
الثالثاء
23  فبراير 2010

19
آراء

كثيرون من مصلحتهم تغييب احلقائق، 
ف���ا يوردون من احلقائ���ق إال ما يصب 
في خزائ���ن مصاحلهم، وهكذا فعلوا مع 

اخلطوط اجلوية الكويتية.
الوطني األول  الناق���ل  »الكويتي���ة« 
وصاحبة الريادة في مجالها في املنطقة 
لم تسجل على مدى تاريخها حادثة واحدة، 
ولم تذكر في الس���جات العاملية سوى 
في العام 1979 عندما س���جلت شهادات 
طيارين كويتيني لرحلتني إحداهما قادمة 
من اخلرطوم واألخرى قادمة من القاهرة 
حول مشاهدتيهما ألطباق طائرة في سماء 
الكويت، وهي حادثة شهيرة مت توثيقها 
في مركز أبحاث األجس���ام الطائرة، عدا 
ذل���ك ال وجود لذكر »الكويتية« ال بخير 

وال بشر.
أم���ا احلديث الدائر الي���وم عن إحالة 
مسؤولني في »الكويتية« إلى النيابة العامة 
فكام »مأخوذ خيره« وحديث من يريد 
رؤوس النواطير وال يبحث عن العنب، 
حديث يبحث عن شماعة إما ليعلق عليها 
الفشل أو ليعلق عليها كبش فداء حلمايته 

من االستجواب وهذه أسوأ من تلك.
»الكويتي���ة« ملن ال يعل���م قتلت في 
العام 2007 عندما استقال مجلس إدارتها 
السابق الذي كان قد عقد صفقة حتديث 
طائرات الكويتية بعرض شراء 38 طائرة 
لتحديث األس���طول، وهي الصفقة التي 
ألغته���ا احلكومة بع���د أن تدخلت فيها 
بش���كل »غبي« خاصة أن عرض الشراء 
الذي حصلت علي���ه »الكويتية« يومها 

جاء بأسعار تنافسية.
في العام 2007 تدنت خسائر »الكويتية« 
إلى 9 مايني دينار فقط، وكانت اخلطة 
املتبعة هي أال يحل العام 2008 إال وتكون 
خس���ائرها صفرا بحسب رؤية مجلس 
اإلدارة السابق على أن تبدأ بعدها بالربحية 
في السنوات الاحقة، ولكن مع استقالة 
مجلس اإلدارة الذي وضع اخلطة الذهبية 
إلنعاش »الكويتي���ة« ما لبثت ان عادت 
مع املجالس التي تلته إلى نقطة الصفر 
لتسجل خسائر قياسية بلغت 200 مليون 

دينار في 3 سنوات.
رئيس مجلس إدارة »الكويتية« السابق 
الش���يخ طال الصباح قدم اس���تقالته 
وأعضاء مجل���س اإلدارة احتجاجا على 
تدخل احلكومة في قرارات املجلس الذي 
كان متجها برؤيته وخطته إلى حتويل 
ناقلنا الوطني األول من ش���ركة طيران 
خاسرة إلى رابحة وبأسطول حديث قادر 

على املنافسة.
واليوم ال تناف���س »الكويتية« حتى 
»س���وبربانات خط درع���ا اخلضراء«، 
وهناك من ينادي و»يس���تذبح« من أجل 

خصخصتها لعيون الهوامير.
إذا كانت احلكومة جادة وتريد معرفة 
احلقيقة الكاملة ملا حصل ل� »الكويتية« 
فلتأخذ بش���هادة رئيس مجلس إدارتها 

السابق الشيخ طال الصباح.
وإذا كانت احلكومة جادة في اإلصاح 
فعلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد راعي اإلصاح ورافع رايته 
أن يقوم باستدعاء الشيخ طال الصباح 
بل ويعيد تعيينه في منصبه الس���ابق 
ولتتوق���ف احلكومة عن التدخل فيما ال 

تفهم وال تفقه. 
Waha2waha@hotmail.com

»الكويتية«.. وخط درعا!

ذعار الرشيدي
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كت���ب وحتدث الكثيرون عن خطورة اللع���ب بالورقة الدينية 
لضرب مكونات املجتمع بعضه ببعض، محذرين من مغبة التمادي 
فيها، وش���اركتهم في ذلك التحذير اخلطابات الرس���مية وأدبيات 
وش���عارات الدولة النظرية، ومكمن اخلطورة البالغة انها تعدت 
مرحلة اإلع���داد والتحضير إلى مرحلة التنفيذ على أرض اإلقليم 
واملنطقة من حولنا، وحرائقها تلتهم أمن واستقرار بعض دولها، 
واحلمد هلل الذي أبعد نيرانها عنا، وإن لم نعمل للنجاة من دخانها 
اخلانق والذي � كما يبدو � قد استمرأه البعض حتى بدأ يستفرغه 
سما زعافا وحتى اآلن لم نر على أرض واقع وطننا جهودا حقيقية 
وجادة الستئصال األس���باب والظروف التي شجعت � وال تزال � 
على وجود البيئة املهيأة لاش���تعال � ال سمح اهلل تعالى � الذي 
بفضله ثم بحكمة القيادة السياس���ية ولطف ووداعة جل شعبنا 
املسالم احملب للخير التزال تنقذنا من هذا املهلك الوضيع. في كل 
يوم يطالعنا مقال أو إعان أو حديث أو بروشور توزيع أو ملصق 
أو كتاب...إلخ وغيرها من أدوات االش���تعال الديني الطائفي، فمن 
املس���ؤول عن هذا الغي، هل هي مسؤولية وزارة اإلعام؟ مجلس 
األمة؟ الصحافة؟ املطابع؟ حتى مؤسسات الدولة الرسمية املعنية 
تلطخت بامللصقات االستفزازية وذات املعاني املوغلة في االتهامات 
الديني���ة الباطلة، انظر إلى كبائن املغ���ادرة والوصول في املنافذ 
احلدودية التابعة لوزارة الداخلية، إلى داخل مصاعد املستشفيات 
وقاعات االنتظار فيها حتى املؤسسات اخلاصة واألسواق املركزية 
التي يتبضع منه���ا الناس حاجاتهم اليومية وكأنهم يرغمون في 
كل س���اعة على العيش وسط هذا االس���تفزاز الديني.. تطوعت 
وزارة الداخلية مشكورة مبعاقبة السيارات التي حتمل مثل هذه 
الشعارات الدينية، ولكن هل الناس فقط في السيارات؟ كلنا نقر 
بأنها مسؤولية اجلميع مؤسس���ات وأفرادا، ولكن اجلدية غائبة 
لألسف الشديد واملسؤولون املباشرون عن هذا األمن الشامل مبا 
فيه األمن االجتماعي، ينامون غافلني حتى إذا وقع الفأس بالرأس 
� ال سمح اهلل � صحوا.. والت حني مناص. أعجبتني كثيرا جهود 
مباركة حثيثة يقوم بها علماء دين في اململكة العربية السعودية 
لتكريس أجواء التعايش الوطني وصيانتها ضد الفرقة والصراع 
الطائفي املقيت، ومن ذلك ما نظمه قبل أيام مركز الفقاهة للدراسات 
والبحوث الفقهية مبدينة القطيف السعودية ملؤمتر حتت شعار 
»فقه التعايش في الشريعة اإلسامية« شاركت فيه مختلف الشرائح 
الدينية وبالذات من املدرس���تني الس���نية والشيعية وقد خرجوا 
بتوصيات رائعة تدعو لتأسيس التسامح الديني وإلى حظر نشر 
أو ب���ث خطاب التخوين والتكفير والتبديع. .ونأمل أن يتم تبني 
هذه التوصيات هناك، وأن جند عندنا من يتبنى مثل هذه االنشطة 
الوطنية السيما ونحن في ركب الدميوقراطية، وأن جند من يترجم 
هذا الهاجس إلى ممارس���ات فعلية يأم���ن الناس من خالها على 

وطنهم الواحد ضد هذا الغول احملدق علينا بأخطاره.
a.alsalleh@yahoo.com

عندم���ا تعصف بنا ريح األلم ويطوقن���ا اليأس نتيجة ما آلت 
إليه ظروف البعض منا ويزمجر داخلنا اعتراضا على واقع هش 
وعالم ميئوس منه ننظر لألعلى، حيث النجم األوحد في س���ماء 
الرب األوحد ونتس���اءل هل من أمل؟ هل من منطق نفسر به ومن 
خاله هذه التجارب املؤملة التي منر بها لنردد من منطلق إمياني 
قائل���ني »اللهم ال اعتراض«، فكل ما يحدث ما هو إال من إرادة اهلل 

واختبار منه عز وجل.
وما في أنفسنا من شعور بحزن كريه وجروح مؤملة قد تكون 
أليدينا دخل فيها وقد يكون بعضها بفعل تفكير أرعن وخطوات 
عرجاء، وان اإلنسان ال ميكن ان تكون حياته كلها على مدى عمره 
ان طال وإن قصر عبارة عن ابتسامة من فم طفولي، فتقلبات احلياة 
حتدث شئنا أم أبينا معنا ومع اآلخرين أمس أو اليوم أو في الغد، 
تقلبات أشبه بجو بادنا احلبيبة، التي ال تعرف سماؤنا فيها أيام 
املطر أو س���ويعات الغبار. أشهر الصفاء أو أسابيع الرطوبة التي 

تتغلغل داخل الصدر فتسد لدينا مسامات التنفس.
وكم���ا للنهار فترات تغدو لليالي فتراتها، وكما للصباح بزوغ 

يبقى املساء عالقا في الفضاء ينتظر السيطرة وإعان الوجود.
امنا اإلنسان الذي يتصف باألنانية والطمع لتظل الرغبة األولى 
هي إطالة الصباح فقط وهي شروق الشمس دون غياب وهي صحو 
الس���ماء دون غبار أو مطر وهي حلظات الهدوء دون ان تتخللها 
شقاوة أطفال أو صياح آخرين، رغبتنا ان تظل حياتنا تسير في 
طريق ذي أسفلت ناعم وعلى أرض منبسطة ال تطل علينا مطبات 

أو تدنو من أقدامنا حصاة.
نريد ان تكون فصولنا كلها ربيعا وجميع أيامنا نهارا وجميع ما 
يدور في رؤوسنا حلما جميا ال كوابيس، لنصحو على واقع ان لم 
يكن مرا أقول انه مختلف في خطوطه العريضة وتفاصيله الدقيقة. 
واقع ان يقرص أطراف أيدينا، فيصيب حركتنا بعطب وأعصابنا 

بتنميل يشل حركتنا بعض األحيان لكن ال يوقفها لألبد.
فنتساءل من أين تأتي تلك الكلمات كأننا في حجرة مظلمة ندرك 
ان ف���ي زواياها عدوا يقذفك بحجارة م���ن حيث ال تدري ويلكمك 
بقبضة قوية من حيث ال تراه فتضطرب وتتبعثر وتتعثر وتسقط 
وينزف الدم منك من فم وأنف وجبهة، تقف متأرجحا تشتم رائحة 
الدماء والعرق فتتقلب أمعاؤك وتستفرغ من دائرة معتمة لتزداد 
الرائحة عفنا وتصاب بنوع من الدوار احملموم قد تفيق بعد فترة. 

تنتظر.. تتساءل ماذا حدث وملاذا حدث معك ومعك أنت بالذات؟
أيها املجنون املغفل الذي يشدك للدرك األسفل من فقدان العقل 
وان كان فق���دان العقل فيه راحة لك من آالم تس���يطر على نفس 
مهزومة وقلب مكسور وجرح ال يعرف كيف يندمل، ليظل السؤال 

األهبل العالق أمام ناظريك. هل من أمل؟!
Kalematent@gmail.com

األمن الوطني
 مسؤولية من؟

عبدالهادي الصالح
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هل من أمل؟!

هيا علي الفهد

كلمات

نحتفل يوم اخلميس القادم بعيد االستقال 
ويوم اجلمعة بالذكرى العطرة ال� 19 ليوم التحرير 
ذلك اليوم الذي احتدمت فيه املعارك وتخضبت 
االرض بالدماء وكثرت جثث القتلى والش���هداء 
وظهر جنود الكويت األوفياء تساندهم القوات 
العربية الشقيقة والصديقة ينقضون على جنود 
الطاغية سيئ الذكر صدام كاإلعصار املدمر كأنهم 
أسود ضارية وقد هزوا األرض بصيحتهم »اهلل 
أكبر على املعتدي« ال سبيل لهم إال حترير الكويت 
من الذين غزوها وسفكوا دماء أبنائها وانتهكوا 
األعراض ونهبوا املمتلكات وقاموا مبجازر وحشية 
كانت والتزال مضرب املثل في البشاعة والغدر 

واخليانة.
وكان ابن���اء هذا الوط���ن يتقدمون الصفوف 
األمامية في قلب اجليش يقاتلون بشجاعة هانت 
عليهم انفسهم من اجل الوطن حتى انتهت معركة 
التحرير وانهزم جيش )ولد صبحة( واش���رقت 
شمس التحرير يوم الثاثاء السادس والعشرين 
من فبراير س���نة 1991 ونحن ف���ي هذه الذكرى 
العطرة نستذكر مناذج كثيرة... من رجالنا من 
منتسبي القوات املسلحة يشهد التاريخ لهم بحبهم 
وعطائهم وإخاصهم واميانهم وقوة عقيدتهم كانت 
جتمعهم محبتهم له���ذه األرض وإخاصهم لها، 
منهم على سبيل املثال ال احلصر الفريق الركن 
صالح مشاري احلميضي الذي هانت عليه نفسه 
من اجل الكويت واستبسل في الدفاع عنها منذ 
اليوم األول للغزو الصدامي وامتدت تضحياته 
على مدى الش���هور السبعة لاحتال حتى يوم 
التحرير ومازال، سيبقى الفريق صالح مشاري 
احلميضي منوذجا لانضباط العسكري والذود 
عن تراب الوطن يحتذي اجليل احلالي والقادم 
به، وليفخر كل من على هذه االرض الطيبة بأن 
هن���اك مثل هذه النم���اذج انبتتها هذه االرض.. 

ارض اخلير والعطاء.

شخص تافه وغير مبال بنفسه قبل اآلخرين، ولكن 
أي بالكويتي سفط سيارته خلف سيارتك بصورة 
أق���رب الى الوقاحة وقل���ة األدب بحيث تضطر الى 
انتظاره أكثر من ساعتني حتى يصل فخامة تفاهته 
ليفتح لك الطريق ويعيد احلرية لس���يارتك وفوق 
ذلك ميضي في سبيله دون حياء ودون حتى اعتذار 
وهمي بسيط يقدمه لك ولو من غير نفس ينسيك به 
غضبك، ويحوله رمبا الى ابتس���امة، على ما حصل 
لك، أي وصف غير التفاهة، يصلح أن نصف به مثل 

هذا الشخص؟
وشابة تافهة في عمر الزهور خرجت من مطعم 
الوجبات السريعة وهي ترتدي أفخر الثياب لتقود 
س���يارة فخمة وغالية الثمن وكل هذه الرفاهية لم 
متنع أن تظهر على حقيقتها التافهة عندما رمت دون 
حياء ودون إحساس باملسؤولية جتاه مرافق وطنها 
بقمامتها أي بالكويتي »زبالتها« على األرض بجانب 
سيارتها في املوقف العام، »أي وصف« غير التفاهة 
يصلح أن نصف به هذه الشابة التي سلكت سلوكا 

بشعا وأبعد ما يكون عن جمال الزهور؟
وشباب كثر قمة في التفاهة، نطلق عليهم وصف 
شباب فقط ألن س���نوات عمرهم تقول ذلك وألنهم 
بدلوا جمال ونضارة وتفكير وروح وأهداف الشباب 
العاقل احملترم الى استهتار ورعونة وقبح وقلة أدب 
وذوق واحترام، مصحوبة، بهدف وحيد ال ثاني له هو 
امتاكهم لسيارة »قرمبع« من موديل السبعينيات، 
شفط واستعرض وانقلب بها قبلهم تافهو سبعينيات 
القرن املاضي ومازالوا يشترونها بأسعار أغلى كثيرا 
جدا مما بيع���ت به وهي جديدة وف���ي وقتها آنذاك 
فقط ليشفطوا ويس���تعرضوا بها اليوم � ليكملوا � 
ما بدأه تافهو السبعينيات من ازعاج الناس واقاق 
راحتهم وتعريض ارواح املساملني للخطر في الشوارع 
والطرقات، � فأي وصف غير التفاهة يصلح أن نصف 

به هذه النوعية البائسة من شباب هذه األيام؟!
Mike14806@hotmail.com

للتاريخ

عبدالهادي وسام العجمي

بيت القصيد

للتفاهة أنواع

مخلد الشمري

رؤية

يقتصر دور وزارة الداخلية 
في الكويت على إيهام املواطنني 
للوهلة األولى فقط بوجود جهاز 
أمني كفء وجدير بأن توكل إليه 
مهام حف���ظ األمن في املجتمع. 
لكن في حقيقة األمر ومبراقبة 
أداء الوزراء جند أن الدور الذي 
تقوم به الوزارة حاليا ال يرقى 

ألن يكون دور مؤسسة حكومية هدفها محدد وتدار بجدية 
وجدارة. املواطن في الكويت ال يشعر بوجود رجال األمن 
وال يراه���م إال في حاالت معينة مثل احملاولة اليائس���ة 
للسيطرة على »املسيرات« في الشوارع أو تنظيم حركة 
عدد كبير من الس���يارات للدخول أو اخلروج من موقع 
واح���د في وقت محدد كاملوقع الذي تقام فيه حفات ها 

فبراير »هاليومني« مثا.
ومؤخرا ناحظ أن الوزارة بدأت تدار بنهج مالي خلق 
عوار راس أو س���ووا اللي بتسوونه بس ال تخلون أحد 
يتكلم علينا ما يجعلها ح���ارة كل من ايدو إلو، والدليل 
على ذلك ان الوزارة تق���وم بعمل احلد األدنى من الدور 
احليوي املطلوب منها القيام به، ناهيك عن رائحة الشبهات 
الت���ي تفوح من كل مجهود.. آس���ف مجهود كبير مع كل 
نش���اط تقوم به الوزارة. فباألمس القريب مت استجواب 
وزير الداخلية حول الش���بهة املالية حول إعانات األمة 

لسنة 2008.
فأين ذهبت شبهة البطاقة االنتخابية التي كلفت املال 
العام ما كلفته وتوقف العمل بتلك البطاقة بشخطة قلم 

قبل الشروع في العمل بها أصا؟! 
كله واحد البطاقة راحت وراح وراها جم فلس من املال 
العام وانتهى املوضوع، املهم صاحب املناقصة مرتاح، لكن 
هل ستظل الوزارة تقف موقف املتفرج من مشكلة املرور 
اآلخذة في التعقيد والتي كان من الس���هل جدا حلها من 
خال اتخاذ بعض االجراءات التي حتد من أزمة املرور؟! 
فمثا وضع القوانني التي من شأنها تنظيم حركة تدفق 
املركبات املختلفة في مسارات الشوارع في أوقات الذروة 

كاملعمول بها في الدول املتقدمة ومنها دولة شقيقة. 

العام  وفي تش���ويه املنظر 
اجلمالي لشارع اخلليج العربي 
بدالقيم االسمنت القبيحة التي 
جلأت إليها الوزارة كحل جذري 
خرطي لردع املخالفني من مرتادي 
الواجهة البحرية، دليل قاطع على 
ضعف الوزارة وعدم قدرتها على 
ف���رض هيبتها. ومع هذا ما في 
فايدة فمازال مرتادو الواجهة البحرية ميألون الفراغات بني 
»دالقيم داخليتنا«. وهناك األخطر فخذوا فضيحة تعطل 
املنظوم���ة الرادارية للحدود الكويتية التي من املفترض 
ان تكون مبثابة طوق األمان حول عنق الكويت في وقت 
حساس كهذا واملنطقة من حولنا على صفيح ساخن، فبدال 
من ان تكون الوزارة أشبه بخلية نحل للعمل على اصاح 
املنظومة األمنية املعطلة واحتواء املوقف.. لألسف جند 

ان النحل انهمك في توزيع وتقسيم العسل!
الوحوش البشرية املنتشرة في محافظات الكويت، فبعد 
وحش حولي هاهو وحش خيطان ينغص على املواطنني 
واملقيمني على حد سواء الشعور باألمن واألمان. ال نستبعد 
ظهور وحوش مماثلة في ظل غياب القبضة األمنية، نسأل 
اهلل عز وجل أن يحفظ فلذات أكبادنا من كل س���وء. هل 
يعقل مؤسسة حكومية مبكانة وزارة الداخلية ال تستطيع 

فرض النظام في املجتمع مهما كلف األمر؟! 
لألسف الدليل الوحيد على أن قياديي الوزارة وعلى 
رأسهم معالي الوزير من أعضاء السلك العسكري فعا، 
ترديدهم عبارة »محلك سر«. وضع الوزارة مزٍر، تقاعسها 
مؤذ، تخاذلها مخز... ما يجعلنا نطالب بغير أسف معالي 
الوزير بالتنحي عن منصبه أو إعفائه من توليه تلك احلقيبة 
الوزارية الثقيلة، على األقل حتى ال تطاله الش���بهات أو 
يلصق به تقاعس وسوء أداء الوزارة. وجتنبا لعوار راس 
اجلماعة وتوفير الوقت املستهلك في حتضير الرد اإلنشائي 
املعتاد، أود تذكير املتحدث باس���م الداخلية واإلخوة في 
إدارة العاقات العامة للوزارة بحديث الرسول ژ: »من 
كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت«.
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