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تلقيت اتصاال من أحد النواب معاتبا على ما ورد في مقالتي 
األسبوع املاضي التي ذكرت فيها أن بعض األعضاء قابل لإليجار 
لصالح آخرين من خارج املؤسسة التشريعية لتنفيذ أجندة 
خاصة، وأوضح لي بصوته الهادئ املتهدج اآلتي على حروف 
لهجة بيضاء جميلة كيف أن هذا الطعن الذي مارس���ته ضد 
املؤسسة التشريعية هو ما تهدف إليه قوى الفساد في البلد 
محذرا إياي من أن أنضم جلوقة املطبلني مع قوى الظالم التي 

تريدنا أن نكفر بالدميوقراطية.
ورغم لغة الوعظ التي استخدمها محدثي خالل اتصاله إال 
أنني أبلغت���ه بوجود حقيقة ال مراء حولها وهي أن جزءا من 
املؤسسة التشريعية بات مختطفا وهذا األمر يعرفه حتى راعي 

البقالة غير املرخصة التي تقع في آخر شارع منزلي.
نعم مختطفة، وفي قولي هذا ال أكرر ما تقوله قوى الفساد 
بل أروي واقعا معاشا ملموسا وأصبح جزءا ال يتجزأ من احلياة 
السياسية اليومية في البلد، فعندما أرى منزال يحترق وأصرخ 
بأعلى صوتي »حريق« فهنا أنا أبلغ عن واقع وال أروج لشائعة، 
وبدعواي ال أفعل كما يفعل دعاة التهدئة الذي يرون »احلريق« 
بأمهات أعينهم ثم يطلبون منا السكوت وعدم اإلبالغ بدعوى 
احلفاظ على وحدة البلد ودميومة العملية الدميوقراطية التي 
ميكن أن تعطل لس���بب أو آلخر إذا ما صرخنا وقلنا إن جزءا 

من مؤسستكم التشريعية يحترق.
هل تريدون أن نتحدث باللغة املبس���طة على بس���اط من 
األسئلة املشروعة؟ حسنا، إليكم هذا التساؤل كيف ميكن لعضو 
مجلس أمة قضى 3 س���نوات فقط في البرملان، وملا لم يحالفه 
احلظ في االنتخابات الالحقة قام بتأسيس شركة رأسمالها 20 
مليون دينار، رغم أنه قام ببناء مقر حملته االنتخابية األولى 

ب� »قطية« عائلية؟!
قد تبدو اإلجابة عن هذا الس���ؤال صعبة إلى حد ما ولكن 
إليكم القصة الرقمية ملشوار السنوات الثالث للنائب السابق، 
فقد قضى في البرملان 1260 يوما ما يعني أنه كان يكسب يوميا 
15 ألف دينار »كونه حصل في النهاية على 20 مليون شكلت 
رأس مال شركته«، 15 ألف دينار يوميا تعني أنه كان يحصل 
بالساعة على 661 دينارا، وفي الدقيقة الواحدة على 11 دينارا 

و»كسور« أي في الثانية يدخل جيبه 183 فلسا.
كي���ف تعتقدون أنه حصل على هذا املبلغ؟ حتما لم يفرك 
املصباح الس���حري ولم يعثر على مغارة علي بابا ولم يرث 

فلسا أحمر فمن أين حصل على هذا املبلغ؟!
هذا مجرد أمنوذج واحد وليس وحيد ملا يدور في جزء من 
املؤسسة التشريعية، فخاله البرازيلي الذي أورثه هذا املبلغ 
ما هو سوى نتيجة تصويت أو نتيجة تصويت أو رمبا نتيجة 
تصوي���ت وتصويته في احلاالت الث���الث إما مع احلكومة أو 
مع طرف منها متصارع مع طرف آخر أو مع طرف من خارج 

احلكومة ملصلحة ما.
ه���ل عرفت���م اآلن كي���ف ميك���ن أن تختطف املؤسس���ة 

التشريعية؟
في مقالي هذا ال أطعن أبدا في املؤسس���ة التش���ريعية بل 
أطعن في ممارسات بعض املنتسبني إليها وهناك فرق شاسع 
بني األمرين، والشك أن هناك نوابا أيديهم أنظف من قلب تقي 
ورع، وأعرف نائبا سابقا دخل من املجلس وخرج ولم يدخل 
جيبه دينار وال درهم، واليزال حتى اليوم لم يس���دد القرض 
اإلسكاني املس���تحق على منزله وأعني النائب السابق محمد 
العبداجلادر، ولو كان العبداجلادر كصاحب ال� 661 دينارا في 
الساعة لكان ميلك اليوم مجمعني جتاريني و5 عمارات عزاب 

في خيطان و6 شاليهات في بنيدر و»حوطتني« في أمغرة.
Waha2waha@hotmail.com

نحن مجتمع تن���ادي اغلبيته الس���احقة بالدميوقراطية 
ويفاخ���رون بها، ومع ذلك كثير جدا م���ن افراد هذه االغلبية 
ينتهكون ه���ذه الدميوقراطية مبمارس���ات غير دميوقراطية 
وبس���لوكيات اجتماعية متعصبة واالستهانة بآراء وحقوق 

اآلخرين.
> > >

نحن مجتمع ينتقد ويش���كو معظم افراده وبس���رعة اي 
انقطاع ولو بس���يط للماء والكهرب���اء واغلبيتنا العظمى ال 
تدفع نهائيا حقوق الدولة م���ن فواتير ماء وكهرباء وهاتف، 
ونشكو ايضا وننتقد زحمة الشوارع واغلبنا ميتلك بدال من 

السيارة »ثالثا«!
> > >

نحن مجتم���ع يطالب بعطلة قبل العطل���ة وبعد العطلة، 
ويس���افر اغلبنا صيفا وشتاء وخريفا وربيعا وفي كل اجازة 
رس���مية مهما قصرت ايامها، ويركب كثي���ر من افراده افخم 
واغلى واحلى املركبات، ويش���ترون منازل وبيوتا تضاعف 
قيمتها قيمة القرض االس���كاني ان لم يكن اكثر، ويساهمون 
ويضاربون بالبورصة ويكتتبون في كل االكتتابات، ثم ندعي 

ضنك وقسوة وصعوبة احلياة والعيش!
> > >

هذا غيض من فيض، اشياء لو ذكرناها جميعها الحتجنا بدل 
املقالة عشر مقاالت تؤكد طغيان املصالح العجيبة الشخصية 
الضيقة الغلبيتنا الساحقة على مصلحة الوطن واملجتمع، وكل 
ذلك بسبب الدميوقراطية وفسحة احلرية التي اقرت قبل 50 

عاما تقريبا ملجتمع لم يكن يشابه مجتمعنا اليوم!
> > >

وكل من يعترض على هذا الكالم عليه النظر حوله والتمعن 
جيدا مبا يدور حوله قبل االعتراض العمياني على كل من يقول 
ويكتب احلقيقة وان كنت ال اعطي شأنا واهمية ألي اعتراض، 

ألني ال ادفن رأسي بالرمل كأغلبيتنا الساحقة.
Mike14806@hotmail.com

ذعار الرشيدي

نواب »اإليجار« وبيت 
العبدالجادر

الحرف 29

مخلد الشمري
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رؤية

لو كنت مستجوبًا

سعد فهد الحرمل

تحت المجهر

مع دخول موسم الشتاء ارتفعت حمى 
تقدمي االستجوابات عند النواب األفاضل 
حفاظا على س���خونة الوضع السياس���ي 
حتى ال يصيبه الفتور ويبرد جراء برودة 
الطقس، فهناك مشروع استجواب لوزير 
األشغال وآخر لوزير الدفاع وغيره لوزير 
الداخلية، حتى سمو رئيس الوزراء أيضا 
كان له نصيبه أيضا من هذه املشاريع. ولو 
كان األمر بيدي في حتديد األولوية لتلك 
االس���تجوابات الخترت تقدمي استجواب 
وزير الداخلية عن غيره ولكن ألس���باب 
أخرى عن السبب املعلن الستجوابه، فبرأيي 
أن هن���اك ما هو أهم من مبلغ ال� 5 ماليني 
التي صرفت حتت غطاء إعالنات املرشحني 
والتي اختلف الفقهاء في إدانتها بني مؤيد 
ومعارض، ثم ماذا متثل هذه املاليني اخلمسة 
نسبة إلى تلك املبالغ التي أهدرت سواء في 
وزارة الداخلي���ة أو في مختلف القطاعات 
احلكومية دون أي فائدة تعود على البالد، 
لذا لو كنت واضعا حملاور استجواب وزير 
الداخلية جلعلت محور ماليني اإلعالنات 
في ذيل القائمة ضمن محاور االستجواب 
وقدمت عليه مح���اور أخرى أكثر أهمية، 
فلو كنت مس���تجوبا الوزير الستجوبته 
عن االنفالت األمني وارتفاع معدل اجلرمية 
في الب���الد، ولو كنت مس���تجوبا الوزير 
الس���تجوبته عن نقص األفراد في املخافر 
وعدم جتهيزها في املنطقة الس���كنية مما 
أتاح الفرصة للمستهترين إلزعاج األهالي 
وانتشار الس���رقات، ولو كنت مستجوبا 
الوزير الستجوبته عن االقامات وجتارها 
الذين أغرقوا الب���الد باملجرمني وبائعات 
الهوى الذين دخلوا البالد باستثناءات لنشر 
الفس���اد واجلرمية، خاصة من دول الضد 

والعراق حتديدا.
أيض���ا ل���و كن���ت مس���تجوبا الوزير 
الستجوبته عن تلك املراقص التي ألبست 
لباس املقاهي وت���روج للدعارة من خالل 
عمالها الذين يعملون بها، علما بأن معظمهم 
ليسوا على كفالة ما يسمى باملقهى بل أتوا 
عن طريق جتار االقامات، ولو كنت مستجوبا 
الوزير الستجوبته عن األزمة املرورية التي 
تفاقمت في البالد وخنقت العباد على مدار 
الس���اعة دون وجود أي رد فعل من قبل 

وزارة الداخلية للتعامل معها.
لو كنت مستجوبا الوزير الستجوبته 
عن جتار رخص القيادة التي باتت ظاهرة 
يس���تطيع أن يراها األعم���ش على بعد 5 
كيلومترات في أشد الليالي عتمة. لو كنت 
مستجوبا الوزير الستجوبته على وقوف 
دوريات الش���رطة في مواقف الس���يارات 
املخصص���ة للمعاقني. بعد ذل���ك كله قد 
أضيف محور إعالنات املرشحني ملسودة 

االستجواب، ومنا إلى وزير الداخلية.
> > >

في وزارة املواصالت وبخالف األعوام 
املاضية قام بعض القياديني بإصدار تعليمات 
شفهية بعدم ترشيح أكثر من موظف بكل 
قسم ملكافأة األعمال املمتازة بحجة توفير 
امليزانية ومن يقدم أكثر من اسم يتم رفضه 
ساعني من خالل ذلك إلى حرمان العديد من 
املوظفني من تلك املكافأة لتتسيد األهواء 
واملزاجية املوقف في توزيع تلك الهبات، 
فهل يعلم السيد وزير املواصالت ذلك وما 

موقفه؟
alharmal@hotmail.com

The Terminal تعني  كلم���ة 
نهاي���ة الطريق أو بدايته، وهي 
مصطل���ح متداول ف���ي كل من 
املط���ارات والس���كك احلديدية 
لتوجيه املغادري���ن والقادمني 
التي يقصدونها  إلى واجهاتهم 
من خ���الل الفت���ات موضوعة 
على حوائط في املطار والسكك 

احلديدي���ة لتكون الدليل لهم، وجن���د املخرج توم هانكس 
أصاب عند اختياره لهذا املسمى لفيلمه الذي قمنا باختياره 
عنوانا ملقالتنا، ومن هذا املصطلح أراد مخرجنا أن يوصل 
رسالة إعالمية لكل مشاهديه من أول وهلة عند قراءتنا السم 
الفيل���م وهي: أننا أصبحنا ال نعلم بداية طريقنا وال نهايته 
وهذا بالفعل ما حدث لي عند مشاهدتي ألحداث الفيلم وهو 
السؤال الذي طرحته لذاتي: هل الطريق انتهى أم بدأ؟ وهذا 
م���ا وجدت إجابته في أحداث الفيلم بأن الطريق لم ينته بل 
مازال طويال وش���ائكا أمامنا، نع���م هذه حصيلة الفيلم ملن 
يش���اهده بعني فلس���فية ودنيوية ما يجعله يفكر في أمور 
الدنيا بأجمعها بنظرة فلسفية ويتساءل: هل الطريق انتهى 

أم بدأ؟ وكما قال شكسبير »تلك هي املشكلة«. 
الطريق لم ينته بل مازال طويال وشائكا متلؤه اخلفافيش 
اإلرهابية التي تريد أن حتلق في سمائنا وتقيم على أنفسنا 
وتهدم ما تقدمنا به من فكر وثقافة، هذه اخلفافيش هي صوت 
مسموع ولكن غير مفهوم ماذا تريد؟ وما هي نواياها؟ ومن 
ميوله���م؟ وال يجب أن نقول ال نعلم، بل نعلم كل خباياهم 
ومخططاتهم بل نعلم مدى خطورتهم علينا وعلى مجتمعنا 

وتلك هي املصيبة
 والي���وم لن أخوض في تفكيرهم وال في من هم وال ماذا 
يري���دون ألنهم مثلما ذكرت ف���ي البداية مجرد خفافيش ال 
يظهرون إال س���را وليال، فمن ال يخشى شيئا يعشق النور 
وهم عكس ذلك، ولكن ما سأس���لط عليه الضوء هو الدور 
اإلعالمي س���واء كان مرئيا أو سمعيا أو مقروءا، وما يلعبه 
من أهمية مع تلك اخلفافيش إلبراز دورهم وتضخيم حجمهم 
ووصول صوتهم إلى أن يصلوا إلى مرادهم وهو »س���لطة 

اإلرهاب األعظم«. 

 اليوم أحيي موقف أمني سر 
الكويتية  جمعية الصحافي���ني 
األس���تاذ فيصل القناعي عندما 
أعلن عالني���ة رفضه ما يحدث 
من بع���ض الصح���ف واألقالم 
لتلميع وإظهار تلك اخلفافيش 
الذين سيدمرون مجتمعنا بأفكار 
هدامة ومهاترات فارغة، ومن ذلك 
الرفض والتصريح النابع من جمعية الصحافيني الكويتية 
إحدى ديار احلرية واستقالل الكلمة واحترام الدستور، أقول 
لهم إن الرفض هو بداية طريق قتل وإبادة اخلفافيش ومن 
ميهد لهم طرقاتهم، ولكن البد أن نكمل طريقنا ومس���يرتنا 
وال نقف فقط عند الرفض بل البد من وضع عقوبة لكل من 
يفك���ر في أن يهني قلمه أو يه���ني مهنة اإلعالم التي تعد من 
أس���مى املهن، أذكركم باملادة 36 من الدس���تور والتي تنص 
على: »حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنس���ان 
حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، 
وذلك وفقا للش���روط واألوضاع التي يبنيها القانون«، فإذا 
طبقنا مبدأ العقاب على من يظهر ويلمع خفافيش اإلرهاب 
يعاقب، ألنهم وفقا للدس���تور خارج القانون، وبهذا العقاب 
س���وف يكون ذلك عبرة ملن يفكر في مصلحته الشخصية 
قبل أن يفكر في مصلحة الكويت واملجتمع، بل فكرة العقاب 
ستكون بداية فعلية لبداية طريق االزدهار والتقدم بعد إبعاد 

خفافيش اإلرهاب عن سماء وطننا.
> > >

كلمة وما تنرد: نشكر كل مواطن في مجتمعنا يقوم بالتبرع 
لدعم الثقافة والفكر في الكويت من خالل بناء وترميم املكتبات 
العامة في املناطق السكنية وهذا إن دل فإمنا يدل على الوعي 
الثقافي الذي مازال في شعب الكويت، بل أشكر كل نائب في 
مجلس األمة يدعم احلركة الثقافية وأولهم رئيس املجلس 
الذي يرعى مهرجانا مسرحيا بأكمله، ما جعل بعض النواب 
يلتفتون إلى احلركة الثقافية وأهميتها وعلى رأسهم النائب 
صالح املال واقتراحه بإنشاء مركز ثقافي في كل محافظة.. 

عساكم على القوة.
atach_hoty@hotmail.com

يرى أنطونيو غرامش���ي – 
الفيلس���وف املاركسي اإليطالي 
الذي قض���ى حتت التعذيب في 
سجون موسوليني عام 1937 – 
أن ما يحكم تعريف املثقف ليس 
اخلصائص اجلوهرية لنشاطه 
الوظيفة  الذهني فحس���ب، بل 
االجتماعية التي يؤديها املثقف 

ملجتمعه. فكل عمل مهما كان بدائيا ففيه إلى حد ما شيء من 
النشاط الذهني، بهذا املعنى نفهم مقولة غرامشي »كل الناس 
مثقفون«، ولكن ليس كل نشاط ذهني يقوم بوظيفة املثقف، 
وليس لكل إنسان وظيفة املثقف في املجتمع. يقول غرامشي 
في دفاتر السجن »عندما منيز بني املثقفني وغير املثقفني فإننا 
في احلقيقة نش���ير فقط إلى الوظيفة االجتماعية املباشرة 
التي يؤديها املثقف في املجتمع«. املس���ألة إذن ال عالقة لها 
بالبالغة أو كم املعلومات وال حتى باإلنتاج العلمي أو األدبي 
وكثرة الكالم بالندوات واحملاضرات، وإمنا حتديدا مبا يقدمه 
املثق���ف ملجتمعه من دور قيادي يوجهه - من خالله - إلى 
اخل���الص من هيمنة الدولة، واخلالص من هيمنة الدولة ال 
تعن���ي أبدا اخلروج على القانون أو العصيان والتمرد على 
النظام، وإمنا تعني حتديدا عدم الس���ماح للدولة بأجهزتها 
البيروقراطية القمعية بالتالعب مبقدرات الش���عب وتبديد 
ثروات���ه وحرمانه من حقه في حياة كرمية، وهو ما يحدث 
بص���ورة »فوضوية« في الكويت ه���ذه األيام في ظل غياب 
دور حقيق���ي وفاعل للمثقفني احلقيقيني. فالدولة في نهاية 
املطاف ليست س���وى كيان رمزي أو اعتباري هدفه توفير 
تلك احلياة الكرمية لألفراد، والسلطة ليست سوى »جهاز 
منظم« مطلوب منه فقط حتقيق هذا الهدف، وهذا هو املعنى 

الدقيق لفكرة العقد االجتماعي. 
يبني غرامشي أن الدولة )املجتمع السياسي( تتكون من 
أجهزة يغلب عليها القمع، فهي تتكون من أجهزة ذات طبيعة 
قسرية )اجليش، الشرطة، القضاء( ومن أجهزة تصنع القانون 
وتطبقه )البرملان، احلكومة(، كما تتكون من أجهزة يغلب 
عليها الدور االيديولوجي )املدرسة، دور العبادة، األحزاب 
السياسية( والتي تؤمن للسلطة مترير دورها السلطوي. 

وهنا بالتحديد تأتي أهمية دور 
املثق���ف الذي يفترض أن يوجد 
تصورا شامال أو وعيا اجتماعيا 
ملواجه���ة أي خ���رق أو انحراف 
في تعه���دات الدولة والتزاماتها 
املطلوبة جتاه املجتمع. وهو ما 
 Philosophy of يسميه غرامشي 
Praxis )وه���و مصطلح يصعب 
ترجمته، ولكنه يعني اجلانب النظري والعملي في آن معا 
بالنسبة لدور املثقف، وهو مبدأ أصيل من مبادئ املاركسية(، 
فاملثقف احلقيقي هو من ال يكتفي بالتنظير الفكري – وهو ما 
يقوم به معظم من يعتبرون أنفسهم مثقفني – وإمنا عليه أن 
ميارس فعليا دورا سياسيا فاعال من شأنه أن يوجد سلطة 
أخرى في مقابل سلطة الدولة إذا جنحت )وهي جتنح دائما(، 

أي أن يؤسس حلالة من التوازن بني السلطات. 
واقعيا، دخلت الكويت مرحلة من التفكك واالنهيار بدرجة 
خطيرة رغم أنها ليست دولة حديثة وجتربتها الدميوقراطية 
ليس���ت بس���يطة، فعمر الكويت من عمر الواليات املتحدة 
األميركية ومع ذلك لم تتقدم احلياة االجتماعية نحو النظام 
والدميوقراطية احلقيقية بقدر يكفي ملقارنتها بشركة صغيرة 
من شركات أميركا، كل هذا بسبب غياب دور املثقف الواعي، 
باستثناء فترة اخلمسينيات والستينيات والتي كانت تضم 
نخبة من املثقفني احلقيقيني ممن س���اهموا في ظهور أغلب 
م���ا نتمتع به اليوم من حرية وحضارة. أما األغرب من ذلك 
فهو أن يواجه املثقفون احلقيقيون بهجمة شرسة ال تتطرق 
على اإلطالق ملضمون رسالتهم بل تتناول فقط أشخاصهم 
وتش���كك في نواياهم وأعني مجموعة ال� 62، فنشاط هذه 
املجموعة يكاد يكون النشاط الوحيد الذي ميكن أن ينطبق 
عليه مفهوم »البراكسيس« الذي نادى به غرامشي، فهو ليس 
مج���رد تنظير فكري ملا يحدث ف���ي البالد من عبث، بل هو 
نشاط عملي أيضا يستهدف صناع القرار، وهو ما نحتاجه 
فعال فلسنا بحاجة إلى كل هذا االجترار لوصف حالة العبث 
واجلمود والتراجع، فكل هذا أصبح مفهوما حتى لدى األطفال، 
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