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سامي الخرافي

الشيخ أحمد 
صباح السالم

»اهلل ال يغّير علينا«

في لقاء الش��يخ أحمد صباح السالم في ديوان العميد 
سعدي الشمري مبنطقة القصر في اجلهراء، حتدث الشيخ 
أحمد الصباح بشفافية عن عدة أمور كما عودنا تهم الشارع 
الكويتي، وقد كان حلديثه شجون تتعلق بالوضع السياسي 
ال��ذي متر به الكويت خالل هذه املرحلة وقد كان له رأي 
في دمج رئاس��ة الوزراء بوالية العهد، ولو قمنا بتطبيق 
ه��ذا الرأي على أرض الواقع وقمنا بإجراء عملية مقارنة 
سياسية حول ما يدور في الكويت هذه األيام وما دار فيها 
في زمن الشيخ س��عد العبداهلل - رحمه اهلل - لوجدنا أن 
هناك فرقا كبيرا في مفهوم االستقرار السياسي الداخلي، 
وهذا يدل على أن إعادة الدمج بني رئاسة الوزراء ووالية 
العهد قد تخلق حالة جديدة من االستقرار بني السلطتني 
من جديد، مبعنى أنه وفي هذه املرحلة سيكون تولي سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد والية العهد ورئاسة الوزراء، 
وس��يخلق روحا دميوقراطية ايجابية جديدة، ستنعكس 

بدورها إيجابيا على احلكومة واملجلس معا. 
ويذكر أن فكرة فصل والية العهد عن رئاس��ة الوزراء 
كان��ت مخرجا لوضع متأزم في مرحلة من مراحل تاريخ 
الكويت السياسي انتهى وقتها بالفصل بني منصبي ولي 
العهد ورئاسة الوزراء، وأعتقد أن هذا الرأي للشيخ أحمد 
صباح السالم هو عني الصواب. ومما ال شك فيه أن سمو 

ولي العهد الشيخ نواف األحمد هو أهل لهذه املهمة.
أخيرا.. ان الوهم الذي يحيط مبا يسمى باخلالف املزعوم   ٭
بني أفراد األس��رة احلاكمة الكرمية يعادل بحجمه عشرة 
أضعاف اخلالف نفس��ه، فالعقل واملنطق يقوالن مبا أن 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد - حفظه اهلل - 
هو مهندس حاالت الصلح داخل الكويت وخارجها فكيف 

باهلل عليكم أن يكون هناك خالف في أسرته الكرمية.

موقف كبير ورائع لصاحب الس��مو األمير الشيخ 
صباح األحمد، عندم��ا جمع النواب املختلفني في لقاء 
مصاحلة »أبوي« يكش��ف فيه عن أصالة ومعدن هذا 

الشعب الكويتي وقلبه »األبيض«.
ومما زاد »روعة« اللقاء هو جناح مس��اعي صاحب 
السمو في »إطفاء« شرارة الفتنة بيننا، حيث استطاع 
سموه بحكمته املعهودة وبُعد نظره أن يحتويها ويطفئها 
في وقت نرى فيه جميعا أن املنطقة تغلي، وال حتتاج إلى 
من يشعلها بيننا، ونحن كشعب كويتي نعتبر أنفسنا 
عائلة واحدة تس��كن في بيت كبير اسمه الكويت »اهلل 

ال يغيّر علينا«.
ومثل هذه املبادرات اجلميلة ما يسويها إال صاحب 
»قلب كبير«، كقلب صاحب السمو، حريص على أبناء 
ش��عبه، فمد يده ليقطع الطريق عل��ى كل من يحاول 
ويس��عى »لشب النار« أكثر، لغايات وأهداف ال يعلمها 
إال اهلل سبحانه وتعالى، ونرفع أيدينا جميعا إلى البارئ 
عّز وجّل ونسأله أن يعيد سمّوه إلى ديرتنا ساملا معافى 

بإذن اهلل لتقر به أعيننا جميعا »اللهم آمني«.
ما فعله صاحب الس��مو األمير ف��ي لقاء املصاحلة 
ليس غريب��ا عنه، ونتمنى من نوابنا األفاضل لو أنهم 
يس��تجيبون لرغبة س��موه حول ما طرحه عن تأخير 
تقدمي االستجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، ألن االس��تجواب في حقيقة األمر ليس وقته، 
فماذا لو أعطوا رئيس احلكومة فرصة إلظهار حس��ن 
النواي��ا، وهو الذي يحرص دائم��ا على مد يد التعاون 
للنواب، فاحلكومة لم متض على تشكيلتها سوى فترة 

قصيرة جدا.
إن ما نأمله من مجلس األمة، ممثال بكل النواب، أن 
مينحوا الش��يخ ناصر الفرصة الكافية ليعمل ويصلح 
وينمي، وعلى األقل أن يتم دورة كاملة، وبعدها حتاسبونه 
على إجنازه، أما أن تس��تمر األمور كما هي عليه اآلن، 
فأعتقد أن ذلك ليس من مصلحتنا، وليس من مصلحة 
البلد، وال أعتقد أن هناك من بيننا من ال يريد مصلحة 
البلد أو اإلصالح، وهذا لن يتحقق إال بتعاوننا جميعا 
وتكاتفن��ا، بعيدا عن أي مصال��ح حزبية أو طائفية أو 
حتى شخصية، وما نريده فقط أن متنحوا هذا الرجل 
الفرصة، وال أعتقد أن ذلك مطلب صعب ملن يريد اخلير 

واملنفعة لهذا البلد.
أس��أل اهلل تعالى أن يوفق أميرنا وولي عهده، وأن 
يه��دي نوابنا األفاضل إلى م��ا فيه اخلير، وإلى إعطاء 
رئي��س حكومتنا فرصة من الوق��ت للعمل واإلجناز، 
فش��كرا يا صاحب السمو، وشكرا لكل من ساهم في 

إجناح لقاء املصاحلة.
> > >

آخر املطاف: نبارك لوزير الديوان األميري الشيخ   ٭
ناصر صباح األحمد بسالمة العودة إلى أرض الوطن، 
ونس��أل اهلل س��بحانه وتعالى أن ميّن عليه مبوفور 
الصح��ة والعافية، وإن هذه احلش��ود الكبيرة التي 
امتأل بها الديوان السابق لسمو األمير إمنا هو تعبير 
وامتنان وحب لهذه الش��خصية ودليل على الترابط 
بني األس��رة احلاكمة والش��عب وأيضا نقول »اهلل ال 

يغيّر علينا«.

جوهر احلديث

جرس

ذعار الرشيدي

فاطمة شعبان

م.غنيم الزعبي

أمامنا 
1000 صدام 
يا شيخ محمد

املليفي.. 
والالمركزية

جمعة التعب

املنطق البسيط يقول: »عندما نريد توسعة ديوانية 
منزلنا.. لتصبح مبساحة 60 مترا مربعا بدال من 40 
مترا فما الذي يغضب اجليران؟ وهل من املنطق ان 
يغضب جارنا ملجرد اننا نريد ان نوسع ديوانية أو 
صالة منزلنا؟ بأي حق يغضب؟ وهذا اجلار نفس��ه 
الذي اقتح��م منزلنا قبل 20 عام��ا وقتل املئات من 
اقربائي وذبحه��م وعلقهم، ودفن جثث بعضهم في 
منزلن��ا وجثث بعضهم في ح��وش منزله، ومازالت 
بعض جثث اقربائي مدفونة في مكان ما في دهاليز 
منزله ذي االقبية املتعددة، ومع هذا وألننا نريد بناء 
مظلة سيارات أمام منزلنا او حتى نقرر فتح بقالة في 
منزلن��ا ومن حر مالنا يغضب ويثور ويتوعد قائال: 
ستؤثر بقالتكم التي تنوون فتحها على بقالتي التي 
انوي توسعتها، هذا املنطق االعوج الذي يحكم جار 

الشمال سيئ الذكر.
العراق الذي لم يستطع ان يسيطر على عقود النفط 
ف��ي الدولة الكردية � كركوك وما حولها � وهي التي 
تقع ضمن س��يادة اراضيه يريد ان مينعنا من حقنا 
املطلق والقانوني في بناء ميناء مبارك الداخل ضمن 
حدودنا البحرية والبرية بحسب الترسيم االخير الذي 

وقعته حكوماتهم املتعاقبة ايام صدام وما بعدها.
املالك��ي وجوقة حرس حكومت��ه ومعهم نوابه ال 
يس��تطيعون ان مينعوا دولة كركوك الواقعة ضمن 
اراضي بلدهم »املوحد« من ابرام عقود نفطية باملليارات، 
ويريدون ان يفرضوا علينا في الكويت ماذا يجب ان 
نبني وما يجب اال نبنيه، بل وصل بهم االمر رسميا 

الى مطالبتنا مبشاورتهم في حقوقنا.

أوجعه��م امليناء الذي ننوي بناءه ولم يوجعهم او 
يحركهم او ينتقص م��ن كرامتهم التدخل االيراني 
السافر في بلدهم حتى كاد  يصبح محافظة ايرانية 

او انه اصبح كذلك فعال.
واحلرس الثوري االيراني يسرح وميرح من حتت 
انف املالكي وجماعت��ه، بل على عينهم ايضا وفوق 

اهداب رموشهم.
»يا أهل العراق.....« في الثاني من اغسطس لم نقم 
بغزو بلدكم، ولم منس��حه من خارطة العالم ونعلنه 
محافظة كويتية، ولم نقتل أبناءكم وندفنهم في مقابر 
جماعي��ة، ولم نعدمهم أمام اع��ني امهاتهم برصاصة 
ب��� 10 فلوس، لم نخطف ايا من ابنائكم او نأس��ر، 
ولم نضرب حلبجة بالكيماوي ولم نقصف البصرة 
باملدفعية الثقيلة والطائرات، ولم نختطف نساءكم من 
شوارع بغداد، ولم نسرق منازلكم ونبع مقتنياتكم 
في سوق اجلمعة، ولم نحرق آباركم، لم نشعل بينكم 
حرب��ا اهلية كما فعلت ايران، واحلاكم األول للعراق 
بعد سقوط صدامكم لم يكن كويتيا وباملناسبة اسمه 
بول برمير وهو اميركي اجلنسية، ولم نقم بصياغة 
دستور دولتكم، ولم نتدخل في انتخاباتكم، لم نسرق 
طائراتك��م، ولم نلق بأطفالكم اخلدج من احلاضنات 
في اغس��طس ليالقوا ربهم بال ذنب اقترفوه سوى 

انهم كويتيون ابناء كويتيني.
قتلتم اسرانا ولم نقتل اسراكم، شتمتمونا بأقذع 
ما حوى قاموس الش��تائم ولن نفعل ألن أخالقنا لم 

تكن لتسمح لنا.
الق��رار 833 صادر م��ن األمم املتحدة وليس من 

مجلس األمة الكويتي، فخصمكم اآلن هي األمم املتحدة 
وليس بلدنا، وقرار التعويضات اصدره مجلس األمن 
وليس اعضاء مجلس األمة الكويتي، والبند الس��ابع 
اخلاص بعقوبات األمم املتحدة املفروضة على العراق 
قامت بتوقيعه األمم املتحدة ايضا، ولم يوقعه احتاد 

اجلمعيات الكويتي.
رسالة الى وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح: 
عندما تبدأ بأي مفاوضات على اي مستوى مع اجلانب 
العراقي الب��د ان تعود احملادثات بكم الى نقطة ذات 
النفس الذي استخدمته احلكومة الكويتية عام 1990، 
فاالحتالل عراقي، وليس صداميا، العراقيون هم من 
احتلوا بلدنا وليس صدام حس��ني وحده، انتم قمتم 
بتخفيف اللهجة جتاه العراق واس��تبدلتم مس��مى 
االحتالل العراقي مبس��مى االحت��الل الصدامي من 
اجل اش��قائنا العراقيني و»مداراة خلاطرهم« فكأمنا 
قمت��م مبنح العراقيني صك ب��راءة مطلقا، وهو أمر 
غير صحيح، العراقيون معظمهم كان مؤيدا الحتالل 
الكويت، ولكنكم وبتخفيف اللهجة، وكأنكم قلتم لهم 
العراق الذي احتلن��ا قد رحل، وحل محله بلد جديد 
مختلف، وبدأمت التعامل على اساس جار جديد واناس 
جدد وفكر مختل��ف، وإذا بكم اآلن مبواجهة صدام 
آخر، بل 1000 صدام آخر بذات الفكر وهو ذات اجلار 
ونفس الوجوه التي احتلتنا قبل 20 عاما، فال تهادنوا 
على حقنا، وال تتهاونوا، ول��و كان بالعراقيني خير 
لقاموا على األقل بتأميم كركوك التي خرجت عن كامل 
سيطرتهم واصبحت كردستان شاء من شاء وأبى من 

أبى، ولن ندفن رؤوسنا في الرمال بعد اآلن.

إذا قمنا بزيارة س��ريعة ملكتب��ة جامعة الكويت 
وكلياتها املتعددة العامرة باملراجع في شتى العلوم، 
سنجد الكم الهائل من الدراسات واألبحاث تعج بها 
أرفف املكتبات، قدمها طالب وطالبات كويتيون لنيل 
إحدى الدرجات العلمية � ماجس��تير أو دكتوراه � 
يناقشون من خاللها قضايا متس صميم مجتمعنا، 
من تربوية إلى اجتماعية، اقتصادية وإدارية.. .. و.. 
كل في مجاله، فلو اطلع عليها االستراتيجيون من 
القائمني على إعداد اخلطط اخلمس��ية أو العشرية 
للدولة � م��ن الذين يتقاضون روات��ب عالية على 
مناصبه��م � لوجدوا في تلك األبح��اث ما يغنيهم 
عن اس��تيراد األفكار من اخلارج، فتلك الدراسات 
ميدانية، وميدانها املجتمع الكويتي واملؤسس��ات 
اإلدارية، ومدارس الكويت، قدمت نتائجها بناء على 
عينة حتليلية من املجتمع ذاته وطرحت على ضوء 
ذلك توصيات ومقترحات، لكنها لألس��ف أودعت 

أرفف املكتبات يستعني بها فقط من يريد أن يتزود 
من البحث العلمي ليضيف دراسة أخرى على تلك 

األرفف.
ومن تلك الدراس��ات التي أحب أن أش��ير إليها 
وه��ي هدية ثمين��ة تلقيتها من الباحث��ة الكويتية 
رواء أحمد حسن، وهي معلمة في املرحلة الثانوية 
مبنطقة العاصمة، للحصول على درجة املاجستير 
من جامعة الكويت � كلية التربية � في مسار اإلدارة 
املوحدة. والذي شدني في تلك الدراسة موضوعها 
»الالمركزية في نظام التعليم العام بالكويت«، إذن هي 
دراسة تصب في صميم ما ذهب إليه وزير التربية 
والتعليم العالي أحمد املليفي في أول تصريحاته � 
والت��ي ثمنتها في أحد مقاالتي � بقوله »ال مركزية 
بعد اليوم فكل منطقة س��تمنح جميع الصالحيات 

واملدارس أيضا«. 
في��ا حب��ذا أن يعتم��د وزيرنا ف��ي تنفيذ تلك 

التصريحات على نتائج وتوصيات تلك الدراس��ة 
التي تقول فيه الباحثة »جاءت الدراسة احلالية لتبحث 
في واقع تطبيق الالمركزية، فإذا كان التوجه نحو 
الالمركزية قد أعتمد منذ عام )1981( في نظام التعليم 
العام باستحداث املناطق التعليمية فلماذا لم يتحقق 
� كما ينبغي � حسبما يستنتج من نتائج وتوصيات 
الدراسات السابقة«؟ )ص3 من الدراسة( وهي حقيقة 
جديرة باإلطالع من قبله وأنا على كامل االستعداد 
إلهدائه نسخة وتوصيلها ملكتبه لتأخذ هذه الدراسة 
وغيرها من الدراسات األكادميية حيز التنفيذ. ونحن 

بانتظار تفاعل وزارة التربية مع ما جاء.
يفت��رض على وزارة التربية أن تخطوا خطوات 
متقدمة في عهد املليفي ألنه نائب سابق تعايش مع 
معاناة املواطن وصال وجال مع احلكومة، وهو اليوم 
جزء من احلكومة يتحمل عبء إحدى أهم وزارتني في 
البالد فهل سيحقق ما نفخر به وللموضوع بقية.

ترى ابنتك الصغيرة ذات الثالث سنوات تذوي أمامك 
وتكاد متوت من العطش وال تستطيع عمل شيء لها، هذا 
ما حدث لي قبل سنتني في مستشفى الفروانية بقسم 
حوادث األطفال، عندما قرر الدكتور املعالج حاجة ابنتي 
الصغيرة إلى عمل مغذ عاجل في الوريد لتعويضها عن 
السوائل التي فقدتها نتيجة إصابتها بنزلة معوية أفقدتها 
الكثير من السوائل مما أدى إلى حالة جفاف شبه كامل 

جلسدها الصغير.
لكنن��ي صدمت حني قالت ل��ي املمرضة »بابا ما فيه 
س��رير كله مليان« ألكثر من 30 ثانية لم أستوعب ماذا 
قالت، حتى نظرت إلى مييني فهالني املنظر، كل سرير 
فيه طفالن، وفي آخر املمر إحدى األمهات حتتضن ابنها 

الرضيع وفيه مغذ.
»الزم ينطر سرير فاضي« قالتها بعصبية املمرضة، 
والبنت معي يكاد يغمى عليها، وكأنني أرى بياض عينيها، 
لم أصدق ما كانت تقول، في بلد وصلت خيراته العالم 
كله، ويحوي أكبر االحتياطات النفطية في العالم. يقارب 
أطفاله على املوت من العطش في مستشفى حكومي وأمام 
ناظري والديهم، وبعد دقيقتني كانت مثل السنتني قام 

أحد األطفال من أحد األسرة، لتأخذ ابنتي مكانه.
بعد عودتي للبيت اتصلت بثالثة نواب ألشرح لهم ما 
حدث في املستشفى مطالبا إياهم بالتحرك وتبني موضوع 
إصالح هذا املستشفى التعبان، لم يرد علي أحد، بعدها 
جربت أرقام الس��كرتارية، رد عليَّ اثنان وكان ردهما 
متشابها.. )أبو فالن س��يكون مشغوال في األسبوعني 
القادمني للتحضير للندوات واالستجوابات املخصصة 
للدفاع عن الدميوقراطية، واإلصالحات السياسية...(، 
وكان ردي عليهما متشابها أيضا بعد استرجاعي ملنظر 
ابنتي الصغيرة وهي تقاتل من أجل حياتها بني يدي... 
»بلغ أبو فالن أنني قلت.......«.. وأقفلت الهاتف في وجهه 
بعد إصابتي من القرف، من هؤالء النواب املبتعدين عن 

همومي ومشاكلي.
احلالة التي وصلتها، وصلها أغلب الشعب الكويتي 
من هذا املجلس وه��ذه الدميوقراطية التي لم نر منها 
إال تعطيل البلد وش��ل احلياة االقتصادي��ة والثقافية 
وجميع أوجه احلياة، بلد حتول إلى رهينة إلى عشرات 
األشخاص الذين حتولوا إلى حراس على السنة وأبواب 
الوزراء، والنتيجة توقف حال البلد، فأي بادرة إصالح 

أو تطوير س��يتصدى لها احد ه��ؤالء النواب األبطال 
»ويشرشرحك« بسببها سواء حتت قبة عبداهلل السالم 

أو في كل وسائل اإلعالم.
والطامة الكبرى واألخيرة هي ما حدث قبل أيام في 
مجلس األمة بني بعض النواب، متناسني القروض التي 
حولت 30% من الشعب الكويتي إلى مساجني في بيوتهم 
خوفا من الضبط واإلحضار، ولم يكن ملناقش��ة األمن 
الوطني الذي قد يتزعزع بس��بب األح��داث اإلقليمية 
املتس��ارعة من حولنا، وكذلك لم يكن ملناقش��ة البطالة 
الت��ي قامت تقرع بيوت الكويتي��ني، بيت بيت بوجهها 

القبيح.
وكتعبي��ر عن حالة القرف الت��ي وصلها الكثير من 
الش��عب الكويتي من ممارسات املجلس احلالي، أمتنى 
تنظيم جتمع أمام مجلس األمة في اي يوم جمعة نختاره، 
ونس��ميها جمعة التعب، خالص بس تعبنا منكم ومن 
فشلكم في حتقيق أدنى مطالبنا وطموحاتنا، تعبنا من 
وضعكم األصف��اد على أيدي الوزراء وإرعابهم من أي 
مبادرة إصالح او إجناز في وزاراتهم، نريد اس��تراحة 

طويلة منكم، هل تفهمون؟

waha2waha@hotmail.com

fatimams_65@hotmail.com

ghunaimalzuby@yahoo.com
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