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التظاهر قانوني 
غصبًا عليكم!

طرف  ثالث

خطابات أوباما 
مكررة ومجرد كالم

التظاهر واالعتصام السلمي وإعالن املواقف من القضايا 
املطروحة على الساحة كل هذا بالفعل حق كفله الدستور 
ويعتبر أيضا من حقوق اإلنسان األساسية التي تكفلها 

الشرعية الدولية، ولكنه ليس حقا مطلقا بل مقيد 
بقوانني تنظمه، وبالرغم من أن القانون الكويتي يحظر 
إال في أضيق نطاق واستوجب احلصول على ترخيص 
مسبق، ومع ذلك ورغما عنه فإن وزارة الداخلية أعلنت 

أنها ستسمح مبظاهرة ما سمي بجمعة الغضب دون 
ترخيص مسبق، وكل ما طلبته هو أن تنظم في ساحة 
اإلرادة أو الساحة املقابلة ملجلس الوزراء، وقالت عبر 

وكيلها انها جتاوزت عن جمعة الدستور وصبرت 
على جتاوز القانون واإلضرار بأصحاب احملالت في 

ساحة الصفاة ومرتاديها من مواطنني ومقيمني وعاملني 
وبعد ذلك صبرت على األذى الذي حلق بالشوارع 

ومستخدميها في منطقة العاصمة من تعطيل وازدحام 
وإزعاج وما شابه من أمور، وأكدت أنها وخوفا من أن 
يندس مندس فيشعل نارا سيتبعها ما ال حتمد عقباه، 

لذلك طالبت »الوزارة« بكل حب وود ممن يريدون 
تنظيم ما سمي بجمعة الغضب ليس بضرورة احلصول 

على الترخيص القانوني الذي حدده القانون بل إنها 
ستتجاوز عن تطبيق القانون ولكن كل ما طلبته هو أن 
يكون التجمع في إحدى الساحتني املذكورتني، وبالرغم 

من أن جتاوز القانون هو أمر غير محمود بل فيه إساءة 
كبرى للمجتمع، إال أنني أتفهم األسباب فالوزارة ال 

تريد أن تتصادم مع أبنائنا وإخواننا الذين نختلف معهم 
جملة وتفصيال إال أننا نتضامن معهم وندعم حقهم في 

التعبير عن رأيهم.
بيد أن الغريب العجيب هي تصرفات السيد عكس 

عكاس الذي تستهويه الفوضى واالعتراض على كل 
أمر فيه خير للناس، فبدال من أن يقول للشباب ببادرة 

تتوافق وحفظ النظام وعدم إزعاج الناس بساحة الصفاة 
ومستخدمي الطرق بالديرة ـ خرج يصرخ ومنذ التجمع 

السابق بتحد مريب كالذي يريد خلق معركة بني أبنائنا 
املتظاهرين وأبنائنا من رجال األمن، هذا العكس خرج 

يقول ال جتمع إال بساحة الصفاة هذا في وقتها، وعندما 
بدأت الداخلية حتذر مبحبة وبكل االحترام عبر رسائل 

إعالمية وتوعوية راقية بأنها ستطبق القانون وما 
يحويه من عقوبات ستطبقها على من سيخالف ويزعج 

اآلخرين ويؤذيهم برزقهم أو بوقتهم، فخرج السيد 
عكس عكاس مرة أخرى »كما هو حاله كل يوم« ينتقد 
هذه الرسائل ويعتبرها تهديدا وتخويفا غير مبررين 

وأنه سيكون هناك يوم اجلمعة املقبل في ساحة الصفاة، 
ويحرض الشباب بل ويطالبهم بضرورة حتدي القانون 

ورجال األمن واحلضور لساحة الصفاة.
ويؤكد أن احلضور للصفاة والتظاهر أمر قانوني وال 
يجوز تخويف الناس واستخدام التلفزيون احلكومي 

بتخويف املتظاهرين وأن التجمع بالصفاة هو أمر 
دستوري، دستوري وقانوني، قانوني غصبا عليكم 

وعلى اللي ما يرضى فيكم بالرغم من إجماع القانونيني 
والدستوريني على عدم جواز التظاهر دون اخذ ترخيص 

مسبق؟ وكأنه يريد الوقيعة بني أبناء الكويت من رجال 
أمن ومتظاهرين وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم؟ 

وتبقى احلقيقة الساطعة التي يجب أن يعيها اجلميع 
وعلى رأسهم وفي مقدمتهم أبناؤنا وإخواننا الذين 

ينوون التظاهر فحقكم في التظاهر والتعبير عن رأيكم 
وعن أنفسكم سلبا أو إيجابا نتضامن معكم فيه ولكن 

في املكان الذي حدده لكم رجال األمن وهو ساحة اإلرادة 
أو الساحة املقابلة ملجلس الوزراء، فإن كان لكم رأي 

فقولوه ولكن في املكان املناسب وفي حماية إخوانكم 
رجال األمن الذين سيوفرون لكم األمن والسالمة، أما 
غير ذلك فإنه غوغائية وفوضى يجب أال ترضوا أن 

يتعرض لها إخوانكم وشركاؤكم في هذا الوطن فاتقوا 
اهلل في هذا الوطن وفي أهلكم وشركائكم فيه خصوصا 

أنكم شباب هذا الوطن ودرعه الذي يجب أن يحميه 
ويقيه الشرور ما ظهر منها وما بطن، وأرجوكم أال 

تخضعوا لرغبات وإرادة السيد عكس عكاس الذي يريد 
»سواء كان يدري أو ال يدري فهو حتت وطأة الصدمة 

من قوة احلكومة وعدم خضوعها إلرادته« فيجعل 
منكم وقودا لنار حربه الشخصية ضد هذه احلكومة 

التي يراها وكأنها حكومة نتنياهو وال حول وال قوة إال 
بالقوي العظيم.

كثيرون ـ وبحكم نظرية املؤامرة ـ يظنون أن طرفا 
ثالثا يقف وراء الثورات التي اندلعت في بعض البالد 
العربية، ولكن في قراءة حتليلية بسيطة للواقع، جند 

ان بداية شرارة هذه الثورات لم يكن ألي احد دور فيها 
سوى عود الثقاب الذي أشعله املواطن التونسي محمد 
بوعزيزي، اما احلديث عن طرف ثالث فيمكن احلديث 

عنه فيما بعد هذه املرحلة، أي ان سياسات الدول 
الكبرى بال شك ستبحث لها عن موطئ قدم، في خضم 
ما حصل، ألن هناك مصالح متشابكة بني الدول قاطبة، 

وهذا ما يفسر انقسام الدول في مجلس األمن بني مؤيد 
ومعارض. اذن، ما جرى ـ الحقا ـ هو مصادرة هذه 

الثورات عامليا، او بلهجة اقل حدة، ميكن القول، الذي 
يجري محاولة استثمارها سياسيا بحكم املصالح التي 
تراها كل دولة من طرفها بأنها مشروعة. وخصوصا 
عندما تدخل العوامل االقتصادية واملشاريع الكبرى 

على اخلط، الى جانب ما ميكن ان نسميه هيبة بعض 
الدول الكبرى التي ال تريد ان تفقدها، فتبادر الى إعالن 

موقف ما، وهذا يحصل عادة في األحداث اجلسيمة 
مبا فيها احلروب. ما عدا ذلك ميكننا القول: من يقف 

في وجه التطوير جترفه سيول التغيير.. ذلك ان احلياة 
جتدد نفسها تلقائيا، شئنا ام أبينا، وبالتالي فإن ما 

يحدث اليوم من تغيير في العالم، هو نتيجة طبيعية 
لتجدد هذه احلياة.

٭ جمعة مباركة: ميزة السياسة عندنا انها متزج بني 
القيم واألعراف والتقاليد بجانب النظم الدستورية، وهو 

ما يجعل اللحظات احلرجة اكثر مرونة وقابلية للحل 
في الظروف الصعبة، من هنا فإن احلكمة التي جمعت 

األيادي على »مصافحة« وطنية نادرة، هي نفسها 
التي قامت مببادرات عربية عملت على التقاء الفرقاء.. 

صاحب السمو، نحن نعتز بك أمام شعوب العالم.

كالمه الذي جاء في خطابه الذي ألقاه عند زيارته 
للقاهرة 2009 من أجل إعادة الثقة املفقودة في السياسة 

األميركية كرره الرئيس أوباما هذه املرة ولكن ترضية 
للشعوب العربية التي تعيش ربيعا سياسيا بعد جناح 
ثورتي مصر وتونس حيث تطرق في خطابه يوم 15 

مايو اجلاري املوجه إلى الشرق األوسط والدول العربية 
إلى أن قيام دولة فلسطينية وفق حدود 67 يشكل 
أساسا حلل الصراع العربي ـ اإلسرائيلي لكن يظل 

خطابه مجرد كالم لم يرق إلى مصداقية أو أي توجه 
عملي ملموس على أرض الواقع منذ توليه الرئاسة، ومع 

ذلك لم يفلت من توجيه اليمينيني املسيحيني واليهود 
أصابع االتهام إليه باالنحياز نحو العرب واملسلمني 

مثل ما فعلوا قبل ذلك عندما طالب بالتسامح الديني مع 
املسلمني وقبول بناء املركز اإلسالمي قرب غراوند زيرو 

من منطلق مسؤوليته كرئيس للشعب األميركي بجميع 
طوائفه وإثنياته. كما أنه من غير املعقول أن يضحي 

أوباما بشعبيته وأن يخسر منصب الرئاسة القادم مقابل 
حتدي اإلرادة اإلسرائيلية أو مصالح بلده التي تقوم 

على دعم وتأييد إسرائيل بال حدود بل رمبا يشعر بأن 
أصوله األفريقية واإلسالمية رغم متسكه مبسيحيته 
وإعالنه عن ذلك من البيت األبيض متلي عليه احلذر 

من اإلقدام على أي خطوة ولو كانت بحسن نية تثير 
إسرائيل حيث ميكن تفسيرها بأنها انحيازية معادية 

للسامية وهو ما جعله يصمت أمام رفض نتنياهو 
التفاوض على أساس حدود 67 وكأن لسان حاله يقول 

إني أتفهم سياسة األمر الواقع االستيطانية التي تنتهجها 
حكومتكم سيد نتنياهو. أوباما سبق أن تعهد بإغالق 

غوانتانامو سيء السمعة أثناء حملته االنتخابية لكنه لم 
يفعل بعد فوزه كرئيس فكيف يفي بشيء لم يتعهد بأي 

عمل جتاهه مثل حل النزاع العربي اإلسرائيلي؟
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سلطان إبراهيم الخلف

رؤى كويتية نوافذ

فكرة

شخصيا أؤمن متاما بأسباب »جمعة الغضب« ولكني اخالف الشباب 
الراغبني في اخلروج بطريقة اختيار املكان، الكثر من سبب منطقي 
سأورده على شكل فقرات، وامتنى من كل قلبي ان يجتمع الشباب 

في ساحة االرادة بدال من ساحة الصفاة.
اوال: سيـقطعون الطــريـق امام املتصيدين في مياه السياسة 

العكرة.
ثانيا: سيقطعون الطريق على وزارة الداخلية »بكبرها« والتي 

افادت التقارير الواردة الى مسؤوليها بأن الشباب »ما بأذنهم ماي« 
وسيجتمعون حتى لو اقتضى االمر ان يجتمعوا بني رصيفي 

الشارع، لذا جاء بيان وزير الداخلية الشيخ احمد احلمود امس االول 
اكثر هدوءا من سابقه، واكثر رصانة من بيان قياديي وزارته الذين 

قالوا ان »صدورهم ضاقت« متمنيا احلمود في بيانه الهادئ ان يكون 
التجمع في ساحة االرادة بدال من الصفاة.

ثالثا: ال انكر ان النقاط التي وضعتها وزارة الداخلية تشرح فيها 
طريقة عملها ملواجهة »جمعة الغضب« كانت عبارة عن بالونات 
اختبار حرارية، لم يحسب من اطلقها ان الشباب الكويتي جبل 

على العناد وحتى من لم يكن في نيته اخلروج فسيخرج واعتقد 
ان »عنب« رسالتنا وصل، لذا فلنترك »ناطور« التجمع في الصفاة 

ونتجه الى ساحة االرادة.
وحاشا هلل ان اكون مثبطا لرغبة الشباب في اخلروج والتعبير عن 
رأيهم الذي كفله لهم الدستور مطلق احلرية في ممارسته، حتى ان 
حكم احملكمة الدستــورية وكما اوضح احملامي احلميدي السبيعي 

في قراءته لقانون التجمعات اثبت قانونا عدم دستورية قانون 
التجمعات، ولكنني امتنى وهو مجرد رأي عابر، سبق وان اطلقه 

النائب الفاضل د.جمعان احلربش مساء اول من امس ان يكون 
التجمع في االرادة.

ورغم رجائي والرجاءات االخرى التي اطلقها عدد من االخوة، اال 
ان القرار سيبقى رهنا بارادة الشباب، ومخطئ بل وظالم للواقع 

من يظن ان الشباب يقلدون ثورة مصر او تونس، ففارق كبير بني 
االوضاع السياسية هنا وهناك أوهناك امنا التظاهر وسيلة تعبير 
معروفة في كل بلدان العالم، وما وصلنا ليس عدوى من احد، بل 
ان الرغبة في التظاهر هي ردة فعل وحتسس سياسي شديد مما 
يحدث في بلدنا من جتاوزات اصبح من الظلم السكوت عنها، ولو 

اردمت قائمة العددها ملا اكفتني مقالة معلقة لسردها، التجاوزات في 
التعيينات والتعاطي االقتصادي وتقسيم املجتمع واللعب على اوتار 

الطائفية والفئوية او انتقائية تطبيق القانون، وموت بريء في مخفر، 

واالفرج عن ارهابي، ومليارات تتبخر على مشاريع لم ولن حتدث، 
وتعاط سيئ مع الشأن اخلارجي، ومدينون يريدون احراق انفسهم 
بعد ان حتولوا الى اجراء لدى بنوك، وحكومة تدفع املليارات لـ »كم 

تاجر« ويعز عليها ان تنقذ رقاب ابنائها.
حكومة متارس »حرب املناقصات« ضد خصومها، بل ومتارس 

الدعاية االعالمية املضادة جتاه كل من يخالفها حتى ولو كان االمر 
ميس قبيلة او حتى فئة بأكملها، ال يهم، حكومة ترى ان الشعب ال 

يستحق احلياة اال وفق النظام الرعوي ال النظام املؤسساتي القانوني 
احلقيقي لذا لم تسع يوما بشكل جدي للتحول الى دولة مدنية 

خالصة.
حكومة ال تؤمن بالدولة املدنية قدر اميانها باملكتسبات السياسية 

قصيرة االجل كالنجاح في اخلروج من االستجوابات بأقل االضرار 
املمكنة، حكومة ابعد ما تكون عن الشفافية، بل حكومة لو كانت متلك 

شفافية حقيقية لواجهت اجلميع، ولواجهت بـ »علنية« حتى ولو مت 
توجيه 4 استجوابات يوميا.

شباب يرى بلده يدار بنهج كهذا ال تلوموهم، وال تعتقدوا ابدا ان 
الشباب يخرج فقط مبظاهرات بحثا عن املكتسبات املادية ابدا 

فالشباب اليوم يخرجون لنصرة وطنهم.

مباحث أمن احلدود »صادوا« أحد البدون، 
وهذا يعني أنه صاحب أسوأ حظ في الوجود، 

وستعرفون السبب في ذلك، حيث انه سيتعرض 
إلى التعذيب واإلهانة بكل أشكالها وفنونها 

وألوانها، ثم لن يجد أحدا يدافع عنه أو يهدد 
الداخلية باالنتقام الشديد إذا لم تقدم معذبيه إلى 

احملاكمة.
هذا البدون املنحوس، تلقى تعذيبا، بأشكال 

وألوان، على أيدي مباحث أمن احلدود، وأرغموه 
على التوقيع معترفا بأنه يهرب عراقيني، وهذه 

التهمة كفيلة بأن تأخذه وراء كل الكواكب 
والنجوم، وليس وراء الشمس وحدها.

وقد توجه املسكني الى الطب الشرعي، وطلب 
تقريرا حول وضعه اجلسدي، فأصدر الطب 

الشرعي تقريرا يؤكد أنه تعرض الى التعذيب 
واإليذاء، فقدمه البدون الى النائب العام الذي أمر 

بفتح حتقيق في هذه القضية.
وقد ذكر البدون الضحية أنه تعرض للتعذيب 

واإلهانات في حضور العقيد مدير مباحث أمن 
احلدود، وأنه كان يرى ويسمع ما يحدث، مبعنى 
أنه كان موافقا على ما تعرض له هذا اإلنسان من 

أذى جسدي ونفسي.
وهنا يبرز السؤال الذي يردده الناس بصورة 

جماعية: هل نشهد فزعة نيابية لنصرة هذا 

البدون املعتدى عليه، كما حدث بعد تعذيب 
امليموني الذي لقي حتفه على أيدي رجال األمن 

بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرض له؟
هل سنسمع صراخ النواب وتهديداتهم للداخلية 

واملسؤولني فيها، وعلى رأسهم الوزير، بالويل 
والثبور وعظائم األمور، إن لم يقدموا املشاركني 

في تعذيب هذا اإلنسان الى احملاكمة؟
هل يقيم النواب الندوات، ويلقوا اخلطب الرنانة 
أمام احلشود ووسائل االعالم احمللية والعربية 
والعاملية وهم يقسمون بأغلظ األميان بأنهم لن 

يتهاونوا إزاء هذه اجلرمية، ولن يهدأ لهم بال 
حتى ينال املذنبون عقابهم العادل؟

هل يستنفر الكتاب الكويتيون ليدبجوا املقاالت 
مستنكرين هذا االعتداء اآلثم على االنسانية، 
ومهاجمني مرتكبي هذه اجلرمية التي تعتبر 

اعتداء على القانون والدستور ومبادئ حرية 
اإلنسان وكرامته؟

هل ستمتلئ املواقع اإللكترونية والفيس بوك 
والتويتر بالتعليقات واالحتجاجات على هذه 

اجلرمية، كما حدث بعد جرمية مقتل امليموني أم 
ان األمر لن يأخذ هذا الزخم، وسوف مير مرور 

الكرام؟
وهل يعتبر االعتداء على مواطن كويتي جرمية ال 

تغتفر، واالعتداء على بدون.. مسألة فيها نظر؟

تطرقت في املقال السابق إلى حق الشباب في 
اخلروج في »جمعة الدستور« األسبوع املاضي 

وحقه في اخلروج اليوم كما هو مخطط، 
فالدستور كفل لهم ذلك، وحقهم اإلنساني 
أيضا كفل لهم ذلك، والكويت ليست دولة 

بوليسية لتمنع شبابا وطنيا خرج إليصال رأيه 
في قضية سياسية، بل على العكس نحن بلد 

نفخر فيه بنظامنا الدميوقراطي في ظل دستور 
قوي ومتني وأسرة حاكمة عودتنا على احلرية 

وإبداء رأينا املؤيد واملعارض. وكما خرج من 
قبل العديد في مظاهرات مختلفة دعما لقضايا 

مختلفة ومتعارضة في بعض األحيان، فهذا 
يناصر ثورة وهذا يساند النظام القامع للثورة، 

فلهؤالء الشباب احلق في التجمع، وهذه قمة 
الدميوقراطية التي ينعم بها بلدنا احلبيب. أما 
عن هدف هذا التجمع بالتحديد ورسالته، فقد 

نختلف أو نتفق معه، ولكن ليس هذا املهم 
في املوضوع بقدر ما يهمنا بأن تتعامل وزارة 

الداخلية جتاه التجمع بكل حنكة وروية. 
فيجب على الوزارة أال تقف عقبة أمام من يريد 

اخلروج لإلدالء برسالة معينة، وأدعو القوات 

اخلاصة وأفراد الشرطة التي ستتواجد في مكان 
التجمع بأن يتذكروا أن تواجدهم هو حلفظ 

األمن وتوفير األمان للجميع ومنهم املتظاهرون، 
وتذكروا موقف العم جاسم القطامي املشرف 

باستقالته من إدارة الشرطة حتى ال ينفذ قرار 
بقمع مظاهرة قومية. وال أمتنى أن أرى مقاطع 
ڤيديو في مواقع »اليوتيوب« وقنوات األخبار 

اخلارجية وهي تنقل مشاهد ضرب وتعدي 
قوات األمن الكويتي على أفراد الشعب، فيظن 

العالم أننا نعيش في دولة قمعية. تذكروا أن من 
خرج، وإن اختلفنا معه في الهدف والرسالة، فهو 
ميارس حقه الدستوري واإلنساني. وكما نطالب 

الوزارة بالتروي في تعاملها مع املتظاهرين، 
فإنني أناشد من يخرج بأن يحفظ النظام وأن 

ال يتعدى على حقوق اآلخرين وليكن عبرة ملن 
يرفع راية الدستور في مظاهرته بأن يحترم 

قوانني الدولة. وال أعلم أين استقر القرار على 
مكان التجمع، إال أنني أؤيد من طالب بنقله إلى 
ساحة اإلرادة كونها ال تعيق السير وال تسبب 
أزمة في املرور كغيرها من الساحات واألماكن 

العامة. واهلل ولي التوفيق.

عنب
»جمعة الغضب« 
وناطور »الصفاة«

مسموح تعذيب 
البدون

كيف ستتعامل 
»الداخلية« مع 
مظاهرة اليوم؟


