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اإلصالح باملفهوم العام مشروع 
أمة وش���كل م���ن أش���كال التغيير 
تفرضه مستجدات محلية وعاملية، 
جتعل منه ضرورة حياتية لألفراد 
واملجتمعات والعنصر البشري هو 
احملور األهم واألكثر فاعلية في هذا 
املشروع الوطني. اإلصالح لغة ضد 
اإلفساد، والصالح ضد الفساد، حيث 

يقال أصلح الش���يء: أزال عنه الفس���اد وصلح الشيء زال عنه 
الفس���اد، واإلصالح اصطالحا هو تطوير، تغيير، حتس���ن في 
عناصر املنظومة االقتصادية، والسياسية، والفكرية والثقافية 

واالجتماعية.
ولإلصالح أسس ومرتكزات يقوم عليها أهمها أن يكون شامال 
يضم كل املجاالت السياسية، االجتماعية، االقتصادية، التربوية 
والتعليمية، وأال يكون منقوصا وال مستوردا وال مفروضا من 
اخلارج ويراعي خصوصية املجتمع الثقافية والعقائدية، وأن 
تراعى فيه املرحلية والتدرج، واال حتول إلى ثورة غير مأمونة 
العواقب، كما يجب أن يراعى في اخلطوات اإلصالحية املوائمة 
والتالزم وخصوصا فيما يتعلق باجلوانب االقتصادية والسياسية 
واحلريات، أما األساس األهم فهو ضرورة أن تكون هناك رؤية 
واستراتيجية واضحة في التعامل مع املعارضن لإلصالح من 

أجل املعارضة.
إن اإلصالح السياسي أصبح من أكثر املصطلحات شيوعا على 
موائد احلوار في الكويت لدرجة حولته الى ظاهرة صوتية وفرغته 

في مضمونه دون خطوات إيجابية 
نحو التغيير فاإلصالح السياسي ليس 
ندوة أو محاضرة أو مداخلة عنيفة 
في برنامج ح���واري، ولكنه حترك 
التفاعل  حكومي وش���عبي يفرضه 
مع املتغيرات والرغبة في التطوير 

وحتسن أساليب املعيشة.
فواقع احلراك السياسي في الكويت 
على املستوين الشعبي والنخبوي يحتاج إلعادة نظر في آليات 
التعامل مع قضية اإلصالح السياسي والتحول املباشر من القول 
للفعل ومن »الشو« اإلعالمي والوجاهة السياسية إلى املمارسة 
الفعلية التي تستند إلى أسس عملية وأهداف تتحول إلى واقع 

ملموس يشعر به رجل الشارع واملتابع من اخلارج.
اإلصالح السياسي يحتاج ملراجعة تامة حتدد مواطن اخللل 
ووضع العالج املالئ���م لها فلم يعد مقبوال االحتفاظ بآليات 
منوذج الدولة البيروقراطية التي عشش فيها الفساد اإلداري 
باإلضاف���ة إلى ضرورة التحول م���ن النهج احلاضن للدولة 
الى مرحل���ة فطام املواطن وتأصيل مفاهيم العمل واإلنتاج. 
اإلصالح السياسي مثلث متساوي األضالع قاعدته احلريات 
والضرورة إلى التحول نحو مزيد منها، أما الضلع األول فهو 
التشريعات املساندة لإلصالح والضلع األخير تكنوقراطية 
اإلدارة في إطار رعاية كاملة وش���راكة من قبل مؤسس���ات 

املجتمع املدني. ولإلصالح بقية.
Ali_alqallaf_75@hotmail.com

تكاد االمور تصل الى نهايتها، بل وصلت 
بالفعل بفضل العبث والفوضى السياس���ية 
التي غدت من املهازل التي وصمت بها الكويت 
وأصبحنا حديثا تتداوله األلس���ن في الداخل 
واخلارج بسبب كفر بعض النواب بالدميوقراطية 
التي صبغت بكل انواع االستغالل واالحتيال. 
ولو يعلم ابو الدستور األمير الراحل الشيخ 
عبداهلل السالم � طيب اهلل ثراه � اننا سنصل 
الى هذه املرحلة لكان الدستور آخر ما يفكر فيه، 
فما نراه ونسمعه من بعض النواب من حتريض 
على العصيان وهيجان الشارع والزحف نحو 
الوزارات لتعين معارفهم ومحاس���بة من لم 
يتعاون معهم من املس���ؤولن يشكل انقالبا 
ضمنيا على اجهزة الدولة والقانون والدستور 
حتى وصلوا الى استخدام الفاظ ابناء الشوارع 
اجلارحة واخلارجة عن االدب واالخالق للوزراء 
ولزمالئه���م النواب ولكل من يخالفهم الرأي، 
ومع االسف يجدون من يهتف لهم من اصحاب 
الكفوف احلارة على الباط���ل اكثر منه على 
احلق، فنحن في دولة يحكمها القانون، فهذه 
التجمعات واللقاءات التي تتم حتت ش���عار 
الدفاع عن الوط���ن ومصاحله هي باحلقيقة 
جتمعات من اجل التكس���ب االنتخابي وابراز 
البطوالت الزائف���ة التي عطلت جميع االمور 
احليوية التي جعلتنا نراوح مكاننا ونتخلف 
عن ركب التقدم وابرزت كثيرا من املش���اكل 
للدرجة التي اوصلت ش���عور اهل الديرة الى 

االحباط واليأس والتخوف على وطنهم.
> > >

رامبو

ازدياد الطلب على النائب البراك باملشاركة 
في كل جتمع وندوة ومس���يرة واس���تجواب 
يذكرني باملمثل االميركي »سلفستر ستالون« 
املشهور برامبو وحتديه املجاميع وانتصاراته 
املفبرك���ة والتي ال تظه���ر اال بخيال املخرج، 
فالبراك اصبح البطل الذي ال يقهر ومشجعوه 
الذين يصدقونه مبا يجوز وما ال يجوز تأخذهم 
موجته عندما يكون هواها جنوبيا وهي املوجة 
املزعجة بالبر والبحر، والصفة االخرى التي 
يتسم بها النائب البراك هي مالزمته للقسم، 
فلم ار في حياتي شخصا يقسم باهلل اكثر من 
بوحمود، والقسم لو تعلمون عظيم، ويجب أال 
يكون مانعا عن اخلير للحلف به على تركه، 
قال تعالى في محكم تنزيله: )وال جتعلوا اهلل 
عرضة الميانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 

بن الناس واهلل سميع عليم( ڈ.
> > >

استقالة النواب

لو نفذ كل نائب ما وعد به امام عدس���ات 
الكاميرات من اس���تقالة ل���كان نصف نواب 
املجلس ف���ي بيوتهم، ال افهم ملاذا تتكرر هذه 
االس���طوانة املشروخة وما الهدف منها ان لم 
يحقق صاحبها ما وعد به، وان لم يس���تطع 
الوفاء بوعده ملاذا يلزم نفس���ه بهذا الشرط 

الذي يستحيل تنفيذه؟
ليت االخوة االفاضل النواب يكفون عن ذلك 
ويتم العمل وفق ما يقتضيه الصالح العام بال 
صراخ وال تهديد، فلتكونوا واقعين وصادقن 

امام ناخبيكم الذين حملوكم االمانة.
> > >

البنوك

حادثة املواطن���ة الكويتية التي تعرضت 
للسرقة قبل فترة ليس���ت بالبعيدة على يد 
لصوص قد احترفوا مراقبة وتتبع من يدخل 
البنوك ويخرج منه���ا حامال امواله وقبل ان 
تصل تلك املواطنة لسيارتها تعرضت للضرب 
وسرق منها مبلغ 4 آالف، وواقعة اخرى بعدها 
مماثلة تعرض لها وافد لبناني مت سلبه مبلغا 
وقدره 13 الف دينار وهو خارج من احد البنوك، 
وحاالت اخرى تكررت من قبل بنفس الطريقة، 
ومن هنا البد من احليطة واحلذر وقطع الطريق 
على اولئك الذين يتربصون بعباد اهلل ويخلون 
باالمن واالمان الذي يتمتع به مجتمعنا، فعلى 
من يريد سحب مبالغ كبيرة االستعانة بأحد 
االقارب او االصدقاء، كذلك على البنوك تعزيز 
االمن اما بوضع كاميرات مراقبة حتيط بساحات 
مواقفها، او بوجود رجل امن يقوم بتوصيل من 
يسحب مبالغ كبيرة الى سيارته ليكون البنك 
في هذه احلالة قد خدم العميل الذي سيطمئن 

الجراءات البنك الذي يتعامل معه.
> > >

خالص الشكر والتقدير لالغلبية النيابية 
التي متثل صمام االمان حلاضر ومس���تقبل 
الكويت، فبعقولهم الراجحة وتدبرهم صالح 
البالد والعباد كانوا السد املنيع، الذين انقدوا 
ويس���تمرون في انقاذ الوطن من عبث القلة 

الباقية من الزمالء.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

تبدأ من البيت وتنتهي باملنصب، مرورا 
بالش���ارع.. تلك هي مسألة احترام القوانن 
التي يعد وجودها دليال على حتضر البلد، 

وغيابها مؤشرا على تخلف النفوس.
بداية ف���إن التجاوزات القانونية حتصل 
في معظ���م دول العالم، حتى املتقدمة منها، 
وهي مس���ألة فردية بالدرجة األولى قبل أن 
تكون جماعية، أو قبل أن تتحول إلى ثقافة 

تتعلق مبنظومة متكاملة.
ولكن قبل إلقاء اللوم أو انتقاد الظاهرة، 
البد من تسليط الضوء على بعض مسببات 
املشكلة، دون التماس التبريرات أو االعذار 

طبعا.
غالب���ا ما يتم خ���رق القوان���ن من قبل 
أشخاص يش���عرون باالضطهاد، وذلك حن 
يرون أمام أعينه���م ان القوانن تخترق من 
قبل املسؤولن األكبر منهم، فيجدون أن ما 
يقوم���ون به هو حتصي���ل حاصل لفوضى 

»القفز فوق احلواجز«.
السبب اآلخر البيروقراطية عند بلوغها 
درجة من التعقيد تتجاوز فيها حدود املعقول 
بالقوانن، فيقوم املتض���ررون في محاولة 
لاللتفاف على ه���ذه البيروقراطية بتجاوز 

القوانن الداعمة لها.
ومن األس���باب األخرى أن يأمن املخالف 
العقاب، على مبدأ »من أمن العقوبة أس���اء 

األدب«.
ويحصل هذا عندما تتفشى احملسوبيات 
والواس���طات، أي عندما تكون يد الواسطة 
طويلة فتصل حتى الى داخل املخافر إلطالق 

سراح هؤالء املخالفن.
وهناك أسباب نفسية لهذه الظاهرة وهي 
الت���ي حتدثت عنها وس���ائل اإلعالم مؤخرا 
واملتعلق���ة بتزوي���ر الش���هادات اجلامعية 
واحلصول عليها بسهولة من بعض اجلامعات 
اخلارجية الهامشية، وهي تدخل في نطاق 
عقدة الريادة، هذا إن لم يكن القصد منها الغش 

للحصول على امتيازات وظيفية أفضل.
وأيا تكن األس���باب فهي غي���ر مقبولة، 
وتؤدي بالنهاية إلى نتائج سلبية على جميع 
األصعدة والنواحي االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية، وقبل هذا وذاك األخالقية.
واملشكلة ان معظم الذين يخالفون القانون 
هنا يلتزمون بها وباألشد منها في بالد أخرى. 

بدءا من إلقاء املنديل من السيارة.
وقد تصل درجة االستهتار بالقوانن إلى 
كسرها علنا، ودون أي رادع أخالقي، واألمثلة 
كبيرة وال حدود لها، ولكن ثمة صورا لهذه 
املخالفات ال تغادر الذاكرة، فقبل أيام قام أحد 
املستهترين على مرأى من الناس بكسر كابح 
وضعه شرطي مرور في سيارة هذا املستهتر، 
كونه كان يش���غل من دون وجه حق موقفا 
لذوي االحتياجات اخلاص���ة، وبدال من أن 
يعتذر على هذا العمل الالإنساني أو يشعر 
بتأنيب الضمير، قام مبخالفة القانون على 
أعن األشهاد في حتد سافر للقيم التي تربى 

عليها مجتمعنا.
هذا املثال البسيط في مظهره، العميق في 
مضمونه، يحدث على مستوى أوسع وبأشكال 
متعددة، من خالل شخصيات يفترض بها أن 
تكون هي من تشرع هذه القوانن أو تنفذها 

وحتميها، ثم هي نفسها تقوم باختراقها.
هناك م���ن ينادي بتطبيق روح القانون، 
وهذا ال مش���كلة في���ه إذ ال ضرر من مرونة 
القانون، بل الكارثة في حتويله إلى كرة من 

صلصال طري يتشكل حسب الطلب!
nasser@behbehani.info

العبث السياسي

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

البارعون في القفز

د.ناصر بهبهاني

نوافذ

اإلصالح السياسي مسافة 
بين الحاجة والتنظير

علي القالف

من ثقب الباب

أمتن���ى أن أع���رف م���ا نوعية 
احلساسية التي تصيب احلكومة 
حن يستخدم عضو مجلس األمة 
حقه الدستوري ويستجوب سمو 
رئيس مجلس الوزراء وفي نفس 
الوقت اريد ان اعرف ما األس���باب 
احلقيقية التي تدفع النواب للدفاع 
املستميت عن احلكومة متناسن 

م���ن أوصلهم إلى قبة البرملان والتحجج بأعذار ما أنزل اهلل 
بها من سلطان!

فعلى س���بيل املثال: ماذا يعني ان يوافق غالبية اعضاء 
املجلس على ان تكون جلس���ة استجواب ام الهيمان سرية؟ 
وملاذا يطيع���ون احلكومة في اي امر؟! فه���ل يعتقدون بأن 
الدميوقراطية أن تفرض احلكومة رأيها على املجلس في اي امر 
تريده؟ وهل النواب واثقون من انهم ميارسون الدميوقراطية 
بشكلها احلقيقي حينما يسيرون كاألنعام خلف ظهر احلكومة 
في اي توجه جديد لها حتى لو ارادت اسقاط ديون العراق، 

ذلك املشروع املقبل حسب حديث الغالبية النيابية؟!
والغريب ان���ه اصبح للحكومة ناطقون رس���ميون غير 
الوزراء غالبيتهم »نواب« اذ مبج���رد ان ينوي احد النواب 
 اس���تخدام حقه الدس���توري ينقضون عليه عبر املسجات 
وال�sms والتص��ريحات الصحافية، بل ووصل األمر بالبعض 
منهم إلى الطعن في شرف ونزاهة زمالئهم، كما أخذوا يوجهون 
االتهامات الكاذبة كي يضعفوا من قوة االستجواب، والسؤال 
هنا هو: ما الش���يء الذي يدفع هذا النائب الى ان يتحول الى 
محام للحكومة؟ وما سبب تهجمه على زميله النائب ملجرد 

انه ينوي استخدام حق دستوري 
مكتسب؟!

نعم، ونقول آس���فن ان هناك 
أعضاء أصبحوا سلعة رخيصة جدا 
جدا لطمعهم في حتقيق شيء غير 
معروف ومن حقنا جميعا كمواطنن 
ان نعرفه، فهناك من يقول »اراض 
سكنية« وهناك من يقول »صفقات«، 
وآخ���ر يقول »كاش« ال ادري هل ه���ذا الكالم صحيح ام ال؟ 
انا عن نفس���ي انقل ما يقوله غالبية الشباب في دواوينهم 
اليومية والتي تعتبر مجال���س امة مصغرة خصوصا بعد 
فشل املجلس احلالي في القيام بدوره احلقيقي بعد انضواء 
غالبية نوابه حتت عباءة احلكومة ووظفوا انفسهم محامن 
وقضاة للحكومة يدافعون عنها ويحكمون لصاحلها من طرف 

واحد فهل يعقل هذا يا من متثلون الشعب؟!
وكذلك نقول لهؤالء: هل تعتقدون اننا كش���عب قد ننسى 
تلك املواقف املخزية؟ بالتأكيد ال، والرجال مواقف، وهيهات ثم 
هيهات، فهناك من اقسم على طرد اي من هؤالء من الدواوين 
وآخرون اقس���موا على البحث وراء ه���ؤالء املمثلن ملعرفة 
األس���باب احلقيقية التي جتعلهم يتحولون حملامن وقضاة 
مدافعن عن احلكومة ويتهمون زمالءهم النواب ويطعنون 
بكرامتهم ألجل إرضاء »املعازيب«، وهنا قد يكون املعازيب 
كثرا ألن البعض منهم أصبح سلعة رخيصة الكل يستطيع 

شراءها.
زبدة الكالم: هنيئا للحكومة مبجلس 2009.

q8kuwait@maktoob.com

سلع رخيصة جدًا
في مجلس 2009

ماضي الهاجري

زبدة الكالم

أخيرا وبعد طول انتظار خرج لنا 
من أبناء الوطن املخلصن من حمل 
ه���م البلد على عاتقه وقبل حتمل 
مسؤوليات التنمية وخططها وجاء 
ليقدم لنا احللول واالقتراحات لكل 
املشكالت في خطة محكمة رشيدة 
واضحة املعالم ناصعة اجلوانب، 
قدم لنا بيقن ثابت وعزم راس���خ 

مؤم���ن متام االميان بأنه قادر بإذن اهلل تعالى على اجنازها 
والشروع في تنفيذها ملقيا وراء ظهره اخلوف من املساءلة 
او العجز في املسايرة فوضع خطة خمسية رشيدة ملكافحة 
العجز والفساد والنهوض بالبالد في شتى املجاالت ومختلف 
املشروعات فقدم خططا ملشاريع عديدة متنوعة من مستشفيات 
ومدارس وهيئات ومواصالت ومختلف املجاالت راغبا بذلك في 
النهوض بالبالد من الركود الى اإلصالح والتنمية فكان بحق 
أمل كل الكويتين الراغبن في التغيير والتجديد املتعطشن 
لرؤية واح���د من ابناء جلدتهم يتحدث بلغتهم عن همومهم 
ومشاكلهم ويساهم في دفع البنية التحتية الى األمام بدال من 
اللجوء الى فالن وعالن ودفع املالين لكي يقدموا اقتراحاتهم 
حلل مشاكلنا والعبث واالستهتار بقدراتنا وامكانياتنا ويا 

ليتن���ا بدال م���ن ان نكابر ونعاند 
ونناقض نقف معه وقفة رجل واحد 
حتى ندفع عجل���ة التقدم والرقي 
لألمام ونشجعه حتى يخرج غيره 
وغيره من ابناء هذا الوطن ويقدموا 
خططهم وأفكارهم بكل ثقة وثبات 
ألنهم وج���دوا غيرهم قّدم خططه 
وأفكاره فحاز اعجاب اجلميع ونال 
ثقة الكبير والصغير فيكون هذا حافزا مشجعا لهم، ولك ان 
تعلم ان الش���يخ احمد الفهد اصبح منوذجا فريدا قادرا على 
خ���وض التحديات، فقد حتدى نفس���ه أوال ومجتمعه كامال 
متمث���ال في مجلس األمة والنواب خصوص���ا النواب الذين 
يبحثون عن األخطاء هنا وهناك فتحداهم بفطنته وأخرس 
ألسنتهم بحكمته بل جعل الكل يشير اليه بالبنان ويقدم له 
االحترام، وهذا ليس عليه بغريب ألنه ابن الشهيد الذي قدم 
أعز ما ميلك ف���داء لهذا الوطن الغالي والذي قفزت الرياضة 
الكويتية على ي���ده لتواجه أقوى املنتخبات العاملية، فأكثر 
اهلل من املخلصن املنتجن وجعلنا ان لم نكن واحدا منهم ان 

نكون لهم مشجعن على تقدم ورقي الكويت احلبيبة.
A.alsenan@windowsliver.com

الفهد والتنمية

عبدالوهاب عبداللطيف السنان

ومضة


