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إل���ى أه���ل الكويت 
أقول لهم »عيدكم مبارك 
وتقبل اهلل طاعتكم«، 
بس اليوم عندي سالفة 
صغيرة ش���ايلتها في 
قلبي والزم أقولها لكم 
علش���ان ما تتكرر في 
العيد القادم، في املاضي 

كان���ت التهاني بالعيد ب���زوارة األهل واألصدقاء 
واجليران ومع التم���دن صار »التلفون« الذي له 
تأثير سحري في اختصار املسافات، وصار األهل 
واألصدقاء يتصلون ببعضهم البعض، ومع عصر 
التكنولوجيا صار ال� »مس���ج« هو البديل، يعني 
الواحد يقوم بكتابة مس���ج بالعيد ويعممه على 
األهل واألحباب، ومع كل الذي ذكرناه من تاريخ 
التهاني بالعيد وتطورها كان يوجد في تاريخها 
ش���يء ثابت وهو »كروت املعايدة« وكانت هذه 
الكروت في املاضي تخص فئة محددة من الدولة 
ومازالت هذه الطريقة مستمرة ولكن اللون تغير 

وهذا موضوعنا لكم اليوم.
باألمس كنت أزور صديقتي »أم عبدالرحمن« 
ومن ضمن السوالف وجدتها تخرج لي من حقيبتها 
ظرفا وتقول لي: أخذي الظرف واضحكي فاستغربت 
من طلبها وبالفعل قمت بفتحه وإذا بي أجد »كرت 
معايدة« بعيد الفطر السعيد التوقيع مدير عمل 
أم عبدالرحمن، وحلظتها لم أبتس���م بل ضحكت 
ضحكة هستيرية وبصوت عال، وقد استغربت أم 
عبدالرحمن على هذه الضحكة الهستيرية، وسألتني 
عن الس���بب، فكان ردي له���ا أن هذا التصرف لم 
يقتص���ر فقط على مكان عملها بل أصبحت عاده 
متفش���ية داخل أروقة الوزارات وخارجها وهنا 
سألتني صديقتي عما أقصده بكلمة »خارجها«، 
فقلت لها عما أراه في بعض الوزارات احلكومية 
التي يعمل بعض موظفيها خارج الكويت باس���م 

الوزارة ممثلة بالكويت 
في كثير م���ن البلدان، 
فنجد ه���ؤالء املوظفني 
يقومون في كل مناسبة 
بإرسال الكثير من كروت 
املعايدة إلى مسؤوليهم 
الوزارة احلكومية  في 
للتهنئة واملضحك أنهم 
يقومون بإرس���ال تلك الكروت عن طريق البريد 
املمتاز أو الشركات اخلاصة للبريد وطبعا جميع 
تلك املصروفات تقع على عاتق الوزارة والدولة، 
واملضحك من هذا وذاك أنه ال يوجد حسيب ورقيب 
على تلك املصروفات، وهنا سألتني أم عبدالرحمن 
عن سبب هذه التصرفات املبالغ بها وملاذا ال يقوم 
املدير بعمل نشرة خاصة بالتهنئة ملوظفي إدارته 
وتوزع عليهم بدال من تلك البطاقات املكلفة التي 
نقدر أن نستغل مبالغها في شيء مفيد على سبيل 
املثال »املكيفات اللي ما تشتغل والكراسي واملكاتب 
املكس���رة« وغيرها من أش���ياء البد من إصالحها 
في الوزارة، ولكن لألس���ف املدراء مو فاضيني إال 
لبطاقات املعايدة ملوظفيهم وخسارة الدولة لتلك 
املصروفات، ويا حبذا لو قام هؤالء املوظفون الذين 
يعمل���ون في اخلارج بعمل جتمع طالبي ألبنائنا 
الدارسني هناك في هذه املناسبة السعيدة لكي ال 
يشعروا بالغربة بدال من معايدة وتهنئة مدرائهم 
بالبطاقات وخسارة الدولة لتلك املصروفات على 
هذه البطاقات، وبعد هذه التس���اؤالت وأنا أسمع 
ما تقوله »أم عبدالرحمن« وأضحك، فاستغربت 
من ابتساماتي وقالت لي ملاذا لم أجد إجابة على 
ما أقوله؟ فقلت لها: قالوها أهلنا يا ش���ني شي ما 

شابه أهله.
كلم���ة وما تن���رد: عيدكم مب���ارك وتقبل اهلل 

طاعتكم.
atach_hoty@hotmail.com

يل���وذ  م���ن  كل 
القبيلة هو  بأطن���اب 
كافر بالدستور، وكل 
من يرمتي بني أحضان 
الطائفية هو مرتد عن 
مفهوم دولة املؤسسات، 
وكل من يرفع شعار أنا 
كويتي والبقية مشكوك 

في أمرهم، هو شخص ال يؤمن بالدميوقراطية إال 
بقدر ما كان هيتلر وموسوليني وتشاوتشيسكو 
يؤمنون بها، وكل شخص يرمي »عقاله« ليتحول 
إلى فدواي ش���يوخ في زمن العوملة هو أسير 

الزمن الغابر الذي جتاوزه كل العالم.
القانون في هذه البلد واضح، والدستور أشد 
وضوحا، كفل للجميع املساواة من كل املذاهب 

واملشارب واألطياف.
مش���كلتنا في هذه احلكومة أنه���ا عندما ال 
تطب���ق القانون أو تطبق���ه بانتقائية أو تكيل 
مواده مبكيالني وثالثة وأربعة إمنا جتبر القبلي 
على العودة إلى قبليته، وتضطر الطائفي إلى 
القفز في مجاهل الطائفية، وتشجع على تكاثر 

الفداوية.
الهيبة لم تكن يوما في البشت، بل في تطبيق 
القان���ون على اجلميع، أم���ا وان هذه احلكومة 
ترمي املناصب كهبات وتلقي بها كعطايا ومنح 
ملن تش���اء وتخلعها على من تشاء، كما كانت 
ُتخلع العباءات على الشعراء في بالط األمويني 
والعباسيني، فعندها من الس���هل إخراج مارد 
القبلية من قمقمه واألسهل من ذلك استحضار 
جن الطائفية ومعها يتكاثر الفداوية كما يتكاثر 

العفن في جثة متحللة.
إن أردمت بلدا ينهض وتقوم التنمية على قدميها 
كطائر فينيق ينهض من الرماد فعليكم أوال بتهيئة 
األجواء املناسبة لها بتطبيق القانون، ودعوكم 

من احلديث الواهم عن 
كفالة مليارات الدنانير 
من القروض وتأسيس 
الشركات املساهمة لتلك 
املش���اريع، واب���دءوا 
القان���ون  بتطبي���ق 
أوال وقبل كل ش���يء، 
لتؤسسوا على األقل 
ألرضية نظيفة »معقمة« تقوم فوقها مشاريعكم 

التنموية.
القانون أوال وقبل كل ش���يء، وإال حتى لو 
رصدمت 37 مليار دينار أخرى وفوقها 37 مليارا 
زيادة فلن تبنوا حتى غرفة حارس في منطقة 
الوفرة، وس���يتنامى احلس القبلي أكثر فأكثر 
وس���تنتفخ رئة الطائفية ويزداد عدد الفداوية 
حتى يفوق عددهم أع���داد العاطلني عن العمل 
ورمبا نس���مع قريبا عن هيئ���ة حكومية عليا 

للفداوية.
تطبيق القانون وال شيء آخر، ودعوا عنكم 
دعوات تطبيق القانون التي أطلقت بنصف عني، 
فهناك من يرى وجوب تطبي���ق القانون على 
جهة وينسى اجلهة األخرى، وهناك من يذهب 
بدعوت���ه لتطبيق القانون ف���ي اجلهة املضادة 
وينس���ى األولى، القانون يجب أن يطبق على 

الكبير قبل الصغير، وفي كل احلاالت.
جربوا ولو ملرة واحدة أن تقتحموا بتطبيق 
القانون أماكن تخش���ون حتى احلديث عنها أو 
التصريح بها وما أكثرها في هذا البلد، وإن أقدمتم 
على اقتحام س���كراب أمغرة مثال أو محاس���بة 
الشركات الورقية بالقانون فعندها سنصدق أنكم 
جادون في خطتكم. أما فيما عدا ذلك فستكون 

ملياراتكم رهن رحمة املجهول.
Waha2waha@hotmail.com

اللقاء الذي أجراه تلفزيون الكويت مؤخرا مع سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، يبدو أنه خطوة إيجابية من حيث الشكل واملضمون، 
فمن حيث الش���كل ابتعد سمو الشيخ ناصر احملمد عن اخلطابات الرسمية 
املكتوبة وواجه الكاميرا مباش���رة بكالم أقرب إلى العفوية احملببة للناس، 
واعتقد أنها رسالة إلى من أش���اع أن الشيخ ناصر يهاب املواجهة العلنية 
أمام اجلمهور في جلسة اس���تجوابه في مجلس األمة مع حفظ الفارق بني 
اللقاء واالستجواب. ومن حيث املضمون فما قاله الشيخ ناصر احملمد ينم 
عن وضوح مباش���ر وصريح، وإجماال ال أعتقد أن هناك من يخالف سموه 
في كل إجاباته التي كلها ثقة وتفاؤل. لكن املشكلة أن هناك حاجبا بني مثل 
ه���ذه الكالم الطيب وبعض أجه���زة الدولة التي تصر على أنها غير معنية 
بهذه التوجيهات السامية، ولعل النموذج الواضح والصارخ في هذا الشأن 
هو تقاعس بعضها عن العمل املبرمج لوأد الفنت الدينية بني الكويتيني، إن 
لم تكن عامال مساعدا مباشرا في تعميق التمييز وانتهاك مبادئ الدستور 
في العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص. وإن شاء اهلل في مقال قادم سنوضح 
بصراحة منوذجا كريها على ذلك، رغم تكرار الكتابات واخلطابات والشعارات 
واالحتجاجات عليها، لكن »عمك أصمخ« وهو لألسف حتد سافر لكل ما هو 

سام وجميل في تصريحات قادتنا السياسيني حفظهم اهلل تعالى.
a.alsalleh@yahoo.com

صدر قرار تشكيل مجلس إدارة هيئة ذوي اإلعاقة من قبل النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك بصفته الرئيس 
األعلى لهيئة اإلعاقة ومن ضمن األس���ماء الت���ي وردت في هذا القرار أمني 
س���ر جمعية مرضى التصلب العصبي األخ أحمد مبارك البراك، وقبيل أن 
يجف حبر هذا القرار تقدم األخ البراك باستقالته من عضوية الهيئة نزوال 
عند رغبة ابن عمه النائب مس���لم البراك الذي طلب منه االستقالة لتزامن 
عضويته في هيئة ذوي اإلعاقة مع ترؤس البراك للجنة ذوي االحتياجات 
اخلاصة في مجلس األمة الستشعار البراك وإحساسه باملسؤولية السياسية 
التي فقدها بعض نوابنا احملترمني الذين يدورون في فلك احلكومة إلى أن 
أصبح منتهى طموحاتهم وأقصى أمانيهم كسب ود ورضا احلكومة ليتسنى 
لهم عقد الصفقات جهارا نهارا ولتعيني من يريدون من أقارب في املناصب 
العليا، دون االكتراث مبن هم أحق وأجدر في هذا املنصب، ومما الشك فيه 
أن ما قام به النائب مس���لم البراك ما هو إال جتسيد لصورة جديدة للرجل 
السياس���ي فكم أنت كبير يابوحمود فما فعلته ال يستطيع فعله كثير من 

النواب خصوصا نواب »هات وخذ«..
> > >

نقطة مهمة: ياس���ر )اخلبيث( مس���جل خطر، هرب أم ّهربوه ليس هذا 
املهم، فاألهم أن هذا اخلبيث اليزال ميارس الزندقة والكفر من خالل طعنه 
في ش���رف أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها زوجة نبينا وحبيبنا محمد 
ژ واحلكومة إلى اآلن لم تتخذ قرارا بشأن سحب جنسيته كما فعلت مع 
سليمان بوغيث عندما رفع راية اجلهاد ضد األميركان في أفغانستان، فهل 
إعالن بوغيث اجلهاد ضد األميركان أقوى وأخطر لدى احلكومة من الطعن 

في شرف أم املؤمنني..؟
m.almashan@hotmail.com

رسالتي موجهة لبعض فضائياتنا العزيزة خصوصا في شهر رمضان 
املبارك شهر الرحمة واملغفرة والتواصل والتراحم والعتق من النار.. فأين 
أنتم من هذا؟ وها نحن في العشر األواخر من هذا الشهر الفضيل والضيف 

العزيز.. فهل أنتم راضون كل الرضا عن برامجكم؟
فلقد أحزنني وأحزن الشارع الكويتي ما بثته بعض برامج )الكوميديا( 
غير الهادفة واألقرب أنها هادمة في عالقاتنا مع دول ش���قيقة عزيزة علينا 
بالتعرض لهم من باب »امليانة« في العمل اإلعالمي، ولكن كل شيء له حدود 
ول���كل مجتمع ثقافته ولكل دولة عاداتها وتقاليدها وتراثها يجب أال ميس 
وال يتعدى عليه لكيال نش���عر بأن هناك فجوة خلفته���ا هذه البرامج بني 
الدول الش���قيقة التي كان لها دور بطولي ومشرف إبان االحتالل الصدامي 

الغاشم على الكويت.
فنح���ن في الكويت على يقني بأن مثل هذه األعمال ال تؤثر على ترابطنا 
مع الش���عب املغربي الشقيق حكومة وشعبا، وال أيضا على اجلار القريب 
صاحب الك���رم والضيافة »دار زايد«، ولكن لكي���ال ينزلق العمل اإلعالمي 
إلى مهاترات ال تس���من وال تغني من ج���وع خصوصا بعد التصاريح التي 
حملتها كلتا الدولتني جتاه هذه البرامج التي قد تكون أس���اءت، ولكن هذه 
الفضائيات س���ارعت واعتذرت وإن شاء اهلل تكون تعلمت من هذا الدرس، 

فاحلياة جتارب والعبرة ملن اعتبر.
فالرس���الة اإلعالمية يجب أن تعرف بعض هذه الفضائيات أنها رسالة 
سامية هدفها نشر الوعي بني أفراد املجتمع ملا هو نافع ومفيد لكي نحصل 
على التطوير والتنمية احلقيقي���ة في مجتمعاتنا ومواكبة الدول املتقدمة 
فلذلك يج���ب علينا أن نفكر في هذا االجتاه العلمي الس���ليم في مثل هذه 
البرامج التي تبني لنا جيال على قدر من الثقافة والعلم النافع وليس كيفية 

التعرض لآلخرين.
في اخلتام يبقى لدي سؤال وأمتنى أال أجد له إجابة على بعض هذه 
الفضائيات في رمضان القادم، بش���رونا من احلني )كوميديا( رمضان 

اجلاي.. على منو من الدول الشقيقة؟
Q8help@hotmail.com

مع اقتراب توديع ش���هر رمضان املبارك 
الذي جعله اهلل سبحانه وتعالى شهر الصوم 
والرحمة واملغفرة من الذنوب واخلطايا التي 
يقترفها كل إنسان خالل سنوات عمره التي 

مضت.
وحيث اننا في العشر األواخر من الشهر، 
يكثر الدعاء واملناجاة هلل الواحد القهار، فما 
أجمل اإلنس���ان حينما يدعو بدعاء يشفي 
غليله، فيدعوه: »اللهم وهذه أيام شهر رمضان 
قد انقضت ولياليه قد تصرمت وقد صرت 
يا إلهي إلى م���ا أنت أعلم به مني، وأحصى 
بعدده من اخللق أجمعني.. نسألك مبا سألك 
به مالئكتك املقربون وأنبياؤك املرس���لون 
وعبادك الصاحل���ون، إن كنت رضيت عني 
في هذا الشهر فازدد عني رضا، وإن لم تكن 

رضيت عني فمن اآلن ارض عني«.
وه���ذا النبي العظيم ژ يق���ول حينما 
استقبل ش���هر رمضان في خطبته املباركة 
»فإن الش���قّي من حرم غف���ران اهلل في هذا 

الشهر العظيم«.
وهذا أمير املؤمن���ني اإلمام علي ابن أبي 
طالب گ يطلب من الن���اس بقوله »ترك 

الذنب أهون من طلب التوبة«.
وتتجلى فرحة اإلنسان في نفسه حينما 
تغفر له الذنوب واخلطايا ويفرح قلبه باخلير 
م���ن خالل فرحته بدخول يوم الفطر األكبر 
ويوم الفرح األكبر، حيث إن اهلل س���بحانه 
وتعالى يدخل الفرح في نفس���ه، حيث يبدأ 
العيد عنده، كما جاء ذلك بقول أمير املؤمنني 
علي ابن اب���ي طالب گ »إمنا هو عيد ملن 
قبل اهلل صيامه وش���كر قيامه، وكل يوم ال 

ُيعصى اهلل فيه فهو عيد«.
وهذه هي الرس���الة الربانية للبشر في 
التزام اإلنسان مبسؤولياته وواجباته جتاه 
من حوله في املجتمع عامة فيصبح مطيعا 

للواحد القهار، اهلل سبحانه وتعالى.
وال ش���ك في ان أفضل حلظات اإلنسان 
في حياته عندما يكون بني يدي اهلل الواحد 
األحد وهو يناجيه ويدعوه أو يطلب اإلجابة 
عن سؤاله، وجتلى ذلك لدى اإلمام علي گ 
من خالل دعائه املعروف بدعاء »كميل«، ففي 
فقراته األخيرة يقول: »إليك يا رب نصبت 
وجهي، واليك ي���ا رب مددت يدي، فبعزتك 
اس���تجب لدعائي وبلغني مناي، وال تقطع 
من فضلك رجائي، واكفني شر اجلن واإلنس 
من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر ملن ال ميلك 
إال الدعاء، فإنك فعال ملا تشاء، يا من اسمه 
دواء، وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من 
رأسماله الرجاء وس���الحه البكاء، يا سابغ 
النعم، يا دافع النقم، يا نور املستوحش���ني 
في الظل���م، يا عاملا ال يعّلم صل على محمد 

وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله«.
نسأل اهلل س���بحانه وتعالى أن يتقبل 
صيامن���ا وقيامنا ويرح���م جميع املؤمنني 
واملؤمن���ات في مش���ارق األرض ومغاربها، 
ويجعل أمورنا في كل خي���ر برحمته فهو 

أرحم الراحمني. 
فاكهة الكالم: »نبارك للجميع حلول عيد 
الفطر املبارك، وان يجعله عيد حب ومحبة 

وتسامح وتعايش بإذن اهلل«
Aliku1000@yahoo.com

عبدالهادي الصالح

لقاء ساٍم وتحٍد سافر!

م.36

محمد المشعان

نموذج  للمسؤول

بيني وبينك

فواز سعد أبوالروس

بشرونا رمضان الجاي.. على منو! 

رأي

ذعار الرشيدي

هيئة حكومية عليا
 لـ »الفداوية«
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د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

عيدكم مبارك

يا رب.. ال نملك إال الدعاء..!

د.بدر نادر الخضري

لمسات


