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م����ن الصعب على ش����خص أن يتنبأ مبا 
يجول في »أدمغة« احلكومة، ولكن احلديث 
الدائر هو أن احلكومة ستفشل جلسة مناقشة 
االستجوابات بأسلوب »عدم اكتمال النصاب« 
رغم أن هناك وزراء أعلنوا أن احلكومة مستعدة 
للمنصة وقيام بروڤتني لالستجواب األولى 
قام بها النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك والثانية قام 
بها الوزير د. فاضل صفر في إشارة واضحة 
الى نية احلكومة خلوض حرب االستجوابات 
حتى النهاية، غير أن البعض أيضا يرى في 
هذا مجرد مناورة حتاول احلكومة من خاللها 
إثبات أنها مستعدة أمام الشعب ولكنها ومن 
خلف الكواليس ستعمل على تطبيق سياسة 
»عدم اكتمال النصاب« وكأنها تقول للجميع 
»استعددنا وجئنا وحضرنا ولكن نوابكم لم 

يحضروا«.
من الصعب جدا فهم ماذا كان يدور خالل 
اليومني املاضيني أو حتى ربطه منطقيا للوصول 

إلى نتيجة واضحة ملا ستفعله احلكومة.
قلت إنه من الصعب جدا التنبؤ مبا ميكن 
أن يحصل في جلسة مناقشة االستجوابات 
خاص���ة في ظل معطي���ات متضاربة، ولكن 
إليكم ما أتوقعه حقيقة لتلك اجللسة أو على 
األقل ما أمتناه هو أن تدخل احلكومة وتبدأ 
على األقل مبعركة املواجهة بدال من املناورة 
التي يؤكد البعض أنها س���تكون شبيهة مبا 
حصل في جلس���ة املعاقني التي انتهت إلى 

»ال نصاب«.
أيا كان قرار احلكومة فليس لنا سوى أن 
ننتظر ونعرف ما ستسفر عنه جلسة مناقشة 
االس����تجوابات املرتقبة، فإذا ناورت بجلسة 
غير مكتملة النص����اب فهو وإن كان حق لها 
ولكنها هروب مبكر من مواجهة مستحقة ال 
معنى لها، وأما إذا دخلت في املواجهة األولى 
من معركة االستجوابات فسنرفع لها وللنواب 
املس����تجوبني قبعة االحترام وهذا ما أمتناه 
شخصيا كناخب بسيط يبحث عن احلقيقة 
شأني شأن مئات اآلالف الذين ال ناقة لنا وال 
جمل في عاصفة االستجوابات سوى أن نعرف 

ما الذي يحصل في البلد حقا. 
Waha2waha@hotmail.com

كل ما ذكره اهلل عز وجل في كتابه الكرمي 
حلكمة وموعظة للمتق���ني، من يقرأ ويفهم 
ويتدبر يدرك جيدا أنه سبحانه نادى بالتعاون 
واالحتاد والشورى ولكن في دروب وأوجه 
اخلير ألن ذلك وحده مدعاة للنجاح والنجاة، 
قال سبحانه وتعالى: )وتعاونوا على البر 
والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان(، 
فحني يتعاون األخ مع أخيه واالبنة مع أمها 
والصاحب مع صاحبه عل���ى اخلير ينجو 
الكل من الوقوع في اخلطأ، ولكان ذلك دليال 
قاطعا على تق���وى اهلل، وفيه جناح للفرد 
وجناح للجماعة ولع���ّم احلب أرجاء البالد 
وقلوب العباد ولوصل العمل املوكلني به إلى 
درجات الرقي والتضح العطاء في أبهى صوره 
ولتقدمت أمة اإلسالم ونلنا بهذا التعاون رضا 
الوالدين، لكن لألس���ف ولألسف الشديد ان 
الش���ق الثاني من اآلية والتي نهى فيها اهلل 
ع���ز وجل عنه أال وهو التع���اون على اإلثم 
والعدوان هو املنتشر في مجتمع املفروض 

أن يقال عنه »مسلم«.
هذه حقيقة مرة نلمس���ها في بيئة العمل 
ونراها بني أفراد األسر ونشاهدها واضحة بني 
الناس في املجتمع، هم لم يتبعوا أوامر اهلل 
ولم ينتهوا عن نواهيه بل كأنهم بهذا أحلوا 
حرامه وحرموا حالله، وأخذوا اآلية باملقلوب 
فلم يقرؤوا القرآن الكرمي قراءة سليمة ولم 
يتدبروه أو يحاولوا فهمه كما لم يستفيدوا 
من دروس الدين سواء في املدرسة أو عبر 
وس���ائل اإلعالم املختلفة إن أكملت لقلت لم 
يعوا جيدا نصائح أب أو تربية أم، وكأن املثل 
الذي يقول »إن الشر يعم« هو الصحيح أو 
كأن التفاحة الفاس���دة هي التي لها أثر على 
األخريات، فبات التعاون على الشر واإليذاء 
والقطيعة هو ال���دارج بني األفراد، التعاون 
على الكره واحلقد هو السائد، التعاون على 
اإلثم هو األهم، وصار الساكت عن احلق فعال 
شيطانا أخرس، وبيئة العمل دليل ولنا في 
بيئة العائلة دليل آخر ويا حسرة على العباد 

حني تنقلب املوازين. 
Kalematent@gmail.com

ذعار الرشيدي

جلسة بال نصاب 
ومناورة الهرب
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هيا الفهد

وتعاونوا على البر والتقوى

كلمات

م����ثل ش���ه�����ير درج 
الع���رب، وغ����البا  ع����ند 
ما جتد في كل بلد قص����ة 
مختلفة حتكي سبب شيوع 
هذا املثل، وبات الناس منذ 
زمن قدمي يستخدمون هذه 
املقولة بكثرة، حتى صارت 
تلك ال� »ح����ليمة« تتصدر 

عناوين ك����ثير م���ن الكتابات واملقاالت والصحف، 
ولكننا � هنا في الكويت � نحتاج إلى أن نؤكد ألنفسنا 
جميعا أن ما يجري داخل أروقة مجلس األمة وخارج 
أس���واره، هو أغرب وأس���رع عودة حلليمة عرفتها 
الش���عوب العربية، فحليمة ذات التأويالت العديدة 
لقصة هذا املثل ظهرت هنا في الكويت مؤخرا لتعطي 
قصة جديدة ملث���ل قدمي، ألن حليمة الكويت حتتاج 
من كل األدباء القاطنني على هذه األرض أن يروجوا 
لقصة مس���تحدثة تضرب ملثلنا الق���دمي الدارج من 
التراث الشعبي العربي. »حليمة الكويتية« حتتاج 
منا أن نسعى لكي نثبت للجميع أنها ظاهرة مميزة، 
تس���تحق من اجلميع أن يراقب تصرفاتها ويرصد 
انفعاالته���ا ويؤرخ لزمانها الفريد والغريب. حليمة 
الكويتي���ة أثبتت للجميع أنه���ا مصرة على العودة 
إلى ما كانت عليه، فهي ال تس���تطيع هضم أبجديات 
احلصافة السياسية، وال ميكنها التأقلم مع املستجدات 
أو االستجابة لرغبات الش���ارع الكويتي. حليمة ال 
تستطيع أبدا اإلنصات إلى صوت العقل وال ترغب في 
سلوك طريق احلوار الهادئ، ك����ما أنها أحبت الصوت 
العالي والصراخ الذي يبدو أنها ت�����ستشعر الصمم 
إن تركته. حليمة تأقلمت على الشخصانية والتأزمي، 
ويبدو أنها ال جتيد اإلبصار إال من خالل عني واحدة، 
وال ميكنها أن تستمع إلى نصائح أصحاب العقول وأهل 

احلكمة، فهي ال تستطيع وال 
جترؤ على ترك هذه العادة 

القدمية. 
»حليمتن���ا الكويتي���ة« 
التي كانت تهدد باستجواب 
وزير واحد أو وزيرين في 
حكومة سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، يبدو 
أنها اليوم باتت تريد استجواب كل الوزراء، فحليمة 
تري���د إثبات لغة التأزمي والع���ودة إلى املربع األول 
وبسرعة جنونية. حليمة التي كانت تستخدم لغة 
حوار مبفردات تزيد من تأزمي املشهد السياسي بني 
أعض���اء مجلس األمة، أثبتت أنها ال تس���تطيع ترك 
هذه احلالة، وذلك ما أثبتته خالل جلس���ات مجلس 
األمة السابقة. حليمة مصرة على االنتقام من املرأة 
الكويتية التي جترأت وانتفضت ودخلت مجلس األمة، 
حليمة لن يهدأ لها بال ولن تركن أطرافها حتى تؤزم 
العالقة بني الس���لطتني. فهي متهد حلل مجلس األمة 
ك���ي حتلم مرة أخرى بأن يتم تغيير رئيس مجلس 
الوزراء، حليمة بعد أن كانت قد وصفت رئيس مجلس 
الوزراء باإلصالحي ها هي اليوم تسعى إلى استجوابه. 
حليمة مصرة على ترك كل األولويات التي رسمتها 
لنفس���ها، حليمة مصرة على ت���رك التنمية، حليمة 
مصرة على تعطيل مصالح الشعب، حليمة مصرة 
على عدم الغيرة من مشاريع التنمية واإلصالح لدى 
أخواتها في دول مجلس التعاون، حليمة ال تكترث ملا 
يجري في اإلقليم املجاور. حليمة ال يهمها ما يجري 
هنا وهناك، باختصار حليمة الكويت شيء مختلف 
سيعجز علماء االقتصاد والنفس والفلك والتنجيم 

والكهنة عن فك طالسمها.
abz973@hotmail.com

عدنان فالح الشمري

ماذا تريدين يا حليمة؟

إشراقة

على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم اليوم 
وهي مش���كالت تعد كالكوابيس التي تؤرق الدول، فإن 
مشكالت العالم املتقدم غير مشاكلنا في العالم العربي 
والدول النامية، فقد قرأت تقريرا أصدره املجلس األميركي 
بجامعة األمم املتحدة ألقى بشعاع من الضوء على الصورة 
املظلمة، حيث ذكر التقرير ان العالم ينتظره مس���تقبل 
أكثر تفاؤال بعدما انخفض عدد الصراعات املسلحة وزاد 
متوسط عمر اإلنسان وتقلصت نسبة األمية، وقال التقرير 
على الرغم من احلروب الدامية في كثير من بقاع العالم 
فإن الغالبية العظمى من س���كان العالم يعيش���ون في 
سالم بعدما انخفض عدد الصراعات املسلحة في كثير 
من بقاع العالم وان نس���بة اإلصابة باألمراض املعدية 
تقريبا استقرت عند مستوى معني ومن املتوقع ان تبدأ 
النسبة في االنخفاض خالل السنوات املقبلة، ومن النقاط 
املضيئ���ة التي أوردها التقرير زيادة معدل األعمار لدى 
الناس وانخفاض معدل وفيات األطفال وارتفاع الناجت 
القومي للكثير من الدول وزيادة عدد مستخدمي شبكة 

اإلنترنت.
وفي املقابل ومن املظاهر السلبية التي أوردها التقرير 
زيادة حجم الفساد وانخفاض نسبة الذين يدلون بأصواتهم 

في االنتخابات بالعديد من الدول.
وأنا أقرأ هذا التقرير س���ألت نفس���ي: هل مازلنا في 
عصر التعصب الديني والسياسي والعنصري؟ ورغم ما 
يحمل هذا التقرير من إيجابيات وسلبيات سألت نفسي 
بعدما اس���تمعت الى مناقش���ة عبر املذياع )من محطة 
ناطقة باللغة العربية( وانا اقود س���يارتي في طريقي 
ملقر عملي اس���تمعت الى مناقشة أعجبتني رغم انني ال 
أعرف أسماء املتناقشني واحلوار هو الذي شغلني حيث 
قالوا فيه اننا نرشح أنفسنا لندخل املجلس وفي ذهننا 
ان نكس���ب ونستحوذ على أكبر كم من األصوات، وقال 
اآلخر: لعبة البرملان كلعبة كرة القدم هي ان نلعب وفي 
ذهننا ان نكسب دائما، فهذا خطأ فاللعبة هي إما نكسب 
أو نخسر وان نحاول دائما، وقالوا قبل اللعبة لضمان 
الوصول العتالء كرس���ي البرملان يجب االستعداد وان 
الالعب او الذي سيعتلي كرسي البرملان يجب ان يتدرب 
على أصول اللعبة وان يكون في صحة نفسية واال ييئس 

حتى يصل الى مبتغاه.
وعندما يصل كم���ا يقولون )يصير خير( لكل عقدة 
حالل، أعجبتني حرية التعبير وحرية الكالم والصراحة 
التي فقدها الكثير عندن���ا ويفرضون علينا كمواطنني 
ان نرضى بالسكني التي جتز رقابنا ويجب ان نرى في 
هذا النصل طريق اخلالص كما ان علينا القبول بكل ما 
يخرج الينا من خاليا التوتر وذلك ال لش���يء إال ألن هذا 
التوت���ر تتوهم في حلظة ما ان���ه اصبح الوصي علينا 
رغم اننا نحيا كمواطنني في دولة يس���ود فيها النظام 
الدميوقراطي ورغم ذلك هناك سؤال يطرح نفسه، ملاذا 
فقدنا عنصر االس���تقرار، فكل شيء أصبح غير طبيعي 
وغير منطقي فأصبحنا ندافع فقط عن كل شيء بدال من 
ان نس���اهم في اي شيء وكأن هناك من يقف خلف زرع 
املشاكل وتضخيمها وتفعيلها بعناية وبدقة، السؤال هو: 

من املستفيد من كل ما يحصل؟
اجلمي���ع محتاجون لنوع من االس���تقرار على األقل 
اللتقاط األنفاس لنفكر بقليل من الهدوء ولنحاول جميعا 
ان نبحث عن العلة التي تبث وتنشط وتشجع وتبارك 
إثارة الفنت وزعزعة االستقرار في الدولة لنلتمس معالم 
العلة التي ال تنس���جم مصاحلها إال بوجود واستمرار 
الصراع في هذا املجتمع املسالم، ألننا وصلنا الى حالة 
أش���به ما تكون بفقدان اإلحساس بالوزن فلم يسبق ان 
تعرضنا اطالقا لهزات متوالية بهذا احلجم وهذا العنف 

فإلى أين نحن سائرون والى أي اجتاه يدفع بالبلد؟
NOKTAT_DOOA@hotmail.com

أمينة العلي

إلى أين نحن سائرون؟

نقطة ضوء

لم أتوقع بعد هذه السنوات الطويلة 
من عالقة األخوة التي تربطني مع 
أقرب صديقة لي، أنها تتغير وتتبدل، 
بعد أن وجدت صديقة أخرى، ال أرى 

لها ميزة أفضل مني.
وكيف عرفت أنها ليست لها ميزة 

أفضل منك؟
يكف���ي أن تك���ون أول ميزة في 
صداقتنا انها قدمية جدا، ولها ذكريات 

حلوة، ومواقف أخوية مشرفة.
وه���ل تعتقدي���ن أن الصداقات 
اجلديدة، ال ميكن أن تكون ناجحة 

ومشرفة أيضا.
ممكن، ولكن الوالء يجب أن يكون 

للصداقات األولى.
متى ما وجدنا في إنسان الصفات 
الطيبة، التي يستحق مبوجبها أن 
يكون مقربا إلينا، فلن نفضل واحدا 
على اآلخر، ورب صديق جديد أفضل 

بكثير من صديق قدمي.
كيف ذلك؟

إن ل���كل عالقة صداق���ة طعمها 
اخل���اص، ولها ما مييزه���ا، فهناك 
الصديق ال���ذي نرتاح ل���ه حينما 
نفضفض له مبا في قلوبنا، ألنه كامت 
لألسرار، ويعيننا على إيجاد حلول 
ملش���اكلنا، وهناك من نرتبط معه 
ألن هناك هواية ما جتمعنا، فيفيدنا 
ونفيده، وهناك من نأنس ملجلسه 

وجند عنده الترفيه عن النفس.
إذن.. م���ا الذي يجعلنا نخس���ر 

صداقاتنا املميزة على اختالفها؟

هل تعلمني ما ه���و اخلطأ الذي 
نرتكبه في حق أنفس���نا، وفي حق 
من حولنا م���ن األصدقاء واالخوة 

املقربني؟
أظنك س���تقول لي.. هو س���وء 

االختيار؟
ال.. بل، ألننا نضع في األشخاص 
القريبني منا ثقة دائمة، ونحبط مع 
أول ردة فعل من جانبهم لم نضعها 
في احلس���بان، متناسني أنهم بشر 

يخطئون وقد يتغيرون.
كالمك صحيح.. ولكن ليس من 
طبيعتي أن أخاصم أو أتضايق من 
أي عمل صدر ضدي أو كلمة قاسية 
أحزنتن���ي من أقرب الناس إلي، بل 
كنت أول من يسامح ويضع األعذار، 
وأول م���ن يتجاوز عن أخطائهم أو 

إهمالهم لي.
ها أنت ذي تعترفني بنفسك، عن 
األسباب التي أدت إلى تبدل حال أقرب 

صديقة لك، وابتعادها عنك.
أنا؟.. وما هي؟ 

أوال.. لكل عالقة يجب أن تكون 
هناك حدود من احترام املشاعر، وأخذ 
وعطاء متبادل، فال ميكن أن تستمر 
أي عالقة صداقة، واألول دائم العطاء 

والتسامح واملبادرة، واآلخر يستقبل 
دون أن يش���عر ب���أي خجل من أي 
تصرف يسيء للطرف األول، ألنه 
ضمن أن كل أخطائه وإهماله يقابل 

بالرضا والغفران.
وهذا ما حصل بالفعل معي، كنت 
ال أعاتب حتى على أبس���ط حقوقي 

في مبادئ الصداقة.
احلقيقة.. بيدنا أن نحافظ على 
صداقاتن���ا، وبيدنا أن نخس���رها، 
فالغيرة وحب التملك، تهدمان أركان 
الصداقة، وأيضا التراخي والتساهل 
مع الطرف اآلخ���ر، وأفضل األمور 

أوسطها. 
نعم صحيح.

عموما.. ال جتعلي التجربة التي 
مررت بها تس���يطر على مشاعرك 
وتقلق راحتك، فاإلنسان مادام يسير 
برجليه على هذه األرض سيلتقي 
بأناس كثيرين، ويتعرف على وجوه 
وأفكار مختلف���ة، ويجب علينا أن 
ننتقي صداقاتنا بحذر، ألنها ستكون 
الصورة األخرى لنا، وسيكون لها 
تأثير كبير على مسيرة حياتنا شئنا 

أم أبينا.
نعم أنت على حق، فالصديق هو 
املرآة العاكسة لنا، ولن أقبل بصداقة 
ال تشبهني أو ال تضيف إلي مساحة 

من الراحة والثقة واألمان.
أبارك لك.. ها أنت عرفت الدرس.. 

وعليك التطبيق.
Falcom6yeb@yahoo.com

أنوار عبدالرحمن

صداقاتنا

فالكم طيب


