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المواقف والتطلعات ووجهات النظر المنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات
الجريدة تمثل أصحابها وال تتحمل «النهار» تبعاتها.

وجهة نظر

حروف من نور

من أساء إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم؟
ي �ب��دو أن ال �ت �ط��اول ع �ل��ى ال ��رس ��ول ص �ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه
وسلم واإلساءة إلى مقامه الكريم أصبح مسلسال
سياسيا يقدم تارة بشكل رسوم كاريكاتيرية وتارة
أخرى بأفالم كرتونية وغيرها من صور االستهزاء
والسخرية التي باتت واضحة مع بداية األلفية الثالثة
حيث قامت صحيفة «يوالندس بوستن» الدنماركية
في عام  2005بنشر رس��وم كاريكاتورية تسيء
عقبتها
للنبي -صلى اهلل عليه وس�ل��م ،-وبعد ذل��ك ِ
صحيفة نرويجية في في عام  2006وتتالت بعد ذلك
بعض الصحف األوروبية بإعادة نشر تلك الصور
الكاريكاتيرية منها ألمانية وأخ��رى فرنسية ،فلم
يتوقف الزمن في هذا الموضوع عند هذا الحد بل
تطور مستوى المسيئين ولم يقف عند حدود ريشة
رسام كاريكاتير أو صورة منشورة في مجلة ،بل
تكمن المعضلة عندما يتطور هذا الموضوع ليتبنى
رئيس دولة لهذه الجريمة ويأمر بإعادة نشرها في
الميادين ،فهذا إن دل يدل على أن هؤالء يحملون في
أعماقهم حقدا على اإلسالم والمسلمين فالتطاول
على النبي الكريم ما هو إال إشارة إلى الحقد الدفين
على الدين اإلسالمي وعندما يصدر هذا الفعل من
رمز دولة فإن هذه إشارة إلى تحريض الشعوب على
معاداة المسلمين وازدراء دينهم.
وعلى الرغم من التاريخ الحافل لبعض األفراد وبعض
الساسة في التطاول واإلساءة للنبي صلى اهلل عليه
وسلم إال أننا لم نر ردود أفعال ذات طابع رسمي من
الدول العربية واإلسالمية تعمل على الحد من هذه
التصرفات وردع كل من تسول له نفسة بالتطاول
على سيدنا محمد عليه الصالة والسالم ،بل كل ما
تم القيام به تحركات خجولة غير فاعلة اقتصرت
ع�ل��ى ب�ي��ان��ات ش�ج��ب واس�ت�ن�ك��ار وادان ��ة ،أي أن�ه��ا لم
تقدم أي شيء واقعي يجبر الدول التي تسمح بهذا
الفعل بمحاسبة كل من يتطاول على نبينا محمد
عليه الصالة وال�س��الم  ،وال يأمل منها المسلمون
أي نتائج ً وال يعلقون عليها أية آمال .فهي لن تزيد
إال «حبرا على الورق».
والسؤال المهم هنا من هم المسيئون للنبي صلى
اهلل عليه وسلم؟ وه��ل الديموقراطية والحرية التي
يتحدثون عنها أعطتهم الحق بالتعبير عن رأيهم بهذه
الطريقة؟ أم أن اإلس��اءة لإلسالم ورم��وزه أصبحت
التذكرة الرابحة للوصول إلى كرسي الرئاسة؟
في حال افترضنا بأن الديموقراطية أعطت لهم الحق

أهمية دور الناخب في االنتخابات القادمة

بالتعبير عن الرأي فإن القانون في االتحاد األوروبي
جرم هذه األفعال وذلك ما أكدت عليه المحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان حيث فصلت بهذا الموضوع و ّبينت
بأن اإلس��اءة للنبي عليه أفضل الصالة والسالم ال
ً
تعد حرية رأي وال تدخال في اطر الديموقراطية ،وهذا
ما خالفه الرئيس الفرنسي عندما تبنى إعادة نشر
الصور في ميادين العاصمة الفرنسية ،فالعدالة التي
يتشدقون بها هي مجرد فقاعات ال تغني وال تسمن
من جوع ،بل هذه األفعال المسيئة تدعو المتطرفين
في تلك ال��دول بمحاربة اإلس��الم والمسلمين تحت
مظلة التعبير عن الرأي والديموقراطية ،فمن الواضح
أن الديموقراطية لديهم ذات مفهوم خطأ قائم على
العنصرية والكراهية لإلسالم والمسلمين .
باإلضافة إلى ذلك أعتقد بأن التطاول على اإلسالم
وال �م �س �ل �م �ي��ن أص �ب ��ح م �ح �ط��ة س �ي��اس �ي��ة ي�ن�ت�ه�ج�ه��ا
المتطرفون للوصول إلى السلطة ،ويغرد هؤالء الناس
إلرضاء ناخبيهم وهذا إن دل فإنه يدل على أن هذه
ال�م�ج�ت�م�ع��ات ل��ن ت��رض��ى ع��ن اإلس ��الم والمسلمين
حتى تقوم الساعة.
تغريدة
وع��ودة إلى السؤال األول واإلجابة عليه أعتقد بأن
من أساء إلى النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -ليس
المجتمع الغربي وال الرئيس الفرنسي بل ّبين لنا
التاريخ في األلفية الثالثة بأن من أساء للنبي  -صلى
اهلل عليه وسلم  -هو ضعفنا كمسلمين فعدم قدرتنا
على وضع حد لهذه اإلساءات أعطى فرصة لرسام
ال�ك��ارك��ات�ي��ر ول�ل�م�ص��ور وغ�ي��ره�م��ا م��ن العنصريين
التطاول على صفوة الخلق  ،لأسف فنحن كمسلمين
لم نستطع توحيد خطبة الجمعة الستنكار هذا الفعل،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك الضعف نجد ب��أن لدينا بعض
المتصهينين الذين يبررون لذلك بأن ما حدث هو
الرد على التطرف من المسلمين وأن ردة الفعل التي
تبناها ماكرون هي ردة فعل سياسية يقصد بها
اإلسالم السياسي فكيف بنا نستطيع ان ننصر نبي
بهذه الحال من
اهلل  -صلى اهلل ًعليه وسلم -ونحن
وختاما قال اهلل وقوله الحق« :إ اَّال َت ْن ُص ُروهُ
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اإلحباط والغضب الشعبي من النواب السابقني
بعد الجلسة الختامية لمجلس ً 2016وكما هو واضح
�«السوشيال ميديا» فقد وجدت استياء
متابعتي ل ً
من ً
شعبيا واض�ح��ا على اداء ال�ن��واب ف��ي مجلس ،2016
فحالة االحباط والغضب الشعبي جاءت لعدم تحقيق
ما وعد به النواب السابقون قبل دخولهم المجلس من
حلول المشاكل التي يعاني منها الشعب مثل قضية
البدون التي صارت متداولة بكل مجلس وال حل لها،
وقضية القروض التي أثقلت كاهل المواطنين ،وقانون
التأمينات ،والتركيبة السكانية وتأخر المواطن بالحصول
على وظيفة ،وسلم الرواتب الذي لم يرتفع منذ سنوات
وغيرها من القضايا الحيوية والمهمة الكثيرة للمواطن
الكويتي ،حتى أصبح المواطن يشعر بالغربة في وطنه
وبأن دفته موجهة لخدمة التجار و الشيوخ ،وكأنهم في
وطن مؤقت ينهلون من خيرات األرض وجهد الشعب
فهم االسياد ونحن العبيد حتى ان أعلى نسبة فساد
وغسل اموال حدثت في حقبة مجلس  ..2016فيا ترى
على من تقع المسؤولية؟ على سوء اختيارنا للنواب
كما يثار في «السوشيال ميديا»؟
ً
الحقيقة في رأيي أنه ليس كل النواب لم يقدموا شيئا
وهذا ما اخترناه  -كما يردد البعض  -وانما الن عدد
النواب الذين يعملون لصالح المواطن محدود فهناك من
النواب من ال يكملون النصاب للتصويت على القرارات
المهمة التي تعود بالنفع على المواطن ،فيبدو للمواطنين
بالمحصلة النهائية أن المجلس عمله ل��م يثمر عن
شيء في صالحه ،ويغفلون عن العديد من شرفاء هذا
المجلس  -والذين كانوا يصوتون بالرفض على اي قانون
سيمس المواطن وجيبه  -وفي رأيي اذا ظلت الحكومة

تخترق النواب وتكسبهم لصالحها ليصوتوا لما تريد
من قرارات تمس مصالح الشعب ستبدو وكأنها حكومة
تمثل شعبا غير شعب الكويت ،فحتى لو اختار الشعب
وجوها جديدة متعلمة ومثقفة فستجد الحكومة في
النهاية الطريق الختراقهم وكسبهم معها فيما تريد
من قرارات تمس المواطنين.
من الطبيعي أن النفوس تتغير بعد الجلوس على الكرسي،
ولكن اللعبة السياسية تكمن في كيفية بقاء بريق النائب
ساطعا حتى ولو كان بالخطب الرنانة واالستعراض
السياسي واالستجوابات ،ولكن في الخفاء ووراء الكواليس
تبدأ المساومات وإغداق المزايا ،ويبقى القليل من الذين
يجعلون من صوتهم صدى للشعب ورغبته ،حتى لو
كان صوته اليسمعه اال هو وحده ..فإن أردتم انتخاب
عضو سابق فراجعوا ما صوت عليه في كل قوانين
مجلس  ..2016فعلى األقل ستضمن نزاهته وصدقه
مع الشعب وأمانته على مصالح ه��ذا الشعب  -ولكن
صوته وح��ده ال يكفي بالطبع  -وضعوا ه��ذا المعيار
نصب أعينكم عند اختياركم الوجوه الجديدة ،اختاروا
الصالح األمين ذا السيرة الطيبة بجانب العلم بالقوانين
وأحكام الدستور ،فبعض االسماء بمجلس  2016لمعت
بمصداقيتها على تصويتها على قوانين تخدم الشعب
بالفعل ،ومنهم على سبيل المثال ال الحصر النائب
صالح عاشور والنائب عبدالله الكندري والنائب مبارك
الحجرف والنائب عبدالله الرومي والذي سيغادر براية
بيضاء الساحة االنتخابية..
فشكرا لكل مواطن شريف ظل شريفا كعضو تحت
قبة عبدالله السالم.
الدكتورة فاتن ميرزا

في الدولة
البرلمان هيئة تمثل السلطة التشريعية ً
مختصا بجميع
الدستورية ،حيث يكون في األصل ً
ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ فصل
السلطات ،ويكون للبرلمان السلطة الكاملة بإصدار
التشريعات والقوانين أو الغائها أو التصديق على
االت�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة ال�ت��ي يبرمها ممثلو السلطة
التنفيذية ومتابعة أداء السلطة القضائية في سن
قوانين جديدة أو تعديل بعض القوانين التي تساعد
القضاة في أداء دورهم بكل وضوح ًلتحقيق ًالعدالة
ف��ي المجتمع .ويلعب ال�ب��رل�م��ان دورا رئ�ي�س��ا في
الرقابة على االجهزه التنفيذيه في الدولة وهو يتولى
عدة مهام تمثل في مجموعها عصب التوجهات
السياسية للدولة وهو المسؤول عن التصديق على
القوانين واجازتها من خالل االقتراع أو التصويت
عليها بالقبول أو الرفض ،وله صالحيات واسعة
فيما يخص التصويت على القوانين والتشريعات
وال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ال �ت��ي ت�م�ث��ل االط� ��ار ال �ع��ام ل��أه��داف
األساسية لكل انشطة الدولة في شتى المجاالت،
كما ل��ه دور أس��اس��ي ف��ي ال��رق��اب��ة التي تتمثل في
محاسبة ومراجعة المسؤولين التنفيذيين مهما
كانت مناصبهم وتقديم النقد للجهات التنفيذية
ب��ال��دول��ة م ��ن خ ��الل االس �ئ �ل��ة ال �ب��رل �م��ان �ي��ة او اداة
االستجواب من اجل تصحيح المسار الديموقراطي.
ومن هنا يتبين مما سبق األهمية الكبرى والدور
الفعال والصالحيات الواسعة الممنوحة للبرلمان
والذي يتشكل في األصل من نواب تم اختيارهم
من الناخبين الذين يتحملون مسؤولية اختيار
مرشحيهم لتولي تلك المهام التشريعية والرقابية
على السلطة التنفيذية .لذلك ربما تكون النقطة

األه��م ه��ي معايير اختيار نائب البرلمان وسبل
تقييمه في أدائه وهي مهمة كبيرة يجب أن يدركها
الناخب من خالل فهمه للدور المحوري الذي يقوم
به النائب داخل البرلمان ومدى تأثيره في مسيرة
العمل العام على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ان التقييم الجاد للمرشح يكون في المقام األول
م��ن خ��الل ال�ق��راءة المتأنية لبرنامجه االنتخابي،
وم��دى امكانية تطبيقه ف��ي ظ��ل ال�ظ��روف الراهنة
وبالنظر الى العائد الذي سيعود على البلد ،لذلك ال
يتوقف دور الناخب على اإلدالء بصوته والخروج
من اللجنة االنتخابية بل يتعدى دوره الى متابعة
قبة البرلمان،
أداء هذا النائب ال��ذي اختاره داخ��ل ً
وتقييم اداء هذا النائب بأعماله قياسا على أدائه
وعلى برنامجه االنتخابي الذي طرحه قبل انتخابه
ومدى التزامه به وتحقيقه ،لذلك يجب على الناخب
متابعة النائب الذي انتخبه واالصرار على االلتقاء
به في فترات زمنية محددة ومناقشته في أدائ��ه
وطرح عليه ما لديه من أفكار ومقترحات قد تسهم
ً
جديا في االرتقاء بأدائه البرلماني ً ويجب أن تعلم
اخترته محتاج دائما الى صوتك في
أن النائب الذي
ً
المرة المقبلة .وأخيرا ال تتردد في أن تمارس دورك
دائرتك،
الفعال وااليجابي مع نائب البرلمان في ً
وحتى ان لم تكن قد أعطيته صوتك مسبقا ،الن
م��آل األم��ور ف��ي النهاية ً تحكمه المصلحة ألبناء
ال��دائ��رة وال��وط��ن ،وح�ت�م��ا ستعود االي�ج��اب�ي��ات لك
ولوطنك من خالل االرتقاء بالخدمات العامة .من
صحة وتعليم وتحقيق التنمية الشاملة للبلد ،ان
دور الناخب مهم وضروري لتحقيق آمال وأمنيات
هذا البلد الطيب… والله المستعان.
حامد السيف
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الكويت ُصباح
ف�ق��دن��ا وك�م��ا ف�ق��دت ال�ك��وي��ت س�م� ً�و األم �ي��ر الشيخ
صباح األحمد في يوم حزين ج��دا وك��ان في يوم
الثالثاء الموافق  29سبتمبر 2020م ،إنا لله وإنا
إليه راجعون ،الجميع يعلم بأن العزاء يوم ويومان
وثالثة ،ولكن عزاءنا في سمو األمير الشيخ صباح،
مازال ،لقد مضى ما يقارب الشهر ،ونحن حتى هذه
اللحظة نستقبل العزاء في فقيدنا ،لما لسموه من
تاريخ انساني طويل حافل باالنجازات واألعمال
االنسانية والتي وصلت الى ابعد بقاع دول العالم،
واليوم فراق هذا االنسان وبهذا الكم من التاريخ ليس
بالشيء السهل ،ولكن ال اعتراض على مشيئة الله.
التاريخ يدون سيرة العلماء والعظماء ،ولكن سمو
التاريخ.
االمير هو التاريخ ،وهو من ًصنع ً
االنسانية ل��م تجد لها ق��ائ��دا وراع �ي��ا ،ول�ك��ن قالوا
لسمو الشيخ صباح سموك قائد للعمل االنساني،
والكويت مركز انساني عالمي ،وك��ان ذل��ك في 9
قبل االمم
سبتمبر  ،2014وجاء تكريم سموه من ً
ال�م�ت�ح��دة ف��ي  14سبتمبر ً2014م ً ق��ائ��دا للعمل
االنساني ..لقد اختاروا زعيما واحدا من بين 162
ً
زعيما من دول العالم.
هو سمو الشيخ صباح من أوائل من يلبي النداء،
من دون تكبر ،ان كان في الكوارث أو في الزالزل
أو في الحروب ،وال يخذل من يطلبه.
وفي هذه المناسبة احب ان أذكر  3أحداث تاريخية
تبين فيها الوجه االنساني لصاحب السمو وهي:
 -1الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت ،وعلى
الرغم من دخول هذه القوات الغازية وارتكابها ابشع
انواع الجرائم من قتل واسر وتشريد وهتك عرض،
ومع كل هذا رأى سمو األمير ان النظام العراقي البائد
هو المسؤول عن هذه الجريمة ،وان الشعب مغلوب
على أمره ،وأمر بطي هذه الصفحة ،وبدء صفحة
جديدة ،قوامها الحب والسالم وحينها ساهم في
بناء البنية التحتية للعراق ،وتقديم جميع المساعدات
بكل انواعها سواء كانت مادية أو معنوية.
 -2حادثة مسجد اإلم��ام الصادق  -عليه السالم-

والتي كانت توافق يوم الجمعة  9من شهر رمضان
المبارك عام  ،2015والجميع يعلم ماذا حدث في
هذا اليوم ،ووصول سمو األمير الشيخ صباح إلى
المسجد لحظة حدوث االنفجار ،ويومها وبعفوية
قال هذوال عيالي.
 -3مرض وباء كورونا «كوفيد  ،»19-وعند اشتعال
هذا المرض ،وعلى الرغم من وقف حركات الطيران،
طلب من المسؤولين يومها ان تتوجه الطائرات الى
حيث ت��واج��د ه��ؤالء الطلبة والمواطنين العالقين
خارج الكويت ،وجلبهم الى بلدهم الكويت ،وبأسرع
وقت ممكن.
هكذا كانت انسانية صاحب السمو الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح ،فكان انسانا قبل أن يكون
حاكما.
كيف تلقيت خبر الوفاة؟
وبينما تقترب الساعة من الثالثة بعد الظهر يوم
الثالثاء ،ويومها تلفزيون الكويت ينقل آي��ات من
الذكر الحكيم ،وبعد االتصال ببعض المسؤولين
لالطمئنان على صحة األمير ،لم أجد ردا ،واألخبار
كثيرة ،ونقل لي خبر عما يتداول عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،وهو أن صاحب السمو قد فارق الحياة،
ومن هنا علمت بأن شيئا ما قد حصل لبابا صباح،
قائد العمل االنساني.
وإذا بوزير ال��دي��وان األم�ي��ري ،يظهر على التلفاز،
ويبث هذا الخبر ،والذي جاء كالصاعقة.
وجاء الخبر كالتالي :نعزي شعوب الدول االسالمية،
وشعوب العالم الصديقة ،بوفاة المغفور له بإذن
الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل الى
جوار ربه ،داعين الله  -عزوجل  ،-أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ،ويسكنه فسيح جناته ،وال حول وال
قوة إال بالله ،وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ف��رح�م��ك ال �ل��ه س�م��و ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ،وال��ى
جنات الخلد.
اللهم ارحم شهداءنا األبرار ...الله  -الوطن  -األمير.

عبداهلل عباس بوير

كاتب صحافي وباحث

خواطر جحا

معالجة نفسية

فوائد «الكورونا»!
رغ��م اص��اب��ة البعض بالخوف والهلع م��ن فيروس
ك ��ورون ��ا ال�م�س�ت�ج��د اال أن ه �ن��اك ب �ع��ض ال �ج��وان��ب
االيجابية منها:
نبذ الخالفات سواء الشخصية أو السياسية وتكاتف
معظم شعوب العالم في التصدي للوباء.
تقوية الروابط األسرية.
رغم تزاحم الرسائل بدأ الناس يميزون بين االشاعة
والحقيقة.

اهتمام الفرد والدولة بالنظافة والتعقيم الصحي الدقيق.
دخول الكوادر البشرية الطبية على مستوى العالم في
تحد صعب للبحث عن العالج بأسرع وقت ممكن.
توجه الناس للخالق عز وجل بالدعاء لرفع البالء
وفتح صفحة جديدة مع الذات.
تكوين مجموعات تطوعية مدنية مختلفة لتقديم
خدمات طبية وصحية واجتماعية وغيرها «الصبر
مفتاح الفرج» ،و«تفاءلوا بالخير تجدوه».
حسين دشتي

@hosseindashti2

