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دفاتر
 احلساب!

مجرد
 رؤية

حتولت أيام اجلمع العربية من أيام استجمام وراحة، 
إلى حراك سياسي يتجمع فيه املتظاهرون على شتى 

مطالبهم، بعضها عنيف، واآلخر هادئ. ومن حسن 
حظنا أننا في الكويت من أصحاب الفئة الهادئة الوادعة، 

وهذا يرجع إلى عوامل عديدة: بعضها يرجع إلى 
احلكومة، واآلخر للمتظاهرين، أما احلكومة فهي تسير 
وفق نظم دستورية دميوقراطية وال تتجاوزها ملا هو 

أبعد من ذلك. وال نريد ان نخمن ما الذي كان سيحصل 
لو أن هذه املظاهرات قامت في أماكن اخرى، ألن ذلك 

خارج نطاق اخالقياتنا الدميوقراطية.
هذا من ناحية احلكومة، اما من ناحية الذين تظاهروا 

يوم اجلمعة، فال شك أنهم تصرفوا أيضا بوعي بغض 
النظر عن أنني اتفق او أختلف معهم في موضوع 

املظاهرة.
حسنا، فلقد اردت من هذه املقدمة ان أصل إلى عدة 

نقاط وهي: ان لغة العقل مازالت حاضرة في مجتمعنا 
وبقوة، على الرغم من انحسار هذه اللغة أحيانا 

وخروج السلوك النيابي أو احلكومي عن طوره، إال ان 
األصل هو رسوخ املصلحة الوطنية بني أهداف اجلميع، 
وهذا يقودنا الى النقطة الثانية، وهي مادام األمر كذلك 

فلماذا ال نتقارب أكثر؟
االجابة عن هذا السؤال الصعب تقتضي منا أن نغلق 

عدة ابواب، منها: باب التاريخ، وأال جنعل أحداث 
املاضي عبئا على احلاضر، وان تبقى هذه األحداث في 

حدود الذكرى وإحيائها في اطارها اخلاص وبحدود 
الوفاء الشخصي والعقائدي لها من دون ان تتحول 

هذه األحداث إلى أداة للفتنة.
وايضا لكي جنيب عن هذا السؤال، ينبغي علينا فصل 

السياسة عن االقتصاد في املمارسة البرملانية، أي 
باختصار أن يترك النواب واحلكومة »دفاتر حساباتهم« 

خارج قاعة عبداهلل السالم، عندئذ سيدخلونها 
ويخرجون منها ومعهم الكويت كلها..آمنني.

لو تصورنا العالم خاليا من اخليانة، نظيفا من الغدر، 
ال مكان فيه خلداع أو نفاق، ال يوجد فيه ما يسمى 

بالفساد، وال باجلروح التي تترك في النفس ندوبا ال 
تعالج، لسيطر على الكون اللون الوردي وأصبح هو 
اللون املتعارف عليه، وهو احلياة واحلياة هي األمل 

واحلب والفرحة.
لو نظرنا للموت كنظرتنا للوالدة ألدركنا انهما طريقان 

للحياة وللبداية ال نهاية مؤملة فيها.
لو طالعنا جميع نساء األرض على أنهن األم واألخت 

واالبنة لعرف الرجل كيف يحترم املرأة وال يعتدي على 
عرض أو اسم، ولو نظرنا للرجال على أنهم األب واألخ 

واالبن لساد الوئام بني قطبي البشر )ذكر وأنثى( لو 
غرسنا النبتة وسقينا الزرعة واعتنينا بالشجر لصار 
هناك ألف ظل وشعرنا بنسمات الربيع تظللنا والندى 

يعلق بشعر وبشرة.
لو أحببنا اآلخر كحب الذات دون التربع في أنانية 

مطلقة أو نرجسية مجنونة، هل كان سيصبح للحقد 
مكان أو للكره عنوان؟

التفاؤل شيء رائع خاصة لهؤالء الذين جاءتهم 
الصفعات من عدة جهات قاسية ومؤملة من زوايا غير 

متوقعة ومن أياد ال ننتظر أن تأتينا الصفعات من 
جانبها، لو علقنا على األمل كل حياتنا وقلنا البد أن 

يكون الغد أجمل من اليوم وأحلى من األمس، لنشعر 
بالسالم، والسالم يكون مع النفس داخل العقل يتغلغل 

في الداخل في الدم وعبر الشريان ومع دقات القلب، 
ولشعرنا بأننا نعيش في عالم جميل حتيط بنا األزهار 
من كل جانب، وصوت النهير يدور في الذهن كصوت 
فيروز في الصباح يتبعه الهديل والزقزقة دون تدخل 

الغراب أو البوم. وصوت األم يدنو في حلظة منام 
الوليد يدغدغه الصوت فيغفو من منا ليس بحاجة 

لصوت األم حلظة سيطرة الكوابيس؟ والكوابيس ال 
تأتي أبدا فقط من الشياطني فهي تتسلل أحيانا من 

البشر وبعض البشر أكثر شرا من الشياطني.
احلزن املعقود في اللسان..حتت اللسان.في الفؤاد في 
نظرة العيون املتورمة، احلزن قدم من خلف السراب. 
سيطر بقوة وفرض ذاته رغم الرغبة في الهروب منه، 

من منا ال يحزن ومن منا ال يرغب في الهروب منه؟
لو راقب الفرد منا نفسه ورسم حلياته مسارا محددا 

يرفض فيه سيطرة الغير إن كانت هذه السيطرة 
مجنونة او ملعونة لتحرر من عذاب اآلخرين ومن 

لسعات سياطهم، عبر صوت أو يد أو كلمة قاسية أو 
خيانة مغلفة بحب أو إدعاء حب، لو نظفت األرض من 
عمل السحر وسيطرة السحرة ملا تفرق احلبيب عن 

حبيبه. لو وضع الفرد منا مخافة اهلل بني عينيه لرسم 
السالم كما نادى رسول السالم ژ، لو لم نتخذ من 
هابيل أو قابيل قدوة ملا استمرت اجلرمية في احلياة 
وملا قتل اإلنسان غيره، والقتل قد ال يكون في سفك 

الدماء، القتل يكون باخليانة امللعونة ومبحاوالت بعض 
النسوة تفريق الزوج والزوجة.

رؤيتي عالم مليء بالصراعات وأقوى أنواع الصراع 
ذاك الذي يكون مع النفس.

nasser@behbehani.info

kalematnet@hotmail.com

د.ناصر بهبهاني

هيا الفهد

نوافذ

كلمات

فهد سالم العازمي
fahadalazemi@hotmail.com

من املعيب علينا كمجتمع صغير أن نتفنن في 
مناقشة اجلزئيات الرخويات ونتصارع عليها 
بينما الكليات ال تأخذ معنا جهدا ووقتا سوى 
العلم بها من باب الثقافة، والغريب أن مداخل 

اإلصالح تبدأ من البوابات الكلية الرئيسية 
وليست من النوافذ.

جلسة الثالثاء املاضي ملجلس األمة كانت مثيرة 
للشفقة والدهشة تناولها املهتمون واملتابعون 

للشأن السياسي بعدة توجهات، ومن باب التدليل 
على ما ذكرته في صدر املقال إليكم بعض تلك 

املناقشات التي تابعتها من خــالل »تويتر« 
والـ »فيس بوك« ولقائي مع بعض األخوة، 
فمن املواضيع املثارة مثال هو موقف بعض 
األعضاء الذين عرف عنهم التوجه احلكومي 

وقربهم من الشيخ أحمد الفهد وانقالبهم عليه 
في طلب اإلحالة التشريعية واملوضوع الثاني هو 

حتالف الرئيس مع كتلة العمل الوطني لإلطاحة 
بالشيخ أحمد الفهد من باب الصفقات السياسية 

واملوضوع الثالث في النقاش الدائر هو موقف 
النائبني محمد هايف وخالد السلطان وهما 

محسوبان على املعارضة واملوضوع الرابع هو 
علنية خالف أقطاب احلكومة من األسرة احلاكمة 

ونوقش كذلك مدى إمكانية تأييد كتلة العمل 
الوطني الستجواب الرئيس.

واحلــقيقة املرة أن كل ما مت نقاشه جزئي 
ورخـــوي وهـــايف ألن احلقيقة التي ظهرت 

في جلسة الـثالثاء مغايرة ولم يستوعبها 
الشارع استيعابا كامال أال وهي أن الفساد رعاية 

حكومية بحتة وما النواب وأصحاب النفوذ في 
البلد إال أدوات تستخدم تارة وتترك تارة أخرى 

وإال فمن الذي يحرك بعض النواب مسلوبي 
اإلرادة ومن الذي يحمى الفاسدين في األروقة 

احلكومية ومن الذي يحيل ملفات الفساد 
الى النيابة العامة منقوصة لكي حتفظ فهل 

من املعقول أن بلدا تعطل التنمية فيه وتنهب 
ميزانياته الضخمة وتؤزم أوضاعه وال يعاقب 

فيه إال األجنبي شارب اخلمر أو من عليه شيكات 
لم يسددها، أين القطط السمان؟ أين هوامير 

املناقصات الفاسدة؟
هل يعقل أن القياديني املشبوهني يتجولون في 

اإلدارة العليا من وزير الى عضو جلنة مناقصات 
الى عضو منتدب الى عضو مجلس بترول؟ 

هل يعقل أن يكون الشرط األساسي لتولي أي 
منصب أن تكون فاسدا ماليا لكي يجدد لك 

وتستمر؟ 
أبناء وطني الغالي ال تزيدون على نواب األمة 

والتجار فهم مغلوب على أمرهم وبعضهم مجرد 
أداة، الفساد رعاية حكومية.. واهلل أعلم.

طرطشة

الفساد رعاية 
حكومية

تواصل
عبداهلل المسفر العدواني
 almesfer@hotmail.com

ما نعيشه من أحداث على الساحة السياسية هذه 
األيام أشبه مبباراة في كرة القدم، فقد أصبحت 

كل اخلطوط مفتوحة في مباراة كأس ال خيار 
فيها اال الفوز على املنافس سواء كانت املباراة 
حكومية ـ حكومية او نيابية ـ نيابية، وبالفعل 
كما قال النائب مرزوق الغامن من أن استجواب 

الوزير أحمد الفهد استجواب كشف التسلل لكن 
يبدو أن الغامن نفسه هو من وقع في مصيدة 

التسلل.
فبعد أن شاهدنا اخلطة احملكمة التي وقعت 

في اجللسة املاضية ووقوف الفهد وحيدا باحثا 
عن منقذ من صعود املنصة كما قلنا في مقالنا 
السابق عن داحس والغبراء، جاءت جمعة الرد 

لنجد كتلة العمل الشعبي تطرح وثيقة التنحي أو 
الوثيقة الوطنية التي هي بالفعل تكشف تسلل 

النواب وتوضح موقف كل نائب دون مواربة أو 
محاولة للتملص.

وجدنا العديد من الكتل البرملانية تتفاعل مع 

وثيقة التنحي وتؤيدها فعالوة على كتلة العمل 
الشعبي جند التنمية واإلصالح وكذلك السلف 
ونواب مستقلني ولكن حتى اآلن لم جند موقفا 

واضحا وصريحا لكتلة العمل الوطني التي 
حتاول التملص وحتاول أن تثبت أنها على حق 

إن لم توقع على التنحي.. باختصار تعترض على 
كشف التسلل وتذكر أنها لم تتسلل وأن موقفها 

وموقعها صحيح.
اعتراض العمل الوطني على احتساب موقفها 

تسلل اعتراض ساذج وال ينطلي على أي حكم 
ناشئ من الناخبني بل من املمكن أن يؤدي 

اعتراضها هذا إلى حصولها على كارت أحمر 
بعدما حصلت أكثر من مرة على كارت أصفر 

في املباراة نفسها واملجلس احلالي نفسه، فهم 
يقولون إنهم صوتوا مع عدم التعاون مع الرئيس 

وانه لوالهم ما وصل عدد املوقعني لهذا الرقم 
اإلجناز، ولكن هذا التبرير مع األسف من شأنه 
أن يحتسب ضربة جزاء على »العمل الوطني« 

نفسها.
فما دمتم وقعتم على عدم التعاون مع الرئيس، 

وما دمتم انتم من تستجوبون احمد الفهد، 
ومادامت الوثيقة تطالب بإقصاء الفهد واحملمد 

معا، فلماذا ال توقعون عليها؟ ألن الوثيقة معناها 
أنها حتقق مطالبكم املعلنة، أما غير املعلن وما هو 

حتت الطاولة فهو امر آخر.
مادام هناك طرفان متخاصمان في احلكومة 

وهما الرئيس ونائبه وما دمتم معترضني على 
االثنني معا، فلماذا ال توقعون على الوثيقة التي 

تكشف التسلل الواضح والصريح لكم؟!
لألسف يا جماعة الوطني تسللكم واضح وضوح 

الشمس بدون حتى اإلعادة أو اللجوء لشاشات 
العرض واالحتكام حلامل الراية، باختصار أنتم 

تستحقون كارتا أحمر وعدم اللعب ملباراتني 
قادمتني ألنكم تغشون في اللعب ولديكم 

مآرب يعلمها اهلل.. وأعتقد أنه يعلمها كثير من 
الكويتيني أيضا.

دلو صباحي

الوثيقة الوطنية 
وكشف التسلل

تواصل
م. فهد المسعود

Fahad_almasoud111@hotmail.com
twitter:@fafalmasoud

االستجواب املقدم من النائبني عادل الصرعاوي 
ومرزوق الغامن إلى نائب رئيس الوزراء ووزير 

اإلسكان والتنمية األخ الشيخ أحمد الفهد قد 
يكون األبرز من بني االستجوابات في تاريخ 

استجوابات املجلس ليس بسبب احملاور املقدمة 
في االستجواب بالرغم من أنها محاور من املعيار 

الثقيل، ولكن بسبب تزامن هذا االستجواب مع 
بعض التطورات أولها نتيجة التصويت على 

إحالة االستجواب إلى اللجنة التشريعية وثانيها 
إطالق الشباب بدعم من بعض االخوة النواب في 

جمعة الرد شعارات تطالب برحيل سمو رئيس 
مجلس الوزراء ثم تطور األمر إلى تبني كتلة 

العمل الشعبي ميثاقا يتضمن طلبا برحيل رئيس 
احلكومة ونائبه املستجوب، وثالثها اخلالف 
احلكومي من خالل التصريحات احلكومية 

بالنسبة الستجوابي الرئيس ونائبه بأن القرار 
متروك للوزير بالصعود واملواجهة أو اإلحالة 

للتشريعية او الدستورية، وهذه التطورات 
أصبحت مؤشرات ودليل على عمق هوة اخلالف 

داخل األسرة احلاكمة وانعكاس هذا اخلالف 
على اخلالف احلكومي ـ النيابي واخلالف 

النيابي ـ الــنيابي والــتدافع بني الكتل النيابية 
على إحراج بعــضها من خالل كشف املواقف 

بالنسبة إلى مواقفها في املطالبة برحيل الرئيس 
ونائبه من خالل التوقيع على ميثاق كتلة العمل 

الشعبي.
إن املطالبة بالرحيل من خالل امليثاق هي مجرد 

تسجيل موقف سياسي الغرض منها إحراج 
بعض الكتل النيابية وبقية النواب، وكون ان 
الرئيس ونائبه قد قدم لكل منهما استجواب 

فأمامهما خياران متاحان من خالل تطبيق 
اللوائح النيابية وعلى أعضاء مجلس األمة 

تطبيق تلك اللوائح، فإما الصعود واملواجهة وإذا 
تبـني قصور أي منهما في عمله فلدى األعضاء 

حيــنها أدوات احلكم على كل منهما، وإما 
االستقالة والبعد عن شبح املواجهة وتطوراتها 

من طرح الثقة وغيرها.
لذلك باعتقادي ان استجواب األخ الشيخ أحمد 

الفهد قد كشف األعضاء أصحاب املصالح 
الضيقة ممن يستغلون هذه املواقف والصراعات 

الظاهرة وان بعض املواقف النيابية يتخذ بأمر 
وهذا أصبح واضحا للجميع وال يحتاج إلى شرح 

أو تفسير مما عطل عجلة التنمية في البالد 
وأذكى نار الصراعات بني أبناء األسرة احلاكمة 

داخل احلكومة وخارجها.

الراصد

استجواب 
كشف 
الصراعات

تواصل
سلطان شفاقة العنزي
salanzi@gmail.com

أثناء دراســتي البكالوريوس في الواليات 
املتحدة، نــظم الطــلبة الكــويتيون في جامعتي 

يوما احتفاليا مبناسبة األعياد الوطنية لنشر 
صورة مشرفة عن الكويت بني الطلبة األميركيني 

واألجانب هناك، حيث وضع الطلبة صورا عن 
الكويت وملصقات باإلضافة إلى رفع علم الكويت 

بجانب العلم األميركي. وكان التفاعل من الطلبة 
األميركيني مميزا ولكن حدث لنا موقف غريب 

حني أتت طالبة أميركية وأشارت إلى األعالم 
وقالت باللغة اإلجنليزية: »هذا علم بلدي«. وظن 
بعض الطلبة الكويتيني أنها تعني علم الواليات 

املتحدة ولكن الطالبة قالت: »أنا أعني علم 
الكويت، هذا علم بلدي«. وشرحت لنا الطالبة أن 

والدها كويتي وذكرت اسمه واسم عائلته وأنه 
كان طالبا في الواليات املتحدة وتزوج والدتها 
وبعد والدتها بسنوات قليلة وبعد تخرجه من 

الدراسة، قام بتطليق والدتها ورحل عن الواليات 
املتحدة ولم يرجع منذ ذلك اليوم. وتقول الطالبة 

األميركية ـ الكويتية إنها ال تعرف عن الكويت 
إال القليل وال تتكلم اللغة العربية ولكنها فخورة 

مبوطنها وبلدها.
تذكرت هذه القصة، ولدي العديد منها بحكم 

قضائي فترة تزيد على الـ 10 أعوام في أميركا، 
بعد أن قرأت ما نشرته بعض الصحف عن نية 

وزارتي العدل والشؤون تشكيل جلنة للبحث عن 
الكويتيني مجهولي الهوية وهم أشخاص يدعون 

أنهم أبناء مواطنني كويتيني ولدوا في اخلارج، 
هذه اللجنة ستواجه العديد من املشاكل حيث إن 
اآلباء الذين أجنبوا أطفاال في اخلارج ولم يبلغوا 

عنهم، فعلوا ذلك متعمدين وآملني أال يأتي هذا 
اليوم الذي يطالب ابنه بجنسيته وحقوقه األسرية 
واملالية. لذا لن يفتح هؤالء اآلباء أبوابهم ألبنائهم 

ولن يستضيفوهم باحلب والعناق، بل ستحدث 
مشاكل أسرية وتعقيدات مالية خصوصا إذا كان 

األب متوفيا وترك إرثا ماليا ضخما.
وال أهدف إلى املطالبة مبنع اللجنة من تأدية 

عملها، بل على العكس، فمن يثبت أنه ابن مواطن 
كويتي فله حقه في املواطنة واإلرث وغيرها من 
األمور، ولكنني أمتنى أن تدرك اللجنة، شاءت أم 
أبت، أنها ستخلق العديد من املشاكل األسرية لذا 
فلتعمل وفق خطة واضحة ومدروسة مع وجود 
استشاريني نفسيني وقانونيني. ورسالة أوجهها 

ملن أجنب ابنا أو ابنة في اخلارج، ابحث عنهم فال 
تظن أنك لن تُسأل عن فعلتك يوم القيامة وعن 
دورك في تربية ابنك وابنتك. »كلكم راع وكلكم 

مسؤول عن رعيته، اإلمام راع ومسؤول عن 
رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن 

رعيته«. واهلل ولي التوفيق.

إشراقة متجددة

كويتيون 
مجهولو الهوية

مفرح النومس العنزي
alnomas-q8@hotmail.com

قبل بضعة أيام سألني أحد األصدقاء عن صحة 
ما يتداوله املواطنون من معلومات حول تلوث 
مياه الكويت وأن شربها قد يؤدي الى اإلصابة 

بأمراض مستعصية، فقلت له اذا كان هذا الكالم 
صحيحا ووباء انفلونزا الطيور صحيحا ووباء 

انفلونزا اخلنازير صحيحا ووباء انفلونزا 
احلمير صحيحا فإننا لن نصل الى يومنا هذا 

الذي اكتشفنا فيه أن مياه الكويت ملوثة فليس 
كل ما يقال يصدق، وقد دارت شبهات فيما 

مضي من الــوقت حول مصداقية ما يسمى 
مبنظمة الصــحة العاملية ويقال ان بعض العاملني 

بــها قد تلقوا رشاوى مقابل الرفع من درجـة 
خــطورة هذا املرض أو ذاك وكيف ال يكون ذلك 
واالحتاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد ثبت بالفعل 
أن بعض العاملني فيه قد تلقوا رشاوى من اجل 

تغيير مواقفهم؟ أما فيما يخص تلوث املياه في 
الكويت فانها بنظري مجرد اشاعة لعدة أسباب 

منها:
أوال: أن محطات حتلية املياه املوجودة تعتبر 

األفضل عامليا من حيث السالمة واجلودة.
ثانيا: أن وكيل وزارة الكهرباء واملاء م. أحمد 

اجلسار يعتبر واحدا من أبناء الكويت املخلصني 
الذين ال يشق لهم غبار في األمانة والنزاهة 

املهنية وال ميكن له أن يسكت في حالة وجود أي 
تلوث مبياه الشرب.

ثالثا: لقد شربنا مياه الكويت منذ نعومة أظفارنا 
وسنشرب كما شرب أجدادنا منها حتى توفاهم 

اهلل بعد عمر طويل ولم حتد مياه الكويت املتهمة 
بالتلوث من أعمارهم.

ولو ذهبنا بعيدا حول هذا املوضوع لوجدنا أن 

االمر قد يكون مرتبطا بصفقات جتارية لن تتم 
اال بعد تشويه سمعة مياه الكويت من الناحية 
الصحية يتم من خاللها اجبار حارس حنفية 

املال على فتحها لهذا املرتزق أو ذاك، وأعتقد بأن 
هذا املشهد ان جاز التعبير هو الدافع احلقيقي 
وراء إطالق العنان لهذه االشاعة املغرضة. ومن 
ناحيتي سأرمي خلفي كل قيل وقال حول هذا 

املوضوع وسأشرب من مياه الكويت ألنني واثق 
من جودتها.

أخيرا: أحد املواطنني الذي جتاوز عمره األربعني 
عاما وصل األمر به الى حد االعتقاد بأن اتساع 

مساحة الصلع به ال يعود الى كبره في السن بل 
انه يعتقد أن السبب يعود الى أنه يستعمل مياه 

الكويت »املظلومة« لغسيل ما تبقى لديه من شعر 
في رأسه.

جوهر احلديث

هل مياه 
الكويت ملوثة؟


