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 قبل تشكيل أي حكومة من احلكومات السابقة 
«ومـــا أكثرها» يكون احلديـــث املتصدر جلميع 
الدواوين هو شكل هذه احلكومة اجلديدة، وهل 
ســـتلبي طموحات املواطنني أم أنها ســـتكون 
كسابقتها، وقبيل أيام من إعالن تشكيل احلكومة 
اجلديدة تبدأ بورصة ترشيحات األسماء للوزراء 
احملتملني، وتبدأ لعبة التكهن بأسماء املستبعدين 
والقائمني اجلدد، كما ال يخلو احلديث من كشف 
حساب خاص باجنازات وإخفاقات الوزراء السابقني 

املنتظر رحيلهم.
  لكن الغريب كما ملسته ورأيته ان من بني أحد 
أكثر الوزراء اجنازا فـــي جميع تلك احلكومات 
اخلمس األخيرة هو النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك والذي 
جتمع اآلراء على انه الوزير األكثر اجنازا خاصة 
في عمله باملؤسسة العسكرية التي أوالها اهتماما 
كبيـــرا، ورمبا ال يكون هـــذا األمر ملحوظا لدى 
املدنيني وال يلمســـه سوى العسكريني، وهذا ما 
يجعل اجنازاته بعيدة عن دائرة الضوء اإلعالمي، 
فقد شهدت املؤسسة العسكرية في عهده تطورا 
ملحوظا فـــي كل املجاالت من بينهـــا الترقيات 
باالســـتحقاق وفق النظم العسكرية بعيدا عن 
الواسطة او احملاباة، واالهم تعيني األصلح واالكفأ 
دون النظر السمه او انتمائه، فاملنصب القيادي 
في املؤسسة العسكرية في ظل قيادة الشيخ جابر 
املبارك لها يعطى ملن يستحق، ومن بني اجنازاتها 
إلخواننا في القوات املسلحة أيضا الزيادات غير 
املســـبوقة التي أمر بها صاحب الســـمو األمير 
وترجمها الشيخ جابر املبارك على أرض الواقع 
من خالل إصراره داخل مجلس الوزراء على ان 
تكون الزيادة بهذا احلجم إذ ان الزيادات وصلت 
الى اكثر من ١٠٠٪ على الراتب األساسي، ولذلك 
نقول إلخواننا العســـكريني هنيئا لكم في جابر 
املبارك، وزير قليل التصريحات ولكن اجنازاته 

كبيرة جدا وال ينكرها احد.
  نقطـة أخيرة: قـــرار النائب األول فـــي التمديد 
للعسكريني من فئة املقيمني بصورة غير قانونية 
إلى سن الـ ٦٥ قرار انساني لم يصدر إال لشعور 
الشيخ جابر املبارك مبعاناة هذه الفئة، فله كل 

األجر.
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 توقفت كثيرا عند خطاب 
صاحب السمو األمير مبناسبة 
األعيـــاد الوطنيـــة، وتأملت 
بـــروح  املليئـــة  العبـــارات 
الدميوقراطية واملســـؤولية 
املتجذرة والراسخة في سموه، 
حفظه اهللا، ومن يتأمل اخلطاب 
يجد أن من خطه ليس طارئا 
على هذا النهج ويجده يعبر عن 

واقع الكويت ذلك البلد الذي اختار شعبه وحكامه النهج 
الدميوقراطـــي في إقليم مليء باحلكم الفردي واحلزبي 

املشني.
  وفي خطاب سموه إشارات عديدة يعيها من أثارته تلك 
احلركات والتغيرات احلاصلة في إقليمنا العربي، وجاء 
اخلطاب ليؤكد أن الكويت مبنأى عن تلك االضطرابات 
بفضل اهللا ثم ذلك الدســـتور الذي رضي به الشـــعب 
واحلاكم أن يكون ميثاقـــا يجمعهم وحكما ال يفصلهم 

البتة متى ما التزموا بأحكامه.
  ومن باب إسقاط فحوى اخلطاب على واقعنا السياسي 
الذي بلغ فيه االحتقان ذروته بسبب نهج غريب وعجيب 
من احلكومة وتهور بعض النواب وقفزهم على اختصاصات 
السلطة التنفيذية التي دائما ما تفسح املجال لكل من هب 
ودب بسلب اختصاصاتها ومسؤولياتها، فقد يكون خطاب 
صاحب السمو خارطة طريق حلكومة نائمة في العسل 
ويكون «رشة ماي» على وجهها لتنهض مبسؤولياتها 
التي أغفلتها بســـبب غياب التخطيط واعتمادها على 

ردت الفعل.
  ولعل املطالبات التي نادى 
بها الشـــباب لتغيير رئيس 
احلكومة برأيي ليســـت ذات 
جدوى ألمور عدة منها على 
ســـبيل املثال ال احلصر، أن 
املشـــكلة في األداء احلكومي 
نهج وليست شخصية أي أن 
شخص رئيس احلكومة ليس 
له دور كبير فيما تشـــهده الساحة من احتقان فالنهج 
احلكومي لم يتغير منذ عقود والفروقات شخصية بحتة، 
فأدعو الشباب إلى أال يســـتميتوا على تغيير الرئيس 
ويأتي رئيس آخر بنفس النهج، فإذا كان والبد فاملطالبة 
بتغيير النهج أولى من تغيير الشخص، فلماذا ال يحدد 
الشـــباب مطالب معينة تكون مفتاحـــا إلصالح النهج 
احلكومي مثل املطالبة باستقاللية القضاء ماليا وإداريا 
عن احلكومة، واحلد من نفوذ أبناء األســـرة احلاكمة، 
وإصالح املؤسسة التشريعية التي نخلها الفساد نخال، 
وحل القضايا العالقة التي تؤثر على أمننا القومي مثل 
قضية البدون وخلل التركيبة السكانية بسبب العمالة 

الهامشية.
  فـــإذا حتققت تلك املطالب أصبحنـــا بألف خير، فال 
سمو الشيخ ناصر من يقف بوجه تلك املطالب وال أي 
شخص غيره، فاألمر كل األمر هو نهج موروث يجب أن 

يتغير، واهللا أعلم.
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 فهد سالم العازمي

 «رشة ماي»

 طرطشة 

 وصلتني دعوة عن طريق الرسائل القصيرة 
من خالل هاتفي من اجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلنسان حلضور حفل عشاء «باربيكيو» وعند 
قراءتي للرسالة قمت باالتصال بإحدى املسؤوالت 
في اجلمعية للسؤال عن املناسبة، حيث إن األعياد 
الوطنية انتهى وقت احتفاالتها، ويوم املرأة لم 
يحن وقته فما سبب ذلك العشاء؟ وما املناسبة 
في هذه الفترة الراهنة؟، وكان جواب املسؤولة 

إلي: «حفل تعارف».
  وكان هذا اجلواب صفعة مدوية في أذني، ولم 
أتذكر إال شخصية واحدة تركزت في ذهني مع 
حديثي للمسؤولة وهي مسترسلة في كالمها عن 
حفل التعارف وتذكرت قصة «ماري أنطوانيت» 
عندما كان الشعب الفرنسي يقوم بالثورة على 
قصر فرســـاي ضد النظام فقامت «أنطوانيت» 
بسؤال مسؤوليها عن تلك الثورة الشعبية وما 
متطلبات الشعب فكانت اإلجابة عليها: ان الشعب ال 
يجد اخلبز ليأكله، فردت عليهم بإجابتها الشهيرة 

«ملاذا ال يأكلون البسكويت؟!».
  هذا بالفعل كان شعوري احلزين عندما قرأت 
وسمعت عن تفاصيل الباربيكيو، شعوب تطالب 
بالثورة وتقتل من أجل احلرية وتلك الشعوب 
ليســـت ببعيدة عن أصولنا العربية والقومية 
وجمعيتنا تقوم بعشاء تعارف.. يا لسخرية القدر، 
والسؤال هنا ملن قام بتنظيم ذلك االحتفال: كيف 
تقيمون عشاء تعارف حتت مظلة ومسمى حقوق 
اإلنسان وهناك أشقاء في شوارع ليبيا وضواحيها 
ال يجدون اخلبز بل ال يجدون الدواء واإلسعافات 
إلنقاذهم؟ كيف تتقابلون وتتعارفون بالضحكات 
والبسمات حتت مسمى حقوق اإلنسان، وهناك 
من ال يتمكنون من التعرف على جثث ذويهم؟

  هذا ليس تعسفا، ولكن تلك احلقيقة الوطنية 
والعربية املرة، قضيتنا تناقش من خالل حفالت 
التعارف والعشاء املصاحب باألنغام الضاحكة، 
أليس هؤالء عرب؟! وهل ما نقوم به هو شيمة 
أهل العرب؟! فما السبب والدواعي امللحة لذلك 
االحتفال؟! والسؤال هنا: أين مشاركة اجلمعية 
من احتفاالت األعياد الوطنيـــة أدام اهللا علينا 
فرحتنا؟ فكان من البديهي أن تكون املناســـبة 
مواكبة لألعياد الوطنية الذي لألسف لم يكن لكم 
دور فعال بها. وإذا قمنا بتسليط األضواء أكثر 
على بعض القضايا التي لم تنل االهتمام من بعض 
املسؤولني في اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان 
فأين كان تعارفكم من أوالدنا الذين إلى اآلن لم 
ينالوا اعتماد شهاداتهم؟ أين أنتم من أبنائنا الذين 
يعانون في مستشفياتنا في الطب النفسي؟ أين 
أنتم من اجلرائم التي حتدث في مدارسنا؟ أين 
مساعداتكم للقضية ١/٢٥؟ أين يد العون لألسر 
الليبية؟ فقد تتمسكون بقضية واحدة لتسلطوا 
الضوء عليكم وهي قضية «البدون» وتلك قضية 
سيادية، وقضيتكم األخرى هي قضية «العمالة 
واخلدم» وهي قضية أمنية، أما القضايا الكويتية 
اإلنسانية والتي هي أساس جمعية حقوق اإلنسان 
فهي ال تلقى االهتمام عند البعض في اجلمعية 

الكويتية حلقوق اإلنسان. 
  كلمة وما تنرد: من أشعار اإلمام علي گ: 

  اختر لنفسك في مقامك صاحبا  
  فإذا صحبت عرفـــت من ذا تصحب 

  ال خير في ود امرئ متملق  
   حلو اللسان وقلبه يتلهب

  يعطيك من طرف الكالم حالوة  
  ويـــروغ منك كمـــا يـــروغ الثعلب

  يلقاك يحلف انه لك ناصح  
  وإذا تولـــى عنـــك فهـــو العقـــرب

  ولقد نصحتك ان قبلت نصيحتي  
  والنصـــح أفضل ما يبـــاع ويوهب
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«Human Rights» 

 د. نرمين يوسف الحوطي

 محلك سر 

 الفجر في اخلصومة واطالق االبواق الشتامة دفاعا عن 
مقام احلكومة ليس من العقل في شــــيء، وشتم الكتاب 
والنيل من اعراضهم والطعن في اخالقهم عبر ممارسات 

من يوالي احلكومة، ليس من املنطق في شيء.
  احلكومة احلقيقية تتحدث اجنازاتها عنها، ال ان تستعني 
مبجموعة من املرتزقة الذين يعزفون ليال ونهارا بإجنازات 
لم تتحقق، ومشــــاريع لم تر النور، او باالصح لم نرها 

رأي العني.
  احلكومة احلقيقية تقترب من املواطن ال تعاديه، تعمل 
من أجله، ال ان تعمل ضده، احلكومة التي نريد، حكومة 
اجناز، ال حكومة بيانات تصدر من مجلســــها املوقر اما 
دفاعا عن موقفها او تلميعا الي من رموزها، حكومة تبني 
مستشــــفى صدريا في كل محافظة ال ان تقوم بالتوسعة 
والترقيع في مستشــــفى يتيم حكومة تعرف ان لشعبها 
عليها حقا، ال ان تقاســــم الشعب حقوقه وتفاصله فيها 
وتســــاومه عليها خاصة فيما يتعلــــق باحلرية حكومة 
حتكــــم التجار وتعدل بينهــــم، ال ان تأمتر بأوامر بعض 
التجار، حكومة ال يوجد بني اي من اعضائها او اقربائهم 
من الدرجة االولى من ميتلك شــــركة او شركات ميكن ان 

تفصل لها القوانني واملناقصات.
  نريد حكومة نحاسبها ال حكومة حتاسبنا، حكومة ميكن 
ان تسقط فيما لو فشلت في اي اجناز، حكومة ال تتدخل 
في االنتخابات ال ترويجا وال مبال سياسي وحتى ليس 
عبر التدخل في فتح باب الواسطة ملواليها من النواب او 
املرشحني، نريد حكومة تقف موقف احلياد من اي انتخابات 

مقبلة، ال حكومة تتدخل او حتاول التدخل.
  نريد حكومة حقيقية، مثل كل حكومات العالم املتقدم، 
فبمثل هذه احلكومة سيصبح بلدنا أفضل بألف مرة مما 

هو عليه اآلن.
  حكومة تأتي لتعمل، ال حكومة حتارب ليبقى رموزها 
او اعضاؤها او اي عضو في كرسيه، ويدخل في حروب 
وصراعات على املعارضة تارة ومع نافذين تارة أخرى.

  االمر ليس مســــتحيال بل قابــــل للتطبيق، نحن نريد 
حكومة تنفذ ما تعد به، ال حكومة وعود.
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 السؤال الذي يفرض نفسه في املرحلة احلالية: ملاذا فقد الشعب 
ثقته مبجلس األمة؟ كان من ضمن جناح احلياة السياسية في 
الكويت وجود مجلس األمة، وقـــد تربينا نحن الكويتيني على 
مبادئه وســـعينا طوال الفترات الزمنية السابقة الى مساندته 
ودعمه وجناحه ووقفنا على مدى سنوات طوال نسعى خلدمة 
النواب قبل أن يســـعوا هم خلدمتنا وكان املجلس مدعاة للفخر 

لنا كمواطنني.
  وكنا نكتشـــف من خالل املناقشات اجلانبية التي حتدث مع 
من لهم خبرات في األمور السياسية من كل الدول العربية، أنهم 
يثنون على احلياة الدميوقراطية في الكويت وينادون بأن حتذوا 

الدول األخرى حذوها.
  فماذا حدث حتـــى يتذمر اليوم املواطن العادي من املجلس؟ 
ملاذا فقد املجلس ثقة ناخبيه؟ ملاذا هذا التراجع الشديد إلعطاء 
الصـــوت واالنتخاب؟ ملاذا يقول البعـــض انني أرفض فالنا أو 
فالنا؟ ملاذا يعترض البعض على سياسات األعضاء؟ ملاذا ترغب 
الغالبيـــة في فض املجلس وحله؟ ملاذا صفق البعض ملا حصل 

في ندوات «إال الدستور»؟
  أســـئلة عديدة تنم عن خطر يهدد الدميوقراطية التي جبل 
الكويتيون عليها وأســـئلة كثيرة تعطي داللة قاطعة على خلل 
حاصل في مجلس األمة. هذا الفتور احلاصل بني املجلس والشعب 
ال أعتقد أن للشعب دورا فيه إال في سوء اختيار نائبه لكن الصورة 
املظلمة في املوضوع هي النائب نفسه. فاألمور خرجت عن نطاق 
املعقول في كالم وتصرفات بعض النواب. أمور لم تكن ملموسة 
في السنوات السابقة ولم حتدث إال في السنوات القليلة املاضية.

هل هي اختالفات ثقافات أم هي اختالفات مصالح؟
  إن كان لالستجواب حق دســـتوري فيجب أن يكون له حق 
أخالقي، فمن غير املعقول أن يتحمل الوزير تراكمات سنني من 
الفساد اإلداري ويطالب باإلصالح الفوري دون أن أعطيه الوقت 
الكافـــي لإلصالح واملعاجلة. ومن غيـــر املنطقي أن ما يقال عن 

وزير ما هو نفسه ما يقال عن وزير آخر.
  ولـــم ال يعترف األعضاء بأن غالبيـــة األخطاء املوجودة في 
وزارات الدولة لهم يد فيها. وهل لو أعطيت وزارة ما لنائب هل 

يقدر على معاجلة السلبيات بالسرعة املطلوبة من الوزراء!
  وهل االســـتجواب إن اقتنع البعض به يكون بهذه الصورة 

السيئة في الطرح والصوت العالي وعدم االحترام؟!
  وهل يقبل النائب أن يحاســـب علـــى أعماله وتصرفاته كما 

يحاسب الوزير وإن ردد أن االستجواب حق له دون غيره؟!
  وهـــل ال توجد للنـــواب األفاضل أي عيـــوب أو زالت؟ من 
املفروض أن يقوم الشعب أيضا باستجواب النواب على أخطائهم 

وإهمالهم.
  إن الشعب متذمر من النائب أكثر من تذمره من الوزير ألنه 

اختار األول فيجب أن يكون على قدر ثقته.
  أمتنى من النواب األفاضل االستماع للشعب والوقوف على رأيه 
ومتابعة مشـــاكله والعمل على حلها وال أقصد أن يكونوا نواب 
خدمات بل النظر لألمور من زاوية املصلحة العامة واملشاكل التي 
تأخذ صفة العموم. أمتنى منهم التروي في جانب االستجوابات 
ألنها فقدت مصداقيتها ولم يعد الشعب يفضل غالبيتها إال في 
األمور العظيمة. وليت الغالبيـــة يفهمون مقالي هذا بالصورة 
الصحيحـــة التي أريد من ورائها مصلحة الوطن أوال ومصلحة 

الشعب والنواب.
 kalematnet@hotmail.com  

 ذعار الرشيدي

 الحكومة التي نريد...

 الحرف ٢٩

 هيا الفهد

 الشعب ومجلس األمة 

 كلمات

 محمد المشعان

 اإلنجاز قبل التصريح

 بيني وبينك

 حذرنا وال زلنا نحذر من املظاهرات، الشـــماعة 
التي اتخذها البعض ذريعة للفوضى ونشر الذعر، 
مظاهرات يزعم منظموها أنها سلمية، زعموا، لكن 
الواقع والنتائج واإلحصائيات تكذب ذلك، فهناك تعد 
على مواطنني ومقيمني، وإحراق للممتلكات، وتعطيل 

حلركة املرور، وبث الرعب في قلوب اآلمنني.
  مظاهـــرات ليس فيها ضمانات لعدم دخول أيد 
خارجية تقصـــد اإلرهاب والتخريـــب، مظاهرات 
سرعان ما يتصاعد سقف مطالبها التي تدلل على 
غياب القائد املفاوض باسمها، أو تدلل على أهداف 

خارجية غير معلنة.
  ال ميكن لضعاف القلوب متابعة النقل التلفزيوني 
بكل تفاصيله األليمة لنتائج املواجهة الدامية بني 
قـــوات األمن البحرينية مـــع املتظاهرين في دوار 
اللؤلؤة، رجال أمن تعرضوا لطعنات غدر من خناجر 
وســـيوف، وآخرون تعرضوا للدهس من متظاهر 
متجرد من معاني املواطنة واإلنسانية، ورجل آمن 
آخر بترت أصابع يـــده، ال أدري حقيقة هل رجال 
األمن هؤالء كانوا فـــي مواجهة مواطنني عزل، أم 

عصابات وميليشيات منظمة؟
  ما يحدث من بعض املتظاهرين ما هو إال نتيجة 
الشـــحن الذي يتلقونه، فالبد إذن من عالج ناجع، 
والبد من قطع الفتنة من دابرها، البد من قطع رأس 

الثعبان وليس ذيله.
  وهناك تساؤل يطرح نفسه: هؤالء املدفوعون 
من وراءهم؟ ومن ميولهم؟ أسئلة كثيرة، أجوبتها 
معروفة معلومة، لكن نحتاج إلى اجلهر بها بصوت 
عال يدعمه حزم وصرامة مع هؤالء املســـتهترين 

بأرواح املواطنني.
  أظن أن كثيرا مـــن دعاة الفوضى واخلراب في 
البحرين ال يناسبهم تصدي قوات األمن البحرينية 
احلضـــاري، رجال أمن يتبعون أســـلوب احلوار 
والترغيب والتهديد، بل يبدو أن ما يناســـبهم هو 
أسلوب قوات احلرس اجلمهوري في إيران املتخصص 
لقمـــع املعارضة ومالحقتهـــا، يحتاجون إلى يوم 
واحد حتت ظالل نظام املاللي حتى يدركوا النعمة 

التي هم فيها.
  أخيرا: حفظ اهللا البحرين وسائر بالد اخلليج 
واملســـلمني من شـــرور احلاقدين، ومكائد األعداء 

واملغرضني، آمني.
 m50514514@hotmail.com  

 م.ضاري محسن المطيري

 مواطنون أم عصابات 
وميليشيات؟!

 رياح التفاؤل


