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مطلق الوهيدة

استكماال للمقال السابق الذي حتدثنا فيه عن رجاالت 
الكويت وجهودهم في بنائها نسكتمل في هذا املقال جزءا 

مهما من تاريخ الكويت كما يلي:
»احلقبة الرابعة«: متيزت هذه احلقبة بترسيخ وتوثيق البلد 
مبعاه���دات مع الدولة التي ال تغيب عنها الش���مس وهي 
بريطاني���ا العظمى، والتي أدارها وقام بها أس���د اجلزيرة 
الشيخ مبارك الصباح رحمه اهلل ورجاالت الكويت األفاضل، 
تلك االتفاقية الت���ي تدل على وعي هؤالء الرجال وفهمهم 
حلرك���ة التاريخ ألنه في ذلك الوق���ت بدأت االمبراطورية 
العثمانية تنكمش ش���يئا فش���يئا وبدأت روسيا وأملانيا 
وفرنس���ا وبريطانيا تطل برؤوس���ها الى منطقة اخلليج 
واجلزيرة العربية، وال ش���ك ف���ي ان اختيار أهل الكويت 
وحاكمهم لبريطانيا كان م���ن األمور املوفقة ألنها الدولة 
العظمى في ذلك الوقت، وهم بذلك أمنوا بلدهم وش���عبهم 
مش���كورين مع العنصر القوي وهذا يدل على اخالصهم 
نحو بلدهم وش���عبهم فجزاهم اهلل خير اجلزاء فيجب ان 
ندين لهم بالش���كر والعرفان وال ننسى هذه املواقف التي 

أوصلتنا ملا وصلنا له هذا اليوم.
»احلقبة اخلامس�ة«: بدأ بعض من رجاالت الكويت بحركات 
تنظيمية بدأت في س���نة 1921م مرورا بسنة 1938م وهذه 
احلركات التنظيمية تطالب مبزيد في مجال التعليم والثقافة 
وإنش���اء املجالس البلدية والتعليمية، وهذا يدل مدلولية 
أخرى على ان الكويتيني من أوائل احلركات التنظيمية في 
القرن العشرين في الوطن العربي ملا يتمتعون به من روح 
وطنية واهتمامهم بالتطور ومزيدا من احلريات واالعتناء 
بالعنصر البشري، وبدأت احلياة التنظيمية على املستوى 
الداخلي واخلارجي وأنش���ئت الدوائر التعليمية واألمنية 

وكذلك احملاكم وغيرها من املواصالت والتموين.
وهنا أريد ان أركز على الناحية األمنية في مدينة الكويت 
واملتمثلة في قصر نايف والذي كان يجلس فيه ومسؤوال عنه 
املرحوم الشيخ عبداهلل األحمد وكذلك املديرية التي تسمى 
مديرية علي وهي قرب برج التحرير اآلن، وكان يجلس فيها 
املرحوم الشيخ علي اخلليفة العبداهلل الصباح، وفيما بعد 
املرحوم الش���يخ عبداهلل املبارك، وفي بعض األحيان كان 
يعرج اليها ويجلس فيها أمير الكويت الراحل املرحوم الشيخ 
أحمد اجلابر، وفي هاتني الدائرتني يتم الفصل في القضايا 
واملنازع���ات والنواحي االمنية وما يتطلب منها مزيدا من 
البحث والتحقيق والتحري والفصل القضائي كان يرسل 
الى احملكمة التي كان يرأسها آنذاك املرحوم الشيخ عبداهلل 
اجلابر ويساعده املرحومان القاضي عطية والقاضي جمادة، 
اما القضايا التي تتعلق باألخالقيات فيتم تأديبهم ميدانيا 
في فناء القصر ثم يتم حبسهم ومعاقبتهم، واألمن في ذلك 
الوقت ينش���ق الى نوعني: النوع األول: حراسة األسواق 
ويقوم بها من احل���راس البلوش وغيرهم، النوع الثاني: 
يقوم بحراسة احلاكم والدوائر احلكومية والدراويز وهم 
م���ن الفداوية وكان يتكون أغلبهم من أبناء بادية الكويت 
وكان يرأسهم ويسمى أمير الفداوية في العاصمة املرحوم 
نّزال املعصب وهو رجل فاضل ويتمتع باملعلومية الدينية 
وبالش���خصية العقالنية وكان يعهد اليه جمع الزكاة من 
البادية الكويتية، وجميع هؤالء الفداوية الذين معه من أبناء 
عشيرته ومعهم عينات من أبناء القبائل األخرى ومن ثم 

تطورت النواحي األمنية حتى أصبحت سلكا عسكريا.
مالحظة: يعتقد البعض ان املرحوم الشيخ علي اخلليفة 
وأخاه املرحوم الش���يخ عبداهلل اخلليفة من أسرة حكام 
البحرين األفاضل وليس هناك فرق بني األسرتني ولكنهما 
أبناء املرحوم الشيخ خليفة العبداهلل الصباح )للمعلومية 

فقط(.
»احلقبة السادس�ة«: بدأ ظهور النف���ط وبدأ االهتمام عامليا 
بالكويت والتعامل معها وامتازت بكثرة حقولها وسهولة 
االنتاج وقربها م���ن املوانئ التصديري���ة، وكذلك أرضها 
املسطحة التي ال يوجد بها جبال ووديان مما سهل مد هذه 
اخلطوط في جميع احلقول الى مراكز التجميع ومن ثم الى 
مراكز التخزين في مدينة األحمدي مما سهل تكلفة البرميل 
النفطي في االنتاج الى التخزين الى التصدير في ذلك الوقت 
وكان ال يتجاوز 6 س���نتات أميركية. اما اليوم فهو يكلف 
أكثر من 400 فلس، وهنا بدأت احلياة في جميع املجاالت 
وعمل الكويتيون في النفط في جميع املراحل وشيدت مدينة 
االحمدي النفطية في أوائل 1949م كما أنشئ أول ميناء نفطي 
بنفس السنة ذاتها، وبنيت صهاريج النفط التخزينية على 
هضبة العدال التي ترتفع عن مستوى سطح البحر حتى 
يس���هل تصدير النفط منها بواسطة اجلاذبية ألن في ذلك 
الوقت لم تكن وسائل الضخ مكتملة وجميع النفط اآلتي 
من جميع حقول الكويت يت���م خلطه ومزجه قبل عملية 
التخزين والتصدير حتى يكون موحد الكثافة النفطية بني 
البائع واملشتري وأنش���ئت بعد ذلك وحدات التكرير في 
سنة 1958م والكثير من املراسي واملوانئ واكتملت العملية 
النفطية انتاجا وتخزينا وتكريرا وتصديرا وهذا كله من 
جهود اهل الكويت الذين امتد وعيهم منذ تأسيس بلدهم 

ومواكبتهم ملتطلبات احلياة للوطن واملواطن.
فكيف ننسى هذه اجلهود وتلك لهؤالء الرجال وآبائهم 
وكذلك أحفادهم فيما بعد، فاألمة التي تنكر ماضي رجالها 

فال مستقبل لها.
مالحظة: لقد سألت والدي رحمه اهلل عن سر هذا النجاح 
للكويت وأهلها فقال لي: س���أروي لك كما حدثني أبي بأن 

أهل الكويت منذ قرن لم يكونوا يعرفون ثالثة أمور:
ال يوجد عندهم أي من الظلم حكاما ومحكومني، بل الكثير 
من التعاون والنخوة في جميع متطلبات احلياة. ال يوجد 

عندهم احلسد فيما بينهم ومع املتعاملني معهم.
لم يعرفوا الكذب، حيث متي���زوا بالصدق في التعامل 

ولم يكن بينهم غير صادق وال كذاب.
وهذه هي يا بني من املؤش���رات والفضائل التي حمت 
الكويت بعد اهلل من شر األعداء والطامعني حتى يومنا هذا 

فاألمم التي تتعامل بهذه املفهومية ال خوف عليها.
وس���نتابع معكم ما تبقى من األعمال التي متت والتي 

عايشتها انا شخصيا وال أحتاج ملن يرويها لي.

ال تنسوا ماضي هؤالء الرجال

رأي

ذعار الرشيدي

حللنا كل مشكالتنا ولم يتبق سوى 
مناهج التربية اإلس���المية لنعدلها، 
تركنا كل شيء وأمسكنا بورقتني أو 
ثالث ورقات م���ن أحد كتب التربية 
اإلسالمية لنشعل بها خالفا سياسيا، 
وكأن لهيب شهر يوليو الكويتي ال 

يكفينا.
فلم تكد الوزيرة د. موضي احلمود 
تطل���ق تصريحها حتى رحب طرف 
بقراره���ا وفريق توع���د بأن تصعد 
الوزيرة إلى املنصة، بل وصل األمر 
إلى حد التهديد بالسعي إلقالتها، األول 
رأى أنها انتصار سياس���ي والثاني 
وجد في هذا القرار مش���روع اعتداء 

سياسي.
لألمانة لم أقرأ أيا من مناهج التربية 
اإلسالمية مثار اخلالف، لذا ال ميكنني 
احلكم علميا على ما ورد فيها، ولكنني 
استطيع أن أعرف أن األطراف التي 
رحبت بالق���رار وصورته كانتصار 
وتلك الت���ي رفضت بنبرات التهديد 

ستؤدي بالبلد إلى »ستني داهية«.
إن محاولة إسباغ أي شكل ديني من 
أي نوع كان على أي صراع سياسي 
محتمل هو كارثة بكل املقاييس في 
أي بلد في العال���م أجمع وليس في 
بلد صغير بال���كاد جتاوز مواطنوه 
حاجز املليون »نفر«، ومجرد محاولة 
تصوير األمر سواء من الطرف األول 
أو الثاني على أن ما حصل هو اعتداء 
على مذهب وانتصار ملذهب آخر هو 

كارثة الكوارث.

وتنصيب البعض نفس���ه ناطقا 
باس���م أي من الطائفتني ملجرد أنه 
عضو مجلس أمة لهو مصيبة ما بعدها 
مصيبة، فالنائب وكما »قصوا علينا« 
دس���توريا ممثل لألمة جمعاء سنة 
وشيعة، غير أن التصريحات املتبادلة 
بني بعض النواب من الطرفني قامت 
بتحويل الشركاء في الوطن إلى خانة 
اآلخر املضاد وكأنهما قادمان من بلدين 
آخرين مختلفني اختالف الليل والنهار، 
بل إن بعضهم صور األمر كأنه حرب 
ضروس لن تضع أوزارها إال بتقدمي 

قرابني من الضحايا.
باألمس لم نكد ننفض غبار احلديث 
البائس عن بقايا جلسة استجواب 
الداخلية وال���ذي حمل نفس  وزير 
الفئوية بني البدو واحلضر، واليوم 
س���نة وش���يعة، وقبلهما خارجية 

وداخلية.
األمر في مشهدنا السياسي تعدى 
مرحلة انحدار اخلطاب السياسي العام 
إلى انحدار مستوى التعاطي السياسي 
في كل شأن من شؤون احلياة، فنقل 
موظف يصلح ألن يكون مواجهة وندب 
آخر يصلح ألن يكون مشروع صراع 
بل إن حتى ندب موظف من إدارة إلى 
أخرى أو إقالة موظف كسول ميكن أن 

تكون سببا في حل مجلس األمة.
 كان على الوزيرة الفاضلة أن تعي 
متاما وقبل أن تصدر تصريحها املثير 
عن التعديل احملتمل في مناهج التربية 
اإلسالمية أن هناك مجموعة من النواب 

يبحثون عن رائحة مشكلة، وإذ هم 
أمام حفلة شواء حكومية في الهواء 
الطلق، فكان األجدر بالوزيرة أن تقوم 
بعرض األمر عبر القنوات الرسمية 
املعتادة ف���ي مثل تل���ك التعديالت 
املقترحة دون أن تطلقه في س���ماء 
مفتوح���ة يبحث كثير من س���كانها 
عن أي شيء يتلقفونه خالل العطلة 

الصيفية ألن »ماعندهم شغل«.
 > > >

حكاية عقاب: قام الوكيل املساعد 
لشؤون األمن العام بجولة تفتيشية 
على أحد مخافر العاصمة ووجد أن 
قائد املنطقة غير موجود في مقر عمله 
وعليه سجل بحقه انضباطية وهو أمر 
طبيعي 100%، أما غير الطبيعي فهو أن 
يتوجه قائد املنطقة إلى وزير الداخلية 
وبيده عضو مجلس أمة ويقوم بتقدمي 
الوكيل املساعد، ليقبل  شكوى ضد 
الوزير باستقبال قائد املنطقة وعضو 
مجلس األمة في مكتبه ويطيب خاطر 
قائد املنطقة »غير املنضبط« وسمح 

له بتقدمي شكوى ضد الوكيل.
واآلن تتس���اءلون كيف هو حال 
وزارة الداخلية؟ وأجيبكم: تس���لم 
عليكم وتقول لكم أي عسكري يتم 
عقابه وفق القانون عليه أن يكسر 
رأس القان���ون ويذهب ومعه عضو 
مجلس أمة ملقابل���ة وزير الداخلية 
وتنتهي العقوبة أي عقوبة ب�»تطييب« 

خاطر.
 Waha2waha@hotmail.com 
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فاطمة عبداهلل الناصر

دائما في الكويت نواجه املشكالت وكأنها 
فاجأتنا، ولم تعطنا أي مؤش���رات سابقة 
لقدومها، واألمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة، 
وإذا ما نظرنا ميينا ويسارا سنجدها ظاهرة 
ال حتتاج إلى تنبيه، فهي بنفسها تدق ناقوس 

اخلطر منذ فترة ليست بالقصيرة.
فالكويت تعاني الكثير من املشكالت في 
مختلف القطاعات والوزارات، وإذا نظرنا إلى 
بعضها سنجد مثال أن املشكالت الصحية 
تتمثل في نقص األسرة باملستشفيات في 
مواجهة زيادة عدد السكان واتساع الرقعة 
الس���كانية، إضافة إلى طول مدة االنتظار 
أمام مراجعي العيادات اخلارجية ومحتاجي 
العمليات اجلراحية. أما مشكالت التعليم 
فحدث وال ح���رج بدءا م���ن االعتداء على 
األطفال الصغار ومرورا بانتشار الدروس 
اخلصوصية وصوال إلى الشهادات اجلامعية 
املزورة وقضي���ة اجلامعات غير املعترف 

بها.
وإذا عرجنا على مشكالت املرور واإلقامات 
إلى  الزائدة فسنحتاج  التجارية والعمالة 
مقاالت طويل���ة، وكذلك احلال بالنس���بة 
النتشار البطالة وتسريح املواطنني العاملني 
في القطاع اخلاص، واستمرار األزمة املالية 
التي باتت تهدد جميع بيوتنا نظرا ملا نقرأه 
ونس���معه يوميا عن آثارها السلبية على 

اجلميع.
ال أذكر كل ذلك من قبيل نظرة سوداوية 
تش���اؤمية، ولكن الس���بب هو األلم الذي 
يعتصرنا النشغال أعضاء السلطتني وعلى 
مدار أسابيع وشهور طويلة من العام بأمر 
واحد فقط وهو االستجوابات، فطرف منهما 
يفكر في جتهيز األسئلة واحملاور، والطرف 
اآلخر يبحث ف���ي جتهيز الردود واحلجج 
والبراهني على مصداقيته. لألسف الشديد، 
أقولها وكلي حزن وألم، إننا الس���بب في 
ذلك، وأقص���د »املواطنني« الذين يفرحون 
بأن ممثلهم ضغ���ط على احلكومة، أو أنه 
كسب جولة في االستجوابات، أو ألنه أحرج 
الوزير وتسبب في إقالته أو استقالة الوزارة 
بأكملها، ومنا من بحث عن خدمات شخصية 
م���ن خالل طلب معامالت س���واء للتعيني 
أو العالج باخلارج أو اس���تثناء في إدارة 
حكومية، ونس���ينا جميعا مستقبل بلدنا 

وأجياله املقبلة.
أما نوابنا فبعضهم انش���غل بأجندته 
اخلاصة إلرضاء »ربعه، وناخبيه، ومصلحته 
الشخصية فقط«، وظن هؤالء أن الكويت 
مجرد بقرة حلوب، ولم ينتبهوا إلى خطر 
االعتماد على مورد واحد مهدد مس���تقبال 

بتوافر بدائل للطاقة.
أل���م يحن الوق���ت لكي يرك���ز أعضاء 
السلطتني على املشاريع التنموية التي يراعى 
فيها املستقبل بكل ما يحمل من حتديات، ألم 
يفكروا فيما سيحتاجه شبابنا من وظائف 
بعد 5 أو 10 أعوام، فضال عن أزمة السكن 

التي بدأت تطحن أفكارهم وطموحاتهم.
أليس من حقنا أن نرى شوارع جميلة، 
وحركة املرور فيها انسيابية، أال يجب أن 
تك���ون لدينا موانئ برية وبحرية وجوية 
كبيرة متكننا من حتويل الكويت الى مركز 

مالي وجتاري في الشرق األوسط؟!
كفانا مزايدات وصراعات ومش���احنات 
واتهامات، كفانا إضاع���ة للوقت واجلهد، 
أمام أعيننا،  ولنضع حتديات املس���تقبل 
ولننظر إلى الدول من حولنا ونسأل أنفسنا 

كيف كانوا وكيف كنا قبل عدة عقود؟!
وحفظ اهلل الكويت من كل مكروه.

أحالم واقعية 
أمام مزايدات شخصية

رسالة
محمد هالل الخالدي

مبا أن حكومتنا »الرش���يدة« تبحث هذه األيام عن 
مخرج لبعض وزرائها من مواجهة االستجوابات، ومبا 
أن االقتراح العبقري الذي أفصحت عنه احلكومة مؤخرا 
بتعديل الالئحة الداخلي���ة ملجلس األمة حتى يصبح 
بإمكان الوزير املستجوب أن يفوض وزيرا آخر للرد 
على االس���تجواب املقدم له لم يجد قبوال وأثار موجة 
من الضحك والسخرية وفضح عجزها، وجدت نفسي 
كمواطن صالح أفكر نيابة عن احلكومة املسكينة إليجاد 
مخرج آخر يخلصها من هذه املشكلة العويصة دون أن 
تضطر إلى مثل هذه االقتراحات »العبقرية«. أوال احلكومة 
تقر وتعترف بأن لديه���ا وزراء عاجزين عن مواجهة 
االستجوابات والرد على أس���ئلة النواب »املبلتعني« 
ألنهم »ما يعرفون يتكلمون« )ولكنهم يعرفون كيف 
يخططون ويديرون الوزارة بالتأكيد، رمبا بلغة اإلشارة(، 
ف���إذا كان هذا هو واقع احلال وهذا هو أفضل املوجود 
عند احلكومة، فهذه استشارة مجانية أقدمها للحكومة 
)عس���ى يثمر فيها( بأن يقوم الوزير املستجوب )من 
فئة اللي ما يعرفون يتكلمون( مبغادرة البالد في مهمة 
رسمية قبل موعد جلسة االستجواب بيومني )علشان 
ما تبني الس���الفة وكأنها هروب( ثم ُيكلف وزير آخر 
)من فئة اللي يعرفون يتكلمون( بالقيام مبهام الوزير 
املس���تجوب )اللي ما يعرف يتكلم(، فيصبح بإمكان 
الوزي���ر املكلف )اللي يعرف يتكلم( مفوضا رس���ميا 
بالرد على االستجواب نيابة عن الوزير األصلي )اللي 
م���ا يعرف يتكلم( وهكذا تخلص احلكاية ب� »س���بات 
ونبات« وتخلف احلكومة واملجلس »صبيان وبنات« 

إلى أن يفرجها رب العاملني وتنفك عقدة بعض الوزراء 
ويصبحوا قادرين جميعهم على الكالم.

> > >
أما إذا كانت احلكومة غي���ر جادة في هذا االقتراح 
ونيتها فقط اختالق األزمات من خالل إثارة مثل هذه 
املواضيع التأزميية فاالستشارة املجانية لم تنته بعد، 
فلدي استشارة أخرى )فوق البيعة( بأن تقترح احلكومة 
إلغاء مادة االستجواب نهائيا بحجة أنه يعطل مشاريع 
التنمية، ومينع الوزراء من أداء دورهم، فبهذا االقتراح 
ستضمن احلكومة دخول البلد بأكمله في دوامة الصراع 
السياسي املستمر ملدة 4 أعوام بال توقف إلى أن تنتهي 
مدة املجلس، فينش���غل اجلميع مبوضوع »س���اخن« 
وباملرة جتد احلركات السياس���ية الكثيرة واحملللون 
السياسيون والدواوين واملقاهي مادة دسمة يتلهون 
بها بعيدا عن وجع املشاريع التنموية وتطوير البنية 
التحتي���ة واملصفاة الرابعة واخلامس���ة وغيرها، فما 
حاجتنا لهذه املشاريع أصال والعالم بدأ إنتاج السيارات 

الكهربائية فعليا؟
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حكومتنا ذكية جدا وتعرف كيف تخطط وتتكتك، 
علينا أن نعترف بذلك فيكفي أن ندرك أن احلكومة تغيرت 
6 مرات أعادت خاللها نفس الوجوه دون أن تضطر إلى 
تنفيذ مشروع واحد ودون أن يتحمل أي من أعضائها 
أي مسؤولية سياسية. حكومة بهذه العبقرية والذكاء 

تستحق فعال أن ننحني لها )ال تفهموني غلط(.
bodalal@hotmail.com

استشارة مجانية للحكومة !
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