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عالم 
بال ثياب

ال نصاب 
باملجلس..

 وقناة مطير

هناك لوحة كاريكاتير قدمية لفنان الكاريكاتير 
عبدالوهاب العوضي، يرسم فيها الكرة األرضية 

كلها وفوقها كاميرا مراقبة، ثم بعد ذلك رسم الفنان 
العوضي نفسه لوحة يصور فيها العالم على شكل 

جسد عار، ومكتوب عليه »ويكيليكس«..وهاتان 
اللوحتان تختصران واقعا ساخرا للعالم الذي أصبح 

مفتوحا على بعضه.
لذلك لم يعد من املجدي ان تستخدم بعض البالد 

العربية التي يحدث فيها اليوم حراك سياسي، سياسة 
التعتيم، أو حجب التغطيات التلفزيونية، ألن ادوات 

او وسائل التكنولوجيا اليوم ال تعد وال حتصى، وهو 
ما يفسر حرب كاميرات املوبايالت التي نشاهدها 

اليوم على شاشات الفضائيات، والتي تنقل لنا صور 
املظاهرات في بعض البالد العربية، رغم منع التغطيات 

التلفزيونية، مما يعني اننا أمام تكنولوجيا شفافة ال 
يجدي معها اي حجب. وهذا ليس من مصلحة البلد 
نفسه، ألن االمر يصبح عرضة للتأويل والتهويل، 
ومن االفضل ألي بلد ينتهج هذا اخلط، ان يفتح 

الفضاء ليرى العالم احلقيقي على أرض الواقع بكل 
مصداقية.وان يترك للمشاهد فرصة تقييم احلقيقة.

في بعض الدول مثل بريطانيا، يتم بعد فترة 
زمنية معينة االفراج عن وثائق كانت تعتبر سرية،، 
ويسمح بنشرها.ولكن وسائل االتصاالت احلديثة، 

والتكنولوجيا املتطورة، لم تعد تنتظر موافقة من 
احد. وتخطئ بعض البالد العربية حني تتعامل مع 

التكنولوجيا بعقلية العقود السابقة، اي يفترض بها 
أن جتري عملية حتديث على االشخاص انفسهم، 
فعملية التواصل اليوم بني السلطات وشعوبها، قد 

تكون احيانا مثل عالقة األب الذي يجهل التكنولوجيا 
ويستنكرها على ابنه، دون ان يعرف حساسيتها او 

فائدتها وحتى خطورتها.
وفي كل االحوال، فقد أصبح على العالم ان يتعامل 

اليوم وفق حقيقة االقمار الصناعية وانهيار احلواجز، 
ألن العالم أصبح اليوم عبارة عن غرفة واحدة كبيرة 

ولكن بال نوافذ.. ورمبا بال جدران.

من يتهم النواب بأنهم مؤزمون ومعطلون ملصالح 
البلد يستند إلى أن القوانني تأخذ وقتا طويال حتى 
تقر وأن االستجوابات هي من تعطلها، إذن النواب 
هم املخطئون. ولكن الواقع يبني أن احلكومة أيضا 
تلعب دورا مهما في تعطيل اجللسات املهمة والتي 
حتتوي على قرارات حتتاج الى تصويت املجلس. 
املالحظ مؤخرا كثرة رفع اجللسات بسبب فقدان 

النصاب، بينما جلسات االستجوابات هي اجللسات 
الوحيدة التي يستكمل النصاب فيها، فها هي جلسة 

الثالثاء لم يغب عنها أحد ألنها جلسة استجوابات 
تاريخية، ومن النواب من أراد أن يسجل موقفا 

تاريخيا له، ومنهم من بدا وكأنه لعبة في شطرجن 
فتارة يصوت لتأجيل مناقشة استجواب ملدة عام 
كامل حتى يعرض على احملكمة الدستورية بينما 
يرفض تأجيل استجواب آخر ملدة أسبوعني حتى 

يعرض على اللجنة التشريعية. 
في املقابل اتسمت جلسة األربعاء باحلضور 

الضعيف منذ بداية اجللسة وعوضا عن مناقشة 
االقتراحات والقوانني وأهمها كادر املعلمني ومكافأة 
الطلبة وقانون العسكريني املتقاعدين، فضل رئيس 
اجللسة مناقشة التوصيات واملقترحات حتى تعطل 

النصاب برحيل وزير التربية و5 نواب فرفعت 
اجللسة نهائيا. 

أعتقد أن احلل لهذه املشكلة بأن تتم مناقشة مثل 
هذه القوانني والقرارات في جلسات استجواب قبل 
أي شيء آخر، حينها سينتظر الشعب االستجواب 
بفارغ الصبر كي يكتمل نصاب املجلس الذي باتت 

إجازاته أكثر من إجازة طفل في مرحلة الروضة.
> > >

ال أؤيد إنشاء قناة لقبيلة مطير لعدة أسباب، أهمها 
أن القبيلة أعرق من أن تدافع عن نفسها كما أن 

القناة في ظني ستساهم ـ ولو بشكل غير مقصود ـ 
في نشر الفكر القبلي املتعصب الذي نحاربه.. ولكن 
ال ألوم شباب القبيلة على حتركهم، فهناك قنوات ال 

شغل لها إال القبيلة وأبناؤها، هناك أفراد امتهن شتم 
القبيلة وأصبح ذلك مصدر رزقه فتجده يصرخ 

على قدر املدفوع له، فلكل شتيمة سعر، وعوضا 
عن نبذ بذيئي اللسان، أصبح لهم جمهور يردد ما 

يقولون من دون تفكير، فالكراهية تعمي العقول 
قبل األبصار. ال أؤيد القناة ولكن ال حل بديال 

أقدمه لشباب مطير ممن سئموا السكوت، ولعل 
هذا التحرك سيدفع باحلكومة والشعب الكويتي 

إلى مواجهة طوفان الشتائم الذي أصبح هو املألوف 
بينما الهادئ واملؤدب فينا أصبح هو النادر. واهلل 

ولي التوفيق.

فكرة
سلطان إبراهيم الخلف

السفاح راتكو.. 
قوميتهم 
ووطنيتنا

أخيرا وقبل أيام ألقي القبض على ثالث سفاحي 
البوسنة الهارب من العدالة اجلنرال راتكو ميالديتش 

بعد الرئيس اليوغوسالڤي السابق سلوبودان 
ميلوسوفيتش الذي مات في السجن وبعد زعيم 

صرب البوسنة رادوفان كراديتش املقبوض عليه في 
صيف 2008 والذي اليزال رهن االعتقال واحملاكمة 

في الهاي. 
هؤالء السفاحون الثالثة كانوا وراء عمليات 

التطهير العرقي التي تعرض لها مسلمو البوسنة 
والهرسك على مدى أربع سنوات بعد انهيار االحتاد 

اليوغوسالڤي حيث كان اجلنرال راتكو القائد 
امليداني الذي كان ينفذ جميع العمليات العسكرية 

امليدانية ومنها حصار العاصمة سراييڤو التي سقط 
فيها عشرات اآلالف من القتلى واجلرحى خالل 

قصفها باملدفعية الثقيلة وعمليات القنص ومذبحة 
سربرنيتشا حيث قتل 8 آالف مدني أسير غالبيتهم 

من الرجال واألوالد بعد تخلي القوات الدامناركية 
عن حمايتهم رغم إعالن األمم املتحدة سربرنيتشا 

منطقة آمنة 
وبالرغم من أن اعتقال اجلنرال راتكو جاء متأخرا 

وبعد مالحقة دامت 16 عاما إال أنه خفف بعض 
الشيء عن معاناة أسر الضحايا الذين لم يتوقعوا 

القبض عليه بعد هذه الفترة الطويلة من املالحقة 
فهو يتمتع بتأييد وتعاطف القوميني الصرب 

والكنيسة الصربية األرثوذكسية التي وفرت أفضل 
سبل االختفاء في بعض أديرتها النائية ولوال 

الضغوط التي مارسها االحتاد األوروبي على صربيا 
واشتراطه تسليم املجرم راتكو قبل املوافقة على 
عضويتها في االحتاد األوروبي ملا أمكن القبض 

عليه. 
ولهول اجلرمية التي ارتكبها راتكو في سربرنيتشا 
فقد اعتبرت من أفظع اجلرائم التي ارتكبت في حق 

اإلنسانية بعد احلرب العاملية الثانية وكما يرى بعض 
احملللني فإن املوقف األوروبي من أحداث البوسنة 

كان متخاذال وكان بإمكان الدول األوروبية أن تقوم 
بدور أكبر إيجابية في منع الصرب من ارتكاب تلك 
املجازر داخل البيت األوروبي، فالصرب مشهورون 
بتاريخهم الدموي ويتوقع منهم األسوأ وكانوا وراء 

إشعال فتيل احلرب العاملية األولى بعد أن اغتالوا 
ولي عهد اإلمبراطورية النمساوية الهنغارية.

الغريب في األمر أنه بعد إعالن نبأ القبض على 
السفاح راتكو من أجل ترحيله ثم محاكمته في الهاي 

خرج الصرب مبظاهرات حاشدة تطالب بإطالق 
سراحه، ألنهم يعتبرونه بطال قوميا صربيا رغم كل 

جرائم التطهير العرقي التي ارتكبها ضد املسلمني 
والتي تعتبر جرائم حرب ضد اإلنسانية لكن األغرب 

من ذلك أن بعض أعضاء مجلسنا يعتبرون أسرانا 
الذين مت اقتيادهم إلى معتقل غوانتانامو من دون 

محاكمة وبتهم باطلة إرهابيني ويؤيدون بقاءهم في 
املعتقل ال نقول إال خالص العزاء ملعاييرنا الوطنية.

> > >
٭ عن التعداد اإللكتروني: نظام التعداد اإللكتروني 
عبر املوقع بطيء جدا يوم 2011/5/31 الذي يصادف 

آخر يوم للتعداد وال ميكن تسجيل البيانات املطلوبة 
فيه وقد حاولت على مدى 4 ساعات التسجيل لكنني 

لم أستطع وفي كل مرة ينقطع االتصال مبوقع 
صفحة التعداد مما دفعني إلى االستسالم. 

مدير اإلدارة املركزية لإلحصاء د.عبداهلل سهر يقول 
على الصفحة إن اإلجناز وصل إلى 88.5% أي أن 

املشكلة التي نواجهها في عدم التمكن من التسجيل 
االلكتروني محصورة في 11.5% أي في الذين لم 

يتسن لهم التسجيل وهو عدد قليل جدا، األمر الذي 
يدل على أن نظام التعداد اإللكتروني املطبق في 
اإلدارة بطيء جدا ودون املستوى املطلوب بكثير 

وغير صالح يعني اهلل يستر في حال تطبيق نظام 
احلكومة االلكترونية.

ghunaimalzu3by :تويتر
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د.ناصر بهبهاني

سلطان شفاقة العنزي

نوافذ

إشراقة متجددة

لو أتيت مبحلل سياسي »عبقري« ومنحته مضابط 
جلسات مجلس األمة األخيرة وقدمت له تصريحات 

النواب قبل انعقاد تلك اجللسات خاصة األخيرة 
وطلبت منه ان يقدم مختصر رؤيته السياسية 
ملا حدث ويحدث أو سيحدث، أعتقد، بل أجزم 
بأنه سيطلّق السياسة بالثالثة ويفتتح له بقالة 

صغيرة على طريق العبدلي، أصرف.. بل وأشرف 
من محاولة قراءة السياسة الكويتية التي حتوي 

متناقضات ميكن ان تفتت ذرة العقل السليم وتضع 
على بوابته الفتة كبيرة يكتب عليها: »عزيزي 

الكويتي ال حتاول ارتكاب خطيئة الفهم في هذا 
البلد«.

ال أزعم انني محلل سياسي وال اعتقد انني وصلت 
الى مرحلة تؤهلني الى تقدمي التحليل السياسي 

العلمي، بل انا كاتب رأي، ولكن هذا لم مينع من ان 
أكون قد طرحت آراء أو استقراءات قاربت الصواب، 

ومنها ما كتبته يوم 17 مارس املاضي ان املرحلة 

املقبلة )وكنت أعني هذه األيام( ستكون مرحلة كسر 
عظم بني عدد من أقطاب األسرة، وهو األمر الذي 

حتقق في جلسة الثالثاء املاضي والتي لم تكن سوى 
أولى املعارك الظاهرة والبينة و»املصلّعة«.

لم يعد األمر خافيا على أحد، وخرج األمر من 
أطر أحاديث النخبة السياسية الى فضاء الشارع 

والدواوين، وبفضل املعرفة االنتقالية السريعة 
التي قدمها »تويتر« أصبح األمر حديثا مشاعا بني 

املراهقني، بعد ان رفع »تويتر« مستوى وعيهم، 
فكما يناقشون نتائج مباريات الكالسيكو اإلسباني، 
يناقشون ايضا الكالسيكو السياسي الكويتي الذي 

انطلقت أولى مبارياته في جلسة الثالثاء.
الدوري السياسي الكويتي يوجد به 4 العبني 

رئيسيني وجميعهم من أبناء األسرة، ولقاء 
الكالسيكو يوم الثالثاء املاضي سيعقبه لقاء آخر، 

ومعركة اخرى، ومعارك قادمة في حرب كسر 
العظم، لن ننتظر خاسرا أو رابحا، فالوطن هو اول 

املتأثرين بتلك احلرب التي انطلقت، حرب وقودها 
املناقصات والنواب واملناصب واالستجوابات 

والتأزمي السياسي، وظاللها ستضرب بكل ثقلها على 
البلد، و»مثار نقعها« سيحجب عنا شمس قيام أي 

مشروع.
يا سادة كلنا شركاء في األزمة، املشارك في احلرب 
كاملتفرج الصامت متاما، كغير املتفرج أو غير اآلبه 

مبا يحدث، فهي بلدنا كلنا وليس بلد 4 أشخاص 
قرروا خوض غمار حرب ال نعلم متى ستنتهي 

وال متى ستضع أوزارها، خاصة ان بعض أطرافها 
قرروا ان يدخلوا كل صغيرة وكبيرة في البلد 

ويلقوها في أتون حربهم.
٭ توضيح الواضح: عندما أقول مرحلة »كسر عظم« 

فأعني عظام البلد وليست عظام أي شخص آخر 
مهما بلغ شأنه، والبلد لم يعد يحتمل معركة اخرى 
من معارك الوكالة، فارحمونا يرحمكم اهلل، وخافوا 

اهلل فينا، واتقوا اهلل في بلدنا.

شيوخنا األعزاء.. 
رحمة بالبلد

رؤى كويتية
باسل الجاسر

نضال البطر!

شاهدت بعض املشاهد لبعض أبنائنا وإخواننا الذين 
تظاهروا يوم اجلمعة املاضي فيما سمي بجمعة 
الغضب ووجدت لديهم حماسا وتأثرا عظيمني 

وكأنهم يعيشون حالة نضال كبرى ال تقل إن لم 
تزد على حالة النضال التي عاشها بعض قادة ثورة 

الشباب التونسي أو ثورة الشباب املصري.
فهؤالء ناضلوا ضد الفقر مبعظم عناصره من 

بطالة وحاجة للمسكن واملأكل والكساء.. والظلم 
مبعظم عناصره من كبت احلرية وتزوير إرادة 

الناخبني وتعد على الشعب بالضرب والسب 
واإلذالل من قبل الطبقة احلاكمة وبوليسها، وهذا 

يأتي بسبب ومن دون سبب في أكثر األحيان، فثار 
الشعب بقيادة الشباب وحتدوا السلطات باحلق 

وبأسباب واضحة وملموسة ومحسوسة للقاصي 
قبل الداني فانضم لهم الشعب مبختلف طوائفه 

وشرائحه فتحقق لهم بقوة إرادتهم وعزميتهم ما 
أرادوه بدعم العالم الذي كان يستغرب كيف صبرت 

هذه الشعوب على هذه املآسي الناجتة عن احتاد 
الظلم والفقر الذي كانوا يكابدونه، بيد أننا في 

الكويت وهلل احلمد والفضل واملنة ال نعرف الفقر 
وحاجتنا تتعلق بالكماليات، أما األساسيات فهي 

متوافرة وفائضة لألكثر فقرا من الكويتيون أدام 
العزيز الكرمي نعمه علينا، أما الظلم فنحن في منأى 

عنه فاحلرية متاحة للجميع في التعبير، بل إن 
هامش احلرية صار يؤذي اآلخرين كالذي حدث في 

تلك اجلمعة من تعد على املخالفني من سب وشتم 
وحرق صورهم؟ وبالرغم من أنني أعتقد أنه ليس 

هناك عدالة مطلقة على األرض وهي حكر على 
العادل العليم إال أننا في الكويت نكاد نشعر بأننا 

ننعم بالعدالة من حيث املساواة وتكافؤ الفرص بني 
الناس فالعاطل عن العمل لديه مساعدة حلني توافر 

العمل املناسب له بل حتى الطالب يحصل على 
مساعدة واجلميع يعيش عند املستوى املتوسط 

وهذا أيضا بفضل القوي العزيز، وهذه النعم 

حتتاج وتتطلب من العبد احلمد والشكر للكرمي 
الرحيم الذي قال في محكم تنزيله )لئن شكرمت 

ألزيدنكم(.
لذلك فإنني عجبت واستغربت ذلك احلماس 

واحلرقة إال أنني شعرت بأن هذا البعض يريد أن 
يفعل شيئا فحتى حركته التعبيرية هذه وجد من 

يخطفها منه عندما فعلها بعض نواب املعارضة 
وعلى عينك يا تاجر، وعليه فإنني أقدم لهذا البعض 

املتحمس من أبنائنا الذين يجيشون بالطاقة بهذه 
النصيحة املتواضعة وهي أن ينخرطوا في العمل 

التطوعي خلدمة املجتمع وبذلك يفرغوا طاقاتهم في 
أعمال منتجة خلدمة وطنهم وأهلهم في الدنيا وهذا 

سيكون نضاال فعليا وحقيقيا، وسيجزون عليه 
األجر الكبير في اآلخرة، أما هذه املظاهرات فما هي 
بنضال وليس لها أي عالقة أو ارتباط بالنضال وما 
هو إال بطر على نعم العزيز الرقيب ومدعاة لزوال 

النعم.. ال قدر اهلل.
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