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 كثير من احلكومات احتفلت قبل أيام باليوم العاملي حلقوق اإلنسان، 
كمـــا احتفلت به هيئات حقوق اإلنســـان، كل ذلـــك ليثبت احملتفلون 
اهتمامهم بهذا اليـــوم، وحرصهم على تأكيد قيامهم بهذه احلقوق على 

أحسن حال.
  ولكن، هل املهم ان تقـــوم كل تلك اجلهات مبثل ذلك االحتفال وملدة 
يوم واحد في الســـنة أم األهم لكل املواطنني أن يروا عمال جادا يجعل 

هذه احلقوق واقعا حيا في كل شؤون حياتهم؟!
  فـــي اعتقادي ان وجود قناعة حقيقية عنـــد كال الطرفني (احلكومة 
والهيئات احلقوقية) بأهمية هذه احلقوق لدى كل مواطن وأهمية تنفيذها 
هو الذي سيجعل املواطن يراها واقعا حيا في حياته، ودون تلك القناعة 

سيكون الكالم ـ مجرد الكالم ـ هو سيد املوقف في غالب األحوال.
  الهيئات التي متثل الشـــعب خاصة إذا كانت منتخبة بشكل صحيح 
تشكل أقوى دعامة لتحقيق مطالب الناس واستحقاقاتهم املشروعة ألن 
الشـــعب امنا اختارهم لتحقيق مصاحله، فإذا لم يقم هؤالء بواجباتهم 
فكأنهـــم خانوا األمانـــة التي نيطت بهم، ولكن: كيـــف ميكن لهؤالء أن 
يقوموا بهـــذا الواجب، وهل الظروف احمللية تســـاعدهم ـ دائما ـ على 

حتقيق غاياتهم؟!
  كنتـ  ومازلتـ  اعتقد ان مجلس األمة الكويتي يعد أهم مجلس برملاني 
في عاملنا العربي، فال أحد يشكك في نزاهة االنتخابات، وإذا حصل ذلك 
ـ وهـــو نادرا ما يحصلـ  فإن اجلهـــات القضائية في الكويت تبادر الى 
حل النزاعات بصورة مرضية، كما ان هذا املجلس يحرص على حتقيق 

مصالح الشعب الكويتي ما أمكنه الى ذلك سبيال.
  ولكن ـ ومن وجهة نظـــر محايدة ـ فإن ما يحصل من نزاعات قوية 
بـــني وقت وآخر بني املجلس واحلكومة قـــد ال يخدم املواطن في نهاية 

املطاف!
  ومثل غيري ممن يهتمون بالقضايا السياسية واالجتماعية في عاملنا 
العربي عامة، وفي خليجنـــا خاصة، فقد تابعت ما جرى بني مجموعة 
مـــن أعضاء مجلس األمة والقوات اخلاصة، ومـــا دار بعد ذلك احلادث 
املؤسف من اتهامات متبادلة بني هؤالء األعضاء ووزارة الداخلية وبعض 
الشخصيات األخرى، ثم احلديث عن مشروع مساءلة رئيس الوزراء.

  في ظني ان كثرة االختالفات بني املجلس واحلكومة ال تخدم املواطن 
فـــي نهاية املطافـ  الحظ انني قلت كثرةـ  ألن من طبيعة األشـــياء ان 
تكون هناك اختالفات وإال ملا احتاج الناس الى اي مجلس برملاني مهما 
كان مســـماه، ولكن من مصلحة الناس ان تقل هذه االختالفات وان يتم 
احتواؤهاـ  إن حصلتـ  بسرعة لكي متضي القافلة بسالم، وألنني أحب 
الكويـــت وأهلها فإن من حقهم علّي ان اقـــول: إن الصور التي تناقلتها 
مجموعة كبيرة من وسائل اإلعالم أساءت للكويت كثيرا وأملي أال اراها 

مرة اخرى.
  اخواننا في البحرين لديهم أكثر من ســـلطة تشـــريعية يفترض ان 
تكـــون متكاملة، ولديهم ايضا اكثر من هيئة تعنى بحقوق اإلنســـان، 
وبعضها يتم تعيني اعضائها بأوامر ملكية!، ومع هذا كله فإن الذي يقرأ 
الصحف البحرينية يلمس مدى الهوة التي تفصل كل تلك الهيئات عن 

املواطنني وحقوقهم.
  أعـــرف ان هناك مبالغـــات ـ أحيانا ـ من بعـــض اجلهات احلقوقية 
األهلية، فهذه اجلهات حتب حتقيق كل شـــيء للمواطن، ولكن ما كل ما 
يتمنـــى املرء يدركه، فقد تكون هناك معوقات بســـببـ  أحياناـ  ودون 
سبب أحيانا أخرى! وقد يكون من الالفت للنظر ان املؤسسة الوطنية 
حلقوق اإلنســـان في البحرينـ  وهي رسميةـ  تعتزم إصدار تشريعات 
حلقوق اإلنسان تالئم املتطلبات الدولية التي صادقت عليها البحرين، 
ولســـت أدري هل يعني هذا ان البحرين بكل مؤسســـاتها ليست فيها 
هيئات حقوقية تتالءم أنظمتها مع املعايير الدولية؟! ثم ما الدور الذي 
يجب ان تقوم به الهيئات التشريعية التي جاءت بانتخابات شعبية أو 

التي مت تعيينها من الدولة؟!
  إن مصلحة كل مواطن ان يرى حقوقه كاملة متمثلة في واقع حياته، 
كمـــا ان من مصلحة كل حكومة إذا أرادت البقاء ان حتقق هذه احلقوق 

لكل مواطن.
  malharÚ@hotmail.com 

 جولة رائعة في أنحاء املركز العلمي أخذتنا إلى معرض املوســـيقى 
التفاعلي التعليمي، وكان  ذلك في قاعة االستكشاف في املركز العلمي 
حيث يقف األطفال من جميع الفئات العمرية لســـماع تفاعل أصواتهم 
والتعلم من ضربات أيديهم وحركات أدرعهم في نغم عالي اجلودة من 
عمق الطبيعة ومن عمق الواقع يأتي وكلما صفق الطفل بشـــكل معني 
تتداعى حركات يديه مع الهواء في إيقاع منظم جميل، وألن الفنان األملاني 
ميشـــيل برديك، مزج هذه الفنون الصوتيـــة الطبيعية بالتكنولوجيا 
أصبح الطفل يسمع صوتا كلما حرك يدا أو إصبعا وإذا ذهب إلى الكرة 
األرضية ووضع يده على أي دولة ســـمع صوتا صادرا من هذه الدولة 

ميثل تراثها املوسيقي فنستطيع أن منيز بني تراث دولة وأخرى.
  شـــكرا للمركز العلمي الذي أتاح لألطفال من جميع فئات األعمار أن 
يتعلموا النظريات العلمية ببساطة ويسر، وشكرا لتعريف الطفل بكل 
ما يستطيع أن يتعلمه وأن ميارسه بنفسه وفي عصر التلقني والتكرار 
يعلم الشـــطار وليس باإلمكان أفضل مما كان ودرجة الـ «a» ال يأخذها 
إال األســـتاذ، واملثقفون واملخترعون ال عـــزاء لهم. آمل أن يجد األطفال 
في الكويت خالل ســـتة أشـــهر وهي الفترة التي سيبقى فيها املعرض 
في الكويت في االطالع من خالل اللمس واالســـتماع والنظر فمن خالل 
جميـــع احلواس تصل املعلومة إلى الطفل بيديه وقلبه وعقله معلومة 
ملونة، زاهية، جميلة، راســـخة في الوجدان وجتعل الطفل مواكبا لكل 
االكتشافات احلديثة والعملية في العالم فيجرب ويعمل ويستخدم حواسه 
ويستنتج، فالفرحة التي شاهدناها على وجوه األطفال من جميع فئات 
األعمار هي إحدى النتائج اجلميلة واملفرحة للمعرض املذكور فاإليقاع 
اجلميل واللحن الهادئ عـــرف منذ خلق الطبيعة من خالل حداء اإلبل 

واألصوات التي تصاحبها ترنيما وغناء.
  شـــكرا للمركز العلمي الذي خلق فرصة حقيقيـــة جميلة لألطفال 
وجميع فئات األعمار للتجريب والتعلم، وشـــكرا لألخ م.مجبل املطوع 

على هذا اإلبداع. 

 د.محمد علي الهرفي

 حقوق اإلنسان
   بين الحكومة والبرلمان!

 وجهة نظر

 كاملة سالم العياد

 حدث في المركز 
العلمي في الكويت

 حديث اليوم

 أوال، هللا احلمد واملنة 
أن جعل بعضا من مقاالتي 
هدفا لفريق إلكتروني مت 
تأسيسه مؤخرا للدفاع 
عـــن احلكومـــة علـــى 
العنكبوتية،  الشـــبكة 
ألن ذلك يعني أمرا واحدا 
بالنسبة لي ككاتب وهو 

أن مقاالتي بدأت جتد طريقها إلى حيث أريد وأعني 
القراء وال أعني صناع القرار حيث ال يعنيني وال 

١٪ إن قرأوا لي أم لم يقرأوا.
  وما الحظته خالل املقالتني السابقتني واللتني 
انتقدت فيهما مواقف احلكومة جتاه قضية احملامي 
محمد عبدالقادر اجلاسم أن هناك مجموعة من 
املعلقني على صفحتي في «األنباء» يدخلون بأسماء 
مســـتعارة وهي (دانة وجابر وراشد ومتاضر) 
والذين دخلوا على موقـــع «األنباء» ووضعوا 
تعليقاتهم على مقالة لي يدافعون في تعليقاتهم 
عن سياســـات احلكومة ويهاجمون اجلاسم، ما 
اكتشفته أن هذا الفريق اإللكتروني والذي يبدو أن 
مهمته الوحيدة هي التعليق على مقاالت الكتاب 
يشتركون في أمر واحد، فجميعهم يشتركون في 
ذات األخطاء اإلمالئية ما يعني أن من يكتب كل 

تلك التعليقات هو شخص واحد.
  واملضحك أن أعضاء الفريق ال يجيدون سوى 
تكرار اجلمل كـ «احلكومة لم تخطئ واجلاســـم 
ارتكب جرمية ال تغتفر» وكأنهم مجموعة من اآلليني 
املبرمجني لقول جمل محددة وفي توقيت محدد 

وإن كنت ال أزال أعتقد أنهم شخص واحد.
  وما يدفعني لالعتقاد أن املعلقني على مقالتي 
في موقع «األنباء» هم شـــخص واحد أيضا كان 
توقيت دخولهم إلى املوقع وأعني توقيت دخولهم 
للتعليق على املقاالت، فما حصل في آخر مقالة لي 
واملعنونة بـ «كله متام يا أفندم» أن أول املعلقني 
واســـمه جابر دخل في الساعة (٤:١٥ م) ووضع 
تعليقه وفي الســـاعة(٤:٢٨ م) دخل راشد وفي 
متام الساعة (٤:٣٣ م) دخلت «اسم اهللا عليها» 
دانة، وبعدها بـ ٥ دقائق وحتديدا في الســـاعة 
(٤:٣٨) دخلت «احملروسة» متاضر وكلهم علقوا 
دفاعا عن احلكومة، الحظوا أن عضو فريق الدفاع 
احلكومي اإللكتروني دخل بـ ٤ أسماء وعلق في 

أقل من ١٨ دقيقة على مقالتي.

  سابقا كنت ال أؤمن 
بوجود فريق حكومي 
مخصص للتعليق على 
آراء الكتاب ســـواء في 
صحفهم أو في املواقع 
اإللكترونية التي تسمح 
بالتعليقـــات كموقـــع 
«اآلن» اإللكترونـــي أو 
موقع الشـــبكة الوطنيـــة ولكــــنني اآلن أؤمن 
متاما بأن هذا الفريق موجود ويعمل بل ويقبض 

راتبا.
  ونصيحتي الشخصية ملن شكل هذا الفريق 
اإللكتروني احلكومي أو يشرف عليه أن «يستحي 
شوية» و«يحلل معاشه» ويستخدم خدعة تعليقات 
غير مكشـــوفة كأن يكون الفـــارق بني التعليق 

واآلخر ساعة على األقل «مو ٣ دقايق».
  أما نصيحتي للحكومة فهي وإن شكلتم ألف 
فريق إلكتروني للطعن في الكّتاب أو الرد عليهم 
أو إطالق اإلشـــاعات حولهم فلن تغطوا شمس 

احلقيقة بـ «مشخال» فريقكم اإللكتروني.
  وبعديـــن إذا كنتم تصرون علـــى وجودهم 
فأعطوهم دروس تقوية في اإلمالء، ألن من املعيب 
أن تصرفوا ألعضاء فريقكم اإللكتروني رواتب 
وهم ال يجيدون الكتابة وما ال يعرفه املشرف على 
الفريق احلكومي السري اإللكتروني أن األسماء 
املستعارة الـ ٤ التي دخلت للتعليق على مقالتي 
للدفاع عن احلكومة دخلت بذات (اآلي بي) أي أن 
مصدرها جهاز كمبيوتر واحد واشتراك واحد، 
شفانا اهللا وعافانا من «السطحية» التي ابتالكم 
بها وفريقكم. في النهاية «أموت وأعرف» حتت 
أي بند تدخل ميزانية رواتب أعضاء هذا الفريق 
احلكومي اإللكتروني، أمتنى أال يكون حتت بند 
«مصروفات إعالمية»، واألهم هو هل يتبع مجلس 
الوزراء أم وزارة اإلعالم أم لعله يتبع جهة سرية 

أنشأها أحد املستشارين؟
  عموما في األسبوع املقبل سأتفرغ متاما ملعرفة 
حقيقة هذا الفريق اإللكتروني الســـري، وحتما 
سأصل إلى نتيجة سأكشفها متى ما حصلت عليها، 
فما أوردته اآلن ليس بأكثر من قرائن كلها تشير 
إلى وجود هذا الفريق السري ولكن أعدكم بأنني 

سأكشف هذا الفريق وبالدليل القاطع.
  Waha٢waha@hotmail.com

 نحن فـــي مطلع عام 
هجـــري جديد، وشـــهر 
احملرم هو أحد األشـــهر 
األربعة احلـــرم، كما قال 
تعالى (إن عدة الشـــهور 
عند اهللا اثنا عشر شهرا 
في كتـــاب اهللا يوم خلق 
الســـموات واألرض منها 

أربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم)، 
وفي تفسيره لقول اهللا عز وجل (فال تظلموا فيهن 
أنفســـكم) قال ابن عباس ے «املقصود في كلهن 
ثم اختص من ذلك ٤ أشـــهر فجعلهن حراما وعظم 
حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح 

واألجر أعظم».
  إذن فنحن كمسلمني نعظم هذه األيام بتعظيم اهللا 
تبارك وتعالى لها، وإمنا تعظم األمور مبا عظمها اهللا 
به عند أهل الفهم وأهل العقل، ومن صور هذا التعظيم 
صيام هذه األيام، ومن فضل اهللا أن تأتينا في فصل 
الشتاء حيث الليل قصير واألجواء باردة، فعن أبي 
هريرة ے قال: قال رسول اهللا ژ «أفضل الصيام 

بعد رمضان شهر اهللا احملرم» رواه مسلم.
  وآكد هذه األيام هو صيام يوم عاشوراء، الذي قال 
فيه النبي ژ «صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على 
اهللا أن يكفر الســـنة التي قبله» رواه مسلم، وقصة 
فضله ما رواه البخـــاري عن ابن عباس رضي اهللا 
عنهما قال: قدم النبي ژ املدينة فرأى اليهود تصوم 
يوم عاشـــوراء فقال «ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، 
هذا يوم جنى اهللا بني إسرائيل من عدوهم فصامه 
موسى» قال: «فأنا أحق مبوسى منكم فصامه وأمر 
بصيامه»، وفي رواية مسلم «هذا يوم عظيم أجنى اهللا 
فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه»، وزاد مسلم 

في روايته «شكرا هللا تعالى فنحن نصومه».
  وســـبب حثـــه ژ أصحابـــه علـــى صيامه هو 
مخالفته لليهود، فحـــني هاجر ژ إلى املدينة وجد 

اليهود يحتفلون به فأمر 
اتخاذه  فـــي  مبخالفتهم 
عيدا، ألن يـــوم العيد ال 
يصام، فقد جاء في حديث 
أبي موسى األشعري ے 
أنه قال «كان يوم عاشوراء 
تعده اليهود عيدا» وفي 
رواية مســـلم «كان يوم 
عاشـــوراء تعظمه اليهود تتخذه عيدا»، وفي رواية 
له أيضا «كان أهل خيبـــر (اليهود) يتخذونه عيدا 
ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم»، فقال النبي 
ژ «فصوموه أنتم» رواه البخاري، إذن فالباعث على 
األمر بصومه محبته ژ مخالفة اليهود حتى يصام 

ما يفطرون هم فيه.
  ســـئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عما يفعله بعض 
الناس في عاشوراء من الكحل واالغتسال واحلناء 
واملصافحة وإظهار السرور، هل لهذا أصل صحيح 
في الدين أم هو بدعة؟ وكذلك ما يفعله بعض الناس 
من املآمت واحلزن والعطش والندب والنياحة وشق 
اجليوب هل له أصل؟ فقال شـــيخ اإلسالم «احلمد 
هللا رب العاملـــني، لم يرد في شـــيء من ذلك حديث 
صحيح عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، وال عن 
أصحابه، وال استحب ذلك من أئمة املسلمني، ال األئمة 
األربعة وال غيرهم، وال روى أهل الكتب املعتمدة في 
ذلك شيئا عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم وال 
أصحابه وال التابعني، ال صحيحا وال ضعيفا، ال في 
كتب الصحيح، وال الســـنن وال املسانيد، وال يعرف 
شيء من هذه األحاديث على عهد القرون املفضلة»، 
إذن فليس عاشـــوراء عيدا يفرح به وال مأمتا يبكى 

فيه عند أهل السنة واجلماعة.
  ختاما: قال ابن تيمية أيضا «وأما من قتل احلسني 
ے، أو أعان على قتله، أو رضي بذلك فعليه لعنة 

اهللا واملالئكة والناس أجمعني».
  m٥٠٥١٤٥١٤@gmail.com 
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  كي تنبت زرعة الدميوقراطية بشـــكل 
صحيح، وكـــي تنمو هذه الزرعة وجنني 
ثمارها البد أن نوفر لها املناخ املناســـب 
من كافة جوانبه. ولكن حتى االن وبرغم 
احتفالنا في الكويت بالذكرى الـ ٤٨ لصدور 
الدستور، ورغم تبوؤ وسائل االعالم في 
الكويـــت املراكز األولـــى عامليا في حرية 
الصحافة، إال أننا ال نزال نشعر بغربة عند 
سماعنا لكلمة دميوقراطية والسبب ليس 
في آلية تطبيقها، ولكن في طريقة تقبلها، 
فالدميوقراطية مطبقة عندنا عبر مؤسسات 
واضحة، وأبرزها السلطة التشريعية، ولكن 
احملزن أن يتم اختراق الدميوقراطية من 
قبل من يفترض بهم أن يحرسوها ويسهروا 
على رعايتها وصونهـــا..أو على االقل أن 
يحملوا على عاتقهم مســـؤولية التوعية 

بها وغرسها في نفوس الناس.
  الذي يحصل االن، هو ممارسة دميوقراطية 
من طرف واحد، متاما كما هو مصطلح «حب 
من طرف واحد»، وهذا النوع من «احلب» 
فيه ألم كبير للمحب، الذي يســـتنزف كل 
طاقاته دون حظوة بالوصال من احلبيب، 
فبعض اعضاء مجلس األمة اليوم، يحبون 
الدميوقراطيـــة وهي ال حتبهم، لســـبب 
بسيط، وهو ان هذه الدميوقراطية ال جتد 
فـــي هؤالء النواب ما يغـــري باحلب، وال 
جتدهم االشخاص املثاليني لتطبيقها، ألن 
حبهم لها (الدميوقراطية) من الطرف الذي 
انهم دميوقراطيون  يخدم مصاحلهم، اي 
عندما يريدون أن ميرروا قانونا لهم فيه 
مصلحـــة، او مينعوا قانونـــا فيه مضرة 
ملصاحلهـــم، وهم دميوقراطيـــون عندما 
يخطبون ويهاجمون احلكومة، وهم على 
النقيض عندما ينتقدهم أحد وهم يهوون 
الدميوقراطية في االستجوابات، ويتشدقون 
بأنها أداة دستورية ال يجوز املساس بها، 
ويعترضون عندما يراد اتخاذ اجراء قانوني 

بحقهم أو حتى معارضة أفكارهم
  هذا األمر خلـــق نوعا من االنفصام في 
شخصية مجتمعنا فأصبحت االزدواجية 
هي السمة الغالبة على معظم تصرفاتنا، 
بدءا من املنزل والديوانية، مرورا بالعمل، 
وصوال الى املؤسســـات املدنية التي هي 
واجهتنا احلضارية، وثمرة دستورنا الذي 

قارب للوصول الى عقده اخلامس.
  وهذا الوضع ايضا خلـــق أداة جديدة 
للحوار لم تكـــن موجودة في مجتمعاتنا 
من قبل، اال وهي لغة العراك، بحيث أصبح 
هناك استسهال بأخذ احلق ذاتيا دون اللجوء 
الى القضاء، وحتولت الندوات الى ساحات 
لتصفية احلسابات، وهو األمر الذي يدعو 
لأللم. لكن السؤال األكثر إحلاحا هو «ما الذي 
علينا فعله كي نتجنب وقوع ذلك؟» واالجابة 
هنا ميكن اختزالها فـــي كلمة واحدة هي 
«الصحوة»، فنحن اليوم نعيش في غفوة 
سببها اننا انتشينا بالدميوقراطية كمظهر، 
ولكننا لم منارسها كسلوك حقيقي، وبالتالي 
فالبد لنا من صحوة نبدؤها بأنفسنا كي 
نستفيق سلوكيا، ثم نكرسها في ممارساتنا 
السياسية حتى ال تقبر الدميوقراطية في 
املـــكان الذي يجب أن تعيش فيه، وأقصد 

البرملان طبعا.
  nasser@behbehani.info 
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