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ناٍد للدارسني
في األردن

جمعة الغضب 
وترف احلرية

بداية، ندعو اهلل أن يحفظ صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ويطيل بعمره ويعيده ساملا غامنا ألرض 

الكويت، أرض احملبة التي تفتقد سموه. ملا يتمتع به 
سموه من حنكة سياسية وتفاعل سام مع ابناء وطنه 

وكذلك مع قادة وزعماء العالم كله.
موضوعي اليوم يحتاج الى تسليط الضوء عليه أال 
وهو »النادي الكويتي لطبة األردن«. فنحن بصدد 
افتتاح ناد يرعى طلبة الكويت في اململكة األردنية 

الهاشمية، وسيكون حتت مظلة املكتب الثقافي 
والسفارة هناك.

وهذا النادي سيقام وفق قانون يسري على كل الطلبة 
جيال بعد جيل، وهذه القوانني ستساعد الطالب الكويتي 

من بداية تسجيله وحتى تخرجه. مميزات النادي أنه 
يوفر خصومات للطلبة من شركات الطيران والفنادق 
واملطاعم والرحالت السياحية بداخل اململكة االردنية 

وخارجها، وتوفير مناديب لتخليص املعامالت وتوفير 
سكن للطلبة. كما سيوفر أساتذة للطلبة ملن يرغب 

في دروس خاصة. وهناك انشطة مشتركة من دورات 
رياضية ودورات علمية وندوات ومحاضرات وزيارات 

رسمية. علما ان طلبة الكويت في اململكة االردنية 
يفتقرون الى هذا االهتمام، وهذا النادي الكويتي 

لطلبة االردن سيكون بديال ناجحا عن احتاد الطلبة، 
علما ان تاريخ احتاد الطلبة الكويتي املنحل من قبل 

الكويت واألردن كان مخزيا. حيث سادت فيه العنصرية 
الطائفية والعنصرية القبلية والتفكك الواضح، ولي 

جتربة سابقة في احد االحتادات بإحدى الدول حيث ان 
االحتاد يخدم شريحة صغيرة من املجتمع واخلدمات 

تكون محدودة لهذه الشريحة الصغيرة على حسب 
فكر ومنهج اعضاء االحتاد املنتخبني، أما مشروع 

النادي الكويتي لطلبة األردن فيخدم كل شرائح املجتمع 
الكويتي واخلدمات مشتركة.

لذا لقد اهتم سفيرنا لدى اململكة األردنية الهاشمية د. 
حمد الدعيج مشكورا بحماية اللحمة الكويتية واحلفاظ 

على أبناء الكويت وتعمير عالقاتهم ورفع مستواهم 
الفكري واالجتماعي فيما بينهم وتوحيد الكلمة 

الكويتية. وهناك أشخاص يرغبون في إعادة احتاد 
الطلبة وإعادة االنتخابات بإيعاز من بعض النواب وذلك 

ملصالح شخصية واضحة.
طلبة الكويت في اململكة األردنية الهاشمية يناشدون 
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح دعم مشروع 

النادي الكويتي لطلبة األردن، حيث يحتاج هؤالء الطلبة 
إلى رعاية ملموسة حتمي اللحمة الوطنية وترعى 

موروثها االجتماعي والفكري والتواصل فيما بيننا 
وبني قيادتنا الرشيدة وحتت إشراف السفارة الكويتية، 

راجني منكم قبول طلبنا ولكم احلب والتقدير. وحفظ 
اهلل الكويت وأميرها، وشعبها. 

لست حكوميا وال مع النهج املؤجج لبعض النواب، ومن 
قبل الدميوقراطية فعليه بقبول نتائجها وإفرازاتها، 
زيادة هرمون احلرية هي التي حدت ببعض اإلخوة 

األعضاء للخروج إلى الشارع وحشد الشباب، هذا مع 
قوة املساءلة التي ميلكونها ومت توجيهها للرئيس فكيف 

احلال لو لم يكن هناك صوت لهم في البرملان؟
أعتقد أيها الشباب أن »صوتكم وصل« من خالل 

األعضاء، والصراخ احملتدم في مجلس األمة يكفي وال 
داعي للتجمهر حتى مع وجود القانون املبيح للتجمع، 

ألنه إذا لم يتم تغيير رئيس الوزراء مع وجود 23 
صوتا لطلب عدم التعاون مبا يقرب من نصف سكان 
أهل الكويت في القيود االنتخابية فال أظن أن أصوات 

الشارع القليلة ستجدي نفعا وإذا كان هذا الرقم لم 
»يفكك براغي احلكومة« فال ترخيها أعداد خروج 

الشباب لإلرادة وال حتى للصفاة.
هنا يجب تغليب منطق العقل واملصلحة، وترك تلكم 

التسميات للجمع والتي باتت إسقاطات سياسية 
خارجية »جمعة غضب وجمعة رحيل وجمعة زفير 

وجمعة لطم وجمعة زهقة وملل... الخ« وبعدين؟ 
معاشر الفضالء، ال نريد فوضى سياسية ندفع ثمنها 
في املستقبل، اتقوا اهلل في الكويت فهي تستحق منا 

الكثير، خروجكم وهتافاتكم محلها معلوم لديكم وثقتنا 
بكم كبيرة في إيصال تطلعاتنا وآمال الشعب وإرادة 

التنمية واإلصالح في ظل الرقابة واملساءلة املنوطة بكم.
واسألوا املولى جميعا السالمة والعافية لصاحب السمو 

األمير، وادعوا باألمن والرخاء للكويت.
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تشير اإلحصاءات الطبية في الكويت إلى أن 
معدالت اإلصابة مبرض السرطان ارتفع بصورة 

واضحة في الكويت، وبالرغم من وجود هذا 
اخلطر إال أنه ال توجد دراسة علمية جادة في 

البحث عن أسباب انتشار هذا املرض، وقد 
حاولت إجراء دراسة حول هذا املوضوع، إال أنني 

فوجئت بأن بعض اجلهات احلكومية العلمية 
واملختصة في هذا املجال ال تريد متويل مثل هذا 

البحث، وهذا االمتناع يفسر بأمرين األول هو 
أن احلكومة تعلم احلقيقة وال تريد أن تعلنه، أما 
التفسير اآلخر فيكمن في أن التوجه احلكومي 
بهذا االجتاه ليس من األولويات املهمة في حال 

مقارنته بأولوية الرد على االستجوابات املتتالية.
ومن املعروف أن معدالت السرطان لم ترتفع إال 

بعد حترير الكويت، وهذا يعني أن السبب مرتبط 
بحرب التحرير، وكذلك مرض حرب اخلليج الذي 

أصاب اجلنود األميركيني مرتبط أيضا بحرب 
حترير الكويت وقبل 20 عاما كانت أرض الكويت 

هي ميدان معركة عاصفة الصحراء، وقد قامت 
احلكومة مشكورة بتطهير الكويت من األلغام 

التي زرعها جيش صدام املهزوم، لكن بقي 
األخطر منها وهو خطر اإلشعاع النووي الذي قد 

بقي كمخلفات للذخائر التي استخدمت في هذه 
احلرب.

واحلل الذي يشتاق إليه املواطنون هو تبني 
احلكومة ملبادرة تهدف إلى البحث أو استحداث 
وسيلة لتطهير الكويت من األسباب املؤدية الى 

اإلصابة في السرطان والكويت لديها من العقول 
الوطنية القادرة على إيجاد احللول املالئمة لهذه 
املشكلة، سواء أكان احلل كيميائيا أو فيزيائيا أو 

ميكانيكيا أو هندسيا أو غير ذلك وكل ما يريدونه 
هو إعطاؤهم الفرصة لذلك.

ولكن كيف ميكن طرح هذا احلل ووزارة الصحة 
املعنية بالوقاية من اإلشعاع ليس لديها من 

الوسائل ما تستطيع به حماية موظفيها القائمني 
على حتليل عينات اإلشعاع، وقد قمت بزيارة 

ميدانية ملختبر اإلشعاع التابع إلدارة الوقاية من 
اإلشعاع ووجدت العجب العجاب، فمختبر الوقاية 

من اإلشعاع ال ميتلك أي نوع من أنواع أجهزة 
قياس اإلشعاع، وهذا يعني تعرض العاملني بهذا 

املختبر خلطر اإلشعاع الذي ليس له لون أو طعم 
أو رائحة وال ميكن الكشف عنه إال عن طريق هذه 
األجهزة، والثابت علميا أن اجلرعة اإلشعاعية التي 

ميكن أن يتحملها جسم االنسان لها حد معني.

أما بعدها فإنه من املمكن أن يصاب الشخص 
مبرض السرطان، وال أعلم إن كانت أرواح 

الكويتيني العاملني بهذه اجلهة رخيصة بنظر 
املسؤولني، بل إن الغريب في هذا األمر أن مدير 
إدارة الوقاية من اإلشعاع بوزارة الصحة يعلم 

حجم هذا اخلطر، ولم يحرك ساكنا وال يدخل هذا 
املختبر إطالقا، والغريب أيضا أن تقرير الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية املتعلق بهذه اإلدارة يثير 

القلق والتساؤالت ولم يتم اإلعالن عنه، لكن عمك 
أصمغ في وزارة الصحة، وال أعلم متى سيصحو 

املسؤولون بإدارة الوقاية من اإلشعاع رمبا بعد 
حتول موظفي هذه االدارة الى مواد نووية مشعة 
مهمتهم نقل اإلشعاع الى جميع دواوين الكويت 

من أجل إصابة مرتاديها بالسرطان طبعا بعد 
تشبعهم باإلشعاع النووي املوجود في مختبر 

اإلشعاع لديهم، وهذا الضعف بهذه االدارة يقودنا 
أيضا الى احتمالية اخرى تتمثل في عدم قدرة 

هذه االدارة على التعامل مع أي تسرب إشعاعي 
قادم للكويت من مفاعل بوشهر النووي.

٭ أخيرا: سرطان الفساد اإلداري في وزارة 
الصحة سبق السرطان اإلشعاعي فيها، فهل هناك 

من يسمعنا في وزارة الصحة؟

يبدو ان مجلس األمة لم يعد كافيا ملمارسة بعض 
النواب أدواتهم الدستورية، واجتهوا الى الساحات 

والشوارع سعيا نحو تكسير ما ألزمهم املجلس 
بقراراته التي جاءت مخالفة ملبتغياتهم، بل ووصموا 

زمالءهم النواب الذين مارسوا حقهم في اتخاذ 
املوقف والرأي بحسب قناعاتهم، وصموهم باخلونة 
وتوعدوهم بالثارات وأحرقوا صورهم )كما جاء في 
اخلبر الصحافي(! بل ومارسوا قمة التناقض فبينما 

يهتفون »عاش األمير« جندهم مرغوا مراسيمه 
األميرية بتعيني الشيخ ناصر احملمد رئيسا 

للوزراء، وهتفوا »يسقط ناصر احملمد«!
أم هو لون جديد من التقية السياسية جتاه سمو 

األمير؟! ومن هؤالء النواب من كان قد اقترح 
حبس كل من يطالب بحل مجلس األمة 5 سنوات، 

ونراه اآلن يطالب بنفسه بحل مجلس األمة ويسير 
خلف لوحات تطالب باحلل!

نحن مع حرية التعبير والدفاع عنه، السيما من 
الشباب الذين لم يجدوا منبرا حرا ليجاهروا 
بآرائهم وضمن النظام العام لكن في تظاهرة 
اجلمعة لم نر إال شبابا يرددون ما يقوله هذا 

النائب وغيره من الشياب )الشياب( وهي عبارات 
وآراء استهلكت كثيرا، بل ان هؤالء النواب هم من 
يعني مكان التجمهر وتوقيته ومضمونه وهتافاته 

حتى اذا ما انتهوا قالوا لهم »يالال يا شباب انتهينا 

كل واحد احلني يروح بيته« يعني املسألة للشباب 
»بيّو.. بيّو برو.. برو« يعني تعال تعال روح روح! 

مساكني هؤالء الشباب ال حول لهم وال قوة إال 
الوعود البراقة التي يطلقها النواب ولم يحققوها 

لهم داخل املجلس.
أين مواقفهم )الشباب(؟ أين آراؤهم؟ أين منهجيتهم 

اجلديدة التي يطالبون بها رئيس احلكومة؟
نريد أن نسمع هؤالء الشباب، فبالفعل عندهم 

معاناة في التوظيف، في التطبيب، في التعليم، في 
معدل الفساد الذي يالحق أحالمهم، كان املتوقع 

ان نسمع منهم وجهات نظرهم املستقلة ومنهجهم 
اجلديد ال تكرار ما يردده النواب آالف املرات داخل 

وخارج املجلس، اذا كانت مسألة تقليد ما جرى 
من ثورات في دول النظم الديكتاتورية فالوضع 
مختلف عندنا متاما، نعم عندنا ظلم وانتهاكات 
وجتاوزات، لكن الدستور الكويتي املتفق عليه 

قيدنا بوسائله وأدواته ومببادئه، وعندنا احلريات 
الواسعة ونظام حنون على شعبه وإن تعدى عليه، 

أمتنى إذا كانت ثمة جتمعات شبابية في ساحة 
اإلرادة ان يفسح هؤالء النواب لهم ليقولوا ما 
يشاءون في ظل النظام العام وعلى النواب أن 
يرحلوا إلى قبة عبداهلل السالم ويتشاطروا في 
كسب وحتقيق ما يطالب به الشباب املستقلون 

واملتجردون من أهواء أجندات الشياب )الشياب( 

نحو كويت نظيفة من الفساد املالي والسياسي 
ومن التملق السياسي الباصج )يعني متلق ال 
يحقق شيئا إال األطماع الشخصية للمتملق(، 

أعتقد ان اجلميع تواق ألن يسمع شيئا جديدا 
ومختلفا من حناجر الشباب الطرية، فالكويت كلها 

تسمعهم.
> > >

٭ علق أحدهم على أحداث اجلمعة: »يبيله درع 
اجلزيرة«! وهو أمر استساغه مجموعة هؤالء 

النواب وامتدحوا طريقه الى البحرين ولم يروا فيه 
اي غضاضة، فالداخلية عندنا ال حتب ان تصطدم 

باألهالي فليتركوها لدرع اجلزيرة فهم األولى بهذه 
التهديدات الداخلية، أم انه تناقض آخر؟!

> > >
مساء الثالثاء 10 مايو اجلاري الساعة 7 مساء دخل 

أحد الشباب الى مسجد الكليب بقرطبة ليشارك 
فيه مبسابقة املرحوم حمود ناصر اجلبري حلفظ 

القرآن وهو شاب اختلط القرآن بلحمه ودمه، 
لكن أحد أعضاء اللجان وهو مصري اجلنسية 

عندما سأله عن اسمه قال له »وايه اللي جايبك في 
مسجدنا؟« أجابه الشاب قائال: ان علماءنا يقولون 

ال فرق بني الشيعة والسنة في القرآن!
فأحرج هذا العضو ولكن أثناء املسابقة وضعوا 

العصي وأخرجوه من صف الفائزين!

كلنا جئنا الى الدنيا بغير إرادة منا وال اختيار، 
خرجنا من أم وأب.. كل واحد منهما أدى رسالته 
بالطريقة التي سيلقى بها ربه ولكننا.. وفي رحلة 

احلياة.. وجدنا أنفسنا نسير على خط ال نعلم إلى 
أين يأخذنا أو إلى ماذا؟! 

أحيانا جند كأننا معصوبو العني.. ال نرى احلقائق 
كما هي، أشياء تبدو واقعية وأخرى أقرب إلى 

اخليال، وأحيان ندركها ونعيها ولكن ال نستطيع 
أن منسكها بأيدينا، فتضيع منا فرص.. وتأتي 

أخرى، فالدرب شاق وطويل.. وحملنا يثقل مع 
األيام، ونحن الوحيدون الذين ميشون على هذا 

الدرب.
كم مرة مددنا يدنا نحو صديق أو عزيز أو قريب، 
رمبا ساعدونا في أوقات وأوقات أخرى وجدناهم 

هم كذلك مثقلون مثلنا باملسؤوليات والهموم، 
أحيانا جند عندهم املؤازرة وأحيانا نخذل... 

فنذرف الدموع ونشكو األلم، وفي النهاية ندرك 
احلقيقة أننا في خط ال يسير به غيرنا!

٭ سؤال يضج في آذاننا: من أنا؟.. وأين أنا؟.. 
ونحو ماذا يأخذني الطريق؟.. نعم.. من أنت؟.. 

وأين أنت؟.. وإلى أين يأخذك الطريق؟ انظر إلى 
نفسك في املرآة واسألها تلك األسئلة؟

كم من األثقال التي أحملها على كتفي ولست 
مسؤوال عنها؟!.. كم من الدموع ذرفتها على من 

ال يستحق؟ كم من الهموم كدستها في صدري 
لسنوات مضت ومازلت أعبئ منها بني ضلوعي؟ 
كم من الشقاء ارتسم على محياي أياما وليالي؟ 

ولكن إلى متى؟ إلى متى؟ نعم إلى متى.. ال ندرك 
أننا نحمل أنفسنا أكبر من طاقتها، نظلمها ونثقل 
عليها الهموم ونحكم عليها بالشقاء..انظر إلى هذا 

اجلسد الذي يحملنا.. لم يرفض في يوم االنصياع 
إلى أوامرنا، هاتان القدمان اللتان نسير عليهما، 

وهاتان اليدان اللتان تخدماننا في أبسط األمور إلى 
أصعبها، كل قطعة خلقها اهلل في أجسامنا تنصاع 

لرغباتنا ومطالبنا دون شكوى أو تذمر..ال أحد 
يستطيع أن يحل مكانها، فجسمك الذي يحملك 
أنت.. ال ميكن أن يعوضك أحد غيره، وال جزءا 

منك.. كل ما فيك يخدمك أنت بفضل من اهلل تعالى، 
ورغم ذلك.. نادرا ما نشكر اهلل على تلك النعمة!
واآلن.. ونحن نقف عند تلك الكلمات.. لنسأل 
أنفسنا: كم مرة تعاطفنا مع أرواحنا؟.. ضممنا 
بكلتا يدينا صدورنا؟ شكرنا أنفسنا، قدرناها.. 

أكرمناها.. احتفلنا معها بنجاح أو جتربة في احلياة 
أخفقنا بحلها وكان عندنا يقني باهلل سبحانه.. ما 

أخذ منا سيعوضنا بأفضل منه ألننا حمدناه على 
السراء والضراء، كم مرة أحسست بالذنب جتاه 
نفسك وانك قسوت عليها وحملتها األثقال؟..كم 
مرة قلت لنفسك )أحبك يا نفسي( ألنك أنت التي 

سترافقينني في رحلة احلياة؟ وهذه األمور جزء 
من أمور كثيرة ال تسعفنا هذه الزاوية في سردها، 

وكن متيقنا، عندما تهتم بذاتك أوال.. ثم اآلخرين 
ان ذلك ليس أنانية، هل تعلم ملاذا؟!

ألن الشجرة التي مترض ال ميكن أن تعطينا 
الثمر..ألن القلب املتألم املكسور لن يشع باحلياة 

والنور، ونحن غير مسؤولني عن أخطاء اآلخرين.. 
نحن غير مكلفني بحمل أوزار املقّربني.

ثق متاما.. أن كل شحنة سلبية تؤثر عليك.. 
فستؤثر على من حولك، وعلى أقرب الناس إليك.

تأكد أن اإلنسان احملبط غير مرغوب به عند 
اآلخرين، والشخص املتذمر املكتئب ال ينجذب 
إليه الناس، وال حتى األصدقاء.. رمبا ستسمع 
كلمات املؤازرة في أوقات وأيام، ثم سينسحب 
تدريجيا منك اجلميع. فكن قويا..كن واثقا من 

ذاتك وقدرها وارفعها عن كل ما يؤذيها أو يؤذي 
اآلخرين..فابتسامتك هي نافذة للقلوب، واعتناؤك 

بنفسك واحترامك لذاتك وملن حولك سيعطي 
انطباعا لآلخرين بالثقة بشخصك، فاحلياة رحلة.. 

إما ان تخط طريقك بتعثر وثقل وألم.. وإما ان 
حتلق سريعا نحو احلياة.. فلن ترتفع إال بجناحني 

قويني.. جناحاك أنت فقط! 
ولنا كلنا القرار بأن نفضل أن نولد من جديد.. أو 

نظل على نفس اخلط! 

السرطان 
اإلشعاعي
 في وزارة 
الصحة

شباب بّيو.. بّيو.. 
ُبرو.. ُبرو!

ولدُت
 من جديد

تواصل
محمد المشعان

m.almashan@hotmail.com 

يقول املثل »يعرف الرجال بأقرانهم« ويقال قدميا 
في الكويت: »تبي تعرف الرجال، عدل شوف 

من يزروه بديوانه«. وكما نقول أيام االنتخابات 
إن الدائرة الثالثة هي كويت مصغرة، فديوان 

الشيخ ناصر صباح األحمد ليس له شبيه سوى 
أنه ديوان الكويت املصغر حيث جمع خالل 

حفل استقباله األسبوع املاضي جميع أطياف 
املجتمع الكويتي، على مختلف مشاربهم وفئاتهم 

وأعمارهم، حضر وبدو، سنة وشيعة، شيبا 
وشبابا.

ويتميز الشيخ ناصر صباح األحمد بأنه كان دائما 
خارج دائرة ضوء الصراع السياسي، حتى وإن 
حاول البعض جره لتلك الدائرة بشكل أو آخر، 

وانتهت تلك احملاوالت إلى إثبات الرجل براءته من 
ضوء صراع السياسة، لذا تخلو مضابط مجلس 
األمة من اسمه، ال بخير وال شر، وليس في ذلك 

مديح وال سلبية، ولكن أن تكون أحد أبناء األسرة 
احلاكمة وحتمل منصب وزير شؤون الديوان 

األميري وتتمكن من البقاء بعيدا عن أضواء 
التطاحن السياسي فهذه ميزة، بل وميزة كبيرة، 

ويكفي أن اسمه لم يتلطخ في أي معركة سياسية.. 
نعم حاول البعض جره إلى أطراف الصراع، ولكنه 
خرج دون أضرار بسمعته الطيبة التي كسبها عبر 

عالقات ممتدة مع جميع أطياف املجتمع.
االستقبال احلاشد الذي امتأل به ديوانه األسبوع 
املاضي لم يكن استقباال عاديا، كما أنه ليس داللة 

سياسية � كما أشار البعض � على استحياء بل 
كان تطبيقا للمقولة الكويتية: »تبي تعرف الرجال 

عدل شوف زوار رواد ديوانيته«، كانت الزيارة 
بعيدة عن السياسة وكانت قريبة من التالحم 

والتأكيد على أن الرجل ال يزال بعيدا كل البعد 
عن صراعات السياسة، وهذا صحيح فتاريخه 
يقول انه عزف عن جميع املناصب السياسية 

التي ع�رضت عليه حتى العام 2006 عندما قبل 
مبنصب وزي��ر الديوان األميري، وظ���ل 

زاهدا فيها رغم أنه سبق أن عرض عليه أكثر من 

منص�ب قبل تلك الفترة.
ومن الصعب جدا أن تكون في قلب السياسة منذ 
2006 وتتمكن من أن تبقى بعيدا عن بقع أضواء 
صراعاتها بهذا الشكل، وهو األمر الذي متكن من 

إجنازه الشيخ ناصر صباح األحمد حتى اليوم، 
رغم بعض محاوالت سحبه إلى أطراف الضوء، 

بل رغم أن خوضه للعمل السياسي بشكل جزئي 
كان في العام 1999 عندما عني مستشارا في مكتب 

سمو ولي العهد يومها سمو األمير الوالد الراحل 
الشيخ سعد العبداهلل � رحمه اهلل �.

وأعتقد أن لعمله باآلثار وهو العمل الذي رفع به 
اسم الكويت في أكثر من محفل دورا في قدرته 

على التعامل مع املتغيرات السياسية احمليطة 
بشيء كبير من احلنكة والكثير من احلكمة.

نقطة أخيرة: يكفي أن ديوانية الشيخ ناصر 
صباح االحمد ميكن أن نقول عنها انها ديوانية 

الكويت املصغرة لرجل عاش وسط السياسة ومع 
هذا بقي خارج أضواء صراعاتها املكشوفة.

بيني وبينك

ديوان ناصر 
صباح األحمد
ديوان مصغر 
للكويت


