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في القصر حيث اس����كن عدد من احلكايات التي البد أن 
تروى، وكل منها يستحق أن ينتبه إليه املسؤولون الذين 
يجدون أن القصر منطقة »مش على اخلريطة« أو على األقل 

ليست على خريطة اهتماماتهم.
> > >

منزل األشباح اآلسيوية: في آخر الشارع حيث يقع منزلي 
يوجد منزل يسكنه ما ال يقل عن 150 وافدا آسيويا بني رجل 
وامرأة ثالثة أرباعهم من العمالة السائبة وأما الربع األخير 
فمخالف����ون لقانون اإلقامة ويعملون لدى الغير، كما يضم 
املنزل بقالة غير مرخصة ووكري اتصاالت، وقد كتبت عن 
هذا املنزل 3 مقاالت ورابعة في »خووش حجي«، ولكن وزارة 
الداخلية التي وجه����ت لها كتاباتي الثالثة ومربعا صغيرا 
لم حترك ساكنا، فهال أخبرمتوني من هو الواسطة الثقيلة 

الذي يجعل اآلسيويني ال� 150 أقوى من شرطتكم؟
> > >

باع����ة فوق القان����ون: القصر عامة منطق����ة هادئة وما 
يخدش هدوءها هو أن تتحول ساحاتها الترابية إلى مواقف 
لشاحنات من خارج املنطقة، واألكثر هو أن تتحول صباحا 
ف����ي غيبة رجال القانون الغائبني أصال عن املنطقة للباعة 
املتجولني من س����وق احلراج من وافدين عرب وآسيويني، 
وأهلها يش����تكون ويشتكون ولكن يبدو أن رجال القانون 
واألمن مشغولون بأشياء أخرى ليس من بينها فرض األمن 

وال ضبط القانون. 
> > >

حدث فجرا في املستوصف: في الساعة اخلامسة من فجر 
يوم اخلميس أيقظني ألم في حنجرتي فتوجهت كمواطن صالح 
»ميشي جنب الساس« إلى مستوصف القصر ودخلت إلى غرفة 
الطبيب الذي كان نائما وسألني عن مكان األلم فأخبرته أنه 
قرب حنجرتي وأنني ال أعلم إن كان في احلنجرة أو املريء 
فقال لي: »فيه حدا ما بيعرف تركيب اجلهاز التنفس����ي؟« 
وبعدها أنهى مقابلته السريعة املقتضبة معي بوجه عابس 
ومنحني دواء يصلح لكل شيء إال حلالتي وبعدها توجهت 
إلى مستشفى خاص وعثرت على طبيب آدمي هناك أبلغني 
بأنني أعاني من احتقان شديد على عكس طبيب احلكومة 
الذي طالبني برسم جهازي التنفسي له واستهزأ بي ألنني 

ال أعرف كيفية عمل اجلهاز التنفسي.
ومبناسبة زيارتي التي تشابه زيارة مئات من املراجعني 
املرضى أوجه رسالة بسيطة إلى وزير الصحة د.هالل الساير 
بأن تبلغوا أطباءكم التالي: »أعزاءنا األطباء ليس ألن العالج 
مجاني تقومون مبعاملة املرضى برخص، فأنتم تتقاضون 

رواتب وال تتقاضون شاشا أبيض نهاية كل شهر«.
Waha2waha@hotmail.com

ما الذنب الذي اقترفه صغار املستثمرين إلقحامهم في 
الصراعات السياسية التي تعيشها بورصة الكويت وتصفية 
احلسابات بش����كل انتقامي رجع بالضرر على املستثمرين 

وجتاوزهم حتى حلق الضرر باالقتصاد الكويتي بأكمله.
لقد ساهمت احلكومة في جعل االقتصاد يرتبط بالسياسة 
احمللية، سواء بالتهديد باستجواب أو تقدمي مقترح أو إقرار 
مقترح، مما أعطى الفرصة ألصحاب الشركات واملضاربني 
وصناع السوق واحملافظ املالية وباألخص احلكومية منها 
بالعذر كي يتركوا الس����وق يتهاوى دون تدخل حقيقي من 

قبلهم.
تخيلوا معي لو عزمت اح����دى احلكومات، ولنقل مثال 
احلكومة اإلسرائيلية باتفاق مع احدى احلكومات املطبعة مع 
الكيان الصهيوني على الدخول في سوق الكويت واالستحواذ 
على أسهم الشركات، خصوصا أن غالبية أسعار األسهم اآلن 
مثل سعر عصير السانكيس����ت ومتلكت غالبية الشركات 
املدرجة في البورصة، وبهذه احلالة يصبح اقتصادنا حتت 
سيطرة مجموعة تتحكم في االقتصاد الكويتي بأكمله بسبب 
التجاهل احلكومي والصراعات السياسية التي تعيشها بالدنا 
ومرحلة االنتقام وتكسير العظم، والسؤال إلى متى والسوق 
هذه حالت����ه وإلى متى ال يوجد عق����الء ينقذون االقتصاد 
الكويتي وينتشلونه مما هو فيه؟ وملاذا ينتظرون أن تدخل 
حكومات أخرى على سوقنا كي يصبحوا هم اآلمرين الناهني 
باالقتصاد الكويتي ونصبح نحن كمواطنني ومستثمرين 

متفرجني على قرارات الغير عكس ما كنا عليه.
وأيضا يبقى لنا سؤال: هل احلكومة تتعمد ضرب اقتصادنا 
من خالل جعل التجار يتناحرون والشركات تتصارع على 
صفقة ما، دون تدخل حقيقي يهدئ األمور ويعاجلها بشكل 
أفض����ل مما هي عليه؟! نرى من حولنا وفي مختلف الدول 
انه ال توجد مثل املش����اكل التي نعيشها في سوق الكويت 
وال توجد صراعات، ومبعنى اصح ال يوجد جسد، وتوجد 
حكومات تتدخل إلنع����اش اقتصادها وتنميته ويتدخلون 

بشكل يجعل اقتصادهم في مأمن حقيقي.
وفي الكويت فقط نرى احلس����د والصراعات واإلهمال 
احلكومي وترك االقتصاد ينحدر ويهبط بشكل غير مبرر 
وكأن الدولة في صدى االنهيار وال احد يريدها والكل يريد 
التخلي عنها ش����ريطة تنمية نفس����ه على حساب الوطن 

واملواطنني.
والكل يستغرب موقف احلكومة، ولعل للحكومة هدفا 
ال يعلمه إال هي نفسها، ولكن مهما كان سببها، فقد أحلقت 
الضرر باالقتصاد الكويتي وأهملت املستثمرين وجعلتهم 

في أسوأ حال.
لو ان ما يحدث عندنا في السوق حدث في دول أخرى لعقد 
اجتماع طارئ للحكومة ولعقدت عدة اجتماعات وصدرت 
قرارات وقدم استقالته عدد من املسؤولني، ولكن نحن في 
الكوي����ت نتجاهل أهم األزمات وهي االقتصادية ونعش����ق 
البقاء على املقاعد حتى ولو كنا على علم بأننا ال نستطيع 

عمل شيء.
زبدة الكالم: هل تنتظرون أن يصبح اقتصادنا في أيدي 

غيرنا؟!
Q8kuwait@maktoob.com

ذعار الرشيدي

حكايات خاصة
 من »القصر«

الحرف29

ماضي الهاجري

اقتصادنا مستهدف 

زبدة الكالم

استجوابي للشعب الكويتي

علي الرندي

من الديرة

لقد أوصى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل، شعبه وأبناءه 
بحسن االختيار في كل ما يقومون باختياره 
وخصوصا في اختيارهم ملمثليهم من أعضاء 

مجلس األمة.
واآلن وبعد كل ما يح���دث داخل أروقة 
مجل���س األمة وكل ما يح���دث من أعضائه 
املوقرين من كثرة االستجوابات التي يطالبون 
بها في كل وق���ت وكل حني والى كل وزير، 
وكأن مسألة االستجوابات هي احلل األمثل 
والوحيد جلميع ما تعانيه احلكومة والشعب 
الكويتي ولم تكن هناك أي حلول أخرى ميكن 

معاجلة جميع األمور عن طريقها.
وبعد كل هذه االستجوابات التي نراها 
في مجلس األمة من األعضاء املوقرين وبعد 
كل ما نراه في مجلس األمة، هل الشعب اآلن 
راض عن اختياره له���ؤالء األعضاء، وهل 
أحس���ن فعال بهذا االختي���ار وهل عمل مبا 
أوصى به صاحب السمو األمير من حسن 

االختيار.
له���ذا وبناء على ما تق���دم فإنني أتقدم 
باستجواب الى جميع أفراد الشعب الكويتي 
عن اختيارهم ملمثليهم من أعضاء مجلس 
األمة، فعلى أي أساس مت هذا االختيار، وهل 
الش���عب راض عن هذا االختيار، وهل أخذ 
في اعتباره عند اختي���اره وصية صاحب 

السمو األمير؟
ما يفعله الس���ادة األعض���اء من كثرة 
االس���تجوابات يجعل هناك فجوة سحيقة 
جت���ذب اليها احلالة السياس���ية في البالد 
وتهوي بها الى األعماق، فمنذ بداية انعقاد 
هذه الدورة والنواب يتس���ابقون في تقدمي 
االستجوابات التي طالت كال من سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، والنائب األول 
لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك، ووزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد، 
ووزير األشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية 

د.فاضل صفر.
هذه االستجوابات املقدمة من األعضاء لم 
جتن حتى اآلن غير فجوة سياسية كبيرة 
بني الس���لطتني بعد أن تعش���منا خيرا في 
هذا املجلس إلزالة ه���ذه الفجوة املوجودة 
س���لفا، فقد كان األمل ي���راود اجلميع في 
ه���ؤالء األعضاء بأنهم س���يحرصون على 
مصلحة الكويت ومصلحة شعبها أكثر من 
مصاحلهم الشخصية وحتقيق مجد شخصي 

في استجوابهم للسادة الوزراء.
فالبالد اآلن متر بكبوة وأزمة ساس���ية 
كبيرة إن لم يتداركها أصحاب العقول احلكيمة 
وان ل���م يتدخل أصحاب الق���رار اجلريء 
واحلاسم فستصبح العملية السياسية في 
هذا البلد كاخليل املريض ال تستطيع اجلري 

أو اللحاق بالسباق.
لذا أمتنى ان يصعد الش���عب الكويتي 
للمنصة ويجيبوا عن هذا االستجواب ليعلنوا 
إن كانوا راضني فعال عن اختيارهم ألعضاء 

مجلس األمة، وهل أحسنوا االختيار؟
alialrandi@hotmail.com

كنت أعتقد أن العالقة بني الس���لطتني ستكون على 
خير ما يرام بعد اجتماع الوالد القائد بأعضاء السلطتني 
وبعد س���ماعي للخطاب السامي لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل، في بداية دور االنعقاد 

احلالي، أيقنت انه ال خصام وال صراع بعد ذلك.
ولكن جاءت الصدمة مستعجلة للجميع بعد التلويح 
باستجواب وزير الداخلية الشيخ الفريق جابر اخلالد 
وكذلك تقدمي استجواب س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد على خلفية الشيك املشؤوم من 
قبل النائب فيصل املسلم، وهذا األمر يقودنا الى حقيقة 
مفادها ان دميوقراطيتنا هي دميوقراطية تصادمية تدور 
في حلقة صراع مستمر بني أعضاء السلطتني وال توجد 
نهاية واضحة لهذا الصراع س���وى تعليق الدس���تور، 
وهذا اخلي���ار قد يكون صعبا وقاس���يا إال انه محتمل 
بل انه دخل بهذه املرحلة في دائرة األكيد حس���ب آراء 
احملللني، وهذا يعني الدخول في مرحلة الهدوء النسبي 
وترتيب األوراق وحتديد احلريات حتى في الدميوقراطية 
فالدميوقراطية التي يتشبث بها أهلها بعد ان أرهقوها 
بكثرة االستجوابات واملشاحنات أصبحت دميوقراطية 
مريضة يتساوى وجودها مع عدم وجودها ألنها أصبحت 
بهذه احلالة سدا منيعا في وجه التنمية التي نسمع بها 
ول���م نرها فدول اجلوار تركتنا في مرحلة الثمانينيات 
وغادرت نحو املستقبل بخطى ثابتة ومدروسة وأصبح 
الشعب الكويتي من أفضل الشعوب تخطيطا وأسوئها 
تنفيذا تلك هي دميوقراطيتنا التي نسأل اهلل لها الشفاء 
وإذا لم تشف فلنمنحها فترة نقاهة على األقل لتستعيد 
عافيتها ويدخل اجلميع في حال���ة من الود واالحترام 
لتتحول دميوقراطيتنا الى دميوقراطية صاعدة بناءة 

نستطيع االستفادة منها.

طالب بعض اخلبراء األميركان بوقف لعبة »ترافيان« 
الشهيرة على مستوى العالم حفاظا على أجيالهم القادمة، 
وهي تعد من األلعاب التي تعتمد على الهجوم والدفاع 
وتقع حتت بند قانون الغابة وهو البقاء لألقوياء، وقال 
اخلبراء ان اس���تمرار هذه اللعبة في اجتذاب املزيد من 
الالعبني في الواليات املتحدة األميركية س���ينتج جيال 

جديدا يعتمد على احلروب والقتال.
خبراء أميركان يطالبون بوقف هذه اللعبة حفاظا على 
أجيالهم القادمة، ونحن في الكويت نرى بعض املهاترات 
تستهدف ش���ق الوحدة الوطنية رغم انه يجب على كل 
مواط���ن غيور على الوطن احملافظ���ة على هذه الوحدة 
والتي دائما يشدد عليها والد اجلميع ونحن نعرف متاما 
الروح األبوية التي تعود عليها الشعب من احلاكم، لذا 
نتمنى من اعضاء السلطتني التنفيذية والتشريعية العمل 
تعزيز وحدتنا الوطنية وعدم السماح ألي كان بالعبث 
بها، فنحن ال نرضى ان يزايد احد على وحدتنا الوطنية 

ولنعتبرها خطا أحمر، بل وشديد االحمرار.
فاخلبراء األميركان أكدوا خوفهم من ارتفاع روح القتال 
والعدوان بني اجيالهم املقبلة، فهل نحن اقل منهم؟ اال يجب 
علينا ان نحافظ على اجيالنا املقبلة؟ وهل نحن اقل منهم؟ 
اال يجب علين���ا ان نحافظ على اجيالنا املقبلة ونحثهم 
على التمسك بعاداتهم وتقاليدهم وأيضا محافظتهم على 

بلدهم، واحلرص على وحدتهم الوطنية؟!
> > >

نبارك للنائب خالد العدوة صدور عودته الى املجلس، 
ونتمنى ألبومحمد التوفيق والسداد في حياته السياسية 

البرملانية ملا يخدم مصلحة الوطن واملواطن.
»حف���ظ اهلل الكوي���ت وأميره���ا وش���عبها من كل 

مكروه«.
alsuwaifan@hotmail.com

تبادر إلى ذهني السؤال السابق 
مصادفة، ألقول بيني وبني نفسي البد 
أن يكون السؤال لسبب ما، ولو كان 
لغير ذلك ألصبح نوعا من العبثية 
الت����ي ال تنتهي إلى ه����دف واضح، 
والفضول الغبي الذي ال يؤدي إلى 
نتيجة محددة، وضياعا لوقت ثمني 

نحن بأمس احلاجة إليه.
ملاذا نسأل؟ سؤال هام والبد أن تكون إجابته هامة أيضا.

لنأخذ في هذه اللحظة أي سؤال؟ يقفز إلى أذهاننا، ونتابع 
املسير معه في داخل عقولنا، لنعرف إلى أين سيأخذنا؟ ولكن 
قبل بداية رحلتنا تلك، نس����مع صوت����ا غريبا يتردد صداه في 
رؤوسنا قائال: سأكفيكم عناء الرحلة والبحث ألني أعرف اإلجابة، 
فنتساءل بلهفة شديدة وترقب كبير: وما هي؟ فيجيبنا بحماس 
شديد: إننا نس����أل لكي نعرف.. إنها املعرفة أيا كان نوعها، أو 

حجمها، أو شكلها.. إننا نسأل حتى نشبع الفضول بداخلنا.
والسؤال هو مفتاح العلم، وهو الذي قادنا إلى ماليني االختراعات 

واالكتشافات العلمية. 
ولوال السؤال ملا تغير احلال، وال بلغنا املنال.

لذا دعونا نتساءل أوال ما هي املعرفة؟
ان »املعرفة«وفقا ملا ذكر في موس����وعة »ويكيبيديا«: »هي 
الوعي، وفهم احلقائق، أو اكتساب املعلومة عن طريق التجربة، 
أو من خ����الل تأمل النفس، أو من خ����الل االطالع على جتارب 
اآلخرين وقراءة اس����تنتاجاتهم، واملعرف����ة مرتبطة بالبديهة، 

واكتشاف املجهول«.
وإذا تأملنا التعريف السابق وجدنا أنه أشتمل على العديد من 
املعاني التي حضنا عليها اإلسالم، وذكرها اهلل سبحانه وتعالي 
في كتابه الكرمي، فكانت أولي آياته التي أنزلها على رسوله ژ 
تدعونا إلى طلب العلم واملعرفة فقال تعالي: )اقرأ باس����م ربك 

الذي خلق � العلق:1(. 
وجاءت احلكمة الربانية في تنزيل 
الكثير من اآلي����ات الكرمية بصيغة 
سؤال؟ دون جواب لتستثير حواسنا، 
وحتفز عقولنا على التفكر والتدبر 
في الكون بكل ما فيه، كما حثنا نبينا 
املصطفي ژ في عدة أحاديث بالسعي 

لطلب العلم.
إذن فموقف اإلسالم من املعرفة، موقف واضح وجلي ال شائبة 
فيه، وفي هذا الصدد يقول الكاتب أحمد الشرقاوي: »إن العلم 
يهدى إلى اإلميان ويقوي دعائمه، واإلميان يدعو إلى العلم ويرغب 

فيه، هذه العالقة الوثيقة ال جندها في غير اإلسالم«. 
ومازال اإلسالم يحثنا على التأمل في أنفسنا، وكل ما حولنا 
من ظواهر، وكائن����ات، ومخلوقات، لنصل إلى جوهر املعرفة، 
واحلقيقة املشرقة التي توصل إليها أعرابي بسيط يعيش في 
الصحراء فقال: »يا س����بحان اهلل، إن البعر ليدل على البعير، 
وان أثر األقدام ليدل على املس����ير، فس����ماء ذات أبراج، وأرض 
ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أال يدل ذلك على وجود اللطيف 

اخلبير«؟
أخيرا نصل إلى أن الس����ؤال هو طريق املعرفة، والعلم هو 
سبيلنا للوصول إليها، وما إن نحصل عليها، حتى منتلك اإلميان 

الراسخ، الذي يصلنا باهلل سبحانه وتعالي. 
> > >

زاوية أخيرة: قال الغزالي رحمه اهلل تعالى »كثر احلث في 
كتاب اهلل تعالى عل����ى التدبر واالعتبار والنظر واالفتكار، وال 
يخفى أن الفكر هو مفتاح األنوار ومبدأ االستبصار، وهو شبكة 
العلوم، ومصيدة املعارف والفهوم، وأكثر الناس قد عرفوا فضله 

ورتبته، ولكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره«.
dmadooh@yahoo.com

مفرح النومس العنزي

الديموقراطية المريضة

جوهر الحديث
خالد جمال السويفان

أجيال في خطر!

فاصل

دالل عبدالرزاق مدوه

لماذا نسأل؟

زوايا كلمة


