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الدستور الذي وضع بتاريخ 11 نوفمبر لم يكن قدر هذه األمة فقط 
بل رئتها الثالثة إن لم تكن الوحيدة والتي بواسطتها استنشقت 
هواء احلرية وتنفس���ته وأعلنت نفسها أمة نفخر بأنها من أوائل 
دول العالم الثالث في الس���عي نحو احلصول على سالح احلرية 

جلميع أفراد شعبها.
كان الدس���تور جزءا من الهواء الذي استنشقته رئتانا قبل أن 
نف���زر صرخة والدتنا األولى لنعلن أننا أحرار حتى النخاع ومنذ 
الساعة األولى لدخولنا رقما يضاف إلى سجالت مواليد هذا البلد 

ونحن نعرف ما علينا من واجبات وما لنا من حقوق.
آمنا بالدستور وعملنا بقية حياتنا على أساس مواده، نعرف 
متاما ما لنا وما علينا، حتررنا من كل شيء يربطنا بالزمن السابق 
لوالدة الدستور لتعيش دميوقراطيتنا الفتية بيننا معززة مكرمة، 
مع تنامي الدس���تور في داخلنا كقدر كبرت معاصمنا على القيود 
فأصبح من املستحيل أن تقبل أصفاد الرجوع إلى ما قبل 1962، رغم 
أن هناك من يستميت ليعيد عقارب الساعة إلى ما قبل 11 نوفمبر 
من ذلك العام، بل إن هناك من يريد أن يلوي عنق الدستور ليتواءم 
مع مصلحته الفئوية أو القبلية أو الطائفية كلما ركب موجة من 

مواد الدستور ليفسرها على هواه.
ورغم ذلك النزال نؤمن بالدستور إمياننا بتعاقب الليل والنهار 
إلى ما شاء اهلل، إمياننا بأن األمم ال تقوم وال تتقدم إال بوجود حجر 
أساس تفاهم شامل يربط بني أفراد الشعب واحلاكم من جهة وبني 
أفراد الشعب وأنفس���هم من جهة أخرى، تفاهم يساوي الرؤوس 
حتت مظلة عدالة واحدة ال تفرق بني ش���خص وآخر إال في حدود 

ما حدد الدستور.
الدستور وحده اليوم هو كلمة الفصل في أي شأن، وأي جتاوز 
عليه هو جتاوز على قدرنا ومحاولة للنيل من أهم ما متلكه هذه 

ألمة.
وأدعو أفراد الش���عب الكويتي لقراءة الدس���تور والتمعن في 
مواده وإعادة قراءتها والعمل على أساس���ها، فواهلل لو أن كل فرد 
في الكويت من أس���فل القاعدة إلى األعلى قرأ الدس���تور وعمل به 
ووضعه نصب عينيه حلللنا جميع مشكالتنا وألنهينا الطائفية 
والقبلية والفئوية، ولقطعنا الطريق على كل من يس���تغل جهل 
كثير من العامة بدستورهم ليلعب على أوتار الفرقة البغيضة مبا 

يتواءم مع مصلحته ومصلحة »عمامه«.
هناك من يحن حنني اإلبل إلى زمن الباشوات، و»يستذبح« بكل 
ما أوتي من قوة ليعيد ش���يئا من ذلك الزمن ولو لعام أو لعامني، 
وفي القرن املاضي جنحت تلك احملاوالت في فترات سابقة باستغالل 
أوضاع سياسية معينة انتهت إلى غير رجعة، وهاهم اليوم يحاولون 
أن يعيدوا شيئا من تلك السيناريوهات علهم يظفرون بشيء من 
زمن »الباشوية« الذي انتهى غير مأسوف عليه، ويكفينا أن حكام 
البلد من آل الصباح وضعوا وقبلوا بالدستور دون ضغط من أحد 
فلم يأت دستورنا ال بثورة وال بعصيان وال خروج على احلاكم ولم 
تأتنا الدميوقراطية على ظهر دبابة، بل جاءت من قناعات مشتركة 
بني احلاكم واحملكوم، فدميوقراطيتنا ولدت منا وفينا، ومن يعتقد 

أنها نبت شيطاني ال يعجبه امتداد عروقه فليرحل.
Waha2waha@hotmail.com

ما الذي يحدث إذا حاولت أن تنبه مجموعة من الشباب يحتفلون 
بفوز فريقهم بإغالق الش���ارع عن طريق إطالق أبواق السيارة؟ 
ببس���اطة س���تصبح جزءا من هذا املهرجان السخيف، ومثل هذا 
ما يحدث في ص���راع احلناجر والتصريحات اإلعالمية والندوات 
واحملاض���رات واملقاالت الذي يدور في الب���الد حاليا. لدينا نواب 
يرون أنهم املمثل الشرعي لإلسالم، وأن عليهم مسؤولية وأمانة 
الدفاع عن املعتقدات واملبادئ الدينية، بل إن الشعب لم يخترهم إال 
لهذا السبب ولهذه املهمة، لدينا على الطرف اآلخر نواب يعتقدون 
أنهم دعاة حضارة وتقدم وأنهم أيضا املمثل الش���رعي للحريات 
العامة، وأن عليهم مسؤولية وأمانة الدفاع عن تلك احلريات بأي 
ثمن، بل إن الش���عب لم يخترهم إال لهذه املهمة أيضا. املشكلة أن 
أصحاب الفريق األول ممن يسمونهم أو يسمون أنفسهم بالنواب 
»اإلس���الميني« يعتقدون أن الفريق الثاني ممن يعتبرون أنفسهم 
»ليبراليني« يريدون القضاء على اإلس���الم ويحاربون الشريعة 
والثواب���ت الدينية، وبالتالي فمهمتهم أصبحت واضحة ومحددة 
وهي وقف ه���ذا »التغريب«، في حني يعتق���د »الليبراليون« أن 
»اإلسالميني« رجعيون ومتخلفون ويريدون القضاء على احلريات 
العام���ة وبالتالي من واجبهم التصدي له���م ووقفهم عند حدهم. 
والنتيجة ان كل فريق أصبح متفرغا فقط للقضاء على اآلخر، غير 
أنهم كلما أمعنوا في مهمتهم أكثر تعقدت األمور أكثر، فأي اقتراح 
من نائب إسالمي سيفهمه الليبرالي على أنه ضد احلريات العامة، 
وباملقابل كل اقتراح من نائب ليبرالي سيفهمه اإلسالمي بوصفه 
محاولة إلفساد املجتمع وحربا على اهلل ورسوله، بل إن كل محاولة 
من قبل أتباع هؤالء أو هؤالء من املثقفني وكتاب املقاالت هي أشبه 
مبحاولة من يريد تنبيه جموع احملتفلني بإغالق الش���ارع، فكلما 

كتبوا أكثر أصبحوا جزءًا من هذا الواقع املزري.
> > >

ال أدري هل من املناس���ب الكتابة اآلن عن جتربة دخول املرأة 
للبرمل���ان كنائب ممثل للش���عب أم أن الوقت لم يحن بعد لتقييم 
هذه التجربة، ومع ذلك أعتقد أن املواقف حتى اآلن تكفي للشعور 
باخل���ذالن. ما الذي يجبر نائبا ممثال للش���عب عل���ى الدفاع عن 
احلكومة؟ احلكومة هي املعنية بالدفاع عن نفسها وعن قراراتها 
وبرامجها فما دخل النائب في ذلك، ملاذا يتحول النائب من ممثل 
للش���عب إلى محام عن احلكومة؟ للنائب أن يحاسب احلكومة أو 
يدعم خطط وبرامج التنمية، فهذا دوره. أما أن يصبح مجرد »لسان« 
همه الوحيد الدفاع عن أشخاص احلكومة وليس سياستها، فهذه 

خيانة للشعب والدستور والوطن.
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ضعنا بين الليبراليين 
واإلسالميين والحكوميين

نظرات

الحوثيون خطر على المنطقة

نافع كساب الظفيري

وقفة

وأخيرا وجدت الس���عودية نفسها مضطرة 
لدخول ساحة القتال في مواجهة االستفزازات 
واألطم���اع املاك���رة للحوثي���ني لزعزعة األمن 
واالس���تقرار وإثارة الفنت والقالقل في منطقة 
احلدود املشتركة للسعودية مع اليمن، خاصة بعد 
التصعيد املتزايد واملتعمد من قبل احلوثيني وما 
تعرض له اجلنود السعوديون من استفزازات، 
ولم يكن ذلك مستغربا أو مستبعدا في ظل توسع 
دائرة املواجهة والتصميم من قبل احلكومة اليمنية 
على ان تكون هذه املواجهة حاسمة مهما استغرقت 
من أعوام، ومحاولة احلوثيني تشتيت األنظار 
في اجتاهات متعددة تشمل املناطق احلدودية، 
وهذه توجهات مدروسة ومخطط لها مسبقا من 

ذوي املصالح الشريرة في املنطقة.
وهذا التصعيد اخلطير يعلن عن اضافة بؤرة 
صراع جديدة باخلليج واملنطقة العربية سيكون 
لها تأثيراتها الس���يئة والسلبية على املنطقة، 
خاصة ان املنطقة العربي���ة على وجه العموم 
مثقلة بالعديد من بؤر الصراع س���واء منها ما 
يتعل���ق بالقضية احملورية للص���راع العربي � 
اإلسرائيلي حول فلسطني، وما يليها من صراعات 
حول االنقس���امات والنزاعات الداخلية واألمن 
واالستقرار أو بالطائفية واملذهبية أو باحلدود 
املشتركة أو بالتدخالت اخلارجية في الشؤون 
الداخلية للدول األخرى، أو بالعديد من املشاكل 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وهذا الصراع س���يزيد من تش���تيت اجلهود 
العربية في مواجهة القضايا املهمة ملستقبل األمة 
العربية ويجعلها تدور في حلقات مفرغة، خاصة 
أننا ف���ي أمس احلاجة لتكثيف هذه اجلهود في 
مواجهة التعنت والغطرسة اإلسرائيلية التي جتد 
في اخلالفات والتناحر بني الفصائل الفلسطينية 
وفي كم الصراعات التي متوج بها األمة العربية 
بيئة مواتية لتحقيق أهدافها العدوانية، ويزيد 
من حدة ه���ذه التخوفات ما يلوح في األفق من 
توجه نشوء صراعات مستقبلية أكبر وأفظع من 
ذلك، منها على س���بيل املثال ما تشهده الساحة 
العراقية التي تعج باالنقس���امات، والتهديدات 
التي قد تشهدها املنطقة نتيجة توجهات إيران 
النووية، والصراعات املذهبية التي قد تش���هد 

تصعيدات خطيرة كما هو في اليمن.
ونعود لبؤرة الصراع احلالية في اليمن والتي 
تنم عن رائحة خطر جسيم يهدد األمن واالستقرار 
باملنطقة ونتساءل عمن له مصلحة في إذكائها 
وتصعيده���ا بهذا الش���كل؟ وأيضا من صاحب 
املصلحة في زعزعة األمن وإثارة الفنت والقالقل 
التي متتد لتمس السعودية؟ فيا ترى من الذين 
يريدون ان يحجموا الدور السعودي في قضايا 
األمتني العربية واإلسالمية؟ ويا ترى من أصحاب 
املصالح في تش���تيت العمل العربي املشترك؟ 
كل هذه تس���اؤالت يجب أن تكون مطروحة في 

معاجلة قضايا األمة.
ونح���ن في الكويت نس���اند اململكة العربية 
السعودية الشقيقة بكل ما منلك في مواجهتها 
لهذا العدوان على حدودها وتهديد أمن واستقرار 
املنطقة، فأبناء اخلليج كاجلسد الواحد إذا اشتكى 
من���ه عضو تداعت له س���ائر األعضاء باحلمى 
والسهر ويعكس ذلك الدور السعودي الكبير في 

الدفاع عن الكويت وعن منطقة اخلليج.

واه���م كل من يعتقد 
أن وضعنا الصحي في 
الب���الد يس���ير على ما 
يرام، وواهم أيضا كل من 
يعتقد أن تطوير قطاعنا 
الصحي بات ضربا من 
املستحيل، وواهم � أخيرا 
� كل من يعتقد اننا غير 

قادرين على مواكب���ة الدول املتقدمة األخرى في 
جعل مستشفياتنا ومراكزنا الصحية تضم خيرة 
الكوادر الطبية والتمريضية القادرة واملتمكنة، 

التي هي أساس التطوير.
وكما هو معلوم ان تطوير قطاعنا الصحي كان 
� واليزال � مطلبا أساسيا من قبل جميع املواطنني، 
وذلك بسبب التراجع والتردي اللذين يعاني منهما 
هذا القطاع السيما في اخلدمات الصحية التي حتتاج 
الى تطوير واهتمام حكومي مكثف يواكب الزيادة 
السكانية في البالد، ويجعلها تقدم للمواطن على 
املستوى املطلوب، إذا ما حظي هذا القطاع بأولوية 
مطلقة في جدول أعمال مجلس األمة وحكومتنا 
الرشيدة، خصوصا ان وضعها بات سيئا للغاية 
وفي تراجع مستمر، بل أصبح هذا القطاع مرضا 
مزمنا يعاني من���ه املواطنون، والدليل على ذلك 
ازدياد عدد املبتعثني للعالج في اخلارج بس���بب 
عجز املستشفيات في البالد عن عالج حاالت كثيرة، 
في حني لو قدرنا االنفاق الذي يتم على العالج في 
اخلارج في السنوات املاضية لكان باستطاعتنا 
إنشاء مدينة صحية متكاملة تستوعب كل اخلبرات 
العاملية، واملشاركات اخلارجية والبحث العلمي 

بنصف ميزانية العالج باخلارج.
إن م���ا هو مطلوب من حكومتنا هو ان جتعل 
املواطن الكويتي يثق مبستش���فياتنا احلكومية 
وقطاعن���ا الصحي بالكامل، وه���ذا لن يحدث ما 
لم يتم وضع استراتيجية مستقبلية من شأنها 
ان تصل���ح القطاع الصح���ي احلكومي وجتعله 
منافس���ا للمستش���فيات اخلاصة مبا يصب في 

مصلح���ة املواطن���ني، 
االس���تعانة  وضرورة 
بخبرات متخصصة من 
املؤسسات العاملية إلدارة 
املستشفيات احلكومية، 
مستش���فيات  وبن���اء 
جديدة وفق مواصفات 
عاملية، وزيادة العيادات 
التخصصي���ة في كل محافظة، حيث ان عياداتنا 
التخصصية غص���ت باملراجعني الذين اصطفوا 
بالطوابير، مما يضطر املواطن الكويتي الى  أن 
ينتظر ساعات طويلة ليحصل على العالج، والبد 
من توفير الكوادر الطبية املؤهلة، والتجهيزات 
الطبية املتقدمة وهذا من ش���أنه ان يحقق قفزة 
هائلة في القطاع الصحي، وستوفر احلكومة على 
نفس���ها املاليني الطائلة التي تنفقها على العالج 

في اخلارج في كل عام.
ومن نعم اهلل تعال���ى علينا انه حبا الكويت 
بخيرات وفيرة وكوادر طبية تستطيع ان حتقق 
ذلك، إذا ما كنا جادين في هذا األمر، فلدينا رؤوس 
األموال الوفيرة والقدرات الالزمة النتشال الوضع 
الصحي املتردي وجتاوز تلك السلبيات، فهل آن 

األوان لنبدأ بعالج مرضنا املزمن؟!
> > >

وقفة: ال يفوتني أن أثمن جهود وزارة الصحة 
على إقرارها كادر األطباء واملمرضني، فهي خطوة 
في االجتاه الصحيح، حيث ح���د هذا الكادر من 
عزوف األطب���اء عن العمل في القطاع احلكومي، 
وكذل���ك أثني على جهود وزي���ر الصحة د.هالل 
الس���اير وسعيه لتحسني األوضاع الصحية منذ 
تسلمه الوزارة، وأسأل اهلل تعالى ان يحمي بالدنا 
من األمراض ويدمي علينا نعمة األمن واألمان في 
ظل قيادة صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس���مو ولي عهده األمني وس���مو رئيس 

مجلس الوزراء.
samy-Elkorafy@hotmail.com

أعتقد أنه لوال أن اسم أبي هو اسم 
أبيك ملا كان هناك رباط بيننا.

بدأت تخرجني عن أسلوب األدب في 
احلوار كالعادة.

أنا.. لم أخرج عن أس���لوب األدب، 
ولكن ما قلته لك حقيقة.. يحتاج لها 

حوارنا اآلن.
وأنا.. أحذرك من التحدث معي بهذه الطريقة.

أريد أن أس���ألك، ألم تسأل نفسك في يوم عن مدى 
قرب���ك من أخواتك وعالقتك به���ن، وهل أنت كفؤ بأن 

تكون كاألب لهن؟
ماذا تقولني؟

أقول ما يجب أن تسأله نفس���ك، فأنا أختك وأنت 
أخي، ولكنن���ي ال أجد في قلبي نحوك مودة وال حتى 

إحساسا باألخوة.
هذا ألنك إنسانة أنانية.

ال.. بل ألنك بعيد عنا مكانا وعاطفة، وتتعامل معنا 
بسطحية تامة، وتضع بيننا وبينك احلدود.

أنا.. أم أننت؟
بالطبع هو أنت.. فاألخ يجب أن يكون السند القوي 
ألخواته في وقت الشدة، واملظلة الواقية من أذى اآلخرين، 
فإن قست عليهن القلوب فيجب أن يكون األخ هو القلب 
الرحيم، وإن ضاقت بهن األرض فيجب أن يكون لهن 
الصدر الواس���ع، وإن أساء الغريب الظن بهن، فيجب 
أن يكون احملامي والدفاع عنهن، حتى وإن كن مذنبات، 

أين ما وصى به النبي عليه الصالة والسالم؟
يعني.. انك تعلمينني ما يجب أن أكون عليه.

ال، بل ألؤكد لك.. أنه وال احدى هذه الصفات حتملها 
بداخلك جتاهنا.

ناك���رات للجميل دائما.. هذا م���ا عرفته عنكن منذ 
زمن.

إن كنت صاحب جميل.. فاألخ يجب أال يذكره، ألنه 

واجب عليه ذلك، وال يحاسب عليه 
اخوته، فاجلميل يقدم للغريب، أما 
ما بني االخوة واألخوات، فهو واجب 

حتتمه عالقة القرابة والرحم. 
اليوم عرفت فقط.. أن احلديث معك 
ال فائدة منه، ولو أنفقت عليك جباال 

من املال والذهب.. فستنكرينه.
ال يلزمني منك مال وال ذهب، ولو أعطيت فاهلل 
سيخلفه لك، وحاجتي منك أنا وأخواتي قد تتعدى 
هذا األمر، ولألسف أقولها لك.. إننا لم نحاول في يوم 
أن نفتح قلوبنا لك، ونخبرك بأسرارنا، أو نشركك 
في حل مشاكلنا وقضايانا، ألنك دائما تعيش بعيدا 
عن دائرتنا، وبعض األحيان نقرب البعيد، ونأخذ 

برأي الغريب، ونطلب من غيرك املشورة.
هذا اعتراف خطير 

قل ما شئت.. إن لم تشعر بحقيقة األمور، وتسأل 
نفسك ملاذا أنت بعيد عنا؟ ولم لم تعد لك أهمية في 

حياتنا؟ وملاذا أوامرك وقراراتك مرفوضة عندنا؟
وماذا بعد؟.. أكملي اعترافاتكن، ألعرف ما يدور 

من خلفي.
وأهم اعتراف، قد يكون هو السبب وراء كل ذلك، 
هو انك يوم عشت حياتك اخلاصة مع أسرتك، أبعدتنا 

وأخرجتنا من قلبك، فأبعدناك عن اهتماماتنا.
ما توقعت هذا منكن أبدا.

إنني أواجهك باحلقيقة التي تتهرب منها دائما.
مستحيل.. مستحيل.

عليك أن تعرف أخيرا، أن لألخ مكانة عند األخت.. 
ال يش���غلها غيره، حتى األب وال���زوج، يكفي انها 
ولدت معه من رحم واحد، وإلى هنا انتهى حديثي 
معك، إل���ى أن تقرر كيف حتب أن تكون في أعيننا 

وفي قلوبنا.
Falcom6yeb@yahoo.com
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