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تقرير: األمم املتحدة تدعو لبحث أوضاع 
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»يصير خير«.
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املشهد السياسي اآلن هو:
٭ اجلميع كان يتحدث، الصحافة والناس، منذ 

سنة وأكثر عن اخللل الكبير في العمل البرملاني، 
الصحافة حتدثت مبرارة عن توقف التنمية، والناس 

حتدثوا عن افتقاد العدالة في التعيينات والنفوذ 
الذي ميارس به بعض النواب الضغوط لصالح من 
حولهم على حساب بقية املواطنني، والكل مستاء 

من مستوى الفساد )في الذمة وفي الرأي(.
٭ اجلزء األكبر ممن طالبوا بنظام الدوائر اخلمس 
عام 2006 حتدثوا عبر وسائل اإلعالم عن نتائجه 

املدمرة للنسيج الوطني وزيادة معدل الفساد 
السياسي، اإلفادات كانت مكتوبة وال يحتاج 

القاضي في شؤون الرأي العام إال ان ميرر أصابعه 
على شبكة اإلنترنت.

٭ لو لم متارس القيادة السياسية واجبها 
للتعامل مع هذا الوضع جلاء من يوجه لها اللوم 

في املستقبل، ويحملها مسؤولية التردد في 
اتخاذ اإلجراء املستحق واملتاح دستوريا، فتقدير 

الضرورة مناط في نهاية املطاف بها.
٭ نزعة »التحدي« هي التي تسيطر على األجواء 

منذ سنوات، وهي ليست من أبجديات العمل 
السياسي الذي يقوم على إدارة الساحة بواقعية 

وعدم القفز على املراحل بروح نقابية، ليست 
سياسية، وهنا أتذكر قصة لشاب في حصة الدين، 
كان يجلس في آخر الصف بسبب حجمه الضخم 
وسمنته الشديدة، وكان املدرس األزهري يتحدث 
عن بالغة القرآن الكرمي: »هذا الكتاب املنزل كامل 

البالغة والبيان، محدش من البشر يقدر يعمل زيه، 
ال ميكن، ال أحد يقدر«.. فتحمس الشاب الضخم، 

وضرب على صدره قائال: »آنا أقدر أستاذ.. شنو«.. 
لقد رأينا في التجمعات التي حدثت أشخاصا 

شاركوا فيها بدافع التحدي والتمرد، وهي خصلة 
سيئة يندم عليها صاحبها بعد سنوات طويلة، ألنه 

لم يكن يعرف التفاصيل »واهلل قالوا لنا طلعوا.. 
طلعنا..«.. عفوا، هذه الصفة ال تنطبق على كثير 
من املشاركني، فلهم التقدير فيما يرونه من آراء، 

ولكنني أحتدث عن فئة تعجبها نبرة التحدي، أيا 
كان اجتاهها.

٭ تناولت الصحافة مشكورة الواقع الذي وصلنا 
إليه بشيء من املسؤولية، ودعت الى تفكير مسؤول 

إلخراج البالد من هذا النفق الذي تؤكد مساراته 
انه لوال لطف اهلل ثم االنضباط لتضاعفت اخلسائر 

ليس على طرف واحد، وال حتى على أشخاص 
املشاركني بل على وطن مستهدف من أطراف لها 

أغراض ال صلة لها باحلوار الدائر، ويعجبها ان 
تستغله بطريقة لم تكن حتلم بها في الظروف 

العادية.
٭ طرحت أفكار جيدة عبر وسائط التواصل، منها 
قيام املجلس القادم بالتصويت على املرسوم بغير 

مشاركة احلكومة في التصويت، لينتقل طرح 
»هل احلكومة ال تستطيع مترير 4/5 بوجود 16 
وزيرا لها في التصويت؟« الى: »هل املعارضة ال 

تستطيع إلغاء مرسوم 1/5 مع امتناع احلكومة عن 
التصويت؟«.

خالصة القول: ال ميكن ملن اشتكى منذ شهور من 
املمارسة السابقة ان يتحول الى التردد عندما تتاح 

فرصة التغيير، والصحيح ان يساعد في تطوير 
احللول لتسهيل اخلروج من هذا النفق، ال أن يضع 

العصي في مسيرة كان يطالب بها بشدة.
كلمة أخيرة: ليس متوقعا أال تقع فنت في اي زمان 
ومكان، املهم هو »أين تقف أنت في زمن الفتنة؟«، 

فهذا من السنن )الم. أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم ال يفتنون(.

نحن ال نعلم الغيب، وليس لنا إال اتباع املوازين 
الشرعية والسير على احملجة البيضاء، فإنه »ال 

جتتمع أمتي على ضاللة« والعلماء اليوم مجمعون 
على نبذ العصيان.. ومن يقل بتهميش تلك املوازين 

ويصفها بالرمادية، فقد وقع في منكر كبير، لقد 
كنا، والنزال، نفخر بأن الشريعة عاجلت بنجاح 

مجاال دنيويا معقدا ـ املعامالت البنكية ـ فهي على 
ما سواه من ميادين احلياة، أقدر، بإذن اهلل جل 

شأنه.

في عام 63 حلم د.مارتن لوثر كينغ بأميركا جديدة يجلس فوق تالل 
جورجيا احلمراء فيها أبناء العبيد مع أبناء مالك العبيد سواء بسواء، 
بلد ال يحاسب أطفاله على لون بشرتهم، بل على ما في رؤوسهم من 
أفكار وإبداعات، بلد يضع فيه أطفال السود يدهم بيد أطفال البيض، 
وحتقق حلم املفكر كينغ في بلد 300 مليون نسمة، فهل لنا ان نحلم 

بكويت جديدة في بلد املليون كويتي؟!
> > >

كويت يلتف فيها اجلميع حول قيادتها األبوية والرحيمة القائمة وتترك 
السياسة فيها للقلة من السياسيني يتناقشون ويتحاورون فيها حتت 
قبة البرملان ال يعلم الشعب الكويتي عنهم شيئا، فقد دمرتنا ودمرت 

أوطاننا العربية اجلرعات السياسية الزائدة التي نقتاتها ونعيش عليها 
48 ساعة في اليوم الواحد بعكس شعوب العالم املتحضرة واملتقدمة. 

كويت نهتم فيها بتطوير ذاتنا وحسن أدائنا ونعمل ألجلها منذ الصباح 
حتى املساء ونسأل فيها أنفسنا ماذا أعطينا لوطننا ال ماذا أخذنا منه؟!

كويت يحاسب فيها كل من يخطئ ويفسد أيا كان انتماؤه السياسي أو 
االجتماعي أو الديني ويكافأ األكفاء واألمناء واألنقياء.

كويت ال يعيش أهلها ليومهم فقط بل يفكرون قبل ذلك مبصير أبنائهم 
وأحفاد أحفادهم وأجيالهم املستقبلية.

كويت ال نعاملها كواحة زائلة أو كمحطة وقود تعبأ منها اجليوب 
واحلسابات استعدادا للرحيل، بل وطن باٍق أللف عام.

كويت تعمل فيها عجلة التنمية بأقصى سرعتها كي تلحق بركب اآلخر 
وكي تعوض عوائد النفط الزائلة.. قبل فوات األوان.

كويت أهلها رحماء فيما بينهم أشداء على األعداء، ال قوم بأسهم شديد 
فيما بينهم، ضعفاء أمام األعداء.

كويت تقدم القريب على الغريب.. ال الغريب على القريب.
كويت تعطى فيها اجلزرة للمّجد واملجتهد، والعصا للخامل واملتجاوز.. 

ال العكس.
كويت اجلميع فيها سواسية حتت القانون، ال كويت اجلميع فيها 

سواسية.. فوق القانون.
كويت يتخلى فيها اجلميع طواعية عن كل انتماء عدا االنتماء لهذا 

الوطن املعطاء.
> > >

آخر محطة: كويت احللم.. الكويت اجلديدة تولد هذه األيام، كويت 
املؤسسات الراسخة، كويت النظام والقانون واالنضباط، كويت احلرية 

املسؤولة واالحترام واالرتقاء بلغة اخلطاب، كويت الشباب املثقف 
واحملترم والرزين.. فحفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.

املطالبة بالتغيير 
منذ شهور.. ميكن 
إجنازها بغير حرق 
املراحل

احللم بكويت 
جديدة!

يأيتها النفس  املطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية 

مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي

ناصر علي محمد االذينة ـ 
59 عاما ـ الرجال: سلوى ـ 
ق12 ـ ش6 ـ م33 ـ ديوان 

االذينة ـ ت: 67777104، 
النساء: مبارك الكبير ـ ق5 

ـ  ش12 ـ م30 ـ 
ت: 99714119.

مناحي نزال النايل الشمري 
ـ 72 عاما ـ اجلهراء ـ 
الواحة ـ ق4 ـ اخليمة 
 بجانب خزانات املياه ـ

ت: 99122446 ـ 99530061.
سبيكة عبداللطيف ابراهيم 

الدهيم، ارملة عبداهلل 
فهد العمهوج ـ 77 عاما ـ 
الرجال: القادسية ـ ق7 ـ 

 شارع بدر ـ م57 ـ 
ت: 66046010 ـ 66633381، 
النساء: قرطبة ـ ق2 ـ ش4 

ـ  ج3 ـ م8أ ـ
ت: 99679662 ـ 66859443 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
بدر محمد احلمد العيار ـ 

69 عاما ـ الرجال: العديلية 
ـ ق3 ـ شارع سلطان 

 الكليب ـ م20 ـ
ت: 66662111 ـ 66364656، 

النساء: اليرموك ـ ق3 ـ 
 ش2 ـ ج2 ـ م39 ـ 

ت: 99750003 ـ الدفن 
التاسعة صباحا.

قطبا احلرب الباردة يتناولن الطعام معًاحج سيرًا على القدمني وعاد بالطائرة

جورج بوش األب وبجانبه ميخائيل غورباتشوف خالل لقائهما في هيوسنت أمس األول       )أ.پ(

مشـــيا على قدميه، لكنه فضل 
العودة بالطائرة، حيث استقبله 
أقربـــاؤه في مطار ســـراييڤو 
الدولي. كان »حاجيتش« خرج 
مـــن مدينـــة »بانوفيتش« في 
البوسنة في العاشر من ديسمبر 
عام 2011، واستغرقت رحلته ما 
يقرب من 300 يوم حتى وصل 

الى األراضي املقدسة.
وقالت وكالــــة »األناضول 

لألنباء« إن »حاجيتش« عانى 
خالل رحلته من تساقط الثلوج، 
ومن املشي ملسافات طويلة في 
الظالم، ومن مخاطر احلروب، 
ومر خــــالل رحلتــــه بصربيا 
وبلغاريــــا وتركيا وســــورية 
واألردن قبل أن يصل الى أراضي 
اململكة العربية السعودية. وقال 
»حاجيتش« إنه قرر املرور عبر 
سورية، رغم معرفته بوجود 
حرب فيها، ألنه أراد أال يوقفه 
شيء عن هدفه، وأشار إلى أن 
جنود األسد حاولوا االستيالء 
على جواز ســــفره، واستهلك 
»حاجيتش« خــــالل رحلته 13 
زوجا من األحذية، وألف زوج 

من اجلوارب.
يذكر أن »حاجيتش« كان ينام 
في الشوارع أو املساجد معتمدا 
على ضيافة أهل اخلير لتدبير 
املأكل واملشــــرب أثناء رحلته، 
حيث لم يكن معه إال 200 يورو 
أثناء رحلتــــه، ونقلت مصادر 
إعالمية سعودية عن حاجيتش 
البالغ من العمر 47 عاما قوله: 
»إنه كان يريــــد تأدية فريضة 
احلج لكن لم يكن لديه مال كاف 

لتحمل نفقات احلج«.

وكاالت: عاد »سناد حاجيتش« 
إلى موطنه في البوسنة بعد أن 
أدى فريضـــة احلج، التي ذهب 
إليها قاطعـــا 5 آالف كيلومترا 

سناد حاجيتش في مكة
في مسرح »كولن« على اتصال 
دائم ببوش األب منذ غادر كالهما 
منصبه. وأشارت إلى ان الرئيسني 
السابقني التقيا في العام 1989 بعد 
أسابيع على سقوط جدار برلني 
وعقدا قمة في مالطا حيث أعلنا 

مبدئيا نهاية احلرب الباردة.

األميركيـــة. وأفـــادت صحيفة 
»هيوسنت كرونيكل« األميركية 
بأن بوش األب وغورباتشـــوف 
اجتمعا في ناد خاص بهيوسنت 
حيـــث تناوال الغـــداء معا أمس 
األول. ولفتت إلى ان غورباتشوف 
املوجود في هيوسنت إللقاء كلمة 

هيوسنت ـ يو.بي.أي: اجتمع 
قطبان من احلـــرب الباردة هما 
الرئيس األميركي األسبق جورج 
بـــوش األب والرئيس الســـابق 
الســـوفييتي ميخائيل  لالحتاد 
غورباتشوف وتناوال الطعام معا 
في ناد خاص مبدينة هيوســـنت 


