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البطولة احلقة حتولت من أصحابها  من املالحظ أن 
وانتقلت إلى البطولة الزائفة لآلخرين والتي يصدح صدى 
صوتها في أرجاء الدولة، وفي زوايا بعض الصحف، والسؤال 
ما السبب الذي جعل بعض النواب والكّتاب في املدونات، 
اليدين، ينحرفون عن أخالق  والذين ال يتعدون أصابع 
الكويتيني باستخدام مفردات لم نتعود سماعها وما سبب 
جترئهم ومتاديهم في الهجوم على أفراد األسرة دون خوف 

أو خجل.
األسر احلاكمة في اخلليج مبثابة مظلة تتفيأ شعوبها 
بظلها، وتبادل احملبة بني األسرة والشعب يجسد مدى صالبة 
املواطنني حول األسرة احلاكمة  املجتمع وقوته، والتفاف 
ومبايعتها يشكل أساسا متينا وقوة مانعة تدفع األسرة إلى 
عدم التفريط في واجباتها والسعي احلثيث لتأمني كل ما 
من شأنه حماية الوطن واملواطن ولوال تسامح هذه األسرة 
ملا كان لهؤالء أثر، إال أن الطيبة التي جبلت عليها األسرة 
احلاكمة دفعت البعض الى استغاللها والتمادي في ذلك كما 
استغلوا دميوقراطيتنا التي متيزنا بها عن غيرنا، ونتساءل 
ما الذي يجعل األسرة تلتزم الصمت وهي تتلقى االتهامات 
والطعنات يوميا في شخوص مسؤوليها؟! أال يرى أفراد 
األسرة أن من ميتدحها بكلمة يطعنها مبقال؟ وهل كلمات 
املديح هي املورفني الذي يجبرها على السكوت الذي جعل 
الفرقة واخلالفات أعطتهم  أم أن  الغير يستمر في ذلك؟ 

الفرصة؟ بحيث صدق فينا قول الشاعر:
تكسرا اجتمعن  إذا  الرماح  تأبى 

آح���ادا ت��ك��س��رت  اف��ت��رق��ن  وإذا 
اليوم علما، والبركة في  من كان نكرة باألمس أصبح 
الصحافة التي ملع اسم هذا النكرة من خاللها، أما السبب 
الكبار باستقبالهم والسماع  الرئيسي فهو حسن معاملة 
لهم واملوافقة على طلباتهم واستجابة دعواتهم ملناسباتهم 
االجتماعية، مما رفع عصاعصهم وأطال ألسنتهم وألهب 

أقالمهم مبا يضر وال ينفع.
إن زيادة مجاملة الكبار وتعاطفهم مع هذه النوعية جعلت 
أهل الديرة يتخوفون على مستقبل بالدهم مطالبني بتغيير 
املعاملة وفرض احلزم والشدة لضبط األمور ليتأدب العاصي 
ويتراجع من هو لسانه أطول منه، ومن يعارض تلك الرغبة 
فهو منهم، إن ممارسات بعض النواب والكّتاب ليست حرية 
كما يدعون، وال تدخل ضمن الدميوقراطية، بل هي وقاحة 
وصفاقة، حتى دخولهم على والة األمر دون بشت هو قلة 
تقدير واحترام، وتلك الصفات لم تكن موجودة عند أهل 
الكويت، فالسكوت عن املالحظات والتصرفات الصغيرة 
يجعل صاحبها يذهب ألكبر منها، وهذا ما نراه اآلن، والذي 
يشككنا في أن البعض يعاني من أمراض مستعصية ويحتاج 
إلى العالج باخلارج، وال أظن أنه سيجد الطبيب املختص 
الكويت  بأمراضه لندرة هذا املرض وعدم وجوده إال في 

وعند هؤالء فقط، شفاهم اهلل!
التعامل مع  البعض في  حتى املساومة أصبحت نهج 
احلكومة، فما أن تفكر األخيرة مثال باتخاد إجراء ملصلحة 
أينما  الالهثني وراء مصاحلهم  البلد، حتى جند مسارعة 
كانت لعرقلة أي إجراء تتخذه احلكومة وبدء مسلسل الشد 
واجلذب ما بني احلكومة واملجلس حتى يتسرب امللل ومن 
التراجع عن تنفيذ املشاريع، واملواطن لم يعد يعطي  ثم 
ثمة أهمية ألي مشروع يعلن عنه وإن كان فيه املصلحة 
الكبرى للبلد فلسان حاله يقول ان هذا املشروع لن يرى 

النور وهذا ما حصل بالفعل.
نحن بحاجة إلى صحوة ضمير ووقفة مع الذات، فإلى متى 
يستمر هذا الوضع السلبي؟! فاملجلس جل همه الصراع مع 
احلكومة والتصيد لها وبدال من معاجلة األخطاء وتصويبها 
بحكمة، يسارع البعض إلى تعظيمها وإثارة الفنت والبلبلة 
بشأنها، واملشاريع مجمدة، واألزمات تتالحق، والقلوب 
مشتتة، املواطنون في حيرة من أمرهم، ومن خلف األزمات 
في آذانهم صمم ومعزولون عن السمع وينطبق عليهم قول 

الشاعر:
ن��ادي��ت حيًا ل��و  ل��ق��د أس��م��ع��ت 

ت��ن��ادي ول���ك���ن ال ح���ي���اة مل���ن 
فكل جهة تعلق فشلها على األخرى إلى أن اختلط احلابل 
بالنابل والصالح بالطالح، فإن لم نستدرك األخطاء ونضع 
األمور في موازينها وتتكاتف اجلهود إلصالح ما أفسدته 
افتعلها من له مصلحة  التي  تلك الصراعات والسلبيات 
بها، فال نلوم اال أنفسنا على ما ستؤول إليه األمور، نذكر 
بقوله تعالى: )واحذروا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم 

خاصة(.
التقدم فهو  الغوغائية ستحقق  ومن يوهم نفسه بأن 

مخطئ فالشعارات اجلوفاء جتاوزها الزمن.
ندعو اجلميع إلى عدم التخاذل واليأس، فالبد من حلظة 
تأمل وصحوة وسماع صوت املنطق واحلق بعد كل ذلك 
الضجيج والصراخ والكيد والبغضاء واخلالفات، ألم يحن 
الوقت لنخرج مما نحن فيه ونصفي النفوس والقلوب التي 
أصابها السأم واملرض لكثرة هذا الهرج املقيت الذي عشش 

بيننا ونضم صوتنا إلى صوت الشاعر بقوله:
إالم����ا ب��ي��ن��ك��م  اخل���ل���ف  إالم 

عالما؟! الكبرى  الضجة  وه��ذي 
لبعض بعضكم  ي��ك��ي��د  وف��ي��م 

واخلصاما؟! ال��ع��داوة  وت��ب��دون 
إن الكويت أمانة في أعناقنا فأين هي األمانة التي بعثرها 

أبناؤها؟!

شكراً لإلخوة اإليرانيين.. ولكن!

محمد هالل الخالدي

نظرات

بداية البد من تسجيل كلمة شكر لالخوة 
في جمهورية إيران اإلسالمية على تعاونهم 
وتساهلهم قبل أكثر من أسبوعني في إطالق 
سراح املواطنني الكويتيني ومن كان معهم 
والذي���ن دخلوا املي���اه اإلقليمية اإليرانية 
باخلطأ أثن���اء قيامهم برحل���ة صيد، كما 
نوجه كلمة شكر كبيرة إلى وزارة اخلارجية 
وإلى س���فيرنا في طهران مجدي الظفيري 
على جهودهم الديبلوماسية املباركة التي 
أسفرت عن عودة أبناء الكويت ساملني في 

وقت قياسي.
كنت أتابع أخبار هؤالء الشباب منذ اليوم 
األول حتى حلظ���ة وصولهم للكويت مرة 
أخرى، وكنت أستغرب ملاذا بلغ بنا اخلوف 
إلى هذا احلد، حد الهلع على مصير اخواننا 
مبجرد أن علمنا أن السلطات اإليرانية قد 
ألقت القبض عليهم. ترى لو كانوا دخلوا 
احلدود مع مملكة البحرين أو اململكة العربية 
السعودية فهل كنا سنقلق ونخاف عليهم 
بنفس الدرجة؟ كثي���را ما يتحدث االخوة 
اإليرانيون عن ضرورة انفتاح الش���عوب 
العربية � واخلليجية منها بشكل خاص � على 
إيران وعدم االستماع إلى »أكاذيب« وسائل 
اإلعالم الغربية التي تسعى إلى تصوير إيران 
وكأنها »البعبع« الذي يجب أن نخشاه، وهم 
محقون في ذلك فإيران دولة إسالمية أقرب 
إلينا من الدول الغربية تاريخا وجغرافيا، 
ومن مصلحتنا جميع���ا أن تتوحد الدول 
اإلسالمية وتتفق وأن تسود بيننا عالقات 
حس���ن اجلوار واملصالح املشتركة. ولكن 
هل يدفع االخ���وة اإليرانيون بهذا االجتاه 
فعال؟ أعتقد أن طريق الثقة املتبادلة بيننا 
وبني اإليرانيني اليزال في بداياته، ونحتاج 
جميعنا إلى أن نقدم الكثير من أجل تعزيز 
هذه الثقة، وال شك أن إطالق سراح الصيادين 
الكويتيني اخلمس���ة بهذه السرعة خطوة 
في االجتاه الصحي���ح، نتمنى أن تتبعها 
خطوات أخرى على مختلف األصعدة حتى 
ترسخ في النفوس مفاهيم األخوة والوحدة 
اإلسالمية التي يتحدث عنها اجلميع بال كلل 
دون أن تصاحبها أفعال تترجمها على أرض 
الواقع، فإيران دولة إسالمية قوية وفاعلة 
في املنطقة، وم���ا يثار من مخاوف ضدها 
أمر مبالغ فيه في كثير من األحيان، ولكنه 
بالتأكيد بحاجة إلى جهود وأفعال ملموسة 
تثبت بطالن تلك املخاوف، فالتصريحات 
اإلعالمية وحدها ال تؤسس ثقة بني الدول 

والشعوب.
بقي أن نناشد اخوتنا في إيران أن يكملوا 
جميلهم ويواصلوا بناء جسور الثقة بيننا 
وبينهم أكثر فأكثر، نناش���دهم أن يطلقوا 
سراح املواطن الكويتي حسني الفضالة الذي 
مضى على دخوله إليران باخلطأ أيضا أكثر 
من عام، فغيابه بهذه الصورة سيظل عقبة 

كبيرة أمام أي جهود تسعى لبناء الثقة.
bodalal@hotmail.com

وزي�ر الداخلي���ة ال�فريق 
م. الشيخ جابر اخلالد الذي 
يقع عل���ى رأس الهرم في 
املنظومة األمنية بالكويت 
النواب  اس���تطاع بع���ض 
خالل دور االنعقاد املاضي 
أن يشغلوه عن مسار عمله 
الصحي���ح وه���و االهتمام 

باألم���ن الذي أصبح معدوما لدى بعض دول اجلوار 
وأدخلوه عنوة في نفق االستجواب، إال أن الوزير دافع 
ع���ن موقفه دفاع األبطال وأثبت براءته أمام اجلميع 
بعد أن قدم من األدلة ما يكفي لس���المة موقفه ولم 
يت���م طرح الثقة به ولكن ما ال يعلمه النواب أن هذا 
االستجواب ش���ل وزارة الداخلية بأكملها شلال تاما 
فأصبح الوكيل والوكالء املساعدون وقيادات وزارة 
الداخلية عبارة عن خلية نحل تعمل ليال ونهارا من 
أجل الدفاع عن الوزير والتأكيد على أمانته وصدقه مع 
احلكومة واملجلس وفي املقابل أصاب احلالة األمنية 
في شوارع الكويت نوع من الفتور، ولكن سرعان ما 
نشط العمل بعد جتاوز الوزير لطرح الثقة وفوزه 
بأغلبية األصوات باملجلس واليوم تعاد الكرة عليه 
مرة أخرى من باب اللوحات اإلعالنية وعبارات جديدة 
نس���معها مثل التضليل واملغالط���ات وغير ذلك من 
املفردات اإلعالمية االستعراضية وقد تناسى النواب 
بهذه العاصفة الدميوقراطية املاضي املشرف لوزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد عندما كان رئيسا لألركان 
العامة باجليش الكويتي وكانت حتت تصرفه ثالثة 
ملي���ارات دينار وقدم اس���تقالته دون أن يأخذ منها 
دينارا واحدا وكذلك تناس���ى النواب ما قدمه وزير 

الداخلية لوطنه خالل خدمته 
بوزارة الدفاع من مالزم أول 
إلى فريق وتناسوا أيضا أنه 
اعترض على التكلفة املالية 
التي طرحتها إحدى الشركات 
بالكاميرات فبدال  املختصة 
ال���وزارة  م���ن أن تأخذها 
بخمسمائة مليون استطاع 
الوزير ان يتفق مع الش���ركة املعنية مبائتي مليون 
وبذلك وفر على املال الع���ام ثالثمائة مليون دينار 
وباعتقادي ومن خ���الل ما يحدث أن وزير الداخلية 
هو املستهدف وليست اللوحات اإلعالنية ألسباب ال 
أعلمها، إذ ان شخصا يتحلى بهذه األمانة من املستحيل 

أن يتعدى على املال العام.
وألنه هو املستهدف )وزير الداخلية( وسيتجاوز 
مبشيئة اهلل كل هذه االتهامات إال أنه لن يترك بل إن 
النواب رمبا سيحملونه مجددا مسؤولية اخللل الذي 
أصاب طبقة األوزون وكذلك ارتفاع منس���وب مياه 
البحر ورمبا يحملون���ه ظاهرة االحتباس احلراري 
التي أصابت كوكب األرض وأصابتهم أيضا بس���بب 
أنهم لم ينالوا من وزير الداخلية إلى اآلن ولن ينالوا 

منه مستقبال مبشيئة اهلل.
أخيرا: يقول املثل: »الش���جرة املثمرة هي وحدها 

التي ترمى باحلجر«.
> > >

أتقدم إلى الشيخ عذبي الفهد األحمد الصباح بأجمل 
تهنئة لتوليه منصب الوكيل املس���اعد ألمن الدولة 
من الدرجة املمتازة، فنعم الرجل املناسب في املكان 

املناسب.

رغ����م أنني مدم����ن أفالم 
اخلي����ال العلمي إال أنني لم 
أش����اهد فيلم »املتحولون 
Transformers« إال قبل يومني 
وما لفت نظري هو أن أحداث 
املشاهد التعريفية األولى من 
الفيلم جميعه����ا في قاعدة 
أميركية في قطر، وخاللها 

ظهرت شخصية طفل قطري اسمه »محفوظ« طبعا ال 
شكله وال مالبسه تدل على أنه قطري وكعادة هوليوود 
أظهرت الطفل العربي اخلليجي القطري بدشداشة أشبه 
بدشاديش أهل جزر القمر وب� »قحفية« تشبه »قحافي« 
اإلندونيس����يني أما املدينة القطرية التي تشهد نهاية 
أحداث املشاهد األولى فهي عبارة عن مسجد و6 بيوت 
طني ألن مخرجي هوليوود كالعادة اليزالون يعتبرون 

أن منطقتنا جمل وخيمة ورجل مهلهل الثياب.
وأتذكر أن مسلسل »news radio« عرض حلقة تعود 
للعام 1999 عن رحلة يقوم بها مالك محطة إذاعية عبر 
املنطاد الذي يسقط عرضا في الكويت ويظهر خالل 
مشهد الس����قوط طفل كويتي لم يكن أفضل حاال من 
الطفل القطري في فيلم »املتحولون« وكان رث الثياب 
متسوال، طلب حفنة دوالرات من األميركي املليونير 

الذي سقط بالقرب من الوفرة.
وفي فيلم »three kings« كان محور القصة يدور حول 
أربعة جنود أميركيني يقررون سرقة ذهب كويتي من 
البصرة بعد أن نقله اجلنود العراقيون إليها، وأعتقد 
 »killy’s heros« أن القصة مس����روقة بالكامل من فيلم
املنت����ج عام 1970 للنجم احلقيقي كلينت أيس����توود 
الذي يحكي قصة جنود أميركيني في احلرب العاملية 
الثانية يقررون جتاوز خطوط اجليش األملاني لسرقة 
ذهب فرنسي يخبئ��ه األمل��ان في أحد مصارف قرية 

فرنسية صغيرة .
صورة العرب التزال كما 
هي تطبع بذاكرة هوليوود 
السينمائية صحراء وخيمة 
وبضع جوار يرقصن على 
جال ضوء حضرة اخلليفة، 
حت����ى أن أحد أفالم جيمس 
التي  بون����د »اجلاسوس����ة 
أحبتني« تظهر حدود مصر عبارة عن خيمة وس����ط 
صحراء مترامية األطراف يسكنها بدوي ثري وعشرات 

اجلواري.
وال ش����ك أن هناك أفالما حاولت نقل صورة أقرب 
إلى الواقع ولو بشكل خيالي كفيلم »سيريانا« جلورج 
كلوني وفيلم »اململكة« جليمي فوكس رغم األخطاء التي 

شابت بعض جوانب النقل عن العرب واملسلمني.
ولكن قبل أن نعت����ب على هوليوود فلنعتب على 
الس����ينما املصري����ة وكيفية تصوير بع����ض أفالمها 
للخليجيني واللبناني����ني مثال فهم إما جتار مخدرات 
أو زبائن تقليديون ف����ي الكباريهات، وقبلها البد أن 
نعتب على املس����رح الكويتي وبعض برامج التقليد 
التافهة وكيف تصور أشقاءنا املصريني والفلسطينيني 
بص����ور كاراكترات مثيرة للس����خرية، وكيف يصور 
الكّتاب اللبنانيون اخلليجيني بأنهم ش����عب البترو 
دوالر، وكيف يصور املسرح األردني اخلليجيني بأنهم 

سبب مشكالت العالم وأنهم أصل البالء.
قبل أن نعتب على هوليوود فلنعتب على أنفسنا 
وقبل أن نحاسب عاصمة صناعة السينما في العالم 
فلنحاسب ش����وية منتجني »سكة« يشيعون الصور 
النمطية عن أبناء جلدتهم بشكل ساخر يضايق أحيانا 

ويبعث على السأم أحيانا كثيرة.
Waha2waha@hotmail.com

ذعار الرشيدي

القطريون والمتحولون
وشيء من سخرية العرب
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تسامح األسرة

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

مفرح النومس العنزي

وزير الداخلية وظاهرة 
االحتباس الحراري

جوهر الحديث


