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 مسايسة

 «لو أن بينــــي وبني الناس 
شعرة ما انقطعت، كانوا إذا مدوها 
أرخيتها وإذ أرخوها مددتها» هذه 
العبارة املنسوبة ملعاوية بن أبي 
سفيان تختزل عالم السياسة 
وتوجزه، فالسياسة رفق وهوادة 
ال قسوة ومغاصبة، والسياسي 
اجليد من يتقن شراء القلوب ال 

تلقيط العيوب.
  يطلــــق العرب على مروض 
اخليول اسم «سايس» متى ما 
ملك أمر اجلياد وراضها، ولعل 
صعوبة السياسة تكمن في احللم 
والتحمل، فليس كل انسان قادرا 
على جترع الغيظ، اما السياسي 
املاهر فقادر على ضبط مشاعره 
فـ «ال يضع سيفه حيث يكفيه 
سوطه وال يضع سوطه حيث 

يكفيه لسانه».
  صحيح ان السالطني وضعت 
للشــــياطني بيد انــــه ليس من 
احلكمة حتويل الناس أجمعهم 
الى شياطني وردعهم بسلطان 
القــــوة والشــــدة والبطــــش، 
فالسياسة احلقة تعنى بتجريد 
الشياطني املارقني من مروقهم، 
وسوسهم وترويضهم وحتويلهم 
الى جياد تركض في مضامير 
البنــــاء بــــدال مــــن الركض في 

البراري البعيدة.
  قال املصطفــــى ژ «ما كان 
الرفق في شيء اال زانه وما نزع 
من شيء إال شانه» ونحن نقول 
في لهجتنا العامية «سايسهم» 
مبعنى خذهــــم باللني والرفق 

والسياسة.. يا سيدي.

 محطات 

 غيوم الحرب
 غادر الوفد االعالمي الكويتي صباح أمس غزة الصامدة بعد 
أن التقينا قياداتها السياسية وعلى رأسها رئيس حكومتها املقالة 
د.إسماعيل هنية في لقاء ودي مطول استمر لثالث ساعات نقل 
خالله حتياته للكويت أميرا وحكومة وشعبا لدعمهم املتواصل 
للقضية الفلسطينية، وقال هنية إن التهديدات العسكرية للقطاع 
جدية، خاصة أن حرب االستنزاف التي تشنها إسرائيل لم تتوقف 
مع توقف حرب الفرقان عام ٢٠٠٩، وأعلن أنه ال دولة فلسطينية 
مستقلة في غزة، كما أنه ال دولة فلسطينية مستقلة دون غزة.

<<<  
  وقّدر أبوالعبد كما يكنى الرئيس هنية دور اجلمعيات اخليرية الكويتية في دعم 
صمود الشعب الفلسطيني عبر عشرات املشاريع التي تقوم بها في القطاع، وخص 
بالشكر الهيئة االسالمية اخليرية العاملية وجمعية الرحمة العاملية بالكويت وجمعية 
إحياء التراث وجمعية االصالح االجتماعي وجمعية الكتاب والســــنة على املشاريع 

االسكانية والتعليمية والصحية واملعيشية الضخمة التي تقوم بها في غزة.
<<<  

  وكان الوفد االعالمي الكويتي قد شــــارك في افتتاح ووضع حجر االساس ملئات 
الوحدات الســــكنية وزار مدرســــة ابن عثيمني ومســــجد موضي السلطان ومخابز 
الرحمة وجمعية الكتاب والسنة ومصنع مطاحن السالم ومزارع بيروحاء وحدائق 
ذات بهجة ومشــــاريع حفر اآلبار ومزارع تربية االبقار، وتهدف جميع تلك املشاريع 
اخليرة للمساعدة في عملية االكتفاء الذاتي للقطاع وتشغيل االيدي العاملة وتأهيل 

الصغار تعليميا وتقنيا ملواجهة حتديات املستقبل.
<<<  

  وقد يصعب على املراقب فهم املنطق االسرائيلي فيما يحدث، فعمليات احلصار 
وتوالي العمليات العسكرية وإغالق املعابر وتدمير مقومات العيش الكرمي كاملسكن 
(الذي يبنى في ٤٠ عامــــا ويدمر في ٤٠ ثانية)، واملصنع وجتريف املزارع والطرق 
ومنع الصيادين من الصيد، يولد في النفس احلقد بدال من احلب واحللم باملوت بدال 

من عشق احلياة والرغبة في العيش بسالم مع اجليران.
<<<  

  وبعيدا عن السياسة، مساحة القطاع ٣٦٠ كم٢ أي نصف مساحة مملكة البحرين 
ويسكنه ١٫٥ مليون نسمة مما يعتبر «احصائيا» األكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، 
ورغم أن األخبار الواردة منه تنحصر في األغلب في العمليات العســــكرية، إال أننا 
لم نلحظ ذلك االكتظاظ الســــكاني في الشــــوارع واالسواق واالماكن العامة كاحلال 
عند زيارة املدن العاملية املزدحمة، كذلك ففي القطاع أماكن أثرية وفنادق وشــــوارع 
وأســــواق ومحالت تستحق الزيارة، وقد قمت والصديق العزيز احملب لعمل اخلير 
د.عصام الفليج بزيارة البعض منها كاملســــجد العمري االثري، ولوال احلروب لكان 
للقطاع شــــأن كبير كونه يطل على البحر االبيض املتوســــط، ويقع جغرافيا على 

خطوط التماس بني أفريقيا وآسيا.
<<<  

  آخر محطة: سألت مراسل تلفزيون الكويت في العراق إن كان قد زار الكويت فأجاب 
بالنفي، وسألت مراسلة تلفزيون الكويت في غزة النشطة سعاد إمام (أم طالل) إن 
كانت زارت الكويت فأجابت بالنفي كذلك، نرجو مخلصني من قيادات وزارة اإلعالم 
توجيه الدعوة لهذين املراســــلني (وغيرهما) لزيارة البلد الذي ميثلونه إعالميا كل 
يوم، وقد تكون مناسباتنا الوطنية هذا العام فرصة لتوجيه مثل تلك الدعوة، آملني 

أن نراهم قريبا في الكويت. 

 سامي عبداللطيف النصف 
 samialnesf١@hotmail.com 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 القذافي: لن يجد التونسيون أفضل من بن علي وكان يجب أن يبقى

 مدى الحياة!
  ـ حاولت أن أفهم ولم أستطع.. معقول؟!

 لجنة المعاقين تناقش أسباب عدم تطبيق الحكومة لقانون المعاقين.
  ـ ونتمنى من حكومتنا قطع الطريق على النقاش وتطبيق القانون. 

 أبواللطف  واحد

 كالم مباشر

 تداول السلطة بين الغرب والشرق
 يتم تداول الســـلطة بشكل ســـلس في الغرب بني 
حزبني رئيسيني (بني العمال واحملافظني في بريطانيا، 
بني اجلمهوريني واحملافظني في الواليات املتحدة..الخ) 
هذا األسلوب منح تلك الدول فرصة للمفاضلة بني أداء 
اإلدارة بني هؤالء وأولئك، بل ومعاقبة الفاشـــل منهما 
بعدم التجديد له، هذا األسلوب غير مطبق في العالم 
العربي ألسباب متفاوتة، سواء في النظام اجلمهوري 

الذي يتســـتر به كل حاكم على من ســـبقه، أو الوراثي الذي ينطبق عليه 
القـــول الدارج «انـــت وحظك»، وعندما أتيحت الفرصـــة لتطبيق النظام 
احلزبي الذي يتم فيه تدول الســـلطة في العراق رأينا النســـخة الشرقية 
لتطبيق الدميوقراطية بالفهم الشرقي الذي يقوم على إقصاء الرأي اآلخر 
بل وسلخه حيا، مع تشبث بالكرســـي أدى الى تعطيل تشكيل احلكومة 
قرابة ستة أشهر، واألخطر هو االستقواء باخلارج، وهو شيء رأيناه في 

لبنان أيضا.
  في الكويت كنا سنتمنى أن نصل إلى منوذج يحقق التداول بالطريقة 
األردنيةـ  مثالـ  حيث يعتبر تغيير رئيس الوزراء أمرا مألوفا، وغير مرتبط 
باألســـرة الهاشـــمية حصرا، غير أن ما وصلت إليه األردن هي األخرى ال 
يبعث على الطمأنينة من تشرذم في الساحة السياسية لم يحقق االستقرار 
املنشود وال التنوع املوعود الذي يحققه التداول احملدود للسلطة، ولو نظرنا 
في األحداث األخيـــرة في الكويت، حيث لم يلتزم نواب كثيرون باملوقف 
الرسمي ملن ميكن تسميتهم «احلزب» أو التكتل، لوجدنا أن مستوى االلتزام 
احلزبي في الشرق ال مياثل املفهوم الغربي، ففي معظم التكتالت الكويتية 
كنت ترى انفراد نائب عن مجموعته، وحتى عندما يتم تشـــكيل الوزارة 
يتكرر املشـــهد نفسه، املجموعة تقاطع ورموز رئيسيون فيها يشاركون، 

وأحيانا يشذ الناطق الرسمي عن موقف املجموعة.. الخ.
  إذن، ليس النظام احلزبــــي هو اجلنة املوعودة لتحقيق التفاف حول 
موقــــف محدد تدار بــــه الدولة، وليس بالضــــرورة أن يحقق التقلب بني 
اجتهادين يتداوالن السلطة على النحو الغربي موقفني واضحني، ففي كل 
كتلة سيشــــذ فالن ليحتفظ بحقه في املزايدة على ربعه إذا أخطأوا، فال 
مكان ملبدأ التضامن في الفهم الشرقي للعمل احلزبي، بقدر ما سيسيطر 
التكالب على تقسيم للمكاسب باملتر والسنتيمتر لكل فرد في كل تكتل ما 
يعني أن تشكيل حكومة ائتالفـ  على سبيل املثالـ  سيتطلب استرضاءات 
ال حصر لها، وبالطبع على حســــاب املال العام، ما يعني «ال طبنا وال غدا 

الشر».
  من املهم أن نتصور شكل البناء احلزبي (لتحقيق تداول السلطة) مثلما 
يفعل أي مهندس يضع خطوط التصميم للمبنى قبل أن يحفر ويصب أساسات 

في غير املكان الصحيح، ما يهدد سالمة املبنى وساكنيه بالدمار.
  كلمة أخيرة: يرحم اهللا العم يوسف املطوع «السهلي»، رحل بصمت ووقار 
كمـــا العهد به في املجالس التي لم يكن يغيب عنها، مجالس جيل احلكمة 
واألبوة احلانية التي ميزت جيله، جيل التراحم واملودة، كانوا يتكاتفون 
في الضراء وضيق العيش، وال يتباغضون في السراء مع الرخاء والسعة، 
واألمـــل كبير فـــي أن تتجدد بيننا هذه الصفـــات وأن يحييها أبناء بررة 
يرفضون االكتفاء بالتحســـر، فهناك دائما مســـاحة كبيرة لكرام قادمني.. 

يحيون ما سنه كرام ذاهبون.

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 البقاء هللا 

 حميـدة علي موسـى الصايغ ـ ٥٥ عامـــا ـ الرجال: الصوابر ـ 
احلسينية اجلعفرية ـ ت: ٦٦٠٨٠٣١٠، النساء: بيان ـ 

ق٦ ـ ش٣ ـ م٦٦ ـ ت: ٩٩٩٣٥٠٠٦.
  فهـد ناصر فهـد اخلنني العجمـي ـ ٧٧ عاما ـ الصباحية ـ ق٤ ـ 

ش٩ ـ م١٨٨ ـ ت: ٦٦٥١٨٤٤٤ ـ ٩٩٠٤٤١٤٧.
  طفلة مذكر فالح العازميـ  ارملة مطلق عبداهللا مثيب احلجيالن 
العازمـــي ـ ٧٧ عاما ـ القصور ـ ق٥ ـ ش٧ ـ م٤٥ ـ ت: 

٩٩٠٠٩٠٩٣ ـ ٦٥٦٨٧٨٧٨.
  زليخـة خلف محمد الفيلكاوي ـ زوجـــة عبداهللا فهد عبداهللا 
الفيلـــكاوي ـ ٨٤ عاما ـ الرجـــال: الرميثية ـ ق٣ ـ ش 
احمد بن حنبلـ  ج٣٤ـ  م٦ـ  ت: ٩٧٦٦٤٧٧٥، النســـاء: 
الرميثية ـ ق٨ ـ ش اســـامة بن زيد ـ ج٨٦ ـ م٢٢ ـ ت: 

.٢٥٦٣٨٣٦٤
  خالـد نايـف برغش اجلنفـاويـ  ٨١ عامـــاـ  الرجال: اجلهراءـ  
النســـيم ـ ق٢ ـ ش٢١ ـ م١٠٧ ـ ت: ٩٩٨٤١٠٠٠، النساء: 
اجلهراء ـ النسيم ـ ق٢ ـ ش٢٢ ـ م٩٨ ـ ت: ٢٤٥٦٩٣٦٩ 

ـ الدفن التاسعة صباحا مبقبرة اجلهراء.
  يعقوب محمد علي كلندرـ  ٧٢ عاماـ  الرجال: السرةـ  ق١ـ  ش١١ 
ـ م٢٦ ـ ت: ٩٩٠٣٢٠٨٨، النساء: بيان ـ ق١ ـ ش االول ـ 
ج١٢ ـ م٣٦ ـ ت: ٩٩٢٤٧٧٣٦ ـ الدفن التاسعة صباحا.

  نوير قبالن داحي العازمي، ارملة مبارك بن مطيليق العازميـ  
٦٤ عاما ـ املنقف ـ ق٣ ـ ش٦ ـ م٢٩ ـ ت: ٦٧٦٠٠٠٣٦. 

 مواقيت الصالة 

 5.19 الفجر 
 6.43 الشروق 

 11.58 الظهر 
 2.54 العصر 

 5.13  المغرب 
 6.34 العشاء 

اليوم جنم   تستضيف «األنباء» 
منتخبنا الوطني لالسكواش ونادي 
اليرموك محمد يعقوب ما بني الساعتني 
٤ و٥ مساء وذلك للحديث حول أسرار 
تألقه في بطولة العرب لالسكواش 
وحصوله على املركز الثالث عربيا 
وامليدالية البرونزية، بجانب احلديث 
عن اســـتعداداته للبطوالت املقبلة 
باالضافة الى الرد على اسئلة القراء 
وذلك على الهواتف التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٨ 

و٢٢٢٧٢٨٨٩. 

 تستضيف «األنباء» باچر الثالثاء 
رئيس نادي القادسية بالوكالة فواز 
احلساوي ما بني الساعتني ٦ و٨ مساء 
وذلك للحديث عن دور مجلس اإلدارة 
في تطوير ودعـــم الفرق الرياضية 
في مختلف األلعاب، وحظوظ فريق 
القادســـية لكـــرة القدم فـــي الفوز 
بالبطوالت املقبلة بعدما حقق مؤخرا 
لقب كأس االحتاد، باالضافة الى الرد 
على اسئلة القراء وذلك على الهواتف 

التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٨ و٢٢٢٧٢٨٨٩. 

 محمد يعقوب اليوم وياكم

 فواز الحساوي الثالثاء وياكم

 المضف: مليونا دينار قيمة 
السيارات المشاركة في سباق 

« GulfRun » بالبحرين

 ينطلق يومي 
٢٧ و٢٨ الجاري 
بمشاركة ٥٥ 

متسابقًا

 ص٤٢ 


