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 مألوا الدنيا صراخا وضجيجا، 
وكالوا الشتائم واالتهامات لكل 
من خالفهم «انبطاحي ـ خائن ـ 
سارقـ  مرتشـ  حكومي.. وغيرها 
كثير»، ومارسوا اإلرهاب الفكري 
ألقصى مدى وأعلنوا قضيتهم «إال 
الدستور»، تلك القضية التي ال 

املناقشة وال احلديث حولها  تقبل 
وكل من لم يتفق معهم أو يختلف معهم بسبب وجيه أو 
غير ذلك أطلقوا عليه تلك الشتائم حتى قسموا الشارع 
ألربعة أقسام، األول معهم ويردد ما يقولون وصوتهم عال 
كالعادة، ولكنهــــم مضغوطون من املخالفني وهم األقلية 
القليلة، والقســــم الثاني كبير نوعا ما وهو الذي تصدى 
لهم ورد اتهاماتهم عليهم وزاد، والقســــم الثالث عريض 
متابع جيد وقادر على الفرز ويعلم ما يجري على الساحة 
بل ويعلم خلفياته وما هو حتت الطاولة ولكنه كان يؤثر 
الســــكوت أخذا باحلياد، ولكنه نطــــق اليوم بعد أن رأى 
التداعيات باتت تهدد االســــتقرار الوطني، فنطق مجبرا 
مســــتنكرا ما تقوم به جماعة «إال الدســــتور»، وان كان 
ذلك في هدوء وأدب جم، والقسم الرابع وهو األكبر الذي 
اســــتنكر ما يحدث رغم أنه غير متابــــع، إال أن األحداث 
فرضت نفسها عليهم وهم األغلبية الكبرى التي استفاقت 
على وقع الســــباب والشتائم والشقاق والتي لم يعتدها 
الشعب الكويتي الذي اعتاد االختالف املقرون باالحترام 

مهما اتسعت شقة اخلالف. 
  وهؤالء وجدوا أنفسهم يتابعون األحداث وساعدهم في 
تكوين وجهة نظرهم تنوع مصادر األخبار صوتا وصورة، 
وأن اســــتمرت «إال الدســــتور» في تهديدها بالذهاب إلى 
الشارع وان كان تصويت املجلس على الثقة ال يعني إال 
البداية وأن استجوابات جديدة بالطريق فإنهم سينطقون 
وسيسمعون صوتهم للقاصي قبل الداني وسيكون صوتهم 
عاليا ومدويا، ولن يستطيع أحد أن يبرر ما يقوم به بعض 
قادة «إال الدستور»، خصوصا في ظل احلقيقة الراسخة 
الواضحة وضوح الشــــمس في رابعة النهار التي مفادها 
أن الدســــتور مصان ومحفوظ وما صعود سمو الرئيس 
ملنصة االســــتجواب إال احتراما ملقتضياته ووفق بنوده، 

وكذلك السرية كفلها الدستور إن قررت األغلبية ذلك.
  بيد أن الذي ال يحترم، بل وجتاوز الدســــتور وبشكل 
علني وواضح هو الذي خرج عن قاعة عبداهللا السالم، وهو 
الذي داس على مقتضى املادة ٥٠ من الدستور عندما نعت 
التعاون الذي قضت به تلك املادة بالتهاون والذي جتاوز 
على الدســــتور أيضا هو الذي لم يرضخ لرأي األغلبية 
وقرارهــــا وأخذ يجاهر بتمرد عليها، والذي يتجاوز على 

الدستور هو الذي يتهجم على 
األحكام القضائية في وســــائل 
اإلعالم وهي سلطة لها استقاللية 
وحصانة، والذي يتجاوز على 
الدستور والقانون هو من أراد 
التصادم مع القائمني على تطبيق 
القانون فقــــام بعمل جتمع في 
ســــاحة الصفاة دون ترخيص 

قانوني على أمل أن يحدث ما حدث في الصليبيخات.
  وهنا البد من تسجيل الشكر والتقدير لرجال القانون 
عندما أمنوا اجلمع رغم مخالفتهم السافرة للقانون فتداركوا 
اخلطأ أو باألحــــرى تنبهوا ملا يريده البعض من قادة إال 
الدستور الذين يريدون حشد الناس معهم حتى ولو كان 
باســــتفزاز بل واالعتداء على رجال األمن ليقوموا بالرد 
عليهم ومن ثم يصرخون بأن الشرطة الكويتية تضرب 
وتســــحل وكأنها شــــرطة ال يعرفها الكويتيون وليسوا 
أبناءهم وإخوانهم حتى وصفوهم بزبانية الطاغية املقبور، 
ولوال رحمة العليم البصير وعدسات اإلعالم لصدقناهم 
ولنجح من يريد إجناح مشروعه الشخصي الضيق حتى 
ولو كان ذلك عبر بذر بذور الفتنة والشقاق باملجتمع وال 

حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.
  املهم أن هذه الصورة (الصليبخات) لن تتكرر فرجال 
الداخليــــة تنبهوا لها فال تعولوا عليها ثانية ولن تتكرر 

أحداثها ثانية.
  وعليه فإنني أقول للعقالء من كتلة إال الدستور كفى 
باهللا عليكــــم واتقوا اهللا في هذا الوطن العزيز وفي هذا 
الشعب املسالم وفي تاريخكم وفيمن قام بانتخابكم فجميع 
الطرق مت إغالقها باحلق ووفق الدســــتور والناس اليوم 
غير األمس واألعــــالم غير األمس فما يجري بالســــاحة 
منقول ومن كل زوايــــاه للمواطن وال مجال لنقل صورة 
أو روايــــة مخالفة للحقيقة، والناس فتحت أعينها بعدما 
جرى، فاحلق أحق أن يتبع وال تنجروا لذهاب لشارع أو 
استجواب آخر في القريب فإن مصداقيته ستكون هابطة 
جدا حتــــى ولو انطوى على جوهر قوي فإنه ســــيكون 
مضروبا بســــبب التجاوزات التي أقدم عليها البعض من 
قادة «إال الدستور» وعيون القسم الرابع متيقظة وترقب.. 

وحفظ اهللا الكويت وشعبها من كل مكروه. 
  وال يفوتني أن أتقدم لســــمو رئيــــس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بأطيب وأصدق التهاني على إدارة هذا 
االستجواب وفق مقتضيات الدستور وبرقي وسعة صدر 
وحتمله للكثير من التهجمات الرذيلة وإحرازه جتديد ثقة 

الشعب عبر ممثليه بكل اقتدار وفروسية.
  aljaser_b٠٨@hotmail.com 

اإلعـــالن عـــن   مـــا إن مت 
نتيجة التصويـــت على «عدم 
التعاون» في جلســـة األربعاء 
املاضـــي والتي جاءت متوافقة 
مع أغلب التوقعات حتى بادر 
بعض النواب املستجوبني إلى 
التصريح ملوحني باســـتمرار 

نهج املساءلة والنزول إلى الشارع 
وتقدمي االستجوابات حتى يتحقق الهدف ويتم إسقاط 

حكومة سمو الرئيس «بشيمة وال بجيمة».
  وهذه ليست إشارات وإمنا واقع مت اإلعالن عنه بشكل 
واضح وعلى ما يبدو انه مدروس أيضا وليقيني بأن أي 
دعوة من أجل التهدئة وااللتفات ملصالح الوطن العليا 
من خالل عدم إثارة الشارع لن تلقى صداها، خصوصا 
عند من اتخذ قراره سلفا وميضي حاليا باجتاه حتقيق 
أهدافه التي يراها مشروعة ومستحقة، فإنني أتوجه إلى 
كتلة العمل الوطني بشكر تستحقه وان اختلفنا معها 
في بعض القناعات وذلك بســـبب انضباطها والتزامها 
باملمارســـة الدميوقراطية الراقية والرشـــيدة، فإعالن 
الكتلة عدم نزولها للشـــارع ما هـــو إال تأكيد على أن 
الكتلة ملتزمة باألطر والقنوات الدســـتورية من خالل 
استخدامها ألدوات املســـاءلة السياسية ضمن النطاق 
واآللية التي حددها الدستور وقناعتها بأن خياراتها في 
إيصال مواقفها وقناعاتها للشارع متاحة ومتعددة دون 

احلاجة لتعبئته وشحنه، وهذا 
ال يلغي حق الشارع في بيانه 
آلرائه، ولكن على ما يبدو أن 
املسألة ستتعدى بكثير مجرد 
إبداء رأي أو تسجيل موقف وهذا 
ما يحسب للتكتل أنه استدركه 

في اللحظات األخيرة.
  فدعونا نتصور املشهد القادم 
على ضوء تصريحات بعض النواب وما ستحمله من 
صورة ثالثيـــة األبعاد، البعد األول فيها هو إســـقاط 

احلكومة احلالية بأي ثمن.
  والثاني ان إسقاط هذه احلكومة سيكون عبر إرادة 
الشارع الذي سيشرع بإسقاطها والتي نحتاج تفسير 
لطبيعة األدوات التي سيســـتخدمها الشـــارع إلسقاط 
احلكومة، أما البعد الثالث فهـــو الدفع باجتاه توجيه 
قناعات القواعد الشعبية باجتاه حجب الثقة عن بعض 
النواب وذلك من خالل فلسفة احلصار التي رأينا تطبيقات 
عملية لها والتي تهدف إلى تغيير تركيبة املجلس القادم 
بهدف تقوية شوكة وكسر أخرى، وبالتالي سيكون الهدف 
النهائي لألبعاد الثالثة هو صورة شديدة الوضوح تبني 
أن الشعب هو وقود اخلصومة وهذا حتما سيقودنا إلى 
املجهول، فبعد كل ذلك يحق لنا أن نكون قلقني مما هو 

قادم رغم حاجتنا للتفاؤل، واهللا يستر علينا.
  ali_alqallaf_٧٥@hotmail.com  

 باسل الجاسر

 هل تبقى ثمة مصداقية؟

 رؤى كويتية

 علي القالف

 اهللا يستر علينا

 من ثقب الباب

 (إنـــا هللا وإنا إليه راجعون).. خالص العزاء ألهل 
الكويت ولذوي الشـــهيد عبدالرحمـــن العنزي الذي 
قضى في ميدان حماية البالد والدفاع عنها، أســـكنه 

اهللا تعالى فسيح جناته.
  وطبقا للروايات الصحافية (حيث ال توجد رواية 
رسمية حتى إعداد هذا املقال) فإن التعامل مع مثل هؤالء 
املتسللني العراقيني ينبغي أن يكون على جانب كبير 
من احليطة واحلذر من غدرهم، حيث يعج العراق اليوم 
باملجاميع اإلرهابية، وإن تعددت أهدافها بني السياسة 
والتخريب وتهريب املمنوعات واللصوصية، فكيف 
ينزل أحد أفراد شرطتنا في مركبهم البحري دون غطاء 
أمني وحتى دون السترة الواقية من الرصاص؟! واذا 
كانت احلكومة العراقية ـ رغم كل اجلهود الصادقة ـ 
لم تستطع أن متنع بتاتا املتسللني من تفجير األسواق 
واملنشآت األمنية بسبب اختراقات ذاتية ـ كما قيل ـ 
فال نعجب إذا ما أثبتت التحقيقات تعاون بضعة أفراد 
من خفر السواحل العراقية مع قتلة الشهيد العنزي 
سواء في تنفيذ املتاجرة باملمنوعات أو محاولة إنقاذهم 
من يد رجال األمن الكويتيني وتهريب أربعة منهم الى 

داخل املياه العراقية!
  ولألســـف، يأتي هذا احلادث األليم مباشـــرة بعد 
تصريحـــات املســـؤولني العراقيني للوفـــد االعالمي 
الكويتـــي بأنه ال رجعة للماضي التعيس في العالقة 
الكويتيـــة ـ العراقية، وإمنا نحـــو تكريس العالقات 
الطيبة واالحترام املتبادل وحفظ احلقوق السيادية 

طبقا للقرارات الدولية.
  ومن املؤكد انه ســـيعمل البعض ســـواء عندنا أو 
عندهم الستثمار هذا احلادث لكهربة العالقات وتعميق 
الكراهية في الوقت الذي تتطلع فيه املنطقة وأهلها الى 
االستقرار واالزدهار بعد سنوات عجاف كان أبطالها 
صـــدام التعيـــس وزمرته املجرمة. فمـــن مصلحتنا 
ومصلحة العراقيني التعاون األمني للقضاء على مثل 
هذه اخلروقات املتكررة، السيما أن اخلطة التنموية 
الكويتية تتطلع الى بناء موانئ ومواصالت ومنشآت 
تتعامل مع العراق كمحطة أولية لالنطالق البري نحو 
أوروبا، مثلما هي مصلحة العراق بالتعاون مع الكويت 
من أجل إفساح ممر مائي على اخلليج للسفن املتجهة 

الى جنوب العراق.
  زبدة األمر، البد من تنسيق جدي وصادق بني مركزي 
خفر السواحل الكويتيةـ  العراقية للقضاء على املتسللني 

املجرمني الذين ال وطن لهم!
  a.alsalleh@yahoo.com 

 بعد جلسة التصويت على عدم التعاون التي عبر جسرها 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بصعوبة 
وبفارق ٣ أصوات، وهذا أمر يعكس مؤشرات صعبة ستواجهها 
احلكومة في الفترة القادمة، وخاصة مع وجود العواصف 
السياسية املستمرة من جانب نواب املعارضة، وعلى احلكومة 
أن تبدأ بالتعاون مع النواب وتبتعد عن التأزمي الذي بدأت 
فيه وأشـــعلته في األيام املاضية وأن تطوي هذه الصفحة 
وحتترم جميع اآلراء املعارضة واملؤيدة كما كفل ذلك الدستور 

والعادات التي جبل عليها اجلميع. 
< < <  

  تزامنا مع يوم جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون، 
انفردت جريدة «احلقيقة» اإللكترونية بنشر خبر إغالق قناة 
مباشر التي تعود ملكيتها للشيخ فهد سالم العلي، وسبب هذا 
اإلغالق عدم وجود ترخيص لها، إال أن مدير القناة د.زهير 
العباد أوضــــح أن القناة مرخصة واســــتعرض ترخيصها 
وجميع الكتب الدالة على ذلك، ولكن اتضح األمر كما تداوله 
البعض أن سبب اإلغالق هو انزعاج احلكومة من هذه القناة، 
والسبب الرئيسي هو ما قامت به القناة بنقلها جتمع السور 
اخلامس الذي أقيم في ساحة الصفاة التي تواجد فيها نواب 
مجلس األمة والقوى السياسية والطالبية، واألمر الذي يجب 
أن نضع عالمة استفهام عليه هو هل تريد احلكومة أن تضع 
سيطرتها على وسائل اإلعالم بهذه الطريقة وحتجب الرأي 
اآلخر املعارض لها، والســــؤال اآلخر الــــذي يتردد في ذهن 

الكثيرين أين دور احلكومة من اإلعالم اآلخر؟!
  واألمـــر األكثر اســـتغرابا أن وزارة اإلعالم قامت أيضا 
بتعميم غريب عجيب وهو منع التعاون مع املذيع راشـــد 
الهلفـــي مقدم برنامج احلقيقة الذي تبثه تلك القناة، وهذا 
أمر مجحف بحق هذا اإلعالمي املتميز، وال توجد عدالة أو 
مساواة بهذا األمر، ويجب على وزير اإلعالم النظر بأعلى 
مدى لهذا القرار البعيد عن العدالة واملساواة، وأن تتجنب 

احلكومة عواصف سياسية أخرى قادمة.
< < <  

  alsuwaifan@hotmail.com 

 خالد جمال السويفان

 قرار غائب

 فاصل

 عبدالهادي الصالح

 قتلة العنزي  ال وطن لهم!

 م.٣٦

إمام   قال الشـــيخ محمد اجلـــزاف 
مســـجد النقي مبنطقة الدسمة خالل 
املاضية: إن د.حســـن  خطبة اجلمعة 
جوهر اتخذ موقفا شجاعا لوأد الفتنة 
في البلد وال ميكن ألحد التشـــكيك في 
هذا الرجل، حتى لو كان هناك اختالف 
معه، واستشهد الشيخ اجلزاف باملرجع 
الديني اإلمام اخلميني، رحمه اهللا، حني 
قال: «جترعت كأســـا من السم لوقف 
احلـــرب».. جاء موقف اإلمام اخلميني 
أثناء احلرب اإليرانية ـ العراقية التي 

استمرت ما يقارب ٨ سنوات.
  فكالم اجلزاف جاء بعد موقف النائب 
د.حسن جوهر من استجواب سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد اثر 
أحداث الصليبخات، حيث بادر بتوقيع 

كتاب «عدم التعاون» مع احلكومة.
  بعد هذا املوقف قامت فئة حتمل في 
طياتها نظرات وأطروحات ورؤى مخالفة 
ملا قام به النائب جوهر وترى ان موقفه 
تسبب في عمل شرخ للنسيج الشيعي، 
ولم يقولوا: احلمدهللا انه عمل شرخا 
للنســـيج الوطني املتمثل في الوحدة 
الوطنية، لقد وقف د.حسن جوهر من 
مبدأ الرجل الشجاع الذي ال هم له سوى 
الكويت، ولم يهتم بالكرسي وال املغريات 
الدنيوية التي كانت تعرض عليه في 
سبيل بيع مبادئه وأفكاره التنويرية، 

والتي رفض الرضوخ لها.
  نعم.. هناك من يحـــاول النيل من 
مســـيرة الرجل بسبب موقفه الوطني 
والسياســـي من االستجواب املستحق 
في نظره، وإيثاره التصدي والوقوف 
ضد فرز وتقسيم أبناء الوطن وكسر 
االصطفاف الشيعي الذي قد تكون تبعاته 

على مستقبل الكويت الحقا خطيرة.
  نعم علق أحـــد املدونني في جريدة 
اآلن االلكترونية علـــى موقف النائب 
د.حسن جوهر قائال: «أحسنت د.جوهر.. 
اتخذت قرارا شجاعا.. كانت لك رؤية 
بعيدة جدا.. مصلحة الوطن والشعب 
والوحدة الوطنية.. صحيح انك خسرت 
أصواتـــا انتخابية كثيرة في دائرتك.. 
ولكن تأكد بعد مدة زمنية ـ وإن طالت 
ـ سيتذكرك اجلميع بأنك حافظت على 
الوحدة الوطنيـــة ومنعت الوطن من 
االنزالق الى الفتنة.. إال انني أؤكد لك 
أني من دائرتك االنتخابية.. وسأصوت 
لكـ  إن شاء اهللا لشجاعتك.. وإن تخلى 

عنك اجلميع».
  فاكهة الكالم: كتب مواطن كويتي هذه 
الكلمة في حق النائب د.حسن جوهر 
قائال: «أقول لكل شيعي معترض على 
تصويـــت النائب جوهـــر: إن ما فعله 
يصب في مصلحة الطائفة الشـــيعية 
في املستقبل عن طريق تسجيل موقف 
تاريخي ألحد ممثلي الطائفة الشيعية 
مخالف ملوقف األغلبية الشيعية يتحد 
به مع بقية الطوائف بالبلد.. إن موقف 
التصويت احلكيم للنائب جوهر مثالي.. 

ألنه ضحى بنفسه من أجل الكويت.
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 
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