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كمواطن بسيط جدا، ال يفهم ما الذي 
يحدث وال يعرف ملاذا يحدث أو ال يحدث 
أي شيء من أي شيء وال يستوعب أي 
شيء عن حتالفات احلكومة مع النواب 
أو حتالفات النواب مع بعضهم البعض 
ومن املس����تفيد من كل هذا العبث، حتى 
أصبح غير قادر على التمييز بني احلرامية 
والشرفاء أو ملاذا يستمر مسلسل انقطاع 
الكهرباء كل صيف، أو ملاذا ترسل الكويت 
مرضاها إلى لبنان للعالج، أو ملاذا يستمر 
أبناؤنا في احلصول على املراكز األخيرة 
ف����ي التعليم، أو ملاذا تراجعت اخلطوط 
اجلوية الكويتية م����ن املركز األول إلى 
املركز األخير، ومل����اذا ينفجر بني فترة 
وأخرى »بايب« ويتوقف إنتاج البترول 
مورد رزقنا الوحيد رغم وجود حتذيرات 
متكررة، وملاذا تراجعت احلكومة عن عقد 
الداو كيميكال دون أن تتم محاسبة أحد، 
وملاذا ينش����غل اجلميع بصفقة طائرات 
الرافال أو ملاذا تقفز قيمة العقود من مليون 
إلى مليار بعد أن ترس����و املناقصة على 
فالن؟ أو ملاذا يدخل بنغالي إلى الكويت 
بجواز م����زور 10 مرات بعد ترحيله؟ أو 
ملاذا تزيد األسعار في اجلمعيات التعاونية 
التي هي أصال جمعي����ات غير ربحية؟ 
وملاذا وملاذا وملاذا … الخ ببساطة أنا يا 
حكومة مواطن ساذج »وضايع بالطوشة« 
ال يس����تطيع أن يفهم ملاذا دولة صغيرة 
ذات ميزانية كبيرة ونظام حكم مستقر 
وشعب متجانس تعيش كل هذه الفوضى 
واملشاكل، ومع ذلك أعلم أنني أكتب كالما 
بال قيمة وأنني لست الوحيد الذي يشعر 
بذلك، ومع هذا وحتى تطمئن احلكومة 
أكثر، أبشركم بأنني يائس بائس وأصبحت 
ال أكترث بكل ما يجري، وأتصور أن أغلب 
املواطنني أصبحوا مثلي، فإذا كان هذا هو 
املطلوب فآن األوان أن حتتفلوا بالنصر، 
ما يهمني هو أن تصل هذه الرسالة إلى 
سمو رئيس مجلس الوزراء حول شكوى 
آالف األسر التي لديها معاقون، خاصة 
من األطفال، فيا سمو الرئيس مضى اآلن 
قرابة 3 أش����هر على تاريخ إقرار قانون 
املعاقني اجلدي����د دون أن تصدر الئحة 
تنفيذية للقانون ويتم تطبيقه، هذا األمر 
يتعلق باملعاقني يا سمو الرئيس وليس 
باألصحاء، الذين يعانون أصال من إعاقات 
جسدية ويعاني معهم ذووهم بسببها، 
ب����ل أكثر من هذا يا س����مو الرئيس فإن 
ه����ؤالء املعاقني وذويهم في الوقت الذي 
كانوا ينتظرون فيه املزيد من اخلدمات 
التي قد تيسر عليهم حياتهم وتزيح عن 
كاهلهم ش����يئا من هذا االبتالء العظيم، 
أصبحوا يواجهون صعوبات أكثر بسبب 
ممارسات بعض املسؤولني في املجلس 
األعلى لش����ؤون املعاقني، فاخلدمات في 
تراجع واملعاملة من سيئ إلى أسوأ، فهل 
يقبل سموكم بهذا التراجع والبؤس في 

مكان يفترض فيه خدمة املعاقني؟
bodalal@hotmail.com 

إلى سمو الرئيس

محمد هالل الخالدي

نظرات
إذا افترضن����ا أن ثمة عالقة 
تشابه بني حكومتنا احلديدية 
والرسائل النصية القصيرة التي 
تصلنا عبر املوبايل وعلى وجه 
التحديد الرسائل اإلعالنية وبيان 
مدى تطابق تلك العالقة من عدمه 
إن وجدت، فإننا عند إخضاع ذلك 
الفرض للتحليل علينا حتديد 

سلوكيات عناصر الفرضية )احلكومة � الرسائل اإلعالنية(، 
وإذا بدأنا بالرسائل فسنجد أن لها سمات وصفات محددة، 
فمثال دائما ما تكون تلك الرس����ائل متطفلة على أكثرنا 
ما لم يكن جميعنا فلم يس����بق أن عرفت أحدا اش����ترك 
بخدمة معينة تتيح للش����ركات الوص����ول لهاتفه متى 
تش����اء وتنغص عليه هدوءه، إذن فهي غير مرحب بها 
هذا أوال، تذمر الكثير من املستقبلني للهواتف النقالة من 
كثرتها وتكرارها وتفاهته������ا أيضا يعتبر صفة لصيقة 
أخرى بتلك الرسائل، كما أن عدم جدوى تلك اإلعالنات 
الهاتفية كون أغلبها عن منتج���ات ال حتظى باالهتمام 
يش����تت االنتباه عما ميكن أن يكون مفيدا منها ما يدفع 
أحدنا باالستغناء عن قراءتها كليا بدال من حتمل سخافة 
أكثرها وتلك ثالث صفة من صفات الرس����ائل املزعجة، 
وفي تضارب تلك التصريحات أو اإلعالنات خير دليل 

على عدم مصداقيتها.
أما أبرز صفات تلك اإلعالنات املزعجة فهي أنه ليس 
هناك من يستطيع إيقافها أو منعها من الوصول للمستخدم 
املغلوب على أمره والذي ال حول له وال قوة يكون حتت 
رحمتها، وال يوجد هناك من يس����تطيع إجبار مصدرها 
على االلتزام بصدق وتنفيذ ما جاء فيها مهما امتلك من 
صالحيات ألننا »حارة كل من إيدو إلو« كما يقال، ناهيك عن 

أنه لو بيد أحدهم ألجبر املواطن 
على تصديقها والعمل مبا جاء 
مبقتضاها وكأنها مرسوم )مو 
أقصاها( تصريح.. عفوا إعالن، 
هناك مقولة باللهجة املصرية 
تختصر األسطر السابقة، فهي 
ما لهاش كبير يشكمها فتقول ما 
يحلو لها وترسل متى ما تشاء 
وتتطفل كيف تشاء وتكذب على مرأى ومسمع اجلميع 

واملواطن يطق رأسه بالطوفة!
من الضروري إذن االستعانة بخبير قانوني لبحث 
مدى قانونية أو ش����رعية ترك املواطن عرضة لإلزعاج 
من قبل تلك التصريحات أو اإلعالنات ما لم يختر ذلك 
مبحض إرادته على غرار االشتراك مختارا في اخلدمات 
اإلخبارية أو الرياضية، وكذلك البد من العمل على إصدار 
تشريع من شأنه إلزام املص�����در مبا جاء في تصريحه 
ومن يخالف ذلك يع����رض نفس����ه للمساءلة القانونية 
ألن����ه متى ما ترك احلبل على الغارب لكل من هب ودب 
ليعل����ن ويعطي معلومات مغلوط����ة بانتظار صحيان 
ضمي�����ر ذلك املصدر من س����باته العميق ليعتذر عن 
املغالطات واألكاذيب التي وردت على لس����انه لقبضنا 

من دبش.
نظرا لضيق املس����احة أترك للقارئ الكرمي استكمال 
املقارنة وإثبات أوجه التشابه، ومدى تطابق التشابه متى 
وجد بني احلكومة احلديدية واإلعالنات عبر الرس����ائل 
النصية الواردة على الهوات����ف النقالة والتي من أبرز 
صفاتها كما ذكرنا انه����ا مزعجة، وغالبا ال تكون هناك 

من يستطيع إثباتها أو الزام حتقيقها.
Binsabt.kw@gmail.com

20 عاما مضت على االحتالل 
العراقي الغاشم للكويت، مضت 
كل هذه السنوات ولم ينس أي 
كويتي محب لوطنه ما فعله 
هذا االحتالل بأرضه من دمار 
ونهب وسفك للدماء الكويتية، 
ولم ينس أحد الظلم الذي وقع 
على الشعب الكويتي إبان هذا 

االحتالل نعلم جيدا كم من زوجة ترملت وكم من أبناء 
تيتموا وكم من آباء وأمهات فقدوا فلذات أكبادهم كانت 
القلوب تتحطم من اجلهم كل هذا حدث ولكن يبدو أن 
هناك من تناس���ى كل هذا الظلم الذي وقع على أبناء 
الكويت، بل تهاون وأجبرنا على أن نتهاون نحن أيضا، 
وأصبح يناشدنا أن نفتح قلوبنا ونبدأ صفحة جديدة 
مع العراق والعراقيني وبالفعل بسبب طيبة قلب أهل 
الكويت ألقينا باللوم على املقبور صدام حسني كأنه 
املتسبب الوحيد في هذا االحتالل وكأنه هو من قرر 
وقتل وسرق ونهب ودمر في آن واحد فأصبحنا نردد 
أمام اجلميع »العراقيون اخوانا وأهلنا وناسنا« ثم بدأنا 
بعد ذلك نتهاون فيما فعله العراق بنا خطوة فخطوة 
حتى ظن العراقيون أننا ضعفاء واستخفوا بنا كثيرا 
وبدأت التصريحات التي ترددها ألسنة املسؤولني في 
العراق في جميع احملافل الدولية وبدأت تبرز بشدة 
باإلساءة في حق الكويت ونحن نردد وراء احلكومة 
»هادول اخوانا وأهلنا وناسنا« العراق تتجاوز ونحن 

نتهاون العراق يسيء ونحن نحسن. 
أل���م تقرأ حكومتنا الصح���ف العراقية طوال هذه 
الس���نوات لترى مدى اإلس���اءة التي توجه للكويت 
باستمرار على صفحاتها؟ ألم تر احلكومة ولم تسمع 
افتراءاتهم وأكاذيبهم وإساءتهم في حق الكويت وشعبها؟ 
أعتقد أنه لم يتبق أمام احلكومة سوى أن تنتظر حتى 
مجيئهم الى هن���ا كما حدث عندما غدروا بنا في عام 
90، وها نحن هذه األيام نرى »كالكيت 100مرة« عندما 
نرى التصريحات غير املسؤولة والتي جتاوزت كل 
احلدود وجعلتني أخرج عن صمتي الذي استمر طوال 
هذه السنوات تصريحات قيس الغزاوي عن ترسيم 
احلدود وما سمعنا به يحدث على احلدود الكويتية 
من تكرار لسيناريو عام 90 بوجود مركبات للجيش 

العراقي والعشرات من املسلحني 
يحملون الرشاشات. 

فهل س���نتهاون أيضا هذه 
املرة بعد هذه اإلس���اءة وبعد 
كل هذه االتهامات، ان س���عة 
اعتاد  التي  الكويتي���ني  صدر 
عليها العراقيون مقابل اإلساءة 
وجتاوز كل احلدود واخلطوط 
احلمراء وعدم اعترافهم باحلدود بني الدولتني والتشكيك 
فيها أمر يحتاج الى وقفة حازمة من اجلميع من احلكومة 
قبل الش���عب ويجب أن نؤكد عل���ى عدم التنازل عن 
حقوق الش���عب الكويتي وأن نطالب بجميع حقوقنا 
الت���ي تهاونا في املطالبة به���ا وأن نكون يدا واحدة 
تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه أن يسيء 
ال���ى الكويت ومن يخطر ببال���ه أن يتخطى حدودها 
دون اس���تئذان فكفانا طيبة ونس���يانا وكفانا صمتا 
وإحس���انا وكفانا عفوا وغفرانا مع من ال يس���تحق 
اإلحس���ان، وكلنا بصوت واحد رجال ونساء شباب 
وبنات سني وش���يعي بدوي وحضري حتى اجلنني 
في بطن امه ومعنا »البدون« الذين يعش���قون تراب 
هذا الوطن نقول نحن فداء للكويت وسنحمي أرضها 
وسنبحث عن حقها ولو تهاونت احلكومة فنحن لن 
نتهاون ثانية وكلنا جنود حلماية الكويت وبعزم من 
اهلل سندافع عن حدودك يا كويت يا شمع����ة مضيئة 
تني�����ر البيت يا درة اخلليج وهذا وعد قطعناه على 
أنفس���نا »ما يدنس أرضك عدو وال خائن ولن يحرك 

علمك غير رياح اهلل«.
وحقا:

 اذا أنت أكرمت الكرمي ملكته
 وان انت أكرمت اللئيم متردا 
ونهاية أقول لبعض العراقي���ني أصحاب القلوب 
املليئ���ة باحلقد الدفني والكره البغيض جتاه الكويت 
في السابق عندما قمتم بغزونا لم يكن هذا ضعفا منا 
ولكنه كان غدرا منكم ول���م نكن نتوقع اخليانة من 
عربي مسلم مثلنا فاخليانة تأتي من الكفرة لكننا من 
غدركم تعلمنا ومن مكركم تنبهنا كيف نكون أقوياء 

متحدين أشداء غير متهاونني.
www.alyera3-al7or.com

الحكومة 
»S.M.S« والـ

عبداهلل بن سبت

أطروحة

مصدومة بجد 

 م. هديل عيدان الخليفة

اليراع الحر

وزارة اإلعالم ومنذ استجواب وزيرها األخير الذي انتهى بنتيجة 
)23 – 22( وهي تعد بأنها س���تفّعل كامل مواد قانوني املطبوعات 
واملرئي، وتقول الوزارة وتكرر أنها ستقوم بتعيني مراقبني ماليني 
على الصحف والقنوات، وهو ما لم يحصل بعد، وال أعتقد شخصيا 
أنه س���يحصل على األقل في ظل احلكومة احلالية، وألس���باب ال 
عالقة لوزارة اإلعالم بها ويعلم اهلل أن وزير اإلعالم بريء من تهمة 
التراخي في تعيني مراقبني ماليني للصحف والقنوات الفضائية، 
ذلك أن تطبيق مثل هذا األمر يعلو س���لطات وصالحيات الوزير، 
والوزير الش���يخ أحمد العبداهلل ب���ني نارين: نار تطبيق القانون 
وضغوطات النواب من جه���ة ونار عدم تطبيق القانون وإرضاء 

من ال يريد لهذه املادة حتديدا أن تفّعل.
هذه املادة لو فّعلت والتي تفرض وجوب تعيني مراقبني ماليني 
تعني أنه س���يتم كشف ما ال يحب البعض أن يكشف، أو باألصح 

ما ال تريد احلكومة »بكبرها« أن يتم الكشف عنه.
واملضحك في األمر أن اجتماع مجلس الوزراء األخير ركز على 
وجوب إصدار قانون حرية تب���ادل املعلومات، وأعتقد أن قانونا 
كهذا لو عرض على مجلس األمة ومر باألغلبية الساحقة فسيدخل 
في خانة التعطيل عن التنفيذ متاما كقانوني املطبوعات واملرئي 
اللذين عطل أهم جزء فيهما وهو كش���ف مصادر متويل الصحف 

والقنوات الفضائية عن طريق تعيني مدققني ماليني.
من السهل على احلكومة أن تعد وترفع قوانني إلى مجلس األمة 
كقانون الشفافية وقانون إبراء الذمة املالية كما دعت في اجتماعها 
األخير، بل تدعمها ومتررها ولكن املشكلة و»احملك« في التنفيذ، 
وحكومتنا )باسم اهلل ما شاء اهلل عليها وعلى حواليها( جتيد كل 
شيء إال التنفيذ، فهاهما قانوني املطبوعات واملرئي ورغم مثالبهما 
الدس���تورية، إال أن احلكومة لم تنفذ سوى اجلزء الذي يصب في 
صاحلها فقط، وهو مالحقة الكت���اب وكتابة التقارير عنهم وعن 
مقاالتهم بش���كل يومي، أمال في أن جتد ولو منفذا قانونيا واحدا 
ميكنها أن حتيل به أيا من الكتاب من معارضيها إلى القضاء بأي 
تهمة كانت ولو حتى كانت تهمة »إشغال طريق«، أما عندما يأتي 
تطبيق القانون على الرؤوس الكبيرة والبحث عن مصادر التمويل، 
فحاشا وكال أن تتحرك احلكومة أو وزارة إعالمها قيد أمنلة لتفّعل 

القانون، بل تصاب ب� »عقر بقر« مزمن.
بعد عامني من مرور قانون املطبوعات اجلديد، نعلم متاما من 
ميول من ومن يعمل حلس���اب من، وحلس���اب من تذهب املاليني 
لتغطية مصروفات ماذا، وإن كانت احلكومة ال تعرف فسأزودها 
مبعلومة مفادها لو أن وزيرا من احلكومة أخرج دينارا واحدا من 
جيبه ليدفعه لشراء علبة كاكاو لعرفت الكويت كلها قبل أن يقول له 
البائع شكرا، فال يوجد شيء ميكن أن يخفى في البلد، فما ال تقرأه 
في الصحف ستجده في املدونات وما ال ينشر في املدونات ستجده 

في ديوانية »شياب« يتم تداوله وعالنية وبتفصيل ممل.
ال نريد مزي���دا من القوانني، بل نري���د أن يطبق القانون على 
اجلميع، وأن تفّعل القوانني كاملة ال أن تأتي عرجاء، فمادة تفعل 
وأخرى تهمل وثالثة تنس���ى، فالذي يستطيع كسر ساق القانون 

يستطيع جبرها أيضا.
أكرر.. وزير اإلعالم بريء متاما من تهمة تعطيل تفعيل قانوني 
املطبوعات واملرئي واملسموع، خاصة فيما يتعلق بتعيني مراقبني 

ماليني ألن األمر يفوق صالحياته السياسية.
 Waha2waha@hotmail.com

قضيتنا اليوم تدور حول مثلث أضالعه متوازية ومتساوية وهي 
»املسألة واملسؤولية واملسؤول« وكل من أضالعه الثالثة ال تقتصر في 
احلساب والعقاب، ولكن لألسف عندما نطرح أي قضية تغيب أعيننا 

عن املسؤولية واملسؤول، ونسلط الضوء على املسألة فقط.
نبدأ بتحليل أضالع مشكلتنا الثالثية، فالضلع األول هو املسألة 
وتعني في اللغة العربية »ما كان موضوع بحث أو نظر«، أما الضلع 
الثاني فهو املسؤولية وتعني بوجه عام »حال أو صفة من يسأل عن 
أمر تقع عليه تبعاته، فيقال: أنا بريء من مسؤولية هذا العمل، وتطلق 
»أخالقيا« على التزام الشخص مبا يصدر عنه قوال أو عمال، وتطلق 
»قانونا« على االلتزام بإصالح اخلطأ الواقع على الغير طبقا للقانون«، 
ونأتي آلخر أضالع مش����كلتنا وهو املس����ؤول ونقصد به في املعجم 

الوجيز »رجال الدولة: املنوط بهم العمل وتقع عليهم تبعته«. 
تلك هي معاني أضالعنا الثالثة، وتلك هي مشكلتنا التي تدور دائما 
داخل ذلك املثلث، ولكن لألسف لم نسأل أو نعاقب املسؤول ونسلط 
الضوء على املس����ؤولية، بل ونقتصر في جمي����ع أخطائنا الوزارية 
على املس����ألة فقط، باألمس القريب اس����توقفني موضوع شائك طال 
فيه احلديث وهو ازدواجية اجلنس����ية ومنح اجلنس����ية ألفراد ليس 
لهم احلق بها. قضيتنا اليوم ليس����ت احلديث عن »املنح أو السحب« 
للجنس����ية لهؤالء األفراد، بل مش����كلتنا اليوم هي من املس����ؤول عن 
هذا ومن تقع عليه املسؤولية، فلألسف الشديد اعتدنا في مشكالتنا 
الوزارية أن نكشف فقط عن هذه املشكلة وليقم أحد بتسليط الضوء 
على املسؤول عنها، والتدقيق والعقاب، فعلى سبيل املثال ال للحصر 
قضية التجنيس فقط قمنا بتس����ليط الضوء على األفراد الذين قاموا 
بالبحث واألفراد الذين نالوا اجلنسية أما عن املسؤول الذي قام بهذا 
اجل����رم فال أحد يعلم من هو؟ وما عقابه ليكون عبرة ملن يأتي بعده، 
تلك هي املشكلة وهي محاربة الفساد املتفشي داخل الوزارات، وسؤالنا 

اليوم للمسؤولني: 
من املسؤول عن مشكلة األخطاء الطبية؟
من املسؤول عن مشكلة التلوث البيئي؟

من املسؤول عن مشكلة اجلامعات غير املعتمدة؟
من املسؤول عن مشكلة الكهرباء واملاء؟
من املسؤول عن مشكلة الفلتان األمني؟

من املسؤول عن مشكلة انحدار الثقافة والفنون؟
من املسؤول عن مشكلة اندثار املسرح؟

من املسؤول عن رداءة مباني املدارس واجلامعات؟ 
من املسؤول عن مسؤولية.. ولكم احلساب؟

> > >
كلمة وما تنرد: من أشعار اإلمام علي گ:

الزم��ان علي��ك فاصب��ر  إذا ض��اق 
القري��ب الف��رج  م��ن  تي��أس  وال 
atach_hoty@hotmail.com

قانون المطبوعات األعرج
وبراءة وزير اإلعالم 
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من المسؤول 
عن المسؤولية؟

د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر


