
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
جنازة وهمية في مدينة البندقية احتجاجا على تراجع عدد سكان إيطاليا.

 ـ والمفروض أن نقيم هذه الجنازة في كل المدن العربية احتجاجا
على كل شيء.

من 5 سنوات ومباحث األحمدي دون سيارات ويطالبونهم بتكثيف الدوريات.
ـ هم أصال يستخدمون سياراتهم الخاصة، شلون بيكثفون؟ يتسلفون سيارات 

أبواللطفواحداخوانهم مثال؟!

التاريخ  البع���ض  يصف 
بأنه كذب���ة يقترفها املؤرخ 
التي  القوة املنتصرة  تدفعه 
التاريخ  ُيكت���ب  أن  ترغ���ب 
لصاحله���ا فيمجدها املؤرخ 
ق���در خصومها.  ويحط من 
فالهنود احلمر )سكان أميركا 
األصليني( ليسوا هنودا وال 
حمرا، كما انهم ميتلكون ثقافة 
روحانية سّخفها املؤرخون 
الذين حرصوا على وضع هذا 
الش���عب في صورة همجية 

أقرب للضواري والكواسر.
إن كان املؤرخ يكذب فكذلك 
السياسي، فاألول ُيزّور املاضي 
أما الثاني فيزيف املس����تقبل 
بواسطة »سني التسويف«، فهو 
يعد الناس بغد أفضل، وسوف 
يحل املشكلة اإلسكانية، وسوف 
ينه����ي األزم����ة االقتصادية، 
وسوف يطور التعليم، وسوف 
يسقط القروض، ورمبا أمطرت 
الس����ماء ذهبا وفضة في هذا 

الغد االفتراضي.
الغد كذب���ة كمثل األمس، 
وقد يبّش���ع امل���ؤرخ ماضيا 
جميال، وقد يجّمل السياسي 
مستقبال بشعا، وكالهما يزيف 
احلقائق، فامل���ؤرخ يختلق 
األخيلة الك���ذوب في ذهنية 
القارئ، أما السياسي فيبني 
األح���الم الوردية في صدور 

الناس املتعبة.
يحّمل امل���ؤرخ احلضارة 
املهزومة وزر اخلطايا، مثلما 
يحّمل السياس���ي معارضيه 
وزر املشكالت الراهنة. ويبقى 
التاريخ  ب���ني  اليوم ضائعا 

والسياسة.

كنت أحمل الكثير من التفاؤل للمرحلة 
املقبلة، وكنت أحيانا أعتقد أننا النزال في 
زمن صناعة املستحيل، أما اليوم فأنا اقرأ 
الساحة بسوداوية قامتة حتمل بني ثناياها 
احداثا سياسية ظاهرة واخرى تترتب في 

اخلفاء.
البعض يعتق���د أن األحداث تدفعنا إلى 

حل دس���توري آخر خالل أيام أو لرمبا أسابيع بسيطة انتظارا 
النتهاء القمة اخلليجية في الكويت، وأنا أعتقد أن القضية أكبر 

من ذلك بكثير.
هناك جيش عرمرم ينتظر ان تشتد االحداث السياسية اكثر 
ليعود للمطالبة باحلل غير الدستوري وتعليق احكام الدستور، 
وهناك فئة من ابناء االسرة احلاكمة تعتقد أن الفرصة سانحة 
الي���وم اكثر من اي وقت مضى إلع���ادة الهيبة للنظام من خالل 

احلل غير الدستوري.
أولئك وآخرون يعتمدون على قراءات معينة تؤكد أن البيت 
الداخلي ألسرة آل الصباح اليوم أقوى بكثير من أي وقت مضى 
لوجود الشيخ محمد اخلالد على رأس جهاز األمن الوطني ووجود 
الشيخ عذبي الفهد على رأس جهاز أمن الدولة، وقريبا جدا وجود 

الشيخ احمد اخلالد كرئيس أركان منتظر.
هذه املعطيات ستس���ير جنبا الى جنب مع احداث سياسية 

وداخلية ستتفاعل بقسوة خالل االيام القليلة املقبلة.
فاس���تجواب النائب فيصل املسلم لسمو رئيس الوزراء مع 
ما ستنتجه جلسة القروض من تبعات ايضا خطيرة، مع قرار 
وزارة الش���ؤون بح���ل االندية الرياضية مع اس���تجواب جديد 
سيقدم لرئيس الوزراء يوم االربعاء بخصوص وزير الداخلية، 
واستجواب آخر من النائب مبارك الوعالن للوزير صفر سيشعل 
احلرب الطائفية )دون قصد(، واستجواب آخر هو مبثابة التجهيز 
االخير لالنتخابات من قبل النائب ضيف اهلل بورمية لوزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك، كل هذه االحداث لن متر هكذا بسهولة.
فما بالكم وهناك استجواب آخر ينتظر سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء يوم 2009/12/21، وتهديد ج���دي واضح لوزير املالية، 
واستجواب موسيقي محتمل لوزيرة التربية، وجلسة صاخبة 

لقضية البدون.
هذه هي االرضية التي سيستغلها البعض وستكون مرتبطة 

مبصالح وراء الكواليس مت تعطيلها.
فاملشاريع علقت، وبعض املصانع قد يتم اغالقها، والبورصة 
ف���ي احلضيض وهلل احلمد، والقوانني الت���ي البد من اصدارها 

النعاش االقتصاد لم تخرج جميعها للنور.
هذه هي الظلمة او الغيمة الس���وداء القامتة التي أراها وأرى 
فيها انقساما شعبيا على اهميتها، وترحيب نسبة كبيرة من ابناء 

هذا البلد لم يفهموا االمور بصورتها الصحيحة لألسف.
وأرى كذل���ك احداثا عاملي���ة ترتبط بهذه اخلط���وة ومنها 
ديون العراق املستحقة لهذا الشعب املستعد اآلن للتفريط في 
الدميوقراطية بش���كل كامل ولألسف من اجل اسقاط القروض 

كما يبدو!
واهلل املستعان.. وربي يحميك يا بلد..

املؤكد ان اآلباء املؤسسني للدستور لو أطال اهلل في 
أعمارهم ملا ارتضوا بتحول دميوقراطيتنا من القدوة 
احلس����نة لآلخرين إلى القدوة الس����يئة، واقتصادنا 
من الري����ادة والقيادة في املنطقة إل����ى املتخلف عنها 
واحلال كذلك مع تراجعنا الش����ديد وامللحوظ في كل 
مجاالت احلياة االخ����رى، لذا فعدم الرضا املفترض ال 
عالقة ل����ه بالدميوغرافيا بل باملمارس����ة اخلاطئة أين 

كان مصدرها.
> > >

ان الدس����اتير والدميوقراطيات واحلريات في العالم اجمع ما وضعت 
اال لتوحيد األمم ال تفريقها )كحالنا(، ولدعم عمليات التنمية ال تعطيلها، 
وللحفاظ على الوحدة الوطنية ال متزيقها، وحملاربة الفساد املالي واإلداري 
ال تشجيعه، وللقضاء على التعصب والتطرف ال املساهمة في دعمه عبر 
اإلعالم غير املسؤول، وش����تان ما بني دميوقراطية متقدمة معمرة ارادها 

اآلباء املؤسسون ودميوقراطية متخلفة مدمرة نعيشها هذه األيام.
> > >

لقد اختار اآلباء املؤسسون وببعد نظر ثاقب األخذ باخليار الدميوقراطي 
الذي ل����م يكن معروفا أو معموال به في العال����م أجمع آنذاك، حيث كانت 
جل الدول تنقس����م ما بني ديكتاتوريات يسارية وقومية وديكتاتوريات 
عس����كرية وميينية ال فرق بينهما في القمع ومصادرة احلريات ولم تكن 
الدميوقراطية احلقة ممارسة اال في قلة قليلة من دول غرب أوروبا وشمال 

أميركا ولبنان واسرائيل.
> > >

ومن االمور التي متيز بها اآلباء املؤسسون قدرتهم على التنظير واملمارسة 
السياسية الراقية وهو ما تشهد به محاضر املجلس التأسيسي، حيث استحال 
في زمنهم صدور مطالبات ش���عبوية مدغدغة ومدمرة تستخدم املال العام 
في قضايا ال عائد ماليا لها على الدولة، واملؤسف بل واملخجل ان بعض من 
يدعون الوصل باألولني وحمل الراية واحلفاظ على الدستور هذه االيام هم 
كب���ار املزايدين واملدغدغني في قضايا ش���عبوية غير عقالنية يعلمون قبل 

غيرهم ان حكماء الدستور ومؤسسيه ال يرضون بها او مبثلها ابدا.
> > >

ان السبب الرئيسي الذي مينع احزاب املعارضة في الدول املتقدمة � وحتى 
املتأخرة � من طرح مشاريع وقضايا مدغدغة كالتوقف عن حتصيل الضرائب 
او مستحقات الدولة والبنوك وغيرها من افكار غبية كوسيلة للوصول او 
للعودة للكراسي النيابية، هو وجود مفكرين ومنظرين وساسة ومستشارين 
لدى حكوماتهم قادرين على تفنيد املطالبات املجنونة وكشف الضرر الفادح 
لها على حاضر بالدهم ومس����تقبل اجيالها وهو ما نفتقده متاما في كويت 
احلاضر الذي تفشت فيه ظاهرة فريدة وخطيرة هي من يحصدون اآلالف 
بل واملاليني من جيوب الشعب وأمواله العامة ثم يصمتون صمت احلمالن 

عن هدر موارد الدولة حفاظا على سالمتهم وأموالهم اخلاصة.
> > >

آخر محطة )1(: السبب »احلقيقي« لدعاوى البعض الزائفة باحلفاظ على 
الدس����تور هو اخلوف الشديد من اضافة بنود حتد من الفساد التشريعي 
الفاضح الذي أزكم األنوف، وحتاس����ب من احال الكراس����ي اخلضراء إلى 

مناجم ذهب لم يشهد لها العالم مثيال.
)2( أعتذر ألس����باب فنية تتعلق بوج����ودي خارج البالد من عدم الرد 

»مؤقتا« على الرسائل االلكترونية وستصل اإلجابة فيما بعد.

ظلمه )1(السياسي والمؤرخ التدمير والتعمير تحت ظالل الدستور
اإلعالمي بركات الوقيان اليوم وياكم

شايع مهنا اليوم وياكم

تست��ضيف 
»األنب���������اء« 
الي���وم االثنني 
نيته���ا  ا يو بد
اإلعالمي املتألق 
الوقيان  بركات 
وذلك من الساعة 
ال� 5 حتى ال� 7 
مساء ليتحدث 
ع���ن برامج���ه 
ئه���ا  ا صد أ و
لنجاح���ات  وا
الت���ي حصدها 

خالل الفترة املاضية وحصوله على جائزة أفضل 
مذيع خليجي وتكرميه في الرياض من قبل شركة 
روتانا وكذلك تكرميه من احتاد طلبة الكويت في 

الكويت ولندن.
أعزاءنا القراء سيكون معكم على الطرف اآلخر 
من الهاتف اإلعالم���ي بركات الوقيان ليجيب عن 
 جميع أسئلتكم واستفساراتكم وذلك من الساعة

 ال���� 5 حتى ال� 7 مس���اء عبر هوات���ف »األنباء«: 
24830979 � 24830805 � 24830322 � داخلي 318 

.131 �

تس���تضيف 
اليوم  »األنباء« 
املنتخب  العب 
الوطني ونادي 
الس���احل لكرة 
السلة شايع مهنا 
ما بني الساعتني 
3 و5 مساء وذلك 
للحدي���ث حول 
حظوظ الساحل 
في املنافسة على 
السلة  بطوالت 
احمللية واحلديث 

عن النتائج االيجابية التي حققها ازرق الس���لة في 
الفترة املاضية باالضافة الى الرد على اسئلة القراء 

وذلك على الهواتف التالية:
� داخل���ي  24830322 �  24830238 �  24830514 

.131 � 318 

واضحالسايرزم محطات

صالح الساير
www.salahsayer.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com


