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دميوقراطية عرجاء

ألم وأمل

د.هند الشومر

حسنا أمر رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد باإلسراع في 
إعداد دراسة شاملة عن أسباب االختناقات املرورية ووضع 
حلول حتقق االنســيابية في حركة الســير، على أن تبدأ 
األجهزة املختصة بإعداد الدراسات املطلوبة فورا مع تكثيف 
الدوريات في التقاطعات للعمل على احلد من االزدحام املروري 
وانتظام حركة املركبات وتنفيذ اخلطة املرورية واألمنية مع 
فرز دوريات مرورية في أماكن االزدحام مبختلف املناطق 

خالل أوقات الذروة.
كما جدد الوزير اخلالد دعوته إلى ضرورة تطبيق قواعد 
املرور على املخالفني خاصة في مناطق املدارس مع التعامل 
الراقي مع احلاالت اإلنســانية، والتنويه إلى أن االختناقات 
تؤدي إلى تأخر الطالب في العــودة إلى منازلهم، ما يعيق 
الطالب على إجناز واجباتهم إلى جانب تأثر رب األسرة بشكل 
تلقائي، مشددا على ضرورة توفير البيئة الصاحلة لألسرة.

وقبل ذلك بيوم مت عقد اجتماع تنسيقي بني اإلدارة العامة 
للمرور وجامعة الكويت «الشدادية» لوضع احللول املناسبة 
لتخفيف االختناقات املرورية، وخلص االجتماع إلى وضع 
حلول ســريعة لتخفيف االختناقات املرورية، وفتح جميع 
التقاطعات املرورية ووضع ٣ سيارات تصوير (بكاميرات) 
لضبــط املخالفني وفرز دوريات مروريــة داخلية لتنظيم 
احلركة املرورية خالل هذه الفترة من بداية العام الدراسي.

الدعوة واملطالبة بحلول فورية أمر جيد ولكن هل احللول 
الفورية وفتح تقاطعات إلى آخره ستعالج قضية تكدس كبير 
للمركبات واختناقات ال تطاق سواء في محيط جامعة الشدادية 
ومنطقة صباح السالم أو في مناطق كثيرة والطرقات السريعة؟

باعتقادي، إن إيجاد حلول فورية أمر صعب للغاية خاصة 
في ظل محدودية املنطقة احلضرية ومتركز املواطنني والوافدين 
في مساحة تبلغ نحو ٨٪ فقط من مساحة الكويت وكذلك في 
ظل كون الطرقات التي تربط الكويت محدودة ولم تطرأ عليها 
تغيرات مؤثرة باستثناء استحداث بعض الطرقات التفافات 
ومــا إلى ذلك دون تطوير جذري، مع الوضع بعني االعتبار 

أيضا كثافة املركبات وزيادة في عدد السكان.
سبق وذكرت أننا ال نواجه أزماتنا بجرأة ونضع حلوال 
لها وال نحمل مســؤولية القصور علــى جهات أو قياديني 
حاليني أو سابقني أخطأوا أو قصروا وإمنا نعاجلها بحلول 
ترقيعية وحتميل الوافد املسؤولية. هناك دول كانت تعاني 
مثلما نعاني في القضية املرورية وأكثر، ومع ذلك لم تعالج 
القضية باملنع أو التقنني، وإمنا بتدشــني شبكة معتبرة من 
الطرق وشــبكة للمترو، وليس بالتضييق على الوافد دون 
أن نتعب أنفسنا حتى في إيجاد وسائل تغنيه عن استخدام 

سيارة خاصة.
ومن احللول في اعتقادي أن يتم اإلســراع بأن يكون 
املترو أمــرا واقعا خاصة أن الدول املجاورة شــرعت في 
تنفيذه وأحدث نقلة نوعية، وتشجيع استخدام وسائل النقل 

اجلماعي بعد إحداث نقلة نوعية بها.
وما نشاهده فيما يتعلق مبشــكلة اختناقات الطرقات 
حتى اآلن مجرد حلول ترقيعية وليس حال جذريا، طموحي 
ومتنياتي أن يتحقق هذا املشروع الكبير على األقل ملعاجلة 
مشكلة االختناقات واحلد من التلوث البيئي جراء التوسع 
في استخدامات املركبات لشرائح كبيرة ميكن أن نوفر لها 

وسيلة انتقال افضل.

أصعب املهام في هذه احلياة هي تربية األطفال، فالتنشئة 
حتتاج ملجهود ليس باليسير القيام به وباألخص أن التربية 
في العصور السالفة كانت أسهل بكثير من اليوم، وذلك لعدم 
وجود املؤثرات والوسائط التي تفسد الطبيعة التي جبل املرء 

منا عليها بفطرته التي خلقنا اهللا بها.
فاليوم أصبحت املجتمعات منفتحة على بعضها البعض، 
وهذا له جانب إيجابي وآخر سلبي وباألخص املتمسك بقيم 
وعادات دينه فال يرغب في دخول عادات تفسد التربية الدينية 

التي يتبعها مع أبنائه.
وبالتأكيد ان مثل هذا األمر بحاجة إلى تركيز من األمهات 
حتديدا وليس اآلباء، فاألم هــي التي تزرع القيم واملبادئ، 
واألب دوره رقابي عن بعد، أي أن الطبيعي أال يتدخل األب 
في التربية بتفاصيلها الدقيقة، ولكنه يتدخل في األمور التي 
حتتاج حلزم وترهيب، فمن الضروري أن يكون لألب هيبة 
في منزله وكلمة مسموعة وان يهابه أبناؤه حتى يتم ضبط 

ميزان املنزل.
وهذا بالتأكيد يحتاج من األمهات ان متضي معظم وقتها في 
املنزل ويكون خروجها محدودا ومقتصرا على الضروريات 
حتــى تتمكن من التربية الصحيحة، ذلك ألن بعض األمهات 
تعتقد انها تربي وهي في حقيقتها ال تقوم بالتربية الصحيحة 
ألن التربية احلقيقية بحاجة إلى مالحظة وإشــراف وتوعية 
وإلقاء الدروس على األبناء، فما فائدة أن تكون األم ســلبية 
في املنزل متضي معظم وقتهــا في التحدث مع الصديقات 

واألولى ان حتادث ابناءها وتوجههم.
وقد تكون اول قضية من الضروري ان حترص عليها األم 
في تربيتها ألبنائها هو اال تسلخ أبناءها عن الفطرة السوية 
التي خلقهم اهللا بها، فالفتاة عليها ان تعزز لها انوثتها وهذا 
يكون بالسماح لها باللعب في املكياج في املنزل وعدم تقصير 
الشعر بل جعله مسدوال طويال واختيار املالبس التي تناسبها 
كفتاة والبعد عن البنطال واملالبس الشبيهة باألوالد وانتقاء 
األلعاب التي تناســب طبيعتها األنثوية وعدم توبيخها إذا ما 
حتدثت بصوت ناعم او تغنجت، ألن الطبيعي أن جمال الفتاة 
بغنجها، فهناك بعض األمهات، سامحهن اهللا، إذا ما سمعن بناتهن 
يتكلمــن بغنج ودلع وبختها فتريدها ان تكون نبرة صوتها 
شبيهة بالولد، وهذا كله أمر يسلخ الفتاة عن طبيعتها األنثوية 
الناعمة، فحتى تنشــأ املرأة وحتب انوثتها وفطرتها السوية 
البد أن تكون ناعمة مدللة وباألخص في الســنوات اخلمس 
األولى من طفولتها، فبعــض االمهات واآلباء يتمنون الذكر 
فيقومون بالتعامل مع هذه الطفلة على أنها ذكر، فيلبسونها 
الزي الوالدي ويقصون لها شــعرها وينادونها باسم الولد 

وهذا امر بالتأكيد خطير ان تربى الفتاة لتكون مسترجلة.
من جانب آخر االوالد األمر ذاته ينطبق عليهم، فاألوالد 
لهم عاملهم اخلاص بهم، ألعباهم ومالبسهم وطريقة التعامل 
معهم وتعويدهم على الصالبة واخلشونة والقدرة على اتخاذ 

القرار وااللتزام.
فمن اخلطــأ أن يعامل الولد كمعاملة الفتاة وتدليله حتى 
اإلفراط ليكون في املســتقبل مشروع رجل وليس رجال له 

قراره وكلمته ويفرض احترامه في املكان الذي يكون فيه.
فبعض الرجال البالغني اليوم من شدة إفراط ذويهم في 
تدليلهم أصبحوا فشــلة وليســت لديهم القدرة على اتخاذ 
القرار أو حتى في فرض احترامهم وهيبتهم على زوجاتهم 
أو االلتــزام مبا يوكل لهم من مهام فــي مقار عملهم، وهذا 
كله ألن هذا الرجل البالغ اليوم حني كان طفال مت تدليله حلد 
اإلفــراط لدرجة انه أصبح ال يقوى على القيام بأي مجهود، 
يريد كل شــيء ان يحصل عليه على طبق من ذهب بخالف 

أمهات أخريات ربني رجاال صلبني أصحاب قرار.

مع كل انتخابات جترى في 
أي دولة فإن الشــهادات من 
الدولية عن نزاهة  املنظمات 
االنتخابات وأنها تطبيق أمني 
وموضوعــي للدميوقراطية 
تعتبر «صكوكا للدميوقراطية 
أهم مراحلها،   احلقيقية» في 
وأنها ليســت دميوقراطية 
عرجاء، لذلك فإن وجود الوفود 
الدولية ملراقبة  املنظمات  في 
االنتخابات يعزز املكانة الدولية 
للدولة واملجتمع وحرصها على 
أال تكون دميوقراطيتها عرجاء 
بسبب تدخل السلطة أو عرقلة 
قيام الناخبني لإلدالء بأصواتهم 
أو التدخل في نزاهة وسهولة 
ويسر العملية االنتخابية بأي 

شكل من األشكال.
ومن خالل تقارير الوفود 
الدوليــة ومالحظاتهــا عن 
اإلجراءات قــد توجد حلول 
إلجراءات ميكن أن تؤثر على 
ســالمة ونزاهة االنتخابات، 
الوفود  ومهما كانت تقارير 
الدميوقراطية  الدولية فــإن 
واحلــرص علــى أال تكون 
عرجاء يتطلبان نشــر تلك 
التقارير وتفنيدها واالستفادة 
منها وعدم إهمالها، فهي في 
النهاية جزء من رصيد تطبيق 
الدميوقراطية وهي شهادة بأن 
الدميوقراطية ليست عرجاء 
أو غير مكتملة النمو حيث ان 
العالم بأجمعه ينظر باحترام 
وتقدير لألنظمة الدميوقراطية 
أن  املواقف  تثبــت  عندمــا 
دميوقراطيتها كاملة وليست 

مجرد شعارات نظرية. 
وفي جتربتنا الدميوقراطية 
العديد من الدروس املستفادة 
على املستوى احمللي وعلى 
املستوى الدولي التي تنقلها 
عنا الوفــود الدولية ملراقبة 
إذ ال يوجد ما  االنتخابــات 
نخجل منه فــي االنتخابات 
وتنظيمهــا وموضوعيتهــا 
ونزاهتها وهو ما يحســب 
للتخطيــط وإدارة املنظومة 
بأكملها مــن أجل أال توصم 
بأنها عرجاء.  دميوقراطيتنا 
ومن يستعرض إجراءات ضبط 
التدخل في االنتخابات وشراء 
األصوات أو الصمت االنتخابي 
أو تســهيل الوصول للجان 
الكامل  القضائي  واإلشراف 
الفرز بشــفافية  وإجراءات 
كاملة، يــدرك حرص الدولة 
على أال تكون الدميوقراطية 
عرجاء أو مجرد شعارات ال 
وجود ملضمونها على أرض 

الواقع. 
وبعد أن مت االقتراع واختار 
الشعب ممثليه في مجلس األمة 
بأجواء حرة ونزيهة نستطيع 
أن نفخر بأن دميوقراطيتنا 
ليست عرجاء أو غير مكتملة 
النمو، فها هي اإلجراءات تشهد 
بنزاهة االنتخابات بشــهادة 
اجلميع وهو ما يبشر باخلير 
لبناء كويت املســتقبل التي 
أبناؤها واألجيال  يستحقها 

القادمة.

اختياره، وبالتالي كان حريصا على 
إيصال القوي األمني الذي يضع مصلحة 

الكويت وشعبها فوق كل اعتبار.
هناك مرشحون وناخبون كانوا 
الفترة  يقاطعون االنتخابــات خالل 
السامي  املاضية، ولكن بعد اخلطاب 
نرى هناك من ترشح وشارك وتوجه 
اليوم إلى صناديق االقتراع تلبية لنداء 
ولي األمر في إعادة إصالح املســار 

السياسي.
األوضاع مطمئنة وتبشر باخلير 
ورياح إصالح املسار ستتواصل بإذن 
اهللا بأن من اختارهم الشعب سيكونون 
حريصني على البر بقسمهم والعمل 

ملا فيه مصلحة الكويت.
أخيرا، ســنرى تغيير املســار، 
والشــعب سيكون املســؤول األول 
واألخير عن االختيار، فالكويت تستحق 

تقدمي األفضل من أبنائها.

األحمد، حفظه اهللا، قد أعلنها عند حل 
املجلس أننا نريد أن نعطي الشــعب 
فرصة أكبر الختيار نواب أكثر حرصا 
على املصلحة العامة والعمل للقضاء على 
الفساد.. وها هي الفرصة التي منحتها 
القيادة السياسية للشعب الختيار أفضل 
لنواب يتميزون بالوطنية واإلخالص 

والوالء القوي واملتني للكويت.
بلدنا ووطننا  الكويــت  هذه هي 
وأرضنا ويجب أن نعمل جميعا لصالح 
الكويت والكويتيني.. وال نريد أن يعلو 
أي والء ألي اجتاه على والئنا لوطننا 
الكويت.. وكلنا للكويت والكويت لنا.

من أقوال املغفور له بإذن اهللا تعالى 
الشيخ جابر اخلير طيب اهللا ثراه: «إن 
املسؤولية تأتي من خالل بابني أساسيني 
هما خدمة الوطن ثم خدمة الشعب.. وأن 
يضع املسؤول ربه سبحانه وتعالى ثم 
ضميره في إجناز املهام املوكلة إليه».

واهللا املوفق.

وحتفيز النزاهة، واالنتباه إلى التدفقات 
املالية غير املشروعة وسد القنوات التي 
تخفي العائدات من الفساد وأال تترك 
مرتعا لالحتيال، ذلك للتصدي لكل مأساة 
قد تؤثر بالسلب واخلراب على بلدنا. 
ولتوفير رؤية وخطة وسياســة 
إقليمية جتمع بعض أنشــطة عناصر 
مفهوم التنمية املختلفة، لتحقيق النمو 
والرفاهية والعدالة االجتماعية، وتنمية 
العالقات البينية، ولتوفر أيضا أهدافا 
محددة وسياسات تنفيذية وبرامج عامة 
يشعر بها املواطن من خالل العالقات 
والتفاعــالت واملبــادرات احلقيقية 

والتنسيق.
ذلك ومع حتديد مجاالتها املنشودة، 
الســائدة  اإلنتاجية والثقافة  وزيادة 
والتعليم والعمل، ووضع املشروعات 

واحللول والبدائل ملشكالتها..إلخ.
واآلن نحن نريد من نوابنا اجلدد 
بذل مجهودات كبيرة تساعدهم على 
النهوض بالسياسات التي تشجع مختلف 
املطلوبــة القتصاد مزدهر  العناصر 
وخالق لبلدنا.. سياســات تسهم في 
تشكيل مجتمع كبير يغتني بتعدديته، 

ونفتخر به على سائر البلدان.

جميع الكويتيني، كما أن املالحظ في 
هذه االنتخابات أن هناك رغبة صادقة 
في املشاركة من مختلف األعمار، وكان 
الفتا أن احلضور النسائي تسيد املشهد 
في املشاركة، وهذا يدعو لتفاؤل بأن 

القادم أجمل.
الناخــب أحس باملســؤولية عن 

االختصاص واألكثر حرصا على مصالح 
الوطن واملواطنني، فدعونا نتابع أسلوب 
العمل والتعاون بني السلطتني للسير في 
طريق واحد إلجناز اإلصالح وتصحيح 
املســار نحو األفضل ولنعمل بروح 
التعاون واملساواة  إلى  واحدة تسعى 

بني الناس.
وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

عائقا ضدها، ومن األهمية أيضا أن يظهر 
كل شخص وضع الشعب الكويتي ثقته 
به جهــوده وإجنازاته ملا فيه مصلحة 
الكويت، وهــي أمانة ثقيلة في عنقه، 
بالتصدي لهذه القضية وتسليط الضوء 
عليها، ومن املهم إكمال هذا االهتمام 
باللوائح الســليمة والعمل اجلاد، من 

خالل معرفته وخبرته وقدرته. 
وكان لزاما أن نعطي أولوية كبيرة 
للتشخيص السليم ملشاكلنا كي نفهم 
األســباب اجلذرية للفساد والتخلف 
والضياع والتالعــب في بلدنا، ولكي 
إلى الشفافية  الداعية  املبادرات  تنجح 

الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا، في 
كلمة الشعب في عملية تصحيح مسار 
املشهد السياسي من جديد باختيار من 

ميثله باالختيار الصحيح.
أعداد الناخبني شهدت تزايدا في 
نسبة احلضور للمشــاركة في هذا 
العرس الدميوقراطي الذي يفتخر به 

يكون اختيار الشعب جيدا يتماشى مع 
طموحات املواطنني في طريق تصحيح 
املسار والقضاء على الفساد، ويتحمل 
االنتخابات في اختيار  نتائج  الشعب 
نواب حريصون على مصالح املواطنني.

وقد جاء دور القيادة السياسية في 
اختيار حكومة أكثر حرصا على مصالح 
الناس وأن يكون أعضاؤها من أصحاب 

األمن االستقرار والتنمية الناجحة التي 
تتطلب سياسات تنفيذية محددة فيها، 
وحتى يتحقق التطور والتقدم املأمول، 
آليات تنفيذية حتقق  وذلك من خالل 
الربط بني املفهوم من حيث الشــكل 
العام، واملضمون من مكونات ومحتوى، 
ومنع تكريس تلك املشكالت واخلالفات 
والتحيــزات والتطرفات التي ال طائل 
منها، وبعيدا عــن التمويه واملراوغة 

وتبطني احلقائق.
ولبناء الثقة الضرورية بني املواطن 
والدولة لنجاح تلك التنمية، البد أن يتم 
تكثيف اجلهود ملواجهة كل من سيقف 

لبّى الشعب الكويتي نداء القيادة 
باملشاركة في االنتخابات  السياسية 
من أجل تصحيح املســار السياسي 
الذي شــهد حالة من عدم االستقرار 
خالل الفترة املاضية. الناخبون تداعوا 
وتوجهــوا منذ الصبــاح الباكر إلى 
صناديق االقتراع الختيار من ميثلهم 

في االنتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢.
املشهد كان مختلفا متاما عن املشاهد 
املاضية التي كانت تشهد خالل الفترة 
الصباحية إقباال لكبار السن ولكن في 
هذه االنتخابات اختلف الوضع، حيث 
شهدت مراكز االقتراع إقباال كبيرا من 
فئة الشباب مصاحبا لكبار السن، ما 
يؤكد ذلك رغبتهم الصادقة في التغيير 
واختيار األفضل ملن يجعل مصلحة 
الكويت وشعبها فوق كل اعتبار، ورد 
التحية إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي عهده األمني 

حتت شــعار «تصحيح املسار»، 
شارك كل الشعب في انتخابات مجلس 
األمة بنزاهة وشفافية نحو إجناز الهدف 
املأمول، إنه تصحيح املسار والقضاء 
على كل صور الفساد والتصدي لكل 
التجاوزات السابقة، وفي مقدمة هذه 
التجاوزات التعيينات الباراشــوتية ، 
حيث مارس كثير من النواب السابقني 
ضغوطهم في هذه الترقيات دون مراعاة 
للمســاواة والعدالة بني أبناء الشعب، 
وبلغت التجاوزات حد إلغاء حق الكثير 
من العاملني في مؤسسات دولة في نيل 
الترقيات والتعيينات في مواقع قيادية.. 
كذلك سيكون طريق املسار الصحيح 
هو مسار حتقيق العدالة واملساواة بني 
املواطنني لنيل احلقوق وعدم جتاوز 
املسار الصحيح نحو االلتزام باحملافظة 
على حقــوق املواطنني في التعيينات 

والترقيات.
لقد انتهــت االنتخابات ونأمل أن 

ملصلحة مجتمعنا ومستقبل أجيالنا 
الكويت  الغالي، ومتكني  وأمان وطننا 
من التعافي واملضي قدما نحو مواصلة 
مســيرة البناء والتنميــة، كان لزاما 
علينا أن نركز على الشفافية واألمانة 
واإلخــالص والنزاهة، ليكون مجلس 
األمة اجلديد بــال نزاعات أو خالفات 
ومناوشات ال تسمن وال تغني من جوع، 
وحتى نتفادى ما كان يحدث نتيجة تلك 
اخلالفات من إضعاف للقدرات الذاتية 

على مواجهة التحديات املتعددة.
كما علينا اإلقرار بأن عوامل جناح 
املجلس تكمن في حسن االختيار مبا 
ميكن أعضاءه املختارين على أســس 
سليمة من اإلجناز، خاصة بعد أن أرقتنا 
كثرة تعليق املواضيع والقضايا املهمة 
حلساب أمور هامشية ال حتل مشاكلنا 

بقدر ما تتسبب في تفاقمها.
لهذا نحن في أمــس احلاجة اآلن 
في بلدنا إلى جتنيبه ملثل تلك األمور 
التي ذقنا ذرعا وجترعنا مرا وصمتنا 
دهــرا منها وعلى املســتويني الكلي 
واجلزئي، لنتمكن من اتخاذ القرارات 
الصحيحة السليمة لصاحلها، وكي ال 
يقوض الفساد مرة أخرى جهود حتقيق 
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قبة البرملان
فاطمة املزيعل

مشــاعر املواطنني خارج أوطانهم 
بكل نسيجهم من كل األطياف سياحا 
وموظفني، وطالبا وغيرهم بال تفريق 
بني كل أطيافهــم، تلبية حلقوقهم 
املشروعة، وال نقصد تلبية املطلب 
اآلن ولكن إمكانية دراسته وتفعيله 
وتنفيذه تلبية للمطلب العملي ألبناء 
وطن النهار بال تناس، وال احتقار 
ملثل هؤالء األوفياء، طالت أعماركم 

للخير.
في اخلتــام: نبــارك للكويت قيادة 
وحكومة وشــعبا هــذه الصورة 
الناصعة للعملية الدميوقراطية والتي 

خرجت في ابها صورة.
وسياسيا وعسكريا وغيرها؟

هذه املشاركة تراعي وبحرص 
حرمان من هذا احلق املعمول به في 
الدول املتقدمة تقنيا وصناعيا وماليا 

للســلطة الرابعة وهي اإلعالم 
لها  التي  املقروء ونعني الصحافة 
متابعوها، ومحاسبوها، ومحترمو 
الرأي، والرأي اآلخر حول ما يدور 
من أمور، واقعها اليوم االنتخابات 
البرملانية ملجلس األمة وبالذات لهذه 
املرحلة وحتفز الكل لنجاح مقاصدها، 

ونتائج حازمة للوضع والنتائج.
الــرأي هناك حزمة  باختصار 
مباركة من أهل الديرة خارج البالد 
خالل هذه األيام، لسبب أو آلخر، 
وسؤالهم: ملاذا ال تكون لنا مشاركة 
مشروعة ومرتبة مبواقع سفاراتنا 
خارج الكويت لندلي بأصواتنا دون 

نقش القلم

السفارة.. 
بالصدارة

محمد عبداحلميد الصقر


