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دالي محمد الخمسان

العفو 
من شيم الكرام

أصدر صاحب السمو 
األمير، حفظه اهلل، مكرمة 

أميرية سامية تدل على 
صفاته الكرمية ونبل 
خلقه وحسن طبائعه، 

وهذا األمر ليس بغريب 
عن سموه، حيث أصدر 

العفو السامي عن كل من 
أساء قانونيا ودستوريا 

الى الذات األميرية 
السامية في خطابه في 

العشر األواخر من شهر 
رمضان الكرمي.

إن العفو عند املقدرة من 
شيم الكرام األقوياء ذوي 

القلوب الرحيمة وذوي 
الفكر احلكيم وذوي 

احللم العظيم والصبر 
الكبير، حيث يقول اهلل 

سبحانه وتعالى في محكم 
كتابه )وال يأتل أولو 

الفضل منكم والسعة 
أن يؤتوا أولي القربى 
واملساكني واملهاجرين 
في سبيل اهلل وليعفوا 

وليصفحوا أال حتبون أن 
يغفر اهلل لكم واهلل غفور 

رحيم ـ النور: 22(.
وقد ورد عن الصديق 

ÿ أنه قال: »بلغنا أن 
اهلل تعالى يأمر مناديا 

يوم القيامة فينادي: من 
كان له عند اهلل شيء 

فليقم، فيقوم أهل العفو، 
فيكافئهم اهلل مبا كان من 

عفوهم عن الناس«.
يعجز القلم عن شكر 

سمو الوالد القائد 
صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، 

صاحب املكارم الكثيرة 
واملواقف الوطنية الكبيرة 

والشخصية السياسية 
الفريدة واملميزة واحلكيم 

الصبور املتواضع الذي 
أفنى عمره في خدمة 
وطنه الكويت في كل 

املجاالت، فلنا الفخر بك 
يا صاحب السمو ولنا بك 
املثل والعبرة في التعامل 

والتراحم والتواد فأنت 
اليوم عفوت عن أبنائك 

املسيئني للذات األميرية، 
وهذا دافع لهم كبير 

لالعتذار ملقامك السامي 
وحسن صنيعك فلك 

جزيل الشكر والعرفان 
ولك العذر واألسف عما 

بدر وعمن أساء. 
»عن أبي هريرة أن رجال 
شتم أبا بكر والنبي ژ 
جالس فجعل النبي ژ 

يعجب ويبتسم فلما 
أكثر رد عليه بعض قوله 
فغضب النبي ژ وقام 
فلحقه أبو بكر فقال يا 

رسول اهلل كان يشتمني 
وأنت جالس فلما رددت 
عليه بعض قوله غضبت 
وقمت قال انه كان معك 

ملك يرد عنك فلما رددت 
عليه بعض قوله وقع 

الشيطان فلم أكن ألقعد 
مع الشيطان ثم قال يا أبا 

بكر ثالث كلهن حق ما من 
عبد ظلم مبظلمة فيغضي 
عنها هلل عز وجل اال أعز 
اهلل بها نصره وما فتح 

رجل باب عطية يريد بها 
صلة إال زاده اهلل بها كثرة 
وما فتح رجل باب مسألة 

يريد بها كثرة اال زاده اهلل 
عز وجل بها قلة« مسند 

أحمد.
حفظ اهلل األمير صاحب 
القلب الكبير وأدام اهلل 
عزه، وبارك اهلل له في 

أيامه ولياليه وتقبل اهلل 
منه صالح األعمال وحفظ 
اهلل بالد اخلير والتسامح 

واحلرية والسالم 
والكويت الغالية من كل 

مكروه. 

Nermin-alhoti@hotmail.com

abdallahbwair@yahoo.com

انتظارات

د.نرمين يوسف الحوطي 

عبداهلل عباس بوير 

تلك الكلمة أصبح الكثير يرددها 
وينقاد وراءها دون أن يدرك مغزاها، 
تلك احلروف تناولتها العلوم والعلماء 

في حتليلها وتفسيرها منذ قدمي 
الزمن، ففي لغتنا العربية أتت بالتغيير 

األساسي املفاجئ في األوضاع 
السياسية واالجتماعية، يقوم به 

الشعب أو فريق منه في دولة ما، 
وإذا قمنا باالنتقال إلى عالم الفالسفة 

جند رائدها أفالطون قام بتحليلها 
من خالل الشق السياسي واخلروج 
عن الوضع الراهن وتغييره ، سواء 

إلى األفضل أو إلى األسوأ ويقوم ذلك 
التغيير من خالل اندفاع يحركه عدم 
الرضا والتطلع إلى األفضل أو حتى 
الغضب، ويأتي أحد تالميذ أفالطون 
وهو أرسطو يكمل على استاذه من 

حتليل الثورة حيث يقسم الثورة 
إلى شكلني من الثورات في سياقات 
سياسية، أولهما التغيير الكامل من 

دستور آلخر وثانيهما التعديل على 
دستور موجود.

تلك كانت بعض معاني » الثورة « وإذا 
تذكرنا ما كتب من معان فسنجد أن 

جميعها ينصب في نقطة واحدة وهي 
»التغيير« ولكن إذا وقفنا على تعريف 
أفالطون جند أنه من أوائل من أشاروا 

إلى أن التغيير من املمكن أن يكون 
لألفضل أو لألسوأ، وهذا ما يحدث 

اآلن،
الكل ينادي بالتغيير إلى األفضل، 

واجلميع يدفع اآلخر نحو مستقبل 
أجمل، ولكن ما نشاهده على الساحة 

العربية ليس لألفضل بل لألسوأ، 

كم من عام منذ انطالقة الثورات 
في مجتمعاتنا العربية ونحن ال 

نسمع أو نشاهد غير القتل والسرقة 
واالغتصاب، هل هذا هو التغيير؟ أم 

تلك هي الثورة؟
شعارات تكتب وتقال للتغيير ملستقبل 

أفضل إلى أن أصبحت تلك الكلمات 
سيوفا تقطع بها رؤوس األمهات 

واألطفال، كلمات تطلق على مسامعنا 
لكى ال نسمع صرخات االغتصاب 

واستغاثتهم لنا، ثورات قامت لسرقة 
الفرحة والبهجة من شعوب كانت 

باألمس ال متتلك غير األمل واليوم 
أصبحت بعد الثورات دون أمل.

مسك اخلتام: أسوأ أشكال انعدام 
املساواة هي محاولة املساواة بني 
األشياء غير املتساوية.. أرسطو.

هذا ما ذهب إليه كثير من األكادمييني 
في لقاءات نشرتها معهم إحدى 

الصحف الزميلة، منهم من قال إن 
هذه املستشفيات عفى عليها الزمن 
وحتتاج إلى إصالح جذري، ومنهم 

من قال إنها أقل من طموحات 
املواطن وأدنى مما يستحق، في ظل 
زيادة عدد املستشفيات اخلاصة في 

الكويت، وثبات عدد املستشفيات 
احلكومية منذ فترة طويلة جتاوزت 
الثالثني عاما، بات التساؤل هنا: هل 
نحو 10 مستشفيات حكومية كافية 
لتغطية سكان الكويت؟ أم أن هناك 

قصورا أدى إلى عدم زيادة عدد هذه 
املستشفيات خالل السنوات املاضية 
وأدى إلى زيادة أعداد املستشفيات 

اخلاصة وبالتالي زيادة األعباء املالية 
على املرضى؟ أغلب املواطنني أكدوا 

أن املستشفيات احلالية ال تكفي متاما 
لتغطية سكان الكويت بالشكل اجليد، 

وان احلاجة باتت ماسة لزيادة هذه 
املستشفيات في أسرع وقت.

جتاوزات »الصحة« كثيرة فحارس 
األمن هو كاتب املستشفى، صورة 
أصبحت ليست باجلديدة علينا في 

مستشفيات احلكومة، فهذا أحد 
املستشفيات املوجودة في منطقة 

الصباح الصحية على البحر، وكالعادة 
ال يوجد املوظف املسؤول ليستقبل 

املرضى، فيقوم حارس األمن بدور 
الكاتب، وهذه ليست احلالة األولى 

ولكن قبل فترة كان األمر نفسه 
يتكرر في مكان مختلف بأحد مراكز 

مستشفى الفروانية الصحية.
ومن جتاوزات »الصحة العامة« ما 
وصل الى املخفر، عندما استعان 
مسؤولو فحص العمالة الوافدة 

بدوريات الشرطة لضبط واثبات 
حالة لعدد من التجاوزات واملخالفات 

اإلدارية التي ارتكبها احد موظفي 
املركز.

لقد تبني أن مسؤولي املركز فوجئوا 
بقيام إحدى سيارات النقل بإنزال 
أجهزة كهربائية ومستلزمات طبية 

داخل املركز قادمة من مخازن ادارة 
الصحة العامة لتسليمها ألحد موظفي 

املركز من دون أوراق او مستندات 
صرف تسلم وتسليم، ومن دون 

علم مسؤولة املركز، التي تصادف 
وجودها في الوحدة رغم قيامها 

بإجازة إلنهاء بعض املتعلقات العاجلة.
مشاكل وزارة الصحة كثيرة وال 

تنتهي، واستمرارا لسلسلة التأخير 
في مواعيد املراجعات الطبية في 
مستشفيات الكويت، فوجئ أحد 
املرضى عندما راجع جلنة ذوي 

االحتياجات اخلاصة االثنني 24 يونيو 
املاضي، بأنهم أعطوه موعدا ملراجعة 

مستشفى مبارك الكبير يوم األحد 24 
نوفمبر املقبل، أي بعد 5 أشهر من 

موعد مراجعته للجنة.
والصحة تدخل أطباءها جلان العالج 

باخلارج وتضرب بآرائهم عرض 
احلائط، عندما وصف أحد األطباء 
التخبط احلادث في وزارة الصحة 
بأنه تضارب فيما تفعله الوزارة، 

حيث أشار إلى أن الوزارة هي 
الوحيدة في العالم التي تفرض على 

أطبائها الدخول في جلان العالج 
باخلارج لفحص طلبات املرضى، 

ومن ثم بعد خروج التقارير تضرب 
بآرائهم عرض احلائط وال تأخذ مبا 

يقولونه، وذلك من خالل اللجان 
العليا.

كما أن سوء التشخيص في 
املستشفيات احلكومية، والتي ال 

يرضى عنها الكثير، جعل الكثير منا 
لديهم حالة من اخلوف قبل الدخول 
إلى املستشفى، يخاف من أن يدخل 

الشخص مصابا بشيء بسيط، 
فيخرج مصابا بأشياء أكبر، وميكن 

ما يخرج من املستشفى.
ما أريد قوله إن لدينا من اإلمكانات 

واملاديات الكثير ولكن ال يوجد 
تخطيط. وحفظ اهلل الكويت وشعبها 
من كل مكروه، اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد.. اهلل، الوطن، األمير. 

الثورة

مستشفيات 
احلكومة ترهل 
في املباني

محلك سر

ديرة

لعل أهم ما مييز وزيرة التنمية ووزيرة الدولة لشؤون 
مجلس األمة د. روال دشتي قدرتها الالمتناهية على العمل 
مع اآلخرين واقناعهم بوجهة نظر احلكومة، نظرا ملا تتميز 
به من حالوة اللسان ودماثة األخالق والتواضع، متسلحة 

بالعلم واملعرفة واملعلومة الدقيقة الصحيحة، املتوجة 
بدرجة أكادميية اقتصادية رفيعة والذهن املتيقظ والبديهة 
احلاضرة اذ من نتائج هذه الصفات كسر احلواجز واقناع 

الطرف اآلخر والوصول الى نقطة اتفاق.
د.روال دشتي من القياديات الالتي يتمتعن باحليوية 

والنشاط وديناميكية احلركة واالصرار والتصميم على 
العمل والنجاح وفق مفهوم التضامن احلكومي.

وأجزم بأنها هي صاحبة املعالي الوحيدة التي لديها قدرة 
على الصبر والتواصل مع مختلف األطراف للوصول 

بهم الى قناعة حتقق الصالح العام وبالفعل فقد تفوقت 
في دورها مبجلس األمة للدرجة التي أزعجت البعض من 
النواب الذين ال يستسيغون ذلك بل يهاجمونها علنا، وأما 
املنصفون فقد أكدوا أن املجلس املبطل حقق بالتعاون مع 
احلكومة اجنازات تاريخية ولو أمعنا النظر قليال ألدركنا 

ان روال دشتي وهي الوزيرة املسؤولة عن تنسيق املواقف 
والقناعات تقف وراء هذه االجنازات بل حتسب لها.

د. روال دشتي النائبة هي روال دشتي الوزيرة لم تتغير 
وال جتامل وتعامل اجلميع مبسطرة واحدة وتضع نصب 

عينيها مصلحة الكويت 
وتتمنى لو ان املوظفني الكويتيني يتفوقون ويتنافسون 
ويبدعون في العمل ليستحقوا االمتيازات التي يبحثون 

عنها.
وهي في ذلك تقول في ردودها مع املختلفني معها في 

وجهات النظر مع اشراقة شمس الصباح ومغيبها لم أبدل 
مواقفي وقناعتي ولم أرضخ النتهاج مسار فيه ضرر أو 

اضرار، على الرغم من كل االنتقادات وتشويه الوقائع 
والكيدية التي مورست فلن أكون من اجلاحدين وال من 

املتكسبني، ولن أختبئ في ظالل األمجاد ألسرد حكايات 
وأساطير وأنفي وجود حتديات وعثرات تستدعي منا 

تكثيف العمل مبهنية عالية لوضع اخلطط وايجاد آليات 
تنفيذها لتخطي األزمات واملعوقات وصوال الى حتقيق 

املرجتى من خالل االجنازات التي تضمن ازدهار الكويت 
وتقدمها املنهجي ليطول القطاعات كافة ضمن منظومة 

اصالحات اقتصادية تنموية لتحقيق رؤية صاحب السمو 
األمير، وتزيد »ان الكويت بلد معطاء وتستحق منا 
التضحية والعمل الدؤوب من أجل رفعتها وعزها«.

د. روال دشتي تؤمن بان عملية البناء تقتضي من اجلميع 
تضافر اجلهود والعزمية الصلبة في مواجهة التحديات التي 

تعيق مسيرة التقدم وهي في ذلك تؤكد دائما على أهمية 
وجود دافع ايجابي وحافز التخاذ االصالحات التنموية 

املطلوبة ملواجهة التحديات من أجل املزيد من التطور 
إلحراز مراكز ريادية تضع الكويت في مصاف الدول 

املتقدمة. 
ودائما تشير وتؤكد وتتذكر املسؤولية اجلسيمة امللقاة على 

عاتقنا للحفاظ على هذا املستوى، ليس حلاضرنا فقط بل 
من أجل املستقبل، لينعم املواطن الكويتي واألجيال القادمة 

بالعيش الكرمي املستدام.
ود. روال دشتي فيما تؤكد ان معدل دخل الفرد الكويتي 
مرتفع، فجميع االحصاءات الدولية، ومن ضمنها تقرير 

التنمية البشرية، تؤكد أن دخل الكويت يتخطى معدل دخل 
الفرد في العديد من البلدان املتقدمة، مبا فيها النرويج 

والواليات املتحدة األميركية، فهي أيضا ممن حذروا من 
خطر االستمرارية ما لم تقترن السياسة االقتصادية 

باصالحات جذرية، وممن ينادون بضرورة السعي والعمل 
واالصالح من أجل االستدامة لهذا الدخل املرتفع.

أجمع الباحثون على أن األساس في النظام الدميوقراطي 
النزيه واحلر، هو النظام الذي ينبثق عن إرادة الشعب، هو 
منهجة وتنظيم عملية اتخاذ القرار وبلورة عمل املؤسسات 

وجعل املواطن الركن األساسي لالحتكام واملشاركة في 
عملية صنع القرارات السياسية األساسية في البالد، 
والعمل وبكل جد على تنظيم عالقة هذه املؤسسات 

باملواطنني. 
إذن فاملواطن هو األساس الذي منه ننطلق في العملية 

االنتخابية وإليه نعود تفعيال ملبدأ احملاسبة، فاالنتحابات 
البرملانية ليست سوى حكم الشعب للشعب عن طريق 

وكالة واضحة يعي املرشح مضمونها ويتقيد بشروطها؛ 
هي عملية رسمية الختيار شخص لتولي منصب رسمي 

ميثل فيه املرشح املواطنني حتت قبة املجلس.
هذه االنتخابات لها أشكالها في الدميوقراطيات احلديثة 

تتمثل في ملء املقاعد في البرملان مثل السلطة التشريعية 
أو في السلطة التنفيذية مثل الرئاسة ورئاسة احلكومة، 

ولكن اإلشكالية القانونية التي كانت والتزال تتمحور 
حول موضوع »هل االنتخاب حق من حقوق الفرد الذي 
كفله له الدستور؟ هل هو واجب أم وظيفة؟«، فاالنتخاب 

حق من حقوق الفرد يتساوى فيه مع أفراد مجتمعه، وقد 
كفل الدستور هذا احلق وجعله مقدسا للفرد، وليست 

االنتخابات البرملانية باألمس سوى تكريس لتنظيم عمل 
مؤسسات الدولة في الكويت وذلك من خالل االستناد إلى 
مبدأ حكم القانون الذي أمر به صاحب السمو، وقد كرس 
مبدأ الرقابة وقيد سلطة احلكومة بدستور واضح يذكر به 
ليل نهار ليخضع له احلاكم واحملكوم والشعب على قدم 

املساواة، هذه االنتخابات البرملانية املباركة كرست باألمس 
آلية جديدة لصنع القرار وتفعيل دور املساءلة السياسية 

وتطوير النظام القضائي املستقل وتكريس مبدأ حكم 
القانون وصيانة حريات األفراد وصون حقوقهم، عاشت 
الكويت وعاشت االنتخابات الدميوقراطية فيها لتبقى كما 

كانت اهلل حاميها. 

melhemmahmoud@hotmail.com

مريم بندق

المستشار القانوني د. محمود ملحم

روال وإجنازات 
احلكومة والبرملان

مبروك للكويت 
باالنتخابات الدميوقراطية

أصبحنا وأصبح امللك هلل

رأي

a.alsalleh@yahoo.com
عبد الهادي الصالح

ال بد من اإلقرار بأن نظام الصوت 
الواحد لم يكن كذلك موفقا حلل آفات 
االنتخابات الفئوية والفرعيات وشراء 
الذمم، وبات واضحا أن العالج يكمن 

في امرين اثنني:
1- جدية السلطة احلكومية في تطبيق 
القوانني ذات الصلة ومنها جترمي بث 

الكراهية وحماية الوحدة الوطنية، 
وليس اتباع سياسة إجراءات شكلية 

لرفع العتب!
2- التغيير الداخلي لالنسان الكويتي 
بحيث يخلق النائب الذي ميثل األمة 
بأسرها - كما هي املادة الدستورية 
108 - كل نائب يتبنى خصوصيات 

املواطنة لكل من فئات املجتمع 
الكويتي مع حفظ االنتماءات الطبيعية 

لالنسان.
أما القراءة األولية لالنتخابات االخيرة 

فيمكن إجمالها في التالي:
1 - راجت بني الناس مقولة »لوال 

لم ينزل فالن املرشح لنجح عالن 
املأسوف عليه«! ورغم معقوليتها 
بالنظر الى لغة األرقام، فان واقع 

احلال ليس كذلك بالضرورة، فمعظم 
الشخصيات الطموحة واجلماعات 

السياسية تبني قرار الترشح 
بناء على معطيات الساحة وقائمة 
املرشحني فحتى لو لم ينزل فالن 
فإنه من غير املعلوم أن اآلخرين 

املنافسني سيقفون مكتوفي اليدين 
وتبقى األمور كما هي!

2 - النتائج عموما جيدة لكل مكونات 

نسيج املجتمع الكويتي، وشبه 
متوقعة وال ميكن قياسها على نتائج 

االنتخابات السابقة ديسمبر 2012 
حيث شهدت مقاطعة واسعة.

3 - الشحن الطائفي كان واضحا 
بسبب املواقف من االوضاع 

االقليمية، لدرجة التفنن في حشد 
املواطنني مثل فرزهم حسب حروف 

أسمائهم كل مجموعة بالتحديد 
تنتخب فالنا بعينه! مما أسقط 
مرشحني أكفاء ذنبهم أنهم لم 

يستجيبوا لنداء الفساد االنتخابي، 
عالوة على دخان املال السياسي!

4 - أثبتت الوقائع والتجارب أن العدد 
للمجموعة السياسية الواحدة مهم 

للعمل البرملاني، لكن اذا لم يسد 
التنسيق والتفاهم الودي، بل كان 

هاجس كل منهم مصاحله ومكاسبه 
وأطماعه وتبادل اتهامات التخوين.. 

إلخ، فإن العدد القليل املتفاهم 
واملنسجم مع بعضه هو األفضل 

واألكثر إجنازا.
5 - مع احترامنا وتقديرنا لكل 

اجتهادات النواب واملرشحني 
السابقني، لكن يبدو أن الناس متيز 

بني الشعارات والصوت املرتفع، وبني 
االجناز على االرض، نحن بحاجة الى 

حتريك املياه الراكدة والوصول الى 
املعاجلة باحلكمة وليس باالستفزاز 
الفارغ من كل مضمون ملموس، أو 

اإلهمال التام وعدم التفاعل مع حقوق 
املواطنة حتت تبريرات مخدرة!

6 - من املتوقع أن االحتقان مع 
احلكومة سيستمر، وهناك تهديدات 

معلنة حتى قبل عملية التصويت 
ملرشحني فازوا فيها، منهم من يعد 

الستجواب وزير الداخلية )املستقيل 
اآلن( إذا رجع، ومنهم من تعهد بفتح 

التحقيق في قضايا ما يسمى بـ 
»القبيضة«، وهناك املتربص بأقطاب 

الشأن الرياضي - كما يسميها.
وهناك من يعد إلعادة قوة غرفة 

التجارة وحمايتها من القوى التي 
تريد أن تضعفها.. إلخ.

وعلى احلكومة أن تروض نفسها 
بقبول كل االدوات التشريعية 

والرقابية »وتقص احلق من نفسها«، 
فالناس ملت من احلل والبطالن، 

وأمامها فقط النزاهة وتطبيق القانون 
ومحاربة الفساد بكل صوره.7 

- وجود هذا الكم من االسالميني 
والليبراليني املعتدلني سيساهم - إن 

شاء اهلل - في احلد من غلواء التطرف 
الطائفي في البالد والذي غالبا ما 

يكون مستوردا!
>>>

نبارك لالخوة النواب جميعا ثقة 
الناس وإيصالهم الى مجلس األمة 

كممثلني عنهم. ونقول لالخوة االعزاء 
الذين سعوا للقيام بتكليفهم الشرعي 

والوطني ولكن شاءت إرادة الناس 
بعد مشيئة اهلل أن تعفيهم: هنيئا 

لكم سعيكم وثبت أجركم إن شاء اهلل 
تعالى.

قراءة في انتخابات 
»2013«
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