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خلود الخميس

أقول: »غطيني 
وصوتي«!

سألتني: أين مجنون ليلى 
وعنترة عبلة و»خبل« بثينة؟!

تقول: أليسوا رجاال كتاب 
األشعار والكلمات الغنائية 

التي تهيم بنا بني أجنحة احلب 
املالئكي ونحلق بها فوق 

سحاب األمل بأن مازالت قلوب 
الرجال قادرة على منح احلب 

المرأة؟!
إذن ما الذي يحدث للنسوة 

أخيتي؟ جميعهن بال استثناء، 
وإن كان هناك فال أعلم عنه، 

يشتكني من اجلفاف العاطفي 
واجلفاء الذكوري واحلياة 

الزوجية الرتيبة اخلالية من 
احلماس املليئة باالنتقاد واللوم 

وتوجيه السهام علينا باعتبار 
أننا مسؤوالت عما سبق وكأن 
الرجل ليس شريكا في احلياة 
األسرية ومجرد »زوج زائر«!
قلت: السبب هو »التوقعات 

التعميمات املسلسالت 
الفاشينستات«!

قالت: »ممكن تفصيل لو 
سمحتي«؟!

قلت: التوقعات أننا، رجاال 
ونساء، ندخل العالقة الزوجية 

ولدى كل منا توقعات من 
اآلخر، الحظي من اآلخر، بينما 
ال يحمل أحدنا نفسه جزءا من 
حتقيق تلك التوقعات أو عدمه، 
ومع الوقت والتماس مع احلياة 

وحتول الرومانسيات األولى 
من نظرات ومديح وغزل 

ومجامالت، إلى إيجار وأقساط 
وسكر وأرز ومتوين، ثم إلى 

حفاظات أطفال وواجبات 
مدارس واجتماعات أولياء 
أمور، حتدث الرتابة التي 

تتحدثني عنها، ومع الوقت 
وامللل تتواضع التوقعات حتى 

تتالشى، ولكنها تبقى في 
الذاكرة وكلما شاهدنا مسلسال 

يحاكي احلب والعشق تظهر 
على شكل الشكاوى من اجلفاء 

العاطفي.
وهكذا حتى فجأة جند أحدنا 
فوق قبر اآلخر يقول: كيف 

وصلنا إلى هنا ولم نعش حياة 
سعيدة معا؟! 

أما التعميمات فهي ما ذكرت أن 
الكل واجلميع يشتكي، وهذا 
غير علمي وال دقيق وصفيا 

وال احصائيا وال منطقيا، هناك 
زيجات سعيدة، وأسر تعيش 

الهناء بتفاصيله، هؤالء رضوا 
وصبروا وجاهدوا وفهموا 

أن الزواج شراكة وأن األسرة 
شركة عائلية الربح واخلسارة 
يقعان على اجلميع فلم يسع 

طرف لكسر اآلخر ليربح 
هو ألنه يعلم أن جبر كسور 
العالقات يترك الندوب، وهي 

تشوه الصورة العائلية املعلقة 
في جدران القلوب، فاالثنان 
مسؤوالن وليس طرفا فقط 

واآلخر بريء.
وانظري للمسلسالت، لقد غزت 

الغرف اخلاصة وليس فقط 
صاالت اجللوس العامة للعائلة، 

حيث املقارنات واالنتظار أن 
تكون ممارسات الشريك قريبة 

من البطل أو البطلة، بينما 
هؤالء أبطال شريط سينمائي 
وليس من حسن إدارة احلياة 

وضع استقرارنا على احملك إن 
لم يتصرف شريكنا كما يفعل 

البطل األنيق الرشيق أو أن 
ينتظر الزوج من امرأته الكمال 

ومتام املظهر اخلارجي متجاهال 
أن املمثلة رزقها في جسدها 

وليس في عقلها، فال تفكر إال 
ببقاء رشاقتها وجمالها الذي 

صار أغلبه اصطناعيا وال أحد 
ينكر بل يعلن عنه بفخر.
أما »الفاشينستات« فهاك 

الفتيات، ولألسف الفتيان، 
يالحقن مشاهير السوشيال 
ميديا في املطاعم ويقلدنهن 

باملوضة وصارت حياة البنت 
معلقة بالتجميل والتلميع فأين 

جتد وقت نفض الغبار عن 
داخلها؟!

يرونهن قدوات، وهذه أزمة 
سلوك جمعي افتقد الرغبة 

في االبداع واتخذ من الطرق 
السهلة منهاجا، يقلد أولئك 
ويلحق بهن جلحر الضب، 

ومع تراجع دور القادة 
احلقيقيني للرأي العام لترفعهم 

عن اخلوض في الظواهر 
السلبية، انعدمت تقريبا البدائل 

وازدحمت الساحة بالغثاء.
عزيزتي، إن حتول أي مجتمع 

إلى مستهلك بنسب تتفوق عن 
كونه منتجا مؤشر انخفاض 
منحنى احلضارة فيه، ولذا 

فال ميكن أن حتدث نهضة مع 
االستهالك واالعتمادية ما لم 
حتدث طفرة تعكس املعادلة، 

وهي في مجتمعاتنا كأسطورة 
»حمارة القايلة«.

قالت: ذكرتيني »بحمارة 
القايلة« تدرين إني للحني 
أخاف منها مع علمي أنها 

أسطورة؟!
قلت: غطيني وصوتي!

أيام معدودات waha2waha2waha@hotmail.com

عبدالمحسن محمد الحسيني

ذعار الرشيدي

رغم أن من أساسيات مجلس األمة محاربة الفساد إال أننا نطالع كل 
يوم من خالل الصحافة احمللية مشادات وجدال حول بعض القضايا 

االجتماعية بني أعضاء املجلس األمة، حيث يتهم البعض بعض 
النواب بالتستر على أعمال الفساد املتفشي في البالد بسبب التزوير 

والتستر على املجرمني واملخالفني للقوانني واألعراف، ولقد بلغ اجلدل 
بني نواب األمة الى تبادل االتهامات والتهديد.. وأن هذه املجادالت 

واحلوارات البيزنطية كلها تصب في خراب جلسات املجلس.. وكان 
من املفروض ان يركز األعضاء على حوارات حول القضايا التي 

ترتبط ببرامج التنمية، حيث أعلنت الدولة عن عدة مشاريع تنموية 
وأن هذه املشاريع بحاجة الى طرح أفكار ومقترحات تفيد مشاريع 
الدولة التنموية.. أما ان يحاول البعض الدفاع عن أقاربهم املتهمني 

بقضايا االختالس مثلما يثار حول املكاتب الصحية في اخلارج وهناك 
من يساوم على التخلي واالمتناع عن االستجوابات مقابل مصالح 

شخصية باألقارب!
هنا يتساءل الشعب عن مدى جدية نواب األمة في حماية مصالح 

الشعب والدفاع عن مبدأ العدالة واملساواة بني فئات الشعب ويستفسر 
الشعب عن دور نواب األمة في دعم املشاريع التنموية للدولة والتي 
تأسست لصالح املواطنني. ان أعضاء مجلس األمة تقع على عاتقهم 

مسؤولية الرقابة على عمل احلكومة من أجل تطوير اخلدمات وتسهيل 
معامالت املواطنني لدى املؤسسات احلكومية.

العالم ينظر إلى الكويت على أساس انها دولة منوذجية في املمارسات 
الدميوقراطية وهي تأتي في مقدمة دول املنطقة من حيث العدالة 

واملساواة واملمارسة الدميوقراطية.
ان الشعب الكويتي مطالب بأن يحافظ على هذه الصورة الطيبة 

لبلدهم.. وهنا تقع مسؤولية الشعب على االختيار األفضل لنواب 
األمة.. وال بد من التخلي عن أساليب الواسطات.. ألن الدولة حترص 

على املساواة والعدالة بني أفراد الشعب الكويتي.
لقد مررنا بعدة جتارب دميوقراطية وقد آن األوان ألن نتفحص تلك 
التجارب الختيار األمة واستبعاد السلبيات التي تسببت في اختيار 

نواب ليسوا على قدر من املسؤولية فهم حريصون فقط على مصالح 
ناخبيهم وأقاربهم دون مراعاة مبدأ العدالة واملساواة التي تعتبر من 

أساسيات النظام الدميوقراطي.
وهنا نذكر نوابنا الكرام بخطاب صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

األحمد ومبا قاله في هذا اخلطاب: علينا ان نقبل الرأي اآلخر كما 
علينا أن نتشاور ال أن نتخاصم وان نختلف ال أن نتعادى وأن ننتقد 

بال إشهار وأن نحاسب بال انتقام فكلنا من الكويت نبدأ.. واليها 
ننتهي وهي الباقية.. نحن الزائلون.

واهلل املوفق.

توطئة: د.سعاد الصباح ومنذ سنوات تصنف من بني الشخصيات 
الكويتية التي يوجه لها الديوان األميري دعوة حلضور افتتاح 

أي دور انعقاد من دورات مجلس األمة، لذا كان حضورها بدعوة 
اعتيادية وليس لتشهد أو حتضر جلسة استجواب الوزير محمد 

العبداهلل. 
> > >

حضور د.سعاد الصباح كان بروتوكوليا، الصدفة أن استجواب 
»ابنها« الوزير أدرج في جلسة االفتتاح، وحدث ما حدث.

> > >
د. سعاد، ما شهدتيه هو جزء من املمارسة السياسية، ولن أقول 

الدميوقراطية، ألن هنالك فارقا شاسعا بني املصطلحني، ألننا ومنذ 
سنوات منارس السياسة باستخدام الدميوقراطية وال منارس 

السياسية بهدف دميوقراطي، والفارق بني املمارستني كالفارق بني 
الشمال واجلنوب.

> > >
وضريبة الفرق بني املمارستني ندفعها في كل دور انعقاد، وتأتي 

أحيانا على شكل صراع مغلف بالدميوقراطية وأحيانا حرب معلنة 
حتت رايات الدميوقراطية، لذا ما حصل في اجللسة وأساء لك أو 

وجدت به إساءة لشخصك الكرمي، هو جزء من ضريبة ندفعها جميعا 
كشعب ونالت من شخصيات عديدة بعضهم مت جتريحهم دون أدلة 

وبعضهم أدين بال تهمة.
كشعب ندفع ضريبة هذه املمارسة من وقتنا الدستوري من ساعتنا 
التشريعية، بعد أن يدخلنا البعض إلى صراعات/ استجوابات تأخذ 
من عمر اجللسات وتسرق وقتا كان ميكن استغالله في تشريع ما 

ينفع الناس ويطور من أداء املؤسسات ملا فيه خدمة الوطن، الكل 
يدفع ثمن هذه الضريبة بشكل أو بآخر.
> > >

د. سعاد، لم أكن أحب أن تكوني في ذلك املوقف، وأعتقد أن كثيرين 
من املنصفني إنسانيا كانوا يتمنون ذلك، ولكن هذه الدميوقراطية 
بالنكهة الكويتية، سيئة أحيانا وجيدة أحيانا ورائعة أحيانا أخرى.

> > >
االستجواب حق ألي نائب، هذا جزء من الوثيقة الدستورية التي 

حتكمنا، والدستور إما نأخذه كله أو ال نأخذه، ولكن بعضنا لألسف 
يأخذ بنصوص الدستور ويهمل روحه، لذا تقع األخطاء ومن بني 

األخطاء أن تتعرض شخصية كرمية مثلك ملا تعرضت له دون داع أو 
مبرر أو مسوغ.

> > >
هنا أيضا ال ميكن أن نرفض ما طرحه املستجوبان كونه جزءا من 
املمارسة التي حتكمنا قوانينها حتى وإن خرقت األعراف، كما ال 

ميكن أن نحجر على من حتدث مؤيدا او معارضا لالستجواب فهذا 
جزء من العملية/ اللعبة السياسية.

> > >
د.سعاد، قامتك األدبية أكبر وبكثير من نطاق دائرة السياسة، واسمك 
األدبي يتجاوز اجلغرافيا احمللية واإلقليمية، وأثرك الشعري أبلغ من 

مضبطة تلك اجللسة التي كنت أمتنى شخصيا أال حتضريها.
> > >

اسمك بالنسبة للكويتيني مسكوك من ذهب السمعة الطيبة، وال ميكن 
حلادث عارض كهذا - لم يفترض أن يحدث - أن ينال من قيمة تلك 

السمعة.
فسامحينا يا د. سعاد فهذه هي ممارستنا للدميوقراطية، وكما قلت 

دميوقراطيتنا متعددة األوجه، فيها السيئ وفيها اجليد وفيها الرائع، 
الصدفة وحدها قادت ألن تشهدي حالة ليست بأفضل حاالتها.

> > >
االعتذار هنا ليس لشخصك، وال نيابة عن أي أحد، بل االعتذار ألن 

دميوقراطيتنا بهذا الشكل وتأخذ اكثر من شكل وجهة وتضر أحيانا 
من حيث نعتقد أنها تنفع والعكس صحيح.

> > >
د.سعاد، تبقني أيقونتنا الشعرية التي نفاخر بها أمام اآلخرين.

> > >
توضيح الواضح: الكل يعلم حقيقة وحجم الصراع السياسي، ولكن 

الصراع اليوم في دائرة »املسيطر عليه« فال داعي للتشاؤم. 

أساسيات عمل
مجلس األمة

 محاسبة الفساد

سامحينا 
يا د.سعاد

املوقف السياسي

احلرف 29

هكذا وصف الرسول ژ سبطيه »احلسن 
واحلسني إمامان قاما او قعدا«. اي ان 

تصدى احدهما او كالهما لألمر، أو جتنباه، 
فهذا ال يغير من وصفهما كإمامني لألمة.
ولذلك من اخلطأ اجلسيم، التصور بأن 

اإلمام احلسني إنسان حار وانفعالي 
وعنيف! بينما اإلمام احلسن إنسان مييل 
إلى الدعة والراحة وتعدد الزوجات! كالم 
ال يليق بأهل البيت عليهم السالم، الذين 

مدحهم القرآن فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا.

لكن الظروف هي التي رسمت لإلمام 
السيناريو األصلح لألمة على املستويني 

القريب والبعيد. فليست احلرب دائما هي 
احلل وال الطريق السلمي يعد دائما نكوصا 

وخذالنا.
اإلمام احلسن گ كان متأهبا عسكريا 
حلماية األمة من االنحراف، ولكن واجه 
جيشا مواليا له، ولكنه مثقل ومتعب من 

بعد معارك اجلمل وصفني والنهروان 
واحلروب اخلاطفة األخرى، ورجاال 

مرتشني وتسربت الى نفوسهم الفنت 

واملطامع، باإلضافة الى تربص اخلوارج 
في الداخل، والتهديدات اخلارجية من 
الروم، فآثر الصلح ضمن بنود موثقة 

ليعود األمر فيما بعد الى آل البيت النبوي 
الشريف. وقد حتمل لذلك اإلمام احلسن 

الظلم والنعت باخلذالن، بل وصل ذلك 
الى االعتداء اجلسدي بطعنه باخلنجر في 

فخذه، ثم لقي وجه ربه في مثل هذه األيام 
شهيدا مظلوما، ليمهد املبررات الشرعية 

وامليدانية لدور أخيه اإلمام احلسني املظلوم 
الشهيد كذلك، سالم اهلل عليهما.

من الطبيعي عند البعض أن تتغير 
املبادئ حسب املصالح، وقد جتد من 

يبرر له هذا التغير ولكن عليه أن ينتبه 
لسبب تغير مبادئه فال يفرح بأنه بدلها 
من أجل إرضاء شخص أو مجموعة من 
الناس وقال لهم كما نقول شعبيا »ذنبك 

برقبتي« فليفطنوا لقول اهلل عز وجل: 
)ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن 

أوزار الذين يضلونهم بغير علم(.
ففي حال قمت بظلم شخص ألن أحدهم 
أوهمك بأنه على حق فعذرك معك ألنك 
تعاملت معه على نيتك الطيبة، ونسأل 
اهلل أن يغفر لك ظلمك ألنهم خدعوك 

وألن اهلل أخبرنا بأن الظلم ظلمات فإنني 
أرجو من اهلل أن يحمل من أوهمك 

أوزارك وأوزاره كاملة يوم القيامة، اليوم 
الذي ال ينفع فيها مال أو بنون.

ولكن املصيبة إذا كان ظلمك من أجل 
مصالح دنيوية لك، فحينها لن جتد من 
يحمل أوزارك وتتمنى وقتها أن تكون 
نسيا منسيا، وتذكر قول اهلل عز وجل 

)وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون(، فأنت من ظلمت نفسك ولن 

ينفعك ظلمك ومبا أن بعضكم سيجد من 
يقول له ان الظلم في اآلية األخيرة موجه 

لليهود وليس للمسلمني فإن كنت من 

هؤالء فأمرك إلى اهلل فهو اخلبير بعباده 
وعليك من اهلل ما تستحق.

ذكرت لكم املبدأ الرباني عن الظلم ولدي 
قناعة بان بعضكم لم يقنع به ولكن 

املبادئ القانونية الدنيوية تصب أيضا 
في مصلحة املظلوم فمن مبادئ القانون 

املدني، أن الشك يفسر لصالح املتهم 
وكثيرا ما سمعنا رجال القانون يقولون 
»ان تبرئ ألف مجرم خير من أنك تظلم 

بريئا واحدا«، وفهمكم كفاية.
أدام اهلل من كان مبدؤه من أجل رفع 

الظلم عن الناس وال دام من ظلم الناس 
من أجل إرضاء من ال ينفعه يوم الدين.

كم نحتاج في مجتمعاتنا إلى النظام 
وتسوية الصفوف، فمن املزعج أن 

تذهب لتخليص معاملة في إحدى الدوائر 
احلكومية فتستيقظ في ذلك اليوم باكرا 

وتخرج من منزلك مسرعا إلنهاء معامالتك 
في فترة وجيزة، فتصطدم بفوضوية 

الطريق وجتاوز الكثيرين حلقك باملرور 
فبعد عناء ووقوف شاق في طابور 

طويل من املركبات وانتظار ممل، يأتيك 
سائق أرعن بكل برود ليخترق الصفوف 
وينتهك النظام ويأخذ دورك بكل أريحية 

وبالالمباالة بشخصك الكرمي وانتظارك 
الطويل، وبعد أن يرتفع ضغطك وتنتابك 

موجة من الغضب، تصطدم بفوضوية 
أخرى من عمالء الدوائر والتى تذكرك 

بزحمة املقاصف املدرسية في زمن 
الطيبني، مشاهد مزعجة بتنا نشاهدها على 

مدار الساعة وبني أغلب الناس. 
الفوضوية داء استشرى في مجتمعاتنا 

اإلسالمية ونخر في قيمنا وموروثنا 
الديني واإلنساني، وهي أمر مزعج وصفة 

ذميمة تسببت كثيرا في تأخر شعوبنا 

عن اللحاق بركب احلضارة، حيث يترتب 
على الفوضى عواقب وخيمة فهي تعطل 

املصالح، وتعصف باألوقات وتستهلك 
الطاقات، ومتحق البركة وتهدر األموال، 
ومن اشنع مساوئ الفوضى أنها تسلب 
احلقوق وتوغر الصدور فكم من فوضى 

أدت إلى مشادات كالمية ومشاجرات وفي 
بعض األحيان تصل إلى ذروتها فتكون 

سبب في حدوث بعض اجلرائم، وتنشط 
الفوضى في نشر الظلم بني الناس بسبب 

سلب احلقوق وتخطي الصفوف. 
وعلى الرغم من أن اإلسالم هو دين 

الترتيب والكمال والدقة، وأن خير البرية 
محمد ژ هو املثل األعلى في الترتيب 
والقدوة احلسنة في الدقة واالنضباط، 

إال أن الشعوب اإلسالمية ما زالت تعاني 
من هذه اآلفة القبيحة. وتقتات على آثارها 

الشنيعة.
»الترتيب مريح... طبق واستريح« قاعدة 

ال بد أن ننشر بها وشعار ال بد أن 
ننقشه على مداخل ومخارج حياتنا، فكما 

للفوضوية عواقب وخيمة فإن للترتيب 

آثاره احلميدة، ولكي يصبح الترتيب 
عادة جميلة تعتد بها وقيمة جليلة تفخر 
بها وسلوك ال تستطيع الفكاك منه عليك 
بصدق الدعاء وإخالص النية هلل، وكذلك 

الفرار من الفوضويني واالرمتاء في 
أحضان املنظمني، وال يفوتنا زيادة املعرفة 

عن محاسن الترتيب ومساوئ الفوضى، 
وأن تتعبد اهلل في مراعاة شعور اآلخرين 
وعدم أذيتهم، ويساهم ترتيب األولويات 

والوعي بأهمية النظام وحفظ األوقات 
مساهمة كبيرة في أن تكون من عداد 

املنظمني، عالوة على ذلك طلب النصيحة 
واملشورة من األمناء املخضرمني في 
الترتيب والنظام، وتأكد أن الرقي في 

التعامل واخللق احلسن واالحترام يعينك 
من بعد اهلل على االنتظام، ومن املهم أن 

جتعل اكتساب عادة الترتيب هدفا أساسيا 
من أهداف حياتك وبندا رئيسيا من بنود 

خطتك، وكل ما سبق ذكره كفيل بأن 
يجعلك تتظلل بظالل الترتيب وتلتحف 

بلحاف النظام وتنام قرير العني على فراش 
وثير من العدل واإلجناز وتقدير الذات. 

a.alsalleh@yahoo.com

saad.almotish@hotmail.com

@ebtisam_aloun

د.عبدالهادي إبراهيم الصالح

سعد المعطش

ابتسام محمد سعود العون

إمامان قاما  أو قعدا

أوزاركم 
وأوزارهم

ترتيب مريح.. 
طبق واستريح !
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رماح

نظرة ثاقبة

كلمة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في افتتاح دور االنعقاد 

ملجلس األمة حتمل في طياتها 
توضيحات وحتذيرات وأمنيات لدول 

اخلليج العربي حلل اخلالفات.
فقد قال سمو األمير »ان وساطة 

الكويت ليست مجرد وساطة تقليدية 
يقوم بها طرف بني طرفني، نحن لسنا 

طرفا بل طرف واحد مع شقيقني«، 
مشيرا سموه إلى أن »األزمة اخلليجية 

خالفا لتمنياتنا وآمالنا حتمل في طياتها 
احتماالت التطور ويحب أن نكون على 
وعي كامل مبخاطر التصعيد مبا يعنيه 

ذلك من تداعيات إقليمية ودولية تعود 
بالضرر على اخلليج وشعوبه«.

وأكد صاحب السمو وجوب االلتزام 
بنهج التهدئة وجتنب التراشق سعيا 
إلى جتاوز هذه األزمة، فما يجمعنا 

أقوى مما يفرقنا، فلنتق اهلل في 
أوطاننا ونسأل اهلل تعالى أن تهدأ 
النفوس ألن مجلس التعاون قلعة 
راسخة وراية عز وأمان وازدهار.

وقد عبر سموه عن شعور القيادة 
والشعب الكويتي حيث قال »خالفا 

آلمالنا ومتنياتنا فإن األزمة اخلليجية 
حتمل في جنباتها احتماالت التطور 

وعلينا جميعا ان نكون على وعي كامل 
مبخاطر التصعيد مبا ميثله من دعوة 
صريحة لتدخالت وصراعات إقليمية 

ودولية لها نتائج بالغة الضرر والدمار 
على امن دول اخلليج وشعوبها«.

دعوة حلكماء وعقالء دول مجلس 
التعاون انقذوا هذا املجلس من االنهيار 

والضرر والدمار وعليكم السير 
علي نهج القادة املؤسسني بتجاوز 

كل اخلالفات والنظر الى التهديدات 
واألطماع التي حتيط باملنطقة، 

ونذكركم بأن الشعوب هي التي حتصد 
هذا اخلالف وتداعياته.

Sns6666@yahoo.com
دالي محمد الخمسان

أنقذوا 
مجلس التعاون

انتظارات


