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في هذه األيام يتزامن حدث���ان مهمان لهما ارتباط ضمني 
وثيق وهام، إال أنه لم يعط لهما قدرهما من االهتمام إلى اآلن. 
احلدث األول هو جملة االس���تجوابات التي تقدم بها عدد من 
نواب مجلس األمة لرئيس الوزراء وبعض الوزراء. أما احلدث 
الثاني واألهم فهو احلملة التي أطلقتها جمعية الشفافية وهي 
»ال تنمية مع الفساد« منذ سبتمبر املاضي والتي تهدف إلقرار 

قوانني مكافحة الفساد. 
وال شك أن تركيزنا على دعم ما تدعو اليه جمعية الشفافية 
ه���و اكثر اهمية وفائدة لبلدنا من موضوع االس���تجواب ألن 
جناح إقرار تطبيق قوانني مكافحة الفس���اد سيمنحنا النقلة 
النوعية التي نرجوها لدميوقراطية حقيقية خالية من الفساد 

في املستقبل.
وبني احلدثني ارتباط وثيق حيث ان أغلب محاور االستجوابات 
التي تقدم بها النواب تدور حول موضوعات تتعلق بالفساد: 
مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيك، تضليل 
الش���عب الكويتي والتفريط في املال العام، استغالل املنصب 
لتعيني بعض القياديني دون اتباع اإلجراءات القانونية، جتاوز 
ومخالفة بعض اللجان التابعة للوزارة، التعديات على أمالك 
الدولة، قيام اإلدارة القانونية مبمارس���ات تنفيع العديد من 
املتنفذين، اس���تغالل الوزير ملنصبه، انحراف مس���ار العالج 
في اخلارج، مش���روع مصنع الثلج، وعدم شفافية الوزير في 

تعامله مع أعضاء مجلس األمة وديوان احملاسبة.
قبل اإلعالن عن اس���تجوابات الفساد هذه بشهرين قدمت 
جمعية الشفافية منظومة من خمسة قوانني ملكافحة الفساد 
في الدولة، أولها قانون مكافحة الفساد والذي يهدف إلى إنشاء 
هيئة كويتية مستقلة ذات صالحيات قانونية ملكافحة الفساد 
وتعاقب مرتكبيه، أما القانون الثاني فهو قانون الذمة املالية 
والذي يلزم كل مسؤول بتقدمي إقرار بذمته املالية قبل وخالل 
وبع���د توليه للوظيفة. وثالث القوان���ني هو قانون تعارض 
املصالح والذي مينع املوظف من اس���تغالل منصبه لتحقيق 
مصالح ش���خصية. أما الرابع فكان قانون حق االطالع والذي 
يهدف إلى حتقيق الشفافية في تعامل املسؤول مع باقي اجلهات 
املس���ؤولة األخرى في الدولة. وأخيرا، قانون حماية املبلغني 

والذي يعمل على حماية املبلغني عن أفعال مجرمة. 
 إن موضوع االستجوابات حتما شيق ويحتوي على مادة 
دسمة يجتر عليها كل فضولي يسعى للتكسب. ولكني أقول 
لكل من يريد أن يرى تنمية وتطوير لهذا البلد، لكل من سأم 
من كثرة اس���تجوابات الفس���اد، لكل من يحترم وقته ووقت 
اآلخري���ن ان يزيح هذا الضجيج جانب���ا ويركز على توجيه 
اجلهود إلجناح مش���روع مكافحة الفس���اد والذي سوف تتم 
مناقش���ته وإقراره قريبا في جلسة 9 ديس���مبر 2009 ولكم 
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محسودون نحن الكويتيني على توافر املادة في أيدي غالبيتنا 
أمام كل دول العالم الغربي والشرقي اإلسالمي وغيره، غير مدركني 
أن غنى البلد ال يعني بالضرورة غنى كل مواطنيه، واملضحك أن 
غالبية الشعوب تظن أن كل كويتي ميلك بئرا نفطية داخل بيته، 

جهل يبكينا غالبا.
لكن الذي يبكي املخلص منا بصورة أكثر مأساوية هو ما آلت 
إليه اخلدمات في بلد املفروض أن يكون من أغنى الدول واملفروض 
أن يكون من أجملها لو حرص قياديو الدولة عليه ولو عمل أعضاء 
مجلسه على رفع شأنه بأمانة، ولو أخلص موظفو وزاراته، ولو 
خفف رجال الدين فيه من الوقوف على توافه األمور ما بني حالل 

وحرام.
فالدولة متلك من املال الكثير وموضوع التقش���ف أو الترشيد 
مرفوض في خدمات مهمة ال متلك أي دولة أخرى حرية الترشيد 
فيها، فأي دولة في العالم يقاس مقدار تطورها من خالل وزارتني 
هامتني »الصحة« و»التربية« ونحن حني تقشفنا بدأنا بهما، مما 
يعطي االنطباع عن مدى التخبط وعدم الدراية. فيا بلدا يحسده 
اآلخرون على غناه، ماذا يحدث في منطقة السرة لسنوات طويلة 
من هبوط في شوارعها الرئيسية وزاد في اآلونة األخيرة، قد يكون 
ذلك مؤشرا خطيرا على حدوث هبوط قد ينتقل إلى البيوت فيحصل 
ما ال يحمد عقباه، ونظرة إلى شارع »علي بن أبي طالب« توضح 
حقيقة مرة لبل���د املفروض أنه غني ويوزع أمواله على اآلخرين 

لصنع شوارع وتعديل طرقات وإنشاء جسور وردم حفر.
واألمّر جامعة الكويت في منطقة الش���دادية، حيث سمعنا عن 
هذا املشروع منذ منتصف السبعينيات وتخرجت أجيال وأجيال 
واملش���روع الذي ال يأخذ إال س���نوات قليلة أخذ أعمارا وعشرات 

السنني.
إن املواطن يشعر باحلسرة والضيق على ما آلت إليه الكويت 
واملف���روض أن تكون أحلى بلد، مستش���فيات متهالكة ومخجلة 

والدخول ملستشفى الرازي يجعل الرازي يحتج في قبره.
اخللل عند القياديني واملسؤولني، اخللل في عدم حتمل املسؤولية 
من قبل البعض، وعدم تقوى اهلل في بلد معطاء طيب، اخللل في 
مجلس منتخب انشغل مبصاحله اخلاصة ومصالح ناخبيه الشخصية 

والوقوف عند أمور قد تعرقل أكثر مما تعمل على تنمية.
حتى الزراعة في الش���وارع بدأ اإلهمال يطولها، فلم نعد نرى 
الورود امللونة أو البس���ط اخلضراء ب���ل ان املوجود أخذ ميوت 

متأملا يابسا.
يا كويت يا أحلى بلد يبكي املخلصون معك وعليك.
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فقدت األمة العربية قبل أيام قالئل 
العالم اجلليل املغفور له بإذن اهلل تعالى 
د. مأمون سالمة أحد أكبر فقهاء القانون 
اجلنائي في الوط���ن العربي ورئيس 
القاهرة األسبق ورئيس قسم  جامعة 
القانون اجلنائي ورئيس مركز حقوق 
اإلنسان في كلية حقوق القاهرة سابقا. 
وقد تشرفت بأن أكون أحد طلبة أستاذنا 
الراحل في مرحلة املاجستير، وها هو 
القلم بعد اللسان يعجز عن وصف ما 
بهذه الش���خصية من مناقب ومزايا ال 
يستطيع مداد قلمي املتواضع أن يعبر 
عما وجد بها من تواضع العلماء واألدب 
اجلم وبشاشة الوجه واالبتسامة الدائمة 

وسعة األفق والعلم الوافر الغزير.
والشرف األكبر لي هو عندما تفضل 
كما فعل مع كثيرين من قبلي، مبوافقته 
على اإلشراف على رسالتي للدكتوراه، 
علما أنه كان في سنواته القليلة املاضية 
يعتذر عن اإلشراف على رسائل الباحثني 
لكثرة ما لديه من ارتباطات ومشاغل، 
وقد كانت لتوجيهاته الفضل الكبير بعد 
اهلل إلنارة الطريق لي ولكل باحث في 

جمع املادة العلمية. 
والدي وأس���تاذي د. مأمون سالمة: 
إنني لن أنسى تلك األيام اجلميلة اخلالدة 
في ذاكرتي عندما كنت أزورك مبكتبك 
في ش���ارع التحرير وبالرغم من كثرة 
زوارك من كبار األس���اتذة والفقهاء إال 
أن���ك كنت تعطيني من وقتك أكثر مما 
أستحق، وس���ؤالك لي دائما عن بلدي 
الكويت، ودعواتك له���ا دائما باخلير 
والتقدم والرفعة وحبك الدائم لها دون 
أن تقيم بها يوما، ولكن كنت تس���كن 
في قل���وب أبنائها م���ن طلبتك الذين 
واليزالون يكنون لشخصك الكرمي كل 

احلب والتقدير. 
والدي وأستاذي د. مأمون سالمة: أقدم 
لك كل أسفي واعتذاري ألنني لن استطيع 
أن أحصي أو أن أذكر بعض اجنازاتك 
العلمية العظيمة في مقالي هذا وال حتى 
في مقاالت أخرى، فهي أكبر بكثير من 
أن حتصى وتع���د، ولكني حاولت أن 
أذكر بعض اجلوانب اإلنس���انية التي 

قلما جند مثيال لها في هذه األيام.
والدي وأس���تاذي د. مأمون سالمة: 
لقد غبت بجسدك عنا ولكنك لن تغيب 
أبدا عن قلوبن���ا ووجداننا ما حيينا، 
وستبقى ذكراك خالدة في قلوب أبنائك 
في الوطن العربي كله ألنك خسارة ليس 
على مصر العزيزة فقط بل على األمة 

العربية بأكملها.
و عزاؤنا الكبير انك تركت جيال من 
العلماء أبدعوا فأثروا العلم والقانون 
ومازالوا يتب���وأون أرفع املناصب في 
س���احة القان���ون والقض���اء املصري 

والعربي.
وإنني إذ أس���أل اخلالق فإني أسأله 
عز وجل أن يتغمدك بواس���ع رحمته 
وفسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر 

والسلوان إنه لسميع مجيب.
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

أس���وأ ش���يء ميكنك أن 
تفعل���ه في حيات���ك هو أن 
حتاول أن »تتفذلك« في أمر 
ال تفقه فيه شيئا، بالكويتي 
الفصيح هو أن »تتفلسف« 
وشخصيا مررت بعدة مواقف 
»تفلس���فت« فيها وجميعها 
انتهت وهلل احلمد إلى مواقف 

أحلتها إلى أرشيف ذكرياتي السيئة والتي كلما تذكرتها 
احمر وجهي خجال رغم مرور أعوام طويلة على »تفلسفي« 
ف���ي أمور كنت ال أفهم فيها »كوعي من بوعي«، ولكني 
وبسبب تلك »الفذلكات« سيئة الذكر تعلمت أال أفتي مبا 
ال أفهم وأال أخجل من قول »ال أعرف« بدال من محاولة 
اإلفتاء بأمر أجهله كنوع من ادعاء املعرفة، ومنذ سنوات 
طويلة وأنا أسير وفق هذا املنهج، ولكن املجتمع العربي 
عامة يعاني من عقدة ادعاء املعرفة في كل شؤون احلياة 
فتجد الش���خص في الديوانية أو معك في العمل يفهم 
في كل شيء في الرياضة وفي الفن واملسرح والشعر 
والسياسة واالقتصاد بل وحتى في الفيزياء النووية، 
وأعرف أشخاصا ألتقي بهم يوميا ميكنهم أن يخبروك 
عن طريقة عمل أجهزة الطرد املركزية رغم أن أيا منهم 
ال يستطيع أن يعرف خط سير أنابيب »علبة البريك« 

في سيارته.
ون���واب األمة وكونهم جزءا ال يتجزأ من النس���يج 
العربي املمتد على بساط من االدعاء املعرفي الالمتناهي 
جتدهم يفهمون في كل ش���ي وأي ش���يء، وحول أي 
قضية، ويفتون وينظرون، والحظت هذه األيام أن عددا 
منهم يخرج علينا يومي���ا بتصريح حول حل األزمة 
االقتصادية ويفتون بفتاوى تبعد عن االقتصاد كبعد 
»الوفرة عن خ���ط العبدلي والحظت كما الحظ غيري 
أن اجلميع نوابا وكتابا بل وحتى ممثلني درجة ثانية 
يفتون ويطرحون حلوال لألزمة االقتصادية غير أن أيا 
من خبراء االقتصاد احلقيقيني لم يتحدث بعد وهو ما 
سبق وذكرته سابقا، حتى وإن حتدثوا فكلماتهم غير 
مسموعة فالفهم بالنسبة للجمهور محصور في نواب 
األمة وبعض من النشطاء السياسيني الذين ابتلينا بهم 
باإلضافة إلى عدد من »املستنشطني« وهم مجموعة من 
الساسة املتقاعدين الذين فضلوا أن ميارسوا السياسة 

بدال من حل الكلمات املتقاطعة 
في حدائق منازلهم ال� 1000 

متر. 
العق���ول  غي���اب  ف���ي 
االقتصادي���ة احلقيقي���ة أو 
أمام  تغييبها باألصح نحن 
مش���هد غير منطق���ي وهو 
أن اجلمي���ع حض���ر العزاء 
االقتصادي غي���ر أن أهل املتوفى وأقرباءه من الدرجة 

األولى لم يحضروه أبدا.
ولو أراد نائ���ب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية الشيخ أحمد الفهد ووزير التجارة ومعهما 
وزير املالية حقيقة ما يحدث القتصادنا فعليهم الوقوف 
على باب البورصة »وهو باملناس���بة مبنى بني اللون 
مقابل املسجد الكبير« ويسألون صغار املضاربني عمن 
يلتهم السوق بصفقات غير معلنة »تشدخ« بالسوق 
وترفعه وتزرع في أرضنا ألف علة وعلة وليس���ألوا 
عمن ميتلك حق إطالق الش���ائعات عبر املسجات دون 
حسيب أو رقيب، ولن أدعوهم لسؤال عباقرة االقتصاد 
الذي يبدو أنهم ميكن أن يفتوك هذه األيام بكل ش���يء 
إال االقتصاد، كما أدعو االخوة الوزراء الثالثة ومعهم 
وزير اإلعالم الش���يخ أحمد العبداهلل ألن يسألوا ملاذا 
مت إيق���اف احمللل واملذيع عايد العنزي عن التقدمي في 
برنامج املؤش���ر الذي يبث على القناة األولى، هل ألنه 
فقط يقوم يوميا بكشف تالعبات الكبار بالبورصة؟وملاذا 
مت إيقافه مبكاملة هاتفية مقتضبة مفادها التالي »وقفوه 
وقفوه ال يطلع هذا مرة ثانية؟«، أم ألنه جترأ وطالب 
بضرورة النظر في إقرار قانون املرئي واملسموع؟ أيا 
كانت أس���باب اإليقاف التي تدور في أروقة »اإلعالم« 
فجميعها تفيد بأن هناك قوى أقوى من احلكومة تدير 
بعضا من أهم قرارات حكومتنا خاصة القرارات احليوية 

التي متس اقتصادنا الوطني.
> > >

كلمة أخيرة: لي���س الغريب أن يخرج نائب ويتهم 
آخرين بتلقي رشاوى من احلكومة، ولكن الغريب هو 
أن يقول وزير إن نوابا يتلقون رش���اوى من احلكومة 
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عندما كانت الفلسفة هي 
األس���اس، بلغت احلضارة 
اليونانية القدمية قمة مجدها، 
فأجنبت هراقليطس وسقراط 
وأفالطون وأرسطو ومدارس 
فكرية قدمت للبشرية فكرا 
اليزال حيا حتى اليوم، وعندما 
تراجعت مكانة الفالسفة وساد 

الفكر السوفسطائي انهارت احلضارة اليونانية ولم تقم 
لها قائمة منذ ذلك احلني. والتاريخ يعلمنا أن ما من أمة 
تقدم الشك على اليقني، وتقدم الشكاك الذين يقتاتون 
على »الهوامش« ويتصنعون املش���كالت الصغيرة من 
تفاصيل التفاصيل عل���ى أصحاب الفكر، إال ويصيبها 
مثل ما أصاب اليونان من تراجع وانهيار. فهكذا ضيعنا 
األندلس بعد أن كانت احلضارة اإلسالمية مصدر تنوير 
للعالم كله، عندما كان العلماء واملفكرون هم جلس���اء 
امللوك واخللفاء وهم أصحاب الرأي واملشورة. فالشك 
الذي قام عليه الفكر السوفسطائي لم ينتج شيئا ولم 
يقدم للبشرية ما ينفعهم ويعالج قضاياهم، متاما كما 
أن انشغال علماء الكالم في العصور الوسطى اإلسالمية 
بصفات اهلل عز وجل وأسمائه وعرشه وانشغال الفقهاء 
مبسائل فقهية زائفة لم يقدم للمسلمني أي شيء سوى 

مزيد من التشرذم واالنشقاق. 
وما ينطبق على احلضارات ينطبق أيضا على الدول، 
فالكويت كانت رائدة في كل شيء على مستوى املنطقة، 
عندما كانت املكانة واحلظوة والتقدير هي ملن يستحق 
من أصحاب االجنازات احلقيقية، ممن ينظرون ملصلحة 
الكويت بحاضرها ومستقبلها، ولكن عندما استبعد هؤالء 
واقترب »اجلهلة« واللصوص واملتنفعون واملتسلقون 

من صن���اع القرار ش���غلت 
البالد والعباد بآالف املشاكل 
الوهمي���ة، وأصبحنا نقتات 
عل���ى »هوام���ش الهوامش« 
الالش���يء ألف  ونصنع من 
معضل���ة ومعضلة، ال نترك 
شاردة وال واردة إال ونتناقش 
حولها ونحللها ونشكك في 
أصحابها ومنضغ تفاصيلها مبئات الندوات واحملاضرات 
والتجمعات واحلركات والتكتالت ونستخرج منها آالفا 
أخرى من املشكالت التافهة، فما أكثر الكالم في هذا البلد 
وما أقل العمل، ثم نتساءل بكل بالهة وغباء ملاذا تأخرنا 
وملاذا جتاوزتنا بقية الش���عوب والدول رغم توافر كل 

إمكانات التفوق والتقدم والنجاح؟!
نعم لدينا برملان ولكن أعضاءه أصبحوا سوفسطائيني 
ال ينتجون س���وى الشك والكالم، لدينا حكومة ولكنها 
مشغولة بتصنيف الناس وتقسيمهم وتقريب السفهاء 
منهم واستبعاد أهل احلكمة والرأي السديد، لدينا مئات 
اجلمعيات املعنية بالرصد والرقابة والدراسات ولكنها لم 
تعد تقدم أكثر من القهوة والشاي ألعضائها في جلسات ال 
تختلف عن جلسات الديوانية، لدينا ثروة كبيرة ملساحة 
صغيرة وشعب قليل ولكنها تدار بعقلية ال تختلف عن 
عقلية رجل س���فيه يبدد أمواله في كل اجتاه باستثناء 
االجتاه الصحيح، لدينا شعب حر ميلك حق االختيار 
ولكنه يأبى إال أن يكون أس���يرا مقيدا لنائب يدفع عنه 
خمسة دنانير قيمة مخالفة مرورية ويوهمه بأنه قام 
بإلغائها. كلنا شركاء في صنع هذا الواقع املزري، فلم 

نقدم لوطننا وألنفسنا سوى الكثير من الغثيان.
bodalal@hotmail.com

ذعار الرشيدي

»البورصاوية« أقوى
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