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 منذ بداية نشـــأة الدولة هناك صراع سياسي بني 
احلكومة والشعب واملتمثل بجميع أحزابه الوطنية 
والكتـــل السياســـية من أجـــل االصالح السياســـي 
واالقتصادي للكويت، وقد توج هذا النضال والكفاح 
السياســـي للشـــعب الكويتي بتنظيم أول انتخابات 
تشـــريعية عام ١٩٣٨ رغم معارضة الوكيل السياسي 
البريطاني في الكويت وقد استمر هذا الصراع قائما 
وذلك من خـــالل محاوالت احلكومة املســـتمرة لوأد 
الدســـتور وتعطيله بدءا من أزمة تزوير االنتخابات 
النيابية عام ١٩٦٧ ومرورا بحل مجلسي ٧٦ و٨٦ وذلك 
لتعطيل احلياة البرملانية بالكويت وكذلك محاولتها 
تنقيح الدستور في عام ١٩٨١ وقد فشلت احلكومة في 
كل هذه احملاوالت السابقة، ويرجع هذا الفشل لتوحد 
جميـــع الكتل والتيارات الوطنية حلماية الدســـتور 

وصيانته.
  وقـــد حاولت احلكومة في الســـنوات املاضية من 
خالل أدواتها االعالمية ايهام العامة من الشـــعب بأن 
مجلس االمة هو الذي يقـــوم باختالق االزمات وهو 
الســـبب الرئيسي في تعطيل التنمية في البلد اال أن 
هذا االسلوب لم ينجح مع العامة وذلك الميان الشعب 
بدور املؤسسة التشريعية مما أدى للجوء احلكومة 
الى أسلوب جديد الدارة الصراع السياسي في الفترة 
االخيرة فبدل أن يكون الصراع حكوميا شعبيا حتول 
ليكون صراعا شعبيا شـــعبيا كما حاولت احلكومة 
استغالل حرية التعبير باالعالم وكذلك وجود السقف 
العالي من احلرية وقلة الوعي لدى العامة من الشعب 
لتنفيذ أجندتها اخلاصة في هذا الصراع وفي محاولة 
منها لتقسيم املجتمع الى فئات وقد جنحت الى حد كبير 
في ذلك بحيث لم مير على الكويت فرز طائفي وقبلي 
بهذه احلدة مثلما هو موجود حاليا فأصبح هناك كويتي 
سني وكويتي شيعي وكويتي حضري وكويتي بدوي 
وولد شرق وولد غرب ورغم أن التنظيمات السياسية 
السابقة جتاوزت حدود القبيلة والطائفة واندمجت حتت 
لواء واحد للدفاع عن الدستور واملكتسبات الشعبية 
اال أن احلكومـــة جنحت في اختراق هذا اللواء بفضل 
أدواتها االعالمية سواء كانت قنوات فضائية أو صحفا 
وكتابا ورغم خطورة هذا امللف اال أن احلكومة تقف 
محايدة في مواجهة هذا الصراع الشعبي الشعبي مما 
يدل على وجود مخطط لوأد هذا الدســـتور وتعطيل 
بعض مواده والرجوع الى املربع االول في هذا الصراع 
االزلي، فان أي تشكيك في مواطنة وجنسية أي مواطن 
كويتي ليس في مصلحة البلد وهذه رسالة يجب أن 

يفهمها اجلميع.
  SOUD-٢٠٠٢@LIVE.COM 

 ما مارسته السلطات األمنية ضد املعاندين و«املخالفني» 
من ذارفي الدموع الكاذبة على الدميوقراطية وعلى الدستور 
هو فقط عني قليلة االحمرار جتاه من يجتمعون لنصرة 
الباطل مستخدمني الدستور كغطاء لذلك الباطل، وإال ما 
معنى كل تلك الندوات التي تقام هنا وهناك بقصد مخالفة 
القانون ومنعه من أخذ مجراه جتاه هؤالء الذين تعدوا 
بالباطل على الكرامات وعلى حقوق الناس؟! بل وفوق 
هذا التحدي الواضح والسافر للقانون تراهم «يتحدون» 
بشكل غريب ومتعمد الرغبة واإلرادة األميرية السامية، 
وذلك بالسماح بعقد الندوات في حدود الدواوين، وهم 
يعلمون علم اليقني بأن السلطات األمنية قد ُمنحت هذه 
املّرة ضوءا أخضر واضحا املمارسات الفوضوية التي 
زادت ومالت كثيرا عن اهدافها وحدودها، بحيث شغلت 

املجتمع وسلطات البلد طويال.
  إن البلد مع الفوضى في مفترق طريق بعد أن وصلت 
األمــــور إلى حد ال يطاق، حد وصل إلى أن يتباكى على 
الدميوقراطية من ال يستوعبون ويفهمون معناها، وإلى 
أن يتاجــــر بها من ال يؤمنون بهــــا، وحد وصل إلى أن 
يستخدم كثيرون الدميوقراطية لترسيخ ومترير أهداف 
ومفاهيم غير دميوقراطية علــــى املجتمع الكويتي بل 

ودخيلة على املجتمع الكويتي.
  وليعلم اجلميع أن الشيئني املتناقضني ال ولن يجتمعا 
في مكان واحد فإما دميوقراطية حقيقية يحترم ويقدس 
بها اجلميع القانون بإرادتهم أو رغما عنهم، ويدفع ويؤدي 
بها اجلميع الواجبات جتــــاه الوطن قبل نيل احلقوق، 
وإما فوضى مرعبة ومتوحشة الفوز والعيش والبقاء  
والرفاهية فيها لألقوى فقط وال أحد غير القوي، عندها 
كم سيندم بشدة وكم سيعض أصابعه كل من أيد وساند 
ودافع عن الفوضويني بسذاجته أو بإرادته ضد وطن أعطى 
اجلميع امتيازات وحقوقا ال حتصى دون منة وحساب 
ودون أن يطالب هذا اجلميع بشــــيء سوى أال يجحدوا 
وينكروا هذه االمتيازات الكثيرة التي يحسدهم عليها 

كثيرا ويتمناها الكثير من مواطني هذا العالم.
  ويا أيهــــا املخدوعــــون بهــــؤالء الذيــــن يتاجرون 
بالدميوقراطية وبالدســــتور اصحــــوا وابتعدوا عنهم 
واتركوهم وحدهم حتى ال يدمروا رفاهية معيشــــتكم 
وامتيازاتكم فقد يخدعكم ذارفو دموع التماســــيح على 
احلريــــة والدميوقراطية والدســــتور كثيرا من الوقت، 
لكنهم لن يســــتطيعوا خداعكم وتضليلكم كل الوقت، 
وتأكدوا ان استمرار رفاهية معيشتكم مرهون بالوقوف 

مع وطنكم احلبيب.
  Mike١٤٨٠٦@hotmail.com 
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 رؤية
 املسلمون ال يختلفون عن بقية سكان العالم 
في شيء إال بنظامهم اخلاص الذي شرعه اهللا 
لهم عن طريق رسالة محمد ژ، وهذا النظام 
فريد من نوعه يجعل املسلم قادرا على حتمل 
األزمات النفســـية واالجتماعية واملالية التي 
متر به بل انه يعتبرها عقابا دنيويا من اهللا 
سبحانه وتعالى على ذنب يعلمه أو ال يعلمه 
أو ان هذه األزمة ما هي إال حالة غير مباشرة 
للتنبيه للعودة الى اهللا بعد أن جرفته فتنة 
الدنيا إلى واد ســـحيق، فالتعاليم اإلسالمية 
تخفف األزمة عن صاحبها فال يتأثر كما يتأثر 

الفرد غير املسلم بها.
  ولو نظرنا الى اإلحصائيات العاملية حول 
ظاهرة االنتحار لوجدنا ان السويد وسويسرا 
حتتالن أعلى معدالت االنتحار في العالم، وفي 
الوقت نفســـه جندهما حتتالن الصدارة في 
معدالت دخل الفرد في العالم وهذا يدل داللة 
واضحة على ان أبناء مثل هذه الدول ليســـت 
لديهم أي حصانة فكرية أو نفسية من الصدمات 
أو األزمات التي ميرون بها، أضف الى ذلك ان 
العالقات االجتماعية وأواصر الرحم تلعب دورا 
مهما في التقليل من شـــدة املصاب من خالل 
مواساة ومشاطرة املنكوبني في أحزانهم وهذه 
امليـــزة قد تكون معدومة في الكثير من بلدان 

العالم باستثناء العالم اإلسالمي.
  فاالزمات التي يتعرض لها املجتمع املسلم 
بجميع أشـــكالها سواء على مستوى الفرد أو 
اجلماعة ال تعادل شيئا أمام األزمات واملشاكل 
واالبتالءات التي مر بها الرســـول ژ وكذلك 
صحابته رضوان اهللا عليهم فهو ژ املقياس 
األساســـي حلال املسلم وقدوته في كل شيء، 
وهذا األمر يعتبر عنصـــرا مهما في معاجلة 
األزمات التي مير بها املسلمون وهذا هو اجلانب 
العالجي ايضا حلال الفرد أو املجتمع املسلم، 
ولكن ماذا عن اجلانب الوقائي أي قبل وقوع 
الضرر أو قبل املصاب أو قبل األزمة سواء على 
مستوى الفرد أو على مستوى املجتمع؟ هذا 
اجلانب أهم بكثير من اجلانب السابق ذكره ولو 
حتدثنا عن هذا املوضوع لوجدنا انه ينقسم 

الى عدة أقسام وهي:
  أوال: الصدقات فهي تدفع البالء وتطيل العمر 

وتبارك في الرزق.
  ثانيا: احلمد والشكر على النعمة التي أنعم 
اهللا علينا بها وهذا الشكر يحول دون زوالها 

بإذن اهللا.
  ثالثا: الدعاء إذا وافق ساعة مستجابة فإنه 
يحقق لصاحبه املستحيل من مطالبه، فالدعاء 

هو سالح املسلمني السري.
  وفي هذه األيام أرجو مـــن اخواني القراء 
ان يســـألوا اهللا تعالى ان ينـــزل علينا املطر 
وان يغيثنا ويغفر لنـــا ذنوبنا انه ولي ذلك 

والقادر عليه. 

 كنت بالصدفة جالسا أمام التلفزيون 
وإذا باحملطة التي أشــــاهدها قد أنهت 
مســــابقة بني العلماء واملخترعني من 
الشــــباب العرب التي رعتها مؤسسة 
قطر للتربية والعلوم. وكم ســــعدت 
عندما وصل آخر أربعة للنهاية، وكانت 
سعادتي أكبر عندما وجدت أن شابا 
كويتيا هو النجــــم الذي برز من بني 
هؤالء املتسابقني يدعى صادق قاسم. 

فرحت بالفعل، وكنت مندهشــــا أن احملطات الفضائية أخيرا بدأت 
تهتم بالعلم والعلماء. حيث ان اهتمام أغلب احملطات كان منصبا 
على مسابقة Super Star للمغنني، واآلالف من املواطنني من كل دولة 
يتصلون يؤيدون املغني من موطنهم حتى يفوز على الباقني، وحتى 
في هذا املجال كنت أشاهد بعض الشباب الكويتي، كما كانت هناك 
مسابقات بني الشعراء، مثل فوز شاعر املليون، ولكن غاب عن هذا 

املجال الشاعر الكويتي.
  ولكن وجود مسابقة بني العلماء واملخترعني وجنوم العلم كان 
مثار دهشتي وتقديري املسبق، خاصة أننا ال نكرم هؤالء وال نبرز 
إبداعاتهم رغم أن اختراعاتهم وأفكارهم العلمية ســــتعود باملنفعة 
على الوطــــن العربي في مجال التنمية والتقــــدم العلمي. وكل ما 
نراه في الكويت مثال هو قيام مؤسســــة الكويــــت للتقدم العلمي 
بتقدمي اجلوائز للعلماء واملتميزيــــن في العلوم املختلفة، وكذلك 
هنــــاك جوائز امللك فيصل أيضا للعلماء واملبدعني في مجال العلم 

والتكنولوجيا.
  هذه اجلوائز بطبيعــــة احلال تقدم ملن أبدعوا من كبار العلماء، 
ولكن لفت نظري في هذه املســــابقة ان النــــاس بدأت تؤيد العلماء 
وتشــــجعهم على االختراع واإلبداع العلمي، وهــــذا معناه أن على 
وزارة التربية أن تقيم مســــابقات بني التالميذ وأن تختار املدارس 
املتميزة في األبحاث العلمية والعلماء الصغار في اإلبداع  العلمي، 
وأن تكــــون اختراعاتهم وإبداعاتهم مجــــاال للتبني والدعم من قبل 
املؤسســــات والشركات لعل هذا الدعم يشجع هذا الشاب ويشد من 

أزره ويشعره بأن هناك تقديرا للعلماء.
  مثل هذه املسابقات العلمية والثقافية كانت إحدى معالم محطات 
التلفزيون واإلذاعة في الدول الغربية، وكنا نسمع سنويا عن إعطاء 
جوائز قيمة لهذه العقول املتميزة، فمثل هذا النوع من املســــابقات 

سيشجع الشباب على التخصص في 
العلوم واإلبداع فيها. ويجب أن تكون 
هناك جوائز قيمة من الدول سنويا 
للعلماء الصغار واملبدعني منهم، وأن 
يكون هناك مجال للتكرمي وأن يتشرفوا 
بلقاء صاحب السمو األمير إلعطائهم 

جوائز خاصة على إبداعهم.
العلــــوم    إننــــا نعيــــش عصــــر 
والتكنولوجيــــا، ورغم أهمية اآلداب 
والفنون والرياضة إمنا العلم والعلماء هم الذين ســــيغيرون هذا 
الكون وهم الذين سيجعلون هذا العالم أكثر سعادة عندما يضعون 
اختراعاتهم وعلومهم في خدمة مجتمعاتهم ويتقدمون بهذه احللول 
حتى ييسروا بعض الصعاب التي تعترض التنمية، وجنعل هؤالء 

خير عون للتقدم العلمي واالزدهار.
  أنا سعيد جدا كما ذكرت بهذه اللفتة املتميزة من مؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية املجتمع التي دعمت املواهب العلمية ومن 
احملطة التي احتضنت هذه املســــابقة، والبد لي أن أشــــيد بجهود 
النادي العلمي في الكويت على سعيه الدائم لتعزيز إمكانية الشباب 
واالستفادة من قدراتهم كي يصبحوا قادة في وطننا ويقدموا ملستقبل 
هذا البلد ما يجعله بإذن اهللا محطة للثقافة والعلم واإلبداع. وكما 
أقول دائما بدال من التفكير في جعل الكويت مركزا ماليا منافســــة 
مع من سبقونا من دول خليجية لسنوات، علينا أن جنعل الكويت 
مركزا علميا وثقافيا ألن لدينــــا إمكانيات علمية وثقافية متأصلة 
بسبب السبق الذي كان لنا في النهضة التربوية واجلامعية والبحث 
العلمي كما يجب علينا خلق جيل متمكن يجعل من الكويت مركزا 
علميا وثقافيا يتقدم على باقي الدول العربية وتصبح منارة تسير 
على هديها الدول العربية. فلنشجع علماءنا الصغار ونفتح املجال 
للعلمــــاء العرب احملرومني من الدعم في بالدهم، ولنخصص مبالغ 
كبيــــرة من ميزانياتنــــا للبحث العلمي ألنه هو الســــبيل واملفتاح 

ملستقبل زاهر نفتخر به بني شعوب العالم.
  ولألخ صادق قاسم كل تقدير ومحبة مني شخصيا، وليعلم أن 
في الكويت اآلالف ممن يؤازرونه ويســــاعدونه على استمراره في 
الســــير قدما نحو شــــق طريق العلم واملعرفة لوطنه الكويت. كما 
أطلب منه أال ميل وال يســــتكني بعد هذا الفوز، ألن أمامه الكثير من 

اإلبداعات واجلوائز إذا ما استمر في متيزه بهذه الصورة. 

 الفرحــــة التي غمــــرت قلب كل 
مواطن في الكويت بســــبب أمجاد 
الكرة الكويتية أزالت غيوم السياسة 
املتعبة من  النفس  وسلبياتها من 
همومها ومن ضيــــق الصدر الذي 
تسبب الفساد فيه ومن آثار العنف 
املســــتحدثة في مجتمع كان يتسم 

بالسلم والطيبة.
  حقيقة أن هذا الفوز أثلج النفوس 

وذكرنا مبجد قدمي كقدم نشأة كأس اخلليج العربي يوم تفوقت 
الكويت على اجلميع وتزعمت الكرة اخلليجية ودخلت تاريخ 
الرياضة من أوســــع أبوابه فكان هناك عباقرة الكرة الكويتية 
أمثال جاسم يعقوب وعبدالعزيز العنبري وفتحي كميل وحمد 
بوحمد وغيرهم أطال اهللا في عمر األحياء منهم ورحم األموات 

منهم.
  الكرة ضربة حظ في جانب منها كما أنها مهارة من جانب آخر 
لكن ال أمان فيها، وعندما يعيد التاريخ نفسه يشعرنا باألمل 
وضرورة التمسك به وبأن من قال «يوم لك ويوم عليك» مقولة 
سليمة لكن ليدرك غالبية جماهير الكرة اخلليجية أن الكأس 
مجال للتنافس واملنافســــة الشريفة ال إلثارة األحقاد وإظهار 
الغيرة بصفة سلبية فيكون التطاول على الغير بكلمة أو فعل 
فيكون مجلس التعاون في هذه احلال وعن طريق الكرة مفرقا 
ال جامعا ونحن في هذه الظروف بحاجة الى ما يجمع ويقوي 

دول مجلس التعاون ال الى ما يفرقها ويضعفها.
  االحتفاالت في كل دول العالم متاحة وبحرية، لكنها حرية 
مســــؤولة ال تخرج عن القانون الذي وضــــع حلماية الوطن، 

فلندع أبناءنا يفرحون ويعبرون 
عن سعادتهم مبا وصل إليه مجال 
الكرة الكويتية ولندعهم يشجعون 
الالعبني والذين يستحقون فعال 
الشكر والتشجيع متذكرين أهمية 
احملافظة على بلد أحبوه عن طريق 
احملافظة علــــى مرفقاته وقانونه 

واحترام رجاله.
  فأحــــداث الفرحة واملســــيرات 
تذكرنا مبا كان في عز االنتصارات والتي تواصلت عدة دورات 
خليجية بل الكويتيون هم الذين رحلوها لدول اخلليج وأبدعوا 
فيها، حني متر ســــيارات املواطنني أمامي أجد نفسي مبتسمة 
وســــعيدة لســــعادتهم وفرحة معهم خاصة بخفة دم شبابنا 
وحركاتهــــم املبهجة وأكون فخورة أكثر حــــني أملس نظامهم 
والتزامهم بقوانني الطريق وأدعو من كل قلبي لهم بالسالمة.

  كما ال يفوتني أن أشكر رعايا الدول العربية املوجودين في 
الكويت الذين شاركوا وهنأوا بالفوز وأرسلوا مسجات يعبرون 

فيها عن هذه املشاركة، وكذلك مواطنو دول اخلليج.
  الذي أسعدني أكثر حني مرت سيارة من سلطنة عمان اجلميلة 
والراقية وقد رسم على زجاجها اخللفي التهنئة بالفوز وأنها 

مشاركة من السلطنة للكويت.
  الفوز جاء في وقته فقد مّل الشــــعب من اجلو املشــــحون 
سياسيا في الكويت ومن مهاترات مجلس األمة وأمور كثيرة 
أصابت الشعب املخلص بالغثيان واأللم فصار الفوز كالبلسم 

الذي يعالج جروحا نأمل أن ُيشفى الوطن واملواطن منها.
  Kalematent@gmail.com 
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