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د. مطلق راشد القراوي

من سيطفئ احلريق؟
الفساد اإلداري في البالد ظاهرة سلبية، انتشر حتى أصبح 

هو األصل وغيره استثناء، مارسه الغني وتعلمه الفقير 
وأصلّه املجتمع حتى حتقق فينا املثل القائل: حط فلوسك 

بالشمس واقعد بالظالل، من يصدق إن الكويت بقيمها 
الوطنية وعاداتها التاريخية وحبها للخير والعمل اإلنساني 
تصبح بؤرة للفساد اإلداري ونهب أموال الناس في سبيل 

حتقيق منافع ومصالح لهم احلق بها، أقرها الدستور 
وأجمعت عليها القوانني، لم يسلم منه أحد حتى البعض 

يقول: ما تخلص معاملتك إال بأحد األمرين وجود صديق 
مخلص، أو دينار جاهز.

زمان ننتقد بعض الدول في أن أمورك فيها ال تتسهل إال 
مبدة يدك باملقسوم من أول ما تصل إلى أن تغادر، احلني 

أصابتنا العدوى فبعض صغار املوظفني من جلدتنا ميلكون 
السيارات الفارهة والبيوت العظيمة ويتحدث كأنه من 

رجال األعمال وهو فيما سبق ال ميلك إال راتبه الذي أثقلته 
الديون واألقساط والسبب املدخول اجلديد... ويا للعجب 

اليوم التراخيص لها سعر واحلصول على اإلجازة سهل... 
بل إن بعض العيادات الطبية متنح اإلجازات املرضية بثمن 

بخس.
يحس املراجع وهو يتابع معاملته في مؤسسات اخلدمات 

احلكومية أن التأخير والتأجيل أمر شائع إذا ما دفعت 
اإلتاوة... فيقتنع بأن حفنة الدراهم التي يدفعها هي 

الواسطة احلقة فينصاع لها طوعا.
إن مشكلة الفساد اإلداري في البالد تكمن في ثالثة محاور:

األول: اإلدارة وأقصد إدارة املؤسسات اخلدمية، حيث 
إن الرقابة متواضعة، ومبدأ الثواب والعقاب شبه منعدم، 

واعطاء أهل النفوس الضعيفة كثيرا من الصالحيات 
واملهام.

الثاني: املراجعون أنفسهم، حيث لهم دور كبير في تعزيز 
هذا الفساد وذلك من خالل شراء هذه اخلدمة مع توفرها 
باملجان، كما إنهم يتسترون على من يؤديها باملقابل دون 

إحساس باملسؤولية أو حق الوطن عليه.
ثالثا: عدم وجود أنظمة ولوائح واضحة تقنن هذه اإلجراءات 
يعمل بها املوظفون ويسترشد بها املراجعون حتى ال يجد 

ضعاف النفوس مجاال لتأويل أو تعليل ما يقومون به.
لقد استشرى الفساد في البالد والعباد حتى أصبح كالنار 

تلتهم الهشيم فأصبح شعور املراجع في إنهاء معاملته 
شعور الغريق الذي يلتمس قشة تنقذه من ظلمات هذا 

البحر الهائج.
إننا بانتظار ذلك القرار اجلريء الذي يطفئ هذا احلريق 

ويضع األمور في نصــابها، فنعيش في أمن وأمان 
وسعادة واطمئنان نؤكد احلقوق ونرفض الفسوق ونحمي 

البالد مـن كل غش وفساد.
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خالد العرافة 

في املشهد العربي جانبان، مظلم 
ومضيء، ففي اجلانب املظلم قتل 
وذبح وبكاء وعويل وتشرد ودماء 
وجلد وحرق وسبي وبتر االيادي 

وسرقة نفوط وتوتر في منافذ 
العبور ورعب يدمدم في األفئدة، 

اما في اجلانب اآلخر فثمة ايجابيات 
نراها تتحقق في حساب التحليل ال 
في مكيال العاطفة. فـ »داعش« أمر 

مرفوض غير ان النتائج املتحققة 
بتأثير من »داعش« مقبولة بال شك.

>>>

اولى النتائج اإليجابية التي مت حتقيقها 
في املرحلة الداعشية إرغام أحد احلكام 

على التنحي بعد أن عبث مبقدرات 
العراق، فجاء العبادي بعد املالكي ليعيد 

البالد إلى جادة الصواب أو ما يقرب 
من الصواب، وثاني النتائج بدء التحرك 

الدولي اجلاد حلل القضية السورية 
بعد ان تركت نهب الفوضى فترة طالت 
حتى كادت الشام ان تهلك وتتحول إلى 

ركام مركوم.
>>>

أما النتيجة الثالثة فتكمن ببداية 

عودة الوعي املدني الذي التهمه 
االسالم السياسي في هذا اجلزء من 
العالم بعد ان افتضح أمر احلركات 
واجلماعات التي جنحت في خلط 
سم السياسة مع دسم الدين قبل 

أن يكتشف الناس حقيقتها، وكذلك 
افتضاح سراق الربيع العربي الذين 

كانوا نساكا قبل الربيع وأمسوا 
من بعده دواعش يحرقون املدن 

ويعتدون على اوطانهم كما يعتدي 
داعشي اجنبي على فتاة عراقية 

يزيدية عفيفة.

حزب املواطن العادي، هو حزب 
هندي نشأ منذ سنتني او ثالث في 

والية نيودلهي حاضرة السياسة 
ومسرحها، هذا احلزب ولد من رحم 
آهات وآالم ومعاناة املواطنني الهنود 

من الفساد املستشري في الهند 
عموما وفي والية نيودلهي خصوصا، 

وزعيمه ومؤسسه هو مواطن عادي 
هو مهندس بسيط يدعى أرفنيد 

كيجريفال، وقد متكن هذا احلزب 
اجلديد بهذه القيادة املتواضعة وفي 
أول انتخابات يخوضها من اكتساح 

مقاعد املجلس التشريعي لوالية 
نيودلهي، فقد فاز بأربعة وستني 
مقعدا من أصل 70 وتغلب على 

أحزاب كبيرة وعريقة ولم يترك لها 
وللمستقلني إال ستة مقاعد فقط 

في مجلس الوالية الكبرى، في اكبر 
دميوقراطية في العالم، فشكل ظاهرة 
لم يسبق لها مثيل في الدميوقراطية 

الهندية، واليوم يفكر احلزب لالنطالق 
لواليات أخرى بل وقرر خوض 

االنتخابات العامة على مستوى عموم 
الهند.

والالفت أن مؤسس احلزب ليس 
سليل أسرة عريقة وال أسرة 

متتلك املال وال هو من رجال املال 
واألعمال، بل انه كما أسلفت مهندس 

عادي شأنه شأن ماليني املهندسني 
الهنود ولكنه نظيف الثوب واليد 
ورفع شعار املكنسة »املخمة« في 

إشارة لتنظيف املجتمع السياسي، 

وتبنى قوانني صارمة حملاربة التربح 
والرشوة والفساد، فوثق به جمهور 
الناخبني في والية نيودلهي ومنحوه 
الفرصة كاملة، وهو منذ شهر يعمل 
بجد وإخالص لتحقيق وعوده خالل 
اخلمس سنوات التي بدأت منذ شهر 

تقريبا، ولكن الفاسدين واملافيات 
في نيودلهي بدأت تتضرر بعنف 

وتصرخ، وال يزال السيد كيجريفال 
زعيم احلزب يتعهد بإحداث إصالحات 
سريعة سيشعر بها املواطن في وقت 
قياسي، واألهم انه لم يقل ان الفساد 

متفش منذ زمن بعيد وإصالحه 
يتطلب سنني طوال، وإمنا يرى 

أن اخلمس سنوات كافية لتحقيق 
اإلصالح املنشود في والية نيودلهي.

ومن هذه احلكاية التي انقلها من 
الواقع الهندي الذي كنا نرى أن 

الفساد فيه ليس له مثيل رغم 
الدميوقراطية ورغم وجود األحزاب 

الكثيرة التي كلها ترفع شعار مكافحة 
الفساد ومع ذلك فإن الفساد تكبر 
رقعته كل يوم، إال أن الهنود اليوم 

يقدمون منوذجا في كيفية اإلصالح 
الناجع، فقد قاموا بترك كل األحزاب 

التي تواجدت في مجلس نيودلهي 
التشريعي، الذين تعايشوا مع الفساد 
وشاهدوه وهو يكبر بل وقد يكونون 

شاركوا فيه وقدموا له احلماية، 
وتوجهوا حلزب جديد ومنحوه فرصة 

كاملة الدسم أي أغلبية مريحة في 
املجلس التشريعي وسينتظرون فإن 

اجنز جددوا له وان عجز أحالوه الى 
التقاعد في االنتخابات املقبلة، وهذه 
علة الدميوقراطية، ان وجد جمهور 

ناخبني واع ينتخب لإلصالح والتنمية 
والتقدم للوطن ومواطنيه، وليس 

كما هو احلال عندنا جمهور ناخبني 
أكثر من ربعه محبط قرر مقاطعة 

االنتخابات والباقي ينتخب للقبيلة 
أو الطائفة أو العائلة أو األيديولوجية 

أو ملصلحة شخصية كمعاملة أو 
حفنة من الدنانير، فيرتفع شأن هذه 

األشياء ويتخلف الوطن على كافة 
املستويات ويتضرر جميع مواطنيه، 
لنجد بعد ذلك اجلميع يتذمر ويبكي 
على حال الوطن كلما سافر للجوار 
القريب أو البعيد، ليعودوا ليحملوا 
الدميوقراطية والنظام العام أسباب 
هذا التخلف ويتنصل اجلميع من 

مسؤولياتهم عنه!
واحلقيقة التي يجب أن يعيها اجلميع 

أن الصوت االنتخابي كلما حرصنا 
على وضعه من أجل مصلحة الكويت 

وبعيدا عن العاطفة والعصبية، حتققت 
مصلحة الوطن وأهله، وإذا ابتعد 

الصوت االنتخابي عن املصلحة العامة 
واقترب للتقاعس أو ملصلحة القبيلة 

أو الطائفة أو العائلة أو املصلحة 
الشخصية فإنه يعد خروجا على 

الدميوقراطية وإساءة لها واإلساءة 
األكبر للوطن وأهله ومستقبلهما، 

فهل من مدكر؟ 
باسل اجلاسر

سطحية تناول كثير 
من القضايا مبختلف 

مستوياتها وتنوع 
موضوعاتها يكاد يكون 

أهم املظاهر املتفشية 
في مجتمعنا الذي كثر 

فيه القال والقيل، فتجد 
كثيرا من الناس أصبحوا 
موسوعيني وفي كل واد 

يخبطون، فمن مسائل 
الدين، إلى السياسة، 

فاالقتصاد، فالرياضة، 
وغالبا ما يكون الكالم 
اجترارا لبعض اآلراء 
وردود األفعال التي 

يتوخى منها أصحابها 
الرغبة في الظهور من 

أجل الظهور، والكالم من 
أجل الكالم. إن شيوع هذا 

النمط من التفكير الذي 
تسيطر عليه االنفعاالت 

والعواطف لم يعد 
مقصورا على فئة معينة 
دون أخرى، فمضمون 

الكالم واحد وإن كان 
أسلوب التعبير عنه 

مختلفا.
في هذا اجلو الصاخب 

من السطحية قلما 
يعلو صوت ترفعه 

قوة املستوى الفكري 
واخللقي وليست قوة 

احلبال الصوتية، ويفرض 
نفسه بـنظرته املعـمقة 

احلكـيمة، وليس باإلثارة 
والعنتريات واألقوال 

املرسلة.
في هذا اجلو الصاخب 

أنى اجتهت تسمع 
األحاديث التي ليس من 
ورائها طائل، وكأن املثل 
العربي املشهور »أسمع 
جعجعة وال أرى طحنا« 

خرج من فم قائله ليصف 
ما آل إليه أمرنا اليوم. 

ولعلي أكون أشد صراحة 
فأذكر شيئا من مسببات 

هذا الواقع، وأهم سبب 
من وجهة نظري اخلاصة 
خفوت صوت املسؤولني 
الذين ميثلون الدولة على 
مختلف األصعدة، ولست 
أدري ما السبب، أهو عدم 

الكفاءة في ذواتهم، أم 
في أداء األعمال املنوطة 

بهم، أم بهما معا؟! ملاذا ال 
يبادر املسؤولون لتجلية 
املواقف وبيان احلقائق 

ودحض اإلشاعات، وِلَم ال 
يبادرون لعقد املؤمترات 
اإلعالمية، وعقد لقاءات 

دورية مفتوحة مع 
املواطنني، ومبثل هذه 

الوسائل وغيرها يزداد 
الوعي وتقل التخرصات 

والرجم بالغيب وبث 
الظنون في كثير من 

القضايا.
كما ان املجاملة سبب 

رئيس في انتشار 
سطحية الطرح في وسائل 

اإلعالم التي فتح الباب 
على مصراعيه، وفي 
املجالس والديوانيات 

املُفتَّحة األبواب بطبيعتها، 
ولو أن كل من يستطيع 
الكالم أدلى بدلوه فيما 

يعرف وما ال يعرف 
وفيما يحسن وما ال 

يحسن، وجد من يناقشه 
ويعارضه ويستوضح منه 

مطالبا باألدلة والبراهني، 
حلبس كثير ممن نرى 

ونسمع ألسنتهم، ولكنهم 
أطلقوها حني وجدوا غالب 
من يسمع منهم يهز رأسه 

لهم فحسب، فأوغلوا 
ومتادوا. 

إننا أحوج ما يكون إلى 
صوت احلكمة الصادر 

عن األخالق النبيلة 
واملعرفة األصيلة، فهما 
املعياران اللذان يقاس 
بهما مستوى األفراد 

واملجتمعات والدول رفعة 
أو انحطاطا.

انتهت االحتفاالت بعيدي االستقالل 
والتحرير التي شهدتها البالد خالل 
األيام املاضية والتي شهدت كرنڤاال 
ومسيرة مميزة في شارع اخلليج 

العربي حملت اسم مسيرة قائد العمل 
اإلنساني تكرميا جلهود صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
شاركت فيها جميع اجلهات احلكومية 
واألهلية وعلى رأسهم وزارتا الدفاع 

والداخلية، وذلك تعبيرا من خاللها عن 
حب الوطن. 

لذلك من خالل مقالتي السابقة دعوت 
احملافظات الست الى إحياء روح 

املنافسة إلظهار كل دور كل محافظة 
ومتيزها عن غيرها، ما يعكس روح 

املشاركة الفعلية بتلك املناسبتني، 
ولكن مع األسف لم نر تلك املظاهر 
املرجوة أو التي نطمح لها في تلك 
الشوارع، حيث ان معظم الشوارع 

والطرق السريعة عارية وال يوجد ما 
يزينها، وهذا األمر جعلنا نحمل اللوم 

على احملافظني رغم متيز بعضهم، 
وخير دليل ما متيزت به محافظة 

األحمدي والتي نرفع حملافظها النشط 
جهوده الواضحة بالتعاون مع اجلهات 

احلكومية واخلاصة باحملافظة والتي 

أعطت بريقا ومتيزا لكل من يزورها 
وأمتنى من بقية احملافظات أن حتذو 

حذو األحمدي والتي من الظلم أال يتم 
تكرمي محافظها واجلهات املشاركة 

بالفعالية التي جعلت احملافظة تتألأل 
بسبب زينتها املميزة.

أخيرا.. الشكر للبلدية ممثلة في 
اإلدارة املعنية بالزينة واألعالم ولكن 
هناك مالحظة أنه في ظل التجهيزات 

املستمرة لهذه املناسبة إال أنه لألسف 
لم نر أيا من األعالم على امتداد الطرق 

السريعة بدءا من السادس السريع 
وحتى الدائري األول، لذا يتوجب ان 
تبني لنا هذه اإلدارة السبب في عدم 
تزيني الشوارع والطرقات باألعالم 

رغم ان هناك ميزانية خصصت لذلك، 
أم ان مصيرها لألسف أصبح في 

املخازن؟ ننتظر خاصة في ظل النجاح 
من قبل اجلهات احلكومية وعلى 

رأسها الداخلية والبلدية منع استخدام 
الفوم في املسيرات، ولكن مع األسف 
ظهرت لنا مسدسات املياه والبالونات 
والتي تعتبر أكثر خطرا من الفوم ملا 

تسببه من تعكير لصفو املناسبة وتعد 
على حرية اآلخرين. نحن هنا ال نحمل 

احد املسؤولية، لكن األمر يحتاج إلى 

توعية من قبل األسر ألبنائهم قبل أي 
تدخل أو إجراءات من احلكومة، حيث 
ما فقدته الكويت من مياه ليومي 25 

و26 يصل إلى 14 مليون غالون، وهو 
يكفي بناء على ما ذكرته الصحف 
الستهالك 28 ألف منزل للمياه، ما 
يدل على أن الهدر أضر باملناسبة 

بسبب التعبير السيئ من قبل البعض، 
لذا يتوجب إيجاد آلية معينة للقضاء 

على هذه الظاهرة بالتعاون بني األسر 
وجهات الدولة للمحافظة على احدى 

ثروات الكويت التي من العيب أن يتم 
استغاللها بهذه الصورة وال يفوتني 

في هذه املناسبة أن أشكر وزارة 
الداخلية على العمل اجلبار الذي قامت 
به لتسهيل احلركة املرورية كما نأمل 

منها الكثير في السنوات املقبلة من 
خالل تخصيص مناطق وشوارع 

خاصة لالحتفاالت بعيدا عن األماكن 
املعتادة. اللهم احفظ الكويت وأدم 

عليها نعمة األمن واألمان.
تهنئه: أتقدم بأصدق املشاعر والتهاني 

إلى أخي وصديقي سعد الشويت 
السعيدي مبناسبة زفاف ابنه 

عبدالعزيز، وأمتنى من اهلل أن يتمم 
عليهم بكل خير. 

املرحلة 
الداعشية

اإلصالح بالتغيير 
و»مخمة« الفساد

جعجعة  بال طحن

استنزاف املياه 
في االحتفاالت

السايرزم

رؤى كويتية

ملح الفكر

إطاللة

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمين يوسف الحوطي 

مصر.. منورة بأهلها
رغم ما نسمعه من أخبار عن انفجارات أو تظاهرات حتدث 

في أرض الكنانة إال أنني عندما كنت موجودة هناك، لم 
أشعر إال باألمن واألمان والترحيب من شعب مصر، تلك 

هي القاهرة تنير مبحبة شعبها.
بضعة أيام قضيتها في عباءة احملروسة، لن أبالغ ولن 

أزيف في كلماتي ولكن سأنقل ما رأيته وشعرته وأنا على 
أرض القاهرة لنبدأ بقضية الكهرباء والتضخيم بها عبر 

اإلعالم املأجور، نعم يوجد انقطاع في الكهرباء لكن ليس 
بالصورة التي تتداولها بعض القنوات وتقوم بتهويل ذلك 
االنقطاع، مدعية استمراره لساعات كثيرة، كل املوضوع 

يا جماعة اخلير ساعة أو ساعتني مو أكثر، ولنأخذ احملور 
الثاني قضية الزحام والتهويل فيها في البرامج املأجورة، 

أقترح على معديها ومقدميها أن يقوموا بزيارة الدول 
الرأسمالية فسيجدون أن مشكلة الزحام مشكلة عامة 

ال تقتصر فقط على مصر، ارحموا أرض الكنانة يا أهل 
اإلعالم الفاسد.

أما النقطة الثالثة فهي الصحة والتمريض، فما تقوم به 
بعض وسائل اإلعالم أو باألحرى »اإلعالن الفاسد« بأن 

الصحة في تدن وأنه ال توجد أدوية، أقول لهم إن ما 
تتحدثون عنه ال حقيقة له، فقد يكون هناك بعض القصور، 

لكن ليس بالصورة التي تقدمونها لتشويه منبع العلم 
والدواء لألمة العربية.

نأتي آلخر محور في مقالتنا وهو األمن واألمان الذي 
نسمع الكثير من البرامج اإلعالنية وليست اإلعالمية التي 

جتعلنا عندما نشاهدها بأن مصر أصبحت منطقة غير آمنة 
وأن املوت هو الذي سيستقبلنا إذا أردنا زيارتها، فتجعل 

من يعشق أرض احملروسة متخوفا بأن يذهب لكي ال يلقى 
حتفه هناك، ذلك ما نشعره عندما نسمع األخبار، ولكن 

من أرض الواقع وما أجده في مصر هو ما ذكر في القرآن 
الكرمي )ادخلوا مصر إن شاء اهلل آمنني( تلك هي مصر أمن 
وأمان لكل من ميكث بها أو يريد العيش فيها، عشرة أيام 
وأنا أتنقل في شوارعها ورجال األمن يسهرون وميكثون 

في ضواحيها في نقاط للتفتيش منظمة ساهرين على 
أمن احملروسة، مرحبني بضيوف مصر، تلك هي مصر 

حاضنة لكل محبيها ال أنكر أن هناك تفجيرات أو بعض 
املظاهرات ولكن ليست بالصورة التي نراها عبر القنوات 
اإلعالمية التي جتعل املشاهد لها يشعر بأن أرض األنبياء 

التي احتضنت مرمي العذراء وابنها سيدنا عيسى لتأمن بهم 
في أرضها والتي خرج منها سيدنا موسى محاربا للعنف 
والظلم وتزوج منها خامت األنبياء احلبيب املصطفى بأنها 
أصبحت أرض الهالك، ومن كلماتي أقول ملروجي اإلعالم 

الفاسد كفوا أفواهكم وأقالمكم عن أرض السالم ألن مصر 
تبقى قلب األمن واألمان للوطن العربي وهي باقية منورة 

بأهلها.
٭ مسك اخلتام: يقول اهلل عز وجل في كتابه الكرمي 

)اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم(.

محلك سر


