
 يا ألطاف اهللا  خووش حچي 
 أملانيا جتري اسـتطالعا واسعا بني األطفال ملعرفة 

أساليبهم الغذائية.
 البريطانيون مهووسون بالكمبيوتر ويقضون 

١٢ ساعة أمامه.
 ٭ ومن غير استطالع عيالنا ياكلون الصبح والظهر 

والعصر وبالليل «كاكاو» مو باقي إال نسوي
   لهم «مطبق كاكاو».

 ٭ والعرب مهووسون بالسياسة وأعينهم 
معلقة «٢٤ ساعة» بالقنوات اإلخبارية.
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 جمعة العنب 
وجتمع العنابيني  الهذرقراطية

 اليوم يتوافد الغاضبون إلى ساحة الصفاة، فما أجمل 
غضب املترفني حني يغضبون! فهم كائنات مسائية 

ال تتظاهر إال في املساء ألنهم من فرط رقتهم ال 
يتحملون أشعة الشمس، وألن أغلبهم من هواة 

التجوال في مجمع األڤنيوز نهارا والقسم اآلخر منهم 
يقضي نهاره نائما ألنه في إجازة دائمة عن العمل مع 
استمرار مرتبه وترقيته الدورية، هكذا هو «الغضب 

واال بالش».
  انهم ال يطالبون بعدالة اجتماعية، إمنا مبزيد من 

الترف، إنها جمعة العنب وتظاهرة العنابيني تصطف 
فيها الكروش املتخمة والزنود املتورمة التي لم تضع 
لبنة في بناء ولم تساهم في عطاء ولم تشك من عناء، 

وال أحد يدري ملاذا هم غاضبون وال أحد يعلم عن 
هوية من أغضبهم، ومازالوا مختلفني بينهم حول 

مكان جتمعهم، فكل عنابي منهم له رأي مغاير، ففريق 
يريد ساحة الصفاة وفريق آخر يريد ساحة اإلرادة 
وأصبحوا فوضى ال سراة لهم حتى جهالهم سادوا، 

فما يريدون قوله فقد قيل وما يريدون فعله فقد 
حصل، إذن ما هو املطلوب؟ فإن كان االعتراض على 

خيار سمو األمير فقد اختار ومضى القطار أما إذا كان 
األمر متعلقا بخالف حول الدستور فأعيدوا قراءته 

فهو كتاب إن قرأتوه فلن تضلوا بعده فقد حسم أمر 
اخلالف لرأي األغلبية وقضي األمر، إذن ماذا تبقى 
لديكم أيها العنابيون؟! فال تكونوا قوما ال يكادون 

يفقهون قوال، إن كنتم تريدون التعبير فعبروا عما 
تشاءون، ولكن ائتوني بجديد فقد سئمنا التقليد، 

وحدثوا العاقل مبا يعقل وسوف يخرج معكم الناس 
أفواجا، حدثونا بإنصاف عن االجنازات بنفس القدر 
عندما تتحدثون عن االخفاقات، حدثونا عن اجلانب 

املضيء مثل حديثكم عن اجلانب املظلم، ودعونا نحكم 
نحن الغالبة من الناس أيهما أحق باالتباع؟

  فالفشل في مجلس األمة ال ميكن أن حتيله فوضى 
الشوارع إلى جناح، والتجمهر ال يفضي إلى نتيجة، 

فنفسي «ومنى عيني» أن أرى جتمعا شعبيا ال يتحدث 
فيه نائب، فإلى متى وأنتم مختطفون من النواب 

تسيرون خلفهم كالقطيع بينما هم صنيعتكم؟!
  أليس من بينكم أيها العنابيون من يجيد القيادة ولغة 

الكالم؟ وإن لم يستطع فباإلشارة فهي أبلغ من الكالم 
في زمن الطرشان واللبيب باإلشارة يفهم، ونحمد اهللا 

أننا شعب لبيب يحب كل ما هو غريب وعجيب.
  أال أدلكم على خير من التجمع كل جمعة على 

«الفاشوش»؟! فلماذا ال تنضمون إلى الفرق التطوعية 
التي تعمل للوطن بكل إخالص؟! فهناك جماعة اخلط 

األخضر التطوعية، واسألوا عنها املبدع خالد الهاجري، 
وكذلك فريق الشيخة أمثال األحمد، وفريق الغوص، 

وكثير من جتمعات الشباب الذي استخدم عقله ال 
زنوده في التجمهر املفيد.  

 يشكك البعض في نوايا ودوافع الداعني للتظاهرات في 
الكويت، ويذهب البعض الى رفض توقيت املظاهرات حني 
يشيرون الى خطورة املرحلة الصعبة التي تعبرها املنطقة 

والتي تستدعي الهدوء واالنضباط واحلذر، وآخرون 
يفسرون هذه الدعوات بأنها تعكس املصارعة السياسية ال 

الصراع السياسي، وانها محض «حركات بهلوانية» وليست 
«حراكا» مثمرا في بساتني الوعي الوطني واليقظة املدنية.
  وبصرف النظر عن اآلراء املتنوعة واملختلفة حول هذه 

الدعوات «التظاهرجية» يبقى التظاهر او االحتجاج العلني 
وسيلة مشروعة من وسائل التعبير، وحقا مكفوال للمواطن، 

وال يجوز للحكومات مصادرة هذا احلق، خاصة في بالد 
كبالدنا الكويت حيث أرصفة الصحف وميادين التلفزة 

الفضائية و«سكيك» االنترنت تعج كل يوم بتظاهرات 
وضجيج وزعيق مكتوب او منطوق عبر احلناجر النحاسية.

  اليوم وبعد ان اعلنت وزارة الداخلية عن املوقع احملدد 
للمواطنني الراغبني في التظاهر صار من املمكن ممارسة 
هذا احلق بهدوء ودومنا صدام او مخالفات أمنية شريطة 

ان يلتزم املواطنون بواجباتهم قبل حقوقهم املدنية، اما عن 
الكويت، وطني الصغير الوديع املسالم، فال أخفي، اليوم، 

خشيتي عليه في زمن الهذرقراطية املتوحشة. 

qOK�« nB²M� v²ŠË ÎUŠU³� WM�U¦�« s� r~²�bš w�

بالقشطة أو باجلبنة
            احللو ... كنفا�

 يحل وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املساعد 
لقطاع املساجد وليد الشعيب ضيفا على قراء «األنباء» 

األحد املقبل على مدى ساعتني من الساعة ٧ الى الساعة 
٩ مساء.

  وسيتحدث الشعيب عن مختلف القضايا التي تهم 
جمهور قطاع املساجد واألئمة واخلطباء وآخر 

استعدادات الوزارة الستقبال شهر رمضان الكرمي 
واملصليات الرمضانية وغيرها من األمور املهمة.

  وميكن للقراء األعزاء االتصال بضيف «األنباء» على 
األرقام: ٢٢٢٧٢٨٨٨ ـ ٢٢٢٧٢٨٨٩. 

 وليد الشعيب في ضيافة «األنباء» األحد
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