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سؤال يطرح نفسه، فنحن ندور في حلقة مفرغة 
منذ سنوات، نسمع الوعود والعهود من احلكومة في 

حتسني واقع اإلدارة احلكومية والتي تنعكس على 
حياة املواطنني، ولكن ال جديد، فهذه الوعود والعهود 

كالسراب في صحراء قاحلة، كلما اقتربت منه تراه 
ابتعد، وهذا هو حال األداء احلكومي، فإلى متى؟
سعر البرميل تعدى حاجز 100$، فيـــما عدد 

السكــان مليون، الديرة مملوءة بالكفاءات، لكن 
التراجع إلى اخللف هو الواقع، ولدينا قضايا خطيرة 
يجب اتخاذ القرار فيها وحسمها ألنها كرة ثلج تكبر 
مع مرور الوقت وآثارها ستكون كالتسونامي إن لم 

حتل.
فهناك البطالة املصطنعة، الفـساد، الرشوة، الركود 

االقتــصادي املصطــنع، والتوتر السـياسي 
املصطنع، الفجوة الطبقية التي بدأت تزداد، وتقلص 
الطبقة الوسطى، تقسيم املجتمع، تزايد نفوذ قوى 

الفساد السياسي واالقتصادي الدخيلة واحمللية، خلل 
في التركيبة السكانية، سوء اخلدمات العامة، التخلف 

اإلداري، وهم التنمية، التلوث البيئي، ارتفاع االسعار، 
االغذية الفاسدة، ترتب على ذلك انعدام الثقة بأداء 

احلكومة. السؤال الذي يطرح نفسه: ما احلل؟
يكمن احلل في رحيل احلكومة بكاملها، فقد أصبح 

جليا أن هذه احلكومة غير قادرة على تلبية طموحات 
الشعب، يجب أن تكون احلكومة شابة بوجوه جديدة، 

بعيدا عن الترضيات، وإمنا مبعيار هو الكفاءة 
السياسية والقدرة على التعامل االيجابي والشفاف 
مع مجلس االمة، كما يجب أن يكون الوزير يتمتع 

بصالحيات مطلقة في شؤون وزارته لتحقيق 
اإلصالحات ومتاشيا مع األهداف العامة للحكومة.

ان االستجوابات املتكررة خير دليل على أن احلكومة 
ال حتظى بثقة الشعب، االستجوابان القادمان لسمو 

رئيس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية، وبغض النظر عن نتيجة االستجوابني، 
فإن كثرة االستجوابات دليل على فقدان األمل بهذه 

احلكومة.
> > >

حتية لنواب األمة الذين أيدوا دخول قوات درع 
اجلزيرة حلفظ األمن في مملكة البحرين الشقيقة 

والتصدي للفئة الضالة، ونستنكر مواقف الذين وقفوا 
ضد هذا القرار احلكيم والعادل، واحلكم آلل خليفة 
الكرام فقط. وندعو من لديه مطالب اجللوس على 

الطاولة والتحاور فهذا هو الطريق السليم.

من آخر اجلمل التي قالها الشهيد عمر املختار قبل 
إعدامه من قبل اإليطاليني »عمري سيكون أطول من 

عمر جالدي«. 
ما أحوج ليبيا إلى بطل شجاع حكيم مثل »املختار« 

في ظل وجود ديكتاتور يحكم بالده منذ أكثر من 40 
عاما، ولن أبدي دهشتي من أحداث القمع التي حتدث 

في ليبيا، فأنا مؤمن بأن العقيد القذافي إنسان مجنون 
على أقل تعبير. ولم أستغرب أيضا اخلرافات التي 

أطلقها ابنه »سيف اإلسالم«، فمن شابه أباه ما ظلم. 
ولكن عجبي من تأخر التحرك العاملي جتاه املجازر 
التي يرتكبها القذافي وأزالمه ضد شعبهم من إبادة 
عسكرية منظمة. فالثورة بدأت في منتصف فبراير 
وبعد أكثر من 30 يوما، حترك مجلس األمن أخيرا 

وأصدر قرار »حظر الطيران«. آمل أن هذه القرارات 
وإن أتت متأخرة أن ترجح كافة الثوار.

وكما قلت سابقا، على قادة العالم العربي أن يتفهموا 
أسباب هذه الثورات. فلم يعد اسلوب القمع يجدي 

ولم تعد احلرب اإلعالمية تنفع، فالثوار ليسوا عمالء 
وخونة، هذه الثورات ليست خارجية وليست وليدة 

الساعة، بل هي نتاج سنوات طويلة من احلكم املتوحد 
بالسلطة مع انتشار الفساد والفقر واجلوع بينما 
تفوق ثروات الرؤساء املخلوعني مئات املليارات. 

رسالة أوجهها لكل قائد مسلم يؤمن بأنه سيواجه 
خالقه يوم القيامة ليجيب عما صنع، رفقا بشعبك، 

احرص على اإلصالح السياسي وإيجاد دستور 
منصف وتوفير انتخابات نزيهة، وستجد أن من 

يحبونك أكثر ممن يخافونك. 
واختم بأنه على جيلنا احلالي من الكويتيني أن يحمدوا 

اهلل ويشكروه على ما أنعمه علينا من أسرة حكيمة 
وسخية جتاه شعبها ومن آباء وأجداد كانت لهم نظرة 

مستقبلية ثاقبة، فتعاون الطرفان الستحداث إمارة 
دستورية تقوم على طاعة األمير واحترام الدستور 

وقوانني الدولة. واهلل ولي التوفيق. 
> > >

لم أود التطرق لوضع البحرين ألنني متيقن بأن 
سم الطائفية قد توغل في املوضوع وأراه بوضوح 

من ردود فعل املؤيدين واملعارضني. ولكن يعز على 
قلبي مشاهدة هذه األحداث في بلد خليجي وعـربي 

ومسلم، وأسأل اهلل عز وجل أن يخفف محنة البحرين 
وأهلها وأن يوصلهم إلى بر األمان، فهو القادر على 

ذلك.

في منتصف الشهر السادس من هذا العام نشرت 
بعض وسائل اإلعالم أخبارا عن ظاهرة منع بعض 

الذين أسلموا من األميركيني من أصول أفريقية من 
دخول الواليات املتحدة، بسبب االحتياطات األمنية، 
أو أمور أخرى لم يفصحوا عنها، وبتاريخ 22 أبريل 

املاضي صادق البرملان في بلجيكا باألغلبية على قانون 
مينع مبوجبه تغطية الوجه أو جزء منه في األماكن 

العامة، ويترتب على املخالفة عقوبة تصل إلى السجن، 
ولم يذكروا صراحة النقاب أو البرقع، ولكن فهم من 

هذا القانون أن املقصود هو البرقع أو النقاب، خاصة 
بعد مقابلة بعض مقدمي القانون أو املؤيدين له، وبرروا 

ذلك بأن النقاب صورة من صور إهانة املرأة، ومن 
ناحية ثانية فهو خطر من الناحية األمنية.

وقبل ذلك مت االستفتاء في سويسرا البلد املتسامح، 
واملعروف بحياديته، على قانون مينع مبوجبه تشييد 
املآذن ملساجد املسلمني وكانت األغلبية مع املنع. وقبل 

ذلك قام رسام كاريكاتير في الدمنارك برسم النبي 
صلى اهلل عليه وسلم مبا ال يليق، ثم تبعه معارض 

لعرض مثل هذه الصور املشينة في أكثر من بلد 
أوروبي. وبعدها بقليل قام أحد أعضاء البرملان في بلد 
أوروبي بإنتاج فيلم )الفتنة( حيث فيه إهانة للمسلمني.

والسؤال الذي يبرز هاهنا هو ملاذا يحدث كل ذلك؟ 
ومن الذي نكأ جراحهم حتى يقوموا مبثل هذه 

املضايقات واالستفزازات التي لم نعهدها في بالد 
حتترم األديان، وتقدس فيه احلرية الشخصية، حتى 
وإن كانت تتعلق بعبادة غير عبادتهم، أو مالبس غير 

مالبسهم؟
ملاذا يتفوه بابا الڤاتيكان بعبارات ال تليق بهيبته 

ووقاره يجرح فيها رمزا من رموز املسلمني؟
وملاذا يتجرأ رئيس الوزراء الفرنسي ساركوزي على 

منع احلجاب في املدارس؟.
وقبل أن نتسرع في اإلجابة التقليدية، بأن هؤالء 

يحملون أحقادا تاريخية ضد املسلمني، منذ احلروب 
الصليبية وقبلها، وأن هذا الصراع نتاج طبيعي 

لصراع احلضارات، وأن الكفر واإلميان ال يجتمعان، 
وأن اليهود هم الذين يحركون األوروبيني واألميركان 
ليكونوا في حرب مع املسلمني، إلى آخر هذه القائمة 

التي تبدو من الوهلة األولى بأنها شواهد وأسباب 
منطقية، إال أنها ليست هي السبب الرئيسي، وراء 
كل هذا الكم من املضايقات، واإلجراءات املستفزة 

للمسلمني، وإن كنا ال نستبعد بعضها، ولكنها ال تشكل 
كلمة صدقالسبب الدافع وراء كل ذلك.

إشراقة متجددة

وضوح

إلى متى؟
عمري سيكون 
أطول من عمر 

جالدي

براقع اإلرهاب 
)2-1(

سالم إبراهيم السبيعي

أحمد الخالدي

ال يشعر بالنار إال من يطأ 
عليها، هذه مقولة يكررها 

األخ عبدالرحمن الراشد الذي 
أكرمه اهلل بطفلتني جميلتني 

سيثاب عليهما عند عزيز 
مقتدر، يستمتع بتربيتهما 

ومبداعبتهما، يقول أبوفهد زرت 
معظم دول أوروبا وجدت فيها 
من احلفاوة والرعاية واألولوية 
ما لم أتخيله، وكأني شخصية 

عاملية مشهورة أو أحمل جوازا 
ديبلوماسيا والسبب ابنتاي 
املعاقتان، في أوروبا لم أقرأ 

قوانينهم وما يشرعون ولكن 
شعرت بنواياهم وأفعالهم 

اإلنسانية، أما في الكويت فما 
أكثر ما يشرعون وما أكثر ما 
يتكلمون عن حقوق املعاقني، 

حتى نصدق ونحس أن 
املعاق المس اجلنة ونعيمها، 
وهو يعاني من لهيب الواقع، 

ال رعاية باملستشفيات، ال 
اهتمام بالوزارات، ال إنسانية 

باملعامالت، يعتقدون أن الدينار 

تعويض وعالج لكل شيء.
ويقول أبوفهد لو بنتاي طلبتا 

لنب العصفور جللبته، يتفننون 
بإذالل املعاق ووالديه فقد 

خصص املجلس األعلى »كوبونا 
للجمعيات التعاونية« بـ 30 
دينارا للمعاق لشراء فوط 

صحية وقفازات فقط ويجب 
أن يصرف ذلك الكوبون في 

تسوق واحد فإذا تبقى نصف 
دينار وأدخلت كلنكس أو 

فازلني يرفض املجلس األعلى 
صرفه للجمعية، فأصبح هذا 

»الكوبون« الكريه كابوسا 
للجمعية واملعاق، وكأنها حسنة 

يتبعها أذى، إن املعاناة ال 
تقتصر على املعاق ولكن األسرة 
تشاركه املعاناة، ال تنتظر جزاء 
وال شكورا، فيا املجلس األعلى 

يسروا وال تعسروا. 
أصدر ديوان اخلدمة املدنية 

بتاريخ 2008/11/19 تعميما رقم 
»64« لسنة 2008 بشأن صرف 
الزيادة في العالوة االجتماعية 

بأثر رجعي عن األوالد املعاقني 
الذين يتعذر اكتشاف إعاقتهم، 

وقد وصل هذا التعميم إلى 
وزارة الشؤون االجتماعية 

بتاريخ 2008/11/23 برقم وارد 
»19531« ووصل إلى املجلس 

األعلى بتاريخ 2008/12/1 
برقم وارد »1396« وملخص 

هذا القرار لو ان مواطنا رزق 
مبولود وابلغ به جهة عمله 

وأخذ عالوة االبن العادية ثم بعد 
سنة أو سنتني أو.. الخ اكتشف 

إن ابنه معاق منذ الوالدة )ولتكن 
مثال إعاقة نطق( فالتعميم أعطى 

له احلق في أخذ عالوة معاق 
منذ الوالدة بأثر رجعي بحد 
أقصى 5 سنوات. هذا القرار 
لم ينفذ إما عدم علم مؤسسة 

التأمينات به أو لم يفهم، أو لم 
يصغ بطريقة مفهومة ولم يكن 
شامال لكل القطاعات واحلاالت.

تهنئة للزميل الكاتب د. حمد 
العصيدان لنيله شهادة 
الدكتوراه ومنها لألعلى.

إتقان فنون التعامل مع اآلخرين 
والتأثير فيهم يتطلب من 
املختصني جهودا مضنية 

ومتواصلة من أجل إيصالها 
لألشخاص، ومن ثم يحتاج 
هؤالء األشخاص إلى إرادة 

وتصميم وعمل دؤوب مستمر، 
حتى يتمكنوا من استيعابها، 
وبالتالي القدرة على تطبيقها 

والعمل بها، للوصول إلى 
مبتغاهم، وهو إجادة التعامل 

مع اآلخرين والتأثير فيهم 
وكسبهم.

في املقابل هناك أشخاص، وإن 
كانوا قلة في هذا العالم، ليسوا 
بحاجة إلى اللجوء للمختصني، 

ليتعلموا هذه الفنون، ألن ـ 
اهلل عز ـ وجل حباهم بكاريزما 
خاصة تؤهلهم جلذب اآلخرين 
والتأثير اإليجابي فيهم، وهذا 
مما تزخر به دولتنا احلبيبة 

الكويت، من خالل وجود 
أشخاص يتمتعون بكفاءات 

متميزة عالية اجلودة، تستحق 
بالفعل أن تكون محل ثقة 

واحترام، لذا ومن خالل عني 
املختص، تابعت على مدى 

سنوات عدة مسيرة أحد هؤالء 
املتميزين، وهو الشيخ أحمد 
الفهد، فتوصلت إلى أن هذا 

الرجل يتميز عن غيره بقدرات 
أخطبوطية على بناء عالقات 

مميزة مع جميع أطياف املجتمع، 
فهذا الرجل ميلك كاريزما خاصة 

تؤهله للوصول إلى قلوب 
الكثيرين، بل ترغم املفلسني من 
أعداء النجاح على جترع الصمت 

املر أمامه.
هذا الرجل املبتسم، جنده في 
كل مكان وفي كل وقت وفي 

كل ظرف، متواصال في جميع 
املناسبات، العامة منها واخلاصة، 

فهو يرتبط بعالقات خاصة مع 
البدو واحلضر، السنة والشيعة، 

الكبار والصغار، فكأنك عندما 
ترى انسجامه مع البدو، 

وممارسة هواياتهم التراثية 
يتخيل لك إنه عاش حياته جلها 
معهم، وإذا شاهدته مع اخوننا 
الشيعة يراودك ظن بأنه أحد 

رموزهم. أما عن تعامله مع 
الكبار فنجده يتسم بقدر وافر 

من احلكمة والرزانة واملرونة 
والوقار، وعندما يتعامل مع 

الشباب ترى تدفق دماء الشباب 
في وجهه، ليبدو للمتابع أنه أحد 

أقرانهم، فهو إن صح التعبير 
العامي )جوكر(، وأينما يكون 

ترى التميز والنجاح.
شخصية بإمكانيات الشيخ 

أحمد الفهد، قادرة على اجلمع 
بني كل هذه الصفات، ال شك 
أنها شخصية غير عادية، بل 

تستحق أن تكون منوذجا 
يحتذى به من قبل أصحاب 

العقول املتحجرة. 
إن ما أعجب له، تعرض هذا 

الرجل النشيط املتميز لهجوم 
فئة معينة واالستذباح من 

أجل إفشال مسيرته وخطواته 
الناجحة، بل تعدى بهم األمر 
إلى حد املطالبة بإقصائه من 
املنصب الوزاري، لكن هذا 

العجب يتالشى عندما يتضح 
لنا تصنيف هذه الفئة فنتوصل 

حينها لإلجابة، ملاذا الشيخ 
أحمد الفهد بالذات يهاجمونه 
ويصفونه باملؤزم؟! وهو في 
حقيقة األمر صمام األمان، ملا 

يتمتع به من دهاء سياسي 
ومرونة غير معهودة رغم كل 
هذا الكم من الهجوم املجحف 

الذي يتعرض له، نراه يرد 
عليهم باملثابرة والعمل املتميز 

واملزيد من التألق، بل إنه يعذبهم 
ويقتلهم بابتسامته املعهودة، 

ابتسامة الواثق احملب املتسامح.
ال شك أن أحد أهم مظاهر 

جناحات هذا الرجل ومتيزه، 
إدارته احلكيمة خلطة التنمية 
التي تبلغ ميزانيتها مليارات 

الدنانير، رغم كم العراقيل 
التي تواطأ الفاشلون في 

وضعها بطريقه، وهم بذلك 
كانوا يطمحون بل يراهنون 

على فشل الفهد في إدارة هذه 
امليزانية الضخمة من املليارات، 

لكنهم عندما أحسوا بأنهم 
أخفقوا في خططهم الدنيئة، 
عكفوا على تكوين لوبي من 

ذوي املصالح الشخصية 
للضغط على أصحاب القرار من 

أجل إقصاء الشيخ أحمد الفهد 
من التشكيل الوزاري القادم، 

واستغالل بعض وسائل اإلعالم 
الفاسدة لتشويه صورة هذا 

الرجل والتشكيك في وطنيته، 
لكن هيهات هيهات أن يكون لهم 

ما يتمنون.
فهذا الرجل صاحب القدرات 

اخلارقة غير العادية، التي تؤهله 
إلى مزيد من النجاح والتميز في 
املرحلة احلالية وفي لعب أدوار 

كبيرة ومهمة بل ودقيقة في 
املستقبل، من العبث بل والغباء 

التفريط فيه واالستغناء عنه، 
فهو مهم في املرحلة احلساسة 
اآلنية واملستقبلية، كونه صمام 

األمان الستقرار احلكومات 
وملا له من قدرة فائقة على حل 

أصعب املشاكل وأعقدها.
الشيخ أحمد الفهد رجل دولة 

بحق، لذا أمتنى عليه استيعاب 
وتبني واحتضان املزيد من 

الطاقات الشبابية املؤهلة الواعدة 
أصحاب املؤهالت العليا والعقول 

املستنيرة، وإعطاءهم الفرصة 
لالستفادة من طاقاتهم الكامنة 

من خالل توليهم وتصديهم 
للمناصب القيادية املتعطشة 

لهمة هؤالء الشباب الواعد، لوأد 
قضية احملاصصة الفاشلة، 
وللقضاء على عقدة العبارة 
الفئوية املشهورة )أنت من 

ولده(. 
أنا شخصيا واثق من قدرة 

الفهد على املساهمة الفاعلة في 
إجناح خطة التنمية الشاملة 
في البلد، »وأقولك يا بوفهد 

أنت متتلك ميزات عجزت الفئة 
املهاجمة لك عن بلوغها«، هذه 
الفئة التي تطمح الى أن تقسم 
الشعب الكويتي إلى طبقتني، 

غنية وأخرى فقيرة )افداوية(، 
لكن مخططهم اخلبيث هذا لن 
يتحقق إنشاء اهلل ونحن في 

ظل حكم أسرة آل الصباح 
الكرام لذلك استمر في قيادة 

القافلة وال يشغلك نباح الكالب، 
فسواعد الشباب الواعد تشد 

على يدك. 
وقفة: صاحب الهمة ما يهمه 
احلر.. وال يخيفه القر.. وال 

يزعجه الضر.. وال يقلقله املر، 
ألنه تدرع بالصبر، فصاحب 
الهمة يسبق األمة.. إلى القمة.

sbe777@hotmail.com

Alkaldy2@hotmail.com

إلى من يهمه األمر

أمانة قلم

حقوق املعاقني

ملاذا الشيخ 
أحمد الفهد..؟!

عبدالهادي الصالح
a.alsalleh@yahoo.com

العنوان اختصار للمثل املعروف: »قتل امرئ فــي 
غابة قضية ال تغتفر، وقتل شعب آمن قضية فيها 
نظـــر« ملاذا يسكت البعض عن مذابح يقوم بها 

زعيم ليبيا )رغم أنه ال يدعي رئاسته لبالده( بينما 
يجتر حادثة سقوط احدهم أثناء منع تظاهرة في احد 

الدواوين؟!
ان الرضا واملساندة بأي وسيلة لهذا الطاغية ولو 

إعالميا لهما نتائج وخيمة بحسب العقاب اإللهي في 
الدنيا قبل اآلخرة )واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا 
منكم خاصة واعلموا أن اهلل شديد العقاب ـ األنفال: 

.)25
يقول املرحوم السيد فضل اهلل في تفســيره لهذه 

اآلية: »حتذر املؤمنني من الفتنة التي إذا انطلقـت 
فـإنها ال تصيب الذين أثاروها وأوقدوا نارهــا 

من هؤالء الذين ظلموا أنفسهم وظلموا الناس، بل 
تتعـداهم إلى غيرهم )انظر من وحي القرآن ج10 
صفحة 359( فالبالء يعم، وكلنا نذكر كيف وقفنا 
مع الطاغية املقبور هدام العراق بدافع االنتصار 

للـــعروبة وكيف كان االعالم العربي والعاملي يتستر 
على حروبه بالكيميائي والغازات السامة، لكن اهلل »ال 
يطق بعصى« ـ حسب املثل الكويتي ـ وما ان انتهى 
من جرميته مع ايران حتى انفرد بوطننا الذي طاملا 

سانده فغزى ارضه واستباح دماء أبنائه االعزاء.. إلخ. 
أال يتعظ هذا البعض منا مبساندته وتستره على هذا 

الطاغية؟!
نحمد اهلل تعالى على أننا ننعم بنظام دستوري رائع 

مازلنا نتمنى ان يقتدي به اشقاؤنا العرب الذين 
تعصف بهم عواصف التغيير دون ان يعوا ان وقت 
التسلط قد أزف وأن املشاركة الشعبية فباتت امرا 

حتميا وقد نفد صبر الشعوب امام ضغوطات الفقر 
واملرض واجلهل وقد سئموا ان يساقوا كما تساق 

البهائم الى مذابحها.
والبد اال نكتفي بالتمني بل نساهم بالتشجيع واالقناع 

لركب االستجابة ملطالب الشعوب الشرعية وحقها في 
اختيار نظامها السياسي وفقا لظروفها اخلاصة، ال 

ان نساهم في تشجيع مثل هذه السلطة الليبية لقتل 
شعبها بدم بارد، ولنتق اهلل فإن اهلل شديد العقاب 

وهو ميهل وال يهمل أال بلغت.. اللهم فاشهد.
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قتل امرئ
 وقتل شعب


