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waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

خلل حكومي.. 
ومعارضة منهكة

كل سيناريو مطروح 
ومتوقع لأليام املقبلة، 

هو سيناريو سببه 
خلل واضح في 

تعاطي احلكومة مع 
الدميوقراطية، فإما أن 

احلكومة ال تعرف كيف 
تطبق مواد الدستور رغم 

وضوحها، وإما أنها ال 
تريد أن تطبقها وتقفز 
عليها من أجل أن يبقى 

اخللل مستمرا.
عامة، املجلس احلالي 
سيكون آخر املجالس 
املبطلة، وهو املتوقع 

إبطاله مع الربع األول 
من السنة املقبلة، ولكن 

ما الذي سيحدث من 
اآلن وحتى حكم اإلبطال 

املنتظر؟ في احلقيقة وكما 
يتم الترويج له حتى من 
قبل املروجني للحكومة، 
ان هذا املجلس سيسعى 

وبكل جهد ألن يغير 
قانون االنتخاب ويحيله 
من صوت إلى صوتني، 

ومبا أن احلكومة سمحت 
ملمثليها واحملسوبني عليها 

التصريح بهذا االجتاه 
وفي أكثر من مناسبة 

مؤخرا، فهذا يعني أنها 
تقوم بتهيئة الشارع 

لقبول الصوتني، ليكون 
حال وسطا للخروج من 

أزمة املقاطعة.
>>>

التشكيلة احلكومية 
اجلديدة وفي مقارنة مع 

املجلس احلالي تشير إلى 
أن السلطتني ستكونان 

على توافق ضمني 
حول كثير من القضايا 

املطروحة، وسنشهد 
تعاونا غير مسبوق 

بني السلطتني، وليس 
بالضرورة أن يكون في 
بعض منه في مصلحة 

الشعب، بل سيكون في 
الغالب في مصلحة قوى 
سياسية معينة، وسيتم 

التركيز على نقاط االلتقاء 
بني السلطتني لتمرير أكبر 

عدد من القوانني التي 
تصب في مصلحة أطراف 
دون أخرى، وهذا احلديث 

سابق ألوانه كونه نابعا 
من قراءة أولية لشكل 

السلطتني.
>>>

املعارضة فقدت الكثير 
من قواعدها لسبب 

حذرت منه منذ أكثر من 
عام وهو أن املعارضة 

تلعب على عامل الوقت، 
وال تقدم حلوال في 

مجمل اعتراضاتها على 
ممارسات احلكومة 

السياسية، املعارضة 
لألسف ال متلك مشروعا 

واضحا ملا تدعو إليه، فكل 
دعواتها مؤخرا اعتراضات 

دون حلول ودون سعي 
حقيقي نحو تفعيل 

دعواتها تلك.
املعارضة تخطئ، رمبا 

تنهك، ورمبا مترض 
ولكنها ال متوت، وال 

يجب أن متوت، وكما أن 
املعارضة دائما ما ترفع 
صوت دعوة اإلصالح 

السياسي، عليها أن تبدأ 
وعبر رموزها بإصالحات 

سياسية في داخلها، 
قبل ان تفقد مزيدا من 

قواعدها الشبابية.

melhemmahmoud@hotmail.com
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 خالد عبد اهلل الخالد

المستشار القانوني د.محمود ملحم 

أعلم أن هذا املثل ينطبق على 
كثير من فئات املجتمع السيما 

أعضاء مجلس األمة، فكثير منهم 
يتناسون وعودهم وتعهداتهم 

لناخبيهم ومن وقف معهم مبجرد 
دخولهم البرملان.

 لكن حديثي في هذا املقال ال 
يتعلق بالنواب، ألن العالقة التي 

تربط الناخب باملرشح هي عالقة 
مصلحة بحتة سواء كانت تخليص 

معامالت أو عالقة فكرية، بل 
يتمحور حديثي حول العالقة التي 
تربط بني املوظفني،  فدائما العالقة 

بني املوظفني الذين يكونون في 
مستوى وظيفي متقارب تكون 
حميمية وصداقة ومحبة وألفة 

وإيثار ويكون احلديث دائما 
عن املديرين وعن عدم تقديرهم 
للموظف الكادح وظلمهم له وكل 

واحد منهم يقول لو كنت أنا املدير 
لفعلت لكم كذا وكذا.

 فما ان يصل الواحد منهم الى 
املنصب حتى ينسى أصحابه 

وأحبابه وزمالءه باملهنة الذين كان 
في يوم من األيام واحدا منهم 

وينسى معاناتهم والظلم الواقع 
عليهم ويتحول ذلك الوجه الباسم 
الودود إلى شخص عابس متكبر.
وأنا ال أقصد الكل وال أقصد أن 
يكون متهاونا في العمل وينتظر 
من مسؤوله القبول والرضا، لكن 
ما قصدته هو رفع الظلم واملعاناة 

عن زمالئه وتقدير مجهودات 
املخلصني في عملهم.

 فعندما أذكر ذلك ليست لدي 
مشكالت مع املديرين أو أي أحد 

لكن اإلنسان عندما يكون ذا تعليم 
عال ويكون أول تعيينه مديرا 

يختلف األمر عنه عندما يتم 
تعيني املرء بوظيفة عادية ويكمل 

دراسته ويصبح مديرا.
هناك فارق بني هذا وذاك، فاألول 

ال يالم ألنه لم يجرب معاناة 
ومشكالت املوظفني الصغار أما 

الثاني، وهذا ما قصدت، فهو 
كان منهم ويعرفهم جيدا بأدق 

التفاصيل.
طبعا ال أقصد الكل لكن البعض 

منهم، فمنهم أناس أوفياء 
لزمالئهم. ولألسف الشديد أمثال 

هؤالء جتدهم في كل املجاالت 
سواء كانت وزارات أو شركات.
 لذا نصيحتي لهم أن يعودوا 

لرشدهم وأن ينصفوا زمالءهم 
وأن يتقوا اهلل فيهم وأال يجعلوا 
املثل الذي بدأنا به مقالنا ينطبق 

عليهم.

من اجلميل أن تتكاتف جهود 
املنظمات الدولية واجلمعيات 

اخليرية إلعطاء األطفال حقوقهم 
ورفع الظلم عنهم واالطالع على 

حاجاتهم وصونهم وحفظهم، 
ولكن بعيدا عن اإلعالم 

واالستغالل.
فالصغير سيكبر ويسأل ومن 

املؤكد أن نعمة املساعدة في 
الوقت احلاضر ستنتقل إلى نقمة 

في الزمن الذي ليس ببعيد.
ما هو شعور هذا املهندس أو 

الطبيب أو احملامي عندما يذكره 
البعض بصوره التي يتداولها 

اإلعالم املرأي.
أو ليس إبراز األطفال على 

شاشات التلفزة هو استغالل 
باملعنى القانوني، كان النبي ژ 
سباقا لتمكني الطفل من التمتع 
بطفولة سعيدة ينعم فيها وكان 

سباقا في املساعدة ولكن ما 
تعطيه ميناه ال تعرفه يسراه.

ال يدعي أحد أن املوضوع هو 
استقطاب للقيام بالواجب، فهنالك 

ألف وسيلة لتأمني املدخول 

للجمعيات، وآخرها إخراج 
األطفال على التلفاز طمعا في 

االستقطاب، يجب أن يكون 
الطفل محميا من جميع اجلهات 

ولديه احلقوق التي تؤمن له حياة 
سعيدة، خليره وخير املجتمع، 
يجب أن يتمتع الطفل باحلماية 

من جميع صور اإلهمال والقسوة 
واالستغالل وال يجوز استخدام 

الطفل قبل بلوغه سن الرشد.
ويحظر في جميع األحوال حمله 
على العمل أو تركه يعمل في أي 
مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو 
تعليمه أو تعرقل منوه اجلسمي 

أو العقلي أو اخللقي هذا ما نصت 
عليه شرعة احلقوق الدولية ففي 

عام 1989، وحتديدا في شهر 
أكتوبر أقر زعماء العالم أجمع 

بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية 
خاصة بهم، اجتمعوا وحسموا 
أمرهم على حماية أطفال العالم 
وأعطوا املجال حتى األشخاص 
دون الثامنة عشرة، أقروا لهم 

رعاية خاصة وحماية ال يحتاجها 
الكبار.

هذه االتفاقيات التي حتمي 
حقوق الطفل في القانون 

الدولي أصبحت جزءا ال يتجزأ 
من الناحية القانونية مرتبطة 
بحقوق اإلنسان، أي احلقوق 

املدنية والسياسية، إضافة إلى 
احلقوق الثقافية واالجتماعية 

واالقتصادية.
إن جلنة حقوق الطفل والتي 
جتتمع دوريا في جنيڤ هي 

هيئة مكونة من خبراء مستقلني 
تقوم مبتابعة تطبيق االتفاقية 
الدولية حلقوق الطفل من قبل 

الدول األعضاء بها، تنظم أيام من 
املناقشات العامة حول مفاهيم 

حقوق الطفل وقد أعدت مؤمترات 
عديدة حول هذا املوضع وكان لنا 

شرف املشاركة في العديد منها 
وكان آخرها دراسة مدى جدوى 

إخراج الطفل على الشاشات 
بداعي االستغالل واعتباره 

مخالفا للقانون حتت بند حماية 
الطفل.

وفي اخلتام جل السالم لتبقى 
الكويت كما كانت اهلل حاميها.

»من طال جمه 
ما عرف بن عمه«

ابتسامة بريئة 
مادة إعالمية

مجرد رؤية

رأي

منذ أن عرفته قبل 50 عاما تقريبا كان دائما حريصا على 
قول احلق في أي قضية يتعرض لها، سواء كان ذلك 

بالنسبة لألشخاص أو الدول. وكان صريحا دائما ومقاالته 
األخيرة في جريدة القبس والتي كانت تظهر علينا بني 

حني وآخر، كانت تتعلق بقضايا الوطن وقضايا أخرى تهم 
اإلنسان العربي. وكان كعادته رحمه اهلل صريحا وواضحا 

ينم عن فكر مبني ورؤى مستقبلية وتشخيص للقضايا التي 
تعاني منها هذه األمة. وكان دائما يتعرض للمشكلة بكل 

صراحة وايجابية، هكذا كان دائما بصراحته حتى منذ أن 
كنا صغارا وطالبا في بريطانيا. وكانت هذه املواقف دائما 

متيزه عن الباقني رغم أن بعض مواقفه تغضب البعض ألنه 
كان دائما صريحا، وكان رحمه اهلل كاملرحوم والده الشيخ 
عبداهلل النوري الذي عرفه اهل الكويت لوضوحه وصدق 

آرائه وخفة دمه عند تعرضه للقضايا بروح مرحة وبأسلوب 
واضح يعجب كل من يستمع اليه ويقرأ له، وكانت هذه 

الروح تظهر في مقاالت األخ أنور النوري.
كذلك كان مبدعا كعادته في جميع املناصب التي شغلها 

في حياته، وكان بذلك دائما مع من زاملوه في العمل حبا 
وتقديرا في العمل النه كان يعامل جميع العاملني معه 

بالتساوي واالحترام وليس كرئيس ملرؤوسيه. هكذا هو 
دأب املبدعني الذين يكونون دائما قدوة وحافزا ملن يرأسهم 

بتواضعه واحترامه جلميع العمالء. 
هكذا دائما هم الطيبون ومن يعيش في مهام وقضايا 
غيره من البشر، ويحس مبا تعاني منه األمة من مآس 

كثيرة، وهكذا ذهب من كان يحمل هم األمة، وقليل من 
الناس كان مثل األخ أنور، رجل يفتقده الداني والبعيد 

بغيابه، ولكن اهلل سبحانه وتعالى بيده مصير البشر وقد 
يختطف املتميزين من أفراد األمة. وكان وقع اختفاء 

املرحوم أنور النوري كالصاعقة على جميع محبيه، وهكذا 
هي الدنيا حني يرحل اجليدون واملتميزون يتركون فراغا 

كبيرا في قلوب الكثيرين، وكذلك املجتمع كان بصورة 
دائمة تشغل األخ أنور قضاياه ومشاكله، ورأينا مئات 

اآلالف من الناس الذين أتوا لتأبينه عند الدفن في املقبرة 
وبعد ذلك بالديوانية. إن أمثال األخ انور يتركون في قلوب 

الكثيرين أسى وحزنا عميقا، وان اختفاءه السريع يجعل 
واقعة الوفاة أشد وقعا على كل محبيه، ولكن هذا هو حكم 
اهلل، ويجب أن نتقبله من دون نقاش، وستبقى ذكراه في 

قلوبنا لفترة طويلة ألن ما تركه األخ أنور قليلون من 
يستطيعون إمالءه.

وهكذا نتقبل قدر اهلل، وتبقى قلوبنا تدعو له بالغفران 
واجلنة، وندعو اهلل أن يلهم اهله ومحبية الصبر 

والسلوان، آملني أن تكون مكانته في عليني من اجلنة 
ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان. رحمك اهلل يا أخي 

احلبيب أنور، وستبقى ذكراك دائما وأبدا، أخوك 
عبدالرحمن.

كثر احلديث عن احلوار الوطني والرغبة في إمتامه بني 
السلطة وائتالف املعارضة والتيارات والكتل السياسية 
بجميع مشاربها وانتماءاتها، والكويت وشعبها بحاجة 

إلى استقرار سياسي ملا له تأثير على كل اجلوانب ليسود 
الهدوء ويغيب التوتر والتناحر وتسود األلفة بني األطراف 

السياسية في الدولة، وأنا شخصيا أرغب في احلوار 
الوطني بعيدا عن التشنجات واحلدة والتعسف بينهم 
على حد سواء، وأن تكون مببادرة وبدعوة كرمية من 

صاحب السمو جلميع الكتل السياسية وجمعيات النفع 
العام والفعاليات االقتصادية والنقابات العمالية وأن يكون 

هناك توافق بني جميع األطراف على اخلطوط العريضة 
لهذا احلوار الوطني لترسم مالمح املرحلة املقبلة من 

العمل السياسي فيما يحصن القوانني املتعلقة باالنتخابات 
بشكل عام حتت مظلة الدستور، ومنها حتديد أولويات 

اإلصالح السياسي للقوانني املتعلقة باالنتخابات من 
إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية بشكل مقبول ويتناسب 

مع أعداد الناخبني في الدوائر مما يحقق مبدأ العدالة 
واملساواة، وكذلك العمل على حتديد عدد األصوات الذي 
يحق لكل ناخب بطريقة مرضية لكل األطراف بشرط أال 
تتعارض مع مبادئ الدستور والقوانني املنظمة، والدعوة 

هي لرأب الصدع في العالقة بني األطراف املختلفة 
سياسيا وليس انتصارا لطرف على آخر بل هو نقطة 

التقاء خللق فرصة لتقريب وجهات النظر لهذه األطراف 
السياسية والوصول بالكويت إلى بر األمان، علما أنني 
على يقني تام أن جناح احلوار يعتمد على أمور كثيرة، 
من أهمها صفاء وصدق النوايا بني جميع األطراف مع 

مراعاة املخاطر التي تدور في محيطنا العربي، وأال تعتمد 
مبضمونها على حكم احملكمة الدستورية الصادر بتاريخ 

2013/6/16، وال على نتائج االنتخابات األخيرة وتذكرت 
بيت الشاعر العربي:

تهدى األمور بأهل الرأي إن صلحت
تنق��اد فباألش��رار  وإن مت��ادت 

وفي اخلتام، شكرا لصاحب السمو حفظه اهلل خلطابه 
الكرمي الذي حمل بطياته العفو عمن تطاول على الذات 

األميرية بشكل فوري، وحث على وحدة الصف والكلمة 
مبضمون خطابه السامي، وليعلم اجلميع أن حب الكويت 
في قلوب أهلها منذ نشأتها ليومنا هذا، وإن اختلفنا في 

بعض األمور إال أن والءنا للكويت وأسرة احلكم هو 
محل اتفاقنا، وفي اخلتام نؤكد أن احلوار الوطني مطلب 
لكل من يرغب في استقرار الكويت، وللحوار انعكاسات 

إيجابية تصب في صالح الوطن، ونسأل اهلل أن يحفظ 
الكويت وأهلها من كل مكروه ويدمي علينا نعمة األمن 

واألمان. 

m-almutreqa@hotmail.com

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

مرزوق سعود المطرقة

واختفى صوت احلق 
والعدالة

باحلوار الوطني 
نصل ملا نريد

من غير إحراج

رأي بحرف

nasser@behbehani.info
د. ناصر بهبهاني 

تواجه الكويت خالل األيام املقبلة 
أصعب مرحلتني، تتمثل األولى في 
بدء أعمال مجلس األمة وما يترتب 

عليه من انطالقة تنافسية قوية 
بانتخاب رئيس جديد للمجلس، 

واملرحلة الثانية هي باحلكومة 
اجلديدة وما سينجم عن أداء 

السلطتني من قبول أو اعتراض 
من األوساط السياسية والشعبية.

وألن املشكلة الكبرى التي 
تواجهها أوساطنا السياسية غالبا 
تتجسد في اخلالفات احلادة التي 
حتدث بني السلطتني التشريعية 

والتنفيذية، فاالقتراح األجدى 
هو أن يتم لقاء بني السلطتني 

قبل البدء بالعمل للدورة 
املقبلة، وأن يتم عمل خارطة 

طريق بني احلكومة واملجلس، 

تتضمن خطوطا واضحة املعالم 
بني الطرفني، وحبذا لو مت ذلك 
بحضور الذروة في القيادات 

السياسية في الدولة، وأن حتتوي 
خارطة الطريق أيضا على رسم 
مالمح املرحلة املقبلة وتذويب ما 

ظل عالقا من خالفات سابقة.
وألن اخلالفات بلغت أشدها مبا 

عطل مسيرة احلياة التنموية 
في الكويت، فإنه يتوجب على 
الطرفني اعتبار خارطة الطريق 

هذه مبنزلة وثيقة أخالقية يلتزم 
مبوجبها النواب وأعضاء احلكومة 

مببادئ العمل الوطني بعيدا 
عن الشخصانية والفئوية وأي 

اعتبارات أخرى.
املألوف في األمر، أننا اعتدنا 
على وجود مجلس وحكومة 

قبل انقضاء مدة كل منهما، 
أي ان األمر لم يعد استثنائيا، 
ولكن مع ذلك يبقى لكل واقع 

ظرفه  اخلاص، وظروف 
املجلس واحلكومة اجلديدين 

ليست ظروفا عادية، وإن سبق 
أن مرت ظروف أصعب، لكن 
بوجود مجلس منتخب ألول 
مرة بصوت واحد بعد قرار 

احملكمة الدستورية، سيجعل 
األمر مختلفا، وسيضع األعضاء 

على محك صعب، فنجاحهم 
يعد ثقة كبيرة من الناخب الذي 

خصص لهم صوته، وهذا يقتضي 
أن يبذلوا جهودا مضاعفا عن 

املجالس السابقة، خصوصا أن 
 نسبة التغيير فيه وصلت إلى 

ال� %50.

خارطة طريق بني 
النواب واحلكومة

نوافذ


