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عبداهلل المسفر العدواني

م.غنيم الزعبي

ابتسام محمد العون

العفو يا منظمة العفو

كلمة..
للمعارضة

الكويت تختنق

ماذا يعني أن تقول منظمة العفو الدولية في بيان 
لها إن النائب مسلم البراك لم يحرض على العنف 

أو الكراهية ومارس حقه في حرية التعبير السلمي؟ 
هل هذه المنظمة التي تعترف بها المجتمعات الدولية 

والكويت منها وأيضا تحظى بمكانة مرموقة بين 
المنظمات هل يمكن أن يكون كالمها من وحي الخيال 

أو دون دراسة وفحص وبحث كاف؟
في الحقيقة يبدو أن الحرية في بالدنا حرية جوفاء 
وغير مكتملة إذا ما كانت منظمة العفو الدولية تدلي 

بهذا التصريح عن هذه الديموقراطية التي نتباهى بها 
بين الشعوب وكنا نعتبر أنفسنا في إطار مختلف عن 
تلك الدول التي تقمع فيها الناس وتقص فيها األلسنة.

ما هذا الذي شاهدناه في مسيرات األيام الماضية؟ 
فبغض النظر عن أن هذه المسيرة قانونية ومباحة إال 
أن التعامل المفرط في القوة مع الناس ونزول القوات 

الخاصة والعنف المستخدم يجعلنا نندهش، ونتساءل 
أيضا، لماذا كل هذا اإلفراط في القوة والقسوة في 

التعامل، وحتى دخول القوات المناطق السكنية وبين 
المنازل ورمي القنابل الدخانية وتواجد طيران عمودي 

أمر مدهش ومحير جدا، وين قاعدين؟ وين نبي 
نوصل؟

هل الحرية والتشدق بها ديكور مزيف ونحن نمارس 
القمع؟ ما المشكلة لو ترك المتظاهرون يتظاهرون، 

ماذا سيحدث؟ فقد أثبت هذا الشعب أنه راق ويحترم 
القانون ويحافظ على الممتلكات الخاصة والعامة، 

وهذا ليس في تظاهرات كرامة وطن فقط وإنما منذ 
بدأت الوقفات قبل سنتين فلم تحرق سيارة ولم 

يكسر محل ولم تحرق ممتلكات وهذا يؤكد رقي هذا 
الشعب وأنه سلمي ويريد مسيراته أن تتحلى بطابع 
السلمية على طول الخط، وال أعلم لماذا ال يقارنون 
بين تظاهرات لندن وتظاهرات الكويت ليعلموا أنهم 

ال يجب أن يتعاملوا بقسوة مع هؤالء السلميين 
المسالمين.

البد أن تتراجع الداخلية عن استخدام العنف مع من 
يعبرون عن آرائهم، فالقاعدة معروفة بأن العنف يولد 
العنف وأن السيطرة على الشعوب ال تكون إال بالرضا 
والحب، وأذكر أن أفضل طريقة هي الحوار والتفاهم 

والجلوس إلى أصحاب الرأي اآلخر، حتى وإن كنا 
نكرههم وال نؤيد أفكارهم، فنحن جميعا في وطن 

واحد، ومركب واحد علينا حمايته وصيانته، وتحقيق 
العدالة بين جميع من يعيشون فيه.

احلريق وصل بيوتنا، هذه 
ليست استعارة وال تشبيها 

وال أقصد بها شيئا آخر، 
أنا أقصدها حرفيا ليلة 

األربعاء مت ترويع أطفالي 
وعائلتي بصوت القنابل 

الصوتية التي كان صدى 
صوتها يهز النوافذ، وتعرض 

الكثير من سكان منطقتي 
صباح الناصر للغازات 
املنبعثة حتى ان عيادة 

حوادث الفروانية استقبلت 
الكثير من تلك احلاالت، 
كانت ليلة مرعبة وكادت 
تكون أكثر رعبا ودموية 

لوال العقالء من رجال 
الداخلية وأهالي املنطقة 

الذين »كفوا« الطرفني عن 
بعضهم البعض وسامحهم 
اهلل بعض رجال األمن على 
مطاردة بعض املتظاهرين 
داخل البيوت. ما الهدف؟ 
مت فض املسيرة وإبعادها 

عن الشارع الرئيسي، 
تالحق الشباب »ليش.. 

اشتبي فيهم«؟ وكذلك بعض 
الشباب يستحقون جزءا 

من اللوم على بعض ما 
حدث في تلك الليلة، لكن 

ورغم بشاعة ما حدث تلك 
الليلة فهو حريق صغير 

مقارنة باحلريق الكبير الذي 
تتوعد به املعارضة اليوم 

األحد، لذلك أوجه رسالتي 
لقادة األغلبية ولعقالئهم 

عندي لكم طلب وحيد 
أرجو أن تتكرموا بالتفكير 
فيه ومناقشته بينكم، هو 
اقتراح لتجنيب البلد هذا 

احلريق الكبير، أمتنى 
عليكم تقدمي طلب للديوان 

األميري ملقابلة سمو األمير، 
حفظه اهلل ورعاه، للسالم 

على سموه وتبادل احلديث 
مع سموه حول موضوع 

اخلالف، سموه، حفظه اهلل 
ورعاه، والد اجلميع وأبونا 
كلنا وقلبه على هذا الوطن 
وعلى مستقبله فاستمعوا 
لتوجيهات وعبارات سموه 

بهذا املوضوع، وتاريخ 
سموه يخبرنا بأن صدره 
واسع للخيرين من أبناء 
شعبه ويستمع للجميع 

ويقدر أفكارهم وأطروحاتهم 
ورؤيتهم لكيفية حل مشاكل 

البلد.
إخواني قادة األغلبية 

اعقلوها وتوكلوا على اهلل، 
فالكويت أمانة في أعناقنا 
جميعا وتستحق أن نبذل 
كل جهد لتجنيبها الفتنة 

واحلرائق الكبرى.
٭ نقطة أخيرة: ياله من منظر 
يشرح صدور أهل الكويت 

الطيبني ويقهر كل أعداء هذا 
الوطن الصغير، أتعرفون 
ما هو هذا املنظر؟ تعالوا 
أخبركم، إنه منظر نواب 

األغلبية وهم يقبلون رأس 
وأنف والدهم ووالد اجلميع 

سمو األمير، حفظه اهلل 
ورعاه، لدى استقباله لهم 
في الديوان األميري، ثم 

يجلسون مع سموه، حفظه 
اهلل ورعاه، ويتبادلون 

حديثا باسما، »يا اهلل« كم 
سيصيب هذا املنظر أعداء 
الوطن واملتربصني به في 

مقتل، هؤالء األشرار الذين 
فرحوا بالنار التي تشتعل 
في الكويت، سيكون هذا 
املشهد سما على قلوبهم 
السوداء، ادعوا معي من 

أجل الكويت أن نرى هذا 
املنظر اليوم أو غدا.

الكويت تعج بمسيرات غاضبة وتخبط حكومي سافر 
وفساد أزكم األنوف وشل مفاصل الدولة وعبث سياسي 
صريح وتدن في الخطاب وتسلق على الدستور وإقصاء 

إلرادة األمة وضياع هيبة القانون، ناهيك عن التخوين 
والتصنيف والتشكيك والتفنن في تمزيق النسيج 

االجتماعي، كل تلك التداعيات والتحديات مجتمعة باتت 
تخنق الكويت وتطبق على أنفاسها إن لم تحكم العقول 
الرشيدة وتصفى النفوس وتتراضى األطراف المعنية، 
قلتها مرارا وتكرارا وها هو قلمي يسطرها من جديد 

بأن لغة الحديد والنار ال تجدي مع الشعوب الحرة 
الواعية التي يقودها حراك شبابي ديموقراطي واعد، 

فالشعب الكويتي نشأ على الحرية وخاض التجربة 
الديموقراطية وتنفس هواها سنين طويلة فليس من 
المجدي اآلن أن نقمع حريته ونمارس عليه السياسة 

البوليسية.
والمتابع للمسرح السياسي يرى تسيد الخطاب 

االنتخابي والقبلي والعنصري والغائب هو الصالح العام 
والضحية هي الكويت، نحن في أزمة حقيقية والكويت 

أنفاسها محبوسة تترقب مسيرة وطن 2 المزمع 
انطالقها اليوم األحد، حيث كفل الدستور في المادتين 

36 و40 للمواطن حرية التعبير عن الرأي وهو حق 
أصيل، كذلك المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان أكدت على 

هذا الحق اإلنساني.
ولنجاح أي مسيرة احتجاجية كمسيرة كرامة وطن البد 

من أن تكون أهدافها واضحة لدى الجميع وأن يكون 
لديها خطة احتجاج وآلية عمل منظمة مع توفير الخطط 
البديلة إلى جانب االتفاق على نقطة االنطالق والحفاظ 

على سلمية التحرك دون االعتداء على األشخاص 
والممتلكات العامة، وهنا يبرز دور قوات األمن في 

أن يكون أداؤها تنظيميا وتعاملها حضاريا وتتجسد 
مهمتها في المحافظة على سالمة المشاركين والمنظمين 
دون تهديد أو ضرب أو اعتقال فالعنف ال يولد إال عنفا 

والخاسر األكبر هو الوطن.
لمصلحة من إدخال البلد في نفق مظلم؟ فالكويت تمر 

بمنعطف خطير في تاريخها السياسي وهناك واقع جديد 
البد من التعامل معه بعقالنية وحكمة وتجنب العواطف 
والحماس االنتخابي واعتقد أنه آن األوان إلخراج البلد 
من عنق الزجاجة وحانت ساعة الصفر الجتماع القوى 

السياسية والشبابية واألطراف المعنية على طاولة 
الحوار لالتفاق على خطاب سياسي موحد وتنظيم العمل 

ووضع مشروع هادف يقضي على الفوضى السياسية 
في البلد ويخفف من حدة االحتقان وينزع فتيل األزمة، 
فالحل يكمن في الحوار السياسي والمفاتيح بيد العقالء 
والحكماء من رجاالت الوطن المخلصين حيث واجبهم 

الوطني يحتم عليهم التدخل في هذه األيام الحرجة 
إلنقاذ سفينة الوطن من اإلعصار القادم والوصول بها 

إلى بر األمان وذلك بقيادة ربان السفينة سيدي صاحب 
السمو، حفظه اهلل ورعاه، وبتضحية وإيثار من جميع 

األطراف المعنية من أجل الكويت التي تحتضر وتختنق.
فهل من مخلص ينعش قلبها بأكسجين التضحية 

والحرية والديموقراطية؟

في الصميمدلو صباحي

نظرة ثاقبة

ذعار الرشيدي

محمد القزويني

سلطان إبراهيم الخلف

عبدالمحسن المشاري

بيانات تصادمية 
بـ 8000 جنيه

كالم 
وحتليل

انقالب أشباح

لنتكلم بهدوء 
وبعقل من غير 
عنتريات

بيانات وزارة الداخلية االخيرة حول االحداث 
التي مرت بها البالد، لم تقابل بسخط من 

قبل الشعب فقط، بل قوبلت برفض وسخط 
شديدين من قبل قيادات وزارة الداخلية 

نفسها، والذين رفضوا ان تكتب تلك البيانات 
بصياغة تهديدية ال يوجد ادنى مبرر لها، 
واالدهى ان من يكتبها للوزارة صحافي 

»درجة عاشرة« اليزال الى اليوم ينقل بطريقة 
القص واللصق من بيانات سابقة سبق ان 

استخدمت في البيانات التي اطلقت ضد 
الثوار املصريني وثوار سورية، واال ما معنى 

ان يستخدم لفظ »مندسني« اال اذا كان ينقلها 
بذات املفردات كطالب ينقل او يغش من زميله 
كاتب بيانات امنية سابقة النظمة سقطت قبل 

عام.
وضعنا في الكويت ال يشبه اي وضع عربي 
آخر، فاحلراك الشبابي سلمي، وليس موجها 

ضد احلكم وحاشا ان يكون كذلك، بل انه موجه 
ضد اخطاء سياسية ارتكبت على مدار االعوام 

السابقة، وكون وزارة الداخلية تلجأ في بياناتها 
الى صحافي درجة عاشرة فهي ترتكب خطيئة 

في حق نفسها كوزارة محترمة وترتكب جرمية 
في حق الوطن عبر نشر بيانات مواجهة تفتقد 

املصداقية والنفس االعالمي العقالني.
اسمع مني يا وزير الداخلية، البيانات التي 

صدرت كتبت بطريقة لم تراع العقلية االعالمية 
احلديثة، ولم تراع ابدا التغييرات االعالمية التي 

طرأت على العالم كله بعد الثورة االنترنتية، 
ولم تراع خصوصية املجتمع الكويتي، وال 

الوم كاتبها الذي يتقاضى 400 دينار فهو في 
النهاية »يبحث عن لقمة عيشه«، ولكن املالم 
شخصيا هم قياديو الوزارة الذين لم يقوموا 
بتعيني صحافي حقيقي محترف كمستشار 

اعالمي ميكن ان يقدم لكم النصيحة حول كيفية 
التعاطي االعالمي مع االحداث بدال من شخص 
»شبه صحافي« يبحث عن 8000 جنيه هي جل 

ما تعطونه من راتب كل شهر ليكتب بيانات 
»تودي في ستني داهية«، وال تراعي احلصافة 
االمنية وال تراعي وضع البلد وال ميلك كاتبها 

ادنى فكرة عن طريقة التفكير املجتمعية.
اتقوا اهلل في وطنكم، واتقوا اهلل في عملكم 

فمسألة ان يكتب بياناتكم صحافي من الدرجة 

العاشرة في واحدة من اكثر الظروف حساسية 
هي جرمية يجب ان تتوقف فورا قبل ان تنتهي 

بدماء سببها كلمة غير محسوبة كتبها لكم 
صحافي »مفنش« مقابل 400 »ملطوش«.

ان وزارة الداخلية عليها ان تتحمل مسؤولياتها 
كاملة وتصحح مسارها، فتلك البيانات التي 

اصدرتها غير احملسوبة وغير العقالنية لم تفعل 
سوى ان صبت الزيت على النار.

وأحتدى اكبر شخص في الداخلية ان يثبت ان 
من يكتب بياناتها ليس سوى وافد ال يعرف عن 

الكويت سوى انها مجرد مصدر رزق له ولو 
احرقت عن بكرة ابيها، فاتقوا اهلل في وطنكم 
واتقوا اهلل فينا، وأوقفوا سيل البيانات التي 

كتبها لكم شخص ال يعرف عن عالم الصحافة 
سوى انه باب ليدخل الى وزارتكم، ويعمل 

لديكم كمستشار اعالمي ليكتب لكم بياناتكم 
الكارثية.

توضيح الواضح: لوزارة الداخلية، يرحم والدينكم، 
»كوتوا« مستشارينكم االعالميني، عيب ان 
تكونوا وزارة تعمل وفق عقلية »رخيص 

وكويس«.

تابعت من خالل محطتي مقابلة تتحدث عن 
النائب السابق مسلم البراك ولقد اسوقفتني 
عبارة عن مكانة البراك الذي حدا بالناس ـ 

على حد قول املتحدث ـ للخروج بكل عفوية 
للمطالبة بإخراجه من سجنه وهنا موطن 
التأمل في هذا الكالم. فمما الشك فيه ان 

للبراك محبة ومكانة لدى بعض الناس لكن 
حترك تلك اجلموع من أماكن مختلفة وفي 
نفس الوقت وقيام البعض بعمليات دهس 

يوحي بأن املسألة أكبر من كونها حبا ومودة 
بل تخطيط مع سبق اإلصرار والترصد 
لعمل شيء ما حتى لو أدى الى تصادم 

ودماء.
إن اجلموع التي خرجت إمنا خرجت بتخطيط 

دقيق هادف نحمد اهلل أنه لم يحقق هدفه 

الذي كان من احملتمل جدا أن يؤدي الى إخالل 
األمن بالسجن بالشكل الذي ميكن معه هروب 

بعض املجرمني وهو أمر ال يحبه أي غيور 
على هذا املجتمع بغض النظر عن موقفه 

من الصراع السياسي الدائر، لكن يبدو أن 
البعض ال يرى إال شيئا واحدا هو الهدف الذي 

خرج من أجله أيا كانت العواقب أو النتائج أو 
األضرار غير املقصودة.

العتب واملسؤولية هنا يقعان على من نظم 
ورتب ودعا لذلك التجمع حيث يفترض به أن 

يكون على علم ودراية واطالع مبا سيؤدي 
إليه ذلك التخطيط.

باعتقادي أن املسألة لم تكن فقط التضامن 
مع البراك او املطالبة بإطالق سراحه، حيث 

أعلن محاميه قبل املسيرة عن عزمه رفع 

كتاب تظلم للمحكمة لإلفراج عن البراك لكن 
النية كانت مبيتة من البعض بالقيام بتلك 

املسيرة للتحدي واإلمعان في فرض الرأي 
وكان استخدام التظاهر والدهس هما الرسالة 

الواضحة على العزم على املضي قدما في 
طريق املعارضة بأي شكل كان مبا يستوجب 

على قوات األمن أن ترفع من أسلوب 
تصديها وأدواته لدرجة أن تسيل الدماء، 
وهذا كما يبدو ما تراهن عليه املعارضة 

رغم اتباع الداخلية خلطوات ضبط النفس 
وخفض سقف املواجهة وكذلك الرسائل التي 

أرسلتها عبر التحذيرات وإطالق سراح بعض 
املوقوفني وان كنت ال أوافق عليها لكنها على 
أية حال رسائل تهدئة فسرتها املعارضة بأنها 

ضعف وخوف فتمادت في غيها.

ال نزال نتذكر املجلس الوطني قبل الغزو 
العراقي وكيف ان نظام البعث العراقي 

استغل وجود ذلك املجلس كبرملان صوري 
في ظل تقاطباتنا السياسية آنذاك من أجل 
تبرير غزوه لبلدنا بأنه لبى نداء مجموعة 
من االنقالبيني العسكر ـ حسب ادعائه ـ 

وقد كانت مسرحية ساذجة وهزلية بالنسبة 
لنا منذ بدأت وسائله اإلعالمية في عرض 

فصولها علينا ألن الشعب الكويتي ال يعرف 
االنقالبات وال ميكن أن يحدث انقالب في 

دولة مثل بلدنا الكويت.
واليوم بعد عقدين من الغزو تسري شائعات 

بأن هناك محاولة انقالبية على السلطة 
روج لها من اخلارج ويتم تداولها بسذاجة 

في الداخل، وهذه الشائعات ال تختلف عن 
مسرحية صدام البائد ولو كان صدام حيا 

اآلن وعلى رأس السلطة في بغداد لرمبا 
انتهزها فرصة كي يؤكد على صدق مبررات 

غزوه للكويت.
بعض وسائلنا اإلعالمية مهتمة جدا مبوضوع 

االنقالب وحتاول تسليط الضوء على من 
تعتبرهم من متزعمي االنقالب للنيل من 
سمعتهم السياسية مع أنه ال توجد حتى 

اآلن أدلة ملموسة عن ماهية هذا االنقالب 
وأفراد عناصره، ثم أين كانت اجلهات األمنية 

املختصة من هذه احملاولة االنقالبية أم انها 
آخر من يعلم؟!

ال شك أن هذه الشائعات ال تهدف فقط 

إلى النيل من اآلخرين من أبناء الكويت 
املخلصني لكنها تعمل على شق صف وحدتنا 
الوطنية وهي جرمية منكرة في حق الوطن، 

وال أعتقد أن من يقوم بترويج مثل هذه 
الشائعات حريص على أمن بلده الكويت أو 
أنه يعي خطورة الظروف الدقيقة التي متر 

بها منطقتنا والتي حتتاج إلى تكاتف الشعب 
الكويتي ملواجهتها، وهو بالتالي يقدم صورة 
مشوهة عن الكويت لم تكن مألوفة عنها في 

اخلارج. 
وأعتقد أنه في حال قاطع غالبية الشعب 
الكويتي بكل أطيافه مجلس األمة القادم 

سيكون لدينا برملان شبيه باملجلس الوطني 
سيئ الذكر والسمعة. 

يا أهل الديرة لنتكلم بهدوء وبعقل من غير 
عنتريات ومن غير »حچي« ال يودي وال 

يجيب، نتكلم الوجه بالوجه وبكل صراحة 
ما لنا شغل باحلكومة وال مبجلس األمة، 

يا أهل الديرة شنو قاعد يصير وانتم 
وينكم من اللي قاعد يصير، ليش ساكتني؟ 
شنو اللي يصير أكثر من اللي صار؟ انتم 
ناميني وال صاحني؟ انتم بعلم وال بحلم؟ 

االمر وصل الى رمزكم ورمز الديرة، 
شنو اكبر من چذي؟ ما نبي نفط ما نبي 
فلوس ما نبي جتارة ما نبي قروض نبي 
شرفنا وكرامتنا، كل شيء يهون ويتعدل 

إال الشرف والكرامة، تذابحوا وتفرقوا 
وفرحوا وشتمتوا عدوكم، شنو يقولون 

اكثر من الذي تقولونه، حرب قذرة حترق 
اليابس واألخضر حسافة عليكم يا أهل 

الديرة، اللي صار بالكويت مو شي بسيط 
مير وننساه، اللي صار مو هني وال سهل 
اللي صار انحفر داخل القلب، اللي صار 

مو خلل في رجال األمن ومو خلل في 

وزارة الداخلية، بس اخللل والعيب فيكم 
انتم يا أهل الديرة بالدرجة األولى، خالص 
عاد حجت حجايجها، جي الوقت اللي الزم 
تعترفون فيه وتواجهون حقيقتكم والزم 

تتحملون النتيجة، هذه املواجهة باسم 
الدميوقراطية، اختلفتم باسم الدميوقراطية، 

تفرقتم ما بني قومي وسلفي واشتراكي 
واخوان مسلمني وحضر وبدو وسنة 

وشيعة، كل هذا يصير باسم الدميوقراطية 
حتى هذه مو دميوقراطية، الدميوقراطية مو 
جديدة عليكم يا اهل الكويت، الدميوقراطية 

مو بدعة دخلت عليكم يا اهل الكويت، 
الدميوقراطية انولدت معكم على هذه 

األرض، صحيح ان وقت أجدادنا أيام الزمن 
اجلميل تختلف عن هذه االيام، ولكن كان 

سلوكهم دميوقراطيا.
غيروا سلوككم يا جماعة، أعيدوا النظر 

في سلوككم يا جماعة، يا أهل الديرة، 
الدميوقراطية نعمة، والنعمة زوالة، خطاك 

السو يا بوناصر وخطاكم السو يا أهل 

الديرة، باملاضي كان صوت الناطور يصحينا 
من كلمة صاحي يصرخ ويقول صاحي 

وكانوا كلهم يرددونها معه صاحي صاحي 
كانوا عني وحدة وقلب واحد ويد واحدة 
واليوم في عز النهار تسمعون إضرابات 
من أغلبية أو أقلية ونسوا انهم كويتيون 

وهذه ديرتهم ادري شنو تبون تقولون تبون 
تقولون اليوم غير األمس الديرة اكبرت عن 

األول، الديرة فيها 30 جنسية وأنا معكم 
وكالمكم صحيح انتم ليش تغيرتوا، ليش 

خليتوا الغريب احلاقد يزرع الفتنة، الوضع 
مخيف وخطر لنكن على قلب ويد واحدة 
وخلف صاحب السمو االمير، لنكن مثل 
أجدانا وآبائنا اللي بنوا الكويت ووضعوا 

الدستور، كلمات الفنان الكبير إبراهيم 
الصالل من مسرحية قدمية كأنه يعرف ماذا 

مير على الكويت وانا زدت عليها.
في اخلتام: أقول لبعض رجال السياسة ان 

حرية التعبير مكفولة للجميع ولكن في إطار 
القانون.
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