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الش���ك أن هناك أكثرية معتبرة في الشارع الكويتي تعتقد أن 
االستجواب فعل بطولي ال يقوم به إال األبطال من ممثليهم الذين 
ميثلون املعارضة لهذه احلكومة التي يكرهون الكثير من ممارساتها 
التي يعتقدون بأنها راعية الفساد والتردي في هذا الوطن وبالتالي 
فإن النائب الذي يريد جتديد شعبيته ويقول لقواعده الشعبية ها 
أنا ذا موجود وفعال سيكون االستجواب املطية املضمونة لتحقيق 
هذه الغاية خصوصا كلما زاد احلديث عن حل ملجلس األمة.. لذلك 
فانني أعتقد جازما بأن بداية دور االنعقاد القادم ستمثل انطالقة 
لسباق ماراثوني لتقدمي العديد من االستجوابات التي هلت بوادرها 
منذ وقت قصير فتعيني أو عدم جتديد لقيادي ميثل قضية مغرية 
لتقدمي استجواب، كما أن تقريرا من تقارير ديوان احملاسبة ميثل 
حصان طروادة لصحيفة استجواب معتبر بل وخطير، ووزير ال 
يخضع إلرادة نائب سيكون مادة حلشو ساندويشه أصبح اسمها 
استجوابا وهكذا دواليك، لتصبح تلك األغلبية املعتبرة من الشارع 
الكويتي منفرجة األسارير معتقدة بأن هذه هي إرهاصات اإلصالح 
املنشود لتأتي االنتخابات ويعاد انتخاب النواب األبطال الذين قاموا 
بتقدمي استجوابات، ويتأكد النجاح عندما يدهن االستجواب باملزيد 
من املطيبات كبعض الشتائم والصراخ واالنفعاالت املبالغ بها وتذهب 
املصلحة الوطنية ومصالح هذه األغلبية املعتبرة )وهي منتشرة 
في جميع مناطق الكويت( وهم ال يشعرون بل فرحون.. ولو أنهم 
رجعوا للماضي القريب جدا لرأوا كم استجواب مضى ولم يتحقق 
أي إصالح اللهم إال عزل وزير فقط ال غير في أحس���ن األحوال أو 
بعض توصيات ال تغني وال تسمن من جوع بل وأدت للكثير من 
املفاسد )مثل بعض الرشى( ليتحول املجلس والدستور واألدوات 
الدس���تورية إلثبات بطوالت كرتونية وأمجاد شخصية وإلرضاء 
أغلبية قد تكون مخلص���ة للوطن ولكنها بجهلها وضعف وعيها 
الدميوقراطي والدستوري الذي يتحمل وزره احلكومة واألحزاب 

أو التيارات السياسية املتواجدة على ساحة العمل السياسي.
إذن ما احلل وكيف سيكون املستقبل وهل يجب تقييد األدوات 
الدس���تورية بالطبع ال، فاحلل سهل وبسيط ويتمثل ببث الوعي 
الدميوقراطي والدستوري الذي يأتي في مقدمته أن الشعب الكويتي 
ش���عب واع واإلتيان بوزراء قادرين عل���ى مواجهة نواب كهؤالء 
وفضحهم وفضح غاياتهم احلقيقية أمام الشارع.. وإليضاح الصورة 
أمام هذا الشارع فان تقارير ومالحظات ديوان احملاسبة ما هي مبادة 
الستجواب إال بعد أن يناقش���ها املجلس ذلك أن ديوان احملاسبة 
هو اجلهة املكلفة دس���توريا بفحص دفاتر الوزارات واملؤسسات 
احلكومية ورفع تقرير شامل متكامل لسمو األمير حفظه اهلل ليحيله 
بدوره ملجلس األمة الذي يقوم بدوره مبناقش���ة هذا التقرير عند 
مناقشة امليزانية العامة للدولة بحضور احلكومة وتتم محاسبة 
الوزراء على املخالف���ات كل فيما يخصه للمعاجلة والقضاء على 
مواطن املخالفة واخلطأ، بيد أن واقع املمارسة العملية يؤكد أن هذا 
التقرير السنوي اخلطير اعتاد مجلس األمة إهماله وسلقه، فهناك 
مالحظات ومخالفات يكررها الديوان منذ سنوات وال يهتم املجلس 
بها وال يحاسب عليها في وقتها الدستوري أي عند مناقشة التقرير 
السنوي لتحقيق اإلصالح ولكن هذه املالحظات واملخالفات التي 
يتم السكوت عنها هي في الواقع وقود أغلبية االستجوابات التي 
قدمت بسنوات التردي األخيرة واليوم ميأل أسماعنا وأبصارنا من 
يهدد باستجواب قائم على االجتزاء من مالحظات ديوان احملاسبة 
وبإهمال فاضح للتقرير الكامل وموعد مناقشته. وحقيقة األمر أن 
دميوقراطية ال تقوم على رأي عام مستنير ومع تواجد الكثيرين 
ممن لم يحقق���وا اي اجناز الوطني رغم انتخابهم ألكثر من دورة 
برملانية سيكون نتيجته الطبيعية مثل هذا العبث وأبرز صوره 
هو االس���تجواب ال���ذي أضحى إجنازهم الكرتون���ي الذي يضير 
الدميوقراطية والدس���تور ومستقبل هذا الوطن العزيز. وال حول 

وال قوة إال باهلل القادر الكرمي.
aljaser_b08@hotmail.com

إذا كان م���ن 
تصوير  اخلطأ 
موضوع  إثارة 
الغرفة على انه 
مؤامرة، فاألشد 
تورطا في اخلطأ 
هو تصويره على 

انه مصادفة.
فبمجرد مقارنة حجم موضوع الغرفة 
مع م���ا يقابله من ح���راك على جميع 
املستويات من قبل املطالبني بتعديله 
وم���ع ما صاحبه من طعن وتش���كيك 
وانحدار في أسلوب التخاطب واحلوار 
ننأى بأنفسنا عن ذكره يتضح لنا ان 
تصوير اثارة ه���ذا املوضوع على انه 

صدفة مدعاة للضحك والسخرية.
ان ما يحدث هو باختصار تصادف 
التقاء مصلحة قطبني في هذا املوضوع 
فكانت بداية املؤامرة! وحيث ان الهدف 
لرأسي القطبني وجماعتهما من اعضاء 
مجلس االمة هو محاولة مترير قانونهم 
والذي أخذت به اللجنة املالية في املجلس 
واجهاض قانون احلكومة فإن املضحك 
املبكي هو ان جماعة القطبني من النواب 
هم أنفسهم من ش���كلوا طوق النجاة 
للحكومة في هذا املجلس حيث كانوا 
هم من أسقطوا جميع االستجوابات من 
حيث دفاعهم املستميت عن احلكومة 
بطرق مباشرة وغير مباشرة، فها هم 
اليوم يصوبون أفواه بنادقهم باجتاه 
احلكومة محذري���ن إياها من محاولة 
عرقلة مساعيهم ومصاحلهم اآلنية تنفيذا 

ال  ألجن���دات 
وال  وطني���ة 
في  ش���عبية 
سبيل ارضاء 
رأسي القطبني 
الذي  حي���ث 
ميث���ل قانون 
املالية  اللجنة 
والسعي إلقراره في رأي أحدهم مجرد 
تصفية حسابات و»كسر شوكة« ال أكثر 
حتى لو كان الثمن ضياع الوقت وركن 
مصالح الشعب جانبا، أما القطب الثاني 
فإن الهدف من وراء إثارته لهذا املوضوع 
واحلرب من أجله هو السيطرة ال غير 
استكماال لسعيهم منذ ما يقارب األربع 
س���نوات الى اليوم للسيطرة وبسط 
الهيمنة والنفوذ على مواقع كثيرة في 
الدولة من سياس���ية الى »اقتصادية« 
الى تربوية الى أمني���ة الى رياضية، 
والتي كان آخرها قبل موضوع الغرفة 
هو تلك املساومة على توزيع مناصب 

صرحي التعليم باملناصفة!
ومع ما ذك���رت اال انني من مؤيدي 
تعديل قان���ون الغرفة ولكن ليس من 
منظور اللجن���ة املالية والذي ركز في 
محتواه على حتقيق مصالح شخصية 
البسطاء  حتت شماعة حماية جيوب 

من منتسبي الغرفة!
س���ؤال إلى املس���تميتني من بعض 
أعضاء املجلس على التعديل: أين أنتم 
من هذا املوضوع طول العقدين املاضيني 

وهو عمر وجودكم في املجلس؟!

باسل الجاسر

الشارع واالستجواب

رؤى كويتية

البابطين يحيي حلم »وادي الراحة«

د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

ف���ي ي���وم 18 اجل���اري ب���دأت الوف���ود 
والشخصيات السياسية والدينية والفكرية 
واألدبية واحلزبي���ة والطائفية من مختلف 
األديان ومن مختلف الدول واألجناس تتوافد 
على دولة سراييڤو لتلتقي في اليوم التالي، 
حتت قبة واحدة وهي افتتاحية الدورة ال� 12 
ملؤسسة عبدالعزيز البابطني لإلبداع الشعري 
والتي جاءت بعن���وان »دورة خليل مطران 
ومحمد علي ماك دزدار«، وفي تلك اللحظة 
وعندما بدأت الكلمات تنطق باس���م الثقافة 
واحلض���ارات ورقي لغة احلوار املس���موع 

للجميع هنا تذكرت حلم »وادي الراحة«. 
رمبا يكون البعض قد تناسى ذلك احللم 
اجلميل وهو جمع األديان حتت قبة واحدة، 
ورمبا ال يعلم البعض من هو أس���اس ذلك 
احللم؟ وق���د ال يعلم البعض أين كان مكان 

ذلك احللم؟ 
بدأ حلم »وادي الراحة« مع قرار الرئيس 
املصري الراحل محمد أنور السادات، رحمه 
اهلل، رجل السالم ببناء مجمع األديان، كان 
ذلك احللم يقوم على أساس السالم لكل األمم 
وكل األديان واحلضارات من خالل جتميعهم 
داخل مكان واحد للتحاور فقام باختيار »وادي 
الراحة« الذي يبعد عن منطقة سانت كاترين 
2 كيلومتر، تلك املنطقة التي تتمتع بثروة 
دينية م���ن مختلف األدي���ان، فذلك الوادي 
يحتضنه جبل موس���ى وقمة جبل كاترين 
تكس���ر الشمس عليه، وتشرق على كنيسة 
س���انت كاترين وتغرب على اجلامع القدمي 
الذي بني في عصر احلاكم بأمر اهلل، ولكن 

لم يكتمل حلم »وادي الراحة«.
وفي ي���وم 19 وجدت الش���اعر واألديب 
عبدالعزي���ز البابطني يعي���د ذلك احللم في 
سراييڤو لتكون عبرة للحاضرين ومحاولة 
إلعادة احللم الذي حل���م به الكثيرون ممن 
يريدون السالم، وجاءت كلمته االفتتاحية 
للدورة لتؤكد هذا، حيث قال البابطني: »أتينا 
إلى هذا البلد هذه املرة لنتعلم درسا جديدا 
نحن بحاجة ماسة إليه، هذا البلد الذي تتجاور 
وتتداخل فيه الكثير من األديان والعرقيات 
في إطار واحد، والذي دخل في جتربة مريرة 
وخرج منها ليتعلم أن���ه ال طرف مبقدوره 
أن يلغي طرفا آخر، وأن القوة التي تتباهى 
بقدرتها على إخضاع اآلخرين واستئصالهم هي 
قوة عمياء البد أن تقع في مهواة وأن تستأصل 
نفسها، وان القوة اخلالقة هي تلك التي تسعى 
إلى حماية اآلخرين والدفاع عنهم بالدرجة 
نفسها التي تدافع بها عن حقوقها ووجودها. 
وأضاف: خرجتم م���ن هذه التجربة املريرة 
وتعلمتم منها أن بلدكم هو جلميع أبنائه، وأن 
التنوع عندما تسود العقالنية والتسامح هو 
ثراء للبلد وليس تهديدا لكيانه، وأنه ال شيء 
سوى السلم األهلي هو الذي يضمن للجميع 

حقوقهم وكرامتهم وازدهارهم«. 
> > >

كلمة وما تنرد: )يأيها الناس إنا خلقنكم من 
ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبير( 

احلجرات: 13.
atach_hoti@hotmail.com

من����ذ فت����رة تعرفت 
على فتاة كويتية اسمها 
هنوف الشراح، تعكف 
على دراسة مالمح وجه 
اإلنسان وارتباطه بطريقة 
تفكي����ره، وق����د التقيت 
بهذه الفتاة العام املاضي 
خالل دورة »التشخيص 

النفسي عن طريق الكتابة اليدوية« والتي 
تكشف شخصية اإلنسان عن طريق خطه 
وتوقيعه، وقد كتبت مقاال سابقا عن تلك 
ال����دورة، وهذا العلم ال����ذي تعتمد عليه 
الشركات البريطانية والفرنسية واألملانية 
في التوظيف، وأيضا في احملاكم الدولية 
بنسبة 85%، ويتيح لإلنسان العادي أن 
يتع����رف على من حوله ورمبا يكش����ف 
أس����رارهم عن طريق الكتاب����ة اليدوية، 
وقد شدني هذا العلم بعدما درست علم 
»حتليل شخصية اإلنس����ان عن طريق 
األشكال الهندس����ية« وقبلها كنت أبحث 
في علوم أخرى، ما يش����بع فضولي عن 
كيفية التعامل مع من حولي، وكل إنسان 
حسب مرحلته العمرية. والسبب الرئيسي 
الذي أوصلني إلى ذلك كله، عندما بدأت 
أتعامل مع الفتيات في مدرستي كمرشدة 
تربوية، وأتواصل مع املعلمات حلل بعض 
املش����كالت، وغير ذلك من التنسيق بني 
األنشطة والبرامج املدرسية مع املديرة.

املهم اآلن، هو مقابلتي مع الشابة املتألقة 
هنوف، والتي قامت بتحليل شخصيتي 
من دون أن أكتب حرفا واحدا، كل ذلك من 
مالمح وجهي، ودعتني إلى حضور دورتها 
اخلاصة، وبينت للحضور كيف ترتبط 

مالمحنا بطريقة تفكيرنا، 
وكمثال على ذلك، تعمد 
إزالة  إلى  النساء  بعض 
البارزة« على  »العظمة 
األن����ف ظنا منه����ن أنها 
تشوه املنظر أو غير ذلك، 
ولكن ف����ي احلقيقة تدل 
العظمة على متتع  هذه 
هؤالء ببراعة كبيرة ف����ي األمور املادية 
والتجاري����ة، كما ال يخف����ى حبهن لتقلد 
املناصب القيادي����ة، وال تعني إزالة هذه 
العظمة أو محاولة إخفائها نفي هذه الصفة 
املتأصلة بهن. وأيضا بالنسبة لالتي يقمن 
برفع احلاجب وهنا يزال )ملمح( إحدى 
الصفات اإليجابية، وهي صفة الود واللطف 
في التعام����ل، واحلديث يطول عن أمور 
كثيرة تظهرها لن����ا مالمحنا، ولكننا ال 
نعلم أنها باب ملعرفة طبائع شريك احلياة 
أو األصدقاء م����ن دون أن يتكلم أحدهم 
عن نفس����ه، وهذا ما توص����ل إليه العلم 
أخيرا، ان األزواج بعد خمس سنوات تبدأ 
مالمحهم تتشابه، ويدل ذلك على جناح 
العالقة والتفاهم فيما بينهما، وأن طريقة 
تفكيرهما أصبحت واحدة، وأيضا هذا ما 
جنده بني األصدقاء، ورمبا يرتاح البعض 
إلى آخرين ال يشبهونهم في مالمحهم، طمعا 
في التخلص من العادات التي يجدون في 

أنفسهم أنها »سلبية«.
وفي هذا املقال أقول لك أيها القارئ ما 
يقوله علماء لغ����ة الوجوه إن »مالمحك 
تعني طريق����ة تفكيرك«، وهلل في خلقه 

شؤون.
falcom6yeb@yahoo.com

فق����ط ف����ي الكوي����ت 
العلمانيني  جت����دون أن 
يصلون التراويح والقيام 

في املساجد. 
فقط في الكويت جتدون 
أن بع����ض اإلس����الميني 
املنتمني لتيارات سياسية 
احلف����الت  يحض����رون 

واألوبريتات الوطنية. 
فقط في الكويت جتدون بعض أئمة املس����اجد 
واحلسينيات »يؤرجلون« أي يدخنون الشيشة 

يوميا بعد صالة العشاء. 
فقط في الكويت جت����دون أن أحد رجال الدين 
ممن تصل حلاهم إلى بطونهم يتهجم على السلطة 
ويصفها بأبش����ع األوصاف التي نهى عنها ديننا 
احلنيف، بل ويتمادى في الشتائم التي لو قيلت 
أمام طالب في املرحلة االبتدائية لقال »هداك اهلل 
يا شيخ«، ووصل ذلك الرجل بخصومته إلى حد 
الفجور متوهما أن هذا األسلوب الرخيص سيرفع 

من شعبيته ليصبح بعد ذلك نائبا ميثل األمة. 
فقط في الكويت كانت الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة تائهة بني املديرين د.فؤاد الفالح واللواء 
فيصل اجلزاف وال يعرف املوظفون من هو املدير 
القانون����ي إلى أن فصل القضاء الش����امخ بينهما 

وارتاح املوظفون من هذه »اللخبطة«. 
فقط في الكويت هناك أكثر من 30 قياديا انتهت 
مدته����م القانونية دون البت في وضعهم س����واء 

بالتجديد أو االستغناء. 
فقط في الكويت جتدون أن كثيرا من القوانني 

تقر وال تفعل. 
فقط في الكويت يتنافس الشيخ واملواطن على 

منصب مدير إدارة. 
فقط في الكويت تفرج وزارة الداخلية بأمر من 
وزيرها عن متهمني من سجن اإلبعاد بسبب بسيط 

وهو أن خالتهم كويتية.

فق����ط ف����ي الكويت 
يحق للنواب تعيني ما 
أقرباء لهم  يرون م����ن 
باملناصب القيادية دون 
االكتراث ملعياري الكفاءة 

والتخصص. 
فقط في الكويت يتم 
متزيق الوحدة الوطنية 
وضرب فئ����ات املجتمع الكويتي عل����ى القنوات 

الفضائية ووزارة اإلعالم »عمك اصمخ«. 
فق����ط في الكويت يحق لوزارة اإلعالم أن تتهم 
من تش����اء بتهمة التحريض عل����ى االنقالب على 

احلكم.
فقط في الكويت يتم الطعن والتشكيك في ذمم 
رجاالت الدولة األحياء منهم واألموات ممن كان لهم 
الفضل في تأس����يس دولة الدستور والقانون من 
قبل نواب وسياس����يني )الرميوت كنترول( الذين 
يسيرون وفق أجندات خاصة رسمت لهم من قبل 

معازيبهم. 
فقط في الكويت جند أن بعض النواب يتشدقون 
باحترام الدس����تور وتطبي����ق القوانني ومحاربة 
الفساد وهم أصال نتاج النتخابات فرعية جرمها 

القانون.
فقط في الكويت تش����كل خمس حكومات في 4 

سنوات. 
فقط في الكويت ستجدون أن خطة التنمية منذ 
إقرارها إلى ساعة كتابة هذا املقال ليست إال حبرا 
على ورق.. فهل س����تجدون أجمل مما هو موجود 

في الكويت؟
نقطة أخيرة: ما ذكرناه من ظواهر سلبية كانت 
أو غريبة ليست إال غيضا من فيض ولو أردت أن 
أسردها بالكامل لن تكفيها عشرات املقاالت لذلك 
نكتف����ي مبا ذكرنا وعس����ى اهلل أن يزيل كل هذه 

الظواهر عاجال وليس آجال.
m.almashan@hotmail.com

أنوار عبدالرحمن

مالمحنا تعني 
طريقة تفكيرنا!

فالكم طيب

محمد المشعان

فقط في الكويت!

بيني وبينك

المحامي دويع العجمي

وماذا بعد الغرفة؟!

الصواري


