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أنهت احلكوم���ة دور االنعقاد املاضي ببط���والت زائفة وإجنازات 
كاذبة، وها هي تس���تعد لتصوير مش���اهد جديدة من مسلسل اخلداع 
احلكومي الذي تطلب قيام أعضائها بدور البطولة واالستعانة مبجموعة 

كومبارس.
ومع اقتراب موعد افتتاح دور االنعقاد القادم التزال قراءة مؤشرات 
عداد اإلجنازات واألداء تعط���ي نتائج محبطة ومجموعة من اخلانات 
الصفرية، وعند مراجعة مدى توافق متطلبات املواطن البسيط مع ما 
مت خالل دور االنعقاد نكتش���ف وجود عالقة مباشرة ومؤثرة بشكل 
واضح فيما يعانيه املواطن من أمراض نفس���ية واجتماعية في دولة 

انعم اهلل عليها باخليرات مثل الكويت.
فبالرغم من متتع غالبية الش���عب الكويتي مبس���تويات تعليمية 
وثقافي���ة كبيرة إال أنه يتطلع ويأمل حتقيق إجنازات ملموس���ة، وال 
تعنيه االجنازات الورقية والدراس���ات غير املطبقة في شيء، مبعنى 
أن املواطن في الكويت أصبح يستجدي ويرجو من حكومة البطوالت 
الوهمية ان حتقق اجنازات واقعية ملموسة على جميع األصعدة و»ما 

يبي تصريحات«.
وقد سادت أجواء من التفاؤل بعد أن حازت حكومة »ملخلخة« مثل 
تلك الثقة أكثر من مرة، وجتاوزت عددا ال بأس به من االس���تجوابات 
بغض النظر عن الوسائل التي اس���تخدمتها لتتخطى االستجوابات، 
فم���ن املفترض أن يكون »بعبع« االس���تجوابات تالش���ى وولى بغير 
رجعة وجاء دور تنفيذ الوعود واملش���اريع إال أن املشاكل التي تؤرق 
املواطن التزال قائمة، والغريب في األمر أن أغلب تلك املش���اكل تنتهي 

ب�»شخطة قلم«.
لنأخذ مشكلة االختناق املروري مثاال ونقيس عليها باقي املشاكل 
التي يحق لنا وصفها بقنابل دخانية أو مجرد أوراق لعب إضافية بيد 
احلكومة، م���اذا لو مت إصدار قرار يقضي بتوزيع أوقات بداية ونهاية 
الدوامات الرسمية ش���ريطة أن يكون القرار مدروسا ويراعي جوانب 
واعتبارات فنية وإدارية كثيرة؟ أليس من شأن مثل ذلك القرار املساهمة 
في تخفيف العبء على ش���بكة اخلطوط السريعة التي تتحول شيئا 

فشيئا لشبكة »فرجان« نظرا للتزايد اليومي ملستخدمي الطرق؟
ماذا لو مت إصدار قرار يقضي بفورية مباشرة أعمال تركيب شبكة 

مترو؟
 ماذا لو مت تشديد الرقابة بعض الشيء على إجراءات إصدار رخص 
القي���ادة؟ وما ال���ذي يحدث لو كلفت جلان مختصة بدراس���ة البدائل 
املتاحة حلل املشكلة مع النظر لتوصيات تلك اللجان بشيء من اجلدية 

والرغبة في التنفيذ؟
املشكلة تتطلب قرارا يصدر من شخص شجاع يشعر باملسؤولية 
ويعي أهمية منصبه ومس���تعد لتحمل تبعات ذلك القرار وما يترتب 
عليه من نتائج، وهذا النوع من املس���ؤولني لألس���ف قلما وجدناه في 
احلكوم���ات اخلمس أو الس���ت األخيرة فقد اختل���ط علي األمر لكثرة 

التشكيالت احلكومية.
 باإلضافة لش���جاعة القرار يتطلب األمر رغبة حقيقية في التنفيذ 
ورقابة مستمرة على األداء، للقضاء على املشاكل املفتعلة التي متزق 

جيوب وجلود املواطنني دون أن يستشعر بها أعضاء احلكومة.
 أو حكومة بدال من تلك، تعمل وفق ذلك.

Binsabt.kw@gmail.com

لو تصورنا العالم خاليا من اخليانة، نظيفا من الغدر، ال مكان فيه 
خلداع أو نفاق، ال يوجد ما يسمى بالفساد، وال باجلروح التي تترك في 
النفس ندوبا ال تعالج.. لو سيطر على الكون اللون الوردي وأصبح هو 
اللون املتعارف عليه، هو احلياة واحلياة هي األمل واحلب والفرحة.

لو نظرنا للموت كنظرتنا لل���والدة وأدركنا انهما طريقان للحياة 
وللبداية ال نهاية مؤملة فيها، لو طالعنا جميع نساء األرض على أنهن 
األم واألخ���ت واالبنة لعرف الرجل كيف يحترم املرأة وال يعتدي على 
عرض واس���م ولو نظرنا للرجال على أنهم األب واألخ واالبن لس���اد 
الوئام بني قطبي البشر )ذكر وأنثى(، لو غرسنا النبتة وسقينا الزرعة 
واعتنينا بالشجر لصار هناك ألف ظل وشعرنا بنسمات الربيع تظللنا 
والندى يعلق بشعر وبشرة. لو أحببنا اآلخر كحب الذات دون التربع 
في أنانية مطلقة أو نرجسية مجنونة فهل كان سيصبح للحقد مكان 

أو للكره عنوان؟
التفاؤل شيء رائع خاصة لهؤالء الذين جاءتهم الصفعات من عدة 
جهات، قاس���ية ومؤملة ومن زوايا غير متوقعة ومن أياد ال ننتظر أن 
تأتينا الصفعات من جانبها، لو علقنا على األمل كل حياتنا وقلنا البد 

أن يكون الغد أجمل من اليوم وأحلى من األمس.
كنا البد أن نش���عر بالسالم والسالم يكون مع النفس..داخل العقل 
يتغلغل في الداخل في الدم وعبر الشريان ومع دقات القلب، كنا شعرنا 
بأنن���ا نعيش في عالم جميل حتيط بنا األزهار من كل جانب وصوت 
النهير يدور في الذهن كصوت فيروز في الصباح يتبعه الهديل والزقزقة 

دون تدخل الغراب أو نعيق البوم.
وصوت األم يدنو في حلظة منام الوليد يدغدغه الصوت فيغفو، من 
منا ليس بحاجة لصوت األم حلظة سيطرة الكوابيس؟ وأبدا الكوابيس 
ال تأتي فقط من الشياطني فهي تتسلل أحيانا من البشر وبعض البشر 

أكثر شرا من الشياطني.
احلزن املعقود في اللس���ان، حتت اللس���ان، في الف���ؤاد في نظرة 
العيون املتورمة، احلزن قدم من خلف الس���راب، سيطر بقوة وفرض 
ذات���ه رغم الرغبة في الهروب منه، من منا ال يحزن ومن منا ال يرغب 

في الهروب منه؟
لو راقب الفرد منا نفس���ه ورسم حلياته مسارا محددا يرفض فيه 
س���يطرة الغير إن كانت هذه السيطرة مجنونة او ملعونة فتحرر من 
عذاب اآلخرين ومن لسعات سياطهم عبر صوت أو يد عبر كلمة قاسية 
أو خيانة مغلفة بحب أو ادعاء حب، لو نظفت األرض من عمل السحر 
وسيطرة السحرة وتفريق احلبيب عن حبيبه، لو وضع الفرد منا مخافة 
اهلل بني عينيه لرس���م السالم كما نادى رسول السالم لو لم نتخذ من 
هابيل أو قابيل قربانا ملا استمرت اجلرمية في احلياة وملا قتل اإلنسان 
غيره والقتل قد ال يكون في سفك الدماء، القتل يكون باخليانة امللعونة 

ومبحاوالت بعض النسوة تفريق الزوج والزوجة.
رؤيتي عالم م���ن الصراعات وأقوى أنواع الصراع ذاك الذي يكون 

مع النفس.
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عبداهلل بن سبت

»أما حكومة
خايبة بصحيح«!

أطروحة

هيا الفهد

مجرد رؤية

كلمات

صراخ على قدر األلم

ماضي الهاجري

زبدة الكالم

 األلم ه����و الوس����يلة الطبيعية 
لإلحساس والتعبير عن مدى ما يلحق 
باإلنسان من أذى أو ضرر، واخلوف 
هو رد الفعل الناجت عن االحس����اس 
باأللم وهو الصورة النفسية لأللم.

نعم، من منا ال يتألم وال يخاف هذه 
األيام نتيجة التطاحن وقلة االجناز 
والضعف احلكومي وكثرة املشاكل 
وع����دم »الدب����رة« احلكومية للقفز 
بالكويت إلى األمام بدال من املرحلة 
التي تعيش����ها »مكانك راوح«؟ ففي 
البحرين مثال قفزت اململكة ببنيانها 
واعمارها وتشجيع املستثمرين فيها 
وكذلك قطر التي ستكون درة اخلليج 
وتأخذ لقبنا م����ن بني أيدينا ونحن 
نتفرج ودبي التي سبقت العصر ب� 100 
عام وأصبحت عاملا واسعا يجول في 
بعضه البعض ونحن مازلنا نتعارك 
على امور سخيفة ونناقش املاضي 
ونتح����دى بعضنا البعض، وللنظر 
إلى الشقيقة العربية السعودية التي 
نهضت فأنش����أت جامعات عمالقة 
واستثمارات في شتى املجاالت بني 
منتوجات محلية زراعية وصناعية 

ونحن نراوح في مكاننا.
العتب الكبير يقع على احلكومة 
فأين هي وماذا تنتظر حتى تنهض 
بالكويت؟ وملاذا دائما تتحجج بحجج 
ما انزل اهلل بها من س����لطان ويأتي 
أول حججها مجلس األمة ذاك الصمام 
األمان لألمة وإذا كان هناك اشخاص 
عرقلوا تط����ور البالد ونهضتها في 
مجل����س األمة فاحلكومة الش����ريك 
األكبر في هذا من خالل عدم القدرة 
القوانني  على االجناز وعدم تبنيها 
االصالحية والتي يأتي على رأسها 
االس����راع في التعديل على الدوائر 
االنتخابية بجعل الكويت دائرة واحدة 
ولكل مواط����ن صوتان لكي يقضي 
على عدة ظواه����ر وأيضا هذا ليس 
باحلل الوحيد بل على احلكومة أال 
تلتفت للوراء وأال ترمتي بأحضان 
طائفة على حساب أخرى أو كتلة دون 
كتلة أخرى فالكل مواطنون ومحبون 
للوطن وعلى أهبة االستعداد لتقدمي 

األرواح فداء لتراب الوطن.
اليوم قد نكتب من شعورنا باأللم 
واخل����وف وال نلوم بع����ض النواب 
وعلى رأس����هم النائب مسلم البراك 
حينما يقول نصارخ على قدر األلم، 
بالفعل كالمه صحيح 100% فجميعنا 
اليوم نصارخ على قدر األلم ونشعر 
باخلوف نتيجة الضعف احلكومي 
وعدم القدرة على االجناز في وضع 
فوق املمتاز فيما يخص قدرة الدولة 
املالية فمن املفروض أن تكون الكويت 
هي واجهة املستثمرين ومركزا ماليا 
اقتصادي����ا عامليا ال أن تكون طاردة 
لالس����تثمار األجنبي واحمللي قبل 
األجنبي، فغالبية املستثمرين احملليني 
من املواطنني يس����تثمرون باخلارج 
ويعمرون بلدانا ويجعلون منها بلدانا 
س����ياحية جميلة ويتركون بالدهم 
تهوي على عروشها ال استثمار بها 
وال مساعدة على النهضة والتعمير 
وقد يكون لهم العذر والسبب أيضا 
يع����ود لقوانني احلكوم����ة الطاردة 

لالستثمار 
 زبدة الكالم: غيروا من طبايعكم يا 
حكومة وانا متأكد راح نقفز مليون 

خطوة لألمام
aleqtsadi@hotmail.com

ما يحدث في مصر العروبة من سياسة داخلية 
واختالفات حول توريث احلكم وتنقيح الدستور 
املصري هو ش���أن داخلي ال ميك���ن التدخل فيه، 
وجبلنا في الكويت على احترام الشؤون الداخلية 

للدول وعدم تأييد طرف على آخر.
وقد حرصت الكويت على عدم الزج باس���مها 
فيما يحدث في مص���ر العروبة من خالل حادثة 
منع نشاطات بعض املصريني املؤيدين للتغيير 
السياسي في مصر من أنصار د.محمد البرادعي 
ورغم اختالفنا عل���ى أمر اإلبعاد إال أنه ال يعتبر 
تأييدا للنظ���ام احلالي والدليل قيام الدولة مبنع 
اجلالية الهندية من القيام مبظاهرة ضد احلكومة 
الهندية بالسابق، وكذلك مت منع بعض اجلاليات 
األخرى في ظروف مماثلة، فهل هذا يعتبر تأييدا 
ألنظمة دولهم أم محافظة على األمن الداخلي حتى 

ال تكون الكويت مسرحا لألحداث؟
أما محاولة رب���ط الكاتب نقوال ناصر الكاتب 
الفلسطيني وتلميذ عبدالباري عطوان موقف اإلبعاد 
بأنه تأييد للنظام احلالي ورد للجميل في مواجهة 
االحتالل العراقي الغاشم فإننا نؤكد أن اإلخوة في 
مصر العروبة ساندوا احلق الكويتي بجميع أطيافه 
من خالل املوقف احلكومي والشعبي، وعلى عكس 
املوقف احلكومي والشعبي الفلسطيني وهذا غير 
مستغرب إال من نقوال وأستاذه وأزالمهم وكذلك 
محاولة رب���ط التغيير في نظام احلكم في مصر 
مبخاوف التغيير باألنظمة اخلليجية من وجهة 
نظر تلميذ عطوان فإننا نؤكد أن احلكم في دول 
اخلليج وراثي ومستقر ويجد التأييد الكامل من 
الشعوب اخلليجية وقد مت تغيير احلكم في مصر 
العروبة من ملكية إلى جمهورية وتعاقب الرؤساء 
على اجلمهورية ولم تتأثر دول اخلليج بهذا التغيير 
ول���م يكن لها أي دور في ه���ذه التغييرات وذلك 
التزاما منها بعدم التدخل في الش���ؤون الداخلية 
ألي دولة. ومحاوالت أبواق التدمير العربي الزج 
باسم الكويت في أي مش���كلة عربية أصبح أمرا 
مكش���وفا، لكن الكويت ستبقى شامخة رغم أنف 

احلاقدين.
Soud-2002@live.com

ظاهرة سيئة ومش����ينة بدأت بالتزايد وتكاد تصبح عادة 
عند البعض، وهي التراشق بالكالم اجلارح والعبارات املسيئة 
من أشخاص يفترض فيهم أن يكونوا قدوة، األمر الذي أصبح 
يشكل خطرا حقيقيا على أبنائنا وعلى تصرفاتهم وبدأ ينعكس 
سلبا على سلوكهم وتصرفاتهم باجلامعات واملعاهد واملدارس 

وحتى في الشوارع واألندية الرياضية. 
ونأسف لنقل بعض وسائل اإلعالم تلك العبارات والتصريحات 
املشينة وترويجها بقصد أو من دون قصد حتى أصبحت تلك 
التصريحات وقودا للفتنة »املتعمدة« برغم توجيهات القيادة 
العليا بضبط النفس وعدم نشر ما يسيء للوحدة الوطنية .

ضبط النفس يفترض أن يكون س����مة من سمات الشخص 
املسؤول، فال يفترض أن يكون الشخص املسؤول متسرعا في 
إصدار األحكام، فإن متكنت ه����ذه الصفة من صاحبها خذلته 

وأساءت لشخصه قبل غيره.
الصورة التي تنقل ألبنائنا اآلن صورة س����يئة ومش����وهة 
للغاية قد تظهر لنا جيال متش����بعا بالوقاحة واإلسفاف، وهو 
لألسف الشديد ما نلمسه اآلن في مجتمعنا، فال تلومون جيال 
نح����ن من غرس فيه مثل تلك الص����ور، ولكم أن تتخيلوا ماذا 
سيكون عليه احلال بعد عشر سنوات وما هي العبارات املكتوبة 
على مانشيتات الصحف وكيف ستكون البرامج احلوارية في 

محطاتنا الفضائية وما هي عناوينها؟.. اهلل يستر.
نحن اآلن في أم����س احلاجة إلى العق����الء واملثقفني وأهل 
العلم وأصحاب الرأي املتزن ورجال الصحافة وكتابها األكفاء 
وأصح����اب األقالم املضيئة وكل إنس����ان غيور على هذا البلد، 
للتعاون والتكاتف لوأد مثل تل����ك التصريحات والفنت وهدم 
أصنامها وإس����كات مروجيها، وأناشد أجهزة اإلعالم كافة منع 
كل كلمة فيها إساءة أو مهانة من أي شخص وألي شخص مهما 

كان حجمه، وكفانا شر القتال.
> > >

القصد: م����ا الذي مينعنا من أن يكون احل����وار فيما بيننا 
باحلسنى؟ وملاذا ال نرتقي بلغة اخلطاب، وملاذا ال يحترم احدنا 

اآلخر، هل هناك ما مينع؟ 
م����ن تقومي العجيري حكمة تق����ول »ال جتادل األحمق فقد 

يخطئ الناس في التفريق بينكما«.
> > >

رحم اهلل أس����تاذنا الكبير محمد مساعد الصالح وأسكنه 
فس����يح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا هلل 

وإنا إليه راجعون.

كان كفار قريش والقبائل األخرى قبل 
االس���الم يطوفون حول الكعبة املشرفة 
قائلني: »لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك 
لبيك، إال شريكًا هو لك متلكه وما ملك«.

ومن هذه العبارة يتضح ان اصنامهم 
مملوكة هلل وال متلك شيئا وبهذا يكّذبون 
العناد واملكابرة جعلتهم  انفسهم، ولكن 

يستمرون في غّيهم الشيطاني.
وكذلك في كنف االسالم برز الكذابون واملنافقون واصحاب 
الردة امثال مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وقال سآتي مبثل 
هذا القرآن وبكلمات بليغة مثله وكان يقول: »يا ضفدع يا بنت 
ضفدعني نقي ما تنقني اعاله في املاء واسفله في الطني لقريش 

نصف األرض ولنا نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون«.
على الرغم من س���خافة هذه العبارة وجد من االتباع من 
يصدقه، وفي ذلك الزمن كانت الفنت واالكاذيب محصورة في 
مواقع متقاربة وليس���ت لها قوة االنسان وتسهل السيطرة 
عليها ودحرها في نحور اهلها، اما اليوم وقد تطورت وسائل 
املواصالت واالتصاالت بني شياطني االرض، فسهل عليهم بث 
س���مومهم وترويج اهدافهم وافكارهم اخلبيثة حتى جعلوا 
االمم تعيش بني هيف وسيف )السيف هو السالح والهيف هو 
اجلهل واجلوع واملرض(، غير عابئني ملفهومية احلياة بشكلها 
الصحيح، فه���م يصرفون املليارات على القتل والتدمير ولو 
صرفوا 2% من هذه املبالغ على الغذاء والدواء والتعليم مللكوا 

شعوب االرض باحملبة والتآخي واالحترام.
فاحذروا الفتنة السياسية والفكرية التي ال تقل خطورتها عن 
الفتنة املذهبية والعرقية التي يسعون اليها ايضا، فهم ميهدون 

لها حتت مفهومية الفوضى اخلالقة وهي ال اخالق لها.
وعلى اصحاب االقالم احلرة واملثقفني ابراز املخاطر التي 
بدأت تطل بوجهها القبيح على بالد الشرق االوسط مستخدمني 
من جس���م االمة من يخدمهم كاملثل الذي يقول »اقطع لها من 

جسمها عصا«.
> > >

شهود العصر: بعض من يسمون بشهود العصر دأبوا على 
التركيز على ما يخصهم من اعمال جليلة كما يقولون، فكتبوا 
عن اعمال رجال س���بقوهم بتضحيات، وهؤالء الرجال عاش 

الكثي���رون في امان من 
افضالهم النضالية، ونحن 
نقول لش���هود العصر 
ه���ؤالء ال جت�����ي���روا 
التاري������خ لصاحلك���م 
فق���ط. وسن����برز في 
القادم����ة  املق�������االت 
الذين  الزعماء  ه����ؤالء 

له���م مواق��ف جليل��ة لبلده���م وشع��وبه���م: 
يا كاتب التاريخ أحسن بصنعه

واحذر من األيام سود الليالي
وبالك من املشبوه الجيك فعله

ترى الزمان اليوم مرًا وحالي
> > >

احلصان والرهان عليه
احصان اسود وسنونه بيض

حوافره لبست حديد
وصل الشتاء واحذره بالغيظ )الصيف(

ال يلبسك ثوبه اجلديد
وزارة التجارة: على »حماية املستهلك« االنتباه والتركيز 
على اسعار قطع بعض املواد الكمالية التي ال يقل شأنها عن 
املواد االولية والتي زادت اس���عارها في بعض االحيان %200 
مثل قطع غيار الس���يارات، الثالجات، التكييف، التلفزيون، 
وعليه���م ان يحموا مواطنيهم من جش���ع اصحاب الضمائر 

الشيطانية.
> > > 

هل أخذوا بثقافة أول العالج الكي: تساءل احد الزائرين لي 
بالديوانية وهو االخ فارس بن دبي قائال: هل الناس هااليام 
ماخذين مببدأ اول العالج الكي متخلني عن املقولة التي تقول 
آخر العالج الكي، فعندما ننظر للمقابالت الصحافية والقنوات 
الفضائي���ة من جدال وحوارات، مثال موضوع التعيينات في 
اجلامعة او في شركة النفط الكويتية او زيادة الدوام املدرسي 
ال يحتاج الى ندوات وجتمعات ودعوة لالعتصام خصوصا في 
مثل هذه الظروف االقليمية التي نراها ونأمل ان يروها ويحسوا 

بها ويفهموها، بالعقل والتعقل يا سادة حتل االمور.

سعود الطويح

التلميذ نقوال 
وأستاذه عطوان

خطوات
أحمد طاهر الخطيب

حوار العقالء
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مطلق الوهيدة
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الحقائق
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