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في الما�سي كانت النقابات ال�سيا�سية تتم بدبابة ومدفع ،لكنها الآن
تنفذ بقا�س ومحكمة ،والم�سهد ال�سيا�سي الم�سري مثال على هذا.
كيف يعتقد فرد ولو كان رئي�سا للمحكمة الد�ستورية اأ نه يحق له
�سطب إا رادة  30مليون ناخب م�سري بجرة قلم؟ و أا ن يلغي البرلمان
ال�سرعي الوحيد الذي ت�سكل في تاريخ وادي النيل؟ وكيف ير�سى �سعب
عينه واختار قادته طاغية
ثار من اأجل كرامته وحريته اأن يخ�سع لق�ساء ّ
مخلوع ويتلقى توجيهاته من مجل�س ع�سكري؟
هذه أا�سئلة �سعبة يواجهها الم�سريون ،ويواجهها كل �سعب يعتقد أان
الحقوق توؤ خذ ول تمنح ،واأنه يمكن مفاو�سة اأ ي نظام حكم بالمنطق والترا�سي لكي
يعيد لل�سعب حقوقه ،اأ �سئلة اأ جاب عنها �ساعر م�سر العظيم اأ حمد �سوقي حين قال:

ف ��ي م �ح��اول��ة من
ال � �ن � �ظ� ��ام ال� ��� �س ��وري
لتروي�س �سعبه ،عمد
لع � � ��ام إال � ��ى إاب� �ع ��اد
ا إ
ال� ��درام� ��ا ع ��ن ال��واق��ع
الذي يعي�سه ال�سعب،
أا و ا ل�م���س�ت�ق�ب��ل ا ل��ذي
ي �ت �ط �ل��ع اإل� �ي ��ه وج�ع�ل��ه
ي� �ت� �ق ��ول ��ب ب �م��ا� �س �ي��ه
ال � �ع� ��ري� ��ق ،ف �ن �ج �ح��ت
ال � ��درام � ��ا ال�����س��وري��ة
ف � ��ي ت� �غ ��ذي ��ة ذاك� � ��رة
المواطن بن�ساله �سد
الم�ستعمر الفرن�سي،
ف� �اأن� �ت ��ج م���س�ل���س��ات
«ع ��زال ��دي ��ن ال �ق �� �س��ام»
و«اأي � � � � ��ام ال��غ�����س��ب»
و«ال� ��دوام� ��ة» و«ردم
الأ� �س��اط �ي��ر» و«اإخ���وة
ال� � �ت�� ��راب» و«رج � � ��ال
ال � � ��وف � � ��ا» و«رج� � � � ��ال
الح�سم» ،كما ر�سمت
الدراما البيئة ال�سامية
وت���اح� �م� �ه���ا ،ف��ك��ان
م�سل�سل «باب الحارة»
و« ل�ي��ا ل��ي ال�سالحية»
و«الح�سرم ال�سامي»،
و«ب� � � �ي�� � ��ت ج� � � � ��دي»،
و�سجلت الدراما نب�س
ال� ��� �س ��ارع ال�����س��وري
ف ��ي ال �خ �م �� �س �ي �ن �ي��ات،
م� ��ن ح� �م ��ا� ��س وط �ن��ي
لم� � � � ��ة،
ل� �ق� ��� �س���اي���ا ا أ
كفل�سطين  ،فاأ نتجت
«التغريبة الفل�سطينية»
و«رج� � � � � � � � � ��ال ت� �ح ��ت
ال���س�م����س وال���س�ك�ي��ن»
و«المخدوعون» و«كفر
ق��ا���س��م» و«الأب � �ط� ��ال
ي���ول���دون م��رت��ي��ن»..
وه�� � �ك� � ��ذا� � � ،س� ��ورت
ال � � ��درام � � ��ا ل �ل �� �س �ع��ب
ا ل �� �س��وري اأ ن���ه �سعب
بطل ي �ق��اوم المحتل،
�سرا وعانية� ،سعب
يرف�س الظلم� ،سعب
ين�سر المظلوم أا ينما
ك � ��ان� � ،س �ع��ب ي �ه� ّ�رب
ا ل���س��اح للمجاهدين
في فل�سطين.
ول� �ك ��ن ال �ق��ائ �م �ي��ن
على الدراما ال�سورية
لب �ع��اد
ل��م ي��در� �س��وا ا أ
الجتماعية والنف�سية
ل �ت �ل��ك ال� ��درام� ��ا ال �ت��ي
ر�� � �س� � �خ � ��ت ال� �ح� �����س
ا ل��و ط �ن��ي ف��ي نف�سية
ال�سعب ،بما قدمه من
�سهداء لوطنه ولأمته،
ول� � � ��م ي��خ�����س��ع��وه��ا
للتحليل ا لنف�سي من
قبل مخت�سين ،ليقفوا
على اأبعادها وتاأثيرها
على نب�س ا ل���س��ارع،
ف� �ك ��ان اأ ن ت� �ج ��اوزت
ال � ��درام � ��ا ال�����س��وري��ة
ال� �م� �ت� �ع���ة ،ل �ت �ت �ح��ول
اإل� � ��ى وق� � ��ود ل �ل �ث��ورة
ال�ت��ي اأب��ان��ت ع��ن عمق
التناق�س بين الدراما
وال� ��واق� ��ع ال �م �ع��ا���س،
ول��ت��ك�����س��ف ال� �ث���ورة
ال � �ل � �ث� ��ام ع � ��ن وج � ��وه
اأ ب�ط��ا ل�ه��م المتخيلين،
ك � « غ��وار الطو�سي»،
و« أاب� � ��و��� � �س�� � �ه� � ��اب»،
و«معتز» من كل بطولة
م �ث �ل��وه��ا ،ول�ت�ق��دم�ه��م
ل� �ل� ��� �س� �ع ��ب ب �م �� �س �ه��د
ل ��م ي�ت�خ�ي�ل��ه اأح� ��د من
المعجبين بهم!
وه� �ك ��ذا ،ت�ح��ول��ت
الدراما من متعة اأ راد
ب� ��� �س ��ار م� ��ن خ��ال �ه��ا
غ�سل اأدمغة �سعبه اإلى
نقمة تهدد عر�سه!
عبدالرزاق الشايجي
@DrAlshayji
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وم� � ��ا ن� �ي ��ل ال� �م� �ط ��ال ��ب ب��ال �ت �م �ن��ي
ول� � �ك � ��ن ت � ��ؤخ� ��ذ ال � ��دن� � �ي� ��ا غ ��اب��ا

اإ ن ال�سلطة لها تاأ ثير الخمر في ر اأ �س وقلب �ساربها ،وقديما قيل عن
ل ن�ساني
�سهوة الرئا�سة والحكم «ل يزهد فيها اإ ل �س ّد يق» ،والتاريخ ا إ
كله �ساهد على اأ ن م�سيرة ال�سعوب نحو ا�ستكمال حقوقها مفرو�سة
ل ���س��واك ،و ل��م ي�ع��رف ا ل �ت��ار ي��خ �سلطة ب ��ادرت إا ل ��ى ا ل �ت �ن��ازل لل�سعب
ب��ا أ
بطيب خاطر.
اأما الق�ساء فهو� في كثير من دولنا العربية � لي�س اإل اأداة من اأدوات
ال�سلطة ،حيث ل يختلف مقام القا�سي عن �ساوي�س في مخفر ،فكاهما
ينفذ التعليمات وكاهما ينتظر ا ل��را ت��ب ف��ي آا خ��ر ال�سهر ،و إا ذا ا�سطر
ال�سيا�سيون اإ لى مجاملة الق�ساء في ت�سريحاته ،والحديث عن «احترام اأ حكامه»،
فلي�س منتظرا اأن يكون هذا «الحترام» متبادل.
ومعركة م�سر هي معركة العرب كلهم ،واإذا هزمت الثورة الم�سرية � ل �سمح اه
ف�سيتلقى الربيع العربي كله �سربة م ؤو لمة �ست�سعر ال�سعوب العربية فيها من تعامل
حكوماتها معها ،وفي قب�سة ال�سلطات ا لأ منية وفي م�ساحة الحريات.
حمد الجاسر

@boibraheem

شقشقة

ع� ��دد «ال �م �� �س �ت �� �س��اري��ن» ف ��ي ال ��دي ��وان
الأميري واإدارة الفتوى والت�سريع يفوق
عدد الوزراء والموظفين وال�سعاة وحتى
حاملي الب�سوت لأ�سحابها ،ومنهم الوزراء
ال�سابقون و اأ ��س��ا ت��ذة القانون ال�سابقون
وال ��اح� �ق ��ون وال��ح��ام��ل��ون ل �ل �ع��دي��د من
«ال�سوابق» ما يعجز القلم عن و�سفه ،ه ؤولء
ه��م الم�سوؤ ولون ع��ن ��س��دور المرا�سيم
الأميرية بهذا العوار القانوني ،وال�سعف في التاأ�سي�س الد�ستوري،
وهم -وحدهم -دون غيرهم ،مطالبون الآن بال�ستقالة الجماعية بعد
أان أاثبت حكم المحكمة الد�ستورية بطان مرا�سيم أاميرية يفتر�س
بها األ تخرج ول ت�سدر اإل بعد تمحي�س ورقابة وفح�س قانوني،
لكونها تحمل تعبيرا عن اإرادة �سامية واجبهم حمايتها ورفعتها.
قد ل األوم الم�ست�سارين غير القانونيين ،ولكن ما دور الم�ست�سار
القانوني والد�ستوري الذي تفذلك في ق�سايا أاخرى ،وحر�س على
حمايتها وتاأ�سيلها لأن هناك اأجرا يدفع له! ولن نقول اأكثر ،فما باله
الآن يجعل هذه المرا�سيم الأميرية عر�سة للطعن والإلغاء.
<<<

اأقل ما يقال عن حكم المحكمة الد�ستورية يوم اأم�س ،الذي ق�سى ببطان
مر�سوم حل مجل�س الأمة ال�سابق ،وبالتالي عدم �سرعية مجل�س الأمة الحالي،
اإنه زلزال �سيا�سي بدرجة ت�سع درجات على مقيا�س ريختر الكويتي ،ولأن هذا
افاقة
الحكم كما قلنا زلزال �سيا�سي ،ف إان الجميع �سوف يحتاج إالى بع�س الوقت ل إ
من هول �سدمة هذا الزلزال ،وبعد زوال اأثر ال�سدمة ،على الأطراف المعنية كلها
اأن تعيد ح�ساباتها وت�سحح اأخطاءها وتتدبر خطواتها الم�ستقبلية ،وبالأخ�س
ال�سلطة الحاكمة ،التي يجب اأن تتعلم من اأخطائها الكارثية التي وقعت فيها في
لنه «لي�س في كل مرة ت�سلم الجرة».
الفترة ال�سابقة ،أ
على ال�سلطة اأن تعي اأن الأمور تغيرت ،ولم تعد كما كانت في ال�سابق ،وعليها اأن ت�ستفيد
من المائدة التي هبطت عليها من ال�سماء ،واأل تكفر بالنعمة التي جاءتها من غير احت�ساب.
الغالبية البرلمانية في المجل�س الذي اأبطلته المحكمة الد�ستورية ،عليها اأن تتحلى بالهدوء،
و أان تتعامل مع الو�سع الجديد بحكمة ،و أال تخرج منها لفرط النفعال كلمات تح�سب عليها

فيما بعد ،فاإبطال مجل�س الأمة الحالي لي�س نهاية العالم ،واأيا تكن الحتمالت
القانونية والد�ستورية ،فاإن انتخابات جديدة لمجل�س الأمة �سوف تجرى في فترة
لن تتعدى ال�سنة ،وعندها يمكنهم اإثبات قوتهم في ال�سارع والعودة مرة اأخرى
لقلية البرلمانية في المقابل عليهم أال يفرحوا
ليكونوا أاغلبية مرة أاخرى ،نواب ا أ
كثيرا بعودتهم كاأغلبية في المجل�س ،لأن اأداءهم ال�سيا�سي في المجل�س ال�سابق
والمجل�س الذي تم اإبطاله كان هزيا ومخيبا لاآمال ،وعليهم اأن يعوا �سبب النك�سة
التي اأ�سيبوا بها في النتخابات.
على الجميع �سلطة و أاغلبية و أاقلية ،أان يعوا أاننا أابناء مجتمع واحد ،ومهما
اختلفنا في الآراء اأو التوجهات ،فاإن قدرنا اأن نعي�س في مجتمع واحد ،ولذا علينا اأن نتعاي�س
مع بع�سنا بع�سا ،واأن نحل خافاتنا وم�سكاتنا بعقل وحكمة ،وعلينا اأن نت�سامى على
الجراح ،وندرك اأننا في قارب واحد يمثل م�سيرنا الم�سترك ،فاإذا نجا نجونا جميعا ،واإذا
غرق غرقنا جميعا.
د .صاح الفضلي

salahma@yahoo.com, @salahfadly

اإذا كان هوؤاء الم�شت�شارون على كافة تخ�ش�شاتهم لم ي�شفعوا
ولم ي�شتطيعوا �شيانة مرا�شيم اأميرية بهذه ااأهمية ،فلماذا التم�شك
بهم و�شرف المخ�ش�شات بع�شرات ااآاف لهم؟ لماذا ت�شتقطع من
اأموالنا اأجزاء كبيرة تدفع لهم نظير عدم قيامهم باأي �شيء؟
<<<

اذك��روا لي م�ست�سارا واح��دا ظهر على الماأ ليعلن راأي��ا اأو
يعار�س اآخر ،اأو حتى ي�ستقيل لأنه ل ي�سمع له راأي ،كما يردد
هوؤلء الببغاوات حين ن�ساألهم عن موقفهم تجاه موقف معين؟
ينبغي وفورا أان تتوقف ال�سلطة ال�سيا�سية عن جعل من�سب
الم�ست�سار رتبة للتكريم والح�سول على منافع مادية دون جدوى
منه! فهذا اللقب اأكبر واأعظم من اأن يتم امتهانه بهذه ال�سورة من
قبل نا�س لو اأن�سف الدهر -وما هو بنا�سف  -لكان موقفهم في
مكان آاخر ولي�س في أاعلى ديوان بالدولة.
<<<

وعلى ر اأ ي والدتي اأ طال اه عمرها حين ت�شف �شخ�شا عديم
الحيلة بقولها« :واه لو عندي �شخله ،ما اأ�شرحها وياه» ،ومع ذلك،
ها نحن وفي بداية ااألفية الثالثة ،ومع كل ما نرجوه ونتمناه انزال
نعتمد على «م�شت�شارين» يعلمون كل �شيء ما عدا ..تقديم اا�شت�شارة..
اأقيلوهم يرحمنا ويرحمكم اه.
<<<

« ...

»

النتائج الر�سمية لنتخابات الرئا�سة الم�سرية �ستعلن يوم الخمي�س (اليوم)،
والإخوان «دق ورق�س» من يوم النتخابات ،مدعين اأن «مر�سي» هو من ظفر
بكر�سي الرئا�سة ،وجاء رد مع�سكر «�سفيق» على هذا الفعل باأن �سفيق هو الفائز.
هي الفو�سى بعينها ،عندما يجزم «الإخوان» بفوز مر�سحهم قبل اإعان النتائج
الر�سمية ب أايام ،وي�سطر الفريق المناف�س إلعان فوز مر�سحه ،وبذلك يكون أاحد
الطرفين قد خلق واقعا وهميا وكذبة كبيرة ،وكل منهما له ماآربه ،وب�سراحة اأريد
التركيز على حملة الإخوان لأنها هي من قامت بالفعل ،وهي التي لها قدرة على
ر�سم اللوحة ،وما عدا ذلك رد فعل ،وما نعرفه عن «الجماعة» اأنهم «ل يهرولون
عبثا» ،ولكن هرولتهم غالب ًا ما تكون مك�سوفة و أافعالهم مف�سوحة.
اأرادوا من اإعان فوزهم في موؤتمر �سحافي القيام بحركة «بهلوانية» ا�ستباقية ،فاإن كان
«مر�سي» فائزاً« :األنالكم ما�سداأتونا�س» ،ولو خ�سر يكونون قد جهزوا جماهيرهم واأججوا
Almanea@hotmail.com, @sami_almane3

الحالة ال�سعورية لديهم لانق�سا�س ،وي�سبح توجيههم أاي�سر و أا�سرع إالى ما
يحب وير�سى المر�سد العام للجماعة.
الإعان العبثي لرئا�سة «مر�سي» هو موؤ�سر على الغرور وال�ستئثار بالحراك
ال�سيا�سي من خال ال�سيطرة على كل �سيء ،ول يهم اإن وعدوا ال�سعب ب�سيء
فهم أاف�سل من ينك�سون ،فقد وع��دوا بعدم خو�س غمار انتخابات الرئا�سة
وفعلوا ،وقد وعد «مر�سي» بتطبيق ال�سريعة ،والآن يعد بدولة مدنية د�ستورية،
هذا ديدنهم والقادم اأفظع ،وهذه ق�سة الديمقراطية ،تاأتي بمن يختاره ال�سعب،
وتبت�سم للمنظم والمثابر والمخل�س لأفكاره ،وهوؤلء هم «الإخوان» ونحن نحترم
فيهم ذلك ،وليبحث المتذمرون عن أاقرب جدار.
جملة اتفق عليها بالأم�س« :ديرة بطيخ» ،ونحن �سنتكلم عن «دولة ل تحترم �سعبها» في
القادم من الأيام ،مع تمنياتنا للكويت بال�سفاء العاجل.
د.سامي عبدالعزيز المانع

ومع ذلك نقول رب �سارة نافعة ،فالمجل�س القادم �ستكون
أا غلبيته لي�ست ثاثة وثاثين ع�سوا فقط بل أا توقع أا ن ت�سل
الأغلبية اإلى فوق الأربعين ،وبوجود ذات الأغلبية الحالية ،وحينها
�سيكون المجل�س -وبحق -ل�سان حال اأهل الكويت الذين �ساقوا
حتى ظنوا اأنها لن تفرج.
النتخابات المقبلة هي مقيا�س التحرك ال�سعبي ،ول عزاء
لمن ل يجد له فيه موقعا.
<<<

للرقيب كلمة:
هل هي الم�شادفة اأ ن يتزامن تاريخ ا�شتقال الكويت في
 1961-6-19مع �شدور المر�شوم ا اأ ميري بتعليق جل�شات
مجل�س ااأمة ،مع �شدور حكم ببطان مجل�س ااأمة الحالي؟ وهل
هي الم�شادفة المريرة التي جعلت كل هذه ااأمور تاأتي في �شيف
�شاخن بيئيا و�شيا�شيا؟ اللهم ا ن�شاألك رد الق�شاء ولكننا ن�شاألك
اللطف فيه.
صاح الهاشم
salhashem@yahoo.com
http://s-alhashem.blogspot.com

ما يستجد من أعمال

مشاهد

..
ا�ستخدام المادة  106من الد�ستور حق مطلق ل�سمو الأمير ل ينازعه فيه أاحد،
وهو المعني با�ستخدامه اإذا راأى اأن هناك ما يحتم مثل هذا ال�ستخدام ،وبراأيي
إان ا ألزمة التي تعي�سها الباد ونبهنا إاليها منذ فترة طويلة ب�سبب تفكير ا ألغلبية
البرلمانية ،وعدم قدرتها على ا�ستيعاب ما يجري تتطلب مثل ذلك التاأجيل.
�سبق اأن طرحت اأن الم�سوؤولية فيما يجري يتحملها تياران بالتحديد ،هما
الحركة الد�ستورية الإ�سامية (حد�س) ،والتجمع الإ�سامي ال�سلفي ،لأنهما
لمة ،ويفتر�س بهما أان يت�سرفا كذلك ،ل أان
التياران الوحيدان في مجل�س ا أ
ينظرا اإلى ال�سعبوية على ح�ساب العمل البرلماني ال�سحيح ،فالنتخابات انتهت
وكان يجب اأن يفكرا كيف ينت�سان الباد مما هي فيه الآن.
وهم الأغلبية البرلمانية ،مع
خلف
حد�س وال�سلف والقريبون منهما طفقوا يرك�سون
ْ
أانهما هما والقريبون منهما ا ألغلبية البرلمانية الحقيقية ،والبقية نتاج أاجواء ال�سراخ وال�سدف
والفرعيات المقيتة ،وهما والقريبون منهما في تلك الخطوة �سيعوا فر�سة تاريخية لإعادة
الأمور اإلى ن�سابها الحقيقي ،خا�سة مع رئي�س حكومة مثل ال�سيخ جابر المبارك ،ورئي�س
مجل�س اأمة مثل اأحمد ال�سعدون.
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خربه الهواة في ال�سيا�سة ،رغم اأنني كنت اأحبذ اأن يحل مجل�س الأمة ،وي�سدر
مر�سوم �سرورة ح�سب المادة  71من الد�ستور ،يحول الباد اإلى دائرة واحدة
لمام ،وعلى
و�سوت انتخابي واحد ،مادمنا عاجزين عن التقدم خطوة إالى ا أ
التيارين اأن يتحما م�سوؤوليتهما ،ويتحليا بال�سجاعة ويقومان بخلق توازن
داخل مجل�س الأمة.
يفتر�س اأن ي�سترك التياران في الحكومة بحقيبتين لكل منهما ،ويحافظا
لن على ر أا�سهما �سخ�سان
لمة ،أ
قدر ما ي�ستطيعان على مجل�سي الوزراء وا أ
اإ�ساحيان ل ن�سك اأبدا في رغبتهما في العمل معا من اأجل الكويت ومن اأجل
التنمية ،فقد مرت علينا فر�س كثيرة دون اأن نتحرك لا�ستفادة منهما في م�سروع التطوير
ال�سيا�سي والقت�سادي.
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يجري،
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موقفهما
ح�سم
من
التياران
إا ذا لم يتمكن
أ
الوهمية اأو على �سعيد الق�سايا المطروحة على ال�ساحة ،ومن بينها م�سروع الإ�ساح
ال�سيا�سي والقت�سادي ،ف�سيظان اأ�سيرين لتلك الأج��واء البائ�سة التي نمر بها ،وعندها
�سيكون ح��ل مجل�س الأم ��ة حتميا لتلك الأ��س�ب��اب على اأن ي�ك��ون اإ� �س��اح ملف ال��دوائ��ر
�سمن مر�سوم الحل.
ناصر العبدلي

!
هذا المثل العربي القديم يحلو دائما
قوله لمن يجلب على نف�سه باأفعاله الأذى
والخراب ،وهو اليوم قول م�ستحق،
بعد اأن اأعيانا الجهد في ن�سح نواب
ال�م�ج�ل����س و أاع�����س��ائ��ه ،ب � � أان ي�ك�ف��وا
العبث ويرحمونا من لعب «اليهال»،
وممار�سة الحق بتع�سف وا�سح ،ل
عن وعي بم�سالح الأمة التي اأولتهم
الثقة ،بل عن فكر خرب وعنجهية ظاهرة ،ترجع في المقام ا ألول
والأخير لم�سالح ل يعلمها اإل اه ،وقد يعلمها البع�س ،ولكنهم
يغ�سون عنها الطرف ل�سبب في نف�س يعقوب.
لقد و�سع اأمير الباد ،حفظه اه ،حدا يراه العقاء حكمة
في القرار ،بما يمثله من خبرة في التعامل مع ا ألزمات ،و�سيا�سة
تت�سم بالحرفية البالغة ،فهو قرار في ظاهره اإعطاء الأط��راف
الفر�سة للهدوء والت�سالح مع النف�س اأول قبل الغير ،ومراجعة
المواقف ،بغية ت�سحيح الم�سار ،ولكنه في باطنه اإنذار وا�سح
و�سريح ،ب أانه قد فا�س الكيل وبلغ ال�سيل الزبى ،ولم يعد في
قو�س ال�سدر منزع ،وعلى الجميع اأن يلزموا مكانهم ،وليقدر
كل نف�سه حق قدرها.
لقد فرح الكثيرون من الكويتيين بهذا القرار ،حيث عبر عما
لوان لو�سع حد لهذه
يجي�س بال�سدور منذ زمن ،ب أانه قد آان ا أ
المهازل المتكررة ،والتي لم ولن يكف فاعلوها عن فعلها اإل
بالزجر والحزم ،فهم برهنوا باأنهم لي�سوا اأهل �سيا�سة ،ولي�سوا
اأهل قانون ،فقد اأعمتهم اأهواوؤهم عن روؤية الحدود ،فتخطوها
غافلين عما �سينتج عن ذلك ،وعن تداعياته التي أاثرت �سلبا على
كل مناحي الحياة في الوطن العزيز.
ها هم جماعة «اإل الد�ستور» ،الذين هاجموا بالأم�س النائب
علي الرا�سد ،عندما دعا لإج��راء عدد من التغييرات بالد�ستور
الكويتي ،حتى يتاءم مع متطلبات الع�سر ،فهاجوا وماجوا
وعا �سراخهم ونحيبهم على الد�ستور ،وعندما باتت م�سالحهم
تقت�سي التغيير و اأ عينهم وغيرهم �ساخ�سة على المنا�سب
الحكومية والتوزير وال�ستحواذ على كل ما يمكن اأن ت�سل اإليه
أايديهم عا �سراخهم في التجاه الم�ساد من دون خجل أاو حياء!
لكن ال�سعب الكويتي بوعيه وفطرته ال�سوية الكا�سف
لألعيبكم المك�سوفة ،وعلى راأ�سه اأمير الباد ،الذي وقف لكم
بالمر�ساد وبحنكة ال�سيا�سي القدير اأعطاكم الفر�سة الأخيرة،
لعلكم تثوبون إالى ر�سدكم وتعودون إالى �سوابكم وتدركون
الباقي من زمن لكم على اأر�س الواقع وفي اأروقة ال�سيا�سة واإل،
فاأب�سركم بزوال يتوارى منه الأحياء خجا.
لقد اآن الأوان اأن تتمهلوا الخطى في طريق الغي ،واأن تمعنوا
النظر إالى أاين ت�سيرون ،وهذه فر�سة أاخيرة لعلكم تهتدون.
د .طارق الكاظمي

