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آراء

عشنا في الفترة األخيرة أياما عصيبة ونحن 
نقرأ ونسمع عن تهديدات بعض أعضاء التأزمي في 
مجلس األمة عما سيقوم به من كشف لالختالسات 
م���ن املال العام وخيان���ة األمانة وغير ذلك من 
االتهامات التي كانت مع األسف الشديد جتعل 
الساحة الكويتية متأزمة، وأغلب أهل الكويت 
كانوا مستائني ألن هذه األزمات تؤثر على سير 
احلياة في الكويت السياسية منها واالقتصادية 

واالجتماعية.
وجاء املوعد يوم الثامن من ديسمبر وقد تقدم 
أعضاء التأزمي بأربع استجوابات في يوم واحد، 
وهذه تعد سابقة في تعسف ممارسة الدميوقراطية 
البرملاني���ة في الكويت، وتصدت احلكومة بكل 
جرأة من رئيسها وأعضائها، وقد تبني لنا ان ما 
مت في اجللسات السرية أو العلنية كلها كانت 
اتهامات فاشلة وغير صحيحة واقتنع اجلميع 
بأن الهدف لم يكن من أجل الصالح العام، بل كان 
انطالقا من أجندات خاصة باملستجوبني. وكنا 
طيلة ذلك اليوم نتبادل األخبار ونس���تمع الى 
احلوارات في الفضائيات املختلفة، وقد أعجبني 
في إحدى املناظرات كالم د.سعاد الطراروة استاذة 
عل���م القانون في اجلامعة الت���ي كانت وحدها 
فقط من بني جميع املشاركني تناقش املوضوع 
بكل جترد وحياد، ودون أي انحياز جلهة ضد 
أخرى. وما طرحته االخت سعاد يجب ان يقال 
في محاضرات عامة لكي يتوعى الشعب الكويتي 
ويعرف مسؤولياته التاريخية وهو يتعامل مع 
دستور وضعه اناس أفاضل من الشعب الكويتي 
قبل خمس���ني عاما تقريبا يختلفون متاما عن 
نس���يج الش���عب الكويتي احلالي الذي اصبح 
بعيدا كل البعد عن آمال وطموحات تلك الفئة 
الطيبة التي عرفت كيف تنسج دستورا يوفق 
بني حقوق الش���عب الكويتي واحلاكم، خاصة 
ان احلاك���م املانح لهذا الدس���تور كان املرحوم 
الشيخ عبداهلل السالم الصباح الذي كان متميزا 
بأفكاره ورؤيته الثاقب���ة وحبه للكويت. وما 
نادت به الدكتورة س���عاد، ان���ه آن األوان لكي 
يعاد النظر في الدستور بعد مضي نصف قرن 
ممارسة بسبب ما شابه من أزمات عديدة باسم 
الدس���تور من مثل بعض املؤزمني الذين ركبوا 
صهوة الدس���تور، وبأيديهم سيوف يخرقون 
بطون الناس وينتهكون سمعتهم ويشهرون بهم 
باسم هذا الدستور العظيم الذي وضعه آباؤنا 

وأجدادنا وليس أمثال هؤالء الناس.
على كل انتهى الي���وم املاراثوني قبيل فجر 
يوم 12/9 وانتص���رت احلكمة والعقل واألمانة 
والصدق الذي قدمت به احلكومة دفاعها ضد ذلك 
التهجم والقذف واإلساءة الذي تضمنته بعض 
هذه االستجوابات. لقد وصف بعض املعلقني اننا 
عشنا ذلك اليوم يوم عرس دميوقراطي واستغرب 
من هذا الوصف حيث ان مفهوم العرس عندنا 
هو وجود زوج وزوجة وال نعرف كيف نطبق 
هذه املعادلة على هذه املمارسات، ألننا ال ميكن 
ان نح���دد من هو الزوج ومن هي الزوجة، ولو 
ترجمنا هذه الصيغة الى لغات أخرى كاالجنليزية 

ألصبحنا مضحكة لآلخرين.
ومع ذلك، فإنها كانت تظاهرة مبثابة بداية 
ملشوار جديد في ممارسة احلياة الدميوقراطية، 
وهزمية املستجوبني كانت ساحقة حيث النتيجة 
كانت ثالثة � صفر وباق واحد سيصوت عليه 
اليوم، وأعتقد انه ستكون هناك هزمية رابعة 
للمستجوبني وبعض من يزايدون على مصلحة 
الكويت ويخدعون الناس ويعتقدون ان الناس 
لن تكتش���فهم مع الزمن ويظهر باطلهم ألن ما 

بني على باطل فهو باطل.
انه يوم درس عظيم عسى ان نتعلم منه حتى 
تهدأ النفوس وعسى ان نستقر على خطة عمل 
وبرنامج عمل واضح هدفه تنمية الكويت وعدم 
التالعب مبش���اعر الناس وعدم الصيد في املاء 
العكر، وتصيد األخطاء، وأعطوا الفرصة لالخوة 
الوزراء بأن ميارسوا ما كلفوا به، واستمروا أنتم 
يا أعضاء مجلس األمة باملراقبة واالعتدال وعليكم 
ان تصدروا التشريعات والقوانني التي تسهل 

عليهم اعتماد وتنفيذ خطة التنمية العامة.
انها مس���ؤولية عظيمة وأمانة كبيرة يجب 
ان نحافظ عليها وان نعمل من اجل الكويت يدا 
بيد ال فض���ل ألحد على اآلخر، ويجب ان نغفر 
أي زالت تعترض عملية التنفيذ ألن أي إنسان 
يعمل يخطئ واملهم ان يقلل من أخطائه ونشد 
من أزره وال يكون دائما حتت سيف احملاسبة 
واالستجواب، حتى نحقق طموحاتنا للمستقبل 
وأطالب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس 
األم���ة بأن يطبقوا نظاما يحد من حتدي تعدي 
السلطات حسب ما ينص عليه الدستور ومينع 

األعضاء من التدخل في أعمال الوزراء.

8 ديسمبر يوم نقلة نوعية 
للديموقراطية الكويتية

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

من غير إحراج

اجتمع قادة دول مجلس التعاون في الدورة الثالثني 
للمجلس األعلى ملؤمتر قمة مجلس التعاون اخلليجي 
لتأكيد الوحدة اخلليجية ونبذ التفرقة بني دول مجلس 
التعاون ومكافحة أي عدوان، إذ ان أي اعتداء على أي 
دولة منها يعد اعتداء على اجلميع، وحرص صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد على دعوة اجلميع 
الى الوحدة والتكاتف ف���ي وجه أي عدو والتعاون 
مع باق���ي الدول اخلليجية والعربية لتحقيق وحدة 
الوطن العربي كما دعانا لها ديننا االسالمي بالتكاتف 
كالبنيان املرصوص وكاجلسد الواحد اذا اشتكى منه 

عضو تداعى له باقي األعضاء بالسهر واحلمى.
ان اتفاق قادة دول مجلس التعاون على الدخول 
في البرنامج الزمني التفاقية االحتاد النقدي لتوحيد 
العملة اخلليجية وتدشني الربط الكهربائي بني دول 
املجلس واالتفاق على إجراء املزيد من الدراسة إلنشاء 
هيئة سكة حديد بني دول املجلس ما هي اال أدلة دامغة 

للسعي لتحقيق هذه الوحدة الوطنية اخلليجية.
ودول مجلس التعاون اخلليجي بوحدتها وتكاتفها 
مع بعضها ستشكل صرحا منيعا ال ميكن ألي عدو 
املساس به ومن ثم يجب ان يكون التعاون مبا فرضه 
اهلل عل���ى اجلميع بالبر والتق���وى والعمل الصالح 
ومكافحة الفساد على جميع املستويات لتحقيق العدالة 
للجميع والوصول الى جميع األهداف املرجوة، قال 
تعالى: )وتعاونوا عل���ى البر والتقوى وال تعاونوا 
على االثم والعدوان واتقوا اهلل إن اهلل شديد العقاب 

� املائدة: 2(.
والوحدة اخلليجية ل���ن تتحقق إال مبكافحة كل 
أوجه التخلف والفساد التي قد تعوق مسيرة التعاون 
والتطوير التي يرجوها اجلميع، فلنجعل كلمة صاحب 
السمو األمير في الدعوة الى التعاون والتكاتف هدفا 
لنا جميعا ولنحارب كل مظاهر التخلف والفساد على 
جميع املستويات، ولنعمل جميعا من اجل اعطاء كل 
ذي حق حقه ومكافحة الظلم ورفعه عن املظلومني.

ولنبدأ مبحاربة كل من تسول له نفسه إيذاء اآلخرين 
وظلمهم في أي مجال من املجاالت س���واء في العمل 
أو املدرس���ة أو املؤسسات أو الهيئات التي يعمل بها 
اجلميع، إذ ان مكافحة هذه الفئة الضالة من البش���ر 
س���تؤدي الى حتقيق العدالة وم���ن ثم يكون انتاج 
اإلنسان أكثر إلحساس���ه بضمان حقوقه األساسية 
وتكون حافزا للجميع لاللتزام باملسؤوليات واحلرص 

على تطوير العمل والنهوض بالوطن. 
لنبدأ ف���ي وطننا احلبيب مبكافح���ة كل مظاهر 
الت��خل���ف حتى تكون الكوي���ت درة خليجية على 
اس���تعداد لتحقيق الوحدة اخلليجية مع باقي دول 
مجلس التعاون وتنفيذ رغبة صاحب السمو األمير 
وتنفيذ تعاليم ديننا املتسامح بوحدتنا جميعا حتت 
مظلة واحدة عربية خليجية قوية صامدة في مهب 
أي ريح حتاول حتريكها أو تغيير مسارها. حفظ اهلل 
الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي وشعوبها 

من كل مكروه.

ال تكاد متر فترة قصيرة وأخرى 
حتى نقرأ في وسائل االعالم عن قيام 
جنم او فن���ان عاملي - بالطبع ليس 
بينهم اي فن���ان عربي - »بالتبرع« 
مببالغ مالية كبيرة ألعمال اخلير، وآخر 
خبر قرأته هو تبرع جنمة هوليوود 
السينمائية أنچلينا چولي وزوجها 
النجم براد پيت في عام 2008 مببلغ 

6 ماليني دوالر العمال اخلير واالغاثة، وهو ضعف 
املبلغ الذي تبرعا به في عام 2007!

مقابل ذلك يقل جدا الى درجة الندرة ان نقرأ عن 
تبرع فنان او جنم عربي بأي مبلغ ذي قيمة ألفعال 
اخلير رغم جمعهم امواال كثيرة جدا ال يستحقونها 
مقابل التفاهات التي يقدمونها او ميثلونها او يغنونها، 
وان قام احدهم نادرا بفعل شبه خير، فإنه يصاحبه 
بهوجة اعالمية وببهرجة تؤكد ان ما قام به هو ملجرد 

االستعراض وليس أكثر!
قد يقول خبيث ما ان مش���اهير الغرب يتبرعون 
ليتجنبوا دفع ضرائب اكثر على دخولهم، وحتى لو 
افترضنا صحة كالم اخلبيث هذا، فإني اسارع بالرد 
عليه، سائال: هل تبرع فنان او جنم شهير عربي حتى 
ب� 5% فقط ال غير م���ن املبلغ الذي تبرعت به وبكل 
حب العمال اخلير املمثلة الشهيرة واالنسانة الرائعة 
النجمة أنچلينا چولي وزوجها النجم الرائع براد پيت؟ 
رغم ان فناني ومش���اهير وجنوم العرب ال يدفعون 
ضرائب نهائيا كما في دول اخلليج او يتهربون دائما 
من االفص���اح عن دخولهم لدفع الضرائب في الدول 

العربية االخرى؟

وان دفعوه���ا، فإنهم ال يدفعونها 
اال خوفا ورعبا لتجنب احكام غيابية 
بالسجن او بإلقاء القبض عليهم وذلك 
كما نقرأ دائما وكثيرا في وسائل االعالم 

العربية؟!
وباختص���ار اي ش�����خص يحب 
ويعجب مبشاهير وبف����ناني وبنجوم 
الغرب، يحبهم ويع����جب به���م اكثر 
واكث���ر عندما يقرأ خ��برا ع���ن تبرع����اتهم الهائلة 
املتكررة العمال اخلي���ر، وعن »تبنيهم« لأليتام من 
مختلف االعراق وعن مش���اركاتهم املجانية التي ال 
حتصى في حفالت جلمع ام���وال ملكافحة املجاعات 
واألمية واجلهل والفق���ر واالمراض، وعن جوالتهم 
الدائمة بني املنكوبني واملش���ردين بس���بب الكوارث 
الطبيعية او احلروب للتخفيف عنهم وملواس���اتهم 
وجللب االنظار ملآسيهم، وبالتالي يقتنع ويتأكد اي 
شخص من اس���تحقاق هؤالء املشاهير من النجوم 
وبجدارة أللقابهم التي لم تأت من محسوبية او من 

صدفة او من فراغ!
اما هؤالء الذين يسمون وبكل سهولة جنوم وفناني 
ومشاهير العرب، وبالذات في هذه االيام فهم ليسوا 
اكثر من فقاعات تصنعها احملس���وبية في وس���ائل 
االعالم، فينسيهم املال والشهرة اللذان ال يستحقهما 
معظمهم الس���احق جدا، أنهم بش���ر وعليهم في اقل 
االحوال االحساس والشعور مبعاناة ومبآسي وبفقر 
وبحاجة بشر مثلهم من العرب او من مواطني دولهم 

ان لم يريدوا الذهاب بتبرعاتهم بعيدا!
Mike14806@hotmail.com

قبل عدة سنوات وفي جمهورية املانيا 
االحتادية وضعت إحدى وكاالت السفر 
والسياحة إعالنا تروج به السفر لليمن 
وحتث عليه بعد أن كتبت فيه: اذا أردت 
أن تعيش في العصور الوسطى فاذهب 
ال���ى اليمن. وال عجب ف���ي أن غالبية 
األجانب من السياح في اليمن هم من 

األملان كون الطبيعة في اليمن مازالت بكرا ولم تصلها 
ملوثات الصناع���ة كما هو احلال ف���ي معظم البلدان 
باإلضافة الى طيبة وبساطة شعبها. وفي رأيي لو ان 
وكالة الس���فر تلك علمت عن وزارة الصحة عندنا في 
الكويت وعن إدارة العالج باخلارج لضربنا السياحة في 
اليمن وحّولنا هؤالء السياح األملان إلى الكويت ولكن 
بعد شيء من التعديل على اإلعالن لنقول فيه: إذا أردت 
أن تعيش في العصر احلجري فاذهب إلى إدارة العالج 
باخلارج في الكويت، والتي باتت معلما أثريا وتاريخيا 
ورافدا من روافد السياحة نأمل من جلنة »هال فبراير« أن 
تضمه الى املعالم التاريخية في الكويت ليتعرف الزوار 
كيف كان االنسان في العصر احلجري ينجز معامالته، 
أو أن تلحق تلك اإلدارة بوزارة الداخلية ضمن االدارة 
العامة للمؤسسات اإلصالحية بحيث يقضي احملكوم 
مدته باجناز املعامالت ضمن هذه اإلدارة، وأنا على يقني 
هنا بأنه لن يعود الى طريق اإلجرام مرة أخرى بعد ان 
يقضي مدته في تلك االدارة، تلك االدارة أو »غوانتانامو« 
إن صح التعبير يذبح بها املراجع من قبل موظفيها بدم 
بارد، والذي يرى مصيبة غيره تهون عليه مصيبته، 
وهلل احلمد واملنة أن حالي أفضل بكثير من حال كثير 

من املراجعني فق���د جئت لتلك االدارة 
بتاريخ 13 ديسمبر بقصد عمل التمديد 
لشقيقي الذي يتلقى عالجه في اخلارج 
حيث ارسل املكتب الصحي كتابي متديد 
له���ذة االدارة بتاريخي 18 نوفمبر و13 
ديسمبر أي نفس يوم املراجعة اال ان 
املوظفة في ادارة الفاكسات أبت أن »تهز 
طولها« لتوصله الى غرفة امللفات على بعد بضعة أمتار 
منها، وحني تطلب امللف جتد شخصا يفترض به ان يكون 
موظفا في مكان عام في حني ان طريقة لبسه وتعامله 
توحي بأنه جالس في مقهى ش���عبي وحني تبحث عن 
هدى، وهي املس���ؤولة، يخبرك البنغالي بأنها تتناول 
فطور الصباح مع زميالتها في الغرفة املقابلة بعد أن 
قاربت الساعة التاسعة والنصف واملمر مليء باملراجعني 
ولكن ال حياة ملن تنادي. مرة أخرى أحمد اهلل ان حالي 
ليست كحال بعض املراجعني فقد وجدت احد األصدقاء 
الذي س���اعدني على انهاء معاناتي، ولكن ما أحزنني 
هو ما يتعرض له املراجعون من إذالل ومعاناة خاصة 
كبار السن وأصحاب احلاالت الطارئة واحلرجة، وعليه 
نس���أل وزير الصحة: متى يأتي الوقت الذي ال يحتاج 
الش���خص فيه الى معرفة الجناز معاملته؟ والى متى 
تظل ادارة العالج باخلارج صرحا من صروح التخلف 

في الوزارة خاصة والكويت بشكل عام؟
كل الشكر للدكتور أحمد عايد العنزي لرحابة صدره 
ودماثة خلقه، واللتان كانتا بلسما مرطبا لتلك اجلروح 

واإلصابات النفسية التي أملت باملراجعني.
Alharmal@hotmail.com

مخلد الشمري

النجومية مشاعر
 قبل كل شيء!
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»الصحة« والعصر الحجري

تحت المجهر

د.هند الشومر
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