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املغّيرون

التخوين.. 
لغة املشبوهني

النظارة

التغيير سنّة الحياة التي تجري عليها الطبيعة المخلوقة 
هلل سبحانه نحو األهداف التي رسمها لجميع الكائنات في 

مسار تكاملي تجني ثماره اإليجابية والتنموية بأجمعها 
على نحو طوعي باستثناء اإلنسان. اإلنسان فردا كان أو 
جماعة مكنه خالقه من القرار الحر واالختيار في عملية 

التغيير وتحديد كيفيتها ومسارها. )إن اهلل ال يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم( الرعد/11، ولكي يتحقق التغيير 

نحو البناء واالرتقاء ينبغي أن يرتكز على قواعد هامة 
سواء كانت التحوالت في ذات الفرد المغير أو في المجتمع 

الذي يطمح إلى تغيير شؤونه إلى األفضل. ولنستوضح 
هذه القواعد في مثال عملي حي وناطق لنتدبر في نموذج 

تغييري فذ وكبير ما زلنا نتطلع لالقتداء به في كل أمورنا، 
إنه القائد الناجح الصادق األمين محمد صلى اهلل عليه وآله 

وسلم.
لقد جهد بعزم فريد وإيمان عظيم في بناء ذاته النورانية 
مخالفا بها العادات واألعراف والسلوكيات الجاهلية في 

عصره، ثم توجه لتغيير مجتمعه بتطلعات لم تقتصر على 
محيطه المحلي الصغير، وإنما شملت محيط اإلنسانية 

بأجمعها )وما أرسلناك إال رحمة للعالمين( األنبياء/107. من 
الناس من يكتفي بتغيير ذاته مع جهد محدود في إعانة 

اآلخرين لتحقيق طموحاتهم، بينما البعض يرزقه اهلل 
الهمة ليتجاوز ذاته فيعمل لريادة مجتمعه مع أولي العزم 
من أمثاله المعطائين فيجهدوا في األخذ بمجتمعهم نحو 

األفضل في شتى المجاالت.
هؤالء المغيرون ويعنيني منهم رجالنا ونساؤنا ـ من 

مختلف أطياف مجتمعنا المسالم ـ ونحن نمر بمخاض 
تغييري كبير، بمقدار حرصهم على إعمار كويتنا الحبيبة 
ليستذكروا ما أحسب أنه ال يغيب عن علمهم ولكن )وذكر 

فإن الذكرى تنفع المؤمنين( الذاريات/55.
لنستلهم من المصطفى محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم 

أصول ومعايير القيادة الناجحة في تغيير مجتمع ما ونقيم 
تحركنا للنهوض بمجتمعنا على ضوئها:

٭ لقد كان يملك مشروعا تغييريا متكامال الستنقاذ 
مجتمعه على المستوى الفكري وعلى مستوى التخطيط 

اإلستراتيجي البعيد المدى والمحدد المراحل البعيدة 
والقريبة، فهل يملك المغيرون في بلدنا مشروعا واقعيا 

وقابال للتطبيق؟
٭ عمل على البناء الروحي والثقافي لألفراد وللمجتمع 
ككل بتدرج رحيم شديد الرأفة بمصالحهم )لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم( التوبة/ 128، فهل جعل جميع 
المتصدين للتغيير عندنا األولوية األولى في حسابهم 

للوطن والمواطنين متجاوزين بذلك ذواتهم ومصالحهم 
الشخصية؟

٭ ثم إنه بذاته الكبيرة كان يجسد كل المكارم والمحاسن 
األخالقية التي كان يدعو إليها ويعمل إلعمارها في محيطه 

حتى وصفه اهلل العظيم بأنه على خلق عظيم، فهل يجسد قادة 
التغيير عندنا بشخصياتهم وحياتهم ما يدعون إليه من العدل 
والنزاهة والمساواة والسعي لتحقيق الصالح العام وغير ذلك 

من معالي السيرة والمهام؟
ال أشكك في أحد من أبناء وطني، خصوصا من جعلوا خدمة 

الشأن العام همهم األول، ولكن من باب التذكير والتذكر للجميع، 
طرحت أمثلة ألهم المعايير الرئيسية التي ال يستغني عنها قادة 

التغيير المخلصون لتصويب المسار وحمايته من االنحراف عن 
تحقيق هدف الرقي والتقدم لوطننا الذي يستحق منا كل خير.

لغة التخوين، لغة تعتبر 
من اللغات الميتة في 

األصل، وال أعتقد أن هناك 
شخصا عاقال يريد إحياء 

هذه اللغة، إال إذا كان ذا 
مصلحة، وما أكثرهم هذه 

األيام، يخونونك ألنك 
تقول كلمة الحق، وألنهم ال 
يستطيعون مقارعة الحجة 

بالحجة، وال يملكون ردا 
وافيا شافيا، يقومون 

بتخوينك، فهذه اللغة هي 
أسهل الردود لمن ال يملك 

ردا أصال.
>>>

»المخونون« أو 
»التخوينيون« من حاملي 

سهام التخوين الذين 
يرمون بها كل من يخالفهم 
الرأي، انتشروا عبر مواقع 
التواصل االجتماعي وعبر 
بعض القنوات، وليس فيما 
يقولونه رأي، ألنك عندما 

ترمي شخصا بالخيانة 
أنت هنا ال تمارس رأيا، 

بل تقوم بالشتم والقذف 
العلني.

>>>

تابعت ما ال يقل عن 10 
ناشطين سياسيين عبر 

حساباتهم على تويتر، وهم 
من أتباع أحد األقطاب، 

ووجدت أنهم يستخدمون 
لغة التخوين ضد رموز 

المعارضة بشكل يثبت بما 
ال يدع مجاال للشك أنهم 

إما »يغشون« من بعضهم، 
و»يبقون تويتات بعض«، 
أو أنهم يتلقون تعليمات 

محددة بجمل وصيغ ثابتة 
من معزبهم، وأنا شخصيا 

أرجح األمرين.
>>>

ماذا يستفيد من يرمي 
المعارضة بالخيانة؟ في 

الحقيقة ال شيء، سوى أنه 
يزيد ومن حيث ال يدري 
تمسك الناس بالمعارضة، 

خاصة ان التهم صادرة 
من أشخاص مشبوهين 
سياسيا، أو أشخاص ال 

يفقهون من السياسة 
إال بقدر ما يفهم راعي 

البرد بتشغيل المفاعالت 
النووية، وعليه ال يؤخذ 

رأي من مشبوه سياسي، 
كما أنه ال يؤخذ رأي من 

جاهل سياسي.
>>>

مسيرة كرامة وطن أمس 
األول مرت بسالم، وهدفها 

إيصال رسالة سياسية 
احتجاجية، وليست دعوة 

انقالبية وال ثورة وال فيها 
جزء من رائحة الثورة، 

فال تفسروا األمور بغير 
حقيقتها.

>>>

أعطوا األمور حجمها 
الطبيعي، فال تهولوا من 
أمر بسيط، وال تقوموا 

بتهوين أمر كارثي، ففي 
الحالتين سيكون الحكم 
غير منصف وسيخسر 
الجميع، المسيرة كانت 
مجرد رسالة احتجاجية 

فقط، كانت وستظل كذلك.
>>>

٭ توضيح الواضح: أجمل 
ما في الموضوع أن 

»بيانات« وزارة الداخلية 
... »تسنعت«.

فيلم أجنبي يصور لنا رجال وهو يتمشى في الشارع 
ليفاجأ أمامه بصندوق يقف في طريقه وأحد أطرافه 

مفتوح، فيدفعه الفضول إلى معرفة ما في داخله، ويفتحه 
ليجده مليئا بالنظارات الشمسية فيلتقط واحدة ليضعها 

على عينيه تاركا الصندوق خلفه مكمال طريقه.
وخالل تجوله في الطرقات مرتديا النظارة يالحظ وجود 

مخلوقات شكلها غريب وموحش تجلس مع بشر عاديين 
واألغرب أن البشر العاديين غير مهتمين بوجود تلك 

المخلوقات، فيصاب باالرتباك ويخلع النظارة ليفاجأ مرة 
أخرى بأنه ال وجود لتلك المخلوقات وكل ما هو أمامه بشر 

طبيعيون.
يحاول المخرج هنا والقائمون على الفيلم أن يبينوا 

للمشاهد أن ما يراه بطل الفيلم من خالل النظارة خالف ما 
يراه في الواقع وأن ما يراه في الواقع هو خدعة، وأن من 
يعتقد أنهم بشر هم في األساس وحوش على هيئة بشر، 
وأن الناس مغيبون إلى درجة أنهم ال يستطيعون التمييز 

بين االثنين رغم أنهم يعيشون معا، هذا بالضبط هو الحال 
والواقع الذي أصبحنا نعيشه، فأصبحنا نرى األشياء على 
غير حقيقتها وصرنا أحوج ما نكون إلى تلك النظارة لتبين 

لنا الحقائق المخفية.
ال أعلم سر إصرار بعض األجهزة اإلعالمية األجنبية 

والعربية والمحلية على قلب الحقائق في أخبارهم 
وتحليالتهم وأستغرب كثيرا انسياق بعض المتابعين، 

وأخص المثقفين منهم، وراء تلك األكاذيب، هل هم بهذا 
القدر من السذاجة ليصدقوا كل ما ينشر ويقال، أم هي 

القدرة اإلعالمية على حبك األكاذيب وقلب الحقائق؟!
في الكويت عندنا روجت بعض أجهزة اإلعالم ألكاذيب 

بعض رجال السياسة وهي أي األجهزة اإلعالمية تعلم تمام 
العلم عدم صحة ما يدعيه هذا السياسي أو ذاك وتصر 

على النشر وبأكبر مساحة دون أن تلتفت إلى نتائج هذا 
الترويج، فكانت بقصد أو من دون قصد سببا إلحداث أزمة 

أثرت سلبا على كافة شرائح ومكونات البلد دون استثناء 
فكانت النتيجة ما نلمسه اآلن من انشقاق في نسيجنا 

االجتماعي.
٭ القصد: هناك الكثيرون ممن أصابهم العمى بإرادتهم 

فأصبحوا يرون األشياء بغير حقيقتها فانزلقوا بمنزلق 
المحظور وغرقوا في الوهم فحادوا عن جادة الصواب 

فأصبح لزاما أن يبحثوا عن نظارة قد تزيل عن أعينهم تلك 
الغشاوة.

٭ من تقويم العجيري: ال تتخيل كل الناس مالئكة فتنهار 
أحالمك، وال تجعل ثقتك بهم عمياء ألنك ستبكي على 

سذاجتك.
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المحامي هشام عبدالعزيز الفهد

املعارضة 
ليست »إخوانًا« 
وال قبائل!

دور البطل 
الكويتي!

تقومي املجتمع 
بالتشدد في 
عقوبة اإلعدام

منع زواج 
الكويتيني من 
اخلارج مناهض 
للشريعة 
وحقوق اإلنسان

املعارضة ليست قبلية: مخطئ من يصور 
احلراك السياسي الكويتي على أنه مجرد 
حترك قبلي معارض، والدليل أن املطالب 

املرفوعة من املعارضة السياسية هي 
مطالب شعبية ودستورية وعامة وليست 

مطالب قبلية تخص القبائل وحدها.
من املؤكد أن غالبية املعارضني قادة 

وجمهور هم من القبليني، وهذا متاشيا 
مع حقيقة النسبة والتناسب، فهم أصال 

غالبية السكان، وهذا ال ينفي أن املعارضة 
السياسية هي خليط سياسي واجتماعي 
وطائفي متنوع، جمعتهم مطالب وطنية 

مشروعة، اتفقتم معها او اختلفتم، ال 
يجوز تخوينهم أو مصادرة حقهم في 

التعبير.

املعارضة ليست »إخواناً«: من املمكن ان 
أتفهم استخدام األنظمة العربية فزاعة 

االخوان املسلمني لكي تخدع بها شعوبها، 
وتقمع التحركات الشعبية املطالبة 

بالدميوقراطية لديها، أما في الكويت فاعتقد 
أنه من املضحك استخدام »بعبع االخوان 

املسلمني« لتخويف الناس من احلراك 
السياسي، واألسباب عديدة منها على سبيل 
املثال ال احلصر، أن احلكومة الكويتية سبق 
لها أن حتالفت مع االخوان املسلمني وشكلت 

معهم أكثر من حكومة، كما أن العديد من 
االخوان يعملون أصال كمستشارين لدى 

دوائر القرار وقريبني منها.
في النهاية االخوان املسلمون هم فريق 
سياسي كويتي بامتياز اتفقنا معه أو لم 

نتفق، لهم طموحهم السياسي املشروع، 
وميلكون رؤيتهم اخلاصة في السياسة، 

كما أنهم يعملون كأي جتمع سياسي وفق 
الدستور والقانون.

كما أننا نعلم جيدا وكمراقبني سياسيني 
للساحة الكويتية، أن االخوان املسلمني في 

الكويت بالرغم من أنهم ميلكون اخلبرة 
في التنظيم واإلعداد واحلشد للمسيرات 

والتجمعات، وهم املسؤولون عن الدعم 
اللوجستي للحراك السياسي احلالي، إال 
أننا أيضا متأكدون من أن شعبيتهم اقل 

بكثير من إمكانياتهم املادية، فشباب اإلرادة 
اغلبهم من املستقلني أو من مناصري 

التكتل الشعبي، وليسوا من أتباع احلركات 
اإلسالمية عموما.

من الطبيعي واملقبول أن متارس املعارضة في 
الكويت حقها الدستوري في ممارسة النقد 
واالحتجاج وفق األطر القانونية، ولكن من 
غير املقبول أن يلعب أحد أقطاب املعارضة 

دور البطل احملرر وكأنه يخلص أبناء وطنه 
من األغالل والزنازين، وأن يظهر مبظهر 
الرجل الذي يعبر بقومه إلى بر األمان من 
ويالت القهر والفقر واجلوع واالضطهاد.

هذا النمط من املعارضة، هو منط استعراضي 
بالدرجة األولى، وهو ال ميت الى العمل 

السياسي اإلصالحي بصلة حقيقية، فهو 
مجرد رسم صورة منطية زعامية على 

حساب أشياء كثيرة في البلد، مثل التنمية 
واالستقرار ومستقبل األجيال.

ومن احملزن أن نرى هذه الظاهرة وقد بدأت 
في الظهور منذ سنوات قليلة، عبر أشخاص 
كان من املفترض بهم أن يكونوا شخصيات 
إصالحية ال راديكالية، وهذا يجعلنا نتحسر 
على النمط الرفيع لشخصيات املعارضة منذ 
السبعينيات وحتى فترة قريبة، مثل جاسم 

القطامي وأحمد اخلطيب وأحمد الربعي.. 
وغيرهم الكثير ممن رسموا صورة مثالية 

للمعارضة، فال هم باملتهاونني بحقوق الناس، 
من جهة، وال هم باملطالبني فيها بشكل 

تأزميي فج. وقد أخذوا فرصهم في إشغال 
مقاعد برملانية وحتى وزارية، وكانوا أصحاب 

نظريات وعمق فكري، ولم يشهد املجلس 
على زمنهم هذا الصراخ والضجيج واخلروج 

إلى الشارع وحتريض الناس وتعويدهم على 
هذا النمط من املعارضة الذي ستكون له 

عواقب سيئة في املستقبل إن استمرت هذه 
الطريقة وتكرست كمنهج التقطته األجيال 

املقبلة وعملت به. عندها لن يكون ملبنى 
البرملان أي فائدة، ورمبا أيضا جاءت ظروف 

غير تلك التي نعيش فيها، فتكون املعاملة 
باملثل من أصحاب القرار، فيحدث الصدام 

املهلك.
إن عملية »شخصنة« املعارضة، وحتويلها إلى 

زعامة جديدة، هي استغالل لعواطف الناس، 
واستثمارها لصالح تكوين شخصية تريد 

ان تصنع لنفسها هالة ولو على حساب دولة 
مستقرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

قال تعالى في كتابه العزيز بسم اهلل الرحمن 
الرحيم: )ولكم في القصاص حياة يا أولي 

األلباب لعلكم تتقون( البقرة: 178، 179.
وقال تعالى: )من أجل ذلك كتبنا على بني 
إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو 

فساد في األرض فكأمنا قتل الناس جميعا 
ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا ولقد 

جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم 
بعد ذلك في األرض ملسرفون( صدق اهلل 

العظيم.
كان للتشدد في عقوبة اإلعدام أهمية كبرى 

في املجتمعات القدمية، وبرز دورها في 
قمع اجلرمية على الرغم من انها كانت 
بدائيه وغير منظمة، جنحت في فترات 

للحد من القتل والتآمر على الدولة، وفشلت 

عندما أصبحت عقوبة اإلعدام سالحا ذا 
حدين يستعمل كوسيلة للقمع، فلوال أهمية 

هذه العقوبة ملا أقرها املشرع وتشدد في 
تطبيقها، وكانت عقوبة اإلعدام هي العقاب 

الرئيسي في األنظمة القدمية أيا كانت 
اجلرمية املرتكبة إال أنها ألغيت في عدد من 

الدول واملجتمعات نتيجة التطور الفكري 
واأليديولوجي لها، وتدرجت عقوبة اإلعدام 

لتقتصر على اجلرائم اجلسيمة كجرمية 
القتل واخليانة العظمي والتآمر على مصالح 

الدولة وبعض اجلرائم مثل املخدرات.
والسبب أن مرتكبي هذه اجلرائم هم 

أشخاص ال يجدي معهم سوى استئصالهم 
من املجتمع بعد اليأس من تقوميهم وإذا 
كنا من أنصار اإلبقاء على عقوبة اإلعدام 

في التشريعات العربية بشكل خاص إميانا 
منا مبا لها من دور في القضاء على بعض 
اجلرائم وإرساء العدالة االجتماعية خاصة 
بعد الفوضى التي عمت املجتمعات العربية.

فالتشدد في فرض هذه العقوبة هو 
املخرج للحد من اجلرائم التي أصبحت 

بنظر البعض وجهة نظر، وحرصا منا على 
مجتمعاتنا وخوفا من تفتتها وتقسيمها إلى 
طوائف وعصبيات وقبليات البد من رادع 

يجعل الشخص املفكر في ارتكاب جرم 
ان يعود إلى رشده مادامت املشنقة سوف 
تكون في انتظاره، وللرد على سؤال: هل 

عقوبة اإلعدام حتد من اجلرمية؟ فاجلواب 
بأن من يقتل النفس املطمئنة بغير حق ال 

يستحق البقاء في هذه احلياة.

أنشأت وزارة العدل جلنة لها احلق بأن 
توافق أو ال توافق على السماح بزواج 

الكويتيني من أجنبيات من خارج البالد. 
وفي حالة رجوع املواطن إلى السفارة 

الكويتية متتنع عن توثيق عقد الزواج أو 
إصدار تأشيرة لدخول الزوجة األجنبية إلى 
الكويت. وهناك حاالت متت املوافقة عليها 

كاستثناء وهم من املعاقني.
وعندما جلأ بعض املواطنني للقضاء حلسم 

هذا النزاع أصدر القضاء أحكاما بإثبات 
الزواج مراعاة لظروف حالة كل شخص 

سواء بدخول أو غير دخول أو وجود 
أطفال ألن أمر اختيار اإلنسان لشريك 

حياته أمر شخصي وخاص وليس ملخلوق 
احلق في التدخل فيه.

وقد جاء هذا القرار مخالفا حلقوق اإلنسان 
والشريعة اإلسالمية والقوانني واألعراف. 
فقد أتى مخالفا للشريعة اإلسالمية التي 

سمحت بالزواج من الكتابية دون النظر إلى 
األصل أو اجلنسية أو العرق أو اللون مما 

يدل على سماحة اإلسالم حتى في حالة 
تعدد الزوجات. في حني أن بعض الدول 

حترم الزواج من الديانات األخرى وحترم 

تعدد الزوجات.
إن منع الزواج من أجنبية يشكل بدوره 

خرقا واضحا للحرية الشخصية التي 
تفترض عدم تدخل الدولة وانتهاكها حلقوق 

اإلنسان، كما أنه يتعارض مع املعاهدات 
الدولية حلقوق اإلنسان، ألن قرار الزواج 

وتكوين األسرة هو قرار شخصي ال دخل 
للدولة فيه.

وقد تضرر الكثير من األشخاص من هذا 
القرار الذي سبب أزمات نفسية كبيرة 

بسبب الفراق وتدمير أسرة كان من املمكن 
أن تعيش في سعادة، كما أن قرار وقف 
تصديق عقود زواج الكويتيني من غير 

الكويتيات في اخلارج أمر مخالف حلقوق 
اإلنسان والشريعة اإلسالمية والقوانني 

واألعراف.
وقد نصت املادة )2( من الدستور على أن 
»دين الدولة اإلسالم والشريعة اإلسالمية 

مصدر رئيسي للتشريع«. كما نصت املادة 
)30( على أن »احلرية الشخصية مكفولة«. 

فحقوق اإلنسان هي احلقوق الطبيعية التي 
ال فرق فيها بني الرجل واملرأة فكالهما 
سواء أمام القانون وأمام اهلل ومنها حق 

اإلنسان في احلياة وحق االختيار وحفظ 
الكرامة.

أما بخصوص مخالفة القرار حلقوق 
اإلنسان فقد انضمت الكويت إلى اتفاقية 

األمم املتحدة في مجال حقوق اإلنسان 
ومنها: العهد الدولي اخلاص باحلقوق 

املدنية والسياسية والعهد الدولي اخلاص 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

واالتفاقية الدولية بشأن القضاء على 
التفرقة العنصرية بجميع صورها وأشكالها 

واالتفاقية الدولية اخلاصة بالقضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

وقد نصت املادة )16( من اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان على أن »للرجل واملرأة 

متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس 
أسرة دون أي قيد بسبب اجلنس والدين«. 

فهذه االتفاقيات والقوانني من املفروض 
أن تلزم دول الدول املوقعة عليها باحترام 

مضمونها.
فمنع الزواج من اخلارج يشكل بدوره 
خرقا واضحا للحرية الشخصية التي 

يفترض عدم تدخل الدولة فيها ألنها تعد 
انتهاكا حلقوق اإلنسان.
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