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الصفاة وليس 
اإلرادة.. واألسباب

في صدور الناس 
وذاكرة الوطن

انفذ بعض الشباب احملسوب على كتلة العمل الشعبي 
وبعض التيارات املعارضة ـ واحملصورة في زاوية 

الضيق من قوة احلكومة اجلديدة ـ ما أعلنوا عنه حينما 
قرروا إقامة جتمع أو اعتصام أو مظاهرة أو شيء كهذا 

وسموه أو سموها »جمعة الدستور«.
نفذ الشباب هذا التجمع في ساحة الصفاة التي تعج 

باحملالت واملتسوقني ورغم اعتراض األمن على املكان 
وإخبارهم بشكل مباشر بأن التجمع في ساحة الصفاة 
ممنوع ودعوتهم لهم )األمن( بأن ساحة اإلرادة وساحة 
التغيير متاحتان ومسموح إقامة هذا التجمع فيهما، إال 
أنهم أصروا وبقوة على ساحة الصفاة، وأقاموه بالفعل 
وحولوه بعد ذلك إلى مسيرة انتهت عند مجلس األمة! 

وهذا ما أثار استغرابي وجعلني أبحث عن السبب 
فوجدت أن كتلة العمل الشعبي تدرك أن احلضور مهما 
بلغ فإنه لن يتجاوز الـ 500 بأي حال من األحوال، وهذا 
ما سيكشف أنهم ال يتحدثون باسم أغلبية معتبرة من 
الشعب الكويتي في حال ذهبوا لساحة اإلرادة التي لن 

يكون متواجدا بها إال من هو محسوب على هذا التجمع 
وجاء لدعمه.

أما في ساحة الصفاة فهي تعج بالدكاكني واملتسوقني 
ومرتادي مقاهيها فإن جتمع مائتني أو ثالثمائة من 
املواطنني احملتجني وأخذوا يطلقون عبارات السب 

والقدح وإطالق الصيحات والهتافات فإنه من الضروري 
أن يلتحم بهم الكثيرون من مرتادي هذه الساحة من باب 

الفرجة فيتحول اجلمع ذو الثالثمائة مواطن لسبعمائة 
وأكثر مبخالفة احلقيقة والواقع، إليصال صورة غير 

حقيقية عن الوضع.
وللتدليل فإن أي حادث يحدث بالشارع فإنك تشاهد 

االزدحام بالرغم من أن احلادث وقع بالشارع اآلخر، أو 
عند حدوث »هوشة« فتجد الناس تتجمع لتشاهد وهذا 

ما كانوا يريدونه بالضبط، إال أن الناس صار لديهم 
وعي ومعرفة بأساليب وطرائق املعارضة فتصدت إحدى 

السيدات الكويتيات الفاضالت ألحد متحدثيهم متهمة 
إياه بالغوغائية، وتصدى لهم بعض املارة من الكويتيني 

فطالبوا النواب املتحدثني باإليفاء بوعدهم وعهدهم 
باالستقالة من املجلس إذا لم يحققوا عدم التعاون مع 
سمو الرئيس بسبب أحداث الصليبخات ومبجرد أن 

سقط استجوابهم عادوا للمجلس ونسوا وعودهم 
وتعهداتهم ما كاد يعصف باملوقف ويؤدي للتعارك، وما 

ان ذهبوا إلى مجلس األمة ووصلوا إليه حتى جتلت 
احلقيقة في أبهى صورها، فجزء من رصيف مجلس 

األمة احتوى املتجمعني وممثلي الصحافة واإلعالم 
والفضوليني وسكرتارية النواب وبعدها انفض اجلمع 

بكلمة وقحة بذيئة »األولى تروعه والثانية بضلوعه« وال 
حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

لقد اعتادت هذه املعارضة تزوير احلقيقة وتزييفها 
وليس لي عتب عليها وال على سكرتاريتها واملنتفعني 

منها، ولكن عتبي على من ذهب هناك بحسن نية بعد أن 
صدق أن هؤالء يريدون احلفاظ على الدستور وصيانته 
ومن واقع حب الكويت والتضحية من أجلها وهنا أسأل 
ماذا حتقق للكويت والكويتيني بخالف تعطيل الشوارع 

والتسبب في إزعاج الناس وبعض املظاهر الغوغائية التي 
ال تسر أي كويتي. 

لذلك فإنني أدعو كل مقتنع بأي اعتصام أو تظاهرة 
للمشاركة فيها للتعبير عن نفسه ومطالباته ولكن باملكان 

املناسب وهي ساحة اإلرادة فليذهب هناك كل من لديه 
اعتراض أو احتجاج أو أي وجهة نظر ليعبر عنها مبا 

يريد سواء كان ذلك برقي وحتضر أو بغوغائية وسفالة 
وبالنهاية هناك صحافة وإعالم سينقل الوقائع للشعب 

الكويتي الذي سيحكم ويحاكم.

من أين نبدأ والى أين ننتهي؟ هذا هو السؤال الذي 
كان يردده على مسامعي كل كاتب أسأله عن رثاء 

املغفور له بإذن اهلل تعالى األمير الراحل الشيخ سعد 
العبداهلل السالم، الكل منا ميلك قلما والكل منا إما 

ينتقد هذا أو يثني على ذاك، ولكن عندما يأتي وقت 
رثاء األبطال كاألمير الراحل الشيخ سعد العبداهلل 

جتف أقالمنا وتشل أيدينا ويخيم علينا احلزن لنرثيه 
بدموعنا ولذلك ال أبالغ إن قلت إن العيون تدمع في كل 

موقف نستذكره فيه خصوصا في هذه األيام التي 
كثر فيها االنشقاق والفرقة بني أبناء وطني.

هل من حديث يذكر؟ هل من كلمة تقال؟ كل األحاديث 
تبقى قاصرة عن هامة رجل مثله، وكل الكلمات أراها 

أصغر من أن توفيه حقه حتى ولو جمعت آالف املرات 
ورتبت آالف املرات، فمواقف الشيخ سعد العبداهلل 

تاريخية وستبقى محفورة في صدور الناس وذاكرة 
الوطن. 

٭ نقطة أخيرة: والدنا سمو الشيخ سعد العبداهلل، 
رحمك اهلل، اعذرني ان لم أوفك حقك في الكتابة فألول 

مرة تهرب مني كلماتي بهذه الطريقة وال أعلم هل 
هروبها يأتي خجال من روحك الطاهرة، أم خوفا علّي 

ان أقع في احملظور؟
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محمد المشعان

رؤى كويتية

بيني وبينك

ما يثير االستغراب في خزينة الدولة انها ال تتأوه وال 
تقول »أي.. أم« اال اذا كان املبلغ الذي سيخرج منها 

سيذهب الى الفقراء على شكل زيادة 50 دينارا، ولكن 
عندما يخرج مليار دوالر منها لـ »متنفذ« جتدها 

تفتح ابوابها باسمة على وقع جملة »افتح يا سمسم« 
احلكومية، بل ورمبا تقهقه خزينتها حتى تسقط 

على »قفاها« وتفتح ابوابها على مصراعيها وكأنها 
تسأل املتنفذ »كم تريد؟! 100 مليون؟! 200 مليون؟! 

300 مليون وأكثر؟! خذ يا سيدي واغرف« اما عندما 
يخرج للفقير 50 دينارا يتسابق فرسان حماة املال 

العام الذين ال يسلون سيوفهم اال في وجوه الفقراء 
ويحذرون بجمل سخيفة »العجز املالي قادم« هذا 

العجز الذي ال يصيب خزينتنا اال عندما يكون للفقير 
ابن الفقير نصيب فيها، وتتحول اخلزينة الى عجوز 

شمطاء بالكاد تسير وكأنني أراها بعني واحدة، 
و»ضرس واحد« تلوك في فمها جملة »ما عندنا فلوس 

للفقارا« بيننما اخلزينة ذاتها تتحول التى حسناء 
افروديتية خارقة اجلمال امام صرف مئات املاليني بل 
املليار لـ »چم نغر« ممن ال تستطيع احلكومة ان تقول 

لهم »ثلث الثالثة كام«، وجتدها تتزين وتتمخطر بل 
وتهز اطايب جسدها لعيون »هالچم نفر« اما عيون 

الفقراء فليصبها رمد الفقر اكثر وليضربها عمي 
الدين ولتصبها الف كدمة وكدمة جراء القروض فال 

بأس.. الفقارا متعودين«.
احلكومة وفي محاوالتها لرد زيادة الـ 50 دينارا، قالت 

لنا وعبر اكثر من »مصدر« حتدث للصحافة ان هذه 
الـ 50 ستخرج من جسد احلكومة كما تخرج املنشزة 

من الصوف، ولكن عندما خرجت مئات املاليني 
جليوب منتفخة اصال خرجت تلك املاليني »املتلتلة« 

كما تخرج الشعرة من العجني!
تلك اخلزينة التي ال يعرف ارقامها السرية سوى 
»املنتفخة جيوبهم«.. وال يدل طريقها بل ال يشم 

ريحها الفقراء اال »بطلعة الروح«.
اعلم يقينا ان اخلزينة ستتأثر بخروج 911 مليون 

دينار لزيادة الـ 50 وكادر املعلمني وسيضربها زلزال 
مالي بقوة 3 الى 4 ريختر، ولكن ما بال مقياس 

ريختر الكويتي لم يهتز واملليارات تخرج منها تارة 
على مشاريع لم تظهر بعد وتارة على تاجر »خسر 

في البورصة« وتارة اخرى على شكل محفظة مليارية 
تدار ألجل خاطر فالن وعالن، واما »السالتيح« الفقراء 

فال عزاء لهم.
احلكومة وبكيلها مبكيالني في مدة ميينها ماليا، كأنها 

تقول: لن يسقط االقتصاد الكويتي سوى الباحثني 
عن الـ 50 واملعلمني من مستحقي الكادر، ومبا ان 

احلكومة ترى ان افالس اخلزينة لن يتسبب فيه سوى 
الفقراء فلماذا ال حتاربهم؟!

عفوا، ولكن احلكومة فعال حتارب الفقراء، فأي زيادة 
لهم ميكن ان تستحضر اجلن االزرق واالصفر 

واالحمر من اجل اال تقر تلك الزيادة حتى وان ختمت 
دستوريا قبل اسبوعني بإجماع نيابي، واصبحت 

في حكم النافذة، احلكومة حتارب الفقراء بل وتتلذذ 
مبحاربتهم، كيف ال وهي تصمت صمت ابي الهول 
عن الزيادات املصطنعة في االسعار. مهال، أليست 
الزيادة املصطنعة مصدرها التجار انفسهم الذين 

تنقذهم احلكومة مبالييننا كلما »توهقوا«. هنا هي ال 
حتارب الفقراء فقط، بل تشجع التجار على سرقتهم 
وتغض الطرف عن زياداتهم املصطنعة التي تضرب 

جيوب املساكني وتلتهم ماحتويه محافظهم حتى آخر 
100 فلس، وال تكتفي بتشجيع التجار على ذلك، بل 

وفي حال ـ ال سمح اهلل ـ سقط اولئك التجار املقربون 
منها تهب لنجدته، وتأمر فرسان اخلزينة بالتماس 

جميع االعذار املمكنة، وغير املمكنة من اجل صرف 
»كام مائة مليون« له وهم الفرسان ذاتهم الذين عندما 

اقرت زيادة الـ 50 دينارا صقلوا سيوف حميتهم 
للدفاع عن اخلزينة وكشرت احلكومة معهم عن انياب 

الرفض وكأنها تقول للفقير »مش بوزك« وترمق 
تاجرها بنظرة طلب الرضا قائلة: »هل تريد املزيد يا 

عزيزي؟!«.
العدالة هي اصل امللك، وال ارى عدال في تعامل 

احلكومة مع الشعب، وان كنتم ترون هذا العدل فأنا 
ال أراه، وال اريد ان أراه، القضية ليست قضية مال 
عام وهدر في امليزانية، بل قضية مبدأ، اما ان تغلق 
»حنفية« الصرف على اجلميع الكبير قبل الصغير 

واما أن تفتح للكل.
توضيح الواضح: سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد، كما دفعتم ملن دفعتم املاليني إلنقاذ االقتصاد 
الوطني دون تصويت دستوري، االولى، اقول االولى 

واألوجب دفع ما هو مستحق للفقراء من ابناء الشعب 
خاصة ان زيادة الـ 50 اقرت دستوريا وبإجماع 

كاسح، مررنا لكم من غير دستور، هاملرة مرروا لنا ما 
اقر بالدستور.

النخوة من أهم صفات الشهامة والفزعة عند العرب 
وهي امللجأ األخير، وال يلجأ لها إال عزيز قوم 

مضطر، وال تقال إال ملن هاماتهم عالية وأفعالهم 
سامية، ويطلق عليهم »فالن راعي نخوة«، وال ينطقها 

اإلنسان إال بعد أن يفقد األمل.
وما بعد نطقها إال بياض الوجه أو سواده، فإن كانت 

في محلها فهذا طبعها، تهز رجال، وتهد جباال، وتثير 
الهمم.

سمو الرئيس: إن ما اضطرني إلى قولها هو »الوفاء«، 
الوفاء للوطن، لألمير، ألهل الكويت، لألسرة احلاكمة، 

لكل من له فضل، »الوفاء« صفة متأصلة بأبناء الكويت 
وهي الرصيد الذي استفدنا منه أيام الغزو الغاشم 
حني كان الشعب وفيا لقادته الشرعيني وإصراره 

لعودتهم مهما كلف األمر، رغم أالعيب وخداع العدو.
سمو الرئيس: ال يخفى على سموكم وأنتم من سكان 

»القبلة« ونحن معكم وقد جتاوزنا الستني عاما، إن 
مكونات منطقة القبلة من أماكن وأعالم مشهود لها، 

تعز على الرعيل األول أطال اهلل في أعمارهم ولديهم 
من الذكريات ما نؤصل به ونقوي قراراتنا مبشورتهم 

ونشعرهم بأن وطنهم وأبناءه »أوفياء« لهم مثلما 
كانوا هم أوفياء للوطن وأهله.

سمو الرئيس: إن من أكبر أحياء القبلة »فريج 
العثمان« ومن أكبر املراسي البحرية »نقعة العثمان« 
وأكثر سفن خشبية »خشب وأبوام العثمان« وأكثر 

عائلة بها نواخذة »عائلة العثمان«.. ويسمون »العثمان 
النواخذة«.

لقد اشترى والده عبدالعزيز بيت السيد خلف سيد 
عبدالرحمن النقيب )جاره( كما اشتروا بيت السيد 

حامد النقيب كما أوقف سيد حامد سيد رجب النقيب 
إجرة بيت آخر على إمام مسجد عبدالعزيز العثمان 

مما يدل على قوة العالقة واجليرة بني والد النوخذة 
عبدالوهاب العثمان وعائلة النقيب. 

سمو الشيخ ناصر: ال يخفى على سموكم ما يتمتع 
به العم النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان رحمه 

اهلل أبو عثمان »شيخ النواخذة« كما يسميه أهل 
الكويت )وأكده النوخذة بدر عبدالوهاب القطامي( 
وهو من النواخذة الكويتيني املشهود لهم باجلرأة 

والسبق، وكان مرجعا ألهل البحر في خالفاتهم وقد 
اختاره الشيخ مبارك احلمد الصباح قاضيا يفصل 
باملشاكل التي تتعلق بالبحر، وملا يتمتع به من أمانة 

وورع ونزاهة، اختير عام 1952عضوا باملجلس األعلى 
لشؤون األوقاف، وكذلك عضوا في جلنة التثمني في 

بلدية الكويت لذا يعتبر ابنا من أبناء البلدية.
سمو الرئيس الشيخ ناصر: إن جميع الدواوين التي 

أزورها وخصوصا كبار السن وأهل البحر و»أهل 
جبلة« كلفوني بأن أتوجه لسموكم برجاء ونخوة 

طالبني تكرمي سموكم لشيخ النواخذة العم عبدالوهاب 
بن عبدالعزيز العثمان بتسمية مدرسة أو شارع 

رئيسي )كشارع صنعاء بالضاحية( تليق مبكانته فقد 
كان مدرسة لنواخذة السفن الشراعية وكان سفيرا 

للكويت مثلما كان أبناؤه وأحفاده سفراء بوزارة 
اخلارجية، لقد كرمت الدولة تالمذته وطالبه ونسيت 

أستاذهم فإن كان العرف تقدمي تواقيع فلدينا آالف من 
أبنائه وأحفاده واسرته وأنسابهم ومحبيه، ولألسف 

نواب الدائرة الثانية يعلمون ثقل ومكانة النوخذة عددا 
وعدة خصوصا اخلرافي واملطير والغامن واجلسار 

والعنجري والراشد ولكن جناحهم باالنتخاب أنساهم 
رد الفضل ألهله.

سمو الرئيس الشيخ ناصر: »ما خاب من نخاك« 
فسموكم أوفى وأعلم منا بتقدير رجاالت الكويت، 

ولكنها األمانة التي حملتها من أهلكم وجيرانكم أهل 
جبلة األوفياء والذين ينتظرون من سموكم كلمة: 

أبشروا.......ما خاب ظنكم.
املراجع:

ريادة عائلية. ومتيز إنسان« )د.عبداحملسن 1 كتاب »النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان 
عبداهلل اخلرافي(. 

للباحث في التراث البحري الكويتي )د.يعقوب 2 كتاب »نواخذة السفر الشراعي في الكويت« 
يوسف احلجي(.

كتاب »عائلة العثمان..مدرسة السفر الشراعي 
في الكويت« )د.عبداحملسن عبداهلل اخلرافي(.3 

املؤمن دائما مبتلى واهلل بالنا بجارين واحد في 
الشمال والثاني في الشرق، ما عندهم إال التهديد 

والوعيد لنا وليس من اليوم، بل من سنني ونحن دولة 
صغيرة مساملة، أهلها طيبون ال نعرف العداء لآلخرين 

ولم نتسبب يوما في أي تهديد لهما، فها هو جار 
الشمال من وقت آلخر ينكث الوعود واملواثيق الدولية 

التي وقعها ويلعب معنا لعبة احلدود والتعويضات 
وكأن ما حدث عام 1990 لم يكن إال غلطة طفل مدلل 

اسمه صدام، واليوم ال يتحمل هذا النظام تبعاته، 
وأود أن أقول له: يا جار الشمال إن من دخل وغزا 

الكويت ودمر ونهب وسرق وقتل وعذب وشرد ليس 
فقط صدام بل صدام ومن كان معه من جيش نظامي 

وحرس جمهوري، فهل هؤالء كلهم رحلوا أم هم 

أنفسهم اليوم من يهددون بناء ميناء مبارك الكبير؟
أما جار الشرق فحدث وال حرج من تهديد ووعيد 
ومحاولة تدخل متعمد وغير محمود في الشؤون 

الداخلية للكويت واهلها وترويع اآلمنني من خالل ما 
حدث في الثمانينيات واليوم عبر شبكات التجسس 
وغيرها من خاليا نائمة، فباسم اإلسالم هذا اجلار 

ينادينا وباسم اإلسالم يتجسس علينا وباسم اإلسالم 
روعنا وباسم اإلسالم يهددنا!

بقي لنا جار واحد في اجلنوب وهو اجلار احلقيقي 
احملب واملخلص والذي تربطنا به عالقة املصير الواحد 

هذا اجلار اسمه يطمئن املستمع، جار كبير في كل 
شيء بأخالقه وصفاته وشعبه وكرمه ووقفاته، إنه 
جارنا السعودي احلبيب.. فاطمئنوا يا أهل الكويت 

مادام الصباح حكامكم والكويت أرضكم واململكة 
العربية السعودية جارة لكم وباقي دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية فهذا اجلار الذي يستحق 
اسم جار، وهذا السند في يوم الشدائد، فلكم منا يا 

أهل اململكة العربية السعودية كل تقدير واحترام وما 
أجملك يا جار اجلنوب. 

> > >
٭ من الفرية: ما حدث من هوشة في مجلس األمة 

أترفع عن أن أشير إليه وال يستحق سطرا واحدا، بل 
نتحسف أن جاسم اخلرافي لم يكن رئيسا للجلسة 
ألنه قادر على إدارتها بكل جدارة وال يوجد بديل له 
مع األسف الشديد إلى اآلن، وكان اهلل بعونك يا أبا 

عبداحملسن.

حكومتنا حتارب 
الفقراء
وخزانتها »تتزين« 
للتجار

نخيناك..
 يا سمو الرئيس

جار وجار
 وجار!


