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صاح املنادي في موس���م احلج: »ال يفتي الناس إال عطاء بن أبي 
رباح«، وكذلك كان يفعل خلفاء بني أمية يأمرون صائحهم في املوسم 
أن يدل الناس على مفتي مكة وإمامها وعاملها ليلقوه مبس���ائلهم في 
الدين ثم ليمس���ك غيره عن الفتوى، إذ هو احلجة القاطعة التي ال 
ينبغي أن يكون معها غيرها مما يختلف عليها أو يعارضها، وليس 

للحجج إال أن تظاهرها وتترادف على معناها.
واليوم نحن أحوج ما نكون إلى هذا املنادي حيث تعالت األصوات 
وكثر املتصدرون للفتوى الت���ي كان الصحابة رضوان اهلل عليهم 
يتورعون عنها ويردها الواحد منهم إلى صاحبه رغم ما كانوا عليه 
من علم وفضل رضي اهلل عنهم وأرضاهم، فباألمس اس���تغربنا من 
فتوى إرضاع الكبير ثم تبعتها فت���وى إباحة الغناء التي تناقلتها 
وسائل اإلعالم بشكل س���ريع حتى صارت محل استهزاء لكثير من 
الكتاب مع أنه ال يخفى على أحد أن األغاني حرام والدليل من الكتاب 
والسنة، وما خرج هؤالء إال من أوجه عدة لعل أبرزها اجلهل بأمور 
الدين ومقاصد الشريعة، فلم يعهد عن بعضهم طلب العلم ومجالسة 
العلماء كما أنه ال يخفى على ذي لب وبصيرة أن هناك فرقا بني القارئ 
والعالم. ومن جهة أخرى يلجأ بعض الناس � هداهم اهلل � إلى غريب 
ال���رأي حتى يلتفت إليه الناس، وكل هذه ابتالءات تصاب األمة بها، 
وال شك أن طالب العلم والباحثني عن احلق يقصدون أبواب العلماء 
ليأخذوا فتاواهم، أما الذين يبحثون عن الرخص ويتبعون عورات 
العلماء فعليهم أن يعرفوا أن حلوم العلماء مسمومة وعادة اهلل فيهم 

معلومة، والواجب أن يحذر اإلنسان من اخلوض فيما ال يعنيه.
> > >

التالعب سيستمر في إدارة العالج باخلارج ما لم تكن هناك عدالة 
في إرسال املرضى وضمير في طلب اإلرسال، فلألسف الشديد رأيت 
بنفسي بعض املرضى الذين يس���افرون للخارج طلبا للسياحة أو 
عفوا طلبا للعالج بينما بعض املرضى تزداد حالتهم سوءا وتعقيدا 

والرفض مستمر ببساطة البد من وجود واسطة فهل يعقل؟
> > >

هن���اك قياديتان في وزارة التربية يندر أن تنجب وزارة التربية 
مثليهما ليس مجاملة فمن يتعامل مع األستاذة لطيفة العجيل واألستاذة 
يسرى العمر يعرف مدى متيزهما وحرصهما على االرتقاء بالعملية 

التربوية فنأمل أن تعطى لهما الصالحيات في التطوير.
N_alkhaldi79@hotmail.com

هيبة الدول في قضائها، والقضاء هو ش���خصية الدولة التي 
ال يجب املس���اس بها وال جعلها عرضة للمناوش���ات السياسية 

والرهانات على املناصب واملقاعد البرملانية.
وإذا ما جترأ الناس على القض���اء فهذا يعني أحد أمرين، إما 
أن هن���اك فوضى عصية على االنضباط، وإما أن األمور أوصلها 
البعض إلى درجة من الهزال والتفكك، حتى أصبح جسد الدولة 

مثل إسفنجه مليئة بالثقوب.
إن الكويت تتميز عب���ر العصور بقضائها الذي يعد أحد أهم 
املؤسس���ات املدنية املستقلة، وهذه االستقاللية كفلها الدستور، 
وذلك حس���ب املادتني 162 و163: »شرف القضاء، ونزاهة القضاة 
وعدلهم، أساس امللك وضمان للحقوق واحلريات. وال سلطان ألي 
جهة على القاضي في قضائه، وال يجوز بحال التدخل في س���ير 
العدالة، ويكفل القانون استقالل القضاء ويبني ضمانات القضاة 

واألحكام اخلاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل«.
واحملزن أن من يشرعون القانون للقضاء، هم من يتطاولون 
عليه اليوم وينتقصون من قدره، ويحاولون هز صورته بشتى 
الطرق والوس���ائل، بدءا من توس���طهم في املخافر ضد مخالفي 
القوانني واملارقني عليها، وصوال إلى قوس احملكمة للنيل واالنتقاص 
من قدر الرجال الذين يطبقون هذه القوانني بكل جرأة معرضني 

حياتهم لكل االحتماالت أمام مناذج شريرة من املجتمع.
ويفترض بالنائب أال يت���وارى وراء احلصانة التي كفلها له 
القضاء نفس���ه، ليهاجم القضاء ويظهره بصورة غير نزيهة وال 
عادلة، واملفارقة ان بعض النواب يناقضون أنفسهم حني يتهمون 
القضاء بأنه حابى ش���خصيات كبيرة في الدولة، رغم انه لو لم 
يكن هناك فعال قضاء قوي وله هيبته، ملا جلأ صاحب هذا املركز 
احلساس والكبير الى القضاء، ولكان اكتفى برفع سماعة الهاتف 
من مكتبه وأنهى القضية باتصال واحد ال راد له، كما يجري في 

بعض البلدان التي ال قضاء فيها. 
القضاء ليس درجة واحدة من احلكم، فهناك عدة مراحل متر 
بها القضية، وهناك جملة من القنوات الشرعية التي متر بها أي 
قضية مهما كبرت أو صغرت، وكل مرحلة لها قضاتها وحيثياتها 
اخلاصة بها، فهل كل ه���ذه املراحل خطأ وهل كل هؤالء القضاة 

مخطئون؟
ولكن يبدو أن األمزجة باتت تطلق الوصف جزافا على القضاء، 
فإما أن تكون األحكام توافق هواهم، وإما ان تأتي الطامة الكبرى، 
وهو ما عبر عنه احملامي عماد السيف في تصريح إلحدى الصحف 
حني قال: »ان االفتراء على القضاء يحزن كل مواطن ألن القضاء 
هو احلصن احلصني واملالذ ألي مواطن يشعر انه تضرر، ولكن 
هن���اك بعض النفوس ال ترضى باألح���كام القضائية اذا لم تأت 

على هواها«.
واملشكلة أن التطاول على القضاء من ممثلي الشعب، يفتح الباب 
أمام أي شخص بأن يقدم على ذلك دون ادنى شعور باملسؤولية، 

وهو مؤشر خطير على تصدع الهيبة القضائية.
كل ما نتمناه أن يبقى لقوس العدالة هيبته ووقاره، كي يظل 
اجلميع مير من حتت هذا القوس، ال أن يلتف من حوله اذا ذهبت 

شخصيته.
Nasser@behbehani.info 

تالعب في الفتوى 
و»العالج بالخارج«

ناصر الخالدي

أثير الكلمة

من تحت القوس
 ال من جانبه

د.ناصر بهبهاني

نوافذ

ال أعرف من رمى بأذن كاتبنا الكبير 
عبداللطيف الدعيج ان خالد الفضالة 
سجن مبوجب مواد قانون املطبوعات 
اجلديد، وال أعرف من أقنعه بهذا، رغم 
ان تهمة الفضالة فّصلت وفق قانون 
اجلزاء وفي الئحة االتهام املوجه له 
ل���م يرد ال من قريب وال من بعيد أي 
ذكر ألي من مواد قانون املطبوعات 

سيئ الذكر.
عتبي كبير جدا بحجم كبر مكانة 
الكاتب في عقلي وميتد عتبي للكتاب 
الوطنيني الذي���ن صمتوا أو فضلوا 
الصمت ف���ي زمن أصبح فيه اجلهاد 
باحلق صدحا بالصوت واجبا وفرض 
عني على اجلميع، الكتاب الذين زرعوا 
ف���ي عقولنا ب���ذور احلرية واجلرأة 
باحل���ق، وحرث���وا عق���ول مراهقي 
جيل دواوين االثن���ني ونثروا بذور 
حب الوطن بداخلها، فنمت وأزهرت 
وأصبحنا نسير على نهجهم نصدح 
باحلق وندافع عن���ه، نكابر في حق 
الوطن، ونسير دون خوف من أحد 
على طريق احلق من أجل وطن أفضل 

ومستقبل أبهى.
العتب يأتي بحجم احلب، والشرهة 
»بحجم الغالني«، فال يجوز ان تكونوا 
أول من يخلط األمور � ولو دون قصد 
� لتنعكس الصورة، أنتم صوت األمة 
وضميره���ا، وأي حش���رجة تصيب 
أوتاركم الصوتية تنعكس على اجلميع 

بالسلب.
نحن اليوم حصاد زرع حتركاتكم 
البعض منكم  باألمس، فلم يتنك���ر 
لزرعه ولم يحاول البعض منكم ان 
يترك أراضيه التي سورها باحلرية 
إلى آخرين يريدون خنقها، بل يريدون 
أن يحرقوا آخر نخيل احلرية في بلد 

ال يصدر سوى النفط... واحلرية.
ال يا سيدي الفاضل، خالد الفضالة 
ليس س���جني قانون املطبوعات، بل 
س���جني قانون اجلزاء، ونعم نؤمن 
بالقض���اء إميان���ا مطلق���ا وال نقبل 
التشكيك فيه، وسمو الشيخ ناصر 
احملمد قدم دعوى كأي مواطن وهذا 
من حقه وال ينازعه فيه أحد، ونكبر 
في سموه جلوءه للقضاء، ونعترف بل 
ونقر بأن الفضالة لو كان في بلد آخر 
لذهب وراء الشمس، بل لذهب وراء 
مجرة درب التبانة، ولكننا لسنا في 
بلد آخر، نحن في الكويت، بلد ُجبل 
حكامه ومحكوموه على احلرية، بلد ال 
يشبه أي بلد آخر، كونه البلد الوحيد 
في العالم الذي ال يصدر سوى النفط 
واحلرية، وكما ان املس���اس بالنفط 
جرمية بل خيانة، فاملس���اس بحرية 
الكلم���ة جرمية ب���ذات الدرجة، وإن 
كان النفط ش���ريان حياة هذه األمة، 
فاحلرية هي شريان بقائها منذ اكثر 

من 3 قرون.
waha2waha@hotmail.com

الفضالة ليس »سجين المطبوعات«!

ذعار الرشيدي

الحرف 29
الثورة الفرنس���ية � كما كنا 
نقرأ فيه���ا � قام���ت على مبدأ 
الدعوة للحريات العامة، واالحتاد 
األوروبي جعل من مبادئه الكبرى 
تش���جيع احلري���ات والدعوة 
لتطبيقها، أما أميركا فقد ادعت ان 
تطبيق احلريات والدميوقراطية 
كان واحدا من أهم أسباب احتالل 

العراق وأفغانستان.
أميركا واألوروبيون � بصفة عامة � يصفون إسرائيل 
بأنها الدولة الوحيدة التي تطبق الدميوقراطية من بني 

دول عربية ال تفعل ذلك!
احلديث عن احلريات وأهميتها وادعاء تطبيقها ليس 
حكرا على احلكومات وحدها، فاألحزاب كلها تقول ذلك، 
واملس���ؤولون في مختلف أجهزة اإلعالم يرددون القول 
نفسه، وكل املسؤولني على اختالف مناصبهم يؤكدون 
ان من مبادئهم إعطاء احلري���ات ملوظفيهم دون تفرقة 

بني هذا وذاك.
لكن احلقائق التي تطفو على السطح تقول ان كثيرا من 
تلك االدعاءات ليس صحيحا على اطالقه، ففرنسا قبل أيام 
أوقفت بث قناة »األقصى« على قمر »يوت سات« بدعوى 
ان قناة »األقصى« حترض على الكراهية!! بطبيعة احلال 
املسؤولون في املجلس األعلى لإلعالم املرئي واملسموع 
في فرنسا ال يريدون أحدا يحرض على كراهية الصهاينة! 
ال يريدون من ش���عب مقهور محتل يتعرض لالضطهاد 

اليومي أن يتحدث عن مستعمريه كما هم حقا!
الفرنسيون وحتت ضغط الصهاينة اتخذوا هذا القرار، 
ولو كان عندهم ش���يء من االنص���اف او تطبيق بعض 
ادعاءاتهم في تطبيق احلرية ألوقفوا القنوات اليهودية 
ألنها هي التي حتض على الكراهية والتمييز العنصري، 

لكنهم أغمضوا أعينهم عن ذلك كله!
الفرنسيون اضطهدوا بعض كبار علمائهم ألنهم قالوا 
ما يعرفونه عن الصهاينة، واس���تخدموا ضدهم سالح 
»السامية« وتناسوا دعواتهم للحريات العامة وانها من 

أهم أجزاء ثقافتهم.
قناة »املن���ار« هي األخرى تعرضت للحجب، ومثلها 
بعض القنوات اإلسالمية، وقد مارس بعض األوروبيني 
واألميركان هذه املهمة والسبب هو السبب: هذه القنوات 
تدعو للكراهية!! وكراهية َمْن: الصهاينة املعتدون!! ومرة 

أخرى.. أين حرية التعبير عن الرأي؟!
عندما هوجم رس���ولنا الكرمي ژ ووصف بأبش���ع 

الصفات قالوا: هذه حرية رأي ال 
نستطيع منعها! ولكنهم يقتلون 
هذه احلرية عندما ينتقد البعض 
اليهود! األميركان فصلوا »هيلني 
توماس« مع علّو مكانتها ألنها 
اليهود بأن يعودوا من  طالبت 
حيث جاؤوا، ولم يكتفوا بذلك 
بل شنوا هجوما شنيعا عليها! 

وتناسى القوم حديثهم عن حرية التعبير!
مجموعة من الكّتاب الغربيني يطالبون باستمرار بعودة 
املهاجرين الذين يحملون اجلنسيات العربية إلى بالدهم 

األصلية وال أحد يتحدث عنهم أو ينتقدهم!
إسرائيل تتحدث بصراحة عن نيتها طرد الفلسطينيني 
وهم أصحاب األرض لكي تكون إسرائيل يهودية خالصة! 
ولم نس���مع من دعاة احلرية الرسميني عن شّن حمالت 

عليهم من أي نوع!
الشواهد كثيرة، وفي ظني انها لن تتوقف ما لم يتحرك 

العرب واملسلمون إليقافها.
مطلوب من الصحافيني ومن املس���ؤولني في أجهزة 
اإلعالم ان يضغطوا بقوة إليقاف هذه املمارس���ات التي 
تتنافى مع أبس���ط قواعد حرية التعبير، ومطلوب من 
الفضائيات العربية أن تقف املوقف نفسه ألن ما أصاب 
تلك القنوات قد يصيبها في يوم ما، ومطلوب أيضا معاملة 

باملثل لكل من يسيء إلينا بأي صورة كانت.
كثي���رون هم من يقفون ضد حرية التعبير إذا كانت 
ال تتفق مع مبادئهم، إسالميون وغير إسالميني، نشاهد 
هذا في القنوات املوصوفة ب� »اإلس���المية« كما نشاهده 
في القنوات املوصوفة ب� »الليبرالية«، وأيضا أستطيع 

ان أقول الشيء نفسه في وسائل اإلعالم األخرى.
أتفق مع القول الذي يذهب الى انه ليست هناك حرية 
مطلقة، وان احلريات يجب ان تكون منضبطة في إطار 
ال يس���يء فيه احد الى احد ظلما ودون وجه حق، لكن 
اس���تغالل هذه الضوابط � عند م���ن يراها � ينبغي عدم 
التوس���ع فيه بحيث نصل في نهاية املطاف الى تقييد 
احلرية بصورة كبيرة ال تتفق مع أهميتها في حتس���ني 

حياة الناس.
ان ما فعلته فرنس���ا وغيرها يعد خروجا كبيرا على 
أبسط قواعد حرية التعبير التي أقرتها معظم القوانني 
والدساتير العاملية والتي يدعي أولئك القوم انهم أهلها 

املنادون بها في كل مكان!
malharfi@hotmail.com

كانت آخر محطاتي اخلليجية 
في سلطنة عمان، ولم تكن فكرتي 
عنها عادلة، حيث ظننت أنها تعد 
في آخر الركب اخلليجي، لذا فإنني 
أعتذر لكل مواطن عماني، ولشارع 
مررت به فش���دني، ولكل مبنى 
حملته فأث���ار إعجابي ولكل رمز 

ميثل بلدا راقيا ومتحضرا.
اجلماليات في هذا البلد عديدة ومختلفة تدل على حب 
عظيم من ش���عب طيب لبلده يعطي الص���ورة الصادقة 
لإلخالص ف���ي العمل وصدق التنمية فيه يصور لك مدى 
ح���رص احلكومة على تطوير هذا البلد ووقوفه جنبا الى 
جنب مع الدول املتقدمة يش���عرك بأن ما يس���مى بالفساد 
اإلداري غير موجود وان العابث���ني في أموال الدولة غير 
موجودين وأن املصالح الشخصية قيدت بيد قانون ودولة 
وأن الطامعني في خيرات البلد للسيطرة عليها ملصاحلهم 

اخلاصة غير موجودة.
نحن بحاج���ة ألن نقتدي بالس���لطنة حتى يقف البلد 
الذي تأخر كثيرا ج���دا عن الركب، نحن بحاجة ألن نتقي 
اهلل في الكويت، فهي بحاج���ة ألن نقف في وجه محدثي 
النعمة الذين قدموا في الفترة األخيرة وظهروا على الساحة 
وهمه���م الوحيد � إن لم يكن األوحد � مصاحلهم في النهب 
والسلب، نحن بحاجة لتحرك سريع وعاجل لرموز الدولة 
في تعديل املسارات اخلاطئة التي انتشرت في فترة ما بعد 

االحتالل العراقي.
عمان البلد اجلميل في كل ش���يء، الشوارع بأرصفتها 
وبنظافتها وبأشجارها وإنارتها، بالعناية الواضحة لكل ما 
فيها. عمان اجلميل باملجسمات العديدة والتي ترمز لتاريخ 

وحضارة، وفي نوافيرها املختلفة 
األش���كال واملقاعد حولها. عمان 
الرائعة في وزاراتها ومبانيها التي 
مت االعتناء بأشكالها وجمالياتها. 
عمان اخلضراء كثيرة الشجر لم 
تهمل فيها شجرة أو غطاء أخضر، 
عمان اإلخالص واملثابرة لشعب 

وحكومة ومجلس.
ال أعتقد أن هذه الس���لطنة أغنى من بلدي ماديا لكنها 
أغنى خلقا وإخالصا وحرصا من جميع األطراف وأولياء 
األمور، هي أغنى في تطبيق القانون ومتثيله، هي أغنى في 

اجلدية في رفع شأنه فصارت املثل الذي يحتذى به.
إن هؤالء الذين يقف���ون في وجه تطور بلدي يجب أن 
يقف كل واحد منهم مكانه ويلزم حده، فالكويت ال تستحق 
منا النهب والسلب لتكون في آخر اهتماماتنا، ويجب على 
السلطة أن تتخذ الالزم إلعادة البلد التي كانت يوما منارة 
للخليج لوضعها الس���ابق بعد أن غدت في آخر الركب في 
كل شيء في السياسة والفن والكرة والتعليم والصحة. آن 
األوان ان نعرف السبب ونعاجله وان ندرك موطن اخللل 
ونتحكم به وان نعاقب من له اليد العظمى في التأخر، واعلم 

جيدا ان الغالبية تدرك السبب وتعرف املتسبب.
ولنتخذ من سلطنة عمان قدوة في مظاهر حضارية تشد 
االنتباه، ان كنا حقا نسعى لتكون الكويت مركزا ماليا، واني 
ألشك في هذه النية او هذه القدرة مادامت مشكلة الكهرباء 

لم حتل حتى غرقت البلد والكل يقول يا اهلل نفسي.
أيتها السلطنة، لألمام أكثر، ومتنياتي لبلدي بالوصول 

ملا وصلت اليه، ولن يكون ذلك إال بالقانون واإلخالص.
Kalematent@gmail.com

لنتعلم من السلطنة

هيا الفهد

كلمات

دعاة الحرية...
ُقهم؟!  هل من ُيَصدِّ

د.محمد علي أحمد الهرفي

وجهة نظر


