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حدد صاحب السمو األمير، حفظه اهلل، في لقائه 
الصحافي مع صحيفة أملانية نقاط اخللل في العالقة 
بني السلطتني التنفيذية والتشريعية حينما انهار مبدأ 
الفصل بني السلطات سواء كان ذلك برضاء احلكومة 
أو رغما عنها، ما يجعل كلمة صاحب السمو األمير 

حتمل املضامني التالية:
1- ض���رورة الرجوع الى املبادئ الس���امية التي 

قام عليها العقد االجتماعي بني احلاكم واحملكوم في دستور 1962 فيما 
يتعلق بالفصل بني السلطات.

2- الكف عن االلتفاف على تلك املبادئ من نافذة التش���ريعات التي 
ص���ارت تنافس القرارات الوزارية، وهي التي تتولى فعليا إدارة زمام 

العمل اليومي في البالد.
3- متكني اخلطة اإلمنائية من بلوغ أهدافها يتطلب أدوات تنفيذية 
ليست في يد احلكومة، األمر الذي يجعل املوافقة على اخلطة مرتبطا 
بالقدرة السياسية على احلركة، وهو ما لم تسمح به أطراف في البرملان 
التزال تصر على أسلوب املشاغلة وتشتيت التركيز بافتعال قضايا � 
مثل اللوحات اإلعالنية � ينشغل بها الناس ألسابيع عديدة تتبدد بعدها 

لعدم وجود أساس حقيقي لها، ما يؤدي الى تبديد طاقات العمل. 
لقد جاء إطالق صاحب السمو األمير لهذه املالحظة حول »اجلمع بني 
النظامني الرئاسي والبرملاني« من أملانيا ليذكر بتأثير التشريعات والنظم 
الدستورية التي تختلف في أملانيا عنها في فرنسا، ونحن في الكويت 
ومصر من أتباع املدرسة »الفرنسية« في التشريع املدني، ولو استخدمنا 
مقاييس األداء ملعرفة تأثير التش���ريعات على سرعة حركة الدولة بني 
هات���ني الدولتني األوروبيتني، لتوصلنا الى أننا أضعنا وقتا طويال في 
املدرس���ة الفرانكفونية بينما تتبع أملانيا أفضل النظم في أوروبا على 
اإلطالق إداريا واقتصاديا وسياسيا، في حني تشتهر فرنسا � الى جانب 
برج ايفل � باإلضرابات اليومية لس���ائر القطاعات املهنية بال استثناء، 
وقد انتقلت تلك العدوى الى الدول األفريقية الواقعة في فلكها، ونحن 
في الكويت قد وصلنا الى هذه النتيجة عبر مسلس���ل املطالبة بزيادة 
الرواتب ملختلف الكوادر الوظيفية، األمر الذي يستحق وقفة من الفقهاء 
القانونيني واخلبراء الدستوريني في أي تعديل جوهري للدستور يأخذ 

في االعتبار ما وصلت اليه مثل هذه الدول من تعثر أو تقدم.
من جانب آخر، يجب أن يتجاوز اإلصالح السياس���ي التعديالت في 
النصوص الى التغيير في »الشخوص«، ما يعني ضرورة توسعة دائرة 
االختيار في منصب رئاس���ة الوزارة مبا يتالءم مع املمارس���ة ونتائج 
التطبيق، ويحدث فورة حماسية في األداء بعيدا عن االستحقاقات التي 
يحدثها اس���ترضاء الشارع السياس���ي كون الرئيس من أبناء األسرة، 
البد من الفصل بني »التأهيل ملسند االمارة« وأي حسابات مماثلة وبني 
قوة األداء، ففي الش���ركات والبنوك يهتم املساهمون بتوفير الشخص 
الذي يحقق أفضل النتائج، بغير اش���تراط أن يكون ابنا لهذا املساهم 

أو قريبا لذاك. 
كلمة أخيرة: س���بق لصاحب الس���مو األمير، حفظه اهلل، أن جمع بني 
السلطة التشريعية والسلطة الرابعة في متنياته عليهما بالتعاون مع 
»التنفيذية« في حتقيق ما يدفع مبسيرة الدولة، نتمنى أال ينسى مالك 
الصحف هذا التوجيه، فالتنمية الش���املة مفيدة لهم وللوطن، وليس 

من الصالح إبطاء مسيرتها من أجل الترويج لصحيفة!

قد يكون من املصادفة ان يأتي اللقاء اإلعالمي 
األخير لسمو األمير الشيخ صباح األحمد مع 
صحيفة »فرانكفورتر ألغامينه تس���ايتونغ« 
والذي تص���در مضمونه عناوي���ن الصحف 
الكويتية مرس���ال من أملانيا التي شهدت أكبر 

انهيار للنظام الدميوقراطي في التاريخ.
> > >   

فمع انتهاء احلرب الكونية األولى بدأت التجربة الدميوقراطية 
ف���ي أملانيا عبر إنش���اء جمهورية »فامير« التي اش���تهر برملانها 
وساستها بالتس���ابق فيما بينهم إلرضاء املطالب »الشعبوية«، 
بحجة تعويض الشعب عن فواجع احلرب الكونية وقد نتج عن 
ذلك التس���ابق تدمير كامل لالقتصاد األملاني تسبب بالتبعية في 
انهيار شديد للمارك األملاني حتى كاد ال يساوي شيئا وقد انتهت 
تلك امللهاة او املأس���اة بوصول النازيني للحكم واشتعال احلرب 

الكونية الثانية.
> > >

وواضح اننا نعيش هذه األيام إشكالية كبيرة عبر عنها سموه 
مبقولة ان البرملان قد ضيع فرصا ثمينة ووقتا طويال في مناقشة 
مس���ائل بعيدة كل البعد عن املشاريع التنموية ولم يقم باملهمة 
املوكولة له، وما يقوله الناس حول تعطيل البرملان للمش���اريع 
التنموية وانشغاله بالنقاشات السياسية العقيمة صحيح وهو 

ما يقر به أعضاء البرملان.
> > >

وإحدى دالالت ذلك األمر انش���غال احلياة السياسية الكويتية 
عبر 17 عاما باالستجوابات و»السخونات« السياسية العقيمة بعيدا 
عن االهتمام مبشروع حيوي ومهم وهو مشروع اخلصخصة الذي 
وضع على الرف طوال أعوام اجلمر تلك ولم ينتج عن »اخلناقات« 

املتتالية إال مضاعفة كلفة املشاريع التنموية عشرات املرات.
> > >

ومما قاله سموه في اللقاء ان أخطاء البرملان هي أخطاء مؤسسية 
تسبب فيها ترك الدستور دون تعديل وتطوير لقرابة نصف قرن، 
وال ش���ك ان أحد األمور التي تع���وق اخلصخصة هذه األيام هو 
االستشهاد مبواد دستورية وضعت عام 1962 إبان عهود املاركسية 
واالشتراكية والتأميم والقطاع العام التي لم تعد تواكب العصر 
هذه األيام وكان الواج���ب ان تنقح تلك املواد ومعها مواد كثيرة 
أخرى قبل سنوات طوال للحد من الفساد التشريعي وملنع تداخل 

السلطات وتعدي بعضها على صالحيات بعضها اآلخر.
> > >

وم���ن ضمن كلمات اللقاء التي لفتت االنتباه مقولة »فالنواب 
يريدون إرضاء »الش���ارع« بقرارات سريعة ترضي املشاعر وال 
ترضي »املنطق« ونتيجة لذلك لم نتمكن من الوصول الى توافق 
حول املس���ائل الوطنية الرئيسية ولم نتمكن من املصادقة على 

املشاريع التنموية بعيدة املدى«، انتهى.
> > >

آخر محطة: نرجو أن يؤخذ ما قيل في اللقاء النذير لسمو األمير 
بشكل إيجابي يبتعد عن ردود الفعل االنفعالية املعتادة.

انطالق اإلصالحات االقتصادية مرتبط بتطوير الممارسة السياسية اللقاء النذير لسمو األمير

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعات العربية: المقاطعة »سالح فعال« يجب استخدامه ضد إسرائيل.

ــ »المقاطعة« سالح ثقيل يضاف لترسانة جامعتنا لينضم إلى قاذفات 
»الشجب« وصواريخ »اإلدانة«.

دراسة سويسرية: المدراء يشعرون بسعادة أكبر في المكاتب الصغيرة.
ــ وعندنا المدير في الحكومة إذا ما ياخذ نص دور ويأثثه أثاث غرفة 

أبواللطفواحدعروس واال ما يمشي الحال.

ورد في الصحف احمللية 
خبر عن قيام اجلهة املسؤولة 
الكويتية في  عن السجون 
وزارة الداخلية بعقد اتفاق 
مع وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس����المية يقتض����ي دعم 
الدور التوعوي والديني في 
السجون وذلك »بإقامة ندوات 
إلى تهذيب  ودروس تهدف 
نفوس املساجني وتصبيرهم 
على ما القوه من عقوبات من 

قبل السلطات القضائية«.
وفي اليوم نفس����ه قرأت 
الداخلية  عن قي����ام وزارة 
في دولة عربي����ة باالتفاق 
مع وزارة الثقافة في الدولة 
ذاته����ا على »إقامة ورش����ة 
فني����ة لتعلي����م الس����جناء 
الرسم والنحت على  فنون 
يد عدد من الفنانني، بهدف 
مكافحة اجلرمية بالتركيز 
على اجلانب اإلنساني لدى 
الس����جناء وتنمي����ة الوعي 
واحل����س الفن����ي والثقافي 

لديهم«.
الكويتية  ففي السجون 
بال����دور  يق����وم املش����ايخ 
اإلصالحي، وفي تلك الدولة 
الفنانون  العربي����ة يق����وم 

بالدور ذاته. 
إنه����ا مفارق����ة عجيبة 
الرؤى  تكشف عن تناقض 
بني املؤسسات اإلصالحية 
والعقابية في البلدين. ففي 
الكويت يعتقد السجان أن 
اجلرمية حتدث نتيجة نقص 
بالوعي الديني، وفي غيرها 
يعتقدون أن اجلرمية حتدث 
نتيجة نقص باحلس الفني 

والوعي اإلنساني.

السجون فنون

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

سلمى حايك: ابنتي عمرها عامان 
وتتحدث 3 لغات بطالقة

لوس اجنيليس – د.ب.أ: اعربت املمثلة املكسيكية الشهيرة 
سلمى حايك عن فخرها بابنتها فالنتينا )عامان( التي تتمتع 
مبوهبة لغوية، وقالت حايك )43 عاما( في تصريحات ملجلة 
»بيبول« االميركية: ان ابنتي تتحدث ثالث لغات. واضاف 
والد فالنتينا رجل االعمال الفرنسي فرانسوا أونري بينو 
)48 عاما(: »انها تستطيع حتدث االجنليزية واالسبانية 

والفرنسية بطالقة وميكنها اجراء محادثات كاملة«.
يذكر ان حاي���ك تزوجت بينو في فبراي���ر عام 2009 

واجنبت منه فالنتينا في سبتمبر عام 2007.

مفرح الشمري
تقدم مصور فوتوغرافي كويتي صباح امس ببالغ رسمي 
إلى مخفر حولي يتهم فيه منتجة مصرية متلك شركة انتاج 
كويتية بأنها لم تسلمه اج��ره البالغ 500 دينار نظير عمله 
معها كمصور لبرنام���ج طب��خ تنتج���ه لصال��ح شركته��ا.

وقال املصور الكويتي الذي نقل شكواه الى »األنباء« امس 
ان����ه تعاقد مع املنتجة مبوجب عقد ملزم بني الطرفني بحيث 
يق����وم بالتقاط صور فوتوغرافي����ة جلميع حلقات البرنامج 
وضيوفه خالل استضافتهم على مدار شهر على ان يتقاضى 
مبلغ 250 دينارا خالل تصوي����ر البرنامج و250 دينارا بعد 

انتهاء التصوير.
واضاف املصور: »عملي اديته على اكمل وجه وقمت مبا هو 
مطلوب مني كما ينبغي وقدمت للشركة املنتجة صورا لكل 
حلقة وللضيوف اثناء التصوير من اجل ان تستخدم صوري 
في الدعاية االعالنية عن العمل الحقا، وعندما طالبت بالدفعة 
االولى حتججت املنتجة املصرية صاحبة الش����ركة املنتجة 
للعمل بأنها ال متلك نقودا وتفهمت االمر، واكملت عملي على 

وعد ان اتسلم جميع مستحقاتي بعد نهاية البرنامج. 
ومضى املصور بالقول: »انتهى البرنامج مساء اول من امس 
وقابلت املنتجة وطالبتها مبستحقاتي وقالت لي باحلرف الواحد 
)اس����تّنى معاشي  ملا ينزل وأّديلك فلوسك(. باهلل عليكم اي 
شركة انتاج هذه التي تنتظر صاحبتها معاشها لتسلم املصور 
مس����تحقاته املالي���ة، وه��ل مصي��ري مرتب��ط مبرتبه��ا؟«. 
واختتم املصور حديثه ل� »األنباء« قائال: »عموما حقي سآخذه 

بالقانون وفق العقد املبرم بيني وبني املنتجة«.

المال العام صار نهيبة
بقلم: د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

حمام نور الدين زنكي
بقلم: عبدالهادي الصالح

»ميكانو«
بقلم: د.نرمين يوسف الحوطي

الصين في عيون الصحافة الكويتية
بقلم: جمال السويفان

صباح البنفسج
بقلم: هيا علي الفهد
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كتاب صفحة آراء

الروضان  يقتحم بيت األشباح المهجور!
عبدالحميد الخطيب

تصرفات غريبة انتابت املذيع الشاب عبداحملسن 
الروضان الفترة القليلة املاضية خصوصا بعد علمه 
بوجود بيت مهجور تسكنه االشباح والعفاريت في 

احدى املناطق السكنية.
الروضان راودته فكرة دخول هذا البيت للتعرف 
عل����ى عالم اجلن اخلفي لك����ن البعض نصحه بعدم 
االقدام على هذه اخلطوة التي حتفها املخاطر وحتى 

ال يضيع وُيفقد دون ان يعرف احد مصيره.
لكن عبداحملسن تغلب على مشاعر اخلوف ودخل 
إلى املنزل ليضع فكرة برنامجه اجلديد الذي يحمل 
اسم »بالك ليس����ت« والذي سيبدأ تصويره السبت 
املقبل بقيادة املخرج ياسر احليدري واعداد الزميل 
صالح الدويخ وعبداحملسن الروضان. ويندرج »بالك 
ليس����ت« حتت إطار البرامج احلوارية لكن بأسلوب 

ش����ائق ميزج بني روح املغامرة والدراما في آن ومن 
املتوقع ان يتم عرضه خالل شهر رمضان املقبل على 

إحدى القنوات الفضائية الكبرى.
وتقوم فكرة البرنامج على مجموعة ضخمة من 
الكومبارس مت توظيفهم في شخصيات مختلفة تتناسب 

واجواء الرعب الذي سيشاهده اجلمهور.
من خالل اس����تضافة جنوم من الس����احة الفنية 
واإلعالمية داخل املنزل املهجور لنعرف مدى قدرتهم 
وتغلبهم على أساليب اخلوف واملواقف املرعبة التي 
سيواجهونها مبفردهم، حيث سيستعني املخرج ياسر 
احليدري ب� 25 كاميرا موزعة في جميع أرجاء املنزل 
وبعض األفاعي احلقيقية والكالب السوداء والفئران، 
إلضفاء الواقعية على االحداث. اجلدير بالذكر ان كلمات 
املقدمة واخلتام يعكف على كتابتها حاليا الشاعر الشيخ 

عبداحملسن الروضاندعيج اخلليفة واألحلان ستكون جلاسم الشايع.

منتجة مصرية »أكلت فلوس« مصور كويتي
وتعتذر: »استنّى معاشي  لما ينزل« !


