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تصريحات «التأمينات» 
ماليني ومليارات فعلوها!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

فجوة!

في سياق احلياة

فاطمة املزيعل

هّدد الرحالة اإليطالي كريستوفر كولومبوس الهنود احلمر 
الســكان األصليني للقارة األميركية بأنه سيسرق منهم القمر 
إذا لم مينحوه الطعام والتموين الذي يكفي طاقمه للبقاء على 

قيد احلياة لكي يحتلوا الحقاً منهم وطنهم ويطردوهم منه.
لم يصّدق الهنود احلمــر أن كولومبوس قادر على تنفيذ 
تهديده، وكان الفلكيون الذين رافقوا كولومبوس قد أعلموه أن 
خســوفاً كامالً سيحصل بعد أيام، فلما غاب القمر بالفعل جاء 
الهنود يتوّسلون كولومبوس إلعادته إليهم، بعد أن تعّهدوا بتنفيذ 
جميع أوامره حرفياً، وفي الليلة التالية عاد القمر مكتمالً معتقدين 
بــأن كولومبوس هو من قام بإعادته إليهم!، ومنذ حصول تلك 
احلادثة ربح الهنود احلمر طقوسهم االحتفالية بالقمر، ولكنهم 

خسروا قارة كاملة بثرواتها العمالقة!
قال األديب الشــاعر غازي القصيبي في أحد لقاءاته: لوال 
وجود اسرائيل كعدو في املنطقة خللقنا عدوا بديال! لكي نشغل 

الشعوب بهذا العدو عن الفساد الداخلي في بلداننا.
وبال شك هذا املثال ليس دفاعاً عن اسرائيل ولكن إليصال 
فكرة «صناعة اخلوف» املتبعة في عالم السياسة والتي تعد أسهل 
الطرق واألقل كلفة لتمكني أصحاب السلطة من السيطرة على 
عقول الشعوب من خالل خلق عدو وهمي مع تضخيم حجمه 
وخطورته واالدعاء مبحاربته ومحاربة الفساد، ولكنهم باخلفاء 
يجلسون سوياً مع «الفساد طال عمره» يداً بيد على طاولة املصالح 
املشتركة، ويقومون بتشريع قوانني فاسدة حتمي مصاحلهم 
حتت مظلة القانون من خالل تشريعات فاسدة في مجلس األمة!

وال شك ان الفساد احملمي بالقانون أخطر أنواع الفساد، فكم 
من مسؤول هارب أو متت براءته بسبب قصور أو فجوات في 
القانون. وكم من حالة غير مستحقة مت استثناؤها وأخليت من 

ميزان العدالة حتت اسم القانون والصالحيات!
هم يريــدون خلق حالة من االحباط واالستســالم بقبول 
الوضع العام بالفســاد في الدولــة لتحقيق أجنداتهم اخلاصة، 
ولكــن هيهات: فالعاقل يعلم «ما يكتب في الصحف بانتقائهم: 
مثل ما يطفو على ســطح البحر فقط.. السمك النافق الفاسد، 
ولكن العمق ســليم، والواقع يخالف ما يتمنون، فأذرع املقص 
اقتربت من رقبة الفســاد، واجليل القادم لن يرحم الفاسدين 
وسيدافع بكل قوته عن مكتسبات الوطن، الذي ليس فيه مكان 
خلائن أو فاسد أو جبان، ألن األوطان تبنى على أكتاف الشرفاء 
الشــجعان. يجب أن نصحو قبل فوات األوان، قبل أن نتأخر 
أكثر عن ركب التنمية، ولنا في قصة كولومبوس والهنود احلمر 

الدرس واملوعظة

مرت علينا الســنوات األخيرة حاملة بني طياتها العديد من 
االبتالءات واحملن، أسأل اهللا أن تكون لها نهاية ونشهد استقرارا 
مينحنا األمــل والتفاؤل في حياتنا، وها نحن ندخل في محنة 
ونخرج على أخرى دون أن يكون هناك على األقل إحســاس 
لدى البعض بخطورة األوضاع التــي حتيط بنا ودقة املرحلة 

التي تعترينا.
بدايــة ندعو املولى عز وجل أن ينعم علــى والدنا وقائدنا 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهللا، بتمام 
الصحة والعافية، والعودة من رحلته العالجية إلى أرض الوطن 

ساملا معافى في القريب العاجل.
وننتقل إلى األوضاع االستثنائية التي نعيشها، خاصة مع 
وباء «كورونا» الذي لم تتم السيطرة عليه حتى اآلن، فكل يوم 
هناك حاالت إصابة باملئات عطلــت احلياة لدينا، فهناك أناس 
كثر تضرروا من هذا الوباء بشكل كبير فهناك من فقد عزيزا، 
وهناك أناس خســرت أعمالهم نتيجة األزمة االقتصادية التي 
حلت بالعالم وهناك طلبة تأخر تخرجهم، وآخرون حرموا من 

مواصلة تعليمهم هذا العام.
هذا فضال عن قضايا الفساد التي طفت على الساحة مؤخرا 
دون ســابق إنذار مع األزمة االقتصاديــة التي تعتري الدولة 
والكثير من األزمات شيء نعرفه وآخر ال، وكنا نتمنى في ظل 
هذه الظروف أن جند أناســا تقدر ما نعيشــه من أزمات حتى 
نتقبــل مهاترات ورغبة البعض في الظهور اإلعالمي من خالل 

تقدمي استجوابات الكثير منها لم يكن لها أي دافع.
وها نحن اليوم نشهد تقدمي استجواب لسمو الشيخ صباح 
اخلالد، وعلى ماذا االستجواب ألجل أزمة كورونا وإدارة سموه 
لألزمــة، وما أعرفه حقيقة أنه منذ بدأت أزمة كورونا وســمو 
الشيخ صباح اخلالد ال يعرف الراحة ونزل امليدان بنفسه حتى 
أنه خاطر بحياته، وكان متواجدا في احملاجر الصحية لالطمئنان 
علــى املصابني، وما أعرفه أيضا أن الكويت كانت الدولة األكثر 
حرصا من بقية دول العالم على عودة املواطنني من اخلارج في 
ظل هذه األزمة وقامت بعمل حجوزات لهم في الفنادق والتكفل 

مبصاريفهم حتى عودتهم للكويت.
ومــا أعرفه أن احلمد هللا بينمــا كان العالم كله يغلق أبوابه 
ومنافذه لم تنقصنا مواد غذائية أو دوائية فكل شــيء واحلمد 
هللا كان متوافرا ومــا أعرفه أن الرواتب لم تتوقف، بالرغم من 
أن مقار العمل كانت مغلقة ولم يكن هناك دوام، وقد كان سمو 
الشــيخ صباح اخلالد حريصا علــى أال تتوقف أعمال الدولة، 
وفي املقابل ال ينتشــر الوباء بني املوظفني وجلسنا في منازلنا 

ورواتبنا لم تتوقف.
وما اعرفه أن الشيخ صباح اخلالد كان يظهر في مؤمترات 
صحافيــة وقريبا من املواطنني ألبعد احلــدود حتى ال يكون 

املواطن بعيدا عما يدور حوله.
ولو أســتمر في تعداد ما قام به سمو الشيخ صباح اخلالد 
في هذه األزمة، فأنا بحاجة ملجلدات وليس لعمود صحافي، فقد 
كانت إدارته لألزمة الصحية التي اجتاحت العالم أكثر من رائعة، 
فيها ثبات واستقرار وبعد نظر، وال أعرف حقيقة كيف ميكن 
أن تدار أزمة كورونا بنظر النائب املقدم لالســتجواب ألنه لو 
كان هناك أمر أفضل لكان النائب أخبرنا به بدراسة على األقل 
قدمها للمأل وقرأناها بإحدى الصحف ملســاعدة احلكومة على 
إدارة األزمة بشكل أفضل، فالنائب املستجوب لم تعجبه طريقة 
سمو الشيخ صباح اخلالد، إذن ملاذا لم يخبرنا كيف لها أن تكون 
بشــكل أفضل؟ أليس من الواجب الوطنــي أن من يكون لديه 
اقتراح أو فكرة أن يقدمها للشعب ولرئيس احلكومة لنستفيد 
منها؟ إذن ملاذا لم يقدمها النائب لنا إذا كانت لديه طريقة أفضل 

إلدارة أزمة كورونا.
نخشى أن يكون األمر من قبيل االنتقاد والظهور اإلعالمي 
قبل االنتخابات، رغبة في لفت نظر املجتمع باستجواب سمو 
رئيس الــوزراء ألجل أزمة كورونا، وهــذه حقيقة كنا نتمنى 
لو متت على األقل بعد أن نطمئن على صحة صاحب الســمو 
وعودته ساملا بيننا، وبعد انتهاء أزمة كورونا، على األقل حينها 
من يريد أن يبرز إعالميا من استجواب الرئيس على األقل نكون 
في ظروف نفسية أفضل مما نحن عليه اآلن حتى نتحمل أي 

مهاترات، ولكن مع األسف ال حياة ملن تنادي؟
ال يسعنا اال أن نقول حسبنا اهللا سيأتينا اهللا من فضله إنا 
إلى ربنا راغبون، وال حول وال قوة إال باهللا، أســأل اهللا الصبر 

لنا جميعا.

كالعادة املوسمية، األسبوع املاضي 
صرح قيادي كبير مخلص عن تعديل 
املالية  طاولــة وأوراق االســتثمارات 
للمؤسســة العمالقة قدوة املؤسسات 
الراقية منذ والدتها بســتينيات القرن 
املاضي، والتزال رمز األجيال متقادمة 
تأمينا نتفاخر به بــني األمم، ولكن لو 
(تفتح عمل الشيطان كما ورد باحلديث 
تقاعدا  للجميع  الشريف قدوة  النبوي 
ومتقاعدين!) وما يعنيهم من هذه املاليني 
اســتفادة وإفادة أنتم أدرى مبردودها 
املباشر ملا يعود عليهم أفعاال ال أقواال 
مبرور األعوام والسنني كعائدات مالية 
سنوية تغطي حاجاتهم وأسرهم الفعلية 
بعيدا عن قروض بنكية ترهق كواهلهم 
وجترح جوارحهم بشروطها التعجيزية 
أبسطها كفالة األبناء بقضاء حاجاتهم منها 
ترميم مســاكنهم مثال، أو ناد سياحي 
ترفيهي يشــرح صدورهم بعد شقاء 
ســنواتهم بجزر ديرتهم، أو سواحلها 
الشمالية تسر ناظرهم باسم مؤسستهم 
الوفي،  قدوة املؤسســات، ومنوذجها 
وتعوضهم ما تبعثر ماليا من حقوقهم 
مبا حصل قبل ســنوات ممن قادوها 
بعقوق تلك احلقوق وحلب مقسوم معلوم 
لتعديل أوضاعها للمتقاعد الوفي لديرته 
من واجبها (تطييب خواطرهم من حر 
أموالهم ملثل آخر تصريحاتهم املتفائلة).
ميكنكم العودة والتواصل مع دول 
عاملية راقية متقدمــة كاململكة املتحدة 
ودول مثلها تعنى برقي خدمة كبار السن 
رجاال ونساء، مبا يحفظ كرامتهم بعد 
تقاعدهم، أنتم أولى بهم لكل ذلك بعيدا 
عن التصريحــات والتلميحات خاوية 
التفعيل للواقع امللموس رغم حماســة 
نواب الكالم حتت سقف برملان عبداهللا 
السالم، طيب اهللا ثراه وصفقات وعود 
االنتخابات دورات تليها دورات (هواء 
بشبك؟!) نتيجته صفر تعاوني تقاعدي!
األمل فيكم يا فرســان مؤسستهم 
تصريحــا وتفعيال، كما ورد بخطابات 
وتوجيهــات، وتنبيهــات قائد وراعي 
أمور البالد أميرها شافاه خالقه وعافاه 
وولي عهده األمني، وحكومة رشــيدة 
وفية ملواطنيه بالوظيفة وســابقهم من 
املتقاعدين، أمــال ال يتوقف عنه عمال 
لصالح عيال وأجيال متقاعديكم بجبر 
خواطرهم بأمــوال ديرتهم بعون اهللا 
وتوفيقه آمني لكل املتقاعدين املخلصني.

ال ُجترد نفسك من اإلنسانية ومتألها 
بالوهن والوقاحة واالستئثار، ال تتقمص 
دورا ال يليــق بك وال مبقامك، فتكذب 
الكذبة وتصدقها، وذلك من خالل تزييف 
حقائقك لتحقيق هدف معني لصاحلك، 
وقد يكون هذا الهدف ماديا، نفســيا، 
أو اجتماعيا، فتظن أنــك أنت الوحيد 
على صــواب وغيرك على خطأ، كونك 
تلف وتدور في الدائرة نفسها، حتاور 
وتزاور، إلى أن أوهمت نفسك أنك تسيّدت 
على احلقيقة.. وأي حقيقة لألسف؟ هي 
حقيقة إشــباع بعض النفوس الدنيئة 
املتحجرة،  القلــوب  اجلائعة، أصحاب 
الذين سحقوا كل معاني العزة والصدق 
والكرامة، فتأتي أنت تكابر وجتادل، وبغير 
شــرعية تساجل، ذلك فقط تعزيزا ملن 
هم معك، وفي املقابل تروي أنت أيضا 
عطش ذاتك، فتصبح كالعربة حلصان 
شــخص آخر، لكن تيقن وتأكد أن كل 
ما تقوم به سواء من أمور أو تصرفات 
إيجابية كانت أم ســلبية، خاطئة كانت 
أم صحيحة، أو أفــكار عاقلة كانت أم 
مجنونة، فكلها في النهاية واألخير وفي 
كل احلاالت هي متثلك، وال متثل غيرك.

ومثل تلك األمور والتصرفات ال عالقة 
لها أبدا بأصلك، فصلك، جنسيتك، وطنك، 
مجتمعك، أهلــك أو حتى أقاربك، لذلك 
مهما جتاوزت حدود الوعي وتخبطت، 
وأصبحت شخصا مقززا يدعو إلى النفور 
وعاندت، بسبب رغباتك وفوقيّتك....إلخ، 

فإنها أيضا متثلك أنت فقط.
 وفي هذا السياق ودالالته أصبحنا 
نرى لألســف الكثير في مجتمعنا هذا 
ممن يهاجم ويعاير، ومن يشمت ويعيب 
إنســان فاشل،  ويجاهر، وهو مجرد 
خاســر، هذا بخالف ان البعض منهم 
يصر على خطئه، فتجده يستمر ويكابر.

وباستمراره هذا تزداد الفجوة وتكبر، 
ما ســيصعب علينا فيما بعد مواجهة 

متزقاتنا ومشاكلنا.
 يقال إن«صالح هذا املجتمع في قيمة 
اإلنسان الواعي»، وهذا ال ينبع إال من 
قوة إمياننا وقناعتنا وإحساسنا بذواتنا 
كي ال نعيش في محيط هالك ومهمل، ال 

يرجى منه نفع وال ضرر.

إلى  املؤدي  واالنسحاب واالستسالم 
االنصياع واالنعزال والتقوقع في زوايا 
الفشل ورفض الواقع، االكتئاب (الذي 
تدعونه) يعاني املصاب به من اضطراب 
عقلي، وشعور بخيبة األمل، وإحساس 
بالتعب، وحدة املزاج االكتئابي ينطوي 
على مشاعر سلبية مثل احلزن، ويبدو 
املستقبل في عني املكتئب قامتا وتافها.
وتصبح األمور الباعثة على املرح 
غيــر مفرحة بســبب فقــدان بهجة 
احلياة، واملكتئب يسيطر عليه اجلمود 
واإلرهاق، ويفقد الثقة بالنفس محطما 
لذاته وتقديرها، كما تسيطر عليه أفكار 
مثل الدونية والتفاهة، وال يثق في قدرته 
على البقاء. ينتقد ذاته دون أســباب 
معقولة أو الشعور بذنب ال أساس له. 
لديه أفكار متكررة عن املوت. قد يصبح 
الشخص املكتئب إما مشلوال وإما شديد 

النشاط بشكل مقلق.
أقول للضعفــاء: إذا عندكم نفس 
هذه األعراض، شافاكم اهللا وعافاكم، 
ثقوا بربكم أوال ثم بأنفســكم، ماكو 
سفر هالسنة، اقعدوا في الكويت وال 
تكتئبوا! (فكلوا مما رزقكم اهللا حالال 
طيبا واشكروا نعمة اهللا إن كنتم إياه 

تعبدون) «النحل - ١١٤».

تشير إلى تقدم املرشح بايدن عليه. 
ولذلك لم يكن مستغربا أن يتفتق 
عقال نتنياهو والرئيس ترامب بفكرة 
التطبيع املستعجل لتسجيل موقف في 

صاحلهما قبل فوات األوان. 
األمر املستغرب أن كوشنر وهو 
أحد مهندسي التطبيع يرى أن موقف 
للفلسطينيني «غير  الكويت املساند 
العربية  الشعوب  أن  بنّاء»، واملعلوم 
الفلسطينيني  كاملة تســاند قضية 
العادلة من منطلق األخوة في العروبة 
واألخوة الدينية بالقدر الذي يساند 
فيه كوشنر اإلسرائيليني احملتلني من 
منطلق يهوديته، فهل يحق لكوشنر 

ما ال يحق لآلخرين؟!
< < <

حكم محكمــة الهاي في اغتيال 
رفيق احلريــري - رحمه اهللا- الذي 
صدر بإدانة عياش دون آخرين ال يعني 
تبرئة ساحة ما يسمى بحزب اهللا، ألن 
عياش عضو في احلزب وال ميكن أن 
يخطط مبفرده الرتكاب جرمية بشعة 

بهذا احلجم.

القضاء. إن تشويه سمعة بريء أو النيل 
من مظلوم بال دليل ال يعبر عن اجلدية 
واإلرادة ملكافحة الفساد، بل إنه يؤثر 
سلبا على اجلهود واإلجراءات اجلادة 
حملاربة الفساد ومالحقة املستفيدين 

منه.
إن احلماس حملاربة الفساد وجتفيف 
منابعه ال يكون ذريعة لتشويه سمعة 
أبرياء أو إلصــدار أحكام من خارج 
القضاء، حيث إن املكان الطبيعي ملالحقة 
الفساد هو ساحات القضاء العادل وليس 
منصات التواصل االجتماعي أو اإلعالم 
الورقي التقليدي، حيث إن عاقبة الظلم 
شــديدة وال ترد دعوة املظلوم فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة وكم من أمثلة 
في حياتنا عن هالك مسؤولني بسبب 

دعوة مظلوم.
أرجو من جميع وســائل اإلعالم 
والتواصــل االجتماعي عدم الترويج 
ألخبــار قد ال تكــون دقيقة حرصا 
على مصلحة الوطن وحتقيقا للعدالة 

اإلنسانية.

املالية العامة وهي من اختصاص الوزير 
الذي جدد الثقة فيه! وكانت ســبب 

استجوابه! 
ليكتمل هذا االستهبال السياسي 
علــى املواطن، يجب أن نشــاهد إذا 
كان هناك استجواب لرئيس الوزراء 
ســينتهي بكتاب طرح الثقة، وكيف 
ســيكون االنقســام بــني املؤيدين 
واملعارضني! لتعرفوا أن بعض النواب 
ميارس لعبــة ركوب األمواج ويترك 

املواطن يغرق وينجو بنفسه!
باملختصر: قطار من االستجوابات  ٭ 

قبل االنتخابات! 
٭ رســالة: مجرد التفكير مبس جيب 
املواطن يعتبر جرمية ال تغتفر، ألن 
املواطن البسيط ليس سلعة للتجربة 
والدراســة، واحلكومة تعلم جيدا انه 
يعاني من تضخم األسعار، وعدم جدوى 
السابقة، فالعالقة  احللول احلكومية 
طردية بني أي تصحيح لوضع املواطن 
املالي وزيادة األسعار بشكل عام، أمتنى 

أن يعرف ذلك كل مسؤول حكومي.

لم تصل إلى هذا احلد، بل يستوجب 
علينا أن نــدرك رحمة اخلالق علينا، 
االكتئاب  ونعي مدى عطفه ورعايته، 
والعياذ باهللا بعيد كل البعد عنا بفضل 
مــن اهللا، كثير من النــاس يصفون 
وضعهم باملكتئب نتيجة حظر التجول 
والقيود واإلجراءات االحترازية، وفوق 
كل هذا (ماكو سفر) أيها املتشائمون، 
أنتم من يجلب لنفسه األمراض جلها، 
وتوقعون أنفسكم في شباك ومصيدة 
االكتئاب فاألخيــر ال يختار مرضاه! 
فالبد من إدراك الواقع حتى تستوعبوا 
ما أنتم به من حال، ان الشعور باملرض 
إحساس يتصف باالنهزامية واالنكسار 

وعرقلته القضاء وقراراته املتسرعة 
التي تخالف التوافق الدولي في قضايا 
بالغة األهمية للعالم وسوء إدارته ألزمة 
وباء كورونا وتداعياتها على الشعب 
األميركي، لذلك فهو بحاجة ماسة إلى 
تسجيل موقف تاريخي له فيما تبقى 
له من فترة قصيرة قبل مغادرته البيت 
األبيض في االنتخابات الرئاسية القادمة 
التي ستأتي مبنافسه املرشح بايدن 
إلى كرسي الرئاسة كما يرى الكثير من 
احملللني ومكاتب استطالعات الرأي التي 

أن يتحمل مسؤولياته األخالقية واملهنية 
والوطنية ورفقا باألبرياء وبأســرهم 
وبالوطن الذي ال يقبل الظلم وال يقبل 
بغير القضاء العادل، فالعدل هو أساس 

امللك.
وأمتنى أن تصل رسالتي إلى جميع 
وسائل اإلعالم، وخصوصا التواصل 
االجتماعي واملواقع التي تصدر يوميا 
أحكاما على أبرياء من منصات إعالمية 
قد ال تكون صحيحة وبعيدا عن منصات 

وزراء مالية ســابقني نراه اليوم مع 
املؤيدين وطارحي الثقة ما دام الوزير 
ليس من تياري أو طائفتي أو قبيلتي!
وليس غريبا أن يقدم استجواب 
في نفس اليوم مباشرة لرئيس الوزراء 
من النائب عبدالكــرمي الكندري بعد 
جتديــد الثقة بوزيــر املالية! ولكن 
النائب وضع أحد احملاور باستجوابه 
عن قرار مجلس الوزراء ٧٢٨ واملنبثق 
منه الوثيقة االقتصادية واإلصالحات 

وقد متكن هذا الوباء من أن ميحو 
فينا قسرا «سنني» طويلة من عاداتنا 
االجتماعية وتقاليدنا، حتى صلواتنا 
اخلمس وكذا صالة اجلمعة (صليناها 
في بيوتنا) بعــد أن اختبأنا بها حتى 
اختلناها يوما كهوفا، لكن بعد أن قرب 
انتهاء موسم السفر والسياحة الصيفية 
الذي اعتدناه، طرح هذا السؤال نفسه 
بقوة (معقولة السنة ماكو سفر وشنو 

راح يصير فينا)؟
بنا األمراض  يعني، هل ستتمكن 
النفسية مثل االكتئاب كما ادعى ويدعي 
البعض؟ أقول ألمثال أولئك املتذمرين: 
احمدوا اهللا على ما أنتم فيه، فاألمور 

لم تكن مصادفة أن يهتم الرئيس 
الفور خطوة  ترامب ويبارك علــى 
التطبيع، فهو  نتنياهو في موضوع 
بحاجة ماسة كذلك إلى تدعيم شعبيته 
الصهاينة  اليهود  في كسب أصوات 
واملتعاطفــني معهم مــن اإلجنيليني 
املتطرفني بعد أن فقد ثقة الشــعب 
األميركي به كرئيس قادر على احلفاظ 
على متاسك املجتمع األميركي بسبب 
سياساته العنصرية جتاه األميركيني 
من غير البيــض واألقليات الدينية 

يجد من يرعاه وواجب احلذر في مثل 
هذه التغطيات اإلعالمية حتى ال تتزعزع 
الثقة مبؤسسات عريقة بسبب حتقيق 
أجري مع أحد مسؤوليها أو بسبب شبهة 
فساد أو غسيل أموال أو اجتار بالبشر.

ولذلك فإنني أدعو إعالمنا املسؤول 
أن يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار 
وال ينجرف إلى تشويه سمعة أبرياء 
أو قصف مظلومني أو إصدار أحكام 
مسبقة على أبرياء. ويجب على اإلعالم 

التجار على أنهم هم اخلصم الوحيد 
الوضع  الــذي أصلح  الوزير  ملعالي 

االقتصادي واملالي للدولة!
العجــب بهذا االنشــقاق  ليس 
فــي املبادئ في الدفــاع عن حقوق 
املواطنني مقابل حماية أشخاص خلف 
الــوزاري وبالتالي ضمان  املنصب 
املصلحة املشتركة والتنفيع احلزبي 
والعنصري، وهذه ليست أول حادثة في 
االستجوابات، فمن كان ضد استجواب 

ألول مرة بعد غــزو الكويت في 
الكويتيون من  لم يتمكن   (١٩٩٠/٨/٢)
الســفر صيفا، بل ان في سنة الغزو 
كان البعض يقضي إجازته خارج البالد.

لقد أجبر ڤيروس كورونا املصطافني 
على البقاء في الكويت واالكتواء بلواهيب 
صيف (٢٠٢٠م) ليعلن الڤيروس اخلبيث 
البقاء معنا، وال أحد يعرف متى (يفارج 
عنا) إال اهللا، بعد أن متكن من أن يفعل 
بالبشرية ما لم تتمكن منه أعتى أسلحة 
الدمار الشامل، وأفظع الكوارث الطبيعية، 
وأخبث الهجمــات اإلرهابية، فتأثيره 
على حياتنا كان وسيكون أشد وطأة، 
وأطول مدة، من تأثير كل ما واجهناه.

ڤيروس كورونا (طاح على بالوينا) 
وعرف نقطة ضعفنا، فعلى مستوى 
عالقاتنــا اإلنســانية، ال ميكن ألي 
تكنولوجيا أو وسيلة تواصل اجتماعي 
أن تعوضنا عن حاجتنا ملعانقة من نحب، 
أو (تقبيل رأس والدينا) أو مصافحة 
أقاربنــا، أو يجد لنــا بدال من جتمع 
دواويننا، أو املشاركة في األفراح أو 
األتراح، وال ميكــن للتعليم عن بُعد، 
مهما تطورت اخلوارزميات املتعلقة به، 
من تعويض استفادة الطفل في فصل 

دراسي واحد مع زمالئه!

في السابق اعتاد سياسيو الكيان 
الصهيوني استخدام القوة ضد العرب 
والفلسطينيني من أجل التكسب الشعبي 
ودعم مواقفهم االنتخابية. وقد كان 
هذا واضحا في حروبهم التي شنوها 
على سكان غزة احملاصرة منذ سنوات 
والتي باءت بالفشل وانتقدها املجتمع 
الدولي لكونها جرائم ضد البشــرية 
وانتهاكا حلقوق اإلنســان ومخالفة 
للقانون الدولي، لكن سياسييهم اليوم 
وعلى رأسهم رئيس الوزراء نتنياهو 
ارتأى أن سياسة احلرب على غزة لم 
تعد مجدية داخليا في تلميع صورته 
املشوهة بتهم الفساد والرشوة وسوء 
استغالل منصبه وما ينتظره من أحكام 
بالسجن، وكان البد من إحراز شيء 
املنهارة ويجعله  يرفع من معنوياته 
في صورة إنسان بريء يؤمن بالسالم 
أمام العالم وهو ما دفعه إلى استعجال 
التطبيع والتطبيل له إعالميا وإشغال 
إعالم املنطقة به، والذي اعتاد تغطية 
حروبه التي كان يشنها على األطفال 

والنساء في غزة.

تتردد كثيرا مقولة إن «املتهم بريء 
حتى تثبت إدانته»، وال يعني خضوع 
أي شــخص للتحقيق أنه مدان أو أن 
تالحق اإلدانة ذويه وأهله لســنوات، 
ولكن املجتمع ال يرحم وال يفرق بني 
متهم ومدان واإلعالم ينشــر أحكام 
اإلدانة أو التحقيقــات بأبرز األماكن 
وبأحرف كبيرة أما أحكام البراءة فال 
تســتهوي أحدا. وكذلك فإن األخبار 
اإلعالمية تتصدر املواقع وتنتشر بال 
رحمة ألي متهــم حتى لو لم يصدر 
القضاء العادل حكمه بعد ولم تستنفد 
درجات التقاضي التــي توفر العدالة 

وتنصر املظلوم.
أما االهتمام اإلعالمي املُبالغ به في 
بعض األحيان ينشر التحقيقات وكأنها 
أحكام نهائية ليكون له السبق الصحافي 
علما بأن تداعياته على املجتمع تصعب 
معاجلتها، بل قد تكون تداعياته على 
أبرياء بدون مبرر. واملتابع للتغطيات 
اإلعالمية للتحقيقات واألحكام االبتدائية 
قد يعتقد أن الفساد استشرى، أو أنه 

تابعنا جلسة طرح الثقة باستجواب 
وزير املالية براك الشــيتان واملقدم 
من النائب رياض العدساني، وانتهت 
اجللسة بتجديد الثقة بالوزير، وكانت 
نتيجة التصويت ١٢ موافقة مقابل ٣٢ 

عدم موافقة وامتناع ٣.
املستجوب واملوافقون على طرح 
الثقة استندوا الى الوثيقة االقتصادية 
التي من خالل بنودها متس املواطن 
البســيط وحتمله أعباء وحمال ثقيال 

وتنتزع حقوقه املالية. 
املعارض لطرح  النواب  أما فريق 
الثقة بالوزير فيبدو أنهم وثقوا بالوزير 
بعد تصريحات وتطمينات شفوية بعدم 
امليزانية  املواطن في  املساس بجيب 
القادمة وأنها مجرد مقترحات وأفكار، 
أي أنها في مرحلة التخطيط لسحق 

املواطن ولم تتم حتى اآلن!
املواطن ال يشتري  ان  واحلقيقة 
سمكا في البحر، هذه مواقف سياسية 
وليســت وطنية، اصطفاف سياسي 
وتراقص على وعي املواطن وتصوير 

الغمندة

شرعنة 
الفساد!

malmoasharji@gmail.comمزيد مبارك املعوشرجي

استجواب سمو الشيخ
صباح اخلالد مرفوض

على الصعيد الشعبي!
عزة الغامدي

فكرة

«تطبيع مستعجل» 
قبل فوات األوان

سلطان إبراهيم اخللف

ألم وأمل

املتهم.. بريء
د. هند الشومر

هنا الكويت

االستهبال 
السياسي

جاسم احلمر

عماريات

ماكو سفر 
هالسنة..

وماكو اكتئاب!
د. ناصر أحمد العمار


