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سلطان إبراهيم الخلف

عبداهلل عباس بوير

عبداهلل محمد الصالح

دخلنا في تيه 
سياسي ال نعلم 
متى نخرج منه

يوم أسود في 
تاريخ احلياة 
السياسية

كنيسة 
السلفيني!

اقتحام مبنى مجلس األمة سلوك غوغائي 
مرفوض إذ لم يكن موفقا في التعبير عن 
حالة االعتراض على املمارسات احلكومية 

في جلسة الثالثاء، كما أن السلوك احلكومي 
في إسقاط االستجواب في تلك اجللسة يعد 

سابقة فريدة من نوعها ومخالفة لقواعد 
وأنظمة املمارسة البرملانية التي اعتدنا عليها 

وهذان املوقفان املتصارعان من قبل احلكومة 
واملعارضون في املجلس جعلنا نشعر بخيبة 

أمل من الوضع الذي آلت إليه العالقة بني 
املجلس واحلكومة وهو وضع ميكن وصفه 

بالطريق املسدود الذي ال ميكن متابعة السير 
فيه وال يتخلله أي بريق أمل نحو التعاون 

البناء بينهما الذي ينفع البلد وفي اعتقادي 
أن احلالة التي وصلنا إليها من هرج ومرج ال 
ميكن تصور ما هو أسوأ منها بل وال ميكن 

تصور حل ناجع لها في ظل االحتقان احلالي، 
فما الذي ميكن فعله من أجل إعادة الثقة 

املفقودة في احلكومة وفي املجلس بعد دفن 

فضيحة الرشاوى املالية في املجلس الذي 
يفترض أن يكشف عنها نيابة عن األمة ومن 

أجل طمأنة املواطن الذي يشعر بتخوف شديد 
على مستقبل البلد الذي يبدو أنه بات مشلوال 
فيما تبقى من عمر املجلس احلالي فال تنمية 
وال مكافحة للفساد املستشري الذي هو عدو 

التنمية األول وصرنا كما لو أننا سنة أولى 
وليس نصف قرن ممارسة دميوقراطية حتى 

صار جيراننا يتعوذون منها بعد أن كانوا 
معجبني بها ويضربون بها املثل؟

 ومع ذلك فإن جتمعات ساحة اإلرادة ليست 
لها أي عالقة بالربيع العربي ألنها غير معنية 

مبسألة احلكم الذي يتفق على مشروعيته 
الشعب الكويتي باإلجماع وألنها بدأت قبل 

الربيع العربي وتتعلق أساسا بقضية رئاسة 
الوزراء احلالية ويبدو أننا نحتاج إلى وقت 

طويل حتى تصفو نفوسنا ونستعيد رشدنا 
ـ حكومة ومجلسا ـ حتى ندرك أن مصلحة 

بلدنا كانت مغيبة عن وعينا.

نأسف ملا آلت اليه األوضاع في كويتنا احلبيبة 
بل الى حاالت حرجة، صورة مؤسفة شاهدناها 

عبر القنوات الفضائية الكويتية املختلفة 
وقنوات دول العالم.

عندما قام عدد من النواب املؤزمني بقيادة 
مسيرة مخالفة للقانون للتطاول على األمن 
والنظام والتحريض على هدم كل مقومات 

املجتمع الذي جبل على احلوار في حل 
مشاكله، ليتجهوا صوب منزل سمو الشيخ 

ناصر احملمد وقاموا بالقفز على األسوار أدى 
الى احتكاك تطور الى اعتداءات متبادلة بني 

القوات اخلاصة وبعض املتظاهرين، ثم انسحب 
املتجمهرون جتاه مبنى مجلس األمة حيث 

قاموا باقتحامه ودخلوا قاعة عبداهلل السالم، 
وعبث املخربون مبحتويات املجلس، وعمدوا 

الى تكسير مرافقه من كراسي وحواجز، 

ورددوا صيحاتهم داخل باحته، فالتعدي 
على منزل سمو رئيس مجلس الوزراء هو 

تعد سافر على منزل كل كويتي، إن يوم 
السادس عشر من نوفمبر 2011 يوم أسود 
في تاريخ الكويت السياسي بكل املقاييس، 

وال ميكن القبول به، عندما اقتحم املئات من 
املخربني مقر مجلس األمة للتعبير عن رفضهم 

للحكومة واملطالبة بإسقاط رئيسها، فأحداث 
الشغب التي قام بها هؤالء املخربون مبشاركة 

أعضاء مجلس األمة، والتطاول على رجال 
األمن وإشاعة الفوضى، وما ترتب عليها من 
إصابة بعض رجال األمن، يرفضها اجلميع، 

وهذا التعدي هو تعد على حرمة املؤسسة 
التشريعية، نقول لهؤالء اتقوا اهلل في الكويت، 

وحفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه 
بقيادة سمو األمير الشيخ صباح األحمد.

واهلل وباهلل وتاهلل إنها كنيسة السلفيني خالطت 
األجانب األقحاح منذ الصغر، وعشت معهم في 
املدن، واألرياف، ولكن مثل هذه الكنيسة لم أر 

أو أسمع مبثيلها إال عند السلفيني املسلمني، 
وصلنا إلى الكنيسة وإذا بالرجال والنساء 

يستقبلوننا على الرحب والسعة أن تفضلوا. 
فقامت النسوة مبد األيادي للمصافحة، ونحن 

كعادتنا جنيب باالعتذار، ونكتفي بسالم لغة 
اإلشارة فقالت إحداهن: نحن أيضا عفيفات، 

أال ترى لباسنا الطويل الفضفاض يخفي أكثر 
مما يظهر، فطارت عيني حتوم في القاعة وإذا 
بكالمها طبق الواقع، ثم تساءلت في نفسي: ما 
فائدة تغطية األجسام، إن كانت العفة في خبر 
كان يا مكان. فما أن سرحت بخواطري حتى 

باغتتني قائلة: ونحن نحرم مقدمات األخذ 
بالساق )أي العالقات اجلنسية(، فحتى القبل 

ممنوعة قبل الزواج فضحكت قائال بتهكم 
حتى املقبالت محرمة، فأشارت تضم السبابة 

والوسطى: حتى يتزوجا فرددت مقولتها: حتى 
يتزوجا.

دخلنا القاعة الرئيسية وإذا هي خالية من 
الصلبان، والتماثيل، والصور، فتذكرت أن 

هذه موضة قدمية بالنسبة لنا فال يخلو بيت 
أو مؤسسة في بلداننا اإلسالمية من الصور 

املعلقة التي تطرد بال استحياء مالئكة الرحمن 
فتساءلت عن السبب، فأجابوا: شرك وبدعة 

فقلت: وأي شرك في الصليب والتثليث؟ 
فأجابوا: أين الدليل يا شيخ املوحدين فأسقط 

في يدي وقلت كيف لي أن أناقش السلفيني 
املعتقني.

فكانت زيارتنا في وقت التحفت فيه بريطانيا 
بالورود احلمراء احتفاال بقدوم عيد احلب 

والغرام، فارتأيت أن أسألهم عن نشاطهم في 
هذا اليوم املوعود، فقالوا: بدعة في الدين ال 

نقرها، فنحن ال نحتفل بأعياد الكفار املشركني 
وال حتى في الكريسماس، فخرجت عيني من 

حلقتها وحلفتهم إن كانوا صادقني؟ فحلفوا 
برب عيسى ابن مرمي أن الكريسماس بدعة بن 
بدعة، فالتفت إلى صاحبي وراهنته على سؤال، 

فقلت: وماذا عن عيد امليالد؟ فأجابوا: لم ترد 
في كتاب املسيح ولم نر سلفنا يحتفلون بأيام 

ميالدهم.
هنا تيقنت أن كنيسة اجليهوفا ويتنس هم 
بفعل فاعل، وقدرة قادر، سلفيون أصليون 

يوحدون اهلل املسمى جيهوفا ويصفون 
اإلجنيل قدر املستطاع من الشركيات والبدع 

واخلرافات، وبعد أن علمت من أمرهم هذا 
صدحت في الكنيسة، يا ليت كل املسيحيني 
يتبعون مذهبكم، ويا ليت العالم كله يعبداهلل 
وحده وال يشرك به أحدا وأن األنبياء كلهم 

ما هم إال رسل سالم، والسالم على من اتبع 
الهدى.

abdallahbwair@yahoo.com

www.abdullahalsaleh.com

salanzi@gmail.com
@sultanalanzi dr.kaljaralla@gmail.com

mike14806@hotmail.com

falcom6yeb@yahoo.com

سلطان شفاقة العنزي د.خالد الجاراهلل

مخلد الشمري

أنوار عبدالرحمن

أمة.. أسيرة الصراع
الدميوقراطية 

تنظف نفسها بنفسها

لقد ضاقت الصدور من أفعال الغوغاء!

وال الدجاج.. بدجاج!

دائما ما يقال ان الدميوقراطية كالصابون تنظف نفسها 
بنفسها. قد ال تعجبنا نتائج انتخابات املجلس وقد ال 

يعجبنا أداء احلكومة في الوقت احلالي، ولكن في النهاية 
هي مسألة حتتاج وقتا. فعلى سبيل املثال،  أواخر 

القرن الثامن عشر أعلنت 13 والية استقاللها التام عن 
املستعمرة البريطانية في القارة اجلديدة أميركا. وفي 

بداية األمر كانت الدميوقراطية ناقصة جدا في هذه 
الواليات املتحدة، فكان حق التصويت للرجل األبيض 

الذي ميتلك أرضا. ولم يكن للنساء حق التصويت ولم 
يكن ذوو األصول األفريقية مواطنني أساسا، بل كانوا 

مستعبدين. بل إن األمر وصل إلى حد إصدار الكونغرس 
األميركي قانونا عام 1882م مينع املهاجرين الصينيني 

من حقوق املواطنة بالرغم من أن املهاجرين األوروبيني 
البيض كانوا يتمتعون بجميع املزايا منذ وطئت أقدامهم 

املوانئ األميركية، فهل هناك ظلم أكبر من هذا؟! ولكن 
نظفت الدميوقراطية نفسها ومت إلغاء القانون الظالم 
بحكم احملكمة العليا. ثم منح األميركيون األصليون 

)امللقبني خطأ بالهنود احلمر( حق املواطنة في 1906م. 
والحقا مت منح النساء واألميركيني من األصول األفريقية 

حق التصويت.
الدميوقراطية في الكويت ستنظف نفسها بنفسها، 

مازلنا في بداية املشوار وهناك عادات وتقاليد واعتقادات 
دينية خاطئة تعرقل تطور الدميوقراطية ولكنها بالنهاية 
ستتالشى، فمازالت القبلية والطائفية والفئوية موجودة 

في البلد ولها نتائجها الواضحة في عملية االقتراع 
وانتخاب ممثلي األمة. ولكن هذه العوامل التي تؤثر على 
قرار الناخب بدأت تضعف تدريجيا وأرى ذلك جليا في 

جيل الشباب من أبناء القبائل. فلم يعد مرشح القبيلة 
هو اخليار األول إن كانت سياساته وآراؤه تختلف مع 
قناعات الناخبني. وكلنا يتذكر النائب اإلسالمي القبلي 

الذي غير موقفه من قانون املرأة السياسي في آخر 
حلظة من دون تقدمي مبررات لناخبيه ولم يشفعه كونه 
من إحدى القبائل الكبيرة فكان سقوطه مدويا. ستنظف 

الدميوقراطية نفسها بنفسها وما علينا إال اإلميان بها 
والتمسك بالدستور في ظل آل الصباح الكرام. قد ال نرى 

نتائجها خالل السنوات املقبلة ولكنها حتما ستأتي ولو 
بعد حني. فهاهي الواليات املتحدة انتقلت من استعباد 

ذوي األصول األفريقية إلى منحهم املواطنة ثم حق 
التصويت. العنصرية واألطماع التجارية واملبادئ غير 

اإلنسانية التي استشرت في الواليات املتحدة قبل قرون 
تالشت واختفت تدريجيا حتى جنح ابن مهاجر أفريقي 

في أن يصبح رئيس الدولة. واهلل ولي التوفيق.\

تتصاعد وتيرة وحدة النزاع في الشأن السياسي احمللي، 
ويزداد اتساع مسافة الشقة بني أبناء البيت الواحد، 

بعد أن غلبت نزعة النقمة على خطاب احلكمة وعلت 
نبرة أصوات أهل الهوى والفساد وانزوى أهل العقل 

والرشاد. فأصبحت التنمية أمنية، في دولة مّن اهلل عليها 
بالنعم يأتيها رزقها من كل مكان، تعيش في فائض مالي 

في الوقت الذي تنهار فيه دول عريقة بسبب العجز 
واإلفالس. وفي ظل تنازع أهل املصالح والنفوذ يستمر 

األمر في وضع التوقف املستحكم Dead Lock بني أطراف 
الصراع، ويستمر استنزاف طاقات البالد وتزداد نسبة 

املتشائمني حتى من بني من كانوا متفائلني في السابق 
على حد تعبير البعض، لذا ال أرى بدا من أن تبادر وال 
تيأس نخب أهل الصالح، املتجردين من الهوى ورغبة 

التكسب، ممن آثروا الصمت في الفترة السابقة، في 
التواصل مع أطراف النزاع وأن يقوموا بواجب النصح 

لهم بقول احلق، ال كما يودون أن يسمعوا، عسى اهلل أن 
يلهمهم الرشد ملا فيه خير البالد والعباد. وهلل در األديب 

الشاعر محمد أحمد املشاري ـ رحمه اهلل ـ حني قال: 
ـــه رد ميــاثــلــه ــل ل ــع وكــــل ف

املصيبات ــزداد  ــت ف يــزيــد  ــد  وق
شاهره ــت  أن سيف  يغرنك  فــال 

كثيرات واأليــدي  ينقل  فالسيف 
له بديل  ال  أس  احلكم  في  والعدل 

احلكومات تنهار  ــزعــزع  ت إذا 

مرفوض ومكروه مقدما وليوم الدين اي عذر سينفثه 
او سيتعّذر به هؤالء الهمج الرعاع والغوغائيون الذين 

ميارسون منذ فترة افعاال مشينة صبيانية ومخلة 
بأمن البلد كللوها باالقتحام املتعمد والتدمير والعبث 
والتكسير والسطو على مرفق من أهم مرافق الدولة، 

كان من املفترض ان يكون هو املكان الوحيد لالحتجاج 
على اي شيء ومعارضة اي شيء، ومن ثم احلكم على 

هذا الشيء، باالساليب الدميوقراطية، واال ملاذا اوجد 
مجلس االمة واوجدت معه العملية الدميوقراطية؟!

ان التعذر الدائم واململ بأن املجلس في جيب احلكومة 
هو عذر اقبح من ذنب وأوسخ من سلوك وافعال 

حفنة وطغمة البعض املشينة الهمجية، فالكل قابض 
ومستمتع بهذا الوطن، وان تعددت سبل وصور 

القبض، واالهم من ذلك انه حتى في اكثر البالد حرية 
ودميوقراطية وشفافية في هذا العالم تخرس وتصمت 
كل االلسن بعد عملية التصويت، فال صوت وال مكان 
وال قيمة للغوغائيني واملصارخني ومدمني النحيب بعد 
ان تأخذ العملية الدميوقراطية مجراها وتظهر نتائجها، 

وكم من امم دخلت حروبا مدمرة وعظيمة وفقدت مئات 
اآلالف من خيرة ابنائها بعد ان كان الفرق في تصويت 

العملية الدميوقراطية صوتا واحدا فقط، اسكت 
املعترضني نهائيا، فأين قضايانا التافهة واملختلقة في 
اغلبها ومعظمها الساحق من تلك القضايا التي ذهب 

ضحيتها ماليني البشر، كقضية ادعاء دفع كم مليون 
تافه من الدنانير هذا ان دفعت اصال!

ان ما حدث مساء االربعاء املاضي خيانة للوطن، 
وفعل صبياني وغوغائي وفوضوي وسلوك قمة في 

اجلحود وقمة في التمرد واالستهتار بالنظم والقوانني، 
وعلى السلطات سحب وجر كل شخص من احلفنة 
والطغمة القليلة التي شاركت بارادتها ومارست هذا 

الفعل الهمجي اخلياني من رقابهم وعلى رأسهم هؤالء 
احملرضون والرافضون للنتيجة الدميوقراطية من نواب 
املجلس الذين اظهرتهم صور ومشاهد االحداث بأشكال 

مخجلة يبدون فيها كمن انتهوا لتوهم من عراك او 
مشاجرة او هوشة صبيانية ال تختلف عن هوشات 

الفرجان او املقاهي او املوالت!
يا صاحب السمو االمير ، حفظك اهلل ورعاك، لقد 
ضاقت الصدور فلقد بلغت السيول الزبى وبلغت 

السكاكني العظام بسبب ممارسات وافعال طغمة وحفنة 
من الغوغائيني واملتمردين على الدميوقراطية، وعلى 

النظم والقانون، ونحن االغلبية الساحقة جدا من ابنائك 
ومواطنيك املوالني واملخلصني لهذا الوطن الذي ال مثيل 
له في العطاء – نطلب ونتمنى – من سموكم اتخاذ كافة 

التدابير حلماية الوطن وحمايتنا من النوايا اخلفية 
اخلبيثة لهذه الطغمة اجلاحدة!

منذ فترة انتشر مقطع في »اليوتيوب« عرض فيه تقرير 
عن »اجلنب« واتضح أن ما يوضع فوق البيتزا وغيرها، 
ليس بجنب حقيقي إمنا مجموعة دهون معجونة بنكهات 

لتعطيها صفة اجلنب، وأيضا ما تعج به الثالجات في 
األسواق املركزية من أجبان بكل أشكالها، واللنب الرائب 

املعمول من الفاكهة املنوعة، في احلقيقة ليست سوى 
نكهات بطعم مختلف، وهذا األمر عرفته منذ فترة ليست 

بطويلة، عندما حضرت للدكتور سام قباني محاضرته 
عن الدواء واألطعمة التي نأكلها، وكان من ضمن األشياء 

التي نبهنا عليها، أن احلليب السائل واللنب، وأيضا 
احلليب املجفف، في واقع األمر قد نزعت عنهم األنزميات 

واملواد املفيدة والتي جندها في احلليب الذي نأخذه من 
البقرة أو املاعز مباشرة، ويعني ذلك أن ما نشربه حاليا 
ليس بحليب طبيعي وال يحتوي على املواد ذات الفائدة 

الصحية جلسم اإلنسان. ومنذ فترة قالت لي إحدى 
صديقاتي وهي مهتمة بالغذاء الصحي إنها حضرت 

دورة عرضت فيها »الدجاجة« والتي نتناولها اآلن في 
املطاعم السريعة وأيضا املثلجة وغيرها، واتضح أن ما 

يأكله املستهلك من دجاج ليس بدجاج.. تقول صديقتي: 
مسكينة الدجاجة.. لو رأيت ما يقدم لها من هرمونات 
ألشفقت عليها، وما رأيته خالل دراستي.. كان مجرد 

روح لدجاجة! 
وصديقة أخرى قالت لي إنها كانت في زيارة الحدى 

الدول، وقامت برحلة لترى كيف يتم زراعة الدقيق 
واستخالص الشوائب منه، واملفاجأة أنها وجدت أن ما 
يطرح من الدقيق احلقيقي والذي يحتوي على القمح.. 
هو الدقيق األبيض والذي يعتبر عند املزارع ال فائدة 

منه، وأن التجار يقومون بشراء هذا الدقيق ألنه يطرح 
من املزرعة، وميرر على املستهلك كوجبة مفيدة وأنها 

اكتشفت أن كثيرا من منتجات اخلبز، والتي يكتب عليها 
إنها »خبز أو صمون أو توست أسمر صحي« ال حتتوي 

على القمح إمنا هو لون يضاف للدقيق األبيض، مثلما 
يفعل ذلك مع السكر.

وفي حوار سمعته في اإلذاعة مع د.موسى اجلويسر 
عن ذبح الشاة أو البقرة وغيرها من احليوانات، وملاذا 

سن اإلسالم علينا ذبحها بالسكني، قال: في ذبح البهيمة 
في السكني رحمة لها أوال وثانيا لإلنسان من الناحية 
الصحية، فعندما يتم ذبح الذبيحة يخرج الدم منها، 

وأيضا عن طريق التشنجات التي تصيبها بعد ذبحها، 
أما في الغرب فطريقة الذبح تختلف وتكون عن طريق 

صعق البهيمة، فيبقى الدم محتبسا في جسمها، لذا 
تقوم الشركات املصدرة لألغذية بعجنها كلها حتى تبقى 

)الهمبورغر( ثقيلة في وزنها، وتصدر إلينا على هذه 
الشاكلة في املطاعم السريعة وعن طريق األكياس املثلجة!
وخالل حديث الدكتور تذكرت عندما اشتريت في احدى 

املرات من امللحمة »همبورغر«، وعندما وضعتها في 
املقالة كعادتي مع »الهمبورغر« املستوردة التي أقوم 
بشرائها من اجلمعية التعاونية، وجدت أن اللحمة لم 

تستو إال بعد وقت طويل مقارنة باملستوردة التي ال تأخذ 
سوى دقائق سريعة لتكون جاهزة لألكل، فعرفت السبب 

وبطل العجب.
كل هذا بسبب طمع التجار، وكمية الطلب على السلع، 

يتم خداع املستهلك، فال اجلبنة بجبنة، وال احلليب 
بحليب، وال الدجاج بدجاج، ولو استرسلت أكثر في هذه 

املقالة لكشفت للقارئ أكثر وأكثر عن أضرار ما نأكله 
وما يصدر إلينا، وما نشربه من سوائل غازية مدمرة 
جلسم اإلنسان، ولعرفنا جميعا ملاذا كثرت األمراض 

وتغيرت النفسيات، وملاذا يعجز الطب عن إصالح هذا 
اخللل الكبير والعظيم بنفس الوقت، وإال كيف ميكن 

ملواد غذائية تبقى لسنة أو أكثر في علب مختلفة من دون 
أن يتغير من طعمها أو شكلها شيئا، وذلك بسبب املواد 

احلافظة املضرة لصحة املستهلك؟... عفوا قرائي األعزاء.. 
هل ذكرت »الطب« في مقالي هذا؟
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