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باسل الجاسر 
د.نرمين يوسف الحوطي

إنه استهداف وليس 
تطبيق قانون..

من أقصى الشمال 
إلى أقصى اليمني

ما قامت به احلكومة من 
إغالق لصحيفتي الوطن 

وعالم اليوم كان استهدافا 
لصحيفتني وليس تطبيقا 

لصحيح القانون.. فقد 
قامت احلكومة من خالل 

وزارة اإلعالم )التي 
بدا واضحا ان وزيرها 
قام مبا قام به مرغما( 
بإقامة الشكوى على 

الصحيفتني بناء على 
قرار السيد النائب العام 
بحظر اخلوض بقضية 
الشريط، وبالرغم من 
خوض أكثر الصحف 
باملوضوع وبعيدا عن 

مجريات التحقيق.. إال أن 
احلكومة تركت كل من 

خاض باملوضوع وذهبت 
بشكواها طالبة وقف 

إصدار الوطن وعالم اليوم 
فقط بسبب خوضهما 

وبعيدا عن مجريات 
التحقيق أيضا..؟

وهذا االستهداف مرده 
كون صحيفتا الوطن 
وعالم اليوم لم تسيرا 

وفق ما تريد احلكومة بل 
سارتا في االجتاه املعاكس 

ملا تريد، ما أغضبها 
وجعلها تستهدفهما 
بالعقاب الشخصاني 

وعلى حساب القانون 
وما ورد بالدستور من 
ضمانات حلرية الرأي 

وحرية التعبير بل وعلى 
حساب سمعة الكويت 
امام العالم فيما يتعلق 

بحرية الرأي التي لطاملا 
تباهينا وطنا وشعبا بها 
أمام العالم.. وكأن لسان 
حال احلكومة يقول لن 

اترك لكم شيئا تفخرون 
وتتباهون به..

واحلقيقة لقد فات 
احلكومة او من يخطط 

لها بأنها لن ترهب 
احدا بالكويت في ظل 

دستورهم وأميرهم حفظه 
اهلل، ولن تكمم افواه اهل 
الكويت وال ادل على هذا 
اال ما يدور من أحاديث 

في وسائل التواصل 
االجتماعي والدواوين 

واملنتديات.. بل ان الوطن 
وعالم اليوم ستعودان 

الصدور وستستمران في 
نهجهما ولكنهما ازدادتا 

شعبية ومن متابعة 
اجلمهور ملا يطرحون..

ويبقى في هذه القضية 
مفارقة يجب اإلشارة 
لها وهي ان غلق عالم 

اليوم كان بسبب نشرها 
لتصريحات لألستاذ علي 

الراشد عضو مجلس 
األمة وهو رئيس جتمع 

املسار املستقل.. كما 
كان إغالق الوطن بسبب 
مقالني احدهما لألستاذة 

منى العياف واالخر 
لدكتور طارق العلوي 
وهما ايضا عضوان 

فاعالن في جتمع املسار 
املستقل...؟ فهل كانت 

احلكومة تريد صيد 
عصفورين بحجر واحد، 
وهو إرهاب الصحيفتني 
وفي نفس الوقت ارهاب 
جتمع املسار املستقل..؟ 

أمتنى ان يكون األمر 
محض مصادفة »رغم 

غرابتها« 
وفي هذا املقام احلزين 

أتقدم للزمالء الكرام في 
صحيفتي الوطن وعالم 

اليوم بتضامني وتعاطفي 
الكاملني.. ولصحيفتي 

الوطن وعالم اليوم أقول 
فك العزيز القدير عوقكما 

واعادكما لفضاء اإلعالم 
الكويتي.. واهلل املستعان

قد تختلف املفاهيم 
لدى اإلنسان من خالل 

التجربة أو القراءة أو 
االستفادة من موقف 

معني حدث له فيتراجع 
عن فكره أو األسس 

التي بنى عليها مستقبله 
وبرغم ذلك التراجع 

والتغيير إال أننا جند أن 
ذلك التغيير الذي يطرأ 

على اإلنسان يتم من 
خالل التعديل والتهذيب 

لتلك األفكار التي مت 
غرسها في السابق من 

دون أن يقتلعها من 
فكره.

ولكن ما نراه اآلن على 
الساحة اإلنسانية ما 

هو إال صورة مهمشة 
للمبادئ واألفكار، 

فأغلبية من يقوم بالكتابة 
أو يصرح عن فكر معني 

ويؤثر في جيل بأكمله 
من خالل تلك األفكار 

يسمعها أو يقرأها 
ويؤمن بها، مع العلم 

بأن من يقوم بغرسها 
ال يؤمن بحيثياتها 

سواء أكانت سياسية أو 
اجتماعية. 

الكل أصبح يرتدي 
أقنعة مزيفة حتمل 
الكثير من القشور 

ملبادئ وأفكار ألناس 
ضحوا وأفنوا عمرهم 

لتلك املبادئ بل عاشوا 
وماتوا من أجل غرس 

تلك األفكار لتصبح في 
تربة صاحلة من أجل 

مجتمعاتهم واليوم يأتي 
من يدعوا بأنهم خلفاء 
لهم ليتالعبوا بفكرهم 

وقضيتهم من أجل 
الوصول ال من أجل 

اإلميان بالفكر بل من 
أجل اإلميان مببدأ معني 

وهو »أنا ومن بعدي 
الطوفان«.

تلك هي مصيبة 
مجتمعاتنا وذلك هو 
عصرنا الذي أصبح 

ميتلئ بالفساد الفكري 
وبالكثير ممن يرتدون 
تلك األقنعة املهمشة، 

أصبحت قضية األقنعة 
ليست قضية اإلنسان بل 
أصبحت مصير أمم أتى 
من ميتلك تلك القشور 
الفكرية دون ثقافة لها 

ليقتلع تاريخا فكريا 
بأكمله ويغرس بذورا 
فاسدة ال تنبت اخلير 

وما نحصده منها ما هو 
إال الدمار لنا.

ذلك هو واقعنا وتلك 
هي مصيبتنا التي 

أصبح نتاجها شعوب 
أغلبيتها ال متتلك الثقافة 

وال حتوي بني طيات 
مستقبلها نهجا تتبعه، 

الكل أصبح يسير 
في خطوط عشوائية 

متعرجة، إلى أن أصبح 
نهج مجتمعاتنا من 
أقصى الشمال إلى 

أقصى اليمني.
مسك اخلتام: ال توجد 

مصاعد الى النجاح وإمنا 
هناك درجات... جبران 

خليل جبران.

@ali_alrandi  - alialrandi@hotmail.com
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رؤى كويتية محلك سر

علي الرندي

ريم الوقيان

بعيدا عن أمراض القلب املعروفة كضعف 
عضلة القلب، أو انسداد شريان ما أو خلل 

في عمل صمام معني، هناك الكثير من 
األمراض التي تصيب القلب وال نهتم بها، 

وال يعاجلها الطب. 
أول هذه األمراض هو الكراهية وهناك 

من يعتقد أن أضرار هذا املرض تصيب 
املكروهني فقط، أو املظلومني نتيجة 

الكراهية، لكن الواقع على العكس متاما 
فالكراهية مرض ال يصيب إال صاحبه، ألنه 

دائما يسير مثقال بأحماله، وكل تصرفاته 
يسيطر عليها دائما ما يكرهه. وهذا ألن 

الكراهية تشغل مكانا كبيرا دائما في 
القلب، ومن األمراض التي تصيب القلب 

أيضا القسوة. 
وقد يتساءل البعض عن الفرق بني 

الكراهية والقسوة، فالكراهية وإن كانت 
موجهة ضد من هم بعيدون عن القلب لكن 

القسوة تصيب من هم من املفترض أن 
يكون مكانهم داخل القلب وأيضا البرودة 

قد تصيب القلوب، وقد تقترب البرودة 
من القسوة في املعنى، ولكن الفرق: أن 
القسوة وإن كانت نتيجة ضغط ظروف 
معينة اعترضت طريق احلياة. فالبرودة 

مرض مزمن يصيب جدران القلوب 
فتتجمد وال تستطيع املشاعر أن تتدفق 

منها. 
والقلوب قد تصاب بالعمى وال عجب في 

ذلك رغم أن القلوب ليست هي املسؤولة 
عن الرؤية، هذا ألن القلوب عندما تفقد 

البصيرة والتمييز بني اجليد والسيء 
تظل عمياء، أما أفضل ما يسمع فهو كالم 
القلوب ألن اللسان ليس فقط هو ما يتكلم 

فاللسان يتكلم فقط مبا يحوي القلب 
وميتلئ منه ولذلك قد جتد القلوب تتحادث 

حني تسكت األلسنة، وتتقوى القلوب 
وتصح باحلب، أما أمراض القلب فتجزعه 

وجتعله يتضاءل حتى جتده قد اختفى من 
داخل البعض. 

وإن كانت أمراض القلوب العضوية قد 
يحاول الطب عالجها، فأمراض القلوب 

األخرى ال يشفيها إال اهلل.

كانت هناك قرية صغيرة يتصف شعبها 
بالطيبة، وكان هناك رجل اسمه »صالح« 

واشتهر بني الناس بحكمته وحسن خلقه 
الى ان وصل صيته الى حاكم القرية.

وفي ذات يوم دعاه احلاكم الى قصره 
لتناول الطعام عنده، وعند تناولهم الطعام 

انسكب قدر احلساء على ثوب احلاكم، 
فاستاء احلاكم مما جرى، فقال له الرجل 

احلكيم: انه خير ان شاء اهلل، فتعجب 
احلاكم من قول الرجل فأمر بحبسه.

وبعد مرور عدة ساعات امر احلاكم بإخالء 
سبيل الرجل وان يحضروه له، فلما حضر 

الرجل قال له احلاكم: اتذكر احلساء الذي 
انسكب على ثوبي عند العشاء؟ 

فقاله الرجل: نعم اذكر، فقال له احلاكم: لقد 
اكتشفت انه قد وضع لي سما باحلساء، 

وسأعطيك وساما امتنانا مني لك، فلما اراد 
احلاكم وضع الوسام للرجل تعثر بثوبه 

وسقط على األرض فانكسرت يد احلاكم، 
فقام احلراس باستدعاء الطبيب فقام 

بعالج احلاكم، فقال له الرجل احلكيم: ان 
األمر الذي حدث لك خير ان شاء اهلل، فثار 
احلاكم وقال حلرسه اسجنوا هذا امللعون.

وفي صباح اليوم التالي ذهب احلاكم 

في رحلة صيد مع حراسه، وفي الليل 
رجع امللك وحيدا الى قصره، فرآه حرس 
القصر وادخلوه لكي يرتاح، وفي اليوم 
التالي استدعى احلاكم الرجل وقال له: 

لقد ذهبت باألمس مع حرسي الى رحلة 
صيد وتعرضنا لهجوم من احدى القبائل 
آكلة حلوم البشر فأخذوا جميع حراسي 
وتركوني ألني مصاب ألنهم ال يأكلون 

البشر املصابني.
فارجوا منك ان تطلب مني ما تشاء فطلب 

الرجل بأن يعود الى بيته واسرته ألنهم 
لم يأكلوا شيئا منذ يومني ألنه هو املعيل 

الوحيد ألسرته.
ثم امر احلاكم بإعطاء الرجل خروفا ليأكله 
هو وأسرته، وعندما وصل الرجل الى بيته 
قالت له زوجته: اين كنت فإننا لم نرك منذ 
يومني؟ فقال لها: لقد كنت عند احلاكم في 

قصره وقد اهداني هذا اخلروف لكي نأكله، 
وعندما هموا ليأكلوا الطعام سمعوا طرقا 

على الباب، فلما فتح الرجل الباب وجد 
رجال رث الثياب، فقال له من انت؟ فرد 

عليه الرجل: انني كنت مسافرا وقد مررت 
ببلدتكم.

فادخله الرجل وقام بإعطائه الطعام، فأكل 

الرجل الطعام ولم يتبق منه اال القليل، 
وعندما رأت زوجة الرجل الطعام قالت 

له: لقد أعطيت هذا الرجل طعامنا ونحن 
ال منلك غيره، فقال لها: انه خير لنا ان 

شاء اهلل، فتعجبت الزوجة من كالمه، وفي 
الصباح اراد الرجل الرحيل فسمح له 

احلكيم بذلك، وبعد رحيل الرجل بفترة 
قصيرة ارسل احلاكم يطلب الرجل احلكيم، 

فلما وصل الى القصر رأى الرجل الذي 
كان عنده باألمس، فتعجب وقال له: ألست 

الرجل الذي أتاني باألمس؟ فرد عليه: 
نعم انه انا، انني حاكم البلدة املجاورة 

لكم وكنت في رحلة اليكم فأصابتنا رياح 
شديدة ولم أجد شخصا يساعدني غيرك، 
فقال احلاكم للرجل احلكيم انني اريد ان 
اجازيك على فعلتك لقد عينتك مستشارا 

للبلدة، وامر بإعطائه بيتا جديدا وتلبية 
جميع احتياجاته.. )منقول(

من الفرية: اذا سألت واحدا عن وضعه 
ومكانته وجاوبك.. أنا امشي حتت الساس.. 
فان من يكون حتت الساس هو »النادوس« 
وان رد عليك وقال: الالال انا فوق الساس.. 
فانه »عتوي«.. واملفترض ان يجاوب »ما انا 

اال ما اعطاني اهلل سبحانه«.

قلوب مريضة 
بالكراهية

إنه خير 
إن شاء اهلل

من الديرة

رمييات

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

عالم السياسة كله منطقة رمادية، ال يوجد 
فيه ال منطقة بيضاء وال منطقة سوداء، 
كلها أمور متشابهات، يقف الساسة من 

احلقيقة بقدر ما ينفعهم، ويبتعدون عنها 
بحسب حاجتهم أيضا، وعلى الشعب 

أن ينشغل بحل الكلمات املتقاطعة 
لتصريحاتهم بعد كل موقف، وهم ال 

يكتفون بااللتفاف على احلقيقة والدوران 
بعيدا عنها، بل يحملونك مسؤولية الفهم 
بدعوى »تصريحنا الغامض مسؤوليتنا.. 

وفهمك اخلاطئ مسؤوليتك«، فهم يعلنون 
لك نصف احلقيقة ثم يطالبونك بكل وقاحة 
بأن تكمل النصف الثاني من احلقيقة وفق 

فهمك.
>>>

في اللقاءات والتصريحات األخيرة لبعض 
الساسة وبدال من أن يكشفوا، زادوا 

الغموض غموضا، بل وزادوا ليلنا ليال، 
وأظلموها علينا وتركونا نتلمس طريقنا 

في دروب محاوالت فهم ناقصة ملعلومات 
ناقصة ساقوها إلينا، وبدال من أن يحصدوا 

لنا األسئلة مبناجل األجوبة زرعوا في 
طريقنا آالف األسئلة.

>>>
شعارهم »علينا التصريح وعليك التحليل«، 

أو مبعنى أدق »سنصرح وكل يفهم ما 
يريد«، تصريحاتهم أشبه بتعويذات كتبها 

ساحر متمرس، طالسم تظهر أكثر مما 
تبطن، والدليل أن أيا منها ال يصلح ألن 

تبنى عليه قراءة سياسية منطقية واحدة، 
أو حتى حتليل حقيقي، لذا هي ليست 

بأكثر من استعراض إعالمي أكثر من كونها 
ممارسة سياسية حقيقية.
>>>

رغم العتب هنا، إال أنه ال يجب علينا لومهم، 
فقد صرحوا بحدود املستطاع، ولكنهم 

في النهاية لم يقولوا ما يشبع عطشنا إلى 
احلقيقة.

>>>
عامة، نصف احلقيقة أفضل من عدمها 

كلية.
>>>

ال يذكرني األسلوب اجلديد للساسة في 
اللقاءات سوى بأحد رواد ديوانيتنا والذي 

ما أن يحضر حفل قلطة حتى يعود في 
اليوم التالي ليروي لنا ما حصل خالله 

قائال: »تصدقون أمس بدأ احلفل بطاروق 
شعري للشاعر فيصل الرياحي وقال ما 
أدري شنو وما أدري شنو بس بعصبية 

وبعدين رد عليه حبيب العازمي ببيت شعر 
وقال له ما أدري شنو وما أدري شنو بس 

بابتسامة، وبعدين عصب الرياحي ورد عليه 
بقوم وقال له كالم قوي وما أدري شنو«، 

وينتهي صاحبنا من روايته ونحن ال عرفنا 
ما قاله الشاعران من شعر وال نحن فهمنا 

شيئا أصال مما حصل في احملاورة.
>>>

توضيح الواضح: بعث أحد القراء برسالة حتوي 
صورا ووثائق ملبنى »مؤجر« ملصلحة 

وزارة الصحة كمستوصف مؤقت والوثائق 
فيما لو كانت دقيقة تدل على أنه مت 

تأجير شركة طباعة وتصوير في املبنى 
»املستوصف« دون سند قانوني، األهم 
أن صاحب محل التصوير هو مسؤول 

في املستوصف، وإذا كان األمر يهم 
وزارة الصحة لوجود شبهة منها فسأقوم 

بإرسال كل ما لدي للتأكد.
توضيح األوضح: عددنا مليون ومشاكلنا تكفي 

نصف قارة أفريقيا.

العطش 
إلى احلقيقة
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