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 ثار في األيام القليلـــة املاضية موضوع الزيادة 
بالراتب والذي شـــمل زمالءنا في القضاء وأعضاء 
النيابة، ولكنه لم يشمل جهاز إدارة الفتوى والتشريع 
على الرغم من أن املراكز القانونية متساوية، وهذا 
بصريح نص القانون رقم ١٤ لســـنة ١٩٧٧ في شأن 
درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة 
الفتوى والتشريع. وبالرغم من ذلك مت استبعاد إدارة 
الفتوى والتشريع من هذه الزيادة األمر الذي استدعى 
قيام األعضاء بهذا اجلهاز القانوني بتقدمي تظلم إلى 
مجلس الوزراء، ومت النظر في هذا التظلم، وقد رأت 
اللجنة القانونية في مجلس الوزراء برئاســـة وزير 
العدل ووزير األوقاف املستشار راشد احلماد وأعضائها 
بأحقية إدارة الفتوى والتشريع بهذه الزيادة ألن املراكز 
القانونية متساوية ووفقا لالستحقاقات الدستورية 
كون املادة ١٧٠ من الدستور قد ذكرت أن هذه اإلدارة 
من ضمن السلطة القضائية، ولكن أين هذه املوافقة 
من أرض الواقع وما جدواها إذا كانت هذه الشكوى 
املتمثلة برفع هـــذا التظلم واملوافقة على ما جاء به 
نتيجتها التأجيل؟ وملاذا؟ أيضا وملزيد من الدراسة 
نقيس أن هناك أمورًا مهمة متمثلة بجميع املجاالت 
وحتتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار يكون مصيرها 
أيضا مزيدا من التأجيل، ومزيدًا من الدراســـة، األمر 
الذي يثير حالة من االستهجان والتذمر لدى املواطن 
لوجود روتني ممل ينخر في مؤسســـاته احلكومية، 
وعلى مجلس الوزراء أن يبادر وكونه املهيمن على 
مصالح املواطنني ويرسم السياسة العامة للبلد وتكون 
جلساته مثاًال لإلنتاجية بعمل دؤوب وشبيه بخلية 
نحل ينجز به جميع جدول أعماله تكفيه ألسن النواب 
من انتقاده وتزرع لدى املواطن أيضا شعورا بأن هذه 
احلكومة حكومة إجنازات وليست حكومة تأجيالت، 
حكومة تريد فعال تطوير الكويت التي متتلك جميع 
املؤهالت بأن تكون مركزا ماليا وجتاريا، حكومة تذلل 
جميع العقبات وتوفر سبل العيش الكرمي ملواطنيها 
وحتقق الرفاهية لشـــعبها وهذه اإلجنازات ليست 
بغريبـــة أو بعيدة عن هذه احلكومة. بس رجاء من 

غير مزيد من الدراسة وكثير من التأجيالت.
  almatara٢٨@hotmail.com 

 معضلة جديـــدة أو معادلة جديدة، لكن النتيجة 
واحدة، فاملعادلة تقول: محطة مشرف للصرف الصحي 
+ إيران والعراق يرميان مخلفاتهما في اخلليج العربي 
+ إنفلونزا اخلنازير والعام الدراسي اجلديد = انهيار 

بيئي كارثي خطير.
  اعتـــاد املجتمع الكويتي علـــى األزمات والتي قد 
تأتي جملة واحدة، أو تأتي أحيانا تترا يتبع بعضها 
بعضا، فما كدنا نأخذ بعض أنفاســـنا املتالحقة من 
استيعاب كارثة محطة مشرف الصحي، حتى جاءتنا 
مشكلة انفلونزا اخلنازير في مدارسنا في بداية العام 
اجلديـــد خاصة انه وجدت بعض احلاالت التي ذعر 

منها املجتمع الكويتي.
  وفي هذه األثناء جاء كابوس جديد بكارثة جديدة 
أو بتعزيز كارثة التلوث البحري البيئي التي تسببت 
فيه محطة مشرف، وهذه املشكلة اجلديدة تتمثل في 
إلقاء إيران والعراق مبخلفاتهما في مياه اخلليج العربي 
ليزداد الطني بلة.ومازلنا نسمع ونقرأ التصريحات 
للمسؤولني يطمئنون الشعب الكويتي بحياة طيبة 
وعيش رغيد، وصحة جيدة، وعمر مديد، ناهيك عن 
بعض االستفزازات التي يطالعنا بها بعض املسؤولني 
بني احلني واآلخر، ومن هذه التصريحات االستفزازية، 
تلك التي صدرت من أحد املسؤولني في الهيئة العامة 
للبيئة يدعو فيها الى التزام الشـــفافية والصراحة 

وعدم تهويل األمر، وترويع املواطنني.
  أي ترويع للمواطنني من هـــذه الكارثة الوبائية 
اخلطيرة على الشعب الكويتي وصحته، وأي تهويل 
لألمر ومازالت مشكلة محطة مشرف لم يتم إصالحها 
بينما يتقاذف املسؤولون بني وزارة األشغال واملقاول 
كل يلقي مبا حدث في ملعب اآلخر حتى كادت تلقي 
هذه املشكلة بظاللها على محطات أخرى مثل محطة 
العارضية والتي تسرب منها كميات من مياه املجاري 
بعد ارتفاع منسوب تلك املياه غير املعاجلة لتتكرر 

الكارثة مرة أخرى ولكن اهللا سلم.
  أما مشكلة انفلونزا اخلنازير في مدارسنا، فبني 
تخوف املواطنني من أن يباشر أبناؤهم الدوام الدراسي 
للعام الدراسي اجلديد دون أي اجراءات احترازية ضد 
وقوع حاالت االنفلونزا بني أبنائنا الذين باتوا ضحايا 

مواقف وزارة التربية إزاء هذه األزمة.
  ويبدو أن األمر صار بالنسبة للتربية جتريب بعض 
عينات من طلبتنا بصورة تدريجية الثانوية أوال، ثم 

املتوسط، ثم االبتدائي، ثم رياض األطفال.
  فإذا مّر األمر بخير فقد ظفرنا بحلول ترقيعية ترقى 
الى حل مشكلة اإلنفلونزا في مدارسنا، وعلى العموم 
فإن املنهج التجريبي وألول مرة تعتمده وزارة التربية 

في التعامل مع األزمات فقد ينفع اآلن بالذات.
  كما ال نبتعد في حلولنا الترقيعية في النظر الى 
مشـــكلة التلوث البيئي كثيرا عن تلك التي قدمتها 

وزارة التربية بشأن أبنائنا.
  واهللا يستر من اجلاي.. وال عزاء للمواطن 

 منذ عامـــني وأبـــو القنبلـــة النووية 
الباكستانية عبد القدير خان يخضع لإلقامة 
اجلبرية وذلك لظروف سياسية خارجية 
وداخلية أجبرت احلكومة الباكستانية على 
اتخاذ هذا القرار، وال أرى مجاال مناســـبا 
هنا لعرض تلـــك الظـــروف التي دفعت 
الباكستانيني التخاذ مثل ذلك القرار، والرابط 
بيننا وبني باكســـتان أن لديهم عبدالقدير 
خان واحد «متوهقني فيه» ونحن لدينا هنا 

١٢ عبدالقدير خان كويتيا «موهقينا».
  وبسبب هؤالء الـ ١٢ عبدالقدير فبلدنا 
الصغير اجلميل الثري معطل تنمويا بسبب 
صراعاتهم وتدخالتهـــم وحروب الوكالة 
التي يقودونها ويثيرونها هنا وهناك، وال 
أرى حال إلعادة عجلة التنمية إلى الدوران 
وعبورنا لكل حالة العطب التي أصابت البلد 
إال بإيجاد قانون لوضع هؤالء الـ ١٢ حتت 
اإلقامة اجلبرية وملدة ٦ أشـــهر فقط، وفي 
ظل عدم دستورية وضعهم حتت اإلقامة 
اجلبرية لعدم وجود قانون ولكونه يدخل 
ضمن حبـــس احلرية دون مبرر ملواطنني 
كويتيني، فأرى ـ وهذا أضعف اإلميان ـ أن 
نتقدم لهم بطلب شعبي موقع من مليون 
مواطن نطالبهم فيه وبشكل ودي بـ«كف 
أيديهم» لستة أشهر فقط ولكم أن تتخيلوا 
ماذا ســـيحدث خالل فترة الـ ٦ أشهر من 
«كف يد» هؤالء الـ ١٢ فيما لو أطاعونا في 

طلبنا هذا.
  مع دخول اليـــوم األول من «كف اليد» 
ستدخل البلد في حالة هدوء جميلة، بحيث 
تختفي متاما التصريحات املتشنجة التي 
عادة ما يقف وراءها آباء القنبلة النووية 
الكويتية والذين ما ان نخرج من انفجار 
سياسي هم السبب الرئيسي وراءه حتى 
يدخلونا بآخر ويهيئوا لثالث ورابع وخامس 

وحتى الثاني عشر. 
  وأجزم بأنه وخالل األشهر الستة من «كف 
اليد» ستدور عجلة التنمية املتوقفة منذ عقد 
ونصف بشكل يفوق دوران عجالت قطار 
الشرق األوروبي ولن تنتهي األشهر الستة 
إال وقد بنيت مصفاتا نفط جديدتان وثالثة 
موانئ و١٥ مستشفى و٣٢ مستوصفا و٣ 
طرق دائرية جديدة ويرتفع مؤشر البورصة 
ويستمر أخضر بل رمبا تصل البورصة إلى 
حاجز الـ٢٠ ألف نقطة وتتجاوزه، وسيبدأ 
مســـتوى التلوث باالنخفاض حتى يبلغ 
مستوى يدخلنا عامليا كأنظف بلدان العالم 
بيئيا، كما ستختفي مشكالت الكهرباء واملاء 
واالتصاالت التي عادة ما تكون ناجتة عن 
حروب املناقصات التي تدور رحاها مع كل 
تنازع بني عبدالقدير األول وعبدالقدير الثاني 

أو الثالث أو الرابع وحتى الثاني عشر.
  أعلم أن الــــ ١٢ عبدالقدير خان كويتيا 
الذين أقصدهم من الصعب بل من املستحيل 
كف أياديهم ناهيك عن إخضاعهم لإلقامة 
اجلبرية ولكنها مجرد أمنيات كويتي صائم 

عن احلديث املكشوف حتى إشعار آخر.
  Waha٢waha@hotmail.com 

 ١٢ عبدالقدير خان كويتيًا

 ذعار الرشيدي

 الحرف الحرف٢٩٢٩

 معالـــي وزير النفط ووزير اإلعالم بالوكالة الشـــيخ 
أحمد العبداهللا قام مشـــكورا بثورة تصحيحية للمجال 
الفني، فاألعمال الفنية الكويتية احلالية ال ترتقي ملستوى 
الكويت السياسي في املنطقة والعالم، وال شك أن األعمال 
التي قام الوزير بإحالتها إلى النيابة أعمال فنية جتاوزت 

حدود احلرية اإلعالمية.
  بل إن بعض هذه األعمال يقوم ببطولتها أشـــخاص 
غير كويتيني رمبا لتقليل الكلفة املالية على املنتج مقابل 
توجيه رسائل متس التركيبة االجتماعية ورمبا إلثارة 

الفتنة والطائفية في هذا البلد املعطاء.
  لقد أدرك الوزير الشيخ أحمد العبداهللا أنه آن األوان 
ألن يقول كفـــى، فاحلرية في بعض األحيـــان قد تقود 
املجتمع إلى حافة الهاوية ورمبا قد تكسر حاجز الرهبة 
والقانون في قلوب ضعاف النفوس فيعيثون في األرض 

فسادا واهللا ال يحب املفسدين.
  إن الشيخ أحمد العبداهللا قبل أن يكون وزيرا لإلعالم 
والنفـــط هو فرد صالح في املجتمع الكويتي ويريد لهذا 
البلد اخلير، ولم يفعل ما فعله بشأن هذه األعمال ألسباب 
شخصية، بل قام بذلك ألسباب وطنية صادقة ولغيرته 
وحرصـــه على بلده ومن غير املعقـــول أن يقوم بعض 
الكتاب بالتـــذرع بحرية الرأي مقابل هذه احلالة املزرية 
التي وصلت لها األعمال الفنية في الكويت فلم يبق حجر 
في الكويت إال وقلبوه، ولو ترك لهم املجال لوصلوا بكل 
وقاحة ومن دون مبالغة إلى املساس بالذات األميرية من 
باب احلرية فأي نوع من احلرية يريدون، ال ال نريد هذه 
احلرية الســـلبية، وما قام به وزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهللا هو عني الصواب وله مني كل الشكر والتقدير 
على ما قام به من عمليات ردع قانونية ضد هذه األعمال 
الفنية التي ال تليق باملجتمع الكويتي املســـلم املســـالم 

السليم الفطرة واملنهج. 

 لعلي ضد تأجيل الدراسة وضياع الوقت على أبنائنا 
الطلبة، لكن قضية التأجيل أصبحت ضرورية ليست 
ألن وباء انفلونزا اخلنازير منتشر بل ألن القصور في 
وزارة الصحة واالستعدادات واإلمكانات ضعيفة وهذا 
ما يجعلنا في أمّس احلاجة الى التأجيل حلني تكتمل 
استعدادات وزارة الصحة بشـــكل سليم. في بعض 
التصريحات النيابية جنـــد ان البعض يحّمل وزير 
الصحة مسؤولية املرض وهذا أمر في غاية اخلطورة 
وكنـــا نأمل من نوابنا ان «يعطوا اخلباز خبزه» وأال 
يتدخلوا في األمور الفنية وفي الوقت نفسه أناقض 
نفسي وأمتنى تدخل النواب لعدم وجود قرار صائب 
من قبل بعض أعضاء الســـلطتني، بصراحة نعيش 
حالة تناقض وحالة «توهان» ال يعلمها إال اهللا تعالى. 
نحن ال نشـــكك في قدرة احلكومـــة على ضبط زمام 
األمور في هذا امللف الذي يعد حساسا جدا خصوصا 
انه ميس صحة املواطنـــني ونأمل من وزارة الصحة 
أال تكابر في استعداداتها بشـــأن العام الدراسي ألن 
حياة األبناء ليست حقل جتارب كي جترب «التربية» 
امكانياتها في التعامل مع األزمات وخصوصا الصحية 
منها. اليوم يوجد نقص كبير في استعدادات املناطق 
التعليميـــة من كتب وفصـــول وغيرها فكيف لها ان 
تتمكن من السيطرة على مرض «انفلونزا اخلنازير» 

إذا ما انتشر – ال سمح اهللا – بني الطلبة؟!
* * *  

  زبدة الكالم:
  الكل استانس بتأجيل رياض األطفال إال أن ابنتي 

رمي زعلت «تبي تروح الروضة».
  q٨kuwait@maktoob.com 

 مت عقد ندوة فـــي جمعية احملامني 
عرضت خاللها الوثيقة الوطنية ملكافحة 
الفساد في الكويت، وقال عضو اللجنة 
التحضيريـــة د.فهد الراشـــد (العضو 
املنتـــدب للهيئـــة العامة لالســـتثمار 
السابق) ان وجود وظهور الفساد في 
املجتمعات يعد صورة من صور نقص 
القيم األخالقية وضعف الرأي العام لعدم 
تصديه لهذه الظاهرة، وغياب القانون 

فيه، وان الفساد السياسي مرتبط بالفساد املالي واالقتصادي، وأفاد 
بأن أشكال الفساد كثيرة منها استخدام السلطة والنفوذ واحملسوبية 
والرشوة واســـتخدام األموال العامة واالســـتفادة منها، واإلصالح 
السياسي أساس مكافحة الفساد. وقد شارك في الندوة رئيس املنظمة 
العاملية «برملانيون ضد الفساد» د.ناصر الصانع، وصالح الفضالة، 
وأدار الندوة د.أحمد الديني الذي قال بدوره «الفســـاد موجود في كل 
العالم لكن الفارق في التصدي له» وقال د.الصانع «إن مكافحة الفساد 
ال تتم بشـــكل فردي والبد من جهود جماعية»، قال النائب الســـابق 
صالح الفضالة «واجهنا إشـــكالية في اختيار النائب النزيه ملنظمة 
برملانيون ضد الفســـاد» وللفساد صور وأشكال عديدة وهي: غياب 
النزاهة والشفافية في عملية إرســـاء املناقصات، وإسناد املناصب 
احلكومية على أساس احملاباة والواسطة، وتعقيد اإلجراءات مما يجعل 
الواسطة ضرورية إلجناز املعامالت، واستخدام املنصب العام لتحقيق 
مناصب سياســـية، مما أدى الى الشـــعور باإلحباط وزعزعة القيم، 
وقلة وانحسار املهنية وضعف قيم العمل، وتفشي الشعور بالظلم، 
وتعزيز التعصب القبلي والعائلي والطائفي على حســـاب الوطن، 
وانخفاض انتاج العاملني، وتدني مســـتوى التنافسية في النشاط 
االقتصادي. وترجع أســـباب تفشي ظاهرة الفساد الى مجموعة من 
العوامل، وهي التنظيمية اإلدارية والقانونية والسياسية، فالتنظيمية 
اإلدارية هي عدم رسوخ معايير الكفاءة في اختيار القياديني، وعدم 

الفساد،  التشـــريعات ملكافحة  فاعلية 
النظام  التداخل بني  والسياســـية هي 
الدستوري والقيم العائلية والطائفية 
والقبلية والتنافس احلاد بينهما، وغياب 
مشروع التعامل مع التنمية، التراخي في 
محاسبة املتجاوزين، واجتماعية وهي 
عدم فاعلية مؤسسات املجتمع املدني، 
وانحياز وسائل اإلعالم وعدم االنحياز 
لديها، وتفشي النزعة االستهالكية في 
املجتمع، والطبية الريعية لالقتصاد الكويتي. وتقوم االستراتيجية 
الوطنية ملكافحة الفســـاد على عدة مبادئ منها تعزيز مبدأ سيادة 
القانون، وشمول جهود مكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ اإلدارة الرشيدة، 
وتأكيد التوافق بني االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد مع طبيعة 
البيئة احمللية دون التخلي عن املبادئ الدولية، وتركيز مبدأ الكفاءة في 
مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ التضامن املجتمعي ملكافحته، وباإلضافة 
الى مكونات تنفيذ االستراتيجية، واصدار القوانني الالزمة في الشفافية 
وتعزيزها، والكشـــف عن الذمة املالية قبل تولي املناصب القيادية، 
وانضمـــام الكويت الـــى كل االتفاقيات الدوليـــة واالقليمية املعنية 
مبحاربة الفســـاد، وتطوير القوانـــني ذات الصلة مثل قانون ديوان 
احملاســـبة واجلمعيات التعاونية واملناقصـــات العامة وغيرها من 
قوانني. الوثيقة املذكورة تعتبر جهدا كبيرا يصب في املصلحة العامة، 
وفيها خير كبير وكثير للبالد والعباد، وأهم من يجب عليه أخذ هذه 
التوصيـــات وتطبيقها وتنفيذها هم أعضـــاء مجلس األمة، لكونهم 
ميثلون الســـلطة التشريعية، وملا لهم من تأثير كبير على املجتمع، 
وبالذات اللجان البرملانية املتخصصة، حيث تعتبر الوثيقة من صلب 
عملهم، ويجب ان يكون اجلهد جماعيا للتصدي لهذه الظاهرة، وكل 
الشكر والتقدير واالحترام للقائمني على هذه الوثيقة وتستحق كل 

مال وجهد أنفق عليها.
  akandary@gmail.com 
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