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د.نرمين يوسف الحوطي 

حسن الهداد

تلك احلروف عندما نقوم بتجميعها تصبح واقعنا 
اليومي بجميع اجتاهاته سواء على الصعيد السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي وغيرها من األصعدة العاملة 
على بناء مستقبلنا قبل حاضرنا، ولكن ما جنده أننا 

في دائرة تخبط مزمنة.
قرارات واجتماعات وجلان جلميع حاالتنا واحتياجاتنا 

ومع هذا نتائجها متخبطة ال مصير لها غير التغيير 
بعد فترة وجيزة من صدورها، ال تكن مبتهجا بهذه 

التغييرات ألنها أيضا تغييرات متخبطة وإدارات تتخبط 
ضد بعضها لتصدر قرارات تخبط في أرجاء مجتمعنا 

إلى أن أصبحنا نعيش في زمن متخبط.
ذلك هو احلال وال نريد ان نسمع ممن يقومون 

بالتصريحات حملاربة الفساد وإنقاذ مجتمعاتنا من 
التخبط في جميع حاالته، ألننا سئمنا من تلك الدائرة 

التي ندور فيها دورانا عشوائيا غير منتظم بحركات 
متخبطة هستيرية ال نعلم اين بدايتها؟ وال ندرك كيف 
ستكون نهايتها؟ فقط، أصبحنا كالدمى في أيادي تقوم 
بتحريكنا لنؤدي أدوارا غير مكتوبة ونلعب شخصيات 
ليس لها عمق وال تأثير، فقط التحريك من أجل التخبط.
قد يقول البعض إنني أمتلك نظرة تشاؤمية وقد ينظر 

اآلخرون الى أنني ال استوعب اخلطط املستقبلية 
ملجتمعنا، ومن هنا وهناك كلماتي مستوحاة من 

املجتمع الذي أنتمي إليه وليس من كوكب آخر، تلك هي 
مشاعرنا التي أصبحت متخبطة ال تعلم أين مرساها 

ومن هم بحاراتها؟ أصبحنا ال منلك األمل من اخلبطات 
املتتالية التي تصيبنا من القرارات الصادرة وامللغاة، 

قد يقول البعض: اعطني مثاال لبرهنة ما أقول؟ فيكون 
اجلواب له: ليس باستطاعتي كتاب مجلدات من األمثلة.

فقد أقول: انظر إلى الوضع املتخبط وأنتم اذكروا لنا: أين 
الطريق الصحيح؟ نريد خطوطا مستقيمة غير متعرجة 

لنعرف بدايتها من نهايتها، أمنياتنا طريق يبدأ باألمل 
وينتهي باإلجنازات، سئمنا من اخلطوط املتخبطة وامللتوية 

واملتعرجة التي تأخذ بنا لترهقنا دون أن نرى من بعدها 
مجتمعنا اجلديد، اصبحنا نسير وكأن الشوارع واملباني 
واألفراد أيضا تتخبط فيما بينها كما لو أننا نعيش في 

زالزل متتالية ال نعرف متى سوف تنتهي توابعها املتخبطة.
٭ مسك اخلتام: من اشعار »هشام اجلخ«

سئمنا من تشتتنا
وكل الناس تتكتل 
مألمت فكرنا كذبا
وتزويرا وتأليفا 

من الواضح أن األحداث املأساوية في املنطقة تزداد 
سوءا، حتديدا في سورية والعراق وغيرهما من البلدان 

العربية التي حتولت ساحاتها إلى حلبة قتال ودمار 
وتشريد، هذه املصائب لم تأت باملصادفة وليس كما 

يروج لها البعض من أجل احلرية، بينما احلقيقة مغايرة 
متاما، ألن نواياها الشريرة تهدف إلى إشعال حرب 

طائفية في املنطقة أطرافها »سنية ـ شيعية« رسمت 
لوحتها بريشة خبيثة على خريطة منطقة الشرق 

األوسط والسؤال هنا: هل الكويت ضمن اخلريطة التي 
رسمتها تلك الريشة؟

كل هذه األحداث املؤملة، باتت واقعا أليما على األرض، 
والكويت ليست مبنأى عنها إن لم تكن احلكمة حاضرة 
في تلك الظروف االستثنائية، التي تستوجب أن نتعامل 

معها بأسلوب استثنائي حذر.
دعونا نتوقف حلظة مع العقل ونسأل بحكمة، هل دفاع 

وتعاطف البعض مع اجليش احلر أو جبهة النصرة أو 
داعش أو جيش بشار أو حزب اهلل أو إيران، سينقذ 

بلدنا من فتنة طائفية مالمحها باتت تظهر على سطح 
الساحة السياسية واالجتماعية، والكراهية التي انتشرت 

أخيرا خير عنوانا لها؟
أليس الوضع الراهن بحاجة إلى حتكيم العقل أكثر من 

اجلري وراء الكراهية؟ خاصة أن املعركة باتت مكشوفة 

لكل من يرصدها بعني وطنية بعيدة عن أمراض الفزعة 
الطائفية، فضال عن حتقير عقول البعض وجعله أداة 
لبعض اآلالت اإلعالمية التي توجه الرأي العام حسبما 

تريد بفنون إعالمية تأثيرها يفوق السحر ونتائجها 
حتما مؤملة على اجلميع لطاملا البعض أصبح أسيرا لها.

ففي ظل األحداث الكارثية التي متر على املنطقة، 
فاحملافظة على أمن واستقرار الكويت بات واجبا وطنيا 
ومسؤوليته تقع على اجلميع، فعلى الشعب الكويتي أن 

يلعب دورا مهما ال يقل أهمية عن دوره البطولي ابان 
الغزو العراقي، فجاء الوقت الذي يلزمنا بأن نترك فيه 
جميع خالفاتنا السياسية واملذهبية، التي شجعت على 

االنقسام القبلي والطائفي والفئوي في الفترة األخيرة، 
وهذه االنقسامات اذا استمرت فستكون أرضا خصبة 

ألصحاب األجندات الطائفية الذين يحاولون إشعال 
الكويت بحرب طائفية شرارتها في كل فترة جتدح على 

الساحة السياسية، ولكن لطف اهلل ثم حكمة صاحب 
السمو األمير وحسن تصرف العقالء منع اشتعالها، 

وكل ما حصده هؤالء الطائفيون هو نشر الكراهية بني 
بعض فئات املجتمع ليس أكثر.

 ولألسف فإن البعض منهم انحرف عن مسار التمسك 
بالوحدة الوطنية، وأصحاب الفنت باتوا أبطاال على 
الساحة السياسية والتويترية بالتحديد، ينشرون 

سموم أفكارهم بني الشباب، ويشككون في والء 
أبناء جلدتهم ملجرد اختالفات مذهبية، وكل هذا يتم 
باسم حرية الرأي واحملاسبة غائبة بسبب احلسابات 

والترضيات السياسية.
أقولها بحزن وخوف من املجهول، الكويت يحدق بها 

اخلطر، وأرضيتها خصبة، نتيجة وجود متطرفني من 
مختلف االنتماءات املذهبية، لذا علينا مهمة وطنية 

تكمن في ضرورة الدفاع عن وطننا من خالل محاربة 
األفكار املتطرفة املريضة، فاألمر اليوم بحاجة إلى ثقافة 

مجتمع حتمل عقال وروحا يعشقان الكويت كما كان 
شهداء القرين في املعركة الوطنية التي امتزج فيها دم 

السني والشيعي واحلضري والبدوي دفاعا عن الكويت 
وال شيء غير الكويت.

افهموا ما يحدث من حولكم جيدا، فهي بداية لشرارة 
قد حترق اجلميع وتنهي مستقبال جميال، كلنا يعلم 

أننا محسودون على نعمتي األمن واألمان قبل نعمتي 
اخلير والدميقراطية، لذا أمتنى من الكل أن يرى الكويت 

بعيون األب والتي ترى عيون ابنه تدمع أملا، كفانا 
تناحرا وتفرقة وكراهية، والذي يريد سالمة الكويت 

عليه أن يتبع نهج وحكمة  صاحب السمو األمير، كونه 
أكثر حرصا على مصلحة الكويت واستقرارها في ظل 

الظروف الراهنة.

ت.. خ.. ب.. ط

بدايتها.. كراهية 
ونهايتها مأساة

محلك سر

شرارة قلم

٭ إلى املسؤولني في منطقة اجلهراء الصحية، منذ 
فترة وبعض املراكز الصحية لالسف ال توجد بها 

كروت ذات اللون االصفر التي حتدد مواعيد املراجعة 
لعيادة املتابعة.

٭ ظاهرة استغالل الساحات امام احملالت واملطاعم 
سواء بعرض البضائع او وضع كراسي اصبحت 

منتشرة لالسف بصورة الفتة للنظر، وخاصة في 
املوالت، في ظل غياب رقابة ومتابعة البلدية ملنع مثل 

تلك التجاوزات.
٭ اقتراح لوكيلة وزارة التربية: ملاذا ال يتم حتويل 

احدى رياض االطفال مبنطقة النسيم الى ثانوية 
بنات بدال من املعاناة التي يتعرض لها االهالي في 

نقل بناتهم الى مناطق اخرى، خاصة ان روضة 
واحدة تكفي للمنطقة؟

٭ اسعار توصيل الطلبات في املطاعم بدأت تأخذ 
ارتفاعا ملحوظا بني فترة واخرى دون ان تكون 

هناك رقابة من حماية املستهلك.
٭ سؤال حول مدى قانونية السماح الحدى اجلهات 

باستثمار خدمة ايقاف السيارات ضمن مشروع 
مواقف السيارات متعددة االدوار في مستشفى 

اجلهراء.
٭ اقتراح بان تكون كفالة مكاتب االستقدام للعمالة 
املنزلية 6 اشهر بدال من 100 وأال يتم السماح بنقل 

الكفالة من شخص آلخر اال بعد سنتني.
٭ باقة ورد الدارة مدرسة حمود الصباح املتوسطة 

بنني بقيادة مديرها منصور عويد والذي اعطى 
توجيهاته لرؤساء االقسام بتوزيع مذكرات على 

الطلبة باملجان على عكس بعض املدارس التي تفرض 
التوجه ملكتبة معينة لشراء تلك املذكرات.

٭ همسة في اذن االدارات املدرسية النسائية: من 
غير املعقول ان تستنفر العامالت في املدارس عند 

دخول اولياء االمور بسبب السرعة في العودة 
وارتداء النقاب مرة اخرى، ترى هذي مدرسة مو 

بيتكم.
٭ عدم التزام اصحاب الشاحنات بقرار املنع من 

السير في الشوارع خالل فترة الذروة يحتاج ملتابعة 
دقيقة من املسؤولني باملطار وخاصة عند خروج 

املوظفني الظهر على طريق دوار االمم املتحدة 
والدائري الرابع مما يسبب ازدحاما في الشوارع.

٭ ملاذا ال يتم تعديل موضوع اجازة االمومة، بحيث 
تكون بعد مرور شهرين من دون راتب وذلك بهدف 
سد النقص في التخصصات الذي تعاني منه بعض 

املدارس بسبب متتع املوظفة بإجازة الوضع ستة 
اشهر، واالربع االخيرة بنصف راتب.

االبل عندما تفقد بعضا من أقرانها أو تبحث عن املاء 
أو الكأل تعبر عما أصابها بحنني مدّو حتى تشعر 

الرعاة مبا أصابها من ضنك أو ألم، وكذلك اخليول 
تعبر عن ذلك بصهيلها، وجميع احليوانات االليفة 

وغير األليفة شأنها كشأن ما سلف ذكره، وهذا 
نبينه للذين ال يحسون مبا أصاب غيرهم، خصوصا 
من أبناء عمومتهم الذين عانوا من املتسلطني عليهم 

ما عانوه من جتاذباتهم وأطماع املتصارعني على 
النفوذ وال يهمهم حقوق اإلنسان ومفهومية احلياة 
التي أوردها اهلل عز وجل في تشريعاته السماوية 

التي أرسلها إلى االنبياء وأمر باتباعها.
 يدعي البعض اهتمامه بحقوق االنسان ويتجاهل 

الكوارث والقائمني بافتعالها وينبشون عن القضايا 
اجلزئية خللق الفتنة وليس االصالح، وال يذكرون 

ما قامت به الدول املانحة التي التزمت مبا كلفت 
به، والدول التي لم توف مبا تعهدت به، وعلى كل 

حال هذه املساعدات ليس بها منة على أحد ونطلب 
من أصحاب اخلير والوفرة املالية املزيد وتشكيل 

جلنة عليا موثوق بها لصرف هذه املساعدات لهؤالء 
احملتاجني وال يتركونها عرضة لقطاع الطرق الذين ال 

يوصلون منها إال القليل أو يوجهونها ملآرب أخرى 
متجانسة معهم فكريا وتنظيميا. وال يشعرون أو 

يحنون كما حنت اإلبل على أقرانها.

تفرقــوا خادمـني الفيــل
والكــل غنـى علـى لياله

خيل الرمـك مابها صهيــل
وملبسـه باحلديـد حـذاه

والروس نامت وقـام الذيـل
وصبـرا لأليوب في بلواه

وخالف قطب مع جنـم سهيل
أضعف عربها وقوه أعداه

أي احلقوق الدستورية واملسؤولية القيادية:
Constitutional right & responsibility of leadership
هذا يا سادة هو املنطلق احلقيقي لكل قادة وقيادة 
وشعب ال يتمنى أن تصيبه مصائب الربيع العربي 
الذي التزال عواصفه الهوجاء تعصف في شمالها 

وميينها وتزحف الى مواقع أخرى.
يجب على القيادة في أي بلد ترغب في احلفاظ على 

ما وّكل اليها بأن تراقب احلكم واالحكام حتى ال 
يصيبها ميل أو ميالن، فالعدل يقضي على الظلم 

والنور يبدد بالظالم.
:Special

هذه االبيات تتحدث عن الذين رجعوا الى مواقعهم 
.»over the seas« القدمية شرق قناة السويس

بعــد ثالث أربعــني عـــام
يـا مرحبـا بيـك يالعمــه

يا بنـت عـم العرب الســام
جــورج وبـوش ولد عمه

أخيـر مـن مفطـر ما صـام
شــره علـى جـاره وعمه

مـن اليمـن الى بـالد الشام
تفرقــت حزمـة األمــة

b- alenezi@ hotmail. Com
بداح العنزي

مطلق الوهيدة

رسائل 
ملن يهمه األمر

برد قارس والصيف 
القادم »حار أوي أوي«

أوراق مبعثرة

رأي

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي
»اخشوشنوا فإن النعمة ال تدوم«، إنها حكمة كبيرة 
يجب أن يعلقها كل إنسان على باب بيته يراها كلما 

يدخل ويخرج من بيته، ألن اإلنسان مع األسف الشديد 
ينغمس في امللذات وتطيب له احلياة لدرجة أنه يصاب 

بالتخمة وأمراض كثيرة بسبب السمنة والضغط 
والقلب وحتى السرطان.

عجيب هذا اإلنسان، كيف أنه يلقي بنفسه إلى التهلكة 
بيده وال يتذكر مثل هذه احلكمة التي تذكره دائما 

بأن التمتع بالنعمة لن يكون بصفة دائما وأنها قابلة 
للزوال؟! وهذا سيؤدي بطبيعة احلال إلى أمراض 

أصبحنا نسميها أمراض العصر.
نحن لسنا الوحيدين املشاركني في هذه اجلرمية ضد 
اإلنسان، لقد عانى منها الغرب قبلنا، ونرى اآلن هذه 
األمراض متفشية بينهم وأخذوا يفكرون في تخفيف 
أوزانهم بصورة جدية. الفرق بيننا وبينهم أنهم دائما 
يأخذون األمور بجدية، فأخذوا يغيرون أمناط حياتهم 

وزادت األنشطة الرياضية، وقننوا األغذية ألطفالهم في 
املدارس، وبدأوا يفكرون في إغالق وتقليل عدد مطاعم 

الوجبات السريعة ألن أغلبها يحتوي على مشهيات 
كيماوية تعود اإلنسان عليها وخاصة أطفالنا.

أما نحن فعكس ذلك، قد زادت فروع هذه املطاعم 
السريعة عندنا وأصبحت تصل إلى البيوت، حتى 

ان احلركة التي كان األطفال يقومون بها من البيت 
إلى املطعم قد حرموا منها، وتأتي طلباتهم إلى حيث 

يشاهدون األفالم، لدرجة أن أغلب الدراسات األخيرة 
أظهرت أن الوجبات أثناء العمل وأثناء الراحة تؤدي إلى 

الكثير من األمراض املزمنة.
كل هذا معروف، وعلى الرغم من ذلك نتصرف في 

حياتنا وكأن اخلير »خير« وال يهمنا. ويصل بنا األمر 
إلى اإلدمان على هذا النوع من احلياة وال نستطيع 

التخلص منه ونبحث عن زيادة دخلنا حتى نزيد من 
هذه الوجبات القاتلة.

بهذه الطريقة يتغير منط احلياة متاما، فمجتمعنا مع 
األسف الشديد لم يصل إلى التحضر بحيث يستطيع 

أن يفكر في مصلحته بل ينجرف دون تفكير باملخاطر، 
أو االكتراث مبا يضره. ولزيادة مداخيلهم ومعاشاتهم 

أصبحوا يضغطون على نوابهم لكي يزيدوا من هذا 
األمر، وبذلك يستمرون في التمتع باحلياة دون التفكير 

في عاقبة ما يعملون، فنجد مع األسف الشديد جتاوبا 
من احلكومة ومن املجلس في تلبية طلباتهم رغم 

معرفتهم باألضرار ملثل هذا التوجه.
ومع زيادة دخول الشخص وعدم تغيير منط حياته 

وإدراك مخاطره تتواكب عليه املصائب واألمراض حتى 
ينقص عطاؤه في عمله. وكل هذه األمور تؤدي إلى 

خسارة كبيرة في الدخول وال يوجد مصدر آخر يزيد 
الدخل، ومع الزمن، وعلى ضوء تغير أسعار النفط فلن 

نستطيع إال االستسالم لعجز امليزانية وعدم متكن 
الدولة من تغطية متطلباتنا. وهذا األمر سيحدث لنا 

عاجال أو آجال، ألننا في الكويت دائما ننتظر الكارثة، 
وهذا عالج لكثير من األمور في حياتنا، كان من املمكن 

االصالح دون أن تتفاقم األمور وتؤدي إلى خسارة 
كبيرة.

نحن اآلن نعيش هذه اللحظة، فكيف تفكر الدولة إذا 
كان الشعب ُمصر على االسراف والبذخ وزيادة في 
االنفاق دون أي اكتراث ملا يحدث في الدولة؟! فنحن 

جميعا في مركب واحد وعلى املسرفني واملبالغني وغير 
القادرين على تغيير أمناط حياتهم أن يعلموا أن العاقبة 

وخيمة والعجز سيؤدي إذا تكرر إلى إفالس الدولة.
نعم، ال تستغربوا من هذه الرؤية املتشائمة، فإننا قد 

بالغنا كثيرا وهدرنا املال وتخلفنا عن كل الدول احمليطة 
بنا، وزاد الفساد لدينا على جميع املستويات، فاألغلبية 

مع األسف الشديد همها الكسب الشخصي والهدر 
والنهب دون واعز من ضمير أو دين، وهذا األمر من 

طبيعة احلال أمر خطير جدا وال نحاول التخفيف منه، 
فعلى احلكومة أن تصارح الناس باحلقيقة وتقنعهم 
بالتوفير وتغيير منط حياتهم، حياة البذخ والرفاه، 

فالسكني قد بلغت العظم، فاجلميع مطالبون بأن يعلموا 
أن املستقبل إذا لم نقف له بقوة وحزم فإن النتيجة 
ستكون وخيمة، وكان اهلل في عون الكويت وأهلها 

الطيبني.
فعلى احلكومة أن تبدأ بالتقشف في جميع مجاالت 

احلياة، وان تتحكم في األسعار حتى ال يستغل التجار 
الظروف االقتصادية التي قد متر بها الدولة، ال سمح 

اهلل.
فاجلميع مسؤولون، وال أحد يخرج عن اإلجماع 

ضد التحدي املستقبلي، ونحن دائما على مستوى 
املسؤولية، هل يا ترى نتذكر ذلك حتى اآلن أم نسينا 

أو تناسينا ذلك؟!

اخشوشنوا فإن 
النعمة ال تدوم

من غير إحراج


