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عبداهلل المسفر العدواني

محمد هالل الخالدي

أسامة الطاحوس

عبداهلل عباس بوير

حكومة التمزيق!

بؤر التوتر.. 
املشكلة واحلل 

ال يا أستاذ نبيل

ال حياة ملن 
تنادي

ونحن نعيش جمعة الدستور وجمعة الغضب وغيرهما 
من اجلمع القادمة كجمعة الرحيل وش��عارات أخرى 
أخط��ر وأقوى بات من الض��روري على كل صاحب 
رأي أو منبر إعالمي أو حتى مشارك في نقاش داخل 
الديوانية أن يتحدث دون مواربة أو مجاملة ألن األمر 

اآلن أصبح أخطر من أي وقت مضى.
وهنا البد أن نتحدث عن حكومتنا التي أنهكتنا وأتعبتنا 
وفرقتنا ومزقتنا، وأيضا نتحدث دون شخصانية أو 
مصالح خاصة آني��ة ألن الكويت هي األهم واألبقى، 
ومس��تقبل األبناء بات على احمل��ك واملركب، إما أن 
تنج��و باجلميع أو تغرق باجلمي��ع ولن يجد أي منا 
مفرا أو هروبا من الغرق وس��ط هذه األمواج العالية 

واملتالطمة.
حكومتنا مع األس��ف الشديد وبكل جدارة هي سبب 
هذه األزمة التي نعيش��ها فهي حكومة التمزيق بكل 
جدارة واستحقاق وهناك شواهد وأدلة قاطعة دامغة 
على ذلك وهو ليس محض افتراء ومن الواجب اآلن 

التصدي لهذا التمزيق والتفريق.
وألننا لن جنامل أو نوارب نقولها بكل صراحة: هذه 
احلكومة لعبت عل��ى وتر الوحدة الوطنية وضربتها 
ضربات موجعة باستخدام أقالم وأقزام منتفعني للنيل 
من هذا األمر واس��تخدمت محطات وقنوات للتعدي 
بالسب والقذف على أبناء شرائح معينة من املجتمع 
واجلميع يعلم ذلك متاما فهي دعمت هؤالء وساندتهم 
لذلك جترأوا وتطاولوا وافسدوا في هذه األرض وجاء 

وقت حسابهم.
االستجواب الذي قدمه هايف والطبطبائي والوعالن 
جاء لهذه األس��باب اس��تجوابا مستحقا ألنه تضمن 
ثالثة محاور مهمة، هي اإلهمال اجلسيم في احملافظة 
على األمن الوطني أمام التغلغل اإليراني، واإلضرار 
بالعالقات مع دول مجلس التعاون اخلليجي الشقيقة، 
واإلخالل بالتزامات الكويت جتاه دول مجلس التعاون 

اخلليجي خصوصا خالل الفتنة في البحرين. 
لقد مزقتنا احلكوم��ة داخليا فضربتنا وفضلت فئة 

على فئة وتعدت على األشخاص وفتحت الباب للبعض 
لسب األش��راف ولم تعاقب تلك القنوات والصحف 
الت��ي تطاولت على فئات وش��رائح هي األغلبية في 
املجتمع - حتى وان كانت األقلية - ولم تطبق قانون 

املرئي واملسموع على الوجه األكمل.
ولم تكتف احلكومة بالتمزيق في الداخل فقامت على 
متزيقنا خارجيا لنعيش في جزيرة منعزلة عن أشقائنا 
في اخلليج الذين وقفوا الى جوارنا في أصعب املواقف 
واحملن ب��كل ما لديهم من طاق��ة وإمكانات وارمتت 
احلكومة في أحضان دولة عرفت نواياها في التجسس 

والتدخل في شأننا الداخلي مبا يضرنا.
حكومتن��ا هذه تركت للمأجورين أن يكتبوا »اجتياح 
سعودي للبحرين« بدعوى حرية الرأي والتعبير بالرغم 
من املغالطات وعكس احلقائق املثبتة.. بل ويتطاولون 
على رمز خليجي شامخ بألفاظ ال يستحقها غيرهم، 
فهل حكومة كهذه ال تس��تحق أن نقول عنها حكومة 

التمزيق؟!

عندما كلف صاحب السمو األمير حفظه اهلل وأعاده 
للوطن س��املا معافى، سمو الش��يخ ناصر احملمد 
لتولي رئاسة مجلس الوزراء عام 2006 هتف الناس 
جميع��ا مرحبني ومستبش��رين باخلير، ووصفوا 
سمو الش��يخ ناصر احملمد بالرجل اإلصالحي ولم 
تكن هناك أي مشكلة بني احلكومة والبرملان، إذن ما 
نشهده اليوم من توتر في العالقة والتي وصلت إلى 
حد املطالبة بإقالة س��مو رئيس مجلس الوزراء أمر 
طارئ جاء نتيجة سلسلة من املمارسات السياسية 
التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من حال، املسألة إذن 
ليست شخصية، واملمارس��ات السياسية اخلاطئة 
التي تس��ببت في كل هذه الفوضى واخللل هي ما 

نسميه ببؤر التوتر.
> > >

أم��ر طبيعي أن يختلف أعض��اء البرملان مع أعضاء 
احلكومة حول إقرار بعض القوانني، فلكل طرف وجهة 
نظر ومبررات ورؤية ومعلومات تش��كل قناعاتهم، 
مادام اخلالف داخل قب��ة البرملان انتهى بالتصويت 
والقبول ب��رأي األغلبية فإننا نك��ون دميوقراطيني 
وعلى املس��ار الصحيح، لكن متى ما خرجت األمور 
عن هذا اإلطار وبدأت محاوالت »فرض« الرأي بطرق 
غير مشروعة )بالرشوة أو توزيع مناصب أو توقيع 
معامالت أو حش��د الشارع.. الخ( فإننا نخرج حينها 
عن مسارنا الس��ليم، وهذا ما نعيشه اليوم ويشكل 
إحدى بؤر التوتر في عالقة البرملان باحلكومة، واحلل 

هنا يتطلب أن نعترف بوجود هذه املمارس��ة الشاذة 
من كال الطرفني، وأن تتوقف احلكومة عن استغالل 
األموال العامة والس��لطة في ممارس��اتها السياسية، 
وأن يتوقف النواب عن حشد الشارع والتعسف في 
استعمال االس��تجواب، كما أن تقييم أداء النواب أو 
الدفاع عن سياسات احلكومة ليست من مهام النواب، 
ومن غي��ر املقبول أن يتفرغ بع��ض النواب النتقاد 

زمالئهم أو يتحولوا إلى محامني للحكومة.
> > >

تعيني رئيس الوزراء حق دس��توري أصيل لصاحب 
السمو األمير، وأي مطالبة بإقالة رئيس الوزراء هي 
تدخل صارخ في صالحيات صاحب السمو األمير، وهذا 
أمر مرفوض بالتأكيد، ورمبا تعد مطالبة بعض النواب 
برحيل سمو الشيخ ناصر احملمد احدى كبريات بؤر 
التوت��ر التي نعاني منها اليوم، إذ كيف يتوقع هؤالء 
النواب أو مؤيدوهم من املواطنني أن تتم االس��تجابة 
ملثل هذا الطلب الغريب، هل تريدون »فرض« قراركم 
على صاحب السمو األمير؟ لو طلبت من أحد النواب 
أن يقيل أحد موظفي السكرتارية لديه »بالغصب« ملا 
قبل ذلك والعتبرها إهانة وتدخال في شؤونه بال شك، 
نعم هناك أخطاء وقصور في أداء سمو الشيخ ناصر 
احملمد، وقد اعترف سموه بذلك مرارا، ولكن املطالبة 
بإقالته ليست حال وإمنا فتنة وبؤرة توتر، واحلل هنا 
أن يكف املطالبون برحيل الشيخ احملمد وأن يغيروا 
خطابهم االس��تفزازي الذي فيه تعد على صالحيات 

صاحب السمو األمير، لديكم أدوات رقابة ومحاسبة 
دستورية وعليكم أن تستخدموها بال تعسف وساعتها 

»محد يلومكم«.
> > >

شهدت الكويت خالل فترة تولي سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئاسة احلكومة منذ 2006 وفرة مالية كبيرة، 
كما أقر في عهده خطة التنمية الطموحة والتي لم تقر 
منذ عام 1986، وكل عوامل النجاح كانت - وما زالت - 
موجودة، ومع هذا شهدت الكويت خالل هذه الفترة 
رمبا أس��وأ حاالتها، ووصلت حالة التوتر واالحتقان 
بني احلكومة والبرملان إلى أقصى درجاتها، وأصبحنا 
نعاني من ممارسات سياسية غريبة تبعدنا يوما بعد 
يوم عن التضامن اخلليجي خاصة فيما يتعلق بالعالقة 
مع إيران باختصار شديد احلكومات املتعاقبة في عهد 
الشيخ احملمد لم تنجح في مهمتها، وهذا ما يفسر كثرة 
االس��تقاالت وحل البرملان، فأداء احلكومة هو احدى 
بؤر التوتر الكبيرة والتي تتطلب تغييرا حقيقيا وإال 

فستستمر األوضاع من سيء إلى أسوأ. 
> > >

باعتقادي هذه أهم عوامل التوتر والتأزمي، بقية األمور 
كاخلطاب اإلعالمي االستفزازي وتدني لغة احلوار في 
قاعة عبداهلل السالم والنزول املتكرر للشارع واملواجهات 
غير املبررة بني املواطنني ورجال األمن وغيرها ما هي 
إال نتائج وأوراق يس��تخدمها كال الطرفني في نزاع 

خرج عن السيطرة، وأدخلنا في مرحلة اخلطر. 

كل إنسان حر في إبداء آرائه والدفاع عنها، فالكل 
بعقل راض، ولكن متى ما جتاوز األمر حّده ومس 
حقوق��ا ليس من حقه، هنا نق��ول أخطأت وكان 

لزاما ردنا.
شخصيا قد ال ألتقي مع األستاذ نبيل الفضل، على 
أي  أرضية فكرية، وال حتى أيديولوجية فهو غرب 
وأنا شرق والعكس صحيح - حتى ال تفسر تفسيرا 
غير صحيح، ولكن يجمعنا دس��تور وحب وطن 

واحترام شعبه. فعذرا يا أستاذ قد أخطأت.
لقد ظهر األستاذ نبيل في إحدى القنوات واستوقفني 
تفس��يره الالمنطقي لكلمة »ال للمشيخة«، فهذه 
الكلم��ة ليس لها تفس��ير منطق��ي وال عقلي وال 
دستوري في ضرب مسند اإلمارة، وإمنا فسرها 
العزيز الفاضل تفس��يرا شخصيا، ولكن لألسف 
أخطأ الهدف، »فال للمشيخة« هي كلمة تدل على 
رفض ممارس��ة بعض الشيوخ ألمور تتنافى مع 
الدس��تور، ولكن بقوة لقب شيخ »متشي«، وهذا 
األمر مرفوض في القانون أكنت ش��يخا أو غير 
ش��يخ، بل يفرض القانون سواء بسواء، فالشيخ 
يفرض احترامه بأخالقه وتعامالته كسائر الناس 
وليس باس��مه، وهذا ما عهدناه من أبناء األسرة 

الكرمية والمسناه فال مزايدة بذلك. 
فالدستور الذي تراه يا أستاذنا نقمة، جعل الناس 

سواسية أمام القانون وجعل مسند اإلمارة ثابتا تذود 
عنه اجلموع من كافة أطياف املجتمع، فاملشيخة 
كلمة تعارفناها كلقب جتاه أبناء األسرة وال يوجد 
لها أصل دستوري حتى تستدل علينا أن ال� »ال« 
النافية فيها هي لضرب ملسند اإلمارة، فمن السهل 
إثارة الناس، في هذا األمر احلساس، ومن اليسير 
قلب الطاولة من خالل حتويل وحتوير تفس��ير 
الكلمات، ولكن من الصعب تصديق أن فردا واحدا 
في الكويت يريد ضرب مس��ند اإلمارة، ألن من 
ضربه ضرب الدستور ومن ضرب الدستور ضرب 
نظام الدولة، وهذا أمر نفته أحداث االحتالل جملة 
وتفصيال، فليس حب آل الصباح وحكمهم محال 

لتشكيك فكيف تشكك فيه اآلن؟! 
لم يتوصل العل��م احلديث إلى صورة توضيحية 
ألش��كال وأوصاف »أبناء احلمايل« حتى نتعرف 
عليهم من خالل الصور والرسومات، ولكن أستاذنا 
الفاضل كشف من خالل بعض الصور أن اجلموع 
املتظاهرة ليسوا من »أبناء احلمايل«، وال يعرف 
أيضا من أين أتوا فيا ليت األس��تاذ يتكرم علينا 
ويعطينا مواصفات وأشكاال تقريبة »لتقاطيع وجوه 
أبن��اء احلمايل« وأهل الكويت حتى نتعلمها منه؟ 
فالدنيا مدرسة نتعلم فيها من كل كبير وصغير. 
ال أتص��ور يوما أننا س��نصنف الناس حس��ب 

هوانا ومزاجنا الفئوي، فكلنا أبناء حمايل وقبائل 
محترمون، فليست املظاهرات هي التي ستخرجنا 
من دائرة »احلمايل« ألننا نعرف أنفسنا أكثر من 
غيرنا ولسنا مضطرين لإلثبات، ولكن يا أستاذنا 
هل كالمك وشتمك س��يعالج مشاكلنا ويجعلهم 
يجلس��ون في البيوت اتقاء مما ستقول؟ وكيف 
يصور أن الهم��ز واللمز واالتهام من باب إحقاق 
احلق؟ بل العكس فقد زدتها حنقا وخسفا وتدهورا 
فرأيك محترم بكل األحوال ولكن ال أن تعتدي علينا 
وتدخلنا في دائرة تصنيفاتك للحمايل، وأمتنى أن 
تراجع مقابلتك حتى تعرف ملاذا كتبت هذه املقالة 

وتقبل الشكر.
نص سالفة: اجتهت في ليلة اجلمعة لساحة الصفاة، 
وتكلمت مع بعض أفراد الشرطة، فما وجدت منهم 
إال االحت��رام والتقدير، واخلوف على الناس قبل 
أنفس��هم، فقال لي أحدهم بكل بساطة »صدورنا 
واسعة ونستحملهم فهم إخواننا وعيالنا باألخير 
وساحة اإلرادة أكبر وأحسن لهم ويارب يروحون 
هناك«، فيا معالي وزير الداخلية إذا كان هذا الكالم 
األخوي من تعليماتك فبارك اهلل فيك وهذا العشم، 
وأما إذا كان من رجالك فهنيئا لك مبثل هؤالء الرجال 
وهنيئا للكويت مبثلهم، فهكذا يكون القائد وهكذا 

تكون الرجال، واحلارس اهلل ياكويت.

لم أجد أفضل من هذا العنوان أبدأ به موضوعي، 
بالرغم من ان س��مو رئيس مجلس الوزراء الش��يخ 
ناصر احملمد ش��ارك الكتل البرملانية والكثيرين في 
اختيار أعضاء حكوماته الس��بع، إال ان التأزمي قائم 
وعدم الرض��ا في االختيار. فأصب��ح هدف النواب 
واضحا وضوح الشمس وهو أن سمو الشيخ ناصر 
احملمد هو املستهدف، وأصبح هدفهم شخصيا أكثر 
مما ه��و للصالح العام، وهم بذلك لم يغلقوا صفحة 
التهدي��د والوعيد، وإعطاء احلكوم��ة فرصة للعمل 
واإلجناز، حتى أعلنت كتل��ة التنمية واإلصالح انها 
س��تقدم استجوابها لس��مو رئيس مجلس الوزراء، 
يتناول إضرار احلكومة بالعالقات الكويتية � اخلليجية، 
واإلض��رار باألمن القوم��ي، والتقصير في مواجهة 

التهديدات اإليرانية.
وال ننسى ان احلكومة السابقة واجهت مجموعة 
من االستجوابات التي جاوز عددها ال� 7 استجوابات 
وتعاملت معها وفقا للدستور والالئحة على الرغم مما 
شاب بعض تلك االستجوابات من شوائب دستورية 
ومالحظات، فكان سمو الرئيس والوزراء املستجوبون 
يعتلون املنصة ويثبتون رأيهم من الناحية الدستورية 
في ان تلك االستجوابات تعتريها مثالب ولكن من باب 

التع��اون كانت احلكومة تعتلي املنصة وترد على ما 
ورد في االستجوابات املوجهة الى وزرائها من اجل 

إحقاق احلق وإثبات احلقائق.
ولكن ال حياة ملن تنادي، ثم جاءت احلكومة احلالية، 
وفوجئنا بتقدمي طلب الستجواب رئيس مجلس الوزراء 
في أول يوم تؤدي فيه احلكومة اليمني الدستورية أمام 
املجلس، ومع ذلك فإن احلكومة تؤكد كما أكدت سابقا 
انها ال ميكن ان حتجر على حق النواب في استخدام 
املادة 100 من الدستور واخلاصة بتقدمي استجوابات 
ألعضاء الوزراء، وما الحظناه هو ان الالئحة الداخلية 
ملجلس األمة أعطت احلكومة حق طلب تأجيل مناقشة 
االستجوابات املوجهة إليه وفقا للمادة 135 من الالئحة، 
لذا نرجو التأجيل ملدة سنة ما لم يأت حكم واضح ال 
لبس فيه من احملكمة الدستورية فيما يتعلق باملواد 
التي استند اليها املستجوبان في صحيفة استجوابهما 
� ولم يقف النواب عند ه��ذا احلد من التأزمي وإمنا 
كان لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
وزير التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد، نصيب في 
ذلك من االستجواب، متضمنا 4 محاور هي التنمية 

واملجلس األوملبي والرياضة واإلسكان.
وفي هذا االستجواب متت إضافة 3 عبارات جديدة 

الى صحيفة االس��تجواب، فيما لم يغيروا شيئا في 
احملاور ال� 4 التي سبق ان تضمنها االستجواب الذي 
قدماه للوزير نفسه في احلكومة السابقة، وهي التنمية 
واملجلس األوملبي والرياضة واإلسكان، أما ما أضيف 
الى االستجواب اجلديد فيتعلق بعدم تطبيق القانون 
9 لس��نة 2010 حول تقدمي تقرير املتابعة الس��نوية، 
إضافة الى فقرة تتعلق بقضية إفالس مرفوعة ضد 

الشيخ أحمد الفهد.
وجاءت العبارة املتعلقة بقضية اإلفالس كاآلتي: أو 
طبيعة ودقة البيانات املقدمة اخلاصة بقضية إفالس 
مديوني��ات عامة، واملرفوعة م��ن حماية املديونيات 
العامة ضد الشيخ أحمد الفهد وآخرين، وفق القضية 
77 لس��نة 2001 حصر مديونيات عامة، دعوى شهر 
إفالس رقم 5 لس��نة 2005، إفالس مديونيات عامة، 
وذلك وفق اإلجابة عن السؤال البرملاني، والتي اشتملت 
عل��ى التحقيقات على املركز املالي للمطلوب ش��هر 
إفالس��هم، فسمو الشيخ ناصر احملمد رجل املرحلة 
ولوال قدرته وكفاءته على القيادة، ملا اختير وكسب 
ثقة صاحب الس��مو األمير س��بع مرات، نتمنى من 
الن��واب األفاضل التعاون مع س��مو رئيس مجلس 

الوزراء وكفى تأزميا.

almesfer@hotmail.com

bodalal@hotmail.com

o_altahous@hotmail.com

Abdullahbwair2010@hotmail.com

دلو صباحي

نظرات

نقشة فكر

ديرة

m_alwuhaib@yahoo.com

Mike14806@hotmail.com

د. محمد الوهيب

مخلد الشمري

بوليس البوليس

ليس بغضب 
بل نذالة 
وجحود وترف!

أكتب اليوم وحب��ر الصحافة لم يجف حول جتاوزات رجال 
»املباحث«، أكتب ومتأل القلب حسرة ألن يحتاج رجال البوليس 
الكويتي بوليس��ا لهم، ال يأخذ املوضوع منا كي ندرك مدى 
جتاوزات رجال املباحث أن نقوم ببحث موس��ع واستبيانات 
ح��ول من تعرضوا لالضطهاد من قبل رجال املباحث، بل إن 
كل م��ا نحتاجه هو أن ننظر للنظ��ام اإلداري املتخلف الذي 
يحمي ممارس��اتهم، املش��كلة ليست مش��كلة أشخاص، أي 
هؤالء الرجال في املباحث، بل مشكلة هذا النظام الذي سمح 
لهم بأن متتد أيديهم لكل شيء »فيتفرعنوا« دون أن يجدوا 

محاسبة تذكر.
لنسأل هؤالء املستضعفني ممن يعيشون على هذه األرض، 
وافدين كانوا أو »بدون« أو كويتيني بال »واسطة«، عن جتربتهم 
مع رجال املباحث، لقد سألت بعضهم، ولكني قرأت أيضا ما 
كتبته بعض الصحف الكويتية عندما فتحت أبوابها لشكاوى 
هؤالء املس��تضعفني فامتألت على مدار أي��ام عدة ولم يكن 
باإلمكان استيعابها كلها، )هل تذكرون كمية الشكاوى من قبل 
هؤالء ضد رج��ال املباحث والتي قدمت لوزارة الداخلية بعد 

فضيحة الشهيد امليموني؟( هذا فقط جزء من القصة!
رجال املباحث في مناطقنا الكويتية، إال من خاف ربه وراعى 
ضميره، منهم من يستغل مهنته البتزاز وإخافة عمال مطعم 
م��ا ليحصل عل��ى وجباته »فري« أي »بب��الش«، ومنهم من 
يبتز »بنشرجي« إلصالح سيارته بأبخس األثمان...الخ. ولم 
ال؟ أليس من حقه »قانونا« أن يستدعي أي شخص ويخفيه 
عن األعني ملدة أربعة أيام قبل عرضه على محقق؟ أليس من 
حقه، بعد أن احتجز هذا الش��خص ألربع ليال بعيدا عن أهله 
وأبنائه، أن يخلي سبيله من دون عرض على حتقيق؟ هكذا! 
ودون أن يستدعى ليسأل عن فعلته ولك أن تتخيل ما ميكن 
أن يحدث في هذه األيام األربعة: غرفة باردة جدا؟ حارة جدا؟ 
تبول ذاتي أو تغّوط لعدم الس��ماح بالذهاب للحمام؟ ضرب 
دون ترك أثر )وكم هم متخصصون في ذلك ولكن ليس في 
كل األحي��ان(، وكل م��ا ميكن أن تفكر في��ه من حط للكرامة 
واإلهان��ة )القانوني��ة( وهي الكلمة التي تعن��ي في معجمهم 
عدم وجود دليل مادي أو ش��هود إلثبات واقعة التعذيب، لقد 
وضعت إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية حملاسبة مثل 
هذه التجاوزات من قبل أفرادها الذين يس��تغلون سلطتهم 
أبشع استغالل، ولكن هيهات فمن ذاك الذي يأمن أن يشتكي 
وزارة الداخلية لوزارة الداخلية؟ من ذاك الذي يأمن أال يعود 
ضابط املباحث فينتقم منه، خاصة إذا كان الضابط كما يقول 

الكويتيون »وراه ظهر«؟
ما نتحدث عنه هنا وما نطالب به هو حفظ بدائي ملبدأ العدالة 
واإلنصاف، أليس من الضروري للحفاظ على حيادية املباحث 
أن يحضر محامي املتهم عملية استجوابه؟ أليس من الضروري 
وجود جهة حيادية أخرى غير وزارة الداخلية، وهي الطرف 
اخلصم، تضمن سير عملية التحقيق مبهنية ودون حط من 
كرامة اإلنسان؟ لم ينبغي على اإلنسان أن يقضي أربعة أيام 
مختفيا عن العالم دون أدنى حق في رؤيته وزيارته؟ لم ينبغي 
على املتهم )البريء الذي لم تثبت إدانته بعد( أن يقع فريسة 
لضابط يحقق معه تدفعه الإنسانيته أن »يكتب اعترافات« من 
نسج خياله؟ هل نسينا أن قلم الضابط هنا هو الذي يكتب؟ 
ب��ل ومن دون أي رقابة على كل ما كتب؟ منا لوزير الداخلية 
بأن يتم العمل الفعلي على إصالح اجلهاز األمني، فلقد شوه 

هذا امللف سمعة الكويت في اخلارج.

أي شخص طبيعي في هذا العالم ميتلك فكرة ولو صغيرة 
جدا عن مس��توى معيشة مواطني الكويت كان سيستغرب 
طويال وينفجر من الضحك لو اس��تمع ألس��باب وملبررات 
ه��ؤالء القلّة من الذين يحرض��ون ويدفعون املراهقني الى 
التظاهر الفوضوي في ساحة الصفاة، بل وسيتهمهم باخلبال 
واجلنون ألنهم يعملون لتدمير استمتاع ال مثيل له في هذا 
العالم باالس��تقرار واألمن واألم��ان واالطمئنان وبرفاهية 

يحسدهم عليها أغلب سكان هذا الكوكب!
إن السلطات اليوم عليها مسؤولية كبرى وقصوى وال حتتمل 
التأخير بحماية الوطن ومرافق��ه واملجتمع من التصرفات 
السخيفة والطفولية والالمسؤولة التي ميارسها موتورون 
في هذا البلد ويريدون لألغلبية الس��احقة التي ال تؤيد وال 
تطرب وال تستس��يغ أفعالهم، أن يطربوا رغما عنهم لتلك 
األفع��ال والتصرفات الالمس��ؤولة، التي وصلت للمجاهرة 
باس��تخدامهم ملصطلحات مثل الغضب واملطالبة بالرحيل، 
رغم انها مصطلحات ال يصلح استخدامها في الكويت حتى 
وإن جنح اس��تخدامها في بعض دول املنطقة، وليت هؤالء 
القلّة املؤزمة وأتباعهم يعيشون يوما واحدا فقط حتت ظل 
األنظمة القاسية في املنطقة ليعرفوا ويفهموا بصورة عملية 
ان تصرفهم وسلوكهم املعيب هذا الذي ميارسونه في بلدهم 
الكوي��ت، هو ليس أكثر من بطر وترف وقبل ذلك هو ليس 
أكثر من جحود ونكران للنعيم الذي ينعمون به داخل وطن 

طيب اسمه الكويت!
إن األغلبية الساحقة جدا من مواطني هذا الوطن سيؤيدون 
أي اجراءات تقوم بها احلكومة حلفظ االستقرار والرفاهية 
واألمان مهما كانت نوعية وشدة االجراءات، فهؤالء احملرضون 
واملتظاهرون رغم قلتهم القليلة يرس��لون رس��ائل خاطئة 
للعالم بأن الكويت بلد غير مس��تقر وغير آمن وبش��عب ال 
يقّدر وال يحمد الرفاهية التي ينعم بها، وميارس دميوقراطية 
التدمير الذاتي دون فهم ألبسط قوانني اللعبة الدميوقراطية، 
في ظاهرة غير مس��بوقة في هذا العالم حيث ش��عب يدمر 

رفاهيته ورغد معيشته بيده ال بأيدي اآلخرين!
ع��اش األمير املفدى وكلن��ا له فداء، ع��اش األمير، وحفظ 
اهلل الكويت وش��عبها من كل األفعال الصبيانية والطفولية 
اخلطرة التي يحرض عليها ويقوم بها البطرانون واملترفون 

والناكرون جلمائل الوطن!

مطارحات

رؤية


