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 «اليوم مطلب الشعب ليس التنمية أو اإلصالح... الشعب 
اليوم يريـــد أن يدافع عن حياته وكرامته». كلمة قالها النائب 
الفاضل د.جمعان احلربش في مجلس األمة تعقيبا على وفاة 
املواطـــن محمد املطيري بالتعذيـــب. ال أخفيكم بأن وقع هذه 
اجلملة كان شـــديدا على نفسي، فالذي يجري في الكويت هو 
أكبر من املطالبة بالتنمية أو اإلصالح. نعم نحن نعلم أن وزارة 
الصحة ومستشـــفياتها في حال يرثى لـــه، وأن التعليم بات 
هاجس كل أم وأب، فتجد البعض يصرف شهريا على الدروس 
اخلصوصية أكثر من قرض بيته، نحن نعلم أن كويت الثقافة 
واألدب واملوسيقى والفن والرياضة والسياحة أصبحت مظلمة 
ومجهولة املعالم إال اجلزء النادر والناجت عن اجتهادات فردية، 
ولكن ال أعتقد أن الهم األكبر للكويتيني هو تطوير كل ما سبق، 
الشـــعب اآلن ال يريد التنمية وال يريد اإلصالح بقدر ما يريد 
احلياة الكرمية واألمن واألمان، نحن بلد نفخر فيه بدستورنا 

وحكامنا وقضائنا فال تلومونا إن كنا ال نرضى بالقليل. 
  ال أريد تنمية وال أريد إصالحا وممثلي في املجلس سلبت 
منه حصانته الدســـتورية، فبات حامي األمـــة هو املتهم. ال 
أريـــد تنمية وال أريد إصالحا وكرامتي مهانة من قبل حناجر 
الفتنة ومنابر التفرقة على مدى سنوات طويلة، فنحن شعب 
ال يعـــرف املذلة واملهانة، ال أريد تنمية وال أريد إصالحا على 
حساب انتهاك حرمة مسكني، أفال تقرأون الدستور الذي كفل 
لي حقوقي؟ ال أريد تنمية وال أريد إصالحا وأنا أرى الوظائف 
املميزة تنحصر على أقرباء النواب املعروفة مواقفهم، فما بني 
مدير هيئة ومختـــار منطقة بينما أنت وأنا ننتظر دورنا في 
ديوان اخلدمة، ال أريد تنمية وال أريد إصالحا وبيوتنا تنفجر 
من حتتنا وطعامنا فاســـد وسماؤنا مسمومة وبحرنا أصبح 
بالوعة صرف وال حســـيب وال رقيب، ال أريد تنمية وال أريد 
إصالحا وجسدي جثة هامدة ووصيتي مكتوبة إن قبض علي 
بعض أفراد األمن ممن ســـولت لهم أنفسهم العبث بأمن هذا 

البلد، بالطبع ال أريد تنمية وال أريد إصالحا.
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  من يعتقـــد أن حادثة املرحوم محمد املطيري فردية وأنها 
ال تتكرر، فإما مخطـــئ أو مكابر، فالتحقيقات أظهرت ضلوع 
ما يقارب ٨ أفراد من قوات األمن بتعذيب وقتل املواطن الذي 
لم يقاوم االعتقال كما ادعوا في البداية، بل اقتيد هو وحارس 
العمارة، الذي لسوء حظه كان شـــاهدا على قبض املطيري، 
إلـــى جاخور ومت تعذيبه هناك بكل وحشـــية. خرق القانون 
واإلنسانية والشريعة اإلسالمية بهذه الصورة البشعة ومحاولة 
أفراد وبعض قياديي مباحث األحمدي طمس احلقائق وتشويه 
صورة القتيل ببيانهم الكاذب هو أكبر دليل على أن مثل هذه 
األمور حتـــدث بصورة متكررة، ال ندعي أن كل فرد من األمن 
هو مجرم كهؤالء ولكن يجب علينا أن ندرك أن رجال األمن ـ 
وإن كان أغلبهم من خيرة الشـــعب ـ هم بشر مثلنا، فمعظهم 
األمني الصادق الساهر على أمن ورعاية البلد ولكن ولألسف 
هنالك الكاذب املجرم والقاتل، سأنتظر تقرير جلان التحقيق 
التابعة لـــوزارة الداخلية ومجلس األمة، وإن ثبت ما اعترف 
به بعض هؤالء املتهمني، فأطالب بتطبيق أقسى العقوبة بهم 
ليكونوا عبرة ملن يعتبر، وال عزاء يكفي ألقدمه لعائلة القتيل 
وال رثاء يطفي حرقة قلبهم إال بأن أذكرهم بأن اهللا ســـبحانه 
وتعالى سيقتص ممن قتل ابنهم فهو القائل: (ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيهـــا وغضب اهللا عليه ولعنه 

وأعد له عذابا عظيما). واهللا ولي التوفيق.
  salanzi@gmail.com  

 الذي كنا نعرفه عن تونس انها بلد ميتاز باقتصاد متني 
من بني دول الشـــمال االفريقي او حتى اغلب الدول العربية 
ويتمتع شعبها مبستوى معيشي راق، ومن كان كذلك البد 
وان ينعم بحياة مستقرة. لكن االحداث التي شهدتها تونس 
اخيرا كشفت الســـتار عن واقع مزيف كان يعيشه الشعب 
التونسي، وكان يروج له اعالم الدولة. فقيام الشاب بوعزيزي 
العاطل عن العمل بإحراق نفسه وما تبعه من تعاطف شعبي 
واســـع معه متثل مبسيرات ســـلمية حتولت الى تظاهرات 
عنيفة وجارفة عمت املدن التونسية واجبرت الرئيس على 
الفرار كان دليال على وجود ازمة خانقة يعيشها شعب تونس 
كشـــفت عن اقتصاد هش متثل ببطالة متفشية على نطاق 
واسع بني الشباب احملبط الذي فقد االمل في احلصول على 
وظيفة تضمن له عيشـــا كرميا ومستقبال واعدا الى جانب 
متركز الثروة بأيدي قلة من املتنفذين، ناهيك عن سياســـة 
بوليسية صارمة ال تسمح بحرية التعبير او االفصاح عن 
تلك االوضاع السيئة كما كشـــفت االحداث عن الدور الذي 
لعبته فرنســـا – أم احلرية – خـــالل العقدين املاضيني في 
دعم النظام التونســـي بحجة محاربتـــه لالرهاب الذي كان 
مـــن ابرز جتلياته محاربة احلجاب والتدين وليس البطالة 
او الفساد ولم تعرف قيمة الشعب التونسي اال حني رفضت 
استقبال حليفها الفرانكفوني زين العابدين كالجئ سياسي 
على اراضيها لكـــن بعد خراب مالطا! دول اجلنوب أو دول 
العالم الثالث كما يطلق عليها ومنها عاملنا العربي هي األكثر 
تضررا من مشكلة التعثر االقتصادي حيث فرص العمل في 
تراجع مســـتمر مع ارتفاع معدالت البطالة التي يقال بأنها 
بلغت نســـبة ٢٠٪ وغالبيتها من الشـــباب يضاف الى ذلك 
ســـوء توزيع الثروة وال يخفى ان هناك جهودا تبذلها تلك 
الدول من اجل حتسني اوضاعها االقتصادية لكنها لم تصل 
الى املســـتوى املطلوب الذي يكفل لها مســـتقبال خاليا من 
املفاجآت غير احملمودة كأحداث تونس التي جاءت بشـــكل 
مفاجئ وغير متوقع، البد ان الهاجس التونســـي قد تسلل 
الى بالدنا العربية لكـــن ما نتمناه هو ان يكون دافعا قويا 
نحو تفاعل اكثر جدية في حلحلة مشاكلها االقتصادية وفي 

احترام حق شعوبها في ممارسة سياسية عادلة. 

 لم يتوقع أحد يوما من األيام أن شابا تونسيا 
يقود عربة خضار يبيع من خاللها البقدونس أن 
يكون ســـببا لثورة شعب كامل على حاكمه الذي 

استمر في احلكم ٢٣ عاما.
  هناك مثل شعبي مصري يقول «يودع سره في 
أضعف خلقه»، وبالفعل كان هذا الشاب سر سقوط 
احلكم العنيف لزين العابدين بن علي، فال يأمن أحد 
على كرسيه من ثورات الشعوب، وهذه فرصة جلميع 
حكام العالم كي يعدلوا ما اســـتطاعوا وال تغرهم 

قوة األجهزة األمنية، فالشعب أقوى وأبقى.
  حتية كبيرة للشعب التونسي املغوار الذي قاد 
الثورة مبسؤولية وشعور مفعم بالوطنية، ووجه 
رسالة جلميع حكام العرب الذين أتخمتهم األموال 

وشعوبهم حتت مستوى خط الفقر!
  يتصف وزيـــر الداخلية الشـــيخ جابر اخلالد 
بالشجاعة والتصريحات النارية والتي سرعان ما 
تنقلب عليه رأســـا على عقب، ويرجع سبب تلك 
النكبات التي يتلقاها الوزير ممن حملهم مسؤولية 
إبالغه باحلقيقة التي طاملا أخفوها عنه مع األسف، 
فكم مرة يقع في حرج من املعلومات املغلوطة التي 

يزوده بها مستشاروه.
  مـــرت علينا أحـــداث أفقـــدت وزارة الداخلية 
مصداقيتها سواء املؤمتر الصحافي الذي أنكر ضرب 
املواطنني في حادثة الصليبخات أو احلادث األخير 
الـــذي راح ضحيته مواطن بســـبب تعذيب أفراد 
املباحث لـــه، وصراحة ال تكفي اســـتقالة الوزير 
لتصحيح األخطاء، بـــل يجب إزالة تلك العناصر 

عن الوزارة كي تعود ثقة املواطن بها.
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  إذا صح خبر توجيه اتهام من أمن الدولة حملمد 
اجلويهل بداعي شق صف الوحدة الوطنية واإلضرار 
بالنسيج االجتماعي للبالد فال أملك إال أن أن أقول.. 

سبحان مغير األحوال!
  fahadalazemi@hotmail.com 

 لم تكن املكرمة األميرية من صاحب السمو األمير مفاجأة 
بل كانت متوقعة وجتســــد معاني األبوة بأجمل صورها..

ولصاحب السمو أعمال وإجنازات مشهودة لصالح شعبنا 
فــــي مجال العمران والتنمية ورفــــع رواتب املوظفني ودعم 
ابنائه فــــي القطاعني اخلاص والعام وهــــذا ليس بالغريب 

على سموه.
  كما ان هذه املكرمة األميرية تعبر عن مدى العالقة وقوتها 
بني احلاكم واحملكوم وتبني جسور احملبة بينهما وتضرب 
بعرض احلائط كل الشــــائعات أو الشعارات التي أصبحت 
معاول هدم تسعى الى صنع فجوة بني الشعب واحلكومة، 
فاحلكومة هي الشعب والشعب هو احلكومة والكل يقوم بدوره 
من أجل خدمة الكويت وأبنائها. وتباطؤ احلركة االقتصادية 
احمللية في اآلونة األخيرة وكساد األسواق واآلمال احمليطة 
بســــوق الكويت الواعد أصبحت بعد هذه املكرمة «في خبر 
كان» وستكون إحدى القصص التي ترويها العجائز ألحفادهن 
قبل النوم، فالكويت بأميرها احملبوب احلنون سمو الشيخ 
صباح األحمد أطال اهللا بعمره أصبحت مضرب املثل جليرانها 
واملجتمع الدولي بهذه املكرمة التي تدل على ســــخاء وكرم 
مانحهــــا بل ان الكويت أصبحت مثاال دوليا يحتذى به بعد 
هذه املكرمة، ومبا ان الرجال هم صّناع التاريخ وهم صناع 
نقاط التحول فإن املبــــادرات العمالقة التي قام بها صاحب 
السمو األمير سابقا جعلت هذه املكرمة نقطة فاصلة في تاريخ 
املجتمع الكويتي فمنهم من سماها أي سنة ٢٠١١ سنة صباح 
األحمد ومنهم من سماها سنة املكرمة ومنهم من سماها سنة 
اخلير والكويتيون يستاهلون فهم يحبون الكويت ويحبون 
أميرهم ومستعدون في أي وقت للتضحية من أجل الكويت 
وأسرة آل الصباح الكرام الذين كانوا واليزالون وسيبقون 
ذخرا وسندا للشعب الكويتي الذي نادى وبأعلى صوته أيام 
االحتالل الغاشم لو لم يبق من آل الصباح إال شخص واحد 
فلن نقبل بأحد غيره يحكمنا. فكل الشكر والتقدير لصاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد حفظه اهللا ورعاه على 

هذه املكرمة السخية لشعب الكويت. 
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 المكرمة األميرية.. 
وحكايات جدتي

 جوهر الحديث

 جاء الدرس هذه املرة من تونس 
وعســـى أال جند أحدا يقول لنا ان 
تونس حتاول تصدير الثورة تلك 
الدعـــوة الفارغة التي يـــراد منها 
حجب تفاعل الشـــعوب وتناغمها 
مع األعراس التي تقيمها الشعوب 
األخرى بدمائها، وزخرفها بدمه هذه 
املرة شعب تونس لتكون ناقوسا 

يقرع في آذان الديكتاتورية واالستبداد 
فله منا ومن كل حر أبهى التحيات. 

  املهم ان تونس اخلضراء سطرت رسالتها احلمراء لتقرأها 
كل احلكومات العربية وحتى غير العربية كي تلتفت لشعوبها 
وحتسن أحوالهم املعيشية ولعل أقطار املغرب العربي أكثر الناس 
املعنيني بذلك لتشابه الظروف من محدودية املوارد االقتصادية 
وتزايد السكان وقلة فرص العمل مع كثرة اخلريجني واملؤهلني 
في حيث تتركز الثروة والغنى في أيد فئة قليلة، فعسى اهللا 
أن يهديهم ليصلحوا أمورهم، فما حصل في تونس وقع على 
أبوابهم، غير أن الغريب أن تنطلق الدعوات هنا محذرة احلكومة 
الكويتية من مصير كمصير الرئيس التونسي املخلوع القمعي 
االستبدادي بل وتدعوها لالستقالة قبل أن يثور الشعب عليها 
كما ثار شـــعب تونس وهي لعمري دعـــوات تعبر أيضا عن 
مقدار الكره الذي يضمره البعض لرئيس احلكومة شخصيا 
وان أطرت بإطار مطلب شـــعبي ناصح، فال وجه للمقارنة أو 
املشابهة ألن في الكويت مساحة حرية تسمح للجميع بإبداء 
الرأي واالعتراض بصوت مرتفع ضد أعلى رأس في احلكومة 
وفي الكويت حرية اقتصادية متاحة للجميع وان اســـتغلها 
البعض للمتاجرة بالســـموم واحملرمات وإطعام الناس مواد 
فاسدة منتهية الصالحية وفي التالعب باألسعار وفي الكويت 
رواتب عالية مع عمل قليل واجناز شحيح من قبل بعض من 

يدعو لإلطاحة باحلكومة بدعوى الظلم والقهر. 
  اخلالصة أن مقومات الثورة في الكويت كتلك التي وجدت 
في تونس غير موجودة وما تطلق من دعوات رغم خطورتها 

النوعية ما هي إال محاولة للضغط 
على احلكومة. نعم قد تقوم لدينا 
ثورة بنغالية بسبب جشع بعض 
الكفالء وشركات استقدام العمالة 
التي لم تكتف بقضم اجلزء األكبر 
من الرواتب التي تدفعها احلكومة 
لهذه العمالة بل أضافت إليها عدم 
الرواتب لشـــهور وتركهم  دفـــع 
يعيشون في ظروف صعبة تفتقر 
ألقل املتطلبات اإلنســـانية.  ورغم االحتجاجات الكثيرة التي 
قامت بها مجموعة العمال البنغال ورغم وعد ووعيد احلكومة 
بإرغام تلك الشـــركات التي لم تأبه لســـمعة الكويت الدولية 
أو الدواعي اإلنسانية واإلسالمية فان األمور لم تتغير كثيرا 
وتبقى االحتجاجات البنغالية قائمة وان كمنت ويبقى احلقد 
الغاضب يغلي في النفوس وال ندري فعال متى ينفجر بركان 

ذلك الغضب وماذا ستكون نتائجه وتداعياته. 
  إن كان ثمة درس فهو لتلك الشركات التي متارس امتهان 
تلك العمالة بكل استهتار ومتنعهم من ابسط حقوقهم وان كان 
ثمة درس فهو ألولئك النواب واملتنفذين الذين يقفون حجر 
عثرة في طريق تنفيـــذ القانون ويعملون على منع احلقوق 
من أن تصل ألصحابها وان كان ثمة درس فهو لتجار العقارات 
ومالكها سكنية كانت أو جتارية الذين ما فتئوا يتسابقون في 
رفع إيجاراتهم غير مبالني مبحدودية الرواتب وجمودها والتي 
إن زيدت فان زيادتها تذهب في قســـمها األكبر جليوب أولئك 
املالك املنتفخة أصال كي تتبدى منها على ارض اجلشع والطمع 
التي يفترشها أولئك املالك فيخلقون غالء مصطنعا لألسعار.  
وإذا كانت ثورة تونس اندلعت بسبب إحراق بائع نفسه ملنعه 
من التكسب املشروع فمن يضمن لنا أال يقوم مستأجر بعمل 
مماثل ليثير املشاعر ومن يضمن أيضا أال يقوم عامل بنغالي 
بلغ به اليأس أعلى درجات القنوط لقتل نفســـه أو «معزبه» 

ألنه لم يتسلم مستحقاته التي هي من حقه. 
  mw٥١٤@hotmail.com  

 د.محمد القزويني

 ال ثورة كويتية بل..
   ربما بنغالية

 إشارة

أكثـــر أصحاب   احلالقـــون هـــم 
املهن اختالقا للقصص، وينافسون 
الصحافيني في تتبيل القصص التي 
يروونها لتبدو للسامع أكثر تشويقا، 
فما تسمعه وأنت جالس على كرسي 
احلالق ال تسمعه في أكثر أفالم اخليال 

العلمي تطرفا.
  ولسنوات وأنا زبون دائم حلالق 
شهير، الصدفة وحدها قادتني إليه، 
زيارة واحدة كانت كافية ألن تكون 

حبا من أول «ضربة» موس.
  حالقي ميارس املهنة منذ ٣٠ عاما 
ورأى في البلد أشكاال وألوانا وسمع 
من الزبائن قصصا تشيب لها رؤوس 
الولدان، وهي ذات القصص التي يعيد 
روايتها على الزبائن اآلخرين، ونالني 
من سماع تلك القصص نصيبا وافرا، 
وبعد أن علم أنني صحافي بدأ يختار 
لي القصص األكثر غرابة، ومن أغرب ما 
رواه لي أنه عمل حالقا خاصا لوزيرين 
انتهت حياتهما السياسية  واالثنان 
باســـتجوابني أحدهما شهير للغاية 
والثاني كان أقل شـــهرة ولكنه أدى 

إلى حل املجلس.
  وبعيدا عن رواياته ملا كان يدور 
بينـــه وبني الوزيرين الســـابقني إال 
أنني اكتشـــفت أنهما انتهيا سياسيا 
إما باستقالة بالنسبة لألول أو تدوير 
أدى خلروج الثاني ولم يعد أي منهما 
السياســـي بعد  العمل  أو  للحكومة 

ذلك.
  شخصية كل منهما كما ينقل احلالق 
قمة في التواضع ويتمتعان بأدب جم 
في تعاملهما مـــع اجلميع، غير أنه 
يروي أن أحدهما اليزال مدان له بـ ٣ 
دنانير قيمة حالقة ذقن ولم يره منذ 
أن قـــام بتغيير محله من الصاحلية 

إلى شرق.
  ما متنيته حلظتها فعال هو أن يكون 
نصف وزراء احلكومة احلالية زبائن 
عنده، لسببني أوال أنه شخص محترف 
وثانيا وهو األهم أن يده «مبروكة» فما 
أن يقع حتت حد موسه وزير إال وطار 
بعد أقل من سنة، فبحسب ما يذكر أن 
أيا منهما لم يستمر في الوزارة أكثر 

من عام بعد أن بدأ «يحلق» عنده.
  ولألسف أن أيا من الوزراء احلاليني 
ليس زبونا عند حالقي، ولكنني آمل أن 
يكون نصف الوزراء «اللي في بالي» 
زبائن عنده، فأنا أعتقد أنه ومبجرد 
وضع موســـه على ذقـــن أي منهم 

سينتهي إما باستقالة أو تدوير.
  ولدينا عـــدد من الـــوزراء الذين 
يســـتحقون اإلقالـــة ال االســـتقالة، 
فوجودهم سبب رئيسي لتعطل خطة 
التنمية وهم السبب الرئيسي في أزمة 
االحتقان السياسي املتكررة واألهم أن 
أحدهم ومنذ أن تسلم الوزارة وحال 
وزارته من سيئ إلى أسوأ ومن حفرة 
إلى دحديرة والفساد بها تنامى عشرات 
املرات، وكل همه أن يرفع قضية على 
هذا وقضية علـــى ذاك ويصرح مبا 

يعلم ومبا ال يعلم.
  Waha٢waha@hotmail.com 

 حالق يطّير وزيرين
 

 ذعار الرشيدي

 الحرف٢٩


