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ليس ألحد أن ينكر أنه كان من الضروري على سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد أن يخرج 
مبقابلته التلفزيونية ليبني بش���كل واضح سياسته، 
على األقل خرج بذاته وبصوته هو وليس عبر بيانات 

مجلس الوزراء األسبوعية.
هناك من رأى أن خروجه لم يأت بجديد، وهناك من 
رأى بارقة أمل بهذا الظهور التلفزيوني إليصال صوت 

الرئيس إلى اجلميع.
ولس���ت في معرض التعليق على فحوى ما جاء في 
املقابلة، ألنني مازلت أمتسك باعتقاد أن سمو الرئيس 
ناصر احملمد رجل إصالحي، ولظروف سياسية معينة 
متغيرة لم تسر عجلة اإلصالح كما يجب أو أنها التزال 

في مربعها األول.
بعيدا عن النقل التحليلي للمقابلة التي تناولها كتاب 
قبلي سواء سلبا أو إيجابا، همي كله هو نقل كيف وجدت 
تلك املقابلة صداها في الش���ارع الكويتي، حتديدا لدى 

املواطنني البسطاء.
وليسمح لي سمو الرئيس أن أقول له: إن رجل الشارع 
البس���يط ال يلقي باال للتصريحات السياسية أيا كان 
مصدرها وأيا كان حجم قائلها، قدر ما يعنيه ما يلمسه 
على أرضية الواقع، بدليل أن رجل الشارع البسيط ال 
يصدق البيانات التي يصدرها أسبوعيا مجلس الوزراء 
املوقر بع���د كل اجتماع له، بل رمبا لو س���ألنا معظم 
الكويتيني البس���طاء عن موعد اجتماع مجلس الوزراء 

ألجابنا: »ليش هم يجتمعون؟«.
رجل الشارع ال يعرف سوى الذي أمامه، وما يلمسه 
بيديه، ويحس بقيمته، مستشفى يبنى، مشروع عمالق 
يفتتح، نفق يتم االنتهاء منه ويستخدمه بسيارته ليذهب 
إلى عمله، زيادة مالية ملموسة تقر دون منة وال طرح 

وال جمع، هذا ما يعرفه رجل الشارع العادي.
رجل الشارع البسيط ال يهتم كثيرا بصراعات الساسة، 
وال لعبة الكراسي التي ال تنتهي وال إلى وعود اإلصالح، 
وال يفهم باحملاصصة وال تعنيه أصال مشكلة الرياضة، 
وال حتى خطة التنمية التي ليس���ت في نظره أكثر من 
وعد حكومي، يضمه إلى حزمة الوعود التي يضعها في 

خانة »صدق أو ال تصدق«.
هذا ما يعرفه رجل الشارع البسيط الذي لم يعد يصدق 
وعود الساس���ة ال نوابا وال وزراء، يريد شيئا ملموسا 
على أرض الواقع ال وعودا، سنوات والشعب الكويتي 
يغرق في س���يول الوعود، ولم تنبت شجرة مشروع 

واحدة ميكن له أن يستظل بها ليصدق احلكومة.
Waha2waha@hotmail.com
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مقابلة سمو الرئيس
وشيء من المنطق

طالل الهيفي

السموحة

مستقبل الوحدة 
الخليجية

تعتبر منطقة احلساوي 
)جليب الشيوخ( من املناطق 
املنكوبة، ألن الرقابة مفقودة 
مس���تمرة  والتج���اوزات 
والفوض���ى في كل ش���يء، 
ورغ���م الصرخات املتكررة 
والنداءات املتواصلة حول 
أوضاع هذه املنطقة احلزينة، 

فإن ال شيء تغير، والوضع يزداد سوءا وتدهورا، وكأن 
هذه املنطقة خارج خريطة دولتنا احلبيبة الكويت، فهناك 
إهمال في نظاف���ة هذه املنطقة وأمنها وأمانها، ما جعلها 
بيئة خصبة للجرائم من السرقات البسيطة ومن ثم الى 
املخدرات واملشروبات الروحية وانتهاء بالدعارة والقتل 
العمد، حتى أصبحت مرتع���ا خصبا للجرمية، القمامة، 
أعزك���م اهلل، في هذه املنطقة في احل���وش، أحد املنازل 
التي دخلها بعض األش���خاص وإذا بالقمامة متأل املكان 
حيث يقول أحد العمال ان ه���ذه القمامة تصفى ويعزل 
منها الكرتون وعلب املش���روبات الغازية والبالس���تيك 
واألملنيوم واألس���الك وهكذا لتباع كخردة في السكراب، 
وسمعت قبل أيام من إحدى القنوات الفضائية الكويتية 
اخلاصة جزاها اهلل خير عن جتاوزات هؤالء اخلارجني 
على القانون حي���ث يقومون بتذويب فئة 5 فلوس و10 
فلوس وم���ن ثم يتم حتويلها الى قطعة نحاس ومن ثم 

تباع الى التجار.
وفي إحدى الغرف في هذه املنطقة اكتشف أن العمال 
حّولوها الى مطعم تق���دم فيه الوجبات البنغالية، وهذا 
املكان بعد ان ينتهي العمل في السوق املجاور وبالتحديد 
عند التاسعة مساء يغلق بابه ليتحول الى غرفة نوم لعدد 

من البنغاليني القائمني على املطعم.
سوق احلرامية الذي حتدثت عنه في مقالي السابق هو 
ذاته السوق املجاور، وهذا السوق كل شيء يباع فيه من 
بطارية الهاتف احملمول الى قطع غيار السيارات ومن أعواد 
تنظيف األذن الى الغس���الة ومن مخدة النوم املستعملة 

الى غرفة املعيش���ة أو غرفة النوم 
الذين  الوافدين  الكاملة، وإذا بأحد 
يتسوقون هناك قال هنا كل ما يباع 
مسروق وكل ش���خص بإمكانه ان 

يسرق وُيسرق.
في هذه املنطقة خياط في الشارع، 
شيء طبيعي يكون من غير ترخيص، 
فكل متر مربع ف���ي منطقة جليب 
الشيوخ يستثمر ويتم تأجيره، هذه حقيقة وليست خياال، 
وحتى الشارع يؤجر، وما فعله أحد البن��غال باست��ئجار 
م���كان ملاكينة اخلياطة أمام أح��د احمل��ال التجارية يؤكد 
ذلك، حيث يقول ان إيج��اره الشهري 30 دينارا ومدخوله 
ممتاز الس������يما ان موق��عه على الش�����ارع الرئي��سي. 
العمالة الوافدة التي جاوز عددها في منطقة اجلليب 280 
ألفا تق����ريبا، وفق إح���صائية املعلومات املدنية. هناك 
مدن ومن����اطق تتميز بالشكل العمراني أو بعادة معي���-
نة ألهل�ه��ا وهكذا أيضا منطقة جليب الش���يوخ حتاول 
ج��اهدة أن تضع بصمة في األشكال العمرانية أو الزخرفة 
»البنغالية« واملتمثلة في توصيل الكيبالت وأسالك التلفون 
والدش من عمارة الى عمارة أخرى وملسافات بعيدة، وما 

يلفت االنتباه فعال ان الشارع يتزخرف باألسالك.
فاملسؤولية مشتركة بني وزارة التجارة والبلدية ووزارة 
الشؤون والداخلية أيضا فالكل مسؤول عن سوء أوضاع 
هذه املنطقة بش���كل خاص وس���وء أوضاع البالد بشكل 
عام ج���راء تكدس العمالة، وهم كذلك مس���ؤولون أيضا 
عن تش���ويه صورة حقوق العمالة أمام حقوق اإلنسان 

ومنظمات العمل الدولية.
نتمنى أن جند للمسؤولني دورا في هذه املنطقة املنكوبة 
وان تطبق فيها القوانني كما تطبق في باقي مناطق دولتنا 

احلبيبة الكويت دون استثناء.
حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه بقيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وحكومتنا الرشيدة.
Abdullahbwair2010@hotmail.com

جملة كنا نسمعها قدميا 
في املسلسالت وتتكرر في 
األف���الم العربية بأن تلجأ 
للقضاء إن كنت متضررا 
من قرار إداري أيا كان أو 
تصرف شخص مضر دون 
سند أو تعد على احلقوق 
بشأن مواضيع قد ال يختلف 

عليها اثنان بأحقية املتضرر في اإلنصاف الس���ريع، 
واآلن أصبح اللجوء للقضاء واقعا ملموس���ا بقضايا 
كثي���رة تئن منها احملاكم وتزدح���م بها رفوف مكاتب 
أمناء سر اجللسات، والسبب قرارات بعض الوزراء أو 
املديرين غير املنصفة والذين ال معقب على قراراتهم إال 
من القضاء أو انزواء سلطة الوزارة املختصة بالتدخل 
السريع املانع من تفاقم كل تعد على احلقوق العامة أو 
اخلاصة أو منع تصاعد درجات الضرر إلى اجلسامة، 
ورأينا ذلك االنزواء في منهج وزارة األشغال في محطة 
مش���رف ومنهج وزارتي الداخلية واإلعالم مع ما فيه 

اساءة على الفضائيات.
املسؤولية أمانة وهي خزي وندامة كما وصفها النبي 
ژ ملن ل���م يأخذها بحقها، وتدل كث���رة عدد القضايا 
املنظورة ام���ام احملاكم على أمور عدة مش���ؤومة مع 

األسف منها:
أوال: أن بعض اإلدارات يوس���د فيها األمر الى غير 
املؤهلني بل هم نتاج وس���ائط وترضيات مع األس���ف 
ورأينا ذلك من وقت قريب في الهيئة العامة للمعاقني 

وغير ذلك كثير لم يسلط عليه اإلعالم ضوءه.
ثانيا: أن شعور اإلنسان بالظلم دون إنصاف سريع 
يدفعه إلى اللجوء للقضاء مكرها طالبا لإلنصاف والعدل، 
رغم علمه بأنه سيعاني األمد البعيد وتعدد التأجيالت 
حت���ى الفصل النهائي في القضي���ة مبدة ال تقل عن 3 

سنوات، وهي فترة مريرة تسفر 
عن حرقة بالصدر، والسبب ذلك 

املسؤول الظالم.
ثالثا: من األسباب اجلوهرية في 
ازدحام احملاكم بالقضايا أيضا أن 
بعض املسؤولني الذين يتم التظلم 
من قراراتهم ال يطبقون إجراءات 
التظلم الصادر بها مرسوم خاص، 
خاص���ة أن حكم التمييز رق���م 98/300 جتاري إداري 
الصادر في 11 يناير 1999، قضى بأن املرسوم الصادر 
بش���أن إجراءات التظلم من الق���رارات اإلدارية والبت 
فيه حرص »على أن ترسل جميع األوراق واملستندات 
اخلاص���ة مبوضوع التظلم مبا فيه���ا رأي اجلهة التي 
أصدرت القرار اإلداري ورأي ديوان املوظفني إلى إدارة 
الفتوى والتش���ريع وتقوم تلك اجلهة بفحص التظلم 
وموافاة اجلهة املختصة برأيها وتبت السلطة املختصة 
في التظلم بقبول���ه أو رفضه خالل 10 أيام من تاريخ 
ورود رأي الفتوى والتشريع إليها« هذه اإلجراءات الالزم 
اتباعها مع األس���ف ال تفّعل وال تطبق إال ما ندر، ومما 
يدل على ذلك كثرة التظلمات التي ينتهي األجل املقرر 
لها قانونا ل���رد اجلهة احلكومية دون أن ترد صراحة 
بقبول التظلم أو رفضه، مما يدفع املتضرر للجوء إلى 

القضاء للرفض السلبي.
نختم بأن بعض مسؤولينا يشيدون بالدول الغربية 
واحترام شعوبها للقوانني واألنظمة وينسون أنفسهم، 
أليس من اإلنصاف واحترام الذات أن يطبق الشخص ما 
يقوله ويصرح به على نفسه ما دام فيه سمو بالعدل 
وعلو باحلق ونشر لثقافة املساواة بني أفراد املجتمع؟! 
واألهم من ذلك تخفيف تكدس القضايا التي تئن منها 

احملاكم، والعمل على إسعاد صاحب احلق.
Salman.f@msn.com

كل األديان تدعو للس���الم والتآخي بني 
البش���ر، ومع ذلك يعيش العالم أبش���ع 
الصراعات والعن���ف املوجه ضد األبرياء 
باسم الدين، هذا يعني أن غالبية »رجال 
الدي���ن« غير صادقني. يقول االجنيل »من 
لطمك عل���ى خدك األمين، ف���أدر له خدك 
األيسر« )لوقا(، ويقول القرآن الكرمي )فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى 
عليكم - البق���رة(، غير أن ما يحدث هو 
العكس متاما، فالغرب »املسيحي« بدال من 
أن يتسامح ويدير خده األيسر لتلقي صفعة 
أخرى يبادر هو باالعتداء، ونحن العرب 
»املسلمني« ومنذ ستني عاما وأكثر نتلقى 
الصفعة تلو الصفعة، وندير اخلد األمين 
واأليسر ونس���تقبل الصفعات والركالت 
والرفس���ات بكل تواضع وأدب، كم نحن 

مسيحيون!
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عندما كان االيرلنديون يناضلون لنيل 
استقاللهم، كانوا يفجرون بعض األماكن 
العامة في وسط العاصمة البريطانية لندن 
أيضا، غير أنهم كانوا يرسلون للحكومة 
حتذيرا مب���كان االنفجار قب���ل 15 دقيقة 
حتى يتس���نى لها ابعاد الناس عن مكان 
االنفج���ار، فالنتيج���ة واح���دة ولكن من 
دون قتل لألبرياء. في��ا س������يد أس���امة 
بن الدن حتى القتال فيه قيم وله قواعد، 
فأرج���وك توقف وتأمل م������دى الدم���ار 
الذي أحل����قته بالعالم، عشرة أعوام من 
التفجيرات العشوائية لم تض���عف أمي��ركا 
ولم ترج���ع القدس ول���م تخرج القوات 
األجنبية من بالد املسلمني، بل دمرت القيم 
وأفرزت العشرات من املجانني في عالم يكتظ 
بهم أصال، أرجوك توقف وأعد حساباتك 
فال أظن عنقك يحتمل كل هذه األرواح التي 
أزهقت بسبب »جهادك« وجنونك وجنون 
أعدائك، وليس هناك أي انتصارات أو أرباح 

سوى لتجار السالح.

> > >

ماليني املس���لمني خرجوا في مظاهرات 
غضب ضد رسام الكاريكاتور الدمناركي 
ألنه أساء لرس���ولنا الكرمي عليه الصالة 
والسالم، ونفس املاليني خرجت غاضبة على 
وصف االسالم باالرهاب من قبل املتطرفني 
الغربيني، وعلى دعوات حرق القرآن الكرمي 
من متط���رف وارهابي أميركي، ثم يخرج 
متطرف كويتي ويتطاول على أم املؤمنني 
عائشة رضي اهلل عنها وينصب نفسه إلها 
ويقرر وضعها في النار، مؤلم أن يتداول 
العالم هذا اخلبر بأن »كويتيا« تطاول على 

أم املؤمنني. 
 bodalal@hotmail.com

إلى بن الدن

محمد هالل الخالدي

نظرات
عبداهلل عباس بوير

المنطقة
المنكوبة

ديرة

المحامي سلمان البرازي 

على المتضرر
اللجوء للقضاء

الشغف بالحق

سؤال يتداول ليصبح صوتا عاليا بعد كل اجتماع 
خليجي: أين وصل مستقبل الوحدة اخلليجية والتي 
يحلم بها جميع اخلليجيني؟ ال نحلم بها بل نأمل أن 

تتحقق وبأسرع وقت ممكن.
إال أن أحداث اليوم ليست كعهدها السابق وخصوصا 
ما متخض عنه املجلس الوزاري األخير لدول مجلس 
التعاون اخلليجي العربي في دورته السادسة عشرة 
بعد املئة والذي أقيم في جدة برئاسة الكويت ممثلة 
بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د. محمد الصباح الذي بحث في هذا االجتماع مشروع 
السوق اخلليجية املشتركة والذي طال عمره وهو يتنقل 
ما بني أروقة السياس����ة واملعوقات الفنية واعتراض 
بعض الدول على طريقة التنفيذ، وهو ما انتهى به هذا 
االجتماع األخير ليرحل ملزيد من التباحث بني وزراء 
التجارة واملالية إليجاد الصيغة املرضية ما بني الدول 
األعضاء التي ترى أنه سيلغي فكرة الوكيل واحلقوق 
امللكية ليكون املعضلة إل����ى تأجيله وإلى مزيد من 
الدراسة، مع العلم أن الفكرة من هذا االحتاد اجلمركي 
هي حتويل دول مجلس التعاون إلى منطقة جمركية 
واحدة شبيهة باالحتاد األوروبي تستبعد فيها الرسوم 
والضرائب اجلمركية ويتم تسهيل اللوائ�����ح املقيدة 
ما بني الدول الشقيقة ليعود املشروع إلى حي����ث أتى 

إلى نقطة البداية ملزيد من الدراس�����ة.
أما املباحثات حول اجلانب األمني في هذا االجتماع 
فقد تناولت تأكيد الوزراء دعمهم ملوقف مملكة البحرين 
في اإلج����راءات التي اتخذتها مؤخرا ملواجهة األعمال 
اإلرهابي����ة التي متت على أراضيه����ا، وأخيرا وليس 
آخرا خلص االجتم����اع الوزاري اخلليجي إلى تنفيذ 
فكرة صاحب السمو األمير حول وضع شعار مجلس 
التعاون بجانب شعار أي دولة خليجية كتعبير عن 
الوح����دة واملنظومة اخلليجي����ة إلحياء دور مجلس 
التعاون اخلليجي في جميع املناس����بات واملراسالت 
الرسمية لتنعكس على أخوة هذه املنظومة اخلليجية 

وتعاضدها، 
ونحن نتمنى أن تستثمر هذه اجلهود باألداء الواقعي 
والتنفيذ احلي للمشاريع ما بني دول مجلس التعاون 
وحتى ال تكون املعوقات الفردية س����ببا في تأجيل 

احللم اخلليجي أكثر من ذلك.
t-alhaifi@hotmail.com 


