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مؤسسات الكويت

االنتهاكات والتجاوزات وعبارات

الفتنة نائمة لعن اهلل من أيقظها

ال تخدمها

لعن الله كل من يثري الفنت ويفرق
ال��ن��ا���س وي��دم��ر ال���دي���ار بن�رشه
ال�شائعات واحلزازيات والنعرات
بجميع �أن��واع��ه��ا .فتعكري املياه
الراكدة ال�صافية ال �صعوبة فيه.
فقط اق���ذف بحجر فتنة وانتظر
انت�شار اثره يف الربكة و�شاهد ب�أم
عينيك كيف تتقلب املياه الهادئة
اجلميلة وتتحول الى دوائر جتري
ب�رسعة لتغري اجل��م��ال املنعك�س
على �سطح املاء الى �صورة رمادية
مزعجة للعقل والنظر ،والله حتى
الفرا�شات يف تلك اللحظة تهجر
غديرها ال�ساكن ،ولو عدت للتاريخ
قليال فا�ستعر�ضت معكم تاريخ الفنت
وما فعلت يف االمم والنا�س ل�شاب
عندكم الوليد الر�ضيع فالفتنة كما
�رضب بها املثل الأ�سواء منذ ان لعنها
اول من لعنها يف التاريخ ،ولهذه
ق�صة طريفة جميلة احب ان �أ�رسدها
عليكم .يحكى ان �أعرابي ًا تزوج فتاة
ا�سمها فتنة توقع ان لها من ا�سمها
ن�صيب باجلمال الفتان املبهر.

�إن ال��دول يقا�س تقدمها وت�أخرها
مبدى فاعلية جمال�سها وم�ؤ�س�ساتها
وهيئاتها العامة ،التي يكون لها
الدور يف حتقيق ذلك .فنحن منلك من
تلك املجال�س والهيئات وامل�ؤ�س�سات
العدد الذي ال يح�صى ،ومتثل جميع
القطاعات املختلفة يف الدولة من
ا�سكانية وقانونية وتخطيطية ومالية
ورق��اب��ي��ة واجتماعية و�صناعية
وجت��اري��ة ،وتكلفتها عالية على
الدولة وهي امل�ؤ�رش املبا�رش على
تقدمنا وت�أخرنا .فماذا عملت تلك
اجلهات للدولة؟ �إن املراقب للعمل
العام يف الدولة يرى ان تلك اجلهات
الكثرية واملكلفة مثل :املجل�س االعلى
للتخطيط واملجل�س االعلى للبرتول
وجمل�س االمة وجمل�س الوزراء وديوان
املحا�سبة وهيئة النزاهة والفتوى
والت�رشيع ودي��وان اخلدمة املدنية
وهيئة الإ���س��ك��ان والتقدم العلمي
ومعهد االبحاث وهيئة الزراعة وهيئة
البيئة وهيئة اال�ستثمار وهيئة �سوق
امل��ال وغرفة التجارة وامل�ستثمر
االجنبي واللجان احلكومية وجلان
جم��ل�����س االم����ة وه��ي��ئ��ة الريا�ضة
واملجل�س البلدي وبنك الت�سليف
والبنك املركزي ،ومع هذا العدد
ال�ضخم من هذه اجلهات املختلفة
التخ�ص�صات واملكلفة ماديا للدولة
والتي مل ن�ستطع ان نح�صي الباقي
منها فماذا عملت للبلد؟ ان القيا�س
هو م�ستوى و�ضع الكويت احلايل
مع باقي ال��دول االخ��رى خ�صو�صا
دول اخلليج القريبة منا فنحن يف
و�ضع ال نح�سد عليه م��ن حيث ان
جميع االمكانيات املادية والب�رشية
املتوافرة وبكرثة �إال ان ف�شل هذه
امل�ؤ�س�سات والهيئات واملجال�س يف
العمل على و�ضع البلد يف الطريق
ال�صحيح لعجزها عن حتقيق امنيات
املواطن والوطن ،وهذا يرجع الى
عدم جدية هذه اجلهات اما ب�سبب
عدم اختيار اال�شخا�ص املنا�سبني
لقيادتها وتنفيذ ا�سا�س ان�شائها او
املجامالت يف تعامالتها مع ا�صحاب
امل�صالح والذين هدفهم العي�ش يف
املنطقة الرمادية واال��ص�رار على
عدم التغيري لالح�سن وال��ذي ي�رض
م�صاحلها ال�شخ�صية ال�ضيقة .لذلك
فاملراقب للحالة الكويتية �سهل عليه
ان يح�صي اجلهات االيجابية القليلة
الفاعلة واملثرية يف عملها اجليد مثل
جلنة االزاالت والت�أمينات االجتماعية
والبطاقة املدنية وه��ذه جهات من
ال�سهل مالحظة عملها اجلاد وامللفت
للنظر� ،أم��ا ما اح�صيناه من باقي
امل�ؤ�س�سات واملجال�س والهيئات
التي يتح�رس املواطن عندما يرى
اداءها ال�سلبي على البلد وعدم جديتها
يف العمل على انقاذه من احلالة التي
عليه الى احلالة املطلوبة .من اجل
خري هذا البلد الطيب.
والله امل�ستعان.

وك��ان ال��ع��رب يف ال��ق��دمي ال يرون
الفتاة قبل الدخول عليها حيث ر�آها
دميمة قبيحة ال يطاق النظر اليها من
�شدة دمامتها .فقرر ان يهرب منها يف
ال�صباح الباكر فجمع �أ�شياءه ومللم
�شتاته وانتظرها حتى نامت وغرقت
يف عمق نومها فحمل ب�شقته وخرج
من ال��دار مت�سل�سال لي�صادف عند
الباب �أمها جاءتها زائرة يف �صباح
عر�سها لتطمئن عليها وت�سال زوج
ابنتها عنها عند الباب الى اين �أنت
ذاه��ب يف ه��ذه ال�ساعة؟ ق��ال لي�س
ببعيد فقالت واين فتنة فرد «فتنة
نائمة لعن الله من ايقظها» وم�ضى
يف طريقه دون ت�أخري ومن هنا ا�ضم
�صوتي الى هذا الأعرابي و�أقول لعن
الله موقظ الفتنة القبيحة التي لها
قرابة الثماين �سنوات م�ستيق�ضة ال
يغلبها نعا�س وال تاخذها �سنة وال
نوم ،م�شعلني بها احلروب واخلالف
والقتل والدمار يف ديارنا التي كنا
قبل هذا نعي�ش فيها �آمنني �ساملني.
وللحديث بقية.
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بسمة سعود

إنشاء محكمة الكترونية!
�إن �إجراءات حق التقا�ضي التي ي�سعى
من خاللها املتقا�ضي للو�صول �إلى
العدالة هي من �أك�ثر الإج���راءات
البريوقراطية التي ترهق املواطن
وقتا وجهدا ،حيث يكلف املواطن
�أو املحامي باحل�ضور �شخ�صيا
�إلى اجلل�سة لتقدمي دفاعه مبذكرة
مطبوعة وحافظة م�ستندات ،وت�ؤجل
اجلل�سات ملدة �شهر �إل��ى � 3أ�شهر
للإعالن وللرد وللتقرير� ...إلخ.
لكن �إن كان هناك نظام الكرتوين
حلق التقا�ضي «خمري ملن يرغب به»
وي�رشف عليه ق�سم جديد يف وزارة
العدل الذي يت�ضمن ا�ستقبال �صحف
الدعاوى وت�سديد الر�سوم وتقدمي
مذكرات الدفاع وحافظات امل�ستندات
وتقرير اخلرباء وطلبات اخل�صوم
لعر�ضها على القا�ضي يف املواعيد
التي يحددها من خ�لال النظام،
ولعر�ضها على ق�سم الإعالن لإعالنهم
�صحف الدعاوى ،ومن خالله يتم
تزويد املتقا�ضي بعد مراجعته
ل���وزارة ال��ع��دل با�سم امل�ستخدم
وبرقمه ال�رسي وب��ق��رار القا�ضي
ومبنطوق حكمه وبالرد على طلباته

مجرد كلمة

وجميع تفا�صيل ق�ضيته ،توفريا
لوقت وجهد القا�ضي واملتقا�ضي،
خا�صة عندما نتحدث عن دوائر
املحكمة الكلية ودائرة جنح املرور
التي تف�صل ق�ضاياها بامل�ستندات
ومذكرات الدفوع املقدمة وبتقرير
اخلرباء وال يتطلب ح�ضور اخل�صوم
�شخ�صيا للف�صل يف الق�ضايا كق�ضايا
اجلنايات �أو الأح���وال ال�شخ�صية
م��ث�لا ،وك��ذل��ك لتقلي�ص بع�ض
الوظائف غري ال�رضورية ،منها.
وظيفة �سكرتري جل�سة وحاجب
حمكمة مثال لأن��ه حينها املن�سق
بني القا�ضي واملتقا�ضي �سيكون
النظام ال�شبكي االلكرتوين و�أهم
�شيء تقلي�ص مدة املحاكمات التي
ت�ستغرق عاما للق�ضية الواحدة
و�أك�ثر �إل��ى �شهر يف ق�ضايا جنح
ملرور مثال و�إلى � 6أ�شهر يف دعاوى
املوظفني الإدارية على �سبيل الأمثلة
ال احل����صر .فنتمنى م��ن احلكومة
وجمل�س الأم��ة النظر بجدية حول
هذا املقرتح الذي يهدف �إلى �إجناز
م����شروع ق��ان��وين جديد يكفل حق
التقا�ضي الكرتونيا.

الشكر والعرفان للنائب...

بداية �أري��د �أن �أ���س ��أل ���س��ؤاال يحتاج �إلى
�إجابة وا�ضحة :ما الفائدة م��ن لوحات
الإع�لان��ات التي تو�ضع من�صوبة ال�رشاع
بني الوقت والآخ���ر يف ال�شوارع وبقرب
املناطق والبيوت ،وقد كتب عليها عبارات
ال�شكر والعرفان لبع�ض �أع�ضاء جمل�س
الأم��ة؟! وهل نحن يف دولة م�ؤ�س�سات ؟ �أم
دولة داخل دولة ت�سمى دولة �أع�ضاء جمل�س
الأمة؟! و�أين اجلهات امل�س�ؤولة ال ترى هذه
الفو�ضى ل�سنوات من الداخلية يف فر�ض
القانون ووزارة الإعالم والبلدية من القيام
ب��ال��دور امل��ن��اط يف امل�����ص��ادرة وحترير
املحا�رض واملخالفات لتق�ضي على هذا
ال��ع��ب��ث ال�����ص��ارخ وامل�برم��ج وال���ذي هو
مبثابة بطاقات ودعوات انتخابية للظهور
والتك�سب للجوء لأع�ضاء الأم��ة لتخلي�ص
املعامالت والتجاوزات واالنتهاكات وهل
ه��ذه هي املهمة التي من �أجلها انتخب
�أع�ضاء جمل�س الأمة؟
ما نعرفه عن دور ع�ضو جمل�س الأم��ة هو
الرقابة والت�رشيع وحتديث القوانني التي
تتالءم مع الوقت والظروف� ،إال �أن ما يح�صل
يف هذه ال�سنوات هو خمالف متام ًا وبدرجة
كبرية لهذا ال��دور الأ�سا�سي ،ال��ذي �أ�صبح
عبارة عن ف�ضائح ال�شيكات وااليداعات
املليونية واالختال�سات ،وجتاوز القوانني
وتخطي الإدارات والإج��راءات التي و�ضعتها
الدولة لتخلي�ص هذه املعامالت ،ويف هذا
ه�ضم حلقوق املواطنني الذين لي�س لهم �سند
ومعرفة ببع�ض �أع�ضاء جمل�س الأمة.
�إن هذه الإعالنات التي ين�صبها البع�ض يف
ال�شوارع بعلم النواب هي دعوة لك�رس الكثري
من الإجراءات والقوانني التي من املفرت�ض
�أن حترتم من اجلميع و�أولهم �أع�ضاء جمل�س
الأمة الذين �أق�سموا اليمني املغلظ باحرتام
الد�ستور والقانون.
فال نرى داعي ملثل هذه الإعالنات املخالفة
والتي ت�سيء للدولة والنائب نف�سه ،فهي
لي�ست كلمات �شكر وعرفان بقدر ما هي دعوة
لت�أ�صيل الع�صبية والقبلية واملح�سوبية
والو�سائط املتعددة ،و�إال خربوين بربكم ما
الداعي �أن يقوم بع�ض املواطنني بكتابة مثل
هذه الإعالنات والالفتات غري هذا الأمر الذي
�أ�رشنا �إليه؟ �إلى جانب ذلك �إن هذه الإعالنات
حتجب الر�ؤية يف ال�شوارع وقد ت�ؤدي �إلى
حوادث ،ال �سمح الله.
فهل �سيادة النائب قام بهذا العمل وتكلف عناء
احلركة لأن الدولة كلفته بذلك ؟ �أم هي دعاية
انتخابية ل�ضمان النجاح وتخلي�ص م�صلحة
لفالن �أو عالن �أم �أن الدولة وم�ؤ�س�ساتها هي
التي قامت بخدمة ه�ؤالء املواطنني و�أن هذا
هو حقهم املكفول بالقانون والد�ستور؟!
ال ن�ستغرب م��ن ال��ل��وح��ات وال�لاف��ت��ات،
ويافطات ال�شكر وال��ع��رف��ان امل��وزع��ة يف
خمتلف املناطق لل�سادة �أع�ضاء جمل�س الأمة
من قبل بع�ض الذين ا�ستفادوا مما يقدمونه
من تخلي�ص معامالت وم�صالح ورحالت عالج
يف اخل��ارج وحيازة � ٍ
أرا���ض وم��زارع ودعوم
وتفرغات ريا�ضية وا�ستثناءات وتر�شيحات
للوظائف اال�رشافية وجلان ومكاف�آت يف ظل
غياب وا�ضح للجهات امل�س�ؤولة.
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الجهاز المركزي للظالم
�أنا عائ�شة ،تويف جدي الطيب ،بكيت �أمي
كثري ًا ،بكيت لبكاء �أم��ي ،مل �أجد ا�سمه يف
مربع الوفيات ،هرولت م�رسعة لأ�س�أل �أمي،
اماه جدي مل ميت مل كذبت علي؟ مل اقر�أ ا�سمه
مبربع الوفيات!
فقالت :جدك انتقل الى رحمة الله ولن جتدين
ا�سمه مكتوب ًا يف اجلريدة ف�س�ألتها م�ستغربة
ملاذا؟
فقالت :لأننا «بدون»!
تلك الكلمة اللعينة �سمعتها وانا بال�سابعة
من عمري ،تلك الكلمة الب�شعة «البدون»!
فيها فقدت حقوقي ك�إن�سانة ،فقدت �شهادة
ميالدي وميالد ابنائي ،فقدت تعليمي وتعليم
ابنائي ،وعالجي وعالجهم فقدت حريتي
بالعمل واوراق ثبوتية زواجي!
فقدت حقي ك�إن�سانة من اجل ورقة تثبت من
انا!
الغريب انه لي�س بو�سع �أي �إن�سان �أن يختار
والديه او مكان والدته وال ي�سعه تغيريهم

أين شبابنا في هذا العالم العربي الظالم ؟
حتى مع م�صباح عالء الدين!
فذنب عائ�شة الوحيد �أنها ولدت «بدون»!
ملاذا ُولدت هنا؟
�ستدفعني ثمن تنف�سك لهوائنا وثمن امل�شي
على �أر���ض��ن��ا فهو ملك لنا نحن ا�صحاب
الهوية!
هذه جرمية ال تغفر يا عائ�شة قُ ��در لك �أن
تكوين «بدون» فحكمنا عليك بالآتي:
�أنت ممنوعة من احللم وممنوعة من االبت�سامة
وممنوعة من الكالم!
كم من مثل عائ�شة تولد كل يوم؟
كم من مثل �أطفال عائ�شة ي�شحذون لقمة
العي�ش بال�شوارع؟
كم من احالم تقتل وزهور حترق؟
قال ر�سول الله � -صلى الله عليه و�آله و�سلم -
هرة � ،سجنتها حتى ماتت
ُ :
«عذّ بت امر�أة يف ّ
 ،فدخلت فيها النار ؛ ال هي �أطعمتها  ،وال
�سقتها �إذ حب�ستها  ،وال هي تركتها ت�أكل من
خ�شا�ش الأر�ض» متفق عليه.

ال�شباب يف العامل العربي ميوتون
كل يوم من الظلم ومن القهر ومن
ف��ق��دان �أح�لام��ه��م  .ن�سمع الكثري
من الق�ص�ص امل�ؤملة التى حتدث
ل�شبابنا العربي �سواء يف �سورية �أو
العراق �أو فل�سطني �أو م�رص �أو ليبيا
�أو اجلزائر �أو تون�س وغريها.
ال�شباب هو امل�ستقبل يف الغد لكن
احلكومات العربية ال تعرتف بهذا
املنطلق بل حتطم �أحالم ال�شباب
كل ي��وم والنتيجة �أي��ن �شبابنا؟
منهم من غادر بالده وف�ضل الغربة
على �أن يعي�ش يف وط��ن حمروم
منه ،فيه من الأمان ومن �أب�سط
حقوقه ومن امل�ستقبل ككل ومن
كل �شيء  ،ومنهم من قرر االنتقام
فلج�أ للإرهاب ب�سبب فقره ورف�ضه
م��ن قبل املجتمع ف��وج��د تيار ًا
يغريه باملال والنفوذ واجلنة

والأوه��ام فا�ست�سلم للأوهام دون
�أن يفكر ،ومنهم من قرر الهجرة
بطريقة غري �رشعية وبالأحرى
املغامرة ف�ضحى بحياته ملجرد
حلم املغادرة من الوطن ومنهم من
فقد الأم��ل ومل يعد يرى �أي �شيء
�إيجابي يف حياته فقرر االنتحار
لأنه عاجز �أن يعي�ش بكرامة.
ق�ص�ص املاليني حول العامل يحكيها
الواقع بكل �أ�سى  ،بني نار الغربة
،بني نار البقاء يف الوطن والعجز
حتى على تغيري الو�ضع وت�أمني
لقمة العي�ش وغريها من ق�ص�ص
ال�شباب الذي هو يف الأ�سا�س م�ستقبل
الغد.
ف�أين هو م�ستقبل الغد وهو يذوب كل
يوم مثل ال�شمعة وتذوب معه �أحالمه
،هل يوجد �شيء �أب�شع من ال�شعور
بالعجز وخا�صة منذ البداية.

