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ذعار الرشيدي

أحمد طاهر الخطيب

من أجل كويت 
املستقبل

»الداخلية« والعريفي.. 
وملح »الكفر«

نقاط التوتر 
احلمراء

نعم يا صاحب السمو.. الكويت ستبقى في أمان 
حتت رايتكم وقيادتكم احلكيمة.. فالوطن لم يعد 

يتحمل ما آلت إليه األحداث األخيرة، فبحكمة 
سموك وحنكتكم السياسية ستعود الكويت 

واحة لألمن واألمان ملواطنيها ولكل من يعيش 
على أرضها، وسيبقى أبناؤك متكاتفني يدا بيد 

كاألسرة الواحدة أمام من يحاول أن يضيع بلدنا 
ويشردنا.. ولن نقبل بأن يضيع البلد بعبث 
مجموعة من الناس، فتكاتفنا قوتنا للجميع 

ومحبتنا هي األمن والسالم.
> > >

ضحكت كثيرا عند قراءتي خلبر أحد اإلخوة 
وهو يعلن عن مقاطعته لالنتخابات ثم تساءل ملن 

تقام االنتخابات؟ فاسمحوا لي أعزائي القراء أن 
أرد عليه، فاالنتخابات يا أخوي تقام لكل مواطن 
محب للوطن واألمير ويحترم الدستور وقوانني 

الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصاحله 
وأمواله ويؤدي عمله باألمانة والصدق، فكل 

كويتي محب ألرضها سيشارك في االنتخابات 
ولن تثنيه اخلطابات التسويقية بل ستزيده 

إصرارا ومتسكا باملشاركة حرصا على كويت 
املستقبل بانتخاب مجموعة من النواب الشباب 

األكفاء اجلدد.. وإن غدا لناظره لقريب.
 ٭ من الفرية: سنبقى رجاال ونساء وأطفاال حتت 

أمر وطاعة صاحب السمو األمير املفدى أبونا 
وراعي نهضتنا.. اللهم رد كيد من يعبث بأمن 

ديرتنا واستقرارنا في نحره..

األحداث المتسارعة التي مرت بها 
البالد خالل األيام الخمسة الماضية لم 
تسمح ألحد بأن يلتقط أنفاسه ناهيك 

عن ان تسمح ألحد بأن يتوقف للحظة 
واحدة ليسأل: »شنو فيه؟«.

جرفت تيارات األحداث الكثيرين 
ووجدنا ان الطريق الرئيسي في بلدنا 

يسير باتجاهين ال ثالث لهما، إما طريق 
الـ »مع المطلق« او طريق »الضد 
الالنهائي«، وسط الحراك السريع 

لألحداث لم يتوقف أحد ليسأل »وين 
رايحين؟«. 

عامة، أحب أن أصنف نفسي كمراقب 
محايد لألحداث، وأتمنى أن أكون 

كذلك، فال أنا »معاوي« وال »ضداوي« 
لذا أعلم يقينا أن فريق »المع« لديه 

حسنات كما ان له سيئاته التي ال 
تغتفر أحيانا، على الجانب اآلخر فريق 

»الضد« هو اآلخر له من الحسنات 
التي ال تنكر وعليه من السيئات أحيانا 

ما تدخله النار، ورغم هذه الحقيقة 
الخالصة اال ان هذا ال يمنع من القول 
ان الحراك الشعبي مستحق في ظل 

تدهور األوضاع السياسية بشكل البد 
معه من العودة الى تحكيم المنطق من 
كال الطرفين، فال يعقل ان يتم تسفيه 

الحراك الشبابي السياسي، على الجانب 
اآلخر ال يجوز ان يتجاوز الحراك 

الشعبي سلميته »الخطابية« ويقفز 
على االستنتاجات.

القائل بأن الصوت الواحد هو نظام 
عالمي، لم ينتبه الى ان انتخابات 
األندية التي جرت في البالد أمس 

األول كان يستخدم فيها 11 و12 و15 
صوتا وفقا للقوائم، وهذه التقسيمة 

طبيعية جدا، فمن غير العدل 
القول ان الـ 4 أصوات في الدوائر 

الخمس خروج عن منطق التصويت 
العالمي، بقي ان نعرف ان الصوت 
الواحد في االنتخابات العالمية عادة 
يكون لالنتخابات الرئاسية وليست 
البرلمانية، هذه نقطة البد ان يعيها 

مروجو المقارنة بين نظامنا االنتخابي 
واألنظمة االنتخابية في الدول األخرى.
األكثر منطقية أن تعود المعارضة اآلن 

الى تحكيم العقل والمنطق وتغليب 
المصلحة العليا للبالد، والتوقف عن 
تجييش الشارع والشحن، واالنتظار 
لحين ما ستسفر عنه حملة تطبيق 

القانون التي ننتظر ان تشمل الجميع.
كما قلت المطاعات ليست حال، ولن 
تكون حال، فالحلول األمنية ال تنفع 

في أوضاع االحتقان السياسي، 
فالمتظاهرون ليسوا مجرمين وال 

يمكن تصنيفهم كذلك، واعتقد انه من 
المناسب على وزارة الداخلية اآلن ان 
توقف بياناتها التي ليست بأكثر من 

ملح ترشه على جرح سياسي مفتوح، 
فالداخلية يجب اال تكون طرفا في 

الصراع السياسي، وليس هذا دورها 
ولم يكن دورها يوما فدورها حفظ 
األمن، اعتقلوا من تريدون، وفق أي 
حجة أو تكييف قانوني، ولكن وفق 

القانون وال أعتقد ان هناك نصا في اي 
قانون او شريعة أيا كانت يمنح الحق 

لكسر أيدي المتظاهرين وضربهم 
وتحقيرهم.

توضيح الواضح: محمد العريفي، أثبت 
بما ال يدع مجاال للشك، ان الدعاة 

ما ان يدخلوا دهاليز السياسة حتى 
يصيبهم مس من الالتوازن، فينطقوا 
بما ال يعقل ويتفوهوا بما ال يستقيم 

مع العقل والمنطق، العريفي تحدث من 
منطق »استجهال« او منطق »جهل« وال 

فرق لدي، وقد أفتى بما ال يفقه فيه 
شيئا، لذا نطق بما يشبه الكفر.
توضيح األوضح: الحراك الشبابي 

الكويتي، لو استوقفت أيا منهم وسألته 
لقال لك: »ال نرضى بغير حكم آل 

الصباح«، وهذه حقيقة ال جدال حولها، 
االختالف سياسي، وليس حتى خالفا، 

وهناك فرق كبير، لذا العريفي فهم 
خطأ.. فتحدث حديث الكفر الكالمي 
الذي يجب عليه االستغفار عنه، فال 

يوجد كويتي يرضى ان يمس المقام 
السامي بكلمة، والخالفات السياسية 

يجب ان تبقى بعيدا عن المقام السامي، 
وهي كذلك وستبقى كذلك بعيدة.

توضيح واضح األوضح:  في بيان وزارة 
الداخلية امس حول مسيرة »كرامة 

وطن« اسمتها في بيانها »وطن 
الكرامة«، يرحم والدينكم اذا ما 

تعرفون اسم المسيرة اشلون تتهمون 
خلق اهلل!

عدة نقاط أو ملفات زادت وتيرة التوتر في 
البلد، قد تكون بسبب سياسي وقد تكون أحيانا 
بسبب مادي أو قد تكون بسبب آخر، وما نعرفه 
جيدا أنه يجب أن يتم حل تلك النقاط أو الملفات 
دون تأخير أو تردد فقد أصبحنا كلنا على حافة 

الهاوية.
ورغم أن هناك الكثير من النقاط إال أن ما 

يهمنا هنا هو فقط النقاط الحمراء، وأقصد بها 
الساخنة، بدءا بكرسي رئيس الوزراء والحرب 

الخفية حوله، يليها المطرقة وأقصد بها منصب 
رئيس مجلس األمة، والنقطة الثالثة تركيبة 

مجلس األمة، ثم مجلس الوزراء، فخطة التنمية، 
ثم التجار، ووزارة النفط، أبناء األسرة الحاكمة، 

الصحافة، اإلعالم المرئي، الدستور، وأخيرا 
القانون والقضاء.

كل تلك النقاط السابقة كانت محاور رئيسية 
لمشاريع أزمات أدخلتنا في دوامة ال أول لها وال 

آخر، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة أن تجد لها 
حال، أما ما نشهده على الساحة وما يطفو أحيانا 

على السطح فهو اآلثار السلبية لكل ما سبق ذكره 
من نقاط وهو حراك مصلحي أكثر منه إصالحيا. 
صارت النقاط أو الملفات سالفة الذكر عبئا ثقيال 
جدا على كاهل البلد وكل نقطة تحمل في طياتها 
أسرار وأخبار ومصالح وأفكار وأوكار »ناس ما 
همها الكويت كثر ما همها مخابيها« حتى أطلقوا 
على البلد بلد العبور للطيور المتخمة بخيراتها.

اما اآلن وقد بلغ السيل الزبى فلم يعد لعبارة 
»الهون أبرك ما يكون« مكان وال جدوى فإن كل 

ما نحتاجه هو العزم والحزم واإلرادة الصلبة 
لمعالجة تلك النقاط الحمراء وبأسرع ما يمكن 

وقبل أن تزداد ويفيض اإلناء ونغرق بها.
إننا نتطلع إلى حكومة قوية قادرة على المواجهة 

وقادرة على إيجاد الحلول لكل تلك النقاط 
السابقة بشجاعة وحكمة، وال يمكن أن يتم 

ذلك ما لم تكن الحكومة قوية ونزيهة وخالية 
من الشوائب، وبوزراء يضعون الكويت أمام 

أعينهم قبل أن يضعوا أعينهم على مخصصاتهم 
وامتيازاتهم، حكومة يكون شعارها العدل والحق 
والمساواة، حكومة إذا نطقت صدقت وإذا وعدت 

نفذت، وال أظن أن هذا مستحيل في بلد فيه 
الكثير من الشباب المتحمس للعطاء.

القصد:  ما طرحه البعض في الندوات األخيرة 
أساء لنا كلنا كأبناء لهذا الوطن وقد أنزل الخوف 

في قلوب اآلمنين ونحن براء مما تلوكه ألسنة 
البعض، فكل إناء بما فيه ينضح.

ونحن نؤكد الوالء والطاعة والحب واالحترام 
لصاحب السمو، أما الحكومة فعليها بعض المآخذ 

فقد أخفقت وجاملت على حسابنا وحساب هذا 
الوطن، وما تداعيات األمور األخيرة إال شواهد 
على هذا اإلخفاق وكل أملنا كشعب يا صاحب 

السمو أن يسير قطار التنمية بخطى ثابتة حتى 
يعود هذا الوطن شعلة للثقافة والفن واألدب 

ومنارة للعلم وحتى تعود الكويت لؤلؤة الخليج 
إلى بريقها تحت رايتكم حفظكم اهلل وأبقاكم 

ذخرا لنا ولهذا الوطن.. اللهم آمين.

احلرف29رمييات

القصد

د.نرمين الحوطي

عادل عبداهلل المطيري

هيا الفهد

مخلد الشمري

كيف نفرح؟

حلم سياسي

الصامتون 
وأمن الكويت

القوات اخلاصة
درع الكويت 
الداخلية

األعياد من خصائص املجتمعات 
واحلضارات وجزء ال يتجزأ من نسيجها 
الديني، فاألعياد خاصية تتميز بها األمم 

عن غيرها وتظهر من خاللها متاسكها 
الديني وقيمة حضارتها وتاريخها وتراثها 

الذي ينبع من اعتزازها باالحتفاالت 
بأعيادها، ولكن هذا العام غزا الربيع 

العربي األمة اإلسالمية وقام بتغيير نسيج 
حضارتها وجعل العيد مختلفا عن سابقه!

فاحلضارة اإلسالمية أعيادها دينية، 
والدين في أمتنا ال ينفصل عن الدنيا، وقد 
أنعم اهلل عز وجل علينا بعيدين يأتيان بعد 

عبادتني عظيمتني وهما: الصوم واحلج، 
فعيد الفطر يسبقه شهر رمضان املعظم 

وعيد األضحى يسبقه الوقوف على صعيد 
عرفات الطاهر، وقد شرعت هذه األعياد 

بعد تلك العبادات لتكون فرحة لكل مسلم 
بطاعة اهلل عز وجل وسرورا بالقبول 

املرجو من العظيم اجلليل اهلل عز وجل، 
ولكن أتى الربيع العربي ليقتل تلك الفرحة 

في نفوس أمة اإلسالم!
قتلت الفرحة في الظواهر والطقوس 

املصحوبة باألعياد ونخص اليوم عيد 
األضحى فمن طقوس العيد الفرح، والفرح 

ال يعني فقط االبتسامة، بل فرحة القلب 
قبل املبسم، أسئلة كثيرة نسألها لصناع 

الربيع العربي ألنهم لألسف يقولون بأنهم 
مسلمون:

كيف نفرح وقلوبنا تتمزق على من يقتل 
في أرض الشام؟

كيف نذبح األضاحي ودماء أمتنا تسيل 
على أراضينا؟

كيف نشتري مالبس جديدة ألوالدنا 
وكثير من أبناء أمتنا أطفالهم عرايا؟

كيف نصل الرحم وهناك من يقتل أرحام 
أمتنا؟

كيف ندعو على من ظلمنا وهو من 
إخواننا في اإلسالم؟

أيقبل اهلل بدعوة مسلم على أخيه املسلم، 
إن اهلل عز وجل ورسوله املصطفى أوصى 

بأمتنا، وخيرها عن باقي األمم وأنتم يا 
من حتملون شعار »الربيع العربي« قمتم 
بنقض العهد ومتزيق الوصية وأصبحت 

أيديكم ملطخة بدماء أمهات وأطفال 
من أمتكم والسبب »احلرية واملساواة« 
وتناسيتم أنكم جعلتم كل بيت في أمة 
اإلسالم ال يعرف الفرح في هذا العيد، 

ومن هنا نسألكم كيف نفرح؟
كلمة وما تنرد: »أيها الناس إن دماءكم 

وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، 
في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وإنكم 

ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد 
بلغت«.

من خطبة الوداع ـ الرسول ژ.

رأيت فيما يرى النائم، ان احلكومة 
رجعت عن رأيها، وتسامحت مع شباب 
احلراك، وأعادت األمور إلى نصابها كما 

كانت قبل إصدار مراسيم الضرورة، 
وجرت االنتخابات على أساس قانون 

الدوائر اخلمس واألصوات األربعة، 
وعادت األغلبية مبشاريعها اإلصالحية، 
وأقر قانون الدائرة االنتخابية الواحدة، 

وأنشئت األحزاب الوطنية، وأنهى مجلس 
األمة سنواته األربع بكل سالم.

وجاءت االنتخابات اجلديدة، وقد 
انضممت للتو حلزب سياسي معارض 

كبير، وقد قرر احلزب إبعاد رموز 
املعارضة السابقة عن الترشح ملجلس 

األمة واالكتفاء بإعطائهم مناصب حزبية 
مرموقة، ومثل شبيبة االحزاب السياسية 
في مجلس االمة، تغير اخلطاب السياسي 

وحتول الى خطاب تنموي، تشكلت 
احلكومة من رئيس وزراء من االسرة 

وأغلب الوزراء من ائتالف االحزاب 
الفائزة.

أقيم احتفال شعبي كبير في ساحة 
اإلرادة، مبناسبة افتتاح أعمال مجلس 
األمة اجلديد، وأطلقت األلعاب النارية 

احتفاال بهذه املناسبة، ولقد أرعبني صوت 
املفرقعات وسقطت على األرض مغشيا 

علي، وجتمع حولي الكثير محاولني 
إفاقتي، احدهم يسكب علّي املاء واآلخر 
يصيح علّي ألصحو، وملا فتحت عيني 
أخيرا، فإذا بي فعال في ساحة اإلرادة 
ولكن في مظاهرة االحد املاضي، حيث 

كانت املظاهرة سلمية ومت التعامل معها 
بطرق غير سلمية، عندها عرفت اني كنت 
احلم او اهذي، وقمت مسرعا الى مسجد 

قريب ألتوضأ وأصلي، وأدعو اهلل ان 
يجنبنا الفنت وان متر األزمة على خير.

طفح الكيل، كلمات رددها الكويتيون ملا 
حصل في اآلونة األخيرة من حدة الصراع 

السياسي واالعتراضات والغليان في 
الشارع الكويتي وبات املواطن يشعر بتلك 

املشاعر السلبية الشبيهة بفترة الغزو 
العراقي ناظرا للغد نظرة سوداوية متشائمة 

مفكرا بولد وأحفاد.
حتى قال الوالد كلمته، رمبا يتفق معه 

البعض ورمبا يخالفه البعض اآلخر كل 
حسب نظرته ومن زاويته اخلاصة لكن من 
املؤكد أن قصد من ورائها الشعور باألمن 

وإنهاء نار الفتنة.
يكفي أنه أشعر الغالبية باألمن واألمان في 
زمن سحب األمن واألمان من حتت قدميه، 

من أمن العقوبة أساء األدب، أن تربية الوالد 
هي التربية السليمة وهي املتعارف عليها 
في األسر البشرية واملقصود من ورائها 

تصحيح مسارات حادت عن الصواب، من 
حق األب تربية االبن الضال بأي وسيلة 

كانت وال أعتقد أن هناك والدا يريد إيذاء 
ابنه غير أنه يريد مصلحته.

ان تعطل التنمية في بلد كان مشهودا 
له بالبناء والتميز مع هذا الكم الهائل 

من الفساد اإلداري وسرقة املال العام 
واملخالفات للقوانني بكل أنواعها واالعتداء 

على من ميثل القانون والتأجير بالباطن 
والواسطات والبطالة املقنعة كلها ممارسات 

تزامنت مع فئة عاثت في األرض فسادا 

فكان البد من حراك ميثله األب واملتمثل 
في ولي األمر ملعاجلة كل تلك املمارسات 

املشينة.. سبع سنوات جيدة لكل من يعبث 
باألمن ويثير الفتنة الطائفية والدينية ومبلغ 

كبير كما أعلن عنه كافيا للتفكير ألف مرة 
قبل أن يفكر أحدهم في الترتيب إلثارة الفنت 
الدينية.. آن األوان ليحترم أولئك ـ العابثون 
بسمعة الغير ـ غيرهم قبل أن يحتموا خلف 

ستار واٍه من سلطة زائلة.
ان اإلحساس باألمان ال يشعر بأهميته إال 

من فقده يوما، فلنحافظ على بلد لن يجود 
الزمان مبثله ومن فقد أرضه كمن فقد 

عرضه، اللهم من أراد بالكويت سوءا فاجعل 
تدبيره في تدميره.

٭ ضحكت كثيرا وطويال لدرجة البكاء 
والعويل للخبر الذي يقول ان 13 نائبا 
سابقا سيتقدمون او تقدموا بشكوى 
»دولية« ضد الرجل املخلص لوطنه 
ووظيفته العميد علي ماضي مدير 

االدارة العامة للقوات اخلاصة وكأن 
العميد علي ماضي مجرم حرب او قائد 

ميليشيات غير شرعية نفذت مجازر 
بشعة تقشعر لها االبدان على غرار 

مجازر الهوتو والتوتسي في رواندا، 
وليس عسكريا مجدا وصارما ومخلصا 

يقود ادارة مهمة جدا وظيفتها األولى 
حماية الوطن واالمة من عبث العابثني 

واملشاغبني، ويتم استقدام افرادها فقط 
في احلاالت الضرورية واخلاصة او 

اخلطرة على أمن البالد والعباد!
٭ شكوى دولية مرة واحدة ـ اهلل يا 

كبرها – وكأنه ال يوجد نهائيا في البالد 

محاكم نزيهة وقضاء مستقل شامخ 
لتوه مشكور وممدوح من قبل هؤالء 

النواب السابقني الـ 13 بعد حكم احملكمة 
الدستورية األخير!

٭ شكوى دولية مرة واحدة وكأن 
مدير ادارة القوات اخلاصة شخص 

غامض وشبح مريب يعمل في اخلفاء 
وبالظالم وليس انسانا معروفا لكل 

من تعامل معه من اهل الكويت بدماثة 
اخللق ونقاء النفس والسريرة وطيب 

معدنه واحترامه الكبير للناس ولنفسه 
وباخالصه العظيم لوطنه وعمله 

وضميره!
٭ شكوى دولية هكذا دون احم وال 

دستور وكأنه كان من املفترض السماح 
للذين ال يحترمون القوانني بأن يفعلوا 

كل ما يحلو لهم من شغب وان يسرحوا 
وميرحوا في كل مكان وساحة بالبلد، 

هذا السلوك الذي لو مارسه البعض في 
اكثر الدول دميوقراطية في هذا العالم 
لهاجمتهم ولضربتهم الشرطة في تلك 
الدولة بقسوة وبعنف اكثر من قسوة 

وعنف أزالم وشرطة اكثر االنظمة 
ديكتاتورية وظلما في هذا العالم!

٭ اخي وعزيزي املواطن علي ماضي 
ان مثل هذه الشكوى الكيدية لهي وسام 

شرف على صدرك وصدور كل افراد 
ادارة القوات اخلاصة الساهرين على 

حماية الوطن من كل شر واننا ملتأكدون 
ان مثل هذه الشكوى الكيدية الفجة 

لن حتبطكم ولن تنال من عزمكم في 
االستعداد حلماية الوطن واملجتمع من 

االشرار في كل األزمنة وفي اصعب 
اللحظات واقساها، وشكرا كبيرة 

جدا لكم من قلب كل مواطن شريف 
ومخلص لهذا الوطن الطيب!
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