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 عندما أحرق الشاب التونسي محمد بوعزيزي نفسه سخطا 
وقهرا، فإنه لم يكن يدرك انه لم يشعل شرارة النار في نفسه 
فقط، وإمنا أشـــعلها في جميع األقطـــار األخرى، ليكون رمزا 

للثورات احلديثة.
  ثورة الشاب بوعزيزي حركت الشباب اآلخرين في األماكن 
األخرى لينظموا صفوفهم، ويعدوا أنفسهم، ويستعدوا لالمتحان 

األكبر، وحسب الظروف.
  وثورات شـــباب اليوم ال حتاك مضامينها في الســـراديب 

الســـرية وخلف األبـــواب املغلقة، وامنا تبدأ حـــني تتداول علنا 
وجهرا بأحدث وســـائل االنتشـــار الســـريع وبالتقنية احلديثة املتوافرة، ليسمعهم كل 

العالم ويقف معهم.
  ثورات الشباب تختلف كثيرا عن ثورات «اجلنراالت» والتي هي في العادة يسيل فيها 

كم هائل من الدماء املراقة لتصفية احلسابات.
  ثورات الشباب ثورات سلمية هادئة، هادفة، فيها مطالب مشروعة، وضد العنف حقنا 
للدماء، سموها: ثورة الياســـمني، أو املخملية، أو البيضاء، أو اخلضراء، سموها بألوان 
قوس قزح اجلميل، والذي يظهر في ســـماء ملبدة بالغيوم السوداء، بعد سيل غزير من 

أمطار االحتجاجات األولية.
  ثورات الشباب مثل عمرهم اليانع، وعودهم الطري، ونشاطهم الزائد، واندفاعهم غير 
احملدود، يســـيرون بها نحو هدف واحد معلن، وهو طلب العيش الكرمي، واحلرية التي 

يريدونها للتعبير عن آرائهم، ال أن تفرض عليهم قسرا.
  ثورات الشـــباب أثبتت باحلقائق امللموسة ـ كما عايشـــناها يوما بيوم ـ انها فاعلة، 
تســـتطيع ان تسقط أعتى نظام من على كرسيه وسلطانه، ومهما اختفى خلف ترسانة 
قواته وأسلحته الفتاكة التي حتمي عرشه من شعبه وليس من األعداء اآلخرين، ومهما 
استخدم من أدوات املصالح املشـــتركة ومن أدوات البطش والتعذيب والتنكيل والظلم 

والطغيان.
  ثورات الشباب تكون صادقة إذا صدقت نواياهم، وتنجح إذا جنحت مفاهيمهم، وفي كل 
شيء، ولكنها تسقط حني يستغلها الغير، ويتسلق من املجهول من الداخل أو من اخلارج 
من قبل أولئك املختفني أو املنسيني الذين يخرجون فجأة من هنا وهناك، ويصبحون هم 
األبطال وهم املتحدثني على شاشات الفضائيات، وهم جنوم املرحلة مستغلني األوضاع 
وتردي احلال وتضحيات الشباب أنفسهم للوصول ملآربهم اخلاصة، وأجندتهم املرسومة، 
ونواياهم املبيتة، وهم أصال لم يفكروا حتى في مسيرة احتجاج، ولم يشاركوا في الثورة 

في بدايتها.. ال من قريب وال من بعيد.
  رأينا هذا في ثورة شباب تونس، ورأيناها في ثورة شباب مصر، وسنراها ايضا في 

الثورات املقبلة، في األقطار التي حتت رمادها جمر مؤجج.
  الفرح والزعل

  عندما قام شباب تونس بثورتهم ضد الرئيس زين العابدين بن علي فرح الكويتيون 
في الكويت، وعندما قام شـــباب مصر بثورتهم ضد الرئيس محمد حســـني مبارك زعل 
الكويتيون في الكويت، وكان وراء ســـبب هذا الفرح، وهذا الزعل، ذلك اجلرح الذي كان 
مخزونا فـــي األفئدة منذ ٢٠ عاما، حني ميزوا بني القائدين العربيني خالل محنة احتالل 
النظـــام العراقي البائد للكويت، ومواقفهما من احتالل وطنهم، وميزوا حتى بني مواقف 
الشعبني الشقيقني في ذلك، ومن وقف مع املظلوم ومن وقف مع الظالم، ولهذا كانت رؤية 
الكويتيني مختلفة عن رؤية بقية الشعوب األخرى من الثورتني، ومع هذا، فإن الكويتيني 
ـ رغم جرحهم ـ لم يشمتوا بالذي ال فضل له عليهم، وفي الوقت نفسه لم ينكروا فضل 

من كان له الفضل في وقوفه مع محنة بلدهم.
  وهكذا ســـيكون موقفهمـ  مع األسف الشديدـ  مع كل األنظمة االستبدادية التي وقفت 
مع املســـتبد ولم تقف مع محنتهم وهي أقرب األنظمة الى الزوال، بعد ثورات شعوبها، 

وحسب املؤشرات الواضحة التي تأتينا، وهي ال حتتاج الى تفكير.
  الحالة المصرية عند الكويتيين

  احلالة املصرية بالنســـبة للكويت والكويتيني حالة خاصـــة وفريدة من نوعها، لها 
مذاقها وطعمها بتوابلها، وخصوصيتها وعموميتها بتوابعها، وهي حالة نادرة حتصل 
بني الشعوب واألنظمة، فيها العرفان املتبادل، واالحترام الزائد، والنظرة الثاقبة لتسيير 
وتســـهيل األمور، وتبادل املصالح املشتركة من دون أي مزايدات تعكر صفو عالقة هذه 

احلالة.
  واحلالة الكويتية بالنســـبة ملصر واملصريني لم تخرج يوما من هذا اإلطار النظيف، 
وهـــذا املنظور الواضـــح في املواقف الرائعة النبيلة الكثيرة فـــي كل املراحل، ومن هذه 
العالقـــة احلميمة كان كالهمـــا يدين لآلخر بالفضل، وكانا كالهما يحمد اهللا ســـبحانه 

وتعالى بهذا املعروف.
  لماذا نحب مصر؟!

  نحبها ألننا ومنذ نعومة أظافرنا لم نسمع صوتا جميال يفرحنا 
سوى الصوت املصري، قبل كل شيء، وتربينا على ذلك الصوت 
الشجي الذي كان يطربنا باللحن الفريد، والكلمة احللوة، فعرفنا 
كيف تصاغ األغنية الطربية، وكيف تكتب املسرحية الهادفة، وكيف 
يصور الفيلم الرائع، وكيف يؤلف كتاب املعرفة، شـــعرا وقصة 
ورواية، وعرفنا كيف ترسم اللوحة، وكيف تنحت املنحوتة، وكيف 

تطبع الصحافة لتقرأ، وكيف يكون للتاريخ العريق مواقعه الراسخة ليشاهد.
  عرفنا كل هذا من مصر واملصريني، حتى كبرنا وكبرت فينا مبادئنا التي زادت فينا االحترام 

أكثر احتراما.
  لماذا نحب المصريين؟

  نحبهم ألننا ومنذ صغرنا حني ذهبنا الى مدارســـنا رأينا األســـتاذ املصري يدرس لنا قبل 
اآلخرين، وفي كل مراحلنا الدراســـية حتى تخرجنا في جامعاتنا، وحني دخلنا مرحلة أعمالنا 
ووظائفنا زاملنـــا اخواننا املصريون في كل وظائفنا، وحني كنـــا نبني منازلنا كان املهندس 
املصري يرسم خرائطنا، واملقاول املصري يتعهد لنا، والعامل املصري يحمل الطابوق، وحني 
كنا نشـــيد قواتنا الباســـلة، كان الضابط املصري يوجهنا كيف نرص الصفوف، وكيف ننزل 

الى امليدان.
  ال ننكر هذا الشـــيء، وال هم ينكرون أفضال الكويت عليهم في إفســـاح املجال لهم ليسعوا 

وراء الرزق احلالل.
  لماذا نحب حسني مبارك؟

  نحبه ألن احلق يقال، وألن معادن الرجال الطيبة ال تظهر على حقيقتها إال في أوقات احملن، 
وأثناء محنة الكويت الكبرى في الثاني من أغسطس عام ١٩٩٠ـ  والتي نحتفل هذه األيام بانتصارنا 
فيها ـ كان للرئيس املصري محمد حسني مبارك دور فيها، وكان قائدا وزعيما وإنسانا، وقف 
مـــع احلق الكويتي ضد الباطل العراقي، رغم االتفاقية التي كانت تربط بالده «اتفاقية الدفاع 
العربي املشـــترك» مع العراق واألردن، ونقضها بعد ان ادرك كعســـكري محنك وكقائد ملتزم 

املقاصد العدوانية من االتفاقية التي بنى عليها ديكتاتور بغداد آماله في احتالل الكويت.
  نحبه ألن في عهده بكت معنا «أم الدنيا» وصرخت بوجه «أم املعارك» القبيح، التي تعرت 

متاما فقالت لها: «كفى».
  نحب الرئيس محمد حســـني مبارك ايضا ملواقفه املشـــرفة في كل احلروب العربية التي 
خاضتهـــا األمة ضد الكيان الصهيوني، وضد اإلرهاب أينمـــا كان، ونحبه لدوره امللموس في 
رسم طريق السالم ألمته وإزالة العقبات عن هذا الطريق الشائك، وفي تقريب وجهات النظر، 

وصياغة الكلمة املوحدة للوقوف في وجه املخاطر التي تهدد اجلميع.
  نحب الرئيس محمد حسني مبارك ألنه أحبنا وأحب أمته، ووقف الى جانبنا والى جانبها، 
وتكلم نيابة عنا ككويتيني وكعرب في آن واحد، ونحبه ملا حققه لبالده من إجنازات وانفتاح 
اقتصادي الذي سّيره، والبناء السياحي الذي شيده في أماكنها املعروفة عند اجلميع كمقصد 
للزوار، حني وضع مصر في القمة أمام أنظار العالم رغم ثقل األعباء امللقاة على عاتقه، ورغم 
معاناته ومرضه، ورغم شـــيخوخته وتعبه.. ولهذا نتمنى ان ينهـــي ما تبقى من أيام حكمه 

القليلة، ويرحل معززا مكرما، كعهدنا دوما مبصر واملصريني.
  اعذرونا يا شـــباب مصر العظيمة، إذا أحببنا الرئيس محمد حسني مبارك، ألنه كان معنا 
عظيما في مواقفه املشـــرفة، وســـيبقى كذلك ما حيينا ألن مصر في عهده كانت عمقنا وعمق 
األمة العربية بوزنها وثقلها وكلمتها وقيادتها، إذا أنصفنا مصر فنحن ننصف أنفســـنا، وإذا 

أسأنا إليها فنحن نسيء الى أنفسنا.
  ومن هنا يحق لنا أن نتساءل ونسألكم وأنتم تطالبون برحيل رئيسكم اآلن وبأسرع وقت 
ممكن، حتى من دون إعطائه فرصة للملمة كرامته على األقل، نسألكم ماذا ستفعلون إذا رحل؟ 
ومن هو البديل الذي سيحكمكم بهذه السرعة، ونحن نشاهد كل من هب ودب يتصدر وسائل 

اإلعالم املختلفة وهو يضع شروطه؟
  نشاهد أولئك املتحزبني الكثر، وهم يسرقون منكم أضواء إجنازاتكم، ويفرضون أجندتهم 
التنظيمية، وميلون شروطهم للوصول الى الســـلطة، وليس لتحقيق مطالبكم، وأنتم الذين 

أفسحتم لهم املجال بسكوتكم من حيث ال تدرون.
  نسألكم باهللا، هل ترضون أن يحكمكم أي حزب من األحزاب الكثيرة املوجودة اآلن، بدال من 

احلزب الوطني الدميوقراطي احلاكم؟ وهل سيكون احلزب احلاكم اجلديد هو منقذكم؟
  أنا ال اعتقد ذلك، ولكني أقول صادقا: ال جتعلوا ثورتكم الشـــبابية وإجنازكم الطيب 
يستغلهما أولئك «احملنطون» كما نراهم أمام الشاشات، ولدينا مثل نردده عند األزمات: 

«امسك مجنونك.. ال يجيك أجن منه».. سالمتكم وبس.

 عبدالسالم مقبول

 حين تبكي «أم الدنيا» 
  تتعرى «أم المعارك»

 شيء من القلب

 آملنا جـــدا ما يحدث 
هذه األيام في الشقيقة 
مصر مـــن احتجاجات 
ومظاهـــرات، خرجت 
أحيانـــا عـــن نطـــاق 
الســـلمية  التظاهرات 
التي تطالب  الراقيـــة، 
بالتغييـــر وتعـــارض 

السياسات احلكومية في معاجلة أوضاع الشعب 
املتردية.

  وإذا كنا ال نختلف على حق الشعب في التعبير عن 
رأيه، وفي ممارسة حريته في االحتجاج والتظاهر، 
إال أننا نرفض ما واكب تلـــك األوضاع من أعمال 
بلطجة وســـلب ونهب واعتداء على الناس حتى 
في بيوتهم، وخروج ألفاظ وكلمات بحق الرئيس 
مبارك كان يجب أال تصدر من هؤالء الشباب رغم 

معاناتهم.
  وما يجب أن يتذكره أبناء «أم الدنيا» أن للرئيس 
مبارك تاريخا حافال ومواقف إيجابية كثيرة تدل 
على حكمة هذا الرجل وبعد نظره، حتى في أشـــد 

الظروف التي متر بها بالده.
  فالرجل أعلنها صراحة أنه لن يترشـــح لوالية 
جديدة، وانه ال توريث للحكم، وأن من حق الشباب أن 
ميارسوا حريتهم ويتظاهروا، وطالب بإجراء تعديالت 
دستورية، واستجاب ملعظم مطالب املتظاهرين، فما 
الذي مينع أن يستمر مبارك كرئيس حتى يكون هناك 

انتقال هادئ للسلطة، 
وفق انتخابات شعبية، 
حـــرة ونزيهة وتعبر 
عن إرادة الشعب قوال 

وعمال؟
الرئيس    إن موقف 
مبارك في هذه األزمة 
رائـــع ومتميز وداللة 
على حبه ملصر وخوفه عليها، فما نخشاه، ويخشاه 
كل عربي أن يقرر الرئيس التنحي، وتقع البالد في 
حالة من الفوضى واالقتتال الداخلي ال تســـتطيع 
اخلروج منها إال بعد ســـنوات طويلة من املعاناة 
والعـــذاب والضحايا، وهو ما ال نريده للشـــقيقة 

مصر.
  إنني على قناعة تامـــة، ورغم كل ما حدث، إن 
األشـــقاء املصريني سيدركون بعد حني، أن متسك 
الرئيس بالسلطة قد جنب البالد مصيبة كبيرة، 
وسيعرفون أن «الكبير كبير»، وأن موقف الرئيس 

مبارك ملصلحة مصر.
  متنياتي لألشـــقاء في مصر أن يتجاوزوا هذه 
األزمة، وأن ينعم اهللا تعالى عليهم باألمن واألمان، 
فرسالتهم قرأها «الريس» وأدرك معناها، فانتظروا 
واصبروا، واهللا تعالى معكم، فال تســـتعجلوا في 
احلكم على رئيسكم، رغم ما تعانونه، ونسأل اهللا 

تعالى لكم التوفيق والسداد.
 Samy-elkorafy@hotmail.com  

 سامي الخرافي

 كبير يا ريس

 جرس

 بـــال فذلكة، وبال حتليل أو تنظير، ان حكومة تســـعى 
جاهدة للي أعناق القوانني لتضرب احلرية ليست حكومة 
اصالحية وال عالقة لها باالصالح، ان حكومة تلجأ للمحكمة 
الدستورية بحثا عن تفسير تعتقد انه قد يحصن منصب 
رئيسها من االستجوابات هي حكومة ال تعتقد باالصالح، 
واال مـــا الضير في ان يســـتجوب رئيســـها في محاور لم 
يقدمها النواب اال بحثـــا عن اصالح خلل ما؟! اال اذا كانت 

تلك احلكومة تريد بقاء اخللل على ما هو عليه!
  ان حكومة ومنذ تشكيلها لم تنب مستشفى ولم توسع 
حارة في اي شارع رئيســـي ولم تسع الى حل او حلحلة 

البطالة، هي حكومة ال عالقة لها بالشعب وال مبطالبه.
  بل ان حكومة تساوم الشعب على «حقوقه» هي حكومة 
ال تستحق ان حتمل لواء االصالح وال في أبعد احالمها، ان 
حكومة ديدنها وشغلها الشاغل ضرب احلريات والتضييق 
على الكّتاب مســـجلة أعلى رقم فـــي تاريخ البالد في رفع 
القضايا ضد صحف وكتاب وتالحق «املغردين» هي ابعد 
مـــا تكون عن االصالح، واالدلة كثيرة منها هبوط الكويت 
درجات في قوائم املؤشرات العاملية سواء تلك املعنية بحرية 
الصحافة او الشفافية، وآخر بدعها محاولتها «القانونية» 

لتغليظ العقوبات في قوانني النشر.
  ان حكومة يتداخل فيها بياض االصالح بسواد الفساد 
في وزاراتها ومؤسســـاتها هي حكومة رمادية من الصعب 

عليها ان تدعي االصالح.
  حكومة يسجن في عهدها دكتور حقوقي ومدون ويكسر 
عنق صحافي ويقتل مواطن بريء، وتبرر السجن وتتملص 
من كسر العنق وحتاول تشويه سمعة املقتول البريء هي 

حكومة ال تستحق ان تبقى دقيقتني ونصف الدقيقة.
  البعض قد يعتقد ان فيما قلته قســـوة او اجتراء ولكن 
ألوضح نقطة مهمة وجوهرية هنا، فعفوا اعضاء حكومتنا 
املوقرة نحن لم ننتخبكم لذا عليكم ان تتحملوا ما يأتيكم 
منا كمواطنني او ممن انتخبناهم، وهذه هي الدميوقراطية 
وهذا هو املنطق الذي يقول ان حكومتكم وبحســـب ما هو 

واضح وجلي ال عالقة لها باالصالح.
  توضيـح الواضح: ان رغبة صاحب السمو االمير في االفراج 
عن د.عبيد الوســـمي، وال شـــك محل تقدير واعتزاز منا 
جميعا  وليس مبســـتغرب على والدنا خطوة كهذه فقط 

كانت متوقعة من سموه.
  كما أن  خطوة ســـمو رئيس مجلس الوزراء باســـقاط 
القضايا املرفوعة منه ضد اجلاسم والفضالة والوشيحي 
هي محل تقدير أيضًا، لكنها تبقى من سمو الرئيس خطوة 
وحيدة في االجتاه الصحيح، وهناك خطوات اخرى مستحقة 
البد ان يقدم عليها، ونتمنى ان تبدأ اخلطوات االخرى فورا 

ودون ابطاء حتى تعود الثقة مع حكومته.
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 ذعار الرشيدي

 عفوًا أعضاء حكومتنا 
ولكننا لم ننتخبكم

 الحرف ٢٩

 عندما أشـــاهد ردة فعل احلكومـــات األجنبية حول أحداث 
مصر، ال أهتم بشدة ألنني أعلم أنها دول تبحث عن مصاحلها 
السياســـية واالقتصادية بعيدا عن مصالح الشعب املصري، 
رغم أن أغلبها أيدت الثورة. وعندما أشاهد ردة فعل ـ أو عدم 
ردة فعل ـ بعض احلكومات العربية، ال أهتم ألنني متيقن من 
أنهم متخوفون من انتقال شرارة الثورة إلى بالدهم. ولكنني 
أستغرب من ردة فعل بعض الكويتيني على ما يجري في «ميدان 
التحرير»، فال أظن أن هناك كويتيا واحدا ال يعرف وضع الشعب 
املصري وكيف يعيـــش في حالة من الفقر والبطالة واملرض، 
بينما تطالعنا الصحف العاملية يوميا بالثروة اخليالية للرئيس 
مبارك وعائلته والتي تعدت حســـب بعض التقارير ٧٠ مليار 
دوالر. وال أظن أن هناك كويتيا واحدا ال يعرف مصريا مقيما في 
الكويت هاجر من بلده بحثا عن لقمة العيش، أفال جتالسونهم 
وحتادثونهم وتتطلعون على حالهم وحال باقي الشعب املصري؟ 
ولن أتطرق إلى ما برره البعض من أننا كشعب يجب أن نساند 
مبارك ردا للجميل على موقفه أثناء االحتالل فهذا تبرير مخجل 
فنحن نقف مع حق ٨٠ مليون مصري الختيار قادته بشـــكل 
دميوقراطي وعادل مقتدين بقول الرســـول ژ: «انصر أخاك 
ظاملـــا أو مظلوما، قالوا: يا رســـول اهللا، هذا ننصره مظلوما، 

فكيف ننصره ظاملا؟ قال: تأخذ فوق يديه».
  وبظني أن الدافع الرئيســـي النتقاد البعـــض هذه الثورة 
هو تخوفهم ممن سيقود مصر في املرحلة املقبلة وخصوصا 
اإلخوان املسلمني، ورغم أن هذا التخوف منطقي إال أنه مبالغ 
فيه، فجماعة «اإلخوان املســـلمني» ال يحظون بأغلبية ساحقة 
في مصر، وسبب ظهورهم املستمر على الساحة في السنوات 
السابقة هو أن النظام احلالي اتخذهم وسيلة لتخويف الغرب 
للتغاضي عن أســـاليب احلكم غير الدميوقراطية التي قام بها 
على مدى القرون املاضيـــة. نعم أنا ال أتفق فكريا وعمليا مع 
كل ما يقدمه «اإلخوان املسلمون» ولكن من أنا ألحرم املصريني 
مـــن حق اختيار من ميثلهم؟ فهـــذه املظاهرات تطالب بإجراء 
انتخابات عادلة، ولو أقيمت هذه االنتخابات وجنح «اإلخوان 
املسلمون»، رغم أن هذا األمر مستبعد منطقيا ألنهم ليسوا أغلبية 
ومســـتبعد عمليا ألنهم أعلنوا عدم نيتهم خوض االنتخابات 
الرئاسية املقبلة، لكن وإن جنحوا فهذه هي الدميوقراطية وال 
حق لي ككويتي أن أقف في وجهة إرادة الشعب املصري. هذه 
رسالة أوجهها للبعض: اتقوا اهللا في شعب مصر وال تبحثوا 
عن مبررات وهمية كي ال تقفوا مع الثورة، وتذكروا كيف كنا 
أثناء االحتالل، وكيف كنا نصدم من ردة فعل بعض العرب جتاه 
املصيبة التي حلت ببلدنا الطيب. وباحلديث عن ردة الفعل جتاه 
ثورة مصر، ساءني بشدة ما قاله املفتي العام للمملكة السعودية 
ان هذه االحتجاجات مؤامرة من أعداء اإلسالم لنشر الفوضى، 
فليس من حق ســـماحة الشيخ أن يصدر مثل هذه االتهامات، 
فأين أدلته بأن هناك مؤامرة ومن هي األطراف املشاركة وكيف 
قامـــوا بالتواصل مع املاليني من الشـــعب املصري؟ فلو أفتى 
الشيخ بوجوب طاعة ولي األمر والصبر على أذاه مستندا الى 
أدلة شرعية وأقوال علماء سبقوه، ملا ساءني األمر كونها فتوى 
شرعية مبنية على رأيه العلمي الذي نحترمه سواء اختلفنا أو 
اتفقنا معه، أما أن يصدر سماحة الشيخ رأيا سياسيا واتهاما 
بهذه اخلطورة هو أمر نرفضه ما لم يقدم لنا أدلة تدعم حجته، 
وهذا القول يذكرني مبن قال إن تدخل أميركا والغرب لتحرير 
الكويت هي مؤامـــرة خارجية لتفكيك األمة العربية، فهل كان 
علينا كشـــعب أن نرضى بحكم الطاغية صدام لنحمي أمة هي 

باألصل مفككة منذ قرون طويلة. واهللا ولي التوفيق.
 salanzi@gmail.com  

 اثناء وقوفك امـــام حاجز كاونتر املواعيد او الدخول على 
االطباء في املستوصفات او املستشفيات، يطالعك اعالن بارز 
يحذر من االعتداء على املوظف اثناء عمله وانه سيطبق القانون 
الصارم ضد املعتـــدي، ومازالت صحافتنا تنقل اخبار اللواء 
كامل العوضي بعد ان قدم اســـتقالته، عاد الى عمله، لم يعد 
الى عمله احتجاجا علـــى التفاف الوزارة على تطبيق احلكم 

القضائي على اجلاني!
  القضية االهم هي ان هذه القضية متثل منوذجا آخر للحكومة 
وهي متارس التناقض جتاه حماية املوظف اثناء عمله، ولكون 
املعتدي أحد النواب السابقني فقد وصفت د.اسيل العوضي ذلك 
بتصريحها في ٢٠ يناير املاضي «بأن احلكومة تسدد فواتيرها 

السياسية بتشجيع االعتداء على املوظفني!».
  وال يالم اللواء العوضي على مطالبته بتنفيذ احلكم القضائي 
وتطبيق نص وروح القانـــون قبل ان يعود لعمله واملواطن 
يتساءل بدوره اذا كان هذا التعامل جتاه موظف بهذه املرتبة 
العســـكرية وبهذا املنصب الرفيع، فكيف يكون حال املواطن 
البســـيط املوظف من ذوي الدرجة الســـابعة او السادسة او 
حتـــى الرابعة وما دونها؟! التناقض االخر عندما يتهم بعض 
النواب رجال العسكر باالعتداء بالضرب على احد مناصريهم 
واهانته، فيقيمـــون الندوات واملهرجانـــات النارية انتصارا 
لكرامة املواطن الكويتي، لكنهـــم يصمتون صمت ابي الهول 
جتاه اعتداء احد زمالئهم النواب على هذا الرجل العســـكري 
اثناء تأديته واجباته الوظيفية، فال تصريح وال احتجاج وال 
انتصار لكرامة هذا املواطن العسكري الذي اهني وهو بلباسه 

الرسمي املعبر عن هيبة الدولة!
  أليس ذلك التناقض جزءا من ازمتنا جتاه تطبيق القانون 
بعدالة ومساواة على اجلميع بعيدا عن احملسوبيات والتصنيفات، 
وقد حذرنا رســـولنا الكرمي صلى اهللا عليه وآله وسلم «امنا 
اهلك من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق 

فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد»!
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 سلطان شفاقة العنزي

 لنقف جميعًا
   مع شعب مصر

 إشراقة متجددة

 عبدالهادي الصالح

 العوضي في تناقض 
الحكومة وتناقض النواب
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