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waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

البحث عن فضيحة 
سياسية!

ال أعلم من أخرج مارد 
اخلالف حول االتفاقية 

األمنية اخلليجية من قمقمه 
وبدأ يخيف الناس منه، 
ولكن يبدو لي أن هناك 
متخصصني في البحث 
عن أي فضيحة خالف 

ليشغلوا بها الرأي العام، 
وهو ما حصل خالل األيام 
الـ 12 األخيرة، حيث أصبح 
احلديث اخلالفي لالتفاقية 

هو الشغل الشاغل، 
وكأمنا مشاكل البلد حلت 
وانتهت ولم يتبق سوى 
هذه املشكلة بحسب ما 

صور لنا أساتذة فن اإللهاء 
السياسي.

> > >
أوال، وقبل التعليق 

املستحق على هذا احلدث 
ال بد أن نضع مبدأ واضحا 

هو أن أي اتفاقية مخالفة 
للدستور هي اتفاقية 
مرفوضة، ولكن هذه 

االتفاقية ملن ال يعلم أو ال 
يريد أن يعلم هي واحدة 

من عشرات االتفاقيات 
املشابهة لها والتي عادة ما 
ترسل إلى املجلس ثم يتم 
التصويت عليها بقانون، 

ومجلس ديسمبر 2012 أقر 
39 اتفاقية عربية ودولية 

في جلسة واحدة، وكل 
اتفاقية يبلغ عدد صفحاتها 

ببنودها كاملة مبتوسط 100 
صفحة لكل اتفاقية، أي ان 
املجلس مرر 3900 صفحة 

خاصة بتلك االتفاقيات، 
وأجزم بأن أيا ممن وافقوا 
على تلك االتفاقيات لم يقرأ 

سطرا واحدا.
> > >

ولكن لم أخرجت هذه 
االتفاقية من مطبخ مجلس 

األمة إلى الشارع، وإلهاء 
اجلميع بها، احلديث 
اخلالفي حول هذه 

االتفاقية أصبح شغل 
اجلميع معارضني وموالني 

ومقاطعني، وهنا سؤال 
مستحق: لم شغلونا مبا ال 

ينبغي أن ننشغل به؟
> > >

حسنا، ملصلحة من أثيرت 
هذه اخلالفات؟، وال بد 

أن يكون هناك شيء أكبر 
كان يحدث في البلد خالل 
األسبوعني املاضيني أرادوا 
صرف أنظارنا عنه بجرنا 

إلى خدعة إلهاء اجنرف 
مع تيارها اجلميع وفي 
وقت متزامن، املعارض 

للحكومة واملوالي لها 
واملقاطع، أليس من الغريب 
أن يجتمع االضداد ليكونوا 
رأيا موحدا حول االتفاقية 

األمنية، وكلهم يعلمون أنها 
مجرد اتفاقية أخرى ال أكثر 

وال أقل؟!.
> > >

سنكتشف أن دخان 
اخلالف حول االتفاقية 

كان يخفي شيئا ما حتته، 
مت صرف انظارنا عنه، 
متاما كخدعة النشالني، 

أحدهم يتعمد االصطدام 
بك ليشغلك باعتذاره منك 
بينما زميله يقوم بنشل 

محفظتك. فهل نشلت 
محفظتنا؟!، أو هل نشل 

شيء ما من محفظتنا، 
بينما نحن مشغولون 

باحلديث عن تلك االتفاقية؟!
> > >

توضيح الواضح: األمر هنا... 
خدعة سياسية أخرى.

> > >
توضيح األوضح: ما ستكشفه لنا 

األيام القادمة هو أن شيئا 
ما أكبر من االتفاقية مر من 

حتت أيدينا.. وسننتظر 
ونرى.

Nermin-alhoti@hotmail.com

sh_aljiran@windwslive.com  - twitter @shaika_a

احلرف29

د.نرمين يوسف الحوطي

شيخة أحمد الجيران 

في إحدى زياراتي إلحدى وزارات 
الدولة لتخليص بعض األوراق 

اخلاصة بي صادفـت شخصـا )ما( 
ال ميت بشخصه الكرمي على الصعيد 

العملي والعلمي للوزارة التي كنت 
متواجدة بها بصلة فظننت في بادئ 

األمر أنه مراجع مثلي مثله، وبعد 
السالمات والسؤال عن الصحة قام 

بالسؤال: آمري دكتورة؟ شلون أقدر 
أخدمچ؟ وهنا وبنظرة تواكبها الدهشة 

والصدمة، قمت بالسؤال: آسفة بس 
حضرتك بشنو تقدر تخدمني، وإذ به 

يضحك ويقول: تفضلي في مكتبي.
وقمت بالدخول ملكتبه وأنا يراودني 
كم كبير من األسئلة: كيف؟ وملاذا؟ 

وهل؟ وأين؟ جميع أدوات االستفهام 

وجدتها تنير في ذهني من الصدمة 
وبعد اجللوس قمت باحلديث مع 

تلك الشخصية التي عرفت من خالل 
اللوحة التي أمامه أنه هو املسؤول 
األول في تلك اجلهة، فقلت: ممكن 

قبل املساعدة أعرف حضرتك أشلون 
وصلت لهذا املركز مع العلم أن 

تخصصك وفنونك ال متت بصلة 
لعمل حضرتك اآلن؟

وهنا ضحك وأجاب: يا دكتورة 
صلي على النبي، أغلبية الكراسي 

احلني ما صارت حتتاج إلى شهادات 
متخصصة. فأجبت: عيل شنو حتتاج 

إن شاء اهلل؟
وإذا به يضحك ضحكة سخرية: 

حتتاج »كوت بوستة«. 

بدهشة أجبت: نعم؟ 
فقال: مو أنت تسأليني اشلون 

تعينت؟ 
فقلت: نعم. 

فأجاب: كنت في الديوانية، ووزير 
وزارتنا السابق قاعد يلعب معانا 
»كوت بوستة« وأثناء اللعب كنا 

نتكلم بأنني أود أن أصبح مسؤوال 
في وزارتي وإذا بعد انتهاء اللعب 
وفوزه قال لي: باجر تعال تسلم 

منصبك اجلديد في وزارتي، ومن 
هنا أصبحت وكيال مساعدا والسبب 

كوت »بوستة«.
مسك اخلتام: 

قل للذي يدعي في العلم معرفة.. 
أدركت شيئا وغابت عنك أشياء. 

قولك شكرا سيفتح قلبك سعادة 
ويجري الفرح على تقاسيم من أمامك، 

ستجني أجورا طائلة وستغرس 
اإلحسان عند الغير، قولك شكرا 

سيجعلك تشعر بجهود اآلخر ويجعل 
من الطرف الثاني مبادرا أكثر.

قولك شكرا ذخيرة لك وقت الشدة 
وتفكير مستقبلي بناء، ونظام 

اجتماعي منسجم، وعدالة وثقة 
وصفاء.

قولك شكرا يعني أنك متواضع وقد 
رفعك اهلل، قولك شكرا يعني أنك 

تفوقت على عجرفة نفسك وطغيانها 
وكبرها وكفرها ألنعم اهلل التي يجريها 

على أيدي البشر.
قولك عفوا يصل القاطع، يقرب البعيد 

ويعيد املياه حيث مجاريها.
أربعة حروف قادرة وبأعجوبة على 

إفشاء األمان واحلب والسالم والرحابة 
في نفسك وفي العالم.

قولك عفوا هو احلبل املتني الذي به 
نعتصم واخللق الكرمي الذي نحترم.

قولك عفوا جتاوز لكل الزالت السابقة 
وبداية عهد جديد نضر، ال يرى إال 

اجلميل الراقي.
قولك عفوا صناعة للخير والبر 

واإلحسان.
»أخالق الثناء« هي أفعال وأقوال 

للمدح والتشجيع والبناء االجتماعي، 
حري باألسرة أن تتبناها وحري 

بالدولة مبؤسساتها أن تسمو بها كي 
تتحضر.

هناك تراتبية في التطور العالقاتي 
يبدأ بالرفقة وينتهي بالدولة. لن ترقى 

حضارتنا إال إذا امتدت أخالق الثناء 
فينا، وصارت عالقاتنا أزكى وأطهر.

كوت.. مساعد

أخالق الثناء

محلك سر

سقاية

مطلق الوهيدة
لقد نبهنا وحذرنا املعنيني من أصحاب 

الدار في مقاالت سابقة، واآلن نريد 
أن نكرر الكرة مرة أخرى لعل وعسى 
أن يقرأوها أو تقرأ لهم من »بطاينهم 

ومستشارينهم« املخلصني لهم، 
نخاطبكم يا أصحاب القمة للمنظومة 

السياسية وأصحاب املنظومة 
االقتصادية لهذا البلد والشرفاء من 
مخلصني لهذا البلد الذين يعيشون 
في أكنافه بأن ينتبهوا لشرذمة من 

البشر الذين أتاحت لهم الظروف 
على حني غفلة من أصحاب القيادات 
العليا، وأصبحوا يكونون مجموعات 

منحوا لهم ويصرفون عليهم من 
األموال التي »نتشوها« من جسم 

الدولة ومؤسساتها وركزوا بعضا من 
أزالمهم في مرافئ الدولة حتى يتسنى 
لهم مترير ما يريدون وليحصلوا على 

املعلومات لتكون وسيلة ضغط على 
البعض ويفهموا شرائح املجتمع أن 

املعامالت ال تخلص وال تستخلص 
إال عن طريقهم وبهذا يصلون الى 

ما يريدون وهو إبعاد املؤيدين لهذه 
القيادة العليا سياسيا واقتصاديا، 
خصوصا من بعض الشباب الذين 
يجهلون الطرق امللتوية واألهداف 

اخلفية لهؤالء ويشعرونهم بأن »ما في 
هذه البلد إال هذا الولد« والدليل على 
ذلك أن جميع من تطاولوا على العبث 
في مشاريع الدولة والسطو على املال 

العام والعبث في املشاريع وعدم الوفاء 
بإجنازها حسب املواصفات املطلوبة، 

وبعد أن أخذوا األموال التي تغطي ذلك 
وحتى جمعيات النفع العام لم تسلم 
من هذه الظاهرة اخلبيثة مما يجعل 

املواطن عندما يرى أن هؤالء ال يحدث 
لهم عقاب قانوني يصدقون أن هؤالء 

الصنف من هذه الشرائح املستجدة 
بسالحها السياسي واالقتصادي، 
يستحقون التأييد واملدح واملديح 

وهنا إذا لم ينتبه املعنيون لهذه 
وتلك سيصيبهم كما أصابهم في 

غفالت سابقة في قضايا تعذر عليهم 
إصالحها فيما بعد مما ينعكس ما 

سلف ذكره على أبنائكم وأحفادكم في 
املستقبل والظاهرة ترونها من حولكم 

إقليميا.
اتق شر من أحسنت إليه: الرجاء 

أال جتعلوا محبينكم ومؤيدينكم أن 
يتقلصوا وينفضوا من حولكم بعد أن 

رأوا ان معامالتهم لم يحصلوا عليها 
إال عن طريق هؤالء حتى ولو كانت 

حقا، وأرجوا أال اضطر ألن أكون أكثر 
وضوحا في املستقبل بعد أن رأيت 

شيئا من هذا النوع مع شديد األسف.
نصيحة للكل أي:

Advice for all:
 Don't put a black point in your file
 you will never wipe it from your
historical life.

هل من أنبتوا 
حلمهم سيأكلون 
حلومهم ويعرشون 
عظامهم

رأي

أحزنني كثيرا مقال الفاضلة منيرة املشاري من 
اململكة العربية الشقيقة، وما تعرضت إليه من موقف 

مخز في مطار الكويت، ومما زاد من حزني أنها ليست 
أول من يكتب من أشقائنا باخلليج عن مواقف حدثت 

لهم وجعلتهم يستاءون مما وصلنا إليه، فمازلت أتذكر 
حادثة التاجر الذي أراد أن يستثمر أمواله في الكويت، 
وعند وصوله ملطار الكويت رأى رجل الشرطة يدخن 

في منطقة ال تسمح للتدخني فقرر أال يضع أمواله في 
بلد من يظن أنه سيحميه وهو يخترق القانون.

حاولت كثيرا قبل أن أكتب هذا املقال أن أجد ما يبرر 
ما حدث لهم كي ال أقسو على بلدي ولكني وجدت 
أنني لو دافعت عن الفساد حتت ذريعة الدفاع عن 
الوطن فسأكون من يصوب رصاصة الرحمة نحو 

وطني، فال بد أن ننتقد لنبني بشريطة أن يكون نقدا 
بناء.

من منا لم يسوؤه حال بلدنا ودمار مؤسساته؟! ومن 
منا ال يظن أننا نهوي ألننا لم نعد نبني؟!

نعم يا سادة، أنا أتفق مع األستاذة منيرة املشاري 
على أن وطني توقف منذ الثمانينيات ولكنه ليس 

بسبب الغزو العراقي لنا مما يبررونه ألنفسهم بل 
ألننا نخشى انتقاد السلطة عندما تخطئ ونحن على 
استعداد على أن جند لهم املبررات قبل أن يقولوها.

ملاذا ال منتلك مطارا يليق بأموالنا التي تتبعثر؟ 
فمازلت أسأل ملاذا مطارنا الدولي نصفه اشتعلت به 

النيران والنصف اآلخر يسرب املاء عند املطر؟!
ملاذا ال منتلك مستشفيات وباملقابل نبني مستشفيات 
لدول أخرى؟! إلى آخره من أمور ال منلكها في وطننا 

وتبنى في دول أخرى بأموالنا.
واألهم من كل هذا ملاذا أصبح الناس ال يحترمون 

اآلخرين وال يطبقون القانون وإذا أخطأ البعض ال 
يحاسبون؟! فالدولة عبارة عن أفراد ومؤسسات 

فيجب أن نضع األمور في نصابها، نحن نلوم السلطة 
على دمار املؤسسات، ويجب أن نلوم أنفسنا على 
دمار أخالق أفراد املجتمع، ألننا ندافع عن هؤالء 

عندما يخطئون بذريعة القرابة والصداقة، وال نعلم 
أننا تسببنا في فقدان املجتمع الكثير من قيمه.

قد ال أعلم من املخطئ فيما حدث بني األستاذة منيرة 
املشاري وهذا املوظف ومن منهم أخطأ، ألنني تعلمت 

من مهنتي أال أحكم قبل أن أسمع الطرفني، ولكني 
أعتذر لألستاذة عما تعرضت له من سوء تنظيم في 
مطار يستحق أن يكون أفضل بكثير، وكذلك أعتذر 
لذلك التاجر الذي لم يثق في بلدي بسبب ما شاهده 

من اختراق للقانون، ولكني أعدهم بأننا سنعيد 
الكويت إلى الصدارة فمازلت أرى النور في الكثير من 
أبناء الكويت الذين هم قادرون على ذلك بإذن اهلل في 

القريب العاجل.
ودمت ساملا يا وطني 

حال املواطنني اليوم في غاية التشاؤم وانتظار ما هو 
أسوأ لقناعاتهم بأنه ال توجد تنمية حقيقية وال تفكير في 

تطوير البلد وكسر احلواجز والقفز إلى األمام ملواكبة 
العصر ومجاراة بعض الدول التي كنا نعطف عليها في 

يوم من األيام.
في السابق أقنعنا أنفسنا بأن املعارضة هي سبب تأخير 
التنمية وهي التي تتسبب في إيجاد اخلالفات احلكومية 

ـ النيابية بني السلطتني، أما اليوم فما العذر احلكومي 
حينما تغيرت املعارضة، وفي قاعة عبداهلل السالم، 

خصوصا أن جميع النواب احلاليني يتمنون اإلجناز من 
احلكومة في أسرع وقت ولكن لألسف هذا ال يحصل.

وهنا تصبح »العلة« في احلكومة ال في النواب، وبالفعل 
يتضح للجميع أن احلكومة ال تعمل وال يوجد ما تقدمه 

لتطوير البلد، فقضية اإلسكان مكانها مازالت تراوح 
والصحة عالجها املفضل البنادول والتعليم يصل 

الطالب للثانوي وال يستطيع قراءة جملة كاملة، غير هذا 
االقتصاد من سيئ إلى أسوأ، إذا أين نحن ذاهبون؟!
أستغرب كثيرا بسبب اإلصرار احلكومي على عدم 
النهضة في البالد وكل السبل متوافرة، املال الوفير 

و»التعاون« احلكومي، وبصريح العبارة أصبحت أشك 
في أن احلكومة احلالية هي حكومة الكويت تهتم بشأنها 

ألنه لو اهتمت بالشأن الكويتي واملواطنني ملا كان هذا 
حال الوطن ومواطنيه.

إلى سمو الرئيس الشيخ جابر املبارك: نعرف صدق 
نواياك وحبك للكويت ولكن في املقابل قم أنت شخصيا 
بزيارات للدواوين وزيارات مفاجئة دون ترتيب رسمي 

واستمع للمواطنني دون قيود وستذهل من اإلحباط 
الذي يعيشونه ومن الهموم التي تشبعوا منها في بلد 

يعد من أغنى بلدان العالم وحكومة سموك يرأسها، 
فكيف تقبل بأن يكون شعبك بهذه املخاوف والتشاؤم 

والهموم حتيطه من كل جانب؟.
يا سمو الرئيس: اركب موجة اإلنقاذ الوطني وإصالح 

اخللل ولتكن أنت الفارس الذي ميتطي اجلواد ويسابق 
العصر لينهض بشعبه ويقفز بهم إلى األمام، وانتبه إلى 

من يريدون توصيل صورة تبعد كل البعد عن الواقع 
احلقيقي الذي يعيشه املواطنون.

زبدة الكالم: اللهم إني بلغت اللهم فاشهد على ما بلغت به.

@Muhannadalsayer

aleqtsadi@hotmail.com
@madhialhajri

المحامي مهند الساير

ماضي الهاجري

عذراً يا وطني

»العلة« حكومية

نقطة مفصلية

زبدة الكالم

n_alkhaldi79@hotmail.com
ناصر حمد الخالدي

رواد اإلصالح والتطوير مبختلف 
املجاالت دائما ما تكون لهم مكانة 
خاصة في املجتمعات السيما التي 

تسعى لالرتقاء وال سبيـل لالرتقـاء 
إال بوجود شخصيات تتحمل الصعاب 
وتعمل من أجل حتقيق التطلعات وهذا 
كله ال يكون إال على جسر من التعب 

خصوصا إن وجدت العراقيل التي 
ميكن اختصارها بكلمة واحدة هي 

»بيروقراطية«. 
خالل األسابيع املاضية تشرفت في 

صفحة »رحلة جناح« باستضافة العم 
غازي فهد النفيسي والذي يعتبر 

واحدا من رواد التطوير العقاري في 
الكويت وقد حاولت جاهدا في اللقاء 

املنشور عبر »األنباء« في عددها 
الصادر يوم األربعاء املوافق 22 يناير 

املاضي، أن أسلط الضوء على جوانب 
من حياة النفيسي الذي استطاع 

أن يحقق العديد من النجاحات في 
عالم العقار لوضوح الهدف وحسن 
التخطيط كما أشار إلى ذلك إال أنه 
ينبغي اإلشارة والتنويه إلى أنه بدأ 

عمله في الصاحلية العقارية في فترة 
مبكرة من عمره وهذا هو الصحيح 

إضافة إلى أنه عمل في شركة كافكو 
»الشركة الكويتية لتزويد الطائرات 
بالوقود« واململوكة في ذلك الوقت 

لشركة البترول الوطنية وشركة 
بريتش بتروليوم »Bb« ونعتذر ملا 

نشر من أنه عمل في شركة البترول 
الوطنية والصحيح أنه عمل في شركة 

كافكو.
قضايا وهموم الطلبة الدارسني في 

اخلارج ال تنتهي وهي متجددة ما 
بقيت فكرة الدراسة في اخلارج ومن 

املؤسف حقا أن ال يتم التنبه إلى أهمية 
بناء مزيد من اجلامعات اخلاصة وفتح 

املجال للراغبني باستكمال دراستهم 
حتى تنتهي معاناة الطلبة الدراسني في 

اخلارج ومنا إلى اجلهات املعنية.
عادة في املطارات تكون هناك غرف 

للمدخنني وال يتجرأ أحد على التدخني 
خارج هذه الغرف ألنه يدرك متاما أن 
األمر عواقبه وخيمة إال انه في مطار 

الكويت الدولي يتجرأ البعض على 
التدخني دون أي إحساس باملسؤولية، 
ومع األسف فإن الضعف في تطبيق 

القانون ساعد الكثير من املدخنني على 
هذا التجرؤ الذي ال يراعي مشاعر 

اآلخرين السيما املرضى وكبار السن.

النفيسي رائد 
التطوير العقاري

 أثير الكلمة


