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البشر  نعش���ق نحن 
نظريات املؤامرة س���واء 
السياسية او الرياضية او 
حتى االجتماعية. نعشق 
فكرة وجود سلطة عليا 
تتحكم في األمور وحتتفظ 
باألسرار بينما نظل نحن 
تائهني في الظالم. فأغلبنا 

متيقن أن األميركيني لم يهبطوا على سطح القمر في 
عام 1969 وكل ما شاهدناه من مقاطع البث احلي كان 
مجرد خدعة سينمائية من إنتاج عباقرة هوليوود. نعم 
نحن نعلم أن من قتل الرئيس كنيدي االستخبارات 
األميركية وأن من قتل ديانا أميرة الشعب االستخبارات 
البريطانية وبعضنا يجزم بأن هتلر جنا من احلرب 
العاملية الثانية. نعم نح���ن نعلم أن »فيفا« تتحكم 
في نتائج كأس العالم وهي من زيفت نتائج فحص 
األسطورة مارادونا ليتم طرده من البطولة في 1994. 
قد تكون بعض هذه النظريات مش���هورة عامليا ولها 
بعض األدلة وإن كانت أغلبها فرضية وال تستند إلى 
وقائع واضحة. ولكن في الفترة األخيرة بدأت تنتشر 

نظريات مؤامرة أقل ما يقال عنها بأنها غبية.
ففي شهر رمضان املاضي ظهرت لقطة غريبة على 
شاشة تلفزيون »MBC« أثناء عرض أحد مسلسالتها 
الش���هيرة حيث كانت اللقطة عبارة عن امرأة تتكلم 
بلغة أجنبية وتخاطب اجلمهور مباشرة بأن قومها أتوا 
بسالم وأنه ال داعي للخوف منهم. ثم استمر العرض 
وكأن ش���يئا لم يحدث. وعوضا أن نفكر في أن األمر 
مجرد دعاية ملسلسل تلفزيوني بعنوان V تنوي القناة 
عرضه، تناقلنا اخلبر بأن املوساد اإلسرائيلي اخترق 
قناة MBC ودليلنا أن مالمح املرأة كانت إسرائيلية. 
وملاذا مالمحها إس���رائيلية؟ ألن لون شعرها أسود. 

وأغلبنا س���مع نظرية 
أن اسم شراب البيبسي 
اللذيذ هو اختصار جلملة 
باللغة اإلجنليزية »ادفع 
كل فلس إلنقاذ إسرائيل«. 
وال يعرف من أّلف هذه 
النظرية الغبية بأن اسم 
بيبسي مشتق من إنزمي 
يس���اعد على الهضم يسمى بيبسن حيث ان مخترع 
الشراب في أواخر القرن التاسع عشر كان صيدالنيا 
وأراد أن يطور شرابا لذيذا ومفيدا لعسر الهضم. حتى 
األميركيني لم يس���لموا من عدوى نظريات املؤامرة 
ففي إحصاء مؤخرا ع���ن الرئيس أوباما يعتقد %18 
من الشعب األميركي بأنه مسلم متخف بينما يعتقد 
بعضهم بأنه املس���يح الدج���ال. ورغم أن أغلب هذه 
النظريات مضحكة ومس���لية إال أنه يجب علينا أن 
نحذر االنس���ياق وراء فكر »نظري���ة املؤامرة« الذي 
يجنبنا مواجهة احلقائق ويجعلنا نفكر بشكل غير 
منطقي. فبعضنا ولألسف متيقن أن احلكومة األميركية 
هي وراء أحداث سبتمبر 2001 ويعلنها بكل فخر من 
دون مراعاة ش���عور ضحايا ه���ذه األحداث، فتخيل 
أخي القارئ ماذا ستكون ردة فعلك كمواطن كويتي 
إذا س���معت نظرية املؤامرة التي تقول ان احلكومة 
الكويتية كانت وراء الغزو العراقي للكويت في 1990 
وذلك للتخلص من اجلالية الفلسطينية؟ ماذا ستكون 
ردة فعلك إذا كنت من أهالي الشهداء عليهم رحمة اهلل 
وأنت تس���مع مثل هذه اخلرافات؟ تفكر مليا قبل أن 
تؤيد نظريات املؤامرة بطريقة غير عقالنية وأذكرك 
بنظرية أوكام التي تقول »أبسط شرح ملسألة عادة 

ما يكون هو أصح شرح«.
salanzi@gmail.com

س���مو الش���يخ ناصر احملمد، يعلم اهلل أنني أحبك لشخصك ال لصفتك 
لسببني، ال مجال لذكرهما هنا، وأي من هذين السببني يكفيان أن يقدحا زناد 
قرائح عشرات الشعراء ليكتبوا في شخصك مئات القصائد، ولكن لصفتك 
وكرئي���س ملجلس الوزراء هنا أقف كمواطن أعتقد أنني أؤدي إلى حد كبير 
م���ا علّي من واجبات كاملة جت���اه بلدي، دون أن أرى إال فتات احلقوق التي 
يفترض على حكومتك املوق���رة أن توفرها لي ول� 3 ماليني مواطن ومقيم، 
ف���ال طبابة تعادل في وضعها ثروة بالدنا، وال منش���آت وال كهرباء وال وال 
ألف شيء وشيء، حكومتك وحدها تتحمل مسؤولية غياب كل هذه األشياء، 
كما تتحمل حكومتك مسؤولية الغالء الفاحش الذي ضرب جيوبنا دون أن 
يرف رمش لوزير جتارتك أو تتحرك شعرة في أجساد قياديي وزارته الذين 
ال يجيدون س���وى التصريحات الفارغة اجلوفاء التي ال متأل عقال وال تطعم 
فما. ومبا أنك املتصرف في ش���ؤون هذا البلد كونك رأس السلطة التنفيذية 
فدعني أعطيك معلومة صغيرة عن س���بب غالء األس���عار الذي ضرب البلد 

وحتديدا سبب غالء اخلضار واألغنام. 
معلومة غابت أو غيبت أو لعلها سقطت سهوا من دراسات مسؤولي وزارة 
التجارة وقياديي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وهما اجلهتان اللتان 

تتحمالن مسؤولية مباشرة سبب الغالء في سوقي اخلضار واألغنام.
ولعلم���ي أنه ال وزير التجارة وال رئيس الهيئ���ة العامة للزراعة بيدهما 
تغيير السبب الذي سأذكره ألنه أكبر من طاقتهما، لذا سأضعه أمامك شخصيا 

كونك الوحيد القادر على تغييره.
يا س���مو الرئيس لو أن جواخير كبد كانت تعمل ملا أنش���ئت له أصال ملا 
أصبحت لدينا أزمة حلوم وال غالء في أسعار األغنام وألصبح سعر متوسط 
اخلروف 30 دين���ارا على أكثر تقدير، ولك���ن وألن 80% من تلك اجلواخير 
حتولت إلى استراحات وش���قق أنس أرضية ومخازن لألخشاب واألصباغ 
بل ومصانع فايبرجالس واس���تراحات تؤجر باليومية وديوانيات وبنايات 
تؤجر لآلسيويني بل وبعضها حتول إلى ڤلل 5 جنوم مبسابح أوملبية، هنا 
ولهذا السبب أصبحت لدينا أزمة حلوم ونقص في األغنام الذي يفترض أن 
حتتضنها كبد كجواخير لها، ال أن يستغلها أصحابها لتحويلها إلى ما ذكرت 
أعاله، وعليك أن توجه فورا مس���ؤولي الهيئة للكشف عن نسبة اجلواخير 
التي تس���تغل للغرض الذي منحت من أجله أصال، وسيكتشف املسؤولون 
ف���ي الهيئة العجب، فال أغن���ام وال جمال وال أبقار في تل���ك اجلواخير، لذا 
لدينا أزمة حلوم وستس���تمر هذه األزمة إلى ما ش���اء اهلل مادامت جواخير 
األغنام حتولت إلى شيء آخر. كذلك املزارع والقسائم الزراعية التي وزعت 
في الوفرة والعبدلي نصفه���ا متاما ال عالقة له بالزراعة، لذا لدينا أزمة في 
أسعار اخلضار كالطماطم وغير الطماطم، وتكفي »لفة في وانيت من أصغر 
موظف في الهيئة« ليكشف أن 50% من تلك املزارع تنتج رمبا أي شيء آخر 

عدا اخلضراوات. 
هل يعلم مسؤولو الهيئة العامة للزراعة عن هذا الهرم املقلوب، هل يعي 
املسؤولون فيها أن سبب غالء األسعار في تلك السلع أن اجلواخير واملزارع 
مت توزيع أغلبها ملن ال يستحق خاصة ممن أحالوها ألغراض أبعد ما تكون 
عن أن تكون رافدا من روافد األمن الغذائي في البلد، أليس هذا هو الهدف الذي 

خصصت له كل تلك القسائم في كبد والوفرة والعبدلي في املقام األول؟
سمو الرئيس عليك أن توجه املسؤولني في الهيئة إلى ضرورة إعادة تقييم 
كل جواخير كبد ومزارع العبدلي والوفرة واإلسطبالت وستجد أن نسبة ال 
يستهان بها حتولت إلى شيء آخر مختلف عما خصصت له، وأعتقد أن في 
هذا مخالفة تستوجب سحب القسيمة من صاحبها وإعطاءها ملن يستحق، 
هل يعلمون أنه لو كانت جواخير كبد تستغل ملا صرفت له لكان لدينا أكثر 
من مليون رأس من األغنام ولكانت الكويت بلدا مصّدرا للثروة احليوانية، 
ولكن ألن اجلواخير تستغل الستخدامات أخرى فلدينا نقص في املعروض 
كما يصرح دوما أباطرة وزارة التجارة ونضطر ألن نستورد من اخلارج. 

سمو الرئيس هل يجرؤ مس���ؤولو الهيئة على تطبيق القانون وسحب 
القسائم ممن اس���تخدمها لغير الغرض الذي منحت له؟ شخصيا ال أعتقد، 
ولكن أعتقد أن فتح باب هذه املسألة مهم جدا بعد أن التهمنا الغالء و»نتف« 
رموش الفقراء من أبناء وطنك واملقيمني فيها، وهو أمر أعلم جيدا أن شخصك 

ال يرضى به وال يقره.
> > >

باالمس فقدت الكويت شيخ كتابها العم محمد مساعد الصالح، وفي فقيد 
بحجم الصالح محمد يعجز القلم عن بلوغ مدى األلم الذي لفنا جميعا بترجل 

احد اهم فرسان احلرية في البلد.
وخالص العزاء ألسرة الصالح الكرمية ولعموم اهل الكويت الذين فقدوا 

برحيله صوتا للحق ومنبرا للحرية ظل حاضرا ألكثر من 35 عاما.

Waha2waha@hotmail.com

اختلف معه الكثيرون، واتفق معه الكثيرون، واعترض من اعترض، وأيده 
من أيده، ولكن اجلميع ابتسموا لقلمه الرشيق! واحترموا وجهة نظره التي 
يختتمه���ا بعبارة تراثية منتقاة ب���ذكاء: »واهلل من وراء القصد«! من خالله 
اس���تطاع مرات كثيرة ان ينفذ من باب الرقيب املوصد في ايام الضيق! كان 
ليبراليا في فكره، ولكنه مس���تمع جيدا للخط���اب الديني منتقدا ومعترضا 
ولكن يس���تذبح من اجل حريته في قول املباح من الكالم، كان كويتي املزاج 
لم يخذل الش���يعي ولم يتكالب على السني بل رأى ذلك التفريق رجسا من 
عمل الش���يطان الذي يحاربه كالهما! كان بالفعل استاذا بل صدق من سماه 
شيخ الكتاب العرب، وياليتهم ترفعوا عن فجور االختالف الى اختيار طيب 
الكالم بدل التراشق بفنون االنحطاط من االقوال وما اكثر هؤالء الذين يبنون 
عليها آمالهم بالبطوالت امام القراء والقراء يلعنونهم، ولكن محمد مس���اعد 
الصالح كان بطال لهذه الكلم���ة دون ان ميرغ قلمه بذلك الوحل الرديء وان 
كان قاسيا في نقده احيانا لكن قسوة ممزوجة باللني من اللطافة والطرافة، 
كان كل ذل���ك يختمه ب� »واهلل من وراء القص���د« واليوم يرحل بقصده الى 
اهلل تعالى وه���و ارحم الراحمني، رحمك اهلل يا ابا طالل وال منلك غير ذلك، 

وسامحنا وسامحك اهلل.
a.alsalleh@yahoo.com

أفتخر كعضو بهيئة التدريس بكلية التربية 
األساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بخريجيها من مختلف كلياتها، حيث ان 
شهاداتها معترف بها من قبل اجلامعات واملعاهد 
واملؤسس���ات األميركية والكندي���ة واألوروبية 
واألسترالية، وكذلك الدول العربية بكل اعتزاز 

ورقي.
ومع هذا االفتخار باملؤسسة التطبيقية، أحمل 
في نفسي كثيرا من االستغراب واحليرة من جامعة 
الكويت املؤسس���ة األمامية التي متثل حضارة 
وتق���دم وواجهة البلد في كويت احلب العزيزة، 
وذلك لعدم قبول خريجي املؤسس���ة التطبيقية 
الستكمال دراساتهم العليا واحلصول على درجة 
املاجستير في بعض التخصصات املتوافرة في 
اجلامع���ة، ونقصد هنا خريج���ي كلية التربية 
األساس���ية احلاصلني على درجة البكالوريوس 

مبعدل جيد جدا أو امتياز.
سؤال مازال يبحث عن جواب واف كاف من 
جامعة الكويت، وهو: كي���ف ال تعترف جامعة 
الكويت بتلك الشهادة في الوقت الذي تستعني 
فيه باألس���اتذة والدكاترة والنخبة املتميزة في 
تطوير برامجها ومناهجها الدراس���ية والتعديل 

فيها ملواكبة التطور والتحديث؟!
وما الغرض األساسي للجامعة من هذا التجاهل 
خلريجي هذه املؤسسة التطبيقية؟ ملاذا نريد أن 
يهرب هذا اخلريج الى اخلارج، ويتم صرف آالف 
الدنانير ملواصلة دراسته العليا، ويضيع نفسه 
في متاهات احلياة الواقعية؟ أليس باألحرى أن 
يصرف ه���ذا اخلريج جل اهتمامه ودنانيره في 

وطنه الذي عاش على أرضه وأعطاه الكثير؟!
نناشد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود إعادة النظر في هذه املؤسسة من 
أسلوب السياسة املعرقلة نوعا ما خلريجي كلية 
التربية األساسية، خصوصا ان الوقت مناسب 
لفتح مجاالت التعليم األكادميي املستمر أمامهم 
ملواصلة التعليم ليكون مساندا في تنمية النهضة 
العلمية والثقافية والبحثية في كويت العطاء.

فاكهة الكالم: يقول أحد احلكماء: »عندما ميدح 
الناس شخصا، فقليلون يصدقون ذلك، وعندما 

يذمونه فاجلميع يصدقون«!
Aliku1000@yahoo.com

عبدالهادي الصالح

ذهب إلى قصده
واهلل من وراء القصد
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جامعة الكويت تعرقل 
خريجي »التطبيقي«!
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سبب الغالء الحقيقي
 يا سمو الرئيس

الحرف29

نش���رت إحدى الصح���ف احمللية 
واملعروفة بكثرة قرائها وانتش���ارها 
داخليا وخارجيا على صفحتها األولى 
وباخلط العريض »اقتراحني.. س���ني 
وشيعي«، وأبرزت هذه الكلمة بشكل 
واضح.. وهذه ومثيالتها من الكلمات 
ممكن ان ترس���خ في عق���ول اجلهالء 
وصغار السن وتعطي جرعة اندفاعية 
الى املتربصني والساعني إلبراز وتطوير 
جوانب الفتنة خصوصا في هذه األيام 
املهمة التي ال تخف على القاصي قبل 

الداني.
ونحن ال نشك في وطنية وإخالص 
مالكي هذه اجلريدة او املشرفني عليها، 
ولكننا نريد ونسعى لالبتعاد عن مثل 
هذه األمور حتى ال تفهم داخليا وخارجيا 
من الذين ال يعرفون تعايش النسيج 

االجتماعي كويتيا على مر السنني.
فنرجو من الس���لطة الرابعة، وهي 
السلطة املؤثرة إعالميا والتي لها دوي 
مؤثر ومس���موع داخليا وخارجيا، أن 
تنتبه إلى بعض املتسللني في أكناف 
الصحافة الكويتية التي عرف حرص 
أهلها على لّم الشمل وتوحيد األمة وعدم 
العبث مبشاعرها وشجونها الداخلية، 
فهذه نصيحة لكم ممن يحبكم وال يشك 

في مواقفكم.
> > >

اجلنوب السوداني: السعي والهدف 
من فصل اجلنوب عن جسمه السوداني 
هدف���ه اإلخالل باإلس���تراتيجيات بني 
منابع���ه ومصبه وإحلاق الضرر فيما 
بعد بالسودان ومصر العرب والعروبة 
ومن ثم انعكاسه على جسم األمة دون 
استثناء، فهذه من املقدمات التي تسعى 
وتنوي األطراف الصهيونية والدائرون 
في فلكها إلى جتزئة الوطن العربي الى 
كيانات مصغرة ليسهل التعامل معها 
والسيطرة عليها، وقد أشرنا الى ذلك 
سابقا وحذرنا كما حذر غيرنا من هذه 
النوايا املستقبلية، فال يكون االنفصال 
في عهدكم يا س���ادة حت���ى ال تدانوا 
الس���وداني  تاريخيا، اعطوا اجلنوب 
جميع حقوق���ه اال االنفصال، ألنه له 
انعكاسات خطيرة على األمة حاضرا 

ومستقبال.
> > >

ي���ا صهيوني رايح ف���ني: إذا كانت 
اسرائيل تقوم ببناء 1800 مستوطنة 
س���نويا، يا ترى كم يبقى من األرض 
العربية بعد بضع سنني، خصوصا انها 
تختار املواقع االستراتيجية واحلساسة 
لتكتيف األمة وجعل املناطق األخرى 
حتت سيطرتها ومراقبتها، اذن أخبرونا 
عن نوعية السالم الذين تريدونه يا سادة 
لشعبكم وفي هذه احلالة االستسالم 

أفضل من اللعب على الذقون.
> > >

اجلدر مركب عل���ى ثالث: يبدو ان 
الطبخة أجنزت إقليميا وأتت أكلها بني 
أطراف الصراع ولم يبق إال حتديد نسبة 
النفوذ، احذروا ال تكونوا زي الطباخ 
العايش على الريحة ثم ال تنفع الندامة، 
نحن نعل���م ان النصيحة واالرش���اد 
والتنبيه من قبل الناصحني يتم كبت 
انسمها من قبل بعض الذين يحسون 
أنها المست جدار جسمهم اخلارجي حتى 
ال تتعمق في الداخل وتكشف أمورهم 

التي أصبحت مكشوفة للمأل.

يبدو أن البعض في ه���ذا البلد يعتقد 
أنه لن يجلس على كرسي البرملان إال عن 
طريق الفجور في خصومته أو حتى لسانه 
مع احلكومة أو بالتطاول املشني على احد 
أعضائها.. نعم نحن مع االنتقاد والنقد ولكن 
دون جتريح يندرج حتت بند »الفجور« في 
اخلصومة وكأنه يدعو احلكومة الحتاذ أي 
إجراء ضده لتكون بوابته إلى البرملان، ومما 
الشك فيه أن هذا االعتقاد لم يزرع في أذهان 
املرشحني والنشطاء السياسيني »كثر الهم 
على القلب« إال بعد قضية اعتقال النائبني 
د.ضيف اهلل أبورمية وم.خالد الطاحوس 
واحتجازهما في مبنى امن الدولة، حيث ان 
البعض اعتبر أن احتجازهما في أمن الدولة 
رفع من أسهمهما في بورصة أسماء املرشحني 
خالل تلك الفترة ولواله ملا وصال إلى سدة 
البرملان، وهذا االعتقاد بعيد كل البعد عن 
الواقع بدليل األرقام التي حققها النائبان بني 
زمالئهما الفائزين ومن لم يحالفهم احلظ 
ومع هذا جند أن البعض اليزال يعتقد أن 
التصادم مع احلكومة يجعلك شهيدا للكلمة 
وأكاد أج���زم بأن هذا االعتقاد ما دفع بأحد 
النشطاء السياسيني للتصادم مع احلكومة 
وحتديدا النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك وكأنه 

يقول للحكومة »كلبشوني«.
> > >

نقطة أخيرة: مش���كلة هذا البلد املس���كني 
وأبنائ���ه الغالبة أن كل من زرع نبتة على 
الدائري السابع أو سجل هدفا يتيما طوال 
مشواره الكروي يعتقد أنه سياسي خطير. 
فما بالكم لو كان هناك هدف آخر في مرمى 

البرازيل؟ مسكني يا بلد.
m.almashan@hotmail.com
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