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 أختم اليوم قراءتي أو حتليلي ملــــا جرى من أحداث حول رفع احلصانة 
وما أعقبها من ندوات «إال الدستور» وما تخللها من آالم. واليوم نقول «رب 
ضــــارة نافعة»، هــــذا ما أقوله فيما جرى من أحداث مؤملة حتت شــــعار «إال 
الدستور»، فقد قالوا من قبل عن استجواب سمو رئيس الوزراء وقدموا ٦ أو 
٧ استجوابات ضده سقطت جميعا كما تتساقط أوراق الشجر في اخلريف، 
وسيسقط االستجواب األخير الذي قدموه مؤخرا كسابقيه، نقول هذا ليس 

من باب التجني يشهد اهللا، وإمنا من باب احلق واملنطق السوي.
  وال يعقل أن يصرح أحد ويصرخ جهارا نهارا ويسمع القاصي قبل الداني 
أنه يريد حل املجلس ويريد خلع رئيس الوزراء، ليس من باب «قضية عادلة 
واضحة املعالم» وإمنا بسبب ما متلكه احلكومة من أغلبية باملجلس، أغلبية لم 
تستخدمها احلكومة لتمرير تعديل الدستور أو إلصدار قوانني تعادي احلريات 
أو إلصــــدار قوانني جتافي املصلحة العامة، بل إن احلكومة اســــتخدمت هذه 
األغلبية في مترير اخلطة اإلمنائية واستخدمتها في مترير صندوق املعسرين 
وقوانني كثيرة تصب في مصلحة هذا الوطن وهذا الشعب، من خالل حرية 
التأييد من اجلميع، وهي ليست بحاجة لترغب أو ترهب وطنيا لتأييدها فيما 
ذهبت إليــــه، بل إنها قادت املجلس لإلجناز احلقيقي، خصوصا فيما يتعلق 
باخلطة اإلمنائية «وهذا ما شرحناه بشيء من التفصيل في مقاالت سابقة»، ومع 
ذلك فال يعيب أي حكومة جاءت كنتاج للدميوقراطية أن تعمل على استمالة 
أغلبية لها باملجلس التشريعي، بل هذا واجبها، وعلى األقلية أن تنصاع لرأي 
األغلبية وهذا مقتضى «أ. ب» دميوقراطية أو تستخدم أدواتها الدستورية إن 
كان هناك ثمة خروج على الدستور كالذهاب إلى احملكمة الدستورية. ولكن 
اخلروج للشــــارع وجتاوز القانون وحتدي رجاله يخالف األعراف والتقاليد 
وقوانني الدميوقراطية؟ وبعد تلك األحداث جاء خطاب صاحب السمو األمير 
املفدى خالل لقائه مع رؤساء حترير الصحف احمللية، وهو رأس الدولة عن 
موضوع «إال الدســــتور» وإيضاح ســــموه للحقائق ليس ألحد قبل الشعب 
الكويتي بكل فئاته وشرائحه. ذلك اخلطاب الذي فند فيه صاحب السمو كل 
احلجج الواهية التي احتج بها أصحاب قصة «إال الدســــتور»، وقال سموه، 
حفظه اهللا ورعاه، أنا حامي الدستور واحملافظ عليه، وال يوجد حل ملجلس 
األمة، وســــتصان حرية الرأي ليقول من أراد ما يريــــد ولكن داخل البيوت 
والدواوين ال خارجها، وال يوجد تعديل للدســــتور ولكن سيصان الدستور 
وســــتصان أيضا سيادة القانون، وواقع األمر أن صيانة سيادة القانون هي 
لب وغاية الدستور بل والدميوقراطية أينما وجدت، فوجد اجلميع أنفسهم 
أمام ضرورة قصوى بل حتمية للعودة إلى جادة احلق واملنطق السوي وهللا 
احلمد من قبل ومن بعد. وهدأت األمور ولكن بعد أن اتضحت واجنلت الصورة 
أمام الكافة وأسهمت هذه األحداث رغم ما شابها من مرارة أسهمت في تنوير 
الشــــارع الكويتي وإيضاح احلقائق له والتي كان منها كذلك ما لعبه اإلعالم 
الكويتي بنشــــاط وهمة عالية مرسيا قاعدة جديدة بل وغريبة «أي لم نعتد 
عليها» مفادها أن أحدا ال يستطيع الكذب وتأليف القصص فعدسة الكاميرا ال 

تكذب واحلق سيحصحص فورا وبشكل سريع ومنذ اجلولة األولى. 
  وهذا ما سينضج بل سيبني رأيا عاما مستنيرا هو حجر الزاوية التي بني 
عليها املشرع الدستوري وما مررنا به من إخفاقات في جتربتنا الدميوقراطية 
جاء كنتيجة حتمية لضعف أو باألحرى لعدم وجود رأي عام مستنير ال ينجر 
وراء أحد وإمنا يستطيع أن يراقب ويبني قناعته وبعد ذلك يقرر هو مع من 
وضد من وما جعل الدميوقراطيات املتقدمة تستفيد وتتقدم وتزدهر أوطانها 
وشعوبها من الدميوقراطية هو وجود الرأي العام املستنير الذي ما نضج وال 
وجد إال بعد بحيرات من الدماء واحلروب والتضحيات ولكن نحن سنستفيد 
منها حال توافر هذا الرأي العام املستنير وما حدث من أحداث كان بالفعل «رب 
ضارة نافعة» فقد جتلت للمواطن فيه احلقائق وشاهد صورها بأم عينه أوال 
عبر صراحة وصدق وحزم صاحب السمو األمير املفدى، حفظه اهللا ورعاه، 
وعبر اإلعالم القريب من احلدث.. وعليه فإنني أجزم وبســــعادة غامرة بأننا 
بالفعل على أعتاب مرحلة جديدة من ممارســــة الدميوقراطية سيلعب فيها 
الرأي العام املستنير دورا، أضرع ملوالي جل وعال أن يكون دورا فعاال وبارزا 
باحملاسبة ليجني وطني العزيز وشعبي الكرمي ثمار الدميوقراطية من تقدم 

ومناء وازدهار وعزة ومنعة.
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 أحيي شــــباب منتخبنا الوطني أبطال كأس اخلليج الذين تبرعوا لبناء 
مســــجد في اليمن الشــــقيق، فعند قراءتي للخبر لم استغرب كون الكويت 
وأهلها من عمر وهم أهل خير وفعل اخلير من شيمتهم وأقول ألبطال األزرق 
كمــــا أعدمت كأس اخلليج ملكانه الطبيعي نريد أيضا كأس آســــيا يرجع إلى 

العديلية.. «يا أبطال انتوا قدها».
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  نحن مقبلون على االحتفال باليوبيل الذهبي لالستقالل ومرور ٢٠ عاما 
على التحرير، لكنني ال أرى على وجوه الكويتيني غير احلزن والهم والغم 
والكدر متى نفرح؟! لســــان حال الكويتيني اليوم يسأل متى نبتهج؟! لسان 
حال أطفالنا.. متى.. ومتى.. ومتى.. أســــئلة كثيرة جوابها فقط لدى بعض 

نواب مجلس األمة.
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  أرى شخصيا أن أحد أسباب ما يجري على الساحة السياسية اليوم هو 
قصــــر نظر احلكومة، فقد كانت لديها أوراق اللعبة السياســــية كلها، لكنها 
فرطــــت بالكثير منهــــا وأيضا ابتعدت عما يدور في الشــــارع وابتعدت عن 
همــــوم املواطنني وقصرت معه وتركت بعض النــــواب يتلقف هذا القصور 
ويدغدغ مشــــاعر املواطن ويلعب على الوتر احلساس له، فزيادة الرواتب 
وفوائد القروض والكوادر والتعيينات واإلسكان كل هذه األمور ليست بيد 
أعضاء املجلس بل بيد احلكومة وهي املهيمن املفروض كما قال الدســــتور، 
لكن بعد احلكومة عن قضايا وهموم املواطن جعل من بعض النواب أبطاال 

على حسابها.
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  كثرت القنوات الفضائية اخلليجية الرياضية وهذا دليل على تشــــجيع 
الرياضة والشباب وتلمس قضاياهم وهمومهم، إال أن عدم وجود قناة رياضية 
كويتية واحدة غير قناة وزارة اإلعالم يجعلني أتساءل ملاذا ال توجد قنوات 
خاصة كويتية رياضية؟ وملــــاذا كل القنوات اخلاصة الكويتية اليوم تركز 

فقط على الشؤون السياسية والبرملانية؟ طبعا هذا اللي يربح هاأليام!
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  من الفرية: عدد مواد الدســــتور الكويتي ١٨٣ مــــادة، ومادة واحدة فقط 
حتدثت عن تقدمي االستجواب، البعض نسوا الـ ١٨٣ مادة وركزوا فقط على 

مادة واحدة، وال حول وال قوة إال باهللا.. وعاشت الكويت وعاش األمير.
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 باسل الجاسر

 سنجني ثمار 
الديموقراطية قريبًا

 رؤى كويتية

 ريم الوقيان

 نبيها.. فرحة 

 ريميات

 كثيرا ما جند أن مسؤولي التربية 
والتعليم في الوطن العربي يلهثون 
وراء كل مـــا هو جديـــد من جتارب 
تعليميـــة وتربويـــة أجنبية «عقدة 
اخلواجة»، مـــع العلم بأنهم ميلكون 
ثروة تغنيهم عن البحث اخلارجي، فإذا 
أبحروا في علوم احلضارة اإلسالمية 
فلن يكونوا بحاجة الستيراد مناهج ال 
متت للمجتمع العربي بصلة، ويعزز 
ذلك أننا عند البحـــث والتدقيق في 
املناهج املستوردة جند أن كثيرا من 
أساسياتها العلمية واملنهجية يفوح 
عطرها من احلضارة اإلسالمية، وهذا ما 
يثير األسى واأللم في نفوسنا، خاصة 
عندما يكتب الغرب عن بعض النوابغ 
العرب وما أثمروا وأثروا من تقدم في 
البحـــور العلمية والعملية، في حني 
أننا ولألسف نلهث وراء الغرب رغم 
أنهم يعتمدون فيما يبدعونه على ما 

خلفه أسالفنا!
  في كل صباح نقرأ ونشـــاهد عبر 
اإلعـــالم األجنبي عن أســـماء عربية 
تضيء ســـماء الغرب بعلوم اإلسالم 
وحضارته، فيتأكد للغرب أن ما تركه 
لنا ابن ســـينا والرازي وغيرهما في 
جميع امليادين لدينا من يتبع خطواتهم 
نحـــو التقـــدم العلمي، ومـــن أقرب 
تلك األســـماء العالم املسلم املصري 
د.عبدالباســـط محمد سيد، الباحث 
فـــي املركز القومـــي للبحوث التابع 

لوزارة البحث العلمي والتكنولوجيا 
بجمهورية مصر العربية الذي حصل 
على براءتي اختراع دوليتني األولى من 
أوروبا والثانية من أميركا وذلك بعد 
أن قام بتصنيع قطرة عيون ملعاجلة 
املياه البيضاء استلهمها من آيات سورة 
يوسف گ في القرآن الكرمي، وبدأ 
بحثه من القرآن وليس من التجارب 
األجنبيـــة، ويروي لنـــا عاملنا قصة 
اختراعه كما تناولها اإلعالم األجنبي 

وسنقوم باختصارها لكم:
  كانت بداية االختراع عندما كنت 
أقرأ كتاب اهللا عز وجل في فجر أحد 
األيام واستوقفتني سورة يوسف گ 
وما ورد فيها من قصة عجيبة فأخذت 
أتدبر اآليات الكرمية التي حتكي قصة 
تآمر إخوة يوســـف گ وما آل إليه 
أمر أبيه بعد أن فقده وذهاب بصره 
وإصابته باملياه البيضاء، ثم كيف أن 
رحمة اهللا تداركته بقميص الشـــفاء 
الذي ألقاه البشير على وجهه فارتد 
السؤال يراودني:  بصيرا.. وهنا بدأ 
ما هو الشيء الذي يكون في قميص 
سيدنا يوسف گ حتى يحدث هذا 
الشـــفاء ويعود البصر ألبيه؟ وكان 
أول بصيص األمل في سورة يوسف 
قول اهللا تعالى: (وتولى عنهم وقال 
يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه 
من احلزن فهو كظيم ـ يوسف: ٨٤)، 
وكان ما فعله ســـيدنا يوسف گ 

بوحي من ربه سبحانه وتعالى أن طلب 
من إخوته أن يذهبوا ألبيهم بقميص 
الشفاء (اذهبوا بقميصي هذا فألقوه 
على وجه أبي يـــأت بصيرا وأتوني 
بأهلكم أجمعنيـ  يوسف: ٩٣)، وبالفعل 
عندما فعل ذلك ارتد بصره (فلما جاء 
البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 
قـــال ألم أقل لكم إني أعلم من اهللا ما 
ال تعلمون ـ يوســـف: ٩٦)، ومن هنا 
كانت البداية واالهتداء حلل اللغز.. 

«العرق».
  نعم العرق ومكوناته فبعد التجارب 
العديدة وجـــدت أن العرق يحتوي 
على مكونات كثيرة أهمها مركب من 
مركبات البولينا اجلوالدين التي تزيل 
البياض وترجع البصر، وهذا املركب 
ميكن حتضيره كيميائيا وبالفعل قمت 
بتحضيره وقمت بالتجربة على بعض 
املتطوعني وكانـــت النتائج أكثر من 
٩٠٪ من النجاح عند اســـتخدام تلك 

القطرة.
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  كلمة وما تنرد: إلى كل من ينتمي 
للحضارة اإلسالمية ويتبرأ منها يقول 
اهللا في كتابه العزيـــز: (وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنني 
وال يزيد الظاملني إال خسارا اإلسراء: 

 .٨٢
 atach_hoti@hotmail.com  

 د. نرمين يوسف الحوطي

 التعليم والتجربة اإلسالمية؟

 محلك سر

 في ثالثينيات القرن املاضي كان املسرح في مصر احملروسة 
مزدهرا، وكان الفنان جورج أبيض من أكبر رواد السينما 
واملسرح آنذاك وهو لبناني اجلنسية هاجر من لبنان إلى 
القاهرة في سن الثامنة عشرة، وقد بزغ جنمه وعال صيته 
من خالل فرقته التي قدم معها ١٣٠ مسرحية مترجمة فضال 
عن تقدميه ألول فيلم غنائي مصري وهو أنشودة الفؤاد.. 

وجورج أبيض هو أول نقيب لنقابة الفنانني في مصر.
  جورج أبيض له مســــرحية مشهورة باسم «يوليوس 
قيصر» فبعد أن عرضهــــا حقق جناحا باهرا في القاهرة، 
فقرر بعد ذلــــك النجاح أن يذهــــب ليعرضها في عاصمة 
العراق بغداد وألن السفر كان مكلفا في ذلك الوقت لم يأخذ 
معه إال ممثلي األدوار الرئيســــية فقط دون أن يصطحب 
الكومبارس ليخفف عن كاهله تكاليف الســــفر، واستعان 
بعد ذلك بالكومبارس من بغداد، وحني وصوله إلى بغداد 
لم يجد مسرحا لعرض مسرحيته كون بغداد كانت تفتقر 
للمسارح في ذلك الوقت، بالتالي لم يجد أمامه سوى عرض 
املسرحية في مقهى مشهور من مقاهي بغداد يتوافد عليه 
الكثير من أهل بغداد من سياسيني ومثقفني وأعيان، وقبل 
العرض بحث عن كومبارس يقومون بدور «أشراف روما»، 
فلم يجد أمامه إال «شــــلة لصوص مشــــبوهني» معروفني 

لدى أهل بغداد باالســــم فاتفق معهــــم وبدأ العرض وكان 
اجلمهور متفاعال مع املسرحية وما ان طلب القيصر دخول 
أشــــراف روما حتى تعالت صيحــــات اجلمهور البغدادي 
لدرجة الفوضى، فهذا يقول باللهجة البغدادية «ولك باوع 
فالن النشال صاير شريف روما»، وذاك يقول «دا شوفوا 
فالن الســــكير ابن ال... هم صاير شــــريف روما»، والذي 
خلفــــه يقول «ويلكم ال تطيح الســــماء هم فالن ولد ال... 
صاير شريف روما» وما ان انتهت املسرحية حتى أصبح 
حديث كل أهل بغداد «شفت فالن طلع شريف روما»، إلى 
أن أصبح مثال دارجا يقــــال عندما يحاول أحد اللصوص 
واملشــــبوهني ادعاء األمانة والشرف، ففي الكويت أصبح 
الشــــعب الكويتي كجمهور بغداد في تلك املسرحية فهو 
يتفرج يوميا على التلفزيون ويرى كثيرا من املشبوهني 
واللصوص على شاشــــات التلفزيون ينّظرون في األمانة 
والشرف وهم أصال مشبوهون مرتشون وماضيهم معروف 
لدى الشــــعب كافة، وبالتالي فعلى أي شخص مشبوه أال 
يعتقد في هذا الوقت أنه باســــتطاعته متثيل دور الشرف 
واألمانة، فالشعب أصبح واعيا للمشهد السياسي ومييز 

بني الشرفاء احلقيقيني وشرفاء روما!
 m.almashan@hotmail.com  

 محمد المشعان

 ال تصير شريف روما!

 بيني وبينك

 نقولهــــا بأعلــــى صوت ليســــمعها 
العالم كله، البعيــــد عنا والقريب منا، 
نعم السمع والطاعة يا صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، صباح العز 

واملجد والكرامة لك الطاعة.
  عندما قام البعض بتغليب مصاحلهم 
الشخصية على مصالح البالد العليا، 
وعندما بلغت األمور ذروتها، وعندما 
اعتلى صوت الغوغائية باالعتداء على احد 
املواطنني داخل ديوانية احد األشخاص، 
ممن يدعون أنهم حماة الدستور فكانوا 
أول من خرقوه ومزقوه، وما حدث بعد 
ذلك في ديوانية احــــد النواب، عندما 
خالف هؤالء النواب توجيهات صاحب 
السمو األمير، واصروا على املضي في 
غيهم، وكسر هيبة القانون، وخرق قيم 
وعادات وتقاليد جبل عليها الكويتيون 
من قدمي األزل، ومــــن هنا ظهر صوت 
احلــــق عندمــــا قال ســــموه «نحن من 
الدستور، ونحن أحرص  يحافظ على 
من غيرنا على حمايته واحلفاظ عليه 
وعلى الدميوقراطية، وال أحد يزايد على 

حماية الدستور وال أمن املواطن».
  فصاحب السمو األمير هو القائد األعلى 
للقوات املسلحة ورئيس السلطات، وهو 
األب احلريــــص على أبنائه، فعلينا أن 
منتثل للتوجيهات الســــامية وااللتزام 
بتنفيذ أوامر صاحب الســــمو ونكون 
جميعا خير عون لسموه في حمل أمانة 
البلد، عندما قال سموه ال جتمعات خارج 

الدواوين.
  صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد أحد رجاالت احلكم البارزين في 
تاريخ الكويت املعاصر الذين امتزجت 
رؤاهم السياسية واحلضارية مبواقفهم 
الوطنيـــة والقومية، التي انطلق منها 
ذلك التواصل احلميم بني أبناء الكويت 
من ناحية واألسرة احلاكمة من ناحية 
أخرى، فأثمرت كما يرى اجلميع اآلن 
عمقا في العالقات وقوة في التماســـك 
والتالحم كشفت عنه وأكدته مرة بعد 
اخرى، مواقف مشتركة جتاه الكويت وما 

يتهددها من أطماع أو نوايا عدوانية.
  ولقد كان صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد طوال فترة عمله الرسمي 
والسياســـي يعمل في تناغم وتوافق 
مع ســـمو األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد، واألمير الوالد الشـــيخ ســـعد 
العبداهللا ـ رحمهمـــا اهللا ـ وكذلك مع 
من سبقهما في القيادة احلكيمة للكويت، 
وكانت جتمعهم روح األسرة الواحدة 
التي كان مزاجها احلب للوطن وحماية 
اســـتقالله، والعمل على حتقيق األمن 
والرخاء لشعبه.. فحفظ اهللا لنا الكويت 
بأميرنا صاحب الســـمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
  اهللا، الوطن، األمير

 Abdullahbwair@yahoo.com  
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