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ملن يهمه األمر

ذعار الرشيدي

فيصل حمد إبراهيم المزين

سالم إبراهيم صالح السبيعي

جمعة الغضب 
وجمعة الرحيل

»األوقاف« 
وجمال 
املساجد

مفردات دخيلة على املجتمع الكويتي بدأت تطفو 
على الساحة احمللية منذ أن اندلعت الثورات املتعاقبة 

في بعض الدول العربية، حيث يعاني املواطنون 
هناك من الفقر واالضطهاد، فثارت الشعوب هناك 

أمال في احلصول على مستوى معيشي افضل، أما 
عندنا باخلليج العربي، وخصوصا في الكويت، فلله 

احلمد واملنة الرغد والبحبوحة في املستوى املعيشي 
هو الواقع، كما ان هامش احلرية كبير جدا إذا ما 

قارناه بكثير من دول العالم، نعم العالم بأسره وليس 
العالم العربي. كما ان الدميوقراطية الكويتية يشهد 
لها اجلميع بحيويتها ونشاطها وقوتها، وعلى هذا 

االساس يجب ان يكون التعامل وفق االطر الدستورية 
التي هي العقد مابني اجلميع.

ال أحد يختلف على أن أداء احلكومات الست السابقة 
لم تلب طموح املواطنني، وأن احلكومة ال جتيد قراءة 

الساحة جيدا، فال تنمية وال تطوير اخلدمات بجميع 
أشكالها، فأصبح املرء يسأل نفسه ماذا يحصل؟ 
هل اصبحت احلكومة تسبح بواد واملواطن بواد 
آخر، عندما تسلم سمو الشيخ ناصر احملمد أول 

حكومة سمعنا من فطاحل املعارضة أنه إصالحي وأنه 
رجل املرحلة، وبعد فترة بدأ مسلسل الفشل الذريع 

باألداء احلكومي، فإما أن سموه غير قادر على تقدمي 
األفضل للبالد والعباد، وإما أن هناك حكومات ظل 

حتاربه في كل صغيرة وكبيرة، وفي كلتا احلالتني إن 
لم يستطع سموه تقدمي األفضل للبالد، أو لم يقدر 
على احتواء خصومه فعليه االستقالة ألن الكويت 

أكبر من اجلميع والكويت تستحق التضحية.. وأذكر 
سموه بلقائه على إحدى الفضائيات حني قال »الكويت 

أكبر من اجلميع«.
أما بدعة اخلروج الى الشارع بهذه الطريقة الغريبة 

على املجتمع الكويتي ومتزيق الصور، ونعت من 
يخالف رأي املتظاهرين باملتخاذلني فهذا أمر خرج عن 
قواعد اللعبة السياسية والدميوقراطية، والتي يحكمها 

الدستور من خالل قاعة عبداهلل السالم واالدوات 
الدستورية، وخروج ايضا عن العادات والتقاليد 
الكويتية باحترام الرأي والرأي االخر، واملطالبة 
بحكومة شعبية والى آخره من الطلبات الغريبة، 

وهذا كله مرفوض من االغلبية الصامتة من الشعب 
الكويتي، فهذا نوع من انواع الديكتاتورية باسم 

الدميوقراطية، ان لم تكن معي في الرأي فأنت فاسد 
ومتخاذل، وال مكان حلرية الرأي والرأي اآلخر.

لكن األكيد هو أن الكويت وأمنها وسالمتها فوق 
اجلميع، وفوق أحالم كل من يتطلع لتحقيق بطوالته 

السياسية وغيرها على حساب الوطن، ونقول الكويت 
أكبر من بدعة جمعة الغضب وجمعة الرحيل.

ما عالقة املواطن بوزارة األوقاف؟ إذا كانت املساجد 
يتكفل ببنائها وفرشها املتبرعون من املواطنني، أما 
األرض فيخصصها املجلس البلدي، ومهام الوقف 
انسلخت من الوزارة وأصبحت لها األمانة العامة 

لألوقاف بجهازها الوظيفي الكامل واملستقل، وهناك 
بيت الزكاة وجهازه اإلداري الكبير واملستقل، أما 
مسابقات حفظ القرآن الكرمي فقد تكفل بها أهل 

اخلير، عدا ما تقوم به اللجان اخليرية الرائدة في 
اخلارج والداخل، الدليل على ما سبق هل تذكر 
عزيزي القارئ آخر ثالثة وزراء سابقني لوزارة 

األوقاف؟ أو ما الذي متيز به أو اختلف أحدهم عن 
اآلخر؟ أو تذكر البصمة أو التطور الذي متت إضافته 

وشعر به املواطن من وزير آلخر؟ كم مرة ذهبت 
لوزارة األوقاف إلجناز معاملة؟

حاولت أن أقنع نفسي بضرورة وجودها كوزارة 
بجهازها اإلداري الضخم، فلم أستطع فهل من 

املعقول أن تكون األوقاف حقيبة وزارية مستقلة، 
مع أن املواطن ال يشعر بعملها منذ عشرات السنني، 

وهناك وزارات ضخمة ومتشعبة بعدد موظفيها 
وإداراتها ومراجعيها ومسؤولياتها ضمت إلى 

وزارة أخرى شبيهة لها باملواصفات بوزير واحد، 

مثل وزارة اإلعالم واملواصالت وزير واحد، وزارة 
األشغال والبلدية وزير واحد، وزارة العدل والشؤون 

وزير واحد، وزارات حملها ثقيل وهمها وبيل، أما 
وزارة األوقاف فخفيف »طينة«، لذلك أمتنى من 
وزير األوقاف احلالي أن يجعل من تقلده لهذه 

الوزارة عالمة مميزة وثورة إبداعية، تبرز اجلانب 
احلضاري اجلميل للوزارة، يراها املواطن العادي 

أمام عينيه.
لو سألت أي مواطن: ما عمل وزارة األوقاف؟ 
سيجيب على الفور املساجد، إذا ملعب الوزير 

هو املساجد وما حولها واملصلون هم عمار)رواد( 
املساجد )إمنا يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل واليوم 

اآلخر(، جميع وزراء وموظفي وزارة األوقاف ركزوا 
على صحن املسجد من الداخل ولم يفكر أي منهم 

بخارج املسجد فالبد أن يجد املصلي موقفا لسيارته، 
وبصفة عامة نتمنى االهتمام بالشكل اخلارجي 

لعموم املساجد، لألسف تصميم املساجد اآلن يغلب 
عليه الطابع التقشفي والرخيص من اخلارج، ثم جتد 

الزراعة العشوائية ومساحات ترابية كبيرة، وسور 
ال فائدة منه، لذلك يفضل االستعانة مبهندس إضاءة 

وديكور إلبراز اجلمال الهندسي بواسطة االضاءة.

إن أجمل املباني في دول العالم هي الكنائس واملعابد 
من حيث العناية والتفنن باإلضاءة واحلوائط 

واإلكسسوارات اخلارجية والتي جتذب املارة ومتيز 
دور العبادة عن غيرها، أما عندنا فترى املسجد 

مظلما ليال، مشوه نهارا باملظالت الكيربي القبيحة 
الشكل، أو باألكشاك، أو ببرادات املاء، أو الكراسي 

البالية، يستطيع الوزير أن يجرب في مسجد واحد 
فقط )شرط أال يستعني بأي موظف من وزارته وهذه 

هي اخلطوة األولى وهي األساس للفكر اجلديد( 
ليرى كيف ميكن أن يتحول املسجد إلى حتفة متيزه 

عما حوله ببعض الرتوش الديكورية وغيرها، فإن 
وجد ما يرضيه، فليعممها، أو ينشئ قسما جديدا 

بالوزارة يهتم باملظهر اخلارجي للمساجد.
 ٭أمر يهم املصلني: مسجد في كيفان قطعة 7 هدم 

وسيبنى من جديد من متبرع، يتمنى رواد هذا 
املسجد أن يتحرك موقعه شماال ناحية احلديقة 

لتتجمع الفراغات واملساحات الصغيرة لتصبح ساحة 
كبيرة ملواقف السيارات من الناحية اجلنوبية أو 

العكس، املهم أال تضيع املساحات في كل االجتاهات 
ونخسر مواقفا للسيارات ألنه على شارع عام، 

نتمنى من الوزير االطالع على املخطط قبل التنفيذ.

Waha2waha@hotmail.com

almuzayenfaisal@yahoo.com

sbe777@hotmail.com

التزموا
 بالدستور وإال!

نحتاج
 ثورة تقييم 

 يجب على نواب االستجوابات الذين صار االستجواب 
لعبة لديهم ميارسونها إلبراز عضالتهم أو لتخليص 
ثاراتهم الشخصية، أقول يجب عليهم أن يدركوا أن 

حكومة اليوم غير حكومة األمس ما يحتم عليكم ضرورة 
احترام الدستور واحلق وبعد ذلك فليستجوبوا من 

يريدون استجوابه، أما قبل ذلك فال ميكن التجاوز على 
الدستور واملطالبة بصعود املنصة، فصعود املنصة ليس 
استجابة ألمرك الشخصي وإمنا استجابة ملقتضى أحكام 
الدستور، ولكي يصعد الوزير املستجوب للمنصة يجب 
أن يستوفي االستجواب مقتضيات أحكام الدستور، أما 
قبل ذلك فلن يصعد الوزير املنصة مادامت لديه أدوات 
ومخارج وفرها له الدستور. وعليه فإنني أقول للسادة 

الذين قدموا استجوابني باأليام األخيرة: التزموا بالدستور 
نصا وروحا واحترموه، فاستجواب العمل الوطني يجب 
أن يرفع منه محورا الرياضة واملجلس األوملبي، ألنهما 

ببساطة ليسا من مسؤولية الوزير مهما قلتم وأصررمت 
فهما ليس من اختصاص الوزير واألمر ليس بهواكم، 

وإمنا يحكمه الدستور، ويبقى لديكم محوران يتعلقان 
بخطة التنمية واإلسكان وهذان احملوران مهمان سيصعد 

الوزير ألجلهما املنصة واثبتوا أن هناك جتاوزا أو خطأ 
وسنكون معكم ضد اخلطأ، ولكن بعد أن يستوفي 

استجوابكم الشكل الدستوري برفع احملورين سالفي 
الذكر وإال فإن استجوابكم سيجد طريقه إما للمحكمة 
الدستورية وإما للجنة التشريعية من دون مناقشة وال 

منصة فحرصا على احملورين املهمني يجب رفع محوري 
الرياضة واألوملبي. 

كما يجب عليهم استجواب التنمية أن يغيروا اجتاهه من 
سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الوزير املختص وهو 

هنا إما وزير اخلارجية وإما وزير الدفاع، فسمو الرئيس 
قد وقاه الدستور من هذه احملاور التي ال يتوالها هو 
ويتوالها وزراء محددون ومعروفون وهم املسؤولون 

عنها أمام مجلس األمة حصرا، أما مخالفة الدستور وجعله 
شخشيخة تلعبون بها وفق أغراضكم وأهوائكم فهذا ما ال 

يقبله أبدا أي مخلص لهذا الدستور فإما االلتزام التام به 
وإما ستكون وجهة االستجواب معروفة وال تتطلب مني 
اإلعادة والتكرار، فكفوا عن العبث وكفى ما جرى وحدث 

من عبث وإساءة لدستورنا وأعرافنا وقيمنا بل وحتى 
شيم وأخالق الكويت التي تعارف عليها الكويتيون. لذلك 

نقول من أراد اإلصالح فلديه الوزير املعني ليحاسبه، 
أما فرض إرادة األقلية بقوة الصراخ ولي النصوص 
الدستورية فإن األغلبية النيابية واحلكومة لن يقفوا 

مكتوفي األيدي بل سيتصدون لكم وباألدوات املتاحة 
بالدستور فالسكوت عن جتاوزاتكم وانتهاكاتكم املتكررة 

زمنه ولّى ولن يعود بإذن العزيز القدير، فكفوا وإال!

أليس غريبا أن يوافق مجلس اخلدمة املدنية على إعطاء 
احلق املطلق للوزير أو وكيل الوزارة، بالتجديد أو عدم 

التجديد للقياديني؟ وهناك سؤال آخر مهم وهو ما معايير 
التجديد ألي مسؤول؟ بل وما مسطرة التقييم أصال؟ 
خاصة مع وجود الكثير من املسؤولني في كل أجهزة 

الدولة لم يتم وضعهم في مناصبهم على أساس كفاءة 
ومواطنة فقط ال غير، من غير دعم من ڤيتامني »واو«، 

سواء قبلية أو عائلية أو غيرها من معايير معوجة، وهذا 
األمر خطير جدا، ألنه يجعل رحمة القيادي بيد الوكيل 
أو الوزير، وكم عدد النساء القياديات عموما في أجهزة 

الدولة؟ ما أقوله هو محاولة لوضع اليد على اجلرح، 
وتشخيص املسألة حتى ميكن معاجلة اخللل الكبير، 

حيث مازال لدينا الوقت لكي نعلن عن ثورة على أنظمتنا 
اإلدارية. تخيل لو أننا قمنا بإرسال قياديي وقياديات 

الكويت إلى سنغافورة وماليزيا، ملدة معينة وذلك لنأخذ 
جتاربهم ونستفيد من خبراتهم بالتخطيط والعمل 

الدءوب، بل وحتى بالقيم التي لديهم، سواء كانت قيم 
بالعمل أو القيم التي لديهم بالشوارع في التعامل مع 

اآلخرين واحملافظة على ممتلكاتهم وكيف أنهم لديهم 
حس عال وحب لبلدهم، وكيف أصبحوا دوال يشار 

إليهما بالبنان مع قلة املوارد التي لديهم؟ أنا متأكد من 
أن الوضع سيكون مختلفا، ولكن ملاذا لم نقم بهذا األمر 

منذ سنوات أو حتى لم نفكر به. إننا متخلفون إداريا 
بشكل كبير ومخيف، وما قامت به الكويت حيث انها 
أسندت إلى مؤسسة استشارية عاملية يترأسها رئيس 

الوزراء البريطاني السابق »توني بلير« إلعداد رؤية للبلد، 
وقد أعدت حتت عنوان »الكويت بحلول 2030«، ما هي 
إال خطوة في االجتاه الصحيح، وقد أعطت تشخيصا 

واضحا ملا تعانيه الكويت من إشكاالت مختلفة، كما 
أعطت األساليب والقنوات املختلفة للخروج من هذا 
اإلشكال، وهذه اخلطة تستحق اإلشادة أوال، وألنها 

وضعت اليد على اجلرح ثانيا، واقترحت احللول ثالثا.
عموما إذا أردنا أن نقيم أي قيادي أو قيادية في البلد، 

فيجب أن ننظر إلى طريقة تقييم قياديي النفط، حيث ان 
لديهم مسطرة للتقييم لو طبقت على القياديني احلاليني 

في الوزارات واملؤسسات املختلفة، فلن يبقى أكثر 
املسؤولني في مناصبهم.. كما أن تقييم شركات القطاع 
اخلاص أفضل مبراحل من تقييمات اجلهات احلكومية 

هذا إن كان هناك تقييم!

aljaser_b08@hotmail.com

akandary@gmail.com

باسل الجاسر

عبدالعزيز الكندري

رؤى كويتية

وجهة نظر

لِك يا سورية في قلبي جرح لن يندمل، وإن لم أعرف 
أسماء شهدائك في األحداث األخيرة يكفي أنني 

عرفت ورأيت وسمعت شهيد ازرع وجسده تطلق 
روحه إلى بارئها بعد ان تلقى رصاصة أطارت نصف 

وجهه، قد يعتقد البعض ببشاعة املنظر، غير انني 
لم أره بشعا، ولم تكن للبشاعة محل وهو يطلب 

من احمليطني به ان يصمتوا حتى ميوت/ يستشهد 
بسكينة، وكأنه يقول: »روقوا دخيلكن.. خلوني موت 

بسالم«، منظر يهز أركان الروح ويحرك القلوب 
املتحجرة بني أضلع الالمباالة، ليس في األمر قضية 

جهادية مختلف عليها، وال في استشهاد شهيد 
ازرع قضية حتتمل املناقشة، فلقد رحل عن دنيانا 

مودعا كل شيء مادي بسكينة، لست بحاجة الى مفت 
ليبلغني انه شهيد، وال إلى سياسي ليخبرني عن 

سبب موته، وال الى طبيب ليبلغني انه مات بال ألم 
رغم رصاصة القناصة التي أطارت أسفل وجهه.
رأيت عينيه وهو يودع احلياة الى حياة أخرى، 

وأعدت املشهد مرة ومرتني وثالثا، ولم أر في حياتي 
كلها بارقة أمل تولد في عيني رجل يودع احلياة 
كما رأيتها في مسحة دمعة لم تسقط على وجهه 

املشوه، رجل يرى في احلياة بارقة أمل تلوح رغم انه 
سيودعها بعد دقائق الى حياة أخرى.

السكينة هي الشيء األكثر وضوحا في عينيه، ال 
أعرفه، ولم أستطع التوصل الى اسمه رغم بحثي عنه 

في كل املواقع التي أوردت مقطع ڤيديو استشهاده، 
قالوا اسمه بالل وآخرون قالوا ربيع، وغيرهم اكتفى 

بإطالق اسمه »شهيد ازرع« وكأنه اختصر كل شهداء 
درعا بل كل شهداء االنتفاضات العربية ضد الظلم.

بالل او ربيع او »شهيد ازرع« الذي ال أعرفه، سيبقى 
رمزا، سيظل باقيا، سيحيا بيننا، أنا شخصيا لن 

أستطيع نسيانه، ولن يغيب عن ناظري أبدا كيف مات 
بسكينة يعلم اهلل انني أغبطه عليها، ويغبطه عليها كل 

ذي عقل ايا كانت ديانته، فهكذا متوت الرجال.
توضيح الواضح: استحضارا لذاكرة الشهداء التي 

مر شريطها في ذاكرتي وأنا أكتب عن شهيد ازرع، 
تذكرت شهيد الكويت مبارك النوت، عاش رجال 

ومات رجال مبارك النوت الذي كان يجب ان تدرس 
حادثة استشهاده في مناهج التربية، مبارك فالح 

النوت املقلدي اجلبلي املطيري، كان أحد معارضي 
تعليق الدستور وأحد أكبر معارضي السلطة في 

الكويت، ومع هذا عندما احتل العراقيون الكويت، 
رفض أن ينزل صورة األمير الراحل الشيخ جابر 

األحمد، فألقى العراقيون القبض عليه، وعّذب، 
وقادوه الى ساحة جمعية العارضية في يوم 

1990/9/12 وأعدم أمام مرتادي اجلمعية، كان يخالف 
السلطة في طريقة عملها وأسلوبها وتعاطيها مع 

الشأن الدميوقراطي، ولكنه كان مؤمنا بشرعية آل 
الصباح، وهو األمر الذي لن نحيد عنه حتى وان 

اختلفنا، ألنه أمر في أصل الدستور الذي ندافع عنه، 
وهو الدرس الذي أعطاه لنا جميعا الشهيد الرجل 

مبارك النوت.

هكذا 
متوت الرجال


