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ترى ما األسباب احلقيقية التي دفعت املجرم اإلرهابي 
للقيام بعملية إرهابية بشعة بدم بارد وعلى الهواء مباشرة، 
دون أدنى احترام ملشــاعر العالم اإلنسانية، في جرمية 

هزت اإلنسان احملب للسالم في كل مكان!
ال شك أن اإلرهاب ال دين له، لكن تلك اجلرمية تهدد 
السلم واألمن الدوليني، جرمية راح ضحيتها 50 مصل، 
ونســأل اهلل أن يتقبلهم شــهداء وان يلطف بعباده من 

العشرات املصابني األبرياء..
جرمية لم حتترم املواثيق والعهود والقوانني الدولية، 
بل اخترقت حتى حقوق اإلنسان، بعد انتهاك صريح حلق 
اإلنسان في احلياة، وانتهاك صريح في قتل األبرياء على 
الهواء مباشرة في رسالة البد أن يعي اجلميع املراد منها 
في بثها للعالم في يوم جمعة مبارك لدى كل املســلمني 

على امتداد املعمورة!
تلك اجلرمية البشــعة لن ينساها ذوو الضحايا بعد 
املعاناة النفسية التي عاشــوها وهم يشاهدون أبناءهم 
العزل يقتلون عبر الهواء مباشرة على يد املجرم الزنديق، 
وعلى احلكومة النيوزيلندية االهتمام بهؤالء األبرياء ذوي 

الضحايا وتهيئتهم نفسيا لتخطي هذه الفاجعة املؤملة!
وهنا البد أن نخاطب العقل والضمير لكل منتســبي 
املؤسسات احلقوقية اإلنسانية في العالم أجمع بضرورة 
توعية الناس بفضح أصحاب األفكار والتيارات اليمينية 
املتطرفة، وكشف اثر هؤالء اخلطير على تأجيج الكراهية 
ضد املسلمني في الدول الغربية، حتى ال تتكرر مثل هذه 

اجلرائم البشعة هناك!
ومن هنا أيضا نوجه رسالة لدول منظمة العالم اإلسالمي 
نحو تأمني وحماية دور العبادة من أي هجمات في املستقبل، 
والتنسيق مع دول العالم أجمع عبر األطر الدولية والقانونية 
واتخاذ كل اخلطوات االحترازية الالزمة لذلك، ومطالبتهم 
العاملية لسن قوانني وتشريعات تلزم مبحاكمة دولية لكل 
صاحب فكر عنصــري متطرف يدعو للكراهية والعنف 
ضد اآلخر، واالهم من ذلك إيصال رسالة للعالم أجمع أن 
اإلسالم دين اعتدال ووسطية، ويرفض رفضا قاطعا قتل 
النفس التي حرم اهلل إال باحلق، كما يرفض اإلسالم اإلرهاب 

بكل أشكاله دون متييز أو تفريق بني دين ودين آخر!
كما أمتنى من منظمة التعاون اإلسالمي أن يكون لها 
ممثــل قانوني يحضر محاكمة هذا املجرم ملعرفة دوافع 
اجلرمية وأسبابها، وعمل دراسة مكثفة وحمالت إعالمية 

مضادة لتلك األسباب!!
مختصر مفيد: عندما ينفر املســلم من أخيه املسلم، 
وتكثر األحزاب، وتزداد االنقسامات، عندها يتزعزع اإلسالم 
احلقيقي بعد أن حاد عن طريق الصواب وابتعاده عما بينه 
اهلل ســبحانه وتعالى في كتابه الكرمي والطريق املستقيم 
لعباده كما جاءت الســنة النبوية لتشكل منارة خلارطة 
طريق املسلمني في شتى بقاع العالم، نحو الصالح والفالح!

جميعنا عندما نسرح بالتفكير نعيش ما يسمى بأحالم 
اليقظة فنعيش بثروة بيل غيتس وشهرة ميسي وسلطة 
وزير معني ولعل اكثر سؤال يطرح في الكويت »لو عندك 

فلوس فالن شتسوي؟«.
بالطبع فالن الكل يعرفه ولكن ألن أمواله أمر شخصي 
وحتى ينشر املقال لن أكتب اسمه وميكن ألي منكم سؤالي 
بشكل شخصي ولن أتردد في اإلجابة والتطوع بتزويدكم 

بأفكاري في حال أصبحت ثروته عندي.
املهم وبالعودة إلى أحالم اليقظة قررت أن أعيش كل 
فترة حلم اليقظة ولكن بطريقة مختلفة وهي أن أكتب ما 

تخيلته وما قررته وأنا بشخصية هذا الشخص.
والبداية كانت مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
جابر املبارك والذي قررت أن أكون مبكانه ومسؤولياته 
ليوم واحد بس وقبل أي أفكار تتسلل إلى عقولكم ال سمح 
اهلل أقول لكم »أقسم باهلل املوضوع باخليال فقط وبيني 
وبني نفســي« ولكن قررت أن يكون هذا األمر بصوت 

مسموع وبحروف مكتوبة.
وأنا رئيس للوزراء فكرت كثيرا في املشاكل التي تعيشها 
الكويت وبالتراجع الذي شــهدته في السنوات األخيرة 
وقررت حل هذه املشاكل فالقرار بيدي وامليزانية عندي.

والتشريع املك حقه »وامون« على مجلس األمة.
ووصلت إلى قرار يكون حجر األساس فيه هو تغيير 
آلية عمل الوزراء من خالل تشكيل فريق عمل يسمى فريق 
اإلصالح أو الطوارئ بعضوية جميع الوزراء على أن يشكل 
كل وزير فريق عمل يساعده ويعمل هذا الفريق الوزاري 
على االجتماع »بدون بشوت« ثالثة أيام في األسبوع ملدة 

ستة اشهر وميارسون جميع أعمالهم مبكان واحد.
يخصص كل اجتماع لقضية معينة يتم من خالله فك 
التشــابك بني الوزارات واختصار مدة املراسالت بحيث 
يتــم اعتماد احلل من جميع الوزراء خالل اجتماع واحد 
بدال من اعتماد كل وزارة للحل على حدة وبفترات زمنية 
متباعدة، وبصفتي رئيس وزراء في كل اجتماع ملجلس 
الوزراء سيقدم لي تقرير ال يتجاوز خمس صفحات مبا مت 
إجنازه خالل األسبوع، وهنا ستنتهي كثير من املواضيع 
التي من الصعوبة أن تكون على طاولة مجلس الوزراء وان 
وجدت فســتحتاج إلى الكثير من الوقت لتصل والكثير 

أيضا للمناقشة واحلل.
فمشكلة اإلسكان يتوقف حلها على رأي النفط والبلدية 
واملالية وغيرها ومشــكلة الطرق تتوقف على األشغال 

واملرور واملالية.
والبطالة تتوقف على جميع الــوزارات واحتياجاتها 

وديوان اخلدمة.
اجتماع الوزراء بصفة دوريــة ولفترة زمنية جتدد 

كفيلة بحل الكثير من العقبات أمام اإلجناز.
هذه االجتماعات ستكون مبنزلة العصف الذهني وقد 
تكون احللول من بعض الوزراء ومساعديهم مبنزلة الهدية 
لــوزراء آخرين فالعمل اجلماعي احد اهم عوامل النجاح 
وهو ما يفتقده الوزراء وان وجد فهو من خالل اجتماع 
بروتوكولي أو جلان شكلية أو مجالس بآلية عمل عقيمة 
وعلينا نسف الكثير من هذه اآلليات والعمل بأسلوب حديث.
وبنهاية املقال أعود إلى واقعي املواطن البسيط.. هذا 

ودمتم.

ثبت شرعا في جلسة استجواب 
الوزير خالد الروضان أول من أمس 
وجود حالة من عدم التناسق احلكومي، 
واألمر يطول شــرحه هنا، وإن كنت 
أرى حاليا أن حالــة عدم التوافق أو 
التضامن احلكومي التي اتضح جزء 
من مالمحها ولعلها حالة عابرة ستكون 
سببا في احتقان سياسي قادم ساحته 
مجلس األمة وباستجوابات جديدة، ما 
سيكون سببا رئيسيا في حل املجلس 

في أول صدام سياسي مقبل.
> > >

الصراع السياســي اجلديد الذي 
بدأ منذ آخر عام 2017 واضح وضوح 
الشمس اآلن، مجاميع ميديا تهاجم فالنا 
ومتدح عالنا، ومجاميع ميديا أخرى 
متدح فالنا وتهاجم عالنا، والشــعب 

مثل متفرجي كرة التنس.
> > >

ولكن أعتقد أن هذا الصراع وصل 
إلى نهايته احلتمية، وأما كيف أعرف 
أن الصراع وصل إلى نهايته؟ فبسيطة: 
عندما جتد أن حدة الهجوم اإلعالمي 
بني طرفني أو أكثــر وصلت حدا ال 
ميكن معه العودة، فاعلم أن الصراع 
قارب على نهايته، وشهدنا هذا أكثر 

من مرتني بني 2009 و2012.
> > >

عامة، ما دام الصراع في حدوده 
السياسية احلميدة والطبيعية فأعتقد 
أنــه مقبــول، ولكنه أقــل حدة من 
الصراعات الســابقة وإن كان أسرع 

وطأة منها.
> > >

أول مــن أمس عندما حتدثت عن 
مشروع مدينة احلرير ووضعت نقاطا 
حللول تسويقية، كنت أقصد بصورة 
أدق أن مشــروعا استثنائيا ال بد أن 

يكون تسويقه بطريقة استثنائية. 

مببادرة وفكرة طيبة من األخ األسير 
احملرر البطل العقيد الركن متقاعد ناصر 
ساملني، متت دعوة األسرى الكويتيني 
الذين أطلق سراحهم من سجون احملتل 
العراقي في معسكرات وسجون العراق 

حلضور ملتقى يجمعهم.
وتعد هذه الدعوة هي األولى بعد 
28 سنة من الغزو واألسر، وهي دعوة 
كرمية جتسد معاني كثيرة للتواصل 
واأللفة بني اإلخوة الذين أطلق سراحهم 
ويبلغ عددهم 5036 أســيرا عاشوا 
تقريبا 8 اشــهر متواصلة في محبة 
وإخاء وحســن املعشــر وبضوابط 
تنظيمية، حيث وضعت أســس تلك 
القواعد بســواعد اعلــى الرتب في 
احلفاظ على النظــام والهدوء بعيدا 
عن اي خالفات قد حتدث بني الزمالء 
للظروف  الواحد نظرا  الوطن  وابناء 
النفســية واالجتماعية الصعبة التي 
عايشــها الكثير، ولكــن بفضل اهلل 
ورحمته استطعنا التغلب على الصعاب 
وتلك الظروف بتكاتفنا وتآزرنا والوالء 

املطلق لبلدنا.
ان توقيت الدعوة الكرمية لها معان 
كثيرة وهي في ايام 26 و27 و28 مارس، 
حيث ابلغنا في مساء يوم 26 بخروجنا 
غدا من املعتقل وفي يوم 27 خرجنا 
ووصلنا الي مدينة عرعر السعودية 
وفي يوم 28 وصلنا الي بالدنا الغالية 
الكويت احملررة تسبقنا فرحتنا العميقة 
بتحريرها وقــرت اعيننا برؤية اهل 

الكويت الكرام.
يصاحــب هذه الدعــوة الكرمية 
التــي تقام في قاعــة الفنون واحمد 
السالم  العدواني في ضاحية عبداهلل 
معرض للمقتنيات واملشغوالت اليدوية 
الشخصية التي أبدعت األيادي والعقول 
في إجنازها أيام األسر ليتسنى للكثير 

من االطالع عليها.
نرحب باجلميع فــي هذا امللتقي 
األول لألسرى الكويتيني املفرج عنهم 
ونتمنى للقائمني عليه التألق وللفعاليات 
املصاحبة له النجاح وإجناز ما تصبو 
إليه من فائدة كبيرة للمجتمع والدعوة 

عامة.

> > >
أحداث الفيلم تدور في »مدينة 
عدن« وذلك أمر يستدعي حضورها 
في الذاكرة وما يصاحب احلضور 
من بكاء صامت على تاريخ مجيد 
متزق، إذ كيف ســطت قســوة 
األيام على هــذه املدينة العريقة 
واملينــاء العتيد الواقع بني ثالث 
حضارات كبرى هي مصر والهند 
العربية  املدينــة  والعراق. عدن 
الســاحلية التــي متازجت على 
شطآنها اآلداب والفنون والثقافات 
واملوسيقات قبل أن يسطو عليها 
الرفاق الشــيوعيون والبعثيون 
واالخوجنية واحلوثيون. فساد 
فيهــا العبث والدمار وغاب عنها 
االســتقرار وانطفــأت جنومها 
وأقمارهــا وغابــت في خرمس 

دامس. 

األمناء املشرف على كفاءة ومصداقية 
الهيئة البريطانية العريقة واستبدلته 
بجهاز رقابي حكومي بعد أن كشفت 
صحيفة اجلارديان عن تورط الهيئة 
في توجيه الرأي العام باجتاه اخلروج 
من االحتاد األوروبي »بريكســت« 
وما سيسببه من أضرار مبصالح 

بريطانيا العظمى.
صنفت مجموعة من الدراسات 
بانها  التواصل االجتماعي  شبكات 
األقل مصداقيــة مقارنة باإلعالم 
التقليــدي، وعزت ذلك ألســباب 
موضوعية منها بشــرية وأخرى 
تقنية أهمها عدم حتديد مصدر اخلبر 
املنشور والتدفق السريع للمعلومات 

وتكرار نشرها.
عربيا، يكشف مؤشر مراسلون 
بال حدود للعام 2018 بشكل واضح 
عن تدني مصداقية وحرية اإلعالم 
والصحافة العربية، فباستثناء جزر 
القمر والتي جاءت األولى عربيا والـ 
49 عامليا احتلت الدول العربية مواقع 
متخلفة وجاءت الكويت اخلامســة 
عربيا و105 عامليا من أصل 180 دولة!

وصف السفيه ينطبق عليه؟
فالسفيه بالتالي ليس كمن يعاني 
من اضطراب ذهني كون ان كثر 
من يعانون من االضطراب الذهني 
يعاملهم القانون معاملة األسوياء في 
اآلونة األخيرة كون أن االضطراب 
ال يشكل جنونا، وبالتالي ال يعفيه 
من املساألة اجلزائية ولكن السفيه 
وضعه مختلف فهو ناقص األهلية 
وعليه فإننا ال نستطيع أن نعامله 
معاملة املضطرب او حتى معاملة 
اإلنسان السوي في الشق اجلزائي، 
نظرا ألن عمليــة إثبات هل قام 
بجرمه وهو في كامل وعيه أم أنه 

كان فاقدا لألهلية؟
فاملجنون كما متت اإلشــارة 
إليه هذا ال خطر منه كون وضعه 
الفئات  القانوني معروفــا ولكن 
األخرى مثل السفيه وذي الغفلة 
والذي حدد لهــم القانون وصفا 
قانونيا خاصا في املعامالت املدنية 
والتجارية فكيف يتم التعامل معهم 

جنائيا؟

التي يكون  البحر واألماكن  على 
فيها »الهدوء«، ويعشق الضحك.

٭ أصلع امليزان: شــخص رائع 
ويحب العدالة وال يحب أن يزعل 
أحدا ألنه شخص مسالم، شخص 
قليل الكالم وأسلوبه مميز وغالبا 
آراؤه صحيحة، يعشق  ما تكون 
املظاهر بشكل واضح وكذلك يهتم 
بتفاصيل مالبسه ويعشق الضحك.
٭ أصلع الدلو: تفكيره »جتاري« 
وصعب أحد يفــرض رأيه عليه، 
قدرته مميزة في التعامل مع كل 
الشخصيات، شخصية »كتومة« 
يحب السفر واحلرية، صعب تقنعه 

برأيك ويعشق الضحك.
٭ آخــر الكالم: لقــد أصبحت 
املوضة حاليا هي »الصلعة« وهم 
أكثر جاذبية وعاطفة من غيرهم، 
واســتطالعات كثيــرة تؤكد أن 
األصلع هو احملبوب بني النســاء 
ألن اهتماماته تتركز على رجولته 
وليس على مظهره، عاش الصلعان. 

وجميال غير شائن ومهني، ليكن 
كاملرآة التي تعكس حقيقة داخلك، 
وتظهــر ما في قلبــك، لتتوازن 
عاطفيــا وكالميا وســلوكيا مع 

اآلخرين.
فذلك وحده ما سيجعل كل من 
يســمعك ويتلقى كالمك، يشعر 
بااللتــذاذ والراحة، وإن لم يتفق 

معك.
ومبا أن هناك بعض العالقات 
االجتماعية وليست كلها طبعا مهمة 
فــي حياتنا، كونها تضفي طعما 
مميزا لها، فذلك يحتم علينا أن 
نحرص أوال وأخيرا على األخذ 
والعطاء، والتعمق في فن حسن 
االستماع، والتوسع بشكل جلي 
في عنان احلوار، لكسب ثقتهم، 
ومودتهــم، ومحبتهم، فلقد كان 
عطــاء بن أبى ربــاح وهو فقيه 
وعالم حديــث يقول »ان الرجل 
ليحدثنــي باحلديث فأنصت له، 
كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل 
أن يولد«، وبذلك سيزداد حجم 

رضانا وانسجامنا معهم.

عيوبا فنية غيــر أنها ال تتجاوز 
العيوب املعهودة في الفيلم العربي 
على وجه العموم. وفي األداء متيزت 
املمثلة »سالي حمادة« واملمثل »بكار 
باشرحبيل« حني متكنا من جتاوز 
األداء املسرحي )االنفعالي( املعروف 

في السينما العربية.

الذي يستخدم بدعة الفوضى اخلالقة 
أداة له لتمزيق الدول دون مراعاة 
حلرمة الدماء وال احلق في احلياة، 
وهو ما رأيناه في العالم العربي إبان 
ما أطلق عليه بثورات الربيع العربي 
في كل من العراق وسورية وليبيا 
وقد طبقــت فيه نظريات الفوضى 
التي استعملت الصراعات  اخلالقة 

الطائفية واملذهبية كأداة قتل لها.
بدورها، تعرضت هيئة  اإلذاعة 
البريطانية )BBC( الى تدخل أزاحت 
مبوجبه احلكومة البريطانية مجلس 

خاليا ناقصة في عقله وال يوجد 
حتليــل دم أي أن عملية اإلثبات 
الطبي غير متواجــدة، وبالتالي 
بالتأكيد ســتعتمد  فإن احملكمة 
على تقرير اللجنة الطبية وشهادة 
الشــهود، ولكن في حال ما كان 
اجلرم الذي ارتكبه السفيه يعاقب 
عليه باإلعــدام أو احلبس فكيف 
التعامل مع السفيه في حالة  يتم 
قانون اجلزاء؟ أم انه يتم توحيد 
النظام القانوني الذي يتم التعامل 
فيه مع من يعاني من السفه ويتم 
إعفاؤه من املساءلة اجلنائية كون 
أن الســفيه ال نستطيع أن نطلق 
عليه أن عقله سليم 100% كون أن 

رومانسي، يعشق األلوان الفاحتة، 
شخصيته متناقضه، ذاكرته حديد 
ما شاء اهلل، عاشق ألسرته، ولديه 
اإلقناع بشكل سهل  القدرة على 
ألسلوبه السهل ويعشق الضحك.
٭ أصلع احلوت: يحب إســعاد 
الناس، طيب القلب وقنوع ويحب 
البساطة في كل شيء، ثقته الزائدة 
تسبب له الكثير من املشاكل، يكره 
النقد بشكل واضح، يعشق اجللوس 

بشيء كشخصك، ما جعلك تعتقد 
أن الكل مثلك!

فهذا رسولنا الكرمي ژ، لقد 
كان خيــر مثال في الكلم الطيب 
النبيل، يسمع  املهذب  واحلديث 
لهم، وينظر  ألصحابه وينصت 
إليهم باهتمام وال يقاطعهم، يأخذ 
ويعطي معهــم، يحترم آراءهم، 
يشــعرهم بقيمتهــم، ويطيب 

خواطرهم.
فليكن كالمــك صريحا غير 
ليكن واضحا  جارح ومريحــا، 

عمرو جمال وسائر أعضاء الفريق، 
فقد متكن الفيلم من إظهار الوجه 
البشع للحرب حني تتزايد األعباء 
املادية والضغوطات االجتماعية 
على النازحني جراء تدمير البيوت 
وانتشار الرعب في املدن والقرى. 
ومن ناحية أخرى، فإن في الفيلم 

رسمي تهيمن على االقتصاد وصك 
النقد األميركيني، والشائع أن من أهم 
مالكها امبراطور الصحافة روبرت 
ميردوك وآخرين يترأسهم جي پي 
مورغان رئيس بنك تشيس مانهاتن 
العمالق، وهم متهمون بأنهم من فرقة 
»املستنيرون illuminati« التي تتهمها 
الكنيسة بالزندقة وبالتستر بغطاء 
الدعوة للعلم على أغراضها املشبوهة 
في السيطرة على اقتصادات العالم 
بنشر الفساد واملرض فيه وبفرض 
ما يسمى بالنظام العاملي اجلديد عليه 

ولكن املعضلة في قانون اجلزاء 
فكيف يتم التعامل مع هذه الفئة 
وكيــف يتم إثبــات ان ما قام به 
املصاب بالسفه قد قام به وهو في 
حالة غير صحية، أي وهو يتصرف 
مثل املجانني؟ هذا فضال عن العقوبة 
املقررة للجرم الذي يقترفه السفيه 
هل تتم مجازاته عليه؟ وفي حال 
أعفي مــن العقوبة هل يودع في 

املصح النفسي؟
املشكلة في أنه ال توجد قاعدة 
ثابتة ينطلق منها التقييم اخلاص 
مبن يعاني من الســفه فال يوجد 
دليل طبي علمي يستند عليه فال 
يوجد تخطيط للدماغ يكشف عن 

ويعشق الضحك.
٭ أصلــع احلمل: طموح ويحب 
الوصول للقمة، يكره الفساد، سريع 
الغضب، يضحك من قلبه عندما 
يكون سعيدا، ال يخاف من اآلخرين 
ولديه القدرة على اإلقناع، صعب 
التســامح مع اآلخرين ويعشق 

الضحك.
٭ أصلع الســرطان: شــخص 
»كوميدي« يعشق اخليال واألحالم، 

انك في املقابل تتوقع العكس منهم!
املانع بــأن تنصت لهم،  فما 
مثلما تريدهم أنت على الدوام بأن 
ينصتوا لك، وملاذا ال يكون كالمك 
لينا، سلسا، متحضرا غير متحجر 
معهم؟ فغالبية البشر عاطفيون، 
وجدانيون، يعتمدون على العاطفة 
في أفكارههــم وأفعالهم، وانت 
تعاملهم وكأنهم جدران صامتة، 
الذيــن تقودهم قوانني  كأولئك 
عقولهم إلى اجلالفة، لدرجة أنهم 
يشعرونك أحيانا بأنك تدين لهم 

عبارة كلما قلتها ألحد يطلب 
منــي إعادتها مرة أخرى بغرض 
التأكد من العبارة ومفادها »كنت 
في الســينما وحضــرت فيلما 
مينيا«! وكثيرا ما كان الســامع 
يسأل »هل تقصد اليمن.. اليمن؟« 
نعم أقصد اليمن، وحتديدا »عدن« 
وعنوان الفيلم »10 أيام قبل الزفة« 
ويعرض للمشكالت التي يواجهها 
الشــبان من اجلنسني في اليمن 
واملتعلقــة بالزواج وغالء املهور 
العمل واألضرار  وضياع فرص 
الفتنة  بالناس جراء  التي حلقت 
احلوثية التي تسببت في تدمير ما 
تبقى من اليمن )املسكني( السعيد 

سابقا.
> > >

الفيلم جيــد ويعتبر محاولة 
الشاب  للمخرج  شجاعة حتسب 

 John Swinton جون سوينتون
النيويــورك تاميز  رئيس حترير 
األســبق، وهي الصحيفة األشهر 
واألوسع انتشارا والتي ينظر إليها 
على أنها األكثر مصداقية في العالم، 
قال في كلمة له، لم يكن للصحافة 
األميركية يوما أي قدر من احلرية! 
أنا أتقاضى أجرا ألقدم كذبا يخدم 
مصالــح مالك الصحيفــة، حرية 
الصحافة... كم هو ممجوج هذا اللفظ، 
نحن مجرد دمــى يحرك خيوطها 

أصحاب املال فترقص في بله.
يقدم اإلعالم األميركي الصراع 
الدائر بينه وبني الرئيس األميركي 
ترامــب على انــه انتصار اإلعالم 
لقيم العدل واحترام حقوق اإلنسان 
األميركية في مواجهة الرئيس الذي 
يقــف وراء إلغائهــا! بينما تعود 
األســباب احلقيقيــة للصراع الى 
توجه الرئيــس األميركي لتقليص 
نفوذ العشرة الكبار مالك ما يسمى 
الفيدرالي، وهو  بالبنك االحتياطي 
مؤسسة مالية خاصة على خالف ما 
مينحه إياها متعمدا اسمها من طابع 

إن نعمة العقل تعتبر من أجّل 
النعم التي يســأل اهلل املرء فيها 
احلمد والشكر ألن البعض قد حرم 
منها، واملشكلة أن املجنون ال خطر 
منه فيودع مشفى املجانني ويتم 
احلجر عليه إلى أن يشفى أو ميوت.
ولكن اخلطــر األعظم هو في 
الســفهاء ومن هم وفقا للقانون 
الكويتــي األشــخاص الذين ال 
يتمتعون باألهلية الكاملة وتكون 
تصرفاتهم املدنية والتجارية قابلة 
لإلبطال ويقبــل القانون احلجر 
عليهم وتكــون تصرفاتهم قابلة 

لإلبطال فيما يضرهم.
فاملشكلة أننا جند أناسا نتعامل 
معهم من الوهلة األولى فنعتقدهم 
أناسا طبيعيني ولكن بعد أن تتعامل 
معهم تكتشــف انهم يعانون من 
السفه وبالنسبة للمعامالت التجارية 
واملدنية فال ضيــر في ذلك فقد 
متت حماية هــذه الفئة في جعل 
تصرفاتهــم قابلة لإلبطال حماية 

للغير.

واحد من الربع »دمه« خفيف 
لدرجة لو كنت »مفلسا« سيشعرك 
بأنك غني من كثــر ما ضحكت 
وينسيك همومك، وصلعته تشبه 
صلعة املمثل أحمــد بدير واللي 
خالني أقول هالــكالم أن أغلب 
»الصلعان« دمهم خفيف تعويضا 
عن تساقط »شعرهم« وهالكالم 
فقط ملن يحتفظ بصلعته ولم يقم 
بعمل تعديالت للشعر، والحظت 
أغلبهم ترتبط شــخصيتهم  أن 
أدري بتقولون: هذا  بـ»األبراج« 
األبراج  كالم »فاضي« شــدخل 
بشخصية األصلع صاحب النكتة 
فدعونا نقرأ ثم نحكم على عينة 

من األبراج:
٭ أصلع اجلدي: يحب »األناقة« 
بشــكل مميز، اجتماعي ويحب 
الرومانسية والهدوء، ارتباطه غالبا 
ما يكون مع شخصيات معروفة، 
التحدث بشكل  القدرة على  لديه 
طويل، يعشق أسرته ويعشق السفر 

أحيانا قد ال تكون سيئا مبعنى 
الكلمــة، بقدر مــا تكون جاهال 
ألسلوب الكالم ولفنه الصحيح، 
وفاقــدا الســتراتيجية مهارة 
االستماع، غير مدرك ألهميتها 
ومدى تأثيرها على عالقاتنا، من 
اجلانب احلسي وخاصة العاطفي، 
سواء لنا أو لغيرنا، فهذا ما مييزنا 
كبشر، بتنوع اجتماعي أكثر من 

أي كائن آخر.
وقــد يكون ذلــك من خالل 
»وجهات نظرنا، حتاورنا، تشاورنا، 
نقاشنا، األخذ والعطاء في تبادل 
لومنا، توبيخنا،  أفكارنا وآرائنا، 

أو حتى عتابنا« أيا كان.
فإن لم تكن دقيقا في انتقائك 
ملفرداتــك، وان لم حترص على 
كلماتك وعباراتك، تتكاذب وتتغابى 
باندهــاش مصطنع على غيرك، 
وال تعيرهم أدنى اهتمام وتقدير.

ولم تضع اعتبارا بأن لكل منهم 
وجهة نظــر ذاتية مختلفة عنك، 
وبالرغم من استخفافك بهم، والذي 
قد ال ترضاه أنت على نفسك، إال 

نظرة
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