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من يعبث
بتراثنا وتاريخنا 

بهدم هياكله!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

األزمة األوكرانية 
واألمن الدولي

صدى األحداث

عادل عبداهللا املطيري

تعتبر الثقافة املجتمعية من أهم أشكال الثقافات التي تعكس 
كل معطيات وإمكانات املجتمع وبيئته املتاحة واملمكنة، وتســمى 
«مجتمعية» ألنها تضم جميع األطر السلوكية والقيمية لكل الشعب 
في كل املجتمع، «الثقافة املجتمعية» أيضا تعكس مدى قوة االرتباط 
بني الثقافة واملجتمع، وهي تعبير واضح عن تاريخ وتطور الشعوب 
وتعكس دائما مدى عمق التجربة اإلنسانية لهذه الشعوب وتعتبر 

مقياسا دقيقا وحقيقيا لألنشطة املوجودة في املجتمع.
«وهي كذلك مرتبطة بالضرورة بقياس حجم الوعي في املجتمع 

ككل ولكل فرد من أفراد املجتمع بشكل شخصي أيضا».
< < <

هذا بشكل عام ومختصر جدا.
أما على مســتوى الشــأن احمللي ومن خالل العمل العام أو 
الشــأن السياسي حتديدا، فأعتقد أن هناك مفاهيم غير مفهومة 
ومصطلحات غير منضبطة، وفي املقابل هناك خطاب سياســي 

ومشاريع وبرامج سياسية من قبل سياسيني مختصني.
وتوجد ثقافة سياسية يتمتع بها أقلية من النخب.. مبعنى أن 

األكثرية من النخب ال يتمتعون بها.
وهنا أريد أن أكــرر وأنبه إلى أن من يتمتع بها هم أقلية من 
«النخب»، وليست أقلية من الشعب، مبعنى آخر، أن الشعب كله 

في معزل عن هذه الثقافة السياسية احلقيقية.
وهذا األمــر أعتقد أنه ليس باخلطير جــدا، فبإمكان األقلية 
الواعية من النخب أن تقوم بتوعية النخب األخرى، وباقي أفراد 

الشعب بحسب احلاجة لذلك.
ولكن األمــر األخطر، أنه في املقابل توجــد ثقافة انتخابية، 
يتمتع بها بكل أســف أكثرية الشعب وعدد ممن يسمون ممثلي 
الشعب! وتطغى هذه الثقافة على أغلب املشاهد، مبا فيها املشهد 
السياســي بكل سياسييه ونوابه وســكرتارية النواب ومديري 

حمالتهم االنتخابية.
< < <

مسمى السياسيني أيضا بكل أسف مختزل عندنا مبن ينجح في 
انتخابات مجلس األمة، أما قضية كيف ينجح. وما الذي أجنحه؟ وما 
طرحه وما فكره وأدواته ومنطلقاته؟ ال أحد يهتم أو يعلم.. وهذه 
أمور أصال ليست فقط غير مهمة بل غير مطروحة للنقاش أصالً.

وهــذا األمر حتديداً هو ما يجعلنــا ندور منذ عام ٦٢ بنفس 
احللقة املفرغة والدائرة املغلقة.. التي ال تســمح بالتغيير املفاجئ 

(للحكومات) أو التطوير املالئم لنا كشعب.
< < <

الوعي السياسي املعتمد واملعول على األفراد، والثقافة السياسية 
عندنا أيضا في أوضاع مزرية، رغم أن الدميوقراطية بشــقيها 
العلمي والعملي حتض على التعددية السياســية وعلى أن فضل 
اجلماعة أكبر وأقدر من فضل الفرد (وهو باملناسبة أصل شرعي 
كبير جداً)، وكذلك العلم السياســي يوجب التأسيس والتأصيل 
للعمل اجلماعي وينكر ويرفض العمل الفردي والعمل في الشأن 
العام والشأن السياسي يقوم قيامة وجودية وجوبية على الكيانات 
اجلماعية وليس لألفراد بأفرادهم أي موطئ قدم، وهذا األمر هو ما 
يدعونا دائما لالستغراب من عدم االلتفات إلى اجلماعات السياسية 

أو املشاريع والتصورات السياسية ونحن في بلد دميوقراطي.
أمــا من يريد بقاء احلال على ما هو عليه ويتذرع بالقول إننا 
ال منلك مشاريع سياســية حقيقية وقابلة للتنفيذ الفوري، فإما 
هو جاهل ال يعلم ما طرح خالل العشرين عاما املاضية على األقل 
من مشاريع، أو أنه مع احترامي غير فاهم أو مستوعب ملا يدور 

أو يطرح حوله.

حتكم جميع مؤسســات الدولة وعالقة العاملني بها القانون 
اإلداري، وعليه فقد حدد القانون حقوقا وواجبات تقع على جميع 

األطراف إلى أن تصل إلى عالقة الوزراء باملوظفني.
وعليه فإن عالقة املوظف فــي مقر عمله تنتهي بعد انتهاء 
ســاعات العمل الرســمي وال يحق ألي كان التدخل في حياة 
املوظف الشــخصية فهو بعد انتهاء ساعات العمل تخلع الدولة 

ثوب القانون اإلداري ويحل محله قانون اجلزاء.
مبعنى آخر الوزير غير قادر وال يحق له أن يتدخل باحلياة 
الشــخصية للموظف سواء كان صاحلا أو فاسدا على الصعيد 
الديني فما يحق للوزراء التدخل في املوظف هو خالل ساعات 
الدوام الرسمي بحيث يتم التدقيق على ساعات حضور وانصراف 
املوظف، تقيده بالواجبات الوظيفية املوكلة إليه، عالقاته بزمالئه 
ومبرؤوسيه، ائتمانه على أسرار العمل وعدم اإلفشاء بها وعدم 

القيام بإخالل اآلداب العامة داخل مقر العمل.
مبعنى آخر لو موظف كان معروفا عنه أنه يشــرب اخلمر 
ففي قانون اجلزاء الكويتي هو فعل غير مجرم وال يحق لوزارته 
محاســبته أو التأثير على تقييمه أو ترقيته أو تقليده املناصب 
القيادية ألجل انه يشــاع عنه انه يشــرب اخلمر فهذه حياته 
الشــخصية في املقابل يحق للوزارة فصل املوظف عن العمل 
إذا أتى ملقر العمل وهو في حالة ســكر بني فهنا يكون املوظف 

أخل باآلداب العامة التي كان عليه أن يلتزم بها.
من جانب آخر فإن تدين املوظف والتزام املوظف بواجبات 
اإلسالم هذه غير مطلوبة في كافة املهن فقط في مهنتني وهما 
أئمة املســاجد والقضاة ألن هذه املهن حتديدا تتطلب أن يكون 
مــن يتوالها على قدر من الدين بالتأكيد ألنه إن أخل بها يكون 

اخل بشرف املهنة.
وعليه فإن التدين وااللتزام الديني غير مطلوب في بقية املهن 
بل على العكس هنــاك مهن حتديدا حتتاج موظفا غير متزمت 
دينيا، وأحيانا يكون علمانيا بحتا حتى يســتطيع القيام بكافة 

متطلبات واجباته الوظيفية.
بيد أن املشكلة التي نعاني منها في الكويت هو خلط األوراق 
واجلهل بالقانون وهذه معضلة كبيرة أن يكون هناك جهل كبير 
في القانون الذي صاغه املشرع، فاملشرع في عام ١٩٦٢ حني متت 
املصادقة على دستور الدولة كفل احلقوق والواجبات وقلل من 
االلتــزام الديني وترك حرية التصرف لألفراد فألغى العقوبات 
الشــرعية وأباح اخلمر والربا أي أن دستور الدولة الذي متت 
املصادقــة عليه أجاز احلريات لألفراد وجعل عالقة كل مواطن 
مع ربه الدولة ال تتدخل بها إال إذا تســببت هذه احلرية بضرر 

للغير فهنا سيتدخل قانون اجلزاء.
وعليه فإن عالقة الوزراء باملوظفني تنتهي بانتهاء ســاعات 
العمل الرسمية وال رقابة ألي كان على سلوك أي مواطن سوى 
من قبل قانون اجلزاء فنحن دولة مؤسســات يحكمها دستور 

وقانون وهناك فصل تام بني السلطات لدينا بالكويت.
والتالي فإن أي حادثة مخلة بااللتزام الديني إذا كان يجرمها 
قانون اجلزاء فهناك وزارة الداخلية ممثلة مبباحث اآلداب التي 
تتولى مسؤولية متابعة اإلخالل باآلداب العامة وهي التي حتيل 
املخل باآلداب العامة إلى القضاء ليتم محاســبة املســيء وفق 

قانون اجلزاء الكويتي.
وكذلــك فحدود وســلطات وزارة الداخلية مقيدة باحلدود 
اإلقليمية للدولة مبعنى من يرتكب فاحشــة داخل الكويت فإن 
مباحث اآلداب مســؤولة عن محاســبته، وتقيد سلطة وزارة 
الداخليــة متى كان الفعل خارج حدود الدولة فتنتقل إلى والية 
الدولة األخرى، فإذا كان الفعل مباحا في تلك الدولة فال سلطة 

للكويت بالتدخل وال محاسبة املواطن على أفعاله في اخلارج.

للعالم املتقــدم عبر تاريخه 
مواقــع وقالع ومناســبات، ال 
ميكــن حتريكهــا أو إزالتها أو 
مســحها بذكرياتها وبصماتها! 
ســجل له احترامه وحمايته ال 
توازيه ناطحات سحاب وال ألوان 
صناعية وأجهزة ألعاب. وللباحثني 
عــن القدمي بكل كتاب أطلقوا له 
مســميات المعة «هذا تراثنا يا 

زوارنا!».
وواقعنا لذات العنوان خالف 
ذلك «بصمت رهيب!»، فلألسف 
تزال صاالت ثلجية، ومدن ترفيهية 
ومدارس تاريخية، ومستشفيات 
تراثية، وأسواق شعبية، ومواقع 
تاريخية، ومبان طينية، ناهيك 
عن جزر منسية! ومسارح فنية، 
وطرق وصحارى رملية تاريخية 

ال علم ألجيالنا بها حتى اليوم!
اإلزالــة اجلائرة  وفي حالة 
لالعالم واالستعالم جواب سلبي 
ملن أزال تلك الثروات حتت حجة 
«جتديد أعمارها»، مثال ذلك بعض 
العاصمة  الكويت داخل  مدارس 
الســور، كالصديق،  وحــدود 
واملتنبي، وعمر بــن اخلطاب، 
والنجــاح، وغيرها من مدارس 
أقيمت منذ خمســينيات القرن 
املاضي تشيد مبناطق منوذجية 
حالية بتاريخ األلفية احلالية بأمر 

مقاولها التنفيذي!
تاريخ وتراث  بذمتكم هــذا 
مستباح وإهمال للسجل التراثي 
يرحمكم اهللا يا معمريها! ويا جلان 
ابحثوهــا! ويا أجهزة  البرملان 
ومؤسســات احلكومة احلكيمة 
عاجلوها، رفقــا بالبالد والعباد 

يرحمكم اهللا.. غثيتونا!

أقدمت روسيا على استقطاع 
شبه جزيرة القرم االستراتيجية 
من أوكرانيا عام ٢٠١٤ ولم تقابل 
ذلك الواليات املتحدة األميركية 
وحلفاؤها األوربيون بحزم بل 
مبجرد عقوبات اقتصادية غير 

مؤثرة جدا على روسيا.
كان الرد االستراتيجي املتوقع 
هو ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو 
ولكن هذا الــرد تأخر إلى اآلن 
لعدم رغبة أميركا وكبار احللفاء 
ضمها للناتو، وملعرفتهم املسبقة 
برفض روسيا لهذا اإلجراء الذي 
رمبا يتسبب في حرب إقليمية 
إلى حرب  وصراعات قد تؤدي 

كبرى ال احد يرغب فيها.
خفت نبــرة احلــرب في 
التصريحات الرسمية من الطرفني 
بعد تفهم أميركا وحلفائها لتفهم 
مخاوف روســيا األمنية، وهي 
عدم ضم أوكرانيا حللف الناتو 
واحترام اتفاقية مينســك التي 
تنظم حل الصراع الداخلي في 
شرق أوكرانيا في إقليم دونباس.

األزمــة األوكرانيــة أثبتت 
هشاشة حلف الناتو الذي يعترف 
بإمكانية غزو أوكرانيا وبأنه ال 
ميلــك إال عقوبــات اقتصادية 
على روسيا والتي ستؤثر على 
بعض الدول األوروبية اقتصاديا 
وخاصة في قطاع الغاز والطاقة.

ولو مت غــزو أوكرانيا من 
الروس كان مــن املتوقع أيضا 
ضم تايوان من قبل الصني وهي 
متلك مبررات قانونية وخاصة 
أن تايوان دولة غير معترفة بها 
بعكس أوكرانيا، ولو مت احلدثان 
سنكون أمام نظام دولي جديد 
من نظام أحادي القطب إلى نظام 
متعدد األقطاب (أميركاـ  روسيا 
ـ الصني). هذا النوع من األنظمة 
الدولية تكثــر فيها الصراعات 
اإلقليمية واحلروب، وفي منطقتنا 
قد يؤدي ذلك إلى فتح شــهية 

إيران للتدخالت والتحرشات.
٭ ختاما: نتمنى أن يستمر النظام 
الدولي احلالي فهو يوفر استقرارا 
للعالــم وملنطقتنــا، ويجب أن 
نستعد ونشــكل تكتال إقليميا 
قويا يستطيع مجابهة التطورات 
الدولية املقبلة سواء في الوقت 

القريب أو البعيد.

صلى البردين دخل اجلنة».
أما الفائدة السادســة فقد أخبر 
أملاني «غير مسلم» أن ٨٠٪  دكتور 
من جلطتي القلب واملخ حتدثان في 
الساعة الثامنة صباحا، ما عدا الذي 
يقوم من نومه ألداء صالة الفجر ثم 
ينام ثانية فإنه ال حتدث له جلطات 

في فترة الصباح.
هذه بعض الفوائد العظيمة التي 
يجنيها املسلم من خالل محافظته على 
أداء صالة الفجر يوميا في املسجد.

لذا أدعو املسلمني بأن يحافظوا 
على أداء صالة الفجر في املساجد 
جماعة، ألن فيها أجرا وثوابا عظيما، 

اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.
٭ اقرأ واتعظ: تقول رئيســة الوزراء 
اإلســرائيلية السابقة جولدا مائير: 
«لن ينتصر علينا املسلمون إال إذا 
كان عددهم في صالة الفجر كعددهم 

في صالة اجلمعة».

عديدة وأوراق كثيــرة ليثبت لهم 
أحقيته في مساعدة مالية بسيطة، 
لذا أقول لهم حتى حتققوا هذا الذي 
تنشــدونه قد تتشرد أسر ويعاني 
أطفال فلنبتعد قليال عن البيروقراطية 
الكويت من  والروتني، فأعطوا أهل 
احملتاجني أوال قبل أن تذهبوا خارج 
الكويت، فلدينا فــي الكويت مآٍس 
وأسر متعففة تريد من يبحث ويفتش 
عنها في نفسه، فأسرعوا إلى إغاثة 
امللهوف، قال رسولنا صلى اهللا عليه 
واله وسلم: «من فرج عن مسلم كربة 
فرج اهللا عنه كربــة من كرب يوم 

القيامة».
وعلى وزارتي الشؤون والداخلية 
ضبط كل أموال غير مشروعة أمام 
املســاجد أو في أي مكان حتى ال 
يشــوب العمل اخليري أي شائبة، 
تنتهك  واللجــان غير املشــروعة 
القانون ألنها تعمل من منطلق «من 

أمن العقوبة أساء األدب».
قال الشاعر: 

ليس للذل حيلة في نفوس
يستوي املوت عندها والبقاء 
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها واملخلصني عليها من كل شر 
ومكروه، ونسأل اهللا في هذه األيام 
املباركة أن تنقشع هذه الغمة ويزول 
هذا الوباء من جميع دول العالم وترجع 
األيام كما كانت وأحسن اللهم آمني.

عالقات املصالح التي ال ذمة لها وال 
دين، ألنه مبجرد بأن تكون بحالة 
وجودك وكينونتك اخلالصة، يكون 
ذلك احلب لــك، فاحلب يا عزيزي 
هو كل ما نعرفه على طول رحلتنا 
في هذه احلياة، لنتكيف، لنتأقلم، 
لنفكر ونقــرر بالرغم من كل تلك 
األشياء التي حتدث على طول فترة 
تلك الرحلة، وبأال ندعها تؤثر علينا 
وتشكلنا كما تريد، وأال جنعلها أيضا 

تؤذينا وحتبطنا.
فما هي إال قصص من املاضي 
يجــب أن نتعلم منها، كي ال نكرر 
القدمية وعاداتنا اخلاطئة،  أمناطنا 
فنؤثر بالتالــي حتى على عالقاتنا 
أن  املفترض  املســتقبلية، بل من 
نحاول التخلص منها كي ال تصبح 
جزءا ال يتجزأ من واقعنا، لنمضي 
واعني، مدركني، مســتوعبني، ذلك 
ولنغرس بذور التغيير في اآلتي من 
أيامنا، وسنظفر بهذا التغيير بإذن 

الباري سبحانه في النهاية.

ولهذا الغاز تأثير مفيد للجهاز العصبي 
ونشاط العمل الفكري والعضلي.

والفائدة الرابعة الدخول في ذمة 
اهللا، أي في حفظه ورعايته، يقول ژ 
«من صلى الصبح فهو في ذمة اهللا».

أما الفائدة اخلامسة فإن صالتي 
الفجر والعصر تعتبران سببا لدخول 
اجلنة، فقد قال رسول اهللا ژ: «من 

ال ظهر له»، وهــذه دعوة صريحة 
للعطاء والصدقات والعطاء بال حدود 
وال قيود وال روتني وال منغصات، 
ســرعة في اإلجابة وإغاثة امللهوف 
واحلرص على ســد حاجة املسلم 
وتلبية هــذه احلاجة دون مماحكة، 
ألن الفقير احملتاج ال ميلك االنتظار 
والصبر على الروتني القاتل في صرف 
املساعدات االجتماعية، فهذا األمر 
يجعلنا في الكويت أكثر حرصا على 

البذل والعطاء للفقراء واملساكني.
الكويت  أن  البعــض  وقد يظن 
ليــس فيها محتــاج وال فقير لكن 
هذه الفرضية غير صحيحة، فبيننا 
اسر تفترش األرض وال جتد قوت 
يومها، فقد سدت أمامهم سبل احلياة 
الكرمية، وعندما يذهب احملتاج إلى 
بعض اجلهات اخليرية مير مبراحل 

كثيرة، إلى أن تصبح نوعا ما مفهومة 
بالنسبة لك وســتكون قادرا على 
التعامل معها!  كما ســتتأكد أيضا 
بعدها أنك لست بحاجة للقيام بأي 
شيء لتربح احلب أو التقدير أو الشكر 
أو الثناء من احد، ذلك وباألخص إن 
كان ذلــك األحد ينتمي لقائمة تلك 
العالقات املريبة، املسمومة، املليئة 
بالكذب، السخف، النفاق االجتماعي، 
الرياء وعدم الوضوح في املواقف، 

والفائدة الثانية لصالة الفجر هي 
انشــراح الصدر، فقد بني لنا ذلك 
رسولنا الكرمي، فقال عن الذي يؤدي 
صالة الفجر في وقتها بأنه يصبح 
نشيطا طيب القلب. والفائدة الثالثة 
أن نسبة غاز األوزون (O٣) في اجلو 
تكون أعلى عند الفجر وتقل تدريجيا 
الشمس،  حتى تتالشى عند طلوع 

اخلير واإلغاثة، مما يشكل انتقاصا من 
قدرة أهل اخلير على تضميد جراح 
احملتاجني، واخلاسر هنا هو احملتاج 
واملتبرع، فليست كفالة اليتيم أو حفر 
بئر أو رعاية معوز أو محتاج إرهابا، 
فأطلقوا يد أهل اخلير في طاعة اهللا 
البر وأعماله، وال تخشوا في  وفي 
احلق لومة الئم، فالقيود املفروضة 
على بعض اجلمعيات اخليرية تفتح 
الباب لتحجيم دور املسلمني في رعاية 
اخوانهم، وتدفع باملساكني واحملتاجني 
إلى االجتاه نحو البعثات التبشيرية 
التي متأل بقاع العالم وتتخفى وراء 

املاء والدواء والغذاء.
 يقول رســولنا صلى اهللا عليه 
وآله وسلم: «من كان معه فضل زاد 
فليعد به على من ال زاد له ومن كان 
معه فضــل ظهر فليعد به على من 

االعتناء بنفسك وحبها واالهتمام 
أن تعاجلها  بها، وبإمكانك أيضــا 
وتخرجها من كل تلك القوقعة التي 
استحوذت داخلك، ذلك وبخالف تلك 
األفكار املزعجة املشوشة التي تدار 
في رأسك، سيغمرك وبشكل مفاجئ 
شعور شبيه بانزالق قطع «البزل» 
امللخبطــة إلى مكانها الصحيح، ما 
يجعلك ترى جميع مشــاكلك (من، 
إلى) من زاوية أخرى لها إيجابيات 

املوافق  فــي يــوم األربعــاء 
٢٩/٦/٢٠١٦م نشرت صحيفة «األنباء» 
الغراء خبرا هذا نصه: «أعلن مدير 
العامة  التســويق والعالقات  إدارة 
واإلعالم في جمعية املنابر القرآنية 
(قرآن  العنزي عن مشروع  حسني 
الناس وخاصة فئة  لتوعية  الفجر) 

الشباب بأهمية صالة الفجر».
صراحة أعجبني مشروع «قرآن 
الفجر» الذي يدعو إلى احملافظة على 
صالة الفجر، علما بأن أغلب مساجدنا 
جند فيها القليل من املصلني الذين 

يحافظون على صالة الفجر.
قرأت في إحدى صحفنا احمللية 
أن قطع النوم ألداء صالة الفجر يقي 
من تصلب الشرايني، وقد أكد خبراء 
في جمعية أطباء القلب في األردن أن 
أداء صالة الفجر في موعدها خير 
وسيلة للوقاية والعالج من أمراض 

القلب وتصلب الشرايني.

هلَّ علينا شــهر رجب املبارك 
ونســأل اهللا أن يتقبل فيه أعمالنا 
ويتوب علينا ويرحم موتانا وموتى 
املسلمني، ويشفي مرضانا ومرضى 
املسلمني، ويدمي علينا نعمه الكثيرة 
وأعمال اخلير والبر والتقوى واألعمال 
اخليرية في بلدنا الغالي الكويت منارة 

البر تقربا إلى املولى عز وجل.
وهللا احلمد والشكر واملنة خيرات 
بلدنا الغالي الكويت تصل كل بقاع 
العالم ويعرفها القاصي والداني من 
آسيا إلى أعماق أفريقيا، إذ جتد فيها 
الكويت بيدها احلانية متســح على 
رأس طفل يتيم وتقدم املال والطعام 
في زمن قل فيه األوفياء وكثرت فيه 
البعثات التبشيرية التي تتاجر بآالم 
الناس رغبة منهم في نشر تعاليمهم 
الدينية، وآخر هذه اجلمعيات جمعية 
السالم لألعمال اإلنسانية بعطائها 
ومد يد العون لألشقاء النازحني في 
سورية واليمن بتسييرها شاحنات 
إلى ســورية واليمن،  الكويت  من 
حيث جنحت في تسيير ٤٠٠ شاحنة 
جتاوزت قيمة موادها اإلغاثية ١٠٫٤٣٩ 

ماليني دينار.
ومن اجلمعيات كذلك جمعية بلد 
اخلير وجمعية إحياء التراث وغيرها 
من اجلمعيات، لكن لألسف أصبح 
جمع التبرعات اخليرية اآلن يعد سبة 
وتهمة يحاكم بسببها من يقوم بأعمال 

كثيرا ما يعتبر األلم واخلذالن 
مبنزلة سجن ال يستطيع الكثير من 
البعض التحرر منه، نعم فقد نتعرض 
ملواقف وظروف تعكر علينا صفوة 
احلياة، تؤملنا حد املوت وجترح بشدة 
قلوبنا، نحاول الوقوف بعدها من 
جديد ولكننا نيأس وال نســتطيع 
ذلك بسبب أثر تلك اجلروح الغائرة 

في أعماقنا.
فتبقى أنت فضال عن االعتناء 
بقلبك املتألم، جتول لألسف ضائعا 
في عمق غابة مجهولة مظلمة، تاركا 
ذلك التأثير احلانق املر يتالعب بك 
بعوامله، إلى أن تصبح األشياء من 
حولك شــبه ملخبطة، مبهمة غير 

مفهومة.
أشــياء ستشــعرك بحيز من 
النقص واخلوف وعدم األمان، كما 
ستشــعرك باالنفصال الكامل عن 
حقيقتك والضياع، وهنا ستبدأ أنت 

رسميا باستنزاف حياتك.
ولكن حني تــدرك أن بإمكانك 

هذه صالحيات الوزراء 
وفق القانون اإلداري

عزة الغامدي
صراحة

األعمال اخليرية 
في الكويت

Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

في سياق احلياة

أمعن النظر
فاطمة املزيعل

حديث اجلمعة

«الصالُة خير
من النوم»
محمد العويصي 

وجهة فكر

الوعي السياسي 
والثقافة املجتمعية

hmmad _ alnomsy@yahoo.com حماد مشعان النومسي
@hammad _ alnomsy

فهو في الغالب يعني ترجيح كفة هذه 
القوى السياســية أو تلك، أكثر من 
القناعة بترجيح فساد الوزير أو عدمه!
انظروا إلى جناح اخلطة الوطنية 
اجلادة حملاصرة جائحة «كورونا»، 
وإلى جدية ودقة تطبيق اإلجراءات 
للمراحل اخلمس، وتعاون  الوقائية 
املؤسسات واملواطنني والكوادر الطبية.

نحتاج إلى مثل هذه اخلطة ضمن 
مراحل تشترك فيها السلطات الثالث 
مع تعاون الشــعب ملعاجلة الفساد، 
وهذه حتتاج إلى استشــعار القرار 
السياسي باخلطورة والرغبة باجلدية.

وهكذا دميوقراطية تبقى كاملوسى 
في البلعوم! ال تستطع إخراجه وال 

تستطع بلعه!؟

لشبهة فساد؟!
إنه صراع قوى سياسية!، وهذا 
ينسحب حتى على حقيقة معنى طرح 
الثقة في الوزير املستجوب أو عدمه، 

فهل يعقل اســتجواب وزير لم 
ميض على منصبه بضعة أسابيع، 
أو يقدم اســتجواب إلى وزير في 
النيابة  إلى  أعقاب إحالته ملســؤول 

الفساد هو هدف  هل محاصرة 
أنه أحد مظاهر  أم  االســتجوابات، 
الصراع السياســي اخلفي؟! يبدو 
غالبا أن األول هو إحدى أدوات الثاني.

من السهل إعداد مادة الفساد من 
هنا وهناك، لكن كال منها ينتظر من 
الدبور، ليثأر  الوزير املساس بعش 

له دبابير النواب!
هذه هي الصفة العامة لالستجوابات 

إال ما رحم ربي.
ألنه أصــال ال يوجد قرار أممي 
على مستوى أهداف مرسومة، وخطة 
استراتيجية لقلع الفساد من جذوره!

ألن الكل مستفيد منه، فالفساد 
يحقق أهدافا سياسية باإلضافة إلى 

اجلانب املادي والنفعي.

م. ٣٦

موس
في البلعوم

a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح


