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التج���اوز في الدينار هو ذاته التج���اوز في املليون دينار، 
فاخلطأ خطأ أيا كان حجم املبلغ املتجاوز فيه، وهنا لن أقول 
املسروق أو املختلس، فكل ما في األمر هو أن النائب د.فيصل 
املسلم قام بعرض شيك صادر من احلساب الشخصي لسمو 
رئيس مجلس الوزراء وطلب حقيقة صرفه إلى نائب سابق، 
وإلى هنا لم يرتكب النائب املس���لم خطيئة في س���ؤاله ولم 
يجترح إثما، فقد طالب باحلقيقة بوصفه نائبا للش���عب بعد 

أن وصل إليه الشيك.
قصة الشيك »بو 200 ألف« كان ميكن أن تنتهي في حلظتها 
برد شخصي من رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه أو يوكل 
بالرد وتنتهي احلكاية، ولكن ما حصل هو أن أطرافا أخرى - 
غير السائل واملسؤول - وجدت في الشيك نارا سياسية حاول 
 كل م���ن تلك األطراف األخرى تقريبها إلى »قرص« مصلحته.
ما حصل أن اجلمي���ع قام بتأجيج تلك الن���ار بطريقة فجة، 
وبعض الكتل والتيارات السياسية وجدت بها بابا إما لالنتقام 
خلس���ارتها في االنتخابات املاضي���ة أو انتصارا ألطراف من 
مصلحته���ا النيل من رئيس مجلس الوزراء خدمة ألهداف لم 

تعد خافية على أحد.
»ملخص احلجي« ان قصة الشيك سهر الكثير من اخللق بسببها 

واختصموا، بينما نامت عيون من أطلقها عن شواردها.
كل أفتى وأصبحت قضية الش���يك »علكة« يلوكها من كان 
له أس���نان ومن كان بال أس���نان إما عن دراية بكامل قصتها 
أو عن كام���ل جهل مركب عن أبعاده���ا ولكنهم ركبوا موجة 
»ش���قرا مع اخليل وال حمار في اخلال« واحلقيقة أن اجلميع 
ألقى بكل ما لديه ونفض الغبار عن ملفات قدمية كل ذلك من 
أجل تدعي���م وجهة نظره أو »بط« عني وجهة النظر األخرى، 
وبقي الشعب معلقا بني موجة هؤالء وموجة أولئك ووحدهما 
السائل واملسؤول يعرفان حقيقة الشيك، وأما أصحاب األمواج 
فيلقون بالتفسيرات حسب رياح أهوائهم، وكان يفترض أن 
يتم التعامل بشفافية حول قضية الشيك، فمع انعدام الشفافية 
فكل رأي يطرح حوله���ا صحيح وكل معلومة هي مؤكدة في 
ظل الضبابية، فلو أنه ومنذ اليوم األول لطرح السؤال خرجت 
إجابة شافية شفافة ألنهينا موسم احلداق الذي انطلق في برك 

السياسة اآلسنة بعد إثارة قضية »بو 200 ألف«.
واختصارا أقول للجميع إن القصة برمتها 200 ألف دينار 
وليست مليار دوالر وهي قضية فيما لو أثيرت فسندخل موسم 

غوص ال يأتي »قفاله« اال بحل ال عودة بعده.
Waha2waha@hotmail.com  

عدنا من جديد للمربع األول، فبمجرد أن صرح بعض أعضاء 
مجلس األمة عن نيتهم تقدمي استجواب لبعض الوزراء بدأت 
احلكوم���ة باحلديث عن التأزمي ووصف االس���تجوابات بأنها 
»تصعيد سياسي« وأنها جتر البالد إلى نفق مظلم وحتاول أن 
تصور املسألة وكأنها جرمية يرتكبها النائب حني يقوم بدوره 
الدستوري وميارس واجبه الوطني في محاسبة الوزراء. أي 
حكومة هذه التي جتزع من احملاس���بة، واهلل لو لم تكن بطن 
احلكومة مليئة بالفساد ملا جزعت كل هذا اجلزع من املساءلة 
السياس���ية، لو لم يكن في بطن احلكومة ما تكره ملا ولولت 
وناحت كلما سمعت كلمة استجواب. ما الذي تريده احلكومة، 

مجلس منزوع الصالحية؟
إلى متى ستستمر احلكومة في اجترار هذا احلديث السمج 
عن الت���أزمي والتصعيد والتنزيل وبقي���ة املصطلحات التي 
ش���لت البالد، أال يكفي إقالة احلكومة أو استقالتها رغما عنها 
خم���س مرات؟ أال يكفي إعادة انتخ���اب نفس النواب بعد كل 
حل ملجلس األمة لتفهم احلكومة أن الشعب الكويتي لن يقبل 
مبجلس منزوع الصالحية وأن حكاية التأزمي والتصعيد التي 
أزعجتنا بها وعطلت مصاحلنا بس���ببها لن تنطلي على أحد، 
ما الذي ميكن أن يحرك »مخ« احلكومة إذن ويعيده للتشغيل 
مرة أخرى إذا لم حترك كل هذه االستقاالت واحلل الدستوري 
للمجلس وما صاحبها من جمود وتعطل ملصالح البالد والعباد، 
إذا لم تؤثر كل هذه اخلطابات الس���امية التي وجهها صاحب 
الس���مو األمير ودعا فيها بكل وضوح إل���ى ضرورة احترام 
الدس���تور وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير وطالب 
فيها الوزراء بقبول املساءلة السياسية فما الذي ميكن أن يفيد 

في هذه احلكومة؟
ارحمونا عّل اهلل يرحمكم، فالوزير الذي ال يس���تطيع أن 
يتصدى لالستجواب يعني أنه ال ميتلك الكفاءة وال يستحق 
املنص���ب، فإما أن يبتعد وإما أن يبع���د رغما عنه، فمصلحة 
الكويت أهم وأولى من أي وزير. ثم إذا كان الوزراء سيتهربون 
من املساءلة بهذه الصورة املخجلة إذن بأي حق سيحاسبون 
الوكالء واملدراء في وزاراتهم، وبأي حق سيحاسب كل مخطئ 
ومقصر في أي موقع أصال مادامت احلكومة »بكبرها« ال تقبل 
أن يحاس���بها النواب، أم ان الوزراء »على راس���هم ريشة«؟ 
مجلس األمة لن يتغير ولن يتنازل عن حقه في االستجوابات 
والرقابة، فاملسألة ليست اختيارا وإمنا حق دستوري ورغبة 
شعبية، فنحن أمام أحد أمرين، إما أن تغير احلكومة سياستها 
وتتقبل املساءلة السياسية والدور الرقابي للبرملان دون جزع 
أو خوف، وإما أن تس���تمر البالد بهذا اجلمود والشلل إلى أن 
يقضي اهلل أمرا كان مفعوال، فالكرة في ملعب احلكومة وهي 
وحدها املسؤولة عن كل هذا اخلراب الذي حل بالكويت على 
كل املستويات، ابتداء من الوحدة الوطنية املمزقة مرورا بهذا 
الكم الهائل من الفس���اد املالي واإلداري وانتهاء بتوقف عجلة 

التنمية.
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أؤيد ممارس���ة النواب حلقه���م الرقابي 
وتفعيلهم ملواد الدستور عبر انتقاد احلكومة 
وسؤالها عن أعمالها واستجواب وزرائها كون 
ذلك لب الدميوقراطية ومنهاجها القومي والذي 

أوضحه املشرع وأوصى به ولكن!
وهنا يأتي السؤال األهم وهو هل تقدمي 
الرقابة على التشريع هو األنسب لهذه املرحلة 
التي متر على الكويت، وهل التمسك بطرف 
من االختصاص واغفال اآلخر يعد مناسبا 
للوقت احلالي وهو الوقت الذي يحتاج فيه 
الوطن احتياجا شديدا لسن تشريعات حترك 
املياه الراكدة والتي طال توقفها لس���نوات 
في العديد من القطاعات املرتبطة بالبشر، 
حي���ث كان والبد ان يبدي نواب األمة نوعا 
من املرونة واالتزان في فرض االختصاصات 
كون مجلس األمة ذا أربع سنوات وهو عمر 
يكفي ملعرفةأي األدوار أهم للمرحلة اآلنية 
التي متر بها البالد كون اجلميع مجمعا على 
ضرورة تفعيل الدور التشريعي وتقدميه على 
أي جهد، حيث، ومع تفهمنا الكامل للنواب في 
ممارسة حقهم، كان من األجدى البحث عن 
حل وسن قانون للعديد من املشاكل فأيهما 
أنسب إلزام احلكومة بقرار إنشاء مستشفيات 
في كل محافظة مستشفى أم االستجواب؟! 
وأيهما أجدى س���ن قانون لتخفيف الزحام 
امل���روري الذي »دوخ« قائ���دي املركبات أم 
االستجواب؟! وأيهما أجدى سن قانون لبناء 
مس���اكن جديدة تنهي طوابير اإلس���كان أم 
االستجواب؟! وأيهما أجدى حفظ األمن داخليا 

وخارجيا أم االستجواب؟!
وحقيقة األمر انه ومع وجود الكثير من 
عالمات االستفهام حول األداء احلكومي إال 
انها تبقى »حكومة الكويت« وهي التي تنفذ 
فال أقل من ان يتم اعطاؤها سنة عمل بعد ان 
قدمت برنامجها الزمني وان تتم احملاسبة 
وفق���ا ألدائها وتطبيقها لهذا البرنامج ال ان 
يتم تقدمي ما س���وى ذل���ك وندخل في نفق 
االستجوابات من جديد، وهذا »يهدد« وذاك 

»يتوعد« ونحن لم نبدأ حتى باملسير.
فالكويت بحاجة لكل يوم من أجل استرجاع 
ما فات فك���م ضاع من وق���ت دون اجناز، 
النواب واحلكومة، والشعب  فالسلطة بني 
مازال ينتظر ويتفرج ويتحسر أحيانا على 
ما يجري، فمتى يا س���ادة تقدمون الكويت 
على األهواء وجتعلون الهم للمعاجلة الشاملة 
وليست الشخصية، حيث مازلنا نقول »عطوا 
احلكومة فرصة« ورغم اخطائها فإن الكويت 
تستحق ودعوا احملاسبة بعد عام من اآلن 
ألن لديكم أربع سنوات »بحالها« ولو تبون 
استجوبوا كل يوم وزير وصعدوهم املنصة 
هذا صاعد وهذا نازل بس األهم عطوها فرصة 
خلوها »تركب اخلط« وشوفوا بعدين فقد 
بتنا بحاجة الى قوانني وليس استجوابات 
تعطل البلد وتزيد من حالة التطاحن، فالهدوء 
الهدوء يا سادة هو ما نحتاج للعمل واالجناز 

والتقدم بعد ذلك.
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)ويرى الذي���ن أوتوا العلم 
ال���ذي أنزل إلي���ك من ربك هو 
احلق ويهدي إلى صراط العزيز 

احلميد � سبأ:6(
باألمس كان احلجاب واليوم 
املوسيقى وال نعلم ماذا سيكون 
غدا؟ املشكلة ليست في طبيعة 
املشكلة والنوعيتها؟ ألن املشكلة 

تتمثل في س���ؤال يطرح نفس���ه وهو: م���ن املتحدث ومن 
املقرر؟ 

وعند اإلجابة عن هذا الس���ؤال س���نجد أنهما يندرجان 
حتت نوعني:

األول: نعتبره وقتيا ألنه نتاج بعض املسؤولني أو أهل 
املال الذين لألس���ف أعطوا البعض الثقة ظنا بأنهم بالفعل 
متخصصون في عل���وم الدنيا والدين، وهذا النوع تأثيره 
مؤقت أي مع الوقت س���يجد من أعطاه الثقة أنه غير كفؤ 
لها ومنه س���يزول، وكما قال أهلنا »اجلذب حبل قصير«، 
إذن هذا النوع وقته الزمني قصير، وبرغم من قصر مدته 
إال أنه سيترك بعض اإلرهاصات السلبية إال أن هذا يسهل 

مع الوقت إصالحه.
النوع الثان���ي: »التدرج الوظيفي« وال���ذي يعد كارثة 
مجتمعنا الكويتي والذي سنسلط عليه الضوء ملا يحمله 
من مخاطر وصعوبات إلزالته، التدرج الوظيفي هو عامل 
مثبت ودائما تصعب إزالته إال بطريقتني إما اإلقالة وهذا من 
رابع املستحيالت في الدوائر احلكومية والطريقة األخرى 
)امل���وت(، عفوا أنا ال أمتنى امل���وت واخلالص ألي فرد من 
مجتمعنا، ولكن أمتنى م���ن حكومتنا أن تقوم باحلل قبل 
أن يأتي اليوم ويصبح كل منا يتمنى املوت لآلخر، واحلل 
بسيط لكي ال نصل إلى هذه املرحلة وهو إقامة مسح شامل 
على جميع الوزارات ليس فقط اإلعالم والتربية بل جميع 
الوزارات احلكومية وهذا ما أس���تغربه ونحن منلك جهاز 

تخطيط للدولة وال أعلم ما وظيفة هذا اجلهاز؟
إن املقرر واملتح���دث البد أن يكون ذا خبرة تخصصية 
في مجاله وليس هذا فقط، بل البد أن يحمل شهادة تؤهله 
ألن يقرر ويتحدث في مجاله، لكن لألسف التدرج الوظيفي 

عندنا عكس هذا والسؤال هنا هل 
بعض املتحدثني واملقررين هم 
بالفعل أهل االختصاص ملراكزهم 

أم مجرد تدرج وظيفي؟
باألمس القريب أمرت وزارة 
بإقام���ة جلنة إلدارة  الداخلية 
التحقيق���ات وتقيي���م موظفي 
اإلدارة، وبرغ���م نواقص هذه 
اللجنة إال أن الفكرة بحد ذاتها تعد فكرة صائبة وصحيحة 
بدال من التقارير الورقية التي تعد مشنقة لبعض املوظفني 
املقهورين »اللي ما عندهم ظهر«، وهنا أقول وأنا على دراية 
وافية وكافية من جميع األوراق التي قمت باالطالع عليها 
لبعض ال���وزارات وأهمها اإلع���الم إن البعض ممن يطلق 
عليه���م املتحدث واملقرر ال يحملون ش���هادات جامعية أو 
خبرات إعالمية، فقط اكتفوا بشهادة الثانوية العامة، ومن 
ثم وضعوا على التدرج الوظيفي واليوم أصبحوا متحدثني 
ومقررين ملصائر الدول���ة، وهذا ليس فقط في اإلعالم، بل 
وفي التربية جند من يدرس »فرنسي« أصبح يدرس العلوم 
والعرب���ي وهذا ليس بأكاذيب ب���ل حقائق، وبعض ممن ال 
يحملون الدكت���وراه أصبحوا أصحاب خبرة ومقررين بل 
ومتحدثني، وغدا سنجد إن شاء اهلل املمرض أصبح طبيبا، 
والبقية تأتي وكل هذا ما يسمى بالتدرج الوظيفي، إذن غدا 
قد نصل إلى اعتقاد بأن البنسلني حرام، ومن كتب »اللص 
والكالب« ه���و صالح الدين األيوب���ي، واللغة اإلجنليزية 
مينع تدريسها ألنهم من أوائل املستعمرين للعرب، وأن.. 
وأن..وأن.. هذا هو حال التدرج الوظيفي، أما الرأي اخلاطئ 
ومرجعيته نتيجة التدرج الوظيفي أو الصمت وعدم الدفاع 
عن احل���ق وذلك لعدم توافر اخلب���رة والعلم لبعض أهل 

القرار واملتحدثني.
> > >

كلمة وما تنرد: إلى بعض أهل القرار والبيان أذكرهم من 
دستور الكويت مادة 12/ 14: »تصون الدولة التراث اإلسالمي 
والعربي وتسهم في ركب احلضارة اإلنسانية. ترعى الدولة 

العلوم واآلداب والفنون وتشجع البحث العلمي«.
atach_hoty@hotmail.com

3 مواقف معبرة أسوقها إلى 
من يهمه األمر فقد يكون فيها 

نفع ما:
املوقف األول: ينقل انه كان 
هناك فيلسوف ورجل أمي خرجا 
الى رحلة سياحية في الغابة، 
وبعدما وصال الى بقعة جميلة 
العشاء  أعدا خيمتهما وتناوال 

وتس���امرا فيما بينهما، ثم ذهبا ال���ى اخليمة للنوم، وبعد 
منتصف الليل أيقظ األمي صديقه الفيلسوف وقال له: انظر 
الى األعلى وقل لي ماذا ترى؟ فقال الفيلسوف: أرى ماليني 
النجوم، فسأله: وماذا تكتشف من هذا؟ ففكر الفيلسوف قليال 
وق���ال: لو قلنا فلكيا، فهذا يدلنا على وجود مئات وماليني 
الكواكب واملجرات، أما بالنسبة للوقت فتقريبا الساعة اآلن 
قبل الثالثة صباحا بدقائق، وبالنسبة للجو فأظن ان اجلو 
س���يكون صحوا وجميال غدا، ثم أخيرا فإن اهلل سبحانه 
وتعالى يرينا قدرته، وكم نحن ضعفاء وتافهني بالنسبة لهذا 
الكون العظيم لكن قل لي أنت: على ماذا يدلك هذا املنظر؟

فقال األمي: يا غبي، خيمتنا انسرقت.
> > >

أما املوقف الثاني: فهو ما قالته وزيرة الصحة الفنلندية 
بكل جرأة وصراحة متناهية: إن أميركا تهدف لتقليص سكان 
العالم بنس���بة الثلثني دون ان يتكبدوا شيئا بل سيجنون 
املليارات وأجبروا منظم���ة الصحة العاملية على تصنيف 
انفلون���زا اخلنازير بدرجة وباء مهلك كي يجعلوا التلقيح 
إجباريا ال خياريا خاصة للشرائح املستهدفة أوال من اجليل 

املقبل وهم احلوامل واألطفال.
حكومتنا الفنلندية رفضت ذلك التصنيف وجعلت درجة 
املرض عادي���ة لكي ال يجبر أحد عل���ى التلقيح، ال يعرف 
مطلقا ما هي تأثيرات اللقاح بعد س���نة أو 5 س���نوات أو 
20 عاما؟ أهو عقم مطلق أم س���رطان أم غيره من األمراض 

واألورام املهلكة؟
األهم ان أميركا أعفت الش���ركات املنتجة من حتمل أي 

مسؤولية وذلك مؤشر خطير 
على النوايا املبيتة.

نعم م���ن واج���ب اجلميع 
التعمي���م ل���كل م���ن حتبون 

وتعزون.
شاهدوا واستمعوا للشريط 
ولكم الق���رار األخير بالدخول 
العاملية  على شبكة املعلومات 

»اإلنترنت« على املوقع التالي:
http:www.youtube.com/watch?v=nTgyakKADDM

> > >
واملوقف الثالث: هو جائزة أفضل كاريكاتير سياس���ي 
ف���ي أميركا، حيث فاز بها رس���م كان عبارة عن حوار بني 
طفل فلسطيني وآخر يهودي وهو الكاريكاتير الذي نشر 
ف���ي الصحافة األميركية حيث اس���تطاع وفق وجهة نظر 
الكثيرين ايصال رسالة حقيقية عن واقع ما يحصل على 
األرض الفلس���طينية خالفا ملا يتم الترويج له في عموم 

اإلعالم األميركي والكاريكاتير كما جاء في فحواه:
الطفل اليهودي: إن أبي أخبرني أنكم أنتم العرب حيوانات 

إرهابيون شريرون.
الطفل الفلس���طيني: إن أبي لم يخبرني أي ش���يء ألن 

أباك قتله.
> > >

فاكهة الكالم: نصيحة حلوة أرسلها زميل عزيز وطلب مني 
نشرها بعمود »ملسات«: 

»إن اعت���دت على قول بس���م اهلل الرحمن الرحيم عند 
شروعك بكل عمل تقوم به، فغدا ايضا يوم القيامة وعندما 
تعطى صحيفة أعمالك بيدك، فس���تقول قبل قراءتها بسم 
اهلل الرحمن الرحيم، جريا على ما اعدت عليه في الدنيا، 
فإذ بذنوبك قد محيت، فتس���أل ماذا حدث؟ فيأتي النداء: 
ي���ا عبدي لقد دعوتني بالرحمن الرحيم، فعاملتك بدوري 

وفق هذه الرحمة«.
Aliku1000@yahoo.com
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