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ليس من حق أي بني آدم كائنا من كان أن يبدي حكما مسبقا على 
أي من االستجوابات، فاحملاور املوجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء الثالثة تبقى اتهامات ملقاة من طرف مدٍع وبقي دفاع املدعى 
عليه الذي لن يظهر إال في جلسة االستجواب ألي من األربعة، وقبل أن 
يتم سماع رأي الطرف اآلخر ال يحق ملتفلسف واحد أن يبدي رأيا في 
أي من احملاور وخاصة فيما يتعلق مبعلبات الطعن بالذمم اجلاهزة 
التي ال يرى مشجعو الدرجة الثالثة في مشهدنا السياسي من إلقائها 
في وجوه املستجوبني »بفتح الواو« »مع صرخات االستهجان وكأننا 
نخوض مباراة كرة قدم درجة ثانية وال نعيش واقعا سياسيا ميس 

مستقبل البلد.
كما أن من حق املستجوب اإلصرار على املطالبة بصعود املستهدف 
إلى املنصة ورفض كل ما من شأنه أن يعرقل استجوابه فإنه من حق 
احلكومة أيضا أن حتيل االستجواب إلى احملكمة الدستورية فقط في 
حال كانت ترى وجود شبهات دستورية في أي من احملاور، وشخصيا 
م���ن خالل االطالع ال أرى أي ش���بهات فاملوضوع أمامنا مال عام طار 
بليل إلى حيث ال ندري ونريد أن نعرف احلقيقة وال نتهم أحدا فكلكم 
بريئون حتى يثبت العكس، وكذلك من حق احلكومة أن تدعو للتصويت 
إلحالة االس���تجواب إلى التش���ريعية أو حتى تطلب التصويت لعقد 
جلسة س���رية، واحلكم النهائي في احللني احلكوميني األخيرين هو 
التصويت في املجلس وأعتقد أن هذا جزء من الدميوقراطية، فكما أن 
هناك استجوابا وهو حق أصيل هناك حقوق للحكومة في أن تفعل ما 
هو متاح دس���توريا للخروج بأقل األضرار املمكنة بدال من »الطشار« 

الذي تخشى أن ينالها جانب كبير منه.
هنا أنا لس���ت مع احلكومة س���واء في اإلحالة إلى الدستورية أو 
اللجوء إلى اإلحالة إلى التشريعية وال حتى الدعوة لعقد جلسة سرية 
لسبب بسيط هو أن احلكومة ستضمن نتيجة تصويت اإلحالة على 
التشريعية أو الدستورية بنس���بة مرتاحة وكذلك ستضمن حتويل 
اجللسة إلى سرية. ولكن الرأي املنطقي يقول إن اإلحالة إلى احملكمة 
الدستورية هروب غير مبرر وأما طلب اإلحالة إلى التشريعية فاغتيال 
لالستجواب أما اجللسة السرية فهي تغييب للحقيقة التي من حقنا 

جميعا أن نعرفها كمواطنني.
لست أدرى بالوزراء من شعاب حكومتهم ولكنني أعرف أمرا واحدا 
هو أن االستجواب حق للنائب والوزير عندما أقسم كان يعلم أن جزءا 
من مهامه السياسية تلقي االستجوابات التي تتمحور حول األخطاء 
التي ترتكب في عهده كونه مس���ؤوال عن كل ما يتعلق بوزارته، وإذا 
كان أي من الوزراء يرى أن االستجواب جتن واستهداف فليبر بقسمه 

وليقدم استقالته.
نقطة: ما حصل للمحامي محمد عبد القادر اجلاسم ال ميكن وصفه 
س���وى أنه خطأ كبير البد أن يتم تصحيحه وبأسرع وقت والبد من 
إطالق سراح اجلاسم فورا، وال حاجة ألن نذكر أن هناك من حتدث مبا 
هو »أبلى« مما حتدث به اجلاسم واليزال في بيتهم هانئا معافى يشرب 
القهوة مع عصافير الصباح، اجلاس���م لم يخطئ ولم يخرق القانون 
وحت���دث بأمر يتحدث فيه جميع الكويتيني في تناول الش���خصيات 
العام���ة بالنقد في الديوانيات، نختلف معه أو نتفق حول ما قاله أمر 
آخر ولكن ال ميكن لعاقل أن يختلف حول أن ما حصل للجاسم خطأ 

وخطأ كبير فبادروا إلى تصحيحه فورا قبل أن »تكر السبحة«.
Waha2waha@hotmail.com

غريب وعجيب امر االغلبية العظمى من املهاجرين العرب واملسلمني 
لدول الغرب فهم يخاطرون و»يس���تذبحون« ويفعلون كل االش���ياء 
للوصول لدول الغرب التي متنحهم مزايا وحقوقا ومعيشة ما كانوا 
ليحصلوا عليها حتى في اخليال واالحالم في دولهم االصلية، اما اول 
ش���يء يفعله اغلبهم بعد اطمئنانهم لنيل تلك احلقوق واملزيا وعلى 
رأسها حق احلرية، واستنشاقهم لهوائها وعبيرها النقي اخلالي من 
خ���وف وارهاب تعودوا عليهما قبل قدومهم لدول الغرب، فهو اجلهر 
بكره الدول التي منحتهم ووهبتهم كل شيء، والطعن والذم مبجتمعات 
تلك الدول، التي لوال رقي وتس���امح افرادها ملا كانوا سيوافقون على 
ان تسمح قوانينهم باستقبال املهاجرين والالجئني الغرباء ومنحهم 
حقوقا مس���اوية لهم في كل شيء � مهاجرين والجئني � يريدون اخذ 
كل ش���يء دون ان يعطوا شيئا، حتى ان كان شيئا معنويا ال يكلفهم 
ش���يئا هو احترام وتقدير الدول واملجتمعات التي آوتهم بعد خوف 

واطعمتهم بعد جوع.
آخ���ر ما يؤكد كالم���ي هذا هو كالم املهاج���ر اليمني احلاصل على 
اجلنسية االميركية املدعو انور العولقي، الذي عمل لسنوات طويلة 
كإمام مس���جد في والية فرجينيا قبل هروب���ه لليمن بعد جرمية 11 
س���بتمبر 2001 االرهابية، فهو يعترف ويفتخر بوقاحة بأنه السبب 
في قيام املجرم الفلس���طيني االميركي نضال مالك حسن بقتل 13 من 
زمالئه االبرياء بدم بارد واصابته للعش���رات منهم في جرميته التي 
اقترفها مؤخرا في معس���كر عمله � كرد جميل � لدولة آوته وعائلته 
قبله بعد حرمان، ورعته وعلمته وجعلت منه قائدا كبيرا برتبة رائد 
في جيشها االقوى واالعظم في العالم، وهي وظيفة ال يشغلها سوى 

املميزين واحملظوظني.
ان ربط اليمني االميركي انور العولقي لتّدين الفلسطيني االميركي 
بالفعل االجرامي الذي فعله واقترفه هو شيء قبيح جدا وخطير جدا، 
وسيسبب بالتأكيد ضررا كبيرا جدا وفادحا وطويل االمد لكل املهاجرين 
العرب واملسلمني في دول ومجتمعات الغرب، وسيقلل من ثقة السلطات 
واملجتمعات بهم اكثر مما هي قليلة ومش���كوك بها اليوم خاصة بعد 
جرمية 11 سبتمبر االرهابية، ولهم كل احلق في ذلك، فمن سافر منا او 
سيسافر لدول الغرب سيالحظ بوضوح ان الكذب والنصب واالحتيال 
والدجل واالستغالل لن يواجهه اال من العرب واملسلمني، وسيالحظ 
ايضا نكرانهم وجحودهم جلمائل الدول ولس���لطات املجتمعات التي 
اوتهم ورحمتهم، وكل ذلك بس���بب جرعة »حرية« منحت لبش���ر لم 

يتذوقوا 1% منها في بلدانهم االصلية.
Mike14806@hotmail.com

ذعار الرشيدي

االستجوابات بين االغتيال 
واعتقال الجاسم
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مخلد الشمري

حرية غير األحرار

رؤية

وحده الماضي أجمل

محمد هالل الخالدي

نظرات

تتملكنا في كثير من األحيان ذكريات 
املاضي، نعشقها ونعشق حلظاتها لدرجة 
أننا نتمن����ى أن يعود الزمن بنا للوراء 
لنعيش تفاصيلها من جديد، دون أن نفهم 
ملاذا، رمبا بسبب خوفنا من املستقبل أو 

عجزنا أمام احلاضر. 
كان يفتش عن ورقة وس����ط زحام 
األوراق املبعثرة على مكتبه، فإذا بصورة 
قدمية تقفز من بني عش����رات األوراق، 
وكأنها تناديه، وجه باألبيض واألسود، 
مبالمح يغلب عليها تعب السنني، ومكابدة 
العيش وعشرات الهموم واآلهات املكبوتة، 
عينان غائرتان، حزينتان حد البؤس. 
أخذ يتأمل في الصورة، في تفاصيلها، 
في تقاطيع الوجه ونظرة العينني.. وجه 
إلنس����ان كانت له حياة وحضور غيبه 
املوت، وما أكثر ما غيب املوت من أحباب، 
أغرق في التمعن، وكأنه يقرأ حكاية عن 
زمن غابر، حلظات قليلة من الزمن ُكّن 
كاألعوام، أرجعت إليه آالف الذكريات، 

ذكريات مؤملة وأخرى حزينة. 
يبتسم، يتحسس الوجه الصامت في 
الصورة، يشعر وكأنه يحدثه أو يستمع 
إليه، سيان. يغرق في بحر من الذكريات 
واملواقف، وينفث م����ن صدره املهموم 
تنهيدة طويلة، تعبر أنفاسها احملترقة 
في عم����ق املاضي، تختصر عش����رات 
السنني في حلظتني. يرتشف من كوب 
القهوة الساخن، ويستقبل رائحة النب 
املتصاعدة بشيء من الهدوء واالرتياح، 
يغمض عينيه ويغوص أكثر في أحداث 
أصبحت متر أمامه كمش����هد سينمائي 
سريع، يشعر برغبة كبيرة في البكاء، ال 
يعرف ملاذا... يريد أن يبكي فقط. صورة 
لوجه إنسان توفي كفيلة بأن تتركك مع 
يأس����ك وعبراتك، وكثير من الذكريات 
احملفورة في أغوارك، إنه املاضي الذي 

لطاملا يشعرنا بأنه األجمل!
> > >

كتب السياب:

وتلتف حولي دروب املدينة
حباال من الطني ميضغن قلبي
ويعطني، عن جمرة فيه، طينة

حباال من النار يجلدن عري احلقول 
احلزينة

ويحرقن جيكور في قاع روحي
ويزرعن فيها رماد الضغينة
دروب تقول األساطير عنها
على موقد نام، ما عاد منها

وال عاد من ضفة املوت ساٍر
كأن الصدى والسكينة
جناحا أبي الهول فيها

جناح����ان من صخ����رة ف����ي ثراها 
دفينة

فمن يفجر امل����اء منها عيونا لتبنى 
قرانا عليها؟

ومن يرجع اهلل يوما إليها!
bodalal@hotmail.com

ف���ي كتاب���ه »مق���ال في 
الكاتب  احلضارة« يش���رح 
دي ميراب���و تعريفه لكلمة 
حضارة املستمدة من جذور 
عدة في اللغة الالتينية، فإما 
ان تنبع م���ن لفظة »مدنية« 
أو ساكن املدينة، وبعيدا عن 
أصل وج���ذور اللفظ في حد 

ذاته، فإن التفس���ير األكثر شيوعا لها يتلخص في جملة 
من املفاهيم واألفكار واملبادئ والظواهر التي تتبلور داخل 
مجتمع ما في صورة س���لوكيات وسبل وأمناط وقوانني 
يعيش مبوجبها الفرد واملجتمع بصورة تكافلية تتعاطى 

مع اآلخر في سبيل االرتقاء والنهوض.
وليس بوسع أي مجتمع مدني يسعى الى االرتقاء أو 
التحضر ان يستمر في احلياة والتعايش من دون ركيزتني 
أساسيتني وهما: حرية الفرد، وثقافة التسامح، وكالهما 

يكمل اآلخر ويغذيه.
الركيزة األولى، املتصلة بالفرد وحريته متى ما ضاقت 
هوامشها، سواء من قبل جماعة أو فكر أو حتى مؤسسة 
منتخبة، فإن النتيجة احلتمية ستقود الى سيطرة فكر 
مؤدلج ش���مولي عاجز عن التأقلم والتفاعل مع ما يطرأ 
حول���ه من تغيرات ومعتقدات وأفكار وتيارات، وتصبح 
احملصلة آنذاك توليد مجتمع هش جامد، ما ان يخرج من 

أزمة حتى ينزلق في أخرى.
أما الركيزة األخرى، وهي ثقافة التسامح، فإذا ما انحسر 
معناها وصداها في أي مجتمع فانها تكون مبنزلة الكارثة 
التي تنزل على أركان املجتمع وتصيبه في مقتل، وهناك 
أمثلة عدة على ذلك، فالدكتاتور أدولف هتلر وصل الى سدة 
احلكم في أملانيا عبر صناديق االقتراع مبوجب انتخابات 
دميوقراطية، لكنه سلب حرية الفرد بفكره النازي الذي 
ارتكز في األساس على نظرية »التفوق العرقي«، وهو ما 

قاد أملانيا وجّر العالم معها الى مآس غير مسبوقة.
وال يختلف األمر كثيرا بالنسبة الى كثير من األحزاب 

االيديولوجية التي تعمل في 
السياسة، وهنا أقول كثير منها 
أكثر موضوعية.  حتى أكون 
ال س���يما ان موق���ف أعرقها 
وأكثرها تنظيما ال يش���ذ عن 
ذلك من حيث االنتهازية والفكر 
الى تنميط  الرامي  الشمولي 
التي تقع حتت  املؤسس���ات 
ايديهم لتصبغ بلون واحد، فضال عن محاربة النقد والرأي 
اآلخر. وثقافة النقد تعد احدى األدوات اجلوهرية في إثراء 
بيئة احلرية وابراز مفهوم التسامح في آن واحد، فال ميكن 
ألي مجتمع ان يعرف مسار االرتقاء والنهوض من دونها، 
وأحد أهم األمثلة الشاخصة أمامنا في هذا اإلطار هو العراق 
الش���قيق، التي متلك مرتكزات احلضارة كلها، من حيث 
التاريخ واألرض والثروة الطبيعية الهائلة، فضال عن أهم 
عنصر، وهو البشر املتعدد األديان واملذاهب واألعراق، أي 
انها باختصار دولة حتتضن فسيفس���اء جميلة وراقية، 
لكن بغياب حرية الفرد وثقافة التسامح حتول هذا البلد 
اجلميل الغني بكل أدوات التحضر الى حقل يضم أس���وأ 
أشكال الديكتاتوريات املتعاقبة وممارسات إلغاء االخر.

ومع غياب أهم عنصرين للنهوض والتحضر، خسر 
الشعب والوطن االستقرار واألمن وأصبح ما ان يخرج من 
محنة حتى يلج في أخرى، وكأن قدره ان يعيش أس���يرا 
ألحد السجنني، اما الدكتاتورية واما الفوضى وكم نتمنى 
ان تستقر األمور في هذا البلد الشقيق واجلار ألن أي أمر 
سلبي، ال سمح اهلل، سينعكس بالضرورة علينا وان من 
املعلوم ان البلدان الدميوقراطية حتل خالفاتها باحلوار 
فمن واجبنا وأمننا القومي دعم العراق الدميوقراطي وكما 

يقال ان فاقد الشيء ال يعطيه.
فيتعني ان تتضافر اجلهود في ديرتنا احملببة من أجل 
تعزيز هذين العنصرين لنعيش وتعيش أجيالنا املقبلة 

بأمان وحرية وطمأنينة.
al.megren@yahoo.com

محمد خلف المجرن

الحرية وثقافة التسامح

رأي

ان قاعة عبداهلل السالم هي قاعة االمة التي 
يجب ان يقوم فيها اخواننا النواب مبناقش���ة 
املواضيع التي حتمل هموم املواطنني وكيفية 
بالتنمية االقتصادي���ة والتعليمية  االرتق���اء 
والصحية واألمنية ملا فيه خير الوطن واملواطن. 
نرى اآلن ان البعض من االخوة النواب االفاضل 
بدوا وكأنهم ممثلون على مس���رح قاعة األمة 
التي حتمل اعلى اسم في الكويت وهو الراحل 
املغفور له بإذن اهلل ابو الدميوقراطية الشيخ 
عبداهلل السالم، فكيف يسمح البعض من النواب 
بهذا االداء املس���رحي الهزيل واالتهامات التي 
يلقيها االخوة واالخوات اعضاء مجلس االمة 
لبعضه���م البعض؟ وهل من املعقول ان يصل 
البعض الى هذا املستوى من االخالقيات بدفع 
االتهامات الباطلة لبعضهم او العضاء احلكومة 

او رئيسها؟!
منذ متى اصبحنا نسمع مثل هذا الكالم او نرى 
هذا التصرف السيئ حتت قبة البرملان؟ لم يتبق 
لنا اال ان نرى ان يقوم البعض بحذف االشياء 

او ضرب اآلخرين مبا لديهم او بااليدي.
نأسف ان يصل البعض من االخوة النواب 
الى هذا املستوى من التحدث بألفاظ غير الئقة 
وتوجيه االتهامات للبعض اآلخر دون وجود 

اثباتات او مستندات لتلك االتهامات.
لكن »من أمن العقوبة اساء التصرف«.

هل سنشاهد اي مسرحية تصل في النهاية 
ال���ى حل مجلس االمة او أي فصول اخرى من 
هذه املسرحيات حتت قبة عبداهلل السالم، كي 
يسهل االمر على اولي االمر للقيام بحل املجلس 

مرة أخرى؟!
همسة »ملن يهمه األمر«.

كل دولة من دول العالم الدميوقراطية يكون لها هيئة 
أو مركز لصيانة الدميوقراطية يشرف ويدير سيران 
الدميوقراطية بشفافية، بينما عندنا نرى أن هناك اتهامات 
تطلق بني احلني واآلخر على عدم شفافية االنتخابات 
أو حت���ى النتائج ومخرجات االنتخابات واللجوء إلى 
احملكمة حلسم نتيجة ما، وبالفعل يتضح أن هناك نتائج 
مغلوطة يتم تصحيحها بحكم احملكمة الدستورية. يا 
ترى هل هناك عب���ث بالدميوقراطية الكويتية؟ وهل 

هناك نتائج يتم بها انتقاء نواب باخلطأ؟.
هذا بالفعل ما حصل في االنتخابات األخيرة وكان 
الفيصل القضاء ومن خالله تبني أن هناك أعضاء في 
مجلس األمة مت حصولهم على عضوية مجلس األمة 
باخلطأ ومت تصحيح ذلك من خالل الرجوع إلى احملكمة 
الدستورية. وأيضا هناك دالالت واضحة على أن هناك 
حقبة من الزمن قد تكون شهدت تزويرا في االنتخابات 
بالكوي���ت وذلك يوم األربعاء املوافق 25 يناير 1967م 
في انتخابات مجلس األمة بالفصل التشريعي الثاني. 
إلى متى يتراجع سيران االنتخابات، وتكون االنتخابات 

عرضة للخطأ أو التزوير؟
هل من املمكن وضع آلية حديثة لضمان س���يران 

االنتخابات بطريقة منهجية وبشفافية؟
إن الدول الدميوقراطية تضع إستراتيجية واضحة 
حتافظ بها على سيران وحماية وشفافية الدميوقراطية 
بحيث ال يكمن للمال السياسي أو العبث اخلارجي أو قوى 
الفساد أو قوى العبث أن تعبث بسيران ومخرجات رسم 
اخلارطة السياسية وعدم العبث مبخرجات االنتخابات، 
متى سيكون لدينا مجلس أو هيئة مستقلة تشرف على 

االنتخابات وتراقب سيران شفافيتها؟
Dr.n-alnami@hotmail.com
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