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 حقك علينا يا صاحب السمو على كل ما بدر منا، حقك علينا 
بأننا لم منتثل لنصائحك األبوية احلكيمة والعديدة والتى قلت 
فـــي إحداها «أعينوني»، ابتعدنا عن كلماتك احلكيمة فضللنا 
الطريق، قلت لنا «تعاونوا» فلم نتعاون، قلت لنا «ارتقوا بلغة 
احلـــوار» فاجتهنا إلى التجريح، قلت لنا «كلكم أبنائي وأبناء 
الكويت فابتعدوا عن الطائفية والقبلية والفئوية» فأّصلناها، 
قلت لنا «ابتعدوا عن تهييج الشـــارع والنزول إليه ومارسوا 
دوركم في البرملان» فاخترنا الشـــارع بدل البرملان، قلت «إن 
اهللا حبانا بالنعم الكبيرة وعلينا احلمد والشكر هللا واحلفاظ 
عليها من خالل التعاون واحملبة واالخالص بالعمل لكي نطور 
حاضرنا وينعم بها أجيالنا في املستقبل»، فلم نع عمق معاني 

كلماتك اخلالدة واحلكيمة.
  حقك علينا يا سمو األمير، فنحن أتعبنا سموك بتصرفاتنا 
التي ال نعي سلبياتها.. سمو األمير نستسمحك عذرا على سوء 
اختيارنا لبعض ممثلينا في مجلس األمة فقد قلت لنا «أحسنوا 
االختيار»، فلم نحسن االختيار بل كان اختيارنا عاطفيا، ولم 
يكن واقعيا ملستقبل األمة، بل كان ملصاحلنا الشخصية وليس 
ملصلحة بلدنا. قلت «طبقوا القانون على اجلميع»، فلم نفعل 
ذلك بل فاضلنا بني الشريف والفقير.. قلت «تسلحوا بالعلم 
فإنه سالح األمم» فاجته البعض إلى شراء الشهادات ولم يعوا 

أن العلم بالتعلم وليس بورقة تعلق على جدران املكاتب.
  سمو األمير، نستسمحك عذرا أننا زدنا عليك ثقل املسؤولية. 
نعاهدك بأننا ســـنجعل كلماتك األبوية الســـامية واحلكيمة 
نبراسا نقتدي به من أجل تالحمنا الفطري الذي جبلنا عليه 

ومن أجل بلدنا الكويت. 
  نعم يا ســـمو األمير أنتم من حفظ الدستور وأنتم القلعة 
احملصنة للحفاظ عليه.. نعم أنتم وفي عهدكم امليمون ازدهرت 
وسائل اإلعالم بكافة أنواعها املقروءة واملرئية واملسموعة، بل 
زاد هامش احلرية وأصبحت الكويت مثاال مشرفا للدميوقراطية 
وحرية الرأي واالنفتاح، يشهد لها القاصي والداني في شتى أنحاء 
املعمورة.. أكدت مرارا وتكرارا يا سمو األمير أن الدميوقراطية 
احترام الرأي والرأي اآلخر، الدميوقراطية هي عمل مؤسسي 
تستفيد منه البالد، الدميوقراطية حرية مسؤولة، الدميوقراطية 
عمل وإجناز واجتهـــاد، الدميوقراطية تؤصل الوالء واحملبة 
والسالم، الدميوقراطية مشاركة احلاكم واحملكوم لالستقرار 
واتخاذ القرار ملستقبل وطن، الدميوقراطية تعزز العالقات الدولية 
بانتهاج احلكمة في التعامل مع اآلخرين، الدميوقراطية سيادة 

القانون وتطبيقه، الدميوقراطية تعني العدل واملساواة.
  نعاهد ســـموك مبخاطبة ممثلي األمة بالكلمة املســـؤولة 
وسننصحهم باإلرشاد والتوجيه والشد من أزرهم إذا عملوا 
وأجنزوا، وذلك فيما يعزز املصلحة العامة وتبقى الكويت فوق 
كل اعتبار. كما أننا نؤكد على إمياننا الثابت بدولة الدستور 
والقانون واملؤسسات، وسنكون جنبا إلى جنب ملنع أي خروج 
عن إطار الثوابت الوطنية واحترام القانون، كما أن االختالف في 
الرأي يثري اإلبداع واإلنتاجية، إال أن األهم هو أننا سنجتمع على 
قلب رجل واحد، فالكويت هي ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، 

فلك السمع والطاعة يا صاحب السمو األمير.
  almuzayenfaisal@yahoo.com 

 التصاعد السياسي املستمر الذي متر به البالد اآلن يجعلها 
متر بأزمة حادة خانقة، قد جتر البالد إلى نفق مظلم يكمل 
دائرة اإلحباط واليأس السياسي الذي نعيش واقعه املؤلم 

على أرض احلقيقة الكويت.
  ومن منطلق حرصنا على ســـمعة بلدنـــا الغالية ومن 
حبنا الكبير للكويت بلدا وشعبا نتساءل: الى متى ستظل 
البالد حتت رحمة من يعملون فقط ملصلحتهم الشخصية 

وال يعيرون مصلحة البالد أي اهتمام؟!
  لألسف لدينا كثير من السياسيني يستغلون الدستور 
ونصوصه أسوأ استغالل فهم يقرأون نصوصه ولكن ليس 
للعمل به من أجل مصلحة البالد وإمنا ملصاحلهم وأسمائهم 
فقط، فهؤالء السياســـيون يتحدثون عـــن الدميوقراطية 
ولكنهم ال يعرفون كيف يعملون بها أو كيف ميارســـونها 
فأصبحـــت الكويت من أكثر بلـــدان العالم التي حتل فيها 
احلكومـــات ويحل فيها مجلس األمة، وأصبح من الصعب 
على املواطن معرفة اسم الوزير في أي وزارة بسبب كثرة 
التغيير، وأصبح الشغل الشاغل لبعض نوابنا تهديد الوزراء 

باالستجوابات إلجناز معامالتهم الشخصية.
  لقد قال صاحب السمو األمير كلمته التي أكد  فيها للجميع 
أنه إذا كان هناك من مســـؤول عن تدخل الشرطة فسموه 
املسؤول األول، وإذا كان هناك من سؤال فليسألوا سموه، 
فماذا يريد النواب بعد هذه الكلمات السامية، ماذا يريدون 
أن يفعلـــوا أكثر من ذلك، أزمات ثـــم أزمات هل اخترناهم 
لتمثيلنـــا في املجلس لكي تكون احلياة السياســـية كلها 
أزمات، أليس هناك حل آخر سوى االستجوابات والتصعيد 

واألزمات املتالحقة؟!
  ملاذا ال يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا اآلخرين؟!

  ملاذا ال يبدأون بإصالح أنفســـهم قبـــل املناداة بإصالح 
اآلخرين؟!

  ولكل هؤالء نقول: كونوا القدوة احلســـنة لكي يتبعكم 
اآلخرون ونتمكن جميعـــا من االرتقاء ببلدنا احلبيب إلى 

أعلى األماكن واملستويات.
  alialrandi@hotmail.com 

 كلنا يعلم ان الرجل املسن لديه حصيلة وافرة من اخلبرات 
التي اكتسبها على مر السنني، ولديه جتارب ومواقف خاضها أو 
شارك فيها، ومن هنا نستطيع ان جنري مقابلة مع أحدهم لنأخذ 

رأيه فيما يدور بالساحة الكويتية حاليا، فكان هذا اللقاء:
  الصحافي: كيف حالك عمي، شرايك في اللي قاعد يصير في 

الكويت حاليا؟
  الرجل املسن: كنا في السابق نبحث عن لقمة العيش، ونذهب 

الى أماكن بعيدة للبحث عن الرزق، ونعود الى الكويت.
  الصحافي: عمي ما جاوبت على سؤالي؟ ميكن ما كان واضح 

السؤال؟
  الرجل املسن: يا ولدي كنا في السابق يدا واحدة في «احللوة 
واملرة»، ونعمل بجد واجتهـــاد وكنا همنا الوحيد توفير لقمة 
العيش ألسرتنا، كما أن اجلار يساعد اجلار في األفراح واألحزان، 

ويساعد بعضنا، وال نرضى أن يصاب أي واحد منا بسوء.
  الصحافي: عمي أنت معاي؟! السؤال يقول.. يقاطعه الرجل 
املسن قائال: ما كان عندنا التشدد والتفرقة اللي تشوفها اليوم، 
الكل واحد في الكويت، الكبير يعطف على الصغير، والصغير 

يحترم الكبير، حبنا كان للكويت وبس.
  الصحافـــي: بس األوضاع تغيرت عمـــي، ولكنك لم جتاوب 

على سؤالي بعد؟
  الرجل املسن: سمو األمير والشيوخ طاعتهم واجب شرعي يا 
ولدي «اهللا يطول بأعمار املوجودين» وكانت أوامرهم مطاعة، 
وكنا جند منهم كل عون ومساعدة دون منة، وكانوا يستشعرون 
بجميع ما يدور بني شـــعبهم، جتدهم في الدواوين واملناسبات 

وغيرها بحب وتعاطف ومودة.
  الصحافي مقاطعا الرجل: هل تعتقد بأن األوضاع...

  الرجل املسن: ما أظن تلقى مثل ديرتنا في حرية التعبير.
  الصحافي: لكن عمي إنت كبرت، وال تعرف ماذا يحصل حاليا 

في الكويت من أمور.. أبي إجابة سريعة على سؤالي.
  الرجل املســـن: أنا تعمدت ما أجاوب عليك مباشرة، تعرف 
ليش؟ أمتنى أن ترجع للكالم اللي قلته لك وراح تلقى اإلجابة، 

إحنا بخير ونعمة مو حاسني فيها انتم.
  الصحافي: شـــنو برأيك عشـــان تنصلح األمـــور وتصير 

أحسن؟
  الرجل املسن: نهتم بالرياضة قبل كل شيء ألنها تفرغ هذه 
الطاقات الشابة، وانت الحظت فرحة الشعب الكويتي بفوز الكويت 
بكأس اخلليج العربي للمرة العاشرة، ترى يا ولدي الناس ملت 
من اللي قاعد يصير واهللا، نبي نعمر الكويت ودنا نشوفها من 
أحسن الدول، واعرف يا ولدي إن هذه الصدامات املستمرة التي 

حتدث في الديرة لن تنفع الكويت بأي شيء وستؤخرها.
  الصحافي: مشـــكور عمي على هـــذه النصائح وربي يطول 

بعمرك.
  الرجل املسن: قول آمني يا ولدي بأن قبل ما «تغمض عيني» 

نشوف ديرتنا ترجع مثل قبل «عروس اخلليج». 

 الرغبة األميرية السامية واجبة النفاذ، ويأتي هذا 
الوجوب من منطلق شـــرعي ودستوري، وال يجب 
املزايدة على هذا األمـــر من قبل البعض في محاولة 
منهم للتشكيك بوالء من يختلف معهم في الرأي وذلك 
من خالل ســـيناريو متكرر ومكشوف لفرز املجتمع 
الكويتي بني وطني وغير وطني ويهدف هذا املخطط 
إلى تدمير املجتمع الكويتي وتفكيكه، وما آملنا أيضا 
هو تعامل وزارة الداخلية مـــع أحداث الصليبخات 
خالل ندوة «إال الدستور» بطريقة تعسفية واستخدام 
القوة والعنف ضد ممثلـــي األمة وناخبيهم وبعض 
رجال الصحافة بسبب إقامة ندوة سياسية تطرح من 
خاللها وجهات النظر املختلفة. فهذه الوزارة احليوية 
واملسؤولة عن أمن البالد والعباد لم تكتف بالتعسف 
في تطبيق القانون، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك من خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقد على خلفية تلك األحداث 
ومحاولة مسؤولي «الداخلية» إنكار تلك االعتداءات 
ضد أبناء الشعب ونوابه وأن ما حصل من إصابات 
كان نتيجة التدافع من بعض اجلماهير احلاضرة في 
تلك الندوة، وأن املجرم احلقيقي وسبب هذه اإلصابات 
هو الرصيف الفاصل بني حديقة النائب ومنزله، إال 
أن الصور املنشورة عبر الصحف والقنوات الفضائية 
كشفت حجم املغالطات والتناقضات التي وردت في 
ذلك املؤمتر، ومنها الصورة املؤملة لالعتداء الوحشي 
على د.عبيد الوسمي في مشهد مؤلم ومحزن، وكذلك 
صورة االعتداء على الصحافي محمد ســـندان وذلك 
االعتداء األليم ال ميكن قبوله في دولة املؤسســـات 
ودولة احترام الدســـتور، وعلـــى الرغم من هذا كله 
أكد مسؤولو الداخلية خالل مؤمترهم الصحافي أن 
رجال األمن اقتصـــر دورهم على الترهيب والتهديد 
ولم يستعملوا الهراوات ضد احلضور، بل إنهم قاموا 
مبساعدة من سقط نتيجة التدافع اجلماهيري على 
ذلك الرصيف اللعني والذي كان الســـبب الرئيســـي 
فـــي إصابة النواب واملواطنـــني، وليس رجال األمن 
كما يعتقد البعض، ونرجو من منظمي الندوات في 
املســـتقبل القريب أخذ احليطة واحلذر من األرصفة 
واألسوار اخلاصة باحلدائق املنزلية حتى ال تتكرر 
مثل تلك األحداث، أيضا نتمنى أال يتكرر ذلك املشهد 
املأساوي أمام جموع كويتية أخرى، فدور رجال األمن 
ينتهي عند إحالة املخالفني للنيابة العامة لعرضهم 
على القضاء العادل والذي يحدد بدوره نوع اجلرمية 
وحجم العقـــاب، وأخيرا حفظ اهللا الكويت وأميرها 

وشعبها من كل مكروه.
  Soud٢٠٠٢-@live.com 

 فيصل حمد إبراهيم المزين

 حقك علينا 
  يا صاحب السمو

 كلمة صدق

 علي الرندي

 ماكو فايدة

 من الديرة

 ماضي اخلميس ومنذ سنوات ثالث 
وهو يحاول لوحده القيام مقام ما كان 
يعرف باسم «قطاع اإلعالم اخلارجي» 
الـــذي كان له دور بـــارز ال ينكر في 
الفترة ما بني عامي ١٩٩٢ و٢٠٠٠، وقد 
جنح ماضي في ذلـــك جناحا كبيرا 
باملقارنة مع اإلمكانيات املتوافرة لديه، 
فاخلميس وبجهد شبه ذاتي استطاع 
أن يقوم مقام قطاع كامل في وزارة 

اإلعالم، وخلق جوا إعالميا موازيا متزنا في الكويت، بتأسيسه 
امللتقى اإلعالمي العربي واآلن امللتقى اإلعالمي الشـــبابي األول 

وحاليا يسعى لتأسيس مجلس اإلعالميني العرب.
  اخلميس بعمله هذا قام بخلط اإلعالم كحرفة بفن العالقات 
العامة بإدخال سوق اإلعالن أيضا عن طريق إشراك القطاع اخلاص 
أو باألصح إقناع القطاع اخلاص باملشاركة في عمل متكامل كالذي 
يقدمه باسم الكويت، فامللتقى اإلعالمي العربي رغم أن جذوره 
خاصة إال أن امتداداته تعود باملنفعة العامة، شخصيا أراه جناح 
رجل واحد بجهد شخصي من حيث فشلت وزارة بأكملها، والتي 
عجـــزت مبوظفيها الـ ٨ آالف وميزانيتها املليونية عن أن تأتي 
بربع ما جاء به امللتقى اإلعالمي العربي، وكأن ماضي اخلميس 

أصبح من حيث ال يدري قائم مقام وزارة اإلعالم.
  وحتى ال أظلم وزارة اإلعالم، فالوزارة يوجد بها من اإلمكانيات 
ما ميكن أن ينشـــئ ٥٥ قناة محترفة بل ومشاهدة أيضا، ولكن 

وألنها مقيدة بقوانني البيروقراطية 
ومثبتة بسالسل السياسة ال ميكنها 
أن حترك طـــرف عني إبداع دون أن 
تستشـــير ألف مرة وتصلي صالة 
االستخارة ٧٠ مرة قبل أن تقدم على 
أي مشروع حتى ولو كان األمر عبارة 
عن إنتاج مسلسل ترفيهي بسيط.

  فـــي وزارة اإلعـــالم مخرجون 
ومعدون ومذيعون محترفون على 
أعلى املســـتويات واملعايير، وبها مبدعون في جميع القطاعات 
ســـواء في التلفزيون أو اإلذاعة أو حتى في مطبوعات الوزارة 
من محررين وغيرهم، واملشكلة هي في القوانني التي جعلتنا ال 

نستطيع أن نفرق بني وزارة اإلعالم ووزارة الشؤون.
  وزارة اإلعالم بحاجة إلى تفكيك فوري، وعلى احلكومة العودة 
إلى ورقة د.أنس الرشيد اخلاصة بتفكيك اإلعالم، فلم تعد هناك 
حاجة فعلية إلى وزارة إعالم في زمن اإلنترنت والفضاء املفتوح، 
وحتى ننهض إعالميا من جديد علينا أن نرى التجارب اخلليجية 
املشابهة كإمارة دبي مثال التي أنشأت مؤسسة دبي لإلعالم التي 
أصبحت مسؤولة عن جميع القنوات الرسمية أو شبه الرسمية 
التي تبث من دبي فخرجت من احلرج الرسمي إلى الفضاء الرحب 
بخلط القطاع اخلاص بالرقابة احلكومية البعيدة كل البعد عن 

البيروقراطية وأطراف السياسة.
  Waha٢waha@hotmail.com  

 ذعار الرشيدي

 ماضي الخميس
   قائم مقام «اإلعالم»

 الحرف٢٩

النـــواب من كتلة   يكرر بعض 
«إال الدســـتور» الشكوى املرة من 
احملاصرة اإلعالمية التي يتعرضون 
لها وعدم قدرتهم على إيصال وجهة 
نظرهم للشارع الكويتي وأن هذه 
احملاصرة تأتي من اإلعالم الكويتي، 
وهذا يأتي من باب التبرير للجوئهم 
لقناة اجلزيرة وما قد يلجأون إليه 

من قنوات أخرى في املستقبل. 
  وهذه الشكوى قد تكون مقبولة 
لو أنني ومعـــي كل الكويتيني لم 
نشـــاهدهم يبرزون على تلفزيون 
الراي ولـــم نر بـــأم أعيننا وملء 
أســـماعنا دعوات كثيرة ومتكررة 
من أكثر من قنـــاة كويتية ومنها 
قنوات كررت الدعوة لهم أكثر من 
مرة وعلى الهواء، ومن هذه القنوات 
على ســـبيل املثال ال احلصر قناة 
الوطن وقنـــاة الصباح اإلخبارية 
على األقل. هذا فيما يتعلق باإلعالم 
املرئي، أما املطبوع فإنني شاهدت 
تغطية واســـعة بل ويستطيع من 
املبالغة أن يصفها باملتحيزة  أراد 
من قبل إحـــدى الصحف الزميلة، 
وتغطية متوازنة في معظم الصحف 
األخـــرى وال أدري مـــا الذي كانوا 
أراهم يريدون  يريدونه بل كأنني 
أن تعلن القناة تأييدها املطلق لهم 
وتتهم معارضيهم باخليانة وبيع 
الوطن ومن ثم فإنهم سيحضرون 

ويصرحون عبرها.
  أما قبل ذلك، فال وألف ال وعليه 
فإنهم محاصرون إعالميا في وطنهم 
وهذا أمر محال أن يتم فهو مخالف 
للمنطق وواقع احلـــال، ومع ذلك 
فقـــد ذهبتم إلى «اجلزيـــرة»، فما 
الذي حققتموه هل انقلب الشارع 
معكم، وهل خرجت اجلماهير تؤازر 
شعاركم؟! واملؤسف في األمر أنكم 
أرسلتم رسالة للخارج بأننا نعيش 
في وطن من أوطان العالم الثالث، 
حيث ال مكان حلرية الرأي بالرغم 
من أننـــا يحســـدنا الكثيرون من 
قريبني وبعيدين على ما ننعم به 
من هامش حرية كبير وواسع جدا 
يســـعنا لنقول ما نريد وبأريحية 
وال يزورنا زوار الفجر وهللا احلمد 

والفضل واملنة.
  وحقيقـــة األمـــر أن كتلـــة «إال 
الدستور» خرجت عن إطار املألوف 
في معارضة احلكومة بل وفي شتم 
وتخوين إخوانهم في هذا الوطن ألنهم 
خالفوهم في الرأي رغم أنهم أقرب 
للحق منهم وما استطاعوا أن يحققوا 
أي مكاسب لدعم تكتلهم شعبيا بل 
على العكس متاما فمـــا زادتهم إال 
انحسارا شعبيا كما أن «اجلزيرة» 
تركتهم بعـــد أن أعطتهم أمال بأنها 
ستفتح لهم فضاء اجلزيرة التي هي 
تعاني من انحسار كبير باملشاهدة 
على املســـتوى العربي ناهيك عن 
املســـتوى الكويتي واألهم من كل 
هذا وذاك أن أحدا لم يحاصرهم بل 
هم من حاصروا أنفسهم وبأيديهم.. 

هداهم القادر جلت قدرته.
   aljaser_b٠٨@hotmail.com 
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