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تصنيف الناس

٭ مع حكومة التنمية: مما ال شك فيه أن التنمية 
في الكويت معطلة، وال حتتاج إال إلى نظرة خاطفة 
للخدمات العامة لتكتشف أنها قاربت على االنهيار، 

وهي بحاجة إلى إنعاش وتدخل سريع، ومن ثم 
البدء بعملية إصالحات جذرية، ومشاريع تنموية 

كبرى، كإنشاء جامعات وطرق ومدنية إسكانية 
كبرى تستوعب الزيادة السكانية وشركات 

حكومية ضخمة تستوعب فائض األموال العامة 
وتخلق فرص عمل للمواطنني.

لذا سنقف مع احلكومة اجلديدة وسندعمها 
وننصحها، وسنعطيها الوقت الكافي قبل أن 

نحكم عليها، وسنقف بوجه املعارضة إن تصيدت 
األخطاء احلكومية، ونتمنى على احلكومة أن 

تعمل ولو أخطأت، فنحن نعلم أنها مشكلة من 
وزراء بشر وليسوا مالئكة، فقط عليها ان تبتعد 

عن اخلطايا التي ال تغتفر.
٭ دميوقراطية التشاوريات: ال ميكن تصور 
وجود دميوقراطية حقيقية قائمة على احلرية 
واملساواة وتكافؤ الفرص دون وجود أحزاب 

سياسية، وإال كيف ستنظم اجلماعات أنفسها 
في ظل غياب املؤسسات الدميوقراطية احلديثة 

كاألحزاب واجلمعيات السياسية، حتما ان من 
سلبيات الدميوقراطية الكويتية املشوهة أنها 

جتبر املواطنني على العودة إلى التجمعات البدائية 
والتقليدية كالطائفية والفئوية والقبلية، وبالرغم 

من جترمي الفرعيات القبلية والتصفيات الطائفية 
إال أنها من سمات احلياة الدميوقراطية الكويتية، 
ويبدو أن املزاج السياسي اجلديد في انتخابات 

2012 هو العزوف عن التشاوريات سواء من 
املرشحني أو الناخبني، ومن املؤكد أن الفرعيات 

ستنتهي وستكون من التراث السياسي الكويتي، 
لذلك نتمنى من مجلس األمة القادم أن يشرع 

لتشكيل األحزاب لتطوير احلياة الدميوقراطية. 
٭ النواب القبيضة: مهما كان وضعكم القانوني 
والدستوري وسواء كنت من النواب السابقني أو 

احلاليني، أنتم مشتبه فيكم ومتهمون بتضخم 
حساباتكم البنكية، ويجب ان يحقق معكم، وقد 
يسعفكم القصور التشريعي او حتى صحيفة 

االدعاء من احلكومة السابقة وحيثيات التهم 
ونوعية األدلة، ولكن لم ولن تقنعونا بأجوبتكم، 

فنحن كنا ومازلنا نعرفكم قبل عضوية البرملان 
وبعدها ونعرف أوضاعكم املعيشية السابقة وما 
أصابكم من ثراء فاحش، واألهم هو أن تتركوا 
الساحة السياسية وتتواروا عن االنظار »فوق 

شينه قواة عينه«.
٭ احلل جدل دستوري وسياسي: دار جدل 

قانوني ودستوري حول حل مجلس األمة السابق، 
وعدم اختصاص احلكومة املستقيلة بتقدمي كتاب 

عدم التعاون، فهي حكومة تصريف العاجل من 
األمور، ويرى بعض الفقهاء الدستوريني ضرورة 

أن ترفع احلكومة اجلديدة كتاب عدم تعاون 
جديد، وعلى أثره يحل مجلس األمة حال جديدا 
وفق نصوص الدستور وآلياته، وبغض النظر 

عن اجلانب الدستوري والقانوني، شدني مواقف 
بعض النواب )السابقني احلاليني( ممن أثاروا هذه 

القضية، حيث كان منهم من يطالب باحلل غير 
الدستوري وتعليق مجلس األمة، وآخرون كانوا 

يصوتون على وأد االستجواب والتعدي على 
صالحيات النواب الدستورية. واآلن يتباكون على 
بعض األخطاء الدستورية الشكلية في حل مجلس 

األمة، هذا ان صدق حتليلهم القانوني.
يجب أن يفهم هؤالء النواب أن مصاحلهم كرجال 

أعمال داخل البرملان قد انتهت، وان اجلدل 
الدستوري والسياسي يجب أن يبتعدوا عنه، 

ألنهم بتصرفاتهم البرملانية السابقة كانوا بعيدين 
كل البعد عن الدستور الذين أصبحوا بني ليلة 

وضحاها من خبرائه واملناضلني عنه.
٭ حكومة مطلقة دون محلل: يبدو أن القاعدة 

الشريعة التي تقول » الضرورات تبيح احملظورات 
احملرمات« تنطبق على الوضع احلكومي اجلديد، 

فلقد تشكلت في ظل عدم وجود مجلس أمة 
منتخب، وذلك اثر حل املجلس السابق دستوريا، 
فصادفت احلكومة اجلديدة معضلة عدم وجود 

نائب مجلس أمة لتقوم بتوزيره، فتشكلت 
احلكومة اجلديدة دون هذا النائب احمللل، وهذا 

الوضع أوقعنا في مأزق دستوري ال نحسد 
عليه، ويبدو أن احلل بتوزير أحد نواب مجلس 

األمة السابق، اننا في طور تشكل أعراف وتقاليد 
دستورية جديدة، سيكون لها بالغ التأثير في 

مستقبل الدميوقراطية في الكويت.

تصنيف الناس أمر قد استهوى املختصني في 
األمناط الشخصية بأنواعها فبعضهم يصنفهم 

على أنهم إما حسي أو بصري أو ما سواهما، 
وآخرون يصنفون الشخصيات بشكل مبتكر مثل 

كتاب البوصلة، على االجتاهات شمالي، جنوبي، 
شرقي، غربي مع املزج، وهناك من يصنف 

املتلقني كقوالب إلى متأمل وعملي وعلمي وغيره، 
حتى وجدت كتب حتليل الشخصيات قد غصت 
بها املكتبات، ووجدت كتابا لعمرو بدران بعنوان 
»الشخصية« قد صنف الناس بأشكال عدة في 
فصله األول وبعضها غريب من خالل عمرك، 

أكلك، لبسك وهكذا، ومن أكثرها طرافة تصنيفك 
من خالل طريقة كتابة الضحكات في »الشات 

أو املسنجر أو الوتساب«، وقد قرأت تقريرا عن 
حتليل الشخصية من خالل طريقة لبس »الغترة« 
فيا للعجب. وظهرت لنا كتب الفراسة، وقد قرأت 
للحازمي فراسة املؤمن، وبعدها وجدت كتبا تعنى 

بالتفرس في الوجه والعينني والرقبة وغيرها 
واخلروج مبجموعة انطباعات تقترن مع بعض 

الصفات اجلسدية، ومن املضحك أن أحدهم 
كان طويل الرقبة له أذنان طويلتان قرأ صفاته 

فصعق بالنتيجة: »غبي وجبان« فضحك من حوله 
وبادرهم بتكذيب ما كتب. وقد أخذ صورا أخرى 

من خالل رأيك كالمك تواصلك رفضك ألمر 

وقبول آخر كلها تصنفك مع العلم أن اإلنسان في 
تعلم وتغير دائم. اليوم نرى هذا االمر استشرى 
في العامة من الناس، مبعنى آخر أنت محاصر، 

وحتت املجهر، فأي حترك ستجد لك ألف راصد 
وأي كلمة خرجت منك ستفصل عليها املقاصد، لذا 
كن حذرا وال تتعاط بعفوية كن متشنجا وحتسب 
لكل شيء، قد جتد نفسك في النهاية من أصحاب 
النوايا املريبة. ولم يسلم من التصنيف أحد فقد 
سمعنا باإلسالمي والليبرالي وهذا طبيعي، لكن 
إسالمي متلبرل أو ليبرالي متأسلم وهكذا، حتى 

ال نغرق وإياكم في التفاصيل نقفز لألهم. ملاذا ال 
نعيش بال تصنيف، لم ال نلغيه؟ ألنه واقع؟

إذن فلنحجمه ونستل منه روح التفخيم 
والتضخيم، لم ال نيمم نحو املبادئ الصافية 

النقية والتي ال غبار عليها؟ مع احلذر من رمي 
اآلخر وملزه، ولنجرب حسن الظن، لم ال جنربه؟ 

بعضنا إذا أثني أمامه على كالم شخص قال: 
كلمة حق أريد بها باطل، إن عجز عن تصيد أو 

تصنيف. اليوم نحن أحوج للتجرد من كل شائبة 
وللتمعن في وجوه الناس بحب وصدق، لنراجع 

حساباتنا بال رواسب، فاملرحلة حتتاج منا الى 
التخفف إال من مبادئنا، والتسديد واملقاربة حتى 

نصنع كويتا جديدة، واهلل من وراء القصد وشكرا 
لكم.
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كنا كمواطنني ومازلنا نطالب بتسريع وتيرة اخلطة التنموية 
للبالد، ولكن اآلن نرجو وبإحلاح مطالبني بإنقاذ هيبة الدولة 

القانونية التي »تتبهدل« وتتردى يوما بعد يوم آخرها 
مراسيم تشكيلها؟ هل من املعقول أن  يدخل تشكيل احلكومة 

اجلديدة ورئيسها اجلديد ومرسوم حل مجلس األمة في 
هذه »اللخبطات« الدستورية وفي كل مرةـ  وخالل بضعة 

أيامـ  تتم محاولة انتشالها لتغرق مرة أخرى في وحل 
املخالفات محل الطعون املرتقبة املرشحة لدوامة سياسية 
أخرى تذكرنا مبصطلح »مجلس األمة 1967 املزيف« بعد 
أزمة 131 من الدستور التي ادت إلى استقالة احلكومة في 

الفصل التشريعي األول. الناس تتساءل أين جيش القانونيني 
في اللجان واإلدارات احلكومية والتي حتفل بكم كبير من 

املستشارين اجلهابذة العرب، بل إن الشكوك تلف القرارات 
القانونية إلدارة الفتوى والتشريع مستقبال إذا كان حالها 
»سيادتك عاوز إيه؟ واحنا نظبطك!« حتى ولو كانت هناك 

آراء دستورية أخرى لكن ينبغي للدولة أن حتصن قراراتها 
باآلراء القوية والتي كسبت الصفة اإللزامية نتيجة العرف 

الذي تكرر ليكمل أو يفسر القواعد الدستورية، ال أن تركن 
إلى اآلراء الشاذة أو الضعيفة تطييبا للخواطر ومكسبا 
للبطانة املسترزقة! إن األولوية األولى لنظامنا هي إعادة 

النظر في منهجية صنع القرار السيادي وحتصينه ضد أي 
خدش قانوني حتى نحفظ هيبة الدولة من غفلتها املتكررة 

التي هي مالذنا وأمننا بتوفيق وتسديد من اهلل تعالى.
إذا كنا مسلمني فاألصل في املسلم البراءة حتى تثبت 

إدانته وإذا كنا دستوريني فاملتهم بريء حتى تثبت إدانته! 
وكل ذلك حتت طائلة القانون الذي يجرم التشهير وإهدار 
كرامة الشخص وإحلاق األذى مبركزه القانوني، واألخطر 
أن يتورط املسلم عبر الدخول في دائرة اإلثم التي حترم 
الكذب والبهتان والغيبة وتعمد االتهام بالفساد بغير دليل 

قطعي! وحسنا ما فعله النواب السابقون املتهمون برشوة 
التحويالت املليونية، من نفي مشدد بأغلظ األميان والوعيد 
باجلهات املسربة بالتقاضي ملا أحلقوه بهم من تشكيك في 

ذممهم وسمعة عوائلهم الكرمية ونحن مطالبون بتصديقهم 
ما لم يتم طرح إثباتات دامغة تدينهم ال سمح اهلل تعالى.

ولكن األحاديث الشريفة املروية حثت على دفع التهم 
ومواطن الشبهات: »رحم اهلل امرأ جب الغيبة عن نفسه«، 

»من وقف نفسه موقف التهمة فال يلومن من أساء به 
الظن«، »احذروا الشبهة فإنها وضعت للفتنة«. ولذلك 

كانت نصيحتي لهؤالء النواب السابقني »لو كنت أهال لهذه 
النصيحة وتواضعوا هم لسماع املشورة« ان هذا النفي 
والوعيد والتهديد غير كاف إلقناع عموم الناس! احذروا 

من املقربني منكم واملتمصلحني حولكم الذين ال يحسنون 
البطانة، ولتعلموا ان الناس طبقا للوثائق واملستندات والنقل 
عن أهل الثقة يتداولون الثراء الفاحش حول العقارات مبئات 
اآلالف من الدنانير والسيارات الفارهة واملزارع والشاليهات 

ومحالت التجارة والتكسب املتنوعة واملتوسعة، يتناقلون 
ذلك ليل نهار وال أدري هل أنتم نائمون أم غافلون أو 
مستغلون.. أعزائي أبسط الناس اتهم كالم النفي بأنه 

مواربة أو تورية يفهمون ويقرأون كل كلمة ما بني السطور! 
ملاذا ال تقحمون أنفسكم مباشرة في مواجهة هذه التهم 

التي ألصقت بكم وبأوالدكم وأشقائكم وعوائلكم القريبة، 

واجهوهم بالوثائق واملستندات املضادة الدامغة وأنتم ال 
تنقصكم الشجاعة في االعتراف باخلطأ إن وقع والتجاوز 

إن حدث فهو فضيلة وأعقل الناس التوابون! أو القبول 
باملواجهة واملبارزة بالدليل واإلقناع املفند واطرحوا سبب 
هذه الشبهات والتحويالت من البنوك الى النيابة، وأرجو 

عدم التذرع باخلصوصيات والشخصانيات فوسائل 
االتصاالت االجتماعية واالخبارية اإللكترونية لم تترك 

شيئا إال وكشفته، أعينوا أحبتكم ومؤيديكم للدفاع عنكم 
وال تكتفوا بالنفي القابل لكل التأويالت املضادة، نحن نعلم 
أن أسباب الثراء كثيرة من احلالل من نعم اهلل تعالى وكرمه 
كالتجارة احملللة وما أوسعها، واإلرث والتوارث بني األرحام 

واألنساب...إلخ، اشرحوا للناس ذلك فاملوقف سيئ جدا على 
مستوى أشخاصكم وعوائلكم وعلى مستوى األمن املالي 

للبالد. وإال اسمحوا لي أن أقول لكم إنكم بهذا النفي املجرد 
الذي حتدث عن شيء وترك أشياء وكأنكم تستغفلون الناس. 
ومعذرة لهذه الصراحة املفرطة ولكن من قلب محب وناصح 

جلميع النواب السابقني األفاضل وخاصة املظلومني منهم!

كثر الكالم والشعارات الرنانة مبناسبة 
ومن غير مناسبة أن نظام احلكم في 

الكويت دميوقراطي السيادة فيه لألمة 
مصدر السلطات جميعا، ومن دون أدنى 
شك هذا الكالم صحيح بنص الدستور، 

لكن املفارقة العجيبة تكمن في عدم تكملة 
ذكر املتبقي من املادة 6 والتي تنص 

باإلضافة إلى ما ذكرت آنفا، ان تكون 
ممارسة السيادة على الوجه املبني بهذا 

الدستور.
فيجب علينا وعلى من يتغنى بهذه املادة 
من الدستور أن يكمل نص املادة والذي 

يعني احترام وتطبيق جميع مواده بالقول 
والفعل من خالل احترام دولة املؤسسات 

وعدم التشكيك في السلطات الثالث، 
فأخطاء وفساد بعض من ينتسب للسلطة 

التشريعية والتنفيذية، يعني أنه هو من 
حاد عن الطريق، وليست هذه املؤسسات 

الدستورية، فيجب النأي واالبتعاد عن 
التعميم والتشكيك، وامنا من يخالف 

القانون يتحمل وحده تبعاته، وليس هذه 
املؤسسات الدستورية.

اجلميع من أهل الكويت ضد الفساد 
واملفسدين وضد املرتشني قدميا وحديثا، 

وقد أكدت في مقاالت عديدة على ضرورة 
احلد والقضاء على الفساد، لكن ضمن 
االطر الدستورية والقانونية، وليس من 

خالل الفوضى املنظمة، سؤال يتبادر إلى 
ذهني، هل اقتصرت الرشى على تضخم 

بعض االعضاء احملالني للنيابة فقط؟
ماذا عن الرشى التي كانت تقدم لشراء 
االصوات والذمم وقت االنتخابات، ماذا 
عن تضخم االرصدة واملمتلكات بشكل 

ملحوظ ألعضاء ال ميلكون إال الراتب فقط 
ال غير؟ ما اريد ان أقوله هو كفى مزايدات 
على أهل الكويت من اهداف ال يعلم بها إال 

اهلل واألجهزة املختصة.
اآلن وقد حل املجلس واستقالت احلكومة، 

وتعيني احلكومة اجلديدة، وبغض النظر 
عن اجلدل الدستوري االجرائي حول 

هذا املوضوع، نحن مقبلون على مرحلة 
جديدة يجب علينا ان نعي ان حاضر 

ومستقبل الكويت بيد الشعب من خالل 
االختيار الصحيح ملن سوف ميثلنا في 

املجلس القادم ملا له األثر البالغ واملباشر 
على الكويت ومستقبلها، لذلك يجب علينا 
حسن االختيار بعيدا عن الطائفية والقبلية 

والفئوية، بل نختار من يختار الكويت 

قوال وفعال.
ال يوجد كويتي مخلص ومحب لوطنه 
الكويت سره ما حصل في تلك االيام، 

لكن احلل الصحيح والوحيد هو العمل 
وفق االطر الدستورية واحلكمة والهدوء 
في التعاطي في هذه االمور هما املخرج 

من هذه احلالة الغريبة التي يقلب بها 
احلق باطال والباطل حقا، واخير اقول 

ملن يتكسب سياسيا على حساب الوطن، 
الكويت سوف تبقى شامخة قوية بفضل 
اهلل اوال ثم بفضل اهلها املخلصني الذين 

لم يتخلوا عنها ايام الفقر والعسر، 
وضحوا من اجلها هم أنفسهم اليوم 

لن يتخلوا عنها اآلن، ولن يتخلوا عن 
الدستور والعادات والقيم الكويتية العربية 
االصيلة التي قوامها اخللق الرفيع والكرم 

واحلكمة، وكما نص الدستور في املادة 
6، االمر االن بيدنا أي الشعب الكويتي 

فلنحسن االختيار.
اللهم اجعل الكويت بلدا آمنا مطمئنا سخاء 
رخاء وسائر بالد املسلمني، اللهم من أراد 

بالكويت خيرا فيسر له ذلك، ومن اراد 
بالكويت سوءا فأشغله بنفسه واجعل 

دائرة السوء عليه، اللهم آمني.

دعاني للعشاء األستاذ احملامي احلميدي 
السبيعي، فلبيته شاكرا، وإذا بحشد 

من املدعوين يفوق عددهم األربعة آالف 
أغلبهم من ناخبي الدائرة اخلامسة، فقلت 

ألبو بدر مازحا: كأني غريب بينكم فأنا 
من سكان كيفان وناخب بالدائرة الثالثة 

ال فائدة مني، فرد مرحبا: أنت رأس املال 
اجلس وستعرف ملاذا دعوتك ودعوتهم؟ 

قبل العشاء، ألقى احلميدي السبيعي كلمته 
قائال: أكلمكم من قلب مفتوح دون ورقة أو 
إعداد فالكلمة الطازجة تصل للقلب ساخنة 
صادقة، حني فكرت بالترشح استخرت اهلل 

أوال، ثم تشاورت مع عائلتي الصغيرة ثم 
الكبيرة وملا وجدت القبول، وباملثل نال ابن 

العم م.فالح السبيعي القبول، فاجتمعت 
معه وعرضت عليه أن أنسحب أنا ويكمل 
هو، إيثارا مني ويستاهل، فرد مشكورا: 

أنا لست أقل منك إيثارا وشهامة بل أنا 
املنسحب وأنت املكمل وأنا لك عون وسند.

نلت القبول من محيطي الصغير، واآلن 
جاء دوركم أنتم، محيطي الكبير وعزوتي، 
وقبل فتح باب التسجيل للمرشحني، فإن 

كان ألحدكم ولو فردا واحدا أي اعتراض أو 
مالحظة على ترشيحي فقسما باهلل »وأخذ 

يغلظ بالقسم« لن أترشح.. ال أريد أن 
أكون عالة على أحد وال أسيء« ملن أنتمي 

إليه« فحياتي، اخترت لها احملاماة والقانون 
والعدالة، فاحلق أحق أن يتبع، ال أريد أن 
أزكي نفسي »وال أزكي على اهلل أحدا« ال 

أريد أن ينفض اجتماعنا هذا إال بنتيجة إما 
أن أكمل املشوار أو ألغي فكرته، ال مجال 

للعواطف واحلمية، فالنتيجة سيان عندي، 
أصدقوني النصح.. فدوى املكان بالتصفيق 

والصيحات املؤيدة، وانبرى املرشح 
السابق األخ سعد البوص وألقى كلمة باسم 
احلضور مبباركة الترشيح، وأثنى م. فالح 
وآخرون على القبول والتأييد. توجهت ألبو 
بدر ألشكره على دعوة العشاء فقال: فهمت 

ملاذا دعوتك؟ فرددت فهمت الدرس »بس 
بدون يا غبي« فقد استحضرت كلمة العم 

فالح بن جامع أمير العوازم حني قال: هناك 
أعضاء مجلس أمة عوازم شرفونا وآخرون 

أساءوا »للعوازم أعضاء بالدائرتني األولى 
واخلامسة«. بيض اهلل وجهك يا احلميدي، 

احترمت القانون ولم تلجأ لفرعية، ولم 
تتخذ القرار مبفردك وتفرض نفسك، 

وحترج محبيك، بل بحثت عن الرافض 
لترشحك فلم جتده، أسأل اهلل أن يحبب 

خلقه فيك، وأن يلني قلوبهم لك، وثق إن اهلل 
مع الذين صدقوا.

نشرت الصحف أن الشيخ د. مشعل 
عبداهلل اجلابر الصباح أبدى رغبته 

بالترشيح، وحيث انها مفاجئة للجميع 
فكانت أصداؤها مختلفة. 

وللعلم، فإن دستور الكويت لم مينع أو 
يحرم أعضاء األسرة احلاكمة من الترشح 

ملجلس األمة، ولكن املذكرة التفسيرية 
لدستور الكويت ذكرت التالي: جواز تعيني 

أعضاء األسرة احلاكمة وزراء من خارج 
مجلس األمة وهذا هو الطريق الوحيد 
ملشاركتهم في احلكم نظرا إلى ما هو 

معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم 
في االنتخابات حرصا على حرية هذه 

االنتخابات من جهة، ونأيا باألسرة احلاكمة 
من التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه 

املعارك االنتخابية من جهة ثانية.
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sbe777@hotmail.com
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