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جمي���ع الذي���ن يلقون 
ش���باكهم في مؤمتر الفكر 
العربي املنعقد في الكويت 
لن يصطادوا سمكة واحدة، 
العربي بحر ميت  فالفكر 
ال اس���ماك فيه، انه كائن 
رخ���وي ليس ل���ه عظام 
ينهض عليها، فكلما كبر هذا 
الكائن الرخوي عاد للتكوم 
واالنكفاء، فال يس���تطيع 
التط���اول او النهوض وال 

قائمة صلبة في ُصلبه.
بالطبع لست ارمي حجارة 
الكالم على مؤسسة الفكر 
العربي، بل اقيم س���رادق 
عزاء على هامش املؤمتر 
واجلد ذاتي حيث ال مخرج 
الفكرية  الرخاوة  من هذه 
الس���ائدة في مجتمعاتنا 
العربية دون مواجهة الذات 
وجلدها بسياط احلقيقة، 
فالذي اضاع مفتاح بيته في 
شارع مظلم ال يفتش عنه 

في الشارع املضيء.
العربي« عالم  »الفك���ر 
منفص���ل ع���ن »التفكير 
العرب���ي« فاالول يش���به 
نس���خة فاخرة من كتاب 
مهداة الى شخص ال يقرأ، 
هي اقرب للديكور او الزينة 
التفكير  اما  او »املؤمتر«، 
العرب���ي فليس له وصف 
العالم االفتراضي،  اال في 
ولعل التراجعات املأساوية 
التي يشهدها هذا التفكير 
ف���ي جميع بق���اع العرب 
ش���هادة على هذا الغياب، 
فعمّ يتحدث املتحدثون؟!

عّم يتحدثون؟!
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

أق���ول وأنا أتألم 
على مجل���س األمة 
بعد أن اس���تحوذت 
علي���ه  احلكوم���ة 
اداة طيعة  واصبح 
بيده���ا تفعل به ما 

تشاء، وما حصل اول من امس الثالثاء 
في جلسة االستجوابات الشهيرة يجعلنا 
نصل الى حالة االحباط او اليأس من ان 
تكون لهذا املجلس استقاللية في القرار 
او سلطة رقابية فاعلة، فاحلكومة قالت 
كلمتها اول من امس وجنحت في كل ما 
تريد فحولت اجللسات سرية مبزاجها 
لبعض الوزراء دون بعض واستطاعت 
ان تأخذ تأييد 30 عضوا لرئيس مجلس 
الوزراء في بيان صادر بذلك بعد تقدمي 
كتاب عدم التعاون ولم ينتظروا اجللسة 
بعد سبعة ايام ويعودوا الى القواعد 
والرأي العام ليستأنسوا بآرائهم ولكنهم 
هرعوا مذعورين لبيان موقفهم املؤيد 
خوفا من حل املجلس واثبات والء كامل 
ومطلق للحكومة بل استطاعت احلكومة 
ان جترد االس���تجوابات من فاعليتها 
بعد ان ابطل اصحاب االس���تجوابات 
استجواباتهم بحشرها في يوم واحد 
مما دعا احلكومة الى اقتناص الفرصة 
واملوافقة عليها ومواجهتها بالطريقة 
الت���ي الق���ت اس���تهجان كل املراقبني 

والشارع السياسي.
ان اخلطر القادم هو توحد احلكومة 
بالق���رار فلن يعب���أ اي وزير برقابة 
املجلس او يرد على االسئلة او ميتثل 
ألي اداة دستورية ألن في النهاية هناك 
اغلبي���ة بّصامة ال تفكر وال ترى وال 
تسمع اال للحكومة، ان االمر والنهي 
سيكون للحكومة وستكون لها سلطة 
مطلقة في كل ما تريد، وهذا سندفع 
ثمنه باهظ���ا في املس���تقبل عندما 
يهّمش رأي الشعب الكويتي وتبطل 
فاعلية مجلس���ه املنتخب، وبدل ان 
تكون السيادة لألمة ستكون السيادة 
للحكومة.. فوداعا لالستجوابات ووداعا 
للرقاب���ة ووداعا لهيبة املجلس التي 
اضاعها وقضى عليها هؤالء االعضاء 

البصامون.. مسلوبو االرادة.

قلت ان هذا التشكيل الوزاري افضل تشكيل 
منذ اربع او خمس س����نوات مضت، فالمني 
البعض، والبعض اآلخر اكد بأني امتدح اسوأ 

تشكيل وزاري!
واليوم اثبتت كتيبة سمو الشيخ ناصر احملمد 
بأنها قادرة على عمل املستحيل، فاملستحيل 

هو ما حصل باألمس االول بعينه وشحمه وحلمه!
نصحت بعض االحبة من نواب املج���لس احلالي���ني بعدم 
تقدمي كتاب عدم التعاون، ألني مؤمن بأن ش����خصية س����مو 
ال��رئيس ال تس����تحق مهما حدث االعدام السياسي، وشجاعة 
س����موه ورقي فيصل يلتقيان في نقطة كنت اكررها دائما في 
مقاالتي لسموه، بأنك اليوم مطالب اكثر من ذي قبل بأمرين:

األول: التعاطي بكل ش����فافية مع اجلمي����ع وأولهم بعض 
املوقعني على كتاب عدم التعاون مع سموك الن فيهم - واهلل 

يشهد - اناسا تخاف اهلل وتتقيه.
والثاني: ان نتعلم من درس هذا االس����تجواب بكل جوانبه 
وتفاصيله، وان نؤمن اجلبهة الداخلية ملكتب سمو الرئيس، وان 
يكون التوجه الرئيسي لنا في املستقبل مواجهة االستجوابات 

دون قلق او هلع.
قلت بأني س����أكون صادقا في حكمي على استجواب االخ 
الفاضل مبارك الوعالن بعد سماعه واحلكم عليه وفق قناعاتي 
التي اعتقد بأنها كانت تتوقع ش����يئا اكب����ر بكثير مما طرح، 
وفي ضوء تلك التصريحات التي لم تترك ش����اردة وال واردة 

اال وجاءت عليها.
ولالمانة أقول إن االخ الفاضل فاضل صفر ال يستحق طرح 
الثقة بناء على ما قدم، واننا نتمنى له صادقني ان يزيده هذا 

االستجواب تواضعا وحرصا على املستقبل.
استجواب وزير الداخلية قد يصل لنفس النتيجة التي وصل 
اليها في املرة الس����ابقة، رغم امياني بأنه استجواب مستحق، 

وطرح الثقة فيه واجب.
ولكني سأحترم رأي االغلبية، وابارك البونواف ان جددت 
فيه الثق����ة للمرة الثانية آمال اال نس����مع بطقطقة ويباب في 

الشامية مرة أخرى!
وسأبقى عن����د رأيي ان وزي����ر الداخلية نقطة ضعف في 
هذا التش����كي��ل خدمته الظروف وذكاء كتيب�ة الشيخ ناصر 

احملمد.
اس����تجواب االخ الفاضل بورمية للنائب االول منح الشيخ 
جابر املبارك دفعة قوية وصلبة للمس����تقبل فتعززت مكانته 

وزادت قدرته، فشكرا ألبورمية، وما تشوف شر.
ال����درس االهم للن��������واب هو ان كثرة االس����تجوابات هي 
التي قتل����ت بعض املواضيع وانهته�������ا قب����ل ان تبدأ، وان 
املس����تقب����ل للكويت واهلها، واملف����روض اآلن االلتفات لهم 

والعناية مبستقبلهم.
اخيرا..... بصراحة وجود الشيخ احمد الفهد بالذات ومعه 

روضان الروضان والبصيري صنع الفرق.

أكتب من االسكندرية حيث اشارك في انشطة 
الندوة الدولية التي يرعاها املعهد امللكي السويدي 
واجلامعة العربية ومركز املرأة العربية للتدريب 
والبحوث التونسي )كوثر(، وبدعم من صندوق 
االمم املتحدة االمنائي وبرنامج اخلليج العربي 

لدعم املنظمات الدولية.
> > >

وتهدف الندوة لدعم املرأة في العالم وتصحيح صورتها النمطية 
في وسائل االعالم ومتكينها من اخذ فرصتها كاملة في املجتمع، 
وق���د حضر املؤمتر وفود من كثير من الدول االجنبية والعربية 
واخلليجية وقد متت خالل اليومني مناقشة قضايا فكرية مثل: هل 
دور االع���الم في العالم هو نقل ما يجري فقط ام ان له احلق في 

خلق اجندات خاصة به يقوم بتسويقها كحال حقوق املرأة؟
> > >

وطرح ضمن الندوة قضية مهم���ة اخرى هي ضرورة الربط 
والتنسيق بني مراكز الدراسات واالبحاث الداعمة للمرأة والدور 
االعالمية، فال فائدة ترجى من كم هائل من االبحاث والدراس���ات 
اذا لم يتم ايصالها للجهات املعنية التي تقوم بتنفيذ ما يوصى 

به.
> > >

ورغم ان الكويت هي إحدى الدول التي اش���تهرت بصحافتها 
منذ أمد بعيد اال انها ال متلك مواثيق ش���رف اعالمية كحال مصر 
وتونس واملغرب والسعودية وباقي الدول العربية، والتي حتث 
على عدم التمييز او التحيز بسبب اجلنس، ومما زاد الطني بلة 
في بلدنا صدور تش���ريع مينع النساء من العمل الليلي � كحال 

متطلبات االعالم � غير املعمول به في بلدان العالم االخرى.
> > >

وقد ترأست جلسة هدفت لتفعيل الوثيقة االستراتيجية املسماة 
»االعالم العربي من منظور النوع االجتماعي« عبر االخذ بركائز 
تهتم أوالها بتحس���ني صورة املرأة في وسائل االعالم، والثانية 
بترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص االعالمي، والثالثة بخلق شبكات حتليل 

صورة املرأة في وسائل االعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية.
> > >

آخر محطة: 1 - ابديت دهشتي الشديدة من ان املنطقة التي اخرجت 
للعالم نس���اء مثل كليوبترا ونفرتيتي وبلقيس وس���ميراميس 
وزنوبيا والزباء وشجرة الدر ..الخ، هي االكثر ظلما وقمعا لهن 

هذه االيام.
2 - اضحكت املجتمعني مداخلة العالمية شابة ذكرت تفاصيل 
ما جرى لها في مؤمت���ر اعالمي عربي عقد قبل مدة، حيث صال 
وجال فيه احد االعالميني املعروفني الكبار معترضا على عمليات 
التحرش اجلنسي باالعالميات، وتقول انه محا بالليل ما قاله في 
الصباح حيث قام بالتحرش اجلنسي بها رغم عدم سابق معرفة 
بينهما، ضحك اقرب للبكاء على مظلوميات النساء في منطقتنا 
العربية التي حتتاج لثورة شاملة في املفاهيم العامة حتى نصل 

الى الف باء احلضارة.

وضاع المجلس دروس لبعض النفوس الندوة الدولية لحقوق المرأة اإلعالمية
أمانة واضح محطات

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com


