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مع كامل احترامي للنواب املستجوبني فلديهم خلط واضح في 
األوراق فهم يريدون أن يفعلوا من جهتهم األدوات الدستورية التي 
بأيديهم ولكنهم على ذات الطرف ال يريدون للحكومة أن تستخدم 
ما هو متاح لها دستوريا، فينما هم يقدمون استجوابهم وينطلقون 
بآلية دعائية إعالمية وندوات حلشد التأييد الستجوابهم يستكثرون 
على احلكومة أن تطلب عقد جلسة سرية وهو طلب من حقها أن 
تطلبه وتعرضه للتصويت عل���ى املجلس، وميكننا أن نقول ان 
احلكومة هربت من املواجهة العلنية إلى الس���رية، ولكنه هروب 
دستوري ال ميكننا الطعن به وال بقراره، قد نرفضه من واقع أننا 
نريد أن نع���رف احلقيقة فقط، ولكننا ال ميكننا منعها من اتخاذ 
طريق السرية، حتى ولو أرادت أن تضربه في االستجوابات األربعة 
فهذا من حقها ما دامت قادرة على جمع ما يكفي من األصوات لتأييد 
اجللسة السرية والكل يعرف أن احلكومة متلك األصوات الكافية 
بل وأكثر من الكافية. ولكون احلكومة متلك أغلبية نيابية ميكن 
أن تس���اندها وبفاعلية في أي تصويت آخر فهذا يعني أمرا هاما 
هو أن احلكومة وبهذه األغلبية النيابية األريحية لن ترفع كتاب 
عدم تعاون مع املجلس حتى ولو قدم 10 استجوابات و9999 سؤاال 
برملانيا ومعها 7000 ندوة تشهير، فأي حكومة هي التي ستفرط 
مبجلس بلغت املواالة في بعض أعضائه أن تبرعوا مش���كورين 

بتحولهم إلى محامني »حتت التمرين« في أروقة احلكومة.
كلمنجية احلكومة من الن���واب في هذا املجلس يتحدثون في 
ساعة واحدة أكثر مما تتحدث به احلكومة في عام كامل، والطريف 
في املوضوع أن أحدا من الش���عب ال يصدق أيا من دفاعاتهم عن 
احلكومة حتى وإن وصلوا الليل بالنهار شكرا في مقام احلكومة، 
ليس ألننا نكره احلكومة بل ألننا نستغرب أن يتحول من منحه 

الشعب أصواته يتحول إلى »شيء حكومي أكثر من احلكومة«.
أن تكون نائبا حكوميا فهذا شأنك سواء ألنك مقتنع أو أنك تكره 
املعارضة ورموزها أو أن لديك موقفا سابقا من أحد املستجوبني، 
أما أن حتول تصريحاتك إلى ما يش���به قصائ���د املدح على باب 

اخللفاء فهذا ما ال ميكن فهمه.
نواب احلكومة كشفوا أنفسهم خالل االستعداد لالستجوابات 
األربعة، واملوالون لكل طرف سواء من داخل احلكومة أو من خارجها 

أيضا كشفوا أنفسهم بتصريحاتهم سواء الضد أو املع.
وإن كانت لالستجوابات األربعة منفعة فهي أنها كشفت أوراق 
اجلميع سياس���يا، فإذا أردت أن تعرف َمن مع َمْن وَمْن يحتمل أن 
يقبض ِمن َمن فعليك أن تتابع ما حصل خالل األربعة عشر يوما 

األخيرة وستعرف »مني تبع مني؟«.
ويبقى السؤال الذي سيبقى معلقا حتى تتساقط كامل أوراق 

التوت عن اجلميع وهو »من مع الوطن؟!«.
Waha2waha@hotmail.com

ال شك اننا اآلن امام مشكلة اجتماعية خطيرة تهدد املجتمع 
واألجيال القادمة، فحوادث التحرش واملعاكس���ات واجللوس 
على املقاهي والتسكع في الشوارع، ناهيك عن مشاكل الزواج 
العرفي زادت بش���كل مفزع، واذا كنا منذ الطفولة نس���مع ان 
األسرة هي اخللية األولى للمجتمع، وانها أساس هذا املجتمع 
فهي التي نتعلم منها العادات والتقاليد املوجودة في مجتمعنا، 

ومن هذه العادات عادات الزواج.
فلو نظرنا الى الشباب عموما في املجتمعات العربية، وفي 
الكويت بصفة خاص���ة لوجدنا ان األحوال املادية بالنس���بة 
لكثير من الشباب ليست على ما يرام، فنسبة البطالة مرتفعة 
واألجور منخفضة والعثور على مسكن مناسب لعش الزوجية 

يكاد يكون حلما صعب املنال.
واألده���ى من ذلك اننا نضع مزيدا من العراقيل التي جتعل 
الشباب يشعر باستحالة حتقيق حلم الزواج وتكوين أسرة، 
ومن املفارقات العجيبة انه في حني تزداد الظروف االقتصادية 
قسوة، التزال ثقافتنا لألسف تكرس حب املظاهر واملغاالة في 
كل شيء، نفقات الزواج والشروط املتعلقة بتأسيس املسكن 
وع���دد الغرف التي ينبغي جتهيزه���ا ومكان إقامة احلفل وما 

الى ذلك.
وإذا نظرنا الى املجتمعات األخرى التي ال يعاني الش���باب 
فيها من مش���كلة عند الزواج نتيجة التكاليف الباهظة، فإننا 
سنجد لدى هذه الشعوب ثقافة أخرى مغايرة لثقافتنا، ثقافة 
تشجع اإلنسان على التفكير بطريقة علمية والبحث عما يسعده 
في حدود امكاناته، فأسرة الشاب والفتاة ال تقف حائال بينهما 
على اإلطالق بل ان املهم هو ان يبدأ االثنان حياة زوجية سلسة 

خالية من مظاهر الترف والعراقيل.
فكل شيء في هذا املجتمع يبدأ صغيرا ثم يكبر، فالزوجان 
اجلديدان يبدآن بشقة صغيرة مثال ثم تتطور مع األيام لتصبح 
بيتا كبيرا، ولكن في بالدنا الكل يريد ان يبدأ وفي يده كل شيء 

أقلها شقة مجهزة بأربع أو خمس غرف.
ومما يزيد الطني بلة، تلك املسلسالت التي اصبحت تصور 
الناس وكأنهم جميعا رجال أعمال فمعظم البيوت التي نراها 
في املسلس���الت عبارة عن ڤيالت وقصور ضخمة وديكورات 
فخمة جدا، ملاذا ال تسلط هذه املسلسالت الضوء على مشاكل 

الطبقات االجتماعية العادية التي متثل أغلب املجتمع.
ان وس���ائل اإلعالم واإلنتاج الدرامي عليها مهمة كبرى في 
تشكيل مفهوم اجتماعي جديد يتعامل مع الواقع الراهن للشباب 
اذا كنا نريد حال ملشكلة العنوسة وتأخر سن الزواج. وعلينا 
نحن أفراد املجتمع مس���ؤولية أكبر ب���أن نغير من مفاهيمنا 
التقليدية وننتهج اسلوبا عمليا جديدا ييسر وال يعسر، علينا 
ان نبعد عن املغاالة والتقليد األعمى ونساعد الشبان والفتيات 
على بدء حياتهم بش���كل يسير وس���هل كي ينطلقوا بعد ذلك 

لتحقيق آمالهم وأمل املجتمع.
alialrandi@hotmail.com
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مت تقدمي مجموعة من االستجوابات املتزامنة 
من قبل أعضاء مجلس األمة، االستجواب األول 
قدم من النائب د. فيصل املسلم، بتاريخ 15 نوفمبر 
املاضي لسمو رئيس الوزراء، وبعد ذلك التاريخ 
مت تقدمي مجموعة أخرى من االستجوابات أحدها 
لوزير الداخلية، من النائب مسلم البراك، وآخر 
لوزير األش����غال من النائب مبارك الوعالن، ثم 
االس����تجواب األخير من قبل النائب ضيف اهلل 
بورمية لوزير الدفاع، مع العلم أنها املرة الثانية 
في احلياة البرملانية التي يتم فيها تقدمي مجموعة 
مبثل هذا الكم من االستجوابات، ففي عام 1986 مت 

تقدمي أربعة استجوابات نيابية دفعة واحدة.
 ويت����راءى بحق لنا أن تقدمي االس����تجوابات 
املتتالية واملتزامنة دليل واضح على حالة االحتقان 
بني املجلس واحلكومة. باإلضافة إلى ما سلف ذكره 
فقد مت تقدمي 1120 سؤاال قدمت من قبل 44 نائبا 
في أقل من 200 يوم دليل آخر على توتر العالقة 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، وستنعكس 
االستجوابات واألسئلة سلبا على جدول أعمال 
مجلس األمة وتؤدي قطعا إلى تأخير مناقش����ة 
القوانني املطروحة على جدول أعمال املجلس وهي 
جلسة استكمال موضوع القضاء، جلسة قضايا 
الفساد، جلسة ذوي االحتياجات اخلاصة، جلسة 
حماية املستهلك، جلس����ة قضايا البيئة، جلسة 
الرعاية الس����كنية، جلسة قضايا املرأة، وغيرها 
من اجللسات املهمة التي متس الوطن واملواطن 
مدرجة على جدول أعمال املجلس. ومن نافلة القول 
أن من حق كل نائب أن ميارس أدواره السياسة 
التي كفلها الدستور، لكن هل من املعقول واملقبول 
تقدمي أربعة استجوابات بل التسابق احملموم بني 
السادة النواب على تقدميها؟، وهل يعقل أن يتعهد 
النائب في الن����دوات االنتخابية وقبل الوصول 
إلى مجلس األمة بتقدمي اس����تجواب للوزير فور 
جناحة وقبل أن يباشر الوزير عمله؟، باإلضافة 
إلى تقدمي هذا الكم الهائل من األسئلة البرملانية 
في فترة وجيزة، أال يعتبر ذلك من قبيل التعسف 
في استخدام األدوات الدستورية؟ وملاذا ال يكون 
هناك تشاور وتنس����يق بني النواب فيما بينهم 
لتقدمي هذه االسئلة وتلك االستجوابات؟ وملاذا ال 
يتم االنتظار حلني االنتهاء من االستجواب األول 
على األقل؟، وهل يعقل من البعض الذي ال يحضر 
جلسات اللجان البرملانية املختصة واملتخصصة 
التي هو فيها وال يقوم بدوره السليم كنائب في 
هذه اللجان كون هذه اللجان هي عصب ومطبخ 
مجلس األمة احلقيقي ثم يقوم باستخدام أقصى 

األدوات الدستورية؟
أعتقد أن بوصلة املجلس ليس����ت في االجتاه 
الصحيح والسليم، والسبب االساسي في ضياع 
البوصلة هو ضعف واضح في أداء الكتل السياسية 
احلالي����ة، بعد أن كانت متثل قوة في الس����ابق، 
باإلضاف����ة إلى ضعف ف����ي أداء بعض الوزارات 
باستثناء وزير األشغال والبلدية د. فاضل صفر، 
الذي يقوم بدور فاعل في ايقاف التجاوزات املوجودة 
في البلدية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير التنمية ووزير االسكان الشيخ 
أحمد الفهد، والذي تعهد بدوره بعدم ترك »اإلسكان« 
حتى حتل املش����كلة اإلسكانية في البلد، ماذا لو 
تعهد كل مسؤول بإصالح اخللل املوجود ووضع 
خطة زمنية مح����ددة وميزانية مقدرة باإلضافة 
إلى مؤمتر صحافي أسبوعي أو شهري وجوالت 
تفقدية ملعرفة هم����وم وآالم املواطنني كما يفعل 
وزير اإلسكان والبلدية؟ بالتأكيد سيصبح حالنا 
أفضل بكثير. ونتيجة حتمية لذلك ستقل نسبة 
التشريعية  الس����لطتني  االحتقان املوجودة بني 

والتنفيذية. 
akandary@gmail.com 

من يتابع أنشطة جمعيات النفع العام في 
الكويت ال شك أنه سيصاب بخيبة أمل كبيرة، 
والس���بب أنها تكاد تكون بال فائدة، فأغلب 
الشكليات واالحتفاالت  أنشطتها ال تتعدى 
والتك���رمي على الفاضي وامللي���ان، مع أنك 
لو اطلعت على الئح���ة أي جمعية من هذه 
اجلمعيات لوجدت عشرات البنود التي تتحدث 
عن عشرات األنشطة واألدوار التي يفترض 

أن تؤديها خلدمة املجتمع.
جمعيات النفع العام مبثابة مؤسس���ات 
متخصصة تضم النخبة من أهل االختصاص 
في كل مجال وينبغي أن تقوم هذه النخبة 
بواجبها في تقدمي الدراسات واملشورة لصناع 
القرار، ينبغي أن يكون لها موقف من قضايا 
املجتمع وحقوق الفئ���ات التي متثلها تلك 
اجلمعي���ات، فأين نحن من كل هذا؟ غير أن 
األم���ر مختلف إلى حد ما مع جمعية حقوق 
اإلنس���ان، وذلك نظ���را لطبيعة اختصاص 
هذه اجلمعية، فنحن ال نتوقع منها أنشطة 
ترفيهية لألعض���اء وال املطالبة بامتيازات 
خاصة لش���ريحة من الناس، ولكننا نتوقع 
منه���ا »موقفا« من قضايا حقوق اإلنس���ان 
املتك���ررة واملتزايدة، وإال فما  واالنتهاكات 
فائدة جمعية تعنى بحقوق اإلنسان وليس 
له���ا أي دور أو موقف جت���اه ما يحدث في 
املجتمع م���ن انتهاكات وتراجع في احلقوق 

واحلريات العامة؟ 
حرية الرأي أصبحت في خطر ومع هذا لم 
يصدر عن جمعية حقوق اإلنسان حتى مجرد 
بيان استنكار وهو أضعف اإلميان بالنسبة 
لعمل هذه اجلمعية، كاتب صحافي يحتجز 
في النيابة الس���ابيع بسبب رأي وال يحرك 
القائمون على هذه اجلمعية أي ساكن وال حتى 
يستنكروا هذا التراجع اخلطير في احلريات، 
أما موقفهم م���ن قضية البدون واالنتهاكات 
الصارخة حلقوق اإلنس���ان األساسية لهذه 
الفئ���ة املظلومة فهو وصم���ة عار في جبني 
هذه اجلمعية ودليل واضح على أنها جمعية 

بال فائدة.
bodalal@hotmail.com

على الرغم من تقدمي استجوابات أو التلويح 
بها من قبل بعض أعضاء مجلس األمة، إال انه 
التزال هناك فئة تتعدى على ممتلكات الدولة 
وتتطاول على املال العام والتجاوز على قوانني 
الدولة وعدم تطبيقه���ا وكذلك عدم االهتمام 
باملش���اريع التنموية وجع���ل االهتمام بها أو 

إجنازها حبرا على ورق ليس إال.
وهنا نتساءل إذا كانت احلالة هكذا فما مصير 
البالد، إذا لم تكن هناك رقابة تش���ريعية من 
قبل مجلس األمة؟! وهنا نحب أن نطالب بعض 
أصحاب األقوال الهاجمة واملتهجمة واملعبأة من 
قنوات الفساد املالي واإلداري والذين يهدفون 
إلضعاف النظام العام للدولة ومؤسساتها بأن 
يكفوا عن هذه الوسائل واألساليب التهجمية 
املأجورة واملعبأة بالنفاق وعدم املسؤولية وأن 
يخافوا اهلل في أنفسهم ومستقبلهم ومستقبل 
أجيالهم املقبلة، ونقول جلميع املسؤولني يجب 
أال تهاجموا وأال تخافوا من املنصة االستجوابية 
إذا كانت جيوبكم نظيفة ومطبقني ما أقسمتم 
عليه أمام رمز الب���الد وحاكمها وقائدها، كما 
نرجو أال ينطبق عليهم املثل الذي يقول »من 

في بطنه ريح ال يستريح«.
أم���ا املنافقون واملتقلب���ون فنقول لهم إن 
االستجواب حق دستوري نعرفه كما تعرفونه 
وال يج���ب أن تتعاملوا معه حس���ب أهوائكم 
وأمزجتكم السياسية امللتوية، فتفسيراتكم دائما 
متناقض���ة مع العلم انكم أصحاب اختصاص 
واحد، وهذا يعطي مدلولية واحدة انكم تتكيفون 
وتكيفون القوانني حسبما يطلب منكم من قبل 
سادتكم أصحاب الرموت كنترول، فاملثل يا سادة 
يقول »ال تبوق وال تخاف« فاللعب والعبث ال 
يدوم ولو زهت في عيونكم املظلمة، واألجيال 
القادمة ستتصفح صفحاتكم ومواقفكم املشبوهة 
وغير املبنية على العدل واملساواة فالويل ملن 

لم يفهم حركة التاريخ واالعتناء بها.
 Avoid the wrong direction and take the

right one to obtain the best repulation
تخ���اف وال  تب���وق  ال 

كان جيب���ك خ���وش جيب
ش���اف للحرامي  املراق���ب 

كل غيص فوق راسه سيب

غضب وثار واحتج فورا البعثي 
الصغير منتظر الزيدي عندما رشقه 
مواطن عراقي شريف باحلذاء اثناء 
مؤمتر صحافي له في باريس من 
سلسلة مؤمترات صحافية مشبوهة 
ينظمها له البعثيون املهزومون في 
كل مكان وبلد يظهر فيه فجأة ومنذ 

ان عفت عنه ورحمته اشد الرحمة سلطات العراق 
احلر اجلديد بقرار االفراج املبكر � الذي ال يستحقه 
� وذل���ك حتى قبل ان يكمل عامه االول بالس���جن 
تنفيذا حلكم قضائي »مخفف« عليه بالسجن ثالث 
سنوات نتيجة اقترافه لفعلته الرخيصة الدنيئة 
التافهة وسلوكه املشني املستهتر ضد الرئيس بوش 
االبن صاحب القرار التاريخي واالنساني اجلريء 
بتحري���ر العراق من دنس وظلم وبؤس وس���جن 
نظام الطاغية املهزوم احلقي���ر صدام »محبوب« 
منتظر الزيدي واشباهه من البعثيني واملقهورين 
لش���نق صدام واختفاء نظام���ه والذين ظهر كثير 
منهم بالعراق وغير العراق بوجوه واقنعة جديدة 
كاذبة ومخادعة، ادعوا بها زورا الوطنية، ومثلوا 
بها زيفا ادوار ما اسموه »اخلوف« على العراق من 

محرري العراق!
ام���ا االكثر من ذلك خداع���ا وكذبا وزيفا ودجال 
وتضليال فهو ادعاء البعثي التافه منتظر الزيدي 
في مؤمتراته الصحافية املشبوهة بأنه في أوروبا 
للعالج ولالستشفاء، رغم ظهوره في الصور بصحة 
ممتازة حتسده عليها ثيران حلبات مصارعة الثيران، 

وأحصنة سباقات اخليل، وفوق ذلك 
يستمر في الكذب بالقول انه وعائلته 
لم يتلقوا اي مس���اعدة مالية قبل 
وبعد االفراج عنه، رغم انه واشقاءه 
وشلة مرافقيه يظهرون »سواحا« 
كل فترة قصيرة ف���ي بلد، ابتداء 
من الشرق االوسط حتى أوروبا، 
متنقل���ني بالطائرات ومقيمني ف���ي أغلى الفنادق 
ومرتدين ألفخر ماركات الثياب وذلك كما نقرأ في 
االخبار ونشاهد في املؤمترات الصحافية املشبوهة 
التي يريد ان يظهره البعثيون من خاللها وكأنه � 
نلسون مانديال � وليس مجرد بعثي صغير أرعن 
مخ���ادع من أنصار النظام الظال���م البائد � يريد � 
استثمار فعلته الطائش���ة الدنيئة � غير العفوية 
� في جم���ع اكبر رقم من اموال وع���ده بها هؤالء 
التافهون املهزومون واملقهورون اش���د القهر على 
اختفاء املجرم صدام ونظامه والذين صفقوا ملنتظر 
الزيدي وهللوا له كثيرا ووعدوه � بالكالم � يومها 

باملمال وبالعز وبالزوجات!
وفي اخلتام أقول � س���لمت يداك � ايها العراقي 
� الشريف � الذي »رشقت« البعثي الصغير � غير 
الشريف � منتظر الزيدي باحلذاء في باريس، وجعلت 
احل���ذاء يرتد على احلذاء، فلعل���ه يصحو ويندم 
ويأسف ويشعر بفداحة وتفاهة فعله املشني ضد 
رئيس جريء وبط���ل ومقدام حرر و»طهر« بالده 

وفك اسرها من الطغاة الظاملني!
Mike14806@hotmail.com

مطلق الوهيدة

االستجوابات
 أو التلويح بها

رأي
محمد هالل الخالدي

ما الفائدة من جمعية 
حقوق اإلنسان؟

نظرات

مخلد الشمري

الحذاء »يرتد« على الحذاء!

رؤية


