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 مثل كويتي معروف نطلقه على من ال يغتنم الفرص املناسبة 
كي يقوم بتنفيذ ما لديه من أعمال، حيث إن الفرص في احلياة 
عـــادة تكون نادرة وقد يتقرر في إحـــدى هذه الفرص مصير 
اإلنسان. هذا املثل يؤكد علينا أال نترك فرصا تفوت خوفا من 
أال تعود  وحتل اخلســـارة باإلنسان، ويندم على ذلك وعندها 

ال ينفع الندم.
  وما يدور هذه األيام حول األوضاع في الكويت ينطبق عليه 
هـــذا املثل، فنحن في مفترق طـــرق، وأعلم ان البعض يحاول 
ان يســـتفيد من هذه الفرصة لتحقيق مصالح ومآرب خاصة 
بغض النظر عما سيترتب على ذلك من اضرار على الوطن، وما 
سيحدث يوم االستجواب اصبح يقلق الناس جميعا وغالبية 
أهل الكويت ال يتطلعون إلى مثل هذه األزمات وال يرغبون في 
ان يروا مصير الكويت مهددا، واستقرارها غير مضمون ألنه 
مهمـــا كانت نتيجة التصويت فهناك غالب ومغلوب ومن حق 
الغالب ان يفرح ولكن املغلوب دائما سيشعر بالغنب والظلم، 
فلنتذكر دائما ان هناك نظام حكم تعودنا عليه كان معنا كرميا 
واعطانا الكثير من حقه، وتنازل عن الكثير من سلطاته املطلقة 
لكي يشارك الشعب معه في اتخاذ القرارات وقبل الرقابة على 
أعماله وحدد أن تكون للبالد ميزانية تصدر بقوانني اتفق عليها 
بني السلطتني التنفيذية والتشريعية رغم انه في اغلب الدول 
احمليطة بنا، مثل ذلك األمر لم يتحقق حتى اآلن، بل انهم مازالوا 
يحملون بجزء يسير مما نتمتع به من حرية ونقد ومحاسبة 

مهما كان املسؤول.
  واحتفظ الدســـتور لصاحب السمو األمير بحق مطلق في 
قبول أو رفض أي تعديل للدستور أي ان مانح الدستور الشيخ 
عبداهللا السالم كان يعلم باحتماالت املصالح التي قد تؤثر على 
تعديل الدســـتور ويفقد الدســـتور التوازن الدقيق الذي حدد 
املسؤوليات بدقة وحفظ للشعب واألمير حقوقهما بالتساوي 
باستثناء التالعب بتغيير الدستور. فإذا كانت كل هذه الضجة 
على ادعاء أطلقه البعض من مجموعة «اال الدســـتور» ونسوا 
أن القرار الفيصل في جتديد الدســـتور هو لألمير، وأرجو ان 
تراجعوا بنود الدستور ومذكرته التفسيرية بدقة، ويقرأوه بتأن 
حتى يعلموا ذلك، وأنا اســـتغرب ممن قال ان صاحب السمو 
األميـــر ال يحق له تعديل الدســـتور في حني أن هذا أمر ممكن 
ويستطيع األمير ان يحشد اغلبية املجلس إذا رغب سموه في 

تعديل الدستور.
  هذه املزايدات تغطية ألمور في نفس يعقوب غير مستعدين 
لإلفصاح بها حيث إن هؤالء يتطاولون دائما على الســـلطات، 
وآخر سلطة مصونة حتى اآلن هي سلطة صاحب السمو األمير، 
وأرجو أال يسموها أو يعتدوا عليها رغم انهم دائما يتشدقون 

بأن عليهم السمع والطاعة.
  أيها األعـــزاء، اتركوا عنكم هذا اللعـــب بالنار وال تخالفوا 
أوامر صاحب السمو، فسموه الوحيد القادر على احملافظة على 
التوازن بني السلطات ويكون له األمر والنهي ومهما قلتم فإنه 
املرجـــع األخير، فاحلكمة تتطلب أن يكون هناك حكيم وعادل 

ال يتأثر  باألهواء واملصالح.
  كونوا مع صاحب السمو األمير، وساعدوا سموه على حتمل 
مسؤولياته وال تدفعوا إلى أن يضيق صدر سموه الرحب بسبب 
تطاول بعض املغرضني عليه، حفظ اهللا ســـمو األمير وحفظ 
اهللا الكويت وحمانا من كل معتد آثم، وتذكروا دائما «إذا فات 

الفوت.. ما ينفع الصوت». 

 تتناقل االوساط البرملانية واالعالمية ان مبررات اجتاه 
تكتل العمل الوطني مبجلس االمة الى االنضمام الى مقدمي 
كتاب «عدم التعاون» مع حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد الصباح، ترجع الـــى وجود مطالب 
تريدهـــا الكتلة من احلكومة، ان حتققـــت لها تلك املطالب 
فســـتتجه بأدنى حد الى االمتناع، ولكـــن بعد ان وصلتها 
رسالة واضحة من القيادة احلكومية بأنه يصعب تلبيتها 
وان هذا نوع من االبتزاز السياســـي في ظل معطيات تراها 

ليست في مكانها.
  وتدور مطالبهم بالقضايا املتنوعة، وقد مت جتديد صورتها، 
منها ضرورة تفعيل دورهم في احلصول على كيكة مشاريع 
التنمية من مناقصات وعقود املقاولة للمشـــاريع املتوقع 
تنفيذهـــا خالل الفترة الزمنية لها، كذلـــك، ان يتم اختيار 
مدير جامعة الكويت من بني االقطاب الليبرالية وهو مرشح 
ضمن اخلمسة الذين رشحتهم اللجنة املشكلة لهذا االمر، كما 
ترى ضرورة تفعيل قانون الرياضة املتعلق بـ ١٤ عضوا في 
مجلس ادارات الرياضة، وهو مطلب اميري، وحتجيم دور 
بعض القيادات الرياضية املســـتفزة لهم، واملطلب الفعلي 
هو قانون الغرفة التجارية الذي تقدمه كتلة العمل الوطني 
وليـــس القانون املوجود حاليا في اللجنة املالية والذي مت 
اقراره باللجنة، وال ننســـى مطالبهـــم في العمل بان تكون 
القيـــادات النفطية املختارة في مجالس االدارة محســـوبة 
عليهم، والكثير والكثير من املطالب التي تفعل دورهم لدى 

قاعدتهم االنتخابية!
  فمـــن هذا الباب.. تغيـــرت توجهات الكتلة في مســـألة 

االستجواب!
  على فكرة كتلة العمل الوطني التزمت بعدم املشاركة في 
الندوات بعد حادثة ديوانية النائب احمد السعدون، استجابة 
المر ولي االمر صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

بالسمع والطاعة! ولكن لم تلتزم.. في امر االستجواب!
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 

 د.عبدالرحمن عبداهللا العوضي

 إذا فات الفوت
   ما ينفع الصوت

 من غير إحراج

 د.بدر نادر الخضري

 مطالب «العمل الوطني».. 
مبرر لـ«عدم التعاون»!

 لمسات

البعض املتحمس   شاهدت 
مـــن أبنـــاء القبائـــل يصف 
الكراسي الـ ٢٣ التي يدعى أنها 
حشدت إلعالن عدم التعاون مع 
العز،  احلكومة بأنها كراسي 
ولم يتبق إال كرسيان ويدعو 
النواب من أبناء القبائل مللء 

الكرسيني املتبقيني.
  واستغربت أن توصف هذه الكراسي بكراسي العز، 
فالسياسة واللعبة السياسية ال يوجد فيها مثل هذه 
املصطلحـــات وكذلك هو واقع احلال، فهذه الكراســـي 
ملئت مبمثلي األحزاب والتيارات السياسية ومن أجل 
قضاياها، فكتلة العمل الشعبي التي ولدت بعد أن فقد 
رئيسها ومؤسسها رئاسة املجلس منذ ذلك احلني وهي 
تعارض وتؤيد أي معارضـــة وتوتر وتؤزم من أجل 
الوصول حلل مجلس األمة من أجل جتديد اســـتعادة 
الرئاســـة رئيسها كرســـيه، وما جعلهم يقاتلون هذه 
املرة هو إعالن رئيس املجلس عدم رغبته بالترشيح 
لدورة أخرى، فهذه الكتلة عندما تركب تلك الكراسي 

فهي لديها أهداف ومصالح تريد حتقيقها.
  وكذلك كتلة التنمية واإلصالح فهي ومنذ تأسست 
تريد رأس الوزارة بأي طريقة وحتت أي ذريعة ويريدون 
أيضا حل املجلس بأي وســـيلة فمنهم من قال إن هذا 

املجلس إذا أكمل عمره القانوني فإنها كارثة.
  و«حدس» التي فقدت وجودها في احلكومة إال من 
واحد بعد أن كانت الداعم األول للحكومة منذ مجلس 
٩٢ عندما كان وزراؤها يسرحون بالوزارات وكانوا ال 
يهتمون باملواالة وال احلكوميني ولكن انقلبت األمور 

بعد أن تقلص عددهم.
  أما «العمل الوطني» وهم املعروفون بقربهم ودعمهم 
للحكومة إلـــى وقت قريب فما كانـــوا ليكونوا ال في 
اخلالدية وال الصليبخـــات وما كان ليتعرض أحدهم 
للضرب لوال تغيير موقف احلكومة من قضية الرياضة 
مبـــا يخالف إرادتهم ما جعلهم ينقلبون عليها وأيضا 

ملصلحة معينة.
  إذن املسألة ليست مواقف عز وال وطنية وال عالقة 
للعز والوطنية بهـــا بل هي مصالح وأهداف يريد كل 

فريق أن يحققها وهذه طبيعة العمل السياسي.
  ومن هنا يأتي السؤال الصعب الذي أوجهه الخواني 
وأهلي من أبناء القبائل املتحمســـني، أين هي مصلحة 
القبائل في مناطحة الســـلطة؟ وقـــد قلت باألمس إن 
مـــا أغضب أبنـــاء القبائل هو تطبيـــق قانون جترمي 
االنتخابات الفرعية وصدور قانون املرئي واملسموع، 

أقرهما  القانونان من  وهذان 
هو هذه الكتل والتيارات وهما 
غير مطروحـــني على طاولة 
البحث، بل ولم يتحدث عنهم 
أحد ال من قريب وال من بعيد 
بل ان أغلب هذه الكتل عندما 
ضرب بعض أبناء القبائل قالت 
هو تطبيـــق للقانون ووقف 
بعضهم مـــع وزير الداخلية، ولكنهـــم عندما ضربوا 
هم ملخالفة القانون أيضا ها هم يصرخون ويعلنون 

احلرب على احلكومة.
  والغريب أن جند هذا الشـــباب املتحمس من أبناء 
القبائل معهم بالرغم من ان هذه التيارات كانت ضدهم 
بإقـــرار قانون جترمي الفرعي وضدهم في عدم إلغائه 
وضدهم فـــي عدم تعديله ليكون عقبـــة أمام اختيار 
ممثليهم وعصا يرفعونها في وجه أبناء القبائل عندما 
يهددون احلكومة بعدم التراخي بتطبيق القانون ومع 
ذلك ورغما عنه نرى من أبناء القبائل املتحمسني يقبلون 
أن يكونوا مطية يركب على ظهرها تلك الكتل والتيارات 
لتحقق أهدافها في تطويع احلكومة وانتزاع مصاحلها 
منها انتزاعا وبالقوة وعلى حساب أبناء القبائل الذين 

لم يدركوا بعد أين مصاحلهم.
  ومن أجل أن يتأكد أبناء القبائل من صدق ما أقول 
فليضعوا شرطا من أجل االستمرار في الوقوف مع هذه 
«الكتل» في عـــدم التعاون، وهو طرح القانونني على 
أن يكون في بيان علني تعلن فيه تلك الكتل موافقتها 
على إلغاء أو تعديل قانون جترمي االنتخابات الفرعية 
وتغليظ عقوبات املرئي واملسموع، فإن خرج مثل هذا 
اإلعالن للمأل تكون قد حتققت املصلحة جلميع أطراف 
كتلة إال الدستور ويكون اجلميع متساوين في املغرم 
واملغنم، أما أن تكـــون الكتل الفائزة باملغنم والقبائل 

تتحمل املغرم فهذا ما ال يقبله منطق وال عقل.
  وأربأ بإخواني وأهلي أن يكونوا مبوقف كهذا وعليه 
فإنني أقول مبلء فمي ومن أعماق قناعتي ان هذه الكراسي 
«عدم التعاون ان جتاوزنا املصطلحات السياسية» قد 
تكون كراسي عز ولكن ألصحاب املغنم والغرم ولكنها 
ليســـت كذلك أبدا بالنسبة ملن سيدفع الثمن ولكن لن 
يحصل على شـــيء البتة وأفضل وصف يطلق عليها 
بالنســـبة له هو كراسي التبعية وخدمة العبد لسيده 
وهذا ما أرفضه وأطالب إخواني وأهلي بأن يرفضوه 
وأطالبهم باستغالل الفرصة السانحة إلزالة ذلك القانون 

سيئ الذكر قبل فوات األوان.
  aljaser_b٠٨@hotmail.com 

 نتابع بقلق األحداث املتتالية 
والتي تأتي كالصواعق جتعل 
احلليم حيران والقوي ضعيفا 
والصحيح مريضا، مؤشـــرات 
خطيرة للغاية ونتائج ال حتمد 
عقباها فهي شـــر ما بعده شر 
ال يقل خطـــورة عن األوضاع 
السياســـية احلالية، أال وهي 

قضية األمن الغذائي في الكويت.
  وبعد أن فشـــلت الوزارة في التعاطي مع األمر الذي 
أصبح مســـتمرا وبشـــكل الفت لألنظار يجعلنا نطالب 
بطـــرح الثقة بالوزير املعني إذا لـــم تكن هناك إجراءات 
تصحيحية وفورية فستؤدي إلى مطالبة مشروعة الستقالة 
احلكومـــة من خالل عدم التعـــاون مع حكومة ال تكترث 
بصحة مواطنيها، فإلى متى يستمر مسلسل اختراق األمن 
الغذائي للدولة من حلوم فاســـدة ودجاج وحليب أطفال 
وكثير من األطعمة التي يتناولها املواطنون والوافدون، 
نعم يا حكومتنا نريد أن نطمئن الى ان األمن الغذائي بأيد 
أمينة وبأســـرع وقت، ألن صحة االنسان أهم وأغلى من 
أي شيء ثان بعد اإلميان باهللا ورسوله، نريد أن نعرف 
هل تغلغلت هذه السموم الى اجلمعيات التعاونية؟ وهل 
مت ذلك بعلم أم بغير علم؟ نريد مؤمترا مكّونا من أطباء 
مســـتقلني وبإشـــراف وحضور وزارة الصحة والبلدية 
والداخلية وجمعيـــة احملامني الكويتية وأي جهة أخرى 

لها عالقة باملوضوع.
  نريد أن نعرف ما تأثير هذه السموم على املدى القصير 
والبعيد، هل هذه األطعمة املسمومة لها عالقة بنسبة زيادة 
معدالت الســـرطان والفشل الكلوي والضغط والسكري 
وأمراض أخرى؟ ما عالقة هذه األطعمة وتأثيرها على البنية 

اجلسمانية لألطفال والشباب 
وهل غرابة أشكالهم من حيث 
السمنة املفرطة وأمور أخرى لها 
عالقة بهذه السموم؟ وما هذا 
االختراق الصارخ لألمن الغذائي 
الذي أصبح ميارس جهارا نهارا 
وال نرى إال ردة فعل من حيث 
اكتشافها عن طريق املفتشني 
من جهـــاز البلدية، وال يوجد اي عمل وقائي مؤسســـي 
يحمي الصحـــة العامة للدولة ويحافظ على هذه الثروة 
البشـــرية؟ في دول أخرى تسقط احلكومات مللف كهذا، 
فأين أنتم يا أعضاء مجلس األمة واملجلس البلدي من هذا 
األمر اخلطير؟ نطالب وزير البلدية باالستقالة الفورية اذا 
لم يستطع وضع حلول فورية ووقائية وتوفير املوارد 

البشرية والفنية حلماية األمن الغذائي الوطني.
  كما نطالب اعضاء املجلس البلدي باستقالة جماعية 
تضامنية اذا لم يتحقـــق ذلك تبرئة لضمائرهم ووقوفا 

ضد هذا االختراق لألمن الغذائي للبالد.
  على اجلميع من حكومـــة وأعضاء مجلس امة حتمل 
مسؤولياتهم حلفظ األمن الغذائي للبالد كما ندعو جمعية 
احملامني الكويتية وأعضاءها الى التبرع بتوعية املواطنني 
بحقوقهم القانونية أمام هذه الســـموم وبطرق اللجوء 
للقضـــاء واحملاكم؟ كما ندعو ممثلي األمة الى تبني هذه 
القضية وممارسة دورهم الرقابي والتشريعي والضغط 
السياسي حلماية األمن الغذائي الوطني، وفيما قلت سابقا 
لن نسكت عن هذا امللف اخلطير حتى يتم صون حياتنا 
وحمايتها من هذه األغذية املســـمومة، فإلى متى الصمت 

يا سمو الرئيس؟!
  almuzayenfaisal@yahoo.com  

 باسل الجاسر

 ليست بكراسي
   العز بل التبعية

 رؤى كويتية

 فيصل حمد إبراهيم المزين

 إلى متى الصمت؟

 كلمة صدق

 ألن نهاية العام ٢٠١٠ لم تكن مشجعة 
بســـبب التصعيد املفاجئ الذي حصل 
في الشهرين األخيرين منه، فهل يطمح 
املواطن ألن يفتح عينيـــه على بداية 

مشجعة في العام اجلديد ٢٠١١؟!
  وألن األمنيات وحدها ال تكفي، وألن 
«بابا نويل» ال يحمل على كتفه كيسا 
من األمنيات اجلاهزة إال في القصص 
فإن كثيرا من األمنيات عندنا ال ميكن 
حتقيقهـــا إال بنظرة واقعية بعيدا عن 

األحالم والشعارات واألمنيات.
  من أجل ذلك فإن هذه الرسالة موجهة 
إلى األشخاص الذين ال يهمهم أمر البالد 
وال تعنيهم مصاحلها.. ألن الذين يهمهم 
أمرها ال يحتاجون إلى رسائل، إذ لديهم 
من الوعي ما يكفي ألن يسلكوا دروب 
العامـــة، ويفضلوها على  املصلحـــة 

مصاحلهم الشخصية الضيقة.
  وحتـــى الذين ال يهمهـــم أمر البلد، 
ميكن لهم أن يصحوا أيضا في حلظة 
وطنيـــة، فيلتفتوا إلى مصير األجيال 
املقبلة على األقل، وما ميكن أن يحدث 
لها بسبب ما يقترفونه من أخطاء بحق 

هذا الوطن.
  كثير من األشياء ستتبدل لو أننا ـ 
في الكويتـ  قررنا أن نبدأ مع مطلع هذا 
العام صفحة جديدة، حسنا لنفترض 
أن هناك خطأ ما على شكل قطعة قماش 
كبيرة ظل كل طرف من األطراف يسحبها 
إلى جانبه حتى كادت تتمزق، وبالتالي 
ســـنفترض أن اخلطأ تـــوزع على كل 
األطراف، ولكن هل نستمر في جتاذب 
قطعة القماش حتى يتمزق نســـيجها 
نهائيـــا وتتحول إلى رقـــع صغيرة؟! 
ميكن ملن ال يهمه أمر هذا البلد أن يقرأ 
اخلطر احملدق بنا من كل حدب وصوب، 
وميكن له أن يدرك كم سيكون رائعا أن 
تتصافح الكويت كلها مع بداية السنة 
اجلديدة، بأن تضع السلطة التشريعية 
يدها في يد الســـلطة التنفيذية، وأن 
تتعانق املذاهب والتيارات السياسية، 
وأن نركن جميعا صفحة العام الفائت 
وراء ظهورنا، فإذا كانت دول تتصارع 
ثم تتصالح، فحري بنا، ونحن الذين 
بنينا الكويت بتعددية نادرة، أن نعود 
لالنســـجام من جديد. وأقول «نعود» 
ألننا كنا كذلك فعال، قبل أن نستخدم 
الدميوقراطية استخداما خاطئا ونعتبرها 
أداة ترهيب وتهديد. وقبل ان جنعل من 
السياسة حتالفات ومناورات للوصول 

الى مكاسب فئوية.
  كل هذا ميكـــن ان يتم جتاوزه اآلن 
لو فكرنا بكلمة سواء نواجه بها عاملا 
متبدال ومتغيرا بشكل مخيف. عاملا ميور 
سياسيا واقتصاديا جارفا في طريقه 

الضعفاء واملفككني.
  من احملزن أن نستقبل عامنا اجلديد 
مبثل ما ودعنا به العام الذي ســـبقه، 
ومن املؤســـف أن جنر وراءنا عربات 
محملة مبلفات من املشاحنات والبغضاء، 
وندخل بها ساحات جديدة، كانت تنتظر 
منها ما هو أجمل..في عام نأمل أن يكون 

بال صراخ!
 nasser@behbehani.info  

 إلى من ال يهمهم األمر
 

 د.ناصر بهبهاني

 نوافذ


