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األصل في املمارس����ة السياس����ية أن تقوم العالقة بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية على »التعاون« كما ينص على ذلك الدستور، 
واله����دف من ذلك هو حتقيق مصلح����ة الدولة العليا بالدرجة األولى 
ومصالح املواطنني. وفي ه����ذا النوع من العالقات ال ينبغي أن نفهم 
من موافقة بعض النواب وتأييدهم لبعض مش����اريع احلكومة على 
أنها »احتواء« وال يعني أن هؤالء النواب »حكوميني« باملعنى السلبي 
للكلم����ة، كم����ا ال ينبغي أن يوصف من ال يوافق على تلك املش����اريع 
بأن����ه »معارضة« وضد احلكومة، هذا من حيث األصل وما ينبغي أن 
يك����ون وهو مضمون العملية الدميوقراطي����ة. غير أن الدميوقراطية 
حتمل في أحشائها عيبا شرعيا خطيرا، إذ من السهل جدا أن تتحول 
املمارسة السياسية إلى ممارسة »شكلية« تستخدم فيها نفس أدوات 
الدميوقراطي����ة لتمرير مصالح خاصة على حس����اب مصلحة الدولة 
والشعب، وذلك عن طريق تزوير إرادة الشعب سواء بصورة مباشرة، 
أي التزوير في صناديق االقتراع أو بصورة غير مباشرة عن طريق 
ش����راء ذمم بعض النواب والتأثير عليهم التخاذ مواقف ال تعبر عن 
رغبات من ميثلونهم، فاحملصلة واحدة وهي العمل ضد إرادة الشعب 

مصدر السلطات جميعها. 
وعندما نتأمل في طبيعة العالقة بني السلطتني في الكويت نالحظ 
بوضوح أنها ليس����ت عالقة تعاون على االطالق، فاالنقسام حاد جدا 
بني البرملان واحلكومة من جهة، وبني النواب أنفسهم من جهة ثانية، 
ما يجعل مس����ألة القبول بنتائج العملية الدميوقراطية أمرا صعبا، 
فعلى الرغم من أن مطالبة النائب الفاضل مسلم البراك بحل البرملان 
وإجراء انتخابات مبكرة أمر مخالف لقواعد الدميوقراطية احلقة، إال 
أنها مطالبة تس����تند إلى معطيات واقعية وليس����ت مثالية قوامها ما 
يش����عر به كثير من املواطنني بأن ما يجري في قاعة عبداهلل السالم 
ال يعبر فعال عن إرادة الش����عب، وهي ليست املرة األولى التي ينادي 
به����ا البعض بحل املجلس وإجراء انتخابات جديدة كما أنها ليس����ت 
بدعة كويتية، فهي جزء من قواعد اللعبة الدميوقراطية ومتارس في 
مختلف دول العالم، والسبب فيها عدم احترام بعض النواب لقسمهم 
ودورهم التشريعي والرقابي جتاه من انتخبوهم ووعدوهم بحماية 
املال العام وتطوير اخلدمات ورفع اس����م الكويت بني الدول، ولنأخذ 
قانون اخلصخصة على سبيل املثال، فالواقع يؤكد أن غالبية الشعب 
الكويتي ضد اخلصخصة، ومع ذلك لم يقم النواب املؤيدون للقانون 
باستش����ارة املواطنني واستطالع آرائهم، ففي النهاية هم ليسوا أكثر 
من ممثلني عنهم، وهنا نكون في مجال الدميوقراطية الش����كلية التي 
تظهر من اخلارج على أنها تس����ير ضمن قواعد اللعبة الدميوقراطية 
في حني أنها ممارسة فردية من بعض النواب، ناهيك عن األخبار التي 
تتحدث عن امتيازات ومكافآت كبيرة منحت لبعض النواب املؤيدين 
للخصخصة أو غيرها س����واء من خالل املشاريع أو املناصب العليا 
ألقربائهم أو حت����ى من خالل »الكاش«، فإن صدقت مثل هذه األخبار 
فهل تكون املمارسة الدميوقراطية احلالية حقيقية أم شكلية ال تخدم 

سوى مصالح شخصية على حساب املصالح العامة؟
bodalal@hotmail.com 

التحليل السياسي املنطقي ملا كان ميكن 
أن يؤدي إليه االس���تجواب املزمع تقدميه 
إلى سمو رئيس مجلس الوزراء عن الوضع 
الرياضي سينتهي ب� »طلب سرية« وانسحاب 
أعضاء كتلة العمل الوطني الذين يرفضون 
اللجوء إلى السرية، لينتهي بنتيجة واحدة 
للكل كما انتهى استجواب التكتل الشعبي 

قبل يومني.
أم���ا ما قلب املوازين فه���و اعالن أعضاء 
الوطني اس���تعدادهم ملناقشة  العمل  كتلة 
االستجواب حتى وإن حتولت اجللسة إلى 
س���رية، وأعتقد أن قبولهم األمر »السري« 
رغم اعتراضهم عليه هو أنه س���يكون من 
الصع���ب على احلكومة أن ترد على محاور 
االستجواب املتشعبة بورقة مكتوبة وشريط 
ڤيديو مدته 45 دقيقة كما كانت ستفعل مع 

استجواب الطاحوس.
األصعب على احلكومة هو أن التحالفات 
السياسية في املشهد ستكون مختلفة عما 
الطاحوس، فالتكتل  حدث في اس���تجواب 
الشعبي لعب منفردا في استجوابه األخير، 
ولكن التكتل الوطني وبإعالن تأييد التكتل 
الشعبي له وبوجود أطراف نيابية ستلعب 
معه مضطرة إلى جانب املستجوبني سيحرج 
احلكوم���ة ويضعف موقفها، خاصة أن هذا 
يعني أن هذا االستجواب سيتجه إلى طلب 

طرح الثقة.
احلرج األكبر الذي ستقع فيه احلكومة هو 
أنها ستضطر إلى عقد حتالفات وفك حتالفات 
أخرى مع نافذين سياس���يني بعضهم داخل 
احلكومة، فهو وإن كان الصراع رياضيا في 
ظاهره إال أنه باطنيا سياسي 100% وميس 
أطراف���ا في احلكومة قب���ل أن ميس رئيس 

الوزراء نفسه.
وبغض النظر عن نتيجة االستجواب وإلى 
أين سينتهي فإن احلسنة الوحيدة له هو أنه 
سيعود بكتلة العمل الوطني إلى نبض الشارع 
كما أشار بذلك الزميل الكاتب يوسف املباركي 

في مقاله أمس األول بصحيفة القبس.
تاريخ���ي مع كرة الق���دم معقد جدا، فأنا 
قدساوي منذ أن ركلت أول كرة في حياتي 
ولم أزل كذلك، وفي الثمانينيات لعبت لبعض 
الوقت مع فريق الكويت للناشئني كحارس 
مرمى ولم أكمل بس���بب مزاجيتي ووجود 
حراس مرمى أفضل مني بكثير يومها، ومنذ 
العام 1982 وأنا أش���جع املنتخب اإليطالي 
والزل���ت رغم أنني ال أعرف أيا من أس���ماء 
العبيه حاليا، إجنليزيا أشجع تشيلسي وأما 
أوربيا فال يطرب ناظري سوى برشلونة مع 
ميس���ي الذي ال أحبه مع األرجنتني، ورغم 
عالقة املد واجلز التي بيني وبني كرة القدم إال 
أنني ال أعرف أي شيء عن أندية التكتل وال 
شقيقتها املعايير ولم »أحدق« أو »أقنص« في 
صحاري و»أقواع« خبايها السياسية كثيرا، 
ولم أبدأ بالقراءة عنها إال بعد االس���تجواب 
املزمع تقدميه لسمو رئيس مجلس الوزراء، 
والش���يء الوحيد الذي خرجت به هو أننا 
لن نصل إلى كأس العالم إال بعد أن ينضب 

النفط.
Waha2waha@hotmail.com

أي����ام انطلق  قبل 
احلري����ة  أس����طول 
للوصول الى شواطئ 
غ����زة لف����ك احلصار 
املفروض عليها، وما 
ان اقترب األس����طول 
الى هذه الش����واطئ 
حت����ى واج����ه عمال 

بربريا أقدم����ت عليه قوات االحتالل الصهيونية 
على الهجوم عند الرابعة فجرا بالرصاص احلي 
على أسطول احلرية احململ باألدوية واألغذية في 
عملية قرصنة دموية أدت الى استشهاد ما ال يقل 
عن 20 وإصاب����ة أكثر من 40 من املتضامنني في 
األس����طول. و16 كويتيا بينهم 5 سيدات شاركوا 
في احلملة اإلنسانية التي توجهت قاصدة غزة 
والتي س����اهمت فيها وفود متثل 50 دولة عربية 
وأجنبية، فهؤالء الكويتيون شاركوا الدول الكبرى 
مبسؤولياتها في تأمني وصول هذا األسطول وهذا 
يدل على ثب����ات موقف كويتنا احلبيبة في دعم 

القضية الفلسطينية في كل احملافل.
فالقرصنة اإلسرائيلية تسفك دماء »احلرية في 
املياه الدولية« لقد أفاق العالم على فصل جديد من 
فصول العربدة والغطرسة اإلسرائيلية مصدوما 
لتحديها كل النظ����م والقوانني الدولية، إذ قامت 
قوات الكوماندوز البحرية لالحتالل اإلسرائيلي 
بعملية إنزال جوي � بحري في عرض املياه الدولية 
على أس����طول احلرية احململ بعشرات األطنان 
من املس����اعدات اإلنسانية لكسر احلصار اجلائر 
املفروض منذ 4 سنوات، ووسط تعتيم إعالمي 
إسرائيلي متكنت قوات االحتالل من السيطرة على 
األسطول واقتياده الى ميناء أشدود، ووصف هذا 
العدوان على األسطول بأنه »جرمية نكراء وعمل 
من أعمال القرصنة البحرية وإرهاب دولة خاصة 
انه مت بتخطيط منظم ومسبق من قبل احلكومة 
اإلسرائيلية«، فهذا احلدث القى صدى كبيرا من 
جميع دول العال����م وفي كويتنا احلبيبة نظمت 
القوى السياسية في ساحة اإلرادة جتمعا أدانت 
وشجبت فيه املمارسات الصهيونية، ولقد أشعل 
االعتداء على أسطول احلرية غضب الشارع العربي 
حيث عمت املظاهرات واملسيرات العواصم العربية 
رافعة أعالم تركيا وفلس����طني ومنددة باإلرهاب 
اإلسرائيلي، ووصفت دول مجلس التعاون اخلليجي 
العدوان بأعمال القرصنة البحرية وإرهاب دولة، 
مطالبة بإحالة املسؤولني اإلسرائيليني مرتكبي هذه 
اجلرمية الى محكمة اجلنايات الدولية � فقضية 
القدس »فلسطني« هي قضية إسالمية، وستظل 

بخير طاملا كان هناك من يدافع عن هذا احلق.
إليك أيها القارئ العزيز بعض اجلرائم، هذا ما 
استطعنا جمعه من جرائم اليهود الصهاينة على 
مدار 60 عاما من االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
الفلسطينية، وما ارتكبه من مذابح على مدار تاريخ 

دولته األسود، والذي 
يس����تأنفه باملذبح����ة 
اجلارية اآلن في غزة.
م����ن أولى اجلرائم 
واألبشع على اإلطالق: 
مذبح����ة دير ياس����ني 
)أبريل 1948( واستشهد 
خاللها 254، وفر أكثر 
من 30 ألف مواطن فلسطيني، ومذبحة نصرالدين 
)أبريل 1948( أبيدت القرية بأكملها ولم يبق إال 
40 فلسطينيا هم من متكنوا من الفرار، ومذبحة 
ش����رفات )فبراير 1951( استشهد فيها 11 شهيدا، 
وش����رد باقي أهالي القري����ة، ومذبحة بيت حلم 
)يناير 1952( استش����هد فيها 10 شهداء، ومذبحة 
غزة )فبراير 1955( استش����هد خاللها 26 شهيدا، 
مذبحة قرية السموع )نوفمبر 1956( واستشهد 

فيها أكثر من 200 شهيد.
وف���ي 6 يونيو 1967 قام النظ���ام الصهيوني 
باالعت���داء عل���ى األراضي املصرية والس���ورية 
واألردنية، وضم الضفة وقطاع غزة وشبه جزيرة 
سيناء وهضبة اجلوالن، واستشهد أكثر من 400 
جندي على اجلبهة املصرية وحدها، وخالل أعوام 
)71 � 72 � 73 � 1979( مت اغتي���ال مجموع���ة من 
القيادات الفلسطينية على يد املوساد اإلسرائيلي 
في بيروت وروما وباريس، ومنهم وائل زعيتر، 
غسان كنفاني، محمود الهمشري، كمال ناصر، كمال 
عدوان، ومحم���د النجار وغيرهم، وفي عام 1980 
محاولة لنسف املسجد األقصى من قبل منظمة كاخ 
اليهودية املتطرفة، واكتشاف شحنة متفجرات زنتها 
120 كغم، أبريل 1986 االعتداء الوحشي على مقر 
منظمة التحرير الفلسطينية في تونس واغتيال 
أبوجهاد، نوفمبر 1994 استش���هاد د.هاني العابد 
� عضو حركة اجلهاد اإلس���المي على يد املوساد 
اإلس���رائيلي، مارس 1998 استشهاد محيي الدين 
الشريف أحد زعماء حركة حماس على يد املوساد 
اإلسرائيلي، فبراير 2004 انهيار في محيط املسجد 

األقصى بسبب أعمال احلفر الصهيونية.
في يوليو 2006 اجتياح جنوب لبنان، ومواجهة 
إسرائيل وحزب اهلل في 34 يوما دمرت فيها معظم 
املدن اللبنانية، وقتل ما يزيد على 1200 شخص، 
يناي����ر 2009 االجتياح البري لغزة وارتفاع عدد 
القتلى ألكثر من 900 واجلرحى الى أكثر من 4000 

ومازال القتال مستمرا.
هذه بعض جرائم الصهاينة أيها القارئ، فالسؤال 
هنا: ماذا نتوقع من نظام كهذا النظام؟ فرحم اهلل 
الشهداء وأسكنهم فسيح جناته، وحفظ اهلل الكويت 
وشعبها من كل مكروه بقيادة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد واحلكومة الرشيدة، ما شاء 
اهلل تبارك الرحمن يا كويت، اللهم صل على محمد 

وعلى آل محمد، اهلل، الوطن، األمير.
Abdallahbwair@yahoo.com

كأس العالم 
واستجواب الرئيس 

ذعار الرشيدي
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الغطرسة اإلسرائيلية.. 
إلى أين؟

عبداهلل عباس بوير

ديرة

الديموقراطية 
بين الشكل والمضمون

محمد هالل الخالدي

نظرات

بداية أسجل فخري واعتزازي مبا 
قامت به كوكبة من أبناء الكويت بلغ 
عددهم أو فاق ال� 16 ش���خصا بقليل 
من رجال ونس���اء حفرت أسماؤهم 
بحروف من نور بسبب ما قاموا به 
من عمل بطولي استحقوا عليه الثناء 
والشكر بدءا من صاحب السمو األمير 
ووصوال إلى أطفال العالم في مختلف 

القارات، إال أن هناك مجموعات أخرى في الكويت تستحق الذكر 
والتنويه وكذلك التحذير وم���ن جميل املصادفة أنها تكونت 

أيضا من 16 عضوا أو يزيد نستعرضها كالتالي.
املجموعة األولى مجموعة ال� 16 الش���جعان التي تشكلت 
من عامة الش���عب والتي رفع���ت رأس الكويت والكويتيني 
ومثلتهم خير متثيل وبينت مدى تعاطف وتسامح وترابط 
الكويتيني مع الشعوب األخرى عامة واملسلمني منهم خاصة 
وعكست صورة مش���رفة عن البلد وأبنائه، وهذا ما عجزت 
عنه »حكومات« الرئيس بكامل مؤسساتها ومبختلف أعضائها 

على مدى سنوات.
املجموعة الثانية مجموعة الوزراء ال� 16 ومنهم من خيب   
ظن الكويت والكويتيني وخذلهم بعدم اإلجناز والعمل باجتهاد 
طوال فترة تولي أغلبهم احلقيب���ة الوزارية، وعدم االكتراث 
مبختلف متطلبات الش���عب واملتطلبات احلرجة للمرحلتني 
احلالية واملقبلة، وكذلك متطلبات النهوض مبا تبقى من أطالل 

الدولة. 
املجموعة الثالثة مجموعة ال� 16 »وزيادة حبتني« من الذين 

مت انتخابه���م لتمثي���ل األمة إال أنهم 
آثروا الوقوف عل���ى عتبات الوزراء 
ابتغاء مرضاتهم على  واملس���ؤولني 
شرف متثيل األمة كافة والدفاع عن 
حقوق املواطن���ني. وتلك صفة بني 
اس���رائيل كما جاء في سورة البقرة 
من الكتاب العزيز )أتستبدلون الذي 
هو أدنى بالذي هو خير( ڈ. حتى 
وصلوا حدا غير مس���بوق من التخاذل، ب���ل متادى بعضهم 
وأصبحوا يصرحون بدال من احلكومة نفسها )أشكره عيني 

عينك(، ويتبنون الدفاع عن كل ما هو حكومي.
فاملجموعة األولى تعاضدت وتكاتفت للحصول على وسيلة 
لكسر القهر والعربدة اإلسرائيلية على املسلمني، ونظرا لصفاء 
نوايا ال� 16 وطهر نفوسهم وأرواحهم رزقهم اهلل بسفينة حتمل 
اس���م »مرمرة« فمرمرت الصهاينة لدرجة اس���تنفار جيشهم 

ملواجهة أشخاص عزل.
أما املجموعة الثانية ففكرت ودبرت في وسيلة ل� »مرمرة« 
عيشة الكويتيني. األولى 16 من العزل مرمروا جيشا نظاميا، 
والثانية 16 وزيرا مسلحني ببشوتهم ومدججني بصالحياتهم 

الال محدودة مرمروا شعبا من العزل!
أما املجموعة الثالثة م���ن املجاميع الكويتية فأكتفي بقول 
اهلل عز وجل )قل هل ننبئكم باألخس���رين أعماال، الذين ضل 
سعيهم في احلياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا(... 

)فحبطت أعمالهم فال نقيم لهم يوم القيمة وزنا( ڈ.
Binsabt.kw@gmail.com

»مع حمد قلم« تلك 
كان���ت أولى العبارات 
التي تعلمنا كتابتها، لم 
يكن ذلك الزمن ببعيد 
ولم تكن حروفه غريبة 
علينا، زمن الستينيات 
ذلك  والس���بعينيات 
العصر الذهبي للتعليم 

في الكوي���ت، وما مييز ذلك العص���ر هو املناهج 
التي لم تكن مس���توردة ولم تدخل التكنولوجيا 
صفوفنا، وبرغم عدم التطور التكنولوجي اال أننا 
تخرجنا بتفوق وبتميز في مدارسنا بل وتفوقنا 
أيضا بجامعتنا ولم تكن لدينا التجربة اليابانية 
ولم نستخدم جهاز الكمبيوتر ولكن كان سالحنا 

هو »مع.. حمد.. قلم«. 
مع.. حمد.. قلم: كنا في ذلك الوقت نعرف العقاب 
وندرك أيضا أن اجلزاء من قيمة العمل، كان املعلم 
واملعلم���ة لهما هيبتهما بني الطلبة، وكانت أروقة 
مدارسنا تعج بجميع االنشطة، لم يكن لدينا جلنة 
للظواهر السلبية متنع املسرح والرياضة واملوسيقى، 
ولم يكن لدينا جلان تقوم برفض وشطب الدروس 
الرياضية واملوسيقية ومواد التدبير املنزلي وغيرها 
من دروس ثقافية ومعلومات والى اآلن نس���تفيد 

مما تعلمناه منها في حياتنا اليومية. 
مع.. حمد.. قلم: كن���ا في ذلك الوقت نعلم بأن 
املدرسة هي البيت اآلخر لنا، كانت ساحات مدارسنا 
تتميز بالنظافة وصفوفنا جميلة يعشقها البصر، 

وكراسينا ال نخشى من 
اجلل���وس عليها، وملا 
كانت مالعبنا جميلة 
عندما متتلئ بالتلميذات 
وهن ميارسن االلعاب 
الرياضي���ة من خالل 
املباري���ات املقامة بني 
الصفوف، كانت الكويت 
في كل صباح تغرد طيور سمائها باسمها وتعزف 
نشيدها ممزوجا بأصوات طالبها. واليوم نعيش 
في وضع نرثي فيه حال التعليم والتربية واوضاع 
الطلبة في مختلف املراحل واملستويات التعليمية، 
باألمس لم نكن منتلك غير القلم ورغم ذلك صعدنا 
به الى قمة التعليم، واليوم منلك العديد من اخليرات 
والكثير من اخلبرات ورغ���م هذا اال أننا أصبحنا 
نتس���اقط من علو الهرم التربوي والتعليمي. قد 
يس���تغرب البعض من تلك النتيجة ���  ولكن تلك 
هي احلقيقة   باألم���س كان التعليم يغرس مبادئ 
الكتابة والقراءة، واليوم أصبح تعليمنا عن طريق 
الكمبيوتر. اذن ففي ماضينا كان س���الحنا القلم 
وفي حاضرنا أصبح )املاوس( هو سالحهم وبني 

هذا وذاك ضاع حمد وضاع القلم. 
كلمة وما تنرد: )اقرأ باسم ربك الذي خلق )1( خلق 
االنس���ان من علق )2( أقرأ وربك األكرم )3( الذي 
علم بالقلم )4( علم االنس���ان ما ل���م يعلم )5( � 

سورة العلق(. 
atach_hoty@hotmail.com
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عبداهلل بن سبت

أطروحة

سالحنا القلم

د.نرمين الحوطي

محلك سر


