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مظاهرات
 بدون حق

احلكم في عصر 
ذهبي

ما انفك بعض النواب والكتاب والنخب السياسية يرددون أحاديث 
ويوجهون االنتقادات بأن هناك خالفات داخل أسرة احلكم تعوق 

مسيرة الدولة وتعوق تقدمها بسبب أن هناك بعض شباب األسرة 
الكرمية يحرضون على أبناء عمومتهم باحلكومة، وما شابه 

من أحاديث وانتقادات نعلم بعضها وجنهل أكثرها وهي أمور 
حتدث في كل األسر سواء كانت كبيرة أو صغيرة، كما أن أسرة 

آل الصباح الكرام ال تخلو من مثل هذه اخلالفات واملنافسات 
التي كانت موجودة في املاضي وها هي موجودة اآلن وستكون 

موجودة باملستقبل، فهذا ال يعيب احلكم البتة وإن كان فيه عيب 
فهو يتعلق فقط بفاعله. 

ولكن تبقى احلقيقة الساطعة والواقع العملي امللموس أن احلكم 
اليوم يعيش عصرا ذهبيا ال يقل بحال من األحوال عن عصور 

ذهبية مرت على الكويت وأهلها الكرام، فعلى مستوى الرضا 
الشعبي فنحن نعيش عهدا ذهبيا فيه الرواتب واالمتيازات 

والكوادر الوظيفية بلغت مبلغا لم تبلغه من قبل قط وزادت عليها 
املكارم األميرية سعدا على سعد ناهيك عما هو بالطريق من 

كوادر وظيفية، كما أن احلكومة حققت حلوال ملشاكل كبرى تتعلق 
بالعدالة واملساواة منها حقوق املرأة املالية واملدنية واالجتماعية 

فحققت سعادة لنصف مجتمع كان يئن حتت وطأة الظلم 
وسيتضح هذا جليا بعد صدور اللوائح التنفيذية.

هذا باإلضافة الى تسارع وتيرة توزيعات مؤسسة الرعاية 
السكنية من األراضي والبيوت احلكومية التي ان تواصلت وزادت 
وتيرتها وحتولت تصريحات نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية 

واإلسكان من تخفيف شروط بنك التسليف في منح القروض 
وتسهيل منح القرض مرة أخرى ملن قام بتسديد قرضه إلى واقع 
عملي فإنها ستنعكس بصورة سعادة كبرى على شباب الكويت 

وأسرهم.
هذا على املستوى الشعبي، أما على املستوى السياسي فإن إقدام 
احلكومة على تعيني صالح الفضالة على رأس جلنة غير محددي 
اجلنسية وإقرار احلقوق املدنية للبدون كان خطوة جبارة على 
طريق نزع فتيل برميل بارود كان يؤرق الكويتيني وصوال إن 

شاء اهلل إلى حل تلك املعضلة التي عمرها ناهز الـ 50 عاما وهذا 
ما بث ارتياحا عاما بني اجلميع.

كما أن اعتماد خطة للتنمية سنوية وأخرى خمسية وصدورها 
بقانون ـ كانت الكويت وطنا وشعبا محرومة منها منذ التحرير 

املبارك ـ كانت مبعث تفاؤل واطمئنان على املستقبل، كما أن 
خطوات احلكومة في اجتاه وقف احملسوبية والواسطة واستعادة 

سيادة القانون التي أهدرت بالفترات املاضية من تنظيم عملية 
التوظيف في وزارات الدولة من خالل ديوان اخلدمة املدنية 

وبحسب األسبقية كانت بالفعل توزيع الظلم بالتساوي وحقق 
املثل الكويتي )ظلما بالسوية عدال بالرعية(. كما أن إنشاء جلنة 
إلزالة التعديات على أمالك الدولة بالعدل والقسطاس، وتنظيم 

عملية العالج باخلارج وفق احلق ومقتضى العدالة، كانت خطوات 
فعالة في طريق استعادة بعض الثقة املفقودة بسيادة القانون 

وحقق الكثير من العدالة التي نتمنى ونضرع للباري جل وعال 
ومعي يضرع الكثيرون من الكويتيني ان تستمر وتتواصل وال 

تتوقف إلى أن تتحقق سيادة القانون بالكامل ليكون سندا وعزوة 
لكل كويتي ومقيم على هذه األرض الطيبة.

وعليه فإنني أستغرب هذا التركيز على اخلالفات والتهويل من 
آثارها وغض الطرف عما حتقق من إجنازات على أكثر من صعيد 

وأهمها قاطبة هي خطة التنمية التي يتجاهلها الكثيرون وإن 
ذكروها فال يذكرونها إال بالنعيق وتكذيب احلكومة فيما أجنز 

منها وكيل االتهامات للحكومة بالعجز بالرغم من أن هناك تقريرا 
رسميا قدمته احلكومة عبر نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية 
لألمانة العامة ملجلس األمة يشرح وباألرقام التي ال تكذب وهي 
قابلة للبحث والدراسة عن حال اخلطة في نصف السنة األولى 

ومع ذلك فإن أحدا لم يلتفت إليها في مجلس األمة ولم يبحث عن 
وجه االستعجال، وال حول وال قوة إال باهلل.

سلطان شفاقة العنزي
انطلقت قبل أيام جلسات االستماع 

في الكونغرس حول ردة فعل املجتمع 
األميركي املسلم جتاه التطرف برئاسة 

العضو »بيتر كينغ« في أحدث تطور 
للعنصرية الواضحة من بعض األميركيني 

جتاه اإلسالم.
وقد يقال إنه من حق الكونغرس وكينغ 

عقد هذه اجللسات وهو رأي صحيح إلى 
حد ما، ولكن االستفزازات التي سبقت 

اجللسات هي التي أثارت حفيظة املسلمني. 
فقد اتهم كينغ املجتمع املسلم بعدم 

التجاوب مع السلطات رغم فشله بتقدمي 
أدلة تدعم كالمه، بل إن األرقام املعلنة من 
قبل السلطات األميركية تناقض ادعاءاته، 

فقد مت إفشال 120 مخططا إرهابيا منذ 
2001، منها 48 مخططا مت اإلبالغ عنها من 

قبل املجتمع املسلم، وفي بعض األحيان 
من عائلة اإلرهابي، من دون أن يجبرهم 

أحد. ثم إن اجللسات أوضحت فشلها من 
خالل الضيوف، فقد مت استدعاء أشخاص 

عاديني لإلدالء بآرائهم مثل طبيب مسلم 
واضح أنه يبحث عن الشهرة، ووالد شاب 

أميركي حتول إلى اإلسالم ثم انتقل الى 
اليمن للمشاركة مع القاعدة وإن الشرطي 

الوحيد احلاضر، الذي مت استدعاؤه من 
قبل معارضي اجللسات ال من قبل كينغ، 

هو مدير شرطة، وقد أعلن بكل ثقة أنه 
ضد هذه اجللسات وأن املجتمع اإلسالمي 

متعاون جدا مع السلطات. والعجيب ان 
العضو كينغ كان في الثمانينيات من 
املؤيدين وبشدة للجيش اجلمهوري 

االيرلندي الذي تعتبره الواليات املتحدة 
منظمة إرهابية، فعجبا لشخص كان، 

ويبدو أنه مازال، يؤيد منظمة إرهابية ثم 
يهاجم األميركيني املسلمني ليس لتأييدهم 

ملنظمات إرهابية مثل القاعدة، بل ألنهم 
مسلمون. وحني سئل كينغ عن التناقض 

في موقفه، أجاب »اجليش اجلمهوري 
االيرلندي لم يهاجم أميركا«، اإلرهاب بنظر 
بيتر كينغ ورفاقه، هو الهجوم على أميركا 

فقط. 
واهلل ولي التوفيق.

salanzi@gmail.comإشراقة متجددة

الكونغرس 
املتطرف

m50514514@hotmail.com
م.ضاري المطيري

أنا أتقبل أن ينسب التناقض ملن 
يجيز املظاهرات في مصر ويحرمها 
في البحرين، متاما كما هو التناقض 

الواقع فيمن يجيزها في البحرين 
ومصر ويحرمها في إيران والعراق، 

فالتناقضات في املواقف والكيل مبكيالني 
»على قفا من يشيل«، وكوني أرى 

حترمي املظاهرات حتى السلمي املكذوب 
منها، فإن إدانتي ألحداث البحرين 

الدامية، وتعدي املتظاهرين على رجال 
األمن وترويع املواطنني واملقيمني داللة 

االنسجام مع املبادئ، فأنا أحترم نفسي 
وقرائي، وال أزدري عقولهم، بخالف 

بعض الطائفيني في الكويت الذين يرون 

أن قوات األمن يجب أن تقمع املعارضة 
الكويتية، لكن ال يجوز لها قمع املعارضة 

البحرينية، فلعنة اهلل على الطائفية 
البغيضة. 

مع ذلك فإنه ال مينع من اإلقرار بأن 
املظاهرات في مصر مثال ال تقارن مبا 

يحدث في البحرين رغم أن محصلتهما 
واحدة، ففي مصر رأينا رجال أمن 

يقومون بدهس مواطنني حتت عجالت 
السيارة، في حني أن الوضع في 

البحرين عكس ذلك متاما، فاملتظاهر هو 
من يقوم بدهس رجال األمن، عجيب أمر 

املعارضة البحرينية ما زالوا يتشدقون 
بسلمية ثورتهم، وهـم يقطعــون 

الطرق، وينشرون نقاط التفتيش، 
ويوزعون بني أتباعهم مسلوبي العقل 

واإلرادة األسلحة البيضاء، وأحيانا 
املسدسات الصغيرة، فهل نكذب أعيننا 
ونغلق عقولنا ونهز رؤوسنا لنقر بأنها 

مظاهرات سلمية؟!
إن ما يحدث في البحرين ليس قضية 

بني نظام حكم وشعب كما يروج 
له البعض، بل قضــية نظام حكم 

وطائفــة، وال ينكـــر ذلك إال مجادل، 
فالقـضية واضحة، وانظروا إلى 

التـصريحات اإليرانية الهوجـاء في حق 
دول مجلس التـعاون لتتـيقنوا حقيـقة 

ما أقول.

د. محمد القزويني
mw514@hotmail.com

ردة فعل اجلامعة العربية وأمينها ألحداث ليبيا جاءت غير متوقعة 
وحاسمة وان كانت متأخرة كعادتها في التعاطي مع األحداث 

اجلسام التي تلم باألمة العربية. املهم إن اجلامعة العربية وأمينها 
سارا في االجتاه الصحيح من حيث الوقوف إلى جانب الشعب 

الليبي املجاهد في خضم صراعه احلالي النتزاع حقوقه املشروعة 
وهو ما يوجب إيصال شكرنا لتلك املؤسسة التي تنتظر منها 

األمة العربية الكثير، لكن الغريب املستغرب أال جند نفس مستوى 
التعاطي من قبل اجلامعة مع باقي الشعوب التي انتفضت ضد 

ظالمها قبل ليبيا كما ال جنده مع الشعوب التي تطالب حاليا برفع 
الظلم واإلصالح في وطننا العربي. 

وهنا يثور سؤال مشروع عن سبب هذا التناقض ولو بحثنا في 
زوايا العقل علنا جند تبريرا لهذا املسلك من قبل اجلامعة العربية 

وأمينها ال جند إال تفسيرا واحدا وهو ان اجلامعة العربية هي 
جامعة احلكومات وليست جامعة الشعوب، فما دامت العالقات 
جيدة بني اجلامعة واحلكومات فال نسمع من تلك الهيئة سوى 

عبارات التأييد واملساندة لتلك احلكومات في خالفها مع شعوبها 
)وليس مجموعات املعارضة( او الصمت املطبق وان لم تكن 

العالقة على ما يرام )وهو ما يبدو يشوب العالقة مع ليبيا( فان 
اجلامعة العربية وأمينها سرعان ما ينتفضون ويدينون تلك 

احلكومات. 
فمساندة اجلامعة العربية وأمينها للشعب الليبي إذا لم تصدر 

من القلب وليست خالصة لوجه اهلل تعالى وإال أين كان ذلك 
املوقف »املبدئي« من اجلامعة العربية وأمينها في وقت كانت وال 

تزال الشعوب العربية تسحق من قبل قوات األمن احلكومية 
ومجموعات البلطجية واملرتزقة التي تستخدمها في بلدان 

عربية أخرى للتصدي للمتظاهرين املساملني. قد يقال ان الفعل 
احلكومي الليبي قد جتاوز حدود املعقول ويقوم مبجازر فهذا 

وان كان صحيحا لكن التصدي الدامي للمتظاهرين العزل واحد 
وان اختلفت درجات حدته فبكل تأكيد ان ما يجري في ليبيا 
إفناء وتدمير وانتقام أعمى بأعتى األسلحة وأثقلها لشعب ال 

ميلك إال حناجر هادرة بنشيد احلرية املمزوجة بصرخات األلم 
وأنات الظلم لكن جرمية إراقة الدم احلرام تبقى واحدة آالفا كانوا 
الضحايا او افرادا قالئل وقد نصت شريعة اإلسالم املقدسة على 
أن من قتل نفسا بغير ذنب فكأمنا قتل الناس جميعا، فمن دافع 

عن كرسيه بقتل مواطن بريء ال يختلف عمن قتل آالف املواطنني 
االبرياء دفاعا عن ذلك الكرسي فكالهما يستحق اإلدانة والشجب 
والعقاب وان اتخاذ موقف متشدد إزاء من يهرق دم اآلالف )بأي 

وسيلة كانت( وتناسي واغفال من يهرق دم عشرة فقط أو اقل أو 
أكثر فهو ضحك على العقول ونفاق نربأ باجلامعة العربية وأمينها 
أن ينحدرا إليه ومن هنا نطالب جامعتنا العتيدة بأن تبني لنا سبب 

اتخاذها معيارين مختلفني وكيلها مبكيالني في قضية واحدة 
ونرجو أال يكون العذر فيها هو درجة قسوة التصدي للمحتجني.

أما جلوء بعض احلكومات لتأجير ودفع بعض املرتزقة ملواجهة 
املظاهرات فهو لإليهام بقيام حرب أهلية أو قرب حدوثها او 

اخلشية منها مبا يبرر لتلك احلكومات استخدام القوة التي قد 
تكون مفرطة للتصدي لتلك املسيرات السلمية وهي لعمري حجة 

مفضوحة وممجوجة وفجة ال تزيد املتظاهرين إال قوة وعنادا 
وإصرارا وال تكسب تلك احلكومات إال مزيدا من الفضيحة أمام 

الرأي العام العاملي لسوء سلوكها وقلة تدبرها وتدبيرها، فهل 
تكف احلكومات عن سلوك هذا السبيل؟

إشارة

ما مكيال اجلامعة 
العربية؟

رياح التفاؤل

قضية
طائفية

ال داعي ألن يتظاهر البدون بعد أن أقرت 
احلكومة لهم 11 حقا مدنيا وإنسانيا وأبدت 

تعاطفا مع أوضاعهم اإلنسانية، وال أن 
يقوموا برفع سقف مطالبهم إلى درجة 
احلصول على اجلنسية الكويتية فهذا 

أمر ال ميكن القبول به ألن هناك شروطا 
محددة تخضع إلحصاء 65 يتم بناء عليها 
منح أو عدم منح اجلنسية الكويتية وهو 
إجراء قانوني بحت ال تنفرد به احلكومة 
الكويتية فحسب بل كل دول العالم التي 

حتترم قوانينها حتى ال ينفتح الباب على 
مصراعيه لكل آت من اخلارج كي يصبح 

أحد مواطني الدولة املضيفة له.
وإذا كان األمر بهذا الوضوح فإن اإلصرار 

على التظاهر الذي حتول من سلمي إلى 
مواجهة مع رجال األمن والقوات اخلاصة 

يثير الشكوك حول األهداف احلقيقية 
وراء هذه التظاهرات خاصة بعد اكتشاف 

اجلهات األمنية تورط بعض العناصر 
اخلارجية في التحريض على التظاهر.

موقف احلكومة في دعمها إجراءات 
وزارة الداخلية وفي رفضها الرضوخ 

لهذه التظاهرات يعتبر موقفا سليما نقف 
إلى جانبها فيه ويدل على روية واضحة 
في معاجلة قضية البدون هذه املرة بعد 

إقرار حقوقهم ونتمنى من أعضاء مجلس 
األمة أن يقفوا جميعا إلى جانب احلكومة 
وأن يحذوا حذوها وأن ينأى بعضهم عن 

التعليق على القضية بعبارات عاطفية أو 
رومانسية فالقضية أكبر من ذلك بكثير 

وحتتاج إلى تعاون السلطتني من أجل 
إغالق ملفها املزمن.

باألمس كان هؤالء البعض من أعضاء 
مجلس األمة يؤيدون احلكومة في مواجهة 

جتمعات الدواوين التي كانت محل جدل 
قانوني كبير لكنهم اليوم بدلوا مواقفهم 

وأخذوا ينتقدون املوقف احلكومي 
الصحيح ممثال بوزارة الداخلية الذي 

ال جدال فيه جتاه البدون فهل القضية 
تخضع حلسابات األهواء يا أيها األعضاء 

أم أنها تخضع للمبادئ واملصالح العليا 
للدولة؟

فهد الحجي
كلما تابعت جلسة ملجلس األمة، أو قرأت 

وقائع اجللسة واحلوار الذي دار بني 
بعض النواب وزمالئهم، أو بني بعض 

النواب والوزراء أشعرـ كمواطن ـ بأني 
اخلاسر األول في هذه املعمعة، وأني أكبر 

املتضررين مما يحدث. فأنا كمواطن 
أنتظر من السلطتني قرارات إيجابية 

جادة، تصب في صالح التنمية وازدهار 
الوطن، والقضاء على مظاهر التردي 

في املجال التعليمي والصحي واخلدمي. 
أنتظر من السلطتني تشريعا لدعم البحث 

العلمي، وتوفير فرص عمل آلالف 
الشباب اخلريجني، وقرارات حماية البيئة 
التي تتدهور أمام عيون اجلميع. لكن ما 

يحدث بعيد عن كل ذلك، بل ينذر بأن 
القادم أسوأ، وأكثر قتامة. 

وحني تفاءلنا قليال بأن استقالة وزير 
الداخلية السابق الشيخ جابر اخلالد 

ستضع نهاية لهذا التأزمي بني احلكومة 
ومجلس األمة، تبخر التفاؤل وعدنا الى 

التشاؤم واليأس، منذ أن تابعنا أول 
جلسة يحضرها الوزير اجلديد الشيخ 

أحمد احلمود، حيث فوجئنا بأن عددا من 
النواب أعدوا الدواء قبل »الفلعة«، وقدموا 

التهديد والوعيد والصراخ على التفاهم 
واحلوار اإليجابي، وبدا كأن هؤالء النواب 

قد جهزوا الهجوم على الوزير اجلديد، 
وأعدوا االتهامات وطبخوها وجاءوا بها 
إلى املجلس ساخنة ومكتملة بالبهارات 

والتوابل.. والفلفل احلار.
كنا نتمنى لو أن جميع النواب مدوا 

أيديهم الى يد الوزير احلمود املمدودة 

إليهم، وهو الذي بدأ بالتحية حينما حضر 
ندوة عند توليه مهام الوزارة، فأبعد 

رجال األمن عن املكان، ودخل ليشارك 
في الندوة، وتلك كانت رسالة واضحة 
ال حتتاج شرحا، لكن بعض النواب لم 
يحييوا الوزير بأحسن من حتيته، بل 

إنهم لم يردوها تنفيذا ألوامر رب العاملني 
سبحانه وتعالى الذي أكد أهمية رد 

التحية بأحسن منها، وكنا نتمنى لو أن 
األخوة النواب تعاونوا مع وزير الداخلية، 

وهو املعروف بأخالقه العالية ورجاحة 
عقله وسالمة قراراته وحرصه على حفظ 
كرامات الناس أوال، وبذلك تتكامل جهود 
السلطتني لالرتقاء بالوطن وإظهار وجه 

الكويت املشرق اجلميل. ليت بعض نوابنا 
ينظرون الى النصف اململوء من الكأس.

Prada_kuwait@hotmail.com مجرد رؤية

وزير الداخلية 
والهجوم اجلاهز


