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 - ينادون بالرأي والرأي اآلخر، وفي 
احلقيقة يفرضون الرأي ويرفضون الرأي 

اآلخر.
  - يسمحون ألنفســـهم بعمل تكتيك 
ضد احلكومة، وينزعجون عندما تقوم 

احلكومة بنفس الدور.
  - يطالبـــون بعمـــل تكميـــم األفواه 
ويحجرون أصواتهم عن إيصالها لبعض 
وســـائل اإلعالم برمـــي ميكروفوناتهم 

وشتمهم ومنعهم من حضور ندواتهم.
  - يتبعون مبـــدأ من ليس معي فهو 

ضدي ويطالبون بالدميوقراطية.
  - يصرحون باحترام وطاعة ولي األمر 

وأفعالهم على عكس تصريحاتهم.
  - يناقضون أنفسهم عندما يتظاهرون 
بحماية الدستور وهم مستمرون في متزيق 

كثير من مواده.
  - يوهمون املواطنني بعدالة موقفهم في 
القنوات الفضائية، وهم في نفس الوقت 
ميارســـون اإلرهاب الفكري والسياسي، 
والضغـــط لتغييـــر مواقـــف زمالئهم 

النواب.
< < <  
  تجسس

  املوظف الذي يكشـــف اســـرار عمله 
وينقلهـــا الى بعض النواب ممن نســـي 
مهمته التشريعية وظن انها حتريضية 
على احلكومـــة وراح يجند لها ضعاف 
النفوس من املوظفني الذين بدورهم نسوا 
مهام عملهم وانصب اهتمامهم على مراقبة 
املســـؤولني، هؤالء يســـتحقون العقاب 
اجلزائي، بل والعزل عن مهام وظائفهم 
ليكونوا عبرة لغيرهم، وهم مسؤولون 
عن الفوضى التي ما ان بردت نارها حتى 
ســـارعوا في النفخ فيها بســـوء عملهم 

وجتسسهم املذموم شرعا وقانونا.
< < <  

  اعتراض واستقالة

  ملـــاذا االعتراض علـــى تواجد قوات 
األمن وهم خارج أســـوار مجلس األمة؟ 
فوجودها هو حلفظ األمن وهو طلب السادة 
النواب في ندوة الصليبخات وتأكيدهم 
أن وجود رجال الداخلية ليس للضرب، 
بل حلفظ األمن، هل يريد السادة النواب 
مشاهدة تكرار ما حدث من رجال القوات 
اخلاصة، فسلة العنب بني أيديكم وحتققت 
باالستجواب، فلماذا السؤال عن الناطور، 
ام هو كما يقول االخوة املصريون «جر 

شكل»؟!
  اما بالنسبة الستقاالت النواب الذين 
اعلنـــوا عنهـــا فنقتـــرح ان تكون وفق 
األولوية، وعلى النائـــب الكرمي القالف 
ان ينتظر قليال حلني اســـتقالة زمالئه 
االفاضل لو كانـــوا صادقني في تنفيذها 

ليقدم بعدها استقالته.
< < <  

  أمنيات السنة الجديدة

  نتمنى الهـــدوء من اجلميع واحلكمة 
والرجـــوع الى ما كنا عليـــه من تالحم 
وتكاتف وتعـــاون والتركيز على محبة 
بالقـــول لتعويض  الكويـــت بالفعل ال 
خســـارة وقت هدر في سلبيات ال فائدة 
منها ولم تعد علينا بشيء سوى التناحر 
والتباغض، وتفتيـــت الوحدة الوطنية 
وخلق مناخ مـــن العصبيات التي كادت 
تودي بنا الى الهاويـــة، فالكويت أغلى 
منا جميعا، وعلينا بذل اجلهد وتوحيد 
الصفوف في سبيل احلفاظ على استقرارنا 

ودفع عجلة التنمية.
  ونبتهل الى العلـــي القدير ان يحفظ 
الكويت اميرا وحكومة وشـــعبا من كل 
مكروه وان يدمي عليها نعمة األمن واألمان 

واالستقرار.
  «رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا» 

 بداية أهنئ وأبارك لقطر أرضا وبحرا 
وعلى كل من ميشي على تراب قطر، ثم 
حكومة قطر، ثم الشيخ محمد بن حمد، ثم 
سمو الشيخ متيم ولي العهد، ثم الشيخة 
موزة، واخيرا أهنئ وأبارك لصاحب السمو 
الشـــيخ حمد بن خليفة أمير دولة قطر 

حفظه اهللا، وأشفق عليه.
  تهنئتي هذه من قلب شـــغوف بحب 
قطر وأهلها، حب عفيف ال يعرف التزلف، 
والدليل ما خرج من قلبي بهذا الترتيب 
الغريب. (حســـب درجة االســـتفادة)، 
فاملســـتفيد األول واألكثر هو أرض قطر 
حيث ستنبت فيها منشآت، وتنطلق فيها 
مشاريع جبارة تسابق الزمن يتحرك على 
أثرها كل مكونات املجتمع القطري، ألنها 
فزعة وطنية أميرية جتلب األرزاق للبشر 
واحلجر، ثم تفخر احلكومة بإجنازاتها 
«التي خطط لها ســـمو األمير وشاركها 
بتوجيهاته ورقابته وذلل كل الصعوبات، 
بل وكلف أبناءه وأشقاهم، فهذا سمو ولي 
العهد الشيخ متيم رغم مشاغله كان مبثابة 
همزة الوصل بـــني التخطيط والتنفيذ، 
والذراع اليمنى لوالده، وذاك الشيخ محمد 
بن حمد حامل لواء املشروع واملسؤول 
أمـــام القيادة العليا، ثم الشـــيخة موزة 
رفيقة درب سمو األمير، وهي املرأة التي 
وراء الرجل العظيم. أما صاحب السمو 
األمير الشيخ حمد حفظه اهللا، فهو آخر 
املســـتفيدين وأول املتعبني، ألن سموه 
التي تعشش  املفاهيم واملعتقدات  حطم 
في رؤوس البشـــر، بأن امللوك واألمراء 
يبحثون عن الراحة واالستجمام وينفقون 

املاليني للتسلية والرفاهية.
  إن صاحب السمو أمير قطر بحث عن 
الشقاء لتســـعد قطر وشعبها، قرر أمرا 
فيه من الصعوبة الشـــيء الكثير، حني 
تقدم باستضافة كأس العالم بقطر، ودخل 
في منافسة غير متكافئة مع دول أميركا 
وأوروبا وغيرها من التي متلك كل مقومات 
القبول، حتى املناخ، قالوا: نحن لدينا كل 
شيء «اآلن»، رد سموه: «سيصبح» لدينا ما 
لديكم وأكثر في الوقت املطلوب.. نافسوه 
باحلاضر، حتداهم باملستقبل هذا األمير 
ســـخر كل ما ميلك حتى صحته ووقته 
للظفر باستضافة قطر كأس العالم، تلك 

الدولة الصغيرة والقليلة العدد على عمالقة 
العالم، ويثبت للعالم أن حجم الدول ال 
يقاس باألميال بل بهمة الرجال وعظمة 
األفعال، فتعهد سموه للعالم أجمع بأنه 
خالل ١٢ عاما ســـتكتمل جميع املنشآت 

والنظم املطلوبة.
  فما رأيكم في رئيس دولة يتعهد بشيء 
والشهود عليه كل شعوب العالم؟ «ووعد 
احلر دين»، أليس سموه يبحث عن شقاء 
نفسه والعمل اجلبار من اجل عيون وطنه 
وشعبه؟ هللا درك يا شيخ حمد، لقد أشاد 
بالتر بخطوة قطر ورغبتها في استضافة 
كأس العالم قائال: يكفي قطر فخرا ودعما 
أنها تلقى كل مســـاندة مـــن أمير قطر.. 
يقول الشيخ محمد بن حمد: إنه سيكون 
إرثا لألجيال القطرية القادمة وللشـــرق 

األوسط أيضا.
  تخيـــل عزيزي القارئ أنـــه في أيام 
معدودة سينهمر سيل من البشر (تسو 
نامي) ضعف سكان قطر فيهم رؤساء دول 
وشخصيات مهمة (لهم برنامج ضيافة 
خاص) وجماهير أغلبهم شـــباب، فيهم 

نسبة من املشاغبني.
  فكـــر عزيـــزي القارئ فـــي مطارات 
تستقبلهم، وسيارات حتملهم، وفنادق 
تؤويهم، وأسواق تســـليهم، ومدرجات 
تستوعبهم، وجهاز إداري ينظمهم، وجهاز 
أمني يحرســـهم، وقوانني تالئمهم، إنك 
تتعامـــل مع أكثر من نصف مليون زائر 
خالل أيـــام، ال يربطهم دين، وال قومية، 
وليســـت لهم قيادة، منهجهـــم اللعب، 

وقدوتهم هواء داخل كرة.
  بقدر فرحتنا وتهنئتنـــا لقطر أميرا 
وشـــعبا وحكومة بقدر ما نشعر بعظم 
املسؤولية واملجهود الذي سيبذله سمو 
األمير وشعبه، وبقدر ما نشعر به من ثقة 
وكفاءة وإدارة ذكية لسمو األمير وحكومته 
وشـــعبه، نحن مطمئنون وأنا على ثقة 
بأن كل اخلليج والعرب حتت رهن إشارة 
سموه بالفزعة واملساعدة، فإن ما يقوم 
به ســـموه ليس لدولة قطر فقط بل لنا 
جميعا، نتحدى به العالم وسننجح بإذن 
اهللا. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، 

وتأتي على قدر الكرام املكارم.
  Sbe٧٧٧@hotmail.com 

 سالم إبراهيم صالح السبيعي

 أمير يشقى
  .. ليسعد شعبه

 لمن يهمه األمر

 المواطن علي الجابر  

 من هم هؤالء؟!
 

 الوطن ثم الوطن ثم المواطن

 أدرك وأتفهــــــم 
أســـباب امتعــاض 
بل وغضب بعض 
أبناء قبائل الكويت 
العزيزة من األحداث 
املؤملـــة التي جرت 
على هامش انتخابات 
٢٠٠٨ وانتخابـــات 
٢٠٠٩، تلك األحداث 

التي آملت جميع الكويتيني على مختلف أعراقهم 
ومشـــاربهم، وقد حمل البعض أو األكثرية من 
أبناء القبائل املسؤولية للسلطة، وقبل أن تهدأ 
النفوس جراء تلك األحداث جاء ذاك الســـباب 
املتهجم دون أحقية وال منطق سوي، وأيضا قام 
البعض بل األكثرية من أبناء القبائل بتحميل 

املسؤولية للسلطة.
  هذا على الرغم من أن أبناء القبائل لهم ممثلون 
باملجتمع هم أمراء وشـــيوخ ووجهاء القبائل 
احملترمـــون املقدرون الذين لهم قنوات اتصال 
وتواصل مع السلطة يستطيعون من خاللها حل 

أي مسألة أو مشكلة حتى لو كانت عويصة.
  وفي هاتني القضيتني أعتقد جازما بأن الشيوخ 
والوجهاء بذلوا جهودهم ولكنهم وجدوا حائط 
سد اعترض مساعيهم ورغبة السلطة بحل هاتني 
املشكلتني ومتثل هذا احلائط في قانونني أصدرهما 
البرملـــان األول هو قانون جتـــرمي االنتخابات 
الفرعية وقانون املرئي واملسموع، ولكن شيوخ 
ووجهاء القبائل ولكرم أخالقهم ونبلهم جعلهم 
يترفعون عن الدخول أو فضح ممثلي القبائل في 
مجلس األمة وآثروا مناقشة األمرين بصورة ودية 
مع ممثلي أبناء القبائل في مجلس األمة ولكن 
دون جدوى، مما جعلنا نرى الشيوخ والوجهاء 
يلزمون الهدوء والسكينة ويقومون بواجبهم 
األدبي واملعنوي في تهدئة أبنائهم وجماعتهم 
عندما تأكدوا ووثقوا بأن أسباب املشكلتني تكمن 
في ممثلي القبائـــل في املجلس، والذين أعتقد 
جازما بأنهم املستفيدون من استمرارية وجود 
تلك األسباب، ولتأكيد هذا فلنرجع بالذاكرة إلى 
األحداث املأساوية التي جرت في انتخابات ٢٠٠٨ 
سنجد أنها أخرجت لنا أبطاال أقسموا على عزل 
وزير الداخلية ودون أي إشارة أو وعد بإلغاء 
قانون جترمي االنتخابـــات الفرعية أو تعديله 
للقضاء على املشكلة واستئصالها من جذرها.
  وكذلك حدث مثله في انتخابات ٢٠٠٩ بل إن 
تلك األحداث دفعت البعض ألن يصبحوا أبطاال 
دون بطولة واقعية وحملتهم للنجاح بعضوية 
البرملان فصار من مصلحتهم أن تبقى املشكلة 
التي أعتبرها بالفعل دق إسفني حقيقي بني أبناء 
القبائل والسلطة، فأكثر املرشحني النتخابات 
مجلس األمة وخصوصا من بعض ممثلي أبناء 
القبائل يطالبون احلكومـــة بتطبيق القوانني 
وعندما تقوم احلكومة بواجبها يغضب هؤالء 
ويتفاعلون مع من بذر بذرة الشر بحق الوطن 
والسلطة، وقبلهما أبناء القبائل الذين يشاركون 
في االنتخابات الفرعية، وقام بسقايتها ورعايتها 
وحرص على دميومتها لتكون له حجة لتهييج 
أبناء القبائل أثناء االنتخابات، وفي قضية فارغة 
كالتي هي مطروحـــة اآلن والتي أدرك بأن من 
يعمل على تأجيجها ليس من أجل حصانة نائب 

رفعت عن الكثيرين 
من قبله وسترفع 
الكثيرين من  عن 
بعده، وبكل تأكيد 
ليـــس مـــن أجل 
الدســـتور  حماية 
احملفوظ واملصان 
من قبـــل اجلميع 
وعلى رأسهم وفي 
مقدمتهم صاحب السمو األمير املفدى، حفظه اهللا 
ورعاه، وأعلنها صراحة عالية مدوية «فهؤالء 
املتحمسني الذين اســـتطاع بعضهم بذر األذى 
والشقاق بوضع قانون جترمي االنتخابات الفرعية 
هـــو ذاته الذي يهيج اليوم.. وال حول وال قوة 

إال باهللا».
  أما السباب فهو أيضا جاء كنتيجة لــقـــانـــون 
املــــرئي واملسموع ذلك القانون الذي جاء من 
مجلس األمة وما كنا سنراه أو نســـمع به لوال 
ذلك القانون الضعيف الذي جاءت احلكومة قبل 
أيام لتقويـــه بتغليظ العقوبات مبا يضع حدا 
رادعا لكل من يتهجم على الناس كافة، واملؤسف 
أن مـــن أقر القانون األول هـــم أيضا من قاموا 
بإقرار الثاني وهم أيضا من سيتصدون بقوة 
للتعديالت التي تقدمت بها احلكومة على املرئي 
وسيستمرون في قصة اإلعالم الفاسد وما شابه 
من قصص.  وقبل اخلتـــام، أود أن أذكر أهلي 
وعزي وعزوتي من أبناء القبائل التي أتشرف 
باالنتســـاب إلحداها ان الذي أقر قانون جترمي 
االنتخابات الفرعية في مجلس ٩٦ هم السادة 
النواب األفاضل في ذلـــك املجلس، ويأتي في 
مقدمتهم النائب مسلم البراك والنائب السابق 
مبارك الدويلة ممثـــل «حدس»، وكذلك ممثلو 
جميع األحزاب والتيارات السياســـية املؤتلفة 
اآلن ليبرالية وإسالمية وهم أيضا من سيتصدى 
ألي تعديل أو إلغاء لقانون جترمي االنتخابات 
الفرعية وأي تغليظ لعقوبات املرئي واملسموع، 
ألن هذين القانونني مادة دســـمة إلثارة أبناء 
القبائل وجعل بعضهم من املتحمسني املتأملني من 
هذين القانونني وقودا حلروبهم املستمرة دون 
هوادة ومن دون أن نعلم ما هو هدفها وإلى أين 
يريدون الوصول بنا مع احلفاظ على القانونني. 
وحقيقة األمر أن من يريد إنصاف القبائل يجب 
عليه أن يتحرك إللغاء قانون جترمي االنتخابات 
الفرعية أو على األقل لتعديله مبا يسمح ألبناء 
القبائل بالتشاور الختيار ممثليهم في البرملان 
علما ان انتخابات القبائل الفرعية هي انتخابات 
دميوقراطية صرفه وليست انتخابات دكتاتورية 
كانتخابات األحزاب والتيارات السياسية التي 
يقوم فيها البعض من قادتهم باالختيار بالنيابة 
عـــن القواعد الذين يعتبرونهـــم قاصرين وال 
يستطيعون اختيار األفضل ولكن عليهم االنتخاب 
وعليهم إدارة احلملة االنتخابية ومع ذلك ورغما 
عنه جترم انتخابات القبائل وحتلل ويســـمح 
لألحزاب والتيارات بانتخاباتهم... وبعد ذلك يقود 
بعض نواب القبائل أبناء القبائل ليتحالفوا مع 
التيارات واألحزاب ليحققوا هم أهدافهم التي ال 
نعرفها ويستمروا في تعزيز وتثبيت القوانني 

التي أغضبت وآذت أبناء القبائل.
  aljaser_b٠٨@hotmail.com 

قليلة  أيام   قبل 
لـــي صديق  بعث 
برســـالة  قبطـــي 
إلكترونية تتناول 
مـــدى مشـــروعية 
تهنئة األقباط مبيالد 
السيد املسيح عليه 
وعلى نبينا السالم 
من منظور إسالمي، 

لن أخوض في مضمون الرسالة وال حجم األسى 
الذي عبر عنه صديقي لقسوة العبارات التي 
تضمنتها الرسالة والتي تتعارض مع مبادئ 

التعايش السلمي. 
  وحلظتها رددت على صديقي برسالة أخرى 
بعني احملب حتمل اعتذارا ضمنيا وتهنئة من 
القلب له وألســـرته وللعالم املســـيحي شرقا 

وغربا بعيد ميالد السيد املسيح.
  ما أشبه الليلة بالبارحة، ففي العام املاضي 
وعشـــية عيد امليالد هاجم مسلحون عددا من 
املسيحيني أثناء خروجهم من كنيسة العذراء 
في جنع حمادي في مشهد دام سقط على إثره 
ضحايا أبريـــاء كل جرميتهم أنهم ذهبوا ألداء 
الصالة في بيت من بيوت اهللا، ومن جنع حمادي 
إلى اإلسكندرية عاد اإلرهاب ليطل برأسه القبيح 
مع الســـاعات األولى لعام ٢٠١١ ليشوه بدماء 
األبرياء وجثثهم أمنيات العام اجلديد وأحالم 

التنمية والتعايش السلمي.
  الســـيارة املفخخة التـــي مت تفجيرها أمام 
كنيسة القديسني في حي سيدي بشر مبدينة 
اإلسكندرية وراح ضحيتها ٢١ مصريا وجرح أكثر 
من ٧٠ آخرين ناقوس خطر ودعوة جادة إلعادة 

صياغـــة مقومات 
الوحدة الوطنية، 
العوائق في  وأهم 
سبيلها والضرب 
بيـــد مـــن حديد 
العابثني  ملواجهة 
بالنسيج الوطني. 
نحن بحاجة لتحرك 
سريع نستبعد فيه 
املؤامرة واأليادي اخلارجية ونعترف  نظرية 
بوجود مشـــكلة وخلل في نســـيجنا الوطني 
ونعمـــل على حتديـــد األســـباب وخطة عمل 
مجتمعية لتالفيها وإال فلن تكون سيدي بشر 
آخر احملطات اإلرهابية وسيخرج قطار اإلرهاب 
من اإلسكندرية ألسوان أو القاهرة وغيرها من 
محافظات مصر. أعتقـــد أن منفذي العمليات 
اإلرهابية ليسوا مصريني وال مسلمني، ولكنهم 
فئة ضالة أو مضللة باعت الدين، فاإلسالم دين 
احملبة والسالم ولكن اإلشكالية األولى تكمن 
فيمن يفسر الدين على هواه ويلوي احلقائق 
لتتسق مع فكره املريض، أما الثانية فتتمثل في 
عدد من األمراض االجتماعية التي تشكل بيئة 
محفزة لإلرهـــاب مثل اجلهل، الفقر والبطالة. 
إذا كان إخواننا األقباط يشـــعرون بالغضب 
واألسى ملثل هذه احلوادث اإلرهابية الشنعاء 
فإننا نشاركهم كمسلمني الشعور باألسى أيضا 
ونبرأ إلى اهللا من مثل هذه االعتداءات اإلرهابية 
النكراء، وأقول لإلخوة األقباط: «صدقوني لستم 
أنتم املستهدف الوحيد فاليوم أنتم وغدا سيأتي 

علينا الدور، فاإلرهاب ال يفرق».
  osamadeyab@hotmail.com 

 باسل الجاسر

 قبائلنا.. فلنتذكر
   أسباب االمتعاض

 رؤى كويتية

 أسامة دياب 

 ليسوا مسلمين
   ولكنهم باعوا الدين

 مالمح

 نتمنى أن مير استجواب سمو رئيس مجلس 
الوزراء وتبعاته اخلاصـــة بالتصويت على 
عدم التعـــاون بقبول جميع األطراف لنتيجة 
املمارسة الدميوقراطية أيا كانت نتائجها. فإن 
كنا فعـــال مؤمنني بالدميوقراطية كمبدأ واحد 
غير قابل للتجزئة، على من يدعو إلى التصعيد 
بعد جلسة األربعاء أن يعي متاما أن مصالح 
الدولة والشعب ال حتتمل إطالقا استمرار النهج 
الذي يتبعه البعض في إثارة الشـــارع بداعي 
االحتكام إليه. وعلى احلكومة أيضا أن تتحمل 
مسؤولياتها في ترجمة مضامني اخلطاب السامي 
مبا تضمنه من دعوة متكررة إلى معاجلة أوجه 
القـــــصور في أدائهـــا واحلرص على تنفيذ 

القانون على اجلـــميع.
  من جانب آخر نتمنى من وسائل اإلعالم أن 
ترشد خطابها وفق مبدأ احلرية املسؤولة ونحن 
هنا ال ندعو إلى تقليص دور اإلعالم، لكننا ندعو 
إلى عدم النزول عن احلد األدنى الذي يحفظ 
للجميع كرامته أيا كان مستوى اخلالف فإصرار 
البعض على التــــأجيج والتعرض للكرامات 
ســــيقودنا حتما نحو املجهول. وكل ما ذكرناه 

لن يكون له قيمة حقيقية دون دعوة.
  ونـــدعو كل مكونات الشعب الكويتي إلى 
األخذ في االعتبار أن الكويت كانت والتزال تعتز 
مبواطنيها ممن أسهموا في بنائها، وبالتالي فإن 
بذل وعطاء اآلباء واألجداد على اختالف أدوارهم 
في مسيرة هذا الوطن هو شرف للجميع، ولكن 
هذا الشرف ال مينح أيا منهم أفضلية على غيرهم 
كما ال مينحهم حقوقا أكثر من غيرهم، بل إن 
هذا الشـــرف يحملهم مسؤولية االقتداء بذلك 
التاريخ املشرف ألسالفهم وعليه فإنه يجب على 
اجلميع أن يقتنع بأن مكونات املجتمع تكمل 
بعضها، ولن تستقيم الدولة ويستقر الوطن 
إال بهم مجتمعـــني، وهذا ما نريده بعد يوم ٥ 

يناير.. وكل عام واجلميع بألف خير.
  ali_alqallaf_٧٥@hotmail.com 

 غريب جدا أمـــر احلكومة، تصارع وتنازع 
للبقاء حتى الرمق األخير، وكأن األمور ستكون 
على ما يرام إذا وقف عدد املؤيدين لكتاب عدم 
التعاون عند ٢٤ نائبا، فاحلكومة على ما يبدو 
تنظر للمسألة من خالل رقم، وحالها حال الطالب 

الفاشل الذي يقبل بالنجاح على «احلفة»!
  مرة أخـــرى، األصـــل في عالقة الســـلطة 
التشريعية بالسلطة التنفيذية هو «التعاون» 
بحسب ما نص الدستور وبحسب ما يقرره العقل 
ومصلحة الوطن واملواطن أيضا، وال ندري أي 
معنى للتعاون ميكن أن تفهمه احلكومة في ظل 
وجود ٢١ نائبا من أصل ٤٩ ينتمون ملختلف الكتل 
السياسية يعتقدون بعدم إمكانية التعاون مع 
هذه احلكومة. فاملسألة أكبر من جتاوز جلسة 
«عدم التعاون» بالنجاح على «احلفة»، املسألة 
تتعلق بشكل العالقة بني السلطتني بعد هذه 
اجللسة، وهي مسألة ال حتتاج إلى عبقرية وذكاء 
خارق ملعرفة أنها ستكون عالقة صراع وعداء 
وتأزمي لن تنتج أي مكتسبات لصالح الكويت، 
وسوف تتكرر كل هذه األزمات املتالحقة طاملا 
بقي احلال على ما هو عليه. يقول آينشتني «من 
الغباء أن تعيد نفس التجربة بنفس الظروف 

ثم تتوقع نتائج جديدة».
  ما حدث في ندوة النائب د.جمعان احلربش 
من ضرب للمواطنني ونواب وصحافيني وأساتذة 
كان يستوجب تقدمي استقالة من وزير الداخلية 
مباشرة، ولكنه لم يحدث فتطورت املسألة إلى 
اســـتجواب رئيس احلكومـــة وأعلن ٢٠ نائبا 
موقفهم مباشرة من عدم التعاون مع احلكومة، 
فكان من الواجب أن تقدم احلكومة استقالتهاوفلم 
يحدث هذا أيضا، فكيف نفهم هذه املمارسة الشاذة 

سوى أنها تشبث بالكرسي ليس أكثر!
< < <  

   ما يحدث في الكويت ال ميكن فهمه واستيعابه 
 ،Socio Politics مبفاهيم علم االجتماع السياسي
وإمنا مبفاهيم علم اإلجرام Criminology متاما كما 
نفهم العالقة بني عائلة آل كابوني ولوسيانو 
وجو بونانو وأنستاريا وغيرها من عائالت املافيا 
ببعضهم البعض، حيث ما ال يأتي بالرشـــوة 
يأتي بالقتل. فأي انتكاســـة هذه التي نعيشها 
ونحـــن نودع العقد األول مـــن القرن احلادي 
والعشرين، فبدل أن نتقدم ونطور ممارستنا 
السياسية ونســـتفيد من ثرواتنا في تطوير 
اخلدمات والنهوض ببلدنا، نتراجع وننقسم 

ونتقاتل وكأننا في مرحلة «ما قبل الدولة».
  bodalal@hotmail.com 
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