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صراع األجنحة.. 
سبب مشكلتنا

مجلس األمة
»كافي.. كافي«

في بداية رسالتي التي أوجهها إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء والتي احترت كيف 

أبدأها، لم أجد خير بداية لرسالتي إلى 
شخصه الكرمي إال كالم اهلل ـ عز وجل ـ 

في كتابه العزيز: )اقرأ باسم ربك الذي خلق 
خلق اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم 

الذي علّم بالقلم ـ العلق: 1 – 4(. 
والدي سمو الرئيس، لقد تعلمنا منكم 

وحذونا حذوكم في التعليم وأدركنا من 
رسالتكم السامية أهمية التعليم لبني 

البشر وأنه خير سالح ألي إنسان يريد 
أن يتفوق في حياته، تلك كانت رسالتكم 

السامية على الدوام، وتلك كانت قوتنا 
التي نستمدها من شخصكم الكرمي في 
احلصول على أرفع الشهادات والتركيز 

في أن نتفوق على أنفسنا من أجل إعالء 
اسم الكويت، واليوم وأنتم ترون حدوث 

أهوال سياسية وجغرافية في كثير من 
البلدان سواء كانت عربية أو عاملية جعلت 
أبناءنا الدارسني في اخلارج ميكثون في 

الوطن حلني استقرار األمور على الصعيدين 
السياسي واجلغرافي، وال ننسى الدول 

ممثلة في جامعتها وما أنعمت به على أبنائنا 
الدارسني لديها من كرم وتقدير للظروف 

من خالل منح أوالدنا احلق في أال يواظبوا 
على دراستهم إلى حني هدوء األوضاع لديها 
وإعطاء الفرصة ألبنائنا في إعادة امتحاناتهم 

ومواصلة دراستهم بعد عودة الهدوء. 
لذا والدي، أبعث اليوم لكم اقتراحا يحتاج 
إلى قرار منكم ال من أحد آخر، وهو منح 

املبتعثني فرصة الدراسة في جامعة الكويت 
لكي يتمكنوا من مواصلة التحصيل وتكون 

لديهم حصيلة متميزة إلى حني إمكانية 
عودتهم إلى جامعاتهم في اخلارج بعد أن 

تهدأ األوضاع السياسية أو الطبيعية في 
الدول التي يدرسون فيها.

والدنا سمو الرئيس، هذا ما يدور من حديث 
اآلن بني أولياء أمور بعض هؤالء الطلبة 

خشية على أوالدهم من عدم مواصلة 
حتصيل املعلومات وباألخص الدراسة 

العلمية، فاألمر ال يحتاج السلطة التنفيذية 
أو التشريعية وأنتم تعلمون أن ذلك األمر 
إذا دخل في اجللسات سيأخذ من الوقت 
الكثير، وهنا نقف أمامكم لتنظروا بعني 

الرحمة، وبعني احلب الذي نلقاه منكم إلى 
كل من يطلب العلم بأن يصدر أمر من 

سموكم إلى اجلهات املختصة بفتح القاعات 
اجلامعية ألبنائنا املبتعثني لتحصيل علمهم 

حفاظا على مستقبلهم العلمي.
كلمة وما تنرد: مادة )13( التعليم ركن 

أساسي لتقدم املجتمع تكفله الدولة وترعاه. 

قلبي ومشاعري مع اليابان، تلك الدولة 
الرائعة واملتقدمة مبجتمعها االروع والوديع 
واجلاد واملتحضر، فما شاهدناه من صور 
ومشاهد لكارثة الزلزال والتسونامي كان 
مخيفا ومرعبا بكل ما حتمله الكلمة من 
معنى، ويفوق قدرتنا على االستيعاب، 

وأسوأ بكثير مما تصوره واعتقده الناس 
في البداية، وفوق ذلك تلك االخبار املتتالية 

املقلقة عن وضع املفاعالت النووية التي 
تنتج الطاقة السلمية التي تأثرت كثيرا بفعل 
الزلزال والتي نتمنى السيطرة عليها حتى ال 

تكبر الكارثة ويزداد الدمار دمارا!!
منذ ان خرجت اليابان مهزومة ومنكسرة 

ومدمرة ومستسلمة من احلرب العاملية 
الثانية، لم يستقبل ويرى العالم بعدها من 
اليابان واليابانيني اال الفائدة واخلير، فهم 

شعب يتعلم من الدروس وال يعاند وال يكابر 
وال يحاول تكرار االخطاء، فمن صناعات 

متميزة وسلع عالية اجلودة منتشرة تقريبا 
في كل دول العالم الى مساهمة اليابانيني 

في كل مؤسسات العالم الدولية، وصوال الى 
تقدمي مساعدات مادية وتقنية لكثير من دول 
العالم، وهل ننسى نحن ككويتيني مساهمة 
اليابان مببلغ تعدى العشرة مليارات دوالر 

مساهمة في تغطية تكاليف حرب حترير 
الكويت من االحتالل.

اي ان لليابان فضال كبيرا ال ينسى علينا، 
واليوم علينا رد اجلميل ولو جزئيا لليابان 

وهي تواجه كارثة ما بعدها كارثة؟!
كل التعازي القلبية لليابان وشعبها الوديع، 

وقلوبنا ومشاعرنا معكم وانتم تعملون بجد 
وبكفاح للتغلب على آثار تلك الكارثة الرهيبة، 

ونحن متأكدون أنكم ايها الشعب املتحضر 
والعملي واجلاد واحملترم ـ ستتخطون ـ 

آثار تلك الكارثة القاسية بأسرع مما يتوقعه 
الناس، ولم ال وانتم على قائمة الشعوب 
القليلة في هذا العالم التي تعرف وتعي 

وتقّدر معنى وقيمة الوقت والعلم والكل 
يشهد على ذلك!

أنا العبد الفقير إلى اهلل وحده أقر وأعترف وأنا بكامل قواي 
العقلية أنني مللت من مجلس األمة.. مللت من التصعيد.. 

كنت سابقا أشتاق إلى منصة االستجواب لكل نائب حر 
نزيه، فهذا حق لكم يا قادتنا في املجلس التشريعي.. واليوم 

أنا العبد الفقير إلى اهلل وحده أعلن استيائي من كثرة 
االستجوابات، فما عاد لالستجواب معنى وال طعم وال لون.

نعرف ونحن الفقراء إلى اهلل، ان هناك الكثير من التجاوزات، 
لكن ما ال نعرفه ماذا حققت االستجوابات السابقة.. عّظم اهلل 
أجرنا في مشروع الداو فقد ربح فيه من ربح وخسرنا نحن 

الشعب الكويتي جميعا، أليس هذا محور استجوابكم قبل 
سنوات!

يا قادة الرأي، ما دخلنا في شركة زين، وما دخل رئيس 
الوزراء املوقر، أليست وزارة املالية أو أليست وزارة التجارة 

يحضر مندوبها السامي في كل جمعية عمومية، ملاذا اآلن؟!
أنا العبد الفقير إلى اهلل، أعلن ضياع عقلي في بلدي لم نعد 
نعرف احلقيقة، أقولها بصدق: كتلة الشعبي مثل »فرجان 
كيفان والفيحاء سابقا« في السبعينيات والستينيات.. إذا 

واحد من كبار الفريج )حط على واحد( ضاع وإذا ما وجد من 
هذا الشخص أي زلة بدأ في مناوشته ثم ضربه.. ولو سأل 

أحد أعوان هذا املضروب كبير الفريج أو احلي لقال بكل 
وضوح بعدما أضربه أقول لك ملاذا ضربته.

هل وصل بنا احلال كحال تلك األحياء القدمية في املنطقة 
السوداء بكيفان سابقا أو فريج فالن بالفيحاء، أو الرميثية، 
يا سادة يا كرام، أعلن أنا الفقير إلى اهلل ال مصلحة لي مع 
التجار وال مصلحة لي مع السياسيني وال مصلحة لي مع 

احلكومة الرشيدة، أعلن ان االستجوابات دوختنا، فقدنا بها 
روحها القوية، فقدنا احلس احلقيقي واحلماس العفوي في 

التعامل مع أي استجواب قادم.
شركة زين أو غيرها بها من التجاوزات حالها كحال غيرها، 

أين قادة الشعبي من شركات سادت ثم بادت، نعم كانت 
هناك كيانات كبرى ثم تهاوت، أليس من حق املواطن ان 

يعرف ملاذا مت ذلك.. أليس ذلك نفس املادة املعروضة واملدونة 
اليوم في صحيفة االستجواب.

أنا العبد الفقير إلى اهلل وحده أعلن انني سأستعمل سالحي 
وهو واحد ال غير.. وهو سالح الدعاء في جوف الليل وادعو 

كل من كان في نفس صفتي ان يدعو ما بعد العشاء أو في 
جوف الليل في الوقت األخير فطنة اإلجابة، وسأقول في 

دعائي: يارب.. يارب.. يارب.. احم بالدي من أبنائها، من كان 
صادقا في نيّته فأعنه، ومن كان كاذبا فعليك به.

يارب إنهم يغردون في واد غير وادينا.. دول ستزول.. 
وحكام حتت الضغوط وهؤالء ملصالح هنا وهناك 

يستعجلون التأزمي.. إلهي.. عليك بكل كاذب.. عليك بهم.. 
علمهم فقه األولويات.. يا إلهي يا إلهي.

أنا العبد الفقير إليك.. أرجوك.. أرجوك.. نَوّر عقول أهل 
التشريع.. وفّهم أهل التنفيذ، وانقذ أهل التدبير.. إلهي.. 

يارب اجعل من قومي حكماء.. ومن كان منهم حكيما فزد في 
حكمته.. يارب ارشدهم الى مواطن اخللل.. يارب.. يارب.. 

علمهم ان العباد الفقراء في الكويت ال يرون في »زين« 
األولوية.. بل غيرها أشد نعم غيرها أشد.. فمن يعرف ذلك؟ 

اللهم انني العبد الفقير قلت ما عندي ومنك التوفيق وال 
حول وال قوة إال بك.

 atach_hoti@hotmail.comمحلك سر

رسالة إلى والدنا 
رئيس الوزراء

 bodalal@hotmail.com

Mike14806@hotmail.comرؤية

لليابان حتية 
واحترام 
وتعاطف

محمد هالل الخالدي
مزعج جدا حديث البعض بصورة عنصرية 

بغيضة عن البدون، مزعج إلى درجة 
االنحدار واالنتكاسة عن ركب اإلنسانية، 
فهي عنصرية أبشع من عنصرية البيض 

ضد السود في أميركا قبل ستني عاما، 
وأبشع من عنصرية اليهود ضد بقية البشر، 

وال أتصور أن من حتدثوا عن البدون بتلك 
العبارات اجلارحة واملهينة بشر مثل بقية 

خلق اهلل، فضال عن كونهم كويتيني وعربا 
ومسلمني. ملاذا كل هذه البذاءة وملاذا كل 
هذه الكراهية ضد أناس يشعرون بالظلم 

واحلرمان منذ خمسني عاما. ماذا لو لم 
تقف شعوب العالم احلر مع الشعب الكويتي 

عندما احتل جيش صدام حسني بلدنا عام 
1990؟! ماذا لو لم تتخذ حكومات تلك الدول 

موقفها الشجاع ولم تشارك في حرب 
حترير الكويت؟! ماذا لو لم يفتح لنا اخوتنا 

وأشقاؤنا في اململكة العربية السعودية 
والبحرين واالمارات ومصر وغيرها قلوبهم 
وبيوتهم عندما وجدنا أنفسنا مشردين بني 
ليلة وضحاها؟! ماذا لو لم جند من يناصرنا 

بوصفنا »شعبا مساملا ومحبا للخير 
ويحترم احلريات وحقوق االنسان ومبادئ 
الدميوقراطية«؟! هل سيكون بيننا اليوم من 
يجرؤ على وصف هؤالء املساكني املظلومني 

بهذه األوصاف العنصرية البغيضة 
ويستكثر عليهم نيل حقوق إنسانية متنح 
للحيوانات ويحرم منها بشر باآلالف، ماذا 
لو كنت أيها العنصري السافر أحد هؤالء 

البدون؟ فاملسألة في النهاية ليست بأيدينا 
ولسنا نحن من يتحكم في اخللق وامليالد، 
واملرء ليس أكثر من »نطفة« فال تستكبروا 

وتعلوا في األرض!
> > >

بالعقل واملنطق والواقع والدين واألخالق 
ومبادئ حقوق اإلنسان »البدون« في 
الكويت فئة واحدة كلهم يستحقون 

اجلنسية والتعويض العادل عما فاتهم منذ 
سنني الظلم واحلرمان، ومن غير املقبول 
اقحام »املجرمني« املزورين الذين تختلف 

مشكلتهم عن مشكلة البدون متاما، فاملزور 
الذي قام بدخول الكويت بصورة غير 

مشروعة وأخفى أوراقه مجرم مزور وليس 
»بدون«، ومشكلة هؤالء تكمن فقط في 

تقصير احلكومة في مالحقتهم ومعاقبتهم 
منذ البداية، بل محاسبة كل املقصرين في 
أداء واجبهم جتاههم. ومن يردد احلديث 

السمج عن وجود فئات وأصناف ومراتب 
للبدون ويصنف الناس ويفرزهم ويوزع 
احلقوق االنسانية عليهم وكأنه يتفضل 

عليهم فهو ظالم لنفسه قبل أن يكون ظاملا 
لهم، فمن نحن لنصنف الناس ونقسم 

احلقوق التي أقرها اخلالق لعباده؟ مشكلة 
»البدون« هي باختصار مشكلة تقصير 
احلكومة في منح املستحقني حقهم في 

املواطنة، ومشكلة املزورين الذين أساءوا 
للبدون قبل غيرهم هي أيضا مشكلة 

احلكومة التي تقاعست عن محاسبتهم منذ 
البداية، فلماذا يتحمل اليوم كل هؤالء البشر 

وزر تقصير احلكومة وتقاعسها، واألدهى 
واألمر أن جند بيننا من يقبل مع األسف أن 
يتحمل »البدون« هذا الوزر دون أن تتحرك 

فيهم ذرة من اإلنسانية والضمير!

أسامة الطاحوس
o_altahous@hotmail.com

في كل يوم نسمع ونفهم مطالبات الشعوب، وكل الشعوب 
على حق، وكلهم صادقون، ماداموا يلجأون الى احلوار، 

واملطالب املشروعة، فتكون دعوتهم خير دعوة ومطلبهم 
أشرف مطلب، لكن إذا تعدى األمر الى التخريب والقذف 

واالتهام، وتنفيذ لألجندات فنقول كفى قد دعومت دعوة حق 
يراد بها باطل.

إن احلوار العقالني واألسلوب الراقي، ميكن أن نشبهه بكرة 
القدم، وإن كان بها بعض احتكاك إال أن لها قانونا وضوابط 
حتكم مسارها وروحها، ولكن ما ان تتحول اللعبة إلى لعبة 

»دفاشه« وعلى »قول واحد« تصبح اللعبة لعبة أطفال وتفقد 
مصداقيتها ورونقها، فتهرب العيون وتشمئز النفوس من 

هذه اللعبة لنتحول كلنا ملشجعي الصمت!
تلك هي النظرة العامة ألحداث البحرين، فلقد دعا ملك 

البحرين بكل رقي وحضارة، للجلوس إلى مائدة احلوار 
واخلروج برؤية عامة تخدم البحرين وأهلها، إال أن هناك من 

أصابه الغرور في نفسه واجلموح برأيه ليدخل بلد السالم 
في دوامة فقدان األمان، ونسي الواهمون واملغترون أن 

البحرين هي الكويت والسعودية واإلمارات وقطر وهي أيضا 
عمان، أمنها من أمنهم واستقرارها من استقرارهم، وأملها 
يؤرق مضجعهم، ألننا باألصل جسد واحد إذا اشتكى منه 

عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى.
لقد تأملنا مما نراه من جر لدول اخلليج نحو الصراع الطائفي 

الذي تخطط له بعض الدول منذ أزل، فكلما توتر وضع 
تلك الدول الداخلي، قاموا بتصدير أمراضهم من أجل إلهاء 
شعوبها بالشحن اخلارجي، وكأن دول املنطقة لعبة حتت 

فشلهم السياسي وأزماتهم. فهذا مطلبهم ونسوا أن وقود 
مثل ذلك األمر نحن، ونحن فقط، فأوهموا البعض أن مثل 

هذه االعمال تخدم الشأن العام ونسوا أن الغالبية العظمى من 
كلتا الطائفتني واعون ومدركون أننا نحن الوحيدون الذين 

سنبكي وليس هم.
كل هذا يسري في جسد األمة من جراء اجلهل الدميوقراطي، 

واألمية احلوارية، وكل هذا يحدث ألننا تعودنا على منط 
واحد في احلديث، وهو حديث الفرد دون سماع اآلخر، 

تلك هي معضلتنا، فإن اختلفنا في أمر، كان البد أن نسوق 
االتهام ملخالفينا، وإن اتفقنا كان هذا مدعاة ألن نقول: خاف 

منا فاتفق معنا، حتى صار لسان حالنا يقول: إما معي أو 
ضدي، وإما متشي على هواي أو انك عنصري وجاهل 

وحقود وعميل وزد عليها »انبطاحي«، تلك أصبحت كلماتنا 
وليت الكلمات لم تعرفنا.

> > >
 الهجمة الشرسة اليوم على صالح الفضالة، ليس لها مبرر إال 
العقد النفسية، فالفضالة رجل تعرفه الكويت قاطبة، وتاريخه 
هو من يحميه، وليس مقالي أو مقال اآلخرين، ولكن البعض 
اغتر بنفسه وأصبح يصيغ أضخم الكلمات حتى نخشى أن 
هذه الضخامة ستبكينا من اخلوف، لكن ضخامة هذه الكلمة 

مجرد بالون مملوء من فراغ في فراغ.
إن كلمة احلق أن هذا الرجل قد قال إلخواننا البدون »حقكم 
تأخذوه من الكويت وليس من صالح الفضالة«، فمن له حق 

يأخذه ونحن معه بقوة القانون ال بقوة اليد واللسان، فليس 
الفضالة إال رجل مكلف مبوقع تكليف ال تشريف، ومن له 

انتقاد بذلك فأبواب الرجل مفتوحة، وأما احلديث عن شخصه 
فليس ألحد احلق التكلم بذلك، وليعي كل إنسان كلماته.
حفظ اهلل البحرين وشعبها من كل مكروه، وحفظ اهلل 

خليجنا من كل معتوه.

نقشة فكرة

إال البحرين.. 
وإال الفضالة!

نظرات

ماذا لو..؟ 

ال ميكننا ان ندفن رؤوسنا في الرمال 
فيما يخص رؤيتنا للمشهد السياسي 
احلالي، فالكل أصبح يعرف يقينا أن 

املرحلة السياسية املقبلة هي مرحلة حرب 
كسر عظم بني عدد من أقطاب األسرة، 

ومن ال يدرك هذا األمر فإما أنه ال يعيش 
في الكويت أو أنه يعيش في عالم وردي 

حالم جميل. وللحقيقة انه وبعيدا عن 
شرح ما يعرفه 99% من الكويتيني عمن 

مع من، ومن ضد من، تبقى أمامنا حقيقة 
راسخة واحدة، هي أن صراعات بعض 
أقطاب األسرة هي السبب الرئيسي في 
األزمات السياسية املتالحقة واالحتقان 
الذي تشهده الساحة منذ 5 سنوات، لم 

يعد األمر يحتمل، ولم يعد باستطاعة بلدنا 
الصغيرة ان حتتوي هذا الكم الكبير من 

الصراعات على النفوذ والسلطة واملال، 
ولم يعد في مقدورنا أن نلقي بالالئمة على 

احلكومة في كل شيء وإن كانت ليست 
برئية متاما، كما أن مجلس األمة ببعض 

نوابه ليسوا بريئني من التخندق في 
معسكرات األقطاب، بل إن بعضهم أصبح 

يلعب دورا رئيسيا في صراعات أجنحة 
احلكم، وبعضهم حتول من مجرد حطبة 

دامة في تلك الصراعات إلى العب رئيسي.
صبرنا عاما وعامني وثالثة أعوام وأربعة 

وأكملناها خمسة، ولكن بس، خالص، 
فاض كيل احتمال البلد، كل شيء أصابه 

الشلل، الرياضة والبورصة بل وحتى خطة 
التنمية بأكملها التي نعقد عليها أحالم 
التغيير، كل شيء توقف رهنا بدائرة 

مركز الصراع، الشعب لم يعد يحتمل تلك 

الصراعات بل مّل منها إلى حد السأم، 
أسوأ ما في املوضوع أن كل األجنحة 
املتنافسة تستخدم الدميوقراطية في 

صراعاتها، لذا جند أن الدميوقراطية غايتنا 
أصبحت مجرد وسيلة للوصول، وهذا 
األمر لوحده كارثة، كارثة أن تستخدم 

دميوقراطيتنا وأدواتها في تشكيل قواعد 
هجوم ضد اآلخر، ومن يدفع فاتورة ثمن 
كل تلك الصراعات هو الوطن واملواطنون.
آن لهذه الصراعات أن تتوقف ولن أطالب 
في أن يكشف اجلميع أوراقهم فاجلميع، 
نعم اجلميع، أصبحوا يعرفون أن مشكلة 

البلد السياسية تدور في فلك صراعات 
األجنحة، فكفى، البلد لم تعد حتتمل أزمة 

أخرى ظاهرها الدميوقراطية وباطنها 
صراع سياسي على النفوذ.


