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 ليس غريبا من مجموعة يزعجها تعديل األحوال أن تلصق التهم واإلشاعات بكل من يحاول 
اإلصـــالح حيث تتركز مصاحلهم في وجود الفوضى التـــي تنعش آمالهم، لذا تبذل اجلهود 
وجتند األقالم نحو إســـاءة األشخاص والتشـــهير بهم، فبني الفترة واألخرى ومن قبل عدة 
سنوات يتقول البعض عن رغبتي في السعي نحو الوزارة وإن كنت غير ملزم بهذا التوضيح 
الذي امتنى ان يصل إليهم ويفهموه، فقد صرحت في مقابالت صحافية سابقة ومنذ ان كنت 
محافظـــا لألحمدي بالنفي وعدم دقة هـــذا االمر وكل من يعرفني من قريب او بعيد يعلم ان 
الرغبة في الوزارة ليســـت من اولوياتي وال هي في تفكيري يوما من االيام الســـيما في ظل 
هذه االجواء احملبطة التي نعاني منها من خالفات مفتعلة ومستمرة بني احلكومة واملجلس 
والتي تنعكس ســـلبا على األداء احلكومي والنيابي، بحيث يبقى السعي نحو خدمة الوطن 
وشعبه من اي موقع كان، ومع ذلك يصر البعض على دخول النوايا ومعرفة خفايا القلوب 

واحلديث بلسان اآلخرين لتتناقلها الببغاوات دون التأكد من صحتها.
  وأقول للجميع وأعلنها ألول مرة انه في عام ٢٠٠٢ تشـــرفت بلقاء احد األقطاب ليعرض 
على إحدى وزارات الســـيادة ومحاولة اقناعي بقبولها إال انني اعتذرت والشـــاهد على ذلك 
موجود على رأس عمله في احدى مؤسســـات الدولة األمنية، وليس اعالني هذه الرواية إال 

للتأكيد على رفضي القاطع ومنذ زمن على قبول الوزارة، مستعذبا قول الشاعر:
كانت املناصب حيث    ونزهد في 

  وقد زحفـــت وترجـــو ان نلينا
كبـــر بـــكل  املدعـــون    يقـــول 

طامعونـــا بأنـــا  جهـــل    وعـــن 
بكفـــئ ومازلنـــا  كنـــا    لقـــد 

  وأقـــدر مـــا يظـــن الطاعنونـــا
  فحينما يتم افتراء خبر تدحضه احلقيقة نربأ بأنفسنا عن الرد على من يستهويه ترويج 
اإلشـــاعات والدخول في النوايا فيقتلهم غيظهم ويتمادون الى جتاوز اإلشاعة نحو اإلساءة 
كما هو احلال بالبعض من كتاب او نواب، إذ اتهمنا بعضهم خالل ندوة الفردوس في شـــهر 
٢٠١٠/٤ ان لنا نصيبا من جتارة االقامات، وتلك التهمة مرفوضة على من سعى وخاض فيها 
ممـــن ال ميتلك على شـــيء منها دليال واحدا فهو يصرخ بان مزاعمـــه ذاتية مصدرها حقده 
ومكسبها االصوات االنتخابية وإليه تؤول ويرفضها واقع احلال فلست محتاجا لهذه األموال 
املشبوهة التي تأتي من جتارة البشر فالغني العزيزـ  سبحانه وتعالىـ  فاض علّي من جزيل 
فضائله وأغناني بحالله عن حرامه، وللعلم وليس للتشهير فالشخص الذي كان يعمل مديرا 
لشركتنا والتي اصبحت ملكا لغيرنا منذ ٤ سنوات استغل ثقتنا العمياء به وأقدم على مثل 
هذا اخلطأ الذي اخذ جزاءه بعد ان اتخذت بحقه اإلجراءات القانونية حني معرفتنا مبخالفاته، 
وركزت في مقاالت ســـابقة على رفع اللثام عن سوء هذه التجارة وضرورة محاربتها وقطع 
الطريق على من تســـول له نفسه الترزق من ورائها على حساب انفس اتت الينا لتتعيش 
من خير هذه االرض الطيبة، وهذه االشاعة التي حاول البعض لصقها بي لن تنال او تغير 
ممن يسعى الى طريق االصالح شيئا، ال، بل ستزيد من مدى صالبته في الوقوف ضد اخلطأ 
ومحاربة مناصريه ومن تلوثت ايديهم به، ولتبق تلك الشـــبهات وصمة عار على مطلقها، 

وعزمية واصرارا على متلقيها ليمضي في ركب االصالح وهللا در من قال:
  كناطـــح صخرة يومـــا ليوهنها

الوعل   فلم يضرها وأوهى قرنه 
  ومن ســـخف القول ايضا وهي النقطة االخيرة في هذا التوضيح تندر بعض السذج على 
احدى األغاني التي كتبت لألطفال ووقوفهم عندها وهو ما يسمى باإلفالس، وليتهم اهتموا 
بأكثر من خمســـة عشر ألبوما شعريا غنائيا للشاهني شـــمل اجلوانب الوطنية والعاطفية 
والرياضية، ولكـــن محدودية فكرهم وحرمانهم الطفولي على ما يبدو دفعهم الى جتنب ما 
يصلح لهم والتمسك بأغاني االطفال التي ظنوا انها مخصصة لهم رغم كبر سنهم فاختلطت 
عليهـــم االمور وباتت مجاال للتندر ولكن على انفســـهم، وياليت هؤالء يقبلون إهدائي لهم 
تلك االغاني ليســـمعوها اطفالهم ويخبروني عـــن ردة فعلهم عليها، أما احملروم من الذرية 
وهي قدرة اهللا فليسمعها وحيدا وأنا متأكد من ان تكرارها ألكثر من مرة ليستحضر عذوبة 
الطفولة وبراءتها والتي كانت يوما مرحلة من مراحل حياته، والذي ال يفهم ويستوعب هذا 
التوضيح ويعاود احلديث عن هذا املوضوع نقول له: اهللا يعينك على نفسك ويعني اسرتك 

ومعارفك عليك.
  رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. 

 كان بودي أن نتوقف عن الكتابة خالل هذه العطلة الربيعية حتى ولو كان املوســـم 
هذه السنة ليس مشجعا على الطلعات البرية ولكن النسيم املتشبع باألكسجني وجنوم 

السماء التي تتألأل بعيدة عن ضجيج املدينة ينفع الى حد ما.
  ولكن األحداث املتتالية على ســـاحتنا وســـاحة هذه األمة املبلية باألحداث املتتالية 
جعلتني متأرجحا بني مد وجـــزر ولكن ما رأيته على احدى القنوات التلفزيونية التي 
عرضت حادثة المرأة كويتية تقول فيها حصلت مشادة كالمية بينها وامرأة اخرى وهذا 
أمر عادي ولكن الغريب في األمر والذي ال ميكن هضمه او استيعابه هو التصرف الذي 
حـــدث من جانب ضابط األمن معها إن كانت هذه الرواية صادقة. وما حدث ســـابقا في 
قضية امليموني وما أبرزه اإلعالم الحقا عن قضايا متعددة جتعل اإلنسان يعتقد جازما 
ان لهذه احلوادث مقاصد اخرى ليس كما نراها، فعلى جلان التحقيق الرسمية والشعبية 
ان حتقـــق عن الدوافع احلقيقية التي تبدو انها تهدف الى زعزعة ثقة املواطن في األمن 
واألمان ومن ثم بالتظلم بشـــكل عام وعندما تهتز ثقة البالد والعباد في رجال أمنها او 
يطول الشك والشكوك او التدخل في النظام األمني او القضائي فعلى الكل السالم، فهذه 
يا ســـادة ال يجب التهاون معها مهما على شأن من هو واقف ورائها ألنها تسمى «حياة 
أو موت» وال تصيبكم انفلونزا اخلرطي التي تروج لها بعض البطانات الفاســـدة حتت 
مفهوم احلرية والدميوقراطية، واحلرية الدميوقراطية ياسادة ليست بهذا الشكل فقها 
وعلما وانتم تعرفون ذلك جيدا إال اذا كان ال سمح اهللا «ما في احلمض أحد» فهذه مصيبة 

كبرى فاملثل يقول «إن كنت ال تعلم فتلك مصيبة وإن كنت تعلم فاملصيبة أكبر».
جرار واحلبـــل  التاريخ    تغيـــر 

  وحذر من القريب ال جتيم فلعله
  وبحث عن اللي دق باجلسم مسمار

  وحرص من املسمار ال يحوش ضلعه
  وبالك من اللي قرب الزيت للنار

  ترى شـــبوب النار تبـــدأ بولعه
  قل رب اكفني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم.

 Did you make out wath was the meaning of it, its واهللا Serious matter  
  هذا وأرجو أال يكون هناك خصم على هذه املقالة ألن األســـعار هذه األيام في ارتفاع 

مستمر. 

 مطلق الوهيدة

 موقف خطير
   وغريب األدوار أيضًا

 رأي

 المواطن علي الجابر األحمد

 للتوضيح مع الشكر

 الوطن ثم الوطن ثم المواطن

 أحداث تونس، ثم اجلزائر، وثالثة األثافي: 
أرض الكنانة– احملروسة– مصر، وغيرها من 
بالد املسلمني، ومن هو القادم معاشر املؤمنني؟ 
وماذا يجري؟ لســــت محلال أو معارضا أو 
مؤيــــدا أو مقلدا أو مصفقا أو مطبال، وعقل 
العقول يقف، محوقال، محســــبال، مكتفيا، 
وداعيــــا: أن يدمي رب العزة واجلالل اخلير 
والرخاء واألمن واألمان في الكويت الغالية، 
وأن ينعم العالــــم أجمع مبثل هذا وزيادة، 

ويرزقهم حكام حكمة وأصحاب حصافة.
  الصبر زين وكلمة الرجل دستور  

والعقل هو احملكمة واحلكومة
  ال ميكن تشــــبيه أحداث هذه الدول مبا 
يحصــــل في الكويت سياســــيا، ألنها – أي 
حوادث الكويت- حوادث عني، خارجة عن 
املعروف واملفروض واملألوف، وإن اختلفنا 
فيما بيننا، فمشــــاكلنا هي مشاكل األسرة 
أبناؤهــــا ويصطلحون،  الواحدة، يختلف 
يتراشــــقون «باحلجي وأكواب املاء، حتى 
في البرملان، ويرفع اآلخر العقال على زميله 
حتية أو تهديدا» عادي و«كيفنا كويتيني»، 
ثــــم «يضع بعضنا إصبعــــه بإصبع اآلخر 
ونتصاحب» متاما مثل أيام الطفولة. فهناك: 
يشكو الناس اجلوع والفاقة، وهنا يشكو 
القولون والتخمة،  أهلها السمنة ومشاكل 
والنوادي الصحية مليئة بحثا عن الرشاقة، 

وعيادات األغذية «شغالة».
  هناك يشــــكو الناس عدم وجود وظيفة 
وراتب يعتاشون به، وهنا الفلوس تأخذها 
بوظيفة أو دعما أو بدل بطالة أو مصروف 
جامعة أو عالوة أوالد وكوادر ونوادر، وإذا 

تقاعدت فلوسك موجودة ياباشا.. الخ.
  هناك العـــالج بفلوس والعمليات مكلفة 
واألدوية، وهنا يدارون أمك قبل أن تأتي أنت 
إلى الدنيا في عيادات األمومة باملجان، وأثناء 
احلمل باملجان، وتطلع من بطن أمك باملجان، 
وتدخل احلضانة «لشيشة» إذا نقص منوك 
باملجان، وإذا مرضـــت – أيها الكويتي– كل 

شيء باملجان. 

  وإذا أحببت أن تسافر وتعالج على حساب 
الدولة في رحلة سياحية مع «شوية» واسطة، 

هم تسافر باملجان.
  هناك ال يتقاضون معونة للزواج، لذلك ال 
يوجد في قاموســـهم الزواج املبكر إال ما ندر، 
وهنا العانية موجودة وبدل السكن ودورك في 
اإلسكان «اللي ما يأخذ وقت» – طال عمرك – اللهم 

من ١٥ الى ٢٠ سنة فقط املهم مو بالشارع.
  هناك إذا مات بعضهم يشتري قطعة أرض 
يدفن فيها موتاه، ويشتري الكفن كذلك، وال 
أحد يدري عنه شـــيئا، وهنـــا تدفن ببالش 
والكفن ببالش ويعلن في اإلذاعة والتلفزيون 
واجلرائد أنك فارقـــت الدنيا، أيضا ببالش. 
وتأخذ راتب والدك من شـــؤون القصر في 

رعاية ال مثيل لها..
  هناك ال تستطيع أن متارس العبادات بكامل 
احلرية، أو تلبس املرأة حجابها بكامل احلرية، 
بل تلفق التهم بـ «ضبط متلبسا يصلي الفجر» 
وهنا أكبر قيادي يصلي الصلوات اخلمس في 

املسجد دون مساءلة أو بحث وحتري.
  هناك كسوة الشـــتاء والصيف معدودة 
امللبـــس، وهنـــا ضـــاق الكبت (الـــدوالب) 

باملالبس.
  هناك: ما يعطونهم منحة «ألف دينار» وهنا 

منحة وأكل مدة ١٤ شهرا دون مقابل.
  يا جماعة، احمدوا ربكم واشكروه، وتصدقوا 
بشيء من املنحة شكرا للباري سبحانه، وقولوا 

جميعا «حتيا الكويت.. وعاش األمير».
  اللهم أدم علينـــا نعمك وأعنا على ذكرك 

وشكرك وحسن عبادتك.
  تبي تروح عصور وتواجه عصور 

  والســـتر جعل اهللا علينا يدومه
  تبـــي تزور قبور وتـــزار مقبور

  والرجـــل يبقاله عملـــه وعلومه
مـــن    الكسب قطن وخامن أبيض وكافور 

عقب ما ضاق الكبت من هدومه
  دخيلـــك يـــا رب.. صلـــوا على رســـول 

الهدى.
  Mg_alhasson@hotmail.com 

 ماجد العنزي

 تحيا الكويت وعاش األمير

 زفير القلم

 يحتار املرء من أين يبدأ في عرض تفاصيل 
زيارة الوفد اإلعالمـــي الكويتي الى العراق 
الشـــقيق، فكل محطات الزيارة كانت مهمة 
وتكشف لك جانبا من املشهد العراقي اجلديد 
وكل شخصية أو مسؤول التقيناه يحمل فكرا 
ورؤية جديدة ومتميزة عمن ســـواه، ولكن 
سنحاول وفي عجالة سريعة وفي عدد من 
املقاالت اســـتعراض أبرز محطاتها بترتيب 

الوصول اليها حســـب برنامـــج الرحلة، فمنذ 
ان وطأت أقدامنا مطار أربيل عاصمة إقليم كردســـتان، الحظ اجلميع 
جمال الطبيعة والطقس والناس وورش األعمال والعمران واستتباب 
األمن واألمان في عاصمة إقليم كردســـتان، وهذا يعد نتيجة طبيعية 
الســـتقرار األوضاع منذ اكثر من ٢٠ عاما، وحتديدا منذ دحر القوات 
الصدامية الغازية عن الكويت ووضع شـــمال العراق حتت احلماية 
األممية، وفي لقاء الوفد مع رئيس اقليم كردســـتان مسعود البرزاني 
الذي كان واضحا وصريحا في عرض تطلعات شعبه وآمالهم، حيث 
يرى ان حق تقرير املصير هو حق ال شبهة فيه للشعب الكردي وان 
اختيـــار األكراد لالندماج والوحدة مع باقـــي اجزاء العراق هو خيار 
اختياري وليس إجباريا بشرط ان يكون العراق دميوقراطيا فيدراليا، 
بل وأكد البرزاني على انه «من اللحظة التي يتولى فيها النظام حاكم 
دكتاتوري، فســـنعلن االنفصال ولن نبقـــى دقيقة واحدة ولن نكرر 
جتربة صدام وحزب البعـــث»، وهذه الرؤية بنظري هي صمام أمان 
لعراق املستقبل، فكلفة أي وحدة قسرية بلغة السالح واإلجبار والدماء 
والدموع وحمالت االنفال وحلبجة وغاز اخلردل والسيانيد، هي اكثر 
بكثير من كلفة االنفصال، وجتربة السودان خير مثال حي أمامنا، وهي 
رسالة واضحة ال لبس وال شـــبهة فيها للحكومة املركزية في بغداد 
وجليران العـــراق كافة، وتعتبر كذلك صمام أمان للعراق اجلديد فال 
يوجد ممن تهمه مصلحة العراق وشعبه وجيرانه واملنطقة من يسعى 
إلعادة إنتاج ودعم دكتاتور جديد في العراق حتت أي مسمى وحتت 
أي تبرير، فالشـــعب العراقي اختار طريـــق الدميوقراطية وبتوقيع 

ممهور بدماء املاليني من أبناء شعبه الذين 
اكتووا بنار الصداميني وحروبهم املجنونة 
ومغامراتهـــم العبثية على مدى اكثر من ٤ 
عقود، وال يحسنب أحد ان بإمكانه إعادة عقارب 
الساعة الى الوراء، فاملارد العراقي خرج من 
قمقم الطواغيت واجلبارين والدكتاتوريات 
الـــى األبد، وعلى جميع من تهمهم مصلحة 
العراق وشعبه مساعدة العراقيني والوقوف 
الى جانبهم اآلن وليس غدا في سرعة جتاوز 
هذه املرحلة الصعبة من تاريخ العراق، فأحوج ما يحتاج املرء اخوانه 
في أيام الشدة ال أيام الرخاء التي يتسابق فيها اجلميع إلظهار عونهم 

ومساندتهم وكما قال شاعر العرب معاتبا اخوانه:
ــم ــده ــع ــــني ت ـــــــــوان ح ـــا أكــــثــــر االخ ـــم   ف

ــل ــي ــل ــــات ق ــــب ــــائ ــــن ـــــي ال ـــم ف ـــه ـــن ـــك   ول
  من هنا فإن دعوة القيادة الكردية والرئيس البرزاني حتديدا لفتح 
قنصلية كويتية في كردســـتان العراق هي دعوة جديرة باألخذ بعني 
االعتبار خاصة ان دوال كثيرة ســـبقتنا الى ذلـــك وباالضافة الى ان 
القيادة والشـــعب في كردستان يحملون كل الود والتقدير واالحترام 
للكويت وشـــعبها وقيادتها، فكالنا عانى األمرين من طاغية العراق 
املقبور وكالنا يحمل رغبة صادقة بعالقات طبيعية آمنة مستقرة مع 
أشقائه بال تسلط أو رغبة في السيطرة أو االحتواء ومجاالت التعاون 
واالســـتثمار كثيرة ومتعددة وهناك ارضية خصبة الستثمار رجال 
األعمـــال هناك، وكم كان جميال ان وجدنا هناك بعض االســـتثمارات 
الكويتية ومراكز التســـوق مثل سيتي ســـنتر وعطور الشايع التي 

فاحت روائحها الطيبة في اجواء كردستان.
  أما حكايتي مع املواطن الكويتي من عائلة الكندري الكرمية واملقيم 
في كردســـتان والذي التقيناه في املجمع التجاري الشهير في اربيل 
فتلك حكاية اخرى قد نقصها عليكم بعد استكمال مقاالتنا عن رحلتنا 

املمتعة الى العراق.
  Adeldashti١@hotmail.com 

 عادل حسن دشتي

 كويتي في كردستان

 شقشقة

 يعد «علم نفس احلشود» أحد فروع 
علم النفس االجتماعي الذي يهتم بدراسة 
احلالة النفسية التي حترك األفراد وتتحكم 
في سلوكهم أثناء تواجدهم ضمن احلشود، 
إذ أثبتت الدراســـات العلمية أن األفراد 
العاديني يتصرفون عادة بطريقة ال تعبر 
عـــن حقيقتهم، كأن يصبحون عدوانيني 
املبـــرر نتيجة  ويلجـــأون للعنف غير 
اكتسابهم شعورا بالقوة اإلضافية وهم 
ضمن احلشـــد. كما أن الشعور بالذنب 
ومحاسبة الذات تتضاءل إلى درجة الصفر 
أثناء قيام األفراد بالتخريب أو حتى القتل 
خالل مشاركاتهم في املظاهرات والثورات، 
ومـــرد ذلك حالة الفوضى التي تصاحب 
املظاهرات أو الثورات الشـــعبية والتي 
يصبح فيها مـــن الصعب إن لم يكن من 
املستحيل حتديد املسؤولية اجلنائية عن 

حوادث القتل والتخريب.
  وقد تناول جوستاف لوبون أحد علماء 
االجتماع الفرنسيني في القرن التاسع عشر 
البروبوغاندا (الدعاية) والشعارات  دور 
احلماسية (بغض النظر عن كونها عقالنية 
أم ال) في تكوين الرأي العام وإثارة اجلماهير 
وحفزهم على املشاركة في احلشود، كما 
قام ســـكنر وميللر وتـــارد وغيرهما من 
علماء االجتماع بدراسة ظاهرة «احلشد» 
في محاولة لفهم آليات عملها وطرق هيمنتها 
على سلوك األفراد، ورمبا يعد أهم ما توصل 
إليه هؤالء العلماء وغيرهم من نتائج هو 
أن الفرد عندما يدخل ضمن احلشد فإنه 
يفقد القدرة على الســـيطرة والتحكم في 
أفعاله بصورة كبيرة، فيجد نفسه مضطرا 
للتصرف كما يتصرف اآلخرون دون وعي 
بأبعاد ونتائج أفعاله، ففي احلشد تتحرك 
اجلموع وكأنها كتلة بشرية ضخمة، تتسارع 
فيها األحداث بشكل غير مدروس أو غير 
مخطط له مسبقا، ولردود األفعال هنا دور 
كبير في تشكيل السلوك اجلمعي وحتريك 
اجلماهير باجتاهات عشوائية، ويسيطر 
على األفراد خالل احلشود استعداد خاص 
لفعل أي شيء، ومحاولة التميز عن اآلخرين 
بفعل ما لم يفعله غيرهم، وهذا ما يفسر 
عشوائية السلوك العدواني الذي ينتشر 
أثناء املظاهرات أو الثورات، إذ يجد األفراد 
أنفسهم بحاجة إلى فعل أي شيء ليشعروا 
بأنهم جزء من هذا احلشد وأنهم منسجمون 
مع ما يحدث، وليتخلصوا من عقدة الشعور 
«بالنبذ واإلقصـــاء» التي تطاردهم خالل 

تواجدهم في احلشود. 
  باختصار، في احلشد يتصرف الناس 
مبنطق يختلف عن منطق األفراد، أي مبنطق 
اجلماعة أو احلشد، والذي هو أصال يكون 
بال منطق وال تخطيط مسبق وهنا يكمن 

سر قوة احلشود وخطورتها أيضا.
< < <  

  احلكمة تقتضي أال يترك املجال للشعوب 
حتى تصل إلى مرحلـــة الثورة وتكوين 
احلشـــود، ألن النهاية معروفة ومتكررة 
في كل الثورات الشعبية، ليس من خالل 
قمعها ومحاولة منع الناس من التجمع، 
ألن ذلك أكبر من قدرة أي نظام، والتاريخ 
مليء بالدروس، وإمنا من خالل العدل في 
احلكم واملساواة بني الناس، فهو الضمانة 
األكيدة لبقاء أي نظام واستمراره. العالم 
يتغير وثورة االتصاالت قلصت الزمن، ومن 
ال يتعلم مـــن جتارب اآلخرين لن يجديه 

البكاء على األطالل أو امللك!
   bodalal@hotmail.com 
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