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عادل عبداهلل المطيري

أمن اخلليج 
واضطرابات العراق

تبرهن الدراسات األمنية 
احلديثة على أن خطر الغزو أو 
احلرب التقليدية بني قوتني أو 

»دولتني« بدأ بالتراجع في سلم 
أولويات املخاطر األمنية في 

أغلب دول العالم.
احلروب احلديثة - على األغلب 

- حتدث بني دولة أو دول من 
جهة، وجماعات مسلحة من 
جهة أخرى، مثال احلروب 

األخيرة كحرب اليمن، واحلرب 
العاملية على داعش بالعراق 
وسورية، تلك اجلماعات أو 
التنظيمات تسمى أحيانا بـ 
»التنظيمات حتت الوطنية«، 

ألنها ال متثل الدولة التي توجد 
بها، وتسمى أيضا باجلماعات 

»العابرة للقوميات«، ألن 
تأثيرها يتعدى أوطانها، بل 
أحيانا ترتبط تلك اجلماعات 

بعالقات مع دول أخرى تدعمها، 
وتتحكم بها عن بعد.

»القاعدة«، و»داعش«، وحزب 
اهلل، وميليشيات احلشد 

الشعبي، أحد أهم تلك 
التنظيمات العابرة للدول، 

واألكثر تهديدا ألمن املنطقة 
والعالم، فالتنظيمات الشيعية 
تقف وراءها دول وحكومات، 
كما أن تأثير تلك التنظيمات 

واضح على احلياة السياسية 
في العراق ولبنان ومصادرتها 
القرار احلكومي فيهم، بينما ال 
دليل مؤكدا بأن تنظيم »داعش« 

ومن قبله القاعدة يتمتعان 
بدعم دولة معينة، ولكن من 
املؤكد أن هناك من يستفيد 
من كال التنظيمني بطريقة 
غير مباشرة، وعلى غرار 

لعبة الشطرجن، حيث يسمح 
لـ »داعش« بالتقدم خطوة أو 
خطوتني، ليقوم الالعب اآلخر 

باكتساح رقعة الشطرجن أو 
املنطقة!

إذا كانت املصائب ال تأتي 
فرادى، فكذلك األخطار األمنية 

في منطقتنا ال تأتي منفردة، 
بل تأتي حزمة واحدة، حتى أنك 

ال تعلم من أتى قبل اآلخر، أو 
من كان سبباً ومن كان نتيجة 
لآلخر، كالطائفية، واإلرهاب، 

والدولة الفاشلة، األكيد أن 
التدخل األميركي في العراق 
اعتمد على كارت اإلرهاب، 
وعندما ضعف هذا السبب 

أشعل األميركان الطائفية، بل 
ومؤسسوها في هيكل السلطة 

العراقية »املجلس االنتقالي« 
إبان االحتالل األميركي للعراق، 
ليتحول العراق إلى دولة فاشلة، 

وها هي املنطقة جتني ثمار 
ما زرعه األميركان. إن انهيار 
السلطة السياسية أو »الدولة 
الفاشلة« في اليمن وسورية 

وليبيا، نتيجة انتشار احلروب 
األهلية ذات الطابع اإلثني 

والطائفي واإلرهاب، سواء 
إرهاب اجلماعات، أو إرهاب 

الدولة، جعل تلك الدولة الفاشلة 
مصدرة لإلرهاب والطائفية 

واجلرمية املنظمة والهجرات 
والنزوح السكاني للدول 

املجاورة، وما ميثل ضغوطا 
أمنية وسياسية واقتصادية 

على دول اإلقليم.
ولعل االضطرابات األخيرة 

في العراق، والتي تهدد الدولة 
العراقية باالنهيار مرة أخرى، 

نبهت اإلقليم بأن هناك احتماال 
أن تشتعل األوضاع السكانية 
في العراق، مما يعني هجرة 

ونزوح عدد كبير من العراقيني 
إلى الدول املجاورة، باإلضافة 

إلى سيطرة اجلماعات املسلحة 
على املناطق املجاورة حلدود 

دول مجلس التعاون اخلليجي، 
لتبدأ مبناوشاتها وتهديدات 

للمنطقة ونشر اإلرهاب فيها، 
مما يحتم على دول مجلس 

التعاون أن تتعاون فعال، بدال 
من أن تتنازع مع بعضها 

البعض.
اخلامتة: التهديدات األمنية 

التي يتعرض لها األمن القومي 
العربي واخلليجي بالتحديد 

هي تهديدات أمنية جديدة )غير 
تقليدية( كاإلرهاب والطائفية، 

ورمبا سيضاف لها قريبا 
الهجرات املكثفة، نتيجة للنزوح 
السكاني اإلنساني لها من دول 

اجلوار، وحتتاج دول اخلليج 
إلى وسائل جديدة للتعامل 

معها، وهي أصعب من مخاطر 
التهديدات التقليدية، والذي 

يكفي ملواجهتها شراء األسلحة 
أو عقد اتفاقيات أمنية مع دولة 

عظمى، ولذلك وجب التنبيه.

صدى األحداث

محمد دمر يزدة

د.هند الشومر

هذا أنا.. 
طفل يعد أحالمه كي ينام، ويسرق من فم الصباح قبلة شوق لصباح 

كان باألمس، علها تسعفه في قادم األيام..
هنا يا عزيزي...

يباع الشوق في سالل من احلنني مقابل حفنة من السنني، من يدفع أكثر 
يحن أكثر وباملقابل يتعذب أكثر...

أحيانا يكون الشعور قاتال، واملشاعر جرمية، ومن أكثر اجلرائم بحق 
نفسك أن تكون شاعرا.. 

أن تكون شاعرا يعني أن ترى كل شيء بعني قلبك..
أن تقاسم الناس أفراحها وأحزانها دون أن يعيرك أي منهم انتباهاً، دون 

أن يربت أحدهم على كتفك ويسألك... )أنت منيح(..؟
في مكان يبعد ما يقارب األلف وثمامنائة كيلومتر عن روحك، يجاهر 

عقلك في الصراخ، وينفض تفكيرك الغبار عن ذكريات تتراكم كلما 
المست حدود الشوق.. 

في هذا املكان رائحة الصباح والظهر واملساء نفس الرائحة، ال جديد 
يذكر إال أنت وروتينك.. 

هناك حيث روحي للصباح طعم ورائحة ولون، حتى املساء له طعم 
مختلف، ولون الليل ليس أسود، حيث روحي ميتزج القمر بالليل ملونا 

الكون بالفضي.. مائال للبياض.. 
حيث روحي يداعب الغيم اجلبال الشاهقة فتسجد الشمس لألجواء... 
حيث روحي يتثاءب النهر وينفجر ينبوع من حيث ال تدري ويسبح 

طفل في بركة ماء معلناً قدوم الصيف..
حيث روحي تتعاقب الفصول فصال فصال كٌل بدوره وكٌل في وقته، 

وحني يتطاول فصل على آخر يتدخل الرعد للفصل بينهما.. 
هناك.. 

ما زلت طفال أقطف ثمار التوت من حديقة بيتنا، وأسرق الفول من 
حقول اجليران، وآكل اخليار من البيوت البالستيكية دون غسله حتى، 

وأنبش التراب بحثا عن النمل محاوال إغراقه، وأسأل نفسي كل يوم 
ملاذا ماتت الدجاجة ولم تِطر عن سطح بيتنا عندما حاول أخي تعليمها 

الطيران..؟ 

الصحة ليست مجرد اخللو من األمراض والعاهات، بل هي حالة االكتمال 
النفسي واالجتماعي حسب تعريف منظمة الصحة العاملية أي ان الصحة 
ليست فقط بتوفير مستشفيات وأدوية وأجهزة ولكنها تتحقق بالتوعية 

وتعديل السلوكيات غير الصحية والتعامل مع مراحل ما قبل املرض 
أيضا، ولذلك اهتمت املنظمات الدولية والدول املتقدمة ببرامج تعزيز 

الصحة وأصبح أطباء تعزيز الصحة يعملون جنبا إلى جنب وبالتوازي 
مع أطباء املستشفيات واملراكز الصحية، بل قد يسبقونهم في الكثير من 

البرامج.
وقد اهتمت وزارة الصحة بإنشاء إدارات فنية مركزية لتقوم بأعمال 

الوقاية وحماية صحة أفراد املجتمع ويعمل بهذه اإلدارات أطباء مؤهلون 
وذوو خبرة ويواصلون الليل بالنهار في العمل الطبي الوقائي والبحث 

في املراجع الطبية والسهر على تخطيط البرامج الصحية ووضع 
االستراتيجيات وإعداد التقارير الالزمة.

ويتعرض الزميالت والزمالء باإلدارات املركزية ومراكز العمل خارج 
املستشفيات اآلن إلى قرصنة لبدالتهم وخاصة بدل اخلفارة ووصلت هذه 

القرصنة إلى خصومات بدالت اخلفارة واإلشراف وبأثر رجعي ووضع 
مديونيات عليهم بحجة أن اخلفارات ألطباء املستشفيات فقط على عكس 

قرارات اخلدمة املدنية بخصوص البدالت ولألسف الشديد فقد متادى 
القراصنة في اخلصم غير املشروع لبدالت األطباء في اإلدارات الفنية 

بدال من تكرميهم جلهودهم وعملهم الدؤوب على مدار الساعة.
وقد علمت أن إدارة الفتوى والتشريع قد حسمت املوضوع وأقرت 

بشكل قاطع بأحقية أطباء وطبيبات اإلدارات املركزية ببدل اخلفارة وعدم 
قانونية اخلصم اجلائر بأثر رجعي، إال أن بعض القراصنة بالوزارة ال 

يعتمدون لغة القانون والعدل وال يكترثون لذلك وأصبحنا كأننا في غابة 
ميارس فيها الظلم في حتدي صارخ.

وإنني أطلب تدخل وزير ووكيل وزارة الصحة ورئيس ووكيل اخلدمة 
املدنية وديوان احملاسبة لوقف هذا الظلم الذي وقع على بعض الزميالت 

والزمالء ومعاقبة من تسبب في هذه األضرار لهم، حيث إن الطبيب قضى 
ربيع حياته في طلب العلم ويسهر على راحة املرضى ويقوم بإعداد 

البرامج الالزمة لتعزيز الصحة فليس من العدل مكافأته بخصم البدالت 
بدال من أن يحصل على املكافأة التي يستحقها.

وأطالب وزارة الصحة واجلمعية الطبية الكويتية بأن حتمي أطباءها من 
تعدي القراصنة على حقوقهم وعلى أرزاقهم فهم بشر ولديهم مسؤوليات 

وحتى ال متتد عملية القرصنة إلى قياديي الوزارة ومديري إداراتها 
ومستشاريها بحجة أن اخلفارة فقط في املستشفيات بسبب جهلهم 

بقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 5/ 2010 بشأن بدالت األطباء.
ونداء خاص للسيد الوكيل املساعد مرزوق الرشيدي ليفسر لنا ما يحدث 

من قرصنة غير مسبوقة وتعد على حقوق األطباء من بعض اإلداريني 
لديه، وخاصة أن هؤالء األطباء يعملون على مدار الساعة وال يحددون 
عملهم بساعات اخلفارة فقط وأمتنى أال يطول ذلك حفاظا على سمعة 

وزارة الصحة فهذه التجاوزات غير مقبولة للجميع.

شيء 
يشبه الذكرى

قرصنة بدل خفارة األطباء
في »الصحة«

خاطرة

ألم وأمل

منذ أزمان بعيدة عرف الناس »عجائب 
الدنيا السبع« التي حددها اليونانيون 

بالرقم سبعة ألهمية هذا الرقم وسحره 
اخلاص لديهم ولدى سائر األمم السابقة 

والالحقة. وقد ضمت القائمة اليونانية 
الشهيرة سبعة مبان منها »هرم خوفو في 
اجليزة وحدائق بابل ومعبد ارتيميس في 

تركيا ومنارة اإلسكندرية ومتثال رودوس 
في اليونان«، وسوى ذلك من مبان ومعابد 
ومتاثيل تهدم جلها بسبب الزالزل. ورغم 

وجود مبان عجيبة أخرى على سطح 
األرض بقيت عجائب الدنيا السبع تهيمن 

على ذهنية البشر، وأضحى من الدارج 
القول »العجايب سبع وانت ثامنها«!

> > >

قبل سنوات فكر السويسري »بيرنارد 
ويبير« في حترير ذهنية البشر من 

القائمة اليونانية التي أكل عليها الدهر 
وشرب، وعوضا عن اعتماد قائمة قدمية 

كتبها عدد محدد من املؤرخني. تفتق ذهن 
»بيرنارد ويبير« عن فكرة إتاحة الفرصة 
جلميع البشر )عبر التصويت في شبكة 

اإلنترنت( للمشاركة في اختيار قائمة 
جديدة للعجائب مع احملافظة على الرقم 
سبعة )!( فضمت القائمة اجلديدة )سور 

الصني ومعبد تشيشني إيتزا في املكسيك، 
والكولوسيوم في روما والبترا في األردن 

ومتثال السيد املسيح في البرازيل وتاج 
محل في الهند ومواقع أخرى في أميركا 

اجلنوبية(. 

> > >
يترحل اإلنسان بني اجلغرافيا والتاريخ 
بحثا عن العجائب التي يصنعها في يده 
وينسى أنه األعجوبة األكبر على سطح 

هذا الكوكب. ذلك أن الكائن البشري صانع 
العجائب هو أكثر أعجوبية من صنيعته. 
ومن يتأمل في اجلسور العظيمة املمتدة 

فوق الوديان والبحار أو ناطحات السحاب 
الشاهقة أو األنفاق التي تتلوى حتت قاع 

البحر أو في جوف اجلبال أو من ينظر إلى 
تطور العلوم والطبابة واحلواسيب وتطور 
وسائط االتصال والنقل وثورة الهيدروليك 

والهندسة امليكانيكية والسرعة القياسية 
التي احتاجها ذلك التطور لسوف يدرك 

أعجوبية هذا الكائن املدعو.. إنسان. 

جلس شابان بجانبي صدفة وراحا يتحدثان 
بصوت مسموع وكان حديثهما يدور 

للوهلة األولى عن مشروع جتاري ضخم، 
حيث كانا يتحدثان عن معدن األملاس 

وكيفية اقتنائه وشرائه والعمل على زيادته 
وتطوير حصيلته وكانا منهمكني في وضع 

خطط ومشاريع الشراء والبيع، ولكون 
صوتيهما عاليا ولم أقصد استراق السمع 

أبدا، فقد ابتسمت وأدركت أن همة الشباب 
ال تُقهر، فهؤالء من جيل وطني الذي 

تسعدني همتهم وأفخر بها، حيث استمرا 
في وضع املشاريع خالل جلوسهما بقربي، 

ولكوني أملك فضول الصحافي وجدت 
لي مدخال لكي أشيد بهما في البدء وأجد 

لي موضوعا آخر قد يكون سبقا صحافيا 
لإلشارة الى جتارتهما في شراء األملاس، 

حيث كان يدور في عقلي عدد من األسئلة، 
وما أن جتاذبت احلديث معهما حتى صعقت 
من املفاجأة، إذ إنهما كانا يتحدثان عن لعبة 

إلكترونية كانا يلعبانها، حيث اكتشفت 
وليتني لم أعرف أن محور هذا احلديث 

كله يدور عن لعبة ميارسانها وفي عمليات 
شراء وبيع أملاس!

ولكون أعمارهما تتجاوز األربعني تقريبا 
مما زاد استغرابي أن هناك من بهذا العمر 

من ميارس األلعاب اإللكترونية بهذا 
اإلدمان ويشغل وقت فراغه، وهو أمر كنت 
أجهله، حيث لم أقف عند أسئلتي وتعديت 

باستغرابي ودهشتي ألعرف أنهما يقضيان 
ما ال يقل عن 6 ساعات في اليوم ملمارسة 
هذه اللعبة التي تنشئ جيشا وحتارب به 

وتسرق األملاس وتبيعه وتعرضه، وهي من 
األلعاب اجلماعية التي يكون بها أكثر من 
شخص، ألعرف أيضا منهما أن »الربع« 

جميعهم يلعبون هذه اللعبة وهم متزوجون 
ولديهم أبناء وانهم منذ سنوات على هذا 

الوضع.
وان يكن من أمر، فقد تركتهما وأنا ما بني 

حسرة وقتهم الضائع على لعبة وما بني 
دهشتي من اكتشافي ألمر كنت أجهله في 

جيل يعلق الوطن عليه نهضته، وما بني 
تساؤل حار بي، ما فائدة ما يقومون به 

ألنفسهم وألسرهم؟
ولكون هذه احلادثة شدت انتباهي، حيث 

رحت أسأل من اعرف حولي عن تلك 
األلعاب ألكتشف أن الكثير من هذا اجليل 

ميارسها وميارس غيرها من األلعاب 
التي يتخللها قتال وجرائم وسرقات 

ومشاجرات، وهي ألعاب جماعية يكون فيها 
اكثر من شخص وتعتمد على االنترنت 

والبالي ستيشن، وآخرون يلعبونها 
بهواتفهم الذكية ويقضون وقتاً ميتد 

لساعات طويلة، وان ما يقومون به هو نوع 
من اإلدمان، ولكوني لست مبتخصص فقد 
حتسرت كثيرا على هذا اجليل الذي لم أزل 

محتارا فيما يقوم به ورحت أردد افا بس 
»طار السبق الصحافي«.

ليس بالضرورة أن تربط اسمك باقتراح 
فاشل، أو بفضيحة مخزية، أو بفكرة 

سطحية تعكس لنا تراكيبك اجلافة، 
وخلل تربيتك، وانحطاط مستواك 

املستمد من سوء أدبك، وبيئتك الضحلة 
ذات العمق القليل.

فقط في سبيل أن تسطع لنا من جديد، 
كي ال ننسى طلتك التي أصبحت 

كـ»اجليفة« التي تعافها األنفس، فال 
حترك إال اشمئزازا وغثيانا، ليقال عنك 

شخصية مثيرة للخالف واجلدل.
وأنت لست سوى شخص، تائه مضٍن، 

ال عنوان لك، تعاني من ملل أزلي، 
أغرقك في وحل مظلم، عكر، كدر، 

فغدوت كاملطعون الذي يعالج جرحه 
مبزيد من الطعنات حتى يهلكها.

فصارت املهاجمة والتشهير بالنسبة 

لك أفضل بكثير من جتاهلك ونسيانك، 
وإن كان هذا التشهير على حساب 

سمعتك وكرامتك، مع أنني ال أعتقد أن 
هناك كرامة لك أو ألمثالك!

شخص، تصارع الكثير من األفكار 
املتناقضة، مبعدل ذكاء منخفض، 

مكبوت، متخبط وبغيض، لن جتد من 
يتقبلك، فصرت من حماقة إلى بذاءة 

وسفاهة كالقرد قفزا تتنقل، فال وجهة 
وال مسار لك، ما جعلك تلجأ لكل ما هو 

سلبي وعار عليك.
يقول الكاتب األميركي روبرت غرين: 

»زيادة التداول عن حده يرخص 
السعر«، بالضبط كرخص تصرفاتك 

وما يقبع في عقلك.
فبإمكانك أن تخلق قيمة لنفسك، عن 

طريق الصفة الريادية في شخصيتك، 

عن طريق عزتك، عن طريق هيبتك، 
توازنك، أسلوبك، مثاليتك، عن طريق 

سموك واحترامك.
ال عن طريق الرثاثة والفساد واالبتذال، 

وال عن طريق ترهاتك ووقاحتك 
الصفراوية، التي قد جتعلك يوما ما 

حديثا على ألسنة الناس، لكن سرعان 
ما ستطرد على نحو ال شعوري منهم.
ألنك في نظرهم لست سوى شخص 

»كاملهرج« ساذج غبي، افتقد خفته 
شيئا فشيئا، فباتت حركاته محفوظة، 

سمجة، مملة.
ساخطا، الهثا، مستميتا على الظهور 
بأي شكل من األشكال، وإن كان هذا 

الظهور مهينا، مذعنا ومعيبا.
فهل تلك هي أقصى طموحاتك في 

احلياة؟! 

في العام 2013 أثيرت قضية تزوير الشهادات 
اجلامعية، حيث حصل بعض الطلبة على شهادات 

جامعية من جامعات مشبوهة في الفلبني والهند 
والتشيك وبعض اجلامعات العربية باملراسلة 

وخالل مدة لم تتجاوز 6 اشهر، وقتها صرح وزير 
التربية نايف احلجرف بأن »قضية الشهادات 
املضروبة قيد التحقيق«، وقال فؤاد خليل من 

جمعية املهندسني الكويتية، حيث ان اغلب الشهادات 
املزورة في الهندسة، إن نسبة الشهادات غير 

املعترف بها زادت بعد إقرار الكوادر املالية.
وفي العام 2016 أثيرت القضية مرة أخرى، حيث 

اتهم عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بـ»التطبيقي« 
باحلصول على شهادات الدكتوراه من جامعات غير 

معترف بها وبطريقة مشبوهة بالقضية املسماة 
»جامعة أثنيا«، وقتها قال عضو مجلس األمة رويعي 

الرويعي في ندوة أقيمت ملناقشة هذه القضية 
»بعض أصحاب املكاتب االستشارية والنفسية 

يحملون شهادات وهمية«، وقال فيصل الشايع: إن 
هناك 5 آالف و768 شهادة حصل عليها أصحابها 

من دون إجازة دراسية.
ويتكرر املشهد من جديد في عام 2018 باتهام 

موظف في وزارة التعليم التعالي بتزوير شهادات 

الدكتوراه واملاجستير وأن هناك املئات من حاملي 
هذه الشهادات على رأس مناصب مهمة وحساسة 

في الدولة، وصرح الوزير أنس الصالح بإحالة 
الشهادات املزورة إلى النيابة العامة استكماال 

خلطوات مكافحة الفساد. 
القضية ليست وليدة اليوم وظاهرة تزوير 

الشهادات قدمية ومنتشرة وتقابلها إجراءات 
حكومية غير جادة، وتقوم وزارة التربية والتعليم 
العالي بالتعامل مع القضية على إنهاء فقاعة تظهر 

وتختفي وينساها الناس وتستمر العملية، وال 
ميضي عامان أو ثالثة إال وتبرز من جديد وهكذا.

ومن فضول القول ان هذه الشهادات املزورة 
ستبني مؤسسات دولة براقة من اخلارج لكنها 

هشة من داخلها بسبب ضعف القدرات الفنية ملن 
يدير هذه املؤسسات وهو يحمل شهادة مزورة، 
وملداراة عمل هذه املؤسسات ولكي نغطي عيوبنا 

يزيد االعتماد على العمالة الوافدة لتغطية العيوب أو 
نتقبل األداء اإلداري والفني السيئ، فهذا مهندس ال 
عالقة له بالهندسة وهذا دكتور جامعة يخرج طلبة 

مبستوى علمي متدن وهذا محقق أو قانوني أو 
محام يدمر موكليه بسبب جهله ببدهيات القانون، 
كما أن أصحاب هذه الشهادات املزورة استنزفوا 

ميزانية الدولة بدون وجه حق بسبب حصولهم على 
الكوادر املالية والبدالت املعتمدة ملسمى حقوقي 

ومهندس وماجستير ودكتوراه وغيرها.
وزير التربية أمام هذه الظاهرة يتحمل مسؤولية 
كبيرة ليس ألنه الوزير املعني فقط، بل ألنه تولى 

منصب وكيل التعليم العالي منذ سبع سنوات قبل 
توليه الوزارة، ومن البديهي ان يكون مطلعا على 

تسلسل هذه املشكلة منذ بداياتها، ومن خالل 
منصبه وخبرته ومعاصرته يجب عليه مراجعة 

قوانني التعليم العالي وقوانني االبتعاث واالعتراف 
بالشهادات العلمية، فليس من املعقول أن يحصل 
أكثر من خمسة آالف طالب على شهادات علمية 
وهم على رأس عملهم وبدون اجازات دراسية، 

ومن غير املعقول أن يتم توظيف حامل الشهادات 
اجلامعية من جامعات خارجية دون املرور على 

مجلس خبرة يدقق الشهادة العلمية ويقيم حامل 
الشهادة عن طريق املقابلة الشخصية، خاصة اذا 

كانت شهادة عليا ماجستير ودكتوراه ويقوم بعمل 
اختبار دقيق، وعليه كذلك يجب مراجعة اجلامعات 

اخلارجية بشكل دوري ومنتظم وتفعيل دور امللحق 
الثقافي في السفارات وجعله فنيا أكثر منه إداريا 

وأن يتجاوز دورة التصديق على الشهادات ومتابعة 

الطلبة بل يصل الى حد متابعة اجلامعات والكشف 
عن قوتها وعلميتها وتوقيفها عند أي مخالفة.
وتفعيل اجلانب القانوني والتشريعي خطوة 

للقضاء على ظاهرة الشهادات املزورة ويجب 
تطبيق كل العقوبات اإلدارية واملالية بدءا من وقف 
العالوات املالية بسبب الشهادة املزورة واسترداد 

ما مت صرفه باإلضافة إلى توقيف صاحب الشهادة 
املزورة عن عمله وإرجاعه إلى آخر مؤهل حقيقي 

حاصل عليه باإلضافة الى محاسبة احلاصل 
على الشهادة بالتزوير ومحاسبة اجلامعة املانحة 

للشهادة املزورة وكل من ساعد في اعتماد شهادة 
مزورة ألن التزوير قضية جنائية يعاقب عليها 

القانون.
أما التراخي في حل هذه القضية فهو ظلم بني لكل 

من حصل على شهادة علمية بطريقة صحيحة، 
وهو خيانة للكويت عندما يتولى املناصب املهمة 

واحلساسة أصحاب شهادات مزورة، وهو جرمية 
جنائية يحاسب عليها القانون وإذا سكتنا عن 

قضية الشهادات املزورة وقتها ال نلوم من زور 
اجلنسية أو زور األموال أو زور شهادات احليازات 
الزراعية أو زور التاريخ أو زور احلقائق، فالتزوير 

هو التزوير وان اختلفت صوره.
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