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في هذا البلد.. املكشوف سياسيا أكثر منه بكثير املخبوء، 
فما يعلن على ألس���نة الساسة ال ميثل سوى ثمن حقيقة ما 
ال يعلن، ف���كل ما نراه ونقرؤه من تصريحات لنواب ووزراء 
وناشطني سياسيني ال ميثل سوى رأس جبل اجلليد من حقيقة 

ما يدور حتت بحر السياسة.
ثمن احلقيقة املتوافر لدينا من معلومات جنمعها من تصريح 
ه���ذا النائب وحتول ذاك التكتل أو انحراف تلك الكتلة أو هذا 
التجمع لنحاول أن نكون منها صورة املشهد السياسي، نسأل 
متبحرا في علم السياس���ة ونلجأ لضاربي ودع السياسة في 
البلد ونستعني بأصدقاء من ديوانيات »عروقها باملا« من أجل 
أن نس���تطيع رؤية احلقيقة بنظر سياس���ي بالكاد يصل إلى 
ق���درة 36 على 6، أي أنه حتى مع اس���تحضار كل جن املمكن 
واملعقول بحثا عن احلقيقة ال نصل إال إلى »طشاش« ميكننا 
من الس���ير بدرجة معقولة حت���ى ال نصطدم بجدار احلقائق 

املرة احمليطة بنا.
أنا فعلت كل هذا، واستجمعت كل شيء ممكن واستحضرت 
جن الساسة ألعرف ما الذي تغير قبل ثالثة أسابيع في حتوالت 
كتل املعارضة، في احلقيقة لم أصل إلى شيء ميكن أن أعلنه أو 
الى كشف ميكن أن أقول انني استطعت اخلروج به من خالل 

معطيات التغيرات األخيرة في حتوالت املعارضة.
ولكن وبعي���دا عن االجتهاد فيما ال ي���رى أو اإلفتاء بغير 
علم يقيني، كان علي اللجوء إلى متقاربات تاريخية وشواهد 
تاريخية ش���بيهة بتلك التي مير بها املش���هد السياسي خالل 
األيام القليلة املقبلة، ومنها خرجت بأن املش���هد السياس���ي 
سيتغير إلى األبد في البلد على األقل مع وجود ذات الالعبني 
األساسيني اليوم والتغير سنشهده جميعا في أكتوبر مع بدء 

دور االنعقاد املقبل.
االستجوابات ستتوقف نهائيا، وسيكون أي استجواب قادم 
هو اس���تجوابا فرديا أو بالكثير سيأتي من جهة كتلة واحدة 
فقط ال غير، بعد أن تدخل بقية الكتل السياس���ية األخرى في 
هدنة وإن كانت غير معلنة، على أن تبقى الكتل املهادنة على 
مساحة من التواصل الشعبي عبر استهداف وزيرين أو ثالثة 
وزراء فقط ال غير ستقدمهم احلكومة ككبش فداء حملرقة الهدنة 
غير املعلنة، شريطة أن تظل قضايا رئيسية وحيوية في دائرة 
الهدنة بني احلكومة وكتل املعارضة املهادنة لها ولن تثار في 
املجلس ألي سبب كان وإن أثيرت فستثار على استحياء لتمر 
تلك املشاريع، ومنها مثال خطة التنمية وهيئة سوق املال، أما 
القضايا التي ستسمح الكتل املعارضة لنفسها بإثارتها خالل 
الفترة القادمة فستكون مجرد قضايا شعبية ال تصلح سوى 
لالستهالك السياسي املؤقت كالزيادات والكوادر وقوانني املرأة 

والبطالة أو السؤال عن نتيجة حتقيق عمره 10 أعوام.
املش���هد السياس���ي بدأ في التغير، والهدنة بني احلكومة 
واملعارضة دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي، وسنش���هد ثمارها 
في أكتوبر القادم، هذا ما خرجت به ولكن ما لم أصل إليه هو: 
ماذا سيفعل الشعب بعد أن ترفع املعارضة غطاءها السياسي 
عنه بعد أن كانت صوت���ه وحنجرته ومحاميه وحامي حمى 

حقوقه؟!
Waha2waha@hotmail.com

تطرقت جماعة اخلط األخضر في جميع وسائل اإلعالم املرئي 
واملسموع الى التشديد على املسؤولني عن البيئة واحلكومة 
بضرورة أخذ االحتياط���ات الالزمة لتفادي كارثة قد حتصل 
أثناء انس���حاب القوات االميركية من العراق بسبب النفايات 
العس���كرية والتي تضم أكثر من 10 آالف طن من الس���كراب 
والنفايات املش���عة والتي حتتوي على نسب من اليورانيوم 

املخصب، حيث سيتم نقلها عبر الكويت.
ويعل���م اجلميع أن القوات األميركية بدأت انس���حابها من 
العراق عن طريق الكويت وستحمل هذه النفايات الى قاعدة 

العديد في قطر.
واملختصون في أمور النفايات املشعة والتي حتتوي على 
اليورانيوم املخصب يعلمون انها تسبب الكثير من األمراض 
املعدية مثل سرطان الدم وتلف الكليتني والكبد وتهاجم جهاز 

املناعة وتسبب التشوهات اجلينية.
وهنا يأتي دور اخواننا النواب اعضاء مجلس األمة حلماية 
الش���عب الكويتي واملقيمني، ومتابعة هذه االمور مع اجلهات 
املختص���ة للحفاظ على الصح���ة العامة، بدال م���ن التلويح 
باالس���تجوابات الش���خصية غير املجدية للمجتمع الكويتي 
والصحة العامة للدولة، وفرد عضالتهم فقط في االمور السطحية 

الشخصية.
ونأم���ل أن جتد احلكومة احلل املناس���ب ملن���ع مرور هذه 
النفايات عن طريق الكويت عن طريق شط العرب وتوصيلها 
الى املواقع املراد لها من قبل اجليش االميركي، ونتس���اءل ألم 
تفكر احلكومة أو هيئة البيئة في هذه املخاطر بسبب مرور هذه 
النفايات والسكراب املشع وهذه االضرار واألمراض اخلطيرة 

الناجمة منها؟!
اذا كان اعض���اء هيئة البيئة غي���ر قادرين على أن يقوموا 
بواجبهم االساسي والوطني جتاه هذه االمور فمن األفضل أن 
يتركوا املتخصصني والفاهمني والقادرين على التعامل مع هذه 
األمور بجدية وحرص واخالص لتحاش���ي مثل هذه الكوارث 
البيئية، والتي انش���ئت الهيئة لهذا الغرض السامي وحماية 
البيئة والش���عب الكويتي واملقيم���ني من حصول هذه األمور 

املضرة بالبيئة والصحة.
همسة ملن يهمه األمر.

بعد تعيني د.جاسم التمار 
مديرا لهيئ���ة املعاقني أثير 
الكثير من األقاويل املقبولة 
وغير املقبولة بني مستنكر 
ورافض وحاسد لهذا األمر، 
فيرى م���ن هاجم احلكومة 
من النواب والكتاب لتعيني 
التمار هو ترضية لزوجته 

النائبة التي كانت ومازالت صوت احلكومة في البرملان 
ولألمانة األدبية فالنائبة اجلسار مدافع متفوق بدرجة 
جيد جدا مع مرتبة الش���رف عن احلكومة فهي برأيي 
الصوت احلكومي الس���ابع عشر داخل قاعة عبداهلل 
السالم، ولكن املثير في األمر ان من أنكر على احلكومة 
فعلتها هذه كأنه مستغرب ومتعجب كيف يتم اختيار 

شخص محسوب على نائب ليكون مسؤوال؟!
ف���ي احلقيقة ان واقع احلال في الكويت واملش���هد 
السياسي فيها يدل على ان ديدن احلكومة على اختيار 
املسؤولني في الدولة من رئيس قسم في وزارة الشؤون 
وحتى نائب رئيس مجلس الوزراء قائم على احملاباة 
واحملسوبية وعلى أس���اس االنتماء احلزبي والقبلي 
واملذهبي واملناطقي، فكل النواب وال أس���تثني منهم 
أحدا البد من انهم توسطوا لقريب أو حبيب أو مناصر 
لتقلد منصب ما في أحد أجهزة الدولة، واملش���كلة ان 
النواب الذين أنكروا على احلكومة تعيني زوج النائبة 
مديرا بدرجة وكيل هم أنفسهم وبشكل يومي يسعون 

للتوسط حملسوبني عليهم في أجهزة الدولة.
أما عن سبب هذه الهجمة جلمع من الكتاب والصحف 
على التمار واجلسار ذلك ألن األخيرين ليسا محسوبني 
على حزب مدافع وال تيار مناصر يقوم بالذود عنهما 
ويدحر من ينكل بهما فكالهما أفنى عمره في حتصيل 
العلم والعمل وابتعد عن تس���ييس السياسة، واني 
واهلل ألمتنى من كل قلبي أن يستمر اختيار احلكومة 
للقياديني في الدولة على غرار اختيارهم لشخصية التمار 
األكادميي واألستاذ اجلامعي واملؤلف للكتب التخصصية 
في مجال ما عني فيه، فصحيح لو لم يكن التمار زوجا 
للنائبة ملا عني مديرا للمعاقني ولكن كذلك صحيح لو 
لم يكن بدر الشريعان عازميا ملا اختير وزيرا للكهرباء 
وإن اعتبره البعض من الكفاءات في مجاله، وكذلك لو 
لم يكن فاضل صفر شيعيا ملا صار وزيرا رغم كونه 
من أفضل من عني وزيرا للبلدية واحلبل على اجلرار 

على جميع املسؤولني في 
الدولة فال نتشدق مبثالية 
أمرا  ال نعيشها وال ندعي 
ليس فينا وال بحكومتنا، 
فلماذا تنكرون إذن تعيني 
التمار الكفاءة ليكون مديرا 

للمعاقني؟
أما عن مس���ألة إعالن 
جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة في البرملان أن تعيني 
التمار مخالف للقانون بزعم كونه ليس مختصا في 
شؤون املعاقني فهذا يدل على ان اللجنة تائهة وفاقدة 
الوجهة والطريق ومكوية على رأس���ها مع احترامي 
ألعضائها، فالتمار معل���م الرياضيات واملختص في 
تدري���س ذوي االحتياجات اخلاصة ملادة الرياضيات 
والذي له املؤلفات املطبوعة واملنش���ورة التي تدرس 
في جامعة الكويت وتدرس للمعاقني أنفسهم في أكثر 
من مرحلة دراس���ية بل إن مؤسسات أكادميية خارج 
الكويت اس���تفادت من مؤلفات للتم���ار لفهم الطرق 
الناجعة لتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة ملادة يصعب 
أن يفهمه���ا األصحاء قبل املعاق���ني فهو اذن من ذوي 
الدراية والعلم واالختصاص باملعاقني، فإن كان تعيني 
التمار املتخصص مخالفا للقانون برأي اللجنة لتولي 
ه���ذا املنصب فمن تراه برأيهم ليس مخالفا للقانون؟ 
 ه���ل هو قري���ب لرئيس اللجنة أم صدي���ق ملقررها؟

 وبالرغم من اني ال أعرف التمار ولم أقابله في حياتي 
وأنا من أشد منتقدي األداء النيابي للدكتورة اجلسار 
زوجته، اال ان اإلفراط في الهجوم على شخص التمار 
والهمز واللمز على نزاهة اجلسار دعاني ليكون لي وقفة 
حق وألقول رأيا محايدا أبني فيه أن أمر احملسوبية في 
اختيار املسؤولني باحلكومة هو كالليل والنهار حقيقة 
ال ميك���ن حجبها، لذلك يج���ب أن نقبل من حكومتنا 
الرش���يدة وبكل رضا إذا عينت قيادي���ا من الكفاءات 
املش���هود لها رغم كون اختياره ليس بسبب كفاءته 
بل ألسباب سياسية وترضيات نيابية نعلمها جميعا 
كاختيار التمار املتخصص في شؤون املعاقني ليكون 
مديرا لهيئ���ة املعاقني، فبرأيي يجب أن نكون ممتنني 
وش���اكرين للحكومة التي لها تاريخ سيئ في اختيار 
أسوأ القياديني وتعيينهم في قطاعات هامة في البالد 

ليكون وباال على العباد.
f_alnashwan@hotmail.com

تنص املادة »47«من الدستور على: »الدفاع 
عن الوطن واجب مقدس، وأداء اخلدمة العسكرية 

شرف للمواطنني، ينظمه القانون«.
باألمس القريب كان اخل���الف البرملاني بني 
بعض النواب حول املوافقة أو الرفض لتطبيق 
التجنيد اإللزامي على الشباب، ونحن نشد على 
أيدي مؤيدي ذلك القانون لالستمرار في تفعيله 
وتطبيقه حلماية الش���باب وهم حصن الكويت 
مس���تقبال، أما من رفضوا تطبيقه فنقول لهم: 
»اتقوا اهلل في شباب الكويت« ونذكرهم بالقول 
املأثور: »علموا أوالدكم الرماية والسباحة وركوب 

اخليل«. 
كما نذكر نوابنا الذين فّعلوا ذلك القانون أن 
يعيدوا النظر في تطبيق »التربية العسكرية« 
في مدارسنا للجنسني، كما كان في السابق، فكم 
م���ن مجلس وكم من تش���كيل وزاري لم يضع 
ذلك الطرح في ع���ني االعتبار مع العلم أن ذلك 
هو األساس للمرحلة املقبلة في املستقبل وهو 

التجنيد.
وبعيدا عن التصنيفات والطرق التي سيفّعل 
بها ذلك القانون »التجنيد اإللزامي« نقوم بتسليط 
الضوء على قضيتنا وهي »التربية العسكرية« 
وإعادتها ملدارسنا ومناهجنا على اجلنسني »الذكر 
واألنثى«، حيث ان الدستور الكويتي لم يحدد 

ولم يفصل بني النوعني »الذكر أو األنثى«. 
ونبدأ باجلنس اللطيف »األنثى« إذ ان التربية 
العسكرية أصبحت ضرورة ملحة بالنسبة للطالبة 
بعد فتح الكلية العسكرية للفتيات، فعندما نعيد 
هذه املادة التي كان يشترط أال يتم التخرج في 
الثانوية العامة إال بعد اجتيازها، جند أننا نعطي 
لهن معلومات وتدريبات قد تس���اعدهن ومتهد 

لهن عندما يلتحقن بالكلية العسكرية. 
أما بالنسبة للذكر فأقترح أن تدرس هذه املادة 
من خالل ش���قني: عملي ونظري »يعني مو بس 
تدريبات من غير نظري���ات« وتطبق من بداية 
املرحلة الثانوية إل���ى أن يتخرج الطالب فيها 

»يعني مو سنتني وانتهينا«. 
إن »التربية العسكرية« ستعطي وتزرع في 
نف���وس أوالدنا الطلبة معنى الوحدة الوطنية، 
من خالل الدروس النظرية املقدمة للطالب، كما 
أنها ستحمي أوالدنا من أهوال التمدن والعصر، 
ومنها على سبيل املثال املخدرات واخلمور فمن 
خالل التدريبات والكش���ف الطبي الدوري على 
الطالب والطالبات واملالحظة الدقيقة س���ننقذ 
ما ميكن إنقاذه من بداي���ة اخلطر إذا أدركنا أن 
الطالب مدمن أو يتعاط���ى، بل جند أن الطالب 
سيخش���ى أن يتجه إلى هذا الطريق ألنه يعلم 
أنه س���يفتضح أمره من خالل الكشف الطبي، 
وهنا نكون قد أقمنا الدور االيجابي للمدرس���ة 
والتربية »يعني السالفة ما يبيلها كاميرات وال 

مناقصات وال جلان«. 
كلمة وما تنرد: من أشعار فهد العسكر:

وطني وأدت بك الشباب وكل ما ملكت مييني
وطني وما ساءت بغير بنيك يا وطني ظنوني
atach_hoty@hotmail.com

الوكيل املساعد للشؤون 
القانوني���ة بدي���وان اخلدمة 
املدنية فيصل الغريب.. يرسل 
دائما بيان���ا صحافيا جلميع 
الصحف اليومية يضم أسماء 
املرشحني للعمل في اجلهات 
احلكومية ملختلف قطاعاتها من 
الوزارات واملؤسسات واجلهات 

والهيئات بالدولة.. ويذكر في بيانه أن الترشيح مت وفق 
التخصصات التي تناسب اجلهات احلكومية في طبيعة 
عمل كل جهة حكومية.. شاكرين له ذلك التبيان.. ولكن.. 
وما أدراك من كلمة ولكن.. جند ان القائمة دائما تخلو من 
ترشيحات الراغبني والراغبات من أبناء الوطن للعمل بوزارة 
اخلارجية.. علما بأن الكثير منهم تخصصات تتوافق مع 
عمل الوزارة... فلماذا حتجب ترشيحات الديوان لوزارة 
اخلارجية.. عس���ى أال يكون في األمر حاجة إلى واسطة 
نيابية.. وسأنتظر الرد القانوني واملنطقي ملبررات عدم 

قبول أبناء الديرة فيها.
واستكماال ملوضوع ديوان اخلدمة املدنية.. فإن أبناء 
الديرة املرشحني للعمل باجلهات احلكومية من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية.. يفاجؤون عند مراجعة اجلهة التي رشحوا 
لها ويجدون الرفض أساسه من عملية الترشيح.. .فلماذا 
يتم رفضهم اذا كانت شروط التعيني تتوافق مع رغباتهم 
وتخصصاتهم التي مت االختيار لها للمكان الصحيح.. ، وفي 

حالة عدم تتطابق التخصص 
مع اجلهة املرشح لها، فلها 
احلق وكل احل���ق بإرجاع 

الترشيح للديوان.
من جانب آخ���ر نطالب 
ديوان اخلدمة املدنية باعتماد 
املسميات الوظيفية املنطقية 
املعتمدة لكل تخصص فني 
او تطبيقي او اكادميي وفق ما مت اعتماده من قبل وزارات 
وجهات ومؤسسات الدولة، وخاصة من اجلهات االكادميية 
)جامعة الكويت( و)التعليم التطبيقي والتدريب( و)وزارة 
التربية( كما مت ارسالها دون تغيير أو استحداث مسميات 
ليس لها أصل.. فليس من حق الديوان اختراع مسميات 
وظيفية بعيدة عن واقع التخصص او عمل الوزارة، وكثيرا 
من املس���ميات الوظيفية التي توجد في سلم الوظائف 
بالديوان ال تتوافق مع الشهادات والدرجات العلمية التي 
حصل عليها اخلريجون واخلريجات اثناء الدراسة.. حيث 
مطلوب من الديوان اس���تحداث قس���م لفلترة املسميات 

الوظيفية وربطها بالشكل املالئم لعمل املوظف.
فاكهة الكالم: قال أمير املؤمنني علي بن أبي طالب گ: 
»مس���كني ابن آدم له بطن يق���ول: امألني وإال فضحتك، 
وإذا امت���أل يقول: فّرغن���ي وإال فضحتك، ه���و أبدا بني 

فضيحتني«.
qliku1000@yahoo.com

مصيب نجم

النفايات العراقية

همسة

ذعار الرشيدي

هل تتخلى المعارضة 
عن الشعب؟!
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التربية العسكرية

د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر
د.بدر نادر الخضري

أين الخارجية.. من ديوان 
الخدمة المدنية؟!

لمسات

فايز النشوان

اختيار التمار للمعاقين 
مستحق! 

رؤية واضحة 


