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إحسان 
حرك ركود 

طوارئ 2007

الصلح خير

نعم الشكوى التي قدمها األخ إحسان عبداهلل الذي 
حورب بسبب كشفه ملا جرى حتت مسمى خطة طوارئ 

ملواجهة أزمة نقص الطاقة الكهربائية في صيف 2007 
فخسرت الدولة 400 مليون دينار، ومع ذلك فقد واجهنا 
املشكلة دون أي إضافة أو دعم بسبب هذه احلملة غير 

املنتجة، اللهم إال للمستفيدين منها، وبالرغم من أن 
ديوان احملاسبة أشار لهذا النهب في تقرير رسمي وجه 

ملجلس األمة إال أن املجلس وقف مكتوف األيدي. وعندما 
زاد حرج املجلس شكل جلنة حتقيق برملانية مع بدايات 
الفصل التشريعي أي منذ ما يقارب السنتني حتى كدت 
أنساها ومعي الكثيرون من الكويتيني، ولكن حترك األخ 

الفاضل إحسان عبداهلل الذي حترك مبفرده ومن واقع 
حرصه على املال العام كمواطن كويتي وطني فذهب 

مبفرده ومبا حتصل عليه من مستندات وأدلة إلى النيابة 
العامة التي باشرت باستدعاء كل من حتوم حوله شبهات 
التنفع، وأجرت التحقيق بل إنها أخرجت خمسة أشخاص 

من النيابة بكفالة مالية وستقوم باستدعاء الباقي، ما 
أوقع جلنة التحقيق البرملانية وأعضاءها بل ومؤسسة 
مجلس األمة في حرج ما بعده حرج فتحركت اللجنة 

بسرعة البرق فأصدرت تقريرها بإحاالت باجلملة للنيابة 
ومحكمة الوزراء على أن يصدر تقريرها ويحال ملجلس 

األمة بعد أسبوع ومع ذلك فإنني أشكرهم على هذا 
التقرير الذي أحق احلق وإن جاء حتت وطأة احلرج الذي 

سببه األخ إحسان، وهذا احلرج يجب أن ينسحب بعد 
املضاعفة على املعارضة التي تقول إنها حتارب الفساد 

والفاسدين، إال أن طوارئ 2007 لم يشاهدوها ولم 
يسمعوا عنها ولم ينبسوا عنها ببنت شفة!

وفي هذا املقام وأمام هذه الصورة التي رسمها التحرك 
املبارك الشريف الذي قام به املواطن إحسان عبداهلل، 
ال أملك إال أن أزجي عظيم الشكر والتقدير والعرفان 

الشخصي ونيابة عن شريحة واسعة من أهل الكويت 
الشرفاء، وأقول للجميع إن هذه املفسدة لم يتحرك أو 
يتصدى لها أحد من حماة املال العام من هذه املعارضة 

التي فلقت رؤوسنا باملال العام منذ التحرير ومرت عليهم 
هذه القضية مرور الكرام ما يعني أن غيرها الكثير مر 
ولكن بسبب شراكتهم مع بعض القوى أسكتهم وربط 

ألسنتهم الطويلة!
فكانت هذه الصورة التي أمتنى مخلصا أن يشاهدها كل 
من أراد حقيقة هذه املعارضة التي لن يتحقق أي إصالح 
في هذا الوطن مع وجودها وإن حترك أحد ليصلح فإنها 
ستتصدى له مطالبة إياه بالرحيل، وال حول وال قوة إال 

باهلل العلي العظيم.

تنتظر الكويت وشعبها وكل شبر من أرض الكويت 
عودة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد، 

بعد أن من اهلل العلي القدير عليه بالصحة والعافية اثر 
العارض الصحي، وقد كانت قلوب ومشاعر ودعاء أهل 

الكويت بأن يحفظ اهلل سموه ذخرا لديرتنا الغالية.
اجلميع بانتظار رجوع أمير احلكمة، أمير االنسانية أمير 
االفئدة، كالم ينبع عن صدق االحاسيس واملشاعر ألمير 

كسب قلوب اهل الكويت بحبه وتواضعه وابتسامته 
املشرقة والتي عندما نراها يحس اجلميع بالراحة 
واالطمئنان وباالبوة الصادقة لسموه يحفظه اهلل. 

الكويت في هذه االجواء الصيفية احلارة، واالوضاع 
السياسية الساخنة حتتاج لوجود وحكمة سموه 

املعهودة واملشهود لها في مشارق املعمورة ومغاربها، 
الرجاع االمور الى نصابها، فأهل الكويت سئمو من 

هذه االجواء االسياسية والتي ال تصب في مصلحة احد، 
فنحن جميعا خاسرون. االختالف أمر صحي وايجابي 

ما دام اخلالف وفق االطر الدستورية، ومتاشيا مع 
العادات والتقاليد املتعارف عليها. ال الفوضى والسوقية 
باسم احلرية، ومن يخالف فهو خوان كفور، ومحاولة 

تقزمي وتسفيه املخالف للرأي، فهذا مؤشر خطير، 
ومدخل للفوضى املنظمة. أقوله وبكل صراحة ووضوح 

ما يحصل على الساحة هو انقالب على الدستور من 
خالل استغالل اجلو العام ملا يحدث في بعض الدول 

العربية من احداث وثورات، وبالعربي لي ذراع، أو على 
االقل هذا ما يظنه البعض، وذلك من خالل استغالل 

هذا املبدأ »الغاية تبرر الوسيلة«، فاالمر ال يحتاج الى 
تأويل أو تنظير. فمن يزعم من بعض االعضاء أنهم 

حماة الدستور هم من ينقلب عليه بتصرفاته، واستغالل 
احلريات املمنوحة فيه. أما صراع االقطاب في السلطة 

التنفيذية فهذا أمر مؤسف ومخجل للغاية، فالكويت 
واهلها اهم من أي طموح سياسي يؤثر على الكويت 

واستقرارها ومكانتها، الطموح أمر مشروع، اال اذا خرج 
عن املصلحة العامة ودخل في املصلحة اخلاصة فعندها 
يصبح مذموما وغير مرغوب فيه. رأفة بالكويت واهلها، 
فتذكروا من سبقوكم اين هم؟ )كل من عليها فان ويبقى 

وجه ربك ذو اجلالل والكرام(.. لن ينفعكم اال الدعاء 
بالرحمة واملغفرة والذكرى الطيبة، واخيرا اقول: الصلح 

خير. 
أتقدم بأحر التعازي الى أسرة الصباح بفقيدها الشيخ 

راشد احلمود، رحمه اهلل.. عظم اهلل اجركم، وصبر 
قلوبكم.

في الصميم
م. غنيم الزعبي

الكويت بخير 
في ظل أسرة 
اخلير الكرمية

وزير الداخلية يقود سيارته بنفسه ويطلب من 
القوات اخلاصة مغادرة مكان ندوة يعقدها نواب 

النتقاد احلكومة، ثم يتبادل معهم حديثا وديا باسما، 
ويصر النواب على دعوته للعشاء فيشكرهم ويعتذر 

ويغادر على صوت تصفيق وصرخات شكر من 
اجلمهور احلاضرين.

وزير التربية في أول يوم يداوم به في الوزارة يقوم 
بإصدار قرار شعبي أثلج صدور عشرات اآلالف من 

الطلبة بإلغاء االمتحانات التحريرية ملادتي الرياضة 
واحلاسوب ويعطي توجيهاته للعودة إلى منهج اللغة 

العربية القدمي بعد أن »جنن« املنهج اجلديد أولياء 
األمور واملدرسني معا. 

وزير النفط يحسم املناصب القيادية في شركات 
النفط ويعني فيها الكثير من الوجوه الطيبة والتي 

تدرجت بالعمل النفطي على مدى 20 سنة، مت تعيني 
إعالمي مخضرم وطيار سابق لوزارتي اإلعالم 

واملواصالت. 
وزير اإلسكان يصدر القرارات تلو القرارات الشعبية 

التي كان الشعب ينتظرها على أحر من اجلمر 
منها: حسم موضوع الالئحة التنفيذية حلقوق 
املرأة اإلسكانية التي كانت تعطل حصول املرأة 

على حقوقها بل وأصر الشيخ أحمد الفهد على رفع 
سقف القرض اإلسكاني للمطلقة واألرملة إلى 70 
ألفا بعد أن كان مسؤولو بنك التسليف يعارضون 

ذلك ويريدون بقاءه عند 45 ألف دينار. زيادات 
قدرها 100% للعسكريني.. توجه حكومي لالنفتاح 

على كل طلبات ورغبات النواب التي تصب في صالح 
املواطنني.

هناك روح جديدة تدب في احلياة السياسية، هناك 
نفس توافقي صادر من احلكومة، التي متد يدها 

للنواب للتعاون من أجل مصلحة الكويت. مطلوب 
من النواب مد اليد للحكومة والعمل معها حتت شعار 

حب الوطن ومصلحة املواطن، واالبتعاد عن كل 
أسباب التأزمي. 

 قلوبنا ترنو جلو سياسي هادئ..ليأخذ الوطن 
أنفاسه بعد أن أنهكته كثرة األزمات السياسية 

السابقة، ضعوا يدكم بيد احلكومة، وابدأوا سباق 
اإلجنازات، الذي تعطل مدة طويلة.

من أجل الكويت، مدوا أيديكم وصفوا قلوبكم، 
الكويت تنتظر، ونحن ننتظر، فماذا انتم فاعلون؟

> > >
٭ نقطة أخيرة: أنا أفهم ملاذا يجزع شاب يافع 

صغير عندما تصله أخبار عن وجود اختالفات داخل 
أسرة احلكم الكرمية، ولكن الذي ال أفهمه هو سلوك 

الكثير من النواب املخضرمني الذين كانوا شهودا 
على مدى األربعني سنة السابقة على تلك األمور التي 

حتدث داخل تلك األسرة الكرمية بني فترة وأخرى، 
ألنني أعلم ويعلم هؤالء املخضرمون أن هذه األسرة 

الكرمية كانت دائما تتجاوز وحتل تلك االختالفات 
بسرعة والعمل على عدم تفاقمها وذلك بحكمة 

كبارها ورجاحة عقل أبنائها الكرام، والذي حدث قبل 
أسبوع سيكون مصيره نفس مصير تلك اخلالفات 
السابقة، فال جتزعوا فالكويت بأيد أمينة.. الكويت 

بخير في ظل أسرة اخلير الكرمية.

ghunaimalzu3by :تويتر

aljaser_b08@hotmail.com

almuzayenfaisal@yahoo.co

باسل الجاسر

فيصل حمد إبراهيم المزين

رؤى كويتية

كلمة صدق

ال ميكن ان اشبه شهوة السلطة وعشقها إال بعشق 
حسناء شقراء فارعة بعينني خضراوين. فمن يذق 

طعم السلطة فال ميكن ان يحلو بلسانه اي شيء 
آخر. وكرسي السلطة، ايا كانت تلك السلطة، سلطة 

رئيس او حتى موظف صغير متنح احساسا بالتفوق 
على اآلخرين، وكثيرون هم من يقعون ضحايا 
وصرعى غرام تلك احلسناء املسماة »سلطة«، 

ويهيمون عشقا بها، بل وقد يتحملون قصف املدافع 
ألجل عينيها النجالوين.. أليس هذا ما فعله الشاويش 

علي عبداهلل صالح الذي قرر بيع ابناء شعبه مقابل 
عيون معشوقته، واما بن علي فغادرها مرغما، وكأن 
لسان حاله يقول: »ودعتها وبودي لو يودعني صفو 

احلياة واني ال اودعها.. ولكنه الفراق« الذي كتب على 
قائل البيت ابن زريق البغدادي كما كتب علي بن علي 

هربا.
وأفهم عشق السلطة بل وأقدره خاصة لزعماء الدول، 

ولكن ما ال افهمه وال اجد له تفسيرا، عندما يتملك 
عشق كرسي السلطة موظفا على الدرجة الرابعة، 
ويعتقد انه و»ان كان االخير زمانه ـ آلت مبا لم 

تستطعه االوئل«، ويتحكم في خلق اهلل من املراجعني 
ويستلذ بـ »سادية« تعذيبهم فقط ملجرد انه ميلك 
مفاتيح تخليص معامالتهم، وهو الذي نقله لي احد 

الزميل الفاضل طالل احملطب على شكل رسالة انقلها 
كما وصلت لعلها جتد صداها لدى وزير التربية الذي 

الزلت اعتقد انه جاء ليصلح جزءا من قاعدة الهرم 
املقلوب وهذا نص الرسالة دون ادنى تصرف مني:
»الشكوى لغير اهلل مذلة«.. هذا ما ينطبق على حال 

كل من يسعى ملراجعة الدوائر احلكومية والعياذ 
باهلل من موظفي احلكومة ال سلطهم اهلل تعالى على 

امته، من سخرية القدر ان اراجع منطقة العاصمة 
التعليمية الستخراج شهادة الثانوية العامة البني 

محمد باللغة االجنليزية وذلك رغبة منه الستكمال 
دراسته اجلامعية في الواليات املتحدة االميركية، وكم 
كانت االيام العشرة التي امضيتها متنقال من منزلي 

ملنطقة اخلالدية مأساة مبعنى الكلمة ولم اصل الى 
نتيجة مرضية ألن من بيده االمر موظفة تعمل على 

ادخال البيانات في احلاسوب حتى يتسنى للموظفات 
استخراج شهادة البني، وألن املوظفة ال ترد على 

االتصاالت بسبب اغالق جهازها النقال املصروف لها 
اصال من الوزارة، وللعلم فال يوجد بديل عنها يقوم 
بذات املهمة، ولكم ان تقرروا حجم وقدر تلك املأساة 

التي مررت بها.
وباالمس اشتطت غضبا وهددت كل من كان في 

املكان الذي كنت أراجع به باللجوء للوزارة واملخفر 
للتبليغ عنهن بسبب التعطيل وافصحت لهن عن 

هويتي الصحافية، واملضحك املبكي يا أستاذ ذعار 
ان اتلقى اليوم في الواحدة ظهرا اتصاال من املنطقة 

التعليمية يبلغني بأن الشهادة جاهزة.
اآلن لكم ان تقرروا وتخمنوا ماذا سيحدث للطلبة 
املقبلني على التخرج في نهاية الشهر اجلاري وما 

ستقوم به معهم املوظفة املذكورة«.
توضيح الواضح: على كل موظف )من أكبر موظف 
الى اصغر موظف( ان يفهم انه ما منح مركزه وال 
يعطى راتبه اال خلدمة مصالح خلق اهلل، اما اولئك 

الذين يعتقدون ان املنصب )تركة( أو )هبة( او )عطية 
شيخ( فيحق عليهم الفصل قبل ان حتل عليهم لعنة 

يرميهم بها املراجعون ليال ونهارا.

السلطة.. فاتنة 
تقتل عشاقها

رأي
مطلق الوهيدة

إلى هذا احلد 
»Too Much«

إذا كان ما قيل ويقال بأن هناك خالفات قد دبت 
بني بعض القيادات، فهذا يصيبنا باحلزن والقلق، 

والبد من صب اللوم على هذه القيادات ملا ميثلونه 
لألجيال القادمة من صعوبات مستقبلية يصعب 

عليهم جتاوزها أو إصالحها أو االعتذار عن هذه 
احلقبة التي نحن فيها، والتي بانت شواهدها بالعني 
املجردة وباألفعال، من محيطها الى خليجها، أما إذا 

كان األمر كما يقول البعض تكتيكيا فهذا ليس وقته، 
فالتكتيكات التي كانت تستعمل في ماضي األمة ال 

تصلح حلاضرها، بعد ان أصبحت املعلومات تسري 
وتتسرب في عقول شباب األمة من خالل اإلعالم 

احلديث، وأصبحت تنشر من خاللها أدق املعلومات 
عما خفي، وأصبح يتمتع بها ويتداولها اجلميع، وهنا 

ننصح من سلف ذكرهم بان يتفحصوا من حولهم 
من املستفيدين من هذه الظاهرة عقيمة اإلنتاجية، 

والتي ستكون كلفتها على ذرية هؤالء كلفة ال 
يستطيعون التعايش معها في املستقبل، ولهذا حذرنا 
في مقال وقلنا احذروا الهجرة الفكرية، واآلن نقول 
ان الصراع العاملي ال يخدمكم كقياديني، والشواهد 
على ذلك أمامكم وتسمعونها، أما إذا رأت الشعوب، 

ان األمة في متاهات وغمة، فستجبرونها على 
مفهومية املثل »من أخذ أمي فهو عمي«.

وهذا املقال عبارة عن نصح ونصيحة، فأرجو ان 
يصل اليكم لتقرأوه أو يقرأ لكم، وال يحجب أو يفلتر 

حتى ال يتضح لكم ما في طيات شفرته من إخالص 
لكم بالنصح والنصيحة، ألن هناك من قاصري 

النظر من يعتقد بأنه مستفيد من هذه املعمعة غير 
احلضارية، واملكلفة في هذا الزمن املتعامل مع العالم 

عبر اإلنترنت، فلماذا استهجان مفاهيم احلياة؟ أليس 
منكم رجل رشيد؟!

وهنا نحب أن نقول ألصحاب الدار، لقد هاجر 
لبالدكم ومن بني صفوفكم طيور مناقرها من نحاس 
ومخالبها من كاللب حديد، فلستم في ساحة الصفاة 
واإلرادة وحدكم، بل معكم من هو أقوى منكم عددا 

وعدة، فاحذروا شده ومده، فهل هناك من يفقه 
القول؟ أرجو ذلك، فالفيس بوك وتويتر وجوجل 

يراقبون املوقف، وينتظرون أوامر سادتهم، فاحلقول 
النفطية الكامنة حتتكم مراقبة ومنظورة من الكل من 

كل حدب وصوب.
> > >

٭ يوليو واملؤامرة الكبرى: حلت علينا هذه األيام 
ذكرى النكسة التي حدثت في 1967، والتي التزال 

أخبارها الوثائقية ومؤامراتها الدنية تتوالى، والتي لم 
يفصح عن املتداولني فيها من جسم األمة العربية، 

ألن أخبارها ميتلكها عدو اليزال يستعمل األدوات 
التي أدت ملا سبق ذكره، ونرجو ان تنتبه األمة هذه 

األيام خصوصا الزحف الشعبي، بأال تتخلله مثل تلك 
املؤامرات، ألن أصحاب الشأن اليزالون يزحفون على 
املنطقة العربية، ويبتلعون ما طاب لهم، ويعينهم على 

ذلك بعض من نسيج املؤامرة والتعامل السابقون، 
الذين ال يزالون مع شديد األسف في جسد األمة 

العربية.
»اللهم أكفنا شر املؤامرات والفنت ما ظهر منها وما 

بطن«.
> > >

٭ تذكير فقط
اجلربة املشقوقة واجلرة املخرومة من يقوم 

بإصالحهما.
ــجرة الش ــط  ــد وس ــور الب العصف

غزالهم صار بطنه ذيب ومكشر فيه بأسنانه
Sleep ــا  وأهله ــة  صليب ــا  دني

ــالنة كس ــوم  الن ــرة  كث ــن  م
ــت اللي ــب  ــل ش اللي ــاري  ــا س وي

ــه عبوات ــم  اللغ ــن  م ــل  وافص
ــرار ج ــل  واحلب ــخ  التاري ــر  تغي

ــي ــود الليال ــام س ــن األي ــذر م واح


