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مخلد الشمري

فرحتنا غير بأعيادنا 
الوطنية هذه السنة

كارثة شبيهة بالغزو

وطني احلبيب.. ال ُحرمنا منك وطنًا

أعيادنا هذه السنة بالفعل غير، وال أدري لهذه 
الحالة سببا محددا على المستوى العام وربما 

ما مررنا به من شد وتأزيم واقتحامات وضرب 
بوحدتنا الوطنية ونسيجنا االجتماعي ما حرك 
مخاوفنا ككويتين على كويتنا فجاءت األعياد 

الوطنية فهب المخلصون لهذا الوطن يبلسمون 
جراح الوطن عبر فعاليات وطنية رائعة، ولعل أبرز 
وأهم هذه الفعاليات هي فعالية أحياء ذكرى شهداء 

معركة القرين في 24 فبراير تحت شعار »على 
قلب واحد« التي تفاعل معها الكويتيون على نطاق 
واسع وشارك فيها حتى أساطين التأزيم وتمزيق 
النسيج االجتماعي.. فبلسمت وداوت الكثير من 

الجراح التي آذت الوطن وأقلقت أهله فذكرتهم 
بأن شهداءهم كانوا حضرا وبدوا.. شيعة وسنة، 

وأكدت لهم الحقيقة الثابتة الراسخة وهي أن الكويت 
لن تكون الكويت إال بحضرها وبدوها بشيعتهم 
وسنتهم وأنها استوعبتهم منذ أكثر من ثالثمائة 
سنة وستستوعبهم وتسعهم لألبد بإذن العزيز 

القدير، فكانت ملحمة القرين ملحمة وطنية عظيمة 
سنة 91 وكانت ملحمة وطنية رائعة في 2012 مرة 
ثانية فالمجد لجميع شهداء الكويت عبر التاريخ 

بالصريف والجهراء والقرين، الخلود ودوام العز 
للكويت وطن جميع الكويتيين على مختلف أعراقهم 

ومذاهبهم وانتماءاتهم، فالدين هلل والوطن للجميع، 
والشكر والتقدير والعرفان لشباب الكويت الوطني 
المبدع الذي بادر الحياء هذه الذكرى فأحيا الكثير 

من المعاني الوطنية التي غابت عن البعض أو غيبها 
البعض عنه، وعاشت الكويت حرة عزيزة وعاش 

أهلها أخوة متحابين بالوطن.
على هامش األفراح تلقيت دعوتين رسميتين لحضور 
حفلين رسميين األولى من الصندوق الكويتي للتنمية 
بمناسبة األعياد الوطنية ومرور 50 عاما على انشائه، 
والثانية تلقاها ابني تركي الذي يتلقى تعليمه الثانوي 
في أكاديمية قطر للقادة في دولة قطر الشقيقة وذلك 

لحضور االحتفال الذي تقيمه سفارتنا بمناسبة 
األعياد الوطنية، والحفالن حضرتهما مضطرا فأنا 
دائم االعتذار عن حضور االحتفاالت الرسمية فهي 
ثقيلة على نفسي، فاألول حضرته بسبب حضور 

صاحب السمو األمير المفدى حفظه اهلل ورعاه، إال 
أنني استمتعت به استمتاعا كبيرا فقد كان احتفاال 

فنيا راقيا بكل المقاييس، ولو كان مسرحا عاديا لما 
ترددت في دفع قيمة التذكرة للحضور وفوق ذلك 

فقد كان الحفل مطعما بمعلومات مشرقة عن دور ذلك 
الصندوق في خدمة البشرية من خالل مشاريع طرق 
وسكك حديد وسدود وانتاج كهرباء ومشاريع زراعية 
ومستشفيات، ما أشعرني بالفخر واالعتزاز بأن هذا 
الصندوق ملك الكويت وأجره عند اهلل محسوب ان 

شاء اهلل ألهل الكويت فلله الحمد، ناهيك عن االشادات 
التي تلقاها ذلك الصندوق من المؤسسات والهيئات 

الدولية التي وجدت في صندوق الكويت مثال يحتذى 
لخدمة االنسانية، ومع ذلك فإنه ال يكلف الدولة أمواال 

فمنذ تأسيسه توقف مد الدولة له باألموال وصار 
تمويله ذاتيا إال أن خدمته للكويت ورفع اسمها 

مستمرة وكذلك األجر مستمر ألهل الكويت، فشكرا 
للقائمين على هذه المؤسسة الكويتية الراقية وعلى 

احتفاليتهم الراقية ودورهم الراقي في خدمة الكويت 
واالنسانية جمعاء. أما الثاني فقد حضرته بسبب 

الحاح األستاذ تركي الذي يقضي اجازة نصف السنة 
عندي بالكويت، فذهبت معه إلى قطر وحضرنا حفل 

السفارة فأحاطنا السفير علي سليمان الهيفي وأركان 
السفارة بكرمهم ودماثة خلقهم وكريم ودهم فشكرا 

للسفير الهيفي واركان سفارته.
المهم أنني ورغم ثقل المناسبات الرسمية إال أنني 

سعدت كثيرا بحضور الحفلين فاألول ذكرت أسبابه 
سالفا والثاني أيضا ولكن وفوقها سعدت بصحبة 
ابني العزيز تركي، ودامت أفراحك يا وطن ودامت 

أفراحكم يا أهل الوطن.

على الرغم من أن ما 
سنقوله يدخل في باب 

واجبات الدولة تجاه 
المواطن، إال أننا لو نظرنا 

إلى الموضوع من جانب 
عملي ومستقبلي، سنرى 
أن األمر يحتاج إلى إعادة 
نظر وترتيب إنتاج بحيث 

يكون هناك توازن بين 
األخذ من الحكومة والعطاء 

إلى الدولة.
المواطن الكويتي اليوم 
يعد مكلفا للدولة، فهي 

تنفق عليه أكثر مما 
يعطيها، وقد تنطبق هذه 

القاعدة على شريحة 
عريضة من الناس الذين 

يعيشون على بند غير 
مرئي هو البطالة المقنعة، 

ويبدو مقلقا تصريح 
وزير المالية السابق 

بدر الحميضي لوسائل 
إعالمية بأن مشكلة قد 

تواجه الدولة في موضوع 
الرواتب واألجور بعد 6 او 
7 سنوات مقبلة، وذلك بناء 
على ان 80% من الميزانية 
تذهب لهذا البند المرهق 

لكاهل الدولة.
هناك 3 إشكاليات ـ إذن 

ـ يفترض بنا أن نجد لها 
حال عاجال، األولى تتمثل 
في تنويع مصادر الدخل، 

فكتف النفط وحده لن 
يقوى على مساندة جسد 

الدولة االقتصادي الذي 
سيتضخم حجمه بسبب 
ازدياد عدد السكان. أما 

اإلشكالية الثانية، فتتمثل 
في إيقاف الصراع الدائر 
بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية، وذلك كي 
يتفرغ البلد للتنمية 
الحقيقية، فمعروف 

ان عدم االستقرار هو 
الطارد األول للمشاريع 

االقتصادية المهمة.
أما اإلشكالية الثالثة، فهي 

تتشكل من عدة فروع، 
منها: الفساد والهدر، وقلة 

الوعي، وهذه الجزئية 
األخيرة بدأت تستشري 
مؤخرا وبشكل الفت، بل 

األكثر من ذلك انتقلت 
إلى مؤسسات حيوية 

ومحورية كمجلس األمة، 
فمن المؤسف أن يدخل 

نواب غير مدركين لنتائج 
التأزيم الكارثية، التي من 

الممكن أن تحيق بالبلد 
مستقبال.

لذلك فإن تحذير 
الحميضي وغيره من 

المؤشرات التي نستنتجها 
يوميا، تجعلنا ننظر 

إلى المسألة بإحساس 
ومسؤولية أكبر، وما قد 

تصنعه الرعونة السلوكية 
لبعض النواب، من شأنه 
أن يهدد الكويت بدخول 

نفق مظلم يعيدنا للوراء.. 
شبيه بدمار الغزو اآلثم.. 

إن لم يكن أقسى.

وطني الحبيب افرح وابتسم وأشرق وامرح فأيام 
األعياد العظيمة هي أيامك، هي لك وحدك ونحن 

نشاركك الفرح بها، وإن كنّا نعلم ونقدر عظم ألمك 
وصبرك على فظائع أفعال وتصرفات البعض من الذين 

تحسبهم أبناءك ومواطنيك.
وطني الحبيب حبك وعشقك والوالء لك ليست كلمات 

مصفوفة أو أبيات شعر تقال أو تُلقى أو تكتب دون 
إحساس، إن حبك وعشقك هو هيام بك هو غرام بك ال 

يمل وال ينتهي وإن الوالء لك هو والء يسطع ويكبر 
ويشرق ويظهر جليا في الظرف العصيب.

وطني الحبيب أنت أجمل من الكل، وأنت ألطف وأعطف 
من الكل، وأنت أكبر وأعظم وأهم من الجميع وعلى 

رأسهم هؤالء الذين أصابهم االنفصام والخبل والكبر 
وجنون العظمة والغرور الذي ما بعده غرور.

وطني الحبيب ال أحد يستطيع العيش من دونك وال 
أحد يستطيع االستغناء عنك وعن حنانك وال يستطيع 
نكران ذلك، حتى هؤالء الذين يعتبرونك أرضا للكسب 

فقط ال غير.
وطني الحبيب ال نعلم بأي حال صعب أو تعس كنا 

سنكون عليه لو خلقنا بغيرك وطن.
وطني الحبيب ال ُحرمنا منك وطنا نعيش في حضنك 

الدافئ.

رؤى كويتية نوافذ

رؤية

ذعار الرشيدي

فيصل الدحام

الرقص 
السياسي على 
السلم

احملافظون.. 
مراسيم برسم 
التفعيل

التيار الليبرالي في االنتخابات األخيرة 
كان ضحية وقوفه »العقالني« في 

منتصف الطريق، هكذا يقول أعضاؤه 
بعد خسارتهم في 3 فبراير املاضي، 
وبرر أعضاء التيار الليبرالي سبب 

وقوفهم في املنتصف او املنطقة الرمادية 
السياسية ألنهم يرفضون الوقوف 

املطلق املوالي للحكومة رغم أخطائها 
الفادحة، ويرفضون متاما الوقوف إلى 

جانب احلراك الشبابي النيابي الذي خرج 
إلى الشارع ليقول كلمته وينتفض ضد 

الفساد في ساحة اإلرادة.
بهذا التبرير بدا التيار الليبرالي كمن 
رقص على السلم ـ كما يقول املثل 
املصري ـ »فال اللي حتت شافوهم 
وال اللي فوق شافوهم« لذا منيوا 

بخسارة سياسية متثلت أضرارها في 
تقلص متثيلهم االنتخابي إلى درجة 
متدنية جدا لم يشهدها أي مجلس 

سابق.
خطأ التيار الليبرالي ليس فقط 

الرقص سياسيا على ساللم املشهد 
السياسي، بل ألنهم ارتكبوا اخلطيئة 
الكبرى في انهم وبدال ان ينخرطوا 

في هم الشارع ويلتمسون سر 
احلراك في الشارع بدأوا بالتنظير 
والنصح والتوجيه، وهذا ال يليق 

سوى بالوعاظ فقط، وال يليق بحركة 
سياسية تريد ان تسجل موقفا 

سياسيا يقترب من نبض الناس، كان 
التيار الليبرالي لألسف يصور نفسه 
وكأنه وأفراده هم وحدهم العقالء في 

هذا الوطن، وان البقية ينتظرون منهم 
توجيهات اخلالص، فعاش أعضاء 

التيار الليبرالي دور القادة في حني 
ان الشعب كان ينتظر من ينخرط بني 
صفوفهم حملاربة الفساد، ولكن اكتفى 

التيار الليبرالي بالتنظير من فوق 
ابراج عاجية، وكأن نوابه استكثروا 

او استكبروا النزول إلى الشارع 
فرد الناس لهم التحية بأسوأ منها 

في صناديق االقتراع وعزلوهم من 
التمثيل النيابي.

املنطق يقول من ال يحس بالناس 
فليس منهم، والتيار الليبرالي لألسف 
ولسنوات وهو بعيد عن نبض الناس 

وهمومهم، فكان من الطبيعي ان 
يجافوه ويهملوه، ويتجهوا ملن يحس 

بهمهم او يقترب من نبضهم.
السياسة ليست عقال خالصا، وال 

هي عاطفة خالصة بل بني بني، 
اإلسالميون جنحوا لسببني تلمسوا 
هموم الناس ولعبوا السياسة على 
وجهيها العاطفي والعقلي وحتدثوا 
بلغة الناس، التيار الليبرالي حتدث 

بلغة ال يفهمها الناس لغة وسط 
بني التنظير والوعظ، والناس في 

االنتخابات األخيرة كانوا يريدون 
من يتحدث بلسانهم ال من يتحدث 

بلسانه ليعظهم.
توضيح الواضح: جناح اإلسالميني هذا 

العام وبعد انكشاف بعض من أعضائه 
اجلدد لن يتكرر في االنتخابات 

القادمة ألنهم ومن خالل تصريحات 
بعضهم الالمسؤولة »تبني انهم مجرد 

»مقالب« ال أكثر.
توضيح االوضح: عدد األعضاء الذين 

ستنكشف أقنعتهم قبل الصيف 6 
نواب، سترون انهم لم يكونوا على 

قدر ثقتكم التي وضعتموها في 
الصناديق، وقد انكشفت أقنعة اثنني 

وبقي 4، واهلل املستعان.

املتابع للشأن الكويتي السيما ما 
يتعلق منه مبهام احملافظني يدرك أن 
دورهم في نهضة احلياة السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية بات محجما 
بل ومهمشا على أبعد تقدير.

ولو نظرنا قليال الى مهمة احملافظ 
في الدول املتقدمة بل وفي احمليط 

اإلقليمي، ندرك ان ثمة بونا شاسعا 
بني مهمة محافظينا ومحافظي تلك 

الدول السيما اذا عرفنا ان دور 
احملافظ لدينا ال يتجاوز في احسن 

األحوال املشاركة في املناسبات 
االجتماعية والسياسية وقص شرائط 

احلرير الفتتاح بنك هنا ومعرض هناك 
وهكذا ـ وهذا بالطبع ليس تقصيرا 

وال تقليال من جهود البعض، الذي قام 
باستثمار عالقاته الشخصية وتطويعها 

خلدمة احملافظة وابنائها ـ بينما هذه  
احلالة ال تنطبق في الدول األخرى، 

التي جند فيها احملافظ، شريكا في 
رسم سياسات محافظته بل صانع 
القرار فيها، النه األقدر من غيره 

على فهم طبيعة منطقته واحتياجاتها 
األساسية اكثر من غيره من نظرائه 

الوزراء الذين رمبا ال تسعفهم 
مشاغلهم للتفرغ التام ـ كما احملافظ 

ـ ليعرف ما يدور في شمال البالد 
وجنوبها.

وبالتأكيد فإن التشريعات الكويتية 
ومنذ نشأة نظام احملافظات فيها لم 

تتجاهل مهام احملافظ ودوره في عملية 
البناء والتنمية ولكن ولألسف فان عدم 

تفعيل دورهم وتعطيل صالحياتهم، 
تشترك فيه عدة جهات ابتداء من 

احلكومة التي انتجت هذه التشريعات 
وانتهاء باإلدارات التابعة التي اقصت 

دورهم بل وتعمدت احيانا حتجيم 
مشروعات احملافظني بحجج واهية.

فاملرسوم 2006/265 حدد مهام 
احملافظ باملراقبة واإلشراف على 

جميع األعمال التي تنفذها احلكومة 
في دائرة كل منهم، بل وحتدثت املادة 

الرابعة من املرسوم عن دوره في 
متابعة مشروعات التنمية في دائرته 

واطالعه على كل املشاريع التي تعتزم 
احلكومة القيام بها اال ان الوقائع على 

األرض تثبت من جديد ان كل هذه 
التشريعات تبقى حبرا على ورق الى 
ان يثبت العكس.. على اي حال يبقى 

امام احلكومة اآلن وفي عهدها اجلديد 
مسؤولية مضاعفة في حماية قوانينها 
التي شرعتها، وتفعيلها بالشكل الذي 

يضمن لها تنفيذ أجنداتها وتعزيز 
قدرتها على مواجهة التحديات وتنفيذ 

ما تخطط له من مشروعات وبرامج 
بتوزيع املهام وتعزيز ثقافة املشاركة 

لدى جميع مسؤولي الدولة. 

waha2waha@hotmail.com

faisal-aldham@twitter
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د. محمد علي الهرفي ـ كاتب وأكاديمي سعودي

لقاء الدوحة 
هل يعيد 
القدس؟!

األحد املاضي افتتح سمو أمير دولة 
قطر الشيخ حمد بن خليفة مؤمتر 
الدوحة الثاني حول القدس، وهذا 

املؤمتر يهدف إلى تناول قضية القدس 
والبحث عن أفضل السبل إلنقاذها من 

براثن الصهاينة وإعادتها - كما كانت 
- حتت مظلة أهلها وأبنائها املقدسيني 

خاصة، والفلسطينيني عامة.
القدس متثل لكل املسلمني قيمة كبرى 

يستحيل معها أن يتركها املسلمون 
لعبث الصهاينة ومحاوالتهم الدنيئة 

المتالكها، فالقدس - كما نعرف - هي 
قبلة املسلمني األولى، وهي مسرى 

نبيهم  ژ كما أن مسجدها »األقصى« 
هو ثالث احلرمني الشريفني، ومنها 

سيخرج املسيح گ  ينشر العدل بني 
جميع األمم. 

وألن الصهاينة ال أخالق لهم، وال 
يحترمون األديان كلها، وقد تعودوا 

طيلة عشرات السنني فعل ما يشاءون 
دون خوف من أحد ونهمهم البتالع 

القدس كلها زاد كثيرا في األشهر 
القليلة املاضية، مستغلني الوضع العربي 
املضطرب وكذلك االنتخابات األميركية 

التي اقترب موعدها، وهم محترفون 
في استغالل هذه املناسبات لصاحلهم، 

والبوادر كلها ترجح أن القيادة 
األميركية لن تفعل شيئا - عدا بعض 
الكالم - إليقافهم عن ابتالع أراضي 

الفلسطينيني وإقامة املستعمرات عليها 
وهو ما يفعلونه حاليا.

ومعروف أن دولة قطر تدعم القضية 
الفلسطينية، ماديا ومعنويا ومثلها عدد 
من دول اخلليج وهذا املوقف املشرف 
لهذه الدول سيساهم كثيرا في إجناح 
املؤمتر ومن ثم إجناح قضايا القدس 

امللحة بصفة عامة. 
املدعوون لهذا اللقاء من مختلف األديان 

واجلنسيات، وفيهم مسؤولون كبار، 
منهم أمني اجلامعة العربية والرئيس 

الفلسطيني وأمني عام منظمة املؤمتر 
اإلسالمي وسواهم، ولعل جهودهم 
- مجتمعة - حتقق ما تريده القدس 

وأبناؤها منهم. 
هناك اقتراحات متعددة حول احملافظة 
على عروبة القدس منها ما ذكره أمير 

قطر من التوجه إلى األمم املتحدة 
الستصدار قرار بإيقاف تهويد القدس 

ومنها حتقيق مصاحلة حقيقية بني 
جميع الفصائل الفلسطينية، وفوق هذا 
وقوف العرب جميعا مع الفلسطينيني 

ومع عروبة القدس مهما ضحوا في 
سبيل ذلك.

سيتحدث التاريخ عن القدس وتاريخها 
وعن كل من فعل شيئا من أجلها أو 
تقاعس عن ذلك والويل ملن يضعه 

التاريخ في سلة املهمالت.
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