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فـــي احـــــدى املـــنـــاظـــرات الــتــلــفــزيــونــيــة ذهــــب أحــد 

الباحثني إلــى الــقــول إنــه يــرى أن عالم الــبــرزخ جزء 

من عالم الدنيا بمفهومه األشمل، وإذا عرضنا هذا 

الــرأي على النصوص الدينية فقد نجد اآلية التالية 

داعمة له: «يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن 

اآلخــرة هم غافلون» (الــروم: 7). كما قد نجد دعما 

لهذا الرأي في قول رسول الله، صلى الله عليه وآله 

وسلم: «اعلموا أن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من 

شراك نعله». وعلى الرغم من غرابة ذلك الرأي لدى 

البعض فــإن البحث فــي مثل هــذه األمـــور فــي اطــار 

غائبة،  حقائق  لنا  يكشف  قــد  الدينية  الــنــصــوص  

علما أن غياب االهتمام باالبعاد الغيبية لحياتنا قد 

يربك فهمنا ملا يجري حولنا وفي عاملنا، وبالتالي 

قد نفاجأ يوما بأننا نبني بيوتنا وعالقاتنا ورؤانا 

الصادق  جعفر  اإلمـــام  يقول  متحركة.  رمــال  على 

عليه السالم: «العالم بزمانه ال تهجم عليه اللوابس»، 

انظر «ميزان الحكمة» جزء 4 صفحة 1552.

ويبدو أن هذا الوضع الجاهلي الذي نعيشه بعني 

واحدة هو أمر قد نجم عن اجواء الضحالة العلمية 

ــــذي كــانــت تــعــيــشــه معظم  فـــي «مــجــتــمــع الــقــريــة» ال

مجتمعاتنا حتى وقت قريب، باإلضافة إلى الهجمة 

أشــرقــت علينا من  الــتــي  «الـــعـــوراء»  املــاديــة  العلمية 

الغرب فساهمت في مزيد من االهمال للبعد الغيبي 

الشريفة.  الكريم واألحــاديــث  القرآن  به  الــذي يزخر 

إال أنه من باب االنصاف ال بد من ذكر املزايا الجمة 

املرحلة من خالل  الغرب في هــذه  أتحفنا بها  التي 

التي  املعلوماتية»  «انفجار  وأدوات  األفــذاذ  مفكريه 

أمــطــر بــهــا الــعــالــم مــشــكــورا، وهـــو األمـــر الـــذي يتيح 

تثوير املفاهيم القرآنية بشكل غير مسبوق. يقول 

رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «من أراد علم 

األولـــني واآلخــريــن فليثور الــقــرآن». ولــذا فيلزم في 

هذه املرحلة اتاحة الفرصة للباحثني في جامعاتنا 

الدينية  الــنــصــوص  الســتــنــطــاق  العلمية  ومــراكــزنــا 

االرضية  العلوم  مختلف  في  مسبوق  غير  بشكل 

والكونية والخروج بتصورات اجتهادية تثري الحياة 

وتـــقـــدم تــفــســيــرا ملـــا يــجــري ومـــا ســيــجــري لــنــا في 

القادم من األيــام. وإذا كان عالم البرزخ هو املحطة 

الحياتية املستقبلية فمن األجدر  القادمة ملسيرتنا 

الــغــامــض متسلحني  الــعــالــم  ذلـــك  لــدخــول  نتهيأ  أن 

باملعرفة والعلم الالزم، وذلك ألن املرء إذا دخل كفنه 

للكفن في  املعنوية  القيود  الخروج من  فإن  جاهال 

عالم البرزخ قد يغدو مستحيال، ولبيان أهمية العلم 

في هذا الشأن يقول اإلمام علي عليه السالم: «العلم 

يدخل في الكفن».

السياسية  األوضــــاع  تــدنــي  أســبــاب  مــن  أن  الليبراليني  الــكــتــاب  أحــد  يعتقد 

واالقتصادية في الكويت الصحوة االسالمية واالسالميني، تحديدا، كمعارضة 

جديدة دخلت الساحة السياسية.. مع ان االسالميني كمعارضة ال يمثلون اال 

جزءا محدودا في املجتمع، وليس كما ذكره ذلك الليبرالي املعتق وغير الدقيق 

في تحليالته واجتهاداته بسبب التعصب واالنحياز الى الطرف اآلخر.

بسيطة  تجربة  ذوو  والبرملاني  السياسي  عملهم  بــدايــة  منذ  االســالمــيــون 

متواضعة، لكن ايجابياتهم مباركة الحتوائها على االمانة والصدق واالخالص.. 

وال ننكر االخطاء االنسانية، بطبيعة الحال، فقد دخل من بني صفوفها بعض 

وتسامحهم  طيبتهم  مستغلني  االســالمــيــة  الــدعــوة  على  والــدخــالء  املنتفعني 

النبيل.. الحكومة تجيد اللعبة السياسية، وفنون مهارات التعامل مع املعارضة 

الــجــديــدة «االســـالمـــيـــني»... وألن أغــلــبــيــتــهــم يــتــعــامــلــون مـــع الـــواقـــع الــســيــاســي 

يمكن  بحيث  الشفافة،  االخالقية  املنظومة  مع  يتعاملون  مثلما  واالصــالحــي 

القديمة..  املعارضة  اجــل ضــرب  مــن  مــهــارة  أدنــى  وبــال  استقطابهم بسهولة، 

ولذا فتحت الحكومة ابواب حرية التعبير، ومهدت البوق االعالمي وحرية ابداء 

ا كلما كان هناك 
ً
الرأي، فكانت الغلبة لالسالميني ضد العلمانية والليبرالية.. فاذ

هواء نقي وشمس ساطعة يفوز االسالميون على خصومهم.. هناك اسباب 

الــثــروات  الفساد وتبديد  مــن  أخــرى  الكويت، وعــوامــل  الــى تأخر  أدت  حقيقية 

وتعطل التنمية محصورة ومخصوصة ممتدة من صراعات سياسية مريرة 

العراقي  الغزو  لغاية ما قبل  تاريخية بني مد وجــزر عبر سنوات منذ 1938 

السابقة،  واملعارضة  الحاكمة  النخب  بني  الكويت.. صــراع طويل  الغاشم على 

نخب القومية والشيوعية والعلمانية...

صــراع طويل من اجل املــال والسياسة ال يمكن حصره في مقال واحــد او 

حتى عشرة مقاالت.. ألن حاالت التمزق السياسي الشامل الذي عاشته الكويت 

من الصراع املرير على حساب نموها وتطورها ونهضتها الشاملة ممتدة االثر 

الى يومنا هذا لم تقف!

منازعات شرسة بني النخبتني منذ 1938 عبارة عن تناحر مرير قاس كل 

طرف يحاول انتزاع صالحيات االخر وحقوقه وسلطاته بكل شراسة من اجل 

اضعاف خصمه، ولو على حساب مستقبل الكويت..! ولذلك تأخرنا وتقدمت 

دول الخليج العربي. 

املعارضة السابقة وما تحمله من موروث فكري وثقافي ال يمت الى االسالم 

بصلة.. النه من املوروثات الشيوعية والقومية والعلمانية التي ال تحمل جذور 

االسالم او العروبة االصيلة.. نحن في خط متصل تراكمي ليس لالسالميني 

نعيش  فاشلة  لغاية 1990/8/2 تجربة حركية  بــدأ منذ 1938  بل  طــرف،  فيه 

«والسبب  الــكــويــت..  بخير ملصلحة  تقف  لــم  خــط سكة حديد  كأنها  تبعاتها 

مصيبة االستعمار االجنبي وتفريخ اجيال من النخبة منفصلة عن روحها، 

ضائقة ذرعا بانتسابها إلى هذه االمة االسالمية، مراهنة على تفكيك هويتها 

واعادة تشكيلها على صورة الغرب والشرق..» (كتاب الخطاب االسالمي الى 

اين؟ ص259).

الليبراليني والعلمانيني مــن طــراز  بــني االســالمــيــني وبــني  الــيــوم  الــصــراع  إن 

جديد، فقد كان قديما صراعا بني املسلمني وبني االستعمار االجنبي شرقيا 

كان أم غربيا.. واليوم تغيرت االمور، فقد اصبح صراعا بني االسالميني وبني 

لكن  بني جلدتنا،  بألسنتنا ومن  يتكلمون  انهم  االجنبي..  االستعمار  وكــالء 

يقودهم جون وجــورج وستيوارت،  االرومــة  اجنبي  الجديد  والتشكيل  الهوية 

بل هم من تالميذهم الشطار.. مع أن خصمك اسمه ابو جاسم وعلي وسعود 

وعبداللطيف وال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم. اقرأوا القرآن جيدا.. الغلبة 

لالسالم واملسلمني في النهاية.

 قبل البعثة املحمدية كان العالم يعج في ظلمات الجهل، والفقير 

للبنات،  وأد  للظلم من  القهر، فصور شتى  مدحور تحت عجلة 

وســبــي للنساء وتــجــارة رقــيــق، وارتـــكـــاب الــفــواحــش فــي وضــح 

عليها ضعيف،  يقوى  ال  التي  القبلية  الحياة  عن  ناهيك  النهار، 

ومتاعها  أموالها  فتسلب  الضعيفة  على  تغير  القوية  فالقبيلة 

ونساءها.. وتقتل شيوخها.

الــتــاريــخ، فحرر العبيد وســاوى  رًا وجــه 
ّ
ثــم جــاء اإلســـالم مغي

ما بني الفقير والوزير، ففرح بذلك الفقراء وأقبلوا على اإلسالم 

الذل والهوان ووضع اإلسالم  بقلوب خالصة، ألنه خلصهم من 

للعالقة قواعد، فقال صلى الله عليه وسلم: «ال فضل لعربي على 

املــرأة حقوقا ورفــع شأنها وأكــرم  بالتقوى..»، ومنح  أعجمي إال 

الزنى  وحــرم  تشترى،  وال  تباع  ال  كيان  ذات  فأصبحت  زلها، 
ُ
ن

وجعل لها في امليراث حقا مشروعا وحرم وأد البنات.

ص وهــو النور الــذي عــّم الكون بأثره، 
ِّ
خل

ُ
فكان اإلســالم هو امل

وقتها،  والديموقراطية  واملــســاواة  الحق  بدين  اإلســـالم  ووصــف 

ومذاهبها وظل  الديموقراطية  اســس  وتــطــورت  الحياة  وتــطــورت 

شيوخ الدين على حالهم يشرعون بتشريع أهل البادية واألعراف 

القبلية، ولم يعلموا أن الدين يفرض علينا مسايرة العصر. فكيف 

نساير العصر، ونحن ما زلنا نحرم لبس البنطال وقص الشارب 

الــلــحــيــة أو تــطــويــلــهــا؟! كــيــف نــكــون شعوبا  أو حلقه وتــقــصــيــر 

في  نرغب  ال  األول  القرن  اعتاب  على  نقف  ونحن  ديموقراطية، 

تركه وال التزحزح عنه قيد انملة؟!

لــكــن إذا أردنــــا ان نــتــقــدم ونــتــطــور فــال بــد لــنــا ان نــؤمــن بحق 

االختيار لكل إنسان، ال بد ان يمنح اإلنسان حق تقرير املصير 

من دون تضييق عليه أو ممارسة ضغوط، فكل إنسان له عقل 

ـــذي يــحــدد لــكــل إنــســان أولــويــاتــه  مــيــزه الــلــه بـــه، هـــذا الــعــقــل هــو ال

واختياراته.

فليكن اإلنسان حفيظ نفسه ورقيب أفعاله من دون ان يتسلط 

عليه أحد، فاالبن ليس شرطا ان يكون شبيه ابيه وتابعا له، بل 

من املمكن ان يكون أفضل، ووارد ان يكون أســوأ، لكن يجب ان 

يمنح الحرية الكافية لتحديد اختياراته من ملبس ومعتقد وتعليم 

وزوجة، أما أن نفرض عليه كل هذه األشياء فرضا فسنخلق منه 

القدرة على العمل واالبــداع، تابعا دوما لغيره  إنسانًا خاليًا من 

 البناء جيله الذين نبتوا على املناخ نفسه وترعرعوا على 
ً
ومكمال

السمع والطاعة، وهذا هو سبب تطور الغرب وتأخرنا، وتقدم الكل 

وتقهقرنا إلى الخلف! 

 أبشري يا عني 

 رجال خلف اللحية املاركسية 

 اإلسالم والديموقراطية 

 الخروج من الكفن 

 كم بلير في الديرة؟! 

 إنها مسارح جديدة.. إنها بداية لعهد مختلف في التعاطي مع الفن 

والثقافة. ومن الواجب أن أشكرك سمو الرئيس على مبادرتك الطيبة، 

الـــذي حصل فــي الحفل الخيري بجمعية  فــأنــا أذكـــر جــيــدا املــوقــف 

ــم أكــن ألتــصــور بــأن تكون  أولــيــاء أمـــور املــعــاقــني منذ أســبــوعــني، ول

والشكر  الثناء  فمبادرتك تستحق  السرعة،  بهذه  استجابة سموك 

واإلشادة. مع العلم بأنني لم أذهب في حياتي الى مسرح في الكويت، 

فأنا  ذلك  ومع  والتلفزيون.  الفيديو  على  املسرحيات  أشاهد  وكنت 

ممنت لهذه الخطوة اإليجابية في التعاطي مع الفن والثقافة. وأتمنى 

أن يصاحبها تطوير و«ارتقاء» بمستوى ما يقدم من مسرحيات 

ليتماشى تطور املباني مع تطور فني واعالمي شامل.

  وعطفا على ما سبق فإنني أرجو من سموكم تفعيل سياسة 

جديدة لتطوير الفن واإلنتاج اإلعالمي بشكل عام في الكويت. فما 

إنــتــاج فني ضعيف!؟  يتم فيها تقديم  مــن مــســارح فخمة  الــفــائــدة 

في  تدريجيا  انــحــدارا  نعاني  الــعــراقــي  الــغــزو  ومنذ  أننا  خصوصا 

التلفزيون  وباألخص  والتلفزيون،  املسارح  على  يقدم  ما  مستوى 

الرسمي «تلفزيون الكويت» الذي «ضيع مشيته» وفقد قيمته أمام 

الجمهور وأصابه العجز والشيخوخة املبكرة.

 نحن بـــحـــاجـــة الـــــى «غــــربــــلــــة» إعـــالمـــيـــة و«نــــفــــضــــة»، فـــاإلنـــتـــاج 

من  يقدم  بما  حقيقي  اهتمام  يوجد  وركيك وال  التلفزيوني هش 

برامج، كما أن العديد من الكوادر اإلعالمية ضعيف جدا، خصوصا 

أن تلفزيون الكويت أصبح مرتعا خصبا للمجامالت و«شغل حب 

الخشوم». فأي رصانة وكرامة تبقتا لتلفزيون «الدولة» الرسمي. أال 

يوجد في الكويت كفاءات إعالمية تعيد لهذا الصرح اإلعالمي هيبته 

ودفة القيادة والريادة؟

وتلفزيون  اإلعــــالم،  وزارة  مــوضــوع  ان  ألقـــول  أكــثــر   سأختصر 

الكويت تحديدا، موضوع مهم، والبد من العمل على تطويره. سمو 

الرئيس،  أنت أعلم مني بكيفية تطوير التلفزيون وانتشاله من حالة 

الركود التي يعانيها فأنت تعلم مكامن الخلل، وعليه فإنك تعلم ما 

التغييرات الواجب عملها.

عندي حرقة قلب وألم، خصوصا وأنا أشاهد بعيني كيف أصبح 

تلفزيون الكويت في حال يرثى لها، ولكم بحادثة انقطاع البث املباشر 

من إحدى الكاميرات أثناء استقبال سمو الشيخ سالم العلي أفضل 

مثال على مستوى التدهور الذي أصاب الوزارة.

وبكل تقدير ومحبة، أتمنى أن يكون لكالمي مكان في نفسكم، 

عندنا سبب  ليكون  اإليجابية،  املــبــادرات  مــن  املــزيــد  منكم  وأتمنى 

يدعونا لالستمرار في التفاؤل والنظر إلى الغد بإيجابية. 

 سعدية والشعر الجميل 
الشعري  االبـــداع  عــن  والكثير  الكثير  سمعت   لقد 

للشاعرة سعدية مفرح، وكم كنت شغوفا ان اسمع 

اليسير مــن شعرها لكي احكم ان كان  الــشــيء  ولــو 

ما قال الناس عنها صحيحا ام ال، فجاءت الفرصة 

ـــــك عــنــدمــا عــلــمــت بــانــهــا ســــوف تــحــيــي امــســيــة  وذل

شعرية في جمعية الخريجني في بنيد القار، فذهبت 

القاعة  دخلت  وعندما  مبكرا،  االخيرة  امسيتها  الى 

وجدت القاعة كاملة العدد، وعلى الرغم من حضوري 

املــبــكــر والــقــاعــة لــيــســت صــغــيــرة، فــقــد فــاجــأنــي هــذا 

املــشــهــد غــيــر املـــألـــوف لــــدى الـــنـــاس، الـــذيـــن اعـــتـــادوا 

الـــعـــزوف عــن الـــنـــدوات واالمــســيــات الــشــعــريــة، وهــذا 

قدم،  اليها  انها خير من تسعى  دليال على  اعطاني 

فوقفت في املمر ارسل نظراتي يمينا وشماال مع امل 

ان تقع عيني على كرسي خال، وفعال وجدت واحدا 

فــي منتصف الــقــاعــة، فــاســرعــت الــيــه وجــلــســت قبل 

بلهفة حضور  مترقبا  جلست  غيري،  اليه  يأتي  ان 

الــشــاعــرة، ومـــا هــي اال لــحــظــات حــتــى جـــاءت عريفة 

منها  الشاعرة بكالم طيب وطلبت  االمسية وقدمت 

الحضور الى املسرح، وهنا صفق الجميع تحية لها، 

الشاعرات  لبني جنسها من  بــدأت تلقي اشــعــارا  ثم 

من البادية والحضر والعصور القديمة، كشعر والدة 

العزف  بمصاحبة  وذلــك  االندلسية،  املستكفي  بنت 

على العود، ويحق للشاعرة سعدية ان تقول اشعار 

النساء النها هي االوزة التي تقود سرب االوز املحلق 

فوق بحيرة الشعر، وهي اميرة الشاعرات في مملكة 

احمد شوقي،  الشعراء  الحال المير  الشعر كما هو 

تلك االشعار تخيلتها كأنها سلة فيها فواكه مشكلة 

تذوقها الحضور، وبعد ذلك القت اشعارا من ديوانها 

يرافقها  العود  االخير بمصاحبة عزف منفرد على 

مع االلقاء، وكان االمر غاية الروعة، اما الجمهور فقد 

صفق لها طويال كأنه يصفق الم كلثوم وهي تغني 

«انـــت عــمــري» ولحظتها نسيت عــمــري وانـــا اصفق 

معهم طويال.

اعجابا  الكثيرون  بها  اشـــاد  االمسية  نهاية  وفــي 

بشعرها الراقي، وعلى رأسهم االستاذ وليد النصف 

رئيس التحرير، حيث اشاد بها وبشعرها واخالقها 

وادائها في العمل. في عمل القضاء دائما ينطق الحكم 

بعد املداولة، وانا بعد مداولتي حكمت على الشاعرة 

سعدية بانها اميرة الشعر على جميع الدول العربية، 

الحديث  الشعر  في  والحداثة  التجديد  شاعرة  النها 

وانا ابصم على ما اقول بالعشرة.

 يعقوب يوسف العمر

 صالحيات الرئيس الخرافي 
  للنائب الفاضل مسلم البراك حضور كبير لدى فئات كبيرة 

من الشعب الكويتي، صراخه من شدة األلم، على حد زعمه، 

وهجومه املستمر على الحكومة اوجدا لدى كثير من الشباب 

اهتماما خاصا بما يقوله ويطرحه ويفعله بوحمود.

بــوحــمــود على  مــع  مــمــن يختلفون  تــواضــع،  وبــكــل  لكننا، 

طول الخط، نحن ممن يرى ان صراخه للحفاظ على الكرسي 

االخضر وللضحك على ذقون بعض الشباب صغار السن، وان 

استجواباته ذات طابع فئوي بغيض، بدليل صمته ولسنوات 

طويلة على تجاوزات وزراء من فئة اجتماعية محددة. 

الى هنا وكل ما نقوله عادي ومكرر، قرأه الناس من عشرات 

االمور  وهــذه طبيعة  يعارض  والبعض  يؤيد  البعض  اب، 
ّ
الكت

السياسية في البلد.

لــكــن تــصــريــح بــوحــمــود االخــيــر حـــول صــالحــيــات رئيس 

املجلس وزعمه ان رئيس املجلس نقل رسالة غير صحيحة 

على لسان حضرة صاحب السمو امير البالد مسألة يجب 

التوقف عندها النها ذات دالالت خطرة.

عــمــلــيــا، بــوحــمــود اتــهــم الــرئــيــس الـــخـــرافـــي بــعــدم االمـــانـــة، 

يتعلق برئيس  املــوضــوع  ليست شخصية الن  وهــذه مسألة 

السلطة التشريعية ومصداقيته محط انظار الشعب الكويتي 

اتمناها  اكــن  لــم  سقطة  الطريقة  بهذه  فيها  والتشكيك  كله، 

بوحمود  كانت خالفات  مهما  البراك  مسلم  الفاضل  للنائب 

يدعمه  لم  التصريح  هذا  ان  الخرافي، خصوصا  الرئيس  مع 

بوحمود بدليل ملموس، لذا اتمنى من كل قلبي ان يعتذر عن 

هذا التصريح.

اكبر من  فالقصة هنا  الصالحيات،  بالنسبة ملوضوع  أما 

االخ مسلم، فما فعله بوحمود انه حدد وبشكل علني طريقة 

تخاطب حضرة صاحب السمو امير البالد مع النواب، وكأنه 

يفرض على سموه شكال معينا للتخاطب، وهذه جرأة غير 

محمودة وفي غير مكانها، الن التخاطب مع املقام السامي له 

اصــول، ورأينا املتواضع ان بوحمود لم يوفق ايضا في هذا 

املجال.

النواب  كما ان طريقة تخاطب حضرة صاحب السمو مع 

من صالحيات سموه نفسه، ومع هذا كان املفروض من ابي 

حمود االتصال بالسفير احمد الفهد الخذ موعد والتشرف 

بمقابلة سموه لشرح وجهة نظر «التكتل الشعبي» حول هذا 

املوضوع، خصوصا ان قلب سموه قبل بابه مفتوح للجميع.

كـــل مـــا نـــرجـــوه مـــن بـــوحـــمـــود عــــدم وضــــع هــــذه االســطــر 

املتواضعة في خانة التخوين، واعتبارها نصيحة صادقة. 

فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

 أعتقد أنه لدينا في الديرة أكثر من مائة طوني بلير، يسكنون 

في دوائر الكويت الخمس وإمكاناتهم العلمية والبحثية متميزة، 

الوضع  ويشخصوا  الــحــلــول  يضعوا  أن  يستطيعون  إنــهــم  بــل 

الكويتي  بليرنا  أن  خصوصا  الحكومية،  الــدوائــر  فــي  املــتــردي 

يعيش ويشاهد ويتألم ملا وصلت إليه البيروقراطية الكويتية في 

البلد حتى وصلنا إلى مرحلة أن أعضاء في الحكومة يشتكون 

في مجالسهم الخاصة.

لكننا، ورغم توفر بلير الكويتي لدينا، فضلنا أن نختار طوني 

البريطاني الذي فوجئنا بأنه لم يبادر بإبالغ الضرائب البريطانية 

باملبالغ التي استلمها من حكومة الكويت نظير اتعابه، واألسوأ 

ان الحكومة لم تعلن رسميا كم عقد استشارات بلير.

الــبــرملــانــيــة وفـــق تقرير  الــذيــن وصــلــت أسئلتهم  الـــنـــواب  لــكــن 

الحكومة الى أكثر من 500 سؤال، ليس بينها أتعاب طوني، وهذا 

البريطاني  إلى ســؤال: هل نأخذ بتوصية تقرير طوني  يدفعنا 

الذي تجاهل، وال نقول تهرب، من الضرائب البريطانية؟

هل قدم لنا طوني البريطاني حلوال لم يقدمها عشرات الرجال 

ابـــدوا تخوفهم من  الــذيــن  اصــحــاب االخــتــصــاص مــن مواطنينا 

االتجاه الحكومي والتخبط في اتخاذ القرار والتسيب في العمل 

بمرحلة  تمر  الكويت  رايحني؟  ويــن  نتساءل:  وهنا  واالنتاجية؟ 

حــرجــة مــن دولـــة قــانــون ودســتــور الـــى مــركــز ومــرجــع للفتاوى 

تالحق الحرية الشخصية التي كفلها الدستور.

كــنــت أتــمــنــى عــلــى الــحــكــومــة ان تــســتــعــني بــطــونــي الــكــويــتــي 

ليشخص املشكلة واالزمة بعمق اكثر من طوني البريطاني، ألن 

طوني الكويتي يدرك االبعاد السياسية واالقتصادية، ويعرف من 

وضع العصا في الدواليب، ويعرف من سعى الى افشال اي خطة 

اسلوب  استخدمنا  ولألسف  لكننا  حيوي،  مشروع  او  تنموية 

طريقة برنامج من «سيربح املليون»، واتصلنا بالصديق طوني 

البريطاني، الذي كانت تقاريره نسخة مكررة مما هو موجود في 

املجلس االعلى للتخطيط من دراسات تنموية وعالجات ملشاكل 

ادارية، وهذه الدراسات مكدسة في سراديب وزارة التخطيط، وفي 

البريطاني املليون واكثر، وخسرت الحكومة  النهاية ربح طوني 

املال وخسرنا نحن ابداعات مفكرينا وشبابنا، في الوقت الذي 

انجازات كويتية  الكويتية مهرجانات  الساحة  فيه على  نشاهد 

فيه،  املــشــاركــة  على  الحكومة  الــذي حرصت  وافــتــخــر»  «كويتي 

ورغم كل هذه الدعاية والزخم االعالمي، فاننا رأيناهم يفضلون 

البريطاني وافتخر»، واألشــد املا هو أن يشعر  «منتجات طوني 

الحكومي  املسؤول  ويستمتع  يتلذذ  عندما  باالحباط  الكويتي 

ألنها  االنكليزية  باللغة  وعيوبنا  مشاكلنا  بدهشة  يــقــرأ  وهــو 

مكتوبة بقلم طوني البريطاني فقط، ويتجاهل بلير الكويتي. 

غسان سليمان العتيبي

gotaibi@yahoo.com

أمني أحمد بهبهاني

Behbehani100@hotmail.com

عبدالله نجيب املال

عبداللطيف سيف العتيقي

 الكلمة  رأي 

قيس األسطى

عبدالعزيز العنجري

a.alanjeri@gmail.com
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 نواب الشتائم 
 النائب ليس مالكًا، وهو كأي مواطن في هذا املجتمع، سلوكه 

ليس مثاليًا وتصرفاته كما حال بقية افراد املجتمع، ينطبق عليه 

ى عليكم».. لذلك، علينا اال ننخدع عند الحديث 
َّ
«كما تكونون يول

عن سلوكيات احد النواب، أو نتصرف معهم كأنهم فوق البشر 

واالخطاء.. فهذه اوصاف وحاالت ال عالقة لها بالواقع املعاش.

من الطبيعي أن نسمع بني الوقت واآلخر انتقادات من قبل الرأي 

العام واملجتمع تجاه عدد من النواب، يسيئون االدب ويصفون 

زمالءهم بنعوت مشينة، ألنهم يعتقدون بأنهم ممثلون لألمة، 

التمثيل،  هذا  تعكس حجم  تفرض سلوكيات  واجبات  وعليهم 

لذلك نراهم يستغربون ان يبدر منهم ألفاظ معيبة ومسيئة.

حفالت الــردح ليست االولــى -ولــن تكون االخــيــرة- والكلمات 

الصحف، وال  فــي  االمــة  التي تنشر عــن عضو مجلس  البذيئة 

نعثر عليها في مضابط مجلس االمة، لذلك تبقى حديث الناس 

ا االمـــر يــحــتــاج كــالمــا آخـــر، ألن الــنــائــب ال يمثل 
ً
والـــدواويـــن، اذ

يمنحانه  الداخلية  والالئحة  والدستور  فقط،  وشخصه  نفسه 

القانونية،  املساءلة  عن  منأى  في  تجعله  التي  الحصانة  صفة 

اال ضمن شروط معينة.. ال نتحدث عن نجم يهوى االثارة، وال 

التمثيل، بل عن نائب يمثل االمــة، فالخطأ هنا  صحافي يجيد 

مضاعف وكل شيء يصدر عن هذا النائب مرصود، وهو تحت 

املجهر، وأنت تكون نائبًا يعني انك وضعت نفسك في مستوى 

اجتماعي تتحمل فيه مسؤولية املوقع والدور، لكن أن تتصرف 

داخل قاعة عبدالله السالم، وكأنك تجلس في الشارع العام! فهنا 

تكمن املصيبة أو الكارثة.. منذ فترة ولم أعد اذكر التاريخ حيث 

نشرت «القبس» تحقيقًا مهما، أعتقد انه من التحقيقات القليلة 

والنادرة في هذا الشأن، كتبه الزميل حمزة عليان عن قاموس 

املألوف  الخارجة عن  الكلمات  يعدد  وراح  النواب،  عند  الشتائم 

الفعل عند  الــنــواب.. كانت معيبة ورد  والتي تفوه بها عــدد من 

الناس كان غاضبًا، منهم من طالب بتفعيل املادتني 88 و89 من 

الالئحة الداخلية للمجلس، ومنهم من اقترح تشكيل لجنة القيم 

من داخــل املجلس ملعالجة تلك الظاهرة، ووضــع حد ملرتكبيها 

واملسيئني.

الجلسة، فسيكون فــي ذلك  خـــِرج مــن 
ُ
أ احــدهــم  ان  لــو  أعتقد، 

درس بليغ لغيره، ويحسب الف حساب، ولن نصل الى املطالبة 

بما يفعله االنكليز عندما يخطئ الصحافي ويوقع عليه العقوبة 

للمسيئني،  الــى ساحة عامة، يقف في مكان مخصص  يرسل 

التشهير به يتم من خالل وقفته ملدة نصف ساعة  ان  بمعنى 

أمام الجمهور ويكتب في لوحة، عن سبب العقوبة! ما نريده أن 

يحترم بعض النواب أنفسهم، كي يحترموا املجلس والكويت.

 د. إبراهيم بهبهاني

 باب هاني 

 األفق املبني 


