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ف����ي لي����ل احلق����ول 
والبساتني تصمت الكواسر 
واجلوارح فوق األشجار 
العالي����ة، أم����ا الضفادع 
والكائن����ات  احلقي����رة 
التي تعيش  الصغي����رة 
وطيئ����ة لص����ق األرض 
فتصدر أصواتا عالية تبدد 

هدأة الليل الصموت.
ذلك أن الصوت العالي 
ال يعني علو كعب صاحبه 
ارتف����اع قامت����ه بني  أو 
اآلخرين، وبعض البالونات 
حني تنفخها يخرج منها 
صوت مزعج وهي تطير 
الهواء لتسقط حتت  في 

أقدام العابرين.
الذي  الفحيح  كذل���ك 
حتدثه األفعى حني نقترب 
منها ال يعن���ي قوتها أو 
خطورتها بل هو عالمة 
على اضطرابها وخوفها 
من اآلخر، وبعض أنواع 
األوز يص���در أصوات���ا 
عالي���ة قب���ل أن ميوت، 
كم���ا ان أكثر األش���جار 
واألوراق  واألغص���ان 
التي حتدث صوتا وقت 
هبوب العاصفة هي أخفها 
وأضعفها وأكثرها قابلية 

لالهتزاز.
الري����ح وجه  تنحت 
اجلبل لكنه يبقى صامتا 
ال يتوج����ع وال يش����كو، 
الري����اح املكان  فتعب����ر 
وترح����ل ليبق����ى اجلبل 
ثابت����ا في موقع����ه، فهل 
تدرك اجلبال ان الصخور 
الصغيرة التي تتفتت منها 
هي ضريبة الثبات والبقاء 
واالستمرار واخللود؟ وهل 
تدرك اجلوارح والكواسر 
روعة صمتها عند نقيق 

الضفادع؟

في منتصف يوليو املاضي كتبت مقاال نش���رته على 
م���دى يومي االحد واالثنني 12 و13 يوليو )ميكن قراءته 
على موقع »األنباء« عبر النقر على: مقاالت أخرى للكاتب( 
أسميته »جذور احلرب األهلية الكويتية« بدأته بالتذكير 
بأن مثقفي ومفكري الدول التي ابتليت باحلروب األهلية 
في املنطقة كانوا دائم���ا ينكرون النيران اخلافية حتت 
الرم���اد ويكابرون عبر القول ان تلك األمور حتدث فقط 

لدى اآلخرين وال ميكن أن حتدث أبدا لدينا.
> > >

وذّكرت مبا حدث بني »الهوتو« و»التوتسي«، وان احلروب تقوم دائما على 
معطى »أيديولوجيا الكراهية« التي يس���بقها عادة إضعاف للروح الوطنية 
وتعميم احلقد، وحذرت من ربط املس���ؤولني أسماءهم بأسماء مكروهة في 
املجتمع، حيث ان الكراهية ستنتقل منها الى من تدعي انها متثله، واكملت 
بأن األمر بالفعل »خطير«، كما حذرت مما يأتي في بعض محطات التلفزة، 
وكررت املطالبة بالتجرمي الس���ريع واملغلظ ملن يس���اهم في نشر »جرائم 

الكراهية«.
> > >

ما حدث مساء أمس األول هو متاما ما تنبأنا به وبداية خطيرة ملا حذرنا 
منه، وقد اصاب املس���ؤولون بإيقاف بث بعض القنوات، كما كان جميال ان 
متثل مختلف الطوائف وشرائح املجتمع باالعتراض واالحتجاج، وقد حان 
الوقت إلقرار قانون »جرائم الكراهية« املوجود مثله في جميع الدول املتقدمة 
واملجتمعات اآلمنة املس���تقرة، فال فائدة من اقرار ذلك التشريع اذا ما تأخر 

ووصل بعد خراب البصرة.. أو خراب البلد الواقع جنوبها. 
> > >

وحتى تكتمل الص���ورة ونحافظ بحق على وحدتنا الوطنية ومننع من 
يدغدغنا ويقتات على تفرقنا وتش���رذمنا، فعل���ى اجلميع ان يتوحد كذلك 
ضد من يس���تقصد باستجوابه واقواله اجلارحة � كما حصل مرارا وتكرارا 
في املاضي � ش���ريحة معينة من الوزراء النزه���اء وغير املتجاوزين مقابل 
السكوت عن كبار املتجاوزين من غيرهم، ففي مثل ذلك العمل خرق وجرح 

شديد للوحدة الوطنية.
> > >

كم���ا على اجلميع ان يقف ضد دعاوى الفتن���ة التي تطالب البعض منا 
»بالتوحد« ال ضد أعداء الوطن اخلارجيني أو ضد من غزانا، بل ضد شركاء 
الوط���ن في الداخل، وعلينا ان نقف جميعا ض���د من يقدم انتماء ومصالح 
اخل���ارج على والء ومصالح الداخل، ولنق���ف كذلك ضد من يعرقل ويوقف 
مشاريع التنمية في الكويت بنَفس فئوي فيساهم بقصد او بدونه في القضاء 

على حاضرنا وتسويد مستقبلنا.
> > >

إن علينا ان نرفع جميعا ش���عار »ال مجاملة بع���د اليوم« بعد ان قارب 
البلد على االحتراق والضياع، ولنرفع األيدي ضد املتجاوزين ومن يتعامل 
مع الكويت على أنها بلد زائل سريعا ومحطة وقود تعبأ منها اجليوب قبل 
الرحي���ل األخير، اننا امام منعطف تاريخي ومفترق طرق حرج مرت به أمم 
أخ���رى، فإما أن نصحو ونعي ونغير خارطة البناء الس���ابقة التي ادت بنا 
الى املخاطر واملهالك، أو نس���تمر في العمل بها وعندها لن يرحمنا التاريخ 

أو أجيالنا املقبلة.
> > >

آخر محطة: بعد أن ثبت أن تغيير احلكومات ومجالس األمة لم يغير شيئا، أال 
يعني هذا احلاجة الضرورية لتغيير احلاشية او البطانة التي � كما أخبرتنا 
جتارب األمم التي سبقتنا � بصالحها وأمانتها وكفاءتها وسمعتها احلسنة 
وإخالصها للمس���ؤولني يصلح املسار وتنتهي املشاكل ويحصدوا بالتبعية 
املزيد من احملبة، وبانتهازية البطانة ولعبها على التناقضات وكراهية الناس 

لها يستمر املسار في االنحدار الى ما ال حتمد عقباه.

عندما قارب البلد على االحتراقيا ليل »الصمت«
محطاتالسايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

عبارات التحريض الفئوي مرفوضة أيا 
كان مصدرها، وإذا كانت إحدى الفضائيات 
اليوم تتحمل مس���ؤولية ذل���ك التحريض 
فقد سبقتها فضائية عدد من النواب الذين 
افتتحوا هذه املمارسة، وتبني لهم اليوم أن 
إشعال النار ال يوفر أحدا، وأن أجواء الهرج 
والتهريج تستدرج أصنافا كثيرة من الناس، 

وبالعكس اذا تغلب الشعور باملسؤولية ولم يشاهد الناس نوابا 
يتبادلون الش���تائم على النحو املخجل الذي تكرر في جلسات 
املجل���س، وبفعل فاعل أراد لهذه املمارس���ة أن تزداد حلاجة في 
نفسه فلما وصل ش���ررها اليه رفع عقيرته باالحتجاج، ونحن 
معه في االس���تنكار فاإلسفاف مرفوض كله! واإلصالح املنشود 
يب���دأ من البرملان كما قال د.محمد البصيري: »النواب هم الذين 
قاموا بتخفيف العقوبات في قانون املرئي واملسموع، وستتقدم 

احلكومة بتعديالتها عليه«.
في نفس السياق، نتمنى من بعض النواب عدم التسرع عندما 
تصل الى أيديهم معلومة، وأن يتبينوا حتى ال يصيبوا قوما بجهالة، 
فهم يعرف���ون األدوات الصحيحة للتحري والتحقق، وبالتأكيد 
الصحافة ليست احداها، وهم شركاء في حتمل مسؤولية إدارة 

الدولة، والفارق كبير بني »رجل الدولة« ورجل الشارع.
موضوع آخر مهم، يتعلق بطريق النويصيب الذي يجمع بني 
صفتني، فهو طريق سفر سريع جدا، وفي نفس الوقت هو طريق 
تستخدمه األسر للوصول الى مناطق سكنية كثيرة، بل ومدن 
جديدة نشأت ومزارع الوفرة والشاليهات، ما يجعل التعامل معه 
باألسلوب احلالي سببا لكثرة احلوادث املميتة نتيجة استخدام 
الفتحات وس���ط الطريق لالنعطاف، فتتالقى سيارة حتمل أما 
وأطفاال مع أخرى قادمة من النويصيب بسرعة � كما حدث منذ 
يومني، ويحدث طوال العام � ما يسبب كوارث ال يجوز السكوت 
عليها، فاملسافر على عجلة من أمره في الذهاب وحتى في اإلياب 
يستخدم سرعات طرق السفر الصحراوية في السعودية، بينما 

هو قد دخل في مناطق سكنية.
البد م���ن حتويل تلك املنعطفات إلى ط���رق علوية، وأحيانا 
منعطفات سفلية ملرور السيارات العائدة من كل اجتاه، وهو أمر 
معمول به في دول كثيرة، أذكر أننا كنا في جدل � كالعادة � عام 
1975 حول جدوى إنشاء اجلس���ور للتخفيف من االزدحام عند 
الدوارات واإلش���ارات، وتسنى لي زيارة السنغال في ذلك العام، 
وأثناء الس���ير من املطار إلى العاصم���ة دكار فوجئت بعدد من 
اجلس���ور التي لم نكن في الكويت قد بدأنا فيها، وعندما رجعت 
ودار احلديث اجلدلي حول »جدوى اجلس���ور، تكلفتها، األعمال 
اإلنشائية تس���بب عرقلة للمرور.. الخ«، تذكرت ما شاهدته في 
السنغال، وذكرت ذلك ملن يهمه األمر قائال »املنافع أكثر بكثير مما 
تتحدثون عنه، توكلوا على اهلل واتركوا التردد«، اليوم نكرر نفس 
املقولة عن شارع النويصيب، سيأتي يوم تلغى فيه كل املنعطفات 
وتستبدل بجس���ور أو أنفاق مع ازدياد نشوء املناطق السكنية 
واخلدمية على جانبيه، وكلما تأخر هذا اليوم ازداد عدد الضحايا 
وترملت أمهات وتيتم أطفال نتيجة تأخر التنفيذ، أسرعوا حتى 

تزداد الفائدة، وتقل التكلفة االجتماعية، وحتى املالية.
كلم�ة أخيرة: تألم العم أحمد الفاض���ل كثيرا لوفاة رفيق دربه 
الوالد يرحمهما اهلل، جاء إلى العزاء متحامال على نفس���ه قبل 
عش���رة أيام، قال لي: »أنا بعد وراه، اليوم بأدخل املستشفى«..
إنه »جيل يرحل تباعا«، اللهم تغمده برحمتك الواسعة وألهمنا 

وأهله الصبر والسلوان، وارحم أمواتنا جميعا، آمني.

أجواء التحريض بدأت من البرلمان.. والتصحيح يبدأ منه
كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

حاملون مثلي حض���روا االفتتاح األميري الرائع ملدينة صباح األحمد البحرية 
مبنطقة اخليران، وغائبون أعزاء تخلفوا إما بسبب استرداد اهلل عز وجل ألمانته 
فرحل���وا عن الدنيا أو من اصابهم املرض ف���ي الغربة او منعتهم الظروف وكانوا 

يتمنون احلضور ليشاهدوا حلمهم.
غير اني وبكل صراحة وش���فافية لم أمتالك نفس���ي واغرورقت عيناي دمعا 
وانا اشاهد العم الغالي خالد يوسف املرزوق يطل بشموخه املعهود وحوله فواز 
ويوس���ف ومرزوق واألحفاد خالد فواز املرزوق وض���رار وليد املرزوق يدخلون 
الصالة األس���طورية املقامة لتدشني درة آللئ مش���اريع خالد املرزوق، وبحضور 
جماهيري غفير حضر حفل افتتاح املدن اجلواهر الذي عايشته حلما في رؤوس 

أصحابه ثم معرضا ومسابقة وكنا يومها نعمل في جريدة »األنباء«.
وبإذن اهلل لن يكون هذا املشروع هو األخير فقد قدمت هذه االسرة الكرمية الى 
الديرة وش���عبها عددا من املشاريع التنموية مثل لؤلؤة املرزوق وسوق الساملية 
ومركز يوس���ف املرزوق ولولوة النصار وغيرها من املشاريع التي جتسد اجنازا 

حضاريا للقطاع اخلاص.
وأنا جالس أتابع فقرات احلفل استذكرت الدعم الذي قدمه والدنا الشيخ جابر 
األحمد أمير القلوب واألمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل صاحب األيادي البيضاء 
� طيب اهلل ثراهما � لهذا املشروع احليوي منذ ان كان فكرة الى ان حتقق احللم، 

ورجال اخيار من اعضاء مجلس االمة والبلدي وقطاعات الدولة كل في موقعه.
وغاب عن االحتفال ثالثة فرس���ان كان لهم جهدهم املقدر وهم: اخي وليد خالد 
املرزوق وأختاي بيبي ونوف خالد املرزوق لوجودهما في اخلارج مرافقتني ألخي 
وليد شفاه اهلل، وأنا أعلم علم اليقني كم من الليالي واأليام سهروا وبذلوا اجلهد 
ليحصدوا ثمرة جهدهم »مدينة املدن الساحلية« التي ستكون مضربا لألمثال في 

قادمات األيام بإذن اهلل.
لقد مّن اهلل على العم خالد املرزوق بفضله ورأى  بعينه اجناز هذا املش���روع 
الوطني الذي حقق حلما للطبقة املتوسطة في الكويت والتي حلمت بأن يكون لها 
»شاليه« على ساحل البحر بعد ان فتح جيل كامل عيونه ولم يجد بقعة ساحلية 
يحقق بها حلمه، ففي ليلة ظلماء احتل البحر وساحله حتى حدود الدول املجاورة 

وفق مقولة »من سبق لبق«.
ويحق ألخي فواز املرزوق واخوانه اليوم ان يفخروا بتحقيق هذا املش���روع، 
ويعلم اهلل كم كنت أشفق على أخي فواز من اجلهد والتعب فقد واصل ليله ونهاره 
وأعطى من جهده الكثير متحمال عبء مرحلة شاقة وعاين تالال من الصعاب ولكنه 
فارس فحل قهرها بصبره وحكمته وعلو همته وكافح كفاح األبطال الذين يناضلون 

من اجل قضية عادلة وليضع حلم والده واخوانه واسرته على خريطة الواقع.
لقد وعدت شركة آللئ الكويت املواطنني ببناء مدينة متكاملة املرافقة واخلدمات 
وصدقت الوعد متحملة تكلفة عالية جدا تقدر باملاليني الس���تصالح أرض سبخة 
لتحوله���ا الى مدينة جتمع ما بني البح���ر والصحراء محققة حلم احلاملني بقطعة 
ارض بسعر معقول وفي فرصة تأخذ مبدأ العدالة في التوزيع وبأسعار معقولة 

تناسب الطبقة املتوسطة وهم األكثرية في الديرة.
وهمس���ة في اذن األحفاد خالد فواز املرزوق وضرار وليد املرزوق: هذا ميراث 
جدكما وأجناله فاعلموا انكم على خطاهم وآمل ان ميتد بي العمر ألحضر افتتاح 

مشروع انتم بناته وأركانه.
ان أكثر من 50 الف مواطن على االقل سيس���كنون هذه املدينة اجلميلة والتي 
سميت على اسم والدنا العود حفظه اهلل، وكما قال اخي فواز في كلمته االفتتاحية 

عنه: لوال دعمه الالمحدود ملا اجنزت هذه املدينة احلاملة.
آخ�ر ال�كالم: اللهم بارك للعم خالد املرزوق وأجناله وأحفاده مش���اريعهم وكثر 
خيرهم واحفظهم من كل ش���ر وحسد، وباس���م كل مواطن كويتي جند األمل بأن 
نتفاءل لعلنا نصحو كل يوم على مش���روع جديد يحول كويتنا الى ورشة عمل 

واعمار.. فهنيئا لكم مشروع حلم الطبقة املتوسطة.

يوسف عبدالرحمن

حلم الطبقة المتوسطة

كلمة للتاريخ


