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 ال يسعنا أمام املكرمتني األميريتني اللتني أسعدتا قلوب 
املواطنني اال ان نتوجه بخالص الشـــكر واالمتنان لصاحب 
السمو األمير املفدى حفظه اهللا ورعاه، جلزيل عطائه وحرصه 
على هموم مواطنيه ومساعدتهم على مواجهة أعباء احلياة، 
لقد كان ومازال سموه مثاال للعطاء في سبيل رفع املعاناة 
عن مواطنيه متلمســـا احتياجات أبنائه املادية واملعنوية، 
ســـاعيا الى ازالة العقبات التي تصادفهم لتعزيز الرفاهية 
التي يرفل فيها شعبنا، مدخال البهجة الى قلوبهم ومشاركتهم 
فرحتهـــم، ونحن إذ نثّمن هذه العناية الكرمية من ســـموه 
على تلك املكارم السامية نؤكد على مدى التالحم والترابط 
واملودة التي تناغم بني احلاكم واحملكوم في دولة القانون.
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  تمادي

  مع استمرار مسلسل بيع األغذية واللحوم الفاسدة ألكثر 
من شهر، نتساءل عن السبب في هذا التمادي.. هل االجراءات 
القانونية قاصرة؟ أم العقاب غير رادع؟ وإال فبماذا نفّســـر 
عـــدم تخلص التجار من تلك األغذية الفاســـدة وهم يرون 
ويسمعون عن احلمالت التي يشنها رجال ومفتشو البلدية؟ 
إال ان هؤالء اليزالون مستمرين في بيعها، فعدم اخلوف من 
العقاب الدنيوي واجلشع الذي جعل على العيون غشاوة، 
جعل للفساد سطوة دفعت ضعاف النفوس الى االستمرار 

في اإلضرار بالناس.
  آملني ان تشتد يد القانون ويشتد العقاب ليطول كل من 
تسّول له نفسه املقامرة على صحة االنسان مع نشر صورته 

فهي الرادع احلقيقي لغيره.
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  ليش أل؟

  لو أعطى الســـادة النواب اهتماما بأســـرهم وجالسوا 
أبناؤهم وأفادوهم لكان أكثر منفعة من جمع الشـــباب في 
ندوات الشـــوارع في هذا اجلو البارد بال هدف وال نتيجة، 
فقط لشغل وإرهاق رجال األمن، وحينما يقعون في مشكلة 
جراء أخطائهم ومخالفتهم للقوانني تبدأ الشكوى ويتعالى 
الصراخ من معاملة رجال القوات اخلاصة التي كل ما تفعله 
هو تطبيق القانون، ليتنا نوجه امكانياتنا وطاقة شبابنا ملا 
فيه اخلير والفائدة للوطن الذي يئن من تصرفاتنا وخالفاتنا 

التي ال تنتهي.
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  نصيحة

  قال تعالى (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) ڈ، في اآلونة 
األخيرة نالحظ العديد من السادة النواب جعلوا اهللا عرضة 
ألميانهم، فهم يقسمون وهم ال ميلكون القرار فيما يقسمون 
عليه، وألنهم لن يجدوا من سيحاسبهم ويسائلهم على تلك 
األميان، ونسوا أو تناسوا ان هناك من هو أقوى باحملاسبة 
في اليوم اآلخر ألنه سبحانه وتعالى حّذر عباده في كتابه 

العزيز قائال (وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم).
  وقال ژ: «الدين النصيحة»، ونصيحتي بأال تعاودوا اليمني 
فالقسم في واد وأفعالكم في واد آخر، ووعودكم ستنعكس 
آثارها ســـلبا عليكم، أولها عدم مصداقيتكم واحترام عقول 
ناخبيكم والثاني عدم وفائكم ومقدرتكم على حتقيق وعودكم، 

والثالث يثبت ان القسم عندكم ال يعني شيئا.
  فاتقوا اهللا بأنفســـكم واعملوا ملصلحـــة العباد والبالد 
وابعدوا املصالح الشـــخصية جانبا وطهـــروا قلوبكم من 

الضغائن واألحقاد.
  هدانا اهللا جميعا ملا فيه اخلير وشـــرح صدورنا حلب 

الوطن واخلوف على مصلحته.
  رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. 

 عندما يهون كل شــــيء على شــــخص وانسان ما، فإن 
جسده يكون من ضمن تلك االشياء، لهذا كانت ردة الفعل 
تلك للمواطن التونسي الكادح في سبيل لقمة العيش محمد 
البوعزيزي الذي هان عليه جسده واحرقه بعد ما تعرض 
لــــه من ظلم، وهو ظلم ال يتعرض نهائيا ملثيله اي مواطن 

كويتي واحتدى من يثبت نقيض وعكس ذلك!
  اما من يكابر ويريد ان يســــتمر مبكابرته تلك فقط النه 
تعّود على ذلــــك، فأقول له هل هناك دولة متنح مواطنيها 
قرضا اشــــبه بالهبة تصل قيمته الى ٢٥٠ الف دوالر او ٧٠ 
الف دينار بالعملة الكويتيــــة، وهل هناك دولة في العالم 
تضمن للمواطــــن وظيفة ال يفصل منها او يطرد حتى من 
ال يلتزمون بوقتهــــا وبقانونها وبإنتاجها ولو قليال، وهل 
هناك دولة متنح مواطنيها هبة زواج ٤ االف دينار، اي ١٥ 
الف دوالر، وهل هناك دولة في العالم تصبر على مواطنيها 
مثــــل هذا الصبر في حتصيل مالها من حقوق وفواتير في 

رقبة املواطن هذا ان حصلتها اصال؟!
  ان كل مواطن ال يشعر مبا تقدمه له الكويت هو مواطن 
ال يحمــــل ذرة والء وحب وتقدير واحدة في داخله، بل هو 
مواطن اشــــبه مبرتزقة احلروب مــــع ان مرتزقة احلروب 
ميارســــون عمال هو القتال مقابل مــــا يقبضونه من امال، 
وهو مال في اغلبه زهيد رغم انهم معرضون بنسبة كبيرة 
جدا لفقد ارواحهم وذلك على عكس االغلبية الساحقة من 
مواطني الكويت الذين يتقاضــــون منحا وهبات ورواتب 
كبيرة ال يتعب عليها وفي ســــبيلها اجلسد وال حتتار من 

اجلها الروح!
  نقول كل ذلك بعد ان وصلت التفاهة واخلسة والوقاحة 
والفجور باملخاصمة لدى البعض بأن يشبه اوضاع الكويت 
بأوضاع الشعب التونسي، وهو تشبيه غير منطقي وغير 
مسؤول، وكنا لن نتردد في انتقاد ولوم قائله حتى لو كان 
شخصا اميا او اجهل اجلاهلني، فما بالك ان نطق ونهق به 
من اصحاب الشــــهادات العلمية كان من املفترض ان يكون 
لدى حامليها على االقل احلد االدنى والقليل جدا من احترام 

النفس ومن القدرة على فهم وحتليل واستيعاب االمور.
  نعم، ان كل يوم مير يظهر لنا كمواطنني عاشــــقني لهذا 

الوطن املعطاء، كم ان هناك جاحدين يعيشون بيننا!
  Mike١٤٨٠٦@hotmail.com 

 قبل يومين دعيت إلى وليمة عشاء على شرف 
جمع مـــن نواب األمـــة في ديوان رجـــل األعمال 
واالقتصادي الفـــذ صاحب الكرم الحاتمي، ناصر 
عبد المحسن المري ـ وفقه اهللا ـ  وكان الضيوف 
الكرام هم مجموعة ممن يطلق عليهم اليوم كتلة 

«إال الدستور».
  حينما تقف متأمال وتنظر في األحوال حولك، 
وما جرى وما يجري وما سيجريـ  لو جرىـ  كيف 
يجري، في أمر ال يعلمه إال اهللاـ  اهللا يستر. وقتها.. 
أنت بحاجة إلى من يتحدث باســم السواد األعظم 
في الكويت، حامال هموم البسطاء، يسعى إلنهاء 
معاناتهم، ويذود عن حريات الشـــعب ومصالحه 
وأمواله، وكرامته أال تهـــان، فيصدق القول على 

هؤالء أنهم «ضمير األمة».
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  زبانية صدام.. ودار (ابن صباح): بعد انكشاف 
حقائق مثيرة في قضية وفاة المواطن محمد المطيري 
وتعذيبه وغيره من المواطنين، وفضائح مشينة 

أطاحت بهيبة دولة القانون!
  ظهور تصفية حســـابات خاصة «باسم وزارة 
الداخلية» على حساب أرواح مواطنين عزل، وما 
خفي كان أعظم، والمصيبة أنهم كانوا هم الخصم 

والحكم:
  يا أعدل الناس إال في معاملتي

         فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
  وستظهر أمور يندى لها الجبين في االستجواب 
المقـــدم إلى وزير الداخلية والمتوقع تقديمه يوم 

غد االثنين.
  لقد تعرض بعض المواطنين بل والمواطنات ـ 
لألسف ـ إلى شيء من اإلهانة واالعتداء واالبتزاز، 
األمر الذي يحتاج إلى عمل لجنة تحقيق برلمانية 

أيضا.
  وليس من رأى كمن ســـمع، تحســـبهم زبانية 
النظام البائد، ونســـوا أنهـــا دار «ابن صباح» لن 

يضيق الناس بها يوما من شيء كهذا.
  اليوم: وقد نفض وزير الداخلية «البشت» وألقى 
خلفه كل المحســـوبيات، وتحمل األمانة والقسم 
العظيـــم الذي أداه، وبدأ بأبناء عمومته فأوقفهمـ  
والهقوة فيه كبيرةـ  ولمزيد من االنتصار لحريات 

وكرامة المواطن والمواطنة.. كذلك.
  وإذا أذيت ببلدة ودعتها

         وال أقيم بغير دار مقام
  صلوا على رسول الهدى.

  Mg_alhasson@hotmail.com 

 ال يختلف أحد على أن مفهوم «املعارضة» لدينا في الكويت ليس 
املقصـــود به املعنى املتداول عادة في كثيـــر من الدول، أي معارضة 
نظام احلكم، وإمنا املقصود بـــه حتديدا عدم االتفاق مع «احلكومة» 
و«االعتراض» على سياساتها التنفيذية، وهو أمر مشروع ومفيد وال 

خالف عليه أيضا.
  ولكـــن، هل يكفي دور املعارضة بهذه الصورة التي نشـــهدها في 
الكويت منذ ســـنوات لتكون حركة وطنية تساهم في بناء الدولة؟ 
هل يكفي «االعتـــراض» على هذا الوزير واملطالبة بإقالة ذاك الوزير 
أو املطالبة بوقف مشـــروع هنا وقانـــون هناك؟ هل يكفي هذا الدور 
الصغير، رغم أهميته أحيانا، ملن يقفون اليوم موقف املعارضة ضد 

سياسات احلكومة وتقصيرها؟ 
  بالنسبة لي على األقل، ال أعرف ما هو مشروع املعارضة السياسي، 
أعرف أنهم وطنيون يسعون بكل جهدهم إلى احلفاظ على املال العام 
والدفاع عن مكتسبات املواطنني وأهمها احلريات العامة، هكذا يبدو 
لي على كل حال، رغم قناعتي بأن هناك من لديه مصالح شـــخصية 
وتطلعات سياسية تختلط أحيانا بقضايا الصالح العام واحلريات، 
وبصورة عامة متكنت هذه املعارضة في الســـنوات األخيرة املاضية 
من وقف بعـــض التجاوزات وإجبار احلكومـــة على معاجلة بعض 
األخطاء ما كان للحكومة أن تعاجلها لوال جهود املعارضة، ولكن كل 
هذا ال ميثل مشروعا سياسيا، فغالبا يكون االعتراض على «شخص» 
الوزير أكثر من سياساته، وتصبح املطالبة برحيله هدفا بحد ذاته، 
دون أن يكون لدى املعارضة خطوة الحقة ملعاجلة األسباب ومحاسبة 
املقصريـــن حتى بعد رحيل الوزير، وهكذا جند أنفســـنا في كل مرة 
ندور في دائرة من فراغ تتكرر فيها األحداث برتابة مزعجة، وهو أمر 
يجـــب تداركه من قبل نواب املعارضة احلاليني خاصة أن عددهم في 
تزايد ما يتطلب تنســـيقا واتفاقا على مجموعة من املبادئ العملية 
التي تضمن إيجاد حلول واقعية ملا يحدث، وإال ســـنجد أنفسنا أمام 
احلد األدنى من العمل السياسي والدور املطلوب من املعارضة وهو 
مجرد «االعتراض» على األشـــخاص بدال من إصالح السياسات ذاتها 

وآليات العمل.
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  باختصار شديد، أتفق مع قوى املعارضة في انتقادها واعتراضها 
على أداء وزير الداخلية الشـــيخ جابر اخلالد على سبيل املثال، ففي 
عهده شـــهدت الكويت ممارسات قمعية وبوليســـية ضد املواطنني 
لم تعرفها الكويت طـــوال تاريخها، ولكن هل يكفي أن يكون الهدف 
مجـــرد إقصاء الوزيـــر عن منصبه، أم أننا بحاجـــة إلى معاجلة كل 
القضايا والقوانني والعوامل التي أدت بنا إلى هذا الوضع البوليسي 
اجلديد، سواء من تشـــريعات قاصرة أو تداخل وتقاطع غير مقبول 
في الصالحيات بني مؤسســـات الدولـــة أو في تبعية بعض اإلدارات 
مثل الطب الشرعي وغيرها؟ نحتاج معارضة لديها مشروع سياسي 
واضح وخطوات عملية مدروســـة، وليس مجـــرد ردود أفعال على 

ردود أفعال احلكومة!
   bodalal@hotmail.com  

 مخلد الشمري

 على هامش التصريحات غير المسؤولة للبعض!

 رؤية

 ماجد جابر العنزي

 ضمير األمة
 

 زفير القلم
 محمد هالل الخالدي

 معارضة
  بال مشروع 

 نظرات

 المواطن علي الجابر األحمد

 من عوايدك

 الوطن ثم الوطن ثم المواطن

 لست ممن يرى األمور من نظارة سوداء، بل 
أحيانا تجد نفسك مضطر ألن تتحدث عن رؤيتك 
لبعض األمور كما تراها وبواقعية تامة، فالهروب 
من المواجهة جهل، ومقابلة اإلســــاءة باإلساءة 
سالح الضعيف، ولكن بالحوار العقالني الجاد 
والحــــاد، ممكن أن تضع لــــكل ما يحدث حولك 
من شتيمة واستهزاء وتصغير حد يقف عنده، 
فالنبي ژ قال «ليس المؤمن بالطعان وال اللعان 
وال الفاحش وال البذيء»، وكل من يقابلنا بتلك 

األخالقيــــات يجب أن يرد عليه مــــن باب الكف عن األذى، بلغة 
القوي ذي الحجة. 

  وما حدث فــــي البرنامج الصباحي على «ام بي ســــي»، من 
إساءة كبيرة ثم اعتذار، يجب أن يجعلنا نفكر جيدا في البرامج 
الفضائية وغيرها، التي تم فيها ســــب وشتم الكويت من قبل، 
من دون إجراء واضح وصارم، وقوبلت تلك اإلساءات بالصمت 
وكأن شــــيئا لم يكن، وهذا ما جعل شــــتيمة الكويت في بعض 
البرامج العربية ســــهلة للغاية وال يحسب لها حساب، وهنا ال 
أدعوا إلى أســــلوب البطش ألننا لسنا من أتباع المجرمين ولم 
نعش وهللا الحمد تحت حكم الظالمين، ألن قيادتنا عاشت بيننا 
كواحدة من الشعب وهذا من فضل اهللا علينا، ولكنني أدعوا إلى 

رفع أصواتنا أمام تلك اإلساءات بالحق والعدل 
واإلنصاف فنحن يحق لنا ككويتيين أن يعاملنا 
اإلعــــالم الخارجي باحترام، ألن إعالمنا لم يكن 
في يوم من األيام أداة لشحن البغضاء أو إثارة 
العداوة بين العرب أو المســــلمين، كان إعالمنا 
واليزال يحترم كل العقول والذوات ولم نجد في 
يوم برنامجا على تلفزيون الكويت، يسب فيه 
بلد أو شخصية بارزة من دون وجه حق أو حتى 
لمجرد عداوة، حتى إن إعالمنا استبدل كلمة الغزو 
(العراقي) بالغزو (الصدامي) مع العلم أن من عاش تلك الفترة 
الزمنية من الغزو، يعرف تماما كيف كان الغزو وأن صدام الذي 

غزا الكويت، صار بطال وشهيدا عند كثير من العرب.
  ومن هذا المنطلق أقول إن «الساكت عن الحق شيطان أخرس» 
وكذلك من ال يذود عن نفســــه ووطنه بأسلوب ذكي ذي حجة 
قوية ومنطق واضح، ال ليبادل فيه اإلســــاءة باإلســــاءة، ولكن 
ليسد باب الفتنة والبغضاء بين النفوس، وليعرف المسيء أن 
الكويت ليست مجرد اسم على خريطة العالم ولكن نبض يعيش 
في قلوبنا جميعا، وعليه أن يحترم هذا البلد العربي المســــلم 

بقيادته وشعبه المسالم، وإال «فالجاي بالطريق».
  falcom٦yeb@yahoo.com 

 أنوار عبدالرحمن

 اعتذارات..
  والجاي بالطريق

 فالكم طيب

 فرح املواطنون باملكرمة األميرية 
التي منحها صاحب الســـمو األمير 
حفظـــه اهللا لهـــم مبناســـبة مرور 
خمســـني عاما على استقالل الكويت 
وعشـــرين عاما علـــى التحرير من 
االعتداء اآلثم وخمس ســـنوات على 
إسناد اإلمارة لســـموه برعاية اهللا. 
وهذه املكرمة األميرية ليست جديدة 
على أهل الكويت الكرماء وباألخص 
على آل الصباح الكرام حفظهم اهللا. 
فمن الوفاء والعرفان لهذا الوطن أن 
نتحد جميعا لنكون يدا واحدة ضد 
أي اعتداء ونتعاون للنهوض بالبالد 
ونكافح جميع أنواع الفساد في جميع 

الوزارات وهيئات الدولة.
  والكل مسؤول عن تطوير العمل 
ومكافحة الفساد في قطاعه سواء كان 
وزيرا أو موظفا عاديا أو عامال. فالوزير 
مطالب باإلصالح في وزارته وإبعاد 
املفسدين من مواقعهم ليحل محلهم 
الكاملة  من ميكنه حتمل املسؤولية 
والعمـــل ملصلحة الوطن والبعد عن 
العادي  املصالح اخلاصة. واملوظف 
مطالـــب بالعمل بجد وإخالص حتى 
يظهر الوطن بصورته املشرقة أمام 
املراجعني واملسؤولني، والعامل مطالب 
باإلجناز كما هو مطلـــوب منه لهذا 

الوطن املعطاء.
  لذلك يجب أن نتآزر جميعا ونسعى 
ملكافحة كل ما ميكن أن يســـيء الى 
سمعة الوطن في الداخل أو اخلارج 
ليرقى الوطن وحتتل الكويت مكانتها 
التي تليق بها وتكون درة اخلليج كما 
كانت في األعوام السابقة، وملكافحة 
الفســـاد فليبدأ كل مواطن بنفســـه 
ويراجع نفســـه وأعماله ويحاسبها 
ويذكر إجنازاته فإن شهد له اجلميع 
بإجنازاته ملـــا فيها مصلحة الكويت 
فال بد ان يزيد منها ولكن إن شـــهد 
له البعض بالتقصير فمن األولى أن 
يتنحى عن عمله حفظا لكرامته بدال من 
إزاحته من هم أعلى منه في املسؤولية. 
فالعمل واجب وطني وديني ونحن 
محاســـبون عليه أمام اهللا سبحانه 
وتعالى قبل احلساب من املسؤولني في 
العمل أو القطاع اخلاص به. والوطن 
لـــه حقوق علينا والبـــد من أن نفي 
بعهدنـــا للوطن الذي قدم لنا الكثير 
ومن واجبنا لشكر الوطن أن نعمل 
مبا يرضي اهللا عـــزّ وجّل ويرضي 

رسوله الكرمي ژ.
  فيجب أن نتفـــق جميعا على أن 
نعاهد صاحب السمو األمير حفظه اهللا 
أن نحاسب أنفسنا ونؤدي أعمالنا مبا 
يرضي اهللا وعلى أكمل وجه ونبعد 
الفساد واملفسدين لنحافظ على وحدة 
هذا الوطن ومكانته بني باقي الدول 
لتنعم الكويت باألمن واالستقرار في 

ظل حكم آل الصباح الكرام. 

 شكرًا بابا صباح
 

 د.هند الشومر

 ألم وأمل


