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انطالقا من 
مقولة »ال ُترمى 
الش���جرة  إال 
أحب  املثمرة« 
أن أبني للقارئ 
ما ق���د يخفى 
م���ا  أو  عن���ه 
يحاول البعض 

أن يفعله لتشويه صور رجال شرفاء نعرفهم 
ونعرف ماذا يقدمون من أجل الكويت، وهنا 
اريد ان اذك���ر اخي العزيز دهيران ابا اخليل 
ومن معه من االخوة والزمالء الذين نكّن لهم 
كل احترام وتقدير في برنامج »لوبي العدالة« 
الذين اس���تطاعوا ان يثبتوا للجميع معنى 
الوحدة الوطنية من خالل طرحهم للقضايا 
املهمة التي تش���غل الش���ارع الكويتي سواء 
كانت سياس���ية او اقتصادي���ة او اجتماعية 
او رياضي���ة، كما أثبت »لوب���ي العدالة« في 
فترة زمنية قصيرة جدا وجوده وسط الكم 
الهائل من الفضائيات والفضل يعود إلى اهلل 
سبحانه وتعالى ثم القائمني على هذه القناة 

التي نفتخر بها وبطرحها.
 وكما قلت في بداي���ة املقال ال ُترمى إال 
الشجرة املثمرة، هنا اقصد الزمالء األفاضل 
في برنامج »اللوبي« حسن االنصاري ود.عايد 
املناع ودهيران ابا اخليل وجعفر محمد، الذين 
استطاعوا توعية املواطنني مبا يدور حولهم 
من جتاوزات وسرقات وضحك على الذقون 
من قبل املتنفذي���ن في احلكومة واملجلس 
وتعرية هؤالء الذي���ن جلأوا الى دفع املال 
ملجموعة من الرويبضة ليضربوا الشرفاء 
عبر بعض الفضائيات الس���اقطة واألقالم 
املأجورة التي تريد النيل من كل ش���ريف 
يدافع عن املال العام وتشويه صورته امام 
الناس على انه متسلق او ذو وجهني، وهذا 
ما حصل مع اخي دهيران ابا اخليل، الذي 
قام الرويبضة بزج اسمه في احدى القنوات 
في محاولة فاش���لة للنيل منه ولكن على 
مقولة اخواننا املصريني »دّبور وزّن على 

خراب عشه«.
ان دهيران ابا اخليل اعالمي وكاتب صحافي 
معروف ومعروف ابوه وجده وتاريخهم يتشرف 

ب���ه كل مطيري، وهنا 
اح���ب ان اضيف لذلك 
الش���خص أن حمران 
النواظر ليسوا من عبدة 
الدينار وال يخافون إال 
اهلل عز وجل، ويبدو ان 
جناح »اللوبي« قد آلم 
البعض فلم يستطيعوا 
متالك أنفسهم وراحوا يضربون الشرفاء. وهنا 
اقول ألخي ابوفيصل »دع القافلة تس���ير...« 
وواصل مش���وارك انت ومن معك ألنها امانة 
ستحاسبون عليها يوم القيامة اظهروا للناس 
احلقيقة الغائبة وعروا املتسلقني واملتنفذين 
الذين يري���دون ضرب وحدتنا الوطنية لكي 
يستطيعوا سرقة البلد. كثر اهلل من أمثالكم 

واعانكم اهلل على حمل األمانة.
>>>

مس���ج إلى وزير الداخلي���ة: ذكرت إحدى 
الصحف أن هن���اك 10 آالف مزدوج وهذا من 
مصادرهم التي أصبحت اقوى من أجهزة وزارة 
الداخلية وقد انتشر اخلبر دون خروج الناطق 
الرس���مي باسم وزارة الداخلية العميد محمد 
الصبر لكي يؤكد او ينفي اخلبر ألنه ال ميس 
وزارة الداخلية فقط، بل ميس سيادة الكويت 
واخيرا وليس آخرا ظهور شبكة جديدة ذكرت 
وسائل االعالم انها تعمل لصالح احلرس الثوري 
االيران���ي ومت القبض على افراد منها دون ان 
تصرح الوزارة بشيء مع العلم بأن هذا الشيء 

ميس امن البلد. واهلل يستر من اللي جاي.
>>>

غمزة: ما ال يعرفه القارئ عن الزميل الكاتب 
الصحافي س���عد املعطش انه صاحب نكتة 
ومن يجلس معه ال يكاد ميل من سوالفه ألنه 
شخصية عجيبة وكل من يجلس معه يحبه 
ومن اطرف ما قرأته له مقالة بعنوان »وزير 
بعشر أفخاد« استطاع من خالل املقالة ان يصور 
لنا واقع احلال لبعض الشركات التي تفرض 
قراراتها على الدولة وهذا ما هو حاصل اآلن، 

ال فض فوك يا سعد.. بانتظار جديدك. 
ال اق�ص���د إال االص���الح واهلل م���ن وراء 

القصد.
Al-aloush2007@hotmail.com

»اللوبي« والرويبضة

مشاري محمد العلوش

رأي

ليس على سبيل النظرة اإلقليمية الضيقة، ولكن من 
باب القضية الوطنية األوس���ع، يفت���رض بنا أال جنعل 
قضية توطني الوظائف من القضايا املوسمية التي تظهر 

مرة ثم تختفي مرات. 
الش���ك أنه ال توجد دولة في العالم بإمكانها تس���يير 
عملية التنمية بفكر محلي فقط، فكل التجارب البشرية 
الناجحة عبر التاريخ، كانت مزيجا من »تالقح األفكار« 
بني أبناء الوطن من جهة وخبرات خارجية من جهة أخرى، 
ولدينا ف���ي الكويت جتارب مهمة عن اش���تراك العقول 
الوافدة في عملية البناء، لذلك لن نغمس ريشة قلم هذه 
السطور بأي شكل من أشكال اجلحود، ولكننا سنتحدث 
م���ن زاوية علمية صرفة عن عملية »تكويت الوظائف«، 
ف���ي ظل ظروف دولية متأزمة، أصبح فيها كل بلد يقول 

عن نفسه »أنا أوال«.
في نظرة متفحصة، ال حتتاج إلى كثير من التأمل، ندرك 
أن اقتصاد العالم، وعل���ى الرغم من عوملته، إال أنه يحتمل 
التأويل نحو األنانية، وهو ما يعرف ب�»مصالح« الدول سواء 
البراغماتية منها املشروعة أو غير املشروعة، وبالتالي فالنوايا 
احلسنة لن تقنع قطار اخلبز بأن ينتظر أحدا على رصيف 
احلياة. وهو ما يجعلنا نس���عى كغيرنا إلى تأمني مقدرات 
املواطنني وأقواتهم بتعليمه���م الصيد بدال من إعطائهم كل 
يوم سمكة. وهذا يأتي من خالل توظيفهم سواء باإلحالل، أو 
بإيجاد فرص جديدة لهم، ونحن نؤمن بنظرية التدرج في هذا 
املجال، فهو أفضل من احلل الراديكالي أو التحول السريع، 
وهن���اك من بدأ في هذا اإلط���ار وحقق جناحا ملحوظا، فقد 
عملت بعض دول اخلليج على وضع السياسات والتطبيقات 
العملية لزيادة شريحة املواطنني في قوة العمل، وتخفيف 
االعتماد على املهارات اخلارجية، وقد جنحت في هذا املسعى، 

مثل مملكة البحرين وسلطنة عمان. 
وثمة خطان البد من املرور بهما لتحقيق جناح التوطني 
أولهما وضع خطط عملية من قبل الدولة واملباشرة فيها 
بعيدا عن مطبات البيروقراطية، األمر اآلخر تأهيل املواطن 
نفس���ه لتقبل فكرة األعمال الصغي���رة، وإضفاء صبغة 
األهمية على دور هذه الوظائف في التنمية، وبأنها ليست 
هامشية، وذلك من خالل خلق احلوافز والنظر باحترام 
إعالميا وإداريا واجتماعيا لهذه الوظائف، وهو املنهج الذي 
اتبعته بجدية س���لطنة عمان قبل سنوات قليلة مضت، 
ووصلت فيه إلى مراحل متقدمة ألن األمم والش���عوب ال 

تتطور إال بأبنائها، ال ثرواتها فقط. 
وقد نحتاج إلى تفعيل أكبر لدور برنامج إعادة الهيكلة، 
حيث تتضارب اإلحصائيات فيشير بعضها إلى إن نسبة 
التكويت في بعض الش���ركات وصلت إلى نسبة 55 %، 
وبعضها يضاعف هذا الرقم، في ظل عدم وجود شفافية 
من الش���ركات في هذا اخلصوص. ولكن في كل األحوال، 
كيف لنا أن نرتقي بهذه النسبة في ظل ما يتردد عن عزم 
بعض ش���ركات القطاع اخلاص والبنوك إنهاء عمل عدد 
كبير من املوظفني الكويتيني. األمر اآلخر البد من تفعيل 
دور دي���وان اخلدمة املدنية املتعل���ق بتكويت الوظائف 
احلكومية الذي كانت بدايته عام 1997 والذي أسفر حتى 

اآلن عن توفير آالف الوظائف. 
من هذا املنطلق تبرز أهمية مش���روع ملتقى »كويتي 
وأفتخر« الذي بلغ الثالثة من عمره هذا العام، وهو مشروع 
ميسك بشمعة وسط رياح متالطمة ليصل بها إلى شريحة 
متميزة من الشباب فيسلط الضوء على مواهبهم. ومن 
تابع منتجات هؤالء في معارضهم يدرك أن نواة االبتكار 
موجودة لدى هؤالء الشباب ولكنها حتتاج إلى من يبذرها 
في باطن هذه األرض الطيبة، وإلى من يس���قيها. ولكن 

السؤال: متى نبدأ؟
nasser@behbehani.info

متى نوّطنها؟

د.ناصر بهبهاني

األخت نوافذ انها 
والزوجة واألم، 
إنه����ا المربية 
الفاضل��������ة، 
إنه���ا الموظفة 
المثالي��ة، إنها 
فح����ة  لمك�ا ا
لمتعلم����ة  ا و

بكافة المجاالت، كل هذا نسمعه عندما نكون 
بحضرة أي مسؤول حكومي وكل هذا ما هو 
إال في الحقيقة إبرة مخدرة ومجامالت ال غير، 
فنرى على أرض الواقع أن المرأة في الحكومة 
لم تصبح مسؤولة أو قيادية رغم استحقاقها 
إال ب����وزارة التربية! فأين المنصب القيادي 
للمرأة الكويتية بوزارة المالية؟! وأين هي 
بمؤسسة الموانئ ووزارة الشؤون ووزارة 
الصحة والبيئة والهيئ����ة العامة للصناعة 
والدفاع والداخلية والحرس واإلعالم و»كونا« 
والخارجية والجمارك واألمانة العامة لمجلس 
الوزراء واألمانة العامة لألوقاف ووزارة العدل 
ووزارة األوقاف ووزارة التجارة؟! هل يعقل 
أال تكون في اي من تلك الجهات امرأة قيادية؟! 
سؤال يطرح نفسه: ما األسباب في عدم أحقية 
المرأة بالمنصب في هذه الجهات؟ هل ألنها 

ال توجد خلفها مجاميع 
وقبائل؟ أم أنها ال تلعب 
على وت����ر الطائفية 
والمذهبية والطبقية 

كالرجل؟
من ينظر الى وزارة 
التربية يج����د مثاال 
للمرأة القيادية ومثاال 
لاللتزام وعدم المحاباة فكل الشكر لألخت 
الفاضلة نورية الصبيح على ما قامت به. 
والشكر موصول لألخت موضي الحمود على 
ما تقوم به وعلينا أن نمسح من قاموسنا 
جملة المرأة عدو المرأة، فكيف األم تكون 
معادية البنتها؟ وكيف البنت تعادي أختها؟ 
ال أيها الس����ادة فالمرأة أخت المرأة وأخت 
الرجال وهي نصف المجتمع، كما انها أول 
من يحفظ األبناء النشيد الوطني وهي أول 

من تقف للسالم الوطني الكويتي.
م�ن الفرية: أنصح بع����ض إخواني النواب 
وبعض أخواتي النائبات بعدم االرتماء في 
حض����ن الحكومة أكثر من ال����الزم، فحضن 
الحكوم����ة ليس دافئا بم����ا يكفي! حتى وإن 

كانت الحكومة تخدم بعض مصالحكم.
reem26@hotmail.com

الحكومة.. والبنوتة!

ريم الوقيان

ريميات

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

العيب فينا وليس
في الدستور يا طويل العمر

من غير إحراج

تابعت ما تناقلته الصحف عن مقابلة صاحب السمو االمير مع احدى 
الصحف االملانية اثناء زيارة سموه الملانيا، ومن املقتطفات التي وصلتنا 
واطلعنا عليها يتضح ان صاحب الس���مو االمير قد ضاقت به ممارسات 
اعضاء مجلس االمة وما يس���ببونه من ايذاء للكويت، وصراعهم الدائم 
املس���تمر والشخصاني مع اعضاء السلطة التنفيذية، والوزراء بطبيعة 
احلال ال حول لهم وال قوة اال بأن يحافظوا على العالقة واأللفة والتهدئة 
املستمرة رغم تعسف وجبروت بعض اعضاء مجلس االمة الذين يبدو 
وكأنه���م دخلوا املجلس لكي يحولوه الى س���احة معركة مع الس���لطة 
التنفيذية والتعدي املس���تمر على اختصاصات السلطة التنفيذية رغم 
تأكيد الدستور على مبدأ فصل السلطات دون استثناء ومخالفة الدستور 

في كثير من تصرفاتهم.
ويتفق اهل الكويت مع صاحب الس���مو االمير على جميع ما اورده، 
وهو تشخيص مؤلم وحساس وحرج، فالصدام بني مجلس االمة ومجلس 
الوزراء معركة يدخل س���مو االمير دائما لفك االشتباك فيها، وهذا االمر 
يسبب احراجا كبيرا لسموه خاصة اذا تكررت الضرورة لتدخله في فك 
االش���تباك، وانا اعتقد أنه قد ضاق به االمر وطفح الكيل وصرح مبا في 
قلبه من ألم وحسرة، وذلك ألن سموه يتولى سلطاته التنفيذية من خالل 
وزرائه، فكل هجوم او تس���لط على اي فرد من افراد السلطة التنفيذية 
ميس بشكل أو بآخر الذات االميرية، باالضافة الى كونه اعتداء على حق 
دستوري لصاحب السمو االمير وعلى القواعد التي تنظم عالقة السلطة 

التنفيذية مع السلطة التشريعية الواردة نصا وصراحة في الدستور.
وآخر ما اثاره صاحب السمو االمير هو تركيبة الدستور الكويتي فهو 
جامع بني النظام البرملاني والنظام الرئاس���ي، وهذه التركيبة مقصودة 
من قبل املشرع وتهدف الى بقاء احلكم في اسرة آل الصباح الذي خصهم 
بقانون توارث االمارة في ذرية مبارك الصباح، وأي تعديل عليه يتطلب 
نفس خطوات تعديل الدستور. وخاصة ان اتفاق اهل الكويت في البداية 
على تولي اس���رة آل الصباح احلكم والنظام الرئاسي في الدستور اكد 
على بقاء اس���رة آل الصباح في رأس احلكم بصورة دائمة دون السماح 

بالتعدي عليها من قبل اي سلطة من السلطات.
وانا ال اعتقد أن هذه التركيبة هي سبب الصراع او االزمات املستمرة 
امنا السبب االساس���ي ان نوايا بعض اعضاء مجلس االمة غير سليمة، 
ويقصدون كسب املكاسب الشخصية معنوية كانت ام مادية بغض النظر 
عمن يقع عليه الضرر بس���بب هذه التصرفات من ازمات تشغل بال كل 

فرد في الكويت.
وتبدو الكويت من اخلارج وبس���بب ه���ذه التصرفات من قبل بعض 
اعض���اء مجلس االمة وكأنها على ش���فا حفرة من حرب اهلية، ويزيدها 
بلبلة تصرف بعض الصحافيني واحملطات الفضائية، وكأن خلق االزمات 
بالنسبة لهم هام الن هدفهم االساسي من االعالم بغض النظر عن االساءة 
التي تقع على الغير هو االثارة وليتهم يعلمون ان االثارة تعني في هذه 

احلالة االساءة وايذاء الكويت.
االمر اذن يا صاحب الس���مو اننا في حاجة الى تغيير دستوري هام 
وذلك بتش���كيل مجلس اعي���ان من احلكماء الذين ال تق���ل اعمارهم عن 
اخلمسني سنة ومن اصحاب اخلبرة واملعرفة، وينتخب نصفهم ويعني 
نصفهم اآلخر لكبح جماح مجلس االمة وسطوته، ويجب اال يوافق على 
اي قانون ملجلس االمة اال بعد موافقة مجلس االعيان او الشورى وحضرة 

صاحب السمو االمير.
نعم آن األوان ان نغير بعض مواد دستورنا الذي بنظري يصلح لكل 
زمان ومكان، وذلك بإجراء بعض التعديالت على مواده حتى تتماش���ى 
مع اوض���اع البلد واملنطقة والعالم، على ان تس���تمر التركيبة احلالية 
للدستور دون املساس بها حتى تستقر االمور لتسير الكويت في معية 
اسرة آل الصباح الكرمية، وبنموذج دستوري متميز يجعل من الكويت 
منبرا للحرية والثقافة والس���الم. وحفظ اهلل س���موكم، وألبسكم ثياب 

الصحة والعافية.

يظن البعض خاصة حني يكون صغيرا في عمره أن مناس���بة امليالد 
شيء سعيد يفرحه ويسعده فيحتفل به فيشارك أحبابه مناسبته بينما 
نحن ندنو أكثر من الش���يخوخة نقترب من فق���دان كل ملذات الطفولة 
وشقاوة الصبا وحماسة الش���باب فالفرح في هذا اليوم يجعل السؤال 
يعلق في الذهن هل االحتفال خطوة ايجابية وهل الفرحة حركة سليمة 
ونتساءل أكثر لم نستعد ليومنا هذا؟ ولم نذكر متى ولدنا؟ ومتى جئنا 
لهذه احلياة ونحن في ذات الوقت قد خسرنا عاما ورحلت من أيامنا سنة 
كاملة بأشهرها وأيامها وحلظاتها؟ هل اخلسارة جتعلنا نفرح؟ أم ذكرى 
امليالد هي ما يفرحنا؟ أرى أن هناك تناقضا ما يقف خلف هذه املناسبة 
العجيبة.  عندما يزداد العمر عمرا يفرحنا في بدايات احلياة، ألنه يشعرنا 
بأننا كبرنا بعض الشيء ورمبا رغبة منا في التخلص من عتبات الدراسة 
ورمبا فرحة لنا ألننا سندخل مجال العمل ورمبا يسعدنا الشعور برحلة 
زواج وإجن���اب أبناء لكن بعد أن يتحقق كل ذل���ك ونقترب من التقاعد 
ينقلب ذلك اإلحس���اس اللذيذ بلحظة امليالد وذكراه لشيء مزعج يغلف 
القلب بنوع من اخلوف الذي يجعله يرجتف ونتساءل ماذا بعد؟ أنا أدرك 
جيدا أن اإلنسان يجب عليه أن يعيش اللحظة ويستمتع بها مادام أسعد 
غيره وأرضى ربه لكنها عالمة التعجب التي تفرض ذاتها ملاذا نفرح بهذا 
اليوم؟ وملاذا مازلنا نحتفل به رغم سنواتنا الطوال هل هي العادة أم ألن 
اآلخرين يعملون على تذكيرك بها؟ أنا أعلم أن البعض قد يوافقني الرأي 
وأن البعض اآلخر قد يعترض على ما أفكر فيه وأسجله اعتراضا حتت 
جنح التشاؤم إنها سنة احلياة والزمن مير شئنا ذلك أم أبينا وما نحن 
إال ضيوف على هذه احلياة ورقة تس���قط من شجرة لتنبت أخرى لكن 
حيرتي لم أجد لها إجابة ولم أعرف أحدا يس���تطيع أن يرد عليها حالة 
موجودة ف���ي كل بقاع األرض في كل املجتمعات وبكل اللغات واألديان، 
عادة عرفت عند كل الفئات العمرية ومع كل األعراف والتقاليد والثقافات 
ونحن في الكويت قد يحتفل أناس بها وقد يرفضها آخرون بحجة الدين 
وبأنه���ا بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضالل���ة في النار لكني أحتداهم إن 

نسوا هذه اللحظة بني أنفسهم حتى وإن أطبقوا على ذكراها.
لكن اجلميل أن يذك���رك املقربون األبناء والزوج واألحبة واألصدقاء 
ويرسلوا رسالة على موبايلك أو باقة ورد أو ابتسامة حلوة قدوة بنبي 
األمة ژ »تبس���مك في وجه أخيك صدقة«. وألقول لهذا اليوم أنت مثل 

احللم جئت ومثل احللم رحلت.
Kalematent@gmail.com

هيا علي الفهد

عندما يزداد العمر عامًا

كلمات


