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إلى وزير الداخلية
.. مع التحية

الشعب يريد 
رحيل املعارضة

شيخ أحمد احلمود )...( استبشر كثيرون 
خيرا بتقلدك منصب وزير الداخلية، 

وامتدح املتفائلون بقدومك شخصك الكرمي 
واخالقك وحرصك على احلق، ما يعنيني 

كمواطن هو ما ستفعله الحقا وليس ما 
فعلته سابقا، وما تعلمته خالل عملي في 

الصحافة، بل ما علمتني احلياة هو أال 
احكم على االشخاص بشكل مطلق وان 

يكون حكمي من خالل استقراء أفعالهم، 
وما ذكرته في مؤمترك الصحافي مبجلس 
االمة اخلميس املاضي عن اهل »التويتر« 
وحتذيرك لهم من مغبة ممارسة حريتهم 
بشكل قد يسيء لآلخرين دون دليل، بل 
زدت في تصريحك: »اعطيناهم احلرية 

الكاملة«.
اوال اسمح لي، ال يوجد قانون في الكويت 

كلها ميكن من خالله محاسبتنا على ما 
نقوله على »التويتر«، حتى لو كيفتم 

ألف نص قانوني الدانتنا على ما نقوله 
او نطرحه من رأي، وسنفعل مثلما فعل 
صاحب احلكومة عندما احرجه املغردون 
فقال »لقد سرقوا حسابي على التويتر« 

وسنقول كما قال: »لقد سرقت حساباتنا«، 
ام انكم ستحققون معنا وتنتزعون منا 

االعترافات، وال احسبكم كذلك، على االقل 
ال نظن ان هذا سيحدث في عهدك انت.

اما مسألة »اعطيناهم احلرية الكاملة« فهنا 
اسمح لي بأن اقول لك: اسمح لي مرة 

اخرى، لم يعطنا احد تلك احلرية لكونها 
موجودة اصال في الدستور، وحتى ان لم 

تكن موجودة. كنا سنمارسها وسنمارسها، 
وسنقول ما نشاء وما نظن ونعتقد سواء 

اخطأنا ام اصبنا.
اما قضية قولك »هناك جديد في التعامل 

مع املغردين من اهل التويتر«، فليس امام 
احلكومة شيء ميكن ان تفعله سوى حجب 
التويتر، عدا ذلك فال شيء ميكن ان تفعل.
يا شيخ احمد نحن في التويتر نستخدم 
اسماءنا احلقيقية ونعلن آراءنا بعيدا عن 
اي سلطة وضعتها اصفاد قوانني النشر، 
وخارج اسوار قوانني النشر ليس الحد 

سلطة علينا... وتقبل محبتي.

اليوم لدي في أجندتي األسبوعية وقفات 
وزارية كثيرة من خالل ترددي على بعض 

الوزارات والهيئات احلكومية في هذا 
األسبوع تستحق أن تكتب لتكون قدوة 
لبعض املسؤولني لعل وعسى أن يقتدوا 
مبن نذكرهم باالسم، ومن اجلانب اآلخر 

يوجد بعض املالحظات على آخرين تستحق 
أن تذكر ليبتعد عنها البعض في تاريخهم 

الوظيفي:
املواصالت: وكيل مساعد للشؤون اإلدارية 
والتخطيط في وزارة املواصالت هي بثينة 
إبراهيم السبيعي ابنة الوزارة تدرجت في 

السلم الوظيفي منذ بداية تعيينها دون 
وساطة وال محسوبية فقط من جعلها 

تستحق ذلك املنصب خدمة املواطن 
واحلفاظ على املال العام للدولة وأداء 

الوظيفي املتميز، تسمع الشكوى وتقوم 
باحللول لها أيضا ال يوجد لديها التعقيدات 
وال كروت الواسطة فبابها مفتوح لكل أبناء 

الكويت، هي سيدة من نساء الكويتيات 
الالتي تعد قدوة للجيل القادم ويحذو 

حذوها في خدمة املواطن: عساك القوة 
ونقول لك »ال يصح إال الصحيح يا بنت 

الكويت«. 
التعليم: قيادي يعمل من أجل رفعة اسم 

الكويت دون طبل وال زمر، لن أقدر 
أن أذكر اسمه ليس خوفا بل خشية 

من احلاسدين الذين يتربصون به على 
شفافيته في التعامل مع املراجعني حتى 

إن لم يكن في صميم عمله ليس فقط هو 
بل جميع من يعمل في إدارته من موظفني 

يتحلون بصفاته وكرمه األخالقي ليس 
ذلك فقط بل جند أنه يعمل هو وموظفون 

إدارته دون أن يطلبوا مكاتب وال أجهزة 
وال مكافآت وال مهمات فقط يعملون من 

أجل خدمة الكويت وأبناء الكويت.. عساك 
عالقوة يا بوراشد. 

الكهرباء: يا وزارة الكهرباء ترى الصيف 

بدأت بشائره وللحني ما انحلت مشكلة 
الكيبالت، وشوارعنا نتفت من الهدام 

واحلفر من غير معنى، صار كل مواطن 
يطالبكم بتواير يديدة مع كيبل يديد فوق 

البيعة.
اإلعالم: ذلك اجلهاز الذي يعد صمام األمان 

ألي دولة متحضرة ولكن ما نراه وما 
نسمعه عندنا عكس ذلك ومن غير كتابة 

األخطاء السبع نقترح أن يفكك ذلك اجلهاز 
ويحول إلي هيئة اإلذاعة والتلفزيون أفضل 

وأرقى، كما نتمنى أن يصدر أمر بتفعيل 
وزارة ثقافة عشان ال تقولون ميزانية 

وقوانني خاضعة لوزارة اإلعالم.
> > >

كلمة وما تنرد: تلك كانت حصيلة األسبوع 
وقبل نهايته أذكر كل من يتهمني بالقسوة 
باملقولة: »إني أخالفك الرأي.. لكني مستعد 
للدفاع حتى املوت عن حقك في إبدائه« من 

أقوال فولتير.

عندما يتكلم الواقع يجد اإلنسان نفسه 
متبلدا ال يجد تبريرا لتلك الشعارات 

واملبادئ التي هضمها الواقع ولم 
يفرزها كما يشاء أو يتوقع، وال يجد 

تفسيرا يزيل ذلك اللبس الذي وقع فيه 
نتاج معطيات آمن في إمكانية معاجلتها 

بوصفات مستوردة.
عندما يتكلم الواقع يتقهقر التنظير 

واجلدل اخلالق ويصمت املتسلقون على 
آهات وآمال الشعوب. 

عندما يتكلم الواقع ال تفهم إال لغة 
واحدة، وهي لغة العقل واملنطق 

واحلقيقة.
عندما يتكلم الواقع يبرز القادة الكبار 

الذين خلقوا لتحمل املسؤولية وشربوا 
من نبع احلكمة والكرامة وحب الوطن 

ولم تدنسهم املصالح والشبهات.
عندما يتكلم الواقع 

وترى الساحة السياسية يختلط فيها 
احلابل بالنابل واحلالل باحلرام فال 

تعرف أين تتجه.
عندما يتكلم الواقع جتد حماة الدستور 

هم أكثر من أهانوه بداعي احلماية.
عندما يتكلم الواقع جند أن كلمة 

ارحل يجب ان توجه لرئيس احلكومة 
وخصومه احلاليني فرحيله وحده لن 

يطهر العمل السياسي.
عندما يتكلم الواقع جند أننا شعب 

نستحق هذا الوضع السياسي بامتياز 
فنحن من اخترنا ممثلينا ونحن من 
انتهكنا القوانني ونحن من لم يحترم 

الدستور ونحن من يخون املخالف 
ونحن.. ونحن.. ونحن.

الزميل اإلعالمي عبداهلل بوفتني من 
املغردين النشطني في تويتر ودائما ما 

يثري الساحة باستطالعاته واستبياناته 
الناجحة، وكان آخرها عبارة عن كلمة 

توجه بها إلى كل من سمو الشيخ ناصر 
احملمد والرئيس جاسم اخلرافي والنائب 

أحمد السعدون، وهناك سؤال يطرح 
نفسه: هل رحيلهم سيكون ملصلحة 

البلد؟!

نعم ورب الكعبة، إن الشعب الكويتي الواعي قد مل وسئم 
وفقد األمل في هذه املعارضة املوجودة على ساحة العمل 

السياسي بالكويت وجتثم على قلبه بثقل اجلبال منذ العام 
96، ويزيد حنقه ليتحول إلى غضب عندما يجدهم اليوم، 
واليوم حتديدا عندما بدأنا كمواطنني ومتابعني نرى بعض 

اخلطوات اإلصالحية من تنظيم عملية العالج باخلارج، 
ورأينا خطة تنموية سنوية وأخرى خمسية، حرمنا من مثل 

األولى والثانية ناهيك عن العشرينية، وطنا وشعبا، منذ 
التحرير املبارك وهم طوال هذه السنوات ساكتون. 

في هذا الوقت فقط وجدنا معارضتهم تبلغ عنان السماء 
لتطالب ليس برحيل احلكومة فقط بل ورئيسها، بيد أن هذه 
املعارضة عندما كان الفساد يزكم األنوف وكاد يدخل بيوتنا 

قبل 7 أو 5 سنوات كانوا يطبلون للحكومة أو على األقل 
يقبلون بها ألنهم منتفعون عندما بلغ عدد املوظفني بإحدى 
الوزارات على بند أجر مقابل عمل أكثر من 3 آالف موظف 
يقبضون من املال العام وال يعملون بل ال يدرون أين باب 

الوزارة وكل ما يربطهم بالوزارة هو التحويل الشهري 
للمرتب عبر البنك

في ذلك الوقت احلكومة لم تكن فاسدة ولم تكن سيئة بل 
نالت رضاهم إال بعض وزرائها الذين لم يخضعوا بشكل 

كامل إلرادتهم وطلباتهم التي ال حد وال حدود لها حتى 
انتشرت مقولة »الديرة خربانة خربانة وخذ ما ميكن 

أخذه«.. عندما كانوا أدوات فاعلة في نشر الفساد الذي كانوا 
يقتاتون عليه، وكان فسادهم األكبر أو باألحرى إفسادهم 

عندما ولدوا خيبة األمل لدى أكثرية املخلصني في هذا 
الوطن بأن جيشوهم في حمالتهم االنتخابية وعلى حساب 
مصاحلهم الشخصية من عالج البن أو زوجة باخلارج أو 

توظيف ابن أو بنت، وغيره من مصالح ضحوا بها من أجل 
إصالح حال هذا الوطن، 

ولكنهم وجدوا الفساد يكبر وينتشر بوتيرة أسرع، بل 
بالقفز على حدود املنطق واملعقول فأورثوا النخب الشعبية 

خيبة أمل كبرى جتلت بغيابهم عن املشاركة في العملية 
االنتخابية عن بكرة أبيها وجتلت صورتها البشعة بامتناع 

50% من الناخبني باالنتخابات املاضية، أرفع منهم %20 
مرضى وغير مهتمني، ولكن تبقى 30% من غير املنتمني 
وغير املنتفعني، وهي النسبة التي صوتت مخلصة لهذا 

الوطن وقدمته على مصلحتها اخلاصة، حرمت الكويت من 
أصواتهم بسبب خيبة أملهم بهذه املعارضة القبيحة التي 

تقتات على دم الوطن. 
بل إن جتمع 8 مارس الذي تخبط بعض الشيء بسبب هذه 
املعارضة التي أراد بعض أفرادها إلقاء اخلطب بالناس ولكن 
املنظمني رفضوا بإصرار فجعلوهم يجلسون على الكراسي 
دون كالم على غير ما اعتادوا عليه، رافضني أي كلمة منهم 
ألنهم سئموا من أحاديثهم التي كرروها منذ سنوات طويلة 

والفساد يكبر في ظلهم وكنفهم ورعايتهم. 
وعليه فإنني أقولها بالصوت العالي إن الشعب الكويتي 

يريد رحيل هذه املعارضة التي ترعرع الفساد حتت عينها 
ورقابتها وفي كنفها وانتفخت أوداجهم وجيوبهم وشعبيتهم 

كما انتفخ الفساد واتسعت رقعته بسبب غضهما لطرف 
أو استفادتهم منه، لذلك نعيدها الشعب يريد رحيل هذه 
املعارضة.. فهل سيكون لها إحساس مرهف يلبي مطالب 

الشعب؟ بكل ثقة أقول بالطبع ال وألف ال. 
atach_hoti@hotmail.comمحلك سر

وقفات في 
جهات حكومية

sh_aljiran@windowslive.com

fahadalazemi@hotmail.comطرطشة

عندما يتكلم 
الواقع

سقاية
شيخة أحمد الجيران

»جك بوم« نحتفل بهم! جك بوم!
»جك بوم« نستهل لهم! 

»جك بوم« نحبهم! 
»جك بوم« نعلهم! 

صيغة االحتفاالت العاملية اليوم ال تفتقر 
للخصوصية فحسب، بل تهيمن حتى 

على نوايا االحتفاالت باألعياد املزعومة 
كلها، لتوظفها كما السيناريوهات املعتادة 

بأن يد الغرب ـ املتمثلة باحتفاالتها ـ 
هي الفضيلة األخالقية واملتعة اجلاذبة 

للكل واجلميع، للشاب والشيخ، للصغير 
والكبير.

ورواية احلاضر الواقعية تؤكد أننا 
ننصاع نحو ذاك السيناريو الذي 

يجردنا من قناعتنا جتاه سماحة اإلسالم 
وسبقه إلشباع حاجاتنا املتمثلة في إذكاء 
روح احلب بني األفراد، ولم شمل األحبة، 

بل إن انبهار الشاب اليوم بالغرب قد 
يوازي انبهار املسلمني بعهد الشاه في 
إيران حينما تواجد الغرب في أبقاعهم، 

وحني كان املد االسالمي يقاد إلى التزمت 
وقصر النظر والتنكر لالنسانية. 

لست ألوصم ضعف شبابنا حينما 
انبهروا بحياة الغرب واحتفاالتهم، إن 

االفتقار لروح االلفة واملودة حولهم هو 
ما دفعهم بقوة لالجتاه إلى سيناريو 

الغرب »األخالقي« الذي أعطى احلقوق 
وأدى الواجبات على أكمل وجه وأمته ـ 

بوجهة نظرهم، لذا اليزال شبابنا يتغنى 
بسبق الغرب واهتمامه املنصب على 

ضرورة االحتفاالت ومدى خيرية ذلك 
ونفعه.

في حني أننا في عني الشاب املنبهر ـ 
كمسلمني ـ منفكون عن عالقاتنا الودية 

وجافون، بعيدون كل البعد عن الود 
وتعامالته، فنحن ال نتذكر عالقاتنا بيوم 

واحد كعيد فيه يغاث الوالدان ويعصر 
احلب فيه عصرا. 

قد أدرك املدركون وفهم العاملون مدى 
أحقيتنا في خصوصيتنا كمسلمني، 

نحتفل كما هو منصوص لنا، أي وقت 
وكل حني، ال كما يراد لنا أن نكون.

حتت املجهر
سعد فهد الحرمل

alharmal@hotmail.com

أمن الدولة أم أمن 
احلكومة؟

التساؤل الذي وضعته عنوانا لهذا املقال ظل يؤرقني لفترة 
خاصة بعدما كشفت وثائق امن الدولة املصري بعد اقتحام 

مقره من قبل الثوار انه وراء معظم االعمال التخريبية 
كتفجير كنيسة القديسني وتفجيرات شرم وقتل العديد من 

االبرياء من اجل ان يبقى النظام قابعا وشاهدا على جثث 
املواطنني وال ضير في ذلك مادامت احلكومة باقية وليذهب 

الشعب الى اجلحيم، مع العلم بأن الهدف من االساسي 
من وجود جهاز أمن الدولة حسب مفهومي املتواضع هو 
احملافظة على امن البالد والعباد من العبث واي عمليات 
تخريبية لزعزعة األمن من قبل اي فئة مشبوهة وذات 

امتداد خارجي، وليس كما هو واقع احلال في عاملنا العربي 
بوجه خاص، حيث أول ما يتبادر الى ذهن العديد منا حني 

يطرح اسم أمن الدولة هو تلك النكتة القدمية التي تقول: انه 
كان هناك مسابقة بني جهاز استخبارات عربي واخر اجنبي 
في املقدرة على احضار أسد خالل فترة وجيزة، وبعد ايام 
قالئل احضر اجلهاز األجنبي األسد اخلاص به بينما تأخر 
اجلهاز العربي وحني ارسلوا من يتحقق عن األمر وجدوه، 

أي اجلهاز العربي، ممسكا بأرنب ويقوم بتعذيبه لالعتراف 
بأنه أسد 

كما ان الفكرة السائدة لدى معظمنا أن أمن الدولة عبارة عن 
مجموعة من االشخاص مبواصفات سيئة ودون مشاعر 
وال يشترط وجود الذمة لديهم، يلبسون نظارات سوداء 

ينظرون من خاللها الى البشر وتخفي ما في أعينهم 
ويركبون سيارات أميركية سوداء ضخمة بزجاج مظلل 
يظللهم ولديهم صالحيات الهانة الشعب وعدم احترام 

آدميته واقتحام املنازل وانتهاك احلرمات والتنصت على 
املكاملات وتسجيلها للمساومة عليها الحقا باالضافة الى 
وجود أفالم بالصوت والصورة وفي حال عدم وجودها 
يتم تركيبها )ودبلجتها( حسب احلاجة. كانت تلك النظرة 

السوداوية املوجودة لدى عامة الشعوب العربية واحد 
االسباب لثورتها بعد ان بلغ الظلم مداه فيها وهو ما نرفضه 

وال نتمناه في جهاز أمن الدولة لدينا ونطالبهم باالرتقاء 
اخالقيا ومهنيا حلمايتنا بعد اهلل وصون كراماتنا وجميع 
من هو على هذه االرض الطاهرة وتبسيط االمور والعمل 
باحترافية وعدم املبالغة دومنا حاجة، فمن غير املعقول أن 
يوضع حظر على بعض اجلنسيات بأكملها لدخول الكويت 

كما حدث في احتفاالت هال فبراير في حني ان بعض افرادها 
كان قد دخل الكويت بشكل رسمي ومحترم عدة مرات وال 

غبار عليه اال أن طلبه قوبل بالرفض في شهر فبراير بحجة 
ان املنع يشمل جميع هذه الفئة مما يدل على عدم املهنية 

والتدقيق. على كل فرد اتباع الطريق األسهل وهو منع 
اجلميع. أنا شخصيا ضد الغاء جهاز امن الدولة ولكن مع 

تطويره واالرتقاء بأسلوبه.
في السابق كنت أعتقد ان البلد مليء باملدمنني من كثرة ما 
أقرأ عن كثرة الوفيات باجلرعة الزائدة الى أن اتت قضية 

محمد امليموني، رحمه اهلل، لتكشف لنا عن السبب احلقيقي 
وراء ذلك كله، واذا عرف السبب بطل العجب.

> > >
بعد املقال السابق اتصل بي الشيخ منير عرب ليذكرني بعد 
أن نسيت بأن اكتب موضوع اخلامت االملاس الذي سرق منه 

عندما متت مداهمة مقره من قبل رجال املباحث ومت التحفظ 
عليه ضمن موجوداته وحني طالبهم به بعد ان اطلقوا سراحه 

مت طرده، حاميها حراميها، ومنا الى وزير الداخلية الشيخ 
أحمد احلمود، مهمتك صعبة يا بوحمود بس انت قدها. 


