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احلكوميون هذه األيام أصبحوا أكثر من الهّم على 
القلب، بل أكثر عددا من ذباب الربيع، ال تكاد »تكش« واحدا 

منهم حتى يأتيك العشرات »فزعة« ملن »كشيت«.
لم تش���هد الب���اد ف���ي تاريخها منذ أن اس���تقلت 
»دميوقراطيا« هذا العدد الكبير من احلكوميني، تراهم 
في كل مكان في الن���دوات وورش العمل واحملاضرات 
الناشئة،  والديوانيات والتكتات السياسية اجلديدة 
حتى ت���كاد حتلف أن حزب احلكوم���ة هو احلزب بل 
والتي���ار الوحيد واألوحد في الكويت، وال عجب إذ إن 
احلكومة لعبت في عامي 2008 و2009 لعبة »شطار«، 
واس���تطاعت أن ترسي قواعد جديدة للعمل السياسي 
ومتكنت بدهاء أن توصل أغلب من أرادت وتقصي من 
كانت ال تريد، بطريقة فنية متقنة، ومتكنت من خال 
قانون املطبوعات »املفصل على مقاسها« أن مترر ما تريد 
أيضا، حيث ضمنت أصواتا إعامية لم تكن لتتحقق لها 

لوال ما فعلته في تفصيل أطراف القانون.
في السابق كان احلكوميون نوابا أو كتابا أو ناشطني 
سياسيني، يخجلون ويتحسسون عند اتهامهم بأنهم 
حكوميون، ورغم مواقفه���م املفضوحة إال أنهم كانوا 
على األقل يبررون أمام اآلخرين � حتى ولو كذبا � سر 

وقوفهم مع احلكومة في أي موقف يتخذونه!
أما اليوم، ومع انفجار املختبر السياسي احلكومي 
الذي أعقب االنتخابات األخيرة، فقد أدى إلى خلق أغلبه 
من مستنسخي احلكومة، وسبق ذلك كله التغيير في 
املشهد اإلعامي الذي »فرش« للحكومة ومنحها ماكينات 
إعامية لم تكن متلكها في انتخابات 2008 و2006، فقد 
أصبح احلكوميون يفاخرون بكونهم حكوميني، وبدأ 
كثير منهم من نواب وناشطني وكتاب يفاخرون بأنهم 

»تبع« احلكومة علنًا ودون حياء!
األتباع اجلدد بلغ بهم األمر أن لو قالت لهم احلكومة 
»إن الفيل يطير« لقال���وا »لعيونچ يطير«، وحتى لو 
جاءهم شخص ينتقدهم وحاصرهم باألسئلة ودمغهم 
وأذاب حجته���م في قول احلكوم���ة الباطل في طيران 
الفيلة لتراجعوا قائلني: »الفيلة ال تطير ولكنها أحيانا... 

ترفرف«!
Waha2waha@hotmail.com

ه���ذه هي اللهجة الكويتية املس���تحدثة واملقصود 
بالعبارة اآلنفة ملن لم يستطع فك الرمز هو »هااللعبة 
يبي لها بديهية عالية« فبقدرة ورغبة إعامية متميزة 
حتولت التاء الصغي���رة املربوطة في أواخر الكلمات 
في لهجتنا اجلميلة الى الف مش���بعة متام اإلش���باع 
)كما يقول علماء احلروف واللغة( وسارت على ذلك 
مجاميع املقلدين. والغريب ان البنات هن او قل اكثر 
من ميارس هذا التشويه )عفوا أقصد التطوير( وليس 
الش���بان وان طرق سمعي أحدهم ينحو نفس املنحى 
ولكن بدرجة أقل، فالذي أعرفه ان تطور اللغات وحتى 
اللهجات احمللية يحدث حينما يتم التاقي والتاقح مع 
الثقافات األجنبية بس���بب غزو أو جتارة أو غيرهما، 
اما أن ترغب إحداهن ف���ي أن يكون لها منط معني أو 
»س���تايل« مييزها وإن كان يحق لها فا يجوز أن يتم 
ذلك بتش���ويه اللغة أو اللهج���ة وال أدري ما رأي أهل 
الثقافة واألدب واللغة والكتاب في هذا التشويه الذي 
يبدو انه لم يحرك ساكنا في تلك العقول، فالتطوير في 
اللغة يتم عن طريق ادخال بعض الكلمات اجلديدة أو 
اقتباس بعض املعاني أو حتى تغيير بعض املفردات 
لتطويع اللغة لتنسجم مع ما هو جديد ولتتكيف مع 
وضع معني تفرضه الظروف أو األحداث فتيسر الفهم 
على مس���تخدمي اللغة ومن هنا تقاس حيوية اللغة 
بتقبلها واستيعابها للمفردات الغريبة واألجنبية لكن ان 
يتم التطوير بتغيير مخارج احلروف أو تبديلها دومنا 
حاجة أو ضرورة فذاك تطوير مسخ واملؤسف انه بدأ 
ينتشر مبصاحبة دلع متصنع من قبل البعض وكأنه 
من الضوابط او الشروط للتحدث بذلك األسلوب املليق. 
اننا وان كنا النزال نشكو من قلب القاف غينا والعكس 
بالعكس في لهجتنا احمللية مبا يحور معاني الكلمات 
ويقودن���ا الى اخلطأ في قراءة القرآن الكرمي ويجعلنا 
مثار ضحك اآلخرين ورغم ان ذلك ال يعيبنا على اعتبار 
ان ه���ذه هي لهجتنا ورثناها من اآلباء واألجداد الذين 
اتصلوا ببعض الثقافات األجنبية كالفارس���ية والتي 
تقوم على ذلك النوع من التحوير ولم يستطيعوا ان 
يجابه���وه لقلة التعليم، رغم قبولنا بذلك فان افتعال 
تغيير ال لس���بب بل لرغبة شخصية في الظهور فهو 
األمر املنك���ر الذي يجب أال يس���تمر وعلى إعاميينا 
وكذلك تربويونا ان يتصدوا لذلك إما بتعديل النطق أو 
عدم إتاحة الفرصة لبروز من ينطق التاء األصلية ألفا 
مزورة فخطر ذلك ال ينحصر باللهجة الكويتية بل قد 
ميده بعض املفتونني أو قل املفتونات الى اللغة العربية 
وحينه���ا تكون لغتنا اجلميلة مجاال لازدراء من قبل 
العرب اآلخرين ويعرضها ألنواع أخرى من التشويه 
والتحري���ف فتفقد جمالها وقوتها. فهل من مدافع عن 
لغتنا املظلومة التي ضاعت بني أبنائها بس���بب تعدد 
اللهجات احمللية البعيدة متاما عن أمها الفصحى؟ وهل 
من حام للهجتنا احمللية التي فقدت كثيرا من مفرداتها 

خاصة تلك ذات اجلذور العربية األصيلة؟
mw514@hotmail.com

ذعار الرشيدي

زمن طيران الفيلة!
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د. محمد القزويني

هاللعبا يبيلها 
بديهيا عاليا

رأي

»ركاز« وغزو العالم في 2020

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

أكرمن���ي اهلل تعالى في صي���ف 1999 و2000 
بحض���ور عدد من ال���دورات العلمية املكثفة في 
منطقة العلم وملتقى العلم���اء في عاصمة باد 
التوحي���د الرياض، كدورة ش���يخ اإلس���ام ابن 
تيمي���ة ودورة اإلمام علي بن املدني، وش���رفني 
اهلل بااللتق���اء بالعلماء كأمثال العامة محمد بن 
صالح العثيمني، رحم���ه اهلل، وصالح الفوزان، 
إضافة إلى بركة التتلمذ على أيدي مشايخ كبار 
وثني الركب عندهم، كأمثال العامة عبداهلل بن 
جبرين، رحمه اهلل، والعامة عبدالرحمن البراك 
أعا اهلل قدره، وعبدالعزيز الراجحي وصالح آل 
الشيخ وزير األوقاف السعودي احلالي، وغيرهم 
من العلماء األجاء الذين تكفيك رؤيتهم لش���حذ 
الهمة وزيادة اإلمي���ان، وجتعلك توقن أن الدنيا 
مازالت بخير، أيام مضت لكنها حلوة في أجوائها، 

أسأل اهلل أن يعيدها علّي.
وعلى هامش إحدى هذه الدورات اجتمعت مع 
العامة الشيخ سعد الشثري في أحد املجالس، فإذا 
بشيخ كبير يرحب ويهلل بقدوم الشيخ ويقول 
ل���ه وملن معه: »أنتم على خير والش���باب الذين 
معك على خير، وحتسدون عليه، لكن الفساد عم 
وطغى مع األسف«، فكان يرد عليه الشيخ الشثري 
ويقول: »ال تقل هكذا، فاخلير وأهله موجودون«، 
فلما أصر الشيخ الكبير على كامه وكرره مرات 
عديدة، وكأنه واهلل أعلم أراد بتكرار كامه الثناء 
واملدح للشيخ ليس أكثر، أجابه الشيخ الشثري 
بكلمات حفرت في ذاكرتي ال ميكن أن أنساها، قال 
له: اذك���ر حديث النبي ژ  »من قال هلك الناس 

فهو أهلكهم«، نعم ال تيأس فاخلير موجود.
ويأب���ى طيف اإلحباط واليأس اال أن يعترض 
طريق املس���لم الداعي إلى اهلل، لكنه سرعان ما 
يدفعه ويحسن الظن باهلل وباآلخرين، وأنا من 
بقية القوم الذين قد يعتريهم القنوط وامللل والسأم 
في الطريق إلى اهلل، لكن حني ترى أصحاب الهمم 
العالية تتاشى تلك الغيمة السوداء ويشع بدال 
منها شعاع األمل وتقوى الهمة، فحني ترى دروس 
الشيخ مشاري اخلراز أو ترى مركز االرتقاء الذي 
يش���رف عليه األخ خالد السعيد أو قناة الشيخ 
العفاسي تذهلك اجلدية والتصميم الذي يتحلى 

به هؤالء.
مؤخرا التقيت األس���تاذ عل���ي العجمي مدير 
مشروع ركاز اإلعامي، وكانت لدي متابعة مسبقة 
للمش���روع وإعجاب بفكرته وبنجاحه إلى حد ال 
ب���أس به، لكنني في اللق���اء اطلعت على حقائق 
تخف���ى على الكثيرين تس���تدعي اإلعجاب وبث 
روح األمل، ف� »ركاز« تنتهج نهج العمل التطوعي 
واملنظم والتخطيط املس���تقبلي، ووصل طموح 
القائمني عليها غزو العالم كله في عام 2020 ليعم 
نفعها، ولم أستغرب حقيقة هذا النهج املميز ملا 
علمت أن املش���رف على هذا املشروع املبارك هو 
الدكتور الفاضل محمد العوضي. ختاما أقول: قطار 
الدعوة إلى اهلل »ماشي ماشي«، سواء ركبنا فيه 
أم تقاعسنا، ودين اهلل قائم قائم مادامت السموات 

واألرض فلم اليأس؟ 
dhari0395@hotmail.com

يتطلع الكثير من املواطنني 
الى ان حتقق احلكومة بعض 
ما طرحته من مشاريع تنموية 
للباد، وأهمها مشروع تشييد 
جسر الش����يخ جابر األحمد 
الذي دار حوله جدل واسع 
بني وزارة األش����غال العامة 
العامة للبيئة رغم  والهيئة 

ان هذا املشروع يعتبر صرحا ضخما يعكس الصورة 
املشرقة للوجه احلضاري للكويت كبلد كان سباقا في 
مجال اخلطط التنموية والعمرانية شهد له القاصي 

والداني.
فاجلسر يختصر املسافة بني مدينة الكويت والصبية 
وهي 104 كيلومترات لتك����ون 37.5 كيلومترا، ويبدأ 
من تقاطع طريق الغزالي السريع مع ميناء الشويخ 
مارا عبر جون الكويت حتى طريق الصبية السريع، 
عاوة على إنشاء جسر بحري ميتد من جسر وصلة 
الدوحة بطول 16 كيلومترا عبر جون الكويت باجتاه 
الغرب مارا بجزيرة أم النمل حتى رأس عشيرج ومن 

ثم إلى وصلة الدوحة.
وهذا املش����روع جاء تلبية لتطوير مشروع مدينة 
الصبية السكنية ليربط مدينة الكويت واملدينة اجلديدة، 
والتي يقطنها كما يتوقع أكثر من 750 ألف نس����مة، 
ويعتقد بعض املسؤولني ان هذا املشروع سيسهم في 
التخفيف من االختناقات املرورية خاصة في منطقة 

الشويخ طريق الغزالي السريع على امليناء.
علما ان هذا املش����روع رصدت له ميزانية ضخمة 
تقدر ب� 700 مليون دينار وسيش����يد خال ال� 15 عاما 

املقبلة.
الغريب ان اخلاف الدائر بني وزارة األشغال والهيئة 
العامة للبيئة ليس خافا إداريا أو فنيا محدودا وفي 

جوانب معينة، أو مقتصرا 
على وجه����ات النظر التي 
ع����ادة ما حت����دث في مثل 
هذه املش����روعات الكبيرة، 
لكن األمر تعدى هذا اجلانب 
ف����ي جوانب متس  ودخل 
مس����تقبل الكويت البيئي، 
خاص����ة البيئ����ة البحرية 
وتضر بالثروة الس����مكية واملخزون الغذائي، وتضر 
بحرك����ة التيارات املائية في جون الكويت، خاصة ان 
هذه التيارات ضعيفة في اجلون وتزيد من الترسبات 
الطينية والتي تعاني املنطقة البحرية منها نتيجة قربها 

من امليناء وما تسببه حركة البواخر داخل اجلون.
والهيئة العامة للبيئة ترفض مس����ار هذا اجلسر 
وهو )املسار الذي يخرج من جسر الغزالي في ميناء 
الشويخ( وتصر عليه وزارة األشغال وهو واحد من 
ثاثة مس����ارات مت اختيارها من خال دراسة حددتها 

جهات استشارية عليا.
وما يعنينا نحن كمواطنني في هذا اخلاف الدائر 
هو هل جسر الصبية سيسبب أزمة نفوق  األسماك في 
اجلون وتدمير البيئة البحرية الكويتية وسيزيد من 
التلوثات البحرية الكائنة في تلك املنطقة؟ وهل هناك 
مسارات اخرى أفضل من هذا املسار الذي اختير من بني 
3 مسارات اخرى؟ وهل املردود العائد من هذا املشروع 
يوازي ما سنخسره في املستقبل؟ وهل ستتكرر األزمات 
في املستقبل بس����بب االختيارات العشوائية وفرض 

هيمنة بعض اجلهات على املشاريع احلكومية؟
نقطة نظام: د.شكري الهاشم اخلبير البيئي واملستشار 
مبجلس األمة يلخص لن����ا املوضوع بقوله: »إن هذا 
املس����ار خاطئ بكل ما تعنيه الكلمة، وتدمير حقيقي 

للبيئة البحرية«.

منذ أيام حصل لي موقف من إحدى 
األخوات الاتي حضرن معي إحدى 
الدورات، وبقدر ما كان ذلك املوقف 
تافها لدرجة أن���ك تفكر ملاذا حصل 
أصا، بق���در ما ينبه إلى ش���ريحة 
موجودة ف���ي املجتمع، مهما ارتقت 
بعلمه���ا، يظ���ل فكره���ا متحجرا ال 

يتزحزح من مكانه. 
كانت مدة الدورة 5 أيام، وأنا من طبيعتي أحضر 
قبل املوعد بربع ساعة أو أكثر أحيانا، وذلك تفاديا 
لزحمة الش���وارع، ومنذ اليوم األول أخذنا وضعنا 
ومكاننا املناسب، وكنت مع مجموعة من أربع نساء 
ف���ي طاولة واحدة مبقدمة القاعة، وفي اليوم الثاني 
بعد أول »بريك« للصاة، عدت إلى الطاولة ووجدت 
إحدى احلاضرات جتلس مكاني، رغم وجود كرسي 
آخر، وبع���د أن أبلغتها بأنها أخذت مكاني، قالت لي 
»ه���م اللي حطوني اهنيه« وتقصد املش���رفات على 
الدورة، ورغم أنها جلس���ت أم���ام أوراقي وأقامي، 
إال انني تعوذت من ابليس وجلس���ت بجانبها ومر 
ذلك اليوم على خير وكأن شيئا لم يكن، وفي اليوم 
التالي جئت كالعادة مبكرا، ووضعت ملفي في مكاني 
املعتاد، وذهبت ألكلم األس���تاذة عن بعض ما كتبنا 
خال الدورة السابقة، وإذا باألخت تأتي وجتلس في 
مكاني متجاهلة أيضا وجود ملفي وشنطتي وحتى 
كأس املاء الذي صببته قبل أن أحترك بدقيقتني، ورغم 
أن صديقتي التي حتاذيه���ا أبلغتها بأنه مكاني، مع 
وجود كرسيني خاليني، إال انها رفضت إال أن جتلس 
في هذا املكان، فاجتهت إليها وطلبت منها بكل احترام 
أن تقوم فرفضت، وأصرت على اجللوس، وهنا قلت 
لها »أمس س���محت لك مبا فعل���ت، واليوم تكررين 
نفس احلركة« وهنا أبدت امتعاضها وأدارت وجهها 
نحو املش���رفات، قائلة: يعني وين أروح؟ مو انتو 
اللي حطيتوني اهنيه؟.. وكأن الكرسي اإلضافي لم 

يوضع ألجلها منذ البارحة.
وهنا حمل���ت ملفها وش���نطتها 
متذم���رة، وذهبت لطاول���ة أخرى، 
وكأنني أنا م���ن اعتدى على مكانها 
في البداي���ة تضايقت ألنني ال أحب 
أن أدخل في منازعات مع اآلخرين، 
اعتمادا على تصوري أن »الصح صح«، 
و»اخلطأ خطأ«، وأن األمور الواضحة 
ال تتطلب منا أن نتجاوزه���ا، أو أن ندخل في نزاع 
معها، وقلت في نفسي: سبحان اهلل.. بعض الناس، 
لو أبعدت كرسيه عنك لصرخ في وجهك، ولو احتل 
ه���و مكانك مع علمه بأنه ه���و الذي جتاوز حدوده، 
لكنت أنت املخطئ الذي أزعج���ه وضايقه.. وعليك 
أن تبحث عن مكان آخر، ألن األس���ياد ال ميكنهم أن 

يتخلوا عما وضعوا أيديهم عليه.
هذه املرأة ليست إال مثاال لفئة موجودة في املجتمع، 
هي نفس���ها التي تتجاوز الطوابير الطويلة لتصف 
أمامك، في مستشفى أو وزارة أو سوق أو في شارع، 
دومنا أي إحساس باخلجل أو أدنى احترام للموجودين 
أمامه، والذين قد أتوا قبله بوقت طويل، ولهم أيضا 
احتياجاتهم اخلاصة ومعاماتهم التي يودون االنتهاء 

منها، للعودة لبيوتهم وأشغالهم.
هذه الفئة ال تس���تحق حتى التعاطف معها، ألنها 
بكل برود قد ألغتك من دائرة اإلحس���اس، فهي فقط 

من حتس وتشعر وتتذمر.
في النهاية أبعث شكري اخلاص لتلك املرأة التي 
علمتن���ي أن أجتاوز مرحلة التس���امح الغبية التي 
تربي���ت عليها من قبل، فكم كنت أحتاج لهذا املوقف 
كي أثبت ذلك لنفس���ي، مع العل���م أنني ال أحمل أي 
ضغينة جتاهها، ألن املوضوع ال يستحق ذلك أبدا، 
فقد جمعتنا الدورة، وكانت فترة أليام ومرت، و»كلن 

راح بطريجه«.
Falcom6yeb@yahoo.com

عبدالوهاب الفهيد

هل جسر الصبية 
يدمر البيئة البحرية؟

بشائر

أنوار عبدالرحمن

»وكلن راح بطريجه«
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