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 د.عصام الفليج

قبل ضياع القيم
 في تلفزيون رمضان

يستقبل العالم اإلسالمي 
بشغف شهر رمضان املبارك، 

شهر الصيام والقرآن 
والقيام، وأيضا شهر اإلعالم 
والتلفزيون، شهر السهرات 
والتمثيليات، شهر الفوازير 

واملسابقات، والناس تدعو 
بحرارة »اللهم بلغنا رمضان« 
كما كان يفعل الصحابة الكرام 

رضوان اهلل عليهم.
ويعد شهر رمضان لدى 

التلفزيونات واملنتجني موسما 
رائجا، ففيه يبيع املنتج 

الفني أعماله بقيمة سنة، 
وحتصل القنوات الفضائية 

على إعالنات تعادل العام 
كله، لذا.. يدعو املنتجون 

وأصحاب القنوات »اللهم بلغنا 
رمضان«.

ومما يؤسف له أنه في 
اخلمس والعشرين سنة 

األخيرة )أي من بعد 
التحرير(، اتسمت معظم 

األعمال الفنية مبظاهر ال تليق 
باملجتمع الكويتي وتاريخه 
وقيمه، بل فيها إساءة لنا 

جميعا، حتى أن جميع دول 
اخلليج والعرب يتساءلون.. 

هل هو هذا فعال املجتمع 
الكويتي الذي نعرفه؟! 

وكل ذلك يتم رغم أن من 
يدفع هو جهاز تلفزيون 

الكويت احلكومي، ومن ينتج 
هو كويتي، ومن يؤدي العمل 

هم كويتيون، فلم تفعلون 
ذلك مبجتمعكم؟!

وحتى أوضح املقصد، سأذكر 
بعض النماذج:

أوال: األعمال الدرامية: 
1 - معظم الروايات ال متثل 

حقيقة املجتمع الكويتي، 
بقدر ما تشوه سمعته، وهي 
مؤلفات ال متثل الواقع، وإن 
وجدت فهي حاالت محدودة 
مثل أي مجتمع آخر )خيانة، 

فساد، سرقات.. الخ(.
2 - هبوط املستوى اللفظي، 

وانتشار ألفاظ وإشارات 
وحركات سخرية بال حدود.

3 - انخفاض مستوى احلياء 
فيما يعرض من مالبس، 

وأحداث، وكلمات، وحركات، 
وإمياءات.

4 - معظمها قصص حزينة، 
وأحداث مؤملة، رغم أن 

الليبراليون يتهمون املتدينني 
بأنهم قاتلوا الفرح، فوجدنا 

االعالم قاتل له.
5 - بعضها يرسخ عادات 

سلبية، كالتدخني والشيشة.. 
رجاال ونساء، وخروج الفتاة 

مع صديقها، واملجالس 
املختلطة، وهذه غير موجودة 

حتى عند الليبراليني، إال ما 
ندر.

ثانيا: األعمال الفنية احلركية 
)األوبريت(: ولعل أكثر من 
اشتهر بها داوود والبالم.
1 - االعتماد في إضحاك 

الناس على التهكم والسخرية 
من اآلخرين، وباألخص 

اجلانب اخللقي )أسود، طويل 
وقصير، سمني ونحيل،..الخ(.

2 - استخدام الرقص النسائي 
بشكل موسع، ومالبس 

فاضحة، دون أي اعتبار 
حلرمة هذا الشهر الكرمي، 
فضال عن انحدار اجلانب 

القيمي منها.
ثالثا: املسابقات والفوازير:
أستغرب من أسلوب منح 

اجلوائز والهدايا بال مقابل، 
سواء في برنامج ما قبل 

اإلفطار الشهير، الذي ينطلق 
من مكانه الرائع أذان املغرب، 
وينتظره كل أهل الكويت، أو 
من خالل املسابقات األخرى. 

ولعل هذه فرصة كبرى 
ألمرين:

1 - التعريف بالكويت، تاريخا، 
ومعلومات عامة.

2 - التثقيف والتوعية العامة.
نعم.. ليس من الضرورة 
أن يجيب املتسابق إجابة 
صحيحة 100%، وال حتى 

50%، ولكن على املعد جتهيز 
فائدة علمية، وعلى املذيع 

أن يطرحها بشكل توعوي، 
مع احلفاظ على جو السعادة 

والفرح.
هذه حملات سريعة حول 

اإلعالم املعتاد في رمضان، 
وأعتقد أنه مازال في الوقت 

متسع ألن تضع الوزارة 
ضوابطها، وتشترط على 

من تدفع له، أن يلتزم بعمل 
متميز.

آن األوان

Tariq@Taqatyouth.com
@Al_Derbass

م. طارق جمال الدرباس

د.عبدالرحمن العوضي

يحكى ان امرأة كفيفة ال ترى نور النهار، تطالب الهيئة العامة 
لالعاقة مببالغ مالية وبأثر رجعي، لم تُنجز معاملتها ولم يُصرف 
لها ما تستحق. وظلت تراجع الهيئة منذ 5 سنوات وحتى اليوم 

دون ان تصل الى نتيجة.
وبعد ان نفد صبرها املسكينة واستهلكت طاقتها بني الذهاب 

واإلياب، طالبت مبقابلة مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة 
كونها على رأس هرم هذه الهيئة لعل وعسى جتد لها حل 

ملشكلتها.
فماذا حدث لتلك املسكينة؟

ُمنعت ولم يُستجب لطلبها، وحتى هذا اليوم لم تُصرف لها 
مستحقاتها.

تصور عزيزي القارئ ان يكون الدخول الى مكتب رئيس 
مجلس الوزراء او أي وزير في احلكومة اسهل وأبسط من 

الدخول ملقابلة مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة!
هذا ليس افتراضا من وحي اخليال بل هو الواقع، حيث إن 

مديرة الهيئة العامة لشئون االعاقة وضعت على باب مكتبها قفال 
ال يتم فتحه اال من خالل بطاقات ممغنطة ملوظفي الهيئة فقط!

ما اعرفه ان مديرة الهيئة ال تعمل بوزارة الدفاع األميركية 
)الپنتاغون( حتى حتتجب وراء أبواب حديدية ال يتم الدخول 

ملكتب معاليها اال من خالل بطاقات ممغنطة، بل تعمل في 
هيئة االعاقة التي وضعت خلدمة املواطنني واحلاالت االنسانية 

واستقبال وحل شكاواهم في حال لم يتم حلها من قبل موظفي 
الهيئة.

اهلل يكون في عون ذوي اإلعاقة حيث إنني نادرا ما أجد كويتيا 
يتعامل مع الهيئة العامة لذوي االعاقة دون ان يشتكي او يتذمر 

من سوء املعاملة والبيروقراطية والفساد االداري هناك.
فعال أمر محزن من هيئة خدمية تستمتع بإذالل الناس فيها، 
بدال من خدمة فئة من املواطنني يتعرضون إلعاقات متنوعة 

وبحاجة الى معاملة خاصة وكرمية وراقية.
واألدهى واألمر أن تتحجج الهيئة دائما بأن سوء خدماتهم 

وتأخيرهم نتيجة حرصهم على املال العام والعمل على اكتشاف 
مدعي االعاقة من خالل جلانهم اخلارقة، أمر محير ما عالقة هذا 

بذاك، ولم نسمع قط عن حتويل مدعي االعاقة للنيابة او رفع 
قضايا عليهم حلماية املال العام.

تخبطات الهيئة كثيرة، لذلك ستكون لي وقفة لتسليط الضوء 
على بعض جوانب معاناة ذوي اإلعاقة مع الهيئة حتى يعملوا 

على ازالتها بإذن اهلل.
آملني ابتداء ان تقوم مديرة الهيئة بإزالة األقفال املمغنطة 

واتباع سياسة الباب املفتوح واالستماع لشكاوى الناس وحلها 
والتسهيل عليهم، فهذه هيئة لشؤون ذوي االعاقة وخدمتهم، 

وإن غدا لناظره قريب.

أعتقد أنكم تعرفون من أقصد، خاصة أنني كتبت مقاال قبل 
أسبوعني عن اعترافه بحق إسرائيل في القدس، في حني أن 

اليهود ليس لهم عالقة بالقدس ال تاريخيا وال دينيا وال واقعيا 
فالقدس أصال مرتبطة بالدين املسيحي والدين اإلسالمي. 

السيد املسيح ولد في فلسطني، أما عالقة القدس باملسلمني فقد 
بينها اهلل تعالى في سورة »االسراء«، حيث أمر نبيه محمد ژ 
بأن ينطلق من القدس إلى السماء بعد أن جاء من مكة املكرمة 
إلى القدس على ظهر البراق، ومنها عرج إلى السماء األعلى. 

وتعتبر هذه احلادثة من أعظم احلوادث تأثيرا في اإلسالم، إن 
النبي ژ قد قابل جميع األنبياء عند الصخرة وصلى بهم ثم 
عرج إلى السماء. وهذا األمر يذكره كل مسلم عند الصالة في 

قراءة التحيات التي يصف فيها مقابلته مع ربه حيث إن اهلل 
سبحانه وتعالى هو الذي بادر بالسالم على سيدنا محمد ژ، 

ألن اإلنسان ال يستطيع أن يرى اهلل سبحانه وتعالى الذي 
هو نور السماوات واالرض، فعندما طلب سيدنا موسى أن 

يرى اهلل سبحانه وتعالى وخاطبه اهلل قائال: انظر إلى اجلبل 
الذي بجانبك فإذا باجلبل يتفجر من خشية اهلل، وتبني لسيدنا 

موسى نور اهلل سبحانه وتعالى.
بهذه الصورة اجلميلة يرتبط اإلنسان بالقدس الشريف، حيث 
إنه عرج منها إلى عرشه العظيم سبحانه وتعالى. هذه القصة 

يعرفها جميع اليهود لدرجة أنهم يتهمون املسلمني بأن اهلل قد 
وصفهم باملغضوب عليهم في سورة الفاحتة التي يتلوها كل 

مسلم عند كل ركعة.
الواضح للجميع أن اليهود ال يزالون ضائعني ال أرض لهم 

لكي يستقروا فيها، وادعوا وطالبوا بالقدس ليتشاركوا باقي 
األديان السماوية بأن يتخذوا باقي القدس لهم. ولكن اهلل 

سبحانه وتعالى لن يقبل ذلك ألنهم شعب كتب عليهم التشرذم 
في جميع أنحاء العالم. واألهالي الذين يلتقون بهم ينبذونهم 

ويكرهونهم. وهذه محاولة أخيرة من الصهاينة بزعامة 
نتنياهو وبتأييد مطلق من ترامب بأن يتخذوا من فلسطني 

أرضا لليهود فقط وطرد باقي الناس حتت عذر أن هذه األرض 
وطن لليهود وهي أرض امليعاد. ولن يتحقق ذلك، ألن اهلل كتب 
عليهم التشرد في جميع أنحاء العالم منفردين مكروهني حتى 

يتمكن املسلمون من إبادتهم نهائيا.
هذا هو الواقع الصحيح الذي يؤرق بال اليهود دائما 

والصهاينة بصورة خاصة، ويسعون دائما لتأييد املطالب 
اليهودية. والظاهر أن رئيس وزراء الصهاينة ال يبتعد عن 

ظاهرة ترامب.
هذا هو األمر الذي يجعل من هذا التصرف مثال للعنصرية 

البغيضة التي تشجبها األمم املتحدة، وأمتنى من الشعب 
اليهودي بأال يلتفتوا إلى هذا العنصري الذي يقف في حقيقته 

ضد اليهودية، وهذا التناقض يتضح من موقفني صديق 
مخلص لليهود وباجلانب اآلخر عنصري يكره جميع البشر. 

بالفعل هذا التناقض من ترامب يتحقق في شخصه على 
طول تصرفاته بانتخابات الرئاسة، وبعد ذلك كراهيته جلميع 

األجانب. لقد أخذ من اإلسالم طريقا حملاربة وطرد ومنع 
دخول املسلمني رغم األحكام التي أصدرتها جميع محاكم 

الواليات املتحدة األميركية ضد تصرفاته. وما يفضحه أكثر 
ويبني حقيقة ضغينة وقوة تطرفه في معاداة األفارقة والدول 

صاحبة البشرة غير البيضاء.
وبهذا يكون قد اختصم العالم كله ألن غالبية البشر من 

امللونني، والبيض العنصريون أقلية ال تستحق في نظري 
العيش في عالم ال يعرف احلقد والظلم.

فهنيئا له على تصرفه الدنييء الذي يحرمه حتى من عامة 
البشر. فهل يا ترى يتعظ فيما اقترفت يده من حقد وضغينة. 
وجوابي مع ذلك أن الشعب األميركي األصيل هو صاحب البلد 
املهجر الذي أوصله إلى أعلى منصب في بالدهم مع اعتقادي 

اجلازم أنه ال يستحق. ونترك الفصل في مصيره للزمن!!

هيئة اإلعاقة
وليست »الپنتاغون«!

الرئيس العنصري 
املتطرف

هندس

من غير إحراج

أثناء عودة السيد مسلم البراك »عضو سابق 
في البرملان« إلى البالد لتسليم نفسه للجهات 

املختصة تنفيذا للحكم الصادر بحقه في قضية 
اقتحام مجلس األمة، وحاملا وصل الرجل الذي 

يتمتع بشعبية طاغية إلى املنفذ احلدودي 
الكويتي هب اجلميع مبن فيهم رجال األمن 

املناوبون إللقاء التحية عليه في مشهد حضاري 
رائع. ذلك أن منزلته االجتماعية وجنوميته 

السياسية لم تعرقل اإلجراءات القانونية بحقه 
حيث اقتيد فور وصوله إلى التنفيذ اجلنائي. 
غير أن هذا املشهد »الزين« لم يعجب البعض 

واعتبره »شني« كما اعتبر تصرفات رجال 
األمن معيبة وتخدش هيبة الدولة. 

> > >
الكويت دولة صغيرة املساحة قليلة السكان 

ومعظم شعبها يعرفون بعضهم بعضا. 
واملواطن الكويتي الذي لم جتده في عزاء فالن 
جتده في فرح عالن. وفي األمثال الشعبية ما 

يؤكد ذلك مثل قولهم »قال: صفوا صفني.. قال: 
نحن اثنني« لهذا ال ينبغي أن نعجب من مشهد 

احتفاء رجال األمن بعضو البرملان السابق 
والتصوير معه. فاملبادرة بالسالم وإلقاء التحية 

وإبداء االحترام الشخصي خصال اجتماعية 
حميدة نفخر بها مثل فخرنا برجال األمن 
الذين قاموا بأداء واجبهم الرسمي ونفذوا 

اإلجراءات املطلوبة حسب القانون، خاصة وأن 
السيد مسلم البراك احترم قرار احملكمة وعاد 

إلى البالد عن طواعية.
> > >

األشياء اجلميلة التي تستدعي الزهو الوطني 

ال ينبغي مقاربتها على نحو يغير من صورتها 
احلقيقية ويحول جمالها إلى قبح ويقلب 

»الزين« إلى »شني« فذلك استعجال وتصيد 
يذكرنا ببعض الذين تهكموا على السعودية 
بسبب ترؤس وزير الدولة السعودي لوفد 

بالده إلى مؤمتر دافوس وهو الذي كانت هيئة 
مكافحة الفساد قد احتجزته وحققت معه 

في وقت سابق. فكان من الواضح أن التهكم 
بغرض حتويل اإليجابي إلى سلبي. أما حقيقة 

القصة السعودية فتعكس مفخرة وطنية 
ينبغي الزهو بها حيث املساءلة تطول اجلميع 

مبن فيهم الوزير )مستشار امللك( كما أنها 
قصة تؤكد أن التحقيق واالحتجاز ال يعيب 

املرء أو يخدش مكانته وال يستدعي األحقاد 
واالنتقام.

في العام 1999 كتبت حتقيقا مختصرا »فيتشر« 
عن نظرة الغرب لنا من وقائع روايات أميركية 

نشرت في تلك الفترة وكانت تصورنا مبجموعة 
من البدو الرحل الذين يركبون اجلمال بجانب 
بيوت من الشعر التي تقام بجانب براميل من 

البترول، واستندت فيه على عدد من الروايات 
األميركية التي كانت توزع على موقع أمازون 
منها رواية »األميرة الكويتية« وكتاب »كيف 

يعلمك الكويتيون أن تكون ثريا؟«، وبني العام 
1999 واليوم أكثر من 21 عاما، فما الذي تغير عن 
تلك الصورة النمطية القدمية البالية؟ احلقيقة انه 

تغير الكثير ولكن ليس إلى األفضل، فالصورة 
النمطية اجلديدة لدينا كما وجدتها أننا شعب 
ميشي على األموال، هكذا يرانا الغرب اليوم، 
وهذه هي الصورة النمطية اجلديدة لنا لدى 

عامة الغرب، فيقول أستاذ دراسات علمية:»جئت 
لبالدكم وأنا أعتقد أنكم تسيرون على األموال« 
ويضيف: »كنت أظن كما يظن أبناء شعبي أنكم 

تسيرون على أنهار من األموال بل وتتعثرون 
بها وأنتم ال تعلمون، بل والدولة تدفع لكم 

وأنتم ال تفعلون شيئا«، كان يحمل هذه النظرة 
كما عرضها على طلبته عن الكويت واإلمارات 

والسعودية وقطر وعمان والبحرين.
ومع ما ذكره الدكتور في محاضرته لطلبته 

اخلليجيني وبني ما كنت قد أوردته في حتقيقي 
املختصر عام 1999 وجدت أن صورتنا النمطية 
لدى الغرب حتولت من بدو رحل نرعى اجلمال 

إلى أبرياء نحصل على األموال دون عمل أو 
عناء، فبئس الصورتان، فال نحن بالبدو الرحل 

أصحاب اجلمال وان كان أجدادنا كذلك وهو ما ال 
ننكره وال نستكبر عليه، وال نحن بالتنابل الذين 

تأتيهم األموال دون عناء، فنحن نعمل ونكد 
وجنتهد لنحصل على الدينار والدرهم والريال 

شأننا شأن بقية البشر من غربيني وغيرهم، فلم 
هذه الصورة النمطية التي يأسرنا بها الغرب بل 
إنها صورة منطية يأسرنا بها حتى بعض العرب 

ممن لم يعرفوا بلداننا أو يزوروها؟!
حقيقة األمر أن سببا رئيسيا من تلك الصورة 
النمطية نحن، ال أعني احلكومة بل الشعب كله 

بحكومته ومؤسساته وبالطبع جزء من تلك 
الصورة سببها اإلعالم الذي ال نتحكم فيه وال 
ندخل طرفا في تشكيله أو رسمه أو تسييره، 
فأنت ككويتي تسير على األموال وتغرف من 

بحر مر األنواط املالية هكذا يرونك وهكذا 
سيرونك وهكذا سيعتقدون بك، فال شيء في 

إعالمنا حتى املوجه إقليميا من مسلسالت 
يصور حقيقة املجتمع الكويتي ومعاناته ومعاناة 

أفراده، فكل مسلسالتنا - خاصة الرمضانية - 

تناقش قضايا خيالية من واقع خيالي ألسر ثرية 
وأفراد أثرياء بقصص ال عالقة لها باملجتمع ال 
من قريب وال من بعيد، فشخوص املسلسالت 

يسكنون في القصور وميتلكون الشركات 
ويتصارعون على ورث باملاليني، وال يوجد 

مسلسل واحد من بينها يحكي حقيقة وواقع 
املجتمع الكويتي احلقيقية، فكل املسلسالت التي 

تعرض والتي تصور ليست بأكثر من خيال ال 
ميت لواقع املجتمع الكويتي بصلة، متاما كما 
مسلسالت أو أفالم اخليال العلمي األميركية، 

الفارق أن مسلسالتنا يصدرونها كحقيقة وهي 
ليست كذلك.

مشكلتنا احلقيقية انه ال توجد آلية إعالمية 
حقيقية وواضحة لتصدير صورتنا إلى اآلخر.

توضيح الواضح: قرار وزير اإلعالم محمد 
اجلبري بوقف األعمال التي تسيئ إلى ثوابت 

املجتمع الكويتي الذي اصدره مؤخرا اعتقد انه 
قرار حكومي متأخر جدا، فالصورة النمطية قد 
تأصلت فعال عنا دراميا، واملسؤولية احلقيقية 
لتعديل هذه الصورة هي أن يأتي من الوسط 

الفني من كتاب ومخرجني من يساهم في 
تعديل الصورة عبر طرح الواقعية الكويتية في 
املسلسالت ويعرض مشكالتنا من ارض الواقع 
ال من خيال مسلسالت درامية خيالية ماسخة! 

يقولون إن البلد بدأ يشهد تنمية، لكن ما نشاهده 
مجرد تطور عمراني بسيط وليس طفرة عمرانية 
كبيرة، مجرد حتسينات عمرانية لكننا نفتقر إلى 
أي تطور آخر فالتعليم متوقف على حاله، نفس 

التخبط، واألخطاء مازالت مستمرة.. الصحة 
على حالها بل ساءت عن قبل وباتت الدولة 

مضطرة إلى إرسال الكثيرين للعالج باخلارج، 

وزادت األحوال سوءا، واحلكومة متخبطة فال 
مستشفياتها تستوعب األعداد املتزايدة للوافدين 

ولم جتد لهم احللول املناسبة، فقط حلول 
مؤقتة ال تنفع وال تغني، أما الوزارات فمازالت 

على حالها تعمل بنفس الروتني والبيروقراطية، 
ومازلنا حتى هذه اللحظة إذا أردنا إجناز أي 

معاملة فإن املعامالت التزال ورقية، وتسلسل 

طويل لتنجزها، فأين احلكومة اإللكترونية، حتى 
بالتطور العمراني أين املدن اجلديدة.. مطار يليق 
بالكويت، أين اجلامعات اجلديدة واملستشفيات؟! 

يعني مو بجسر وجسرين وحتويلة وتعديل 
طريق صار اسمه تنمية.

عجلة التنمية متوقفة، فال تنمية اقتصادية وال 
تنمية بشرية.. نسمع عن التنمية لكننا ال نراها.

تتجه األنظار اليوم إلى قاعة عبداهلل السالم 
ملناقشة االستجواب املقدم من النواب احلميدي 

السبيعي وخالد العتيبي ومبارك احلجرف 
إلى وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون 

االقتصادية.
االستجواب الثالثي املقدم يشتمل على محاور 

مهمة متس املواطن، األمر الذي سيجعل النواب 
حريصني على اتخاذ قرارهم بعد استماعهم إلى 

ردود األطراف في االستجواب.
احملور األول من االستجواب، وفق ما تقدم 

به النواب، متعلق بالتجاوزات املالية واإلدارية 
في الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، والذي 

له عالقة مباشرة باجلهة التي تنظم عمل ذوي 
اإلعاقة.

أما احملور الثاني فهو مهم وحساس، ويتعلق 
بقطع املساعدات االجتماعية عن الكويتيات، الذي 

من وجهة نظري سيحصل على تأييد كبير من 
قبل النواب، ألنه ميس شريحة كبيرة من نساء 

الكويت.
أما احملور الثالث فمتعلق بخلل التركيبة السكانية 

وتعيني الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية، 
وهذا احملور له من يوافقه من النواب ومؤيد 

له، وخير شاهد تصاريح النواب األخيرة الذين 

يدفعون بتكويت الوظائف وتعديل التركيبة 
السكانية بالنسبة والتناسب بني العمالة.

أما الرابع وهو متعلق بـ»الفساد املالي واإلداري 
في هيئة القوى العاملة«. واحملور اخلامس يتعلق 

باإلضرار بالعمل النقابي والتعاوني واجلمعيات 
والتعيينات األخيرة في هذا املجال.

احلكومة، ورغم قوة احملاور املعلنة، أعلنت 
دعمها الكامل للوزيرة وسالمة موقفها وجناتها 

من سهام االستجواب وطرح الثقة واخلروج من 
االستجواب بالتوصيات مثل االستجواب السابق، 
لكن هذه املرة هل ستنجح احلكومة في هذا األمر 

بعد فشلها في دعم الوزيرين السابقني لتجاوز 
استجوابهما حيث انتهيا بتقدمي استقالتهما رغم 

الدعم والضمانات احلكومية التي دفعتهما الى 
دخول االستجواب دون تأجيل.

احملاور اخلمسة املذكورة مرتبطة ارتباطا مباشرا 
باملواطن واملواطنة الكويتية، األمر الذي سيجعل 

النواب على احملك جتاه تعاطيهم في هذه القضايا 
املهمة بعيدا عن العواطف جتاه الطرفني.

اختيار النواب حملاور االستجواب لقضايا شعبية 
تهم أبناء الكويت تنم عن شعورهم باملسؤولية 

ووقوفهم الى جانب ناخبيهم من أبناء الشعب من 
ذوي اإلعاقة الذين عانوا األمّرين للحصول على 

حقوقهم.
وكذلك املساعدات اخلاصة باملطلقات واألرامل 
وربات البيوت اللواتي يتقاضينها، وتهديدهن 

الدائم خالل الفترة املاضية بتخفيضها أو إيقافها 
إضافة إلى حرمان الكوادر الوطنية من الفرص 
الوظيفية ومزاحمة الوافدين لهم في الوظائف 
احلكومية وكذلك موضوع التعاونيات والعمل 
النقابي الذي يهم شريحة كبيرة من املواطنني 

أصحاب االختصاص.
احلكومة تطمئن بأنها ستعبر أمواج هذا 

االستجواب بسالم، رغم محاوره احلساسة، 
فيما أن أحد النواب املستجوبني يؤكد أن هناك 

مفاجآت سيتم تقدميها في وقتها خالل مناقشة 
االستجواب، األمر الذي سيجعل عددا من النواب 
في حيرة من أمرهم عند طلب تقدمي طرح الثقة 

بالوزير املستجوب.
ساعات ويتم الفصل في االستجواب، والسؤال 

الذي ننتظر إجابته: هل ستنتصر الوزيرة 
لقراراتها وإجنازاتها التي ذكرتها في التقارير 

اإلخبارية عبر وسائل اإلعالم فيما يتعلق 
باحملاور املقدمة، أم سينتصر الثالثي في الدفاع 

عن محاورهم الشعبية والفوز بضربة طرح 
الثقة؟ 
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