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اليوم هو موعد لقاء صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد حفظ���ه اهلل ورعاه مع الرئيس ب���اراك أوباما في 
البيت األبيض، وال ش���ك أن كثيرين منا ينتظرون نتائج 
هذا اللقاء بش���غف كبير، بل ان اولوية األقالم الصحافية 
اصبحت وضع التحليالت السياسية ملا سيسفر عنه اللقاء، 
وال ننس���ى أيضا البرامج اإلعالمي���ة، فالكل يعلم أن هذا 
اللقاء تترتب عليه نقاط كثيرة وأهمها مصير ملف الديون 
العراقية، ولكن ما يثير انتباهي هو أن بعض اإلعالميني 
والسياسيني في الكويت يعدون العدة ملا بعد هذا اللقاء! 

كما لو أننا سنخوض حربا.
ما أسمعه وأقرأه يذكرني بزيارة والدنا صاحب السمو 
إلى الواليات املتحدة األميركية والتي كانت في أوائل يوليو 
2005، وكان س���موه في ذلك الوقت يشغل منصب رئيس 
الوزراء، وأثناء زيارته قابل الرئيس األميركي السابق جورج 
بوش الذي أثنى على خطوة الكويت جتاه املرأة وإعطائها 
حقوقها السياسية في ذلك العام، وكان اإلعالم اخلارجي 
يبارك للكويت على هذه املبادرة، خاصة أن الكويت كانت 
لها الريادة بني دول اخلليج العربي في إعطاء املرأة كامل 
حقوقها السياسية، وبالرغم من هذا الصدى اإلعالمي الطيب 
جتاه الكويت في مختلف دول العالم وقتها، تعالت بعض 
األصوات الداخلية سواء سياسية أو إعالمية رافضة هذا 
األمر، وبعضهم مس���تمرون على موقفهم إلى وقتنا هذا، 
واليوم يتكرر نفس املوقف باختالف الظروف ونوع القضية، 
اليوم 3 أغس���طس 2009 موعد لقاء صاحب السمو األمير 
مع الرئيس األميركي، بعد يوم واحد من الذكرى التاسعة 
عش���رة لالحتالل الصدامي للكويت في 2 أغسطس 1990، 
والكل يعلم أن أهم املوضوعات التي ستناقش في هذه القمة 
ديون العراق كما ذكرت، ونحن هنا لسنا في مجال وضع 
حتليالت أو تصورات ملا ستس���فر عنه القمة، خاصة أننا 
نعتبر والدنا صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
رائدا في العالقات الدولية وس���موه عميد الديبلوماسية 
العاملية، ولكن ما أس���تغربه الي���وم هو بعض األقالم في 
صحفنا الكويتية، وأيض���ا بعض البرامج التي تبث عبر 
قنوات فضائية كويتية »املعارض���ة من أجل املعارضة« 

حيث تذهب إلى رفض أي تسويات لهذا امللف. 
عفوا ملا أكتبه ولكن هذه احلقيقة، فعندما أقرأ حتليالت 
اجلرائد األخرى العربية واألجنبية التي تشيد بالكويت من 
حيث حكمتها السياسية بل وتثني على خيرها على الدول 
العربية واإلسالمية واألجنبية أيضا تصيبني الدهشة ملا 
أراه م���ن اجلانب اآلخر، وما يؤكد كلماتي هو ما قرأته من 
مقال للدكتور عبداملنعم س���عيد في جريدة األهرام وكان 
ذلك أمس األول، عندما قام بش���رح مفصل ألزمة الكويت 
والعراق وذكر ما اقترفه النظام العراقي السابق من إثم جتاه 
الكويت باحتالله الغاشم ألرضنا احلبيبة، إال أن الكاتب د. 
عبداملنعم س���عيد طالب املعارضة الكويتية في مقاله بأن 
تتعقل في قرارها ملا متتلك���ه الكويت من قوة اقتصادية 
تؤثر على إستراتيجية العالم، وناشد الكاتب الرأي العام 
الكويتي والسلطة التشريعية االتصاف باحلكمة والتروي 
في أخذ القرار بالنسبة مللف ديون العراق وهذا يرجع إلى 
ضرورة تهدئة الوضع في منطقة الش���رق األوسط، وقام 
كاتبنا بضرب مثال لنا وهو »املسألة األملانية« إبان احلرب 

العاملية األولى. 
ما أقرأه وأس���معه عن الكويت م���ن اإلعالم اخلارجي 
يزيدني فخرا بأنني أنتمي إلى الكويت، ولكن يخذلني ما 
أس���معه وأقرأه من بعض من يقولون إنهم إعالميون أو 
سياسيون في س���احتنا احمللية وهم غير ذلك، ألنه على 
ما يبدو فإن مهنتهم األساسية هي كيف يقومون بإشعال 
الفتيل، وهم خبرة في ذل���ك، ولن أجد إال كلمات اهلل عز 
وجل في القرآن الكرمي ردا عليهم: )وضرب اهلل مثال قرية 
كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت 
بأنعم اهلل فأذاقها اهلل لب���اس اجلوع واخلوف مبا كانوا 

يصنعون. النحل � 112(.
atach_hoty@hotmail.com

»ال يوجد دخان من غير نار« 
هكذا يبدو املشهد البرملاني بأنه 
يدفع باجتاه الفساد املنظم من 
خالل عدم التمسك باألنظمة 
واللوائ���ح والقوانني، فهناك 
بعض الن���واب كانت لهم يد 
ومازالت في استباحة حرمة 
القوانني في مؤسسات الدولة 

حتى أصبحنا اليوم نراها وصلت ولألس���ف إلى أروقة 
مجلس األمة.

باألمس ش���هدنا جدية إدارة مجلس األمة في عملية 
الضب���ط والربط ملوظفي املجلس وخاصة س���كرتارية 
األعضاء، والتصريحات األخيرة تدل على أنه سيتم وضع 
بصمة للموظفني لبيان احلضور واالنصراف وبالتالي 
شهدنا معارضة شديدة من املوظفني وقدموا معارضتهم 
لرئيس املجلس جاسم اخلرافي، وبالتالي شرحوا له أن 

طبيعة عملهم تستوجب خروجهم املتكرر.
فتدارست إدارة مكتب املجلس هذا املوضوع ووافقت 
على االكتفاء ببصمة واحدة صباحا أي احلضور وعدم 
احملاسبة على االنصراف، وهذه اآللية أصبحت جاهزة 
للتنفيذ ومتنع الوظائف الشكلية في سكرتارية املجلس، 
ولكن فوجئنا من تصريحات بعض النواب بأنهم يطالبون 
بت���رك احلبل على الغارب ويطالب���ون بتطبيق نظرية 
املماثلة لنقل الفساد املتفشي بوزارات الدولة إلى مجلس 
األمة بحجج ضعيفة وغير منطقية، ويدعون أن وزارات 
الدولة بها فس���اد إداري وبطالة مقنعة، ولم حتاسبوا 
وتطالبوا موظفي املجلس بااللتزام بالبصمة بينما هناك 

تسيب في بعض الوزارات؟
من باب أولى أن يكون مجلس األمة مثاال يحتذى في 
تطبيق القوانني واحت���رام األنظمة واللوائح، والنواب 
مسؤولون مس���ؤولية كاملة عن احلقوق واملكتسبات، 
واحملافظة على النظام واحترام القوانني والوقوف وقفة 
جادة ملن تس���ول له نفس���ه التعدي علي القوانني ال أن 
يكونوا أداة من أدوات الفس���اد التي تسود البالد، البد 

أن تكون لن���ا كلمة وال نقف 
مكتوفي األي���دي ملا نراه من 
بعض الذي���ن يزايدون على 
الكويت احلبيبة وكيف لنا أن 
نرى التجاوز من قبل أشخاص 
استأمناهم على متثيل األمة 
ونشر العدالة واملساواة بني 
أفراد املجتمع واحترام القانون 
وبالتال���ي نرى بعضهم حريصا عل���ى جتاوز القوانني 

وبصوت عال.
ونستغرب أيضا أن من هذه احلجج أال نلزمهم بنظام 
بصمة احلضور ألنه ليست لهم مخصصات، فهذا الكالم 
مردود عليه، مبا أن املجلس سلطة تشريعية باستطاعتها 
التشريع في هذا اجلانب وتخصيص مكتسبات وكوادر 
ومخصصات تليق مبهنتهم وإلزام اجلهة املعنية بهذه 
التشريعات، فالشعب الكويتي ال ميانع في ذلك بل وحريص 
على إيصال احلق لكل ذى حق، فاليوم نحتاج الى العمل 
الدءوب واجلاد ال للمهاترات واملزايدات ومضيعة األوقات 

وعدم احترام القوانني. 
فإذا أردنا احلقيقة هل يحتاج كل نائب إلى 15 سكرتيرا؟ 
ن���رى أن كل نائب يحتاج فعليا إلى م���ا بني واحد إلى 
ثالثة موظفني فقط، لذا نطالب األعضاء احلريصني على 
تقومي املخرجات البرملانية بأن يس���ارعوا إلى تشريع 
احتياجاتهم األساس���ية م���ن ذوي اخلبرة والتخصص 
لتس���تخدم كمرجعيات لهم بالتشريعات، مثل السماح 
باالنتداب والنقل وتوظيف مستشارين ذوي خبرة وكفاءة 
ومتخصصني في الشؤون التش���ريعية سواء مراقبني 
أو مستش���ارين، بدال من اس���تقطاب عدد من املوظفني 

الهامشيني.
نطالب مجلس األمة بأن يكون حريصا ومراقبا ومحاسبا 
للذات أوال ثم محاسبة ومراقبة اآلخرين ونستشهد بذلك 
بقوله تعالى )أتأمرون الناس بالبر وتنس���ون أنفسكم 

وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون � البقرة:44(.
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مت االع���الن ع���ن تقرير 
التنمية االنس���انية العربية 
لعام 2009 في لبنان وحتديدا 
في الس���راي الكبير، والذي 
كان بعن���وان »حتديات أمن 
االنسان في البلدان العربية«، 
ويعتبر التقرير مجهرا كاشفا 
وفاحصا الوضاع التنمية في 

البلدان العربية، وهو عامل اساس���ي مهم الحداث اي 
تغيير فعال.

وقد جعل التقرير من االنسان احملور االساسي واملهم 
الحداث اي تنمية حقيقية، ومفهوم األمن االنساني يعتبر 
ركيزة اساسية من ركائز التنمية املستدامة، »وان غيابه 
على نطاق واس���ع في البلدان العربية ادى الى عرقلة 
مس���يرة التقدم«، وأكبر حتديات هذا األمن هو ان عدد 
السكان سيصل الى 395 مليونا بحلول 2015 مقابل 317 
مليونا عام 2007، وان العالم العربي بحاجة الى ايجاد 
51 مليون فرصة عمل عام 2020، ونس���بة البطالة في 
هذه البلدان العربية تصل 14.6% في حني ان النس���بة 

العاملية %6.2.
وتناول التقرير مجموعة م���ن التحديات والركائز 
االساسية في هذا التقرير، وهذه العناصر هي، مفهوم 
األمن االنساني والضغط السكاني وندرة املياه والتصحر 
وارتفاع نسب الشباب، والبيئة والضغط على املوارد، 
وانعدام األمن لبعض الفئات الضعيفة في بعض البلدان 
العربية بسبب العنف ضد النساء واالجتار بالبشر ومحنة 
الالجئ���ني، وحتديات األمن االقتصادي، حيث ان هناك 
الضعف االقتصادي الكبير والبطالة والفقر، واجلوع 
وس���وء التغذية، وحتديات األم���ن الصحي، والتدخل 

العسكري لدى البعض.
التقري���ر في 300  وجاء 
صفحة، وهو تقرير يستحق 
االشادة اوال، كما وضع اليد 
على اجلرح ثانيا، وشّخص 
وتفّحص املشاكل بشكل دقيق 
ثالثا، مما سهل مهمة الدول 
العربية في مواجهة مشاكلها 
بش���كل فاعل، وألنه يس���ر عليهم ايجاد اماكن اخللل 
املختلفة، ولعالج مش���اكلهم العالقة في بلدانهم، وان 

اي مشكل لن حتل قبل االعتراف بها اوال.
حسنا فعلت مؤسسة الشيخ محمد بن راشد، التي 
جعلت نشاطها االساس���ي هو بناء املعرفة في العالم 
العربي، والذي كان احملور االساسي في تقرير التنمية 
لعام 2003، وهذا التقرير اجلديد، يعتبر التقرير اخلامس 
من سلسلة تقارير التنمية في البلدان العربية، وكانت 
حتمل االسماء »النواقض الكبرى واحلادة في مجاالت 
التنمية« و»متك���ني املرأة« و»حتصيل املعرفة وكيفية 
اعاقتها ملسيرة التقدم« و»التنمية في املنطقة العربية«، 

وكان آخرها هذا التقرير.
البلدان العربية قادرة على استنهاض الهمم، ولكن 
ان ه���ي ارادت ذلك، وجعلت هذا التقرير نصب عينها، 
واخذت ما فيه من معلومات وبيانات ال تقدر بثمن وألن 
هذه املعلومات تخص جانب التنمية البش���رية، وقد 
تكون التحديات موجودة في الدول وبنس���ب متفاوتة 
عن الدول االخرى، وموجودة في بعضها وغير موجودة 
لدى اآلخر، وشكر كبير على هذا التقرير الذي يستحق 

كل دينار أنفق عليه.
akandary@gmail.com

ال يك���ره الكويتيون جمال في الدنيا قدر كراهيتهم 
لثالث جم���ل، األولى جمل���ة »إن الرصيد املتوافر في 
حسابك هو 10 دنانير« التي يستلذ أملا باالستماع إليها 
كل الكويتي���ني واملقيمني أيام 21 و22 و23 و24 وحتى 
آخر الشهر عندما يش���رعون ويهجمون هجمة رجل 
واحد على ب���داالت بنوكهم وفي وقت واحد بحثا عن 
»رائحة« الراتب ويستمرون في إدارة اسطوانتها مرة 
تلو األخرى دون ملل وكأنهم آليون حتى ينزل الراتب، 
وأجزم بأن 50% من املوظفني في الكويت يحفظون تلك 
اجلمل���ة غيبا بل إنهم يحفظون حتى إعرابها النحوي 
ف� »إن« حرف ناسخ يفيد التوكيد و»الرصيد« اسم إن 
منصوب و»عشرة« خبر إن مرفوع و»دنانير« متييز 
مجرور، مع كامل حتياتي لزمالئي في قسم التصحيح 

باجلريدة.
أما اجلملة الثانية فه���ي جملة »الرصيد غير كاف 
إلجراء املكاملة الرجاء إعادة تعبئة الرصيد حتى تتمكن 
من إمتام املكاملة« وال حاجة لش���رح أس���باب كراهية 
اجلمي���ع لهذه اجلملة فالكل يعرف الس���بب وخاصة 
السيدات الالتي يذهب نصف ميزانيتهن وثالثة أرباع 
ميزانية أزواجهن في س���بيل عدم سماع هذه اجلملة 
التي سرعان ما تعود إلى هواتفهن النقالة بعد ساعة 

»حكي فاضي«.
طبعا »عيال اجلخ« ليس لهم عالقة ال من قريب وال 
من بعيد بهاتني اجلملتني، أما »عيال الفقر« فيمتون لتلك 

اجلملتني بصلة قرابة من الدرجة األولى املمتازة.
أما اجلملة الثالثة فهي تلك التي ترد على لسان الرد 
اآللي جلميع بداالت الوزارات والهيئات احلكومية في 
الكوي���ت: »اضغط صفر ملأمور البدالة« وطبعا مأمور 
البدالة لن يرد ولو ضغطت الصفر عشرين ألف مرة ولن 
ينالك في نهاية محاوالتك اليائسة سوى ألم في سبابتك 

وطنني في أذنيك يستمر حتى صالة العصر.
الثقافة االس���تهالكية هي سبب الكراهية للجملتني 
األولى والثانية وكل من سمعهما البد أن يكون مسؤوال 
عنهما بطريقة أو بأخرى، فإما أن يكون شخص »طرق 
املعاش« لألولى أو يكون شخصا »قرقة« بالنسبة للثانية، 
أما اجلملة الثالثة فال مس���ؤول عنها سوى احلكومة، 
وهي اجلملة التي تغني عن مئات الدراسات وعشرات 
اللجان التي تبحث عن أسباب تردي اإلدارة في اجلهات 
احلكومية لتثبت أن اإلدارة في الكويت ليست أكثر من 

حبر على ورق ونظريات لم تطبق يوما.
هذه اجلملة تثبت أن الواسطة فوق جميع القوانني 
والقرارات الوزارية فإذا أردت أن تعيش موظفا بدرجة 
ملك فاطلب نقلك إلى بدالة أي جهة حكومية و»أقص إيدي 
إذا داومت« ولن ينقلك إلى »مملكة البداالت احلكومية« 

سوى عضو مجلس أمة »قوي«.
 Waha2waha@hotmail.com 

منذ قرون طويلة والتعايش السلمي كان سائدا بني 
املسلمني والنصارى واليهود في املجتمعات االسالمية 
التي تش���كلت بعد الفتوحات بفضل التسامح الديني 
الذي متيزت به الش���ريعة االس���المية جتاه ممارسة 
أهل الكتاب لش���عائر دينهم رغم االختالفات العقدية 
العميقة بني عقيدة التوحيد التي يدين بها املسلمون 
وعقي���دة التثليث التي يدين به���ا النصارى وعداوة 
اليهود ومؤامراتهم ضد املسلمني، ولم يحدث في تاريخ 
العالقة بني املسلمني وأهل الكتاب ان تدخل النصارى في 
دين املسلمني وطالبوهم بالتنازل عن عقيدة التوحيد 
من منطلق حقوق املواطنة، كما لم يتدخل املسلمون 
في دين النص���ارى ولم يلزموهم بالتنازل عن عقيدة 
التثلي���ث احتراما لالكثرية املس���لمة وكذلك االمر مع 
اليهود، وهكذا سارت احلياة هادئة بني جميع الطوائف 
الدينية في البالد االسالمية حتكمهم األلفة واالحترام 
فيما بينهم ويتقاسمون محبة األرض التي يعيشون 
فوقها، اللهم اذا اس���تثنينا من ذلك فترة االس���تعمار 
الذي مارس لعبة الطائفية على قاعدة »فرق تس���د« 
من اجل تفكيك العالم االسالمي الكبير، لذلك فإنه من 
املستغرب ان يطالب البعض بتعديل مناهج التربية 
االسالمية لتتماشى مع معتقداته، الن ذلك يعد تدخال في 
معتقدات األغلبية وتعديا على اسس ومبادئ التعايش 
الس���لمي الذي ارتضته فئات الشعب الكويتي جميعا 

منذ نشأة الكويت.
الذي نخشاه � وقد حصل � ان مسألة تعديل املناهج 
قد دخلت حيز التكس���ب السياس���ي والذي يبدو ان 
العبيه من اصحاب البيانات النارية غير املسؤولة التي 
يطلقونها بني حني وآخ���ر وال يراعون أمن ومصلحة 
البلد، رمبا يجرون الكويت من حيث يش���عرون او ال 
يشعرون الى أتون فتنة طائفية، املستفيد االول منها 

اطراف خارجية معروفة.
كنا نتمنى ان يتنافس النواب في موضوع تطوير 
املناهج عل���ى املطالبة بجودتها وفق املعايير العلمية 
احلديثة وضمان ربطها باملهارات احلياتية والتقنيات 
احلديثة التي تعود بالنفع على اقتصاد البلد بعيدا عن 
هذا السلوك االنتقائي املريب في اختيار مادة التربية 

االسالمية واثارة زوبعة حولها.

ذعار الرشيدي

3 جمل نكرهها.. 
وبدالة الحكومة
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سلطان إبراهيم الخلف

تعديل المناهج 
والتكسب السياسي

فكرة

د.نامي النامي

»البصمة« تكشف 
التجاوز البرلماني

نبض الكويت

عبدالعزيز الكندري

تحديات أمن اإلنسان 
في البلدان العربية

وجهة نظر

المعارضة من أجل ماذا؟

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر


