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 أكتب هذا املقال وقلمي يتقطر دمعا على ما أرى وأسمع في الكويت، فبعد 
أن كنا نفخر بخلو بلدنا من املســـجونني سياسيا، أصبحنا معتادين على 

أخبار سجن فالن وعالن على ذمة التحقيق من دون توجيه تهم لهم.
  أصبحنا معتادين على رؤية كتاب وناشطني سياسيا يجرون إلى املخافر 

يوما بعد يوم ملجرد كلمات قيلت أو كتبت.
  ولكن رغم كل املساجني واملعتقلني وبالرغم من كل من وجهت لهم تهم 
ومن متت تبرئتهم أو إدانتهم، إال أنني كنت أردد جملة في نفسي «ال حتزن 

فاملجلس موجود».
  فحتى لو كان املجلس حكوميا أو «بصاما» كما يدعي البعض، حتى لو 
كان املجلس فاشـــال بل عقبة في عجلـــة التنمية كما يدعي البعض اآلخر، 

يظل مجلس األمة الكويتي صمام أمان.
  يظل عضو مجلس األمـــة، وإن اختلفنا معه فكريا أو طائفيا أو قبليا، 
ممثلنـــا أمام احلكومة و«ال ســـلطان ألي هيئة عليه في عمله باملجلس أو 

جلانه» كما نصت املادة ١٠٨ من الدستور.
  وبناء عليه، فإن حاول أحدنا التجاوز على الدســـتور وخرق القانون، 

فسيقف أحد ممثلينا في املجلس صارخا بأعلى صوته «ال وألف ال».
  ولن يخشـــى هذا النائب املساءلة واملالحقة القانونية التي قد يخشاها 
كاتب أو ناشط سياسي ألن الدستور يحمي العضو، فهذا هو الدور الرقابي 

املناط به.
  ولكـــن ها هي العجلة تدور مرة أخرى لتفريغ الدســـتور من محتواه، 
فكيف تسمح لنا أنفسنا مبحاسبة نائب على ما بدر منه داخل قاعة عبداهللا 
الســـالم رحمه اهللا؟ ألن نقوم بفعلنا هذا بنســـف املادة ١١٠ من الدستور 
والتـــي تنص بكل وضوح على أن «عضو مجلس األمة حر فيما يبديه من 
اآلراء واألفكار باملجلـــس أو جلانه، وال جتوز مؤاخذته عن ذلك بحال من 
األحـــوال»، فنحن ال نتكلم عن جرمية قتل حدثـــت في املجلس بل نتكلم 
عن كشف نائب لوثيقة رسمية ليدعم به استجوابه، وهي وثيقة مت طلب 

كشفها من احلكومة نفسها.
  وبعيدا عن شـــخص النائب الفاضل وبعيدا عـــن االختالف الفكري أو 
الطائفي معه أو مع غيره من النواب، فإن ما يحصل سابقة خطيرة، فنحن ال 
نتكلم عن رفع حصانة بصفة عامة، فالنائب نفسه قد رفعت عنه احلصانة 
٣ مرات من قبـــل كما رفعت عن غيره من النواب على خلفية أحداث متت 
إما خارج املجلس أو أثناء فترة زمنية لم يكن فيها النائب عضوا باملجلس 
كفترة االنتخابات، ولكن أن ترفع احلصانة ملا يبدر من النائب داخل البرملان 
وخصوصا في استجواب فهذه الطامة الكبرى التي ولألسف ال يعي البعض 
تبعاتهـــا، وأن ترفع احلصانة تلقائيا من دون حتى التصويت على رفعها 

بسبب عدم اكتمال النصاب في ثالث جلسات فهذا هو أمر ال يصدق.
  ال أوجـــه عتبي على احلكومة فبالرغم من تقصيرها إال أنها وجدت لها 
منفذا قانونيا في عدم حضور اجللسات إال بوزير واحد كممثل للحكومة، 
ولكن عتبي ونقدي لبعض النواب، فما سبب تغيبهم عن اجللسات السابقة؟ 
فحضـــور ٣٣ نائبا مع ممثل احلكومة مطلوب الســـتكمال النصاب، وهو 
ما لم يحدث، ففي جلســـة الثالثاء حضـــر ٢٩ نائبا فقط وممثل احلكومة، 
وفي جلســـة األربعاء حضر ٢٦ نائبا وممثل احلكومة، وأما جلسة االثنني 
اخلاصة فحضر ٣٠ نائبا وممثل احلكومة، ما الذي يفسر غياب حوالي ٢٠ 
نائبا لثالث جلســـات متتالية؟ ما وظيفتهم إن لم يكن حضور اجللسات؟ 
من دون الدخول في نوايا وقناعات بعض النواب الشخصية، إال أن العذر 
الذي قدمه البعض عن عدم حضور اجللسات السابقة إما لسفر أو لظروف 
شخصية ما هي إال من األعذار الواهية وعليهم أن يدركوا حجم املسؤولية 

املناطة بهم من قبل ناخبيهم. واهللا ولي والتوفيق.
  «أقسم باهللا العظيم أن أكون مخلصا للوطن ولألمير وأن أحترم الدستور 
وقوانني الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصاحله وأمواله وأؤدي أعمالي 

باألمانة والصدق». قسم عضو مجلس األمة ـ مادة ٩١ من الدستور.
  salanzi@gmail.com 

 اجلملة التي وضعتها عنوانا ملقالتي هي نص ما ورد في مقالة نشـــرها 
رسام كاريكاتير اميركي يدعى توم ستيغليتش في صحيفة «ساوث جيرسي 
لوكال نيوز» في عددها الصادر ٢٩ اكتوبر املاضي، واستعرض ستيغليتش 
خالل املقالة حملات من زيارته للقوات األميركية في الكويت والعراق وتطرق 
الى حملات بســـيطة حول ابرز ما رآه او ســـمعه في الكويت وذكر ما نصه: 
«ابلغنا اجلنود األميركيون في معسكر عريفجان ان عقوبة ضرب اجلمل تصل 
الى الغرامة ٣٠ الف دوالر». وتوم ستيغليتش رسام كارتون محترف يعمل 
لصالح عدد من الصحف اليومية االميركية منذ اكثر من ٢٠ عاما وحلســـن 
احلـــظ انني وجدت بريده االلكتروني بل ورقم هاتف مكتبه في ذيل املقالة 
فقمت باالتصال به وســـألته عمن اخبره بأن غرامة ضرب البعير او بشكل 

ادق دهس البعير بالسيارة ميكن ان يكلفك ٣٠ الف دوالر؟
  فقال لي: «لقد اخبرني بذلك اجلنود االميركيون العاملون في عريفجان 
والذين صحبونا في جولة الى قاعدة علي السالم الكويتية» وعندما اخبرته 
بأن هذا االمر غير صحيح وال توجد غرامة بهذا الرقم اخليالي نســـبيا في 
الكويـــت، قال لي باحلرف الواحدة ان من نقل لي هذه املعلومة عســـكري 
اميركي قضى اكثر من ١٢ عاما في منطقة الشـــرق األوســـط ومعظمها في 

الكويت وانا اعتذر ان كان ما نقلته غير صحيح».
  ما دعاني الســـتعراض مقالة ستيغليتش ومختصر محادثتي معه على 
الهاتـــف هو التقرير االميركي االخير الـــذي صدر عن احلريات الدينية في 
الكويت، فهذا رسام كاريكاتير محترف نقل معلومة خاطئة بل مضحكة وال 
تقبل التصديق وأوردها في مقالة له بصحيفة واسعة االنتشار في الوالية 
حيث تصدر، لذا ال داعي الن نستغرب من ان يتم استقاء معلومات خاطئة 
عن الكويت او عن اي منطقة في الشـــرق االوسط وخاصة من االحبة ابناء 
العم سام، وبطرق نقل خاطئة كما حصل مع ستيغليتش، واجزم بأن مقالي 
هـــذا ليس دفاعا فأنا مازلت ارى ان جزءا مـــن التقرير االميركي به جانب 
من الصـــواب والدقة، ولكنني ايضا اردت ان اوضح انه ليس كل ما يكتبه 

االعزاء «عيال سام» صحيحا.
  Waha٢waha@hotmail.com 

 سلطان شفاقة العنزي

 ال مساومة
   مع تضييق الحريات

 إشراقة متجددة

 ذعار الرشيدي

 غرامة ضرب البعير في الكويت 
٣٠ ألف دوالر أميركي

 الحرف ٢٩

 لطاملا استخدم بعض النواب 
احلصانة البرملانية ـ وبتعمد ـ 
التهام أشخاص ابرياء بتهم باطلة 
أو أبطلها القضاء، ووصلت األمور 
الى سب وقذف علني، وطعن في 
األخالق وإساءة للسمعة ومساس 
بالكرامات دون دليل، أو بدليل 
الى  مضحك وسخيف ال يصل 
مســـتوى الدليل أو حتى شبه 

الدليل.
  واليوم يشـــاهد اجلميع في 
الكويت بعضا من هذه النوعية 
من النواب وهم «يتمسكنون» 
ويصرخـــون «معتبريـــن» ان 
رفع احلصانة عنهم كأنه نهاية 
الكويت والكون أو آخر احلياة، 
«مبررين» بكل سخف ان قذفهم 
وسبهم وطعنهم في أخالق الناس 
ومساســـهم بكرامات البشر قد 
مت أثناء اجللســـات وحتت قبة 
البرملان، وكأن البرملان الذي من 
املفترض ان يكون مكانا رسميا 
ملناقشة مشاكل البلد واملجتمع 
العامة وللتعبير عن اآلراء بكل 
احترام وبطريقة حتددها بدقة 
الئحـــة املجلـــس الداخلية، قد 
حتّول الى منبر لهم لإلســـاءة 
املتعمدة الى أبناء البلد ولتصفية 

احلسابات الشخصية.
  ليس مـــن املعقول ان يكون 
عضو مجلس األمة معصوما في 
كل أيام عضويته عن اخلطأ، أو 
ممنوعا من احملاسبة حتى وان 
أدانـــه أو أراد القضاء التحقيق 
معه أو محاســـبته على أفعال 
يجرمها القانون، ولو ســـلمنا 
بذلك، لشاهدنا هوايل أكثر مما 
عرفناه وشـــاهدناه من هوايل 
وبالوي ارتكبها بعض املستغلني 
واملختبئـــني وراء احلصانـــة 
البرملانيـــة بحـــق مواطنـــني 
وأشـــخاص األغلبية الساحقة 
منهم «ال ميتلكون» فرصة للرد 
الفوري أو للدفاع عن أنفسهم 
بوجه من يتهمهـــم دون دليل 
ويسيء الى ســـمعتهم وميس 
بكراماتهم ويسبهم ويشتمهم 
القضاء  الى  اللجوء  «ســـوى» 

الكويتي!
  ان أي «استجابة» حكومية 
ملطالبات ســـحب طلـــب رفع 
البرملانية عن بعض  احلصانة 
النواب هي تفريغ للدســـتور 
وإســـقاط وتضييـــع حلقوق 
الناس مبقاضاة من يسيء إليهم 
ويتعرض لهم دون حق، وذلك 
على عكس مـــا يدعيه ويردده 
البعض بأن طلبات رفع احلصانة 
هي إســـقاط للمجلس وتفريغ 

للدستور والتفاف عليه.
  ان كل قول ان عضو مجلس 
األمة ال يحاســـب علـــى أقواله 
وأفعالـــه أثنـــاء عضويته هو 
قول مطاط وقول ميكن تأويله 
وتفسيره حسب املزاج، فالعضو 
ال يحاســـب نهائيا عند نقاشه 
وحديثه بالعموميات، ويحاسب 
علـــى اخلصوصيات أي عندما 
يخرج عن الئحة املجلس، ويقول 
كالما وميـــارس أفعاال يجرمها 
القانون الكويتي، وعليه حتمل 
كل تبعات هـــذا اخلروج غير 

القانوني.
  Mike١٤٨٠٦@hotmail.com 

 لسانك وأفعالك «حصانتك»

 مخلد الشمري

 رؤية
 انتشار الســـحر في وقتنا 
احلاضر ســـببه االبتعاد عن 
تعاليم اإلسالم وكثرة اجلهل 
وقلة العلم، ويقصد باجلهل هو 
العاملني،  اجلهل بعبودية رب 
واجلهل بـــأن اهللا هو خالقهم 
ورازقهم ومدبر شؤون حياتهم، 
ألن السحر من السبع املوبقات 

ويأتي في املرتبة الثانية بعد الشرك باهللا. وقد اجته كثير 
من الناس الى الســـاحر ألسباب متعددة، وسأذكر قصة 

حقيقية حدثت لصديق عزيز:
  كنت أصلي في أحد املساجد وعندما انتهيت من الصالة 
حملت صديقا عزيزا لم أشاهده منذ فترة طويلة، لم أصدق 
عيني عند رؤيته يصلي، النقطاعه عنها منذ فترة طويلة، 
كما انه كان دائم التردد على دولة آسيوية، وكان له اخوة 
ينصحونه فيسد أذنيه عن نصحهم، فلما يئسوا منه ومن 
صالحه انصرفوا عنه وتركوه لنفسه.. سلمت عليه بحرارة 
وبعد السالم قلت له «اهللا الهادي»، قال لي ونعم باهللا، 
أكيد انت استغربت ملا رأيتني أصلي! قلت أكيد. فأجاب 
ال تستغرب فلقد هداني اهللا إلى الطريق السليم والنجاة 
من النار، فقال لي: إني ال أحب ان أحتدث هنا في بيت اهللا 

تعال معي في سيارتي ونتحدث لتسمع حديثي.
  وقال لي لقد كنت مسحورا من فتاة آسيوية، لقد كنت 
كالبهيمة ال أعرف ماذا يجري حولي من أمور، كل همي ان 
اجمع املال وأذهب لها بدون وعي أو إدراك، وال تســـألني 
عن تفســـير ذلك؟ هل هو قلة دين «أصال لم يكن عندي 
ديـــن»، وأحب ان اقول لك ان اخوتـــي قرروا أن يعملوا 
حيلة جللبي الى الكويت وكانت أحلى حيلة ألنها أرجعت 

لـــي ديني وصوابـــي وأهلي 
واحبائي، وعند وصولي فورا 
ذهبوا بي إلى احد املشايخ وقرأ 
علي واتضح أنني مسحور من 
خالل شـــيء شربته أو أكلته 
في تلك الدولة «طبعا ال أذكر 
شيئا وهذه األمور عرفتها بعد 

شفائي وهللا احلمد».
  إن كثيـــرا من جهلة الناس على اختالف جنســـياتهم 
يذهبون إلى الســـحرة ألمور عديدة أهمها: الشـــفاء من 
األمراض على اختالف أنواعها لألســـف وال يعلمون أن 
الشافي هو اهللا ســـبحانه وتعالى، وكذلك حمايتهم من 
السحر أو إبطاله «سحر الربط» وكشف املستقبل بسبب 
خوفهم مـــن املجهول أو ضياع النعم وغيرها من األمور 

الكثيرة التي يلجأ فيها الناس الى الساحر.
  وال شـــك في ان ضرر الســـاحر على الفرد واملجتمع 
كبير وخطير، فبالنسبة للفرد ترك املنزل والعداوة بني 
األسرة وضياع األسرة من خالل الطالق أو الضرب، وفشل 
الطالب في دراسته بعد ان كان ممتازا وغيرها من االمور 
اخلطيرة، أما ضرره على املجتمع فيؤدي الى زرع احلقد 
واحلســـد، ويحول املجتمع املسلم من محافظ على دينه 
الى مجتمع يسوده الشـــرك باهللا والعياذ باهللا، وأمور 

عديدة ال يتسع املجال لذكرها.
  وفي نهاية احلديث يجب على املسلم أن يتحصن بالدعاء 
واالستعانة فقط باهللا سبحانه وتعالى، وأن يلتزم بتعاليم 
القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، وأن نعمل جميعا 

على فضح كل ساحر ونكشف أمره وحيله.
  Samy-elkorafy@hotmail.com، 

 سامي الخرافي

 ال يفلح الساحر
   حيث أتى

 جرس

 املراقب للوضع السياسي في الكويت يرى أن 
الدميوقراطية الكويتية بدأت تنحرف إلى منزلق 
خطير، فباسم الدميوقراطية أصبحنا نسمع التهم 
تلقى ميينا وشــــماال، كما أن احتقار طرف آلخر 
عبر الشتائم أصبح ســــمة غالبة على كثير من 
التصريحات، إلى أن تعودت آذاننا على ســــماع 
مثل هذه األمور بشــــكل يومــــي، فما عادت تثير 
حفيظتنا عند سماعها.. ولكن ما حصل أمام ديوان 
النائب أحمد السعدون خالل ندوة إال الدستور من 
تهجم بعض احلضور على محمد اجلويهل ميثل 
تعديا ســــافرا على قوانــــني الدولة وانقالبا على 
األعراف اإلنســــانية، ويشكل سابقة في التعبير 
عن اختالف الرأي أو عدم تقبل الرأي اآلخر، وهذا 
ما لم نترب عليه في الكويت كما أنه يتناقض مع 
عاداتنا وتقاليدنا، لذا يجب وضع حد لتفاقم هذه 
التصرفات الهمجية، وتطبيق أقصى العقوبات على 
من قام بهذه السابقة املخزية لكي يكونوا درسا 
وعبرة ملن يحاول القفز على القانون أو التعدي 
على األشخاص جسديا كما يجب ردعهم، ألن هذه 
التصرفات خلقت توترا نفسيا في حياة كل مواطن 

سواء كان مهتما بالشأن السياسي أو ال.
  وقــــد لفت انتباهي أن تلك الندوة حصل فيها 
الكثير من املفارقات، فقد كان موضوعها التمسك 
بالدستور وأحكامه وعدم االلتفاف عليه بتعطيل 
جزء من قواعــــده واحترام قوانينــــه وتفعيلها 
واالعتزاز بدميوقراطيتنا وعند باب ديوان السعدون 
املنعقدة به الندوة تعرض اجلويهل إلى أبشع طرق 
الضرب التي كادت تودي بحياته والعجيب في 
األمر أن ندوة إال الدســــتور استمرت دون توقف 

أثناء حادث االعتداء. 
  أكثر املفارقات تأريقا لي أنه من املعروف أن 
ندوة بهذا احلجم السياسي يلقيها عناصر فعالة 
جدا في الوسط السياســـي وعن موضوع مهم 
مثل التمسك بالدستور وصد محاوالت التفاف 
احلكومة عليه يفتـــرض أن يكون حضور هذه 
الندوة هم من النخبة املثقفة سياسيا، ولو كانت 
هـــذه الفرضية صحيحة فهـــي مصيبة ألن هذا 
يعنى أن هذه النخبة هي من قامت بهذا التصرف 

غير املسؤول.
  A.alsenan@windowslive.com 

 في مناسبات كثيرة جدا يصل للمراكز القيادية في 
بعض املجاالت أشخاص ال يدركون أهمية مواقعهم 
احلساسة وأساسيات التعامل مع املواطن البسيط 
وحتقيق الرضا النفسي له وللمراجع، فيما تسند 
قيادة تلك املواقــــع املميزة في بعض األحيان إلى 
شــــخصيات متأل املنصب من الناحيتني العلمية 
والشــــخصية وبفكر عال ودراية واضحة وحتمل 
للمســــؤولية، كما يفعل مدير اجلامعة اإلسالمية 
باملدينــــة املنورة في اململكة العربية الســــعودية 
د.محمد بن علي بن فراج العقال، والذي يقوم بجهود 
كبيرة جدا، وخاصــــة مع الطلبة الكويتيني هناك 
والذين حرصوا على استكمال دراستهم الشرعية 
فــــي تلك اجلامعة، وال ميلك هــــؤالء الطلبة إال أن 
يشــــكروا اهللا كثيرا على أن رزقهم مبدير شجاع 
ومثابر وحريص على مصلحــــة الطلبة أكثر من 

أنفسهم بشهادة معظم الدارسني هناك.
  ويتميز د.العقال بدماثة اخللق وحتمله لروح 
املســــؤولية من خالل حرصه على متابعة الطلبة 
ومشاكلهم ومحاولة حلها حتى عن طريق الهاتف 
ويأتي تقدير د.العقال للطلبة الكويتيني الدارسني 
هنــــاك في إطار حرصه علــــى توفير اجلو املالئم 
للطالب والســــيما في ظل حتمله عناء السفر بني 
الكويت واملدينة خالل ســــنوات دراسته ويعكس 
ذلك التصرف الوعي الكبير ملدير هذه املؤسســــة 
التعليمية الكبيرة للحالة النفسية التي يعيشها 
الطالب املغترب عن أهله والبعيد عن أبنائه، ويتمتع 
د.العقال بســــيرة ذاتية مميزة وكبيرة جدا ميكن 
اختصارها في أنه سبق أن ترأس حوالي أكثر من 
٧٠ جلنة من اللجان العاملة في احلياة اجلامعية، 
كما شــــارك في عدد كبير من الندوات واملؤمترات 
احمللية والدولية يزيد عن ٣٥ مؤمترا وندوة، وحصل 
د.العقــــال على العديد من اجلوائز لعل من أبرزها 
جائزة املدينة املنورة فــــي اخلدمات االجتماعية 
عام ١٤٣٠ هجريا، وبدورنا نشــــكر د.العقال على 
جهوده املضنية خلدمة أبنائه الطلبة من مختلف 
اجلنسيات ونحن في الكويت نقدر ونحترم مثل 
هذه الشــــخصيات التي تتعامل برقي مع اجلميع 
مع اختالف مستوياتهم لنصل لنتيجة نهائية أن 

«العقل في إدارة العقال».
  f_aldosari_٧٩@hotmail.com 

 عبدالوهاب عبداللطيف السنان

 الجويهل وندوة
  « إال  الدستور» 

 ومضة
 فهد بجاد الدوسري

 العقل في إدارة د. العقال

 برق ورعد


