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لست من عش���اق التعاطي مع 
نظريات املؤام���رة، ولم أكن يوما 
من عش���اقها وال محبيها، وال من 
املروج���ن لها، فأح���داث احلادي 
عشر من س���بتمبر هي جزء من 
القائم وليس���ت  العاملي  الصراع 
صنيعة أميركية على األقل، ليست 
صناع���ة أميركية 100% كما يحب 

أن يروج عشاق نظرية املؤامرة، واتفاقية سايكس بيكو التي 
رسمت حدود الدول العربية جغرافيا وسياسيا هي حق مارسه 
املنتصرون الفرنس���يون واإلجنليز عند رغبتهم في التخلي 
عن تركة الش���رق األوسط الثقيلة، ولم تكن جزءا من نظرية 
مؤامرة طويلة األمد للسيطرة على الوطن العربي كما يدعي 
»القومجيون« العرب، واحتالل العراق للكويت عام 1990 كان 
جزءا من تخطيط غبي لديكتاتور جاء به من رحم ثقافة شعب 
عراقي لقنوه ليال ونهارا وعلى مدار 50 عاما أن الكويت جزء 
من عراقهم، ولم يكن هناك تدخل أو توجيه أميركي على األقل 
ل���م يكن توجيها 100%، وكل ما فعل���ه األميركيون أنهم كانوا 
قادرين على التنبؤ بتحركات الطاغية يومها، ورمبا لعبوا على 
وتر قراءتهم، ولكنهم أبدا لم يشكلوا مؤامرة تبدأ من 1990/8/2 

وتنتهي في 1991/2/26.
ش���خصيا أرفض نظريات املؤامرة وأرفضها، بل وأفندها 
أحيان���ا أمام من يرمي بها أثناء حديث سياس���ي عابر، ولكن 
رفض���ي هذا ليس دائما وال مطلقا، فال ش���يء في هذه احلياة 
ميكن أن نحكم عليه باملطلق، البد من وجود اس���تثناءات في 
كل أمر من أم���ور احلياة، وهذا ينطبق على نظريات املؤامرة 
املفترض���ة، فليس كل ما يقال عن وج���ود نظرية مؤامرة في 
أمر ما أو ش���أن سياسي هو صحيح، ولكنه على الوجه اآلخر 

قد ال يكون خطأ.
وإذا م���ا أردنا أن نبني نظرية مؤام���رة كويتية بناء على 
معطيات املستجدات األخيرة، جند أننا سنحصل على خيوط 
عريضة ملؤامرة كاملة فيما لو متت ستؤدي إلى تغيير جذري 

في املشهد السياسي بل وحتى احلياتي في البالد.
التداف���ع احملموم وغير املبرر الس���تعجال إق���رار قوانن 
وطرح اقتراحات سياسية بشكل متسارع جدا، يجعلنا نقف 
ونتساءل: هل هناك نظرية مؤامرة أكبر مما نراه على املشهد 

السياسي؟
خطة التنمية أقرت وبدأ اجلري املاراثوني نحو تسويقها 
والبدء الفعلي في إنش���اء ش���ركات بالتوازي مع تلك اخلطة 
املليارية، وبعدها جاء احلديث السريع جدا عن تنقيح الدستور 
بل وعرض املقترحات علنًا، بعد أن كان هذا األمر ولسنوات طويلة 

من احملظورات السياسية، وسط 
هذا كله ج���اء احلديث عن تغيير 
التجارة والصناعة،  قانون غرفة 
ولم تكد تهدأ عواصف االقتراحات 
والقوان���ن حتى هبت رياح طلب 
تغيير قانون التأمينات االجتماعية، 
وقبلها بيوم���ن كان احلديث عن 
اخلصخصة والدفع بها وبأن نوابًا 
يروجون لها كما لو كانت خالص الش���عب، وعلى ذات اخلط 
القريب الدفع بضرورة وجود تأمن صحي للمواطنن رغم فشل 
وشبهات قانون التأمن الصحي على الوافدين، الذي ال يعرف 

حتى اليوم مصير املليار دينار التي مت حتصيلها منه.
يأتي هذا كله وس���ط تردي »متعمد« للخدمات في البالد 
ولس���نوات طويلة، وشمل التردي املستش���فيات واملدارس 
واجلامع���ة واملعاهد ومنو وحش الواس���طة وتنامي أطراف 

غول الفساد.
واليوم يأتي بعض املش���رعن واحلكومة بحزمة قوانن 
واقتراح���ات دفعة واحدة من خصخصة وتنقيح للدس���تور 
وتغيير لقوانن مؤسس���ات ناجحة كالتأمينات والغرفة من 
أجل نسف كل شيء، وكأن هناك توجها ما، وال أقول شخصًا 
ما، يريد أن يتبع سياسة األرض احملروقة، لينسف كل شيء 
قائ���م اليوم ليقيم عليه خلقا جديدا وفق رؤية غير معروفة 

األهداف، على األقل ليست واضحة في األفق القريب.
ومع هذا كله، ووس���ط معمعة تل���ك القوانن التي تتفجر 
في وجوهنا صبيحة كل يوم، يظهر التشكيك بفئات الشعب 
إعالميا وس���ط صمت حكومي مطبق متاما كأن نيران نبرات 
التشكيك تلك تشعل ش���واطئ جزر القمر وليس في أطراف 
بشت وزرائها الذين ال يجيدون التصريح إال بقدر ما يجيدون 

االعتراض على نقاط النظام.
ومحصلة احلديث هل هناك مؤامرة حتاك بليل سياس���ي 
حالك يلفه الضباب؟ اإلجابة نعم، فكل تلك األمور تؤدي إلى 
هدف واحد وهو تغيير وجه الكويت التي نعرفها اليوم والتي 

عرفناها لسنوات إلى شيء آخر مختلف متاما.
مشكلتنا في هذه البلد أننا فقدنا الشفافية، والتي بفقدانها 
فقدنا كل ش���يء جميل، فقدنا القدرة على حتديد االجتاهات، 

وفقدنا القدرة على حتديد من مع البلد ومن ضد البلد.
حكومة س���مو الش���يخ ناصر احملمد مطالبة بالشفافية، 
وإال فإننا مضطرون لتفس���ير األش���ياء حتت ظالل نظريات 
املؤام���رة، ومعها جميع أعضاء احلكوم���ة متهمون بها حتى 

يثبت لنا العكس.
Waha2waha@hotmail.com

بال شك اجلميع يعرفون قيمة 
الفراغ في حياتهم واألثر النفسي 
عليه، فما بال االخوة التائبن من 
آفة املخدرات والذين ال يجدون في 
حياتهم اال الف���راغ القاتل والذي 
يقضونه من الصباح الى املس���اء 
من غير عمل وهذا من خالل عدم 
السماح لهم بالعمل اال بعد خمس 

سنوات وقد تكون اكثر حتى يتمكنوا من اخذ رد االعتبار لهم، 
واهلل انها مأساة.

يش���كو التائبون من الفراغ ويقولون: ليست املشكلة في 
الفراغ فقط بل فيم���ا وراءه، احلنن الى املخدر النه من طول 
اليوم ال يجدون شيئا يفكرون فيه يحفزهم الى االمام اي الى 
املستقبل، والتفكير السلبي الذي ميأل اوقاتهم واجللوس في 
املنزل، ومش���اهدة التلفزيون، والنوم بغير اوقاته ال يجرهم 
اال للهم والغم، واجلميع يعرفون أنه ال يقتل الفراغ اال بسكن 

العمل.
اخي التائب: اس���تغل الفراغ بالعمل اجلاد املثمر وال تقف 
مكتوف االيدي، وابحث عن العمل كما كنت تبحث عن املخدر، 
وابحث عن الصحبة الصاحلة ومجالستهم ألنها حتيي القلوب، 
اقرأ، واكتب، واطلع، وانس املاضي، وقل اليوم اليوم الن املاضي 
ال يرجع، نصيحتي الصالة ثم الصالة ثم الصالة في وقتها ألن 
الصالة تنهي عن الفحشاء واملنكر والبغي، وصل الرحم، واحسن 
العالقة معهم، واصفح، وسامح من اساء اليك، وال تنتظر من 

احد يأتيك بالوظيفة وانت جالس 
في املنزل بل ادع اهلل العلي القدير 
وابذل االسباب بالسعي حيث قال 
اهلل تعالى: )ادعوني استجب لكم(، 
وليس عدم حصولك على وظيفة 
حكومية نهاية املطاف فإن القطاع 
اخلاص يرحب بك بل قد جتد حوافز 
اكبر، والعمل تعطيه يعطيك كما 
ان ابواب العلم مفتوحة وأكثر من ذكر اهلل، فاهلل تعالى قال: 
)فاذكروني اذكركم( و )اال بذكر اهلل تطمئن القلوب( وال تدع 
الشيطان يسيطر على وقتك وتكون صيدا سهال له ليرجعك 
الى ما كنت عليه من تعاط للمخدرات واملعاصي، والنفس اذا 
لم تش���غلها بطاعة اهلل شغلها الشيطان بطاعته، وال تشغل 
نفس���ك بعيوب اآلخرين وأصلح نفسك واترك الغيبة وهذب 
الفاظك، واترك كل ما يغضب اهلل، وعوض ما فاتك من تقصير 
جتاه ربك وتزود بالنوافل وان كان مبقدروك ان تنفع االخرين 
فافع���ل وامأل فراغك بطاعة اهلل والعم���ل اجلاد املثمر، واقتل 

الفراغ بسكن العمل.
وكم من تائب أبدع ول���ه حضور في املجتمع ومنهم دعاة 
ومحاضرون، ومنهم من انهى دراسات علمية، وكذلك منهم من 
حصل على مناصب متميزة في القطاع اخلاص، وهذا لم يأت 
اال بالعمل املثمر اجلاد، وامأل الفراغ مبا هو مفيد، واخيرا اقول 

لك اخي التائب: ان كان الفراغ مقاتال فبسيف العمل اقتله.
أسأل اهلل ان ينفعنا بأوقاتنا ويشغلها بطاعته.
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إشارة

أسعدني ما تناقلته شبكات التلفزة احمللية )راي 
الوطن شاهد على سكوب الكويت( في بثها املشترك 
يوم أمس والذي تضمن النشرة األسبوعية املوحدة 
لألخبار التي احتوت طائفة من األخبار احمللية وهذا 
نصها: جريا على عادتها السنوية تلتقي غدا جميع 
أطياف املجتمع الكويتي في س���احة العلم )اإلرادة 
سابقا( لالحتفال بالذكرى السنوية للميثاق الوطني 
»الكويت للجميع« واتفق على أن يكون امللتقى القادم 
في اجلهراء وحتديدا في ن���ادي اجلهراء الرياضي 
بحضور اجلاليات، وبهذه املناس���بة أفردت وسائل 
اإلعالم احمللية مساحات واسعة لتغطية هذا احلدث 
السنوي املميز والذي يسبق عادة األعياد الوطنية 

بثالثة أشهر.
على صعيد آخر ومبناسبة جلسة مجلس األمة 
األخيرة في دور االنعقاد احلالي وجه النائبان محمد 
هايف وعدنان املطوع الدعوات لزمالئهما حلضور 
حفل الغداء الذي سيتكفالن بنفقاته والذي يقيمانه 
جريا على عادتهما بإحدى قاعات املجلس مبناسبة 
إقرار مجموعة من القوانن التي كان لها أبلغ األثر 
ف���ي نفوس املواطنن ولم حتم���ل الدولة أي أعباء 

مالية إضافية.
ومن جانبه أعلن مجلس الوزراء الذي اجتمع في 
منتجع »فيلكا أحلى اجلزر« انه وبحمد اهلل مت اجناز 
آخر مراحل اخلطة التنموية بنجاح وبهذه املناسبة 
سيتم تكرمي القيادين املتميزين فقط بالتجديد لهم 
في مناصبهم وذلك من خالل تغطية إعالمية محلية 
وعاملية. وفي س���ياق متصل تشير آخر إحصائية 
عن أداء موظفي الدولة إلى أن معدل اإلجناز اليومي 
نس���بة لساعات العمل قد بلغ 5 من أصل 7 ساعات 

عمل وهذا معدل لم يتم حتقيقه منذ 40 عاما.
اقتصادي���ا لم يبد وزير النفط أي مخاوف جراء 
االنخفاض احلاد في الطلب على النفط وهبوط سعر 
البرميل ملا دون ال� 10 دوالرات بسبب تنوع مصادر 
لها  الدخل إضافة العتبار الكويت مركزا ماليا عامليا أهَّ

ألن تكون جاذبة لرؤوس األموال الضخمة.
من جانبها أعلنت هيئة س���وق املال على لسان 
مس���ؤولها األول الذي يكمل عامه الثاني والثالثن 
اخلميس املقبل )عقبال 100 سنة(، أن السوق شهد 
تداوالت قياسية هذا العام بلغ متوسطها 200 مليون 
دينار يوميا بدعم من سائر القطاعات وأنه ال وجود 
ألي ش���ركة ورقية وأن املنافس���ة محتدمة لصناع 

السوق.
رياضيا، وبعد تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم 
للمباراة النهائية لكأس آسيا بجدارة وسهولة، علمت 
»فنون فالش العدالة« أن قطبي الصراع الرياضي 
اتفقا أخيرا على أن القانون الذي سيحتكمون إليه في 
خالفهما هو قانون الدولة وليس القانون الذي اعتاد 
كل طرف أن يفصله على مقاس طموحه و»نقولهم 
كفو هذا العش���م« )حلظة انفعال صادقة من مذيع 

النشرة(.
أخيرا النشرة اجلوية: اجلو بديع والدنيا ربيع 

واهلل أعلم.
مالحظة: هذه النشرة اإلخبارية مفترضة لتاريخ 

.2020/11/11
وعسى ربي يبلغنا ذاك اليوم.

Ali_alqallaf_75@hotmail.com 

»قرة عينكم مقدمًا«!

علي القالف

من ثقب الباب

التجسس

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

آفة التجسس ملصلحة دولة أخرى توصف 
بأنها جرمية بشعة وخيانة كبرى في حق 
الوط���ن واملواطن وتهديد ألم���ن املجتمع، 
ويترتب عليها العديد من التداعيات السلبية 
واملخاطر التي تهدد استقرار الوطن وشعبه، 
والذي يختار مثل هذا العمل املقيت بانتهاك 
حرمات الوطن ال شك أنه قد جترد من أسس 
الوالء واملواطنة، وسواء أكان عمله بدافع 
املال أم بدافع ال���والء لتلك الدولة األخرى، 
فمن باب العدل أن يكون عقابه مبس���توى 
فعله املش���ن وأن يتم اتخاذ موقف حازم 
ضد كل من يتجرأ على املساس بأمن الوطن 

وأركان استقراره.
واملسؤولية في القضاء على هذه اآلفة ال 
شك في أنها كبيرة وتقع على عاتق الدولة 
ومجلس األمة وجميع مؤسس���ات املجتمع 
املدني بالعم���ل احلثيث على تعزيز الوالء 
واالنتماء الوطني في حب الكويت والتركيز 
على فئة الش���باب ومنعه م���ن االنحراف 
واالستمالة من قبل اآلخرين الذين يسعون 
الى خلق الفتنة والفرقة التي تزعزع كيان 
وحدتن���ا الوطنية لتش���كل مدخال ألولئك 
العابثن املضللن الذين يرتدون العديد من 
األقنعة لتمويه أفعالهم مستغلن واقعا صعبا 
فرضته ظروف التناحر والشقاق بن أبناء 
الوطن الواحد لتمرير أجندات خارجية تشكل 

خيانة عظمى لوطنهم.
كما أن املطلوب م���ن صحافتنا احمللية 
احلرص والتأني في نشر األخبار املتعلقة 
باألمن الوطني واالبتعاد عما يسمى بالسبق 
الصحافي في هذه املسائل احلساسة ليتسنى 
لألجهزة األمنية متابعة واستكمال مهامها 
دون تأثيرات خارجية سلبية قد تقدم العون 
بطريقة غير مقصودة للمتهمن واملتورطن 
في مثل هذه القضايا الكبيرة فتس���اعدهم 
على الهروب وإخفاء األدلة، فحظر نش���ر 
وت���داول مثل هذه األخب���ار ضرورة أمنية 
يجب أن تس���تمر حلن اإلعالن من اجلهات 

الرسمية عنها.
فه���ذه الثلة صاحبة االنتم���اءات املتعددة 
والوجوه املتغيرة قد أنكروا نعمة اهلل التي 
أنعمها عليهم في هذا الوطن املعطاء وأصبحت 
اللن والديبلوماس���ية احلكومية ال  سياسة 
تنفع معهم على اإلطالق بل يعتبرونها نوعا 
من الضعف من الدولة جتاههم، لذا فإن قطع 
دابرهم وإنزال أشد العقاب بهم ضرورة حتمية، 
وهذا ما طالبنا به احلكومة في مقاالت سابقة 
بعدم التساهل والتسامح وعدم فتح باب سمة 

الدخول على مصراعيه.
وما يحز في أنفسنا أن تأتي تلك الطعنات 
النافذة ممن يحس���بون على هذا الوطن الذي 
يؤّمن لهم سبل احلياة الكرمية إال أنهم يقابلون 
اإلكرام باإلساءة، لذا يغدو لزاما علينا أن نبقى 
يقظن بعيون راصدة تكشف النوايا اإلجرامية 

وتعريها أمام املأل.
وال نش���ك في قدرة األجهزة األمنية على 
التصدي لكل من يحاول أن يعبث بأمن واستقرار 
البالد، آملن املزيد من اليقظة واحليطة للحفاظ 
على مصالح كويتنا احلبيبة والضرب بيد من 
حديد فعال ال قوال ض���د كل من ينتهك أمننا 
الوطني، وإما أن نكون أو ال نكون، اللهم إنك 

حتمينا من شر هؤالء، إنك مجيب الدعاء.
> > >

الحقيقة المقلوبة

قال تعالى: )يأيها الذين آمنوا لَِم تقولون 
ما ال تفعلون. كبر مقتًا عند اهلل أن تقولوا 

ما ال تفعلون( ڈ.
وحياتنا اليومية م���رآة صادقة تعكس 
صورا تتناغم مع اآلية الكرمية حيث نرى 
كّتابا يكتبون عكس قناعاتهم، ونوابا قناعاتهم 
عكس تصريحاتهم، فلماذا يقوم هذا الكاتب 
أو ذاك النائب مبثل هذا العمل؟! هل اتباع 

املصلحة أهم من احلفاظ على املبدأ؟
 وهل كس���ب رض���ا الناخب���ن أهم من 
مصداقيته أمام ربه ومن ثم نفس���ه وأمام 

الناس؟!
بع���ض النواب، هداه���م اهلل، يتميزون 
بإطالق التصريحات النارية مبناسبة ومن 
دونها، فقط إلظهار البطولة أمام ناخبيهم 
الذين إلى اآلن لم يفهموهم كس���بًا لودهم 
وأصواتهم، وأصبح من ينتقد بهدوء ومبنطق 
ويقارع احلجة باحلجة ال يحظى بالقبول 
كالذي يرفع صوت���ه بالتهديد والوعيد بال 
أدب، وهو مبدأ خطير وس���نة دخيلة على 

املجتمع الكويتي.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا


