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ناصر حمد الخالدي

خالد جمال السويفانطارق العيسى

الكل متابع مللف استجواب وزير الداخلية وخصوصا احملور 
األول واخلاص بإعالنات نواب االمة 2008 واملوضوع املهم هنا 
ليس االستجواب ولكن الكتاب العجيب واملرسل من وزارة 
الداخلية الى النيابة العامة بخصوص احملور األول والذي 
ال يسمن وال يغني من جوع، كتاب اجوف ومضمونه واسع 
ومطاط والذي مفاده أنه يا نيابة هل هناك شبهة االستنفاع 
من املال العام؟ ولسان حال وزارة الداخلية أنه نرجو منكم 
البحث والتحري وتوجيه هذا االتهام على شخص معني ومن 
ترونه.. ولكن النيابة العامة خصم ش����ريف ونزيه، النيابة 
العامة ليس ه����ذا دورها بالتحري عن متهم ولكن هي التي 
توفر للمتهم ضمانات����ه بالتحقيق وألنه بريء حتى تثبت 
ادانته، ولكن اين دور الوزارة ممثلة في الشؤون القانونية 
بالتحقيق مع اي موظف كان له دور في العبث باملال العام 
ولكن احلقيقة املرة ال يوجد من سوف يحقق معه وأمتنى أال 
يكون هناك كبش فداء وسبق أن ذكرنا في مقال سابق حتت 
عنوان »حاز الثقة اخلالد وخاب ظن الناخب« ان النواب الذين 
ضد طلب طرح الثقة هم في مأزق والدليل على هذا التصريحات 
الرنان����ة التي صرحوا بها بأن على وزير الداخلية توضيح 
هذا األمر وبخصوص رد النيابة العامة وهذا ش����يء متوقع 
منهم ومن هؤالء النواب ألنهم لألس����ف الشديد لم ميارسوا 
دورهم الرقابي كان عليهم التثبت من كتاب الوزير واملوجه 
للنيابة العامة والذي لم يطلعوا عليه أصال ألنه كتاب ركيك 
ال يرقى ان يكون مبستوى االهتمام على املال العام واملزعوم 
من احلكومة وباملقابل هنيئا لألعضاء والذين كانت لهم نظرة 
ثاقبة وحب لهذا الشعب وصدق بالطرح بعيدا عن التكسب 
والذين كان لهم دور بجلسة طرح الثقة ومن ضمنها أن كتاب 
الداخلية للنيابة العامة شكلي وذر الرماد بالعيون وقاموا 
بتوضيح هذا األمر للنواب املؤيدي����ن للوزير ولكن آذانهم 
 كانت صماء بحجة عدم التهويل والتأزمي يا نواب التأزمي؟

فاحلكومة تعاملت مع هذا الوضع بدهاء والنتيجة هي ضحك 
على ذق����ون نواب األمة االثنني والثالث����ني الذين لم يكلفوا 
أنفس����هم عناء دورهم الرقابي حتى حاولوا تبرير مواقفهم 

حتى أصبحت عذرا أقبح من ذنب.
almatara28@hotmail.com

متحير كيف أبدأ؟ وماذا أقول؟ فعال أمر غريب ما يفعله 
البعض أثناء السفر إلى اخلارج وليس األمر »طيش شباب« 
كما كنت أعتقد بل إنه أحيانا يكون »طيش شياب«. يقاطعني 
البعض »يا أخي أنت ش���عليك.. حرية شخصية كل انسان 
حر يس���كر متى ما يريد ويزني متى ما يريد« هكذا يعتقد 
بعض اجلهالء أما من يق���رأ الواقع ويحمل هم األمة كاملة 
يعرف أنها مصيبة يجب أن جتد من يتصدى لها، وإال فعلى 
الكثير من الش���بان السالم وستخسرهم أوطانهم وأسرهم 
وس���تربح من ورائهم احلانات والب���ارات وبائعات الهوى 
وأصحاب التكاسي الليلية وعلى قولة املثل »رزق القطاوى 

على اخلامالت«.
قوافل من الشباب الذين صرفت عليهم الدولة ومازالت 
مليارات الدنانير من أجل أن توفر لهم تعليما ممتازا ومستوى 
صحيا ممتازا بعد أن يكبروا وتشتد سواعدهم تفرح بهم 
الدولة متاما مثل فرحة أمهاتهم فتوفر لهم وظائف مبرتبات 
خيالية وامتيازات أيضا خيالية ألنهم املستقبل، ألنهم حماة 
الوطن بينما في دول أخرى ال يجد أصحاب الش���هادات إال 
االنتظار لس���نوات طويلة ثم التوظي���ف برواتب متدنية 
كل هذا الدع���م الذي تقدمه الدولة يجب أن يعرف البعض 
قيمته ومن ثم يخجل ويستحيي على دمه »شوي« فيمثلها 
التمثي���ل الذي يليق بها فالتعبير عن حب الوطن واعتزاز 
اإلنسان بوطنه ملا قدم له ال يكون بقيمة األموال التي ترمى 
في الس���هرات الليلية وال بقيمة البذخ والتفاخر متاما كما 
أنه ليس باالس���تعالء والتكبر والتط���اول على اآلخرين، 
كل هذه التصرفات جتعل س���يال من األحقاد ينصب علينا 
عندما نسافر ونحتك بكثير من الشعوب ومهما كنت جتد 
م���ن يتهمك مبا ال يليق فقط ألنه لم يعرف يوما من األيام 

إال أصحاب املزاج القذر والفكر املنحط.
أقولها وبكل أسف »واحسرتاه« على األموال التي تبذل 
على السكر والعربدة والسهرات من قبل البعض ممن ساءت 
أخالقهم وانهارت مبادئه���م وقيمهم حتى وصلت إلى قاع 
االنحطاط والتخلف مبمارس���ة خاطئة ال يقبلها إال متهور 
أو جاه���ل حتى وصلت لدرجة أن بعض الش���باب يأخذه 
احلماس ويتفاعل مع األج���واء الكئيبة فيبدأ عملية ضخ 
األموال في صالة االنحطاط الليل���ي وبعدها يطلع حافيا 
منتفا وبسرعة البرق يلجأ إلى حيلة لألسف تضررت منها 
كثيرا من املمثليات اخلارجية لدولة الكويت وهي ظاهرة 
يجب أن جتد من يتصدى لها وإال فعلى كرامتنا وسمعتنا 

السالم. 
وهذه الظاهرة باختصار جلوء بعض أهل املزاج الهابط 
إل���ى القاع لرهن جوازاتهم التي حتمل ش���عار الدولة عند 
املتربصني بهم وبهذا يكونون أسرى شهواتهم فحالة الفوضى 
التي حتصل من قبل بعض املس���تهترين يجب أن جتد من 
يتصدى لها ألنها متس سمعة البلد وطبعا شريحة فاسدة 
ال متثل مجتمع���ا كامال به العديد م���ن املثقفني واملبدعني 

وأصحاب الهمم العالية والفكر الواعي.
على منت الطائرة كان معي شاب أظنه في بداية الثالثينيات 
وجهه مظلم وفكره أظلم كالمه مخيف وأسلوبه سخيف طول 
الرحلة وهو يتلفت ميينا وشماال من شدة اخلوف تكلم معي 
فلم أر في حياتي أجرأ وال أحمق منه فيا حسرتاه على أموال 
تكب في البارات ونساء املسلمني مينت من اجلوع يا حسرتاه 

أال يخجل هؤالء الشبان من تصرفاتهم وحماقتهم.
N_alkhaldi79@hotmail.com

القري���ب أخا حبيبا،  ودعنا باألمس 
وصديقا مخلصا، ورفيق درب في العمل 
اخليري، ودعنا أخا سخيا، كرميا محبا 
للخير، ساعيا له، حريصا على فعله، ال 
تلقاه إال باس���م الثغر طلق احمليا، برغم 
ما كابد م���ن املرض في العقد األخير من 

حياته الزاخرة بالعطاء.
ودعنا االخ عب���داهلل أحمد العميري 
)أبوعم���ر( رحم���ه اهلل، تاركا س���يرته 
العط���رة وذكره اجلميل في قلوبنا، بعد 
ان أثرى بالعطاء حياته، فما مّر يوم إال 
وله صنيع معروف، كان يطعم اجلائع، 
ويكسو العاري، ويعلم اجلاهل، ويبني 
بيوت اهلل، ويرعى حلقات القرآن الكرمي، 
ويحفر اآلبار، ويطبع املصحف، وكان رحمه 
اهلل ال يتردد في الصدقة، حتى بارك اهلل 

تعالى له فيما أنعم عليه.
كما عرف، رحمه اهلل، بتواضعه اجلم، 
وحبه للفق���راء، كان حريصا على تفقد 
احوالهم بنفسه، كان يشتري بنفسه املواد 
التموينية، ويرس���لها الى فقراء احلرم، 
كم���ا كان رحم���ه اهلل حريصا على دعم 
فقراء طلبة العلم، ميدهم باملال والكتب 

والطعام.
وقد شارك، طيب اهلل ثراه، مشاركة 
فعالة في عضوية مشروع الوقف اخليري 
التراث االسالمي،  التابع جلمعية احياء 

منفقا من ماله ووقته وجهده.
واهلل ان الع���ني لتدم���ع، وان القلب 
ليحزن، وال نقول إال ما يرضي الرب )إنا 

هلل وإنا إليه راجعون(.
نسأل اهلل العلي العظيم ان يكرم نزله، 
ويوسع مدخله، وان يجعل قبره روضة 

من رياض اجلنة.

خطوة جيدة بدأتها وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود التي أثلجت صدورنا بتجاوبها 
مع معاناة اخواننا واخواتنا البدون بتعيينهم معلمني 
في »التربية« متمنني من وزيرة التربية تسهيل اجراءات 
توظيفهم في املدارس احلكومية بأس���رع وقت، حيث 
انهم أكدوا رغبتهم ف���ي خدمة الكويت وبذل قصارى 

جهدهم في جميع املراحل التعليمية.
وسيسعى املعلمون البدون إلثبات كفاءتهم في مجال 
التدري���س في حال مت فتح األبواب لهم واس���تقبالهم 
كمدرسني في الوزارة، حيث ان وزارة التربية أعلنت 
أكثر من مرة عجزها عن سد النقص املوجود في كثير 
من التخصصات والعمل على اس���تقطاب املعلمني من 

أقطار بعض الدول العربية.
وفي ظل وجود عجز ف���ي بعض التخصصات في 
التربية فإن املعلمني البدون يتمسكون ببارقة الوزيرة 
احلمود بهدف دخولهم معترك احلياة الوظيفية وتوفير 

العيش الكرمي ألبنائهم.
وه���ذا األمر يحقق املطالب���ات النيابية التي تدعو 
لالس���تفادة من خبرات فئة البدون من املدرس���ني في 
اجتاه حل مشكلتني األولى سد مشكلة نقص املعلمني 
واألخرى حل مش���كلة البدون العاطلني عن العمل في 

محاولة لتوفير حياة كرمية لهم.
ونطلب وضع آليات عملية تسرع من تقدمي طلباتهم 
وإجراءات تعيينهم والدرج���ات الوظيفية والرواتب 
املستحقة لهم، واإلجراءات اإلدارية والقانونية الالزمة 
ملباشرتهم أعمالهم، ونستبشر خيرا بالوزيرة ملراعاتها 
إخوانن���ا وأخواتن���ا من فئة غير محددي اجلنس���ية 
»البدون«، وتعتبر هذه اخلطوة التي اتخذتها الوزيرة 

خطوة انسانية ووطنية.
نهاية اإلشارة: نشكر جميع من قدم التعازي بوفاة 
»جدتي« ونسأل اهلل العلي القدير أال يريهم مكروها.

»حف���ظ اهلل الكوي���ت وأميرها وش���عبها من كل 
مكروه«.

alsuwaifan@hotmail.com

»الضحك على ذقون النواب الـ 32«

بائعات الهوى في حانات الغرب

»البدون« في »التربية«رحل رجل الخير والصدقة

ميزان

أثير الكلمة

إشارةرثاء

ذعار الرشيدي

عندما كتبت موض���وع »الكويتي.. أتعس مواطن 
عربي« قبل أسبوعني كنت أعلم أنني سأالمس شيئا ما، 
ولكنني لم أعلم أن عنواني سيكون مستفزا إلى درجة 
أن املوضوع انتشر في اإلنترنت انتشار النار في الهشيم 
ونقلته مواق���ع إخبارية مصرية وعربية وُعلق عليه 
بتعليقات فاقت توقعاتي، إلى درجة أنه نقل إلى صحف 
مصرية لها ثقلها كصحيفة »اليوم السابع« املستقلة 
والتي نشرت اخلبر دون أن تذكر أن مصدره »األنباء« 
وهو ما دفعني لالتصال برئيس حتريرها األستاذ خالد 
صالح الذي عدل في الطبعة الالحقة ونوه مشكورا إلى 
املصدر، كما قام املذيع اجلماهيري بوعيدة بتخصيص 
حلقة عنه وفتح املذيع املصري أحمد املسلماني فقرة 

خاصة في برنامجه للتعليق عليه.
كنت أعلم أنني س���أالمس ش���يئا ما بكتابتي تلك 

ولكنني لم أعلم أن اجلرح غائر إلى هذا احلد. 
ج���اء في موضوعي الذي نقلت���ه من تقرير كوكب 
الس���عادة الس���نوي أن املواطن الكويتي حل باملرتبة 
األخيرة عربيا من حيث الس���عادة ف���ي ذلك التقرير، 
حي���ث احتلت الكوي���ت ذيل القائم���ة عربيا واملرتبة 
128 م���ن أصل 143 عامليا. وملن لم يفهم املوضوع رغم 
توضيحي في اخلبر فالتقييم للدول ال� 143 استند الى 
معطيات تتعلق مبدى عالقة مواطني الدول التي شملها 
االستطالع بالبيئة ومحافظتهم عليها، والشك أن هذا 
التقيي���م حقيقي 100% ألن الوضع البيئي في الكويت 
وصل حدا ال ميكن السكوت عليه، ولكن وعلى الرغم 
من وجود جهازين حكوميني للبيئة وجمعية نفع عام 
مختص���ة )موقعها مغلق( وجماعة اخلط األخضر إال 
أنه ال يوجد تقرير ش���فاف واحد صادر سواء عن أي 
من اجلهات احلكومية أو غير احلكومية، ولعل أخطر 
ما يواجه الكويت هو تكتم جهات حكومية على تقارير 
متعلقة بتوضيح حجم اخلطر البيئي احملدق بنا جراء 
املخالف���ات البيئية، ومنها كما أش���ارت جماعة اخلط 
األخضر كارثة م���ردم نفايات القرين الذي اليزال إلى 
اليوم مفتوحا رغم خطورة استمراره منذ العام 1999 
دون أن يتح���رك أحد، وكذلك مخالفات محطات توليد 
الكهرباء واملياه واملصافي التي تندرج حتت بند »حدث 
وال حرج«. وألحتدث باألرقام وفق إحصائيات دولية فيما 
يتعلق بالبيئة فقد أصدر مركز حتليل الطاقة األميركي 
وبالتعاون مع قسم اإلحصاء التابع لألمم املتحدة في 
الع���ام 2005 إحصائية كاملة عن أكث���ر بلدان العالم 
تلوثا بغاز ثاني أكس���يد الكربون الناجم عن املصانع 
وامللوث���ات غير الطبيعية وجاءت الكويت في املرتبة 
الثالثة عامليا بع���د قطر واإلمارات، وحافظت الكويت 
على املركز الثالث لعقد كام���ل منذ العام 1991 وحتى 
العام 2005 وبجدارة وبفارق كبير عن لوكسومبورغ 
صاحب���ة املركز الرابع. وال أعل���م إن كان لألمر عالقة 
بجرمية إحراق العراقيني آلبارنا النفطية في العام 1991 
ولكنني اعلم أمرا مهما هو أن احلكومة السابقة ألغت 
قرارا ملا يعرف باللجنة املركزية لإلشراف على تنفيذ 
املشاريع املتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية وذلك 
بس���بب وجود مخالفات على الشركة التي رسا عليها 
العطاء وكان البد للحكومة أن تبحث ترسية املناقصة 
على صاحب العطاء الثاني كما هو مقر أصال في قانون 
املناقصات، إال أن احلكومة ألغت املناقصة بالكامل ولم 
تلتفت لبقية العطاءات ليتم تأجيل املوضوع إلى أجل 
غير مسمى، رغم أن األموال التي كانت ستصرف على 
املناقصة هي من أموال التعويضات البيئية التي أقرتها 
األمم املتحدة للكويت )5 ملي���ارات دوالر( وهي ذات 
التعويضات التي يسعى العراق إللغائها عنه بخروجه 
من البند الس���ابع، ومع قدوم احلكومة اجلديدة وإلى 
اليوم لم يتم بحث هذا امللف الذي بتأخيره يحتمل أن 
تضيع على الكويت املليارات البيئية اخلمسة فيما لو 

جنح العراق في مساعيه.
وهنا ال نحن في تعاطينا مع بيئتنا املكلومة أفلحنا 
وال نحن افلحنا في تعاطينا السياسي مع حق خالص 
من حقوقنا، وتتساءلون اآلن ملاذا املواطن الكويتي هو 
أتعس مواطن عربي؟ أنا أجيبكم.. ألن حكومته ترفض 
أن تأخذ مبالغ تعويضاتها البيئية البالغة 5 مليارات 

دوالر لتصلح بيئتها »التلفانة« أصال.
إن من يس���تحق لقب األتعس حقيقة هي احلكومة 
التي تس���تحق برفضها 5 مليارات دوالر لقب أتعس 

حكومة على وجه األرض.
Waha2waha@hotmail.com

أتعس حكومة  والمليارات الخمسة الضائعة

الحرف29
محمد هالل الخالدي

يرى كثير من املؤرخني أن الهولوكوس���ت كانت 
من أكثر عمليات اإلبادة اجلماعية تنظيما وتطورا 
إذ كان لدى السلطات النازية »قائمة« دقيقة بأعداد 
وأسماء وعناوين اليهود املراد تصفيتهم، ومن بني 
الوثائق املهمة في تلك املرحلة تلغراف أرسله هيرمان 
هوفل )الرجل الثاني املسؤول عن عمليات التصفية( 
إل���ى هتلر يخبره عن تطور العملية وأعداد اليهود 
الذين متت تصفيتهم في غرف الغاز حتى أصبحت 
هذه الوثيق���ة )تلغراف هوفل( أح���د أهم الوثائق 
التي استند إليها اليهود في محاكمات نورمبرغ. ال 
أعرف ملاذا أتذكر هذا التلغراف كلما قرأت البيانات 
الصادرة عن وزارة الداخلي���ة والتي تتحدث فيها 
»قوائم« بأسماء وعناوين وأرقام حسابات البنوك 
لعدد كبير من املواطنني ممن قاموا بتصفح مواقع 
إباحية أو جتمهروا في س���احة اإلرادة للتعبير عن 

رأيهم و»سخطهم« من ضعف احلكومة وجمودها
> > >

ال أس���تطيع أن أقتنع صراحة بأن هدف وزارة 
الداخلية من هذه القائمة السوداء حماية املواطنني من 
تصفح املواقع اإلباحية، وإال فأين دورها من القنوات 
الفضائية وأجهزة االستقبال املفتوحة التي تباع علنا 
باحملالت، وأين دورها من شقق الدعارة التي يعرفون 
مواقعها جيدا ويعرفون مرتاديها، وأين دورهم من 
»مصانع« اخلمور احمللي في اجلليب وغيرها والتي 
أصبحت مناطق غير كويتية بالكامل، وأين دورهم 

من حترشات املراهقني ببنات خلق اهلل في األسواق 
والشوارع، وأين دورهم من حرب الشوارع التي باتت 
حتصد أرواح البشر باملئات في حوادث عبثية، وأين 
دورهم من العمالة الس���ائبة الذين يتسولون عند 
إشارات املرور وأين.. وأين؟ لو كانت وزارة الداخلية 
حريصة بالفعل على حماية املجتمع من السلوكيات 
الضارة لوجهت جهودها إلى هذه املظاهر التي تهدد 
أمن املجتمع بدال من تفرغها للتجس���س على عباد 
اهلل وتشكيل قوائم بأسماء وعناوين وأرقام تشبه 

قوائم النازيني ضد اليهود
> > >

يا لها من انتكاسة كبرى أن تتحول الكويت، هذا 
البلد الذي يفتخر أهله مبساحة احلرية واألمان، إلى 
دولة بوليسية تطارد وزارة الداخلية فيها املواطنني 
وترصد حتركاتهم وتتجس���س عل���ى تصرفاتهم 
الش���خصية وتدون لهم قوائ���م وتنصب كاميرات 
مراقبة في أماكن جتمعاتهم السلمية، وال ندري أي 
مصيبة أخرى في جعبة »حماة الوطن« رمبا تكشف 
عنها األيام القادمة. قائمة وزارة الداخلية السوداء 
وتصريح املسؤولني عنها ال تدل إال على لغة تهديد 
مبطن تشبه لغة تهديد احملافظني اجلدد لدول العالم، 
فهي قائمة مفتوحة وتتسع بالتأكيد لكل شخص غير 
مرغوب فيه، متاما كما اتسعت قائمة »اإلرهابيني« 

عند احملافظني اجلدد.
bodalal@hotmail.com

تلغراف هوفل !
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