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آراء

أع���ود اليوم للكتابة بعد انقطاع قارب الس���نتني والنصف، أعود 
باشتياق جم، اشتياق لزاويتي واش���تياق لقرائي واشتياق لساحة 
العمل الوطني واشتياق خلدمة وطني وأهله الكرام واشتياق لقلمي 
واش���تياق إلعالن آرائي، أي انه اشتياق كبير وعظيم قاومته نفسي 
األمارة بالسوء بحجج شتى منها أن الساحة باتت مملوءة باخلطوط 
املتشابكة التي قد حتسب فيها على هذا أو ذاك، ومنها أنك ستغضب 
الكثيرين ممن حتب أو من أصحاب العقول الصغيرة والصدور الضيقة 

التي قد تغضب من رأيي وهي كثيرة اليوم... ومنها... ومنها...
إال أنني اليوم أس���تعني بالقادر الكرمي ومس���تعيذا من الشيطان 
الرجيم، وأعود بعد أن أذن العزيز القدير ألدلي بدلوي املس���كني في 
القضاي���ا التي تهم الكويت وأهلها الكرام ألكون إما عونا لكل من أراد 
اخلير »مهما صغر أو كبر« لهذا الوطن، س���واء كان ذلك عبر قرار أو 
موقف أو رأي، وإما ألكون معارضا شديدا ومعريا وهاتكا ألستار أي 
قرار أو موقف أو رأي يريد اإلساءة أو يضير الكويت وأهلها بقصد أو 
بدون قصد، فهناك ولألسف الشديد الكثيرون الذين يندفعون باجتاه 
معني يبغون اخلير للوطن او حتى ألمر في أنفسهم ولكنهم ال يدرون 

أنهم يضرون أشد الضرر )ومن حيث ال يشعرون(.
لذلك، فإنني ألتمس العذر والس���ماح م���ن اجلميع راجيا االمتثال 
لقيم ديننا السمح والتي منها أن االختالف رحمة عندما اختلف األئمة 
الكبار.. واالمتثال لقيم الدميوقراطية التي نباهي بها ولعل أبرزها أن 

االختالف بالرأي ال يفسد للود قضية.
وفي هذا املقام ال يفوتني أن أش���كر كل من سأل عني وعن زاويتي 
ولكل من طالبني وحثني على العودة وقبل أن أعرب لهم عن تقديري 
واعتزازي بهم أؤكد أنهم ذخري وذخيرتي في هذه العودة التي أضرع 
للباري جلت قدرته أن تكون عودة حميدة مباركة في سبيله أوال وفي 

سبيل هذا الوطن العزيز وهذا الشعب الكرمي.
aljaser_b08@hotmail.com 

كثيرة هي األصوات التي تنادي باحلريات داخل قاعة عبداهلل السالم 
من النواب أو من التيارات السياس���ية لكن شتان بني القول والفعل، 
فلقد كان واضحا للجميع شدة وزارة الداخلية واحلكومة على مسألة 
منع الندوات في الدواوين ولم يحرك الكثير منهم بنت ش���فه، ولعل 
تواجد مدرعات القوات اخلاصة وآلياتها العسكرية وعناصرها املدججني 
بالسالح والدوريات التي سدت املداخل واملخارج لتلك الدواوين ومنع 
الوصول لها بزعم ان تلك الندوات خطر على السلم األهلي أمر يعطي 
إشارة واضحة ألسلوب قمعي وتعس���ف في استخدام السلطة وهو 

فعال ال نراه إال في الدول االستبدادية.
وبع���د أن وجدت ه���ذا الفعل الغريب في الش���عب الكويتي قرأت 
مقاال كتبه الزميل داهم القحطاني في مدونته وهو ينادي لعقد ندوة 
لالنتص���ار للمادة 44 من الدس���تور في س���احة اإلرادة، فاتصلت به 
وأثنيت على الفكرة وأبلغته بأنني كفيل بأن ترى فكرته الواقع وعلى 
أرض ساحة اإلرادة، فاتفقت معه على عقد الندوة في يوم الثالثاء 12 
أكتوبر 2010 أي بعد ما يقارب األس���بوع من اتصالي به حتى يتسنى 
لي االتصال بجميع القوى السياسية في الكويت باختالف توجهاتها 
وانتماءاتها وكذلك االتصال بجميع النواب املنادين باحلريات، فقمت 
بالفعل باالتصال بجميع التيارات السياس���ية كاملنبر الدميوقراطي 
واحلركة الدستورية واحلركة السلفية والتجمع السلفي وحزب األمة 
وقوى 11/11 وجتمع العدالة والسالم واجلمعية الثقافية ومظلة العمل 
الوطني، ثم اتصلت ب� 22 نائبا ميثلون جميع الدوائر والكتل السياسية 
ككتلة التنمية واإلصالح وكتلة العمل الشعبي وكتلة العمل الوطني 
والنواب املستقلني من السنة والشيعة، وجميعهم أكدوا لي موافقتهم 

على حضور الندوة بال استثناء بل وأشادوا بالفكرة وباركوها.
وبعدها قمت باالتصال على مجموعة من اخلبراء الدس���توريون 
وأساتذة القانون لكي يكونوا مشاركني في الندوة وهم في احلقيقة من 
أسعفوا الندوة بتواجدهم، وقبل عقد الندوة بثالثة أيام اتصلت مبدير 
أمن العاصمة ألخبره برغبتي في تواجد بعض رجال األمن في ساحة 
اإلرادة وقت انعقاد الندوة كي يحافظوا على األمن ويساعدونني على 
إجناحها، إال انه أبلغني بضرورة االتصال بالوكيل املس���اعد لشؤون 
األم���ن اللواء د.مصطفى الزعابي وهذا ما مت، فلم أجد عند هذا الرجل 
إال نبل الشجعان وسماحة األبطال فلقد كان رجال خلوقا راقيا لدرجة 
ال توصف، وف���ي النهاية عقدت الندوة في س���احة اإلرادة في وقتها 
ومكانها لنسجل موقفا ونؤكد على حقنا الدستوري في عقد الندوات 
دون خ���وف أو وجل، غير أنه جدير بالذكر اتصل أكثر من نائب كان 
أكد لي حضوره للندوة لكن���ه اعتذر متذرعا بأن لديه معلومات بأن 
وزارة الداخلية ستعتقل جميع من في ندوة ساحة اإلرادة حتى النواب 
ألنهم ب���ال حصانة في الوقت احلالي نظرا إلجازة املجلس، واملفاجأة 
أن معظم التيارات السياس���ية لم حتضر ولعل الس���بب خوفهم من 
االعتقال رغ���م تأكيدهم لي أنهم س���يحضرون بل إن بعضهم حضر 
بسيارته وحني رأى التواجد األمني ولى مسرعا، ولم يحضر اال ممثل 
كتلتني من مجلس األمة أحدهما نائب حالي وآخر سابق أما التيارات 
السياسية فقد خذلتنا مع األسف ولم يحضر منهم إال 3 وكان عزاؤنا 
هو التواجد القانوني والدس���توري الكثيف للشخصيات القانونية 
التي حضرت بكثافة لعلمهم أن الوضع قانوني ودستوري وإلميانهم 

مببدأ احلريات قوال وفعال.
في رأي���ي أن املنتصر في هذه الندوة هو وزارة الداخلية أكثر من 
غيرها، فلقد تعاملت الداخلية مع الندوة في غاية الرقي واالحترام الذي 
عكس���ه تواجدها األمني النسبي للحفاظ على األمن لتوصل للجميع 
رسالة مفادها أن الداخلية لم متنع الندوات الفكرية الهادفة إمنا منعت 
الن���دوات ذات البعد الطائفي أو التي مت���س النظام العام، ولعل هذا 
الرجوع للحق الذي بدر من وزارة الداخلية يجب علينا أن نسجله لهم 
وهو موقف جاء نتيجة إميان قيادات الداخلية باحلريات التي كفلها 

الدستور، لكنها في نفس الوقت ترفض املساس باألمن الوطني.
F_alnashwan@hotmail.com

باسل الجاسر

العود أحمد

رؤى كويتية

فايز النشوان

من انتصر 
في ساحة اإلرادة؟

رؤية واضحة

»سكوب« صوت الشعب

فيصل المزين

كلمة صدق

صدم الكثير من السياسيني والنشطاء 
واحلقوقي���ني والكثير من املواطنني من 
التهمة املوجهة م���ن قبل وزارة اإلعالم 
لقناة سكوب والى األخت الفاضلة فجر 
الس���عيد مبحاولة التحريض على قلب 
نظام احلكم على خلفية عرض برنامج 
»صوتك وصل« الذي مت عرضه في شهر 
رمضان، وما تطرق له البرنامج بشكل 

فكاهي للمشهد السياسي في الكويت.
كبيرة التهمة ف���ي حق بنت الكويت 
فجر الس���عيد التي سّخرت القناة حلب 
الكويت والتأكيد على الثوابت الوطنية، 
بيت القصيد أن قناة س���كوب أحرجت 
وعرت وس���لطت الضوء على كثير من 
املمارسات التي سئم منها الشعب الكويتي 
من بعض املسؤولني والساسة، بل عبرت 
سكوب عما يجول في قلوب الكويتيني 
من إحب���اط وحرقة على وطن أغلى من 
ماء العيون.. ما املطلوب؟ أن نكون صما 
بكما؟ أم أن حق التعبير وطرح املواضيع 
العامة محصور في النخبة السياس���ية 
املعصومة من اخلط���أ؟ وهل يعقل هذا 

املنطق البيزنطي؟
الكويت بل���د دميوقراطي حر وحق 
التعبير مكفول للجميع، وليس حصرا على 
فئة دون األخرى.. ام أن سكوب أوجعت 
البعض، ووضعتهم على مفترق الطرق، 
إما االجناز وخدمة البالد والعباد، وإما 
اجللوس بجانب الطريق.. وإتاحة املجال 
للكفاءات الوطني���ة املخلصة واألمينة، 
للعمل على رفعة وطن غال ونفيس، أليس 
دور الس���لطة الرابعة كشف املمارسات 
اخلاطئة، وتقوميها من خالل النقد البناء 
كان فكاهي���ا أم غير ذلك، املهم هو إعادة 
البوصلة إلى االجتاه الصحيح ورفعة وطن 
وخدمة املواطن بالشكل الصحيح.. هل أداء 
السلطتني التنفيذية والتشريعية مرض 
للكويتيني؟ هل يستطيع احدنا احلصول 
على غرفة في مستشفى حكومي من غير 
حب خشوم؟ هل يستطيع أحدنا اجناز 

أي معاملة من غير واسطة؟
قد يكره البعض قناة سكوب جلرأتها، 
وألس���باب أخ���رى، لكن األكي���د ال أحد 
يستطيع إنكار فضل اهلل ثم سكوب في 
إيصال احلق ألصحابه من عالج مريض في 
أمس احلاجة للعالج، أو كشف ممارسات 
مخالف���ة للقانون واألع���راف الكويتية 
األصيلة وحتى اإلنسانية وإرجاع األمور 
إلى طريقها الصحيح، نعم هذا هو دور 
السلطة الرابعة في تسليط الضوء على 
الفساد وعلى املمارسات الدخيلة والشاذة 
وتقوميها عن طريق كشفها للرأي العام 
الذي يريده البعض هو كل ش���يء متام 

طال عمرك.
وال يوج���د قصور.. أقول ان للنجاح 
ضريبة، وهو احلس���د والضرب حتت 
احلزام.. فأبشري يا »سكوب« أنت على 
الطريق الصحيح وما يأتي بعد العسر 
إال اليسر، وال ترمى إال الشجرة املثمرة.. 
ف���واهلل إن هذه التهمة وان كان ظاهرها 

شرا، فسيأتي بعدها اخلير الكثير
ارفعي رأسك يا فجر فأنت كويتية

وأبش��ري ف��إن احل��ق ال يطمس
الفس��اد واألعداء س��أعيش رغم 

كالصق��ر ف��وق القم��ة الش��ماء

في خضم اخلطب الناري���ة والبيانات الثأرية 
واملهرجانات االس���تنكارية، لم تسفر اي منها عن 
مشروع واقعي يلمس صميم الفنت الدينية باملعاجلة 
على املديني القريب والبعيد ويتصدى ملا هو قادم 
»ال سمح اهلل تعالى« اال مشروعني كويتيني اصيلني 

نابعني من مجهودات شعبية هما:
� مشروع رابطة علماء الشريعة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي بانشاء املجلس االعلى االسالمي 
من علماء ووجهاء السنة والشيعة يهدف الى تهدئة 
النفوس واالج���واء عند ظهور الفنت واالزمات بني 
املس���لمني، وهو مقترح بحاجة ال���ى دعم وتأييد 
اعالمي رس���مي وشعبي حتى يرى النور، السيما 
ان هذا املشروع يقوده على االقل اثنان من علماء 
الكويت املعروفني بالثقة الدينية وباحلس الوطني 
وهما سماحة الش���يخ د.عجيل النشمي وسماحة 
الشيخ د.خالد املذكور حفظهما اهلل تعالى )انظر 

»األنباء« 2010/10/14(.
� مشروع جمعية الصحافيني في تنظيم رحلة 
دينية الى »مشهد« املقدسة، وهذه املدينة وان كانت 
ايراني���ة اال ان الطابع الديني هو الغالب عليها ملا 
يش���كل محل مرقد االمام علي بن موس���ى الرضا 
عليهما السالم معلما رئيسيا فيها، حيث متت زيارته 
وملحقات احلرم احلضارية والتراثية ومن ضمنها 
مطبعة القرآن الكرمي ومعايشة بعض التفاصيل 
الديني���ة هناك عن قرب، وعندم���ا يضم وفد هذه 
اجلمعية شرائح مختلفة من املجتمع الكويتي ومنها 
الشيعي والسني والس���لفي والليبرالي والقبلي 
من الرجال والنس���اء مع فضائياتهم وصححفهم 
واقالمهم، فهذا من دون ش���ك اذاب الشيء الكثير 
من جبل الوهم والعزلة بني الطرفني، وهذه جهود 
طيبة بدأت في وقت سابق لزيارة العتبات املقدسة 
بالنجف االشرف وكربالء املقدسة في العراق، وهي 
مبادرة تش���كر عليها اجلمعية وخصوصا املبادر 
النشط االستاذ عدنان الراشد وزمالءه في مجلس 
االدارة )انظر »األنباء« في حتقيقها املبهر عن مشهد 

.)2010/10/12
أقول نلمس هاتني املبادرتني، وحتى اآلن لم نسمع 
عن مشروع للس���لطة التشريعية )مجلس االمة( 
مبادرة ملموسة محسوسة غير الكالم والصراخ، 
وكذلك من مؤسسات السلطة التنفيذية )احلكومة( 

غير الشعارات اململة.
a.alsalleh@yahoo.com

السياس���ة اصطالحا مصدر للفعل س���اس: أي 
رأس وقاد، أما السياسة فهي القيام على الشيء مبا 
يصلحه، وساس الرعية أي ملك أمرهم وسهر على 
خدمتهم، واملتتبع آليات القرآن الكرمي يجد أن لفظة 
سياسة لم تذكر في سياق آياته ولكن جاءت مبعان 
ومدلوالت تشير إلى تطبيقات فعلية لها على أرض 

الواقع مثل امللك، احلكم، االستخالف والتمكني. 
املشاركة السياسية حق كفلته الدساتير وحرص 
املشرع على تشجيع املواطنني عليه إال أن تسييس 
قطاعات الدولة وأجنحتها الرئيسية يظل أمرا مرفوضا 
ومحظورا يشبه السير في حقول األلغام ملا له من 
عقبات وخيمة قد تؤدي إلى تفتيت الوحدة الوطنية 
فيجب أن تقف الدولة موقف احملايد جتاه التيارات 
السياس���ية املختلفة على الساحة وعلى التيارات 
أن تكف يدها عن السيطرة على مؤسسات الدولة. 
وبنظرة محايدة على أرض الواقع الكويتي جند أن 
جتنيد وزارة الداخلية لقواتها وعتادها ملنع الندوات 
بعشرات الدوريات أمام كل ديوانية هو خروج عن 
خ���ط الوزارة وتفريغ لدورها في حفظ أمن وأمان 

الشارع الكويتي.
على ما يبدو أن وزارة التربية دخلت هي األخرى 
على خط التسييس مبا عرف مؤخرا بإطالة الدوام 
الدراس���ي والذي أثار لغطا داخ���ل أروقة املجتمع 
الكويتي. لسنا ضد اإلطالة املدروسة للدوام املدرسي 
ولسنا ضد أي قرار يصب في صالح طالبنا ويدعم 
العملية التعليمية ولكننا ضد القرارات العشوائية 
التي تتخذ دون دراس���ة أو إستراتيجية واضحة، 
فما كشفت عنه »األنباء« بخصوص طلب الوزارة 
من التواجيه الفنية خلطة النشاط بعد إقرار القرار 
وتنفي���ذه على أرض الواقع يعد فضيحة يجب أن 
تعتذر عنها الوزارة وخصوصا في ظل الشائعات 
التي يتداولها البعض بأن القرار ما هو إال محاولة 
تس���تغلها الوزيرة لتفادي استجواب وشيك عن 
طريق ضغط األصوات االنتخابية في الدوائر على 
النواب املس���تجوبني حلث ال���وزارة على التراجع 
عن القرار وبالتالي تتحول القضية إلى مس���اومة 
سياسية تتراجع مبقتضاها الوزارة عن القرار في 
مقابل تراجع النواب عن االستجواب يعني ببساطة 
»سيب وأنا اسيب« للمطرب الشعبي املصري أحمد 

عدوية الذي لديه أغنية بنفس االسم.
أخشى ما أخشاه أن تنتقل عدوى التسييس إلى 
باقي وزارات الدولة وساعتها لن يصلح الطبيب ما 

أفسده الزمن!
Ali_alqallaf_75@hotmail.com

كتبت مق���االت في مارس 
املاضي، عندما كنت أحد كتاب 
صحيفة الوسط، وكان بعنوان 
»حكومة ال تدرك من هو حمود 
الزيد اخلال���د«، وانتقدت فيه 
احلكومة برمتها على تقاعسها 
عن احي���اء ذك���رى وتخليد 
الذين خدموا  الدولة  رجاالت 

الكويت في ش���تى املجاالت. وذكرت في ذلك املقال اس���م 
أحد أعمدة املجلس التأسيسي وأحد أبطال جلنة صياغة 
الدستور وهو الغائب احلاضر العمالق العم حمود الزيد 
اخلالد، وبينت في مقالي الكثير من اجنازات هذا العمالق 
الذي جسد صورة النائب الوزير في جلنة صياغة الدستور 

في أروع صورها. 
ومن يطلع على ما ورد في سجالت محاضر اجتماعات 
جلنة صياغة الدستور سينبهر من دفاع واستبسال العم 
حمود، رحمه اهلل، عن حريات الشعب وأمواله وحقوقه. اذ 
انه كان متجردا من صفته كوزير للعدل ميثل وجهة نظر 
احلكومة داخل اللجنة وأبى إال يكون ممثال لألمة فضال عن 
دوره الكبير في إنشاء جهاز ديوان احملاسبة وتأسيسه 

وكونه أول رئيس للذراع الرقابية ملجلس األمة. 
وبعد نشر املقال اتصلت عضو املجلس البلدي األخت 
م.أشواق املضف شخصيا لتبلغنا بأن هناك اقتراحا مقدما 
منذ الع���ام 2006 من قبل اإلخوة أعضاء املجلس البلدي 

السابق خالد اخلالد، خليفة 
اخلرافي ومحمد املفرج، محاال 
إل���ى اجله���از التنفيذي في 
بلدية الكويت، وابلغتني أنها 
ستتابع املوضوع مع اإلخوان 
في اجلهاز التنفيذي شخصيا 

إلى أن يرى النور قريبا. 
وم���ن تفاع���ل واهتمام 
م.أش���واق املضف غير املستغرب أصدر مجلس الوزراء 
أخيرا قرارا يقضي بإطالق أسماء 115 شخصية على شوارع 
الكويت وكان من ضمن هذه األس���ماء العم حمود الزيد 
اخلالد طيب اهلل ثراه فقد مت اعتماد تغيير اس���م شارع 
هارون الرشيد في منطقة الساملية قطاع 11 رقم 128 املمتد 
من شارع اخلليج العربي إلى شارع سالم املبارك ليصبح 

شارع حمود الزيد اخلالد. 
نقطة أخيرة: أود أن أسجل شكري للنائب مسلم البراك على 
تقدميه اقتراحا برغبة لتسمية أحد الشوارع الرئيسية في 
الكويت باسم العم حمود الزيد اخلالد، والشكر موصول 
إلى االخوة خليفة اخلرافي، خالد اخلالد، ومحمد املفرج 
وأيضا لن ننس���ى االهتمام والدور الكبير الذي قامت به 
م.أشواق املضف من خالل متابعتها املستمرة ملسار هذا 
االقتراح في دهاليز اجلهاز التنفيذي ومجلس الوزراء.. 

شكرا لكم على هذا الوفاء لصناع الدستور.
m.almashan@hotmail.com
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