
آراء
السبت 7 ديسمبر 2013

12

الطريقة التي انتهت بها جلسة االستجوابات االخيرة 
تثبت وجود قصة حب سياسية بني احلكومة 

واملجلس. وهذا امر اثبتته ارقام التصويت مع كل 
االستجوابات وستثبته االستجوابات القادمة وما بعد 

القادمة، حكومتنا الرشيدة رغم التناغم السياسي 
بينها وبني املجلس »املوقر« والقدرة التي متلكها 
لعبور اي استجواب لم تستفد من هذا التقارب 

احلكومي النيابي لتعمل بعيدا عن ضغوطات املالحقة 
السياسية، ولم تفعل شيئا للشعب سواء من حيث 

اقرار القوانني او تعديل بعض القوانني واهمها 
القوانني املتعلقة بالقضية االسكانية، احلكومة التي 

متلك اغلبية نيابية لعبور االستجوابات، ال تريد 
ان تستغل تلك االغلبية املوالية لها لتمرير قوانني 
االسكان والصحة وانشاء الشركات وتعديل بعض 

القوانني.
> > >

وهذا بحد ذاته اثبات ان احلكومة غير جادة في 
معاجلات قوانني التنمية وتأسيس الشركات وحترير 

االراضي حلل االزمة االسكانية، وهي القادرة عن 
عبور اي طرح ثقة وبكل اريحية، وكأنها تريد ان 

تستغل حالة التقارب بينها وبني اغلب االعضاء 
لصاحلها وحمايتها سياسيا فقط، وال تريد ان تستغل 
الغالبية التي متتلكها لالصالح السياسي املأمول، وال 
تريد ان تفّعل تلك الغالبية املوالية لها لتمرير قوانني 

للصالح العام، هنا يثبت ان احلكومة ليست جادة ابدا 
فيما يتعلق بقوانني التنمية واالسكان والصحة.

> > >
حكومة متتلك ماال يقل عن 45 صوتا في حال 

التصويت على اي قانون، ما الذي مينعها من ان 
تستخدم هذا الرقم القرار قوانني االصالح السياسي 

او الرياضي او االقتصادي؟، هذا هو السؤال الذي 
يجب توجيهه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك.
> > >

من يقرأ بيانات مجلس الوزراء، ويقوم مبقارنتها على 
ارض الواقع يجد انها مجرد كالم سياسي انشائي 
مبضامني جميلة ولكن فعليا ليست بأكثر من حبر 

على ورق.
> > >

توضيح الواضح: ال نريد ان نتشاءم ولكن ال يعقل ان 
بيانات مجلس الوزراء تهدي لنا نظارات وردية وما 

حولنا اسود.. بأسود.

الشعب الكويتي بعد التحرير من الغزو العراقي 
الغاشم رآهم العالم يحتشدون زمرا في الشوارع، 

يلوحون باألعالم، وتردد حناجرهم أغاني حب 
الوطن، متتلئ اعينهم بدموع الفرحة وتنبض 

مالمحهم بالسعادة والنشوة واحلماس، يتبادلون 
التحيات واالبتسامات ومشاعر الود، وكأنه العيد، 

مشهد الكويتيني الذين خرجوا في جميع أنحاء العالم 
1991 ال ميكن أن تطرده الذاكرة حلالة العشق الذي 
تكنه قلوب الكويتيني جتاه بلدهم، من يراهم يخيل 
اليه انهم سيهدون اجلبال هدا، من أجل هذا الوطن 
وهم يهتفون بكل ما أوتوا من عزم وقوة »الكويت 

الكويت«، لكن سرعان ما انفض العيد وانزوت روح 
اجلماعة وكأنها ثوان معدودة في حلم عابر جميل، 

وعاش الكويتيون أياما رتيبة هائمني عابسني في 
الشوارع، فيتعجب الرائي أهؤالء هم أنفسهم أبطال 

املشهد السابق؟!
الكويتيون ال يرغبون في العمل أو اإلنتاج، الكل 

يذهب الى مكان عمله متأففا، ينتهكون قواعد املرور 
بكل برود واستهتار، يلوثون شوارعهم وينشرون 
كل مظاهر القبح، وكأنه سلوك انتقامي بشعار كل 

فرد منهم »أنا ومن بعدي الطوفان«، وكأمنا حب 
الوطن ال يكون اال بترديد حفنة من أغاني وكلمات 
حماسية والتلويح باألعالم وأقالم الليزر ثم يعود 
الكل إلى منزله وكأن شيئا لم يكن، ملاذا ال يترجم 

الكويتيون حبهم إال باألغاني؟ ملاذا يبخلون باإلخالص 
واإلتقان في العمل، ملاذا يسيرون بسياراتهم عكس 
االجتاه؟ ملاذا يتمردون على القانون؟ ملاذا يعمدون 

الى الفوضى ويكرهون النظام؟ ملاذا يتملكهم الزهو 
عند سماع خطاب وكلمات صاحب السمو األمير بأن 

الكويت ستكون »قد الدنيا« وال يفعلون اال كل ما 
يؤدي الى نتيجة أخرى عكسية متاما؟ ملاذا ال يفكرون 
كيف ترجع الكويت لؤلؤة اخلليج؟ ال ميكن أن يشكك 

أحد في طريقة تعبير الكويتيني عن حبهم لبلدهم، 
ولنسترجع أيام الغزو واأليام التي أعقبت الغزو 

العراقي الغاشم عندما كان الرجال والنساء والشباب 
والبنات يقومون بطالء األرصفة ورفع القمامة 

بأنفسهم وتطبيق القانون في مشهد رائع ومبهج، 
فقد شعر الكويتيون حينها بأنهم استردوا الكويت 

من جديد ولم تستمر تلك الروح ألنهم شعروا بأنها 
ضاعت منهم مرة أخرى، ولكي نفهم هذا السلوك 

املتناقض مع تلك املشاعر التي رأيناها ولم تستمر 
إال سنني معدودة سنجد أن السبب هو غياب سيادة 

القانون وهو سمة من سمات الدولة الرخوة، كما 
قال العالم جونار ميردال، مع سيادة القانون يشعر 
املواطن باالنتماء احلقيقي لبلده، فالكويتي جيناته 
رائعة وهي جينات العربي األصيل، لكنه يعيش في 

زمن مختلف لم يجد حكومة قوية تطبق القانون على 
الكبير والصغير وتنشر العدالة، حينها فقط سيختلف 

تعبير الكويتيني عن حبهم وتتسق مشاعرهم مع 
سلوكياتهم.. )رسالة وصلتني من صديق وزدت 

عليها(.
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ذعار الرشيدي

عبدالمحسن محمد المشاري 

قصة حب 
»موقَر« و»رشيدة«

ولهنا على تطبيق 
القانون يا سادة
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يا سادة يا كرام

samy_elkorafy@hotmail.com
سامي الخرافي

بدعوة كرمية من جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا حلضور ملتقى 

»كويتيني وبنذكرهم« الذي أقيم 
يوم األربعاء املاضي على مسرح 
اجلامعة وحتت رعاية كرمية من 

وزير التربية ووزير التعليم العالي 
وبحضور عدد من الشخصيات 

الكويتية واحملتفى بهم واملدعوين، 
للتحدث عن أهم اإلجنازات التي مرت 
بها تلك الشخصيات احملتفى بها من 
أجل أن تكون مرآة عاكسة للشباب 
ومنوذجا إيجابيا للشباب الكويتي 

وكيفية التغلب على جميع الصعوبات 
واملعوقات من أجل رفع اسم وعلم 

الكويت عاليا فقط.
ما سأكتبه هو تعبير حقيقي لصدق 

املشاعر املتمثلة في حب الوطن 
وكيفية العطاء دون مقابل عما 

شاهدته بامللتقى من مناذج كويتية 
مشرقة في سماء الكويت الصافية 

وكانت لها بصمات واضحة في رفع 
اسم الكويت عاليا، فلقد حضرت 

جانبا من امللتقى مع الزميل العزيز 
»جاسم الطراروة« وكان حضورنا 

مصادفة مع اعتالء الالعب »املرعب« 
جاسم يعقوب وهو من الشخصيات 
التي حتدثت عن مسيرتها الرياضية 
ومشوارها الطويل مع الكرة وكيف 

أصبح جنما يشار له »بالبنان« 
وكيف العطاء في السابق من أجل 

الكويت فقط دون النظر إلى األمور 
»املادية« ألن كان هدفهم األساسي 

هو إضفاء البسمة والفرحة على 
وجوه أهل الكويت وهذا سبب تألق 
املنتخب الكويتي »األزرق« سابقا، 
وإن جميع الالعبني كانوا ينظرون 
ملصلحة الكويت وماذا يقدمون لها 
وهو ما افتقدناه حاليا، وشدد على 

أهمية الشهادات العليا وحث الشباب 
على متلكها لتكون لهم سندا في 

املستقبل.
وكان املتحدث الثاني هو »فيصل 

املوسوي« وهو الذي شد احلضور 
مبا رواه عن حياته في السابق وكان 

رياضيا مشهورا، إال أنه أصيب 
بحادث سيارة مروع أدى إلى إصابته 
»بشلل« غيّر حياته حسبما ذكر إلى 

األفضل، ولكن ذلك لم يقعده ويجعله 

طريح الفراش بل كان ذلك دافعا 
قويا له لإلجناز ورفع اسم الكويت 
عاليا حيث أصبح الالعب رقم »1« 

على مستوى آسيا والشرق األوسط 
بالغوص، إنها اإلرادة والتحدي 

والطموح وقصته عن تألقه بالغوص، 
قد يستغرب الكثيرون كيف يكون 

شخص »مشلول« غواصا ولكن إرادة 
هذا البطل وتعلمه وكفاحه ومثابرته 

وحصوله على رخصة الغوص لم 
تعرف املستحيل وطموحه لرفع 

اسم الكويت وعنائه للذهاب جلزيرة 
في »ماليزيا« للغوص بها كفيله بأن 

ترفع العقال تقديرا واحتراما له على 
ما قام به من إجناز عاملي عجز كثير 
من األصحاء عن أن يقوموا به بأن 

جعل اآلخرين يتسارعون لرفع علم 
الكويت عاليا إنه النموذج الكويتي 
الطموح، فعال شعرت بالفخر وأنا 

على الكرسي وكنت أمتنى أن أقوم 
وأقبله على رأسه ملا قام به من 

اجناز وحسيت »بقشعريرة« تسري 
بجسمي.

ما سطرته اليوم من إجنازات لهؤالء 

األبطال هو ما يجب أن تهتم به الدولة 
وتتبناه على جميع املستويات، وهذا 

العمل يحتاج أوال إلى غرس وتكريس 
مفهوم العدالة واملساواة بني اجلميع 

ليشعروا بأنهم سواسية أمام القانون 
وعدم التمايز في تطبيق القوانني 

بشكل عام، واألمر اآلخر هو تشجيع 
وفتح باب التطوع في جميع املجاالت 

للشباب الكويتي من أجل خدمة 
بلدهم في حالة الطوارئ ال سمح اهلل، 

وغرس مفهوم خدمة الوطن بعيدا 
عن املاديات التي أصبحت املهيمنة 

في مجتمعنا، ويجب أن تعمل وزارة 
التربية على تعزيز هذا املفهوم من 

رياض األطفال ومتابعتهم خالل 
سنوات تنقلهم للمراحل األخرى من 

خالل متخصصني في هذا املجال، 
واحلرص على عقد اللقاءات املستمرة 

والصادقة من اجل خدمة الكويت، 
حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل 

مكروه.
وفي اخلتام أتوجه بكل الشكر 
والتقدير لهذه الدعوة الكرمية 

وللقائمني عليها.

ملتقى » كويتيني.. 
وبنذكرهم «

جرس

n_alkhaldi79@hotmail.com
ناصر حمد الخالدي

تعودنا في الكويت قراءة 
التصريحات احلكومية املنطقية وغير 
املنطقية، وكثير من هذه التصريحات 

ليست إال مجرد كلمات لألسف 
الشديد أحيانا تكون مرجتلة وغير 

مدروسة وأحيانا تأتي كنوع من ردة 
الفعل ملعاجلة خلل ثم ال شيء يحدث 
في ملف التنمية والتطوير حتى بات 
اجلميع يتساءل هل احلكومة متلك 

خطة واضحة؟
تصريح جديد مفاده ان مدينة 

احلرير والتي تقع في مدينة الصبية 
في املنطقة الشمالية للكويت على 

مساحة 250 كيلومترا مربعا وبتكلفة 
تقدر بأكثر من 5 مليارات دينار 

ستوفر هذه املدينة 500 ألف وظيفة 
للكويتيني وهذا الرقم مبالغ فيه ألن 

عدد الكويتيني الذين يعملون بالقطاع 

احلكومي حاليا 280 ألفا، وعدد الذين 
يعملون بالقطاع اخلاص 80 ألفا، 
أي أن املجموع 360 ألف موظف 

هو العدد العام للموظفني الكويتيني 
في القطاعني العام واخلاص، ولو 
افترضنا زيادة هذا الرقم بعد 10 

سنوات مع مراعاة عدد املتقاعدين 
فإن هذا يعني أن كل املوظفني 

سينتقلون للعمل في مدينة احلرير 
التي تستوعب 500 ألف وظيفة 

ونترك الوزارات والهيئات فارغة.
املشاريع الناجحة حتتاج إلى تخطيط 

واضح مع مراعاة أدق التفاصيل 
وألن مشروع مدينة احلرير يعتبر 
مبنزلة احللم لنا فال بد من دراسة 
تشغيل املشروع بالشكل الصحيح 

حتى ال نخسر مليارات »على 
الفاضي«. خبر جديد حيث اعتمد 

مجلس الوزراء املنظور اإلسكاني 
اجلديد الذي قدمه وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان ووزير الدولة 

لشؤون البلدية م.سالم األذينة على 
أن تعرضه احلكومة اخلميس املقبل 

في مجلس األمة.
واملنظور اإلسكاني اجلديد يوفر 152 

ألفا و610 وحدات سكنية يساوي 
مجموع ما توفره املدن اجلديدة 138 

الفا و530 وحدة والضواحي السكنية 
التي تنفذها املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية اآلن تبلغ 14 ألفا و80 وحدة 
سكنية خالل 7 سنوات.

والسؤال كيف ميكن تطبيق املنظور 
اإلسكاني اجلديد بهذه املدة ونحن ال 

توجد لدينا البنية التحتية اجليدة؟ 
واألمر األهم أال يكون هذا املنظور 

اإلسكاني مرتبطا بوجود الوزير 

احلالي من عدمه ففي الدول املتقدمة 
تقدم اخلطط وتعتمد ويبدأ تنفيذها 
دون التأثر بالتغير الوزاري إن وجد 

طبعا أما عندنا فهو موجود وقادم 
وبقوة، والعلم عند احلكومة.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
توقع تعديال وزاريا بعد 23 اجلاري، 

وطبعا وكالعادة لن يحاسب أي وزير 
على فشله كما لن يتم تكرميه على 

جناحه.
أخيرا نقول 

إياك واليأس من نفسك فإنه يسقط 
الهمة

إياك واليأس من وطنك فإنه يهدر 
الكرامة

إياك واليأس من روح اهلل فإنه 
ال ييأس من روح اهلل إال القوم 

الكافرون.

إياك واليأس 
من نفسك

أثير الكلمة

libraheem@hotmail.com
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

لإلعالم أهمية كبيرة في وقتنا 
احلاضر خاصة في عمل املؤسسات 

احلكومية نظرا لتشعب احلياة 
واتساع ما تقدمه من خدمات وأهمية 
التواصل مع اجلمهور ولهذا انشأت 

ادارات متخصصة وان اختلفت 
مسمياتها االدارية من ادارة العالقات 
العامة الى ادارة اإلعالم وكلها تؤدي 
الغرض املطلوب منها كحلقة اتصال 
بني املؤسسة وجمهورها اخلارجي، 
ومن املالحظ لالسف في الكثير من 

املؤسسات احلكومية عدم اعطاء 
الدور املفترض للعالقات العامة اما 

نتيجة لعدم اميان القيادة بها او عدم 
وجود خبرات مهنية متخصصة 

تقوم بهذا الدور املهم، ولكن هناك 

ادارات فاعلة الى حد كبير مثل ادارة 
العالقات العامة وادارة االعالم األمني 

بوزارة الداخلية وادارة العالقات 
العامة في االطفاء ومتيزها عن سائر 

االدارات االخرى في املؤسسات 
احلكومية االخرى وذلك راجع الميان 

القيادة في هاتني اجلهتني بأهمية 
دور االعالم والدور البارز للقائمني 
عليها ولكن املؤسف ما نالحظه في 
االونة االخيرة من كثرة تصريحات 

أمنية حتى لم يعد يعرف القارئ 
مدى صحة االخبار األمنية من عدمها 

وحقيقتها، حيث جند النفي هو 
السمة الغالبة على األخبار األمنية 

وتضارب التصريحات بني كبار 
املسؤولني في الوزارة، مما يوحي 

بانه ال يوجد هنالك تنسيق بل تعدى 
األمر ان نسمع النفي من قبل احد 

اعضاء مجلس االمة على لسان 
الوزير فيما يتعلق بفرض ضرائب 

او رسوم دون ان تقوم اجلهة املعنية 
بوزارة الداخلية بتوضيح ذلك، من 

هنا فان استمرار الوضع احلالي 
كل يدلي بتصريحات اعالمية وآخر 

ينفي واخبار تنشر حتت مسمى 
مصدر امني مجهول الهوية ال يعطي 
املصداقية للجهاز األمني وال يخدم 
العالقة بني املؤسسة األمنية العريقة 

التي نكن لها كل تقدير مع جمهورها 
اخلارجي، ولعل أوضح دليل على 
ذلك ما يكتب في وسائل االتصال 

االجتماعي جتاه تضارب التصريحات 

وما يعلن فيها من امور تثير املواطن 
واملقيم على حد سواء واالستعجال 

بنشرها في وسائل االعالم دون 
املرور على االدارة املعنية وهي ادارة 
االعالم األمني فهل نرى موقفا جادا 

من نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
الذي عرف عنه احلزم وعدم القبول 

بأي جتاوز لتصحيح هذا املسار 
وتفعيل قانون الشرطة واللوائح 

والتعاميم االدارية التي متنع االدالء 
بأي تصريحات اال بإذن واعتماد 

ادارة االعالم األمني كناطق رسمي 
وحيد وال يعتد بأي مصدر امني 
مجهول الهوية امال ان نرى ذلك 

قريبا.

نفي الوزير

قضية ورأي


