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 رسالة صاحب السمو التي نقلها رئيس مجلس االمة الى 
السادة النواب هي للحفاظ على ارواح ابنائه والستقرار 
البالد، وفيها توجيهات ســـموه لوزيـــر الداخلية مبنع 
التجمعـــات، ومع ذلك لم يلتزم بعـــض االخوة النواب 
بتلك الرسالة ولم يهتموا مبا جاء فيها، بل دعوا لندوة 
اضطرت معها وزارة الداخلية الى ان تقوم بواجبها امللقى 
على عاتقها بتطبيق القانون وعدم الســـماح بالتجمهر 
خارج الديوانية وتفريق املتجمهرين بالقوة، فاللوم ال 
يقع على احلكومة التي انذرت، بل على النواب الذين لم 

يلتزموا بالرغبة االميرية.
< < <  

  اعتداء

  «حادثة اجلويهل جرمية بشـــعة»، هذا ما وصفها به 
مجلس الوزراء املوقر، وبنـــاء عليه مطلوب من وزارة 
الداخلية بعد القبض على املشاركني في ذلك االعتداء منع 
اي تدخل نيابي، سواء من عضو معارض او حتى موال 
للحكومة، ليس الجل عيون املتضرر، بل الجل الكويت 
وحماية ابنائها من اعتداءات مماثلة في املســـتقبل ومن 

فئة ال متت للمواطنة او لالنسانية بصلة.
  فهذا االعتداء وما قبله على السيد زايد الزيد ال نريده 

ان يكون واقعا ضد كل من له رأي مخالف.
  وال نريد ربط مؤسس الدميوقراطية وابو الدستور 
املغفور له الشـــيخ عبداهللا الســـالم بأفعال وممارسات 
بعض النواب ورفاقهم املشينة وعلى النواب الذين في 
كل ندوة يهددون احلكومة ويتوعدونها بالويل والثبور 
وعظائم االمور ان يهدأوا قليال، فاالمور ال تســـير بهذه 
الطريقة العدوانية وال يشحنكم بعض مشجعيكم باملديح 
والتصفيق فتتوهموا بالبطـــوالت املزيفة فتكونوا من 

اخلاسرين.
  فما حصل ينسف كل شعارات الدميوقراطية ويدخلنا في 
دائرة التمرد وعدم االستقرار واخلروج عن مبادئ الدستور 
الذي اصبح شماعة لكل من يريد ان يتخذ من الفوضى 
سبيال ليحور مواده حســـبما تتماشى ومصلحته، اما 
املتهمون فان لم يتخذ بحقهم االجراء الالزم والعقاب الذي 
يوازي تهمة الشروع بالقتل فستعم الفوضى وستتكرر 

االعتداءات بأخطر من ذلك.
  اما املالحظة التي بدأت تظهر بشـــكل واضح فهي ان 
بعـــض النواب انتزعت الرحمة من قلوبهم، واالســـالم 

وتعاليمه ابعد ما يكون عنهم.
  والسؤال ملاذا اصبح النائب في هذا الوقت يتبع رضا 
الناخب ويجامل زميله ناسيا من هو اهم منهم جميعا، 
وهو رضا اخلالق في قول كلمة احلق ولو على نفسه.

< < <  

  التعامي

  هل النائب محمد هايف وزير للداخلية ليعرف مجريات 
التحقيق ام انه يقول ما يستشعر به ويبني تصريحاته 
علـــى توقعاته التي يطلب فيها عـــدم تعرض املعتدين 
للضرب والتعذيب من قبل املباحث اجلنائية؟ فال يبقى 
اال ان يطالـــب النائب احملترم بكتاب شـــكر للمعتدين 

وصرف مكافأة لهم.
< < <  

  السم بالدسم

  ذهاب بعض النواب الحدى اجلامعات اخلاصة اللقاء 
دروس على الطلبـــة يحرضون فيها على احلكومة امر 
مشني، وال يجوز ألصحاب اجلامعات السماح مبثل هذه 
الدروس التي تؤدي الى نتائج من املمكن ان يتضرر بها 

الطلبة مستقبال.
< < <  

  سؤال

  اذا كانت عملية االعتداء على اجلويهل متثيلية الفشال 
الندوة كما فســـرها البعض، فهل ما مت في ندوة النائب 
احلربش متثيلية للصد واالبتعاد عن قضية اجلويهل؟! 

رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. 

 أعادت الذاكرة رحلة العذاب واملهانة من جديد لتسترد 
ماضيا دفينا توقعت أن تكون األيام كفيلة بنسيانه، إال 
أنه أصر على الظهور واإلعالن عن نفســـه والبقاء كأنه 
حدث وقع باألمـــس لعملية حجزي مع زمالئي من قبل 
النظـــام الصدامي، فمنهم من متكن مـــن العودة ومنهم 
من نال الشـــهادة، ولم يواســـنا مبا حلق بنا من مآس 
سوى اســـترداد دولتنا وعودة احلياة البرملانية ومعها 
النظام، وكنا نظن أن ما جرى ما هو إال درس تعلمنا منه 
واتعظنا من دروسه كي نخرج أقوى وأفضل مما مضي، 
لذا كانت املسيرة تبشر بالكثير من التفاؤل ملستقبل زاهر 
لدولتنا احلبيبة، ولكن ما جرى خالل السنوات األخيرة 
وحتديدا في األيـــام املاضية من تصعيد وعرقلة ما بني 
السلطتني التشـــريعية والنيابية، وما متخض عنه من 
إهانة لرموز نيابية لها ثقل شعبي بصورة مهينة أعاد 
احلياة السياسية من جديد ألجواء الثمانينيات املظلمة، 
مما يعني أن البلد مقبل على أوضاع ال يســـتطيع أحد 
التكهـــن بها، خصوصا بعد أعلنت أبرز الكتل عن نيتها 
مساءلة رئيس احلكومة، وهو أمر بطبيعة احلال ميهد 

لنتائج يصعب التكهن بها.
  والسؤال الذي يفرض نفســـه بعد هذا التشنج: هل 
يوجد مكان للدميوقراطية الكويتية أم أنها تتجه نحو 
طريق ال عودة منه؟ أعتقـــد أن املرحلة القادمة مرحلة 

حاسمة لإلجابة عن هذا التساؤل.
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 السموحة

 وزير الداخلية يقول «في أحداث الصليبخات 
قمنا بتطبيق القانون» رغم أنه ال يوجد نص واحد 
في القانون يبيح لرجال األمن ضرب أو تعذيب 
جتار املخـــدرات حتى ولو ضبطوا وبحوزتهم 
طن حشيش أفغاني فما بالكم بضرب مجموعة 
من املتجمهرين خارج ديوان احلربش، فعن أي 

قانون كان يتحدث وزير الداخلية؟
  ال يوجد قانون واحد يجيز ضرب األشخاص 
مواطنني كانوا أو مقيمني حتى ولو كانوا متهمني 
بجرمية قتل مشهودة، فحقوق املتهم قاتال كان 
أم تاجر مخدرات واضحة دستوريا وقانونيا فال 
يجوز ضربه أو انتزاع اعترافاته حتت اإلكراه 
أو التعذيـــب أو الضرب، فمـــا بالكم مبتجمهر 
بسيط خارج ديوانية يضرب ويسحل ونائب 
تكسر يده، الدستور وضع حلفظ كرامات الناس 
والقانون وسيلة محددة لتثبيت هذا األمر، أما 
ضرب النـــاس بالهروات واالعتداء على ممثلي 
األمة وأساتذة جامعات وناشطني سياسيني ال 
ميلكون سوى أصواتهم التي تنقل أفكارهم التي 

يبدو أنها لم تعد تعجب احلكومة.
  ال يوجد قانون واحد يجيز ضرب البشر في 
هذا البلد، فعلى أي نص قانوني اســـتند وزير 
الداخلية في تصريحه بأنه «طبق القانون في 
أحداث الصليبخات»؟ وأمتنى من بو نواف أن 
يعرض لنا الفقرة القانونية التي تتيح لرجال 
األمن ضرب العزل وسنكون له من الشاكرين.

  وأما قياديو الداخلية فبرروا موقفهم بالنص 
التالي: «تهيب وزارة الداخلية باجلميع لضرورة 
االلتزام باألحكام القانونية املقررة باملرســـوم 
بالقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن التجمعات 
واملادة (٣٤) من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ املعدل 
لقانون اجلزاء»، حسنا. قرأت املرسوم بقانون 
رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ «رغم عدم دستوريته» واملادة 
٣٤ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠، ولم أجد فقرة 
وال كلمة واحدة جتيز ضرب من يخرج عن هذا 
القانون أو يخرقه فـــي أي من مواد القانونني 

اللذين حتججت بهما الداخلية.
  شـــخصيا ال أجد «غفارية» للحكومة سوى 
أن تقوم بثالثة أمور لتغســـل بها ذنب تعديها 
علـــى مواطنيها واختراقها لكل القوانني ومواد 
الدستور سوى أن تصدر بيانا تندد فيه بإجراءات 
الداخلية ضد املجتمعني فـــي ديوان احلربش 
وتعلن أسماء املسؤولني وإعالن محاسبتهم ثم 

استقالة الوزير املعني باألمر.
  توضيح الواضح: أحد األصدقاء ابتكر «دعوة 
شينة» جديدة يرمي بها كل من يخالفه في الرأي 
أو يزعجه في الديوانية فعندما يريد أن يدعو 
على أحد بشّر يقول له «اهللا يفضحك فضيحة 
يوتيوب»، وعلى اجلميـــع العودة إلى مقاطع 
«اليوتيوب» على الشبكة العنكبوتية ليعرفوا 
كيف تصرف رجال الداخلية في أحداث األربعاء 
وليعرفوا من كسر القانون وهو الذي يفترض 
أنه يطبقه، ومن روع اآلمنني وهو من يفترض 

به أن يهدئ روعنا ويسهر على أمننا؟
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 األحداث التي جرت في سلســـلة 
ندوات «إال الدســـتور» والتي متت 
الدعوة لها مؤخرا ال شك أنها جاءت 
نتيجة ملجموعة من التراكمات التي 
أدت إلى حدوث صدامات ومواجهات 
اتسم بعضها بالعنف والعنف املضاد 
أحيانـــا، كمـــا أنها تعبيـــر واقعي 
الشـــحن  وانعكاس طبيعي حلالة 
والتعبئة التي يعاني منها املجتمع 

بســـبب االنقسامات والفنت بني الفرقاء والتي يروج لها البعض 
ويستقبلها البعض اآلخر فيعيد صياغتها بطريقة عكسية ومن 
ثم تصديرها من جديد، والدليل على ذلك أن كال الفريقني يوجه 
خطابه مســـتخدما عبارة «أهل الكويت» في كل شاردة وواردة 
مبعنى ومن دونه، واحلقيقة انه حشد واضح لألتباع واملناصرين 
ليس إال ولكي نســـتوعب ما يحدث حاليا البد لنا أن نستعرض 

الوقائع كما هي:
  في البداية، تبدأ القصة عندما متت الدعوة لندوة جماهيرية 
بديوان النائب أحمد السعدون بحضور بعض الكتل البرملانية 
التي تنادي حسب قناعاتها بعدم املساس بالدستور ليقينها أن 
رفع احلصانة عن النائب فيصل املسلم وحتت أي ذريعة أو مسوغ 
قانوني غير مقبول على اإلطالق وإال ستتخذ تلك الكتل مجتمعة 
موقفا يترجم طريقة رفضها عبر االستقالة اجلماعية كأحد خيارات 
الضغط على احلكومة، وفجأة تتطور األمور فتنقلب رأسا على 
عقب ليكون عنوان الندوة األبرز هو حادث االعتداء على محمد 
اجلويهل بـ «الضرب املبرح»، فينشغل بعدها الرأي العام منقسما 
حول هوية اجلاني والضحية في هذا احلادث، ثم ينقسم الرأي مرة 
أخرى حول نظرية املؤامرة عند الطرفني والنتيجة النهائية كانت 

خروج الندوة عن مضامينها، وهنا 
نشير إلى أن الضمانات التي تكلم 
عنها اجلويهل حول تأمني وجوده في 
الندوة مهما عال سقفها ومن أي طرف 
كانت لن تكون كافية بسبب معارضي 
أسلوبه ومنهجه وهم أغلبية مطلقة 
في تلك الندوة، وأقل توقعاته كان 
املفترض أن يكون أنه شخص غير 
مرغوب أو مرحب بـــه، ثم يتكرر 
املشهد عند النائب جمعان احلربش مع بعض اإلضافات املتمثلة 
في أن الضيف غير املرحب به هذه املرة هو النائب حسني القالف 
الذي يتمترس بوجوده خلف حقه كمواطن في احلضور كونها 
ندوة عامة متفقا مع اجلويهل في تبرير تواجدهما في الندوتني، 
مع علم األخير أن خصومه كثر أيضا مما ساهم في حدوث بعض 
اللغط والفوضى مع تزايد اجلموع احلاضرة وعدم الســـيطرة 
عليها، إلى جانب آخر وهو تنفيذ التعليمات الواضحة والعليا 
لدى قوات األمن بعدم الســـماح بتواجد اجلماهير في الساحات 
خارج مقر الندوة والتي يعلمها املنظمون جيدا، ورغم ذلك خرج 
بعض النواب بداعي التهدئة كما يقولون بينما الواقع يشير إلى 
العكس حيث ساهموا في حتفيز جموع املتواجدين بطريقة غير 

مباشرة حتى وقع الصدام وحدثت املواجهة. 
  كل األمنيات للنواب املصابني بالسالمة وأمتنى أال نفاجأ بهوشة 
جماعية عند باب املجلس ألنه كما يبدو، املســـألة عناد ال أكثر، 
وفـــي النهاية ونتيجة لكل هذه األحداث الدرامية املتالحقة جند 
أنفسنا نعود للمربع األول وهو عزم ذات النواب على استجواب 

رئيس الوزراء من جديد، وكالكيت رابع مرة.
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الهــــزة  أن   ســــبق أن كتبنــــا 
االقتصاديــــة مــــن «الفعايــــل» 
الصهيونيــــة والدائرين في فلكها 
من عّباد املال الذين يسعون دائما 
إلى إرباك العالم اقتصاديا لتوريط 
البنــــوك باملرهونــــات والقروض 
وإنشاء الشركات الورقية واللعب 
العاملية  والتالعب بالبورصــــات 
والسعي المتصاص السيولة املالية 

من جيوب الطبقات الوسطى ومن ثم االستيالء عليها حتت 
مفاهيم واهية إلرباك الشعوب وجعلها مشدوهة بلقمة عيشها 
هذا باإلضافة إلى ما يصرف على صناعة اآللة التدميرية التي 
قتلت ولوثت الكثير من جوانب احلياة كما ذكرنا أن تصرفات 
بعض الدول الكبرى سببت إحراجا ألصدقائها أمام شعوبهم 
وجيرانهم وقلنا إن صاحبهم «ما يطول شــــاربه» ابتداء من 
شــــاه إيران إلى صدام حســــني واخلافي أعظم، كما ذكرنا أن 
جميع ما ينشــــرونه من بيانات ويســــربونه من وثائق لهم 
فيها أهداف مستقبلية ستظهر للعيان كما ظهرت زوبعتها في 
مواقع سابقة. وما ينشرونه هذه األيام من تسريبات وثائقية 
يدعون أنها سربت من دون علم منهم عن طريق جندي مجند 
كما يقول املثل عندنا «احلق على فراش البلدية» ونحن نعلم 
كما يعلم غيرنا أنهم يعرفون عنا أكثر مما نعرف عن انفسنا 
وعندهم وثائق اكثر وأدق من ذلك، وهم السبب االساسي في 
هذه الورطة وتلك، كما كانوا وال يزالون هم السبب في جتويع 
العالم وقتله وتدميره كما يســــعون لتسليط الشعوب على 
أنظمتها واجلار على جاره حتى يخلقوا الفوضى اخلالقة كما 
يقولوا وخلق الفتنة الكبرى التي يعتقدون بأنهم سينعمون 
بوجودها وهي التي تلتهمهم وال تقبل  لهم وجودا في املستقبل 

ألنه ال صديق لهم وهم رهينة للعبث الصهيوني.
  محليا: ســــبق أن كتبنا كما كتب غيرنا عن التلوث الذي 
أصبح قضية وطنية من الدرجة األولى ملا يسبب من مخاطر 
جسيمة على احلياة حتى أصبحت نسبة احلساسية أكثر من 
١٦٪ متجاوزة احلد األقصى عامليا وهو ١١٪ كما أصبحت الكويت 
املركز األول في داء السكري والتلوث فابتداء من أم الهيمان 
مرورا مبحطة مشرف وإنشاء القسائم الصناعية قرب املجمعات 

السكنية وصرف إجازات القيادة 
ملن هب ودب وانتهاء بالتســــرب 
الغازي ملدينة األحمدي تلك املدينة 
اجلميلة وعاصمة الثروة القومية 
(النفط) التــــي بليت بالعبث في 
شروط السالمة كما أصاب املشاريع 
االقتصادية األخرى وهذا سببه 
األساسي عدم األخذ بثقافة العقاب 
ضد العابثــــني بالوطن واملواطن 
وتشكيل اللجان التي يسمونها بتقصي احلقائق وهي «لقص 

احلقائق».
  كما أن جميع املتطاولني على حرمة املال العام والســــطو 
علــــى أموال جمعيات النفع العام وأمــــالك الدولة والتالعب 
باألســــعار واألطعمة واملواد الفاسدة لم يصدر حكما ضدهم 
يدينهم حتى يكونوا عبرة ملن يأتي بعدهم ابتداء من سوق 
املناخ والتالعب باألسهم بالبورصة والقروض البنكية حتى 
املواد الغذائية واملســــببات التلوثية فإن مشينا على منوال 

هذه وتلك فعلى الدنيا السالم.
  الفتنة: ما حدث هــــذه األيام من حوادث ما هو إال نتيجة 
االنفالت اإلعالمي في بعض الصحــــف والقنوات الفضائية 
التي فتحت أبوابها ملن هب ودب لينشــــر أحقاده وسمومه 
على هذا وذاك حتى بدت الظواهر التي تنذر مبا هو اعظم أن 
تركت من قبل املسؤولني الذين أنيط بهم حفظ األمن واألمانة 

للوطن واملواطن.
تهده ال  أحصانها  عــنــان  ــود    ج

  احذر من املشـــبوهه ال جيك فلعه
  فيما مضى يا شيخ خابرك خيال

  تـــرى الزمـــان اليوم مـــر وحالي
  ترى الوجع ال صار في البطن يوذيك

ــا ــك ـــا كـــــــدر جــي ـــق ـــدي ـــن   صـــم
غثيثه يطرد  العشرج    استعمل 

  تـــرى الســـاحة هاجـــت هيجـــا
ــن ــى الـــهـــنـــدي  فـــاهـــم زي ــت   ح

  هذه األبيات كل بيت منها مطلع لقصيدة أخرى تدل على 
النصح والنصيحة واإلرشاد والتنبيه. 

 علي القالف

 كالكيت رابع مرة

 من ثقب الباب

 مطلق الوهيدة

 الضجيج محليًا وإقليميًا

 رأي

 ذعار الرشيدي

 تاجر مخدرات
  وقاتل.. ومواطن

 الحرف٢٩


