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ذعار الرشيدي

التضامن اإلسالمي ـ اليهودي 
ـ المسيحي.. وأسبابه

الحرف29

من خ���ال حبر قلمي أخط 
بلون أحمر: أين حقوق بعض 
املوظفني خاص���ة املخضرمني 
املثاليني منهم وأيضا أصحاب 
القيم واملبادئ املستجدين في 
املؤسس���ات احلكومية، هؤالء 
لهم سمعتهم الطيبة واجتهادهم 
في العمل، لكن لألسف ليسوا 
قادرين عل���ى حتصيل القليل 
من حقوقهم في ظل س���يطرة 
الذين خلدوا  زمرة املسؤولني 

في مناصبهم.
ورغم أن هؤالء املجتهدين على 
اس���تعداد أن يبقوا في عطائهم 
املشرف آلخر حلظة في حياتهم إال 
أنه لألسف الشديد جتد األقل خبرة 
فيهم يحصلون على مطالبهم على 
حساب حقوق اآلخرين من خدمات 
ونقل وترقيات وحتى اإلجازات 

الطبية مجابة بسرعة البرق.

لقد أصبحن���ا في وقت جند 
أصحاب املبادئ حقوقهم ضائعة، 
ويجدون أنفسهم في صمت بعد 
أن نفد صبرهم بس���بب جتاهل 
بعض املس���ؤولني الذين أصبح 
احلوار معهم لغة الصم والبكم 
التي هي لغة اإلش���ارة واألنف 
مرتفع واألذن »سيلينت« ويظنون 
أنهم ملوك وأن املوظفني لهم عبيد 
ابتكروه وخطوط  وفق مخطط 
حددوه���ا: ال ترقية، ال نقل، وال 
مس���ميات حتى أبسط حقوقهم 

كان الرفض.
اخلط األحم���ر هنا: على من 
تقع املسؤولية؟ يجب أن يكون 
هناك حل لهؤالء، فهم مواطنون 
لهم حقوقهم ولهم تقدير سنوات 
عمرهم التي أمضوها في العطاء، 

فهل سيجدون اإلنصاف؟
alyera3_al7or@hotmail.com

م.هديل عيدان الخليفة

موظفون مع وقف التنفيذ

اليراع الحر

ألم تاحظوا كيف قام األساقفة السويسريون 
احتجاجا على االستطاع الذي أيد حظر بناء املساجد 
في سويس���را؟ بل إن الڤاتيكان عبر عن قلقه إزاء 
هذه اخلطوة ووصفها بأنه���ا تضرب احلرية في 
مقتل، داعيا السويسريني إلى إعادة النظر في هذا 
االستفتاء الذي أقر فيه 57% من السويسريني أنهم 

ضد بناء املآذن؟
وألم تاحظوا كيف أن مجلس احلاخامات العاملي 
وصف هذه اخلطوة بأنها ظاملة؟ هل من املعقول أن 
أهم مرجعني دينيني في املسيحية واليهودية تضامنا 
مع اإلسام وبطريقة تأتي من أعلى قمة هرمي املمثلني 
للديانتني وبإعانات واضحة ال تقبل اللبس بجملة 
فحواها: »نرفض املساس باملآذن ومع احلرية ألنه 
قد يأت���ي يوم ويكون دور تقويض أماكن العبادة 
على الكنائس واملعابد«، ه���ذه اجلملة هي قاعدة 
انطاق موقف القساوسة املسيحيني السويسريني 

والڤاتيكان ومجلس احلاخامات اليهودي.
برأيي املتواض���ع ان هذا التضامن الغريب بني 
األضداد الثاثة، سببه املصلحة املشتركة على املدى 
البعيد، فرموز تلك الديانات الثاث وال أقول الديانات 
الثاث »وهناك فرق كبير« وإن كانت حاضرة في 
أوروبا العلمانية بني األفراد إال أن رجال الدين في 
تلك البقعة التي تسيطر عليها العلمانية والقوانني 
املدنية فقدوا سلطتهم التي يستمدونها من كونهم 
قساوسة ومشايخ وحاخامات، وأكثر ما يخشونه 
هو أن متتد يد العلمانية إلى املس���اجد والكنائس 
واملعابد التي متثل الرموز الباقية لسلطتهم ولو 
بش���كل رمزي على بعض م���ن رعاياهم املداومني 

على احلضور.
املسألة بالنسبة لألضداد الثاثة الذين ضمهم 
وألول مرة تاريخيا إجماع على رأي رفض حظر بناء 
املآذن في سويسرا العلمانية، وامتد األمر إلى أن وزيرا 
في احلكومة التركية »التي يديرها حزب إسامي« 
بقوانني علمانية صرخ مطالبا املس���لمني بسحب 
ودائعهم من البنوك السويسرية احتجاجا على ما 

وصفه ب� »النهج السويسري غير املعتدل«.
األكث���ر غرابة في املوض���وع أن تنطلق رموز 
تلك الديانات الثاث ويتهمون سويسرا بأنها ضد 
»احلرية«، مع أن أي دولة قامت على أساس ديني 
على مر التاريخ كان أساس���ها قمع »احلرية«، وال 
شك أن هناك استثناءات وبقعا مضيئة في التاريخ، 
ولكن التجارب األشمل كان عنوانها العريض »قمع 
احلريات« وعنوانها ضد اآلخر غير املنتمي للديانة 

املسيطرة على الدولة.
أنا طبعا لس���ت ضد الدين في ش���يء وال ضد 
التدين ولكني ضد أن يكون الدين »أيا كان الدين« 
وسيلة للوصول إلى السلطة، الدين برأيي قناعة 
وغاية وليس وسيلة، وما كثير من رموز الديانات 
الثاث خاصة الرموز التي تتعلق بأستار السياسة 
إال أش���خاص باحثون عن السلطة من باب الدين، 
وهنا أبدا ال أحتدث عن علماء الدين املتخصصني 
في الديانات الثاث والذين يدرسون علومها سواء 
اإلسامية أو الكهنوتية أو الاهوتية، وال أحتدث عن 
ديني حتديدا، أنا لست ضد مشايخ الفقه بل ُأجلهم 
وأحترمهم وأقدرهم ولكنني ضد كل من يس���تغل 
الدين ويلبس اإلسام بالسياسة، ويتخذه كوسيلة 
للوصول ويصور أمر وصوله إلى كرسي البرملان 
بأنه انتصار للدين وكأنه يخوض حربا مقدس���ة 
رغم انتصاره الش���خصي في املقام األول، وما أن 
يصل حتى يبدأ مبحاوالت وأد »احلرية« عبر التقدم 
بقوانني تضربها في مقتل مستغا الدميوقراطية 
»احملرمة« من وجهة نظره، ث���م يأتي اآلن عندما 
مارس السويسريون حريتهم في التصويت ويتهمهم 
بأنهم ضد »احلرية« التي يريدها أن تتنفس هواء 
نقيا في زيورخ وجنيڤ ولكنه ال يريد لها أن تشم 

رائحة الهواء على سواحل بحرنا.
Waha2waha@hotmail.com 

الرأي  إبداء  لست بصدد 
جت���اه اآلراء واملواقف التي 
عبر عنها النائب مسلم البراك 
في مقابلته مع »األنباء« عدد 
األربعاء )2 ديسمبر 2009 
ص 14 و15( سواء بالتأييد 
أو املخالفة، ولكن استوقفتني 

عبارت���ه ».. وهؤالء الوزراء أمام���ك وأمام اجلميع 
فليقل أي منهم خاف ذلك، وطوال متثيلي لم أطلب 
من أي وزير ش���يئا وبالتالي إذا ما انصاع لي قمت 
بتهديده، أبدا لم يحدث ذلك«، وذلك في معرض نفيه 
»م���ا جيت ألي وزير أو وكيل، دون ان يكون هناك 
موعد مس���بق، وعمري ما طلبت من وزير مخالفة 
القانون...«، وبصفتي كنت وزيرا سابقا وأثناء متثيل 
النائ���ب البراك )يوليو 2006 � مارس 2007( وعلى 
قصر هذه املدة فقد كنت شاهد عيان على جملة من 
النواب الذين كانوا يأتون ملكتب الوزارة ويطلبون 
ويضغطون ألشياء مخالفة للقانون، مناقضني ألقوالهم 
وتصريحاتهم النارية ضد الفساد حتت قبة البرملان 
وعلى صفحات اجلرائد، ولألسف كنت أحدهم أيها 
النائب الفاضل مسلم البراك وللتذكير أسوق هذه 

األمثلة الثاثة:
1 � في يوم ما حضرت الى مكتبي ومعك مجموعة 
من املوظفني أوقفتهم خارج املكتب ثم طلبت منهم 
الدخ���ول واحدا تلو اآلخر للوس���اطة في النقل أو 
الندب وأش���ياء أخرى، وهي أمور تدخل في صلب 
العمل اإلداري للسلطة التنفيذية وملصلحة العمل 
ضمن مس���ؤولية الوزير وه���ي أمور جتري ضمن 
قنوات معروفة ومحددة ومن ضمنها قرارات مجلس 

اخلدمة املدنية.
2 � فوجئت ف���ي إحدى املرات بأن النائب البراك 
حضر للوزارة دون موعد مس���بق لانتصار ألحد 
أقربائه املوظفني الذين تقاعسوا عن مهامهم الوظيفية 
بحيث اس���تحق ذلك املوظ���ف احلرمان من بعض 

االمتيازات املالية.
3 � ذات يوم كان هناك موظف خليجي اجلنسية 
يتسلم من الوزارة راتبا مقطوعا مببلغ حوالي 400 
دينار ضمن عقد عمل، لكنه كان منقطعا عن الدوام 
و»مطنش متاما« فت���م انهاء عقده وقد جاء النائب 

مسلم البراك للتوسط من 
أجل جتديد عقده.

وطبعا كانت جميع 
الطلب���ات  مث���ل ه���ذه 
مرفوضة ولم اس���تجب 
قط ال للبراك وال لغيره 
»مع احترامي وتقديري 

الشخصي لهم وملواقفهم األخرى االيجابية«.
صحيح ان ذلك لم يدفع النائب مسلم البراك أو غيره 
للتهديد باستجوابي، رغم اعتقادي ان االستجواب 
ليس أداة تهديد، بل أداة رقابية متثل فرصة كذلك 
للوزير ألن يدافع عن سياسته ويستعرض إجنازاته 
ويكشف خبايا االستجواب ان وجدت، لكن النائب 
مسلم البراك وغيره سلك معي مسلكا فيه الكثير من 
االستحقار لشخصي وملنصب الوزير، وهو الذي طاملا 
طالب باإلنصاف وبتطبيق القانون ومحاربة الفساد 
اإلداري، فقد استعمل كلمات السخرية واالستهزاء من 
خارج ميكروفون قاعة عبداهلل السالم أثناء اجللسات 
وذلك الس���ماع الصحافيني حتى يسجلوها لقطات 
ل���ه ضمن بطوالته ضد الوزير! بل إنني مطمئن ان 
مواقفي هذه أثارت مجموعة من الكتاب الصحافيني 
ممن اعتبروا ان لهم ضحايا من احلملة التي اطلقتها 
ضد الفساد في الوزارة بتشجيع أو بدعم من اسلوب 
النائب البراك فكانت كتاباتهم مملوءة باالس���تهزاء 
والسخرية والتشكيك في اجراءاتي اإلصاحية وطمس 

وتشويه قراراتي في هذا الصدد.
أعود وأقول ما كان لي ان أتصدى لهذا املوضوع 
اال استجابة للنائب البراك الذي قال »هؤالء الوزراء 
أمامك وأمام اجلمي���ع فليقل أي منهم خاف ذلك«! 

ولذلك قلنا هذا!
وهلل احلمد والفضل واملنة كان ذلك يجري أمامي 
وأملسه ملس اليد ملا يجري من فساد وأكاذيب، ولكنني 
أزع���م ان مواقفي كانت تنبع من رقابة رب العاملني 
الذي أقسمت باسمه سبحانه وتعالى ان أكون أمينا 
على مصالح الباد والعباد، وذلك أمام صاحب السمو 
األمير حفظه اهلل تعالى وأمام ممثلي الش���عب في 
مجلس األمة، وهو ليس طعنا في هذا النائب أو في 
غيره ولكن البد في هذه اجلزئية ان أحتدث بوازع 

من ضميري.

حضرت قبل أيام اجللسة 
اخلاص���ة مبناقش���ة قانون 
املعاقني اجلدي���د، وصعقت 
الامباالة والبرود  من كمية 
التي يتعامل بها أغلب نواب 
األمة مع قضية متس شريحة 
كبيرة من أبناء الكويت حضر 

كثير منهم رغم اإلعاقة واملعاناة والتعب إلى املجلس، 
فأغلب النواب كانوا يتحدثون فيما بينهم ويخرجون 
من القاعة ويعودون عش���رات املرات دون أن يكلفوا 
أنفسهم عناء االستماع للنقاش، فالنائب الذي يتحدث 
كان يتحدث لشاشة تلفزيون وللصحافة ليس أكثر. أما 
موقف احلكومة املتخاذل فلسنا بحاجة للحديث عنه ألن 
»الضرب في امليت حرام«، فاحلكومة أصا كانت غائبة 
باستثناء وزير الشؤون د.العفاسي، وهي ليست املرة 
األولى التي تخذل احلكومة فيها املعاقني وذويهم، واألدهى 
من ذلك واألمر أن النواب رغم تواجدهم بأغلبية تكفي 
للتصويت على املداولة األولى، إال أن رئيس املجلس كاد 
أن يرفع اجللسة بسبب عدم التزامهم بالتواجد داخل 
قاعة عبداهلل السالم، وكان النائب مسلم البراك مقرر 
جلنة املعاقني يضطر إلى اخلروج بني الفترة واألخرى 
ويس���تدعي النواب من اخلارج ليكتمل النصاب ويتم 
التصويت، وكان كلما استدعى نائبني من هنا يخرج 
اثنان من هناك ويقول له رئيس املجلس ال يوجد نصاب 
فيضطر إلى »الهرولة« إلقناع بعض النواب بدخول القاعة 
والتصويت. إلى هذه الدرجة يتم التاعب مبس���تقبل 
هؤالء البش���ر وبهذه الطريقة تتم إدارة الباد، وبهذه 
الامباالة مت التعامل مع قانون املعاقني الذي ينتظره 
آالف املعاقني وأس���رهم بفارغ الصبر. أغلب النواب ال 
يحضرون اللجان وال يؤدون احلد األدنى من دورهم 

املطل���وب ثم جتدهم أول 
املعترضني في اجللس���ة 
وأول م���ن يتس���بب في 
التي  تعطيل التشريعات 
ينتظرها املواطنون، بل إن 
هناك نوابا قدموا اقتراحات 
معينة للجنة ثم اعترضوا 
عليها أثناء اجللسة مبا يؤكد تاعبهم مبصير الشعب 
واالستهتار مبصالح الناس. أن يأتي اخلذالن من احلكومة 
ليس بالشيء اجلديد، فنحن على كل حال ال نتوقع أي 
اجناز من هذه احلكومة التي بات اجلمود واالعتراض 
على مصالح املواطنني هما السمة الغالبة عليها، ولكن 
أن يأتي اخلذالن من ممثلي الشعب ونواب األمة فهذه 
مصيبة، فاملواطنون ه���م الذين أوصلوا النواب لقبة 
البرمل���ان خلدمتهم ورعاية مصاحلهم، فما أبش���ع أن 

يتعاملوا مع قضاياهم بهذا البرود والامباالة.
> > >

حتيـة للبراك: حتية شكر وتقدير للنائب مسلم البراك 
وجلميع النواب وكل من قدم مساهمة في جلنة املعاقني 
على ما بذلوه من جهود مباركة في إعداد هذا القانون، 
حتية ش���كر ودعاء من آالف املعاقني وأسرهم لفارس 
املجلس النائب مس���لم البراك على حرصه واهتمامه 
ودفاعه عن حقوق املعاقني رغم تخاذل بعض النواب 
ممن كانوا يبترون النصوص ويدعون أنها مبهمة أو 
متناقضة وال ندري أي مصلحة لهم في تعطيل حقوق 
من ابتاهم اهلل بعاهة في اجلس���د، لكن على ما يبدو 
أن للحكومة أساليب عجيبة في حتويل قناعات بعض 
النواب بل وحتويل أدوارهم من ممثلني عن األمة إلى 

مدافعني عن فشل احلكومة.
bodalal@hotmail.com

هناك واجبات، بل هي أمانات مهمة في أعناق املواطنني جتاه 
وطنهم، ومن تل���ك الواجبات واألمانات احلرص على الوحدة 
الوطنية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز مقومات الوطن، 
ومسلمة من مس���لمات تقدمه وجتسيدا ملا حرص عليه اآلباء 

واألجداد.
والوحدة الوطنية في وطننا تتجلى معها سمات احلضارة 
التي تعيش���ها الكويت عبر الس���نني، وتبرز الوحدة الوطنية 
قيمة االنتماء الوطني بجعله هدفا يعمل اجلميع على حتقيقه 
وتنميته واحملافظة عليه ليكون مكتسبا من مكتسبات الوطن 
وجزءا من تقدمه وتفوقه على الكثير من املجتمعات األخرى.

وتعتبر طاعة ولي األمر عنصرا جوهريا من عناصر وحدتنا 
الوطنية على مر الس���نني، وحتقيقا لوحدة الكلمة واجتماعها 
ومنعا للتشتت واالفتراق واستتبابا لألمن واألمان، قال تعالى 
ف���ي كتابه احلكيم )يا أيها الذي���ن آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا 
الرس���ول وأولي األمر منكم(، فولي األمر يأتي بعد الرس���ول 
مباش���رة حلجم وأهمية طاعته، ولقد أنعم اهلل علينا بحكام 
جعلوا من الدين منهجا ومن تطوير الوطن وارتقائه هدفا ومن 

نشر األمن واألمان ديدنا.
ومما ال شك فيه ان النهج الذي اتبعه والة أمرنا بالتواصل 
املباشر مع املواطنني من خال الزيارات واالستقباالت الدائمة 
واالستماع إليهم، وتبادل الرأي معهم غدا سنة حميدة حلكامنا، 

مما عزز من تأصيل الوحدة الوطنية في املجتمع الكويتي.
واحلف���اظ على األمن واالس���تقرار كان ومازال من عناصر 
ومقومات وحدتنا الوطنية التي لها دور مهم في تعزيز التنمية 
واالس���تقرار االقتصادي واالجتماعي وإسباغ الطمأنينة على 
املواطنني، فاألمن ساهم في حتقيق االزدهار االقتصادي وتوفير 
جميع احتياجات املواطن وتقوية احلركة النش���طة في مجال 

العقار والتجارة.
وعلى املواطنني الدور األكبر لتطوير وطنهم واحملافظة على 
إجنازاته، وترسيخ البناء الداخلي ومحاسبة من يحاول اعاقته، 
وعلينا ان نكون س���ياجا مهما وحصنا حصينا ملنع املساس 

بجبهتنا الداخلية ومنع خرقها.
وحرص املواطن وحبه لوطنه لون من ألوان الوحدة الوطنية 
لتكون هذه احملبة طبيعية، فهذا احلب مصدر سعادته وشموخه 
وفرحه واس���تقراره، ولقد س���اهم في تنمية وتعزيز الوحدة 
الوطنية في قلوب أبناء الكويت عناصر كثيرة منها األس���رة 
ودوره���ا الكبير في تبيان حقوق الوطن على األبناء ودورهم 
ف���ي احملافظة عليه وحمايته، ولوس���ائل التعليم دور ال يقل 
أهمية عن دور األس���رة في تنمية الوحدة الوطنية في قلوب 
الطاب وهي جهود طيبة في تنمي���ة الوحدة الوطنية وحب 
الوطن وإبراز املنجزات التي حققها الوطن وبيان دور الطلبة 
في احملافظة على أمننا الفكري واالجتماعي والوطني، وكذلك 
وس���ائل اإلعام املرئية واملقروءة واملس���موعة، وهي من أهم 

األدوات املؤثرة في حتقيق الوحدة الوطنية.
هذه هي أبرز مقومات وحدتنا الوطنية الكويتية التي يجب 
على اجلميع العمل على متاسكها وتعزيزها منطلقني من أهمية 
التع���اون والتكاتف والتعاضد والتراب���ط والتاحم بني أبناء 
اجلس���د الواحد محققني نعمة األمن التي هي من أعظم النعم 
علين���ا والتي تعتبر آلية متازمة لتحقيق النعم األخرى التي 
نعيشها في كويتنا احلبيبة، وال ينال أو يغير من ذلك وجود 
تلك الفئة التي تتخذ من عنصر التأزمي وسيلة لتمرير أجندة 
املصالح الش���خصية التي تلهث وراءها حتت غطاء وثير من 
التناقضات اجلليلة والش���عارات املستهلكة التي باتت ظاهرة 
للعيان يكش���فها القاصي والداني، ألن العبرة في ذلك للوعي 
واإلدراك الذي يتحلى به املواطن بحيث أضحى يتدبر بفطنته 

غايات أصحاب املزايدات وأهدافهم املادية البحتة.
ونتيجة معايش���تنا لألوضاع احلالية أذكر هذين البيتني 

للشاعر الكبير فهد بورسلي مع تغيير كلمة:
كل ما عدلت واحد مييل الثانياهلل أقوى يا نصيبي أنا وش بيدي
يا بوناصر ال تشمت بي العدوانيجان ما تشفق على عشرتي يا سيدي

س���ائلني املولى العلي القدير ان يحفظ وطننا من كل سوء 
ومكروه انه سميع مجيب الدعاء.

المواطن علي الجابر األحمد

وحدتنا الوطنية

الوطن ثم الوطن
ثم المواطن

عبدالهادي الصالح
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كيف تدار قضايا الوطن؟
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