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د.خديجة المحميد

باسل الجاسر

المستشار د.محمود ملحم

الثقة بالنفس والغرور

رئيس املجلس اجلديد 
بالعهد اجلديد

فوضى انتشار 
كاميرات املراقبة 

في ظل غياب الرقابة

الثقة والغرور خصلتان تنبعان من مصدر واحد أال وهو 
النظر إلى مقدرات الذات وامتيازاتها، ولكن تفترقان باختالف 

القيمة والمبدئية التي توجد وترافق هذا النظر والتقدير، 
وتبعا لذلك تتباين سلوكيات الثقة عن تلك التي تعبر عن 

الغرور. عديدة هي قصص المغرورين والمتعالين ونفور 
الناس من التعاطي معهم وما يحل بهم من عواقب، أحدها 

المشهد الذي جرت فصوله على متن احدى طائرات الخطوط 
الجوية البريطانية خالل رحلة من جوهانسبيرغ في جنوب 

أفريقيا إلى لندن في انجلترا. في مقاعد الدرجة السياحية 
لهذه الرحلة كانت امرأة بيضاء عمرها حوالي 50 عاما تجلس 

إلى جانب رجل أسود، فلم تخف ضيقها الشديد من هذا 
الوضع فاستدعت المضيفة وقالت لها: »من الواضح أنك ال 

ترين الوضع الذي أنا فيه، لقد أجلستموني بجانب رجل 
أسود، وأنا ال أوافق أن أكون بجانب شخص مقرف، يجب 

أن توفروا لي مقعدا بديال«. هدأت المضيفة من غضبها 
وقالت لها ان كل المقاعد في الرحلة ممتلئة تقريبا ومع ذلك 

سنبحث عن مقعد خال. فغابت لدقائق ثم عادت وأخبرتها 
أنها لم تجد مقعدا خاليا ال في الدرجة السياحية وال في 

درجة رجال األعمال، ولكن يوجد مقعد واحد خال في الدرجة 
األولى، وقبل أن تقول السيدة أي شيء أكملت المضيفة 

كالمها قائلة انه ليس من المعتاد في شركتهم أن يسمحوا 
لراكب من الدرجة السياحية أن يجلس في الدرجة األولى، 
لكن وفقا لهذه الظروف االستثنائية فإن الكابتن قد اتخذ 

قراره، والتفتت المضيفة نحو الرجل األسود وقالت: »سيدي 
هل يمكنك أن تحمل حقيبتك اليدوية وتتبعني، فهناك مقعد 

ينتظرك في الدرجة األولى«. 
نعم هكذا تكون مخرجات معادالت الحياة وقوانينها مع 

الشخص المغرور وأيضا مع الجماعات واألمم التي تتعالى 
على غيرها من البشر. ففي حين أن المغرور يعطي إلمكاناته 

ومواصفاته قيمة أكبر من واقعها، ويتعالى بضخامتها 
الوهمية على اآلخرين فينتهكهم ويؤذيهم، فإن الواثق من 

ملكاته الذاتية الثقة المطابقة لواقعها دون أن تتالزم ثقته هذه 
مع إسقاط مزايا اآلخرين تتوافر له اإلمكانية في استثمار 

تميزه في حالة تكاملية معهم، والذي من شأنه أن يوفر 
له ولغيره فرصا جاذبة من خالل هذا التكامل لتنمية آفاق 

قدراته بقوة متضاعفة، وما يجري في ذلك على األفراد 
يشمل ناموسه حراك الجماعات والدول في شتى مجاالت 
الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فما أكثر آيات 

اهلل سبحانه في فراعنة أفراد أذلهم في دنياهم قبل آخرتهم، 
وأمم سادت بطغيانها وظلمها للعباد فأبادها بألوان العقوبات 

المهلكة بعد أن أذاقها نتائج انتهاكها قوانين العدالة. 
هناك فرق قيمي مبدئي وهو جوهري بين الغرور والثقة 
الواقعية التي تحرر طاقات اإلنسان وتطلقها نحو اإلبداع 
والعطاء، فمن ينظر إلى ذاته كونها مخلوقة هلل جل وعال 

قد ميزها في خلقه بعطايا كما ميز غيرها بقدرته، وان لكل 
إنسان وفق هدف الخليقة رسالة بناء ونماء قد يسرها اهلل 

له ليفعلها بمنهجية القوانين الطبيعية الربانية، وهو إن فعل 
ذلك ستتنامى طاقاته متناغمة مع طاقات اآلخرين، وكذلك 

مجاميع الفئات والكيانات، هنا ال يبقى مجال للغرور المدمر 
ألن مزايا الذات والوجود الجمعي تنسب ال للنفس وال 

للجماعة وإنما للمعطي اهلل تبارك وتقدس، وكذلك فاعلية 
الحركة والعطاء ال تدفع للغرور إذا قيمناها بقيمة وعقيدة 

التوفيق اإللهي الذي يأتي كنتيجة لشكر النعم والمزايا 
بتوظيفها لتعمير الحياة وفق النواميس اإللهية، )لئن شكرتم 

ألزيدنكم ـ إبراهيم: 7(.

افتتح صاحب السمو األمير 
المفدى مجلس األمة الجديد 

في دور انعقاده األول 
بالفصل التشريعي الرابع 

عشر يوم أمس األول، 
والذي كان بالفعل مجلسا 
جديدا واألهم أنه خال من 

طبقة سياسية استمرت 
بالمجلس منذ سنة 92 

فلم نر أي تقدم على كافة 
األصعدة، وبعد أن شاركت 
)هذه الطبقة( في الحكومات 

المتعاقبة عادت لتتملص 
اليوم من مسؤولياتها 

الدستورية والشعبية في 
الرقابة عليها )الحكومة( 
ومحاسبتها وتقويمها، 

تملصت وحملت الحكومة 
منفردة كل المسؤولية، 
وكأن وجودها وأفرادها 

وحناجرهم وكل حديثهم عن 
الفساد واإلصالح كأن لم 

يكن بل كأنهم هم ووجودهم 
على مدى عقدين من الزمن 

والعدم سواء!
المهم باألمس ولجت الكويت 
لعهد جديد بمجلس أمة جديد 
ورئيس جديد، فالمجلس خال 

من تلك الطبقة السياسية، 
وأغلب ممثلي األمة الجدد 

وجوه جديدة يشكلون في 
مجملهم طبقة سياسية 

جديدة يحدوها أمل عظيم 
بإصالح ما أفسدته األغلبية 

المبطلة طوال السنوات 
الماضية، وهم اليوم على 

محك تحد خطير جدا وهو 
إثبات الوجود وإعادة األمل 
باإلصالح وتحقيق التنمية 

التي يتطلع إليها أهل الكويت، 
واألهم إعادة الثقة بجدوى 

الديموقراطية التي كفروا أو 
كادوا يكفرون بها وبجدواها.

وإنني على ثقة بأنهم أهل 
لهذا التحدي، ولعل اتخاذ 

األغلبية القرار األول بانتخاب 
األستاذ الفاضل علي الراشد 
لتولي رئاسة المجلس دليل 

على قدرتها على اتخاذ القرار 
الحكيم الصائب، فالرئيس 

يتمتع بالخبرة الكافية 
واإلخالص واإلرادة الصلبة 
والجرأة والشجاعة األدبية 

ومستقل وهو ال يمثل 
أحدا بعينه سواء كان تيارا 
سياسيا أو طبقة اجتماعية 
أو اقتصادية، ولكنه يمثل 

كافة الكويتيين على مختلف 
مشاربهم وشرائحهم 

ومرتبط ارتباطا وثيقا بكافة 
شرائح المجتمع الكويتي، 
وهو ليس تابعا ألي منهم 

اللهم إال تبعيته للوطن وأهل 
الكويت كافة. 

من هنا أقول بأن أول قرار 
اتخذته األغلبية الجديدة 
في المجلس الجديد كان 

صائبا 100% ويبشر بأن هذه 
األغلبية قادرة على اتخاذ 
القرارات الصائبة وهو ما 
يبعث على األمل والتفاؤل 

بالمستقبل.
ولسعادة رئيس مجلس 

األمة األستاذ الفاضل علي 
الراشد أتقدم بخالص التهنئة 
على نيله ثقة اخوانه وتوليه 

رئاسة المجلس الجديد 
في هذا العهد الجديد، 
داعيا المولى عز وجل 

بأن يوفقه ويسدد خطاه 
لقيادة مجلسنا الجديد نحو 
اإلصالح والتنمية واحترام 

الدستور وتحقيق سيادة 
القانون واستعادة ثقة الشعب 
الكويتي بالديموقراطية التي 

تالشت أو تكاد لدى الكثيرين 
منهم بسبب ممارسات 

البعض بالسابق.. فهل من 
مدكر؟

باتت كاميرات المراقبة منتشرة في كل مكان، ويعول عليها في 
انخفاض معدالت الجريمة، ولكن ماذا ترصد هذه الكاميرات؟ 
وما الهدف من وضعها في أماكن العمل والشركات والمحالت 

التجارية وأمام المنازل وفي المصاعد وحتى في السوبر 
ماركت الصغيرة وفي المدارس والجامعات؟ اذا كانت كاميرات 

المراقبة وضعت لضبط العمل وتحسين مستوى اإلنتاجية 
ومراقبة التحركات غير السوية والحد من الجريمة فإنها من 

ناحية أخرى تشكل خرقا للنصوص والمبادئ التي نص 
عليها الدستور ومنها الحفاظ على الحريات العامة. ولكن ومن 

الناحية القانونية هل تعد صور كاميرات المراقبة الموجودة 
في المحالت والشركات دليل إثبات على إدانة صريحة في 

حالة الجرم؟ وهل يمكن تركيب كاميرات المراقبة في أي مكان 
وزمان؟

وهل يوجد قانون في التشريع الكويتي يحدد عمل وآلية هذه 
الكاميرات وتركيبها؟ أوليس تركيب هذه الكاميرات وبشكل 
عشوائي يؤدي إلى االعتداء على الحريات وينتهك الحقوق 

الشخصية لألفراد، خاصة في ظل غياب نص قانوني ينظم 
هذه الظاهرة بشكل دقيق؟

ال شك أن هذا الموضوع سيشكل في المستقبل القريب 
جدال قانونيا كبيرا حول مدى احترام الحريات الشخصية 

في ظل فراغ تشريعي يقنن هذه الظاهرة، خاصة ان التطور 
التكنولوجي قد وصل الى مكان البد من التوقف عنده مثل 
تركيب الصورة والصوت، واذا كانت فرنسا وبريطانيا قد 
قررتا التوسع في استخدام كاميرات المراقبة في األماكن 

العامة والخاصة وكانت الجمعية الوطنية في فرنسا قد وافقت 
على هذه الخطوة التي تعطي الفرصة بتركيب اجهزة رقابة 

في المحال والشركات ولكن ضمن اطر دقيقة ومحددة، حيث 
ألزم القانون أن يوضع تحت كل جهاز مراقبة وبشكل واضح 

ودقيق عبارة احترس هنالك كاميرا مراقبة مرخصة تحت 
المادة × ومن المقرر أن عدد كاميرات المراقبة سيرتفع من 

20 ألف كاميرا حاليا إلى 60 ألف كاميرا في المستقبل القريب 
وتتوقع الحكومة الفرنسية أن يؤدي التوسع في استخدام 

كاميرات المراقبة إلى خفض عدد الجرائم الذي انخفض بعد 
هذا األجراء الى ما دون %18.

لذلك، البد من أن تكون هنالك رقابة صارمة على وضع 
كاميرات المراقبة في األماكن الخاصة والعامة ويكون للدولة 

سلطة مباشرة في البحث والتحري وتفريغ األشرطة للتحقق 
من الغاية التي وضعت من أجلها أو االستحصال على رخصة 

مسبقة قبل تثبيت الجهاز، ناهيك عن ضرورة أن توضع 
وبالخط العريض تحت كل جهاز عبارة واضحة احترس هنالك 

كاميرا مراقبة وإال اعتبر ذلك مخالفة للقانون يسأل صاحبه 
في حال المخالفة.

رؤى كويتيةمبدئيات

رأي

ذعار الرشيدي

د.ناصر بهبهاني

مطلق الوهيدة

ناصر حمد الخالدي

املعارضة و»فخ« 
الصوت الواحد

انتبهوا 
لهذا الشاب

كملت 
واسُتكملت

عروبة تشتكي

أمامنا 46 طعنا في االنتخابات احلالية 
تنظرها احملكمة الدستورية، وميكن ألي 
منها أن يؤدي إلى إبطال املجلس احلالي، 

وهو أمر منتظر احلدوث بني شهري مارس 
ومايو املقبلني.

> > >
لكن ما السيناريو املتوقع نظريا في حال 

أبطلت احملكمة الدستورية املجلس احلالي؟!
ما سيحدث ـ نظريا ـ هو التالي، سيعرض 

مرسوم تعديل قانون االنتخاب على مجلس 
األمة احلالي خالل أقرب فرصة متاحة، 
وسيتم التصويت عليه بأغلبية ساحقة، 

وهذا عامة هو األمر املنتظر واملتوقع، 
وبعدها سينشر باجلريدة الرسمية كونه 

حتول من مرسوم إلى قانون قائم.
> > >

وخالل الفترة ما بني التصديق على 
املرسوم وصدور حكم احملكمة الدستورية 
في أي من الطعون، وهي فترة قد تستمر 
بني ثالثة وأربعة أشهر، سيؤدي املجلس 

عمله في إقرار أكبر عدد من القوانني التي 
ستكون غالبيتها قادمة من احلكومة أو 

بإيعاز حكومي واألمر هنا سيان، وبعد أن 
يصدر حكم احملكمة الدستورية ببطالن 
املجلس، سيكون قانون الدوائر اخلمس 

بالصوت الواحد قد أصبح قانونا قائما، 
يفترض أن جترى عليه االنتخابات املقبلة 

التي سيتم الدعوة إليها خالل شهرين 
بعد إبطال املجلس احلالي، وال يوجد 

أحد يستطيع قانونا أن يطعن في قانون 
االنتخاب الذي صدر مبرسوم ضرورة 

وحتول إلى قانون قائم، وبغض النظر عن 
حيثيات وأسباب حكم احملكمة الدستورية 

التي أدت إلى بطالن املجلس، ستصبح 
الدوائر اخلمس بالصوت الواحد واقعا 

قانونيا يفترض على اجلميع التعايش معه، 
بل القبول به.

> > >
ولنفرض جدال أن احملكمة الدستورية 

ساقت أسباب بطالن املجلس احلالي ألنه 
قام على تعديل وفق مرسوم ضرورة لم 

يكن له ضرورة، ولكن هذا ال يعني أن 
القانون الذي خرج من مجلس ديسمبر 

2012 إذا مت إبطاله سيكون مبطال أو ساقطا 
أو يجب تعديله، بل سيكون قانونا قائما، 
أي انه وبعد هذه اللفة الطويلة العريضة 

سينتهي األمر إلى أن الصوت الواحد 
سيكون هو الواقع القائم.

أنا هنا أحتدث افتراضيا، وبشكل نظري، 
وهو احتمال قائم لسيناريو منتظر ما 

ستنتهي إليه األمور.
> > >

السؤال اآلخر، هو كيف سيكون تعامل 
املعارضة مع واقع ال مناص عنه ال قانونيا 
وال دستوريا بعد أن أصبح الصوت الواحد 

هو اخليار الوحيد، وباعتقادي أن األمر 
وبعيدا عن اخلالف السياسي، سيكون 

على املعارضة أن تقر بالواقع وتتعاطى معه 
وتدخل في دائرة القنوات الدميوقراطية 

والدستورية والقانونية التي خالفت جزءا 
منها لبعض الوقت في حراكها السياسي الذي 

أخذ أبعادا منطقية في بعض جوانبه وأبعادا 
غير منطقية في جوانب أخرى.

> > >
توضيح الواضح: املجلس هذا سيبطل ولن 

يحل، وسيكون ثاني مجلس يبطل في تاريخ 
الكويت، وبرأيي أن رهان السلطة عليه هو 
فقط ليقر ويثبت قانون الصوت الواحد ثم 

بعدها يرحل.
> > >

توضيح األوضح: املعادلة السياسية القائمة 
اآلن ستتغير متاما بعد إبطال املجلس، وعلى 

املعارضة ان توفر حراكها ففي حال اقر 
مجلس األمة احلالي قانون االنتخاب بالصوت 

الواحد فلن يعود أمامها أي أوراق.

قياساً إلى املساحة اجلغرافية وعدد السكان، 
تعتبر الكويت رائدة في العمل الثقافي، 

فلديها عدد كبير من املؤسسات الثقافية 
العامة واخلاصة التي تعنى باألدب والفن 

التشكيلي واملوسيقى، ولديها جوائز تقدمها 
الدولة من جهة، واألفراد من جهة أخرى، 
بل إن بعض هذه اجلوائز ال تقتصر على 

الكويتيني فقط، بل متنح للمبدعني في كل 
مكان، وذلك انسجاما مع منهجية الكويت منذ 

تأسيس الدولة في مد يد العطاء لآلخرين.
قبل أيام أعلن عن مستحقي جوائز الدولة 

التقديرية والتشجيعية في املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، ومتنح األولى 

عادة للمخضرمني، بينما الثانية للذين بدأوا 
املسير على طريق اإلبداع مجددا. وحقيقة 

لفت نظري شاب متميز اسمه سعود 
السنعوسي، حصل على التشجيعية، عن 

روايته »ساق البامبو«، واجلميل في األمر 
أنه كان قبلها بأيام قد مت إدراج اسمه في 
الالئحة الطويلة للمرشحني جلائزة البوكر 

العاملية بنسختها العربية عن الرواية نفسها، 
وهذه هي الرواية الثانية له بعد روايته األولى 

»سجني املرايا« التي نال عنها جائزة ليلى 
العثمان لإلبداع الشبابي أيضا.

وهذه هي أول رواية كويتية يتم ترشيحها 
جلائزة »بوكر«، واألجمل أنها جاءت لروائي 

شاب، وقد قرأت الكثير عنه وعن أسلوبه 
املتميز، وحتى ال يكون االهتمام ارجتاليا 
أو على سبيل املرة الواحدة، يتوجب على 
املؤسسات الثقافية التي حتدثنا عنها قبل 

أسطر، أن تلتفت إلى هذا الكاتب، وغيره 
من الكتاب الشباب الذين ازداد عدهم في 
اخلمس سنوات األخيرة بشكل ملحوظ، 

وأن تعمل لهم ورشة خاصة لإلبداع الشبابي 
وتضع لهم برنامجا يلتقون فيه مع أدباء 
مخضرمني، وأكادمييني ونقاد، سواء من 

داخل الكويت أو خارجها.
الكالم ينطبق أيضا على أعداد كبيرة من 

الشباب الذين دخلوا ميدان الفن التشكيلي 
والتصوير الفوتوغرافي والنحت، وهم 
يتوزعون اليوم متفرقني بني مختلف 

املؤسسات واجلمعيات والتجمعات الفنية، 
واحلل األمثل إلبراز هذه املواهب وتعرف 

الناس بها، هو أن يقام لهم ما ميكن أن 
نسميه »البينالي« احمللي.

بعد ان اتضحت النتائج االنتخابية وأجنزت 
واستكملت احلقائب الوزارية، اتضح لنا 

ولغيرنا أنها جاءت حسب الرغبة األميرية 
وخدمة كما يقال عدد ال بأس به من الشرائح 

االجتماعية.
هنا يا سادة يبدأ االختبار بني األمس واليوم 

فإن كنتم تدعون سابقا أن أسباب توقف 
التنمية والنمو تكمن في عدم االنسجام بني 

املجلس واحلكومة فاليوم الوضع اختلف 
مبساريه الرسمي والشعبي، فنرجو من 

احلكومة ان تنتبه للعناصر املندفنة واملتوغلة 
في جسم الوزارات ومؤسسات الدولة والذين 
سوف يستنفرون قواهم أكثر من ذي قبل، 

حتى يتسنى لهم ومن كلفهم تعطيل مشاريع 

البالد وتسويف معامالت العباد وهم منذ عقد 
من الزمن يسيرون على هذا املنوال لتثوير 

الشعوب لغرض في نفس يعقوب وهؤالء 
مع شديد األسف بعضهم من األقربني الذين 

يأكلون وال ينجزون، لذا نناشد املسؤولني 
االنتباه الى هؤالء!

ونقول لكل مسؤول، ال تأخذك فيما كلفت 
به لومة الئم وحاسب على اإلنتاج والنتيجة، 

وعلى احلكومة ان تراقب وتدقق على هذا 
املسار املستجد املنعطف، حتى ال يفشلها 

صعاليك بنيت أفكارهم وطبعت أطباعهم على 
احلسد والغش والنوايا السيئة، فهل أنتم لهم 

باملرصاد أو ستأخذون مببدأ املسامح كرمي 
وعفا اهلل عما سلف؟!

وهنا نستطيع القول »ردت حليمة الى 
عادتها القدمية، وعطيتوا املجال خلصم 
اليوم حجما ومبررا له بأن يجمع قواه 

ويستجذب قواكم ومؤيديكم لصفه 
وصفوفه، هذه واهلل الطامة الكبرى، وإفشاء 

ما استجد من منعطفات ومسارات يراها 
الكثير أنها هبت واستجدت على الساحة 
الكويتية، فنرجو احلفاظ عليها حتى ال 

تكون كالعاصفة الرملية والنتيجة كما يقال: 
»زوبعة في فنجان«.

ــه قام ليمن ــر  ــذر تويت اح
ــه ــق عيون ــس ليبحل والفي

ــوام اله ــس  ــك ال تلم وبال
ــه يداوون ــا  م ــا  قريصه

في الطائرة، ركب معي شاب عربي يتجول بني 
الدول من أجل البحث عن فرصة عمل يحقق 

من خاللها أحالمه وتطلعاته، ولعل هذه اجلولة 
هي جزء من السعي وبذل املجهود، وبالتالي 

ال يحق له التذمر ألن الناس ال ميكنهم الوثوق 
مبن ال طاقة له على العمل والتحمل.

لم يشتك الرجل من طول املسافات وال غالء 
أسعار التذاكر وال حتى من ألم الغربة وحرارة 

الشوق واحلنني لألهل واألصدقاء، كل هذه 
األشياء وإن كانت صعبة إال أن اإلنسان قد 

يتجاوزها، فما املشكلة إذا؟
املشكلة فيما يتعرض له املواطن العربي 

من اخوانه العرب في املطارات، أوال حيث 
»الطوابير« املمتدة والتدقيق الطويل وكأنه زائر 

من كوكب آخر ال من دولة عربية مجاورة، ويا 
ليتها إلى هنا، لكان األمر أسهل ما يكون لكنها 

رحلة لها أول وعلى رأي املصري »ملهاش 
آخر« مراجعات بني الدوائر من أجل احلصول 

على إقامة عمل وكفيل يتشرط ويتأمر ويصبح 
هذا املواطن العربي وكأنه سلة تباع وتشترى 

ويا لألسف بني اهله وإخوانه.
هذا هو ما جعلنا أمة ضعيفة ال قيمة لها بني 
األمم ألننا ال نؤمن مبفهوم الوحدة واألخوة 
وال مبفهوم املساواة وال نعرف حق اجلوار 

كما ينبغي وعروبتنا ما هي إال مؤمتر وكلمات 
وتصريحات لم تعد الشعوب حتسن حتى 

قراءتها واهلل املستعان.
هذه احلدود متى فتحت على بعضها للمواطن 

العربي فتلك نقطة التحول من الضعف إلى 
القوة. من أي دولة أنت؟ متى ما ُحذف هذا 

السؤال من ذهن املواطن العربي فتلك هي العزة 
والكرامة واملجد.

نهنئ قطر باليوم الوطني وهي كما عرفتها 
جميلة، تعيش فيها فال تشعر بالغربة وتتجول 

بني مجالسها فإذا األدب وحسن اخللق، 
ولعل النهضة التي تعيشها قطر اليوم نهضة 
تستحق اإلشادة فاهلل نسأل أن يحفظ قطر 

وسائر الدول العربية واإلسالمية.
اليوم العاملي للغة العربية وما زال البعض 
يسيء إلى هذه اللغة اجلميلة فما أحوجنا 
ملبادرات إيجابية تعيد البسمة لهذه اللغة 

اجلميلة.

waha2waha@hotmail.com

nasser@behbehani.info

n_alkhaldi79@hotmail.com
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