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تهنئة من القلب للثقة املطلقة التي أوليتموها من أبناء 
الشعب الكويتي قاطبة ممثلة في الغالبية العظمى من 
ممثليه مبجلس األمة والتي هي امتداد للثقة الغالية من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بشخصكم، 
حينما كلفتم بتشكيل الوزارة فهنيئا لكم على تلك املكانة 
السامية التي تربعتم عليها بقلوب أبناء الكويت عامة 
والتي تعبر بكل صدق وأمانة عن أن سموكم من أبناء 
الكويت البررة الذين وضعوا هذا الوطن ومصلحته نصب 
أعينهم لم يخافوا في اهلل لومة الئم، أخلصتم بالوفاء 
والوالء وبكثير من اجلهد والعطاء ومبواقفكم اجلريئة 
الصلب���ة ودفاعكم العقالني واملنطق���ي إلحقاق احلق، 
بوركتم وبوركت خطاكم على طريق احلق والصواب، 
قل جاء احلق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، فهنيئا 
للكويت بكم وبجميع رجالها املخلصني وممن نالوا ثقتكم 
الغالية والتي أثبتت األيام أنهم أهل لهذه الثقة وبجدارة 
لتصديهم بكل حزم وثبات لتلك االفتراءات وليقطعوا 
دابر الشك باليقني بأنهم مخلصون وأوفياء لهذا الوطن 
وحريصون كل احلرص على مصلحته وليس���وا ممن 
يتاجرون بالوطن من أجل حتقيق مصاحلهم الشخصية 
والتهنئة مبثلها إلى وزير الداخلية األخ الش���يخ جابر 
اخلالد على الثقة الغالية به وبشخصه الكرمي من أبناء 

هذا البلد.
> > >

اإلحباط والحياة

كثيرة هي مش���اكل احلياة التي تصادف املرء وتقف 
حجر عثرة بينه وبني ما يسعى إليه من أهداف يتمنى 
حتقيقها، وهذه املشاكل والعقبات قد تشتد وتتعاظم الى 
ان تصيب اإلنس���ان بحالة من اإلحباط واليأس جتعله 
يستسلم لهذه املعوقات ويظن أنه ال سبيل للخروج منها، 
واإلنسان الواعي يعلم انه اذا أراد التغيير وتطوير نفسه 
وحتقيق أهدافه فإنه حتما سيواجه معوقات ويدخل في 
حتد مع النفس، فأساس التغيير هو التغيير الداخلي، 
فاالهتمام يكون بالداخل س���واء كان فردا أو أمة، وهذا 
السبيل ميثل ضرورة حتمية ملن يرغب في التغلب على 
إخفاقاته ويتخلص من اإلحباط وذلك بالتوجه الى النفس 
بإصالحها وتقوميها قال تعالى )أوملا أصابتكم مصيبة 
قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم( 
فم���ن أراد ان يرتقي ويقوى على اخلروج من الصعاب 
ليعلم ان األمر ليس سهال وخاليا من األكدار، ومن أراد 
التغيير نحو األفضل دون ان يعي وجود تلك املنغصات 
فهو لم يعرف حقيقة احلياة وطبيعة االرتقاء، واملعاناة 
وإن كانت مالزمة للتغيير فإن األمر السلبي املصاحب 
للتغيير هو اإلحباط الذي يصيب اإلنسان، واحلقيقة ان 
اإلنسان قد يجعل من اإلحباط قوة ودافعا نحو حتقيق 
أهدافه وبإمكانه حينها ان يحول اإلحباط إلى أمر إيجابي، 
ويكون قادرا على حل مشاكله وجتاوز الوضع بطريقة 
سهلة ومرنة، فبداية يجب ان ننظر إلى املشكلة بشكل 
كامل ونقضي وقتا كافيا إلعادة تقومي الهدف األساسي 
ونتأكد هل نحن نس���ير في االجت���اه الصحيح وبهذه 
الوقف���ة التأملية مع الذات تتكش���ف لنا حقائق األمور 
ونعطي فرص���ة عظيمة للذهن ليختار األفضل من بني 
احللول واخليارات املمكنة ومن ثم نبتعد عن تضخيم 
احلدث وإعطائه أكثر مما يستحق من الوقت واجلهد ما 
قد يس���بب ضغطا نفسيا يحول بني املرء وإدراك احلل 
املناسب فبإعطاء النفس فرصة للتفكير السليم والراحة 

يتجلى لنا احلل السليم.
فنظرتنا إل���ى اإلحباطات التي تواجهنا إذا ما أخذت 
على شكل إيجابي تكون فرصة وخبرة نكتسبها فحينها 
سنواصل السير في طريق احلياة بكل حماسة ونتغلب 
على كل العقبات التي أمامنا، فمع الفش���ل واالخفاقات 
نكتس���ب في اجلانب اآلخر اخلبرات واملعلومات، فكل 
م���ا نحتاجه فقط هو ان نعي ونعرف كيف نتعامل مع 
اإلحب���اط ونرى الفرصة في كل عقبة ال ان نرى العقبة 
في كل فرصة، فلننظر إلى عملنا بدقة س���نجد إيجابية 
وجناحا في جانب من���ه وعندما نطور من هذا النجاح 
حينها س���نتغلب على املشكلة، فاإلنس���ان اذا كان في 
وضع س���يئ عليه ان يغير من هذا الوضع وال يسمح 

لإلحباط ان يتملكه.
وللتغلب على هذا الشعور باإلحباط الذي قد يؤدي 
الى االكتئاب إضافة الى ما سلف من القول ننصح بأن 
ندرب النفس على استيعاب املشاكل اليومية واستحضار 
جتارب اآلخرين املشابهة التي مرت بهم، وكيفية تغلبهم 
عليها ونعزز من الثقة والقدرة على تخطي األزمات، مع 
العمل على تبسيط الضغوط النفسية والثقة بأنه ما من 
مشكلة إال ولها حل، وكذلك يجب على اإلنسان ان يترك 
التفكير في مشاكله قليال ويحاول اسعاد اآلخرين ليجد 

سعادته الغائبة تتغلب على اإلحباط الذي بداخله.
وأخي���را البد من العلم أن بقاء احلال من احملال، فما 
نعيشه اليوم من إحباط لن يدوم، وكلما ازدادت األزمات 
قرب الفرج. قال تعالى في كتابه الكرمي )حتى إذا استيئس 
الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنّجي من نشاء 
وال يرد بأسنا عن القوم املجرمني( ڈ. فالتسلح باإلميان 

والثقة باهلل سالح فعال لتخطي عقبات احلياة.
نسأل اهلل ان يعيننا على تخطي عقباتنا ومعوقاتنا 
وان نلحق جميعا بركب السعادة ونكون أصحاب قلوب 

مؤمنة واعية مستنيرة انه سميع مجيب الدعاء.

مدينة صباح األحمد البحرية
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حفل افتت���اح مدينة صباح االحمد 
البحرية الذي ش���مله صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد باحلضور 
والرعاية يوم اخلميس املاضي كان ابعد 
ما يكون عن التقليدية، فقد حضرت مع 
مجموعة من الزمالء االعالميني احلفل 
وكنا جميعا نعتقد اننا سنحضر حفل 

افتتاح عادي.
واذ بي افاجأ كما فوجئ جميع الزمالء 
بأن حضورنا لم يكن إال لرؤية حلم رجل 
يتجسد امامنا بعد ان بدأ فكرة في رأس 
صاحبه العم خالد يوسف املرزوق قبل 

أكثر من عشرين عاما.
ميكن للجميع ان يحلموا مبا يشاؤون، 
لكن قلة هم الرجال الذين يسعون في 
سبيل حتقيق حلمهم، ونخبة قليلة جدا 
من اولئك القلة من يحرصون على ان 

يتحقق وان يروه متجسدا امامهم.
م���ا رأيناه لم يكن مجرد رؤية حلم 
يتحقق، بل حلم ينهض من رماد ارض 
بور كان من املستحيل ان يتخيل احد اي 
احد � عدا صاحب احللم � انها ستتحول 
ال���ى تلك اجلنة التي رأينا اطرافها في 

حفل االفتتاح.
»املستحيل« هي الكلمة القاموسية 
االكثر اصطدام���ا بنوايان���ا لتحقيق 
احالمنا، وتعريفه���ا املتداول انه »كل 
امر ال نس���تطيع حتقيقه«، العم خالد 
امل���رزوق لم يلغها من قاموس���ه فقط 
بتجس���يده حللمه املستحيل، بل اعاد 
تعريفها لتصبح كالتالي: »املستحيل 

هو الوجه اآلخر للممكن«.
بع���د ما رأيته اخلمي���س عرفت أن 
الرجال ثالثة، رجل يستسلم للمستحيل 
� وم���ا أكثرهم � ورجل يحاول حتطيم 
املس���تحيل � وما أقلهم � ورجل يعيد 

تعريف املستحيل � وما أندرهم �
بعد ما رأيت���ه اخلميس عرفت أننا 
أمام خيارين لننهض بهذا البلد اجلميل 
إما ان نحاول البناء على أنقاض الدورة 
املس���تندية الورقية البيروقراطية أو 
أن نثور عليها فنجترح املستحيل كما 
فعل العم خالد يوسف املرزوق ونبدأ 
بوضع بلدنا على أولى اخلطوات نحو 
العاملية فبلدنا يستحق منا الثورة على 
كل القيود التي كبلتنا وكبلت أحالمنا 
طوال سنوات عدنا خاللها الى الوراء فيما 
تقدم اجليران وتطورت مدنهم ونحن 
النزال نفكر بأن نضيف توقيعا جديدا 
إلى ال� 600 توقيع الالزمة الستخراج.. 

رخصة قيادة.

أستغرب من ثورة بعض املتباكني 
على الوطن والدس���تور، ألن االخ 
النائب علي الراش���د ذّكر باحلاجة 
الدستور  الى ضرورة استعراض 
على ضوء الواقع الذي نعيش���ه، 
وعلى ضوء املمارس���ات اخلاطئة 
التي يغتصب فيها بعض املؤزمني 
نصوص الدس���تور ويلوون عنق 
النص حتى يكيفوه حسب مآربهم 

ومصاحلهم، متناسني ان الدستور قبل ان يكون نصوصا فهو 
صيغ ووضع من قبل نفوس طاهرة وصادقة في حب الكويت 
ورعايتها. اذن فالدس���تور روح، وه���ذه الروح قد أزهقت مع 
األسف الش���ديد باملمارسات اخلاطئة التي ميارسها املتباكون 
على الدستور، وأنا على يقني بأن الدستور بريء منهم وال يقبل 
بأن يكون مبررا يستعمل ضد الوحدة الوطنية، وضد الكويت 
وسالحا يشهره كل مغتصب للدستور من اجل حتقيق مآرب 
خاصة ومصالح فئوية أو قبلية أو طائفية، وكل ذلك يتم باسم 

الدستور، األمر الذي يستعمله هؤالء كأسلوب للتضليل.
ال يا اخوان، الدستور وضع من اجل صالح الكويت، وصيغ 
بأس���لوب متميز حتى يحقق الرفاه واالس���تقرار والطمأنينة 
لش���عب الكويت أوال، ولتنظيم العالقة بني الشعب الكويتي 
واألسرة احلاكمة بالتفاهم والتقدير لبعضهم البعض. فال يقبل 
الدستور ان نستعمله منصة للتطاول على النظام والسلطات 
املختلفة، وكأن السلطة التش���ريعية هي احلكم واحلاكم في 
هذا البلد، ناس���ني ان اخللط بني الس���لطات ه���و تدمير ألهم 
أركان املمارسة الدميوقراطية والبرملانية التي رسمها الدستور 

بفصل السلطات.
بس���بب هذه املمارس���ات يتبني لنا ان هناك منافذ ومداخل 
يتسلل منها هؤالء الطفيليون الى الدستور لالستفادة ولتمرير 

مآربهم التي ستكون على حساب سالمة الدستور.
هذه املمارسات حتتاج بالفعل الى إعادة النظر في الدستور، 
وعلى ضوء املمارس���ة ومرور نصف قرن على صدوره بروح 
طيبة من قبل املغفور له الشيخ عبداهلل السالم احلاكم العاقل 
والعادل الذي كان س���ابقا لزمانه، ورؤيته املستقبلية الثاقبة 
حمت الكويت في كثير من املناسبات، ولم يكن هناك أي شك 

من هذه النية الصادقة.
ولم نتصور ان يأتي يوم تظهر في الكويت مجموعة تتسلل 
الى السلطة التش���ريعية بأساليب مختلفة حتاول االستفادة 
بأساليب خبيثة وحتقق مصاحلها ومآربها على حساب الدستور 

وعلى حساب الكويت، وتخدع بذلك 
الناخبني، وبحسن نية يوصلون 

هؤالء الى كراسي مجلس األمة.
هناك ثغرات عديدة وفي حاجة 
الى إعادة النظر، وعلينا ان نطرحها 
على الس���احة ب���كل روح صادقة 
وتستهدف إعادة اللحمة الكويتية 
الى هذه األرض الطيبة، ومنع متزيق 
النسيج الكويتي الذي وضعنا من 
أجله الدس���تور، ولكن حصل ما حصل ونحن أمام واقع كله 
تأزمي والسلطة التنفيذية لم متارس واجباتها في إدارة شؤون 
البالد حسب اختصاصاتها دون ضغط عليها من قبل السلطة 
التش���ريعية وتهديد دائم ألعضاء السلطة التنفيذية من قبل 
املؤزمني باالستجوابات وغير ذلك من التهجم على كل فرد منهم 

من دون حق محتمني بستار احلصانة البرملانية.
أرجو ان يكون كل شيء قد أصبح واضحا للكويتيني، حتى 
ال يكون الدستور وسيلة تستغل لإلضرار مبصلحة الكويت 
العليا، فلنطرح اآلراء على الساحة الكويتية ولنبدأ مناقشات 
على جميع املستويات من قبل املختصني واملهتمني باستقرار 
الكويت وأمنها حتى نصل الى النقاط األساسية التي نحن في 
حاجة لتعديلها في هذا الدس���تور حتى نسد جميع الثغرات 
التي دخل منها املؤزمون وش���لوا احلياة وأضروا باالقتصاد 
وفككوا أواصر املجتمع. وهذا بطبيعة احلال ال ميكن ان نقبله 
في ظل دس���تور ارتضيناه وهو ال���درع التي حتمينا من هذه 

املمارسات.
فلنفتح الباب لتعديل الدستور وليكن ذلك بزيادة املشاركة 
الش���عبية وزيادة احلريات وحماية حقوق الناس من تسلط 
األعض���اء املؤزمني، ولتكن حماية الن���اس من تطاول أعضاء 
مجل���س األمة من الناس وصون الس���لطة التنفيذية من هذه 

املمارسات التي أدت الى شلل كامل في حياتنا.
أمتنى ان نتجاوب مع جرأة النائب األخ علي الراشد وطرحه 
العقالني الصادق الذي طرحه. وال يجوز ان يهاجم هذا اإلنسان 
الذي يقصد اخلير والطمأنينة واالس���تقرار لهذا البلد. وكفوا 
يا مؤزمون عن اسلوبكم الهدام الذي أوصلنا الى ما نحن فيه 

من حالة عدم استقرار في جميع حياتنا.
نعم نحن في حاجة ماسة الى إعادة النظر في بعض بنود 
الدس���تور وال تغركم مزايدات هؤالء املؤزمني الذين يرون في 
احقاق احلق وحتس���ني مواد الدستور نوعا من العقبات التي 

تعترض مآربهم وتسلطهم.

سررت بالتحدث مع صديق يحب 
التفاؤل ويجعل من إرادته عنوانا 
حلياته املستقبلية واستطاع ان يغير 
خريطة تفكيره في ظل هذا الزمن 
الذي يغلب عليه التش���اؤم حيث 
استرس���ل قائال: لقد استطعت ان 
أتعايش مع أصدقاء متفائلني دائما، 
ولديهم طموح ال حدود له، ويرضون 

مبا قسم اهلل لهم دون ان تتغير طباعهم أو سلوكياتهم، وأضاف 
ان الس���عادة موجودة فيك وانت ال تش���عر بها، فاحرص على 
التسامح مع اآلخرين، واعرف ان إسعاد اآلخرين بصمت هو أكثر 
تأثيرا في النفس من النوع املعلن، ليس املهم ان يعرف الناس 
انك سبب سعادتهم بل املهم ان تعرف أنت ذلك، وهذا أكبر سبب 
لسعادتك، وهو اجلزء األفضل من حياة اإلنسان وهنا تذكرت 
األديب والش���اعر عبدالعزيز سعود البابطني وسعادته بنشر 
الثقافة ومتابعته الشخصية، ما يدل على احساسه بالسعادة 
التي ال يحسها إال صاحبها، فجزاك اهلل خيرا على ما تقوم به، 
ويضيف صديقي بوفارس )املتفائل( بأنك تستطيع تقسيم يومك 
الى ثالثة أعمال مهمة وهي هلل )العبادة والصلوات( والعمل من 
أجل حياتك وكذلك العمل من أجل اآلخرين حتى تشعر بأن لك 
دورا في حياتهم وتشعر بالراحة النفسية، يقول أحدهم »صحتك 
هي انعكاس ألحداث حياتك« ألن التفاؤل يش���عرك بالسعادة 
والهدوء، وهما يؤديان الى استرخاء العضالت وانخفاض ضغط 
الدم وقلة معدالت ضرب���ات القلب األمر الذي يزيد من فاعلية 
جهاز املناعة )خاليا T( وهي مسؤولة عن صد األمراض بحيث 
تعمل بشكل فعال وجتعلك تعيش حياة أطول وأكثر سعادة، 
فاجعل االبتسامة دائما ترتسم على محياك، يقول رسولنا الكرمي 

»تبس���مك في وجه أخيك صدقة«، 
وهي دعوة صريحة لنشر االبتسامة 
بني مجتمعنا ملا لها من فوائد حث 
عليها أش���رف اخللق، )وما ينطق 
عن الهوى إن هو إال وحي يوحى(، 
ويضيف صديقي ان الكثير من الناس 
يعتقد مثال ان الشهرة هي السعادة 
وال يعلمون ان الش���هرة إذا دخلت 
من الباب قد تخرج السعادة من النافذة، فانظر مثال الى معظم 
مشاهير هوليوود، فهم لديهم كل شيء، من مال وسيارات فارهة 
وقصور فخمة ويخوت ويعتقد الناس أنهم سعداء، ولكن حني 
يتكلم هؤالء عن سيرة حياتهم جتد التعاسة واملرارة، فإدمانهم 
املخدرات وتناول املهدئات... الخ يشعرك بعدم وجود السعادة 
لديهم، بل هو لهو ولعب وهو شعور مؤقت، أما السعادة فهي 
إحساس عميق ومستمر. واختتم صديقي حديثه بأن سعادتك 
تكتمل برضا والديك عنك ورؤيتك ألبنائك في صحة وعافية، 
وشعورك بخدمة وطنك ورفعته أينما كنت، واعرف ان الغضب 
هو عدوك فاعمل على محاربته. »قيل لعبداهلل بن املبارك: اجمع 
لنا حس���ن اخللق في كلمة واحدة، فقال: »ترك الغضب«، وكما 
ي���روى عن جعفر الصادق ÿ ان غالما وقف يصب املاء على 
يدي���ه فوقع االبريق على الوعاء فطار الرذاذ على وجهه فنظر 
إليه بغضب فقال يا موالي: والكاظمني الغيظ، فقال: قد كظمت 
غيظي قال الغالم والعافني عن الناس، فقال له قد عفوت عنك، 
 :ÿ فقال الغالم: واهلل يحب احملسنني، فقال له جعفر الصادق

اذهب فأنت حر لوجه اهلل تعالى.
إنها دعوة أخوية للجميع لنش���ر ثقافة التفاؤل والسعادة 
والتسامح ونبذ التشاؤم والغضب. وشكرا صديقي بوفارس.

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

هل يحتاج الدستور 
إلى تغيير؟

من غير إحراج

سامي الخرافي

سر السعادة

جرس

أهل الثقة

المواطن علي الجابر األحمد
الوطن ثم الوطن ثم المواطن


