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Waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

عرس الشعب
ال يوجد شخص ميتلك ذرة 

من عقل ميكن ان يوافق على 
الفوضى السياسية احلاصلة 

اليوم، فاألمر قد جتاوز 
حدود املعقول وبدا الصراع 

يأخذ عدة أشكال وسط 
صمت شعبي مبرر، كون 
الشعب ال يفهم »مني تبع 

مني؟« وال »من ضد من؟«، 
فهذا يشتري وسيلة إعالمية 

وذاك يبيع أخرى وثالث 
يغلق وسيلته االعالمية 
ورابع يتحرك ليضرب 

أبناء عمه وخامس يحاول 
وبال صفة التدخل في عمل 

احلكومة وسادس يسعى 
للفوضى السياسية لضرب 
الشعب باحلكومة رغم انه 

باألمس كان ضد الشعب ومع 
احلكومة.

وكل هذا واألغلبية الصامتة 
تتفرج بعد ان اختلطت 

حبال الفوضى بنابل 
القانون ولسان حالهم يقول 

»شسالفة؟«.
السالفة باختصار، هي ان 
الفوضى يجب ان تتوقف، 
والعبث السياسي يجب ان 

ينتهي، واملتصارعون عليهم 
إجبارا، ان يوقفوا صراعهم 

ويحلوا اشكالياتهم فيما 
بينهم واال يدخلونا نحن 

الشعب طرفا فيه، ال نحن 
وال مؤسستنا التشريعية.

ملن يعتقد ان األغلبية 
الصامتة لم تتحرك يوما، 

أقول له انت مخطئ، 
فالغالبية الصامتة هي التي 

حتركت في نوفمبر 2011 
ولم تكن املعارضة هي التي 
حتركت، املعارضة يومها لم 

تكن سوى صاحب دعوة، 
معازميها كانوا هم األغلبية 

الصامتة الذين حضروا 
تلبية لتلك الدعوة، ليس 
كرمال عيون املعارضة، 
بل الن الغالبية الصامتة 

ملوا من العبث السياسي 
غير املبرر، فامتألت ساحة 
اإلرادة بعشرات اآلالف من 
املواطنني، لم يكن من خرج 
هم املعارضة وال كوادرها 

بل الشعب نفسه الذي 
ذبحت ناقته نحرا بغير حق 
وسرقت »بعارينه« على حد 

موس الصراع على الكراسي.
خرج عشرات اآلالف 

ألنهم ملوا من صراعاتكم 
وتناحركم، فوضعوا 

كلمتهم الصامتة حضورا 
في ساحة اإلرادة، واليوم 
توقف الصراع فتوقفت 

فورة دم األغلبية الصامتة، 
ولكن وبعودة الصراع على 

الكراسي اليوم واستعار 
السنة لهب التناحر فيما 

بينكم، فستخرج األغلبية 
الصامتة مجددا وسيحضرون 

في ساحة اإلرادة وبأعداد 
ال يتخيلها احد، األمر ال 

يتطلب سوى دعوة اآلن، 
ولن يكون خروجهم مبوجب 

دعوة تقدمها املعارضة 
بل سيخرجون هذه املرة 

ويحضرون عرس فوضاكم 
دون دعوة من احد.

هذا الصراع يجب ان يتوقف 
اآلن، وعلى االطراف التي 
تنفخ في كير الصراع ان 

تتوقف متاما وإال سيأتي يوم 
نتمنى وتتمنون قبلنا ان لم 

ينطلق صراع الكراسي أصال، 
ولن يكون هذه املرة اخلروج 

في صاحلكم وال صالح 
صراعاتكم وال صالح البلد.

وقبل ان ندعو إلى طاولة 
حوار وطني علينا ان ندعو 

لطاولة حوار رباعية او 
خماسية او سداسية جتمع 

املتصارعني على النفوذ، 
فاألمر لم يعد يحتمله احد 

ولم يعد البلد يتسع ملزيد من 
الصراعات.

باختصار: األمور ال تزال 
اليوم حتت السيطرة 

العقالنية، غدا لن يكون للعقل 
مكان وهو ما ال نتمناه لبلدنا 

ال اليوم وال غدا.
توضيح الواضح: لست متفائال 

ولست متشائما كذلك، 
ولكنني بني بني، واعتقد ان 
املسألة ليست بحاجة سوى 

إلى قرار حكيم صارم وحازم 
وجازم يوقف هذه الفوضى 

إلى األبد.
توضيح األوضح: كتبت ما كتبته 

ألنني أخشى على بلدي اليوم 
أكثر من أي يوم مضى.

m.almashan@hotmail.com

ducky872000@yahoo.com
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محمد المشعان

نجاة ناصر الحجي 

قلت بالسابق وأكررها: واهلل لو 
وضع نائب رئيس الوزراء ووزير 

الداخلية الشيخ أحمد احلمود رجل 
أمن عند كل »رأس عاير« أيضا 

فلن يرضى عنه خصومه من داخل 
املجلس وخارجه، واليوم أزيد عليها 

القول: واهلل وباهلل وتاهلل لو لبس 
الشيخ أحمد البدلة العسكرية وقاد 

دورية شرطة بنفسه ليجوب بها كل 
مناطق الكويت في كل ليلة ملا رضي 

عنه خصومه.
الواقع الذي تراه العني احملايدة 

يقول: إن الشيخ أحمد طبق القانون 
على اجلميع تاركا كل االعتبارات 
الشخصية على الرف وأقفل باب 

الوزارة بوجه كثير من املستفيدين 
من عدم تطبيق القانون، وهذا األمر 

ال ينكره إال أعمى البصر والبصيرة.
والشيخ أحمد أيضا لم يشتر 

ود فريق على حساب آخر، ولم 
يتساهل مع طرف ضد طرف، فال 
هو الذي وقف مع املعارضة، وال 
هو الذي اجنرف خلف املطالبات 
الكارثية بنتائجها التي يطالب بها 
بعض نواب املجلس احلالي، وهذا 
دليل قطعي على أن الرجل يتخذ 

قراراته وفقا ملا يرى فيه مصلحة 
ألمن وأمان هذا الوطن، وهذا ما ال 

يريده خصومه.
املفارقة الغريبة هي أن من وقف 

في عهد وزير الداخلية السابق 
الشيخ جابر اخلالد من النواب آنذاك 
»واملوجودين حاليا في هذا املجلس« 

مدافعا عنه رغم األخطاء الكبيرة 

التي وقعت في عهده كقضية 
اإلعالنات االنتخابية ومقتل املواطن 
محمد امليموني على يد رجال األمن 

وغيرها من قضايا هم ذاتهم من 
يريد اليوم إبعاد الشيخ أحمد بأي 
ثمن كان وبأي طريقة تكون، وهذا 

ما يجعلنا نقول ان املطلوب في 
نهاية األمر هو رأس الشيخ أحمد 

احلمود فقط ال غير.
نقطة أخيرة: يكفيك فخرا يا شيخ 

أحمد أن خصومك هم من دافعوا 
عن كل التجاوزات الدستورية 
والقانونية واملالية للحكومات 

السابقة، ويريدون محاسبتك اليوم 
على إميانك وحرصك على تطبيق 

القانون وحتررك الكامل من أي 
حتالفات سياسية.

أخطرني ابني أحمد حيث يدرس في 
كيبك بأن امللياردير ليكرز صاحب 
شركات ومصانع ليكرز العمالقة 

للطائرات قد توفي، وهو في 
الستينيات من عمره تاركا البنائه 

ثروة يصعب احصاؤها وذكريات ال 
تنسى من جماهيره الذين استقلوا 

طائراته.
وعندما سمعت خبر وفاة ليكرز 

عادت بي الذكرى الى السبعينيات 
من القرن املاضي عندما حجزت 

مقعدا على طائرة ليكرز الول مرة 
في حياتي بثمن زهيد، حيث اقلتني 
الطائرة وأنا طفلة من مطار هيثرو 

بالعاصمة البريطانية لندن الى 
مطار مدينة لوس اجنيليس بوالية 
كاليفورنيا االميركية، فيما أقلتني 
طائرة ليكرز املتواضعة الى سيارة 

اخي البورشه الى منتجع سانتا 

باربرا حيث قمة اجلمال.
وطائرة ليكرز هذه غريبة حيث 

ال يتجاوز سعر التذكرة على منت 
الرحلة 100 جنيه استرليني عوضا 

عن انه كان ال يقدم على متنها 
آنذاك اي وجبة او شراب، اال فيما 
ندر، وعند احلاجة القصوى ولقد 

نصحتني بها مدرساتي كونها 
رخيصة الثمن.

والبريطانيون مثال في احلفاظ 
على نقودهم وعدم االنفاق اال في 
االمور املهمة، وعند املقارنة جند 

ان العكس صحيح هنا بدولتنا 
احلبيبة حيث نبذخ ونرضخ وننشر 

ونتبضع دون حسبان للمستقبل، 
وكأن لسان حالنا يقول ان اموالنا 

لن تنتهي.
لذا اعزائي علينا ان نأخذ العبرة، 

ونتعلم كيفية االنفاق السليم، الن 

دوام احلال من احملال، وعلينا ان 
نستثمر ما وهبنا اهلل اياه خير 

استثمار، سواء في تعليم وتنشئة 
ابنائنا وارسالهم لتلقي احدث العلوم 
ليكونوا خير استثمار لنا ولدولتنا، 
او من خالل االستثمار في مشاريع 
تنموية واقتصادية يكون لها مردود 

ايجابي.
فقد اصبحنا شعبا استهالكيا، ننفق 
ماليني الدنانير على استيراد السلع 

االستهالكية والتكنولوجية، وهذا 
ليس بعيب لكن العيب ان نبقى 

نستهلك وال يكون لنا دور ايجابي 
في دعم اقتصاد بلدنا.

وال شك عن االنفاق السليم يتيح 
لنا ان نقوم باجلوالت السياحية 

عند احلاجة اليها لنستمتع باملناظر 
اخلالبة ونستفيد من الثقافات 

املختلفة.

املطلوب.. رأس 
وزير الداخلية!

ليكرز.. 
واالقتصاد

بيني وبينك

خاطرة

جالل عامر هو كاتب وصحافي مصري راحل، ولد 
في يوم 25 سبتمبر عام 1952، تخرج في الكلية 
احلربية وشارك في 3 حروب مصرية وكان أحد 

ضباط حرب أكتوبر، يعد أحد أهم الكتاب الساخرين 
في مصر والعالم العربي، صدر له في عام 2009 

كتاب بعنوان »مصر على كف عفريت«، توفي في 
فجر يوم 12 فبراير عام 2012 إثر إصابته بأزمة 
قلبية أثناء مشاركته في مسيرة مناهضة حلكم 

العسكر في رأس التني، وذلك عندما شاهد مجموعة 
من البلطجية يهاجمون املتظاهرين، وحسب شهود 

العيان الذين الزموه في آخر حلظات حياته بأنه أثناء 
سقوطه كان يردد جملة واحدة »املصريني بيموتوا 
بعض«، كرمته محافظة اإلسكندرية بإطالق اسمه 

على شارع في منطقة بحري بحي اجلمرك مسقط 
رأسه، وحاليا يتم التحضير لعمل كتاب يضم بعض 
أعماله بعنوان »قصر الكالم«، وقد تشرفت بالقراءة 
له واختيار إحدى مقاالته ألضعها في زاويتي اليوم 
وبني أيديكم، وهي بعنوان: سيناء يا حلم الطفولة، 

قال فيها: هذه رسالتي قبل األخيرة إليكم وبعدها قد 
نفترق، فالدولة التي تنشغل بالقلب تضيع األطراف، 

ألم تسألوا أنفسكم: ملاذا تغنون أنتم لتحريري وال 
أغني أنا للعودة إليكم؟ يا من هان عليكم نخيل العريش 

وظالل وادي الراحة فحولتم جنوبي إلى »منتجعات« 
وشمالي إلى »عشوائيات«، فأنا ال أصدق أغانيكم التي 

تشبه وعودكم الزائفة مبساعدتي، ملاذا تعتبرونني أختا 
غير شقيقة أو إصبعا زائدا مطلوبا قطعه فتدخلون 

»الغاز« إلى ربع مدينة »العريش« وإلى كل مدينة »تل 
أبيب« وتتهمون أبنائي باخليانة فيتهمونكم بالكفر؟ 

نقلني فسادكم من »ازرع كل األرض مقاومة« إلى 
»ازرع كل األرض حشيش« فتحولت على أيديكم من 

أرض »الفيروز« إلى أرض »القنب« و»اخلشخاش«، 
يربطني بكم نفق واحد ويربطني باآلخرين عشرات 

األنفاق، أهملتموني وتركتموني وحيدة ظلما مثل 
إخوة يوسف، فمن الطبيعي أن يلتقطني بعض 

السيارة فيبيعون ويشترون، في كل مرة أستدعيكم 
باحلسنى إلى أحضاني فتستدعونني بالشرطة إلى 

بيت الطاعة، يا أشقائي مرضت فلم تعودوني، وافتقرت 
فلم تساعدوني، وتهت فلم تبحثوا عني، فزوار حديقة 

احليوان عندكم في يوم أكثر من زواري منكم في 
عام، قسمتني املعاهدة سياسيا بالطول إلى منطقة »أ« 

ومنطقة »ب« ومنطقة »ج« وقسمتموني إداريا بالعرض 
إلى »شمال« و»جنوب«، فتحولت من حائط صد إلى 

شبكة مهلهلة، اجلميع يتودد إلّي إال أنتم رغم أننا أبناء 
أب واحد هو »التاريخ« وأم واحدة هي »اجلغرافيا«، 

فأين نصيبي الضائع من ميراث أبوي؟ يا أشقائي لو 
صرفتم على »نهاري« نصف ما تنفقونه على »ليل« 

القاهرة ما افترقنا. ولن نفترق، فما جمعه »الوهاب« لن 
يفرقه »اإلرهاب«، لكنني بعد اليوم لن أقبل أن أكون 
مجرد »ستاد« تقام عليه معارككم ثم تنصرفون، يا 

أشقائي العدل أساس امللك، شقيقتكم احلزينة »سيناء«.

إن ظاهرة النصب التي ظهرت على السطح بشكل 
واضح تعتمد على الطمع واجلشع الذي ميارسه 

الشخص النصاب في االستيالء على أموال الناس 
البسطاء نظير أن يقدم لهم خدمه أو يقوم بإنهاء معاملة 
مهمه ومصيرية حيث يخدع النصاب ضحيته بأنه على 

عالقة وثيقة بأصحاب القرار فينخدع املنصوب عليه 
بهذا الشخص »الذرب« الذي ميارس طقوسا غريبة في 

احلضور إلى االحتفاالت العامة واملناسبات الهامة ويركب 
السيارات الفارهة ويسكن في مسكن راق ويرتدي 

البشت أحيانا حتى تكتمل الصورة في خداع اآلخرين ، 
ولكن قد يخدع الناس بعض الوقت ولكنه لن يتمكن من 

خداعهم طوال الوقت.
النصب واالحتيال والتدليس وأكل أموال الناس بغير حق 
من األمور احملرمة شرعا وتدل على ضعف اإلميان باهلل 
وهي من أعمال املنافقني الذين يظلمون الناس ويأكلون 
أموالهم بالباطل ويؤدي ذلك إلى زعزعة املجتمع لفقدان 

الثقة بني الناس.
إن املشرع الكويتي لم يغفل عن جرمية النصب 

واالحتيال والتدليس وسلب أموال الغير باحللية واخلداع 
وتلك اجلرائم املنكرة من املجتمع حيث حدد لها العقوبة 

املناسبة في قانون اجلزاء حماية للمجتمع من هؤالء 
النصابني واملخادعني، ولكن السؤال املهم هل القانون 

يحمي املغفلني؟
احذروا »النصاب الذرب« حلو الكالم صاحب حيله ماكره 

في استلطاف الناس ، يعتقد في أفكاره املريضة بأنه 
ذكي ولديه املقدرة الفائقة على االستيالء على األموال 
بطرق غير شرعية وباالحتيال الواضح وقد انكشفت 

أوراقه وبانت نواياه فال ناصر له وسوف ينال نصيبه 
في غياهب السجون بسبب تلك األطماع في خداع 
البسطاء الذين أثمرت املظاهر الزائفة في خداعهم 

فضاعت أموالهم لألسف الشديد.
احذروا من هؤالء وال تنخدعوا كما انخدع الكثيرون 
بتلك املظاهر »البراقة« والذرابة املصطنعة »وأحسنوا 

التعامل مع اآلخرين وال تكونوا من الغافلني الساذجني 
وحاولوا وضع ثقتكم ملن يستحقها، حفظنا اهلل وإياكم 

من شرورهم وحيلهم ومظاهرهم وسلوكهم املنبوذ من 
اجلميع.

tareq.86@windowslive.com
@tareqalfreah

dali-alkhumsan@hotmail.com
 twitter@bnder22

طارق محمد الفريح

دالي الخمسان

سيناء 
يا حلم الطفولة

النصاب 
»الذرب«

رؤى

انتظارات

s.sbe@hotmail.com
سالم إبراهيم السبيعي 

يقول اهلل عز وجل )يأيها الذين 
آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى 
أن يكونوا خيرا منهم وال نساء من 
نساء عسى أن يكن خيرا منهن وال 
تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب 

بئس االسم الفسوق بعد اإلميان(.
كثرت هذه األيام ظاهرة التنابز 

باأللقاب والهمز واللمز بني فئات 
وأفراد املجتمع، ولألسف الشديد 

سبب هذه الظاهرة هو اخلوف من 
قانون اإلنسان ومن جرجرة النيابة 

واحملاكم، فاعتمدوا على التحايل 
على نصوص القوانني التي حتتكم 

بها احملاكم، متشدقني بالقاعدة 
القانونية »ال اجتهاد بوجود نص« 

وألن النصوص القانونية تسن 
بدقة، لذلك يلجأ املتنابزون باأللقاب 

الى استخدام األوصاف أو الكناية 
للهروب من املساءلة القانونية، ومن 

هذه األوصاف ما أطلقه النواب 
السابقون على مجلس األمة احلالي 
مبجلس الصوت الواحد، وهي كلمة 

حق يراد بها باطل، األحادية في 
حياتنا شيء عظيم لو كانوا يعلمون، 
فالعبودية لرب واحد، والوالء لوطن 
واحد، والطاعة لقائد واحد، واألمير 
يختار نائبا عنه واحدا )ولي العهد(، 
واألمير يختار رئيس وزراء واحدا، 
والرئيس يختار لكل وزارة وزيرا 

واحدا، والوزير يختار وكيال واحدا، 
كذلك نائب األمة فله صوت واحد 

حتت قبة البرملان مهما نال من 
أصوات ناخبيه، هذه األحادية هي 

حتديد كامل للمسؤولية.
إن مرسوم الصوت الواحد هو 

بداية لإلصالح، ومحاربة الفساد، 
وأولها التكتالت التي تعتمد على 

العواطف واملشاعر وال حتكم العقل 
مثل الطائفية والقبلية واملذهبية 
املتشددة، واألحزاب املستترة، 

التي جعلت من مجلس األمة ميدانا 
لصراعاتها وفرد عضالتها، والكثرة 

تغلب الشجاعة، ونسوا الوطن 
واملواطنني.

أبوفهد مواطن من الرعيل األول 
قال: أستغرب ممن يطلق لقب 

»مجلس أبوصوت واحد«، أال يعلم 
أن هذا مدح وليس ذما؟ قلت: كيف؟ 
قال: املسؤولية ال تتجزأ فإن جتزأت 

ضاعت، وذكر لي مؤامرة الكفار 
لقتل النبي ژ وكيف أخذوا من 
كل قبيلة فارسا ليضيع دمه بني 

القبائل، فعاد يسألني: لو انتخبت 
أربعة مرشحني فكأني أعطيت لكل 

مرشح ربع توكيل، فيصبح ربع 
نائب عني، لذلك لن أسميه نائبا بل 

ربع نائب، سؤال آخر: هؤالء النواب 
األربعة الذين انتخبتهم لو أن اثنني 
منهم قالوا: نعم، واآلخران قاال: ال، 
فاحملصلة صفر، والنتيجة كأنه ال 
رأي لي )أنا املواطن( في املجلس، 
أما عندما أنتخب شخصا واحدا 

يتحمل كامل املسؤولية وينوب 
عني باملجلس، فرأيي قاطع ومحدد، 
وميكنني محاسبة النائب ومستحيل 

ان تكون احملصلة صفرا، إما 
باملوافقة أو الرفض.

فإن كانوا يصفون مجلس األمة 
مبجلس الصوت الواحد، فإن 

املجلس ال يضره شيء، وأعضاؤه 
هم الفائزون، ولو كرهنا ذلك، ولكن 

لقب »مجلس بوصوت« هو طعن 
بالناخب الذي احترم وطنه ونظامه 
ونهجه الدميوقراطي وحافظ على 

منوه واستمراره، لم يطعنه من 
اخللف بسبب مصالح شخصية، 

أو نرجسية وهمية تختزل الوطنية 
بعدد محدد ومعني من الناس، أما 

الباقي فهم عمالء، هؤالء الناخبون 
هم من ستستجدون صوتهم الثمني 

عند »عودة الروح« لكم، لكن هل 
يقول لكم هؤالء الناخبون »عفا اهلل 
عما سلف« بعد االستهزاء بصوتهم.

٭ إني أقترح مثلما كتب على 
بوابة قصر السيف ـ بيت احلكم ـ 
»لو دامت لغيرك ما وصلت إليك« 

فأمتنى أن يكتب على بوابة مجلس 
األمة ـ بيت الشعب ـ »لو دامت 

لغيرك ما اتصلت إليك« تعبيرا عن 
توافق النوايا واملبادئ بني احلاكم 

واحملكوم.
»اللهم أدم علينا نعمتك وامنعها من 

الزوال« 

مجلس بوصوت.. 
ومجلس بوربع

ملن يهمه األمر


