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 تابعت بتدقيق ومتحيص شـــديدين األحداث املأساوية التي دارت رحاها في 
منطقة الصليبخات منذ بدأت الفضائيات بث صورها، وقبلها تابعت التحذيرات 
التي أطلقت من خالل وســـائل اإلعالم من أنه ممنوع إقامة الندوات خارج نطاق 
املنزل واطلعت على تصريح النائب صاحب الندوة الذي قال فيه «السمع والطاعة 

لألمر األميري». 
  وتأسيسا على هذه املتابعة فإنني أقول بأمانة وصدق: إن املسؤولية كاملة تقع 
على عاتق منظم الندوة وبعض ضيوفه من النواب واملنظمني، فقد كان واضحا أن 
صاحب الدعوة ومعه بعض النواب لم ميتثلوا لألمر، بل وكانوا يريدون التجاوز 
عليه مع سبق اإلصرار والترصد، ويظهر هذا جليا عند مخاطبة قائد القوة اللواء 
خليل الشمالي لصاحب الدعوة وهو يجلس على األرض خارج املنزل وسط مجموعة 
من املواطنني ومعه بعض النواب وكأنهم يشـــجعون املوطنني على حتدي رجال 
القانون، فما الذي يدعو صاحب الندوة للجلوس على األرض خارج حدود املنزل 
وهو لديه ضيوف بالداخل؟ وسمعنا أحدهم يتحدى بقوله عبر مكبرات الصوت 
إن األمر األميري لـــم نره وال يجوز أن ينقله الرئيس اخلرافي، أي أنه ال يقر به 
وبلهجة حتريضية ويحاول بث روح احلماسة والتحدي في نفوس احلضور من 
املواطنني ورأينا اللواء الشمالي يشده من األرض ليقوم ويتحدث معه في أمر ما، 
ويبدو أنه كان يدعوه لضرورة احترام القانون وضرورة الدخول حلدود املنزل 
ورأيت أيضا اللواء يحمل مكبر الصوت ويدعو احملتشدين ومنهم بعض أعضاء 
مجلس األمة لضرورة الدخول حلدود املنزل أو االنصراف وأنه ال يريد أن يقوم 
مبا ال يريد القيام به أي تفريقهم بالقوة تنفيذا للقانون وبعدها رأيت بعيني أحد 
أعضاء مجلس األمة يهاجم أحد رجال األمن محاوال سحبه خلف اجلمهور فوقع 

الذي كرهنا وقوعه، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.
  يبدو أن بعض النواب الذين كانوا بالداخل ال يدرون عما كان يجري باخلارج 
من مفاوضات ولكنهم حتملوا وزر من دعاهم الذي أخذ يراوغ بأنه سينهي الندوة 
بالرغم من أن املطلوب كان الدخول إلى حدود املنزل، ولتســـتمر الندوة وال بأس 
فـــي ذلك، وعندما دخل صاحب الندوة لينهي الندوة كمهلة أخيرة بعد أن ينتهي 
املتحدث فوجئت القوة األمنية بنائب جديد يبدأ باحلديث ومازال احملتشـــدون 
يقفون باخلارج، ناهيك عن استفزازهم لرجال األمن بقيادة النائب الذي شاهده 
كل متابع. هذا األمر عجل بالهجوم وإجبار احملتشدين على الدخول حلدود املنزل 
وهنا حاول بعض النواب اخلروج فحدث ســـوء الفهم وحصلت بعض األخطاء 

املؤسفة التي ما كنا نتمناها.
  وممـــا تقدم يبدو واضحا أن صاحب الندوة وبعض ضيوفه من النواب كانوا 
يعدون هذه الندوة لتحدي القانون واســـتدراج رجال األمن واســـتفزازهم ليقع 
بالضبط ما وقع وذلك لرأب التصدعات التي أصابت كتلة «إال الدستور» ومن ثم 
احلشد الستجواب سمو رئيس الوزراء للوصول إما إلى طرح الثقة بسموه وأما 
إلى حل مجلس األمة، وهذا هدف معلن ألكثر من نائب في كتلة «إال الدســـتور» 
لذلك فإننـــي أتطلع لكل مخلص في مجلس األمة ســـواء كانوا حكومة أو نوابا 
للتصدي لهذا املخطط الذي من جانب يريد حماية الدســـتور ومن جانب يتحدى 
القانون لتحقيق مآرب حزبية ضيقة على حساب وطن وشعب ودستور وقانون.. 
بل انني أطالب النواب بعدم اخلوف من اإلرهاب الفكري والتهديد الذي ميارســـه 
البعض، فالشارع مع تعدد وسائل اإلعالم بات على علم بكل شيء يحدث ولم يعد 
أسيرا لوجهة نظر واحدة ترسم له فيؤمن بها مجبرا حتى ولو كان على حساب 

احلقيقة فتصدوا لهم وتصدوا لتحدي القانون ورجال األمن.
  aljaser_b٠٨@hotmail.com 

 دخل رجل إلى قرية صغيرة وتوجه إلى املسجد، فوجد أهل القرية كلهم يبكون 
وينوحون، قال: ما بكم؟ فرد عليه أحدهم: لقد ســـرق املصحف قال الرجل: كلكم 

يبكي، فمن سرق املصحف؟  !
  ما حدث أمر مؤلم بال شـــك، مؤلم للجميع. ولكننا في أوقات الشدة والغضب 
بحاجة أكثر إلـــى احلكمة وصوت العقل، ومن يتابع اخلطاب املشـــحون بروح 
التشـــفي واالنتقام والدفع نحو تأجيج الفتنة، فســـيدرك بالتأكيد حجم املأساة 
التي نعيشها، وحجم الكارثة التي ستصيبنا - ال قدر اهللا - إذا استمرت األمور 
على ما هي عليه، والتي لن ترحم أحدا، فالغضب يعمي صاحبه عن احلق ورؤية 

األمور كما يجب. 
  األصل فـــي عالقة احلكومة مبجلس األمة هو التعـــاون، وبالتالي من العبث 
- أو العبـــط - احلديث عن انتصار للحكومة علـــى املجلس أو العكس، فإذا لم 
تكن العالقة بني الســـلطتني عالقة تعاون من أجل بناء الكويت، فكلنا خاسرون 
وال يوجد بيننا منتصر، وكذلك احلال على مســـتوى الوحدة الوطنية، فاألصل 
بالنسبة لعالقة أفراد املجتمع فيما بينهم هو التواد والتواصل والتراحم والترابط 
والتضامن االجتماعي، هكذا علمنا اإلسالم وهكذا حدد الدستور تلك العالقة، فإذا 
ســـادت الكراهية وروح االنتقام بني الناس، فهذا أيضا فشل لن جنني منه سوى 

الدمار والشقاء على اجلميع. 
  كلنا مخطئون وكلنا مقصرون، لم يعد يجدي أن نبحث عن مســـؤول يتحمل 
وزر كل هذا العبث. كلنا يبكي ويصيح: لقد سرقوا الكويت.. لقد سرقوا الكويت، 
فمن ســـرقها إذن؟! أما آن لهذه النفوس الغاضبـــة أن تهدأ، أما آن لهذه الصدور 
املشـــحونة باالنتقام أن تستريح، هل املطلوب أن يسقط منا قتلى بال ذنب حتى 

نتوقف، فمن سيتحمل وزر تلك األنفس البريئة إذن؟!
  أيها النواب األعزاء، مطالبتكم بإقالة ســـمو رئيس مجلس الوزراء بعيدة كل 
البعد عن الواقع والصواب، وفيها تدخل غير مقبول في صالحيات سمو األمير، 
متلكون وسائل دســـتورية في احملاسبة والرقابة، أرجوكم مارسوا صالحياتكم 
دون تعد على صالحيات احلكومة واألهم دون تعد على صالحيات صاحب السمو 

األمير. لكم حقوقكم ولهم حقوق.
  تصاحلنا مع من غزا أرضنا وشرد شعبنا ودمر بالدنا وانتهك أعراضنا، وتناسينا 
غدر من وقف ضدنا شامتا وفرحا مبا حل بنا، وجتاوزنا عمن كان باألمس يرفع 
صور الطاغية أثناء محنتنا، تسامحنا مع كل الذين أساءوا إلينا أشد اإلساءة، وعدنا 
معهم كما كنا نأخذهم باألحضان ونقدمهم على أنفســـنا، فلماذا نعجز اليوم عن 
أن نتسامح ونتصالح مع بعضنا ونحن شعب واحد وأسرة واحدة يكاد يترابط 

كل أفراده ببعضهم بعالقات نسب أو جوار أو زمالة أو صداقة؟!
  يا لها من انتكاســـة.. إلى من يقضون معظم وقتهم خلف شاشات الكمبيوتر 
بحثا عن مشاهد الصراع والعنف، ثم يلقون ما في نفوسهم من غضب وجنون في 
بضعة أسطر وكلمات، يتبادلون فيها االتهامات ويوزعون اخليانات واملؤامرات، 
أدعوكم لقضاء بعض الوقت في تصفح مقاطع التســـجيالت املتوافرة عن فترة 
االحتالل العراقي، كيف كنا جسدا واحدا يشد بعضه بعضا، ال فرق بني سني وال 
شيعي، وال حضري وال بدوي، وال إسالمي وال علماني، وال حكومي وال شعبوي. 

اتقوا اهللا فإنكم تشعلون نارا لن حترق غيرنا!
   bodalal@hotmail.com 

 يـــوم اخلميس املوافـــق ٢٠١٠/١٢/٢ مرت علينا 
أربعة أفراح، واحد مرتبط بي شخصيا، فبفضل اهللا 
سبحانه وتعالى وبجهود ودعم احملبني واملخلصني 
لنا، فقد متت ترقيتنا إلى املسمى األكادميي «أستاذ 
مشارك» وفق الســـلم الوظيفي بهيئة التطبيقي 

والتدريب (مبروك). 
  أما الـ ٣ أفراح األخرى فارتبطت بالشعب الكويتي 
والقطـــري واإلماراتي، ففرحة الشـــعب االماراتي 
وقيادتها بعيد االستقالل الوطني واملباركة للوحدة 
االماراتية التي متت بقيادة حكيم العرب املغفور له 

الشيخ زايد والد الشعب االماراتي (رحمه اهللا).
  أما فرحة الشعب الكويتي وقيادتها فهي الفوز 
املســـتحق ملنتخبنا األزرق الكويتي الغالي على 
منتخب العراق الشقيق والتأهل للمباراة النهائية 

لبطولة كأس اخلليج العربي لكرة القدم.
  أما الفرحة الرابعة التي امتزجت بها دموع الفرح 
واحلزن وصراخ الضحك والتعبير باالبتســـامة 
املمتلئة مبختلف أوراق الزهور والريحان والياسمني، 
فقد متثلت حينما أعلن رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم جوزيف بالتر اختيار دولة قطر اســـتضافة 
بطولـــة كأس العالم لعـــام ٢٠٢٢، فقد أصبح رقم 

٢٠٢٢ مميزا في تاريخ قطر احلديث.
  هذه الدولة دخلت من أوســـع أبواب التحديث 
والتطوير مبعنى انها أصبحت دولة عصرية يقودها 
رجال ونساء وشباب يدركون قوة التغيير واالنطالق 

الى العاملية.
  الشـــك ان ما حققته دولة قطـــر في احلصول 
علـــى هذا االجناز هو نتاج األفـــكار واآلراء وبعد 
النظر للمستقبل القادم، وأهمية العمل املتواصل 
والدؤوب واإلخالص واحلرص على رفعة شـــأن 
الوطـــن، ان هذه الرؤية بدأت بعـــد انتهاء بطولة 
األلعاب اآلسيوية السابعة حينما جنحت البطولة 

بالتنظيم الرائع.
  فوضعوا في خططهم وبرامجهم أنه يجب العمل 
على تنظيم بطولة كأس العالم عام ٢٠٢٢، وانه حتد 
كبير لقطر، وعملوا بكل فخر واعتزاز ملواجهة هذا 
التحدي باستخدام كل األدوات التكنولوجية والعلمية 
واالقتصادية والسياســـية واإلعالمية وتوظيفها 
بالشكل الصحيح واجلميع وقفوا معا كفريق واحد 

كل يدعم اآلخر.
  فكان قائد مســـيرة هذا الدعـــم أمير دولة قطر 
الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني (بومشعل) الذي 
اعتز وافتخر بوقفة شـــعبه الوفـــي معه في هذا 
التوجه، كما ال ميكن نسيان دور السيدة األولى في 
قطر وراء زوجها الشيخة موزة بنت ناصر املسند 
وولي العهد الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وحترك 
وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني 

في نشاطه الديبلوماسي.
  أقول مبروك لشعب قطر وقيادتها، مبروك للعالم 
اخلليجي والعربي واإلســـالمي والشرق األوسط، 
أقـــول ان الكويتيني فرحون وتغمرهم الســـعادة 
التي ال ميكن ان توصف بهذا االجناز الكبير، أقول 
ان هذا االجناز ســـتكون له الفائـــدة الكبيرة على 
شـــعوب دول اخلليج العربـــي أوال كفرصة لدعم 
السياحة اخلليجية ورفع االقتصادات بهذه البلدان. 
وسيكون بابا لدخول التكنولوجيات احلديثة في 
ميـــدان االتصال واإلعـــالم واملواصالت والتعرف 
على أوجه اختالف عادات وتقاليد وتراث شعوب 
العالم فيما بينها! أقول.. نعم يا قطري ارفع رأسك 

يا قطري لتفتخر بدولتك وقيادتك!
  فاكهة الكالم: أضحكني كثيرا أحد الردود التي مت 
نشرها في جريدة «اآلن» االلكترونية من خالل 
تعليقات على خبر اختيار قطر الستضافة كأس 

العالم ٢٠٢٢ وهي كما يلي:
  بدر: املشـــكلة احلـــني اشـــلون ننحاش من 
دواماتنا عشان نحضر مباريات املونديال املوعود 

بقطر؟!
  بدر الشـــمري إلى بدر: في عام ٢٠٢٢ تكون 

تقاعدت!
  أما التعليق اآلخر فهو: بوعذاب: تلفزيون قطر 
يناقش حدثا سيحصل بعد ١٢ عاما.. وتلفزيون..؟ 

يناقش حادثة قبل ٢٠ عاما.. عمار يا كويت.
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 

 باسل الجاسر

 ال يا سادتي أنتم 
المسؤولون وبقصد!

 رؤى كويتية

 محمد هالل الخالدي

 اللهم الطف
   بالكويت وأهلها

 نظرات

 د.بدر نادر الخضري

 نعم.. ارفع رأسك 
  يا قطري!

 لمسات

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
(يأيها الذيـــن آمنوا أطيعوا 
اهللا وأطيعوا الرسول وأولي 

األمر منكم)
النيـــل من    إن محاولـــة 
كرامة الوطن ووحدته وأمنه 
واستقراره أمر مرفوض، فالبد 
لنا من أن نقف كلنا حصنا 

منيعا ضد كل من تســـّول له نفسه العبث 
بأمننا، وإن واجب الدفاع عن أمن الوطن من 
قبل ولي األمر شيء بديهي وال يختلف العقالء 
واحلكماء عليه، فـــإذا ما تعاظمت األخطار، 
وتفشت وخرجت عن مسارها املألوف، فولي 
األمر هو من يستشعر عظائم األمور، فخروج 
طاقم السفينة عن أوامر الربان يغرق اجلميع، 
فإذا ما شعر الطاقم بجنوح السفينة جنده 
يعتصم بالربان وبحنكته وخبرته الطويلة، 
فإذا ظهر ما يهدد سالمة الفرد واملجتمع جتد 
الكل يقف صفا منيعا خلـــف القائد إلعادة 
األمور إلى نصابهـــا، وانطالقا من توجهات 
صاحب السمو الوالد القائد نحو وأد الفتنة 
على هامش احلديث مع رؤساء التحرير ومن 

منطلقات العقل واملنطق.
  وحفاظا على مكتسباتنا وحلمتنا الوطنية 
يجب أن نحرص على حفظ األمن العام للوطن 
فكلنا خفير، وأن نفوت الفرصة على العابثني 
بأمنه واســـتقراره غيـــر مكترثني مبصائر 
األجيال، ومبصير األمـــة الكويتية، فيجب 
أن نشـــغل أنفســـنا مبا هو مفيد لنهضتها 
وعمارتها، وسمو مكانتها ورفعتها، وأن نسعى 
جميعا إلرساء دعائم املجد لألجيال القادمة، 
وفق منظومة الفهم الصحيح للدميوقراطية 
والعمل في ظلها مسترشدين مبسيرة اآلباء 
واألجداد العطرة. ال أن جنعلها مجرد شعارات 
نتغنى بها لتحقيق مآرب شخصية وأطماع 
دنيوية نحن بغنـــى عنها، وبذلك نكون قد 
أســـأنا إلى مفهوم الدميوقراطية الصحيح، 
فتتحول إلى مفهوم مشّوه ومخّرب. ولنحمل 
جميعنا شعلة الدميوقراطية البناءة واملضيئة 

خلف قائد مسيرتنا لترسيخ 
بنيان وطننا العزيز. فالشباب 
والوطن ال يستحقون منا كل 
هذا العنـــاء، ولذلك فلنهتم 
بالشـــباب من خـــالل إذكاء 
الروح اجلادة والوثابة الهادفة 
خلدمة الوطن وبنائه، ال إذكاء 
الروح املتعطشة للهدم باسم 
الدميوقراطية املشـــوهة، فشريحة الشباب 
هي من ســـتحمل الرؤية التي حتدد مســـار 
املستقبل، ولذلك أصبح لزاما علينا أن نعمل 
علـــى توجيهها نحو العلـــم والعمل بتعقل 
ال نحو التشـــدق بحماية الدســـتور ونحن 
منتهكوه، فبعد األحداث املريرة التي شغل 
بها «الشارع الكويتي» هناك سؤال يراودني 
وهو: ماذا صنعنا من أجل الشباب؟ وكيف 
رسمنا أنفسنا قدوات لهم؟ فهم حملة مشاعل 
النهضة ولواء الوحدة على خطواتنا ودروبنا، 
ملواجهة أي ظرف قاس قد ميرون به مستقبال، 
حلماية وطنهم من مزالق ومخاطر التمزق 
والتفرق، فهم سيشكلون رمز عزته وقوته 
وثباته اســـتنادا إلى قولـــه تعالى (وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل 
ترهبون به عدو اهللا وعدوكم ـ األنفال: ٦٠) 
فعلى عاتق الشباب ستقع مسؤولية استكمال 
رسالة آبائهم وأجدادهم، ولن يفتحوا املجال 
لضعفاء النفوس ممن يغرر بهم، للنيل من 
مكتسبات الكويت عبر التاريخ، فال شك أنهم 
سيكونون الطاقات التي يفخر بها الوطن في 
بناء نهضته واحلفاظ على وحدته ومتاسك 
صفوفه، التي كانت والتزال شعارنا وسمتنا، 
فلن تزدهر الكويت وترجع إلى سابق عهودها، 
إال بالوحدة واألمن واالســـتقرار، وفي ظلها 
ستتكامل اجلهود والقوى في بناء وترسيخ 
دعائم الدميوقراطيـــة واحلرية الصحيحة. 
فسمعا وطاعة لك يا صاحب السمو، فيما تأمر 
وفيما تفعل وستفعل، حلمايتنا من أنفسنا 
فأنت األحكم واألقدر واألجدر، فأنت الذي يقرأ 

ما هو قادم وما هو بني السطور. 

الذي   الوضـــع 
الكويت  تعيشـــه 
هذه األيام ال يسر 
النظر  أحدا بغض 
التصنيفات  عـــن 
السياســـية مثـــل 
حكومي أو معارض، 
وإذا نزلنا ألخذ الرأي 

العام الكويتي فسنصل 
إلى نفس اجلواب «ضيقة خلق». وضع ال يخدم 
إال من يكره الكويت وأهلها، وإذا رجعنا بالذاكرة 
قليال واســـترجعنا النصائح األبوية لصاحب 
السمو األمير حفظه اهللا سنجد أنه لو أخذ بها 
أعضاء السلطتني ملا وصلنا إلى ما وصلنا إليه 
من وضع ال نحسد عليه. ال أحد يقبل أن ُيضَرب 
املواطنون أكانوا نوابا أو أشخاصا عاديني، وفى 
الوقت نفسه ال نقبل أن تكسر هيبة الدولة من 
نواب أو مواطنني، فطاملا طالب اجلميع بتطبيق 
القانون دون تفرقة. الشرارة األولى من وجهة 
نظري هي ما مت في مجلس األمة من تضخيم 
ملوضوع طلب احملكمة رفع احلصانة عن النائب 
فيصل املسلم وحجز الكويت رهينة لذلك. أي 
أن أصل املشـــكلة نيابية – نيابية، وتتمخض 
في عدم حضور بعض النواب للتصويت على 
موضوع رفـــع احلصانة، وبقدرة قادر أصبح 
املوضوع مواجهة بني أعضاء كتلة «إال الدستور» 
واحلكومة. املؤســـف في االمر هو النزول إلى 
الشـــارع من قبل كتلة «إال الدستور» وتهيج 
الشـــارع ونتج عن ذلك خـــالل أول ندوة في 
ديوانية النائب أحمد السعدون، التهجم على 
مواطن كويتي وهو الناشـــط السياسي محمد 
اجلويهل، واملؤسف أنه عندما علم املجتمعون 
بأن اجلويهل يضرب وحياته معرضة للخطر 
مت إكمال الندوة وكأن شيئا لم يكن. وبعد ذلك 
نأتي إلى ندوة احلربش وما نتج عن مصادمة 
حاول رجال األمن تفاديها بكل الطرق وتدرجوا 
في إجراءاتهم، حيـــث أبلغوا النائب احلربش 
بضرورة إخالء جتمهر وجتمع احلاضرين في 
احلديقة اخلارجية للمنـــزل إما بالدخول إلى 
الديوانية أو باالنصراف، وكان ذلك عبر مناشدة 

من قبل رجال األمن 
مبا يشبه الرجاء، 
لتفـــادي  وذلـــك 
حـــدوث الصدام، 
ثم قـــام اثنان من 
األعضاء باجللوس 
وسط اجلماهير في 
احلديقة متحدين 
رجال  تعليمـــات 
األمن، بل وصل األمر إلى قذف ورشـــق رجال 
األمن ونعتهم بأبشـــع األلفـــاظ. وبعد كل هذا 
ماذا يتوقع احلضـــور.. أن يتقدم رجال األمن 
لهم بزهور حمراء؟ أستغرب من بعض وسائل 
اإلعالم تزوير احلقائق وقلب احلق باطال، أين 
النزاهة واملصداقية؟ ونستغرب ممن يتشدق 
باحلرية والدميوقراطية مبنع حضور بعض 
وسائل اإلعالم احمللية بينما يسمحون لقنوات 
أخرى غير كويتية.. نقول كم تساهلت احلكومة 
سابقا مع ندوات تهييج الشارع ومت التطاول 
على رئيـــس الوزارء وأعضـــاء احلكومة، بل 
وصل األمر إلى نعت زمالئهم من النواب الذين 
يخالفونهم الرأي بأبشع الكلمات.. أين الرأي 

والرأي اآلخر؟
   لســـت بصدد الدفاع عـــن أي من الطرفني 
لكـــن احلقيقة يجب أن تقال مهما كلف الثمن، 
وأنصح كل مـــن يخالفني الرأي بالرجوع إلى 
مضبطـــة املجلس ليروا بأم أعينهم من ينعت 
اآلخرين باالنبطاحيني واحلكوميني كم مرة وقفوا 
بالتصويت مع احلكومـــة من أجل مصاحلهم 
سياسية كانت أو غير ذلك.. سيتم استجواب 
سمو رئيس الوزراء ونحن كمواطنني نقبل بأي 
إجراء حتت قبة عبداهللا الســـالم فقط ال غير 
فهو املكان الصحيح ملمارسة العمل السياسي 
ونقبل بأي نتيجة تصوت علية األغلبية. هذه 
املمارســـة الدميوقراطية احلقة التي نحترمها 
والتـــي نص عليها الدســـتور، أما النزول إلى 
الشارع وتهييج الناس فهذا غير مقبول. ونقول 
لكتلة الدستور: إال الكويت، نعم إال الكويت فهي 
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