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 هناك هموم كثيرة لدى املواطنني واملقيمني وعلى االخوة أعضاء 
احلكومة وكذلك النواب التطرق اليها وحمايتهم منها.

  ولقد تكلـــم الكثيرون عن املشـــاكل األمنيـــة واالقتصادية 
واالجتماعيـــة والصحية، لكن علينا أن نهتم كذلك باملشـــاكل 
البيئيـــة التي قد تؤثر علينا جميعا في الكويت ودول اخلليج. 
والتي من أهمها مفاعل بوشهر والكارثة البيئية التي ستحصل 
إذا حدث تســـرب أو ما شابه ذلك وخوف حصول تسرب فالذي 
حصل ملفاعل تشيرنوبل وذلك بسبب ڤيروس ستاكسنت الذي 
قد يصيـــب منظومة اجهزة الكمبيوتر االيرانية واجهزة الطرد 

املركزي املستخدمة في تطويرها لبرنامجها النووي.
  وقد مت حتذير الرئاسة الروسية في الكرملني من قبل العلماء 
الروس النوويني، الن ايران تتجاهل قواعد االمن والسالمة في 

املفاعل.
  وان النظام البرمجي واملعلوماتي للمحطةـ  صنع محلي وقد 
حتدث كارثة في املفاعل بســـبب خطأ أحد العاملني أو الظواهر 
الطبيعية. إذا حدثت الكارثة فســـتضرب دول مجلس التعاون 
اخلليجـــي لوجودها على مقربة من مياه اخلليج، والشـــك أن 
الرياح كذلك ستزيد من انتشارها على دول اخلليج النها رياح 

شرقية معظم االوقات.
  على ايران ان تبلغ دول  اخلليج حسب اتفاقية حماية البيئة 
البحرية ومكافحة التلوث النفطي عام ١٩٨٦ بإجراءاتها االحترازية 

ملثل حدوث هذه الكارثة.
  لكن مقاولي بناء مفاعل بوشهر يؤكدون غير ذلك بأن املفاعل 
يتطابق ارقى معايير السالمة املعتمدة عامليا وان هذا الڤيروس 

لم يكن له تأثير على نشاطات هذه احملطة. 

 بعيدا عمـــا انتهت إليه جلنة التحقيـــق البرملانية في مقتل 
املواطن محمد امليموني، وبعيدا عن التجاذبات السياسية داخل 
أو خارج مجلـــس األمة وبعيدا عن كل رأي سياســـي أو حتى 
شخصي، تبقى حقيقة واحدة ال مجال إلنكارها مهما كانت أقوال 
الشهود واعترافات املتهمني وهي أنه يجب أن يصدر بيان رسمي 
من مجلس الوزراء يقدم كامل اعتذاره للشعب الكويتي عن مقتل 
امليمونـــي والتعهد بتطبيق القانون كامـــال غير منقوص على 
اجلناة، ومحاسبة من وراءهم سياسيا وجنائيا، ومن األفضل بل 
من الواجب أن يكون سمو رئيس مجلس الوزراء هو من يقوم 
بتالوة البيان وال يكتفي بإصـــداره فقط، فما حصل باختصار 
شـــديد وبعيدا عن كل التعقيدات السياسية أن محمد امليموني 
مت اختطافه واحتجازه عنوة دون إرادته وتعذيبه حتى املوت.
  لقد مت اختطاف إنســـان آمن ومت االجتراء على كل األعراف 
الشرعية والقانونية واإلنسانية وممارسة الكذب واخلداع ولم 
يكتف اجلناة ومـــن وراءهم بقتل امليموني بل قاموا مبحاوالت 
لتشويه سمعته، فلم يكتفوا بإزهاق روحه بل سعوا في محاولة 
منهم لطمس جرميتهم إلى قتل ســـمعته وكأنهـــم بهذا قتلوه 

مرتني.
  «ال غفارية» إال ببيان رسمي من مجلس الوزراء يتلوه الرئيس 
نفسه عن مقتل امليموني، أما بقية التداعيات السياسية لقضية 

املرحوم امليموني فهي قادمة ال محالة.
  سمو رئيس مجلس الوزراء، ال مجال ولن يقبل مواطن شريف 
بغير استقالة احلكومة اعتذارا منها جلرح أمن البلد املتمثل في 

مقتل مواطن بريء على يد األجهزة األمنية.
  فاجلانب اإلنساني يطغى وبآالف املرات على اجلانب السياسي 
بل ويتجاوزه أهمية، فاحلكومة يجب أن تفهم معنى ممارســـة 
ثقافة حتمل املسؤولية، والتي ال ميكن تطبيقها مبفهومها السامي 
سوى باستقالة احلكومة كاملة، فما حصل وإن كان تصرفا فرديا 
ال ميكـــن أن نطبقه أو نعممه على عموم رجـــال األمن فبينهم 
شـــرفاء ولكن هذا ال مينع وجود جرمية بشعة ارتكبت في عهد 
هذه احلكومة، واملسؤولية السياســـية تتعدى وزير الداخلية 
إلى احلكومة بأكملها، وفيما لو قبلت احلكومة اســـتقالة وزير 
الداخليـــة حني قدمها لهان األمر، ولكن أن ترفضها أو تعلقها أو 
تتمسك بالوزير فهنا ارتكبت احلكومة خطيئة ال تغتفر والتي 
متثلت في تعاطيها السياســـي مع قضية إنســـانية فأصبحت 

تتحمل كامل املسؤولية السياسية مع الوزير.
  األمر تعدى وزير الداخلية وشمل احلكومة، فبمجرد رفضها 
قبول استقالة الوزير الذي كان على قدر من الشجاعة في تقدميها 
هنا تتحمل املسؤولية معه فأصبح لزاما عليها االستقالة والتي 
لن تكون سوى جزء يسير من االعتذار ألسرة امليموني خاصة 

وللشعب الكويتي عامة.
  استقالتكم هي اعتذاركم الصحيح، وفيما عدا ذلك ليس أكثر 
من حديث سياســـي فارغ ال معنى له، نحن نتحدث عن مواطن 

آمن اختطف في بلد األمن واألمان وعذب حتى املوت.
  استقالتكم جزء من تكفير الذنب املطالبني به وليس كل، أما 
الكل فمتروك لوزير الداخلية القادم وللقيادات األمنية التي يجب 
أن تعي مسؤولية األمن احلقيقة ومتارسها وحتمي املتهمني قبل 
أن حتمي الناس العاديني من ممارسات قد تؤدي إلى وفاة أخرى 

ملواطن شريف.
  توضيـــح الواضح: عزيزي النائب علي الراشـــد، ان ترحيل 
اجللســـات في فبراير امر طبيعي، لكن ترحيلها اليوم في ظل 
ظروف غيـــر طبيعية هو امر غير مقبـــول، وتكتيك احلكومة 
ونوابها يجب أال يكون على حساب املصلحة العامة، أو بصحيح 
العبارة يجب اال يكون على حساب استجواب وزير الداخلية في 

قضية مقتل املواطن البريء محمد امليموني.
  Waha٢waha@hotmail.com 

 مصيب نجم

 مفاعل بوشهر 

 همسة

 ذعار الرشيدي

 محمد الميموني ُقتل مرتين
  واالعتذار باستقالة الحكومة

 الحرف٢٩

 أنشئ جهاز خدمة املواطنني بناء على مرسوم 
رقم ٢٧١ لســـنة ٢٠٠٢، والســـؤال هنـــا أين ذلك 
اجلهـــاز؟ وأين دوره بني ما نقرأه ونســـمعه من 
أخطاء وشـــكاوى املواطنني ضد بعض الوزراء 

واجلهات احلكومية؟
  فعلى ســـبيل املثال املادة الثانية من املرسوم 
وأخص البند (أ) ينص على أن من مهام ذلك اجلهاز 
متابعة الطلبات والعرائض والشكاوى والتظلمات 
التي تقدم من املواطنني للجهات احلكومية أو اجلهات 
املباشـــرة أو مجلس األمة وفحصها لإلسراع في 
البت فيها في إطار القوانني، وهنا نقف ونســـأل: 
هل القوانني تسمح بتأخير بعض مكافآت املوظفني 
في كثير من الوزارات ملدة تزيد على ٦ أشهر، رغم 
أحقيتهم لها وفق املستندات التي منتلكها من بعض 
املشتكني؟ هل األولى في خارطة الدعم الوظيفي 
أن نعطي احلقوق ملستحقيها أم يتم صرف آالف 
الدنانير على حفالت التكرمي ألشخاص كويتيني 
خارج الكويـــت ويبقى املوظف واملواطن ينتظر 
أجر عمل كلف به خارج نطاق عمله ويكون الرد 
«مازلنا نبحث في املوضوع» أعتقد أن املسؤولني 
تناسوا ما أوصى به رسول اهللا ژ «أعط األجير 

أجره قبل أن يجف عرقه».
  ونذكـــر القائمني على جهـــاز خدمة املواطنني 
بجميع مواد مرسوم إنشاء ذلك اجلهاز، وبجانب 
هـــذا نذكرهم مبا نص عليه الدســـتور ونخص 
املادة (٤١) والتي تنص على: «لكل كويتي احلق 
في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على 
كل مواطن تقتضيه الكرامة ويســـتوجبه اخلير 
العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنني وعلى 
العدالة شروطه». وهنا يكمن السؤال وفق الكتب 
والشهادات التي لدينا، كيف يتم توظيف الوافدين 
حديثي التخرج، أي الذين ليس لهم خبرة، فيما 
يوجد كثير من أبناء البلـــد يحملون الكثير من 
الشـــهادات العليا وينتظرون فرج اهللا عز وجل 
فـــي التوظيف؟ أمن املعقول أن نحضر وافدا نال 
شـــهادة الدكتوراه منذ عام لتوظيفه ونترك ابن 
الدولة الذي حصل على الشهادة منذ أعوام «صج 
لو قالوا الكويت عني عذاري» وهذا ليس فقط من 
شكاوى مقدمة لدينا مثبتة بأوراق رسمية فاملضحك 
أن لدينا خيرة القانونيني من أبناء الكويت ويقوم 
مسؤول كبير باســـتقطاب ١٥ وافدا حتت مسمى 
مستشار قانوني لدعم إدارته القانونية وهنا أقف 
وأبتسم وأذكر مسؤولينا باملثل الكويتي: «ما يحك 

اظهيرك إال اظفيرك». 
  وأنهي مقالتي بالعديد من األسئلة التي لم أجد 
لها اإلجابة وهو: هل هذا اجلهاز بالفعل موجود أم 
أنه فقط مرسوم ورقي لم يفعل، أم أنه يرى دون 
أن يعاقب أو ينبه على أخطاء بعض املسؤولني..

أم؟ أم...؟ 
   والسؤال منا إلى مسؤولينا: كيف تريد من اجليل 
القادم أن يتحلى باملثابرة واحلرص على الدراسة 
وهو ينظر ملستقبله بأنه سيقف في صفوف من 
ينتظرون العمل دون أمل، بدال من أن ينال ما يريده 
من وظيفته وفق القانون والدستور، والسبب أن 

من يجلس على كرسيه ليس ابن البلد؟ 
  كلمة وما تنرد: عذرا لكل وافد على أرض الكويت 
ولكن السؤال لهم أيضا: هل تضمنون لنا وظائف 

في دولكم؟
  atach_hoti@hotmail.com 

 أين دور جهاز خدمة المواطنين؟!
 

 د. نرمين يوسف الحوطي

أيام ستقوم اجلهات  محلك سر  بعد 
املعنية بصرف املنحة األميرية 
أمر بها صاحب السمو  التي 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا، ألبنائه املواطنني 
مبناســـبة الذكـــرى الــــ ٥٠ 
لالســـتقالل ومرور ٢٠ عاما 
على التحرير و٥ سنوات على 

تولي سموه مسند اإلمارة.
  وال شك أن ســـموه رعاه اهللا أدخل البهجة إلى قلب 
جميع أبناء الشـــعب، خاصة أنها ستوزع على اجلميع 
بالتســـاوي، كما أن هبة ســـموه بتقدمي املواد الغذائية 
باملجـــان جعلت الكل يتحدث عن هذا الكرم الذي يعجز 
اللســـان عن وصفـــه، فنتمنى من اهللا ـ   عـــز وجل     ـ   أن 
يدمي على سموه موفور الصحة والعافية، ويحفظ اهللا 
الكويت وشـــعبها من كل مكروه، في ظل قيادة صاحب 

السمو الكرمية.
  وقبل أن توزع املنحة نطالب وزارة التجارة من اآلن 
بالتحرك لكبح جماح بعض التجار الذين قد يستغلون 
هذه املناسبة بـ«شفط» املنحة من جيوب املواطنني من 
خالل رفع السلع سواء من خالل اجلمعيات التعاونية أو 
األسواق التجارية، لذلك فوزارة التجارة مطالبة بأن تقوم 
بحمالت تفتيشية على جميع احملالت التجارية للتأكد 
من التزامها باألســـعار، ومحاسبة كل من يرفع األسعار 
بشكل مصطنع بعقوبات مغلظة، كما أن «التجارة» على 
عاتقها حمل كبير بتوفير جميع املواد الغذائية املشمولة 
بالدعم، حيث هناك نقص في بعض املواد الغذائية التي 
تصرف بالبطاقـــة التموينية منها الدجاج والزيت وقد 
سررت كثيرا حينما طالعتنا الصحف في بيان للوزارة 
توضح فيه أنها ســـتغلق مراكز التموين يومي ٣٠ و٣١ 

اجلاري من أجل التجهيز لصرف املنحة التموينية.
<<<  

  شـــكرا على جتاوبكم: تطرقنا في مقال سابق حتت 
عنوان «مساعدات الشؤون والروتني» إلى روتني صرف 
املساعدات في وزارة الشؤون وتذمر املشمولني من اآللية 

التي ال تتوقف من الطلبات 
حيث ان ما بني ٣ و٦ شهور 
يتم الطلب من املســـتحقني 
حتديـــث البيانات والذهاب 
إلى جهات أخرى للحصول 
الطلبات حتى يتسنى  على 
للمشـــمولني احلصول على 
املساعدة، وطالبنا من خالل 
زاويتنا هذه بتفعيل التعامل اإللكتروني بني اجلهات بدال 
من حتميل أصحاب املســـاعدات وخاصة من كبار السن 
املشقة في عملية حتديث بياناتهم رغم توافر التكنولوجيا 
بني جهات الدولة، وقد جاء رد وزارة الشؤون على لسان 
مديـــر العالقات العامة علي املال كمـــا يلي: نفيدكم بأن 
استخراج الشهادات املطلوبة لتحديث البيانات ملستحقي 
املســـاعدة يكون كل ٦ شهور حسب املادة السادسة من 
املرسوم بقانون ٢٢\٧٨ في شأن املساعدات، حيث تقدمت 
الوزارة مبشروع قانون وهو معروض على مجلس األمة 

لتعديل املدة إلى سنة.
  وأوضح املال أن هناك مشـــروعا للميكنة للربط بني 
إدارة الرعاية األسرية بصفتها املانحة للمساعدات وبني 
اجلهات احلكومية التي تتعامل معها اإلدارة في هذا الشأن 
مثل التأمينات االجتماعية والســـجل العقاري وخالفه، 
مشـــيرا إلى أن هذا النظام لم يتـــم تطبيقه حتى اآلن، 
وجنهل ســـبب رفض بعض اجلهات الربط مع الشؤون 

في هذا املجال.
  أما بالنسبة حلاالت الشيخوخة فإن جميع املستندات 
املطلوبة لتحديث البيانات عدا شهادة التسجيل العقاري 
لوجود رسوم يتم طلبها من قبل الوزارة وتقوم اجلهة 
احلكومية املطلوب منها املســـتندات بإرسالها للوزارة 
عن طريق الفاكس وذلك بعد مخاطبة املشرف على هذه 
احلاالت علما أن هذه املســـتندات يتم طلبها مرة واحدة 
كل عام، فضال عن ذلك أن جميع الوحدات التابعة لإلدارة 
جار جتهيزها بأجهزة احلاســـب اآللي وفي انتظار بدء 

تطبيق نظام امليكنة.
  alarafah@windowslive.com 

الســـمو األمير   صاحب 
اســـتطاع بذكائه أن يختار 
الوقـــت املناســـب للتكرم 
باملنحـــة والتي أســـعدت 
السياسية  شعبه، فاحلياة 
العنيفـــة والتي يعيشـــها 
املجتمع الكويتي في الفترة 
األخيرة والظروف السيئة 

التي تعيشها دول املنطقة سواء العربية منها أو غير 
العربية، وحالة الشعوب العربية واالحباطات التي 
تشعر بها كل هذه األمور انعكست على حالة الشارع 
الكويتي فأشبعته يأسا من السياسة والسياسيني ولم 
يعط هذه األحداث الكئيبة باال، فكانت املنحة السخية 
التي أزالت بعضا من همومه العالقة في نفسه إضافة 
لتموين العام القادم والذي جاء مع غالء أسعار املواد 
الغذائية ومع انتشار املواد الفاسدة فضمن الصحة من 
هاتني الناحيتني،  ذكاء أميري يدل على صفات القائد 
الذي يفكر بطريقة سليمة ومنطق سليم ويعرف ما 

يحتاج اليه الشعب.
  في الفترة املاضية وبوجود اجلالية الفلسطينية 
كانت من أهم األسباب التي برروا فيها وقوف غالبيتهم 
مع االحتالل العراقي هو مطالبتهم باملساواة مع املواطن 
الكويتـــي في كل حقوقه فكان أمـــرا يبتعد جدا عن 
املنطقية والعقالنية فال توجد بالد سواء من املشرق 
أو املغرب تســـاوي بني املواطـــن واملقيم، والكويت 
أعطت هذه اجلالية ما لم تعطه أي بالد أخرى فكان 
من ذلك اجلمع بني الوظائف احلكومية خير مثال حق 
للفلسطيني لم يعط للمواطن الكويتي رغم حاجته 
املادية.. وكنا نرى توسط الفلسطيني للكويتي في 
العديد من الوظائف وكما يقال إن اجلحود والنكران 
يضر صاحبه وعدم االعتراف باجلميل يقضي على 
النعم كذلـــك حني ال يحمد عليها فكان الرحيل وكان 

الندم.
  اليوم مع تفضل صاحب 
السمو األمير بهذه املكرمة 
األميرية على شعبه حرك 
هـــذه الغيرة فـــي نفوس 
بعض اجلاليـــات وبدأت 
تتحدث علنا عن الشعور 
بالظلم والنظر بأســـلوب 
احلسد وتطالب بصورة جهرية أن ينالها من احلظ 

جانب إن لم يكن اجلانب كله.
  فترة االحتالل العراقي عاشـــت العديد من األسر 
الكويتية في عدة دول عربية تشكر هذه الدول على 
االستضافة واملساعدة لكن لم يكن هناك كويتي واحد 
يطالب بأن يتساوى مع أفراد الدول املستضيفة احتراما 

حلقوق مواطنيها واحتراما لذاته.
  عدم املنطقية في الطلبات تثير العديد من التساؤالت 
ماذا يريد هؤالء من الكويت؟ هم مجرد عاملني فيها 
بأجر واإلقامة فيها تطول لسنوات كثيرة ال توفرها 
غالبية الدول األخرى التي حتدد سنوات العمل ومن 
ثم تصرفه خاصـــة في وظائف محددة تاركة املجال 

البن الديرة لتسلم العمل وايجاد فرص له.
  يقول أحد العاملني فـــي إحدى الوزارات مما يدل 
كالمه على حقد بني، ان في قلبه نارا مشـــتعلة لهذه 
العطية التي لم تطله. علمـــا بأن راتبه يصل إلى ٣ 
آالف دينار، هذا الرقم الذي ال يصل إليه هو في بلده 
وال يناله الكويتي إال إذا فاقت سنوات خبرته الثالثني 

وفي بعض الوظائف ال كلها..
  املنحة للكويتي وإن تفضل سموه وأعطى التموين 
لبعض املقيمني فهذا كرم منه، األمير حفظه اهللا مسؤول 
عن رعيته والكويتيون هم رعيته واملفروض أن يطالب 
هـــؤالء دولهم مبثل هذه العطايا، فهل يقدرون أم أن 

الكويت هي فقط مجال التعبير بحرية؟!
  Kalematent@gmail.com 
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