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باسل الجاسر

علي القالف

هذا هو 
النهج السليم

هذه هي احلقيقة 
في موقعة األربعاء 

ما حدث في جلسة الثالثاء الماضي من تصد حازم 
وحاسم تولته األغلبية في وجه تمرد وعبث األقلية كان 

بالفعل يمثل ما كنا نطالب به بالضبط من ضرورة تهذيب 
وتشذيب جنوح األقلية التي سمت نفسها بالمعارضة 

وراحت تسرح وتمرح وتعطل مسيرة المجلس والحكومة 
على حساب الوطن والشعب والدستور. هذا الموقف 

الحازم الذي تبنته الحكومة واألغلبية في المجلس أعاد 
قرار المجلس ألصحابه وفق الدستور حيث أصحابه 

هم األغلبية، وحجم هذه المعارضة التي تقدر بنحو 15 
شخصا ولكنهم يصرخون ويحسبهم الذي ال يعرفهم 

أنهم 150، ويرهبون ويهددون ويمنحون صكوك الوطنية 
والنزاهة لمن يسير خلفهم تابعا خاضعا على طول 

الخط، وإال منعوها وبدلوها بالبصام والخائن والمرتشي 
والحكومي، وما شابه من شتائم وأوصاف! ما جعلهم 

يطغون ويتجبرون دون رادع من أخالق الفرسان وال 
احترام لقواعد الدستور وال ألعراف دستورية مستقرة، ما 

استوجب على الحكومة واألغلبية النيابية أن توقفهم عند 
حد الدستور وحجمهم الحقيقي الذي يظهر عند التصويت، 

فقد فلقوا رؤوسنا بتصريحاتهم، فالدستور دستورهم 
يلونونه مع مقتضيات مصالحهم فما هو حالل باألمس 

يصبح حراما اليوم، وهم من حلله باألمس، وهم من حرمه 
اليوم وبعد ذلك يتباكون ويصرخون! وحقيقة األمر أن هذا 

النهج جديد للحكومة الجديدة ولألغلبية النيابية هو نهج 
سليم ومبارك نتمنى أن يستمر ويتواصل عند كل حالة 
تجاوز على الدستور أو حتى شبهة لتجاوزه، وليتوقف 

الكل عند حدود الدستور والعقل والمنطق، ففي هذا النهج 
سنصل بإذن العزيز القدير، وطنا وشعبا، لحالة من الهدوء 

واالستقرار، وبالضرورة سنصل إليقاف هذه المعارضة 
الفاسدة التي تجلى فسادها للقاصي قبل الداني، ويتبقى 
الدور األهم واألكبر مناطا في الرأي العام المستنير الذي 
يتوجب عليه التصدي لهم في صناديق اقتراع انتخابات 

2013 ليوصل لهم رسالة بأن أغلبية الشعب الكويتي 
يريد معارضة رشيدة أجندتها معلومة وواضحة وتحترم 

الدستور وخصوصا فيما يتعلق بضرورة انصياع األقلية 
لقرار األغلبية مع حق األقلية في إبداء رأيها وتسجيله 

بعيدا عن الغوغائية والتخوين والشتائم.

»اهلل يستر علينا« كان عنوانا ألحد مقاالتي في نوفمبر 
الماضي تناولت فيه مستوى االنحدار الذي وصل إليه 

أسلوب التخاطب بين بعض النواب في مجلس االمة على 
خلفية شتم النواب بعضهم بعضا حيث خلصت فيه 

الى نتيجة واحدة وهي أن سلوكيات التعامل وتدني لغة 
التخاطب بين النواب يعطيان مؤشرات واضحة على أنه 

لم يعد هناك قاع ينحدرون باتجاهه، األمر الذي سيدفعهم 
عاجال ام آجال إلى السقوط الحر والذي سيتجاوزون 

من خالله جميع الموانع والقيم المتوارثة ولألسف هذا 
بالضبط ما أثبته الفيلم الهندي ذو االنتاج الرديء الذي 
تابعنا أحد مشاهده في قاعة عبداهلل السالم يوم األربعاء 
الماضي، حيث تأكد أن بعض نوابنا الكرام ساهموا قوال 

وفعال في تشويه صورة الممارسة الديموقراطية وأفضل 
من يسوق لها بما يضرها ويقلل من قدرها. الحقيقة 
التي يستعصي فهمها على الكثير من نواب األمة هي 

أنهم واهمون في تقدير حجم ثقتهم بأنفسهم من خالل 
هذا »الشو الماصخ«، حيث إنهم يعتقدون أن بمقدور 
كل منهم أن يجير مثل هذه األحداث لمصلحته والتي 
تعزز تثبيتهم لمشروع االصطفاف الذي يسعون إلى 

زيادة رصيد شعبيتهم من خالله، وأنا هنا ال أنكر أهم 
نجحوا جزئيا وكسبوا جولة في أنهم استطاعوا وبكل 

اقتدار صرف المجتمع عن االهتمام بأولوياته عبر جذبه 
لالهتمام الواسع بتحليل هذا النوع من األحداث والتعليق 

عليها ونقاشها في الدواوين والمنتديات والعمل والذي 
أدى بدوره إلى انشغال المجتمع عن محاسبتهم على 

أدائهم الباهت وغير المقنع. إال أن الحقيقة وهلل الحمد 
مازال يعيها البعض العاقل والتي يؤكدها تناقض وتضارب 
أقوال وأفعال بعض نوابنا وادعاء كل طرف منهم احترامه 

لعقيدة اآلخر. ولنكن أكثر تحديدا ونسمي األمور، ألننا 
نالحظ دائما إصرار أحد النواب الشيعة وآخرين وفي 

كل مناسبة على استخدام كلمة »التكفيريين« مع تأكيده 
على احترامه الكامل إلخوانه السنة، وفي المقابل نالحظ 

إصرار أحد النواب السنة وآخرين على أن الخطر اإليراني 
)شيعي( مع تأكيده احترامه الكامل إلخوانه الشيعة. 

وما يحمله اإلصراران من تناقض وإسقاطات كارثية 
على وحدة المجتمع ومشروع التعايش الحقيقي بين 

مكوناته، إثبات بالصوت والصورة على حقيقة التناقض 
بين ما يعلن وما يقصد، وأنا هنا ال أسطح األمر وألغي 
حالة الطائفية البغيضة من قائمة معضالتنا االجتماعية 
والسياسية، إال أنني وبناء على هذه المعطيات واألفالم 

الجديدة أؤكد، وبكل ثقة، أن األقنعة سقطت واللعب أصبح 
على المكشوف وأننا مقبلون على ما هو اسوأ من »موقعة 

األربعاء« إذا استسلمنا كمجتمع لما يروج له الطرفان 
وهذه هي الحقيقة.. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.

رؤى كويتية

من ثقب الباب

عبداهلل المسفر العدواني

م.ضاري محسن المطيري

أسامة الطاحوس

تك.. تك.. 
تك.. وجنحت 
املسرحية

اخلاليا الساهرة

هوشة.. 
واحلق بحوسة!

»وما الدنيا إال مسرح كبيييييييييير«.. عبارة 
أطلقها عميد املسرح العربي الفنان الراحل 

يوسف وهبي.. وكل يوم مير يثبت لنا أن هذا 
الفنان بالفعل يستحق لقب العميد بجدارة، فما 

حدث في جلسة مجلس األمة األخيرة يؤكد 
أن الدنيا مسرح كبير وأن املمثلني ليسوا في 

املسرحيات فقط وإمنا وصلوا حتى إلى البرملان، 
ليسوا كممثلني للشعب ولكن ممثلني عليه وعلى 

الرأي العام كله.
في جلسة املجلس األخيرة شاهدنا أحد النواب 

وهو يدخل إلى القاعة البرملانية متأخرا ويتحدث 
في الهاتف بعبارات توضح أنه عرف املطلوب منه 
وسيلتزم بالتنفيذ، وبالفعل ما هي إال دقائق حتى 

طلب النائب أن يتحدث عن قضية غوانتانامو 
وبدأ يكيل االتهامات ويتلفظ على املعتقلني 

الكويتيني ويتحرش بالنواب اآلخرين حتى 
حدث ما حدث وحمي وطيس املعركة ووصلت 

املسرحية لذروتها.
الشك أن الكويتيني جميعا يرفضون متاما ما 

حدث في تلك اجللسة من ضرب وسب وقذف، 
وهذه سابقة لم نشهدها مع األسف من قبل 

بهذه الطريقة، لكن يبدو أن املخرج أبى أن تظل 
الدميوقراطية لدينا إلى حد كبير نظيفة، وكان من 

الواضح أن األمر مفتعل وأن النائب ُمصر على 
لعب هذا الدور وقد أداه باقتدار.

ما حدث في تلك اجللسة أمر مدبر ونص مسرحي 
مكتوب ومعروف السيناريو، صحيح حدث خروج 

على النص واستمرت املشاجرة خارج قاعة املجلس 
لكن الهدف حتقق وهو التعتيم على زيارة وزير 

اخلارجية اإليراني للمجلس.

فالوزير اإليراني كان سيزور املجلس، وكانت 
اجللسة تسير بكل سالسة والبنود تناقش بكل 

يسر، وكان من املعروف أن هناك نوابا غير 
راضني عن زيارة الوزير اإليراني، وتوقع أنهم 

سيهاجمونه بعد اكتشاف شبكات التجسس 
االيرانية في الكويت والتصريحات االيرانية 

املستفزة.. ولكن املخرج أبى ان يتعرض الوزير 
اإليراني ألي هجوم فأراد أن ترفع اجللسة او 

يغلق الستار دون الهجوم على الوزير اإليراني.
نقول للنائب، صحيح وصلتم للهدف الذي كنتم 

تسعون إليه، لكن لعبتكم مكشوفة واجلميع 
يعرف أن مسرحيتكم هزلية وفن هابط لن 

ينطلي على الشعب.. وسيسجل التاريخ أنكم 
من أفسد الذوق العام.. وأنكم من أصحاب الفن 
الرديء من أمثال صاحب اغنية »بحبك يا....«. 

غموض تصاريح وزارة الداخلية وتضاربها حول 
خبر اكتشاف كمية من املتفجرات في »وانيت« 

عند أماكن حيوية كميناء الشعيبة يؤكد لنا أمورا 
ما لم يثبت عكسه، منها براءة القاعدة من هذا 
املخطط األثيم، ألن املهربني لو كان لهم ارتباط 
وثيق بالقاعدة لرأينا صورهم على الصفحات 

األولى في اجلرائد وعلى شاشة التلفزيون 
احلكومي قبل أن يصلنا اخلبر، وصارت 

»فضيحتهم بجالجل«، ومبا أن هذا لم يحدث 
إطالقا، إذن فاملهربون يرتبطون بجارة السوء 
التي ابتلينا بها، من اجتاه الشرق، حيث قرن 

الشيطان.
وتبقى اخلاليا اإليرانية التي حتدث عنها بعض 

احملللني واملتابعني للشأن اخلليجي وبعض 
املسؤولني قبل سنوات حقيقة ال ميكن إغفالها، 

فهي واقع وليست مجرد أوهام وهواجس 
كما حاول بعض املغفلني أو أصحاب الوالءات 

اخلارجية اقناعنا بذلك، عبر خلق النكات على كل 
اتهام ينال محبوبتهم إيران، أو الزعم أننا نعيش 

مؤامرة صهيونية ـ أميركية تريد ضرب العالقة 
اإليرانية ـ اخلليجية، ولكن اهلل أخزى صنيع 

اللئيم الذي إذا أكرمته زاد متردا، وإذا أحسنت 
إليه ظن ذلك منك ضعفا وخورا.

 وليس هناك أشد من هذه اخلاليا سوى من 
يحاول أن يقلل من شأنها ويخذل املسؤولني من 

اتخاذ اإلجراءات احلازمة والرادعة جتاهها، أو 
يخلق لها ذرائع هي أوهن من بيت العنكبوت، 

كأن يزعم مثال أن هذه اخلاليا إمنا يراد بها 
حماية الوطن اإليراني األم من ضربات أميركية 
محتملة، أو أن األمر ال يعدو أن يكون من قبيل 
جتسس إسرائيل على صديقتها أميركا، وليس 
من قبيل جتسس إسرائيل على روسيا بالطبع.

وفي الكويت ابتلينا مؤخرا بخاليا تخريبية 
ساهرة وليست نائمة كما يظن البعض، بل هي 
عاملة ناصبة، نرى ذلك في استمرار مسلسل 
كتابة العبارات املسيئة في حق أمهات املؤمنني 

والصحابة الكرام، وبإخراج اجلهال للغيظ 
واحلنق والغل الذي حوته صدورهم جتاه نقلة 

الوحيني )القرآن والسنة( وهذه اخلاليا ومن 
شايعها أو قلل من شأنها كما هي عادته تذكرني 

مبقولة اإلمام مالك بن أنس ـ إمام دار الهجرة 
ـ في الذين يتخذون سب الصحابة قربة ودينا 

والتي تشخص لنا حالهم وجتلي لنا حقيقته، 
حيث قال، رحمه اهلل »هم قوم أرادوا الطعن 
في رسول اهلل ژ فلم ميكنهم ذلك، فطعنوا 
في الصحابة، ليقول القائل: رجل سوء كان 

له أصحاب سوء، ولو كان رجال صاحلا لكان 
أصحابه صاحلني«.

أخيرا: لفت انتباهي أثناء تكرمي العبي نادي   ٭
الكويت احلائزين كأس ولي العهد مساء يوم 

الثالثاء، أن سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
كان يرتدي في تلك املناسبة الرسمية الكبيرة 

املشهودة الشماغ األحمر األصيل، الذي يعكس 
ثقافة أهل الكويت وكشختهم وزيهم، »ويا ليت 

اللي خبري خبره هم لفت انتباهه املنظر«، اللهم 
إال إن كان يقصد صاحبنا الغافل بالزي الوطني 

البدلة اإلفرجنية والسروال اإليراني.

ال أريد بعد اليوم ترديد جملة ال فرق بني شيعي 
وسني أو حضري وبدوي، ألنها في تصوري 

تبعث برسالة موجهة بعكس مضمونها، فترديدها 
كل مرة يشعرني وكأني في صدام وفرق، 

واحلقيقة عكس ذلك، فتكرارها مزعج وأمتنى أن 
نكف عنها.

ما حدث في قاعة عبداهلل السالم املؤلم املبكي، لم 
يكن خالفا فكريا أو عقديا، بل تهاون من البعض 

في قيمة األمة، والسخرية من مخرجاتها، فمنذ 
متى أصبحنا نستخف ببعضنا ونسخر من 

بعضنا؟ ومنذ متى كنا نحتاج لتربية؟ بل الطامة 
منذ متى نهني بعضنا البعض يا أبناء البلد وكأننا 

من أرذال البشر؟ 
ال أتصور أن يكون هذا واقعنا اليوم وال أتصور 
إلى هذا احلد وصلنا. لكننا اليوم يجب بل ولزاما 
أن نسمي األشياء بأسمائها وأن نقول احلق حتى 
ولو غضب البعض منا، ألننا وصلنا حلد ال ميكن 
السكوت عنه أو املجاملة، فنحن شركاء بصمتنا 

في الطامة.

إن األطراف احلقيقية في هذا املصاب اجللل 
تعددت، فمن املجلس نفسه إلى الكتّاب مرورا بنا 

نحن يا معشر الناخبني نتحمل ذلك.
أما من كان يزيد النار حطبا فهي بعض وسائل 

اإلعالم التي أدت إلى الشحن واإلثارة وهي 
تستمتع بابتذال بعض النواب دون أن تضع لهم 
حدا، فالذي يشتم عندهم يستضاف والذي يهدد 
بضرب النواب يشهد له بالوالء وهو في احلقيقة 
بالء على األمة وعلينا، أما بعض الكتّاب فيتصور 
أنه أعقل العقالء وهو الوحيد ذو الوالء فيسخر 

من نائب سخرية شخصية ال ألدائه، وفق أجندته 
اخلاصة وأيديولوجيته الهابطة، ليقلب احلق باطال 

والباطل حقا، بهمجية وبجاحة، فنسأل اهلل لهم 
الشفاء. 

إنني اليوم هنا لست مبن يعرض العالج ألننا نعرفه 
حق املعرفة، ونعرف مكامن اخللل، لكن املؤلم أننا 

نغمض أعيننا عن احلقيقة، ملآرب شخصية ال وطنية، 
فترسبات التصرفات والتصريحات هي األساس 

حلادثة املجلس، وطريقة الكالم وعدم االحترام والهمز 

واللمز واإلهانات هي شرارة احلدث، فعندما ترفع 
العصي ويتم الشتم واللعن واالستهزاء، والرئاسة 

صامتة، فمن هو الكائن احلي الذي سيتحمل 
ويصمت؟ 

ثم ما قصة الفكر التكفيري الذي كل يوم يطربوننا 
به؟ فمن الذي يثير اآلخر، ومن يسعى جاهدا 

لتخريب اجللسات؟ ومن هو الذي دائما يصارخ 
ويشتم ويتوعد النواب واحلكومة سعيدة به؟ من هو؟ 
أغمضوا أعينكم كما شئتم ومتى شئتم »فالشمس ما 

يغطيها املنخل«، ونسأل اهلل العقل والسالمة.
> > >

نص سالفة: ال أعرف ما داعي تذكري هذه األيام 
حلركات »ماكس املجنون« لكنني لو كنت طبيب 
أمراض عقلية ألمرت منذ طلته األولى وصرخته 

أن يقبض عليه لفحص عقله، فدائما أقول إن 
الفحص الدوري يجعل اإلنسان في أمان. وختامها 

أرفع عقالي تقديرا وإجالال للنائب فالح الصواغ 
على اعتذاره الشجاع للشعب الكويتي، وكفو يا 

بوسعود كفو، وعساك عالقوة.
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