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ال يختل����ف املواطنون على فرض هيبة الدولة ألن وجودها 
ه����و حماية لنا جميع����ا، وعلينا احترام القان����ون الذي يكون 
تطبيقه جزءا ال يتجزأ من هيبتها، ولكن هناك من ال يريد ذلك 
وله حسبته اخلاصة التي يريدها على مزاجه، فعندما يصرخ 
ويطالب وينادي باستعادة هيبة الدولة يريد حتجيمها عندما 
يص����ل القانون إليه او ألحد أقربائه ليتم االعتراض عليه. وما 
شهدته الساحة أخيرا من اعتصام جلمعيات النفع العام وآخرين 
أمام قصر العدل وفيما يسمى بساحة اإلرادة واملطالبة بضرورة 
الوق����وف واالعتراض على قرار النيابة العامة حينما قامت في 
أداء عملها هو دليل على ما نقول. وس����ؤالنا هنا: هل املطلوب 
ان تتخلى احلكومة ممثلة بالنيابة العامة عن دورها وأال حترك 
ساكنا جتاه أي شخص يتجاوز حدود احلريات ويتعدى سقف 
الدميوقراطية املسموح به ليصل الى التطاول واملساس مبسند 
اإلمارة التي كفل حمايتها الدس����تور وفقا ملا نصت عليه املادة 
54، ام املطلوب شل يد القانون وتعطيله وإحالل الفوضى بدال 
عنه؟! ال ميكن القبول مبحو ما تبقى من هيبة الدولة متذرعني 
بالدميوقراطية التي � أنتم النواب الذين أقس����متم على حماية 
الدستور � تقومون باإلساءة إليها وملفهومها وابتعدمت عن معانيها 
السامية، وهل أصبح مفهوم احلرية التي كفلها الدستور ونظمها 
القان����ون ورعتها األيدي األمينة على هذا البلد ومصلحته عند 
البعض مرتعا للسب والقذف والتجريح؟ والسؤال اآلخر ملاذا 
الكيل مبكيالني.. تهبون للدفاع عن بعض الكتاب وتتخلون عن 
البعض اآلخر، هل هي مجاملة أم نفاق، أم مجرد إثبات حضور 
باملشاركة؟! وللعلم فإن اعتراضكم على قرار النائب العام هو 
مبثابة موافقة ضمنية على املس����اس بالرمز وهو ما يتعارض 

مع قسمكم.
وما اتخذت���ه الدولة ممثلة بالنيابة العامة من املؤكد انه 
إجراء قانوني صحيح وبعيد عن التعسف والظلم لو صح 
اخلبر بأن الش���كوى هي من الديوان األميري، فال ميكن ان 
نطمئن لوجود النيابة في حاالت ونلغيها عندما تقبض على 

أحد معارفنا باحلاالت األخرى.
فالقض����اء والنيابة هما مالذنا وعدالتنا باألرض، فليس من 
املقبول التش����كيك بإجراءات النيابة، ألنك ف����ي يوم من األيام 
س����تحتاجها عند ظلم اآلخرين لك وس����تنصفك، لذا علينا ان 
نحترم مي����زان عدالتنا الذي هو عن����وان موقع احملامي محمد 

عبدالقادر اجلاسم.
الكويت بلد يس����وده القانون والكل فيه سواس����ية، وعلى 
اجلميع قبل ان يطلق العنان للسانه ان يفهم حدوده املسموح 
له بها قانون����ا وأال يتجاوز تلك احلدود حتت مفهومه اخلاطئ 
للحرية والنقد وما تعنيه هذه الكلمات، ألن يد العدالة ستطوله 
ويطبق عليه ما طبق على غيره ممن سبقوه بالتجاوزات ومن 
سيأتي بعده. اللهم اهد اجلميع ملا فيه اخلير لهذا الوطن الغالي 
ومصلحت����ه، فنحن نريد احترام القانون وتطبيقه على الكبير 

قبل الصغير.

احترام القيادة

ال مبرر ملا قام به مسؤولو نادي الكويت مهما قدموا من 
أعذار، بتخلفهم في السالم على سمو نائب األمير هذا الرجل 
الذي تش���رفوا بتسلم الكأس منه قبل أسبوعني وهو املمثل 
لسيدي صاحب السمو، هل من املنطق واملعقول ان يتخلف 
إداريو النادي عن السالم نتيجة خسارتهم، علما ان الفريق 
الثاني ال ميكن اعتباره من اخلاسرين، وان خسر فخسارته 
بشرف وله أيضا جائزة بني عدد من النوادي الكويتية وعددها 
14، أين هي الروح الرياضية والكياس���ة التي نتحدث عنها 
فقط دومنا تطبيق عملي لها. فهل يستطيع إداريو النوادي 
األخرى في الدول اخلليجية او العربية التخلف عن السالم 
عل���ى رئيس دولة ونائبه؟! فكل مس���تحيل في باقي الدول 

متاح بالكويت فقط!
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

في كل اجتاه ينوي اإلنسان اتخاذه، ليبدأ معه النجاح نحو مستقبله، 
وفي كل رحلة يحدد خط سيرها في حياته، سواء كانت رحلة إلى بلد أو 
إلى قارة ما، أو اي طريق يحدده لبناء ذاته من جديد، يحتاج إلى خريطة 
يبني عليها قراراته، وهي ليس���ت خريطة مرسومة أو مكتوبة فقط، بل 
يشكلها العقل والقلب معا. البعض منا يتجاهل أهميتها رغم أنها النقطة 

األولى التي يجب االنطالق منها، ليتحقق الرضا الذاتي في أعماقنا.
وهن���اك خريطة مهمة للغاية، يجب أن ننظر إليها بعني املبصر، وهي 
التي حتدد فيها كيفية التصرف مع اآلخرين، ومعرفة طبائعهم واجتاهاتهم 
وردود أفعاله���م املختلفة، حتى يكون تعاملنا الصحيح على هذا النحو، 
وأكبر مثال أن تعامل املرأة كالرجل في بعض األمور احلياتية، ألن هناك 
اختالفا واضحا بينهما، في البنية وفي استخدام اجلانب العاطفي لألمور. 
وحت���ى يعرف الرجل أو املرأة طبيعة اآلخر، عليه ان يطلع على خريطة 
املخ لكال الطرفني، ليس���هل من خاللها التعامل مع اجلنس اآلخر، خاصة 
في بناء األس���رة وتربية األبناء، وه������ذا ما أريد أن أشير إليه بعد هذه 
املقدمة، فبعض الزوجات- وأقول الزوج������ات ألنهن أول املسؤوالت عن 
حف���ظ بيوتهن- يجهلن خريطة الزوج العقلية والبدنية، فهي تريده أن 
يفهمها ويعاملها بطريقتها هي، وكأنها ال ترى بعينها املجردة أن )الذكر 
ليس كاألنثى(، بس���بب جهل منها، أو بسبب اإلعالم الذي أعطى املساواة 

للجنسني مساحة أكبر من حجمها، لدرجة ظلم املرأة وانتقاص حقها!
باختص���ار، املرأة التي تريد أن جتعل زوجها كالكتاب املفتوح أمامها، 
وهذا ينطبق أيضا على الرجل، يجب عليها أن تقرأه بعني ذكية، فمجرد أن 
يكون الكتاب مفتوحا دون قراءة، لن يغير هذا من الواقع شيئا، وسوف 
يكون احلديث عن ذلك األمر ال يسمن وال يغني من جوع، والقراءة ملجرد 
القراءة لن تنفع إال إذا بدأ الزوج أو الزوجة البحث من نقطة البداية، وعرفا 
أن اخلريطة بينهما مختلفة ش���كليا ومعنوي���ا، وأنه لن يتحقق التوازن 

النفسي والعاطفي إال إذا فهم كل واحد منهما ماذا يعني ذلك.
احلديث عن هذا األمر أكبر من أن أكتبه في سطور، وأشرحه في مساحة 
بس���يطة، ولكن ليتذكر كل واحد منا أن الطريق إلى النجاح، وكل جناح، 

يبدأ من قراءة »اخلريطة« بذكاء. 
Falcom6yeb@yahoo.com

المواطن علي الجابر األحمد

احترام النيابة
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أنوار عبدالرحمن

استخدموا هذه الخريطة

فالكم طيب

لوحظ في اآلونة األخيرة ولع شبابنا الزائد في الكويت بكل 
ما تقدمه التكنولوجيا من أجهزة وتقنيات متطورة أذهلت الناس 
وشدت انتباههم، فكان ألثرها مفعول السحر في سلوكياتهم 
وأخالقياتهم حتى في ثقافته���م. وفي احلقيقة صدمت عندما 
علمت ان نس���بة كبيرة من شبابنا يتهافتون على شراء جهاز 
جديد يدعى »بالك بيري«، وعندما بحثت وس���ألت عن سبب 
تعلق هذا اجليل من الشباب بهذا اجلهاز اكتشفت امورا عجيبة 
ومدى تأثير هذا اجلهاز على شبابنا، وعلى نسبة ال بأس بها 

من غيرهم بسبب رخص احملادثات.
إن انتشار عروض شركات االتصاالت وتنوعها لعب دورا 
رئيسيا في انتشار هذه الثقافة، وكذلك محالت بيع الهواتف، 
حيث قدمت اإلغراءات والتسهيالت واإلعالنات المتالك مثل هذه 
األجهزة، ألن هدفها »البيع والربح«، صحيح انها ال جتبر أحدا 
على شراء أي جهاز، إال ان الكثيرين من الشباب صعقوا بهذه 
األجهزة، وكل واحد بدأ ب� »احلنة« على والديه ليشتريا له هذا 
اجلهاز، وقد يصل األمر الى التهديد بعدم املذاكرة، مبررا ذلك 
بأن فالنا وفالنة لديهما هذا اجلهاز »ليش هم أحس���ن مني«، 
وأمور كثيرة قد تس���بب لولي األمر الصداع مما يجعله يرفع 

»الراية البيضاء« معلنا استسالمه محققا البنه ما يريد.
وليت األمر يتوقف عند هذا احلد، بل مع شراء اجلهاز تبدأ 
مرحلة اخرى، من الضغوط على الوالدين، وهي االشتراك الشهري، 
وطبع���ا فولي األمر هو الذي يقوم بذلك، وتبدأ اس���تخدامات 
»البالك بيري« من خالل احملادثات، التي تعد األكثر استخداما 
لهذا اجلهاز بني جيل الش���باب، وفي أحيان كثيرة تكون غير 
مفي���دة حيث جتد ان ما يدور بينهم في هذا اجلهاز هو »قاعد 
باملطعم آكل« أو »شفت واحد يضحك مستانس« و»بروح مع 
ولد عمتي السينما« وغيرها من األمور املضحكة التي ال فائدة 
منها، وجتد الكثير من شبابنا وشاباتنا يسيرون في املجمعات 
التجارية وهم ميسكون بهذا اجلهاز مشغولني باحملادثات، وقد 
تسمرت عيونهم في هذا اجلهاز العجيب، الذي استغنوا به عن 
أي ش���يء آخر، حتى ان هناك من ق���ال ان مخترع هذا اجلهاز 
لو علم ان ش���بابنا سيستخدمون اختراعه على هذا النحو ملا 

فكر في اختراعه.
وكذلك من اس���تخدامات هذا اجلهاز ال� »مشاركة بالصور« 
أو ما يس���مى »الفيس بوك«، وهو ان تضع اي صورة وتتلقى 
التعليقات عليها من قبل مستخدمي »البالك بيري« وال أعرف 
الفائدة م���ن هذه التعليقات، ويعتبر هذا مصدرا لإلش���اعات 
واألكاذيب من خالل الرس���ائل التي يتناقلها كثير من الشباب 

على اعتبار ان هذا خبر مهم ولكن في احلقيقة هي إشاعة.
إن م���ا يجب أن نعرفه ان هذا اجلهاز ل���ه فوائد مهمة مثل 
»اإلنترنت« وسهولة احلصول على املعلومة ومعرفة آخر األخبار 
احمللية والعاملية وتصفح البريد اإللكتروني، ولكن ما يؤسف 
له ان هذه األهمية تالشت عند شبابنا على حساب احملادثات 
وأمور أخرى كلنا نعرف انها غير مفيدة، وهدفها إضاعة املال 
والوقت ونشر ثقافة جديدة لم نعتد عليها في مجتمعنا الكويتي 

املسلم احملافظ الذي تسوده قيم ومبادئ فاضلة.
اننا نريد جيال واعيا ومثقفا ثقافة حقيقية، ال ثقافة »بالك 
بيري« ويعرف كيف يس���تفيد م���ن التقنية احلديثة من أجل 
املعرفة واالطالع ويس���خرها خلدمته مبا يعود عليه بالنفع 

والفائدة.
آخر الكالم: مؤسفة جدا تلك اجلرمية التي حدثت أمام مدرسة 
عبداهلل الروضان، والتي راح ضحيتها أحد الطلبة ونعزي ذوي 
الطالب وندعو اهلل أن يتغمده بواسع رحمته، والبد ان ننشر 
الوع���ي بني أبنائنا في املنازل واملدارس، ونوضح لهم مخاطر 
املشاجرات بني زمالئهم في املدرسة، ألن مثل هذه األمور ال ميكن 
ضبطها إال بتوعية األبناء وتربيتهم تربية سليمة وتعريفهم 

كيف يتعاملون مع زمالئهم في املدرسة.

ينقس���������م 
الشارع الكويتي 
تقريبا إلى قسمني 
حول تقييم عمل 
احلكومة، فهناك 
م���ن يق���ول انه 
أداء سيئ جدا ال 
يرقى إلى طموح 

املواطنني ولم يكن في صالح الوطن، فبسبب 
احلكوم���ة تراجعت احلريات العامة وكثرت 
حاالت التع���دي على املال الع���ام وامتألت 
احملاكم بقضايا الصحافة والرأي، وتعطلت 
املشاريع التنموية وتأخرت الكويت عن بقية 
دول املنطقة كثيرا وزادت حدة االنشقاق بني 
أبناء البلد وتصاعدت وتيرة الصراع الطائفي 
والقبلي حتى وصلت لدرجات خطيرة وغير 
مسبوقة في تاريخ الكويت، وباختصار يرى 
أصح���اب هذا الرأي أن احلكومة هي س���بب 
اجلمود والفشل والتراجع. أما الفريق الثاني 
فيرى العكس، ال أفه���م كيف ولكنهم يرون 
احلكومة احلالية من أجنح احلكومات وأفضلها 
وأكثرها إجنازا، لدرجة أنهم يهاجمون كل من 
ينتقد أداء احلكومة وال يتورعون عن قذفه 
بأبشع األوصاف بل التشكيك في والئه لوطنه 

وتسفيه رأيه واحتقاره. 
وبعيدا عن أحاديث الدواوين والش���ارع 
واملقاهي التي يراها البعض أحاديث عاطفية 
وغير علمية، مع أن كثيرا مما يقال فيها أفضل 
بكثير مما يكتب في الصحف ويقال في احملطات 
التلفزيونية، خاصة فيما يتعلق بأداء احلكومة 
خالل السنوات األربع املاضية، دعونا نتأمل في 
تقارير املنظمات الدولية احملايدة والتي تبنى 
على أسس علمية وإحصائيات وأرقام ال تكذب، 
فماذا نرى؟ نرى أن الكويت قد تراجعت مرتبة 
واحدة عربيا وخمس مراتب عامليا بحس���ب 
تقرير منظمة الشفافية الدولية، فقد تراجعت 

املرتبة 65  م���ن 
إل���ى املرتبة 66 
بحس���ب مؤشر 
الفساد  مدركات 
لعام 2009، كما 
تراجع���ت إل���ى 
األخيرة  املرتبة 
على مستوى دول 
مجلس التع���اون اخلليجي، وجند أن معدل 
املالحظات السلبية على احلرية الصحافية 
قد زاد من 12.63 في عام 2008 إلى 15.25 في 
عام 2009 بحسب تقرير منظمة »مراسلون 
بال حدود«، إضافة إلى كم القضايا املرفوعة 
ضد الصحافيني والكتاب وال يخفى على أحد 
مقدار القفزة املهولة التي حدثت منذ 2006، 
كل هذا وأكث���ر حدث في فترة زمنية تعتبر 
من أفضل الفت���رات التي مرت على الكويت 
من حيث تواف���ر األمن اإلقليم���ي والزيادة 
الكبيرة في عوائد النفط، والتي لم توجهها 
احلكومة الوجهة الس���ليمة ولم تستثمرها 
لبناء الوطن وتعزيز احلياة الكرمية للمواطن 
وهو الدور األساسي للحكومة كما ينص على 
ذلك الدستور. ولو حاولنا أن نعدد إجنازات 
احلكومة طوال هذه الس���نوات األربع فماذا 
سنجد؟ سنجد أن احلكومة قد ركزت جهودها 
على قضايا هامش���ية جدا تسببت في تأزمي 
العالقة مع البرملان وإثارة غضب الناس مثل 
قضية إغالق البقاالت وهدم املساجد وإزالة 
احلدائق عن بيوت املواطنني البس���طاء، في 
الوقت الذي غضت الطرف فيه عن مخالفات 
كبيرة وتعديات على أمالك الدولة للمتنفذين، 
هذه هي االجنازات العظيمة التي جتعل البعض 
يس���تميت دفاعا عن احلكومة ويريدون منا 
أن نصدق أنه���ا أفضل حكومة مرت بتاريخ 

الكويت.. ولكن!
bodalal@hotmail.com

ماذا ستخسر عندما 
تتحدث مع احمليطني بك 
بالكالم الطيب وجتعل 
االبتس���امة ال تف���ارق 
وجهك؟ إن الكلمة الطيبة 
صدقة، قال تعالى: )اذهبا 
إنه طغى  الى فرع���ون 
فقوال له قوال لينا لعله 

يتذكر أو يخشى( طه: 44-43.
إذ تبني لنا اآليات الكرمية ان القول اللني من أهم 
طرق التعامل حتى مع من طغى، والكلمة الطيبة لها 
مفعول السحر في التعامل مع اآلخرين، فإن كان لديك 
خادم في املنزل أو فراش في العمل أو عند التعامل 
مع زمالئك في العمل البد من التعامل معهم بالرفق 
والكلمة الطيبة واألسلوب الذي يليق بك أنت، إذ ان 
طريقة التعامل مع اآلخرين تعكس شخصيتك أنت 
وال تعكس شخصية من تتعامل معهم، وخير مثال 
على ذلك رسولنا الكرمي ژ وسيرته النبوية أفضل 
دليل على كيفية تعامله مع أعداء اإلس���الم، وكيف 
كان يدعوهم باملوعظة احلس���نة واألسلوب الطيب، 
فهذا دليل عل���ى خصال املؤمن التي دعا إليها ديننا 

اإلسالمي وتعاليمه السمحة.
وكما قيل »لسانك حصانك إن صنته صانك وإن 
خنته خانك«، لذلك لنتمسك بتعاليم ديننا اإلسالمي 
السمح ولنتمسك مبا دعانا إليه رسولنا الكرمي ژ 
وجنعله قدوتنا في التعامل مع اآلخرين، وقال تعالى: 
)وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اهلل لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قوال معروفا( 

النساء: 5.

فالكلم���ة تؤثر كثيرا 
في اإلنسان ويبقى أثرها 
على مدى األيام ومفعولها 
كاملشرط الذي يستخدمه 
اجلراح، فإم���ا ان يكون 
املشرط لتقومي أي خطأ 
في العملية اجلراحية أو 
الذي  الشريان  ان يقطع 
يغذي اجلسم فهذه الشرايني ضرورية للحياة السليمة، 
والكلمة الطيبة هي حق من حقوق كل إنس���ان على 
اآلخرين فمن حق زميلك في العمل ان يسمع الكالم 
الطيب ويش���كر على تفانيه في العمل وإجنازاته، 
ومن حق العامل ان يعامل معاملة طيبة من قبل رب 
العمل ويسمع الكالم الطيب لتشجيعه على مواصلة 
العمل واإلجناز فالش���كر هلل هو جزء من العبادة، 
ق���ال تعالى: )يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم واشكروا هلل إن كنتم إياه تعبدون( البقرة: 

172. ومن ال يشكر اهلل ال يشكر الناس.
وهن���اك الكثير من التجارب التي أجريت وبينت 
مفعول الكلمة الطيبة على اإلنسان وعلى شفائه من 
األمراض، لذلك اجعل الكلمة الطيبة واالبتسامة في 
وجه اآلخرين في مقدمة تعاملك اليومي معهم حتى 
يرضى عنك اهلل عز وجل ورس���وله الكرمي ژ وال 
تخس���ر احمليطني بك فتصبح وحيدا في هذا العالم 
وبعدها تندم إذ ال ينفع الندم بعد فوات األوان، قال 
تعالى: )من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين 
ميكرون الس���يئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو 

يبور( فاطر: 10.

حكومتنا رشيدة .. ولكن!
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