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يومان أمضيتهما في الرياض، هذه املدينة التي 
يعلم اهلل محبتي ألهلها الكرام، خالل اليومني تشرفت 
بزيارة مفتي عام اململكة ورئيس هيئة كبار العلماء 
الوالد عبدالعزيز آل الشيخ، وكذلك عضو هيئة كبار 
العلماء الوالد عبداهلل بن غديان، وقد كانت لكلماتهما 
وتوجيهاتهما عظيم األثر في نفسي فالتواضع اجلم 
واخللق الكرمي وهكذا هم علماؤنا أما زيارة الشيخ 
محمد بن حس���ن آل الش���يخ فقد كانت مميزة جدا 
أعجبني اهتمامه بأحوال املس���لمني وتعليم الناس 
اخلير واحلرص على تسخير اإلعالم وسيلة للبناء 
ونشر اخلير بني الناس وأما زيارة الشيخ د.عصام 
العويد فكانت جلسة علمية رأيت خاللها سعة صدره 
وإصغائه اجليد لكل من يسأله وهذا خلق الداعية 
الناجح وفي اليومني زرت د.ناصر بن عقيل الطيار 
الذي كان نعم الرجل، حيث جميل احلفاوة ولطيف 
املعاملة وما أجمل رجل األعمال عندما يحمل حسا 
إنسانيا راقيا يساهم خالله بدعم وتشجيع املشاريع 
الديني���ة واالجتماعية الناجحة والتي من ش���أنها 
االرتقاء باملجتمع وأفراده فنشكر د.ناصر بن عقيل 
الطيار على مبادراته الكرمية واهتمامه بدعم الكثير 
من املش���اريع االجتماعية والدينية والثقافية هذه 

املبادرات جتسد مفهوم الشراكة االجتماعية.
في مكتبة العبيكان جتولت ملدة ساعة أو ساعتني 
كنت أقرأ في األدب تارة وأخرى في علم النفس، جولة 
في أمهات الكتب أنس���تني هموم احلياة وجعلتني 
أطلق س���راح عقلي بعد حصار دام طويال وخالل 
جولت���ي القصيرة وأنا أش���اهد زوايا املكتبة وهي 
تزدحم بالقراء عرفت حب املجتمع السعودي للقراءة 
واحترامهم للكتاب فذلك يساعد على إيجاد نخبة من 
املثقفني واملفكرين واألدباء وغيرهم من املبدعني في 
شتى املجاالت وهكذا أغلقت الكتاب بعد أن جاء األخ 
والصديق محمد بن راشد القحطاني الذي كان نعم 

األخ ونعم الرفيق خالل زيارتي الرياض.
بعد اليومني اللذين قضيتهما في الرياض سافرت 
ألجد نفس���ي في مكة املكرمة خير البلدان على مر 
العصور واألزمان وفي آخر ساعات الليل البهيم دخلت 
بيت اهلل احلرام، فاهلل ما أجمل الدخول وما أحلى 
املقام في بيت الرحمن لقد شاهدت قوافل احلجيج 
املتأخرة وهي تستعد للرحيل، لقد شاهدت العيون 
وهي تفيض دمع���ا وحزنا من ألم الفراق فقد حان 

وقت الرحيل وهم يعلمون أنها فرصة لن تتكرر لقد 
شاهدت العديد من املشاهدات اجلميلة فليتنا نحن 
املسلمني جنتمع على كلمة سواء لنطوي صفحات 
الضعف واالنهزام، في هذه األثناء حان وقت العودة 
إلى الكويت لتنتهي تلك اللحظات اجلميلة بعد أن 
توقفت قليال عن الكتابة وحزمت أمتعتي وألقيت 
نظرة أخيرة من خ���الل نافذتي املطلة على احلرم 
ولسان حالي يقول »اللهم ال جتعل هذا آخر عهدي 
بالبيت العتيق«، ونزلت ألجد السائق اإلندونيسي 
إم���ام ينتظرني وهكذا خرج���ت من فندق الصفوة 
محمال بالعديد من الذكريات واملواقف اجلميلة التي 
أمتنى أن أضمها الخوتها في كتاب إذا كان في العمر 

متسع وبقية.
من يذهب إلى مكة املكرمة يشاهد العمل املتواصل 
من أجل إجناز مشروع جبل العمر والذي اقترب من 
الوصول إلى محطته األخيرة وأعتقد أن هذا املشروع 
يؤكد عل���ى أن اإلجناز يحتاج إلى قرار يطبق فمن 
يصدق أن تلك اجلبال وتلك املس���اكن العشوائية 
أصبحت مشروعا يعد من أكبر املشاريع في منطقة 
مكة املكرمة نحن نحتاج ملثل هذه املشاريع ملواكبة 
التطور الذي يشهد العالم وشخصيا وإن كنت ضد 
التطاول ف���ي البنيان حول احلرم إال أنني أرى أنه 
البد من توفير مساكن باحلجم الكافي بحيث تتسع 

للحجاج واملعتمرين.
خالل رحلتي الى الرياض كان من املفترض أن 
ألتقي رجل األعمال املثقف الشريف عبدالوهاب السيد 
إال أن الوقت لم يسعفني للقيام بهذه الزيارة على 
أن تكون في األسابيع املقبلة لتكون جولة في حياة 
رجل مبدع استطاع أن يحقق العديد من اإلجنازات 

في حياته العلمية.
الشريف عبداهلل احلسيني رئيس مبرة السادة 
األش���راف صاحب جهود مباركة في خدمة النسب 
الهاشمي وهو رجل متميز في التراجم واملشجرات 
نبارك هذه اجلهود ونترقب اإلصدار القادم »رجال 
من بني هاشم« الذي يسلط الضوء من خالله على 

سير رجال من بني هاشم.
أخيرا نهنئ الش���عب السعودي حكومة وقيادة 
بعودة صاحب الس���مو امللكي األمير س���لطان بن 

عبدالعزيز وأدام اهلل األفراح في ديار اململكة.
N_alkhaldi79@hotmail.com

إن كلمة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
نبراس لنا جميعا ككويتيني وحتى للمقيمني على هذه 
األرض الطيبة. لقد حرص سموه على الدميوقراطية 
والدستور وأسهب في موضوع الدميوقراطية التي 
يتغنى بها البعض ويستخدمه في غير موضعه وقد 
أعلن سموه أن البعض يقوم باملزايدات ويدعون أنهم 
حماة الوطن والدستور وهم من ينتهك الدميوقراطية 
ويفسرون الدستور حسب أهوائهم. ولنعلم جميعا 
أن نشر الفتنة البغيضة بني الكويتيني بالطائفية 
والقبلية والفئوية سيعود علينا جميعا باخلسارة، 
واخلاسر األعظم هو الوطن الذي طاملا تغنى اجلميع 

بحبه والوالء له.
هل الشحن اجلماهيري والتشكيك في قضائنا 
العادل هو البديل عن استعمال نوابنا األفاضل قاعة 
عبداهلل السالم لطرح آرائهم وقضاياهم ومناقشتها 
باألسلوب الدميوقراطي السليم أم بالنزول إلى الشارع 
وشحن البعض من الناس وحتريض البعض على 
عدم احترام القانون والتلفظ بكلمات ال تليق فكيف 
بتلفظ البعض م���ن أعضاء مجلس األمة؟! واتباع 
أسلوب الغابة للوصول إلى أهدافهم اخلاصة بهم 

وبأتباعهم وعدم احترام القانون وتطبيقه وانتظار 
قرار القضاء الكويت���ي املعروف بعدالته وحرصه 
عل���ى إعطاء كل ذي حق حق���ه والقصاص العادل 

من املخطئ.
وقد قال سموه لن تتحول الدميوقراطية إلى مترد 
على األس���س والقواعد واألعراف، والساعون إلى 
التشكيك وخلط األمور هدفهم مكاسب رخيصة وقد 
هالني واحزنني األصداء االنفعالية غير احملسوبة.

هنا يأتي دور املواطن احملب لوطنه ووالئه للكويت 
وحلكامه بأن يتمعنوا كلمة سموه وأخذ تلك النقاط 
باهتمام وحرص وعدم إعطاء هؤالء الس���اعني إلى 
التشكيك ومثيري الشارع الكويتي أهمية، والعمل 
على تهدئة الوضع العام والتفكير بعقالنية ومحاولة 
تفهم األمور على حقيقتها وتوضيحها لآلخرين لكي ال 
ينجرفوا مع الساعني إلى التشكيك ومثيري الفنت.

ونحن الكويتيني جميعا نقول لسيدي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، 
لبيك يا صاحب السمو وكل الكويتيني أبناؤك وبناتك 
سوف يبذلون الغالي والرخيص للحفاظ على الكويت 

من كل مكروه. حفظكم اهلل ورعاكم.

كثي���رون من الذين يتباكون ه���ذه األيام على الدميوقراطية 
وعلى »الدس���تور« هم أقل و»أبعد« الناس عن التقيد بالسلوك 
الدميوقراطي واحترام بنود الدستور، وإال كيف يتماشى اإلميان 
بالدميوقراطية والفخر بدس���تورها مع »الواسطة« التي ال مير 
يوم واحد دون أن يستخدموها، ومع عدم احترامهم للرأي اآلخر، 
وم���ع تعصبهم � األعمى � لقبائله���م أو لعائالتهم أو لطوائفهم، 
ودع���وا عنكم بعيدا أيها القراء كل م���ا يكتبه هؤالء عن بعدهم 
بالكالم فقط عن تلك األشياء التي ال تتماشى مع الدميوقراطية 

ودستورها.
»يخت���رق« أغلب الن���اس في الكويت أهم مب���دأ تقوم عليه 
الدميوقراطية أال وهو مبدأ العدالة االجتماعية ويطعنونه ويغتالونه 
يوميا بسكاكني وخناجر الواسطة البغيضة وباحملسوبية، ومع 
ذلك ال مانع لدى هؤالء الطاعنني وعلى رأسهم كثير من أعضاء 
مجلس األمة من اس���تخدام دستور الدميوقراطية كحائط مبكى 
وذريعة لهم مبج���رد أن يظهر مواطن كويتي عقالني ومجرب، 
مطالبا بتعديل بعض مواد الدستور، حتى ال يتمادى املتاجرون 
بالدميوقراطية وبدستورها في سلوكهم اخلطر واملشني املستمر 
باستخدام هذه املواد الدستورية لتخريب الدميوقراطية ولعدم 

احترام ما يقرره وينظمه الدستور للمجتمع.
بكل اختصار إن مش���كلة الدميوقراطية في مجتمع الكويت 
ومن يشابهه من املجتمعات التي لديها نفس التركيبة االجتماعية 
احلالية ملجتمع الكويت، هي انه مجتمع غير مهيأ اليوم سلوكيا 
»وجينيا« للدميوقراطية، فنحن ومن يشابهوننا من الفوضويني 
نستخدم الدميوقراطية ودستورها في ترسيخ الفوضى واالنقسام 
والظل���م االجتماع���ي، وليس لتطوير املجتم���ع أو انصهاره أو 
على األقل إليجاد الس���بل والطرق التي تؤمن استقرار املجتمع 

واستمراره.
Mike14806@hotmail.com
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ال يوج���د لدي أعذب من صوت عبد املجيد عبداهلل وال أرق من 
صوت فيروز وال أصدق من صوت أبو بكر سالم وال أعرف صوتا 
أس���كنته الكثير من ذكرياتي أكثر من صوت يوسف املطرف، وال 
يطربني شعريا سوى نزار قباني وال يحرك مارد الشعر بداخلي 

كما يفعل سيد الشعر أبو الطيب املتنبي.
تعلمت جتويد القرآن الكرمي على صوت الشيخ علي احلذيفي، 
وأحببت صوت الشيخ عبدالباس���ط عبدالصمد صغيرا، وبدأت 
أولى س���نوات إدراكي بحضور خطب كل من الشيخ أحمد القطان 
واالستماع ألشرطة الشيخ عبداحلميد كشك ولم أغبط أحدا على 

حسن صوته بالتالوة سوى الشيخ محمد البراك.
قرأت لسيد قطب ولفتحي يكن وحلسن أيوب ولعمر سليمان 
األشقر وأعجبت كثيرا ب� »معالم في الطريق« و»ماذا يعني انتمائي 
لإلسالم« و»آداب السلوك االجتماعي في اإلسالم« وكتب »سلسلة 
العقيدة« ومزجت قراءاتي تلك مبشاركات فاعلة في مخيمات »شبه 
عسكرية« أواخر الثمانينيات وكنت أرى يومها »متأثرا« أن أعظم 

اجلهاد هو اجلهاد في أفغانستان.
على ذات اجلانب حرصت على قراءة جميع روايات عبدالرحمن 
املنيف وتوفيق احلكيم وجنيب محفوظ وقصص يوسف إدريس 
وجميع مسرحيات لينني الرملي املكتوبة، محمود السعدني كنت 
أحرص على اقتناء كل ما يؤلفه من كتب يجمع فيها مقاالته، كما 
قرأت للدكتور فرج ف���ودة الذي اغتاله الظالميون في حلظة كفر 

باحلياة.
في احلالة األولى لم أحتول إلى متشدد أبحث عن برج أوجه له 
طائرة وفي احلالة الثانية لم أحترر متاما من احملافظة وكان للبركة 

والبركة وحدها دور كبير في بقائي على خط اعتدال متزن.
شددت الرحال ألطهر بقاع األرض ولكنني أيضا جلت في عواصم 
أبعد ما تكون عن الطهر من منظورنا الديني واالجتماعي حيث متأل 
األصنام ميادينها وتفتح حاناتها حتى ساعة متأخرة من الليل بل 

تصل الليل بالنهار.
في كل حاالتي التي تع���د تناقضا صريحا في عرفنا الكويتي 
اخلاص وفي تعريفنا العربي العام كنت إنسانا في الدرجة األولى 
تلقي���ت تربية محافظة وال أقول دينية رغم أن جدي كان خطيبا، 
في كل حاالتي كنت »خووش وليد« أحاول أن أسير بجانب حائط 
األخالق ما استطعت، والدي سمح لي بالسفر وحدي وأنا ال أزال 
مراهقا، وكان يراهن على تربيته وأعتقد أنه كسب الرهان والبركة 

في البركة.
كنت أنتمي جلماعة الشعر واإلذاعة في املدرسة وفي ذات الوقت 
كنت أحصل على عقاب الفصل من املدرسة ليوم أو ليومني كل شهر 
أو شهرين حسب نشاطي مع جوقة املشاغبني الذين كنت أنضم إليه 
كعازف غير متمرس في عصابة سيمفونيات مشاغبتهم البريئة 

رغم أنني في األصل شخص هادئ جدا.
في التاسعة عشرة من عمري امتلكت مخيمي اخلاص وسيارة 
رياضية ولم أس���جل مخالفة واحدة، ش���اركت في حرب حترير 
الكويت كجندي متطوع وخدمت في التجنيد وكنت من بني أكثر 
10 استحقوا جائزة »أكثر شخص طق الطوفة« من بني أبناء دفعة 
جتنيد 34 عصيت األوامر وعوقبت وحجزت وسجنت خالل فترة 

جتنيدي.
في كل ما قلته لس���ت مختلفا عن عش���رات اآلالف من الشباب 
الكويتيني سواء من اجليل األسبق أو السابق الذي انتمي إليه أو 
اجليل احلالي، كلنا لدينا مغامراتنا وأخطاؤنا وأحالمنا حتقق منها 
شيء وفشلنا في حتقيق أشياء، والغالبية كان للبركة دور كبير 

في أال يحيدوا عن جادة الصواب وأثر التربية احملافظة.
خ���الل الفترة الزمنية التي عرضتها عل���ى عجالة كمقتطفات 
فالشات سريعة من شريط حياتي أتذكر أنني مررت كما مر جيلي 
عل���ى مجالس 1985 والوطني 1990 »س���يئ الذكر« و1992 و1996 
و1999 و2003 و2006 و2008 و2009 وال أتذك���ر أن أيا منها تطرق 
لعالم الشباب فإما استجوابات أو أسئلة وحمالت ومقترحات هدفها 
التكسب السياسي أو استعراض عضالت فنشأت أجيال بأكملها على 
البركة متاما كما تسير مراكبنا السياسية على رياح البركة وردة 
الفعل أينما هبت ومن يقول أن أيا من تلك املجالس جعل الشباب 
مستقبل األمة وثروتها يوما كعنوان عريض له فليواجهني بالتاريخ 
الذي لم يترك لنا من تلك املجالس املتعاقبة على امتداد رقعة 25 
عاما مضت سوى بقايا صراعات سياسية ال نزال حتى اليوم نعد 

ضحاياها ونعد حطام ذكرياتها وجنترها كأنها األمس.
Waha2waha@hotmail.com 

النطق السامي

المواطن علي الجابر األحمد

ال اعتقد بعد النصح العميق الذي أدلى به صاحب السمو األمير 
في خطابه السامي وكلماته املؤثرة ذات املعاني الواضحة الخوانه 
وابنائه، إال ان جند االلتزام والسمع والطاعة والتمسك به وترجمته 
الى آليات عمل حقيقية، فلقد اصاب سموه كبد احلقيقة وشّخص 
املرض الذي تعاني منه الساحة السياسية مبهارته وخبرته التي 
عهدناها بشخص س���موه وتدخله في الوقت املناسب الطفاء نار 
الطائفية والنعرات الفئوية والقبلية ووقف االستفزازات والسلوكيات 
اخلاطئة والتمسك بحمى القانون واحلفاظ على هيبته فهو مالذنا 

الذي ال غنى من الرضوخ لسلطانه.
ان توجيهات سيدي صاحب السمو االمير كانت كافية ووافية 
واثلجت صدور قوم مؤمنني، فعلينا احلرص على وحدتنا الوطنية 
بترشيد تصرفاتنا والكف عن العبث والتطاول والتجريح، وتعزيز 
قيم الدميوقراطية وااللتزام والسعي احلثيث نحو التنمية واالبتعاد 
عن الفوضى وهدر الوقت واالنشغال بتوافه االمور وجعل االجنازات 
اول األولويات، وهكذا نكون قد وضعنا خطاب سموه نصب اعيننا 
وفّعلنا مضامينه وتدبرنا حكمته ملصلحتنا جميعا فشكرنا لولي 
أمرنا الذي ال يتهاون فكلما الحت شرارة سارع في وأدها بروحه 

املعنوية العالية وتوجيهاته السامية.
> > >

مستقبل المجلس

ميثل مجلس االمة السلطة التشريعية في البالد وهو نتاج مسيرة 
دميوقراطية حفلت باالجنازات التي حققتها قوة العزم واالرادة، 
وكان املجلس في الس���ابق ميثل املنبر الصادق املعبر عن ضمير 
الشعب  واحلكمة في املوازنة بني الطموحات واالمكانيات انطالقا 

من مصلحة الكويت التي تعتبر املعيار االول في كل قرار.
وحديثنا عن س���لبيات املجلس وانتقاده ال يعني االستغناء 
عنه النه الوجه املش���رق لوطننا امام العالم فهو اجلهة املشرعة 
للقوانني لكل ما يفيد الوطن واملواطن وهو الرقيب الذي يتصدى 
الخطاء الوزراء، ووجود مجلس االمة يساعد احلكومة ويرفع عنها 
احلرج امام مطالبات بعض الدول، عالوة على ان وجود نوابه في 
املهمات الرسمية ميثل عنوانا لدميوقراطية الكويت وحريتها امام 

شعوب العالم.
فالكويت حكومة وشعبا متمسكون بالدميوقراطية والدستور 
وبكل مظاهر التقدم ملواكبة الدول املتقدمة، لكننا لسنا راضني وال 
مرغمني بقبول اشخاص ال يؤمنون مبمارسة الدميوقراطية احلقة 
والتي اتضح ان مقاس���ها اكبر من حجمهم بكثير، اما عن اختيار 
الشعب الذي اوصلهم، فليس بالضرورة ان يكون االختيار صائبا 
وامنا بدافع املجاملة، فما علينا بعد حل املجلس – ال قدر اهلل – اال 
ان ننتظر حتى يصحح الش���عب اختياره، وان كان واقع املجلس 
مرتبطا بوجود مثل هؤالء النواب، فهذا الواقع حتما سيتغير بوعي 
املواطنني وتفهمهم ومتييزهم بني الصالح والطالح، وال خير فينا 
ان لم نحم وطننا، ولو افترضنا ان عدم وجود املجلس مرٌّ فوجوده 

احلالي هو األمر.
ان جهل وجشع واستغالل بعض نوابه الذين لم يحلم بعضهم 
بأن يكون عضوا تراه يتصرف كما لو كان وصيا على قاصرين ال 
رأي وال حيلة لهم، وآخر ينتهز مدة عضويته جلمع املال والرخص 
التجارية وتعيني اقربائه ومعارفه، اما الثالث منهم فيعتقد انه اآلمر 
الناهي فيغيب عن وعيه وتأخذه سكرة املنصب لينزلق لسانه مهاجما 
املسؤولني كبارا وصغارا دون خجل متناسيا حجمه الطبيعي، وتلك 
املمارسة من بعض النواب وهم قلة جعلت الشعب الكويتي يصيبه 
االحباط، فالنائب من الفئات الثالث التي ذكرناها جعلنا نيأس من 
وجود هذه النوعية، مما جعل السواد االعظم من املواطنني ينظرون 

للمجلس وللدميوقراطية بصورة يشوبها القلق.
اما األمنية التي نذكرها دائما ونتأملها منهم مع الرجاء احلار فهي 
حتقيق التعاون مع احلكومة وان يضعوا مصلحة الكويت واجندة 

االصالح االقتصادي والسياسي نصب اعينهم جميعا.


