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من وعد وّفى بالعهد 
لعيال الديرة

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

سقوط لص املساجد

حديث اجلمعة

محمد العويصي

أقسم باهللا العظيم أنني أول مرة منذ نصف قرن 
أسمع خطابا يشفي الصدور بهذه الشفافية والوضوح، 
وإرساء قواعد نهج جديد للمستقبل، مع نصائح حتذيرية، 
توقظ النائمني بالعسل، بأن ذاك الزمان ولى، ناصحا 
بحسن االختيار، فال مال وال قبيلة وال طائفة وال فئة 
تنفعكم إال من جعل الوطن هو رأسماله وعرقة وطائفته، 

وهو احلضن واحلصن الذي يحمي كل أولئك.
لم تكن كلمة سمو األمير خطابا عاديا، إنه خريطة 
طريق للمستقبل، وبشرى خير أسعدت العقول قبل 
القلوب، فلنحاول حتليل واســتنباط جزء مما رأيناه 

واستمعنا له:
بداية هّل علينا سمو األمير محييا شعبه وداعيا له 
باخلير، وأن يحفظ اهللا وطننا الغالي ويدمي عليه نعمة 

األمن واألمان واملزيد من التقدم واالزدهار.
ثم كلف أخيه ســمو ولي العهد األمني بإلقاء كلمة 
نيابة عنه، آمال أن توضح هذه الكلمة كل ما يدور على 
الساحة، موضحا ســموه أنه على دراية تامة ومتابع 
للمشهد السياسي، وختمها داعيا اهللا سبحانه وتعالى 
بأن يحفظ وطننا الغالي ويدمي عليه نعمة األمن واألمان 

واملزيد من التقدم واالزدهار.
هذه اللفتة الكرمية، القليلة مبدتها، الكبيرة مبعانيها، 
أشرقت كشمس الصباح، وأزهقت كل الظنون والوسواس، 
وأجلمت لسان الشيطان اخلناس، وأقنعت قلوب وعقول 
الناس، فال مجال للتفلســف واللعب بالكلمات، قالها 
ســمو األمير: هذه كلمتي كتبتها، وسمو ولي العهد 

نيابة عني سيقرأها.
بهذا املشهد رفعت األقالم وجفت الصحف.

حني تستمع إلى كلمة سمو األمير بلسان سمو ولي 
العهد تشعر بورع الكلمات التي تستشهد بآيات قرآنية، 
وبأحاديث نبوية، مع نبرة صوت سمو ولي العهد احلازمة 
والقوية، وتدهشك دقة اختيار الكلمات السلسة ذات 
املعنى القانوني الدقيق، والثقافة الدســتورية، وإبراز 
حق الشــعب والعودة إليه حني تتأزم األمور، ليتحمل 

مسؤوليته، وأن الشورى رافد من روافد احلكمة.
كلمة ســمو األمير جديدة مبعانيهــا، فيها تغيير 
استراتيجي ملنهج احلكومة املقبلة داخل قبة البرملان، 
وفيها حزم القيادة حني حتيد القافلة عن مسارها، وفيها 
محاسبة كل مسؤول يخون األمانة، أو يغض النظر، أو 
يتســاهل، وقد أعذر من أنذر. هذه هي الكويت متهل 

وتتسامح لكنها ال تهمل وال تضعف.
جزاك اهللا كل خير سمو األمير على هذا اخلطاب، 
وألبسك ثوب الصحة والعافية، وأطال اهللا عمرك، لقد 

أسعدتنا هذه الليلة مبا احتواه اخلطاب.
والشكر موصول لســمو ولي العهد القوي األمني 
والسند املتني لسمو األمير، جزاهم اهللا عنا خير اجلزاء.

بعد هذا اخلطاب إنه يوم جديد، فهنيئا للشعب بهذه 
القيادة الرشيدة.

«واخلير بإقبال إن شاء اهللا».

عندمــا أصبح احلل هو (احلل ملجلس األمة) وال حّل 
سواه فقد ال يفهم البعض املعنى احلقيقي حلل مجلس 
األمة ويظنونه هروبا مــن املواجهة مع أعضاء مجلس 
الوزراء وبعض أعضاء املجلس، لكن األمر ليس كذلك، فحّل 
مجلس األمة ُدفع إليه صاحب السمو دفعاً إنقاذا للكويت 
من الوقوع في الفنت واملشاكل وأن املعنى احلقيقي من حل 
مجلس األمة هو العودة إلى القاعدة الشعبية العريضة من 
أبناء الكويت واالحتكام اليهم فيمن ميثلونهم وما يحمله 
هؤالء النواب من أفكار وآراء وخالفات وتباين في الرؤى 

وتكريس ملفاهيم خاطئة من الدميوقراطية للكويتيني.
وهذا معناه انك أيها الناخب إنك مشارك في القرار فإن 
كنت حتب وتؤيد هؤالء النواب في كل ما يحملونه فأعد 
انتخابهم ليعودوا إلى مجلس األمة، وإن كنت ال توافقهم 
فال تعطهم صوتك، فصوتك أمانة ستحاسب عليه أمام 
اهللا سبحانه وتعالى، وبذلك تتغير تركيبة املجلس، وتصل 
وجوه جديدة حتمل فكرا جديدا ورؤى جديدة وتتعاطى 

مع األحداث واملشاكل والقضايا الكويتية بنفس آخر.
حل مجلس األمة يعني االحتكام للشعب فيمن ميثلهم، 
وقد ألقى صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، الكرة في ملعب الشــعب الكويتي ليحســن 
اختيار من ميثلــه وحتى يتحمل الناخب الكويتي الذي 
يدلي بصوته ملرشح ما عليه، ولذلك عليه أن يتجرد من 
العصبية القبلية والطائفية ويقدم الكويت على ما سواها، 
وعليه أن يتحزب للكويت ال حلزب وال ملذهب، فالكويت 

أوال وثانيا وثالثا.
ال نريد نائبا تلفزيونيا يرتفع صوته بالصياح ويسيء 
استخدام حق االستجواب، ال نريد نائبا يفصل القوانني 
من أجــل مصلحته ومن أجل أن ميأل خزائنه من أموال 

الكويت.
ال نريد نائبا ميطر الوزراء بأسئلة حتتاج ملجلد لإلجابة 
عليها وال هدف من ورائها غيــر إضاعة وقت املجلس 
والوزراء، ال نريد من يزايد ويكابر على حساب املصلحة 
العامة واخلاسر هو أمنا الكويت، نعم هي اخلاسر األكبر 
التي أهملت وأصبحت في آخر الركب بني الدول اخلليجية 
بعد أن كانت درة اخلليج، وكانت دميوقراطيتنا مضرب 
األمثال، ولألســف أصبحت مثال سوء على قلة التدبير 

واملصالح الفئوية.
كفى الكويت إهماال وتدهورا طال كل مرافقها وانحسارا 
بكل مراكزها، فاتقوا اهللا بالكويت فبلدنا يحتاج ملن يأخذ 
بيده فالكويت هي األساس ونحن زائلون وهنا ال أغفل 
دور احلكومة في وصول األمور إلى ما وصلت إليه فهي 
حكومة مترددة، نحتاج إلى حكومة قرار وحزم وتعاون 
واستراتيجية في تناولها جلميع املواضيع حتى ننصهر 

في بوتقة ومصلحة الكويت وتنفذ برنامجها.
وأســأل اهللا أن تبقى الكويت احلبيبة شامخه عالية 
مرفوعة الرأس وتبا لكل احلساد احلاقدين ونسأل اهللا يا 
كويتنا احلبيبة أن يرزقك رجاال عمية عن الشر أعينهم، 
بطيئة عن الباطل أرجلهم، يصلون الليل بالنهار من أجل 

الكويت بعيدا عن املصالح الدنيوية.
قال تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة). 

قال الشاعر:
وهذي الكويت من َراَمَها

 بسوء َوَهى ظهـُرُه وانقـصم
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها واملخلصني 

عليها من كل مكروه. اللهم آمني.

العســير، واجلوال  رغم املخــاض 
املســتطير، واالختــالف املرير، فرحت 
الكويــت باإلهداء الــذي مت بتوجيهات 
ســامية من القيادة السياســية بصرف 
منحة املتقاعدين حفظا لكرامتهم وتقديرا 
جلهودهم الرزينة على مدى سنوات وعقود، 
خالل توليهم زمام األمور ماليا ومعنويا 
واجتماعيا في مختلف مؤسسات الدولة 
لم يبرز من أحدهم الزلل، ولم نسمع منهم 
العقوق، ولم يبرز مسمى ألكل احلقوق 
وغيــر ذلك الكثير ســواء من غنيهم أو 
الفقير لسد احلاجات وكرامة اجلماعات.

وقد أكدت هذه الوقفة الوفية معدن 
أهل الديرة جيال بعد جيل انهم «عيال 
بطنهــا األم احلنون» تقديرا واحتراما 
يرعاه كبيرهم، ويوقره جيلهم حينا بعد 
حني، تؤكده فرحة املخلصني متقاعدي 
الزمن الذهبي اجلميل، وتلوح تباشيره 
ال بدراهــم معدودة، وال نوايا مردودة 
ألحوال غير مقصودة من البعض الذين 
لم يعجبهم القانون، ويسود االحترام 
املتبادل بني اجلميع منذ نشأة الكويت 

وعلى مدى تاريخها.
ولعــل جتربة اجليل الذهبي تطول 
وتفيد قادم األجيــال تعليما وتوظيفا 
وسكنا وتربية أسر لهؤالء، وتعزز فيهم 
االنتماء لهذا الوطن الوفي بإعطاء كل 
ذي حق حقه من قبل مؤسسات الوطن 
الغالي، من خيرات هذه األرض املباركة 
من كل ذلك لســان حال أجيال سابقة 

وأجيال الحقة ترجوكم.
ونقولهــا للجميــع: رفقا بوطنكم 
الكويت مبــا تعلمتم، وتنويركم بهدي 
خالقنا وقدوة نبينا، أساســها عزمية 
أبنائها وناسها ترفع املعنويات أمال مبا 

مت وحتقيقا ملا فات.
وفي اخلتام نســتذكر أنه «تهدى 
األمــور بأهل الرأي مــا صلحت وإن 
تولت فباألشرار تنقاد» واخلير بقبال، 

وبسالمتكم.

يُحكى عن إمام مســجد في إحدى 
الدول اخلليجية قد خان األمانة، وكانت 

نهايته السجن، وإليكم قصته:
إمام مسجد يعمل في دولة خليجية 
منذ سنوات، وكان حريصا على معرفة 
املصلني باملســجد، خاصة كبار السن 
األغنيــاء، توطدت العالقــة بينه وبني 
الذين أحبوه وأحبهم ووثقوا  املصلني 

به ثقة عمياء.
في يوم من األيام طلب منهم اإلمام 
التبرع باملال نقدا لبناء مسجد وكفالة 

سبعني يتيما في بلده، فكان له ذلك.
جمع له املصلــون مبلغا كبيرا من 

املال سنة تلو األخرى.
شاءت األقدار أن يُكتشف أمر إمام 
املسجد وتصبح فضيحته بجالجل على 

رأي أحبابنا أهل النيل.
فقد تبني للمصلني أن إمامهم لم يِنب 
مسجدا ولم يكفل يتيما واحدا في بلده، 

بل بنى بيوتا له لالستثمار.
العجيب واألغرب أن هذا اإلمام كان 
يسرق مصاحف املسجد ويبيعها في 
بلده.. ياللهول.. لم نسمع في التاريخ 
القدمي واحلديث أن أحدا قد سرق مصحفا 

من املسجد!
بعد أن ذاع وانتشر خبر اإلمام على 
املأل وأصبح حديث الناس في املسجد 
واملنطقة، قــدم أحد املصلني بالغا الى 
مخفر الشرطة، استدعي اإلمام للمثول 
امام النيابة العامة للتحقيق معه، وثبت 
القاطــع وباعترافه  بالدليل والبرهان 
شخصيا أنه سرق املصلني واملصاحف 
عن طريق احليلة واخلداع.. أُحيل الى 
احملكمة وحكم القاضي بســجنه ثالث 
سنوات مع اإلبعاد عن البالد، لكي يكون 

عبرة لغيره.
هذا جزاء من تسول له نفسه اخلبيثة 
األمارة بالســوء أن يخــدع املصلني 

ويسرقهم باسم الدين!
يقول إبراهام لنكولن:

«ميكــن أن تخدع كل الناس بعض 
الوقت، وبعض الناس كل الوقت، لكنك 
لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت».

ويقول فضيلة الشيخ املرحوم محمد 
متولي الشعراوي:

«احلساب في كل شيء مؤجل الى 
يوم القيامة، ما عدا ظلم الناس، فالبد أن 
يقتص اهللا جل جالله من الظالم في احلياة 
الدنيا، حتى يعتدل ميزان احلياة، ويعرف 
الناس أن الظلم له قصاص دنيوي بجانب 

قصاص اآلخرة».
٭ اقرأ واتعظ:

يقول املثل: «يا ماشــي درب الزلق ال 
تأمن الطيحة».

درب الزلــق: الطريق املوحل، الطيحة: 
العثرة، السقطة.

القيادة السياسية لإلرادة الشعبية، 
وانتصارهــم لهــا، والتقاء إرادة 

السلطة بإرادة الشعب.
فشكرا سمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، ولعضده األمني سمو الشيخ 
مشعل األحمد، على بيانكم التاريخي، 
وكلماتكم الثمينة التي ساهمت في 
الكويتيني، بل وبثت في  إســعاد 
نفوسهم روحا من التفاؤل واألمل 
بقادم األيام حتى أطلقوا على يوم 
األربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ باألربعاء 
األبيض، بــل وصفه البعض بيوم 

التحرير من الفساد واملفسدين.
شكرا للنواب املعتصمني ورواد 
الدواوين على حراكهم وصبرهم 
وتفاعلهم حتى حتقق الهدف مبكرمة 

أميرية سامية.
وختاما، ولتكتمل أفراح الشعب، 
فإنني أناشد صاحب السمو األمير 
وسمو ولي عهده األمني، حفظهم 
اهللا ورعاهم، إنهاء عاجال مللف العفو 
مبكرمة أميرية ســامية بعيدا عن 
الصراعات والتكسبات السياسية 
للسلطتني التنفيذية والتشريعية.

احلكيمــة كبــد احلقيقــة حينما 
تطرقت إلى أسباب تصدع العالقة 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
بتدخل التشريعية في عمل التنفيذية، 
وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها. 
وأعتقد أن ذلك جوهر األزمة، وفي 
اخلتام نتوجه إلى سمو األمير، حفظه 
اهللا، ونتفق مع ما ذكره سمو ولي 
العهد بااللتفاف حول قيادة صاحب 
السمو، حفظه اهللا، باعتبار ذلك من 
املســلمات، ونقول وبصوت عاٍل 
«سمعا وطاعة» يا سمو ولي العهد، 
فيما دعوت إليه.. حفظ اهللا الكويت 

وشعبها من كل مكروه.
آخر الكالم: استوقفني حرص اإلدارة 
العامة للعالقــات العامة واإلعالم 
األمني ممثلة في العقيد النشــط 
صالح السهيل على املشاركة في 
مؤمتر (إدمان املخدرات بني حتديات 
املواجهة ومتطلبات إعداد التأهيل)، 
فملف املخدرات مهم للغاية ويحظي 
باهتمام كبير من قبل النائب األول 
لرئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الداخلية الشــيخ أحمد النواف.. 

وللحديث بقية.

الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، والذي ألقاه نيابة عن سموه 
العهد الشيخ مشعل  ســمو ولي 

األحمد، حفظه اهللا،
وخصوصا الفقرة التالية: «قررنا 
مضطرين ونزوال على رغبة الشعب 
واحترامــا إلرادته واالحتكام إلى 
الدستور أن نحل مجلس األمة حال 
دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة 
وفقا لإلجراءات واملواعيد والضوابط 

الدستورية والقانونية».
إن أجمل ما في البيان هو دعم 

الوثيق بني أســرة الصباح الكرام 
والشعب الكويتي.

الرسالة التالية املهمة والتي نزعت 
فتيل األزمة متثلت بحل مجلس األمة 
حال دستوريا ودعوة املواطنني إلى 
انتخابات عامة خالل األشهر القادمة 
مع تأكيد ســموه على عدم تدخل 
احلكومة القادمة في اختيارات الشعب 
ملمثليها أو لرئيس البرملان، ليكون 
الوقوف  املجلس سيد قراراته مع 
على مســافة واحدة لفتح صفحة 

ومرحلة جديدة مشرقة.
السياســية  أصابــت قيادتنا 

فإذا الشعب أراد احلياة فالبد أن 
يســتجيب القدر، والبد لليل أن 

ينجلي والبد للقيد أن ينكسر.
ولكن أهم ما مييز هذا احلراك 
التاريخــي، هو التفاعل الســريع 
والسامي للقيادة السياسية الحتواء 
األزمة السياســية، وإطفاء فتيلها 
ومتابعة تفاصيلها، واالستماع ملطالب 

أبنائهم والنزول لتلبية رغباتهم.
 كمــا جاء في نــص اخلطاب 
التاريخي فــي حياتنا  الســامي 
السياسية لصاحب السمو األمير 

فترة وأخرى عن املساس بالدستور، 
فقال في هــذه اجلزئية هي «أمانة 
تكليف ال تشــريف وأقسمنا باهللا 
القسم العظيم أن نصون هذه األمانة 
جيال بعد جيل وأكدنا دوما متسكنا 
بتعاليم ديننــا احلنيف وارتضينا 
بالدستور وبالدميوقراطية أساسا 
ومنهجا للحكم في إدارة البالد»، وأن 
قيادتنا السياسية احلكيمة لن حتيد 
عن الدستور ولن تقوم بتعديله وال 
تنقيحه وال تعطيله وال تعليقه وال 
حتى املساس باعتباره حرزا مكنونا 
وشرعية احلكم وضمان بقائه والعهد 

منذ بدء اعتصام بيت األمة، وأنا 
وكل مواطن نتابع ما يحدث في ذلك 

االعتصام من أحداث وفعاليات.
أتابع هذا احلراك الشعبي منذ 
بدايته، وأتذكر حراك الدوائر اخلمس 
البرتقالــي واألزرق، والذي  بني 
انتصر فيه الفريق البرتقالي بإقرار 
الدوائــر اخلمس، ثم ذلك احلراك 
الذي فضح القبيضة وأســقطهم 

في عام ٢٠١١.
حتى انطلقت لقاءات الدواوين، 
لدعم اعتصام بيت األمة، وبحضور 
متزايد يوما بعــد يوم، أتابع تلك 
األحداث وأربطهــا مبا رأيناه من 
صور وســمعناه مــن قصص 
ألحداث حراك دواوين االثنني في 

الثمانينيات.
ما  بنتيجة  وكنت على يقــني 
يحدث من الوصول إلى حل البرملان، 
ولكن ال أعلم متى سيحدث، فهناك 
إرادتان ال يقف أمامهما شيء، إرادة 
اهللا وإرادة الشعب مهما طال الزمن.
الشــعب ضد  انتفــض  وإذا 
الفساد حتققت النتائج بإذن اهللا، 

نيابة عن صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، ألقى سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، حفظه اهللا، كلمة 
شــّخص فيها وبكلمات من ذهب 
الداء الــذي تعاني منه الكويت منذ 
اشهر، وحدد الدواء، وفي هذا داللة 
على متابعة دقيقة لكل ما يدور على 
الساحة وحكمة عهدناها في التعامل 
اتخذت  التي  القرارات  معها، وإزاء 
بعد تدارس األزمة وسبل اخلروج 
منها فنحن مدعوون ألن نلتف حول 
قيادتنا السياسية احلكيمة التي تضع 
مصلحة الكويت وشعبها فوق كل 
اعتبار، ونترجم هذا النطق السامي 
كنهج وخارطة طريــق واالمتثال 
للتوجيهات األميرية، كما يجب أن 
تقابل الرســائل السامية بخطوات 
عملية بصفة االستعجال، ومبا ميكننا 
من جتاوز هذه املرحلة خاصة والتي 
يشــهد العالم اجمع خاللها أزمات 
متالحقة، ونحن لسنا ببعيدين عما 

يدور في العالم واملنطقة.
العهد برســالة  وقد بعث ولي 
شــديدة الوضوح فيمــا يثار بني 

ملن يهمه األمر

كلمة سمو األمير.. 
منهج لنظام
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العواقب ثقيلة.
وال يسعني أيضا في هذا املقام 
إال أن أشكر ســمو األمير وسمو 
ولي العهد على اختيار سمو الشيخ 
صباح اخلالد رئيسا ملجلس الوزراء، 
فقد حمل األمانة بإخالص وتفان، 
وكان القوي األمني وحريصا على 
مصلحة الكويت واملواطن، وحتمل 
ما حتمل في سبيل إنقاذ املجتمع من 
األزمات العاملية التي كانت ستضر 

بالكويت وشعبها. 
فشكراً سمو األمير؛ ألنك أوكلت 
أمانة احلكومة بيد القوي األمني العبد 
الصالــح الزاهد الذي اتقى اهللا في 
الكويت وأهلها، فعلى الرغم من كل 
ما نعت بــه فاحلقيقة انه خير من 

تولى حكومة الكويت.

ولكن نحمد اهللا أن لدينا قيادة وسلطة 
تشعر مبا يعاني منه الشعب.

وبعد طــول انتظار، وبعد موجة 
من املعارضة، وحراك شعبي وبرملاني 
البرملان، وفي  واعتصامات داخــل 
الدواوين وساحة اإلرادة، جاء الفرج 
واعلن عن احلسم واحلزم من أولي 
الذي  التاريخي  العزم، عبر اخلطاب 
وضع النقــاط فوق احلروف وأنهى 

حالة الضياع.
السلطة آلهات األمة  واستجابت 
وصوت الشعب، بعد أن بلغ منا هذا 
األمر مبلغه، واســتقبل الشرفاء من 
أهل الكويت خطاب سمو ولي العهد 
بالتباريك وإيجابية وســعادة، بينما 
وقع اخلطاب على آخرين كالرمح في 

صدورهم!
شكرا وعرفانا لسمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا، وإلى عضده 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
على إعطاء بارقة أمل وإضاءة النور 
في آخر النفق املظلم الذي نعيش به.

نعم.. مر عقد من الزمن، يعادل ١٠ 
ســنوات مضت، منذ مجلس فبراير 
٢٠١٢ وخاضت الكويــت العديد من 
التجارب واألحداث التي ال شك أننا 
تعلمنا منها الدروس والعبر، وأمتنى 
أال تتكرر، وإال «ال طبنا وال غدا الشر»!

ومستقبل البرملان الكويتي العريق 
وحاولوا تشويهه مبمارسات كان 
الهدف منها ال يصب مبصلحة البالد 
والعباد بل تركوا املضمون وجروا 
خلف شخص رئيس مجلس األمة 

وسمو رئيس مجلس الوزراء.
كما كان خطاب ســمو األمير 
منصفا جلميع األطياف خاليا من 
التجمــل أو التحيز لطرف دون 
أمرا مباشــرا  اآلخر، فقد حمل 
بحســن االختيار وإال فستكون 

ونسرد املغالطات واملخالفات الالئحية 
لفترة ٢٠١٢  والقانونية والدستورية 
حتى ٢٠٢٢ سوف نحتاج إلى سجالت 

ما يشيلها البعارين!
شاهدنا الشريف يتهم في ذمته، 
والعفيف تنتهك حرمة بيته، والوضيع 
يعلو ويصعد، ويذل أهل الكفاءة والثقة 
الكرامات  ويتم تخوينهــم، وإزهاق 
وانتشار اإلساءات، وسرقت األحالم 
وضيــاع اآلمال، وتهجر اإلنســان، 

وصرنا أغرابا في وطننا.
وكم من مواطن ومواطنة قالوا في 
صدورهم حســبنا اهللا ونعم الوكيل 
بســبب ظلم ومحسوبية تسبب بها 

ذو النفوذ في هذه احلقبة.
كان اليأس قــد بلغ مبلغا كبيرا، 

الكويتي وما هي املمارســات التي 
تصب في الصالح العام.

وجاءت كلمات سمو األمير وسمو 
بأن  العهد واضحــة ودقيقة  ولي 
املسؤولية في االنتخابات املقبلة تقع 
على كاهل املواطن بحسن اختيار من 
ميثلهم في مقعد البرملان مبن يتحمل 
- فعال- مسؤولية أمانة مقعد البرملان 
للحفاظ على إرث األجداد وتاريخ 
الكويت العريق وليس باختيار بعض 
أشــخاص تركوا مصلحة الكويت 

ساعات متأخرة من الليل.
ما حدث باختصار شديد هو إيقاف 
نزيف اجلــرح، وإعالن انتهاء حقبة 
فشــلت في إدارة املشهد السياسي، 
رغم توافر الدعم والتسهيالت للنجاح.

ولكــن بدال من أن تســخر تلك 
التنمية  للعمــل علــى  اإلمكانــات 
واإلصالح، انتشر الفساد واإلفساد 

والفشل في كل أرجاء البالد.
وتفرغت لشراء الوالءات، ووسائل 
اإلعالم املأجورة والتواصل االجتماعي 
املؤثــرة، وتصفية احلســابات مع 
اخلصوم، وانعدام األخالق واحلياء 
السياسي، والتهديد والترهيب اإلداري 

واملالي وأحيانا األمني.
وعندما نستخرج كشف حساب، 

بداية، نتقدم إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد، 
بجزيل الشكر واالمتنان على تلك 
اخلطبة الراقية التي خطت كلماتها 
مباء الذهب ملا حملته من قيم ومعان 
كبيرة فقد كان خطابا راقيا وهادفا 
وواضحا بأبســط الكلمات ولكنها 

ذات معان وأبعاد كبيرة.
هذا، وننقل إلى ســمو األمير 
وســمو ولي العهد أسفنا الشديد 
كمواطنني شــارك البعض منا في 
مثل هذه األحداث السلبية التي أرقت 
اجلميع، فقد كان من املفترض على 
املواطنني مجتمعني أن يكونوا على 
وعي ودراية أكبــر مبن يعكس - 
الشعب  فعال- طموحات وتطلعات 

كنت متوقفا عند إشــارة املرور 
القريبة من مقر عملي، بعد يوم متعب 
وطويل، عندما كان سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا يلقي 

خطابه التاريخي.
ورمبا هي املرة األولى التي متنيت 
أال يتحول لون اإلشارة الضوئية إلى 
األخضر، ألنني كنت مركزا ومشدودا 
في االستماع للخطاب، وال ارغب في 
تشتيت ذهني في قيادة السيارة، ألننا 
انتظرنا سنوات مثل هذا اخلطاب الذي 
جاء ككأس املاء البارد الذي روى عطش 

السنني!
وما ان أعلن سمو ولي العهد عن 
العزم بحل مجلس األمة خالل أشهر 
القانونية،  الترتيبــات  وبعد مراعاة 
وجدت نفسي بشكل الإرادي أصفق 
وأنا في ســيارتي بــكل قوة وألوح 
بقبضتي ابتهاجــا مبا جاء في بيان 

احلزم واحلسم.
وعندما حتول ضوء إشارة املرور 
اللون األخضر، وانطلقت وكان  إلى 
اخلطاب قد انتهى، حسبت نفسي ال 
أسير في الشارع مثل كل مرة أعود 
من عملي إلى املنزل، بل كأنني طاير 

من شدة السعادة والفرح.
ولم تتوقف الرسائل واالتصاالت 
التي تبارك هذا احلدث البهيج حتى 

وماذا.. غير السمع والطاعة؟
عزه الغامدي

بعد الفصلة

احلسم 
والعزم
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