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أن تكون مواليا للحكومة أو حكوميا كما نقول بالعامية، 
فها شأنك واختيارك »وبكيفك« وليس ألحد باب عليك، 
فقد اخترت أن تقف إلى جانب احلكومة وتنضوي حتت 
لوائها عمال باملثل املص���ري »اللي فاته امليري يتمرمغ 
بترابه«، هنا نقول لك مترمغ كما شئت وأحببت، وعلى 
أي جنب يريح ضميرك، ولكن أن تكون حكوميا خالصا 
بل وصناعة حكومية خالصة »مالصة« و»مفلص«، ثم 
ترأس تيارا سياسيا معارضا، فهذه واهلل لم أرها ال في 
أفالم جيمس كاميرون وال في أفالم هيتش���كوك وال في 

روايات أجاثا كريستي.
هذا األمر ال يحدث إال في الكويت، والكويت فقط دونا 
عن بقية بلدان األمم املتحدة ال� 183، نحن وحدنا نقلب 
األهرام ونضحك أبو الهول ونربي طائر العنقاء في بيوتنا 
مع احلمام، نصنع املستحيل، بل جنترح املستحيل.. قل 
نذبحه ونقدمه قربانا في مشهدنا السياسي »األحول«.

حكومي معني يأتي في وضح النهار ويصبح رأس���ا 
لتيار سياسي معارض، كيف حدث هذا األمر؟ كيف يكون 
معارضا ورأسه وما قدم وما أخر من مواقفه السياسية 
ره���ن احلكومة بل رهن منة احلكوم���ة، ويريدوننا أن 

نصدق أن هناك معارضة في الكويت.
يا س���ادة ليس���ت هناك معارضة في الكويت إال إذا 
كان���ت امليزاراتي 2010 تباع في س���وق احلراج ب� 200 
دينار و»عشا الدالل عليك«. إياكم أن تصدقوا أن هناك 
معارض���ة، فاألمر ال يعدوا كونه مج���رد ترتيب أوراق 
سياس���ية ولعب ينكش���ف جزء منه ويخفى جزء آخر 
منه وتتكس���ر أجزاء أخرى فوق رؤوسكم يا مواطنون 
يا محترمون يا من تعتقدون أن هناك معارضة سياسية 

منظمة في الكويت.
هناك مصالح، وهناك تعارض مصالح، وبني تقاطع 
خطوط هذه وتلك تبرز مواقف معارضة، مواقف معارضة 
فقط وليست معارضة حقيقية، فليس كل من قال ال حلكومة 
معارضا بالضرورة، وليس كل من قال نعم للحكومة هو 
حكومي خانع، وهذه أفهمها وأعيها وأقدر من يتقلب وفق 
األجواء السياسية، ويلعب وفق تغيراتها، ولكن أن تكون 
حكوميا ثم ترأس تيارا سياسيا معارضا، هذه واهلل التي 
لم تخطر في بال ال هيتش���كوك وال كاميرون وال آجاثا 

كريستي وال حتى في أجزاء السوبرمان اخلمسة.
 Waha2waha@hotmail.com

حقيقة ال أعرف أيا من د.عبداهلل الفهيد ود.يعقوب 
الرفاعي والشيخ فيصل املالك معرفة شخصية، ولم ألتق 
بهم وجها لوجه، إمنا أعلم فقط أنهم يتقلدون مناصب 
رفيعة في قطاعات حكومية تقل فيها نسبة الفساد كثيرا 
إذا ما قورنت بقطاعات أخرى في الدولة، لكن يراد لهذه 
النس���بة أن تزيد وتزيد، في ظل التحالفات املشبوهة 
األخيرة التي فتحت شهية االنتهازيني إلسقاط آخر املعاقل 

الصامدة أمام مد الفساد بنوعيه، اإلداري واملالي.
ما يجمع د.الفهيد ود.الرفاعي والش���يخ املالك أنهم 
جميعا يقعون ضمن قائمة مستهدفة من مجاميع نيابية 
تريد كسر القانون بالقوة، وما يعيب هؤالء الثالثة فيما 
أعلم أنهم ال ينتسبون إلى حزب سياسي يقاتل عنهم، 
سوى حزب اسمه الكويت، حزب قوامه األمانة والعدالة 
والش���فافية، وال يعيب أحد قائال كيف لي أن أكيل هذا 
املدح ألناس ال أعرف عنهم الشيء الكثير، ألن اإلنسان 
ميكنه أن يعرف طيب معدن الرجل من فجور خصومه 
وأعدائه، إضافة إلى أن كل التهم التي رموا بها حتى اآلن 
لم نر عليها برهانا وال بينة، سوى دعاوى خاوية، وهو 

مما يحسب لهم.
مع األسف القائمة املس���تهدفة ال تضم هذه األسماء 
الثالثة فق���ط، بل األجندة طويلة ومليئة بأس���ماء من 
خيرة قياديي البلد، وبال ش���ك، أن محاربة الشرفاء، أو 
ق���ل على األقل من لم يثبت عليهم التلطخ بش���يء من 
الفساد سيكون على حساب غض الطرف عن املفسدين 
احلقيقيني، الذين يؤدون والءهم ألحزابهم التي دفعت 
بهم لتلك املناصب، وتدافع عنهم دفاعا مستميتا، هناك 
أس���ماء حتارب بطريقة تبادل األدوار لبعض األحزاب 
الطائفية املتحالفة، وهي طريقة فجة ومكش���وفة أمام 
الشعب الكويتي الذي يراقب، وليس ببعيد عما يحدث 

في الساحة السياسية.
أخيرا، أرس���ل حتية عطرة للنائب الذي يتبع قوله 
عمله، ويطالب بلجنة حتقيق تضع النقاط على احلروف، 
وتكش���ف اجلاني احلقيقي باألدلة والبراهني، وأرس���ل 
أسفي الشديد للنائب الذي ال نسمع منه إال اجلعجعة، 
وحني يس���حب إلى القضاء ليدلي مبا عنده من حقائق 
كما ادع���ى، ينكص على عقبيه، ويبدأ يتعتع، ويتضح 
أنه لم يقصد أحدا، وإمنا تصريحه كان في إدانة أشباح 

ال وجود لها، فأين ذهبت املصداقية؟
وفي اخلتام نعدكم مبقال آخر حول ضياع األولويات 
في توافه األمور، كالتصعيد في الدفاع عن كتب الشعوذة 
والسباب وقلة احلياء، واإلحجام عن الدفاع عن أم املؤمنني 

عائشة رضي اهلل عنها.
dhari0395@hotmail.com

ذعار الرشيدي

خدعة ال تحدث
إال في الكويت 
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م.ضاري محسن المطيري

فيصل المالك
على خطى الفهيد والرفاعي

رياح التفاؤل

املراقب لالحداث على مس���توى اقليم الشرق 
االوس���ط يدرك متاما ان املنطقة متر مبنعطفات 
خطيرة، نظرا لتسارع االحداث وتشابكها بيد عدة 
اطراف، ففي العراق مثال جتد انه منذ االنتخابات 
البرملانية االخيرة وحتى اآلن لم ينجح العراقيون 
في تكوين حكومة وحدة وطنية تضم حتت مظلتها 
جميع القوى السياس���ية والتيارات املختلفة، وال 
يخف���ى على احد ان هذا الوضع اس���تدعى تدخل 
قوى خارجية في هذا الشأن الداخلي في محاولة 
لتعزيز طرف عراقي على آخر، انطالقا من مصالح 

ورؤى هذه القوى.
اما في لبنان فاليزال موض���وع القرار الظني 
اخلاص بقضية الشهيد رفيق احلريري يثير الكثير 
من اللغط بني االش���قاء في لبنان، وهذا اللغط قد 
يتسبب في احداث خالفات في التعاطي مع االمور 
الداخلية في لبنان مما يؤثر س���لبا على انطالقة 
النهضة اللبنانية، كما يؤثر على عالقاتها اخلارجية 

مع بعض الدول.
واذا اجتهنا نحو الش���رق فسنجد ان موضوع 
النووي االيراني، وما يقابله من اعتراضات اميركية 
واوروبية وصلت الى حد فرض بعض العقوبات 
عل���ى طهران، يثير املخاوف من اندالع صراع في 
املنطقة، كما ال ميكننا ان نستبعد املخاوف من حدوث 
اي خلل في انظمة املفاعالت النووية االيرانية مما 

قد يسبب كوارث في املنطقة برمتها.
اما التهديدات االرهابية فإنها التزال تلوح في 
االفق وتستدعي اخذ احلذر واحليطة من اجلميع، 
حتس���با الي مجهول، وليس هناك ادل على ذلك 
من اكتشاف اخللية االرهابية منذ ايام في مملكة 
البحرين الشقيقة، وما قبلها من تهديدات احلوثيني 
وجترئهم باالعتداء على ح���دود اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وفي خضم كل ذلك ال ميكننا ان نستثني ما كاد 
ان يحدث عندنا من فتنة اثر التصريحات الشاذة 
والتطاول السافر من املدعو ياسر حبيب في حق 

ام املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها.
والعامل املشترك في هذه االمور اننا يجب ان 
نكون على وعي كاف مبا يهدد املنطقة من مخاطر، 
وان نتعامل برؤى واس���تراتيجيات مرنة تراعي 
ان تكس���ب جميع القوى والتحالفات في مختلف 

دول االقليم.
واملطلوب منا كقوى او تنظيمات سياسية وكذلك 
مؤسس���ات املجتمع املدني واملؤسسات االعالمية 
والفكرية والثقافية ان نعي ضرورة تقوية عالقات 
الكوي���ت االقليمية، وان نتأنى في رد الفعل جتاه 
اي حدث، وان ننظر بعني فاحصة لكل حدث بحيث 

نعي دوافعه واهدافه وليس فقط ما يظهر منه.
وعلينا ان نضع دروس الغزو دائما امام اعيننا، 
حيث ان مواقف الكويت وحسن تعاملها مع جميع 
الدول عاد علينا بوقوف جميع هذه الدول بجوارنا 

ومناداتها بحقوق الكويت وشرعيتها.
اما احلكمة التي يجب ان نضعها نصب اعيينا 
باستمرار والتي انعم اهلل علينا بها فهي التوجيهات 
السديدة والرؤي احلكيمة التي يوصينا بها دائما 
صاحب السمو االمير الش���يخ صباح األحمد في 
خطبه وكلماته السامية من وقت آلخر، ففي كلمات 
سموه سنجد خارطة طريق تعيننا على التعاطي 
مع جميع االمور بحكمة وهدوء بعيدا عن التشنج 
والثورة، وال شك اننا اذا وضعنا مصلحة الكويت 
فوق كل اعتبار فس���وف نتمكن من الس���ير على 

الدرب السليم.

الوعي مطلوب

محمد جاسم الدبوس

يطلق أهل مصر على الطماطم رأي
لقب »األوطة«، ويحرص البائعون 
في أسواق اخلضار املصرية على 
النداء باسمها جللب الزبائن على 
النحو التالي: »يا مجنونة يا أوطة«. 
وذلك كناية عن س���عرها ووصفه 
باجلنون ألن سعرها على الدوام في 
تغير دون حسيب أو رقيب ومنه 

أصبح الباعة واملش���ترون يصفونها باجلنون لغالء سعرها 
وارتفاعه على الدوم دون أسباب أي مثل اجلنون عندما يصاب 
به اإلنسان دون س���بب أو مرض، أما املوتة فهي ما أصاب به 
املجتمع الكويتي مع بداية األسبوع بارتفاع أسعار »الطماطم« 

واملوتة هنا ليست وليدة الصدفة؟ 
ف� »املوتة« للمجتمع الكويتي صارت كاجلنون الذي أصبح 
وباء في كل بيت ليس فقط بالنس���بة للكويتيني بل للوافدين 
أيضا، والس���ؤال هنا هل األوطة عفوا »الطماطم« هي السبب؟ 
بكل تأكيد ال، ولكن أزمة ارتفاع سعر الطماطم هي نقطة انفجار 
املجتمع، فقبل ارتفاع أسعار األوطة شمل الغالء أشياء أخرى، 
وكتبت عنها الصحف واندرجت في جداول نواب األمة ولكن ما 
احلل؟ ال ش���يء.. فارتفاع األسعار في شهر رمضان عانت منه 
األسر الكويتية واملقيمة أيضا، ولم يقتصر الغالء على املأكل 
فقط بل على كل ما يلزم الفرد لكي يس���تطيع أن يعيش ومن 
بعض تلك االلتزامات »التعليم«. ها نحن في بداية العام الدراسي 
جند كل ما يخص الطالب يصف في خانة جنون األسعار الذي 
يؤدي إلى موتة رواتب األسر، واملضحك أن وزارتي »التعليم 
العالي والتربية« دخلتا في أجندة ارتفاع األسعار، حيث بدأت 
التربية في رفع رسوم املدارس اخلاصة التي أصبحت سكينا 
على رقاب كثير من األس���ر من أجل تعليم أوالدهم، وقد يقول 
البعض ملاذا يتجه البعض إلى اخلاص؟ لكن البد أن نتذكر أن 
الوافد سابقا كان بإمكانه أن يدخل أوالده املدارس احلكومية، 
أما اآلن فأصبحت املدارس احلكومية تقتصر فقط على الكويتي 

»وذي الواسطة من الوافدين«.
باألمس كان التعليم يصنف 
»خاصا وعاما« أي أن األول مدفوع 
من قبل األس���ر والثاني مكفول 
من قبل الدول���ة واليوم أصبح 
اخلاص والعام متس���اويني في 
املصرف���ات املادية، فبعد أن كان 
الطال���ب يذهب للتعليم »العام« 
من أجل التعليم، أصبحت األس���ر تدفع للمدارس واجلامعات 
احلكومية أضعاف ما تدفع���ه للمدارس واجلامعات اخلاصة، 

وقد يسأل البعض كيف؟
ونقول: م���ع تطور التعليم واس���تمداد التجارب األجنبية 
واستقطابها لتعليمنا وجدنا في كل مطلع عام جديد مع أوالدنا 
ورقة طلبات من املدارس واجلامعات وكلما منحت الدولة زيادة 
في الرواتب زادت طلبات التعليم احلكومي إلى أن وصل بنا األمر 
الى أن نقوم بشراء أقالم الصبورة وأوراق احملارم والصابون 
للمدارس »كما شاهدت في بعض املدارس«، أما اجلامعات فأصبح 
تصوير وشراء ملزمات وكتب األساتذة عائقا على األسر، وإذا 
اعت���رض الطالب كان الرد: أين تصرف املنحة؟ كما لو أن هذه 
املنحة حق مكتسب لبعض أس���اتذة اجلامعة، ف�»األوطة« لم 
تقتصر فقط على س���وق اخلضار بل انها أصبحت مدرجة في 

موتة التعليم.
> > >

كلمة وما تنرد: من أشعار االمام علي بن أبي طالب گ:
أحياء العلم  وأهل  موتى  الناس 

أطباء فيهم  وهم  مرضى  والناس 
العلم فوقهم والناس أرض وأهل 

النور ظلماء السماء وما في  مثل 
كلهم اخللق  رأس  العلم  وزم��رة 

وسائر الناس في التمثال أعضاء
atach_hoti@hotmail.com

بق���در ما س���عدت وتش���رفت 
بانضمامي إلى أسرة »األنباء« الغراء 
من خالل هذا العمود املتواضع، إال 
انني أدرك ثقل املسؤولية امللقاة على 
عاتق كل كاتب من حيث املصداقية 
والدقة واحلياد في نقل أو تناول أي 
موضوع، وبالذات ذلك الذي يحاكي 
نبض الشارع املتمثل بروح املواطن 

البسيط، محاوال تلمس هموم الناس من خالل تسليط الضوء 
على كل ما يهمهم، ووضع النقاط على احلروف، فأمتنى من اهلل 
ان يعينني على ذكر وتسطير كل ما فيه خير ومصلحة عامة 
للجميع.. كما أعاهد نفسي والقراء الكرام بأن أمضي بقلمي ال 
مجامال وال محابيا وال مرائيا لكائن من كان بكل جرأة، مراعيا 

في ذلك األطر واحلدود القانونية والشرعية.. واهلل املوفق.
> > >

تعبير »الطابور اخلامس« نش���أ أول ما نشأ أثناء احلرب 
األهلية اإلس���بانية التي نش���بت في عام 1936 واس���تمرت 3 
س���نوات. وأول من أطلق هذا التعبير هو اجلنرال اإلسباني 
»كويبو ديلالنو« وكان أحد قادة القوات الثائرة، وكان يتحدث 
عن قواته الزاحفة على مدريد وكانت تتألف من 4 طوابير من 
الثوار، ثم قال ان هناك أيضا طابورا خامسا يعمل مع الثوار 
ولكن داخل مدريد نفس���ها وكان يقصد بذلك مؤيدي الثورة 

من أهالي مدريد.
وبع���د هذا الوصف الذي أطلقه اجلنرال اإلس���باني الثائر 
أصبح استعمال تعبير »الطابور اخلامس« شائعا، وأصبحت 
تدل على اجلاسوسية وعمليات التخريب التي تتم داخل البلد 
بواسطة أعوان ألعداء هذا البلد.. وزاد انتشار هذا التعبير بعد 
ذلك ملا قامت احلرب العاملية الثانية في عام 1939 واعتماد هتلر 
على عدد كبير من اجلواس���يس واملخربني داخل البالد التي 
كان يحاربها، وبعد نهاية احلرب العاملية الثانية اتسع مفهوم 
»الطابور اخلامس« ليشمل أيضا مروجي اإلشاعات ومنظمي 
احلروب النفس���ية التي انتشرت نتيجة للحرب الباردة التي 

نشأت بني املعسكرين الشيوعي والغربي.
تذكرت هذه احلادثة عندما قرأت إجابة النائب األول لرئيس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك عن أحد األسئلة قبل أيام 
في ح���وار أجرته مع���ه جريدة 
»عكاظ« الس���عودية، حيث قال: 
هناك أطراف خارجية مستفيدة من 
إثارة الفنت في الكويت والبحرين 
والس���عودية وان هناك شبكات 
ومنظم���ات إرهابي���ة وجه���ات 
تخريبية مستفيدة من عدم استقرار املنطقة وهو أمر يضاعف 

املسؤولية علينا كمسؤولني ومواطنني.. )انتهى(.
وال ش���ك ان ما مت اتخاذه من إجراءات من قبل الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء باإلنابة عندما حاول ذلك املفلس 
قدح زناد الفتنة وإشعالها لهو بداية مبشرة ودليل على محاولة 
إعادة الهيبة حيث اتس���مت باحلزم والشدة والتي افتقدناها 
منذ ان مت تكس���ير عظم خلية تنظي���م القاعدة بفضل اهلل ثم 
بس���واعد ويقظة أبطال جهاز أمن الدول���ة بقيادة »الصنديد« 

عذبي الفهد.
لذلك نتمنى كمواطنني بقلوب متلؤها الهواجس ان تنتهي 
سياس���ة »الطمطمة« إلى غير رجعة حيث لم جنن منها سوى 

ضعفنا وهواننا في أعني من حولنا.
لذا، فإن كانت احلكومة جادة وعازمة على املضي في أسلوب 
الش���دة واحلزم في كل ما يتعلق بأمن البلد، فما عليها سوى 
االتكال على اهلل والضرب بيد الشيخ عذبي الففهد وأبطاله من 
خالل جهاز أمن الدولة وتفعيل القانون وعدم التدخل في عملهم 
نهائيا وإغالق باب الترضيات واملساومات التي لوالها ملا وصلنا 
الى ما نحن عليه اآلن، بعد ذلك أجزم ويجزم كل مواطن شريف 
بأن مصير جميع اخلاليا النائمة والشبكات التخريبية سواء 
من عناصر هيئة خدام املهدي )امللعونة( هي ومؤسسها أو من 
عناصر حزب »التأبني« او حزب الدعوة ومن غيرهم سيكون 

كمصير عناصر تنظيم القاعدة املدحور.
وعلى أعضاء احلكومة ان يتحركوا قبل ان يتحرك »الطابور 

اخلامس«.
قلناها م���ن منطل���ق مس���ؤوليتنا الوطنية.. فه���ل أنتم 

فاعلون؟!

د. نرمين يوسف الحوطي

»األوطة« وال »موتة«

محلك سر

المحامي دويع العجمي

ال مجاملة.. ال محاباة

الصواري


