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باسل الجاسر 

والسلم 
االجتماعي بعهدة 
»الدستورية« أيضاً

آخذني بعض األحبة على ما جاء 
مبقالي السابق املنشور يوم الثالثاء 

املاضي وحتديدا على املعيار الذي 
قست به للتدليل على االستقرار الذي 

ساد الكويت، وهو مقياس مؤشر 
البورصة، معلقني بأن األمن والسلم 

االجتماعي هو أهم من البورصة 
واستقرار مؤشرها، بل هو أهم من كل 

ما عداه وسواه.
وبالفعل هذا منطق سليم أوافق 
عليه، لذلك فإنني أؤكد اليوم أن 

األمن والسلم االجتماعي هو أحد 
أهم إجنازات مرسوم الصوت 

الواحد واملجلس احلالي، رغم أهمية 
مؤشر البورصة لقياس االستقرار 

االقتصادي في أي مجتمع، فقد 
شاهدنا في الفترات املاضية ومنذ 

العمل بقانون األصوات األربعة شدا 
وشحنا وتنابزا قبليا وطائفيا وفئويا 

مقيتا، بدأ منذ ذلك الوقت ولكن 
ازداد سعيره حتى وصل ملرحلة 
باتت ترعب الكويتيني، وجعلتهم 

يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا 
من االنفجار »ال قدر اهلل«، كان هذا 

مع بدايات العام 2011 حتى بلغ ذروته 
أثناء حمالت انتخابات مجلس فبراير 

2012، فرأينا اخلوف والقلق يسود 
بني فئات املجتمع الكويتي ورأينا 

مشاعر عدم الثقة تسود بني فئاته إلى 

حد خطير لم نر له مثيال في تاريخ 
الكويت االجتماعي وكاد بل وصل حلد 
التهديد بتدمير األمن والسلم بني فئات 

املجتمع، إال أنه تراجع »وهلل احلمد 
والفضل« بصورة تكاد تكون مفاجئة 

الى حد أنه بلغ االن درجة الصفر، 
وكان هذا ابتداء من فبراير 2013 اي 
بعد العمل مبرسوم الصوت الواحد 

واستقرار عمل مجلس ديسمبر 2012 
بفترة زمنية بسيطة، بل اننا بدأنا 

نشاهد بعض مالمح اللحمة الوطنية 
وأخذنا نشاهد صورا كثيرة من صور 
التواد واأللفة تسود بني فئات وشرائح 

املجتمع الكويتي الكرمي، فعاد األمن 
والسلم االجتماعي يتربع كما كانت 
العادة بني أهل الكويت الكرام، بعد 

التشرذم واالنكفاء الذي كاد أن يسود 
بني فئات املجتمع الكويتي في ظل 

األصوات األربعة.
وكل هذا السوء كان بسبب الشحن 
الفئوي الذي قاده بامتياز واقتدار 

معظم أعضاء فريق »املبطلني«، من 
أجل احملافظة على مكاسبهم االنتخابية 

املبنية على األصوات األربعة، لذلك 
شاهدنا اعتراضهم العنيف على 

الصوت الواحد، الذي يعلمون علم 
اليقني أنه سينسف مصاحلهم 

االنتخابية، فبعضهم يتقوت على بث 
روح التعنصر والتشرذم الفئوي 

ليقود فئته ويحولها ألصوات انتخابية 
في صناديق االقتراع تضمن جناحه 

وجناح بعض رفاقه.
واحلقيقة الثابتة املاثلة للعيان التي 

ال يستطيع ان ينكرها منصف أن ما 
ننعم به اليوم من أمن وسلم اجتماعي 

بدأنا نشاهد مالمحه بجالء، على 
الرغم مما يحيط بوطننا من نزاعات 

طائفية خطيرة، ما كان ليمر علينا 
مرور الكرام ودون انعكاسات مؤثرة 

مبجتمعنا، لوال مرسوم الصوت 
الواحد ومجلسه العتيد، فكان هذا 
املرسوم وفوق مميزاته وفوائده 
الكثيرة التي أشرت للكثير منها 

هنا فيما مضى، تبرز فائدة جديدة 
وحيوية جدا متثلت في حتصني 
املجتمع الكويتي ومنعت تسرب 

النزاعات االقليمية ملجتمعنا فوقانا اهلل 
بها شرا مستطيرا، وعليه فإنني أعتقد 

جازما أن حتصني مرسوم الصوت 
الواحد وحتصني مجلسه هو في 

حقيقة األمر حتصني لألمن والسلم 
االجتماعي في هذا الوطن العزيز ولهذا 

الشعب الكرمي.
لذلك فإنني أقول ومبلء الفم وقناعة 

راسخة مؤسسة على معطيات الواقع، 
بأن األمن والسلم االجتماعي في 

وطني الكويت هو اليوم في عهدة 
احملكمة الدستورية، فهل من مدكر؟

رؤى كويتية

عدنان فالح الشمري
ال أدري يا شيخ يوسف إن كانت 

ستصلك كلماتي هذه، أو أنك ستقرأها 
إن وصلتك بعد أن جتاوزت كل 
اخلطوط التي يفترض أن تكون 

آخر من يتجاوزها بصفتك الدينية 
والعلمية. فبحديثك األخير عن الوضع 

السوري لم تترك أي خط رجعة، 
وأظنك ستسمر في هذا الطريق الذي 

لن يأتي بأي فائدة على املسلمني 
لسنني طويلة. فلم هذا اخللط يا 

شيخ بني األحداث السياسية اجلارية 
في سورية وبني الدين؟ وملاذا باتت 

دعواتك للجهاد والفتاوى التي صدرت 
منك في هذا االجتاه في السنوات 

األخيرة مرتبطة بنفس أهداف 
الواليات املتحدة وحلف الناتو؟ وملاذا 

لم نشهد هذه النبرة وهذه الوتيرة 
في احلديث عن اجلهاد لصالح ما 

يحدث ألهلنا في فلسطني، خصوصا 
األحداث األخيرة منذ أشهر في قطاع 

غزة احملتل؟
فضيلة الشيخ، ال أحد يستطيع أن 

يحجر على آرائك السياسية وتوجهاتك 
الفكرية، فلك احلرية بأن تنتقد إيران 

كنظام سياسي ولك مطلق احلرية 
أن تعادي حزب اهلل اللبناني، ولكن 

ليس لك احلق أبدا أن تؤلب الناس 
وتدفع املسلمني إلى التناحر والدمار 

والقتل. ليس لك احلق بأن تكفر 
طائفة إسالمية كاملة - الشيعة- ألجل 

أن هناك نظاما سياسيا يتبع نفس 
املذهب له رأي سياسي يخالفك جتاه 

ما يجري في سورية. وليس لك احلق 
بأن تصف هذه احلرب بأنها حرب 

مذهبية بسبب دفاع حزب لبناني عن 
نظام الرئيس السوري بشار األسد، 

فالكل كان يعلم عن احللف السياسي 
العسكري واإلستراتيجي املعلن بني 
سورية وإيران وحزب اهلل قبل هذه 
األحداث، فلَم يتم إخراج هذا الدعم 
للنظام السوري عن صورته املعلنة 

ويتم تلبيسه عباءة طائفية؟ يا شيخ 
يوسف، هل تتذكر عندما كان نظام 

صدام اللعني يستضعف أبناء اجلنوب 
العراقي وغالبيتهم من الشيعة 

يسومهم ألوان العذاب، في تلك احلقبة 
لم يدع شيعة العراق أن أهل السنة 

يعذبونهم، وكذلك لم يدع أكراد العراق 
أن العرب هم من ضربهم بالسالح 

الكيماوي.
يا شيخ يوسف، من أين أتيت بعبارة 

أن الشيعة أشد كفرا من اليهود 

والنصارى؟ ألم يتبادر إلى ذهنك 
بأنك بحديثك هذا ستدفع أجياال 

من الشباب لنسيان قضية فلسطني 
والصراع مع اليهود، واالنسياق 

بدال عن هذا نحو املزيد من االقتتال 
الطائفي. يا شيخ ألم يكفنا ما حصدته 

حرب لبنان األهلية لسنني؟ ألم نرتو 
بعد من الدماء التي سالت في العراق 

بسبب االقتتال الطائفي؟ ألم يكفنا 
أخبار النزاع املذهبي في باكستان؟ 
ألم تتذكر بحديثك هذا تلك الصور 

البغيضة للطائفية التي اجتاحت بالد 
املسلمني؟ ألم يحّرم رسول اهلل ژ 
دم املسلم على املسلم؟ أولم يحرم 

اإلسالم قتل النفس احملرمة؟ 
يا شيخ، بحديثك هذا أنت تبيح 

وتدعو الرتكاب مثل هذه األعمال، 
خصوصا في ظل وجود جماعات 

دينية متشددة ترتكب مجازر عديدة 
في أصقاع األرض ملبية بنداء اهلل 

أكبر في كل عمل طائفي يقومون به. 
قليال من التعقل والروية واحلكمة يا 
شيخ، فبالهدوء والتريث في اخلوض 

في مثل هذه األمور ستحقن دماء 
آالف من املسلمني في شتى أنحاء 

العالم.

بضع كلمات 
للشيخ القرضاوي

إشراقة

nermin-alhoti@hotmail.com 
د. نرمين يوسف الحوطي 

شخصيتان منفصلتان ولكن تنصب 
قضيتهما في نقطة واحدة وهي 

»القراءة«، قبل تناول القضية وجب 
علينا أن نسرد لكم قصة كل منهما 

على حدة مبختصر مفيد لنصل معكم 
إلى محور قضيتنا.

»علي« شخصية سياسية في أحد 
اللقاءات الرسمية تقابلنا وأثناء 

حوارنا سألني عن »وليم شكسبير« 
ومصداقية وجوده من عدمه؟ وتناولنا 

أطراف احلديث وأثناء احلوار سأل 
عن تاريخ ميالده ووفاته فقمت 

بإجابته: أعتقد بأن ميالده 1620م. 
وإذا به يقول: عفوا معلوماتك خاطئة 

فميالده 1564م ووفاته 1616. وهنا 
تنتهي قصة »علي«. 

أما قصة »عالية« فتعد محور تصاعد 
احلدث في قضيتنا والوصول 

لنقطة الذروة عندما قامت »عالية« 
بسؤالي أثناء تواجدي في منزلها 

عن أحداث مسرحية فاوست للكاتب 
»جوته« فقمت بإجابتها بأنني لم أقرأ 
املسرحية ولكن قرأت ملخصها وما 

كتب عنها، فسألتها عما تريده من 
أحداث املسرحية، فإذا بها تتطرق 

لشخصية لم يقم أي مثقف أو باحث 
بتسليط الضوء عليها وهي »شخصية 

املرأة« وبعيدا عن احلوار الذي دار 
بيننا لكي نتوصل ألسباب ومسببات 
تكوين لكتابة تلك الشخصية ودورها 
وبعد محاوالت عديدة من االتصاالت 
بكثير من زمالئي في العمل ومن أهل 

الثقافة للسؤال عن تلك الشخصية 
في مسرحية فاوست لألسف كانت 

اإلجابة: ال أذكرها. ومن هنا تبدأ 
قضيتنا وهي »القراءة« املتواصلة التي 

أصبحنا لألسف نفتقدها في زمن 
أصبح ميتأل باملشاحنات والصراعات 

من أجل الكراسي واملناصب أما الثقافة 
والقراءة وغذاء الفكر والعقل فقدت 

في زمن الكراسي.
قضيتنا اليوم أبطالها أناس ميتلكون 

من العلم درجات عليا في مجال 
عملهم أما في عالم الفكر والثقافة 

والفنون هم أناس قارئون متميزون 
له ولألسف عندما قاموا مبشورة 

ومساءلة أهل الثقافة وهم القوة 
املضادة في قضيتنا وجدوا أنفسهم 

أنهم فاقوهم في املعلومات، وهنا 
تكمن قضيتنا وهي البحث الثقافي 

والفكري أين هو من أهله؟
ليس معيبا أن يعترف اإلنسان 
بأنه مقصر في القراءة لالرتقاء 

بعلمه، إمنا املعيب أن نصمم على 
أننا نفوق اآلخرين بعلمنا ومن هنا 
نكون وصلنا إلى ذروة احلدث التي 

تصل بنا إلى النهاية التي البد أن 
نعترف بأن األغلبية ليس فقط في 
مجال الثقافة والفكر عندما يصلوا 
ألعلى الدرجات العلمية يظن بأنهم 

امتلكوا العلم بأجمعه وهذا خطأ ألن 
ما توصلوا إليه ما هو إال بداية في 

طريق العلم.
كلمة وما تنرد: من أقوال اإلمام على 
رضي اهلل عنه: »العلم خير من املال، 

العلم يحرسك وأنت حترس املال، 
والعلم حاكم واملال محكوم عليه، 
واملال تنقصه النفقة والعلم يزكو 

باإلنفاق«. 

عالية.. وعلي

محلك سر

قامت قبيلة الرشايدة بدعوة رأس الدولة وأميرها، 
وأركان احلكم وشرائح املجتمع الكرمي منذ أيام على 

شرف صاحب السمو األمير املفدى، وإن دل ذلك على 
شيء، فإمنا يدل على الرابط االستراتيجي املصيري، 

الذي ال ينفصل أي منهم عن اآلخر. تلك الروابط الوثيقة 
مع النظام وأهل الكويت االوفياء، والتي مرت مبراحل 

ثابتة تاريخية منذ معركة الرقة والصريف وما تال هذه 
وتلك من معارك وأحداث نعرفها وتعرفونها جيدا، وفي 
هذا االحتفال مت عرض فيلم وثائقي يعطي نبذة بسيطة 

ومدلولية واضحة ملا سلف ذكره. وال يعني ذلك أيها 
السادة التقليل من شأن ما قامت به الفئات االخرى، 

ولكن الهدف من ذلك هو تذكير شباب اليوم والغد، مبا 
قامت به قبيلة الرشايدة العبسية، حتى يتعرفوا على 

أحد جوانب الكفاح واالخالص لهذه االرض وأهلها بدون 
استثناء، كما قام أهل الكويت االوفياء مبثل هذه األعمال 

اجلليلة.
وهنا يطيب لي أن أوضح ملن أراد التوضيح، وألزيل 

الشك والشكوك التي تثار من جانب مرضى النفوس، 
الذين أوكل اليهم من سادتهم املغرضني، بأن ما قامت به 

قبيلة الرشايدة من حماية للنظام وتأييده، منطلقا من 
مبدأ السعي لالصالح أو التقدم، إمنا منطلق من احلفاظ 
على رأس الدولة وأركان احلكم، حتى ال تتعرض البالد 

في تلك الفترة التي ُقلعت منها اخلالفة العثمانية من 
االرض العربية، وطل عليها النفوذ الغربي، وقل األمن 
واألمان في ديار العرب، وسادتها الغزوات والتهديدات 

من كل جانب، وهنا يكون احلفاظ على رأس اجلسم أمرا 
ضروريا، ألنه يا سادة ال يعيش جسم بال رأس.

وما أشبه تلك الفترة بهذه االيام، التي تتحرك فيها 
االرض واملياه الراكدة إقليميا وعامليا، مما يتطلب 

االلتفاف حول رأس الدولة، حتى يتسنى له العبور 
بالسفينة الى شاطئ األمان، بأقل اخلسائر واألخطار. 
وهذا يعطي مدلولية واضحة لفقهاء العقول، ما قام به 

صاحب السمو من جوالت حميمة لرص الصفوف، 
وتوضيح ما هو قادم، حتى نستطيع أن نصبح وكما كنا 
سدا منيعا بعد اهلل حلماية بلدنا من املخاطر التي قرعت 

أجراسها من حولنا.
٭ شكر وتقدير: وهنا ال يفوتني أن أشكر، بعد اهلل، 

القائمني واملنظمني لهذا االحتفال الكبير واحلضور 
اجلماهيري لقبيلة الرشايدة، واحلاضرين من شرائح 

املجتمع الكويتي حاضرة وبادية، وخصوصا جنود 
اخلفاء الذين بذلوا مجهودا خاصا مبساعيهم الطيبة 

لنجاح هذا االحتفال الرائع واحلضور املميز. ونقول لهم 
جزاكم اهلل خيرا عن هذه القبيلة واحملبني لها، وحفظ اهلل 

الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه.
في مطلع القرن إللي مضى تعرفونه

وفي مطلع القرن اجلديد افهموها
وال أزيد الشرح وأفند فنونه

 اخطوطها بانت وكل قراها
لي اهتزت الشجرة واهتزت اغصونه 

الفاكهة إللي  بني ايدينك كلوها
افهم ترى الشيطان بحلق عيونه

ومن حولنا يا فالن نسنس هواها

تعودنا ان نشهد القرقيعان في شهر رمضان، لكنه 
هذه األيام دق أبوابنا مبكرا متخذا له اسما جديدا هو 

»املقترحات الشعبية«. سلة القرقيعان في أيامنا املقترحة 
هذه مملوءة مبا لذ وطاب من حلوى زيادة عالوة األوالد 

وزيادة القرض اإلسكاني، ومزرعة لكل مواطن وشاليه 
لكل مواطنة، ومن يدرى فرمبا ومع اقتراب خطى حكم 

الدستورية سنسمع عن »قارئ« لكل طفل و»باربي« لكل 
طفلة، كل شيء يجوز في حالتنا الراهنة ما دمنا نفرح 

بعرس »الكالم« وننسى أن طالق »األفعال« باكر .
أطفالنا يا سعادة أعضاء مجلس األمة لن يفرحوا بزيادة 

الـ 25 دينارا قدر فرحهم بتوسيع ساحة مستقبلهم 
وتزويدها مبا تلهو به طفولتهم من تعليم وصحة 

ورعاية وحصان »اإلسكان« اجلامح لن تروضه كل 
سروج الـ 30 ألفا املقترحة. 

نحن ال نريد مزارع أو شاليهات قدر شوقنا الى رؤية 
وطن تنطح أبراج تطوره سحاب العاملية، ونحن ال نريد 

»قرقيعان« املجالس قدر شوقنا إلى رشفة ماء تبل ريقنا 
بتنمية حقيقية نفطر عليها بعد صومنا الطويل خالل 

سنوات »رمضان« طويلة تراجعنا فيها وتخلفنا عن 
ركب التطور.

أصحاب القرقيعان »االقتراحات الشعبية« التي ال 
تساوي حبرها.. نود إعالمكم بأننا في شهر شعبان 

ولسنا في رمضان.

مطلق الوهيدة

فالح بن حجري

قبيلة الرشايدة 
وشرائح املجتمع

مشاريع قرقيعان

رأي

صعلوكيات

Waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

صندوق األسرة 
وحكومة الشمالي

القانون رقم 104 في شأن 
إنشاء صندوق األسرة 
الذي صدر رسميا في 

اجلريدة الرسمية يوم 12 
مايو املاضي ينص صراحة 

في مادته األولى على 
أن كل من اقترض قبل 

مارس 2003 يدخل ضمن 
قانون صندوق الرسمية 

»حتى وإن متت إعادة 
جدولة قرضه بعد ذلك 

التاريخ«، ذلك القانون الذي 
متت املوافقة عليه نيابيا 

وحكوميا ال يقبل الشك وال 
التأويل في مادته األولى.

لكن الكارثة أن النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء 

للشؤون االقتصادية 
ووزير املالية مصطفى 
الشمالي أصدر قرارا 

وزاريا مخالفا للقانون 
بتاريخ 9 يونيو اجلاري، 
فالقرار الوزاري اخلاص 

بالالئحة التنفيذية للقانون 
خلى متاما من ذكر فقرة 

»حتى وان متت إعادة 
اجلدولة«، وفي هذا األمر 
كارثة، فأن تخلو الالئحة 

التنفيذية للقانون من أهم 
مادة في القانون فذلك 

يعني أن األمر متعمد، اآلن 
نحن أمام معضلة تنفيذية، 
وليست قانونية، فالقانون 

واضح وال يقبل اجلدل، 
لكن وزير املالية نسي أو 

لعله تناسى أو تعمد نسيان 
أهم جملة في القانون كله.
الالئحة التنفيذية مخالفة 

صريحة للقانون، وهنا 
حتول القرار الوزاري 
إلى شكل يجعله أقوى 

من القانون، ألن الالئحة 
التنفيذية التي أصدرها 
الشمالي حترم كل من 
أعاد جدولة قرضه بعد 

مارس 2008 من الدخول 
حتت مظلة القانون، رغم 
أن القانون ينص صراحة 
وفي مادته األولى على أن 
كل من أعاد جدولة قرضه 

بعد ذلك التاريخ يحق 
له الدخول في القانون 

ويشمله القانون.
اآلن يا عزيزي الشمالي، 

وقد حرمت الغالبية 
العظمى من املقترضني من 
االستفادة من القانون، فما 

شعورك؟ بل ما شعورك 
وقد خالفت قانونا صدر 

بالتوافق بني احلكومة 
واملجلس؟ أم أنك تعتقد إلى 

اآلن أنك أكبر وأقوى من 
احلكومة؟!

ال يا سيدي، أنت هنا 
محاسب على إسقاطك أهم 
فقرة من القانون، وعليك 

تعديل القرار الوزاري فورا 
ألنه مخالف للقانون، وأي 

طالب حقوق سنة أولى 
سيبلغك أنك ارتكبت خطأ 

قانونيا ال يغتفر.
الالئحة التنفيذية التي 
أصدرها الشمالي وبدأ 

العمل مبوجبها أمس 
مخالفة لصريح القانون 

رقم 104، واألهم أن 
الشمالي بقراره الوزاري 
هذا أثبت فعال أن القرار 

الوزاري أعلى من قوة 
القانون الذي يصدره 

مجلس األمة!
األمر هنا تعدى صالحيات 

الشمالي كاملة، وعلى 
مجلس الوزراء أن يصدر 

بيانا توضيحيا حول كيفية 
قيام وزير بتكييف قانون 

صادر من الشعب بقرار 
وزاري، وعلى البيان أن 

يكون واضحا وشامال.
توضيح الواضح: الناس 

تنسى ما قدمته لهم، 
ولكنهم ال ينسون أبدا 

الشيء الذي لم تستطع أن 
تفعله لهم.
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