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شهادة
 بدون تأشيرة 

شوفي فالنة.. 
شتسوي

ال أعلم ما الذي يدور في رأس الوزير املليفي 
ليعيد موضوع شهادات الدكاكني من الهند والفلبني 

إلى الساحة، فاملوضوع كان شبه منته والوزارة 
أتت بحلول أكثر من عادلة بتقسيمها الطلبة إلى 
فئات: األولى تضم الطلبة اخلريجني قبل قرار 

إيقاف الدراسة حيث سيتم اعتماد شهاداتهم 
بشرط تقدمي واجتياز اختبارات تعدها لهم كلية 

الهندسة في جامعة الكويت. 
الشريحة الثانية تشمل الطلبة اخلريجني 

والدارسني بعد قرار اإليقاف ولديهم ملفات لدى 
الوزارة وقبول مصدق، وهؤالء عليهم التحويل 
إلى جامعات معتمدة، وستتحمل الوزارة تكاليف 

دراستهم. 
أما الشريحة الثالثة فتضم الطلبة الدارسني على 

حسابهم اخلاص وليس لديهم ملفات في الوزارة، 
وهؤالء عليهم التحويل إلى جامعات معتمدة. 

وحسب ما لدي من معلومات، فأغلب الطلبة من 
الشريحة الثالثة، ومن كان حاصال على قبول 
مسبق من جامعة كانت معتمدة أثناء دراسته 
وتضرر ماليا من القرار، فليتجه للقضاء ولن 

يضيع حقه، أما أن يطالب أغلب خريجي هذين 
البلدين باعتماد شهادات من جامعات غير معتمدة 

دون حصولهم على موافقة مسبقة من الوزارة، 
فهذا شيء لن نقبل به. 

فبعض هؤالء الطلبة ـ وأنا أحتفظ على وصفهم 
بالطلبة ـ لم يدخل الفلبني أو الهند وال مرة في 

حياته وال توجد تأشيرة فيزا في جوازه الكويتي 
فكيف يأتي ليطالب ويصارخ ويهدد إن لم تعادل 

الوزارة شهادته؟ هذا »الطالب« الذي لم يدرس 
يوما يعلم أنه شخص مزور وخائن لألمانة وال 

يحمل هم الوطن في باله، فكيف نكافئهم مبعادلة 
شهاداتهم املضروبة؟ 

نصيحة أوجهها للوزير املليفي والذي أؤمن بأنه 
مخلص في نيته مبساعدة الطلبة: قد نتغاضى 
عن بعض القرارت االرجتالية التي صدرت من 

دون دراسة واضحة فنحن شعب ارجتالي، وقد 
نتغاضى عن بعض التجديدات ملسؤولني عليهم 
حتفظات، ولكننا لن نقف مكتوفي األيدي أمام 
محاولة البعض احلصول على معادلة لشهادة 

مضروبة ليصبح طبيب أسنان أو مهندس كهرباء، 
وهو ال يفقه ما الفرق بني الطب والهندسة إال أن 
سعر هذه الشهادة املضروبة أغلى من تلك. واهلل 

ولي التوفيق.

يقول النبي ژ في احلديث الصحيح الذي أخرجه 
أبو داود »من خبب زوجة امرئ أو مملوكه، فليس 

منا«.
معنى التخبيب هو اإلفساد الناجت عن املقارنة بني 

أخالق زوجها وأخالق من تسمع عنه أو تراه. 
مهما يكن الزوج مثاليا في أخالقه فالبد أن يكون 

هناك من هو أفضل منه، ومهما كانت الزوجة 
مثالية فالبد أن تكون هناك من هي أفضل منها. 

هكذا اقتضت سنة اهلل في خلقه، فال كامل إال اهلل 
تعالى.

إن اخلطأ الذي يقع فيه الكثير من األزواج هو 
الشكوى من زوجته عند أصدقائه أو أقاربه ثم 

يستمع إلى ردة الفعل على صورة توجيهات 
ونصائح مدمرة، أو مديح لزوجات أخرى غير 
زوجته، وهنا أيضا تبدأ املقارنة والضجر من 

زوجته، ومن ثم يكون مهيأ لسماع تلك التوجيهات 
احملطمة حلياتهما الزوجية، فهذا يقول له مبنعها 

من الذهاب لبيت أهلها عشان تتأدب، وآخر 
ينصحه بأال ينفق عليها إال القليل عشان ال 

تطمع بفلوسك، وآخر ينصحه بأن يتعمد التأخر 
باملجيء للبيت عشان ال تعتمد عليك في كل شيء، 

ثم يبدأ التطبيق لهذه النصائح املدمرة، فتتحول 
سنوات العسل التي قضاها مع زوجته إلى سنوات 

نكد وعذاب، ومعارك رمبا تنتهي بسلبية كبيرة 
في الزوج عندما تبدأ الشرارة بقوله »شوفي 

فالنة شتسوي حق زوجها« ورمبا تنتهي بنار ال 
تنطفئ.

األولى من كل ذلك أن يتذكر خصالها الطيبة 
وأن يضع في حسبانه انه هو أيضا ليس بخال 
من العيوب ورمبا كانت عيوبه سببا في ظهور 

عيوبها. كما يتذكر قول الرسول ژ »ال يفركن 
مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره« 

وهي دعوة من الرسول ژ بعدم ظلم الزوجة 
الناشئ من نسف جميع محاسنها وعدم تذكر إال 

ذلك اخلطأ أو العيب »إن كره منها خلقا رضي 
منها غيره«.
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كانت جثته مشوهة متاما وكان النظر اليه يحتاج الى 
قلب شديد القسوة، ذلكم هو الطفل السوري الشهيد 
»حمزة اخلطيب« ذو الثالثة عشر ربيعا والذي قتلته 
القوات السورية بعد تعذيب هائل، كل ذلك الن ذلك 

الطفل شارك في تظاهرة مع بعض اهالي درعا، فكان 
ذلك العمل الوحشي هو نصيبه!

الطفل حمزة ليس هو الطفل الوحيد الذي قتلته 
احلكومة السورية، فهناك آخرون سبقوه واجزم بان 

هناك آخرين سيلحقون به ما دام الدم السوري ال 
قيمة له عند حكامه.. بطبيعة احلال ال اريد التذكير 

بالقتلى اآلخرين من الرجال والنساء، فاحلكومة 
السورية انتهجت الطريقة القذافية في القتل والتدمير 
ومحاصرة وجتويع شعبها بكل الوسائل، والواضح ان 
نهاية حكام الدولة لن تختلف كثيرا عن نهاية القذافي 

ومن معه من املجرمني.. تعاطي اإلعالم السوري مع 
االحداث هو اآلخر معضلة تستعصي على الفهم 

السليم! افهم ان املذيع يقرأ ما يكتب له سواء اقتنع به 
او لم يقتنع فهذه وظيفته وكل الناس يعرفون ذلك، 
لكنني ال استطيع ان افهم كيف ان استاذا في جامعة 

او من يصف نفسه بـ »احمللل السياسي« او حتى 
بعض املوظفني الرسميني يتحدثون عن احداث بلدهم 
بصورة يستحيل تصديقها! كيف يستسيغون الكذب 

الواضح وال يرف لهم جفن؟! اال يدرك هؤالء انهم 

يسيئون لبلدهم والنفسهم؟! افهم ان بعضهم يخاف 
من قولة كلمة احلق، فالدولة ال تتأخر مطلقا في سجن 
كل من يتحدث صادقا او شبه صادق، لكن ال اظن ان 
هناك من يجبرهم على احلديث املتهافت الذي نسمعه 

منهم، وقد يصاب بعضنا بالغثيان وهو يسمعه.
الطفل حمزة ـ كما يقولون ـ لم تقتله قوات الدولة.. 

والطبيب الذي استضافه اعالم النظام اكد انه رآه من 
دون اي تشويه! حسنا من قتله؟! ثم من الذي ميكن 

ان يشوهه؟! وملاذا لم يتسلم اهله جسده اال بعد ايام؟! 
اين كان كل تلك املدة؟! اسئلة كثيرة لم يفكر فيها ذلك 
الذي اراد تبرئة اجهزة القمع من ارتكاب تلك اجلرمية 

البشعة!
النظام السوري ومنذ بداية الثورة حتى اآلن ال يريد 

االعتراف بأن هناك ثورة شعبية تطالب باالصالحات، 
وهناك ثورة تطالب بإسقاط النظام، والنه ال يريد 

االعتراف فإنه ـ ومنذ بداية الثورة ـ يبحث عن سبب 
هنا وآخر هناك لعله يبرئ نفسه من كل اجلرائم التي 

ارتكبها بحق الشعب.
الدولة اتهمت االخوان املسلمني ـ اوال ـ ثم رأت ان 

حتيل هذه التهمة الى السلفيني، وعندما وجدت ان هذه 
التهمة لن تصمد طويال رأت ان جتعلها ملجموعات 
مندسة، وشجعت اعالمييها على تبني هذا املوقف 

املضحك!

أعجب من هؤالء االعالميني كيف يتوقعون ان يصدق 
اآلخرون ان هذه اجلماعات »املندسة« ال تظهر اال اثناء 

االحتجاجات ضد الدولة؟! وكيف ان هذه اجلماعات 
تنتشر بسرعة مذهلة في كل احملافظات والقرى 

وتطهر مع الثوار ثم تختفي اذا اختفى هؤالء الثوار؟! 
ثم ملاذا لم يخرج اي »مندس« مع املظاهرات املؤيدة 

للدولة؟!
السوريون يقولون: إن أمنهم يصعب اختراقه، فكيف 

تسنى لكل اولئك املندسني ان يدخلوا سورية مع 
اسلحتهم؟!

وأعجب ـ ايضا ـ من التشويق االعالمي الذي يبشر 
به بعض »الدكاترة« من ان التلفزيون السوري 

سيعرض صور بعض املندسني مع اعترافاتهم، حسنا 
هم عرضوا بعض اولئك، لكنهم يعرفون ان احدا لن 

يصدقهم الن الكل يدرك الطريقة التي يجعلون اولئك 
»األسرى« يتحدثون بها.

مشكلة النظام السوري وبعض معاونيه انهم مازالوا 
يعيشون بعقلية ما قبل اربعة عقود سابقة، ولو انهم 

كانوا اكثر ادراكا لفعلوا شيئا مختلفا يحفظ لهم 
مكانتهم ويحفظ للسوريني حريتهم وكرامتهم.

قتل االطفال ال ميكن تبريره، وايضا قتل املواطنني 
الذين يطالبون بحريتهم.. بأي ذنب يقتل كل هؤالء؟! 

هل جند عند قاتليهم اجابة مقنعة؟!

ال شك أن العامل االقتصادي واملادي لدى الشعوب 
هو العامل املؤثر في قيام الثورات وغالبا ما يصبغ 

بالسياسة لتحقيق أركان احلراك الشعبي الذي يؤدي 
الى قيام الشعب جلميع اطيافه ومشاربه بالتمرد على 

نظام الدولة لتغيير وإصالح اخللل الذي اتفق عليه 
اجلميع واتفقوا كذلك على اسلوب املعاجلة. 

يوم اجلمعة املاضي اجتمع بعض النواب، في تنظيم 
شبابي وأطلقوا عليه جمعة الغضب تنادوا لها إثر 

اإلخفاقات املتتالية للحكومية ورئيسها وعلى موقف 
ما يقارب النصف من أعضاء املجلس الذين اصطفوا 

باخلير والشر مع حكومتنا املوقرة. 
ومبا أني انتمي إلى جيل الشباب، واإلحباط أغرق 

طموحي في بلد ال تعرف حكومته التنمية وال يعرف 

مجلسه الدميوقراطية، أشعر بالغثيان حني أشاهد 
أعضاء مجلس األمة فريقني أحدهما يقاتل دفاعا عن 
احلكومة وعن بالويها، وفريق امتهن العمل النقابي 
ونسي أنه مشرع لهذا البلد وانشغل باالعتصامات 
والتظاهرات التي ال تزيد إال غال في النفوس وكفرا 
بالدميوقراطية، والذي يزيد غال هو متسك اجلميع 

بالدستور وفي احلقيقة أغلبهم ضربوا به عرض 
احلائط. 

يجب أن يعرف اجلميع أن احترام الدستور كل ال 
يتجزأ، وأن األمة مصدر السلطات متارس دورها من 
خالل املجلس الذي ينتخبه الشعب والشارع لم يذكر 

بالدستور البتة، فالرجوع للشارع ليس في ساحة 
الصفاة أو االرادة أو البلدية، الرجوع هو لصناديق 

االقتراع التي كل ما اقتربت وأوصانا صاحب السمو 
بحسن االختيار، اخترنا له مجموعة من املعاندين 

السياسيني الذين هم بعيدون عن املسؤولية سواء من 
هم مع أو ضد احلكومة. 

لم تكن جمعة الشباب موفقة وال ما واكبها موفقا، 
ولكن من حق اجلميع أن يعبر عن رأيه ويحترم 
النظام ومن حق املجلس واحلكومة أن يتعاملوا 
مبا هو متاح لهم دستوريا وللشعب التقييم في 

االنتخابات املقبلة، فيجب أن تقبل املعارضة 
والدميوقراطية وتقر بأن احلكومة ذات أغلبية برملانية 

ال أن يلهبوا الشارع سياسيا واجتماعيا، فإرادة 
الشعب تتكلم بغير كالمكم ولغتها غير لغتكم.. واهلل 

أعلم.

استجوابان مقدمان هذه األيام وستعقبهما استجوابات 
أخرى، وسأتناول في هذه الزاوية بعض االستجوابات 
وأبدأها باستجواب الفهد، ونحن نعلم ان للنائب احلق 

في استخدام أدواته الدستورية و..و..و...، وعارفني 
هاالسطوانة، وليست هنا املشكلة، ولكن املشكلة تكمن 

في احترام الدستور الذي من أجله قدم املستجوبون 
استجوابهم، مبعنى كيف ندعي أن احلكومة حتاول 

تفريغ الدستور وتهميشه وتريد تنقيحه وتعديله وفي 
املقابل يقوم املستجوبون مبخالفات دستورية أثناء 

تقدميهم االستجواب؟!
فلو سألنا أي قانوني او دستوري عن محاور 

استجواب الوزير الفهد لقالوا ان هناك محورين من 
احملاور املقدمة في استجواب الغامن والصرعاوي 

وهما »املجلس االوملبي والرياضة« مخالفة للدستور، 
ولو قرأنا صحيفة االستجواب التي تقول إنه مقدم 
للوزير أحمد الفهد بصفته، لعلمنا أن االستجواب 

»أعور« كما وصفه مقدمه النائب مرزوق الغامن، إذا مت 

استبعاد محوري املجلس األوملبي والرياضة، حيث 
إنه ال عالقة ألحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير التنمية ووزير اإلسكان بهذين احملورين حيث 
إنهما من اختصاص وزراء آخرين وفي حكومة سابقة، 

وكيف يحاسب وزير على قضايا ومحاور ليس له 
عالقة بها، ولكن مبا ان أحمد الفهد أخو طالل الفهد 

فالبد أن يتحمل ابو فهد وزر ابو مشعل، ومبا ان 
طالل الفهد كسب معركته الرياضية بالقضاء وأنصفه 

القضاء من كل من زور احلقائق، فالبد أن يتم نقل 
املعركة إلى ساحة السياسة، وهذه مشكلتك يا أحمد 
الفهد دبر نفسك، خسرنا املعركة مع اخيك ونحاول 
نكسب اللعبة معاك، نعم وصلنا الى هذه الدرجة من 

التعامل والتفكير.
ومبا ان املرشح القطري محمد بن همام انسحب 

من املنافسة على رئاسة الفيفا، فال استبعد ان يقدم 
املستجوبون استجوابا من العيار الثقيل الى الوزير 
أحمد الفهد، وسيكون من محورين االول: ان الفهد 

السبب في انسحاب محمد بن همام من املنافسة 
على انتخابات رئاسة الفيفا، والثاني سيكون التخوف 

من منع دولة قطر من إقامة كأس العالم سنة 2022 
والسبب أحمد الفهد.

صرنا نتوقع كل شيء في هذا البلد ومن كتلة العمل 
الوطني خاصة، يا نوابنا األفاضل احترموا عقولنا 

قليال، اذا كانت لكم معركة مع عيال الشهيد، فال 
تفجروا في اخلصومة، فما يصير ان الدولة تسمى 

دولة أحمد الفهد، وال يجوز اتهام عذبي بإخالل االمن 
والتحريض على ضرب وقمع الشباب في املظاهرات، 
وال يجوز ان يتهم طالل الفهد بكسر وجتاوز القانون 

والقانون حكم له في كل القضايا التي تظلم بها عند 
القضاء، يعني تبون الناس على كيفكم وتبون القانون 

على كيفكم، وتبون القضاء على كيفكم وتبون 
الشيوخ على كيفكم وتبون البلد على كيفكم، ارجوكم 

احترمونا واحترموا هذا البلد واحترموا الدستور 
والقانون.

اليوم.. يوم االستجواب املرتقب، وعند كتابة هذا املقال 
ال نعلم ماذا سيحدث في استجواب الوزير أحمد الفهد 

املقدم من كتلة العمل الوطني، هل يا ترى سيصعد 
الوزير الفهد املنصة؟ ام ستكون هناك تكتيكات 

أخرى؟ اهلل اعلم.
لكن الثابت والواضح وما يجب أن نقوله عن 

االستجواب هو أنه استجواب تشوبه الشوائب 
الدستورية وما جعله استجوابا غير دستوري هم كتلة 

العمل الوطني انفسهم.. النهم انشغلوا بأمور أخرى 
غير املستحقة في االستجواب ووجهوا االستجواب 

الهداف خاصة مع جعل االستجواب ينحرف عن جادة 
الصواب وينزلق الى عدم الدستورية.

كتلة العمل الوطني لم تستجوب الوزير الفهد في 
اختصاصه فقط وامنا مزجت بني احلق والباطل بهدف 

الثأر من شخص الوزير الفهد على خلفية الرياضة 
التي ال ميت لها الوزير الفهد رسميا بأي صلة.

كتلة العمل الوطني كان من املفترض ان تكتفي 
في استجوابها للفهد مبا يتعلق بالتنمية واالسكان 

واملخالفات اخلاصة بهذين املجالني لكنها مزجت 
معهما الرياضة واملجلس االوملبي فنتج كوكتيل فواكه 

مضاف اليه عصير خس وجزر وبعض امللح.
لو أن العمل الوطني تعاملت مع االستجواب 

مبوضوعية دون شخصنة لكسبت جميع الكتل او 
لنقل معظم الكتل معها لكنها استهدفت الثأر من الفهد 

فأفسد التوتر والتشنج الرياضي كل الطبخة التي 
أصبحت ملبكة ويصعب هضمها في هذا الصيف 

احلار الذي غزى الكويت خالل أيام ويتوقع أن يكون 
االكثر سخونة سياسية.

للحقيقة العمل الوطني ككتلة فقدت مصداقيتها في 
الشارع بشكل كبير جدا.. وهي الكتلة التي كانت 

تعيب الزمان لكن العيب اتضح أنها فيها.. فهي التي 
غالبا ما كانت تنادي النواب اآلخرين بأن يلتزموا 

بالدستورية وكانت غالبا ما تفند اي استجواب 
يقدم وتقول عنه غير دستوري لكنها اآلن تقع في 
نفس الفخ وبكل بساطة وبوضوح شديد يظهر أن 

استجواب العمل الوطني غير دستوري.
سؤالنا للعمل الوطني: ما دخل وزير الدولة لشؤون 

التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان بالرياضة وما 
صلته باملجلس االوملبي؟ نعتقد أن العمل الوطني 

ما كانت لتمنع ان تطرح نفس املوضوعات في 
االستجواب الحمد الفهد حتى اذا كان وزيرا لالوقاف.

فهل يا ترى محاور هذا االستجواب لها عالقة بفوازير 
رمضان.. نعتقد ان رمضان مازال هناك وقت بعيد 

على قدومه.. لكننا نطرح سؤاال على كتلة العمل 
الوطني افضل من سؤالها ولغزها في استجواب الفهد 
حول محور الرياضة والسؤال هو: هل االرجنتني فيها 
تني؟ علما بان االجابة ستجدونها في املقال القادم باذن 

اهلل ان كان في العمر بقية.

الطفل حمزة..
 بأي ذنب قتل؟!

عن أي إرادة 
شعب تتحدثون؟!

استجواب 
الفهد بسبب 
انسحاب بن 
همام!

استجواب 
الرياضة

تواصل
م. فهد المسعود

Fahad_almasoud111@hotmail.com

الرقابة والتشريع اسمان متالزمان لكل عضو في 
مجلس األمة واألعضاء جميعهم مسؤولون عن أداء 

الشقني الرقابي والتشريعي معا، فاجلانب التشريعي 
هو اجلانب اخلاص بإصدار القوانني والتشريعات 

املختلفة والتي تكون ضرورة في تنظيم أعمالنا 
وعالقاتنا باملجتمع، أما اجلانب الرقابي فهو اخلاص 
مبراقبة أداء احلكومة ككتلة واحدة أو أداء كل وزير 

في وزارته ولعل موضوعي اليوم عن اجلانب الرقابي 
الرتباطه باألحداث األخيرة والتي باتت تهدد العالقة بني 

السلطتني التشريعية والتنفيذية. أنا لست من مؤيدي 
اخلروج في مظاهرات حتى وإن سميت سلمية في يوم 
اجلمعة املاضي والذي سمي بيوم الغضب ولكن نحترم 

رأي مؤيديه، ومبا أن الشريعة والدستور قد كفال 
حرية الرأي والتعبير لألفراد ضمن ضوابط تكفل عدم 
التعدي أو املساس باآلخرين وحيث إن وزارة الداخلية 

قد حددت ساحة اإلرادة للتعبير عن رأي املتظاهرين 
فلماذا اإلصرار على التواجد والتجمع في ساحة 

الصفاة، وان خروج بعض النواب مؤيدين جلمعة 
الغضب برأيي انحراف عن جادة األداء البرملاني، الن 

النواب لديهم أدوات برملانية كفلها الدستور ملراقبة أداء 
ومحاسبة كل وزير مبن فيهم رئيس احلكومة حتت 

قبة البرملان دون احلاجة للمشاركة مع املتظاهرين 
في املطالبة برحيل رئيس احلكومة فهناك استجوابان 

لرئيس احلكومة وآخر لوزير التنمية واإلسكان 
واملؤشرات األولية لدى بعض أعضاء البرملان قبل 
التشكيل احلكومي تقول بان احلكومة اجلديدة لن 

تكون أفضل ممن سبقتها من احلكومات السابقة ما 
دفع بأعضاء كتلتي العمل الشعبي التنمية واإلصالح 
بتوعد تقدمي استجواباتهم فور تشكيل احلكومة مما 

جعل احلكومة تسعى إلبطال مفعول هذين االستجوابني 
وقد جنحت في تأجيل استجواب كتلة العمل الشعبي 

ملدة سنة مع إحالته إلى احملكمة الدستورية والتوقعات 
أن يتم كذلك إحالة االستجواب الثاني إلى اللجنة 
التشريعية البرملانية أو احملكمة الدستورية. إن 

احلكومة احلالية لن تكون أفضل ممن سبقتها ولن 
تلبي طموح املواطن ما لم تغير من منهجيتها في األداء 

والتعامل مع السلطة التشريعية، وباعتقادي ان من 
ساهم في التعدي على الدستور هم من اندفعوا بتقدمي 
االستجوابني فور إعالن تشكيل احلكومة فهذا االندفاع 

من الكتلتني لتقدمي استجواباتهم كان سببا للتصدي 
احلكومي لهذين االستجوابني مبساندة املؤيدين لها في 

املجلس، ولهذا السبب خرج بعض األعضاء مؤيدين 
ملظاهرات جمعة الغضب الشبابية داعني لرحيل رئيس 

احلكومة بالرغم من امتالكهم ألدوات الرحيل من خالل 
اجلانب الرقابي فهل وصلت الرسالة؟ 

٭ لفتة جميلة: كل الشكر والتقدير لرجال األمن 
وعلى رأسهم وزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود، 
وجميع القياديني املتواجدين لتنظيم وحفظ األمن 

أثناء مظاهرات جمعة الغضب حيث كان التنظيم رائعا 
والتعامل مع احلضور كان متميزا وراقيا بشهادة 

املتواجدين في هذه املظاهرة. 

الراصد

الرقابة 
والتشريع يا 
ممثلي األمة


