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أتذكر دكتورا قبليا قال لي ذات مرة إنه مع من يرى بضرورة 
أن تتحول القبيلة إلى حزب، ولم أجد أمام تصريحه ما أرد به 

عليه سوى بيت للرائع حمود البغيلي الذي يقول فيه: 
إن كان هذا منطقك وأنت دكتور
واشلون لو ماكان عندك شهادة

ال يوجد عاقل على وجه البسيطة ميكن أن يقبل بأن تتحول 
القبيلة إلى كيان سياس���ي ناهيك ع���ن أن تتحول إلى حزب، 
ألن هذا األمر ال يصطدم بأساسيات مفهوم الدولة املدنية التي 
نتمناها ونريدها ونسعى ألن تتأسس بشكل أكثر ثباتا مما هو 
عليه اآلن فحسب، بل ألن هذا األمر يتنافى مع أبسط أساسيات 

قواعد املنطق البسيط.
وأعلم يقينا أن أغل���ب املثقفني من أبناء القبائل يرفضون 
رفض���ا قاطعا أن تتحول القبيلة من كيان اجتماعي إلى كيان 
سياسي ملا لهذا األمر من خطورة على الوطن أوال وعلى القبيلة 
ثانيا وما االنتخابات الفرعية س���وى مظهر من مظاهر حتول 

القبيلة من كيان اجتماعي إلى كيان سياسي.
القبائل في الكويت ككيانات اجتماعية مس���املة ال يفترض 
بها أن تكتسب أعداء خاصة في ظل الدولة املدنية ومع نهاية 
حديث الفرسان والغزوات التي أصبحت جزءا من إرث ثقافي 
بعد أن طويت آخر صفحاتها مع بدايات القرن املاضي وبقيت 
مجرد ذكرى وصفحات محفوظة في صدور أبناء القبائل والذين 
مع دخولهم كغيرهم من أبن���اء احلاضرة حتت مظلة الدولة 
احلديثة حتولوا إلى جزء من النسيج االجتماعي للدولة، إلى 
هنا واألمور كانت تسير على ما يرام حتى دخلت القبيلة إلى 
دار السياسية من باب االنتخابات، وكانت االنتخابات وحتى 
العام 1992 ال تشكل هما سياسيا ألبناء القبائل فاألمر ال يعدو 
كونه ترش���يحا ونيابة عن األمة ووجاهة ولكن ذلك لم ينف 
دخول أبناء القبائل في السياسة في أحداث دواوين االثنني إبان 
تعليق الدستور ولكنهم كانوا جزءا من القوى الوطنية الفاعلة 
ول���م يكن أي منهم يتحدث باس���م أو نيابة عن قبيلته، حتى 
كانت انتخابات 1996 بعد أن تنامت نبرة االنتخابات الفرعية 
وحتى بعد جترميها على يد أعضاء مجلس األمة تنامى األمر 
وكبر، ولم ينتبه أح���د حتى العام 2008 إلى أن القبائل بدأت 
تتحول إلى كيانات سياسية، بل إنها حتولت بالفعل إلى كيانات 
سياسية مبرشحني محددين وكراسي محسومة سلفا ألبنائها 
وقوة في األصوات حتسم االنتخابات لصالح مرشحيها قبل 
أن تب���دأ خاصة مع حتول النظام االنتخابي إلى نظام الدوائر 
اخلمس الذي »مجهر« الكتل القبلية وأحالها إلى ثقل ال تنكره 
عني، ولكن لو أن تلك القبائل حتولت إلى كيان سياسي باملفهوم 
االصطالح���ي العام أي أن لها أجندته���ا اخلاصة ولها رؤيتها 
السياسية التي تقوم بطرحها لهان األمر و»لبلعناه«، ولكنها 
حتولت إلى كيان سياسي بال أهداف ومجرد مشروع مفتوح 
على كل االحتماالت إلى درجة أن كثيرا من املتنفذين أصبحت 
لهم يد طولى في بعض االنتخابات الفرعية لعدد من القبائل 
في الكوي���ت وأصبحوا يدعمون مرش���حني محددين أمال في 
إخراجهم من عنق زجاجة االنتخابات الفرعية وإيصالهم إلى 
البرملان وقد حصل ه���ذا فعال في 2008 و2009 ويعرفه أبناء 

القبائل قبل غيرهم.
ولتحوالت القبيلة من الكيان االجتماعي املسالم إلى الكيان 
السياسي أعراض جانبية سلبية لم يحسب حسابها، وهو انه 
وبتحولك إلى كيان سياسي البد أن يكون لك أعداء والبد تكتسب 
أعداء بالضرورة، واملشكلة أن القبيلة ليست كاألحزاب ينتمي 
الفرد إليها بتعبئة طلب انتس���اب بل ينتمي لها الفرد بتبعية 
الدم واالس���م األخير في البطاقة املدنية هو رس���م العضوية 

الوحيد الذي تدفعه.
كل ما ذكرته أعاله هو س���بب وج���ود عدائية ال تنكر بني 
البدو واحلضر ونفس عدائي واضح، بعد أن حتولت القبائل 
من كيانات اجتماعية مساملة إلى كيانات سياسية صدامية وال 

توجد أسباب أخرى. 
Waha2waha@hotmail.com

تناحر وتناطح سياسي واجتماعي واضح وطاحن ومؤسف 
»ومقرف« ال مثيل له في تاريخ الكويت، تشهده البالد منذ 
س���نوات وحتى حلظة كتابة هذا املقال، تناطح ال يستطيع 
ان يفس���ره عاقل، لهذا على كل عاقل اال يتعب نفسه وقلبه 
ولسانه ويش���غل عقله كثيرا مبحاولة ايجاد تفسير مقنع 
ومنطقي، الن اس���خف واس���هل وادق تفسير ملا يجري هو 
انه للظفر بأكثر واثمن الغنائم وكأن الكويت ساحة معركة 

وليست وطننا ستتوارثه وستسكنه وستعمره االجيال.
وف���وق ذلك من يتابع وس���ائل االعالم في البلد س���واء 
املرئية او املقروءة منها، »ينصدم« يوميا وينقهر اشد القهر 
لسطحية كثير من بعض االشخاص الذين هم من املفترض 
ان يكون���وا اصحاب احلكمة واملهتم���ني باصالح اي خلل، 
لذلك نقول وبأسف كبير ان الوضع السياسي واالجتماعي 
بالبلد ال يبشر باخلير نهائيا، فسطحية بعض السياسيني 
تدل على سطحية وسذاجة من اختارهم سواء باالنتخابات 
العامة وقبلها باالنتخابات الفرعية او التشاورية، سّموها 

كما شئتم.
وماذا يكون اكثر من هذا التردي الكبير وهذه السطحية 
عندما يختصر البعض هنا في الكويت، والسبابهم اخلاصة 
مساهمة وطنية في اصعب وأمر االيام التي مرت على الكويت 

بوصفها أنها ليست اكثر من »صمونة«.
اللهم احفظ الكويت من شرور بعض مواطنيها اما شر اعدائها 

اخلارجيني فاحلليف االستراتيجي العظيم كفيل بهم.
Mike14806@hotmail.com

البديهي أن  من 
االنتقاد  يس���تمر 
النياب���ي املوج���ه 
إل���ى احلكومة في 
العديد من القضايا 
وامللفات، وتصاعد 
انخفاض حدة  أو 
االنتق���اد يك���ون 

رهن���ا بعمل وجهد احلكوم���ة والتي عادة ما 
يكون باس���تطاعتها س���د هذا الباب أو فتحه 
على مصراعيه إن شاءت وبجرة قرار أو جهد 
تقوم به إلنهاء تلك القضية املسببة للجدل أو 

معاجلة ذاك اخلطأ أو تدارك آخر.
فاألم���ر بيد احلكومة ال بيد املجلس، وهذا 
ما أثبته التجاذب السياس���ي واملتنوع على 
طول مسار العمل السياسي، حيث أكد ذلك أن 
احلكومة هي القادرة على فرض أجواء العمل 
ومس���ار العالقة والبعد في إصدار القرارات، 
حيث يقف مجلس األمة على مسافة واحدة من 
املراقبة إذا عملت احلكومة، ومسافة أخرى من 
التشريع بعد ذلك إن قصرت، وتكون العالقة 
ومحتواها بني الس���لطتني بحسب ما تقدمه 
احلكوم���ة من عمل ومواجه���ة حازمة مللفات 
وقضايا، إما أن تكون آنية وحتتاج إلى عالج 
أو متجذرة وتتطلب إعادة نظر ودراسة ومن 
ثم إصدار قرار جاد بشأنها، وصار دور مجلس 
األم���ة املراقبة فقط في نواحي كثيرة على ما 
تقوم به، حتى انني أكاد أجزم أن األغلب بدأ 
بالقيام  التش���ريعي ويكتفي  الدور  يتناسى 
بهذا الدور ببعض الرغبات بقوانني تنشر في 
الصحف دون متابعة أو تس���ليط ضوء بعد 
ذلك ويتم االكتفاء بنش���رها ضمن البرنامج 
االنتخاب���ي بعد ذلك إذا ما احت���اج إلى ملئه 

باإلجنازات التي متت.
فالعالق���ة بني الس���لطتني حتتاج إلى بعد 

جدي���د وفرضيات 
تق���وم عل���ى مد 
التعاون  جس���ور 
واملرون���ة وتقبل 
ال���رأي وحتدي���د 
أهداف مش���تركة 
ف���ي  تص���ب أوال 
صالح الوطن ومن 
ثم املواطنني، وذلك حتى يتم االستعجال في 
اخلطوات التي توصلنا إلى التقدم الذي طاملا 
حلمنا به ومتنينا الدخول في مشارفه، فالتزال 
قضايا اإلسكان والصحة واملرور والتربية منذ 
أن »عرفنا العلم« لم تتغير قيد أمنلة، وها هي 
ذات الصدامات تعود إلى سطح العالقة كلما 
قلنا »هانت« إال أن األزمات تعود لتكون أولوية 
في سلم عمل احلكومة واملجلس وما العديد من 
القضايا املصيرية التي علق التباحث حولها 
وبدأ تناسيها وتأخرها في سلم أولويات عمل 
السلطتني إال مثال حي على تلك العالقة التي 

متلك زمامها احلكومة وينشرها املجلس.
وحقيقة األم���ر أن حكومتنا بيدها حتديد 
املسار، وعبر عملها يتشكل جو العالقة بينها 
وبني أعضاء املجلس، فال نستطيع أن نحكم على 
املجلس بأنه تأزميي إال بعد أن تفي احلكومة بكل 
التزاماتها والتي من أهمها برنامج عمل يواكب 
الدولة والشعب  التطورات ويفي مبتطلبات 
وكذلك أن يتم فتح جميع امللفات املعلقة منذ 
سنني ويتم وضع معاجلة لها ذات زمن وقدرة 
محددة، وكذلك أن تس���عى احلكومة إلى بتر 
كل يد متتد للمال العام وأن تقوم بدورها في 
حمايته، وهي بذلك س���تكون قادرة على سن 
نهج جديد من العمل والعالقة وبذلك أيضا لن 
جند األعضاء يكيلون االنتقاد من منبر املجلس 

والذي لم تغب صوره منذ أن وضع!
botafra@hotmail.com

موسى أبوطفرة المطيري

نصيحة ببالش!

حادث وحديث

أن  الس���هل  من 
مس���ؤول  يصرح 
ف���ي احلكومة عن 
مش���اريع تنموية 
البالد،  ستشهدها 
ولكن من الصعب 
إال بعد  تنفيذه���ا 
م���رور عش���رات 
السنني من مطالبة 

أعضاء السلطة التشريعية.
عزي���زي القارئ م���ن خالل ه���ذه الزاوية 
أتطرق إلى هموم املواطن الذي يعانيها بشكل 
يومي، حيث إن املشكلة املرورية من املشاكل 
الكبرى التي نواجهها في البالد بش���كل يومي 
ونتناولها مث���ل الوجبة الغذائية، فقد كنا في 
السابق نستمتع كلما جاءت العطلة الصيفية 
ألن البلد يكون ش���به خال والشوارع فارغة، 
ونتمتع بالتنقل فيها بس���هولة، أما اآلن فنجد 
الزحمة والشوارع مكتظة بالسيارات وخاصة 
القدمية، ونرى الطوابير املرورية الطويلة عند 
التي نتذوقها يوميا  اإلشارات، والتصريحات 
ونس���تمتع بها، ولكن ننظر إلى السؤال الذي 
يطرح نفسه: متى يتم االنتهاء من هذه املشكلة 
ونتوصل حللول جذرية للمش���اكل التي ضج 
منها املواطن ومنها: املشكلة الصحية، واملشكلة 

اإلسكانية؟
وإذا أردت أن أع���دد املش���اكل التي نعانيها 
كمواطنني فلن تكفيني مس���احة هذه الزاوية 
ولكن ميكنني أن أكتبها ف���ي »مجلد« لتكون 

مساحتها كافية، ألن 
املش���اكل كثي���رة 
ونحتاج يوميا الى 
ق���رارات تنفيذية 
للح���د م���ن تل���ك 
التجاوزات اليومية 

للمشاريع.
ال  كبلد  نح���ن 
ينقصن���ا املال وال 
الكوادر البشرية، وال املساحات الترابية ولكن 
ينقصنا كما ذكرت سابقا اتخاذ القرار ملعاجلة 
تلك القضايا، واحلديث عن املش���كلة املرورية 
مزعج، ألن احلكومة أعلنت كثيرا عن مشاريع 
حللها لكننا لم نشاهد شيئا، أين مشروعا السكك 
احلديدية ومترو األنفاق؟ ننتظر اإلجابة »لكن 

نعرف اإلجابة كمثل املشاريع األخرى«.
نهاية اإلشارة: رسائل تعبيرية وجهها النائب 
أحمد الس���عدون في املؤمتر الصحافي األخير 
حيث وضع أجندة للقضايا العالقة التي عجزت 
احلكومة عن إجنازه���ا، والتي تتلمس هموم 
املواطن، وكذلك األسئلة التي يوجهها األعضاء 
دون وصول اإلجابة لهم، نتمنى عدم اإلحباط 
والوصول للهدف األهم وهو مصلحة الكويت 

أوال ومصلحة املواطن ثانيا.
 »حتية للكتلة الشعبية«، لنا حرية التعبير، 
ولكم حري���ة االختيار، واحلرية مس���ؤولية. 
»حفظ اهلل الكويت وأميرها وش���عبها من كل 

مكروه«.
alsuwaifan@hotmail.com

خالد جمال السويفان

الحكومة تتفرج 
على األزمة »المرورية«

فاصل
مخلد الشمري

بكل أسف كبير

رؤية

ذعار الرشيدي

القبيلة السياسية!
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هناك بيت شعر قدمي للشاعر مهيار الديلمي يقول:
والي�����ٍد أراك  الل����ف����ٍم  أق����ري����ُش 

الندي وخ��ال  الندى  غ��اض  فتواكلي 
لكن ما يتضمنه هذا البيت ليس هو ما أعنيه بأقريش، فهي 
ليست قبيلة قريش وال بأشعار من تغنى بها، ولكن اقريشنا هي 
عادة كويتية قدمية يقوم بها كل بيت كويتي قبل شهر رمضان 
املبارك، وال أعلم من أين أتى هذا املسمى؟ هل هذه الكلمة منتسبة 
ألكلة مغربية؟ أم أنها كلمة تنس���ب لقبيلة قريش؟ أم أنها من 
أص���ول هندية؟ ومن هذا وذاك لن نخوض كثيرا حول من أين 
أتت هذه الكلمة، فاملهم عندنا أن الش���عب الكويتي واحلمدهلل 
إلى اآلن لم ينس هذه العادة وإلى اآلن تقوم العوائل الكويتية 
بإحيائها قبل شهر رمضان بيوم أو يومني، وهي تختصر على 
جتميع األهل واألصدقاء ف���ي بيت يقومون هم باختياره وفي 
بعض األحيان يفضل أن يكون بيت كبير األسرة، وتقوم النسوة 
كل منهن بإحضار طبق قامت بإعداده في بيتها لهذه املناسبة، 
ويتجم���ع األهل واألصدقاء لألكل م���ن أصناف يتجنبونها في 

شهر رمضان الكرمي. 
عند جلوسي في الدسمة وهو جتمع أصدقائي كما أخبرتكم 
في مقال س���ابق، وكانت كل م���ن صنوع وفطوم جتهزان لهذه 
املناس���بة ألننا اتفقنا أن نقيمها عندهما وال يستغرب البعض 
بإقامتنا لها مبكرا عن شهر رمضان، ولكن يرجع هذا النشغال 
كل منا في السفر، ولذلك اتفقنا على إقامة اقريش مبكرا، حتى 
ال تنقط���ع الع���ادة اهلل ال يقطعها علين���ا وال عليكم، املهم لن 
أخ���وض في الترتيب ألنني لم أقم بالفعل بأي ش���يء إال أنني 
قمت بإحضار ورقة وقلم وجلس���ت ف���ي غرفة صنوع وقمت 
بكتاب���ة مقالتي هذي، وإذ بصنوع تدخل علّي وهي تصرخ: يا 
هامن هزي طولچ وقومي ساعدينا. فضحكت وقلت لها: تكفني 

اسمعي شنو كتبت.
 وقرأت م���ا كتبته عليها وكان كما يلي: أقريش سياس���ي، 
الكل يعلم أنها مناسبة أسرية ولكن بعض من أعضاء سلطتنا 
التشريعية أحبوا هذا العام أن يشاركونا في اقريشنا، فقاموا 
م���ن بداية فصل الصيف يجهزون لذلك في املطبخ السياس���ي 
إلعداد وجبات دسمة يقدمونها لنا قبل شهر رمضان وأثنائه، 
كأننا ناقصني »غثي«، صوم وحر وغبار وطرح أسئلة مأخوذ 

خيرها واهلل حرام عليكم.
الئحة الوجبات املقدمة خالل اقريش السياسي وخالل شهر 

رمضان:
1 � خث���رة � مكوناته: أس���ئلة موجهة م���ن النائب فالن لكل من 
وزراء الش���ؤون والداخلية والتربي���ة والصحة والعدل واألوقاف 
عن حقوق وحماية الطفولة والنشء بعد انتش���ار ظاهرة التعدي 
واإليذاء اجلس���دي. »ش���خباري واهلل قدمي، أهي أساسا صار في 

عندنا طفولة«. 
2 � مهياوه � مكوناته: تصريحات إعالمية فقط للجرائد اليومية 
عن محاربة إنفلونزا اخلنازير وتسليط الضوء على أمور ثانوية. 
»طال عمرك اجليران صاروا يطلقون أقمارا صناعية للفضاء واحنا 

بس كالم ينشف الريج«. 
3- مرق س���مچ � مكوناته: حتويل بعض املسؤولني للمحكمة 
الوزاري���ة، طال عمرك اجلثث اللي قاعدين يعثرون عليها وايد في 
ديرتنا ما حتتاج مس���اءلة قانونية. )واهلل يا جماعة ش���نا غرقنا 

باملرق وما طفحنا، بس اهلل احلافظ(. 
4 � مرق عدس � مكوناته: البترول واملتعس���رون واملس���رحون 
والبدون واملناهج والرياضة والكهرباء واملاي وكثيرا من التوابل 
والبهارات )ال يحوش���ك حر وغبار وتقول مرق عدس ال يحوشك 

يسحن اجلبد(. 
ملحوظة: لكل من عنده القولون والضغط النفس���ي والعصبي 
وأمراض القلب ال يسمح له بتناول قائمتنا، وعند انتهائي من قراءة 
قائمة املأكوالت على صنوع وجدت فطومة واقفة على الباب تسمع 
ما كنت أقرأه فعلقت قائلة: جذي ضمنا ماحد قاعد بالكويت في شهر 

رمضان على هالقائمة. فقلت ضاحكة: قوموا واكلو، اهلل عليهم.
atach_hoty@hotmail.com

د. نرمين يوسف الحوطي
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