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ذعار الرشيدي

احلكومات تشبه 
»تلفزيوناتها«

تكونت لدي قناعة 
خاصة أن أي حكومة 

عربية تشبه تلفزيونها 
الرسمي، ومن دون 
حتليل سياسي أو 

قراءات، كل ما عليك 
أن تفعله هو أن تتفرج 

ملدة 3 أو 4 ساعات على 
التلفزيون الرسمي 

لبلدك وستعرف 
شكل حكومتك ومدى 

جديتها في العمل 
وتنفيذ املشاريع 

التنموية التي تعد 
بها، مثال في الكويت 
قمت مبتابعة القناة 
األولى والتي متثل 

التلفزيون احلكومي 
الرسمي وخرجت بعد 

تلك الساعات األربع 
أن احلكومة غير جادة 
في تنفيذ أي مشروع، 
ذلك أن أغلب البرامج 
التي شاهدتها كانت 
مجرد برامج فارغة 

حلشو ساعات البث، 
فإذا كانت برامجها 

التلفزيونية التي تقدمها 
لنا كمشاهدين ال حتمل 

أي قيمة ترفيهية 
أو فنية، ومن دون 

الدخول في نقد فني ملا 
شاهدته، سيخرج أي 
مشاهد بانطباع عام 

عن تلفزيوننا هو أنه 
ممل مملوء باألخطاء 
الفنية، رتيب إلى حد 
أنه ميكن أن يصيبك 

بتشنج مؤقت في 
عضالت وجهك تعجز 

بعدها عن االبتسام 
لـ 10 دقائق، املهم أن 

هذه األخطاء املوجودة 
في تلفزيوننا موجودة 

في حكومتنا وأداء 
معظم وزرائها، بطيء 

في اتخاذ القرار وحالة 
عقم في التنفيذ وملل 
عام في األداء، ناهيك 
عن كمية األخطاء في 

التطبيق.
الواسطة وجه شبه 
آخر بني حكومتنا 

وتلفزيونها الرسمي، 
فإذا كنت تعمل في 

التلفزيون ولديك 
واسطة ستقدم 3 و4 
بل 6 برامج وتعدها 

ألنك من فئة »املرضي 
عنهم«، ولكن إذا كنت 
من الفئة األخرى فلن 
تقدم حتى وصلة توم 

وجيري، وفي احلكومة 
كذلك إذا كنت من 

فئة »املرضي عنهم« 
فستفتح لك أبواب 

الوزارات واملناصب 
وتدخل في 20 جلنة 
وجلنة حتى ولو لم 

تكن حتمل سوى 
الشهادة املتوسطة، 

أما إن كنت من الفئة 
األخرى فستتقاعد 

و»يطق لك عرق« وأنت 
لم حتصل على منصب 

مراقب حتى لو كنت 
حتمل شهادتي دكتوراه 

إحداهما في الفيزياء 
النووية.

»ملخص احلچي« طاملا 
تلفزيوننا ال يشاهده 
أحد وبرامجه »جتيب 

احلارج« فحكومتنا 
كذلك لن تتحرك قيد 
أمنلة باجتاه التنمية، 
فكما قلت احلكومة 

تشبه تلفزيونها.

mubarakalenezi@hotmail.com
@engmubarakq8

twitter:@MARZOUQALMUTRQA
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م.مبارك عبدالرزاق العنزي

مرزوق سعود المطرقة

يبدو أن احلالة السياسية أخذت 
شوطا مغايرا وتكتيكا مثاليا ينم 
عما يجول في أروقة بعض نواب 

مجلس األمة، فاالقتراح املقدم 
بتهميش املجتمع ليكون حتت رحمة 

التاريخ ليس له أصال في الدستور 
الكويتي وال فقرة من فقرات هذا 
العقد الذي ينظم حياتنا وطبيعة 

تعاطينا مع األرض واملصير، فمن 
املضحك أن يتم تقسيم الشعب 
إلى شعوب والدولة إلى دويالت 
واملجتمع إلى مجتمعات، واملتابع 

للحالة السياسية يقر بأن هناك نوايا 
ومكائد دبرت بليل لتحد من دخول 

فئة من املجتمع في املعترك البرملاني، 
السيما من كانوا حجر عثرة لبعض 
القوى السياسية املتنفذة، والضغط 

عليهم إلشغالهم بأنفسهم وإرجاعهم 

خطوات بعيدة حتى ال يتمكنوا من 
الترشح في املستقبل من خالل 

وضع القيود التي ما أنزل اهلل بها من 
سلطان!

لذلك إن استمر هذا التوجه الدخيل 
فاملقاييس الوطنية اإلمنائية ستصير 
إلى حيث املجهول، وال حول وال قوة 
إال باهلل، وكأنهم يقولون: إن الكويت 
جزء ال يتجزأ من حقبة زمنية معينة 
وماعدا ذلك يعد من ملحقات التعايش 

الوطني دون املطالبة بأي حق من 
احلقوق ومن أبرزها احلق السياسي، 
فال ميكن إطالقا أن أتصور أن كويتيا 
عاش بحارا أو بدويا في الصحراء أو 
عابر سبيل تنفس هواء هذه األرض 

عاش ومات في أكنافها والتحم 
مع ترابها فكان فسيلة من فسائل 
النهوض والغرس والعطاء، يشكك 

بوالئه ووطنيته ويعامل وكأنه مقيم 
ال يتمتع برغد العيش كما يتمتع 

املواطن الكويتي فكم تعلمنا وحفظنا 
أن كويت احلاضرة والبادية لها 

تأصيل متجذر في خرائطها املعتقة 
التي كانت ومازالت في ذاكرة الزمن، 
فاحلوادث واملواقف خير شاهد على 

ذوبان الكويت بأهلها دون أرقام 
وتواريخ تدعو للطبقية املصطنعة 

فتاريخنا حافل بأسماء شامخة ورواد 
وشهداء وأسرى ضحوا من أجل 

رفعة هذه األرض حتت احلكم األوحد 
دون مزايدة أو إعراض أو متييز!

ولم تتلطخ أياديهم بأعراق وأعراف 
مقيتة. هكذا عرفنا الكويت، وهكذا 

عرفها أجدادنا إلى أن جاء دورنا 
لنعيش مطمئنني مستبشرين بأن 

الكويت )لكل( الكويتيني!

مازال العالم يتابع إعالميا مجمل 
اخلطب والتعليقات املؤيدة للنظام 
السوري وآخرها خطاب الرئيس 
السوري في دار األوبرا بدمشق، 

حيث أدرك أغلب شعوب العالم أن 
الرئيس السوري يرغب في البقاء 

في سدة احلكم مادام يدعم سياسيا 
وعسكريا ومعنويا وإعالميا من دول 
حليفة له مثل روسيا وايران والعراق 

وال يهمه ما يحدث باملدن السورية 
التي تقصف يوميا دون هوادة 

باملقاتالت الهجومية واملدفعية الثقيلة 
وراجمات الصواريخ ومدافع الدبابات 
احلديثة مبن فيها من العزل والشيوخ 

والنساء واألطفال حتى طوابير 
املخابز لم تسلم من بطش نظامه، 

وأغلب املؤيدين للنظام متطرفون في 
اخلطاب اإلعالمي.

والرئيس السوري في خطابه 
يتساءل: الثورة حتتاج إلى مفكرين 
ومن هو املفكر لهذه الثورة؟ وهذه 
التساؤالت في خطاب الرئيس ليس 

لها جواب إال أن العالم بأجمعه يعرف 

أن الثورة اشتعلت دون تنسيق 
وتخطيط مسبق ونتيجة طبيعية 

وحتمية لشعب يعاني منذ أكثر من 
40 عاما من الذل واخلوف واإلهانة 

املستمرة من حكم ديكتاتوري ال 
يصلح لقيادة الشعب السوري 

واالهتمام مبصاحله، وكانت ردود 
الفعل عنيفة ولم يحظ بقبول سياسي 

دولي لعدم تعاون النظام السوري 
مع استبعاد التسوية واحلل لألزمة 

السورية بوجود هذا الرئيس في 
سدة احلكم، والرئيس وأعوانه مازالوا 
يستخدمون اإلعالم للضغط النفسي 

بضرب اإلسفني في صفوف املعارضة 
السورية وتقسيمهم إلى عقائديني 

وماديني، واجليش احلر أصبح يقاتل 
في العاصمة دمشق التي تعتبر 

مركز الثقل الرئيسي وفي ريفها بكل 
ضراوة واستبسال أمام جيش نظامي 
منهك ومنهار معنويا لم تعد خطوط 

إمداداته آمنة لتوصيل التجهيزات 
الضرورية كالوقود والطعام 

ومستلزمات إدامة القتال في القواعد 

العسكرية احملاصرة من قبل اجليش 
احلر في أغلب احملافظات.

وفي اخلتام على املجتمع الدولي 
واجلامعة العربية املساهمة في أعمال 
اإلغاثة للشعب السوري في مخيمات 

الالجئني في دول اجلوار السوري 
ومساعدة الشعب السوري بالداخل، 

والضغط لرفع احلظر عن أموال 
احلكومة السورية املجمدة في البنوك 

العاملية ليتمكن املجلس الوطني من 
شراء املضادات اجلوية ومضادات 

الدروع خللق نوع من التوازن القتالي 
حتى ال يسمح للنظام بإحلاق الضرر 

بالشعب السوري من خالل التفوق 
اجلوي، وعلى قيادات اجليش احلر 
واملعارضة في اخلارج والداخل أال 
يعيروا اهتماما للخطابات اإلعالمية 
من النظام وأعوانه، وعليهم االتكال 

على اهلل والنصر قادم بإذن اهلل وها 
هي االنتصارات متتالية للجيش احلر، 
وسقوط األسد أصبح وشيكا وحتميا 

وعليهم التحضير إلدارة احلكم بعد 
سقوط بشار األسد وزمرته.

الكويت لكل 
الكويتيني

الثورة السورية 
واحلرب 
اإلعالمية!

حديث املدينة

رأي بحرف

هل تظن أن ترديد اسطوانة »الفساد« واعترافنا بوجوده 
وجمع الدليل عليه والتصاريح الصاروخية الرافضة له، 

هل تظن أن ذلك يساهم في مسخه ومسحه والقضاء 
عليه؟ هل تاريخ الرفض كفيل بانتزاع عبارة »الفساد« 
من املجتمع؟ وهل ازدياد عدد الرافضني يحتم انتهاء 

هذه األزمة؟
على مر األيام هناك العديد من الدول واحلكومات التي 
تعاني من تفاقم هذه املشكلة بل كومة االنهيارات ـ إن 
صحت العبارة ـ ومن وجهة نظرنا فإن ذلك أمر ليس 

بالغريب في ظل وجود األهواء عند البشر، ولطاملا 
كان نهوض دولة وسقوط أخرى مرهونا عند أولئك، 

بضمائرهم وقيمهم ومستوى أخالقهم ودافعياتهم.
إن املعادلة املنطقية تقول إن هناك ثمة عالقة بني الشعب 

وسياسة الدولة )نظامها( وأن كليهما قادر على تسيير 
موكب املستقبل لهذه الدولة. نعم، هناك شعوب صاغت 
إلى حد كبير سياسة بلدها وذلك عندما اتفقت بجموعها 

الغفيرة على مبادئ وقيم وبدورها ساهمت في تغيير 
أوضاعها الفاسدة. وال غريب عندما نقرأ عن الفوضى 

التي أنشأتها هذه اجلموع وأتت حينها قوة غائبة 
مستترة حترك رغبات هذه الشعوب دون وعي منها 

وإدراك بأنها تقاد وال تقود. إن اخلطة املثلى في سبيل 
إصالح األوضاع الفاسدة ليس بالرفض بصوت عال، وال 
التجمهر وال الصراخ، إن الطريق األصوب يكون بوضع 

قيادة محل ثقة وهي بدورها تقود مثل هذا احلراك 
اإلصالحي السيما في ظل االتفاق على املبادئ والقيم 

وإال صرنا كالقطيع الثائر.
كما أن تربية أوالدنا ال تستقيم بالتوجيه الشفهي فقط 

فإن تربية الوطن ال تصلح إال باحملكات الواقعية، إن 
الواحد منا عندما ينادي باإلصالح وهو يصعد على 

أكتاف اآلخرين بالواسطة بغير حق فهو يناقض نفسه 
ويساهم في انهيار القيم. وحتى ال تضيع الدولة بنظامها 
وال يستغفل الشعب ويهضم حقه البد أن تكون العالقة 

متبادلة متسقة بال اضطراب نحتاج أن يحترم كل 
منهما اآلخر، قد تتساءل، وهل نحترم الفساد إن نشأ؟ 

وجواب ذلك يتلخص في أن االحترام إن فقدناه فسوف 
نقاد للتحدي وتلك مرحلة حتتاج لتنازالت كثيرة حتى 

يستقر البلد وتعود املياه إلى مجاريها.
الشعب الذكي هو الذي يدافع عن حقه وعن مستحقاته 

بأساليبه املختلفة وال يكون كمن ال ميلك إال أداة واحدة 
يستخدمها حتى متوت وتتكسر في يده.

Sh_aljiran@windowslive.com
twitter @shaika_a

شيخة أحمد الجيران

»أسطوانة الفساد« هل تنفع؟

سقاية

www.leeesh.com
م.غنيم الزعبي

مع األسف هناك من يريد بناء جدار 
عازل في الكويت بني قطاعاته الرئيسة، 

لكن أغلب الكويتيني الذين يجمعهم 
انشغالهم بحياة أفضل لهم وألطفالهم 
وفي صراع يومي مع تفاصيل احلياة 
ليسوا فاضيني لهذا الهراء، كلمهم عن 

الصحة ينصتوا لك، حدثهم عن التعليم 
تلفت انتباههم، اكتب مقالة عن زحمة 

الشوارع وطوابير السيارات التي 
يجدون أنفسهم محجوزين فيها كل 
يوم تتلق كلمات االستحسان واملدح 

على ما جاء في مقالتك هذه.
هذا هو الشعب الكويتي األصيل 

همومنا واحدة ومشاكلنا متشابهة، 
خالص زاد وعينا ونضجنا ولم نعد 

نركض وراء كل من يحاول جرنا إلى 
متاهات طائفية أو قبلية.

تعلمنا الدروس من دول قريبة منا 
دمرتها احلروب والعصبيات الطائفية، 

أنا كويتي وبس، كلمة تتكرر يوميا 
آالف املرات على ألسن األغلبية 

الساحقة من الشعب حني يحاول 
أحدهم االستطراد في احلديث الطائفي 

أو العنصري.
جمعنا حب هذه األرض واشتركنا 

في النهل من خيراتها التي لم تبخل 

علينا بها وفي أكثر من مرة قال لي 
بعض زمالء العمل )وهم من شتى 
أطياف الكويت( عن محاولة أحدهم 

املبادرة بطرح حديث طائفي أو قبلي 
أو عنصري فقاطعه إما صاحب 

الديوانية أو أحد روادها والطلب منه 
تغيير احلديث أو )توكل على اهلل( 

وهي عبارة تعني بالكويتية اخرج من 
الديوانية.

اجلميع يريدون وحدة، يريدون تنمية 
يريدون التركيز على أهم مشاكلنا 

وترتيب أولوياتنا التي ال مكان فيها 
لنافخي النار ومشعلي احلرائق.

أنا كويتي.. 
وبس

في الصميم

القضية ال تقتصر على أسطح خضراء فقط بل هي 
عقول بيضاء تعمل لتصنع من املعجزات حقيقة 

ملموسة، تلك هي »دولة اإلمارات العربية املتحدة«، في 
البدء ال أعلم من أين أبدأ سطوري، من إجنازات السبع 

إمارات التي يسطع نورها من شمس وإعالء كلمة 
واحدة وهي »اإلمارات«.

األسطح اخلضراء هو مشروع نفذ بالفعل ليس مثل 
بعض من يقومون مبشاريع ورقية ال تنجز وال تفعل، 
مشروعهم يقتصر فقط على مجهود طلبة التخصص 

الزراعي، تلك املادة التي أتذكر أنني قمت بدراستها 
في السابق أثناء املرحلة االبتدائية واملتوسطة من 

خالل مادة العلوم، وهذا قبل أن يتغير تصنيف املواد 
ودخول التجارب املستوردة عليها، كان في السابق 
يتم تعليمنا على الزراعة وأهميتها ليس فقط نظريا 
بل كان أيضا من خالل الشق العملي للمادة بزارعة 

بعض اخلضراوات لنتعرف على أنواعها وكيفية اكتمال 
عملية النمو والبناء الضوئي، وكثير من املعلومات التي 

بالفعل كانت مفيدة ملن يريد ملجتمعه الرقي والتقدم، 
ومن هنا بدأ مشروع »األسطح اخلضراء« فأصبحت 

تلك االجنازات الطالبية التي إلى اآلن تفعل في اإلمارات 
السبع مشروع متكامل يقوم به الطلبة في مختلف 

املراحل التعليمية وتتكفل به الدولة لتخضير اإلمارات 
لتصبح في املستقبل دولة مصدرة للزراعة وهذا ليس 
مبستحيل لدولة تصنع من املعجزات حقيقة تنعم بها 

وتعود عليها وعلى مجتمعها بالرخاء.
القضية ليست فقط بكتابة املشاريع وإعداد عقودها 

املهم في التنفيذ، فاألسطح اخلضراء قامت من 
خالل جتربة منهجية عملية وعلمية يقوم بتدريسها 

في مناهجنا، ومن ثم قامت العقول الوطنية الذكية 
بتطويرها من خالل التفكير باملجهود املبذول من 
املعلمني ومن ثم تعليمها للطلبة والقيام بالتجارب 

إلجنازها وعندما جنحت التجربة قاموا بتعميمها وبعد 
التعميم أصبحت ليست جتربة بل سياسة لتخضير 
صحراء اإلمارات واالستفادة من أراضيها لألجيال 

القادمة، وهذا ما نطلق عليه في حياتنا مشوار ألف ميل 
يبدأ بخطوة.

تلك كانت اخلطوة األولى من املشاريع الطالبية التي 
جعلتهم بصمة في تنمية بالدهم في املستقبل بل تلك 
األفكار ستمأل وقت فراغهم بإجنازات فعالة ومثمرة، 

ذلك هو البناء السليم لبنية املجتمع وهذا هو ما يغرس 
في نفوسهم االنتماء وحب الوطن، فالزراعة تبدأ بغرس 
بذرة وها هم يقومون بغرسها لينتظروا في مستقبلهم 
ثمار ما زرعوه ليعم اخلير على بالدهم، فهنيئا لكم يا 

أسود زايد.
كلمة وما تنرد: من أقوال الشيخ زايد آل نهيان، رحمه 

اهلل: »خرجت طالئع شعبنا الوفي تتقدمه قياداته 
الوطنية متمثلة في حكامه وأبنائه املخلصني ليغرسوا 
نبتا طيبا طاهرا في أرض طيبة طاهرة وليعلنوا على 

املأل أن هنا شعبا وفيا واحدا التقت إرادته وصح عزمه 
وسلك طريقه لتحقيق أمنية غالية طاملا طافت بأحالمنا 
واستقرت في ضمائرنا وها نحن اآلن جميعا أبناء بلد 
واحد تظلنا احملبة واإلخاء وترعانا وتشملنا عناية اهلل 

عز وجل«. 
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ما الفرق بني احلكومة واألغلبية؟ 
فكال الفريقني عّود الشعب على 
التصاريح اجلوفاء اخلالية من 

األفعال، واالجتماعات لديهما أكثر من 
اإلجنازات، وكالهما تفنن في خسارة 
ما تبقى من حلفائه العقالء، وكالهما 
تبنى قضايا وطنية شرعية خسرت 
بتقدميها حملامني فاشلني ينافحون 

عنها، وكالهما أبدع في املواقف التي 
ينقض بعضها بعضا، فاحلكومة تؤكد 
على الوحدة الوطنية واملعارضة تؤكد 

احترامها للقضاء وألسرة احلكم 
ورجال األمن، لكن الواقع يخالف ما 

يقولونه جميعا!
احلكومة أرهبت اخلطباء بإيعازها إلى 

وزارة األوقاف ملنع اخلطباء من قول 
ما يدينون به في قضية حقوق املرأة 

السياسية خالل عام 2005، واملعارضة 
أرهبتهم بإعالمها الالذع لتمنعهم 

من احلديث عن فكرة التصويت في 
االنتخابات األخيرة، بعبارة أخرى 

كالهما ال يعرف املشايخ والعلماء إال 
اذا وافقت فتاواهم هواه.

احلكومة واملعارضة غير مختلفتني، بل 
هما تتنفسان على »دوخة« املواطن، 
وإمنا اختالفهما اختالف تنوع، غير 
جوهري، في األلفاظ فقط، فاألولى 

تسمي املتظاهرين عمالء ومزدوجني، 
والثانية تسميهم مندسني، كلتاهما 
استخدمت اإلشاعة ضد خصومها، 

وفاحت منها رائحة الرشوة.
املعارضة وما أدراك ما املعارضة، 
اتهمت سمو الشيخ ناصر احملمد 
بالتحالف مع الشيعة، ثم أصدرت 

فتاوى تشجع على التحالف مع الشيعة 
انتخابيا، وطالبوا بالوحدة اخلليجية 
ليغيظوا إيران بزعمهم، ثم رفضوا 

االتفاقية األمنية التي أبرمتها احلكومة، 
ولئن كانت احلكومة تزرع الفتنة فإن 
املعارضة تبحث عنها وتلهث وراءها!

أخيرا: خطابي ليس جلميع رموز 
املعارضة، فالتعميم جرمية ال أرتضيها، 

بل هو خاص لقياداتهم من احلركيني 
احلزبيني ومن ينطبق عليه الوصف 

املذكور.
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