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احت���رت كيف أبدأ مقالي هذا، حي���ث ان الكتابة تأتي إلي كاإللهام، 
وكحال أي مواط���ن أصبح احلليم حيران من كثر املهاترات والش���د 
واجلذب وتدني لغة احلوار السياس���ي والتشكيك في كل شيء حتى 
بدأت أش���ك في نفسي، ال شك الكل س���اهم في ذلك، احلكومة وبعض 

أعضاء املجلس.
احلكومة متنع إقامة الندوات وبعض النواب والنشطاء واحلقوقيني 
يتحدون قرار احلكومة في منع الندوات، إلى أين نتجه؟ وفق املعطيات 

احلالية نتجه إلى الصدام.
نعم احملكمة الدستورية ألغت هذا القانون مبنع التجمعات وال جدال 
في ذلك، لكن السلطة ارتأت وفقا للظروف الدقيقة عدم السماح بذلك. 
أناشد ممثلي األمة إلغاء تلك الندوات حفاظا على الكويت...ومناقشة 
تلك األمور حتت قبة البرملان... من اجل ذلك انتخبناكم. فعلوا دوركم 
التش���ريعي والرقابي حتت قبة عبداهلل السالم وليس في الشوارع، 

نعم مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.
سمو الرئيس كنت محبطا من تداخل األمور حيث ان ما يدور على 
الساحة ال يسر وال يفرح...الغريب في األمر ان كل من يعرفني يعلم 

يقينا أنني من املتفائلني، رغم ذلك وصل إلي التشاؤم واإلحباط.
سعدت كثيرا عندما شاهدت مقابلتك األخيرة في تلفزيون »الراي« 
حيث كنت تتكلم بعفوية األب احلنون الذي يقدم النصائح إلى أبنائه 
لعلى وعس���ى ان يس���تفيدوا منها...ضربت أروع األمثلة عن تكاتف 
وتعاضد الش���عب الكويتي من التاريخ ال���ذي ليس ببعيد في محنة 
الغزو الغاشم حيث قدم الشعب مثاال للعالم ودرسا في معنى التالحم 
والوطنية والتضحية... ذكرت انه يوجد حتديات ومشاكل في وقتنا 
احلالي، لكن لن يكون ذلك كما كان عليه آباؤنا وأجدادنا في مواجهة 
أهوال البحر وجفاف الصحراء وقلة املال كما ذكرت، أما اليوم فنحن 
واحلمد هلل بخير ونعمة وعلينا االبتعاد عن املبالغة في جلد الذات. 
وان اإلنسان من غير طموح وأمل يصبح كاحلي امليت..ومن اجل ذلك 
علين���ا ان نكون أصحاب همم عالية نتحدى الصعاب كما فعل آباؤنا 
وأجدادنا ونرسم مستقبلنا ومس���تقبل الكويت.. وكما قلت: »ناصر 
احملم���د يروح، لكن الكويت هي الباقي���ة«.. فعلينا العمل من أجلها.. 
كبير يا س���مو الرئيس، كبير في سمو أخالقك.. كبير في تواضعك... 

كبير في أبوتك، كبير في إخالصك، وكبير في حبك لوطنك.
سمو الرئيس سوف نأخذ كالمك بأنه وثيقة قانونية في أن الكويت 
قادمة على تنمية بش���رية وعمراني���ة واقتصادية وفق جدول زمني 
محدد س���يرى أثرها املواطن الكويتي بداية من مقابلتك الطيبة، نعم 
ياسمو الرئيس سوف نضع نصائحك األبوية مباء من ذهب وننقلها 
إلى أهلنا أهل الكويت بش���رط أن نرى الكويت عروس اخلليج أفضل 

مما كانت.
وعليه.. في جميع املجاالت منها السياسية واالقتصادية والطبية 
والتعليم واخلدمات بش���كل عام نريد القضاء على الفساد. وتطبيق 
القانون قوال وفعال على الكبير الواصل قبل الصغير.. سمو الرئيس 
ال نريد شعارات كالسراب في صحراء قاحلة فنحن نعاني من العطش 
فها هي الدول األخرى سبقتنا مبراحل في كثير من األمور....نريد أن 
نرى التطور فعليا في حياتنا اليومية ال من خالل التصريحات فقط، 
بكل صراحة أهل الكويت فق���دوا الثقة من كثر الكالم واألحالم وقلة 
األفعال، لذا عليكم يا س���مو الرئيس إعادة هذه الثقة من خالل أشياء 

ملموسة في حياة املواطن.
اعلم يا س���مو الرئيس ان كل هذا يتطلب وقتا ألنكم تسلمتم تركة 
ثقيلة جدا...لكن أملنا في اهلل ثم فيكم... أخاطبك كمواطن كويتي ال 
يريد إال مصلحة بالده..وأخير يا س���مو الرئيس، نسأل اهلل أن يسدد 

خطاك ملصلحة الكويت.
almuzayenfaisal@yahoo.com

اس���توقفني تصريح ملدير مركز نظم املعلومات في ديوان اخلدمة 
املدني���ة أحمد العبد اجلليل، والذي أعل���ن فيه عن أعداد املوظفني في 
القطاعات والوزارات احلكومية، والالفت للنظر أن هناك وزارت غير 
محتاجة إلى استشاريني أو خبراء أجانب إطالقا، لكننا جند أن أعداد 
املوظفني الوافدين فيها متضخم���ة بصورة غير طبيعية مع إمكانية 
إش���غال هذه الوظائف من الكويتيني وحتقيق التكويت املطلوب على 
جميع املس���تويات سواء احلكومية أو الش���عبية، فعلى سبيل املثال 
بلدية الكويت بها 5811 موظفا كويتيا وجند الوافدين فيها 1164 موظفا، 
أما األوقاف فبها 5843 كويتيا مقابل 2779 من الوافدين، وهذه األرقام 

تشكل نسبا كبيرة ومذهلة.
فما الوظائف التي ال يس���تطيع الكويتيون أن يقوموا باس���تيفاء 
أعمالها أو التي تس���تحق أن تس���تقدم عمالة خارجية للقيام بها في 
وزارة األوقاف أو بلدية الكويت، وعلى سبيل املثال ال احلصر جند أن 
أغلب املؤذنني مبساجد الكويت أجانب، وهنا نتساءل: هل قامت وزارة 
األوقاف بأي برامج للش���باب الكويت���ي لتوصيل احتياجاتهم لهؤالء 
الش���باب ليش���غلوا مثل هذه الوظائف، أم ان وزارة األوقاف وغيرها 
من الوزارات التي يتضخم فيها عدد املوظفني األجانب غير الكويتيني 

غير مشمولة مبشروع التكويت في التوظيف؟
تزامن قرار التكويت عندنا مع مبادرة الس���عودية في الس���عودة 
واملفارقة هنا كبيرة حيث إن السعودية حققت الكثير من االجنازات 
على هذا الصعيد، فقد أصبح للسعوديني اليوم الغالبية الساحقة من 
الوظائف في السعودية إال في مجال االحتياج لعدم كفاية السعوديني 
وهي بأضيق احلدود وتقدمت إلى أبعد من هذا بإلزامها للقطاع اخلاص 
بتوظيف السعوديني وعدم استقدام االجانب اال عند عدم توافر السعودي 
القادر على شغل الوظيفة، لذلك أصبحنا اليوم نرى كل سائقي التاكسي 
بالسعودية هم من السعوديني، وذلك الن الشركات ملزمة بتوظيفهم 
ليصرح له���م بالعمل ونحن ما زلنا نوظف 2779 أجنبيا في األوقاف 
و1164 في بلدية الكويت وبوظائف هامشية، فمتى باهلل نحقق التكويت 

املنشود والذي ينادي به اجلميع؟!
A.alsenan@windowslive.com 
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في���روز قهوتن���ا العربي���ة.. 
الصباحية. فمن الذي لم يتعود 
على أن ترتش���ف روحه صوتها 

كل صباح؟!
فيروز في ألبومها األخير أثبتت 
أنه »فيه أمل« وأثبتت أنها جنمة 
عصية على »األفول«، كل النجوم 
الع���رب تس���اقطوا تباعا في كل 
املجاالت في الش���عر واملوسيقى 
والغناء والتمثيل والفن التشكيلي 
وفي املسرح والسينما والتلفزيون 
حتى اننا نعجز اليوم على ان جند 
شاعرا.. مثقفا روائيا مبهرا ميكن 
ان نفاخر به العالم، جميعهم تراموا 
في أحضان السلطة ومن جنا منهم 
لوثته السياسة أو باألصح لّوث 
نفسه بآرائه السياسية فتحولت 
أصواته���م إلى »املائية« فال طعم 

وال لون وال رائحة.
وحدها فيروز بقيت جنمة لم 
تتغير بل تزداد توهجا مع مرور 
االيام وذلك لسبب بسيط جدا انها 
ابتعدت عن عني عاصفة السياسة 
واطرافه���ا، لذا لم يتلون صوتها 
بل وهزمت به الزمن وأخضعته 
وطوعته على وقع ترانيم صوتها 

املالئكي العذب.
خاص���ة  حال���ة  في���روز.. 
واستثنائية، فبعد ان حتول جميع 
جنومنا الى االنطفاء وحتولوا الى 
ثقوب سوداء »تبتلع« وال تنتج، 
بقيت فيروز جنمة... شمسا... بل 
كتلة جن���وم اجتمعت في صوت 
س���كن وجدان العرب كل العرب 

من تطوان إلى اليمن.
العرب اختلفوا في كل شيء، 
وحدها فيروز كانت محل إجماع، 
ملاذا؟ ألنها لم تتعاط تبغ السياسة 
يوما الذي أدمناه جميعا وحتى اننا 
نقلنا إدماننا الى ابنائنا وسنورثه 

الى احفادنا.
وحدها في���روز غردت خارج 
سرب الزمن العربي، فأبهرت العالم 
قبل ان تبهرنا، لم يصنعها اإلعالم، 
بل لو اجتم���ع أباطرة االعالم ملا 

جاءوا بربع »فيروز«.
فيروز لم تكن ملكية لبنانية 
خاص���ة، ولم اس���مع في حياتي 
كله���ا م���ن لبناني جمل���ة »ان 
في���روز لبنانية« وهذا مرده الى 
ان اللبناني���ني يتملكهم االعتقاد 
املنطقي البسيط أن النجوم ملك 
جلميع البشر وليست لهم وحدهم، 
بل إنني اعتقد ان في قرارة نفوس 
بع���ض اللبناني���ني »ان لبنان.. 

فيروزي«.
فيروز الصوت املعتق ال يتكرر، 
بل ل���ن يتكرر، م���ادام الفنانون 
العرب يتس���اقطون  واملطربون 
إما بني أحضان الس���لطة أو في 
السياس���ة، وحدها فيروز  حفر 
جنت من الكارثة العربية وبقيت 
األنقى واألبقى واألكثر بهاء والدليل 
ألبومها األخير الذي حضرت به 

أجمل من ذي قبل.
Waha2waha@hotmail.com

اللبنانية فيروز..
ولبنان الفيروزي

ذعار الرشيدي
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يعمل 24 ساعة دون كلل أو 
ملل ودون جعجعة أو صوت 
ويؤدي عمله خلدمة اجلميع وال 
ينتظر جزاء وال شكورا؟ طبعا 
اجلواب هو »كبد اإلنسان« لكن 
لو سألوني هذا السؤال لقلت 
إنه »مركز البحوث والدراسات 

الكويتية« ذلك املركز الذي أنشئ عام 1992م حيث ثبت 
للدولة حاجتها لهذا املركز لهدفني، األول: البحث والتدقيق 
والدراس���ة لكل ما يتعلق بتاريخ دولة الكويت، بش���را 
وحجرا، أرضا وبحرا، كلمة وحرفا وربط االحداث باملواقع 
والتواريخ.. هذا املركز يقوده ربان ماهر، كان اختياره 
أهم أسباب جناح املركز، انه األستاذ د.عبداهلل يوسف 
الغنيم وزير التربية األسبق الذي يعمل بصمت، هو ومن 
معه، كدودة القز التي تصنع احلرير، ليتنعم بها اآلخرون 
ويتفاخرون بجني ثمارها، عند كتابة مقال »ما« استعني 
مبكتبتي املتواضعة ثم بالنت، فإن لم أجد ضالتي أجلأ 
إلى د.أبو يوس���ف الذي بابتسامته اخلجولة وبصوته 
الهادئ، أرتشف منه رحيق املعرفة إلفرازه مقاال سائغا 
شرابه.. فشكرا يا أبا يوسف نيابة عن جميع القراء، أما 
اله���دف الثاني للمركز فهو جتميع وترتيب وإصالح ما 
أفسده الغزو العراقي الغاشم ألرشيفنا التراثي، باالضافة 
إلى تدوين أحداث م���ا قبل الغزو وما بعده يوما بيوم، 
أعانكم اهلل يا د.الغنيم، إنه عمل ال حدود له وال توصيف، 
شكرا لكم على كل كلمة وكل صفحة وكل كتاب نفعني 

اهلل ب���ه، وأمتنى أن ينتفع 
به القراء، وبهذه املناس���بة 
أشكر كل من يرسل لي رسائل 
على هاتفي النقال أو البريد 
أو  اإللكتروني مشجعا لي، 
ناصحا وموجه���ا، ومقيما 
ملقاالتي، أو مقترحا ملواضيع 
أخرى، فشكرا ألبي فهد، وأبي 
مرزوق، ود.فهد الدوسري، ود.محمد بوعركي، واإلخوان 
املباركي، ود.معيوف، وأبي فواز وأبي بدر، واألس���تاذ 
مجدي، واالستاذة خالدة ملتابعتهم الدائمة لكل مقاالتي 
والتواصل معي بالتقييم والتحليل والتوجيه، كما أشكر 
الباقني الذي���ن يكتفون بكلمات مختص���رة مثل )مقال 
جميل، ممتاز، O.K، أصبت كبد احلقيقة.. الخ( ش���كرا 
لهم ولكرمهم وتواصلهم، كما أشكر من انتقد اختياري 
لبعض املواضيع ويطلب مني الكتابة عن مواضيع أخرى، 
أرى ال جدوى من طرحها أو ليست متوافقة مع منهجي 
وقناعتي وفلس���فتي التي تدعو إلى اخلير والتس���امح 
وعدم نبش املاضي ونكث اجلروح، فاألصل »حب ألخيك 

ما حتب لنفسك«.
> > >

أسأل اهلل العلي القدير أن يتغمد إستاذنا وأحد أعمدة 
الصحافة والقانون والسياسة )ونيابة الشعب( األستاذ 
محمد مساعد الصالح »أبو طالل« بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته، ويلهمنا وأهله الصبر والسلوان.
SBE777@HOTMAIL.COM

سالم إبراهيم صالح السبيعي

مركز البحوث 
والدراسات الكويتية

لمن يهمه األمر

خلقنا اهلل س���بحانه وتعالى لطاعته وعبادته، 
وهذا ال يتم إال بالعمل الصالح والعالقات اإلنسانية 
التي تنبع من تعاليم الدين اإلسالمي، وقد رزقنا اهلل 
املال واألبناء والسلطة ليختبرنا ان كنا سنقوم مبا 
أمرنا به ونتجنب ما نهانا عنه أم ان تكون هذه النعم 

فتنة لنا في الدنيا ونقمة علينا في اآلخرة.
فاملال يجب انفاقه مبا يرضي اهلل وليس على ما 
حرمه سبحانه وتعالى، ونتصدق منه على الفقراء 
حتى يبارك لنا اهلل فيه ويزداد لدينا ومن ثم ننفق 
املزيد منه على أوجه اخلير. أما األبناء فإننا نربيهم 
على تعاليم الدين اإلسالمي ونعلمهم وجنعلهم في 
أحسن املراتب الوظيفية حتى يقوموا بنا عند الكبر 
ويردوا لنا جزءا من تضحياتنا لهم اثناء تربيتهم 

ان كانوا ممن بارك اهلل فيهم.
ولكن الس���لطة هي أش���د اختبار لنا، فصاحب 
السلطة يجب عليه العمل مبا أمرنا به اهلل سبحانه 
وتعالى ورسوله الكرمي، والعدل وجتنب الظلم هما 
أساس البقاء واالس���تمرار في هذه السلطة، ولكن 
م���اذا يحدث عندما نفنت بهذه النعم التي رزقنا بها 
اهلل في الدنيا؟ فاملال عند انفاقه على ما حرم اهلل 
ال تكون فيه بركة ويتلف صاحبه وبالتالي يكون 
سببا من أسباب عدم التوفيق، قال تعالى: )واعلموا 
امنا أموالكم وأوالدكم فتنة وأن اهلل عنده أجر عظيم 

� األنفال: 28(.
أما األوالد فتتم تربيتهم وتعليمهم منذ الصغر 
الى البلوغ وتس���هر األم على راحتهم في كل وقت 
سواء في املرض او اثناء الدراسة او العمل لتكون 
لهم مراكز وظيفية ممتازة يفخر بهم الوالدان والوطن 
ولكن هل يقوم األبن���اء في املقابل بالوالدين وبرد 
جزء من هذا اجلميل لهما وخاصة عند الكبر، ان هذا 
األمر بيد اهلل سبحانه وتعالى وفي علم الغيب، قال 
تعالى: )يا أيها الذين آمنوا ان من أزواجكم وأوالدكم 
عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا 

فإن اهلل غفور رحيم � التغابن: 14(.
والس���لطة إذا لم يعدل صاحبها وكان ظاملا فإن 
عذابه يكون شديدا يوم القيامة، وقد دعانا اهلل عز 
وجل للعدل فقال تعالى: )يا أيها الذين آمنوا كونوا 
قّوامني هلل شهداء بالقسط وال يجرمنكم شنآن قوم 
على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اهلل إن 
اهلل خبير مبا تعملون � املائدة: 8(، ان املال واألبناء 
والسلطة نعم من اهلل ولكنها قد تكون نقمة علينا ان 
لم نتبع ما أمرنا اهلل به ورسوله الكرمي فلنحرص 
على ان نحافظ عليها كنعم من اهلل وندعو اهلل ان 

يحفظنا من كل شر.

د.هند الشومر

المال واألبناء 
والسلطة

ألم وأمل

العراق في القرن املاضي مّر بفترات سياس���ية 
عصيبة خضع خاللها للحكم امللكي ثم العسكري 
ثم ديكتاتورية حزب البعث التي أسقطت في عام 
2003 على يد القوات األميركية والبريطانية املشتركة 
معلنة بذلك عن بدء صفحة سياسية جديدة قوامها 
مرجعية دستورية تضمن حق مشاركة جميع الفئات 
الشعبية، وحس���ب الدستور العراقي اجلديد فإن 
القائم���ة العراقية بزعامة إياد عالوي هي صاحبة 
احلق في تشكيل احلكومة ألنها حصلت على غالبية 
األص���وات في االنتخابات املاضية وان ما تقوم به 
قائمة دولة القانون من مناورات سياسية من أجل 
االحتفاظ بنوري املالكي رئيسا للوزراء وما يسببه 
ذلك من تعليق تش���كيل احلكومة وإحلاق الضرر 
باملصالح الشعبية على مدى الشهور السبعة املاضية 
يعتبر مخالفة للدستور العراقي، ولو حتقق لقائمة 
دولة القانون ما تريد فإنه يعد سابقة تهدد بالعودة 
الى فوضى سياس���ية عارمة ورمبا اشتعال حرب 
أهلية أشد ضراوة مما يحدث على الساحة العراقية 
اآلن وكما يرى بعض احملللني فقد تؤدي الى قيام 
كيانات مس���تقلة في الشمال والوسط واجلنوب، 
كنا نأم���ل كخليجيني أن ينعم الع���راق هذه املرة 
باالس���تقرار في ظل الدستور احلالي لتنعم دولنا 
بعالقات حسن جوار طيبة معه لكن يبدو ان آمالنا 
تبخرت ونحن نش���اهد األمور تسير بشكل سيئ 
بعد ان تخلي الوصي أو البيت األبيض عن إرغام 
الفرقاء على التمسك بالدس���تور كمرجعية حلل 
خالفاتهم ورف���ع يده عن التدخل اخلارجي ليدفع 
بالع���راق نحو نفق ديكتاتوري���ة طائفية بعد ان 
أخرجه من نفقها البعثي املظلم وهذا التحول غير 
املتوقع في السياسة األميركية امنا تفرضه مصاحلها 
العليا املرتبطة بوضعها االقتصادي الذي يعاني 
من ارتفاع كلفة تدخالتها العسكرية في اخلارج مع 
ما يشكله ذلك من تأثيرات ضارة على دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

العراق من ديكتاتورية بعثية
 إلى ديكتاتورية طائفية

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة


