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إحدى مش���كالتنا »العويصة« في الوطن 
العربي »عموما« هي مشكلة التعميم، فنحن 
نحكم على الشعوب واإليديولوجيات واألفكار 
الكبيرة بكل بساطة من خالل جزئية صغيرة 
أو موقف واحد أو حتى استثناء قد ال يتكرر، 

متاما كما أفعل اآلن 
> > >

ال أفه����م ملاذا يجزع الب����عض من م���وضوع 
تعديل »بعض« مواد الدس���تور، وملاذا يعتبر 
البعض مجرد احلديث عن ذلك مبثابة تعد على 
خط أحمر آخر من بني اخلطوط احلمراء، وما 

أكثرها في الكويت هذه األيام؟
 أفه���م أن احلديث عن تعديل املادة الثانية 
قد يثير إشكاال كبيرا رمبا ال يتحمله مجتمعنا 
املتوتر، أفهم أن »تقليص« احلريات العامة خط 
أحمر هو اآلخر ومن الطبيعي أن يثير مخاوف 
دعاة عدم تعديل الدستور، أفهم أن تعديل املواد 
املتعلقة بقضايا ذات حساسية معينة ميكن أن 
يثير شيئا من الريبة واخلوف، ولكن هل هذه 

املخاوف كافية لرفع شعار »إال الدستور«؟
 ماذا عن تعديل املواد املتعلقة بتحسني كفاءة 
إدارة الدولة، مثل زيادة عدد الوزراء والنواب 
وإعطاء ديوان احملاسبة دورا أكبر وصالحيات 
أوسع ليقوم بدوره الرقابي الكبير في حماية 
األموال العامة، هل هذه »خطوط حمراء« أيضا؟ 
ماذا عن تعديل بعض املواد املتعلقة باملساواة 
وإعطاء السلطة القضائية دورا أشمل ملمارسة 

دورها بنزاهة وحيادية أكبر؟ 
مم التخ���وف إذن من مس���ألة تع����ديل بعض 
م����واد الدست����ور م���ادام الدستور نفسه ينص 
على أن أي تعديل غير مسموح به إال إذا كان 

نحو مزيد من احلريات واالمتيازات.
ملاذا نتن���اول القضية بصورة »عامة« جدا 
ونتصور أن كل مواد الدستور »خط أحمر«، 
فهل تعديل املادة الثانية املتعلقة بالتش���ريع 
اإلسالمي كمصدر من مصادر التشريع أو املادة 
السادس���ة التي تنص على أن السيادة لألمة 
يساوي تعديل املادة 80 التي حتدد عدد أعضاء 

مجلس األمة املنتخبني بخمسني عضوا؟ 
علينا إذن أن نتعامل مع مسألة تعديل بعض 
مواد الدستور بدقة أكبر وعق���النية أكثر، فال 
يجوز أن نرفض أي تعديل للدس���تور حتى 
وإن كان واقعي���ا تتطلبه الضرورة، يكفي أن 
نرفض التعدي���الت التي تتعارض مع مبادئ 
الدستور ذاتها، مم اخلوف أصال على دستور 
يتضم���ن في مادته رقم 175 هذا النص الرائع 
»األحكام اخلاصة بالنظام األم���يري للكويت 
ومببادئ احلرية واملساواة املنصوص عليها 
في هذا الدستور ال يجوز اقتراح تنقيحها، ما 
لم يكن التنقيح خاصا بلقب االمارة أو باملزيد 

من ضمانات احلرية واملساواة«.
bodalal@hotmail.com

الدستور وفوبيا التعديل

محمد هالل الخالدي

نظرات

منذ األسبوع املاضي ابتليت مبجموعة من العصافير الغبية والتي ال 
يحلو لها الزقزقة إال في متام الساعة الرابعة فجرا أي انها تبدأ وصلة 
غنائها املزعجة قبل توقيت العصافير احملترمة بساعتني، زقزقتها تطير 
النوم من عيني حيث ال يحلو لها الغناء و»الس���لطنة« إال على شباك 
غرفة نومي، في الي���وم األول اعتقدت أن تلك العصافير حصل معها 
خطأ في التوقيت وأن أحدها رمبا يكون ضبط س���اعته على توقيت 
اخلرطوم، ولكن األمر تكرر في اليوم التالي، وفي الثالث والرابع، وفي 
اخلامس قررت أن أستكش���ف سر الزقزقة املبكرة لعصافير النحس، 

توجهت إلى الشباك وعبثا حاولت أن أعرف السبب ففشلت.
اتصلت بأحد األصدقاء وأبلغته احلكاية، وطبعا استخدم كعادته 
خزعبالت اجلذب الكوني، وقال إن هذه العصافير رمبا حتذرك من شيء 
ما وشرح كيف أن احليوانات ميكن أن تستشعر اخلطر القادم وخاصة 
الزالزل، وقبل أن يكمل بقية حتليله قاطعته موضحا أن اجلهراء التي 
أسكنها لم تدرج بعد ضمن دائرة حزام الزالزل، وتركته يحاول الربط 

بني زقزقة عصافيري الغبية وظاهرة االحتباس احلراري.
بعدها اتصلت بصديق يعمل في املستشفى البيطري التابع للهيئة 
وش���رحت له الوضع بل إنني حتى سألته إن كان هناك شيء يسمى 
جنون العصافير، فما تفعله تلك العصافير فجرا هو اجلنون بعينه 
فما من عصفور عاقل ميكن أن يزقزق قبل أن تشرق الشمس بساعتني، 
ليجيبني الصديق بأنه ال وجود في سجالت املستشفى ألي حتليالت ملثل 
تلك الظواهر فآخر ما ميكن أن يفعله املستشفى البيطري في الكويت 

هو تقدمي ورقة تطعيمات لألغنام وعالج كلب »حايشه برد«.
في الطريق إلى العمل هاتفت صديقي املطوع، وعندما عرضت عليه 
حكايت���ي قال : »يبدو أن عين���ا أصابتك أو رمبا عمل« طبعا لم أتركه 
ليكمل فأي عني هي تلك التي ستترك منزلي وال تصيب إال شباك غرفة 
نومي، طيب ملاذا لم يقل إنها عني جماعية أصابت العصافير املسكينة 
بلوثة عقلية أضاعت تقديرها للتوقيت السليم، أو ان عصفورا ناقما 
عمل لها س���حرا وجعلها تتوه في الوقت، ل���م أنتبه كثيرا خلرافات 

صاحبنا.
وصلت إلى عملي وعرض���ت األمر على أحد األصدقاء الذي يفاخر 
بليبراليته فاستشاط غضبا وكأنني شتمته بعرضي ملشكلتي وقال: 
»الناس متوت بسبب الزالزل واألعاصير والفيضانات وتسجن بسبب 
آرائها وأنت تتحدث عن مشكلة بسيطة يا أخي سد أذونك«، طيب يا 
ليبرالي أفندي سأس���د أذني، فهكذا هم الليبراليون دوما ال يجيدون 

سوى التنظير أما احللول فهي آخر اهتمامات سعادتهم.
عرضت مشكلتي على أكثر من شخص الحقا وكلهم اكتفوا إما بالضحك 
أو بتقدمي نصائح »أخيب« من نصائح اخلال س���عيد الداعية لتحديد 
النسل بجملته الشهيرة »العزوة مش في العدد«، والتزال العصافير 
»املس���حورة« على رأي املطوع و»سجينة الرأي« على رأي الليبرالي 

تزقزق يوميا في متام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت الكويت.
فجر أمس وبينما أنا اس���تعد للنوم والعصافير »تتنحنح« للبدء 
بوصلتها »الغبية« انتبهت ألمر هام جدا، هو أننا جميعنا في الكويت 
نريد أن تتحول مش���اكلنا اخلاصة إلى قضايا رأي عام، جميعنا، أنا 
شخصيا جعلت من مشكلة عصافير منزلي »املسحورة« حديثا دائرا 
بني جميع أصدقائي لنهار كامل، أال نفعل ذلك دائما؟ بل ان البعض منا 
يحاول أن يوصل مشاكله الشخصية إلى قبة البرملان، أليست القروض 
الشخصية.. شخصية؟، املشكلة أن اإلسالميني لهم رأي والليبرالني لهم 
رأي والتجار لهم رأي واحلكومة لها رأي وفي النهاية ستبقى مشكلتك 
التي أحلتها إلى رأي عام بال حل، وتتحول إلى صدام إسالمي ليبرالي 

حكومي برملاني، وتبقى املشكلة بال حل، أليست هذه الكويت؟!
Waha2waha@hotmail.com

عصافير »مسحورة« 

ذعار الرشيدي
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هل تتجزأ الوحدة الوطنية او 
يختلف احلفاظ عليها؟ فالوحدة 
الوطنية كيان واحد ولها مظهر 
واحد واحلفاظ عليها يتطلب 
املوق���ف ذاته، ومن يس���تنكر 
التطاول عليها في موطن عليه 
ان يبدي االستنكار نفسه عندما 

تتعرض تلك الوحدة ملعاول الهدم في موطن 
آخر، اما ان يتم التباكي على الوحدة الوطنية 
في موقع ويغ���ض النظر عنها في موقع آخر 
فذاك تلوين للوحدة وتلحينها مبا يناس���ب 
املصلحة الشخصية. واذا كان البعض يجيد 
التفنن في ايجاد االعذار واملخارج التي تبرر له 
)باعتقاده( مواقفه وآراءه فإن ذلك وبكل تأكيد 
ال ينطلي على ابناء هذا الش���عب الذي رفض 
منذ القدم كل االالعيب التي س���يقت حملاوالت 
ايذائها واالعتداء عليها، وباملثل ستندحر كل 
محاوالت شق النس���يج االجتماعي الكويتي 
من منظور طائف���ي والتي غدت موض����ة فال 
نكاد نفيق م���ن فتنة لنجد اخرى جاهزة الي 
سبب تشرع فيها رماح التفرقة وتسل سيوف 
احلق����د بوجه اخوة املجتمع وزمالء املواطنة. 
وال ري����ب ان من يفعل ذلك طارئ على املواطنة 
وملا يعجن مبشاعر وهموم وطموحات املجتمع 
الكويتي، فطروحاتهم التزال تصطبغ بح�����مية 
جاهلي����ة تتغافل متاما ما قد تقود صيحاتهم 
النفجار غضب قد يك���ون كامنا اآلن وكأنهم 
يسعدون ملشهد ابناء املجتمع الواحد يتقاتلون 
باليد والسالح. فمن قضية التأبني الى مسألة 
الفالي واخيرا العريفي جتد االشخاص أنفسهم 
واالصوات ذاتها هي التي حتتج وتزمجر مما 
يثير االستفهام حول اهدافهم ومقاصدهم في 
اختالق فنت رمبا يغ���دون اول ضحاياها غير 
آبهني بعلماء االسالم االفاضل الذين يستنكرون 

ويدينون تل���ك احملاوالت، اال 
ان جماعتنا تأبى اال ان تسير 
وفق ما يحلو لها وان خالفوا 
شيوخهم واس���اتذتهم ومنبع 
علمهم فاملستش���ار بالديوان 
امللكي الس���عودي مثال اعلنها 
مجلجل���ة ان اململكة ال جتيز 
تصريحات الش���يخ العريفي في التهجم على 
كبار فقهاء املس���لمني الش���يعة اال ان فرسان 
االس���الم السياسي لدينا ال يسمعون مع بالغ 
علمهم ان ما قاله العريفي ميس نصف سكان 
الكويت التي يتباكون على س���المة مجتمعها 
ويصرون، مبحاولة فجة خالية من احلصافة، 
على ان من���ع دخوله من قبل وزارة الداخلية 
حفاظا ألمن املجتمع ووحدته هو اساءة للمملكة. 
انهم ال يضحكون بذلك اال على انفسهم فاملجتمع 
الكويتي ليس معهم، فعليهم ان يتوقفوا عن ذلك 
اخلداع حيث اشادوا باالمس بخطاب صاحب 
السمو االمير وأظهروا الطاعة وحسن االستماع 
في محاولة مفضوحة إلبعاد اللوم او التملص 
من املس���ؤولية ولكن سرعان ما بدت النيات 
املبيتة احلاقدة بعد ان حاولوا دثارها بستار 

باهت من وط����نية شوهاء.
 فعلى كل اخواني املواطنني ع���دم اعطائهم 
الفرصة لبث س���مومهم وعلى وسائل إعالمنا 
عدم التسابق الى ابراز تصريحاتهم النشاز، فقد 
ثبت عدم انصياعهم لرغبة ولي االمر وقفزهم 
على القانون واستعدادهم للتضحية باملجتمع 
ونسف كيان الدولة. ان تلك االصوات لن تتوقف 
عند حد التعرض للمواطنني املسلمني الشيعة 
بل ستمتد، ان متكنت ال قدر اهلل، الى كل من 
ال يرتضي تصرفاتهم وال يس���ير في ركابهم. 

اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.
mw514@hotmail.com

الكويت  ف���ي 
الناس  كثير من 
دون  منشغلون 
ودون  كل���ل 
هوادة وبصورة 
غي���ر طبيعي���ة 
مبحاوالت الظهور 
غير  »والبروز« 

املستحق، وسلب حق كل من يحق 
لهم الظهور وكل من يس���تحقون 
الب���روز والتقدير في البلد، ومن 
يتمعن جيدا في الصور واالخبار 
التي تنشرها وتبثها بعض وسائل 
االعالم، سيالحظ وبوضوح شديد 
الظاه���رة املخيفة  تفش���ي هذه 
وسيفزع أشد الفزع حيث سيبدو 
ل���ه وكأن الظه���ور والبروز غير 
املستحق هو الوسيلة الوحيدة في 
هذا البلد ليصبح شخص ما معروفا 
ومشهورا. ويشار له بالبنان وتتجه 
إليه األنظار وبالتالي االستفادة غير 
املستحقة على حساب كل شخص 
مميز أو فذ أو كفؤ يستحق البروز 

والشهرة والتقدير!
لق���د اصبحت ه���ذه الظاهرة 
املرعبة مصدر هم وازعاج يومي 
يالحقنا في وسائل االعالم، ولو 
اننا متمسكون ببقايا االمل بأنه 
في النهاية لن يصح اال الصحيح 
الستسلمنا لهذه الظاهرة ولسلمنا 
بنتائجها وألعلنا ولقلنا إن تلك 
الظاهرة اخلطي���رة أخذت مكان 
الكفاءة والشهادة العلمية احلقيقية 
ومكان االبداع والتميز احلقيقي، 
بل ولطالبنا بأن تعلم وتدرس هذه 
الظاهرة كمادة دراسية اساسية 
باملدارس واجلامع���ات واملعاهد 

بدال م���ن العلوم 
واألدب والتدريب 

ال��حرفي!
حتى في اماكن 
اصبحت  العمل 
اخلدم���ات على 
الدولة  حس���اب 
ه���ي الوس���يلة 
التي يستخدمها كثير من املوظفني 
العمومي���ني للب���روز وللظهور 
غير املستحق لكي يصلوا ألعلى 
املناصب على حساب من يفوقونهم 
العمل  علما واخالقا وتفانيا في 
الدوام، ولطاملا  والتزاما بأوقات 
عرفنا وسمعنا عن أمثلة كثيرة 
حقيقية عن هؤالء الذين استغلوا 
وظائفه���م للنجاح في انتخابات 
التعاونية  النقابات واجلمعيات 
وصوال النتخابات البلدي ومجلس 
االمة، رغم ان تلك اخلدمات التي 
يعتبرها كثيرون مبثابة خدمات 
شخصية تقدم لهم، هي خدمات 
يج���ب ان يقدمه���ا اي موظ���ف 
للمراجعني كعمل يقبض مقابله 
اجرا وراتبا من الدولة وليس منة 
وصدقة منه للناس، فيحرجهم 
بعد ذلك ليردوا له اجلميل عند 
بدئه تطبيق نواياه الش���خصية 
اخلطيرة التي يضمرها في داخله، 
فيصبحون كجسر له ليصل الى 
ما ال يحلم في حياته بالوصول 

له!
وآه يا بلد كم برز بك واشتهر 
بك وصال فيك وج���ال كثير من 
االشخاص الذين ال ينفعون حتى 

ان يسرحوا ببضعة خراف!
Mike14806@hotmail.com

الوحدة الوطنية 
كل ال يتجزأ

د.محمد القزويني

رأي

انتش���رت ظاه���رة 
الباع���ة املتجولني في 
الكوي���ت بعد أن كانت 
مقتصرة على جنسية 
عربي���ة ف���ي املاضي 
لتصبح مهنة من ال مهنة 
له، حيث نشاهد اليوم 

هؤالء الباعة في كل مكان سواء من الرجال أو 
حتى النساء، إال أن هذه املهنة قفزت إلى أعلى 
املستويات بشكل الفت وخاطف وفي زي جديد 

لم نألفه حتى أصبح عددهم كبيرا.
أحد هؤالء اس���تطاع أن ين���ال رضا إحدى 
اجلهات املهمة واحلساس���ة والتي تعد بعيدة 
عن رقابة ديوان احملاسبة ليصبح املقاول األول 
واملشرف على تنفيذ أعمالها الفنية املوسمية 
والتي ال تتم سوى في األعياد الوطنية وحتت 
إشراف هذه اجلهة التي ترصد مبالغ خيالية 
وغير منطقية لهذه األعمال رغم أنها بال قيمة 
لضحالتها وتدني مستوى قيمتها الفنية، وما 
يدعو للدهشة أن امليزانية املرصودة للقيام بهذه 
األعمال تصرف فقط للكاتب وامللحن واملوزع 
وعند التصوير تتم االستعانة بوزارة اإلعالم 
كإخراج من دون إضافتهم ضمن االتفاق على 
أن تكون مكافآتهم ضمن لوائح وزارة اإلعالم 

الزهيدة وهذا ما مت خالل 
السنوات الثالث املاضية 
بعد أن أعلن مجموعة من 
العاملني بوزارة اإلعالم 
أن حقوقهم ضاعت طيلة 
السنوات املاضية بسبب 
الوعود الزائفة من جتار 

الشنطة.
والس���ؤال الذي يطرح ن����فسه في ه����ذه 
القضية كيف استطاع هؤالء املت����نفذون أن 
يخت����رقوا الرقاب����ة املس���بقة من املالي����ة 
وديوان احملاسبة وتنفيذ أعمال جانبية خاصة 
مبتعهدين مكلف���ني بتوفير جميع اإلمكانيات 
من تصوير وأجهزة وك���وادر فنية تتحملها 
في نهاية املطاف وزارة اإلعالم، أال ميثل ذلك 
تعديا على املال العام بطريقة مشبوهة؟ فليس 
من حق أحد أن يس���تخدم نفوذه بهذا الشكل 
امللتوي في التحايل وتنفيذ ما يخدم مصاحله 
الشخصية على مرأى ومس���مع اجلميع، لذا 
ينبغ���ي أن تكون هناك وقف���ة جادة مع هذه 
الظاهرة الطارئة حتى ال تصبح عرفا سائدا، 
علما بأنني عل���ى يقني من أن وزير اإلعالم ال 

يعلم شيئا عن هذه األمور.
t-alhaifi@hotmail.com

تجار الشنطة

طالل الهيفي

السموحة

الظاهرة السلبية
 المنسية »بتعمد«!

مخلد الشمري
رؤية


