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محطاتبال قناع

قوى 8 و14 آذار الكويتية!
البراك«  احترامي للنائب »مسّلم 
وتقدي���ري ل���ه وإميان���ي بصدقيته 
وعفويت���ه الوطني���ة وعل���و كعبه 
البرملاني، ال متنعني من أن أوجه له 
تهم���ة »القبلية« والفئوية واخلروج 
عن جادة الدميوقراطية ومخالفة روح 

الدستور ونصوصه!
قد تبدو مثل تلك التهم شائنة ومعيبة السيما إذا كانت 
موجهة لواحد من أكثر املنافحني واملدافعني عن الدستور 
وأح���د الرافعني راية »إال الدس���تور« ومن خاض وخاض 
وخاض احلروب واملعارك في سبيل هذا الدستور املسكني 
الذي أضحى كقميص عثمان، كل يحاول أن يأخذ منه مزقة 
يلصقها على صدره ويقبلها أمام املارة والسابلة ليؤكد حبه 
له وإميانه به، وإن كنت أؤمن بأن إميان مسّلم بالدستور 

إميان حقيقي وليس على هذه الشاكلة.
تتصارع الفرق وتتنابذ، وهذه فرقة الشمال وهذه فرقة 
اجلنوب وتلك شرقا وتلك غربا وكلها تدعي االلتزام بالدستور 
والدفاع عنه، رغم اختالف النهج والتوجه والغاية، وهذا 
عبث، ال من هؤالء املتصارعني حتت س���درة الدستور، بل 
بسبب ترك الدستور هكذا بال حصانة فقهية حتصنه من 

التطاول واالجتهادات الصائب منها والطائش.
والعودة الى النائب مسلم البراك باتت واجبة لتأكيد 
تهم���ة الفئوية عليه، )وإن كنت أخجل من ذلك ولكن هذا 
ما تقتضي���ه األمانة( فلقد تدخل ل���دى »قبيلة العجمان 
الكرمية« - السالطني إذا قعدوا والشياطني إذا قاموا – كما 
وصفهم – ألج���ل الضغط على اثنني من النواب العجمان 
ليقفا ضد سمو رئيس الوزراء في جلسة اخلامس من يناير 
وحجب الثقة عنه! ورغم اختالفي ورفضي الستخدام أسلوب 
الضغط في العمل البرملاني وجتريد النائب من حريته في 
اتخاذ القرار، فلس���ت – أيضا – أقف عند هذه النقطة، بل 
أجتاوزها الى النقطة األهم في هذه الواقعة وهي استخدام 

النائب القبيلة كوسيلة لتحقيق الهدف.
إن الدميوقراطية إن لم ترتكز على هدم الفئوية والتفتيت 
العرقي فهي ال ش���ك عليلة وسقيمة وليست دميوقراطية 
حقيقية ألنها لم حتقق املس���اواة بني األفراد، وإن »أعداء 
الدميوقراطية« - والذين يعرفهم مسلم – هم الذين زرعوا 
القبلية والفئوية من أجل قصد ال يخفى على مسّلم، ووجود 
الفئوية بأي ش���كل من أشكالها قبلية كانت أو طائفية أو 
دينية هو بالضرورة وأد للدميوقراطية، فكيف يلجأ إليها 
مسّلم املعادي لكل ما هو ضد الدستور والدميوقراطية؟!

ٌأِجّل مسّلم عن »امليكيافيلية« وأبرئه من اتباع أسلوب 
»الغاية تبرر الوس���يلة« ألنه ليس انتهازيا، وحاش���ا له 
أن يك���ون كذلك، وأكتفي بأن أتهم���ه بالفئوية والتي وإن 
لم يس���تخدمها في أغراض انتخابية فهو استخدمها – مع 
األسف – لهدف سياسي راهن عليه وأعيته أسلحته كلها 
ولم يجد بدا من اس���تخدام آخر الدواء )الكي( الذي كوى 

به قلوبنا!

ال نريد أن نتحول في الكويت إلى قوى 8 و14 آذار 
كحال لبنان اجلريح الذي استبدل حرب السالح بني 
األشقاء مبا ال يقل عنها ضررا وإيقافا لتطوره، ونعني 
التخندق الدائم ألطراف املواالة واملعارضة وخلق 
معادلة مدمرة فحواها: ما يرضيك ال يرضيني وما 
يرضيني ال يرضيك وال مجال للتفاهم أو الوصول 
الى حل للقضايا العالقة بيننا، بل لو مت حل البعض 
منها لوجب استحداث قضايا جديدة يتم التخندق 
حولها، وهكذا دوالي���ك حتى ينتهي األمر مبعادلة 

»بلد متوقف وأزمات متحركة«.
> > >

وهناك قضية سياس���ية كويتية فلسفية هامة 
تس���تحق أن تناقش من قبل ممثل���ني عن النواب 
واملفكري���ن ومؤسس���ات املجتمع املدن���ي واتخاذ 
»توصيات« بشأنها خللق أعراف تتعلق بصالحيات 
النائب، وهل عليه ان يصوت بناء على »قناعاته« 
ثم يحاس���ب في االنتخابات الالحقة عبر انتخابه 
أو ع���دم انتخاب���ه، أم عليه ان يص���وت بناء على 
»قناع���ات ناخبيه« حتى لو تباين���ت مع قناعاته 
اخلاصة؟! تلك املشكلة تختص بها الكويت الختالف 
ظروف دميوقراطيتنا مع الدميوقراطيات األخرى 

في العالم.
> > >

ففي الدميوقراطيات األخرى يتم االنتخاب على 
أسس حزبية ومن ثم فمحاسبة املواقف داخل البرملان 
تتم ال عبر احملاسبة للنائب بل محاسبة احلزب املعني 
املنضوي حتته النائب إبان مؤمتراته العامة التي 
تعقد عادة بشكل دوري، فالنائب ما هو إال ترس في 
عجلة احلزب، ومواقفه وتصويته انعكاس ملواقف 

مفكري احلزب ومستودعات عقوله.
> > >

كذلك ال يوجد لدى الدميوقراطيات األخرى إمكانية 
االحتكاك املباشر بني النائب وناخبيه، فبعد االنتخابات 
العامة في كاليفورنيا، على س����بيل املثال، يتوجه 
النائب املنتخب الى واش����نطن ملمارسة عمله بعيدا 
عمن انتخبه، واألمر مماثل في بريطانيا وفرنس����ا 
ومصر واملغرب.. إلخ، كما ال يتم هناك نشر محاضر 
برملاناتهم في الصحف اليومية او نقل وقائع اجللسات 
على محطات تلفزة عامة )يتم النقل في األغلب على 
محطات خاصة ال يشترك فيها إال املختصون( وعليه 

ال يعلم الناخب مواقف النائب كي يحاسبه.
> > >

أما لدينا، فمواقف النواب مكش���وفة ومنقولة 
بش���كل »فريد« في الصحف اليومية والتلفزيون 
الرسمي املجاني للدولة، والنائب يلتقي ناخبيه في 
الدواوين كل مساء وال يوجد موقف حزبي يتعذر 
به، ومن هنا تطرح القضية الهامة حول: هل ميثل 

النائب رأيه اخلاص وقناعاته 
القضايا  التصويت على  عند 
املختلفة أم رأي ناخبيه؟! وهل 
يجوز الضغط عليه بش���كل 
مباش���ر عبر التجمعات أمام 
منزله أو الط���رد من دواوين 
منطقته او حتى كما ُكتب في 

احد املنتديات الشهيرة جدا عبر مقاطعة أبنائه في 
املدارس وعدم احلديث معهم ودعوتهم للتبرؤ من 

موقف آبائهم النواب.. إلخ؟!
> > >

وأذك���ر اننا قمنا ذات م���رة كناخبني في دائرة 
اخلالدية إبان نظام ال� 25 دائرة برفع عريضة ضمت 
أس���ماء آالف املواطنني ملمثل دائرتنا في البرملان، 
طالبناه فيها كوكيل عنا بأن يقف ضد استجواب كيدي 
وجه على الهوية ملسؤول اشتهر بالكفاءة واألمانة، 
اال ان النائب رفض تل���ك العريضة بحجة انه حر 
فيما يبديه من آراء حتت قبة البرملان، وصوت في 
النهاية ضد الوزير املستجوب وال أعلم إن كان هذه 

األيام مازال على موقفه ذاك مما يجري ام ال؟
> > >

إن األخذ مبفهوم ان على النائب ان يصوت بناء 
على قناعات بعض ناخبيه ال على قناعاته اخلاصة 
يش���وبه محذوران هما: )1( كونه يخالف نصوص 
الدستور كاملادة 108 التي تنص على انه بعد انتخابه 
»ميثل األمة بأسرها« ال دائرته أو رغبات ناخبيها، 
وتستطرد املادة الى القول »وال سلطان ألي هيئة 
عليه« وعدم التحدي���د يعني اي هيئة حكومية او 
شعبية، واملادة 110 التي تنص على »عضو مجلس 
األمة ح���ر فيما يبديه من اآلراء واألفكار وال جتوز 
مؤاخذته على ذلك بحال من األحوال«، ومرة أخرى 
لم تق���ل املادة ال جتوز مؤاخذت���ه »حكوميا« على 
ذل���ك، ما يعني ان متتد حمايته على أفكاره وآرائه 

الى الشق الشعبي كذلك.
)2( إضافة الى ما س���بق يطرح تس���اؤل محق 
حول كيفية معرفة رأي »أغلبية« أهل الدائرة التي 
تتمثل في عش���رات ومئات اآلالف من الناخبني كي 
يتبعها النائب، أي هل متثل عشرة دواوين او مئات 
األفراد املجتمعني الرأي احلقيقي ملئات األلوف من 

أبناء الدائرة؟!
> > >

آخر محطة: التهنئة القلبية للزميل فؤاد الهاش���م 
على عودته للكتابة بع���د إصابة يده اليمنى بعني 
كويتية حارة لم متهله، والتهنئة موصولة للزمالء 
والزميالت احمد الصراف وإقبال األحمد وضحوك 
البنوان وحنان الهاجري على انتقال مقاالتهم الى 

الصفحة األخيرة من جريدة القبس.

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كيف أوردت إبلك يا »مسّلم«؟

حرب السالم عنوان المرحلة المقبلة
حوار وطني في الكويت.. ومخرج لألزمة في لبنان

العاصفة تهب على باكستان.. وبابا روما وجهاً لوجه مع األزمات.. ومبادرات أردنية تحل الخالفات
زعامة عادل إمام إلى زوال وضغط ش�ديد لمحاكمة عمرو أديب وحادث بتلفزيون »أم. تي. ڤي«

- بع���ض عناصر حزب اهلل 
في مواجهة س���الح بعض رفاق 

الصف.
- حاكم مصرف لبنان رياض 
الرقم الصعب  سالمة س���يبقى 
واالس���م االصعب في احلاكمية 

رغم التحديات.
النش���اطات غير  - بع���ض 
احلذرة في حياة الرئيس السوري 
بش���ار االس���د تعرضه لبعض 

احلوادث.
البرادعي من  - يعود محمد 

معركته باكرا.
- بعض املناطق الس���ورية 
تأخذ حقه���ا التاريخي والتراثي 

واجلمالي.
- تركيبة احلكومة العراقية 
اجلديدة لن تستمر على ما هي 

عليه.
- اسامة سعد يستعيد قسما 

من املشهد الصيداوي.
- فرق عسكرية مصرية بحال 
استنفار لالمساك بأمور مهددة 

بالفلتان.
- ثغرة ذات نتائج خطرة في 

مطار بيروت.
- الطبيع���ة تنقل���ب عل���ى 

طبيعتها في لبنان.

حوادث في شوارع طهران

- حوادث في شوارع طهران 
تذكر بالثورة االسالمية وباالمام 

اخلميني.
- حادث اختفاء اإلمام موسى 
الص���در يتكرر مع ش���خصية 

عربية.
- تغييب شخصية فتحوية 

بارزة عن مهامها.
- صيد ثمني لإلرهاب في قلب 

اوروبا.
الرئي���س االميركي باراك   -
اوباما يحظى بعاطفة ش���عبية 

تخرجه من أزمة لفترة معينة.
- ابوظب���ي ام���ارة تس���رق 

االضواء فعال ال وهما.
- بلدان اوروبية في مواجهة 

ظاهرة مع اسرائيل.

واسمان مطاردان.
- اقصى اهتمامات رؤس���اء 
العالم ومن بينهم الرئيس االميركي 
باراك اوباما س���تكون املس���جد 

االقصى واملسجد االبراهيمي.
- الس���يد حس���ن نصر اهلل 
خارج مقره في مرور استعراضي 

جماهيري مختلف.
- بروز املرأة الس���ورية في 

محيطها العربي.
- وزيرة اخلارجية االميركية 
هيالري كلينتون منهارة في عدسة 

املصورين.
- اسم فالدميير بوتني يشغل 

روسيا والعالم.
- خطط الرئيس الفرنس���ي 
نيكوال س���اركوزي وش���خصه 

تصطدم بنكسات جارحة.
- من مأس���اة ملأس���اة وكأن 
احلزن يس���كن في قل���ب عائلة 

لبنانية.
- س���الح جو ف���ي منطقتنا 
العربية على موع���د مع حادث 

مأساوي.
ألول  جتم���ع  مصيب���ة   -
الدول  مرة اس���رائيل ببع���ض 

احمليطة.

باراك واشكينازي وتبدل معالم 
هدوئهما.

- كلمات نارية تقولها شخصية 
لبنانية من قلب الناو.

- هلع في أزق���ة مخيم عني 
احللوة.

- عملية تطهير وتطيير في 
السلك القضائي اللبناني.

- خسارة املعارضة االيرانية 
احد ابرز وجوهها.

- الول مرة وبطريقة جنونية 
تزرع منظومات صاروخية في 

الدول العربية.
- غزة ستنتصر بحصارها.

- السياسة واملشاكل وليس 
»امليكروسوفت« عنوان املرحلة 

املقبلة لبيل غيتس.
- ظ���الم يخي���م على بعض 

الرؤوس في الكنيسة القبطية.
- تركيبة حكومة اسرائيل لن 

تبقى على ما هي عليه اليوم.
- الرئيس ميش���ال سليمان 
التوافقي في اجتاه معني لتكون 
املقبلة مختلفة عما  الس���نوات 

مضى.
- النائبان عقاب صقر وعمار 
حوري على طاول���ة التجاذبات 

ومحكمة.
�  رئاسة احلكومة اللبنانية 

خارج بيروت!
�  حش���د بش���ري على شكل 

تظاهرة ذات لباس موحد.
�  حرك���ة على إيقاع مختلف 

في صفوف فرقة كركال.
�  شائعات وبعض احلوادث 

في برنامج »ستار أكادميي«.
�  اسم عماد مغنية الى الواجهة 

من جديد مترافقا مع جدل.
�  االنفتاح القطري على العالم 
يس���هل الطريق أمام مجموعات 

مخربة بالتسلل الى أمن البلد.
�  ستنشغل دولة االمارات بأمن 

بعض االبراج.
�  أحد الرؤساء الثالثة يتلو 

كلمة رسمية مؤثرة.
�  مبادرات أردنية تساهم في 

حل خالفات معقدة.
�  ظه���ور وثيق���ة تاريخية 
ارتب���اط بإح���دى االديان  ذات 

السماوية.
�  تطورات مهمة في اسرائيل 
فيم���ا يتعل���ق باحل���دود م���ع 

فلسطني.
- انفج���ار غض���ب ايه���ود 

أفق مسدود.
�  حادثة ذات ارتباط بتلفزيون 

»أم.تي.في«.
�  جزيرة األرانب في طرابلس 

ومحيطها يزدهر.
�  صفحة رياضية مشرقة مليئة 

باالنتصارات في السعودية.
�  ضغط ش���ديد م���ن جهات 
معين���ة ملقاضاة االعالمي عمرو 

أديب في مصر.
�  استنفار داخل كتلة الوفاء 
للمقاومة وأصداء تردد اسم رئيس 

الكتلة النائب محمد رعد.
�  محيط أس���امة حمدان في 

غليان وصخب.
�  مترد كنسي في لبنان على 

مستوى عال.
�  ردة فعل تتحول الى انقالب 

في احدى بلديات لبنان.
�  العاصفة تهب على باكستان 

حكومة وشعبا.
�  ذاكرة تستيقظ في نفق شكا 

بني الكورة والبترون.
�  باب���ا روما وجها لوجه مع 

االزمات.
�  نوع من االنقالب في مسار 
قضية الفنانة سوزان متيم حكما 

س���يتكرر م���ن خ���الل عمليات 
ارهابية للثأر من مقتل عبدالرحمن 

عوض.
�  اليونيفل في لبنان بحاجة 
الى شيء يش���به »اليونيفيل« 

للخروج من مأزق.
�  االعالم اللبناني ينش���غل 
بتغطية حوادث تتعلق باملجلس 
وبوزي���ر  لالع���الم  الوطن���ي 

االعالم.
�  دفاتر مفتوحة بني االمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 

والرئيس فؤاد السنيورة.
�  من يعتق���دون أنهم ورثة 
الوطن���ي احلر وللنائب  للتيار 
ميشال عون سينشغلون مبشاكل 
داخلي���ة وحس���ابات منصبية 
وبقسمة وهمية، والبعض منهم 
يت���رك التي���ار قبل اس���تحقاق 

القسمة.
�  زعامة املمثل املصري عادل 

إمام برسم التهديد.
�  بروز تصاعدي لشخصية 
حكومية مصرية بأسلوب يحظى 

بتأييد الرأي العام.
�  انقسام حاد في الرأي حول 
عمل فني رمضاني ومس���تقبله 

اللبنانية ستكون  � اجلامعة 
مسرحا للمش���احنات والتفرقة 

وبعض الفضائح.
�  العميد فايز كرم لن يكون 

اسما منسيا في السجن.
�  مظاهر ايجابية شعبية في 

لبنان اثر حدث غير طبيعي.
�  سنرى الكوفية الفلسطينية 
على أكتاف اكثر من ش���خصية 

عاملية.
�  طري���ق بكرك���ي � حريصا 
املراقبة بعي���ون أجنبية  حتت 

ومحلية.
�  فريق طبي يحيط برئيس 
ال���وزراء االس���رائيلي بنيامني 

نتنياهو.
�  فريق 14 آذار يقوم بتحرك 
سلمي على صورة مبادرة الحتواء 

أزمة معينة.
�  عدد من االستثمارات ستصب 

في القطاع االستشفائي.
�  ما جرى في دير الزور يشكل 

بداية لتدخالت وانتهاكات.
�  كس���ر للقرار االسرائيلي 
بعدم االعتذار الى تركيا وإشارات 

ايجابية لصالح أنقرة.
�  مش���هد انفج���ار عني علق 

بيروت: مع كل نهاية عام وبداية 
عام جديد يتسمر اللبنانيون أمام 
شاش���ة ال� »ال.بي.سي« ملعرفة 
توقعات ميشال حايك بشأن لبنان 

والعالم العربي والعالم.
وأكد حايك في توقعاته فيما 
يخص الكويت هذه الس���نة انها 
ستش���هد مؤمتر ح���وار وطني 
على طاول���ة ش���بيهة بطاولة 
احل���وار اللبناني���ة كما حتدث 
عن اعطاء حقوق جديدة للمرأة 
الكويتية واهتزاز وضع شخصية 

حكومية.
وقال انه سيكون هناك محكمة 
دولية وشهود زور، مشيرا الى 
انه كائنا من كان املتهم في اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري ستحصل 
ردة فعل وحتركات على االرض 

ولكن املخرج مؤمن ومفتوح.
وأعلن حايك انه س���تحصل 
ضجة كبيرة لهزة سياسية لن 
ال���� 5 درجات،  تتع���دى قوتها 
وان املتهم���ني سيفتش���ون معا 
عن مخرج سريع. وأشار حايك 
الى ان بيروت ستتعافى سريعا 
وستنفض عنها الغبار، وستكون 
احلرب نفسية وباردة أكثر مما 

هي حديد ونار.
الليرة  ان  وأض���اف حاي���ك 
اللبنانية ستكون مستقرة وسعر 

العقارات سيكون ثابتا.
وحتدث حايك عن محاوالت 
ناقص���ة لزعزعة وحدة اجليش 
اللبناني، الفتا الى حصول تعاون 

بني اجليش واملقاومة.
وأكد حايك ان لبنان لن يكون 
في الفلك االيران���ي، وان تركيا 

ستدعمه في موضوع مهم.
وتوقع حايك ان تذهب املنطقة 
باجتاه السالم رغم كل محاوالت 
اسرائيل، مش���يرا الى ان لبنان 
سيكون بلدا مفاوضا ال مفاوض 
عليه. واختص���ر حايك عنوان 
املرحلة املقبل���ة بعبارة »حرب 
التوقعات  أبرز  الس���الم«. ومن 
العامة مليشال حايك على الصعيد 

احمللي والعربي والدولي:

توقعات حايك لـ 2011 

عمرو اديب

ميشال حايك

عادل امام نتنياهو السيد حسن نصراهلل

أحمد الهوان

مسؤول أردني يؤكد خلو 
خليج العقبة من سمك القرش

عالج جمعة الشوان على نفقة القوات المسلحة

ملوحة املياه فيه وارتفاع درجات حرارتها 
ال يناسب بقاء س���مك القرش في مياهه، إذ 
يحتاج إل���ى درجات حرارة متدنية وأعماق 
بحرية عميقة ودرجات ملوحة عالية ليتمكن 
من العيش والتكاثر بشكل طبيعي ودون أي 

تهديد ملسيرة حياته.
وأشار إلى التنسيق واملتابعة مع اجلهات 
ذات العالق���ة ف���ي العقبة وم���ع الصيادين 
املنتشرين في املياه اإلقليمية لرصد وجود 
أي نوع من أنواع القرش املفترس ليتم التعامل 

معها حسب مقتضيات احلال.

العقب���ة � أ.ش.أ: 
أكد مفوض شؤون 
البيئة في س���لطة 
العقب���ة  منطق���ة 
االقتصادية اخلاصة 
د.سليم املغربي خلو 
خليج العقبة من أي 
نوع من أنواع سمك 
الى  القرش، مشيرا 
أن���ه لم يت���م رصد 
أي حالة في اآلونة 

األخيرة.
املغربي  وق���ال 
العقبة ال  إن خليج 
يعد موئال طبيعيا 
ملعيشة سمك القرش 
الذي يحتاج إلى مياه 
عميقة جدا وتوافر 
التغذي���ة بكمي���ات 

كبيرة من مختلف أنواع األسماك.
وأضاف أن ضحالة خليج العقبة وارتباطه 
مبضاي���ق »تيران« يؤدي إلى منع تدفق أي 
مجموعات من اسماك القرش للبقاء في خليج 
العقبة، مشيرا إلى أنه قد ترصد حاالت فردية 
في بعض األحيان تشاهد في املياه اإلقليمية 
لكنها سرعان ما تعاود االنسحاب إلى موائلها 

الطبيعية للحفاظ على حياتها.
وأكد املغربي أن القرش كأي حيوان آخر 
يحتاج إلى بيئة آمنة لتكاثره وبقائه بشكل 
طبيعي وان خليج العقبة الذي يتسم بقلة 

القاهرة � أ.ش.أ: في إطار الرعاية املتكاملة التي توليها 
القوات املسلحة ألبنائها الذين قدموا التضحيات بكل غال 
ونفيس فداء لهذا الوطن، صدق املش����ير حسني طنطاوي 
القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واالنتاج احلربي 
على حتمل القوات املسلحة تكلفة عملية القلب املفتوح بأحد 
املستش����فيات اخلاصة التي اجريت للبطل املصري أحمد 
الهوان الشهير باسم »جمعة الشوان« والذي كان احد رجال 
املخابرات املصرية قبل حرب 1973 وساهم بدور فعال في 
إمداد مصر باملعلومات التي كللت بنصر أكتوبر املجيد. كما 
اصدر املشير طنطاوي توجيهاته باستمرار تقدمي الرعاية 

الكاملة للبطل في الفترة املقبلة حلني متاثله للشفاء.
ويأتي هذا القرار في إطار قيام القوات املسلحة بدورها 
لرد اجلميل ألبناء هذا الش����عب العظيم الذين لم يبخلوا 

عليها بأرواحهم فداءا لتراب الوطن.

سمكة قرش


