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أن تتغير قناعة نائب 60 درجة، 
فهذه ميكن أن نفهمها، وأن تتغير 
90 درجة فيمكن���ا أن نبلعها، بل 
حتى إذا ما تغي���رت قناعاته 180 
درج���ة جتاه أي قضية ميكننا أن 
»نطوفها« شريطة أن يبرر سبب 
تغير قناعاته، أما أن نبتلى ب� 4 أو 
5 نواب غيروا قناعاتهم 180 درجة 

ولم يبرر أي منهم سر تغير قناعته فهذا ما ال ميكن أن نقبله 
أو »نطوفه« بس���هولة، بل إنه يجعل هؤالء النواب مثار شك 

وخاصة في األسباب التي أدت إلى تغير قناعاتهم.
فمنهم من تغيرت قناعات���ه في أقل من عامني وحتول من 
وطن���ي إلى حكومي، وحتول من نائب يفترض فيه الذود عن 
حمى املكتس���بات الشعبية إلى نائب يشارك في الهجوم على 

املكتسبات الشعبية بل ويسعى لهدمها.
هذا النائب أو ذاك لم ينم وطنيا وصحا في اليوم التالي وقد 
وجد نفس���ه مصابا بداء »احلكومة«، بل إن هناك أسبابا أدت 
إلى حتوله من النقيض إلى النقيض، ورمبا كانت تلك األسباب 
خافية على املتابعني خالل الفترة املاضية، ولكن اآلن مع نواب 
حملة ألوية احلكومة ودعاة قوانينها واملروجني لها، انكشف 
األمر، فهؤالء النواب إما أن يكونوا قد قبضوا من احلكومة أو 

أن احلكومة قد قبضتهم، وال فرق.
رأينا نوابا يدافعون عن احلكومة ومشاريع قوانينها كما 
لم يفعل أي وزير في تاريخ الكويت كلها، حتى انهم أصبحوا 
نوابًا للحكومة، ب���ل و»صبيانا« عنده���ا، فمتى ما احتاجت 
احلكوم���ة النيل من نائب معارض أطلقت النواب من مواليها 
وأمطروا املعارض بسيل من التصريحات التي تشكك في موقفه، 
بل وتتهمه أحيان���ا باتهامات ال جترؤ احلكومة على إطالقها. 
فاحلكومة توصلت الى طريقة سياسية جديدة اسمها »ضرب 
النواب بالنواب«، احلكومة لم تعد في حاجة إلى الهجوم على 
نائب أو الدخول معه في مس���اجالت في اجللسات بل ميكنها 

وببساطة شديدة أن تعطي ضوءا 
أخضر ألي من نوابها ل� »يدهس« 
النائب املعارض القادم من اجلهة 

األخرى.
احلكومة ل���م تع���د أمينة في 
السياس���ي مع الشؤون  تعاطيها 
املختلفة، وأصبحت تلعب على أوتار 
ال يفت���رض بها أن تلعب عليها أو 
تعزفها، فبمجرد تعاون احلكومة مع أي نائب لتمرير القوانني 
أو للدف���ع بقوانينها أو الدفع بنوابها املوالني ضد معارضيها، 
فإنها ترتكب أكبر خطيئة دس���تورية، وهي التي جترأت على 

مادة »الفصل بني السلطات« واحلكومة جتاوزت ذلك.
نعم في احلكومات السابقة كان هناك نواب موالون للحكومة، 
ولك���ن وجودهم لم يكن يعد جت���اوزا على مادة »الفصل بني 
السلطات« لكونهم مكشوفني معروفني ولم يتبنوا يوما قوانني 

بهذه الكثرة كما يرتكب نواب احلكومة اجلدد.
وحتى ال ُأفهم خطأ، فنواب احلكومة اجلدد عندما قلت إنهم 
»قبضوا« من احلكومة ال أعني أنهم مرتشون على األقل ليس 
بالصورة الشائعة للرشوة، بل ألن احلكومة عقدت معهم صفقات 
قبل وصولهم إلى مجلس 2009، وس���اهمت في وصولهم إلى 
كرسي البرملان بطريقة استخدام ماكينتها اإلعالمية الضخمة 
التي دارت »بس���اتنها« في ماي���و 2009، وأجزم بأن احلكومة 
عقدت تلك الصفقات مع أكثر من 50 مرشحا مبعدل 10 مرشحني 
ف���ي كل دائرة، ووصل منهم من وصل، بل هاهم يردون الدين 
للحكومة التي باعوها أرواحهم السياسية في ليل انتخابي بهيم، 
هم يردون الدين، ونحن الش���عب من يدفع ثمن تلك الصفقة، 
وسندفعه وسنظل ندفعه حتى تقر اخلصخصة، ومتضي خطة 

التنمية غير واضحة املعالم، والتنقيح قادم.
كم هو باهظ ذلك الثمن الذي س���ندفعه � نحن الش���عب � 

لصفقة بيع أرواح سياسية مقابل كرسي أخضر!
Waha2waha@hotmail.com 

باعوا أرواحهم للحكومة

ذعار الرشيدي
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إن كان لديك اي استفس���ار عن 
اي حالة صحية فاذهب الى احلاج 
مبروك، وان كان لديك اي مريض ال 
ميكن عالجه، فاحلاج مبروك بيده 
الشفاء، ولكن من هو احلاج مبروك؟ 
هو خبير الصح���ة الذي جلأ إليه 
الكثير من احلاالت  اجلميع لعالج 
املستعصية والتي حتتاج إلى عالج 

متطور للشفاء.
ما هي شهادات احلاج مبروك؟ هذا 
الس���ؤال هو املغزى الذي ال يعرفه 
إال بعض املقربني له ولكن ال يفصح 
عنه اح���د، ومتت معاملة موضوع 
احلاج مبروك بسرية تامة حتى ال 
يتم فضحه أو معرفة ش���هاداته أو 
أساليبه في العالج، ترعرع احلاج 
مبروك مبس���اعدة الكثيرين الذين 
جعلوه املرجع واخلبير الصحي في 
األمور اليومية الصحية التي تستلزم 
اليقظة واحليطة واصبح املفتي في 

األمور الصعبة واملستحيلة.
اس���تمد احلاج مبروك قوته من 
احمليطني به الذين زودوه بكل ما يلزم 
ليكون املرجع والقائد لالستفسار 
عن احلاالت الصحية بشتى انواعها، 
وكذلك بحضوره املؤمترات احلديثة 
ليدلي بآرائه جتاه املستجدات من 
األمور الطبية والصحية والعلمية 

والثقافية.
احلاج مب���روك اخلبير الصحي 
اصبح كاملثل الذي يقول: »اللي ما 
يعرف الصقر يش���ويه«، أو كاملثل 
املصري الذي يقول »اللي ما يعرفش 
يقول ع���دس«، لذلك يجب اختيار 
اخلبير الصحي على أسس ومعايير 
طبقا للمنظمات العاملية حتى يتم 
وضع الشخص املناسب في املكان 
املناسب، وال تنس إن كان لديك اي 
سؤال صحي او استفسار صعب ان 

تلجأ إلى احلاج مبروك.

الحاج مبروك خبير الصحة

د.هند الشومر

ألم وأمل

وردنا تعليق على مقالنا الذي 
نشر في 1 أبريل املاضي حتت عنوان 
»الطرق السريعة وهندستها« فيما 
يلي نصه: تود إدارة اإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية إفادتكم بأن قطاع 
ش���ؤون املرور يتوجه بالش���كر 
للكاتب عل���ى اهتمامه ويوضح 

النقاط اآلتية:
أوال: هناك عدة مشاريع حاليا لتطوير الطرق والتي تسهم 
بش���كل كبير في حل مش���كلة االزدحامات املرورية وضمان 
انسيابية احلركة املرورية ومن أهمها تطوير طريق اجلهراء 
وطريق جمال عبدالناصر والدائري الثاني والدائري الثالث 

والدائري اخلامس وطريق القاهرة وطريق دمشق وغيرها.
ثانيا: إدارة هندس���ة املرور تبدي اهتماما كبيرا بدراس���ة 
الدراسات املرورية اخلاصة بتطوير الطرق احلالية من حيث 
عمل العد املروري وحس���اب معدالت منو الس���كان وزيادة 
املركبات لألعوام املقبلة حتى عام 2030 وقياس مس���تويات 
اخلدمة على الطريق والتقاطعات، ومعدل مس���توى السالمة 
عليها للوصول الى انسب التصاميم من حيث عدد احلارات 
وتصاميم اجلسور واملداخل واملخارج وكيفية ربط املشروع 
بالطرق وربط املناطق ببعضها لتفادي جميع النقاط املسببة 

لالزدحامات املرورية.
ثالث���ا: مت األخذ ف���ي االعتبار 
تصميم اجلسور ذات االلتفافات 
احلرة بدال من اإلشارات الضوئية 
لتقليل نسبة التأخير عن التقاطعات 
وربط املناط���ق ببعضها لضمان 
س���هولة الوصول واالنتقال من 

املنطقة وإليها.
> > >

أمور مهمة: نشكر وزارة الداخلية على تفاعلها مع املقال املذكور، 
ونحن نلمس فعال م���دى اجلهد الذي تبذله الوزارة لالرتقاء 
باخلدمات من أجل التيسير على املواطنني وبودنا فعال ان نشدد 
هنا على أن هذا التيس���ير يجب أال يتم عن طريق التضحية 
بأمور السالمة مهما بدت قليلة األهمية، والوزارة ال شك منتبهة 
لهذا فقد يحدث مث���ال ان يكون تقاطع ما مصمما على أفضل 
ما ميكن، لكن وضع الرصيف عند نهاية ذلك التقاطع يشوه 
ذل���ك التصميم كأن يكون الرصيف ناتئا أو بارزا مما يعرقل 
احلركة املرورية ومينع االنسيابية املأمولة فالطرق منظومة 
متكاملة من مداخل ومخارج وارش���ادات وترصيف وخدمات 

واشارات وانظمة وعلى ذلك ينبغي التعامل معها.
Mw514@hotmail.com

ال تضحية بأمور السالمة

د.محمد القزويني

رأي

احلجج واجلهود التي يدلل بها املؤيدون للخصخصة معقولة 
كنظام عاملي تبنته الدول املتقدمة وان تخللتها اوجه من الفشل 
مقابل جناحات كثيرة، كما ان املخاوف والتحفظات التي يؤكد 
عليها املعارضون محل تفهم وقبول، لكن من املؤكد ان كال الفريقني 
يتفقان عل���ى ان القطاع العام عندنا مترهل ومتضخم واصبح 
اكبر من قدرات اجهزة احلكومة الدارته والفساد فيه سافر يكلف 
امليزانية العامة الشيء الكثير مقابل انتاجية ضعيفة، وجودة 
رديئة، وعلى ذلك فإن املالحظة الواقعية على املستوى الشعبي 
ان كثيرا من املواطنني، )بل لعل منهم نواب الفريقني( يتجهون 
الى القط���اع اخلاص في تعليم ابنائهم وتطبيب مرضاهم! كما 
يتفق الطرفان على ان الدولة ينبغي ان تتفرغ لالمور السياسية 
واالمنية وترشيد االوضاع االجتماعية التي تعاني من تدهور في 
بعض جوانبها احليوية، ويتفقان كذلك على ان التجربة احملدودة 
للخصخصة في منوذجي محطات الوفود واالتصاالت املتنقلة 
شبه فاشلة بالنظر الى نسبة املوظفني الكويتيني املسرحني منهما 
وتدني جودة بعض اخلدمات وارتفاع اسعارها نسبيا، كما ان 
العمال واملوظفني في مش���روع القانون اجلديد مهددون بفقدان 
اعمالهم االصلية وتضاؤل الف���رص للعمالة الوطنية اجلديدة 
وان حافظت على نسبة تكويتها، وذلك بعد انتهاء فترة امليزات 

الذهبية الوفيرة.
وهذا التخوف ليس محليا فقط وامنا على مستوى العالم حيث 
واجهت كثير من الدول معارضات شديدة حتى وان استغلتها 
اجندة بعض التيارات السياس���ية. واملشكلة االكثر عندنا في 
الكويت ان الش���ارع يرى ان للقطاع االنتاجي )أيا كان نوعه( 
وظيفة اجتماعية ملزمة تتمثل تارة في كونه اداة لتوزيع الثروة 
والتكسب املعيش���ي ومجاال للمقايضات السياسية في التدرج 
االداري تارة اخرى، ولذلك تفشت عندنا ظاهرة البطالة املقنعة 
والواسطات واحملسوبية، وامام ثقافة دولة الرفاه والبحبوحة 
ومظاهر الترف لدرجة البذخ على املظاهر والش���كليات اصبح 
من الصعوبة اقناع املواطن البسيط بدفع تكاليف اكبر خلدمات 
الكهرباء واملاء والغاز.. ال���خ، وخالصة ذلك ان ضعف الرقابة 
وتفشي الفساد واحملسوبية ميثالن اكبر عائق امام قناعة الشارع 

بأن اخلصخصة ستكون باب الفرج الى التنمية الناجحة.
a.alsalleh@yahoo.com

لم استطع تفسير السبب احلقيقي ملا يحدث في دولتنا 
احلبيبة الكويت، ولم اجد مبررا واحدا يقنعني بان الذي يحدث 
في »الديرة« فيه مصلحة للبالد، فالصراعات واالنقسامات 
واالضرابات والفنت اصبحت تأكل بلدنا وتنخر في عظامه، 
وكأن هامش الدميوقراطية الكبير، الذي افاء به املولى عز 

وجل، اصبح »عالة« علينا.
من وجه���ة نظري الش���خصية، ارى ان بعض القنوات 
الفضائية الكويتية اصبحت تلعب دورا اساسيا في مثل هذه 
االمور التي تس���يء للكويت وتريد ان تلعب دورا مهما في 
رسم سياستها الداخلية واخلارجية، بل يبدو انها موجهة 
خلدمة واهداف اطراف ال يعلمها اال اهلل س���بحانه وتعالى، 
على حساب الوحدة الوطنية، ونسينا ان الكويت منذ القدم 

عرفت بتالحم جميع فئات الشعب والطوائف.
ان من يش���اهد بعض القنوات الفضائية الكويتية يجد 
انها تستضيف ضيفا معروفا ب� »عصبيته« وحتيزه لبعض 
االمور، فيعمل املذيع احملاور على اثارته، ويبدأ بضرب الوحدة 
الوطنية وزرع بذور الفتنة، كما ان الشريط املوجود اسفل 
الشاش���ة يقوم بدور »الطبال« في نشر الفتنة بشكل سافر 
وواضح دون وج���ود رقيب على مثل هذه االمور املزعجة، 
ويالحظ ان هدف القناة ليس تدعيم اواصر النسيج االجتماعي، 
بل االثارة والربح املادي من خالل الرس���ائل، وجتد ان هذا 
الضيف او ذاك يلقي االتهامات جزافا دون وجود ادلة، حتى 
لو وجدت االدلة فليس هذا املكان املناسب ملثل هذه االمور، 
وحسب علمي فإن هذه القنوات ليست لديها مادة »اعالمية« 
مفيدة سوى مثل هذه املوضوعات حتى تستطيع هذه القناة 

او تلك االستمرار في بثها.
ان املطلوب من احلكومة الرشيدة ومجلس االمة املوقر 
ان يعمال عل���ى اصدار قانون يلزم جميع القنوات اخلاصة 
بااللتزام وعدم اخلروج عن االطار العام لسياس���ة الدولة 
وعدم التدخل في سياس���تها الداخلي���ة واخلارجية، وعدم 

ضرب الوحدة الوطنية بأي شكل من االشكال.
لقد استطاع اصحاب املصالح اخلاصة ان ينقلوا صراعاتهم 
الى ه���ذه الفضائيات، االمر الذي ادى الى تش���ويه صورة 
الكويت خارجي���ا باملقام االول وض���رب الوحدة الوطنية 

داخليا باملقام الثاني.
ان الناظ���ر الى دول مجلس التعاون اخلليجي يش���عر 
بوجود نظرة تفاؤلية ومستقبلية من قبل شعوبها لتطوير 
بلدانها، ولديهم حب الترابط االجتماعي، وهناك ازمة مالية 
عاملية مت جتاوزها، بالترابط والتكاتف، لكن ازمة النفوس 
من الصعب ان يتم جتاوزها، ودولتنا احلبيبة الكويت في 
شكلها احلالي كأنها قصر يعجبك منظره اخلارجي لكن عند 
وصول »املوج« الى هذا القصر فسرعان ما ينهدم ألنه مبني 

من »رمال« بسبب الفنت التي مزقته.
آخر الكالم: حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه وحفظ 
راعي نهضتنا صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح االحمد 
وسمو ولي عهده االمني وسمو رئيس مجلس الوزراء، ونسأله 

تعالى ان يدمي علينا نعمة االمن واالمان اللهم آمني.
Samy-elkorafy@hotmail.com

عبدالهادي الصالح

الخصخصة
 والواقع الشعبي

م. 36

سامي الخرافي

قصر من الرمال!

جرس


