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ذعار الرشيدي

إعادة توزير العبداهلل.. 
دستورياً

ال أعلم ما احملور الذي سيستند 
إليه دستوريا النائب الفاضل 

شعيب املويزري في استجواب 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك في حال 

متت إعادة توزير الشيخ 
محمد العبداهلل، فال توجد مادة 

دستورية واحدة وال قانونية 
وال في املذكرة التفسيرية 

تضع املبارك في وجه املساءلة 
في حالة أعاد توزير وزير مت 

استجوابه قبل استقالة احلكومة 
التي ستعود عما قريب بتشكيل 

جديد.
> > >

ويذكر النائب الفاضل املويزري 
ان العبداهلل مت طرح الثقة به 
وانه ال يجوز إعادة توزيره، 

وهذا لم يحدث، فاحلكومة لم 
حتضر واستقالت وجلسة 

طرح الثقة لم تعقد أصال، لذا 
دستوريا العبداهلل لم يتم طرح 

الثقة به، لذا فإن عودته للوزارة 
سليمة دستوريا ١٠٠٪ ، اما 

إعالنات النواب في طرح الثقة 
به والذين فاق عددهم الـ ٢٦ 
فهي إعالنات طرح ثقة فاقدة 

قيمتها الدستورية كونها لم تتم 
في جلسة رسمية للتصويت 

على طرح الثقة، واستقالت 
بعدها احلكومة، وها هي اآلن 

في طور التشكيل.
> > >

والوضع الدستوري لعودة 
الشيخ محمد العبداهلل سليم 

قانونيا ودستوريا، لذا ال 
يجوز استجواب رئيس مجلس 

الوزراء فيما لو أعاد العبداهلل 
الى منصبه أو منحه منصبا 

آخر، وأما القول ان في إعادة 
توزير العبداهلل حتديا إلرادة 
األمة فليس من الدستور في 

شيء.
> > >

وإعالن استجواب رئيس 
مجلس الوزراء في اليوم االول 
في حال عودة العبداهلل وزيرا 
في احلكومة إعالن استباقي 

في غير موضعه الصحيح 
دستوريا، اما استجواب رئيس 
مجلس الوزراء مبحاور أخرى 

فأمر ممكن ولكن ما احملاور 
التي ميكن استهداف املبارك 
فيها في اليوم االول إلعالن 

التشكيل احلكومي، هنا أيضا 
دخول في معضلة دستورية 

أخرى.
> > >

والنائب شعيب املويزري 
اعتقد انه من احلنكة مبا يكفي 

الن يعلم عدم دستورية أي 
اجراء اعلن انه سيتخذه إال 
إذا كان األمر ورقة ضغط 

سياسية يستخدمها وهذا حقه 
كنائب، فاستخدام أمر التلويح 
بالتصعيد السياسي االستباقي 
حق للنائب، كما أن االستجواب 

حق، وان ما أعلنه املويزري 
يأتي مبنزلة إعالن منه عن 
رؤيته السياسية اخلاصة 

لتشكيل احلكومة، وهذا حقه 
أيضا.

> > >
ولكن كما ذكرت إعادة توزير 

الشيخ محمد العبداهلل ال 
تشوبها أي شائبة دستورية 
فهو كوزير لم حتجب الثقة 

عنه، وطبعا ال ميكن االعتداد 
بطرح الثقة عبر تويتر وال 

ميكن اعتبارها سوى قياس 
حلظي لرأي النواب ال يشكل أي 
قيمة دستورية تذكر، واحتمال 
عودته وارد جدا بل ممكن بل 
انه محتمل أيضا، وال يفترض 

ان تكون عودته في ذات الوقت 
مشروع أزمة أو صدام.

> > >
حتى طلبات نواب آخرين بعدم 
عودة الوزير الفالني والوزير 
العالني هي جزء من ممارسة 
الضغط السياسي املستحق، 

وال بأس به وهو جزء من العمل 
النيابي، ولكن على ارض الواقع 

ال ميكن االعتداد بأي من هذا 
إال حتت قبة عبداهلل السالم 

ووفق األطر الدستورية، عدا 
ذلك األمر كما ذكرت يبقى 

مجرد آراء سياسية تقبل األخذ 
والرد.

> > >
توضيح الواضح: الرأي شيء.. 

واملواد الدستورية شيء آخر 
متاما.

kalematent@gmail.com
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د. هند الشومر

هيا علي الفهد

هبة أنور اللهو

منذ حوالي عشر سنوات احتفلت 
الكويت بوضع حجر األساس ألكبر 

صرح طبي في الشرق األوسط وهو 
مستشفى الشيخ جابر األحمد، وطوال 

تلك الفترة قرأنا الكثير عن إقامة 
املشروع الضخم والذي سيضع الكويت 

في مكانة عاملية متميزة كمركز طبي 
عاملي، وتناقلت وسائل اإلعالم العديد 
من التصريحات الصحافية من وزراء 
الصحة واألشغال الذين تعاقبوا على 

املناصب الوزارية.
ومنذ أن تولى وزير الصحة احلالي 

د.جمال احلربي مسؤوليته قام بجولة 
بصحبة وزير األشغال لتفقد هذا 

املستشفى في املراحل النهائية إلنشائه، 
وبعدها صرح بأن األطباء والهيئة 

التمريضية جاهزون لتشغيل املستشفى 
وأن األجهزة الطبية قد مت التعاقد 

عليها وتضمنت تصريحاته بشرى 
بإدارة صحية متطورة بعد القيام بعقد 
دورة تدريبية ملوظفي العالقات العامة 

والسجالت الطبية الذين سيعملون فيه، 
وقد صدر من قبل قرار بتعيني مدير 

للمستشفى إيذانا بقرب تشغيله. 
وعند تصفح املواقع اإللكترونية جتد 

الكثير عن مستشفى جابر والتصريحات 
من املسؤولني عن قرب تشغيله وآخرها 
تصريح للوزير احلربي بأن املستشفى 

سيتم افتتاحه رسميا خالل الربع الثالث 
من العام احلالي وهو ما يعني أن الوعد 
لم ينجز وأن املوعد الذي مت حتديده قد 

انتهى. 

ومن العجيب أن لدينا سلطة تشريعية 
ولها مهام رقابية ولكن مجلس األمة 

مشغول بأمور أخرى مثل ملف العالج 
باخلارج وإهدار املال العام، ولم نسمع 
عن أي مساءلة عن التأخير في افتتاح 
مستشفى جابر بالرغم من أن تشغيله 

كمركز عاملي سيضع احلل للعالج 
باخلارج كما أنه سيعيد الثقة في 

اخلدمات الصحية. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيتم 

الوفاء بالوعد بقرب افتتاح مستشفى 
جابر وتقدمي اخلدمات للمواطنني أم أن 

املوضوع لم يكن سوى مجرد أحالم 
وحبر على ورق ووعود زائفة؟ فأين أنتم 

يا ممثلو الشعب ونواب األمة من هذا 
التراخي احلكومي حيال صحة املواطنني؟ 

كانت لي قصة قصيرة أعتقد في 
الصف األول الثانوي كتبتها بذات 

العنوان وفزت فيها باملركز الرابع على 
مستوى مدارس الكويت الثانوية.. 

مضمونها كيف يكون االبن عاقا ألبيه 
حلد اجلحود.. قصة مؤملة حوادثها 
واقعية متت ألب مبتور القدمني في 

منطقة الدعية قرب بيتنا القدمي..
تأملت جدا وأنا في فترة املراهقة حلال 
هذا األب ولقسوة ذاك االبن وال أدري 
إن كان االبن على قيد احلياة أو انتقل 

لرحمة اهلل..
مؤلم أن نلمس اجلحود بأي شكل له 

وحتت أي لون.. فاجلحود قاس.. مؤلم 
وكريه..

أن يكون لك فضل على أحد.. فضل 
ال يغطى.. ال يخفى وال يستهتر 

به.. يقابله الطرف اآلخر برفض أو 

تقليل من شأنه أو إنكار له ألن يصل 
للجحود..!

اليوم اجلحود ليس معنيا بإنسان فقط 
وإن ظهر هذا البشري حتت مسمى ابن 

ابنة أخت أخ زوج وزوجة جار رفيق 
صديق أي كان مسماه ولقبه وصلة 

قرابته بك.
اليوم هناك لألسف جحود وطن.. أرض 
ال ميكن ألي مخلوق أن يعيش بدونها 

أن يتنفس على غيرها أن يأكل.. يعيش 
ويتزوج ويعمل ويتعبد ألم تخلق 

األرض بصورتها تلك للعيش عليها 
وعبادة اهلل فيها وجعل اهلل لنا األرض 

كلها طهورا لعبادته..؟
احتوتنا دول عدة فترة الغزو أوطان 

مختلفة.. مننا أكلنا مشينا عليها لكن.. 
لم نشعر مبا كنا نشعر به على أرض 
الوطن وال أغلى من الوطن.. األجانب 

يسمونه )البيت( والبيت هو الدفء 
واإلحساس باألمان وصيانة الروح 

واجلسد والولد واملال، حني جنحد مبا 
تفضل به علينا هذا الوطن كأننا نعري 

أنفسنا أمام اخللق وللخلق أشكال 
مختلفة..

اجلحود نوع من اخليانة ألنفسنا أوال 
ولآلخرين ثانيا..

لألسف اليوم نرى جحودا لرب العاملني 
لدى البعض وإن اختلفت أشكال هذا 

اجلحود. من ال يعطي اهلل حقه فيه 
جحود له.. من يغوص في احملرمات 
فيه جحود.. من يهجر القرآن الكرمي 

فيه جحود..
إن كان اجلحود خيانة فهو عقوق من 

ناحية أخرى وهو اجنراف للخطأ..
اللهم ِق أوالدنا شر اجلحود واحفظ 

أوطاننا من شره.. 

نريد أن نرفع شفاعة حب، ننشرها 
كالسحر، شفاعة تغفر للمخطئ زلته 

وللمقصر تقصيره.. شفاعة حب 
متنع األخ من أن يقطع وصل أخيه، 

لئال متضي السنون ونراه باكيا 
يتحسر على قبره، شفاعة حب متنع 

األم من الضرب.. الصراخ بشكل 
هستيري بسبب ابنها الذي ضاقت 

ذرعا بتصرفاته الطفولية فنراها متزنة 
متحكمة بانفعاالتها يساعدها في ذلك 
صورة ذهنية لولدها وقد أقبل عليها 

رجال، يطبع قبلة على جبينها، فتهون 
عليها الفوضى الذي أحدثها وقطعة 
السجاد التي افسدها.. شفاعة متنع 
صاحبة البيت )املعزبة( من أن تشفي 
غليلها، وترمي بهمومها على العاملة 
املنزلية، تصرخ وتوبخ بسبب طبق 

نسي غسله، فنراها تستبدل أسلوب 
التعنيف بالتنبيه الراقي الذي يعكس 

شخصيتها، شفاعة حب تتغلب على 
انفعاالت معلم، ضاق ذرعا بطالب 

مشاغب فال يأخذه بالصراخ والضرب 
حتى ال يضيع العلم ومتوت التربية، 

شفاعة حب تترفع بصاحبها عن 
سفاسف األمور فيحب نفسه ويرقى 
بها، فال يعلو صوته ملجرد خالف في 

محل جتاري حول فاتورة شراء.
 نسعى لشفاعة حب متتد لتطول أهلنا 

في قطر والسعودية واالمارات فال نرى 
تعليقات محزنة حتت كل صورة أو 

»هاشتاق« في وسائل التواصل، تسم 
كل شعب بأسوأ الصفات، فيركب كل 

فارس صهوة السياسة يسب ويشجب 
أخاه، فتتفرق الصفوف وتضيع 

الوحدة، شفاعة حب تتغلغل في عروقنا 
فنحب كل انسان دون االلتفات جلنسه 

أو دينه أو لونه.
عندما ينتشر احلب يعم السالم، ان 

لم يكن لنا يد كشعوب بأن نتحكم 
في قرارات مصيرية في العالم، فان 

شفاعة احلب هذه بإمكانها أن تذيب كل 
الفروق والطبقية والتقسيمات التي ال 
تزيد الشعوب اال فقرا وضعفا وظلما 
وحروبا، فال جنسية لها أفضلية على 

أخرى، وال دين يجبر معتقدي دين 
آخر على اعتناقه، وال لون يتسامى على 
لون ويهبه السادية، وال مكانة اجتماعية 

لـ )أب -أم - أخ أكبر -عم -خال..( 
تعطي صك غفران لصاحبه فيسمح 
له بارتكاب أي نوع من التصرفات 

املعتوهة مع من هم حتت رعايته.
وما العالم اال شعوب، والشعوب قبائل 

وعوائل، والعوائل هي أسر كبيرة 
وصغيرة، واألسرة أنا وأنت نكونها 

ونصنع أخالقها وقيمها.. وأولى تلك 
القيم احلب، وهل تستمر نواة املجتمع 
»األسرة« دون حب؟! أو شفاعة حب؟!

متى 
مستشفى جابر؟

اجلحود

شفاعة 
احلب

ألم وأمل

كلمات

إضاءات

ارتفاع األسعار شبح يطل برأسه بني فترة وأخرى في 
ظل غياب اجلانب الرقابي من قبل وزارة التجارة. كل مرة 

يظهر لنا بعض التجار بارتفاع مصطنع على أنواع من 
السلع الغذائية، أولها البيض ومن ثم الطماطم واآلن أصبح 

البصل.
أزمة البصل التي سيطرت على املشهد خالل هذه األيام لها 
دالالت واضحة أن األمر مفتعل والدليل على ذلك أن حركة 

االستيراد مستمرة لدول اجلوار من الدول املصدرة، وال 
يوجد نقص أو ارتفاع في السعر على املستهلك خالف ما 

هو لدينا.
أسواق اخلضار شهدت مشاجرات بني البائعني لندرة البصل 
من السوق والفوز باحلصول عليه وبيعه للمستهلك بسعر 
خيالي، رغم أن قبل أيام طمأنتنا التجارة بأن األمن الغذائي 
في أمان وال يوجد ما يدعو للقلق في حال حدوث أي كارثة 

ال سمح اهلل، ولكن ما نالحظه أن الوضع خطير ويحتاج 
الى تدخل من قبل الدولة ممثلة في أجهزتها الرقابية لفرض 

هيبتها.
نحن في استقرار اآلن وهلل احلمد وصلت خيشة البصل 

في األسواق ١٠ دنانير أي ثالثة أضعاف سعرها السابق قبل 
أيام قليلة، وفي حالة الكوارث ما خططكم حتى نطمئن؟

وزارة التجارة التي تقف موقف املتفرج أمتنى أن توضح 
لنا هذا االرتفاع املفاجئ وعدم مقدرتها على السيطرة على 

الوضع الذي يشهد استغالال جليوب املواطنني واملقيمني 
من قبل بعض التجار اجلشعني يجب على الوزارة أن تفّعل 

دورها الرقابي وتطبق مبدأ الثواب والعقاب ألن الغالء 
املصطنع بلغ حد الذروة الذي يقابله صمت غريب.

والسؤال: أزمة البصل ملاذا ظهرت هذه األيام؟ وما السبب 
في شحه من أسواق الكويت؟ يقال إن هناك عددا من 
الشحنات محجوزة للفحص وإعادة تصديرها لبلدها 

األصلي بسبب صالحيتها وال نعلم مدى حقيقة املعلومة.
جميع تلك التساؤالت حتتاج إلى إجابة من املسؤولني 

الذين هم باألساس مسؤولون عن سالمة وسعر الغذاء 
املقدم للمستهلك، هذه التساؤالت نتمنى من املسؤولني 

في التجارة والغذاء والبلدية اإلجابة عنها حتى نطمئن على 
سالمة الغذاء الذي يستهلكه الناس، وكذلك الشعور بوجود 

رقابة على األسعار من االستغالل. 
أزمة البصل كما أطلق عليها يجب أن ينظر لها بنظرة 

خاصة أيضا من قبل هيئة الزراعة التي لديها كم هائل من 
املزارع موزعة شمال وجنوب البالد لغرض الزراعة وتوفير 

األمن الغذائي في املقابل.
جند أن مزارعنا تفشل في توفير البصل وقبلها الطماطم 

ألن الكثير منها خصص ليس من اجل استقرار األمن 
الغذائي وإمنا للراحة واالستجمام واالستثمار واحملسوبية 

خالف ما هو معمول به في الدول األخرى التي نستورد 
منها املادة الغذائية.

كما يجب على الزراعة بعد األزمات املتالحقة للطماطم واآلن 
البصل أن حتمي املستهلك من خالل إيجاد آلية عمل تلزم 
كل صاحب مزرعة بأن ينتج ويعرض بالسوق احمللي لسد 

النقص الذي يعاني منه املستهلكون من أنواع الغذاء. 
األمر بوجهة نظري سهل جدا وهو إسناد األمر إلى أهله 

من أصحاب االختصاص من أبناء البلد باستثمار أفكارهم 
وتخصيص مزارع تعود بالنفع على األمن الغذائي، وليس 

كما هو معموال به حاليا.. مزارع للزيارات والتكشخ. 
واملطلوب احملافظة على األمن الغذائي وإعادة توزيع املزارع 

ملا يعود على البالد بالنفع في األزمات بتوفير الغذاء دون 
نقص، ألن إنتاج اخليار يحتاج إلى إنتاج مماثل للبصل 

والطماطم والبطاط، نريد أن نشهد اكتفاء غذائيا من 
مزارعنا.. ومنا إلى املسؤولني. 

تلك املساحة الصغيرة التي حتتل فناء املنزل، كما حتتل 
ذاكرتنا، تظللها حلظات من ذهب، حيث اجلميع حتت 

نفس السقف، الليوان جامع األسرة، والقريب، واجلار، 
مكان استراتيجي، ومميز في املنزل، رمبا مييزه ان الهواء 

يتخلله، ويعيد حمل نسائم التواصل من جديد، ويطهر 
القلوب، والعقول من تراكمات السنني، ويجعل اللمة هي 
الهدف، واالبتسامة، وأصوات الضحكات هي من ترسم 

معالم هذا املكان، الذي اختفى، واختفت معه كل التفاصيل، 
التي كانت سبب متانة العالقات في البيت الواحد، والفريج 

الواحد، رمبا استبدلناه بالصالة حاليا، لكن أواصر التواصل 
تباعدت كثيرا، رغم ان األثاث الفاخر، والديكور املزدهر قد 

اضفى على املكان رونقا خاصا، يختلف عن طابوق الليوان، 
والزولية البسيطة التي تكون محاطة بعدد األفراد، الصغار 

منهم يجلسون خارجها، ووميض الرمضة حني منشي حفاة 
باحلوش، ما زال يلسع ارجلنا، قد يكون الزمان اجلديد، 

واحلاضر املتطور قد امتأل باأللوان لكنه سرق سحر املكان 
اخلاص، أعيننا قدميا حني كانت ترى كل شيء بسيطا، مما 
جعلها تعطي أهمية للحاضرين، وقيمة تزدهر مع كل لقاء، 
رمبا اآلن العكس هو احلاصل، تعودت العني على رؤية كل 

شيء على اصوله، قد سرق منه فنونه، واصبحنا نهتم 
باملظاهر، وجنهل املخابر، فحزاوي العمة، واجلد، واجلدة، 
واجتماعهم بعد تناول وجبة العشاء، وتبادل األحاديث في 

سمرة القمر، قد جعلت قلوبهم على بعض، فلم تكن املبخرة 
البسيطة، تغادر اجلالسني من كثر ما تدور مع أحاديثهم، 

وريحة الطيب تبلل ابتساماتهم، اآلن جميعنا بنفس املكان، 
وفي احدث التطورات لكن قلوبنا متحاملة، مليئة بالكالم 

الكثير الذي يصعب ان نفصح عنه، اصبحنا جند صعوبة 
في الكالم مع بعضنا بصراحة، وبرودة في ردود الفعل، 
اصابتنا بامللل، والعمى عن رؤية ما في اآلخر من خير، 
مما جعل هناك بيئة خصبة لألحقاد، أصبحت النفوس 

غير صافية، رمبا جذبها بريق الذهب، واألملاس، واملاديات، 
وتناست ان اإلنسان مهما ملك من كنوز، لن تغني عن 

سعادة يتقاسمها مع من حوله، واجتماع يشعره بتجديد 
احلياة بداخله، وتواصل يأخذه ألبعد مما هو فيه.

اعيدوا الليوان ملنازلكم، واذا لم يوجد، اصنعوا اعمدته من 
محبة، وسقفه من حكايات تروي على مسامعكم اجمل 

اللحظات، اتركو الهاتف بعيدا عنكم في اجتماعاتكم العائلية، 
جربوا ان تتشاركوا ما حصل معكم خالل االسبوع، ان 

يكون هناك رابط قوي من تبادل األحاديث، واالستمتاع، 
وطرح األلغاز، وحزاوي الدار التي تربي في أطفالكم متعة 

اخليال.
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صالح الساير
نحرص في الصغر على اداء الواجبات 
ألن التعليم في املدارس يفرض علينا 

»حل الواجب املنزلي« والتحضير 
لدرس الغد أو مراجعة الدروس خشية 

الرسوب في االمتحان. وحاملا نكبر 
ننسى الواجب ونغفل عن أهمية 

التحضير أو االستعداد ملا هو آت. لهذا 
جتدنا نتخبط في مواقع األفعال أو 

األعمال، فنجتهد كيفما اتفق وقد نعمد 
إلى التخمني و»أنت وحظك« ألننا لم 

نتعود أو نتدرب على التحضير اجليد، 
فنترك األمور »تسير على البركة.. 
وساعتها للمشكلة ألف حل وحل« 
فالصدف حتكمنا وتضبط سيرنا 

ويكفينا »دعوات األمهات« ويندر فينا 
من »يعقلها ويتوكل«

> > >
ميارس الطفل شتى صنوف الكسل 

والشقاوة والنزق واالزعاج ورمي 
الفضالت في املنزل فتسكت األم عن 

طفلها وتتجاهل دورها في تربيته 
وتدريبه على السلوك القومي النشغالها 

مبشاهدة مسلسل مكسيكي، وعندما 
يواصل الطفل ممارسته غير السوية 

خارج املنزل على مرأى من الناس 
في احملافل االجتماعية أو األسواق 

تشعر األم باإلحراج وتتذكر واجباتها 
املنزلية »الفريضة الغائبة« فتبدأ في 

اطالق التحذيرات والتعليمات التربوية 
و»افعل كذا وال تفعل كذا« فيضطر 

من حولها إلى االصغاء لدروس تربوية 
كان يفترض ان تقال في املنزل ال في 

األمكنة العامة.
> > >

ليست األم وحدها من ينسى 
واجباتها. فهذه ظاهرة نرصدها 

في العديد من املجاالت وعلى 
مختلف الصعد. فاملدير الذي ال 

يحسب حساب االزمات ويستعد لها 
بالتحضير واحليطة ومراجعة جميع 
االحتماالت، جتده حاملا تقع املشكلة 
يتخبط ويشرع في اتخاذ القرارات 
العشوائية، بعضها يصيب وأكثرها 
تلحقه اخليبة. ولهذا ينجح املسؤول 

الذي يتمتع بتفكير استراتيجي 
فينظر إلى ما بعد املشهد الراهن 

ويتحوط له. ففي التجارة والزواج 
والعمل وسائر مناشط احلياة اعتاد 

معظم الناس على عدم فتح ملف 
الواجبات وإغفال أهمية التحضير 
اجليد واالعتماد على املنقذ العاملي 

»السيد حظ« فالذي يفشل ال يفشل 
بسبب عدم القيام بواجباته بل ألن 

احلظ خالفه ولم يحالفه! 

موعد 
مع السيد حظ!

السايرزم


