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 صباح اخلير يا سمو الرئيس، أوجه إليك هذه الكلمات التي أمتنى 
أن تلقى منك قبوال، وأوجه لســـموك تلك التساؤالت التي أدخلتني 
في دوامة التيه، عســـى أن أرى منك حال لطالســـمها التي جعلتني 
حائرا وخائفا على مســـتقبل بلدي الذي لـــن أكون إذا لم يكن ولن 

يكون إذا لم نكن. 
  سمو الرئيس، أنا أنتمي إلى جيل لم يكن واعيا ومستوعبا حلقبة 
تاريخية مضت قبل االحتالل العراقي الغاشم، تلك الفترة التي ظهرت 
فيها دواوين االثنني وأغلق فيها نادي االستقالل، وحل املجلس حال 
غير دســـتوري وأنشـــئ املجلس الوطني، وال الفترة التي سبقتها 
وكانت لها إســـقاطات مباشرة على الشارع الكويتي. ولم يهتم هذا 
اجليل بتوجهات نواب املجلس معارضة كانوا أو موالني أو متهورين 
مســـتنفعني من خدمات احلكومة أو غير منتفعني، ولكنه اهتم مبا 

يطرح على الساحة من مشاكل وكيفية تعاطي احلكومة معها.
  سمو الرئيس، أنا أنتمي جليل شاهد العجب من احلكومة فرغم 
إعالنها احترام الدستور تهان كرامة املواطن الكويتي ويسحل كالنعاج، 
ومـــع تأكيدها على احترام املواطن، وأن القانون فوق اجلميع نرى 

استبدال العقوبة ملن لهم احلظوة.
  سمو الرئيس، حني تعلن دوران عجلة التنمية وتوقيع العقود 
املليارية نرى بصيص األمل ولكن حني نلتفت إلى طائرنا احلزين 
ونرى أنه من عام ٢٠٠٧ لم يتم تخصيصه وال تعديل وضعه حتى 
عزف عنه املواطن ليس لعلو تكاليف السفر عليه ولكن خوفا على 

األرواح فبماذا أفسر هذا يا سمو الرئيس؟ 
  سمو الرئيس، قد أستوعب تكتيك احلكومة في غيابها جللسات 
رفع احلصانة عن النائب فيصل املسلم ولكن أن تصوت احلكومة 
على عدم رفع حصانة من ســـب وتطاول علـــى أحد أعضائها فهذا 

شيء أكبر من استيعابي.
  أمتنى منك يا سمو الرئيس أن جتعل الكويت واحة أمان يطبق 
فيها القانون على الكبير والصغير وأال يكون عهدك عهد زوار الفجر 

واملباحث. 
  fahadalazemi@hotmail.com 

 كنت من أوائل املتحمســـني إلقالة وزيـــر الداخلية منذ أن أصدر 
قرارا إداريا ظلم فيه واحدا من أقرب الناس لي بطريقة أفالم األبيض 
واألســـود، عندها بدأت أتابع قراراته وأســـلوبه في اإلدارة، رأيت 
العجب، وعجـــزت عن تعداد أخطائه وغرابتهـــا، بداية من التأبني 
عندمـــا أجج املجتمع إعالميا ضد التأبني ثم رفع شـــكوى قضائية 
ضد املؤبنني، وملا انقســـم الشعب مع وضد تراجع وانسل وسحب 

الشكوى (رمبا أوامر).
  تقدم ملجلس الوزراء بطلب جتنيس ياســـر الصبيح (لقناعته) 
فصدر مرســـوم أميري بتجنيس الصبيح، وبعد أيام تقدم الوزير 
لنفس مجلس الوزراء بالتراجع طالبا سحب جنسية الصبيح فصدر 

مرسوم أميري آخر بسحب اجلنسية(رمبا أوامر).
  ظهرت قصة الســـيد ألفالي سمح له بدخول الكويت، فدخل، ثم 
تراجع الوزير وأبعد الســـيد الفالي (رمبا أوامر من...). وما أحداث 
الصباحية، وصباح الناصر، والعارضية من األمور البسيطة(رمبا 

أوامر).
  وما استجواب الوزير مبجلس األمة حول صفقة اخلمسة ماليني 
إلعالنات االنتخابات وما رافقها من حتويل مبهم للنيابة، ثم قصة 
معاقبة الدكتور رئيس حتقيق اجلهراء ألنه أدى واجبه، ثم أحداث 

الصليبخات املشؤومة (رمبا أوامر).
  وأخيرا وليس آخرا حادثة التعذيب حتى املوت حملمد املطيري.. 
كل هذه األحداث جتعل أي إنســـان بالعالم يقتنع ويتحمس إلقالة 
الوزير، أعتقد أن كل ما سبق يعطيني العذر باتخاذ هذا الرأي. ولكن 
بعد ما حدث للوزير في جلسة مجلس األمة حني مت توريطه بكتاب 
تبرير مفبرك بعيد عن احلقيقة أعطى انطباعا ملن سمعه أن الوزير 
«آخر من يعلم» عندها تعاطفت مع الوزير الذي اهتزت مشـــاعره 
وأحاسيسه، وشـــعر الناس بـ «عودة الروح» للوزير، ثم تكشفت 
احلقائق، وظهرت االعترافات، ومتت اإلدانة، فاكتشـــف الوزير أن 
بعض من حوله ومن كان يعتقد أنهم أعوانه هم في احلقيقة «اإلخوة 
األعداء» عندها بدأ الوزير أوال بالصدق مع نفسه، وأخذ يتأمل فرأى 
أن اإلصالح يبدأ بتقدمي استقالته فهي اخلطوة األولى، فإن قبلت فقد 
أراح ضميـــره وبدنه، وان رفضت فقد أعطي ثقة اضافية، وتكليف 

مغلظ، مينحه الشجاعة باتخاذ قرارات حاسمة.
  جاء قرار مجلس الوزراء برفض االســـتقالة وجتديد الثقة، فبدأ 
اآلن ميسك بزمام وزارته، ووضعها حتت امليكروسكوب، ليكتشف ما 
لم يكن باحلسبان، فلجأ للقيادة العليا وأخذ منها الضوء األخضر، 
وأصبحت قراراته حتمل شـــخصيته، وتصدر منه عن قناعة تامة، 
والحـــظ املواطنون ان ما أصاب الوزير من خيبـــة أمل في أعوانه 
ومساعديه، جعله كطائر الفينيق، يبدأ من الصفر لتطهير الوزارة، 
وأخذ على نفســـه عهدا بأن يقتص لكل مظلوم، لقد كشـــر الوزير 
-املجروح مـــن أعوانه- عن أنيابه، وأصبح شـــخصا آخر، يعتز 
برأيه ويطبقه، ويعمل آلخرته قبل دنياه، انه معالي وزير الداخلية 
الشـــيخ جابر اخلالد الصباح، الذي أجزم اآلن ـ وأركز على «اآلن» 
ـ انه ســـيكون األفضل للوزارة ألنه نكش عـــش الدبابير واصابته 
اللسعات، واقتحم اجلانب املظلم واملر في الوزارة، فزاده حماسهة 
وإصرارا وحتديا ليعيد الوجه اجلميل للوزارة، فدعوه يكمل مشواره 
بالتطهير واإلصالح ما دام في قلبه احلماسة والهمة واإلصرار حتى 
يندمل جرحه ويسترد نقاهته، إن أي وزير جديد يأتي «اآلن» فلن 
يبدأ مبا يفعلـــه الوزير حاليا من «معركة الكرامـــة» للوزارة، فيا 
نوابنا الكرام مبجلـــس األمة إذا كنتم تعتقدون إنكم رأيتم اجلانب 
املظلم من سياسة الوزير فإني اجزم من «اآلن» وبعد تقدمي استقالته 
ورفضها إنكم سترون اجلانب املضيء واملشرق من سياسة الوزير 

اخلالد «بعد التعديل».
  sbe٧٧٧@hotmail.com 

 فهد سالم العازمى 

 جيل يرى العجب

 طرطشة 

 سالم إبراهيم صالح السبيعي

 اآلن.. نريد 
  جابر الخالد للداخلية

 لمن يهمه األمر

 عندما يتعرض أحد قيادات 
الدولـــة للضـــرب واإلهانة 
مـــن قبل أحـــد املواطنني أو 
الشخصيات النافذة التي ترى 
أنها فوق القانـــون فهذا أمر 
مرفوض لدى الكل، خصوصا 
القانون  من ينادي باحترام 
وتطبيقـــه ومن املفترض أن 

تكون احلكومة على رأس املنادين باحترام القانون، إذ 
انها دائما ما تتشدق وتتغنى بتطبيق القوانني واالنتصار 
لكرامة قياداتها في كل مناسبة، بالتالي من املنطقي أن 
ترفض احلكومة هذا األمر وتسعى فعال لتطبيق قوانني 

الدولة أو على األقل االنتصار لكرامات قياداتها. 
  فمـــا حصل ملدير عام الهجـــرة اللواء كامل العوضي 
دليل واضح على أن آخر من يســـعى لتطبيق القانون 
واالنتصار ملـــن يعمل على تطبيقه هي احلكومة ممثلة 
في وزارة الداخلية، فالقصة واضحة للجميع، فهناك من 
ذهب لتمرير معامـــالت لناخبيه لدى مدير عام الهجرة 
اللواء كامل العوضي الذي لم يقترف أدنى ذنب ســـوى 
أنه طبق القانون ورفـــض مترير بعض املعامالت غير 
القانونية، وأدى هذا الرفض إلى التهجم عليه وشـــتمه 
ومحاولة ضربه، فلم يجد اللواء العوضي مالذا ســـوى 
القضاء الشامخ لكل املظلومني، وبعد جلوئه للقضاء صدر 
حكم محكمة التمييز الذي أنصفه بســـجن ذلك املتهجم 
الذي اعتدى بالضرب واإلهانة على اللواء العوضي في 
مكتبه أثناء تأدية عمله، وبهـــذا احلكم انتصر القضاء 

الشامخ لكرامة اللواء العوضي. 
  ولكن الصدمة الكبرى تفجرت بعد ذهاب املدان بالسجن 
إلى إدارة التنفيذ في وزارة الداخلية التي قررت استبدال 

عقوبة ذلك املتهم من السجن 
إلى خدمة املجتمع دون أدنى 
اكتراث لكرامة أحد قيادييها 
الذي خدم في وزارة الداخلية 

ما يفوق الـ ٣٠ عاما.
بـــوزارة  األجـــدر    كان 
الداخلية أن تتمسك بتنفيذ 
العقوبة ال استبدالها كونها 
هي من كسبت احلكم أصال على اعتبار أن اللواء العوضي 
ميثل الوزارة في تلك القضية، ولكن تخاذلها في االنتصار 
لكرامـــة قياداتها املخلصني ألجل إرضاء بعض األطراف 

هو إساءة بالغة لكرامة الوزارة وقياداتها.
  صحيح أن اســـتبدال عقوبة السجن بخدمة املجتمع 
مباح وفق القانون، ولكن يجب أن يكون وفق ضوابط 
معينة تراعى فيها بعض احلاالت اإلنسانية والظروف 
االجتماعية ولقضايا معينة فقط دون التوسع في تطبيقه 
بانتقائية لصالح بعض املتنفذين.  لذلك أرى أن اعتراض 
اللواء العوضي وإقدامه على االستقالة من منصبه بسبب 
استبدال العقوبة لم ينبع إال من إحساسه بالغنب واجلور 
من تخاذل وزارة الداخلية أمام من تعدى عليه وهو أحد 
أركان هذه الوزارة التي أعطت بهذا التصرف غير املسؤول 
إشـــارة واضحة لكل متنفذ بالتعدي على أي قيادي في 

الدولة فاملثل يقول من أمن العقوبة أساء األدب.
  نقطة أخيرة: حكم محكمة التمييز منصف واستبدال 
العقوبة قانوني، ولكن لو فرضنا جدال ان الطرف املتضرر 
في تلك القضية هو وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
وليس اللواء كامل العوضي فهل كان سيقبل اخلالد مببدأ 

استبدال العقوبة؟ أمتنى أن تصل اإلجابة.
  m.almashan@hotmail.com 

 مـــازال احلديث عن ثورة 
تونس واحداثها مسيطرا على 
الشارع العربي كله، وأعتقد ان 
هذه االحداث ايضا قد استأثرت 
ـ وال تـــزال ـ مبعظم اهتمام 
حكام العرب، ولعل الكل يسأل 
نفســـه: أين موقعي من تلك 
االحداث؟ وهل ســـيصل الي 

شرارها؟!
  واملي ان يصل التونســـيون الـــى آمالهم التي بذلوا 
دماءهم من أجلها، وأن يتحقق لهم االمن واحلرية والعيش 
الكرمي، هذه القيم االنســـانية التي فقدوها منذ عشرات 

السنني، وهاهم اليوم يقتربون منها كثيرا.
  الذي ساءني كثيرا وانا ارقب هذه االحداث التي هزت 
العالم كله موقف معظم علماء املسلمني الذي كان باهتا 
وســـلبيا الى حد كبير، وكأن هؤالء يتحدثون بلســـان 
غيرهم، او كأنهم ال يعيشون في هذا العالم.. قليل منهم 
فعلوا غير ذلك، وعلى استحياء شديد! ولالنصاف فإني 
اعني بـ «العلماء» موظفي احلكومات ـ واشـــباههم ـ اما 

من خرج عن نطاق هذه الدائرة فله شأن آخر.
  الذين حتدثوا عن احداث تونس من «العلماء» ركزوا على 
ظاهرة االنتحار، وأطالوا في تفاصيل احكامها الشرعية، 
ووصلوا في نهاية املطاف ـ أو الهدف ـ الى ان االســـالم 
حرم االنتحار مهما كانت االســـباب والدوافع! بعضهم 
تقدم خطوة اخرى، فطلب من عامة املســـلمني ـ ومنهم 
التونسيونـ  ان يصبروا على كل ما يلقونه من حكامهم 
حتى ال تعم الفوضى ـ أوال ـ والن هؤالء احلكام هم والة 

امرهم الشرعيون مهما فعلوا، ومهما حاربوا االسالم!
  كنـــت امتنى من هؤالء ان تكون لهم أعني يرون بهما 
كل ما حدث في تونس، ويعرفون ملاذا يقدم انسان على 
حرق نفســـه، وما الظروف القاســـية التي توصله الى 

اختيار هذا الطريق؟
  كنت امتنى عليهم ان يتحدثوا عن احكام الظلم الذي 
ميارسه بعض احلكام، واحكامه الشرعية، وطرق التعامل 

معه، واملوقف من احلكام الذين يفعلون ذلك.
  كان مـــن املهم ان يتحدثوا عـــن احكام مصادرة حق 
الشعوب في العيش الكرمي وحقهم في احلرية والكرامة، 

وحقهم في ان يجد كل واحد 
تعليما البنائه، ومستشفى 
جيدا يلجأ اليه وقت احلاجة.. 
لكنهم لالسف كانوا «عورا» 
ال يـــرون اال بعـــني واحدة، 
ولهـــذا كان كالمهم مقيتا ال 

قيمة له.
  الشيخ يوسف القرضاوي 
رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني هو الذي حتدث اكثر 
من مرة عن احداث تونس، وهو الذي دعا بالرحمة حملمد 
بوعزيزي، وطالب بالدعاء له باملغفرة، موقفه من حكم 

االنتحار كان التحرمي لكنه فرق بني انتحار وآخر.
  الشيخ القرضاوي هو الذي طالب في خطبة اجلمعة 
باستمرار مســـيرة الثورة حتى حتقق كل اهدافها، كما 
طالب التونسيني بأال يبقوا «كهنة الصنم» الذين آزروه 

في طغيانه عشرات السنني.
  لكن نائبه «سلمان العودة» لم يكن مثله! مجد الصنم 
األكبر قبل سقوطه، ونفى ما يقال عنه، لكن الذي يحسب 
له انه تراجع عن كل اقواله السابقة ولكن.. بعد سقوط 

الصنم!
  االعـــالم العربيـ  وهو الـــذي يعنيني اآلن – لم يكن 
منصفا اال «قناة اجلزيرة» اما بعض القنوات االخبارية 
فقد كانت منحازة بشكل واضح! وقفت الى جانب «الصنم» 
بدعوى احليادية، لكنها اضطرت الى ان تتحول ـ قليال 
ـ بعد ســـقوطه.. كانت بعض االهواء الفاسدة وراء كل 
تلك املواقف. الذي يحسب لتلك الثورة انها بدأت تؤثر 
في سلوك بعض الدول العربية جتاه شعوبها.. البعض 

خفف االسعار، والبعض اآلخر خفف بعض القيود!
  وقمة شرم الشيخ االقتصادية التي دعت لها الكويت 
حتدثت كثيرا عن موضوع الفقر والبطالة وكذلك تطوير 

التعليم والصحة وغير ذلك.
  الشعوب العربية سئمت االقوال وما عادت تصدقها.. 
تريد افعاال حتقق لها العيش الكرمي واحلريات االساسية.. 
تريد ان تكون عزيزة في بالدها، هي التي تصنع مستقبلها 
بعيدا عن اآلخرين.. بغير ذلك فإن  صبرها قد ال يستمر 

طويال.
  malharë@hotmail.com 

 محمد المشعان

 وزير الداخلية 
  واستبدال العقوبة

 بيني وبينك

 د.محمد علي الهرفي

 ثورة تونس بين نفاق العلماء 
وظلم اإلعالم!

 وجهة نظر

 معظم الثـــورات التي حتصل في العالم، 
دافعها اقتصادي، حتى وإن بدت برداء سياسيا، 
وكثيرون يختصرون الثورة الشعبية التي 
حصلت فـــي تونس في «عربة خضار» كان 
يقودها بائع متجول أعلن احتجاجه بطريقة 
مأساوية فطاح حكم رئيس استمر ألكثر من 

عقدين من الزمان.
  من النظرة األولى يبدو األمر كذلك، ولكن 
في املنظور اآلخر فإن الثورة التي حدثت هي 
ثورة اقتصادية وليست سياسية، متثلت في 
عربة خضار صغيرة، إال أن هذه العربة متثل 
واقعا اقتصاديا أوسع من ذلك، فهي ناجمة عن 
تراكمات جتمعت واحتقنت حتى جاء دبوس 
الشاب محمد بوعزيزي بشهادته اجلامعية التي 
لم تطعمه خبز احلياة، ليفجر هذا االحتقان 

بعد أن قدم روحه قربانا لبلد كامل.
  من هنا يتبـــني أن االقتصاد هو العنصر 
األساسي لنجاح او فشل اي سياسة، ومازالت 
ثورات اجلياع منذ قدم التاريخ شاهدة على 
أهميـــة العامـــل االقتصادي فـــي ادارة دفة 
احلكم. والتزال النصيحة الســـلبية للملكة 
ماري انطوانيت املوجهة لشعبها بأن يأكلوا 
«البسكويت» بدل اخلبز.. التزال هذه النصيحة 
الساذجة تشكل رمزا لفساد اإلدارة االقتصادية، 
ومؤشرا على الفجوة الكبيرة بني ذروة الهرم 
السياسي وقاعدته في بعض السياسات التي 

ال حتسب حسابا للشعب.
  املفارقـــة التـــي يراهـــا بعـــض احملللني 
االقتصاديني هي ان معدل النمو االقتصادي 
في تونس قد ارتفع في الســـنوات االخيرة، 
حيث ارتفع معدل النمو في االقتصاد التونسي 
بشـــكل عام من ٣٪ في عام ٢٠٠٩ إلى ٤٪ في 
عام ٢٠١٠م، وقد حتسن دخل الفرد، ولكن مع 
ذلك لم يتم القضاء على البطالة. فقد أشـــار 
البنك الدولي في تقرير له في شهر سبتمبر 
املاضي إلى أن معـــدالت البطالة في تونس 
قد بلغت ٣٠٪ لفئة الشباب (٢٠-٢٤ عاما)، 
وجتاوزت ٢٥٪ بني خريجي اجلامعات، وبأن 
التحدي الذي يواجه االقتصاد التونسي هو 
البطالة، التي ارتفعت من ١٢٫٧٪ إلى ١٣٫٣٪، 
وذكر على وجه اخلصوص البطالة في صفوف 
«الشـــباب املتعلمني»، والتي جتاوزت هذه 

املستويات.
  وفـــي املقابل فان هذا التناقض بني زيادة 
النمو وارتفاع معدل البطالة، يعطي مؤشرا 
على ان هذا مـــا ينطبق عليه مقولة: «وفرة 
في االنتاج وســـوء في التوزيع»، ويتضح 
هذا الســـوء في التوزيع من حجم ثروة بن 

علي وعائلته. 
  لذلك فـــان احلديث عن ثـــورة تونس ال 
تنحصـــر في نطاقها اإلقليمي الضيق لدولة 
اســـتيقظت فجأة لتجد رئيسها وقد أصبح 
خارج البالد، بل إن احلديث عن هذه الثورة 
يعد منوذجا قابل لالستنساخ في دول العالم 
الثالث التي ال تعرف كيف حترك اقتصادها 
جيدا باجتاه النمو ورفاهية الفرد والقضاء 
على البطالة، كما هي مؤشر خطير على سوسة 

ال ترى بالعني املجردة اسمها الفساد.
   nasser@behbehani.info 
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