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 شكل مجلس األمة يوم الثالثاء املاضي خمس جلان حتقيق تتعلق 
بخمس قضايا، وهي: «إحالة مستشاري االدارة القانونية بالبلدية الى 
التقاعد، حادثا خلل في طائرتي اخلطوط الكويتية، تسرب الغاز في 
األحمدي، مالبسات استشـــهاد وكيل عريف عبدالرحمن العنزي في 
خفر السواحل، وتسرب االغذية الفاسدة في السوق الكويتي» وال شك 
انها قضايا مهمة جدا تتعلق بحقوق وســـالمة املواطنني، وتأتي اداة 
التحقيق البرملاني ضمن االدوات الرقابية ملجلس االمة التي نص عليها 
الدســـتور في مادته ١١٤ وهي في املرتبة التي تسبق االستجواب في 
تسلسل االدوات املتشددة جتاه احلكومة ملواجهة امر في غاية اخلطورة 
يتعلق بأجهزة الدولة كخلل اداري او هدر مالي او فضيحة سياسية، 
ومبوجب هذه االداة (التحقيق البرملاني) يتعني على الوزراء وجميع 
موظفي الدولة تقدمي املعلومات الفنية املوثقة والبيانات التي تطلب 
منهم وخضوعها للتحقيق، متهيدا لعرض النتائج على مجلس االمة 
الذي له حق اتخاذ القرار املناســـب، هذا في الشق النظري، ولكن في 
الشق الواقعي وبحسب جتارب الرد على االسئلة والرغبات البرملانية 
من قبل الوزراء جنـــد انها تواجه التأخير ورمبا اإلهمال او اختزالها 
في اجابة مختصرة ملجموعة اسئلة او اجابات موسعة تضمها ملفات 

وكراتني لدرجة تقاعس النائب عن قراءتها فضال عن حتليلها!
  ومع غياب النواب عن اجتماعات اللجان النشغالهم باملعامالت او 
طبخ املصائد السياسية ومعاركها، عالوة على انها خمس قضايا كل 
منها اكبر من اختها من حيـــث احتياجها للتمحيص بالتحقيق التام 
الكامل، فمن املتوقع ان تطول املدة كثيرا حتى تتوه القضايا في بحر 
االهمال والنسيان االجتماعي او بسبب تراكم قضايا مستجدة مبعث 

احتقان وتأزم جديدين بني السلطتني ـ هكذا سارت االمور عندنا ـ !
  اضافة الى ذلك كله فإن الهاجس واألجندة الضاغطة على مجموعة 
كبيرة من النواب، واملتمثلة في مطالبتهم بإسقاط هذه احلكومة وعلى 
رأسها ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، ستفرض 
نفســـها على اجتاه القرارات مما يعرض حتقيق تلك القضايا املهمة 
الى الطعن بعدم املوضوعية وتبييت القرارات املسبقة، وهي لالسف 
حلقة اخرى في مسلسل املماحكات السياسية التي تسلب او تضعف 

العمل البرملاني في صناعة القرار التشريعي والرقابة عليه!
  a.alsalleh@yahoo.com 

 البيانات اإلعالمية التي أصدرتها بعض القبائل عمل محمود والشك 
ويصب في خانة التصدي للتمترس خلف القبيلة لتخريب مســـيرة 
الوطن أو شـــق وحدة الصف الوطني، خاصـــة ان هناك من حاول ـ 
واليزال ـ تصوير اخلالف السياسي على أنه انتقام من أبناء القبائل 
أو احتقارها، فالبد أن نفرق بني القبيلة واألفراد فإن أحســـن فرد من 
األفراد كائنا من كان أصله أو انتماؤه أو أســـاء، فإمنا أحسن أو أساء 
لنفســـه ال غير خاصة حينما يكون ذلك الفرد شـــخصا عاديا سواء 
كان عضوا في النســـيج القبلي أو فردا في الكيان االجتماعي. وتبقى 
القبيلة كما هي العائلة في منأى عن ســـلوكه وبريئة كل البراءة من 

أفعاله ومواقفه.
  هذا هو منطق القرآن وهذا هو منطق العقل، ولذا ميكن النظر إلى 
محاولة الزج بالقبيلة أو القبائل في أتون الصراعات السياسية على 
أنها محاوالت مكشوفة لتوسيع الصراع ليس إال وإلذكاء نار العداوة 
بـــني أبناء املجتمع ومن ثم لالحتماء بالقبيلة التي ينتمي لها مفجرو 
الصراع، خاصة حينما يشعر الفاعلون بخسارتهم، ومن هنا البد ان 
نشيد برؤساء القبائل وشيوخها وهم ينأون بأنفسهم وبقبائلهم عن 
تلك احملاوالت الفجة واخلطيرة حتى وان لم يكونوا راضني عن الفعل 

أو االجناز احلكومي.
  لكن يبدو أن رؤســـاء القبائل يواجهون بعـــض محاوالت التمرد 
والعصيان من داخل قبائلهم وإال ما معنى أن يقوم بعض األفراد من 
بعض القبائل بإقامة حفالت التكرمي وتبادل الهدايا مع بعض النواب 
الداعني لالســـتجواب وعدم التعاون مع رئيـــس احلكومة في الوقت 
الذي يصدر شيوخ قبائلهم بيانات الطاعة وشجب االستجواب وعدم 

التعاون.
  لقد اشـــتعلت حرب التصعيد الكالمي حتى بات املشاهد يتصور 
فعال ان املجتمع منقسم على نفسه مابني قبائل معتدى عليها وحضر 
فـــاز بكل امليزات والفوائد، في حني أن حقيقة األمر إن هناك من أبناء 
احلضر من يعيش معاناة يومية في معاشـــه متاما كما هو احلال في 

بعض أبناء القبائل.
  إن احلقيقة التي ال ريب فيها ان احلكومة قد سحبت بساط امليزات 
والتفضيل من حتت أقدام بعض األفراد فأعلنوها حربا على احلكومة 
وعمدوا بخبث او ذكاء إلى إظهار الوضع وكأنه نيل من مكانة وقيمة 
القبائل في محاولة ماكرة لزيادة الضغط على احلكومة إلعادة مجدهم 
املفقود لكن احلكومة بكل شـــجاعة وقفت في وجوههم كما ســـجلت 
القبائل موقفا ال يقل شـــجاعة عن موقف احلكومة بالتنصل من تلك 
احملاوالت وإلبقاء القبائل مكونـــا اجتماعا ال غير وليس مركزا يدير 

الصراع مع الوطن.
  من هنا فاننا ندعو أمراء القبائل الكرام وشيوخها الستمرار التصدي 
حملاوالت التشرذم التي يجيد البعض ممارستها حتت ستار القبيلة 
وان تفرض القبيلـــة (كل قبيلة) ثقافة املواطنـــة واالنتماء ملجتمع 
الكويت الكبير والواسع واتباع القانون في كل وقت وحال كما ندعو 
احلكومة لتكون مسطرتها قانونية ال محاباة فيها وال تفضيل إال مبا 

يستوجبه االلتزام بالقانون.
  لقد قامت الكويت وازدهرت وجابت سفنها قدميا بحار العالم واتصلت 
بكل القوميات واجلنســـيات وهي حتمل في تلك االبوام (السفن) ابن 
القبيلة وإلى جانبه ابن احلضر، فقد وحدتهم طبيعة احلياة آنذاك فما 
بـــال احلياة اليوم تفرقهم؟ إن احلقيقة أن احلياة لم تفرق الكويتيني 
يوما لكن املصالح هي التي تقوم بتقسيم ومتزيق املجتمع وسالحها 
في ذلك منطق اعوج وان استند الى شهادة عليا وحنجرة ال تكل وال 

تتعب وصوت قوي يجعل الكلمات مطية طيعة له.
  mw٥١٤@hotmail.com 

 عبدالهادي الصالح

 هل تحقق لجان 
التحقيق الحق؟

 م.٣٦

 محمد القزويني 

 القبائل: طاعة.. ووالء

 رأي

 «قالت مصادر في الداخلية».. 
«ونقلت مصادر أمنية».. «وأكد 
مصـــدر أمنـــي رفيـــع».. هذه 
مقتطفـــات من تغطية الصحف 
الكويتيـــة خلبر وفـــاة مواطن 
كويتي بالتعذيب، ولن أتطرق 
ملا حصـــل ألنني وبكل صراحة 
أجهـــل ما حصل وال أفتي مبا ال 

أعلم، ولكن ما أود التطرق إليه هو تعامل وزارة الداخلية 
مع احلدث.

  فلنقارن احلادث أوال بحدث آخر في أميركا حيث حاول 
مواطن في والية أريزونا قتل أحد أعضاء الكونغرس أثناء 
ندوة حيث أطلق النار على العضو ثم اجلمهور فكانت 
احملصلة سقوط قتلى وجرحى مبن فيهم العضو، وخالل 
ســـاعات قليلة بدأت األخبار تتضح، فأعلنت السلطات 
األميركية أنه مت اعتقال مطلـــق النار وتقييده من قبل 
بعض احلضور واألمن، ثم مت إعالن احتمال وجود متهم 
آخر، ومت إلقاء القبض عليه ليكتشف فيما بعد أنه مجرد 
سائق تاكسي قام بإيصال املتهم إلى الندوة. كما مت عقد 
مؤمترات صحافية شـــارك فيها فريق طبي ملتابعة آخر 
املستجدات على حالة العضو الصحية. وبعد أن تأكدت 
الســـلطات من أن املتهم نفـــذ اجلرمية وحده وال يوجد 
شريك له، أعلنت عن اسمه ونشرت صورته، وبدورها 
بدأت القنوات الفضائية مرحلة التحقيق في تاريخه إن 
كان سياسيا وهل الهدف من جرميته اغتيال العضو؟ أم 
أنه مريض نفسي ارتكب جرمية من دون مبررات، ورغم 
أنني ال أســـكن الوالية إال أنني كباقي األميركيني تابعت 
احلدث عبر التلفاز وكانت تساؤالتي جتد االجابة من قبل 
املسؤولني عاجال أم آجال، فبالرغم من فظاعة اجلرمية إال 
أن التعامل الشـــفاف للسلطات معها يجعلك مطمئنا أن 
جميع االحتياطات ستتخذ لكي ال تتكرر املأساة، ولنقارن 
الوضع مبا يجري في الكويت فلألســـف ال يتم التعامل 

بنفس هذه الشفافية.
  كباقي الشـــعب سمعت عن وفاة املواطن بالتعذيب عن 
طريق الرسائل واملواقع اإللكترونية ثم قرأتها في الصحف 
في اليوم التالي. وعوضا عن أن تتضح األحداث تلقائيا، باتت 
وكأنها تتعقد، فتارة يشاع بأنه نقل ميتا من املخفر ثم يذكر 
أن املواطن توفي في املستشفى. وبينما صرح النواب مثل 

حسني مزيد ووليد الطبطبائي 
والوعالن واملويزري والبراك 
والصـــواغ وجوهـــر وغيرهم 
حول املوضوع، لم نســـمع من 
وزارة الداخليـــة إال بيانا غير 
مسنوب ألي من قياديها قبل ان 
تعلن امس رسميا وجود شبهة 

جنائية. 
  وما زاد الطني بلة ما ذكرته في بداية املقال من تصاريح 
ملصادر ال نعلم من هي، فهل تلومون الشعب ألنه يستمع 
للنواب ويصدقهم أكثر مما يستمع حلكومته؟! فنحن نعرف 
هؤالء النواب، ولكننا ال نعلم من هي هذه املصادر الرفيعة 
وال نعلم من أصدر بيان الداخلية، فقد يظن البعض أن من 
حقق مع املواطن هو املصدر أو كاتب البيان، فكيف يكون 
اخلصم واحلكم واحـــدا؟ كيف لنا مبعرفة ما جرى ونحن 
ال نشـــاهد مســـؤوال واحدا يخرج ويعقد مؤمترا صحافيا 
يجيب عن أسئلتنا؟ كيف لنا مبعرفة ماذا حدث ولم نشاهد 
فريقا طبيا بل وال طبيبا واحدا يشارك في املؤمتر؟ اختفاء 
املسؤولني يدفع بالشعب باالجتاه إلى الصحف اإللكترونية 
واملدونات و«التويتـــر» ملعرفة ماذا جرى رغم أن ما يذكر 
هنـــاك قد يكون مجرد شـــائعات أو تخمينات، وهو أمر ال 

يصب في مصلحة الوزارة.
  اما البيان االول للداخلية الذي نشر في بعض الصحف 
فكان «غريبا»، حيث بدا لي أن غرضه األساسي تشويه صورة 
القتيل. فقد احتوى على قائمة جرائم منسوبة للمواطن مع 
ذكر أنه «شـــعر بآالم في صدره»، فما عالقة اجلرائم بآالم 
الصدر؟ وهل إذا توفي شـــخص في مخفر لوجود آالم في 
صدره ستقومون بطباعة تاريخه والبحث عن نقاط سوداء 
في حياته لتنشـــروها على املأل؟ ما عالقة جرائم املواطن، 
إن صحت، بأســـباب وفاته؟ أنـــا ال أتهم أحدا بنفس مقدار 
عدم اتهامي ألحد في جرمية أريزونا من محاولة قتل عضو 
الكونغرس، فلست طرفا في أي من احلادثتني، ولكن الفرق 
بينهما أنه وخالل أقل من ١٢ ســـاعة مت توضيح مالبسات 
جرمية أريزونا بينما ظلت حادثة وفاة املواطن مبهمة فتم 
تشـــكيل جلنة حتقيق برملانية، واخيرا.. كشفت الداخلية 
عن وجود شـــبهة، ثم اعلن عن اســـتقالة وزير الداخلية.. 

واهللا ولي التوفيق.
  salanzi@gmail.com 

 سلطان شفاقة العنزي

 سرعة الشفافية
   يا «الداخلية»

 إشراقة متجددة

 في املاضـــي لم يكن يجذبني 
كثيـــر من الكتب التـــي تتعلق 
بتاريخ الكويت وماضي أجدادنا، 
وكأننـــي أكتفي مبا درســـت أو 
سمعت.. خاصة أن أبي رحمه اهللا 
كان يتحدث عن كثير من األمور 
التي مرت عليه وشـــاهدها في 
زمانه بشغف كبير، ومنذ شاهدت 
التلفزيوني «الهدامة»  املسلسل 
شـــعرت بأن هناك جزءا كبيرا 
في داخلي لم أحققه ولم أحتقق 
منه، لذا قمت باالتصال باألديب 
الكويتي هيثم بودي والذي كان 
بدوره أهداني جميع إصداراته، 
فعكفـــت عليها في يومني فقط، 
وما كنت أنتهي من رواية إال وأبدأ 
باألخرى، والســـبب أن األستاذ 
هيثم أجاد وبلغة باهرة، رســـم 
حياة الكويت وسكانها وما مرت 
عليه من محن أو تغيرات بدقة 
متناهية لم أقرأها سابقا في أي 
رواية، وجدت نفســـي وأنا أقرأ 
تلك القصص والروايات، أجتول 
في أحيائها وبيوتها املتواضعة، 
وبيئتها البسيطة، وكأنني أعيش 
األحداث بتفاصيلها ومبشاعرها 

الدقيقة.
  حقيقة بهرت من تلك اللغة التي 
لم أجد فيها أي تعقيد أو صعوبة 
أنني أعطيت  الفهم، لدرجة  في 
صديقتي التي ال متيل كثيرا إلى 
قراءة القصص أو الروايات نسخا 
من تلك اإلصدارات، وبعد يومني 
اتصلت بي لتشكرني على هذا 
اإلهداء، الذي فاجأها في ســـرد 
القصص القدمية بطريقة حتبب 
القارئ إليها، وحتببه أيضا إلى 
اململوءة بالشـــقاء  تلك احلياة 
والتعب، لدرجة شعورك بالفخر 
واالنتماء إلى هذا الوطن الصغير 
في حجمه، والكبير في أعيننا. 
  لذا عندمـــا تقتني روايات أو 
قصـــص األديب هيثـــم بودي، 
جتده قد ترك كلمة مؤثرة على 
الغالف اخللفي يقول فيها: «إن 
هـــذا البلد الطيب، لم يكن يوما 
بلد الصدفة، أو بلد البترول، بل 
بلد كافح ليعيش، وقاوم ليبقى، 
الفقر واجلـــوع، واألوبئة  رغم 

واحلروب».
  وأنـــا هنا أطلب مـــن كل من 
يبحث عـــن األدب الذي يصوغ 
تاريخ هـــذا البلد املعطاء، بقلم 
يحب الكويت ويعتز بكل شبر 
فيهـــا، أن يقرأ لألســـتاذ هيثم 
بودي، ولكل من يبحث عن مرجع 
تاريخي لهذه األرض واألحداث 
التي مرت بأهلهـــا أن يتصفح 
هذه اإلصـــدارات، كما أمتنى أن 
التربية ببعض  تستعني وزارة 
تلك القصص لكتب االجتماعيات 
واللغة العربيـــة، ليقرأ أبناؤنا 
تاريخ أجدادهم بلغة أدبية رائعة، 
مملوءة بالوفـــاء واالنتماء لهذا 
الوطن، أال تستحق هذه األرض 

أن تفخر بأبنائها؟ 
 falcom٦yeb@yahoo.com  

 رواياته مرجع لتاريخنا
 

 أنوار عبدالرحمن

 فالكم طيب

 لألسف غالبية القرارات في 
كل جهة ترتبط بشخص بذاته 
في غالبية وزارات الدولة فحني 
يتغير وزير تشطب كل قراراته 
السابقة السليم منها واخلاطئ، 
وكذلك بالنســــبة لكل قطاعات 
الدولــــة واملتمثلة في أصحاب 
الذي يفرض  الســــؤال  القرار، 

نفســــه ملاذا يتم ذلك؟! املفــــروض أن العمل في أي مجال 
محكوم بلوائح ونظم وأن دراسة املوضوع بتمعن واختيار 

الصواب منه هو التصرف السليم الذي يجب أن يتخذ.
  البداية مــــن الصفر هي من املهــــام الصعبة والتي ال 
توصل صاحبها الى النتائج بالســــرعة التي تكون عند 
بدايــــة ما انتهى إليه اآلخرون، فال عيب أن يبدأ الفرد من 
هذه الزاوية، ففي ذلك إجناز متقن ووفرة مادية وتوفير 

للوقت واجلهد.
  هذا هو املطلوب وهذه هي اخلطوة السليمة للموضوع، 
لكن الذي يحزن بشــــكل حاد هو مــــا حصل للزراعة في 
الكويت، فقد عايشــــنا قرار ســــمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد، (أمير القلــــوب)، حني أراد للبالد أن تكون 
جنة خضراء في األرض أســــوة بدول مجاورة خليجية، 
ونقلها، رحمه اهللا، بتوجيهاته السامية من أرض ال زرع 
فيها وال نبات ألرض تشــــرح الصدر باخلضرة واأللوان 
الزاهية لورود وأشــــجار، فأصبحت الشوارع والطرقات 
مزينة بالزرع والبالد جميلة ولها روعتها وصار منظرها 
للمواطن واملقيم والزائر يشد االنتباه وصرنا نحن نتباهى 
بها حني نشاهد جمالها من علو، بل بتنا نفخر بها، أتذكر 
قبل قراره الســــامي كنت قادمة من بلد عربي حني علقت 
مجموعة من األخوة اخلليجيني على ندرة الشــــجر وقلة 

املزروعات في الكويت.
  مــــاذا حــــدث اليــــوم؟ أين 
الورود املوسمية التي تزرع في 
الطرقات؟ ولم تعد. أين خطوة 
تشجير الساحات اجلديدة؟ أين 
العديد من األشــــجار القدمية 
والتي أزيلت من أماكن معروفة؟ 
بل كيف رضينا أن متوت أشجار 
جميلــــة بإهمال متعمد. كيف قبلنا بأن نترك الزرع دون 
عناية؟ كيف ارتضينا هدر أموال كثيرة أنفقناها من أجل 
هذا املشروع. ســــواء بإهمال الزرع حتى مات أو بإهمال 

التنقيط حتى أسرفنا في املاء.
  ال أعتقد أن األمر مرتبط مبيزانية، فاملعروف أن امليزانية 
متوافرة. املوضوع بحاجة ملتابعة من هيئة الزراعة وجهد 
وإخالص. وبحاجة الى احلرص في تنفيذ القانون. وإعادة 

الكويت كما كانت عليه واحة خضراء.
  النواحي التجميلية في أي بلد دليل واضح على رقيه 
وإخــــالص أهله. ولطاملا حتدثت عــــن النواحي اجلمالية 
التي تتبعها دول اخلليج دون املســــاس بالعقيدة فليس 
من الضروري أن تكون املجســــمات مما تخالف الشريعة 
وتثير حفيظة البعض، فالتراث مليء بأشــــكال مناسبة 

تدل على ثقافة البلد وتاريخه وحضارته.
  ان اإلهمال الواضح من قبل هيئة الزراعة ملا كان موجودا 
من زروع وعدم إضافة اجلديد من األشــــجار اجلديدة أو 
العناية بالورود املوسمية كما كان متبعا في السابق لهو 
أمر مزعج ألولئك املخلصني من أبناء البلد فنحن يجب أال 
نعمل بسياسة شخص واحد إن مات أو رحل رحلت سياسته 

معه فإن كان محمدا قد مات فإن اهللا حي ال ميوت.
  kalematnet@hotmail.com  
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