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 طبعا ألف دينار جميلة جدا وكذلك 
التموين، واخلير بقبال، وكم أفرحت هذه 
املنح املواطنني من أفراد وأســـر، ولكن 
األجمل منها كلمة «أمر» صاحب السمو 
األمير، هذه الكلمة لها وقع يشبه فرحة 
اجلمهـــور الكويتي عند إحراز منتخب 
الكويت هدفا مبرمى اخلصم، شعور ال 
يوصف. إن «األمر» السار املفاجئ، يطيل 

العمر ويجدد خاليا اجلسم، وينعش الغدد، ويجعل الدنيا 
فرحا وسرورا، ويطرد الهم واالكتئاب، ويحيي األمل والرجاء، 
ويكسر الروتني واليأس، مللنا مسميات مشاريع مستقبليه 
بعد ٥-١٠أعوام (جسر جابر ـ بنك جابر ـ مستشفى جابر) 
لقد أساءوا لهذا االسم اجلميل، وكأنه بيض الصعو، أو لنب 
العصفور، اهللا سبحانه وتعالى يقول: (فإذا عزمت فتوكل 
على اهللا)، لم يقل إذا عزمت ادرســـه ثم ادرسه ثم ادرسه 

ثم أعده للدراسة من األول.
  في أوائل السبعينيات مر أمير القلوب الشيخ جابر األحمد، 
رحمه اهللا، على منطقة كيفان (والشيخ فهد اجلابر األحمد 
يعلم) فوجد خيمة كبيرة في ساحة بقطعة ٦ فسأل عنها 
فقيل لسموه إنها مصلى لكبار السن حيث ال يوجد مسجد 
قريب «فأمر» في احلال وزارة األوقاف ببناء مسجد مبوقع 
اخليمة ومت بأسرع ما ميكن بناء مسجد عمير بن احلمام.

  كان هذا «األمر» كصدقة جارية ملن أمر بها حيث لم يخطر 
على بال احلكومة ألنها ال تتلمس حاجات الناس بل تخطط 
على الورق وفي املكاتب، وتنفذ ما تراه حسب نظريات وهمية 
من اخليال ال حسب الواقع والبيئة، فاحلاجة والعيوب تظهر 
بعد املعايشـــة واالستعمال، هناك حاجة أو مشروع يخدم 
سكان منطقة ما، أو مراجعني إلدارات حكومية، أو فئة من 
فئات الشعب، لكن هذه احلاجات ال تندرج ضمن اختصاصات 
أي وزارة، وكأنهـــا، والعياذ باهللا، لقيطة الكل يتبرأ منها، 

تنتظر من يشـــفق عليها 
ويتبناها وأجره على اهللا. 
هذه املالحظات واالقتراحات 
ال يعرف أسرارها إال من 
كابدها واكتـــوى بنارها، 
وعصى عليه تنفيذها بعد 
أن طاف وسعى في وزارات 
ومؤسسات الدولة ولم يجد 
مجيب غير ترديدها ليسمع هو صداها، وميني النفس أن 

يسمعه ولي األمر ليصدر «األمر» بتنفيذها.
  إن أوامر ولي األمر املفاجئة ألجهزة الدولة توحي للمسؤولني 
بأن ولي األمر يراقبهم ويختبرهم ويظهر عيوبهم ويقرع 
األجراس منبها بأنه يحل مشاكل املواطنني بنفسه وانه قريب 
من املواطنني يتحسس حوائجهم وشكواهم. كم كنت أمتنى 
أن تكون هناك إدارة في الديوان األميري تلتقط اقتراحات 
املواطنني باألمور العامة والنظر فيها ومعايشتها على أرض 
الواقع وليس باملكاتـــب (وإن احتاج األمر وضع كاميرات 
تسجيل لالستعانة بها لتوضيح املشكلة أو االقتراح). إن 
احلياة حولنا وكل العالم يتغير في دقائق. وان لكل نوع من 
احلاجات وقتا وسببا لتبرز للوجود. ولذلك يجب أن يكون 
لولي األمر عيون (متطوعه وغير رسمية) تتلمس حاجة 
أهالي املناطق املختلفة، أو فئة من الشعب، أو أي مجاميع 
وتدرسها وتضع عدة حلول لها وتعرضها على ولي األمر 
«ليأمر» بتنفيذها باسمه وحتت رعايته لتنزل مفاجئة بردا 
وسالما على قلوب املواطنني وكأنها نسمة باردة «في صيف 
حار، ليشكروا سموه ويقدروا إحساس سموه بهم وفزعته 
لراحتهم ورافعني شعار» هذا ما أمر به سموه، وبذلك يكون 
لسموه ملسة حنان مباشرة ودون تسلسل الروتني. اللهم 

يا مجيب الدعاء أكثر لنا من األوامر األميرية.
   sbe٧٧٧@hotmail.com  

 سالم إبراهيم صالح السبيعي

 ما هو أجمل من المنحة؟

 لمن يهمه األمر

 
  

  كنت حاضرا في املظاهرة السلمية 
التي نظمها عدد من البدون بعد صالة 
اجلمعة املاضية، وأذكر بشهادة أحاسب 
عليهـــا أمام اهللا عز وجـــل، أنها كانت 
مظاهرة عادية جدا وسلمية بل ووطنية، 
فالبدون كانوا يهتفون باســـم صاحب 
الســـمو األمير، حفظه اهللا، ويرفعون 
صور سموه وأعالم الكويت وينادون 
مبطالب إنســـانية عادلة، وفي املقابل 
شـــهدت أيضا التعامل الراقي من قبل 
رجال األمن معهم، خاصة من قبل اللواء 
د.مصطفى الزعابي الذي كان يخاطبهم 
بكل احترام، وسمعته وهو يقول لهم 
«يـــا إخوان عبروا عـــن رأيكم بحرية 
والصحافة موجودة وتنقل مطالبكم، 
ولكن ال تغلقوا الطريق وابتعدوا عن 
الرصيف»، واملتظاهرون بدورهم كانوا 
يرددون «يا الزعابي سلمية»، كل األمور 
كانت تسير بصورة حضارية وسلمية، 
وكنت أتنقل بكاميرتي بني اجلموع وبني 
رجال القوات اخلاصة ولم أتعرض ألي 
مضايقة من أي أحـــد، فلماذا حتولت 
هذه املظاهرة السلمية إلى أعمال عنف 

إذن؟!
  هنا نصل إلى الفجوة اخلطيرة التي 
تفصل بني األحداث، وتتطلب فهما دقيقا 
من قبل املتظاهرين والقادة امليدانيني 
من رجال األمن املعنيني بإصدار األوامر 
لألفراد، إذ ان انتقال املظاهرة من حالة 
السلم إلى حالة العنف أمر ال يريده أحد، 
ال املتظاهرون وال قوات األمن بالتأكيد، 
فكيف يحدث هذا التحول؟ ال شـــك أن 
لرجال األمن مهمة محددة تتمثل في حفظ 
النظام العام، وبالتالي على املتظاهرين 
أن يدركوا ذلك وأال يتجاوزوا احلد الذي 
سيجبر رجال األمن على تغيير طريقة 
تعاملهم، كما أن للمتظاهرين رســـالة 
وأهدافا يسعون إلى حتقيقها، وقد يكون 
من بني هذه األهداف أن تتحول املظاهرة 
إلى أعمال شغب وعنف لتصبح «خبرا» 
ومادة إعالمية ترفع مستوى الصوت، 
إذ ان مجرد مظاهرة سلمية تبدأ بوقت 
وتنتهي بوقت محدد لن يشـــكل خبرا 
إعالميا مهما، فهـــذا ما جعل من حرق 
البوعزيزي لنفسه مادة إعالمية عاملية 

حركت بعدها قطار الثورات.
  إلى من يخلطون األوراق ويستكثرون 
على البدون تنظيم مظاهرة ســـلمية 
يطالبون فيها ببعض احلقوق اإلنسانية، 
تذكروا أنكم تتحدثون عن بشر مثلكم، 
لهم احلق في حياة كرمية كغيرهم من 
البشـــر، أما من يردد احلجة الواهية 
بأنهم ليســـوا «بدون» والبد من أنهم 
يحملون جنســـية بلد آخر، فنقول له 
وملـــاذا ال تقوم احلكومـــة بدورها إذن 
الرسمية دول  القنوات  وتخاطب عبر 
اجلوار وتستعلم عنهم؟ هل هي مهمة 
مســـتحيلة أن تطلب حكومة الكويت 
من حكومات الدول املجاورة التأكد من 
بيانات البـــدون إن كانوا مواطنني في 
تلك الدول أم ال ثم تقوم بعد ذلك باتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة مع من يتبني 
أنه مواطن لدولة أخرى وليس بدون؟ 
أولم تفعل احلكومة ذلك مع «مزدوجي 
اجلنسية»، أم أن احلكومة تريد استمرار 
هذا الوضع املزري؟ ثم ماذا عمن ولد في 
الكويت من أبناء البدون وهم الشريحة 
الكبرى؟ فاتقوا اهللا فإنكم محاسبون 

على ما تقولون.
   bodalal@hotmail.com 

 حتتفل الكويت في هذه األيام املباركة مبناسبة عزيزة وغالية 
على قلوب أهل الكويت أال وهي الذكرى اخلامسة لتولي سمو 
الشـــيخ نواف األحمد والية العهد، فالتحية والتهنئة لسمو 
ولي العهد والى الشعب الكويتي الكرمي والى األمتني العربية 
واإلسالمية ملا ميثله سموه من حكمة ورؤية ثاقبة ملا فيه اخلير 
للكويت وللعاملني العربي واإلسالمي، فسموه اتخذ الوسطية 

والعدل واحلكمة منهجا، والتواضع والكرم واحلب طريقا.
  ان ما مير به العالم من أزمات يجعلنا ككويتيني نتأمل ونرى 
ان اهللا سبحانه وتعالى مّن علينا بقيادة حكيمة كرمية عنوانها 
العدل واملســـاواة، مؤمنة قوال وفعال برفعة شـــأن مواطنيها 
في كل املجاالت، وارتضت الدميوقراطية مســـلكا بني احلاكم 
واحملكوم، جتلى ذلك بالتفاف الشـــعب الكويتي حول قيادته 
علـــى مر العصور واليزال.. فوصلت الكويت الى مراتب عليا 

في احلرية والدميوقراطية يشهد لها العالم بذلك.
  الكويت وشعبها وقيادتها مترابطون ترابطا فطريا شاهده 
العالم بكل إكبار وإجالل واحترام عندما جدد الشعب الكويتي 
والءه املطلق لقيادته ممثلة في أسرة اخلير اسرة آل الصباح 
الكرام في مؤمتر جدة إبان االحتالل، وهذا ليس بغريب على 
الكويـــت واهلها عندما بايعوا آل الصبـــاح قبل ٣ قرون بكل 
قناعة بهذه األســـرة الكرمية، فهنيئا لنا بهذه األسرة الكرمية 
وهنيئا لألسرة بهذا الشعب املخلص العظيم. ان أهل الكويت 
لم ولن يختلفوا مهما اختلفت اآلراء، تلك هي القيم الكويتية 
األصيلة التي دخلنـــا بها عالم األمم الراقية والتواقة للتطور 
واحلداثة والعلم واملعرفة، وهي تطلعات نبيلة في مسيرتنا 
اإلنسانية والتي ازدهرت في ظل احلكم العادل لقيادتنا التي 
آمنت بقيم التعددية والتعايش والتسامح والوئام االجتماعي 
والعدل واملســـاواة واالنفتاح على العالم مع محافظتنا على 
قيمنا الكويتية العربية األصيلة. تلك القيم العظيمة التي نسج 
منها آباؤنا وأجدادنا وحكام الكويت تاريخ الكويت وحاضرها 
ومســـتقبلها بكل عزم وتصميم، والتي ســـنحافظ عليهاـ  ان 
شـــاء اهللا ـ صروحا ثابتة شـــامخة على هذه األرض الطيبة 
املباركـــة، وذلك ما يجعل الكويت كبيـــرة بأهلها وبنموذجها 
احلي احلضاري الدميوقراطي املتميز مثاال للعالم اجمع مثاال 
يحتذى به لعالقة الشـــعب بقيادته، وللقيادة بعدلها وحبها 

وإخالصها لبلدها وشعبها.
  مناقب سمو ولي العهد كثيرة وعديدة حتتاج الى مجلدات 
لذكرها، لكن نذكر بعضها للتاريخ، فإلى جانب ما يتحلى به 
سموه من تواضع وصدق ولباقة في التعامل مع شعبه، فقد 
فتح قلبه قبل بابه، وهذا احلب المس قلوب الكويتيني وتغلغلت 
محبته في شرايينهم. فسموه االبن السادس للشيخ احمد اجلابر 
الصباح أمير الكويت العاشر، طيب اهللا ثراه. تربى وترعرع 
في بيت احلكم ونهل الدميوقراطية نهال. وتقلد مناصب عديدة، 
محافظا حملافظة حولي، وزيرا للداخلية، وزيرا للدفاع، وزيرا 
للشـــؤون، نائبا للحرس الوطني، نائبا اول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزيرا للداخلية، وصوال الى والية العهد حيث متت 
تسميته وليا للعهد في ٧ فبراير ٢٠٠٦ ومتت مبايعته باإلجماع 
من مجلس األمة بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٠٦ ليسجل التاريخ عهدا 
جديدا، ولعل اشـــادة قادة دول اخلليج والعالم بحكمة سموه 

لوسام شرف نفتخر به نحن ابناء الكويت.
  سمو ولي العهد.. ال يســـعنا في هذا املقام اال ان اعبر عن 
فرحتي وفرحة الشعب الكويتي بهذه املناسبة الكرمية املباركة، 
واال ان ارفع يدي بالدعاء لســـموك ولصاحب الســـمو األمير 
ولألســـرة الكرمية بأن يحفظكم للكويـــت واهلها. فلمثل هذا 
فليعمـــل العاملون. ولتنطق األقالم املنصفة جهرا باحلقيقة، 
ذلك هو التزامنا الذي لن نحيد عنه في العمل الوطني، أدامكم 

اهللا لنا عزا وللكويت رمزا.
  almuzayenfaisal@yahoo.com 

 لو دققنا فـــي أحوال أي مجتمع ما تكثـــر فيه الصراعات 
االجتماعية ويعاني أفراده صعوبة في االنصهار مع بعضهم 
فسنشـــاهد بوضوح «التعّصب» كغيمة سوداء تغطي سماء 
هذا املجتمع، ولو بحثنا عن أهم أسباب احلروب واملآسي التي 
حدثت في العالم منذ بدأ اخلليقة، لطل علينا رأس «التعّصب» 
كأهم وأول األسباب لتفجير املشاكل، فالتعصب ليس آفة هذا 
العصر فقط بل آفة كل عصور هذه احلياة، فالتعصب نقيض 
العقل والتسامح والتقدم واملساواة ومفسد للمحبة وللحوار 
واالنفتاح على اآلخر وقاتل للتفوق وحتقيق الطموح واألحالم 
اجلميلة. وباختصار التعصب نقيض كل شيء جميل في هذه 
احلياة ونقيض لكل القيم واملبادئ النبيلة التي تدعو لها كل 

االديان واملعتقدات واالعراف.
  احلياة جميلة بدون تعصب وستكون أجمل أكثر لو حرص 
افراد أي مجتمع على أال يكون للتعصب حيز ولو صغيرا في 
مجتمعهـــم وحتى لو كان ذلك مســـتحيال فيما يبدو، فعليهم 
محاصرة أو تقليل هذا احليز للدرجة التي ال يكون له بها تأثير 
علـــى حياتهم، ألنه لو منحـــت وأعطيت أي فرصة للتعصب 
واملتعصبـــني لكبر في املجتمع، ســـواء بتعمد أو بغير تعمد 
وألصبح من أعطوه ومنحوه تلك الفرصة هم أول ضحاياه بل 
وحطبه الذي سيحرقهم ويحرق مجتمعهم. فانبذوا التعصب 
واملتعصبني لكي تبقى حياتكم طبيعية وجميلة ومســـتقرة 
وهانئة وال تشـــوبها شـــائبة، وصدقوني إن حياة مستورة 
وعلى قد احلال  يسودها االحترام والود وااللفة والتسامح بني 
الناس، لهي أفضل ماليني املرات من حياة رفاهية وغنى تسودها 
الغيرة الشديدة واحلسد واحلقد والتعصب وال ينتظرها سوى 
عود ثقاب لتحرق وتدمر كل شيء بحيث لن يبقى سوى رماد 

يجلس املتعصبون على تالله، هذا إن بقوا هم أصال.
  Mike١٤٨٠٦@hotmail.com 

 لماذا تحولت مظاهرة البدون 
  إلى العنف؟! 

 محمد هالل الخالدي
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 «واليـــة الفقيه» مصطلح ديني موجود في الفقه الشـــيعي، 
يعتبرها فقهاء والية وحاكمية الفقيه اجلامع للشرائط في عصر 
غيبة اإلمام احلجة، حيث ينوب الولي الفقيه عن اإلمام الغائب 

في قيادة األمة وإقامة حكم اهللا على األرض.
  هـــذه النظرية بدأت مع ظهور الثـــورة اإليرانية مطلع حكم 
اخلميني آنـــذاك، واليوم من ميثلها هو: علي خامنئي املرشـــد 
األعلـــى، واملعنى أنه نائب عن املهـــدي املنتظر، يحكم مبا يراه 

حتى يأتي صاحب الزمان ـ عجل اهللا فرجه.
  والبد للناس مبن «ميشي مصاحلهم، وما كو غير نائب املنتظر 

طبعا» والزم يسمعون كالمه، ماذا وإال!
  وقد نشأت هذه النظرية واستحدثت ليس ألجل مصلحة عليا 
عند اإليرانيني، وهو اجلور والظلم في احلكومات والشـــعوب، 
وبطبيعة احلال كل من ليس مع اإليرانيني فيما يريدون هم طغاة 

عتاة ظلمة ولو رأيت بريق أسنانهم وابتساماتهم امللغومة!
  هذه املقدمـــة لتعلم ما وراء التدخل اإليراني في كل صغيرة 
وكبيرة في العالم اإلسالمي، السيما اخلليج العربي العربي العربي 
العربي.. الخ، وليس الفارسي. ولتعلم أيضا أيها القارئ الكرمي 
ما مدى الوصاية اإليرانية على اجلميع، تونس ومصر واليمن 
ولبنان ـ نخروها نخرا يا شـــيخ ـ وسورية، وفي البحرين في 

مظاهرة مبطالبة تغيير النظام «عاد شوف عاد إال البحرين».
  إذا جمعت ما تقدم مع املخطط اخلمسيني الذي بدأ منذ عام 
١٩٨٠م، من الوصول إلى الساسة ومراكز اتخاذ القرار من خالل 
مجلس األمة فال تعجب أن ينطق بعض نواب األمة هنا في الكويت 
بتأييد املظاهرات في البحرين والعتب على احلكومة البحرينية 

مقاومتها وتأييد ضرب النواب في ديوان احلربش! 
  يعني تدخل في شـــأن دولة أخرى وشقيقة باألحرى، وكذا 
الوصول إلى مواقع حساســـة في اخلليج من الصيدلة حتديدا 
والتعليم واجليش والشرطة فانه ال يوجد تناغم ـ وحط حتت 
تناغم خطني ـ ال يوجد تناغم مع هذه املطالبات واألخرى، لكن 
نقول: ما كان اهللا ليدع قاتل حمزة فهاهم اإليرانيون الرافضون 

لسياسة «الولي الفقيه» عازمون على التغيير.
  ومـــن نكـــد الدنيا علـــى احلـــر أن يرى 

بـــد صداقتـــه  مـــن  مـــا  لـــه    عـــدوا 
  البدون الكويتيون: السياسة الكويتية ملعاجلة أوضاع اإلخوة 
البدون طالت وبلغ الســـيل زباه، فال ساعة عجب من مطالبتهم 
بهذه الصورة مع وجود رياح التغيير في الدول العربية من خالل 

نفس األسلوب والنهج في رضوخ احلكومات لتلكم املطالب.
  أيها احلكومة املوقرة: ملزيـــد من العجلة في تلبية مطالبهم 
املشـــروعة حتى ال يحدث ماال نرضاه وال يرضاه الشرفاء من 

أبناء هذه الفئة الطيبة، وإال فال ساعة ندم!
  صلوا على رسول الهدى.

  mg_alhasson@hotmail.com

 ماجد العنزي

 «والية الفقيه»..
   والوصاية اإليرانية

 زفير القلم

 ســــادت حالة من عدم الوفــــاق في لبنان 
مع اقتراب اعالن احملكمــــة اجلنائية لنتائج 
التحقيقات املتعلقة بحادثة اغتيال احلريري 
قبل ٥ سنوات تقريبا، ودخل لبنان في نفق 
مظلم ومغلق أمــــام جميع األطراف فخرجت 
السعودية وقطر وتركيا بخفي حنني من لبنان 
ولم يقبل أي طرف من أطراف النزاع التخلي 
عن موقفه، فاستبدلت حكومة سعد احلريري 
بحكومة ميقاتي وأعلــــن حزب اهللا أنه غير 
مختلف مع السنة بل مع سعد احلريري نفسه، 
وهذا التشنج السياسي اللبناني والذي سببه 
اقتراب موعد نتائج حتقيقات احملكمة اجلنائية 
قد يؤدي إلى شــــر البد منــــه في لبنان وهو 
عودة احلرب األهلية من جديد وهذا بحد ذاته 
يعتبر كابوسا حقيقيا بالنسبة للبنانيني، ومع 
غياب الوساطات الدولية في لبنان وترك امللف 
اللبناني ألهله فان الفرص االيجابية لتفادي 
اخلطر ستكون قليلة ان لم تكن معدومة ورمبا 
تكون هناك دول خارجية كإسرائيل مثال لديها 
من العمالء من يقوم بدورها في لبنان من أجل 
إشعال احلرب األهلية اللبنانية مجددا وهذا 
يعني ان لبنان سيكون اخلاسر األكبر ورمبا 
يعود إلى الوراء مســــافة ال تقل عن ٣٠ عاما 
أو أكثر في حالة انــــدالع احلرب األهلية من 
جديد ومن املؤسف ان يخسر لبنان نهضته 
احلالية بعد ان مت إصالح وتعمير ما أفسدته 
احلرب األهلية السابقة وأيضا سيخسر الشعب 
اللبنانــــي وطنه من جديد ويدخل في ضياع 
وتشتت ثم يترمن الشعراء على أطالل لبنان 
في املهجر ويرثون لبنان في قصائدهم ويكون 
شعرهم كموجات احمليط العارمة التي تتحطم 

على صخور الشاطئ.
  أخيرا، ذهب احد ســــكان مدينة النعيرية 
السعودية الى لبنان فأخذه املعاذيب إلى مكان 
جميل ممتلئ بأشجار التفاح والبرتقال والتني 
والرمان واخلضار واملاء العذب فسأل مرافقيه 
عن اســــم هذا املكان فأجابه احدهم قائال: هي 
الضيعة، فسكت قليال وتذكر الصحراء القاحلة 
احمليطة مبدينة النعيرية ثم رد قائال: ال واهللا 
هذه ما هــــي بالضيعة الضيعة من النعيرية 

وورا؟ 

 مفرح النومس العنزي

 النعيرية والضيعة اللبنانية
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