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مع انطالقة فجر اليوم األول من الشهر اجلاري نظمت أولى 
حبات العقد الرابع في خيط العمر، وال يوجد ش���خص إال وبدأ 
عشية نهاية العام احلالي أو مع خيوط شمسه األولى مبحاولة 
جرد حساب لعامه الذي مضى ووضع نقاط ألمنيات يريد حتقيقها 
للعام اجلديد، وأعتبر نفس���ي من األشخاص القانعني حتى في 
أمانيهم مبفهومي للرضا الذي ال يتعدى جغرافيا حدود صالتي 
الصغيرة واجللوس بني أف���راد عائلتي الصغيرة ثالثة مالئكة 
صغار يحيطون بي مع والدتهم التي منحتهم الكثير من طيبتها، 
فجر ذاك اليوم أسأل نفسي وأنا بينهم أي مستقبل ينتظر هؤالء 
الصغار وعشرات اآلالف من أقرانهم من أبناء هذا البلد وأنا أسمع 
طرق الفتنة على باب منزلي بيّد أبناء جلدتي، باألمس كان السيد 
الفالي وباألمس القري���ب كان نصر حامد أبو زيد وبعده بقليل 
حادثة مركز وذّكر للسيد فؤاد الرفاعي وأخيرا وال أعتقد أنه آخر 

قضية الداعية السعودي د.محمد العريفي. 
أي أرض س���تذر عواصف الفتنة التي ما أن نصّد ريحا منها 
حتى تهب أخرى، لتهدأ فتهب أخرى، ورغم هذا املنظر املؤلم إال أنه 
ال يخلو من طرافة فعواصف الفتنة تلك أحالت جميع من ساهم 
ف���ي هبوبها من أعضاء مجلس األمة من نواب األمة إلى موظفي 
جوازات هذا يدخل وهذا مينع وهذا يسفر، بل أحالتهم إلى مقرر 
ضيافة ملن يس���مح له بأن يدخل ومن ال يسمح له، وأقسم باهلل 
العظيم اننا لم ننتخبكم لهذا، ولم نضع أوراق تصويتنا ألجل 
هذا ولم يطرح اي منكم فكرة أنه سيتحول إلى موظف جوازات 
وال إلى مقرر ضيافة، فقد انتخبناكم مراقبني ومشرعني ال حملة 
ألختام هذا البلد، لقد اخترناكم لكوننا نعتقد أنكم األفضل على 
األقل هكذا قال���ت نتائج التصويت ولم ننتخبكم لتتحولوا إلى 

موظفي محاكم تفتيش طائفية وفكرية.
اخترناكم لتنطقوا باسم الوطن ال بأسماء قبائلكم وطوائفكم 
ومذاهبكم وأديانكم، ومن أراد منكم أن ينتصر لطائفته أو لقبيلته 
أو يكون ناطقا باس���مها فليفعل هذا خارج قاعة عبداهلل السالم 

وليمارس طائفته بعيدا عن بيت األمة.
إذا كنا نأخذ على اإلسالميني دائما أنهم يرتدون عباءة الدين 
ويتحدثون باسمه مبناسبة ومن غير مناسبة فعلى األقل نستطيع 
أن نلتمس لهم العذر في كون القاعدة اإلس���المية هي أس���اس 
انطالقتهم االنتخابية، ولكن ال عذر وال »غفارية« ملن يرتدي عباءة 

األمة ومن ثم يتحدث عن طائفته أو قبيلته أو فئويته.
فلنفرض أن السيد الفالي دخل البالد وخرج دون »الضجة« 
ما الذي كان س���يحدث؟، ال شيء، فالش���يعي بقي على تشيعه 
والسني بقي على تس���ننه واحلضري حضري والبدوي بدوي 
والبلد »ماش���ية«، ودعوا نصر ابو زيد يدخل إللقاء محاضرته 
فلم يكن مقررا ألبي زيد أن يلقي محاضرة ال في مس���جد وال في 
حسينية حتى تثوروا ثورة اجلياع، وأما مركز ذّكر فكان يكفي 
املناصح���ة أو على األكثر رفع قضية للضرر، ومنع والس���ماح 
بدخول الداعية العريفي ليس سوى حلقة من مسلسل مستمر 
إلذكاء الفتنة. أنا كويتي حتى النخاع وسأظل كويتيا أؤمن ببلدي 
ومن بعدها تأتي كل األش���ياء األخرى، وبضرورة بقائها قطعة 
أملاس صافية لي اليوم وألبنائي وأقرانهم غدا، للجميع وليست 
لطائف���ة واحدة وال إلى قبيلة واحدة وال إلى مذهب واحد، ومن 
أراد قبيلته أو مذهبه أو فئويته فليكفر بالوطن أوال، وهو ما ال 
أعتقد أن أحدا يريده وال يرضاه، ال سنة وال شيعة وال ليبراليني 

وال غيرهم.
Waha2waha@hotmail.com

ذات يوم سألت أحد النواب املعروفني بالدفاع عن الدستور 
ملاذا ال تفّعلون أدواتكم الدستورية حول ما يتم من انتهاكات 
باسم الدميوقراطية؟ فأجاب قائال: هذا ما تتمناه احلكومة منذ 
زمن، فقاطعته، كيف؟ فقال: ان السقف الذي نعيشه اليوم من 
احلرية لم يأت إال بعد نضال طويل سمح لنا باملتابعة والرقابة، 
وحتى في غياب الدستور لم تكن جترؤ احلكومة على تشريع 
قوانني بهذا الصدد، وبرر ان ما يجري حاليا من جتاوزات لبعض 
األصوات واألقالم ليست سوى حاالت طبيعية لعملية التطور 

والتي من شأنها ان تصل ملا هو أفضل في املستقبل.
انتهى تعليقه، واليوم يعود هذا الشبح كواقع بعد ان أكدت 
املصادر اإلعالمية ان احلكومة اقتربت من صياغة التعديالت 
لقانون املطبوعات والنش���ر رقم 3 لسنة 2006، كذلك قانون 
املرئي واملس���موع رقم 61 لس���نة 2007، وهذا الذي من شأنه 
تشديد الرقابة على كل وس���ائل اإلعالم وهو ما كانت تتمناه 

احلكومة منذ زمن!
وعند مالحظة بعض التعديالت املزمعة على قانون املطبوعات 
واملرئي واملسموع واملدونات اإللكترونية سنجد انها تؤدي إلى 
تقويض احلري���ة واالنفراد باحلدث أضف لذلك حالة االرهاب 
التي تنعكس على األداء خوفا من الوقوع في احملظور اذا ما مت 
جتاوز هذه التعديالت، عالوة على ذلك ان هذه الرقابة ستخضع 
لتفس���يرات خاصة وفق مزاجيات السلطة وحسب ما يتطلبه 
املوضوع وتأويالته، ما يعني اننا مقبلون على مرحلة تكميم 

وتقليص مساحة احلرية.
وهذه الدعوة التي تعكف احلكومة على تنفيذها ستؤدي الى 
نحر مرحلة من التميز نالتها الكويت على مدى فترة ليس���ت 
بقصيرة لتس���تحق بعد ذلك تصدره���ا قائمة حرية الرأي في 
الوطن العربي، وبعد ان نلنا هذا الش���رف جند اليوم ان هناك 
من اليزال يري���د العودة الى الوراء، ل���ذا نتمنى من اصحاب 
الش���أن تدارك هذا املخطط والوقوف ضده بقوة حتى ال نعود 

الى تسلط املاضي.

موظفو جوازات الفتنة
ومحاكم التفتيش الجديدة

ذعار الرشيدي

الحرف29

تكميم األفواه

طالل الهيفي

السموحة

التعديالت  البع����ض  يص����ف 
املقترح����ة على قانون املطبوعات 
بالكارثي����ة، حت����ى وإن كانوا هم 
أنفسهم يستخدمون حرية الرأي 
استخداما »كارثيا« ويعتبر البعض 
اآلخر تلك التعديالت املقترحة بأنها 
كبت جديد للحريات أي يعترفون 
بوجود كب����ت قدمي على احلريات 
لكنهم لم يحركهم س����اكن يومها. 
أما الشيء الذي يعرفه ومتأكد منه 
كل هذا البعض وال يريدون اجلهر 
به أو قوله أو االعتراف به فهو ان 
حرية الرأي ف����ي البلد »مفصلة« 
املقاس����ات االجتماعية أو  حسب 
احلزبي����ة للكات����ب فتصبح بذلك 
احلري����ة متفاوتة من كاتب آلخر، 
فتفقد بذلك احلرية معناها وعندها 
لن تختلف حرية ال����رأي قبل أو 
بعد إقرار التعديالت املقترحة على 
قانون املطبوعات والتي يعترض 
ويتباكى عليها البعض ويصفونها 

بالكارثية.
َمْن لديه الق����درة على الكتابة 
التحوير والتالعب  والقدرة على 
بالكلمات واجلمل واحلروف واأللفاظ 
وإخفاء املعاني ما بني وخلف وبعد 
السطور، فلن يهتم بأي تعديالت 
على قانون للمطبوعات وجد حلفظ 
احلقوق في حال س����وء استخدام 
احلري����ة، والكاتب املتمكن الفنان 
� احلقيقي � يستطيع الكتابة في 
جميع األحوال والظروف ويستطيع 
إيصال ما يريد قوله حتى من خالل 
ثقب حرية ولي����س فقط بوجود 
حري����ة ال حدود لها جتعل كل من 
هب ودب وكل من ال مبدأ له وكل 
عدمي الثقافة يقتحم دون مقدمات 
ميدان الكتابة حتى أصبحت الكتابة 
هواي����ة كل من ال هواية له ومهنة 

كل سخيف ومن ال مهنة له.
العجي����ب الغري����ب ان بعض 
من يحم����ل راية الدفاع عن حرية 
الرأي ه����ذه األيام في الكويت هم 
أناس ووس����ائل إعالم � أبعد � ما 
يكونون عن اإلميان بحرية الرأي أو 
التضحية لها إن استدعى األمر ذلك، 
التماسيح  فتراهم يذرفون دموع 
على حرية الرأي وهم أس����وأ من 
يس����تخدمونها، بل ال مانع لديهم 
من استخدام تلك احلرية إلرهاب 
ولتش����ويه س����معة أو مكانة من 
يختلف معهم بالرأي خاصة اننا 
مجتمع ال يعرف معنى أو قيمة أو 
حدود احلرية وإال كيف انتشرت 
هذه الفوضى في بلد صغير مثل 

الكويت.
لهذا فإنني ش����خصيا ال أبالي 
نهائيا به����ذا التباكي على تعديل 
قانون املطبوعات، وال تهمني من 
قريب أو من بعي����د تلك الضجة 
حول تعديل القانون بل ال أعتبر 
أي تعديالت في حال حدوثها كبتا 
للحريات أو كارثة أو انتقاصا من 
حرية رأي هي أص����ال منقوصة، 
وبالعكس أعتبر تشديد العقوبات 
هو أفضل وسيلة حلماية ساحة 
اإلعالم وبالذات الكتابة من املتطفلني 
على الكتابة واإلعالم وعلى احلرية 

ذاتها.
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نعم أصبحنا نعمل في 
توابي���ت إدارية، باألمس 
القريب عندما كنا نسمع 
ع���ن قضي���ة اخت���الس 
إداري كانت  أو تس���يب 
الدني���ا تقف على أرجلها 
إلى أن يأخذ القانون حقه 
وينصف املظلوم، أما اليوم 
فم���ن كث���رة الصراعات 

البرملاني���ة والتي ال صدى لها إال عند متحدثيها، أصبحنا ال 
نهتم مبا يحدث من فس���اد إداري قد نراه ونعلم عنه ولكن 
أصبح كل منا يعيش في تابوته الذي صمم له إلى حني التقاعد، 
املضحك من هذا أنه من املمكن بعد تصميمك لتابوتك اإلداري 
أن جتد بتوقيع صغير أنك أجبرت على التقاعد، وهنا تقف 
مستغربا ألنك تعلم أن بعض من يهللون بأسمائنا في املجلس 
التشريعي ينادون بتمديد السن في العمل اإلداري. املسألة 
ليست حسابية بل ذهنية ال أحد يقدر على تفكيكها وحتليلها 
إال من يقومون على مدار اليوم بالصراع النيابي تلك الكلمات 
التي حتمل إشارات استفهامية كثيرة أقوم اليوم بتوجيهها 
وتخصيصها لكل من يصارع وينادي باسم الدستور وأخص 
املادة 8 والتي تنص على أن »تصون الدولة دعامات املجتمع 
وتكفل األم���ن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنني«.  من 
هنا تبدأ حكايتي »التعاون، األمن، الطمأنينة، تكافؤ الفرص 
في العمل« تلك هي محاور قصتي اليوم، باألمس كان الصمت 
يتملكنا، إذا أتى من يجبرنا في عملنا على شيء غير قانوني 
فنصم���ت لعل اهلل يهدي هؤالء وندع���و اهلل بأن يتعاونوا 
معنا، بل جند بعض األس���ماء التي تهبط علينا من السماء 
وهم كثيرون ولألسف يجلس���ون على كراسي لم يحصلوا 
على املستوى التعليمي الذي يهيئهم لها، ولكن حرف )الواو( 
هو ما أعطاهم ذلك احلق واملنصب، واألغرب من هذا وذاك أن 
بعض من ميتلكون حرف )الواو( ال يأتون العمل من األساس، 
ورغم هذا فإن تلك األسماء هم من يترقون ويأخذون حقوقنا 
دون أي وجه حق، تلك ه���ي الطمأنينة واألمن الذي ينادي 
به البعض وباألمس كان الصمت هو حديثنا وكان االنتظار 
عل���ى ذلك الظلم هو أملنا، وكنا ال منتلك إال التوجه إلى اهلل 

بالدعاء ليبني احلقيقة.
ولكن اليوم أصبح الفس���اد يقتل نعم الفساد الذي يقهر 

اإلنسان يؤدي به إلى املوت، هذا ما حدث 
باألمس القريب، حيث كنت بالصدفة 
ذاهبة إلى إح���دى الدوائر القانونية 
في الدولة وإذ بي أجد جميع موظفي 
مكاتب الدائرة رجاال ونساء منهمرين 
في البكاء، وعند الس���ؤال وجدت أن 
زميلة لهم توفاها اهلل، ولكن ملاذا هذا 
البكاء الشديد كما لو أنها قتلت أمامهم؟ 
فعلمت أنها بالفعل قتلت ولكن بأيدي 

من؟ ذلك هو السؤال؟ 
ه����ي موظفة ذات مركز تدعى »م.س« قد يتذكر بعضنا 
قضيتها في حني لم يس����مع البعض اآلخ����ر بها خللوده 
في تابوته وعدم انش����غاله إال بنفس����ه، ولن أخوض في 
قضيتها ألن الكثيرين تكلموا عنها ثم تناسوها، ولكنني 
اليوم أبدأ قضيتها من املادة )34( من الدس����تور: »املتهم 
ب����ريء حتى تثبت إدانته في محاكم����ة قانونية تؤمن له 
فيها الضمانات الضرورية ملمارس����ة حق الدفاع. ويحظر 
إيذاء املتهم جسمانيا أو معنويا«، ذلك هو القانون ولكن 
ما حدث لتلك السيدة عكس ذلك فلم يعط لها حق الدفاع، 
ألنها عندما اتهمت أصيبت بغيبوبة ولم يدافع عنها أحد من 
زمالئها مع العلم بأنهم يعرفون حقيقة براءتها، وباألمس 
فارقت تلك السيدة الدنيا وس����لمت أمانتها إلى اهلل � عز 
وجل � فهو األقوى والرحيم بها، اليوم أقول لزمالئها البد 
أن حتطم����وا توابيتكم بأيديكم وتقول����وا كلمة احلق، يا 
من س����لمتم بني أيديكم حقوق اإلنسان، عفوا أيها الزمالء 
البكاء ليس حال، بل قول احلق هو ما س����يريح زميلتكم 
رحمها اهلل وينصف أبناءها الصغار، أنتم تعلمون خبايا 
أموركم، حطموا توابيتكم ألن ما حدث لزميلتكم بصمتكم 
قد يحدث غدا لك����م، اجعلوها تغمض جفونها وهي آمنة، 
وأعطوا الزمالة والصداقة حقهما، وأنهي ندائي لكم بوصية 
رسولنا الكرمي »الس����اكت عن احلق شيطان أخرس« فال 

تكونوا في توابيتكم شياطني.
> > >

كلمة وما تنرد: )أفلم يسيروا في األرض فتكون لهم قلوب 
يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها ال تعمى األبصار ولكن 

تعمى القلوب التي في الصدور � احلج: 46(.     
atach_hoty@hotmail.com 

التابوت اإلداري

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

الحرية هي شجاعة 
تحّمل العواقب

مخلد الشمري

رؤية

خال����ص العزاء للع����م خالد 
يوسف املرزوق وأسرته الكرمية 
لرحي����ل وليد خالد املرزوق أحد 
أعالم الكويت البارزين وابن من 
أبنائها البررة، والذي رغم أنني 
لم أتش����رف بااللتق����اء به يوما، 
إال انني ملست أن ذكراه ستبقى 
خالدة في قل����وب اجلميع كبارا 
وصغ����ارا، ألنه كان صاحب قلم 
وطني وضع الكويت نصب عينيه، 
ودافع عنها دف����اع األبطال أثناء 
العراقي من خالل إصدار  الغزو 
»األنباء« في القاهرة، وظل ذلك 
هاجسه الكبير حتى مت حتريرها 
من براثن العدو وكان يعمل بكل 
ما أوتي من قوة لنش����ر قضية 
الكويت األولى، كما لعب، رحمه 
اهلل، دورا ب����ارزا في رفع مكانة 
»األنباء« عاليا بني الصحف احمللية 
والعربية، وكانت »األنباء« أول 
صحيفة عربية تعود الى الكويت 
بعد التحرير، هذا فضال عن متيزه 
وجناحه في القطاع اخلاص. ال شك 
في ان الكلمات لن توفي حق هذا 
اإلنسان، الذي عمل خلدمة الكويت 

وتطويرها من جميع النواحي.
القدير ان يرحم  أس����أل اهلل 

الفقيد ويسكنه فسيح جناته.

رغم قصر الفترة التي عشتها وعملتها مع املرحوم وليد خالد املرزوق 
حتديدا فترة ما قبل الغزو العراقي الغاش���م بأشهر وبعده بحوالي أربع 
سنوات حينما كان رئيسا لتحرير »األنباء«، اال انها ما تزال في الذاكرة، 
الص���ور مختزلة، كما لو كانت اليوم حاضرة، امل���كان جريدة »األنباء« 
ال���واّلدة لغالبية الصحافيني اليوم كويتي���ني وغير كويتيني.. عاصرت 
املرحوم واملغفور له بإذن اهلل، فقد كان أخا وقريبا من القلب، شمر عن 
تواضعه مبكرا، كوالده أطال اهلل في عمره، وتعامل مع كل فرد يعمل في 
»األنباء« كما ل���و كان قطعة منه، آالمنا هي آالمه، أوجاعنا هي أوجاعه، 
كيف ال وهو الذي خرج م���ن رحم رجل ضم في قلبه كل الكويت، ونذر 
نفسه للوطن.. فزرع أوالده فينا.. ورغم الفاجعة، وهول صدمة لم تكن 
في احلسبان � ال راد ملشيئة اهلل � فإن الوليد لم ميت، فعمله باق بيننا.. 
واخوته باقون على عهده.. فهم امتداد خالد املرزوق.. امتداد طيبة عمرها 

عقود من الكرم والشهامة.. وهكذا كان وليد.
لم يكن يوما رئيسا للتحرير وال مسؤوال وال ابنا خلالد املرزوق فقط، 
إمن���ا كان للكويت، حينما نتجه إليه جنده قلبا مفتوحا نابضا، حاضرا، 

وكذا اخوته ولعل عزاءنا انه ترك إرثه في أبنائه ليواصلوا مسيرته.
لم يرد محتاجا، ولم يقفل بابه يوما، حتى في أشد مرضه، كان شامخا، 
كأبيه.. أعطى الكثير، والكثير، وحينما س���لم الراية في »األنباء« ألخت 
الرجال اآلنس���ة بيبي املرزوق كان يعلم انها في ايٍد امينة، وكان يعي ان 
وليد هو بيبي وفواز هو يوسف ومرزوق هو نوف وهكذا البقية هكذا هم 
ابناء العم خالد املرزوق الرجل الذي صب جام حبه وكرمه للكويت، ومنح 
قلبه لكل من جلأ إليه، فغرس في ابنائه ان من يبتغي وجه اهلل عليه أال 
يرد السائل.. ولو لم اكن قريبا يوما من تلك العائلة الكرمية، لقلت إنها 
لم تنفق ش���يئا، بيد انها كانت تخفي ميينها ما تعطي عن شمالها، فإن 
اقدموا.. اقدموا بالسر، وان ساعدوا كان ذلك لوجه اهلل... .ال حبا في الدنيا 
وطمعا بسمعة.. فكرمهم يسبقهم بألف ميل.. فكيف للخير ان يخفى عن 

القلوب.. وكيف ألهل الطيبة ان يكونوا متوارين عن الصدور..
رحم اهلل الوليد ابن الفارس العم خالد املرزوق.. واسكنه فسيح جناته، 
ونعزي انفس���نا قبل ان نعزي العم خالد امل���رزوق وابناءه الكرام ابناء 
الكرام... نعزي انفسنا سليل ابن الكرام.. ثم نعزي العم خالد وابناءه.. 
لكن ما يهون علينا أن عمله باق.. فهو حتى في غيابه س���يبقى حاضرا، 
فف���ي كل زاوية عمل يحكي عنه، وفي كل ركن حكاية للوليد الذي انتقل 

إلى وجه ربه الكرمي.
اللهم اغفر له وثبته وارحمه كما رحم كل س���ائل ومحتاج وكان خير 

أخ في امللمات.. .وخير الرجال كأبيه.

صاحب قلم وطني

سامي الخرافي

جرس

الوليد.. مكانك باٍق 
في القلب

حسين عبداهلل الفضلي

رأي


