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علي القالف

فالح بن حجري

والدي رحمك اهلل 
أرجو أن تسامحني 

زحمة مشاعر

صراع متكرر وقسري أعيشه مع ذاتي منذ فترة أحاول 
جاهدا من خالله أن أمنع نفسي عن خداعها كما فعلت 
في املرات السابقة عندما أوهمتها بأن كل هذه األزمات 
التي نعيشها في الكويت هي نتيجة »لصراع التحول« 

الذي البد أن منر به كشعب كي ننتقل تدريجيا من دولة 
األعراف والعشائر إلى دولة الدستور واملؤسسات. 

50 سنة قاربت على املضي منذ أن تعاقد احلكم مع 
الشعب على بداية انطالق عملية التحول فما نتائج هذا 
التحول؟ هل استطعنا أن نصنع الفارق سلطة وشعبا؟ 

وهل أنضجنا التحول بالقدر الذي كان املتعاقدون يأملونه 
ويعولون عليه؟ أسئلة كثيرة متقاطعة ومتداخلة أقسم 
لكم أنها تستنزف طاقتي احملدودة بسبب الواقع الذي 

يجب علي أن أتعايش معه يوميا وال أستطيع أن أنفصل 
عنه. إنني مؤمن بأن بوادر التحول في زمن والدي، هذا 
املواطن البسيط رحمه اهلل، والتي لم يقدر لي أن أعيش 

حلظاتها اخلالدة هي أجمل بكثير من الواقع الذي أنا 
مضطر ألن أتعايش معه اآلن، فبدايات التحول كانت في 

حدودها القصوى عندما منت وأثمرت دستورا علمني 
والدي أن أعتبره مظلة األمان التي حتجب عني أشعة 

اجلهل والتخلف وسالحا أقوى به على محاربة كل دخيل 
على حريتي وحصنا منيعا يصد معتقدات األزمان الغابرة 

والعقول املتحجرة. لكني يا والدي ولألسف وبفعل 
هذه األزمات املتالحقة لم أعد أملك القدرة على التمييز 
بني حامي الدستور واملنقض عليه، بني الداعم لركائزه 

ومقوض أركانه، بني الذي يدعي وصله ويقطع أوصاله. 
استميحك عذرا يا والدي لن أقوى على أداء الرسالة في 

ظل هذه الظروف كما كنت تتمنى والتي حملتني نشرها 
في املجتمع وفق املعايير التي التزم جيلك بها وهي أن 

الوطن يسع اجلميع وأن كل الكويتيني اخوتي ال يجوز لي 
أن أنتقص من قدر أي منهم فهم أشقائي في املواطنة، وأال 
أعتدي على حرية أحد حتى ال أمكن اآلخرين من االعتداء 
على حريتي، وأن أكون أنا في خدمة الوطن قبل أن يكون 
الوطن في خدمتي.. أبي رحمك اهلل ليتك لم تغرس في كل 

هذه القيم وحتملني أمانة االلتزام بها ألني كلما حاولت 
واجتهدت في نشرها تعرضت للعنة التصنيف املقيت.  لن 

أطيل أكثر ألنني كنت معتقدا قبل كتابة هذه السطور أن 
البوح مبا أشعر سيريحني، إال أنني اآلن متعب ومجهد 

بالقدر الذي متنيت عنده أنني لم اكتب هذه السطور.
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اخلط املستقيم هو اخلط الواصل بني نقطتني، أما 
اخلط السريع فهو اخلط الواصل بني سيارتك وسيارة 
اخرى تبعد عنها بـ 3 كيلومترات، وال ادري ملاذا سمي 
اخلط بالسريع؟ كما ال ادري ايضا لم سميت احلكومة 

بالرشيدة؟! فكالهما اسم على غير مسمى، الزحمة 
على اخلطوط السريعة اصبحت خبزنا اليومي وكما 
انه ليس باخلبز وحده حتيا الشعوب شعوبنا »جعلك 
حتيا« قد أحيت عادة التفكير »كايدام« نغمس به خبز 

الزحمة املرورية وكمحاولة لقطع سيف الوقت قبل 
ان يقطعنا وميزقنا الى اشالء، والتفكير حتت درجة 

حرارة جتاوزت 45 درجة من غير الفوائد وأجواء 
معبقة بغاز ثاني اكسيد الكربون بنكهة الديزل الذي 
دوخ األوزون حتى هتك ستره وثقبه. هذا الطقس 

يجعل طقوس تفكير العقل الباطن أشبه بأجواء »حي 
الباطنية« الشهير في الثمانينيات املليء بالدخان األزرق 

التي ينفثها »اخلرمانني«، وأول فكرة »خرمانة« نفث 
بها خاطري هي تخيلي ان طابور السيارات املمتد على 

مد البصر هو طابور من اخلرفان يساق الى املسلخ 
فاخلرفان هي ذروة سنام األضاحي، ونحن ضحايا 
نقاد الى مسلخ سوء التخطيط الذي جعل من البنية 

التحتية مباني وشوارع حتت خط الفقر التنظيمي، في 
هذه االثناء اغوى الشيطان قائد السيارة األملانية التي 

بجانبي فانحرف متجها الى حارة األمان وسبحان اهلل 
العرق دساس فاألملان وسياراتهم اذا غضبوا صدحت 

حناجرهم بأغنية »أملانيا فوق اجلميع« على مقام غوبلز 
االملاني :اكذب، اكذب حتى يصدقك اجلميع »وترجمتها 

الى العربية »دوس، دوس حتى تسبق اجلميع«، وبعد ان 
فرغ الشيطان من اغواء جاري األملاني حاول اغوائي بأن 

يجمل اقتحام حارة األمان في عيني، مشيرا اليه وهو 
يبتسم ابتسامه صفراء: »باب احلارة« يناديك، عليهم يا 
»قبضاي«؟!  ولكن هيهات فمازال في املبادئ بقية من 
رمق، طال االنتظار فحاولت كسر امللل باالستماع الى 

االذاعة واول ما تناهى الى سمعي خبر تقدمي استجواب 
الى رئيس مجلس الوزراء متنيت وانا اسمعه ان يصعد 
سموه الى املنصة ويجيب عن سؤال واحد فقط: كيف 
السبيل إلى تقدم بالدنا وتطورها في السباق مع الدول 

الواقعة عن ميني ويسار خط غرينتش والسيارات 
املتكدسة أكواما على خطوطها السريعة ال تتقدم شبرا إال 

كل ساعة كاملة بتوقيت غرينتش!

من ثقب الباب 

صعلوكيات

عبدالهادي الصالح

عبداهلل المسفر العدواني

د.محمد الوهيب

عادل حسن دشتي

حوار البحرين: 
خذ وطالب

حكومة داحس 
والغبراء

دميوقراطيات 
ديكورية

اخلليجيون بني 
القاهرة وطهران

مع االعتراف للبحرينيني بأنهم »أبخص« في 
شؤونهم الداخلية، لكن ارى من االهمية اآلن ان 

تتجاوب املعارضة البحرينية مع دعوة احلوار 
التي دعت اليها السلطة هناك، ومهما بالغت 

املعارضة بالتشكيك في مصداقية هذا احلوار 
لكن البد من الولوج مرة اخرى اليه، وعلينا ان 

نتذكر ان القرآن الكرمي حث على احلوار وعرض 
لنماذج من احلوارات االلهية.

ومن املؤكد ان احلوار البحريني بني السلطة 
واملعارضة كان قائما حتى قبل االحداث االخيرة 

وعندما امتنعت املعارضة اثناءها عن التجاوب مع 
دعوة سمو ولي عهد البحرين في بداية املواجهة 
فإنها كانت تستند الى جتاربها السابقة في هذا 
املضمار بأنه حوار الطرشان والنكث بالوعود 

)حسب ادعاء املعارضة(، لكن في نظري ان 
احلوار املستجد اليوم ان جرى فإنه يجري في 

اجواء سياسية مختلفة متاما عن االجواء السابقة 
فاحلدث البحريني اصبح في واجهة العالم 

ومتابعته ومراقبته وتقييمه، السيما انه يحدث 
في خضم االحداث الشعبية العربية املتالحقة، 
ويكفي في ذلك انه حاضر دائما في اخلطاب 

الرسمي للقيادة القطبية االميركية واملنظمات 
الدولية!

ولنتذكر كذلك، ان مبدأ »خذ وطالب« اثبت جدواه 
في كثير من االحداث العاملية املفصلية، وان 

الصد واالعراض قد يقضي على فرص قد ال 
تعوض ولعل في دعوة الزعيم التونسي االسبق 

بورقيبة في شأن القضية الفلسطينية »خذ 
وطالب« حدثا يستحق التفكير واالتعاظ!

ولـذلك البـد مـن اعـادة الثقـة بيـن االطراف 
في احلوار البحريني، وان يتسم بالشفافية 

املطلقة بان تفتح القلوب بفتح كل امللفات العالقة 
في االذهان صريحا وبال حتفظ سواء تلك 

االتهامات من النظام البحريني او الهواجس من 
املعارضة.

وان يتم وضع اسس تصحيح اخطاء املاضي 
ومعاجلة تبعاته وآثاره والتحقق من كل املزاعم 

واالدعاءات، ولعل تصريح سمو ولي عهد 
البحرين واعترافه بوجود اخطاء لدى اجلانبني 

ميهد االجواء لقبول هذه املنهجية، وان تعلن 
على املأل نتائج هذا احلوار اوال بأول الن الشعب 
البحريني بكل شرائحه طرف مؤثر ومتأثر مثلما 

كان محل متابعة وتأثر من االوساط الشعبية 
اخلليجية واالقليمية.

> > >
واخيرا، جميل جدا ان يتزامن قرار إلغاء 

محور البعثة الطبية الكويتية الى البحرين 
من استجواب سمو رئيس الوزراء من قبل 

املستجوبني )عندنا في الكويت( مع قرار 
مملكة البحرين بإيقاف سريان حالة الطوارئ 

فيها )السالمة الوطنية(! هل هو مصادفة ام 
ان املستجوبني واجهوا جدار الوحدة الوطنية 

الكويتية؟!
> > >

فتح مصر معبر رفح الفلسطيني قرار مصري 
شجاع تزامن مع خطاب اوباما االخير ليأتي 

ردا على مكابرة اميركا في الوقوف مع اسرائيل 
مع كل جتاوزاتها على القرارات الدولية، مصر 

ثورة الشباب بالفعل حتتاج الى الدعم واملساندة، 
السيما ان الضغوط عليها ستزداد العادتها 

لعهدها السابق في سياستها اخلارجية السيما 
في امللف الفلسطيني املنسجم مع مصالح 

اسرائيل، فكل التحية لشباب مصر الواعدين.

ما تعيشه احلكومة اليوم من انقسام وصراع 
وما حدث في جلسة استجواب الثالثاء املاضي 

يذكرني بحرب داحس والغبراء التي وقعت 
في العصر اجلاهلي وامتدت لسنوات قيل انها 

وصلت الى 40 عاما.. واملعروف ان احلرب وقعت 
بسبب احلصان داحس والفرس الغبراء حيث 

كان هناك تنافس بني قبيلتي عبس وذبيان وهما 
ابناء عمومة على حراسة قافلة النعمان بن املنذر.

عبس وذبيان احتكما للفوز بحماية القافلة الى 
نتيجة سباق ميتد أليام بني داحس والغبراء 

وألن داحس تفوق على الغبراء في بداية أيام 
السباق فقد قام أبناء ذبيان باعتراض داحس في 
الصحراء ليتأخر وتفوز الغبراء، وبالفعل هذا ما 

حدث لكن عبس علمت باألمر ونشبت احلرب 
الطويلة جدا.

احلكومة اآلن تعيش حربا داخلية وصراعا 
ومنافسة حامية يصل فيها الضرب ملا هو حتت 

احلزام، ولم يعد اللعب حتت الطاولة بني أعضائها 

بل أصبح اللعب على املكشوف، وظهر هذا جليا 
في اجللسة التي وقف فيها نائب الرئيس حائرا 
وحيدا بعدما استخدم الطرف اآلخر بعضا من 
أدواته وأتباعه لتعطيل مسيرته كما حدث مع 

داحس.
وعلى الرغم من وصول نائب الرئيس لهدفه 

بعدم صعوده للمنصة.. لكن األصوات لم تكن 
هي املؤكدة التي اعتاد عليها نائب الرئيس والتي 
كانت تسانده مبجرد طرفة عني أو على أقصى 

تقدير إشارة باصبع ألن االجتاهات اختلفت 
لنواب كانوا كاخلامت في االصبع وحتولوا الى 

خنجر في الظهر.
ما يحدث في حكومة داحس والغبراء يؤكد 

ويزيد التأكيد على أن هذه احلكومة ال تصلح، 
فغير أنها ضعيفة األداء، فهي غير متماسكة 

او مترابطة وامنا تشغلها الصراعات السياسية 
والطموحات املستقبلية والتنافس على فرض 

الهيمنة والسلطة.

ترى هل تستمر حرب أبناء العمومة حرب 
داحس والغبراء؟ ام يكون هناك تدخل من 

احلكماء لوقف نزيف إهدار الوقت واجلهد واملال 
ويستمر تأخر الكويت عن الركب واخلروج لنا 

بحكومة جديدة بنهج وفكر جديدين دون اي 
نزاعات وصراعات.

ترى هل يتم إقصاء طرف لصالح طرف آخر 
كما حدث على خلفية استجوابات أخرى في 

السابق؟ أو هل يتم إقصاء الطرفني معا؟ وإلى 
متى يستمر هذا الوضع املقلق واملزعج واملعطل 

للممارسة النيابية والتشريعية وحتى للسلطة 
التنفيذية نفسها.

كلها أسئلة إجاباتها صعبة لكن املؤكد هو أن نوابا 
يلعبون اآلن بشكل غير شريف فهم انضموا 

مؤخرا لصفوف املعارضة ولكنها معارضة 
الغرض منها مساندة طرف لصالح آخر.. واملؤكد 
ايضا ان طبول احلرب قرعت وأصبحت علنية.. 

اهلل يستر.

الصراع السياسي ظاهرة طبيعية ناجمة عن 
اختالف الرؤى واملصالح، وكأي صراع آخر، 

غالبا ما ينتهي الصراع السياسي بانتصار طرف 
على طرف آخر، ما مييز الدول الدميوقراطية 

هي أن صراعاتها تنتهي بطريقة قانونية حتفظ 
االحترام لهذه املبادئ السامية املوجودة في 

دساتيرها.
مشكلة بعض الدول الدميوقراطية »الديكورية«، 

أي دميوقراطية الظاهر فقط، على الرغم من 
وجود دستور راق لها، هي أن صراعاتها 

السياسية ال حتل، أبدا.. وما مييز الصراع 
السياسي في هذه الدول أنه البد أن ينتهي بإزاحة 

طرف ما نتيجة استخدام أدوات دميوقراطية 
قانونية، هو أنه يستمر في الظهور دائما على 
العلن مصيبا الدولة بإرباك شديد من الصعب 

إنهاؤه، والسبب في هذا هو عدم قدرة القانون 
على إزاحة بعض األفراد، أو كي نكون أكثر 

حتديدا، عدم قدرة احلكومة القائمة على تنفيذ 
القانون بإزاحتهم، وأسباب هذا العجز القانوني 

حلل الصراع، أن هناك ما يشل القانون إذ ان 
هدف القانون هو حل الصراعات، لكن لألسف 

البعض يكونون فوق القانون.
هذه الوضعية »فوق القانون«، هي نتيجة ألمور 

عدة، أهمها تداخل عوامل ـ ما قبل ـ دميوقراطية 
في العملية السياسية الدميوقراطية: كوجود 

قوة مركزية مؤثرة ألسر حاكمة أو أقطاب في 
هذه األسر تعتقد بامتالكها »حق« غير مكتوب، 

أي غير قانوني، ولكنه يظل على الرغم من 
هذا »حقا« ال لشيء سوى كونهم »أقوياء«، 

ومن وجهة نظر هؤالء األقوياء وعقليتهم أنهم 
لن يسمحوا بأي دور ثانوي لهم خارج اللعبة 
السياسية. وهكذا إذن يظل اخلاسر من أبناء 

هذه األسر احلاكمة في مضمار اللعب السياسي 
ال يخرج منه أبدا، مثيرا ألزمة أخرى أو صراع 

آخر يهدف لهزمية من هزمه، وبالتالي العودة 
تارة أخرى للملعب السياسي. وألن أبناء هذه 

األسر كثير عددهم فبإمكانك تخيل عدد األزمات 
السياسية بعدد العبيهم السياسيني، باختصار: 

ال مير وقت على هذه الدميوقراطيات الديكورية 
ليست هي فيه في أزمة.

إن اعتقاد البعض بقوتهم الفائقة على القانون، 
وهي »قوة« واقعية نراها ونلمسها، ال يشكل 
عملية إخصاء للقانون فقط أو عجز للحكومة 

عن تطبيق القانون، خاصة إذا ما اختلط هؤالء 
األقوياء باحلكومة فأصبحوا »هم« احلكومة 
برئاستها وكل وزاراتها احلساسة، بل يعني 

أيضا، وهذا هو األهم، انهيار الدولة كجهاز يؤمن 
بالعدالة ويسعى لتحقيقها بني اجلميع بدون 

متييز. وهكذا فالدول الدميوقراطية »الديكورية« 
ليست في أفضل األحوال سوى أشباه دول ال 

دول باملعنى احلقيقي للكلمة.
إن رسوخ الصراع السياسي الذي ال ينتهي في 
أشباه الدول، والذي ميثله بعض أفراد أقوياء، 

هو السبب احلقيقي ملا يعرف »بالتأزمي«. فالتأزمي 
»املستمر« هنا ال يجب أن يفهم من خالل ارتباطه 

مبطالبات النواب واستجواباتهم، فهؤالء النواب 
يأتون و»يذهبون« ويفوزون و»يخسرون«، يجب 
أن يفهم »التأزمي املستمر« إذن من خالل ارتباطه 

بأفراد يعتقدون باستمراريتهم السياسية، فهم 
إن اقتربوا وإن ابتعدوا عن مسرح صنع القرار 

يستمرون في الوجود كمحركني لألمور من خلف 
الكواليس بسبب ما ميتلكون من قوة.
يدرك محبو املال واملتسلقون حقيقة 

»استمرارية« هذا الصراع متام اإلدراك، فتجدهم 
متعلقني دائما بأذناب األقوياء أينما حلوا وأينما 

ذهبوا، فهم إما مع القوي املنتصر وإما مع 
املهزوم الذي »البد له« أن ينتصر في يوم ما.

هل أتى ذلك اليوم الذي تصبح فيه أشباه الدول 
دوال؟ لننتظر »الربيع«.

يعتبر ملف العالقات املصرية ـ اإليرانية أحد 
امللفات املهمة واحلاسمة في حتديد مسار ووجهة 
السياسة اخلارجية اجلديدة ملصر ما بعد الثورة، 

فلطاملا كانت هناك محاوالت حثيثة إلعادة هذه 
العالقات طوال السنوات املاضية، ولعل أشهرها 

اللقاء الذي مت بني الرئيس اإليراني السابق محمد 
خامتي والرئيس املصري املخلوع حسني مبارك 

عام 2003 والذي قرر فيه الرئيسان اعادة العالقات 
كاملة بني البلدين، ولكن يبدو ان هناك شياطني 
صغيرة تكمن في التفاصيل وتلعب في اخلفاء 

اضافة الى الشيطان األكبر الذي ال يرغب اصال 
في عودة تلك العالقات الى طبيعتها بني البلدين 

الكبيرين، ويأتي هذا احلراك املتسارع مع قيام وفد 
شعبي مصري يضم عشرات الشخصيات املصرية 

من سياسيني وإعالميني ومثقفني وشيوخ من 
األزهر وأقباط مصريني وعددا من الناشطني بزيارة 

الى العاصمة االيرانية طهران يلتقي فيها عددا من 
كبار املسؤولني االيرانيني.

ويعد هذا الوفد اول وفد شعبي مصري يزور 
طهران بعد الثورة املصرية، حيث يرى وعلى 

مستوى واسع ومن قبل نخبة من املثقفني 
والساسة املصريني ان ملصر كامل احلق 

في حتديد خياراتها وتوسعة مجال عالقاتها 

اخلارجية ومبا يحقق مصاحلها القومية بعيدا 
عن سياسات اإلمالء والوصاية، وال يخفي املفكر 

املصري املعروف فهمي هويدي مثال استغرابه 
كيف »ان الدول اخلليجية التي حتّفظ بعضها 

على املوقف املصري األخير، تقيم كلها عالقات 
ديبلوماسية طبيعية مع إيران، وهي تعد سوقا 
رئيسية للبضائع واالستثمارات اإليرانية، وفي 

كل واحدة من تلك الدول سفير إيراني معتمد، بل 
في السعودية سفيران أحدهما ميثل اجلمهورية 

اإلسالمية لدى اململكة في الرياض، والثاني ميثلها 
لدى منظمة املؤمتر اإلسالمي في جدة«، ويضيف 

فهمي هويدي: »اننا ال نستطيع أن نتجاهل أن 
حجم املنافع واملصالح التي ضاعت على مصر 

وإيران بسبب القطيعة بينهما هي بال حدود، وان 
آفاق التعاون االقتصادي والسياحي بينهما هي 

أيضا بال حدود«.
من هنا فإن عودة العالقات بني البلدين ستكون 

حتما ملصلحة الشعبني وستنعكس أجواؤها 
االيجابية على شعوب املنطقة بأسرها، ونضم 

صوتنا الى صوت فهمي هويدي الذي يقول 
انه »يفهم جيدا أن تتضرر إسرائيل وتغضب 
الواليات املتحدة إذا قامت عالقات طبيعية بني 

القاهرة وطهران حتى ال يتقوى كل من البلدين 

باآلخر، فضال عن أن للشيطانني األكبر واألصغر 
مصلحة في عزل إيران وتقويض نظامها ألسباب 

يطول شرحها تتراوح بني رفض إيران للهيمنة 
األميركية ومساندتها للمقاومة الفلسطينية، 
لكن ما ال أفهمه هو أن تنحاز بعض الدول 

العربية في هذا الشأن إلى جانب املربع األميركي 
واإلسرائيلي«، وقد حرصنا على االستشهاد بكالم 

احد املفكرين املصريني املعروفني مبصداقيتهم 
على املستوى العربي لكيال يكون كالمنا مرسال 

بال اثبات او اسناد ولئال يتهمنا احد بالتجني 
واالفتراء على احد، فمن يريد اخلير ملصر 

ولشعبها ال ميكن اال ان يبارك اخلطوات التي 
تكفل لها استقالليتها ومصلحة شعبها وان 

يحترم خياراتها اخلارجية بعد ان حسمت ثورة 
الشباب خياراتها الداخلية، كما ان على النخب 
اخلليجية ان تكون اكثر صراحة مع حكوماتها 

فمصر اليوم هي غير مصر ما قبل الثورة، فأي 
تعامل مع الشعب املصري وكأنه قاصر عن حتديد 

قراراته وخياراته سيكون له ابلغ اآلثار السلبية 
في العالقات بني اخلليجيني والقاهرة، من هنا 

فإننا ال منلك حقيقة إال ان نبارك وندعم أي قرار 
يتخذه الشعب املصري، فأهل احملروسة وقاهرة 

املعز أدرى مبصاحلها.
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