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في أحد أيام صيف عام 2006 
ورد الّي اتص����ال هاتفي من أحد 
الوزراء، بعد أن كنت قد اتصلت 
عليه 17 ألف مرة صباح ذلك اليوم، 
ألستفس����ر عن قضية مثارة في 
وزارته أيامها، وكنت في طريقي 
إل����ى املنزل عائدا م����ن اجلمعية 
التعاونية، ولم أكن أبدا في مزاج 
يس����مح لي أن استوعب ربع وال 

حتى ثمن ما كان يقوله الوزير في معرض تعليقه على تلك 
القضية املثارة، وبدأ يتحدث عن اإلصالحات التي سيجريها 
في وزارته »الكسيفة« بينما أنا كنت أفكر بكرتونتي الدجاج 
اللتني اش����تريتهما للتو، وبدأ خالل املكاملة يبرر لي قراراته 
األخي����رة التي كان قد اتخذها في وزارته، رغم أنني لس����ت 
الشخص املعني بأن يقدم أمامه تلك التبريرات، والتي كان 
األجدر به أن يضعها أمام رئيس مجلس الوزراء ال إلى صحافي 
يبحث عن خبر في كومة تبريرات »وزارية« ال تصلح سوى 
لالستهالك »الدواويني«، استمر في احلديث ملدة ربع ساعة 
يطرح ويجمع ويتحدث ويتحس����ر و»يتحلطم«، بينما أنا 
كنت ألعب دور املس����تمع فقط، فمن أنا ألعلق على معاليه، 
وال أنكر أنني للحظة تصورت نفسي رئيسا ملجلس الوزراء 
خاصة أن الوزير أس����هب في تبريراته أمامي، متاما كما لو 

أنه يتحدث أمام رئيس مجلس الوزراء.
تذكرت ذل����ك االتصال بعد أن دخل����ت ذات الوزارة قبل 
أسبوعني، أي بعد 4 سنوات من تلك املكاملة التي لم أفهم منها 
شيئا يصلح ألن يكون خبرا أعطيه لصحيفتي، ووجدت أن كل 
ما اشتكى منه الوزير يومها اليزال قائما وموجودا وحاضرا، 
بل إن الفس����اد الذي كان »يتحلطم« منه الوزير أصبح أكبر 

من قبل 4 سنوات.
رحل الوزير وجاء آخر ثم آخر 
ث����م آخر، والفس����اد يكبر ويكبر 
وينمو، وكأنه ال حل لوحش الفساد 
الذي تتمدد أطرافه كل يوم وكأن 
هناك من يغذيه، بل ويعمل على 

تنميته وتربيته في البلد.
الفس����اد ليس مخيفا، وميكن 
القضاء عليه، ولكن املخيف فعال 
هو إميان البعض بأن الفس����اد واالختالسات أصبحت نوعا 
من أنواع الشطارة، وهذا اإلميان ال يسري في نفوس بعض 
القياديني بل تس����رب حتى إلى نف����وس املواطنني العاديني، 
وأتذكر أنني سألت قريب أحد القياديني عن أحوال قريبه بعد 
أن تبوأ منصبا حساسا في وزارة خدمات فقال لي دون تردد: 
»أبشرك صار مليونيرا«، كم أخافني رده، فهو بهذا ال يوافق 
ضمنيا على سرقة ابن عمه فقط وأنه أصبح مليونيرا بعد 
أن »لط« مناقصات الوزارة، بل هو يش����جع فعلة ابن عمه، 

ويراها أمرا مباحا، بل مستحب.
حلظتها متنيت أن يعود الزمن إلى الوراء، وحتديدا إلى 
ذات اللحظة التي أحسست فيها أنني رئيسا ملجلس الوزراء 
خالل حديث الوزير معي في عام 2006، هل تعلمون أي قرار 

كنت سأتخذ؟
قط����ع يد الس����ارق دون أدنى تردد، لنوقف مد الس����رقة 
ومعها نوقف مد املعجبني باللصوص الذين انتشرت بينهم 
ثقافة »أبشرك صار مليونيرا«، فالبلد لم يعد يحتمل سرقة 
أخ����رى وال قياديا آخر يأتي ليضع نصب عينيه »اللط« من 

أموالنا.
Waha2waha@hotmail.com

»أبشر ك صار مليونيراً«!

ذعار الرشيدي

الحرف29

العالوة القضائية والنظائر 
في قوانين الكوادر

المحامي سلمان البرازي

الشغوف بالحق

يبدو ان كثيرا من مواطني 
وسكان هذا البلد املعطاء لن 
يشعروا ولن يحّسوا بنعمة 
وقيمة ما يقدم لهم من منح 
وعطايا وتسهيالت ومزايا 
في اخلدمات العامة ش���به 

املجانية اال بعد أن:
- يضطروا لدفع رسوم 
على كل ش���يء ب���دءا من 
استخدام الطرقات الرئيسية 
وحتى دفع رسوم في كل 
مرة تقف فيها مركباتهم في 
اي مكان، حتى الس���احات 
الت���ي متتلكها  الترابي���ة 

الدولة.
- ويجب���روا على دفع 
ربع دين���ار او اكثر قيمة 
ليت���ر وقود س���ياراتهم، 
ويدفعوا خمس���ة اضعاف 
اليوم  قيمة م���ا يدفعونه 
للماء وللكهرباء، إن دفعوا 

أصال.
- ويدفعوا نسبة تصل 
ال���ى 40% كضرائب على 

دخولهم وأمالكهم.
- ويضط���روا لالدخار 
والتوفير عشرات السنوات 
لش���راء منزل شخصي او 

شقة.
- ويصبح التوظيف في 
وزارات ومؤسسات وشركات 
الدولة فقط حلاجات اماكن 
العمل وبش���روط صعبة 

واالولوية للكفاءة!
- وبعد ان يصبح الكالم 
واحلديث علنا بكل شيء 
جزءا م���ن املاضي بحيث 
يش���ك حت���ى االخ بأخيه 

والصديق بصديقه.
- وبع���د ان تصب���ح 
مش���اهدة العس���كري في 

الشارع »رعبا«!
- وبع���د ان تصب���ح 
قصص زيارات – زوار الفجر 
– قصصا طبيعية ومعتادا 

عليها في املجتمع.
خالقك���م  فاش���كروا 
واحمدوا قيادة هذا الوطن 
الطي���ب املعطاء على هذه 
النعم الكبيرة التي تنعمون 
بها، دون ان تقدم اغلبيتكم 
الساحقة جدا شيئا  للبلد – 
اال اذا كنتم فعال تريدون ان 
تتعسوا وتخربوا معيشتكم 
بأنفسكم وبأفعالكم – تلك 
التي يحسدكم  املعيشة – 
عليه���ا حت���ى اصدقاؤكم 
واقاربك���م ف���ي البل���دان 

املجاورة.
Mike14806@hotmail.com

حّسوا قبل فوات األوان!

مخلد الشمري

رؤية

نع���م يا بوناصر، جزاك اهلل خيرا، لقد عش���نا معك في حفل األوبريت 
»الكويت ملن أحبها« وأعدت الى قلوبنا الفرحة التي انقطعت منذ سنني عجاف 
حرمنا منها فيها من ال يحبون الفرح وال يرغبون في أن يروا االبتس���امة 
على شفاه الناس وال يتصورون الفرح في عيون األطفال وهم يتراقصون 
ابتهاجا وسرورا مع أحلان محبة الوطن وحب صاحب السمو األمير وسمو 

ولي العهد وحتية العلم وهو يرفرف فوق أرض الكويت الطيبة.
نعم يا بوناصر فرحنا معك ومع االطفال وكانت قلوبنا تخفق كلما رأينا 
وسمعنا أغاني الكويت تصدح وتعيدنا الى الكويت التي تربينا فيها والتي 
عش���قناها وبذلنا كل غال ورخيص من أجلها واختلطت دماء أهل الكويت 

حضرها وبدوها الذين رووا معا بدمائهم الطاهرة أرض الكويت.
ان الس���نني العجاف التي مرت علينا كانت بس���بب وجود فئات طرأت 
علينا »كالطراثيث« واملع���روف عن الطرثوث انه نبات طفيلي ينمو على 
جذور بعض نباتات الصحراء ويتغذى عليها، وبعد ان ميتص احلياة من 
الشجرة التي أوته متوت هذه الشجرة، وهذا ديدن من ال يحبون ان يروا على 
وجوه الكويتيني الفرح فقرروا ان يحرمونا من هذه املتعة، ولكن الشعب 
الكويتي األبي لو ارتضى الكبت لبعض الوقت فالبد ان يثور ويرفض مثل 
ه���ذا الظالم الدامس الذي خيم علينا جراء تصرفات محبي الظالم الذين ال 
يريدون للنور ان يسطع في جو الكويت وأرض الكويت كلها وحرمانها من 
ان تبدع وتبث فيها روح متجددة كلما استمعنا الى هذه االهازيج اجلميلة 
التي متجد الوطن وتهيج فينا مشاعر احلب والعشق لهذه االرض الطيبة، 
وعندما كنا نتابع هذا احلفل بكل جوارحنا، عيوننا اغرورقت بالدموع من 
الف���رح، وقلوبنا خفقت وكادت تخرج من صدورنا لتطبع قبالت االعجاب 
والثن���اء على خدود ه���ؤالء االطفال املبدعني ف���ي أداء حركاتهم االيقاعية 
واغانيهم اجلميلة التي عبرت بصدق عن حب كاتبي اش���عارها وملحنيها 
ومؤدي رقصاتها بأن الكويت بخير وان الكويت ستعيش رغما عن كل من 

يريد الظالم لها.
حس���ن عملت يا طويل العمر، لقد عايش���نا لساعة، ابداعات جميلة مع 
أبناء وبنات الكويت الذين اعادوا الينا الفرحة والبسمة، وجعلوا الكويت 
كلها تنشد معهم »تعيش الكويت«، كويت احملبة والعطاء واالبداع والتميز، 
وليس كويت الظالم والتخلف والتعصب واالنكماش على النفس واحلرمان 

من متع الدنيا التي أحلها اهلل لنا.
فهل تتفجر هذه االبداعات ونرى كل عام ونحن نحتفل بعيدنا الوطني 
ان اهل الكويت باقون على العهد مع أميرهم وولي عهدهم وأسرة الصباح 
يحمونهم ويحمون بلدهم الكويت ويضحون بكل ما لديهم من اجل اسعاد 

الكويت وأهلها، وقهر من يضمر لنا الشر والدمار واخلراب.
عاشت الكويت، وعاش أميرها وولي عهدها، وعاش هذا الشعب العظيم 
الذي اعطى وس���يعطي وطنه كل ما لديه من دون تردد.. ومات كل حقود 

حسود.
وعسى اهلل ان يحفظ الكويت وأميرها من كل شر.

نبارك ابتداء لزمالئنا في إدارة الفتوى والتشريع موافقة مجلس الوزراء 
على مشروع مرسوم العالوة القضائية لهم، وسيفرحون أكثر بإقراره من 
صاحب السمو األمير كما عهد عنه حفظه اهلل. وهذه العالوة فيها واجبان 
األول شرعي: فاهلل سبحانه له بها نصيب مبراعاته في إنفاقها والتصدق 
بنصيب منها، والثاني قانوني: فهي مرتبطة ومتسلسلة قانونا بأربع جهات 
هي النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع واإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة 
الداخلية فضال ع���ن اإلدارة القانونية بالبلدية، فاملادة 10 من قانون إدارة 
التحقيقات باختصار املس���مى رقم 2001/53 تنص على أن مرتبات وبدالت 
وعالوات أعضائها حتدد مبا يتناس���ب مع نظرائهم أعضاء النيابة العامة، 
وفي مقابل ذلك تنص املادة 33 من قانون البلدية رقم 2005/5 على أن يعامل 
أعض���اء اإلدارة القانونية بالبلدية معامل���ة نظرائهم أعضاء إدارة الفتوى 

والتشريع في املرتبات والبدالت والعالوات واملزايا املادية والعينية.
ه���ذان القانونان نصا على معاملة محققي التحقيقات ومحامي البلدية 
معاملة نظرائهم في النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والنظير لغة 
هو املثيل واملس���اوي، وش���واهد هذه املثلية كثيرة منها أن النيابة العامة 
وإدارة التحقيق���ات كل منهم���ا يحرك الدعوى العمومي���ة وميثل املجتمع 
فاألولى بش���أن اجلنايات والثانية بش���أن اجلنح كما أن لكل منهما سلطة 
التحقيق واالدعاء والتصرف وغير ذل���ك، وفي مقابل ذلك محامو الفتوى 
والتشريع ومحامو البلدية كل منهم ميثل الدولة أمام القضاء ويدافع عنها 
في القضايا سواء أكان مدعى عليها أو مدعية، كما أن اجلهتني إدارة الفتوى 
والقانونية بالبلدية تتماثالن بوجود أقس���ام للفتوى والعقود والتحقيق 
وصياغة مشاريع القوانني واللوائح، وفي البلدية قسمان مثمران للدراسات 

القانونية وآخر لتجميع املبادئ وغير ذلك.
أمام هذه احلقائق جند أن اقت���راح إحلاق احملققني بالنيابة العامة إمنا 
هو عودة اجلزء إلى األصل وتوحيد ملس���لك الدع���وى العمومية ومتثيل 
املجتمع، ومن يحط من مكانة محققي الداخلية سعيا لقطع طريق اإلحلاق 
بالنيابة العامة ومن ذلك قول إحدى الكاتبات ان في ذلك عس���كرة للقضاء 
إمن���ا هو ناجم عن جه���ل مركب، فأوال اجلهل بالتماث���ل املذكور أعاله بني 
النيابة والتحقيقات وثانيا اجلهل بأن أغلب أعضاء تلك اإلدارة من املدنيني 
ال ضباط عسكريني، وبال شك ستقر ضوابط في تشريع اإلحلاق � إن أقر � 

مبا يتوافق مع طبيعة عمل النيابة.
ه���ذا النفس املريض جنده كذلك مع محامي البلدية بتقليل البعض من 
أهمي���ة عملهم وضرورته ومتاثله مع نظرائهم م���ن محامي إدارة الفتوى 
والتشريع من الناحية العملية واملادية بتجاهل مريب ملواد القانون السالفة، 

هذا التجاهل ال جند سندا قانونيا له بل هو علة نفسية ال نصية.
نختم بأن القانون ال يقبل االبتس���ار واالجتزاء ووضوح النص ال يقبل 
التأويل وصراحته ال حتتمل التفسير فال اجتهاد مع وضوح النص، وهذا 
ما سيراه املنصف الذي يحكم بعقله ال هوى غيره أو نفسه، وسينطق به 
العادل الذي يعطي كل ذي حق حقه وال يلوي أعناق النصوص وال يغالط 
نفسه باالشتغال مبنع اخلير عن الغير بتحوير مقصد املادة املطبقة، إن وجد 
هؤالء العدول وال يعدمون في الداخلية والبلدية فتطبق العالوة القضائية 
على النظراء كما اعتمدت للنظراء وهذا عبء كبير يحمله املديرون األكفاء 
ذوو الشأن والوزراء املختصون املؤمتنون على تطبيق القوانني املقسمون 

على أداء أعمالهم باألمانة والصدق.
Salman.F@msn.com

جزاك اهلل خيرًا 
يا طويل العمر

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

من غير إحراج

من����ذ أن تزوجته وهي تتذمر منه راغبة 
في الطالق، ولكن بع����د فترة اضطرت ألن 
تتحم����ل ما ال حتبه منه، وتغلق في النهاية 
فمها، خاصة عندما قارنت بينه وبني كثير 
من الرجال، ووجدت أن العيب في احلقيقة 
كان فيها هي، وفي نظرتها الفوقية لآلخرين، 
وبعد أن اس����تقرت احلياة الزوجية بينهما، 

وبدأت مشاعر الود تشد الوثاق بني قلبيهما، سقط ذلك الزوج 
فجأة ميتا دون أن يشكو من مرض في يوم ما، مخلفا لها ماال 

كثيرا وأبناء كالدرر.
ومنذ ذلك اليوم وهي تلوم نفسها، على كل حلظة لم تقدر 
فيها حبه لها، ومحاوالته الدائمة إلس����عادها ونيل رضاها، 
وأنها يوم أحس����ت بقربه وبدأت في تعويضه ما فات، ذهب 

عنها من دون سابق إنذار!
هذه احلكاية ليست من نسج اخليال إمنا هي من الواقع، 
فك���م من زوج وزوجة يعيش���ان بيننا لم يش���عرا مبدى 
تقصيرهما وظلم كل منهما لشريك حياته إال بعد أن ينثر 
عليه التراب، ألن أس���اس الزواج ليس فقط مجرد تكوين 
أسرة، إمنا هو رابط مقدس ش���ّرعه رب السموات، يبنى 

على املودة والرحمة.
وهذه اخلاطرة التي أمامكم، تبني مدى مش����اعر تلك املرأة 
التي تعيش أزمة فق����دان الزوج احلنون، والرغبة في عودة 

ذاك الزمان لتصلح ما أفسدته:
> > >

عندم����ا وصلت إلى املنزل متأخرة بع����د قضاء حاجياتي 
من السوق

توجهت فورا إلى غرفة نومي
فرأيتك مس����تلقيا على الفراش كالع����ادة بعد عودتك من 

العمل
دون أن تغير ثيابك.. أو تنزع حذاءك

على الفور اقتربت منك.. قبلتك على جبينك
وبهدوء قمت بتفكيك أزرة قميصك

وبرفق.. نزعت منك حذاءك
ثم.. سحبت اللحاف وغطيتك به..

فأنت ترهق نفس����ك كثيرا.. إنني أشعر 
بذلك

ال تتصور كيف ملت نفس����ي بشدة على 
تأخري في العودة إلى البيت، 

عندما رأيتك تنام بهذه الصورة.. 
 ولم أستقبلك عند الباب كالعادة، وأقدم 

لك وجبتك التي حتبها..
واجبي نحوك يفوق مشاعر القلب، ورفقة الدرب
واجبي نحوك يرتفع فوق الرسميات والشكليات
واجبي نحوك أكبر من العالقة العادية واملاديات

واجبي نحوك يتعدى حدود احلاضر والنظرة البس����يطة 
للحياة

وقبل أن أخ����رج من الغرفة تذكرت أنني البد أن أجهز لك 
الزيت واملاء الدافئ ألدلك بهما قدميك بعد أن تستيقظ..

لكن.. كانت الصدمة العميقة..عندما التفت نحوك بصورة 
غير إرادية

ووجدت السرير خاليا منك
فلم أمتالك نفسي.. ولم أستطع حبس دموع العني

فتذك����رت عندها أن األموات ال يع����ودون.. وما رأيته كان 
وهما!

حبيبي ذاكرتي مثخنة بك.. متوجعة بفقدك
طاملا متنيتك أن تعود.. كالسابق.. إلى البيت

وأطبع قبالتي على جبينك..
وأشم بقوة ريحة العرق في مالبسك، والتي تذمرت منها 

سابقا..
يا سيد هذا املنزل، غيابك.. شرخ في القلب

من يطبب اجلروح.. ويضمدها
اليوم وكل يوم يأتي بعد غيابك

يذكرني.. بروحك احمللقة.. وأنفاسك الباقية
 وجسدك الذي يضمه التراب

حبيبي.. 
أصعب شعور.. حينما تأتي األماني متأخرة

وأقسى إحساس.. عند الغياب واملشاعر حاضرة!
Falcom6yeb@yahoo.com

حينما تأتي األماني متأخرة

أنوار عبدالرحمن

فالكم طيب


