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 «الرأســـمالية: قصة حب» هو عنوان فيلـــم املخرج األميركي 
مايكل مور والذي قدم خالله وجبة دسمة مكثفة من الرؤية املعمقة 
حلقيقـــة ما يحدث في أميركا من الداخل، وكيف يتالعب ممثلون 
لألمة بالتعاون مع شركات وأباطرة مال ونظام حكم بالقوانني من 

أجل مترير مصالح املتنفذين على حساب املواطن األميركي.
  شاهدت الفيلم الوثائقي ملايكل مور ٣ مرات وكنت في كل مرة 
أقوم بإســـقاط سياق فيلمه على مشـــهدنا السياسي ووجدت أن 
هناك تشـــابها كبيرا في التعاطي السياسي بني ساستنا وساسة 
بالد العم ســـام، خاصة فيما يتعلق مبحـــاور ثالثة ارتكز عليها 
الفيلم وهـــي «القروض ولعبة البنوك» و«طريقة تعاطي القيادة 
في كل مرحلة» و«تصويت الكونغرس واحلشد اإلعالمي لقوانني 

التعديالت االقتصادية».
  ما فعلته في إسقاطي هو أنني غيرت الوجوه واألسماء وقمت 
بتكويـــت تلك القضايا «على قدنا» وحصلت على إجابات شـــبه 

شافية عما حدث في بالدنا منذ إقرار قانون املديونيات.
  ولو أردنا إسقاطا منطقيا لفيلم مايكل مور على مشهدنا السياسي 
في القروض حتديدا فيكفي أن نعود إلى الوراء ١٨ عاما، وسنعرف 
متاما ما الذي حصل، ولنأخذ القروض كمحور أساســـي وطريقة 
تعاطي احلكومة مع الشـــأن االقتصادي على وجهيه فيما يخص 
املواطنني البسطاء من جهة وفيما يخص الشركات، فاحلكومة قدمت 
للتجار هدايا قيمة على شكل قوانني وهبات مالية في قانون شراء 
املديونيات الصعبة «وكله بالقانون يا باشا» وقدمت بل استعجلت 
بتقدمي قانون االســـتقرار املالي الذي حتى اليوم ال يعرف «كوعه 
من بوعه»، وكانت ثالثـــة األثافي احلكومية تقدميها وعلى وجه 
الســـرعة طرح احملفظة املليارية في سوق األوراق املالية والذي 
ال يعرف على وجه الدقة من يشتري ومن يبيع بواسطة أموالنا 

ولصالح من «وكله بالقانون يا افندم»
  أمتنـــى من كل قلبي أن يخرج لنا مايـــكل مور كويتي ويدور 
بكاميرتـــه التوثيقية على مجلس األمـــة ووزارة املالية ومجلس 
الوزراء ووزارة التجارة والبورصة ليحمل لنا مادة فيلمية مختصرة 
تروي للمشـــاهد العادي حقيقة ما حدث خالل وأثناء وبعد إقرار 

تلك القوانني الثالثة واألهم من قبض ومن تآمر ومن رفض؟
  شـــخصيا لدي قائمة من املخرجني الكويتيني الذين ميكن أن 
يقوموا بعمل كهذا وأعني املخرجني املتخصصني باألفالم الوثائقية 
وعلى رأســـهم املبدع عبداهللا املخيال، الـــذي أمتنى من كل قلبي 
أن ينقل عدســـته الالقطة من اخلارج إلى الداخل لتلتقط برؤيته 

اجلميلة حقيقة ما يحدث في البلد.
  توضيح الواضح: ملن يريد أن يعرف ما حصل في ندوة أحمد السعدون 
عليه أن يعرف معنى املصطلح املصري «كرسي في الكلوب» وهو 
تعبيـــر مصري خالص معناه «التخريب» وللتوضيح أكثر حول 
املثل فعندما يريد شـــخص أن يفســـد حفل زفاف يقوم بإرسال 
مجموعة من «البلطجية» الفتعال مشاجرة في احلفل والتي عادة 
ما يبدؤها شخص واحد من املخربني ويقوم بقذف كرسي باجتاه 
«الكلوب» أو إحدى إضاءات الزينة وبعدها تندلع املشـــاجرة، لذا 
سميت حركة التخريب تلك باسم «كرسي في الكلوب»، وفي العرف 
املصري فأهل حفل الزفاف دائما ما يكونون الضحية، واملخربون 
ومن قذف «كرسي في الكلوب» هم اجلناة حتى ولو ضربوا «علقة 

ما كلهاش حمار في مطلع»، أعتقد أن الصورة واضحة اآلن. 
  Waha٢waha@hotmail.com 

 نبارك لـ «األزرق» والشعب الكويتي، أميرا وحكومة وشعبا، 
مبناســـبة فوز منتخبنا الوطني بكأس خليجـــي ٢٠ وأمتنى أن 
نحرص على االهتمام بهذا املنتخب الشـــاب وإعداده بشكل جيد 
لتصفيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم القادمة، وأن نخطط 
جلميع األلعاب وليس فقط كرة القدم وأن نبعد خالفاتنا جانبا، 
فعـــدد األندية في االحتاد ال يجب أن يكون ســـببا خلالفاتنا، وال 
يجـــب أن تكون هناك صراعات على املناصـــب، خاصة أن لدينا 
نظاما للمحاسبة على اإلجناز، وهنا البد أن نشيد برئيس االحتاد 
الكويتي لكرة القدم الشيخ طالل الفهد جلهوده في دعم املنتخب 
حتـــى الفوز بكأس خليجي ٢٠ ونقول له كفيت ووفيت أنت ومن 

معك يا أبو مشعل.
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  قبل أكثر من ٤٠ عاما كانـــت املعارضة راقية وهادفة ال متس 
األشخاص، بل تركز على األداء، وكان البعض اآلخر مع احلكومة 
(عمياني) بل ومرات بالتصويت ال يعلم النائب عما يدور التصويت، 

لكنه إن رأى احلكومة ترفع يدها رفع!
  ومنذ ســـنة ١٩٩٩ بدأ من كان يرفع يـــده «عمايني» ترفض له 
املعامالت وتقبل من املعارض بهدف «شراء الود السياسي من قبل 
بعض األطراف احلكومية»، وأصبحت املناصب توزع على أقارب 
املعارضني، وبدأ تأجير عمارات بالكامل من بعض املعارضني من 
قبل احلكومة. أما عمارات اجلبهـــة العميانية فأصبحت خاوية، 
وأصبح اجليـــب «العمياني» يصفر فبعث البعض بالون اختبار 
للحكومـــة أوائل العام ٢٠٠٠ بأنهم أصوات ضدها وجنحوا في أن 
يكونوا أمام ناخبيهم معارضني وأمام احلكومة عميانيني، وبعدها 
أصبحوا يعارضون في احلق والباطل، فزادت شقق التأجير لديهم 
وامتأل اجليب وبعدها بدأ يبزغ جنمهم بسماء املعارضة (العميانية) 
أيضـــا، وصار معارضو األمس معتدلي اليوم وانقلب كل شـــيء 
ودخلنـــا في نفق مظلم ال نعلم متى نخرج منه. وبداية املر كانت 

هاملعاملة ليش ما مشيتوها ومشت األمور يا حكومة..؟
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  من الفرية: كنا بالسابق نقول إن املعارضني هم أحد أسباب تراجع 
احلياة السياسية بالكويت.. واليوم نترحم على أيام هؤالء املعارضني 
النه اتضح أنهم كانوا يعارضون ألجل املصلحة العامة. أما بعض 
املعارضني هاأليام فتحولت معارضتهم ألجل املصلحة اخلاصة!
  reemw٢٥@hotmail.com 

 االنتصار الكبير الذي حققه شباب األزرق وانتزع 
فيه كأس دورة اخلليج باليمن بعد أن ابتعد عنا ١٢ 
عاما، نسينا فيها ذلك الكأس واعتقدنا أنه لن يعود 
إلينا، ذلك االنتصار أعاده إلينا أبطال األزرق بقوة 
أدائهم وعزميتهـــم وإصرارهم على إدخال الفرحة 
والسرور إلى قلوب الكويتيني جميعا، ففرحنا فرحة 
كبرى نحن وأوالدنا وإخواننا وأهلنا وأحبابنا فرحة 
نسينا نشـــوتها منذ زمن بعيد وأعادها لنا أبطال 
األزرق وانتشينا بها وأطفالنا الذين لم يشعروا بها 
من قبل، فعرفهم أبطال األزرق طعمها ولذتها. إنها 
فرحة غير الفرحـــة بنجاح ابن أو بنت أو حتقيق 
مكسب أو منصب معني تفرح به مع أهلك وأصدقائك 
وأحبابك، إنها فرحة انتصار يشعرك بفخر وسرور 
غريبني وتشارك أو يشاركك فيهما كل الكويتيني، 
وتشعر أن وطنك الكويت يشـــاركك هذه الفرحة 
الكبرى، إنها بالفعل فرحة وطنية تســـتحق هذه 
االحتفاالت ويستحق أبطالها أبطال األزرق التكرمي 
الذي حصدوه جراء هذا االنتصار املؤزر الذي نضرع 
للباري جّلت قدرته أن يكمله ببطولة كأس آســـيا 
وسواء حدث أم ال فإننا فرحون وممتنون للعزيز 
القدير ثم ألبطالنا الذين حققوا هذا اإلجناز، فشكرا 
لألبطال جميعا وشكرا للمدرب ومساعديه وجلميع 
اإلداريني، وهناك شكر خاص البد منه للشيخ طالل 
الفهد الذي قاد األزرق بجدارة واقتدار نحو االنتصار 
الكبير رغم األنواء والعقبات املصطنعة التي اعترضت 
طريقه وكادت تعيقه، ولكن اهللا أعانه وأسعفه بسبب 
إخالصه لسمو الهدف، فشكرا لهم جميعا وفي هذا 
املقام أتقدم ملقام صاحب السمو األمير وسمو ولي 
عهده األمني واحلكومة الرشيدة والشعب الكويتي 
الكرمي بالتهنئة على هذا الفوز الكبير، وأسأل املولى 
جّلت قدرته أن يدمي األفراح واملسرات في هذا الوطن 

العزيز ويزيدها. 
  ويسعدني بهذه املناسبة أن أقدم تهنئة صادقة 
للشيخ أحمد الفهد الذي كانت له أيضا أياد بيضاء 
في هذا الفوز العزيز، وفي اخلتام أمتنى أن تنسينا 
هذه الفرحة بذلك االنتصار تلك األحداث التي جرت 
على ســـاحة السياســـة في اآلونة األخيرة وتعيد 

األمور لنصابها.
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 عندمـــا تتهاون احلكومة في ردع كل من يتجاوز 
اآلداب العامة وكل متبجح بآراء شاذة ودخيلة على 
املجتمع الكويتي وتتخاذل في تطبيق القانون حتما 
ســـنصل إلى حالة من االنفالت، فسكوت احلكومة 
ســـنوات عدة على هدر كرامات الناس من مواطنني 
ونـــواب ميثلون األمة والتشـــهير بهم وبأعراضهم 
وبأسرهم عبر الفضائيات هو ما أدى بنهاية األمر إلى 
هذه الفوضى العارمة. فما حدث للمرشح السابق محمد 
اجلويهل من اعتداء بالضرب أمام ديوان العم أحمد 
السعدون نتيجة طبيعية لتهاون احلكومة سنوات 
في بسط سيادة القانون على اجلميع، فضال عن أن 
االعتداء كان متوقعا لدى كل من تلقى خبر نية اجلويهل 
حضور الندوة عبر الرسائل اإلخبارية، وبالتالي أرى 
أن تهاون وتقاعس احلكومة في تطبيق القانون على 
اجلميع وتخاذل وزارة الداخلية عن ممارسة دورها 
األمنـــي أدى إلى حدوث هذا االعتداء، فلو كان هناك 
حس أمني لـــدى رجال الداخلية املنتشـــرين حول 
موقع الندوة لتم منع محمد اجلويهل من احلضور 
كإجراء أمني احترازي حلفظ األمن، فانتشار رجال 
الداخلية حـــول موقع الندوة يهدف إلى حفظ األمن 
وليس إرهاب احلضور فقط، لذلك أرى أن من الظلم 
واجلور أن يحمل البعض العم احمد السعدون وزر 
هذا االعتـــداء، فالواقعة لم حتدث داخل ديوان العم 
بوعبدالعزيز، لكي يتحمل كل هذا اللوم، مبعنى أن 
واقعة االعتداء وقعت في الشارع العام مقابل منزل 
العم أحمد السعدون، واملسؤول عن هذا الشارع هي 
وزارة الداخلية، بالتالي من يتحمل تعبات هذا األمر 
هم رجـــال وزارة الداخلية املتواجـــدون أمام موقع 
الندوة فليس من العقل واملنطق أن نحمل السعدون 
تقاعـــس رجال وزارة الداخلية في أداء الدور املناط 
بهم، فدم اجلويهل في ذمة وزارة الداخلية وليس في 

ذمة العم احمد السعدون.
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  نقطـة أخيرة: بعد الفحوصـــات الطبية التي أجراها 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك والتي أكدت أنه بصحة مطمئنة، 
نتمنى له موفور الصحة ومتام العافية. ســـالمات 

بوصباح.
  m.almashan@hotmail.com 

 ذعار الرشيدي

 الديموقراطية: قصة حب 
و«كرسي في الكلوب»

 الحرف٢٩

 ريم الوقيان

 هكذا أصبحوا معارضين!

 ريميات

 باسل الجاسر

 مبروك يا كويت

 رؤى كويتية
 محمد المشعان

 دم الجويهل
   في ذمة «الداخلية»

 بيني وبينك

 حديثنا اليوم ال لتســـليط الضوء على 
مسرحية «دقت الساعة» التي قام بتأليفها 
العمالقان في فن الكتابة املســـرحية عبد 
األمير التركي وسعد الفرج، والتي عرضت 
في عام ١٩٨٧، ولكن نســـلط الضوء على 
اقتبســـت االسم فقط،  مســـرحية أخرى 
وأحداثها على النقيض متاما ملســـرحيتنا 
األصلية، فاملســـرحية األولى كانت حتذر 
الشـــعب الكويتي من التفكك والبعد عن 
الوحدة الوطنية، أما املسرحية التي نحن 
بصددها فتدفع إلى التفكك، قد يسأل البعض: 
من مؤلفها؟ ال أعلم وقد يسأل البعض اآلخر: 
متى تدق الساعة؟ في علم الغيب.. ويسأل 
ثالث: متى تنتهي أحداث املسرحية؟ ومن 
أبطالها؟ وكيف؟ وملاذا؟ وهل؟.. أسئلة كثيرة 
قـــد نعلم عنها الكثير ولكن من يحركها ال 

أحد يعلم أو قد يعلم القلة!
  مسرحيتنا ترتفع دقاتها وترج أجواء 
معيشتنا في الفتنة وتفكك الوحدة الوطنية، 
أبطالها فرادى، وكل فرد فيها له حزب يخالف 
احلزب اآلخر، أما حبكتها املســـرحية فهي 
قضية «الكرسي»، نعم الكرسي فمن أجل 
الكرسي تتشعب األحداث املسرحية وتبرز  
من خالل أحداثها فنون التعذيب والصراخ 
والضرب والنتيجة التي نرى نهايتها كل يوم 
تفكيك الوحدة الوطنية والرجوع بالوطن 
إلى الوراء، ولكن علـــى النقيض ما نريد 
إثباته وهو انه عندمـــا نبتعد عن الذروة 
املسرحية وهي الصراع على الكرسي ونقوم 
بتبديل أحداث مسرحيتنا التي تنصب في 
الوهمية  املشاحنات السياسية والقرارات 
وإقامة جلان، بشـــيء واحد هو أن تصبح 
قضيتنا هي الوطن، وتدور أحداث مسرحيتنا 
حول كيفية بناء املستقبل جند أنها تنتهي 
بالوحدة الوطنية، ويصبح النصر حليفنا 
ونعود للصعود إلى القمة، نعم هذا ما حدث 

في كأس اخلليج. 
  القضية ليســـت بالساعة وال مبن يدق 
أجراســـها، القضية فيمن يسمع وينصت 
لتلك األجراس ويرقص على أنغامها، فعندما 
نســـمع ونرقص على تلك األجراس نقوم 
مبا يريده من يدق أجراس ســـاعة اخلطر، 
ولكن عندما نبتعد عن الصوت وال ننصاع 
ملفتعليه جنعلهم مع األيام يتعبون ومن ثم 
يكفون عن قرع األجراس الهاوية، وهذا ما 
فعله منتخبنا األزرق ابتعد عن األجراس 
السياسية وكف نظره عن الساعة، وأصبح 

يفكر في الوطن واملستقبل.
  دقت الســـاعة.. حان الوقـــت أن نغير 
كتاب تلك املسرحية الذين ال نعرفهم وأن 
نصبح نحن شعب الكويت كتابها الفعليني، 
لنبدل كل ما قاموا به من أحداث ســـلبية 
ونضع أحداثا إيجابية، نريد أن تدق أجراس 
مســـرحيتنا بالفوز ال بالعنف، فلنبدأ في 
أحداث مسرحيتنا بانتصارنا واعتالء اسم 
الكويت املركز األول ال في الرياضة فقط بل 
تكون أحداث مسرحيتنا عن النصر والفوز 
في جميع امليادين العلمية والعلمية، حان 
الوقت لكي تدق الساعة بأجراس الوحدة 
الوطنية، وأصبح الوقت ال للكراســـي بل 

للوحدة الوطنية. 
< < <  

  كلمة وما تنرد: كل عام وأنتم بألف خير بالسنة 
الهجرية، وألف مبـــروك ملنتخبنا بالفوز 
بكأس اخلليج ونحـــن بانتظار وعد منهم 

بالفوز بكأس آسيا.
  atach_hoti@hotmail.com 

 دقت الساعة!

 د. نرمين يوسف الحوطي

 محلك سر

 ال شك أن التفاؤل سمة حميدة 
وبودنا دائما ان نكون متفائلني 
ولكن يجب أال نصل بتفاؤلنا 
الى مرحلة ينطبق فيها علينا 
تعريف الفيلسوف البريطاني 
برنارد شو للمتفائل واملتشائم، 
حيث قـــال: إن املتفائل هو من 
يرى ضوءا وكل ما حوله ظالم.. 

واملتشائم هو من يرى ظالما وكل 
ما حوله ضوء وكالهما في نظر شو غبي!

  فمثال أن نرى ككويتيني واقعنا احلالي مشرقا وجميال 
وانه الواقع املنشـــود فهنا حقا يكون تغييب دور العقل 

بتغليب دور القلب عليه. 
  فإن لم نتشاءم فباهللا عليكم مباذا نتفاءل؟ هل بهروبنا 
املبرر من املرافق الصحية احلكومية الى املرافق الصحية 
اخلاصة، أم بسبب طوابير املراجعني؟ أم بسبب األخطاء 
الطبية التي تؤدي في بعض األحيان الى الوفاة؟ أم بإحلاق 
أبنائنا باملـــدارس اخلاصة مرغمني بعد ان تكشـــفت لنا 
حقائق مرة عن أحوال املدارس احلكومية؟ أم بالتشـــهير 
ببعضنا البعض ونشـــر كل منا لغســـيل اآلخر من خالل 
بعض القنوات اإلعالمية غير املسؤولة، والتي ال هم لها إال 
تفتيت ومتزيق مجتمعنا وعلى مرأى ومسمع من حكومتنا 
املوقرة؟ أم بطوابيـــر املواطنني املنتظرين حلم احلصول 
على منزل بعد استنزاف جيوبهم بسبب اإليجارات التي 
ال تقل عن ضعف املبلغ اإليجاري املمنوح لهم من الدولة؟ 
أم بقطع كهربائي مبرمج في وقت نقوم فيه ببناء محطات 

كهربائية عمالقة لدول هنا وهناك؟
  أم بازدحامـــات مرورية خانقة حـــذر منها الكثير من 
العقالء قبل أكثر من عقد من الزمان؟ أم بخطة بعشـــرات 
املليارات، وان صدقناه، ال نعلم حتى اآلن من اجلهة املمولة 

لها؟ أم بـ.. وبـ.. وبـ.. والقائمة 
طويلة.

  ومع كل هذه املآســـي نرى 
ان حكومتنـــا املوقـــرة ليس 
لديها هم سوى محاولة تكفير 
الشعب باملؤسسة التشريعية 
أو بيت األمة، كما يحلو للبعض 
تسميتها والتي ال تنطبق إطالقا 
على واقع هذه املؤسسة احلالي 
بالذات ألن مـــن ميثل األمة في املجلـــس احلالي ال يصل 
عددهم الى العشـــرين نائبا ان لم أكن مبالغا فيما البقية 

ميثل عليها!
  ومع ذلك لم يهدأ حلكومتنـــا بال ولم تقر لها عني من 
هـــذه األقلية، فماذا لو كان من ميثل األمة فعال ضعف هذا 
العدد؟! حتما سنقول كشـــعب وبصوت واحد «باي باي 
دســـتور»! ألن حكومتنا ال تريد من يقطع عليها طريقها 
وســـباتها وتخبطها في محاولة لتنفيـــذ ما تريد تنفيذه 
بعيدا عن هم الشارع ونبضه وعن األمة ومباركة غالبية 
من ميثلون عليها بإيحائهم وإيهامهم للحكومة بأنها على 
جـــادة الصواب مع علم احلكومة بأنهـــم «بياعو مبادئ» 
و«أســـاتذة نفاق» معها اليوم ورمبـــا عليها غدا أو بعده، 
فها هي تنفذ كال مـــن مطالب وأجندات البعض، ومنها ما 
ستكون عاقبته وباال على البلد وأهله، ومازالت احلكومة 
تصم آذانها عن صراخ ومناشدة كل من يحترق قلبه على 
بلده، قاصدة من ذلك الوصول الى مبتغاها ضاربة مببتغى 
شعبها احلائط! فبني هذه احلكومة وهؤالء النواب صفقة 
على حساب البلد وأهله وهي ضمان تقدمي فروض الطاعة 
والوالء من هؤالء النواب مقابل ضمان استمرار مجلسهم 

ملسيرته وإكماله السنوات األربع «العجاف».
  ال حقق اهللا مبتغاهم.. قولوا آمني. 

 المحامي دويع العجمي

 بماذا نتفاءل؟!

 الصواري


