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عبدالحميد الباللي

م.ضاري محسن المطيري

فاطمة شعبان

باحلب نصنع 
شخصياتهم

الهوشة.. وفن 
افتعال األحداث 
وإشغال الناس

يكفي.. 
والبد من التراجع

جاء في ترجمة الزاهد العابد التابعي ابن 
الصحابي عمرو بن عتبة السلمي، أن أباه 

قال له يوما »يا بني أنا أحبك حبين، حب هلل 
تعالى، وحب الوالد لولده، فقال له: يا أبت 

كيف وهبت لي سبعين ألف درهم؟
فإن كنت محتاجا إليها فخذها، وإال فدعني 

أتصرف فيها.
فقال: يا بني تصرف فيها بما تختار. قال: 
فبنى له زاوية، وعمل فيها فقراء، ورب لها 
وقوفا بباقيها، ولم يترك معه منها درهما 

واحدا«. صفة الصفوة 69/3.
وهو الذي جاء في ترجمته بأنه كان يصلي 

يوما بالخالء فإذا بأسد يأتي بجنبه، ولم 
يهرب، وأكمل صالته، ولما ذهب األسد 

سأله أصحابه: أما خفت من األسد فقال: إني 

ألستحي من اهلل أن أخاف غيره.
إننا بحاجة ألن نتعلم من ذلك الصحابي 

الجليل والد هذا التابعي الزاهد في التعامل 
مع أبنائنا، والتي من أبرز أصولها اإلشباع 
العاطفي لألبناء، وهو األمر الذي يحتاجونه 

كاحتياجهم للحليب والطعام، والبد من 
إرسال الرسائل العملية والكالمية لألبناء 
بحبنا إليهم والتودد الدائم لهم، حيث ان 

األبناء ال يمكن أن يتأثروا باآلباء أو يأخذوا 
منهم شيئا ما لم يحبوهم.. وواضح أن ذلك 

الصحابي الجليل ما أحب ابنه إال بعد أن رأى 
عالمات الصالح بادية عليه، فأرسل رسالة 

حب عملية بإعطائه ذلك المبلغ من المال، ثم 
أرسل رسالة حب كالمية عندما قال له: إني 

أحبك حبين.

هل ميكن ألحد أن يخبرني ما أبرز ما قيل 
في ندوة السعدون التي أقيمت على أحداث 

طلب احلكومة رفع احلصانة عن النائب 
فيصل املسلم، والتي كانت في إطار قتل 

الرقابة البرملانية؟ ومن كان املشاركون فيها؟ 
ال أظن أحدا سيجيبني سوى من حضر الندوة 
بنفسه، أو من له عناية شديدة بدقائق األمور 

السياسية، وأجزم يقينا بأن السواد األعظم 
من الناخبني خاصة ال يعلمون ما طرح في تلك 

الندوة من قضايا عظيمة ومخططات خطيرة 
متس حقوق الشعب وحصانة نوابه في مجلس 

األمة.
أنا أعلم يقينا أن كثيرا من القراء قد يتساءل 

عن أي ندوة أحتدث، ومتى كانت؟ وما 
أسبابها؟ وال ألومهم ألنني أحتدث عن ندوة 

لم تعرف بهذا االسم »ندوة السعدون« أو 
»ندوة االنتصار لفيصل املسلم«، إمنا عرفت 

واشتهرت باسم »ندوة ضرب اجلويهل«، فخبر 
االعتداء على الناشط السياسي املثير للجدل 

محمد اجلويهل غطى على كل ما تضمنته 
تلك الندوة، ومثلها متاما ندوة ديوان النائب 

د.جمعان احلربش، فال يعرف الكثيرون ما دار 
فيها وما مت تداوله، بل أصبحت ال تعرف إال 
بحادثة ضرب نواب مجلس األمة على أيدي 

رجال األمن، وهذه وتلك وغيرهما كلها أعمال 
مصطنعة مختلقة يراد منها تغطية أحداث أكثر 

أهمية.
وما جرى في هوشة مجلس األمة مؤخرا ما 

هو إال إحدى حلقات مسلسل افتعال األحداث 
وإلهاء الناس عما هو أهم، فقد نزع من املجلس 

قبل أيام أسنانه ومخالبه، وعطلت أحد أهم 
أدواته الدستورية وهي االستجواب، كما بدأت 

أولى بوادر طمطمة قضية اخللية اإليرانية 
االستخباراتية باستضافة وزير اخلارجية 

اإليراني في الكويت، وعودة تبادل السفراء، 
وكل هذه األمور تريد من يعمي الناس عنها، 

ويشغل الدواوين عن احلديث فيها.
وأمام كل ذلك يأتي نائب مدفوعا نحو زمالئه 

يرميهم بأقذع التهم، ويناقش قضية قد ال 
يكون ملما بأبعادها اإلنسانية، ويتهم مواطنني 
كويتيني في سجون غوانتانامو، مازالوا أبرياء 

في عيون احلقوقيني في العالم أجمع، ولم 
يدنهم القضاء األميركي املدني حتى اآلن؟!

أخيرا: من الظلم البني زعم إحدى الصحف 
اإللكترونية احمللية أن مثيري الهوشة 

التاريخية هم فقط من امللتحني واملعممني، 
يعني بالعربي: أهل الدين فقط، وغضوا الطرف 

عن زمالئهم اآلخرين في نفس تلك الواقعة، 
وتناسوا أحداث »حذف جالص املاي« الشهيرة، 

والكلمات النابية اخلادشة للحياء التي تبادلها 
بعض النواب، لكن ملاذا ال يقال إن تدني 

مستوى احلوار والتعدي باأليدي وترسيخ 
الطائفية والفئوية والشخصانية تزامن مع 

دخول املرأة البرملان؟ فهذا التحليل واالستنتاج 
أكثر منطقية من حتليل تلك اجلريدة 

اإللكترونية بكثير، واهلل املستعان.

لو تأمل كل شخص في األحداث التي مرت 
علينا مؤخرا وراجع نفسه بكل شفافية وتطلع 

ملا أقدم عليه من قول أو فعل بحسن نية أو 
بسوء نية، بقصد أو دون قصد لوجد اجلميع 

أنهم ساهموا في إحداث شرخ في الوطن، 
ووجدوا أنهم ظلموا أنفسهم وظلموا اآلخرين 

ونالوا من هذا وألقوا التهم على ذاك جزافا! 
فمن كاتب عمود في صحيفة محلية إلى أستاذ 

اجلامعة إلى خطباء اجلمعة إلى نواب مجلس 
األمة كل فرد كان مؤثرا تأثيرا سلبيا بشكل 

أو بآخر على نبض الشارع فاجلميع يتحدث 
بنفس طائفي!

ملاذا؟ ألننا نعتقد، وكل فريق يظن ويعتقد أنه 
األفضل واألصح، كل صاحب رؤية يظن أنه 

صاحب املبدأ احلق!
وهذا طبع البشر، ففي حلظة غضب تأخذه 

احلمية القبلية والطائفية وكأنه متربص 
بالطرف اآلخر ويجدها فرصة سانحة للنيل 

منه بعد أن تغاضى عنه بحجة الرقي في 
احلوار والتعالي عن السفاسف، لفترة من 

الزمن وألسباب ما، وملصالح شخصية أحيانا 
أخرى.

تلك حجة دامغة وليتها تكون ملكة يتمتع 
بها اإلنسان املسلم فيرتقي بحواره بعيدا 
عن الهوى واألنا التي تسيطر عليه وليتها 

تكون ملكة لدى النواب ليبتعدوا عن التراشق 
باأليدي والعقل )عقال(، ولدى جميع الكتاب 

واإلعالميني ليبتعدوا عن التراشق بالكلمات 
والتناحر بالعبارات. كل ذلك يحدث ونحن 

كأننا في غفلة من أمرنا فقدنا ذاكرتنا ونسينا 
ما تخطط له طيور الظالم بخلق حالة من 

التناحر والفوضى بني أفراد الشعب الواحد، 
التناحر الذي يزيد النار اشتعاال.

فلو لم نتعقل ونفكر في كيفية إطفائها سنجد 
أن تلك النار املشتعلة ستأكل اجلميع ستأكل 
األخضر واليابس ستأكل من كان له يد ومن 

سكت واكتفى بالنظر.
نحن بحاجة إلى مراجعة ذواتنا وتزكية أرواحنا 

وتصفية قلوبنا ـ املشحونة ـ واالعتراف 
بتقصيرنا جتاه بعضنا البعض وتصميمنا في 
التراجع عن التجاوزات املتراكمة التي عشناها 

معا في اآلونة األخيرة تلك التجاوزات التي 
غفلنا عنها وتراكمت وشكلت سدا منيعا أمام 

تطلعاتنا ملستقبل واعد لوطننا وألمتنا.
وصدق مذيع الوطن »علي حسن« حني قال: 

النفوس مشحونة!
لذا نقول لنوابنا يكفي أيها النواب.. يكفي 

أيها املثقفون.. يكفي، نرجوكم أن تكفوا عن 
متثيلنا فما تقومون به من أداء زائف باسم 
الناخبني مرفوض، لم نطالبكم بأن تتجاوزا 

لغة احلوار إلى لغة التراشق باأليدي، والعصي 
فما تقومون به دليل واضح على شخصانية 
األهداف وطائفية الهوى وهذا ما لم نخولكم 

به.
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لن نكفر 
بالدميوقراطية

بسبب »لشطة عقال«
هذه دميوقراطية 

املعارضة

االبنة الوحيدة.. 
ودمعة أب

هل أطلت برأسها؟

قال لي بفم تخرج منه رائحة االنتصار الزائف 
معلقا على أحداث جلسة األربعاء: »أليست هذه هي 

الدميوقراطية التي تريدون؟«. قلت له: »يا سيدي ان 
أمتلك سيارة دميوقراطية تعاني من خلل عارض أفضل 

لي 100 مرة من أفكر في بيعها بسبب اخللل وأمشي 
حافي القدمني وسط صحراء موحشة من الديكتاتورية«.

ردي لم يعجبه أو باألصح لم يستسغه بعد أن أحال 
ردي وعلى ما يبدو طعم االنتصار املزيف في فمه 

إلى طعم امتعاض كاره للدميوقراطية. الكارهون 
للدميوقراطية وخاصة املتنفذين من أصحاب األيادي 

الطويلة متنوا لو أن ذلك اخللل العارض الذي حلق 
بسيارة دميوقراطيتنا األربعاء املاضي أتى عليها 

وأحرقها بالكامل. الدميوقراطية ليست حالة مثالية، 
ومخطئ من يظن أن الدميوقراطية هي بوابة املدينة 
الفاضلة، إذ إنها ليست سوى أسلوب حياة وتعايش، 

أسلوب معرض للخلل في بعض مواقعه، ومعرض ألن 
تعلوه املثالب، وليس من خطأ إذا ما قلنا انها أسلوب 
غير كامل في ظل عدم وجود أحزاب وانعدام تداول 

السلطة، لذا وفي حالتنا فاألخطاء ليست محتملة 
فقط بل واردة، وما حصل يوم األربعاء ما هو سوى 

خلل، ينضم إلى سلسلة من األعطال التي أصابت 
دميوقراطيتنا طوال تاريخها. لم متت دميوقراطيتنا 

ولم حتترق، بل تعرضت خللل طبيعي في ظل التعاطي 
اخلاطئ لهذه املمارسة النبيلة، سيارة دميوقراطيتنا 
تعرضت خللل ولم حتترق ولم نفقدها، واألهم أننا 

سنتمسك بها ولو تعرضت إلى عشرات األعطال، 
وسنقوم مبحاوالت إصالحها، فهي وسيلتنا وأسلوب 

حياتنا الذي ارتضيناه. هناك من أسف ملا حصل، 
وال ألومه، وهناك من بالغ واعتبر األمر ردة وكفرا 

بالدميوقراطية، وهذا غير صحيح وإن كنت ال ألومه، 
ولكن على اجلانب اآلخر هناك من فرح في ذلك اخللل 

وبالغ في فرحته إلى درجة طالب فيها بتعليق احلياة 
البرملانية، ولهذا األخير أقول »استريح«، وأقول ملعازيبه 
أيضا: »استريحوا«، سنتمسك بدميوقراطيتنا، وأحداث 
األربعاء لم تكن سوى خلل عابر وسنتجاوزه، والدول 

احملترمة لم تتخل عن دميوقراطيتها حتى أثناء احلروب 
األهلية، ونحن كما أظن وأؤمن بلد محترم جدا، وال 

أعتقد أن »لشطتني بعقال وبوكس« ستحملنا على الكفر 
بالدميوقراطية.

وإلى كل من راوده حلم أننا سنكفر بدميوقراطيتنا 
بسبب أحداث األربعاء، أقول له: »خيرا رأيت«.

ما حدث من اعتداء على النائب السيد حسين القالف من 
قبل بعض من يفترض بهم أنهم زمالؤه ال يمكن وصفه 
إال بأنه اعتداء آثم وسافر، ذلك االعتداء الذي كان بسبب 
رأي عرضه تحت قبة البرلمان في قاعة عبداهلل السالم 

التي هي المنبر األول واألهم لعرض اآلراء مهما اختلفت 
وتعارضت، بل حتى لو تضاربت، فهناك في هذه القاعة 

اآلراء مكفول عرضها بحرية وأريحية، ألن هذه القاعة هي 
محراب حرية الرأي في هذا الوطن. 

ومع ذلك عوقب هذا الشيخ الجليل وشتم بأقذع الشتائم، 
وهوجم من بعض أعضاء المعارضة في محاولة لالعتداء 
عليه بالضرب المبرح ولم يحترموا شيبته، ولم يحترموا 

المكان الذي يمثل بيت األمة، ولم يحترموا الشعب 
الكويتي الكريم الذي انتخبهم وانتخبه، وأساءوا لمؤسسة 

مجلس األمة، وأساءوا للديموقراطية، وأساءوا للكويت 
وصورتها المشرقة، وأساءوا للشعب الكويتي وصورته 
بهذه الممارسة التي لم يكن لها مثيل في تاريخ الكويت 

السياسي، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم. 
والواقع أن من قاد هذا الهجوم السيئ والمسيء هم قادة 

رئيسيون في فريق المعارضة التي ما انفكت تطالب بنهج 
جديد، فهل هذا االعتداء هو إحدى سمات نهجهم الجديد؟ 
فنهجهم اعتمد على شتم المخالف وتخوينه ولكنهم اليوم 

أضافوا ممارسة جديدة للشتم والتخوين فكان االعتداء 
بالضرب وهل هذا هو النهج الذي تطالب به المعارضة؟ إن 

المطلوب اليوم من الجميع إدانة هذه الممارسة البربرية 
وإدانة من قام بها، بعيدا عن إجمال الضحية وإشراكها 

وإظهار األمر على أنه تالسن تبعه اشتباك باأليدي، وهذا 
مخالف للحق والحقيقة، فما حدث هو أن النائب الضحية 

كان يتحدث في دوره ومن كرسيه وفوجئ بنواب 
ينتقلون من كراسيهم باتجاهه فحاول أن يدافع عن نفسه 

دون جدوى فسادت القوة الغاشمة على الموقف وحدث 
ما يعرفه الجميع. 

ومهما كان حديث الضحية فيه خروج أو ما شابه، فحديث 
اللسان يرد عليه بحديث وليس بالضرب واالعتداء 

الجسدي وعليه فإنني أطالب بإجراء تحقيق من قبل 
مكتب المجلس ومعاقبة المسيئين من خالل تفعيل 

العقوبات الواردة في الالئحة الداخلية بالحد األقصى، 
خصوصا أن المعتدين لم يعلنوا أسفا أو ندما، بل خرجوا 

في مؤتمر صحافي بعد الحادثة مباشرة مفتخرين بما 
فعلوه، وكأنهم يقولون بما معناه إنه إذا تحدث بمثل هذا 
الحديث ثانية فإنهم سيعودون لما فعلوه. ويبقى العبء 
األهم واألكبر يقع على عاتق من انتخبوهم ليصححوا 

انتخابهم الذي أوصل هؤالء ليكونوا أعضاء في مجلس 
األمة.. واهلل المستعان القوي القادر.

دعاني أحد األصدقاء األعزاء لحضور حفل زفاف ابنته 
الوحيدة، وفي اليوم التالي من حفل العرس دار الحديث 
التالي بيني وبينه: يقول صديقي العزيز: إن هذه ابنتي 
الوحيدة، وأنا أشعر ألول مرة في حياتي بمرارة الفراق 
والبعد عنها، حيث كانت تالزمني دائما وأبدا، ويضيف 

انه قد دخل غرفتها بعد انتهاء العرس وانهمرت منه 
الدموع، فوجد على الرف بجانب سريرها صورتها أثناء 

حفل تفوقها وهي طالبة في الصف الثاني االبتدائي، فبدأ 
يحكي مع الصورة قائال: ابنتي الحبيبة، هذه أول مرة 

ادخل غرفتك وال أجدك نائمة في سريرك، لقد ذهبت الى 
منزل آخر ال أعلم كيف ستعيشين فيه، لقد تذكرت يوم 

والدتك، وكم كانت فرحتي غامرة بمجيئك الى هذه الدنيا، 
وانا الذي كنت انتظر األيام والشهور أراقب خروج 
أسنانك األمامية لكي تعضي يدي، ثم كانت فرحتي 

الكبيرة عندما خطوت الخطوة األولى، ثم كانت خطوات 
اخرى كنت اراقبها وانت تخطينها بين سقوط متكرر 

وبين المشي البطيء، لقد كنت دائما تكسرين جميع ما 
يقع عليه يدلك، فأفرح بذلك كثيرا وأشعر بالسعادة، 

في حين كانت أمك دائما تؤنبك على فعلتك هذه، وكانت 
سعادتي في أوجها وانت تدخلين الروضة في اول يوم 

دراسي ودموعك الغالية تناديني »ال تخليني يبا«، فكنت 
أجلس معك حتى تأتي معلمتك وتأخذك بعيدا عني لكي 
تدخلك الفصل، وإذا شعرت انك مريضة فإنني امرض 

قبلك وال اعرف طعم الحياة إال بعد شفائك.
ابنتي الغالية: لقد مرت سنوات وسنوات وانا أشاهدك   ٭

تكبرين وتكبرين، بسرعة، ثم تخرجت من الجامعة 
وحصلت على وظيفتك، حتى وصلت الى سن الزواج 

وهي سنة الحياة، وأنا الذي كنت أتردد كثيرا في إبعاد 
فكرة زواجك عن مخيلتي، لكنها سنة الحياة، فتمت 

خطبتك ولم أشعر بأي تغيير في حياتي.
ابنتي الحبيبة: قولي »آمين« بأال يأتي يوم وأشوفك   ٭

زعالنة ومتكدرة مع »زوجك«، فاألمتار القليلة التي كانت 
تفصل »الكوشة« عن باب الصالة كانت كأنها »أميال« 

لم تسعفني قدماي على السير لتقبيل رأسك، لقد كانت 
دموعي تنهمر وكأنها سيول منحدرة من جبل.

بعد ان انتهى صديقي من حديثه لي خطر في بالي سؤال: 
ترى هل يعلم أبناؤنا اننا نحبهم كل هذا الحب ونخاف 

عليهم وان اآلباء واألمهات يعانون كثيرا من أجلهم وأثناء 
رعايتهم؟!

اشتعلت المعركة في مجلس األمة، وهذه المرة لم تكن 
باأللسن فقط بل باأليدي والسالح األسود )العقال(، ولكن 

من يضمن المرات القادمة تكون بماذا؟
هذا ما كنا نخشاه وحّذر كل عاقل من وقوعه، ولكن 

المشكلة هنا يجب تحديدها، والمشكلة ليست بالهوشة 
والمعركة التي حصلت، ولكن في جذور الهوشة 

ومقدماتها، ولكل شيء مقدمات، يقول محمد الغزالي 
رحمه اهلل: »العيب في دراسة التاريخ أننا أحيانا نطالع 

صفحاته لنقرأ أنباء االنتصارات والهزائم وأخبار المواليد 
والوفيات.. ولكن التاريخ شيء آخر وراء هذا الظاهر، وهو 

أن تعرف ما المقدمات التي انتظمت حتى انتهت بالنصر 
او الهزيمة«. والشاهد هنا الذي أريد أن أصل إليه، أن 

هذه المعركة البرلمانية كانت لها مقدمات من التصريحات 
واألفعال على الواقع، فاإلعالم الذي كان يغذي التفرقة 

ويضرب الوحدة الوطنية ويفرق بين فئات المجتمع كان 
له دور، وأحداث البحرين والتصريحات اإليرانية وشبكة 
التجسس اإليرانية والكتابات المسيئة ألمنا عائشة رضي 
اهلل عنها والفاروق عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه كانت 

مقدمات لمعركة لها مخططون بارعون، وكذلك عندما 
يصرح نائب ضد زمالئه طوال الشهور الماضية ويصفهم 

بالتكفيريين واإلرهابيين فإن هذا يشكل ضغائن في 
النفوس لن يسكت عليها أحد، وعندما يسكت زمالؤه ولم 
يردوا فإن ذلك إشارة إلى أن للصبر حدودا، فيأتي النائب 
نفسه بكل استهانة واستفزاز ليصف مواطنين مظلومين 

في سجون غوانتانامو األميركية بأنهم إرهابيون ومن 
يدافع عنهم مثلهم فإن ذلك أمر ال يسكت عنه، فتنطلق 
الشرارة التي نخشى أن تكون لها تبعات على الجميع، 

وقد تستغلها أطراف خارجية تدفع بإشعال الفتنة وتمزيق 
النسيج االجتماعي والوحدة الوطنية.  يا سادة المشكلة 
ليست برلمانية بل هي مشكلة وطن يحترق، إذا وقفت 

الحكومة متفرجة وهي تدفع الى انشقاق بين النواب، فإن 
النار ستحرق البلد بمن فيه، فعلى الجميع احترام بعضهم 
البعض، وقبول اآلخر وعدم إلغائه، ألن الجميع لهم الحق 
في هذا البلد، الكل سواسية بمسطرة الدستور والقانون، 

ويجب تطبيق القانون بحذافيره، والبعد عن االنتقائية 
التي تفرق بين فئات المجتمع، ألن الوضع خطير جدا، 

فهل من مدكر؟ 
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