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باسل الجاسر

ماجد العنزي

تفريغ أم تكريس 
للدستور؟!

وانكشف الغطاء 
بفقد نصاب األعضاء!

انتهى مجلس األمة من االستجوابني اللذين قدمتهما 
املعارضة لسمو الرئيس ونائب الرئيس بتأجيل األول 

ألسبوعني وإحالة الثاني للجنة التشريعية لفحص 
مدى دستوريته من عدمها، وهذا أتى استنادا الى 

أحكام الدستور ومن خالل التصويت احلر من قبل 
أعضاء املجلس.

واليوم نود أن نسأل ونتساءل هل ما حدث يوم 
الثالثاء املاضي 31 مايو تفريغ للدستور أم تكريس 

ألحكامه ومواده؟ وملاذا قبلت املعارضة ما انتهى 
إليه املجلس بهدوء ويسر ودون انفعاالت واتهامات 

وشتائم للمخالفني، واعتراضات أقامت الدنيا ولم 
تقعدها قبل أسبوعني فقط عندما مت تأجيل استجواب 

سمو الرئيس بدل األسبوعني سنة تقصر إذا جاء 
حكم احملكمة الدستورية قبل السنة. وليس املهم 
مدى التأجيل بل املهم هو مبدأ التأجيل، وهذا ما 

يتركز عليه تساؤلي، فبعض من صوت قبل أسبوعني 
باالعتراض على التأجيل صوت يوم الثالثاء املاضي 

باملوافقة على التأجيل فهل تغير الدستور خالل 
أسبوعني أم ما الذي حدث عندهم ليجعلهم ينقلبون؟!

وكل هذه التساؤالت أمتنى على من يثق بهذه 
املعارضة التي أراها ومن خالل ممارساتها املتناقضة 

فاسدة وال حتظى بأدنى ثقة لدي، أمتنى على من يثق 
بهم ويتولى الدفاع عنهم باحلق والباطل أن يفيدني 

وينورني، أنار العزيز القدير بصره وبصيرته 
وسأكون له من الشاكرين.

وواقع األمر وحقيقته أن ما حدث الثالثاء املاضي 
وما حدث قبله بأسبوعني كله يأتي في إطار 

الدستور وتفعيل ما جاء به من أحكام وأكثرها له 
سوابق تطبيق باملجلس، بيد أن التغيير والتغير 

كان فقط لدى هذه املعارضة التي ما انفكت تفرغ 
الدستور وتزدري أحكامه كلما اقتضت وتطلبت 

مصالح أعضائها، ويوجد أيضا فارق جديد ألنهم 
صدموا بقوة تصدي احلكومة التي لم يعتادوها 

فراحوا يصرخون ويشتمون لعل وعسى أن ترتدع 
احلكومة وتتراجع فما وجدوا إال اإلصرار يترسخ، 

فنادوا أتباعهم من الشباب ونزلوا للشارع على أمل 
أن حتدث مصادمات مع رجال األمن كما حدث في 
الصليبيخات فكانت احلكومة متيقظة... فأدركوا 
احلقيقة املرة أنهم أمام حكومة غير التي عهدوا 

واعتادوها ما جعل بعضهم يفقد صوابه فراح يصرخ 
بأن املطلوب هو حل املجلس ليس إال، ولكن ليس 
بالطرق التي رسمها الدستور، هذا الدستور الذي 
نصبوا أنفسهم حماته، وال حول وال قوة إال باهلل.

سالم حام وسام وسلوم وعلوم لألعضاء احللوين 
أصحاب املبادئ والكلمات الرنانة ورجال املواقف 

املزعومة والشعارات البراقة واحلناجر املدوية 
)املستأجرة(، فال عزاء لكم معشر املعلمني واملعلمات 

فليست النائحة الثكلى كالنائحة املستأجرة!
النواب الذين أفقدوا جلسة كادرنا نصابها وتواطؤوا مع 

التكتيك احلكومي، واألخت أم سعف اللي عيني عينك 
شالت »جنطتها« وقالت مع السالمة، هؤالء لن ينساهم 

التاريخ وسيصبحون من املاضي وأعضاء سابقني 
»شدوا حيلكم وامألوا جيوبكم« وما مرور األيام إال 

كلمح البصر سيأتي وقت الترشيح وستكون لنا وقفة 
وإن غدا لناظره قريب وسنذكر اجلميع بجدول في 
التصويت باألسماء على أهم قضايا الناس بني مؤيد 
ومعارض وما يهمنا نحن املعلمني وسنذكر اجلميع 

مبن طير علينا اجللسة والذي حقا كان يدار بالرميوت 
كنترول احلكومي، واسمع من املعاذير عاد واحكم 

)بطني كان يعورني، واال مثل األخ اللي دخل القاعة بعد 
رفع اجللسة مدهوش ولسان حاله: ما دريت أنا عبالي 

أو رحت عزا، احلكومة مختلفة ورحنا نصلح بينهم، 
دولة مرزوق ودولة الفهد.. الخ(.

يا بوحمود: التكتيك احلكومي دائما أقوى وسبق لي 
أن ذكرت في إحدى املقاالت أن اللي تبيه احلكومة 

يصير يعني يصير، أما ما قلته حضرتك لنا في ندوتنا 
األخيرة في جمعية املعلمني بأن لديك خطة لن تفلت 

منها احلكومة وستخبرنا يوم الثالثاء بالليل عنها 
وستكشف التسلل مع احلكومة وستبارك إلخوانك 

املعلمني فأقول هاهي قد فاتت فال ثالثاء وال أربعاء وال 
حتى دور انعقاد قادم!

معالي الوزير: كادر.. مكافأة ال نريد، نريده حقا خالصا 
للجميع ألنه إذا علق بهوى املدير والتقدير فال يخفى 

عليك نحن في بلد احملسوبيات والترضيات ومن 
سيحاسب املدير؟

لم نسمع مبثل هذا الكادر إال في التربية وانظر إلى 
كوادر الوزارات األخرى يؤخذ استحقاقا واملقصر هناك 

أدوات حملاسبته، هذا اللي نقدر نقوله بعد ما خذلنا 
نواب النحشة.

صلوا على رسول الهدى.

رؤى كويتية

زفير القلم

ذعار الرشيدي

ابتسام محمد العون

م.ضاري محسن المطيري

مصري يشعل 
ثورة في الكويت

والعيب السياسي 
القاتل

من قتل 
الطفولة؟!

استهداف مطير 
حقيقة ال خيال

ليس من حقي ككويتي أن أذهب إلى فلسطني 
وأقوم بتأسيس ناٍد للهوية الفلسطينية، األمر 
ال يستقيم، وال يصح منطقيا، فمهما بلغ حبي 
لألشقاء الفلسطينيني فال ميكن أن أكون أدرى 

بحال بلدهم »من الداخل«، كما أنه ليس من املعقول 
وال من »املبلوع« أن أتوجه إلى القاهرة وأقوم 

بتأسيس جتّمع ما للهوية املصرية، فمن أنا ككويتي 
ألفهم بهوية املصريني أكثر منهم؟! هذا املنطق يبدو 

أن البعض ال يفهمه خاصة إذا كان األمر متداخال 
بالشأن السياسي املوغل في احمللية التي »يستذبح« 

البعض للركوب على موجتها حتى ولو لم يكن 
يعرف ألف باء السباحة.

جتمع ال أعرف كنهه، وال أريد أن أعرف، يشارك 
فيه، بل وينظمه شخص مخالف لقانون اإلقامة، 

على مرأى ومسمع من رجال األمن األفاضل، 
معقول؟! في بلد »املمكن« معقول ونص، وإن 

لم تفهم فليس من الضروري أن تفهم فأنت في 
الكويت وكما يقول املثل املعاصر الشهير جّدا 

»مرحبا بك في الكويت«.
ما حصل عيب، وقبول ما حصل عيب أكبر، ومجرد 

التفكير فيه عيب، هويتي الوطنية يقّدرها لي 
شخص مخالف لقانون اإلقامة! رغم أنه ومنذ أشهر 

عدة ونحن نرفع شعار »مع السالمة ما نبي منك 
غرامة« وهو الشعار الذي انطلق ترويجا حلملة 

املكرمة األميرية التي يُسمح مبوجبها لكل مخالف 
لقانون اإلقامة باملغادرة دون غرامة أو ما يترتب 
عليها من إجراءات قانونية، إال أن أحدهم قرر أال 
يستفيد من هذه املنحة وأراد أن يعّرفنا بهويتنا 

الكويتية.
الوافدون وال شك إخوة أعزاء، وشركاء لنا في 
الوطن، بل وحتى شركاء لنا في الهّم املشترك، 

فالغالء ال يفّرق بني مواطن ومقيم وال حتى زائر 
وعابر ترانزيت والسرقات تطول اجلميع، وتنهب 
جيوب الوافدين أحيانا قبل الكويتيني من رسوم 

وخالفه.
ولكن الهوية الوطنية، أعتقد انها ناد خاص بأبناء البلد 

فقط، ال ألن الكويتيني هم األفضل، ولكن ألن املنطق 
البسيط يقول هذا، فكما أنه ليس من حقي أحدد 

مفاهيم املواطنة الفلسطينية وال أضع أُطر املواطنة 
األميركية، فليس من حق من هو ليس كويتيا أن يأتي 

ليعطيني درسا حول هويتي الوطنية.. سياسيا على 
األقل هذا األمر مرفوض، وفيه نوع من االجتراء.. بل 

والغباء املتجاوز ألبسط األعراف.
توضيح الواضح: الطفل املصري ذو العشر 

سنوات، الذي أثارت الزميلة »الراي« قضيته في 
عددها الصادر أول من أمس، لم يرتكب جرما 

يستحق عليه هذا العقاب القاتل بفصله من جميع 
مدارس الكويت، فقد سأل سؤاال أراد إجابته، ولم 
يكن يدعو لثورة وال إلى حتى ما يشبهها، طفولته 
تشفع له وعمره يبيح له أن يسأل، عن أي شيء 
يريد، براءته أال تكفي أباطرة التعليم في الكويت 
بأنه ال يؤاخذ حتى على الصالة في هذا العمل، 

فكيف أخذوه بجرم السؤال، ومنا إل الوزير املليفي 
الذي أعلم يقينا أنه سيصلح خطأ التربويني القاتل.

انتفضت الشعوب املقهورة واحتشدت اجلماهير 
الثائرة في يوم األربعاء املوافق 2011/5/25، حيث 
جتردت اإلنسانية من إنسانيتها وانسلخت من 

آدميتها وضيعت كرامتها من أجل حفنة من 
الدوالرات بل من أجل زهوة العرش وسطوته دون 

أن تعلم أن »دوام احلال من احملال« و»لو دامت 
لغيرك ما اتصلت إليك« ففي هذا اليوم الكئيب 
نحرت اإلنسانية وتفرقت دماؤها الزكية وذلك 
عندما ارتكبت أبشع جرمية في القرن احلادي 

والعشرين، حيث قتل الطفل حمزة اخلطيب بعد 
أن عذب ونكل بجثته وقطع عضوه التناسلي وكل 

جرميته أنه طفل بريء شارك كغيرة من أجل 
احلرية والغد املشرق في تظاهرة »يوم الغضب« 

لفك احلصار عن درعا.
وحوش كاسرة كشرت عن أنيابها وأظهرت أحقادها 
في نحر طفولته ومتزيق أحالمه والتمثيل بجسده 

وبراءته.
أسألكم باهلل من قتل الطفولة؟ أهم اليهود، فهذا 
ليس بغريب عليهم فهم أبناء القردة واخلنازير 
وقتلة األنبياء والصديقني، ال ال فاخلطب جلل 

واحلقيقة أدهى وأمر، إنهم عرب ومسلمون ومن 
أبناء جلدتنا.

آه صرخة مدوية أطلقها من أعماق قلبي املفطور مع 
أنفاسي املتقطعة فاحلروف عقدت لساني، والدموع 
انسكبت من محاجري والدماء جتمدت في عروقي 

وتصلبت أناملي، وصمت قلمي صمت القبور 
لهول ما رأينا ولعظم ما سمعنا، فاجلرمية بشعة، 
وعار يندى له اجلبني وتقشعر له األبدان وتنزف 

القلوب دما بدال من الدمع، اكتب يا قلم وسطر 
بكلمات حزينة وعبارات مقهورة فلقد تعاهدنا على 

االستماتة في الدفاع عن حقوق وقضايا اإلنسان 
في كل زمان ومكان، فالقضية قضية رأي عام 

وليست قضية شخصية، اكتب يا قلم وسطر كيف 
عذبت الطفولة ونحرت في وضح النهار على مرأى 

ومسمع اجلميع.
اكتب يا قلم وسطر كيف حتاصر املدن وجتوع 

الشعوب وتغتصب احلرائر العفيفات؟ اكتب يا قلم 
وسطر كيف تهدم املساجد ويقتل األبرياء وميثل 

باألجساد؟ اكتب يا قلم وسطر صمت القلم من 
هول ما كتب واختلطت دموعه بالسطور وانتحب.

يقول أحمد مطر:
رمبا املاء يروب رمبا الزاني يتوب

رمبا تشرق شمس الضحى من صوب الغروب
ولكن حكامنا أبدا ال يتوبون عن قتل الشعوب

نعم ال يتوبون عن إذالل الشعوب وإركاعها وسلب 
حرياتها وإهدار كرامتها، أيها احلكام انقشوا 

هذه العبارة في صدوركم ورددوها في يقظتكم 
ومنامكم »متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 

.ÿ أحرار« مقولة الفاروق عمر بن اخلطاب
نعم الشعوب ماضية في تقدمي أبنائها قرابني 
للكرامة املنتهكة وللحرية املغتصبة وللطفولة 

املقتولة على أيدي زبانية األنظمة الفاسدة، فأوراق 
األنظمة املستبدة تتساقط والثورات راسخة رسوخ 

اجلبال. 
كفاكم مصالح ومكاسب يا دعاة احلرية وحماة 

اإلنسانية إلى متى الضحك على الذقون وذر 
الرماد في العيون، فالشعوب استيقظت وانتفضت 

وعقولها تفتحت وقلوبها أبصرت أم آن األوان 
لوقف املصالح وحماية حقوق اإلنسان من غدر 

اإلنسان.

كثيرة هي العادات واألخالق واألعراف التي 
كانت في العرب راسخة في عروقها لم تتزحزح، 

فيها اجلميل وفيها القبيح، جاء اإلسالم ليعزز 
احلسن منها وينكر القبيح، وما كان منها مختلطا 

بني احلسن والقبح سعى إلى تنقيته وتقوميه 
وتسخيره في خدمة اإلسالم كالتقسيم القبلي 
والعشائري، فحافظ اإلسالم على هذا التقسيم 

بعدما فرغه من العصبية والتعالي واألحقاد، ورفع 
شعار السواسية، ورسخ مفهوم »إن أكرمكم عند 

اهلل أتقاكم«.
نعم رفع اهلل رابطة العقيدة على ما سواها من 

الروابط، فقال تعالى )إمنا املؤمنون إخوة(، ومع ذلك 
لم ينكر الروابط واألواصر األخرى التي ال تخالف 

دينه، وإن كنا نحن العرب نعاني من العصبية 
فهذا ال يدعونا إلى إنكار عروبتنا واالنسالخ منها، 

أنا عن نفسي مطيري، وجاري رشيدي وآخر 
عدواني، ورفيق دربي عجمي، وزميلي شيعي، 

وربعي الذين ألتقي بهم خالل عطلة نهاية األسبوع 
في االستراحة حضر وبدو، كويتيون وخليجيون، 

عرب وعجم، أحبهم وأحترمهم مهما اختلفنا.
وهذا ال مينعني من نصرة قبيلتي من الهجوم 

املتسلسل عليها وعلى رموزها وممثليها، 
تسلسل ال يدع مجاال إلحسان الظن البتة، 

يقيني غير قابل للشك، هجوم وإن كان من قلة، 
لكنها قلة نافذة سليطة اللسان ال تعرف للحياء 

قيمة، ففي أول مرة نشرت مطوية في انتخابات 
تهاجم القبيلة وأميرها، وتتهمها بأقذع التهم، 

فقلنا وراءها سفيه، قد التصق حاجباه بعضهما 
ببعض، لم يجد مع األسف من يلجم فاه بالتراب، 

فآثرنا الصمت ألن الكويت غالية، خرجت بعد 
ذلك قناة فضائية تسب مطير وغيرها من 

القبائل يتزعمها سفيه آخر خريج سجون، فقلنا 
لم الغضب؟ ولم كل هذه احلساسية؟ فلسنا 

الوحيدين املستهدفني، وهونها وتهون، لكن أن 
تسحب جنسية الديحاني، ويسحل الوسمي، 
ويقتل امليموني، ويفصل احملقق املطيري من 

عمله، وتفرد املقاالت واللقاءات بتسفيه القبيلة 
جهارا نهار، في فترات متقاربة، فهذا أمر الغضب 
فيه دين وعقيدة ونخوة، وليس عصبية وقبلية.

وما دفعني أكثر نحو الكتابة في هذا الشأن 
احلساس هو استغالل بعض الطائفيني هذا العراك 

املفتعل بني القبيلة وبعض املتنفذين للنيل من 

عقيدة السلف، فوجدنا كيف أن بعضهم وصف 
عقيدة اإلمام محمد بن عبدالوهاب بالعقيدة 

الصحراوية إشارة إلى أهل البادية عموما وقبيلة 
مطير خصوصا، ولذلك سمعنا بالتصدي ملد البدو، 

ومحاربة الشماغ األحمر، واملوقف املزدوج من 
قضية البدون واملزدوجني، املوقف القائم على 

الطائفية ال على اإلنسانية واملواطنة.
أخيرا وللتأكيد على أن دعوتي هذه تأتي ضمن 

الدفاع عن شريحة من شرائح املجتمع مت 
استهدافهم بشكل سافر ليس إال، وليست فيها 

دعوة للتعصب القبلي املقيت، فإننا نؤكد أن 
بنغالديشيا مسلما تقيا خير من كويتي متكبر 

أو مطيري متعصب، ولنا في رسول اهلل ژ 
أسوة، فقد قام في حجة الوداع خطيبا وقال »يا 
أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، أال ال 

فضل لعربي على أعجمي، وال لعجمي على عربي، 
وال ألحمر على أسود، وال ألسود على أحمر إال 
بالتقوى«، ويؤكد ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فيقول في كلمات بديعة حتتاج مزيدا من التأمل 
»ليس في كتاب اهلل آية واحدة ميدح فيها أحدا 

بنسبه وال يذم أحدا بنسبه«.

waha2waha@hotmail.com
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m50514514@hotmail.com
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