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العديـــد   تظاهـــر 
البدون  من شـــباب 
في اجلهراء تظاهرة 
«سلمية» كان هدفها 
إيصـــال صوتهم في 
املطالبـــة بحقـــوق 
يعتبرهـــا اجلميـــع 
حقوقا إنسانية أصيلة 

لكل إنسان بغض النظر عن دينه وجنسه وعرقه. 
ولكن هذه املظاهرة كانت ســـلمية إلى أن قررت 
قوات األمن تفريقهم بالقوة، وأمام استخدام القوة 
والعنف من طرف ما في أي مواجهة البد لنا أن 
نتوقع عنفا فـــي اجلهة املقابلة. كان من احلري 
بوزارة الداخلية كجهة رسمية أن تلتزم بضبط 
النفس في التعامل مع املتظاهرين الشباب وحتاول 
امتصاص غضبهم فتطوق املكان إلى أن تنتهي 
فترة االعتصام فيذهب كل طرف من حيث أتى. ال 
ميكن بأي حال من األحوال أن تتم قراءة هذا احلدث 
مبعزل عن الغليان الذي متر به املنطقة من وعي 
وممارسة لعملية املطالبة باحلقوق اإلنسانية، وفي 
ضوء هذا السياق كان البد على وزارة الداخلية 

أن تستفيد من دروس دول مجاورة.
  إن العنف «املنظم» من قبل البدون في الكويت 
لم ميارس علـــى اإلطالق طوال فترة عيشـــهم 
املفتقدة ألبســـط احلقـــوق، وإن كنـــت كقارئ 
للتاريخ وللفكر السياسي ال أستبعد اندالعه في 
أي حلظة. باختصار، ما ينبغي علينا أن نعيه هو 
أن العنف هنا ال ميكن أن نفهمه بوصفه «نتيجة» 
من املمكن أن تفضي إليها عملية فقدان احلقوق 
وذلك بسبب أن عملية فقدان احلقوق نفسها هي 
عملية «متالزمة» مع العنف. ففي اللحظة التي يكف 
القانون فيها عن ضمان حقوقك وحمايتك، وحماية 
أسرتك وممتلكاتك الفردية، يصبح القانون فاقدا 

للمصداقية والقيمة، 
األمـــر الـــذي يعني 
عودة العنف ومنطق 
القوة إلـــى الطاولة 
بالضرورة كوسيلة 
مباحة للحصول على 

احلقوق. 
هنــــاك    ليــــس 
من دليل على عدم الفهم والتســــطيح املتعمد 
لقضية مظاهرات البدون أوضح من تصريحات 
القائل: «حجــــة تدويل قضية البدون هي تآمر 
على الكويت»، أقــــول ألصحاب هذا النوع من 
التصريحات ان إصرار السلطة املرير على عدم 
إعطاء هذه الفئة املستضعفة حقوقها اإلنسانية 
هو عني ممارسة العنف، أما احلديث عن «تآمر 
على الكويت» فهو قول يفترض بك أن تبرره. 
  إن احلرص على املجتمع الكويتي واستقراره 
هو ما يدفعنا لضرورة أن نرى العالم من منظور 
مغاير ملنظورنا الشخصي، لضرورة أن نرى 
العالم كما يراه هذا الشخص «البدون حقوق». 
فمنع أحدهم حقه في العمل الشريف والتعليم 
والتنقل.. الخ، يسهل قبول العنف لديه كقيمة 
رئيسة. إن املجتمع من منظوره سيتحول من 
جماعة يتحد بهم من أجل احلماية املشـــتركة 
جتاه أي عدوان خارجي إلى سلطة فاعلة متارس 
العنف جتاهه، ولن يســـتطيع هذا الشخص 
في نهاية األمر أن يقاوم هذا العنف إال إذا كان 
أشـــد عنفا منه. وفي املجتمع الذي يصر على 
عدم قبول شـــخص ما كعضو فيه، بل ويصر 
كذلك على منعه حقوقه، يصبح العنف ومنطق 
القوة األسلوب الوحيد النتزاع احلقوق وفرض 

اآلراء. 
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 عندمـــا يتحـــدث 
الســـمو  صاحـــب 
األمير عشية احتفالنا 
باألعيـــاد الوطنيـــة 
فإننا نفهم بوضوح 
ان املخاطبـــني ليس 
فقط عموم الشـــعب 
وإمنا جميع السلطات 

وخاصة املسؤولني صّناع القرار مهما كان تأثير 
القرار ضئيال ومحدودا، وينطلق سموه مما هو 
واقع في الشـــارع الكويتي فهو يوجه ويحذر، 
ومـــن ذلك ان يتصور املســـؤول أن يده مطلقة 
داخل هذه املؤسســـة العامة مهما صغرت وانه 
عمليا خاضع ألجندته الفئوية الضيقة فيصادر 
حقا ويهمل مكتسبا دستوريا! ولألسف تكرر مثل 
هذا اخلطاب األميري. ان مثل هؤالء الســـائرين 
في هذا الدرب املعوج يشجعهم على ذلك حفنة 
من املتمصلحني صغارا وكبارا، كذلك فان سموه 
أصر على االلتزام بالنهج الدميوقراطي والرضا 
بالدســـتور عقدا وحكما وأنه ســـيعمل من اجل 
حمايته، وأعتقد انها الرســـالة الثانية ايضا ملن 
يريد ان يلتف على هذا النهج أو ينتهك هذا العقد. 
وليس من املستساغ اآلن بعد هذا القول الصريح 
ان يثار غبار معارك االتهامات املتبادلة بني النخب 

الوطنية في االحتكام الى الدستور.
  وعندما يشـــهد اجلميع بنزاهة القضاء ملاذا 
اخلوف والهلع عند اللجوء الى احملكمة الدستورية 
في هذا الصدد؟! والرسالة الثالثة هي دعوة سموه 
لتسييد القانون واحلذر من مغبة االستقواء بغير 
القانون، فاملالحظ ان ثقافة الشارع الكويتي تتجه 
الى ان الواسطة واحملسوبية هما أولى لوازم قضاء 
املعامالت ســـواء أكانت حقا أم باطال! وتعمقت 
لدرجـــة انها متثل عملة في ســـوق االنتخابات 

النيابية وأداة ضغط للتوجيه السياسي.
   إننـــا بحاجة الى ترجمة مثـــل هذا اخلطاب 

الى برنامج توعوي 
ان  بعـــد  شـــعبي 
ينتفـــض اجلهـــاز 
احلكومـــي ويفضح 
بعض النواب الذين 
الشعارات  يطلقون 
اجلميلة بينما أياديهم 
تعبـــث مبصالـــح 
البالد والعباد. ما أكثر هذه املواعظ ولكن ما أقل 
املتعظني. إن الشواهد اجللية من حولنا تعصف 
بهذه املجتمعات التي منا فيها الفساد حتى تسّيد 
فأشـــعل الغضب العارم، وما على اجلميع إال ان 
يشكروا اهللا تعالى عمليا بتفادي هذه املنزلقات 
والعمل على مقاومة الفساد، فبالشكر تدوم النعم 
وكأن الكويت تستصرخنا: ما تعرف خيري ملا 

جترب غيري! 
  ومبروك علينا جميعا كويتنا الغالية واحلمدهللا 
رب العاملني على نعمه التي ال حتصى وال تعد.

< < <  
  علموا أوالدكم شـــكر النعم، املكرمة األميرية 
املشكورة بقدر ما متثل صورة من صور النعمة 
والرفاهية في بالدنا العزيزة، فإنها متثل اختبارا لنا 
في احلرص على هذه النعمة واحملافظة عليها من 
اإلسراف والتبذير، فإن املبذرين إخوان الشياطني 
ـ كما قال تبارك وتعالىـ  ومن ذلك حرق «األلف» 
في كماليات تافهة ونزوات شرائية ال حاجة لها 
أصال، خاصة من قبل الصغار واملراهقني عندما 
تكون عشـــرات الدنانير في أيديهم، كنا نتمنى 
لو ان املؤسسات املالية العامة واخلاصة طرحت 
صناديق استثمارية وفرصا تنموية مهما كانت 
صغيـــرة وذلك لتكريس فكر االدخار والتوفير، 
وانه امتحان كذلك في كيفية التصرف الشعبي 
عندما يزداد املال في أيديهم، ومدى مسؤولية هذه 
املؤسسات عن التوجيه والترشيد االستهالكي.
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 ما تعرف خيري
   لّما تجرب غيري!

 م.٣٦

 الرب سبحانه قّسم أرزاق العباد وفضل بعضهم على بعض، 
ليس ألفضلية هؤالء على هؤالء في القرب إليه عز وجل، لكنها 
حكمة بالغة وإال لكان قارون وفرعون وهامان من خير البشر، 
ْنَيا َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم  َياِة الدُّ ِعيَشَتُهْم ِفي اْحلَ (َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُهم مَّ
َك  ا َوَرْحَمُت َربِّ ِخَذ َبْعُضُهم َبْعًضا ُسْخِرّيً َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَّ

ا َيْجَمُعوَن). َّ َخْيٌر ممِّ
  فمن الناس من يعمل ليله ونهاره ليأكل لقمة فقط ويطعم 
أهله، ومنهم من ينام على فراشـــه دون جهد، وتأتيه املاليني 
تترى، ومنهم من تقوم الثورات في بلده ويحترق الناس طلبا 
للقمة العيش ـ ذلك تقدير العزيز العليم ـ وفي بلدي الكويت 
أهلهـــا اليوم أو غالبهم في رخاء مـــن العيش واألمان ـ مبنه 
وكرمه ســـبحانه ـ ويتشوف كثير من الناس في البالد أو ما 
جاورها ورمبا العالـــم أجمع إلى املنحة واملكرمة الكبيرة من 

صاحب القلب الكبير سمو األمير حفظه اهللا ورعاه.
  غير أن اجلامع بني أصحـــاب القلوب النظيفة املؤمنة هي 

القناعة وكنزها:
بها وارض  ــاك  ــي دن ــن  م الــقــنــاعــة    خــذ 

ــدن ــب ال إال راحـــــة  ـــك  ل ــن  ــك ي ـــم  ل ـــو    ل
بأجمعها الدنيا  حــوى  من  إلــى    وانظر 

والكفن؟ الـــزاد  بغير  منها  راح    هــل 
  القناعة والغنى احلقيقي: هما الرضا التام مبا قســـم اهللا 
لك ولو كان قليال وعدم التطلع إلى مافي أيدي اآلخرين دون 

حق.
  النبـــيـ  ژـ  كان يعمل مبـــال خديجة ـ رضي اهللا عنهاـ  

فيربح ماال كثيرا لكنه لم يكن يطمع فيه.
  ميـــر الهالل والهالل والهالل وال توقـــد في بيته نار وكان 
طعامه األســـودين – التمر واملـــاء- وينام على حصير يؤثر 
في جنبه الشـــريف وملوك كسرى والروم يتلذذون بالفرش 
ويقول لعمر: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا اآلخرة؟ ألن 
الدنيا يعطيها اهللا تعالى ملن يحب ومن ال يحب، لكنها القناعة 
وقوة اإلميان ولو شـــاء لكان أغنى الناس، لكنه علم أن املال 

ليس هو السعادة.
ــال م ــع  جــم الـــســـعـــادة  أرى    ولـــســـت 

ـــــو الــســعــيــد ــــن الــــتــــقــــي ه ــــك   ول
  وفي احلديث «ليس الغنى بكثرة العرض، إمنا الغنى غنى 
النفس». والقناعة عزة نفس: صاحبها حر ال يتســـلط عليه 
أحد فال يكون عبدا للدينار والدرهم، وال تتغير آراؤه ومبادؤه 
من أجل حفنة فلـــوس.. كم من أناس ملكوا كثيرا، ويتمنون 
العافية وراحة البال، وفي احلديث «من أصبح منكم آمنا في 
سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأمنا حيزت له الدنيا 

بحذافيرها». 
  نعم، من أخذ هذا املال بكســـب حالل دون ســـؤال الناس 
واستشراف فهو البركة بحق، فهذا حكيم بن حزام ـ ے ـ لم 
يكن يأخذ شـــيئا من الغنائم والفيء مع أن ذلك هو حقه، وما 
ذاك إال ألجل حديث سمعه فزهد بعد ذلك، «يا حكيم إن الدنيا 
حلوة خضرة.. إلى قوله: من أخذ هذا املال من غير سؤال وال 
جمع بـــورك له فيه، ومن أخذه بإشـــراف نفس لم يبارك له 
فيه وكان كالذي يأكل وال يشـــبع واليـــد العليا خير من اليد 

السفلى». (متفق عليه)
  ونعم املال الصالح للرجل الصالح يأخذه من حله ويعرف 
حقه، وأنا على يقني بأن كثيرا من أهل الكويت تبرعوا وأعانوا 
ذوي احلاجـــة، حتى مع رفع التجار ألســـعار بعض الســـلع 

لألسف.
   اللهـــم ارزقنا القناعة واكفنا بحاللـــك عن حرامك وأغننا 

بفضلك عمن سواك.
قـــنـــوع ـــب  ـــل ق ذا  ـــت  ـــن ك مـــــا    إذا 

  فــــأنــــت ومــــالــــك الــــدنــــيــــا ســــواء
  صلوا على رسول الهدى.

 mg_alhasson@hotmail.com  

 الدميوقراطية خيار ال رجعة عنه، والدستور عقد ارتضيناه 
حكما عادال نعمل حتت سقفه وفي اطاره، والدميوقراطية 
تعني لغة الدستور واحلرية املسؤولة، املواثيق والثوابت 
لم تكن امالء، وامنا بتوافق الشـــعب واحلاكم، الكويت لم 
تكن يومـــا جلماعة بذاتها، فلنترفع عن التعصب وحتكيم 
العقل.. وأعدوا العدة لدرء االخطار، ال تستقووا بغير القانون 

وحتصنوا بسلطان القضاء.
  هذه مجتزآت من خطاب صاحب الســـمو االمير الشيخ 
صباح االحمد، حفظه اهللا ورعاه، الذي وجهه البنائه واخوانه 
أهل الكويت العزيزة مبناسبة أعياد الكويت الوطنية، ذاك 
اخلطـــاب الذي جاء جامعا لكل مـــا يتمناه الكويتيون من 
تطمينـــات على ما يتداول بني احلني واآلخر من تشـــكيك 
وبث الشـــاعات مغرضة حول تفريغ الدستور أو تعديله 
أو مس بدميوقراطية الكويت، وتطمينات على مســـتقبل 
الوطن وخصوصا في ظل االرهاصات التي تصول وجتول 
باالقليم وبالقرب من حدودنا، فأكد يقظة احلكومة وطالب 
أهل الكويـــت باليقظة العانة احلكومـــة على جتاوز هذه 

املرحلة الدقيقة.
  وهـــذه اليقظة لن تتأتى مع التعصب لرأي أو التشـــدد 
مبطالبة قـــد تكون مقبولة أيام الســـعة، أما مع ما يحيق 
بالوطن من مخاطر فانهـــا مرفوضة جملة وتفصيال، كما 
أن االمـــالء وبأي صورة من الصـــور واخلروج على اطار 
الدستور والقانون هو أمر مرفوض ايضا جملة وتفصيال، 
كما أكد اخلطاب أن الكويت كانت وســـتظل لكل الكويتيني 
على مختلف أعراقهم وطوائفهـــم ولم ولن يتفرد بها أحد 
بعينه أيا كان بسبب عرق أو طائفة أو قبيلة، هذا اخلطاب 
جاء واضح املرامي واملغازي ومانعا الي التباس فاستحق 

أن يسمى حقا وحقيقة اخلطاب اجلامع املانع.
  وتبقى االجابة مســـتحقة على أهـــل الكويت الكرام بأن 
يحققوا مضامني هذا اخلطاب السامي التي ان حتققت فان 
اخلير ســـيتحقق للكويت وأهلها، وأرى أن أهم متطلبات 
حتقيقها هو الوقوف بقوة وصالبة وصراحة في وجه أي 
خروج على الدستور والقانون واملصلحة العليا لهذا الوطن 
العزيز وهذا الشعب الكرمي وخصوصا في هذه االوقات التي 
حتفنا فيها املخاطر مينة ويسرى، مثل بعض الدعوات التي 
صدرت من البعض مثل «خرابيط» الذهاب للشارع وترك 
قاعة مجلس االمة، واالخرى التي تطالب بتغيير سمو رئيس 
الوزراء بعيدا عن القواعد الدستورية والقانونية وبصيغة 
االمالء، وما شـــابه من دعوات ليس لها أساس بالدستور 

والقانون واحلق واملنطق السوي!
  هذه املطالبات بالفعل تتطلب من أهل الكويت احلسم بالرد 
علـــى مطلقيها، كما أنني أمتنى وأتطلع وأتضرع للباري ـ 
عز وجلـ  أن يهدي مطلقيها وأن يقوموا بتهدئة الرمي ولو 
لبعض شـــهور، وال بأس من تشديد الرقابة على احلكومة 
فيما هو مفيد لهذا الوطن كالكهرباء، والتعليم، والصحة، 
بل لديكم قضية القضايا الوطنية وهي خطة التنمية وما 
حتقق منها وما تبقى، حاسبوا وراقبوا واستجوبوا وهددوا 
فـــي حال االخفاق فيها، ففي هذه الرقابة ممارســـة حلقكم 
الذي رســـمه الدســـتور وفيه أيضا حتقيق مصلحة مهمة 
للكويت وأهلها، أما اخلرابيط فلن تكون بحال من االحوال 

اال خرابيط.
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 النطق السامي في الذكرى اخلمسني لالستقالل والعشرين 
للتحرير واخلامســـة على تولي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهللا، مقاليد احلكم، جاء بخطوط عريضة 
أكد خاللها ســـموه على احلرص على تسييد القانون واحلذر 

من مغبة االستقواء بغيره.
  وهذا يستوجب منا كشعب أن نترجمه عبر التزامنا به كل 
حسب موقعه ودوره حكومة وبرملانا، مواطنني ومقيمني، عبر 
مسطرة القانون التي إذا ما التزمنا مبقاييسها الواضحة ال شك 
أننا سنكون أسعد وأجنح شـــعوب األرض بحكم أننا منتلك 
جميع املقومات لذلك، انطالقا من نظام حكم مســـتقر يحظى 
بوالء الشعب الكامل ودســـتور تعاقدي يجسد مدى التوافق 
بني احلاكم واحملكوم ومؤسسة تشـــريعية عريقة ممثلة في 
برملان منتخب ومصادر دخل تؤمن االنطالق إلى آفاق الريادة 
االقتصادية وقدرات بشرية خالقة، كل ذلك وأكثر ميكن اعتباره 
ركائز ودعامات متينة تتحقق على أساســـه النهضة الشاملة 

بجميع أبعادها ومقاصدها. 
  وما تأكيد صاحب الســـمو، حفظـــه اهللا، على «أن الكويت 
لـــم تكن يوما جلماعة بذاتها أو لفريق دون آخر، ولم تكن في 
ســـماتها أبدا قبلية أو طائفية أو فئوية» إال انعكاس حلرص 
الوالد على أبناء شعبه على اختالف مكوناتهم والذي يحملنا 
كمواطنني مســـؤولية أن نخرج من عباءة انتماءاتنا الضيقة 
ونتدثر جميعا في عباءة الوطن التي تسع اجلميع دون متييز 
بهذا وبغيره من الثوابت التي أكد عليها سموه في كلمة الوفاء، 
نستطيع كشعب أن نفعل مضامني النطق السامي عبر وفائنا 

لكلمة الوفاء السامية.
  وحفظ اهللا الكويت وشـــعبها وأميرها من كل مكروه وكل 

عام ووطننا بألف خير. 
 ali_alqallaf_75@hotmail.com  
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