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آراء

يبدو أن العمل السياســـي في الكويت أصبح يتخذ منحى 
واحدا، والنتائج باتت كلها صورة كربونية لهدف واحد وهو 
تغليب املصالح الشخصية على الصالح العام، وأصبح بعض 
الالعبني في املشهد السياسي وباألخص بعض أعضاء مجلس 
األمة ينتهجون سياسات متعددة تصب في خانة واحدة وهي 
تكريس أجـــواء التأزمي وجر البالد إلى منعطفات سياســـية 
خطيرة، كما أن عدم االستماع إلى صوت العقل واحلكمة وعدم 
االلتفات إلى آراء العقالء بات سمة بارزة لبعض من استهوته 

أجواء التهديد والصراخ واالستعجال.
قضية الشـــيك السياسي الذي كان الشغل الشاغل للنائب 
فيصل املسلم، والذي هدد من خالله مرارا باستجواب سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، والذي كان املادة الرئيسية 
له خـــالل جميع ندواته ولقاءاتـــه الصحافية والتلفزيونية، 
أصبح اليوم فعال كرة ثلج متدحرجة قد تدخل البالد في نفق 
سياسي طويل، فقد انكشف للجميع أن الشيك لم يصرف من 
محفظة املال العام وإمنا من حســـاب شخصي لسمو رئيس 
مجلس الوزراء، وقد أدى األمر إلى توريط أفراد وجهات مالية 
في البالد من املفترض أن تكون مؤمتنة على أسرار شخصية، 
هذه القضية ســـتأخذ زخما قضائيا متعدد األوجه، فصرنا ال 
نعلم من سيرفع قضية على من؟ ولم نعد نعرف ما هو األهم 
فـــي هذه األجندة اآلن، فهل هو إثبـــات وجهة نظر النائب، أم 
الدفاع عن مبدأ صون احلرية الشخصية للشخصيات العامة، 
أم البحث عن مسألة ظاهرة تسرب األوراق واحملاضر الرسمية 
من جهات حكومية وخاصة بصورة أصبحت مخيفة بشـــكل 

ال يطاق. 
لقد شدد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهللا، عـــدة مرات على ضرورة احلفاظ على الوحدة الوطنية، 
وعلى معرفة استخدام األدوات الدستورية بشكل مريح، ولكن 
من الواضح جدا أن هناك مـــن يرغب في عودة صفة التأزمي 
وبصورة ســـريعة إلى خارطة العمل السياسي، إن النصيحة 
املوجهة للحكومـــة ولرموز احلكمة في مجلس األمة، بأن من 
يرغب في التأزمي داخل مجلس األمة قد أصبح أقلية غير مؤثرة، 
فـــال تعطوا هذه األقلية فرصة يترقبونها من أجل الدفع بحل 
املجلـــس بغرض مللمة صفوفهم لتغيير تركيبة مجلس األمة 
احلالي والذي من الواضح أنه ال يعجبهم، أما السادة األعضاء 
الذين مازالوا يصرون على ركوب قطار االستجواب والتهديد، 
فنصيحتنا لهم بأن يهدأوا كثيرا وليس قليال، وعليهم العودة 
إلى أدوات دستورية أخرى يستطيعون من خاللها احلصول 
على مبتغاهم، فقضية الشيك كان من املمكن أن تتم مداولتها 
منذ البداية عبر لقاءات ودية مع األطراف احلكومية املعنية، 
وكشـــف احلقائق من خالل تلك اللقـــاءات أو من خالل عمل 
اللجان املختصة داخل املجلس، أو عبر توجيه أسئلة برملانية 
دون استخدام عاصفة سياسية شديدة محملة بأتربة ستضر 

بعيون اجلميع.
abz٩٧٣@hotmail.com

 تراجع مؤشـــر بورصة مجلس األمة عـــدة نقاط مع بداية 
تداوالته لدورته الثانية من الفصل التشـــريعي الثالث عشر 
والذي متخض عنه ارتفاع أســـهم طبيعي لبعض النواب كما 
هو متوقع وتراجع مفاجئ للبعض منهم ألسباب سياسية مع 
انحسار تقدم املعارضة في هذا املشهد الذي جتلت مالمحه في 
جلسة االنعقاد بسبب التكتيك املتقن من قبل احلكومة والتي 
استطاعت أن ترتب أوراقها بشكل ساعدها على احتواء منافسيها 
داخل املجلس، إال أن الالفت في هذه الدورة تضرر مؤشر حلفاء 
احلكومة بشكل بارز من خالل التصدعات التي أملت به بسبب 
االختالفات البادرة في وجهات النظر والتي أدت إلى ســـقوط 
البعض بشكل دراماتيكي مما يدل على أن األغلبية التي كانت 
احلكومـــة دائما ما تراهن عليهـــا أصبحت غير ممكنة في ظل 
هذا الهبوط املباشـــر واملتذبذب لهذه الكتلة مشيرة إلى اللون 
األحمر وخير شاهد على ذلك اإلخفاق هو إلغاء اللجنة املؤقتة 
للظواهر السلبية والتي عادت إلى مستوي تداولها األساسي 
مما يعد موقفا إيجابيا للمعارضة التي أضافت انتصارا آخر بعد 
أن أجهضت األصوات املنادية إللغائها لتغلق هذا التبادل عند 
اللون األخضر بكل أريحية مما يدل على أن احلكومة استطاعت 
أن تبدل سياساتها حســـب املتطلبات املتبادلة والشاهد على 
ذلك التصويت الذي مت على ترشـــيح أمني سر املجلس والذي 
جاء لصالح النائب دليهي الهاجري، بعد أن أمنت له احلكومة 
الساحة وجتاهلت منافســـه مما يعطي داللة واضحة على أن 
مؤشر املجلس ال يبشر بخير في ظل التحول املفاجئ في املواقف 
من مختلف األطراف إذ وضعنا بعني االعتبار التصعيد البارز 
ممن كانوا باألمس أصدقاء من أعضاء أو حلفاء والذي ســـارع 
البعض منهم إلى قراءة املشهد وترجمته بتصريحات تشير إلى 
التبدل الطبيعي باملواقف خصوصا في قضية وزير الداخلية 
الذي بات موضوعه أمرا محرجا للتضامن احلكومي مما ينبئ 
بأن احلكومة مصرة على املضاربة من دون غطاء نيابي ممهد 
أليام قادمة حبلى باألحداث والتي أظن أنها مرســـومة لطريق 

ال عودة فيه. 
ومع اإلقفال الـــذي توقف عند احلد األدنى من هذا العرض 
السياسي والذي تابعناه نستعد ملرحلة ليست ببعيدة في ظل 
مؤشر متصاعد لألسئلة النيابية املستهدفة من بعض النواب 
والتي ستزيد بصورة الفتة مما يعنى أننا مقبلون على مشهد 

سياسي ساخن في املرحلة القادمة. 
Talal-alhaifi@hotmail.com
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لص يصرخ بعد السرقة
 «أحمدك يا رب»

ذعار الرشيدي

الحرفالحرف٢٩٢٩

في ثقافتنا العربية يعتبر علي بابا بطال، ولكن 
وفيما لو سألت أي طالب حقوق في سنته األولى 
عن فعلة علي بابا وســـرقته ملغارة اللصوص 

ألجابك بأن علي بابا ليس سوى لص.
ثقافتنا وحدها جعلت من لص كاألستاذ علي 
بابا بطال بطريقة معينة، اللص الوحيد في العالم 
الذي شـــكر اهللا بعد إمتام سرقته صارخا بعد 
عثوره على الذهب واملرجان والياقوت «أحمدك 

يا رب».
هنا لدينا علي بابا، وعلي بابا كبير جدا، وسرق 
إلى أن انتفخت أوداجه ونقل منزله من منطقة 
دخل محدود إلى قصر في منطقة منوذجية، ورغم 
أنه ليس ســـوى «علي بابا» حديث إال أن هناك 
من صوره من الناشطني السياسيني بطال ظلمه 
الساســـة وكأنهم يعيدون بذلك رواية علي بابا 

ولكن على منط عصري كويتي خالص.
«علي بابانا» املعاصر رغـــم أنه متهم بعدد 
من التجاوزات املليونيـــة إبان عمله في إحدى 
املؤسســـات احليوية إال ان بعـــض املتعاطني 
السياســـيني صوروه كبطل قومي مت إقصاؤه 
ظلما وبهتانا، وخرج عدد من األقالم في مظاهرة 
تنـــدد بخروجه واصفة خروجـــه بأنه انتصار 
لقوى الفساد في البالد، رغم أن خروجه يعتبر 
نصرا لإلصـــالح ونقطة بيضاء على صدر تلك 
املؤسسة احليوية، بعد أن شابها من تصرفات 

«علي بابانا» سواد كثير.
نعم ال جرمية ولم يتم القبض عليه متلبسا 
عندما سرق من مغارة مؤسستنا احليوية، وخرج 
وال يلحق به سوى دخان التساؤالت التي تخرج 
كالتالـــي: «من أين له كل هـــذا؟» و«من أين له 
قصر بعد أن كان يقطن في ســـكن محدود، فال 
عم له في البرازيـــل وال خال في هولندا توفيا 
وأورثاه ما يشتري به منزال بقيمة مليون دينار 
إال إذا كان فك شيفرة «افتح يا سمسم» اخلاصة 
مبؤسستنا احليوية التي منحته حق االنتقال من 
طبقة إلى طبقة، وأنا ال أتهمه فهو لم يدن بشيء 
وليس من حقي إال أن أســـأله وأسأل من دافعوا 
عنـــه حتى أوصلوه ملرحلة البطولة من أين له 
كل هذا؟ فال «خيل نتجت» وال «رقيق غلى» وال 
«أعطية تتابعت» كمـــا جاء في دفاع الصحابي 
اجلليل أبي هريـــرة ے أمام الفاروق عمر بن 
اخلطاب ے عندما عزلـــه عن والية البحرين 

بعد أن زاد ماله.
وإلى من دافع عنه واستمات دفاعا عن علي 
بابا العصر احلديث فليســـأل نفســـه «من أين 
لصاحبنا كل هذا؟» وكأني بلسان «علي بابانا» 
يرد على غباء كثير من املدافعني عنه: «أحمدك 

يارب».
Waha٢waha@hotmail.com

أســـدل الســـتار على 
الوالد  بطولـــة األميـــر 
املغفور له الشيخ سعد 
العبـــداهللا، رحمه اهللا، 
لإلسكواش (بطولة العالم 
رجال ٢٠٠٩) بإقامة حفل 
اخلتام الذي كان فعال مسك 
الوداع وخرجت البطولة 

بالصورة التي تليـــق مع حجم النجاحات الكبيرة 
وغير املسبوقة التي شهدتها على جميع املستويات 
الفنية واإلدارية والتنظيمية والتسويقية، فقد شهدت 
هذه البطولة قدرة الكويت على تنظيم واستضافة 
أكبر البطوالت الرياضية، ما دفع بعض الضيوف 
العامليني الى وصف هذه البطولة بأنها األفضل على 

اإلطالق في تاريخ بطوالت الكويت.
وكان حفـــل االفتتاح واخلتام من أروع ما يكون 
بشهادة جميع احلاضرين، كما كان ملوقع البطولة 
وإقامتهـــا في اجلزيرة اخلضراء دور بارز في إبراز 
البطولة وجناحها، ولذلك نال هذا املكان استحسان 
اجلميـــع ملا له من موقع جميـــل، وبالطبع فإن هذا 
النجاح الكبير سينعكس ايجابا على تطور اللعبة 
في منطقة اخلليج، وبالطبع لن ننســـى ان نخص 
بالذكر الشيخة فادية السعد رئيسة اللجنة املنظمة 
والتي بذلت جهودا رائعة إلجناح البطولة وخروجها 
بالصورة املشرفة فقد بذلت الشيخة فادية السعد 
مجهودا خرافيا من أجل الفوز بتنظيم بطولة األمير 

الوالد وقد كانت ودائما عند حسن الظن بها.
وفي النهاية البد من تهنئة جميع الالعبني املصريني 
على أدائهم املشرف واملمتاز الذي شرفوا به كل العرب، 
حيث وصل الى املباراة النهائية العبان مصريان وفاز 
بالبطولة الالعب املتميز عمرو شبانة، وهنا البد أن 
نشير الى ان من يقف وراء إجناز الالعبني املصريني 
وهذا النجاح املصري املتميـــز هو املدرب اخللوق 

صاحب البصمة الواضحة 
على كل من قام بتدريبهم 
في عالم اإلسكواش وهو 
الكابنت أمير وجيه املدير 

الفني ملنتخب مصر.
الكابنت أمير وجيه غني 
عن التعريف أو اإلشادة، 
حيث يعرفـــه كل من له 
عالقة باإلسكواش والرياضة عموما فقد حقق الكثير 
من اإلجنازات ســـواء كان العبا أو مدربا، وقد كان 
لالعبي الكويت شـــرف أن قام بتدريبهم وقد حقق 
إجنازا غير مسبوق بالوصول باملنتخب الكويتي الى 
املركز الثالث في بطولة العالم للناشئني، وهو إجناز 
كبير لم يتحقق إال على يد هذا املدرب العظيم الذي 
أثرى رياضة اإلسكواش بالكويت، ووضع برنامجا 
تأهيليـــا لالعبي الكويت لو اســـتمر هذا البرنامج 
لكان لالعبينا شأن آخر في الترتيب العاملي لالعبي 
االسكواش، ولكن الغريب ان االحتاد الكويتي فرط 
فيه بكل سهولة ألسباب مالية بسيطة، وقد اثر ذلك 
في عدم وجود رؤية مستقبلية للدفع بالعبينا الى 
العامليـــة، كما ان االحتاد ركز كل جهوده على العب 
واحد وهو الالعب عبداهللا املزين وهو من الالعبني 
املتميزين أصحاب الكفاءة العالية واإلمكانيات املمتازة 
ولكن البد ان يتم التركيز على العبني آخرين وعلى 
الناشـــئني لتأهيل عدد أكبر من األبطال بدال من أن 
يكون لدينـــا العب متميز واحـــد، وأظن انهم اآلن 
نادمـــون على فعلتهم بعد رؤية كم اإلجنازات التي 

حتققت على يد هذا املدرب املتميز.
فكل التقدير والتحية والتهنئة لالخوة املصريني 
والى مدربهم القدير الذي أعتز شـــخصيا بصداقته 
القوية فهو شخص محبوب وله من الصفات احلميدة 

ما ال نستطيع أن نعددها.
alialrandi@hotmail.com

يظن البعض أن السعادة 
عبارة عن مال وقوة ونفوذ 
ومقاعـــد ال تنحرف عن 
مســـار ومناصب خالدة 
يتحكمون فيهـــا بالغير 
كما لو أمسك الواحد منهم 
رميـــوت كنترول، ويظن 
آخـــرون أن البيت الفخم 

والسيارة الفارهة واملالبس الغالية وكثرة األوالد هي 
الدرب للسعادة والهدف األوحد للحياة. كما يظنون 
أن املادة التي يشـــترون بها األشياء هي القادرة على 
شراء األنفس والقلوب واألجساد، اعتقادا منهم أن حلم 
احلياة يتمثل في السيطرة على الغير ومتلك الغير، 

هكذا يظن البعض، لكن هل ظنونهم صحيحة؟
نحن نعلم أن لألشـــياء اجلميلـــة قيمتها وللمال 
غاياته وحالوته، ونعلم أن كل ما في احلياة الدنيا أمل 
للغالبية العظمى من الناس، لكن أن تسيطر املادة على 
األنفس وننسى املقربني الذين كافحوا وناضلوا معنا 
لهثا وراء إغراءات الدنيا للتمتع بها، سواء كان التمتع 
باحلالل أو احلرام، وأن ندوس على الغير حتت بند 
الغاية تبرر الوسيلة، وأن يشطح بنا الغرور والغرور، 
فنكون قد تناسينا إنسانيتنا ونسينا اهللا رب الكون 
وخالقه، وحتولنا إلى آالت تسير دون أدنى إحساس 
أو مشاعر راغبني في الوصول ألوساخ الدنيا غارسني 

في املقربني الشعور باأللم واإلحساس باخلسارة.
«لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك» أي مركز وصل 
هؤالء إليه كان يوما لغيرهم وسيصبح غدا لغيرهم، 
وأي مـــال ملكوه اليوم لهو إلى زوال، خاصة حني ال 
ينفق في أوجه اخلير ويغدو للشر والرذيلة، إن هؤالء 
عادة ما يكونون من محدثي النعمة التي جاءت إليهم 

في وقـــت متأخر فطغوا 
واغتروا.

إلـــى فناء، لو  احلياة 
أدرك اآلخرون حقيقة أن 
نهاية الواحد منا إلى قبر 
وحلد وكفن التعظ وخشي 
ربه في بيته وماله وولده 
وحسب لآلخرة ألف حساب 
وأعطى من يستحق العطاء وشكر وحمد و(لئن شكرمت 
ألزيدنكم)، اليوم نرى وجوها ارتدت أقنعة مخيفة من 
ظلم وقسوة وخيانة، أقنعة ظن فيها هؤالء اآلخرون 
أنها ستصل بها ألكثر من املال اململوك أو املركز املرموق، 
ونظرة فاحصة للمجتمع لسألنا أنفسنا أين هي األسماء 
التي رنت في ســـماء املجتمع وأين غدت مســـميات 
امنحت إما بنهاية العمر أو انحسار األضواء عنها أو 
لتقاعدها وانزالق املقاعد عنها، كل ما سيبقى ويظل 
الذكر الطيب والســـمعة احللوة التي يكون صاحبها 
أسســـها بخلقه ودينه، بتعامله الراقي مع اآلخرين 
بالعدل واإلحسان ومقابلة اإلساءة باحلسنة الطيبة 
والتواصل احلســـن، حتى يقول الغير عنه «رحمه 
اهللا» أو «جـــزاه اهللا ألف خير» أو «بارك اهللا فيك»، 
وأنـــا أعلم أن رضا الناس غاية ال تدرك لكن ال يصح 
إال الصحيح كما يقول أهـــل الكويت الطيبون، وقد 
يظن اآلخرون أن السلطة تتمثل في سطوة وقسوة 
وتفرد بالرأي لكن الرد يأتي من احلكماء الذين قالوا 

«ما خاب من استشار».
األموات يضيئون لنا أنوارا عن بعد يقولون أين 
كنا وأين أصبحنا واحلياة قصيرة وليعمل الفرد منا 

آلخرته ودنياه حني ال يظلم وال يخون.
Kalematent@gmail.com
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بطولة األمير
الوالد لإلسكواش

من الديرةمن الديرة

هيا الفهد
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