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سبق ان كتبنا وبشكل تلميحي 
في مقاالت س���ابقة عن االحداث 
والسياسات املقلوبة وتركنا املجال 
للمقصودين او الذين يقرأون ما 
بني السطور لفهم املقصود، واآلن 
نريد ان نكون اكثر وضوحا حتى 
يستطيع كثير من القراء او اولئك 
املتورطني في اعمال مشابهة فهم 

ما نريد ذكره كي ينتبهوا للخطوات التي يس���يرون عليها 
واملطلوب منه���م تنفيذها لغرض في نف���س يعقوب لعل 
وعسى ان يدركوا ماذا تعني انعكاساتها املستقبلية عليهم 
وعلى من حولهم ويكونوا اكثر عقالنية، خصوصا ان من 
سبقهم في مثل ذلك اصبح كبش فداء مهما عال شأنه وقدم 
من خدمات الس���ياده واالمثلة كثيرة وال نريد ان ندخل في 
اعطاء امثلة على ذلك في هذه املقالة ولكن ان س���نحت لنا 
الظروف سنبني بعض الدالئل التي يستطيع صاحب الرؤى 
املعتم عليها ان يراها وهذا يعتمد على وس���ائل النشر ان 

كانت سياستها ال تتعارض مع نشره.
خذوا ثالثة انواع من اوشحة املكلفني وانواعا من اخليول 

واحلراب املسمومة للعبث الداخلي واالقليمي والدولي:
1 - من أخطر االم���ور، العبث الداخلي الن هذا الصنف 
يطلق عليه املثل القائل »ال صار الوجع في البطن ما ينفع 
الدواء« فهناك من يجند من قبل السادة املتصارعني داخليا 
في جسم الدولة ملقاصد سياسية او اقتصادية او ما شابه 
ذلك الرباك الوضع الداخلي تنمويا واجتماعيا ويفوت عليه 
عجلة التقدم وبناء جس���مه االجتماعي والكل يعرف ماذا 
تعني هذه االس���اليب والظواهر التي تربك الكيان داخليا 

واقليميا.
2 - الوشاح الثاني وهو ال يقل خطورة عما سلف ذكره 
واحلربة املستعملة فيه ذات رأسني داخليا واقليميا فيفتعل 
بعضا من االحداث من تهديدات او تصريحات حتى يشغل 
الوضع الداخلي ويش���د االنظار خارجي���ا ويعطي فرصة 
للعابثني ان يتملصوا مما كلفوا به او خلق عدم االستقرار 
الن لهم مآرب اخرى وهذا املثل ينطبق على من هو مغلوب  
عل���ى امره فإن كان هكذا فعليه ان ينتبه واال يزج ويورط 
بلده واملس���ؤولني فيه، ويخلق بعضا من االزمات املفتعلة 
والتي ال تتطابق مع فهم الواقع تاريخيا وجغرافيا وتتسبب 

في ضعف عام جلسم االمة.
3 - صاحب الوش���اح الثالث هو ال���ذي يفتعل االزمات 

احلدودية والتناقضات الفكرية 
ويزيف االمور تاريخيا وجغرافيا 
ليعط���ي مج���االت للتدخالت 
اخلارجي���ة، واالمثلة على ذلك 
الوقت  كثيرة مؤجل ذكرها في 
احلاض���ر، وحت���ى االحزاب او 
التجمعات يسعى دائما الختراقها 
حتى يخلقوا التصادم فيما بني 

اطرافها وتعطيل مفعولها ومن ثم القضاء عليها.
وهنا اردنا ان نوضح ملن هو مغلوب على امره ان ينتبه 
واال ين���زج خلف بعض الش���عارات واالطروحات متعذرة 
التنفيذ في القرن الواحد والعشرين التي اصبحت العوملة 
نبراس���ا جلذبه الى قنوات فكرية ومعلومات جتعله بعيدا 
عن االس���تقرار والبناء، فاحذر اخي العربي الذين يطلقون 
العبارات التي تسبب االنعكاسات على جسمك الداخلي حتى 
ولو كان من ابناء قومك »قال ربي اكفني ش���ر اصدقائي اما 

اعدائي فأنا كفيل بهم«.
فجميع االحداث التي مرت بها االمة خالل العقود املاضية 
سيسعى البعض لتتويجها في الس���نوات القليلة املقبلة 
فاحذروهم وانتبهوا ملا يسعون اليه وتفحصوا ايا من هذه 
االوش���حة الرديئة ومرتديها وممتطي ظهور هذه اخليول 
الش���يطانية واقالمه���م وتصريحاتهم الت���ي تثير الفتنة 
الطائفية وتضامنوا اجتماعيا فال فرق بني عجمي وال عربي 

اال بالتقوى.
ال��دواء ينفع  ما  بالبطن  الوجع  جاء  ال 

الباب يفتح  ال  اجلاسوس  من  واح��ذر 
وغ��وي أغ��وي  الشيطان  ت��رى  قبلك 

صاب وال  وأخطأ  نفسه  ه��وي  وتبع 
وامل��ن��ط��ق��ة ي��ج��وب��ه��ا ذي���ب ع��وي

ب حل���اّ درت  احل��ل��وب  وال��ب��ق��رة 
الفتنة( )نار  اكتوي  بنار  قبلك  من  واسأل 

كذاب ه��وب  وال  ص��ادق  عصر  شاهد 
سنكون اكثر وضوحا في املقاالت املقبلة ان كان للعمر 
بقي���ة حتى يتبني للجيل احلاضر م���اذا حدث من اصحاب 
الش���عارات والكتابات الزائفة التي اضرت االمة واصابتها 
بكثير من التنافر وفوتت عليها الكثير من الفرص ليقيسوا 
تلك على احداث اليوم ويتنبهوا الصحاب الوجوه والشعارات 
املقلوبة الذين يطلق عليهم املثل »اس���مع كالمك يعجبني 

اشوف افعالك اتعجب«.

نحن اخلليجيني نفخر بصورة عظيمة بوجود مجلس 
التعاون اخلليجي لدرجة أننا أحلقنا تبعيتنا لدول املجلس 
وصرنا ننادي أنفسنا باخلليجيني أسوة بالشعب املصري 
حني قال إننا فراعنة، لذا فوجودنا من ضمن سلسلة دول 

اخلليج العربي فخر لنا واعتزاز.
الزميل العزيز في الزميلة »الوطن« الكاتب حسن علي 
كرم عّلق على موض���وع املجلس بحيادية مطلقة ترضي 
األطراف احلقيقية إلنش���اء املجلس، فقد كتب الزميل كرم 
ووضح أس���باب عدم الرغبة في انضمام اليمن للمجلس 
وذلك لوجود أشياء مشتركة بني الدول املعنية في املجلس 

والتي فعال توضع حتت بند دول اخلليج العربي.
نحن إن فتحنا الب���اب على مصراعيه للدول املجاورة 
وغير املجاورة لوجدنا ان الراغبني في االنضمام كثر ولو 
أعدنا التاريخ لس���نوات س���ابقة ملا وجدنا من يرغب في 
االنضمام وذلك للفقر الذي كانت تعيشه مجتمعات الدول 
اخلليجية آنذاك، فلو عاد الزمان كما كان فهل ينضم هؤالء 

الراغبون في االنضمام؟!
ما حصل للكويت من اعتداء بغيض ورغبة في طمس 
هوية البلد وظهور ما سمي بدول الضد نرفض نحن أبناء 
الكويت خاصة وأبناء اخلليج العربي بشكل عام انضمام 
كائن من كان للمجلس إال م���ن أبنائه احلقيقيني وأمتنى 
من أولي األمر مراعاة مشاعر أبناء اخلليج ورغبتهم فيما 

يخص هذا األمر.
في فترة س���ابقة اس���تمعت ألحد أبناء دولة اإلمارات 
العربي���ة الغالية باملصادفة ع���ن حديثه مع مجموعة من 
مواطنيه عن فخرهم باملجلس واعتزازهم باملنتمني إليه وأن 
املجلس أشبه باملسباح ال يحتمل دخول إضافات، والضرر 
كل الضرر لو انقطع هذا التشابك والذي مت بتقنية رائعة 

وفنية محبوكة.
إن ما تفضل به الزميل في الزميلة »الوطن« هو الصواب 
من الرأي وهو الصحيح من الفكر وهو الرغبة احلقيقية 
والشعور الس���ليم ألبناء دول اخلليج العربي احلقيقيني 

واألصليني.
رغب���ة البعض اليوم في االنضمام للمجلس هي رغبة 

نشك نحن أبناء دول اخلليج فيما وراءها.
دول اخلليج كما تفضل الزميل بينها مشتركات عدة وكلها 
عبارة عن سلسلة من حلقات مترابطة بفعل املوقع والنشأة 
تكاد تكون واحدة كما أن األصل واحد فهي كاجلسد بكل ما 
ميلك من أعضاء وإن فتحنا الباب لزيد وعبيد لالنضمام 
ألعضائه لغدا املجلس جامعة عربية أخرى وال أعتقد أنه 
من الص���واب وجود جامعتني عربيتني وإال لتبخر الهدف 

األساسي من تشكيله.
ال توجد دول عربية تطل عل���ى اخلليج العربي حتى 
يقال إنها من دوله، وإن قال البعض إن للعراق منفذا يطل 
على اس���تحياء عليه فهذا األمر مرفوض من أمرين، األول 
اختالف احلكم والنشأة بينه وبني دول اخلليج والثاني أن 
تش���كيل املجلس كان من أهم أهدافه تكوين قوة سياسية 
وعسكرية لدوله حتميها من االعتداءات، واعتداء العراق 
على الكويت يضعنا في موقف الرافض ألن ما حدث ضد 

هذا الهدف للمجلس.
على أبناء دول اخلليج العربي التالحم أكثر وأال يعملوا 
على الوقوف ضد أهدافه السامية وعدم فتح املجال لكائن 
م���ن كان للتالعب وغرس الفرقة بني دوله وش���عوبه ألن 
من مصلحة البعض إضعافه وتفكيكه وبالتالي االستيالء 
عليه وعلى خيراته فال السياسة يجب ان تفرق بني دوله 
وال الفن أو الرياضة لتكن دول اخلليج أكبر من ذلك وأكثر 

وعيا ملا يحاك لها شعوبا ودوال.
Kalematent@gmail.com

عّبر تقرير مؤمتر قمة أهداف األلفية للتنمية الذي عرض 
أمام اجلمعية العمومية في نيويورك خالل الفترة من )20 � 
22( سبتمبر عن تفاؤل كبير في إحراز تقدم ملموس نحو 
حتقيق أهداف التنمية الثمانية املعلنة في العام 2000 والتي 
تتمثل في القضاء على اإليدز واملالريا وخفض نسبة وفيات 
األطفال واألمهات وتعليم األطفال ومتكني النس���اء وتأكيد 

البيئة املستدامة بحلول العام 2015.
لكن���ه أبدى تفاؤالت اقل في حتقيق حتس���ن في حياة 
مئات املالي���ني من فقراء العالم ومواجهة اجلوع بس���بب 
األزمة االقتصادية العاملية واألحوال اجلوية السيئة وأزمة 
الغذاء. وألن خطة أهداف التنمية معول عليها في القضاء 
على األوبئة التي تهدد جميع شعوب العالم وفي استقرار 
السلم واالقتصاد العامليني، فإنها تتمتع بدعم مالي عاملي 
واسع � بلغت مخصصات خفض وفيات األطفال واألمهات 
40 ملي���ار دوالر � وبتضافر جهود منظمات االمم املتحدة 
وغيرها من منظمات إقليمية ومحلية متخصصة في شؤون 
الصح���ة واالقتصاد والتعليم واملرأة والطفل. لكن حصار 
اسرائيل املفروض على غزة املسكوت عليه من قبل الدول 
الكبرى املتنفذة وما يسببه من فقر بسبب تفشي البطالة 
ومن تقلص فرص تعليم االطفال ومن معاناتهم من أمراض 
تلوث مياه الشرب الشحيحة التي تتسبب بوفاة 12% منهم 
وتردي احلياة املعيش���ية للشعب الكوري الشمالي جراء 
احلصار االقتصادي على بالده يقودنا الى االعتقاد بأن جناح 
اهداف اخلطة االلفية للتنمية يخضع للعامل السياسي قبل 

العامل االنساني وهو امر مخيب لآلمال.

تتص���در قائم���ة الكت���ب املمنوعة 
وخصوصا للكت���اب املصريني أخبار 
معرض الكويت الدولي للكتاب والذي 
سيقام خالل أكتوبر من هذا العام، والذي 
بظني سيستقطب عددا أكبر من املعتاد 
من احلضور بسبب الدعاية املجانية التي 
حظيت بها هذه النسخة من املعرض. 
وجتدر اإلشارة إلى أن رابطة األدباء في 
الكويت أصدرت بيانا أوضحت فيه أن 
بع���ض االدعاءات عن أن الكويت متنع 
نشر كتب 35 كاتبا مصريا غير صحيحة، 
فما منع هو مجرد كتب لبعض الكّتاب 
املصريني، منها على سبيل املثال كتاب 
واحد للدكتور محمد عمارة بينما أجيز 
له 182 كتاب���ا، فاألمر ليس منع جميع 
كتب د.عمارة أو باقي الكتاب كما يشيع 
البعض، بل مت منع ما يعارض القوانني 
التي تتبعها وزارة اإلعالم من دون منع 
الكاتب أو دار النشر من املشاركة بكتب 

أخرى.
وأعتقد أننا كشعب كويتي يجب أن 
نكون واضحني مع أنفسنا، هل نعيش 
في مجتمع ذي حري���ة كاملة من دون 
قيود؟ أو لعل السؤال األفضل: هل نود 
أن نعيش في مجتمع ذي حرية كاملة 

من دون أي قيود؟ 
كلنا نعاني من مشكلة فرض رأينا 
الشخصي على مخالفينا، فعندما مينع 
الشيخ محمد العريفي من دخول الكويت، 
جند اإلسالميني يعارضون املنع، بينما 
غيرهم يؤيد منعه بحجة أن وجوده يثير 
الفتنة، وعندما مينع السيد الفالي من 
دخول الكويت جند نفس األطراف تتبادل 
الدور. وعندما مينع املفكر املصري نصر 
أبو زيد من دخول الكويت يس���تميت 
الليبراليون في الدفاع عن حقه بالدخول، 
بينما جندهم غير مهتمني حني منعت كتب 
ابن تيميه وابن باز من معرض الكويت 
للكتاب اإلسالمي. من ميانع وجود قناة 
تلفازية مثيرة للجدل جتده يؤيد وجود 
قناة أخرى مثيرة للجدل برأي مخالفيه. 
ومن عارض إقامة الندوات في األسابيع 
املاضي���ة هم من ش���جب منع ندواتهم 
في الس���نوات املاضية، حتى شركات 
التناقض،  االتصاالت تعاني من عقدة 
فهذه الش���ركات عارض���ت منع خدمة 
البالك بيري مسنجر بحجة التعدي على 
احلريات بينما نفس هذه الشركات هي 
من ضغطت على وزارة املواصالت حلجب 
موقع ال� »سكاي بي« في الكويت والذي 
يتيح للمستخدم القدرة على االتصال 

خارج الكويت بأسعار رمزية.
قبل أن تتخذ رأيا في قضية منع الكتب، 
اس���أل نفس���ك: هل أنت مؤمن باحلرية 
الكاملة؟ من السهل أن تدافع عن املعتقدات 
التي تؤمن بها، ولكن هل س���تدافع عن 
حرية املعتق���دات التي تعارضها فكريا؟ 
عندما يكون املنع في صالح عقيدتك أو 
منهجك الفكري، هل ستعارضه أم ستتنحى 
جانبا؟ هل مبقدورك تطبيق مقولة فولتير 
»قد ال أوافقك لكنني سأدافع حتى املوت 
عن حقك مبعارضتي«؟ اسأل نفسك بكل 

صراحة فقد ال يعجبك جوابك.
salanzi@gmail.com

»ما ش���افوهم يسرقون شافوهم يتحاسبون« هذا حال بعض 
أعضاء مجلس األمة مع وزي���ر الداخلية بعد أن وصلت العالقة 
بينهم إلى طريق مسدود لتهيأ األجواء السياسية ملواجهة مرتقبة 
على املش���هد السياسي، وان كانت قد بدأت بالفعل، وفصول هذه 
األزمة ليست باحلدث الطارئ ولكنها قدمية حيث تعود جذورها 
منذ اس���تجواب لوحات اإلعالنات والتي على أثرها انتهج وزير 
الداخلية سياسة التضييق على تخليص املعامالت، واألمر اآلخر 
الذي فجر اخلصومة إلى مستويات املواجهة هو عدم التعاون مع 
جلنة الش���ؤون الداخلية والدفاع وعدم الرد على أسئلة النواب 
وحتديدا قضية خروج متهمني وافدين من س���جن اإلبعاد، أضف 
إلى ذلك حادثة ضابط مخفر سلوى األخيرة التي عرت حالة األزمة 
األخيرة ما دفع الوزير إلى اتخاذ خطة خير وسيلة للدفاع الهجوم 
وتصريحه املفاجئ بأنه ليس هناك غير وزارة الداخلية، مع العلم 
أن أسئلة النواب حق مشروع ال أكثر، مما يعني أن الوزير ضاق 
صدرا من مالحظات النواب لسير عمله وهو ما ال يرضاه حسب 

ما بدر منه من تصريحات.
وعلى الطرف اآلخر من املواجهة نالحظ أيضا أن بعض النواب 
صاروا يتربصون بالوزير ألنه أوصد األبواب بوجه معظم معامالتهم 
الشخصية، األمر الذي سبب لهم حرجا مع ناخبيهم لعدم إجنازهم 
أي معاملة في وزارة الداخلية مما حدا بهم على اتخاذ خطة الغاية 
تبرر الوس���يلة عبر الضغط في محاول���ة لتقويض أداء الوزير 
وإسقاطه سياسيا بكل السبل املشروعة وغير املشروعة من خالل 
متابعة السياسة العامة للوزارة أو مالحقة سلوك بعض القياديني 

الذين أصبحوا عبئا ثقيال على عمل وزارة الداخلية.
وباختص���ار كانت تلك بعض املعطيات م���ن املرحلة القادمة 
التي تنذر بأن خريف الوزير س���يمر مبخاض عسير ان لم يكن 
مستحيال، والسؤال الذي يتردد هل يستطيع الوزير تكرار جناحه 
في املواجهتني الس���ابقتني أم أن الثالثة س���تكون ثابتة ومدخال 

للتغيير احلكومي القادم الذي بدأت بعض مالمحه تتضح.
t-alhifi@hotmail.com

املدن تش����به جسد اإلنس����ان، فبقدر ما 
تتميز حركة املرور والتنقل فيها باالنسيابية 
واالرتياح بقدر م����ا تكون بقية األمور فيها 
سليمة، واملدن التي تعاني من ازدحام مروري 
وتوقف فإنها س����تختنق ومتوت، متاما كما 
يختنق اإلنسان املريض بانسداد الشرايني 
وميوت، والكويت اليوم وصلت مع األسف 
الش����ديد إلى مس����تويات غير مسبوقة من 
االختناق املروري الذي بات يش����ل احلركة 
في معظم مدنها وضواحيها، وهو أمر خطير 
ال جن����د في مقابله جهودا مخلصة وصادقة 
لوض����ع احللول احلقيقية، فال طرق جديدة 
تبنى وال جسور تشيد وال حتى ضوابط لوقف 
تدفق العمالة الهامشية التي تعد أحد األسباب 
الرئيسية في هذا االختناق. كل دول العالم 
تعاني من هذه املشكلة، غير أن الدول تضع 
حلوال عملية لتفادي آثارها املدمرة، خاصة 
أن كثيرا من هذه احللول لن تظهر نتائجها 
إال بعد عشرة أعوام على أقل تقدير، ولذلك 
تسعى جاهدة من اآلن للبدء في رحلة األلف 
ميل، في حني نتعثر نحن هنا ومنذ سنني في 
قضايا هامش����ية وال نشعر مبا يحدث ومبا 
سيحدث، الزمن ميضي وإذا لم نعمل اليوم 
فلن يكون لنا غد، وسنجد أنفسنا خالل فترة 
بسيطة عاجزين عن الفعل حتى وإن توافرت 
حينه����ا اإلرادة الصادقة واحلرة، وعلينا أن 
نعي بأننا كلما بدأنا أسرع كلما وفرنا أكثر، 
فما س����يكلفنا اليوم مليارا سيكلفنا غدا 10 

مليارات.. الكويت تختنق فهل من مغيث؟
bodalal@hotmail.com
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