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 الشـــك أن حادثة قتل املواطن محمـــد امليموني، رحمه اهللا، من قبل 
قلة من منتسبي وزارة الداخلية هزت ثقة املجتمع باملؤسسة األمنية، 
وحتديدا في بعض القطاعات احلساســـة فيهـــا والتي من املفترض أن 
تراعي سالمة إجراءاتها، ال أن تنسفها من األساس وتستبدلها بإجراءات 
شريعة الغاب، فعندها من املؤكد أن تتداعى الثقة بكل اإلجنازات واجلهود 
التي حتســـب ملصلحة تلك القطاعات أمام فساد البعض وفجورهم في 
اســـتغالل السلطة وإقدامهم بال واعز من ضمير أو قانون أو حتى عقل 
للقيام بهذه اجلرمية التي أعطت مؤشرات بالغة اخلطورة الى أن هناك 
نهجـــا عند البعض يحول قوة القانون إلـــى قانون للقوة، عندها فقط 
نتأكـــد أن ضحايا هذا النهج كثر وفي هذه القضية حتديدا نرصد ثالث 
ضحايا، أولهم إنسان سلبت منه كامل حقوقه ثم امتهنت كرامته وأدميته 
ثم عذب تعذيبا أفضى ملوته، والضحية الثانية هو وزير الداخلية الذي 
كان ضحيـــة ملن ائتمنهم وأعطاهم كامل الثقة فخدعوه وضللوه، حتى 
أصبحت استقالته بفعلهم مستحقة بل وواجبة، أما الضحية الثالثة فهم 
آالف الشرفاء واملخلصني من رجال األمن الذين أخذوا بجريرة البعض 
منهم، لذلك البد لنـــا كمجتمع أن نعيد الثقة بكل املخلصني من قيادات 
وأفـــراد األجهزة األمنية والذين نأمتنهم على أمننا وســـالمتنا والذين 
ال نشك أبدا في أنهم ســـورنا احلامي وصمام أمن املجتمع واستقراره، 
فلكل املخلصني منهم نقول نعم كنتم وستظلون أهال لثقة املجتمع بكم، 
وما حصل رغم قساوته عليكم أوال وقبل اجلميع يجب أن يكون دافعا 
ومحفزا لكم كـــي ال ترتضوا - كل في موقعه قائدا كان أو فردا - بأي 
انتقاص في ســـالمة أو صحة أي إجراء في حق أي إنسان بغض النظر 

عن هويته مواطنا كان او مقيما.
   وختاما ومبناسبة أعيادنا الوطنية أدامها اهللا، نتمنى منكم تكثيف 
جهودكم في حفظ النظام العام ألنه على ما يبدو هناك من يخطط إلفساد 

فرحتنا وإحراجنا أمام ضيوفنا، وعساكم عالقوة.
 ali_alqallaf_75@hotmail.com  

 التهديدات التي أطلقها بعض أعضاء كتلة «إال الدســـتور» بذهابهم 
للشـــارع «كالكيت ثاني أو ثالث مرة» بعد أن قررت األغلبية النيابية 
ترحيل جلسات شهر فبراير إلى مارس كما هي العادة هي من النوعية 
اجلوفاء التي ال تغني وال تســـمن من جوع متاما كالتهديد الذي أطلقه 
أحدهم بعد جلســـة الثالثاء من أنه سيوقف الرئيس اخلرافي عند حده 
في جلســـة األربعاء، وإذ به هو من يقـــف عند حده ويلتزم عند حدود 
الالئحة والنظام. املهم أنهم وبعد أن فشـــلوا في كســـر القانون بإعادة 
التصويت على ترحيل جلسات فبراير أطلقوا تهديداتهم املجلجلة بأنهم 
سيقومون بالذهاب للشارع حتى قال احلدسي منهم وتضامن معه حزبه 
عبر الناطق الرسمي بأن أكبر وأهم هذه التجمعات الشعبية سيكون يوم 
االحتفال بيوم التحرير أمام ضيوف سمو األمير حفظه اهللا وضيوف 
الكويت من رؤســـاء وزعماء وغيرهم من ضيوف ســـيأتون للمشاركة 
في هذا اليوم الوطني العظيم بالنســـبة للكويت وطنا وشعبا في هذا 
اليوم بالتحديد سيقومون بعمل أكبر وأهم مظاهرة ليحرجوا الكويت 
أميرا وشـــعبا وال حول وال قوة إال باهللا.. وبالرغم من أنها حركة غير 
مســـتغربة من هذه احلركة وناطقها الذين تهجموا على ضيوف سمو 
األمير والشـــعب الكويتي أثناء القمة االقتصادية األولى دون حياء إال 
أنهم هذه املـــرة تراجعوا عن هذه التصريحات املمجوجة وحلســـوها 
بأن قالوا ان احلشـــمة والكرامة لضيوف الكويت «وحسنا فعلوا» مع 
أنهم لم يذكروا شـــيئا عن الذهاب للشارع الذي أمتنى أن يذهبوا إليه 
حتى يعرفوا أن الغمامة التي وضعت على أعني البعض من الشارع قد 
اجنلت وهم «كتلة إال الدستور» من جالها عندما صدقهم الشارع بأنهم 
إن لم يسقطوا حكومة سمو الرئيس فسيتقدمون باستقاالتهم فصدق 
هـــذا البغض بأن هناك أمرا ومصلحة وطنيـــة كبرى ومؤكدة تقتضي 
إســـقاط هذه احلكومة بيد أنهم مبجرد سقوط استجوابهم حتى عادوا 
إلى املجلس وكأن شيئا لم يكن فصدموا الشارع الذي صدقهم وقد تلقوا 
منه إجابة مباشرة عندما دعوا الشارع إلى التجمع بساحة الصفاة مرة 
أخرى وكان احلضور لم يتجاوز بضعة عشرات فحولوها إلى مسيرة 
ملسجد الدولة فأقاموا صالة الغائب على املطيري، رحمه اهللا، وأمتنى 
أن يقوموا بالذهاب للشـــارع ليقولوا لـــه احلقائق عن مقتله وان كنت 
أستغرب أن تكون هناك حقائق غير التي أشبعت صحافتنا احمللية بها 
الناس حول هذا املوضوع ومع ذلك أمتنى أن يذهبوا للشـــارع ألقصى 
مدى حتى يروا كيف ستكون ردة فعل الشارع عليهم التي أراها لن تزيد 
على التجاهل وعدم املباالة ذلك أنهم عرفوا أن هذه املجموعة من النواب 
ال يريدون إال اإلثارة وافتعال األزمات التي ميارسون فيها ومن خاللها 
دور البطولة الكرتونية التي ال حتقق اصالحا وال تنمية وال بناء بل هي 
بالفعل ضرب من ضروب الفساد املطلوب التصدي له لتنتعش اآلمال 
باإلصـــالح تلك اآلمال التي خبت وتراجعت منذ ان جنحت هذه الزمرة 
في عضوية مجلس األمة فاتســـعت رقعة الفساد واحملسوبية وانتهاك 
ســـيادة القانون. وفي اخلتام نقول لهم اذهبوا لشارع واكشفوا حقيقة 
وضعكم عنده حتى تعرفوا حجمكم احلقيقي لديه لعل وعسى أن تهدأوا 

قليال وتعملوا لتحقيق االجناز لهذا الوطن ومواطنيه.
< < <  

  مبـــروك يا وطن أعيادك: عيد جلوس صاحب الســـمو األمير املفدى 
اخلامس في ٢٩ يناير والعيد الوطني اخلمسون ٢٥ فبراير وعيد التحرير 
العشرون ٢٦ فبراير واملكرمة األميرية ستصرف في ٢٤ فبراير، و١ فبراير 
بداية صرف التموين ضمن املكرمة األميرية.. بالفعل من ٢٩ يناير حتى 
نهاية فبراير ســـتكون أيام خير وبركة وسعادة على الكويت العزيزة 
وعلـــى أهلها الكرام ال منلـــك فيها إال أن نقول مبـــروك يا وطن النهار 
ومبروك يا أهل الكويت الكرام أعيادكم وأدام عليكم املسرات والسعادة. 
ومن هذا املقام أتوجه ملقام صاحب السمو األمير املفدى بصادق التهنئة 
وخالص الدعاء بأن يدمي عليه الصحة والسعادة وأن يدميه ذخرا وسندا 
لهذا الوطن ومبعث ســـعادة ملواطنيه، وكل عام والكويت والكويتيون 

ومحبوهم بألف خير.
 aljaser_b08@hotmail.com  

 علي القالف

 نعم أنتم أهل للثقة

 من ثقب الباب

 باسل الجاسر

 اذهبوا للشارع
   واكشفوا وضعكم

 رؤى كويتية

 خالل الفترة املاضية تناقلت الوسائل 
االعالمية والشعبية كلمة «ارادة» وربطت 
هذه الكلمة بكلمة «الشعب، وعندما تدمج 
هاتان الكلمتان يصبـــح نطقهما «ارادة 
الشعب»، اي ان الشـــعب يجعل اإلرادة 
من حتمل في طياتها وجنباتها الكثير من 
التفســـيرات والتشخيصات والتأويالت 
وفق رؤية كل انسان لهذه الكلمة، يعني 
ذلك ان التحكم مبفهوم االرادة ينطلق من 
تعريفه بانه اجلهد الواعي ملنع شيء او 

اكتساب شيء.
  ومبعنى اوضح ان هذا االنسان صاحب 
االرادة اصبح لديه التنوع في اخليارات 
وإدخال التغييـــرات والتعديالت الى كل 

انسان يريد اقتحام حياته فيها.
  ومن هذا املنطلق، نضرب بعض النماذج 
احليوية حول حتديد مفهوم االرادة، مثال 
لو أراد االنسان التهام عشر مترات أمامه 
باســـتطاعته التهامها كلها، لكنه اكتفى 
بـــأكل ٤ مترات فقط كتدريب على ضبط 
عملية االلتهام، فانه ثّبت نفسه على تنظيم 

نفسه!
  ومنوذج آخر نعرضه في مجال اجلنس، 
ان االمتناع عن املمارســـة اجلنسية ملدة 
طويلة ال يحدث خطرا على الصحة الفكرية 
واجلسمية، ففي جتربة شبابية حول هذا 
األمر، يقال: ان التقنني الغذائي وتنقيته 
مما يحّرك الشـــهوة مـــن حلوى وتوابل 
ومواد دهنيـــة، او تنظيم أوقات الراحة 
والعمل واالنشغال مبهارة او مهنة او هواية 
معينة يحبها الشاب او الفتاة واالبتعاد 
ـ ما أمكـــن ـ عن األجواء املثيرة للغريزة 
كاألحاديث الشهوانية واملطالعات املاجنة 
ومشـــاهد الغرام واإلباحية، وباإلضافة 
الى الرياضة مبختلف أنواعها نافعة في 
هذا املجال وكذلـــك تربية الوازع الديني 

واجلانب الروحي في الشخصية.
  أمـــا عن مفهـــوم االرادة فـــي اجلانب 
السياســـي، فحينما يتعرض اي انسان 
لضغوط نفسية ومعنوية ومادية حتمل 
في طياتها من املصطلحات السلبية الكثير، 
فمثال ميارس ضد هذا االنســـان التنكيل 
والتدمير واالحباط والقمع والقهر والتحقير 
والتشـــويه والظلم وقتل حريته وعدم 
السماح له بالتعبير عن الرأي وتسفيه 
حقوقه االنسانية وقتل األمل والطموح 
املفردات واملصطلحات  واملستقبل، وكل 
والقيم الســـلبية التي تستخدم ضد هذا 

االنسان املسلوب االرادة.
  ولكن في حلظـــة غير متوقعة يحدث 
حترك في نفسية هذا االنسان الستخدام 
ارادته االيجابية ومواجهة كل القيم السلبية 
القيم  القائمـــة على  باالرادة الصحيحة 
والفضائل االيجابية لالنطالق للمستقبل 

املزدهر.
  فاكهة الكالم

  قال لقمـــان احلكيم البنه وهو يعظه: 
يا بني، تعلمت ســـبعة آالف من احلكمة 
فاحفظ منها أربعة: احكم ســـفينتك فإن 
البحر عميـــق، وخفف العمل فإن العقبة 
كؤود، وأكثر الزاد فإن السفر بعيد، وأخلص 

العمل فإن الناقد بصير.
 Aliku1000@yahoo.com  

 النصر.. إلرادة الشعوب!

 د.بدر نادر الخضري

 السنة اخلامسة لتولى  لمسات
صاحب السمو األمير احلكم، 
الــــ ٢٠ للتحرير،  الذكرى 
الـ ٥٠ الســـتقالل  الذكرى 
الكويت، ٣ مناسبات عنوانها 
الفخر والعزة والشموخ، 
أرقام مطلية بالذهب وأرقام 

تشـــع بالنـــور واألمـــل لكل 
الكويتيني والعرب، فالكويت كانت والتزال مصدر مشع 
بنور اخلير واحلب والسالم، الكويت صغيرة بحجمها 

وكبيرة جدا بأفعالها، وقد شهد لها العالم بذلك.
  مبروك يا صاحــب الســـمو االميـر علــى الذكــرى 
الـ ٥ حلكمكم امليمون، وأطال اهللا في عمركم وألبسكم 
ثوب الصحة والعافية، شكرا لك يا سمو املكارم على 
املنحة وعلى كل ما تعملونه ملصلحة الكويت، مناقب 
سموكم كثيرة حتتاج الى مجلدات لذكرها لكن األكيد 
هو ان شـــعبكم الوفي يحبكـــم ويجلكم فهم كويتيو 

الهوية وصباحيو الهوا.
  مبروك يا أهل الكويت على ذكرى التحرير فهو يوم 
يجب أال ينســـى، ويجب علينا اخذ العبر والدروس 
ونقلها الى األجيال احلالية والالحقة واالتعاظ منها، 
فهذه الذكرى تكاد تشبه املعجزة، فالكويت احتلت بليلة 
ظلماء وحررت بعد ٧ اشهر واتفق العالم على حتريرها 
من الظلم والطغيان، في سابقة قد تكون االولى من نوعها 
في التاريخ، فاهللا احلمد واملنة اوال، والشكر اجلزيل 
للشقيقة الكبرى مملكة العز والعروبة والتوحيد اململكة 
العربية السعودية التي سخرت كل شبر من اراضيها 
لعملية عاصفة الصحراء، والشكر موصول للواليات 
املتحدة األميركية الصديقة لقيادتها لتحرير الكويت 
على املستويني العســـكري والديبلوماسي، والشكر 
موصول أيضا لكل دول العالم الشقيقة والصديقة على 

مساهماتها العسكرية والسياسية لتحرير الكويت.
  مبروك يا أهل الكويت على مرور ٥٠ سنة الستقالل 
الكويـــت عن بريطانيا ودخولها مرحله جديدة ففيها 
نالت الكويت ســـيادتها الكاملـــة، وفيها متت الدعوة 
إلجراء انتخابات عامة ملجلس تأسيســـي يتولى عند 
تأليفه إعداد الدستور ومت ذلك بفضل من اهللا ثم بفضل 

الكويـــت، وانطلقت  أهل 
الكويت إلى تأصيل عالقتها 
بأمتها العربية ومن خالل 
توطيد العالقات العربيةـ  
العربية ملا فيه اخلير لهذه 
األمة اخلالدة، ومن خالل 
عضوية الكويت في جامعة 
الدول العربية، كما اجتهت 
الكويت الى النطاق الدولـــي بعضويتها بهيئة األمم 
املتحدة واملنظمات األخرى ذات العالقة التي ساهمت 
الكويت والتزال في تقدمي املساعدات االنسانية ونشر 
السالم في جميع أرجاء املعمورة، كما اتخذت الكويت 
سياسة عدم االنحياز وذلك للحفاظ على روابط الصداقة 
واحليادية في مختلف القضايا العربية واإلســـالمية 

والدولية.
  هذه األيام ادعو فيها نفسي اوال ومن ثم اجلميع من 
أهل الكويت الى التأمل ومراجعة النفس، مما قدموه 
اآلبـــاء واألجداد لهذه األرض الطيبة املباركة، وما هو 
مطلوب منا لتوصيل األمانة الى األجيال القادمة درة 
جميلة كما تســـلمناها منهم فهذه مســـؤوليتنا امام 
اهللا والوطن والشـــعب، افرحوا يـــا أهل الكويت في 
هذه األيام فهي ايام عزيـــزة ومعانيها كبيرة ترتبط 
بوجودنا واستمرارنا كأمة، جعل اهللا كل ايام الكويت 

فرحا وسرورا.
  تنويه: تفاعال مع مقالنا الســـابق «محمد املطيري 
لم ميت» جاءنا اتصال من الناطق الرســـمي لوزارة 
الداخلية العميد محمد هاشـــم الصبـــر، أفاد فيه بأن 
اإلعالم األمني وصله البيـــان االول بعد اتباع جميع 
االجراءات االدارية والقانونية املعمول بها، لكن اتضح 
الحقا حسب قول الناطق الرسمي أن املعلومات جاءت 
مغلوطة من املصدر ذي العالقة، وعليه يؤكد الناطق 
الرســـمي لوزارة الداخلية أن الوزارة تأخذ الشفافية 
والصدق منهاجا وال تألو جهدا في قول احلقيقة بأي 
قضية، واتضح ذلك من خـــالل البيان الثاني عندما 
توصلت «الداخليـــة» للحقيقة، مؤكدا ان الوزارة في 

خدمة الوطن واملواطن.
 almuzayenfaisal@yahoo.com  

 فيصل حمد إبراهيم المزين

 ٥ و٢٠ و٥٠ 
  مبروك للكويت

 كلمة صدق

 ما يصلـــح لك بالتأكيد 
ال يصلح لي، وما حتب أن 
تأكله ليس بالطبع ما أحب 
أن آكله، وما يناســـبك من 
مالبس وألوان وذوق قطعا 
ال ينطبق علي، كذلك أوالدك، 
منهم من تؤثر فيه الكلمة، 
ومنهم من يؤثر به الصفع، 

ومنهم من ال يستقيم إال بالعصا.. ليسوا سواسية، لذلك 
شعوب العالم متفاوتة في الفهم والطريقة واألسلوب، 
مثال على ذلك: نحن نخاطب قائدنا كما نخاطب آباءنا 
دون تكلف او مبالغة تدخلنا باحملظورات الشـــرعية 
(كالركـــوع وغيره) وحواراتنا بهـــذه الطريقة: طال 
عمرك حنا نخيناك و«أنت» قلت لنا «انك» ســـتعمل 
كذا «وانك» أمرت رئيس الوزراء بكذا «وهو» ما قصر 
عمل الواجب بـــس إحنا ما لنا إال «أنت» وأملنا باهللا 
ثم «فيك».. هذه طريقتنـــا وحوارنا مع قيادتنا.. أما 
غيرنا، إخواننا اآلخرون (وهذا مثال ليس مقصودا به 
أحد ولكنه مثال اختير لسهولة فهمه لكل اللهجات).. 
فقبيل أن يدخلوا على قياداتهم يأخذوا محاضرة من 
سكرتارية الديوان مبا يلبسون ومبا يقولون، وممنوع 
تعملون كذا وممنوع املناقشـــة وال تفتحوا مواضيع 
جديدة. وإذا سألكم القائد عن شيء فقولوا: كله متام 
وسأعيد احلوار السابق بطريقة إخواننا: جناب سيادتك 
قلت لنا ال مؤاخذة إن سيادتك ستعمل على كذا، وان 
ســـيادتك أمرت سعادة رئيس الوزراء، وسعادته أمر 
الوزير املختص وسعادته قام بالواجب سعادته وأكثر 
مما كنا نتصور يا ليت كل الوزراء زي سعادته.. أنا 
ال أعيب على احد ورمبا هم ذوقيا أفضل، ولكن درجة 
الرهبة عندهم كبيرة واملبالغة أكبر وهذا ما مينعهم 
من قول احلقيقة أو اإلفصاح عن كل املشـــاعر، وعدم 
نقل الصورة واضحة ودون رتوش، لذا ستجد احلاكم 
يستشـــف األمور منهم بنتائج خاطئة، والسبب هم 
وليس احلاكم، ألن وسيلتهم في توصيل املعلومة خطأ 
ومغلفة بالكذب. على كل حال ما يصلح لتونس ال يصلح 
لغيرها وما يصلح للعراق ال يصلح لغيرها وقارنوا 

املاضـــي باحلاضر: خبزة 
جتدها بســـهولة ويسر، 
وتأكلها بأمـــن، وتصلي، 
وتنام، وأنت آمن في بيتك 
وعملك، وتترك باب منزلك 
مفتوحا دون خوف، أفضل 
من وليمة بها ما لذ وطاب، 
تأكل ومع كل لقمة تلتفت 
ميينا ويسارا خوفا، وكأنك سارق اللقمة، وحتس وكأنك 
تـــأكل ترابا، حتى في صالتك وتعبدك تصلي بزاوية 
احلجرة لتحميك احلوائط، فال في صالتك خشـــعت، 
وال بأكلك هنأت، ال أقول ذلك تفلسفا ولكني أقولها عن 
جتربة (بالغزو) فلم تتغير بيوتنا، ولكن إحساسنا 
بهـــا وكأنها خيمة بال رواق (جوانب)، وذخيرتنا من 
الطعام باملنزل أو اجلمعيـــات متوافرة، ولكن فقدنا 
اإلحساس بلذة العيش من أكل وشرب وطمأنينة. إن 
االستقرار نعمة، واألمن واألمان نعمة أكبر، ليس هذا 
اســـتنتاجي، بل هو كالم منزل من رب العاملني: أعوذ 
باهللا من الشـــيطان الرجيم (الذي أطعمهم من جوع، 
وآمنهم من خوف). إن من يغمز ويلمز ويسقط األحداث 
كما يشتهي ويجعل ما حصل بتونس مثاال وقدوة قبل 
أن ينتظر النتائج، فهو كالذي يعتقد ان الليث يبتسم، 
فالتغيير نوعان إما لألحسن وإما لألسوأ، وما الدول 
احمليطة بنا ببعيدة، واملثل يقول خذ علوم القوم من 
سفهاها (سفهائها) فقد خلص لي احد االحوازية (من 
عربســـتان) أحوالهم على طريقته بقوله: «نارك وال 
جنة هلي» وشـــرحها (نار املاضي وال جنة احلاضر) 

واللبيب باإلشارة يفهم.
  إن ما يحـــدث بأرض الكنانة، بـــأم الدنيا، مبصر 
احملروسة، كأنه يحدث بقلبي، سرعة بالنبض، وارتفاع 
بالضغط، وحشرجة بالصوت، ودمعة باملآقي، وأكف 
مرفوعة، وقلب خاشع لربه، يسأله ويرجوه أن يحفظ 
مصر العروبة واإلسالم وشعبها من كل مكروه، وأن 
يتم عليها نعمته، ويرزقها االستقرار واألمن واألمان، 

والصلح واإلصالح.. اللهم آمني.
 SBE777@HOTMAIL.COM   

 سالم إبراهيم صالح السبيعي

 ما يصلح لتونس 
  ال يصلح لغيرها

 لمن يهمه األمر


