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لقد علمنا التاريخ دروس���ا صعبة عندما يتخذ الناس الشوارع 
أماكن لالحتجاج على حكوماتهم بهدف احلصول على مكاسب أو حتى 
االطاحة باحلكومة، ورأينا ذلك فيما حدث في عدة دول في العالم بدءا 
بالثورة الفرنسية والهجوم على سجن الباستيل وانتهاء بالثورة على 
تشاوتشسكو في رومانيا، وهذا األسلوب، اسلوب الغوغائية مخيف 
جدا وال يجب السماح له باخلروج عن اطار القانون واملساءلة، ألن 
قانون التجمعات وضع ش���روطا خاصة ملثل هذه االجتماعات التي 
يجب ان تكون دائما بترخيص من احلكومة وحتت سيطرة البوليس 
التباع النظام وعدم اخلروج في هذه االجتماعات للشارع، وقد يحدث 

اثناء املسيرات اتالف الكثير من املمتلكات وايذاء اآلخرين.
فما نراه حقا هو أمر شاذ عما تعودنا عليه، أمر شاذ ان نرى ذلك 
في التجمعات السياس���ية في بعض املناطق والقاء اخلطب الرنانة 
لتهييج الناس وتأليبهم على الس���لطة، كما اننا شاهدنا ألول مرة 
جتمعا لالخوة الش���يعة ملناسبة يوم عاشوراء، جتمعوا في ساحة 
العلم وفي العادة كانت تقام هذه االحتفاالت داخل احلسينيات، وهو 
وفقا للنظام ال يتعدى تأبني رجل عظيم قام بالتضحية بنفسه من 
أجل احلق والس���الم، وال ميكن ان تصبح تلك املناسبة إليذاء الغير 
والغوغاء. كما ذكرت انها بادرات خطيرة، وقد يصل األمر الى العصيان 
املدني ويتسلل بني هؤالء الناس من يهدف الى اثارة القالئل والفنت 
وبالتالي تتعطل مصالح الناس وغير ذلك من األضرار التي قد تصل 

الى مراحل ال حتمد عقباها.
وف���ي الكويت كما نعلم هناك حرية مطلقة منذ ان نش���أت، ولم 
يكن لدينا في اي يوم من األيام سجني رأي اال للبعض الذين قاموا 
مبحاوالت لقلب نظام احلكم، ولكن رغم ذلك فإن ما حققه املرحوم 
الشيخ عبداهلل السالم بإصدار دستور يصون حقوق اجلميع شعبا 
وحكاما نقل الكويت الى مس���توى فريد يحمي العالقة املتميزة بني 
السلطة والشعب الكويتي. ال تتركوا األمور تفلت من أيديكم ألنها 
اذا أفلتت فس���تتحول الى فوضى عارمة او غوغائية مدمرة تترتب 
عليها اخلسارة من كل نواحي احلياة، وهذا األمر هو اكثر ما يدبره 
اعداء هذا الوطن العزيز من اجل عدم استقراره وتوقف التنمية وبناء 
الوطن والعيش فيه بطمأنينة، هذه عالمات انذار أرى خلفها مؤشرات 
ال تسر، وقد تؤدي تلك الى حتطيم القيم التي تربينا عليها لتدمير 
كل مكاسبنا، وان هذه التجمعات واملسيرات وان عبرت عن مطالب 
بعض الفئات لكنها مؤش���رات فتنة وتفرقة على اس���اس الطائفية 
والقبلية والفئوية. وقد ادعوا بأن هذه اخلطوات ما هي اال تعبير عن 
احلرية، ولكن مبجرد االحتكام الى الشارع سيؤدي الى الغوغائية 
واخلراب، فال تتركوا الش���ارع يتحكم في مصير الكويت، وعليكم 
باحلزم ومنعها بالقوة ومن دون تس���اهل او تسامح ملن ال يريدون 

اخلير واالستقرار واألمن والطمأنينة في كويتنا احلبيبة.

خالل اطالعي على بعض الكتب واملؤلفات املتخصصة مبجال 
الشعر والش���عراء وجدت هذه القصيدة لإلمام علي الهادي گ 
التي ألقاها على املتوكل العباسي وهي حتاكي وتنقل فعال ما حدث 

للطاغية البائد صدام حسني املهزوم.
اقرأ ومتعن عزيزي القارئ مبعانيها املعبرة.

ق��ل��ل األج���ب���ال حترسهم ب��ات��وا ع��ل��ى 
غ��ل��ب ال���رج���ال ف��م��ا اغ��ن��ت��ه��م ال��ق��ل��ل

ب��ع��د ع��ز م��ن معاقلهم واس��ت��ن��زل��وا 
وأودع�����وا ح��ف��را ي��ا ب��ئ��س م��ا ن��زل��وا

ن���اداه���م ص����ارخ م��ن ب��ع��د م��ا ق��ب��روا
أي����ن األس�����رة وال��ت��ي��ج��ان واحل��ل��ل؟

ال��ت��ي ك��ان��ت منعمة ال���وج���وه  أي����ن 
م��ن دون��ه��ا ت��ض��رب األس��ت��ار والكلل؟

ف���أف���ص���ح ال���ق���ب���ر ح����ني س���اءل���ه���م
يقتتل ال����دود  عليها  ال���وج���وه  ت��ل��ك 

ق���د ط��امل��ا اك���ل���وا ده����را وم���ا ش��رب��وا
أكلوا ق��د  األك���ل  ط��ول  بعد  فأصبحوا 

لتحصنهم دورا  ع���م���روا  وط���امل���ا 
ف��ف��ارق��وا ال����دور واأله��ل��ني وارحت��ل��وا

وط���امل���ا ك���ن���زوا األم������وال وادخ�����روا
ف��خ��ل��ف��وه��ا ع��ل��ى األع�����داء وان��ت��ق��ل��وا

أض���ح���ت م��ن��ازل��ه��م ق���ف���را معطلة
وس��اك��ن��وه��ا ال���ى األج����داث ق��د رح��ل��وا

اذ واف������ت م��ن��ي��ت��ه س����ل اخل��ل��ي��ف��ة 
أي���ن احل��م��اة وأي����ن اخل��ي��ل واخل���ول

أم����ا حت��م��ى بأسهمهم ال���رم���اة  أي����ن 
مل����ا أت���ت���ك س���ه���ام امل������وت ت��ن��ت��ق��ل

اغتضبوا أم��ا  أم��ا ح��ام��وا  الكماة  أي��ن 
ال��دول بها  مى  التي حتحُ أي��ن اجل��ي��وش 

ن��ف��ع��وا شيئا وم���ا دف��ع��وا ه��ي��ه��ات م��ا 
ب��ه��ا األج���ل امل��ن��ي��ة إن واف�����ى  ع��ن��ك 

متصال ال��ع��ي��ش  دوام  ي��رج��و  فكيف 
امل�����وت تتصل ب��ح��ب��ال  م���ن روح�����ه 
فاكه���ة الكالم: قيل إنه جاء رجل إلى امير املؤمنني علي بن ابي 
طالب گ فقال: أس���ألك عن اربع مسائل فقال علي بن ابي طالب 
گ: اسأل وان كانت اربعني فقل: فقال الرجل: أسألك عن ما الواجب 
وم���ا األوجب، وما القريب وما األقرب، وما العجيب وما األعجب، 

وما الصعب وما األصعب؟
فقال أمير املؤمنني علي بن ابي طالب گ: الواجب طاعة اهلل 
واألوج���ب ترك الذنوب، وأما القريب فالقيامة واألقرب املوت، أما 
العجيب فالدنيا واألعجب منها ح���ب الدنيا، أما الصعب فالقبر، 

واألصعب منه الذهاب بال زاد.
Aliku1000@yahoo.com

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

احذروا حكم الشارع

من غير إحراج

د.بدر نادر الخضري

مصير كل طاغية

لمسات

س���كتي فضيلة.. أمس صار لي 
موقف يفشل حده.

ش���نو ي���ا ام املواق���ف الصعبة 
حدها!

أمس املغرب قالت لي أمي تبيني 
أوديها املستشفى عشان تزور خالتي 
بعد العملية، وانتي تدرين إن أمي ما 
تقدر متشي مسافات طويلة، فخذيت 

لها )ويل جير(، ويوم دخلنا املستشفى ووصلنا عند األسنسير، 
يا ذاك الريال اللي جنه قمر بنص الشهر من حالته وزينه، 

ووقف مينا.
حلو وايد؟

أقولج.. قمر.. مو هالل!
وبعدين.. اش صار؟

آنا يوم شفت ذاك اجلمال والطول، والدشداشة اللي تلق، 
والشماغ اللي يفوح بخور وطيب، وقفت مبكاني ما احتركت، 

لدرجه إن باب األسنسير انفتح وأنا مو حاسة.
وي اش���دعوه ع���اد؟ حصه م���ا خبرجت ج���ذي عيوجن 

زايغة؟
سمعيني خليني أكمل، يوم أمي شافتني واقفة صرخت علي 
وقالت لي، حصيصة اشفيج تنحتي؟ جان أسوي نفسي أني 
ما قدر أدز عربانتها، وانها ثقيله علي، وإال ما أوعى إال وذاك 
الريال، يا ودز كرس���ي أمي ودخلها باألسنسير، جان أقوله 

شكرا، فابتسم لي.. وياليته ما ابتسم، زاد جماله جمال.
شنو بعد اش صار؟

وطول ما احنا باألسنس���ير نتطالع، وأمي حتاجيني ما 

أسمعها، وما ودنا حتى األسنسير يوقف، وحلسن 
احلظ كلنا رحنا لنفس الدور.

وي.. اش هالقصة الرومانسية؟.. كل هذا صار 
من أول نظره؟

سكتي يا فضيلة، يوم وصنا الدور اللي نبيه، مد 
ايده بكرت فيه رقمه واسمه مكتوبني باالجنليزي، 

وخشيته على طول.
زين ما شافتج أمج؟

خليني أكملج القراده اش���لون صاي���رة؟... يوم خذيت 
رقمه ش���افتنا حرمه عيوز عند املمر، فخزته وهي معصبه 
وقالت ل���ه، محمد روح اخذ اليهال م���ن األڤنيوز ال تتأخر 

عليهم مثل أمس.
حلو.. يعني عرفتي ان اسمه محمد؟

وعرفت.. أشياء أكثر.
شنو هاألشياء؟

يوم قالت له ذيك احلرمه روح اخذ اليهال من األڤنيوز، 
التف���ت علي وقال لي بصوت واط���ي، ابنيه انتي متى يبي 

يسوي تيلفون؟ 
شنووو.. من صجج؟!

إي من صجي، طلع ذاك الريال الكشخه، سايق عند ذيك 
العيوز!

هههه.. صج ما تنحسدين من هاملوقف هههه.
شي ما شفتوه:

ألو محمد.. بسألك.. ما تبي تطلب اجلنسية؟.. بصراحة 
حسافتك تشتغل سايق عند عيوز مخرفة!

Falcom6yeb@yahoo.com

مخلد الشمري

رؤية

بأي حال ستكون
يا 2010؟

دخ���ل علين���ا الع���ام اجلديد 
نقيا أبيض، ناصعا، ومس���تقبال 
النارية  باملهرجانات واأللع���اب 
واحلف���الت الت���ي تب���ادل فيها 
التمنيات، وقد  احملتفلون أطيب 
ينتهي العام اجلديد كعادة ما سبقه 
من أعوام، أيامه هي األيام وأحالمه 
تبقى أحالما، وأحداثه في أغلبها 

محزنة وجسام!
العام اجلديد فرحا كون  يبدأ 
عجلة أيامه دارت، وبقرب رحيله 
يتمنى لو أنه لم يأت لتكون أيامه 
تواريخ توثق بؤس وحزن ومرارة 

هذه احلياة!
يأتي الع���ام اجلديد واجلميع 
مبتهج بقدومه، لعله يزيد الفرحني 
فرح���ا، ويغّير ح���ال املهمومني 
والبائس���ني إلى عك���س ذلك، ثم 
يكتشف اجلميع أنه ال عالقة للعام 
اجلديد بالتغير، وان أيامه وشهوره 
هي فقط مكملة ملا كانت عليه وملا 

ستكون عليه األحوال!
يهل العام اجلديد والكل يصرخ 
بالقول: لعلك يا عام تكون عاما 
للحب وللسالم وللوئام، ثم يتضح 
لهؤالء الصارخني أنه عام ال يختلف 

عن غيره مما مضى من أعوام!
ومع ذلك دخلنا واستقبلنا العام 
اجلديد 2010 رغما عنا وسنشاهد 
بأم أعيننا ماذا س���تأتي به أيامه 

إلينا!
Mike14806@hotmail.com

السعدون.. أبو المعارضتين

ذعار الرشيدي
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ال أحد ميكن���ه أن ينكر أن هناك نوابا 
استحقوا ثقة الشارع وبجدارة، واستطاعوا 
بحنكته���م السياس���ية ومواقفهم الثابتة 
ومبادئهم التي ال تقبل القس���مة إال على 
نفسها أن يكونوا ألنفسهم قاعدة جماهيرية 
هي األكبر واألضخم واألكثر عمقا في تاريخ 

الكويت اليوم.
هناك نواب استحقوا بثبات موقفهم أن 
ترفع لهم قبعات االحترام من الصغير قبل 
الكبير وأن يت���م حتيتهم برفع »العقل«، 
نواب حتولوا إلى رموز لهم منا كل التقدير 
واالحترام كونهم وضعوا ألنفسهم مكانة ال 
ميكن إنكارها أو التقليل من شأن حجمها 

أو حتى إهمالها ولو كره معارضوهم.
نواب وضعوا قدراتهم ونذروا حياتهم 
ليكونوا ش���وكة في »بالعيم« كل من أراد 
ابتالع خيرات البلد والس���طو على املال 
العام من »بالعني البيزة«، فاستحقوا أن 
ينالوا ثقة اجلميع بينما تساقط املرجفون 
واملترددون واملنبطحون والسائحون في 

بحور السياسة الواحد تلو اآلخر.
ن���واب لم يخدعوا الش���ارع يوما ولم 
يبطنوا غي���ر ما يظهرون، بينما س���ادة 
النفاق ترجمهم اللعنات وتتس���اقط على 
رؤوسهم شتائم اخللق والدعوات عليهم 
وعلى من أوصلهم وعلى حتى من سعى 

إلى إيصالهم.
نواب صدقوا يوم اختار كثيرون الكذب 
وسيلة للوصول وتنصلوا من وعودهم 
كما تتنصل حسناء مراهقة »شمحوطة« 
من وعدها ل� »متصاب« سبعيني، الفارق 
أن »الش���محوطة« تنصلت م���ن وعدها 
وحافظت على ش���رفها، أم���ا هم فال وعد 

وال يحزنون.
نواب اتهموا بالوقوف حجر عثرة في 
طريق التنمية، ف���ي حني أنهم كانوا ولم 
يزالوا حجرة عثرة بل كانوا س���دا منيعا 
ف���ي وجه كل طامع بخي���رات البلد بغير 

وجه حق.
النائب أحمد عبدالعزيز السعدون أحد 
هؤالء النواب األفاضل اجلديرين باالحترام 
الذين كسبوا ثقة اجلميع لوضوح مواقفهم، 
وحده يشكل تيارا سياسيا مكتمل األركان 
وميكن وح���ده أن يقوم مقام حزب معلن 
و»بروح���ه« ميكن أن يك���ون كتلة تقلب 
الكفة، م���ن النواب القالئل اليوم الذي لو 
قام بترشيح نفسه في أي دائرة الستطاع 
أن يصل إلى كرس���ي البرملان، فقط ألنه 
صدق مع وطنه قبل أن يصدق مع ناخبيه 
فاستحق بذلك أن يكون كما هو اآلن نائبا 

بألف نائب.
لس���ت من العاطفيني أو دعاة العاطفة 
ولكنني رجل عقالني 100%، أقدم املنطق 
على ما سواه، وال ميكننا مع املنطق البسيط 
إال أن نقول شكرا لوجود أحمد السعدون 

أبو املعارضتني السابقة واحلالية.
Waha2waha@hotmail.com

أنوار عبدالرحمن

حصيصة والقمر

فالكم طيب

التزال املواجهة بني املعارضة اإلصالحية والسلطة التي 
ميثلها احملافظون في إيران مس����تمرة، حيث امتدت نيرانها 
الى مدن أصفهان وطه����ران وتبريز وزجنان وأراك وجنف 
أباد مسقط رأس املرجع الشيخ حسني منتظري. بل واتخذت 
منحى تصعيديا منذ األيام األولى من ش����هر محرم احلالي 
الذي يصادف ذكرى استش����هاد احلسني بن علي رضي اهلل 
عنهم����ا. وزاد من حدة املواجهة التي أس����فرت عن س����قوط 
عشرات اجلرحى والقتلى من بينهم ابن شقيق مرشح الرئاسة 
السابق مير حسني موس����وي واعتقال املعارض اإلصالحي 
إبراهيم يزدي، ووفاة املرجع األعلى في ايران الشيخ حسني 
منتظري الذي يب����دو لكثير من املراقب����ني انه اصبح رمزا 
وزعيما روحيا للحركة اإلصالحية في ايران، حيث كان من 
املنتقدين لسياسة القمع التي كانت تنتهجها سلطات الثورة 
ضد املعارضني من أبناء الثورة، كما كان من الرافضني لنظرية 
والية الفقيه التي جتمع بني املرجعية الدينية والسياس����ية 
ويرى ضرورة الفصل بينهما لعظم ما حتمله من تبعات ال 
يقوى على حملها ش����خص واحد مما دفع باالصالحيني الى 
املطالبة بتأسيس مجلس يقوم مقام املرشد األعلى لتفادي جر 
اجلمهورية الى طريق الدكتاتورية، وقد بلغ نقده جلمهورية 
ايران اإلس����المية ان قال: »ان اجلمهورية اإلس����المية ال هي 

جمهورية وال إسالمية«.
من الطبيعي عندما توجه ش����خصية رمزية مثل املرجع 
حسني منتظري الذي تتلمذ على يد شيخه وإمامه اخلميني 
وحكم عليه باإلعدام ملعارضته حكم الش����اه، انتقادا شديد 
اللهجة الى سلطة املرشد األعلى علي خامنئي ويتحمل في 
ذلك عنت قرار اإلقامة اجلبرية في منزله حتى وفاته، البد ان 
يكون مخلصا في نقده ويريد في نفس الوقت تقومي انحراف 

السلطة عن أهدافها السامية التي قامت من اجلها.
مواجهات العاشر من محرم بني التيارين اإلصالحي واحملافظ 
اللذين رفع كل منهما فيه شعار محاربة الظلم واجلور تعكس 
انقساما عميقا في الشارع اإليراني يجعل من الصعب عليه 
اخلروج من أزمته الداخلية وفي إدراك مصداقية إس����المية 

السلطة كما أشار الى ذلك املرجع الشيخ حسني منتظري.

سلطان إبراهيم الخلف

مواجهات محّرم

فكرة


