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 ما متر به الكويت هذه األيام ال يســـر أي محب لها وهو يعطي صورة 
عن الكويت مختلفة متاما عن حقيقة األمور، وهناك من يدعون أنهم حماة 
للدســـتور حتت شعار «إال الدستور» وينســـى هؤالء أن املسؤول األول 
واألخير هو صاحب السمو األمير، ألن الدستور الكويتي ذو خصوصية 
غابت عن الكثير أو يتجاهلها البعض من العارفني باألمور، وهذه احلقيقة 
هي ان دســـتورنا عبارة عن منحة من أمير صاحب رؤية وشـــعب كان 
يســـتحقه عندما تبلورت الرؤية لدى األمير الراحل املغفور له الشـــيخ 

عبداهللا السالم، رحم اهللا األمير احلكيم واحملب للكويت.
  وقد حرص من صاغ الدستور على أن يحتفظ األمير لنفسه بحق التغيير 
في الدستور أو رفض هذا التغيير إذا تقدم به ثلث اعضاء مجلس األمة، 
وحتى اذا وافق ســـموه من حيث املبدأ على التعديل فقد اعطاه الدستور 
ايضا اخليار في قبول التعديل بصورة نهائية أو رفضه، واذا رفضه االمير 
فال يجوز اعادته الى املجلس كباقي القوانني، واعتماده من املجلس رغم 
رفض األمير له، ولكن أجاز الدســـتور ان يعاد النظر في اي تعديل بعد 

سنة وذلك بعد ان يقبل صاحب السمو األمير هذا التعديل.
  يتبني من هذا ان من صاغ الدســـتور بصورتـــه النهائية كان حكيما 
ومقدرا لهذه املنحة العظيمة من امير كرمي لشـــعبه، ذلك الشـــعب الذي 
كان يســـتحقه ولم يدر في خلد احد ان الشـــعب الكويتي ســـيتغير الى 
هذه الدرجة التي نحن عليها ويحاول البعض منهم القفز على الدســـتور 

بادعائه حماية الدستور.
  كل هذا التجاهل ادى الى ما شـــاهدناه في امليـــدان لدرجة ان صاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صباح االحمد حفظه اهللا قالها صراحة ان جميع 
الســـلطات تأمتر باسمه، وهو الذي تولى ســـلطاته التنفيذية من خالل 
وزرائـــه، فكل مجلس الوزراء يقومـــون بتنفيذ اوامره دون اي رأي لهم، 
فهو الســـلطة العليا ويحق له التصرف بأمور الدولة كونه ايضا رئيسا 

لباقي السلطات.
  ان احترام الدستور اذن هو احترام لصاحب السمو األمير، ويكفينا هذا 
التجاهل مبواد الدستور، ويؤسفني ايضا ان الكثيرين يحاولون تفسير 
حكمة صاحب السمو األمير على انها ضعف، حاش هللا، فسمو األمير احلالي 
حفظه اهللا أكثر األمراء خبرة بإدارة شـــؤون البالد وبصورة خاصة في 
ظل وجود الكويت في هذه املعمعة والصراعات التي تدور حولنا فحكمته 
دائما تتمثل في قول احلق الصريح، وانا على يقني بأن صبره قد نفد وال 
يجـــوز ان يتخطى احد هذه األوامر التي يراها ســـموه للحفاظ على امن 

واستقرار البالد في منطقة تعج بالصراعات والتهديدات.
  ليت االخوان اعضاء مجلس األمة يعلمون ان حصانتهم تنطبق عليهم 
ماداموا داخل قاعة عبداهللا الســـالم، أما خارج هذه القاعة فهم مواطنون 
عاديـــون بل قد يكونون اقل من املواطن العادي الذي قد نعذره بســـبب 
تصرفاته جلهله بالقانون، أما النائب فعليه ان يعرف ان جميع تصرفاته 
يجب ان تكون وفق أحكام القانون حيث انه مشـــرع وهو ادرى بأحكام 
القانون وإمكانية تنفيذه، ودائما عندما تتسلم سلطات األمن أوامر تدخل 
في اية قضايا ال تفرق بني مواطن وآخر، ألن الكل سواســـية أمام اطاعة 
القانون، ورأينا ذلك واضحا في بلد الدميوقراطية اجنلترا، عندما شاهدنا 
مظاهـــرات الطلبة ترفض زيادة رســـوم اجلامعات واجتمع اكثر من ١٥٠ 
ألف شخص من جميع أنحاء بريطانيا قرب مجلس البرملان، وكانت أوامر 
الشرطة لهم بأال يقتربوا من حائط البرملان اثناء مناقشة القانون، وحينما 
خالف البعض تلك االوامر ولم يستطع احلاجز البوليسي البشري منعهم، 
رأينا كتيبة فرســـان اقتحمت الصفوف وأبعدتهم عن املنطقة احملظورة، 
رغم اصابة الكثيرين منهم، ولكن هذا هو دور قوات األمن دائما عليها ان 

تنفذ األمر وعلى من يخالف ذلك فعليه ان يتحمل العواقب.
  يا إخوان يا أعزائي، ال تصعدوا األمور والهدوء سيد املواقف دائما وتذكروا 
دائما ما قاله الشيخ عبداهللا السالم عندما حدثت بعض اخلالفات بني اعضاء 

مجلس األمة ببيت الشعر الذي بقي حيا حتى هذا اليوم عندما ذكر: 
  ال يصلـــح الناس فوضى ال ســـراة لهم

ســـادوا جهالهـــم  اذا  ســـراة    وال 
  تلقـــى االمـــور بأهل الـــرأي ما صلحت

تنقـــاد فباألشـــرار  تولـــت    فـــإن 
  فاحذروا األشـــرار وال تولوهم األمر، فالكويت في حاجة إلى كل محب 
ومهدئ لألمور، وال يحاول تصعيد األمور لغاية في نفس يعقوب. وحمى 

اهللا الكويت من كل مكروه.
 

 اتصلت بي إحـــدى الصديقات اخلليجيات بعد ما جرى بندوة النائب 
احلربش في الصليبخات، وقالت لي يا أخت رمي شصاير عندكم؟ خطاكم 
السوء، إحدى القنوات تقول ان عندكم مظاهرات وعفسة! فجاوبتها ماكو 
إال العافية، األمر وما فيه ان ١٠٠ شخص جتمهروا خارج الندوة ورفضوا 
االنصياع ألوامر رجال األمن وبالتالي مت تفريقهم، أما بعض القنوات فهي 
معروفة منذ زمن وتدعي اإلعالم احلر وتدعي احلياد وهي التي تثير القالقل 

والفنت بني اإلعالميني، وفترة من الفترات حتولت إلى حلبة مصارعة.
< < <  

  بعض أعضاء املجلس النيابي نســـوا أو تناسوا الفرح لدى املواطن، 
فالظاهر كان من ضمن قسمهم عبارة «وان اكتب على الكويتيني احلزن» 
فممنوع الفرح عندهم وممنوع أن نبدي رأيا مخالفا لهم وممنوع وممنوع 
وممنوع، بل وجعلونا ننسى أنه بعد شهر ستبدأ احتفاالت الكويت باليوبيل 
الذهبي لالستقالل ومرور ٢٠ عاما على التحرير، يريدوننا أن نعيش في 
حزن وغم واستجوابات وتناحر وجدال وال يريدون لنا االستقرار النفسي 
كمواطنني، لذلك أمتنى أن يأخذوا عطلة ملدة ٣ أشهر ويشاركوا املواطنني 
أفراحهم ووناســـتهم من دون أي تصاريـــح محزنة باإلعالم وال نريد أن 
نسمع إال األغاني الوطنية، ومظاهر الفرح والبهجة والسرور، فالكويت 

تستاهل أن نفرح بها وأن تفرح بنا.. وبسكم نكد!
< < <  

  من الفرية: مسؤوليتي كمواطنة أن أسمع كالم والدي، وأن أنفذ تعليمات 
مديري، وأال أخالف القانون الكويتي، وعدم التحدث عن بلدي في وسائل 
اإلعالم اخلارجية إال مبا يليق ببلدي الكويت، واملسؤولية الكبرى والعظمى 
أن اســـمع كالم ولي أمرنا وكبيرنا وراعـــي نهضتنا، حفظه اهللا ورعاه، 

وعاشت الكويت وعاش األمير.
  reemw٢٥@hotmail.com 

 د.عبدالرحمن عبداهللا العوضي

 للدستور أمير يحميه.. 
كفوا عن المشاغبة

 من غير إحراج

 ريم الوقيان

 مكتوب علينا الحزن!

 ريميات

 بــــاإلذن مــــن املثل 
العربي «قطعت جهيزة 
قول كل خطيب» فإن 
ذلك يصدق على حسم 
صاحب السمو األمير 
ما جــــرى في ديوانية 
بأنــــه هو  احلربــــش 
املســــؤول عن تطبيق 

القانون وعن القوات التي نفذت أوامره بل وكان 
متابعا لها عبر الهاتف. وأمام ذلك ال معنى لتحميل 
مسؤولية ما جرى لسمو رئيس مجلس الوزراء 
أو وزير الداخلية وإن كانا مســــؤولني عن تنفيذ 
القوانني. واســــتمرار النواب في استجواب سمو 
رئيس مجلس الوزراء فــــي هذا األمر يؤدي إلى 
تفسيره بأنه شخص يثأر حليثيات شيك فيصل 
املسلم أو للمزيد من التأزمي بني السلطتني وصوال 
إلى حل مجلس األمة الذي أكثريته ال تروق للنواب 
الذين استساغوا شحن الشــــارع واللجوء إليه 

ملزيد من الضغط.
  وأعتقد أن التعاطف الشعبي احملسوس مع حسم 
القوات اخلاصة ليس منشؤه حب االنتقام وممارسة 
العنف وإهدار كرامة الناس فهذا مؤلم للجميع، 
ولكن الناس تّواقة إلى عودة هيبة القانون الذي منه 
هيبة الدولة، فنحن في الكويت على شفا الفوضى 
في كل شيء واستمرأ الناس كسر القوانني التي بها 
حفظ النظام العام واحترام احلقوق ومنع التعدي 

على احلريات، وليس 
خافيــــا أن املواطنني 
دائما ما يقارنون بلدهم 
الدميوقراطي باألشقاء 
الذيــــن  اخلليجيــــني 
يخطــــون في كل يوم 
خطوات واسعة ملزيد 
من التنمية واالزدهار 

مخلفني وراءهم «درة اخلليج» املأسوف عليها.
  وهذا الوضع من املؤكد ال يتحمله النواب فقط 
بل تتحمله كذلك السلطة التنفيذية (احلكومة) 
التي تشــــتد حينا وتتراخى أحيانــــا كثيرة في 
ترجمة املبادئ الدستورية وتنفيذ مضامني خطب 
صاحب الســــمو األمير التي تنضــــح باأللم إزاء 
الواقع الكويتي، مما اضطر ـ كما يبدو ـ أن ينزل 
سموه بنفسه ملتابعة أمر وتفاصيل ما يجري أمام 

إحدى الديوانيات.
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  شكر وتقدير لصاحب السمو األمير الذي دافع 
عن حق احلسينيات في إقامة شعائرها الدينية 
ورفضه ملقولة أحد النواب للواء خليل الشمالي 
اذهب وامنع جتمعات احلسينيات. فهذا اإلقحام 
لألســــف يعبر عن ضيق داخلي للنائب ويكسر 
مبدأ انه ممثل لألمة بأسرها (م١٠٨ من الدستور) 

ثم يصرخ «إال الدستور».
  a.alsalleh@yahoo.com 

 باألمس القريب كنت 
الرســـائل  أطلع على 
املبعوثـــة لي بالبريد 
اإللكتروني اخلاص بي 
فوجدت رسالة حتمل 
عنوان «أفضل ما صنع 
الغرب عن اإلسالم»، 
ففتحتها متخوفة من 

أن تكون مســـيئة لإلسالم ولكن ما وجدته غير 
ذلك!

  الرسالة عبارة عن إعالن تعليمي يحمل عنوان 
مقالتنا «ألف وواحد اختراع ومكتبة األسرار»، مدة 
ذلك اإلعالن ١٠ دقائق، فكرته تدور حول أهمية 
البحث بالنســـبة للطلبة وكيفية القيام به من 
خالل ذهاب املعلمة مع الطلبة من الذكور واإلناث 
إلى املكتبات العامة إلعداد البحث، ولألسف نحن 
نفتقد هذا النمط من التعليم في دولنا العربية 

وأخص التعليم في الكويت. 
  يبدأ اإلعالن أو الدعاية التعليمية من دخول 
املعلمة مع الطلبة إلى إحدى املكتبات ثم تطلب 
منهم البحث عن احلضارات وأهمية كل حضارة 
للعصر احلديث، وتوزيع املوضوعات املطلوبة 
على مجموعات تتكون كل منها من ٣ طالب، ويقع 
على إحدى املجموعات موضوع حضارة العصور 
الوسطى أو كما أطلقت عليها املعلمة «العصور 
املظلمة»، فيذهب الطلبة إلى البحث من خالل سؤال 
أمني املكتبة تلك الشخصية التي ال أحد يتذكرها 
اآلن في مجتمعنا التعليمي، املهم يسأل الطلبة عن 
العصور املظلمة وكيفية الوصول للكتب اخلاصة 
بها، فيستغرب أمني املكتبة من هذا املسمى وينفي 
وجود عصور مظلمة ويدعو الطلبة ألن يتبعوه 
إلى الطابـــق العلوي لتأكيد ما يقوله وهو عدم 
وجود «عصور مظلمة»، ويبحث األمني عن كتاب 
حتى يجده ويقوم بوضعه على طاولة املطالعة، 
وإذ بالكتاب يفتح بأســـرار كثير من املخترعني 
واملفكريـــن الذين كانوا جميعهـــم ينتمون إلى 
احلضارة اإلسالمية، وهنا تأتي احلرفة اإلعالمية 
التي لألســـف نفتقدها فـــي برامجنا التعليمية 
والتثقيفية املقدمة عن حضاراتنا أو ثقافتنا، فنجد 
أن أمني املكتبة يتحول كما لو أنه مارد يخرج من 
الفانوس السحري ولكن بالزي العربي والفانوس، 
وعند خروجه من الكتاب تصاحبه بعض األفكار 
واحلروف العربية والشخصيات العربية أيضا 

وعندما تشاهد املنظر 
تقـــف احترامـــا لفن 
اإلعالن وفن التصوير 
وكيفية تنفيذه، وألجل 
احلضارة اإلسالمية 
تلك احلضـــارة التي 
أثـــرت احلضـــارات 
األخرى باالكتشافات 
العلمية، وكانت نقطة بداية لكل مخترع أتى من 
بعد احلضارة اإلســـالمية ليكمل ما توصل إليه 

علماء مسلمون.
  وهنا يظهـــر للطلبة «اجلزري» الذي اخترع 
«ســـاعة الفيل» التي من خاللها قـــام بتوحيد 
احلضارات واألزمنة في آلة واحدة، ثم يختفي 
«اجلزري» ويظهر من أعلى املكتبة «عباس ابن 
فرناس» أول من فكر في طيران اإلنسان. واجلميل 
في الفيلم التعليمي الذي أجزم بأنه فيلم وليس 
دعاية ملا يحتويه من ســـيناريو وشـــخصيات 
وتطور في األحداث ووجود البداية والوســـط 
والنهاية وأن مؤلف هذه املادة الدرامية لم يغفل 
املواقف الكوميدية لكي ال يصاب املشاهد بامللل، 
وحتقق له ذلك مـــن خالل وقوع «ابن فرناس» 
على األرض مستنجدا بـ «أبو القاسم الزهراوي» 
أبو اجلراحة ليقـــوم بتطبيبه وعالجه، وخالل 
هذا يقوم بتعريف نفسه للطلبة وما قام به في 
علم الطب من اكتشـــافات، وأخيرا ينهي الفيلم 
باملرأة اجلميلة كما لو أنه أراد أن يقول للمشاهد 
أن دور املـــرأة املســـلمة كان موجودا منذ قدمي 
الزمن، وكان فعاال في احلضارة اإلســـالمية من 
خالل «مرمي االسطرالبي» مخترعة «االسطرالب 
املعقد» الذي نقول عنه اآلن البوصلة أو مهدت 
لوجود األقمار الصناعيـــة، وينتهي الفيلم مع 
رجوع كل تلك الشخصيات واألفكار داخل الكتاب، 
وترجع شخصية أمني املكتبة الذي ينهي الفيلم 
من خالل وصية يوجهها للطلبة واملشاهد أيضا 
وهي «أن تلك العصور لم تكن مظلمة بل عصور 

ذهبية». 
  كلمة ومـا تنرد: بخصـــوص البرامج التعليمية 
التـــي نقدمها لطالبنا من خالل اجلهاز اإلعالمي 
التربوي التعليمي نقـــول لهم من تعرفون من 
تلك الشـــخصيات التي ذكرناها فـــي مقالنا.. 

وسالمتكم. 
  atach_hoti@hotmail.com 

 عبدالهادي الصالح

 قطعت جهيزة
   قول كل مستجوب

 م.٣٦

 د. نرمين يوسف الحوطي

 ١٠٠١ INVENTIONS
  AND

  LIBRARY OF SECRETS

 محلك سر

 الكثير من املواطنني بل ومن االخوة واألحبة 
الذين أعرفهم وألتقي بهم بني احلني واآلخر اليزالون 
متشككني بل وفاقدين لألمل في مسألة التنمية 
وخطة التنمية ولسان حالهم يقول «احلكومة 
وين والتنمية وين؟» وما شابه من عبارات الشك 
واإلحباط، وإن كنت شـــاركتهم الشـــكوك فيما 
مضى بناء على التراكمات السابقة منذ التحرير 
املبارك، إال أنني كنت سعيدا وفرحا عندما قدمت 
احلكومة مشروع قانون خطة التنمية ملجلس 
األمة وتضاعفت سعادتي عندما مت إقرارها بيد 
أن تقدمي احلكومة تقريرا عن حال اخلطة خالل 
أول ٦ شـــهور من عمرها وإجناز أكثر من ٥٠٪ 
مما هو مقرر في تلك اخلطة للسنة األولى كان 
مبعثا إلزالة تراكمات املاضي وإحباطاته، وباعثا 
على تشريع نوافذ األمل واالستبشار مبستقبل 
وطني واالطمئنان على مستقبل أطفالي وأطفال 

أهل الكويت.
  والغريب أنه وبالرغم من تقدمي ذلك التقرير 
املهم واحليوي لهذا الوطن العزيز وهذا الشعب 
الكرمي والتغطية الصحافية واإلعالمية املناسبة 
التي حظي بها، إال أن األكثرية من الناس وحتديدا 
من املهتمني بالشـــأن العام مازالوا يشـــككون 
ويرددون عبارات الشك واإلحباط تلك، واألغرب 
واألعجب واألنكى أن هذه الشكوك يرددها بعض 
أعضـــاء مجلس األمة رغم أن التقرير األول عن 
حـــال اخلطة صار في عهدتهـــم وصار واجبهم 
املراقبة والتدقيق والتمحيص في مدى مصداقية 
أرقامها ومحاسبة احلكومة إن أوردت في التقرير 
أرقاما مغلوطة ومحاسبة اجلهات احلكومية التي 
قصرت في حتقيق ما يخصها من اخلطة، وكان من 
األولى الشد على يد احلكومة بأن أدت واجباتها 
والتزامها كامال كما جاء باخلطة بل والتصفيق 
لها وحثها على اكمال ما بدأت فيه بنفس الهمة 
والنجاح، ولكن لألســـف الشديد هذا لم يحدث 
البتة بل ما حدث هو استمرار مسلسل التشكيك 
في االجناز وإحباط الشعب بل وإحباط القائمني 
على إجناز اخلطة ناهيك عما حدث من تصعيد 
وتهديد ووعيد تعلـــق برفع حصانة عن نائب 
تلك احلصانة التي رفعت عن نواب كثيرين من 

قبله وسترفع عن كثيرين من بعده.
  واســـتمر التهديد والوعيد وحتدي القانون 
ورجاله القائمني على تطبيقه ليحدث ما حدث 
ويستمر مسلسل التوتر واالحتقان واستحضار 
واصطناع املبررات الستجواب قد يؤدي إلى حل 
ملجلس األمة وهو لألســـف هدف معلن لبعض 
أعضاء مجلس األمة ممن يقومون بهذه املمارسات 
التأزميية، وكأنهم يقدمون هدفهم بحل مجلس 
األمـــة على إجناز خطة التنمية هدفهم الذي هم 
فقط سيســـتفيدون منه وحدهم يقدمونه على 
خطة التنمية التي سيستفيد منها الوطن والشعب 
حاضرا ومستقبال وعليه أتوجه لقرائي بسؤال 
هل عرفتم أسباب تخلف هذا الوطن على جميع 
املستويات؟ كنا معهم نحمل احلكومة املسؤولية 
ولكن اآلن وبعد أن قامـــت احلكومة مبا عليها 
ال ميكـــن لعاقل مخلص إال أن يدعو العقالء من 
الشعب ـ خصوصا املنساقني وراء تلك املعارك 
التي حتـــارب طواحني الهواء التي لن تؤدي إال 
إلضاعة الوقت واجلهد على حساب التنمية وعلى 
حساب الوطن والشعبـ  الى العدول عن ذلك وال 

حول وال قوة إال باهللا العلي القدير.
  aljaser_b٠٨@hotmail.com 
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