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بصراحة ال اعرف اين تذهب ميزانيات الوزارات التي يفترض ان 
تكون ذات انعكاس واضح على البنية التحتية للدولة، وخير مثال 
هو مناقصات وزارة االشغال العامة التي تطالعنا بها الصحف بشكل 
ش���به يومي حول ذاك املشروع الذي سيتم تنفيذه وهذا العقد الذي 

مت توقيعه.. وغير هذا الكثير.
فقبل ايام ذهبت الى منطقة كبد وسلكت ذلك الطريق املرعب الذي 
ال تخلو مسافة كيلو متر منه من حفرة او انقطاع في االسفلت وسط 
تقطع الضوء في »الشبات« رغم ان هذا الطريق حيوي ويسلكه ما 
يقارب ال� 3 آالف شخص يوميا لوجود جواخير »كبد« وكذلك الهجن 
واستطبالت اخليل، ناهيك عن تواجد العديد من املنشآت العسكرية 
فيه، والس���ؤال امللح اال يوجد في وزارة االشغال مجتمعة مسؤول 
يسلك هذا الطريق ليعي مخاطر ما يحدث فيه من تلف دائم ويقرر 
أنه يحتاج الى صيانة واعادة سفلتة ورصف بعد ان تهالك الطريق 

من »دك« الشاحنات له.
وحقيقة االمر ان اعادة رصف وسفلتة طريق كبد وصيانة »الشبات« 
ام���ر مطلوب في ه���ذه الفترة لكثرة ارتي���اد املواطنني له للوصول 
الستراحاتهم حيث ال مير اس���بوع او اقل دون وقوع حادث مروع 
على ذلك، وكذلك تعرض املركبات التي تسلكه للتلفيات بسبب احلفر 
الكثيرة املوجودة فيه دون مراعاة من قبل املسؤولني في وزارة االشغال 

والقيام بواجباتهم في حتسني هذا الطريق املهم واحليوي.
وعبر هذه السطور انقل معاناة مستخدمي هذا الطريق واضعها 
بني يدي وزير االش���غال العامة د.فاضل صف���ر للبت في االمر بعد 
تزايد النداءات واملطالبات برصف الطريق وسفلتته واعادة تأهيله 

مبا يحقق االمان الكثر من 3 آالف مستخدم يوميا لهذا الطريق.
botafra@hotmail.com

التعرض بالنقد ملوظف كبير في الدولة الدميوقراطية يجب أن يكون بال 
حد، نعم بال سقف محدد، على األقل ال يكون حتديد خطوط النقد احلمراء 

والبرتقالية واخلضراء هي احلكومة نفسها بل جهة أخرى محايدة.
والنقد بشكل عام يجب أن يكون بحجم من ننتقد، فانتقاد شرطي مرور 
ليس كانتقاد ضابط مثال، وهذا ما يقوله املنطق البس���يط الذي يبدو أن 
حكومتنا لم تس���مع به، وانتقاد مدير أمن محافظة ليس كانتقاد رئيس 
مخفر، وانتقاد مدير إدارة ليس كانتقاد وكيل وزارة، وبالتالي ومن الطبيعي 

بل ومن البديهي أن انتقاد وزير ليس كانتقاد رئيس احلكومة.
وللتوضيح أكثر حتى أقرب الصورة على أعضاء ومستشاري أركان 
حكومتنا املوقرة، عندما ننتقد ش���رطي مرور خلطأ حترير مخالفة نحن 
نقول إنه تعسف في استخدام احلق املعطى له وان »اإلشارة كانت برتقالية 
عندما قطعناها بس هو عّند وركب راسه واعتبر انا طفنا اإلشارة احلمراء 

وحرر لنا مخالفة«.
ومع إش���كالية »هل اإلشارة حمراء أم برتقالية عندما طفناها« ميكننا 
أن نذهب نحن والشرطي إلى إدارة حتقيقات املرور ويتم التحقيق معنا 
ومعه ملعرفة هل أخطأ في حترير املخالفة وتعسف في استخدام السلطة 

أم أننا فعال طفنا اإلشارة احلمراء.
ولك���ن يا ترى كي���ف ننتقد رئيس احلكومة؟ ماذا س���نقول عنه؟ ما 
اجلمل���ة املنمقة املرتبة التي ميكن أن نغلف به���ا نقدنا له؟ بل ما اجلهة 
التي ستفصل بيننا كمنتقدين وبني رئيس احلكومة؟ حتما ليست إدارة 
حتقيقات وزارة الداخلية، ولكن لنفرض أننا »طفنا اإلشارة احلمراء« في 
نقدنا لرئيس احلكومة، فيا ترى ما مخالفتنا؟ ومن الذي سيفصل لنا في 
إشكالية هل جتاوزنا اخلطوط »احلمراء« أم »البرتقالية« في رمي سهام 

النقد؟ حتما هو القانون.
وبرأيي املتواضع أن خالد الفضالة »طاف اإلشارة« ولكنه قطعها ولونها 
برتقالي وليس أحمر، فقد طرح في نقده اتهاما مرسال، كان ميكن أن يرد 
عليه بكتاب توضيحي من مجلس الوزراء، أو كان ميكن ببساطة شديدة 
أن يرم���ي بوجه خالد الفضالة قفاز التحدي أمام اجلميع في بيان يدعوه 
إلثبات ما قاله، وذلك في الوض���ع الدميوقراطي الطبيعي الذي يفترض 
أن يكون علي���ه حالنا بعد 4 عقود من الدميوقراطية، وهذا ما كان يجب 
أن تفعله حكومة تؤمن ب���روح الدميوقراطية وليس بنصوص القانون 
فقط، وهناك فرق بني األمرين، بيد أن حكومتنا تركت روح الدميوقراطية 
وجلأت إلى نصوص القانون، واألمران جائزان، وليس في اللجوء إلى أي 
منهما حرج ال على احلكوم���ة وال على رئيس احلكومة، ولكن في اتخاذ 
طريق روح الدميوقراطية كان ميكن للحكومة أن تكس���ب ثقة اجلميع، 

وقبلها تكسب ثقة نفسها.
وال أح���د ينكر أن من حق رئيس الوزراء أن يقوم برفع قضية ملا رأى 
أنه إساءة شخصية بحقه، ولكن هناك درجات كثيرة تسبق هذا اإلجراء 
كان ميكن اللجوء إليها وهي كما أس���لفت كإصدار بيان رسمي صادر عن 
مجلس ال���وزراء ينفي جملة وتفصيال ما قال���ه الفضالة في الندوة، مع 
مطالبت���ه بإثبات اتهامه واإلتيان ببراهينه وأدلت���ه على ما ادعاه، وهو 
التص���رف الذي كان ميكن أن تثبت في���ه احلكومة »بكبرها« أنها مؤمنة 

بروح الدميوقراطية.
عامة ثقتنا بالقضاء لم تتزعزع يوما، ونثق باجلهاز القضائي كسلطة 
فصل عادلة ثابتة، وكون القضية فصلت على أس���اس أنها س���ب وقذف 
فخالد الفضالة قادر على الدفاع عن نفسه، واليزال أمامنا درجتا تقاض 
للقول الفصل في هذه القضية واألمر لم ينته عند حكم محكمة أول درجة 

الذي استأنفه فريق الدفاع عنه.
هنا ال أدافع عن خالد بل أدافع عن مبدأ البد أن يتم ترسيخه، وهو أال 
تضي���ق الصدور بالنقد، وأن تعرف احلكومة أنها حتى ولو فصلت ألف 
تهمة وتهمة بحق أم بغير حق، فلن تسكت سيل النقد ولن تخفي شمس 
احلقيقة ولن حتجب ضوء قمر الدميوقراطية التي أصبحت جزءا ال يتجزأ 

من شخصيتنا الكويتية.
ولكن م���ا دام اجلماعة ق���رروا أن يعتبروا أن خالد »طاف اإلش���ارة 
احلمراء« وقاموا مبقاضاته، فأنا أتبرع شخصيا بدفع قيمة غرامة ال� 150 
دينارا، ومس���تعد ألن آخذ أسبوعا من األشهر الثالثة التي نالها، أعلم أن 
العقوبة في نصوص القانون ش���خصية ال تتجزأ، وليس في عرضي أي 
منط���ق، ولكن أعتقد أن طلبي متس���ق إلى حد ما مع منطق احلكومة في 
مقاضاة خصومها السياسيني وغير السياسيني هذه األيام و»هيك منطق 

بدو هيك عرض«.
Waha2waha@hotmail.com

طريق كبد
 يا مسؤولي »األشغال«

موسى أبوطفرة المطيري

حادث وحديث

الفضالة واإلشارة الحمراء

ذعار الرشيدي

الحرف 29

احلكومة وبعض أعضاء مجلس 
األمة يعملون ويش���جعون الشباب 
الكويتي على االنخراط والعمل بالقطاع 
اخلاص مبختلف مؤسساته املتنوعة، 
وذلك من خالل دعم الشباب الكويتي 
باملميزات املالية كالعالوة االجتماعية 
التي تتكفل بها احلكومة مش���كورة 
حينما يتوجه الشاب الكويتي للعمل 

في القطاع اخلاص.
ولكن لألسف جند ان هذه السياسة 
التشجيعية للش���باب بدأت تواجه 
من بعض اجله���ات اخلاصة احمللية 
برفضها ومحاولة عرقلتها فهي متارس 
سياسة تطفيش وتفنيش )البعض من 
الوظيفة( ان كان يعمل لديها سابقا، 
وخاصة مع ابناء الديرة الكويتيني.

الكثير من  وقد عل���ت وتن���ادت 
األص���وات املخلص���ة ملواجه���ة اي 
ممارسات واس���اليب تعسفية مثل 
س���وء املعاملة او تخفيض الرواتب 
وحجر املناصب اإلدارية والقيادية او 
التالعب بنسب العمالة الوطنية وفق 
القانون اخلاص لدعم العمالة الوطنية 
املعتمد من قبل احلكومة ومجلس األمة 

مبوجب املرسوم األميري.
وأتذكر ش���خصيا مدى اهتمام 
عضو مجل���س االمة النائب صالح 
عاشور في اكثر من موقف ودفاعه 
املس���تميت بضرورة وضع رادع 
وإيقاف فيلم سياسة عدم التعيني 
للكوادر الوطنية من خالل تطبيق 
العقوبة على كل من يحاول حتجيم 

التعيني في القطاع اخلاص.
من هنا، نناشد اجلميع حكومة 
ومجلس���ا التحرك اجلاد والفعلي 
حلماية حقوق املوظف الكويتي في 
أي مؤسس���ة خاصة، ولتحمل كل 
جهة مسؤولياتها حول هذا املوقف 

الالإنساني.
وندعم مواق���ف بعض النقابات 
واجلمعي���ات العامة ف���ي مواجهة 
التحدي���ات التي متارس���ها بعض 
اجلهات في القطاع اخلاص من خالل 
عدم وجود األمان الوظيفي للموظف 

الكويتي.
والغري���ب أننا جند ان اكثر من 
يعم���ل على ذلك مؤسس���ات متلك 
احلكومة جزءا من أسهمها وتدعمها 
بشكل ال محدود فهل نطمئن مستقبال 
ان احلكومة تتجاوب وتعمل على 
استرجاع احلقوق الوظيفية للموظف 

الكويتي.
> > >

فاكه�ة الكالم: يقول املثل اإلجنليزي: 
»ذو احلمل الثقيل قصير اخلطى«.

Aliku1000@yahoo.com

أبناؤنا.. والقطاع الخاص

د.بدر نادر الخضري

لمسات
ال يخف���ى أن الفص���ل ب���ني 
اخلصومات والقضاء بني اخلصوم 
مهمة شاقة وعمل مضن، فمشاكل 
الناس كثيرة، وأنواع النزاعات 
متعددة، جامعها أنها تهم القلب 
وتشغل الفكر ممن عهد له أمانة 
احلكم الفصل، فالكل يسعى للعدل 
الذي هو س���مة املنصفني والكل 

يبتغي احلق الذي هو ميزة العدول، فهذه الوظيفة ألهميتها 
وخطورتها شأنها كشأن من ميشي على طريق مستقيم دقيق 
حاد اجلوانب متعدد املهاوي لذلك ورد عن النبي صلى اهلل 
عليه وآله وصحبه قوله »من ولي القضاء فقد ذبح من غير 
سكني« وقال ژ »قاض في اجلنة وقاضيان في النار« أو كما 
قال ژ. أمام ذلك وأكث���ر يحق القول إنها وظيفة ال مياثلها 
عبء أو ه���م أي وظيفة أخرى، فما تفت���رق فيه عن جميع 
الوظائف ذات الكوادر أو القيادية هو أن طبيعة عمل القضاة 
قائمة على إصدار األحكام، وهذه الطبيعة ال مثيل لها، لذلك 
حق استحداث بدل مالي للقضاة خاصة يسمى »بدل إصدار 
أحكام« يتفاوت بينهم بحس���ب عدد الدوائر املوزعة عليهم 
ويضاف للعالوة القضائية املق���رة، وبه يتميز القضاة عن 

غيرهم املطالبني باملثل.
وليس معنى ذلك هضم حقوق التابعني للقضاة وامللحقني 
بهم وفقا للدستور والقانون كالنيابة العامة وإدارة الفتوى 
والتش���ريع، وال هضم حقوق نظ���راء هؤالء األخيرين وفقا 
للقوان���ني ذات الصلة كمحققي الداخلي���ة ومحامي البلدية، 
بل احلق اإلس���راع بإقرار العالوة القضائية لهم املقرة سلفا 
للقض���اة من غير أن تش���مل »بدل إصدار أح���كام« الذي به 
يتحقق مطلب القضاء العادل بوجوب متيزهم عن غيرهم، وال 

مانع من بعد تغيير اسم العالوة 
ذاته���ا إلى ع���الوة خاصة ملن ال 
يعملون بالقضاء وال يفصلون 
ف���ي اخلصومات، وبه���ذا يكون 
اخل���روج بحل يرضي املنصفني 
الدراس���ات والترددات  من نفق 
العالوة  والتأجيالت بشأن تلك 

التي كثر اللغط حولها.
ومن اإلنصاف أيضا عدم اإلجحاف بحق معاوني القضاء 
من اخلبراء احملاسبني واملهندسني واإلسراع بإقرار العالوات 
والبدالت املقترحة مسبقا لهم، فهم الساعد األمين للقضاء وثقة 
هذا األخير بهم حتتم رف���ع اجلور عنهم وإحلاقهم بالكوادر 

اخلاصة.
> > >

العدل يا »تربي�ة«: قبلت إحدى الكليات املتخصصة في رعاية 
املوهوبني في أميركا ورقة بحث ألحد املدرسني الكويتيني في 
وزارة التربي���ة واحلاصل على الدكتوراه في هذا التخصص 
الفريد، وبدال من تس���هيل وزارة التربية لدينا سفر الدكتور 
ومتثيله للكويت في هذا الصي���ف، وضعت أمامه العراقيل 
فلم توافق وكيلة الوزارة عل���ى ذهابه، بل ولم تعطه كتابا 
مبوافقتها على ذهابه عن طريق معهد الكويت للتقدم العلمي 
وفق البن���د املخصص للباحثني فيه بناء على طلب األخير، 
في حني درج العمل مع غيره م���ن املقربني لقيادات الوزارة 
واملرضي عنهم وأصحاب الواس���طات على تسهيل سفرهم 
وفي أوقات ذروة العام الدراسي، فلماذا نحرم املتميزين من 
االستفادة رغم أن ما سيتعلمونه سيعود بالفائدة على أبناء 

الكويت وطالبها املوهوبني؟!
Salman.f@msn.com

األش���خاص: املوظفتان رقي���ة ونصرة، 
واملراجع، واملدير.

املكان: في أحد القطاعات احلكومية.
املشهد األول )مكتب املوظفتني(

رقيه: أقول نصرة، ياليت تساعديني في 
حل الكلمات املتقاطعة، تراني حدي متوهقة، 

كلما أحصل جواب، املربعات ما تكفي.
نصرة: قولي.. شنو السؤال؟

رقية: يقول السؤال.. ما الشيء الذي تضطر أن تأكله وهو 
مر؟ من خمس مربعات وبدايته )ال(.

نصرة: ممم احلسو
رقية: تعتقدين هذي اإلجابة؟

نصرة: إي هو اللي ننجبر ناكله بنفاس، وعدد حروفه 5، 
ويبدي بأل التعريف

رقية: انزين، الس���ؤال الثاني يقول، ما الشيئان اللذان إذا 
اقتربا من بعضهما، حتدث بينهما شحنة كهربائية؟

نصرة: مم���م.. اتوقع القط���و والقط���وة، إذا اقتربوا من 
بعض، يوقف ش���عر جسمهم، ويعاوون، وهذا دليل الشحنة 

الكهربائية.
رقية: وي.. من صجج؟

نصرة: أي اعتمدي
رقية: بس ما تكفي املربعات.

نصرة: أفا عليج.. زيدي مربعات من كل جهة، حنا عندنا 
لني آخر الدوام، وش ورانا؟

مراجع: الس���الم عليكم خواتي، ممك���ن اعرف وين مكتب 
املدير؟

نصرة: خذ املمر هذا كله، وبعدين اكس���ر عاليسار، وبعد 
خطوتني تلقى مكتبه.

املراجع: مشكوره أختي.
رقية: نصرة.. في سؤال غريب، يقول: ما الرائحة التي إذا 

انبعثت من مصدرها، تعطي اإلنسان راحة واسترخاء؟
نصره: هذي معروفة، ريحة القهوة، إذا انحمست وتهيلت، 
وانحطت بذيك الدالل، وانطبخت على الفحم، يا ويلي.. تخلي 

الروح ترد من ريحتها.
رقيه: انتي من صجج واال تتغشمرين؟

نصره: أي وأنا صادقة، ما شميتي ريحة قهوة أهلي، أحتدى 
تنسينها، حتسني اجن بدنيا غير

رقيه: انزين صدقتج، بس ما تكفي املربعات.
نص���ره: قلت ل���ج زيدي.. زي���دي كثر م���ا تقدرين، انتي 

شمزعلج؟
املراجع: خواتي آسف عاإلزعاج، بس رحت مثل على وصفكم 

آخر املمر وخذيت يسار، وما لقيت مكتب املدير.

نصرة: ياويلي.. آسفة عطيتك الوصف 
غلط، شوف يا خوي.. بدال ما تاخذ يسار، 
خذ ميني، بس مثل ما قلت لك بعد خطوتني 

تلقى مكتب املدير.
رقية: ها؟.. نصرة انكمل؟

نصرة: إي كملي.
رقيه: السؤال يقول، ماذا يسمى أعلى 
مكان يصله اإلنس���ان؟ ومكون من 3 حروف، أول حرف منها 

ق، واألخير تاء مربوطة.
نصرة: ممم ميكن قش���ة، وإال قرة وإال... تدرين اشلون إذا 
م���ا كفى اجلواب اللي بنطلعه زيدي مربعات كثر ما تقدرين، 

زيدي وزيدي، حنا وش ورانا؟
املراجع: الس���موحة خواتي، رحت على وصفكم، وخذيت 
آخر املمر وكس���رت على ايدي اليمني، وما لقيت مكتب املدير، 

بعد خطوتني مثل ما قلتولي؟
نصرة: أووف.. ياأخي زي���د خطواتك، زيد زيد وأنت اش 

وراك؟ 
شي ما شفتوه:
)مكتب املدير(

املدير: هذا سادس اجتماع وأنا أحذر من التسيب واإلهمال 
في هاإلدارة، وغير ش���كاوى املراجعني من تأخير املعامالت، 

تبوني أنقلكم كلكم عند احلدود، ونخلص منكم.
نصرة: س���امحنا بو س���امي، ونوعدك نصير عند حسن 

ظنك.
رقية: وأنا أوعدك بعد.

املدير: انتو الثنتني آخر من يتكلم، أنا عمري ما شفت أحد ملا 
يحل كلمات متقاطعة، وما تكفي املربعات، يزيدهم؟.. تدرون شنو 
يسمون )أعلى مكان يوصله اإلنسان( اللي يتصرف مثلكم؟.. 
يسمونه قمة ال.... تفهمون شقصد؟.. واحلني كل واحد فيكم 

يرجع ملكتبه ويكمل شغله وإال ترى »أعذر من أنذر«.
رقية: نصرة.. ترى عرفت حل املربع األخير، جاوب عليه 

املدير وهو ما يدري ههه.
نصرة: شنهو اجلواب؟

رقي���ة: أعلى مكان يوصله اإلنس���ان اللي يتصرف مثلنا، 
هو قمة )ال(.

نصرة: هاا؟.. صح، صج اجن ذكية ولقطتيها أول مرة أسمع 
أنا بقمة اسمها )ال(.

رقية: بس هم ما تكفي املربعات حق كلمة )ال(، ممم.. بس 
على قولتج نزيد مربعات، حنا وش ورانا؟

نص���رة: اي وأنا بنت اب���وي بنزيد مربع���ات، حنا وش 
ورانا.
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