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ريم الوقيان

د.بدر نادر الخضري

سلطان شفاقة العنزي

إلى متى الفنت..؟

مواليد 1950 
إلى 1973

فعال... ال تبوق.. ال تخاف

املجتمع الكويتي بكل أطيافه وفئاته إخوة 
متحابون منذ زمن أجدادنا ولكن اخلطابات 

والتصريحات التي زادت عن حدها أصبحت 
تنخر املجتمع الواحد املتحاب والكل أصبح يدلي 

بدلوه عن طريق مواقع التواصل االلكتروني 
»تويتر« فزادت من إشعال الفتنة بني أبناء 

املجتمع الواحد، لذا ال بد من وقفة صارمة للحد 
من االجنرار وراء من يحاول أن يتكسب على 

مصلحة الوطن.
>>>

 للحد من انتهاك الوحدة الوطنية وإثارة الفنت 
ال بد من اإلسراع في إصدار مرسوم قانون 

وتطبيقه رحمة باملجتمع الكويتي من شر الفنت 
ومن شر من يعبث بوطننا الغالي، فصيانة 
الوحدة الوطنية حتد بضرورة إصدار هذا 

القانون حتى ال ننجرف وتصعب السيطرة عليه 
وبتطبيقه سنحقق ما زرعه األجداد من محبة 

وتكاتف ومتاسك بني جميع األطياف. 
>>>

من الفرية: قانون صارم يطبق بصرامة، إنقاذا 
للمجتمع من التمزق والفنت والكراهية التي زادت 
عن حدها، فنعوذ باهلل من الفنت ما ظهر منها وما 

بطن.

أتعامل يوميا مع أحد برامج التواصل االجتماعي 
وهو برنامج »الواتس آب Whatsapp« والذي ميكن 

من خالله االتصال مع من تريد احملادثة اإللكترونية 
معه بإرسال واستقبال الرسائل، والتي حتتوي في 
كثير منها على الصور وملفات الصوت والصورة 
وملفات الكتابة التي تتضمن القصص واحلكايات 
والدراسات والتقارير واملقاالت وكل ما ينشر في 
الصحف واملجالت بحيث تأتيه بشكل إلكتروني.

ومبا أنني أستخدم برنامج Whatsapp يوميا، 
فأتلقى الكثير من املعلومات والبيانات واإلحصائيات 

املتنوعة في أفكارها.
وأحببت مشاركتكم بإحدى تلك الرسائل التي 

تصلني وحتتوي الكثير من االستفادة لكل من يطلع 
عليها.

ومن تلك املقاالت التي تسلمتها دون اسم لكاتب 
هذه املقالة، وأستميحكم عذرا، بأنني سأنقل لقراء 
»األنباء« هذه املقالة املؤثرة التي حتاكي األشخاص 

الذين ولدوا خالل الفترة من عام 1950 الى عام 
.1973

تبدأ املقالة بعبارة أمتنى لكم حياة سعيدة وعمرا 
مديدا، وأعواما حافلة باإلجنازات وحتقيق األحالم 

والطموحات.
ثم تذكر املقالة »أكبركم سنا عمره 62 عاما 

وأصغركم عمره 39 سنة، كنتم أكثر االطفال متيزا 
بطفولتهم املمتعة، التي لم يحظ بها اطفال االجيال 

السابقة واآلتية.
حلقتم على جيلني القدمي واحلديث، والدتكم في 

ظروف معيشية رائعة يسمونها الطفرة.
اخلروف بـ 20 دينارا واملوتر الشفر من الغامن بـ 

1200 دينار.
عاصرمت احلروب كالعدوان الثالثي وحرب 67 

واحتالل العراق لوطننا الكويت وحرب اخلليج.. 
وأيام التهديد بالكيماوي.. واستخدام صواريخ 
سكود وباتريوت وأيام اجلهاد في أفغانستان.

وأيام جهيمان. وأول ما نزل دشداشة الالس وطفى 
الضوء وقماش تترون. ومن ذكرياتكم كذلك،

الرسوم املتحركة مثل بباي.. وافتح يا سمسم 
وفلونة واالبريق املكسور والسندباد البحري، تابعتم 

رقية وسبيكة.. ومحظوظة ومبروكة.. وخالتي 
قماشة.. وأبوهباش. وإلى أمي وأبي مع التحية.. 

درب الزلق.. االقدار.. وفريج العتاوية.
أما ألعابكم فكانت.. األتاري وبالي ستيشن.

وهواياتكم كانت.. الدوارة في الشمس.. وصيد 
الطيور بالنبابيط.. واآلن تعاصرون.. عالم آبل 
وسامسونغ والبالك بيري.. واجلالكسي تاب 

ونوت.. واآلي فون واكس بوكس.
عشتم جيلني مختلفني.. تربيتم تربية األجيال 
السابقة وعشتم عيشة وتربية األجيال التالية.

أظنكم تعلمتم الدين الصحيح.. ليس بدين القدماء 
املتشدد وال بدين اجلدد التكفيري.

ستبقون دائما مميزين والتي لم ولن يفهمها 
ويقدرها سواكم، انتم جيل ال تخشون التقدم في 
السن، أنتم تعتبرون من أكثر الناس فهما للحياة، 

أنتم مخضرمون بل وأنتم رائعون.
تكبرون لتزيدون تألقا وجناحا واستمرار اخلير.

فاكهة الكالم: يقول املفكر ديل كارنيجي: أنا مصمم 
على بلوغ الهدف، فإما أن أجنح.. وإما.. أن أجنح«.

في صيف 2008 صدر تقرير 
من وزارة الخزانة األميركية 
يدعو لتجميد أموال جمعية 

التراث الكويتية في الواليات 
المتحدة وذلك الرتباط بعض 

أنشطتها ـ حسب ادعاء 
الحكومة األميركية ـ بأنشطة 

إرهابية، وبالطبع تم تبرئة 
الجمعية من هذه االتهامات، 
وبفضل من اهلل، فأنشطتها 
الخيرية يشهد لها القاصي 

والداني. واآلن، صدر تقرير 
جديد من وزارة الخزانة 

األميركية يدعو لتجميد أموال 
تابعة لحزب اهلل اللبناني 

استخدمت في أنشطة إرهابية 
وتجارة المخدرات ـ أيضا 

حسب ادعاء الحكومة األميركية. 
وال أدعي أن هذا التقرير الجديد 
هو صحيح أو مخطئ كسابقه، 
فال أملك اي أدلة قطعية سوى 

نص البيان الصادر عن الحكومة 
األميركية. ولكن أود أن أقتبس 

من مقال زميل في إحدى 
الصحف المحلية حين كتب في 

عام 2008 عن اتهام وتجميد 
أموال جمعية إحياء التراث. هذا 

الزميل يدعي الليبرالية ولكن 
مقاالته مليئة بأفكار وأطروحات 

طائفية، وال أعلم كيف تلتقي 
الليبرالية مع الطائفية في 

شخص واحد، إال إن كان يدعي 
إحداهما.

الزميل كتب: »ولنا على التقرير 
والضجة المثارة حوله عدة 

مالحظات: األولى ان التقرير 
صادر عن وزارة في دولة 

صديقة )أميركا( عانت األمرين 
من اإلرهاب واإلرهابيين 
المنتمين لعناصر تدعي 

اإلسالم، واإلسالم منها براء، 
فال يوجد مصلحة لها من زيادة 

رقعة أعدائها من المنتمين 
لهذه الفئة، والثانية أن التقرير 
صادر بناء على أدلة وضوابط 
وشهادات اشتركت فيها عدة 
دول ومنظمات عالمية، فإذا 

كانت اميركا تعادي السلف أو 
أحزنها فوز عدد كبير منهم 

في انتخابات »الكويت العظمى« 
كما يقول البعض هنا فإن 

باقي هذه الدول والمنظمات 
لربما لم تسمع عن الكويت، 
ناهيك عن كونها او وضعها 
كأكبرهم لها! وآخر مالحظة 

هي هذه الفزعة لجمعية احياء 
التراث، وقد قدرنا حماوة دفاع 
المنتسبين إليها والسائرين في 
ركابها والمستفيدين من اموالها 

وخيراتها في الداخل الكويتي، 
كما يمكن ان نتغاضى عن دفاع 

بعض اعضاء المجلس ممن 
ادخل السلف في دماغه انهم 

هم من اوصلوه الى هذا المركز، 
ولكن من غير المفهوم دفاع 

االخوان في الحكومة المستميت 
عن جمعية احياء التراث من 

دون حيطة او ترو، ونستغرب 
ماذا سيكون الموقف الحكومي 
لو واجهته الحكومة االميركية 

الصديقة باألدلة الدامغة النخراط 
الجمعية في نشاطات مساندة 
لإلرهاب؟ وآخر كلمة نقولها 

للمنتمين للجمعية التي سلطت 
عليها أضواء الحق الساطعة، اذا 
كنتم واثقين من نظافة وطهارة 

األغراض التي تصبون فيها 
اموال زكوات وخيرات اهل 

الكويت فلماذا الخشية والخوف؟ 
ألم تسمعوا بالمثل الكويتي ال 

تبوق ال تخاف؟« انتهى.
وبدوري أقول لزميلي.. فعال... 

ال تبوق.. ال تخاف. وننتظر 
منك مقاال بنفس الجرأة عن 

حزب اهلل اللبناني ودوره 
المشبوه في دعم األنشطة 

اإلرهابية وتجارة المخدرات 
حسب شهادة الدولة الصديقة 

بنظرك.. أميركا. واهلل ولي 
التوفيق.

رمييات

ملسات

إشراقة متجددة
ذعار الرشيدي

م.غنيم الزعبي

مطلق الوهيدة الدقباسي

سياسي.. طيب 
وشرس وقبيح

غردوا 
أطربونا أكثر

رحمك اهلل 
يا أبا جعيالن

انقسمت املعارضة إلى فريقني »فريق 
حمائم« يرغب في تأجيل اللجوء الى 

الشارع والنزول الى ساحة اإلرادة 
الى ما بعد أن تتضح األمور بانتظار 

حكم احملكمة الدستورية، و»فريق 
صقور« يرى النزول اآلن ودون تأخير 
ملواجهة ما يعتبرونه تعنتا من السلطة، 
وليس فقط تعنتا من احلكومة، بيد أن 
االنقسام كما أراه هو انقسام تكتيكي 

وليس انفصاليا، مبعنى أن األغلبية 
جميعا متفقون على اخلطوط الرئيسي 

واخلالف بينهم على طريقة التنفيذ 
والتوقيت، متاما كما لو أنهم يلعبون 
لعبة »الشرطي الشرس« و»الشرطي 

الطيب« وهي اللعبة التي ميارسها رجال 
الشرطة أثناء التحقيق مع متهم، وعادة 

ما تنجح هذه الطريقة لدفع املتهم 
باالعتراف أو قول احلقيقة، واملتهم 

الذي يواجهه األغلبية اليوم ليلعبوا معه 
هذين الدورين املتناقضني هو احلكومة.

 >>>
في النهاية ال بد أن نؤمن بأن لكل فريق 

احلق في اللجوء إلى ساحة اإلرادة 
للتظاهر أو التجمهر أو حتى في وقفة 
احتجاجية صامتة، ومن يخرج ليطالب 
بأمر يراه حقا ال يجوز أن نصفه بأنه 

من »أوالد الشوارع« وان كان من أطلق 
هذا الوصف هو الفريق ضاحي خلفان 

والذي من حقه أن يبدي رأيه ولكن 

رأيه جانب احلصافة بـ 100 متر، وهو 
وصف قبيح لم يكن يليق برجل أمن 

أن يطلقه على هيئة بيت شعر مكسور، 
وليته كان موزونا لهان األمر ولقلنا انه 
كتب شعرا، ولو أن ضاحي خلفان ذهب 
بالبيتني اللذين كتبهما الى جلنة شاعر 
املليون لقال له د.غسان احلسن: »بيتك 

مكسور وما بينفع«.
 >>>

الفريق ضاحي خلفان جاءت تغريدته 
التي أثارت اجلدل بوصفه املعارضة 
الكويتية بـ »أوالد الشوارع« كالتالي:

 الي ينزل الشارع عيال الشوارع 
واال عيال البيت ينصون للبيت 

يامن خذلت الدار وش لك تصارع 
عزات ماتسوى ثرى ارض لكويت

والشطر األول من البيت األول مكسور 
متاما، باعتبار أننا سنشدد الالم في 
كلمة »اللي«، وحتى لو »رقعناها« له 

وقمنا بالغاء الشدة، فالبيتان ال يرقيان 
الى مستور رائحة مرقة مرقة الشعر، 
وليسا بأكثر من حديث مت صفه على 
وزن »املسحوب«، وكل ما أرجوه من 

سعادة الفريق ضاحي خلفان أن يترك 
عنه التعليقات السياسية وكتابة الشعر 
ويتفرغ لألمن الذي يجيده ويبرع فيه.

>>>
مخطئ من يعتقد أن تصريح 

الفريق ضاحي خلفان غير من 

شيء ما أو حرك نقطة في بحر 
قلوبنا جتاه اخوتنا في اإلمارات 

العربية املتحدة، فاإلمارات العربية 
املتحدة، وعاصمتها أبوظبي 

عيال زايد هي بلدنا وأهلها أهلنا 
وأرحامنا ولهم في قلوبنا حب 
ال يوازيه حب ولهم في أعناقنا 

»جمايل«، وحتى الفريق ضاحي 
خلفان عندما حتدث مبا قاله فقد 

حتدث بصفته كويتيا يهمه أمر 
الكويت ورأيه كان من منطلق أنه 
مواطن كويتي أراد أن يبدي رأيه 

في بلده التي أعلم يقينا أنه يحبها 
بقدر حبه لإلمارات، وما قال ما 

قاله في تصريحه املثير للجدل إال 
حبا في الكويت بغض النظر عن 
اتفاقنا معه أو رفضه، وأنا عندما 

انتقدته في مقالي أمس واليوم 
أعيد انتقاده فأنا أحتدث بصفتي 

مواطنا إماراتيا، فأنا أحمل جنسية 
دولة اإلمارات بدليل أنها بلد أدخلها 

بـ»بطاقتي املدنية«.
>>>

رسالة إلى املغردين اإلماراتيني: 
لألمانة كنتم أكثر من رائعني 

في تعاطيكم مع تفاعل املغردين 
الكويتيني جتاه تصريح الفريق 

ضاحي، أنتم بحق شعب راق جدا، 
فمن القلب لكم كل احلب.

نحمد اهلل على نعمة الزحمة التي 
كشفت لنا مستوى تفكير بعض 
القياديني، تكتب ألف مقالة عنهم 

وال احد يستمع، لكن ما أن يفتحوا 
أفواههم حتى ينكشفوا.

ندعو جميع القياديني في مختلف 
املناصب احلكومية للتصريح، 

أطربونا.. خلونا نعرفكم أفضل.
يجلسون خلف املكاتب الفخمة 

محاطني بجيوش من السكرتارية 
واملوظفني في وزاراتهم وإداراتهم، 
محاطني بهالة من العظمة، نرجوكم 

صرحوا لنعرفكم أفضل.
أطالب بإجبار جميع القياديني من 
وكالء ووكالء مساعدين ومديرين 

عامني على عمل مقابالت صحافية، 
خلوهم يغردون، عشان نعرفهم 

أفضل.
كم من قيادي سينكشف وكم من 

وكيل سنصدم أنه وصل ملنصبه فقط 
ألنه »موظف قدمي«.

وكم من قيادي سنتأكد أن سبب 
وجوده في منصبه على الرغم من 

»مستواه« هو صلة قرابته بذلك 
العضو الفالني الذي يحميه ويقيم 

الدنيا وال يقعدها حني تأتي فترة 
التجديد لهذا القيادي.

وكم موظف سيبكي من القهر حني 
يرى صورة ذلك القيادي الذي خطف 
املنصب منه رغم استحقاقه فقط ألنه 

من »عيالهم«.
وأكثر الذين سينكشفون هم 
القياديون أصحاب الشهادات 

املزورة من اجلامعات املضروبة 

والذين يحيطون أنفسهم بجيش 
من املستشارين الوافدين، حاولوا 

تأخذوا منه تصريحا عن قطاعه أو 
إدارته بعيدا عن هؤالء املستشارين، 

سيشرق ويغرب ويفضح نفسه 
بنفسه.

لكن أطرفهم هو ذلك القيادي 
العنصري املتعجرف الذي يكره قطاعا 
كبيرا من املواطنني. سيحاول املسكني 

إخفاء عنصريته لكنه لن يستطيع 
و)سيبط اجلربة( لتطلع القاذورات 
العنصرية املتراكمة داخله ليظهر 

وجهه احلقيقي البشع.
لذلك أكرر اقتراحي بعمل مقابالت 

صحافية مع كل قياديي احلكومة في 
وزارتها املختلفة، صرحوا، تكلموا 

لنعرفكم أفضل.

رثاء في رجل يستحق الرثاء وهو 
املغفور له بإذن اهلل كبير العائلة شبيب 
جعيالن الدقباسي الذي أفنى حياته في 
خدمة هذا الوطن الذي يعرفه ويعرف 

جميع شرائح املجتمع الكويتي كما 
يعرفه رعيل األربعينيات وما تالها من 

العقود مبواقفه الوطنية التي أبرزها 
من خالل قصائده الشعرية التي عبرت 
عن عمقه وإخالصه لهذا الوطن، الذي 

ترعرع فيه هو وأجداده وأبناء عمومته 
وبذلوا كل ما يستطيعون هم وشرائح 

املجتمع الكويتي كل ما يستطيعون 
من صدق وإخالص وتفان في خدمة 
البالد والعباد من املعارف واألصدقاء 

الذين عايشوا تلك احلقبة، كما 
يعرفون عنه مما قام به في رحالته 

البرية واملقانيص في تلك احلقبة في 
الوطن العربي ومشهودا له بأنه يتمتع 

باملعرفة التامة باملواقع الصحراوية 
التي ال يخطئ في الوصول إليها في 

الليل والنهار وحتى في الظروف 
اجلوية معتمة األجواء وهو من الدالئل 

القيادية للمواقع التي يتواجد فيها 
الصيد البري، كما معروف عنه سعة 

البال والصدر الرحب وبذل كل ما 
يستطيع في خدمة مرافقيه، وهذه 

الكلمة صادقة لرجل من هذا الصنف 
من الرجال والذين أمثالهم كثيرون 

في هذا املجتمع اخليّر والبلد املعطاء 
من حكام ومحكومني، فرحمك اهلل 

وأسكنك فسيح جنانه يا أبا جعيالن 
وجزاك اهلل عنا خير اجلزاء واهلل يجبر 
عزانا وعزاء كل من أحس هذا املصاب 
اجللل وإلى جنة اخللد بإذن اهلل تعالى.

مرحوم يا شبيب يا أبو جعيالن
يا مخلٍص للدار في كل األحوال

أطعمتها بإخالص والصدق وإميان
وال انته من اللي عن خطوط الوطن 

مال
وال انته من اللي الكلمة الصدق ما 

صان
من مشعلني السوء وللشر ميال

Waha2waha@hotmail.com

ghunaimalzuby@yahoo.com
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