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نع����م كان ما حدث يوم الثامن من ديس����مبر وما دار من 
مناقشات قد كشف لنا حقيقة أهداف مجموعة التأزمي، وتأكدنا 
من انهم ال ينشدون مصلحة الكويت حسب ما متليه عليهم 
مناصبه����م كأعضاء ملجلس األمة. ولك����ن الظاهر ان آخر ما 
كان يهمهم هو مصلحة األم����ة، وكل ما كانوا يدافعون عنه 
كانت مصالح بعض الفئات واملجموعات سواء كانت قبلية 
أو طائفي����ة أو عائلية، حت����ى ان البعض منهم كان يعترف 
باخلطأ في تصويته مع االستجواب، ولكنه كان ملتزما مع 

مجموعته.
نع����م هذه هي حقيقة هذه الفئ����ة ال مصلحة لهم فيها اال 
مصاحلهم اخلاصة عن طريق التسلط والتهديد بالويل والثبور 
وقلب احلقائق وادعاء األكاذيب بأي وسيلة ممكنة حتى لو 
كان عن طريق احلصول على البيانات بواسطة خيانة األمانة 

من املؤمتنني على مصالح الناس وأسرارهم.
عرفنا انهم يستهدفون الشارع الكويتي، وعرفنا انهم طالب 
فتنة، وقسموا الشعب الكويتي الى بدو وحضر، وأبناء داخل 
السور وخارج السور، وغير ذلك من التقسيمات الشيطانية 
التي اس����تهدفوها. ولكن وهلل احلمد وقفة الرجولة واإلباء 
التي وقفها أغلب أعضاء مجلس األمة مبس����اندتهم لس����مو 
رئي����س مجلس الوزراء ورف����ض كل االتهامات التي اتهموا 
بها رئيس الوزراء واالخوة الوزراء، وتبني لدينا ان كل ذلك 
كان من أجل مصاحلهم اخلاصة الفئوية، ينش����دون الكسب 
بكل الطرق والوسائل س����واء كانت مادية أو معنوية حتى 

يحققوا برامجهم.
اآلن تبني لنا جميعا ان هذه الفتنة كانوا هم وراءها، ولقد 
أثبت الش����عب الكويتي ممثال بنوابه املخلصني والصادقني 
انهم ال يقبلون مثل هذه التفرقة وهذه الصفقات الشيطانية 
التي تستهدف النس����يج الكويتي الرصني الذي ال ميكن ان 
ميزقه أمثال ه����ؤالء. حيث انه قد ثبت����ت قوته أثناء فترة 
االحتالل الصدامي البغيض للكويت. أناشد املخدوعني ممن 
يتبعون هؤالء بأن يفتحوا أعينهم وينظروا الى النور بدال 
من الظالم الذي ترس����مه لهم هذه الفئة املغرضة ملس����تقبل 
الكويت. فالكويت ستبقى قوية بأهلها وبتماسكهم وتالحمهم 
وباحملبة والصدق بعيدين عن هذه األكاذيب واأللعاب التي 
حتاول الضحك على الذقون واستغالل الناس ألجل مصالح 
خاصة بهم يستهدفون أهل الكويت الطيبني الذين ال يشككون 
في سالمة نوايا أبنائهم مع ان هؤالء يستغلون هذه النوايا 

ويستغلونهم حتى يحققوا مآربهم.
نعم لقد سقطت األقنعة يوم الثامن من ديسمبر، وعرفنا 
حقيقة مآرب هذه الفئة التي تنتش����ر باسم الوطنية وباسم 
احلق واسم املال العام وباسم غير ذلك من االدعاءات، ولكن 
في احلقيقة هدفهم واحد ونواياهم س����يئة ويجب ان نقف 
ضدهم بكل قوة ومننعهم من التالعب مبصير الكويت، ألن 
الكويت في هذه الظ����روف الصعبة التي متر بها املنطقة ال 
تتحمل مثل هذا الزعيق والصراخ الذي يحتوي على بعض 
الصدق ولكن يراد به الباطل. فتبا لكم يا مؤزمون، وارحموا 
الكويت، وتوبوا عن هذا الطريق الذي يؤدي الى الزلل والهاوية، 
وحفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه بسبب مآرب هذه 

الفئة الضالة. وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

هناك محطات متعددة مضت في حياتك، فترة متر سعيدة 
وجميلة تشعرك بأنك متلك صدق األحاسيس والتباهي، وفترة 
أخرى بيدك مرس���اها األلم واحلزن والقهر وكل لغات العالم 
مستحيل أن تعبر عن تلك الصعاب، وهزمية اليأس تنتصر 
على ضعفك وتبقى صامتا يائس���ا خائف���ا مقيدا ورافعا راية 
االستسالم منحنيا أمام تلك الهزمية، وتعتزل العالم فتخسر 

معالم احلياة اجلميلة التي هي هبة من اهلل إليك.
توجد في جهازك النقال الرسائل الواردة وصندوق احلفظ 
حتتفظ مبا يهمك ويفيدك ويسعدك مما يرد إليك، وهكذا هي 
حقيق���ة حياتنا أحداث واردة متر علي���ك وتبقى ذكريات في 
صندوق الذاكرة لديك ولكن هن���ا النصيحة احتفظ بحلوها 
وضع delete ملرها. ملاذا طبع البشر عند حالة اليأس ينظر إلى 
اجلانب الس���يئ ويعطي ظهره إلى اجلانب اإليجابي ومن هنا 
أقولك please stop لقد دخلت أعماق األحزان واخلس���ارة لقد 
اخترت اللون األسود وجتاهلت األلوان التي تضيف ازدهارا 
وآم���اال وأحالما حلياتك، حب ذاتك وال تضع ش���خصك داخل 
دائرة تدور بك، تذكر أن احلزن عدوك فهل عند كل حلظه حزن 
تق���ف أمامها منحنيا دون الدفاع ع���ن كيانك؟ تأكد أن اجلرح 
مهما تكن عظمة قوته بقوة اإلرادة لديك تنتصر عليه وتذكر 

أن من جرحك مثلك إنسان.
انظر للجانب املشرق من تلك احملطات من حياتك وستجد 
كنزا غفت غشاوة عيونك عن حب احلياة ولونها بلونك املفضل 
وافتح صندوق ذكرياتك اجلميلة هنا قوتك وعزميتك أحصل 

منها على سفينة التحدي وانظر ملا أعطاك اهلل من نعم.
البعض منا قد يعيش واقعا صعبا في حياته وقد تكون في 
معظم األحيان روتينية ال تنتهي، يجب أن تهرب إلى حلظات 

صفاء مع النفس قد جتدها في أحالمك أو في آمالك.
اسأل نفسك كم من العمر بقي لتعيشه وكم بقي من الليالي 

لتحلم بها.
 عليك بحب احلياة وانظر ألبنائك واحمد ربك، انظر لوطنك 
وقّبل ترابه، انظر لصباح أش���رق صفوك، انظر للحياة بحب 
وصفاء، أنت الذي تبني حياتك وجتمع أحبابك من خاللهم تصل 
للقوة، فهل تستطيع أن تقول »أنا هنا إذن أنا موجود« كما قال 

العالم رينيه ديكارد.. لذا أحب احلياة فإنها تستحق حبك. 
AlYeRa3_al7or@hotmail.com
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حب الحياة

اليراع الحر 

تأثير الكلمة يقاس مبدى حجم قائلها، 
فليس تأثير م���ا يقوله العب »كوت بو 
ستة« في ديوانية 3 جنوم حول السياسة 
احمللية كتأثير رأي يطلقه عضو مجلس 
أمة عن الشأن السياسي للبلد، وال تأثير 
ما يقوله شرطي مرور »بو أرقام« كأثر 
تصري���ح لوزير الداخلية، فحديث رجل 
الش���رطة »بو أرقام« ميكننا ان نسميه 
تفكيرا بصوت مرتفع »ال يودي وال يجيب« 
ولكن ما يصرح به وزير الداخلية هو رأي 
يدخل في دائرة الرسم السياسية للمشهد 
احمللي ويكون ملزما بل ويحسب ويحاسب 
عليه وعلى احلكوم���ة بأكملها، وهنا ال 
يدخل تصريح النائب والقاضي السابق 
علي الراشد أبدا في دائرة التفكير بصوت 
عال وال عذر له في انه يندرج حتت حرية 
الرأي، بل هو رأي ورأي يحمل من الثقل ما 
ميكن ان يهز املشهد السياسي ومبقياس 
9 ريخت���ر في حال إلقائه وهو ما حصل 

متاما عندما نادى بتنقيح الدستور.
فاملنادي واملطالب و»املفكر بصوت عال« 
بتعديل وتنقيح الدستور هو النائب علي 
الراشد أحد النخبة السياسية في البلد، 
وليس مجرد مواطن التقيت به صدفة في 
غرفة انتظار العيادة اخلارجية في أحد 
املستشفيات وفتحت معه حوارا سريعا 
عن مستقبل البلد قبل ان يدخل اي منكما 

الى غرفة الطبيب.
الراشد اختلفت معه أم اتفقت وبوضعه 
احلالي هو ممثل لألمة وأي كلمة يطلقها 
حتسب عليه وعلى ناخبيه أيضا وعلى 
من صوت له وأوصله الى املجلس، فعلي 
الراشد ال ميثل نفسه بل ميثل األمة وما 

يقوله يحسب على األمة كلها.
صعب جدا ما نادى به، واألصعب انه 
اختار توقيتا حرجا بني شوطي معركتني 
سياس���يتني ليطلق تصريحه أو »رأيه« 
كما يقول أو »تفكيره بصوت عال« كما 
يب���رر، فاملعركة األولى وضعت أوزارها 
قبل أسبوع والثانية يسن حرابها البعض 

متسلحني بالدستور وغير الدستور.
عامة املطالبة بتنقيح الدستور هي قفز 
على مواده، مبعنى انه يجب أوال أن نطبق 
كامل مواد الدستور- وبعدها أقول بعدها- 
بعد ان نطبق مواد الدستور، هنا ميكن أن 
نفكر في تنقيح أو تعديل الدستور، أما أن 
نعيش أسرى ل� 5 أو 6 مواد مسيطرة على 
فكر »أعضاء« املجلس ونضع حتت مجهر 
أعيننا املادة 100 اخلاصة باالستجواب فهنا 

نحن نقفز على مواد الدستور.
علي الراش���د أنت م���ن نخبة النخبة 
السياسية في البلد وأي رأي تقوله مهم 
جدا، بل ومؤثر سواء أقصدت ذلك أم لم 
تقصد، أو أكنت تقصد خيرا أم تبطن غير 
ذلك، فهذا الرأي سواء أخذ عليك أم حسب 
لك يبقى رأيا من النوع الثقيل جدا لكونه 
صدر منك كعضو مجلس أمة فتصريح 
نائب بحجمك يساوي آراء عشرات الكتاب 
و7 برامج حوارية و35 مجلة صف ثان.
Waha2waha@hotmail.com

مت عقد القم���ة اخلليجية في 
الكوي���ت، وقد ش���رفت الكويت 
أميرا وحكومة وشعبا بحضور 
أصحاب اجلاللة والس���مو قادة 
دول »التعاون« كضيوف أعزاء 
التي  على ه���ذه األرض الطيبة 
الهموم واآلمال  تشارك أشقاءها 
والتطلعات، وهذا ما يش���هد به 
تاري���خ املنطقة، فرغم املصاعب 

واحملن التي أملت بالعالم واملنطقة إال انها لم تؤثر بالسياسة 
اخلارجي���ة لدول اخلليج العربية ولم تغير مس���ارها نحو 
االجتاه الذي يضر مبصاحلها ومصالح شعوبها في الداخل 
واخلارج، بل على العكس من ذلك قامت دول اخلليج العربية 
باالس���تفادة من التطور العلم���ي والتقني وأصبحت مركزا 
حضاريا واقتصاديا مهما وحيويا يشار اليه بالبنان في جميع 
أنحاء العالم. وكما يعلم اجلمي���ع ان دول اخلليج العربية 
ليس���ت مبعزل عن العالم، بل انها تؤثر وتتأثر مبا يحدث 
ف���ي العالم، فالعالم لم يصل الى هذه احلالة من االنس���جام 
السياس���ي والعس���كري حتت مظلة هيئة األمم املتحدة اال 
بعد ان عانى من ويالت احلروب والتش���تت وظالم اجلهل، 
فأوروبا احلديثة على سبيل املثال بنيت على انقاض أوروبا 
احلروب الطاحنة واجلهل املظلم، ومن خالل صحوة العقل 
واملنطق ترك األوروبيون املاضي املرير املؤلم داخل سجالتهم 
التاريخية واحتدوا احتاد الش���جعان فوحدوا العملة ومدوا 
سكك القطارات ووحدوا الصناعة ووحدوا السياسة ووحدوا 
الڤيزا وفتحوا احلدود فيما بينهم والتفتوا الى العالم التفاتة 
الرجل الواثق من نفس���ه ومن قوته بعد ان أصبحت أوروبا 
قوة صناعية واقتصادية وعلمية وسياحية ليس لها نظير 

سوى الواليات املتحدة األميركية.
اما دول اخلليج العربية فهي أكثر تأهيال لهذه الوحدة عند 
مقارنتها بالوحدة األوروبية أو األميركية وما يبرر ذلك هو 
وحدة اللغة والدين والعرق واملفاهيم واألعراف االجتماعية 
ووحدة التاريخ ووحدة البيئة لكن لألسف لم يصل شعوب 
املنطق���ة لقطف ثمرة هذه الوحدة حتى اآلن، وذلك بس���بب 
اختالف وجهات النظر في بعض األمور عند وجود تعارض 
اقتصادي أو أمني أو غيرها من العراقيل ومهما كانت األسباب 

قوية اال انها لم ولن تكون أقوى من 
األسباب التي حالت دون االحتاد 
األوروبي أو األميركي، بل انه ليس 
هناك أقوى من احلروب الدامية 
التي عاشتها هذه الدول فيما بينها 
في احلروب الوسطى أو احلروب 

األهلية.
نعم نقولها بصوت عال.. نعم 

للوحدة اخلليجية.
نعم للعملة اخلليجية املوحدة.

نعم لهيئة سكة احلديد اخلليجية.
نعم لدرع اجلزيرة، نعم خلطوط طيران الواليات املتحدة 

.)USGA( اخلليجية العربية
نعم لهيئة األمن الوطني اخلليجية.

نعم لبورصة اخلليج املوحدة.
نعم للوحة اخلليج املرورية املوحدة.

نعم لهيئة اجلمرك اخلليجية املوحدة.
نعم للمواصفات اخلليجية الصناعية املوحدة.

نعم لألمان���ة العامة ملجلس التعاون اخلليجي الذي كان 
واليزال حلقة الوصل الرائعة واملتقدمة في لم الشمل اخلليجي 
منذ ثالثني عاما مضت ونعم للمساعي احلميدة والدور الرائع 
الذي يقوم به د.عبدالرحمن العطية جزاه اهلل عنا ألف خير، 

وما سبقه من أمناء لهم منا كل الشكر والتقدير.
والشكر والدعاء الصالح موصول ألصحاب اجلاللة والسمو 
الذين أسهموا اسهاما فاعال في دفع عجلة االحتاد اخلليجي نحو 
األمام ونسأل اهلل العلي القدير ان ميدهم بالصحة والعافية، 
وان يسدد رأيهم وان يفرحوا أبناءهم أبناء اخلليج العربي 

ويحققوا لهم آمالهم وطموحاتهم من خالل قمة الكويت.
وأمتنى في يوم ما في املس���تقبل ان استقل قطارا تابعا 
لهيئة س���كة احلديد اخلليجية من العاصمة الكويت متجها 
الى الرياض ومنها الى عمان ثم االمارات ثم قطر ثم البحرين 
ثم الكويت وبرفقتي سيارتي التي دفعت اجرتها في مقطورة 
الش���حن من دون ان أذهب الى شارع الصرافني في محالت 
املباركية الستبدال الدينار الكويتي بخمس عمالت خليجية 
ألن هذا التصرف ال يقوم به مواطن أوروبي أو أميركي عند 

قيامه بجولة حول بلده.

»كثير منا ال يستطيع مصارحة 
اآلخرين بأسراره، أو األمور التي 
حدثت له، ألنه قد يشعر باحلرج 
الشديد، أو اخلجل وعدم القدرة 
على اإلفصاح عما بداخله، فيضطر 
لكتمان ذلك السر في نفسه، وعدم 
البوح به ألي شخص كان، وذلك 
ألن مجتمعنا قد علمنا عدم كشف 

أس���رارنا احملرجة ألح���د... موقع »متتم«يفت���ح املجال لكل 
شخص حدث له موقف محرج أو غريب، أن يتجرأ ويشارك 

اآلخرين...«.
الكلمات السابقة »بتصرف« وضعت للتعريف مبوقع »متتم« 
الذي يهدف بصورة أساس���ية حسب وجهة نظر صاحبه أو 
أصحابه إلى إتاحة الفرصة ألي كان للتعبير عن نفسه دون 

خوف أو خجل من اآلخرين. 
متتمات يكتبها أي ش���خص في ذلك املوقع مختفيا خلف 
اس���م مستعار، ويتركها في ذلك الفضاء االلكتروني املزدحم 
بتمتمات اآلخرين، لعل إنسانا مهتما يلتقطها فيرد على كاتبها 
بتعليق مشجع، أو نصيحة جيدة، أو تقييم مناسب ينقلها 

إلى خانة صالح للنشر.
ال يهم أن نكتب باللغ���ة العربية الفصحى بل األفضل أن 
نتمتم بالعامية... بأي لهجة كانت، حتى تكون الكلمات صادرة 
من قلوبنا مباش���رة فتتسلل إلى قلوب اآلخرين، وال تعنينا 
األخطاء اللغوية واإلمالئية في شيء، فقط نتمتم بأي كالم، 

فال أحد يحاسبنا في هذا املكان.
هناك تصنيفات عديدة للتمتمات نس���تطيع االختيار من 
بينه���ا، وكتابة ما نود البوح به لآلخري���ن، مع مالحظة أن 
البعض يتهم املش���اركني بالكذب والتلفيق وعدم املصداقية، 

والبعض اآلخر سعيد بفكرة هذه املواقع.
وبعد تلك املقدمة الطويلة نسبيا آن األوان لنتساءل؟ 

ما الس���بب في ظهور هذا املوق���ع وغيره من املواقع التي 
على شاكلته؟

وملاذا أصبحنا نثق بالغرباء في عالم خيالي افتراضي وال 

نثق باملقربني منا؟ 
فهل بات ذاك الشخص املتخفي 
باسم مستعار والقابع خلف شاشة 
الكمبيوتر في مكان آخر، أو رمبا 
بلد آخر... أحرص على مصلحتنا 

وأسرارنا من أهلنا ومحبينا؟
وهل ُعدمنا في زماننا هذا أذنا 
صاغية، وقلب���ا صادقا يتعاطف 
معنا، فيش���اركنا في مشاعرنا وأحاسيسنا، ونستأمنه على 

أسرارنا وخصوصياتنا؟
أي���ن ذلك الصديق املخلص؟ وأين تلك األم احلنون؟وأين 

ذاك األب العطوف؟وأين هي األخت احملبة؟
هل اختفوا جميعا من حياتنا؟

فإذا كنا مصرين على إش���راك اآلخري���ن بخصوصياتنا، 
فليكن ش���خصا ذا علم ومعرفة، أو مستشارا مختصا نبوح 
له مبا يعتمل في نفوس���نا، حتى يساعدنا على حل مشاكلنا 
بص���ورة صحيحة، بعيدا عن الترهات واخلزعبالت، واآلراء 
والنصائ���ح الفارغة، والتي جنده���ا متناثرة هنا وهناك في 

بعض املواقع واملنتديات. 
و لألسف يجهل العديد من الناس أن االنترنت رغم فوائدها 
العديدة لنا، إال أن لها جوانب خطرة في أحيان كثيرة تتمثل 
في س���هولة حصول أي شخص، في أي زمان، أو مكان، على 

الكثير من املعلومات عنا.
لذا يحذر اخلبراء مستخدمي مواقع التعارف االجتماعية 
من الوقوع في شراك »اجلرمية املنظمة« ألن تلك املواقع غالبا 
ما تكون سهلة االختراق، مما ميكن العصابات من احلصول 
على املعلومات ببساطة، واستخدامها للسرقة، واالبتزاز، أو 

حتى خطف األطفال.
> > >

زاوي�ة أخيرة: قال عمر بن عبدالعزي���ز ÿ: القلوب أوعية 
والشفاه أقفالها واأللسن مفاتيحها فليحفظ كل إنسان مفتاح 
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