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هنا الكويت

امرأة تقود وزارة 
اإلعالم الكويتية

جاسم احلمر

في سياق احلياة

ال يستكني هذا 
الوطن!

فاطمة املزيعل

أثبتت املرأة الكويتية دورها الريادي على كل املستويات، 
حيث شغلت العديد من الوظائف القيادية من وزيرة إلى وكيلة 
وزارة ومديرة جامعة وسفيرة خارج البالد، إضافة إلى خوض 
جتاربها في القطاع اخلاص، إذ متكنت قيادات نسائية في هذا 

القطاع من حجز مواقع متقدمة إقليميا ودوليا.
مؤخرا صدر قرار من مجلس الوزراء بتعيني منيرة الهويدي 
وكيلة لوزارة اإلعالم، وهذا األمر ليس بجديد المرأة كويتية 
تعني في منصب قيادي متقدم في الدولة، ولكن اجلديد هنا 
هو أنها أول امرأة تعني مبنصب وكيل لوزارة اإلعالم، وتعد 

سابقة منذ تأسيس هذه الوزارة. 
نبارك لوكيلــة الوزارة ثقة احلكومــة ألن تقود اإلعالم 
الكويتي ملدة أربع سنوات، وكلنا ثقة بأنها قادرة على حمل 

هذه املسؤولية الكبيرة.
كما هو متعارف عليه أن منصب وزير اإلعالم هو منصب 
سياسي ويشرف على وزارة اإلعالم، أما منصب وكيل الوزارة 
فهو أعلى الهرم اإلعالمي والذي يدير اجلســم اإلعالمي في 

الوزارة.
وهناك العديد من القضايا والتحديات التي تواجه وزارة 
اإلعالم، أولها: مبنى الوزارة واملباني األخرى التابعة لها والتي 
لم تعد تستوعب أعداد املوظفني في قطاعات الوزارة املختلفة 
بل استعانت الوزارة بتأجير أدوار في األبراج التجارية لكي 
حتل هذه املعضلة وجنحت حلد ما إال أنها مؤقتة ولم تستطع 
اآلن اســتيعاب تزايد أعداد املوظفني وال توجد لهم مواقف 

مجانية للحضور ملكان العمل.
ثانيا: دراســة إقرار كادر للعاملني فــي املجال اإلعالمي 
يتناســب مع املؤهل الدراسي واملســمى الوظيفي واخلبرة 
والنظر في مطالب املوظفني اإلداريني والفنيني في العالوات 
والبدالت وإعادة النظر في الالئحة املالية ملكافآت اإلعالميني 
العاملني في التغطيــات اإلعالمية والنقل اخلارجي والكوادر 
التي تدير املراكز اإلعالمية في القمم واملؤمترات وتســتقبل 
الوفود اإلعالمية ومرافقي الوفود، والسماح بجمع أكثر من 
مكافأة في الشهر دون سقف لكي ال يضيع حق وجهد املوظف 

وحصره مبكافأة واحدة شهريا. 
ثالثا: االهتمام بتدريب الكــوادر اإلعالمية ووضع خطة 
لوزارة اإلعالم بتطوير العنصر البشــري بخالف الدورات 
التقليدية املعتادة والتركيز على الدورات العملية في الداخل 
واخلارج بالتعاون مع املؤسسات اإلعالمية احلكومية واخلاصة.
رابعا: إعادة النظر في تفعيل عمل قطاع اإلعالم اخلارجي 
وهو مقبل على مشاركة ضخمه في معرض »اكسبو دبي 2020 
العاملي«، وأصبح من املهم إرسال الكفاءات املهنية في اإلعالم 
اخلارجي بدورات خارجية شــهرية في العواصم اخلليجية 

والعربية والعاملية املؤثرة.
خامســا: جتديد الدماء في وزارة اإلعالم وإفساح املجال 
للشباب العاملني فعليا في تقلد املناصب اإلشرافية في الوزارة 

وتشكيل جلنة لتسكني الوظائف اإلشرافية.
فــي اخلتام كل التوفيق لألخت الفاضلة منيرة الهويدي، 
وننتظر إجنازاتكم فــي نقل اإلعالم الكويتي ملرحلة جديدة 
تتواكب مع خطط وتطلعات احلكومة بشعار كويت جديدة 2035. 

وبعيدا عن أولئك املتذمريــن دائما، الذين ال يعجبهم 
العجــب وال الصيام في رجب، أصحاب الضغائن الذاتية، 
الذين عقدوا ألوية الفتنة واحلزازات واملهاترات، وأصحاب 
املصالح الدنيئة، والذين يحاولــون بغباء تصرفاتهم ان 
يهيجوا هذا وذاك! فقط كي ال يستكني هذا الوطن املسكني.
إال ان هنــاك الكثير على إميان تــام ويقني، من الذين 
ينتمون لهــذا الوطن العظيم، بأنه كان والزال هو مبنزلة 
)األب واألم( بالنسبة لنا، فهو من كسانا وباألمن واألمان 
اشعرنا واحتوانا، وهو شريان حياتنا النابض الذي شكل 
مالمحنا، ورسم تفاصيلنا، التي ورثناها من آبائنا وأجدادنا.

الذين كانوا يحفرون في الصخر من أجل عزته وكرامته 
ورفع اسمه، حبا به ال طمعا، وال ينتظرون مقابال.

وبالرغم من كثرة همومهم وبساطة عيشهم، وصعوبة 
حياتهم آنــذاك، إال انهم كافحوا وواصلوا دون أي تذمر، 

دون تنكر، دون استياء.
وغرسوا حبه وعشقه في قلوبنا، فوطننا الكويت ليس 

كبقية األوطان.
يكفي بصيته نرفع رؤوسنا، يكفي باسمه نعانق سماءنا، 

وباسم شيخنا يزداد شموخنا وفخرنا واعتزازنا.
نعم: كويتيون نحن، ونحظى برجل عظيم لن يأتي الزمان 
مبثله، هو والدنا وقائدنا، وهو راحتنا ومتعتنا، وهو مالذنا.

يتمتع بديبلوماسية نادرة، صاحب قوة ونفوذ، صاحب 
ســلطة وصيت، ومع أبناء شــعبه حنون، رحوم، متفهم 

وغير سليط.
سرعان ما تهيج الدموع في عينيه، واخلوف يبرح قلبه 
قلقا علينا، لو شــعر بأن هناك ضررا كبيرا سيمسنا، او 

سمع بشّر مستطير سيؤذينا.
من كوالدنا وقائدنا!؟ حتمل ثقل أحمالنا وهمومنا، رغم 
كبر ســنه، لنرتاح نحن، ويتعب هو من أجلنا، ومن باب 
حرصه على مشاعرنا، دائما ما نراه يسرع في مللمة أزماتنا، 
ليطل علينا كعادته بوجهه الشرح وبابتسامته املستبشرة، 
والتي أصبحت سر تفاؤلنا وبهجتنا، ليلقي بكلماته احلانية 
علينا، والتــي ال إراديا تلتصق بقلوبنا، فترفع معنوياتنا 

من جديد وتقوي من ثقتنا.
فبكل حرف يخرج من فمه يطمئننا، وبكل كلمة يقولها 

يرضينا ويهدئنا.
فكم نفخر بوطننا الكرمي ونفخر بك، وكم نفخر بأننا 
أبناؤك، نعم نفخر بك من األعماق يا أبي، بالرغم من أولئك 
الذين يشــوبهم القبح، ويسعون على قدم وساق لتقبيح 
صورة هذا الوطن الغالي، باستخدام التضليل لترويج ما 

يريدونه هم فقط! وليس نحن.
هذا الوطن الذي ال تسعفه احلروف، وال تفيه الكلمات، 
ينصف املظلومني، يقدم يد العون للمحتاجني، يقف دائما 
بجوار املستضعفني املذعنني، إلى ان اصبح كالنافذة املشرقة، 

يطل على كل من حوله، لكي يساعد ويعني.

احلب الصادق الذي متتلكه أنت، 
ورمبا يعلمون ذلك لكن يدارون 
احتياجهم لك خلف ستار الكبرياء 
املزيــف واألعــذار املتضاربة 

والهروب الدائم من املواجهة. 
وتقبــع مشــكلتك أنت في 
عدم استطاعتك في االستغناء 
عنهم فإن لم تقَو على ذاتك ولم 
تتقَو على ضعفك في احتياجك 
لهم، فستصبح فريسة متجمدة 
يحفظونهــا في بــرد قلوبهم، 
إليها وقــت احلاجة  يلجــأون 

والفراغ..!
بإرادة  إن كنت تتمتــع  أما 
ومتتلك قلبا مناضال وعقال راجحا 
فستفادي نفسك كل ذلك العذاب 
وتضييع الوقت، اقطع ورقتهم 
بعد أن تكتب في نهايتها البدايات 
للجميع، والثبات واالســتمرار 

للصادقني األصحاء فقط...!
التالية  الصفحــة   ثم تفتح 
»أنا  الســطر:  أول  وتكتب في 
أرى ما يراه يقيني ال ما أرادني 

اآلخرون رؤيته«.

إحدى الســيارات حتى وصلت 
الساعة 4 فجرا ثم اعتقوه، علما 
لديه خدمة توصيل  املطعم  بأن 
سريعة جدا!، وبعدها بفترة سألت 
عن السائق فأجابوني بأنه هرب 
ولكن صعقــت من رد صاحب 
الديوانية قال لي »شــفت الدلع 

شسوى«؟!.
اخلالصة: هؤالء بشر لديهم 
مشاعر وأحاسيس وكرامة يبكون 
ويفرحون، فال حتملوهم فوق 
طاقتهم. القدر هو من وضعهم 
القدر قد يضعك  عندك ونفس 
يوما ما في نفس موقفهم فاختر 
كيف حتــب أن تعامل ألنك كما 

»تدين ستدان«.
أن دعوة  أخيرا: تذكر دائما 
بينهــا وبني اهلل  املظلوم ليس 
حجاب، ويقــول اهلل عز وجل 
لها»وعزتي وجاللي ألنصرنك 

ولو بعد حني«.

في وضعية الدفــاع الدائم عن 
نظرتك التي ال حتتاج إلى إثبات!

٭ وإما أن تلقي بهم خارج حياتك 
وتســتريح من شقاء وجودهم 
فيها ألن هؤالء ال يضيفون لك 
شــيئا، إن لم يكونوا عبئا على 
ظهرك تتجول بــه أينما حللت 

وارحتلت... 
 إنهم يأخذون منك كل شيء 
مقابل ال شــيء، هم مرآة ذات 

خدوش تخفي ما وراءها..! 
أمراض نفسية متقيحة  هم 
حتتاج إلى عالج مدعم بســحر 

لكن غالبا دون جدوى! ألن مثل 
هؤالء الشــخصيات يرفضون 
أن يــروا ذواتهم على  حتــى 
أو يعرفون..! لكن ال  حقيقتها، 
أبدا بعيبهم أو ضعفهم  يقرون 
فيكابرون، حتى وإن كانوا بحاجة 
إليك، فأهون عليهم أن يفقدوك 
لكن ال يظهر ضعفهم أو أن ترى 
حقيقة نفوسهم املشوهة، وهنا 
تقبع عثرتهم النفسية والعقلية، 
فلن يكون لديك خيار ثالث الثنني!

٭ إما أن جتاريهم وهذا يستنفد 
كل طاقتك مبرور الوقت ويوقعك 

وأرسله إلى املطعم، وعندما عاد 
بالطعام، أرسله أخوه اآلخر مرة 
أخرى إلى نفــس املطعم لطلب 
آخر! وعندما رجع الســائق لم 
ينتبه، من شدة التعب، إلى وجود 
»استكانة الشــاي« في طريقه 
فسكبها فانهالت عليه سلسلة 
من الشــتائم واإلهانات التي ال 
تتمناها حتى لعدوك! وعاقبوه 
وأرسلوه إلى محطة الوقود ليمأل 

املصير ليفاجأ بسوء املنقلب!
في أحد األيام كنت في إحدى 
»الدواوين« وكانت الساعة الواحدة 
»الديوانية«  ليال، فأراد صاحب 
أن يطلــب من املطعم، فســأل 
أخــاه »وين احلمــار؟« أجلّكم 
اهلل، يقصــد الســائق! فأجابه 
األخ بأنه نام ليســتيقظ مبكرا 
من أجل توصيــل األطفال إلى 
املدارس، فقــام الرجل بإيقاظه 

أصبح كثيرا مــا يحدث أن 
البعــض جعلك تراهم  يحاول 
كما يرون هم أنفســهم أو كما 
يرغبون أن تراهم على الصورة 

التي يحبون...!
 بالطبع هذه الصورة خالية 
من العيوب ومثالية بقدر يفوق 
حقيقتها، ولتمسكهم املستميت 
بترسيخ هذه الصورة في عقلك، 
يأخذون بتركيز الضوء على أن 
املشكلة تقبع في ضعف نظرك 
انفصاما في  تعانــي  أنــك  أو 
شــخصيتك! فيحكمون عليك 
حكمــا قطعيا ال شــك فيه وال 

جدال..! 
واملعضلة هنــا.. إن كنت ذا 
نظرة موضوعيــة ثاقبة وترى 
ببصيرتك قبل بصرك فال ميكن 
أن تراهم برؤية عكس ما ذهب 

يقينك إليها.
وإن كانت هذه الشــخصية 
متثل لك شــيئا فتحاول إثبات 
نظرتك، وجتاهد وجتتهد من أجل 
إثبات ذلك ألنك ال تريد فقدانهم، 

الناس  »متــى اســتعبدمت 
وقد ولدتهــم أمهاتهم أحرارا«! 
هذه العبــارة لم يقلهــا كارل 
ماركس أو غوستاف لوبون أو 
 جيفــارا! بل قالها أمير املؤمنني 
عمــر بن اخلطاب ألحــد أبناء 
أفضل الصحابــة رضوان اهلل 
عليهم في واقعة رسمت معنى 
احلرية احلقيقية وسطرت عبر 
التاريخ، لكن لألسف بسبب قلة 
الوازع الديني واضمحالل القيم 
اإلسالمية لدى البعض نرى فئة 
قليلة من البشر الزالت تعيش في 
العصر املظلم أو اإلقطاعي، يظن 
البعض وهم ذاهبون إلى مكاتب 
أو في حتويل  العمالة  استقدام 
اإلقامات أنه في سوق »الرقيق« 
وقد اشترى عبدا!، فيثقل على 
هذا اخلادم املغترب الذي ترك كل 
من يحب من أهل وأحباب بحثا 
عن لقمة العيش هاربا من سوء 

املعاجلات »حكومية برملانية« 
كنت أعني ذلك متاما، فاملجلس 
احلالي حكومي الى درجة عالية 
لم يصل اليها مجلس من مجالس 
األمة الســابقة من قبل، وهذا 
األمر يجــب أن يتم حله، وال 
حل اال بالتغيير عبر انتخابات 
برملانية مبكرة، فاســتمرارية 
املجلس وان كانت من صالح 
القصير،  املدى  احلكومة على 
إال أن استمراريته وعلى املدى 
الطويل تسبب ضررا سياسيا 
عميقــا في تشــويه صورة 
املؤسسة التشريعية في جعلها 
في صورة التابعة للحكومة وهذا 
ما ال يصح وال يقبل به عاقل 
يريد مصلحة البلد، فهذه التوأمة 
السيامية بني املجلس واحلكومة 
يجب أن يتم فصلها وال افضل 
من انتخابات جديدة ومجلس 

جديد. 

مصادر املعلومات واألخبار ال 
تنتقل اال عبر وسيلتني أو ثالث 
وسائل إعالمية ومبا كان ينجح 
هذا األمــر حتى بداية األلفني، 
ولكن هذه الطريقة الســاذجة 
ملعاجلة أي اخر يطرأ أو يصلح 

قضية شعبية لم تعد تنفع.
> > >

عندمــا ذكــرت ان هــذه 

األخيرة طلب متديد وقتها.
> > >

هنا ال أتكلم عن أزمة تطاير 
احلصى حتديــدا بل أي أزمة 
أخرى، فالتعامل الثابت للحكومة 
واملجلس هو:»سووا لهم جلنة 
الشعب«، وهذا أسلوب  ونوم 
رمبا كان ينفع في السبعينيات 
والثمانينيــات عندمــا كانت 

املعاجلات احلكومية البرملانية 
»املشتركة« ملشكالت البلد بدءا 
مــن مكافحة الفســاد مرورا 
بتطويــر الصحــة والتعليم 
واملشكلة اإلســكانية وانتهاء 
بالتعامل مع امللفات السياسية 
العالقة، كلها تسير وفق منهج 
بطــيء ال يحل أيــا من تلك 
املشــكالت وال يعاجلها، فكل 
أزمة تطفو على السطح تشكل 
احلكومة بالتعاون مع البرملان 
جلنة حتقيق لوقت محدد ثم 
ينتهــي الوقت وهي لم تصل 
إلى شيء ثم ميدد لها وبعدها 
ميدد لها حتى ينســى الناس 
والسبب الذي شكلت من أجله، 
مثال تطاير احلصى فهذه ليست 
اللجنة التحقيــق االولى التي 
تشكلها احلكومة ألزمة تطاير 
احلصى بل هــي الثالثة، ولم 
تخرج أي منها عن نتيجة بل 

احلرف٢٩

التوأمة 
السياسية 

القاتلة
waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي

مع قناعاته احلقيقية ال فرق هنا.
القليل يعلم كيف يدار املشهد 
العام للسياسة عندنا ففي قمة أي 
أزمة أو أي مطلب شعبي مستحق 
وعند وصول األمر إلى الدخول 
في باب التأزمي كمشكلة القروض 
مثــال يخرج علينــا وبصورة 
مفاجئة مشــكلة تزوير عقود 
الزواج وبعض االستعراض العام 
للفزعة واحلمية من قبل البعض 
وإشغال العامة بتجاذبات هزلية ال 
تسمن وال تغني من جوع وهنا 
يتضح لنا بجالء من معه عصا 
العذاب  الرحمة ومن معه عصا 
وأخطر من ذلك عندما تسلم عصا 
موسي وعصا فرعون لسياسي 
أقل بكثير من أن يقود أمة إلى 
املجد والرقي واحلق واملصيبة 
األكبر أننا نعلم أن له فيهما مآرب 

أخرى.

مقال وعصا مناســبة، يعرف 
متى يكون مساملا ويعرف متى 
يكون مشاكسا، والهدف بالنهاية 
املصلحة واحلفاظ على الطابع 
العام لهذا السياسي، فهو حصيلة 
أشــخاص اعتقدوا أنه ميثلهم 
ويجب عليه عدم خذالنهم أبدا 
وإن كانت بعض املواقف تختلف 

دون معرفة بالتعامل احلذر مع 
تلك العصي، فالذكي والسياسي 
احلقيقي منهــم من يعلم متى 
وكيف يستخدم العصا واألجدر 
من ذلك اي عصا يستخدم في 
أم  كل موقف، عصا موســى 
عصا فرعــون - والتعبير هنا 
مجازي ال فعليا -، فلكل مقام 

لكل رســول ســن يتبعها 
ويهتدي بها من بعده ممن اهتدوا 
بهديــه واقتنعوا برســالة ذلك 
النبي، ومن السن التي توارثها 
األنبياء وهي من سن العادة - 
وهي سن ال يرتقي الكثير منها 
لدرجة الوجوب - هي سنة حمل 
العصا، والقصص في هذا الباب 
كثيرة، فسيدنا سليمان گ مات 
متكئا على العصا وسيدنا موسى 
گ كانت العصا إحدى معجزاته 
والتي حتولت إلى ثعبان، وذكر 
الكثير حول حمل سيدنا محمد 

ژ للعصا.
انه لكل من يتعاطى  أعتقد 
السياســة عندنــا نوعان من 
العصي ال اقتداء بالرســل بل 
للعمل في وســط هذا املجال 
فهو ال يستطيع أن يتفاعل أو 
يحقق أي مكاسب يطمح إليها 

وقفة

عصا موسى 
وعصا فرعون

Q8naifQ8@gmail.comنايف اجلاسمي الظفيري

حديث اخلاطر

أنا كما أريد 
أن تراني

fatmaalosily@gmail.comفاطمة العسيلي

بني السطور

االستعباد!

عبدالعزيز املطيري

بعــد اســتباحات املســيرات 
املفجعة  العشــوائية واحلــوادث 
املرورية، وجرائم اخلطف القسرية 
باملقابل املدفوع للبلطجية! وغيرها 
الكثير من التجاوزات واالختالسات 
والرشاوى املالية لقيادات لم تصدر 
بها أحكام قضائية وال توضيحات 
رسمية ملؤسسات كبرى تلتها فضائح 
مشابهة! تكتم عليها أطراف معنية 
القضائية  بحجة تأخير أحكامهــا 
شوهت سمعة وهالة وطن املؤسسات 
لتتوسع  الدميوقراطية!  والتجارب 
حسرة شــريحة األغلبية الصامتة 
املتسامحة بكل ما يعني الديرة الغنية 
بأهلها حكاما ومحكومني عبر القرون 
الذهبية، نخوة وعزوة، ولسان حالهم 
جميعا يرددون: ال تأجيل وال تأخير 
لتلك القرارات املؤجلة أو املرحلة أو 
الصامتة منذ القرن املاضي تعقدت 
أمورها لألكثر بال ناطق رسمي يفيد 
الغامض  حزمة األمة عن مصيرها 
حكما وعدال وقصاصا قاطعا لكل 
وســواس خناس يــؤذي هاجس 
الناس املساملني مواطنني، ووافدين 
اليوم ودوم! ملنع تدخل  مخلصني 
أصوات خارجية عن التدخل بقضايانا 
اخلاصة أمنا وأمانا، كحادثة ثالث أيام 

األفراح الوطنية! 
لألســف أطرافها حزمة الديرة! 
الضايع  الزمن  ومنفذوها بلطجية 
وتدخل أطراف رسمية للحل احلاسم 
لهم وبهم لــوكان البديل معكوس 
الهوية! فما هو احلل يا أهل القرار 
الراجح، والقانون الناجح ملثل هذه 
األحوال طالت أعماركم، وطاب حالكم.

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

 ألجل وطنكم 
ال تأجيل وال ترحيل 
وال تأخير للمراسيم 

والقوانني والقرارات 
والتشريعات العليا

)1(
عندمــا ينبري لك مــن يطالبك 
بترك العنصرية والقبلية والتمذهب، 

والتفكير في املستقبل..
بل واالنطالق إليه بعد التخلص 
من »متعلقات« املاضي.. ماذا يريدك 

أن تكون؟!
)2(

ال جــرم أن العقالنيــة بغيضة، 
وأنانيــة، ولكنهــا دواء مر تفرضه 

املرحلة!
والتطرف غياب عقل، لذا هو بحاجة 
إلى »جرعة شك« تنقله من أقاصي 
اليمني إلــى املنتصف!، وحتميه من 
الســقوط في اجلهة املقابلة، أقصى 
إذا ان املتطرف »يترنح«  اليســار، 

وبالتالي يتوه عن »الوسط«!.
)3(

»العقالنية  بـــ  أحــد ال يطالب 
الديكارتية« فهي مرتبكة مثل مؤسسها، 
ولكــن احلل يكمن فــي »عقالنية« 

معقولة »مؤمنة« معتدلة رفيقة!
)4(

وصل التناحر حتى بني أصحاب 
الدين الواحد، واملذهب الواحد، والتوجه 

الواحد، والفكر الواحد!
ذاك ألننا نتوارى في اجلزء املظلم 

مما »نعتقد«!
)5(

»العقل« الذي أمرنا اهلل باستعماله، 
هو احلل للتخلص من التناحر! بل 
التخلص من العيش على أساس هذا 

التناحر!
»اخللفيات التاريخية« مؤذية إذا 
خرجت من األرشفة - غير الدقيقة 
غالبا - إلى »الشعور« وبالتالي العالقة 

اإلنسانية.
)6(

نحن لم نتغيــر، نحن فقط لم 
نختبر، ولم تكن حلقة »ســيلفي« 
فــي يونيو 2015، بعنــوان »إقالع 
اضطــراري« إال دليــال علــى أن 
»التطرف« بلغ بنا حد اجلنون، حني 
تعارك »القصبي« مع »النمر« بسبب 
خالفات مذهبية، مما اضطر بسلطات 
البلد اآلسيوي املستضيف أن حتقق 
في املشــاجرة!، وحني اكتشفوا أن 
احلادثــة دفاعا عن قضية قبل ألف 
عام، حولتهما السلطات إلى مستشفى 

املجانني!
احللقة املدهشة شاهدها أكثر من 

6.5 ماليني على اليوتيوب. 

خلجنة

منصور الضبعان

التطرف واملستقبل!

أو عائلة معينة أو حزب معني، بل هو كرسي 
الشعب والفرصة بالفوز به من املفروض أن 
تكون مفتوحة بالتساوي بني جميع املرشحني 
دون أي متييز بينهم سوى في الطرح واجلدية 

التي يتمتع بها املرشح.
لذا فالكرة اليوم في ملعب الناخبني حتى 
يحســنوا االختيار بني املرشحني وأال يتم 
االنحياز ملرشح على حساب اآلخر، إال مبا 
فيــه املصلحة العامة ويحقق آمال وتطلعات 
الشعب، فمصلحة املواطن والكويت هي التي 
من املفترض أن يسعى الناخبون لتحقيقها 
من جراء اختيار املرشح في فترة االنتخاب.

بيد أن ذلك األمر ال ينفي حقيقة أن الناخب 
اليوم وحده من تقع عليه املســؤولية الكبرى، 
وبالتالي عليــه أن يختار من يثق فعال في أنه 
يحقق تطلعات وآمال املواطن، وأنه فعال سيكون 
إضافة جديدة للبرملان وسيخدم الشعب، حيث 
إن الدستور كفل للشعب أن يشاركوا في إدارة 
الدولة من خالل السماح بأن يكون لهم ممثلون 
من الشــعب لتمثليهم في البرملان، وعليه فإن 
الناخب إذا اختار الشخص غير املناسب فعليه 
تقع مسؤولية تفويت فرصة أن يفوز الشخص 
املناسب، وهنا املواطن الناخب يتحمل النتيجة 

وحده دون سواه.

بل ال بد أن يكون هناك جديد في طرح هذا 
املرشح من حيث البرامج ومشاريع القوانني 
التي ينــوي االقتراح بها متى فاز في مقعد 

البرملان.
ليس هذا وحده بل أيضا األفكار التطويرية 
التي يرمي ألن يقدمها للحكومة للتطوير من 
أداء العمل احلكومي، هذا فضال عن الدور الذي 
يريد أن يقوم به خلدمة القضايا اإلسالمية من 
أسلمة الكثير من القوانني وباألخص قانون 
اجلزاء وذلك ملا سيحمله من دور إيجابي على 
الصعيد العام في ان يخدم هذا النائب قضايا 

دينه ووطنه على السواء.
هذا، ونؤكد ان مقعد البرملان بيد الشعب 
وهو مقعد حر وليس محجوزا لطائفة معينة 

أيام قليلة تفصلنا عن االنتخابات التكميلية 
في الدائرتني الثانية والثالثة، أيام قليلة حتمل 
مصيرا جديدا الثنني من املرشــحني للفوز 
باملقعد النيابــي والدخول في معترك العمل 

السياسي وحتمل همومه.
إال أن املسؤولية اليوم ال تقع على عاتق 
املرشحني بل الناخبني بالدرجة األولى، وذلك 
ألن املرشــح أيا ما كانت أهدافه فهو يطمح 
للوصول ملقعد البرملان غالبا لتحقيق بعض 
املآرب التي يرمي إليها، ولكن مسؤولية الناخب 
اليوم هي االختيار من بني املرشحني من تكون 
مآربه تسعى بالدرجة األولى خلدمة العملية 
التشريعية وخدمة املواطن بالدرجة األولى، 
وهاتان الركيزتان نستطيع أن نعرفهما من 
سلوك املرشح والسؤال عنه وعن برنامجه 
وتطلعاته ومدى متســكه مببادئ الشريعة 
اإلسالمية وطبيعة طرحة السياسي هل هو 
العامة،  للمصلحة  عقالني وحيادي ويهدف 
أم أنــه يحمل بعض األفكار التي قد ال تلبي 

تطلعات املواطن بالدرجة األولى.
فاليوم مــن يحضر احلمالت االنتخابية 
ويستمع لطرح املرشحني عليه أن يركز أوال 
ليس على الطرح الشعبوي في التركيز على 
عناوين منســوخة من برامج نواب آخرين 

وقرعت طبول 
االنتخابات

عزة الغامدي


