
االثنين
17  اغسطس 2009

25
آراء

إعالن النائب مسلم البراك منذ فترة عن وجود »طلب 
إحالة وزير الداخلية حملكمة الوزراء في مكتب النائب 
أحمد السعدون« مبثابة طوق جناة للنواب الذين عارضوا 
االستجواب أو طرح الثقة بحجة أن الوزير قام بتحويل 
ملف قضية اإلعالنات للنيابة، والذي تبني فيما بعد أنه 
مجرد حتويل ش���كلي، فهذه فرصتهم ليثبتوا للشعب 
الكويتي أنهم تعاملوا مع طرح الثقة بحسن نية، وأن 
يتصرفوا مبا متليه عليهم ضمائرهم وقس���مهم أمام 
اهلل والش���عب بحماية املال العام، فإن كانوا معذورين 
في طرح الثقة فهم غير معذورين في طلب اإلحالة إلى 

محكمة الوزراء.
> > >

الرئيس أوباما وصف تصرف شرطة ماساتشوستس 
بالغباء بسبب قيامهم بواجبهم جتاه مواطن أسود، ثم ما 
لبث أن اعتذر عن هذا الوصف ودعا الشرطي واملواطن 
األسود وهو أس���تاذ جامعي إلى غداء تصالح واعتذار 
بني اجلميع، ومع ذلك انخفضت شعبية الرئيس أوباما 
بني املواطنني األميركيني البيض العتقادهم بأنه تصرف 
بعنصرية وأساء ألميركا، وهذا يعني أن عليه أن يعمل 

بجهد أكبر ليعيد ثقة املواطنني به مرة أخرى.
أما عندنا فاحلال مختلف متاما، فحكومتنا تسيء كل 
يوم إلى الكويت وإلى الشعب وتتسبب في ضياع أمواله 
العامة وتهدر في ثرواته هنا وهناك ولم تنجز أي شيء 
يذكر حتى اآلن ومع هذا ال ترى احلكومة أنها مخطئة أو 

مقصرة وبالتأكيد فهي ليست بحاجة إلى االعتذار.
نحن أيضا لس���نا بحاجة إلى االعتذار، فهذه القيمة 
األخالقي���ة التزال في آخ���ر اهتماماتنا، ولكننا بحاجة 
إل���ى إجنازات جتعلنا نترحم على احلكومة »بعد عمر 
طويل«، مع التأكيد أن الشعب الكويتي لم يعد يطمح 
بأكثر من وقف موجة السرقات املتالحقة من املال العام، 

فقد تضاءلت أحالمنا وطموحاتنا إلى هذا احلد!
> > >

بكل بساطة تقوم بعض الشركات في القطاع اخلاص 
بتس���ريح مجموعة كبيرة من املواطنني، وبكل بساطة 
تقترح احلكوم���ة أن تدفع لهم رواتبهم نيابة عن هذه 
الشركات، فهل يوجد حكومة في العالم »تدلل« شركات 
القطاع اخلاص كل هذا الدالل؟ احلكومة يدها مبسوطة كل 
البسط مع الشركات، ومغلولة حد البؤس مع املواطنني، 
فما أسرع حلول احلكومة عندما يتعلق األمر بالشركات، 
ترى متى سينتهي هذا الصداع املزمن الذي تسببه قرارات 

احلكومة وسياستها العبثية باملال العام؟
bodalal@hotmail.com

تعتزم مجموعة آبار االماراتية لالستثمار 
االستحواذ على حصة في شركة »فيرجن 
غاالكتيك«، وهي اول ش���ركة ف���ي العالم 
متخصصة في مجال رحالت الفضاء، علما 
ان حجم الصفقة يقدر ب� 280 مليون دوالر، 
وس���يكون نصيب الشركة االماراتية %32 
من الشركة، وان شركة آبار خصصت مبلغ 
100 ملي���ون دوالر لتموي���ل اطالق االقمار 

االصطناعية.
ابوظبي تس���تثمر في الفضاء من خالل 
ش���رائها حصة مؤثرة في شركة »فيرجن 
غاالكتيك«، ونحن عاجزون عن العمل وحل 
مشاكلنا، فكيف ميكن ان نتطور ونصل الى 
ما وصلوا اليه؟ ولعل قضية املسرحني من 
القطاع اخلاص خير مثال على ذلك، وهذا 
الوقت الطويل الذي اخذته هذه املش���كلة، 
واحلكومة تتحمل جزءا كبيرا من هذا التأخر 
في حل القضايا العالقة والشائكة، كونها 
متلك السلطة واملال وجيوش املستشارين، 
لكن ماذا عن االف���راد، وملاذا ال يعمل الفرد 

املوجود في القطاع احلكومي؟
لدينا حالة من االحباط والتش���اؤم من 
الواقع الذي نعيش في���ه، وملاذا ال يحاول 
كل فرد تغيير واقعه الى االفضل، ومن كل 
املستويات، ولعل سماع ما يدور في املجالس 
والدواوين خير مثال على ذلك، يقول الرسول 
ژ »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«، 
وهذا احلديث يبني بجالء حجم املسؤولية 
على كل فرد، واعتقد انه يتحمل جزءا من 
هذه املسؤولية، وهذا يشير اشارة بليغة الى 
ان املسؤولية تقع على عاتق اجلميع ومن 
دون استثناء، وعلى كل فرد ان يقوم ويفعل 
ما عليه من واجبات منوطة به، وملاذا يقوم 
الشخص الذي يتفنن في التهرب من عمله 
وبأعذار واهية ويستلم راتبه الشهري غير 
منقوص، وينتقد احلكومة في املساء، ملاذا 
ال يقوم باصالح نفس���ه اوال قبل ان ينتقد 

اآلخرين؟
وهناك احاديث لرس���ول اهلل ژ تبني 
فضل العمل واتقانه، ومنها احلديث الذي 
يقول فيه الرس���ول ژ »ان اهلل يحب اذا 
عمل احدكم عمال ان يتقنه«، ومع كل اسف 
فإن ه���ذا االتقان الذي امرنا به مفقود لدى 
الكثيرين، ماذا لو اتقن كل موظف العمل الذي 
يوكل اليه؟ ماذا سيكون حال املجتمع ونحن 

نعيش عالة على املجتمعات املنتجة؟
نحن نعيش في عصر التقدم والتكنولوجيا، 
وال مكان فيه للكسالى واخلاملني، وعلينا 
ان نعمل ونحب ما نقوم به النفسنا وديننا 
ووطننا، وان اهلل تعالى يوم القيامة سينظر 

الى أعمالنا وليس الى انسابنا.
يقول الفضيل بن عياض رحمه اهلل تعالى 
»على الناس ان يتعلموا فاذا علموا فعليهم 
العمل«، وعن ابي الدرداء ÿ قال »اني اخاف 
ان يكون اول ما يسألني عنه ربي ان يقول: 

قد علمت فما عملت فيما علمت؟«.
akandary@gmail.com

أبوظبي تستثمر في الفضاء.. 
ونحن »اهلل يرحم الحال«

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

� إني أكرهه يوما بعد يوم، مللت من كذبه 
واللف والدوران الذي يتبعه معي، مللت من 
فس���اده وعدم اكتراثه بي، مللت من خياناته 

املتعددة، مللت منه ومن أعذاره الواهية.
� ما احلل في رأيك؟

� أن���ا جئت إليك اليوم، ألس���ألك أنت هذا 
السؤال؟

� أنت من ستجيبني على هذا السؤال، كيف 
تريدين حلياتك أن تسير؟

� تتحملني األذى، وتغضني البصر عن حماقاته، أو تختارين 
الطالق وتتحملني مسؤولية قرارك.

� كيف أغض البصر عن حماقاته لو اس���تمرت حياتي معه، 
إنه يهني كرامتي بأفعاله هذه؟

� ألم تسامحيه من قبل؟ ميكنك أن تسامحيه وتطوفي عليه 
الكذب إلى أن يتوب من نفسه، حتى تستمر حياتك معه لو كان 
دوره مهما عندك وعند أبنائه، أو تعيشني معه دون أن تلتفتي 
ألفعاله وال حتى لوجوده إن كنت ال ترغبني في الطالق، إن كنت 

تستطيعني حتمل ذلك.
� وما األمور التي سأواجهها لو اخترت الطالق؟ 

� ستتحملني مسؤولية األبناء والبيت وحدك، وأعتقد أيضا 
جواب هذا السؤال عندك.

� أنا أحتمل كل ذلك، وفي وجوده الذي ال يعني شيئا.
� أنت س���يدة ق���رارك، وأنت م���ن ميلك اختي���ار اخليارات 
والنتائج اآلتية، أنا لن أرس���م لك طريق حياتك، ألنك أنت التي 

ستعيشينها.
� تصدق أنني كرهت الرجال كلهم، وال أثق بأحد منهم.

� ال تنظري لألمور بطريقة ش���مولية، وهن���اك من الرجال 
أيضا من لو رأى من امرأته ما يكره، سحب ذلك كله على جميع 

النساء.

� جميع النساء؟ مس���تحيل، مصائب النساء 
جميعها جاءت من سوء عالقة الرجل في حياتها، 

قد يكون أبا أو أخا أو زوجا أو حتى حبيبا.
� وهناك من يقول عكس ذلك، أال ترين أن من 

اخلطأ أن نرى اآلخرين من عني واحدة.
� هذا صحيح.

� دع���ي عنك اآلن كل ذلك، ودعينا نتحدث عن 
مسألة مهمة، تتعامل بها الزوجات مع أزواجهن.

� وما هي؟
� عندما يتزوج االثنان، يصبح الرجل عند بعض النساء مركز 
اهتمامها، وأقصد في ذلك وكأنها تخنقه فتش���عره بالتعاس���ة، 
فاملرأة عليها أيضا أن تهتم بنفس���ها ومبستقبلها وبعالقاتها، 

حتى ال يعد غياب الرجل عن حياتها طامة كبرى.
� هل ممكن أن توضح هذا األمر أكثر.

� عندم���ا تتزوج املرأة الرجل، ال يعني أنها عقدت معه عالقة 
خالية من املشاكل، وقد تستمر هذه العالقة أو تنتهي لسبب ما، 
وبذلك رمبا تخس���ر زوجا ولكن املفروض أال يدعها ذلك تخسر 
نفسها أيضا، فتدخل في آالم نفسية وصحية، قد ال تشفى منها، 
فيجب علينا جميعا أن نتعامل مع بعضنا بالصورة الصحيحة 
التي أمرنا اهلل س���بحانه بها، وسيحاس���بنا عليها، وأن نحب 
بعضنا بعقالنية وبنضوج، وهذا أفضل نهج يجعل احلياة بني 

الزوجني تستمر، بطريقة صحية مستقرة وسعيدة.
� صحيح.. صحيح، لذلك س���أفكر أنا أيضا بطريقة عقالنية 
لوض���ع النقاط على احلروف في حياتي الزوجية هذه، وأختار 
القرار الذي س���أبني عليه مصيري ومصير أسرتي، ولن أسأل 

اآلخرين على حتديد الوضع الذي سأرتب عليه مستقبلي.
� وهذا ما أردته منك أنا، لذلك.. أمتنى لك حياة سعيدة مركز 

ذاتها )أنت(.
Falcom6yeb@yahoo.com

ه���ل أصبحت الكويت مرتعا للطائفية؟ ما هذا الذي نقرأه 
في الصحف احمللية عن الطائفية؟ واجلدل بني بعض اإلخوة  

النواب وكذلك املتشددون اإلسالميون.
يأتي تهديد الى نائب الش���عب د.معصومة املبارك، حيث 
يتضمن تهديدا طائفيا وكذلك التهم التي نالت عضوات املجلس 

من ان اميركا قد قامت بتمويل حمالتهن االنتخابية.
هل من املعقول ان يقوم اي من كان بتهديد نواب الشعب؟ 
ه���ل صحيح ان هذا يح���دث في دولة الكوي����ت؟ ام يظنون 
انفس���هم في لبنان او العراق او اي دولة وجد فيها التناحر 
الطائفي لقمة س���ائغة لرواج األفكار املتشددة او االستهتار 

بأرواح الناس؟!
عاش اهل الكويت طوال تاريخها على التآخي والتواصل 
واملواطن���ة الصاحلة ووضعوا امن ومصلح���ة الكويت امام 
اعينهم وفي قلوبهم، ولم يك���ن للطائفية اي مجال للتناحر 
واملنازعة على حب الوطن ومصلحته ألي طائفة او اي طبقة 

من طبقات الشعب.
إن اإلعالم سواء كان مرئيا او مقروءا له دور كبير في تفشي 
التناحر الطائفي، وقد ساهمت بعض وسائل االعالم في ابراز 
آراء املتشددين الطائفيني وفرض آرائهم على غيرهم، هل يعني 
هذا أننا سنرى املزيد من التهديدات الطائفية للبعض اآلخر 

من نوابنا ممثلي الشعب او اي فرد كويتي آخر.
امتنى في هذا الوقت ان يتمسك اجلميع ببركة شهر رمضان 

الكرمي وااللتزام بالعادات والتقاليد االسالمية السمحة.
اهنئ س���يدي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
حفظه اهلل وولي عهده األمني واحلكومة الرش���يدة والشعب 
الكويتي املسلم األصيل واملقيمني على أرض الكويت الطيبة 

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.
وأهنئ املسلمني جميعا بحلول شهر رمضان املبارك، وامتنى 

ان يتخلى املتشددون عن فكرة الطائفية والقبلية.
همسة ملن يهمه األمر.

أحزان وآالم وأتراح هذه احلياة أكثر كثيرا جدا 
من أفراحها لذلك من الطبيعي ان تكون االبتسامة 
هي االستثناء وآثار التعب واملعاناة هي ما تسود 
األغلبية الس���احقة لوجوه البشر مهما اختلفت 

نسبة الرفاهية بني أفراد الشعوب.
ومقارنة بأغلب شعوب هذه احلياة نكون نحن 
مواطني الكويت من أكثر الشعوب رفاهية، ورغم 
كل تلك الرفاهية وسهولة ويسر حياتنا ومعيشتنا، 
جتد االبتس���امة على وجوهنا ليست فقط عملة 
نادرة بل عمله لم تصك أصال ودعوا عنكم أصحاب 
االبتسامات الصفراء التي تشاهدونها في كثير من 
الوجوه في الكويت هذه األيام، فهي ابتس���امات 

الضحك والتندر عليكم.
ولو كانت االبتس���امة س���لعة مادية تباع في 
األس���واق لتدافع كثير من بشر هذه احلياة على 
ابتساماتهم،  شرائها، ليزيد املبتسمون إشراقات 
وليعوض احملرومون من االبتسامة أوقات حرمانهم 
من االبتس���ام، أما نحن في الكويت فسنبقى على 
حالنا ألن العبوس ومالمح القسوة على وجوهنا 
أصبحت كما يبدو قدرنا الدائم، ورمبا جل ما سيتغير 
فينا ه���و زيادة كبيرة في أصحاب االبتس���امات 

القبيحة الصفراء.
وأخيرا ال امتل���ك إال القول هنيئ���ا كل الهناء 
ملجتمعات قليلة مع���دودة على األصابع في هذه 
األرض تسود ابتسامة الرضى وجوه أغلب أفرادها 
أغلب الوقت رغم العوز وندرة أو انعدام رفاهيتهم، 
ورغم املعاناة الشديدة التي يواجهونها كقدر يومي 
دائم ورغم التعب الهائل بس���بب اجلهد املستمر 
الكبير الذي يبذلونه في سبيل توفير احلد األدنى 

من لقمة العيش.
Mike14806@hotmail.com

مصيب نجم

الطائفية

همسة

االبتسامة ال تباع في األسواق

مخلد الشمري

رؤية

أنوار عبدالرحمن

بيدك الحّل

فالكم طيب

محمد هالل الخالدي

حلول الحكومة 
السخية

نظرات

نعم يس���تحق هذا اللقب، وكي���ف ال وهو من مطار 
إلى مطار محطما ساعات الطيران إذا لم يكن قد تفوق 
عل���ى أصحاب هذه املهنة، معلقا ف���ي أحضانه قضايا 
وهموم أبناء وطنه في اجلو فقد استطاع الشيخ د. محمد 
الصباح أن يحقق جناحا باهرا في الساحة السياسية 
وإبراز احلق الكويتي على طاوالت احملادثات ليمثل دور 
العراب الكويتي في رسم اخلطوط السياسية املستقبلية، 
متأقلما مع متغيراتها على حسب أوضاعها وأحداثها، 
واملشاهد احلية خير مثال وإن كان أشرسها مواجهته 
أزالم املقبور صدام، ومن���ذ تلك الفترة وجنم د.محمد 
الصباح في املضمار السياس���ي يش���ع في فلك السلك 
الديبلوماسي، ليتمرس ويتعلم قواعده وفنونه املعتمدة 
على »فن املمكن« ويتجلى ذلك بوضوح في تعامله مع 

املواقف األخيرة.
ولكن ذلك ال مينع أن تك���ون هناك بعض الهفوات 
واملالحظات على وزارة اخلارجية، وهذه املالحظات من 
املفترض أن يتولى أمرها املسؤولون في الوزارة بأداء 
مهامهم ومتابعة شؤون املواطنني أينما حلوا في املعمورة، 
فما أن بدأت األفواج الكويتية املغادرة في العودة للوطن 
حتى بدأت الروايات واحلكايات التي مروا بها في تلك 
الدول، وإن كان أسوأها للمسافرين عن طريق احلدود 
البرية ولألس���ف من بعض املسؤولني في إحدى الدول 
العربية التي بالغت وتعسفت في تعاملها مع الكويتيني 
حتديدا من تعطيل إجراءاتهم وإضافة رسوم عليهم بغير 
وجه حق، ليرغم بعضهم بطريقة غير مباشرة على دفع 
رشاوى حتى يتم تخليصه من هذه احملنة في املعابر 
السيئة، فأغلب املسافرين الكويتيني عن طريق البر الحظوا 
هذه املعاملة من بعض هذه الدول الش���قيقة والتمييز 
الواضح بينهم وبني املسافرين من الدول العربية األخرى، 
ومع أن هذه الشكاوى تصل إلى مسامع املسؤولني في 
سفاراتنا بتلك الدول إال أنهم يتجاهلونها ولم يقومون 
بدورهم املطلوب جتاه مثل هذه األحداث، وال تالحظهم 
سوى في زياراتهم لبعض الدواوين الكويتية في تلك 
الدول فمنهم من ميارس هوايته بتلميع دوره االجتماعي 
ومع كل ذلك جتد املواطن يجر استهجانه وغصته في 

ظل الغياب الديبلوماسي.
وهذه اإلش���ارة نلفت بها نظر وزير اخلارجية إلى 
اجلانب الغائب عنه ليش���رع في تصحيحه وأن يهب 
ويذود عن املواطنني ويعيد كرامتهم املستباحة في هذه 
املناف���ذ حتى ال تبقى احلقوق الكويتية ضائعة ما بني 
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