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 بداية أود أن أقول إنني كنت ومازلت وســــأظل ككاتبة أقول كلمة 
احلق وال أخاف في اهللا لومة الئم، وســــأمتدح احلكومة حني تنجز، 
وسأنتقدها حني يثبت خطؤها، وال مجاملة على حساب الكويت وأهلها 
مهما كانت الظروف، ففي السابق امتدحت رجال الداخلية وعلى رأسهم 
معالي الوزير.. واليوم أقف وأنتقد بعض من شوهوا صورة أبنائنا 
وإخواننــــا رجال الداخلية، فهذه هي حرية الرأي أيها الســــادة، وهذا 
نهجي وخطي وهو خط وضمير كل كاتب كويتي شــــريف.. وهذا هو 

نهج اجلريدة التي أكتب فيها.
  نعم أيها السادة االستجواب مستحق، وسببه ليس األخ أبو نواف 
املشــــهود له باليد البيضاء، لكن سببه من ضلل الوزير، وسببه من 
أخفى على الوزير املعلومات، وسببه من وثق فيهم الوزير، لكن حتمل 
الوزير املسؤولية السياسية وبشــــجاعة قدم استقالته، رغم وجود 

بعض القياديني الذين حتق إقالتهم.
  إنهم قلة تعاونوا على خالف قسمهم، إنهم قلة أرادوها فرض قوة 
وعضالت وتشفيا مبواطن بســــيط احليلة، ضرب وعذب حتى لفظ 
أنفاسه، رحمه اهللا وألهم ذويه الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب.

  يــــا معالي الوزير، من يجب محاســــبته املفروض هو من ضللك، 
ومن جتب محاســــبته هو من أمر بضرب هذا املســــكني ومن يحاسب 
يفترض أن يتحلى بالشجاعة ويقدم هو حتويله للنيابة العامة أو يقدم 
اســــتقالته من مديرين أو وكالء تقع تلك احلادثة ضمن اختصاصهم 
حتى يعلم اجلميع من يده بيضاء ومن يده ملطخه بدم هذا املسكني، 
ورغم كل ما مت ذكره نرى وجوب وقوفك ملواجهة االستجواب ووجوب 
احملاسبة واملسؤولية السياسية التي تقع على عاتقك، واليوم وقد مت 
تقدمي االســــتجواب ال منلك إال أن ننتظر الردود بالتالي احلكم يكون 

لنواب األمة.
< < <  

  مـن الفريـة: أنصحك يا معالي الوزير أن تلغــــي كل إدارات املباحث 
وحتلها وحتول مســــماها إلى إدارات التحقيق، فيكون باملخفر فقط 
ضابــــط املخفر واحملقق حتى يفهم املواطــــن أنك يا بو نواف بالفعل 

نظفت.. ما لزم تنظيفه.
  reemw٢٥@hotmail.com 

 املتابع ملا يجري على ســــاحة العمل السياســــي في الكويت يجد 
شعارا كبيرا ال يخلو منه حديث سواء في مدح احلكومة أو في ذمها، 
ومهما كان املتحدث كتلة أو جتمعا أو نائبا أو مرشــــحا أو صحافيا، 
فإن اجلميــــع يتحدث عن التنمية ولكن أحــــدا ال يدفع بها كما يجب 
ويدعمها عمليا، بل ان املتابع يجد أحيانا من يضع العصي في دوالبها، 
فقد ســــمعنا من يقول هذه حكومة «ما وراها تنمية»، وآخر يقول إن 
نســــبة اإلجناز في خطة التنمية صفر وغيرهــــا كثير.  كل هذا يأتي 
بالرغم من أن أمانة مجلس األمة استلمت تقريرا رسميا من احلكومة 
قبل أســــابيع يذكر أن املشاريع املقرة في خطة التنمية للسنة األولى 
مت إجناز ٢٦٪ منها «بإرســــاء املشاريع وبدأ العمل الفعلي»، وما يزيد 
على هذه النســــبة بقليل هو في طور إرساء مناقصاته ومع ذلك جند 

من يقول ان نسبة االجناز صفر. 
  لكن األدهــــى واألمر، بل واألنكى. هو املؤمتــــر الصحافي ألحدهم 
الــــذي أعلن فيه حصوله على خطاب موجه مــــن وزير الكهرباء إلى 
نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وهو املكلف من قبل مجلس 
الوزراء مبتابعة إجراءات تنفيذ اخلطة يشــــكو فيها من عدم تعاون 
جلنــــة املناقصــــات ويحذر فيها من أن هناك قلقا من ترســــية بعض 
املشــــاريع على شركات غير متخصصة ما قد ينذر بوقوع كارثة مثل 
كارثة مشرف وهذه الرسالة طلع فيها السيد الفاضل وراح يتساءل: 
من هو رئيس الوزراء، وكيف يشكو وزير الكهرباء جلنة املناقصات 
عند نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ولم يتوجه به للوزير 
املختص أو يذهب لسمو رئيس مجلس الوزراء، مذكرا بأن هذه احلكومة 

لها أكثر من رئيس؟ 
  هذا بالرغم من أن األمر أبسط وأهون من هذه اإلثارة اإلعالمية لو 
كان السيد الفاضل لديه بعض املتابعة للشأن العام، فلو كان متابعا 
ملا تســــاءل كل هذه التساؤالت، فأنا شــــخصيا ومن خالل متابعاتي 
البســــيطة شاهدت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
يجمع الوزراء ورؤســــاء القطاعات املعنية بخطة التنمية مع اجلهات 
الرقابية في الدولة، ورأيته يعمل بجد واجتهاد على تقليص اخلطوات 
واملراسالت وذلك إلزالة العثرات من طريق تنفيذ خطة التنمية وفق 
البرنامج الزمني احملدد باخلطة، وشاهدت عبر وسائل اإلعالم أيضا 
اجتماع آخر حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية في معية 
ســــمو رئيس الوزراء والوزراء املعنيني باخلطة ووكالئهم والوكالء 
املساعدين يحثونهم فيه ويتوعدونهم على القيام بواجباتهم الواردة 
بخطة التنمية. كما أن الناطق الرســــمي باسم خطة التنمية واملكلف 
رســــميا مبتابعتها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
الشيخ أحمد الفهد وهذا معروف ومعلن للقاصي والداني، ومن خالل 
هذه املعطيات وغيرها مما ال يتسع املقام لذكره يتضح وبجالء أن ما 
ذكره السيد الفاضل ليس مبستغرب بل هو املعتاد وما يجب وال يدل 

بأي صورة أو شكل على ازدواج أو مخالفة للقانون أو ما شابه.
  هذا على صعيد املراسلة أما على صعيد الكارثة ومطالبته بجلسة 
طارئة ملجلس الوزراء لبحث الكارثة التي حذر منها وزير الكهرباء فال 
أدري أين كان هو من كارثة مولدات الكهرباء التي استوردتها الوزارة 
علــــى عجل ونقلتها عبر الطائرات ومن ثم مت إلقاؤها في البر بعد أن 
قامت الكويت بدفع ثمنها، وأين كان من حتذيرات وزير الكهرباء السابق 
السيد الفاضل جاســــم العون من أن الكويت ستواجه كارثة بإنتاج 

الكهرباء صيف ٢٠٠٣ ولكن واقعيا واجهتنا في صيف ٢٠٠٨؟
  وأين هو من كارثة ميزانية التوعية من أجل ترشــــيد اســــتهالك 
الكهرباء واملاء وما جرى من لعب باملال العام؟ بل أين هو وإخوانه في 
كتلة «إال الدستور» من مصاعب الكهرباء واملاء في الصيف منذ ٢٠٠٨ 
ولغاية الصيف الفائت ويبدو أنها ستستمر معنا لصيف القادم على 
أقل تقدير..؟ ان مشــــكلة الكهرباء واملاء هي قضية أساسية تستحق 
املساءلة وأن يقف مجلس األمة واحلكومة على رجل واحدة من أجل حلها 
ألنها تتعلق بالسواد األعظم من أهل الكويت خالل شهور الصيف ولم 
يحرك أحد ساكنا، وال حول وال قوة إال باهللا.  وحقيقة األمر وواقعه أن 
استخدام األدوات الدستورية في املعارك الشخصية وتخليص الثارات 
الشخصية وإهمال اســــتخدامها بالقضايا األساسية التي تهم الوطن 
ومواطنيــــه هي أمور غاية في الغرابة واألغــــرب منها إهمال جمهور 

الناخبني حملاسبة ممثليهم على مثل هذه األمور الغريبة.
  aljaser_b٠٨@hotmail.com 

 ريم الوقيان

 من ضلل.. 
  بو نواف؟

 ريميات

 باسل الجاسر

 العصي والتنمية 
  والدوالب

 رؤى كويتية

 فــــي حواراتهــــا مع عــــدد من 
العلماء والدعاة في الكويت، أثارت 
«األنباء» في عددين آخرهما يوم 
٢٥ اجلاري، موضوعا قدميا جديدا 
وهو اخلروج على احلاكم وإن طرح 
بعناوين اخرى مثل «الفتوى بشأن 
املظاهرات واملسيرات» أو «االضراب 
واالحتجاج الشعبي»، وقد تباينت 
اآلراء الدينية املنشورة فيه، ويبدو 

أن منشــــأ اجلدل في هذا املوضوع هــــو ما جرى من حوادث 
ومعارك بعد وفاة الرسول ژ، ورمبا تكشف املوضوع أكثر 
في عهد الدولة األموية، وخاصــــة في عهدي معاوية بن أبي 
سفيان وابنه يزيد وبالذات عند التساؤالت التي هزت املجتمع 
االســــالمي آنذاك حول مبررات قتل سبط الرسول ژ اإلمام 
احلسني گ يوم الطف بكربالء سنة ٦١هـ وقد تداول املسلمون 
الروايات عن النبي ژ في هذا الشأن بني مروج لها أو مشكك 
ورافض لها أو مقيدها بشروطها، ومن ذلك أن راجت الروايات 
التي تدعو املسلم الى أن يسمع ويطيع حتى للحاكم الظالم، 

حيث الصبر والنصيحة هما مفتاحا الفرج.
  ولعل اثارة مثل هذا املوضوع قد تدفع نحو اللبس بإسقاطه 
على بالدنا الكويت والتي تشهد في اآلونة االخيرة تداعيات 
بعض اجلماعات السياسية في مظاهر حشد الشارع باملسيرات 
أو الندوات اجلماهيرية، مما قد يحرج املفتي باالصطفاف ضد 
احلكومة الكويتية أو ضد املعارضة الشعبية! وهذا ما يؤكد ان 
االفتاء ينبغي حتصينها باالستقالل التام دفعا ألي ضغوطات 

حتى تأتـــي الفتوى موضوعية 
بدرجة عالية جدا، ويبقى اسقاطها 
على الواقع وهو موضوع يخص 
املكلف باالمتثال للمسألة  غالبا 

الشرعية.
الكبير بني  الفـــارق    ورغـــم 
واقعنـــا الكويتي وما يجري في 
بلدان العالم من مظالم وانتهاكات 
بأوامر مباشرة أو غير مباشرة 
مـــن حكامها، فمن غير املعقـــول ان تطرح الفتوى بإطالقها 
ســـواء باالباحة أو احلرمة للخروج على احلاكم باملسيرات 
واالحتجاجات، وال يكفي ان يتأثر ذلك مبظاهر اعالمية يقوم 
من خاللها هذا احلاكم الظالم بالصالة وقراءة القرآن وتقبيله 
أمـــام الكاميرات وترديد بعض اآليـــات الكرمية في خطبه! 
ولعل أفضل منوذج لهذه الصورة هو الطاغية صدام حسني 
الذي حكم العراق باحلديد والنار وهتك االعراض وأشـــاع 
الفســـاد والقتل في املسلمني، ومن ذلك الكويت وإيران رغم 
أنـــه وضع عبارة «اهللا أكبر» على العلم العراقي وشـــاعت 
صوره وهو يصلي ويقبل مراقد العتبات املقدسة في العراق 
وأسمى حروبه باملقدسة! فهل ميكن أن نكبل الشعب العراقي 
وندينه الحتجاجه الســـلمي واملسلح على هذا الطاغية وان 
عليه ان يســـتجيب لهذه الفتوى بالصبر والتناصح! ولقد 
قتل الصابرين والناصحني وحنث بالوعود واالميان.. كونه 

احلاكم الشرعي لبالد املسلمني في العراق!
  a.alsalleh@yahoo.com 

 عبدالهادي الصالح

 الخروج 
  على الحاكم شرعًا

 م.٣٦

 قال تعالى (إنه لقرآن كرمي)، وقال (وجاءهم رسول 
كرمي)، وصفة الكرم ليست باجلديدة على صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد حفظه اهللا وأسرة 
الصباح، فهي اســــرة مجبولة على الكرم ومعتادة 
على العطاء، ففي مطلع اخلمســــينيات قام الشيخ 
عبداهللا السالم، رحمه اهللا، بتثمني املنازل بأسعار 
خيالية بهدف توزيع الثروة على الشعب، اضافة 

الى التوسع العمراني خارج سور الكويت.
  وعندما مر شعبنا الصامد مبحنة االحتالل العراقي 
الغاشم كانت لهذه االسرة الكرمية اياد بيضاء حتى 
ان مساعداتها كانت تصل الى منازل الشعب الكويتي 

الصامد سواء في الداخل واخلارج.
  وما اشبه اليوم باالمس حيث امر صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مبناسبة مرور ٥٠ سنة 
على االستقالل و٢٠ سنة على التحرير و٥ سنوات 
على تولي سموه مسند االمارة مبكرمة اميرية لكل 

شعبه وحتى املواليد الى يوم ١ فبراير ٢٠١١.
  مكرمــــة االمير حفظــــه اهللا رســــمت الفرحة 
واالبتســــامة على وجوه جميع املواطنني الصغير 
قبل الكبير، ليجلس جميع افراد االسرة ويفتحون 
باب املناقشات «نشتري هذا.. وهذا»، ورب االسرة 
بالطبع سعيد الن املكرمة ستلبي الطلبات، وبالطبع 
هنيئا للتجار فاملكرمة ســــتنعش السوق وحترك 
عملة االقتصاد  وال نقول اال: «رب اجعل هذا البلد 
آمنــــا مطمئنا واحفظ اللهم اميرنا وولي عهدنا من 

كل سوء».. آمني.
  آخر املطاف: حســــب مصادر مطلعة هناك توجه 
لدى الشركات الكبرى لعمل سحوبات للمواطنني 
جوائزها ستكون مفاجأة «سيارات، اجهزة كهربائية، 
اثاث ..الخ»، باالضافة الى عمل تخفيضات ضخمة 
الول مرة حتدث في الكويت مبناسبة مرور ٥٠ سنة 
على االستقالل، و٥ ســــنوات حلكم اميرنا حفظه 
اهللا من كل ســــوء و٢٠ ســــنة على التحرير، وهذا 
توجه مشكور من الشــــركات، مشاركة في اضافة 
البســــمة على وجوه اهل الكويت ومساهمة منها 
ايضــــا في التخفيف من معاناة االســــرة وبالطبع 
«أهل الكويت يســــتاهلون كل خير واهللا» ولكني 
أمتنى من جميع الكويتيني التصدق بجزء من هذه 
املكرمة كل حسب مقدرته للفقراء واحملتاجني «أهل 

الكويت اهل نخوة وكرم».
 Samy-elkorafy@hotmail.com  

 سامي الخرافي

 مكرمة الفرح

 جرس

 تنص املادة «١٢٠» من قانون اجلزاء الكويتي على: «كل موظف 
عام اســــتعمل ســــلطة وظيفته ملجرد االضرار بأحد األفراد يعاقب 
باحلبس مدة ال جتاوز ٣ ســــنوات وبغرامــــة ال جتاوز ثالثة آالف 
روبية أو بإحدى هاتني العقوبتني». قمت بزيارة إلى إحدى صديقاتي 
وهي إنسانة قانونية ألطلعها وأستشيرها في بعض لدي من قضايا 
وشكاوى من أناس يطلبون مني أن أقوم بنشرها عبر هذه الزاوية، 
خاصة بعد أن أقفلت األبواب في وجوههم وال ميلكون إال النشر ظنا 
بأن املسؤولني سينظرون إلى حاالتهم وسيسهلون مهماتهم جتاوبا 
مع اإلعالم، وهذا ما يحدث كثيرا، وقبل أن أنشــــر وددت أن أعرف 
رأي القانون في تلك الشــــكاوى، فتوجهت إلى صديقتي وسألتها: 
أال توجد مادة قانونية حتمــــي املراجعني من موظفي الدولة الذين 
يؤخرون معامالتهم وما ينتج عن ذلك من ضرر؟ فأجابت بأن قانون 
الكويت لم يترك ثغــــرة قانونية إال ووضع لها حلوال قانونية، بل 
إن قانون الكويت قام على حماية املواطنني ســــواء كان كويتيا أو 
أجنبيا، ولكن لألسف الشديد يجهل كثير من املواطنني بنود القانون.  
فسألت صديقتي: كيف؟ فأحضرت كتابا كبيرا يحمل عنوان «قانون 
اجلزاء» وقامت بتصفحه إلى أن وقفت عند املادة «١٢٠» وما يتبعها 
حتى املادة «١٢٥»، وقرأت بعض الفقرات التي انهالت على مسمعي، 
فوجدت أن تلك املواد ما هي إال حصن قانوني لكل فرد يعيش على 
أرض الكويت ولكن لألسف الشديد كثيرون منا يجهلها.  وبعد أن 
شرحت لي صديقتي بعض املواد استوقفتني في املواد اخلمس كلمة 
«الضرر» وهنا ســــألتها: ماذا تعني كلمة الضرر؟ فأجابت: من يقرأ 
دســــتور الكويت يجد أن الدستور والقوانني الكويتية شملت كلمة 
الضرر بجميع أنواعه سواء كان جسميا أو فكريا أو نفسيا، فاملادة 
«١٠» من الدستور تنص على أن «الدولة ترعى النشء وحتميه من 
االستغالل وتقيه اإلهمال األدبي واجلسماني والروحي»، ويؤكد على 
ذلــــك أيضا قانون اجلزاء في املواد مــــن ١٢٠ إلى ١٢٥ والتي تتوافق 
مع بعض مواد الدستور التي وضعت لتحمي املجتمع ومن يعيش 
على أرض الكويت، ولكن لألسف الشديد املجتمع يفتقر إلى الثقافة 
الدستورية والقانونية أيضا.  وبعد ذلك النقاش سألتها: وما احلل؟ 
أجابت: احللول بسيطة إذا وجد أي مواطن ضررا سواء كان نفسيا 
أو جســــميا أو ماديا أو فكريا من قبــــل هؤالء املوظفني، خاصة مع 
تأخيرهم املعامالت أو ضياعهاـ  كما ورد في الشكاوى التي وصلتني 
ـ فما عليهم سوى الذهاب إلي املخفر وتسجيل قضية على املوظف 

والقانون يحمي حقوقهم.
< < <  

  كلمـة وما تنرد: إلــــى كل موظف وموظفة ال يرون اهللا عز وجل وال 
يــــرون الوطن في قلوبهم وأعينهم أقــــول لهم تذكروا كالم اهللا عز 
وجل: (الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم واتقوا اهللا واعلموا أن 

اهللا مع املتقني ـ البقرة: ١٩٤).
  atach_hoti@hotmail.com 

 د. نرمين يوسف الحوطي

 أين مادة «١٢٠»
   يا وزارات الدولة؟

 محلك سر

 قناة أبوظبي الرياضية حطمت أسطورة 
متيز األجنبي عن ابــــن البلد، وأكدت أن 
أبناء البلد قادرون على تقدمي قناة محلية 
ناجحة بــــكل املقاييس بل وتتعامل وفق 

أعلى املعايير االحترافية العاملية.
  فقد أجبرت قنــــاة أبوظبي الرياضية 
اجلميع على متابعتها، واســــتطاعت في 
فترة قياســــية قصيرة أن جتذب جمهور 
كرة القدم من جميع بلدان اخلليج العربي، 
وتفوقت على قنوات متخصصة وبفارق 
كبير، فأينما تذهب جتد أن اجلميع ال يحبون 
متابعة مباراة منتخبهم على هذه القناة التي 
استطاعت وخالل أقل من عامني أن تسجل 
نفسها بني كبار القنوات الرياضية في الوطن 

العربي وليس في اخلليج فقط.
  غالبية مقدمي ومحللي القناة إماراتيون 
وتســــتعني مبعلقني ومحللني خليجيني، 
وبنكهتها احملليــــة وتتبيلتها اخلليجية 
جتاوزت قنوات يديرها عباقرة إعالم أجانب 
بل قنوات صرف عليها املاليني ولكن أبوظبي 
جتاوزتها وجنحت في أن تكون القناة األولى 
رياضيا، وبهذا حطمت تلك القناة بثقتها 
بأبناء البلد أسطورة «أن أي قناة عربية 
ال ميكــــن أن تنجح إال باالســــتعانة بغير 
اخلليجيني وأن أي عمل إعالمي ال ميكن أن 
تقوم له قائمة مع شخص يرتدي الغترة 
والعقال، فجاءت هذه القناة لتكســــر هذه 
القاعدة، وبأياد إماراتية وتخطيط إماراتي 
ومبقدمني إماراتيني وصنعت املستحيل حتى 
أصبحت القناة الرياضية األكثر مشاهدة 
ولنا في تغطيتها لكأس خليجي ٢٠ وكأس 

آسيا األخيرة خير دليل.
  هذا هو ما يحدث عندما تؤمن بقدرات 
أبناء بلدك، وجتربة قناة أبوظبي الرياضية 
تقول: نعم ميكن أن ننجح من دون االستعانة 
باألجنبي أيا كانت جنسيته، لست هنا ضد 
االستعانة باألجانب، ولكن لتكن األولوية 
ألبناء البلد فــــي خلق حلم إعالمي جميل 

وناجح كقناة أبوظبي.
  نعم البسو الغترة والعقال والدشداشة 
أو «الكنــــدورة» كما يســــميها أشــــقاؤنا 
إلى  اإلماراتيون قادرون علــــى الوصول 
أعلى درجات االحترافية اإلعالمية، كل ما 
فعله املسؤولون عن اإلعالم اإلماراتي أنهم 
وضعوا ثقتهم باإلعالمي اإلماراتي وقدراته، 
فراهنوا وكسبوا الرهان وكسبوا معه أكثر 
من ٨٠٪ من املشاهدين في اخلليج وأعداد 

ال يستهان بها من املتابعني العرب.
  نعم اخلليجيون ميكن أن يكونوا أعلى 
كعبا من غيرهم في بلدانهم فقط أعطوهم 
الفرصة، فالفرصة خلقت جنوما أمثال املعلق 
الرائع فارس عوض واملقدم محمد جنيب 
واحملاور يعقوب السعدي وآخرين رائعني 
أثبتوا أن اخلليجيــــني ميكن أن يصنعوا 
املستحيل فقط لو وضعت الثقة فيهم كاملة 

وابتعد ربعنا عن «عقدة األجنبي».
  توضيـح الواضـح: بعيــــدا عــــن حتليالت 
الرياضيني حول أسباب خروج املنتخبات 
العربية، فاألمر ليس مبستغرب فما حصل 
ما هو إال انعكاس سياسي على مرآة الرياضة 

ال أكثر وال أقل.
 Waha٢waha@hotmail.com  
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