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الملكية الدستورية والحريات

كيف ترسم المنظر الطبيعي

�إن الدميقراطية واحلريات مرت�سخة باملجتمعات
املتقدمة يف �أوروب���ا ،بعد احل��رب العاملية
الثانية وبعد �أن انهزمت النازية �رش هزمية،مت
تق�سيم �أوروب��ا �إلى كتلتني غربية دميقراطية
و�رشقية �شمولية ودكتاتورية،وكانت تعاين
من اخلالف ال�سيا�سي وااليديولوجي والفكري
بني الأنظمة الغربية الدميقراطية وال�رشقية
الدكتاتورية ال�شمولية  ،ومع اخلراب والدمار
ال��ذي �أ���ص��اب ال���دول الأوروب��ي��ة وبعد جتربة
ال��ن��ازي��ة والفا�شية وال��دك��ت��ات��وري��ة وال���ر�أي
الواحد ،وبعد نهاية �أنظمة �أوروب��ا ال�رشقية
وحتولها الى �أنظمة دميقراطية وحريات وحقوق
الإن�سان ،باملقابل مت�سكت �أغلب دول اوروبا
بنظام امللكية الد�ستورية الذي يحث على النظام
الدميقراطي واحلريات وتعدد ال��ر�أي وال��ر�أي
الآخر ،ومن ينظر الى الدول الأوروبية الآن يرى
التطور الكبري يف جميع املجاالت احلياتية
بف�ضل التعددية واحلرية وال�شفافية ،ان امللكية
الد�ستورية هي نوع من النظام ال�سيا�سي الذي
تتبعه بع�ض الدول يف العامل ويكون مزيج ًا بني
النظام الدميقراطي والنظام امللكي ،ويتميز هذا
النوع من النظام ال�سيا�سي باجلمع بني املا�ضي
واحلا�رض حيث تكون �آليات الدولة احلديثة من
حيث التطور االنتخابي موجودة مع بقاء النظام
امللكي كم�صدر ا�ستقرار للخالفات ال�سيا�سية بني
الطوائف املختلفة والأ�رسة احلاكمة والأحزاب
ال�سيا�سية ،والتطور يف امللكية الد�ستورية،
يعترب تطور ًا طبيعي ًا للملكيات املطلقة وي�صبح
ال�شعب والأ�رسة املالكة �أقرب �إلى ت�شكيل الدولة
الع�رصية والعدالة والقانون ،وتكون الدولة
امللكية الد�ستورية مبثابة تكرمي وتكدي�س
جلهود الأ�رسة احلاكمة يف رعاية وخدمة ال�شعب
وم�صاحله ،وتكون يف دولة امللكية الد�ستورية
ملك وي��ك��ون رم���ز ًا حلماية ال��ق��ان��ون وحقوق
ال�شعب وال��دول��ة والدميقراطية ،تكون له
�صالحيات تعيني ويل العهد وت�سميته ،وميثل
ال�شعب جمل�س ًا منتخب ًا من ال�شعب بكل �شفافية
ودميقراطية ،وميثل الدولة حكومة منتخبة من
ال�شعب بنظام وزاري ،ورئي�س ال��وزراء يكون
هو امل�س�ؤول الأول عن الدولة �أم��ام الربملان
وامللك ومن ال��دول احلالية التي تتبع نظام
امللكية الد�ستورية اململكة املتحدة وهولندا
و�سوي�رسا والنم�سا وال�سويد واليابان و�إ�سبانيا،
املتابع جلميع �أح��وال دول العامل والأنظمة
احلاكمة يرى �أن من �أح�سن و�أكرث الدول ا�ستقرار ًا
لنظام احلكم وتطبيق القانون هي الدول التي
تتبع نظام امللكية الد�ستورية من حيث تطبيق
القانون والعدل وال�شفافية وا�ستقرار النظم
احلاكمة والأ��سر امللكية ،واليوجد اي خالف
داخل حميط الأ�رس احلاكمة،النه مت حتديد نظام
احلكم ووالية العهد وال يوجد خالف بني �أطياف
اال�رس احلاكمة ،بع�ض ال��دول الأوروبية التي
نهجت النهج الدكتاتوري انتهت بها الأنظمة
الى الزوال و�آخرها االحتاد ال�سوفييتي وحتوله
الى دول م�ستقلة ،وا�ستمرت الدول التي تنتهج
النظام امللكي الد�ستوري الدميقراطي الى
مزيد من احلريات وحقوق الإن�سان والتعددية
والدميقراطية.

ا�شتهر كلود مونيه يف القرن التا�سع
ع�رش بر�سمه للمناظر الطبيعية ب�أ�سلوب
ت��أث�يري رائ��ع متحا�شي ًا بع�ض النقاط
والأ�س�س الكال�سيكية يف الر�سم لكنه مل
يرتك القواعد والأ�س�س التي يقام عليها
الفن الواقعي وقبله بقرن من الزمان
تقريبا كان هناك الإجنليزيان جوزيف
ترينر وج��ون كان�ستابل رائ��دا فن ر�سم
املناظر اللذان مهدا الأر�ضية ملن جاء
م��ن الفنانني يف ال��ق��رن التا�سع ع�رش
�أمثال مانيه و�سيزان وفان غوخ وغوغان
متبعني نهج و�أ�سلوب كلود مونيه يف
الر�سم الواقعي االنطباعي الت�أثريي الذي
تبعه بالظهور بعد ذلك مدر�سة مهد لها
�سيزان بلم�ساته وتب�سيطه التف�صيلي لفن
الت�صوير هذه املدر�سة �سميت باملدر�سة
التجريدية ،ولنا حولها حديث �آخر باذن
الله� ،أما عن ر�سم املناظر وما القواعد
التي اعتمد عليها ه��ؤالء املبدعون منذ
القرن الثالث ع�رش الى �أيامنا هذه هي
قاعدة واحدة مهمة جدا يف ر�سم املناظر
الطبيعية �سواء كانت مدن ًا وبيوت ًا او
�أ�شجار ًا وجبا ً
ال وت�ضاري�س ،هذه القاعدة
املهمة ال مفر من االعتماد عليها لتحديد
الن�سب والأب��ع��اد ب�شكل هند�سي وبناء
من�ضبط ال �شذوذ فيه وال تناق�ض وهي
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أهالي «الوفرة السكنية»
نقطة الهروب او نقط التال�شي املوجودة
ب�شكل وهمي على خط الأفق لبعد املنظر
الطبيعي يعتمد عليها الر�سام يف تقاطعات
عمودية وجانبية من كل اجتاهات اللوحة
ك�أنها �شبكة عنكبوتية لو ر�سمت على
�سطح اللوحة ب�شكل وا�ضح ودقيق لكن
معظم الفنانني يعرفون تلك النقطة
امل�سماة  finishing pointاو كما قلت
نقطة التال�شي �أو الهروب ك�أنهم ي�شاهدون
ما يتقاطع من خطوط طولية وعر�ضية
مكونة �شكل املج�سم الهند�سي املربع
�أو امل�ستطيل �أو املثلث ال��ذي يت�شكل
بداخله العن�رص املراد ر�سمه �أو املخروط
والدائرة والقبب واملنارات وكل عن�رص
يراد ر�سمه يف اللوحة الأمر الذي يعطي
خط الأفق الذي غالبا ما يق�سم اللوحة
بح�سب املنظور العام للوحة الى ن�صفني
بني ال�سماء والأر���ض او ثلثني لل�سماء
وثلث للأر�ض والعك�س �أي�ضا جائز �إذا
كان الفنان يرى ذلك على الواقع الذي
يريد ت�صويره لتحديد نقطة الهروب
التي تنتهي اليها كل زوايا العن�رص الى
خط الأفق فبه ت�ستقيم الن�سب ويتنا�سق
املنظور العام لر�سم املناظر الطبيعية
و�أي�ضا الطبيعة ال�صامتة راجيا للجميع
التوفيق وللحديث بقية.

واقع

فريهان طايع

كلها أرزاق بيد اهلل

ال يوجد �إن�سان على �سطح الأر�ض ال ي�سعى
لتحقيق �شيء معني ،كل �إن�سان له ق�صة
تختلف عن الآخر وهناك من حقق مراده
ومبتغاه وه��ن��اك م��ن تعرث ب�ين ال���دروب
رمبا يندب يف هذه اللحظة حظه ظنا منه
�أنه لي�س حمظوظا بينما هي �أرزاق من عند
الله ،قد نحب �شيئا بطريقة جنونية لكننا
ال نح�صل عليه ال ل�شيء �سوى �أنه قد يكون
�رشا ولي�س خريا ولو كنا نعلم ماذا يوجد
يف امل�ستقبل وم��اذا �ستك�شفه لنا الأي��ام
لكنا حمدنا الله كثريا لأنه يعلم كل �شيء
ويعلم الأف�ضل لنا ،نحن يف بع�ض الأحيان
قد نف�شل يف اختيار الأف�ضل ،قد نحبذ عمال
معينا لكنه لي�س الأف�ضل ،قد نف�شل فيه ،قد
نختار �شخ�صا معينا ثم نكت�شف مع الأيام
�أنه لي�س املنا�سب ،نتح�رس يف هذه اللحظة
على كل �شيء نفقده لكنه قد يكون �رشا وقد
ي�أتي اخلري بعده ،لو كنا نعلم ماذا يخفي
املجهول ملا حت�رسنا على املعلوم.

قد نحرتق بنار احلزن والأ�سى على ابتالء
�أ�صابنا لكن فيما بعد ي�أتي الرزق ،كلها �أرزاق
بيد الله ،ال�سعادة ،احلب،العمل ،الزواج،
ال�صديق ال�صالح ،الراحة كلها بيده يف هذه
الدنيا ،قد نبتلى ،فالدنيا هي االبتالء ومن
ثم الرزق ثق ب�أنه بعد كل ابتالء قد ي�أتي
رزق جميل من عند الله يحمل يف طياته
الكثري ،فقط ال تي�أ�س بل حارب وتنف�س بعمق
وثق ب�أن القادم �سيكون �أف�ضل ولأنه يحبك
قد ابتالك فقد ابتلى يو�سف ب�سنوات الفراق
واجلراح ومن ثم رزقه بال�ش�أن العظيم والعز
وال�سلطان وقد ابتلى �أيوب باملر�ض ومن ثم
ال�شفاء والغفران واملقام الرفيع وغريها
من الق�ص�ص التي ي�رسدها الواقع رمبا نحن
فقط م�شكلتنا كب�رش العجلة والتح�رس لكن
كل �شيء فيه حكمة ال نعلمها �إال بعد مرور
الأيام والزمن ،ومن غريه الأف�ضل تدبريا؟
ابت�سم وثق ب�أن رزقك �سوف ي�أتي و�أنه لن
ين�ساك.

والوقفات االحتجاجية

حتت عنوان �أه��ايل «ال��وف��رة ال�سكنية» واالعت�صامات
والوقفات االحتجاجية خيار الأهايل لتعرية امل�س�ؤولني،
كانت االنطالقة من اللجنة املنظمة مل�رشوع الوفرة
الإ�سكاين حيث اعلنت عن تنظيم اعت�صام ووقفة احتجاجية
يوم ال�سبت � 31أغ�سط�س 2019م من ال�شهر احلايل ،وقد
�أو�ضحت جلنة �أهايل مدينة الوفرة ال�سكنية عرب ح�سابها
يف موقع التوا�صل االجتماعي «تويرت» �أن الوقفة واالعت�صام
املزمع تنظيمه واملقرر يف يوم ال�سبت � 31أغ�سط�س من
ال�شهر احلايل ،للوقوف على مطالب �أهايل مدينة الوفرة
ال�سكنية بت�شغيل املدار�س امل�سلمة لوزارة الرتبية من
امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية واال�رساع بتجهيزها
ودخولها يف خدمة العام الدرا�سي اجلديد ال�ستقبال
الطلبة �إلى جانب �ضم مدينتهم �ضمن خطة تخ�ضري املدن
اجلنوبية لتوفري زراعة مكتملة.
و�أو�ضحت اللجنة �أن وزارة الرتبية �أعلنت يف  25مار�س
املا�ضي عن افتتاح �ست مدار�س يف منطقة الوفرة للعام
الدرا�سي املقبل ،و�أن وكيل وزارة الرتبية د�.سعود احلربي
�أكد يف ت�رصيح �سابق على ا�ستعدادات وزارة الرتبية للعام
الدرا�سي  2020/2019وعلى جاهزية املدار�س قبل بدء
العام الدرا�سي املقبل.
كما اف��ادت اللجنة ب�أنها التقت م�سبق ًا بوزير الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب حممد اجل�بري يف مقر هيئة الزراعة
لتوفري زراعة مكتملة لتخ�ضري م�رشوع الوفرة الإ�سكاين
�ضمن خطة تخ�ضري املدن اجلنوبية ،كما التقت مبدير
ع��ام الهيئة العامة ل�ش�ؤون ال��زراع��ة ال�شيخ حممد
اليو�سف ال�صباح لعمل ا�سيجة ت�شجريية مل�رشوع الوفرة
الإ�سكاين ،الأمر الذي اثار امتعا�ض وت�سا�ؤالت الأهايل
عن عدم ادراج مدينتهم �ضمن خطة تخ�ضري مدينتي �صباح
الأحمد واخلريان ال�سكنيتني يف اجلزء اجلنوبي من خارطة
الدولة.
و�أك��دت اللجنة �أن هذه التطورات تتناق�ض مع ما �سبق
من وعود و�أن االعت�صامات والوقفات االحتجاجية خيار
الأهايل لتعرية امل�س�ؤولني.
�أيام فا�صلة لبدء العام الدرا�سي وت�رصيحات اال�ستعدادات
ال تنال اجلدية يف العمل الأمر الذي دفع املواطنني �إلى
الوقفة واالعت�صام هو اخليار الأخري الذي �أمامهم بعد
كثري من االجتماعات والوعود لأكرث من جهة حكومية
وك�أن منطقة الوفرة ومع الأ�سف لي�ست من الكويت!..
نحن يف عام  2019ومازالت منطقة الوفرة وكثري من
املناطق غري م�ؤهلة لل�سكن وتعاين من فقر ونق�ص �شديد
يف اخلدمات ،واال�ستعدادات ال تتجاوز الت�رصيحات يف
و�سائل االعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي وامل�س�ؤولني
غري م�س�ؤولني عن �أدنى �صلة فيما يتعلق ب�صوت وم�شاكل
وه��م��وم ومعاناة �أه���ايل منطقة ال��وف��رة  ..والوقفة
االحتجاجية لي�ست �سوى خطوة بعد ا�ستنفاد الكثري
من ال�شكاوى الر�سمية وجميع اخليارات التي يدفع بها
امل�س�ؤولون لأهايل املنطقة للو�صول �إلى مثل هذه الوقفات
التي تهدف �إلى لفت النظر واالهتمام بخدمات منطقة من
مناطق الكويت ،فما ت�شهده منطقة الوفرة على بعدها
يف امل�سافة من املناطق الداخلية هو حب يف التطوع
واالهتمام للم�صلحة العامة ،ف�أهايل املنطقة مواطنون
كويتيون والكويت داخل قلوبهم ،فلذلك كانت هذه اجلهود
من اللجان التطوعية والأفراد يف التوا�صل مع امل�س�ؤولني
حلل ومعاجلة وجتاوز امل�شاكل والهموم القائمة.
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قطاع األمن العام بالداخلية

قطاع االمن العام يف وزارة الداخلية من
اهم القطاعات يف الوزارة من حيث التعامل
املبا�رش مع اجلمهور بالدرجة االولى
والدرجة الثانية كونه قطاع ًا ح�سا�س ًا
جدا من الناحية االمنية للبلد وهو منت�رش
يف جميع �أرجاء البالد وي�رشف عليه ب�شكل
مبا�رش معايل ال��وزي��ر ووكيل ال��وزارة
والوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون االم��ن العام
ويعطون تعليماتهم املبا�رشة الى جميع
العاملني يف هذا القطاع للتعامل بكل �صدر
رحب ومفتوح مع جميع من يراجع املخافر
لتخلي�ص معاملته واجنازها بال�رسعة
الق�صوى وتقدمي العون الى كبار ال�سن
واي�ضا منذ فرتة ق�صرية جدا قام الوكيل
امل�ساعد ل�ش�ؤون االم��ن العام بجوالت
ميدانية الى كل املحافظات واالجتماع
ب��امل��دراء العاملني وم��ن ي��ن��وب عنهم
و�أعطى توجيهات اليهم مبتابعة العمل
على قدم و�ساق وتقدمي كافة امل�ساعدات
الى املواطنني واملقيمني وتلبية نداء
الواجب واال�رساع مبتابعة ال�شكاوى التي
تقدم الى خمافر ال�رشطة ودرا�ستها ح�سب
حالتها واحالتها الى اجلهة املخت�صة
ب�أ�رسع وقت ممكن النهائها واي�ضا او�صي
�سيادته باجناز معامالت املتقاعدين من
منت�سبي وزارة الداخلية وتقدمي كافة
الت�سهيالت لهم حيث ان ه���ؤالء قدموا
الكثري الكثري اث��ن��اء عملهم يف وزارة
الداخلية من اجل م�صالح النا�س .واليوم

نحن اي�ضا نقدم لهم الكثري من اجل انهاء
معامالتهم النهم ي�ستحقون التكرمي وني�رس
لهم اجناز معامالتهم وتذليل العقبات
املتعلقة بذلك واي�ضا م��ن اخت�صا�ص
االمن العام الدوريات التي تغطي جميع
مناطق الكويت وعلى م��دار ال�ساعة,
ه��ذه ال��دوري��ات ت�شارك جميع قطاعات
وزارة الداخلية ,واخ�ص االدارة العامة
للمرور ,فهناك ت��ع��اون ب�ين االدارت�ين
تن�سيقيا من حيث تواجد الدوريات على
الطرقات وخ�صو�صا لالمن العام الذين
يتواجدون عند مداخل املدن اثناء الدوام
وعند املدار�س للحفاظ ومالحقة ال�شباب
الذين يتجمهرون امام املدار�س لتامني
االم��ن للجميع ,وه��ذا لي�س غريب ًا على
الفريق في�صل النواف بو مبارك الذي
يتابع وي�رشف بنف�سه ميدانيا ويدون
مالحظاته ويعطي التعليمات ملن يهمه
االمر بتاليف االخطاء بال�رسعة الق�صوى,
فهذا الرجل اينما يحل يحل االمن واالمان
معه والتطوير والتطور منذ ان ا�ستلم كلية
ال�رشطة وطور فيها الكثري واي�ضا ال نن�سى
قطاع �ش�ؤون االقامة واجلن�سية فاعطى
الكثري م��ن احل��ل��ول للم�شاكل العالقة
وتقدمي يد امل�ساعدة واحلاالت االن�سانية
للذين ي�ستحقونها ونحن اليوم اي�ضا
نتقدم بال�شكر واالمتنان الى كل منت�سبي
هذا القطاع وعلى را�سهم ال�شيخ النواف
ونقول لهم ع�ساكم دائما على القوة.

بال عنوان

انا انتظر موعد ت�سليم مقالتي اال�سبوعية
كالطفل الذي ينتظر �صباح العيد ،هل
فعال مازال جميع االطفال يف هذا الزمن
يتنعمون بذلك ا لإح�سا�س ال�سحري ؟
مازلت اذكر كل ليلة عيد يف طفولتي،
كنت ارت��ب لبا�س العيد واك��اد ال اغفو
من احلما�سة العارمة بانتظار فجر ذلك
اليوم اال�ستثنائي !
منذ ان بد �أت الكتابة ب�شكل ر�سمي من خالل
ن�رش مقاالت ا�سبوعية وانا اعي�ش حالة
�سباق مع نف�سي يف اختيار العناوين
التي �س�أطرحها يف كل مرة ،حتى انني
بلغت مرحلة متقدمة حيث قمت باعداد
عدد من املقاالت م�سبقا ما يكفي الداء
املهمة ملدة �شهر كامل دون اي عناء،
كما انني احاول وب�شكل م�ستمر ان اقدم
افكار من املمكن ان ي�ستفيد منها اكرب
�رشيحة من القراء.
منذ ان انطلقت ب����أداء ه��ذه «املتعة»
كما اح��ب ان ا�سميها ك��ان��ت املهمة
تت�سم بال�سهولة ن��وع��ا م���ا ،وذل��ك
لكرثة املوا�ضيع التي ميكن طرحها
ومعاجلتها.
ولكن فج�أة �أج��د قلمي اليوم يتوقف،
وك�أنني مل اعد قادرا على العثور على
مو�ضوع ي�ستحق احتالل هذه امل�ساحة
اال�سبوعية العزيزة على قلبي ،لي�س
ل�شح الق�ضايا �أو لقلة تنوعها ،بل على
العك�س متاما ،كرثتها و�شدة ت�شابكها

و�ضعتني ام��ام ح�يرة كبرية ،يا ترى
بعد امتالء ايامنا بامل�شاكل واملعوقات
التي �شوهت جميع نواحي احلياة فاي
مو�ضوع ي�ستحق الظهور ؟ ومع تزاحم
العناوين التي تنهال علينا من كل �صوب
وت�سبق ال��زم��ن على تعددها و�رسعة
وقوعها يبدو �أنني �أ�صبت ببع�ض العجز
التعبريي وا�ضعت العنوان.
ولكن �أعود دوما للتفكري ب�أنني حظيت
بفر�صة ذهبية البد يل �أن �أ�ستفيد منها
على اك�بر ق��در ممكن وان���ا ال اهدرها
بب�ساطة ،وال �أجد هاج�سا ي�ؤرقني �أكرث
من «املجتمع» كل ق�ضايانا وم�شاكلنا
تتمحور حول هذا العن�رص وحده ،والذي
بات للأ�سف كمقالتي هذه «بال عنوان».
لذلك اعتذر لكم اعزائي القراء ،وامتنى
�أن ت�سمحوا يل ب�أن اهدي مقالتي هذه
امل��رة ل�ل�أط��ف��ال ،وكما ي�ستحق ا لأم��ل
دوم�� ًا ال�صدارة و�سط نوبات ا لإحباط
والتخبط ،فهم وحدهم من ي�ستحقون
ه��ذه امل�ساحة ومليون م�ساحة �أخرى
ت�ضاهيها با لأهمية وامل�ضمون.
�أريد ان امتنى لهم عيدا مباركا مليئا
بال�سالم وا لأم���ان وال�ضحكات التي ال
تنتهي ،فهم ا�صحاب احلق بال�سعادة
والفرح ،وليكن عملنا لبناء م�ستقبل
�أج��م��ل ي�ضمهم ويلبي اح�لام��ه��م ,هو
عنوان ا لأم��ل يف هذا العيد .وكل عام
وانتم بخري.

