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 حكومتنا، مــع األســــف، تــغــيــرت عــن ذي قــبــل، وهــا 

هي الفوضى تــدب، عاجال أو آجــال، ما لم يكن هناك 

تحرك جاد وتدخل من السلطات العليا لوقف مسلسل 

الفوضى.

داخــل  الــنــصــاب  تعطيل  يتعمدون  الحكومة  وزراء 

مــجــلــس األمـــــة مـــن اجــــل رفــــع الــحــصــانــة عـــن الــنــائــب 

االصالحي فيصل املسلم.

ملاذا تحاول الحكومة تعليق رغبتها برفع الحصانة 

وتعطيل مــصــالــح املــواطــنــني فــي الــكــويــت؟ مــن يحمي 

القانون والدستور الكويتي، اليست السلطة التنفيذية؟ 

اذًا ملاذا تعطيل احكام الدستور وتفريغه من محتواه، 

وتنقيحه بغير الطريقة التي رسمها الدستور؟ هناك 

تعمد لتعطيل مواد الدستور الكويتي 111/110/108 

مــن الــدســتــور، انــهــا عـــودة الــى الــــوراء نحو فسخ عقد 

الـــذي ارتــضــاه الشعب الكويتي مــع االســرة  الــدســتــور 

الحاكمة..!!

الغائبني  الــنــواب  بمراقبة  مطالب  الكويتي  الشعب 

الدستور،  وبمواد  والقوانني  باللوائح  يتالعبون  الذين 

ويعطلون املجلس واملصالح الكبرى في البلد!

وكم نأسف على هذه املواقف املتخاذلة من الحكومة 

«الذيليني».. هناك تعمد  االمــة  وبعض اعضاء مجلس 

بـــعـــدم اقـــــرار تــشــريــعــات مــهــمــة تــتــواكــب مـــع التنمية 

واالصالح في دولة الكويت.

مـــن املـــســـؤول عـــن تــعــطــيــل مــصــالــح املـــواطـــنـــني في 

الكويت؟ لقد تعطل كثير من املصالح الحيوية بسبب 

الذين  األمـــة  اعــضــاء مجلس  وبــعــض  الحكومة  غــيــاب 

يــفــتــرض بــهــم تــحــمــل املـــســـؤولـــيـــة، بــــدال مـــن الـــهـــروب 

واالعتذار عن حضور الجلسات.

أين املتابعة والتحقيق عن تسرب غاز امليثان السام 

في االحمدي؟ هل ننتظر كارثة ال سمح الله؟

اين مراقبة ومحاسبة وزير البلدية صفر الذي في 

عــهــده دبـــت الــفــوضــى وانــتــشــر فــســاد املــــواد الغذائية 

الكويت  تــاريــخ  الكويت بــصــورة غير معهودة فــي  فــي 

املـــعـــاصـــر، ملـــــاذا هــــذا االســـتـــهـــتـــار بــصــحــة املــواطــنــني 

والوافدين وسالمتهم؟! املطلوب استجواب وزير البلدية 

ــل فتح مــســتــودع مـــواد غــذائــيــة فــاســدة الحد 
ّ
النــه ســه

اقربائه، حسب مصدر جريدة «الوطن» 2010/12/1.

الخطوط  طــائــرات  اعطال تشغيل  في  التحقيق  أيــن 

الــجــويــة الــكــويــتــيــة؟! أيـــن مــراقــبــة مــســلــســالت هـــروب 

الوكالء واملديرين ورؤساء االقسام قبل ايام العطالت 

الرسمية للدولة وتعمد تعطيل مصالح املراجعني؟!

ـــعـــقـــوبـــات االداريــــــــــة وتــفــنــيــش  نـــطـــالـــب بــتــطــبــيــق ال

مخلصون  موظفون  هناك  لله  فالحمد  املستهترين، 

متفرغون الدارة مصالح املواطنني بجد واخالص.

* * *

• ومضة إيمانية: التوسل الحقيقي: قل «إياك نعبد وإياك 

نستعني».

عبداللطيف سيف العتيقي 

 دأبـــــــــت الـــســـلـــطـــة مــــنــــذ إقـــــــــــرار الـــــدســـــتـــــور فــي 

الفريد  العقد  هــذا  من  التملص  على   1962/11/11

املــادة  بموجب  للشعب  التعبير  الــذي ضمن حرية 

السادسة، فكان اول فعل اقدمت عليه الحكومة سنة 

1965 تقديم مجموعة من القوانني املكبلة للحريات، 

وتتناقض مع الدستور وما ذهب اليه املشرع، لكن 

هـــذا الــفــعــل أدى الـــى تــقــديــم اســتــقــالــة سبعة نــواب 

الفعل  هــذا  كــان  الحكومة.  تصرف  على  اعتراضا 

غــيــر كـــاف، فاتجهت الـــى تــزويــر االنــتــخــابــات عــام 

1967 لضمان االغلبية لتنقيح الدستور، وفي عام 

وإلغاؤه  الدستور  على  االول  االنقالب  كــان   1976

واقــعــيــًا، حيث كــان األمــر األمــيــري عنوانه «تنقيح 

الدستور»، الى ان شكلت لجنة عام 1980 لتنقيحه 

من 35 عضوا، وما ان عادت الحياة الديموقراطية 

عــام 1981 حتى طرحت الحكومة ومــن معها من 

الدستور، لكن الضغط  اولــى مراحل تنقيح  النواب 

اما في عام 1986 فكان  تتراجع.  الشعبي جعلها 

االنــقــالب الــثــانــي على الــدســتــور وعـــدم الــعــودة الى 

مجلس االمة، اي حسب نص دستور 1962، وبعد 

التحرك الشعبي الذي اطلق عليه «دواوين االثنني» 

بــديــلــة، وهي  الــى ان جـــاءت بفكرة  بــمــأزق،  جعلها 

وهذا  الــذكــر،  الوطني» سيئ  «املجلس  بـ يسمى  ما 

وتم   ،1990 العراقي  الــغــزو  ووقــع  استمر شهرين 

تعهد  بالرغم من  التحرير  بعد  احــيــاؤه من جديد 

السلطة بالعمل بدستور 1962 في املؤتمر الشعبي 

ــم اجـــمـــع، فــكــانــت امــــام مـــأزق  ــعــال فـــي جــــدة امــــام ال

حقيقي ما لها إال ان تتعايش مع مجلس األمة، لكن 

الدستور  بطن  فــي  تـــدوس  الفرصة  سنحت  كلما 

من  هــي  كانت  السابق  فــي  تفريغه.  على  تعمل  او 

يــتــولــى ذلـــك االمــــر. امـــا الــيــوم فــي ظــل هـــذا املجلس 

املهمة  بــهــذه  يقومون  وكـــالء  لديها  أصــبــح  الحالي 

أمــثــال العضو علي الــراشــد وآخــريــن. ان مــا حدث 

انتقام  إال  هــو  مــا  املسلم  للعضو فيصل  ويــحــدث 

شخصي منه، وتفريغ للدستور، وهو املطلب غير 

املسلم به من السلطة حتى هذا اليوم، اننا لم نجزع 

الحكومة  مبدأ  لكن  عــن عضو  الحصانة  رفــع  مــن 

ب الحكومة بعض 
ّ
غي

ُ
مرفوض، وباالخص عندما ت

العظيم على  بالله  أقــســمــوا  الــذيــن  االعــضــاء، وهــم 

احـــتـــرام هـــذا الـــدســـتـــور، وأن يـــــذودوا عـــن حــريــات 

الشعب ومصالحه وأمواله، وهم لألسف اصبحوا 

دمية بيدها، مرة تحضرهم الثالثاء، ومرة تغيبهم 

األربعاء، يا لها من سخرية ليس بهم وانما بمجلس 

اللذين ما زالوا يعتبرونهما غلطة  االمة والدستور 

رحمه  الــســالــم  عبدالله  للشيخ  تغتفر  ال  تاريخية 

الله، لكن األمل بالله كبير عندما انتفض عدد من 

االعـــضـــاء، وعـــددهـــم 23 عــضــوا، فـــأصـــدروا بيانًا 

يستنكرون هذا الفعل، ويعلنون فيه بدء حملة «اال 

الدستور» وتنطلق اولى ندواتها من ديوان العضو 

سيروا  االعــضــاء،  لهؤالء  ونقول  السعدون،  احمد 

التي كفلها  الله ومارسوا صالحياتكم  على بركة 

تنشد  انها  بحجة  تباكت  اذا  فالحكومة  الدستور، 

الــتــعــاون، ففعلها مــا هــو اال اســتــفــزاز لــالعــضــاء، 

يــوم واحــد،  االربعة في  فهي سلقت االستجوابات 

العلنية  الجلسات  بتحويل  بأغلبيتها  واستطاعت 

الى سرية من اجل تهميش مادة االستجواب، لكن 

الحق البد أن ينتصر ان وجد من ينصره، ونتمنى 

أن يتنامى عدد االعضاء، وكذلك يجب أن تنتفض 

الصحافة الحرة وجمعيات النفع العام، ألننا اليوم 

نعيش مرحلة إلغاء الدستور، وهذه ردة الى الحكم 

املطلق،

ـــدى ابـــي الــدســتــور  هــنــا اســتــذكــر بــيــت الــشــعــر ل

املغفور له الشيخ عبدالله السالم رحمه الله:

«تهدى األمور بأهل الرأي ما

صلحت فإن تولت فباألشرار تنقاد»

اللهم احفظ الكويت وشعبها ودستورها من كل 

متآمر واجعل كيدهم في نحورهم.

يوسف مبارك املبارك
Youssef@yalmubaraki.com
 www.Yalmubaraki.com

فــي اي بلد ديــمــوقــراطــي هــي كشف   ان سمة اي صحافة حــرة 

سياسة الحكومات الفاسدة، مش زي عندنا، صار بعضها مجالت 

ازيــــاء وصـــور ودعــايــة وخــطــوط حــمــراء وصــفــراء بسبب الضغط 

الــحــكــومــي ومــصــالــح اصــحــابــهــا احــيــانــا. ان الــصــحــافــة ووســائــل 

حرية،  االكــثــر  تعتبر  اليهود،  ملصلحة  املجيرة  االميركية،  االعـــالم 

كان اشهرها كشف فضيحة «ووترغيت» واوراق البنتاغون لحرب 

فيتنام في عهد نيكسون اوائل السبعينات. وما زالت حتى اآلن. فقد 

كشف فضيحة سجن ابو غريب في العراق تلفزيون «سي بي اس» 

وصحيفة «نيويوركر»، ونظام السجون والتعذيب ملخابرات «السي 

«الواشنطن  صحيفة  كشفته  غوانتانامو  سجن  وداخـــل  ايـــه»،  آي 

بوست»، اما رصد املخابرات ملكاملات االميركيني املشتبه بعالقتهم 

باالرهاب فقد كشفته «نيويورك تايمز»، وغيرها من الفضائح.

والــصــحــف االوروبـــيـــة الــعــريــقــة ايــضــا تــمــيــزت بــالــحــريــة وكشف 

الــفــســاد فــي الــعــالــم، مثل «الــغــارديــان» و«الــديــلــي» و«ديـــر شبيغل» 

الوثائق  من  اآلالف  ملئات  التسريبات  تسونامي  لكن  و«اللوموند»، 

من قبل «ويكيليكس» يعد االشهر واالغرب، فالتسريبات التي عادة 

معينة  وتخص قضية  محدودة  تكون  الصحافة  عنها  تكشف  ما 

إال  تفسيرها  يمكن  ال  «ويكيليكس»  تسريبات  لكن  معني،  لهدف 

لتأديب االدارة  املال  ِفــع فيها كثير من 
ُ
د بانها عملية استخباراتية 

االسرائيلي  املوساد  من  افضل  هناك  ليس  انــه  وبرأينا  االميركية. 

في تنفيذ هذا النوع من العمليات، وعلى الجميع ان يتذكر فضيحة 

واســبــابــهــا،  وتــوقــيــتــهــا وظــروفــهــا  عـــام 1998،  لوينسكي  مــونــيــكــا 

انها في عهد  اليهود كانت؟  الــرؤســاء   من 
ْ
َمــن وباالخص في عهد 

فلن  يـــاهـــوو»،   ... «الــنــنت  املــصــريــون  لقبه  كــمــا  او  نــفــســه،  نتانياهو 

ننسى لقاء صائب عريقات عضو الوفد املفاوض الذي كان برئاسة 

عــرفــات، حــني وصــف صبيحة الــلــقــاء مــع كلينتون فــي يــوم اعــالن 

التاريخ  اعــاد  لقد  التماسك.  اظــهــار  يــحــاول  كــان  الفضيحة، وكيف 

نسف  اراد  عندما  لكلينتون،  نتانياهو  لقنه  الــذي  فالدرس  نفسه! 

الـــرؤيـــة االســتــيــطــانــيــة الســرائــيــل قــد لقنه اآلن الوبـــامـــا وهــيــالري، 

وعبر االنترنت ايضا، ففضيحة كلينتون الجنسية مع الجاسوسة 

اليهودية مونيكا قرأ ادق تفاصيلها العالم اجمع عندما نشرت آالف 

الصفحات من جلسات التحقيق عبر االنترنت، حتى اذعن كلينتون 

وبكى واعتذر، ثم تراجع ومنح اسرائيل مزيدا من صفقات االسلحة 

مسجد  ابقت  التي  ريفر  واي  اتفاقية  بتوقيع  انتهى  واالستيطان 

الحرم االبراهيمي تحت االحتالل، فنتانياهو بهذه التسريبات عبر 

االدارة االكثر تشددا مع  اوباما درسا النها  ادارة  ن 
ّ
لق ويكيليكس 

سياسة االستيطان، ولن ننسى اللقاء البارد بني اوباما ونتانياهو 

الــتــصــاريــح علنا الول مــرة حــول االستيطان،  الـــذي تــضــاربــت فيه 

وخرجت الوجوه شاحبة تنم عن الهوة السحيقة بني الرجلني.

انه رأينا الشخصي، الذي يشبه رأي عرب نظرية املؤامرة وثقافة 

انتقدناها،  لطاملا  الــتــي  العربية  والــخــمــارات  املقاهي  فــي  الــســكــارى 

ولكننا هذه املرة وبسبب مراجعة ومقارنة االحداث والشخصيات 

نعتقد انها صحيحة، واذا ما صح تحليلنا فاننا نشفق على هيالري 

عملها  الــذي  لنتانياهو  كراهية  اكثر  تكون  ان  يجب  التي  كلينتون 

فيها مرتني، املرة االولى اغوى زوجها واملرة الثانية فضح السياسة 

الخارجية الول حكومة تكون فيها وزيرة للخارجية، ومعلش لقد 

عملها فيكما «الننت» يا اوباما ويا هيالري!
* * *

إن أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي والشيطان.

بدر خالد البحر
 bdralbhr@yahoo.com

 االنتصار من دون.. قتال! 

 كفاية عبثًا «إال الدستور» 

 عملها فيكما «الننت» يا أوباما ويا هيالري! 

 فيصل املسلم 

تايوان،  تايبيه عاصمة  لقاءات عمل وزيــارة مصانع حول مدينة   بعد 

اقــتــرح علّي د. مــاو جنغ  املــاضــي،  استمرت يومني فــي منتصف الشهر 

الباحث في العلوم البيئية في معهد البحث العلمي ان أزور املتحف الوطني 

في تايبيه في اليوم الثالث. وقد أصّر د. ماو على ان يرافقني الى املتحف، 

على الرغم من انشغاله في العمل، الذي كشف لي انه كذلك كانت لديه رغبة 

مستجدة بزيارة املتحف. وفي الطريق تحدثنا عن مصدر مقتنياته، فال 

يمكن لهذه الجزيرة التي ال تزيد مساحتها عن ضعف مساحة الكويت، 

وتحولت الى دولة عام 1949 بعد هزيمة مؤسسها شان شاي شيك من 

لديها  تكون  ان  تونغ،  مــاو تسي  بقيادة  الشيوعية  الصينية  القوات  قبل 

مقتنيات فنية وتاريخية مهمة، لكن مضيفي طمأنني بأن املتحف يضم 

كان  آالف سنة  ثالثة  مــن  أكثر  بعضها  عمر  يبلغ  فنية  وقطعا  لــوحــات 

القائد شان شاي شيك، قد رتب نقلها الى جزيرة فورموزا أو تايوان، قبل 

هزيمته النهائية على يد القوات الشيوعية.

لقد كان صاحبنا محقا، فاملتحف الذي بني على تل يطل على املدينة 

بالطراز الصيني التقليدي، يدهش الزائر بتنظيمه ومقتنياته، التي يرجع 

بعضها الى بداية الحضارة الصينية، التي تمتد الى أكثر من أربعة آالف 

سنة. وقد قرأ لي د. ماو أبياتا شعرية كتبت على لوحات مصنوعة من 

 وبفخر «لقد كتبت هذه األبيات منذ ثالثة آالف سنة، وال أجد 
ً
الجلد، قائال

صعوبة في قراءتها». وبدا ان د. ماو مغرم بالتاريخ الحديث لبالده، وظروف 

تأسيسها بعد هزيمة قوات شان شاي شيك. فعند االنتقال من قاعة الى 

النشأة الحديثة لهذا  أخرى في املتحف، كان يضيف الى معلوماتي عن 

البلد. وشعرت وكأنه يريد ان يعطيني التفاصيل السياسية والعسكرية 

ملعارك شان شاي شيك، لكنه عندما أخبرني ان شان شاي شيك نقل 

مخزون الذهب الى دولة الصني، والذي كان موجودا في مدينة شانغهاي 

كان  قائدكم  ان  «يبدو  قائال:  قاطعته  النهائية،  معركته  قبل  تــايــوان  الــى 

ر للهزيمة أكثر من تحضيره لالنتصار! فقد نقل مقتنيات متحف 
ّ

يحض

بيجني والذهب من شانغهاي الى تايوان قبل املعركة النهائية، وكأنما كان 

النصر!»، وأخبرته أن سلوك شان شاي شيك،  الهزيمة أكثر من  يتوقع 

والى حد كبير، كان بعكس سلوك القائد املسلم طارق بن زياد الذي يقال 

انه حرق السفن عند نزول قواته الى الشاطئ االسباني، مخاطبا اياهم ان 

«البحر من ورائكم والعدو من أمامكم». وقد اتفق معي د. ماو - الى حد 

كبير - حول هذا الرأي. هذا، ولشعوري بتعلقه بأهمية ما حدث خالل هذه 

املعارك األخيرة، طلبت منه أن يرسل لي بعض املعلومات.

ومـــن مــطــار تايبيه اشــتــريــت نسخة جــديــدة مــن كــتــاب «فـــن الــحــرب»، 

الــذي أصبح  لحكماء صينيني،  الــحــروب  قيادة  ِحكم وفنون  الــذي يجمع 

مرجعا في الدراسات االستراتيجية في كليات إدارات األعمال والكليات 

م القائد كيف ينتصر من دون قتال. 
ّ
العسكرية، وأهم ما يتضمنه انه يعل

كما يسخر الكتاب من القادة الذين ينتصرون بمعاركهم بشن حروب، 

فالفن هو ان تخضع عدوك من دون الحاجة الى قتال.

وعندما رجعت الــى الكويت وقـــرأت مــا أرســلــه إلــّي د. مــاو، وجــدت ان 

كثيرا من املعارك بني القوات الشيوعية بقيادة ماو والوطنية بقيادة شيك 

 في املعنويات 
ٍّ
حسمت من دون حــروب، فكثير من الفرق استسلم لتدن

أو سوء في القيادة، وأهمها كان التغلغل املخابراتي للشيوعيني بني قوات 

شان شاي شيك.

هذا، ولكتاب «فن الحرب» تطبيقات في التجارة والسياسة، ويمكن ان 

يكون مفيدا لكل وزير في الكويت في حربه مع مجلس األمة، ومرجعا لكل 

عضو في املجلس في حربه مع الحكومة.

د. حامد الحمود

 Hamed.Alajlan@Gmail.com

 الدستور له شعب يحميه 
 ان طــلــب الــنــيــابــة الــعــامــة مـــن خـــالل كــتــاب وزيــــر الــعــدل 

ملجلس االمة برفع الحصانة عن النائب فيصل املسلم من 

اجل النظر في الدعوى املقامة من احد البنوك املحلية ضد 

النائب املسلم كان سليما وفق اإلجراءات القانونية الن حق 

التقاضي مكفول للجميع، وكانت ردة الفعل من كتلة التنمية 

واالصالح والتكتل الشعبي هي ردة فعل طبيعية ومتوقعة، 

ولكن ما يجب علينا ان نقف عنده هو شعار «إال الدستور» 

الذي اطلقه بعض النواب من مجلس االمة. ولتحريك الشارع 

النواب لفك الحصار الحكومي  نــدوات في دواويــن  ستقام 

الدستور وحمايته وعدم املساس به. والساعون  على هذا 

الدستور»  «إال  لتفريغه من محتواه ونسيه حاملو شعار 

اقسموا على احترام الدستور وان يؤدوا أعمالهم باالمانة 

والصدق، اال اننا نسمع من نواب االمة االتهامات املوجهه 

الى الحكومة لعدم حضورها جلسات املجلس واعتذار 15 

من اعضاء الحكومة عن الحضور، اال ان الحكومة تمثلت 

بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس االمة الدكتور محمد 

الــبــصــيــري، وبــاملــقــابــل نــرى غــيــاب 24 عــضــوا فــي مجلس 

لــذا فاننا يجب ان نحاسب النواب  االمــة عن هــذه الجلسة، 

يتكتكون  الــنــواب  كــان  فـــاذا  بالحضور،  يلتزموا  لــم  الــذيــن 

اهـــداف فــي مرمى  فيما بينهم مــن اجــل احـــراج وتسجيل 

الحكومة اال ان الحكومة هذه املرة استخدمت طريقة كشف 

للمجلس  النصاب  يكتمل  ولــم  الــنــواب  فانكشف  التسلل، 

للمرة االولى يوم الثالثاء والثانية يوم االربعاء، مما يعني 

أوجــه  النصاب، وهنا  اكتمال  فــي عــدم  الــنــواب ساهموا  ان 

الخبير  غياب  زمــن  في  الدستوريني  للخبراء  استفساري 

الصالح  عبدامللك  عثمان  الــدكــتــور  الــلــه  رحــمــه  الــدســتــوري 

الــذي كان يقول رأيــه الدستوري دون مجاملة او تــردد: ما 

الــفــرق بــني االفــعــال واالقــــوال وخــاصــة انــه ال يــوجــد للمادة 

التفسيرية؟ واطرح  110 من الدستور تفسير في املذكرة 

هل  مطلقتان؟  وصالحيته  حريته  الــنــائــب  هــل  الــتــســاؤل: 

هــذا يعني ان النائب لو عــرض وكشف لنا صــورة ملواطن 

لنتذكر  العامة ال يحاسب على فعله؟  لــآلداب  كانت مخلة 

قضية مشابهة للنائب السابق االخ حمد الجوعان فارس 

الله، عندما حصل على صورة شيك يبني  املجلس، شفاه 

ان ابن وزيــر العدل األسبق حصل على مبلغ بسبب أزمة 

املناخ، لم يقدم صورة الشيك بل قام بتقديم سؤال برملاني 

الشيك والجهة  الشيك ومبلغ  الشيك وتاريخ  عن تفاصيل 

املـــصـــدرة لــلــشــيــك واســــم املــســتــفــيــد، مـــع الــعــلــم ان الشيك 

للدولة ولــكــن خــبــرة وحنكة حمد  العامة  األمـــوال  كــان مــن 

يتجاوز  ولم  الشيك  على  تكشفا  لم  (بوعبدالله)  الجوعان 

املــادة 110 من الدستور من آراء واقــوال ولــم يقدم الشيك 

حتى ال يرتكب مخالفة قانونية يجرمها القانون وخاصة 

فــي مجلس  الشهير  استجوابه  فــكــان  الــبــارع  املحامي  انــه 

1985 وبمشاركة كل من النائبني مبارك الدويلة واملرحوم 

العدل  وزيــر  قــدم  اثرها  على  والتي  الربعي  احمد  الدكتور 

استقالته من الحكومة. وللمقارنة بني النائب فيصل املسلم 

وافعاله نرى أوال انه اخترق اسرار املصارف املالية بعرض 

الشيك املسحوب من حساب رئيس الوزراء الخاص، وثانيا 

الدعوى املقدمة من البنك املتضرر وليس من رئيس الوزراء، 

وان الجريمة وقعت خارج مجلس االمة في احد فروع البنك 

مــن خـــالل مــشــاركــة مــوظــف مــتــواطــئ فــي اخــــراج صــورة 

شيك مما يعد من االعمال التي يعاقب عليها القانون ألن 

للمصارف وتعامالتها اهمية في القانون الكويتي وخاصة 

الكشف عنه. ولذلك فان  او  اخــراج صــورة شيك وتوزيعه 

الرقابة البرملانية مقيدة وتنتهي حرية النائب عندما تنتهك 

حرية وخصوصية االشخاص االخرين. التحرك الشعبي 

مطلوب لحماية مكتسباتنا الدستورية التي مرت عليها 49 

عاما وعلينا اال نستغل الدستور، هذا الدستور الذي حافظ 

عليه وتمسك به اباؤنا واجدادنا بان نحتمي به ونستغله 

فشيك  باالشخاص،  املتعلقة  املصرفية  االســـرار  لنخترق 

سمو رئيس الــوزراء هو شيك خاص ومن امواله الخاصة 

وال يتعلق باموال حكومية، وان ترجمة مفهوم االقوال الى 

افعال امر ال يمكن ان نقبله حتى لو كان تحت قبة البرملان 

الن حرية الرأي وأقوال النائب تحت قبة البرملان هي حرية 

مطلقة، فقضية اليوم هي السعي باي طريقة لحل مجلس 

االمة بأي ثمن وعلى حساب املواطن الذي ينتظر من هذا 

املجلس الشيء الكثير، اال اننا نواجه نوعية من النواب هدفها 

البرملانية  ليس املحافظة على الدستور، بل تخريب الحياة 

التي سوف  املفتعلة  االزمـــات  الكويت مــن خــالل خلق  فــي 

تؤثر حتما على مشاريع التنمية وخططنا املستقبلية التي 

نحلم بها في الوقت الذي اعطتنا دولة قطر درسا في كيفية 

العمل لتحقيق اهدافها، حيث تمكنت من استضافة كأس 

العالم 2022، أال يدعونا ذلك الحدث القطري والذي نفتخر 

به نحن كخليجيني وكعرب الى ان نفكر فيما يدور حولنا 

لنحافظ على الدستور الذي اعطانا كل شيء؟ لكن البعض 

ال يعرف قدر هذا الدستور واهميته الذي يستغل من جميع 

االطراف بالحق والباطل.

عبدالله نجيب املال 

 زاوية حادة 
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 نقطة حبر 

لم يتعّرض نائب في مجلس األمــة الحالي لحملة تشهير وقذف 

الفحم  تهمة  من  روال دشتي،  الدكتورة  النائب  لها  تعرضت  كالتي 

املــكــلــســن الــتــي وجــهــهــا لــهــا الــنــائــب ســعــدون حــمــاد، وهــــذه التهمة 

أبطلها تقرير ديوان املحاسبة الذي أثبت أن روال دشتي نظيفة اليد 

واملقصد، ومن قصة الفحم املكلسن مرورا بتهمة أخرى من النائب 

لبنانيا  جــواز سفر  تحمل  الجنسية  مــزدوجــة  بأنها  نفسه،  حماد 

(تهمة مضحكة جدا) ومع هذا انتصر لروال مجلس االمة الذي رفع 

الحصانة عن النائب سعدون حماد ليواجه القضاء بتهمتي القذف 

والتشهير بحق زميلته، والهدف واضح وهو قصف تمهيدي لتشويه 

صورة روال في الدائرة الثالثة التي أعلن النائب حماد انتقاله اليها.

االقتصادية  للجمعية  مقر جديد  لبناء  دينار  املاليني  ثالثة  قصة 

صارت هي األخرى شماعة لكل من يود أن يجانب الصواب بتعمد، 

إذ ان هذا ليس «شيكا» شخصيا باسم روال دشتي، ولم يكن بالخفاء 

وافتضح أمره، بل مّر عبر قنوات قانونية ودستورية وتمت املوافقة 

على املبلغ من قبل مجلس األمة للجمعية االقتصادية، وايضا مبلغ 

مليوني دينار لجمعية املحاسبني، واآلن جار أخذ املوافقات من مجلس 

الوزراء من ضمن موازنة وزارة الشؤون االجتماعية وحسب القانون، 

وليس هناك أدنى شك في سالمة موقف روال دشتي، ولكن الشك في 

من أخذ شيكا بمبلغ خمسني ألف دينار ملبرة خيرية وال أحد يعلم 

ما هي أوجه صرف هذا الشيك املدان واملشبوه، والذي أخذه صاحبه 

ه أســوأ مــن ذنبه بأنه ال يــزال يعارض 
ّ
فــي الخفاء. ومــع هــذا كــان رد

من ساهم في مبرته (خــوش!)، روال دشتي سعت في وضح النهار 

يــراد منها شراء  متنفعة بشيكات  وليست  عــام  نفع  لخدمة جمعية 

االصوات تحت اسم «مبرة خيرية»، ويكفي د. روال ان املخلصني من 

ابناء الكويت وبناتها قد اعلنوا اسفهم لعدم عودتها الى اللجنة املالية 

رت لها علمها وخبراتها، 
ّ
التي كانت عضوة فاعلة جدا فيها، حيث سخ

وتكفيها شهادة النائب الكبير أحمد السعدون والنائب الفاضل خالد 

الكويت  اقتصاديي  ايضا من  (السلفي)، والرسالة وصلت  السلطان 

قبل  التي جــرت  االنتخابات  فــي  روال  بالدكتورة  الثقة  جـــددوا  الــذيــن 

اسبوعني في الجمعية االقتصادية. نتمنى ان يدرك من يوجه اتهاماته 

يكون  ولــيــتــه  تشويهها،  حـــاول  وان  واضــحــة  الحقيقة  ان  لــآلخــريــن 

منصفا عندما يطلق سهامه ضدهم ويتجرد من مشاعره وعواطفه 

ز أعمى ومقارنات ظاملة.. 
ّ
و«حزبيته» ويحكم عقله وعدالته دونما تحي

وحاللني على روال و(...) وعلى صاحب املبرة.. إلى اللقاء.

***

عن  الحصانة  لرفع  رفضها  روال دشتي  النائب  أعلنت  أخــيــرة:  نقطة   •

الــنــائــب ســعــدون حماد  غــاب  بينما  الجلستني،  قبل  املسلم  الــنــائــب فيصل 

وساهم بفقدان النصاب..!

جابر محمد الهاجري

inkdot66@hotmail.com

أثناء  الــخــنــادق، هــكــذا يفكر عــديــد مــن سياسيينا   كبساطة حـــروب 

اقتراحاتهم  يقدمون  وهكذا  الساحة،  يقرأون  هكذا  لــالحــداث،  رؤيتهم 

والتعليم  والــســيــاســة  االقــتــصــاد  فــي  الهيكلية  لــالشــكــالــيــات  وحــلــولــهــم 

وغيرها، بهكذا بساطة هم يقتاتون: بساطة حروب الخنادق ال تتطلب 

منهم سوى ان يرموا ما في أيديهم، ثم يختبئوا ويرجوا من الله ان تلبي 

الغرض، هكذا يتعامل عديد من سياسيينا مع قضاياهم.

شيعت في اوروبا اثناء الحرب 
ُ
ينطبق هذا الواقع السطحي مع نكتة أ

الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، حــني اقــتــرح احــدهــم الــتــعــامــل مــع الــغــواصــات االملــانــيــة 

بتسخني املحيطات، وجعلها تغلي على سطحها. وعندما سئل كيف 

يتحقق ذلك؟ كان جوابه: لقد اعطيتكم الفكرة، واما التنفيذ الفني فيقع 

على عاتقكم؟!

الخوض في جميع  الحديث، وعلى  اينما وجــدوا على  ملــاذا يصرون 

االشكاليات، ووضع الحلول لها على الرغم من رفض املنطق املوضوعي 

لتحليالتهم وحلولهم السطحية باستمرار؟! النهم باختصار، قد غاب 

عنهم ان ادارة االزمات في الدولة هي ليست في انتاج الحلول املثالية، بل 

هي في تصحيح املثالية، الن تصحيح املثالية هو مواءمة املنطق النظري 

عن  وذلــك  املثالية،  الفتراضية  تصحيح  فهي  اذن  املــثــالــي،  غير  للواقع 

طريق التسلح بالتخصص والقدرة على رؤية ابعاد القضية، وعالقتها 

وانسجامها مع اهداف الدولة التاريخية، على عكس فكرة انتاج املثالية 

التي لن تجد لها تربة صالحة للزراعة.

بمجرد  سطحية  وليست  صحيحة  طروحاتهم  بــأن  يعتقدون  هــم 

كونها مزدحمة بالبنود، وتمأل عديدا من الصفحات، ولها من يسوقها، 

وتلك خديعة القول اللئيم كما قال املتنبي، اذ ان مسألة البساطة والتعقيد 

فــي مــســائــل الــفــكــر الــســيــاســي، ومـــا يـــدور حــولــه مــن قــضــايــا ال تقاس 

بضخامة الطرح، بل بمدى الحاجة املوضوعية له، وصحة قراءته لظروف 

اطنابه  السياسي  التخلف  فلماذا ضرب  وإال  والغد،  اليوم  واحتياجات 

عندنا بمجرد ان من تصدروا الكالم في مسائل االقتصاد والتنمية هم 

ممن ال يعرفون الفرق بني السياسة املالية والسياسة النقدية، وال بني 

االهداف والوسائل؟ ومن تصدروا الكالم في مسائل الحريات هم ممن 

الكالم عن  الــواحــد؟ ومــن تصدروا  والــرأي  املنع  ايديولوجيا  غرقوا في 

الرقابة واملحاسبة النيابية هم ممن يتعمدون ان يفتحوا عينا ويغمضوا 

االخــرى؟ ومن تصدروا الحديث عن روح الدستور تسرهم روحــه في 

مواضع، ويتناسونه في مواضع اخرى ال تسرهم؟!

وتهبط  فــالن  الــيــوم سهم  ترفع  التي  السياسية  السطحية  تلك  انها 

الوطن واملجتمع بحالة كريمة  الوطن واملجتمع، ألن بقاء  بالغد بأسهم 

على املدى الطويل ال تقوم على السطحية، او على حرب الخنادق!

عبدالرحمن نبيل املناعي

 a.mannae@gmail.com

{حاللني} على روال..!  آفة السياسة التسطيح! 


