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عبداهلل المسفر العدواني

باسل الجاسر

د.خديجة المحميد

يوتيوب!

خطاب الكراهية 
صناعة األغلبية

لبيك يا رسول اهلل

األزمة التي تسبب فيها الفيلم المسيء للنبي محمد ژ 
والتي أشعلت العالم اإلسالمي بمختلف دوله مع االختالفات 
في التصرفات وفي قوة ردود األفعال، تجعلنا نفكر مليا في 

االستقالل عن دول الغرب التي احتلت دولنا فكريا وثقافيا.
ومن المستغرب أن تكون هذه األزمة الكبيرة بسبب فيلم 
لم يعرض في دور العرض وإنما تم تداوله وعرضه على 
موقع يوتيوب التابع لموقع غوغل وكالهما تدور حولهما 

الشبهات وحول توجهاتهما وأصحابهما، فإن لم تكن 
الصهيونية العالمية وراء هذه األزمة والمواقع برمتها فإنه 
على األقل وراء هذا العرض غربيون سواء كانوا أميركيين 

أو أوروبيين.
ما يزيد الشعور بالغضب وخيبة األمل وقلة الحيلة في 

آن واحد هو أن موقع يوتيوب رفض إزالة الفيلم المسيء 
واكتفى بحجبه عن مصر وليبيا البلدين األكثر سخونة في 
األحداث واالعتداء على البعثة الديبلوماسية األميركية، في 
حين يظل الفيلم معروضا ومتاحا على اليوتيوب في تحد 

غريب لمشاعر مسلمي العالم.
ما يدعو لالستغراب أن المسلمين يقفون دائما مكتوفي 

األيدي وال تكون ردودهم قوية ومؤثرة وفاعلة وإنما دائما 
ردود األفعال آنية غير مدروسة متسرعة تضر بنا أكثر من 

أن تفيد.. فلماذا ال نفكر ونخطط لآلن والمستقبل كما يفعل 
هؤالء.

لماذا ال يتصدى رجال األعمال الذين يدعون نصرتهم للدين 
بإنشاء مواقع الكترونية ضخمة مشابهة للـ »يوتيوب« 
والـ»فيسبوك« و»تويتر« تكون إسالمية عربية خالصة 
نستعرض فيها ما نشاء وما يتفق مع مبادئنا وأخالقنا 

وعقيدتنا ونمنع ما نشاء وما يكون ضد ديننا ومعتقداتنا؟!
لقد أصبح االنترنت ومواقعه في العصر الحالي أداة قوة 

وتأثير غير محدودة، ورأينا »فيسبوك« يتسبب في اإلطاحة 
بحكام.. و»تويتر« يشعل األزمات ويسجن أشخاصا 

ويفضح أفكار رموز.. و»يوتيوب« يشعل فتيل أزمة ثارت 
بسببها شعوب العالم اإلسالمي، فلماذا نظل هكذا أسرى 
الفكر الغربي وتحت رحمته بل وندعمه بأن تتصدر تلك 
المواقع اهتماماتنا وتستحوذ على اإلعالنات بالمليارات 

بسبب تصفحنا لها.
نحن بحاجة حقيقية اآلن إلى التحرر بإنشاء مواقع تواصل 

اجتماعي خاصة بنا نتحكم فيها بأنفسنا ونديرها كما نرى، 
ال كما يحلو للغرب أن يوجهنا ويلعب بأفكارنا وعواطفنا.. 

بل إنني ال أبالغ إن قلت نحن بحاجة إلى شبكة انترنت 
كاملة إسالمية عربية تفيدنا وتجعلنا متحكمين في مصادر 

األخبار ولمن تصل إليهم األخبار.. فأين أصحاب رؤوس 
األموال الغيورين على ديننا اإلسالمي؟

»انبطاحيون، قبيضة، أيتام، 
أذناب الحكومة، الصفوية«.. 
ومصطلحات كثيرة في ذات 

االتجاه يصعب حصرها، 
وخروج للشارع يعقبه 

اقتحام قاعة وقبة عبداهلل 
السالم، وبعدها لمثل هذا 
اليوم ولدتني أمي، ومن 

يخرج ليعبر عن رأيه في 
مواجهة غوغائيتهم يكون 
خرج من أجل 20 دينارا، 

وبعد كل هذا العمل الدؤوب 
لبث خطاب بل وروح 

الكراهية بين فئات المجتمع 
الكويتي يفاجئنا فريق 

األغلبية المبطلة ببيان كتبوا 
فيه بعض الكلمات التي تنبذ 

خطاب الكراهية، ويطلبون 
من الكويتيين الذين آلمهم 

خطاب الكراهية الذي أشاعته 
األغلبية المبطلة ليأتوا 

ليوقعوا عليه ونسوا أو 
تناسوا كل ما فعلوه لتكريس 

وتعميق خطاب الكراهية، 
ونسوا أنهم من تصدوا وبكل 
قوة منذ مطلع 2011 لمشروع 

قانون الوحدة الوطنية 
وتجريم خطاب الكراهية 
الذي تقدمت به الحكومة، 
وقمعوه أيضا في مجلس 

2012 وال محل الدعائهم بأن 
مشروع القانون الذي قدمته 

الحكومة سيئ أو ما شابه، 
فقد كان بإمكانهم تقديم 
البديل لو أرادوا، ولكنهم 

تركوه وتقدموا وعلى عجل 
بقانون الهيئات السياسية 

الذي يتيح لكل مائة شخص 
رجاال وسيدات أنشاء هيئة 
سياسية أي حزب سياسي، 

بمعنى أن كل عائلة وكل 
ديوانية تستطيع أن تنشئ 

حزبا سياسيا ناهيك عن 
القبائل والطوائف وباقي 

شرائح المجتمع، أي أنهم 
بعد أن جاهدوا وبثوا ورعوا 
خطاب الكراهية لهذه الدرجة 
الخطيرة بين فئات المجتمع 

الكويتي رأيناهم يقدمون 
لهم أحقية تكوين هيئات 

سياسية، أمعانا في تفتيت 
المجتمع وتمزيقه إربا إربا 
وبعد كل هذا الذي فعلوه 
بالمجتمع الكويتي خالل 

الشهور الماضية وفي أقل 
من سنتين والذي أوجزت 

منه ما استطعت يأتون اليوم 
بذاك البيان الذي يقولون 

ألهل الكويت تعالوا للتوقيع 
عليه بعدما استشعروا 

صحوة الكويتيين وإدراكهم 
لخطورة خطاب الكراهية 

وآثاره المدمرة فأرادوا ركوب 
الموجة الستقطاب الناس 
لحضور تجمعهم بساحة 

اإلرادة لتحقيق مآربهم 
السياسية من خالل الركوب 

على ظهر من سيحضر، 
وال أدري هل يوجد ساذج 
يصدق هذه العصبة فيما 

تدعي اليوم من نبذها لخطاب 
الكراهية بعد كل ما فعلوه، 

كما ال أدري أصال كيف 
يجرأون على ركوب موجة 
نبذ خطاب الكراهية وهم 
الذين ابتدعوه وصنعوه؟!

وللكويتيين أقول رغم 
الشدائد والمحن التي 

جرتها علينا هذه األغلبية 
المبطلة من تهديد لألمن 

والسلم واالستقرار الوطني، 
ومازالوا يهددون الوطن 
وأهله بأن صدور حكم 

المحكمة الدستورية بما 
يخالف مصالحهم االنتخابية، 

فإنهم لن يسكتوا ولتتحمل 
الحكومة المسؤولية تجاه 

ضياع االستقرار أقول ألهلي 
وأحبتي أهل الكويت »جزى 

اهلل الشدائد كل خير... عرفت 
بها عدوي من صديقي«.. 

فهل من مدكر؟

منذ أن بدأت جهود اإلساءة لخاتم األنبياء والرسل المصطفى 
محمد ژ بكتاب المرتد سلمان رشدي، لم تتوقف سلسلة 

اإلساءات المتوالية من الكاريكاتيرات الساخرة، وحرق 
نسخ من القرآن الكريم، ورميه في المراحيض في سجون 
غوانتانامو، حتى صدم العالم اإلسالمي بعرض فقرات من 

الفيلم الذي يعمد لتشويه شخصية النبي محمد ژ بأكاذيب 
غاية في البشاعة واالنحطاط، وهو أمر قد فاق في خطورته كل 
محاوالت اإلساءة السابقة في النيل من نبينا الكريم في طهارة 

مولده وقداسة كتابه القرآن الكريم وشرفه وعرضه وأخالقه 
وحقيقة رسالته اإلسالمية.

يا ترى ما الهدف من هذه األعمال المسيئة لنبي اإلسالم ژ؟ 
والتي تحظى برعاية أميركية ـ غربية ـ صهيونية، بحجة حرية 
التعبير عن الرأي، وهي حجة ال يمكن قبولها بأي عنوان، حيث 

ان جميع الدساتير المدنية تنتهي فيها الحريات حينما يتعدى 
بها على حقوق وكرامة اآلخرين. ولماذا ال تعمل هذه الجهات 

الراعية لإلساءة بمقدسات المسلمين بمثل هذه الحجة الغريبة 
حينما ينكر أصحاب رأي وتحقيق وقوع محرقة اليهود 

فيطولهم عقابها وأذاها وهنا يفرقون بين حرية الرأي واإلساءة 
لآلخر؟

واضح أن القضية في عرف هؤالء ال تعمل في نطاق المبادئ، 
وإنما تتحرك وتدور مدار المصالح السياسية شديدة الطموح، 
وشديدة الجرأة في حرق المراحل وتوظيف اإلمكانات المتاحة. 

لقد وفرت التكنولوجيا الحديثة التواصل الفوري السريع 
والمؤثر في نقل الوقائع والمعلومات في جميع أنحاء العالم، 

مما يلبي الرغبة العارمة ألميركا وحلفائها للهرولة إلحداث 
وقائع على األرض من شأنها تمزيق المجتمعات البشرية 

بشكل فعال يتطاحن فيه المسلم مع المسيحي، وسائر طوائف 
المسلمين فيما بينهم فيضعف الجميع ويسهل افتراس 

إمكاناتهم لتحقيق المصالح الغربية والصهيونية في السيطرة 
على مقدرات الجميع.

وماذا بعد؟ هل سيتوقف مسلسل االنتهاكات المغرضة 
لمقدسات المسلمين؟ طبعا لن يتوقف إذا اقتصرت ردود 
األفعال على االستنكارات واإلدانة، لقد أرسل اهلل سبحانه 

الرسل واألنبياء لينتصروا لقيم العدالة والمبادئ اإلنسانية 
العالية لتعلوا فوق الغايات الدنيوية الدنيئة والظالمة، والواجب 

الشرعي اليوم يقضي أن يتكاتف المسلمون حكاما وشعوبا 
مع الشرفاء من حكام وشعوب الدول األخرى من المسلمين 

وغير المسلمين لالنتصار لمبادئ الرساالت السماوية 
باستصدار التشريعات والقوانين الدولية الملزمة التي تجرم 

التعدي على األنبياء والرسل، وتأخذ المعتدي بالعقوبة الفاعلة 
أيا كان دينه وأيا كانت بلده. وال ينبغي أن تهدأ فورة الغضب 
اإليجابي لحرمة الرسول األكرم ژ حتى تترجم إلى خطوات 

ونتائج رادعة من هذا النوع ننتصر بها للقيم الربانية في 
مقابل وحشية الغاب.

وأحسب أن الكويت كانت سباقة في هذا المضمار بسعي 
برلمانها منذ سنين الستصدار مثل هذه التشريعات، وقد 
أقرت مبادراته من قبل االتحاد البرلماني العربي، واتحاد 

البرلمانات اإلسالمية، واالتحاد البرلماني الدولي، وتمت إحالتها 
إلى هيئة األمم المتحدة للدراسة، وقد آن أوان تفعيل هذه 

الجهود الطيبة بخطوات حثيثة تجمع مشاركة جميع الدول 
المعنية باألمر.

رؤى كويتيةدلو صباحي

مبدئيات

ذعار الرشيدي

د.نرمين الحوطي

مطلق الوهيدة

مخلد الشمري

ليرحل اجلميع.. 
وتبقى الكويت

شكرًا.. 
لـ »األنباء«

أرجو أال تتحول 
ساحة اإلرادة 
إلى قرادة

خداع في 
الطريق للنهاية

ورحل.. جابر املبارك
ورحلت احلكومة كلها معه.

ورحل الشعبي والسعدون والسلطان والبراك 
والدقباسي ورحلت األغلبية.. ورحل الطبطبائي 

وعمار ورياض والعميري ورحل الفضل 
واجلويهل وعبدالصمد والطريجي والصواغ.

سنقبل بدعوة الرحيل التي أطلقها كل طرف ضد 
اآلخر ولكن من حقنا أن نسأل، بعد أن نفترض 

أن اجلميع رحلوا.. »ثم ماذا بعد؟!«.
ماذا بعد أن يرحل رئيس مجلس الوزراء، 
واحلكومة، والشعبي، واألغلبية، واألقلية، 

واملعارضة؟
هل تعتقدون ولو للحظة أن البلد سيهدأ؟ 

لنفرض جدال ان أحمد السعدون قرر التقاعد، 
وان مسلم البراك طلق العمل السياسي، 
وان د.وليد الطبطبائي ود.فيصل املسلم 

قررا ان يعودا الى التدريس ويتركا معترك 
السياسة، وأن »حدس« قررت أن تعود الى 

عملها االجتماعي اخليري ومعها السلف، هل 
ستتوقف عجلة العملية السياسية برحيل كل 

هؤالء وغيرهم؟ أبدا لن تتوقف، ولو رحل 
أعضاء الصف األول للمعارضة ومعهم الصف 

الثاني، ورحلت احلكومة وراءهم لن يتغير شيء 
فالعجلة السياسية ال تقوم على أفراد، رمبا 

تنشط لوجود أشخاص أكثر من غيرهم، ولكنها 
ال تتوقف أبدا.

هل حتلمون ببلد خال من الصراعات السياسية؟ 
ان من يحلم مبثل هذا التساؤل شخص واهم 
يقترب من الغباء شعرة بل يقطع شعرة الغباء 
إذا ما ظن ان بلدا في العالم ميكن أن يخلو من 

صراعات كهذه.
سيرحل كل من قلت، ويأتي غيرهم، رمبا يتغير 

املشهد السياسي بتغيير األشخاص، ولكن 
الصراع سيستمر بأشخاص آخرين ورموز 

معارضة أخرى وحكومة أخرى ورئيس وزراء 
مختلف، ال يوجد بلد يخلو من الصراع، املنادون 

برحيل فالن يظنون خطأ انه وبرحيل املدعو 
برحيله ستنتهي احلكاية، بل ها قد رحل فالن 
وجاء آخر، واشتدت حدة الصراع بشكل آخر 

ومنظور مختلف.
تعايشوا مع الصراع السياسي كأمر واقع، وليس 

كمرض عضال يجب التخلص منه، الصراع 
السياسي ليس ورما يجب إزالته، بل جزء من 
احلركة احلياتية اليومية في أي بلد في العالم، 

يجب أن نتعامل معه كواقع، األهم هو أن جنيد 
كيفية التعامل معه والتعايش مع رموزه ونقدهم.

املتصارعون املتناحرون املشككون ببعضهم 
كلهم كويتيون، احلكومي واملعارض، األغلبية 

واألقلية، جماعة الرئيس احلالي وجماعة الرئيس 
السابق، وجماعة بقية األجنحة املتصارعة، من 

اخلطأ ان نطالب برحيل جزء منهم أو كلهم، وين 
نوديهم »يعني نسفرهم«، هذه هي أرضهم كما 

هي أرضنا، ووطنا كما هو وطنهم، ولنا فيه مثل 
ما لهم فيه، نتناصف الواجبات واحلقوق، ليس 
من العدل املطالبة برحيل أي أحد منهم، بل ان 

نتعامل مع واقعنا، فالصراع هنا جزء من ضريبة 
الدميوقراطية التي يجب علينا أن ندفعها.

فال خيار إال بقبول دفع ضريبة الدميوقراطية 
واحلرية، حبا وكرامة ورضى، فهي في النهاية 

أفضل تريليون مرة من الديكتاتورية.
عامة حتى نعرف ان حدة حمأة الصراع 
السياسي بدأت تتناقص، الحظوا أعداد 

احملتشدين ألي قضية وألي طرف، قد بدأت 
تتناقص وتكون أكثر هدوءا.. بل لنقل »أقل 

صخبا«.
توضيح الواضح: البلد بخير، بل بألف خير، وبأيد 
أمينة، وغدا سيكون أفضل من اليوم، ودعوا 

كال يقول ما لديه، فلن يزيد قوله الكويت ولن 
ينقصها حبة رمل، لن يرد قولهم وال تناحرهم 

السياسي موجة تضرب شواطئ الكويت، الكويت 
أكبر منا ومنهم ومن اجلميع، فاطمئنوا.. الكويت 

بخير.

جنمة جديدة تضيفها »األنباء« في فضاء 
اإلعالم الكويتي، اليوم لن أكتب بأنني بنت 

»األنباء«، ولكن اليوم تخط كلماتي باسم 
ابنة الثقافة والفنون لدولة الكويت، في البدء 

ال بد أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من قام 
من أسرة »األنباء« على اإلعداد لالحتفال 

بالفنان القدير »شادي اخلليج« وتكرميه بعد 
رجوعه بالسالمة من رحلة العالج، كما أتقدم 
بالشكر لكل من حضر من أهل الثقافة والفن 

والسياسة ليشاركوا رمزا من رموز الثقافة 
والفنون الكويتية فرحته برجوعه بني أهله 

وتالميذه وأصدقائه وعشاق صوته اجلميل، 
عاد لنا »شادي اخلليج« رائد من رواد األغنية 

الوطنية ساملا غامنا ألحضان وطنه. 
»شادي اخلليج« صوت الكويت غرد على 

أمواج بحر الكويت ليطربنا بتاريخ أجدادنا 
ويحدثنا عن حاضرنا ويشدو ملستقبلنا، 

اليوم هو بني أهله يكرم بفرحة رجوعه إلى 

أرض الوطن ساملا، ما جعل قلمي يشدو به 
اليوم عندما ذهبت إليه في احتفال »األنباء« 
ألحتمد له بالسالمة وجدت صوته يغرد من 
فرحته وعيونه متتلئ بدموع الفرح، وبعد 

السالم والترحيب به استأذنت منه ومن 
أسرته الكرمية وتوجهت إلى طاولة مجاورة له 
وجلست أتذكر أغانيه الوطنية، وإذ بي أسأل: 
أين الثقافة والفنون من أعمدة الفن والثقافة 

الكويتية؟
ما فعلته أسرة »األنباء«، التي أعد فردا منها، 

كانت وزارة اإلعالم تقوم به باألمس، وهنا 
لن أخوض كثيرا في اهتمامات وفعاليات 

»األنباء« في جميع املجاالت التي تفيد 
املجتمع الكويتي وهذا واحلمدهلل نتج أوال 
عن إدارة وطنية، ثانيا عن الترابط احلميم 

بني العاملني فيها، ولكن يبقى السؤال 
الذي قمنا بطرحه في السابق، بل ال بد أن 

نسأل: ملاذا أصبحت الرموز الثقافية والفنية 

مهمشة لدى الدولة؟ 
باألمس القريب كان الفنان الكويتي يكرم من 
خالل وجود كوكبة سياسية وثقافية، واليوم 

لألسف أصبح التكرمي من جهات خاصة أو 
شخوص، ال أعلم عندما شاهدت االحتفال 

أتى بخاطري مشهد تكرمي الفنانني في زمن 
الشيخ جابر العلي، رحمه اهلل، خالل توليه 

حقيبة »اإلعالم« وكيف كان يدعمهم ويقف 
معهم إلى أن جعل زمن توليه الوزارة الزمن 
الذهبي كما يطلق عليه في الدول اخلليجية، 
ما املتغيرات التي جعلتنا نتناسى من يرتقي 

مبجتمعنا سواء بالفكرة أو باألغنية أو بشتى 
فروع الفن؟! ومن هنا وبعد الشكر ملا قامت 

به »األنباء« نسأل الدولة: متى يحدد يوم من 
العام يحتفى فيه أهل الثقافة والفن ويكرم 

من خالله رموز الثقافة الكويتية؟
كلمة وما تنرد: حضارة الشعوب هي ثقافتها 

وفنونها.. فأين حضارة الكويت؟

اتضحت صورة ال تدعو للشك والشكوك، بأن 
هناك فئة من املجتمع أدمنت إثارة املشاكل، 

ونبش كل ما يعكر مزاج األمة من نظام وتنظيم، 
وجعلنا في ربكة وارتباك في حاضرها، وغير 

مطمئنة ملستقبلها.
وهذه النوعية من املدمنني على هذه األساليب 

التي ال يستطيعون العيش بدونها، ويطعمونها 
بأفكار وحلول متعذرة التنفيذ، حتى يطول 

جدالها، وتفسد غيرها من املشاريع التنموية 
املمكن تنفيذها لصالح البالد والعباد، ويشارك 

في هذه وتلك مع شديد األسف جزء من اجلانب 
الرسمي والشعبوي، من الذين يدعون الوطنية 
واإلصالح، وهم في حقيقة أمرهم يسعون الى 
إضعاف النظام، بحثهم على تنفيذ ما يناسب 
طموحاتهم ومصاحلهم الضيقة، ويساعدهم 

بذلك تعثر احلكومة في إجناز املشاريع اخلدمية، 
على الرغم من امتالكها للوفرة املالية التي 

تستطيع بها سد الثغرات التي وجد بها اجلانب 
اآلخر ضالته، وتقلل بذلك من تلك االنتقادات، 

ويساعدها على ذلك صغر احلجم السكاني 
وجغرافية أرضها، وهذا التعثر جعل االتهامات 

من اجلانب الشعبوي يجمع حوله حشدا من 
التأييد.

ولو ان املسؤولني في اجلانب الرسمي قاموا 
على سبيل املثال وليس احلصر مبشاريع 

اإلسكان والتعليم واملشاريع الصحية، لقللت 
احلكومة من ظاهرة التذمر، وجمعت حولها 

من يؤيدها ويبارك خطواتها، وهي قادرة على 
ذلك، خصوصا في عصر العلم والعوملة، التي 
بدأت تزحف على الكرة األرضية، وقللت بذلك 

من ظاهرة اإلدمان الذي أصبح وقوده املال 
السياسي والفتنة والعنصرية والفئوية.

ونحن ننصح احلكومة باإلسراع في اإلصالح 
واإلجناز خلدمة مواطنيها، وعدم تركهم فريسة 

للواسطة والتسلط على تعطيل معامالت الناس 
والتسويف بها، من الذين عشعشوا في أجهزة 

الدولة، وأصبحوا كدابة األرض يأكلون من 
منسأة احلكم واحلكومة ليضعفوها، ويسربون 

املعلومات عن العثرة والتعثر في جهاز الدولة 
للجانب اآلخر، وهم السبب األساسي في معاناة 
الوطن واملواطن، فعلى النظام واحلكومة فلترة 

هذه املؤسسات من أصحاب النوايا السيئة، 
وعلى أهل الدار ان يحافظوا عليها قبل ان تنتقل 

الى أحضان غيرهم، واللبيب باإلشارة يفهم.
وهنا أحب ان أقدم النصح والنصيحة ألهل 

الدار والديرة من املخلصني من اجلانب الرسمي 
والشعبوي، بأن ينتبهوا لبعض من الذين 

يدعون اإلصالح وهم بعيدون عن ذلك، أال 
يجرونهم الى حفرة زهلول، وهم من نوع 

مذبذبي املواقف واألفكار، ويهدفون ملا يخدمهم 
مرحليا فقط.

من ال يعرف الكويت ويسمع عن نوايا البعض 
املخادعة بتأسيس ما يسمى بـ »جلنة حماية 

الدستور« يظن ان االغلبية الساحقة من مواد 
الدستور معطلة او ان دستور الكويت مجرد 

حبر على ورق وال يعمل به اال حسب املزاج، وان 
الشعب الكويتي »مضطهد« ومسحوق ويعاني 
االمرين، ويهاجر اغلب افراده الى اخلارج في 
سبيل لقمة العيش، وليس شعبا مرتاحا مرفها 

شبعانا وصل احلال بكثير من افراده الى ان 
يصبحوا مثل القطط السمان تأكل كثيرا ثم ما 
تلبث ان تصرخ بعد االحساس بالشبع العظيم.
اما مصيبة املصائب فهي ان من يدعون حماية 
الدستور ويشكلون هذه االيام جلنة حلمايته 
هم انفسهم من يسعون الى انتهاك الدستور 

وتدمير اهم مادة دستورية وهي املادة املتعلقة 

بـ »املساواة« بني املواطنني، وما عليكم اال ان 
تنظروا ألهوال واسطاتهم غير القانونية في 

مختلف املجاالت لتتأكدوا بسرعة من ذلك.
اما تلك احملاوالت اليائسة التي ال قيمة لها 
للضغط من خالل دعوات احلشد والتجمع 

ليلة نطق احملكمة الدستورية بحكمها بشأن 
قانون الدوائر اخلمس، فهي دعوة مخادعة لن 

يكون مصيرها اال الفشل واخليبة كسابقها 
التعيس من دعوات للتجمع بعد ان تأكد 
املواطنون من خداعهم والنوايا احلقيقية 

املشبوهة لهذه التجمعات وملن يدعون اليها 
في كل مرة تصطدم وتتعارض اجنداتهم مع 

مواد الدستور.
يا مواطني الكويت كونوا مع وطنكم، كونوا مع 

اسرة اخلير احلاكمة التي لم تفرق بني مواطنيها 

طوال قرون وستستمر كذلك، كونوا مع احلق، 
واحلق اليوم هو ان تهملوا وتتجاهلوا وتنبذوا 
هؤالء املتاجرين بالشعارات من الذين يريدون 

زعزعة امن واستقرار وطنكم وترسيخ الفوضى 
الدائمة به، ويريدون تدمير الدستور ويريدون 

االلتفاف على مواده بحجة متثيلية اخلوف على 
الدستور.

نعم انبذوهم وجتاهلوهم فهم ال يسعون اال 
لتخريب وطنكم وتخريب رفاهية معيشتكم، 

تلك الرفاهية التي يتمنى القليل منها اغلب افراد 
شعوب إقليمكم وغير اقليمكم، خاصة ان اغلبكم 

ال يحمل اي مؤهالت بشرية حقيقية تؤهله 
ومتنحه احلق في االستمتاع مبثل هذه الرفاهية، 

فال علم حقيقيا وال موهبة حقيقية وال قدرة 
قليلة على القيام بأبسط االشياء.

waha2waha@hotmail.com

atach_hoti@hotmail.com

mike14806@hotmail.com
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