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أكثر ما يزعجني في الشارع عندما يقوم سائق باحتالل 
احلارة اليس����رى على الدائري اخلامس ويس����ير بسيارته 
بس����رعة 80 كيلومترا في الس����اعة، ورغم أنه يتسبب في 
ربكة مرورية خلفه في طريق سريع وتسير خلفه قاطرة 
من الس����يارات التي تصل أعدادها الى 5 أو 6 سيارات، اال 
انه »طناش« مصر على احتالل احلارة اليس����رى بسرعته 
البطيئة معلقا عينه على املقود وكأنه خضع للتو جللسة 
تنومي مغناطيسي، ومع ان كل من يتجاوزه من طرف اليمني 
يكيل اليه سيال من الشتائم غير املسموعة واشارات االيدي 
الغاضبة، اال أنه يصر على ان احلارة اليسرى ارث خاص 
به، وبسيارته، وأحيانا يقوم بالرد على السائقني الغاضبني 

بشتائم مماثلة.
فعل هذا الس����ائق، املنوم مغناطيسيا، على سرعة 80 
كيلومترا ال يذكرني سوى بفعل حكومتنا املوقرة الرشيدة 
في تعاطيه����ا مع ملف التنمية، فمع أنها املمس����كة بحارة 
»التنفيذ« الس����ريعة في البلد، اال أنها تس����ير ببطء شديد 
وجند أنفس����نا مضطرين ككتاب وناشطني سياسيني الى 
كيل س����يل من االنتقادات لها، وهو ما ال يعجبها عادة وال 

يعجب وزراءها.
ان من يتسبب في تعطيل سير عجلة التنمية في البلد 
هي احلكومة وليس املجلس، وحتما ليست االستجوابات 
هي التي تس����ببت في تعطل التنمية وال حتى التش����احن 

السياسي.
ولألسف ان هناك من يروج ان االستجوابات وهي جزء 
من احلراك السياس����ي الطبيعي في أي بلد هي السبب في 
تعطل عجلة التنمية، ب����ل يذهب البعض الى اكثر من هذا 
بالدفع بأن التراشق النيابي احلكومي أو النيابي � النيابي 

سبب آخر لتعطل التنمية.
أوال مجل����س االمة ال ميلك ح����ق صرف دينار واحد من 
ميزاني����ة بقالة حكومية، فاحلكومة ه����ي اجلهة التنفيذية 
واملخولة بالتوقيع على املشاريع ومراقبتها والصرف عليها 
من دينار الى 37 مليارا، وليس مجلس االمة، وعند فش����ل 
تنفيذ أي مشروع فاملساءل أوال وأخيرا هي احلكومة وليس 
املجلس وال أعضاؤه، احلكومة بيدها خزائن الدولة تفتحها 
متى تشاء وتغلقها متى تش����اء وتهدرها إن شاء البعض، 

مجلس االمة مجرد مراقب مشرع ال ميلك صفة التنفيذ.
ومثال على ذلك عندما تنشئ اململكة العربية السعودية 
جامع����ة عاملية متكاملة، في أقل من 3 س����نوات منذ حلظة 
االعالن عن املش����روع، ولدينا تعاقب����ت 6 حكومات في 6 
سنوات ولم يدق مسمار واحد في جامعة الشدادية )احللم( 
فهنا احلكومة هي املس����ؤولة، وهو املش����روع الذي حتول 
الى ثقب أس����ود البتالع االموال ولم يظهر منه حتى غرفة 
حارس لتلك اجلامعة املأمولة، 666 أمر تغيير واس����تبدال 
املخططات، أكثر من مرة ومكتب تنفيذي يخرج وآخر يدخل 
والتزال اجلامعة ومنذ 6 سنوات مجرد كروكي هندسي مت 
تغييره أكثر من مرة، هنا املسؤولية تقع بكاملها على عاتق 
احلكومة وال دخل ملجلس االمة س����وى ان أعضاءه وجهوا 
أسئلة حول هذا املشروع املتعطل لتأتي إجابات املسؤولني 
عن املشروع أشبه بحكايات ألف ليلة وليلة تدغدغ أحالمنا 

وال متنحنا رغيف واقع.
على احلكومة السائرة بسرعة 80 كيلومترا على احلارة 
اليسرى من مس����تقبل البلد أال تغضب عندما نشير اليها 
غاضبني أو نشتم »من حر ما فينا« خاصة ونحن نرى ان 

اجلميع جتاوزنا بينما النزال في سطر التنمية األول.
waha2waha@hotmail.com

أحيان���ا قبل أن أكتب أي مقال، أقرأ بعض املقاالت أو 
املستجدات على الساحة الكويتية والعاملية، من جريدة 
أو موقع الكتروني، وأكثر ما يثيرني هو ردود القراء على 
تلك املقاالت خاصة التي تتعرض للهجوم على أشخاص 
لهم مكانتهم االجتماعية أو السياسية، أو قوانني خاصة 
في الدولة، أو حتى على مواقف فردية، ثم أجد طوابير من 
الردود التي تستهجن هذا املقال أو الكاتب نفسه، أو العكس 

صحيح تراها تقف مع الكاتب في طرحه ورأيه.
وكنت سابقا أستاء من بعض املقاالت التي يجب أن 
تكون أرقى في طرحها أمام القراء الذين يتابعون املقال 
مبختلف توجهاتهم وآرائهم، ولكن بات األمر عندي عاديا 
بعد أن تعودت على قراءة مثل تلك املقاالت، وأحيانا بعض 
التعليقات عليها التي تخلو من استيعاب فكرة الكاتب 
أو األدب في التعليق، ألن الواقع يقول إنه يستحيل أن 
يتف���ق الناس كلهم مع رأيك أو فكرك أو دينك، فرمبا ما 
يطرحه الكاتب من رأي يخالف جماعة معينة أو توجها 
له شعبيته، وأحيانا يزيد من جرعة النقد والشتم، حتى 
يحتل مقاله املرتبة األولى في القراءة وكذلك الردود غير 

املهذبة بالتأكيد 
احلقيقة التي الحظها كثير من الناس في الوطن 
العربي أن الكويت حتت����ل املركز األول من بني دول 
العالم في نسبة النقد و»التطنز«، حتى بني أفرادها 
وجماعاتها، وذلك رغم أن حج����م الكويت الصغير، 
تتطاح����ن به كثير من التيارات والتوجهات والتي ال 
تتقبل االختالف في ال����رأي والفكر، بل حتاول هذه 
تعلو على تلك، وتتصيد لها في املاء العكر، وهذا ما 

نراه جليا عبر مقاالت كتابها.
وكم متنيت أن نحول هذه الصفة، إلى النقد البناء في 
كل أمر من أمور احلياة، من دون جتريح، ليصل الفرد إلى 
الرسالة اإليجابية منه، فاحلياة وفكر اإلنسان يتطوران، 

وعلينا أن نستوعب هذا الكم من االختالفات الفكرية.
أما »التطنز« الذي أصبح أس���لوبا ممتعا لدى بعض 
الكتاب والقراء، فلن يقدم وال يؤخر من املوضوع شيئا، 
بل س���يزيد النار اش���تعاال، في الوقت الذي يحتاج فيه 
الوطن إلى تقبل الناس بعضهم بعضا، والعيش بسالم 

على هذه السفينة الواحدة.
Falcom6yeb@yahoo.com

حكومة تسير 
بسرعة 80 كلم

ذعار الرشيدي

الحرف 29

أسلوب »التطنز«!

أنوار عبدالرحمن

فالكم طيب

منذ القدم واإلنسان يحارب ويناضل ويدفع 
الغالي والنفيس في سبيل حريته، وفي بعض 
األحيان يص���ل األمر به إلى أن يدفع حياته 

ثمنا من أجل حريته.
ويروي لنا التاريخ صورا مشرفة ومناذج 
رائع���ة جاهدت حتى امل���وت لتحصل على 
حريتها، ففي املاضي القدمي كان سيدنا بالل 
عبدا أسيرا ينال صنوفا من العذاب والقهر كي 
يرتد عن اإلميان ويظل عبدا لألحجار، ولكن 
نور اإلسالم استقر في قلبه، فاختار عبادة 
اهلل وأن يكون حرا في اعتقاده فتحمل العذاب 

األليم من أجل أن يحافظ على حريته. 
وأصبحت احلرية هي هم كل الش���عوب 
مبختلف أجناس���هم ودياناته���م، ونظمت 
املسيرات، والثورات، واحلروب، وسالت الدماء 
في كل مكان من أجل احلرية، وأصبحت كلمة 
احلرية تعني احلياة واألمل، والسعادة لدى 

اإلنسان.
نع���م، احلرية مس���ؤولية ومس���ؤولية 
كبي���رة جدا وهي ال تتج���زأ، وقد كفلها لنا 
دستورنا، ولكن هناك بعض الواجبات يجب 
على الشخص أن يلتزم بها، وأهمها احترام 
الرأي والرأي اآلخر، وأيضا يجب تقبل اآلراء، 
مادمنا في دولة القانون واملؤسس���ات، وإن 
وجد أي جتريح فيجب اللجوء إلى القضاء 
باعتباره الفيصل بني اجلميع، هذا ما نتمناه 
كمواطنني ونتمنى أن تدوم حرية اإلنسان 
وحري���ة التعبير كما تعود عليها الش���عب 

الكويتي.
> > >

اشتهر موقع ال� »فيس بوك« سريعا، ألنه 
ميثل واحدة من أهم ظواهر االتصال االجتماعي 
العاملي في عصرنا، ولعل أبرز سمات هذا املوقع 
والت���ي أدت إلى ارتباط األفراد به في أرجاء 
العالم وتكوين ش���بكة ضخمة من االتصال 
أنه يغلب علي���ه طابع الصداقة والتواصل، 

في إطار تغلب عليه املعرفية.
وميكن الق���ول إن ال� »فيس بوك« اليوم 
هو واحد من أشهر وسائل إبراز ردود الفعل 
الفورية جتاه أي حدث سياسي أو إعالمي أو 
اقتصادي في أرجاء العالم، حيث سرعان ما 
ينعكس رد الفعل على املوقع عبر تعليقات 

املستخدمني، التي يبثونها من أجهزتهم.
وبعد جتربتي مع هذا املوقع املتميز، وردت 
في ذهني فكرة إنشاء مجموعة مثل أي شخص 
ينشئ مجموعة بأي هدف، وألي غرض، وهو 
ما مينح إحساسا باحلرية ويجعل الكثيرين 
يرغبون في إنش���اء مجموعات ليعبروا من 
خاللها عن أفكارهم أو همومهم، أما املجموعة 
التي أنشأتها حتت مسمى »التجمع اإلعالمي« 
فهدفها األساس���ي أن تكون حلقة وصل بني 
اإلعالميني والصحافي���ني عن طريق املوقع 
الش���هير ال� »فيس بوك«، وبفضل من اهلل 
خالل فترة بسيطة حظيت مجموعتنا بشعبية 
كبيرة جدا من قبل املستخدمني، داعني جميع 
من يعمل باحلقل اإلعالمي ويستخدم موقع 
ال� »فيس بوك« إل���ى االنضمام للمجموعة 

لنتواصل من خاللها.
alsuwaifan@hotmail.com

الحرية والـ »فيس بوك«!

خالد جمال السويفان

فاصل 

منذ عدة أيام ق���رأت في إحدى 
الصحف اليومية عن عالم كويتي 
ابتكر عالجا جدي���دا لعالج تفرع 
الشرايني بالقلب عن طريق القسطرة، 
وعندما قرأت اخلبر ش���عرت بأنه 
خبر عن طبيب أميركي أو أوروبي 
وكانت املفاج���أة أن الذي تتحدث 
عنه الصحف طبيب كويتي ففرحت 

كثيرا بهذا اخلبر الس���ار ألن هذا اخلبر ي���دل على أن هذه 
األرض الطيبة مليئة بأصحاب العقول النيرة خاصة عندما 
تكون عقوال بهذا احلجم من العلم والذكاء وبدأت أبحث عن 
ه���ذا املوضوع ألتأكد وأفتخر بأنني من بلد هذا البطل بطل 
العل���م وعلمت أنه د.إبراهيم الرش���دان، ومنذ هذه اللحظة 
وأنا أمتنى لقاء هذا الرجل ألعبر له عن فخري به كمواطنة 
كويتية تتمنى أن ت���رى اآلالف أمثاله في الكويت احلبيبة 
وعندما عجزت عن لقاء هذا الرجل لم أجد سوى قلمي ألبعث 
إليه برس���الة حتمل كل معاني الفخ���ر والتقدير حتمل كل 
كلمات الشكر والعرفان لهذا الرجل لكني أعلم جيدا أنها لن 
تكفي ولن تس���اوي شيئا مما حققه هذا البطل من إجنازات 
علمية خالل مس���يرته العلمية احلافلة ولكن سعادتي هذه 
لم تكتمل عندما رأيت إهماال كبيرا من املسؤولني في الكويت 
جت���اه هذا العالم الكبير الذي رفع رؤوس أهل الكويت أمام 

العالم أجمع.
إنه من املؤسف جدا أن نرى الدولة تكرم العبي كرة القدم 
والفنانني وعلماء الدول األخرى وتتجاهل عاملا بحجم وقيمة 
د.إبراهيم الرشدان الذي دلل كثيرا وعبر عن حبه وعشقه 
للكويت وأبنائها عندما درس وتخرج في جامعة الكويت بعد 
حصوله على بكالوريوس العلوم الطبية األساسية وحصوله 
على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الكويت ثم ذهب 
إلى اجلامعات األميركية وحصل على عدد من الش���هادات 
الطبية هناك ثم عاد إلى وطنه الكويت ليخدم أهله وناسه 
وأبناء ديرته بعمله في وزارة الصحة باإلضافة إلى تدريسه 
للطلبة في جامعة الكويت بكلية الطب ثم أصبح د.الرشدان 

رئيسا لرابطة أطباء القلب الكويتية، 
وهل كل هذه الدرجات العلمية التي 
حصل عليها د.الرش���دان ال تكفي 
لتكرميه من الدولة؟! وهل ذكره في 
بعض اجلرائد كما نفعل مع الغرباء 
يكفي لتكرمي���ه على ما فعله بعد 
البشرية  اختراعه لعالج سيخدم 

جمعاء؟!
هل اعتراف أميركا بإبداعات وتفوق هذا الرجل لم تدفعنا 
لتكرميه على أعلى املس���تويات؟! فقد قامت أميركا بترتيب 
متابعة تلفزيونية عبر األقمار الصناعية ملشاهدة د.الرشدان 
وهو يقوم بعملية جراحية في القلب ألحد املرضى ليعلمهم 
ويثبت لهم جدارة ما وصل إليه، ولقد أبهر د.الرشدان اجلميع 
بهذا االختراع وبعد كل هذا لم تعط الكويت الرش���دان حقه 
عل���ى األقل بالتكرمي الذي يليق به بعدما أثبت حرصه أيضا 
عل���ى بقائه داخل الكويت ورفضه كل العروض التي أتت له 
من أوروبا وأميركا ليدرس بجامعاتها وليعمل مبستشفياتها 
ونخشى أن يش���عر هذا الرجل املخلص بعدم تقدير بلده له 
ونخش���ى أال توفر له الدولة أح���دث األجهزة الطبية ليخدم 
بعلمه أهل الكوي���ت. فنحن األحق بعلم هذا الرجل ال أميركا 

أو أوروبا.
ومن خالل ه���ذا القلم الصادق الذي يكره الظالم والظلم 
أناشد املس���ؤولني في وزارة الصحة وجميع املسؤولني في 
الدولة باس���م أهل الكويت جميعا باس���م مرضى القلب في 
الكويت أن يلتفتوا إلى ه���ذه الثروة الوطنية التي ال تقدر 
مبال وادعوهم للمحافظة على ه���ذا العالم الكبير وأطالب 
ثانيا وثالثا وعاشرا بتكرمي د.إبراهيم الرشدان على ما حققه 
للكويت وإجنازاته املستمرة وتوفير كل ما يلزمه لنرى علماء 

آخرين في الكويت.
ونهاية أبعث إلى هذا العالم العظيم بتحية شكر وتقدير 
على علمه وعطائه واملكانة التي وضع بها الكويت أمام أكبر 

الدول تقدما في الطب.
www.alyera3_al7or.com

الرشدان ثروة وطنية

م.هديل عيدان الخليفة

اليراع الحر

»اس���توقفني تصري���ح فنانة 
الطرب األصي���ل الفنانة واملبدعة 
ماجدة الرومي ل� »رويترز« خالل 
زيارتها للغناء في مهرجان قرطاج 
الذي يقام سنويا في تونس، حيث 
قدمت للوزراء العرب وصايا جميلة 
حملاربة ومكافحة جتار مدعي الفن 
والثقافة، فماذا أوصت فنانة الطرب 

األصيل وزراء الثقافة واإلعالم العرب؟
1 � على وزراء الثقافة والسياحة واإلعالم أن يدعموا املبدعني 
والفنانني امللتزمني احلقيقيني ملواجهة التدني في الفن والثقافة 

العربية.
2 � وصف���ت املبدع والفنان بأنه هو خير س���فير وأفضل 

ناطق باسم بلده.
3 � وصفت املب���دع والفنان بأنه يحمل دورا بالغ األهمية 

يفوق دور أي سفير أو ديبلوماسي آخر.
تلك هي وصايا مبدعة وفنانة الغناء العربي لوزراء الثقافة 
واإلعالم العرب لكي يستطيعوا درء ومكافحة ومحاربة جتار 
ومدعي الفن والثقافة والتصدي له���م، وتلك الوصايا ذاتها 
أوجهها إلى مسؤولي الثقافة واإلعالم في بلدنا احلبيب لعلهم 
يأخذونها بعني االعتبار، وسأقوم بتحليل كل نقطة على حدة 
لنضع أيدينا على أخطاء اجلهات احلكومية وتسليط الضوء 
عليها ليلتفت إليها من تغيب عن ذهنه، يقول اهلل عز وجل 
في محكم كتابه: )فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، 

ويتجنبها األشقى(  األعلى: 9 � 11.
ف���إذا نظرنا إلى الوصية األول���ى والتي حتث على دعم 
الدولة ممثلة في اجلهة املختصة بالثقافة واإلعالم واملبدعني 
والفنانني ونقصد »عيال الديرة«، جند أنه لألسف الشديد 
ال يوج���د دعم حقيقي من تلك اجلهات احلكومية للمبدعني 
والفنانني »الكويتيني«، فكم من مس���ابقات تقام باسم دعم 
املبدعني والفنانني ولكنها لألسف تقتصر على جلان للتحكيم 
ومن ثم إعالن النتائج وتنتهي بتس���ليم اجلوائز، ولكن ما 
هو مصي���ر املبدع أو الفنان الكويتي بع���د نيله اجلائزة؟ 
ال ش���يء، فقط مكافأة مالية وش���هادة تقدير، أما التطوير 
واالهتمام بتلك املوهبة لتنميتها وصقلها واالستفادة منها، 

فمكانك راوح.
وننتقل معكم للوصية الثاني���ة وهي اختيار من ميثل 
الدولة من خالل اإلعالم والثقافة، جند أنه لألس���ف الشديد 

كثير من برامجنا الوطنية وندواتنا 
التدريبية  العمل  الثقافية وورش 
والتثقيفي���ة واإلعالمية تقدم من 
خالل مبدع أو فنان »غير كويتي« 
كما لو أن دولتنا ال متتلك مبدعني 
أو فنانني كويتيني في تلك املجاالت، 
واملضحك أن اإلعالم عندنا إذا قام 
مبدع أو مثقف أو فنان كويتي بعمل 
ندوة أو ورشة عمل أو برنامج لألسف فإن بعض الصحف 
ووس���ائل اإلعالم املرئي ال تس���لط عليه الضوء كما لو أن 
ذلك املبدع أو املثقف أو الفنان يتكلم باس���مه وليس باسم 
بلده »الكويت« »هذا هو احلسد اهلل يبعدنا عنه« مع العلم 
بأن املبدعني والفنانني غير الكويتيني عندما يتكلمون باسم 
الكويت تقوم دفوف اإلعالم والثقافة بالعزف والغناء »قالوها 

أجدادنا خيرنا لغيرنا«.
ومن الطرائف اإلعالمي���ة والثقافية احملزنة في دولتنا 
العزي���زة أن بعض املبدعني الكويتيني دأب�����وا على تقدمي 
أفكار واقتراحات للجهات املعين���ة للثقاف���������ة واإلعالم 
ومن ثم يجدون أن أفكارهم ومقترحاتهم قد س���رقت وأن 
الذي يقدمها بعد ذلك منطوق غير كويتي، وهنا الس���ؤال 
موجه إلى وزير اإلعالم: هل هذه هي الوحدة الوطنية التي 

ناديتم بها؟!
نصل إلى النهاية ولألس���ف ليست النهاية فمن يبحث 
ويدقق سيجد الكثير »بس شنو انقول هذي الكويت وصلي 
على النبي«، لذا عندما حثت الفنانة ماجدة الرومي صوت 
اجلبل الهادئ ف���ي وصيتها الثالثة عل���ى الرقي بالثقافة 
واإلعالم لكل لدولة لترقى الثقافة العربية من خالل املبدع 
أو الفنان، وصفت املبدع والفنان في تصريحاتها بأنه خير 
س���فير لدولته أمام الدول األخرى، والسؤال هنا: كم مبدع 
وفنان كويتي في دولتنا احلبيبة مّثل الكويت سواء خارجيا 
أو داخليا؟ وكم من العروض الكويتية قدمت خارج الكويت 
باسم الكويت؟ وكم مبدع غير كويتي مثل الكويت داخليا 
وتكلم باس���م الكويت وكان واجهة الكويت أمام ضيوفنا 

العرب؟ ولكم حساب.
> > >

كلمـة وما تنرد: املادة »14« من دستور الكويت »ترعى الدولة 
العلوم واآلداب والفنون وتشجع البحث العلمي«.
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