

تنويع الدخل القومي
واحذر التنقيب عن احلرام يبتليك الله بق�سوة
القلب ،وبادر بالتوبة قبل الندامة.
الر�سالة ال�ساد�سة
عامل التوا�صل االجتماعي بيتك وفيه اخوانك
و�أخواتك ،فالذي ال تر�ضاه يف بيتك وال تقبله
لأخواتك واخوانك ال تر�ضه لبنات امل�سلمني.
الر�سالة ال�سابعة
قبل �أن تنهار �صحتك ويفنى �شبابك ا�سلك طريقك
�إلى الله ففيه جناتك وحياتك الباقية ،فبادر
قبل �أن تقول:«ياليتني قدمت حلياتي».
الر�سالة الثامنة
لي�س هناك من ب�رش بال ذنوب «�سوى الأنبياء»
فاعلم �أن ب��اب التوبة مفتوح ف��ب��ادر بنف�ض
غبار الت�سويف وادخ��ل حم��راب الطاعة باك ًيا
مت�رضعا.
ً
الر�سالة التا�سعة
دعني �أهم�س يف �أُذنك هم�سة ؛ كل لذة يف احلرام
هناك ما يعو�ضك عنها يف احلالل فابتغ ما �أباح
الله واترك �سبل ال�شيطان.
الر�سالة العا�رشة
املوت لن ميهلك ولن ي�ست�أذنك ،فكم من وجه
�شاب جميل غيبه الرتاب فج�أة ،وكم من نومة
ات�صلت باملوت تبعتها ندامة وح�رسة.

تتحدث احلكومة منذ �سنني طويلة عن تطبيق القانون و�سن
القوانني التي ت�ساعد على تطبيق القوانني وال�شفافية
واملحافظة على املال العام وتنويع م�صادر الدخل القومي
ليكون رديف ًا للبرتول ،مرت �سنون طويلة واحلال على ما هو
عليه ،وال توجد �أي بوادر لتنويع م�صادر الدخل واالعتماد
كليا على النفط فقط مع الأ�سف ،ومن هذه القوانني والقرارات
التي �أقرت منذ فرتة طويلة ،ومل تطبق قرار ت�شكيل املجل�س
الأعلى للتخ�صي�ص الذي �أقر منذ مدة وكان من اهدافه التقلي�ص
من هيمنة القطاع العام على االن�شطة االقت�صادية املختلفة
وتعزيز م�ساهمة املواطنني يف االقت�صاد الوطني وجعلهم
�رشكاء حقيقيني يف الرثوة الوطنية ،وان م�شاكل ج�سام ًا تواجه
اقت�صادنا ،واملجل�س االعلى للتخ�صي�ص يهدف الى تعزيز
م�ساهمة املواطنني يف االقت�صاد وجعلهم �رشكاء حقيقيني يف
الرثوة الوطنية لتخطي مرحلة االعتماد على االنتاج النفطي
كم�صدر رئي�سي للدخل القومي من خالل االقت�صاد املتنوع الذي
يرتكز على التعاون العادل بني القطاعني العام واخلا�ص،
الت�رصيحات املتفائلة والوردية وانه قد بد�أت م�سرية التنمية
و�أن القطار م�شى على ال�سكة ،يعترب كالم ًا جمي ًال واقت�صادي ًا
وطموح ًا لكن الواقع ما ي�شجع الن الأداء احلكومي متوا�ضع،
فاحللول مت�أخرة و�صعوبة اتخاذ القرار �سمة احلكومات ،عند
ت�شكيل �أي حكومة يتم احلديث عن اخلطة اخلم�سية و�سمتها
الطموحة و�أن اخلطط و�ضعت بعد درا�سة م�ستفي�ضة ومت�أنية،
و�أن اخلطط تعتمد على ثالثة حماور رئي�سية �شاملة ومتنوعة
وج��ادة وكفيلة بالنهو�ض بالبلد ،بحيث تكون من الدول

املتقدمة اقت�صادي ًا ،املحور االول وهو اقت�صادي والذي ي�شتمل
على تطوير االيرادات غري النفطية ،ورفع الناجت املحلي،
ورفع م�ستوى املعي�شة للفرد واملجتمع ،واملحور الثاين
رفع م�ستوى الرعاية ال�صحية وتطوير التعليم والنهو�ض به،
املحور الثالث معاجلة وحماربة الف�ساد يف امل�ؤ�س�سات
وال��وزارات احلكومية واال�صالح ب�شكل عام ،من يقر�أ هذه
املحاور الثالثة يع�ش يف حلم وردي كبري ويخيل له انه يف
دولة مثالية ،يت�ساءل املواطنون عن اخلطط واملحاور من
بعد التحرير من الغزو العراقي اي قبل ع�رشين �سنة ،حتى
يف ترتيب املحاور و�أولوياتها غري دقيقني حيث كان من
املفرو�ض ان يكون املحور الثالث هو االول الن اهم نقطة هي
معاجلة الف�ساد واملحافظة على املال العام ووقف الهدر واذا
طبق هذا املحور ب�شفافية ف�سي�ؤثر على املحورين االخرين،
ولكن عندنا يف الكويت م�شهورين يف ت�شكيل اللجان والدرا�سات
ان جميع دول العامل ت�ضع اخلطط والدرا�سات بحيث تكون
خم�سية اي ملدة خم�س �سنوات ،لكن الغريب عندنا تكون
اخلطط والدرا�سات ثالثينية اي ثالثني �سنة بعيدة املدى ح�سب
ت�صنيف احلكومة الثالثينية ،لقد قامت احلكومة ب�إلقاء وحمو
وزارة التخطيط وهي ال��وزارة املنوط بها و�ضع الدرا�سات
واخلطط واال�سرتاتيجيات وبعد فرتة تعيد وزارة التخطيط
الى الت�شكيلة �شنو هذا التخطيط ،االولويات ا�صبحت معكو�سة
يف نظر بع�ض اع�ضاء املجل�س واحلكومة ،مت ت�شكيل الكثري
من احلكومات املتعاقبة ومل نر اي خطة �أو تنمية على ال�سطح
لكن نتحدث كثريا عن التنمية كالم ًا فقط.

