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أحمد عفيفي 
إياك أن تظن أن ما حدث للطيار األردني معاذ 

الكساسبة عنك ببعيد، ال تريح نفسك، أو باألحرى ال 
تضحك عليها وتوهمها بأنك آمن مما يفعله »داعش«، 

أو أن ظهرك محمي، أيا كان من تظنه يحميك، ملصلحة 
هنا أو ملصلحة هناك. 

أقسم لكم باهلل العلي العظيم.. حني طالعت صور 
إحراق معاذ الكساسبة على مواقع التواصل، انني 
ظننتها مجرد صورة »مركبة« غير حقيقية، فقط 

لبث الرعب في نفوس من يظنون أن بإمكانهم 
التصدي لوحشية »داعش«، حتى رأيت برنامج 

»القاهرة اليوم« على قناة األوربت، ويا ليتني ما 
رأيت، ليتني مت قبل أن أرى هذا املشهد البشع 

الذي ال ميت لإلنسانية بصلة، »الحظوا أقول 
لإلنسانية وال أقول لإلسالم«، دقيقتان تقريبا مرتا 

كأنهما دهر ثقيل، مشهد تظنه في فيلم سينمائي 
أميركي أخرجه مخرج متمكن عبقري حتى يحركك 

للفعل، أو تخرج من دار العرض بعد انتهاء الفيلم 
غاضبا، داخلك ثورة وقلبك بركان حمم، تريد أن 

تثأر.. فيلم يقول لك اغضب، واجعل غضبك فاعل 
وخذ بثأر »الولد«.

غير أن السؤال املؤلم: ألهذه الدرجة أيقن »داعش« 
ـ رغم التحفيز غير املقصود منها بالطبع ـ أن أمة 
العرب تخاف وال تثور؟ هل هو ـ أقصد »داعش« ـ 
يعرف عنا نحن العرب أن ڤيديو مثل هذا سيرعبنا 
ويرهبنا، فنلزم بيوتنا وغرف نومنا، لئال ننال ما 
ناله معاذ، هل يرانا »داعش« بكل هذا اجلنب؟ هل 

يرانا مرتعشني إلى هذه الدرجة املخزية؟
هو يعلن التحدي ـ ال أشك في ذلك حلظة، كأنه 

يقول: شاهدوا وتأثروا وتباكوا مع بعضكم أو على 
بعضكم، ال فرق، والرجل فيكم، الرجل فيكم يعترض 

أو يريني نفسه، هكذا بالبلدي وعلى بالطة، الرجل 
فيكم يطلع لي، اكتفوا فقط بالشجب واالستنكار أمام 

كاميرات التلفزيون »سنسمح لكم بذلك حفاظا على 
ماء وجوهكم أمام شعوبكم«، لكن أن تتصوروا أن 
بإمكانكم أن تقفوا وتصدوا وتنتقموا ـ رغم يقيننا 
بأن ذلك مستحيل ـ فسوف ترون ما هو أبشع مما 
رأيتموه، ونعيدها عليكم بالعربي الفصيح: »الرجل 

فيكم يريني نفسه«.
ماذا حدث يا أمة العرب، من هم الدواعش؟.. كم 

عددهم؟! عشرون ألفا، أربعون ألفا، نصف مليون؟ 
وكم عددكم أنتم يا عرب يا مسلمني؟! تعرفون قطعا 

ويقينا من يقف وراء »داعش« وميولها، وتعرفون 
أيضا أن بينكم وفي دياركم دواعش صغيرة، لم يأت 

دورهم بعد، »داعش« العفريت الذي صنعته أميركا 
في املنطقة، مثلما زرعت قبلها كثيرين، مثلما صنعت 
اخلديعة الكبرى التي صدقناها وتوهمنا أنها حقيقة، 
أقصد الربيع العربي، ثورة هنا وثورة هناك، وعمالء 

هنا وعمالء هناك، أشعلوا الفتيل فاشتعلت األرض 
وارتوت بدماء من صدقوا أنها ثورة عن جد، حتى 
يحل »اإلخوان« في جميع البلدان العربية وينفذوا 

أجندة غربية أميركية مخطط لها من سنوات بعيدة، 
واإلخوان بلعوا الطعم متصورين أنهم يفهمون 

األغراض األميركية ويدركون أنهم مجرد وسيلة أو 
معبر، ووقت أن يجد اجلد ستطيح بهم أميركا مثلما 

أطاح رئيسها أوباما بنب الدن وألقى بجثته في احمليط.
اإلخوان يعرفون ذلك، ويتوهمون أنهم أكثر دهاء من 

أميركا، وساعة احلسم سيعتلون املنصة ويدوسون 
أميركا ويعلنون دولة اخلالفة اإلسالمية من احمليط 

إلى اخلليج، من شرق الدنيا لغربها ومن جنوبها 
لشمالها.

غباء سياسي لم أر مثله في حياتي في فصيل من 
الفصائل، حكموا مصر سنة، ولم يستطيعوا احلفاظ 

على غنيمتهم، فطار نظامهم في ليلة واحدة »ألهذه 
الدرجة كان نظاما هشا وضعيفا وكرتونيا«.. ما علينا، 

لم يقدروا على مواجهة بلد واحد، فكيف يصور 
لكم غباؤكم بأنه باستطاعتكم إذا ما استمر حكمكم 

مواجهة دول الغرب وعلى رأسها أميركا؟!
»داعش« ظهير لإلخوان.. فصيل منهم يعمل 

بأفكارهم وعقائدهم، بدليل أنهم لم يظهروا إال بعد 
سقوط اإلخوان في مصر، فانتشروا كاجلراد في 

بقاع األراضي العربية »ال أستثني بلدا واحدا«، لذلك، 
أعيدها وأكرر ما بدأته: إياك أن تظن أنك بعيد عما 

حدث مع معاذ الكساسبة، هي رسالة داعشية شديدة 
اللهجة واحلقارة: »الزموا بيوتكم وال تخرجوا من 

جحوركم، مسموح لكم فقط بالشجب واإلدانة تهدئة 
ملن حتكمونهم، لكن أكثر من ذلك فغير مسموح.. 
نعلم أن الرسالة وصلت إليكم، ونعلم أيضا أنكم 

كعرب حلوين و»شطار« وتسمعون الكالم«.

.. فماذا أنتم 
فاعلون؟!

حبر على ورق

في اخلمسني من عمره عمل في صحيفة 
ناطقة بالعربية في بلده ألكثر من 10 سنوات، 

تخصص في التحقيقات كما ابلغني، اآلن 
يعمل جزارا في محل في الكويت منذ اكثر 

من 12 عاما، لم أشأ ان ادخل معه في تفاصيل 
التحوالت اجلذرية التي مر بها في حياته والتي 
معها او بسببها انتقل من بالط صاحبة اجلاللة 
الى »السلخانة«، وحتول من حامل للقلم يبيع 
االخبار وينقل املعلومات الى حامل للساطور 

يبيع اللسنات والنخاعات والكراعني، غير أنني 
سألته: »كيف حتولت من صحافي خريج إعالم 
متخصص الى جزار؟« فأجاب بإجابة تختصر 

واقعنا العربي من احمليط الى اخلليط: »ان 
أمأل بطون الناس مبا ينفعهم خير من ان أمأل 

عقول الناس مبا يضرهم من اخبار مبتورة 
ومعلومات مغلوطة«.

بالنسبة لي إجابته فلسفية جدا، بل مثالية جدا، 
وال أعتقد أنها السر احلقيقي وراء حتوله، 

وإن كنت قد قبلت بها، ولكنني حسبتها ماديا، 
فاجلزار في الكويت بل وفي أي بلد عربي 

يكسب أضعاف أضعاف ما يكسبه الصحافي، 
بل يكسب أضعاف ما يكسبه املؤلفون 

والروائيون، لذا أعتقد أن سبب حتوله مادي 
بحت، وهذا حقه.

ولكن أين املشكلة هنا؟ في احلقيقة ال مشكلة، 
فهو رجل قرر أن يتحول إلى مجال أفضل 
ماديا، ومن يراقبه هما جهتان فقط البلدية 

والتجارة ال أكثر، أما الصحافي فتالحقه أجهزة 
الدولة كلها، وأنا أعني ذلك حرفيا، ال أعني 

بالضرورة مالحقة أمنية، بل مالحقة رصد، 
وأحيانا تكون هذه املالحقة أشد وطأة من 

املالحقة األمنية، ذلك عدا من يصنفك مبزاجه 
سواء من السياسيني أو املتابعني ويصنفونك 

ويؤولون حديثك بطريقة »توديك وراء 
الشمس«.

األهم من هذا كله أنه وفي دولة كالكويت ال 
يوجد أدنى اهتمام بالصحافي الكويتي، أعني 

ال من حيث الدعم وال من حيث التسهيالت 
بل إن حتى القوانني األخيرة أصبحت تضيق 

عليه خاصة في احلصول على املعلومات، 
فعلى سبيل املثال ال احلصر تنص مادة من 

قانون النشر 2006 على أنه »ال يحق نقل 
أي معلومات عن أي جهة رسمية ما لم يتم 

احلصول على إذن من تلك اجلهة«.
اجلزار أقصى ما ميكن أن يناله من عقوبة 

إغالق محله ألسبوع وتغرميه 500 دينار كحد 
أقصى حتى ولو كان يبيع حلم »حمير« أما 

الصحافي فالغرامات تصل ضده إلى 10 آالف 
دينار رغم أنه يبيع »احلقيقة« غالبا.

في النهاية أن تعمل »قصابا« في بلد عربي 
أفضل 100 مرة من أن تعمل صحافيا، وحالة 

واحدة فقط ميكن أن يتفوق بها الصحافي على 
اجلزار هو أن.. »يبيع قلمه«! 

فقدت هذه األرض الطيبة رجال من رجاالت 
الرعيل األوسط الذي واكب احلياة ببشايرها، أي 
النفط واالستقالل جلميع مفاهيمها وتشريعاتها 

الدستورية وجميع أحداثها وتطوراتها 
وتشريعاتها الدستورية وكان من رجاالت الكويت 

األفاضل الذين عايشوا وعرفوا ماضي هذه 
البالد حكاما وشعبا عن طريق املعلومات التي 
جنوها وحصلوا عليها من أسالفهم من اآلباء 
واألجداد فهو يعرف الكويت حق املعرفة في 

جميع شرائحها االجتماعية، كما يعرف اجلزيرة 
العربية واخلليج وعنده اطالع واف عن الدول 

اإلقليمية بحكم وجوده على معايشته على هرم 
األحداث والتجاذبات السياسية من خالل خدمته 

وعضويته في مجلس األمة ألكثر من 3 عقود 
ورئاسته لعدة جلان في هذا املرفأ التشريعي 
ومشاركته في عدة وفود ومؤمترات اقليمية 

ودولية، كما تولى أمانة السر في مجلس األمة 
في احدى الدورات مما زاد من علمه ومعلوماته 
القدمية والتي استطاع ان يتكيف معها ويكفيها 
خلدمة الكويت وهذه نبذة بسيطة ورثاء لرجل 

استحق هذا الذكر من الذين يعرفونه حق املعرفة 
من أصحاب الضمائر احلية الذين ال يجحدون 

املعرفة وال يغطون نور اهلل.
رحمك اهلل يا أبومطلق وأسكنك فسيح جناته 

وجزاك اهلل خير اجلزاء وجعل أعمالك الطيبة في 
ميزان حسناتك.

اهلل يرحمك يا عباس
عباس أبومطلق احلبيب

يا كاسب الطيب والنوماس
من أول العمر للمشيب
يشهد له طيبني الناس

ومذكور من فاعلني الطيب
ومن عايلته يرفعون الراس

نواخذه واالبو حبيب
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ذعار الرشيدي

مطلق الوهيدة

اجلزار vs الصحافي

رثاء لرجل يستحق 
الوفاء.. رحمه اهلل

احلرف29

رأي

almutairiadel@hotmail.com
عادل عبداهلل المطيري 

للدميوقراطية في الكويت خصوصية عن مثيالتها 
في الغرب والشرق، فعندما وضع الدستور منذ أكثر 
من 50 عاما، لم يكن املجتمع الكويتي آنذاك مهيأ مبا 
يسمح له باملطالبة بصالحيات كبيرة لصالح البرملان، 
ولذلك اكتفى باحلد األدنى من مهام التشريع والرقابة 

الشعبية، واعتمد دستور الكويت على مبدأ التعاون 
بني السلطتني ليشكل نظاما سياسيا بالكاد يكفل احلد 

األدنى من الدميوقراطية.
نشأت التجربة الدميوقراطية في ستينيات القرن 
املاضي عن طريق تالقي مصالح السلطة والشعب 

ولم تكن وليدة حلراك شعبي ضاغط على السلطة، 
ونظرا حلداثة التجربة الكويتية نسبيا، ولتقطعها 

وتعطيلها من حني إلى آخر، ميكن القول إن عام 1992 
حتى وقتنا احلالي، هو العمر احلقيقي لتجربتنا 
الدميوقراطية، فمواصلة العمل البرملاني ودون 

انقطاع، عزز الدميوقراطية وفعل اغلب مواد الدستور، 
وأظهر إيجابياته وسلبياته.

كانت املعارضة تتغنى بالدستور والتمسك به، ولكن 
مع مرور الوقت وتزايد التجارب واختالفها مع 

السلطة حول تفسيراته، بدأوا احلديث عن تغيير 
الدستور.

املجتمع الكويتي يتفاعل مع التطورات السياسية، 
يشاهد تنازع الصالحيات بني البرملان والسلطة، 

ويدفع غالبية الشعب ملزيد من الصالحية للبرملان، 
ولكنه في نفس الوقت يراقب التجمعات السياسية 

وأداءها ويخشى من التحزب وجتاربه العربية املريرة.
رمبا الوقت كفيل بإنضاج التجربة الدميوقراطية في 

اي دولة، ولكن هل ميلك الكويتيون هذه الرفاهية، 
وهم يرون قضايا الفساد املالي املتسلسلة، والتي 

آخرها »قضية التأمينات«؟، نحن بلد ميتلك ثروات 
طائلة على شكل أموال سائلة وشبه سائلة نخشى 

عليها من سوء اإلدارة، لذلك نتمنى الوصول 
حللول تطور من واقعنا السياسي وتدفع ملزيد من 

الصالحيات للبرملان، خصوصا بعد فشل جتربة 

الصوت الواحد ومجلسه في الرقابة والتشريع.
ختاما،اجلميع في الكويت يبحث عن حلول الزماتنا 

الدستورية والسياسية ويجربها.
احلكومة حاولت عن طريق العديد من املمارسات كحل 
البرملان ومواجهة االستجوابات بطرق مختلفه وصوال 
إلى تغيير قانون االنتخاب، واملعارضة كذلك اعتمدت 
على سياسات مختلفة، منها التسلسل باالستجوابات 
من الوزير الى رئيس الوزراء، ومن التشدد مبعارضة 

احلكومة الى التحالف معها، وصوال إلى احلراك 
الشعبي ومقاطعة االنتخاب واقتراح تعديالت 

دستورية.
والسؤال هنا هل حتقق شيء من تلك املعاجلات 
السياسية أم ال؟ ومن يتحمل اآلثار اجلانبية لها؟
٭ مالحظة: كل البالد الدميوقراطية مرت مبرحلة 

التجارب حتى أدركت احلقيقة، فاألخطاء الدميوقراطية 
عالجها مبمارسة املزيد من الدميوقراطية، املهم 

استمرار التجربة حتى تنضج.

الكويت.. 
مجرد جتربة 
دميوقراطية

صدى األحداث

libraheem@hotmail.com
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

كثيرة هي املوضوعات على الساحة احمللية التي 
تستوجب التركيز عليها، ولعل أهمها في نظري هو 

ما تعانيه اإلدارة احلكومية من مشكلة عدم تنفيذ 
القوانني الصادرة، وقد ميضي على صدورها سنوات 
دون ان جتد طريقها للتنفيذ، وخاصة عندما يصدر 
قرار السلطة التنفيذية العليا في الدولة، ألنه يعطي 

االنطباع عن األداء احلكومي سلبا كان او إيجابا، من 
ذلك أود أن أشير إلى قرار مجلس مجلس الوزراء 
الصادر عام 2004 املتعلق بإغالق املطاعم وغيرها 

في أوقات محددة من الليل ونهاية األسبوع، دون أن 
حترك اجلهة املعنية بتنفيذ القرار، وهي بلدية الكويت، 

ساكنا لتنفيذه إلى أن أتى لواءنا القدير عبدالفتاح 
العلي عند تسلمه األمن العام قبل ما يقارب سنة 

واعلن عن تطبيق القانون بالتنسيق مع بلدية الكويت، 
ما احدث ردود أفعال حينها إلى أن ألغى نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية هذا التوجه وبقي 
الوضع على ما هو عليه.

ودون اخلوض في أسباب ذلك، يأتي مدير عام البلدية 
ويعلن قبل عدة أيام مضت عن إجراءات لتطبيق 

القرار املعني بالتعاون مع وزارة الداخلية التي نفت 

ذلك حتى أصبحنا ال نعرف ماذا يحصل؟! إدارة تؤكد، 
ووزارة تنفي. وفي هذا السياق، أرى أن البلدية هي 

املعنية بتطبيق القرار منذ صدوره، فلماذا إقحام 
وزارة الداخلية في كل صغيرة وكبيرة من قبل 

مؤسسات الدولة؟ وهذا ما يفترض على البلدية أن 
تفعل القانون مبا لديها من صالحيات حتى في إغالق 
احملالت، بل سحب التراخيص وعدم التجديد لها، وان 

حصل اي اعتداء على احد موظفيها أثناء أداء عمله 
فاألجهزة األمنية على أمت استعداد للتواجد واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة.
نعم، ان ما حصل يعطي صورة سلبية عن اإلدارة في 

بعض اجلهات احلكومية وأيضا لألسف عن مجلس 
الوزراء ممثال باألمانة العامة فيه في عدم متابعة تنفيذ 

القرارات من اجلهات احلكومية املعنية، أين جهاز 
متابعة األداء احلكومي من ذلك؟ وإذا كان صدور 

القرار منذ ذلك الوقت ولم يتم تنفيذه اال عندما نفض 
اللواء العلي الغبار عنه، وحتركت اجلهة املعنية، فأين 
هي منه في تلك الفترة الطويلة؟ واذا كانت هناك آراء 

فاعلة ال تريد تطبيق القرار، فاألمر بسيط للغاية، 
فما على مجلس الوزراء اال إلغاؤه، ولكن تظل االمور 

بهذه الصورة الرمادية في تطبيقه من عدمه امرا غير 
مقبول.

وال شك ان هذا القرار جريء ومن نفض الغبار عنه 
بعد سنوات من السبات يحسب له ال عليه حيث ان 
اغالق املطاعم ليس بغريب، حيث ان الكويت ليست 
الدولة الوحيدة التي حتاول تطبيقه، بل هناك الكثير 

من الدول حتى املتقدمة منها، تعمل على اغالق املطاعم 
مع ايجاد بديل خلدمة الناس بالتصريح للبعض 

منها بأن تعمل اربعا وعشرين ساعة، ولكنها عملية 
تنظيمية لها اهدافها البيئية واالمنية واالقتصادية 

تختلف فيها دولة عن دولة اخرى. 
وحقيقة القول ان اصدار اي قرار يجب ان ينفذ ال ان 

يترك، ويجب ان تكون هناك متابعة ادارية لتنفيذه 
إلعطاء الثقة بالقرارات احلكومية ال ان يعاب عليها 

في عدم التنفيذ، كما ان تطبيق القرار بعد سنوات من 
التجاهل يحتاج الى توضيح بوسائل االعالم املختلفة 
حتى يكون الناس على علم به، وعلى الرغم من ذلك 

فما زال هناك متسع من الوقت كي تبادر اجلهات 
املعنية بالتنفيذ بتجاوز تأخرها في التطبيق وان يرى 
هذا القرار النور ويتم تفعيله أو إلغاؤه، وهذا ما نأمله.
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