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ذعار الرشيدي

د.نرمين الحوطي

الكويت اليوم غير!

أقلية حتارب أقلية

Samba..Rumba

المحاوالت المستميتة من اإلعالم الفاسد لتشويه 
صورة المعارضة لم تفلح في كسر إرادة الشعب 

للحضور لساحة اإلرادة االثنين الماضي، ولم تؤت 
محاوالت تخويف الشباب ثمارها، سواء كان ذلك 

بتصريحات أمنية أو عناوين صحافية خبيثة، 
فحضر الشباب قرابة 12 ألفا، وعدد كبير من 

النواب افترشوا »اإلرادة« والتحفوا الحرية وتزودوا 
بالديموقراطية، وقالوا ما لديهم بكل عفوية، ال هم 
غوغائيون وال مطالبون بغير العدل فهمهم إحقاق 

الحق ومنع تدفق أنهار الفساد للمتنفذين.
وإن كان اإلعالم الفاسد المأجور حاول تشويه تجمع 
اإلرادة فالصورة ال تكذب والحقيقة بائنة والحضور 

12 ألفا ولو كان حتى 100، فالجميع يعلم أن قلوب 
معظم الكويتيين مع ساحة اإلرادة وصندوق 

االنتخاب خير شاهد ودليل سابقا وإن أحيانا اهلل 
الحقا.

ولعل ما يؤكد خواء اإلعالم الفاسد عناوين 
ومانشيتات عريضة تتعلق بقشور وتعليقات ساذجة 
ال يصدح بها إال خاو وهش ومدع، فأحدهم يتحدث 

عن حضور النساء لـ »إلرادة« وأن هذا ليس من 
عادات أهل الكويت فهل نسي أن الكويتية كانت 
بجانب الكويتي خطوة بخطوة في كل المواقف 

الصعبة ومنها الغزو؟ وهل نسى أن هذه الكويتية 
هي التي كانوا يتشدقون بحقوقها السياسية؟ فماذا 
يريدون منها والبلد اآلن في حاجة ماسة لها لتكون 

بجانب الرجل.
كالم اإلعالم الفاسد فارغ المحتوى والمضمون 
كريه الشكل والهيئة.. ليس له إال سلة المهمالت 

مأوى ومصير، وعلى اإلعالم الفاسد الذي يعرفه كل 
وطني شريف أن يعلم أن الكذب والخداع لن يستمر 

طويال ألن الكويت لن نتركها تضيع.
والشك أن تصريحات المتحدثين في ساحة اإلرادة 

كانت في موقعها وباألخص ما تحدث به أحمد 
الديين وسعد بن طفلة وخالد شخير، وفضحهم 

للمحاوالت بإزاحة مجلس 2012 من أجل اتخاذ 
قرارات مصيرية لن تتحقق إال بقدوم القبيضة 

والمرتشين.
وليعلم الجميع أن الكويت اليوم غير، وأن الشباب 

يقودون المسيرة بأنفسهم ال نواب األمة وال 
زعماؤها وال قياديوها، فالشباب يرسم خريطة 

المستقبل بقناعاته وأفكاره، وال يمكن لكائن من كان 
أن يحجب نور شمس هذا الشباب الواعد الواعي، 

وهنا نهنئ أبناء الوطن بتشكيل الجبهة الوطنية 
ألنها خطوة مهمة على الطريق الصحيح.

ليست النائحة الثكلى 
كالمستأجرة.

> > >
ونحن قتل سمعنا نواح 

المستأجرين سياسيا، 
من كل الجهات، ال توجد 

جهة إال وبها مجموعة من 
المستأجرين، هم ومن 
استأجرهم سبب البالء 
السياسي العضال الذي 

نعاني منه، ذبحوا البلد من 
الوريد الى الوريد، وساروا 
في بداية جنازة موت البلد 

تنمويا.
> > >

كل شيء معطل، قل تم 
تعطيله، او قل هكذا يريد 

من استأجر »النواحة« 
السياسية، هل تعتقدون أننا 
ال نعلم من استأجر من؟ بل 
كل الكويت تعلم، ونعلم من 
يتبع من ومن ينوح سياسيا 

لصالح من، ومن يردح 
لحساب من.

> > >
انا ومثلي كثيرون ممن 

لم يصطفوا ال مع هؤالء، 
وال هؤالء مللنا، منكم ومن 

معازيبكم، ومن نواحكم 
وولولتكم وردحكم وحربكم 

الكالمية.
> > >

نعم، هناك في البلد اغلبية 
صامتة، لم تتحدث حتى 

اآلن، حديث اهلها الصمت 
وزادهم الصبر وخبر يومهم 
حلم بان يكون بلدهم افضل، 

لم يصطفوا مع المعارضة 
ولم يخرجوا الى ساحة 

االرادة ولم يطبلوا للنافذين 
ولم ينفخ ايا منهم زمرا 

للحكومة، وكل ما ترونه من 
صراع وساحة ارادة وهجوم 

مضاد من قبل نافذين ضد 
المعارضة، ما هو سوى 

اقلية تصارع اقلية اخرى، 
وغالبا اصل الصراع هو 

مصالح عدة اشخاص تبحث 
عن مزيد من النفوذ، هذا ما 

يحصل اآلن.
> > > 

مخطئ من يظن ان معارضة 
سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 

الماضي التي ادت الى اسقاط 
حكومة وحل المجلس، 

هي ذاتها المعارضة اليوم، 
والمعارضة مخطئة جدا 

اذا اعتقدت ان ذات ظروف 
العام الماضي تتوافر لها 

اليوم، فال يجب عليها وعلى 
رموزها المكابرة، وان 

يتعاملوا بواقعية، فقواعد 
اللعبة تغيرت والظروف 
تغيرت واالرضية التي 

يقفون عليها لم تعد هي 
ارضية العام الماضي، 

وعليهم اعادة حساباتهم 
جيدا والتعاطي بواقعية 

مع االحداث المحيطة، وإال 
سيخسرون كثيرا.
> > >

على المعارضة ان تعود الى 
الواقعية، حتى تتمكن من 
تحقيق اهدافها المنطقية، 

وواهلل حتى لو كانت حدود 
مطالبهم السماء، فلن 

يحققوا ما حققوه العام 
الماضي، نقدرهم وال شك، 

ولكن نطالبهم بشيء من 
الواقعية، والعودة الى نبض 

الشارع، ال اللجوء الى 
الشارع فقط، وهناك فرق 

كبير بين االمرين.
> > >
توضيح الواضح: نقدنا 

للمعارضة اليوم مستحق، 
لمصلحتهم ومصلحتنا 

ومصلحة البلد.

»السامبا« هي رقصة برازيلية من أصول أفريقية، 
و»الرومبا« أيضا من نفس الموطن، ولكن اليوم لن 

تكون سطورنا عن تاريخ وأصول الرقصتين، ولن تكون 
كلماتنا عن كيفية أدائها، بل اليوم قضيتنا تنحصر 
في األمهات الالتي يتخذن من الغرب قشورا فقط، 

تلك حكايتنا التي بدأت عندما اجتمعت مع إحدى نساء 
المجتمع ولألسف أنها إنسانة تربوية وقبل أن نخوض 

في قضيتنا يجب التنويه إلى أننا لسنا ضد الرقص 
وفنونه بل إننا ضد سوء التربية ومن هنا تبدأ قضيتنا 

التي تنحصر ليس فقط في المرأة التي قابلتها بل يوجد 
الكثير من تلك النماذج في مجتمعنا.

في أحد التجمعات الراقية وجدت امرأة في أواخر 
األربعينيات من العمر تضحك ضحكات هستيرية كما لو 
أنها تريد تقول للجميع »أنا هنا« وبالفعل الكل كان ينظر 
لها بصورة اشمئزازية من ضحكاتها وحديثها المستمر 

مع الجميع دون معرفة لهم بها، واقتربت من مجموعة 
النساء الالتي كنت أجلس معهن وإذا بها دون تحية لنا 
تسأل: من منكن تعرف ترقص »السامبا« و»الرومبا«؟ 
ارتسم االستغراب على وجوه البعض والبعض اآلخر 
ابتسم، وإذا بي أسألها: ما تشرفنا بحضرتك؟ فقامت 

بتقديم نفسها لنا، وعرفت أنها تعمل عضو هيئة تدريس 
في إحدى الجامعات وأنها متزوجة ولديها طفالن، ومن 

ثم سألت عمن تعرف منا إحدى الرقصتين؟ فالكل أجاب 
بأنه ال يعرف، وإذا بها تقول إنها درستهما على أيدي 
خبراء وأخذت شهادة عليا فيهما، ونحن نصمت بما 
تسرد لنا عن تاريخ دراستها لـ»السامبا« و»الرومبا«، 
وإذا بصديقتي تقوم بسؤالها عن أوالدها ودراستهم 

وعن نوعية عمل زوجها، فوجدنا أننا أمام امرأة فارغة 
ال تعلم عن منزلها شيئا وال تعلم عن الحالة السياسية 

أو االقتصادية شيئا، امرأة مجردة من المعلومات فارغة 
كزجاجة للمياه الغازية فقاعاتها كثيرة وضررها أكثر من 

فائدتها.
تلك المرأة لو بحثنا في مجتمعنا فسنجد مثيال لنموذجها 

السيئ في تربية النشء، فـ »الرومبا« و»السامبا« 
نموذجان من أشياء كثيرة أصبحنا نسمعها من نساء 

يتباهين بالرقي والثقافة مع العلم أنهن فقط أخذن قشور 
الغرب ولم يأخذن أسس حضارتهم وتقدمهم في العلم 

والتربية، تلك هي قضيتنا نساء يرتدين عباءة العلم 
والرقي والتقدم وهن ال يحملن من الثقافة إال »السامبا« 

و»الرومبا«، فكيف سيبنين النشء؟! 
كلمة وما تنرد: »األم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعبا طيب 

األعراق« أمير الشعراء.
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أبطال بالعلن..

للصبر واللطف 
وسعة البال.. 
حدود

تبعناكم حتى 
بلغنا أرذل العمر.. 
ماذا حصل؟

فاسدون 
ومفسدون

أبطال اقتحام مجلس األمة يوم األربعاء 
األسود السنة الفائتة، الذين ظهروا مبظهر 

األبطال أمام كاميرات اإلعالم وحرضوا 
الشباب املتواجدين بساحة اإلرادة الذين 

أعجبتهم شجاعتهم وإقدامهم »بغض النظر 
عن أين تستخدم الشجاعة واإلقدام وملاذا«، 

فألغى الشباب عقولهم ونسوا أوضاعهم 
الوظيفية واألسرية وتبعوهم بل وأحيانا 

تقدموا عليهم فوقع ما وقع من جرائم يعاقب 
عليها القانون بصورة قد تؤدي للحبس 

وضياع املستقبل. هذه الواقعة أدخلت علينا 
لوثة اقتحامات قام بها شباب بعمر الورد 

جميعهم كويتيون ومبدارسها يتعلمون 
وينتظرهم مستقبل زاهر وأهلهم يرجتون 

فرحة عيونهم مبا يحققون من تقدم في 
ميادين العلم، ولكن قطعتها بل وأبدلتها هذه 
االقتحامات خوفا وقلقا على مستقبل هؤالء 

الشباب الذين انقلب مستقبلهم من األمل 
في حتقيق اجنازات ترفع من شأنهم وتفرح 

أسرهم الى رجاء ان يخلصوا من مصيبة 
تبعات االقتحام. كل هذا بسبب هؤالء النواب 

وما قدموه لشبابنا، أمل مستقبلنا وطنا 
وشعبا، ولو كانوا فعلوا ما فعلوه بسبب 

شجاعة مفرطة وفعلية متوطنة في قلوبهم 

لقبلنا األمر على مضض، ولكن ان يكونوا 
أبطاال أمام عدسات اإلعالم ويشاهدهم 

الشباب ويحاولون تقليد هذه الشجاعات، 
بينما يتراجعون أمام سلطات التحقيق 
ويرمون البالء وأسباب التحريض على 

الشباب، وان تواجدهم في مكان اجلرمية كان 
حلماية املرفق من عبث الشباب.

فهذا واهلل النفاق واملنكر واجلنب وسوء 
اخللق، فقد قال احدهم في التحقيق أمام 

النيابة »تواجدت في املسيرة ملنع التصادم 
بني الناس والشرطة، ولم أشارك في 

التجمهر، ولم أحرض الشباب على املبيت 
في ساحة اإلرادة، لم اقصد املبيت الفعلي بل 

التواجد حتى وقت متأخر من الليل«. 
وقال آخر »تواجدت في ساحة اإلرادة ألنني 
كنت ضيفا على حركة نهج«، وأكد آخر في 

البداية ان حرس املجلس هم من فتحوا 
البوابة اخلارجية واستشهد بعدم وجود 

كسر في األبواب، وفي سؤال آخر اعترف 
بأن الشباب كسروا قفل باب قاعة عبداهلل 

السالم، كل هذا وهم كانوا ومازالوا يعتبرون 
يوم االقتحام يوما مجيدا ومن أيام العز التي 
يفتخرون بها بالعلن وأمام اإلعالم ليورطوا 
املزيد من شبابنا وأبنائنا باملزيد من اجلرائم 

التي يعاقب عليها القانون ومبا يدمر مستقبل 
املزيد منهم، وإمعانا في تقدمي القدوة غير 
السليمة فقد دعوا الشباب باألمس وأحلوا 
عليهم للمبيت في ساحة اإلرادة وهو فعل 

يعاقب عليه القانون، وهو قانون سنه مجلس 
األمة الذي هم أعضاء فيه منذ سنوات طويلة.

 يدعون الشباب ويحفزوهم بالبطوالت 
الزائفة ويهددون الداخلية بالشكوى 

للمنظمات الدولية ويقولون لهم بأننا سنكون 
أمامكم ومعكم الغوائهم كي يحققوا لهم 

مآربهم السياسية، ولكن عندما يقع الفاس 
بالراس يتبرأون منهم بل ويختبئون خلفهم 
لينال الشباب العقوبات القانونية ويفلتوا هم 
من العقاب. أال بئس ما يفعلون، وهم بحاجة 
ليس لتطبيق القانون عليهم بحزم وحسب 

بل يجب على املجتمع الكويتي الكرمي ان 
يتصدى لهم بالعقاب احلازم في الدواوين 
واملنتديات واالهم في االنتخابات املقبلة، 
ولهم عند ربهم في اآلخرة عقاب آليم مبا 
جروه على هذا الوطن وأهله وشبابه من 

مآس وفساد مبا يدعون له وهو ضد احلق 
الذي قال جل وعال: )يدعو ملن ضره اقرب من 

نفعه لبئس املولى ولبئس العشير.. احلج13( 
فهل من مدكر؟ 

يبدو ان احلضور الصغير واملتواضع 
جدا في التجمع األخير في ساحة اإلرادة 

قد صدم وأحبط الداعني له، فأصبحت 
تصريحاتهم وأقوالهم بعد ذلك أكثر وحشية 

بعد صدمتهم الكبرى في عدد احلضور، 
حيث كانوا يتخيلون ان بإمكانهم حشد كل 

الكويتيني في ساحة اإلرادة. وكأن الكويتيني 
ال عمل لهم سوى انتظار التعليمات 

واإلشارات من أفراد هذه املجموعة التي 
يهمها مصلحتها قبل اي شيء.

لو كان هؤالء فعال ممتهني سياسة حقيقيني 
ومحترفني ويفهمون الواقع وخبايا الساحة 

احمللية لعرفوا وفهموا ان أسباب زيادة 
العدد في جتمع الشتاء املاضي لم تكن 

لها عالقة نهائيا بأجندتهم ومطالبهم غير 
العقالنية او بشعبيتهم، ولتأكدوا في قرارة 

أنفسهم من أن السلطة وبذكاء شديد قد 
فككتهم وعرتهم وأظهرتهم للناس على 
حقيقتهم سواء باملقدرة املتواضعة على 
حشد الناس، أو إظهار تناقض مواقفهم 

التي هي في النهاية مواقف ملصالح خاصة 
وشخصية ال متت للمصلحة العامة بصلة 

وإن غلفوها باخلوف على الصالح العام 
وعلى الوطن، وهو خوف وهمي ومتثيلي 

فقط ال غير، فمن يخاف على الوطن 
بصورة حقيقية يجب ان يقدر ويزن األمور 
بواقعية ويجب ان يطلق تصريحات هادئة، 

وال يحاول استغالل الظروف اإلقليمية 
احلالية البتزاز الدولة ولي ذراع السلطة 

على حساب استقرار الوطن وأمن ووحدة 
مجتمعه.

ولهؤالء الذين يبدو أنهم ال يريدون ترك 

هذا التهور حتى بعد ان عرفوا حجمهم 
احلقيقي املتواضع جدا، نقول: تأكدوا انه 
ال احد أكبر من هذا الوطن الطيب املعطاء، 
وال احد أقوى من هذه السلطة احلنونة، 
وكل تلك التصريحات الطفولية اجلوفاء 

التي تصرحون بها وتصرخون وتشتمون 
بها، وتتعدون بها على »املقامات« هي 

تصريحات فارغة ال معنى وال قيمة لها، 
ولوال لطف وحنان وطول بال سلطة هذا 
الوطن الطيب التي تغض النظر عن بعض 
السلوك واألفعال والتصريحات البغيضة 
لبعض املواطنني املتهورين، خلرست تلك 

األلسن وانطمست منذ زمن، ومع ذلك 
نقول وبصدق لهذه الطغمة املغرورة إن 

للصبر واللطف واحلنان وسعة وطول البال 
حدودا.. فاحذروا.

أعزائي النواب والناشطني السياسيني 
املجتمعني في ساحة اإلرادة، عندي لكم رسالة 

من أحد سكان املناطق اخلارجية: تبعناكم 
حتى ضاع أغلب العمر ولم يتغير في حياتنا 
شيء، فقط حتولت الدائرة الصغيرة احمليطة 
بكم إلى وحوش صغيرة نهمة تأكل األخضر 

واليابس، سكرتير عنده عمارة؟
مشينا خلفكم حتى تعبت أقدامنا وتقطعت 

أنفاسنا، لم يتغير في حياتنا شيء، أنتم فقط 
تغيرمت، أصبحتم أكثر استدارة من البلع 

والسرق على ظهورنا.
وقف شيابنا وعجائزنا في الطوابير 

للتصويت لكم في حر الكويت الالهب ماذا 
فعلتم لهم؟ لم تفعلوا لهم شيئا مازالوا 

يراجعون ويعاجلون في نفس املستشفيات 
املتهالكة التي يشاركهم فيها أكثر من 700 

ألف وافد حتى الصني عندهم نسبة أقل 
للمستشفيات مقابل عدد السكان أقل من هذه 

النسبة املعيبة.
تعبت الدولة وهي تصرف مئات املاليني من 

الدنانير للتنظيف وحتديث اخلدمات التحتية 
في مناطقنا لكنها تضيع هباء منثورا بسبب 
تعييناتكم وواسطاتكم التي تقدم غير الكفؤ 

والذي ال يستاهل وال يهتم مبتابعة تلك 
الشركات وهؤالء املقاولني الذين يسرحون 
وميرحون في مناطقنا وكأن فترة عقودهم 

هي نزهة وسياحة لعمالهم بسبب عدم كفاءة 
االشراف واملراقبة عليها من هؤالء األبطال 

الذين زرعتموهم في أماكن غيرهم احق منهم 
فيها.

ليش تنامون في ساحة اإلرادة؟ تعالوا ناموا 
في براحاتنا وشوارعنا التي حتولت حللبات 

سباق واستعراض من مراهقني يجازفون 
بحياتهم وحياة غيرهم وال يخشون أحدا، 

تدرون ليش؟ انتم السبب، ما أن تلقي الشرطة 
القبض على أحدهم حتى تتسابقوا إلخراجهم 
معززين مكرمني حتى دب اليأس في نفوس 

الشرطة وتركوا القرعة ترعى.
ما الفائدة من احلراك السياسي اذا لم ينتج 

عنه تغيير في نوعية حياة الناس؟ ما الهدف 
من جتمعاتكم ودواوينكم إذا ما زلنا على 

طمام املرحوم؟
زبدة الكالم: نحتاج دماء جديدة تضخ في 

احلياة السياسية في مناطقنا اخلارجية.. ناس 
ال تشرق وال تغرب فينا.. فقط تقول هذه 
مشاكلنا وهذه حلولها.. ناس تقول لساكن 

املناطق اخلارجية.. انظر حولك وقل انا 
استحق أفضل من هذا.

ما يحدث اليوم في كويتنا من تقلبات 
وأحداث وما فيه من أناس مختلفني في 

الطباع واألخالق واألفكار شيء طبيعي %100، 
ولكن غير الطبيعي هو تواجد الفاسدين 

واملفسدين والداعني لهدم الدميوقراطية في 
البالد ومحاولة البعض منهم وأد الدستور 
وتعطيل مجلس األمة، في ظل عدم جدية 
احلكومة حتقيق املتطلبات الشعبية وحل 

مجلس »القبيضة« والدعوة النتخابات جديدة 
بدال من تعطيل الدستور وشل البالد، وهنا 

ال أتهم احلكومة بأنها الراعية لتلك الفئة لكن 
سكوتها ومماطلتها وعدم جديتها في العمل 
على نهضة البالد هو ما يجعل الشك يراود 

كل عاقل.
في الكويت انتشرت الرشوة وبعض املعامالت 

ال تنقضي إال بدفع األموال وفي الكويت 

تسعى احلكومة لفصل الطالب عن ولي أمره 
في املدرسة بحجة سخيفة لتجعل الناس 

ينشغلون بهذا املوضوع، وفي الكويت 
أسعار السلع االستهالكية ترتفع 100% برعاية 

حكومية لصالح بعض التجار، وفي الكويت 
توجد حكومتان واحدة شكلية واألخرى 
فعلية، وفقط في الكويت الشعب بأكمله 

أصبح سياسيا ينتقد وميتدح، لكن احلقيقة 
هي أن الشعب بأكمله ينتقد ألنه ال يجد شيئا 

ميتدحه، وهذا ما جنته احلكومة ألنها في 
حقيقة األمر ال تعمل، فقط تتفرج وتدافع عن 
نفسها وجتعل من نفسها حديث انتقاد يوميا 

في دواوين الكويت.
اقتصاد ينهار وحكومة تتفرج وال إعمار في 

البلد.. دول تبني اجلامعات واملستشفيات 
ومازالت حكومتنا تضع هذه املشاريع ضمن 

خطتها منذ أكثر من 50 عاما! فهل نستطيع أن 
نقول هنا حكومتنا شريكة أم ماذا؟!

حكومتنا متد الدول باملال وتلك الدول تعمر 
وتبني بأموالنا ويوجهون دعوة للكويت 

الفتتاح تلك املشاريع املمولة بأموالنا، فهل هذا 
يقبل؟! وإلى متى وأموالنا تعمر الدول وكويتنا 

مكانك راوح ال تتقدم بل تتأخر؟! وإلى متى 
التعامل مع الدولة بهذه العقليات التي أخرتنا 
كثيرا وفرقتنا ولم جتمعنا وأوجدت فينا من 

يشتمنا ويسعى لشق وحدتنا الوطنية.
احلديث يطول ولكن يبقى السؤال هل يحق 

للزمان أن يقول متى يغادر هذا الزمان أو 
نقول متى يغادر رجال هذا الزمان.

زبدة الكالم: نحن ننتقد لننبه من هم معنيون 
باخلطأ وجتاهل االنتقاد كاملوت البطيء 
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