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 مشاهد جليلة..
   وأحاديث كريهة! 

 لوبي.. بدون 
 هدأت مخاوفي وتبددت احزاني لبعض الوقت، وانا اتابع 
هذا املشهد اجلليل والرائع.. مشهد استقبال اشقائنا في 

البحرين لطالئع قوات درع اجلزيرة وهي تتوافد على 
مملكة البحرين لتساهم في تأمينها وحمايتها.. والعمل 

على استقرارها بعد ان عاشت أياما عصيبة والحت نذر 
اخلطر فيها حتى كادت حترق القلوب وتفطر الصدور.

  أصدقكم القول: متنيت هذا االستقبال اجلليل لهذه القوات 
من اهلنا في البحرين فنحن نحمل هما واحدا مشتركا، 
ونحن وان كنا أبناء امة عربية واحدة، اعداؤها معرفون 

وواضحون، اال اننا في هذه املنطقة همومنا مشتركة 
وهواجسنا ومخاطرنا واحدة ألنها ميكن ان تنتقل بسرعة 

من أرض ألرض ومن بيت لبيت.
  لذا، كان املشهد معبرا وجميال ومبددا لبعض األحزان 
واملخاوف بل انه ذكرني مبشهد آخر ال يبارح ذاكرتي 
وهو مشهد دخول قوات التحالف الدولي الى الكويت، 
بعد دحر قوات صدام وحترير الكويت من دنسه، فقد 

خرج الكويتيون مهللني فرحا بهذا النصر وبهؤالء اجلنود 
الذين هبوا إلنقاذهم من عدو استباح حرمة بلدهم واهدر 

كرامتهم واستهدف تدمير األخضر واليابس في بلدهم 
الصغير.

  هذا املشهد البحريني الذي رأيناه باألمس، هو صورة طبق 
األصل من املشهد الكويتي الذي سبق ان شاهدناه، مع 

فارق وحيد هو ان العدو كان مختلفا في احلالتني، فالعدو 
للبحرين لم يكن من اخلارج كما كانت احلال مع الكويت، 

مما تسبب في حزني ومخاوفي وال املك اال ان ادعو 
ألهلنا في البحرين بأن يتجاوزوا هذه احملنة، ويعبروا 

األزمة بسالم، وامتنى ان يدرك اهلنا في اخلليج ان وطننا 
اخلليجي الصغير هذا في خطر كبير وان النار تقترب منه، 

وان الواقع االقليمي ينذر مبخاوف ومخاطر عاتية، فالبد 
ان ننتبه ونتروى، فنحن حقا في خطر.

  هل أصبح نفر بال ذاكرة هذه األيام؟ أم انهم يتصورون ان 
أسماءهم وتاريخهم يسمح لهم بان يقولوا أي شيء، ولو 

أفسدوا وجدان األمة وعقلها وأثروا على مستقبلها.
  حديثي موجه الى «بومحمد» عبداهللا النيباري أذكره مبا 
قاله في اخلامس من مايو املاضي في ديوانية االثنني في 

جريدة «القبس» «دستورنا سورنا»، «ان التعديل على 
الدستور يفترض وجود نوع من التوافق العام لطرحه وانه 

وسط حالة االحتقان اخلطرة التي نشهدها قد ال يكون 
مجلس االمة احلالي مؤهالً لطرح التعديل ومن دون التقليل 

من اهمية االعضاء املوجودين، فقد كانوا في السابق على 

مستوى النضج وبعد النظر والتقدير والتفاني والتخلي 
عن املصالح وهذه العناصر نفتقدها اليوم ـ وان علينا 

التركيز حول نوعية تركيبة مجلس األمة ودور احلكومة 
ـ ال املرحلة مالئمة وال الوضع السياسي بتركيبته سواء 
داخل مجلس األمة او على صعيد القوى السياسية في 
البلد فليس من املناسب طرح التعديل فهو خطير جدا 

ويجب التصدي له».
  هذا ما قلته يا «بومحمد» قبل أشهر معدودات واليوم تأتي 
لنا وتدعو الى تعديل الدستور، دعنا اذن نأخذ من كالمك 

اسئلة نرد بها عليك هل هناك توافق عام على الساحة اآلن 
لطرح هذا التعديل؟

   وهل أصبح اليوم مجلس األمة مؤهال لذلك في حني انه 
قبل بضعة أشهر كان غير ذلك؟ وهل تغيرت شخصيات 

وتطورت االعضاء وأصبحوا من النضج بحيث يستطيعون 
اآلن مناقشة هذه التعديالت وان نكون نحن مطمئنني لهذه 

االجراءات؟
  هل أصبح الوضع العام والسياسي أكثر مالءمة اآلن بحيث 

زالت حالة االحتقان وانتهت مراحل التأزمي وأصبح اجلو 
مهيئا اآلن لطرح التعديالت الدستورية؟

  .. هذا الذي تطرحه انت اليوم ليس خالفا في الرأي بل هو 
تناقض صارخ في التفكير فما انقلبت عليه انت كان على 
ما قلته قبل بضعة أشهر فقط، لقد قلت عكس ذلك متاما 

قبل شهور معدودات واستكثرت على النائب الراشد وقتها، 
وكان آنذاك ينفذ ما تعهد بطرحه في برنامجه االنتخابي 
الذي على أساسه خاض االنتخابات وجنح في ان يطرح 

رأيا في التعديل وفقا لرؤيتك الغريبة الشاذة التي تقول: ال 
يجوز ان يأتي طرح التعديل الدستوري من شخص واحد؟

  فهل أنت أمة مثال ياالنيباري؟ وهل نسيت اآلن مثال ان 
ممثل املنبر الدميوقراطي النائب صالح املال يخالفك الرأي 
متاما فيما ذهبت اليه اليوم مناقضا نفسك بطلب التعديل، 
ثم انك وانت ترد على طروحات النائب املنتخب الذي طالب 
بالتعديل منذ عام ٢٠٠٣ قلت ايضا: طرح التعديل يجب ان 
يأتي بناء على دراسات وأبحاث ومنهجية وتوافق جماعي، 
فهل جاء طرحك ـ يا ابا محمد ـ بعد دراسات وأبحاث؟ أم 

ان االمر حالل لكم حرام على غيركم في حني ان غيركم 
هذا كان هو األحق واألجدر بالطرح ألنه كان نائبا ومنتخبا 

وكان برنامجه االنتخابي يعطي اولوية لتعديل الدستور.
  وأود ان أقول لك ياالنيباري «ترى ال تعتقد اذا أكلتوا 
التمر.. دير بالك ترى احنا اللي نعد الطعام» ولن ازيد.

  .. والعبرة ملن يتعظ!

 كتبت عن «أهلنا البدون» فاستنكر 
البعض وصفهم باألهل، ومضى 
هؤالء املستنكرون في قسوتهم 
وإصرارهم على رفض البدون 

واملطالبة بتجريدهم من تلك الصفة، 
وفي مقابل هذه القسوة املوغلة في 
االنغالق والتغطرس ميارس بعض 

نشطاء البدون قسوتهم ضد من 
ال يؤازرهم بتذلل والتحدث عن 

الكويت وكأنها جهنم التي ال تعرف 
الرحمة طريقا الى قلبها.

  انها ثقافة القسوة الرائجة في 
األنفس والذهنيات، فالرافض 
للبدون يبالغ في حتصني ذاته 

ويتمترس وراء راجمات الكالم، كما 
تهيمن على الطرف اآلخر ذهنية 
ال تقل قسوة حني تتجاوز حدود 

القضية وجتنح الى تقزمي املجتمع 
الكويتي بأكمله واالحتفاء بالكلمات 
الطائشة او االنفعالية التي ال تعكس 

حقيقة هذا الوطن.
  التعاطف مع «أهلنا البدون» واعتبار 
قضيتهم قضية وطنية ال يستدعي 

جتريح الكويت ونكران فضائلها، 
وال يتطلب تصوير القضية على 
انها مذبحة او محرقة على غرار 
الهولوكوست ينبغي من جميع 

االبرياء التطهر منها واالنخراط في 
«لوبي البدون».

  اما التظاهر حتت علم الكويت 
فال يعطي ألحد حق التطاول على 

مواطنيها، ومن يرفض الشللية 
العنصرية فعليه ان يرفض الشللية 
املضادة، فكلتاهما تعكسان سوءة 

النفس البشرية. 
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 «آي باد ٢» نفد من األسواق في ٣ أيام
 سان فرانسيسكوـ  د.ب.أ: اضطرت شركة اإللكترونيات األميركية 
«آبل» إلى تأجيل طرح اجليل اجلديد من جهاز الكمبيوتر اللوحي 
«آي باد» عبر اإلنترنت ملدة ٤ أسابيع بعد أن نفدت الدفعة األولى 
التي طرحتها في الســـوق األميركية يوم اجلمعة املاضي وذلك 

خالل أقل من ٣ أيام.
  وكانت الشركة قد أعلنت يوم اجلمعة أنها ستؤخر بيع جهاز 
«آي باد ٢» عبر اإلنترنت ملدة ٣ أو ٤ أيام فقط عند بدء بيعه في 

األسواق يوم اجلمعة.
  وقال كريس فيتمور احمللل االقتصادي في مجموعة «دويتشه 
بنك» املصرفية األملانيـــة إنه اتصل بأكثر من ١٠٠ متجر صباح 

اجلمعة فلم يجد جهازا واحدا للبيع.

  وأضاف ان «مراجعتنا أشارت إلى نتيجة صادمة حيث كانت 
نسبة البيع في متاجر آبل واملتاجر املعتمدة ١٠٠٪ وهو ما يؤكد 
ما ذهبنا إليه وهو أن آي باد هو أجنح منتج طرحته الشـــركة 

حتى اآلن».
  من املتوقع أن تعلن آبـــل أرقام املبيعات يوم الثالثاء املقبل 
ولكن هناك تقديرات متناقضة بشـــأن عدد األجهزة التي باعتها 
آبل ولكن احملللني يقولون إن الرقم يتراوح بني ٥٠٠ ألف ومليون 
جهاز. وحتـــى إذا كان الرقم ٥٠٠ ألف فقط هذا يعني أن اجلهاز 
باع خالل أول ٣ أيام أكثر مما باع اجليل األول منه وهو «آي باد» 
خالل الفترة نفسها حيث باع «آي باد» عند طرحه ألول مرة ٣٠٠ 

ألف جهاز خالل ٣ أيام. 
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عبدالرحمن اخلبيـــزي ـ ٨١ عاما ـ الرجال: 
اخلالديةـ  ق٣ـ  ش عبداهللا الســـعيدـ  م٤٦ 
ـ ت: ٩٩٦٤٤٥٠١ ـ النســـاء: اخلالدية ـ ق١ ـ 

ش١٠ ـ م١٢ ـ ت: ٢٤٨٤٤٢٣٣.

  سلطان أحمد عبداحلميد محمد احلمدان ـ ١٧ عاما 
ـ الرجال: مبارك الكبير ـ ق٥ ـ ش٢٧ ـ م٢ ـ 
ت: ٢٥٤١٥٣٥٣ ـ ٩٩٦١٢٧٣٥ ـ النساء: بيان ـ 

ق١٣ ـ ش٧ ـ م٦٨ ـ ت: ٢٥٣٧٧٣٤٥.
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ـ ق٦ ـ ش٦١٦ ـ م٥٢ ـ ت: ٩٧٥٥٥٥٧١.
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ـ الرجال: الرميثية ـ ق٧ ـ خلف اجلمعية ـ 
مقابل مركز لوازم العائلة ـ ديوان الفقيد ـ 
ت: ٩٩٣٨٩٨٩٨ ـ ٩٧١٧٠٠٢٢ ـ النساء: قرطبة 
ـ ق٢ ـ ش األول ـ م٤٣ ـ ت: ٩٩٠٦٨١٩٩ ـ 

٩٩٨١٣٦٦٣ ـ الدفن بعد صالة العصر. 
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