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مثلـوم..  األمـوال..  غاسـل 
مطعـون.. مذمـوم..  منبـوذ.. 

ـب  تكسُّ ال  فطـرة..  الوطنيـة 

وأشـهـر  فرســك..  امتــِط 
الهـواء.. وحــارب  سـيفك.. 

صغيــرة..  الصغــار  حـروب 
الكبــار كبيــرة.. وحــروب 

لخدمتـك..  الوطـن  تجّيـر  ال 
كنانتك فـي  سـهمًا  تجعله  وال 

البدايــة..  عثــرات  إنهــا 
منهـــا.. األيــام  تقيلـــك 

متـــى ُتغمــــد السـيــوف..؟!

يرجى ربط األحزمة!
ق���د يبدو ظاهر كالمي املتهادي على الس���طور 
التالي���ة، على غير مقصده وعلى غير ما يكتنز به 

باطنه.
قد ال تنبئ القشور باللب.

وقد يتسرع البعض، فيقرأه قراءة عني خّطافة 
تخطف الكالم خطفا، ثم ترس���له الى املخ ليخزنه 
حسبما ش���اء للعني ان تعرفه.. او بالصورة التي 
فهمته بها.. وما هو كذلك. لذلك أنصح بالترّوي.. 
ال استجداء لشيء.. ولكن من اجل خدمة احلقيقة.. 
وهي جديرة بأن نكون كلنا خدامها.. وهي حقيقة 
بذلك. من اخلطأ اجلس���يم.. ربط الوطنية بالعمل 
السياسي.. وحكره في سجون السياسة او في ايجاد 
متالزمة وتآخ وتوأمة بني الوطنية والعمل السياسي.. 
وتقييم كل من يعمل بالسياسة بأنه وطني او انه 

وطني واخفق.. أو انه ليس وطنيا.
ارى ان موط���ن الوطنية احلقيق���ي، يكمن في 
االنسان نفسه، في ذاته وفكره وداخل بدنه.. فإن 
صلح هذا البدن مبحتواه الفكري، يكن صاحب هذا 

البدن وطنيا.
اي ان وطنيتك تولد فيك وتعيش داخلك.. فال 
تبحث لها عن عنوان آخر.. او مساحة اخرى ترفع 
فيها الفتتك الوطنية.. وتقول هأنذا وطني يا قوم.. 
ثم تقوم بجمع حصى.. ترجم بها خصوما لك انت 
خلقتهم.. وجعلتهم في موقع مضاد ل� »وطنيتك«. 
تغلي ساحتنا السياسية ومنذ مدة ليست وجيزة 
بالعراك السياس���ي والصخب والضجة والتقاذف 
والتالوم والتحزب.. وفي كل يوم يهل علينا »بطل« 
و»شهيد« للحرية.. فيتقاطر املتحنجرون بحناجرهم 
واملصفقون بأكفهم واملطبلون بطبولهم من كل حدب 
وصوب يعلنون الوالء لهذا ال� »بطل« وهذا الوطني 
الغيور الذي ضحى بحريته في سبيل وطنه.. وحملته 

االيام »شهيدا« على زنودها اليابسة!

وطني.. ال وطني
أضيف الى فهمي او تعريفي للمواطنة.. او لل� 
»وطنية« مفهوما آخر، وهو احترام القواعد العامة 
واالنظمة والقوانني.. فالذي يخرق قانون املرور مثله 
مثل من يزّور ويرتش���ي ويكذب ويسرق.. فكلهم 
غير »وطنيني« وخونة للوطن النهم لم يحترموا 
قوانينه وال انظمته العامة.. وال حقوق الناس فيه، 

فضال عن االساءة الى سمعته.
وهذا مفهوم واس���ع للوطنية قد يش���ق فهمه 
على »وطنيي« العصر احلدي���ث والذين ال يرون 
»الوطني���ة« اال في النزق والعنف اللفظي او حتى 
اجلسدي! وبقدر ما ميتلئ الفم بالسباب والتخوين 
والتشكيك والكذب واالدعاء والزور والبهتان، يكون 

حجم الوطنية.
اذن الوطنية في هذا املفهوم تكمن بحجم الفم.. 
وبقدرة اللس���ان على اللوك ف���ي مناطق يجرمها 

القانون..
واملالحظ.. ايضا ان »الوطنية« هذه االيام تتجه 
صوب معاداة س���مو رئيس الوزراء.. فالذين هم 
على خصومة معه.. ه���م الوطنيون.. اما الذين ال 

يخاصمونه فهم غير ذلك.
ال بأس.. وهذه الكتابة.. ليست دفاعا عن رئيس 
الوزراء.. بل انا في كثير مما اكتب اوجه اللوم القاسي 
للحكومة على ادائه���ا � ال على »بدالت« وزرائها.. 
أو »تاييرات« وزيرتها � واحلكومة هي اكبر مكون 
في هذا الوطن قابل للطعن والنقد وسوء الظن في 
اعمالها! ولكن االمر يجب ان يتوقف عند هذا احلد.. 
اما ان يتم التطاول على ش���خص رئيس الوزراء.. 
وباتهامات هي جارحة لكل انسان مهما تدنت درجته 
في املجتمع، أو كان من العامة أو »غثاء الس���يل«، 
فذل���ك أمر غير مقبول بل ومرفوض � وطنيا � ألن 
وطنيتنا احلقيقي���ة يجب أن جتعلنا مدافعني عن 
مواطنينا ال مش���ككني فيهم أو متهمني إياهم تهما 

جارحة ومتطاولني عليهم دون أدلة وبراهني!
فمن يقبل منا جميعا أن يتهم بجرمية »غس���ل 
األموال« وهي جرمية متّس الشرف وتثلم مسانده 
وتنكس رأس حاملها بني أهله وعشيرته.. فيصير 

منبوذا مذموما مطعونا بشرفه؟!
فكيف يوجه مثل هذا االتهام إلى ثالث رؤوس 
الب���الد ورئيس حكومتها وعني م���ن أعيانها.. إن 

إن الذي يحاول أن يجعل من قضيته الفردية.. 
قضي���ة وطنية عامة.. إمنا ه���و يجّير الوطن في 
خدمته.. ويجعله س���هما في كنانته.. مجرد سهم 

يضرب به كل خصم خاصمه.
وللخصوم���ة � يا ولدي � قياس���ات ومقاييس 
وتكافؤ اس���توائي بني اخلصوم وإال فهي خصومة 
متعمدة كيدية يروم منها املخاصم صيد مكاس���ب 
عاب���رة تصب في صاحله ال في صالح أمته.. وهذا 
م���ا يوجب على األمة االنتب���اه إليه والتفريق بني 
صاعد يصّعد جنمه وباذل نفسه في سبيل أمته.. 
فال تس���ير في مواك���ب األول تدفعه الى املزيد من 
الزلل.. وتزين له ما هو صائر إليه.. وسائر فيه.. 
أم���ا الثاني � الباذل نفس���ه � فهو الذي يتعني على 
األمة تعضيده ومناصرته.. ألنه ش���خص بأمة.. 
بينما اآلخر.. اختصر األمة في شخصه.. وحولها 

الى جنود يتمترس وراء أجسادهم.

كن بيرقًا للحقيقة
ال نريد لزهرات الوطن ان تذبل في السجون.. 

وان تعتمس سراجاتها في غياهبها.. 
بل نريدها بهية روية ريانة في حدائق الوطن.. 
ونريدها اسوارا حتوط الوطن بصدورها وبثاقب 

فكرها وسالمة عقلها وحسن مقصدها.
وما فرحة أبويك بك.. ساعة مقدمك الى الدنيا.. 
إال ان تكون رافدا طيبة سواقيه.. صافية منابعه.. 
حتى تزهر بني عيونها.. وكي تقّر بك تلك العيون 
الناظرة الى يوم يس���توي فيه عودك على صارية 

احلق.. بيرقا للحقيقة.
وم���ا أظن تلك العيون.. إال قرت وبردت وملعت 
بدموع الفرح.. وهي تراك شابا يافعا ناشطا عفيا 
تقلب كوامن البالد وحترك سواكنها وفي شرايينك 
دماء حارة س���اخنة ال تبرد.. تريد اخلير ألم وأمة 
تباهتا بك.. وفرحتا لنجابتك.. وألب وشعب حضناك 

وليدا.. ورعيا خطوك.
فال تخّيب من حّملك رج���اءه.. إرضاء لنفوس 
تتعطش إلى اخل���راب.. وال تطفئ ملعة حرابها اال 

دماء األقربني.
نحن أهلك.. وعش���يرتك األقربون.. نحن أهل 
النفوس الطيبة والقلوب النقية والعيون الشاخصة 
الى هذا الوطن بخوف ووجل.. نحن ترانا - وقد ال 
ترانا - في كل بقعة في هذا الوطن.. وفي كل ملة.. 

وفي كل عرق من أعراقها.
نحن منتشرون في كل الوطن الكويتي.. ولكننا ال 
نحمل طبوال.. وتخلو أيدينا من صاجات الراقصات 
في األع���راس واملالهي.. وال ترتف���ع أصواتنا في 

الصخب والضجيج.
نحن الذين زرعنا األنفة في النفوس.. والرؤوس 

نرفعها حتى ال تنحني اذالاًل ألحد..
نحن الوارثون نهمة النهام.. وحداء حادي العيس 
في صحرائنا.. نحن وارثو الكويت التي لم تخضعها 

سيوف الغزاة.. ولم ترهبها خيلهم..
ونحن نس���ل الكويتيني.. أولئك الذين صنعوا 
الكويت.. وأودعوه���ا أمانة في أيدينا.. ال نريد ان 
نضّيعها.. أو ان نزفها في أعراس حزينة.. وان عال 

فيها صوت الطبل واملزمار..
تل���ك أعراس اغتص���اب.. وال أريد لك ان تكون 

معرسا في تلك األعراس الغاصبة.

أخطاء البداية
وان كان ثم���ة ما اختم به حدي���ث القلب هذا.. 
فهو فرح���ي بوجود مثلك في بالدنا من الش���بان 
املجتهدين املتحركني الناشطني والذين لسعتهم نار 
العبودية املستعرة في بالدنا.. فسرت في أجسادهم 
الشهامة والنخوة واحلماسة لنصرة وطنهم. فذلك 
ما يستوجب التعبير عنه بفرح.. حتى وان كانت 
الوس���يلة أو التوجه خطأ في هذا املس���عى أو في 
هذه القضية بالذات، ولكن ذلك من أخطاء البداية 
التي البد منها.. وانها لعث���رة تقيلك األيام منها.. 
وتضعك على الطريق الصحيح واملسار السليم.. 

وانني لواثق من ذلك.

> > >

نصر حامد أبوزيد..
زرع جنمة ورحل..

بشخصه أو مبنصبه؟!
هذه األقوال الطائشة.. يجب أال تصنع »بطال« 
في عني أح���د وال جتلجل قوما وتنزعهم من مكان 
إلى مكان يحملون عقائرهم.. وتتبارى ألسنتهم في 
متجيد من ضل وط���اش وطار به احلماس وجْمُع 

الناس املصفقني.
ه���ل  يتحمل أحد منا أن توجه إليه تهمة مبثل 
هذا احلجم املهول الفظيع.. حتى وإن كان وضعه 
في مجتمعه وضع »خردلة في اإلسالم«.. ليس ذا 

شأن وال مكانة؟!
األلسنة كلها ستجيب إجابة واحدة: »ال«.

إذن.. ملاذا يرى البعض من »وطنيي« املرحلة أن 
يسكت رئيس الوزراء ويقبل هذه التهمة.. ويصدقها 
القوم.. فينظروا لرئيس وزرائهم.. متهما ومجرما 
تأكد جرمه.. وفاحت فضائحه.. والدليل أنه لم يسع 

إلى تبرئة نفسه ومقاضاة من اتهمه؟!
ال أدري أين تكمن اجلرمية؟!

هل فيمن وجه االتهام دون بينة؟!
أم في سعي رئيس الوزراء  إلى القضاء للدفاع 
عن نفسه وإبراء ذمته من تلك التهمة الشنيعة؟!

أم في حكم القضاء ال���ذي صدر بإدانة املتقّول 
على رئيس الوزراء؟!

ولقد صنف ذلك الشاب الذي اتهم رئيس الوزراء.. 
صنف نفسه بأنه يقدم حرية وطنه.. على حريته 
اخلاصة.. وال يهمه السجن ما دام في سبيل حرية 

الوطن.
وذلك � لعمري � أمر يجعلني أجّل هذا الش���اب 
وأنحني لقوله.. ولكن أين التطبيق الفعلي.. لذلك 
القول اللفظي؟! هل صال هذا الش���اب وجال.. في 

ساحة احلريات الوطنية؟
هل أشهر سيفه منافحا عن تلك احلريات؟

أال يرى البالد مملوءة بالقوانني املقيدة للحريات 
واملخالفة للفطرة اإلنسانية وملواد الدستور؟!

فأين هو من تلك احلرب املقدسة والتي يعتبر 
خوضها فرض عني على كل مواطن حر وشريف.. أو 
قد يكون صال وجال، وفي ذلك يستحق منا الشكر 

واالنحناء وخلع صفة »البطولة« عليه.
هذه هي حربنا احلقيقية يا »بني«.. حرب من أجل 
الوطن.. وحرب من أجل حرياتنا املسلوبة.. والتي 
ساهم في سلبها مناصروك ومؤيدوك ومؤازروك 
وحاملوك على أكتافهم.. والذين يزينون لك السجن 
ويدفعونك إليه دفعا، بينما هم حابس���و احلريات 

احلقيقية!
حرب من أجل الكويت.. ال أرى أحدا يخوضها.. 
الكل عندها يغمد سيفه.. ويصلي صالة الشكر.. أما 
حرب طواحني الهواء.. فكل ميتطي فرسه ويشهر 

سيفه خلوضها!

> > >

الحروب الصغيرة
إن حربنا ليس���ت مع »رئيس الوزراء«.. حتى 
نختلق له تهما ال نستطيع إثباتها.. بل حربنا معه 
وم���ع حكومته.. في عدم إلغائه���ا القوانني املقيدة 

للحريات... وفي خنوعها املذل وخضوعها املنكسر 
أمام تيار التخلف والتسلط والعبودية.. والذي نتج 

عنه هذا السجن الكبير الذي اسمه »الكويت«.
وضمن هذا التيار يقف جّل مناصريك من أجل 

»احلرية«!
إن احلروب الصغيرة.. هي شغل الناس الصغار 
وش���اغلهم.. ونحن ال نريد لش���بابنا الصغار في 
أعمارهم.. أن يكونوا صغارا في حروبهم.. وفيما 
يرنون إليه من صغائر قد جتعلهم اليوم جنوما.. 
ولكن سرعان ما تهوي النجوم وتخفت وتسقط.. 
وينس���ى الناس يوما انها كان���ت معلقة ذات ليلة 

في سمائهم.

الطريق إلى جهنم
إن اخلصومة ف���ي الوطنية.. هي خصومة من 

أجل الوطن..
وإن من الوطنية.. أن يرفع املرء من قدر خصمه.. 

ال أن يحطه..
وإن الوطنية فضيلة ف���ي النفس الكبيرة.. ال 
تخض���ع لله���وى وال لعنفوان الش���باب وزهوته 

وفتوته..
والفضيلة في ان نتبع احلق.. ونسعى جميعا 
ف���ي خدمته.. وأال تؤثر فينا أو علينا تلك اجلموع 
التي دفعها الفراغ وحس���ن النية وسوء الفهم إلى 

املؤازرة والتشجيع واملناصرة..
فاملؤازرة في الباطل.. طريق ممهد إلى جهنم..

والتشجيع في الضالل.. تيه وجنوح.. واملناصرة 
في التهييج.. طعنة جنالء في قلب الوطن..

إن الحق.. أحق أن يتبع
وإن من احلق.. أن يدرك اإلنسان زلته وخطأه 
وسوء مسلكه.. فيتراجع عنه.. بإباء وشمم.. ال أن 
يستمر في غيه وبإصرار مجنون على املضي قدما 
في طريق اخلطأ والزلل.. مدفوعا بتزيني شياطني 
االنس طريقه الوعر الذي س���لكه ظنا منه ان هذا 
هو طريق الوطنية.. والشياطني تصفق من حوله 
وتبارك وتعاضد وتؤازر.. حتى إذا ما اودع املسكني 
السجن وأكلته الوحدة.. اعتلوا هم متون مراكبهم 
الطيارة الى حيث اخلضرة واملاء والوجه احلسن.. 

واملناخ البارد واللقمة الهنيئة.

مجرد سهم في كنانته
إنك يا »ولدي« بحاجة الى من يرشدك.. ويخفف 
من غلواء االنفعاالت في نفسك اجلامحة الطامحة الى 
اخلير ان شاء اهلل.. وليس ذلك موضع شك.. ولكن 

اختيار الطريق وانتهاج الطريقة.. هما اخلطأ.
فلتوجه بوصلتك ومعك مجايلوك من شباننا 
الوجهة الوطنية الصحيحة.. والكويت � الوطن � 
ليست في خصومة مع رئيس الوزراء.. وال تكمن 
»الوطنية« في اتهامه بالباطل تهما أبطلها القضاء.. 
فِلَم اجلأر بالشكوى.. وشق اجليوب ولطم اخلدود 

والتحسر على الوطن؟!

لن تكون وطنيًا.. حتى تخاصم رئيس الوزراء


