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كلمة صدق

شقشقة

ذعار الرشيدي

فيصل حمد إبراهيم المزين

عادل حسن دشتي

جمعة الوطن 
واملواطن

يوميات كويتي 
في القاهرة

كم كنت أمتنى لو كانت الفزعة والتظاهر طبعا وفق 
القانون واللوائح املنظمة، من اجل الطفلة التي توفيت 

بأحد املستشفيات احلكومية قبل اسابيع، كم كنت 
امتنى لو كان التظاهر من اجل البطالة املصطنعة، 

سوء اخلدمات الطبية، محاربة الشباب الكويتي 
في العمل في التجارة، حرب الشوارع والتي راح 

ضحيتها الكثير من البشر ومشكلة الزحام املروري، 
التركيبة السكانية املختلة، حلم التنمية التي الوجود 
لها اال في التصريحات، التعليم ومخرجاته السيئة، 

العنف اجلسدي واللفظي والنفسي الذي ميارس 
جهارا نهارا في مدارسنا احلكومية في اغلب املراحل 

والذي نتجت ومازالت تنتج عنه ثقافة العنف 
املجتمعي، الفساد االداري واملالي واخلدمي، الرشوة 

املستشرية بشكل يفوق التوقعات.
هناك من يجعل احلكومة وكأنها حكومة مالئكية وكل 

شيء متام، فاحلكومة توفر كل اخلدمات للمواطن 
وقارن ذلك بالدول االخرى املجاورة والبعيدة، فهي 
توفر املسكن، اخلدمات الطبية والتعليمية الى آخره 

من االمور. وعلى اجلانب االخر، هناك من يجعل 
احلكومة واخلدمات التي تقدمها اسوأ من السيئ 

بل ال يكاد يوجد حسنة واحدة، ومهما عملت فهي 
ضد املواطن البسيط وحتابي وجتامل املتنفذين 

والتجار. وهنا تضيع املوضوعية، فالقضية قضية 
نسبية، تقيم وفق االرقام والواقع وليس وفق 

االهواء واالحقاد السياسية. نعم هناك ايجابيات 
اسست لكن السلبيات اتت نتيجة املركزية وفقدان 

العمل املؤسسي، والتخلف االداري والفساد بجميع 
أنواعه، واالهم من هذا وذاك تسييس كل أوجه العمل 

بالكويت.
منذ التحرير وهذه هي مستشفياتنا، وكأن 

ساعة الزمن توقفت فال تطوير إداريا أو خدميا 
فاملستشفيات تقدم اخلدمات وكأننا في عام 1992 
ولم يتم بناء اال مستشفى واحد طبعا قيد االنشاء 

منذ سنني، فاملواطن في آخر سلم االولويات، 
فمواعيد االشعات النوعية باألشهر وكذلك العمليات 

الى آخره من االمور التي ال تخفى على احد، 

فأين الشباب ومن معهم من االعضاء من هذه 
القضية وملاذا لم يخرج أحد مبظاهرة الفية تطالب 
بحق كفله الدستور؟! اين انتم من الفلتان االمني 
بالشوارع فكل يوم نفجع مبوت صديق او قريب 

واالحصائيات موجودة، اين انتم من مأساة املخدرات 
والتي اصبحت واقعا أليما يهدد كل اسرة، اين انتم 

من فضيحة جليب الشيوخ واإلجرام واملتاجرة 
باملمنوعات، اين انتم من تلوث البيئة وخطرها علينا 

جميعا، اين انتم من التركيبة السكانية التي باتت 
تؤثر على حياتنا واسلوبها، اين انتم من وهم التنمية 
التي صرفت عليها املليارات ولم نر شيئا حتى االن، 

اين انتم من ابنائنا الذين مت رميهم على االرض 
وهم من اصحاب االعاقات املختلفة في مستشفى 
اجلهراء، اين انتم من اهلنا املعاقني والتعسف في 

التعامل معهم، حتى املبنى الذي يخدمهم اكبر اعاقة 
إلعاقتهم؟! فعال كنت امتنى ان يكون التظاهر 

للمواطن وللوطن وليس ألشخاص يريدون امجادا 
شخصية ال وجود لها اال في احالمهم.

ما ان تطأ قدماك مطار القاهرة الدولي اجلديد بعد 
الثورة حتى تكاد تشعر بنسمات احلرية الباردة 

وهى تلفح وجهك بنسماتها اجلميلة الرقيقة الهادئة، 
بحيث ترى الوجوه ضاحكة مستبشرة واالبتسامات 

والضحكات متأل قاعات االنتظار وبشائر األمل 
مبستقبل أفضل متأل العيون والقلوب، هكذا كان 

االنطباع األول لي في املطار، وبعد جتوالنا في 
البلد وبني الناس يتبني لنا ان األوضاع مازالت متر 
مبرحلة ما قبل االستقرار التام، فاألوضاع األمنية 
وان كانت مستقرة في غالب األحيان إال ان العني 
الفاحصة ال تفوتها بعض الثغرات األمنية هنا او 
هناك، وهذه حالة طبيعية ملرحلة ما بعد الزلزال 

الشعبي الكبير الذي حدث في مصر، وبكل األحوال 
فان ما حدث ويحدث في مصر لهو دليل على عظمة 
هذا الشعب وعافيته وبداية النتفاضة مصرية كبرى 
تستعيد مصر من خاللها موقعها احلقيقي بني األمم 

والشعوب بعد ان همشها النظام السابق وجعلها 
أسيرة سياسة »البترودوالر« وسياسة احملاور 

اإلقليمية الضيقة.

ومن املالحظ ايضا انك جتد لكل مصري روايته 
اخلاصة عن الثورة وأسبابها والقائمني عليها 

وتداعياتها وقد تصل الى حد النقيض في أحيان 
كثيرة، فعالم االجتماع له رأى مغاير لرجل الشارع 
والسياسي له رأى مغاير للصحافي وهكذا، ولكن 

املتفق عليه ان تداعيات الثورة املصرية وآثارها 
االرتدادية اجلميلة ستشمل العالم العربي بأسره، 

ومن الضروري اليوم ان تقف احلكومات العربية مع 
الشعب املصري ومساعدته في النهوض من كبوته 
املؤقتة تكفيرا عما قامت به طوال العقود املاضية 
من دعم النظام ال الشعب، فاألنظمة تزول ولكن 
الشعوب هي الباقية، فاألوضاع االقتصادية متر 

مبرحلة ركود شملت مختلف القطاعات االقتصادية 
من سياحة وخدمات وغيرها وهذا ينعكس بالتالي 

على الطبقات الشعبية التي ما خرجت أصال الى 
للتغيير لألفضل في مختلف املجاالت السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية، وأحد أوجه التغيير هو 
حتسني األوضاع االقتصادية، فرأس املال حسب 
تعبير االقتصاديني جبان، واملطلوب كذلك الدعم 

السياسي الستكمال استقرار البلد وإعادة تشكيل 
منظومته السياسية اجلديدة واملنتخبة، فانتخابات 

مجلسي الشورى والشعب ستكون في سبتمبر 
املقبل وبعدها سيتم تشكيل جلنة لصياغة الدستور 
من أعضاء البرملان املنتخب، والى ان تقام انتخابات 
رئاسية فان املجلس العسكري سيقوم بإدارة الدولة 

إلى فترة ال تقل عن سنة حسب اعتقادي.
واملطلوب كذلك عدم استعجال مصر للقيام بخطوات 

كبيرة حتتاج إلى مزيد من االستقرار والنقاش 
كموضوع معاهدة كامب ديڤيد مع الكيان الصهيوني، 

ففتح املعابر مع قطاع غزة هو خطوة كبيرة تشكر 
عليها القيادة املصرية في هذه األوقات احلرجة، 

وكذلك من غير املقبول أيضا ان يحجر على مصر 
في سياستها اخلارجية املستقلة اجلديدة ترهيبا 

او ترغيبا ان تسعى الستعادة وتقوية عالقاتها مع 
مختلف البلدان ووفقا ملصاحلها القومية ال وفقا 
لرغبات ومصالح البعض هنا او هناك وحتديدا 

في موضوع العالقات املصرية ـ اإليرانية وهو ما 
سيكون محور حديثنا في املقال القادم ان شاء اهلل.
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حتى ال تكون 
اجلمعيات غنيمة

كلهم 
من »القاعدة«

منذ مطلع ثمانينيات القرن املاضي واجلمعيات التعاونية 
ولألسف الشديد أضحت هدفا أساسيا للتيارات 

السياسية وعامال مساعدا على تكريس وتأصيل القبلية 
والطائفية، فقد صارت جمعيات املناطق الداخلية على 

األغلب مرتعا أو مزارع لتيارات سياسية تتقوى بها في 
االنتخابات سواء ملجلس األمة أو في البلدية وخصوصا 

التيارات اإلسالمية منها، السيما في ظل هيمنة التيار 
على اجلمعية، تذهب الزكاة حصرا للجمعية اخليرية التي 

ينطلقون منها وهي الوظيفة املثالية والسائغة لكوادر 
التيار سواء من القيادات العليا أو الوسطى وحتى السفلى 
سواء كان ذلك عبر أجر عال مقابل عمل أو حتى أجر من 

غير عمل للجمعية.
وقد يكون العمل في التيار ككادر، أو من أجل شراء 

الوالءات لدعم مرشحي التيار في االنتخابات وهذا أمر 
معتاد، وكذلك تصبح اجلمعية مركزا حيويا لتسويق 

بضائع منتمي التيار بامتيازات عالية ومناقصات اجلمعية 
تذهب أوتوماتيكيا لشركات املنتمني للتيار واحملسوبني 

عليه.
وكل هذا على حساب املساهمني في هذه اجلمعية وسكان 
املنطقة وعلى حساب العمل التعاوني، لذلك صارت بعض 
اجلمعيات التعاونية محتكرة على تيار سياسي منذ عقود 
كحال إحدى اجلمعيات التي حتتكر إدارتها حركة حدس 

منذ 3 عقود من الزمن حتى ان اسم التيار تغير وهم 
اليزالون يحتكرون إدارة هذه اجلمعية، إلى ان صارت 

هذه اجلمعية غنيمة ومزرعة لهذه احلركة.. وال حول وال 
قوة إال باهلل. واليوم يتوقع أن ينظر مجلس األمة املوقر 

في قانون التعاون اجلديد في املداولة الثانية والنهائية 
وسط بروز معارضة شديدة من ممثلي التيارات الذين 
بعد أن مت إقرار القانون في مداولته األولى دون وعي 

منهم بخطورته على مصالح تياراتهم فتنادوا اليوم هم 
وتعاونيوهم للمطالبة بتأجيل إقرار القانون للمزيد من 

الدراسة فقط ال غير، على الرغم من أنهم يشيدون بأكثر 
نصوصه. وحقيقة األمر فإن أكثر ما يصيبهم بالذعر 

املادة التي حتدد أحقية الناخب في انتخاب شخص 
واحد وهذا ما مينع االحتكار من قبل عصبة سياسية 
أو قبلية أو طائفية ويفتح الباب على مصراعيه لتنوع 
مجلس إدارة اجلمعية ليزخر بجميع أطياف املجتمع 

وأكفأهم باستقاللية تامة ويغلق الباب متاما على التآمر 
الذي يحدث باملعتاد على وزارة الشؤون وعلى املساهمني 

خلدمة التيار، ويتحول األمر كله ليكون خلدمة املنطقة 
وسكانها ومن ثم خدمة هذا الوطن العزيز.

لذلك نطالب النواب وحتديدا األغلبية العاقلة واحلكومة 
بإقرار هذا القانون اليوم في مداولته النهائية من أجل 

القضاء على االحتكار وحترير اجلمعيات التعاونية من 
االحتكار السياسي والقبلي والطائفي، وفقكم الباري عز 

وجل خلير الكويت العزيزة وأهلها الكرام.

اليوم أكتب باسم اإلنسانية وليس باسم السياسة 
وأنظمتها فهي لها مختصوها ومفتوها، وما نكتبه 

اليوم لم يأت من املوائد البروتوكولية وال من أبواق 
احملاورين السياسيني الذين أصبحوا كثيرين في هذه 
اآلونة حتى صرنا ال نعلم أين نحن من تلك القرارات 

أو احلوارات؟ »واالثنان سواء، فرقعات هوائية غير 
مجدية ال بخير وال بشر«. بدأت احلكاية باألنظمة وعدم 
التوريث ومن ثم الدستور وتغييره ثم طال األمر تنظيم 

»القاعدة« الذي قتل رأسه بحرفية أميركية محنكة 
ويتبقى لهم أفراد »القاعدة«، واملضحك من تلك القصة 

أنهم استطاعوا بجهودهم واستخباراتهم أن يجدوا 
الرأس ولكن بقي اجلسد، ومن هذا وذاك السؤال هنا: 
ماذا ذنب األطفال الذين دخلوا لعبتهم وقتلوا من أجل 

»قاعدتهم«؟ أم أصبحنا جميعا من »القاعدة«؟
أطفال جاعوا من أجل الثورة، وصغار ينادون من أجل 
الدستور، واليوم نيران تفتح على أجسادهم وطلقات 

تخترق أرواحهم، والسبب أنهم يبحثون عن أفراد 
»القاعدة«، هراء وقصص وأكاذيب والضحية جيل من 
الطفولة ينتهي بأكمله ال يجد من يحتمي به، وما هي 

األسباب؟ كلهم من »القاعدة«.
٭ كلمة وما تنرد: أختم مبا يلي من أشعار صالح 

جاهني »مع االعتذار لتغيير بعض الكلمات«:
ــوا الكراريس ــى مل ــدرس انته ال

ــال ــى ورقهم س ــي عل ــدم الل بال
ــدة املتح األمم  ــر  قص ــي  ف

ــال األطف ــوم  لرس ــابقة  مس
ــرا ــع احلم ــي البق ــك ف ــه رأي اي

ــزي ــا عزي ــم ي ــر العال ــا ضمي ي
ــمرا وس ــة  عربي ــة  طفل دي 

ــذي ــطر تالمي ــن أش ــت م كان
دمها راسم زهرة.. راسم راية ثورة

راسم وجه مؤامرة..راسم خلق جبارة
ــار ع ــم  نار..راس ــم  راس

ــتعمار واالس ــة  الصهيوني ع 
ــرة ــم صاب ــي عليه الل ــا  والدني

ــس ــل األبالي ــى فع ــاكتة عل وس
الدرس انتهى... ملوا الكراريس

aljaser_b08@hotmail.com

atach_hoti@hotmail.com

باسل الجاسر

د. نرمين يوسف الحوطي

رؤى كويتية

محلك سر

أفالم اخليال العلمي التزال هي والكوميدية األقرب 
الى قلب مشاهدتي، وقبل أسبوع شاهدت فيلم 

»Thor«  أو ما نعرفه بالعربية عندما كنا صغارا بـ 
»طور.. سيد الرعد« في قصته املصورة التي مألت 

أرفف املكتبات العربية في السبعينيات وأوائل 
الثمانينيات، وبحق لم أستسغ الفيلم كامال، لسبب 

بسيط أن قصة الفيلم الذي عرض في صاالت 
السينما منذ شهر ال متت بصلة الى القصة التي 

قرأتها صغيرا، لذا لم أجد »طور« الذي أعرفه، ولم 
أكمل الفيلم وخرجت، وعلى العكس عندما رأيت فيلم 
»عمارة يعقوبيان« لم أحس بوحشة أو امتعاض كون 

الفيلم لم يذهب بعيدا عن رواية »عمارة يعقوبيان« 
قبل أن تتحول الى فيلم، وكذلك عندما شاهدت فيلم 
»احلب في زمن الكوليرا« املنتج عام 2006 لم أحس 

بوحشة املشاهد كون أحداث الفيلم بل وطريقة 
تركيب املشاهد لم تكن بعيدة عن رواية »احلب في 

زمن الكوليرا« التي قرأتها قبل 10 أعوام.
الفجوة التي عادة ما تنشأ بني »املقروء« رواية 

و»املشاهد« فيلما، ليست أمرا غريبا فبعض املخرجني 
يلتزم بالنص األدبي واحلبكة الدرامية، بل وتسلسل 

األحداث عند نقله أي رواية الى فيلم، وبعض 
املخرجني »املتنفذلكني« كمخرج »Thor« يحب أن يضع 
رؤيته اإلخراجية، وباملناسبة مخرج الفيلم هو املمثل 

االيرلندي املعروف كينيث براناغ، وملن ال يعرفه 
فهو بطل فيلم »هنري اخلامس« وأحد أبطال فيلم 

توم كروز »فالكيري« وهو ممثل رائع وكمخرج رمبا 
يكون رائعا، ولكنه نزع مزاجي كمشاهد بإخراجه 

لفيلم»Thor«  على هواه، وليس بحسب القصة 
املعروفة.

الفجوة التي نشأت لدي بني »املقروء« رواية 
و»املشاهد« فيلما، هي متاما كالفجوة التي أجدها قد 

نشأت بني احلكومة بتصريحاتها »املقروءة« على 
شكل تصريحات صحافية، وبني »املشاهد« واقعيا 

إلجنازاتها، فهي تتحدث عن خطة التنمية »اخليالية« 
بالكثير من الوعود والكثير من اآلمال والكثير من 
»التسويف«، بينما على أرض الواقع »املشاهد« ال 

نرى سوى »ما كو شيء«، فال مستشفى بني، وال 
جامعة قامت لها قائمة، وال يعقل أنه وفي ظل غيمة 

الـ 37 مليارا، التزال املستشفيات متنح مواعيد 
للمرضى بالشهرين والثالثة، وبعد هذه الفترة 

الطويلة من االنتظار يقوم طبيب »عليمي« بفحصك 
5 دقائقق ثم يصرف لك دواء قد يصلح لك وقد ال 

يصلح.
ومخرج حكومتنا قد يكون »رائعا« بل قد يكون 

»أيقونة إبداعية« ولكنه وحتى هذه اللحظة لم يقنعنا 
بأن الفيلم السياسي الكويتي الطويل الذي يخرجه له 

عالقة بالواقع الذي نعيشه يوميا.
توضيح الواضح: قد يتساءل البعض عما إذا كنت 

أقصد مبخرج حكومتنا سمو الشيخ ناصر احملمد؟ 
واختصارا للوقت، نعم أقصده وأعنيه شخصيا، له 

منا كل التقدير واالحترام، ولكن ما تعد به حكومتنا ال 
عالقة له بالواقع املعاش.. وبس.

باختصار قد يكون املخرج رائعا، ولكن الفيلم سيئ 
إلى أقصى حد.

حكومتنا.. 
مخرج »رائع«
وفيلم »سيئ«


