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ذعار الرشيدي

»الداو« تسلل 
سياسي واضح

يقول رجال اجلمارك دائما ان 
ما يحبط تهريبه من ممنوعات 
ال يشكل سوى ربع ما يدخل 
البلد فعليا سواء كانت خمورا 

أو مخدرات.
> > >

ولو قمنا بتطبيق هذه القاعدة 
»اجلمركية« على فساد 

السرقات واالستيالء على 
املال العام، ألمكننا القول 

بغير دليل ان ما يكشف من 
سرقات وجتاوزات على املال 

العام ال يشكل سوى ربع 
حجم السرقات احلقيقية التي 

تنهب خيرات البلد.
> > >

املصيبة أنه حتى هذا الربع 
املكشوف يخضع للمساومات 

السياسية في أغلب حاالته، 
فما من قضية تكشف إال 

ويستغلها نائب سابق أو حالي 
ويلوح بها، وكتلة سياسية 
تتاجر بها، وقطب سياسي 

يحفظها ويقلل من أهميتها 
من أجل أن يعيد إحياءها 

مجددا في وقت يتالءم مع 
احتياجاته، بالكويتي الفصيح 

جدا، وبالعربي األكثر فصاحة، 
ربعنا يتاجرون بالفساد، 

ربعنا دون استثناء شامل 
يتاجرون بقضايا التجاوزات 

على املال العام، الداو مثال 
تطرح كقضية هدر واضح 
للمال العام، ظلت حبيسة 
األدراج، رغم أن اجلميع، 
الكبير قبل الصغير، يعلم 
بصدور احلكم ويعلم أننا 
ملزمون منذ صدور االمر 

بدفع املليارين وكم مائة ألف 
دوالر، ولكن فجأة ضربت 

الصحوة اجلميع داخل 
وخارج املجلس وجردوا 

سيوف حميتهم من أغماد 
الغفلة وبدأوا بالضرب.

> > >
وعندما يقف الشخص 

موقف املتفرج احليادي من 
القضية، سيكتشف وجود 

تسلل سياسي واضح لم 
يلحظه احلكم وال اجلمهور 

وال الالعبون، ولكن وبإعادة 
شريط بداية إثارة األزمة 

مؤخرا سنكتشف أنها 
أثيرت لسببني األول: ضرب 

املعارضة ببعضها خاصة بني 
»حدس« و»الشعبي« من جهة 

وضرب املعارضة ككل من 
جهة اخرى وذلك عبر اتهامها 

بأنها كانت سببا رئيسيا 
في هذه الغرامة املليارية 
وهذا األمر غير صحيح 

على اإلطالق، وبالعودة إلى 
احملاضر منذ بدء أزمة الداو 

سنكتشف أن املسؤول ال 
احلكومة وال النواب بل 

مجموعة من »النفطيني« 
والذين يعملون ال لصالح 

احلكومة وال لصالح النواب 
بل لصالح جهات أخرى أو 
رمبا لصالح أنفسهم، وهذا 

أمر بحاجة إلى حتقيق شفاف 
جدا ملعرفة كامل احلقيقة.

> > >
السبب الثاني إلثارة القضية 

في هذا الوقت بالذات هو 
ضرب حكومة جابر املبارك، 

ال ضرب احلكومة، بل ضرب 
حكومة جابر املبارك، أكرر 

السبب الثاني إلثارة القضية 
هو ضرب حكومة جابر 

املبارك عبر استهداف وزرائه، 
وعموما، إذا كان الهدف هو 

وزير النفط هاني حسني فلَم 
لم تعترضوا على تعيينه منذ 

تشكيل احلكومة؟! ولم لم 
تثيروا قضية الداو قبل صدور 

أمر دفع الغرامة؟!
> > >

إذن، أي شخص يقول لي 
من اآلن فصاعدا ان إثارة 
هذه القضية أو أي قضية 

فساد أخرى الهدف منها هو 
الصالح العام، فسأضع إصبعي 

في عينه، واقول له أعطني 
لصا مليونيا واحدا ذهب إلى 

السجن.
> > >

توضيح الواضح: وأخيرا أصبح 
لدينا وزارة شباب، وأعظم 

إجنازاتها حسب الواقع املعلن 
أنها تبحث عن شعار لها عبر 

مسابقة، االخوان 3 أشهر 
يدورون شعارهم، أبي إذا 

بينجزون أمر حيوي جم يبي 
لهم... 30 سنة؟! 

@tareqalfreah
tareq.86@windowslive.com

kalematent@gmail.com
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طارق محمد الفريح

هيا علي الفهد

كعادته نهار كل يوم، يحلق بأجنحته املنهكة جراء حبسه ليال 
بسجن ذي قضبان ذهبية في ذلك القصر الشاسع والبراق 
بعيون قاطنيه، أرجاؤه حتوي لوحات رسمت بأيدي أناس 

لم يرغبوا يوما في ثمن ألعمالهم التي لم تكن سوى ترجمة 
ملشاعرهم املكبوتة، وصور التقطت من قبل أصحابها الذين 

لم يطمحوا لشيء حينها سوى حتقيق الذات املولعة بتصوير 
اجلمال، وحتف ومتاثيل ومنحوتات صنعتها أنامل قاسية 
مختلطة بعرق رجال ورثوا هذه الصنعة من آبائهم لكسب 

الرزق، يشاهد تلك الزرقة التي حتوي بقع البياض، لكنه يدنو 
منها مبهارة معتادة، فاليوم هو الثالثون له في هذا املكان 

املوحش، لقد خدع في املرة األولى عندما اعتقد بأنها السماء، 
ولم تكن نتيجة تلك احملاولة سوى اصطدام ألم بروحه قبل 

جسده النحيل، فقد أيقن حلظتها أنه لن يرى السماء مجددا، 
وأنه لن يالعب الهواء ويراقصه، وأن الشمس سيكون بينه 
وبينها حاجب حقير اسمه النافذة، فاجلدار على األقل أرحم 
منها بأن يجعلك تسقطها من مكونات الكون، بينما النافذة 

حترق روحك وقلبك بجعلك تشاهد الشمس من دون أن 
تستشعر لسعاتها، كلما حاول ممارسة مهارة طيران فطرية 

يتراجع في حلظة يأس، ويستمر في طريقته امليكانيكية 
احملسوبة بدقة، توقف في إحدى محطاته املعتادة، تلك التحفة 

الرخامية التي اشتراها صاحب هذا القصر من ملياراته 
التي جناها باستثماره الدائم ألحالم الفقراء، ميعن النظر 

في الطبيعة اخلالبة، يحاول أن يخدع نفسه بتحاشي النظر 
النعكاس اإلضاءة على النافذة، لكنه يقمع بإغالق الستارة من 
قبل إحدى خادمات القصر، فهي كما بقية قاطني هذا املكان، 
ال تولي أي اهتمام لهذا الطائر الصغير، فهو بنظرها مجرد 
دمية من مئات الدمى التي اشتراها رب عملها لطفله، لكن 

الفرق الوحيد هو أنها دمية حتوي قلبا ودما وروحا، ورغم 
أنه يعيش في قفص ذهبي، وبأمان من خطر مخلوقات تريد 

التهامه، أو أناس يريدون اصطياده، إال أن قواه خارت وقدرته 
تراجعت، ويعلم يقينا بأنه لم يعد يستطيع أن يجاري أقرانه 

األحرار في اخلارج، قفز من مكانه فزعا إثر صوت كسر 
زجاج هتك ستار صمته، وبعد أن هدأ أحس بشعور غريب، 

بدأ يشم نسناس الطبيعة ورائحتها التي افتقدها لشهر 
كامل، وكأن الفطرة أبت املوت رغم هذا السجن الكئيب الذي 

ميوت به مرة كل دقيقة، فتح جناحيه مسرعا إلى حيث تقوده 
الفطرة، ليرى الطفل الذي أسره عن غير إدراك وقصد يقف 

ضاحكا أمام النافذة التي حطم جزءا صغيرا منها، اخلادمة 
منزعجة تلملم بقايا القطع الصغيرة املتناثرة من الزجاج، هنا 

تردد الطائر قليال في االنطالق، فالثقب صغير يكاد يتسع 
جسمه الرقيق، والزجاج حتما سيخدشه أثناء مروره، لكن 
الغلبة كانت للفطرة والطبيعة، فطار مسرعا كاملشتاق ألمه 

بعد فراق طويل، ليعبر ذلك الثقب وهو يشعر بلسعات مؤملة، 
تنفس احلرية أخيرا، داعبته أشعة الشمس، رقص مع الهواء، 
لكنه لم يستطع إكمال حتليقه في تلك األجواء، فبدأ الهبوط 

القسري شيئا فشيئا، حتى ارتطم بشجرة وسقط على 
العشب أخيرا، لينزف دمه الطاهر في الطبيعة، ويغمض عينيه 

للمرة األخيرة وهو يرى السماء بسحبها البيضاء النقية، 
حتى مات بكرامة وحرية.

في اآلونة األخيرة ومع كل الفساد 
الذي ظهر في مجتمع كان يضرب 

املثل به في مثاليته ومع انحدار القيم 
وتفشي الشر كان ظهور شخص مثل 
عبدالفتاح العلي ما يشبه املنقذ للعديد 
من األمور التي ساءت بفعل الواسطة 

واالبتعاد عن القانون، نحن بحاجة 
للعديد من هذا الشخص الذي يعمل 

بإخالص دون انتماءات مثيرة للجدل 
تعطل تنمية البلد، دون إحساس باألنا 

كما هو عند البعض لدرجة التعالي على 
الغير والنظر لهم بدونية واضحة، دون 
إفساد للعمل حتت بند واسطة سخيفة 

هذا ابن عمي ومن مذهبي.
ودون التحدث لدرجة الثرثرة لتدل 

الثرثرة على جهل وخواء، هذا الرجل 
هو الرجل اخلارق املعني لقانون عن 

طريق تطبيق القانون بشكل فعلي ال 
مجرد كالم يتباهى به ليظهر عكس 

ما يبطن، وجود العديد من املسؤولني 
في وزارات الدولة يحتاجون لدورات 

تخّرج عن هذا الرجل املخلص، الرجل 
الذي يضع مخافة اهلل أمام عينيه فال 

ينشغل بتوافه األمور وال يتسلق على 
ظهور الغير، الذي يحب البلد ،االنتماء 
لهذا البلد ال انتماءات أخرى، ال يطمع 

بالوصول ألغراض ليس من بينها 
مصلحة البالد وال العباد.

عندما أتكلم في تطور البلد يجب 
أن أسعى حقيقة لتطويره وال يكون 

كالمي مجرد عناوين فارغة أظهر من 
خاللها عكس ما أبطن أو أصرح بأمور 

غير قادر على تنفيذها إلمكانيات 
محدودة جدا أملكها أو تأثير أطراف 
أخرى علي. ففاقد الشيء ال يعطيه 

أبدا.
لم تعد الكويت بحاجة لثرثار ال يعمل 

مبا يقول، نحن بحاجة ملن يقول 
ويفعل..فحب هذا البلد ال يدل عليه 

مجرد حديث عابر يكمن خلف مكتب 
وينسى خلف املكتب.

ابتليت الكويت في سنواتها األخيرة 
مبثل هؤالء الذين لم يصدقوا ما 

حصلوا عليه بفضل الكويت من خير 
ومال ومنصب وعطاء، فطمعوا مبا هو 

أكبر ناسني أن اهلل باملرصاد للكذوب 

واملنافق واملتسلق واملرتشي والسارق 
واملتعامل بالواسطة ومن يخالف 

القانون.
عبدالفتاح العلي جاء في وقته، فما 

يجري في الشوارع خارج عن املنطق 
والقانون، فاق حدود العقل، فأنت 
ترى من يأتيك من فوق الرصيف 

وعكس السير أنت تشاهد من يسير 
بصورة مخالفة إلشارة مرور وخطوط 

واجتاه ورصيف، أنت ترى ما لم تره 
عمرك كله.. القانون يجب أن يطبق 
في تلك احلاالت ال روحه.. القانون 

الشديد التنفيذ حتى نخرس أصحاب 
الواسطات الذين يظنون أنهم فوق 

القانون واملستنفعني وأولئك الذي لم 
يتربوا على خلقه.

كفانا تساهال أودى بالبلد للحضيض، 
وكفانا تخطيا له باسم املصلحة 
اخلاصة، ياليت يستنسخ مثل 

عبدالفتاح العلي لكل وزارات الدولة، 
عندها نتخلص من كل أنواع الفساد 

وعندها يعود البلد إلى ما قبل سنواته 
األخيرة.

الغلبة للفطرة

عبدالفتاح العلي

رؤى

كلمات

لم تكن حادثة عابرة أبدا والدة اإلمام علي بن أبي طالب 
داخل أقدس بقعة على وجه املعمورة: الكعبة املشرفة، ولم 

يرد الباري عز وجل لتلك الوالدة أن تكون حدثا عابرا، 
فقد وقعت وبشكل معجز أمام الرأي العام القرشي آنذاك، 
إذ انشق جدار الكعبة املشرفة يوم 13 رجب لتدخل فاطمة 

بنت أسد حني فاجأها الطلق لتضع وليدها عليا ومتكث 
هناك 3 أيام ال شك أنها كانت في ضيافة ربانية، وكأن 

الباري عز وجل أراد بذلك أن يشير إلى منزلة ودور ذلك 
الوليد في دنيا اإلسالم واحلياة اإلسالمية. 

وإذا كان بعض املسلمني في تلك األيام قد انشغلوا عن 
حقيقة صاحب تلك الوالدة املبهرة واختلفوا معه وحوله 
فثاروا عليه حلداثة عهدهم باجلاهلية واختالف رؤاهم، 

لكن املسلمني كلهم أجمعوا على عظمته ومنزلته فما بالنا 
اليوم ونحن نعيش عصر التنوير وتفجر املعرفة وتشعبها 

وتعمقها نختلف حول هذه الشخصية التي عاشت طول 
عمرها وبكل دقائق حياتها وخلجاتها روح اإلسالم 

وحملت همه وحمايته وحراسته حتى على حساب منزلتها 
االجتماعية والسياسية واإلميانية.

نعم، ملاذا يتناحر املسلمون في عصر الذرة وعصر 
اإللكترون حول حبهم واتباعهم لعلي بن أبي طالب ابن 

عم الرسول ژ وباب علمه والذي وصفه بأنه منه مبنزلة 
هارون من موسى من غير النبوة، وملاذا يكون سلوك علي 
ونهجه كفرا وانحرافا عن الدين، لقد أطلقها رسول اهلل ژ 
واضحة ناصعة »من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من 
وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله«، 

و»يا علي ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق«، كما 
روتها أمهات كتب األحاديث والسيرة. 

ووعى املسلمون قيمة تلك الشخصية، بل ووعت اخلالفة 
الراشدة وجود فئة من املسلمني أطلق عليها شيعة علي 
واحلتها محلها من االحترام والتقدير مبا يليق بخلفاء 

رسول اهلل ژ، ولم يتهموا أتباع اإلمام علي باملروق من 
الدين أو الضالل ولم يالحقوهم بالقتل والنحر كما يحصل 

حاليا من أناس يدعون السير على خطى املسلمني األولني.
فعلي بن أبي طالب شخصية جديرة بأن يلتف املسلمون 

على نهجه وأن يجتمعوا على حبه، فما هو إال خريج 
مدرسة محمد ژ ومنوذج لتربيته الفريدة التي نزل بها 

الوحي األمني، ال أن يختلفوا في حبه، هدى اهلل اجلميع إلى 
حب اإلسالم ورجاالته.

mw514@hotmail.com
د. محمد القزويني

وليد.. وأي وليد

باليراع

بالفعل صلى العراقيون، صالة اجلمعة 
صالة موحدة، اجتمع فيها السنة 

والشيعة خلف إمام واحد بغية جتاوز 
الفتنة املذهبية املشتعلة في العراق 
وامتدت إلى املنطقة العربية، أعني 

سورية ولبنان.
حقيقة ال أحمل املسلمني غير املسيسني 

مسؤولية ما يجري وما يخطط له من 
قبل بعض الساسة املرتبطني باخلارج 
أو املتاجرين واملتكسبني من الشعور 
الطائفي، وما قام به املصلون هو أمر 

إيجابي يدل على حسن نواياهم وحتى 
فتوى الشيخ محمود العيساوي التي 
حترم استخدام املتظاهرين للسالح 

في صراعهم مع حكومة نوري املالكي 
السيئة لهو أمر إيجابي، لكن مشاعرنا 

ونوايانا الطيبة ال تكفي ملواجهة نار 
الفتنة، فاللعبة أكبر وأعظم وأقوى من 
أسلحتنا البيضاء من خطب ومواعظ 
وقصص عن التسامح والتعايش في 

اإلسالم.
فهناك وهنا صراع سياسي إقليمي 
ودولي يجري في املنطقة بني جناح 
إيران العراق سورية حزب اهلل من 

جهة وجناح تركيا قطر السعودية من 
جهة أخرى، ومن فوقهم جميعا قوى 
اإلمبريالية والصهيونية التي ترقص 
فرحا وطربا كلما متزقنا وتناحرنا، 

فيصور كل فريق صراعه مع اآلخر 
بثوب ديني ومذهبي وعرقي مع ضخ 

الفتنة من وسائل اإلعالم املشبوهة 
من قنوات وصحف وأدوات تواصل 
اجتماعي ومثقفني وكتاب وأشباههم 

وشيوخ دين دمويني ومخرفني وأموال 
طائلة تدفع لهذا الفريق وذاك، واملال 

عصب احلياة كما يقولون حتى تستمر 
أنظمة الفساد حاكمة ومن بعدها 

الطوفان.
إن وعي الناس ووسائل اإلعالم 
احملترمة في املنطقة لهذه اللعبة 

القذرة وعدم االجنرار وراء 
صيحات مهندسيها، كفيل بإسقاط 
مخططهم وجتنيبنا حربا ال تبقي 

وال تذر، وليسمح لنا الشيخ عجيل 
النشمي بأن نختلف معه فال 

الشيعة مسؤولون عن جرائم األسد 
بحق شعبه أو النظام اإليراني بحق 
السنة والعرب في األحواز وال أهل 

السنة واجلماعة مسؤولون عن 
جرائم القاعدة وجبهة النصرة في 

العراق وسورية بحق الشيعة.
فليكن نضال شعوبنا العربية موحدا 
وبوصلتنا موجهة نحو حتقيق دولة 
القانون واملواطنة واحلرية والعدالة 

االجتماعية للجميع بال متييز ديني أو 
عرقي أو مذهبي هذا إذا أردنا ربيعا 

حقيقيا في املنطقة؟.
أعتذر للقارئ العزيز على استخدام 
التوصيفات املذهبية لكن الظروف 

حساسة تتطلب املصارحة.

bl-ahmad@hotmail.com
أحمد الجاسم 

هل الصالة 
املوحدة 
ستنهي الفتنة 
في املنطقة؟

وقفة

s.sbe@hotmail.com
سالم إبراهيم السبيعي

هناك لعبة بجهاز اآلي فون تسمى 
»أربع صور وكلمة«، ملخصها أن 
تستنتج من الصور األربع شيئا 

مشتركا بينها تعبر عنه بكلمة 
واحدة، هذه اللعبة انتشرت بشكل 
فظيع، فوائدها جتعل عقل اإلنسان 
واسع األفق، ملاحا، سريع البديهة، 
رمبا يصبح ذكيا، أما عن مساوئها 
فأحيانا يكتشف اإلنسان أنه غبي 
وماله لزمة في احلياة، وعالة على 
املجتمع، هلل احلمد أن اهلل رزقني 

ببنت ذكية تخرجت في جامعة 
الكويت تخصص كمبيوتر مبعدل 
عال، منذ أكثر من عام، وهلل احلمد 

كذلك )الذي ال يحمد على مكروه 
سواه( أنها لم جتد وظيفة في وطنها 

الذي يحتضن 3 أضعاف مواطنيه 
من الوافدين املوظفني طبعا )اهلل 
يرزقنا معاهم(، ابنتي هذه تسلي 
وقتها بهذه اللعبة الذكية، وأحيانا 

تشركنا معها في احلل، بل أصبحت 
تطرح علينا صورا من حال مجتمعنا 
الكويتي لتستكشف مكنونات عقولنا 
حول ما يدور باملجتمع بطريقة ذكية 

ومسلية وعلمية )العصف الذهني(.
طرحت على احلاضرين لغزا بطريقة 

معكوسة، 4 كلمات »الكويت ـ 
الشعب ـ احلكومة ـ الكوتشينة 

)اجلنجفة(«، وطلبت صورة مشتركة 
جتمع »معاني« تلك الكلمات، الطريف 

أن ما نتج من هذا العصف الذهني، 
يثير التعجب، واخلوف.. سأطرح ما 

قيل دون ترتيب، وأسباب القول:
1- »احلكومة« لعبت »بالكويت« 

و»الشعب« »كوتشينة«.. التفسير 
قضية »الداو« وغرامتها.

2- احلكومة فرقت شعب الكويت 
إلى لونني أحمر وأسود مثل أوراق 

الكوتشينة.. التفسير »طبقة األسياد 
والعبيد، األولى التجار املسيطرون 
على القرار، والشاليهات والشويخ 

واملزارع واجلواخير، والثانية العبيد 
واللفو«.

3- سياسات احلكومة فرزت الشعب 
في الكويت إلى 4 فئات »زاتات« 

حاس، سبيت، دامين، كلفس.. 
التفسير »حضر، بدو، سنة، شيعة«.

4- احلكومة ال ترى في شعب 
الكويت ذي التعداد فوق املليون، 

إال 54 شخصا )عدد أوراق( 
الكوتشينة، تنقلهم من مركز قيادي 

إلى آخر، بصورة تبادلية مثلما 
يلعب بالكوتشينة 50 لعبة بنفس 
العدد واملكونات، وكأن الكويت ال 

تنجب القياديني إال من هذه العائالت، 
التفسير »ظهور أسماء تشكيالت 

املجالس واللجان وغيرها األخيرة«.
5- الكويت .. بشعبها .. بحكومتها 

.. مثل الكوتشينة مرتبة، وجميع من 
يتعامل معها يجب أن يحترم ترتيبها 

التصاعدي.
التفسير »أن هناك من يحترم قوانني 

الكوتشينة، وال يحترم قوانني 
البلد وعاداته وتقاليده، والقبول 

بالفوز والهزمية، وان اللعبة عدة 
جوالت، وأحيانا يتفق الالعبون على 

قوانني خاصة بهم فقط وحسب ما 
يناسبهم«.

هذه الرؤى والتفاسير غيض من 
فيض، ومبا يسمح به من نشر، 
لكن األجمل، الذي أعاد لي األمل 
في مستقبل واعد، وغرس بدأت 
أجني ثمره، ما سمعته من ابنتي 

في نهاية املسابقة واحلوارات، حني 
قالت: تريدون جواب اللغز، فكلكم 

لم تتوصلوا إليه، ال ألومكم ألن مناخ 
هذه األيام ملبد بالغيوم السوداء، مع 
رياح تشاؤمية، ورطوبة اكتئابية، مما 

انطبع على أفكاركم، اجلواب سهل 
ممتنع وبسيط، وهو:

الكويت وشعبها وحكومتها 
كورق الكوتشينة متعدد األلوان 
واملستويات، يتشكل كما نريد، 

وينضبط بقوانني متعارف عليها 
عامليا، وباإلمكان بعد التجربة إعادة 
التغيير والتعديل، إن أهم ما رمزت 

أنا له بالكوتشينة هو الشعب 
الكويتي، فرغم أنه ال توجد ورقة 
مشابهة لألخرى، لكن لو نقصت 
ورقة واحدة من هذه الكوتشينة، 
تفقد قيمتها وترمى، فنحن شعب 
الكويت، متيزنا وقوتنا في تنوعنا 
وترتيبنا، الصغير يحترم الكبير، 

والغني يعطف على الفقير، فإن 
فقدنا عضوا منا شعرنا بالنقص، 

فكل كويتي مكمل لآلخر ولكل 
كويتي قيمته التي ال يعوضها 

آخر، لذلك ال يستصغر مواطن 
مواطنا آخر مهما كانت الفوارق، 

فكل مواطن ملا سخر له، وكلنا 
لبنات لهذا الصرح العظيم »دولة 

الكويت«. 

الكويت.. 
وشعبها.. 
وحكومتها.. 
والكوتشينة

ملن يهمه األمر


