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اضبطوا ساعاتكم، فبعد 32 ألف ساعة بالضبط 
ستنتهي حكومتنا املوقرة الرشيدة من إمتام كامل 
خطتها التنموية، كما وعدتنا، وملن ال يجيد احلساب 
فال� 32 ألف س���اعة تعادل 1360 يوما تقريبا، أي 
ثالث سنوات ونصفا، هكذا تعدنا احلكومة، وهذا 
يقوله موقع »كونا« الذي وضع على يساره ساعة 
حتسب تنازليا الوقت املتبقي لتنفيذ كامل اخلطة 

التنموية املوعودة.
منذ اللحظة التي تقرأون فيها املقال س���يكون 
املتبقي على تنفيذ كامل املشاريع 32 ألف ساعة، 
طبعا أنا شخصيا أشك وأظن ان ال� 32 ألف ساعة 
ستلحقها 32 ألفا أخرى ونحن لم نر ال ناقة مشروع 

وال جمل تنمية.
هل أنا متش���ائم؟ ال أبدا، ب���ل واقعي، أتعامل 
مع األمور بواقعية ش���ديدة جدا متاما كما يلعب 
الهولنديون الكرة بواقعية، فأمامي جتارب سابقة 
ومش���اريع معلقة وش���واهد حية على التقصير 
احلكومي في تنفيذ مشاريع أبسط وبكثير من تلك 
التي تعد حكومة ال� 32 ألف س���اعة بتنفيذها في 
الفترة املقبلة، تلك املشاريع البسيطة لم تنفذها بل 
مازالت معلقة بني سماء التسليم وأرض التعديالت 

املتالحقة واألوامر التغييرية.
فما الذي ميكن أن يتغير من أمر حكومتنا خالل 
ال� 32 األلف ساعة املقبلة لتنهض من قمقم تباطئها 
وتنفذ ما تعد به من مشاريع، حتى اآلن ما من دليل 
واحد على أن احلكومة تغيرت أو أن أسلوبها تغير، 
فهي تلعب متاما كما تعلب أوروغواي، بأسلوب 

»كيفما اتفق«.
الت���زال حكومتنا حكومة ردة فعل، وليس���ت 
حكومة فعل، وحتى عندما أرادت أن متارس دور 
الفاعلة مارسته على الناشطني والسياسيني والكتاب 
والصحف واملدونات، لك���ن فيما يخص مصالح 
العباد وخلق اهلل من مشاريع فهي تنتظر وتضع 
خدها على يدها بانتظار رحمة فرج قد تهبط من 
الس���ماء، وأبسط ما ميكن أن نقوله مثال أو ندلل 
عليه مشروع جامعة الشدادية هل رآه أحد منكم؟ 
هل زار موقعه أي منكم؟ يقول املسؤولون عنه في 
كل عام »العام القادم سنبدأ به« وكل عام يكررون 
ذات اجلملة، وصرفت املاليني على دراسات ودراسات 
تدرس الدراسات وأوامر تغييرية، واسألوا ديوان 
احملاسبة عن هذا املشروع واسألوا وزارة املالية 
وجهازها الرقابي على هذا املش���روع الذي يبتلع 

املاليني دون أن يدق مسمارا واحدا به.
الش���دادية مجرد أمن���وذج، والقائمون عليه 
واملسؤولون عنه مناذج تقليدية للتعاطي احلكومي 
مع هذا املشروع الذي صدر به مرسوم أميري رقم 
30 في العام 2004 إلنشاء تأسيس مدينة جامعية 
خالل 10 سنوات، ومرت 6 سنوات اآلن ودخلنا في 
السابعة واليزال مجسمات على ورق مع سور بني 
ومت تغيير مكانه مرتني بس���بب خطأ في اختيار 
مكانه، أي انه مرت اآلن 52 ألف س���اعة ولم تنفذ 
احلكومة هذا املشروع وتريد أن تقنعنا بأنها وخالل 
ال� 32 ألف س���اعة القادمة ستنجز كل ما ورد في 
خطتها امللياري���ة التي طرحتها في أكثر من 500 
صفحة، ال أعتقد وال أظن، فوعود احلكومة ليست 

بأكثر من حلم ليلة صيف عابرة.
Waha2waha@hotmail.com

32 ألف ساعة بأسلوب »األوروغواي«

ذعار الرشيدي
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أن  ال يخف���ى عل���ى اجلميع 
وضع الفساد - اإلداري واملالي - 
استشرى في الكويت خالل السبع 
سنوات األخيرة ويتجه من سيئ 
إلى أسوأ، فحسب الدراسات التي 
تقوم بها منظمة الشفافية الدولية 
كل عام جند أن مستوى الكويت 
في مواجهتها للفس���اد تدنى بني 

دول العال���م م���ن35 إلى 66، كما تدنى مس���تواها بني الدول 
العربية من 4 إلى 8، وأحد األس���باب األساسية لهذا التراجع 
هو عدم وجود جهاز أو هيئة مهمتها مراقبة ومنع ومحاسبة 
كل عمل إداري ومالي غير مشروع. وهذا ال يعني أنه لم تكن 
هناك محاوالت كويتية جادة للدفع نحو تأسيس هذا اجلهاز 
كمشروع هيئة مكافحة الفساد التي تقدمت به جمعية الشفافية 
الكويتية ولكن هذه احمل���اوالت إلى يومنا هذا يتم إحباطها 

ممن له مصلحة في ذلك. 
 لقد قامت جمعية الشفافية الكويتية، وبالتحديد في عام 
2006، بتقدمي دراسة للحكومة تتعلق بإنشاء هيئة ملكافحة 
الفس���اد. كما أقامت اجلمعية ف���ي 2007 مؤمترا عرضت فيه 
جتارب الدول األخرى التي سبقتنا في هذا املجال. ولكن كان 
توجه مجلس األمة آنذاك نحو تبني مشروع جزئي هو مشروع 
قانون كش���ف الذمة املالية حيث تضمن هذا املشروع إنشاء 
جهاز في وزارة الع���دل يتولى مهمة مراقبة الذمة املالية من 
خالل مجموعة من القضاة يقومون بأداء هذه املهمة التنفيذية. 
لقد عارضت جمعية الشفافية، وبتأييد من منظمات املجتمع 
املدني الكويتي، هذا املش���روع وألسباب عديدة منها أنه من 
غير اجلائز دستوريا تشغيل القاضي - بواسطة وزارة العدل 
- في مهام من اختصاص الس���لطة تنفيذية - جهاز مراقبة 
الذمة املالية - كما أن إنش���اء الهيئة في وزارة العدل أو أي 
وزارة أخرى سيفقد هذه الهيئة استقالليتها، حيث يقتضي 
هذا املشروع أن يقوم أحد موظفي هذا اجلهاز بالبت في تقرير 
الذمة املالية لوزير العدل وهو رئيس���ه في العمل. إن ضمان 
فاعلية أي جهاز مكافح للفساد يكمن في استقاللية هذا اجلهاز 
بإدارته وموظفيه وهذا ما تعهدت به الكويت عندما صادقت 
عل���ى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس���اد في نهاية 2006 
والتي تنص عليه املادة السادسة بأن »تقوم كل دولة طرف، 
وفقا للمبادئ األساس���ية لنظامها القانوني، مبنح الهيئة، ما 
يلزم من االستقاللية لتمكني تلك الهيئة من القيام بوظائفها 

بصورة فعالة ومبنأى عن أي تأثير 
ال مسوغ له«.

لم تقف جهود جمعية الشفافية 
الكويتية عند حد االعتراض بل 
قامت بتنقي���ح وتطوير مقترح 
ال���ذي تقدمت به  القانون األول 
س���ابقا ليتضمن هذا املش���روع 
اجلديد منظومة قوانني حتت هيئة 
واحدة هي »الهيئة العامة للنزاهة«. ويشترط في هذه الهيئة 
أن تكون مس���تقلة عن أي وزارة ف���ي الدولة. من مهام هذه 
الهيئة تلقي الشكاوى بخصوص جرائم الفساد، والتحري عن 
الفساد املالي واإلداري، كما تعمل الهيئة على اتخاذ اإلجراءات 
والتدابير الالزمة السترداد األموال والعائدات الناجتة عن جرائم 
الفساد. أيضا تقوم بالتحري ومتابعة حاالت تعارض املصالح، 
 وتلقي إقرارات الذمة املالية، وحماية املبلغني عن الفس���اد.

قدم هذا املقترح بقانون إلى مجلس األمة وحدد تاريخ التاسع 
من ديسمبر 2009 ملناقشته.. ولكن لم يناقش بسبب جلسة 
االس���تجوابات الت���ي مت حتديدها قبل ي���وم واحد فقط من 
مناقشة هذا املشروع الهام وقد كان امتداد اجللسة إلى اليوم 
التالي س���ببا في إلغاء جلسة قانون الهيئة. وهكذا وبفضل 
بعد نظر نوابنا الكرام مت إحباط أول محاولة ملناقشة قانون 
الهيئة. بعد ذلك مت حتديد موعد آخر في احلادي عش���ر من 
مايو 2010 ملناقش���ة مقترح القانون ولكن فش���لت اجللسة 
بسبب احتجاج جمعيات النفع العام عندما علمت أن مجلس 
األمة س���يناقش اقتراح قانون مش���روع الذمة املالية القدمي 
ال���ذي مت رفضه في 2007. وهكذا مت إحباط احملاولة الثانية 
لعرض االقتراح. ث���م مت حتديد موعد ثالث بتاريخ احلادي 
والعشرين من يونيو 2010 ملناقشة مشروع الهيئة ولكن مت 
إلغاء اجللسة لعدم اكتمال النصاب والسبب على ما يبدو أن 
موضوع الفساد ليس بذي أهمية لدى اإلخوة في السلطتني 

التشريعية والتنفيذية.
حتما ان مثل هذا املش���روع سيجد مقاومة قبل أن يخرج 
للنور ولكننا نقول لكل من يس���اهم بش���كل مباشر أو غير 
مباش���ر في تعطيل مناقشة مشروع الهيئة انه مسؤول عن 
تضييع الفرصة على الشعب الكويتي في أن يخطو خطوه 
جادة نحو إرساء قوانني النزاهة.. فمن منكم يريد أن يكون 

مسؤوال عن ذلك؟
halkhala@hotmail.com

ذكر وزير التج���ارة في أحد 
تصاريحه عن بعض الشركات 
الورقية املتواجدة بالسوق أنها 
»عفنة«، ويجب تنظيف السوق 
منها، وال شك أن االعتراف باملشكلة 
هو نصف احلل، وهذا الكالم يطرح 
العديد من التساؤالت التي يجدر 
احلديث عنها: من املسؤول عن 

تنظي���ف العفن املوجود في الس���وق؟ بل وم���ن تقع عليه 
املس���ؤولية عن وجود هذه الشركات »العفنة« إلى اليوم؟، 
ومن هو املس���ؤول عن إخراجها منه؟، ومن الذي صرح لها 
بدخول السوق أصال؟، وكل هذه التساؤالت البد من اإلجابة 
عنها بكل وضوح وشفافية، حتى نصل إلى الشخص املسؤول، 
وإذا لم يحاس���ب هذا الشخص ، بعد الكشف عنه، ويحول 
جلهات االختصاص، كونه ضي���ع األمانة املوكلة إليه فلن 
نستفيد شيئا، بل يجب أن نأخذ العبرة من دبي في طريقة 
محاس���بة املقصرين بكل جدية، مهما كانت مناصبهم التي 

كانوا يشغلونها.
وفي ظل احلديث عن »عفن« السوق، يجب أن نفرق بني 
عدة شركات، فهناك شركات حقيقية ال حتتاج ملساعدة ألنها 
قادرة على عب���ور األزمة وذلك ألن لديها قيادة حصيفة لم 
تقترض أمواال فوق طاقتها، ولم تدخل في مشاريع قصيرة 
األجل بقروض طويلة األجل، وهذه ال مشاكل لديها وقادرة على 
العبور، والنوع الثاني من الشركات هو الشركات التشغيلية 
املهمة لالقتصاد احلقيقي، وبها إدارة مميزة وجادة إال أنها 
بحاجة ملساعدة، ومساعدتها دعم لالقتصاد الوطني الصرف، 
وهي ال تتجاوز ربع الش���ركات املوجودة في السوق، وهذه 
تستحق الدعم واملس���اندة، بل لديها مالءة مالية، أم النوع 
الثالث من الشركات فهو السواد األعظم فيجب إخراجه من 

السوق في أسرع وقت، حتى ال 
ينتشر الداء، مثل الطبيب الذي 
يبتر أحد أطراف املريض، ليحافظ 
على باقي اجلسم سليما معافى. 
اليوم عليهم  إن املس���اهمني 
مس���ؤولية كبيرة وجسيمة في 
نفس الوقت، وذلك حملاسبة أعضاء 
مجالس اإلدارات، ألن هناك هروبا 
منظما من إدارات هذه الشركات، وذلك قبل الغرق اجلماعي 
بس���بب كثرة الثقوب املوجودة في السفينة، بل يجب على 
املساهمني أن يحذوا حذو علي املوسى، وطريقة محاسبته في 
اجلمعيات العمومية وخاصة ما حصل في اجتماع اجلمعية 
العمومية للبنك التجاري، وان يعلموا مدى شفافيته عندما أعلن 

عن استثماراته املوجودة بأسواق املنطقة بكل شفافية.
وكما يقول ناصر النفيسي، في مقاله الذي حمل عنوان 
»من املس���ؤول عن..العفن«.. أما عل���ى صعيد األرقام، فقد 
خسرت بورصة الكويت أكثر من 30 مليار دينار منذ بداية 
األزمة االقتصادية العاملية واألخالقية الكويتية، وفي تقديرنا 
املتواضع، فإننا نعتقد أن 20 مليار دينار من اخلسارة ترجع 
إلى أعمال »شيطانية« كويتية 100%، بينما يرجع الباقي إلى 

متغيرات اقتصادية عاملية.
إن مسؤولية تنظيف السوق عملية شاقة وكبيرة وبحاجة 
إل���ى تضافر اجلهود، وقبل ذلك بحاج���ة إلى مصداقية في 
اإلصالح، واالبتعاد عن تعيني أناس وفق املصالح واألهواء 
واحملاصصة، بل وف���ق منظور املواطنة والكفاءة واألمانة، 
ولي���س ضمن منظور »هذا ولدنا«، وذلك حتى يتمكنوا من 
إزالة العفن املوجود في الس���وق، وكي ترجع الكويت درة 

اخلليج كما كانت في السابق.
akandary@gmail.com 

مكافحة الفساد
بين الجد واللهو

د. حنان الخلف

إشارة

الشق عود..
والعفن تارس!

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

عاد أحد اإلخوان بعد ان زار املعرض الدولي في شنغهاي 
وهو معجب جدا بحجم ه���ذا املعرض لتواجد جميع دول 

العالم فيه باستثناء الكويت وبوركينا فاسو.
وقد كان هذا املعرض يتعلق بأمور غير جتارية بحتة، 
حيث كان معرضا للثقافة والعمران والتربية، وكان جناح 
اململكة العربية السعودية فيه على درجة عالية من الفخامة 
واجلودة لدرجة ان فترة االنتظار لدخول هذا اجلناح استغرقت 
حوالي 6 س���اعات، وكان االقبال عظيما، وقد قدمت اململكة 
في هذا املعرض وجها مش���رقا عن النهضة فيها، وعرضت 
ما لديها من تقدم وإعمار، باإلضافة الى التراث الس���عودي 

االصيل.
وذكر صاحبنا ان هذا اجلناح قد كلف 120 مليون دوالر، 
ولكن هذا املبلغ ال يساوي اي شيء مقارنة باملردود العظيم 
الذي سيعود على اململكة، وبجانب ذلك كانت هناك أجنحة 
متمي���زة لباقي دول مجلس التعاون، والغائب الوحيد عن 

املشاركة في هذا املعرض كان الكويت.
وكان يتكلم وهو متحسر كيف وصلت أوضاعنا الى هذا 
املستوى خاصة ونحن اصحاب حضارة وأصحاب ثقافة، 

وأصحاب عمران ونهضة في جميع ميادين احلياة.
مثل هذا الوجه املشرق الذي عرض للمملكة في الصني هو 
فعال ضربة معلم من قبل االخوان في السعودية، ألن الصني 
هي مس���تقبل العالم، وكلما استطعنا ان نبني لهذه الدولة 
العظمى امكانياتنا وقدراتنا االبداعية تشجعت للتعاون معنا 
في املج���االت التنموية املختلفة، خاصة اننا دولة صغيرة 

حتتاج الى مثل هذا االعالم.
لقد كان حتسر صاحبنا شديدا ألننا كنا في املاضي رواد 
مثل هذه املناسبات، ولكن في الظاهر ان مشاركاتنا اصبحت 
اخيرا ال تتعدى عرض بعض الفنون الشعبية دون ان نتطرق 
الى احلضارة والتق���دم العلمي والثقافي الذي بنيناه على 

مدى اخلمسني سنة املاضية.
فلماذا يا ترى هذا االهمال؟ وملاذا نقلل من قيمة الكويت 
بني دول مجلس التع���اون؟ وملاذا نغيب عن مجال الثقافة 
والنهضة والتنمية، خاصة اننا مقدمون على عقد من التنمية 
بدأنا »نطنطن« لها بأصوات عالية، ولكن في احلقيقة نحن 
غير مؤمنني بأن الكويت تستطيع ان تنهض من كبوة اصابتها 
بسبب اهمال اهلها لها، وال يجوز ابدا ان يستمر احلال كما 
هو، وارجو ان نتعلم ان اطالع العالم على حقيقة ما نحن 
عليه من تقدم وثقافة ومعرفة هو عنصر اساسي في تقديرهم 
لنا، خاصة ألننا دولة صغيرة اعتمادنا الكلي على الصورة 

اجلميلة التي كنا نرسمها في املناسبات الدولية.
كم���ا أرجو أن يزور وفد من اجلهات املعنية، وليس من 
وزارة االع���الم واملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الذي استبعد متاما عن الدور الهادف الذي يجب ان يعمله 
في اظهار كويت املستقبل، كويت التقدم وكويت االزدهار، 

وليس فقط الكويت بلد النفط.
يا ن���اس اعطتنا الكويت الكثير، مل���اذا نبخل عليها في 
مثل هذه املناس���بات التي ترفع من اسمها، ونظهر وجهها 
الصبوح املشرق الذي طل على العالم منذ 50 عاما املاضية 
ومازلن���ا نعيش على تلك األمجاد ي���ا ناس، ال تركنوا الى 
الكس���ل والوهن الذي اصابنا في العش���ر سنوات األخيرة 
فقدرنا كدول صغيرة ان نخرج على العالم بصورة متميزة 
لعل العالم يعرف أننا دولة متحضرة ومتقدمة، وليس كما 
يسمعون ويشاهدون عنا في الفضائيات أو يقرأون عنا في 
صحافتنا وصحافتهم، فالكويت اكبر وستظل كبيرة رغم 
كل املنغصات التي جلبتها علينا بعض الفئات الظاملة في 

الفترة األخيرة.
وعاشت الكويت في ظل أميرها املتطلع إلى إعادة الصورة 
اجلميلة إلى الكويت، فلنضع أيدينا في يديه املباركة لعلنا 

نحقق طموحاتنا واهلل املوفق بإذن اهلل.

نص ديننا اإلسالمي السمح على بعض القوانني اإللهية 
في تعامالتنا اليومية مع اآلخرين، وأن تبنى هذه التعامالت 
على الصدق سواء صدق الكلمة أو صدق األفعال واألمانة في 
نقل املعلومات، وكذلك االبتسامة في وجه اآلخرين فاالبتسامة 

كالصدقة التي تصل الى اآلخرين وتبهج قلوبهم.
أما بالنس���بة ألعمالنا فيجب اإلخالص في العمل ومبا 
يرضي اهلل لينهض وطننا ويتطور ويواكب الدول األخرى 

املتقدمة.
ولكن هناك بعض ضعاف اإلميان باهلل الذين ال يحسنون 
التعامل مع اآلخرين، سواء من هم أقل منهم شأنا ومكانة أو 
من هم أكبر منهم سنا وقدرا وكذلك يتخذون اإلسالم والدين 

ستارا ألعمالهم التي ال متت لإلسالم أو الدين بأي صلة.
هل يوفقهم اهلل في أعمالهم التي تهدف إلى قضاء مصاحلهم 
الش���خصية وتدمر أي صورة من صور التطور والنهوض 

باملجتمع؟! 
إننا جميعا ال ننسى ما حدث اثناء غزو العراق للكويت 
اآلمنة، وال ننس���ى تالحم ابناء هذا الوط���ن لتحريره من 
براثن املعتدين وال ننسى أس���رانا وشهداءنا وتضحيتهم 
بحياتهم لع���ودة احلرية إلى هذا الوط���ن، فهل جزاء هذا 
الوطن املعطاء أن ننهب ونس���رق أمواله، ونسخر أعمالنا 

ملصاحلنا الشخصية؟!
لقد حثنا والدنا وقائدنا صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح االحمد مرارا وتكرارا على مكافحة الفساد والقضاء 
عليه وعلى جميع صوره وفي كل املجاالت ومحاربة املتسببني 
فيه فلنعمل جميعا للقضاء على املستهترين بأمن هذا الوطن 
واملفسدين في األرض لننهض بوطننا حتى تعود الكويت 

درة اخلليج كما كانت في السابق.
قال تعالى: )يا بني آدم ال يفتننكم الش���يطان كما أخرج 
أبويكم من اجلنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه 
يراكم هو وقبيله من حيث ال ترونهم إنا جعلنا الشياطني 
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