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كم من متابع للساحة السياسية يعرف أن للحكومة أغلبية 
داخل مجلس األمة وأنها حصلت على هذه األغلبية إما عن طريق 
إفرازات االنتخابات النيابية أو من خالل الترضيات السياسية، 
وهذه األغلبية املريحة بالنسبة للحكومة يفترض أن تدعم أي 
مشروع أو قانون تتقدم به احلكومة، كما تعتبر هذه األغلبية 
خط الدفاع األول لصد أي هجوم نيابي من األقلية عن طريق 
االستجوابات، إال أن املتابع يرى أيضا أن احلكومة هي حكومة 
مجلس فقط وليست حكومة بلد والدليل على ذلك أن احلكومة 
لم تتقدم بأي مش���روع أو قانون إال كردة فعل من مس���اءلة 
نيابية، ويؤيد ذلك أنه في حالة تقدمي أي استجواب للحكومة 
فإن حركة البلد تشل متاما وتتوقف مصالح املواطنني وجتيش 
اجليوش من موظفي احلكومة وقيادييها ومستشاريها للدفاع 
عن موقف احلكومة وتبرئتها وكأنها حكومة مجلس وليست 
حكومة بلد ومواطنني، وكذلك خطة التنمية املطروحة والتي 
متت مناقشتها وإقرارها من قبل املجلس لم تتقدم بها احلكومة 
إال بعد مطالبات نيابية متكررة، خاصة أنها لم تتقدم بخطط 
تنموي���ة منذ زمن بعيد وان جميع ما مت حتقيقه من إجناز ال 
يرقى إلى مستوى طموح املواطن وكان باجتهادات شخصية 
ولم تكن هناك خطط واضح���ة ومبرمجة خالل فترة زمنية 
محددة واألمثلة كثيرة من املشاريع التي حتتاج إلى سنوات 

طويلة إلجنازها ونتوقع أن يستفيد منها أحفاد أحفادنا.
نتمنى أن تتعلم حكومتن���ا الدرس من حكومة دبي فبعد 
ناطحات السحاب واألبراج األعلى في العالم فقد شيدوا القطارات 
ومت���رو األنفاق وفى كل عام تخرج علينا حكومة دبي بجديد 
وذلك ألن حكومتهم هي حكومة إجناز.. أما حكومتنا نحن فهي 

حكومة مجلس فقط.
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أحببت القراءة كثيرا منذ زمن، وكنت أحرص على شراء 
الكت���ب التي تتحدث عن التنمية وتطوي���ر الذات، إلى أن 
تعرفت على كتاب »العادات الس���بع ألكثر الناس فعالية« 
ملؤلفة د.ستيفن كوفي، فقرأت الكتاب بنهم كبير، ومازلت 
أقرأه إلى يومنا هذا، حيث انه يس���تحق القراءة وقد قرأته 
أكث���ر من مرة، وه���ذا الكتاب جعل ل���دي نقطة حتول في 
حياتي وعلى املستوى الشخصي حتديدا، وذلك ملا يحويه 
من مبادئ وقيم كبيرة، كما أنصح بقراءة هذا الكتاب أشد 
احلرص، ومدحي للكتاب لن يضيف له شيئا، بل سيضيف 
لي أنا، وذلك ألن املؤل���ف والكاتب ذاع صيتهما في أرجاء 
املعمورة بل في أصقاع الدنيا، وذلك لو علمنا بأنه مت بيع  
أكثر من 10 آالف نس���خة من الكت���اب باللغة اإلجنليزية، 

وترجم إلى 28 لغة.
ويعتبر مؤلف الكتاب د.س���تيفن كوفي، متخصصا في 
علم النفس، وهو من أبرز املدربني واملؤلفني الذين حتدثوا 
في تطوير الذات، ومتت تس���ميته من قبل مجلة »تاميز« 
األميركية ضم���ن أكثر 25 أميركيا مؤثرا في أميركا، وهذه 
العادات هي األولى: كن مب���ادرا، الثانية: ابدأ والنهاية في 
ذهنك، الثالث���ة: ضع األول أوال، الرابعة: فكر بعقلية اربح 
ويربح اآلخرون، اخلامس���ة: احرص على أن تفهم أوال ثم 
تفهم اآلخرين، السادسة: التعاون اإلمنائي، السابعة: اشحذ 

املنشار.
وقد ألف د.أمين أسعد عبدة، كتاب يحمل عنوان »التغيير 
من الداخل« وه���و عبارة عن تأمالت في ع���ادات النجاح 
الس���بع التي ألفها »كوفي«، حي���ث ذكر أن هناك مجموعة 
من املميزات التي متيز هذه العادات وهي أنها تتميز بأنها 
عادات عاملية، وهي جزء من تركيبتنا النفس���ية والعقلية 
وهي منسجمة معها متاما، حيث ان تنفيذها ال يحتاج إلى 
تكلف، وامليزة الثانية أن هذه العادات منطقية، بعيدة عن 
اجلدل والتشكيك، وهي سهلة ومبدئية ال حتتاج إلى إثبات، 
أما امليزة الثالثة فمتحقق���ة ومنطبقة على جميع نواحي 
احلياة، وميكن تطبيقها على احلياة االجتماعية واالقتصادية 
والعلمية والرياضية، حيث انها شاملة، وامليزة الرابعة أن 
هذه العادات تشمل النواحي الثالث املكونة لإلنسان وهي: 
الروح والعقل واجلسد، . وامليزة األخرى أن هذه العادات 
لم تأت من فراغ، بل من جهد كبير من املؤلف، والقت قبوال 
عند الناس، حيث ان���ك ال حتضر دورة تدريبية إال وجتد 

املدرب يقتبس من كتب د.»كوفي«.
ومن أهم أسباب تشجيعي لقراءة كتب د.»كوفي«، أنني 
أعتق���د أن املبادئ املوجودة في الكتاب ال تختلف عن أمور 
كثيرة موجودة في ديننا اإلسالمي احلنيف بل متوافقة معه، 
وبس���بب اجلهد البحثي الكبير الذي قام به املؤلف والذي 
نفتق���ده كثيرا بالعالم العربي، كما أن »العادات الس���بع« 
تعتبر من أهم ما يبدأ به الش���خص الذي يحاول أن يطور 
من حياته لألفضل، وأعتقد أن مؤلفات »كوفي« تستحق أن 
تكون منهجا يدرس في املدارس واجلامعات، وهو منوذج 

من مناذج التواصل والتكامل احلضاري.
ويصف د.أمين عادات »كوفي« وصفا بديعا حيث يقول 
عنها إنها: »سنن كونية، وعادات طبيعية واجتماعية بثها 
اهلل ف���ي هذا الكون، فمن فهمها ورعاها جنى يانع ثمارها، 
ومن صادمها وعاندها فإنه كناطح صخرة، يدمي رأسه وال 

يؤذي احلجر«. 
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عندما حتاول أن تستشف املستقبل 
لنسيج املجتمع الكويتي سياسيا ستبرز 
لك جميع اخلطوط املستقبلية لواقعنا 
السياسي، بعد أن بدأت تتخلل وتتفاعل 
في جسمه السياسي األمور املستجدة 
من النواحي الفكرية والتنظيمية، فمثال: 
هناك س���كان املدينة والقرى القدمية 
وبعض العشائر الذين سعوا الى ترسيخ 

الدميوقراطية والقوانني الوضعية كتابيا والتي كانت في األصل 
موجودة عرفيا وبدأوا ينقرضون سياسيا، ويتقلصون نفوذيا، وفيما 

بعد فكريا وتأثيريا ستزداد هذه الظواهر آنفة الذكر مستقبال.
حتى العنصر النس���ائي الذي كان يطالب بحقوق املرأة سابقا 
س���يغيب عن مسرح األحداث سياس���يا في السنوات املقبلة، ألن 
األعداد املتزايدة من العنصر النسائي وأوالدهن سيتكاثرون ويطفو 
عددهم على مسرح األحداث بعد أن حتققت لهم امتيازات وحقوق 

تخول لهم ذلك.
> > >

احللي���ب املجفف: فيما مضى عندما كان ي���راد ان يكال املديح 
لش���خص ما يقال له: هذا ش���ارب من حليب أمه، أما اليوم فكما 
يعل���م اجلميع ان أغلبية هذا اجليل يش���ربون من حليب األبقار 
األس���ترالية والدمناركية والهولندية ولم يظهر لنا أي تغيير في 
أشكالهم أو بنيتهم اجلسمانية، ولكننا نسأل أصحاب العرف والفكر 
واالستنباط واملتخصصني في علم النفس: هل هناك تأثيرات على 
خاليا املخ أو األوتار الصوتية لهؤالء؟ خصوصا بعد أن الحظنا 
عدم االهتمام من بعض املس���ؤولني وبع���ض الفئات األخرى مبا 
يحدث من حولنا إقليميا ومحليا من ظواهر لم يجدها في السابق 
وجتدد داخليا وتتفاعل خارجيا ولكن أدهش���نا أن بعض هؤالء 
املسؤولني لم يطلهم احلليب املجفف، إال إذا سبق وأن شربوا من 

حليب بقرة الفريج.
فنحن نرى ان ثقافة القتل والتفجير القدمية واملستجدة بدأت 
تطل علينا هذه األيام وتكال اتهامات التخاذل واخليانة بني أطراف 
النزاع في هذه املنطقة ولم نلحظ ما يدل على فهمنا لهذه الوقائع 
التي متهد لعواصف احلرب أو االحتواء وفي كلتا احلالتني احللو 

منهما مر.
وعلى كل حال فالنقطة التي ميتاز بها بعض متناولي احلليب 

املجفف انهم »يعتبرون إخوة من الرضاعة«.
> > >

السلطات األربع: أحدث السلطات األربع وهي السلطة الرابعة 

اإلعالمية ظهرت م���ن خاللها بعض 
األقالم واملتحدثني في بعض القنوات 
الفضائية ممن يثيرون الفتنة محليا 
وإقليميا، وينمون البغضاء والعنصرية 
مبسمياتهم التي تشير لبعض الفئات 
من النسيج الكويتي، ويعكسون ذلك 
على اجليران الذين لهم امتدادات ال 
ميكن إنكارها مما يرسخ هذه املفاهيم 
ف���ي عقول قصيري النظر، وفي عقول صغار الس���ن، مما يجعل 
املتربصني يضربون على هذه األوتار، ويجدون في هؤالء ضالتهم 
ويعبثون بهذه النعم التي حبانا اهلل بها، وتتأثر الوحدة الوطنية 
التي يجب ان نكون حريصني عليها فاحذروهم، كما يجب أال يتسلل 
قصيرو النظر هؤالء الى السلطات األخرى التي شرعوا للتمهيد لها 
فال تغفلوا عنهم كما غفلتم سابقا في سبات نومكم، افتحوا عيونكم 
واصغوا لسماع النصيحة قبل أن تقع بكم الواقعة ويصيبكم املثال 

الذي يقول »خبز خبزتيه يا الرفلة اكليه«.
> > >

سكر عيونك وصم أذنيك: جاء رجل يبحث عن صديق له بعد 
ان انقطعت بينهم االتصاالت ليس���أله عن س���بب انقطاعه، وعن 
واجبات الصلة ومس���ؤوليتها فوجده جالسا، واضعا على عينه 
غطاء وفي أذنه وقر، فس���أله عن السبب؟ فقال له: ال أريد أن أرى 
أو أسمع بعد أن كثر الضجيج وعلت األصوات، وتغيرت املظاهر 
واملناظر التي كنت أعرفها، فقلت له: اهلل يش���فيك من هذه احلالة 

املستجدة والتي لم نعهدها فيك من قبل.
يا منادين بالصوت ترى احلمض خالي

وحراسها الهني منذ سنيني
وعيونهم غطت وفيها زاللي

وفي األذن وقر وزاد فيها الطنيني
والبقرة احللوب صارت حاللي

وصبر جميل وجعل ربي يعيني
واكل في دنياك لقمت حاللي

وابعد عن احلرام شني اخلنيني )الرائحة(
الظواهر الس���لبية: معاجلة هده الظواهر ليس���ت بالعصا أو 
احلصى يا س���ادة، بل معاجلة من ابتلي بأم���راض هرمونية، أو 
آفات املخدرات بإيجاد احللول العالجية بإنشاء املصحات وجلب 
املتخصص���ني في عالج هذه الظاهرة أو تل���ك وال تخضعوا هذه 
النواحي اإلنسانية ملزايدات ومآرب انتخابية واتقوا اهلل حتى ال 

يصيبكم كما أصابهم.

أساء الكثير من عموم املسلمني 
ما آلت إليه أمور اآلراء املتناقضة 
من بعض كبار املشايخ في اململكة 
العربية السعودية وفتاواهم التي 
تتعارض مع ما هو قائم ومعروف، 
األمر الذي استهجنه الكثير سواء 
لتطرفه أو عدم مواءمته لطبيعة 
الزمن احلال���ي، ومن ثم تصبح 
هذه الفتاوى قضية عامة يتناقلها 
اإلعالم في بعض األحيان بسخرية 
بعي���دا عن االعتب���ارات الدينية 
لكونها مادة دسمة ومثيرة للقارئ 
أو للمش���اهد ولتأخذ بعدا فكريا 
تبلور على شكل جدل ال طائل منه 
بني كبار املشايخ تابعه الكثير عبر 
وسائل اإلعالم، ولألسف لم تكن 
هذه املساجالت إال دعوة للمزيد 
م���ن الفتاوى املس���تهجنة لعقل 
املسلم البسيط الذي لم يستطع 
إدراك ه���ذه اآلراء، التي تنوعت 
على حسب املفتي فمنهم من أباح 
رضاع الكب���ار، وهناك من حلل 
سماع املوسيقى، ومنهم من دعا إلى 
هدم الكعبة الشريفة وإعادة بنائها 
بشكل يسمح بفصل النساء عن 
الرجال، ومنهم من تطرف بفتواه 
ليكفر أصح���اب بعض احملطات 
وغيرها الكثير من الفتاوى، لذا 
جند أن املسألة تعدت ما يتقبله 
املنطق واالجتهاد لتأخذ بعدا غير 
معقول وال يتناسب مع متطلبات 
العصر الت���ي تقتضي أن تكون 
الفتوى مالئمة ملكانها وزمنها حتى 
تكتمل فيها الشروط الداعية لها، 
إال أن البعض من مشايخ الفتاوى 
املثيرة يأبى التراجع وإصراره على 
أدجلة الساحة الدينية، مما تسبب 
في نشوب جدال بني كبار العلماء 
ال يسمن وال يغني بشيء سوى 
تشويه صورة اإلسالم واملسلمني، 
وأدى إلى فض هذا التشابك الفكري 
تدخل خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز الذي أصدر 
أم���را بقصر الفتوى على أعضاء 
هيئة كبار العلماء فقط للحد من 
االجته���ادات املخالفة لتعليمات 
الشريعة اإلسالمية، وهو قرار بال 
شك جاء للمصلحة العامة وإعادة 
زمام إصدار الفتاوى جلهة توحد 
اجلميع حت���ت رايتها بعيدا عن 
أيدلوجيات وأفكار ال تخدم وحدة 
املسلمني بل أنها تزيد من تفرقهم 
وتشرذمهم، وخالصة القول نشكر 
خادم احلرمني على سعيه الدائم 
لتبني الفكر اإلصالحي وخدمته 

وحدة الصف اإلسالمي.
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تنش���ط احلركة الفنية في شهر 
رمضان وبشكل خاص عبر قنوات 
التلفزي���ون الفضائي���ة وال أعرف 
بالتحديد س���بب هذا التهافت على 
تقدمي األعمال الفنية في هذه الفترة 
بالذات، املهم ان يكون النشاط الفني 
في أوج حيويته ونشاطه خالل هذا 
الش���هر املبارك، وليت محتوى ذلك 

النشاط مناس���ب لتلك اللهفة على املشاركة أو باملستوى 
املطلوب حيث يتصف في كثير م���ن األحيان بالهبوط أو 
التهاف���ت وهذا أمر متوقع في ظل التس���ابق احملموم على 
جذب املشاهد والذي ما فتئنا نعيشه هذه األيام عبر إعالن 
كل قناة قبل ش���هر رمضان بأكثر من شهر عما ستعرضه 
على شاش���تها واألسماء املش���اركة لتحرز )القناة( قصب 
السبق في استقطاب املشاهدين، وكأن إقبال اجلمهور على 
ما يعرض من أعمال فنية هو الهدف األساس���ي من إنشاء 
تلك القنوات فتجدها تستذبح في دعوتهم ملتابعة ما تقدمه 
ف���ي هذه الفترة حتديدا. املهم في خضم تلك الفورة الفنية 
يبرز لنا نوعان من البرامج لهما املرتبة األولى في الرداءة 
و»السفس���فة« األول هو برامج املس���ابقات واآلخر برامج 

الكاميرا اخلفية.
فبرامج املسابقات كشفت لنا في السابق وستكشف حتما 
مستقبال مقدار اجلهل الذي نعيشه من حيث عدم القدرة على 
اإلجابة عن األس���ئلة التي تدفع املذيع الن يلمح او يصرح 
أحيانا باإلجابة املطلوبة وعندها وبحركة مصطنعة يصرخ 
»مبروك انت فزت« للمش���ترك الذي يقفز فرحا باجناز ال 
ينس���ب إليه. أما األس���ئلة فحّدث وال حرج عن عدم دقتها 
وس���خافتها واعتمادها على احلظ والتخمني. أما بالنسبة 
للجوائز فهي األخرى مجال لالشمئزاز ليس لنوعيتها بل 
لتقدميها ملن حالفه حظ التخمني وليس قدرة التفكير، فالتفكير 

اخلالق هو آخر ما تفكر فيه هذه 
النوعية من برامج املس���ابقات، 
فتخصص جوائز قيمة ال تناسب 
مستوى األسئلة الهابطة مطلقا. 
وهذه النوعية من البرامج ضحك 
على العقول وتش���ويه لبرامج 
املسابقات الرصينة التي تقدمها 
بعض القنوات، اضافة الى انها 
أسلوب رخيص جلبي األموال، وال أعرف كيف يقبل القائمون 
على القنوات التلفزيونية املختلفة ان يكون املكسب الذي 
جتنيه القناة عبر الرسائل التلفونية أهم كثيرا من الصورة 

اخلارجية للمجتمع. 
أما برامج الكاميرا اخلفيفة فهي تفتقر الى املرح والفكاهة، 
وتقدم كل أنواع اإلساءة لضيوفها وتأبى إال أن حتشرهم في زاوية 
اإلحراج حتى ان تطور املوضوع ل� »اخلناق« و»الهواش« لهدف 
واحد هو إضحاك املشاهد على تصرفات أولئك الضيوف، وان 
كانت غالبية تلك املواقف ال تضحك سوى أصحابها ومؤلفيها. 
طبعا هذا إذا استبعدنا فكرة االصطناع في التصرف واالتفاق مع 
الضيوف على ما يفعلونه. وفي بعض هذه البرامج حني يشعر 
املقدم بان الشخصية التي أمامه لم تستفز ولم تبد ردة الفعل 
املتوقعة فإنه )أي املقدم( يتمادى قليال ليجعل ضيفه يغضب 
لعل وعس���ى ان يقوم بحركة أو يقول شيئا مضحكا. ان هذه 
النوعية من البرامج تثير القرف واالشمئزاز وتدل على انعدام 
اإلبداع وضحالة التأليف واإلعداد، لذا أهيب مبعديها ومقدميها 
لالطالع على البرامج األجنبية املثيلة ليشاهدوا كيفية كتابة 
تلك البرامج بشكل ال يحرج املشاركني وال ينتقص من قيمتهم 
بل يقوم على حركاتهم العفوية. لقد سئمنا برامج املسابقات 
أو الكاميرا »املليقة« املتخمة بارتفاع درجة االس���تعالء على 

اآلخرين واالستخفاف باملشاهدين وقلة احترامهم.
mw514@hotmail.com
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