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 «الوالء» واإلخالص شـــعور ال ميكن تلمســـه، وال 
تســـتطيع اي كلمات او عبارات تصويرهـ  فصورتهـ  
احلقيقية الوحيدة تظهر «باملواقف»، وكشخص تعودت 
على الوالء واإلخالص والوفاء ألشـــيائي «اجلميلة» 
لدرجة االلتصاق بهـــا وعدم القدرة على الفكاك منها، 
أجد «األنباء» من أهم األشياء اجلميلة في حياتي، وال 
أتصور نفسي أكتب وأنشر بغيرها مهما كانت نوعية 
الظروف او االغراءات، فلألشياء اجلميلة جاذبية وإغراء 
«وغراء» ال يشـــعر به اال من يعرف قدر وقيمة وعبق 

روح األشياء اجلميلة.
  يقال ان أصعب شـــيء في احليـــاة على الفرد هو 
املوهبة الضائعة، وقبل «األنباء» كنت كذلك، وبفضل 
«األنباء» حتّول ما لدي من موهبة ضائعة في الكتابة 
من الضياع والالقيمة الى مقاالت مستمرة ومستدمية 
منذ ٨ سنوات في صفحة آراء التي منحت فرصة ذهبية 
من خاللها ألظهر انتاجات وافرازات تلك املوهبة، وما 
أزال وســـأبقى أظهرها في «األنباء» مادمت أستطيع 
اقتنـــاص األفكار وتدويرهـــا وترتيبها بتلك الكلمات 

واجلمل والعبارات التي تكّون مقاالتي.
  مطلع كل ينايـــر يفرح ويبتهج الناس مرة واحدة 
مبيالد العام اجلديد، ونحـــن أبناء «األنباء» واألفياء 
لها نفرح ونبتهج مرتني، ميالد العام وميالد «األنباء» 
وكل مقال يكتب وينشـــر بتلك املناســـبة وكل كلمة 
طيبة صادقة بحق «األنباء» تقال في تلك املناســـبة، 
وكل مكاملة ورسالة حب وبرقية تهنئة أو باقة زهور 
تتلقاها «األنباء» في الذكرى الســـنوية مليالدها، هي 
عالمات الفرح واالبتهاج والسرور بعيد ميالد «األنباء» 
التي متاثل متاما عالمات الفرح واالبتهاج والســـرور 

السنوية بقدوم العام اجلديد.
  وهنيئـــا ألبناء ومحبـــي «األنباء» عيـــد «األنباء» 
وكل ذكرى ميالد جديدة «وهي وهم» في تقدم وتألق 

وخير!
  Mike١٤٨٠٦@hotmail.com 

 «ما ُكلُّ ما يتمنـــى املرء يدركه... تأتي الرياح مبا ال 
تشتهي السفن».

  تلـــك الكلمات كانت نقطة البداية للعام اجلديد، كنا 
نأمل أن نستقبل ٢٠١١ بالبهجة والفرح والسرور ولكن 
أتى انفجار كنيسة القديسني باإلسكندرية ومقتل العديد 
من األرواح وهم يؤدون صلواتهم داخل الكنيسة فرحني 
باستقبال أعيادهم، ولكن فجأة توقفت الصالة واختفى 
الفرح ودقت األحزان أبواب عامنا اجلديد وأصبح الرعب 
يســـكن القلوب، باحلزن والدموع اســـتقبلنا ٢٠١١ فلم 
يقتصر احلزن على املسيحيني فقط ولكن عم احلزن في 
جميع أرجاء العالم من ذلك التصرف اإلرهابي املتطرف، 

ويبقى السؤال الذي نطرحه: من املسؤول؟ 
  نسمع ونقرأ ونشـــاهد اجلميع يندد ويستنكر ذلك 
التصرف الوحشـــي والدموي، ولكـــن لم جند اإلجابة 
من أحد املسؤولني عن املتسبب فيما حدث، ان السبب 
واملسبب ال نقدر أن نلقيه على عاتق األفراد «الصغار» 
املسببني لتلك اجلرمية الوحشية بل البد علينا أن نقف 
ونوجه أصابع االتهام أيضا في وجه اإلعالم الفاسد، نعم 
اإلعالم الفاسد الذي يتجسد في كثير من القنوات اخلاصة 
التي تكون رســـالتها اإلعالمية منصبة في التفرقة بني 
األديان واملذاهب واألجناس والقبائل من خالل أشخاص 
لم يقرأوا أو يطلعوا على رحمة اهللا عز وجل على بني 
البشـــر، وكيف وصى أنبياؤنا بنشر احملبة والرحمة 

واالحترام بني الشعوب واألجناس.
  إن قضيتنا اليـــوم ال تخص ديانة أو مذهبا بل هي 
قضية احترام اإلنســـان ومعتقداته، والسؤال املهم هو 
عن األيـــادي التي تدفع هؤالء الشـــخوص «الصغار» 
وحترضهم، من هؤالء «الصغار» الذين أصبحوا نوابغ 
في الدين والعلم واملعرفة وينشرونه من خالل اإلعالم 
الفاسد، نعم ال نستطيع أن نقول إال أنه إعالم فاسد أعطى 
هؤالء «الصغار» الفرصة لزرع الفتنة بني البشر والعمل 
على التفرقة بني األديان والطبقات، فأين «الكبار» من 
ذلك اإلعالم؟ فاحلريات لن ولم تناد باإلرهاب ومتزيق 
األصول بني البشر، أين «الكبار» من تلك القنوات التي 

تكفر وتهيج البشر على األديان األخرى؟
  لألســـف نبدأ عامنا اجلديد بصغـــار ليس فقط في 
اإلسكندرية بل هم منتشرون في جميع أرجاء العالم من 
املمكن أال نراهم، ولكن في كل يوم تكبر معهم مصائبنا 
مـــن خالل آرائهم الهدامة التي تـــدس في عقول أجيال 
من الشـــرق والغرب ومن اجلنوب إلى الشمال، هؤالء 
الصغار الذين يقومون بعملية «فرق تسد» يظنون أنهم 
يقيمون لهم جمهـــورا وأتباعا من خالل إعالمهم ولكن 
لألسف النتيجة على قول أهل مصر «يعملوها الصغار 

ويقعوا فيها الكبار».
< < <  

  كلمة ومـا تنرد: يقول اهللا عز وجـــل في كتابه العزيز 
(يأيها الناس إنا خلقناكم مـــن ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن 

اهللا عليم خبير) احلجرات: ١٣.
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 األشهب هو أحد األلوان في اللهجة العامية وهو 
باللغة العربية مقارب اللون الرمادي، أي إما أن يكون 
أبيض اختلط فيه بعض السواد فلم يبق أبيض أو 
أسود وبهت لونه فال تستطيع أن تقول عليه أسود 
فتظلمه وال تســـتطيع أن تقول عليه أبيض فتظلم 

حظك!
  عموما وضعنا السياسي أشبه ما يكون بهذا اللون 
فبعض أتباع كتلة جماعة «إال الدستور» له مواقف 
تدل على أنه أشـــهب وأتباع جماعة «إال احلكومة» 
غالبيتهم مصبوغون بهذا اللون وتقريبا جايز لهم 
ألنه مناسب لطقســـنا هذه األيام.. وغالبا ما تكون 
حكومتنا الرشيدة متزينة بهذا اللون ومستعدة ألن 
تصبـــغ أي نائب بهذا اللـــون مجانا، وهيك حكومة 

بدها هيك نواب. 
  اجلدير ذكره في هذا املوضع أن من مميزات األحداث 
السياســـية الشرسة التي مرت علينا هذه األيام هو 
إلغاء اللون األشهب من قاموس املواقف النيابية، أي 
انه ال يوجد «كنت أتوضأ» وال «كنت أدخن سيجارة» 
خارج القاعة، ومما أفرزته تلك األحداث هو املستوى 
العالي من الوعي واملسؤولية الذي ظهر عليه كثير 
من أبناء القبائل واحترامهم للدستور واملقام السامي، 
مما تسبب في إحراج نوابهم وجعلهم يغسلون اللون 

األشهب من مالبسهم واملواقف. 
  بصراحة كنت من أشد املتابعني لبرنامج اللوبي 
الذي تقدمه قناة العدالة، وكان هذا البرنامج يعكس 
صورة جميلة عن اإلعالم الكويتي الراقي واملنفتح 
الذي يطـــرح الرأي والرأي اآلخر، ولكن تبدلت هذه 
النظرة بعد األحداث األخيرة بسبب نسف البرنامج 
لكل املبادئ التي رســـخها في حلقات سابقة وهذه 

شرهة محب يا أبو أنور! واهللا أعلم.
 fahadalazemi@hotmail.com  

 اآلن وبعد أن اجنلى غبار معركة اســـتجواب سمو رئيس 
مجلس الوزراء واتضحت الرؤية وانكشفت احلقائق مبا ال يدع 
مجاال للشك أن احلكومة منيت بهزمية ساحقة بانت نتائجها 
فور انتهاء اجللسة التاريخية، فمن املالحظ أن بعض النواب 
الذين عرفوا بدفاعهم املستميت عن احلكومة تواروا عن األنظار 
طوال الفترة املاضية خجال من مواجهة الناس فماذا عساهم أن 
يقولوا وقد أصيبوا بخيبة أمل وصدمة جراء األداء احلكومي 
الباهـــت والردود غير املقنعة، وهـــذا ما بدا واضحا من حالة 

الصمت التي خيمت عليهم. 
  إن جلســـة التصويت بغض النظر عـــن نتيجتها حققت 
انتصارا للشـــعب وكرامته قبل موعدها، ومن يقرأ الرســـالة 
جيدا ويستعرض األسماء يوقن بأن االستجواب حقق أهدافه، 
فاحلرية هي أثمن ما منلك وامتهان كرامة الشعب خط أحمر، 
وقد انتفض الشـــعب بكل فئاته ومختلف شـــرائحه رافضا 

ومستنكرا.. فهل تتعظ احلكومة؟
  نقطة أخيرة: أعتقد أن التعديل احلكومي أصبح ضروريا 
بعد هذا االستجواب، ويجب على سمو الرئيس إعادة جتميل 
وجه احلكومـــة بعد كل هذه األزمات مـــن خالل إبعاد بعض 
الوزراء وعلى رأسهم وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد الذي 
أصبح استبعاده استحقاقا على سمو الرئيس، فوزير الداخلية 
هو املسؤول املباشر عن القوات اخلاصة التي ضربت النواب 
واملواطنني، وهو من سمح لقيادات في وزارته مبواجهة النواب 
وتظليل الرأي العام والتدخل في أمور سياســـية ال دخل لهم 
فيهـــا، وبالتالي فإن قرار إعفاء اخلالد من منصبه ســـيخفف 
من غضب النواب والناس وسيبعدنا عن تأزم العالقة ما بني 
السلطتني، أما استمراره اخلالد في هذا املنصب فسيدخلنا في 
أزمات أخرى في قادم األيام، والشواهد على سوابق إخفاقات 

وزارة الداخلية كثيرة. 
 m.almashan@hotmail.com  

 

 مخلد الشمري

 ولي في «األنباء» رأي ووالء

 رؤية

 د. نرمين يوسف الحوطي

 يعملوها الصغار

 محلك سر

 فهد سالم العازمي

 األشهب

 طرطشة
 محمد المشعان

 هل ستتعظ الحكومة؟

 بيني وبينك

 مـــا يحدث في الشـــارع منذ أيام 
صار حمله ثقيال وأيامه طويلة علينا 
كمواطنني وكوطن وباتت أجواؤه تهدد 
دميوقراطيتنا وتعرضها للخطر حتى 
جاءنا التصريح الغريب الذي أطلقه 
النائب الفاضل أحمد السعدون والذي 
قال فيه «الناس لن تسكت إذا ما كان 
هناك قرار بحل غير دستوري ملجلس 
األمة» ما يعني أن كتلة «إال الدستور» 

تدرك أنها تعرض دميوقراطية الكويت والكويتيني للخطر، وأن 
ما يقومون به من خروج على القواعد الدستورية والدميوقراطية 
والتي اســـتقر العمل بها منذ فجر الدستور باتت مخترقة مما 
أشعرهم «إال الدستور» بأن أمرا قد يحدث فأخذ النائب الفاضل 
يحذر ويهدد بعدم الســـكوت، بالرغم من أنهـــم قاموا ومازالوا 

يقومون بانتهاك الدستور والقانون ومبادئ الدميوقراطية.
  فقد انتهكوا الدستور عندما خرجوا على قاعة عبداهللا السالم 
وتركوها وذهبوا للشـــارع، وخرجوا على القانون أو باألحرى 
أقلية منهم كانت تريد أن يحدث بالضبط ما حدث في الصليبخات 
ومهما قالوا وســـيقولون لن نصدقهم ونكذب أعيننا ولن نقبل 
ولـــن يقبل مواطن واع بأن يهدد أو يعتدى على من يحمي أمنه 
وأمن وطنه باليد والفعل وهم هنا رجال األمن سواء كان املعتدي 
عضو مجلس أمة أو بلطجيـــا، أما الدميوقراطية فيعلم العاقل 
واجلاهل بأن أبجدياتها تقضي بانصياع األقلية لرأي األغلبية 
مع أحقية األقلية بتسجيل موقفها وإعالنه ال أن يعلن أحد قادة 
«إال الدستور» أن جلسة عدم التعاون هي البداية وليست النهاية 

وأنهم سيذهبون الى الشارع ألقصى مدى!
  مـــا يهمني ويرعبني ويثير حزني هو أن دميوقراطيتنا هي 
اليوم في خطر أستشـــعرها قبلي رئيس كتلة العمل الشعبي 
ورأيت تبرم الكثيرين من أبناء وطني من الدميوقراطية التي كانوا 
يفاخـــرون ويتباهون بها بعد أن صارت مطية يركبها ويصول 
ويجول على ظهرها وعلى حسابها وعلى حساب الوطن واملواطنني 
ومستقبلهما لصالح قضايا سرية يعلم البصير أنها بعيدة عن 
األمور املعلنة التي يدرك الغبي قبل النبيه عدم واقعيتها، ومع 
ذلك يجب أن يعي السادة املتخندقون خلف الدستور وال يوالونه 
إال وفق مصاحلهم أن الســـلطة تستمد وجودها وشرعيتها من 
عروق ضاربة في أعماق التاريخ وفي ضمير الشـــعب الكويتي 

آبائهم وأجدادهم  احلاضرين وعبر 
وأسالفهم عبر توافق وطني راسخ 
وثابت وقبل والدة الدســـتور الذي 
جاء ليثبت هذه الشرعية ويؤكدها 
وهم (السلطة) مازالوا ملتزمني بها 
وأكثر من ذي قبـــل ولكن العجيب 
كل العجب يا ساده يا أفاضل وأنتم 
الذين تستمدون وجودكم وشرعيتكم 
وكينونتكم ودميومتكم من الدستور 
«ال تنفكون» تخرجون عليه وتتمردون على أحكامه ومقتضيات 
الدميوقراطية ومع ذلك فإن جتاوزت السلطة بعض الشيء وهي 
لم تفعل فاملنطق يحتم معاجلة األمر باحلكمة وليس بالتحدي 
واملصارعة واملناطحة وهذا ما ميثل بالفعل جرا لدميوقراطيتنا 

الى حافة الهاوية. 
  وبالرغـــم من كل ما تقدم فأنني أحـــذر احلكومة من أي حل 
للمجلس سواء كان ذلك احلل دستوريا أو غير دستوري وال نريد 
اعادة مسلسل إنقاذ كتلة «إال الدستور» عندما خرجت من غرفة 
املوتى قبل ندوة الصليبخات إلى اإلنعاش ومن ثم لالنطالق بعدما 
جرى من أحداث هناك التي وقعت بفعل ما خططوا وجاهدوا من 
أجل أن يحدث بالضبط وجروا احلكومة وأوقعوها بالفعل في 
«شرباكة أخطأت لم تخطئ» و«ظلموا لم يظلموا» ولوال عدسات 
اإلعالم التي نقلت احلقيقة واضحة ساطعة لقلبت احلقائق رأسا 
على عقب ولكان من املمكن أن أكون أنا شخصيا في صفهم ومن 
هنا أكرر حتذيري من أن أي حل للمجلس سيكون مبثابة اجلائزة 

الغالية لتلك الكتلة غريبة التكوين.
  وواقع األمر أن املوقف والوضع اليوم يتطلب من كل مخلص 
للدستور والدميوقراطية وكل في موقعه ولكن أعظم هذه املسؤولية 
تقع على عاتق السادة أعضاء مجلس األمة من خارج تلك الكتلة 
الذيـــن يبدو أنهم متخوفون من الشـــارع وال يريدون املواجهة 
فاملطلوب منهم التصدي لهذا العبث املقيت والتمرد على مقتضيات 
الدميوقراطية بكل حزم في جلسة والتصدي لهم ان لم يتوقفوا 
عند حدود اجللسة وإال فأنهم محاسبون أمام احلسيب الرقيب 
وبعد ذلك أمام التاريخ وأمام حقوق ومكتسبات الكويت العزيزة 
وأهلها الكرام والتي وضعتها كتلة إال الدستور في مهب الريح 

على قارعة الطريق. وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.
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 باسل الجاسر

 إنهم يعرضون
   ديموقراطيتنا للخطر

 رؤى كويتية

 يسدل الستار اليوم على استجواب 
سمو رئيس الوزراء بالتصويت على 
كتاب عدم التعاون، في جلسة اليوم 
والوقوف على ما ســـتتمخض عنه 
حسب قناعات ممثلي الشعب، ولكن 
ما يعنينا في هذا املشـــهد السياسي 
بعض املتغيـــرات التي بدت للوهلة 
األولى أنها طبيعية ولكنها في الواقع 
حتول طارئ ال ميكن إغفاله في تاريخ 
الذي كان  الكويتي  العمل السياسي 
دائما ما يتحرك في مساحات محددة 

وضيقة في بعض األحيان.
  ففي هذه املواجهة الحظنا التغير 
الذي طـــرأ علـــى منهجيـــة العمل 
السياسي وهو إعالن نهاية مرحلة 
وبداية عهد جديد في هذا اخلط بعد 
أن اســـتخدم الطرفان طرقا تكشف 
عن ممارسة أوســـع للحريات، كان 
أولها اســـتثمار تطور التكنولوجيا 
املتمثلة في األجهزة احلديثة ليكون 
لها األثر في تكويـــن القناعات لدى 
مختلف األطراف، كما ال ميكن إغفال 
سهولة استخدام هذه الوسائل وقدرتها 
على نقل الرسائل إلى أكبر عدد ممكن 
أتاح للطرفني احلرية في نقل األفكار 
والقناعات، أضف إلى ذلك املساهمة 
املميزة للمنتديات واملواقع اإلخبارية 
التي أسهمت في إبداء وجهات النظر 

األخرى. 
  واألمـــر الطارئ الثانـــي في هذه 
األحداث هو دخول عنصر جديد إلى 
اللعبة بعد أن كان تواجده محصورا 
بني أسوار اجلامعات في فئة الشباب 
الذين تســـبب تواجدهم في ثقل ال 
ميكن االستهانة به في هذه العملية 
السياسية ليعد هذا التواجد تأكيدا 
الذي  على مستوى اإلدراك والوعي 
وصلت إليه هذه الفئة والتي كانت 
في السابق شبه مغيبة، ويعني هذا 
املؤشـــر أن املستقبل الكويتي مقبل 

على تغيير كبير في االختيار.
  أخيرا وليس آخرا في هذه املعادلة 
هو احلضور الالفت لوسائل اإلعالم 
اجلديدة بعد أن كانت مقتصرة على 
بعض احملطات القريبة للحكومة والتي 
كانت دائما ما تعبر عن آرائها ولكن 
إلى عالم احملطات  دخول املعارضة 
الفضائية واجلرائد االلكترونية غير 
هذه الفكرة وان كان بشكل متواضع 
في هذا التنافس ليتيح مساحة أكبر 
من الرأي والرأي اآلخر، ومن ثم يبدو 
ميزان املواجهة على أقل تقدير منصفا 
للطرفني ولو بشكل جزئي في هذه 

النقلة.
أنها رغم    وخالصة هذه األحداث 
عسرتها متثل والدة طبيعية لالمتداد 
الدميوقراطي الذي نعيشـــه والذي 
سينعكس إيجابا على مسيرة احلياة 
السياسة في الكويت، وهذا االستجواب 
على أهميته إال أنه في النهاية نقطة 
مضيئـــة ملســـيرة الدميوقراطيـــة 

الكويتية.
  t-alhaió@hotmail.com  
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