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دميوقراطيتنا 
املجانية

مصلحة
 الكويت

لم أتصور أن أساليب طالب املدارس ستنتقل 
إلى ساحة مجلس األمة أمام الوزراء واألعضاء 

واجلمهور واإلعالم بكافة أشكاله الذي نقل 
ما حدث للعالم بأجمعه ليجعلنا أضحوكة أمام 

الشامتني، إننا إزاء هذا احلادث نعتذر أوال 
لدميوقراطيتنا، وثانيا للعالم اخلارجي املراقب لنا 
واملعجب بأدائنا الدميوقراطي، رغم ما يشوبه من 

بعض التطرف أحيانا، وذلك عما أحلقه البعض من 
إهانة وسوء تصرف وضيق بالرأي اآلخر مبا ال 
يليق بالعملية الدميوقراطية ويتجافى مع حرية 
الرأي والتعبير ويقدم منوذجا سيئا لها.  رمبا 

تصور وتوقع املعتدون على الدميوقراطية أن يهب 
املجتمع الكويتي عن بكرة أبيه متعاطفا معهم بعد 
أن شحنوه أو تصوروا أنهم شحنوه عاطفيا ضد 

خصومهم الذين يختلفون معهم فكرا وتفسيرا 
فقط، لكن املجتمع الكويتي أثبت أنه ال ميكن أن 
يسلم قيادته ألبطال اخلطاب االنفعالي العاطفي 

وينساق خلف مخططاتهم ألنه حريص على 
املصلحة العامة كما يفهمها هو وليس كما يراد 

له أن يفهمها، فهل يستوعب أولئك هذه الرسالة 
السامية الناصعة؟ وهل ستتوقف تلك احملاوالت 
التأزميية الهادمة التي بان فشلها بل ويثبت كل 

يوم تهافتها؟
إنني أعتقد ان االنتصار للدميوقراطية التي كافح 
املجتمع الكويتي بطرق شتى من أجل ترسيخها 

وتثبيتها بحاجة إلى فزعة ليست من املجتمع 
الكويتي فحسب بل من حامليها وممثليها بالدرجة 

األولى. 
على بيت الدميوقراطية )البرملان( أن يحمي 

غرسته وأن يساعدها على االرتقاء في املسير 
واحلماية من االعتداء ليس بخطابات بالغية أثبتت 

أنها عاجزة عن أن توقف املتطاولني عن تسخير 
الدميوقراطية لوجهتهم وليس بجلسات الترضية 

التي ان نفعت اليوم في التهدئة وكسر حاجز 
البغضاء فإنها لن متنع جتاوز قادم قد يكون 

أخطر. 
على بيت البرملان بلجانه ومكتبه ورئاسته أن 

يسوروا مسار الدميوقراطية بجدار حماية متني 
من اإلجراءات الصارمة لتتسامى بطرق وأساليب 

التعامل واملمارسة لهذه الغرسة الغالية وقطف 
ثمارها بطرق صحيحة فالبعض منا ال يشعر فعال 

بقيمة هذه اجلوهرة الغالية )الدميوقراطية( التي 
نشهد يوميا كيف تسيل الدماء العربية الزكية من 
اجل حتقيقها وهي عندنا جاهزة متوافرة باملجان 

ال نحتاج إلراقة نقطة دم للمطالبة بها وقانا 
اهلل ووقاها شر الفنت وشرور الطغـيان بالفكر 

والعمل.

انعكس الواقع املرير الذي نعيشه هذه األيام 
من انقسامات على الوحدة الوطنية حتت قبة 

البرملان قاعة الشيخ عبداهلل السالم. شكرا سيد 
القالف وعدنان املطوع، وعافية على تلطفكما 
بأبناء الكويت املعتقلني في سجن غوانتانامو، 

ليس ذنبهم أنهم جاهدوا في سبيل اهلل وال أنهم 
من تنظيم القاعدة بل ذنبهم أنه ال ذنب لهم ولم 

يحاكموا وليس لهم تهم تعتقلهم.
لذلك علينا التعاطف معهم ومحاولة فك أسرهم 
واستقبالهم والتعامل معهم بكل جدية وحكمة 

مهما كان، فهم أبناؤنا... شكرا لالخوة احلربش 
والنمالن والصواغ والوعالن.

اصطنعتم أسلوبا جديدا في احلوار اليدوي! أمتنى 
أال يكون في حسبانكم.

تعجبني وقفة الرجال، هذا شيء نفتخر به، وعلوم 
الرجال تشهد بتاريخكم، لكن نرجوكم أن تستغلوا 

وقفتكم في تعمير الدولة وتطوير موروثها 
االجتماعي والفكري والعلمي.

لم أشارك في التنمية ولم أقدم أي عرض خلطة 
التنمية لكنني على يقني أن خطة التنمية مشروع 

مطلوب حاليا حتت األوضاع الراهنة كي نهتم 
بتطوير أعمالنا وتفعيل نشاطاتنا املختلفة، علما 

أن العالم العربي حتت تغيير جذري والتطور 
اخلليجي مشهود له بالنمو، ونحن كنا ومازلنا 
على أمل أن نسابق الزمن في التطوير الثقافي 

واالجتماعي والصحي واالقتصادي والعمراني.. 
وفقك اهلل يا أبوفهد على خطة التنمية، وأعانك 

على مواجهة االستجواب، أما عن االخوة 
املستجوبني فمع األسف أنهم من أشد األعضاء 

املعارضني للشيخ أحمد الفهد بسبب أمور رياضية 
قدمية وتبعياتها واضحة في محاور االستجواب، 
ومع ذلك عسى اهلل ان يوفقهم في استجوابهم ان 

كانوا على حق.
إننا نعيش أحرارا حتت ظل القيادة الرشيدة ولن 

تنعكس أحداث الشغب بني األعضاء حتت قبة 
البرملان على فرجان الكويت، سنة، شيعة، بدوا، 

حضرا، عجما، عربا، فهود في أرض الوجود، 
حفظك اهلل يا كويت العز.

mw514@hotmail.com
د.محمد القزويني 

بدر بشير الرشيدي

إشارة

إجناز

كلمة صدق
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فيصل حمد المزين

عبدالهادي الصالح

almuzayenfaisal@yahoo.com

a.alsalleh@yahoo.com

نعم الصمت أبلغ، فال أملك إال أن أكون صامتا إزاء 
ما حدث ويحدث في الكويت، فاحلكم اليوم لكم، 
فاإلساءات املستمرة إلى الهوية الوطنية وتقسيم 

املجتمع املصطنع وإهدار املال العام وانتشار الفساد 
والرشوة وتلوث البيئة جوا وبرا وبحرا وحالة 

االحتقان االجتماعي الدخيلة من املسؤول عنها؟! هل 
هي نتيجة إهمال حكومي؟ أم هي أجندة خارجية؟ أم 

هي قليل من هذا وذاك؟
ما حصل يوم األربعاء املاضي في قاعة عبداهلل 
السالم لم يكن وليد اللحظة، وإمنا كان نتيجة 
اإلساءات املستمرة واملعززة من البعض الذين 

يريدون فرض أفكار األقلية على األغلبية، ففي كل 
دول العالم تنصهر األقليات مع األغلبية مع احملافظة 
على خصوصياتها، إال عندنا في الكويت، فترى من 

يدعي أنه ميثل زعامة األقلية يسيء إساءات بالغة 
ويحاول جاهدا في كل مناسبة فرض خصوصية 

األقلية على املجتمع، فتارة يطعن باملناهج العامة 
للدولة ويصفها باملناهج التكفيرية، وتارة يصف 

بعض أبناء الكويت بأتباع القاعدة، وتارة يلبس ثوب 
املظلومية التي ال وجود لها إال في أفكاره، وتارة 
يسخر من لهجة أهل بادية الكويت األصيلة، إلى 

آخره من األمور.
نرى بعض وسائل اإلعالم املأجورة والتي كانت 
والتزال تتغنى بالوطنية وحتاول لبس ثوبها إال 

أن اجلميع يعلم يقينا أنها أبعد من أن تكون فيها 
ذرة من الوطنية، فعملت والتزال على تصنيف 

وتقسيم املجتمع وتأصيل ذلك من خالل اللعب في 
الهوية الكويتية، فنرى التركيز املستمر على هذه 
التصنيفات االجتماعية في كل مناسبة، برأيي ال 

يفعل ذلك إال الدخيل على أهل الكويت، والذي يتبع 
سياسية فّرق تسد تنفيذا ألجندات خارجية تتآمر 

على الكويت وأهلها.

أما الفساد والرشوة والتلوث وإهدار املال العام 
والفشل الذريع في حتقيق طموحات أهل الكويت 

على جميع املستويات.. وما ذكرناه آنفا ال تتحمله إال 
احلكومة، فهي املسؤولة بنص الدستور وفقا للمادة 

)112( يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة 
ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، 
ويشرف على سير العمل في االدارات احلكومية. 
ومن هذا املنطلق أترك لكم حرية التقييم واحلكم 

على أداء احلكومة، فهل هذه احلكومة التي تعد 
السابعة جديرة بالبقاء؟ وهل عامل الوقت ليس 

موجودا بحسبة هذه احلكومة، فالتطور واإلجناز 
يقاس باأليام في األمم املتطورة وليس بالسنني، 
الكويت تستحق التضحية، فكلنا راحلون وهي 

الباقية، ووفقا ملا ذكرناه فاحلكومة بكاملها فقدت 
شعبيتها وفقدت ثقة أهل الكويت.. الرسالة واضحة، 

لكن الصمت أبلغ رسالة.

هوشة اللكمات األخيرة مبجلس األمة كانت متوقعة 
في اي حلظة، واهلل يستر وينجينا مما هو قادم من 

شدائد الفنت ـ ال سمح اهلل ـ إذا استمرت االمور 
على ما هي عليه من هذا التأزم واالحتقان الذي 

امتزجت فيه األسباب السياسية بالطائفية بالقبائلية 
باالصطفافات وراء االحداث االقليمية، كٌل يغني 
ويدلل على لياله، في حراج االهواء واالجندات 

اخلارجية، ضاعت فيه املعايير االسالمية والوطنية 
واستبدلت باملوازين املزدوجة واهلل تعالى يتوعد 

املطففني الذين يخسرون امليزان، وفي خضم ذلك 
ضاع صوت العقالء وقوي صوت اجلهالء من نواب 

وكتّاب وسياسيني وإعالميني.
ففي كل يوم هوشات لفظية فجة وقبيحة تطل 

علينا من خالل مقاالت وحوارات ومنتديات ومواقع 
إلكترونية، وحشد شوارع في تقليد اعمى ملا يجري 
في دول انظمة اجلور والظلم املستبدة، هذه الهوشة 
البرملانية هي امتداد لشخابيط السب والشتائم ضد 
الرموز الدينية وامتداد للهجوم على بعض املساجد 

بالتكسير واألعمال القبيحة على بيوت اهلل هي امتداد 

لتهديد بعض النواب بالقتل عبر املسجات، هي امتداد 
ملن ينعت زميلته النائبة في مجلس األمة »بأنها باعت 

نفسها في سوق النخاسة« هي امتداد ملن يتجاسر 
بلغة رعناء: الكويت بلد سني وعلى اآلخرين ان 

يرحلوا باللنجات )سفن خشبية( التي تنتظرهم في 
النقع البحرية )هذه النقع التي تعاون الكويتيون 

األوائل جميعا في بنائها صخرة فوق صخرة(... إلخ.
وال نبالغ في ذلك فهذه ثقافة الفجور في اخلصومة 

قد ازدادت واتسعت وتعمقت دون ان تواجهها 
حتى اآلن خطة وطنية شاملة للقضاء عليها وعلى 

آفاتها، وبدأت تطغى على ثقافتنا الدستورية 
األصيلة دميوقراطية الرأي والرأي اآلخر، هوشة 

النواب االخيرة لم تكن إال نتاج هذه الثقافة الطارئة 
التعيسة.

٭ النائب الفاضل السيد حسني القالف باإلضافة الى 
صفته البرملانية املنتخبة فإنه يحمل سمة العلماء 

الروحانيني بلباسه الديني الذي تعتليه العمامة والتي 
هي تاريخيا امتداد لعمامة رسول اهلل وآله الطيبني 
الطاهرين صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعني. كم 

هو محزن ان نرى الُعقل والُغتر مرمية على قاع 
قاعة عبداهلل السالم واحملزن اكثر ايضا مجموعة 

»بريهات« حرس املجلس وعليها شعار الدولة 
في األرض، واألشد إيالما ان نرى العمامة وقد 

تدحرجت على األرض وانفلتت وداستها األقدام 
)كما هو واضح في الصور التي نشرتها »األنباء« 

يوم 19 اجلاري( لقد عبرت عن خوفي على العمامة 
يوم اإلعالن األول لدخول السيد القالف املعترك 

االنتخابي 1992 وامتنى اآلن على السيد بوصادق 
ـ وقد اصبح جنما في مجلس األمة ـ واحلال انه ال 
يأمن على هذه العمامة من اإلهانة ان يحفظها بأن 
يرتدي اللباس الشعبي الكويتي داخل مشاحنات 

مجلس األمة ويكتفي باللباس الديني خارجه، كما 
يفعل في سفراته إلى أوروبا وبعض الدول ـ كما 

رأيناه في بعض الصور ـ وهي ليست بدعة فبعض 
علماء الدين يلتزمون بالزي الشعبي اثناء قيادتهم 

للسيارة ومراجعاتهم للدوائر الرسمية إلجناز 
معامالتهم، وهو امر ال ميس وقارهم بل يزيدهم 
احتراما بقدر احترامهم لقدسية العمامة ورمزيتها.

الصمت
 أبلغ

اهلل.. اهلل 
بالعمامة 
يابوصادق

مفرح النومس العنزي

عبدالعزيز الكندري

Alnomas–q8@hotmail.com

akandary@gmail.com

على خلفية مشاجرة في البرملان التايواني قبل 
بضع سنني وبعد أن استخدم أطراف النزاع 
سالحهم املتمثل في لعبتي التايكندو والكك 

بوكسنغ كتبت مقاال حددت فيه أسلحة أعضاء 
البرملان عندما تندلع مشاجرة بني النواب عندنا 

وهي مجموعة من اللكمات وضربات العقال 
لكنني لم أحسب حساب عصا السيد القالف، 

لذلك أرجو من رئيس املجلس في اجللسات 
القادمة أال يدخل اجللسة سوى مطرقة الرئيس 

واعتقد بأن ما حدث في األسبوع املنصرم 
في املجلس أمر طبيعي حدث مثله في أغلب 

البرملانات في العالم كما أرجو من اجلميع تقبل 
ما حدث بروح رياضية إذ إن العضالت قد 

تتدخل عندما يفقد العقل صوابه ويتعدى حدوده 

األدبية على األقل.
> > >

وزير الصحة واإلدارة املسروقة: وزير الصحة 
د.هالل الساير يعتبر من القيادات احلازمة 

واجلريئة في الطرح والقوية في اإلدارة لكن 
يا معالي الوزير هناك إدارة في وزارتك قد مت 
حتويلها في غفلة من الزمن إلى شركة خاصة 
ملديرها ووكيلها املساعد وأصبح التعيني فيها 

مزاجيا والدورات مزاجية وهذه اإلدارة قام 
مديرها بإلقاء الوطنية والكفاءة في سلة املهمالت 

التي تقع أسفل مكتبه ووضع مكانها معيارا 
خطيرا للغاية بل ومنبوذا في املجتمع وال أعلم 

إن كنت تعلم أو ال تعلم بذلك.
لقد طفح الكيل بالقلة القليلة من املوظفني 

املوجودين في هذه اإلدارة والذين ال تنطبق 
عليهم شروط هذا املدير الذي ال يحسب هلل 

حسابا في ظلمهم، فليس لهم أي حقوق بهذه 
اإلدارة سوى أنهم ينتظرون التقاعد فقط ال 

غير، أما غيرهم فقد استطاع هذا املدير ممارسة 
التطفيش ضدهم وجنح في طردهم من اإلدارة. 

ومن املفارقات أنه عندما جاء دور هذه اإلدارة 
في خدمة الكويت فشلت فشال ذريعا ولم 

تؤد واجبها كما يجب أن تؤديه على الرغم من 
األهمية الكبرى لهذا الواجب وهذا يدل على 

أنها إدارة غير عاملة بيد مسؤول غير عادل. يا 
معالي الوزير د.هالل الساير احملترم إن كنت ال 

تـــدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فاملصيبة 
أعظم.

ليس من الصعوبة أن نتحدث عن املشاكل التي 
كان يعاني منها املواطن العربي قبل سنوات حجما 

وكما، في حني أن أرقي االنتخابات التي كانت 
جتري في البلدان العربية كانت النتيجة تفوق %99 

لصالح الرئيس طبعا. ودائما عندما تؤخذ عينات 
معينة من أجل إجراء التجارب واالستبيانات عليها 

والنتائج بال شك ستكون متباينة، أما أن جند 
ماليني من مواطني العالم العربي يخرجون بكل 

عفوية ومن دون أن يطلب منهم أحد ذلك للتعبير 
عن رأيهم، ومبختلف طوائفهم ومللهم مطالبني 
بحرياتهم ومبوقف رجل واحد، فإن هذا األمر 

لم يحدث من قبل ولم أقرأ عنه، بل وفاجأ معظم 
بيوتات الدور االستشارية.

في املقابل جند أن األنظمة تخبطت للتصدي 
للثورات وبأن مدى هشاشة أنظمتها املستبدة، 

فأخذت تصدر البيانات املتضاربة، وتعد باإلصالح 
واحلرية والدميوقراطية ولكن املشكلة لدى فخامة 

املواطن العربي بأنه أصبح ال يصدق ما يقوله هذا 
النظام وألنه جربه على مدى سنوات بل وعقود، 

بل والذي يدعو للدهشة هو أن أغلب احملامني 
الذين عينهم النظام من فنانني ومفكرين ورجال 
املال وأحزاب ورجال دين كانوا محامني فاشلني 

لقضية فاشلة وبامتياز.
وفي هذه الظروف جند أن بعض أشهر الفنانني 

العرب يقول: »إن واجب اجليش ليس محاربة 
إسرائيل بل حفظ النظام الداخلي«، أما املفكرون 

فأصبحوا أضحوكة نتيجة سماجة الفكر الذي 
يخرج عبر القنوات الفضائية للدفاع عن الظالم، 

وبعضهم فضل السكوت فسلم.
ولكن ما أقلقني هو بعض رجال الدين الذين كنا 

نكن لهم كل احترام وتبرير فأخذوا يدافعون 
عن األنظمة املستبدة، وهم الذين تعلمنا منهم أن 

العدل قرين الصالة وأن العدل قرين الشريعة 
اإلسالمية السمحة.

ويقول احلسن البصري »إن ظلم السلطان 
هو أعظم املوبقات«، و»قارن بني عهد اخللفاء 
الراشدين وعهد بني أمية، من خالل منوذجه 
الشهير: احلجاج: فقال: كان الناس في عهد 

الراشدين يدخلون في دين اهلل أفواجا، وأراهم 
في عهد احلجاج، يخرجون منه أفواجا«.

وذكر عديد من املفكرين كابن خلدون وابن تيمية، 
ان اهلل ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة على 

الدولة املسلمة إذا كانت جائرة.
إذن فمن نافلة القول نقول ان فخامة املواطن 

العربي أدرك ما يدور حوله، فترك كل املسميات 
وتوجه بنفسه ألخذ حقه وقبل ذلك حريته، وألنه 

أدرك أن للحرية ثمنا وتستحق أن يضحى من 
أجلها، كما نتمنى من اجليوش العربية العظيمة 

استخدام الرصاص املطاطي بدل الرصاص احلي 
كما تفعل إسرائيل لتفريق املتظاهرين وكما قال 

أحد املتظاهرين.

جوهر احلديث

عصا 
السيد

وجهة نظر

فخامة املواطن 
العربي!

سالم إبراهيم صالح السبيعي
sbe777@hotmail.com

قالوا األدب فضلوه على العلم، في زمن كان للعلم 
حكمة ورزنانة ـ اآلن العلم بالدينار وبالوزن، قالوا 

نواب الشعب هم القدوة وأفضل املوجودين من 
الشعب ليكونوا وكالء عنه، اآلن ثبت لنا أنه ليس 

فقط منصب الوزير منصبا طاردا، يهرب منه 
احلكماء والعقالء، بل حتى عضوية مجلس األمة 

قد يهرب منها احلكيم والرزين وذو اخللق الرفيع، 
نعم لنعترف بأن بعض من حتت قبة عبداهلل السالم 

ال ميثلوننا، فإن كانت احلكومة تعتبرهم ممثلي 
للشعب فنحن كذلك نعتبرهم ممثلني على الشعب، 

إنني أخاطب أهلي )املليون كويتي(، وأقول لهم: 
احذروا من أن يهزوكم نواب األمة، فكل منهم ميثل 

نفسه، لن تخدعنا رائحة بخوركم، مثلما خدعتنا 
أشكالكم وصوركم.

نعم، نحن بشر، نتأثر بالقول والفعل، ولكن 
خالقنا وربنا الواحد األحد، حذرنا بقوله سبحانه: 

)إن النفس ألمارة بالسوء(، فأخشى ما أخشاه 

من أصحاب النفوس الضعيفة، والعقول اخلفيفة 
من مناصرة طرف على آخر، فال تكونوا كعيدان 

الكبريت وحترقوا شجرتنا )الكويت( أصلكم، 
والتي حتوي ماليني االغصان. إن ما حصل ليس 
صدفة، أو عفويا إنه مخطط ومرسوم له، عودوا 
للتاريخ وحوادث الكويت من تفجير املقاهي وكل 

التفجيرات، وتذكروا الوضع السياسي، واملواضيع 
التي يناقشها مجلس األمة آنذاك، ستجدونها 

مطابقة متاما حلالنا اآلن، وبنفس اخلصوم املتهمني، 
ولكن هذه املرة خصومنا يحتضرون، ويحسبون 
كل صيحة عليهم )ومبدأ: علي وعلى أعدائي(، بل 

إن ما حصل باملجلس اآلن مع حدث )سيارة اجليب
C4 بالشعيبة( نتيجة حتمية، وبنفس األسلوب 

والطريقة ملا سبق..واهلل يحفظنا من شر قادم، ألن 
املسلسل لم ينته بعد، والكويت مهيأة ومشحونة 

)ونحن ككويتيني ألسنتنا طويلة، وال نترك اخللق 
للخالق(.

تذكروا ان االعالم االستخباراتي والسياسي، يلجأ 
خللق فرقعات مفاجئة، وغريبة.. تنبيها لنا، وللفت 

األنظار عنهم ملوقع آخر، املثل املصري يقول: 
»لو صبر القاتل على القتيل ملات القتيل وحدة« 
فاصبروا يا شعب الكويت وال تتدخلوا جهارا 

نهارا بألسنتكم في كل االجتاهات فخير الصدقات 
واملعونات التي ال تعلم اليد اليسرى ما تقدمه 

اليمنى، واحلسنة التي يتبعها أذى للكويت ال نقبلها 
وال تفعلوها فدرء املفاسد مقدم على جلب املنافع 

في عقيدتنا.
الكويت هي األمانة وهي الوصية وهي احلياة، 

فأرواحنا نفخة من اهلل ربنا، والكويت هبة من اهلل 
لنا فهل نستحقها، نعتز ونفخر بنعمة اهلل لنا، إنه 
اختبار، فالكويت جنتنا في األرض فهل نأكل من 

تلك الشجرة التي عصى آدم ربه، وأكل منها وفقد 
اجلنة، فاحذروا الشياطني ال توسوس لكم وتعصوا 

»السالم« فأين نهبط بعدها؟

ملن يهمه األمر

األدب 
فضلوه على 
الدميوقراطية


