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ريانة المشاري

أحمد طاهر الخطيب

سالم إبراهيم السبيعي

محطات مضيئة

من ذاكرتي

إن كنتم حتبون 
الكويت.. كوطن

٭ الناس العظماء وأصحاب االنجازات العظيمة نادرا ما 
يكونون واقعين في تفكيرهم وطموحاتهم، على االقل 

فهم ال يفكرون بالطريقة التي يفكر بها العاديون.
د. سعد الكريباني 

٭ مؤمن بأن الفشل ليس نهاية المطاف، والخطأ ليس 
ذريعة للتقوقع.

تشرب قانون الحفاظ على التوازن في جميع االمور.
د.سلمان العوده 

٭ ان لحظات التوقف بعض الوقت ال تعني االنبهات، وال 
التعب، وال العجز عن مواصلة الركض!

انها ال تعطي تشخيصا لمرض اسمه: الفقر والصدمة
بل هي »التجربة« تلك التي ال يحتملها اال القليل من 

البشر!
وهي »االصغاء« لالصداء التي نتركها خلفنا فتذكرنا 

بماضينا!
وهي »التأمل« البصار الخطوة القادمة الى مزيد من 

الدروب..
عبداهلل الجفري )رحمه اهلل( 

٭ ان المعذبين في االرض هم اصحاب القلوب المحبة 
الطيبة، وهذا امتحانهم ولكن جائزتهم قد تأتي متأخرة، 

ولكن كل شيء عظيم يحتاج الى وقت.
»..«

٭ ان البرمجة السلبية تعتبر مثل فرامل اليد، فكلما 
حاولت ان تتحرك الى االمام تشدك بقوة الى الخلف، او 

تجعلك تقف في نفس مكانك ال تستطيع الحركة.
»د.ابراهيم الفقي«

٭ يجب ان يكون لدينا انسان يجبر كسرنا.
المشكلة اننا احيانا نخطئ الطريق!

فنقع في انسان »يكسر جبرنا«.
»خالد العمار«

٭ عندما نتأمل فإننا نفهم الحياة ونقبل عليها لنطهرها 
مما هي فيه، وعندما نتأمل فاننا نقبل الخير ونقبل 

الالشر، ونرى ألوانا اخرى غير االبيض واالسود.. وغير 
ألوان قوس قزح كذلك.

»ياسر حارب«
دمتم بخير

قد يكون أهم ما يجب أن 
تتمتع به أي حكومة جادة 

في عملها هو السرية 
المطلقة في العمل وحفظ 

البيانات والعمل بمبدأ ليس 
كل ما يدار في جلساتها 

يخرج للعلن، فهناك أشياء 
يجب أال يعرفها العامة من 
الناس، وقلما تجد حكومة 

على مستوى العالم العربي 
تحتفظ بسرية عملها 

وقراراتها، فكل ما يدور في 
غرفهم المغلقة تجده في 
العلن بل وعلى المحطات 
الفضائية كافة بعد دقائق 

معدودة ال أكثر.
رجعت بذاكرتي للوراء 

قليال حول هذا الموضوع 
فوجدت أن أكثر حكومة 

تفتقد السرية في العمل هي 
حكومتنا، بدءا باجتماعات 

الوزراء في وزاراتهم والتي 
ال يكاد ينتهي االجتماع منها 

حتى تجد كل ما كان على 
الطاولة أصبح خارجها قبل 
ان يجف حبر الورق، وتلك 

مصيبة.
األدهى من ذلك هو 

اجتماعات مجلس الوزراء 
والتي يفترض فيها السرية 

التامة هي أيضا مخترقة 
رغم أن عدد أعضاء مجلس 

الوزراء باإلضافة إلى 
األمين العام ال يتجاوز الـ 
16 شخصا، إال أن السرية 

معدومة.
فمن ذاكرتي سأذكر موقفا 

حصل حين كنت مرافقا 
ألحد الوزراء في مجلس 

الوزراء وكان االجتماع قد 
بدأ ألكثر من ساعة وقتها 
خرج الوزير الذي أرافقه 
من غرفة االجتماعات إلى 

غرفة استراحة الوزراء، 
واستدعاني للجلوس معه 

أمام شاشة التلفزيون 
ليسألني ان كان هناك أي 

شيء يخص الوزارة، وكان 
على شاشة التلفزيون 
محطة إخبارية عربية، 

وفجأة يظهر على شريط 
األخبار عبارة »عاجل.. 

وزير ال.. الكويتي يقدم 
استقالته وتكليف الوزير 

ال.. بحمل الحقيبة«، الوزير 
المكلف حسب الخبر هو 

من أجلس معه التفت ناحيته 
وسألته: هل هذا الكالم 

صحيح؟ فأجاب بالنفي، ثم 
دخل إلى قاعة االجتماعات 

ليفاجأ بأن الخبر طازج 
وصحيح.. متى.. وكيف 

انتقل الخبر إلى تلك المحطة 
غير الكويتية ومن الذي 

أرسل الخبر؟ أما الوزير فقد 
رفض التكليف، وقال: كيف 
ينشر الخبر في الفضائيات 

وأكون آخر من يعلم؟
يبدو واهلل أعلم أن هناك من 
يتعمد نشر تلك المعلومات 

وبطريقة ال تثير الشك حوله 
باختياره محطات فضائية 
أجنبية ال يمكن أن تتنبأ 
بمن وراءها وما أهدافه، 

لكن ما نحن متأكدون منه 
أنه لم تعد هناك خصوصية 

وسرية في عملنا.
٭ القصد: هناك موقف 

أسوأ وأخطر مما ذكرت، 
لكن كما قلت ليس كل ما 

يعرف يقال أو ينشر، لكن 
من واجبنا أن ننبه إلى ما 

هو خطأ ليتدارك المعنيون 
األمر إلصالحه، أمر آخر: 

الموبايالت في أي قاعة 
اجتماع خطأ جسيم أحيانا 

يؤدي لكارثة. سالمتكم، 
وكل اجتماع وانتم بخير.

وطني الكويت »سلمت«، »سالمة الوطن« هي أول هدف 
يسعى إليه الشعب من أي ضرر حتى وإن كانت سبابا 

أو شتيمة لفظية، وتقاس حمية المواطن على وطنه 
من ردة فعله حين يهان وطنه، أو يصاب بمكروه، كلنا 
نحب وطننا الكويت ونفتديه بأرواحنا، لكن الفرق بين 

المواطن الحكيم الرزين، والمواطن العاطفي )السريع 
االشتعال( كالفرق بين األب واألم فكالهما خير وبركة، 
لكن األول ذا الحكمة والرزانة، هو المواطن الذي يعتمد 
عليه الوطن في الملمات، وينظر اليه الناس وتبحث عنه 

القيادة حين تسند المسؤولية أو تؤخذ االستشارة، 
فالعقل والحكمة زينة الرجال، فإما أن يهبك اهلل هذه 

الزينة، وإما ان تكتسبها بنفسك كاكتساب العلم والثقافة، 
لتكتمل شخصيتك، وتكون مؤهال ألعلى المناصب، نحن 

في زمن أصبحت فيه الشائعات والحرب االعالمية هي 
السالح االول والخفي ألعداء الوطن، زد على ذلك التقدم 
العلمي في التدليس والتزوير والفبركة، وشياطين االنس 

الذين يبتكرون أساليب الخداع والنصب، الصطياد 
وتجنيد المواطن البسيط الذي يتأثر بكالم »حق يراد به 
باطل« وينسى أن هناك »أحق« فوق ما يسمى بـ »حق« 

وهو الوطن.. أحق أن تصان هيبته واستقراره، وقوة 
مكانته الدولية واالقتصادية، واالجتماعية، ان الوطن 

اآلمن المستقر هو الحياة السعيدة التي نستطيع فيها 
تطبيق الديموقراطية على أكمل وجه، فإذا فقدنا االمن 

واالستقرار فلن ينفعنا دستور وال قوانين وال نواب وال 
أصوات انتخابية.

الوطن هو االرض التي نمشي عليها، والسماء التي 
نستظل بها، والهواء والماء والطعام والبترول، التي 

نعيش بها، كل أولئك من صنع اهلل )صنع اهلل الذي أتقن 
كل شيء(، فهل نضيع صنع اهلل؟ ونفسق بنعمته ألجل 

افرازات بشر من مواد ولوائح انتخابية قابلة للتعديل 
والتغيير؟ لقد جربنا انتخاب خمسة مرشحين وجربنا 
االربعة واالثنين، ولن أحكم عليها بالفشل أو بالنجاح 
حتى أجرب انتخاب الصوت الواحد، إن كل التغيرات 

التي حدثت كان سببها إما لتصحيح عيب أو ادخال مزايا 
أفضل.

ندعي اننا شعب متحضر يحترم الدستور والقانون 
ويؤمن بالديموقراطية، لكن تصرفاتنا تناقض ذلك، بل 

نحن شعب مسلم وهلل الحمد، لكننا نخالف دستور 
اإلسالم القرآن الكريم )وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول 

وأولي األمر منكم( ونعصي أوامر رسول االسالم ژ في 
صحيح مسلم هذا الحديث وكأنه يصف حالنا اآلن: قال 
حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول اهلل، إنا كنا بشر فجاء 
اهلل بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال 
»نعم« قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: »نعم« قلت: 

فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: »نعم«. قلت: كيف؟ قال: 
»يكون بعدي أئمة ال يهتدون بهداي وال يستنون بسنتي 
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان 

إنس«، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول اهلل ان أدركت 
ذلك؟ قال: »تسمع وتطيع لألمير وإن ضرب ظهرك وأخذ 

مالك فاسمع وأطع«. 
أبعد هذا الحديث الصريح والواضح من نبي االسالم 
ورسول اهلل ژ وكلماته بصيغة األمر )تسمع، وتطع( 

نعصي اهلل ورسوله في االشهر الحرم وهذه االيام 
المباركة بعد أن أدينا المناسك وفى فرحة العيد، أهذا 
شكرنا هلل، أم هذا وفاؤنا للوطن؟ ال حول وال قوة إال 

باهلل.. اتقوا اهلل في وطنكم.

مجرد رؤية

القصد ملن يهمه األمر
ذعار الرشيدي

م.غنيم الزعبي

محمد الهاجري

أسامة دياب

خطيئة سياسية.. 
ال تغتفر

انهضي يا كويت 
فقد طال السبات

خطاب الشارع 
االفتراضي

والنبي 
أنا الرئيس

بغض النظر عن تبعات أو مسببات ما 
حدث قبل وخالل وبعد مسيرات الليلة قبل 
املاضية، فالواضح أن وزارة الداخلية مطالبة 

فورا مبراجعة نفسها ألف مرة، وإعادة 
ترتيب خططها األمنية بعيدا عن التأثيرات 
السياسية التي يبدو أنها مفروضة عليها 
إليجاد حل سياسي عبر التعاطي األمني 

»املفرط«، وهذا أمر كارثي، فال يجوز أبداً 
أن يكون التعاطي األمني جزءا من احلل 
السياسي الذي تبحث عنه احلكومة أو 

السلطة.
ما شهدناه أمس بغض النظر عن اتفاقنا أو 

اختالفنا عن ضرورته، إال أنه يعني ومبا 
ال يدع مجاال للشك أن البعض يدفع ألن 

يكون التعاطي األمني جزءا من احلل لألزمة 
السياسية التي متر بها البالد، رغم أن كل 

األحداث السياسية العاملية وخاصة املعاصرة 
أثبتت أن التدخل األمني مع أي مشكلة 

سياسية يحيل التعاطي األمني إلى جزء من 
املشكلة، ومهما بلغ حجم أو تنظيم أو ترتيب 
التدخل األمني فإنه في النهاية سيتحول إلى 

مشكلة قد تعقد املشكلة السياسية األصلية 
وتذهب بنا إلى نقطة الالعودة.

ما حصل فجر أمس األول أثبت أن التعاطي 
األمني اآلن أصبح جزءا رئيسيا من املشكلة 

السياسية، وعلى القياديني املعنيني أن 
ينتبهوا لهذه النقطة جيدا، وأن يعوا متاما 
أن دخولهم كطرف يعني بالتالي جلوءهم 
إلى عدم احليادية مهما حاولوا أن يثبتوا 

حياديتهم ومهما حاولوا أن يكون حياديني، 
فعندما تتحول أنت إلى جزء من املشكلة ال 

ميكن أن تكون حياديا.
األمر اآلخر هو أن بيانات وزارة الداخلية 

منذ أسبوعني حتولت من بيانات عرض 
وقائع، إلى بيانات تبني وجهة نظر سياسية 
معينة، أي انها ابتعدت عن احلياد متاما، لذا 

فقدت بياناتها الدقة في العرض، وبالتالي 
هذا سيودي إلى أنها ستفقد مصداقيتها 

بشكل كبير في الشارع الحقا.
األمن هو جزء رئيسي للحفاظ على النظام 
العام للبلد، ومتى ما مال األمن إلى طرف 
دون اآلخر يتحول بالتالي إلى سبب في 

اختالل النظام العام، وهو ما ال ينبغي 
أن يكون اليوم في ظل أزمتنا السياسية 
املعقدة، التي التزال حتى يومنا هذا أزمة 
قابلة للحل عبر التفاوض والتالقي على 

طاوالت احلوار.
القصة لم تكن أبدا قصة احتجاز مسلم 
البراك، وليست قصة القوة املفرطة في 
التعاطي مع املسيرات، وال في املسيرات 

نفسها، وحتما مشكلتنا السياسية ليست 
في 5 دوائر بصوت أو 4 أصوات، مشكلتنا 
ال بد أن تعود إلى تطبيق القانون كامال على 
اجلميع ومبسطرة واحدة، وغض نظر عني 
القانون عن هذا وذاك وتطبيقه انتقائيا هو 
ما خلق كل املشكلة وسبب أزماتنا كلها، بل 
هو اجلذر األصلي لكل املشكالت السياسية 

في العالم وليست في بالدنا فقط.
٭ توضيح الواضح: وزارة الداخلية: رجاء ال 
تكونوا جزءا من املشكلة، بل رسالة موجهة 

إلى احلكومة: رجاء ال حتولوا األمن إلى 
جزء من املشكلة فأنتم هنا ترتكبون خطيئة 

سياسية ال تغتفر.

تعبنا منهم وأتعبوا معنا هذا الوطن 
الصغير الذي ال يستحق كل هذا.. 

صراعات تولد صراعات، معارك ترث 
معارك.

الدنيا حولنا تغلي وتفور وهؤالء ممسكون 
بخناق بعض وفي كل مرة تتسع حلبة 
معاركهم حتى كادت حترق الوطن كله.
انهضي يا كويت وانفضي عنك غبار 

خالفاتهم فإن خالفهم سيطول، ومعاركهم 
املصطنعة لن تنتهي فكلها مسرحيات 

يتبادلون األدوار فيها فغالب األمس هو 
خاسر اليوم.

انهضي يا كويت من سباتك الذي طال، 
دعي املتصارعني يتصارعون ودعي 

املتسلقني يتسلقون، قوم يسترزقون 
ويعيشون على إشعال النار بني أبنائك 
حتى أصبحت لهم صنعة ال يجيدون 

غيرها.. تعبنا ننتظرهم يهدأون أو قليال 
يركزون.

نقطة أخيرة: مطلوب جهاز مركزي 
ملشاريع التنمية الكبرى له ميزانية 

مستقلة وقيادة قوية لتنطلق كل مشاريع 
البلد املعلقة بعيدا عن صراع احلكومة 

والبرملان، نحن بلد دميوقراطي شئنا أم 

أبينا ولدينا حراك سياسي وشد وجذب 
بني احلكومة واملعارضة، لنبعد مشاريع 

التنمية عن ذلك كله ولينطلق قطار 
التنمية.

ما عالقة بناء مستشفى بحل احلكومة؟ 
وملاذا ال تنطلق مشاريع اإلسكان العمالقة 
حتت إشراف جهاز مستقل عن احلكومة 

ومعاركها الالمنتهية مع املعارضة.
مطلوب التركيز وال شيء غير التركيز 

لبناء البلد وهذا األمر خارج قدرة 
احلكومة التي يتم »زنطها« كل فترة مرة 

من األغلبية ومرة من األقلية.

يتميز اإلنسان عن غيره من المخلوقات 
بقدرته على التواصل المباشر والسريع مع 

أفراد جنسه بطرق وأشكال متعددة، منها 
التواصل بالخطابة والتراسل بالكتابة والتأمل 

بالقراءة، فيعبر عما في نفسه وعقله من 
أفكار وأطروحات بكل ما يؤمن به من ثوابت 
راسخة ليحقق بها أهدافه وآماله، فمع تطور 
مدركات الزمن تحسنت وسائل نقل الخطاب 
من وسائل تقليدية قديمة تتصف بالبدائية 
في نقل المعلومة وإهدار الوقت إلى وسائل 

ال تستحق أن تسمى بالـ »جنونية« في 
سرعة نقل األخبار والمعلومات بين أفراد 
بني البشر، فلم تعد هناك حاجة ألن تقف 
على منبر لتوصل رسالة فكرية، فيكفي 
أن تجلس في الغرفة الصغيرة لتغرد ما 

يحلو لك سواء مع السرب أو خارجه، 

فنحن بالكويت لسنا بمنأى عن هذا التطور 
السريع الذي يشهده العالم في كل لحظة، 

فنحن اليوم نعيش في عصر شبكات 
التواصل االجتماعي التي هي عبارة عن 

مجتمعات افتراضية أنشئت بهدف توصيل 
اآلراء المختلفة بين مرتاديها، ولكن المالحظ 
ان الفرد الكويتي الفقير إلى اهلل يشكل هذه 
المجتمعات االفتراضية حسب رأيه ومزاجه 

الخاص فيعمل على تتبع آراء أشخاص 
معينة يتفقون مع رأيه الشخصي ويواكبون 

مجرى تحليق أفكاره دون سماع أصوات 
نشاز تخفف من سرعة طائرته الفكرية، 
فلألسف مع تحسن وسائل نقل الخطاب 

على مر الزمن لم يحسن عقل اإلنسان من 
وسائل تفكيره بطريقة متوازية، فالعجيب 
أن يؤمن الجميع بمسمى ديموقراطية وال 

يطبق اغلبهم ابسط ما تنص عليه مفاهيمها، 
فتجد بعض األشخاص يؤمن بحرية طرح 

اآلراء ولكن في نفس الوقت يحجر ويحقر 
ويقزم رأي من هو في الجانب اآلخر 

من أطروحاته، وفي نفس الوقت يقدس 
مبدأ الرأي والرأي اآلخر، فجعلوا كلمة 

الديموقراطية كلمه تساوي ذريعة لتحقيق 
الغاية، هذا ليس تحليال للساحة لفئة ضد 

األخرى، فالمراقب لشبكات التواصل 
االجتماعي يعلم أن هذا وباء طال أغلب 
مرتاديها، فرسالتي إلى كل من يقرأ هذا 
المقال ال تكن أصم العقل واألذن فاسمع 

من يخالفك الرأي حتى لو لم تكن تؤمن به 
دون الرد عليه بإساءة وتجريح وفجور في 

الخصومة، ففي النهاية الساحة تسع الجميع 
والقدر كفيل بإيضاح الصورة.

حالة الصراع السياسي التي تعيشها 
مصر ليست نتاج تنوع حزبي وال فكري 

ولكنها صراع مصالح وأجندات، صراع 
على تقسيم الحصص والغنائم. منذ قيام 
الثورة وإلى اآلن فشلت النخب المصرية 

في االتفاق على هوية للدولة الجديدة، هل 
هي دولة مدنية تعلي قيم المواطنة وتعزز 

الديموقراطية والحريات أم أنها دولة 
دينية، وتختلف تيارات اإلسالم السياسي 

نفسها على تحديد هويتها وأولوياتها. 
الصراع األيديولوجي بين تيارات اإلسالم 

السياسي مع بعضها من جهة وبين 
التيارات المدنية من جهة أخرى ألقى 

بظالله على الساحة السياسية وتداعت 

هذه التيارات على مصر كما تتداعى األكلة 
على قصعتها وانشغلوا بسباق الهيمنة 

والريادة واستعراض العضالت عن التنمية 
وتوفير االحتياجات األساسية للمواطن 

المصري وعلى رأسها األمن واألمان. 
أشفق كثيرا على د.محمد مرسي، فالرجل 
يتمزق ما بين كونه رئيسا لمصر وقائدا 
أعلى لجيشها وبين عضويته في جماعة 
اإلخوان المسلمين وتسلسلها القيادي 

بمرشدها ونائبه ومجلس شوراها ومبادئ 
السمع والطاعة التي عايشها طيلة فترة 

انتمائه للجماعة.
ينتقد الكثيرون حب الرئيس وولعه 

بالميكروفونات واقتناصه كل فرصة 

للخطابة ويرون أن كثرة ظهوره اإلعالمي 
ستحرقه سياسيا ولكنني أرى أنها محاولة 

الشعورية للتأكيد أوال لنفسه ثم لباقي 
الشعب أنه الرئيس، على طريقة فيلم 

»شيء من الخوف« »والنبي أنا عتريس«.

خالصة الكالم:

الفرصة مازالت مواتية للدكتور مرسي أن 
يكون رئيسا لكل المصريين بأيديولوجية 

عينها وذروة سنامها صالح مصر 
بمسلميها وأقباطها ال صالح الجماعة وأن 
يتحرر من كل قيود اتخاذ القرار، ال نشك 
بصراحة في قدرات الرئيس ولكن نريد أن 

نراها وأشك في ذلك.
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