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مدير تسويق إقليمي إلحدى كبريات الشركات العاملية خرج غاضبا 
قبل سنوات من مكتب أحد القياديني السابقني »من الوزن الثقيل«، وقد بدا 
عليه الغضب الشديد وهو يرغي ويزبد، وعندما سأله مرافقوه عن سر 
غضبه الشديد وهو الذي جاء لعقد صفقة من أجل شركته، قال بلهجته 
اللبنانية اخلالصة: »صاحبكم قالها لي باملش���برح... بدو كوميش���ن«، 
طبعا املدير التسويقي رفض دفع العمولة والقيادي رفض الصفقة التي 
كان ميك���ن أن توفر على اجلهاز احلكومي الذي يديره عش���رات املاليني 

من الدنانير.
قصة من بني عشرات قصص البحث عن العمولة أبطالها مسؤولون 

وقياديون ولكن لم نر أيا منهم يذهب إلى النيابة.
وكلما أثيرت قصة جتاوز مالي في البرملان سرعان ما تقوم احلكومة 
وأعوانها باإلس���راع بطلب إحالة التجاوز املالي إلى جلنة حتقيق، حتى 
حتولت جلان التحقيق سواء التي يشكلها املجلس أو تلك التي تشكلها 
اجلهات احلكومية إلى إبر مخدرة تنتهي بإماتة القضية وإلقائها في جب 
النسيان احلكومي، وأصبحت جلان التحقيق تلك أشبه مبورفني شديد 
يخفف أوجاع الس���رطان ولكنه ال يعاجله، وبعد جلسة عالج التخدير 
يخرج املتجاوزون بعقوبة أقصاها ضربة خفيفة على اليد تعقبها جملة 

»أحو بابا ال تعديها«.
وقبل عامني تابعت وراء جلنة حتقيق شكلها أحد الوزراء للبحث في 
حقيقة جتاوز قيادي قام بإرس���اء مناقص���ة مليونية على أحد أقربائه، 
وأبلغني أحد مصادري أن جلن���ة التحقيق لم تعقد اجتماعا واحدا منذ 
تشكيلها قبل شهرين، وعندما سألته عن السبب قال لي: »الوزير ينتظر 
أن يخ���ف الضغط اإلعالمي بعد إث���ارة القضية في الصحف لكي متوت 
القضية وتنتهي ولكن إن نش���ر عنها أي ش���يء فسيباشر طلب نتائج 
التحقي���ق ويعيد تفعيل جلن���ة التحقيق«، نعم هك���ذا ميارس الوزراء 

التعاطي مع جلان التحقيق.
وأغلب جلان التحقيق التي ش���كلت م���ا هي اال إبر مورفني من النوع 
الثقيل للش���ارع وللصحف ولنواب البرملان حتى يستكينوا ويصرفوا 

النظر عن التجاوز لينتشر سرطان الفساد أكثر وأكثر.
حت���ى عندما يقوم أي وزير بإحالة ملف جتاوزات إلى النيابة العامة 
يتعم���د أن يكون البالغ منقوصا أو مبتورا أو مجتزأ حتى ال يكون أمام 
النيابة العامة سوى رده إما لعدم جدية البالغ أو لعدم توافر أركان االتهام، 
وال تالم النيابة في ردها لكون اجلهة احلكومية تعمدت أن ترس���ل بيان 

اإلحالة إلى النيابة منقوصا.
هذا احلال ميارس على الكبار، أما صغار املوظفني فيحالون إلى جلان 
حتقيق حقيقية، وتباش���ر تلك اللجان عملها منذ اليوم األول وميكن أن 
تنتهي من قرارها بتوصية فصل املوظف أو اخلصم من راتبه ألنه غاب 
يوما أو يومني أو حتى ش���هرا كامال دون عذر، ولكن عندما يس���رق أحد 
الهوامير النافذين فلجان التحقيق يصيبها »عقر بقر« وترتعد فرائصها 
ويتصلون به بدال من امل���رة ألفا برجاء تعطفه للحضور إليهم من أجل 
أن يس���تمعوا إلى أقوال سيادته وأغلبهم ال يحضر، أما املوظف الصغير 
فيس���تدعونه باألمر وبالعني احلمراء ويقطعون رزقه ورزق عياله ألنه 
جترأ وغاب عن عمله وكلف خزينة الدولة 500 دينار، أما الهامور الذي 
»ل���ط« من خزينة الدولة مليونا أو مليون���ني فيكتفون مبعاتبته عتاب 

االخوة في جلنة حتقيق تنتهي دائما إلى ال شيء.
كيف تريدوننا أن نثق بكم وأنتم تكيلون ب� 35 مكياال، ال مبكيالني؟! 
فاملوظف الذي تغيب جتعلونه »يلعن الس���اعة الت���ي تعني فيها« وأما 
القيادي الذي جتاوز فتلعنون الساعة التي كشفت فيها الصحافة قضية 

جتاوزه.
أعيدوا الثقة إلى الشارع وعلقوا مقاصل العقاب للكبار قبل الصغار، 
وبعدها قد جند لكم »غفارية« في سجن من تعتقدون أنه أساء لكم بالقول 

أو بالفعل أو حتى في ندوة عابرة.
Waha2waha@hotmail.com

بعد أيام قليلة، في الس���ابع من يوليو حتديدا ستكمل حرب الواليات 
املتحدة األميركية على أفغانستان عامها التاسع، وهي أطول حرب خارجية 
تخوضها أميركا حتى اآلن، إضافة إلى أنها األكثر كلفة من الناحية املادية، 
فحس���ب آخر التقاري���ر الصادرة في مايو املاض���ي بلغت تكلفة احلرب 
العسكرية على أفغانستان منذ 2001 وعلى العراق منذ 2003 ترليون دوالر 
بالتمام والكمال، فضال عن اخلس���ائر البشرية والتي بلغت قرابة 4400 
جندي أميركي في العراق، و1800 من قوات التحالف في أفغانستان بينهم 
حوالي 1100 جندي أميركي وعدد ال نهائي من اجلرحى. باملناسبة، بلغت 
خسائر اجليش السوفييتي بسبب حربهم في أفغانستان منذ 1979 إلى 
1989 حوالي 15 ألف قتيل و417 مفقودا. ولو تساءلنا عما حققته أميركا 
من اجنازات في العراق وأفغانستان بعد كل هذه األعوام املليئة بالدماء 
واآلالم وترليون دوالر )واحلس���ابة بتحسب، فماذا ميكن أن يخبرونا؟ 
هل أصب���ح العراق أفضل) صحيح أن العالم تخلص من الطاغية صدام 
حسني، ولكن ألم يكن باإلمكان التخلص منه بتكلفة أقل، وهل أصبحت 
»الطالب���ان« أضعف، هل أصبح العالم أفضل حاال كما كان يردد الس���يد 

بوش وجماعة احملافظني اجلدد؟!
التزال أميركا تنزف في العراق وأفغانس���تان كل ي���وم املزيد من الدماء 
واملاليني من الدوالرات التي تؤدي يوما بعد يوم إلى انهيار االقتصاد األميركي، 
وهما العامالن اللذان تس���ببا بشكل أساسي في انهيار االحتاد السوفييتي، 
والس���يد أوباما الذي أطلق وعودا أكبر بكثير مما يس���تطيع أن يحقق حتى 
ولو باألحالم، واضح أنه بدأ بالترنح كسابقه وها هي استطالعات الرأي تبني 
تراجع شعبيته بصورة مستمرة، فهل تتسبب أفغانستان في انهيار أميركا 

كما تسببت في انهيار االحتاد السوفييتي؟ من يدري؟!
> > >

اإلطار العام للحجة األميركية التي تبرر بها تدخلها في شؤون الدول وشنها 
حروبا عليها هو الدفاع عن الدميوقراطية وحرية الشعوب وتخليص العالم 
من األنظمة اإلرهابية كما تزعم، أس���تطيع أن أفهم هذه األكاذيب، وأستطيع 
أن أفهم ازدواجية املعايير عند األميركان عندما يتعلق األمر بجرائم الكيان 
الصهيوني، حيث ال تعود للدميوقراطية وحقوق اإلنس���ان أي معنى، ولكن 
ما ال أستطيع أن أفهمه هو قيام اجليش األميركي بني فترة وأخرى باقتحام 
املس���اجد ودخولها بكالبهم البوليسية والعبث باملصاحف وتدنيسها، األمر 
الذي يزيد من ح���دة الكراهية والعداء لهذه الدولة »املارقة« على حد تعبير 
تشومسكي، فاملرء يستطيع أن يفهم الكذب والوقاحة، ولكن كيف ميكن أن 

نفهم الغباء؟ 
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أميركا وعثرتها 
في العراق وأفغانستان

محمد هالل الخالدي
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حالفني احلظ أن أكون ضمن الوفد 
الكويتي املش���ارك في امللتقى اإلعالمي 
الكويت���ي � الس���وري ال���ذي أقيم في 
اجلمهوري���ة العربية الس���ورية خالل 
يومي 4 و5 من الشهر اجلاري، وكانت 
لي بعض الوقفات اجلميلة التي ال تنساها 
ذاكرتي، ووجدت أنه لزاما علي أن أسجلها 
لكم اليوم، عرفان���ا حلرص أبطال هذه 
املواقف على إظهار الصورة املشرقة لكل 
من البلدين على الس���واء والتفاني في 

العمل على تعزيز العالقات بينهما:
وقفة إعجاب لكل املنظمني والعاملني 
في جمعية الصحافيني الكويتية وعلى 
رأس���هم أمني السر فيصل القناعي الذي 
ترأس الوفد، على ما قاموا به من تنسيق 
متناغم انعكس إيجابا على حتقيق الهدف 
م���ن امللتقى ولم يش���عر أي من أعضاء 
الوفد بأكمله بأي تقصير، فعساكم على 

القوة.
وقفة احترام ملنسق امللتقى املايسترو 
منصور العجمي ملا بذله من مجهود يشكر 
علي���ه في تنظيم امللتقى بأكمله، ما نال 
إعج���اب جميع احلض���ور من اجلانبني 
السوري والكويتي، عساك القوة واهلل 

يكثر من أمثالك إلعالء اسم الكويت.
وقفة احلجة باحلجة للنائب د.محمد 
احلويلة الذي تعرفت عليه ألول مرة خالل 
امللتقى من خالل ندوته البرملانية، وبالفعل 
قدم صورة مش���رفة للبرملان الكويتي 
مبا أتى به من حجج ديبلوماسية خالل 
ردوده على األسئلة التي وجهت إليه من 
قبل اجلمهور السوري في امللتقى، لذا ال 
أقول على نائبنا إال »الرجل املناسب في 

املكان املناسب«.
وقفة عز وافتخار إلى س���فيرنا لدى 
اجلمهوري���ة العربية الس���ورية عزيز 
الديحاني ملا يحمله م���ن ثقافة تعكس 
ثقافة الش���عب الكويت���ي وارتقاءه بني 
الش���عوب العربية، وله كل الشكر على 
اهتمامه بنجاح ذل���ك امللتقى من خالل 
تواجده املثمر بيننا خالل فترة امللتقى، 
ومش���اركته البناءة في الرد والتعقيب 
على بعض األسئلة أثناء الندوات التي 
تخص الديبلوماسية والسياسة اخلارجية 
للكويت »وفيت وكفيت«، اهلل يكثر من 

أمثالك.
وقف���ة إعجاب إلى كل من األس���اتذة 
األفاضل سامي النصف ومحمد السنعوسي 
وعبدالعزيز السريع ود. سليمان العسكري 
على ما بذلوه من جهود إلعطاء صورة 
الكويتية  مش���رقة لإلعالم والصحافة 
من خ���الل ندواتهم في امللتقى اإلعالمي 

الكويتي - السوري.
> > >

كلمة وما تنرد: إلى كل من لم أذكرهم 
سواء من الوفد الكويتي أو املسؤولني في 
اجلمهورية العربية السورية، كل الشكر 
ملا بذلوه لنجاح ذلك امللتقى باسم الكويت 
واجلمهورية العربية السورية، وأمتنى 
أال تنتهي تلك امللتقيات، وأن تكون نقطة 
بداية لتوثيق العالقات الثقافية واإلعالمية 
والسياس���ية واالقتصادية بني الكويت 

وباقي دول العالم.
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كل الشكر.. للملتقى اإلعالمي 
الكويتي ـ السوري

د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر
رغم محل���ه املتواضع في 
س���وق الكويت مقاب���ل املقر 
الرئيسي لبنك اخلليج لبيع 
األقمشة الشعبية، لكنه ميثل 
ديوانية ل���رواده من مختلف 
نسيج املجتمع الكويتي، منهم 
األديب والعالم اللذان يسارعن 
بإهدائه نتاجاتهما من املؤلفات، 

ومنهم املرأة البدوية التي تتبضع أقمشته الزاهية فتطلب 
منه البيع املؤجل فيتسامح، ويقصده الشباب والشياب 
والسياسيون واملرشحون ملجالس األمة والبلدي، فهو 
عم���ق اجتماعي وديني واقتصادي عندما يرصد حركة 
التجارة من خالل نشاطه الهادئ الناعم، فما ألذ حديثه 
العذب الذي ينبض بالود واحلب واحلنان لدرجة انه ال 
يس���تطيع ان يجرح أحدا بكلمة حتى إن خالفه في ذلك 
هذا احلنان الذي هو واجهة املرحوم احلاج محمد صالح 
محمد الصالح )البكاي( ولذلك كان رمزا يجتمع حوله 
أفراد عائلته الكبي���رة يضم الصغير ويالطفه مبثل ما 

يقدر ويحترم الكبير.
رغم ان حياته رغيدة لكنه بعيد عن اجلشع وراء حطام 
الدنيا ولذلك جتده منصرفا نحو هوايته اجلميلة في تربية 
احلمام واملاعز من فصيلة »البربرية« ينام مبكرا جدا بعد 
عشاء خفيف جدا ال يتعدى احلليب والبقصم، وإن تطور 
مؤخرا الى شيء من الباجيال والنخي، ليستيقظ مبكرا 
فيدرس القرآن الكرمي بعد صالة الفجر ثم يتفقد حمائمه 
وبربرياته فيرعاها بالطعام واملاء، نادر السفر فهو يعشق 
الكويت أميا عشق حتى ال يكاد يفارقها إال لضروريات 
الدين كاحلج الواجب ولذلك فقد انتهى جواز سفره للتو 
دون ان يكون ممهورا بختم اخلروج من الكويت! حتى 
اعترض���ه ضابط احلدود عند خ���روج جثمانه الطاهر 

في مركز العبدلي في اجتاهه 
الى مقبرة »وادي السالم« في 
النجف األشرف لكنه مّر بسالم، 
هذا الهدوء يخفي خلفه جبال من 
الكفاح والصمود والصبر، فقد 
تولى أمر عائلته الكبيرة عند 
غياب والده جدنا )الطواش( 
احلاج صالح في بومباي بالهند، 
بع���د أن أمت تعليمه على يد ثلة من املطاوعة الكويتيني 
أمثال احلاجة صاحلة الرامزي )الشمالي( واملرحوم سيد 
هاشم واملرحوم هاشم القناعي عمل كاتبا عند اآلخرين 
قبل ان يس���تقل بعمله التجاري بدع���م من والده، لكن 
عشقه للعلم والتعلم استمر معه فتعلم اللغة اإلجنليزية 
وعمل مدرس���ا للغة العربية في احلسينية اجلعفرية 
بإشراف املرجع امليرزا علي األحقاقي قدس سره، مثلما 
لم متنعه التجارة حتى في آخر مراحل حياته ان يكون 
عضوا فعاال في جلان مس���جد الصحاف ومسجد اإلمام 
الصادق گ يشع نش���اطا وحيوية، والتزال سجالت 
حتصيل التبرعات للحسينية محفوظة لديه منذ زمن 
الروبيات، بل ان أرش���يفه من السجالت واألوراق كلها 
تتحدث عن وقائع وأحداث صغيرة وكبيرة عن املجتمع 
الكويتي سجلها بنفسه، يشهد عليه صبره الكبير يوم ان 
أخذ االحتالل الصدامي الظالم 3 من فلذات كبده )ناصر، 
طالب، وعدنان( الضباط في سلك اجليش الكويتي، ولكن 
اهلل تعالى سلم وأرجعهم بعد معاناة كبيرة الى وطنهم 
الكويت ساملني غامنني، واليوم يرحل اخلال حجي محمد 
)بوناصر( ويترك في القلب لوعة وش���جى ال يواسيها 
إال أن منتثل لقوله تعالى: )إنا هلل وإنا إليه راجعون(، 

فمنك السالم يا خال وعليك السالم.
a.alsalleh@yahoo.com

بعض املسؤولني يقومون 
مبعاجلة م���ا كلف���وا به من 
أعم���ال بطريقة اس���تفزازية 
تش���عر املواطن بأنه محارب 
او مس���تهدف من قبل النظام 
او احلكومة، ما يثير عالمات 
االستفهام والعجب والتعجب 
ازاء ذلك، فهل املقصود اثارة 
املواطن ام هناك مآرب أخرى؟ 

خصوصا عندما تسأل هؤالء عن بعض ما يقومون به 
وه���و ليس به ضرر او ضرار على الدولة او ممتلكاتها 
التي ال حتتاج هذه التجاذبات واحلوارات العقيمة بني 
املجلس واحلكومة في قضايا ته���م املواطن وال تكلف 

الدولة معاناة مالية.
لكن املؤكد ان هناك تقصيرا من املسؤولني في وزارات 
الدولة ومؤسساتها، والذين غفلوا او تراخوا فيما كلفوا 
به وأقسموا على احملافظة عليه وسنورد لكم على سبيل 
املثال وليس احلصر بعضا من هذه القضايا والتصرفات 

التي كلفت ملعاجلتها:
1 - فرق اإلزالة أوكلت إليها ازالة التعديات على امالك 
الدولة والتي تشوه الفن املعماري او تتعارض مع اخلدمات 
ولكنهم حينما يزيلون االشجار في احلدائق املرخصة 
والساحات التي كان املس���ؤولون يأمرون بتشجيرها 
لتلطيف اجلو وامتصاص التلوث الكربوني املنبعث من 
املركبات الكثيرة بسبب صرف اجازات القيادة »ملن هب 
ودب« وكذلك القسائم القريبة من التجمعات االسكانية 
والتي حتول البعض منها من نشاط تخزيني الى نشاط 
تصنيعي مما زاد نسبة التلوث مبعدالت ال يجب السكوت 

عنها او التهاون في حلها.
واخيرا توجه أعضاء اللجنة إلزالة الساللم ال يتجاوز 
ارتفاعها مترين، وقد اقيمت على جانب ليست به خدمات، 
اضافة الى عدم سماحها بنصب اخليام خالل ايام الربيع 
في ساحات البيوت رغم ما لديها من االرتدادات والتعهد 

بإزالتها في نهاية املوسم.
2 - موضوع املعسرين وحل قضية املتعثرين الذي 
من اسباب تراكم الفوائد عليهم من البنوك التي استغلت 
ظروفهم او عدم مراقبة البنك املركزي او تراخيه فيما وكل 
اليه بشأن مراقبة القروض االستهالكية بشكل خاص.

3 - الرياضة التي اخذت شوطا من اخلالفات بني أهل 
الديرة والتي لو صيغت قوانينها الداخلية متطابقة مع 

القوانني الدولية لتخلصنا من همها.
4 - لو مت حل موضوع الشريحة التي تتطابق بياناتها 
مع مطلب احلكومة من فئة البدون والفئات التي حتتاج 
مزيدا م���ن البحث والتحري او الت���ي متتلك احلكومة 

بيانات عن اصولها لتحلها وفقا 
للقانون.

5 - منع ما يقارب من 93 
ألفا من السفر والبعض منهم 
ال يتجاوز دين���ه 200 دينار 
وبامكان احلكومة خصمها من 

رواتبهم عن طريق البنوك.
6 - جت���ار االقامات الذين 
شوهوا سمعة الكويت الناصعة 
امام الكثير من عمالة االشقاء وامام العالم وعدم صرف 
بعض املقاولني رواتب عمالتهم في الوقت احملدد، ما جعل 
الكويت تتهم بعدم مراعاة حقوق االنس���ان واملتاجرة 

بالبشر.
وهذه املواضيع عندما يتس���اءل املواطن عن اسباب 
معاجلتها بهذه الطريقة يقال له هذه االوامر من مصادر 
علي���ا ويلصقونها بالنظام واحلكوم���ة وان كانت كما 
يقولون فه���ذه طامة  كبرى »فإن كن���ت ال تعلم فتلك 
مصيب���ة وان كنت تعلم فاملصيب���ة أكبر« و»اذا الوالي 

راض العب يا حسني«.
اذا كان النصح والنصيحة واالرشاد والتنبيه ال يفيد مع 
هؤالء فسنغير من مساراتنا الفكرية الى مسارات اقليمية 

حيث ينطبق املثل املصري »سعد قال ما فيش فايدة«.
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شبكات التجسس: حذرنا وأوضحنا في مقاالت سابقة، 
من املعاهد الش���مالنية ومس���تخرجاتها منذ عقود من 
اجلواس���يس الذين يخدمون الصهيونية واملاس���ونية 
ويقومون بتنفيذ االعمال الدنيئة من قتل وتفجيرات في 
مختلف أصقاع االرض وخصوصا في منطقتنا واقليمنا 
الذي نعيش فيه وحتى اوروبا لم تس���لم من ذلك حتى 
االزمات االقتصادية التي ترونها من صنع هذا الصنف 
وأعماله القذرة التي ستقرب نهايته بإذن اهلل واحذروا في 
هذه االيام، فقد ينشطون في محيطنا االقليمي وينسبون 
هذه االعمال لفئات اخرى حتى يضربوا بعضكم بعضا 
مس���تخدمني اش���خاصا غير واعني لتنفيذ هذه االعمال 
والبعض من هؤالء مثل »االطرش في الزفة« الن املوجه 

االساسي غائب عن االنظار.
ولكن النتائج تدل على ان هذه االعمال ال تخدم االمة 
وه���ي واضحة للعيان ولكل من كان عنده ذرة من عقل 
وتفكير النها تدمر املمتلكات وتقتل االبرياء وال تطول 

اجلسم الصهيوني.
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)حيبني(!
Take care from those they are very dangerous for 

all the world and they are going to their end.

هل هم في غيبوبة 
أم مغيبون؟
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