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 اخلبر الذي أعلن عنه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشـــؤون التنمية واإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد مؤخرا واملتعلق بالتقرير نصف السنوي عن خطة 
التنمية، والذي أحيل ملجلس األمة هو بالفعل إجناز حكومي 
خطير ويعني أننا أصبحنا بالفعل نسير كدولة ومجتمع بخطى 
ثابتة وواثقة نحو املستقبل بعد أن عانينا األمرين من التخبط 
وانعدام الرؤية على مدى مـــا يقارب العقدين املاضيني حتى 
وصلنا ملا نحن عليه من ترد على جميع املستويات «كهرباء، 
ماء، خدمات صحية، إسكان، تعليم.. وغيرها»، وأدى ذلك إلى 
قبول أي مساءلة وحتى أي تهجم على احلكومة من قبل أعضاء 
مجلس األمة أو حتى من الغفير، بســـبب التردي الذي انتشر 
وحالة اليأس التي متلكت األغلبية الساحقة في املجتمع مما 
أدى لفوضى حقيقة في ممارسات بعض أعضاء مجلس األمة 
بل أدى إلضفاء هالة البطولة على كل من يتهجم على احلكومة 
سواء كان ذلك باحلق أو الباطل وسواء كان ذلك التهجم بغية 

اإلصالح أو لتحقيق مآرب شخصية فاسدة.
  كان هذا جراء حالة اليأس وانعدام األمل من اإلصالح وأن 
األمور تسير من سيئ إلى األسوأ، وبالرغم من تقدمي احلكومة 
للخطة اإلمنائية في دور االنعقاد املاضي واعتمادها من مجلس 
األمة، إال أن الشكوك قد متلكت أشد املتفائلني من أن تتحقق على 
األرض بيد أن إعالن نائب الرئيس الفهد بتقدمي تقرير نصف 
ســـنوي عن حال اخلطة «مجرد اخلبر وعنوان اخلبر تقرير 
نصف سنوي»، كان مبعث أمل وتبديد للشكوك وارتقاء بعمل 
احلكومة التي قدمت رؤيتها للمســـتقبل وأخذت تقدم تقارير 
نصف سنوية عن حال تطبيق هذه الرؤية للسلطة التشريعية، 
مما شكل صورة راقية وجميلة للعمل التنفيذي والتشريعي 
افتقدناها منذ زمن بعيد، وأنا شـــخصيا اعتقدت أننا فقدناها 

إلى األبد لكن بشرى نائب الرئيس الفهد أعادت األمل.
  كما أن اإلعالن احتوى بشرى أخرى متثلت في إجناز ٥٤٪ 
من البرنامج السنوي ما كان مصدر فرحة لكل مخلص ومحب 
لهذه األرض، وكان ردا عمليا بل ورقميا على كل من شكك في 
قدرة احلكومة على إجناز هذه اخلطة الطموحة بل ان أشـــد 
املتفائلني وأنا منهم كنا نقول ان حتقق نصف اخلطة اإلمنائية 
فإننا ســـنكون سعداء جدا وسنعتبره اجنازا للحكومة.. ولم 
نتوقع أبدا أن يتحقق أكثر من نصف البرنامج الســـنوي في 
نصف الســـنة األولى أي اننا أمام احتمـــال كبير جدا بإجناز 
اخلطـــة اإلمنائية بكل مكوناتها أو علـــى األقل معظمها خالل 
املواقيت الزمنية احملددة بها ليجني هذا الوطن العزيز وأهله 
الكـــرام الثمار والفوائد الكبرى.. لذلك فإنني آمل وأتطلع الى 
أن يقوم الســـادة النواب ويرتقوا بأدائهم ويرتفعوا ملستوى 
اخلطة اإلمنائية وأن تتم احملاسبة والرقابة على ضوء وهدي 
هـــذه اخلطة التي أقروها وليحاســـبوا احلكومة ويقومها ان 

تقاعست أو قصرت في إجنازها.
  ونقول لقد انتهى زمن الفوضى الرقابية وجاء زمن الرقابة 
النظامية التي سترتقي بأداء السلطة التشريعية الذي ارتقى 
بالفعل مبجرد تســـلمها لذاك التقرير البشرى، كما ال يفوتني 
في هذا املقام أن أسجل شكري وتقديري بل وإعجابي العظيم 
بهذه احلكومة التي أثبتت بالفعل أنها إصالحية ونقول لنائب 
الرئيس للتنمية االقتصادية «صچ» قول وفعل يابوفهد والعقبى 

ملا تبقى من اخلطة.
  aljaser_b٠٨@hotmail.com 

 لعب الراهب غريغوري نوفيخ باسم القداسة دورا خطيرا 
في بالط األسرة القيصرية الروسية األخيرة، وكان له تأثير 
كبير على رجال الدين والعامة، واستغل نفوذه جلمع مبالغ 
طائلة من الرشـــاوى واالتاوات التي كان يحصلها من مقدمي 
العرائض وأصحاب احلاجات لدى الدولة، واتخذه السياسيون 
وسيلة للتقرب من القصر والوثوب على أعلى املناصب، والذي 
أطلق عليه اســـم «راسبوتني» أي الشيطان املقدس هو راهب 
آخر اســـمه «اليودور» أّلف رســـالة في التشهير براسبوتني 
وهجاه وكشف فضائحه ومكره وخبثه، ووجد من السياسيني 
من مأل صدر األمير «يوسيبوف» لقتل هذا الفاسق الذي أفسد 
النساء والقساوسة والسياسيني، وأفسد روسيا برمتها، فدعاه 
يوسيبوف الى غداء التهمه راسبوتني مبا فيه من سم كاف لقتل 
٣ رجال، ومع ذلك لم ميت، فقام في وقتها أعوان األمير وأطلقوا 
عليه الرصاص حتى مات وكان ذلك عام ١٩١٦، فكم راسبوتني 
لدينا؟! ســـؤال دفعني الى طرحه واقع تعيس ومؤلم أصبح 
أكبر من أن نحتمل أحداثه املؤسفة، فاملصيبة تلو األخرى، فمن 
حادثة مشرف والتي تسببت في أكبر كارثة للبيئة البحرية 
بعد كارثة إحراق آبار النفط إبان االحتالل العراقي، الى فضائح 
اخلطوط اجلوية الكويتية والتي نتوقع ان تتحول الى فظائع 
عما قريب لو اســـتمر احلال على ما هو عليه، وهذا ما يلوح 
في األفق ويا رب ســـترك.. مرورا بفضيحة اللحوم الفاسدة، 
تلك املأســـاة التي مازلنا نعاني منها الى اآلن جراء حماية من 
تورطوا فيها بالتستر عليهم واإلصرار على عدم حتويل كبش 
الفداء الى النيابة خوفا من انفراط السبحة! وخذ عندك معاناة 
أهالي أم الهيمان والتي مازالت تئن حتت وطأة «اليوم وبكره 
وبعده»، وانتهاء مبصيبة تسرب الغازات في مدينة األحمدي 
والتي يعلم الكثير أنها لم تكن وليدة اللحظة كما صرح بعض 
املسؤولني بأنها بدأت قبل سنتني ومعذورة حكومتنا حيث انها 
كانت مشغولة في اإلعداد خلطة القرن املسماة بخطة التنمية 

االسمنتية وال عزاء للتنمية البشرية!
  قال الوليد بن عبدامللك ألبيه: يا أبت ما السياسة؟ قال: هيبة 
اخلاصة مع صدق مودتها، واقتياد قلوب العامة باإلنصاف لها، 

واحتمال هفوات الصنائع. 

 قد ال أجد شعبا يتم اســـتغالله باسم الدميوقراطية 
كالشعب الكويتي الذي ســـرعان ما ينساق خلف نواب 
ومرشـــحني يعزفون على وتر القبيلـــة، ويوقدون نار 
الطائفية ألجل مصاحلهم الضيقة. فباسم الدميوقراطية 
واسم األمة «تنتفخ كروش»، وتتضخم أرصدة البعض 
مـــن خالل بيـــع ضمائرهم دفعة واحدة ملـــن يدفع لهم، 
فألجل املال «تستريح األمة»، وألجل املناقصات «تداس 
القوانني»، فكم من نائب حاز عضوية مجلس األمة، وهو 
ال ميلك أكثر من راتبه الشهري ليخرج منه وهو من أشهر 
األثرياء في الكويت وخارجها، وهؤالء معروفون باالسم 
لدى كثير من أبناء الشعب الكويتي. وأقسم لوال خوفي 
من املســـاءلة القانونية «واجلرجرة» في أروقة النيابة 
العامة لسطرت أسماءهم الواحد تلو اآلخر، ليتعروا بعد 
ذلك أمام األمة بأسرها ليكونوا عبرة لكل من يحاول أن 
ميثل على األمة ويدوس على آالمها وآمالها. لذلك فأنا من 
املؤمنني بإحساس الزميل ذعار الرشيدي، الذي يتملكه 
إحساس قوي بقرب حل مجلس األمة حال دستوريا في 
بداية العام القادم، فهو يرى من وجهة نظره أنه متى ما 
هرب نواب احلكومة من خندقهـــا إلى خندق املعارضة 
وبدأوا في مهاجمة احلكومة بشراسة وبشكل الفت، فهذا 
يعنـــي أن العد التنازلي حلل املجلـــس قد بدأ، وبالتالي 
يجب على الناخب أن يجلس مع نفســـه ويتجرد من أي 
عواطف قبلية كانت أو طائفية، ليراجع مواقف ممثليه 
كي مييز بني من ميثل األمة باألمانة والصدق، ومن ميثل 
عليها ويدوس على آالمها، فليس من املعقول أو املنطق 
بعد ٤٧ عاما من الدميوقراطية أن يظل الشعب الكويتي 
يختار نوابه وفق العواطف التي تكون بعيدة عن املنطق 

واملصلحة العليا للكويت.
< < <  

  نقطـة أخيرة: أرى أنه مـــن املزعج جدا أن يأتينا البعض 
ليرفع أمامنا شـــعارات زائفة كمحاربته للفساد والدفاع 
عن املال العام وهو غارق في الفساد من رأسه إلى أخمص 

قدميه.
  m.almashan@hotmail.com 

 في كل مرة تقـــع عيني على كتيب أو مطوية 
كتبت عليهما بعض األدعية واألذكار، أتســـاءل 
كم من الوقت تأخذه مني لو اتبعت نظام األذكار 
منذ أذان الفجر إلى وقت النوم، أجد أن ســـاعات 
يومي أغلبها سيلهج بها لساني، وسيبقى الوقت 
اليسير للتحدث في األمور املعيشية املهمة، وهذا 
ما يجعل ســـؤاال آخر يقفز إلى ذهني، ما احلكمة 
من ذلك، غير أنها حتفظني من الشـــر وتغفر لي 

السيئات وتزيدني في احلسنات؟
  وبعد تفكير وجدت أن النبي ژ أعطانا درسا 
بليغا لترويض النفس البشرية عندما قال: «من كان 
يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فليقل خيرا أو ليصمت». 
وأرانا مشهدا حيا عندما مرت جنازتان فقال «أما 
إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما 

فكان ميشي بالنميمة...» إلى آخر احلديث.
  ولكـــن رغم ذلك فإن البعض تراه ال يرتاح إال 
إذا لغا في احلديث عن أعراض الناس، أو يســـب 
هذا ويشتم ذاك، غير من صار الكذب والنفاق هو 
ديدن حديثه، أو فرق بني اثنني أو جماعة ونشر 
بينهم الفتنة، أو أفسد عليهم حياتهم، وكثير من 
اللغـــو والثرثرة التي ليس لها داع رمبا قد تضر 
وال تفيد، كل ذلك يفعله اللســـان وأكثر، ألم يقل 
النبـــي عليه الصالة وأفضل التســـليم ملعاذ بن 
جبل ـ عندما ســـأله «يا نبي اهللا، وإنا ملؤاخذون 

مبا نتكلم به؟»
  «ويحك يامعاذ، وهل يكب الناس على أنوفهم 

في النار إال حصائد ألسنتهم»؟
  ويعني خالصة كل ذلك «نفسك إن لم تشغلها 
باحلق، شغلتك بالباطل» وعليه فإن انشغال اللسان 
بذكر اهللا تعالى أفضل وأكبر من االنشغال باحلديث 
في غيره، وإن في الذكر حلياة، كما قال ژ «مثل 
الذي يذكر ربه والذي ال يذكره مثل احلي وامليت»، 

ولنا أن نختار أن نكون أحياء أو أمواتا. 
  Falcom٦yeb@yahoo.com 

 باسل الجاسر

 التقرير إنجاز 
  حكومي عظيم

 رؤى كويتية

 المحامي دويع العجمي

 راسبوتينات
   وليس واحدًا!

 الصواري
 محمد المشعان

 كروش انتفخت
   باسم األمة

 بيني وبينك
 أنوار عبدالرحمن

 أو.. ليصمت

 فالكم طيب

 نعم أصبحنـــا نحتاج إلى الضحكة مع 
احلكمة في هذه اآلونـــة، أصبحنا نبحث 
عن نوادر وحكايات جحا لنضحك وأيضا 
نعرف كيف تأتي احلكمة، لذا ســـنتطرق 
معكم ولو بعض الشـــيء عن جحا؟ ومن 
هو؟ وأي زمـــان كان يعيش فيه؟ وكيف 

وصلت إلينا نوادره وحكاياته؟ 
   جحا هو شـــخصية فكاهية انتشرت 
في كثيـــر من الثقافات القدمية ونســـبت 
إلى شـــخصيات عديدة عاشت في عصور 
ومجتمعات مختلفة، فشخصية جحا اختلف 
الرواة واملؤرخون في نسبه، فالبعض نسبه 
إلى أبي الغصن دجني الفزاري الذي عاش 
في عصر الدولة األموية، والبعض اآلخر 
نسبه إلى الشيخ نصرالدين خوجة الرومي 
الذي عاصر احلكم املغولي لبالد األناضول 
والبعض أرجع نسبه إلى العرب، ومن هذا 
وذاك جتد أن كل الشـــعوب واألمم صممت 
لها جحا خاصا بها يتالءم مع طبيعة تلك 
األمة وظروف حياتها وطبيعتها االجتماعية 

إال نحن لم جند لنا جحا؟ 
   قد يســـأل البعض عـــن صفات جحا 
ومميزاته التي ال تتوافر في شخص يعيش 
في وقتنا الراهن.. جحا شخصية من الشعب 
وينتمي إلى الشعب أيضا، غير متسلق وال 
يطلب ما يزيد على حاجته، قد يصوره بعض 
املؤرخني باجلنون والبعض اآلخر ذكروا في 
تدويناتهـــم بأنه رجل بكامل عقله ووعيه 
وأنه يتحامق ويدعي الغفلة، ليســـتطيع 
عرض آرائه النقدية والسخرية على األوضاع 
التي كانت سائدة في ذلك الوقت ومن تلك 
اآلراء البد أال نتغافل عن شـــخصية كانت 
تناصف جحا شهرته وهو «احلمار» الذي 

كان يشاركه جميع قصصه ونوادره. 
   إذا دققنا في صفات جحا فســـنجدها 
متواجدة في بعض أفـــراد مجتمعنا!     فهو 
يعيش بيننا ولكن بعد العوملة والتطوير، 
حيث لم يعد مرآة عاكســـة للمجتمع، ولم 
يظل لسانا يتحدث بلسعاته اجلميلة احملكمة 
السياســـية واالقتصادية  عن اإلسقاطات 
واالجتماعية والصحية وغير ذلك من أمور 
احلياة، بل أصبح جحا ميتلك «نيو لوك» 
وهو أنا ومن بعدي الطوفان، كما أنه صار 
يسخر فكاهته وحكمته ملن يخدمه ويجعله 
في القمة، ومنـــه ذهبت الضحكة وذهبت 
احلكمـــة ومات احلمار ألن جحا لم يصبح 

بحاجه له وال إلينا. 
  كلمة وما تنـرد: جلس جحا في يوم يحاكي 
ويســـامر الناس فقال لهم: هل تعلمون ما 
سوف أقص عليكم اليوم؟ فأجابوه: كال ال 
نعلم؟. قال: إذا كنتم ال تعلمون فما الفائدة 
من التكلـــم؟ وذهب وأتى في اليوم التالي 
وجلس يسامر الناس وقام بالسؤال عليهم 
نفس السؤال: هل تعلمون ما سوف أقص 
عليكم اليـــوم؟ فأجابوه: نعم نعلم، فقال: 
ما دمتم تعلمون ما سأقص عليكم به فما 
الفائدة من الكالم، فاحتار السامعون واتفقوا 
على أن اليوم التالي إذا قام بالسؤال يقوم 
البعض بالرد بال والبعض اآلخر بنعم لتكون 
اإلجابة متناقضة وبالفعل أتى جحا وقام 
بالسؤال عليهم مرة أخرى واختلفت اإلجابة 
وفق االتفاق بينهـــم فما كانت اإلجابة من 
جحا: حســـنا جدا من يعلم عليه أن يعلم 

من ال يعلم. واهللا من وراء القصد. 
  atach_hoti@hotmail.com 

 هل سيزورنا جحا يومًا!

 د. نرمين يوسف الحوطي

 جتربة عقد حفـــل جماعي ملجموعة من  محلك سر
العرســـان والعرايس الذين ضمهم الوقف 
اجلعفري في األمانة العامة لألوقاف مساء 
اخلميس املاضي، نقلة أخرى ملفهوم األوقاف 
ومصاريفه ملشاريع تخدم الناس في قضاياهم 
وهمومهم، بعيدا عن املفهوم املترسخ عند 
عمـــوم الناس بأن األوقـــاف محصورة في 
املساجد واحلسينيات ودور األيتام ورعاية 
الفقراء رغم وجاهتهـــا وقيمتها كصدقات 

جارية، وفي هذه التجربة جند انها محاولة رائدة باملساهمة 
في تخفيف أعباء الزواج ومصاريفه الباهظة في املجتمع 
الكويتي، املشـــكلة التي أدت الى تردد الشباب في الزواج 
وتزايد العوانس والهـــروب الى االقتران باألجنبيات، كما 
ان هذه التجربة تكرس التكافل االجتماعي عندما تســـاهم 
املؤسســـات التجارية واخليرية اخلاصة بالتبرع العيني 
لهؤالء الشباب في بداية حياتهم الزوجية فتمدهم باألجهزة 
واألثاث املناسب أو حتى املساهمة الطوعية في دفع املهور، 
وفي ذلك مســـاهمة جادة أفضل من ذلـــك الكم الهائل من 
التنظيرات والتوصيات والنصائـــح النظرية التي تزخر 
بها مؤسســـاتنا التربوية واإلعالمية دون اي واقع لها من 

التطبيق امللموس.
  وقد وفقت إدارة الوقف اجلعفري باختيار هذا التوقيت 
املبارك في شهر ذي احلجة، حيث كان موسم احلج وعودة 
احلجاج الكرام، وذكرى الغدير في حجة الوداع لرسول اهللا 
ژ، وهي مناسبة فرحة تعبق بالبهجة والسرور وهي التي 
تسمى بيوم الوالية والتي ملخصها ـ كما جاءت في التراث 
ملراجع املدارس اإلسالمية كافةـ  انه ملا أقفل النبي ژ راجعا 
من حجته األخيرة، وفي الطريق في منطقة غدير خم بالقرب 
من «اجلحفة» وكانت تتشعب منه طرق احلجاج الى املدينة 
ومصر والشام نزلت اآلية الكرمية (يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رســـالته واهللا 
يعصمك من الناس ـ املائدة: ٦٧) حيث نادى املسلمني قبل 
تفرقهم الى ديارهم، وهيـــئ للنبي ژ مكان مرتفع ليطل 

على الناس ويسمعوه، 
وخطب فيهـــم خطبة 
منها «.. واني سائلكم 
عن الثقلـــني، فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما» 
فنادى مناد وما الثقالن 
يا رسول اهللا؟ قال ژ: 
«كتاب اهللا، طرف بيد 
اهللا وطـــرف بأيديكم، 
فاستمسكوا به، ال تضلوا وال تبدلوا، وعترتي أهل بيتي، 
وقد نبأني اللطيف اخلبير انهما لن يتفرقا حتى يردا علي 

احلوض..».
  وفي نهاية اخلطاب النبوي الشريف أخذ بيد اإلمام علي 
بن أبي طالب فرفعها حتى نظر الناس الى بياض ابطيهما، 
ثـــم قال: «أيها الناس، اهللا مـــوالي وأنا موالكم، فمن كنت 
مواله فهذا علي مواله».. (انظر تاريخ ابن كثير ٢١٠/٥-٢١٣، 
مسند أحمد ٤، مجمع الزوائد ٩، سنن ابن ماجه ٥، شواهد 

التنزيل للحاكم احلسكاني ١ و...الخ).
  كما جتسد في هذه الواقعة التعاطف بني أصحاب الرسول 
ژ فقد جاء في هذه املصادر ان اخلليفة عمر بن اخلطاب 
ے لقـــي اإلمام علي گ فقال لـــه: «هنيئا لك يا ابن أبي 
طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة» «بٍخ بٍخ 
لك يـــا ابن أبي طالب».  هذا وقد نزلت فيما بعد هذه اآلية 
الكرمية قبل ان يتفرق املسلمون: (اليوم أكملت لكم دينكم 
وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم ديناـ  املائدة :٣) 

واحلمدهللا على متام النعمة، وأسعد اهللا أيام اجلميع.
  ومن املؤكد ان هناك مالحظات شرعية كان ينبغي اعتبارها 
على شكل احلفل، السيما ان الصبغة اإلسالمية تطغى على 
هذه املؤسسة املنظمة، لكن رمبا بسبب االستعجال أو غيره 
فاتت على املنظمني الذين من املؤكد انهم ســـيأخذونها في 
احلســـبان في املناســـبات القادمة، وجل من ال يخطئ وال 

يسهو.
  a.alsalleh@yahoo.com 

 عبدالهادي الصالح

 زواج جماعي
  في غدير «خم»
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