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ذعار الرشيدي

د.نرمين الحوطي

مخلد الشمري

»تشريح« 
وانتحار سياسي

اهلل يرحم الفن 
األصيل.. يا نورا

ببساطة ودون لف ودوران!

الجمعة يغلق باب الترشيح واليزال عدد المتقدمين 
للترشيح بالكاد يتجاوز الـ 120 في اليوم السابع، 
بمعدل نحو 17 مرشحا في اليوم، وهو رقم متدٍن 
جدا، بمعنى أدق أن هناك »3 ونصف مرشحين« 

يتقدمون يومياً للتسجيل عن كل دائرة من الدوائر 
الـ 5 وحتى أمس كانت هذه االنتخابات األقل إقباال 

من جهه الترشيح في تاريخ الكويت االنتخابي.
> > >

قبل فتح باب الترشيح قلت في مقال سابق لي 
إن أطرافا نافذة ستلجأ للعب على األوتار القبلية 

والطائفية والفئوية لتحفيز الناس على الدفع 
بمرشحين وهو ما سيرفع نسبة اإلقبال للمشاركة 

في االنتخابات، ومازلت مصرا على رأيي، وأكدت 
أن اللعب على وتري القبلية والطائفية سينجح في 
كسر حاجز المقاطعة، وشهدنا على مدار اليومين 

الماضيين تحركات قبلية وطائفية في عدد من 
الدوائر بهذا الصدد لكسر حاجز المقاطعة، وأعتقد 

أن هذه التحركات ستنجح خاصة أنها وجدت قبوال 
بين قواعد قبلية وطائفية.

ومساء أول من أمس عقد التجمع السلفي اجتماعا 
مع قواعده في الدوائر الـ 5، ورفضت القواعد 
في 4 دوائر المشاركة في االنتخابات ترشيحا 

وتصويتا، عدا قاعدة في دائرة واحدة التي وافق 
أفرادها على خوض االنتخابات والمشاركة، وأعتقد 

أن التيار السلفي ومنذ 6 سنوات وهو »يلعب« 
سياسة حقيقية ويجيدها والدليل النتائج التي 

حققها خالل السنوات الماضية، وأتمنى أن يستمر 
»السلفي« بذات النهج السياسي الواضح الذي 

اختطه لنفسه ألنه جعله العبا صعبا في المشهد 
السياسي، المشكلة الوحيدة التي تواجه »السلفي« 

اآلن أنه يسير وفق رؤية 3 خطوط سياسية 
متباينة، وأعتقد أنها مشكلة وقتية.

> > >
مقاطعة »المنبر« و»التحالف« أعتقد أنها اقرب 

للمقاطعة الرمزية، خاصة أن كليهما خسر بعض 
مقاعده في البرلمان وتقلصت قواعده في الدوائر 
التي كانت يوما ما معاقل رئيسية له، واألهم أنه ال 

توجد له أي قواعد في المناطق التي يسمونها ظلما 
»خارجية« ولكن وعلى أي حال المقاطعة الرمزية 
التي أعلنها »المنبر« و»التحالف« تساوي بثقلها 

السياسي المقاطعة التي أعلنها نواب األغلبية.
توضيح الواضح: سيغلق باب »التشريح« يوم الجمعة، 
وكتبت كلمة »تشريح« قاصدا ولم تكن »بدلية« 
ألن الترشيح حتى يوم أمس كان بمثابة انتحار 
سياسي، فهل سيتغير شيء خالل األيام الثالثة 

القادمة.

بين التغريدات السياسية 
والتصريحات الفردية التي 

جعلت من عالم »تويتر« 
محطة إخبارية منفردة بذاتها 

قد تكون بعض معلوماتها 
صحيحة وقد تكون أكثرها 
خاطئة، ولكن ما استوقفني 
من بعضها إحدى المغردات 

»نورا« والتي كانت 
تغريداتها تتسم بالطابع 
الفني السياسي فأخذت 

كلماتها تدمج سطورها ما 
بين واقعنا السياسي الراهن 
والفن القديم، وبالفعل كانت 
مناظرة أخذت طابعا خاصا 
لها، وهي كيفية استحضار 
الماضي للحاضر بحرفية 

تحسب لعصفورتنا »نورا«، 
فنجدها بدأت تغريداتها 

بكلمات سيدة الغناء العربي 
التي تغنت »إنما للصبر 
حدود« وقامت بدمجها 

مع ما يحدث على الساحة 
السياسية ورفضها لما 
وصل إليه الحال بنا من 

خالل تغريداتها عندما كتبت 
»إنما للصبر الحدود«، ومن 

هنا بدأنا نغرد من خالل 
اإلسقاطات الفنية ودمجها 

بالسياسة، وأصبحت 
تغريداتنا تأخذ نفس الوتيرة 

الفنية السياسية وأخذت 
السطور والكلمات واألحرف 
تدمج من هنا ومن هناك من 

الخليج إلى الوطن العربي، 
فاقتبست تغريداتنا الكثير 

من الفنون الجميلة التي 
استحضرت من الزمن 

الجميل، منها على سبيل 
المثال ال للحصر أغنية 

»حسيبك للزمن« وبعض 
حوارات مسرحية »دقة 

الساعة« وأيضا مسرحية 
»حامي الديار« ودمجها 
بالوضع الراهن وأخيرا 
سألت مغردتنا »نورا« 

بأحرف تملؤها السعادة: 
أصبحنا نناشد ونكتب 

للسياسة من خالل الفن؟ 
فقمت باإلجابة: »ان السياسة 
والفن وجهان لعملة واحدة«، 
وهنا سألتني: أين ذهب ذلك 

الفن الجميل؟
نعم أين أصبحت الكلمة؟ 

وأين ذهب معناها؟ باألمس 
كانت سبل العيش قليلة 
وصعبة على الكثير من 

فئات المجتمع ورغم هذا إال 
أننا كنا نجد الكلمة تدوي 

في سماء الفن بمعناها 
بل تترك بصمة في سماء 
االبداع العربي، أما اليوم 

فقد أصبح الكثير منا ينعم 
بسبل العيش الكريمة 

ولكن الكلمة لم تنعم بتلك 
الرفاهية، فأصبحت فنوننا 

تحمل الكثير من المعاني 
لكلمات غير مفهومة مبهمة 

كالوقت الذي نعيشه فهو 
مبهم غير معرف ما خطوطه 
ومستقبله، فعملتنا أصبحت 

ليس لها قيمة ألن فنوننا 
أصبحت ال تحتوي على 

حبكة أو خط درامي يتماشى 
معه الفكر ليصل إلى النهاية 

بل أصبح الصراع مشتتا 
ليس له أقطاب معرفة ليدرك 

الذهن ما هويته وأسبابه 
فأصبحت فنوننا ال تمتلك 

قضية لتكمن بها الذروة 
وتقدر األقالم بحلولها، 

فكيف تكتب الكلمة لواقع 
بأقالم غير واقعية يا 

»نورا«؟!
كلمة وما تنرد: قال رسول اهلل 

ژ: »من أطاعني فقد أطاع 
اهلل ومن عصاني فقد عصا 
اهلل، ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني ومن عصى أميري 

فقد عصاني«.

نكون منافقين وكذابين وغشاشين ووقحين إن 
حاولنا ولو قليال إظهار الشغب والتحريض على 
الفوضى على أنهما حراك سياسي أو اجتماعي 

صحي ومفيد وطبيعي حتى لو أسماه البعض بـ 
»مسيرة كرامة وطن« فالحياة مليئة بالقصص 

والحكايات التي هي عبر لمن يعتبر ولكن ما فائدة 
تلك العبر دون االستفادة واستخالص الدروس 

منها، بعد أن تقع الفأس بالرأس وتحل المصائب 
على وطننا ومجتمعنا وتصبح الفوضى قدرنا 

الدائم؟! لذلك سنكتب دون كلل أو ملل كل الكلمات 
والمقاالت التي في صالح هذا الوطن وفي صالح 

استقراره، وسنستمر في نقد كل من ال ينتبه إلى 
مصلحة الوطن ومن يؤيدهم ومن وراءهم دون 

خوف وإلى أبد اآلبدين.
لقد خرج الكثيرون في هذا البلد الطيب عن 

المسار، الذي يعد الخروج عنه دخوال في الفوضى 
والمشاكل واألزمات األبدية واألحقاد، ألنه خروج 
عن العقل والمنطق وخروج غايته الوحيدة إشباع 

الرغبات الخاصة على حساب المصلحة الوطنية 
العامة، حتى وإن كان طريق اشباع تلك الرغبات 
الخاصة هو تنفيذا ألجندات ومخططات خارجية 
وإقليمية تحمل حقدا وحسدا دينيا على الكويت 

ومجتمع الكويت. 
في هذه األيام الفارقة يكون الوطن أو ال يكون، 

وليكون هذا الوطن ويبقى دوما بلد األمان 
واالستقرار، البد من قرارات تاريخية حاسمة 
وصارمة وحازمة وجريئة، تسجل في تاريخ 

الكويت على أنها أنقذت الوطن من الوقوع في 
براثن الفوضى.

لقد استغلت الديموقراطية اسوأ استغالل وأحقر 
استغالل وألعن استغالل، من قله تاجرت بها أسوأ 

تجارة حتى أصبحنا نشاهد يوميا من يطالبون 
بمحاربة الفساد وهم يتجاوزون القانون ونشاهد 

الالديموقراطيين وعديمي احترام الرأي اآلخر 
وكاسري النظم والقوانين وهم يطالبون باحترام 

الدستور!
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رؤية

محمد الهاجري

م.مبارك عبدالرزاق العنزي

شيخة أحمد الجيران

مسيرة

د.شفيق الغبرا.. 
محشوم!

املواطنة 
الراقية

ال نستطيع أن نطلق على هذا العصر 
أو الزمان إال مصطلح »مسكني« من بني 

مساكني هذه الدنيا »الضنكة« الذي يعيش 
فيها ابن ادم حال وترحاال دون كلل أو 
ملل وهو يطلب السعادة التامة دون أن 
يدرك حتى إنصاف مالمحها الغامضة.
فمع تسارع الوقت وتطورات األمور 
وما بني شد وجذب وعسرة الوقت 

يزداد اشتعال مشهدنا السياسي 
»الكئيب« يوما بعد يوم مبؤشر 

تصاعدي، فأصبحنا نعيش على نغمات 
األزمات فنصبح على أزمة ونبيت 

على األخرى، فاكتسب هذا املجتمع 
نوعا جديدا من املناعة وهو »التفاعل 
مع األزمات«، وأصبحت مشاكلنا ال 

تهدأ في هذه البالد إال بعد ان جنذب 
أنظار العالم إليها أسبوعيا على مدى 
ايام الشهر، حتى اخذ طالب املراحل 

االبتدائية ورواد رياض األطفال يبدون 
وجهات نظرهم في كيفيه فك رموز 

وطالسم األزمة السياسية في الكويت 

باإلضافة إلى تباين آرائهم في إعالن 
تأييدهم لطرف ألنه يحتمل الصواب 

أكثر من اآلخر »الشكوى هلل«، فبعد أن 
انقضى عيد األضحى املبارك ومارس 

الكويتيون شعائرهم ورجع حجاج بيت 
اهلل احلرام الى ارض الوطن وقضى 

باقي الشعب عطلته على مزاجه اخلاص 
وبعد انقضاء الهدنة السياسية التي 

رسمتها فلكيا رزنامة »العجيري« 
بالصدفة، عدنا إلى املربع األول من 

حيث املواجهة التي تكللتها مراحل كر 
وفر ومراوغة وأبخرة وقنابل وغازات 
مسيلة للدموع ودروع وقوات وآليات 

ضخمة وكل ما يسعد الشامتني في 
بلدنا احلبيب الكويت، نعم إنها مسيره 

وكل شخص له احلق في التعبير 
عن سخطه واحتجاجه على أي شي 
ال يرضيه أو يظن أنه انتقاص حلق 

من حقوق املواطنة، نعم لك احلق في 
كل هذا، ولكن أيضا لآلخرين حقوق 
أخرى وهو ممارسة حياتهم الطبيعية 

بكل أريحية، فبعد مشهد األحد لنسأل 
أنفسنا كم شخصا تضرر من خالل 
إغالق الطرق واالزدحام الذي حصل 

في مشرف واملناطق احمليطة بها، 
فباألمس القريب أوصل الشعب رسائله 

إلى القيادة السياسية من خالل حشد 
عدد كبير من املؤيدين حلل مجلس 

2009 وتغيير احلكومة في ساحة 
اإلرادة بكل رقي وهدوء وأدى ذلك 

الستجابة نزعت فتيل أزمة كادت أن 
حترق البلد دون التسبب في فوضى 

وضياع، وفوق كل هذا أمور قد ال 
يحمد عقباها وهو ما بالضبط كما 

نعيشه اليوم، فماذا اختلف األمس عن 
اليوم وملاذا تبدلت الوسائل القانونية؟ 
رسالة لكل من يعنيه األمر ال شك ان 

األغلبية من الشعب »وأنا منهم« ال 
تتفق مع آلية الصوت الواحد ولكن 

امن واستقرار البالد أهم من أي شيء 
آخر، فضياع األوطان ضياع لإلنسان. 

والسالم ختام.

من املؤسف ما مت تناقله من هجوم 
جارح وصارخ وغير منطقي عبر 
وسائل التواصل وبعض الصحف 
واجلهات ضد ما ذهب إليه أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة الكويت 

د.شفيق الغبرا حول األوضاع 
السياسية في الكويت وقراءة األحداث 

من منظور علمي، وتسليط الضوء 
من خالل خبرته األصيلة في املجالني 

السياسي والوطني، السيما طبيعة 
احلراك الشبابي والشعبي وكيفية 

التعاطي مع أولوياته وأهدافه.
وال أعلم ملاذا كل هذا االحتقان جتاه 
من أودع للواقع السياسي الكويتي 

نظرة وأفاد برأيه وشارك بحلول ودفع 
بجوانب قد تكون هي العمق األنسب 

واألمثل في ظل ما تعيشه الكويت من 
تطورات دستورية وآمال شعبية.

ان الغريب في األمر أن تترك كل آراء 
د.الغبرا، ويتم التسليط على النواحي 

العرقية واألصولية والتشكيك في 
وطنيته ووالئه جتاه األرض واملصير 
ويتم جتاهل تاريخ هذا الرجل الذي ال 

ينكره جاحد إبان فترة عمله كممثل 
إعالمي للكويت في الواليات املتحدة 

األميركية وأستاذ رفيع تتلمذ على 
يده الكثير من أبناء الكويت عالوة 
على الدور اإلنساني الذي قام به 

والده من قبله د.ناظم الغبرا الذي 
استحق اجلنسية الكويتية عن جدارة 

واستحقاق ووالء وعطاء.
ان شرف املواطنة ال ميكن أن يختزل 

بعدائية أو موقف أو رفض لفكر 
الطرف اآلخر وإقصاء التاريخ الذي 

سطر بكل حب ووفاء فالكويت متيز 
أبناءها وتعرف من ضحوا ألجلها 

وتعي كل املواقف التي سطرت وملعت 
في سماء كيانها، فال مجال ملن يتشدق 
بأقاويل رخيصة وتهم بالية وعبارات 
دنيئة وأحاديث ال تصلح في مجالس 

الرجال وأقول لبعض األبواق املختنقة 
ماذا صنعتم أمام صنيع الغبرا ووالده 

وعائلته؟ ماذا قدمتم للكويت أمام ما 
قدم؟ ماذا وهبتم؟ ماذا بذلتم؟ ماذا 

غرستم؟ فتاريخ هذا الرجل ووالده من 
قبل استقالل الكويت إلى يومنا هذا 

حافل وال تغطيه هذه الزاوية الصغيرة.
أدعو العقالء من أبناء وطني إلى 

إنصاف هذا الرمز وغيره من الشرفاء 
واالستدراك العاجل في وضع حد ملا 
يحصل من ظواهر دخيلة تسعى إلى 
العداء املبطن ألبناء الكويت األوفياء 
ولكل من بذل روحا وجسدا وفكرا 

وعمال.

كلنا شهد تطورات املعارضة، وكم 
األفراد واجلماعات التي دعت 

الستراتيجية تصدي الفساد. واألخبار 
قد ضجت بالتغطيات اإلعالمية، إما 

في سبيل التهدئة أو إثارة العنف.لكن 
املواطن الراقي هو من يعي املشكلة 
بأطرافها ويفعل قناعاته في احلفاظ 

على الوطن.
من جانب منهجي نقول استعراضنا 

للمشكلة أوال يحدد مدى السطحية أو 
املبالغة في ردة الفعل جتاهها، كما أن 

االستعراض لها يحدد لنا طريق التنبؤ 
باحلاصل قبل أن يحدث وعلى إثر 

هذا التصور تكون ردود أفعالنا لتبني 
وترقع النقص وتزن احلل، ال لتكون 

مشكلة ثانية وخلل آخر، من ذلك جند 
أن املنهجية الصحيحة في احتواء 

املشكالت هي التركيز في املشكلة 
والتنبؤ بتبعاتها ومن ثم البحث عن 

ردة فعل سليمة ال تشكل مشكلة 
أعقد.

ان لغة اجلماعة وصيغة »نحن« هي 
ما يحدد متاسكنا كمجتمع وإني ألجد 

أن أساليب اخلطاب باتت »جماعية« 
وتراثنا في الغزو أكبر دليل على 

ذلك كما أن نفسية املواطن الكويتي 
نفسية رجل مساعد، فعلى الرغم من 
عوامل الضغط التي يعيشها إال أننا 

جند مواقف املساندة حتى في ذهابنا 
للمرافق العامة. إذ ليس كل ما نراه 

ظاهرا من أنانية ومتركز حول الذات 
هو الغالب دوما.

لقد صار من الصعب جدا أن نقتنع 
بغياب العقالء كليا في ساحة احلدث، 

فعدد الزائرين لصاحب السمو االمير 
يفوق العدد الطبيعي، ومن األصعب 

أن نرى الشر كل الشر مبن اجتهد في 
سبيل إصالح الكويت مبؤسساتها، 

هناك أمر آخر أن الكويت منذ بدايتها 
شهدت تنوعا في تركيبها السكاني ولو 
قررنا أن نلغي فئة معينة فنحن نلغي 

جزءا من تاريخ الكويت.
االختالف اليوم سيكتب في مناهج 

أجيالنا القادمة، فساعدوا الكويت 
في صياغة تاريخها املشرف وال 

تعمموا جتارب الدول فلكل دولة شأن 
وشخصية بقوام أفرادها وتاريخها، 

وهناك فرق بني احلشد وجماعة 
الرأي العام، أما األولى فبال مسؤولية، 

غوغائية وانفعالية، والثانية صاحبة 
احلوار واحلل. فما مسيرك يا راق؟
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