
الجمعة
13  نوفمبر 2009

11
آراء

ما من دولة سيادية حتترم دستورها وقوانينها يخلو تاريخها 
أو واقعها السياسي من فضائح مالية أو شبهات التعدي على 
املال العام. السبب املوضوعي لهذا أوضح من أن نتحدث عنه 
بالتفصيل، إنه بكل بس���اطة: س���حر النقود، والسحر كما هو 
معروف هو ما يأخذ األبصار والعيون، واملسحور هو من يرى 
األش���ياء كما يريد له الساحر، والنتيجة واحدة، فاملسحور ال 

يرى احلقيقة.
للنقود سحر، ال يشك عاقل في هذا، وكما يستخدم الساحر 
الزئبق األحمر في سحره )كما يقولون(، يستخدم رجل السياسة 
املال السياسي في عملية اخلداع التي ميارسها. واحلال أنه ما 
إن تأكدنا من وجود »ساحر« في مجال السياسة فمن الضروري 
أن جند من انبهروا بسحره فأصاب الشلل جوارحهم فلم يروا 

من حقيقة أخرى سوى املال.
وقد يقول قائل: وما املش���كلة في هذا كله فالس���احر يريد 
مصلحته وكما يقول املثل »اللي تكسب به، العب به«، وإذا كان 
املال يضمن النجاح السياسي فما الضير في ذلك؟ أما املسحور 
وهو من َقِبل املال على نفس���ه فهو شخص لم يخالف قانونا 
مكتوب���ا ولو كان غير ذلك فالبينة على من ادعى. حجة جيدة 
ولكنها تغفل مبدأ ضمنيا تعارف عليه كل مشارك في العملية 
السياس���ية، أال وهو أنك أينما كان موقعك السياسي فإنك قد 
أصبحت ش���خصية »عامة« ومعنى عامة في هذا السياق أنك 
متثل اجلميع على اختالفهم وأنك تقف بالضرورة موقف احلياد 
جتاه قضاياهم واضعا املصلحة العامة فوق مصلحتك الذاتية. 
واملصلح���ة العامة هنا هي احلفاظ على العملية السياس���ية 
التي أتت بك لهذا املوقع وس���تبقى كذلك بعد غيابك عنها. إن 
العملية السياس���ية عملية قوامها »الكالم« أي أنها تقوم على 
احلوار واحلجة والبراهني التي تبرر أي اقتراح أو قرار يخص 

املجتمع.
أقول »الكالم« أو احلوار، وهو األداة السياس���ية الوحيدة 
بدرجة امتياز، ألننا نعيش في بلد دميوقراطي يشدد على تدافع 
اآلراء بعضها بعضا حتى ينته���ي مخاضها برأي هو األفضل 
كما تراه األغلبية. في مثل هذه العملية الدميوقراطية ال مكان 
لعضو »صامت«. إن من يقدم املال في املجال السياس���ي يدرك 
إدراكا ضمنيا عجزه الشديد عن الكالم وعن ممارسة السياسة 
بوسائلها االعتيادية القانونية. هذا إن لم نشكك في نيته على 

اعتبار أنه قد قدم املال من أجل مترير مصالح خاصة. 
إن دخول املال للمجال السياسي مؤشر على العجز واخلواء 
الفكري الذي ميثله صاحبه: فهو شخص ال ميتلك رؤية واقعية 
أو مستقبلية ولا حججا يدافع بها عن هذه الرؤية إن وجدت. 
واحلال أن تقدمي املال في هذه احلاالت هو أسهل الطرق إلى املرمى، 
وال أدري إن كان احلكم سيعتبر هذا غشا، وذلك ألنه ببساطة 
خروج عن قواعد اللعبة التي أرستها املفاهيم الدميوقراطية. ال 
يهمني في هذا كله أن تكون املساءلة دستورية أم غير دستورية 
أو أن يكون املال املقدم ماال خاصا أم عاما، ولكن يهمني أن ندرك 
أن من ميارس الغش يخرج بالضرورة عن قواعد اللعبة، ومن 

يخرج عن هذه القواعد يستحق أن يستبعد منها. فكّر فيها!

في س���بعينيات القرن املاضي اثار مذيع تلفزيوني مصري 
ضج���ة صحافية كبيرة وانتقده كثيرون النه كان يتوجه الى 
مبنى التلفزيون في ماس���بيرو بالقاه���رة على دراجته، هذه 
الضجة التي اثيرت حول ركوب املذيع الش���هير دراجة جعلت 
الناس تتس���اءل ما العيب في ان يخرج شاب ذكي عن املألوف 
طاملا انه يؤدي عمله وال يتس���بب بفعله في ايذاء احد فهو لم 
يقدر في ذلك الوقت على ش���راء سيارة وجاءته فكرة الدراجة 

حتى ترحمه من زحمة املواصالت املوجودة بالقاهرة.
وقد جرت العادة في املدن االوروبية الكبرى على تخصيص 
اسبوع  من شهر مايو من كل عام للتوجه الى العمل بالدراجة 
وليس بالس���يارة لتش���جيع الناس على اخلروج الى عملهم 
على الدراجات، واغلب املتطوعني هم من يستخدمون بالفعل 
الدراجات وهم يرون انها وسيلة ارخص واسرع وتعينك على 

الهروب من زحمة السير اخلانقة.
البعض يرى انه ميلك مساحة خاصة به وهو يقود دراجته 
ويشعر بحرية في احلركة وعندما تصل الى عملك تكون نشيطا 
النك اديت بالفعل قسطا من الرياضة يعينك على اداء عملك على 
الوجه االمثل، ولم يعد ركوب الدراجات يقتصر على عطلة نهاية 
االسبوع، بل ان نحو 16% من سكان املدن االوروبية يستخدمون 
الدراجة اآلن بالفعل كوس���يلة مواصالت، واملثير حقا ان من 
يركبون الدراجات ليسوا فقط من الشباب في العشرينيات أو 

الثالثينيات، بل منهم من هو في السبعينيات من عمره.
هذه دعوة أوجهها الى املوجودين على ارض كويتنا احلبيبة 
الى كل من يتأخ���رون يوميا عن اعمالهم الى كل من تصيبهم 
زحمة الس���ير بالتوتر والعصبية الى كل من يقف في اشارة 
مرور ثالث واربع مرات مما يرفع عنده ضغط الدم ان يستخدم 
الدراجة ولو ليوم باالسبوع ويرى نتيجة هذا العمل فالزحام 
اصبح ال يطاق، فكل ش���وارع  الكويت تقريبا مغلقة من كثرة 
السيارات ال جتد مخرجا وناهيك عن التلوث واحلوادث بسبب 

الزحام.
عل���ى اي حال فركوب الدراجات ليس بالوس���يلة اجلديدة 
فقد انتشرت من قبل في الصني، فلماذا ال نفكر نحن ايضا في 
حمالت توعية نح���ث فيها املواطنني على االبتعاد عن الزحام 

والتلوث واحلوادث؟
alialrandi@hotmail.com

د.محمد الوهيب

الشيك وسحره

فّكر

علي الرندي

فلنترك السيارة
ونركب الدراجة

من الديرة

هل أصبحنا نحارب الناجحين؟!

ماضي الهاجري

زبدة الكالم

جاب���ر اخلالد ذاك الرج���ل الهمام الذي 
أزاح الغبار عن قيادات الداخلية ونفضها 
بالكامل وضخ الدماء اجلديدة في مختلف 
قطاعات الوزارة نراه اليوم مس���تهدفا من 
أناس يفترض بهم أن يؤيدوه ويناصروه 
ويرفعوا له »العقال« احتراما ملا قدمه من 
عمل مخلص في وزارة الداخلية، ما جعلها 

تتطور عن سابق عهدها.
لقد قالها بكل صراحة اثناء جلسة مناقشة 
استجوابه )يدي بيضاء( وبالفعل يده بيضاء 
وال يحتاج ش���هادة مني او من غيري فهو 
يض���ع اهلل تعالى نصب عينيه في جميع 
حياته اليومية سواء تعامالته الوزارية او 
احلياتية، فهذه هي شيم الرجال الناجحني 

امام اهلل تعالى وأمام عبيده.
لو رجعن���ا بالذاكرة قلي���ال في وزارة 
الداخلية لرأينا ان الشيخ جابر اخلالد طور 
الكثير فيها. وجع���ل منها وزارة حتتذى، 
نظرا للق���رارات الش���جاعة التي يتخذها 
دائما والتي تصب ف���ي مصلحة العاملني 
في ذلك القطاع املهم، ولقد أعز جابر اخلالد 
الصغار من الرتب العسكرية حتى أصبحوا 
يتباهون بانضمامهم لوزارة الداخلية، بعد 
ان كانوا يتسابقون على تقدمي استقاالتهم 
بس���بب بعض التظلمات التي يعيشونها 

في السابق.
الكويت نحارب  لألس���ف اصبحنا في 
الرجل الناجح الصادق الذي يعمل بضمير 
ملا فيه مصلحة الوط���ن واملواطنني وهذا 
حالنا في مجلس األم���ة ننتقد من ينجح 
ونهدد من يعلو ذك���ره ويحبه اآلخرون! 
وهذه حقيقة فمنذ عرفت مجلس األمة لم 
أشهد إش���ادة نيابية بأحد الوزراء وكل ما 
أشهده صراعات انتقامية إما للتكسب وإما 

ملصالح شخصية.
املجلس أعطى الشيخ جابر اخلالد صك 
براءة من الشعب الكويتي وهناك من يعارض 
و»يتصي���د« وآخرها أعطي صك براءة من 
قبل النيابة و»منش���تت« عليه الصحف، 
إال ان هناك من ال يعجبه هذا، واخيرا قام 
اخلالد باستئذان سمو رئيس الوزراء إلحالة 
نفسه حملكمة الوزراء ومازال هناك من ال 
يعجبه هذا، وهذا ما يؤكد لنا ان املوضوع 
ش���خصاني وانتقامي من رجل ناجح في 
حياته وصاحب قرارات جريئة عجز البعض 

عن اإلقدام على اتخاذها.
أخيرا وليس آخرا، اعلم يا وزير الداخلية 
ان غالبية الش���عب الكويتي يقفون معك 
ملواجهة من يريد تش���ويه سمعة اآلخرين 
للتكسب او ملصالح اخرى ال يعلمها اال اهلل، 

وهنا أستطيع ان أذكر قول الشاعر:
تهاوى أناس في الضاللة جهرة

وللناس فيما يعشقون مذاهب
وكم حاولوا تشويه صورة مقبل

ولكن أمر اهلل في الناس غالب
زبدة الكالم:

مللن���ا املزايدات والتكس���ب للمصالح 
اخلاصة ونريد زمنا يشهد اجنازا واعمارا 

للبلد.
Q8kuwait@maktoob.com

أصبح احلديث عن قضية 
أبناء غير محددي اجلنسية 
وع����ن معاناتهم م����ن أكثر 
األمور التي تتصدر وسائل 
اإلع����الم، خصوصا بعد أن 
أصبح أعضاء مجلس األمة 
مصدرا رئيسيا لتلك األخبار، 
ولكن عند تتبع التصريحات 

واللق����اءات الصحافية لألعضاء جتد أنها لم تتجاوز 
الوعود بحلول لم تبصر النور حتى اآلن، وإن كان من 
املنتظر أن يكون إنهاء معاناة أبناء البدون عن طريق 
إقرار قانون احلقوق املدنية في اجللسة املرتقبة الشهر 
املقبل، ولكن كان من املفترض ألي حل مرتقب ملعاناة 
هؤالء البشر س����واء كان متعلقا باحلقوق املدنية أو 
مبلف التجنيس أن يكون مرتكزا على أسس قانونية، 
خصوصا بعد ازدياد من يعارض مبدأ جتنيس البدون 
ألسباب كثيرة، وبعد أن أضفوا على معارضتهم عباءة 
السيادة التي حاولوا من خاللها إيهام الشارع الكويتي 
بأن جتنيس البدون يتعارض مع القانون السيادي. 
اجلان����ب القضائي جانب مهم وه����و مفتاح احلل 
لكثير م����ن اجلوانب املتعلقة بقضي����ة غير محددي 
اجلنسية، خصوصا في ملفي التجنيس والقيود األمنية، 
وهذا ما أثاره بشكل الفت للنظر اخلبير الدستوري 
د.عبيد الوسمي خالل ندوة نظمتها جلنة »الكويتيون 
البدون«،، والتي حمل����ت عنوان: الكويتيون البدون 
بني احلل واآلمال، والتي ش����ارك فيها عدد من نواب 
مجلس األمة املتبنني قضايا البدون باإلضافة إلى عدد 
من الناش����طني املهتمني مبجال حقوق اإلنسان، احلل 

الذي طرحه د.الوسمي يتمثل 
في تعديل فق����رة من املادة 
األولى من قانون اجلنسية، 
وه����ذا التعديل مف����اده أن 
للقضاء حق النظر في قضايا 

التجنيس.
واللجوء للقضاء سيضفي 
عام����ال إيجابي����ا على ملف 
البدون برمته، فعندما جند أن هناك ادعاءات كثيرة 
بوجود قيود أمنية على البدون من قبل اللجنة التنفيذية 
للبدون، فالبد من الفصل بصدقية هذه االدعاءات عبر 
حتويل من سجلت عليهم قيود أمنية للقضاء الكويتي 
الذي يعتبر اجلهة الوحيدة القادرة على الفصل في 
ه����ذه األمور. أما إذا جئنا مللف التجنيس، فإن إعطاء 
هذا امللف لرج����ال القضاء والقانون ليقوموا بإدارته 
في ظل الظروف السياسية احلالية، وفي ظل تغليب 
العوامل السياسية واالجتماعية على حساب أحقية 
أبناء البدون باحلصول على اجلنس����ية، فس����يكون 
له عامل احلسم وس����يعطي جميع األطراف شعورا 
باالرتي����اح، خصوصا أن اجلميع هن����ا يثق بنزاهة 

وعدالة القضاء الكويتي.
> > >

وقت مستقطع: احلديث الذي مت تداوله مؤخرا حول 
نية احلكومة تعيني النائب الس����ابق صالح الفضالة 
على رأس جلنة حكومية لدراسة قضية غير محددي 
اجلنسية يعتبر برأيي خطوة كبيرة إلى الوراء، فالكل 

يعلم موقفه من قضية البدون. 
abz973@hotmail.com

الليبرالي���ون إل���ى اآلن 
يرفضون االعتراف واإلقرار 
التيار اإلسالمي،  بشعبية 
ففي كل انتصار لهذا التيار 
احملافظ، يعزو الليبراليون 
خسارتهم وانحسار مقاعدهم 
إلى اإلره���اب الفكري الذي 
متارس���ه قوى الظالم على 

حد زعمهم، ويرونه أمرا دب���ر بليل، ولذلك جندهم 
في كل إخفاق يلحق باحلكوم���ات املتعاقبة التي ال 
ينفك الليبراليون من املش���اركة فيها بثالث حقائب 
وزارية أو أكثر في مقابل واحدة لإلسالميني يردونه 
إلى »التحالف احلكومي مع التيار اإلسالمي«، وهذه 
إحدى أساطير الليبراليني األولني، وكذبة كررت حتى 
صدقها صاحبها األول، هي دعوى ساذجة تفتقر إلى 
أبسط األدلة والبراهني، وكما ذكرت في مقال سابق 
بعنوان »احلربش دوخهم في ديوان الوشيحي« كيف 
أن د.جمعان احلربش أحرج مناظره »الزعبي« ومقدم 
البرنامج »الوشيحي« في رده على هذه املزاعم، وذلك 
حني طالبهم بذكر بعض مظاهر هذا التحالف املوهوم 
لتبدأ »التأتأة«، وتضطرب األلسنة، وتضيع األفكار، 
وتطي���ش احلجج، وبعد جهد جهيد وتعاون االثنني 
معا، خلصا إلى أن أبرز هذه املظاهر هي انتشار أفرع 
اجلمعيات اخليرية في الكويت، سبحان اهلل، وتوزير 
وزير واحد من اإلخوان تارة ومن السلف تارة أخرى، 
عجي���ب وكأن الكرم والعطاء لم يعرفه أهل الكويت 
إال في ال� 30 س���نة األخيرة، أو كأن لليبراليني احلق 

اخلالص في املشاركة في احلكومة دون غيرهم.
مصير الكذاب أن يفضح ويكش���ف أمره، فاحلق 
أبلج، واملثل الش���عبي يقول »الكذب حبله قصير«، 
وهذا املثل خصوصا ال يؤمن به ليبراليو هذه األيام، 
فهم الزالوا يروجون ويسوقون أكاذيب جديدة عبر 
اآللة اإلعالمية التي ميلكون، أكاذيب »ما تطري على 
إبليس براسه«، ففي إحدى الندوات السياسية صب 
غالة الليبرالية جام غضبهم على التيارات اإلسالمية، 
وكنت أتوقع سماع املزاعم املتكررة اململة واالسطوانات 

املخروقة القدمية حول اتهام 
التيار اإلسالمي بالرجعية 
والتخلف، فصعقت باتهام 
اإلسالميني بأنهم وراء تفشي 
البطالة ف���ي الكويت، اهلل 
اتهامهم  أكب���ر، وبالتحديد 
مبشكلة املسرحني األخيرة 
من القط���اع اخلاص.. اهلل 
يس���تر بس���تره، لكن ما هو الدليل؟ وأين البرهان؟ 
كانت اإلجابة عند الشاطر فيهم وعبقري زمانه، هو 
تزامن انتش���ار الفساد اإلداري مع انتشار مد التيار 
اإلسالمي، »قال وش دراك إنها كذبة.. قال من كبرها«، 
وما أدري ملاذا ال نقول ان س���بب الفساد في الكويت 
ه���و االحتباس احلراري مثال؟ خاصة وأنهما تزامنا 
وتوافق���ا معا، كما أن هناك إش���كاال في هذه الدعوة 
الباطلة، فإذا كان التدين س���بب الفساد اإلداري في 
الكويت، فما بالنا لم نر أثر التدين السلبي كما يزعمون 
في دول أخرى مثل الس���عودية وقطر، ومعلوم ثقل 
الدي���ن والتدين فيهما وهم اآلن في طفرة اقتصادية 
ال مثيل لها ويحسدون عليها، في مقابل دول عربية 
ليبرالية يقبع شعبها في الفقر ويعاني من األمية ال 

نحتاج إلى ذكر اسمها.
وآخر هذه النكت التي تكشف حقيقة عقلية هؤالء 
عزو الفساد املستشري في بعض اجلمعيات التعاونية 
إلى املتدينني، عب���ر تنفيع أصحابهم بإقامة رحالت 
احلج والعمرة ومسابقات القرآن على حساب أرباح 
املشاركني، ال إله إال اهلل، وهي دعاوى يتنزه اإلنسان 
عن اخلوض فيها وإضاعة الوقت عليها، فهي كسراب 
بقيعة، الك���ذب ينم عن قلة احلي���اء، وال ضير فقد 
وجدنا من هؤالء من يدافع بكل جرأة عن لبس املايوه 
والقطعتني، واستشاط غيظا وحنقا من قرار إغالق 
املقاهي والش���يش بعد منتصف الليل، في حني قلل 
من شأن صور البارات واخلمور التي تناقلتها بعض 
الصحف، لذا ال أقول إال احلمد هلل على نعمة العقل 
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