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ألم وأمل

د. هند الشومر

قناة اجلزيرة منذ انطالقتها فضائيا في تسعينيات القرن املاضي وحتى 
وقت قريب بداية العقد الثاني من األلفية اجلديدة كانت تدس سم «أجندتها» في 
عسل «أخبارها» ونالنا منها كشعب وكدولة الكثير من اإلساءات، واستخدمت 
برامجهــا احلوارية حتديدا لضرب الصورة الكويتية احملايدة، وميكن ألي 
راصد أن يعود أرشــيفيا وسيجد أن القناة أو املوقع اإلخباري اإللكتروني 
«اجلزيرة نت» كان يحمل نفسا معاديا للكويت، ويظهر أحيانا بشكل جمل 

استفزازية في أسئلة معدة سلفا في أي من البرامج احلوارية.
< < <

ولشــدة ما آذتنا به اجلزيرة اكتســبنا ككويتيني مناعة ضد هذا النوع 
من الهجــوم اإلعالمي من اجلزيرة ومن غيرها، وخــالل تلك الفترة التي 
ذكرتها كانت اجلزيرة تتوقف عن الهجوم على الكويت إذا وصل األمر إلى 
االستدعاء الديبلوماسي غير املعلن، وحتترم أخبارها وتعود حلياديتها شهرا 
أو شــهرين ثم ما تلبث أن تعود إلى هجومها املعتاد، مرة يعتذرون ومرة 
يوقفون برنامجا كنوع من االعتذار الشــديد ومرة يوقفون مذيعا، ولكنهم 

ما يلبثون أن يعودوا.
< < <

اجلزيرة وبعد األزمة اخلليجية أصبحت تهادن الكويت بشكل مبالغ فيه، 
ولكن لألســف الطبع يغلب التطبع، وقامت اجلزيرة عبر حساب اجلزيرة 
مصر على تويتر بإبراز خبر اعتداء مواطن كويتي على طبيبة مصرية في 
مســتوصف، وهي حادثة محلية ال تستحق أن تكون أكثر من خبر صغير 
في الصفحة األمنية، ولكن اجلزيرة قامت بنقل اخلبر بل وخدش قدسيته 
إعالميا وهولــت من احلادثة وأبرزته بل قامت بعمــل إعادة «ريتويت» له 
واســتخدمت صياغة خبرية «موجهة» لتجعل من هذا اخلبر البسيط مثار 

سخط األشقاء املصريني.
تعهد غريب رغم أن احلادثة بسيطة ووصلت إلى اجلهات األمنية وانتهت 
كقضية حالها حال عشرات القضايا اليومية، ولكن انتقائية اجلزيرة لها وفي 
هذا التوقيت املشحون وصياغة اخلبر بطريقة درامية موجهة يثبت أن األمر 

متعمد ومقصود وموجه ضد الكويت.
< < <

اجلزيرة باملناسبة وفي برنامج «ما خفي أعظم» حتاول أن تصدر البرنامج 
كأنه حتقيق استقصائي، واحلقيقة وأنا هنا أحتدث من واقع خبرتي كصحافي 
استقصائي، أن الصحافة االستقصائية بريئة من ذلك البرنامج براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب، وأبرز األخطاء أنه من الواضح الفاضح الشاطح الناطح 
أن املصدر الرئيسي ملعلومات البرنامج هي جهة استخباراتية أو جهة أمنية 
وهو ما يسقط صفة الصحافة بأكملها عن البرنامج ومن يقدمه ومن بعده، 
فالصحافيــون احلقيقيون ال يعملون لدى جهــات أمنية، على األقل وفق 

التعريف األخالقي للصحافة.
< < <

اجلزيرة قد تقول ما ال يقوله اآلخرون، ولكنها ال تقول كل شــيء، وإن 
قالت ذكرت ما تقول بتوجيه ال يخفى ال على أذن وال عني أحد.

< < <
السؤال اآلن ملسؤولي اجلزيرة: عسى ما شر، شنو اللي غيركم علينا؟!

يجب أن تتوقفوا عن التالعب بصياغة األخبار ودس الســم بالعســل، 
أقسم باهللا حنا مو ناقصينكم.

وأعلم وأنا على يقني من ذلك أن الهدف النهائي من اخلبر الذي نقلتموه 
بطريقتكم هو لتعميق اخلالف بني الكويت ومصر ولو حتى على مستوى 
مســتخدمي وســائل التواصل، هدفكم لن يتحقق ورجاء احترمونا مثلما 

احترمناكم.

الكويت مقبلة على انتخابات جديــدة ملجلس األمة، وكنا قد حذرنا من 
عملية انتخابات قائمة على القبلية والطائفية، ولألسف الشديد يضاف إلى 
ذلك في االنتخابات املقبلة انتخابات عوائل حيث تتجه النية للعوائل الكبيرة 
النتخابات ممثلني للعائلة ليصبح مجلسنا القادم مجلسا يضم ممثلني عن 
الطوائف والقبلية وممثلني عن العائلة، وبذلك فلن يكون هناك مجال للعوائل 
الصغيرة ودون اختيار األنسب واألفضل لنواب لديها القدرة والدراية في 
تقدمي اقتراحات لتطوير التشريع والقوانني التي يجب أن يجري عليها تطوير 

يتناسب مع األوضاع اجلديدة.
وهنا نتســاءل أين هي الدميوقراطية واملمارسة احلرة في اختيار من 
ميثلون الشــعب الكويتي ولديهم إمكانيات وآراء حرة تتناســب مع عمل 
عضو مجلس األمة، الذي يتوجب عليه أن يتبنى اقتراحات ملشاريع التنمية 
وتطوير العمل في مؤسســات الدولة ومقترحات جديدة لتطوير التشريع، 
إن بعض املجالس الســابقة كما نالحظ لم تأت بجديد يذكر ويســاعد على 

إجناز مشاريع تنموية.
الشــعب الكويتي عليه أن يســاهم مبحاربة أسلوب االنتخابات القائمة 
على اختيار ممثلني للطوائف والقبائل وممثلني عن العوائل الكبيرة البد أن 
ميارس الدميوقراطية الســليمة القائمة على انتخابات حرة ونزيهة بعيدة 
عن التعصب الطائفي والقبلي، ومن املنتظر أن يعود نواب املناطق الداخلية 
(احلضر) مع اعتماد انتخابات ممثلني للعوائل الكبيرة، أما املناطق اخلارجية 
فسيطرأ عليها تغيير بدخول أعضاء جدد تنفيذا الختيارات القبلية والطائفية 

قائمة على املرشح الذي يختاره أمام الطائفية واملرجع الديني.
يا ترى هل سيشعر الشعب الكويتي خطورة أسلوب االنتخابات القائمة على 
القبائل والطوائف وممثل العائلة، وهو األسلوب الذي ال يحقق الدميوقراطية 

التي ننشدها.
أعتقد أن هذه الطريقة النتخابــات مجلس األمة ال حتقق الدميوقراطية 
التي نتشــدق بها، وأرى أن ما هو مطبق في دول اخلليج العربي املتبع على 
إنشاء مجلس الشورى يضم مجموعة من التخصصات واخلبراء وأصحاب 
اخلبرة أفضل مما هو متبع عندنا، وال داعي ألن نضحك على أنفســنا بأن 
عندنا دميوقراطية، كتلك التي متارس في الواليات املتحدة األميركية والدول 
األوربية حيث متارس في هذه الدول دميوقراطية وانتخابات حرة، ويشارك كل 
مواطن في اختيار ممثليه للمجالس التشريعية دون أي تأثير قبلي أو طائفي.
في اململكة العربية الســعودية هناك مجلس شورى يضم مجموعة من 
أصحاب االختصاصات واخلبرة، للمســاهمة في مساعدة الدولة على تبني 
مشاريع تنموية، وليس مجلس خدمات عمله قائم على إجناز خدمات خاصة 
ألبناء القبلية والطائفية وجتاوز احلقوق العامة للمواطنني في (الواســطات) 
في تعيني أبناء القبيلة والطائفة وهذا يتسبب في تعيني موظفني ومسؤولني 
ال عالقة لهم بهذه املناصب، وهذا ســبب ما نالحظه في بعض املؤسســات 

احلكومية من تدهور في اخلدمات، وزيادة الفساد في الدولة.
الكويتيــون في دواوينهم يتحدثون عن الدميوقراطية وينتقدون تردي 
اخلدمات احلكومية إال إننا مع األسف ال نحاول أن نكون حرصاء فيما منارسه.. 
يا جماعة يجب أن نكون وطنيني ونبرهن على حبنا للكويت والكويتيني باتباع 
الطريق الصحيح في ممارســة العمل الدميوقراطي، الكل يشكو من الفساد 
واالعتداء على املال العام.. إن هذه الشكوى يجب أن نواجهها ونتصدى لكل 
أنواع الفســاد التي متارس في أجهزة الدولــة، دعونا نفكر بطريقة أفضل 

وبعيدة عن األنانية.
إن ما يتوافر للمواطنني الكويتيني من العيش الرغيد وتوفير كل اخلدمات 
الصحية والتعليمية واالجتماعية والكهرباء واملاء الزهيدة من املفروض أن 
تكــون لدينا قناعة مبا توفره الدولــة للمواطنني وعدم الوقوع حتت تأثير 
املرشــحني اجلدد واختيار أصحاب البرامج التي تتضمن مقترحات لصالح 

الكويت والكويتيني.
٭ من أقوال أمير اإلنســانية الراحل ـ طيــب اهللا ثراه: «حافظوا على 
سفينة الكويت، فنحن جميعا نرى العواصف من حولها وال عاصم لها بعد 

اهللا تعالى من ذلك، إال بالوالء واإلخالص والتفاني والشعور باملسؤولية».
واهللا املوفق

الشــتائم  تكــرر فرنســا اآلن 
والتوصيفات املسيئة التي كانت ترددها 
اجلاهلية األولى جتاه رسول اهللا محمد 
صلى اهللا عليه وآله وسلم، والتي سجلها 
القرآن الكرمي كإشــارة لسفاهة أولئك 
القوم وتدني تفكيرهم إزاء رسالة اهللا 
تبارك وتعالى، فقد وصفوه باملجنون 

والساحر، واستهزؤوا به.
اآلن فرنســا التــي توصف بأنها 
مفجرة ثورة حقوق اإلنســان، وبالد 
الثقافة واجلمال، تعيد هذه االستهزاءات 
اجلاهلية بالنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم 
برسومات منحطة تعكس خبث وحقارة 
من رسمها ومن روج لها ومن رضي بها، 
ومن سمح بعرضها بالصحف، أو عبر 
شاشات في امليادين العامة. وتزامن ذلك 
مع غلق جملة من املساجد واجلمعيات 
اإلسالمية هناك، في ردة فعل انفعالية 
غير عقالنية إزاء حادث قتل فردي لم 
يؤيده املســلمون، بعد إساءة مباشرة 
من املقتول للنبي صلى اهللا عليه وآله!
تصرف فرنســي أهــوج يذكرنا 
بالصبية املراهقني عندما يتشاجرون! 
تنفلت انفعاالتهم بــال عقل وال أدنى 

تفكير.
معقول تعاقب باريس مئات املاليني 
املسلمني باملساس مبقدساتهم السامية 
بجريرة شــخص واحد! إن من شأن 
ذلك تزايد جرعة الغضب عليهم. وها 
هي دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية 

تتزايد، كأبسط إجراء شعبي.
إن املساس باملقدسات مرفوض من 
األشخاص ومن املؤسسات واحلكومات، 
الدينية جترمه بأشــد  والنصــوص 
العقوبــات، لكن ذلك ال يأتي من خالل 
مبادرات شخصية، تتجاوز املؤسسات 
التي حتقق  الشــرعية والقانونيــة، 
وتشخص بتمهل قبل العقاب، وإال حتول 
املجتمع إلى فوضى كل يأخذ حقه بيده.
ولتعلم فرنســا أن هذه اإلســاءة 
السياسي  لنظامها  في حقيقتها إساءة 
ومؤسساتها اإلعالمية والثقافية، وستبقى 
وصمة عار عليها، ولعنة على كل مسيء 
مع كل أذان صالة يصدح في كل حلظة 
في أصداء العالم باســم محمد، مع كل 
صالة تلهج بالوحدانية هللا تعالى وبرسالة 

محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم.

التي نفخر  الطيبــة  من الصور 
بها ما قام به شــباب الكويت أبناؤنا 
من أعمــال تطوعيــة ناجحة فاقت 
كل التوقعــات، ومن بينها العمل في 
اجلمعيات التعاونية وشركة املطاحن 
واملخابز أثنــاء الغزو العراقي اآلثم، 
وأثبتوا لنا أنهم مازالوا قادرين على 
بذل املزيد، وها هي شــركة املطاحن 
واملخابز الكويتية تتيح املجال ألبناء 
الوطن للمشــاركة في دعم منظومة 
األمن الغذائي بالعمل في هذا املرفق 
احليوي املهم الذي يصل إنتاجه إلى 

كل بيت، ويشعرنا باألمن واألمان. 
ويجب على أبنــاء الوطن انتهاز 
فرصة العمل بهــذا املرفق املهم ألن 
العمل به شرف وطني ومدعاة للفخر، 
وعلى شركة املطاحن واملخابز الكويتية 
أال تبخل باملزايا الوظيفية على أبنائنا 
بل تتسابق الستقطابهم وتشجيعهم 
على املشاركة في توفير اخلبز لكل 
بيت، وما أجمل أن يكون خبزنا من 
صنع أيدينا وأيدي أبنائنا الذين هم 

أعظم استثمار للوطن. 
وهناك أيضا العديد من املجاالت 
واألعمال التي يجب أال يخجل أبناؤنا أو 
يتواروا عن العمل بها، فاألوطان ال تبنى 
إال بسواعد أبنائها، وعلى الدولة توفير 
نظام مرن يشجع الشباب على مبادرات 
األعمال غير التقليدية واألنبياء خير 
مثال على ذلك، فقد كان نبي اهللا داوود 
يأكل من عمل يده والرسول ژ كان 

يعمل برعي األغنام. 
ويجب أن نغرس ونعزز في أبنائنا 
أن العمل عبادة وقيمة لإلنسان ولنا 
في األنبياء أسوة حسنة، فقد كانوا 
يعملون وال يســتنكفون العمل كما 
كان أجدادنا يعملون في حقبة ما قبل 
النفط سواء كان في الغوص على اللؤلؤ 
أو مبهن أخرى ال يتقنها أحد غيرهم 
حتى اآلن، ولذلك البد من إعادة قيمة 
العمل االجتماعية واإلنسانية والوطنية 
وخصوصا بني األجيال اجلديدة، ألن 
العالم يتغيــر، واالقتصاد العاملي ال 
ميكن التنبؤ مبؤشــراته واجتاهاته، 
واالستثمار البشري هو أعظم استثمار 

ألي وطن يتطلع إلى املجد والعزة.

احلرف ٢٩

قناة اجلزيرة 
تسيء لنا 
من جديد
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العربي
الشيخ أحمد حسني محمد

بعد الفصلة

مصير اجلبنة 
الفرنسية!

amalmudahka@gmail.comعبداحلميد مبارك املضاحكة

جوهر احلديث

سمو ولي العهد
الشيخ

مشعل األحمد
مفرح النومس العنزي

األحمد مهامه كنائب لرئيس احلرس 
أمرا مهما  التطويــر  الوطني كان 
بالنسبة لسموه، وقد قام بتطوير 
احلرس الوطني في كافة املجاالت، 
ومنها على سبيل املثال أنه اعتمد 
الوطني،  نظام األيزو في احلرس 
وكذلك قام بتطوير منظومة التطهير 
الكيماوي، والتي اعتبرت من أفضل 
بالشــرق  العســكرية  املنظومات 

األوسط بهذا املجال. 
وأثنــاء جهــود احلكومة في 
التصدي ألزمة كورونا كانت قوات 
احلرس الوطني خير مساند للقوات 
األمنية األخرى، وكانت سخية في 
التصدي ألزمة  عطائها من أجــل 

كورونا.
وهنا نبارك لســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد على ثقة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وكذلك نيل مبايعة أعضاء مجلس 

األمة باإلجماع.
نسأل اهللا عز وجل أن ميده بوافر 
الصحة والعافية ويسدد خطاه ملا 

فيه خير للبالد والعباد.

أن الســبب األساســي هو أنه قد 
انتشار أساليب احلياة  أصابها مع 
العصرية ما أصاب حياتنا كلها من 
تلوث، فكما حدث للطعام الذي نأكله 
واملاء الذي نشربه فقدت كلمة (يا 
سالم) طعمها اجلميل ورونقها وكما 
حدث آلدمية اإلنسان في كل مكان 
حتت وطأة احلياة احلديثة امتهنت 

الكلمة وداستها األقدام.
البريطاني  الكاتــب  ولقد كان 
الشهير جورج أورويل في روايته 
املعروفــة (١٩٨٤) التي خطرت له 
العاملية  أعقاب احلرب  فكرتها في 
الثانية مباشرة هو (على حد علمي) 
أول من الحظ ما أخذ يطرأ على كلمة 
سالم من تدهور، وتنبأ لها مبزيد من 
االنكسار واالنقالب وتنبأ بأن كلمة 
السالم سوف تستخدم في املستقبل 
مبعنى (احلرب) ومن ثم ستسمى 
وزارة احلربية بوزارة السالم ولكن 
حتى جــورج أورويل بكل ما كان 
يتمتــع به من حس مرهف ما كان 
ليتصور ما يحدث في عالم اليوم.

والدوليــة التي عليها اتخاذ موقف 
حاسم وحازم مع مثيالتها الفرنسية 

واألوروبية.
وهنــاك وزارة التجارة وغرفة 
التجارة وهما احلجر األساسي في 
العمل لنصرة رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص إذا ما أردنا 

حلملة املقاطعة أن تنجح.
حكومــي  حتــرك  وهنــاك 
وديبلوماســي مفقود عبر وزارة 
اخلارجية واتخاذ مواقف حاســمة 
ضد الرئيس الفرنسي الذي يجب أن 
يعلم أن زراعة الكراهية لن تؤدي إال 

النتشار املزيد من الكراهية.
كل تلــك العوامل كفيلة بنجاح 
حمالت املقاطعة وســتجعل اجلنب 
الفرنســي يتعفن بعــد أن ميتنع 

املجتمع عن شرائه.
وفي اخلتام، حتية أبيّة لكل من 
يرفض اإلساءة للدين والنبي الكرمي 

باسم احلرية.
اللهم ال تؤاخذنــا بتقصيرنا، 
فأنت أعلم بحالنا منا، فاهدنا رشدنا 
وانصرنا على من عادانا وأساء لنبيك 

وحبيبك ملسو هيلع هللا ىلص.

األمنية والسياسية اإلقليمية والدولية 
التي مرت بها الكويت واخلليج العربي 
منذ استقالل الكويت، وقد شكلت 
العمليــات اإلرهابية التي مرت بها 
الكويت خاصة في عقد الثمانينيات 
معادلة أمنية صعبة وال يتسع املجال 
للتطرق لتفاصيل أحداثها املؤملة إال 
أن رجال سمو الشيخ مشعل األحمد، 
أبلوا فيها بالء حسنا فأحبطوا الكثير 
منها وكانوا صمام أمان لســيادة 

واستقرار الكويت.
وبعد تولي سمو الشيخ مشعل 

إذ إنها تستخدم للتعبير عن اإلعجاب 
واالستحسان كما في عبارة (يا سالم) 
وقد يستخدم نفس التعبير للتعب 
أو التنهد إذا ما تغيرت نبرة الصوت 

ودرجة املد في نطق احلروف.
اســتمر ذلك قرونا طويلة إلى 
أن حدثت الكارثة بعد انتهاء احلرب 
العاملية الثانية مباشــرة وال ميكن 
أن نحدد على وجه قاطع الســبب 
احلقيقي فيما أصــاب الكلمة من 
نوائب بعــد هذا التاريخ، واألرجح 

ذلك، واملطلوب هو الدعم احلكومي 
واملجتمعي للحمالت الشعبية.

فقد ثبــت قطعــا أن التحرك 
الشعبي وحده ال يكفي، واملطلوب 
نوع مختلف من العمل، فاحلمالت 
الشعبية ملقاطعة املنتجات هي مبادرة 
عاطفية، وليست عملية ولن جتدي 

نفعا (وحدها).
هنــاك العديد من املؤسســات 
واجلمعيــات واالحتــادات احمللية 
التي  املدني  املجتمع  ومؤسســات 
لديها عالقات في املنظمات اإلقليمية 

األحمد في التصدي للحرب اإلرهابية 
العراقي  النظام  التي كان  الصامتة 
الصدامي يسعى من خاللها إلى إقحام 
الكويت في معركته اخلاســرة مع 
إيران، وكذلك الهيمنة على جزيرتي 
وربة وبوبيان وحتويلهما فيما بعد 
إلى ميناء عراقي تابع لقضاء البصرة 
الدولية،  البلطجة  عن طريق نظام 
لكنه خاب وخســر وانتهى خطره 

على الكويت لألبد.
وكان سمو الشيخ مشعل األحمد 
معاصرا وشاهد عيان لكل األحداث 

حتى اليوم ولكنها كانت تعني أيضا 
(الهدوء والطمأنينة)، على أن كلمة 
ســالم قد حظيت في اللغة العربية 
بالذات مبكانة أرفع مما حظيت به 
في أي لغة أخرى ومبعان أخرى كلها 
معان بالغــة الرقة واجلمال، فكلمة 
العربية تستخدم  اللغة  السالم في 
مبعنى التحية بل وكاسم من أسماء 
اهللا تعالى، فيسمي الناس أوالدهم 
أما عن استخداماتها  (عبدالسالم)، 
اجلميلة في العامية فحدث وال حرج، 

الكيــان الصهيونــي والبضائــع 
اإلســرائيلية مازالت قائمة وحتقق 
أهدافها بفعالية، والدليل على ذلك 
هو أن الصهاينــة يهتمون بإقامة 
العالقات االقتصادية مع الدول العربية 
العالقات  بإقامة  اهتمامها  أكثر من 

الديبلوماسية.
وحتى إذا حدث أن تسربت بضائع 
إسرائيلية إلى أسواقنا، فنحن نعرف 
رد فعل املجتمع على هذا األمر جيدا.

إذن، نحن قادرون فعال وناجحون 
حقا، حتى لــو أرادوا إيهامنا بغير 

عندما نتحدث عن ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد فإننا 
نتحدث عن قائــد األمن األول في 
الكويت الذي قدم الكثير من جهده 
ووقته وتفكيره خلدمة أمن واستقرار 
الكويــت فهو خريــج كلية هندن 

للشرطة في بريطانيا.
ومن خالل مسيرة عمله الطويلة 
للموقف وفكره  وخبرته وتقديره 
النير يكفينا القول إنه استطاع تطوير 
املنظومة األمنيــة في الكويت بعد 
أن عمل في اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية بوزارة الداخلية، إذ رأى أن 
فصل جهاز أمن الدولة عن املباحث 

اجلنائية قد أصبح أمرا ملحا.
القرار بالتوقيت  وقد كان ذلك 
املناســب، خصوصا انه ترافق مع 
بداية احلــرب العراقية ـ اإليرانية 
التي ألقت بظاللها األمني والسياسي 
املجاورة  الكويت  والعسكري على 
للعراق وإيران، وتلك املرحلة بالذات 
شكلت حتديا خطيرا ألمن واستقرار 
الكويت، وقد برع جهاز أمن الدولة 
وعلى رأسه ســمو الشيخ مشعل 

جالل أمــني مفكر ومبدع رائع 
ومهم، ولقد اخترت لكم من نتاجه 

الفكري ما يلي وهو قوله:
الكلمة أي كلمة (كائن حي)  إن 
كالناس سواء بسواء، تولد وتعيش 
ثم متوت، ومن املمكن أن تروى قصة 
حياة أي كلمة كما تروى قصة حياة 
أي رجل أو امرأة وهي متر بحياتها 
بفترات سعيدة وأخرى شقية مثلي 
ومثلك متاما. إن من يتتبع قصة حياة 
كلمة (سالم) وسيرتها الشخصية 
ســيعرف كيف أنها متتعت خالل 
عصور طويلة بحياة هانئة متاما ثم 
أصابها فجأة منذ نحو خمسني عاما 
وبالتحديد في أعقاب احلرب العاملية 
الثانية نوائب وكوارث فتشــردت 
وانتهت كما لم تتشــرد أو متتهن 

أي كلمة أخرى.
ظلت كلمة «سالم» حتى خمسني 
عاما خلت تعني أشياء طيبة للغاية 
في مختلف لغات العالم، فكان أهم 
معانيها (االمتناع عن احلرب) ومازال 
بعض الناس يذكــرون هذا املعنى 

 الشعور بالغضب جتاه اإلساءة 
للدين اإلسالمي أو الرسول ژ يثبت 
أن قلوبنــا ال تزال حية رغم كل ما 

نعاني منه ونواجهه.
ولكن الكثير من حمالت مقاطعة 
البضائــع لعــدد من الــدول مثل 
األميركية والدمناركية واإلماراتية 
واملصرية والتركية قد باءت بالفشل.

 وسبب فشل كل تلك احلمالت 
هو أن أغلب الداعني لها استخدموها 
وسيلة إلبراء الذمة ومحاولة إثبات 
أننا لسنا عاجزين عن فعل شيء في 

هذا العالم ليس أكثر.
لكن احلقيقة أننا لسنا عاجزين 
عن فعل شــيء في هذا العالم، بل 
نحن عاجزون عن التفكير واالبتكار 
لوســائل حتقق لنا ما نريد، علينا 
أن نفكر خــارج الصندوق ونترك 
الوسائل التقليدية، فلن ينصر رسول 
اهللا ژ بــأن تغرد في تويتر أو أن 
تضع صورة أو شــعارا في مكان 

ظاهر هنا!
نعم، لسنا عاجزين عن املقاطعة، 
والدليل على عدم عجزنا أن مقاطعة 

من القوانــني امللزمة لآلخر، وهنا 
ينتفي إحساس املواطن بأن الوضع 
سائب أو أن يكون النظام (بطيخي) 
بل على العكس يراد لألمر أن يكون 

هكذا ال غباء وال جهال باإلدارة.
كــم أمتنى أن متــارس الدولة 
العميقة عمقها وعملها بكل وقاحة 
بعيدا عنــا، فنحن غيــر قادرين 
على تعديل هــذا االجتاه اآلن، إال 
املطلوب وبإحلاح نظام يحفظ  أن 
للمواطــن كرامتــه دون املرمطة 
في زمــن التكنولوجيا واحلكومة 
اإللكترونية غير اجلادة في أي أمر 
إلكتروني، فال أسهل من أن يسهل 
على املواطن أمره بالكثير من األشياء 
غير املزعجة لسيادة الدولة العميقة 
أو العميق وكم أمتنى على العميق 
أال يفهم حديثي عن اإلحسان في 
الشريف  املقال وفق احلديث  أول 
(وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح) فهذا 
احلديث موجــه للتعامل مع بهائم 
األنعام ال املواطنني، تقبلوا حتياتي 

وإحساني بصدر عميق.

حكومي مبعنى آخر يكون التأخير 
والتعطيل والتعامل الغبي مع حاجات 
السكان واملواطنني بصورة ممنهجة 
وليس بسبب سوء اإلدارة كما نعتقد 
بل هي خطة مدروسة، ويحرص على 
تنفيذها بهذه الصورة مع عمل الدولة 
العميقة على ترســيخ هذا التعامل 
املزعج للحفاظ والتأكيد من ترسية 
أي مشروع مثال أو فكرة أو عمل أو.. 
أو.. أو.. حسب ما يراه املسؤول عن 
الدولة العميقة دون الرجوع للكثير 

احلكومية وهو في منزله دون عناء 
الزحام والــدور والتعب والتنقل.. 

هللا دره.
في لقاء جميل وموجز للزميل 
الصحافــي عبدالعزيــز فرحان 
الرشــيدي مع الباحــث في الفكر 
اإلداري د.جاسم اجلزاع حول الدولة 
العميقة كمفهوم سياسي وإداري 
منذ النشوء إلى الزمن احلاضر مع 
تبيان حرص هذا الفكر على النظام 
البيروقراطي والبطء في أي عمل 

ال يخفى على الكثيرين النظام 
اإللكتروني اجلبار (أبشر) في اململكة 
العربية الســعودية، وال يســعني 
احلديث عنــه إال أن أبدي إعجابي 
بهذا العمل املميز واملهم لتســهيل 
وتنظيم العمل اإلداري بني املؤسسات 
احلكومية واملواطن وال أجد له من 
كلمة تختصر هذا العمل املهم وما 
يقدمه من خدمات للمواطنني هناك 
إال بـ «اإلحسان» وما اإلحسان إال 
نقيض اإلســاءة، وليس املقصود 
هنا باإلحسان بالتفضل أو التمنن، 
بالعكس اإلحسان هنا اإلتقان وتقدمي 
األفضل دائما، وال أقل من ذلك إال أنك 
كمسؤول أن تأخذك الغبطة أو الغيرة 
أو أي كان، املهم أن تقدم عمال كهذا 
العمل أو أرقى منه وخصوصا مع 
وجود فارق العدد بني الدول، فعدد 
أو املشمولني في نظام  املخدومني 
السعوديني ما  املواطنني  أبشر من 
يقارب ٣٥ مليون مواطن أي أكثر منا 
في الكويت بـ ٣٤ مرة! - تخيل -، 
يقدم له الكثير والكثير من اخلدمات 

مسار حر

إحسان 
الدولة 
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