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د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

ذعار الرشيدي

علينا مللمة الصفوف

»انتو هتحاربوا؟!«

صدر مرسوم الترشيح للمجلس المقبل، وبدأ 
الناس يقدمون على التسجيل ولكن من خالل 

زياراتي للدواوين وجدت ان هناك بعض التردد 
والهواجس بسبب التصريحات النارية التي 
تصدرها المعارضة التي تحاول ان تقرقع 

الطبول إلخافة الناس، مع انه ال حول لهم وال 
قوة لو التزموا بالقانون، ولو اتخذت الحكومة 
اجراءات صارمة لمنعهم من هذه الزوابع التي 

يخلقونها.
كل ما اخشاه انهم يستمرئون السلطة اذا لم 

نكن حازمين معهم منذ البداية. يجب ان يعلموا 
ان الحكومة ستكون حازمة معهم عند اثارة اي 
قالقل او تشويش على االنتخابات، فاذا كانوا 

صادقين حقا ويعتقدون انهم االغلبية فال 
داعي لمثل هذه التصريحات ولهم ان يثبتوا 
ذلك بنزولهم الى االنتخابات وليس الهروب 

بأعذار واهية النهم يعلمون فشلهم، كما ان هذا 
التصرف دليل عن العجز واالفالس السياسي، 

الن من يلتزم بالدستور يعلم ان الترشيح 
واالنتخاب حق اصلي لكل مواطن، وال يجوز 

الي انسان ان يضع اي عراقيل امام هذه 
العملية الديموقراطية، وكل من يخالف ذلك 

يجب ان يعاقب اشد العقاب.
نعم نحن بحاجة الى اثبات الوجود، وأن نعلمهم 

ان الشعب الكويتي قد مل من التصرفات 
غير القانونية ومن االدعاءات الواهية التي 

كشفت افالس البعض وعدم قيامهم بواجباتهم 
كممثلين عن االمة او القيام بواجبهم 

الدستوري دون شطط او اثارة الفتنة او 
التهجم على السلطات بصورة شخصية الن 

مثل هذا االسلوب دليل على االفالس السياسي. 
ويعتقد البعض ان الصراخ والعويل سيخيفان 

الناس، كال وألف كال، ان هذا التصرف هو 
تصرف من ال يؤدي واجباته الدستورية 

بأسلوب حضاري افترضه الدستور، وتوقع 
واضعو الدستور ان من يتقدم لتحمل مثل هذه 
االمانة يجب ان يتمتع بأخالق راقية وال يهاجم 

الناس دون سبب او دليل.
نعم المعركة اآلن هي بين افراد الشعب، فهناك 
فئة تريد ان تسيطر على االوضاع السياسية، 
ولكن االغلبية يجب ان تتحرك بإصرار لتلبية 
نداء الوطن وألمر صاحب السمو االمير لكي 

تواجه هذه الفئة وتعيدها الى حجمها الحقيقي 
في المجتمع.

فليدرك كل واحد منا ما يحيط بنا من مخاطر 
بسبب هذه الفئة التي طغت على معالم 

الديموقراطية واستبدت بجميع السلطات حتى 
وصل االمر الى صالحيات صاحب السمو 

االمير، حتى لقد خالفوا اوامره ورفضوا تأجيل 
اجتماعهم حسب طلب سموه اثناء انعقاد 

مؤتمر القمة االول لحوار التعاون اآلسيوي في 
اكتوبر 2012 رغم انهم دائما يدعون أنهم سندا 

للحكم وهم من رجال الدولة واالمير، ولكن 
اعمالهم نافقتهم كما رأيناها في مسيراتهم 

وتجمعاتهم وخطبهم ومظاهراتهم، وكله وهلل 
الحمد مسجل من قبل اجهزة االعالم وال يمكن 
لهم انكار ذلك، فقد سمعناهم بآذاننا ورأيناهم 

بأم اعيننا.
فلنلملم صفوفنا وننسى الخالفات بيننا 

ونتوحد جميعنا من اجل الكويت، ومن اجل 
تطبيق الدستور نصا كما رآه واضعو الدستور، 

وكذلك ان تكون النفوس صافية وال نحمل 
النصوص اكثر مما هي تحتمل وال بد ان نعي 
ذلك تماما وأن نترشح لالنتخابات بكل ايمان 
وصدق لنصرة وطننا وطاعة صاحب السمو 

االمير راعي الدستور وحاميه حفظه اهلل.
فنرجو من الحكومة ان تعد فريقا خاصا من 

رجال االمن لكي يرصدوا حركاتهم ويتصدوا 
لكل من تسول له نفسه ان يعرقل عملية 

االنتخابات الننا مع الحق ويكفينا تسلطهم 
على امورنا الحياتية من دون حق لزعزعة 

االمن واالستقرار في البالد.
فليأت الى المجلس باذن اهلل رجال ونساء 

مؤمنون بحق هذا الوطن علينا، ويؤمنون بأن 
هناك اميرا للبالد حفظه اهلل ال يجوز الخروج 

على اوامره بأي شكل من االشكال ما دمنا 
مؤمنين بالدستور، ولنعد لمجلس االمة دوره 
الحقيقي ويتعاون مع السلطة التنفيذية حتى 

يتحقق لنا مستقبل افضل، ولنخرج من 
عنق الزجاجة التي اوجدتنا فيها هذه الفئة، 
لم يبتغوا طوال هذه السنين اال مصالحهم، 

ولنعزز مجتمعنا ونتخلص من الشوائب 
حتى يعود الصفاء والطمأنينة الى اهل الديرة 

والى اصحاب الوطن الذين عانوا الكثير من 
تصرفات هذه الفئة.

وعسى ان يوفقنا اهلل لنحقق ما في قلوبنا 
من آمال، ونرسم مستقبل الكويت بأسلوب 

حضاري مبني على التخطيط والتنمية 
واالستقرار واالمان، وعسى ان يوفقنا اهلل 

ويحمي كويتنا وأميرنا من كل مكروه.

الوضع األمني باألمس، 
واحلشد غير املبرر، برا 

وبحرا وجوا، شرطة وجيشا 
وحرسا، بل وبحرية، لم 
يكن له أي داع من أجل 

»جم ألف« خرجوا ليعبروا 
عن رأيهم، إن توسعة دائرة 
احلل األمني »القوة« خطر 

ترتكبه احلكومة، متاما كمن 
يريد أن يعالج رمد عينه 

مبيسم كي يضعه في حدقة 
عينه.

> > >
ال يذكرني احلشد األمني 

غير املبرر سوى قول عادل 
إمام في مسرحية شاهد ما 

شافش حاجة عندما وجد 
عددا كبيرا من رجال األمن 

في شقته: »انتو هتحاربوا.. 
خالص«، القصة واهلل 

ليست بأكثر من مسيرة 
لن تستغرق أكثر من ساعة 
ونصف الساعة بحسب ما 
أعلن منظموها والداعون 
لها، ضاق صدركم بـ 90 
دقيقة يخرج الناس فيها 
ما يختلج في صدورهم، 

ولم تضق صدروكم طوال 
سنني سرق فيها البلد جهارا 

نهارا وعلى عينك يا تاجر! 
ميخالف، حتملونا شوي.

> > >
ميخالف، حتملونا، كما 

حتملنا سنني طويلة والبلد 
يقطع ككعكة عيد ميالد 

يحيط بها عشاق احللوى.
> > >

الدستور ليس قرآنا منزال، 
نعم، صحيح، ونحن معكم 

في هذا ولكن، اللجوء 
للخيار األمني حلل مشكلة 

سياسية، ليس من الدستور 
وال املنطق وال العقالنية في 

شيء.
> > >

على فكرة، الشعب لم 
يتغير، الشعب هو ذاته، 

بإميانه ببلده ودميوقراطيته 
وممارسته السلمية، وأثبت 
هذا في مسيرة كرامة وطن 
السابقة، إن الذي تغير هو 

العقلية األمنية التي سيطرت 
على طاولة السياسة، هذا 

هو التغيير الوحيد في 
املشهد والذي سيقلب 

الطاولة على اجلميع وينتهي 
بنتائج كارثية.

> > >
لننتظر ونر ماذا سيكتب 

»كاتب بيانات الداخلية« هذه 
املرة، وهل ستخرج وزارة 
الداخلية نفسها من دائرة 
الالحيادية أم ستقع فيها؟!

> > >
مالحظة مهمة، وزارة 

الداخلية هي وزارة للكل، 
وليست ألحد دون اآلخر، 
مبعنى أدق، ليس من حق 

وزارة الداخلية التحرك إال 
وفق القانون والدستور وأي 

خروج عن هذين السياقني 
يعتبر خروجا منها على 

القانون.
> > >

البعض يتعامل مع البلد 
كما لو انه جزء من تركة 
تنتظر تقسيم الورثة، أيا 
كان هؤالء الذين يتملكهم 

اعتقاد ناقص بأنهم الورثة، 
أحزابا سياسية او جتارا او 

نافذين، على كل منهم ان 
يعلم انه اذا ما تورط في 

السياسة فعليه ان يتوقف 
عن التعامل مع البلد كما لو 

كان تركة أبيه.
> > >

الفقرة أعاله كتبتها في مقال 
لي نشر في »األنباء« شهر 

يوليو املاضي، وختمت 
املقال بجملة: »التركات رهنا 
باملوت... والبلدان ال متوت«.

احلرف29من غير إحراج
سالم ابراهيم السبيعي

فيصل حمد إبراهيم المزين

طالل الرواحي

قولوا احلقيقة 
كما هي.. كونوا 
شفافني

الفوضى 
املنظمة

األسماك 
وُطعمها 
املناسب

هناك فريقان مختلفان في الرأي، من منهما 
على حق؟ بل ما االختالف بينهما؟ وهل 

هناك مصلحة خاصة، ومصلحة عامة؟
ان عقيدتنا تسن علينا أحكاما واجبة التنفيذ، 
أولها طاعة اهلل احلي الذي ال ميوت، ثم طاعة 
الرسول ژ وأولي األمر »وهنا تنتقل الطاعة 

من الرسول إلى والة األمر حسب احلياة 
واملوت« وبذلك تكون طاعة ولي األمر من 

طاعة اهلل »عقيدة وليس عرفا«.
مْن ِمن الفريقني على حق؟ اجلواب: االثنان 

على حق، ولكن الفريق األول التزم بالعقيدة 
الربانية وهي طاعة ولي األمر، وهدفه 

مصلحة الوطن، أما الفريق الثاني فقد التزم 
بالعرف االجتماعي القبلي أو الطائفي أو 

احلزبي وهي طاعة كبارهم )وهذا ليس عيبا، 
ولكن( أما هدفهم فهو احملافظة على حق 

القبيلة، أو الطائفة، أو احلزب )وهذا كذلك 
ليس عيبا، ولكن( هنا تذكرت أوامر اهلل 

الكثيرة واملشددة بطاعة الوالدين، ولكن، 
اآلية الكرمية التي ترجح الطاعات: )وإن 

جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 
فال تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا 
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم 

فأنبئكم مبا كنتم تعملون(.

كلنا يعلم أن القوانني والدساتير اجتهادات 
بشر قابلة للخطأ والصواب، لذلك تفهمنا 

اعتراض ناخبي الدائرتني الرابعة واخلامسة 
بعدم عدالة توزيع الناخبني، وبنفس الوقت 

تشعر أطياف أخرى في الدائرتني بالظلم 
واليأس ولذلك جتد بعضهم ال يشارك في 
االنتخابات، متهما سوء التوزيع اجلغرافي 
للدوائر، واالنتخابات الفرعية التي جرمها 

مجلس األمة ولكنها جترى متحدية القانون، 
والتي تفرز دائما أبناء األفخاذ واألفرع 
الكبيرة من كل قبيلة، ويظلم فيها أبناء 

األفخاذ الصغيرة دائما وتتحطم طموحاتهم 
هذا عدا القبائل والفئات األخرى، الذين ال 
سبيل لهم ـ حتى يتحقق طموحهم ـ إال 

باالنخراط في أحد التيارات الدينية وااللتزام 
بنهجها، وفي املقابل تخطط التيارات الدينية 

باختيار احد منتسبيها ذي خلفية قبلية 
كبيرة.

فأبناء األفرع الصغيرة للقبيلة الكبيرة، 
وأبناء القبائل األخرى، وأبناء احلضر 

والكنادرة والفوادرة والعوضية، والشيعة، 
وغيرهم يجدون في مرسوم الصوت الواحد 

فرصة أمل لهم، ويرون أن الصوت الواحد 
يقضي على االنتخابات الفرعية ذاتيا، ودون 

قانون ومالحقات وعنف، ويقولون صراحة 
نحن نعزف عن املشاركة في االنتخابات ألننا 

نعلم مقدما ان النتائج محصورة ومضمونة 
في الدائرة اخلامسة بأربعة نواب للعوازم 
وأربعة نواب للعجمان )حسب حق الناخب 

باختيار أربعة، ولو يحق للناخب اختيار 
عشرة ألصبح جميع العشرة من قبيلة 

واحدة( أما املقعدان املتبقيان فإما باملناصفة 
وإما لإلخوان أو السلف، وال عزاء لآلخرين، 
كذلك في الدائرة الرابعة تضمن قبيلة مطير 

اربعة نواب، والرشايدة أربعة نواب.
لذلك يحاول أبناء القبائل األربع عدم التفريط 
في مكتسباتهم )وهذا حق لهم( ولكن الكويت 

واستقرارها أحق أن يتبع، الكويت التي 
نفتديها بأرواحنا، نبخل عليها بأصوات 

ثالثة.
إذن االختالف ليس دستوريا، لكنه مكسب 

نيابي لفئة حتاول احملافظة عليه، فال تظلموا 
الدستور وال تغرروا بالشباب وتفسدوا 

ثقافتهم القانونية، بالتشكيك في مرسوم 
الصوت الواحد، انه بالنسبة جلميع أطياف 

الشعب الكويتي ضرورة ألن املسؤولية 
واحدة ال تتجزأ ألربع... اللهم احفظ الكويت 

وأنت خير احلافظني.

االنقالب على الدستور باسم الدستور 
هو ما نشهده في هذه املرحلة السياسية 
الدقيقة في تاريخ الكويت احلديث، ترى 
شخصيات سياسية لها تاريخ طويل في 
العمل السياسي تترنح مرة ميينا ومرة 
شماال، بل تكاد تشبه األمواج املتالطمة 
في بحر عاصف، تتالعب فيهم األهواء 
السياسية، والتي يكون مصدرها الكتل 

املقاطعة لالنتخابات احلالية.
ما لكم كيف حتكمون؟ ألم تروا أن القضية 

ليست االعتراض على التغيير اجلزئي 
في النظام االنتخابي، والذي مت إصداره 

بقانون مبرسوم، ومعروف عرفا بقانون 
الضرورة، من خالل ما شهدته البالد من 

أعمال خارجة عن القانون، ومن خالل 
الصدام مع قوات األمن حتت بند حرية 

التعبير، والذي دون أدنى شك، كلمة حق 
يراد بها باطل، فاحلرية تقف عندما تنهك 

حرية اآلخرين واحلرية تقف عندما يكسر 
القانون.

ألم تروا بأم أعينكم التدليس الذي ميارس، 
والتمادي من خالل املقايضة التعيسة، 

ندعوا للمصاحلة والتهدئة مقابل إلغاء التهم 

عن األعضاء املتهمني باقتحام مجلس األمة، 
أين إذن حق األمة من رد اعتبارها ممن 

قام بهذا االعتداء على بيت األمة؟ السياسة 
فن املمكن، وليس فرض شروط مسبقة؟ 

أي مصاحلة تكون حتت مظلة الدستور 
والقانون، ولن يجدي التلميح بالتهديد 

املبطن املغلف بكلمات الوالء واحملبة.
أقول هذا الكالم ألن ما نراه اآلن هو 

ابتزاز إلرادة األمة، فكيف تقدم املصلحة 
الشخصية على مصلحة البالد وأمنها 
مقابل ضمان وصول بعض الكتل إلى 

مجلس األمة، وإال فوضى عارمة، أليس 
العمل السياسي ينظمه الدستور والقانون؟ 
أال يكون ذلك من خالل قاعة عبداهلل السالم 
وليس من خالل املسيرات املخالفة للقانون 

واملصادمات، فمن يزعم انه انقالب على 
الدستور، نقول له أنت من انقلب عليه 
حيث ان مادة 51 تنص على أن السلطة 

التشريعية يتوالها األمير ومجلس األمة 
وفقا للدستور... وينظم ذلك املادة 71 من 

الدستور والتي أجازت لألمير فيما بني 
أدوار انعقاد مجلس األمة أو في فترة 

حله يحق لألمير إصدار قوانني مبرسوم 

)قانون ضرورة( على أن يعرض على 
مجلس األمة في أول اجتماع له ليقرر 

إما املصادقة أو التعديل أو الرفض، وهنا 
حق تقدير الضرورة في هذه املرحلة حق 

خالص وأصيل لرئيس الدولة.
وباملناسبة عبر التاريخ السياسي الكويتي 
مت إصدار أكثر من ألف مرسوم ضرورة 

ولم نر ما تشهده البالد، بل األهم في هذا 
الصياغ أن واحدا من هذه القوانني كانت 

تعديل الدوائر من 10 إلى 25 دائرة بصوتني 
في عام 81 وكانت املعارضة في قمتها، 

لكنها التزمت بالدستور والقانون وشاركت 
القوى السياسية في االنتخابات ولم تنزل 

إلى الشوارع.
احلفاظ على الدستور يكون من خالل 

الدستور وليس من خالل الفوضى 
والنزول إلى الشارع مبسيرات غير 

مرخصة، ومخالفة للقانون وحتدي هيبة 
الدولة باسم احلرية املطلقة، والتي ال وجود 
لها في أي دولة في العالم إال في عقول من 
ال يحترم القانون، ومن هم وراء الفوضى 
املنظمة.. حفظ اهلل الكويت وأميرها وولي 

عهدها وشعبها من كل مكروه.

قارئي الكرمي لطفا متعن في الفقرة اآلتية، 
وبعدها سأرحب بك كما حتب طبعا: إن 

أفضل ُطعم للسمك ميكن استخدامه هو 
الُطعم املوجود في البيئة التي يتم الصيد 
بها، فمثال إذا كان هذا املكان يعيش فيه 
اجلندوفلي )shel fish( فإنه بذلك يكون 

الطعم املفضل، وإذا كان هذا املكان 
يحتوي على ديدان الصخور أو ديدان 
الرمل فتكون هي األفضل وهكذا، ومن 

أفضل الطعوم املستخدمة أيضا السردين 
والرخويات هذا بالنسبة لبعض األسماك، 

أما البعض اآلخر فيتم صيده بأنواع 
مختلفة من الطعوم كاألنواع املصنعة 

مثل )احلبار ـ السردين ـ أمعاء الدجاج 
ـ حويصالت الدجاج ـ عيون السردين ـ 
اخلبز املستعمل في السندويتشات بعد 

فعصه لتكوين دوائر صغيرة(، ومن أسوأ 
األنواع املجربة )الذرة ألنها تتفكك في 

املاء بسرعة ـ األخطبوط ألن كثيرا من 
األسماك ال تأكله(، وتعد الدودة الكبيرة 

هي أفضل طعم مناسب لألسماك من دون 
منازع وتسمى بالدارجة. أهال بك عزيزي 
القارئ أظنك مستغربا من بداية رحلتنا 

اليوم، ولكي أجعل هذه الدهشة تزداد 
لديك البد لي أن أخبرك ببعض األمور التي 

أستخلصها لك من الفقرة السابقة، وهي: 
كل طعم يضعه الصياد ليصطاد به السمك 

الذي يحبه، يكون الصياد نفسه ال يحب 
هذا الطعم فلم أسمع في حياتي عن صياد 

يأكل الدود الكبير أو أمعاء الدجاج أو.. أو... 
إذن ملاذا يضع ما يحبه السمك وال يحبه 

هو؟
استطاع اإلنسان بذكائه أن يحدد الطعم 

املناسب ألغلب أنواع األسماك املوجودة، 
والغريب أن اإلنسان نفسه وبنفس ذلك 
الذكاء لم يستطع في معظم األحيان أن 

يختار الطعم املناسب لإلنسان الذي يتعامل 
معه لذلك سيكون حديثنا اليوم أيها الرائع 
عن »فن التعامل واحلديث« وكيفية اختيار 

كلماتنا وتعامالتنا مع أي شخص نقابله 
لتكون هي الطعم املناسب الصطياد قلبه 
وعقله، وسأبذل قصارى جهدي لتكون 

كلماتي اليوم هي الطعم املناسب الصطياد 
تركيزك وفطنتك لالستفادة القصوى مما 
سأكتب اليوم، لذلك سأبدأ معك أيها املبدع 

بهذه القصة التي تتحدث عن أحد امللوك 
وإليك تفاصيلها »ملك يحلم حلما مخيفا 

جدا وهو بأن كل أسنانه تتساقط، ويصحو 
هذا امللك من نومه وهو في قمة اخلوف 

والتشاؤم، ويطلب من مستشاره أن يجلب 
له مفسر األحالم ليفسر له هذا احللم، وها 
هو املفسر يقول للملك: يا موالي تفسير 
هذا احللم بأن كل أبنائك سيموتون قبلك 
فإذا بامللك يغضب كثيرا على هذا املفسر، 

ويقول له أنت لست مبفسر أحالم بل أنت 
نذير شؤم فأمر بجلده، وقال للمستشار: 

اجلب لي مفسرا آخر يكون أكثر مهارة 
من هذا املفسر الذي ال يعي شيئا، وبالفعل 

يأتي املفسر الثاني الذي كان أكثر مهارة 
ليس في تفسير األحالم وحسب بل في 
امتالك الطعم املناسب الذي يتناسب مع 

احلالة النفسية التي كانت تالزم امللك آنذاك، 
فقال للملك: يا موالي تفسير هذا احللم بأن 
عمرك وهلل احلمد أطول من عمر كل أبنائك! 

فها هي أسارير الفرح والبهجة تظهر على 
محيا امللك، ويقول نعم املفسر أنت أعطوه 

الهدايا وأكرموه!
وهنا البد لنا أن نعلق على تلك القصة، 

فأظنك الحظت أيها القارئ البارع أن 
التفسيرين يحمالن نفس املعنى، وصاحب 

التفسير األول استحق جلدا وصاحب 
التفسير الثاني الذي امتلك عنوان 

موضوعنا استحق الهدايا وأستطيع أن 
أجزم بأن اي شخص ميتلك عنواننا هذا 
سيتهافت اآلخرون على أي مكان يتواجد 
فيه، وال أحد يستطيع حتويل تلك األفكار 
إلى واقع إال »أنت.. وال أحد سواك« وأملي 
بك كالعادة كبير جدا ليكون عنوان لقائنا 

في األسبوع املقبل »اخلداع اجلميل« وإلى 
ذلك احلني أرجو لك كلمات وتعامل يبهر كل 

من هم حولك.
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faisal.hamad74@yahoo.com

alrawahi.talal@gmail.com - http://twitter.com/alrawahitalal
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