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رحم اهلل اإلعالمية آمال فهمي

إذا لم يجدوا الخبز

فليأكلوا البسكويت !
كل الذين انخرطوا وبحثوا يف ال�ش�أن ال�سيا�سي املحلي
تيقنوا متاما �أن �صلب م�شاكل ال�شعب الكويتي امل�ستمرة
ل�سنوات م�صدره الت�رشيعات التي حتوم حولها ال�شبهات
الد�ستورية ،وهذه الت�رشيعات نتاج �أعمال جمال�س الأمة
املتعاقبة على مر ال�سنني ،فالكثري من القوانني خالفت
تطبيق ن�ص املادة « »7من د�ستور الكويت الذي ين�ص على
«العدل واحلرية وامل�ساواة دعامات املجتمع ،والتعاون
والرتاحم �صلة وثقى بني املواطنني» منها قانون اجلن�سية
مبادته الثانية وقانون الرعاية ال�سكنية مبادته رقم
« »14وقانون امل�ساعدات العامة مبادته رقم « »1وقرارات
جمل�س اخلدمة املدنية ب�ش�أن روات��ب وب��دالت موظفي
الدولة ،والكثري من قرارات احلكومة الت�رشيعية خالفت
ن�ص د�ستور الكويت رقم « »8الذي جاء فيه «ت�صون الدولة
دعامات املجتمع وتكفل الأمن والطم�أنينة وتكاف�ؤ الفر�ص
للمواطنني» ،وبع�ض القوانني و الأحكام الق�ضائية خالفت
تطبيق ن�ص د�ستور الكويت رقم « »35الذي جاء فيه «حرية
الر�أي والبحث العلمي مكفولة ،ولكل ان�سان حق التعبري
عن ر�أي��ه ون�رشه بالقول �أو الكتابة �أو غريهما ،وذلك
وفق ًا لل�رشوط والأو�ضاع التي يبينها القانون» واملادة
« »37الذي جاء فيه «حرية ال�صحافة والطباعة والن�رش
مكفولة وفق ًا لل�رشوط والأو�ضاع التي يبينها القانون»،
ولو �أبحرنا يف �شبهات ت�رشيعات جمال�س الأمة د�ستوريا
فلن ننتهي ،لكن الذي ا�ستوقفني لكتابة هذا املقال هو
ت�رصيح رئي�س امل�رشعني م�ؤخرا عندما �رصح بانه مل
يقدم م�رشوع ًا بقانون يف هذا املجل�س لأنه قدم قانونا
يف املجل�س الذي فات يجيز للأفراد حق الطعن مبا�رشة
بالقوانني يف املحكمة الد�ستورية ،مما رفع الظلم عن
كثريين ،طبعا الكالم جميل جدا يف ظاهره ملن ال يدرك
ما هو القانون الذي �أقره ابن التاجر ورئي�س امل�رشعني،
تعالوا نقر�أ م�رشوع قانون رئي�س امل�رشعني « :ت�ضاف
�إلى القانون رقم  14ل�سنة  1973امل�شار �إليه مادة جديدة
برقم «رابعة مكرراً» ن�صها كالآتي« :لكل �شخ�ص طبيعي �أو
اعتباري الطعن بدعوى �أ�صلية �أمام املحكمة الد�ستورية يف
�أي قانون �أومر�سوم بقانون �أو الئحة �إذا قامت لديه �شبهات
جدية مبخالفته لأحكام الد�ستور ،وكانت له م�صلحة
�شخ�صية مبا�رشة يف الطعن عليه ،على �أن تكون �صحيفة
الطعن موقعة من ثالثة حمامني مقبولني �أمام املحكمة
الد�ستورية .ويجب على الطاعن �أن ي��ودع عند تقدمي
�صحيفة الطعن على �سبيل الكفالة خم�سة �آالف دينار.
والتقبل �إدارة الكتاب �صحيفة الطعن �إذا مل ت�صحب مبا يثبت
�إيداع الكفالة .ويكفي �إيداع كفالة واحدة يف حالة تعدد
الطاعنني �إذا �أقاموا طعنهم ب�صحيفة واحدة ولو اختلفت
�أ�سباب الطعن ،ويعر�ض الطعن على املحكمة املنعقدة
يف غرفة امل�شورة،ف�إذا ر�أت �أنه يخرج عن اخت�صا�صها �أو
�أنه غري مقبول �شك ً
ال �أو �أنه غري جدي ،قررت عدم قبوله
وم�صادرة الكفالة بقرار غري قابل للطعن ب�أ�سباب موجزة
تثبت يف حم�رض اجلل�سة .و�إذا ر�أت املحكمة غري ذلك
حددت جل�سة لنظر الطعن»« .بعد �إعالنكم بالقانون الذي
قدمه رئي�س امل�رشعني فال ت�ستغربوا من ا�ستمرارية م�شاكل
ال�شعب ب�سبب عراقيل الت�رشيعات ،لأن �آخر قانون �أقره
جمل�س �أمة  2013من رئي�س م�رشعيه قد عرقل تطبيق ن�ص
د�ستور الكويت رقم  166يف كفالة حق التقا�ضي للنا�س
وخا�صة املواطن الفقري ،ويف ن�ص د�ستور الكويت رقم «»7
يف معاملة النا�س بالعدل ،فكيف للمواطن الفقري الذي
يعي�ش على راتب وظيفته ،منهم الذين اجتمعوا بالآالف
يف �ساحة الإرادة يف ق�ضية �إ�سقاط القرو�ض ب�أن يدفع مبلغ
 5000و�أ�ضعافه و�أتعاب حمام و�أ�ضعافه للطعن بالقوانني
التي تخالف الد�ستور؟! �أال يدرك رئي�س امل�رشعني �أن
املواطن الب�سيط وهو �أكرث مواطن يعاين يف هذا البلد من
الت�رشيعات الظاملة �أن ميزانيته تت�أثر بدفع ر�سوم  50د.ك
لال�ستئناف و 100للتمييز لتطلب منه دفع كفالة  5000دك
ال ميتلكها لأن مرتبه ال يتجاوز  2000د.ك وهو رب �أ�رسة
�أو راتبه ال يتعدى مبلغ  590دك ملن يتقا�ضى امل�ساعدات
العامة  ،فمن هم املظلومون الذين حتدثت عنهم يا رئي�س
جمل�س الأمة ؟ هل تعني الطبقة املخملية؟!!
�إن م�شكلة الكويت هي اعتداء امل�رشعني على ن�صو�ص
د�ستور الكويت من دون �أن يردعهم رادع ،وعندما ا�شتكينا،
قالوا �إن مل جتدوا اخلبز فكلوا الب�سكويت!

يف الثامن من �أبريل تتجدد الذكرى
امل�ؤملة لرحيل الإعالمية الكبرية
�آم���ال فهمي  2018 - 1926وهي
الثانية لهذا ال��ع��ام .رحلت عن
عاملنا الزائف الى دار احلق بعد ان
زرعت خالل �سنوات عملها الإعالمي
يف الإذاع���ة امل�رصية منذ العام
 1952حقوال من احل��ب والتقدير
واالحرتام ,فقد ال �أكون مبالغا ان
قلت انني مل �أقابل م�س�ؤوال �إعالميا
�أو مثقفا متابعا ن�شاطها الإعالمي
طوال هذه الفرتة الطويلة �إال وذكر
من مناقبها اجلميلة الرائعة بحرا
زاخ��را زاه��را من الرفعة والقلب
الأبي�ض الطيب .دخلت بحبها للخري
وبثته يف املجتمع امل�رصي ,القلوب
قبل كل البيوت فكانت همزة و�صل
بني امل��واط��ن وامل�����س��ؤول ,تقرب
بينهم امل�سافات وتلغي الربوتوكول
بربناجمها ال�شهري ال�شعب ي�س�أل
والرئي�س يجيب فكانت وبكل جدارة
ل�سان ح��ال املجتمع امل�رصي,
تدافع عنه وترفع مظامله الى هدفه
ومكاتب القيادات ,وتاتي بحقوق
كل �صاحب حق مه�ضوم� .آمال فهمي
اول من ادخلت الفوازير الى الأثري
االذاعي والف�ضل لها رحمها الله.
ط��رح��ت م�شكلة الطفلتني ب�سمة
ون�سمة على ب�ساط البحث والتداول
االجتماعي قبل كل و�سائل الإعالم

نموذجا!
«السطل»
ً

املختلفة ,ولها �أي�ضا برناجمها
امل�شهور على النا�صية خلفت
فيه الإعالمي الراحل �أحمد طاهر
 1988- 1915م�����ص��ادف��ا رحيله
رحمه الله كذلك .الثامن من ابريل
كانه امليعاد مع �آمال فهمي بنف�س
اليوم وم��ن ه��ذا الربنامج مهدت
للخري دربا جميال طويال  ,زرعت
على �أطرافه الأمل والنور وال�شاهد
على ذلك الأ�ستاذ الدكتور جمدي
يعقوب ج��راح القلب العاملي
الكبري وما كان يجري من عمليات
ملن يحتاج من الفقراء واملعوزين
جزاهم الله خريا وجعل �أعمالهم
تلك يف ميزان ح�سناتهم ,يوم ال
ينفع م��ال وال ب��ن��ون .الأ�ستاذة
الإعالمية �آمال فهمي رحمها الله
العربية امل�رصية الأ�صيلة التي
طلبت اخلري والآخرة اكرث من طلب
الدنيا ومغرياتها تركت برحيلها
عنا و قلوب كل معارفها وحمبيها
قامو�سا مزدحما غامرا باحلب
وبالطيب والذكرى العطرة التي
منها ن�ستلهم النف�سنا الطريق
الأقرب والأق�رص الى اخلري ون�رش
احلب والأم��ل بني النا�س دون �أي
تفرقة وال متيز .رحم الله فقيدة
الإعالم العربي الأ�ستاذة �آمال فهمي
وا�سكنها ف�سيح جنانه .وللحديث
بقية.

�أثار حديث املهند�سة رئي�سة احلملة اخلليجية للرت�شيد
ح��ول اخلطة امل��ق��ررة للم�ساهمة يف تر�شيد املياه
وتغيري ثقافة و�سلوك املواطنني واملقيمني �إلى �سخرية
بع�ض و�سائل الإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي عقب
الت�رصيح واالجابة العفوية عن اخلطة التي تعتمد
على ا�ستخدام «ال�سطل» (الدلو) ،لرت�شيد املياه مع
�أن املهند�سة الفا�ضلة تطرقت لكثري من الإجن��ازات
واملوا�ضيع املهمة ،ومنها احل�صول على جائزة التميز
مب�رشوع الرت�شيد لقطاع الكهرباء واملاء على م�ستوى
ال�رشق الأو�سط  ،والتميز يف خطط وبرامج اال�ستدامة
 ،والتعاون اخلليجي خلف�ض الطاقة والتعاون لتطبيق
الطاقة ال�شم�سية.
وقد ت��داول مقطع فيديو جمتز�أ من لقاء عرب القناة
الف�ضائية الأول��ى لدولة الكويت عن احلملة املقررة
لتغيري ثقافة و�سلوك املواطنني واملقيمني ،لرت�سيخ
فكرة الرت�شيد عن طريق زيادة الوعي يف حلول بيئية
ووقائية واملحافظة على الرثوات الطبيعية واال�سا�سية
وذلك بالتعاون مع املجل�س الأعلى للتخطيط من خالل
الكثري من الأفكار والنظريات والتجارب� ،إال �أن العادة
من البع�ض انتهاز مثل هذه الفر�ص بق�صد الإ�ساءة
والتقليل من الدرا�سات واجلهود والأعمال ،الأمر الذي
نرف�ضه جملة وتف�صيال  ،فاملو�ضوع تطور �إلى �أن يكون
م�ساحة حوار ل�سد بع�ض الفقرات بالقنوات الف�ضائية
العربية  ،وقد ت�صدرت حملة «ال�سطل» من�صات مواقع
التوا�صل االجتماعي حيث توجهت ال�شبكات املنظمة
وبع�ض الن�شطاء �إلى الإ�شارة والإ�ساءة �إلى اجلهات
امل�س�ؤولة عن ق�ضية الرت�شيد ،و�سط تداول �صور ومقاطع
فيديو ترمز لل�سطل ب�أحجام و�أ�شكال خمتلفة بق�صد �إثارة
ال�سخرية من «ر�ؤية كويت جديدة» ،الأمر الذي ال عالقة
له بتاتا  ،فما �أ�شارت �إليه املهند�سة من حديث حول
الرت�شيد وا�ستخدام فكرة «ال�سطل» وجتربتها ال يعطي
احلق لأحد من ال�سخرية والإ�ساءة املوجهة وهذه لي�ست
حرية  ،وينبغي �أن تناق�ش مثل هذه الأفكار والتجارب
حتى لو كانت يف نظر البع�ض لي�ست مرحلة متقدمة
ولي�ست هي هدف �أو غاية� ،إال �أن ما ن�شهده حقيقة من
�إ�رساف يف املياه يحتاج �أفكار ًا ونظريات وجتارب عملية
�أكرث من فكرة «ال�سطل»!
�إذا ك��ان احلديث عن «ال�سطل» ال يرتقي مع بع�ض
املتطورين  ،فماذا عن حديث الر�سول الأك��رم عن
الو�ضوء يف ال�صاع  ،فقد روي عن �أن�س  -ر�ضي الله
عنه  -قال« :كان ر�سول الله �-صلى الله عليه و�سلم-
ُ
بامل ِّد ،ويغت�سل بال�صاع �إلى خم�سة �أمداد»
يتو�ض�أ
.فقد كان مقدار املاء الذي كان يتو�ض�أ به الر�سول
الكرمي باملد تارة ،وبثلثي املد تارة �أخرى ،واملد
هو مكيال قدمي كان ُي�ستخدم يف قيا�س احلجم؛ و�سمي
بهذا اال�سم لأنه يكون بقدر ما متد به اليد من العطاء،
وترتبط به بع�ض �أحكام الإ�سالم مثل زك��اة الفطر
وغريها ،ومقدار املد من حيث ال�ضابط البدين البن
�آدم ،ملء كفي ابن �آدم متو�سط اخللقة� ،أي رجل لي�ست
كفاه كبريتني وال �صغريتني ،وتقدير املد ي�ساوي
ن�صف كيلو وع�رشة غرامات.
والعربة من غ�سل وو�ضوء الر�سول الكرمي بهذا املقدار
هي احلد من الإ�رساف يف املاء والتحذير من ذلك� ،إذ
يجب و�صول امل��اء �إل��ى جميع الأع�ضاء املخ�صو�صة
بالو�ضوء دون ا�ستثناء ،مع احلر�ص على عدم ال�رصف
الزائد حتى ولو كرث امل��اء ،فدين الإ�سالم مل ي�ضع
حد ًا مع ّين ًا للطهارة ،لأن ذلك يختلف ح�سب الأ�شخا�ص
ّ
حد ًا لل�رصف والتبذير يف كافة
والظروف ،ولكنه و�ضع ّ
الأم��ور والأ�شياء املادية وغري املادية ،ومن �ضمنها
الو�ضوء  ،ومن مكروهات الو�ضوء الإ�رساف يف املاء
وهذا ما ميكن نقله �إذا كان البع�ض يعتقد �أن احلديث
عن «ال�سطل» من الأمور الرجعية  ،ورمبا يختلف الكثري
معنا عند التطرق ملثل هذا املو�ضوع بالذهاب �إلى
ال�سنة النبوية وذلك لأن مثل هذا الطرح ينبغي تو�ضيحه
�أكرث لي�س بتجارب الدول املتقدمة ون�سب االح�صائيات
و�أهمية التجارب العملية لرت�شيد املياه و�إمنا يف ال�شكل
ال�صحيح الذي ميكن تقبله فهل يدرك ه��ؤالء �رضورة
العودة �إلى التقليدية؟ �أم �أن البع�ض حقيقة يعد نف�سه
«�سطل» «دلو» وال يريد االرتقاء عن هذا النهج قليال؟!

إصرار

هاجر السليم
@hajar_alsaleem
hjoooor@live.com

شيزوفرينيا
ال�شيزوفرينيا ا���ض��ط��راب نف�سي
الب�سلوك االجتماعي غري الطبيعي
والف�شل يف متييز ال��واق��ع .كما
ي�شمل الأعرا�ض ال�شائعة كالوهم
وا����ض���ط���راب ال��ف��ك��ر والهلو�سة
ال�سمعية ،بالإ�ضافة �إلى انخفا�ض
امل�شاركة االجتماعية والتعبري
العاطفي وانعدام الإرادة.
هذا هو التعريف العلمي مل�صطلح قد
يكون مر على م�سامع اجلميع  ،لكن
الكثري منا ال يعي معناه احلقيقي،
ما جعلني �أبحث عن �أ�صل املعنى
وتفا�صيل �أخرى حوله ،وبعد تفكري
عميق و ت�أمل بحالة خا�صة � ،أقول
«خا�صة» ،لأين ال �أجيد تف�سريها �أو
�إيجاد و�صف حقيقي ومعرب لها .
كيف ميكن للإن�سان �أن ينتقل بني
البينني  ،بني قمة الفرح و احلزن،
بني قمة الطيب و ال�رش بني قمة
االلتزام واالن��ح��راف وبني الك�آبة

والأمل.
ب��ال��ت��أك��ي��د م���ررت ب����إح���دى هذه
احلاالت ،قد يكون هذا بدافع ت�أثري
خارجي او �رصاع بينك و بني نف�سك
ال يهد�أ.
هل جميعنا م�صابون بال�شيزوفرينيا
�أم �أنها حالة نف�سية منر بها يف
بع�ض الأوقات وتنتهي؟.
هل هذه طبيعة الب�رش لكننا ال نرى
�إال ما يظهر؟.
وه��ل بالفعل ي�ستطيع �أحدهم �أن
يلب�س قناعا خمتلفا عن حقيقته
لفرتة طويلة ال يخلعه حتى �أمام
�أقرب النا�س �إليه؟.
خال�صة الت�سا�ؤالت الكثرية والتفكري
ما تو�صلت �إليه باقتناع �أن النف�س
الب�رشية �رس من �أ��سرار اخلالق ال
يعلم بها �إال خالقها مهما اجتهد
الأطباء وعلماء النف�س  ...كانت
دعوة للت�أمل ال �أكرث.
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ذلك الضعيف القوي
لعلنا جميعا ن�شرتك يف كره املتنمرين
املتكربين ،الذين ي�ستخدمون القوة،
والتجرب لتلبية طلباتهم ،ورغباتهم.
لكن هنالك فئة مغيبة ع��ن��ا ،ه���ؤالء
املحتالون هم من ي�ستخدمون ال�ضعف،
كو�سيلة قوة لتحقيق رغباتهم ،و�أمانيهم،
ولعلك الآن تت�ساءل ،وتتعجب معي! كيف
لل�ضعيف �أن يفعل هذا؟
جميعنا نتفق� ،إذا كان لديك طفل ر�ضيع،
�ستن�صاع له ،وتلبي جميع حاجياته ،من
تغذيته ،وتنظيفه ،و�أي�ض ًا اللعب معه،
يحتم علينا االعتناء به ل�ضعفه ،بفطرة
منا ،لكن املق�صد هنا لي�س هذا الطفل
الربيء فهذا مثال ب�سيط ل�سلطة ال�ضعف
علينا ،وال �أحتدث هنا عن ال�شخ�صيات
ال�ضعيفة اللطيفة الطيبة ،التي تطلب منا
امل�ساعدة بكل رقة و�أدب،
�إمنا �أق�صد هنا ذلك البالغ الكاذب،
الذي يت�صنع ال�ضعف ،ويدعي االكتئاب،
�أو يدعي املر�ض ،او ميار�س عملية احلزن

التي ال تنتهي ،هروب ًا منه بااللتزام
مب�س�ؤولياته ،فنهب نحن مل�ساعدته،
على تلبية رغباته وحاجياته ،ومن
املمكن اي�ض ًا ان يطلب منا ت�سليته ،
لي�صبح هو حمل االهتمام ،و الرعاية ،
ظن ًا منا ب�أنه م�سكني �ضعيف ،ولكن ما
يدور يف عقل مت�صنع ال�ضعف ،هو احليلة،
واملكر  ،لتعوده على �أن يكون ذلك
املنعم املدلل ،فيعجب بهذا الأ�سلوب،
من دلع ،وت�أمر  ،تراه وت�سمعه ،دائم
ال�شكوى  ،والتذمر ،حزين لي�س بيده �أي
�شيء  ،لن�سلط �أنظارنا واهتمامنا ،وينال
رعايتنا وعطفنا.
فعلينا جميع ًا احلذر كل احلذر ،من هذه
الفئة ،وان كان من �أقرب املقربني لنا!
احلل هنا ،بان ال ن�ست�سلم لهم ونبتعد كل
البعد عنهم ،لكي يخرجوا من هذا الكهف
املظلم ،والدوامة التعي�سة ،ويبا�رشون
م�س�ؤوليات هذه احلياة ،ب�أنف�سهم وحدهم
غري متكلني ،والمعتمدين علينا.

مجرد تساؤالت
هل بد�أنا بالفعل نهدم كل جميل
بناه الأج��داد و�إف�ساد كل م�رشوع
فيه خ�ير للعباد؟وهل ���س��اد يف
بلدنا الف�ساد م��ن قلة الوعاظ
وك�ث�رة احل�����س��اد؟وه��ل �أ�صبحت
و�سائل التوا�صل واالت�صال تتحكم
بالبالد؟وهل �أ�صبحنا ن�سري خلف
كل مطبل ونرتك الأجياد؟فما الذي
حل بالبالد؟فهل هو زهد العباد
�أم كرثة الف�ساد؟�أم ت�سيد الأ�رشار
وابتعاد الأحرار؟ وقلة الفكر وندرة
الذكر وال�شكر؟ فماذا تقول عنا
«وطن النهار»؟ هل تنكرنا لها يف
و�ضح النهار ب�سبب �سطوة الدرهم
والدينار؟ �أم �أننا ال منلك اخليار
وال حكمة ال��ق��رار و���س��اد بيننا
الغريب والدخيل واجلهال ومن
كنا نظن �أنه من الفجار من التجار
وتبعه الإمعة والع ّيار؟و�أ�صبح
الغريب والدخيل هو امل�سيطر

على القرار يتبعه التاجر والفاجر
و�رشذمة الأ�رشار؟وعا�ش املواطن
ي�شكو ���ش��دة الأه�����وال وت��ده��ور
الأح�����وال وزي����ادة ال��ه��م وك�ثرة
الأق�ساط وتنعم الغريب والدخيل
ب�أموال الأجيال واالحتياط بف�ضل
�سن القوانني يف جمل�س �أمة يلعب
بفريق من االحتياط.
�أي��ن رج��االت الكويت والد�ستور
وال�سور الذي �ش ّيده الأج��داد؟ �أين
�أه��ل ال�بر والبحر الذين حافظوا
على البالد وحتملوا ه��ول البحر
و�شظف حياة الرب واجل��ه��اد؟�أم �أن
الدار �أ�صبحت مرتع ًا لغريب ودخيل
متنفذ ول�شلة الف�ساد؟
ه��ل ن�صحو م��ن نومنا و�سباتنا
العميق ال��ذي حل بنا ؟�أم نعي�ش
على الهام�ش وننقاد خلف الغريب
والدخيل والدجال؟
ودمتم �ساملني.

