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 رغم تواجدي في الواليات املتحدة األميركية، إال انني تابعت 
جلسة اســـتجواب ســـمو رئيس مجلس الوزراء وكأنني في 
الكويت بل وكأنني حاضر في اجللسة. فالـ«تويتر» والـ«فيس 
بوك» والصحف اإللكترونية لم تترك مجاال لتجاهل اجللسات 
خصوصا السرية، حيث تتســـرب األخبار في ثوان وتنتشر 
في دقائق ليطلع عليها اآلالف من املهتمني. ورغم فارق الوقت 
بني الكويت وأميركا إال أننـــي كنت متابعا ملا يحدث ويتطور 
دقيقة بدقيقة وخبرا تلو خبر. وسأســـجل هنا بعض النقاط 

التي أثارت اهتمامي. 
  عندما يصرح أحد الوزراء بأن الرد على االستجواب سيكون 
بكل ثقة وشفافية ثم تطلب احلكومة أن تكون اجللسة سرية، 
أمر فيه الكثير من الغرابة والتناقض، فالسرية والشفافية ال 
يجوز أن يوضعا في جملة واحدة، وال أعلم ما ســـبب حرص 
احلكومة على أن تكون اجللسة سرية فالذي لديه حجة قوية 
وأدلة دامغة وتأييد نيابي كبير حســـب التصاريح املنسوبة 
لها ال يخشـــى املواجهة بل على العكس يفضلها حتى ينقشع 
الغبار وتتفند االتهامات ويرى ويسمع الشعب بنفسه حقيقة 
ما جرى، جلوء احلكومة إلى أن تكون اجللسة السرية يقوي 
حجة مؤيدي االستجواب بأن احلكومة ال متلك أدلة وأنها تسعى 
إلى إخفاء احلقائق ولعل قصة الفيلم «املدبلج» الذي ســـمعنا 
عنه وال نعلم مدى مصداقيته يضر احلكومة أكثر مما يفيدها. 
فكون اجللسة سرية يحرمنا من التحقق من هذه املعلومات. 
  وخالل جتولي في الـ«تويتر»، شـــدني ما نقل عن أن نائبة 
سعت إلى جمع تواقيع تؤيد كامل التعاون بحق سمو رئيس 
الوزراء، ولســـت بصدد حرمان بعض النواب من حق املوافقة 
مع احلكومة في أي قضية شاءوا، ولكن أن يكون هؤالء النواب 
هم احملركني األساسيني لتفنيد االستجوابات فبرأيي هذا يقلل 
من مقـــدار احلكومة في نظر املراقبـــني. فعضو مجلس األمة 
يقسم على اإلخالص للوطن واألمير والذود عن حريات الشعب 
ومصاحله وأمواله، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لذا، لنترك 
احلكومة بقيادة ســـمو الرئيس ووزرائه ليقودوا مهام الدفاع 
عن توجهاتهم وأفعالهم مبا يرونه مناسبا، فالنائب هو ممثل 
الشعب ال احلكومة وواجبه التصويت على كتاب عدم التعاون 
أو طـــرح الثقة إما بالقبول أو الرفض. أما أن يكون النائب هو 
احملرك األساسي جلمع تواقيع التأييد فهو تصرف غير حكيم 

وال مبرر له على أقل التعابير.
  عصر الـ«تويتـــر» والـ«فيس بوك» والصحف اإللكترونية 
والـ«يوتيوب» واملدونات واملنتديات ورسائل الـ«برودكاست» 
قلل من سرية اجللســـات، ولكن بالرغم من ذلك ستظل هناك 
ثغرات في مثل هذه اجللســـات يســـتغلـــــها البعض لنشـــر 
تصاريح مبهمة ونقل أخبار غير مدعومة ببراهني بل قد تنتــشر 
اإلشـــــاعات التي تضر املوقف احلكومي، وهذا ما يجب على 
احلكومــــــة أن تعيه بأن تتطور مع تطور شـــعبها فبالنهاية 
نحن أبناء وبنـــات الكويت ولنا كامل احلـــق في معرفة ماذا 
جرى في األســـابيع املاضية بكامل التفاصيل، فاجللسة كانت 

سرية.. وغير سرية.
  اخلطوة القادمة هي التصويت على كتاب عدم التعاون في 
جلسة ٥ يناير، وندائي إلى نواب األمة بالتصويت إما باملوافقة 
أو الرفـــض، أما االمتنـــاع عن التصويت فهـــو تعطيل لألداة 
البرملانية فال يعقل أال يكون لعضو مجلس األمة رأي في هذا 
املوضوع فإما أنك ترى أن احلكومة متعاونة أو غير متعاونة، 
أما أسلوب «أسمع وأرى.. ولكن ال أتكلم» فهذا أسلوب يدل على 

ضعف منتهجه، واهللا ولي التوفيق.
 salanzi@gmail.com  

 عن أي نضال سياسي يتحدث البعض عنه هنا في الكويت 
والدولة لو طبقت عليهم ربع القوانني «بحزم» ملا اســـتطاعوا 

تدبير ملتزمات وطعام ألسرهم ألسبوع واحد؟!
  وعن اي كفاح سياسي يهذر به البعض، والدولة لو خيرتهم ما 
بني دفع قيمة املتأخر عليهم من فواتير الكهرباء واملاء او قطعها 

عن منازلهم لشاهدتهم على وجوههم حائرين وهائمني؟!
  وعن اي نضال سياسي يكتب عنه ويفتخر به البعض، والدولة 
لو شددت قليال جدا على ضبط كشوف احلضور واالنصراف 
في وزاراتها ومؤسساتها وشركاتها ملا قبض هذا البعض حتى 

ثلث قيمة رواتبهم الى ان يتم فصلهم لتكرار الغياب؟!
  وعن اي كفاح سياسي يصم به آذاننا البعض وهم ال يدفعون 
ضرائب للدولة، بل يقبضون منها ســـنويا دعما دسما لزراعة 
ال يزرعونها ودعما ألعالف حيوانـــات ال يربونها وفوق ذلك 

متنحهم الدولة وتهبهم اراضي واصطبالت؟!
  وعن اي نضال سياسي يتحفنا به البعض وهم يتمتعون 

برعاية تامة من الدولة ما بعدها رعاية من املهد الى اللحد؟!
  أكتب ذلك وأفند ذلك بعد ان اضحكتني طويال وابكتني عويال 
واخجلتني مرارا، حتى كادت ان تقضي على البقية الباقية مما 
امتلكه من عقل وتفكير، وهي تصريحات يطلقها وكتابات يكتبها 
البعض هنا في الكويت خصوصا هذه االيام من الذين يسمون 
انفسهم بكل سهولة «ورعونة» وبرود مبمارسي السياسة او 

بالناشطني السياسيني!
  فهؤالء «يصفون» احداث هذه االيام الغريبة واملريبة بـ«النضال 
والكفاح السياســـي»، فهل هناك  ـ اكثر من ذلك ـ فسق وبطر 
وتدليس وتزوير وجحود ونكران جميل واضح وضوح الشمس 

جتاه الوطن احلبيب الكويت؟!
  واحلمد هللا كثيرا على نعمة العقل الذي لألسف ال يستخدمه 

البعض هذه االيام وما سبقها من ايام!
 Mike14806@hotmail.com  
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 ماذا يتمنى املرء في ٢٠١١؟ غدا تســـقط 
آخر أوراق عـــام ٢٠١٠، ويبدأ العام اجلديد 
مع دقات األجراس التي تقرع عند الساعة 
الثانية عشرة ليال، في تلك اللحظة تتجمع 
الشعوب واألوطان واألجناس واألديان في 
طلب األمنيات التي يريدها كل فرد على حدة، 
مستبشرا بالعام اجلديد بأن تتحقق أمنياته 
التي يسعى إلى حتقيقها، ولكن السؤال الذي 
يطرح نفسه: ما األمنية الوطنية التي يجب 

أن تراودنا جميعا؟
  كثير من وسائل اإلعالم حرصت خالل 
األيام املاضية على متابعة بعض الشخصيات 
السياسية والفكرية واالقتصادية واإلعالمية، 
كعادتها في هذا التوقيت سنويا، للوقوف 
على أمنياتهم للعام اجلديد، ولكن هذا العام 
كان السؤال له نكهة جديدة وفكرة جديدة 
حيث انحصر فـــي نقطة واحدة وهي: ماذا 

تتمنى للوطن في العام اجلديد؟
  تلك هي األمنية الوطنية، والسؤال ماذا 
يتمنى الفرد لوطنـــه؟ وماذا يريد أن يرى 
في أرجاء بلده، كل الشعوب تتمنى السالم 
واحلرية والتقـــدم ألوطانها، ونحن أيضا 
من الشعوب التي تنادي بالسالم واحلرية 
والتقدم، ولنا أمنيات وطنية أخرى نتمنى أن 
تتحقق في ٢٠١١، وفيما يلي بعض األمنيات 

الوطنية التي نريد أن تتحقق:
  املادة ١٤ من الدستور: «ترعى الدولة العلوم 
واآلداب والفنون وتشجع البحث العلمي»، 
تلك هي كلمات الدستور، ولكن نأمل حتقيقها 
لنرى في العام اجلديد مسارح ومعاهد فنية 
ترقى باملستوى الفني في الكويت، «شخبار 

مسارحنا األثرية ومبنى املعاهد الفنية».
  املادة ٧ من الدســـتور: «العدل واحلرية 
واملساواة دعامات املجتمع، والتعاون والتراحم 
صلة وثقـــى بني املواطنـــني»، ذلك فحوى 
الدستور في جميع مواده، احلرية والعدل 
واملساواة وهذا ما تربينا عليه، لذا نتمنى 

أال ينسي أي مسؤول ذلك األمر.
  املادة ١١ من الدستور: «تكفل الدولة املعونة 
للمواطنني في حالة الشيخوخة أو املرض أو 
العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمني 
االجتماعي واملعونة االجتماعية والرعاية 
الصحية»، نأمل أن نرى سريرا لكل مريض، 
ونأمل باتخاذ العقوبة القصوى ضد كل من 
يتالعب بالصحة ويهدر املال بها «ال تنسوا 
يا جماعة اخلير موضوع تزوير معامالت 

السفر للعالج باخلارج».
  نتمنى من اهللا عز وجل في عامنا اجلديد 
أن ينظر كل مســـؤول بعني احلق والعدل 
وأن يراعي اهللا ويخشى عقابه من األخطاء 

اجلسيمة التي حتدث حتت مظلته.
  و«ترى يا جماعة اخلير األمنيات كثيرة 
ويبيلها مخطوطة لرصد التجاوزات واألخطاء 
لكل وزارة، واألمنية املرادة وهي التحقيق 

بها لتعديل وحتقيق األمنيات».
< < <  

  كلمة وما تنرد: مـــن األقوال املأثورة خلالد 
بـــن الوليد ے: «الصبر عـــز، ومن صبر 

انتصر».
 atach_hoti@hotmail.com  

 يروى ان شـــابا احترف 
النصب علـــى «خلق اهللا» 
وجمع مـــن وراء ذلك ثروة 
طائلة، اال انه شعر بعد فترة 
من الزمن بتأنيب الضمير، 
وقرر ان يعيد تلك األموال الى 
الذين نصب عليهم والسبب 
في ذلك مـــا دار بينه وبني 

حكيم بلدته.
  النصاب: لقد عشت فترة شبابي وأنا أكذب وأنصب فهل 

ميكن ان تقدم لي موعظة تكون سببا في توبتي؟
  احلكيم: اعلم أيها الرجل بأن الرازق هو اهللا سبحانه 

وتعالى فقط، ويقول الشاعر:
ــــــي ـــى اهللا رازق ـــل ـــت ع ـــل ـــوك   ت

ــت ان اهللا الشــــك رازقــــي ــن ــق   وأي
  وعليـــك ان تعلم أيضا ان لطـــف اهللا قريب، وال 
تتعجل الفرج وال تقل دعوت ربي فلم يستجب لي، 

بل قل «حسبي اهللا ونعم الوكيل» فقط.
  النصـاب: هل لـــك ان تذكر لي قصـــة تتحدث عما 

قلته؟
  احلكيم: يروى ان رجال ضاقت عليه الدنيا حتى لم 
يبق في بيته طعام ألهله ولنفسه، فقالت له زوجته: 
سنموت من اجلوع، اذهب وابحث لنا عن طعام، فذهب 
الى احدى قريباته وطلب منها الطعام، فقالت له: ال 
يوجد في بيتنا إال سمكة «ميتة» منذ مدة، ورائحتها 
نتنة، فأخذها وعندما فتح بطنها وجد لؤلؤة نادرة 
فباعها بأغلى األثمان، وأعطى قريبته مبلغا من املال 

وأخذ الباقي له.. واعلم ان الفرج قريب بإذن اهللا.
  النصاب: هل لك ان تزدني ايها احلكيم؟

  احلكيم: ال حتزن يا رجل لتأخر الرزق عليك، يروى 
انه كانت هناك حية عمياء تعيش أعلى النخلة فكان 
يأتيها عصفور، فإذا اقترب منها أصدر صوتا فتفتح 

احلية فمها فيطعمها أكلها «سبحانك ربي».

  النصاب: ولكني دعوت ربي 
ان يرزقني ولم أجد لدعائي 

اي اجابة؟
  احلكيـم: اعلم ان الصبر 
والفرج من اهللا ســـبحانه 
وتعالـــى، وال تقـــل إنني 
صبـــرت وان صبـــري له 
«موعد» يجب ان تتم فيه 
االستجابة، وعليك باالستمرار في الدعاء وستفرج 

بإذن اهللا.
  يقول الشاعر:

أنني الصبر  يعلم  حتى    سأصبر 
أمـــّر مــن الصبر ــر  أم   صــبــرت على 

  ويقول آخر:
حلقاتها استحكمت  فلما    ضــاقــت 

ــا ال تــفــرج ــه   فــرجــت وكــنــت أظــن
  النصاب: جزاك اهللا خيرا أيها احلكيم على هذه النصائح القّيمة، 

وسأبدأ غدا بإرجاع ما جمعته من ثروة ألصحابه.
  أســـوق القصـــة الســـابقة بعـــد ان انتشـــرت ظاهرة 
األغذيـــة الفاســـدة فـــي البـــالد، حيـــث يعمـــد بعـــض 
ضعـــاف النفوس من التجـــار الى االحتيـــال على «خلق 
اهللا» باالدعـــاءات الكاذبـــة للترويـــج لســـلعهم بطرق 
غير مشـــروعة، وليعلموا ان هناك حسابا في الدنيا قبل 
اآلخرة، وان هذا لن يفيدهم بشيء، وليعلم هؤالء ان اهللا 
يراقبهم ويعلـــم ما يفعلونه، وان هذه األغذية الفاســـدة 
تكون ســـببا في مرض الكثير مـــن الناس وقد تؤدي بهم 
الى الوفاة فال تستعجل أيها التاجر بجمع األموال الطائلة 
غير املشروعة، فإن كان لك رزق قد كتبه اهللا لك فستأخذه 

ولكن بالطرق املشروعة.
  آخر املطاف: كل الشكر والتقدير لوزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح على ديبلوماسيته الهادئة، وجهوده الكبيرة 
والعظيمة إلجناح سياســـتنا اخلارجيـــة، وإلى مزيد من 

التقدم واالجنازات. 

 يحل العام اجلديد بعد غد وســـط أمنيات كثيرة 
أمتنى أن تتحقق هذا العام، منها الدفع بعجلة التنمية 
وإقرار املشـــاريع التنموية التي بال شـــك ستزدهر 
من خاللها البالد في وجودها كما ستساهم في رفع 
االقتصاد فضال عن ذلك سيكون هناك تنافس وسباق 
ألصحـــاب رؤوس األموال لضخهـــا في البالد، األمر 
الذي سيعيد الكويت إلى عهدها السابق وتصبح درة 
الشرق األوسط بدال من اخلليج نظرا ملا ستصل إليه 

من تطور تنموي.
  كما أن هناك أمنية أخرى مهمة في هذا العام وهي 
أن تسيطر وزارة التجارة على ظاهرة ارتفاع األسعار 
املفتعلة التي باتت ترهق ميزانية أرباب األســـر في 
ظل غياب اجلانب الرقابي من قبل الوزارة على بعض 
التجار الذين يستغلون األوقات الستغالل املواطنني 
واملقيمني وال شك في أن هناك مشكلة شهدتها األسواق 
الكويتية خالل عام ٢٠١٠ وهي ارتفاع أسعار الطماطم 
حتى اســـتقرت هذه األزمة قبل أيام، ورغم ذلك فإن 
أسعارها مازالت متفاوتة وحاليا ونحن على أعتاب 
العام اجلديد هناك مشـــكلة تكمن في ارتفاع ســـعر 
البصل، والتي نأمل أن يتم حلها سريعا وتكون جميع 
املواد الغذائية مسيطرا عليها الدعم احلكومي وكذلك 

الرقابي من وزارة التجارة املعنية بهذا األمر.
  كما نتمنى أن يتم حل مشكلة االختناقات املرورية 
في اخلطوط السريعة والطرق داخل املناطق السكنية 
من خالل إنشاء العديد من الطرق واجلسور املعلقة 
للحد من هذه املشـــكلة والتي يعاني منها اجلميع، 

وفضال عـــن ذلك نتمنى مـــن وزارة الداخلية إعادة 
النظر في صرف رخـــص القيادة حيث من الواضح 
أن سبب االزدحام يعود إلى متتع الكثير من العمالة 
بالرخص رغم أن أجورهم الشهرية ال تتعدى الـ ٥٠ 

دينارا وبذلك ستكون الشوارع تتسع للجميع.
  وهناك أمنية أخرى وهـــي أن يتم عالج املواطن 
في أي مركز صحي بـــدال من الوضع احلالي والذي 
يتطلب من اإلنســـان عدم اخلروج من منطقته ألنه 
من املســـتحيل عالجه إذا لم يكن يتبع احملافظة أو 
املركز الصحي، لذلك نتمنى من وزير الصحة إعادة 
النظر في هذا األمر وجعل املستشفيات للجميع دون 
حتديد، وبذلك سوف نحد من االزدحام الذي تشهده 
معظم املستشفيات، فضال عن ذلك نتمنى كذلك من 
الوزير السيطرة على أسعار املستشفيات في القطاع 
اخلاص والتي أصبحت خيالية بسبب غياب اجلانب 
الرقابي لتكون وفق تسعيرة معينة بدال من تفاوت 

أسعار املراجعة والعالج.
  هناك أمنية أخيرة موجهة إلى اجلميع بأن يطبقوا 
قانـــون منع التدخني في األماكن العامة وأال يدخنوا 
في األماكن املخصصة لذلك، إضافة إلى احترام قوانني 
املرور والتي نرى البعض ال يتحلى بها والدليل على 
ذلك أولوية الدوار وخير شـــاهد دوار األمم املتحدة. 
وجميع ما ذكر من أمنيات نتمنى أن نراه أمرا واقعيا 
خـــالل العام اجلديد والذي أمتنى أن يكون عام خير 

على بلدنا احلبيب.
 alarafah@windowslive.com  

 سامي الخرافي

 الحكيم والنصاب

 جرس

 خالد العرافة

 أمنيات

 إطاللة


