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كفى عبثًا بكرامة 
الوطن وأهله

مازال بعض قيادات املبطلني 
مستمرين في تنفيذ املؤامرة 

على وطني، فرغم فضائح 
حساب »كرامة وطن« وعدم 

معرفة أحد من أين يدار، ورغم 
أنني عرضت على حسابي 

بتويتر صورا لتوجيهات وأوامر 
للمسيرات من هاتف نقال يغرد 

من مصر وهو احلساب الذي 
يسير ويوجه وينظم مسيرات 
كرامة وطن، مازالوا يصرون 

على تسمية مسيراتهم بكرامة 
وطن، وهذا االسم اتضح أخيرا 

أنه مشتق من اسم منظمة 
الكرامة وهي منظمة عربية 

تدعي أنها منظمة حقوقية تنظم 
أنشطتها وتدير أعمالها من 

سويسرا، ومديرها التنفيذي 
هو اجلزائري مراد دهينة، وهو 
شخص متهم بتمويل اإلرهاب 

من خالل تسهيل مترير السالح 
لإلرهابيني في شمال أفريقيا 
ومطلوب من قبل االنتربول، 

وللعلم فقد قامت هذه املنظمة 
أخيرا بتكرمي أحد قيادات 

املبطلني!
وهذه املنظمة تدعم كل معارض 

إخواني في دول اخلليج حتى 
إنهم جاءوا مبواطن عربي 

وجعلوا منه معارضا خليجيا 
أي انها منظمة جتاهد لضرب 
استقرار معظم دول اخلليج، 

ولكن من خالل أشخاص تثور 
حولهم شبهات اإلرهاب وقمع 

حقوق اإلنسان في معرفة 
هوية األشخاص الذين يديرون 

هذه املنظمة، كما أن املتابع 
ألنشطتها يجدهم يقمعون 
الرأي اآلخر وميتنعون عن 

اإلجابة عن أسئلة الصحافيني 
وعندما يلح عليهم أحد يقمعونه 

بأساليب قاسية ولو كانوا في 
إحدى دول العالم املتخلف 

لرأيناهم يستخدمون السالح 
للتخلص من تطفل الصحافيني.

املهم أن هذه املنظمة املتخلفة 
يبدو جليا أن لها عالقة وارتباطا 

مع بعض القيادات التي تسير 
مسيرات كرامة وطن ويتضح 
هذا من خالل عدم معرفة أحد 

بهوية القائمني على حساب 
كرامة وطن على تويتر أو من 

أين يبث تغريداته، وهذه حقيقة 
فال أحد يعلم من يدير احلساب 

ومن أين يدار وبالتالي فإن 
كل من يسير بهذه املسيرات 
من شباب وكذلك الكبار من 

أكثر النواب املبطلني والقيادات 
يسيرون بهذه املسيرات 

وينفذون األوامر ومبنتهى 
الدقة، ولكن دون أن يعلموا 

شيئا عمن يحركهم ويوجههم 
ويقودهم، هل هم كويتيون أم 
مصريون أم تونسيون أم غير 

ذلك، ولكنهم ينفذون األوامر 
فقط! وهذا شأنهم وحقهم 

أن ينقادوا ملن يريدون ولكن 
العجيب والغريب بل العيب كل 
العيب أن يسمحوا للغريب أو 
باألحرى األجنبي بأن يتدخل 

في شؤوننا الداخلية والوطنية 
وفي ذات الوقت يتباكون على 

كرامة وطن، وهم في الواقع 
واحلقيقة يعبثون ويفتحون 

الباب واسعا حتى لألجنبي أن 
يعبث بكرامة الوطن وأهله، 

وهذا دون احترام أو مراعاة 
لدستورهم أو قوانينهم 

أو قضائهم، فهم يذهبون 
للقضاء وال يحترمون أحكامه 

ومسيرات تارة يأخذون لها 
ترخيصا وتارة يقولون نحن 

ال نحتاج لترخيص! فبماذا 
جنادلكم ووفق أي معيار؟!

واليوم أوجه حديثي إلخواني 
وأبنائي ممن قرر الذهاب 

أو السير في مسيرة اليوم 
وليس للقيادات التي خسرت 

مكاسبها وال متانع في استرداد 
مكاسبها حتى لو أهدرت بل 
وحرقت كرامة الوطن وأهله، 
فلهؤالء الوطنيني الغيورين 

على الكويت وكرامتها وكرامة 
أهلها أقول هل ترضون أن 
يسيركم ويوجهكم أجنبي 

ليعلمكم كيف تستعيدون كرامة 
وطنكم والوطن حقا وحقيقة 

عزيز وكرامته وكرامة أهله 
تعانق عنان السماء وما حدث 
وسيحدث اليوم من مسيرات 
كرامة وطن هي التي بالفعل 
تعبث بل وسمحت لألجانب 

للعبث بكرامة الوطن وأهله.. 
وهل جند اليوم من مدكر؟

 @dhari_almutairi

رؤى كويتية

م. ضاري محسن المطيري

مطلق الوهيدة

أثارتني نكتة وتغريدة في 
»توتير«، تناقلها شباب كويتي 

عزيز وكرمي نفس، تقول احلكاية: 
»إن بريطانيا سأل عربيا عن 
أمانيه من احلكومة اجلديدة، 
فأجاب: بيت وزوجة وعمل، 

فقال البريطاني: أنا لم أسالك عن 
حقوقك، وإمنا سألتك عن أمانيك«، 
أنا ال أعترض على مغزى احلكاية، 

وهي معرفة حقوق املواطن من 
احلكومة، فهذه جزء من احلقيقة، 

لكن إغفال اجلزء اآلخر واألهم 
من احلقيقة جرمية بحد ذاتها، ال 
تختلف كثيرا عن الكذب الصريح.

احلقيقة الغائبة لدى الكثيرين 
أن احلكومة الكويتية تضمن 

للمواطن منزال أو بدل إيجار، 
ومتنحه قرض زواج، وتلزم 
ديوان اخلدمة بتوظيفه في 
احلكومة أو دفع بدل بطالة، 

وللمصادفة فإن حكومة بريطانيا 
الكبرى وبقية العالم الغربي 

املتحضر ال يضمنون ملواطنيهم 
أي شيء مما سبق إطالقا، وإمنا 

يالحقونهم جلني الضرائب 
وحسب.

نحن هنا ال نريد إنكار الفساد 
اإلداري واملالي الضارب في 

مؤسسات الدولة، لكن كما يقال 
»حنانيك فبعض الشر أهون من 

بعض«، نحن ال نعترض على 
محاربة الفساد، لكن ال يكون على 

حساب تعريض أمن البلد للضياع 
عن طريق املظاهرات الفوضوية، 

والتطاول على القيادات السياسية، 
والتهييج ضد رجال األمن.

أخي املواطن الكويتي وأختي 
املواطنة الكويتية، يا من عرفتم 

بغيرتكم على اإلسالم وأهله، 
ويا من آيسكم املتشائمون من 

بلدكم وصوره بلدا يحارب الدين 
ويعادي العرب، هل تعلمون 

دولة إسالمية أو عربية أو حتى 
خليجية جتمع فيها تبرعات 
للمجاهدين في أرض الشام 

املباركة في العلن دون مضايقة 
ومالحقة غير بلدكم الكويت؟ إذن 

ال تنكروا نعمة اهلل.

يطيب لنا مبناسبة هذه السنة 
اجلديدة التي نرجو من اهلل أن 

تكون سنة سلم وسالم، ان نقدم 
نصحا ونصيحة لبعض املغردين 
الذين يغردون في هوى، وأهواء 
سادتهم الذين قدموا لهم املقابل 

ليكونوا أداة لهم لبث الفرقة 
والفتنة عبر هذه الوسائل التي لو 
استخدموها للحفاظ على الصالح 

العام والتوجه السليم، لكان 
أفضل لهم، ولذلك نحب ان نقدم 

لهم منوذجا من أصحاب اخلير 
واملروءة، الذين دائما ما يتخذون 

صحبة واصحابا ال يخيبونهم.
والصف الثاني، هو الذي نرجو أن 
يتجنبه شباب اليوم وشباب الغد، 

وهو الصنف الذي يسعى دائما 
للسوء، وال يرتاح بغير ذلك، كفانا 
اهلل وكفاكم شره. وهذه األصناف 

جندولها كاآلتي: ناصح كرمي، 
فاضح لئيم وأحمق دميم.

فاألول يكثر النصيحة وال يدعيها، 

وال يتقولها كذبا وزورا، وال ميل 
منها وال يحدث بها احدا، كرمي 

بأفعاله وكرمي مباله عند املضائق 
وفي أوسع األحوال.

ومن  إن أخاك احلق من كان معك 
يضر نفسه لينفعك

شتت  ومن إذا ريب الزمان صدعك 
فيه شمله ليجمعك

أما الثاني، فهو فاضح لئيم، إذا 
رأى منك هفوة أو سقطة أبداها، 

وبلغ في عرضك في املجالس. إذا 
رآك تبسم، وإذا واراك جتشم، 

يديك في فمه واصبعه في عينك. 
لئيم في أفعاله وخلقه، كصاحب 

السوء إن رأى منك عيبا نكر 
العشير، ومن هذا حاله يريد أن 

يصحب أخا بال عيب. واملثل 
يقول: من طلب أخا بال عيب، بقي 

بال أخ.
أما الثالث، فهو أحمق ذميم، تنكر 
لبلده وأصحابه، والطريق طويل، 

إن عاشرته ال يأتيك منه إال املكاره، 

وإن أحسن يوما، ظن أنه أساء. 
وإن أساء، ظن أنه محسن. ال عقل 

موفور، وال يهدي الى مراشد 
األمور. واألحمق ال تثبت معه 

مودة، وال تدوم لصاحبه استقامة. 
فباألول اظفر، وعن اآلخرين انفر.

وبعد استكمال هذا التصنيف، 
نستطيع القول كما قال املثل 

املغربي: »أسود أسود وأبيض 
أبيض«. ونأمل من اهلل ان يختار 

كل منا الصنف األول، ألنه أفضل 
حلياتك واستقرارك.

وحتى ال تلتبس األمور التحليلية 
على البعض نوضح اننا نقصد 
جانبا دون اجلانب اآلخر، من 
بعض املغردين املغرر بهم من 

بعض املتعاملني في عالم السياسة 
وبث السم والسموم، والذين 

يعيشون في الظل والتضليل، 
وسترونهم خصوصا في هذا العام 

ألنهم استنفروا قواهم وعدتهم 
لهذا الغرض.

ال تنكروا 
نعمة اهلل

رياح التفاؤل

رأي

من يتقبل من؟ من يغتال من؟ من يضحك على من؟ يعتصرني 
األلم وأنا أكتب بدموعي أن كال منا يقتل اآلخر دون أن يدري، 

كل منا يعيب على اآلخر والعيب في الكل؟ كلنا ينتقد اآلخر 
فاضحا ذاته ونواقصه، كلنا مخطئون وبعضنا أنصاف رجال 

في وطن ال يستحق إال الرجال )إنا هلل وإنا إليه راجعون(.
في ضمائرنا التي كانت هي احلقيقة الوحيدة في هذا الوطن 

في رصيد إنسانيتنا الذي أوشك على النفاد، وفي دمائنا التي 
حتولت معنا وبنا إلى ماء ملوث، أيها املسؤول كنت تنام؟ هل 
أغمضت عينيك لدقائق معدودة في إحدى الليالي التي مرت 

عليك مناجيا ضميرك ولو مرة واحدة، ماذا فعلت في وزارتك 
أو إدارتك؟ هل قال لك ضميرك ذو املزلقان املفتوح إنك 

مقصر، أفيقوا قبل أن تلعنكم ضمائركم في ليل طويل ليس 
بعده نهار، لن تنقذكم كراسيكم وال سلطان املنصب والدنيا 
ورغد العيش من كوابيس الليل والنهار، »قلبي يصرخ في 

وطني يا بلد يا بلد.. هوه من امتى الولد بيخاف من أمه.. ملا 
في الظلمة تضمه.. خفت منك صدقيني.. صدقيني خفت منك 

بس.. آه آه، لو تفهمني« وعقلي في اختيار بني اثنني ال ثالث 
لهما، إما أن نثور على أنفسنا وإما فال حياة بعد اليوم، إما 

إعالن احلرب على الالمسؤولية والالمباالة، وإما الالوطن بعد 
اليوم، إما صرخة »ال« وإما مشاهدة الدم والنار ونحن نيام، 
إما االحتكام إلى ضمائرنا وسؤالها عن احلقيقة واالثم واما 

الالحقيقة بعد اليوم، أثق في عدل اهلل وقدرته، فاهلل ال يريد 
لنا وطنا يقتل فيه ابني وابنك عما قريب، اهلل ال يريد لنا زمنا 
تصبح فيه دموع الرجال مثل ألعاب متاسيح وجتارب الفئران، 
اهلل يريد لنا وطنا ندخله ونحيا فيه آمنني، وطنا يرعى طفلي 
بدفء ال أن يكون دم طفلي وقودا للتدفئة بقارعة الطريق في 

شتاء بارد، كلما وصلتني عن طريق اإلمييل وزد عليها.
اليوم القانون فقد هيبته وكرامته وأصبح كل واحد منا يضع 

القانون على مزاجه والبعض منا يجرم الفعل الذي يريده 
واألمر املضحك انه يصرح بفعل مخالف ويريد أن ميشي كل 

شيء مبزاجه وبعقليته املتخلفة والشيء الذي يعجبهم يؤمنون 
به وما ال يعجبهم وال يتماشى مع مزاجيتهم يكفرون به.

مشاجرات بسيطة وخصومات عادية تغتاظ أطراف اخلصومة 
ويزبد ويرعد أحد املتخاصمني ويهدد برفع قضية ضد 

خصمه، فقد شاع بني الناس في الوقت احلاضر موضة رفع 
القضايا واللجوء إلى احملاكم وهذه ثقافة دخيلة على املجتمع 
الكويتي فقد طاش امليزان عند بعض الناس فلم يعد عندهم 

حياء وال احترام لآلخرين وال تقدير للعالقات االجتماعية 
واإلنسانية وضاع الدين وماتت املروءة والشهامة في 

نفوسهم.
في املاضي القريب كنا نلجأ في خصوماتنا إلى وجهاء العائلة 

حلل مشاكلنا ومعاجلة قضايانا ولم نكن نعرف طريق احملاكم 
إال في النادر فقد كانت العالقات مقدسة لدينا وحتى أبناء 

»الفريج« أي احلي الواحد كانوا على قلب واحد يرجعون لكبار 
السن وحكماء »الفريج« لفض اخلالف بينهم أو إلمام املسجد 

إذا كانت املسألة شرعية، وشيوخ القبائل وحكماؤها كانوا 
يقومون باإلصالح والكل كان يسمع ويطيع وينزل عند رأي 
العود وال أحد يتجرأ ويخالف رأيه وخاصة أن أهل الكويت 

شعب مسالم مسلم اتصف باملودة والرحمة واألخالق الرفيعة 
وسعة الصدر.

وحتى مراكز الشرطة ودور القضاء كانت تخلو من 
املتشاجرين إال القليل، وقد استمعت في إذاعة القرآن الكرمي 

ملقابلة مع عسكري متقاعد كان يعمل رئيسا ألحد املخافر في 
املاضي فقال: كنت أدور على الدواوين واسولف مع الشيبان 

من قلة الشغل في املخفر، ما كان في جرائم مثل احلني والناس 
كانت حتل نزاعاتها مع بعضها األولني كان عيب عندهم الواحد 

يروح يشكي على أخوه أو جاره وال حتى على »رفيجه« 
أي صديقه في املخفر والناس كانت عايشة ومرتاحة. انتهى 

كالمه.
أما اآلن والعياذ باهلل وبعد هذا الغزو اإلعالمي الذي اجتاح 

الكويت وانتشار وسائل التواصل االجتماعي ومع وجود 120 
جنسية مختلفة على أرض الكويت تغيرت نفسيات وأخالقيات 

البعض وغاب احللم وانتفت احلكمة وفقد الصبر وتدنت لغة 
احلوار وانعدمت الثقة بني الناس وساد سوء الظن والتحايل 
وإلغاء الطرف اآلخر، وفي هذا الزمان زادت قضايا املواريث 

واكل املال بالباطل واستغالل الثقة والتوكيل واملصيبة في 
شكوى اجلار على جاره ألتفه األسباب واألدهى واألمر جلوء 

الزوجات للمحاكم حلل اخلالفات الزوجية دون جتربة احللول 
األخرى وحدث وال حرج عن قضايا املشاجرات الشبابية 

وقضايا اإلعالم وكذلك قضايا الديون والتي سجن من أجلها 
الكثيرون وصاروا في عداد املجرمني واملمنوعني من السفر، 

فلم يعد أصحاب الشركات والتجار ميتلكون حس التكافل 
االجتماعي ونفس الصبر على العميل الذي أصابته الفاقة 
والعوز والعجز فماذا يفعل ليسد ديونه وهو محجوز في 
السجن، لم تعد العالقات اإلنسانية واالجتماعية مهمة عند 

بعض الناس بل املادة واملال واملصالح هي التي حتكم وتشرع 
العالقات وتسيد املوقف، فقد تدنى سقف الصبر والرفق 

باآلخرين ولم يعد أحد يتحمل اآلخر مع أن الرفق صفة من 
صفات الرحمن قال ژ: »إن اهلل رفيق يحب الرفق ويعطي 

على الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما سواه« 
رواه مسلم.

فالعنف ال يولد إال عنفا فلذلك البد من إعادة النظر في هذه 
الثقافات اخلاطئة والسائدة بني الناس والسلوكيات الشاذة 
ولينهض املجتمع على قدم وساق بكل أطيافه ومؤسساته 

وجمعيات النفع العام في نشر ثقافة التسامح واألخوة 
وعاداتنا وتقاليدنا اجلميلة التي تربينا عليها والبد من تفعيل 
دور املسجد في احتواء الشباب وتلمس هموم الناس ونزول 
املشايخ من أبراجهم العاجية ومشاركتهم في قضايا املجتمع 

ومشاكله والبد من إشعار الناس بأن الدين اإلسالمي دين 
السماحة وأنه صالح لكل زمان ومكان ولتتسع صدورنا 

لبعضنا ولتكن احملاكم آخر العالج فآخر العالج الكي.
قال اهلل تعالى: )والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس واهلل 

يحب احملسنني( »آل عمران: 134«.

@almeshariq8 
almeshar2@hotmail.com

@ebtisam_aloun

عبد المحسن محمد المشاري

ابتسام محمد العون

اليوم القانون 
فقد هيبته وكرامته

موضة رفع القضايا

يا سادة يا كرام

نظرة ثاقبة

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

أمتنى من كل قلبي ان تلتفت 
حكومتنا املوقرة الى الشعب 

الكويتي الشقيق، بعد ان 
وزعت ما يقارب 15 مليار 

دوالر مساعدات على شعوب 
دول بعضها لو قرأت اسمها 
الصابتك جلطة نطق مؤقتة، 
فال يعقل ان تخرج كل هذه 

املليارات لكل شعوب العالم ثم 
يأتي وزير املالية السيد الفاضل 
الشمالي ويقول لك: »ال لشراء 

فوائد القروض«، ونحن معه في 
هذا الرفض، شريطة ان تبلغنا 
حكومتنا املوقرة هل االهم بناء 
محطة كهربائية في جزر جنوب 
احمليط الهادي والتي لم يزرها 
كويتي واحد في حياته ام انقاذ 

ابناء الشعب الكويتي الشقيق من 
الغرق في ازمة ديون لن تنتهي؟

> > >
الفقرة اعاله اوجهها للنواب، 

ليلتفتوا الشقائهم في الكويت، 
فرمبا ال يعلمون، وليتركوا 

املناورات السياسية حول 
مقترحات بقوانني السقاط 
القروض او شراء الفوائد 

ويقومون من فورهم بالتقدم 
بقانون واضح وجلي وبتنسيق 

محدد، وليس كما هو حاصل 
اليوم، كل عضو يخرج بتصريح 

حول تقدمه مبقترح عن القروض، 
وكأنه يحاول ان يروج لنفسه، 

اذا كنتم جادين فلتجتمعوا 
وجتبروا احلكومة على اسقاطها 

او شراء الفوائد، اما اذا كان 
هدفكم االستعراض، فال تلزمنا 

مقترحاتكم.
> > >

رمبا ال تعلمون اين وكيف وملاذا 
دفعت تلك املليارات الدوالرية، 

ولكن سأخبركم، تلك تسمى 
القبضة السياسية احلريرية، 

وقبضتنا هلل احلمد تبلغ قوتها 
بحسب ما قدمته دولتنا من 

قروض 15.5 مليار دوالر، لم ولن 
نرى منها »متليك حمر«.

> > >
جهاد اخلازن كتب عن الشأن 
الكويتي الى درجة تصورت 

لوهلة ان اسمه سيدخل ضمن 
قائمة كشوفات املجنسني لالعمال 

اجلليلة للعام احلالي، وله اقول 
»سيدي الكرمي، دعك ملا انت فيه 
ودعنا ملا نحن فيه، ونحن ادرى 

بشعاب كويتنا ودعك في شعابك، 
فلم نفتك بها يوما«، واملصيبة 

انه ولكثرة تناوله للشأن الكويتي 
يتصور القارئ ان اخلازن قطع 
سره في اجلهراء وترعرع في 

العديلية وقضى شبابه في 
الساملية واالحمدي وتخرج في 
الكليات الصناعية في الشويخ، 
وهو الذي لو تركته في زحمة 
شارع جمال عبدالناصر لبكى 

قبل ان يخرج منها.
> > >

املوظف الذي كتبت عنه قبل 
اسبوعني وكيف انه سرق 

نصف مليون دينار وقامت 
اجلهة احلكومية التي يعمل لديها 
باخلصم 4 ايام من راتبه، تقدم 

االسبوع املاضي بطلب تقاعد 
»الحظوا معي« موظف يسرق 

نصف مليون ويخصم من راتبه 
4 ايام بعد اكتشاف سرقته، ثم 
يتقدم بطلب للتقاعد، هذا هو 

الفساد الذي تعرفون والذي ال 
تعرفون، وهذه دولتكم، تصرف 
مليارات في اخلارج، ولصوص 

من داخلها يسرقون املاليني 
وال يسجنون، ومتن عليكم 

بالقروض، واهلل العظيم نحن 
شعب طيب جدا، نضرب على 

ادمغتنا ونسكت.

حكومتنا.. 
والشعب الكويتي 
»الشقيق«!
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