
محطات بال قناع

قضايا منتصف األسبوع  تعددت األثواب واللون واحد
امتألت مقبرة الصليبخات صباح أمس 
مبودعي راحل الكوي����ت الكبير العم خالد 
يوسف املرزوق، وقد ابت الثريا إال أن تشارك 
الثرى بحسن توديعه، فاختلطت قطرات املطر 
بدموع احملبني وابتلت األرض مبياه الغيث 
وقد كان ابو الوليد في حياته كاملطر الهادر 
في كرمه وطيب خلقه. إن ثروات الشعوب 
احلقيقية تعد بعدد احلكماء واخليرين من 
رجالها، وكم خس����رت الكويت برحيل العم 

خالد.
> > >

قبل ان نفخر بتطبيق القانون، وهو امر 
يوده كل مواط���ن ومقيم على هذه االرض 
الطيبة، علينا ان نرى قبل ذلك مدى صحة 
ذلك التش���ريع حتى ال نعيد مأس���اة فسخ 
عقود ال���� B.O.T، فقد تكون املخالفة لغباء 
شديد او خطأ جسيم في القانون يتم كشفه 
عند التطبيق ويكون احلل األمثل حينها ال 
باإللزام بل بالتعديل والتطوير طبقا ملتطلبات 
املواطنني واملستثمرين، فالقوانني لم تخلق 
إال خلدمة الناس ولم تخلق الناس خلدمة 

القوانني.
> > >

أمر مفرح رد احلكومة مقترح جترمي لبس 
النساء للمايوه )ماذا عن الرجال؟(، وهو أمر 
كان س����ينتهي بفرض السواد والنقاب على 
النساء ومنعهن من القيادة وضربهن بالشوارع 
كما كان يحدث في أفغانستان وإيران باألمس 
والسودان الش����مالية اليوم، العالم ينطلق 
بأقصى س����رعة الى األمام وبعض احبائنا 

ينطلق بالسرعة نفسها الى اخللف.
> > >

وجميل تش����كيل ديوان أهل����ي لتعزيز 
النزاهة، لكن يجب أن يقابله تش����كيل هيئة 
حكومية ملكافحة الفساد الذي يثير حنق العامة 
ويتسبب عادة في القالقل وعدم االستقرار 
السياسي، وفي هذا السياق ال معنى او جدوى 
إلنشاء جلنة قيم في البرملان او خلق تشريعات 
»من اين لك هذا؟« دون وجود عقوبات رادعة 
كإسقاط العضوية ملن ميارس الفساد او يسيء 
للمراكز التي يتقلدها، فعقوبات مثل اخلصم 
من الراتب وعقوبة عدم حضور اجللسات التي 
هي اقرب »لطق قطو مبصير« كما يقول املثل 
الكويتي الشائع )أي معاقبة القط عبر رميه 
بقطعة حلم(، فعقوبة احلرمان من احلضور 
شهرين تعني إجازة سعيدة للنائب الفاسد 
للتمتع باملال املش����بوه في البلدان اجلميلة 

التي يختارها.

> > >
أسئلة مهمة يطرحها 
املواطنون واملقيمون 
مع كل عملية مصادرة 
ألطن����ان م����ن األغذية 
الفاسدة التي نسمع بها 
كثيرا هذه األيام ومنها 

حقيقة ان الكويت تس����تورد كل شيء فكيف 
استطاع الفاسدون إدخال أطنان من األغذية 

التالفة للبلد؟!
ومنذ كم عام وهم ميارسون تلك اجلرائم 
دون حس����يب أو رقيب؟! وهل لتلك األغذية 
الفاسدة عالقة باألمراض السرطانية املتفشية 
التي قتلت املئات من املواطنني واملقيمني خالل 
الس����نوات األخيرة؟! ثم ملاذا نسمع بجرائم 
وال نسمع مبجرمني؟! وأين الضمان بأن ما 
متت مصادرته يت����م إتالفه ال إعادة بيعه؟! 
في هذا السياق ملاذا يسمح للخمور املصادرة 
بأن تصب����ح مئات آالف القناني، واملخدرات 
باألطنان قبل اتالفها مما يصعب حصد حقيقة 
ما مت اتالفه، وملاذا ال تتلف أوال بأول وبكميات 

صغيرة؟!
> > >

ضّمنا قبل ايام قليلة وفد سياسي وإعالمي 
كويتي زار اربيل وبغداد وكربالء والنجف، 
ضم السفيرين الفاضلني علي املؤمن ود.محمد 
بحر العلوم ورئيس جمعية الصحافيني احمد 
يوس����ف بهبهاني والدينامو عدنان الراشد 
والزميالت الش����يخة فوزية الصباح ومنى 
ششتر ورمي الوقيان ووفاء قنصور والزمالء 
محمد احلسيني ود.عصام الفليح ود.وليد 
احلداد ود.عبدالرضا أسيري وعبداهلل زمان 
وعادل دشتي وحمزة عليان، وسأترك تفاصيل 

اللقاءات وبعض االنطباعات ملقال الحق.
> > >

آخر محطة: التقينا ضمن الزيارة التاريخية 
بنائ����ب الرئيس د.ع����ادل عبداملهدي ودولة 
الرئيس نوري املالكي ودولة الرئيس د.اياد 
عالوي ورئيس اقليم كردس����تان مس����عود 
البرزان����ي ورئيس وزرائ����ه د.برهم صالح 
ورئيس برملانه كمال كركوكي ووزير خارجية 
العراق د.هوشيار زيباري. ونقول ان القيادة 
العراقي����ة التي كانت مرك����زا للديكتاتورية 
والتأزم وعدم العقالنية وس����وء النية قبل 
ربيع 2003 قد حتولت لروافد ذكاء وحكمة 
الدميوقراطية فيما  وحب اخلير واملمارسة 
بعد ذلك، والوقت اصبح مناس����با حلل كل 

املشاكل العالقة بني الطرفني.

خلعت البالد ثوبا أس���ود بعد 
انتهاء جلسة يوم األربعاء املاضي 
اخلاصة بالتصويت على كتاب عدم 
التعاون مع رئيس احلكومة، ونيله 

الثقة.
البالد حقيقة  ولكن هل نزعت 
الثوب األسود؟ وأي لون من األلوان 
سيكون عليه ثوبها اجلديد؟ وما 
هو لون الثوب الذي كانت ترتديه 

قبل ذلك األسود املنزوع؟
لو سئلت ذلك السؤال، فسوف 

أجيب بأن األثواب الثالثة سود!
هي � أعني الب���الد � مثل املرأة 
املعتّدة أو الثكل���ى ال ترتدي غير 
السواد، تبدل أثواب احلزن وكلما 
نضت عن جسدها ثوبا أسود لبست 
آخر أسود. تعددت األثواب واللون 

واحد واحلزن كثير!
أختلف كثيرا مع اإلخوة الذين 
يختصرون أزمة البالد مبا مير عليها 
من قضايا طارئة أو مس���تجدات 
سياسية، مثل األزمة األخيرة، ألنني 
وكل عاقل ومنصف يجب أن يرى 
األمور مبنظور آخر يدقق في الوقائع 
ويفتش في األسباب احلقيقية وأال 
يؤخذ بعابرات الريح أو »السرايات 
والعوافير« فيحسبها الزلزال الذي 

سيعصف بالبالد ويهز أركانها!
»امليت ما تضره الطعنة« � كما 
نقول في مثلنا الش���عبي � و»لن 
الشاة سلخها بعد ذبحها«  يضير 
� كما قالت تل���ك العربية في قدمي 
الزمان العربي � والبالد »ميتة لن 
الطعنة« و»شاة مذبوحة  تضرها 
لن يضره���ا س���لخها«، وما تلك 
األزمات املتوالي���ات املتتاليات إال 
ضرب من ضروب الطعن والسلخ 

جلسد ميت!
الصدود عن أساس املشكلة أو 
سبب العلة لن يوصل بالتأكيد ال 
لتشخيص صحيح وال لعالج نافع 
أو ناجع وأنا لست طبيبا في أمراض 
البلدان، ولكنني أرى أن سبب علة 
بالدنا يكمن ف���ي عدم توافقها مع 
نظامها السياسي، وهو هنا الدستور 
والذي بات ه���و العلة وهو احلل. 
ه���و العلة من حيث ع���دم قدرتنا 

عل���ى هضمه 
م���ل  لتعا ا و
وفق نصوصه 
وداخلها، وهو 
احلل أو العالج 
حي���ث  م���ن 
مبنزلة  ه���و 

الوصفة الطبية التي تقضي على 
األمراض التي نشكو أو تشكو البالد 
منها، ومتى ما حكمناه بيننا انتهى 
كل ما نشكو منه من مرض وبرئنا 

وصحت بالدنا.
والذين رفعوا راية »إال الدستور« 
أو قاموا حتتها وجعلوها  وناموا 
مظلة ظليلة يتفيأون ظاللها وقت 
الهجيرة، هم رغم حسن نواياهم، 
يغمض���ون عين���ا عن الدس���تور 
ويفتحون أخرى عليه، مبعنى أنهم 
يتخذون الدستور هزوا غير جادين 
في اإلميان ب���ه كله، ويؤمنون به 
ضمن أجندة ضيقة جدا ال يوافقهم 

عليها أحد  !
والسلطة من ناحيتها هي أيضا 
ترى في الدستور شوكة في حلقها أو 
خنجرا في خاصرتها لذلك فهي حالها 

حال أولئك السادة الدستوريني!
وكذلك نحن الش���عب نعبث 
بالدس���تور كما يشاء لنا الهوى 
ونلع���ب لعب���ة االنتقائية بني 
مواده وحسب توجهات كل منا، 
أو توجهات الذي���ن نتبعهم من 
سياسيني. وال ميكنني أن أصدق 
أن من سعى وبارك ووافق على 
ع���دم جتنيس غير املس���لم، أو 
من ش���رع قانون عدم االختالط 
الدراس���ي، أو من قيد احلفالت 
الغنائية بثالثة عشر ضابطا أو 
من منع اخلمور، أو من يس���عى 
للفتوى الدينية كلما غامت على 
س���مائه غمامة، أو غير تلك من 
قوانني غير دستورية، هو يؤمن 
بالدستور، وأن علي أن أصدقه 
إذا ما زعم إميانه بالدستور. إن 
احملامي احلق عليه – أوال - أن 
يؤمن بالقضية املعروضة عليه 
حتى يتولى الدفاع عنها، وإال فهو 

محام انتهازي »باّلع بيزة«!
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