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اعتقد ان الشعار االهم الذي يجب ان يرفعه اجلميع هو 
»بقاء الوطن«، والذي يجب ان يقدم على اي شعار غيره 
ترفعه املواالة او املعارضة، فالوضع جد خطير واحلكمة 

مطلوبة كي ال تقتلع العاصفة التي حذرنا وكتبنا عنها 
عدة مقاالت بداية هذا العام صواري واعمدة واشرعة 

سفينة الوطن فتتعرض للغرق والفناء.
> > >

ان تعلن القيادة السياسية كما اتى في خطابها االخير 
عن خطورة االوضاع واننا تخلفنا عن اآلخرين ونسير 

للخلف، هو في حقيقته نهج وخطاب تاريخي غير 
مسبوق، فلم نعتد في عاملنا الثالث على مثل هذه 

املصارحة والشفافية مع الشعب، فكلنا يذكر خطب 
القيادات الثورية في عاملنا العربي وكّم اخلداع فيها والتي 

ال اقرار فيها بالقصور بل محاولة دؤوبة لتحويل كوابيس 
شعوبهم القائمة الى احالم وردية قادمة.. ال تصل ابدا.

> > >
الرئاسة في الواليات املتحدة تعني اجللوس على اهم 

كرسي في العالم، ومع ذلك نرى روح »التنافس« الودي 
والشريف قائمة بني املرشحني وانصارهما، وال تكتمل 

تلك العملية اال بعد ان يهنئ اخلاسر املنتصر على فوزه 
ويعلن دعمه له، وفي عاملنا الثالث ـ وبلدنا من ضمنه 

ـ يتحول التنافس الشريف الى »صراع« بقاء ابدي 
تستخدم فيه االسلحة غير املشروعة قبل املشروعة 
كالكذب والشتم واخلداع وافتراض سوء النوايا على 
طريقة »يا قاتل يا مقتول« املتخلفة، فلماذا ال نرتقي 
بعد نصف قرن من املمارسة الدميوقراطية بعمليتنا 

السياسية من مفهوم الصراع الكريه الى مفهوم 
املنافسة اجلميل؟! لست ادري!

> > >
نرجو خدمة للحقيقة اال يحرف التباين السياسي القائم 
عما جرى االفتراق حوله وهو مراسيم الضرورة، وعليه 

فاالختالف ليس قائما على محاربة الفساد من عدمها، 
والتي يتفق الشعب على وجوبها وتفعيلها، اال انها 

ليست القضية املختلف عليها هذه االيام، وللمعلومة 
يقع القصور التاريخي في محاربة الفساد على 

احلكومات املتعاقبة وعلى املعارضة املتعاقبة كذلك التي 
لم تضع في اولوياتها قط تشريعات مكافحة الفساد 

وهي القادرة متى ارادت على اصدار التشريعات.. التي 
اوقفت حال البالد والعباد.

> > >
آخر محطة: 1 - ضمن حتريف التباين القائم االدعاء 

التحريضي بأن تغيير قانون االنتخاب قصد منه 
حتجيم القبائل الكبيرة، والواقع غير ذلك متاما فتلك 
القبائل الكرمية ستبقى هي االغلبية ضمن دوائرها 

وقد تزيد اعداد اعضائها او تنقص من انتخابات الى 
انتخابات، وال فرق على االطالق، فالنائب ميثل االمة ال 
انتماءه الشخصي، ونائب كفء واحد يقوم مبا ال يقوم 

به عشرة نواب غير اكفاء.
2 - العامل املؤثر والرئيسي في تلك القضية ليس عدد 
من سيصوت لهم في االنتخابات املقبلة، بل قرار كل 

ناخب بـ »املقاطعة«، فمن سيقاطع سيعطي بكل بساطة 
الفرصة لفوز اآلخرين، وهذه هي احلقيقة املجردة.

بينما عرسنا االنتخابي ينطلق الى غايته، ويقترب من 
أولى خطواته، واضعا حدا لسنوات األصوات النشاز 

التي نسمعها منذ العام 2006، وفاحتا عهدا جديدا من 
املمارسة الدميوقراطية الصحيحة، القائمة على احلوار 

والتعاون واملشاركة ال على الصراع والرفض، بينما 
تستعد الديرة الستقبال جتربة انتخابية برملانية جديدة 
على أساس الصوت الواحد هي جتربة مبثابة حتد جديد 

أمام مرشحني جدد.. ال يأتون لقاعة عبداهلل السالم 
عبر قاعدة »شيلني وأشيلك«، أعطني صوتك في هذه 

الدائرة أعطك صوتي هناك في دائرة أخرى.. بينما 
نحن أمام كل هذه »املنظومة اجلديدة« التي ستقام في 
ظل مفوضية عليا مستحدثة لالنتخابات.. يظل البعض 
»املؤزم« على نفس أهوائه.. حتركه رغباته ومصاحله 
في االنفراد بالساحة السياسية.. رغم أنف الشعب.. 
وذلك من خالل حتريك مسيرات ومظاهرات تتحدى 

هيبة الدولة، وتنذر باخلطر.. واشاعة الفوضى.
> > >

ان ما حدث يوم األربعاء املاضي من تنظيم ملسيرات 
غير مرخصة واعتداء على رجال األمن، ودهس للمارة 

واملواطنني لهو ترويع مرفوض وحتريض ال ميكن 
السكوت عليه ضد استقرار الوطن وسالمته.

٭ ما حدث يوم األربعاء يعكس بوضوح احلالة التي 
بلغها احملرضون على الدولة ونظامها وحكمها.. وتردي 

أداء أبواقهم االعالمية التي مازالت تسعى لتزيني اعمالهم 
الفوضوية وحتويلها الى نضال سياسي.. وجهاد!

٭ املشكلة احلقيقية ان هؤالء يعتقدون ان ممارساتهم 
سلمية، ما ينذر مبواجهات خطرة حال تكرار ذلك، 

خاصة ان هؤالء احملرضني يرقبون لليوم االحد انطالق 
ما يسمونه »مسيرة كرامة وطن 2« والتي لو تأملنا 

اسمها وعلى ضوء املمارسات السابقة، فسنجد انها قد 
تتسم بالعنف او تستخدم اساليب جديدة ألول مرة.. 

رمبا يكون هناك سالح يخرج به متطرف فكر أو رمبا 
اندس ممن ليست لهم قضية في اإلصالح السياسي، 
ولكن ممن لهم رغبة في ان يكون لهم دور نافذ في 

املعادلة السياسية خدمة الجندات أجنبية.. من يدري؟!
 > > >

اليوم لم يعد خافيا على أحد التحريض الذي يتجلى 
لنا صوتا وصورة على أمن الكويت، وال جند في 

مواجهة هذا اخلطر اال ان نتوحد خلف قائدنا صاحب 
السمو األمير املفدى، مطالبينه بالتصدي بكل قوة لهذا 

التحريض.
٭ هؤالء الذين يخططون ملسيرة اليوم األحد.. يفكرون 

في كيفية اخراج األمور عن سياقها، بحيث يكون 
الشباب طعما لهذه املواجهة فيستدرون بذلك عطف 

الناس، لذا فان هذه املسيرة يجب التعامل معها بحزم 
وحسم وضبط النفس حتى ال تتحقق أغراضهم التي 

نحذر منها اآلن!
وتبقى كلمة أقولها لشعبنا الوفي الكرمي.. لقد كنا 

نتصور ان يتسامى هؤالء على مصاحلهم الشخصية، 
ويقبلوا بخيارات العملية الدميوقراطية ويشاركوا في 
العرس االنتخابي، وفق قواعده وآلياته اجلديدة، التي 
متنع وصول نواب مشرعني ال يأتون بإرادة حقيقية 

وامنا بشفافية ونزاهة، لكن هيهات.
٭ هؤالء ال ميكن ان يقبلوا بسهولة ضياع مكاسبهم 

التي حصلوا عليها، من خالل لعبة انتخابية تقوم على 
تبادل االصوات.. لعبة كان كل ما فيها من البداية يقدم 

تسهيالت غير عادية لدخول اللعبة.. من ضآلة مبلغ 
اخلمسني دينارا رسوم تسجيل املرشح في السابق، 

الى االجازة املجانية املدفوعة ملدة شهر أو شهرين التي 
يتمتع بها املرشح الذي لو خرج خاسرا من السباق 

فانه يخرج حامال لقبا له وجاهته وهو »مرشح سابق« 
وال شك ان رفع قيمة رسوم التسجيل الى 500 دينار 

خطوة رائعة أدت الى منع استمرار هذه املهزلة وهو 
ما انعكس على اعداد املتقدمني للترشيح حتى اآلن، 

الذين يتضح من اسمائهم اننا بصدد برملان جديد من 
الشباب، وجوه جديدة، تخوض جتربة جديدة، بصوت 

واحد وليس لهم قاعدة انتخابية وجرت انتخاباتهم 
خالل مدة قصيرة جدا.

> > >
٭ كما ان املرسوم األميري الذي تضمن انشاء 

مفوضية عليا لالنتخابات.. هو مرسوم اصالحي بحق 
وجاء تعبيرا عن أمل ومطالبة ودعوة طاملا تقدمنا بها.. 
وال شك انها ستساهم في حتقيق النزاهة والشفافية.

٭ كل ما نرجوه ان يكتمل العرس باملشاركة الشعبية 
الن جناح هذه االنتخابات التي لبى صاحب السمو 

نداء شعبنا باجرائها يستحق منا رد التحية، واملشاركة 
بانتخاب األصلح.. والتأكيد على أنه ال رجعة الى الوراء 
ومهما أشعلوا من فتيل التأزمي ومهما حاولوا اليوم من 

تقدمي القرابني ألجل تغيير املشهد اجلديد!!
والعبرة ملن يتعظ

احلوار األول:
سالم ألخيه الضابط: انتوا بالقوات األمنية الزم تتعاملون مع عيال 
الكويت بطريقة حضارية، ناس يعبرون عن رأيهم، ليش استخدام 

الغاز والضرب، وين قاعدين؟
أحمد: انت من تكلم؟ مو أنا أخوك ومن عيال الكويت؟ ومثلي كل رجال 

األمن اللي تتكلم عنهم، مو كلهم عيال الكويت؟ ليش ضربنا عندك 
حالل؟ ليش يجوز للبعض ممن ال يريد تطبيق القانون، أن يقذفنا 

باحلجارة ويدهسون بعضنا ألننا نطبق القانون؟ القانون يحدد أماكن 
للتجمعات والتعبير عن الرأي ومينع اخلروج عنها، من املسؤول عن 

تطبيقه؟ 
سالم: املسيرات ليست مخالفة للقانون.

أحمد: هذه مشكلة كبيرة اذا ما تعرف ان هاملسيرات مخالفة للقانون، 
يا سالم، القانون يحميك ويحمي سائر البشر في هالبلد، ومن غيره 
حتكمنا شريعة الغاب، ولو سمحنا بانتشار الفوضى لتكررت فعلة 

اقتحام مبنى مجلس األمة في أماكن أخرى مثل مجلس الوزراء 
وغيره، وصرنا مثل ليبيا، كٌل يحمل رشاش ويتمشى أمام اجلمعيات 
مستعرضا عضالته أمام البنات، انت ما تصدق إال ملا تشوف، ويومها 

يكون الوقت فات، والبلد مات.
سالم: أحمد، الناس حتتاج للتعبير عن رأيها بشكل »قوي«، مو بس 

قعدة في صالة وهذرة.
أحمد: هل تعني كلمة »قوي« بالنسبة لك شل البلد والتحريض على 

العصيان املدني؟ هل تضمن أال تتطور األمور الى اقامة حواجز 
سيطرة مثلما حدث في البحرين؟ يا سالم، اإلنفالت واحد، ما في 

انفالت أخضر وأزرق، و.. بعدين... تعال، ليش استنكرتوا اللي صار 
بالبحرين واليوم متارسونه؟

سالم: قول لي يا أحمد، شلون نوصل رأينا بشكل حازم وصريح؟
أحمد: إعالن املقاطعة كان حازما وقويا، احلملة اللي صايرة ضد من 

يرشح، تخوين وتهديد، هذي قوية، وسائل التعبير في جتمعات 
مرخصة مكفولة، أما الفوضى اللي تسمح بتسلل مغرضني واجهناهم 

في أماكن أخرى بالكويت وانتوا اليوم توفرون لهم غطاء لنشر 
الفوضى هذا ليس حرية تعبير، فرق بينهم يا سالم، أرجوك.

انتهى.
احلوار الثاني:

عادل: يا جماعة، عندي نصيحة، وقفوا الكالم عبر »التويتر« 
و»الواتساب«، استبدلوه باحلوار املباشر وجها لوجه.

سعد: ليش؟
عادل: اللي يتحاورون عبر األجهزة ليس لديهم في عقولهم استعداد 
للحوار باجتاهني )إرسال/ استقبال( عندهم فقط )إرسال(.. هذا الكالم 
ينطبق على الطرفني، أما في حالة احلوار املباشر وجها لوجه، توجد 

فرصة للحوار باجتاهني، يا تقنعه يا يقنعك.
سعد: اليوم التكنولوجيا أسرع وأكثر انتشارا.

عادل: صحيح، ولكنها ال تعطي نتيجة، فاملتراسلون كل واحد قاعد 
في خندق ويتصور ان مهمته هي الدفاع عن خندقه.. بس، عيونهم 
حمرة من البحلقة واذا التقوا وتناقشوا.. كان الكالم أقرب للخناق، 

وين رايحني؟
انتهى.

كلمة أخيرة: عدد من القراء الكرام تفاعل مع: »عدم مشاركة احلكومة 
في التصويت داخل املجلس القادم على املرسوم« حتصر القرار 

في يد الشعب«.. كونها بديلة عما كان يقال: »احلكومة في مجلس 
بنظام 4/5 لن تعجز عن احلصول على أغلبية لصالح 1/5، اذن ليش 
متانع؟«... ففي االقتراح األول فرصة كبيرة ملن يعارض املرسوم أن 
يبطله باألدوات الدستورية، وليس باملسيرات، فبامتناع احلكومة عن 

التصويت يكون القرار.. شعبيا صرفا.

أتابع بني احلني واآلخر ما يدور 
في موقع التواصل االجتماعي 

»تويتر« وخصوصا بعض 
األسماء التي أعرفها جيدا وأعرف 
توجهها وهدفها من عدم املشاركة 

في االنتخابات القادمة فإنني 
أعرفهم كما اعرف كف يدي.
لقد وضع بعضهم صورته 

وطوقها باللون البرتقالي تقليدا 
لشعار املعارضة الذي يرفض 

تغيير نظام التصويت الذي 
سيعمل به في االنتخابات القادمة 
ظنا منهم انه في حال عاد النظام 
باألربعة اصوات سيتعاطف معهم 
البعض ويصوتون لهم ويفوزون 

بكرسي مجلس االمة.
لقد كنت من اول من كتب عن 

املطالبة بالصوت الواحد لتتمكن 
االقليات من احلصول على 

فرصتهم لتقدمي من ميثلهم في 
مجلس االمة ولكن تصريحات 

البعض جعلتني امتنى ان يعود 
النظام القدمي بالتصويت من 
اجل هدف واحد وهو رغبتي 

في الضحك على الصدمة التي 
سيتلقونها حينها.

ومبا ان اجلميع يعرف توجهات 
الكثير من ابناء الدوائر فلكل 

منطقة طريقتها اخلاصة 
بالتعنصر لألسماء وللطوائف 

فإنني أنصحهم بأن »ال يشدوا 
حيلهم« كثيرا فهم يعرفون اكثر 

مني مدى تلك التوجهات بني 
اسماء القبائل والطوائف املذهبية 

ولن ينجحوا في اي انتخابات 
حتى لو كانوا وحدهم في تلك 

املناطق او الدوائر.
بعض أولئك لن يصوت له احد 

حتى لو قلع كلتا عينيه وقدمهما 
على طبق من ذهب ولكنهم 

وجدوا منه ما فرحوا به من اجل 
خدمة مصلحتهم التي يصفقون 

له من اجلها ولكن حني تكون 
االنتخابات باألربعة اصوات فإنه 

لن يكون في حسبتهم نهائيا حتى 
لو كانت بسبعني صوتا فهناك 

مئات األشخاص من املقربني منهم 
ومن قبائلهم او مذهبهم.

كلنا يعرف املثل الشعبي القائل 
»اللي ما فيه خير لربعه ما فيه 

خير للناس«، وعلى هذا القياس 
فليتذكر البعض ما قلته جيدا 

فنحن مازلنا في زمن العنصرية 
والقبلية ولن نكون في دولة 
مؤسسات كما يدعي البعض، 

فالناس تقف لعنصريتها وليس 
ملدنيتها التي ال تقتنع بها.

بقاء الوطن.. 
الشعار األهم!

ال رجعة للوراء!

 من حوارات
هذه األيام عنصريتهم لهم 

وعنصريتك لهم

البقاء هلل

محمد عبدالوهاب يوسف النجار ـ 67 عاما ـ 
الرجال: العديلية ـ ق1 ـ ش11 ـ م16 ـ ديوان 

النجار ـ ت: 67733001 ـ 99203337 ـ النساء: 
العدان ـ ق2 ـ ش85 ـ م14 ـ ت: 25430403 ـ 

.99628628
محمد غلوم محمد صفر ـ 56 عاما ـ الرجال: 

حسينية أحمد عاشور ـ بنيد القار ـ ت: 
66802424 ـ النساء: حسينية أم صادق ـ 

الرميثية ـ ق4 ـ ش44 ـ م5 ـ ت: 25655225.
سالفة مرزوق ظاهر الفضلي، أرملة عواد سمني 

الفضلي ـ 72 عاما ـ الرجال: الرقة ـ ق2 ـ 
ش23 ـ م224 ـ ت: 66339862 ـ النساء: فهد 
األحمد ـ ق4 ـ ش421 ـ م28 ـ ت: 65646644.

وضحة محمد اخلتالن ـ أرملة خلف فهد العالج 
ـ 86 عاما ـ الرجال: العمرية ـ ق2 ـ ش واحد 

ـ ديوان العالج ـ ت: 24743338 ـ النساء: 
العمرية ـ ق2 ـ ش6 ـ م41 ـ الدفن التاسعة 

صباحا.
مضحي مبارك هويدي العازمي ـ 87 عاما ـ 

الرجال: القرين ـ القصور ـ ق3 ـ ش األول 
ـ م61 ـ ديوان فالح مضحي احلوري ـ ت: 
60664446 ـ النساء: صباح السالم ـ ق9 ـ 

ش4 ـ ج2 ـ م37.

فهد عيد مرشد الدرزي العازمي ـ 70 عاما ـ 
الرقة ـ ق6 ـ ش16 ـ م356 ـ ت: 99633897 ـ 
50222593 ـ الدفن بعد صالة العصر مبقبرة 

صبحان.
فاضل عباس علي الهزمي ـ 52 عاما ـ حسينية 

الهزمي ـ األئمة ـ املنصورية ـ ت: 66751881.
سعد مساعد سعد السهلي ـ 67 عاما ـ 

الرجال: جنوب االحمدي – ق1 – ش20 – م640 
– ت: 99854512، النساء: جنوب االحمدي – 

ق1 – ش20 – م623 – ت: 99078972 – الدفن 
التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.

هجرس حجرف النصافي الرشيدي ـ 91 عاما ـ 
الفردوس – ق6 – الشارع االول – ج12 – م20 

– ت: 99773488 – 94984888 – ت النساء: 
24886111- الدفن بعد صالة العصر.

سفر عايض عبداهلل الهاجري ـ 58 عاما ـ 
الرجال: فهد االحمد – ق2 – ش208 – م5 – ت: 

99023275، النساء: القصور – ق1 – ش41 – 
م35 – ت: 99909082.

رشيد متعب رشيد كميخ املطيري ـ 21 عاما 
ـ اجلهراء – النعيم – ق2 – ش1 – م15 – ت: 
66000833 – 99623331 – الدفن بعد صالة 

الظهر مبقبرة اجلهراء.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

الصفحة 
األمنية

اآلراء
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