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املقدمة
ستكون رؤيتي في هذا الكتاب حول العديد من األمور املهمة التي تخص هذا الوطن الذي 

نشترك جميعاً به، ونؤمن بقدراته وهو يؤمن باجنازاتنا له.

فسأحتدث هنا حول العديد من األمور والنقاط الرئيسية واملفصلية في املاضي الكويتي 
واحلاضر وما يدور حوله والنظرة اخلاطفة نحو املستقبل املجهول.

فمن تلك النقاط معنى املواطنة وما حتتويه من أفعال تبني حقيقة ذلك املصطلح باإلضافة 
إلى نبذ سياسة التشكيك بالوالء واالنتماء التي شهدتها الساحة السياسية األخيرة مما 
أدت إلى انقسامات شعبية واسعه تؤدي بنا إن استمرينا بها إلى نفق مظلم ونتيجة ال 
يحمد عقباها، وكذلك مدى أهمية التعايش السلمي ونبذ الطائفية والتعصب بها بشتى 
باملواطنة  الثقة  املفقودة وهي  أؤكد لكم مدى أهمية احللقة  وأنواعها، وكذلك  أشكالها 
للتبعية السياسية وكيفية  التعصب األعمى  احلقيقية لهذا الوطن، كما أدعوا إلى نبيذ 
احتواء االحتقان السياسي وبيان مدى األضرار النابعة منه من خالل الهدوء السياسي 
أو  نعاني من سواء سياسياً  الذي  الفساد  أشكال  ذكر  إلى  باإلضافة  الذكي،  واإلج��راء 
إدارياً أو مالياً وكيفية قلبها لتحقيق مدى التنمية املفقودة واملطلوبة في نفس الوقت نظراً 
مجمع  الوطن  هذا  اخلالصة جتاه  رؤئتي  في  ذلك  كل  الغامضة،  االقتصادية  للظروف 

بكتاب يلخص لنا حالة الوطن ورؤية وطن في املستقبل القريب.
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املواطنة
املواطنة:

املواطنة هي حالة اإلنتماء إلى مجتمع واحد يضمه بشكل عام رابط اجتماعي وسياسي 
وثقافي موحد في دولة معينة. 

يحمل  الوقت  نفس  في  وه��و  إليه  تقدم  أن  يجب  إنسانية  حقوق  له  امل��واط��ن  أن  حيث 
مجموعة من املسؤوليات اإلجتماعية التي يلزم عليه تأديتها. 

وينبثق عن مصطلح املواطنة مصطلح »املواطن الفعال« وهو الفرد الذي يقوم باملشاركة 
في رفع مستوى مجتمعه احلضاري عن طريق العمل الرسمي الذي ينتمي إليه أوالعمل 

التطوعي.

املواطنة  بتعريف  تقوم  التي  ال��دول  من  كثير  لدى  كبرى  أهمية  املواطنة  لذلك ملصطلح 
وإبراز احلقوق التي يجب أن ميلكها املواطنني كذلك املسؤوليات التي يجب على املواطن 

تأديتها جتاه املجتمع فضال عن ترسيخ قيمة املواطن الفعال في نفوس املتعلمني.
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التعصب الطائفي
التعصب:

هذا  ويظهر  باطل  اآلخ��ر  وي��رى  على حق  نفسه  ي��رى  اإلنسان  يجعل  داخلي  هو شعور 
الشعور بصورة ممارسات ومواقف ينطوي عليها احتقار اآلخر وعدم االعتراف بحقوقه 

وإنسانيته.

كالتمييز  املفاهيم  من  العديد  بها  يرتبط  حديثة  قدمية  ظاهرة  هو  التعصب  أن  حيث 
العنصري والديني والطائفيي واجلنسي، فكان التعصب للدين أو العرق أو اللون سبب 
تتجدد  الظاهرة  ه��ذه  زال��ت  وم��ا  التاريخية،  والصراعات  احل��روب  من  للعديد  رئيسي 

باستمرار في عصرنا احلالي وتشكل آفة تدمر الشعوب.

أشكال التعصب:

املذهب  أو  بدين  القبول  دون  أو مذهب معني  لدين  التعصب  الدينى: هو  التعصب   -1
اآلخر في مبدأ املواطنة.

2- التعصب السياسى: هو التعصب حلزب أو تيار سياسي يهدف إلى حتقيق األجندة 
اخلاصة لذلك احلزب أو التيار.

األخرى  دون  معينة  لقبيلة  أو  اجتماعية  لطبقة  التعصب  هو  االجتماعى:  التعصب   -3
ووضع املصلحة الشخصية أوال وتأتي املصلحة العامة تالياً.

صفات املتعصب:

> التسلط واجلمود في التفكير، والنظر لألمور من جانب واحد.

> اللجوء إلى العنف لتحقيق الغايات، وتأزمي الشارع السياسي.
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> التمركز حول الذات وعدم تقبل احلوار من اآلخرين، وتأتي بعدم تقبل مبدأ احلوار 
باألخذ والعطاء مع اآلخرين لتبادل اآلراء والفكر العامة.

التعصب الديني:

امل��رء اخلاصة  التعصب  بدافع  إما  الدين هو  أس��اس  التمييز على  هو مصطلح لوصف 
املعتقدات الدينية أو املمارسات والتعصب ضد اآلخر. تتجلى عند كل واملستوى الثقافي، 

ولكن ميكن أيضا ان يكون جزءا رسميا من عقيده خاصة من اجلماعات الدينية. 

حيث أن التعصب الديني ميكن أيضا أن يكون إدعاء بتمايز أصحاب دين من األديان على 
أصحاب الديانات األخرى. التعصب الديني قد يكون ديني بحت، و ميكن ان يكون »غطاء 

قصة« للدافع السياسي أو الثقافي الكامن.

التعصب السيوديني )التعصب السياسي والديني(:

حيث أن هذا التعصب هو من أشد أنواع التعصب تأثيرا على املجتمع املدني، حيث أنه 
يقوم على أسس دينية بحتة تأتي تنافيا مع احلرية املدنية، وهذا ما يحدث لدى أغلب 
السياسيني في الكويت، حيث أن الكويت دولة مدنية ودولة مؤسسات ذات دستور وطني 
يعطي للمواطن حقوقه بعيدا عن الدين باملساواة، مؤكدا على أن الدين هو مصدر رئيسي 
للتشريع كما ذكرت )مادة – 2( »دين الدولة اإلسالم، والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي 

للتشريع«.

وينفي  ديني مذهبي  لتعصب  يأتي  الوطني ألنه  البناء  بدرجة هدم  التعصب  يأتي هذا 
باقي املذاهب األخرى، فكيف لنا بأن نعيش في دولة مدنية، فالتعصب السيوديني ينتمي 
لفئة معينة من املجتمع بحيث يركز كل متعصب مبذهبه ويقوم بتحقيق مصالح املذهب 
املنتمي إليه، فلطاملا عشنا في الكويت حياة يتكاتف بها السني والشيعي معا من أجل 
وطن واحد، ولطاملا كان العمل السياسي عمال من أجل الكويت واملصلحة العامة، لكن ما 
يحدث اليوم من دمج الدين بالسياسة إلى درجة التعصب هو خطأ يكبر يوما بعد يوم، 
فالكويت لم تعرف يوما متييزا دينيا بني مواطن وآخر، لكن ما يدعون إليه املتعصبون 
التمييز الديني املذهبي وادخاله في العمل السياسي للوطن مما يخلق العديد من  هو 
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احلزازيات بني املواطنني.

وحسن  والصفح،  والتسامح،  باحلب  أوصانا  يسر،  دي��ن  اإلسالمي  الدين  ك��ان  فلطاملا 
التعايش مع كافة البشر، ووطد في نفوس أبنائه عدداً من املفاهيم واألسس من أجل 
ترسيخ هذا اخللق العظيم ليكون معها وحدة متينة من األخالق الراقية التي تسهم في 

وحدة األمة، ورفعتها والعيش بأمن وسالم ومحبة وتآلف.

فما تشهده الكويت اليوم هو من األمور احلساسة جدا، التي قد تؤدي بهالك املجتمع 
والدميقراطية  احلرية  باسم  تنادي  دخيلة  فئات  من  تعاني  فالكويت  التعبير،  صح  إن 
وتقتل الدميقراطية بالسالح نفسه من خالل إثارة الشارع السياسي بعنصر التعصب، 
فالدين هو عقيدة لالنسان وشريعه ويجب أن تكون صلة الفرد بالدين عمودية إلى الله 
وليس أفقية إلى الناس، فالكويت ذات دستور ودولة مؤسسات، فربط السياسة بالدين 
يغفل عنها  التي  السياسية  لتنفيذ األجندة  املواطنني  العنصر احلساس لدى  واستغالل 
أغلب الشارع الكويتي، هي من األمور اخلطرة التي تعيق تقدم الوطن وتنفيذ ما ينص 
عليه الدستور من حقوق وواجبات، فلألسف هناك من يترك العملية التشريعية للتفرغ 
نحو تأزمي الشارع السياسي وتعميم الفوضى باسم االصالح والدميقراطية، فنعم يحق 
لنا كمواطنني النزول إلى الشارع إذا تطلب األمر، لكن من واجب نواب األمة أوال تشريع 
نصوص  مجرد  القوانني  وتصبح  تطبق  ال  وعندما  عليها،  والتأكيد  وتطبيقيها  القوانني 

مكتوبة يصبح نزول الشارع مطلبا رئيسيا باسم اإلصالح السياسي.

حمايته  واجبنا  وم��ن  وط��ن،  هناك  ب��أن  للحظة  نفكر  أن  كمواطنني  علينا  يجب  فلذلك 
والتقدم به، فال نفع لنا بعلم ال يخدم الوطن، فالتعصب أساسا ال يخدمنا كمواطنني ولن 
جنني منه سوى اخلساره واحلسره على وطن كان هو األمن واحلياة بالنسبة لنا، فلنعي 

دائما بأن الوطن أغلى ما منلك فلنحافظ عليه مببدأ واحد هو الله، الوطن، األمير.

للتحرر من التعصب:

> الفهم السليم للتعاليم الدينية، وعدم ربط األفعال العدوانية للمتعصبني بالدين، فنحن 
بدولة لها دستور وتنادي بأهمية املجتمع املدني.
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باب  األخ��رى من  وامل��ذاه��ب  واألدي���ان  الثقافات  وتقبل احل��وار بني  السلمي  التعايش   <
الدميقراطية وحرية الرأي والتعبير.

> االعتراف باخلطأ وتقبل النقد من اآلخرين، وأخذها بأسلوب النقد البناء الذي يساهم 
في رقي األمور وعدم االخالل بها.

> مقاومة الفنت واإلعالم املظلل، وعلى األقل التعرف على وجهات النظر األخرى وعدم 
النظر باألمور من جانب واحد.

> التعاون مع اآلخرين واالستفادة مما عندهم من معارف وخبرات، فاليد الواحدة ال 
تصفق.

> احقاق احلق وابطال الباطل، فمصلحتنا جميعا كمواطنني تأتي وتقف عند مصلحة 
واحدة أال وهي مصلحة الوطن.

بشتى  التعصب  إلى  امليل  أو  الطائفية  النعرات  بث  وع��دم  اآلخرين،  مشاعر  احترام   <
أشكاله وأنواعه.

> ضرورة تقدمي املصالح العامة على املصالح اخلاصة مع عدم اهمالها وتهميشها وعدم 
منا  الكويت  تطلبه  ما  وه��ذا  اخلاصة،  املصالح  لضرب  ذريعة  العام  الصالح  استخدام 

اليوم.
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احللقة املفقودة )الثقة باملواطنة(
من أهم احللقات املفقودة بالكويت هي الثقة باملواطنة.. كيف!!

بعد ما تعرضت الكويت إلى الغدر من النظام البائد في 2 أغسطس 1990م، حتطمت 
العظيم على نفوس  األث��ر  لهذا  الثقة بشكل ع��ام، فكان  املهمة وهي  العديد من األم��ور 

املواطنني من حيث زعزعة االستقرار النفسي لديهم ملا آلت إليه صدمة الغزو الغاشم.

والدليل على ذلك التصرفات السياسية والتشكيك بالوالء للوطن من قبل أفراد الشعب 
الواحد، فالبعض يتهم املواطنني بالوالء لدول خارجية أي باختصار هو تبادل االتهامات 

والتشكيك بالوالء.

اليوم نحن في مرحلة حساسة جداً على الصعيد السياسي والشعبي، فاالتهامات تخلق 
املواطنة  ل��روح  اضعاف  هي  التشكيك  وسياسة  الشك،  سياسة  املواطنني  نفوس  ل��دى 
تدور حول مواطنني أسالفهم  االتهامات  تلك  نرى  أن  الوطن، ولألسف  اخلالصة جتاه 

ضحوا بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن.

وهي  مشتركة  أجل حتقيق مصلحة  من  الالزمة  الثقة  إع��داد  إلى  اليوم  بحاجه  فنحن 
ومبادئ  توجهات  ح��ول  أشخاص  مع  أخلتف  أن  املمكن  من  فنعم  وط��ن،  على  احلفاظ 
لكن  واأليدولوجية،  واالقتصادية  السياسية  منها  الساحات  متخلف  على  تطرح  وأفكار 
رغم تلك االختالفات إال أنني أتفق معه على حب الوطن وأتشارك معه في هذا الوطن 

حباً ووالءاً.

فالفترة املاضية أصبحت القوى السياسية من نواب وقيادات سياسية وتيارات سياسية 
مختلفة تنتهج سياسة التهييج والتشكيك من خالل رفض كل األفكار املخالفة آلراءهم 
وأفكارهم حتى وصلنا إلى مرحلة اعتبار كل من يعارضهم بالوالء اخلارجي وخيانة الوطن 

واألمانة التي على عاتق كل مواطن شريف يخاف على هذا البلد من الضرر.

فأنا كمواطن مهما اختلفت الظروف واختلفت اآلراء بيني وبني أي شخص فليس لدي 
احلق في قياس مواطنة الشخص وقياس مدى والء للوطن كما سأذكره الحقا.
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فهذه األمور هي من األمور احلساسة جداً، فكيف لنا بأن نطالب بتنمية حقيقية حتقيقاً 
لالجنازات والطموحات البناءة ونحن الزلنا نقيم من له والء لهذا الوطن ومن ليس له 

ذلك!

علينا  يجب  السياسية،  القوى  بعض  تطرحها  التي  السياسية  السخافات  تلك  ولتجاوز 
الوضع بعني االعتبار كالتالي:

> الثقة باملواطن.

> إلتقاء الهدف الرئيسي مهما اختلف أيدولوجياً وفكرياً مع الشخص اآلخر.

> عدم استخدام سياسة الضرب حتت احلزام من خالل التشكيك بالوالء.

> الدعوة إلى سياسة التثقيف الواضح والصريح بأن مقياس الوطن ليس بيد أي شخص 
على وجه الكون.

> ال ميكن التشكيك بوالء الشخص حتى تلمس منه األدلة التي تؤكد على وجود عنصر 
اخليانة.

فكما يؤملني عزيزي القارئ بأن أرى أن التوجه السياسي واستخدام سياسة التصعيد نحو 
خلق شق بني املواطنني من حيث التشكيك بالوالء فهو يؤملك كذلك، فالوطن اليوم بأمس 
احلاجة إلى مواطنني صاحلني نختلف معهم في وجهات النظر إال أننا نظر إلى هدف 

واحد حفاظاً على كيان هذا الوطن من تلك الفنت.

أن جندها  من  لنا  البد  ولذلك  اليوم،  لدينا  املفقودة  احللقات  أهم  من  هي  احللقة  فتلك 
ونعيدها إلى الطريق الصحيح، والعمل بها حتى نعود إلى ما كانت عليه النفوس قبل الغزو 
على  ويفضله  املواطن  أخاه  يخدم  الكويتي  املواطن  كان  عندما  البائد،  النظام  من  الغاشم 
نفسه، ألنها تلك هي عاداتنا وتقاليدنا وكراماتنا، وهذا هو ديننا الذي أوصانا به الله ورسوله 
باالحسان إلى أخيك املؤمن وعدم سوء الظن، فكيف لو كنا كمواطنني مخلصني نعيش على 

هذا البلد املعطاء، أمتنى أن نعود حتى نعود بالكويت كما كانت وأفضل مما كانت.
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سياسة التشكيك باالنتماء )مقياس الوالء(
االنتماء في اللغه واالصطالح:

االنتماء في اللغه هو االنتساب.

االنتماء في املصطلح هو اعتقاد اإلنسان )بوعي( وإحساسه أنه جزء من شعب أو مبدأ 
أو وجهة نظر.

واالنتماء إلى الوطن:

سعيا  لديه  يولد  والشعوربه  واالندماج  جتاهه  واملسؤولية  بالوطن  القوي  االرتباط  هو 
النفسي  االستقرار  الى  يؤدي  أساسي  واالنتماء عامل  املجاالت،  بكافة  لتحسني وضعه 

والسلوكي جتاه املجتمع.

أو بشكل آخر هو االنتساب احلقيقي للوطن فكراً ووجداناً، واعتزاز الفرد باالنتماء إلى 
وطنه من خالل االلتزام بقوانينه والثبات على منهجه وتفاعله مع احتياجات وطنه وتظهر 
هذه التفاعالت من خالل بروز محبة الفرد للوطن واالعتزاز باالنضمام اليه والتضحية 

من أجله في شتى املجاالت.

حيث أن االنتماء حاجة من احلاجات الهامة التي تشعر الفرد بالروابط املشتركة بينه وبني 
افراد مجتمعه، وتقوية شعوره باالنتماء للوطن وتوجيهه توجيهاً يجعله يفتخر باالنتماء 
ويتفانى في حب وطنه ويضحي من أجله، كما أن مشاركة اإلنسان في بناء وطنه تشعره 
بجمال احلياة وبقيمة الفرد في مجتمعه وينمي لدى الفرد مفهوم احلقوق والواجبات وأنه 

ال حق بال واجب، وتقدمي الواجبات قبل احلصول على احلق.

ومن مضامني االنتماء قيمة االعتزاز والفخر باالنتساب لهذا الوطن وجلميع مؤسساته 
املدنية واألمنية والعمل اجلاد من أجل حتقيق املصلحة العامة ألبناء هذا الوطن.

بوادر االنتماء للوطن )صور الوالء(:
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من الصور املهمة لظهور بوادر االنتماء إلى الوطن والتي يغفلها العديد من املواطنني هي 
موضحة بالنقاط التالية:

1- إخالص كل مواطن في عمله سواء في القطاع احلكومي أو اخلاص ألن اإلخالص 
في العمل يؤدي إلي النجاح فيه وبالتالي تعود فائدة ذلك للوطن.

2- التآلف والتآخي بني سائر املواطنني واستشعار أن كل واحد منهم مكمل لآلخر )ال 
تقدمه  واستمرار  الوطن  خدمة  سبيل  في  وسني(  شيعي  أو  وحضري  ب��دوي  بني  فرق 
باإلضافة إلى نبذ كل ما يدعو إلى التفرقة بينهم من مسببات وادعاءات عفا عليها الزمن 
اليوم في زمن متقدم متطور يجب علينا أن نرتقي بفكرنا وأن ننهي اخلالفات  فنحن 
العالقة من األمور العنصرية، فالكويت اليوم هي بأمس احلاجه ملن يعطيها خير عطاء 

للرقي بها بني مصاف الدول األخرى.

3- التعاون مع أجهزة الدولة ومرافقها وذلك في سبيل قيام هذه األجهزة واملرافق بتقدمي 
خدماتها على الوجه املطلوب وذلك عن طريق إبداء الرأي السديد و املشاركة في تلك 

اخلدمة إن تطلب األمر ذلك.

4- عدم التجاوب مع أعداء الوحدة الوطنية ودعاة الفتنة والتفرقة واالدعاءات الكاذبة 
ادعاءاتهم وأكاذيبهم، ألنهم يقومون بكل ما هو مشؤوم من أجل  بتفنيد  لهم  والتصدي 

تفتيت الوحدة الوطنية التي عرفت عليها الكويت سابقا وستبقى عليها ما دامت.

5- احملافظة على ممتلكات الدولة العامة وحماية املال العام وعدم اإلضرار مبنشآتها 
ويقوم  العام  املال  عن  الوطن مسؤول  هذا  في  فرد  كل  وليعتبر  ومؤسساتها،  ومرافقها 
بالتبليغ عن من يضرتلك املمتلكات، كما أكده الدستور في )مادة – 17( " لألموال العامة 

حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن ".

أقسى  من  العظمى  فاخليانة  بها،  اإلض��رار  بهدف  معادية  دول��ة  مع  التعاون  ع��دم   -6
األمور التي يعاني منها قله في املجتمع، فال يوجد مجتمع يخلو من تلك الفئة ويجب 
على املواطنني التصدي لها وعدم االلتفات إلى املصالح الشخصية والنظرة نحو مصلحة 

الوطن فوق كل اعتبار.
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وذلك لكون  واحداً  للقيادة احلكيمة والوقوف خلفهم صفاً  7- السمع والطاعة والوالء 
قادتنا هم رمز بالدنا ووالة أمرنا والذين والهم الله مسؤولية بالدنا، فعلينا احترامهم 

وابداء الرأي في ما حدده الدستور لنا من صالحيات بالعقل واحلكمة. 

مقياس االنتماء والوالء والتشكيك به:

إن مقياس الوالء للوطن هو ما يتجسد في السلوك والتعامل واإلعتزاز والفخر باالنتماء 
في  والنفيس  الغالي  وبذل  وعن سمعته  عنه  والدفاع  التضحية  إلى جانب  الوطن،  إلى 
وسيادته  وكرامته  واستقراره  بأمنه  املساس  محاولة  أو  عبث  أي  من  مقدراته  حماية 

وتقدمي املصلحة العامة على املصلحة الشخصية.

حيث لوحظ في اآلونة األخيرة ظهور فئة كبيرة من املجتمع تتهم الفئات األخرى بعدم 
االنتماء للوطن واتهامهم بالعمالة اخلارجية، بحيث تظهر هذه االتهامات في ظل الثورات 
العربية القائمة في مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا والبحرين فيما نسميه سياسيا 
ب� )الربيع العربي(، غير مدركني مدى إضرارهم بجدار الوحدة الوطنية التي بُنيت عليه 
كأنه  لوطنة  ووالءه  انتماءه  اآلخر من خالل  الكل يضرب  نشأتها، فأصبح  الكويت منذ 
املقياس األسمى للوالء في هذا الوطن واملزايدة على حبه، فاحلب احلقيقي لهذا الوطن 
يكمن في حل األمور باحلكمة واملشورة وإتخاذ القرارات البناءه ال الهدامة التي تصب 

في مصلحة الوطن واملواطن.

فاليوم جند كل شخص يضرب على وتر الوطنية آمال باإلصالح الوهمي للوطن، فهل 
رأيتم يوما كيانا يبنى بهدم أركانه؟

هذا ما يقوم به بعض السياسني في بلدي من هدم ألركان الوحدة الوطنية من الطرفني، 
فال أحد له احلق بقياس والء الشخص اآلخر لوطنه وعليه احترام أخيه املواطن مبا يقوم 
به من واجبات وأخذها على حسن الظن والنية الطيبة، وعدم الطعن بوطنية املواطن 

اآلخر مهما حصل.
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فال يوجد ما يسمى مبقياس الوالء الذي يدعيه البعض، وأن كل ما يدور اليوم هو جزء 
بعض  خاصرة  في  شوكة  والزال��ت  كانت  التي  الدميقراطية  لهدم  السياسية  اللعبة  من 
الدول، فقياس الوالء يهدم أهم ركن في الدولة هو املواطنة لدى الفرد، فالتشكيك بالوالء 
يقوم بتجريد املواطن من وطنيته وطعنه في عنصر الثقه باملواطنة، فتأتي عواقب األمور 
أخيرا بحرب أهليه بني فئتني تهدم ما بناه أسالفنا على هذا الوطن وكيانه، فاخلاسر 
الوطن من دماء  تعلمنا معنى وج��ود هذا  ال��ذي ال طاملا  الوطن  األول واألخير هو هذا 
شهدائنا الذين قدموا أرواحهم سبيل استرجاع هذا الوطن لكرامته وعزته، فهل سيفرح 

اجلميع عندما نهدم أغلى ما منلك بأمور تافهه ال تسمن وال تغني من جوع؟

إن كنت عزيزي القارئ على ثقة بأن اإلصالح يأتي بقياس الوالء فأنت مخطئ، ألنه ليس 
انتمائك لوطنك والتشكيك بك، فاإلصالح احلقيقي يأتي  لدي احلق في املزايدة على 
بالعمل معا من أجل بناء وطن قادر على النهوض بنا جميعا، فاليد الواحدة ال تصفق، 
فالنهوض بالوطن يحتاج إلى جهد جبار من الشعب للرقي به، فالشعب هو عصب الوطن 

وأساسه.

فالدستور الذي وضعه األمير الراحل عبدالله السالم في 11 نوفمبر 1962م أكد في 
)مادة – 7( »العدل واحلريه واملساواة دعامات املجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بني 
املواطنني«، فهذا تأكيد على مبدأ حرية كل مواطن على هذا البلد والتأكيد على احترام 

املواطن لآلخر عن طريق التراحم.
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التعايش السلمي
تعريفه:

هو انتهاج سياسة تقوم على مبدأ قبول فكرة تعدد املذاهب األيدولوجية و تدعو كافة 
األديان إلى التعايش السلمي فيما بينها، وتشجع لغة احلوار والتفاهم والتعاون بني أفراد 

الشعب الواحد في نفس البلد.

التعايش السلمي تاريخيا:

املطلقة وعدم االعتداء،  والسيادة  دول��ة،  أراض��ي كل  لوحدة  املتبادل  يعني االحترام  هو 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ويقوم على مبدأين هما: 

> التعدد في النظام واأليديولوجية. 

> التعاون وحل النزاع سلمياً.

حيث من أهم األسباب التي أدت إلى ظهور هذا املصطلح هو وفاة ستالني، وانتهاء حكم 
ترومان سنة 1953م، توازن الرعب واألسلحة الفتاكة بني الشرق والغرب، ضغط الرأي 

العام العاملي على الكبار لتحقيق السلم باإلضافه إلى توتر العالقات الدولية.

لكن ما هو دور التعايش السلمي في الكويت:

نظرا ملا يحدث من متغيرات على الصعيد العربي مبا يسمى »الربيع العربي«، ظهرت 
إلى  قسم  مثال  كالعراق  العربي«،  »الربيع  قبل  ما  حتى  عديدة  تقسيمات  السطح  على 
ثالثة أقسام وهم السنه، الشيعه واألكراد في شمال العراق، وكذلك ما ظهر بعد »الربيع 
واالنقسام  الشيعية،  واألقلية  املسيح  السلف،  املسلمني،  العربي« في مصر من اإلخوان 
الذي حصل بني الشعب البحريني من سنه وشيعه وهي امتداد مصغر للمجتمع الكويتي، 
املواقف  السياسية من تأجيج  الفتاكة تظهر على الساحه  الطائفية  بوادر  حيث ظهرت 
واألحداث نحو أمور ال يحمد عقباها لوال تدخل احلنكة السياسية من القيادة السياسية 
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الكويتية املمثلة بسمو أمير البالد حفظة الله ورعاه، حيث استغل بعض السياسيني البلد 
ما  وهذا  السياسي،  الستار  متستر خلف  طائفي  انقسام  وانقسامه  الشارع  تأجيج  في 
جعل الكويت تعيش على صفيح ساخن نظرا لترقب دول اجلوار ملا يحدث داخل الساحة 

السياسية من عقبات وأمور فتاكة.

فالشعب الكويتي عرف عنه التسامح وحب املواطن اآلخر وعدم التفريق بينه وبني اآلخر 
دينياً و مذهبيا، فكان الشيعي يصلي بجانب السني والعكس، فلم يعرفوا يوما ما معنى 
الصغيرة،  كالقرية  العالم  وجعل  الرهيب  اإلعالمي  للتطور  نظرا  لكن  مذهبية،  طائفية 
وكذلك نظرا لهبوط الثقافة السياسية لدى البعض فأصبح ال يعرف معنى الكالم الذي 
يذكر من اجلانبني وهذا أسوأ ما قد يصل إليه السياسي حيث ال يصل إلى مبتغى اإلصالح 

ويؤجج الشارع ويحدث انقسامات نفسية وطائفية ومذهبية بني أبناء الشعب الواحد.

فالكويت دائما وأبداً كانت السد املنيع لتلك األمور، وكانت كذلك محضر خير بني الدول 
التي تعاني من حروب أهلية على سبيل املثال " لبنان 1975 حتى 1991 " التي حصلت 
بني الدروز والسنه املوالني ملصر من جهة والقوى الوطنية اللبنانية )الشيعة واملسيحيون( 

من جهة أخرى.

احلل ملشكلة التعايش السلمي:

بعد األحداث التي شهدتها الكويت سياسيا في الفترة األخيرة يجب أن ترتقي القيادات 
أمور  الكويتي على عدة  السياسي  الشارع  بتوجيه  البرملان  نواب  املتمثلة في  السياسية 

أهمها:

> التوجيه السياسي السليم في ظل توضيح األمور بشكل شفاف.

> االرتقاء في اخلطاب السياسي والذي يفتقر البعض من نواب البرملان لهذه اخلصلة 
املهمة.

> عدم توجيه الشارع واستغالله سياسيا من خالل الطرح الطائفي والتشكيك باالنتماء 
لدى املواطن.
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> التأكيد على احترام الرأي اآلخر مهما بلغ من األفكار والتوجهات التي تطرح باحترام، 
لكن  بصورة سليمة  األم��ور  اجلميع  يرى  أن  املمكن  ومن  للشعب  مكمل  هو  فاالختالف 

تختلف وجهات النظر وكذلك األطروحه السياسية.

> التأكيد على أهمية املواطنة واحلفاظ على الوحدة الوطنية.

لنتذكر قليال!!

عندما حدث الغزو الغاشم على الكويت في 2 أغسطس 1990م، تخطر على أذهاننا 
تلك التضحيات البطولية التي قام بها أبناء الكويت، وقدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، 
ولنتذكر  البائد،  النظام  أيدي  على  التي سلبت  واسترجاع سيادته  استرجاعه  أجل  من 
كذلك دموع سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمة الله في األمم 
املتحدة عندما حتدث عن ما يحصل للكويت فوقف اجلميع احتراما لكل الكلمات التي 
طرحها بحق الكويت، ولنتذكر شهداء القرين عندما تنازل السني والشيعي عن أرواحهم 
فداء لهذا البلد، فهل يجوز ما نقوم به اآلن من تفكيك لكل من قام بلحمة هذا الوطن 
بدماءهم وأرواحهم الطاهرة؟ هل يعقل ما يدور اآلن بفتح املجال للربيع العربي بدخول 

الكويت والكويت أساسا في ربيع عربي دائم؟

لنقف هناك ولتكن لدينا سعه الصدر وقبول اآلخر والتعايش معه سلميا على أقل تقدير 
فالكويت اليوم بحاجة لنا أكثر من أي وقٍت مضى.
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االحتقان السياسي
تعريفه:

هو عدم تفاهم أو عدم التقاء القوى السياسية من الطرف التشريعي والطرف التنفيذي 
املتمثل بنواب األمة واحلكومة حول السياسات العامة للدولة واألهداف العامة في ظل 

تفشي الفساد السياسي.

االحتقان السياسي في الكويت تاريخيا:

عرفت الكويت واشتهرت باحتقانها السياسي الدائم حول السياسة العامة للدولة، فكانوا 
نواب األمة واحلكومة أطرافا رئيسية في هذا االحتقان، فلم تخلوا عقبة من الزمن من 
تلك االحتقانات التي أهلكت الكويت حتى وصلنا اليوم إلى ما عليه من تدهور على كافة 
األصعدة واخلاسر الوحيد هو املواطن الذي يتمنى أن يكون جزءا من هذا البلد املتقدم 

واملتطور على حسب تفكيره ومبدأه.

فبدأت االحتقانات السياسية منذ عام 1976م عندما قدمت احلكومة استقالتها مبررة 
ذلك بتعطيل مشروعات القوانني التي تراكمت مدة طويلة لدى املجلس وضياع الكثير من 
جلسات املجلس دون فائدة والتهجم والتجني على الوزراء دون وجه حق وفقدان التعاون 
الدستور  بتنقيح  أميريا  أمرا  السالم  الراحل صباح  األمير  حينها  وأص��در  املجلس،  مع 

ووقف العمل باحكام املواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 حتى عام 1981م.

الكويتي إلى أن  البرملان  الروح إلى  وبعدها عادت احلياة السياسية مرة أخرى وعادت 
لكثرة االستجوابات املقدمة للوزراء في  احتقنت األمور سياسيا في عام 1985م نظراً 
الغزو  املواد »حل غير دستوري« واستمر حتى  العمل ببعض  الوقت وتوقف كذلك  ذلك 

العراقي الغاشم على دولة الكويت في عام 1990م.

بعد الغزو العراقي الغاشم عادت احلياة السياسية وعادت الكويت إلى سابق عهدها في 
اصالح ما أخلفه النظام البائد حتى احتقنت سياسيا مرة أخرى وتأزم املوقف في عام 

1999م وهو احلل الثالث ملجلس األمة خالل 23 عاما.
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والحظ معي عزيزي القارئ تلك النقطة وتابعوا ما حصل مستقباًل، حيث كانت نقطة 
التحول السياسية كانت في حل مجلس األمة عام 2006 نظراً لتشتت الرأي وانقسامة 
الرابع  داخل مجلس األمة وكذلك تقاذف االتهامات بني أعضاءه، وعلى ذلك مت احلل 

للمجلس والعودة إلى الشارع الختيار نواب املجلس القادم.

وكذلك مت حل املجلس في عام 2008 على يد سمو أمير البالد حفظة الله ورعاه الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح معلال ذلك احلل »حماية للوحدة الوطنية باعتبارها السياج 
التي حدثت على احلدود  والتجاوزات  االنحراف  واملواطنني من مظاهر  للوطن  الواقي 

الدستورية املستقرة«.

البعض  تقيد  لنفس األسباب وهي عدم  للمجلس  السادس  2009م مت احلل  عام  وفي 
بأحكام الدستور والقانون مؤكدا على أهمية احملافظة على استقرار الوطن.

تعثر مسيرة  املاضي بسبب  العام  املجلس في ديسمبر من  آخ��راً مت حل  وليس  وأخيراً 
االلتزام  دون  السياسي  الشارع  تأجيج  من خالل  للبلد  العليا  املصالح  وتهديد  االجن��از 
بدورهم التشريعي والرقابي واالهتمام إلى اجلانب الشخصي وحتقيق املصلحة الشخصية 
وليست املصالح العامة، فهو احلل السابع خالل 35 عاما منذ عام 1976م حتى 2011م 

واحلل الرابع في 5 سنوات فقط.

ماذا نستنتج من ذلك!!

عزيزي القارئ كل تلك األح��داث تؤكد لنا على أن عملية التطور والتنمية توقفت منذ 
عام 1976م وتكاثرت في الفترة األخيرة حيث مت حل املجلس 4 مرات خالل 5 سنوات 

فقط!

ال��ق��ارئ تالخظ األس��ب��اب جندها قريبه ج��دا من بعضها وم��ن نفس  أن��ك عزيزي  ول��و 
التقيد  وعدم  أعضاءه،  بني  األلفاظ  وتقاذف  وانقسامه  الرأي  فتشتت  كذلك  املجموعة 
بالدستور وااللتزام بالقوانني وقتل الدستور بالدستور، ختاماً بتأجيج الشارع واستنكاره 
لتوقف التنمية في البالد وتعثر مسيرة االجناز، فتلك األحداث مرتبطة ببعضها البعض 
ارتباطا وثيقا أدت إلى تراكم جبل من املشاكل نظراً لالهتمام باملصالح الشخصية دون 
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توجه البرملان ألداء واجبه التشريعي في تشريع القوانني والرقابي في مراقبة املشاريع.

ما هو املطلوب إذًا؟

قال تعالى »ِإنَّ اللََّه ال يَُغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما ِبَأنُْفِسِهْم« صدق الله العظيم 

تغيير النفس والفكر، والبحث عن احللول هي من أهم متطلبات املرحلة القادمة، كذلك 
من  هي  الحقا  عنه  وال��ذي سأحتدث  الذكي  واالج���راء  السياسي  ال��ه��دوء  هو  املطلوب 

املسلمات التي يجب أن نتداركها قبل أن تفلت جميع األمور من بني أيدينا.

فاحلنكة السياسية مطلوبة ولكن كذلك نحن في حاجه إلى العديد من األمور وااللتزام 
بها منها:

البعض  يفعل  كما  بالدستور  الدستور  وقتل  بها  التالعب  وع��دم  بالقوانني  االل��ت��زام   <
واستغالل ثغرات دستوريه من أجل حتقيق مطالب شخصية.

> البحث عن املصلحة العامة واالبتعاد عن املصالح الشخصية.

> الرقي بالطرح السياسي وعدم تأجيج الشارع واستخدامه كسالح ذو حدين في تهديد 
كيان الدولة والتأثير على القيادة السياسية لتنفيذ متطلباتهم السياسية.

> العمل بكل شفافية ومد يد التعاون من أجل إعمار البلد والبحث عن سبل الرقي به 
في شتى املجاالت واألصعدة.

> التثقيف السياسي والعمل على النقد البناء في توجيه النصيحه وبيان مصدر اخللل 
في املشروع وليس بوسيلة االستفزاز من أجل الوصول إلى غاية ما.

األطماع  وتزايد  السياسي  التغير  ظل  في  ال��ذي ميضي  الوقت  أهمية  إلى  االلتفات   <
السياسية من بعض الدول املجاورة.

فالكويت اليوم تعيش بوفرة نفطية ال تعيشها أي دولة بالعالم وها هي تقدم اليوم كل ما 
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لديها ألجل أبناءها وحان الدور من أبناءها لتقدمي كل شي لها ورد اجلميل لهذا الوطن 
الذي أعطى الكثير والذي يستحق منا الكثير كذلك.

على  وأخذها  النفوس  وتصفية  السياسية  الثقافة  جانب  زي��ادة  كمواطنني  واجبنا  فمن 
محمل اجلد، فاخلطر اليوم يحوم حولنا ونحن نشعر بذلك لكن ال نؤدي ما يفترض علينا 
فعله جتاه هذا البلد، نظراً للهبوط السياسي الذي حدث بالفترة األخيرة من تزويع التهم 
والتشكيك بالوالءات والطعن باملذاهب وانقسام الشعب بني موالي ومعارض، كلها أمور 

جتعلنا نتساءل إلى متى على هذا احلال؟ ومتى سنصحى من هذا السبات؟
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التعصب األعمى للتبعية السياسية
التعصب تعريفًا ومضمونًا:

تعريفاً هو العناد والتكرس لآلراء اخلاصة مع التحيز ملوضوع وجانب واحد فقط.

ومضموناً هو عدم املباالة لوجهات النظر األخرى في حل املشاكل واإلصرار على هدف 
ومبدأ واحد ال يغيره نظراً لقناعته بأن كل ما يقوله هو كما يوصف )قرآناً منزل(، فهي 
من أهم السلبيات الواضحة في مجتمعنا احلالي وهي ما يعود بالسلب على سلوكيات 
واقتصادية  سياسية  من  املجتمع  يواجهها  التي  القضايا  جت��اه  الفعل  وردات  املجتمع 

وثقافية.. إلخ.

التبعية السياسية اليوم:

وأحكام  مببادئ  ملتزماً  وأح��زاب  وتيارات  قيادات  من  السياسية  الشخصيات  اتباع  هو 
تلك التيارات والقيادات بشكل يجعله مؤمناً بان ما يتبعه هو الصحيح في كل النواحي 
واملجاالت، فاليوم نرى التعصب واالستماته من أجل املبادئ دون فتح املجال لنفسه أو 
لعقله بتقبل األفكار األخرى حتى لو كانت صحيحه، أي أنه ال يسمح لنفسه بأن يكون 
مرناً بفكره ومبادئه كفتحه مجاالً للنقاش واألخذ والعطاء في القضايا واألمور من أجل 

حتقيق غاية مشتركة وهي »االجناز«.

ولألسف فإن ما تقوم فيه تلك القيادات السياسية هي تسيير الشارع وجره نحو التعصب 
األعمى ملا سنتحدث عنه الحقاً في حتقيق التعصب األعمى للتبعية السياسية من أجل 

حتقيق أهداف ذلك احلزب أو التيار أو مما شابه ذلك.

الكويت وما تعانيه من التعصب األعمى للتبعية السياسية:

ما حدث مؤخراً في الكويت من ظروف سياسية سيئة زعزعت نفوس املواطنني من شد 
وجذب جعلتنا نتساءل ما أسباب تلك املشاكل املتراكمة والتي ال جند من يصلحها والعودة 

إلى طريق يجمعنا جميعاً حتت راية واحدة أال وهي »اإلصالح احلقيقي«.
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واملعارضني  املوالني  البعض من  وانقساماً شعبيا مما أسماه  تنافساً  فشهدت األحداث 
وهذا اخلطر بعينه، فاليوم يعيش العالم العربي ربيعاً فريداً من نوعه بتغيير أنظمة احلكم 
وباإلضافة إلى ما تعانيه الكويت من أطماع الدول املجاورة، نظراً »للغيرة السياسية« وهي 

مدى قوة النظام السياسي في الكويت ومدى استقراره على مدى األزمان التي مضت.

فاجلميع يعلم ما يقوم به أغلب نواب األمة ومهم املمثلني من قبل الشعب والذي نؤكد في 
قولنا هذا على أهمية قرارات الشعب على حسن االختيار لألفضل، لكن لألسف ضعف 
الثقافة السياسية لدى الشعب جعلته صيداً سهاًل للنواب الذين يقودون الرأي العام من 
خالل األدوات اإلعالمية من صحف وقنوات تلفزيونية، فالشعب أصبح كبيره وصغيره 
يتحدثون حول السياسية وما آلت إليه البالد حتى يومنا هذا وأصبحت السياسية كل 
همنا، فهم يقومون بتوجيه الشارع نحو التعصب لألفكار والتوجهات دون توضيح الرؤية 
لدى الشعب حتى تتضح األمور ويتمكن الشعب من حتقيق االختيار احلقيقي له من أجل 

اإلصالح.

املجتمع بدون أي  التعصب األعمى وعبادة األشخاص هي سيدة  أن  اليوم  ولذلك نرى 
دليل وال برهان وال أي أثر علمي بل أن املجتمع انقاد إلى هوى النفس وعاطفة العقل 

ومحسوبية األشخاص لتسقيط كل صاحب فكر حقيقي يطرح على الساحة.

املتصدي  كان  سوى  الساحة  في  املتصدي  يطالب  ال  مجتمعنا  أن  أملأ  األكثر  أن  حيث 
سياسي أو اقتصادي أوديني بدليل تصدية على الساحة وكيف وصلت إلى هذه املرحلة  

وهل توجد لديك مقدمات النجاح حتى تصل الى هذا املكان احلساس.

نعم ن هذه االمور من تعصب أعمى وعبادة أشخاص بدون أي دليل أو برهان أوصلت 
مجتمعنا الكويتي إلى مفترق طرق بل غيبت وشوشت وهمشت أصحاب الفكر احلقيقي 

والرسالة احلقة والعلم الصادق عن الناس.

فهم اليوم يعانون من توجيههم من قبل النواب واستغالل البعض لتلك النقطة من أجل 
سنعانيه  ما  وهي  العامة،  املصلحة  دون حتقيق  الشخصية،  السياسية  املصالح  حتقيق 
الحقاً في البالد، فنحن اليوم مقبلون على مرحلة مهمة جداً من العمل السياسي، نسعى 
إلى حتقيق اإلصالح واملرونة في األخذ والعطاء من خالل احلوارات الصريحة والواضحة 
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التي جتعلنا نرتقي سياسياً وثقافياً.

لذلك من األمور املهمة التي جتعلنا مقبلني على أداء رائع عن طريق حسن االختيار:

> مقارنة األمور بوضوح ووضع االنتماء على جانب، والتفرغ للحديث بشكل جدي نحو 
اإلصالح ووضعه بعني االعتبار.

> املرونة في األخذ والعطاء واالستماع لآلخر جيداً.

> فتح املجال للطرف اآلخر بعرض املشكلة من وجهة نظرة حول القضية وسبل احلل.

> عدم وضع القيود على األفكار باسم الوالء واالنتماد للتبعية السياسية.

> االحساس باملسؤولية احلقيقية للمواطن جتاه هذا الوطن.

> طرح األسئلة دون احراج، وزيادة مستوى الثقافة السياسية أو الثقافة بشكل عام من 
خالل القراءة واملناقشة اإليجابية.

> ضرورة التحلي بسعة الصدر أثناء املناقشة و احلوار.

فإن إلتزمنا بها جميعاً كمواطنني على هذا البلد أجزم لكم بأنكم سترفعون من شأنكم، 
وستجعلون كل السياسيني في البلد يقومون بعملهم على أكمل وجه لتحقيق غايتنا جميعاً 
نحو اإلصالح والقضاء على أوجه الفساد، وعلى الصعيد الشخصي ستصبح لديك مكانة 
التي  بالنقاط  االلتزام  في ظل  توجهك  كان  مهما  بنفسك  فخوراً  هائلة جتعلك  ثقافية 

ذكرت أعاله.

فكل مجال بهذا الكون يحتاج إلى ثقافة ومبدأ ترتكز عليه من أجل الوصول إلى غاية، 
وفتح  األخ��رى  اآلراء  وتقبل  والعطاء  األخ��ذ  ثقافة  إلى  بشكل خاص حتتاج  فالسياسية 

املجال من أجل الوصول إلى غاية مشتركة تهدف خلدمة وطن واحد.
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الهدوء السياسي واإلجراء الذكي
ما هو الهدوء السياسي:

البلد،  التنمية لصالح  املهمة في حتقيق  األم��ور  العديد من  يعني  هو مصطلح سياسي 
فالهدوء والتعاون بني السلطتني التنفيذية والتشريعية وعدم التسرع في اتخاذ القرارات 
غاية  ألج��ل  املفقودة  الثقة  بناء  على  تساعد  التي  البناءة  األم���ور  أه��م  م��ن  السياسية 

»التنمية«.

من مظاهر الهدوء السياسي:

للهدوء السياسي العديد من املظاهر، منها:

> التعاون بني السلطتني املتمثلة في احلكومة ونواب البرملان، وهذا مبا يخص الكويت.

> حتقيق غاية البناء والتنمية من أجل الرقي باملستوى املعيشي للفرد والرقي باخلدمات 
العامة التي تساعد في حتقيق حياة أفضل للمواطن.

> النظر حول األمور من عدة زوايا من أجل حتقيق أفضل النتائج في اخراج املشاريع 
على أكمل وجه.

> حتقيق املصلحة العامة التي تطغي على املصلحة الذاتية سواء كانت للحكومة أو نواب 
البرملان.

> عدم التسرع في اتخاذ املواقف السياسية مما يوقع التيارات السياسية في مشاكل 
مستقبلية جتعلها متقلبة في مواقفها جتاه القضايا التي تطفو على الساحة السياسية.

اجلانبني  كال  من  السياسي  االستفزاز  وسياسة  السياسية  املشاحنات  عن  االبتعاد   <
لتحقيق غاية إيجابية فعالة تخدم املجتمع.
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> التأكيد على محاور القضايا وااللتفات لها بشكل جدي، وعمل الالزم من أجل اجناح 
القيادة  البالد والتي جعلتها  العليا في  القادر على حتقيق املصالح  البناء،  سبل احلوار 
السياسية هدفا واضحا من أجل جتاوز مرحلة التأزمي السياسي، التي أوقفت الكويت 

عن التقدم ملدة ال تقل عن 35 عاماً.

ما هو اإلجراء الذكي:

هي تلك االجراءا ت والقرارات التي تتخذ بذكاء وحنكة سياسية دون تسرع، متمثلة في 
أساس واحد أال وهو الهدوء السياسي والذي يرتكز على بناء القرار بشكل سليم حتى 

يضمن سالمة القانون أو اخلطوة قبيل القيام بها.

كيف يتم ربط الهدوء السياسي باإلجراء الذكي؟

عندما نتحدث عن ربط شيء بشيء ما، نتحدث عن السمة التي متت بها عملية الربط، 
حيث أن الهدوء السياسي هو خطوة أساسية نحو إجراء ذكي قابل للتطبيق في أحنك 

الظروف وأصعبها ويهدف إلى حتقيق املصلحة العامة.

كما هو موضح:

الهدوء السياسي  التأني في اقرار القوانني  اإلجراء الذكي  حتقيق التنمية 

العالم  العالم وباألخص حكومات  التي تعاني منها بعض احلكومات حول  فمن املشاكل 
العربي، لذلك ال تتحقق التنمية إال إذا تواجدت حكومة تتميز بالهدوء السياسي من أجل 

حتقيق التنمية.

رفع  من  الشعب  مطالب  على حتقيق  ق��ادرة  حكومة  إلى  ماسة  بحاجه  اليوم  فالكويت 
للمستوى املعيشي وقادرة على البناء بعد توقف الدولة عن ذلك منذ عام 1976م، لكن 
كذلك املطلوب من الشعب حسن اختياره لنواب البرملان والذين يتميزون كذلك بهالدوء 

السياسي من أجل الوصول إلى غاية االجراء الذكي الذي يأتي بالتنمية.
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فتلك هي الشروط األساسية لعودة الكويت إلى سابق عهدها من وجهة نظر سياسية 
متواضعه، واستنتاجاً لألحداث التي أبعدت الكويت عن مصاف دول العالم بشكل عام 

واخلليج بشكل خاص بعدما كانت رائدة للخليج.
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الفساد
الفساد في اللغه:

هو في )فسد( ضد َصلَُح، وهو لغة البطالن.

الفساد في االصطالح:

هو اللهو واللعب وأخذ املال ظلماً من دون وجه حق، مما يجعل تلك التعابير املتعددة عن 
مفهوم الفساد، توجه املصطلح نحو إفراز معنى يناقض املدلول السلبي للفساد، أي أنه 
انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خالل الرشوة واحملاباة، مبعنى 
آخر هو التلف إذا ارتبط املعنى بسلعة ما وهو لفظ شامل لكافة النواحى السلبية في 

احلياة.

أصناف الفساد:

وعلى ذلك فإن للفساد أنواع عديدة لكن أهمها هي:

> الفساد السياسي.

> الفساد االقتصادي )املالي(.

> الفساد اإلداري.
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الفساد السياسي
تعريفه:

هو إساءة استخدام السلطة التنفيذية )احلكومية( أو السلطة التشريعية )نواب البرملان(  
ألهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. وعلى ذلك فإن 
كل أنواع األنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إال أن أكثرها 
شيوعاً هي احملسوبية والرشوة واالبتزاز وممارسة النفوذ من خالل استغالل »املناصب« 

واالحتيال من خالل »املناقصات« ومحاباة األقارب من خالل »الواسطات«.

ماهيه الفساد السياسي:

بلد آلخر ومن سلطة قضائية ألخرى. فإجراءات  السياسي من  الفساد  تختلف ماهية 
التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معني قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر. وقد 
تكون لقوات الشرطة واملدعون العامون في بعض البلدان صالحيات واسعة في توجيه 
االتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بني ممارسة الصالحيات 
والفساد كما هو احلال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول املمارسات التي تعد 
فساداً سياسياً في بعض البلدان األخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في 

البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه اجلماعات الرسمية.

تأثيرات الفساد السياسي على اإلدارة واملؤسسات:

يقوض  السياسي  الصعيد  على  فهو  التنمية.  وج��ه  ف��ي  خطيراً  حت��دي��اً  الفساد  ميثل 
الدميقراطية واحلكومة اجليدة بتعومي أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية. أما الفساد 
في االنتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من املساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية 

صنع القرار السياسي وحتقيق سبل التنمية في البالد على كافة األصعدة واملجاالت.

إهمال  إلى  يؤدي  ألنه  للحكومة  املؤسساتية  القدرة  في  الفساد  ينخر  أوسع  أي مبعنى 
إجراءاتها واستنزاف مصادرها، فبسببه أي الفساد تباع املناصب الرسمية وتشترى. كما 
يؤدي الفساد إلى تقويض شرعية احلكومية وبالتالي القيم الدميقراطية للمجتمع كالثقة 
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والتسامح  والذي يضر بسياسة التعايش السلمي التي يقسم املجتمع إلى مجتمع موالي 
ومعارض للسياسة احلكومية في البلد.

فأنواع الفساد السياسي:

للفساد السياسي العديد من األنواع واألشكال لكن أهمها هي:

> الرشوة: 

وهي التي تنتمي إلى طرفني، أولهما الذي يعطي الرشوة والثاني هو الذي يأخذها. وهذا 
ما يعزز الفساد التجاري الذي قد ال يسري إلى بالرشاوي والذي تفشى في العديد من 
الدول العربية، أو على سبيل املثال قضية " غسيل األموال " أو " القبيضة " والتي ظهرت 

على الساحة الكويتية مؤخراً.

> االبتزاز:

وهي قيام املسؤول السياسي شخصيا باستغالل األموال العامة واالستفادة منها بطرق 
غير قانونية. وميكن االبتزاز من خالل تقدمي املناصب العليا في مختلف وزارات الدولة، 
السياسي وعلى ذلك قامت احلكومة  االبتزاز  تعتبر من صور  الهدايا  وعلى شكل آخر 
األمريكية مبعاجلة األمر كالتالي " في الواليات املتحدة على سبيل املثال كل هدية تتعدى 
قيمتها 200 دوالر تقدم إلى رئيس البالد تعتبر هدية مقدمة إلى مكتب الرئاسة وليس 
أراد االحتفاظ  إذا ما  املنتهية واليتة أن يشتريها  للرئيس  الرئيس. وميكن  إلى شخص 

بها".

فللفساد ظروف مالئمة:

> البنى احلكومية املتأخرة.

> تركيز السلطة بيد صناع القرار وعدم املباالة بالشعب وطموحاته.
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> غياب الدميقراطية أو عجزها في حتقيق االجنازات.

العالم هي املنظمة  التي تكافح الفساد في  العاملية  وعلى ذلك فإن من أهم املؤسسات 
العاملية للشفافية والتي تقيس الفساد على ثالثة معايير أساسية هي:

> مؤشر إدراك الفساد )القائم على اخلبراء(.

> البارومتر العاملي للفساد )استطالعات الرأي العام للفساد بشكل كامل(.

> التقرير العاملي للمنظمة حول الفساد.

الفساد السياسي في الكويت:

الفساد  أوال  لآلخر،  مكمال  كالهما  شقني  من  املكون  الكويت  في  السياسي  الفساد 
احلكومي من خالل تطبيق قوانني احملاصصة على الوزراء وليس على الكفاءات وعلى 
نواب ميارسون  من خالل  البرملاني  الفساد  ثانيا  الترقيات،  في  الشخصية  االعتبارات 
ومترير  السياسي  االبتزاز  حيث  من  مطالب شخصية  لتحقيق  احلكومة  على  الضغط 
املناقصات وحتقيق أهداف التيار السياسي جلماعة الضغط أو احلزب أو التيار املنتمي 
أساسي  بشكل  التشريعية  للمؤسسة  الرقابي  الدور  عن  فالغياب  احلكومية،  للمعارضة 
ساعد احلكومة على التخبط وعدم اإلملام بالتنمية احلقيقة وهي املطلب األسمى لدى 
الشعب، وكذلك دور املعارضة السياسية في حتقيق األجندة الشخصية هي عامل أساسي 
أساسيات عدم  من  وهذا  الدستور،  باسم  القوانني  وقتل  بالتنمية  ما ميسى  في ضياع 
التعاون بني احلكومة والبرملان مما يعيق عوامل التنمية ويحل املجلس وهو لم يكمل فترته 

األساسية »األربع سنوات«.

فال نستطيع أن ننكر بدور بعض األطراف احلكومية في حتقيق املصلحة املتطلبة للفرد، 
لكن كذلك ال ننكر أيضا دور بعض نواب البرملان لنفس األمر، لكن ضعف قوة املمارسة 
الدميقراطية من اجلانبني هي من العوامل الرئيسية التي تعيق التكامل السياسي والتعاون 

من أجل حتقيق التنمية املفقودة.
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الفساد االقتصادي )املالي(
تعريفه:

هو سوء استخدام الوظيفة أو املنصب عموماً لتحقيق منفعة خاصة  ذلك أن استخدام 
مصطلح الوظيفة أو املنصب عموماً في هذا التعريف يعد أكثر شموالً من استخدامها 
مقيدة فيما سواه، حيث يشمل هذا املصطلح كاًل من الوظيفة العمومية.، والتي ال تطلق 
إال على العاملني في القطاع العام. كما يشمل أيضاً الوظيفة في القطاع اخلاص، غاية ما 
في األمر أن املوظف العمومي أكثر عرضة للفساد من املوظف في القطاع اخلاص لبعد 

األول عن الرقابة وأمنه منها  بخالف الثاني فهو أكثر تعرضاً للمساءلة والرقابة.

أنواع الفساد االقتصادي:

1- عرضي )فردي(: حيث يكون الفساد أحياناً حالة عرضية لبعض األفراد السياسيني 
أو املوظفني العموميني وهو ليس منتطماً.

أو في قطاعات محددة  بعينها  في مؤسسة  الفساد موجوداً  يكون  2- مؤسسي: حيث 
املوظفني  القطاعات األخ��رى، وذلك كوجود بعض  للنشاط االقتصادي دون غيرها من 

الرسميني الفاسدين في بعض الوزارات والقطاعات املختلفة.

ومختلف  طبقاته  بكافة  ملجتمع  منها  يعاني  ظاهرة  الفساد  يصبح  حيث  منتظم:   -3
معامالته، وهذا الفساد يؤثر على املؤسسات وسلوك األفراد على كافة مستويات النظام 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي.

أسباب الفساد االقتصادي:

> ضعف املنافسة السياسية.

> منو اقتصادي منخفض وغير منتظم.
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> ضعف املجتمع املدني.

> غياب املؤسسات التي تكافح الفساد.

الفساد االقتصادي في الكويت:

ع��ان��ت ال��ك��وي��ت م��ن ال��ف��س��اد االق��ت��ص��ادي ب��أوج��ه ع��دي��دة منها ع��دة أزمات 
اقتصادية:

> أزمة سوق املناخ

> أزمة بنك اخلليج.

> هبوط البورصة نظرا للهبوط االقتصاد العاملي بشكل عام.

وهذه األزمات مرت في مراحل متعددة ساهمت بشكل كبير في زرع اخلوف والشك لدى 
الشعب من خالل التعامالت املالية في مختلف الشركات، ولذلك من املهم جداً أن توجد 

حلول عديدة لتفادي الفساد االقتصادي في الكويت منها:

> اقرار قانون الضريبة امللزم على الشركات اخلاصة.

> وضع قوانني اقتصادية صارمة تساهم في احلزم من التساهل االقتصادي الذي يؤدي 
بالفرد إلى التهور باالستخدامات املالية.

> بناء مركز ملكافحة الفساد املالي واملراقبة املالية للبنوك من قبل البنك املركزي.

االقتصاديني حتت  اخلبراء  للبلد من حيث وضع  االقتصادية  املتابعة  اق��رار سياسة   <
تصرف احلكومة لتجاوز األزمات االقتصادية للبلد وحفاظاً على املال العام.
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الفساد اإلداري
تعريفه:

هو تعلق الفساد باالنحرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك املخالفات التي تصدر 
عن املوظف العام إثناء تأديته ملهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانني والضوابط 
ومنظومة القيم الفردية التي ال ترقى لإلصالح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانني 
التي تغتنم الفرصة لالستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار واملشرعني 

ملراجعتها وحتديثها باستمرار. 

مظاهر الفساد اإلداري:

الوقت في  العمل في احلضور واالنصراف أو متضية  أوقات ومواعيد  > عدم احترام 
قراءة الصحف واستقبال الزوار.

>  االمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم حتمل املسؤولية وإفشاء أسرار 
الوظيفة واخلروج عن العمل اجلماعي.

والواقع إن مظاهر الفساد اإلداري متعددة ومتداخلة وغالباً ما يكون انتشار أحدها سبباً 
مساعداً على انتشار بعض املظاهر األخرى للفساد بوجه عام.

من أهم أسباب الفساد اإلداري بالكويت:

هو استغالل املناصب اإلدارية لتمرير املصالح الشخصية وعدم املباالة باملصالح العامة، 
فلألسف هناك العديد من املناصب املهمة واحلساسة ويوضع فيها أناس أقل مسؤولية 
لتلك األماكن، ليس تقليال من شأنهم لكن هناك من هو أفضل وهذا ما يؤدي إلى تراجع 
سياسة العطاء لدى البعض من خالل تفشي حالة االحباط الوظيفي، فمن أهم أسباب 
القتل الوظيفي هي تفشي »الواسطة« التي أكدت لنا يوماً بعد يوم أنها ليست حاًل أو أنها 
طريقاً نحو تنمية حقيقية، فالعديد من الكفاءات ال تلقى االهتمام أو حتى الفرص من 
أجل إثبات الذات وإبراز املواهب لدى هؤالء األشخاص، فأنا شخصياً تلقيت العديد من 
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الصدمات التي أدت إلى حتطيم الطموح الذاتي لكن متسكي وإمياني بالله جعلني أؤمن 
بأنني قادر على العطاء في شتى املجاالت.

كما أن من األمور املهمة التي تؤسس الفساد اإلداري هي البطالة املقنعة، فيمكن ألشخاص 
أن يباشروا العمل ويستلمون الرواتب لكن ال يقومون بأعمال ألنه باألساس ليست هناك 

أعمال تذكر حتى يقوم بها هؤالء املوظفني.

تلك األمور  االلتفات حول  إلى  ون��واب املجلس  تتفرغ احلكومة  أن  املهم جدا  لذلك من 
املهمة التي هي من الركائز األساسية في حتقيق التنمية، باإلضافة إلى وضع الشخص 
املناسب باملكان املناسب دون االلتفات إلى املصالح الشخصية، ألن املصالح الشخصية 

تزول أمام املصالح العامة فتبقى ويستفيد منها اجلميع.

Book watan.indd   42 3/27/12   4:49:28 PM



43

التنمية املفقودة
تعريف التنمية:

اإلنسان مبستوى  يتمتع  أن  هو  بهذا  واملستهدف  الشعوب  اختيارات  توسيع  عملية  هي 
مرتفع من الدخل وبحياة طويلة وصحية بجانب تنمية القدرات اإلنسانية من خالل توفير 

فرص مالئمة للتعليم وحتقيق اإلجنازات.

ومن أهم عوامل التنمية التي حتتاجها الكويت اليوم:

1- األوضاع السكانية : االستغالل األمثل للموارد البشرية وارتفاع املعدل السكاني في 
الكويت خالل السنوات املاضية والسنني القادمة من خالل توفير فرص سكن وفرص 

عمل وخدمات تساهم في حتقيق التنمية احلقيقية.

من  للمواطنني  وتوفير فرص سكنية  املعيشة  مستويات  ارتفاع  السكنية :  األوض��اع   -2
خالل حتقيق وزارة اإلسكان اخلطة التنموية بشكل سريع وفعال عن طريق بناء املناطق 
السكنية وتوفيرها دون االنتظار لفترة من الزمن للحصول على سكن آمن مستقل، فهنا 
نحن اليوم نضطر لالنتظار 15 عاماً من أجل احلصول على منزل حكومي خاص فماذا 
تبقى من العمر لالجناز إذاً؟ لذلك يجب على وزارة االسكان بتقدمي خطة تنموية سريعة 
وفعاله من أجل بناء املدن السكنية وإعطاء املواطن حقه السكني للتفرغ للعمل والعطاء 

من أجل الوصول إلى االجناز.

الوفيات وارتفاع  الرعاية الصحية وانخفاض  3- األوضاع الصحية : حتسن مستويات 
معدالت احلياة من خالل بناء املستشفيات وعدم تطبيق سياسة الترقيع التي نقوم بها 
اليوم في عصر السرعه واالجنازات وفي ظل التقدم احلضاري الكبير ألغلب دول العالم، 
فالكويت تعاني صحيا من املستشفيات احلكومية التي جتعل املواطن يضطر إلى اللجوء 
للقطاع اخلاص من أجل احلفاظ على سالمته الصحية، ولذلك يجب على وزارة الصحة 

بالتنسيق والعمل اجلدي من أجل خلق بيئة صحية مناسبة جداً.

4- أوضاع العمل : تطور وتقسيم العمل وارتفاع املهارات الفنية واإلدارية من خالل توفير 
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فرص عمل حقيقية دون تكديس املواطنني بشكل عشوائي يقوم بخلق بطالة مقنعة وتقوم 
بقتل طموح املواطن والسعي نحو االجناز احلقيقي وهذا دور ديوان اخلدمة املدنية الذي 
يجب أن يهيئ الظروف احلقيقية من أجل حتقيق فرص وظيفيه حقيقية دون مشاكل أو 
معوقات تذكر والقضاء على البطالة بنسبة كبيرة جداً وخلق الفرصة احلقيقية للشباب 

الساعي إلى العمل واالجناز.

تقنية  طفرة  يعيش  اليوم  فالعالم  وتوطينها،  التقنية  استخدام  التقنية :  األوض��اع   -5
وإلكترونية كبيرة وسريعة جداً، ومن أهم خصائص الدول املتطورة هي االستخدام األمثل 
للتنمية،  صاحلة  بيئة  حتقيق  أجل  من  للمواطن  الراحة  سبل  حتقيق  في  للتكنولوجيا 
كل مكان مبختلف  التكنولوجيا في  فيها  املتقدمة جند  ال��دول  نحو  نظرة  نلقي  فعندما 
اآلماكن وهي ما أوصلت تلك الدول إلى ما عليه اليوم ولذلك يجب االقتداء بها وهي من 

أساسيات التنمية.

السليم نحو  التخطيط   واعتماد أسلوب  اإلدارة  أساليب  اإلدارية : تطور  األوض��اع   -6
القطاع اإلداري وعدم استخدام سياسة التنفيذ فقط، فاإلدارة هي فكر ومهارة بالتنفيذ، 
لذلك من املهم جداً أن نقوم بوضح الشخص السليم باملكان السليم دون تدخل الواسطة 

من أجل حتقيق إدارة صاحلة لتحقيق التنمية.

7- األوضاع االجتماعية: منو ثقافة العمل واإلجناز وتغير املفاهيم املقترنة ببعض املهن 
والقطاع  املدنية  اخلدمة  دي��وان  بني  التعاون  يجب حتقيق  ما سبق  ولتطبيق  واحل��رف، 

التعليمي من أجل وضع االحتياجات ومتطلبات سوق العمل من وظائف إدارية وفنية.

اليوم  نعانيه  البناء االجتماعى واملساواة االجتماعية، وما  8- األوضاع الطبقية :مرونة 
هو التقسيم الطبقي للمواطنني فنرى أول األسباب هو التفريق بني اجلنسية مادة أولى 
الفوارق وإعطاء كل ذي  تلك  نزيل  أن  أوالً  ثانية وغيرها، فيجب علينا  واجلنسية مادة 
حق حقه من خالل توحيد اجلنسية وإعتبار املواطن مواطن وليس مواطن درجة أولى 

أو ثانية!

9- األوضاع السياسية : عدم احتكار السلطة وحتقيق الدميقراطية، وللله احلمد توجد 
دميقراطية لكن مستغلة من قبل فئة معينة تقوم بقتل الدميقراطية بنفس السالح حتى 
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تصل إلى تكريه الشعب مبا يسمى الدميقراطية من أجل حتقيق مصالح شخصية.

10- األوضاع النفسية: ضرورة تهيئة املناخ النفسى العام والتشجيع على التنمية ووضع 
املصلحة العامة كهدف يسعى اجلميع إلى حتقيقه من خالل حتقيق جميع النقاط املاضية 
وصوال إلى االستقرار النفسي الذي يعتبر هو احملرك األساسي للفرد في سبيل حتقيق 

التنمية الفعالة.
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رؤية وطن
ما هي تلك الرؤيا؟ 

من األمور اخلالصة التي يتمناها املواطن لوطنة هو أن يكون بني مصاف األمم املتطورة 
اقتصادي وسياسي ولها صدى عاملي  لها وزن  بأن يكون  الفارق  اح��داث  والقادرة على 
مسموع من قبل العالم، فيحق لنا كمواطنني أن نحلم بوطن يجعلنا مطمئنني على أجيالنا 
القادمة وأن نؤمن لهم حياتهم ومستقبلهم، فنحن مطالبون بذلك كما هم سيطالبون به 

على األجيال ما بعدهم وهكذا هي العجلة.

وكذلك هناك رؤى تختلف عن ذلك احللم، فالرؤية هي نظرة خاطفة ملستقبل مجهول، 
وعلى أثر ما نقوم به اليوم من أمور وحراكات على صعيد العديد من املجاالت السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، فهي مؤشرات ودالئل على ماهيه املستقبل القادم، فختاما لها 
الكتاب املبسط واملقدم بني يديك عزيزي القارئ هي حتليالت بسيطة على ما نواجهه 
الكويت، فأصبحت جميع املجاالت مسيسة وذات مصالح، حتى  من مشاكل هناك في 
أصبحنا ال نتحدث إال بالسياسة وانتظار األخطاء لتصيدها وليس حللها أو حتى ملناقشتها 

والقضاء عليها بشكل كامل وفعال من أجل حتقيق الغاية األساسية من اإلصالح.

رغم كل ما ذكر في السابق إال أنني أنوه على خطورة املوقف، فاحلياة ليست هي سياسة 
فقط، لكن السياسة هي من جتعلنا نسير نحو التقدم بني األمم أو التخلف والبقاء خلفها، 
هنا تكمن احلكاية اخلالصة للسياسة الكويتية، فهي كانت في أبهى صورها في الستينات 
السياسية  والقيادات  الناس  أغلب  لتفرغ  نظراً  االنحدار  في  بدأت  لكنها  والسبعينات 

ملصاحلها الشخصية ضاربة املستقبل عرض احلائط. 

وهنا نتوقف قليال للناقش تلك الرؤيا من عدة جوانب مهمة:

1- اجلانب السياسي:

هي من أهم اجلوانب أهمية نظراً فالسياسة هي القيادة وهي رعاية شؤون الدولة داخلياً 
وخارجياً، فاجلانب اخلارجي ترك للقيادة السياسية املتمثلة بسمو أمير البالد حفظة 

Book watan.indd   46 3/27/12   4:49:29 PM



47

الداخلية  الشؤون  بالكويت هي  املشكلة  لكن  الصباح،  األحمد  الشيخ صباح  ورعاه  الله 
وصلت  األخيرة  السنوات  في  فالعالقة  البرملان،  نواب  بعض  وكذلك  باحلكومة  املتمثلة 
إلى انحدار في مستوى الطرح السياسي والتهجم واالتهام بدون أدلة وصوالً إلى حاالت 
العنف، وتفشي الفساد، وهبوط وتراجع على جميع األصعدة، وبنفس الوقت املطالبات 

للزيادة املالية املستحقة كما هم يدعون.

ماهية  ويعرف  يفقه  ال��ذي  اخلبير  ذلك  كأنه  بالسياسة  يتكلم  اجلميع  أصبح  ولألسف 
األمور وما ستؤول إليه مستقباًل، واضعني باالعتبار بأن اإلصالح ال يتحقق إال بإقرار 
الكوادر والزيادات املالية، متناسني أهمية العمل بجد وإعطاء الدولة قبل األخذ منها، 
ففي أيام الغزو الغاشم من النظام البائد، عمل الكويتيون من أجل وطنهم والدفاع عنه 

ملدة 6 شهور دون مبالغ مالية أو حتى زيادات أو كوادر!!

الطريقة  بتلك  لكن ليس  نعم هناك من يستحق  العطاء،  يريدون األخذ قبل  اليوم  لكن 
االقتصاد  كاهل  تثقل  التي  الضحمة  واملبالغ  وب��األرق��ام  ال��زي��ادات  تطبيق  في  املتعسفة 
الوطني والذي يعتمد على مصدر واحد أال وهو النفط، ولألسف أصبح اجلميع يطالب 
بالزيادات بحجه ارتفاع األسعار وعدم فرض الرقابة االقتصادية على األسواق وغيرها 

وهذا ما سأحتدث عنه الحقاً.

فالبد لنا أوال أن نحقق التنمية وحتويل الكويت كما طلب منا سمو أمير البالد حفظة 
الله ورعاه إلى مركز مالي عاملي وجنتهد حتى نحقق الزيادة املرجوه لنا جميعاً، فنحن 
اليوم نعيش وضع اقتصادي جيد جداً نظراً لباقي دول العالم وحتى الدول اخلليجية لكن 
في نفس الوقت ليس املطلوب منا التالعب باملال العام كالفساد املالي السياسي وكذلك 

بزيادة الكوادر بعشوائية لقطاعات معينة دون األخرى.

فهكذا منيز قطاع على اآلخر ونظلم قطاع عن اآلخر، في وقت مطالبني فيه باالجناز 
احلقيقي " التنمية " قبل فرض الكوادر والزيادات املبالغ فيها.

مدى  لك  تبني  البرملان  نواب  وبعض  احلكومة  بني  املتوترة  السياسية  العالقة  ولألسف 
باطله  واتهامات  سياسية ضحله  ثقافة  من  اليوم  إليه  وصلنا  ال��ذي  السياسي  الهبوط 
دون دالئل باإلضافة إلى تهييج الشارع واستغالل طاقة الشباب لتسييرة وفق مصاحلهم 
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احلالة  استغالل  وتناسينا  هي  كما  العالقة  استمرت  فإن  اإلص��الح،  باسم  الشخصية 
فاخلاسر  العاملية،  االقتصادية  األزم��ة  ظل  في  اليوم  للدولة  ج��داً  اجليدة  االقتصادية 

الوحيد هي الكويت.

لذلك من رؤيتي اخلاصة لهذا الوطن يجب إصالح العالقة السياسية واالختيار األمثل 
للشعب والعمل على تعاون السلطتني التشريعية والتنفيذية نحو حتقيق رؤية سمو أمير 
البالد بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي يعوض اعتماد الدولة على مصدر واحد 
التعاون عن طريق إصالح احلوار السياسي  أال وهو النفط، والبد من الوصول ملرحلة 
الذي نزل إلى مستوى الشتم والقذف وصوالً إلى تدني املستوى األخالقي لدى البعض، 
واح��دة نحو اإلص��الح ونحارب الفساد معاً  ي��داً  أبناء شعب واح��د نعمل  بأننا  متناسني 
عن طريق املراقبة واحملاسبة الفعالة، وعندها سنعرف مدى قوة االجناز السياسي بني 

السلتطني اللتني تقودا دفة السياسة الداخلية للبلد بشكل كامل.

2- اجلانب االقتصادي:

من األمور املهمة جداً هي كيفية قيادة الدفة االقتصادية من قبل اخلبراء االقتصاديني 
بتحويل  متمثلة  اقتصادية  رؤى  بتحقيق  فاليوم نحن مطالبني  والتجار على وجه سواء، 
الكويت كمركز مالي واقتصادي لدول اخلليج بشكل خاص ودول الشرق األوسط بوجه 
عام، لكن بعد األزمات املالية التي تعرضت لها البالد من أزمة سوق املناخ ودعم احلكومة 
لها حني ذاك، واألزمة االقتصادية العاملية التي تضررت بها أغلب الدول العاملية منها 
الواليات املتحدة ودول أوروبا الكبرى، جعلتنا نؤمن بأن القادم أسوأ، فهاهي اليونان على 
وشك اإلفالس نظراً لعدم االستغالل األمثل للموارد والزيادات املالية املهولة دون حتقيق 
التنمية في بلد لو استغل أفضل استغالل لوجدناه بني مصاف الدول األوروبية، لكن سوء 
اإلدارة املالية جعلت منه بلداً ضعيفاً معرضاً لإلفالس بأية وقت من األوقات في الفترة 

القادمة.

فنحن بالكويت اليوم نطالب بزيادة الكوادر والبدالت ملبالغ مهولة جداً بهدف العطاء ومزيداً 
لالجناز، نعم فأنا ال أختلف معك عزيزي القارئ حول أهمية فرض الزيادات املالية لكن 
أن تتم بتلك الصورة كما حصل في الفترة املاضية فأنا هنا أخالفك الرأي، فزيادات أغلب 
لتحقيق  القطاعات  تلك  بني  املنافسة  قتلت  األخرى  القطاعات  باقي  وترك  القطاعات 
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االجنازات والتنافس نحو العطاء األفضل باإلضافة إلى عزوف البعض عن القطاعات 
مستقباًل،  القطاعات  تلك  قيمة  يضعف  ما  فهذا  مالية  زي��ادات  على  حتصل  لم  التي 
باإلضافة إلى صعوبة الرجوع عن تلك الزيادات في الفترة القادمة حتى لو نزل سعر 
برميل النفط الكويتي وأصبحت الكويت في دفع املال للرواتب بدالً من حتقيق التنمية، 
فجميعنا نعلم عزيزي القارئ بأن النفط هو ثروة ناضبة ال محال له، واليوم نحن نعيش 
االقتصادية  لألزمة  نظراً  بالعالم  االقتصادي  املستوى  هبوط  في ظل  اقتصادية  طفرة 

العاملية التي أدت إلى انهيار بعض اقتصادات دول العالم وآلت إلى عجزه.

لكن ذلك ال يعني بأن نقف مكتوفي األي��دي نحو حتقيق االجن��از احلقيقي " التنمية " 
وجعل الكويت ذلك املركز املالي واالقتصادي العربي الفعال، فتتم تلك احللول عن طريق 

اخلطوات التالية:

ومتمثلة  قبل احلكومة  من  بشكل سليم  الرواتب  ودراس��ة  أخيرة  مالية  زادات  > فرض 
بالتعاون بني ديوان اخلدمة املدنية وديوان احملاسبة.

تطبيق  إلى  باإلضافة  القطاعات  مستوى  على  العشوائية  ال��زي��ادات  لتلك  حد  وضع   <
القوانني واللوائح بشكل ملزم وفعال يجعلنا نؤمن بأن هذا الزمن هو زمن تطبيق القانون 

بشتى أشكاله.

> االبتعاد عن االبتزازات السياسية حول تلك الزيادات والضغط على احلكومة القرارها 
من أجل التكسب السياسي من قبل أغلب نواب البرملان، والعمل على إقرار قوانني فعالة 

لتحقيق املعادلة االقتصادية الناجحة.

> قيام البلدية مبحاسبة الفساد الغذائي وعرض أسماء الشركات الفاسدة لقيام الشعب 
صورة  بشتى  الفساد  إل��ى  تسعى  التي  الشركات  من  لغيرها  عبرة  ولتكون  مبقاطعتها 

وأشكاله.

من  الفعالة  واملراقبة  السلع  أسعار  زي��ادة  جتاه  الرقابي  بدورها  التجارة  وزارة  قيام   <
أجل حماية املستهلك لتطبيق القانون على التاجر وحماية املواطنني من عمليات النصب 
والزيادات الال محدودة، وذلك عند إنشاء هيئة مماثلة لهيئة اإلزالة مرتبطة بشكل مباشر 
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مبكتب رئيس الوزراء حملاربة غالء األسعار والفساد االقتصادي من أجل احلد من تلك 
زيادة  املقابل  وفي  األسعار  زيادة  الطردية من خالل  الزيادات  في  اخلاطئة  املمارسات 

الرواتب.

3- اجلانب االجتماعي:

بروابط قوية ومشتركة، مهما  بعيد األزمان  الكويتية منذ  العالقات االجتماعية  ترتبط 
أخلتف هذا الشعب أيدولوجياً وفكرياً يزداد قوة وتالحماً في األزمات والشدائد، والدليل 
على ذلك موقف الشباب الكويتي من الغزو الغاشم للنظام البائد الذي جعله لنا دروساً 

مطالبني بها اليوم على التعلم منها واالحساس بالقيمة احلقيقية لتلك الدروس.

فالشعب الكويتي كان والزال على ذلك النهج لكن ما وصلت إليه النفوس اليوم من احباط 
اجتماعي أدى بنا إلى التوقف هنا ألن جنعل الرؤيا أكثر وضوحاً مما عليه اليوم، فنحن 
غايات  لتحقيق  أقسام  إلى  الشعب  تقسيم  من خالل  واضح  اجتماعي  من شرخ  نعاني 
إلى عدة أقسام ما بني سنة وشيعية وبدو  كانت، فقسمنا  أياً  أو  أو شخصية  سياسية 

وحضر.

وهذا مالم نعرف عليه في كويت الستينات والسبعينات والتي كان يتربى الكويتي عند 
جاره وال يتجرأ بسؤاله حول مذهبه ودينه وفكره وغيرها من تلك األمور، ولذلك نحتاج 

من السلطتني التشريعية والتنفيذية احلزم الواضح والصريح لعدة أمور أهمها:

> فرض عقوبات على من يقوم بزرع الفنت الطائفية واحملاسبة احلقيقية.

> التأكيد على مساواة الشعب على مستوى واحد فال فرق بني أياً منهم.

> توحيد مواد اجلنسية أو اخفائها على أقل تقدير نظراً لتلك احلزازيات وما تؤول إليه 
أنفسنا كمواطنني درجة أولى أو درجة ثانية.

> العمل على حمالت توعية واضحه وفعالة تبني خطورة املوقف الذي نعاني منه اليوم 
املجال مبا يسمى  الرقابة احملكمة وع��دم ترك  وف��رض  األخ��رى  من تهجم طائفة على 
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باحلرية الفكرية، فنعم أنا مؤيد ملزيد من احلريات وباألخص احلرية الفكرية لكن عندما 
نفهم املعنى األصح للحرية، فهي االعتقاد مبا شئت ولكنها تقف عند حدود اآلخرين.

املطلوبة  الوطنية  الوحدة  على  احملافظة  أسس  من  هي  أمامكم  املسرودة  النقاط  هذه 
لتحقيق االجناز املطلوب وهي »التنمية« بصورتها احلقيقية.

وكذلك االلتفات الفعال نحو قضية املزدوجني الذي نعاني من ازدواجية اجلنسية والفكر 
املراد  واح��دة، من خالل اختيار اجلنسية  لدولة  والتبعية  ال��والء  واحلياة، فاملطلوب هو 

االستمرار بها.

وكذلك املطلوب بحل قضية البدون العالقة بحلول إيجابية فعالة ومنجزة وليست حبراً 
على ورق، فهم ولدوا ولم يعرفوا وطناً غير هذا الوطن، واالستفادة منهم باملشاركة معهم 
في حتقيق التنمية، فكيف لنا بأن نستمر أو نبادر في حتقيق التنمية والزالت لدينا تلك 

املشكلة التي نعاني منها منذ السبعينات إلى يومنا هذا؟

أجل تلك هي مكمن اخلطورة وإحدى املطالب الرئيسية لتحقيق التنمية فتحقيق التنمية 
نحو إقرار حقوقهم اإلنسانية على أقل تقدير هي أولى اخلطوات الصحيحة التي تؤدي بنا 
إلى تنمية شاملة في شتى املجاالت، فكيف لنا بأن نترك املزدوجني ونحاسب البدون، أال 

يجدر بنا مبحاسبة املزدوجني وإعطاء البدون أبسط حقوقهم ومطالبهم االجتماعية.

فهاهي قطر قضت على قضية البدون وكانت سبب رئيسي لتحقيق االجنازات التنموية، 
أي أن ما أطالب به من خالل رؤيتي البسيطة هي تلك احلقوق البسيطة والفعالة وعدم 

استخدام احللول " الترقيعية " أو املؤقتة من أجل اسكاتهم لفترة من الزمن.

فاملوارد البشرية هي جزء ال يتجزأ من التنمية، ولذلك فإن املواطن حق لكل من يستحق 
والبد من أن نكون منطقيني في إقرار تلك احلقوق، وترك التعسف على جانب واإلعداد 
السليم لتلك املوارد البشرية والتخطيط الفعال من أجل االسفادة منهم مستقباًل في رفع 

شأن الدولة.
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رؤيتي
> هي أن يكون لنا وطن نسمو به.

> هي أن جنعل من الكويت جنة لنا.

> هي أن نكون من أجل الكويت وللكويت.

> هي أن جنعل من أنفسنا رمزاً لالقتداء بنا.

> هي أن نكون أهاًل للمسؤولية التي على عاتقنا.

> هي أن نعمل لكويت أفضل من أجل أجيالنا.

> هي أن نؤمن بأن التمنية ال تتحقق إال باالجناز والسعي نحوها.

> هي أن نؤمن بحقوق الغير كما نؤمن بحقوقنا.

> هي أن نكون متوكلني غير متكلني.

> هي أن نحسن االختيار لناخيبينا من أجل مستقبل أفضل.

> هي أن نحارب الفساد من خالل قوانينا وأفعالنا.

> هي أن نقوم بواجباتنا على أكمل وجه.

> هي أن نساند بعضنا البعض من أجل حتقيق هدفنا املشترك " التنمية ".

> هي أن نعطي أكثر مما نأخذ، وإن أخذنا نأخذ حقوقنا فقط.

> هي أن نعلم بأن ألجيالنا علينا حق.
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> هي أن نثق باآلخر وعدم سوء الظن.

> هي أن جنعل الكويت مركزاً ماليا واقتصادياً.

> هي أن نحاول حتى نصل.

> هي أن نسعى حتى ننجز.

> هي أن نعمل حتى نخلص.

> هي أن نكون أو ال نكون.

> هي أن نعود بالكويت درة للخليج.
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تطبيق القانون أكثر من مجرد مبدأ
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لن ميوت احلق دام هناك روؤسًا تطالب به
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نحسن االختيار من أجل االختيار نفسه
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حكمة األمور تلني كل عسير
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اخالصنا للوطن يكون
بتسليم عقولنا له أواًل ثم تليه قلوبنا
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اخلامتة
ختامًا:

أخيراً وليس آخراً أمتنى منكم أعزائي القراء بأن نالت لكم رؤيتي إعجاباً وثناءاً، فأنا 
ال أقصد شخصاً بعينه أو تياراً أو من هذا القبيل، فأنا مواطن غيور يرى ما يراه في 
هذا البلد من العجب العجاب وأراه يتالشى بفعل تصرفات ال مسؤولة وال تعرف مدى 
خطورة املوقف الذي نعانيه اليوم، نعم نحن مطمئنني بوجود القيادة السياسية احلكيمة 
املتمثلة بسمو أمير البالد حفظة الله ورعاه الشيخ صباح األحمد الصباح، لكن ما يقلقني 
ويقلق كل مواطن غيور حول ما ستجنيه الكويت مستقباًل من هذه التصرفات العشوائية 
واملتخبطة في الشأن الداخلي، إال أنني أصنع في نفسي تفاؤالً بأن نكون قادرين على 
العطاء واالجناز وحتقيق التنمية الشاملة واحلقيقية، وحتقيقاً لرغبات سمو أمير البالد 
النهج  إلى  وإعادتها  واقتصادي،  مالي  كمركز  الكويت  نحول حتويل  ورع��اه  الله  حفظة 
الصحيح، فاملطلوب منا اليوم هو التحدث والشرح مهما كنا لكن بعقالنية دون تعصب 
وبواقعيه دون أوهام، فالكويت اليوم بحاجه إلى تلك اخلطة احلقيقية القادرة على قيادة 
دفتها نحو االجناز الذي نسعى إليه جميعاً، آملني من الله تعالى بأن يوفقنا وإياكم نحو ما 
نتمنى أن ندركة فالكويت هي أمانه على عاتقنا من قبل آباءنا وأجدادنا فالبد أن نسلمها 

إلى أبناءنا بكل يسر وأمان.
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بعض مقاالت الكاتب
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تاريخ النشر  17/09/2011 في صحيفة حياد االلكترونية

بعنوان:

حزة اخلاطر من سان فرانسيسكو..

ع��ن��دم��ا ت��ك��ون م��س��اف��را ل��ق��ض��اء ع��ط��ل��ة ب��ع��د ص��ي��ف ع��س��ي��ر م���ن ال��ض��غ��وط النفسية 
وأن  باخلاطر  يحز  طائفية،  نعرات  من  البالد  في  العام  اجل��و  أو  العمل  نتيجه ضغط 
وتذهب  ال��ص��در  لها  يضيق  وط��ن��ي  تخص  أخ��ب��ار  أق���رأ  أن  فرانسيسكو  س��ان  ف��ي  هنا 
في  ما يحصل  اجتاهل  وان��ا  هنا  إل��ى  أتيت  أن  منذ  فنعم  ال��ري��اح،  أدراج  العطلة  مبتعه 
وط��ن��ي على أم��ل��ل أن أع���ود وت��ك��ون األوض����اع ق��د تعدلت وع���ادت امل��ي��اه إل��ى مجاريها 
ل��ك��ن ك��ل ي���وم ي��س��وء وي��ن��ذر ب��ش��يء ق��د ال يخطر ف��ي ب���ال أح���د م��ن��ا، فقضية شيكات 
ل��ن��واب ال��ب��رمل��ان ال��ذي��ن يسألون ع��ن م��ا ق��دم��وه أم��ام الله ي��وم احلشر.  ال��ن��واب ضربة 

فعدم إصدار أي بيان رسمي من البنك املركزي سواء باإلقرار أو النفي يؤكد أن ما يدور 
حول هذا املوضوع يثير الشكوك كما ينثر الغبار في الهواء الطلق ويجعلنا نتساءل ما إذا 
كانت التهم حقيقية أم من وحي السراب فاما أن يصدر بيان وتوضع النقط على احلروف 
أوأن ينفى قطعا بأن ما أعلن على بعض وسائل اإلعالم ما هو إال إشاعات تروى بهدف 
زعزه استقرار هذا البلد لكن ما إن تأكد بأن ما ذكر صحيح فإنه يجب احملاسبة والوقفة 

اجلادة انقاذا لهذا البلد الذي عاد ال يحتمل أي سوء تصرف من أحد. 

وفي موضوع آخر شغل بالي كثيرا وهو ما قاله الطبطبائي على املوقع االجتماعي »تويتر« 
حيث وضع ونصب نفسه أميرا للكويت وخالف ما أمر به ولي األمر وهو أن يتفرغوا بدورهم 
الرقابي والتشريعي داخل الكويت وأن يتركوا عنهم التكسب االنتخابي بالقضايا العربية 
 وأن يتركوا السياسة اخلارجية تديرها األسره احلاكمة مبا فيها خير للكويت وشعبها.. 
لكن مثل هذا النائب يريد أن يجعل نفسه أضحوكة وهو بالفعل ما قام به هذا النائب 
الذي يؤكد كل يوم بأن كل من صوت له قد ارتكب بحق الكويت جرمية ال تغتفر، ألنه نائب 
ال يعرف ما يفعله وال يعلم أتباع ما يقوم به من أعمال تنهش بجسم هذا البلد وأمتنى أن 
يتعلم مبادئ السياسة من تشريع ورقابة بدال من التصريحات عبر تويتر وتعويض سن 
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املراهقة الذي يتلبسه اليوم.

كلمة أخيرة:

تعلمت وأنا هنا بسان فرانسيسكو بأن اجلميع هنا بالواليات املتحدة ال يسمع وال يعطي 
أي أهمية للسياسة بل يترك السياسة ألهلها ويعيش دوره كشعب يبني ويعمل من أجل 
وطن واحد رغم اختالف الديانات والتوجهات واجلنسيات، فهذه الثقافة التي نحتاجها 
في الكويت فأصبح الكثير منا وباألغلب اجلميع يتحدث عن كل شي بالسياسة والرياضة 
واالقتصاد حتى في األمور االجتماعية ، فالسؤال هنا إذا كانت كل هذه املواهب لدينا 
ملاذا ال نرتقي بوطننا ونعمل من أجل ونستغل هذه العقليات الفذه؟ اجلواب أتركه لكم.. 
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تاريخ النشر  22/09/2011 في صحيفة حياد االلكترونية

بعنوان:

وطنية زائفة..

ال عجب أن اجلميع أو الغالبية أصبحوا يتحكمون ويحللون ويحرمون حتى أصبح مقياسا 
للوالء، فهم يتكلمون عن الدستور وحمايته وال يتقبلون أبسط األمور الدميقراطية وهي 
تقبل الرأي اآلخر مهما كان أسلوب احلوار وإن خال من التجريح، حيث أصبح كل من 
يعارضهم ال وطنية له وهو معاد للدستور، فلألسف يستخدمون أدوات الدستور لقتله 
ال إلحيائه والدليل على ذلك املطالبات بتطبيق الشريعة اإلسالمية وحتويل الكويت إلى 
للقوانني  تطبيق  أيدي احلكومة من عدم  ما أجنزته  اإلسالمية، وهذا  كويتستان  إم��ارة 
املواطن على رجل األمن  إلى تهجم  املواطنني حتى وصل األمر  بصرامة وتفعيلها على 
دون احترام للهيبة العسكرية التي حتفظ النظام في هذا البلد، وعمت الفوضى كل مكان 
فاليوم تظهر لنا جتمعات طفيلية دخيلة على املجتمع الكويتي الذي كان يضرب به املثل 
في رقي التعامل والتفاعل مع األمور السياسية باسم الوطن والدستور ويقوم بالفوضى من 
 خالل املظاهرات السلبية، وينسى هؤالء بأن الكويت هي من ترعاهم من املهد إلى اللحد.

فأصبحوا يرددون شعارات وطنية زائفة ويتركون دورهم كمواطنني في بناء هذا البلد ورد 
اجلميع على األقل من خالل العمل اجلاد والبناء ورفع اسمه في احملافل الدولية كواجب 
وطني، فلألسف حتولت الدميقراطية إلى فوضوية ومن يجرنا على ذلك هو عدم تطبيق 
القوانني املكتوبة على الشارع وافتراض هيبة على اجلميع صغيرا كان أو كبيرا، فيخرج 
زعماء الشارع مطالبني رئيس الوزراء بالرحيل دون وضع من هو الشخص الكفء الذي 
يستطيع حل هذه املشاكل، فقط يرددون ارحل دون حتمل ما حتمل هذه الكلمة في طياتها 
في املستقبل القريب، فلنحاسب برقي وبالنظم املتعارف عليها ال من خالل النزول إلى 

الشارع ألن الشارع لم يكن يوما حال للمشاكل أو القضايا.
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كلمة أخيرة:
تناسوا ما قدمته الكويت لنا

 إال أننا نحن من يجب أن نعطي أكثر مما أعطتنا
فال عجب لنا أن نرى من يتخاذل عن وطننا

فالكويت لنا ونحن لها 
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تاريخ النشر  03/10/2011 في صحيفة حياد االلكترونية

بعنوان:

حكومة قوية بفعل املجلس..
بداية:في مقالي هذا ال أخص بالذكر أسماء معينه وال أتهم أحدا سواء من احلكومة أو 
أعضاء املجلس بل هي مجرد حتليالت سياسية لواقعنا املرير الذي يؤكد يوما بعد يوم 

بأن القضية أكبر مما نتوقعها نحن أفراد الشعب.

جميعنا نرى التخبط احلكومي في إقرار املشاريع ومتابعتها في حزم، فاجلميع هنا يرى 
ما جنته احلكومة من تخبطات على مستوى املشاريع في الدولة أو على مستوى السياسة 

العامة من تهاون في تطبيق القانون.

وكل من يرى ذلك يؤكد إدعاءات بأن احلكومة أصبحت قوية في تسيير السياسة اخلاصة 
بها على مستوى الدولة، فنعم بدأت تظهر بوادر احلكومة القوية وإحكام قبضتها على 
املجلس الذي أؤكد لكم في مقالي هذا على أنه السبب الرئيسي لقوة احلكومة في الفترة 
احلالية والفترة القادمة مما تبقى من عمر املجلس، حيث برهنت على هذه النتيجة نظرا 

للمؤشرات التي ظهرت في الفترة املاضية وهي كالتالي:

- عدم االرتقاء باخلطاب الدميقراطي الراقي وهبوط بعض النواب في مستوى الطرح.

البلد، وحتقيق  على  بالفائدة  تعود  التي  احلاسمة  القرار  اتخاذ  في  املصداقية  - عدم 
أهداف األجندة اخلاصة فكل يعمل لصالح الفرد وليس لصالح العامة من الشعب.

بوادر  ب��دأت  الكويت، حيث  في جسد  أح��دث شرخ  ال��ذي  الطائفي  والتحيز  التهويل   -
التعصب الطائفي تظهر في نواب املجلس والذين نقلوها بنفسهم إلى الشعب بدال من 
والتحلي  الطائفية  النعرات  املواضيع احلساسة ذات  أكثر عقالنية في طرح  يكونوا  أن 

باحلكمة السياسية من أجل مصلحة البلد.

- تضخيم القضايا الصغيرة ومساواتها بالكبيرة دون األخذ بعني االعتبار الطرق السليمة 
واإلجراءات السياسية لتخطي األزمات وحل املشاكل، فعلى كل كبيرة وصغيرة نزلوا إلى 
الشارع مطالبني برأس احلكومة مما خلق تصور عام بأن املجلس احلالي ال يهدف إلى 
حتقيق املصلحة العامة للشعب بل الهدف هو إسقاط رئيس احلكومة مما جعل فئة كبيرة 
من الشعب تنحاز وتتعاطف مع احلكومة نظرا ألن احلكومة حتى اآلن لم ترد على النواب 

بطريقة أو بأخرى، كما يقول املثل »عمك أصمخ«.
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- حيث أن السيناريو املعتاد من قبل بعض أعضاء املجلس هو اعتصام والتهديد باستجواب 
رئيس احلكومة وبعدها يأخذ سرية االستجواب ويحصل رئيس احلكومة على الثقة مما 

يؤكد بأنه انتصار حكومي جديد على الساحة السياسية.

نعم، فكل تلك األسباب أدت إلى تقوية احلكومة كطرف قوي قادر على إحكام قبضته 
على املجلس احلالي وحتقيق األغلبية الشعبية والرضا الشعبي مما تقوم به احلكومة، 
فعلى كل االعتصامات والندوات التي نراها ال زالت هناك غالبية عظمى تؤيد التوجه 
احلكومي ألنها اكتفت مبا قدمه النواب من تركهم للعملية الرقابية والتشريعية والتفرغ 

نحو هدف واحد إسقاط رئيس احلكومة عاجال أم آجال.

- فال ننكر بأن املجلس في مأزق حقيقي بعد قضية »الرشاوى املليونية« حيث أن ما ظهر 
إلى الساحة حتى اآلن هو حتويل البنوك حسابات النواب املتضخمة إلى النيابة العامة 
للتحقيق والبت فيها، دون أي تصريح حكومي ينفي ما ظهر على الساحة من تشكيك 
في الذمة املالية للنواب، مما يؤكد بأنه يجب علينا كشعب بأن نقوم باملطالبة من النواب 
السير على خطى إقرار قانون كشف الذمة املالية للنواب،ومحاسبة املرتشني الذين دخلوا 
تلك  الذين خانوا  أماتنا وهم  أحد ألننا سلمناهم  باختياراتنا دون ضغوط من  املجلس 
األمانة، وبنفس الوقت يحاسب الراشي لقيامة بأمور الفساد داخل الدولة، لكن لنرى من 
زاوية أخرى بأن القضية قد طفت على السطح حتى ترينا احلكومة هؤالء النواب الذين 
 ينددون بفساد احلكومة ما هم إال أسوأ منها بالفساد السياسي واإلداري، فالسؤال هنا 

هل كان مبقدور احلكومة التكتم على املوضوع دون إظهاره على السطح؟

أم أن اخلطوة واضحة وهي إحدى األلعاب السياسية لسحب بساط الثقة الشعبية من 
املجلس؟

وأخيرا هل احلكومة هي من أصبحت قوية أم املجلس هو من ضعف؟

كلمة أخيرة:
ضاق الصدر من بعد جرحك يا وطن 

وما بقى للجرح داعي
حسبت إلي بداخلي ألم

اكتشفت إن إلي بداخلك فاني
بنتخلى عن كل أثم

وبنرتقي فيك يا وطن عالي  

Book watan.indd   67 3/27/12   4:49:31 PM



68

)4(

تاريخ النشر  10/10/2011 في صحيفة حياد االلكترونية

بعنوان:

صرخة وطن..

كثير من األوطان في العالم تعاني من الفساد، لكن في احلقيقة الواقعة واملرة ال يوجد فساد 
أكثر من الفساد الذي حتتضنه الكويت، آسف من يحتضنه دعاة حماة الوطن والدستور، 
نعم هم من يحتضنون الفساد ويزرعونه بتصرفات ال مسؤولة وبكالم يعجز العاقل عن 
فهمه وتفسيره، فالكويت تزداد أملا يوما بعد يوم وتصرخ مستغيثة، والعجيب أن اجلميع 
 عندما صرخت الصومال تكاتفنا باستغاثتها، وعندما تستغيث بنا الكويت نقف عاجزين!!
صرخة وطن، كلمتان تلخصان ما سأقوله اآلن وباختصار شديد ألن التفسير في هذا 
املوضوع يحتاج إلى صحف وسنني من الكتابة حتى نلخص ما تعاني منه الكويت جملة 
وتفصيال، فالفساد قدعشعش في كل اجلهات احلكومية حتى بدأت تنهار القوى التحتية 
للدولة آخذه بالرجوع إلى الوراء على املستوى الصحي واالجتماعي والتعليمي ومختلف 
من  فبدال  احلالي  لوضعنا  تأزميا  أكثر  الفساد  ن��واب  أصبح  وكذلك  األخ��رى،  اجلهات 
تشريع القوانني ومحاسبة املفسدين قانونا، ينزلون إلى الشارع ويعمون الفوضى ويقومون 
بدورهم في علو الصوت للحصول على دعاية انتخابية مجانية باسم )اإلصالح(، وكذلك 
أصبح املواطن يطالب باملزيد على الرغم من قلة عطائه، فاجلميع يطالب بالزيادة والكوادر 
على الرغم من أن الراتب الذي يحصل عليه يجعله يعيش معززا مكرما في أسوأ أحواله، 
لكن سوء إدارة املال وصرفه وتبذيره هما ما جعاله يطالب باملزيد، حتى أصبح التمرد 
وإيقاف  العام  باإلضراب  وآخر  يوم  بني  يهددون  الذين  الدولة  موظفي  قبل  من  طاغيا 
الوطنية!؟ فأين  بأنفسهم،  يبالون  ما  قدر  على  بالكويت  مبالني  ليسوا  الدولة   مصالح 
أنا ال أزايد في مقالي هذا على وطنية أحد، فال أحد يزايد على وطنية اآلخر، نعم هناك 
إيقاف مصلحة  دون  بأسلوب حضاري  احتجاجاتنا  لتكن  لكن  والتعسف  الظلم  نوع من 
تطالبنا  واليوم  لنا،  احلاجة  بأمس  هي  اليوم  فالكويت  االعتبار  بعني  ووضعها  الدولة 
املفسدين  مبحاسبة  نطالب  نعم  جيبها،  من  األخ��ذ  وليس  أجلها  من  بالعطاء  الكويت 
ومكافحة الفساد وإعادة الدولة املجمدة إلى الواجهة من جديد لكن يجب أن نغير من 
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قناعاتنا كمواطنني وأن نعمل من أجل الكويت أوال وأخيرا، فنحن اليوم نُحسد على ما 
نحن عليه على الرغم من الفساد املتفشي في املجتمع لكن على الرغم من ذلك يجب 
علينا أن جند طريقا صحيحا واضحا لإلصالح، فنواب األمة اليوم يقومون بالبروفات 
بقدراتنا نحن كشعب على  نؤمن  أن  لذلك يجب  األب��واب،  االنتخابات على  املعتادة ألن 
اإلصالح واإلصالح يبدأ بتغيير العقلية النابعة من األعماق وهي تبدأ من إتباع القوانني 
السليم،  اإلص��الح  نحذو حذو  هكذا  ثانيا،  الغير  ومحاسبة  أوال  ال��ذات  على  وتطبيقها 

فالكويت اليوم تصرخ وتنادي.. فهل من مجيب؟؟
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تاريخ النشر  21/11/2011 في صحيفة حياد االلكترونية

بعنوان:

أبجديات سياسية..

من األبجديات في عالم السياسة والتي يغفلها أغلب نواب األمة هو مصطلح احلرية، 
فاحلرية هو أن تقوم بجميع األفعال ولكنها تقف عند حدود اآلخرين، فما حصل ملجلس 
األمة في األربعاء األسود جعلنا نؤمن بأن املعارضة ال تؤمن بالدستور الذي هو العقد 

األسمى بني الشعب واألسرة احلاكمة.

في علم النفس هناك شيء يسمى اإللقاء وهي سياسة إلقاء الصفات الشخصية على 
الطرف اآلخر بأنها عيوب الشخص اآلخر وباحلقيقة هي عيوب الشخص نفسه، فهم 
سياسية  كبقالة  الدستور  يستخدمون  اآلخ��ري��ن  ال��ن��واب  أن  على  التهم  بإلقاء  يقومون 
اليوم  نائب  يأتي  فمثال  اآلخ��ر،  ويتركون  ملصاحلهم  وفقا  تأتي  التي  القوانني  يأخذون 
يطالب باحلريات ويطلب احلريات في التجمعات السياسية وعدم مالحقة املغردين وهذا 
 كالم جيد، ويأتي بعدها بيوم ينتقد حفال غنائيا حتت مدعاة أنه يضر بسمعه اإلسالم!!

في هذا املوقف عزيزي القارئ من هو الذي يستخدم الدستور كبقالة سياسية!!

ن���أت���ي إل����ى امل���وض���وع األه�����م، ف��ق��ط ف���ي ال��ك��وي��ت ع��ن��دم��ا ال ت���ك���ون م��ع��ارض��ا تكون 
 ان��ب��ط��اح��ي��ا ل��ل��ح��ك��وم��ة، وع���ن���دم���ا ت���ك���ون م���ع���ارض���ا ت���ك���ون ص���اح���ب رأي وم����ب����دأ!!

تلتمس  ال  والتي  املعارضة  مبادئ  أهم  هذا  مقالي  في  أكتب  اليوم  أنا  القارئ  عزيزي 
منها معارضتنا املوقرة أي مبدأ سوى كلمة واحدة ارحل، فاملبادئ األساسية للمعارضة 

السياسية هي كالتالي:

1- أن تكون محترمة في طرحها، فال تكون بالسب والشتم والقذف دون أدلة.
2- أن تكون واضحة املالمح، واألهداف معلنة.

3- أن تكون املواضيع املدافعة عنها تهم املصلحة العامة وليس الشخصية.
4- أن تكون هادفة لإلصالح وليس املصالح.
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5- طرح املواضيع واملشاكل والقضايا بأسلوب يليق باحلركة السياسية الكويتية على مر 
العصور.

6- استخدام املعارضة لألدوات الدستورية عند اللزوم.
7- القبول بقرار األغلبية كمبدأ أساسي من مبادئ الدميقراطية، وعلى سبيل املثال قبول 

مبدأ إعادة الثقة لرئيس الوزراء.
8- عدم تأجيج الشارع السياسي واستخدام الشباب كعنصر لتحقيق املصالح الشخصية 

باسم املصالح العامة ألننا في دولة ذات دستور وقوانني.
9- عدم استخدام سياسية التظليل اإلعالمي، وتوضيح احلقائق.

10- عدم دس القضايا الطائفية كنوع من التعصب لكسب العطف السياسي لفئة ما.
11- عدم استخدام الدستور كبقاله سياسية يستخدمون ما يشتهونه من القوانني التي 

تخدم مصاحلهم ويتركون ما تبقى منه.

نفسها  تسمي  مبا  اليوم  لك  وضعتها  التي  املعارضة  ش��روط  ق��ارن  القارئ  عزيزي  إذا 
معارضة هنا بالكويت ستجد الفروض الواضحة، فاملعارضة في مختلف الدول وجدت 
هي  ليست  نعم  احلكومة  بالكويت  وعندنا  الشخصية،  ال  العامة  املصالح  حتقق  حتى 
احلكومة املثالية لكن ليست كباقي احلكومات القمعية التي متتص من املواطن كل شي 
فالدستور كفل لنا العيش بحرية وسالم وكفل لنا التعليم والصحة باملجان، وإن وجدت 
املعارضة بالكويت اليوم لتوجد من أجل حتقيق حياة أفضل للشعب من حتسني للمستوى 
الصحي والتعليمي والثقافي وليس لتحقيق املصالح الشخصية وترسيه املناقصات على 
كل من يدعمهم، فالكويت اليوم بحاجة إلى أشخاص يخدمون الوطن واملواطن ال أن يخدم 

مصاحلة الشخصية.

ختاما:

اجلميع قرأ ما ذكره صاحب السمو، باختصار لن يحل املجلس ولن يقال رئيس الوزراء، 
فاحلكومة واملجلس باقيان حتى انتهاء املدة التشريعية لهما.
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تاريخ النشر  28/11/2011 في صحيفة حياد االلكترونية

بعنوان:

جتمع الكويت.. ضربة مازالت تؤملهم..

ما  أو  املعارضة  الكويت وجتمعات  في مقالي هذا سأقارن مقارنة بسيطة حول جتمع 
التجمع  قبيل  األه���داف  عن  اإلع��الن  مت  الكويت  جتمع  في  باملعارضة.  نفسها  تسمي 
سمو  يا  وطاعة  وسمعا  القانون  تطبيق  هو  هدفه  التجمع  »ب��أن  هدفه  هو  وم��ا  بأيام 
بيعة  ألن  األمير  لسمو  والبيعه  للوالء  جتديد  بأنه  البعض  يدعيه  كما  وليس  األم��ي��ر« 
 املواطن الكويتي لسمو أمير البالد منذ والدته وال جتدد ألن الوالء يكبر يوما بعد يوم.

في جتمعات املعارضة حيث إن الهدف األول واألسمى هو رحيل رئيس احلكومة وليس 
كما  للحكومة  نكن طرفا  لم  الكويت  بالبلد. في جتمع  تفشي  ال��ذي  والفساد  اإلص��الح 
للمعارضة ولكن كان خروجنا استنكارا ملا يقومون  البعض ولم نكن كذلك طرفا  يدعي 
املعارضة. وأنكرته  البعض  عنه  غفل  ما  وه��ذا  السياسية  الساحة  على  فساد  من   به 

تواجدت  إن  وأهدافها  ملصاحلها  للمعارضة حتقيقا  تابع  فهو  املعارضة  في جتمع  أما 
أهداف باألساس ألنني وبكل أسف ال أعترف مبعارضة همها األول واألخير هو إزالة 
العامة لدى  التصرفات  الفساد، حيث إن  ال��وزراء دون اإلص��الح والسيطرة على  رئيس 
واحترامهم  األمن  لرجال  الكويتي  الشعب  احترام  على  أكد  الكويت  فتجمع  التجمعني، 
األمن  أخطرنا  عندما  بالتجمع  املنتشرة  اللوحات  ب��إزال��ة  قمنا  حيث  القانون  لتطبيق 
باملخالفة تطبيقا لقانون الدولة على عكس ما قامت به جتمعات املعارضة من انتهاك 
للقانون وسيادته وباإلضافة إلى ضرب رجال األمن واهانتهم دون االعتبار إلى هيبة األمن 
وسلطته وهذا ما قابله أعضاء جتمع الكويت بإلقاء الورود والكلمات الطيبة جتاه الشرطة 
الشعب  من  االمتنان  عن  للتعبير  وطريقة  املجتمع  في  الفعال  لدورهم  تقديرا  واألم��ن 
الكويتي على ما يقوم به رجل األمن من واجب وهنا نبني الواجهة احلضارية املشرقة 
ألهل الكويت. وأخيرا وليس آخرا فتجمع الكويت تكلم به شعب الكويت وليس أشخاص 
ن��واب حاليني  أو حتى  أعضاء سابقني  أو  تكسبات سياسية من مرشحني سابقني  لهم 
وهذا ما منيزه بابراز دور املواطن الكويتي في التحرر والتعبير عن رأيه السياسي دون 
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تدخل القادة السياسيني وباإلضافه إلى خلو الكلمات من القذف والشتم وهو األسلوب 
النظر.  وجهات  عن  والتعبير  السياسي  احل��وار  أسلوب  تدني  من  املعارضة  عند   املتبع 
وعلى أساس هذه املقارنة السريعة وضحت لكم مدى قوة التجمع احلضاري الذي قام به 
جتمع الكويت على جتمع املعارضة  مؤكدا لكم بأن جتمع الكويت ضربة ما زالت تؤملهم، 
فاحلشود وردة الفعل أثبتت أن الكويت بخير وهذا ما جاء ببيان سمو أمير البالد من 
شكر للمنظمني القائمني وليطمئن بأن الكويت بأيٍد أمينة، وأن الشعب الكويتي أصبح 
يعي ما يقوم به بعض مدعي اإلصالح أكثر من ذي قبل وعلى ذلك »من ال يشكر الناس 

ال يشكر الله«.

  
• شكرا سيدي صاحب السمو على كلمتك العزيزة على قلوبنا..

هذا  اجن��اح  أج��ل  من  املبذولة  واجلهود  تكاتفنا  على  وأخوتي  التجمع  أعضاء  • شكرا 
التجمع بكل تفاصيله..

ومؤكدا على  بخير  مازالت  الكويت  أن  • شكرا للشعب الكويتي الذي حضر وأكد على 
أهمية تطبيق القانون..

• شكرا وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود الدوسري على جهودكم املبذولة والواضحة 
في جناح التجمع واحلفاظ على أمن املتجمعني..

كلمة أخيرة:

جتمع جمع اجلميع ألجل الكويت، رقم احلضور هو أجمل رد ألطفال املوقع االجتماعي »التويتر«، 
 جتمعنا على حب الكويت وحب أميرنا أطال الله في عمره ولم جنتمع على خرابها وهدم أركانها..

باسمي وباسم أعضاء التجمع سامحونا على القصور وكلنا فداج يا كويت..
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تاريخ النشر 15/01/2012 في صحيفة حياد االلكترونية

بعنوان:

رسالة إلى سمو الرئيس

أمتنى أن تصل هذه املقالة إلى سمو رئيس الوزراء وإلى كل مسئولي هذا البلد الذي نعول 
عليهم الكثير والكثير في الفترة القادمة، فأنا مواطن شاب ال أملك شيئا في حياتي سوى 
قلمي وفكري ألوصل إليكم وجهة نظري املتواضعة والبسيطة وأن ألقي عليكم املسؤولية 

التي على عاتقي من خالل كتابة هذه الرسالة التالية:

كل مسئولي هذا  وإل��ى  الكرمي  إلى سموكم  الرسالة  أكتب هذه   ... وبعد  " حتية طيبة 
الوطن في ظل هذه الظروف الصعبة والتي جتعلني كمواطن شاب على هذا البلد يجهل 
ما ينتظره املستقبل له وألبنائه وما سيحدث غداَ في ظل الظروف السياسية العاصفة 

في البلد واملنطقة على حد سواء ..

نحن الشباب في هذا البلد نعول عليكم بالكثير والكثير ال نزايد في حبكم للكويت على 
أي حال من األحوال ولكن في نفس الوقت لسنا سذجا إلى هذه الدرجة التي جتعلنا غير 
مدركني ملا يحصل حولنا من تصرفات متناقضة جتعلنا جنهل ما يدور في محيطنا وإلى 

أين نحن نسير اليوم.

وكذلك جنهل متاما إجابات هذه األسئلة التي نحتاج إلى إجابات واضحة وفعالة جتعلنا 
تلك  الوطن ونساهم في  ن��درك حينها اجت��اه هذا  ي��دور حولنا بصورة شفافة  ما  نفهم 
املسيرة مبا أننا اجليل القادم لهذا الوطن بشتى أطيافه وأشكاله، فلماذا ال يطبق القانون 
على اجلميع كمسطرة واحدة يتساوى فيها املواطن العادي والتاجر ويتساوى فيها املواطن 
البسيط واملسئول الواصل؟ وملاذا ال حتل قضية البدون والتي طالت الكثير حتى جعلتنا 
املعطاء وترك  الوطن  املسلوبة في هذا  الشباب نتحرك طوعا السترداد حقوقهم  نحن 
ديننا احلنيف  أولى وصايا  اجتماعية ومدنية وهي  أدنى حقوق  بدون  املستحقني منهم 
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ورسولنا الكرمي جتاه هؤالء البشر؟ وملاذا نصر على هالك البلد بالسكوت عن كل مخطئ 
ومخالف للقانون ومنتهك لألموال العامة بحجج واهية ال توجد في أدنى سياسات الدول 
من ممارساتنا  أره��ق  ال��ذي  بالوطن  نرتقي  ال  ومل��اذا  املدنية؟  واملؤسسات  الدميقراطية 
يدور  وما  السياسة  حول  بالتحدث  الكبير  قبل  الصغير  بدأ  حتى  اخلاطئة  السياسية 
في هذا البلد من مشاكل وأصبحنا عاجزين عن التحرك خطوة واحدة نحو اإلصالح؟ 
وملاذا ال نقاوم كل من يحاول أن يزرع الفنت والتصدي له بشتى الطرق القانونية باتخاذ 
اإلج��راءات الصحيحة لكل شخص حتى يكون عبرة لغيره من املواطنني الذين يسيرون 
على النهج ذاته وحماية البلد من الفنت املفتكة به؟ وملاذا جنامل كل من ال يستحق منصبا 
يناله بحجه املجامالت التي كلفت البلد الكثير والكثير من الكفاءات املهدرة؟  وملاذا ننهش 
بجسد هذا الوطن وهو بأمس احلاجة إلينا اليوم على الرغم من متاسكه إلى اآلن في ظل 

الظروف القاهرة والصعبة في ظل األجواء السياسية املتوترة باملنطقة؟

سمو الرئيس األمور بدت واضحة جدا واحللول كذلك موجودة وبسيطة لكنها حتتاج إلى 
قرارات حازمة وفعالة تلقيها سموكم الكرمي في تنفيذ تلك األمور بأسرع وقت ممكن 
حتى نعود في البلد من جديد، فالقوانني موجودة ومرصوصة لكنها بحاجه إلى قرارات 
جادة من سموكم بتفعيلها تطبيقها على الوزير قبل النائب وعلى املسئول قبل املوظف 

وعلى الكبير قبل الصغير.

نعم سمو الرئيس انتهكت حقوقنا كمواطنني فلم نعرف طعم النوم، تسرق البلد، ينهش 
البلد ال يسر عدوا وال صديقا إذا كيف لو  اجلسد وتقتل طموحاتنا كمواطنني، فحال 
كان هذا الشخص عاشقا لوطن عتيد، نحن ال نطالب باملزيد، نحن نطالب الرفق في 
هذا البلد الوحيد الذي عشنا عليه ولن نعرف غيره مهما أطال الله بعمرنا املديد، فحب 
إعادة  على  ق��ادرون  بأنكم  بسموكم  ونثق  الوريد،  إلى  الوريد  من  يسري  لدينا  الكويت 

الكويت وطن النهار من جديد.
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االسم:

حسني علي حسن الصباغة
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