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م.غنيم الزعبي

فهد محمد الشمري

فاطمة شعبان 

كل عام وأنت اخلير 
كله يا وطني

مجلس األمة الكويتي 
»فخر العرب«

سياسة االختالف

كل عام أنت بخير يا وطني يا أحلى األوطان، يا 
وطنا أعطيت وأعطيت وأعطيت، ولم تأخذ من بعض 

أبنائك إال الجحود والنكران، بلد شد الرحال إليه 
أكثر من مليوني شخص، دفعوا الغالي والنفيس 

وتركوا األهل والديار ليأتوا إليه، ومع هذا تجد 
الكثير من أبنائه في حالة تذمر )وتحلطم دائم(، 

الجميع يغرف من خير هذا البلد لكن ومع األسف ما 
أقل الشاكرين!

كل عام وأنت أبوالخير كله يا صاحب السمو األمير 
حفظك اهلل ورعاك، حصل الكويتيون في عهد 

سموك الميمون على منح وزيادات لم يحصلوا 
عليها في تاريخ الكويت الحديث والقديم فلك منا كل 
الحب واالمتنان يا سمو األمير وكل عام وأنت »أبو 

الخير كله«.
كذلك كل »العام« وأنت بخير أيها الشعب الكويتي 

الطيب، ألنك في بلد الخير الذي يحسدك عليه مئات 
الماليين بل ان الكثير منهم يدفع »اللي وراه واللي 

جدامه« فقط ليأتي له ويعمل فيه باقي عمره وال 
يغادره الكثير منهم إال على توابيت، كل الذي يطلبه 

منك هذا الوطن هو رد هذا الجميل الكبير بالقليل 
من الحب، لنسأل أنفسنا هل نحن نحب الكويت؟ 
لكن ال تجاوبوا بألسنتكم، جاوبوا بأفعالكم. وهل 

الذي حصل منكم خالل السنة الماضية فيه أي 
مؤشر على حبكم لوطنكم؟

أخيرا كل عام وأنت بخير يا قلمي العزيز، وشكرا 
على مدادك الذي أفنيته في عشرات المقاالت مدافعا 

عن رأيي المخالف لمحيطي االجتماعي وتحملت 
في سبيل ذلك الكثير من السب والقذف، بل وصلت 
في بعض الحاالت الى التهديد بإلحاق األذى البدني 

المباشر، ال يهمني ذلك كله فقد أخذت حقي من 
الدنيا »زينها وشينها«، وسأمضي في طريق الحق 

وحيدا ومجاهدا عكس التيار الذي يريد التهام 
وطني الصغير ودفعه الى الوراء، وطني كان جميال 
و»قبحتوه«، وطني كانت قلوب أهله تغسل المطر، 
لكن سواد قلوبكم »لوثه«، سيرجع وطني جميال، 

وستنتصر قلوب أهله البيضاء. 
كل عام وأنت الخير كله يا وطني، أحبك يا وطني 

بقدر كرهي »لهم«.

مجلس األمة الكويتي 
»فخر العرب« هذا ما 

حمله أحرار سورية في 
إحدى تظاهراتهم ردا 

على ما يقوم به أحرار 
وأسود المجلس في 

الدفاع عنهم وعن مطالبهم 
الشرعية بالوصول للحرية 
والتخلص من هذا النظام 

البعثي وأذنابه ومن 
يسانده في قمع ثورتهم 

السلمية باستخدام جميع 
أنواع األسلحة وارتكاب 

العديد من المجازر بشكل 
يومي من أجل إيقاف هذه 

الثورة السلمية المطالبة 
بالحرية وهذا ما ال يحصل 

ولن يحصل ألن أحرار 
سورية عقدوا العزم 

واستنشقوا نفس الحرية 
ولن يقفوا إال بعد أن 

يقوموا بإسقاط هذا النظام 
وحزبه ورفع علم الثورة 

ايذانا ببدء عهد جديد.
أحرار مجلس األمة سجلوا 
في جلستهم اول من امس 
المخصصة لدعم الشعب 
السوري عشرة قرارات 

تستحق اإلشادة بعد 
ماراثون من السجالت مع 
مناديب الطاغية تحت قبة 
عبداهلل السالم إيمانا منهم 

بقضية وعدالة مطالب 
الشعب السوري في نيل 
الحرية وبداية عهد جديد.

وقد كانت القرارات 
العشرة هي:

٭ اصدار بيان استنكار 
من المجلس تجاه مجازر 

سورية.
٭ ارسال بعثات طبية 

لعالج الحاالت المحتاجة 
من الشعب السوري.

٭ نقل الحاالت الحرجة 
إلى مستشفيات الكويت.

٭ تكليف الشعبة 
البرلمانية بمخاطبة 

برلمانات للتحرك للضغط 
لوقف القتل.

٭ السماح للمقيمين 
بالكويت إلحضار عوائلهم 

من النساء واالطفال.
٭ تنظيم حمالت للتبرع 

للشعب السوري.
٭ قيام حكومة الكويت 
بإرسال مساعدات طبية 

للجرحى عند الحدود 
السورية االردنية 

والتركية.
٭ انضمام الكويت إلى 
الدعوات المنادية إلحالة 

النظام السوري إلى 
المحكمة الدولية الجنائية 

كمجرم حرب.
٭ دعم الجيش الحر 

بالسالح.
٭ قطع العالقات مع 

النظام السوري.
شكرا يا أحرار المجلس 

على وقفتكم الشجاعة 
تجاه إخوانكم في سورية 

شكرا يا فخر العرب 
كما لقبكم أحرار سورية 
وبالفعل تستحقون هذا 

اللقب.
كما أدعو جميع أحرار 
الكويت إلى دعم حملة 

التبرعات الذي سينظمها 
تلفزيون الكويت بالتعاون 

مع الهيئة الخيرية 
اإلسالمية العالمية 

لمساعدة وإغاثة إخواننا 
أحرار سورية.

هناك شعارات نطلقها ونتغنى بها وهي كثيرة يتخذها 
من يبتغي الشهرة في حمالته اإلعالمية وفي لقاءاته 
عبر شتى وسائل اإلعالم للترويج لنفسه، كما فعل 

ويفعل كل مرشح النتخابات مجلس األمة أو المجلس 
البلدي أو مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. وشركات 
الدعاية واإلعالن تلعب دورا بارزا في إعطائها رؤية غير 
واقعية فيعتقد المتلقي اعتقادا جازما أنها حقيقة وواقع 

ليسير خلف مروجها واثقا من تحقيق المبتغى بينما 
هي ال تتعدى بالنسبة لمطلقها لحمة لسانه داخل فمه 

المتشدق بها فإذا حان وقت تفعيلها، رأيت من نادى بها 
أبعد ما يكون عن واقعها. ال أخص بكالمي هذا فئة دون 

أخرى فالذاتية أو األنانية قد تكون موجودة في جميع 
األفراد والتوجهات والتكتالت.. »إال من رحم ربي«، فكل 
فئة تعمل إلنجاح مشروعها وتتسلح باالتهامات لنقض 

وهدم ذوات ومشاريع الفئات األخرى علما أن شعار 
»الخالف في الرأي ال يفسد للود قضية« يطلقه الجميع 

ولكنه في واقع التطبيق أجوف!
إن االختالف في اآلراء والمشاريع المطروحة يتطلب 

نقد اآلراء ووضع اليد على الجوانب السلبية بكل 
موضوعية ـ أقول بموضوعية وليس بغوغائية كما 
يفعل البعض ـ وعلى جميع األطراف تحمل النقد 

الموضوعي وتقبل الرأي اآلخر وعدم اإلصرار على 
الرأي الواحد، فالمجلس لن يحلق بجناح واحد وإن كان 
جناح األغلبية، كما ان الحكومة لن تخطو خطواتها نحو 

النمو دون وضع المجلس يده بيدها.
إن نوابنا مع شديد األسف يجعلون أنفسهم تحت 

رحمة االصطدام بالمؤثرات الخارجية واألحداث 
العشوائية حولهم ليحولوا الجلسة إلى نقاشات جانبية 

بعيدة عن لب الموضوع، ودورهم يقتصر على رد 
الفعل حسب قانون »لكل فعل رد فعل«.. إن نعمة 
التفكر التي وهبنا الباري تعالى ومدحها في كتابه 

العزيز »أفال يتفكرون« تقتضي أن يستخدمها النواب 
قبل طرحهم أي موضوع فليس كل ما يعرف يقال 

أثناء الجلسة، هناك قضايا من الممكن مناقشتها خارج 
الجلسة الرسمية في أروقة مكاتب النواب ألنها قضايا 

فردية وليست ضمن األولويات التنموية.
العقل هو أحد أعظم العطايا اإللهية لإلنسان، فبدالً من 

وضعه في صناديق مغلقة علينا استخدامه فيما فيه 
الخير، فقد جاء في الحديث القدسي »وعزتي وجاللي ما 
خلقت خلقا أحب إلي منك بك أثيب وبك أعاقب« فلندرب 
أنفسنا على استخدام التفكر والتعقل كي نكون فاعلين 

غير منفعلين.

مجرد رأيفي الصميم

جملة اعتراضية

ذعار الرشيدي

عبدالمحسن محمد المشاري

مؤمن المصري

مرضى الصداع 
النصفي وصوم 
النواب

التشهير 
باآلخرين أصبح 
موضة

مذبحة 
بورسعيد.. هل 
تنضم ملاسبيرو 
وأخواتها؟!

أن تصادق أملك يعني أن تقبل به 
وتؤمن متاما بأنه سيرحل أو على 

األقل تتمنى أن يرحل وتعتبره ضيفا 
»ثقيل طينة«.

واآلالم كالبشر، منها ما يأتي سهال 
ويرحل سهال، ومنها ما يحل كالصاعقة 

بشر مستطير ميزق دماغك ويشلك 
لدقائق ورمبا لساعات. ولعقد ونصف 

من الزمان تعلمت أن أصادق أملي وأقبل 
به فليس بيدي شيء ملنعه من احللول 

بني ثنايا دماغي، ومنذ تشخيص حالتي 
بأني مصاب بالصداع النصفي، قررت أال 

التفت لنصيحة اي طبيب حكومي، وقد 
فادني هذا كثيرا اذ انني وهلل احلمد واملنة 

وبتصرفي هذا حلت دون ان أحتول إلى 
مشروع جتربة دوائية لبعض األطباء 

الذين ومنذ سنوات وهم يتعلمون هذه 
املهنة النبيلة في أجساد املرضى، كما 

رفضت متاما اللجوء إلى بعض الرقاة 
الشرعيني وغير الشرعيني الذين امتألت 
أرصدتهم من عالج العني واملس وغيرها 

مما يدلسون فيه على املصابني بكل مرض 
يعجز الطب السريري عن عالجه او 

تفسيره. 
في رمضان عام 2003 اكتشف ان 

الصداع النصفي ال يزورني ال بخير 
وال بشر طوال ايام الشهر الفضيل، وما 

ان تنتهي أيامه املباركة حتى تعود لي 
نوبات الصداع بني حني وآخر »حسب 

التساهيل«، يومها قررت ان أتوقف عن 
األكل او باألصح أغير عاداتي الغذائية 

بالكامل وبدأت اكتفي بوجبة واحدة 
فقط في اليوم، لم اقل انني كنت أمارس 
الصيام بل كنت امارس طقوس الصيام 
ومنذ 9 سنوات وانا اعمل بهذه الطريقة 
وتقلصت النوبات إلى حد ال ميكن ألي 

دواء جربته ان يفعله.
هذه املقالة هي نصيحة مجرب، أقدمها 
لكل من ابتاله اهلل بالصداع النصفي، 

صم او مارس على األقل طقوس 
الصيام فواهلل ان اي دواء جربته او 
وصف لي لم يفعل كما فعل الصيام 

معي.
يقول النبي ژ: »ما مأل ابن آدم وعاء 

شرا من بطنه« واعتقد ان هذا هو 
التفسير املنطقي بل والوحيد لقدرة 

الصيام على كبح جماح الصداع النصفي 
واحلد من نوباته.

توضيح الواضح: ليت بعض النواب يصومون 
ولو قليال عن التصريحات خاصة تلك 
»العنترية« التي تشعل حريقا سياسيا 

فيما نحن أحوج ما نكون إلى الهدوء حتى 
ميكن ان نبني البلد، فكثرة تصريحاتهم 

ال تسبب سوى الصداع للجميع.

احلرية الكلمة املظلومة التي يستغلها 
البعض بطريقة تشوهها وتؤذينا فحني 

يستغل شخص ما حرية التعبير في 
التشهير باآلخرين ومهاجمتهم من دون 
دليل ومن دون منطق فهو هنا ال يؤذي 

فقط من يهاجمهم بل يؤذينا جميعا، 
ومن ال يحترم الناس من املنطقي اال 

يحترمه الناس ومن يعتاد على تشويه 
سيرة الناس بغير علم من املنطقي أال 

تكون سيرته طيبة، ومن يتعمد أن يفتي 
في كل األمور وهو جاهل مبعظم ما 

يفتي فيه ان لم يكن كله من املنطقي أال 
نصدقه وأال نتابعه.

٭ هناك عدد من األشخاص تعاملت 
معهم وعرفت عنهم الكثير والبعض 

اآلخر تعاملت معه عن بعد وآخرون لم 
أتعامل معهم مطلقا كلنا كذلك ال نتعامل 
مع اجلميع وال نعلم كل األشياء عن كل 

الناس لكن املهم الذي أمتنى ان نصل 

اليه في يوم من األيام ان نكون على 
يقني بأنه ال يوجد شر كامل أو خير 
ال حدود له بداخل كل منا وال يوجد 

في الوقت احلالي بيننا بقايا من نزاهة 
شعيب گ وعفاف يوسف گ وصبر 

أيوب گ ومثابرة موسى گ ونقاء 
عيسى گ وحكمة محمد ژ، وأعتقد 
من وجهة نظري ان كل من يصيبك عن 

جهل بشيء قد يجرحك او يجعلك تشعر 
بامللل والسخط بالتأكيد بداخله شيء 
ممكن ان يجعلك ولو في وقت قصير 
بحالة مزاجية أفضل، ولهذا أرجو من 
اجلميع أال نكره بكامل جوارحنا في 

الوقت الذي ال نستطيع خالله ان نحب 
ونحترم بكامل حواسنا، لهذا فدائما وأبدا 
اعرف انه بالرغم من وجود شيء يجعلك 
تكره انسانا بالتأكيد يوجد بداخله شيء 
حتترمه فيه، لو وصلنا الى تلك النقطة 

الفاصلة سنكون بحق نستطيع ان نصل 

الى املعنى احلقيقي للدميوقراطية التي 
نتمناها.

 من أجمل الرسائل التي وصلتني.
٭ االبتسامة التي أبرزها في محياي 

قد اكتسبتها من التجارب التي علمتني 
ان ابتسم دائما وال اعبس لأليام وقد 

استطعت بفضل هذه االبتسامة ان 
أتخطى كثيرا من العقبات التي اعترضت 
سبيلي وان أتغلب على كثير من املتاعب 

التي تسود احلياة في أعني كثير من 
الناس واهلل سبحانه ما يكتب إال كل 

خير.
يا سادة يا كرام في اخلتام ال أحد 

يريد ان يعترف بأن الشعب قد اخرج 
نفسه بنفسه من كهف اجلهل واخلوف 

وال يريد ان يستنصح عليه اصحاب 
السياسة او أي مدعي معرفة وحكمة 

وكلنا وراء كلمة صاحب السمو األمير 
وولي عهده األمني، تلك هي احلقيقة.

مر أكثر من شهر على مذبحة استاد 
بورسعيد والتي راح ضحيتها عشرات 
املصابني و74 قتيال ولم يسمع أحد من 

املصريني جوابا شافيا على السؤال الذي 
يطرحه املاليني: هل وصلنا للهو اخلفي 

الذي نفذ املجازر الرهيبة منذ قيام 
ثورة يناير وحتى اليوم، أم أن مجزرة 

بورسعيد ستنضم إلى مجازر ماسبيرو 
ومحمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة 
الداخلية ويظل الفاعل مجهوال واحملرض 
غير معروف والبحث جار ومستمر منذ 

عام!
لقد قرأنا منذ يومني أن املستشار عبد 

املجيد محمود النائب العام قد اطلع على 
حتقيقات النيابة العامة في بورسعيد 
مبجمع محاكم اإلسماعيلية مبكتب 

املستشار مجدي الديب احملامي العام 
األول لنيابات مدن القناة وسيناء والذي 

باشر حتقيقاته منذ وقوع احلادث.
وجاء في اخلبر أن النائب العام رفض 

اإلدالء بتصريحات حول ما أسفرت عنه 
التحقيقات التي جرت على مدار األسابيع 
القليلة املاضية، وذلك حفاظا على حسن 

سير التحقيقات. وقالت مصادر قضائية: 
إن النائب العام اطلع على كامل التحقيقات 

وذلك متهيدا إلعالن ما أسفرت عنه 
التحقيقات في مؤمتر صحافي كبير 

سيتم تنظيمه في وقت الحق.
أعلم أنه ال يجوز الضغط على جهات 

التحقيق في أي قضية تكون رهن 
حتقيقات النيابة العامة أو تنظرها احملكمة 
ولكن هذه املرة الشعب يريد - على األقل 
- أن يعرف هل مت القبض على املتسببني 
في هذه املذبحة، سواء الفاعلني األصليني 

أو من دفع لهم لينفذوها. إن الشعب 
املصري بكل أطيافه يعيش في قلق بالغ 

من أن تتكرر مأساة ماسبيرو ومحمد 
محمود ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية.

ففي كل مرة كنا نسمع أن هناك 
حتقيقات جتري على قدم وساق وأن 
هناك أشخاصاً مت القبض عليهم وأننا 
على وشك ضبط املتسبب في املذبحة. 

ومتر األيام وال جند لكل هذه التحركات 
أي نتيجة إيجابية، حتى حتدث مصيبة 

جديدة ونبدأ »من أول السطر« في عملية 
بحث ال تنتهي عن »طرف ثالث« أثبتت 

األيام أنه غير قابل للضبط أو التحقيق أو 
حتى اإلعالن عنه.

إن املتابع لكل هذه املصائب التي بدأت 
مبذبحة »موقعة اجلمل« وانتهت مبذبحة 

»استاد بورسعيد« يالحظ أن وراءها فكراً 
واحداً وعقالً مدبراً واحداً وهذا بسبب 

التشابه الواضح بينها جميعا خاصة 
في التنفيذ. فالبلطجية هم الفاعلون 

األصليون، والسالح املستخدم في كل 
مرة هو نفس السالح والطريقة هي 

نفسها ولم يبق أمامنا إال أن نضع أيدينا 
على احملرض!

هناك حكمة قدمية تقول: »ابحث عن 
املستفيد«. وإذا طبقنا هذه احلكمة على 
ما نحن بصدده لوجدنا أن املستفيد من 

كل هذه املصائب هم أولئك الذين خسروا 
أو على وشك أن يخسروا ما حققوه من 
مكاسب في عهد املخلوع حسني مبارك. 
والبد أن نضع نصب أعيننا أنهم ليسوا 

فقط من أصحاب املاليني واملليارات وإمنا 
عددهم كبير بدرجة مخيفة.

إن الشعب املصري هذه املرة لن يتوقف 
عن السؤال عمن كان وراء مذبحة 

بورسعيد وإذا كانت هناك نية لدى 
السلطة احلاكمة للطمطمة على املوضوع 

وإخفاء معامله فاعلموا أن مصر بكامل 
قوتها سوف تقف في وجه هذه السلطة 

التي تفقد رصيدها يوما بعد يوم لدى 
الشعب.
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