
آراء
االحد 20 مايو 2012

22
almesfer@hotmail.com

botafra@hotmail.com

عبداهلل المسفر العدواني

موسى أبوطفرة المطيري

املويزري والدالفني!

ناطر بيت..!

إلى متى يحاول بعض الدالفين السياسية التراقص 
في المياه العكرة ومحاولة تشويه كل من يتصرف 
على غير هواهم ويطبق القانون على خاصتهم من 

الناس ومن موظفي الدولة، وهل تطبيق القانون 
يعد تعديا على اختصاصات القيادة السياسية؟ تلك 

التهمة التي يحاول البعض إلصاقها بكل من يقف 
ضد تحقيق مصالحهم على اعتبار »هذا ولدنا« ولد 

بطنها وظهرها.
لماذا هذه الفزعة غير المبررة أبدا التي سارع بها 

البعض من أهل الساحة السياسية ألن وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس 

األمة شعيب المويزري قام بتطبيق القانون على 
صالح المضف مدير بنك التسليف واالدخار، وهل 

تطبيق القانون أصبح اآلن من األفعال المشينة 
ويستحق الوزير عليه المساءلة واالستجواب؟!
لقد قالها المويزري وطالب من يعترضون على 

قراره بالتقدم باالستجواب ليعرف الشعب 
الحقيقة، وبالفعل الشعب الكويتي يريد معرفة 

الحقيقة فإن كان المويزري طبق القانون فنحن 
معه، وإن كان مخالفا للقانون ويتعامل مع األمور 

بشكل شخصي فكلنا ضده، وال نقبل أن يظلم أي 
مواطن.

شخصيا، أنا ضد المويزري إذا أخطأ ومعه إذا 
أصاب، وأعتقد أن المويزري كان على صواب 
ولكن مع األسف كل األسف هناك من يخلط 

األوراق، فالمويزري أثبت خالل هذه الفترة أنه 
رجل دولة من الطراز األول وأثبت أنه مع الحق 
دائما وال يقبل الظلم، كما أنه ال يقبل المهادنة 

والرضوخ لمطالب غير شرعية وال قانونية.
هل مازال هناك البعض يصر على تصنيف 

المواطنين حسب عائالتهم وقبائلهم وطوائفهم، 
إلى أين يريد هؤالء أن يأخذوا الكويت، ألم يتعظوا 
من التأزيم السياسي المستمر منذ سنوات، ولماذا 
ينتقلون لصفوف المعارضة الواهية التي هي من 

أجل المعارضة فقط؟
هل أصبح إفشال الدولة ومؤسساتها هو الغاية 
األهم واألبرز، هل الفشل السابق والمستحق 

لبعض النواب مبرر ألن يكون عدم الصدق مع 
النفس والناس هو السمة الغالبة والمتنامية لديهم؟
لماذا صمت هؤالء عن الفساد الحقيقي في الفترة 
السابقة وجاءوا اآلن ليقفوا ضد تطبيق القانون، 
أم أن المسألة اآلن لم تعد تقاس بهذه المقاييس 
المنطقية، وهنا نريد أن نسأل حضرات السادة 

النواب هل كل ما تقومون به هو فقط ألن من طبق 
القانون اسمه شعيب شباب؟!

أطلقت مجموعة من الشباب الكويتي حملة عبر 
موقع التواصل االجتماعي »تويتر« تحت عنوان 

»ناطر بيت« وذلك لحشد التأييد الشعبي لتسريع 
عجلة عمل الرعاية السكنية في توزيع الطلبات 
اإلسكانية لألسر التي تنتظر حيث ان الطلبات 
وبحسب آخر احصائية ستصل مع نهاية العام 

الحالي الى 100 ألف طلب إسكاني على الئحة 
االنتظار.

والعجيب في هذا الرقم ان السلطتين مجتمعتين لم 
تستطيعا عمل شيء لهذه القضية طوال السنوات 
الماضية رغم توافر اإلمكانات المادية واألراضي 

الشاسعة والرغبة الملحة في حل تلك المشكلة والتي 
يترتب عليها العديد من المشكالت األسرية التي 
تعصف بحديثي الزواج، ناهيك عمن أكمل قرابة 

الـ 15 عاما في الئحة االنتظار، ففي كل عام يطرح 
هذا الموضوع للنقاش وفي كل محفل يرفع بعض 

األعضاء الفتات الصراخ لعالجها، والعجيب كذلك ان 
مجلس األمة شكل لجنة برلمانية دائمة لمتابعة هذه 

القضية، إال ان كل الوعود والجهود باءت باالصطدام 
بصخرة الواقع الكويتي في البحث عن عالج، 

فالمشكلة اإلسكانية باقية كغيرها من المشكالت 
والئحة االنتظار في تزايد مستمر والتناسي 

الحكومي المتعمد أحيانا يصم األذن والوعود 
النيابية الواهية مازالت تستخدم للدغدغة وللندوات 

االنتخابية فقط، فال أقل من ان ندعم هذه الحملة 
الشبابية التي يؤكد مسعاها نبل المبتغى الذي تتجه 

ناحيته علها تحقق ما عجز عنه ساسة السلطتين 
فمن الغريب ان تقف تلك السلطة عاجزة عن معالجة 
مشكلة توفير سكن في ظل موارد مالية للدولة تبني 
دوال وفي ظل اراض شاسعة ومتاحة حيث ال ينقص 

ذلك إال قرار يمكن اآلالف من األسر الكويتية من 
تأمين سكن مناسب بعيدا عن اإليجارات المرتفعة 

وأسعار األراضي والبيوت الخيالية.
فهل من صدى لهذه الحملة يا نواب األمة وهل من 

همة لنداءات الشباب يا حكومتنا الرشيدة؟!

دلو صباحي

حادث وحديث

علي القالف

أسامة دياب

الشالل.. 
تعيني سياسي 
»صدقني ما 
ترهم يا دكتور«!

الرئيس القبطي 
و20 سنة نهضة

نعم، أعترف بأنني كنت مخطئا في احلكم عليك يا 
دكتور عبيد عندما ظننت ان ترشحك ثم وصولك 

للمجلس كان كحال البعض الذي بدأ برنامجه 
االنتخابي بثالث أولويات رئيسية: اشتم انسجن 
تنجح! فيقتنع اجلميع بأنه معتقل وسجني رأي 

فتنتفض اجلموع الثائرة يوم التصويت لنصرته 
وما يصبح عليه الصبح إال وهو عضو في مجلس 

األمة. نعم، كنت أظن انك أحدهم إلى ان تبني لي 
أنني كنت مخطئا بحقك، فأرجو أن تقبل أسفي على 

سوء الظن بك، ولكن سبب هذه القناعة السابقة 
هي ألنك لم متنحنا الفرصة لنتعرف على قدراتك 
احلقيقية، لذلك ترسخت لدي ولدى الكثيرين انك 

احد أبطال »االكشن« الذين تعودنا على أفالمهم في 
كل انتخابات، فلماذا أنت مختلف بنظري اآلن؟

ألنك يا دكتور باختصار رجل أكادميي بحق 
»ونشبه« ال تنطلي عليك حيل األوراق »البيضة« 

عندما يتم التلويح بانها مستندات تسقط حكومات 
وألنك من النوع الذي يسأل عن محتوى هذه 
الورقة وكل شاردة وواردة لذلك فأنت متمكن 

وقادر باعتقادي ان تثبت ألمثالي ممن ظنوا بك هذا 
الظن انك على األقل متلك الشجاعة في ان تعبر 

عن رأيك ومواقفك غير ملتفت ألي إمالءات فأنت 
حتب ان تقود عقلك ال ان تنقاد لعقول اآلخرين، 

وهذا بصراحة شديد سر إعجابي بشخصك كعضو 
برملان فأنت لديك عاملك ودولتك اخلاصة التي 

حتاول ان حتميها متسلحا بقناعاتك. وحتى إن 
بقي اختالفي معك في بعض تلك القناعات إال أنني 

أقول لك انك البديل الناجح الذي يحتاجه املكون 

االجتماعي الكرمي الذي أوصلتك أصواته للبرملان.
بعد هذه املقدمة الواجب تقدميها، استمعت وقرأت 

بعناية حتذيرك لسمو رئيس الوزراء حول 
التعيينات السياسية املفترضة في وزارة التجارة، 
مستندا الى ان التعيني في املناصب القيادية يجب 
إن يراعي الكفاءات املتدرجة وظيفيا داخل الوزارة 
وذلك على خلفية ترشيح الوزير وكيلني مساعدين 
من خارج الوزارة إلى هنا والكالم عني العقل، ولكن 
هل أنت مقتنع بأن كل مدير إدارة في سائر جهات 
الدولة هو مشروع وكيل مساعد بالضرورة؟ وهل 

تعلم ان الكثير منهم مت تعيينه وترقيته سياسيا 
ليكون بعد ذلك مستحقا ملنصب الوكالة بحكم 

انه متدرج وظيفيا؟ ما رأيك يا دكتور، متسك الـ 
54 جهة وتنخل خبرات ومؤهالت وقدرات املدراء 
حتى تكتشف ان البعض منهم )الذي متت ترقيته 
العتبارات سياسية( يغرق »بشبر ماي« إذا طلب 

منه إعداد تقرير أو تصور من صفحتني في مجال 
عمله؟ وأنا ال أعمم بطبيعة احلال ولكن هذا واقع 

أنت أعلم به من غيرك. وبحكم اننا في مرحلة 
نكون فيها أو ال نكون، فاألولى أن تكون التعيينات 

في هذه املناصب للقادرين فقط على فهم لغة 
ومتطلبات هذه املرحلة، إن شاء اهلل يكونون كلهم 
من فريج الوزير إذا كانوا مستوفني للشروط التي 
وضعها مجلس اخلدمة، ويرى الوزير انهم فريقه 
الضامن لتحقيق الفارق الذي يدعيه، فالبينة على 
من ادعى، ألنه يجب أن يحاسب على اختياره إذا 

ثبت فشله، وهذا إن كان هناك قانون يحاسب 
القيادات املتقاعسة أصال.

أما فواز الشالل، والذي كان احد املعنيني بتحذيرك، 
فهو خريج أعرق اجلامعات في تخصصه وهو أول 

من يداوم وآخر من يطلع )اقصد من 7 إلى 12 ساعة 
عمل حقيقية( ومن الصعب ان جتده في مكتبه ألنه 

رجل في امليدان، »وال عمري شفته داق السبعة 
وطايحله دك حنك وشرب شاي« ولكي ال تظن إنه 

واحد من الربع وان تلميعه واجب اقسم باهلل إن 
حدود معرفتي به »سالم.. وعليكم السالم« واعنيها 

فعال »سالم.. وعليكم السالم« وإذا زادت »يعطيك 
العافية.. واهلل يعافيك« ولكن قدر اهلل اننا نعمل بذات 

اجلهة، وشهادتي ابنيها على القرب وليس القربى، 
وهذه الشهادة لن حتاسبني عليها ـ حضرتك ـ أو 

قارئ كرمي يرى خالف ذلك وإمنا من يحاسبني 
عليها من هو األعلم بنيتي وما تخفي الصدور ـ جل 

وعال ـ وحتى ال يكون هناك مجال لتأويل املقاصد 
و»عشان ال تصير طواله« ما رأيك أن تقترح على 
الوزير ان يتم اختبار كل من تراهم مؤهلني بحكم 

القانون من داخل اجلهة أو خارجها وتنطبق عليهم 
الشروط في تخصص نظم املعلومات ويتم اختبارهم 

من قبل مؤسسة علمية محكمة )من خارج الكويت( 
في مجال نظم املعلومات وجهة أخرى محكمة في 
مجال القيادة وإدارة األزمات؟ والذي يجتاز تلك 

االختبارات يستاهل الكرسي وترشيحه مستحق، 
وأنا على ثقة ان الشالل احدهم على األقل إن لم 

يتفوق عليهم، ومع ذلك إذا افترضنا ان ترشيحه 
سياسي فهو على األقل مستوٍف ملتطلبات العمل في 
هذه املرحلة وال قصور باآلخرين، لهذا »ما ترهم يا 

دكتور« وسامحونا على اإلطالة.

تابعت باهتمام اللقاء التلفزيوني الذي اجراه 
االعالمي محمود سعد مع مرشح حزب احلرية 
والعدالة د.محمد مرسي على قناة النهار مساء 

اجلمعة املاضي، لعلي اسمع من الرجل ما يكذب 
الشائعات ويدحض االقاويل ويثبت احقيته في 

الفوز مبنصب رئيس يدعمه حزب االغلبية وتقف 
وراءه جماعة عريقة، اال انني خرجت بخيبة االمل 

ولم يلفت نظري في احللقة ايجابا اال التنظيم 
املميز لاللتراس االخواني املصاحب للمرشح 

وأهازيجهم وتصفيقهم امليكانيكي والتشكيالت 
التي قاموا بها على غرار ما يفعله جمهور كرة 

القدم!
توقفت مليا عند محطات هامة في حديث د.محمد 

مرسي اوالها كالمه عن االقباط واملرأة الذي نسف 
به املواطنة واملساواة دون التمييز على اساس 

دين او جنس او عرق فلقد اشار مرسي الى انه 
يسمح للمرأة واالقباط بتولي كل املناصب عدا 

رئاسة اجلمهورية، احلديث بالتخصيص عن املرأة 
واالقباط خارج سياق املجتمع املصري نوع من 

التمييز غير املقبول في الدولة املدنية، فمن حق كل 
مصري ان يترشح للرئاسة وللشعب اخليار االول 

واالخير، منع االقباط من الترشح للرئاسة انتقاص 
من مواطنتهم ارجو ان يتداركه الدستور اجلديد.

ما اضحكني من قلبي هو حديثه عن مشروع 
النهضة والذي على حد قوله سيؤتي ثماره في عام 

2028! وطبعا لن يستطيع تنفيذ املشروع غيره 
او اي رئيس تختاره اجلماعة، وهذا في حد ذاته 

بشرى عظيمة جلموع الشعب املصري مفادها ان 
د.مرسي واجلماعة ناويني يقعدوا على قلبنا 16 

سنة كمان، يا جماعة قولتلكوا قبل كده »كل ثورة 
وأنتم طيبون« محدش صدقني.

كالم د.مرسي عن نائب املرشد العام جلماعة االخوان 
املسلمني م.خيرت الشاطر وتعيينه في منصب هام 

جدا في خدمة مصر وشعبها في حال فوزه بالرئاسة 
متوقع وال يحمل جديدا، فبالطبع هذا املنصب هو 
رئاسة الوزراء وبالتالي يكون وزع االخوان الغنائم 

على افراد اجلماعة االعضاء نواب االغلبية في البرملان 
والكتاتني رئيس البرملان والشاطر رئيس احلكومة 
ومرسي رئيس اجلمهورية وال عزاء لدماء الشهداء.

عندما سئل د.مرسي عن السياحة في مشروع 
النهضة ضاع وتاه وتعرق وكأن السؤال من خارج 

املنهج وبدا واضحا للعيان انه يحفظ البرنامج جيدا 

ولكنه ال يفهمه وال يجيد الدفاع عنه النه برنامج 
واحد صاحبه وليس من بنات افكاره!

> > >
مداخلة الكابنت محمد ابوتريكة كانت بال طعم او لون 

او رائحة وتعني ان اجلماعة استشعرت اخلطر وبدأت 
باستخدام كل اسلحتها املتاحة وكوادرها النائمة 

للترويج ملرشحها الرئاسي فجاء الدور على العبي 
الكرة بعد ان استخدمت جماهير االلتراس والبقية 

تأتي. الطريف ان د.مرسي علق على مداخلة ابوتريكة 
مازحا »كان احتياطيا يوم مباراة امللعب املالي ولكنه 

احرز ثالثة اهداف« والفال لك يا دكتور!
 خالصة الكالم

من املؤسف ان نقول ما ال نفعل وأن ندعو الناس 
الى ما ال نطبق، ومن املخزي ان نكون ميكافلليني 
احلالل كل ما يوافق مصاحلنا واحلرام هو كل ما 
يتعارض معها، ومن العار ان نرفع شعار تطبيق 

شرع اهلل ونكون اول من يخالفه، أليست الرشوة من 
السحت؟ ألم يلعن رسول اهلل ژ الراشي واملرتشي؟ 

أوليس اللعن هو الطرد واالبعاد عن رحمة اهلل كما 
لعن الشيطان فطرد وأبعد؟ مشتري االصوات راش 

وبائعها مرتش. واهلل اعلم.

a_alqallaf_75@hotmail.com من ثقب الباب

مالمح

عبدالمحسن محمد المشاري

النساء 
والصحافة 
أمرهم عجيب

كيد النساء عجيب وغريب، يقول صديق لي 
وهو دكتور مصري، كانت الساعة الثانية بعد 

منتصف الليل وكان كل شيء هادئا في الشارع 
الذي أمر به عائدا من سهرة طغى فيها الشراب 

على األفئدة واألعصاب وحتت تأثير النشوة 
وفي هذا اجلو الهادئ املظلم بدأت أدندن مبطلع 

أغنية قدمية »ياريت زمانك وزماني يسمع 
ويرجع من تاني« ويظهر اني كنت مسلطنا أكثر 

من اللزوم عندما أخذت أعيد وأكرر فال أنتهي 
من »تاني« حتى أرجع الى »زمانك وزماني« 

وكنت في أثناء الغناء انتقل من وسط الشارع 
الى الرصيف الى اجلدار فأسند ظهري واضع 
يدي على أذني وهات »ياريت« وبينما انا على 
هذه احلال اذا بي اسمع صوتا ناعما »كمان يا 

حبيبي« تعوذت من إبليس والتفت فرأيت وجه 
امرأة يطل من إحدى النوافذ وهي على جانب من 

اجلمال والدالل والكيد احلالل يعني »صاروخ« 
ودعتني، وخطر لي ان أعتذر ولكن أين الرجل 

الذي يستطيع ان يفعل ذلك؟ بل دلوني على 
الشهم واحلمش الذي يسمع امرأة حسناء تناديه 

بعد منتصف الليل فال يلبي النداء؟ دخلت 
الصالة في وسطها مائدة تعلوها زجاجة ويسكي 
وكأسان وبدا كل شيء متقنا وفي انتظار رجل 

وامرأة، أما املرأة فقد عرفناها ولكن من هو 
الرجل؟ لم أكن أنا هو في األصل ولكن الظروف 

او األقدار او مكر النساء هو الذي قضى بهذا 
االستبدال واليك ما جرى وأنا جالس اسمع 

خبطة على الباب فتحت دخل علينا شاب وبيده 
خنجر وفي عينيه دالئل الغضب والشر والغيرة 

عرفت بأن صاحبنا هو املدعو األصلي ولكن 
لسبب ما تخلف فاستاءت وبلغ بها الكيد واملكر 

لتدعوني املهم ال أستطيع ان أكمل ألني رأيت 

عزرائيل في هذه الليلة.
> > >

الصحافي كائن مزعج جاسوس يرفع تقاريره 
الى القراء والقارئ ديكتاتور متطلب يريد ان 

يعرف أكثر، ال تقنعه الرواية الرسمية يستقبلها 
بابتسامة املجرب وبالكثير من التشكيك يلقي 

على الصحافي مهمة كشف منسوب التالعب في 
الرواية والذهاب الى الكواليس والتسلل الى املناطق 

احملظورة والعودة منها مبا يسد اجلوع الى احلقيقة 
او اإلثارة، الصحافي كائن مزعج يريد ان يعرف 

القصة بخلفياتها وخيوطها وما رافقها من ارتكابات 
يريد ان يكون خبره مختلفا ومميزا يريد إرضاء 

ضميره وكسب استحسان قرائه.
يا سادة يا كرام في اخلتام قرأت هذه اجلملة »عاقل 

من يتفرج على العالم« وأنا أقول: عاقل من يتفرج 
على مجلس األمة وبعض نواب األمة.

@allmashar يا سادة يا كرام


