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جمعة الغضب

تكتالت النواب 
والوحدة الوطنية 

هذا ما اطلق عليه البعض من نواب التأزمي، في 
يوم اجلمعة املاضي شاركت كثير من الكتل النيابية 

والتيارات السياسية باعتصامات، فلم مينع اغالق 
وزارة الداخلية ساحة الصفاة اغالقا محكما الشباب 
املنظمني لتظاهرة ساحة الصفاة من امتام تظاهرتهم 
والقاء كلماتهم وانطالق مسيرتهم بعدما جتمعوا في 
ساحة البلدية القريبة من ساحة الصفاة. فقد رفض 

املنظمون للتجمع التوجه الى ساحة االرادة التي حددتها 
وزارة الداخلية واستبدلوها بساحة البلدية ثم انتهوا 

الى ساحة االرادة التي مروا بها في طريقهم الى مبنى 
مجلس االمة.. ما حدث ال يقبله اي مواطن كويتي عاقل، 

من قيام بعض النواب بتحريض احلضور على حرق 
صور رئيس الوزراء في محاولة الستفزاز رجال االمن 
ليتصادموا معهم، اال ان العملية لم تلق النجاح، عزيزي 

القارئ ليس فقط شخصية سمو رئيس الوزراء مت 
متزيق صورته، ولكن مت متزيق صور اخرى شملت 
رئيس مجلس االمة ووزراء ونوابا منهم نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود، ونائب 

رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون االسكان والتنمية 
الشيخ احمد الفهد، ونائب رئيس الوزراء ووزير 

العدل وزير الشؤون د.محمد العفاسي ود.معصومة 
املبارك، ود.روال دشتي، وعسكر العنزي، وانطالق 

هذه االحتجاجات كان تعبيرا عن حالة االستياء الشعبي 
ازاء موافقة مجلس االمة بالتعاون مع احلكومة على 

تأجيل االستجواب املقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، واملقدم من نائبني ملدة سنة 

كاملة، ما لم يصدر حكم من احملكمة الدستورية قبل 
ذلك، هذا االعتصام الشبابي الذي تداعت اليه بعض 

القوى السياسية في يوم اجلمعة املاضي كانت به 
هتافات تطالب برحيل رئيس الوزراء ونواب االغلبية 

الذين اتهموا بالتغطية على ما وصفوه بفشل احلكومة 
واعتدائها على الدستور. وحمل املتظاهرون الفتات 

ورددوا شعارات عدة كا ابرزها »حكومة منتخبة ودائرة 
واحدة« و»حرية حرية حكومة شعبية« و»زنقة زنقة 

بيت بيت اهلل يعزك يا الكويت«، وباملقابل حمل بعض 
املناهضني للمعتصمني الفتات كتب عليها »ناصر احملمد 

يبقى والنواب املؤزمون يرحلون«.. فالكويت دولة 
قانون وحسب املادة )44( من الدستور والتي تنص 

على : »ان يكون للشعب حق التجمع اخلاص والندوات 
والطرح الفكري والسياسي من خالل االطر الدستورية 

والقانونية«. ولكن هذه االفعال التي قام بها بعض 
املعتصمني غريبة ودخيلة على مجتمعنا الكويتي، وليس 

من عادات وشيم اهل الكويت، فبدال من ان يستغلوا 
يوم اجلمعة بأكمله في العبادة والصالة والدعاء بأن 

يحفظ اهلل لنا الكويت ويدمي علينا نعمة االمن واالمان 
ويبعد عنا السوء استغلوه في االعتصامات.. وفي هذه 
املناسبة احب ان اشكر وزارة الداخلية التي جنحت في 
فرض طوق امني حول الصفاة وسمحت للمتظاهرين 

في التجمع امام ساحة البلدية، بل وتابعت املسيرة 
التي انطلقت بعد ذلك الى مجلس االمة وامنت حماية 

املشاركني فيها، وكذلك سعة صدرها، والتعامل بحزم مع 
هذه احلادثة، واعطاء املسؤولني االوامر بعدم التعرض 
ألي مواطن او مواطنة حتى لو قام املواطنون بالتهجم 

عليهم ـ وحفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.

نظرة سريعة لتكتالت أعضاء مجلس األمة تكفي لفهم 
مسار الوحدة الوطنية ومدى اخلطورة التي حتيط بهذا 

امللف، إذ ان ما يجمع النواب في كل كتلة سياسية يغلب 
عليه الطابع الفئوي الذي يرسخ مفاهيم الوالء للطائفة أو 
القبيلة بدال من أن تكون على أسس اجتماعية وسياسية 

جتمع وال تفرق. أعضاء مجلس األمة هم ممثلون عن 
الشعب، قادة وقدوة، فإذا كان االصطفاف الطائفي 

والقبلي ميارس من قبل نواب األمة فكيف سيكون حال 
الناس إذن؟

٭ التكتل الشعبي كان منوذجا ملا ينبغي أن تكون عليه 
املمارسة السياسية احلقة، عندما كان يضم النواب 
األفاضل د.حسن جوهر وأحمد الري وسيد عدنان 
عبدالصمد جنبا إلى جنب مع العم أحمد السعدون 
ومسلم البراك ووليد اجلري. سنة وشيعة، حضرا 

وبدوا، جمعهم مصلحة الكويت، قد تتفق أو تختلف مع 
طرحهم السياسي، لكن لن تختلف أبدا على وطنيتهم 

ودورهم في ترسيخ الوحدة الوطنية. اليوم ماذا نرى؟ 
تكتل للسلف وتكتل للشيعة وتكتل للحضر وتكتل 

للبدو، فعن أي وحدة وطنية تتحدثون؟
٭ ما الذي مينع أن يشكل النائب خالد السلطان والنائب 

عدنان عبدالصمد والنائب صالح املال والنائب شعيب 
املويزري تكتال جديدا على سبيل املثال، أال يوجد 

قضايا ومصالح وطنية مشتركة ميكن أن جتمع النائب 
د. جمعان احلربش والنائب د.حسن جوهر والنائب 

د.فيصل املسلم والنائب عبدالرحمن العنجري؟! يا نواب 
األمة، قدموا لنا مناذج مضيئة عن الوحدة الوطنية حتى 

يصبح خلطابكم السياسي معنى ومصداقية، ابدأوا 
بأنفسكم ألنكم القدوة لنا، إذ بأي لغة ميكن للمعلم أن 

يحدث تالميذه عن تكاتف الشعب، وبأي وجه ميكن 
لألب أن يربي أبناءه على مفاهيم األسرة الواحدة إذا كان 

هذا حالكم؟ قدموا للناس شيئا فالوضع خطير.

Abdullahbwair2010@hotmail.com

 bodalal@hotmail.com

عبداهلل بوير

محمد هالل الخالدي

ديرة

نظرات

تواصل
عبداهلل المسفر العدواني
almesfer@hotmail.com

كلما شاهدت الوزراء وهم يرتدون البشت حتسرت على 
البشت وعصره الذهبي، يوم أن كانت له هيبته ووقاره 

سواء ارتداه وزير أو مدير أو حتى أبسط إنسان ألن 
البشت ارتبط بالشخصيات صاحبة الهيبة التي جعلت 
لهذا اللباس الكويتي األصيل هيبته وعظمته. فالبشت 

تعودنا أن يرتديه صاحب احلكمة والكبير سنا والراجح 
عقال وصاحب املكانة، لكن وزراءنا اهلل يهديهم ـ ليس 

جميعهم طبعا ـ وضعوا رأس البشت في األرض وأهانوه 
وجعلوه يفقد بريقه وهيبته، »مو كل من يلبس البشت 

يزهاه«.
ولكن على اجلانب املضيء من احلكومة احلالية جند 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد 
احلمود يقف شامخا وهو يرتدي هذا اللباس الكويتي 

جنده يقف شامخا بتصريحاته وتصرفاته ومواقفه 
الوطنية والتي تنم عن أخالق شيخ ابن شيخ أصيل ابن 
أصيل، بن حاكم، صاحب هيبة ووقار ويجبر العدو قبل 

الصديق على احترامه وتقديره.
فعلى النقيض من وزراء آخرين حاليني وسابقني، جند 

الشيخ أحمد احلمود يضيف للبشت وقارا وحكمة، 
يتجاوز بحكمته هذه الصعاب ويذلل العقبات ويلني 

املواقف املستعصية، هدفه األول الكويت وشعب الكويت 
على اختالف شرائحهم وفئاتهم، حريص على اللحمة 

الوطنية يقف من اجلميع على مسافة واحدة، يعلي 
كلمة القانون برحمة التسامح وبلطف التصارح وبنسمة 

التفهم وبلني وليس ضعف احلكمة.
ورغم انتقادنا لهذه احلكومة إال أننا ال ننكر أننا وإحقاقا 

للحق البد أن نثني على اختيار رجل كهذا ملثل هذه 
الوزارة احلساسة والذي استحسن اجلميع وجوده عندما 

طرح اسمه، وهذا االختيار من أبرز ما يحسب لهذه 
احلكومة، فهذا الرجل صاحب القبضة احلديدية والذي 

يهابه اجلميع يجبرنا على احترامه وحبه في آن معا.
أحمد احلمود يثبت يوما بعد آخر أنه رجل املرحلة وأنا 
شخصيا عزز لدي اإلحساس كمواطن كرمي يتمتع بكل 

حقوقه عندما وجدناه رجال صاحب قرار ال يقبل أن 
تفرض عليه إمالءات وال يقبل أن يهان املواطن ويضرب 

ويسحل بل وأمني على مصالح الشعب فكان في عهده 
اكتشاف شبكة التجسس وغيرها من الفنت التي تعامل 

معها بحكمة واقتدار.
الشيخ احلمود رجل يحترم الدستور واحلريات وال 

يصادر حقوق الشباب في التظاهر او التعبير عن آرائهم 
فلم يسحل املواطنني ويضرب النواب كما فعل آخرون 
بل انه ذهب بنفسه إلى ديوان الوعالن وحضر الندوة 
واخبر رجال األمن بأنهم متواجدون خلدمة اجلمهور 

والشعب.. وفي جمعة الدستور وجمعة الرد ورغم 

احلماس الزائد من بعض الشباب وجدناه يتحدث عن 
احترام الدستور وتعامل معهم كأبنائه وأشاد بالتنظيم في 

تصريحاته.
أحمد احلمود وزير حاكم »تقف الوزارة على رجل« 
عندما يدخلها ويهابه ويحترمه اجلميع، قطع الشك 

باليقني في تعامله مبهنية مع قضايا الوحدة الوطنية 
بالشكل املناسب ودون االعتماد على اإلعالم الفاسد 

واكتساب القوة من خالله، لم يسمح بضرب وحدتنا وال 
باالزدواجية، فتعامل معها بالقانون وليس بأدوات أخرى 

كما فعل البعض، قدم احترامه للجميع وألبناء القبائل.
أحمد احلمود أعاد احلب والوالء بني أفراد الشعب 

والوزراء الشيوخ، ووضع األمور في نصابها الصحيح 
فقال إن اململكة العربية السعودية هي البعد االستراتيجي 
للكويت ولم يغازل النظام اإليراني كما يفعل آخرون من 

أصحاب املناصب القيادية.
باختصار أحمد احلمود وزير عندما يرتدي البشت 

يضيف له ال ينتقص منه كما آخرين.. إنه رجل مناسب 
لهذه املرحلة نتمنى أن يستمر في أدائه الطيب.
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٭ خارج نطاق املوضوع: نتقدم بخالص العزاء للشيخ 
أحمد احلمود وألسرة الصباح الكرام لوفاة املغفور له 

بإذن اهلل تعالى الشيخ راشد احلمود الصباح.
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ما فائدة عقولنا إن خاطبنا شخص مبا ال يعقل 
وصدقناه؟ وما فائدة هذا العقل أصال إن لم يكن حكما 

مييز ويقارن ثم يصدر أحكامه؟ فإذا كانت العقول 
مفتاح كل شيء، فلماذا عقولنا جاثية كاألصنام ال 

تتحرك إال بتوجيه وإرشاد عقل واحد ال يخطئ وال 
يزل من وجهة نظر عقولنا؟ فهل عقولنا أصبحت 

محدودة التفكير تتجه فقط للبحث عن عقل ينوبها 
في التفكير والتحليل حتى نرجعها لبياتها األزلي؟ 

لألسف هذا ما يراد لعقولنا.
فإذا كان القرآن الكرمي لم يذكر العقل كاسم مجرد في 
آياته، وإمنا ذكر أفعاال ودالالت كيعقلون ويتفكرون، 

لترشدنا لغاية أن العقل ال يخضع للعواطف وإمنا 
أساسه التفكير، فال يهم قولك إن لك عقال في الرأس 

أو في القلب أو ليس لك عقل، وذلك ألن أفعالك ستدل 
عليه، فكل أمورنا وتصرفاتنا محكمها االول واالخير 

هو العقل، ومن العقل ندرك أننا اليوم أصبحنا بال 
عقل سياسي وال إداري، فاألزمات السياسة واالحتقان 

النيابي جتلت في أعتى صورها، ومرجع ذلك أن 
سياسة احلكومة تسير في دنيا التخبط اإلداري فهي 
ال تعي تصريحاتها وال تراجع تصرفاتها فانزلقت في 

التخبط وتصفية احلسابات وتغليب خواص األجندات، 

ليتحول البلد إلى حلبة صراع حكومي نيابي من جهة، 
ومن جهة أخرى حكومي حكومي في كثير من املشاهد 

املقلقة املؤملة.
فكل أسرة في العالم لديها خالفات ومشاحنات بني 
أفرادها، وهذه طبيعة إنسانية، ولكن ما إن تنتقل 

اخلالفات واملنازعات إلى الشارع لتعطل املسار بسبب 
صراع اجلبابرة فلها نقول »قفوا فالكويت أعلى منكم 
وأولى فاحترموها«، فلو رجعنا لالستجوابات والعراك 

السياسي لوجد العاقل واملتفكر أننا نعيش حقا في 
دوامة الصراع األسري، الذي أخر البلد وسحبها من 

دائرة االستقرار إلى دائرة تصفية احلسابات فكل 
فرد حشد نوابه ليجعلهم وقود نار بعد أن أخرجهم 

الشارع فارمتوا في أحضان املتصارعني كأدوات 
تغطي هويتهم، وقد وضحت الصورة وضوحا تاما 

في اآلونة األخيرة، فأين هو دورنا كناخبني وأين هي 
عقولنا جتاه املؤججني؟

فهل نحن طرف في هذا الصراع حتى نغلب جهة 
على جهة؟ واهلل ال، فاألسرة التي نطالب كبارها بحل 

خالفاتها، كشأن داخلي، وجب علينا وعلى النواب 
احترام خصوصية املسألة، وعدم االصطياد في 

املواقيت العكرة، فإن كانت لنا عقول تسير باملنطق 

ال بالعواطف، فالواجب إجلام بعض النواب والسؤال 
العقلي: ما الغاية من كل هذه احلركات والتصريحات؟ 

وملاذا اآلن وفي هذا التوقيت؟ وملاذا صمتهم طوال 
الوقت ونطقهم اآلن؟ هل جاء أمر جديد أم اآلن كشفوا 

املسألة؟ إن القاعدة واحدة ال تتغير واحلق ال يخضع 
للعبة السياسية واملساومات، وللحقيقة: ابحثوا عن كل 

مسألة ومشكلة فإن وراءها أجندة ومنفعة واهلل على 
ما أقول شهيد.

> > >
٭ نص سالفة: قضية الطالب املصري التي أصبحت 

وزارة التربية حترض الناس لرفع قضايا عليه سابقة 
تربوية خطيرة، تبني بوضوح أن الوزارة ال حتمل في 

جوفها أي عقلية تربوية وال رؤية مستقبلية، فبدال من 
أن متسك هذا الطفل وتعلمه وتوعيه خلطئه بأسلوب 

تربوي ـ إن صدقت حيثيات احلادثة ـ أصبحت 
متارس »بلطجة القوانني التربوية«، فما موقفها إذا 

جاء طالب وأثار قضية طائفية هل ستفصله وحترمه 
أم ستعلمه وتوعيه؟ إذن فألغوا كلمة تربية بعد هذه 

احلادثة واجعلوها وزارة للتعليم فقط، ألنكم ال 
حتملون فلسفة تربوية وال عقلية توعوية، لنقول 

صدقا لترحل عقولنا فال فوائد لوجودها ودمتم.

حال األسرة الكويتية في هذه األيام »امتحانات ولوية 
وعفسة« والناس الهية بدراسة عيالها وسيارات 

يابانية فيها إخواننا وأخواتنا من العرب تتجول بني 
السكيك والفرجان من الساعة الواحدة ظهرا حتى 
الثامنة مساء.. صراخ وتوتر وكوابيس في البيت..
قصر على التلفزيون أختك تدرس.. صكي البالك 

بيري ودرسي واألم املسكينة التي غصب تفهم في 
كل املواد الدراسية واألب يفاجئ األوالد بغرفهم 
دون استئذان حتى يعرف يدرسون أم ال! واألم 

تتصل على تلفونات األوالد لتتأكد أنهم مسكرينها 
ويدرسون!

هذا حال األسرة الكويتية هاأليام السيطرة الداخلية 
على األزمة الدراسية حتى ال يفلت زمام األمور.. وأول 

سؤال تسأله األم.. ها اشسويت باالمتحان.. بشر؟ 
اجلواب معروف طبعا منذ أيامنا.. االمتحان ماكو 

أسهل منه... ماااااي! موفقني يا أوالدنا باالمتحانات يا 
رب.. وكل الشكر لألم أوال واألب أيضا. 

> > >
جلسة مجلس األمة املاضية متنيتها لو لم تكن.. 

ومتنيت لو لم يقدم استجواب للشيخ أحمد الفهد، 
وأقول لكم ملاذا.. ألنه واضح جليا أن هناك خالفا ليس 

بني البعض بل بني الكل من مجلس وحكومة، وصلت 
اخلالفات الشخصية مرحلة بات من الواجب حلها 

وبشكل جذري وسريع، االستجواب املقدم مبهم وبه 
شبهة، والتصويت على التشريعية مبهم وبه شبهة، 

واحلديث الذي دار في اجللسة مبهم وبه شبهات 
وليس شبهه واحدة! أين جملة حكومة متضامنة؟ 

ضاعت يوم الثالثاء!
أين احترام الالئحة الداخلية؟ ضاع وسط زحام 

البعض للتشفي من البعض اآلخر، لقد قيل في تلك 
اجللسة من البعض ما لم يقل في ألد األعداء مع 

األسف.. باختصار وضح كل شيء في اجللسة ومن 
ناحية أخرى لم يتضح أي شيء!
> > >

نحن في الكويت عسى ما يتقلد أحد أفراد األسرة 
احلاكمة منصبا ويكون محبوبا وشابا ونشطا إال 

»وكسروا مجاديفه« مع األسف سواء من بعض أبناء 
العمومة أو من مجلس العباقرة!

أليس إضعاف أحد أبناء األسرة احلاكمة في أي دولة 
بالعالم والتعامل معه بسياسة الضرب حتت احلزام 

والتشهير به حتى مبخالفة مرورية! هو إضعاف لباقي 
أبناء األسرة؟ وينعكس هذا بإضعاف هيبة الدولة 

مستقبال.
> > >

٭ من الفرية: ال عالج لبعض »املايعني« هاأليام وال 
عالج لبعض »املستهترين« من شبابنا إال بالتجنيد 
اإللزامي الذي يعلمهم الرجولة والنظام، فضال عن 
تعليمهم احترام من هم أكبر منهم سنا وعلما وأنا 
على يقني بأن النائب األول الشيخ جابر املبارك ال 
تغيب عنه مثل هذه األمور بل هو من اقترح إعادة 

التجنيد.. فعجل يا أبا صباح ونحن معك.

ــيلة الطبيعية لإلحساس بل والتعبير عن  األلم هو الوس
ــان من أذى أو ضرر، واخلوف هو  مدى ما يلحق اإلنس
رد الفعل الناجت عن اإلحساس باأللم فاخلوف هو الصورة 

النفسية لأللم.
نعيش اليوم حالة من التوتر السياسي بسبب خالف بني 
قطبني كبيرين، وقد ظهر هذا اخلالف فيما بينهما بشكل 
واضح علمه جميع اخللق، وكتبت عنه جميع الصحف، 
ناقشته جميع الدواوين، حللته الشخصيات السياسية، 
ــى وصل األمر إلى ما ال  ــت عنه وكاالت أجنبية، حت كتب
ــعب، ولكن  حتمد عقباه، وقد طالت حالة التوتر هذه الش
عبر بعض ممثليه في قبة البرملان الذين دخلوا طرفا في 
الصراع ولم يضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، بل 
إن بعضهم جعل مصلحة الوطن واملواطنني آخر اهتماماته 

والدليل ما نعيشه اليوم.
دائما يقولها الكبار من انه في حال تخاصم أبناء العمومة 
ال تدخل طرفا مع أحدهما، ألنه إذا تصافى أبناء العمومة 
أنت الذي ستذهب في مهب الريح ويكون مصيرك مزبلة 
التاريخ، فمنذ متى كان هناك ممثلون لألمة محسوبون 
ــعب انتخب هذا النائب  ــى فالن من الناس، وهل الش عل
ــمع  ــي يرمتي في حضن أحد األطراف ويقدم له الس ك
ــديدا حتى وصل األمر  والطاعة؟! اليوم كلنا نتألم أملا ش
ــى  الى اخلوف من القادم، ونعيش في حالة رعب ونخش
أن نكون مقبلني على نفق مظلم ال نعلم ما سيحدث فيه 
ــا في الكويت فقط نعيش هذا، فإن كثيراً من دول  وألنن
ــبقتنا بكثير ونحن من أول الكويت آلخرها ال  العالم س
يوجد مشروع واحد قائم بشكله الصحيح وكله بسبب 

حب املناصب واخلوف من ان يكون من املاضي، لالسف 
نوابنا االفاضل لم يوفقوا في املجلس احلالي فقد باعوا 
هويتهم احلقيقية وأصبحوا موظفني بدال من مشرعني 
ــخصية  وأصبحوا يبحثون عن االنتقام وراء أهداف ش
ــريع واملراقبة، وايضا من ساعدهم في هذا  نسوا التش
احلكومة وممارستها للدميوقراطية »امللغومة« بتحويلها 
ــتورية« وتأجيلها حسب مزاجية  االستجوابات لـ»الدس
ــبب ضياع البلد هو مستشارو السلطتني  احلكومة.. س
سواء التنفيذية أو التشريعية فكلهم وضعوا مصلحتهم 
اخلاصة وحب بقائهم في مناصبهم على مصلحة الكويت 

وهذه هي »النتيجة« التي نعيشها اليوم.
زبدة الكالم: مجلس األمة أخفق.. واحلكومة إخفاقها   ٭

أكبر ونحن اخلاسرون.

نقشة فكر

رمييات

زبدة الكالم

لترحل
 عقولنا!

مجند..
استعد

الكويت
أهم

تواصل
 مفرح النومس العنزي

alnomas-q8@hotmail.com

 من خالل متابعة النشاطات البرملانية القائمة في املجلس 
سواء من النواب أو الوزراء، ندرك أن هذه النشاطات قد 

تدخل في بعض األحيان في عواصف برملانية هوجاء 
والتي عادة ما تؤدي إلى انخفاض أو تدٍن أو انحطاط 
شعبية هذا النائب أو ذاك الوزير، وهذا ما حدث قبل 

فترة وجيزة في قاعة عبداهلل السالم، وإذا كان هذا األمر 
شرا البد منه إال أن املهم في هذا كله هو أنك تستطيع 
وبكل وضوح أن تالحظ عدم ثبوت األعراف واملواقف 

املثالية بصورة دائمة، فاملواقف تتحول الى مواقف 
زئبقية غير مستقرة ميكن لشكلها أو مضمونها ان 

يتغير في اللحظات األخيرة، وهذا ما حدث في السابق 
وسيحدث في أي تصويت داخل املجلس. 

ومن املدهش حقا أن القليل من النواب، ولألسف، 

يستطيع أن يتمسك بالكاريزما التي يتمتع بها قبل 
دخوله الى املجلس وهذا النوع من النواب يستمر في 

بقائه في املجلس، أما البعض اآلخر فإنه ينسى وعوده 
ونفسه ويطلق العنان إلى أهدافه اخلاصة التي من أجلها 

دخل املجلس، وهذا النوع من النواب يسمى بالنائب 
العابر أي العابر إلى مصاحله والعابر للمجلس كالطيور 
املهاجرة التي تعتبر الكويت محطة عبور لها ثم تواصل 

رحلتها، لكنها قد تقع في شباك القناصني ثم تباع 
وتشترى. كذلك قد تنصدم من شخص حتبه جتد فيه 
الطموح اجلامح الذي يصل الى عنان السماء وفي غفلة 
منه جتده يهدم ما بناه خالل سنني طويلة مليئة بالتعب 
واملثابرة، هذا هو حال املجلس الذي ميكن للفرد بداخله 
أن يصنع له مصعدا نوويا يصل به إلى ما وراء النجوم 

أو أن يهفو هفوة جتعله يغادر املجلس بخفي حنني بعد 
أن حرق به كل أوراقه، ومن خالل هذا السياق ميكننا 

القول بأنه يوجد لدينا في الكويت مكانان ناشطان 
زلزاليا، إن جاز التعبير، األول يتمثل مبجلس األمة أما 
الثاني فهو بورصة األوراق املالية ومن ليس لديه علم 

بهذا األمر فعليه أن يتعلم اآلن.
> > >

٭ تعزية: أتقدم بأحر التعازي الى صاحب السمو 
األمير، وسمو ولي عهده األمني والى نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية والى أسرة الصباح 
الكرام بوفاة املغفور له بإذن اهلل الشيخ راشد احلمود، 
ونسأل اهلل تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه 

فسيح جناته.. وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

جوهر احلديث

 محرقة
 مجلس األمة


