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 إلــــى كل مــــن حــــاول 
فــــي ميــــاه  االصطيــــاد 
النــــواب  تصريحــــات 
الذين عّلقوا  والسياسيني 
مباركني لألشقاء في تونس 
على جناحهم في استعادة 
حريتهم أقول لهم بالكويتي 

الفصيح.. «استريحوا».
  إلى كل من حــــاول أن يؤول تصريحات املباركني 
لألشقاء التوانســــة على انه كفر بالنظام السياسي 
لدينا، أقول لهم «اركنوا على جنب» فال يزايدن أحد 
علينا في حبنا بل وعشقنا ألسرة آل الصباح والذين 
نكــــن لهم كل تقدير واحترام وال نزال جميعا جنمع 
ونبصم بالعشــــرة على رضائنــــا بحكمهم واتفاقنا 

عليه وبكل احلب.
  فــــكل من عّلق من النواب على الوضع في تونس 
وأسقطه على أوضاعنا في الكويت ركز على جزئية 
احلريــــة وطريقة التعاطــــي احلكومي مع احلرية ال 
أكثر وال أقــــل، فال يوجد عاقل واحد ميكن أن يذهب 
بتصريحه إلى أبعد من ذلك، فنحن في الكويت وهللا 
احلمد ال نزال نتمتع بســــقف حرية أعلى من جميع 
البلدان العربية وال فخر لنا في ذلك كون هذا األمر جاء 
باتفاق احلاكم واحملكوم في وثيقة اسمها الدستور، 
ذات الوثيقة التي تقــــول ان احلكم في ذرية مبارك 
وتشــــير مبا ال يدع مجاال للشك الى أن ذات صاحب 
السمو األمير مصونة ال متس، فال يزايدن علينا أحد 
في حب واحترام صاحب الســــمو األمير وال في حب 

أسرة آل الصباح.
  اجلزئية التي ركز عليها النواب في تصريحاتهم 
كانــــت تتعلق بجانب احلريــــة وحتديدا في طريقة 
التعاطي احلكومي معها ومحاوالت خنقها، واإلشارات 
التي وردت في تصريحات النواب كانت واضحة وتشير 
مبا ال يدع مجاال للشك إلى احلكومة واحلكومة وحدها، 
أما محاولة خلط األوراق من قبل بعض النواب املوالني 
للحكومة وتصويرهم أن األمر اجتراء على نظام احلكم 
فليس بأكثر من مغالطة وتفسير سيئ لتصريحات 
واضحة، واصطياد سطحي في مياه تصريحات من 
بارك لالخوة التوانسة، بل ومحاولة حكومية لقلب 
املفاهيم من أجل إحراج من بارك للشــــعب التونسي 

استعادته حلريته.
  إلى كل هؤالء املصرحني ســــواء باإليعاز من قبل 
أطراف حكومية أو من بــــاب إرضاء احلكومة أقول 

لهم.. «استريحوا».
  فال يزايدن علينا أحد في 
حبنا واتفاقنا على صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
وهو راعي وحامي حمى 
الدميوقراطية في بالدنا 
وهو ربان سفينتنا، وال 
يصورن أي منهم األمور على عكس حقيقتها دفاعا 

عن احلكومة.
  احلكومة أخطــــأت في تعاطيها مع احلريات على 
جميع األصعدة، وارتكبت أخطاء ال تغتفر، وكابرت 
علــــى أخطائها والتزال والدليــــل إيعازها باألمر ملن 
يتبعها بالتصريح ضد كل من هنأ الشعب التونسي 

باستعادة حريته.
  نعم، ال مجال للمقارنة بني أوضاعنا في الكويت 
وما كانت عليه األوضــــاع في تونس، وأوضاعنا ال 
تشبه أوضاع أشــــقائنا ولو بنسبة ١٪، فنحن وهللا 
احلمد نتمتع بأعلى سقف حرية في الشرق األوسط 
وليس في الوطن العربي فقط، وأوسمة حريتنا في 
احلديث والكتابة والنقد وسام نحمله على صدورنا، 
فأنا شخصيا ومن جتربة ذاتية كتبت وانتقدت جميع 
الوزراء وأغلبها انصب ضد ممارسات سياسية لوزراء 
من األسرة، وكنت أكتب وفق األطر احملددة قانونا، 
بل وأجتاوز أحيانا، ومع هذا كنت في كل يوم أذهب 
إلى منزلي وأضع رأســــي على مخدتي وأنام هانئا، 

ولم يسألني شخص «ثلث الثالثة كام؟».
  نعم، نتمتع بأعلى سقف للحرية، وما انتقاداتنا 
للحكومة إال بسبب محاوالتها النيل من ذلك السقف، 
وأما جزئية إسقاط نقاط التشابه بيننا وبني تونس 
في جزئية احلرية فكانت في حدود األمر املتاح منطقيا 
وقانونيا ودستوريا أيضا، ولم يكن األمر بحاجة إلى 
تأويل أو تهويل كما فعل محامو احلكومة والناطقون 
باسمها من النواب. واألهم أن محاوالت إقحام املقام 
السامي في كل قضية أمر يجب على احلكومة نفسها 
أن تنبــــه له وحتذر نوابها مــــن اخلوض فيه، فعلى 
نواب احلكومة التوقف فورا عن إقحام املقام السامي 

في كل قضية تطرح.
  مقام صاحب السمو أكرم وأعز وأعلى وأكبر من أن 
يقحم في تصريحات نواب احلكومة وهو أمر يجب 

أن يتوقف نهائيا وإلى األبد.
  Waha٢waha@hotmail.com  

 يروي لـــي احد كبار 
السن، وهو اليزال حيا، 
أنه، عندما كان حتت سن 
العشرين، كان يسكن مع 
عائلته في بيت شعر في 
احد السهول املنخفضة 
فـــي هضبة جند، يقول: 
وبينما كنا نتبادل اطراف 

احلديث في ضحى ذلك اليوم 
ونحتسي القهوة العربية الشقراء لفت انتباهنا 
قيام اجلرذان واالرانب وغيرها من الثدييات بنقل 
صغارها الى اعلى الشعيب (الوادي)، فقال كبيرنا 
ان هذه احليوانات لم تنقل صغارها عبثا الى اعلى 
الوادي بل ان هناك شـــيئا ما يخيفها وعلينا من 
باب االحتياط ان نحذوا حذوها وبســـرعة، فهب 
اجلميع في نقل بيوتهم وامتعتهم ومواشـــيهم 
(اغنام وابل) الى اعلى الوادي اال ان هناك شخصا 
واحدا في القبيلة سخر منهم ومن حذرهم فرفض 
االنصياع لنصيحة كبيرهم واصر على البقاء في 
الشعيب وحاولوا ثنيه عن رأيه اال انه رفض وهو 

بحالة من االستهزاء بهم.
  وما هي اال دقائق معدودة واذا بهم يســـمعون 
من بعيد صوتا غريبا فتركوه وهرعوا الى اعلى 
الوادي واذا بكميات كبيرة من املياه جتتاح الوادي 
(السيل) ادت الى جرف هذا الشخص وجرفت كل 
ممتلكاته لكن مـــن بقي في اعلى الوادي جنا مع 

اجلرذان واالرانب.
  وما تتناقله وسائل 
اإلعالم هـــذه االيام من 
ظواهـــر غريبـــة فـــي 
الواليـــات املتحدة من 
اختفـــاء النحل الطنان 
ونفوق الطيور واالسماك 
في اوكانسس دون سبب 
واخــتـفــــــاء بعـــض 
احليوانات املستوطنة في بعض الـــواليــــات ما 
هــــو اال نــــذير الرهاب موجه ضد اميـــركا من 
قبل الطبــــيعة، فـــاحليوانات تعتمد على غريزتها 
الفطرية في التعامل مـــع اخلطر وسالحها الوحيد 
هو الهروب من منطقة اخلطر وهذه الظواهر التي 
نســـمع عنها في أميركا رمبا تكون جرس إنذار 
لتغير مناخي او جيولوجي سيحدث في الواليات 
املتحـــدة االميركية خالل الفتـــرة املقبلة وعليه 
فإنه من املمكن ان يكون هذا اخلطر دوليا مبعنى 
انه قد يجتـــاح دوال اخرى في الكرة االرضية او 
يبـــدأ وينتهي في اميركا وحدها واهللا اعلم، وقد 
يكون أسوأ من اعصار كاترينا ورمبا يكون عصرا 
جليديا جديدا في اميركا واوروبا، ال اعلم لكن من 
املؤكد ان كانت هذه املعلومات صحيحة فستكون 
كارثة جديدة بالنسبة لالمة االميركية وستؤدي 
الى خســـائر مادية واقتصادية كبيرة الن ضرر 

الطبيعة في بعض االحيان قد ال يطاق. 

 ذعار الرشيدي

 الكويت وتونس
   وشبه الـ ١٪

 الحرف٢٩

 مفرح النومس العنزي

 الطبيعة جرس إنذار
   في أميركا

 جوهر الحديث

 
  سيذكر التاريخ لسمو األمير الراحل 
الشـــيخ جابر األحمد أنـــه بحق «أبو 
العربية  الكويتيني» وصاحب املواقف 
السباقة  البارزة واملواقف  واإلسالمية 
في خدمة اإلنسانية جمعاء، واحلنكة 
السياسية والرؤية الثاقبة في التخطيط 
والتنفيـــذ، األمـــر الذي عـــاد باخلير 
الكثير على شـــعبه واألمتني العربية 

واإلسالمية.
  كان، رحمه اهللا، قائدا سياسيا محنكا 
ذا رؤية ثاقبة وتخطيط سليم مما مكن 
بالده من جتاوز احملن واألزمات التي 
مرت بها واحلد من آثـــار الصعوبات 
واملصائب التي نزلـــت عليها، خاصة 
االحتـــالل العراقي عـــام ١٩٩٠، فالتف 
حوله شعبه وجتاوز معه هذه احملنة 
بأقل خســـائر ممكنة. أدخل إصالحات 
عديدة على االقتصاد الكويتي والصحة 
والتعليم والصناعة، وقاد عملية إعادة 
إعمار البالد بســـرعة بعد الدمار الذي 

أحلقه بها االحتالل العراقي.
  وبفضـــل براعتـــه فـــي التخطيط 
للمســـتقبل وتوقد ذهنه طوال مراحل 
توليه املســـؤولية ارتفعـ  مثالـ  حجم 
االستثمارات الكويتية في اخلارج الى 
أكثر من ١٠٠ مليار دوالر، فكانت خير 
عون في اإلنفاق على حترير بالده من 
االحتالل العراقي الذي استمر ٧ أشهر 

وإعادة اإلعمار بعد ذلك.
  كما انه صاحب فكرة إنشاء مجلس 
فـــي قمة عام١٩٨٠  التعاون اخلليجي 
وكذلك فكرة إنشـــاء هيئة استشارية 
للمجلس لتكون مبثابة برملان شعبي 
للدول األعضاء الـ ٦. هذا على املستوى 
اإلقليمي، أما على املســـتوى الداخلي 
فسيظل هو أول من جاهر بحقوق املرأة 
الكويتية عندما أصدر مرسوما مينحها 
حقوقها السياسية في االقتراع والترشيح 
للبرملان، رغم رفض مجلس األمة املرسوم 
في ذلك الوقت، كما شـــجع ذلك املرأة 
الى الســـعي بجدية ودأب النتزاع ذلك 
احلق، فحصلت فـــي وقت الحق على 
نصفه وهو حق االقتراع كخطوة نحو 
نيل حقوقها كاملة، وقد كان لذلك أثره 
اإليجابي على املرأة في دول خليجية 

كثيرة أخرى.
  وال يفوتنا اإلشادة بسمو األمير الراحل 
الشيخ جابر اإلنسان، رحمه اهللا، بأنه 
كانت له مواقف سباقة عديدة في خدمة 
اإلنسانية من خالل الصندوق الكويتي 
القياسية  للتنمية الذي ضرب األرقام 
فـــي منح الدول الفقيرة مســـاعدات ال 
ترد أو قروضا ميســـرة طويلة األجل 
خلدمة التنمية، فضال عن املســـاعدات 
التـــي تقدمها وكاالت اإلغاثة الكويتية 
في كل مناطـــق األزمات بالعالم. رحم 
اهللا الشيخ جابر رحمة واسعة وجزاه 

خيرا عما قدم.
  Almuzayenfaisal@yahoo.com 

 الشيخ جابر.. صاحب السبق
   في خدمة اإلنسانية

 فيصل المزين

 كلمة صدق

 تلقيت اتصاال من الزميل عدنان الراشد ليبلغنى مبشاركتي ضمن الوفد 
الصحافـــي الذي قام بزيارة منذ أيام إلى األراضي العراقية فوافقت فورا، 
حيث كنت أمتنى هذه الزيارة ألطلع عن قرب على العراق وشـــعبه الذي 

عانى ويالت حروب دامية أدخله فيها نظام صدام املقبور. 
  وبدأت الزيارة التي كانت عبارة عن لقاءات مع مسؤولي البالد بداية من 
شـــمالها وانتهاء بجنوبها برفقة سفيرنا لدى بغداد علي املؤمن والسفير 
العراقي لدى الكويت محمد حسني بحر العلوم، وقد تضمنت جميع اللقاءات 
مع املســـؤولني العراقيني رسالة موحدة وواضحة وهى االلتزام بتطبيق 
القـــرارات الدولية والعمل على اســـتقرار املنطقة، وبناء الثقة بني دولها 
وكسر اجلليد بني البلدين الشقيقني الكويتي والعراقي، وتعزيز العالقات 
السياسية واالقتصادية، وإزالة اآلثار التي خلفها النظام الصدامي وفتح 

صفحة التسامح والتآلف واألمل في مستقبل يتجاوز آالم املاضي.
< < <  

  أربيل املنطقة الساحرة الباردة جدا التي استقبلتنا بزخات املطر وكأننا 
في قطعة من املدن السياحية األوروبية، حيث الطبيعة اخلالبة بجبالها 
واألجواء املغيمة والفنادق املمتازة وأسواقها التجارية الفخمة في أجواء 
أمنيـــة ممتازة، وقد التقينا مصادفة خـــالل وجودنا في املجمع التجاري 
بطالبة جامعية كردية من أم كويتية أخذت تصافحنا بحرارة اشـــتياقها 

للكويت وفرحتها الكبيرة لوجود هذا الوفد الكويتي على أراضيها.
< < <  

  أطلت علينا بغداد بشـــوارع كئيبة ومناطق محصنة بكثرة احلواجز 
األمنية والقواطع األســـمنتية العالية أمام املبانـــي احلكومية والفنادق 
الكبيرة، وبدت كثكنة عسكرية حتتاج الى وقت طويل وسنوات للعودة 
إلى ما كانت عليه على الرغم من اســـتقرار الوضع األمني بقيادة قواتها 

األمنية.
< < <  

  تشـــرفنا في النجف بزيارة مقام اإلمـــام على بن أبى طالب گ وفى 
كربالء مقام اإلمامني احلسني بن على وأبو الفضل العباس عليهما السالم، 
وقد استضافنا بكرمه سماحة السيد محمد بحر العلوم، أطال اهللا بعمره، 
وهو والد ســـعادة السفير العراقي في الكويت محمد حسني بحر العلوم 
بوليمة غداء شهية امتزجت فيها األطباق العراقية املشهورة اللذيذة، وفى 
جو أسري وخفة روح سماحته وحبه للكويتيني أميرا وحكومة وشعبا 

أصر على التقاط الصور التذكارية مع كل أعضاء الوفد. 
< < <  

  من الفرية: الشـــكر الكبير حلسن الضيافة واحلفاوة التي استقبلنا بها 
رئيس املجلس األعلى اإلسالمي السيد عمار احلكيم والسادة أحمد احلكيم 
وعبد احملسن احلكيم والسفير علي العامري والوزيرة املفوضية شلير 
حميد، وأخص بالشـــكر اجلزيل قائد الرحلة الزميل عدنان الراشد الذي 

كان لقيادته احملنكة األثر الكبير في جناح الرحلة.
  reemw٢٥@hotmail.com 

 في البداية البد من تقدمي التهنئة الصادقة للشـــعب التونســـي على 
خالصه من الديكتاتور بن علي الذي جثم على صدر تونس وطنا وشعبا 
ملدة جاوزت الــــ ٢٣ عاما أذاقهم فيها الكبت وتكميم األفواه فال صوت إال 
صوت السلطة وإال االتهام جاهز وهو العمالة، وبالتالي يأتيه زوار الفجر 

ليخفوه وراء الشمس.
  وما أن جاء الركود االقتصادي وزادت موجة الغالء حتى بدأ الشـــعب 
ينوء كاهله باألعباء التي قصمت ظهره أو كادت، فاألفواه مكممة والبطون 
تكاد تكون جائعة والناس تعاني األمرين حتت وطأة الغالء. في ظل هذه 
األوضاع الصعبة قامت الســـلطات مبصادرة عربـــة مواطن يبيع عليها 
اخلضار ويســـترزق من ورائها هو وعائلته، فما كان من ذلك املواطن مع 
قلة حيلته إال أن قام بإحراق نفســـه فبث ذلك روحا جديدة في الشـــعب 
التونسي، ونزل إلى الشارع يهتف ضد احلكومة وتطور األمر بعد قليل 
حتى بدأ التونسيون يهتفون ضد الديكتاتور بشكل سافر ومباشر حتى 
سقط وفر من تونس غير مأسوف عليه.. فمبروك لتونس وشعبها على 
إجنازهم ونتمنى لهم أن تستتب األحوال وتستقر على أفضل ما يريدون 

ويحبون.
  وفي هذا الوقت طلع علينا من أبناء جلدتنا ممن ال يســـتحي وغســـل 
وجهه ببوله (أكرم اهللا قارئي الكرمي) مبقوالت تســـقط ما حدث بتونس 
على واقعنا الوطني وقام بعقد املقارنة أو ما يشـــبه املقارنة بني السلطة 
في تونس والكويت، ما يجعلني ألن أقول عيب يا سادة، فأين الثريا من 

الثرى، وأين السعة من الضيق وأين الصحة من املرض؟
  نحن في الكويت حيث مرتع احلرية والدميوقراطية بالشرق األوسط 
نقول وتقولون ثم ننام في بيوتنا ونحلم أحالما وردية، وعندما داهمتنا 
أزمة البطالة أحست بنا حكومتنا وصرفت بدال كرميا لكل مواطن عاطل عن 
العمل، وعندما داهمتنا مشكلة الغالء قامت وبإحساس مرهف مبواطنيها 
بصـــرف بدل مجز جلميع مواطنيها وعلى مرحلتني بإجمالي ١٧٠ دينارا. 
وأقســـم بأن احلكومة التونسية أي حكومة الديكتاتور لو قامت بصرف 
ربع ما صرفته حكومتنا الشريفة من بدل بطالة أو قامت بصرف ربع ما 
صرفته حكومتنا الرشيدة من بدل غالء لهتف الشعب التونسي للديكتاتور 

وقبلوا باستمرار تكميم األفواه ولرحبوا بزوار الفجر. 
  وحقيقة األمر أن الفرق شاســـع بني حكومتنا وأي حكومة في الشرق 
األوسط، فاتقوا اهللا فينا وفي حريتنا ودستورنا فنحن في الكويت مهما 
تأخرنا أو ســـبقنا البعض فتبقى الكويت وحرية أبناء الكويت ودستور 
الكويتيني في مقام يرتفع فوق كل قامة بالشرق األوسط، فنحن في واحة 
احلريـــة والدميوقراطية الوارفة الظـــالل، أدام اهللا العزيز القدير علينا 
احلرية والدميوقراطية واخلير كله، وأدام اهللا علينا ســـلطتنا العزيزة 
احلبيبة وحكومتنا الرشـــيدة وعلى رأسها صاحب السمو األمير املفدى، 

وسمو ولي عهده األمني، حفظهما اهللا ورعاهما.
  aljaser_b٠٨@hotmail.com 
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