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استجواب رؤساء شركات القطاع الخاص
�أثارت �شهادة زوكربريغ م�ؤ�س�س في�سبوك �أمام الكونغر�س
الأمريكي العديد من الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية والأخالقية يف املجتمع الأمريكي وقد
ا�ضطر زوكربريغ للتخلي عن حريته يف ارتداء مالب�س
مريحة ا�شتهر بها وارتدى حلة ر�سمية مع ربطة عنق
�أثناء ح�ضوره اجلل�سة.
وعلى مدى يومني تعر�ض زوكربريغ للعديد من الأ�سئلة
املحرجة بالرغم من ا�ستعداده امل�سبق لهذه ال�شهادة وقد
كان حماط ًا مبجموعة من �أبرز التنفيذيني والقانونيني
وال�سيا�سيني يف ال�رشكة ،حيث بد�أ الرئي�س التنفيذي
لفي�سبوك م�ستعد ًا ومدرب ًا على الرد على الأ�سئلة التي
وجهت له من قبل �أع�ضاء الكونغر�س ب�شكل جيد ,وكان
وا�ضح ًا من ردود زوكربريغ �أنه متوقع معظمها!!وبالرغم
من ذلك فقد ظهر على وجهه التوتر واالرتباك يف �أثناء
تلقيه بع�ض الأ�سئلة من �أع�ضاء الكونغر�س الأمريكي
وخا�صة حول خ�صو�صية بيانات م�ستخدمي في�سبوك.
وقد كرر مارك زوكربريغ الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
في�سبوك وب�صفته م�ؤ�س�سها اعتذاره عن ا�ستغالل بيانات
امل�ستخدمني خالل �شهادته �أمام �أع�ضاء الكونغر�س،
و�أكد �أنه ب�صفته كم�ؤ�س�س ورئي�س تنفيذي لل�رشكة يتحمل
م�س�ؤولية ما حدث.
هذه ال�شهادة و «اال�ستجواب» اللذان خ�ضع لهما رجل
�أع��م��ال م��ن �أك�بر ال�رشكات الأم�يرك��ي��ة و�أ�شهرها يف

يرجي نفعها لبني بقيلة

ه��ذا البيت م��ن الأب��ي��ات امل�شهورة
و�شاعره جاهلي من كبار �سادات العرب
فهو :زبان بن �سيار الفزاري ،ويقول
بعد ذلك:
ي�ؤمل �أن يعمر عمر نوح
و�أمر الله يحدث كل ليلة
وللبيت الأول حكاية جرت يف بداية قيام
الدولة العبا�سية ،فقد روى الطربي يف
تاريخه قال  :قدم عبدالله بن احل�سن بن
احل�سن بن علي بن �أبي طالب على �أبي
العبا�س ال�سفاح وهو عبدالله بن حممد
بن علي بن عبدالله بن العبا�س  ،وكان يف
الأنبار ،ف�أكرمه وحياه وقربه و�أدناه،
و�صنع به �شيئا مل ي�صنعه ب�أحد ،فكان
ب�سمر معه بالليل ،ف�سمر معه ليلة
الى ن�صف الليل وحادثه ،فدعا ابو
العبا�س ب�سفط جوهر ففتحه ،ثم قال:
هذا والله يا ابا حممد ما و�صلني من
اجلواهر التي كانت يف يدي بني امية،
ثم قا�سمه ال�سفط ف�أعطاه ن�صفه،
وبعث بالن�صف الآخر الى امر�أته ام
�سلمة ،ثم حتدثا �ساعة ونع�س ابو
العبا�س فخفق بر�أ�سه وان�ش�أ عبدالله
بن ح�سن يتمثل ب�أبيات زبان بن �سيار
التي ذكرتها لكم ،فانتبه �أبو العبا�س
وفهم ما قاله والتفت ال��ى عبدالله
غا�ضب ًا فقال :يا �أب��ا حممد  ،تتمثل
بهذا ال�شعر عندي ،وقد ر�أيت �صنعي
بك،و�أين مل �أدخرك �شيئاً ،قال  :يا امري
امل�ؤمنني ،هفوة كانت ،ووالله ما اردت
بها �سوءاً ،ولكنها �أبيات خطرت فتمثلت
بها ،ف�إن ر�أى �أمري امل�ؤمنني ان يحتمل
ما كان مني يف ذاك فليفعل ،قال  :قد
فعلت ،وعبدالله بن احل�سن يق�صد ان
اخلالفة �ست�ؤول الى ابنه حممد النف�س
الزكية ومل يكن ذلك ،فقد ق�ضى بعد ذلك
على ثورة حممد و�شقيقه ابراهيم ابو
جعفر املن�صور ،وعبدالله بن احل�سن
ب��ن احل�سن ام��ه فاطمة بنت احل�سني
وبذلك يكون جده لأبيه احل�سن وجده
لأم��ه احل�سني وك��ان م�صعب الزبريي
يقول :انتهى كل ح�سن الى عبدالله بن
احل�سن ،كان يقال من �أح�سن النا�س؟
فيقال  :عبدالله بن احل�سن ،ويقال :
من �أف�ضل النا�س؟ فيقال  :عبد الله بن
احل�سن ،ويقال  :من �أقول النا�س؟ فيقال
 :عبد الله بن احل�سن ،وه��و �أول من
اجتمعت له والدة احل�سن واحل�سني،
وكان �شيخ بني ها�شم يف زمانه قوي
النف�س �شجاعا ،ورمبا قال من ال�شعر
�شيئا  ،وبعد قيام ثورة ابنيه حممد
وابراهيم � ،سجنه ابوجعفر املن�صور،
ثم مات يف حب�سه خمنوقا يف يوم عيد
الأ�ضحى �سنة خم�س واربعني ومئة وكان
عمره خم�س ًا و�سبعني ،رحمه الله.
ودمتم �ساملني

مقاالت

بلد من �أكرث بلدان العامل متتع ًا باحلرية التجارية
واالقت�صاديةوال�سيا�سيةواالجتماعية وكذلك احلرية
ال�شخ�صية كانت نتيجة لتطبيق القانون ووجود ال�سا�سة
وممثلي الأمة املخل�صني الذين ي�ضعون امل�صلحة العامة
فوق كل اعتبار.
فمتى يا ترى نرى مناق�شة�أع�ضاء جمل�س الأمة الكويتي
ل�شهادة �أ�صحاب ك�برى ال�رشكات العاملية التي
تعمل بدولة الكويت وا�ستجوابهم عن بع�ض الأعمال
واملمار�سات التي �أدت لتعطيل العديد من امل�شاريع
االقت�صادية واالجتماعية والتنموية و�ساهمت يف تلوث
البيئة املحلية وانت�شار العديد من الأم��را���ض بني
املواطنني.
لقد ا�ستطاع �أع�ضاء الكونغر�س الأمريكي من خالل تطبيقهم
القانون �إجبار الرئي�س التنفيذي لفي�سبوك عن التخلي عن
حريته ال�شخ�صية بارتداء املالب�س وعلى �رضورة احل�ضور
للإدالء ب�شهادته �أمام ال�شعب الأمريكي.
فمن ي�ستطيع �أن ي�ستجوب املالك والر�ؤ�ساء التنفيذيني
يف �رشكات القطاع اخلا�ص؟ �أم �أننا فقط نوجه �أ�سهم
اال�ستجوابات للوزراء والنقد الالذع لل�سلطة التنفيذية
دون مناق�شة وا�ستجواب رجال الأعمال واملتنفذين يف
القطاع اخلا�ص الذين يتحكمون وي�سيطرون على معظم
الن�شاط االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي والتنموي.
ودمتم �ساملني.
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فراس الحمداني
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أفعال شياطين السياسة
«مثل ناقوط احل��ب» ،قطرة قطرة تت�شكل حكومة عبد
املهدي ،فبعد �أ�سابيع من اجلدل العقيم مت مترير عدد
من ال��وزراء� ،أبرزهم ق�صي ال�سهيل ون��وري الدليمي
وعبد االمري احلمداين ،بينما ظلت عقدة فالح الفيا�ض
للداخلية واملر�شح ال�سني للدفاع يف املن�شار دون حل
 ،و�سط جتاذب غريب بني القوى ال�سيا�سية الفاعلة
التي �أزع��م انها حتتفظ ب��ر�ؤي��ة وت�صور خمتلف لكل
واحدة عن الأخ��رى  ،وهو ما ينعك�س �سلبا على واقع
العملية ال�سيا�سية وحتديات املرحلة ال�صعبة التي
مير بها العراق و�شعبه الذي واجه عقودا من احلروب
واحل�صارات واالحتالالت والفو�ضى الأمنية وال�رصاعات
الطائفية والقومية مل جتد حلوال ناجعة حتى اللحظة
 ،وبقيت �آثارها ماثلة وعميقة يف اجل�سد العراقي ،
ودفعنا ثمن ًا باهظ ًا ب�سببها على ال�صعيد النف�سي وحجم
اخل�سارات وعدد ال�ضحايا واملهاجرين واملبتعدين عن
وطنهم و�أ�رسهم.
كنا ن�أمل �أن يتم ا لإع�لان عن بقية �أ�سماء ال��وزراء
اجلدد لنعرب الى ال�ضفة ا لأخرى ويرى اجلميع حجم
م�س�ؤولياتهم وحتدياتهم  ،خا�صة و �أن ملفات عديدة
معطلة ا�ستثمارية وخدمية ودي��ون وا�ستحقاقات
داخلية وخارجية يف ظروف �إقليمية ودولية معقدة
تتطلب حكومة واعية ونا�ضجة وقادرة على العطاء
 ،وتلبية حاجات النا�س ،فلي�س معقو ًال �أن ت�ستمر
ا لأم��ور على حالها الراهن برغم كل هذه املعاناة
وال�سنني وال��ه��در يف ا لأم���وال ،فلم ن�ستطع جتاوز
�أزماتنا حتى اللحظة  ،ومل نكن قادرين على تلبية
مطالب �شعبنا امل�رشوعة يف الكرامة والعي�ش الالئق
املحرتم.
وال�س�ؤال امل�رشوع� :أين نحن من بقية العامل الذي يتقدمنا

ب�سنني �ضوئية كبرية؟ حتى �أن البع�ض يقول �إن اليابان
تعي�ش يف العام  3018ولي�س يف  ،2018ولو قارنا بني
اليابان والعراق ف�أعتقد ان العراق يعي�ش اليوم يف و�ضع
رمبا كان ال�سومريون والأكديون والآ�شوريون يف حال
�أح�سن منه بكثري ،خا�صة و�أنهم اكت�شفوا العربة والورق
والكتابة والريا�ضيات وبنوا القالع والأب��راج ،و�أ�س�سوا
ملنظومات ري حديثة وطرق نقل ممتازة يف حينه و�سلحوا
جيو�شهم على �أمت حال .
العراق اليوم مت�أخر جدا ويعي�ش �أزمة خانقة  ،و�سط
ت� ٍ
�رد يف واقعه ال�سيا�سي وغياب الإلهام عن �سيا�سييه
الذين يتحدثون يف التجارة �أكرث من حديثهم يف ال�سيا�سة
 ،وهم كالباعة املتجولني الذين يبحثون عن الربح
ال�رسيع وت�سويق ب�ضاعتهم ب�أي طريقة كانت دون النظر
�إل��ى العواقب والنتائج وانعكا�سات ذل��ك على الواقع
املعا�شي وما يتحمله النا�س من عذابات وبالءات  ،فال
توجد طرق حديثة وال منظومات �رصف �صحي متطورة وال
كهرباء وال مياه �رشب �صحية وال م�ست�شفيات وال منظومة
ات�صاالت مهنية وال مدار�س تربوية حقيقية  ،ونحن رهن
لل�رشكات الفا�سدة واملقاولني وامل�صارف الربحية التي
تنهب املال العام  ،ونحن نعاين من الأوبئة والأمرا�ض
 ،وتنعدم الزراعة وال�صناعة ونعتمد يف طعامنا و�رشابنا
على امل�ستورد من املزروعات من اخل�رض والفواكه ،
ونعاين من تدخالت دول اجلوار التي تريد للعراق �أن يكون
�سوقا لب�ضاعتها و�ساحة ملعاركها ،فهل يفهم �سيا�سيونا
اللعبة.
فلي�س معقوال �أن ت�ستمر الأم��ور على حالها الراهن
برغم كل هذه املعاناة وال�سنني والهدر يف الأموال ،
وحتما مل ن�ستطع جتاوز �أزماتنا ب�سبب �أفعال �شياطني
ال�سيا�سة يف العراق .

مشرف عقاب
mishrefeqab@yahoo.com

شهادة لمن يهمه األمر
واالستبدال «»3-2

ويقوم املواطن با�ستبدال جزء من راتبه
لظروفه احلياتية بعد التقاعد ,عندها يتم
ح�سبة فوائد تعترب مركبة وتعترب ربوية
وغري منطقية وغري مربرة وتعامل املواطن
بح�سبة اكرب من بع�ض البنوك وهي جهة
حكومية و�ضعت خلدمة املواطن ورفاهيته,
هل ي�صح هذا؟
كان من املفرو�ض م�ساعدة املتقاعد بعد هذه
اخلدمة الطويلة والت�أمينات يفرت�ض بها
م�ساعدة املواطن ولي�س الربحية ،وقانون
التقاعد يحق للمتقاعد املدين والع�سكري
اال�ستبدال بحد �أق�صى ربع املعا�ش التقاعدي
ب�رشط �أال يقل �صافـي املعا�ش بعد خ�صم
�أق�ساط ال��دي��ون عن ن�صف املرتب الذي
ح�سب على �أ�سا�سه املعا�ش ويكون �سداده
وفق ًا للمدد التالية ح�سب اختيار �صاحب
املعا�ش وتكون قيمة اال�ستبدال على ح�سب
قيمة الدينار املقابلة ل�سن املتقاعد فـي
تاريخ تقدمي الطلب وفق ًا للجدول املرفق,
وقد كفل د�ستور الكويت يف مادته الثامنة
الأمن والطم�أنينة باعتبارهما من دعامات
املجتمع الكويتي ،كما �أكدت املادة احلادية
ع�رشة كفالة الدولة للمواطنني يف حالة
ال�شيخوخة واملر�ض وتوفر لهم خدمات
الت�أمني االجتماعي ،وهي قواعد �آمر �أتى
بها الد�ستور الكويتي وباالطالع على النظام
الأ�سا�سي مل�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية
ال�صادر ب��الأم��ر الأم�يري رق��م 1976/61
تبني عدم وجود ما يجيز للم�ؤ�س�سة حتت
اي م�سمى تقا�ضي فوائد فاح�شة على من
ي�ستبدل ج���زء ًا م��ن رات��ب��ه ليح�صل على
مبلغ من املال يعينه على مواجهة ظروف
احل��ي��اة ,وق��د �أثبتت التجربة العملية
ان امل�ؤ�س�سة قد د�أبت على تقا�ضي فوائد
فاح�شة لي�س لها �أي ا�سا�س من قانون
او ت����شري��ع ،وا���س��ت��م��ر ذل��ك م��ن��ذ بداية
العمل بنظام اال�ستبدال �سواء للموظف
او املتقاعد ،ما كبد املتقاعدين مبالغ
باهظة وقعت على كاهلهم دون ا�سا�س
قانوين لها ,كما ينبغي اال�شارة الى تواتر
�أحكام التمييز القا�ضية بعدم جواز تقا�ضي
اي مبالغ ا�ضافية حتت اي م�سمى مقابل
ما تدفعه امل�ؤ�س�سة من قرو�ض مدنية وهو
تطبيق �صحيح لن�ص املادة  305من القانون
املدين الكويتي ال�صادر باملر�سوم بقانون
رق��م  1980/67وال��ت��ي تن�ص على بطالن
تقا�ضي اي مبالغ او فوائد مالية مهما كان
ا�سمها جتاه القرو�ض املدنية ومنها قرو�ض
م�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية� ،أي�ض ًا �صدرت
فتوى من وزارة االوقاف الكويتية حتت رقم
 2010/9بتاريخ  2010/3/14تق�ضي بتحرمي
تقا�ضي فائدة على هذا اال�ستقطاع ,ولذلك
وملا كانت امل�ؤ�س�سة قد تقا�ضت مبالغ طائلة
من اع�ضائها مقابل ا�ستبدال جزء من رواتبهم
فقد وجب �إيجاد �آلية تفر�ض �إعادة املبالغ
التي مت حت�صيلها من املتقاعدين وغريهم،
من خالل جدولة هذه املبالغ ومتام �سدادها
يف خالل ثالث �سنوات من تاريخ �رسيان هذا
القانون ،وذلك حر�ص ًا على املالءة املالية
للم�ؤ�س�سة ,ال�س�ؤال املهم :متى يتحرك جمل�س
االمة حلل هذه امل�شكلة التي تهم �رشيحة
كبرية من املواطنني وارجاع املبالغ التي
اخذت بدون وجه حق  ,ودمتم.

وجهة نظر

واقع

حامد السيف

فريهان طايع

رقابة الناخب على المنتخب

إني أرفضك ...يا سيدي
ت�س�ألني مل��اذا �أن��ا قا�سية ؟مل��اذا �أنا
متجاهلة؟ ملاذا �أنا ال �أعرتف بك وال
بغريك ؟
ملاذا ال يوقفني �شيء؟ ملاذا ال �أثق ؟
ملاذا غام�ضة و�صعبة؟
تتعجب يف ي��ا �سيدي وك�أنني لغز
ي�صعب عليك فكه �أو �أغنية ال تفهم
كلماتها �أو كتاب تعجز �أن تقر�أ ما بني
�سطوره �أو مملكة ال ميكنك االقرتاب منها
لأنها تبعدك �أمتار ًا ,ت�س�ألني وتلح
لتفهمني ,لكن �صمتي يجعلك تثور
غ�ضب ًا ،يجعلك حائرا تعيد طرح نف�س
ال�س�ؤال الذي يطرحه غريك ,لكن ال
يوجد جواب وال يوجد دليل لطريقي,
�أنا ل�ست غام�ضة وال عجيبة ،فتاة يل
عاملي ,لكن عاملي هذا اخفيه بعيد ًا
ج��د ًا ,عاملي هذا وراء عديد الأبواب
املغلقة وكل املفاتيح عندي ,لكن ال
�أحد ميكن �أن يجد مفتاح ًا واحد ًا ,ما
يجعلك حائر ًا لي�س �إال ل�سبب واحد
و�أن كل ما هو �صعب يجلب االنتباه,
هل حاولت يوم ًا �أن تفهم قبل �أن تقيم
�أو �أن تكون حكيم ًا قبل �أن ت�س�أل؟ �أنا
الكربياء وعزة النف�س� ,أنا ال�شموخ,
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قد �أك��ون �أتعذب لكنني �أجيد �سيا�سة
التجاهل والإخفاء� ,أنا ال ميكنني �أن
�أكون كالدمى املتحركة يف عامل �أي �أحد
مهما كان� ,أنا عاملي مثل الأطفال مل
يتلوث بعد ,بداخلي طفلة �صغرية تريد
الأم��ان والثقة ,جتيد معرفة النا�س
من قلبها و�أن تقر�أ ما بني �سطورهم
من بني كلماتهم تفهم حمتواهم� ,أنا
يا �سيدي ل�ست ال �سلطانة وال �سندريال
لأنني ل�ست ال اجلربوت والطغيان وال
االنهزام واالنك�سار ,فاملر�أة يا �سيدي
خلقت من الرجل ليحتويها ولي�س
ليمتلكها ,هل فهمت �أم مل تفهم بعد؟ لأن
الكثريين كالقوالب املنمطة كلها ن�سخ
متطابقة وهذه الطفلة يا �سيدي ترف�ضك
وترف�ض غريك لأنها ال يغريها ال �شكلك
وال مركزك االجتماعي وال �أموالك,
مل جتد فيك املحتوى واملعنى� ,أنت
تراها لغز ًا لأنك تعودت �أن ت�أمر فتجد
الطاعة ,مل تتعود بعد على الع�صيان
والتمرد ,لكنها مت��ردت عليك لهذا
ال�سبب ,تثري جنونك وغ�ضبك ،بينما
عنوانها الكرامة وعزة النف�س وعدم
االنحناء �إال لله.

الربملان هيئة متثل ال�سلطة الت�رشيعية يف الدولة
الد�ستورية ،حيث يكون يف الأ���ص��ل خمت�ص ًا بجميع
ممار�سات ال�سلطة الت�رشيعية وفق ًا ملبد�أ ف�صل ال�سلطات،
ويكون للربملان ال�سلطة الكاملة ب�إ�صدار الت�رشيعات
والقوانني �أو الغائها �أو الت�صديق على االتفاقيات
الدولية التي يربمها ممثلو ال�سلطة التنفيذية ومتابعة
�أداء ال�سلطة الق�ضائية يف �سن قوانني جديدة �أو تعديل
بع�ض القوانني التي ت�ساعد الق�ضاة يف �أداء دورهم بكل
و�ضوح لتحقيق العدالة يف املجتمع.
ويلعب الربملان دور ًا رئي�سي ًا يف احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية والتعليمة وال�صحية وهو يتولى عدة
مهام متثل يف جمموعها ع�صب التوجهات ال�سيا�سية
للدولة وهو امل�س�ؤول عن الت�صديق على القوانني
واج��ازت��ه��ا م��ن خ�لال االق�ت�راع �أو الت�صويت عليها
بالقبول �أو الرف�ض ،وله �صالحيات وا�سعة فيما يخ�ص
الت�صويت على القوانني والت�رشيعات والتنظيمات
التي متثل االطار العام للأهداف الأ�سا�سية لكل ان�شطة
الدولة يف �شتى املجاالت ،كما �أنه له دور �أ�سا�سي يف
الرقابة التي تتمثل يف حما�سبة ومراجعة امل�س�ؤولني
التنفيذيني مهما ك��ان��ت منا�صبهم وت��ق��دمي النقد
للجهات التنفيذية بالدولة ،ومن هنا يتبني مما �سبق
الأهمية الكربى والدور الفعال وال�صالحيات الوا�سعة
املمنوحة للربملان والذي يت�شكل يف الأ�صل من نواب
مت اختيارهم من الناخبني الذين يتحملون م�س�ؤولية
اختيار مر�شحيهم لتويل تلك امل��ه��ام الت�رشيعية
والرقابية لأعمال ال�سلطة التنفيذية لذلك رمبا تكون
النقطة الأهم هي معايري اختيار نائب الربملان و�سبل

تقييمه يف �أدائه مهمة كبرية يجب �أن يدركها الناخب
من خالل �إدراكه للدور املحوري الذي يقوم به النائب
داخل الربملان ومدى ت�أثريه يف م�سرية العمل العام
على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.
ان التقييم اجلاد للمر�شح يكون يف املقام الأول من خالل
القراءة املت�آنية لربناجمه االنتخابي ،ومدى �إمكانية
تطبيقه يف ظل الظروف الراهنة وبالنظر الى العائد
الذي �سيعود على البلد ،لذلك ال يتوقف دور الناخب
على الأدالء ب�صوته واخلروج من اللجنة االنتخابية بل
يتعدى دوره الى متابعة �أداء هذا النائب الذي اختاره
داخل قبة الربملان ،وتقييم اداء هذا النائب ب�أعماله
قيا�س ًا على �أقواله وعلى برناجمه االنتخابي الذي
طرحه قبل انتخابه ومدى التزامه به وحتقيقه ،لذلك
يجب على الناخب متابعة النائب الذي انتخبه اال�رصار
على االلتقاء به يف فرتات زمنية حمددة ومناق�شته يف
�أدائه وطرح عليه ما لديه من �أفكار ومقرتحات قد ت�سهم
جدي ًا يف االرتقاء ب�أدائه الربملاين ويجب �أن تعلم �أن
النائب الذي اخرتته حمتاج دائم ًا �إلى �صوتك يف املرة
املقبلة.
و�أخري ًا ال ترتدد يف �أن متار�س دورك الفعال وااليجابي مع
نائب الربملان يف دائرتك ،وحتى ان مل تكن قد �أعطيته
�صوتك م�سبق ًا ،الن م�آل الأمور يف النهاية حتكمه امل�صلحة
لأبناء الدائرة والوطن ،وحتم ًا �ستعود االيجابيات لك
ولوطنك من خالل االرتقاء باخلدمات العامة.
من �صحة وتعليم وحتقيق التنمية ال�شاملة للبلد� ،إن دور
الناخب مهم و�رضوري لتحقيق �آمال و�أمنيات هذا البلد
الطيب ...والله امل�ستعان.

