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براقش كلبة، توارى أصحابها عن األنظار خوفا من 
عدو ثم نبحت الكلبة فرمي اجلميع وهي معهم فقيل 

هذا املثل.. هكذا يقولون. 
إيران دولة عنصرية حتى النخاع ال تؤمن بالرأي 

والرأي اآلخر البتة، فهي تعصف بكل من يخالفها الرأي 
وما ضرب املتظاهرين في طهران عنا ببعيد مع شدة 
التكتم اإلعالمي، وهي التي حتيي الثورات التي تقوم 

بها الشعوب في الدول العربية، وتدعو إلى قبول الرأي 
املناوئ للحكومات تلك وأن ترحل احلكومات رغبة 

إلرادة شعبها، وإذا كان بيتك من زجاج فال ترم الناس 
باحلجر ليترك زعماء الثورة الشعب اإليراني يقول 

كلمته ويختار حريته أيضا بطلب التغيير. 
ندعو ماللي طهران ألخذ دروس في احلرية 

والتعــايش من الكويت التي جمعت أطيافا مختلفة 
فأحبها اجلميع من الشرفاء، أما غير الشريف الذي 

يأكل من خير البلد وانتفخت )مخابيه( من خير الديرة 
ووصل إلى مناصب قيادية ويتمتع بعالقات حميمة مع 
السلطات العليا، وهو في احلقيقة بوق من أبواق الثورة 

اإليرانية، فمثل هذا ال يصلح لهم إال املثل السائد 
»سمن كلبك يأكلك«.

ما إن تدخلت إيران بأحداث البحرين حتى خرج 
أعداؤها من غير اخلليج كتركيا وباكستان ليعلنا 

وقوفهما مع اخلليج إن تقدمت طهران العظمى خطوة.
وصدق املثل: وجنت على نفسها براقش، ونواب 

البرملاني الكويتي التابعون للحرس الثوري اإليراني 
)يديرون بالهم( أيدوا ضرب النواب في ديوان احلربش 

ورفضوه ـ وهو أولى ـ في شأن خارجي! 
اهلل أكبر كشرت عن نابها الـ 

باألقران وصيح  العوان  حرب 
وتقابل الصفان وانقسم الورى

القسمان لنا  واتضحت  قسمني 
صلوا على رسول الهدى.

عندما يدخل املصلح ولديه املكنة القانونية واألدوات 
التنفيذية ويكون مسلحا بإرادة مخلصة وصادقة 

لإلصالح وتأطير بؤر الفساد، عندما يدخل هذا املصلح 
وهو هنا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد إلى ميدان العمل الوطني الذي أضحى مملوءا 
بخاليا الفساد واملفسدين الذين يرتبطون دائما بعالقة 
طردية وثيقة وحساسة للغاية مع أي خطوات إصالحية 

تطرأ على ساحة العمل الوطني فإنهم يتوترون، فإذا 
زادت اخلطوات اإلصالحية وبدأت تأخذ املسار املنهجي 
املبرمج، فإن هذا مدعاة لتداعي قوى الفساد واإلفساد 

للتضامن والتآزر ملواجهة هذا املصلح والعمل على 
القضاء عليه وإقصائه عن ساحة العمل الوطني.

لذلك وجدنا تعاضد الشامي مع املغربي في تلك الساحة 
التي لن تقبل بأي حال من األحوال استمرار وجود 

االثنني معا، فإما أن يطرد املصلح املفسدين، إن شاء 
اهلل، وإما أن يتمكن املفسدون من طرد املصلح، ال 

سمح اهلل، لذلك فإن مضي املصلح في إصالحاته يعني 
خنق الفساد واملفسدين، واستمرار هذه اخلطوات 

وتواصلها وتأطير كل بؤر الفساد فإنه سيؤدي إلى 
القضاء على الفساد على األمد املتوسط ما سيؤدي إلى 

موت الفساد وبالتبعية املفسدون.
وهذا ما يجعل قوى الفساد في وطني الكويت تتداعى 
وحتارب حلد تعرضها لالنكشاف أمام املتابع الواعي، 

وهذه احلرب إن استمرت بهذه الكيفية فإنها ستزيدهم 
انكشافا حتى أمام املواطن العادي الذي لطاملا انخدع 
بهم وتخيل أنهم املصلحون واملخلصون من الفساد، 

فبعضهم توشح هذا الوشاح منذ عقود وأكثرهم 
توشحه منذ عشر وخمس عشرة سنة وهم يحملون 

لواء اإلصالح، إال أن الفساد يتوسع وتكبر بؤره 
ويكاد يغطي عني الشمس، وهؤالء مازالوا يحاربون 
الفساد ويقولون بأنهم. س يوقفونه.. وس.. وس...

إال أن احلقيقة والواقع يؤكدان أن السنني متضي 
والفساد يكبر ويتوالد ويتكاثر وهم مازالوا س 

يتصدون له وللمفسدين حتى جتلت احلقيقة ساطعة 
عندما ظهرت جلنة إزالة التعديات على أمالك الدولة 

فجن جنون بعضهم، وعندما متت محاصرة الفوضى 
في العالج باخلارج جن جنون أكثرهم، فجاءت ثالثة 

األثافي عندما أقرت خطة التنمية وبدأت عجلتها تدور 
فوجدناهم يجاهرون بضرورة إقصاء سمو الرئيس 
واستجوابه على قضايا حدثت سنة 2004 أبو فطيرة 
وسنة2003 على ما أتذكر وقف البابطني والقضيتني 
متتا قبل أن يأتي سمو الرئيس في سنة 2006 وهم 

الذين كانوا موجودين وقت حدوث األمرين ومرورهما 
أمام أنوفهم، إال أنهم قالوها صراحة يجب أن يرحل 

سمو الرئيس ومن هنا فإنني أدعو الكويتيني للتضامن 
والتكاتف لدعم سمو الرئيس ليس لشخصه وإمنا لدعم 

نهجه وإصالحاته وال تدعوه يواجه ويالت املفسدين 
وحيدا، وأتوجه لسموه الكرمي هامسا في أذنه الصبر، 

الصبر فما النصر إال صبر ساعة، وشادا على يديه 
قائال: الكويت وأهلها يستحقون الصبر وحتمل 

الصغائر التي ال تصدر إال عن الصغار مهما علت 
مراتبهم وتقدمت أعمارهم.

زفير القلم

رؤى كويتية

وجنت
 على نفسها 

براقش

ويل 
للمصلحني!

د. محمد الوهيب

ذعار الرشيدي

معروف أن لكل إنسان منا شأنه اخلاص 
والذي قد يشتمل على عالقاته مع أفراد 
أسرته، أصدقائه، أبناء جلدته، أبناء دينه، 

الرقم الذي يحتويه حسابه البنكي. 
ومعروف أيضا أن لكل منا شأن عام، 

شأن يهتم بهذا الفعل الذي ميارسه 
اإلنسان متجاوزا كل املصالح اخلاصة. 

هذه األفعال العامة هي ما يصح أن نطلق 
عليها أفعاال »سياسية« من حيث أنها ال 
ترتبط بشيء سوى بالشأن العام، شأن 

الوطن.
واملجتمعات العربية شأنها شأن مجتمعات 

أخرى عادة ما تغرق في الشأن اخلاص 
فنرى من يدخل السياسة بإرادة الشأن 
اخلاص كجمع املال والشهرة ومصلحة 
القبيلة أو الطائفة الدينية، ونتيجة هذا 

كله أن تشوه معنى السياسة اليوم، فندر 
من يتحدث عن الشأن العام. وهكذا 

فلطاملا مت النظر للشعوب العربية على أنها 
شعوب متخلفة غارقة في متزقها العرقي 

والديني، ليس لها من نور يهديها الى 
سبيل الشأن العام. وفي هذا القول الكثير 

من احلقيقة، ويكفينا النظر إلثبات ذلك 
نظرة سريعة للصراعات ذات احملتوى 

الديني والقبلي في املمارسات »السياسية« 
العربية سواء من قبل احلكومات أو 

الشعوب ممثلة في برملاناتها، هذا في حال 
وجود بعض الدميوقراطيات والتي هي 
دميوقراطيات »لزوم الديكور«. نعيش 
اليوم عصر الصراعات التي نسميها 

جدال صراعات »سياسية« وهي ليست 
في أحسن األحوال سوى ظهور لهذه 

االنقسامات الدينية والعرقية في شكل 
سياسي رسمي: لقد انتهت السياسة لدينا 

وصببنا الرمل على رأسها صبا وصلينا 
عليها صالة امليت.

وفي هذه اللحظة يسأل الشاب العربي 
اليوم نفسه عن هذا التراث الذي حمله 

إليه الواقع: أهكذا ينبغي علي أن أعيش؟ 
هل يفترض بي أن أورث أبنائي هذا البيت 

اخلرب الذي نسميه »مجتمعا«؟ هل من 
أمل في إحياء »السياسة« من جديد؟

حلظة هذا التساؤل هي حلظة ما بعدها 
حلظة، حلظة جترد الفرد من شأنه 

اخلاص باحثا عما هو أفضل للجميع، 
»املجتمع ككل« هذه الفكرة التي لم تظهر 
في عقول ساستنا بعد. من املمكن للشأن 

اخلاص أن يهدم أو أن يتم التجرد منه، 
ولكن ليس بإمكاننا على اإلطالق أن نهدم 
الشأن العام، شأن الوطن، وذلك ببساطة 
ألنه هو السياق العام الذي يحتضن كل 

وجهات النظر ويعطيها معنى، كل وجهات 
النظر املختلفة واملتناقضة والتي ال 

ميكن حلها بالعنف بل باحلوار، تخيل أن 
يهدم هذا املكان الذي نحل فيه خالفاتنا 

بطريقة قانونية، تخيل أن يحرق هذا 
البيت الذي يعطينا هويتنا كي نعرف 

أنفسنا من نحن، ال ميكنك إذا ما احترق 
هذا البيت أن تهرب فجميع وثائقك فيه 

ولن يعرف الناس بعد ذلك من أنت. 

ولن يكون بإمكانك أن تزيد ناره بنزينا 
وذلك ألن أبناءك وأبناء أحبابك يقطنون 
فيه. ليس بإمكانك إال أن تكون اطفائيا 

فتطفئه لشعورك باألمانة التاريخية أمام 
من سلمك إياه من قبل وأبنائك الذين 

ستسلمهم إياه من بعد.
قليل منا من ميتلك »الشجاعة« للتفكير 

بهذه األمانة بل وأن يخرجها من حيز 
العقل إلى الواقع. قليل منا من يستطيع 

التجرد من شأنه اخلاص فيعبر نحو آمال 
الوطن ومستقبله، قليل منا من نزل إلى 
الشارع غير آبه بأي شيء، بل واستعد 
خلسارة كل شيء إال الوطن. قليل هم 
أمثال »سالي توما مور«، أحد الشباب 
الذين قادوا ثورة مصر، والتي قالت 

للصحافي في مقابلة معها: »ال ميكن أن 
أصف لك شعوري بإمكان حتويل املسجد 

من دار للعبادة إلى مستشفى. لقد كان 
مسجدا ولكن بدون تفرقة بني مسلم 

ومسيحي«.

أنا من أشد املؤيدين لسياسة التكويت 
التي يبدو أن احلكومة قد تخلت عنها 

منذ سنوات، وتأييدي ال يأتي رغبة مني 
في طرد أو اقصاء الوافدين، بل من 

منطلق احلفاظ على التوازن في البلد 
سواء في الوزارات أو القطاع اخلاص، 
واحلمد هلل في بلدي سوق عمل يتسع 

للجميع مواطنني ووافدين، غير أن 
احلكومة عندما أرادت أن تطبق التكويت 

قامت بتطبيقه بشكل حرفي سخيف، 
فها هو ديوان اخلدمة املدنية وبالتعاون 
مع وزارة التربية ابتدعا وظيفة »موفرة 

خدمات« للمواطنات الالتي يحملن شهادة 
دراسية متوسطة ومن غير صاحبات 

اخلبرة، و»موفرة اخلدمات« وصفها 
الوظيفي بحسب بيان صادر من »اخلدمة« 

و»التربية«، هو أنها مكلفة بتقدمي الشاي 
والقهوة واملشروبات الباردة، وال اعتراض 

لدي أن تعمل كويتية مبهنة »جرسونة«، 
وميتد الوصف الوظيفي للمهنة 

لـ»تنظيف احلمامات« و»غسل املمرات« 
والى هنا واألمر طبيعي، ففي النهاية هذا 
عمل شريف، وهذا جزء من متطلباته وال 

عيب أو حياء في هذا العمل.
ولكن أن يشمل الوصف الوظيفي 

لـ»موفرة اخلدمات« »االتصال على 
خدمة مكافحة القوارض ووضع األفخاخ 

للفئران«، فواهلل تلك التي لم أفهمها، 

بالعربي، يريدون تعيينها بـ 230 دينارا 
لتغسل ومتسح املدرسة وتقدم الشاي 

والقهوة.. و»تلحق الفئران«.
قلنا لكم نحن مع التكويت ولكن ليس 

بهذه الطريقة، ملاذا ال يأتي تكويتكم إال 
من أسفل الهرم وفي املهن البسيطة؟ ِلَم 
ال تكوتون املهن املفصلية احلقيقية التي 

تقع في الدرجات العليا من الهرم الوظيفي 
بالدولة؟

ملاذا تستكثرون على مواطنة حتلم 
بوظيفة في بلدها األغنى واألثرى في 

العالم ومتنحونها وصفا وظيفيا طويال 
عريضا من تقدمي الشاي والقهوة 

والغسل والكنس واملسح والتنظيف ونقل 

املراسالت ومالحقة »فئرانكم«؟
بلدنا من أغرب البلدان في العالم، 

فعندما أراد أن يكوت ذهب الى املساكني 
و»الصفوف«، أنا شخصيا ال أمانع في أن 

يعمل املواطن حارس أمن و»جرسون«، 
فالعمل الشريف ال يعيب أحدا ال مواطنا 

أو وافدا، ولكن بشيء من املنطق، يا 
جماعة كوتّوا ال »تكروتوا«، فما فعلتموه 
باملواطنات الباحثات عن عمل شريف حر 

هو »كروتة« ونوع من التطفيش، وإال 
»شكو تلحق وراء فيرانكم«.

٭  توضيح الواضح: لوزارة التربية 
وغيرها من الوزارات، الحقوا فئران 

الفساد أوال ثم الحقوا الفئران احلقيقية!

m_alwuhaib@yahoo.com

Waha2waha@hotmail.com
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مسجد ولكن 
ليس للعبادة

كويتية..
 تالحق »فيران«

ابتسام العون
هذا مثل كويتي قدمي ورد في كتاب 

»األمثال الدارجة في الكويت« للشيخ 
عبداهلل آل نوري رحمة اهلل عليه، ويعني 

احترم بعض الناس ألنهم ذوو أخالق 
وكرام، وهناك آخرون أكرم نفسك عن 

معاشرتهم وابتعد عنهم ألنهم لئام.
وهذا املثل ينطبق متاما على تدني 

اخلطاب حتت قبة قاعة عبداهلل السالم 
البرملانية فاملتتبع ألحداث الشارع 

الكويتي واللغة الدارجة فيه يرى تدني 
احلوار ولغة التخاطب بني أطياف املجتمع 

وأن هذا املرض العضال استشرى في 
جسم الوحدة الوطنية الكويتية، بدليل 

تداول العبارات اخلادشة للحياء والسباب 
املتبادل والتشهير والشخصانية في 

الطرح فهي لغة احلوار املعتمدة ألعضاء 
السلطتني التشريعية والتنفيذية بل 

معظم فئات املجتمع. ويرى املختصون 
واحملللون السياسيون أن من أهم أسباب 
تدني احلوار هو اجلهل وانتشار الثقافة 

املتدنية وضحالة الفكر وتسطحه وهذا ما 
أدى إلى غياب احلوار املوضوعي املطعم 
باإلحصائيات واألدلة العلمية واستبداله 

بأسلوب اخلطابة والصراخ والقذف أثناء 
عرض وجهات النظر وإدارة شؤون البالد 

والعباد قال رسول اهلل ژ »املسلم من 
سلم املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر 

من هجر ما نهى اهلل عنه« متفق عليه.
ومن أسباب تدني احلوار أن بعض النواب 

أساء فهم واستغالل احلصانة البرملانية 
داخل املجلس وخارجه وكذلك انتهاك 
القوانني واالعتداء على اآلخرين حتت 
مظلة احلصانة البرملانية. وهناك سبب 

آخر ال نغفل عنه اال وهو ضعف السلطة 
التنفيذية في صنع القرار وتفعيله 
وافتقارها إلى أهداف قوية ورؤية 

واضحة ملواجهة النائب املهاجم بكل رقي 
وموضوعية وتدافع باحلجة والبراهني 
وتقدمي مشاريع واجنازات واقعية على 

مستوى التأمالت الشعبية ليعرف النائب 

حجمه فال يتمادى في فرد عضالته على 
احلكومة ودغدغة مشاعر الناخبني.

والسبب اجلوهري هو تغليب املصالح 
الشخصية على مصلحة الدين والوطن 

والتهاون في حمل األمانة وان هذه 
املناصب هي تكليف وليست تشريفا 

وأنهم مساءلون عند اهلل عن هذه األمانة 
قال تعالى )إنا عرضنا األمانة على 

السموات واألرض واجلبال فأبني أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان 

انه كان ظلوما جهوال( األحزاب: 72.
وفي اخلتام البد من حلول جذرية للقضاء 

على هذا املرض العضال قبل أن يعصف 
بالوحدة الوطنية وتتمثل هذه احللول:

٭ تفعيل خطاب صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وذلك بتطبيق 
القانون على اجلميع واحترام حدود 
احلرية والتعاون بني السلطتني لدفع 

عجلة التنمية.
٭ تأسيس جلنة قيم برملانية كما هو 

معمول في كثير من برملانات العالم 
لضبط ومراقبة لغة احلوار في اثناء 

جلسات مجلس األمة والتحقيق الفوري 
مع أي نائب ينتهك القانون واألخالق في 

أي مكان.
٭ تفعيل دور وسائل االعالم املرئية 
واملسموعة وجمعيات النفع العام في 
تثقيف أفراد املجتمع ونشرا للثقافة 

السياسية قبل وأثناء احلمالت االنتخابية 
للتوعية بأهمية اختيار النائب املناسب 

اخللوق بدال من نائب اخلدمات وتغليب 
املصلحة الطائفية.

٭ حترص املرأة على تثقيف نفسها 
سياسيا واالطالع على السيرة الذاتية 

للمرشحني واملرشحات ونشر هذا الوعي 
السياسي بني أفراد أسرتها واحمليطني بها 
والتخلص من تبعية الرجل في االنتخابات 

واستشعارها بأن الصوت أمانة وانها 
قضايا مصيرية ال يلزمها الشرع باتباع 

الرجل.

ALTHEKHER@WINDOWSLIVE.COM نظرة ثاقبة

حلية إحشمها 
وحلية
 إحشم نفسك 
عنها

ريم الوقيان
الشباب الذي خرج حتت شعارات 

»كافي« وغيرها لي مالحظات كثيرة 
عليهم أختصرها كما يلي:

٭ أوال: مو وقته.
٭ ثانيا: ركبوا موجة مع األسف 

أغلبهم ال يعلمون أين جترهم.
٭ ثالثا: مطالباتهم ال تدخل ضمن 

نطاق تخصصهم.
رابعا: رافسني نعمة!

> > >
 الشيخ مشعل األحمد نائب رئيس 
احلرس الوطني مشهود له بالكفاءة 

وتطبيق القانون.

هذا الرجل يعمل في صمت بعيدا عن 
اإلعالم والظهور اإلعالمي، ويحمل 

على عاتقه مسؤولية كبيرة وهى 
اإلجناز والنجاح والعطاء، وذلك 

لالرتقاء بهذه املؤسسة العسكرية 
املهمة ودفع املنتسبني إليها لبذل املزيد 
من اجلهد بإخالص وتفان ليصب ذلك 

في خدمة أمن الوطن واملواطنني.
 لذا فجهوده واضحة للعيان، وجناحه 

فيما يقوم به من مهام يحسب له 
بفضل حنكته ونظرته املستقبلية 

املتطورة.
وأقول هنا إن كان هناك رجال ملراحل 

معينة فمشعل األحمد رجل لكل 
املراحل.

> > >
ما يحدث في مملكة البحرين يحتاج 

منا ككويتيني جميعا الى وقفة.. وقفة 
صدق وأمانة.. وقفة رد اجلميل لبلد 
عرض نفسه وجيشه للهالك بسبب 

مواقفه املبدئية مع الكويت ابان 
االحتالل الصدامي الغادر لدولتنا 

العزيزة.. أطالب احلكومة الكويتية 
مبزيد من الدعم واملساندة للبحرين 

لضمان أمنها واستقرارها.. إنها 
البحرين املسلمة العربية اخلليجية.. 

إنها دار آل خليفة.. أيها العابثون، إنها 
بلدي الذي أفتديه بالروح والدم.. إنهم 

أهلي وعزوتي في ضيق.. فهل من 
مجيب؟

> > >
٭ من الفرية: اللي موعاجبته 

الكويت فليرحل.. واللي موعاجبته 
احلكومة فليرحل.. واللي موعاجبته 

الدميوقراطية واالحتكام لها فليرحل.. 
واللي موعاجبته نتائج صناديق 

االقتراع فليرحل.. واللي موعاجبه 
النجاح فليرحل.. فمصلحة البلد فوق 

أي اعتبار.

reemw25@hotmail.com رمييات

شباب ركبوا 
موجات غيرهم!


