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بينم���ا كان يفترض أن أعود من فرانكفورت إلى الكويت وأنا في مطار 
بني أملان الذي يساوي بحجمه 10 مطارات من مطارنا، ويساوي بتقنياته 
1000 مطار من نوعية مطارنا »العشة«، توجهت إلى مكتب شركة الطيران 
ألؤكد احلجز لرحلتي املقرر بعد 8 ساعات، وكنت أريد أن أقضي بقية الوقت 
في مطارهم »احلقيقي« حتى يحني موعد رحلتي، وبينما أنا أحادث موظف 
املكتب قلت له ودون شعور: »ماذا لو أردت أن أغير خط سير رحلتي إلى 
فرانكفورت باريس كويت كم س���يكلفني األمر«، نظر لي املوظف وقال لي 
مس���تغربا »ولكنك ستؤكد رحلتك املقررة لك بعد أقل من 8 ساعات«، قلت 
له: »أنا أس���أل فقط« فرد: »500 يورو لتغيير خط سير الرحلة« وقتها لم 
أكن أنوي أن أزور باريس ولم يكن ضمن خططي حتى قبل س���ؤالي ب� 5 
دقائق أن أس���افر إلى باريس، ولكنني فعلته���ا، ومنحت املوظف بطاقتي 
االئتمانية التي تئن من ضغط الس���حب املالي املتتالي، وقلت له: »فلتكن 
باريس«، قطع لي التذكرة وتناولتها وتوجهت إلى البوابة مس���رعا حيث 

إن طائرة باريس ستغادر بعد 4 ساعات.
أثناء س���يري إلى الطائرة محاوال جتاوز البوابات كنت أفكر »لم أخبر 
أحدا، حس���نا أنا حتى لم أخبر نفس���ي أنني أنوي السفر إلى باريس قبل 
دخولي مطار فرانكفورت ولكنني فعلتها«، وركبت الطائرة وجلس���ت في 
مقعدي وكأنني أس���مع بطاقتي االئتمانية تق���ول لي من أعماق محفظتي 
»ي���ا ويلك من البنك«، لم أكن أصال قد حجزت للفندق بل ال أعرف إلى أين 
س���أجته في باريس التي ال أعرف فيها س���وى واحد من الربع قضى فترة 

عالج فيها على حساب وزارة الصحة قبل عامني.
بعد أقل من ساعتني كان نس���يم هواء باريس العليل وحده مستقبلي 
خارج بوابة مطار ش���ارل ديغول، وبعدها بدأت رحلة 3 أيام لن أنساها ما 

حييت.
رمبا يعد ما فعلته نوعا من أنواع االرجتال، ورمبا اجلنون، ورمبا نوع 
من أنواع ركوب موجة املغامرة، وكسر الروتني، ولكنني في النهاية حصلت 
على ثالثة أيام أعدها من أجمل األيام التي قضيتها في حياتي، ولست في 
معرض احلديث عما حصل خالل تلك األيام الرائعة قدر ما فكرت في نتيجة 

االرجتال وكسر الروتني املفاجئ في حياة أي شخص.
وما أحوج حكومتنا إلى كس���ر دوران عجلة اجتماعاتها حتى أصبحت 
أشبه مبصابة بداء مفاصل الروتني املزمن، ما أحوجها إلى االرجتال بعيدا 
عن امللل الروتيني الذي متارسه، فهي بطاقم وزرائها يجتمعون كل أسبوع 
يقرؤون بيانا إما يعقبون فيه على ما ورد خالل األسبوع الفائت الجتماعهم 
أو يطرحون أمرا يعرفه اجلميع وس���بق للصحف أن كشفته منذ أسابيع، 
مملة هي حكومتنا في كل شيء، تصرفاتها تصريحات وزرائها، طريقة ردهم 
على الكتاب والصحف في الردود الصحافية، ال يأتون بجديد، والبلد بسم 
اهلل ما شاء اهلل من سيئ إلى أسوأ، ومن حفرة إلى »دحديرة«، وكل شيء 
متوقف عن النمو، فلماذا ال يغيرون خط سير رحلة روتينهم ويفاجئونا بأي 
شيء، حتى ولو باستقالة جماعية مفاجئة، وصدقوني حتى مع استقالتهم 
لن تسوء األحوال أكثر سوءا مما هي عليه، ولن يهدر املال العام أكثر مما 
هو مهدر اآلن، فالواس���طة سيدة املوقف، والتفكك ميأل مشهدنا السياسي، 

وخطة التنمية التزال في مربعها األول.
ابتكروا، ائتونا بشيء جديد، استقالة جماعية، تدوير محدود، تصريح 
عن منحة للشعب الغلبان، إقالة وزير طيب ليس وزيرا فلتقيلوا 10 وكالء 
وزارة لتقاعسهم عن العمل، أي شيء، فقط ابتكروا وغيروا خط سير رحلة 
روتينكم اململة، فالوجوه هي ذاتها والتصريحات هي نفس���ها واملشكالت 
تتكرر، وال تس���ألوا عن تكلفة هذا األمر، فأنت���م وإن وفرمت على ميزانية 

الدولة ألف دينار فهناك مليون تهرب من باب خلفي.
وما دامت »خاربة خاربة« أمتنى عليكم أن تأتوا بشيء جديد ولو مرة 
واحدة في حياتكم وابتكروا، مارسوا اخليال، اصنعوا املستحيل وصدقوني 

لن تأتوا بأسوأ مما نحن فيه اليوم من ترد عام في عموم القطاعات.
أذكر أن احلكومات اخلمس السابقة لم تفاجئنا سوى مرة واحدة فقط 
عندما رفعت »فجأة« ودون مقدمات كتاب عدم تعاون أدى إلى حل املجلس، 
أفعلوها مرة أخرى »يرحم والدينكم« ونحن معكم، فقط تعالوا مرة واحدة 

إلى باريس وصدقوني لن تندموا.
Waha2waha@hotmail.com

من الطبيعي ان يثار جدل كبير في نيويورك بني معارض ومؤيد 
حول اقامة مركز ثقافي اسالمي قريب من موقع هجمات 9/11 املسمى 
بغراوند زيرو، فهناك حسب اس���تطالعات الرأي االخيرة 60% من 
االميركيني يعارضون املشروع ويش���اركهم الساسة احملافظون او 
املسيحيون اليمينيون وغالبيتهم من احلزب اجلمهوري وهو مؤشر 
واضح على ان املس���لمني في الواليات املتحدة اليزالون يعانون من 
مواقف عدائية جتاههم رغم كونهم مواطنني اميركيني ورغم محاوالت 
الرئيس اوباما التخفيف من مشاعر العداء نحوهم من خالل تصريحاته 
بني فترة واخرى التي تش���يد باالسالم وتدعو الى التسامح ودفاعه 
عن موقع املشروع وجهود كل من حاكم نيويورك ديڤيد باترسون 
ورئيس بلديته مايكل بلومبرغ في جت���اوز حادثة 9/11 ودعوتهما 
املعارضني الى قبول اقامة املشروع في موقعه من منطلق مبدأ احترام 

احلريات الدينية التي اقرها الدستور االميركي.
في نظري ان اختيار اقامة املركز قريبا من غراوند زيرو اختيار 
غير موفق النه سيكون عرضة لالعتداء عليه وعلى ارواح مرتاديه 
وس���يواجه القائمون عليه مصاعب جمة في اداء مهمتهم، منذ ايام 
طعن شاب اميركي سائق تاكس كان يقله عندما علم انه مسلم وأبدى 
مجلس العالقات االسالمية - االميركية تخوفه من ان يكون احلادث 
ناشئا من خطاب الكراهية الذي يبثه الرافضون القامة املركز وهم 
الذين عناهم ائتالف س���كان نيويورك م���ن اجل قيم اميركية ألنهم 
اصحاب عقول جامدة غير متحضرة تريد ان تبث اخلوف والفرقة 

في املجتمع االميركي.
م���ن املعلوم ان من بني ضحايا هجمات 9/11 مس���لمني لكن يبدو 
ان املعارضني مصرون على موقفهم الرافض ملوقع املركز االسالمي 
ولي���س امام اصحاب املش���روع اآلن اال ان يبحث���وا عن موقع آخر 
يجنبهم ش���رور كثيرة هم في غنى عنها اقلها دعوة القس املتطرف 

تيري جونز حلرق املصحف الشريف في ذكرى 9/11 املقبلة.

حتدث الكاتب محمد حسنني هيكل 
في احدى حلقاته على قناة اجلزيرة 
عن احداث ايلول سنة 1970، وتطرق 
اليها وهو وال ش���ك انه مطلع على 
تلك االحداث املؤملة والتي عانت منها 
املقاومة الفلسطينية واالردن ايضا 
ما عانت، ولست في مجال التعليق 
على ما دار على املستوى الرسمي 

بني القاهرة وعّمان ولكن سأروي إليكم ما شاهدته وسمعته 
بنفسي قبل تلك االحداث بعام اي في سنة 1969، كنت قادما 
من صوفيا عاصمة بلغاريا وذلك عن طريق البر انا وصديق 
لي فم���ررت باالردن لزيارة بعض االصدقاء، وعندما وصلت 
الى احلدود االردنية ن���زل صديقي الجناز معامالت الدخول 
وانتظرته في الس���يارة فأقبل نحوي ش���اب يحمل رشاشا 
وميش���ي في خطوات عنجهية ونظرات صارم���ة، فقال لي: 
انزل وافتح صندوق السيارة، فقلت له: نحن اكملنا التفتيش 
اجلمركي، فقال: امتمته عند االردن ولكنك لم تكمله من اجلانب 
الفلس���طيني، وهنا صدمت من ه���ذا املوقف، فقلت له: دولة 
في بطن دولة، فقال لي: »س���ميها زي ما انت عاوز«، ومن ثم 
دخلنا عّمان واثناء سيرنا وسط العاصمة تعرضنا لعدة نقاط 
تفتيشية تعسفية من بعض افراد التنظيمات الفلسطينية، 
فقلت لصاحب���ي: هذا الوضع غير طبيعي ال ميكن للحكومة 
االردنية وش���عبها السكوت عليه وس���ينتج عن ذلك امر ال 
يحم���د عقباه، املهم وصلنا ال���ى العاصمة االردنية والتقيت 
ببعض االطراف الفلسطينية ورويت لهم القصة واستفسرت 
منهم بش���كل اوضح، ورد البعض علّي: بأنهم ال يقرون هذه 
التصرفات ولكن املوضوع خارج نطاق السيطرة، وقلت لهم: 
ان هذا الوضع سينعكس عليكم ويحرق االخضر مع اليابس 
وه���ذا ما يتمناه االعداء فاحلقوا قب���ل فوات االوان، واتضح 
ل���ي فيما بعد ان التناحر بني بع���ض املنظمات واخلوف من 
سيطرة البعض على القيادة الفلسطينية جعل البعض منهم 
يؤمن مببدأ: »علّي وعلى اعدائي«، فبدأوا يتحرشون باجلانب 
االردني حتى س���ببوا هيجانا للجيش االردني والشعب بل 
لبعض الفئات الفلسطينية ايضا، مما اوصل اجلانب االردني 
بعدم���ا قدم النصح والنصيحة بالكف عن هذه التدخالت في 
ش���ؤون الدولة وبعد ان نصحوا من جوانب اخرى بالتوقف 
عن ذلك ولكنهم استمروا بال هوادة مما جعل اجليش والشعب 
االردني يطلبان من امللك واحلكومة ايقاف هذا املشهد املؤلم 

الذي ال يطاق.
وال احد يلوم اجلانب االردني على ما اتخذه في تلك احلقبة 

التي  العسكرية  وشكلت احلكومة 
كان يرأس���ها الفري���ق محمد داود 
وهو رجل من اصل فلسطيني على 
رأس الوزارة كرئيس للوزراء وهذا 
يعطي مدلولية واضحة ان بعض 
االشخاص من اجلانب الفلسطيني 
كان���وا غير راضني ع���ن تصرفات 
بع���ض التنظيمات الفلس���طينية 
ف���ي ذلك الوقت في االردن ولك���ن الفريق محمد داود نتيجة 
الضغوط العائلية والعربية قدم اس���تقالته عندما وصل الى 
مصر في زيارة رس���مية، وبدأت املعارك بني الطرفني وبذلت 
مصر العروبة بقيادة جمال عبدالناصر جهودا كبيرة ومعها 
بعض من االطراف العربية ومنها الكويت بقيادتها احلكيمة 

وموقفها البارز في تلك الفترة.
على كل حال وطنية امللك حسني والرئيس جمال عبدالناصر 
رحمهما اهلل من الطراز االول بإخالصهما ألمتهما العربية وال 
اعتقد ان هناك احدا يتمتع بذرة من الضمير يش���ك في ذلك، 
ولكن التجاذبات بني اليمني واليس���ار والبطائن املتعفنة في 
جسم االمة خلق سوء فهم بني الرجلني انعكس ذلك على املد 

القومي بشكل عام مما سبب انتكاسة في بعض املواقف.
وكل م���ا حصل ف���ي تلك االح���داث بس���بب التناحر بني 
الفلسطينيني انفسهم الذي هيأ للتدخالت اخلارجية ان جتد 
لها موطئ قدم بني هذه وتلك، فالعرب ال يضعفهم اال التناحر 
فيما بينهم فنرجو اال يس���تمر ذلك وينعكس على الش���عب 
الفلسطيني صاحب القضية املقدسة واال يفني بعضهم البعض 
اآلخر ويصبوا اللوم على االستعمار، فنرجو من االخوة في 
فلسطني العزيزة ان يس���تفيدوا ويتجنبوا ما آلت اليه تلك 
االحداث املريرة حتى ال تذهب ريحهم في خبر كان ال س���مح 
اهلل، فالعدو يكون ضعيف���ا كلما زاد التالحم ما بني الكوادر 
الفلسطينية، فإذا اردمت النصر هذا طريقه وليس لكم طريق 

آخر.
> > >

الكفاالت الزوجية: اذا كانت اسعار الكفالة الزوجية مثل ما 
نشرتها الزميلة »الوطن« بهذا احلجم املالي للعنصر العربي، 
احذروا ان تتحول البوصلة الى االجتاه نحو العنصر اآلسيوي 
خصوصا ان جتار االقامات لم يقصروا في تزويدنا بهذه الفئات 
الت���ي اصبحت جتوب املناطق بال ش���غل وال عمل وال تعمل 
عند كفيلها وهنا تصبح السيادة ملونة التشكيل، ومرشحا 
العنصر الكويتي نساء ورجاال لالستبدال بعناصر مستجدة 

خالل العقود املقبلة.

القري���ب صعقت  باألم���س 
أسماعنا بفاجعة ومصاب إخواننا 
ببالد باكستان، ففي ليلة وضحاها 
أمست تلك الدولة بحرا وأمواجا 
تتالطم على البيوت واألجساد 
البشرية العارية فخطف املوت 
أرواحهم وس���رت ندوب الدهر 
فيهم، فهم م���ا بني ميت ومتألم 

ومصاب، وق���د دخل علي من وقت قريب رجل من أهل 
تلك البالد املنكوبة يستجدي املال مني وهو يصف ما 
حل بأهله هناك ثم وقف واستعبر ونظر إلّي نظرة بلغت 
في نفسي مبلغا ما كانت لتبلغها ألف موعظة وموعظة 
تلقى علي من أجّل اخلطباء فلم أملك إال أن أعطيته مبا 
جادت به نفس���ي فما بالكم مبن رأى والتمس وضعهم 
هناك بنفسه فاملعاين ليس كاملخبر كما يقال، وقد رأيت 
في الشاشة أناسا قد سكبت الدمع على الدمع وأرواحا 
تفيض نفس���ا بعد نفس ورأيت ج���زع الوالد والوالدة 
على الولد واملشرد من البيت والبلد، فهم واهلل كما قال 

شاعر الزهد واحلكمة أبو العتاهية: 
إل��ى اهلل فيم��ا نالنا نرفع الش��كوى            

 فف��ي يده كش��ف املض��رة والبلوى 
خرجن��ا م��ن الدنيا ونحن م��ن أهلها 

فال نحن ف��ي األموات فيها وال األحيا
وقد م���ات في فيضانهم هذا قراب���ة 1100 قتيل وهم 
في ازدياد وأكثر من 14مليون متضرر وخس���ائر تقدر 
باملليارات فمن لهم غير اهلل ومن ثم أهل الكويت املعطاء 
أصحاب األيادي البيضاء اخواننا اليوم يس���تغيثون 
وينادون فه���ل من مجيب فقد اس���تنجدت امرأة يوما 

باخلليفة املعتصم باهلل وهي تقاد 
أسيرة لدى ملك الروم فصاحت 
مبلء فمها وامعتصماه فاستنهض 
لها جيش األمة كله وحررت أفال 
نستجيب نحن ونعطي من أموالنا 
إلخواننا هناك وهم يقادون إلى 
املوت ويصرخون واإسالماه؟! 
ولك أخ����ي احلبيب في تاريخنا 
املشرق أس����وة فهذا عبداهلل بن املبارك التابعي اجلليل 
كان يحج سنة ويغزو سنة فلما كانت السنة التي يحج 
فيها خرج بخمسمائة دينار الى موقف اجلمال ليشتري 
جمال فرأى امرأة عل����ى بعض الطريق تنتف ريش بطة 
فتقدم اليها وسألها ماذا تفعلني؟ فقالت يرحمك اهلل انا 
امرأة علوية ولي أربع بنات مات أبوهن من قريب وهذا 
اليوم الرابع ما أكلن ش����يئا وقد أحلت لنا امليتة فأخذت 
هذه البطة أصلحها واحملها الى بناتي فقال عبداهلل في 
نفس����ه ويحك يا ابن املبارك اين انت من هذه؟! فأعطاها 
كل الدنانير الت����ي كانت معه ورجع إلى بيته ولم يحج 
هذه السنة وهذا من عظيم فقهه في الدين رحمه اهلل فقد 
ت����رك حج بيت اهلل احلرام مقابل إنقاذ هذه األنفس ألنه 
فهم معني قوله تعالي )من قتل نفسا بغير نفس او فساد 
في األرض فكأمنا قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأمنا 
أحيا الناس جميعا( وطبقها على حياته وال تستحقر أخي 
الكرمي صدقتك مهما كان مقدارها فقد قال ژ )اتقوا النار 
ولو بشق مترة( واعلم أن لك هدية في الدنيا وفي اآلخرة 
أما في الدنيا فستجد لذة وراحة في نفسك ال تبلغها ملذات 
الدنيا كلها وأما في اآلخرة فمغفرة وأجور وجنة سرور 

فبادر أخي الكرمي لتحظي باألجر العظيم.

ال يختلف اثنان في الكويت 
على ق���درات نائ���ب رئيس 
مجل���س الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية ووزير اإلسكان 
ووزير التنمية الشيخ أحمد 
الفهد، فهو شخص ال يعرف 
اليأس إليه طريقا، وميلك من 
القدرة ما يجعله يتغلب على 
جميع املعضالت التي ورثها 
من خالل حمله مللف التنمية 
على كتفيه، إذ ان التركة التي 
ورثها الفه���د من احلكومات 
الس���ابقة ضخم���ة ومعقدة 
والسير فيها قدما ليس باألمر 
الس���هل، بل إنه كالسير في 

حقل مليء باأللغام. 
من متطلبات إجناح اخلطة 
أن يك���ون الفهد متيقظا جدا 
للفريق املشارك في تنفيذها 
وتس���ليط الكش���اف عل���ى 
الفريق وإبالغهم  أعمال هذا 
بأن سياسة الثواب والعقاب 
هي التي ستسود. فما نقلته 
»األنباء« قبل أيام عن توجيه 
إنذارات ولوم لوكالء مساعدين 
في العديد من وزارات الدولة 
لتقاعس���هم في إجناز ما هو 
مطلوب منهم في تنفيذ اخلطة 
دليل على ضرورة اقصائهم 
عن مناصبهم في هذه الفترة 
ليحل محلهم من هم قادرون 
على اإلجناز. ومما ال شك فيه 
أن الكل في الكويت يدرك متاما 
كم هو حجم اجلهل اإلداري 
ومدى التخل���ف عند بعض 
قيادات الدولة الذين ال يفقهون 
في اإلدارة والتنمية فضال عن 
وجود كم هائل من التجاوزات 
إدارية ومالية صارخة سجلها 
ديوان احملاسبة بحق هؤالء 
القياديني ف���ي اغلب وزارات 
الدولة، فقيادات كهذه ال ميكنها 
إعمار محافظة فكيف لها إعمار 
بلد؟ لذلك يجب على الفهد أن 
يحاسب ويستبعد كل قيادي 
أداء عمله لكي  متقاعس في 
يثبت لنا امتالكه للعصا مثلما 

ميلك اجلزرة.
نقطة أخيرة: ال يساورني 
أدنى ش���ك في اجتهاد الفهد 
إلجناز خطة التنمية على أكمل 
وجه ولكن استمرار القيادات 
الفاشلة على كراسيها )وهذا 
ما نخشاه( حتما سيصب في 
خانة الفشل، فال تنس يا شيخ 
أنك في فلك ال ميكن أن يكون 

هادئا أبدا.
m.almashan@hotmail.com
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