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حذفة عقال

حديث اجلمعة

محمد العويصي

من عادة العرب قدميا رمي الشماغ 
أو العقال لطلب حاجة، ومن العرف أن 

تعيدها له، وتُلبي حاجته.
شاهدُت مقطع ڤيديو لشاب غيور 
يتحدث عن حذفة العقال، أرسله لي 
الصديق العزيز «بوخالد» وطلب مني 

أن أكتب مقالة عن حذفة العقال.
قبل 200 ســنة تقريبا، كان فيه 
مجموعة من البــدو يقاتلون إحدى 
القبائل الغازية، ضاقت بهم الســبل 
ملواجهة غزو القبيلة، فاقترحوا على 
قائدهم أن يســتنجد بإحدى القبائل 
الكبيرة ويطلب منهم «الفزعة» ويرمي 
عقاله، لكي يلبــوا حاجته، ويدافعوا 

عن قبيلته.
رفض القائد طلبهــم وقال لهم: 
«عقالي ما ينــزل إال لألمور الثقيلة» 
وإن شــاء اهللا نحاربهم ونستمر في 
الدفاع عن أنفسنا حتى ينصرنا اهللا 

سبحانه وتعالى.
العقال  اليوم مع األســف حذفة 
صارت سهلة، بحيث يدخل فرد من 
أمام  القبيلة املجلس ويرمــي عقاله 
احلضور طالبا منهم «الفزعة» النتخابه 
مبجلس األمة أو في اجلمعية التعاونية، 
وعندما يفوز في االنتخابات.. مع مرور 
األيام تتغير حالته املادية فجأة ويُصبح 
مليونيرا بعد أن كان مديونا وساكنا 
في بيت حكومة، ومعاشــه ما يكفيه 

لنهاية الشهر.
«تكفه» أقولها ألبناء وبنات القبائل 
الكرام، بأن يحسنوا اختيار مرشحهم 
على أساس كفاءته، وشهادته، وأخالقه، 
وأمانته وتقواه، وورعه ومحافظته على 
صالة الفجر، ال على أســاس حذفة 
عقاله فقط! والقصة التي ذكرتها لكم 
آنفا فيها العظــة والعبرة.. فهل من 

مدكر؟ آمل ذلك.
٭ اقرأ واتعــظ: نصيحة لنواب مجلس 
األمة املقبــل تخلوها «زي احلأل في 
ودانكم» على رأي حبابينا أهل النيل، 
وهي قول اهللا سبحانه وتعالى: (وإنهُ 
لقسٌم لو تعلمون عظيم) الواقعة 76.

نقش القلم

«اإلعالم» و«اإلعالن»
لكبار السن..

لهم شرهة
محمد عبداحلميد الصقر

املرأة بني الدستور 
والقانون رؤية الكويت 

اجلديدة ٢٠٣٥

األستاذ جاسم اخلطاف

لقد منح اإلسالم املرأة كل احلقوق، مثلها 
في ذلك مثل الرجل، ولم ينتقص من حقها 
كونها امــرأة، والناس في هذا العصر في 
حاجة إلى دراسة متعمقة لفهم معاني القرآن 
الكرمي، والسنة النبوية لنرى الرعاية اإللهية 
لهذا الكائن اللطيف، ونرد الشبهات والنداءات 
التي اتخذها بعض أدعياء حترير املرأة التي 
تزعم قسوة األحكام ورجعيتها حتت دعوى 
التحرير واملدنية، مما تسبب ببعض جوانبها 
في األمراض النفسية، وكذلك ما فعله أعداء 
الدين وسيلة للطعن في اإلسالم واستقطاب 
املرأة وإبعادها عن تعاليم ربها ونبيها، لذا 
فإن املرأة هي األم واألخت واالبنة والزوجة 
الرجل في  وهي نصف املجتمع وتشارك 
تكوين األسرة التي هي عماد ونواة املجتمع، 
ومن هنا رأينا أن نقــدم هذا املقال دليال 
لالسترشــاد ليس للمرأة فحسب، ولكن 
جلميع املهتمني مبجال الدستور والقانون. 
إن دور املرأة في املجتمع يتسق ويتواءم 
مع فكرة الدولة احلديثة، التي تولي األهمية 
لفكرة التنمية املستدامة، وهي الفكرة التي 
أسست لفكرة الدولة القانونية التي يخضع 
فيها اجلميع حكاما ومحكومني حتت سقف 
القانون بغض النظر عن دينهم أو جنسهم.
وحتظى املــرأة الكويتية بنصيب وافر 
من احلقوق في الدســتور الكويتي، وإن 
كان الدســتور لم يفــرد للمرأة نصوصا 
بعينها، ولكن نستطيع القول ان النصوص 
الدستورية جاءت عامة مجردة تخاطب الكافة 
وتنطبق على أفــراد املجتمع دون متييز 
بني املرأة والرجل، واستدل على ذلك مما 
جاء بالباب الثالث من الدســتور الكويتي 
حتت عنوان احلقوق والواجبات العامة حيث 
تتساوى املرأة مع الرجل في كل احلقوق 
والواجبات، حيث نص ذلك صراحة باملادة 
(٢٩) من الدستور التي تقضي بأن «الناس 
سواسية في الكرامة اإلنسانية وهم متساوون 
لدى القانون في احلقوق والواجبات العامة 
ال متييز بينهم في ذلك بسبب اجلنس أو 
األصل أو الدين». ومن ضمن هذه احلقوق 
احلق في اجلنسية فلم يفرق الدستور بني 
املرأة والرجل في اجلنسية الكويتية، حيث 
تقضي املــادة (٢٧) والتي تنص على «أن 
اجلنســية الكويتية يحددها القانون، وال 
يجوز إســقاط اجلنسية أو سحبها إال في 

حدود القانون».
وللمرأة احلق في التعليم واختيار نوعه 
واحلق في العمل واختيار نوعه وال يجوز 
إجبارها أو فرض عمل معني عليها، وتتساوى 
املرأة مع الرجل في هذه احلقوق، كما أن عليها 
واجب مراعاة النظام العام واحترام اآلداب 
العامة وهذا ما نصت عليه القوانني الكويتية، 
حيث تكفل للمرأة احلقوق التي تؤمن لها 
الرعاية في نفسها وأموالها فلقد صدر قانون 
األحوال الشخصية رقم (١٩٨٤/٥١) والذي 
يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية فللمرأة 
الكويتية التمتع بذمة مالية مســتقلة عن 
زوجها وعن أهلها وال يجوز إجبارها على 
خالف ذلك إال بإرادتها احلرة وفقا للدستور 
والقانون فمتى ما بلغت ســن الرشد (٢١) 
سنة فهي مسؤولة عن أفعالها أمام القانون.
ففي حالة قد منحت اجلنسية الكويتية 
أيا منهما بطريق الغش أو بناء على أقوال 
كاذبة فيجوز في هذه احلالة سحب اجلنسية 
الكويتية ممن يكون كســبها معه بطريق 
التبعية، وكذلك إذا حكم عليه خالل عشر 
ســنوات من منحه اجلنسية الكويتية في 
جرمية مخلة بالشــرف أو األمانة، وأيضا 
إذا عــزل من وظيفتــه احلكومية تأديبيا 
ألســباب تتصل بالشرف أو األمانة خالل 
عشر سنوات من منحه اجلنسية الكويتية 
وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها 
اخلارجي ذلك ويجوز في هذه احلالة سحب 
اجلنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه 
بطريق التبعية شريطة توافر الدالئل لدى 
اجلهات املختصة على قيامه بالترويج ملبادئ 
من شأنها تقويض النظام االقتصادي أو 
االجتماعي في البالد أو على انتمائه إلى هيئة 
سياسية أجنبية ويجوز في هذه احلالة سحب 
اجلنســية الكويتية ممن يكون قد كسبها 
معه بطريق التبعية، إذ عمل ملصلحة دولة 
أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو 
العالقات السياسية قد قطعت معها  كانت 

وهناك عدة أمثلة على هذه الوقائع. 
كما أن للمرأة حرية اللجوء للقضاء ورفع 
الدعاوي بنفسها ضد الغير، كما أن للغير 
أن يختصمها أمام القضاء واجلهات األخرى 
مثل املخافر والنيابة العامة واالدعاء العام 
وللمرأة حق الدفاع عن نفســها وأموالها 
وأوالدها وحق حضانتهــم ونقل الوالية 
إليها واحلضانة التعليمية وكذلك حق قبض 
املنحة واإلعانة عن أوالدها املعاقني ونفقتهم 
املفروضة على األب بحكم القضاء ولها أيضا 
حق طلب التطليق للضرر أمام القضاء إذا 
ما تضررت من اســتمرار احلياة الزوجية 
واإلساءة إليها من الزوج وحق طلب اخللع، 
وهو أن تفتدي نفســها بالتنازل عن مال 
مقابل التطليق بطريق اخللع، وللمرأة احلق 
في إبرام العقود وإنشاء الشركات والتجارة 
ومباشرتها تولي املناصب والقيادة، ولقد 
تقلدت املرأة مناصب القضاء والنيابة العامة 
واالدعــاء العام، كما أن لها حق التصويت 
في االنتخابات العامة ملجلس األمة والبلدية 
والترشح لتكون عضوا فيهما وفقا ألحكام 
القانون وشــروط الترشيح والتصويت، 
ومازالت اجلهود مستمرة لتحسني وترتيب 
الكويت في السنوات املقبلة مع إقرار حزمة 
جديدة تتفق مع التشريعات املهمة للمرأة 
مما يتطلب الوعي حلقوقها القانونية التي 
منحها اإلسالم، حيث تدرك مكانتها وفعاليتها 
الفردية في املجتمع.. املرأة بني الدســتور 

والقانون رؤية الكويت اجلديدة ٢٠٣٥م. 

عبدالرحمن الغنيم.. 
السّباق الوطني

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني

لقد عــاش املغفور له، بإذن اهللا، 
م.عبدالرحمن الغنيم (أبو هيثم) صديقا 
عزيزا على نفوس معارفه ومحبيه، 
وكنت أحــد رواد ديوانه العامر في 
ضاحية عبداهللا السالم، والذي كان دائما 
مزدحماً بالرواد من محبي أبي هيثم.

لقد كان، رحمه اهللا، سباقا في كل 
عمل وطنــي، كان يتفانى في خدمة 
ومصلحة الكويت والكويتيني، لقد كان 
الشعبي للشعب  للمؤمتر  أمينا عاما 
الكويتي الذي عقد في الشقيقة الكبرى 
اململكة العربية السعودية التي أعلنت 

وقوفها ومناصرتها للحق الكويتي.
نعم، لقد حرص أبو هيثم على أن 
يكون أحد القادة الذين تولوا مسؤولية 
الدفاع عن الشرعية الكويتية املتمثلة 
بأســرة آل الصباح، وقد جنح ذلك 
املؤمتر في إفشال مخططات احملتل 
بقيادة عدو الشعوب واإلنسانية صدام 
حسني الذي شــهد اجلميع بأنه هو 
من دمر املنطقة، وهو الذي دفع بأن 
العالم لتســهم في  تتواكب جيوش 
حترير الكويــت، كان وزيرا متميزا 
بإدارته وفتح أبواب وزارته الستقبال 
كل مواطن دون متييز أي فئة من فئات 
الشــعب الكويتي، بل كان يلتقي كل 
صاحب شكوى واالبتسامة تعلو شفاه، 
وكان أبو هيثم نائبا في مجلس األمة 
لم يستغل عضويته إلجناز مصاحله 
الشخصية، بل كّرس كل وقته ومدة 
عضويته في مجلس األمة لتبني أهم 
املشاريع التنموية في البالد، وال غرابة 
في ذلك فهو ابــن الكويت األصيل، 
فوالده هو العم خالد الغنيم أحد رؤساء 
مجلس األمة الســابقني، ومن العائلة 
نفسها ينتمي د.يعقوب الغنيم األستاذ 
الفاضل وأخواه مرزوق وعبداهللا، وكان 

آل الغنيم من سكان منطقة الوسط.
وفي ديوانــه العامر، كان يلتقي 
الفقيد الغالــي رواد ديوانه ويتبادل 
معهــم احلوار حــول قضايا البالد 
ومصالــح الناس، ولــم ميل من أن 
يتحاور مع رواد ديوانه دون متييز، 
كان يعامل الناس بالتســاوي ويهتم 
باحلوار مع اجلميع، وال يســعنا إال 
أن نحيي ذكرى اإلنسان الوطني الذي 
كّرس جل حياته خلدمة الكويت وأهلها. 
إننا نرجو من املولى القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته ويغفر له، وأن يكون 

مثواه الفردوس األعلى.
و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

وجهة فكر

الكوميديا السياسية 
السوداء! والنظرة 

السوداوية و(السيداوية)

hmmad _ alnomsy@yahoo.com حماد مشعان النومسي
@hammad _ alnomsy

والبد من اختيار وإعــداد هذه البرامج 
بعناية تعميما للفائدة عن األحداث واحلوادث 
األقرب لكبار السن، (بركة األجيال املتعاقبة 
لألمم الواعية)، حتاشــيا للكــوارث البيئية 
واالجتماعية مع تطور هذا اجلهاز الساحر 
وتطبيقاته املهمة لكبار السن وأمثالهم أصحاب 
الهمم اإلنســانية! وتفاديا لبرامجه املدمرة 
السلبية التي قد تتسبب في توسع اجلرمية، 
وتزايد دمار األسر واألخالق بني األجيال والبعد 
عن االستقامة، فهل تنتبه اجلهات املسؤولة 
عن األجهزة اإلعالمية، وتقوم باإلعالن بلغة 
مبسطة ولهجة مفهومة لهذه الشريحة ولو 
«بالشعبية» لتقليص مستوى األمية التقنية 
لتكون الشــرهة منكم لهم وليس العكس يا 
عيالها، بكافة مواقعكم، وحتفيز اخلبراء بهذه 
التقنيات للتطوع مشكورين لتوضيح سبل 
األمن والسالمة في استخدام النقال احلديث؟! 
طالت أعماركم جيال بعد جيل، وبسالمتكم.

برامج يومية مبسطة ومشروحة كاألخبار 
اجلوية للطقس والعزاء واملناسبات االجتماعية 
اليومية واألسبوعية تخصص لكبار السن 
كما يحدث في الكثير من األقطار املتقدمة 
والبالد الصناعية، حيث يتم توفير مثل هذه 
البرامج لتقدمي اخلدمة اإلنسانية لهذه الفئة.

منزلك، وتنبيهات االستيقاظ! وغيرها الكثير 
من األمور ال يعلم عنها كبار السن شيئا رغم 
أنهم األحوج إلى دخول عاملها عبر تفاصيل 
ال تقتصر على شرح مصطلحات الهاتف، 
لكن يجب على وسائل اإلعالم الرسمية سواء 
كانت مسموعة أو مرئية أو مقروءة أن تقدم 

مع تطور تقنية االتصاالت والتواصل 
املعلومات، وتداخل  االجتماعي وتســارع 
األخبــار، وتصاعد األحــداث واحلوادث، 
وتطور املصطلحات واإلشارات، وتغير رموز 
املعاني للكلمات بالعالم الواسع وغيرها، أصبح 
كبار السن في عالم النسيان، وصار كثير 
منهــم يعاني األمية فيما يدور حولهم عبر 
النقال وكنوزه! بالعربي الفصيح «ضايعني 
بالطوشة»، إال من ندر منهم من يتمكن من 
متابعة هذا العالم السريع الواسع املتقارب، 
والشــبيه بالقرية املتقاربــة رغم القارات 
والصحاري واجلبال واحمليطات التي تتسابق 
عليها الصواريخ والطائرات كبيرها وصغيرها 
في تقنية وقوة رادعة للبعيد عنها والقريب 

جغرافيا منها، خدمة لتلك التقنيات!
ومن أمثلة التقنيات احلديثة، تطور جهاز 
النقال ليشمل برنامج «األمن والسالمة» تنبيها 
للحريق، وحتاشيا النفجار شاحنك أو سرقة 

بوضوح

من فوائد األمثال نزهة 
البال وترويح اخلاطر 

مما طاب وراق
wasmiya _ m@yahoo.comوسمية املسلم

إذا احتجت صحبة الرجال فاصحب من 
إذا صحبته زانــك وإن أصابتك خصاصة 
أعانك وإن قلت سدد قولك وإن صلت قوى 
صولتك وإن بدت منك ثلمة سدها وان رأى 
منك حسنة عدها وإن سألت أعطاك وإن نزلت 
بك إحدى امللمات واساك. وصحبة األشرار 
تورث سوء الظن باألخيار. عند جهينة اخلبر 
اليقني، يضرب املثل في الرجل يعرف األمر 
على وجهه. ال تهــرف مبا ال تعرف، مثل 
يضرب ملن يتعجل في مدح الشيء واإلطناب 
في الثناء قبل متام معرفته. جزاء سنمار، 
يضرب املثل في مقابلة اإلحسان باإلساءة 
وفيما ينبغي أن يعامل به اللئيم أفعال بني 
آدم املذمومة من الكذب واخليانة واحلسد

«ال تســئ إلى من أحســن إليك
وال تعن على مــن أنعم عليك».
سبق السيف العذل، والعذل هو اللوم 
واملالمة يضرب في اخلطأ الذي يالم فاعله 

بعد وقوعه.
الــرزق يأتــي قدرا علــى مهل

واملرء مطبــوع على حب العَجل
احلرب غشوم، وذلك إنها تنال باملكروه 
وتنال غير اجلاني من لم يكن له فيها جناية، 

ومثله قول الشاعر:
رأيــت احلــرب يجنيهــا أناس

ويصلــى حّرهــا قوم بــراء.

ولكن عني السخط تبدي املساويا
احلق أبلج والباطــل جللج يراد به أن 
احلق منكشف والباطل ملتبس، يقال أبلج 
الصبح إذا انكشــف، وقولهم تلجلج في 
القــول إذا تتعتع فيه، وقال بعضهم احلق 
أبلج وطريق الصدق منهج والباطل أعوج. 
وقول اهللا سبحانه وتعالى: (يأيها الذين آمنوا 
اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني - ســورة 

التوبة آية: ١١٩).
 الصديق الوفي مثل أصدق من قطاة، 
وهو طائر يشبه احلمام وهو الصادق األمني. 
إذا زل العاِلــم زل بزلته عالَم، فالعلماء في 
األرض كالنجوم في الســماء فالعلم حياة 

القلوب ومصباح اإلبصار.

األفعال الصاحلة. قال البحتري: «خير الكالم 
ما قل وجل ودل ولم ميل»، وخير األمور 
أوســطها ولتكن معاملتك للناس وسطا ال 
غلو فيها وال حتتقرهم وتتكبر عليهم بل 
كن وسطا مبا يقتضيه الشرع املطهر وخير 
األمور أحمدها مغبة واألعمال بخواتيمها. 
قال رسول اهللا ژ «من حسن إسالم املرء 
تركه ما ال يعنيه». وما خاب من اســتخار 
وال ندم من استشار ومن أعجب برأيه ضل 
ومن استغنى بعقله زل. يد اهللا مع اجلماعة. 
إن من ابتغاء اخلير اتقاء الشر. وان حبك 
للشــيء يعميك عن مساويه ويصمك عن 

استماع العذل فيه، وقد قال الشاعر:
وعني الرضا عن كل عيب كليلة

من فوائد األمثال ترويح اخلواطر ونزهة 
البال مما طاب وراق. اعتنى العرب باألمثال 
عناية كبيرة ألهميتها في حياتهم وهم أمة 
الفصاحة والبالغة واألمثال وهي من األشكال 
الفنية التي جتســد أعلى درجات البالغة 
والفصاحة وأصل املثل التشبيه والتصوير 
واالستفادة من املثل في العظة واالعتبار وما 
مييز األمثال انها شائعة بني األلسن، واملثل 
قد يغنيك عن أشياء كثيرة وال يحتاج إلى 
كالم وأال يكون املثل مســهبا وممال وأن 
يبهج السامع بطالوته ويفكه فكرته بهزل 
كالمه وابتكار معانيه وقد تؤخذ األمثال من 
قصة أو أحاديث ومن القرآن الكرمي كتاب 
اهللا عز وجل وهو أشــرف الكتب املنزلة 
وكالم نبينا الكرمي ژ وهو أفصح العرب 
لسانا وأكملهم بيانا، سئلت عائشة رضي 
اهللا عنها عن خلق رســول اهللا ژ فقالت: 
خلقه القرآن، وتلت قول اهللا تبارك وتعالى: 
(وإنك لعلى خلق عظيم - سورة القلم آية: 
٤). خير اخلالل حفظ اللسان واحلث على 
الصمت ففي الصمت حكم، وإذا قلت قوال 
فزنه ومن حفظ لســانه جنا من الشر كله 
وال تتكلم مبا ال يعنيك. قال تعالى: (يأيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض 

الظن إثم.. احلجرات ١٢). 
خالطوا الناس وعاشــروهم وهم في 

واألخطاء اإلجرائية والعبث مبقدرات الشعب 
«كوميديا سوداء».

ومن ناحية الشعب (وممثليه) فهم أعضاء 
أساسيون في مسرح «الكوميديا السوداء».

ومن أبرز ممارساتهم الكوميدية: الفزعات 
القبلية والنخوات العشائرية من خالل العمل 
السياسي واالنتخابي الدميوقراطي (سواء 
أسموها فرعيات وتشاوريات أو غير ذلك) 
وكذلك التنــادي والتداعي الطائفي في ظل 
مجتمع مدني (مفترض)، وثالثة األثافي الفرز 
الطبقي والفئوي املؤدي إلى تقسيم املجتمع.

< < <
من املؤسف أن كل ما ذكرت هي ممارسات 
إثنية خطيرة جدا ألنها بكل تأكيد ووضوح 
تشير إلى حقيقة كارثية واحدة مفادها أن 
االحتماء بالقبيلة والطائفة والطبقة والفئة 
هو املالذ احلقيقي في أذهان هؤالء، وهذا 
اعتقاد كارثي يضرب فكرة الدولة بالصميم.

< < <
هذه ليست نظرة «سوداوية» كما يعتقد 
البعض، بل هي نظرة «ســيداوية» وكلمة 
سيداوية هي تصريف خاص لكلمة «سيده». 
ومعناها لغير الناطقني باللهجة الكويتية هو: 
االجتاه بشكل مستقيم وعندما نتجه بشكل 
مســتقيم ومباشر ملكمن العلة فإننا نكون 
اقرب للتشخيص األدق الذي قد يوفر لنا 

العالج األمثل.

الدنيا واملمارسة الدميوقراطية الالئقة وعدم 
تكرار أخطاء املاضي على اقل تقدير، سواء 

األخطاء املتعمدة أو غير املتعمدة.
ألننا بكل موقف جــاد ذي منعطفات 
تاريخية خطيرة تتعلق ببقاء وبناء مستقبل 
الوطن جند من ميارس «الكوميديا السوداء» 
التي ال يعلم ممارسها ومشاهدها إلى أين 

ستتجه بنا أو ما هي نتائجها وعواقبها.
وأنا ال أحمل جهة دون أخرى مسؤولية 
هذه العبثية املنهجية و(املمنهجة) أحيانا، بل 
إن اجلميع متساوون بها إلى حد بعيد، سواء 
حكومات أو ناخبون أو مرشحون ونواب.

< < <
فمن ناحية احلكومات الســابقة، فعلى 
سبيل املثال ال احلصر يعتبر تعليق الدستور 

طبعا أنا أفصل بني احلياة السياســية 
والدميوقراطية احلقيقية ومؤيديها ورافضيها 
(حكوميا وشعبيا)، وبني احملاوالت اخلجولة 
للوصول لهذه احلياة أو مقاربتها ومحاكاتها، 
الثقافة  التمييز بــني  كما أنني أســتطيع 
السياسية والثقافة االنتخابية ولكنني مضطر 
واقعيا للتعامل مع الواقع الثقافي احلقيقي 
للشعب بكل ســلبياته وإيجابياته محاوال 
ترسيخ وتكريس إيجابياته ومحاربة أو تقومي 
ما أرى به من سلبيات، بقدر ما يسعني ذلك.

< < <
في كل مناسبة وفرصة سانحة ومن خالل 
بالتذكير بعدة  الوعي أجدني ملزما  معركة 
مضامني ومفاهيم مهمة ومحاولة حث جميع 
األطراف على التحلي باحلدود السياســية 

عادة ال أبحث عن موضوع ملقال جديد، 
فإما يفرض املوضوع نفسه أو ال أتكلف في 
البحث، ولكن يبدو أن كثرة األحداث واحملدثات 
هذه األيام جتعل اإلنسان في حيرة تفضيلية، 
بأي املواضيع يبدأ، أو أي املواضيع يقدم على 

غيره من حيث األهمية واملوضوعية.
< < <

بينمــا أنا جالس في مكتبي (صومعتي 
اخلاصة) أقلب األبصار واألفكار واملواضيع، 
وأجتول في أرجاء املكان في حالة بحث غير 
موضوعي، وإذ ببصري يقع على أحد الكتب 
في مكتبتي وهو كتاب «الكوميديا السياسية» 
لألستاذ خليل أحمد خليل، فتعلق بصري 
كثيرا بهذا الكتاب وأيقنت أنني وجدت ضالتي 
بعنوانه الذي أعتقد أنه ســيكون توصيفا 
حقيقيا ومســتحقا للكثير من املشاهد في 

احلالة السياسية الكويتية.
< < <

ال شك أن كل مشهد حي يحتوي على 
عناصر متحركة أهمها اإلنســان والزمان 
واملكان ســيكون عرضة للخطأ والصواب 
والســلب واإليجاب، وحتما البد أن يكون 
متقلبا بني اجلد والهزل واالكشن والدراما 
والكوميديا وكل شــأن من شؤون احلياة، 
السيما الشأن السياسي القابل لهذه املراحل 

املتأرجحة.
< < <

وحدودا البد أن يلتزم بها الصحافي، وإال 
لتعرض للمساءلة وهذا حقيقة ما أخر نهوض 
الصحافة لدينا وساهم في انتشار قلة احلياء 
الذي نشــهده. وعليه فإننا نطالب جمعية 
الصحافيــني مبنح العاملني بالصحافة إذنا 
من النيابة بتصوير ما يرونه مخالفا للقانون 

ويتم التشهير باملعتدي.
ذلــك ألن العقوبة التي نصتها القوانني 
من سجن وغرامة إلى اآلن لم حتدث أثرها 
وليست مجدية بالنسبة آلخرين، لذا فعلينا 
البدء بالتشهير مبثل هؤالء بالصوت والصورة 
حتى يتعظوا. وبنظري أجدها عقوبة رادعة 
ألن التشــهير يؤتي أكله ألنه ال أحد يحب 
الفضيحة بالتأكيد، وهو بالتالي يسترسل 
في إهانة اآلخرين وجرحهم واالعتداء عليهم، 
لذا بنظري أفضل عقوبة لهؤالء باإلضافة 

إلى السجن والغرامة هو التشهير.
ألن مسؤولية حماية العاملني سواء في 
وزارة الصحة أو بقية وزارات الدولة التي 
حتتك باجلمهور مسؤولية مجتمع بأكمله وأبدا 
لن نقبل بانتشار العنف وأن يتم التجريح 

بالعاملني في مؤسسات الدولة.

ذوق ألجل أن هذا الشاب ملتزم بالتعليمات 
التي لديه احملددة سلفا من وزارة الصحة 

تلقى ما تلقى من إهانة أمام املارة.
املشكلة أن البعض حني يتوجه ألي مكان 
يعتقد أنه ال يراه فيه أحد فيأخذ راحته وهو 
ال يعــرف أن املكان قــد يكون به صحافة 
ومخبرون مــن وزارة الداخلية، فنحن ال 
نعيش بغابة أو سط الصحراء التي ال يرانا 
بها أحد بل نعيش في مجتمع، وهناك دولة 

وحكومة ومراقبون أنتم ال تعرفونهم.
حقيقة مبا أن مثل هذه الظواهر تفشت 
في املجتمع بشكل كبير وأغلبهم ال يدخلون 
السجن أجد أن ما هو أفظع من السجن هو 

السماح بالتشهير مبثل هؤالء.
فمشكلتنا في الصحافة أن وزارة اإلعالم 
تقيد الصحافي مبعنــى أن هناك ضوابط 

بهذه الطريقة املجردة من األخالق.
املشكلة أنه وأمام أعني اجلميع تتم إهانة 
العاملني واالعتداء عليهم سواء أكانوا كويتيني 
أو وافدين، فالكل معرض لإلهانة والتجريح 
أمام مرأى اجلميع، وفي حادثة لم ينقلها لي 
أحد بل شهدتها بنفسي من اعتداء سافر ألحد 
الرجال البالغني الذين يغزو الشــيب شعر 
رأسهم وعوضا أن يكون أقرب للتقوى في 
هذه العمر املتقدمة يكون أقرب للشــيطان 

في أفعاله.
فقد قام باالعتداء اللفظي والتجريح على 
أحد الشــباب صغار السن من العاملني في 
االستقبال، ولم يترك إهانة لم يعرضها له 
أمام املارة، ومن شدة أدب هذا الشاب لم يرد 
عليه بكلمة واحدة حتى يدعي بأن هذا الشاب 
أهانه أو أخطأ بحقه بل بكل عنجهية وقلة 

تعتبر وزارة الصحة من أكثر القطاعات 
التي تواجه مشكالت متعددة مع املراجعني، 
وأســأل اهللا أن يعني العاملني فيها على ما 
ابتالهم اهللا به، وأسأل اهللا أن يؤجرهم على 
صبرهم على تصرفات فئة ضالة ابتلينا بها 

في املجتمع.
الطيبة  فالكويتيــون معروف عنهــم 
واألخالق والسماحة والذوق، إال أن هناك 
فئة ضالــة ابتالنا اهللا بها تخلت عن كل ما 
مييز الكويتيون من أخالق حميدة عرفوا 

بها منذ التاريخ.
انهم شــعب  فالكويتيون عرف عنهم 
مضياف وأكثر شعب متدين وأكثر الشعوب 
حبا لفعل اخلير والصدقات، إال أن في كل 
مجتمع دائما جتد من يشذ عن طباع األغلبية 

ويتسبب بإحراج للمجتمع بأكمله.
ولنا على سبيل املثل االعتداءات املتكررة 
على العاملني في وزارة الصحة، فال أحد في 
وزارة الصحة يأمن على نفسه من االعتداء 
عليه، وما ال نقبله هو اإلهانات املســتمرة 
للعاملني بالصحة من أناس ال يعرف اإلميان 
طريقا لقلبها، ألن املؤمن احلق ال يتصرف 

التشهير!
عزه الغامدي


