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كلنا سمع بقصة تلك املرأة الفقيرة وهي تضع اجلدر الفارغ 
على النار لتخدع أطفالها اجلياع ليناموا »إلى أن يس���توي 
الطعام الوهمي« عندما اكتش���فها اخلليفة الفاروق عمر بن 
اخلط���اب رضي اهلل عنه، ح���ن كان يتفقد رعيته ليال.. ال 
أدري ملاذا شبهت تلك املرأة بحكومتنا، وشبهت أطفال هذه 
املرأة بشعب الكويت، وشبهت ذلك اجلدر اخلالي من الطعام 
وتلك الطبخة مبشاريع التنمية. احلكومة تطلب منا النوم 
وتخدرنا برؤية اجلدر على النار، ونحن الشعب ننتظر أن 

تنضج الطبخة »الوهمية«. 
إن جدر احلكومة في هذا العصر هو إعالمها، نسمع مبشاريع 
بآالف املالين من الدنانير يتردد صداها على مسامعنا عشرات 
املرات، أما ما هو أغلى من املالين فهو العمر)الزمن(، إن الوقت 
ال قيم���ة له عند احلكومة، فمثلما تضخمت املبالغ، تضخم 
زمن التنفيذ خمسة وعشرة وعشرين عاما )انطر يا.....( إذا 
كان أطفال تلك املرأة سيكتشفون خداع أمهم بعد دقائق أو 
س���اعات، فإننا لن نكتشفه إال بعد عشرات السنن وما مقر 
اجلامعة بالشدادية ومستشفى جابر إال دليل... ال ادري هل 
ننتظر الفاروق )أي فاروق(؟ إن شعب الكويت يعيش في 
كآب���ة، رغم ما أنعم اهلل عليه من نعم كثيرة � إن اهلل يحب 
أن يرى أثر نعمته على خلقه � ال أن تخزن بالبنوك أو توزع 
قروض لآلخرين، إن مجالسنا الدميوقراطية وإفرازاتها من 
قوانن حترم ما حلل اهلل، وتطعن في ذمم الشرفاء، وتسيء 

الظن باألغنياء، ومتنع اخلير عن الفقراء.
إن جميع دول العالم تشجع املواطنن على التعمير وإحياء 
األراضي امليتة، بل تساعدهم ومتدهم لينتفع اجلميع )وليس 
األفراد(، كما أن املعاهدات النفطية وغيرها ليست حجة علينا 
وال نريدها أن تكون معوقا لنمونا ونهضتنا ورفاهيتنا. فإذا 
كانت أرواحنا فداء للوطن فكل ما منلكه )بيوتنا ومشاريعنا 
ومزارعن���ا، ومعاهدتنا.. الخ( تهون للوطن وأهله، ففي أي 
وقت يطلب منا إخالء املواقع للمصلحة العامة فسمعا وطاعة، 
ولك���ن ال جتعلوا أرض وطني كاملعلق���ة )مبعاهدات املائة 
عام( دون تعمير واستثمار، أطلقوا سراحها ولو بشروط، 
)الكويتيون يشترون أراضي باخلفجي( ماذا تبعد اخلفجي 
عن النويصيب؟ الهم ثقيل، واألمل مقطوع.. كل مش���اريع 
التنمية إما مبان لوزارات )مبئات املالين( ليتنعم بها كبار 
موظفي الدولة، تستخدم 6ساعات باليوم ثم تعطل. أو ترميم 

شوارع )شارع 11 كيلو بألف مليون دوالر(. 
إن جناح إدارة الدول تقاس برضاء واستحسان شعوبها 
لعمل حكوماتها مبا يرونه من إجنازات مبرمجة تتوالى يوما 
بعد يوم � حتى إن كانت مشاريع صغيرة يضخمها اإلعالم � 
كذلك التنويع الذي يغطي جميع فئات املجتمع، هناك حلقة 
مفقودة بن احلكومة والشعب كل منهم في واد مختلف ولغة 
مختلفة وأهداف وأولويات مختلفة، هناك فرق بن مطالب 
املواطن اليومية البسيطة ومقومات الوطن األساسية )بنية 
حتتية ومطارات وموانئ...ال���خ(. نحن بحاجة إلى فريق 
عمل تطوعي في كل منطقة يرصد حاجة ومشكالت املنطقة 
وسكانها ومحاولة إيجاد احللول بعيدا عن احلكومة وروتينها 
وميزانيتها، مما يوحي للمواطن ان عيون احلكومة قريبة 
منه.. املوضوع متش���عب، وهناك أفكار واقتراحات كثيرة، 
ولكن معرفتنا بأن اجلربة مقطوعة والنفخ فيها ال يجدي، 

والكحل بعن الرمدا خسارة.
 Sbe777@hotmail.com 

انفرط عقد عائشة فانفرطت بعدها الشائعات
ابنة صديق.. وزوجة نبي.. يا ويح من شاك حولها املؤامرات

م���ن يعلم بأمرها.. من يعرف س���رها.. ضاع وس���ط احليرة 
بكاؤها

أين الدليل أهو الدمع والسهد الطويل؟.. أهو احلزن القابع في 
القلب العليل؟

لكن اهلل وحده الذي يعلم صدقها..
خرج���ت مع النبي في غزوة يوم خرج س���همها.. وُحملت في 
هودجها.. وملا فرغ نبي املرس���لن.. ودنا مع جيش���ه من املدينة 

قافلن.. أذن ليلة بالرحيل..
فأرادت أن تقضي ش���أنها.. جاوزت اجليش في مشيها.. وإذا 

عقد لها انقطع..
فع���ادت لتلتمس عقدها.. فأقبل الره���ط الذين كانوا يحملون 
هودجها.. ولم يش���عروا بغيابها.. ورحلوا ببعيرها.. وكان آنذاك 
لم يثقل حلمها لصغر سنها.. فلما وجدت العقد جاءت منازلهم.. 
ول���م جتد أحدا منهم.. وظنت أنهم س���يفتقدونها ويرجعون إلى 
مكانها.. فجلست تنتظر حتى غلب النوم عينيها.. وجاء من وراء 
اجليش صفوان.. فاس���ترجع حن رأى س���واد إنسان.. وعرفها.. 

وأناخ راحلته لها.. فال كلمته وال كلمها..
وبعدها صار أهل االفك يخوضون في أمرها.. ويشيعون األحاديث 
ضدها.. لكن اهلل الذي يعلم السر، لم يدع قول املفسدين.. وكشف 

في هذه احملنة أمر املنافقن..
وأنزل في براءتها آيات تقرأ إلى يوم الدين..

صدق اهلل العظيم.. وظهر احلق أمام الناس أجمعن..
فانقل���ب الكذب على ابن س���لول.. وردت الطاه���رة إلى بيت 

الرسول
فال فارقته وال فارقها.. حتى مات عليه الس���الم، بن س���حرها 

ونحرها
بل زادت في نفسه محبتها.. وعال بن املسلمن شأنها

يوم أراد أهل الباطل ظلمها.. ملا انفرط في ذلك اليوم عقدها.
falcom6yeb@yahoo.com

أنوار عبدالرحمن

ِعْقد عائشة

فالكم طيب

كانت مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية من الشركات 
الرائدة، ليس على مستوى 
التعاون اخلليجي  مجلس 
فقط بل على مستوى الوطن 
العرب���ي، المتالكها عددا ال 
بأس به من الطائرات جتوب 
س���ماء العالم حاملة معها 

املس���افرين بكل راحة وأمان، ولكن أصبحت هذه 
املؤسسة في هذا الوقت من الشركات التي »أكل الدهر 
عليها وش���رب« رغم وجود أفضل الطيارين على 
مستوى العالم في املؤسسة والذين يشهد اجلميع 
بكفاءتهم وخبرتهم، كما ان املهندسن املسؤولن عن 
صيانة الطائرات أيضا من األكفاء الذين يعتبرون 
من خيرة الش���باب الكويتي الذي���ن يعتمد عليهم 
وتعتبر الطائرة الكويتية »مدللة« بسبب العناية 
الفائقة لها، وحسب علمي فإن املؤسسة بحاجة الى 
شركة عاملية تكون املسؤولة عن عملية التسويق 
لها من جميع اجلوانب، والشركات املمتازة كثيرة 
تعرض نفسها لتقدمي خدماتها، وكما نعلم ان هدف 
املؤسسة حاليا هو »خدماتي« فقط! وليس الربح 
لألسف، وينبغي على احلكومة ان تعمل على حتويل 
املؤسسة الى شركة حكومية مقفلة مثل »مؤسسة 
التأمينات االجتماعية« أو »هيئة االستثمار« اللتن 
تدران الربح للدولة من خالل االدارة املمتازة التي 
متتلكها كل منهما، وان تعطي لهذه االدارة اجلديدة 
الصالحية الكاملة واملطلقة من حيث انهاء خدمات 
م���ن ال يلزم وجوده وما أكثرهم، والبقاء لألفضل، 
وإعادة هيكلة املؤسسة من جديد وضخ دماء شابة 
جديدة لديها الكفاءة املمتازة »موجودين وجاهزين« 
في تولي مسؤولياتها والعمل على رفع اسم الكويت 
عاليا بن ش���ركات الطيران، حي���ث يتمنى الكثير 
من املواطنن وغيرهم الس���فر على منت اخلطوط 

الكويتية.

وعلى احلكومة ان تعمل 
على شراء طائرات جديدة 
واس���تبدال القدمي وعددها 
17 طائرة »واهلل فش���لة«، 
وإبع���اد الروتن احلكومي 
املناقصات  عن موض���وع 
اخلاص بش���راء الطائرات 

املدنية »أمتنى ذلك«.
الكل يعرف ان هناك شركات طيران ظهرت في 
التسعينيات من القرن املاضي وبداية القرن احلالي 
تفوقت على »الكويتي���ة« من جميع اجلوانب فما 
السبب في ذلك؟! أسوق هذا احلديث بعد ان قامت 
حكومتنا الرش���يدة بعملية تخصيص مؤسس���ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية، وظهور االشكاالت الكثيرة 
اخلاص���ة باملوظفن منها »الع���الوات تختلف عن 
وزارات الدولة« وكذلك املهندس الذي يفضل العمل 
في املؤسس���ة وال يريد االنتقال الى وزارة أخرى، 
فنجد ان الكادر اخلاص باملهندسن الكويتين مرتفع، 
وكذلك هناك الكثير من املش���اكل العالقة تريد حال 
لعالجها وهذا يجعل الذي يريد ش���راء املؤسس���ة 
يفكر كثيرا في عملية الشراء على اعتبار ان تكلفة 
املوظف الكويتي عالية وهذا يعتبر خسارة له في 

حالة وجوده.
أمنيتي الكبيرة ان تتراجع احلكومة عن عملية 
اخلصخصة، وان تعمل على دراسة احللول املنطقية 
والناجحة من خالل الرؤي���ة الواضحة واألهداف 

احملددة جلعل املؤسسة هدفها خدمة وربح.
يجب ان نعمل على إعادة القطار الى السكة، ويجب 
ان ننظر الى املستقبل املش���رق لدولتنا احلبيبة 
الكويت، كما يجب ان نعمل جميعا إلعادة س���معة 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية كما كانت عليه 
س���ابقا، هذه األماني ال ميك���ن ان ترى النور دون 

تضافر اجلهود على جميع املستويات.
Samy-elkorafy@hotmail.com

سامي الخرافي

قبل فوات األوان

جرس

سالم إبراهيم صالح السبيعي

جدر الحكومة

لمن يهمه األمر

في السنوات العشر األخيرة، تفاقمت في 
الكويت مشكلة التركيبة السكانية، وكانت 
سرعة التغيير الدميوغرافي فيها كبيرة جدا، 
إال أنها مع س���رعتها ظلت مشكلة صامتة، 
حيث لم يلتفت إليها الدارسون وال اجلهات 
املعنية بش���كل جدي، وظل البحث في�����ها 
في إطار إعداد رس���ائل جامعي���ة رمبا، أو 
إحصائية، ولكن أيا من اإلجراءات الفعلية 
لتعديل هذه التركيبة لم يتخذ، وما زاد من 
ح������دة املشكلة، وجع���لها اكثر صعوبة، 
هم جتار اإلقامات، وإغ���راق البلد بالعمالة 
الهامش���ية التي ال ضرورة لها في كثير من 

األحيان. 
وكانت أول نتائج هذا اخللل ارتفاع معدل 
اجلنايات واجلنح واملخالفات، وزادت اجلرائم 
بأنواعها بل وتش���كلت لدينا مناطق أشبه 
باملقاطعات التي تنشئها األقليات او املهاجرين 
غير الشرعين في الدول األوروبية، وابرز مثال 
على ذلك منطقة جليب الشيوخ، وما يحدث 
فيها من جت���اوزات للقانون وتظ�����اهرات 
س���ابقة فيها وفي خيطان فاق الت�����صور، 
لدرج���ة ان املواطن أصبح غريبا في بعض 
مناطق الكويت، وانحسرت نسبة تواجده الى 
أقل مستوياتها رمبا. وباستثناء رجال األمن 
الذين يذهبون الى هناك لضبط األمن، فلن 
جتد رمبا مواطنا واح������دا. وهذا ما تؤكد 
مضمونه أو فحواه، دراسة أعدها مرك�����ز 
الدراس���ات االس���تراتيجية في مج������لس 
األمة، وبين���ت الدراس���ة »أن الترك������يبة 
السكانية تعاني من اخللل املت������مثل ليس 
فق���������ط في عدم التوازن بن أعداد كل من 
املواط����نن والوافدين، والتي تشكل مواطنا 
واحدا مق�����اب���ل 2.2 وافد، ولكن أيضا ألن 
ه���ذه الزي������ادة في ع���دد الوافدين أغلبها 
عمالة هام�����شية عليها الكثير من املالحظات 

األمنية واالج�����تماعية«.
واحلل هنا ليس أحادي اجلانب، أي لكي 
نستغني عن العمالة الهامشية، البد للمواطن 
أن يسد ثغرات الوظائف الصغيرة في الدولة، 
ألن بقاء هذه الوظائف شاغرة، هي الثغرة 
التي يتس���لل من خاللها جت���ار اإلقامات. 
وهذا يتأتى حس���ب الدراسات املعنية بهذا 
اخلصوص ف���ي »تغيير األفكار البالية عن 
العمل احلرفي واملهني واليدوي، والعمل على 
الربط بن مخرجات التعليم وحاجة سوق 
العمل في مختلف التخص�����صات، وتشجيع 
إنش����اء املعاهد واجلامعات األهل�����ية التي 
تستجيب بشكل أس���رع ملتطلبات السوق 
الوطنية واإلقليمي���ة من العمالة الف�����نية 

املتدربة«.
حتى اآلن مش���كلة التركيبة السكانية ال 
حتظى باالهتمام الرسمي الالزم، بدلي�����ل 
ال�����سائبة،  الوهمية والعمالة  اإلقامات  أن 
تتكاثر كالعثة في ثياب الوطن، وال������مالحظ 
أن هذه املشكلة تتفجر بشكل يومي وعلى 
مراحل، مما يج����علها غير ظاه�����رة للعيان، 
فهل يتوجب علينا أن ننتظر ريثما تنفجر 

على طريقة البركان.
nasser@behbehani.info

د.ناصر بهبهاني

نوافذ

المشكلة الصامتة

انته���ى االس���تفتاء الذي 
حصل في تركيا لصالح حزب 
»العدالة والتنمية«، والذي 
يقضي باحلد من نفوذ اجليش 
القضائي���ة في  والس���لطة 
تركيا، واالقتراب من املعايير 
األوروبية أكثر إلدخال تركيا 
في االحتاد األوروبي، ويعتبر 

هذا االستفتاء انتصارا حلزب »العدالة والتنمية« الذي 
صوت عليه 50 مليون مواطن تركي، وهو عبارة عن 
مجسات متهيدية ملعرفة رأي الشارع في االنتخابات 
القادمة في صيف 2011، وأعتقد أن رجب طيب أردوغان، 
سيكون حاكم تركيا القادم، حيث إن النظام سيتحول الى 
نظام رئاسي مشابه لنظام الواليات املتحدة األميركية 

وبعض الدول األخرى.
والتعديالت الدس���تورية كانت على 26 مادة من 
الدستور، منها رفع احلجر على السفر إلى اخلارج إال 
في حاالت التحقيقات املبدئية، ورفع جميع األحكام 
القانونية التي متنع التظاهر واالضرابات واالعتصامات 
حتى ولو كانت ألسباب سياسية، وحق املواطن التركي 
في املطالبة بحقوقه الشخصية في متلك الدخل، وحق 
األطفال في الرعاية من الدولة، والسماح جلميع جلميع 
املواطنن باالنتماء إلى منظمات متعددة في وقت واحد، 
وإعادة النظر في سلطة احملاكم العسكرية وحصرها 
في محاكمة العس���كرين، ومنع محاكمة املدنين أمام 
احملاكم العسكرية، وإعادة تشكيل احملكمة الدستورية، 
ورفع عدد أعضاء احملكمة الدس���تورية من 11 إلى 17، 

ثالثة أعضاء منهم يرشحهم البرملان. 
وعن هذه التعديالت قال وزير اخلارجية األملاني 
إن انضمام تركيا لالحتاد األوروبي أصبح ممكنا، أما 
املفوضية األوروبية فقالت عن تعديل الدستور التركي 
إنه »يشكل خطوة في االجتاه الصحيح«، وذكر املفوض 
املكلف بشؤون توس���ع االحتاد ان نتيجة االستفتاء 
»تظهر مواصلة التزامهم باإلصالحات، واالس���تفتاء 
يش���كل خطوة في االجتاه الصحيح، في إطار جهود 

تركيا لإليفاء باملعايير الالزمة 
النضمامها »يقصد تركيا، في 
حن ذكر البيت األبيض في 
بي���ان ل���ه أن االتصال الذي 
أج���راه أوبام���ا بأردوغ���ان 
تضمن أن الرئيس األميركي 
الدميوقراطية  »أقر بحيوية 
التركي���ة، الت���ي تعكس���ها 

املشاركة في االستفتاء«.
وال شك أن جناح حزب العدالة والتنمية في تركيا 
جاء بعد س���نوات من العمل واجلهد والكفاح املدني 
على كافة املستويات، فجهوده على املستوى التعليمي 
واضحة، واالقتصادية أشد وضوحا حيث حلت تركيا 
في املركز ال� 12 على مستوى اقتصاديات العالم، وأنها 
من ال���دول التي لم تتأثر باألزمة املالية العاملية، فقد 
حقق القطاع املصرف���ي التركي في عام 2008 ربحية 
جت���اوزت 35%، وانخفض معدل التضخم لديها أكثر 
من 4%، وللكويت في تركيا اس���تثمارات كبيرة تقدر 
ب� 19 مليار دوالر، واختارت الكويت أن تس���تثمر في 

بلدان رئيسية وتركيا واحدة منها. 
لقد انح���رف أردوغان انحرافا كبيرا وواضحا عن 
األحزاب اإلسالمية املوجودة اليوم، واستفاد كثيرا من 
التجارب السابقة، بعد أن رأى أن هذه األحزاب أحزاب 
ليس لديها مشروع جاد وال تستطيع أن تدير دولة، فهي 
منغلقة على نفسها وال يهما إال مصاحلها الشخصية 
واحلزبية في الغالب، فكانت النتيجة الطبيعية بعد 
الشارع عنها وتركها تواجه مصيرها، وفي نفس الوقت 
هي غير قادرة على التعامل مع من يختلف معها. فها 
هو أردوغان يوجه لهم رس���ائل وأدوات واقعية في 
طريقة إدارة الدول مدنيا والتي حتتاج إلى جهد كبير 
وطويل، ويقول لهم ال جناح في إدارة الدول من غير 
رؤية واضحة كوضوح الشمس، وأن النجاح يحتاج 
إلى العمل واجلهد واإلخالص للفكرة قبل كل ش���يء، 

وال يوجد شيء اسمه مستحيل.
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