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مؤمتر القم���ة العربي القادم والذي 
نرجو م���ن اهلل أن يوفق���ه بالقرارات 
الصائبة التي أصبح���ت األمة بحاجة 
ملحة لها في الظ���روف التي ال تخفى 
على أولي األلباب، ونحن ال منلك إال أن 
نطلب من قائد ثورة األول من سبتمبر 
والذي عودنا دائما بصراحته وإحلاحه 
على توضيح املواقف التي أصبحت ال 
لبس فيها وباتت مساراتها ومخاطرها 

معروفة هذه األي���ام، أن يقوم هو وإخوان���ه الزعماء بترتيب احلد 
األدنى من الوفاق واالتفاق للحد من اخلالفات التي ال مبرر لها إطالقا 
والت���ي تنبعث هنا وهناك وأال يترك���وا مجاال لألعداء أن تنهش في 
أجس���امنا ومقدراتنا وجتعل الصديق يتحّسر علينا، فبالدنا غنية 
وأحوالنا متطابقة ومتش���ابهة وعاداتنا واح���دة، ونحن مترابطون 
بش���ريا ومتالصقون جغرافيا، وتاريخنا ناصع باملواقف اإلنسانية 
على مر التاريخ، فالوقت ال يرحم من لم يسّرع باملبادرات التي تفهم 
لغ���ة العصر والذي أصبح اللف وال���دوران فيها غير مجد في عالم 

اإلنترنت واحملطات الفضائية.
أيها القادة ابذلوا جهدا خاصا على األقل في املشاريع االقتصادية 
التي توفر لش���عوبكم الغذاء والدواء فتغنيه���م عن اآلخرين ومتد 
العالم مبفهوم احلياة والس���الم للعنصر البشري، فنحن أمة وسط 

واخت���رمت لتكونوا هكذا وس���يتحدث 
التاري���خ عن هذه احلقب���ة التي والكم 
اهلل عليه���ا إن كانت مبصرة أو مظلمة 
ال س���مح اهلل، فال تتركوا تركة ثقيلة 
ألبنائكم وأبناء عمومتكم خصوصا انكم 
عايشتم هذه األوضاع منذ ثالثة عقود 
وتعرفون خافيه���ا وظاهرها وتذوقتم 
حلوها ومرها، وتعرفون وتستشّفون 
مساراتها املستقبلية ونواياها السيئة 
التي حتاك لعاملكم بلدا تلو اآلخر، فالسالم والتآخي فيما بينكم يجعل 
منكم قوة، ويتس���بب في األمن لكم ولغيركم إقليميا وعامليا وحتى 
األعداء تكتفون منهم وتكتفون شرهم، ويكون التفاهم بينكم وبينهم 
واضحا ضمن مجموعتني متكافئتني وغير متشرذمة وخالقة لنفسها 
ولغيرها نزاعات تربك االستقرار والنفع العام فالغزال في بطنه ذيب 

والعصفور في الشجرة )انتبه يا عوض واخذ بالك يا عوضني(.
يقول الشاعر:

جري���ح الع���راق  ف���ي  أن  كلم���ا 
ُعمان���ه ف���ي  الش���رق جنب���ه  مل���س 

ونحن نقول:
كلم���ا ص���اح ف���ي احملي���ط جري���ح 

ملس الش���رق جنبه في خلي���جِ عُمانه

آمال معقودة 
على قمة »ليبيا«

مطلق الوهيدة

رأي

»لكي ال تأكلنا فلتات اللسان« ذلك كان 
عنوان ندوة شاركت فيها األسبوع املاضي 
بإحدى جمعيات النفع العام، وكان محور 
الندوة تسليط الضوء على بعض الرموز 
السياس���يني والقياديني وما يطلقونه من 
تصريحات سواء »س���رية أو عالنية« قد 
تقلب عليهم الرأي العام بعد ذلك، وعندما 
سئلت من أحد احلاضرين عن اللسان وفلتات 
اللس���ان، قلت: إن اهلل تعالى يدعونا إلى 
احملبة والصفاء واملودة واإلخاء، واحلياة 
واملال والعرض والشرف أمور لها قداستها 
ويج���ب أال متس، ألن االعتداء على أي من 
هذه األم���ور يعد من األمراض االجتماعية 
اخلطيرة التي تفتك بوحدة األمة، وتزرع 
احلقد والضغينة وتثير الريبة والشكوك 
فتنزع الثقة وتقطع الروابط، ومما ينسب 

إلى اإلمام الشافعي قوله:
إذا شئت أن حتيا سليما من األذى

وعيشك موفور وعرضك صني 
لس���انك ال تذكر به عورة امرئ

 فكلك عورات وللناس ألس���ن
واحلقيقة لم يترك اإلنسان لسانه عابثا 
هنا وهناك وكأن���ه ال ضابط له وال رقيب 
عليه، فال تظنوا أن من يقوم بذلك ال يعلم 
أن كل ما ينطق به مسجل، سواء أكان ذلك 
املنطوق متعلقا باألفراد وأعراضهم أو متعلقا 
باجلماعات؟ ولكن الس���ؤال هنا ليس عما 
يقولونه بألسنتهم؟ ولكن عن مصاحلهم في 

ذلك؟ ومن هي القوة التي تدفع لهذا؟
وبعيدا عن النوايا واملصالح الشخصية 
والسياسية وتفكيك الرموز البد أن نركز 
على املشاكل التي تنتج من هذه التصريحات 
التي  واألحاديث اجلانبية لتل���ك األمناط 
تستهدف تفكيك املجتمع، فلو علم املثرثرون 
أنهم مسؤولون عن كل ذلك لكانوا حبسوا 
ألسنتهم وضيقوا عليها، لقد سئل رسول 
اهلل ژ: وإنا حملاس���بون عما نتكلم به؟ 
فقال ژ: »وهل يكب الناس على وجوههم 

في النار إال حصائد ألسنتهم؟«.
ويقول اهلل عز وجل )ولقد خلقنا اإلنسان 
ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب 
إليه من حبل الوري���د إذ يتلقى املتلقيان 
عن اليمني وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من 
قول إال لديه رقيب عتيد. وجاءت س���كرة 
املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد(، وكان 
ختام كلمتي في تلك الندوة أن نعمل باملثل 
القائل »لسانك حصانك ان أهنته أهانك وان 

صنته صانك«.
> > >

كلمة وما تنرد: »إذا اعتقد أحد أنه لم يرتكب 
حماقة أو خطأ في حياته فذلك يعني أنه لم 
يحاول تغيير حياته أبدا ـ ألبيرت آينشتاين«.

atach_hoty@hotmail.com

لسانك حصانك

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

االستجواب أصبح تأثيره السياسي على احلكومة 
هذه األيام محدودا جدا، وال أش����بهه س����وى بتأثير 
اإلنفلونزا املوس����مية على الشخص السليم املعافى، 
بل ورمبا أقل من ذلك، خاصة بعد أن متكنت احلكومة 
من أن جتد له مضادا حيويا مناسبا بعد جتربته مع 
أكثر من 6 اس����تجوابات خالل فت����رة لم تتعد العام، 
وقريبا جدا سيتمكن عباقرة احلكومة من إيجاد مصل 
»تاميفلو« مينع اإلصابة باالس����تجوابات الحقا ألي 
من أعضائها، وبهذه املناسبة أقول للحكومة »ال بأس 
طهور إن ش����اء اهلل« بعد أن عبرت استجواب وزير 
إعالمها بشق األنفس، فاستجوابه أمس كاد »يقلب« 
عليها إلى التهاب رئوي حاد، ولكن اهلل سلم، وجنت 
احلكومة وجنا وزيرها بعد أن حتول بعض النواب 
180 درجة عن نيتهم الس����ابقة وبطريقة ال ينافسها 
عليها سوى بهلواني السيرك الروسي، وهو أمر كان 

متوقعا كتوقعنا ظهور شمس الغد من املشرق.
تداعيات االستجواب أخطر من االستجواب نفسه، 
وأكثر من زميل كاتب أش����ار إما تصريحا أو تلميحا 
الى أن هن����اك نوابا قبضوا مقاب����ل مواقفهم وعودا 
بتنقالت ومناصب ملناصريهم ومؤيديهم وأبناء مناطقهم 
وأقربائهم و»طوايفهم«، ومن أخطر تداعيات االستجواب 
أن تلك الوعود س����تأتي مبن ال يستحق و»تقضبه« 
إدارة طويلة عريضة ال يفهم فيها »كوعه من بوعه«، 

ويحسبونه علينا قياديا »باألونطة«.
هل تعلمون كم إدارة وكم منصبا سيذهب على ذمة 
هذا االستجواب؟ ال يقل عن 300 منصب ما بني مدير 
عام ومدير وس����فير وقنصل ومراقب ورئيس قسم 
ومستش����ار عدا التنقالت من أقصى شمال البالد إلى 
ميينها، ذلك عدا الصفقات السياسية من وزن مشاريع 
قوانني حكومية مرت وستحال قريبا إلى مجلس األمة 

كجزء من صفقة تفكيك إحدى الكتل.
هل تعلمون ماذا ستفعل في البلد 300 منصب قيادي 
ذهبت ثمنا لهذا االستجواب؟ ستزيد طني بلدنا بلة، 
و»ستطبع« مركب البلد أكثر وأكثر، فلم نكد نستوعب 
التخمة القيادية التي جاءت بها 4 استجوابات حتى 

تدخل علينا 300 مصيبة قيادية.
الظاهر للعيان من تداعيات االستجواب هو التنقالت 
والتعيينات في مناصب حساس����ة وقيادية في أكثر 
من 10 وزارات، وأما الباطن والذي ال نراه فس����يكون 
مكافآت على شكل هبات مشاركة في مشاريع ضخمة 
لن نسمع عنها قبل عام أو عامني، بعد أن تبدأ عجلة 

خطة التنمية ذات ال� 37 مليارا بالدوران.
أما أنت عزيزي املواطن الفقير فليس أمامك سوى 
صندوق املعسرين، وإن لم يعجبك األمر ف� »طق راسك« 

بأقرب »طوفة« مع حتيات حكومتك الرشيدة.
Waha2waha@hotmail.com

وردت في كتاب »موسوعة القصص املؤثرة« قصة تستحق 
أن تكتب وتنش����ر عن معنى احلب احلقيقي الذي يجب ان 
يكون عليه الزوجان، وس����أعرضها هن����ا كإهداء أقدمه إلى 
كل زوجني من القراء الكرام: يقول الزوج: لقد طفت العالم، 
وركبت الطائرات، أما زوجتي فإنها لم تركب الطائرة قط، 
رغم مرور 20 سنة على زواجنا، ألنها في اعتقادي جاهلة 
ال تقرأ وال تكتب، فما احلاجة لها أن تسافر في هذه الدنيا، 
وتناس����ى أنها إنس����انة، وأحس أخوها بأنه يجب عليه أن 
ينفس عن أخته مبا يستطيع، فأخذها بسيارته القدمية من 
الرياض الى الدمام واثناء طريق العودة توس����لت الزوجة 
ألخيها ان تركب الطائرة التي يركبها زوجها والتي تراها في 
السماء والتلفزيون فقط قبل ان متوت، واستجاب اخوها 

لطلبها وقطع لها والبنها تذكرتي سفر.
وبعد ان وصلت الزوجة ال����ى املنزل بدأت تتحدث مع 
زوجها عن املقاعد واملداخل والوجبات واألضواء في الطائرة، 
والزوج ينظر إليها باستغراب ودهشة، وكأن زوجته قادمة 
م����ن كوكب آخر، ثم ذكرت له طري����ق الرحلة من الرياض 
إلى الدمام ومشاهدتها البحر ألول مرة في حياتها، وكانت 
تصف لزوجها الش����وارع واحمل����الت واملطاعم، وكيف انها 
رأت السمك بأم عينيها ألول مرة في البحر، وقد اقتربت من 
الشاطئ، وصاد لها أخوها سمكة، ولكنها رحمتها وأطلقتها 

في املاء مرة أخرى.
وبعد قليل تذكرت الزوجة ش����يئا، وقالت لزوجها: لقد 
نسيت فأحضرت حقيبتها وأخرجت منها »عطرا«، وقالت 
له: ه����ذه هديتي إليك، وكادت تنزل من عيني الزوج دمعة 
ألول م����رة، فقد احس باخلجل ألنها أحضرت له هدية ولم 
تنسه في سفرتها الوحيدة واليتيمة، إن العطر الذي قدمته 
له يساوي كل املال الذي قدمه لها، واعتصر األلم قلب ذلك 
الزوج ألنه كان يسافر كثيرا ولم يتذكر، ولو في مرة واحدة 
فقط، ان يحضر هدية لها، وكان يرى فيها فقط الزوجة التي 
تغسل ثيابه، وتعد له الطعام، وتنجب له األطفال، وتسهر 
عليه في مرضه، صابرة ودون ان يخطر في بالها يوما ان 
تقول له دعني اسافر معك، ألنها مسكينة، كانت تراه »فوق« 
بتعليمه وثقافته، لقد أحس باأللم والذنب وأنه سجن إنسانة 
بريئة مدة عشرين سنة، ليس فيها يوم يختلف عن اآلخر، 
فرفع يده إلى عينه ميسح دمعة، وقال لها كلمة، قالها ألول 
مرة في حياته، ولم يكن يتصور أنه سيقولها في يوم من 
األيام، قال لها: »أحب����ك«، قالها من أعماق قلبه... وتوقفت 
يدها عن ترتيب احلقيبة وتوقفت عن الكالم، وأحست بأنها 
دخل����ت في رحلة أخرى، أحلى من الذي ذكرته عن رحلتها 
من الرياض إلى الدمام واألسواق والبحر، رحلة احلب التي 
بدأت بعد عشرين عاما من الزواج بدأت بكلمة صادقة، وألول 

مرة منذ عشرين عاما، فانهارت باكية!
عزيزي القارئ )الزوج( بعد أن قرأت القصة هل تستطيع 

أن تقول كلمة أحبك لزوجتك؟
Samy-elkorafy@hotmail.com

»طهور إن شاء اهلل« 
يا حكومة

ذعار الرشيدي
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كلمة أحبك

سامي الخرافي

جرس

ال يوجد عاقل في هذا الوقت بالذات يقر مببدأ 
»املركزية« في العمل، ألن هذا املفهوم القدمي واألعوج 
لو طبق في أي مؤسس���ة سواء كانت ربحية أو 
غير ربحية س���يعيدها بال شك إلى الوراء، أكتب 
هذا األمر بعد أن منى إلى علمي السياس���ة التي 
يري���د انتهاجها مدير اجلامعة العربية املفتوحة 
اجلديد وهو »عراقي اجلنس���ية« ويطبقها على 
أفرع اجلامعة الستة وخاصة فرع الكويت الذي 
يديره البروفيسور إسماعيل تقي، وهو »كويتي 
اجلنسية« والذي حقق جناحات كبيرة في الفرع 
بع���د أن وضع منوذجا إداريا فعاال لقياس األداء 
حتى أصبح���ت املخرجات أكثر انس���يابية بعد 
أن كانت اإلدارة ف���ي الفرع عب���ارة عن »فراغ«، 
وعودا على بدء فإن مدير اجلامعة اجلديد يحاول 
جاهدا أن يطبق سياس���ة »الرجل الواحد« عند 
تنفيذ القرار بدليل تش���ديده على أن تستحوذ 
إدارة اجلامعة األم على الرسوم املالية احملصلة 
من الطلبة وأن يعطى للفرع حاجته فقط، وهذا 
بال شك س���يعيد الفرع إلى املربع األول ويقضي 
على كل املكتس���بات التي حققها البروفيس���ور 
إسماعيل منذ توليه مهمته، كما أن مدير اجلامعة 
اجلديد في أجندته إنهاء خدمات الكويتيني وهذا 
ما فعله في خطواته األولى عندما أنهى خدمات 
خمسة كويتيني واحلبل على اجلرار، إال إذا مت كبح 
جماح هذا املدير وإيقافه عند حده وإيص��ال رسالة 
له مفادها أن العمل اجلماعي فيه من املمي���زات 
الشيء الكثي��ر، والعمل الفردي ال يجلب سوى 

اخلراب. 
وهذه دعوة لنوابنا األفاضل لتبني مثل هذه 
املواضي���ع التي يتعرض فيها اخواننا العاملون 
في هذا القطاع املهم إلى التهميش والظلم، ال أن 
يتفرغ البعض إلى تصفية احلسابات مع املديرين 
بحجة الصالح العام في الظاهر والش���خصانية 

في الداخل.
botafra@hotmail.com

»الرجل الواحد«

موسى أبوطفرة المطيري

حادث وحديث

فور قرار احلكوم���ة العراقية بالعفو واإلف���راج املبكر عنه 
كتبت مقاال بعنوان »البطل املزيف« موجها إلى اخلائب منتظر 
الزيدي، قلت له فيه إنه وقبل كل ش���يء ال يستحق هذا العفو 
واإلفراج املبكر جدا عنه، وأنه قريبا جدا سيشكو احلال والعوز 
واالرتياب واخل���وف من الناس وذلك بعد أن يتجاهله ويغض 
عن���ه ويغدر ب���ه، كل من أغراه ووعده بامل���ال وبالعز وباجلاه 
ومبتع احلياة نظير قيامه بهذا الفعل الشائن والطفولي واحلقير 
الذي مارسه ضد جورج بوش االبن محرره وبالده من اإلرهاب 

والظلم والطغيان!
وفعال وس���ريعا جدا حتقق ما كتبناه وهاهو البطل املزيف 
اخلائب في مؤمتر صحافي في بيروت بثته »رويترز« يندب حظه 
ويولول ويشكو احلال بسبب جتاهل من وعدوه وعلى رأسهم 
معلمه صاحب قناة البغدادية البعثي عون اخلشلوك، الذي يبدو 
أنه أول من ضربه بالشلوت، حيث لم يعطه راتبه كموظف بالقناة 
منذ اإلفراج عنه ومتّلص من وعده بإعطائه منزال في بغداد وذلك 

كما جاء على لسان اخلائب منتظر الزيدي نفسه!
ك���م ردد اخلائب منتظر الزيدي – كاذبا بالطبع – أنه لم يقم 
بفعلته املشينة تلك جتاه الرئيس جورج بوش إال انتقاما للعراق، 
وكأن الرئيس ب���وش وليس املجرم صدام هو من حكم العراق 
وألربعة عقود مظلمة باحلديد والنار وبالظلم والقتل والطغيان، 
واليوم كشف القدر سريعا كذب منتظر الزيدي ودجله وهاهو، 
وعلى لسانه شخصيا، يؤكد تناقض كالمه وكذب ما ردده مرارا، 
ويؤكد أيضا ان املال وحده فقط ال غير هو الذي أغراه وأس���ال 
لعابه للقيام بالفعل الش���ائن، وإال ملاذا ينظم مؤمترا صحافيا 
لفضح الذين ل���م يصدقوا ولم يوفوا بوعوده���م املادية معه، 
ويش���كوهم علنا، وبالذات الشكوى من معلمه البعثي صاحب 
قناة البغدادية ال���ذي خصه اخلائب منتظر الزيدي في املؤمتر 

الصحافي بأخس وبأرذل الصفات؟
»فاشربها« أيها اخلائب السخيف منتظر الزيدي، يا من رددت 
على اإلحسان واجلميل باإلساءة ملن أنقذك وشعبك وبالدك من 
الطغيان، وعساك على هذا احلال البائس وأردى من ذلك، وبهذه 
املناس���بة السعيدة التي تش���كو بها احلال والضحك عليك من 
قبل حفنة من أيتام املجرم صدام يس���رني أن أقول لك: يا فرح 

الشامتني بك، ولهم كل احلق في ذلك!
Mike14806@hotmail.com

يا فرح الشامتين بك!

مخلد الشمري

رؤية


