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د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

الدور التشريعي 
بني الرفض والقبول
في خطوة مفاجئة ودون 
أي متهيد، وافق مجلس 
األمة، وبأغلبية كبيرة، 
على مشروع بقانون 

مبداولتيه األولى والثانية 
في جلسة واحدة لتعديل 

القانون رقم 1962/35 
املتعلق باالنتخابات العامة 

مبنع من يتعرض للذات 
اإللهية والنبوية واألميرية 

وتتم إدانتهم من حق 
الترشح واالنتخاب 

لعضوية مجلس األمة، 
وما تبع ذلك من ردود 

أفعال معارضة لهذا 
التعديل ولغط باعتباره 
موجها لفئة محددة من 
الناس، وما يتم تداوله 
عبر وسائل االتصال 

االجتماعي بأنه موجه 
لشخصيات سياسية 

بعينها، كما تناول العديد 
من القانونيني بوجهات 

نظر مختلفة هذا التعديل 
واعتباره مخالفا للدستور، 

ولم يقتصر األمر على 
هذا بل إلى توجيه 

مناشدة لصاحب السمو 
األمير من قبل »مجموعة 
مبادرة اإلصالح والتوافق 

الوطني« لرّد مشروع 
القانون.

وال شك أن املمارسة 
الدميوقراطية تعطي 

أعضاء السلطة التشريعية 
احلق في مراجعة القوانني 

وإدخال تعديالت عليها 
وفق قناعاتهم.

من وجهة نظري، 
إن املوافقة على هذه 

التعديالت تأتي من ضمن 
صالحيات األعضاء 

النيابية وال أرى فيها أي 
شائبة تستدعي كل ردود 

األفعال هذه، وباألخص 
مناشدة »مبادرة اإلصالح 
والتوافق الوطني« والتي 
أراها قد جانبها الصواب 

ولم تكن موفقة ،وعلى 
افتراض مت رد القانون، 
ومتت املوافقة عليه مرة 

أخرى بأغلبية الثلثني، 
سيكون أمرا واقعيا.

وال شك أن املمارسة 
الدميوقراطية تتطلب 
القبول بنتائجها وأي 

اعتراض على أي مشروع 
بقانون فإن مجال 

الطعن فيه سيكون أمام 
احملكمة الدستورية ال 
إثارة الشارع أو تقدمي 

مناشدات شعبية للقيادة 
السياسية لكي تتدخل في 

املمارسة الدميوقراطية.
ونافلة القول أن هذا 

املشروع وان جاء متأخرا 
يؤكد أهمية االلتزام 
بالسلوك القومي وان 

من يتطاول على الذات 
اإللهية أو النبوية أو 

األميرية ال يستحق أن 
يكون أهال للتشريع أو 

يكون له دور في احلياة 
السياسية، خصوصا أن 

هناك نصوصا جزائية 
ملن يتطاول على الذات 

اإللهية والنبوية بل 
وحتى آل البيت وكذلك 
بالنسبة للمقام السامي 
لصاحب السمو األمير 
من أن ذاته مصونة ال 

متس وفقا للمادة 54 من 
الدستور الكويتي الذي 

ارتضيناه عقدا بني احلاكم 
واحملكوم.

وال شك أن ردود 
األفعال جتاه هذا التعديل 
ستستمر إعالميا، خاصة 

أننا على مقربة من 
انتخابات برملانية جديدة 
وأمتنى على من يعارض 

هذا التعديل أن يتوجه 
إلى احملكمة الدستورية 
فور إقراره على اعتبار 

أن ساحة القضاء هي 
الفيصل في أي اختالف 
تشريعي بدال من اإلثارة 

اإلعالمية وإسقاطاتها 
السلبية على األمن 

املجتمعي أو مناشدات 
على اعتبار أن ما يحدث 
هو دور تشريعي يجتهد 
فيه األعضاء وفق رؤاهم 
باعتبارهم ممثلني لألمة 

وال منازع لهم.
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قضية ورأي

د.نرمين يوسف الحوطي

د. هند الشومر 

شيخة أحمد صالح الجيران

تلك القبعة التي ينظر إليها الكل 
ويجاهد من أجلها معلنا عند ارتدائها 
انتهاء دراسته اجلامعية، كان النقاش 
يدور بيني وبني إحد الصديقات أثناء 

تريضنا قبل اإلفطار بالسؤال لي: 
هل بالفعل ان من اخترع فكرة تلك 

القبعة هم املسلمون؟ وهل كانت 
فكرتها نابعة من وضع القرآن الكرمي 
في املنطقة املربعة لتطبيق قول اهلل 
عز وجل )وفوق كل ذي علم عليم(؟
انتهينا من رياضتنا أنا وصديقتي 

على اتفاق فيما بيننا بأن أقوم 
بالبحث عن اإلجابة وكتابتها من 

خالل مقالتي لهذا األسبوع، وبالفعل 
ذهبت ملكتبتي للبحث عن مصدر 

تلك القبعة وأيضا قمت بالبحث 
اإللكتروني فوجدت تضاربا 

واختالفات بني أصول تلك القبعة، 
فالبعض يقول: إن الروب يرجع إلى 

القساوسة والرهبان في العصور 
الوسطى، حيث كانوا ميثلون رجال 

الدين للدولة، وبجانب تلك املهام 
كانوا يقومون أيضا بتدريس الطلبة 
وعندما ينهي الطالب دراسته يصبح 

راهبا فيرتدي هذا الزي املوحد 
للكهنة والرهبان، والرأي اآلخر 
يقول: ان القبعة كانت تستخدم 

في القرنني الرابع واخلامس لتمييز 
الفالسفة والفنانني عن عامة 

الشعب، وأخيرا جند من يقول: إن 
العرب املسلمني في األندلس كانوا 

يستخدمون هذه القبعة لوضع 
املصحف فوقها حتى ينطبق قول 

اهلل تعالى )وفوق كل ذي علم عليم(.
من تلك اآلراء ال أجد تضاربا 

واختالفا فيها كما يدعي البعض، 
فالكل يجمع على أن تلك العباءة 

والقبعة بدأت من الدين ووفق 
التاريخ واملراحل الزمنية البد أن 
تتغير من حيث الشكل الديني، 

فالديانة املسيحية كانت قبل اإلسالم، 
إذن عندما يأتي اإلسالم ويريد أن 

يستخدم تلك الفكرة وجب عليه 
أن يغير فكرتها وفق مبادئ الدين 
اإلسالمي ومن جميع تلك املراحل 

واملتغيرات يبقى شيئ ثابت، الثابت 
هو »التميز«، فمن يرتدي هذا الزي 

البد أن يكون قد أنهى مرحلته 
اجلامعية، وتلك هي سبب الفكرة 

وليست طريقتها ألن الطرق تختلف 
مع مراحل احلياة وتغير األزمنة، 

وما يؤكد كلماتي أننا اليوم جند أن 
جامعتنا أصبحت ال تضع القرآن 

الكرمي مثلما كان في أيام األندلس، 
بل جند بعض اجلامعات قامت بتغيير 

اللون ولم يصبح اللون اسود مثل 
أيام العصور الوسطي، ولكن ما بقي 
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cap؟
٭ مسك اخلتام: )ومن الناس والدواب 

واألنعام مختلف ألونه كذلك إمنا 
يخشى اهلل من عباده العلماء إن اهلل 

عزيز غفور- سورة فاطر: 28(. 

بعد صدور قانون البيئة األخير 
مبنع التدخني في األماكن العامة 

وتطبيق عقوبات على املدخن وعلى 
املكان الذي يسمح له بالتدخني 

فقد استبشرنا خيرا وتفاءلنا بأن 
التدخني لن يؤثر على األطفال 
واحلوامل وعلى غير املدخنني 
سواء كانوا أصحاء أو مصابني 

ببعض األمراض التنفسية أو 
أمراض القلب. ولكن ما حدث في 
أحد الفنادق في الشعب البحري 

ذي األربعة جنوم ولكن في حتدي 
قانون البيئة واإلساءة لسمعة 

الكويت فإنه يستحق عشر جنوم 
ولألسف فإن العاملني في الفندق 
غير قادرين على االمتثال لقانون 

البيئة ألسباب ال نعرفها ويقومون 

بتقدمي الطفايات اخلاصة للسجائر 
على الرغم من شكاوى زوار الفندق 

ومن انتشار الالفتات التي متنع 
التدخني في نفس املكان ولذلك 

كان من األفضل لهم إزالة الفتات 
منع التدخني من الردهة الرئيسية 

للفندق، حيث إن هذه الالفتات 
منتشرة على األعمدة ولكن ال أحد 
يحترمها في غياب حمالت شرطة 

البيئة التي سمعنا عنها مرارا 
في أماكن أخرى ويا ليتها تذهب 

للشعب البحري للردهة الرئيسية 
في أحد الفنادق ألن إدارة الفندق 

تتمتع بحياء شديد أمام زوار 
الفندق الذين يتلذذون مبضايقة 
اآلخرين بالدخان املتصاعد منهم 

على الالفتة اخلاصة مبنع التدخني 

ويرسمون بذلك صورة غير 
حضارية تشوه سمعة الكويت 

ووجهها احلضاري بهذه التصرفات 
اخلارجة عن القانون وعن حدود 
اللياقة. ومن املؤسف أن صاحب 

الفندق على دراية باألمور الصحية 
وال أعتقد أنه يرضى عما يحدث 

فيه. لذلك أمتنى من شرطة البيئة 
أن يكون لهم خط ساخن حتى 
يتمكن أي متضرر من التدخني 

من االتصال عليهم لتتعامل 
مع هؤالء املستهترين بالقانون 

ومحاسبة املتسترين عليهم وأن 
يكثفوا حمالتهم على جميع 

األماكن ومعاقبة املتسببني في أذى 
اآلخرين بالتدخني في األماكن غير 

املخصصة للمدخنني. 

أتذكر متاماً كم من اجلهد كنت أبذل 
حينما نويت أن أختم القرآن قراءة 

في رمضان، كنت في االبتدائية 
حينها، وكلما استيقظت فجرا ألقرأ 

اليسير يتمالكني التعب، وأغفو 
ألقرأ مرة أخرى عصرا، وليال قبل 
املنام، كنت أحذو حذو والدي، وهو 
من كان يحضر لنا وعودا محفزة 

إذا ما ختمنا القرآن في رمضان.
هكذا كانت بدايتنا في القرآن، 

نحفظ اليسير جدا، نتعب في أقل 
من جزء، وفي كل رمضان تزداد 

قدرتنا ويبارك ربي في قوانا.
كان لدّي في صغري ثوب أبيض 

وسجادة رمادية، ال أنسى أبدا 
اصطفافي بجانب والدتي لتأدية 

الفروض ومن ثم النوافل، كنت إذا 

ما أردت شيئا ودخلت على والدتي 
ملناداتها في الغرفة، فإني ال أفتأ 
عن مراقبتها، ومالحظة تعابيرها 
أثناء تأديتها للصالة، كنت أريد 

أن يحدث ذلك معي، وأن أحقق ما 
يسمونه اخلشوع، وأن أستشعر 
السكون وقت أذكار الصالة كما 

كانت ابنة عمي عايشة تفعل.
حاولت وحاولت، متنيت أن أرى 

الفتح، أن أعي كلمات الفاحتة، 
وأفهم معنى الصلة باخلالق، 

وعسى ربي أن يحقق لي ذلك.
كبرت وكبرت، والزلت في كل 

رمضان أجد شيئا في قلبي لم أكن 
أدريه في الرمضانات السابقة.
هكذا هي أعمارنا متضي في 

محاوالتنا للظفر بالراحة، 

بالسكون، بالرضا، وفي كل 
رمضان ندعو أن يهبنا ربي القدرة 
على املضي في الصراط املستقيم، 
والتوفيق في الدنيا واآلخرة، وأن 
يكتب لنا اخلير، أينما كان وحيثما 

كان.
هكذا لكل منا تاريخه في احملاولة، 
أيامه في اجلهاد مع ذاته، حلظاته 

في القرب من اهلل، وكل سنينه 
تلك وأعوامه لن تذهب هباء منثورا 
فهي مكتوبة محفوظة ستشفع يوم 

نورد على احلوض، ومنشي على 
الصراط، ويكتب لنا اخللد األبدي 

ملصائرنا نحن البشر.
حينها ستتذكر طفولتك، مراهقتك، 

شبابك وشيبك، جعلنا اهلل من 
املتقني.
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سقاية

بدأ الفساد في بعض دولنا العربية يتوغل ويتوحش ويتحول من ممارسة 
سيئة شاذة إلى ثقافة عامة مدمرة ال ترى غضاضة في ممارسة الفساد 
بأنواعه املختلفة كالفساد السياسي واالقتصادي واالداري واألخالقي 

.. إلخ، حيث تسود مفاهيم مدمرة مثل ان االوطان زائلة واألموال باقية، 
واملسؤول الذي ال يسرق، يسرق ابناءه ويحرمهم من اخلير، وجميعها 

مقوالت ومفاهيم وممارسات ال تسمع بها في الدول املتقدمة الباقية 
وشائعة في الدول املتخلفة الزائلة.

>>>
وحملاربة الفساد أسباب عدة منها: 1 ـ أن أموال الفساد التي تذهب 

للحسابات اخلاصة للفاسدين وهي أحيانا باملليارات واملاليني حترم منها 
اخلزائن العامة التي تصرف منها الدول على التعليم والطرق والتنمية 

والصحة ..إلخ.
2 ـ يقضي الفساد على الروح الوطنية لدى النشء ويعدم الرغبة في 

التضحية ألجل األوطان ويتحول الشعار العام إلى )أنا وبعدي الطوفان(!
3 ـ يدمر الفساد بأنواعه املختلفة روح العمل وقيم اخلير في املجتمع من 

إتقان والتزام وتطوير للذات، فما دامت األمور تتم بالواسطة والرشاوى 
فلم العناء والتعب؟!

4 ـ يضرب الفساد االستقرار السياسي واألمني لألوطان، فليس هناك 
وعبر تاريخ الدول ما هو أكثر إثارة حلنق العامة وحتى اخلاصة، الغني  

والفقير، من دعاوى الفساد والثراء غير املشروع، ولم تقم ثورة أو انقالب 
أو ربيع اال وقد سبقه شيوع دعاوى الفساد باملجتمع املعني!

5 ـ يضرب الفساد االستقرار االقتصادي للدول ومينع حتولها إلى مراكز 
مالية، فأموال االستثمارات العاملية جبانة وال تأتي إلى بلدان متأخرة في 

مراكز الشفافية الدولية، لذا جند ان املراكز األولى في الشفافية حتصدها 
دائما دول مثل سنغافورة ولوكسمبورغ وسويسرا واالمارات وقطر.

6 ـ يضاعف الفساد كلفة املشاريع العامة دون داع.
7 ـ يحطم الفساد املؤسسات العسكرية واألمنية التي يرتكز عليها استقرار 

الدول وتتحول بالعادة القيادة الفاسدة من الوالء إلى العداء لألنظمة طمعا 
في احلصول املباشر على األموال العامة والدجاجة التي تبيض ذهبا.

8 ـ حتصد الدول املبتالة بالفساد اسوأ تنفيذ للمشاريع العامة واغالها 
ثمنا، فما دام الفساد والرشاوى والعموالت هي طريق الوصول 

للمناقصات، ال جودة العمل وسعره املناسب، تصبح الفضائح الكبرى 
مرتبطة بشكل دائم باملشاريع الكبرى.

9 ـ تقوم في العادة الشركات األجنبية الدولية التي حترص على الشفافية 
التامة واألسعار املناسبة في بلدانها بتشجيع الفساد في دول العالم الثالث 

كي تصرف لها اسوأ منتجاتها بأغلى االسعار والتي تتسبب عادة في 
استباحة االموال العامة بالشراء باهظ الثمن ومرة بالكلفة العالية للتشغيل.

10 ـ يتسبب الفساد وتركيز األذهان واألعمال على حصد االموال في توالي 
النكبات السياسية واألمنية واالقتصادية على الدول  املبتالة كون ال احد 

يركز على مسار السفينة املشغولني بنهب خزائنها وبضائعها مما يتسبب 
احيانا في غرق سفن األوطان!

11 ـ يدمر الفساد البيوت والعائالت كونه ينتقل بثقافته وقيمه من 
مؤسسات العمل إلى البيوت فيزيد جشع السكان من رجال ونساء وأبناء 
وتتحول عالقاتهم من الوّد واحلب والرحمة إلى املنفعة املادية البحتة لذا 

يكثر الطالق ويتفشى الفشل الدراسي.
12 ـ تتحول الدول املبتالة بالفساد إلى أن يتعامل معها بعض مواطنيها على 

أنها »اوطان مؤقتة« اقرب للفنادق أو محطات الوقود التي متأل السيارات 
منها خزاناتها ثم تتركها مسرعة وهي وصفة ال ميكن أن تعمر األوطان.

>>>
٭ آخر محطة: 1 ـ يتسبب الفساد للممارسني والغارقني فيه وكذلك للشرفاء 
اآلخرين ممن يقلقهم حال وطنهم ومستقبل ابنائهم في األمراض اجلسدية 

والنفسية اخلطيرة التي ترتبط عادة بالقلق فتتحول املوارد إلى عالج 
املرضى بالداخل واخلارج بدال من أن تصرف على التنمية.

2 ـ كما تتدهور احلالة التعليمية والثقافية والفكرية للمجتمع، فاالستاذ 
والطالب يلهثان ال خلف العلم والثقافة واالبداع بل لتحصيل املال واملباهاة 

باملظاهر االستهالكية من سيارات فارهة ومالبس ماركات غالية.
3 ـ اخلالصة: الدول واملجتمعات العربية إما ان تقضي على الفساد او 

يقضي عليها الفساد آجال أو عاجال وال ميكن ان جتتمع الوطنية والسرقة 
في جسد واحد، فمن يحب وطنه ال يسرقه، ومن يسرق وطنه ال يحبه.

نزل القرآن وبه من االعجاز واختراقه حلجب املاضي واملستقبل وما تخبئه 
النفس البشرية، كما اشتمل القرآن على معجزات علمية عديدة ومختلفة بدأ 

العلماء قبل فترة بتحليلها وسوف يؤدون ذلك الى ان يرث اهلل البسيطة، بيد 
ان كلمات اهلل- عز وجل-  وعلومه واعجازه دميومي ال ينفد.

اال ان هذه املعجزات تشحذ فينا الهموم وتتوخى من أولي األلباب والعقول 
ان يتوصلوا لفهم هذا االعجاز وتلك املعجزات في الكون وفي االنسان وفي 

النبات وفي احليوان وفي اجلماد.. الخ.
يبني لنا سبحانه وتعالى في سورة االنعام ان الدواب في االرض والطائر في 
السماء خلقت كأمم مثل أمم البشر، لكلل منهم منهجا في احلياة والتخاطب 

والتزاوج واحلصول على االغذية وحماية النسل.. الخ، كل وفق منهجية 
ربانية استطاع بعض العلماء وباستخدام التطور العلمي التصرف وحتديد 

بعض من هذه املنهجيات، وللنمل عالم ودورة حياة ومعيشة خاصة به، 
السيما أن حجمه وطوله ال يتعدى قياسات قليلة وتستوجب احلفاظ على 

عالم خاص به. 
استنتج العلماء بعد دراسات وابحاث مضنية ان النمل يتصرف بعقالنية 

وقد يكون من اذكى احلشرات قاطبة، يرى االشياء وفق موجات صوتية ال 
ميلكها حتى االنسان، وللنمل لغة ذات طابع كيماوي يستخدمها في التواصل 

واالنذار، وبتشريح النمل وجد ان جسمه يتضمن جهازا هضميا متطورا 
مكونا من فم ومريء ومعدة وامعاء وجهاز ضخ ومص، يعرف من خاللها 
النمل االجناس االخرى منه، ففي قرية او محيط واحد ملجموعة من النمل 
تنتشر بينهم املودة وااللفة، ومع منل من قرى اخرى فهناك ضراوة في 

العداوة تقود الى احلرب تكون فيها احلياة لألقوى، والنمل ال يكمل في حياته 
وال ميل او يستسلم بل يعمل ويعمل ثم يعمل.

هناك ما يربو على ستمائة نوع من النمل يعيش معظمه في املناطق 
االستوائية وميثل 1% من مجموع احلشرات، يعيش النمل في مستعمرات 

يصنعها في االرض داخل االخشاب اجلافة، او اي مكان اخر مناسب 
ويختلف حجم ونوع هذه املستعمرة وطريقة بنائها حسب ما يسكنها 

من النمل، وتقوم ثلة محدودة بجلب املواد الغذائية واحلبوب خلزنها بعد 
تفتيتها لكي ال تنبت اذا ما تعرضت لرطوبة، سبحان اهلل من ألهم النمل ذلك؟ 

ولندهش من اعجاز اهلل اكثر اذا علمنا ان النمل يخرج احلبوب الى الهواء 
الطلق لتجف ثم يعيد تخزينها، لكي ال تنمو - سبحانك الفرد الصمد!

تنقسم امة النمل الى امللكات ولها آلية للطيران مكتملة وعلى عكس النحل 
فهناك اكثر من ملكة في مستعمرة واحدة، ودور امللكة القيادة والتوجيه والى 

العامالت التي تشكل غالبية املستعمرة وهم اصغر من امللكات حجما، ومنها 
من يتخصص في الدفاع كجنود عن املستعمرة، وهناك الذكور وهي مجنحة 

ووظيفتها التلقيح، وهناك اعجازات عديدة لهذا املخلوق.
ولكن كيف لنا ان ننسى عندما حذرت منلة رهط النمل عن االبتعاد عن جيش 

سيدنا سليمان عليه السالم لكي ال يفنيهم من دون قصد؟ من ألهم النمل 
ذلك؟ وكيف أوصلت الرسالة أو املعلومة لبقية النمل؟

هذا خلق اهلل فأروني ماذا خلق الذين من دونه.

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

Yousufyacoubq@hotmail.com

سامي عبداللطيف النصف

د. يوسف يعقوب البصاره 

12 سببًا 
حملاربة الفساد!

إعجاز اهلل 
في خلق النمل

محطات

قل احلق

a.alsalleh@yahoo.com
عبدالهادي عبدالحميد الصالح
مثلما أشار صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل 

تعالى، في كلمته الرمضانية السنوية 
اول من امس، الستخالص الدروس 

والعبر مما خلفته تلك الصراعات 
واحلروب في بعض دول املنطقة، 
وكنا يوما ما ضحية عدوان غاشم 

من طاغوت العراق املقبور، الذي طاملا 
وقفنا معه كشقيق عربي، كدرس لنا 

ولغيرنا.
لكن رّب ضارة نافعة، عندما عادت 
خالله لنا وحدتنا الوطنية في أبهى 

صورها حتى انتصرنا.
وعندما بدأت تتسرب إلى بعضنا 

أفكار التطرف اإللغائية، تسرب إلينا 
كذلك تكفيري ليخطف منا أعزاء من 

شعبنا الودود - نحتسبهم عند اهلل 
شهداء وضحايا - في تفجير مسجد 

اإلمام الصادق گ، وكمحاولة 
شيطانية - مثلما وصفها صاحب 

السمو األمير - إلشعال الفتنة والفرقة 
والنعرات بني الكويتيني.

لكن خاب هذا العدوان اجلديد خاسئا 
وهو حسير، أمام تآزر الشعب 

الكويتي، ومتسكهم بالوحدة الوطنية 
اجلميلة.

ومع تعاظم صناعة اإلثارات الطائفية، 
والقوى التكفيرية، وما وجدت لها من 
ظروف تسويقية عبر أدوات التواصل 

االجتماعي اإللكتروني، ازدادت في 
اإلقليم حدة معاول الهدم وإشاعة روح 
الكراهية، فكانت سببا رئيسيا إلشعال 

احلروب والدمار والتهجير ومصادرة 
احلقوق واحلريات اإلنسانية.

ونحن ما زلنا بحمد اهلل وفضله 
ننعم بقدر وافر وكبير من األمن 

واالستقرار والرفاهية، مبا سخره لنا 
سبحانه وتعالى من نظام دستوري 

صاغه الشعب الكويتي بنفسه، 
وبقيادة سياسية حكيمة.

فاحلذر كل احلذر أن نفرط بهذه 
النعم، وال بد من مواجهتها بالشكر 

واحلمد هلل تعالى.
ومن مصاديق الشكر أن ندعم 

اآلخرين أصحاب النوايا واملبادرات 
اخليرة، وان ننصر إخوتنا من حولنا 
وفقا للهدي النبوي الشريف في هذا 

الصدد.

فعاًل.. العاقل
 من اتعظ!
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