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األغلبية ال األقلية من أفراد هذا 
الشعب الساكن هي من يجب أن 
يتحدث باسمهم أعضاء مجلس 
األمة وهي من ينقل مشاعرهم 
أصحاب الصحف واألقالم وهي 
من يجب أن يؤخذ برأيهم ألن 

النائب ميثل الرأي العام.
لألسف الشديد، ما يظهر في الصحف كآراء ومقترحات 
ينادي أصحابها بتنفيذها وتطبيقها متثل شريحة محدودة 
لها مصاحلهــــا اخلاصـــة فيما تطالب بــــه أو تــــنادي 
به، وإن ما يطــــرح من قــــضايا حتــــت قــــبة البرملان 
وتـــــحت سقف مجلس األمة لها محدودية تتمثل في رأي 
أصحابها وملن لهم أهداف خفية بعيدة عن الواقع لشعب 
عانى من جبروت جار وظلم أخوة بالعروبة واإلســــالم 
وإن غالبية املقاالت املنشــــورة ال متثل فكر وعاطفة هذا 

الشعب الطيب.
امللحوظة األهم للكويتيني إنهم أفراد يعانون في صمت 
يعترضون بصمت يتأملون في صمت ليســــوا من هؤالء 
الذين يســــتغلون مناصبهم في االعتراض أو استخدام 
أسلحة بيضاء أو حجارة ومن يرد الوصول لعمق حقيقة 
أفكارهم وآرائهم يخالطهم في ديوانية أو مجلس أو مدرسة 
أو وزارة أو حتى في ممر جمعية تعاونية حتى يقف على 
الرأي الصحيح للفرد الكويتي دون أن يضغط عليه من 

قبل حكومة أو يسيره نائب مجلس أمة.
خاصة حني يناقشه في قضايا حساسة كإسقاط الديون 
أو جتنيس الغير أو تدهور تعليم أو تأخر خدمات صحية، 
لكن لألســــف ما يطــــرح في غير تلك املواقــــع ما هو إال 

رأي فردي إلنسان له مآرب أو 
مصلحة أو حلــــزب يبتعد في 
فكره عن اجلــــرح الكويتي أو 
مجلس ينادي بشيء وميارس 

شيئا آخر.
ليصحو هؤالء الذين وضعوا 
أنفسهم كمسؤولني عن الشعب 
فأخذوا بالتحدث على لسانه بينما هم بعيدون جدا عن 
مصاحله وأهدافه وقيدوه وفق أهوائهم وادعوا أنهم ميثلونه 
دون الرجوع له أو الوقوف على حقيقة ما يطلبه ويتمناه 
ونظرة فاحصة لبعض املواضيع كإســــقاط القروض أو 
االختالط أو التجنيس أو تدني مستوى التعليم والصحة 
لوضحت وجهة النظر املعنية ملقالتي وآخر ما نودي به 
إعادة مكتب القضية الفلسطينية ناسني أن لألسلحة التي 
وجدت في سراديبهم إبان الغزو العراقي استخدمت في 
ضرب املقاومة الكويتية وتعذيب أفرادها وإمداد العدو 
بها ومساندته وفي احتالل الكويت. أما آن األوان أن نتعظ 
بعد أن عرفنا جيدا من هو صديقنا؟ وبعد أن أدركنا مدى 
احلقــــد الذي مازال في بعض القلوب جتاه بلد أعطى بال 
حدود من أجل القضية والعروبة؟ وشعب عانى ومازال 
من فقــــدان أب أو أم أو ابن، ان املؤمن ال يلدغ من جحر 
مرتني فكل كويتي يرفض وبشدة عودة هذا الكاتب لهذا 
البلد وكفانا غباء متمثال في طيبة اتضحت ســــلبياتها 
أكثر من ايجابياتها وكفانا متثيال لشــــعب تعود احترام 
الصحافة واملجلس واألحزاب واجلمعيات فصمت ولكنه 

الصمت القاتل.
Kalematent@gmail.com

بداية يلزم التوضيح أن لقب 
وزير الذي ســـيرد في األسطر 
املقبله يقصد به وزير اإلعالم 
ما لم يصاحب اللقب اسم يشير 
لوزير آخر، حيث مهما ذكرنا من 
كلمات تســـبق اسمه لن ترقى 
إلعجاب الوزير طاملا قلت عن 

سطرين كاملني من مفردات التبجيل والتفخيم ملعاليه، 
وحرصا على استغالل األسطر في سرد املوضوع.

فقد كنت ممن حضروا جلسة استجواب الوزير لسماع 
ردوده على محاور االســـتجواب كونـــي على يقني بأن 
الوزير لم يشّرف مبنى وزارة اإلعالم بزيارة معاليه إال 
أيامـــا معدودة منذ توليه حقيبة اإلعالم، وكانت ردوده 
اإلنشائية السطحية على موضوع عدم تطبيق القانون 
دليال قاطعا على إدارة وزارة اإلعالم عبر وزارة النفط، 
وال علم لديه مبا يدور فـــي أروقة وزارة اإلعالم إال من 
خالل بعض وســـائل االتصال، وفي هذا ال يختلف معي 
إال من أشار لهم الوزير في مقابلة سابقة له والتي منعها 

رئيس مجلس األمة من البث خالل االستجواب.
ما ســــبق كان متوقعا إال أن املفاجأة التي طرحــــها 
الـــــوزير خالل ردوده على محاور االســـتجواب كانت 
جلوؤه إلى سنة جديدة خالل املناقشة، وبالطبع لم أقصد 
استعانته بأجهزة »األوتكيو« التي تتيـــح له قراءة النص 
املكتوب مسبقا للردود على مقدم االستجواب في محاولة 
الظهـــــور مبظهر الواثق والتي كانت ســـبب تشبيهه 
مبذيع نشرة األخبار حسب تعليق أحد أعضاء املجلس، 
بل إن السنة التي حاول الوزير سنها في استجوابه هي 

إقحام أسرة آل الصباح في ردوده على احملاور.
وال يوجد تفسير ملا قام به الوزير من الزّج باألسرة 
خالل ردوده والتذكير بأنه ينتمي لتلك األسرة الكرمية 

التي ال منلك إال أن نكن لها كل 
التقدير واالحترام إال محاولة 
االلتفاف على احملاور، أو اعتقاده 
بأن انتماءه لألسرة دليل بطالن 

ادعاءات مقدم االستجواب.
أما األخطر من هذا وذاك أن 
يكـــون الوزير أراد أن يتملص 
من إدانته بالتخاذل والتهاون وعدم تطبيق القانون كما 
ادعى بعض النواب عبر إيهام الشـــارع بأن الوزراء من 
األسرة دائما ما يكونون مستهدفني، في محاوله أخرى 
منـــه لاللتفاف على محاور االســـتجواب ولفت األنظار 
حملور بعيد يكســـب من خالله التأييـــد والتعاطف من 
قبل البعض، ممكن أن تكون تلك معادلة ناجحة حسب 
حســـاباته اخلاصة، خصوصا أنه يعلم ما ال نــــعلمه 
عن احلســـابات واألســـعار واألرقام، كما ذكر في نفس 
املــــقابلة املشار لها أعاله... مصيبة لو كان ذلك سبب 
اقتناع رئيس احلكومة بأداء الوزير خالل االستجواب.. 

»يارب أل«.
فلنفـــرض جدال أن الوزير كونه من األســـرة فالعني 
عليه، هذا بحد ذاته مؤشر على مكانة األسرة في قلوب 
املواطنني، حيث ال نقبل إال أن يكون الوزير الشيخ قدوة 
ومثاال يحتذى في حتمل املسؤولية ورقي األداء والقيام 
باملهام املنوطة به على أكمل وجه دون أن يشوب أداءه 
أي قصـــور، فإذا كان كبريـــاء الوزير يجعله يغفل تلك 
النقطة وجب علينا تذكيره بها، وتذكير الفداوية أيضا 
بأن استجواب الوزير الشيخ املقصر في أداء مهامه يعتبر 
مستحقا مرتني، مرة كونه من األسرة الكرمية والثانية 
لتقصيره، حيث ال يقبل أي مواطن كويتي بتشويه صورة 

أبناء األسرة حتى وإن كان الفاعل أحد أبنائها.
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ال نريد تمثياًل 
 للشعب الكويتي

هيا علي الفهد

كلمات

استجواب الوزير الشيخ
مستحق... مرتين!

عبداهلل بن سبت

أطروحة

سمعت أنا ومجموعة من أصدقائي أغنية 
محمد عبده »يا غالي االثمان« للشاعر األمير 
خالد الفيصل، واختلفنا يومها حول اسم املرأة 
التي يقصدها الشـــاعر في قصيدته، فمطلع 

القصيدة يقول:
باحليل  غلوك  األثمان  غالي  يا 

احمليا جميل  سموبك  يوم  من 
يومها قلت ان اسم بطلة القصيدة هي »فضة« 
واألصدقاء منهم من ذهب إلى أنها »ذهب« وآخر 
قال ان اسمها »جواهر« وآخر قال »نيرة«، وكل 
فسر البيت على هواه، لم يكن للخالف هدف 
واختالفنا حول االســـم لم يفسد للود قضية 
رغم أن االســـم اليزال حتى اليوم في »عقل« 
شاعرها األمير خالد الفيصل، الذي ترك مجموعة 
من املراهقني في ليلة شـــتاء باردة يختلفون 
حول مطلع قصيدته ويتناقشون ويحللون 

وينظرون.
أحـــد األصدقاء غضب من إصراري وجعل 
من قضية االسم قضية املوسم، نسيت غضبه 
ونسيت احلكاية، حتى األسبوع املاضي عندما 
كنت معه في الســـيارة فانطلق صوت محمد 
عبده بذات األغنية، فوجدته يلتفت إلي قائال: 
»تطلع تنزل اسمها جواهر مو فضة«، ابتسمت 
مستغربا ما الذي ذكره بنقاش دار بيننا قبل 

عشرين عاما ولم أعلق؟
إصـــرار صديقي على تذكر خالف نشـــب 
بيننا قبل عشرين عاما، وجدته أشبه بإصرار 
الليبراليني واإلســـالميني على وجود خالف 
بالضرورة بينهما، فخالفي مع صديقي شكلي 
وفي قضية »ال تودي وال جتيب« كذلك خالفات 
اإلسالميني والليبراليني فمنذ عقود ونقاشهم 
احلجاب والضوابط وهل تلعب املرأة كرة القدم 
في ملعب مفتوح أم مغلق، نقاشاتهم أغلبها 
إن لم يكن جميعها شكلية فال تبني وطنا وال 
تعيد قرشا مسروقا من املال العام وال تزرع 

أمال وال تنور عقل مراهق.
لم أجد شـــخصا واحدا خاصة هذه األيام 
يناقش الفكر نفسه بل يلتقطون القشور لبناء 
خالف ال يبتعد عن خالف مراهقني حول جمال 
كلمات أغنية أو اسم بطلة قصيدة، جميعهم 
يناقشون املوضوع من اخلارج، ويتمسكون 
بقشـــور القشـــور لذا ال ميكن أن يلتقوا في 
نقطة تقاطع أبدا، وجتدهم في خالفاتهم أشبه 
مبجموعة من املتعصبني لناديني مختلفني خالل 
نقاشاتهم، ال يوجد منهم من يطرق الفكر نفسه، 
بل ميسكون بتالبيب قضية ثم يبدأون بخوض 
حرب شعواء ال تبقي وال تذر من احلروف، وال 
ينال املتلقي في النهاية ســـوى بضع مقاالت 
تراشق فيها أعضاء الطرفني اآلراء الفارغة في 

الغالب إال من االنتصار األعمى.
Waha2waha@hotmail.com

حكاية بنت اسمها »فضة«

ذعار الرشيدي
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تابعت بكل إحساس تسجيل االستجواب الذي 
مت بثه من قبل القناة الرابعة في تلفزيون الكويت 
رغم انني كنت على يقني بأن االستجوابات التي 
أثيرت، خالل الفترة املاضية، كلها استجوابات 
شخصانية، الهدف منها إثارة الشارع وتوفير 
مواد حساسة لصحافتنا وقنواتنا الفضائية دون 
أن يكون هناك موقف قـــوي من قبل احلكومة 
ترفض مثل هذا االستخفاف الذي كان يتعامل به 
املستجوبون مع الوزراء بعيدا عن مواد الدستور 

واللوائح الداخلية ملجلس األمة.
وفي مثل هذه احلاالت يتم التعامل مع الوزير 
عن طريق احلكم الشوارعي كما كنا نراه في أفالم 
الكاوبوي حني كان الضحية يوضع على حصان 
وحبل املشنقة على رقبته، ويكون إصدار احلكم 
عليه بواســـطة ضغط اجلمهـــور الذي يحضر 
هذه احلادثة، وعندما ينجح اجلمهور باألسلوب 
الغوغائي والضوضائي في إصدار حكم اإلعدام 
ُيضرب احلصان ويتعلق الضحية املسكني بحبل 
املشنقة دون أن يكون له حق في الدفاع عن نفسه 
ألن أغلب األحكام كانت مسبقة كما هو الوضع 

في مجلس األمة قبل أي استجواب.
هكذا نرى ان استجوابات مجلس األمة األخيرة 
ال تختلف عن هذا األسلوب، خاصة مع حضور 
اجلماهير احلاشـــدة التي يعانـــي رئيس األمة 
من ضبط تصرفاتها التي تتنوع بني التصفيق 
والصراخ واالستهجان أثناء االستجواب، ويضطر 
كثيرا الى طرد عدد من رؤساء مسببي الشغب، 
هكذا يكون جو االســـتجواب مكهربا ويشـــعر 
الوزير بأنه أمام غوغـــاء وأمام صراخ وعويل 
واســـتعمال كلمات نابية وخـــروج عن محاور 
االســـتجواب رغم تعهد املستجوب ومحاوالت 
رئيس املجلس مبنع الغوغائية من ان تسيطر 

على جو االستجواب.
هكذا كان جو االستجواب رغم تعهد األخ علي 
الدقباسي بالهدوء وعدم اخلروج عن النص، ورغم 
هدوء الشيخ أحمد العبداهلل في إجاباته املقنعة 
التي بررت ما ورد في محاور االســـتجواب عن 
طريـــق القانون والوثائق، ولكن هذا لم يعجب 
األخ علي وبدأ حواره للفترة الثانية بأسلوب قلل 
من رقي حواره باستهزائه من استعمال الوزير 
للشاشة التلفزيونية التي كان يقرأ منها الوزير 
رده على االستجواب رغم ان هذه البادرة اجلديدة 
ليتها تعمم على جميع املناسبات للمتكلمني، مع 
احلرص على اســـتعمال الشاشة الشفافة التي 
توضع أمام املتكلم لكـــي ال ينظر املتكلم دائما 
الى الورقة بـــل ينظر الى احلاضرين من خالل 
الشاشـــة وهو يقرأ الكلمة، كما نشاهد ذلك في 
كلمات رؤساء الدول املتقدمة عند إلقاء كلماتهم، 
وأرجو أن توفر مثل هذه الشاشة خلطب صاحب 
السمو األمير، حفظه اهلل، في املناسبات املختلفة 

املقبلة.
أما اتباع األسلوب الغوغائي من قبل األخ علي 
الدقباسي فكان مســـتهجنا وخارجا عن محور 
االســـتجواب، ولكن ما آملني فعال كلمة انطلقت 
من لســـانه واســـتعمل كلمة القذيفة وكأنه في 
معركة، ونسى ان هذه الكلمات القذيفة والرشاش 
والرصاص كان يستعملها الغوغائيون في السلطة 
العراقية وبعض اإلرهابيني، فال يجوز ان يستعمل 
األخ علي كلمة القذيفة في كالمه، ويجب ان يكون 
موزونا ومؤدبا وليس جارحا، فما بالك إذا كانت 
هذه الكلمات مزعجة وضد الوزير وقد تؤثر في 
نفسيته كثيرا، مع ان الشـــيخ احمد العبداهلل 
كان بإمكانـــه ان يتخذ من هذه الكلمة اجلارحة 
منطلقا لقلب املوازين ضده، ولكنه إنسان نبيل 

وال يعرف مثل هذه األساليب.
ال يا أخ علـــي، انني اربأ بك عن اســـتعمال 
مثل هذه الكلمات وأنـــت الصحافي الذي يعلم 
ان الكلمة اجلارحة ال يندمل جرحها أبدا، وكان 
بإمكان الشيخ أحمد العبداهلل ان يتخذ من هذه 
الكلمة محورا يبني فيه ألعضاء مجلس األمة مدى 
ما تضمره له رغم ابرازك حلســـن النية والتي 
تسمى بالســـقطة الفرويدية »التي تظهر ما في 

الفكر الباطن ألي شخص«.
فأرجو من أخي الرئيس ان يشطب هذه الكلمة 
من املضبطة، فنحن شـــعب ال يجيد استعمال 
القذائف أو القنابل أو الرصاص »وآخر وسائل 
احلرب التي نعرفها هي النباطة وأم صشـــمة 
واملعشالة التي كنا نســـتعملها أثناء خالفاتنا 
بني الفرجان«، إضافة الى تعودنا على استعمال 
الكلمة الهينة التي تنم عن احملبة والبعيدة عن 
اإلحراج بأي شكل من األشكال في إطار احترام 

الرأي اآلخر مهما اختلفنا معه.
يا جماعة، االستجواب حق والسؤال البرملاني 
حق ولكن احلق الذي فوق كل احلقوق هو حق 
احترام الناس واحملافظـــة على كرامتهم وعدم 
التهجم عليهم أو إيذائهم حتى لو كان ذلك بالكلمة، 
والدستور قد أكد على ذلك، فيجب ان نحترم هذا 
البعد األخالقي الكبير الذي من دونه سنتحول 
الى شـــريعة الغاب، فالكويت يا إخوان يكفيها 
مـــا جاءها وال تتحمل اكثر من ذلك، وعليكم ان 
حتافظوا عليها وتتبعوا كالم صاحب الســـمو 
األمير الذي يدعو دائما الى التآلف واحملبة والبناء 
بدال من اجلفوة والهدم، وعســـى اهلل ان يحفظ 
الكويت من شر كل مغرض ال يرجو للوطن اخلير 

والسعادة واملستقبل الزاهر.

قذائف في استجواب 
العبداهلل

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

من غير إحراج


