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ذعار الرشيدي

طالل الهيفي

عودا إلى مقال األمس الذي ذكرت فيه أن حكومتنا رفضت 
تنفيذ مش���روع إصالح البيئة الكويتية بتعويضات األمم 
املتحدة املقررة ب� 5 ملي���ارات دوالر أميركي وذلك بعد أن 
وجدت اللجنة املكلفة باملشروع أن الشركة التي رسا عليها 
العط���اء ال تنطبق عليها املواصف���ات، وبدال من أن تبحث 
اللجنة إحالة املشروع وترسيته إلى الشركة صاحبة العطاء 
الثاني إال أنها أغلقت املوضوع وأحالته إلى مجلس الوزراء 
الذي حتى هذه اللحظة لم يحرك شيئا بخصوص هذا امللف 
ذي احلدين فمن جهة كان س���يمكن الكويت من احلصول 
على املليارات اخلمسة وثانيا سيمكنها من البدء مبشروع 

إصالح بيئي حقيقي دمرته القوات العراقية.
ومع نش���ر املقال أمس وردني اتصال من أحد مصادري 
الذين كنت أعتقد أنه ال عالقة لهم ال من قريب وال من بعيد 
بهذا املشروع احليوي وأبلغني مبا ال يقال، وسأحاول أن أذكر 
ما ميكن أن يسمح بنشره قانون املطبوعات سيئ الذكر، فقد 
أبلغني املصدر أن املشروع كان قد متت ترسيته فعال على 
شركة أجنبية وبقيمة تتجاوز املليار دينار كويتي، ولكن 
وبعد بحث عرض الش���ركة وجد أن أحد أظرف العطاءات 
التي تقدمت بها تلك الشركة كان مفتوحا ما يعني مخالفة 
لقانون املناقصات واكتشاف عالقة بني تلك الشركة وأحد 

األعضاء القائمني على املشروع من جهة الكويت.
األدهى من هذا أن صاحب تلك الشركة التي رسا عليها 
العطاء كان مقربا من الطاغية املقبور صدام حسني »شوفوا 

الهنا اللي احنا فيه«.
ورغم مرور عام ونصف العام على إلغاء املناقصة إال أن 
كل طرف حكومي يلقيها على اآلخر بحسب ما يذكر املصدر، 
فوزير النفط يقول ان األمر متعلق بالهيئة العامة للبيئة 
والبيئ���ة تقول ان األمر في يد الهيئة العامة لالس���تثمار، 
والهيئة تقول ان امللف في مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء 
لم يبحث األمر، رغم أن التحركات العراقية احلالية الرامية 
إلخراجه من البند السابع ستضيع على الكويت االستفادة 
من مبلغ املليارات اخلمس���ة في ح���ال جنح العراق، وهي 
التعويضات املس���تحقة للكويت التي كان ميكن أن تصلح 

ما أفسده العراقيون في بيئتنا.
وأغرب ما رواه املصدر في لعبة »صيده ما صيده« التي 
متارسها اجلهات احلكومية في التعاطي مع هذا امللف احليوي 

أن أحدا ما ال يعرف إلى اليوم أين ذهب امللف.
ودعوني أفسر لكم القصة بنظام »حچي الدواوين«، تخيلوا 
أن رجال اتصلت به شركة تأمني وأبلغته أنه يستحق تعويضا 
قدره مليون دينار شريطة أن يحضر سيارته التي أتلفها 
احلادث الذي يستحق عنه التعويض ثم بدأ هذا الرجل في 
املماطلة في الذهاب فتارة يستش���ير زوجته وتارة ينتظر 
يتعذر بالطقس رغم علمه أنه وبتأخره سيضيع عليه مبلغ 

املليون دينار، فبماذا ميكن أن نصف هذا الرجل؟
أترك لك���م حرية اإلجابة فأي نع���ت أو صفة ميكن أن 
تصفوا بها هذا الرجل تنطبق متاما على حكومتنا، وعاشت 

حكومتنا وعاش املزاج العالي.
Waha2waha@hotmail.com. 

 في املثولوجيا )املكس���يكية( يحكى أن هناك أرضا 
تدع���ى إلدورادو وهي مدينة أقيمت من الذهب اخلالص 
حتى أصب���ح الذهب بال قيمة بس���بب توافره أكثر من 
احلجر، واملراد من هذه القصة الش���بيهة هو واقعنا في 
الكويت والتي متلك ذهبا ولكن بلون أسود يوازي سعر 
الذهب احلقيقي الذي يجهل مسؤولونا قيمته احلقيقية 
بسبب سوء التدبير، فباألمس القريب أمطر النائب فيصل 
الدويس���ان وزيرة التربية والتعليم العالي بحزمة من 
األسئلة التي توضح فشل التخطيط واإلدارة واملتابعة 
وذلك بعد أن مت رصد مخالفة إحدى اجلامعات اخلاصة 
للوائح وقوانني تأسيس اجلامعات بصورة استفزازية 
تدل على اس���تهتار القائمني على هذا الصرح األكادميي 
وعدم التزامه بقوانني الكويت بإباحته االختالط بطريقة 
تدل على الالمباالة باألنظمة املتبعة واملطبقة في قانون 
منع االختالط الذي شرع من قبل مجلس األمة ومت تنفيذه 
فعليا على اجلامعات احلكومية، إال أن هذه السياسة لم 
ترق ملالك اجلامعات اخلاصة ما دفعهم إلى جتاهل قانون 
منع االختالط ليتسنى لهم ترويج أفكارهم وأجنداتهم 

الغربية املختلفة عن املجتمع الكويتي.
 الدولة مش���كورة منحت رخص���ا لبعض اجلامعات 
اخلاصة ولكنها قننت عددها لتحصرها بعدد اليد الواحدة 
لتعطيها األفضلية سواء في التنسيق أو االختيار إال أن 
بعض مالك هذه اجلامعات اتفقوا بشكل مباشر أو غير 
مباش���ر حتى ال تتعارض مصاحلهم فيما بينهم، وبذا 
جتاوزوا هدفهم الس���امي من فكرة إنشائها لتمثل بذلك 
شركة جتارية تخدم جيوب أصحابها بشكل مادي، ومن 
هنا يتضح لنا س���بب هجرة ما يق���ارب 50 ألف طالب 
كويتي لتلقي العلم في بعض الدول العربية واألجنبية، 
ولألسف متت هذه العملية مبباركة املؤسسة التعليمية 
التي أخفقت في خطته���ا ولتصبح بذلك صاحبة رؤية 
قصي���رة ولتمنح األفضلية لتلك الدول في االس���تفادة 
من هذه الهجرة التعليمية املعاكسة، وبعد هذه اإلشارة 
لقضية التعليم وأبرز مثالبها نناشد أصحاب الضمائر 
احلية الباقية في املؤسسة التعليمية أن يبادروا فعليا 
إلعادة إحياء املس���يرة التعليمية من جديد في الكويت 

بعد أن انحرفت عن طريقها.
talalalhaifi@hotmail.com

الرجل الذي رفض تعويض المليون دينار

مدينة الذهب

الحرف29
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د. نرمين يوسف الحوطي

»بوبوس« ه���و فيلم يعرض حاليًا 
لفنان الكوميديا عادل إمام، من تأليف 
الكاتب يوسف معاطي، ويعذرني باقي 
فريق العمل عن عدم ذكر أسمائهم ألنني 
لن أقوم بنقد فني وال حتليل سينمائي 
للفيلم، بل سأسلط الضوء على »تيمة« 

الفيلم وهي »املتعسرين«.
ع���ادل ام���ام فنان كبي���ر يتقن فن 
الكوميديا الساخرة وهو ما نطلق عليه 
»شر البلية ما يضحك« والذي يعد الفنان 
عادل إمام أحد رواده، هذه النوعية من 
األفالم تستهدف تطهير بعض النفوس، 
وعذرا لن أخوض كثيرا في ذلك أيضا 
ألنني ذكرت في مقدمتي قضيتي أني 
سأقوم بتس���ليط الضوء على قضية 

»املتعسرين«.
يوسف معاطي صاحب قلم دؤوب 
على كتابة القضايا السياسية من خالل 
الساخرة، وما أتعجب منه  الكوميديا 
ه���و ما قرأته من نق���د لبعض األقالم 
التي هاجمت الفيل���م بل حكمت عليه 
بالفشل هذا ما جعلني أذهب ألشاهده كي 
أكتشف احلقيقة بنفسي، ولكن لألسف 
ما وجدته غير ما قرأته، فالبعض ممن 
انتقدوا الفيلم قاموا بالتركيز فقط على 
أداء أبطال الفيلم وتناسوا القضية التي 

طرحت من أجله. 
»املتعس���رين« قضي���ة ال حتاك���ي 
جمهورية مصر العربية فقط، بل أجد 
أن الكاتب يوس���ف معاطي قد أصاب 
عندما اختار هذه التيمة التي تعد مشكلة 
لكثير من البل���دان، والكويت احداها، 
فمن منا يقدر أن ينكر أننا نعاني من 
مشكلة املتعسرين، بل جند أننا نعيش 
نفس الواقع ألحداث »بوبوس« ولكن 
مع اختالف ظروف احلياة االجتماعية 
والعادات التقليدية ملجتمعنا، وأساس 
القضية موجود في الكويت بل إلى اآلن 
قضية املتعسرين تناقش من خالل كل 
من السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
وإلى اآلن لم جند حلوال لهذه القضية 
ومن هذا املنطلق ومن خالل املشاهدة 
ألحداث الفيلم تشعر بأنه يحاكي واقعك 
برغم أن املجتمع غير مجتمعك من جميع 
النواحي ولكن القضي���ة والهم واحد 
وهي القوة العظمى وسلبها ملال الشعب 
والش���عب املطحون الذي ال يقدر على 

األخذ بحقه. 
لن أطيل عليكم ألن القضية واضحة 
لكل من يعيش في ذلك الواقع املرير، 
فنج���د كاتبنا يختم قصت���ه بكلمات 
وعبارات من خالل املشاهد السينمائية 
التي شاهدناها في نهاية الفيلم، يختم 
كاتبنا قصته باإلفراج عن كل من أبطال 
الفيلم املتعسرين لتسوية أوضاعهم 
املالية عند شخصية تدعى »نظام بيه«، 
فيجد األبطال أن »نظام بيه« تغير من 
حيث الش���كل ولك���ن احلديث كما هو 
ولم يتغير ش���يء غير اسم الشخص 
»فكر جدي���د«، وهذا إس���قاط في حد 
ذاته يوضح لنا أن قضيتنا ليست لها 
نهاية، فاألشخاص تتغير والشعارات 
تتجدد، ولكن السؤال هنا هل املشكلة 
»انفرجت«؟ ال أعتقد فاإلجابة ليس���ت 
عزيزي الق���ارئ تنحصر في صندوق 

املتعسرين
atach_hoty@hotmail.com

»بوبوس« وقضية المتعسرين

محلك سر
محمد هالل الخالدي

أنوار عبدالرحمن

ألقت السيدة هيالري كلينتون وزيرة اخلارجية األميركية 
خطابا في مجلس العالقات اخلارجية تضمن العديد من 
النقاط املهمة، ولكن األهم في هذا اخلطاب رمبا يكون في 
»قيم« العمل التي أصبحنا نفتقدها في الكويت مع األسف 
الشديد، فتأملوا في خطاب السيدة كلينتون وكيف تتحدث 
عن الرئيس أوباما الذي نافسته على الرئاسة وحاولت 
جاهدة التفوق عليه للوصول إلى البيت األبيض، انظروا 
كيف حتول التنافس إلى تعاون بعد انتهاء االنتخابات ألن 
الهدف اآلن هو مصلحة أميركا، فأين نحن من هذه القيم 
وملاذا يتحول التنافس عندنا إلى صراع وخصومة فاجرة 
تستخدم فيها كل املمنوعات؟ وقبل أن نورد مقتطفات من 
خطاب الس���يدة كلينتون البد من تقدمي كلمة شكر لألخ 
العزيز حامت قربي املسؤول اإلعالمي بالسفارة األميركية 

الذي زودنا بهذه املادة.
»لق���د قادنا الرئيس أوباما إلى التفكير خارج احلدود 
املعتادة، فقد أطلق حقبة جديدة من التواصل القائمة على 
املصالح املشتركة، والقيم املشتركة واالحترام املتبادل، 
ونحن نتجه إلى األمام، وباالعتماد على عوامل قوة أميركا 
الفريدة، علينا الدفع قدما بهذه املصالح عبر الشراكة وأن 
نروج للقيم العاملية عبر قوة قدوتنا وعبر متكني الناس، 
وبهذه الطريقة، نس���تطيع صوغ االتف���اق العام العاملي 
املطلوب لدحر التهديدات وإدارة املخاطر واغتنام فرص 
القرن احلادي والعشرين، أميركا ستظل دائما قائدا عامليا 
ما دمن���ا مخلصني ملثلنا ونتبنى االس���تراتيجيات التي 
تناسب الزمن الذي نعيشه، وعليه فإننا سنمارس القيادة 
األميركية لبناء الشراكات وحل املشاكل التي ال تستطيع 
دولة لوحدها حلها، وسوف نتبع سياسات حلشد املزيد 
من الشركاء وحتقيق النتائج. وفي تعاطينا مع السياسة 
اخلارجي���ة، علينا أن نتعامل مع القضايا امللحة، املهمة، 
والطويلة األجل ف���ي وقت واحد. غير أنه وفي حني أننا 
نضطر إلى القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد يجب أن 
تكون لدينا أولويات، وهي التي خلصها الرئيس أوباما 
في اخلطب التي ألقاها من براغ إلى القاهرة، فموس���كو 
أوكرانيا. إننا نريد عكس مسار انتشار األسلحة النووية، 
ومنع استخدامها، وبناء عالم خال من تهديداتها. نريد أن 
نهزم وندحر اإلرهابيني ونتصدى للمتطرفني العنيفني مع 
التواصل مع املسلمني حول العالم. نريد أن نشجع ونسهل 
حتقيق سالم شامل في الشرق األوسط. نريد السعي إلى 
حتقيق تعاف ومنو اقتصادي عاملي – عن طريق تقوية 
اقتصادنا، والدفع قدما بأجندة تنمية نش���طة، وتوسيع 

التجارة احلرة واملنصفة، وزيادة االستثمارات التي توفر 
فرص العمل الكرمية.

نريد أن نتصدى للتغير املناخي، وأن نزيد أمن الطاقة، 
وأن نضع األساس ملستقبل مزدهر تستخدم فيه الطاقة 
النظيفة. نريد أن ندعم ونشجع احلكومات الدميوقراطية 
التي حتمي احلقوق وتقدم النتائج لش���عوبها. ونعتزم 
الدفاع عن حقوق اإلنسان في كل مكان.  وسواء في أميركا 
الالتيني���ة أو في لبنان أو إي���ران أو ليبيريا، فإن أولئك 
الذي���ن تلهمهم الدميوقراطية، أولئ���ك الذين يفهمون أن 
الدميوقراطية هي أكثر من مجرد إجراء االنتخابات – أي 
أن عليها أيضا أن حتمي حقوق األقليات وحرية الصحافة 
وعليها أن تبني أجهزة قضائية قوية، كفؤة ومس���تقلة، 
وتبني املجالس التشريعية والوكاالت التنفيذية، وامللتزمة 
بالدميوقراطية لتقدمي النتائج – هؤالء الناس هم الذين 
سيجدون أن األميركيني هم أصدقاؤهم، وليسوا خصومهم. 
وكما أوضح الرئيس أوباما في غانا األس���بوع املاضي، 
فإن هذه احلكومة س���تدافع عن احلكم الشفاف اخلاضع 
للمحاسبة، وستدعم أولئك الذين يعملون لبناء املؤسسات 

الدميوقراطية أينما يعيشون.
لقد أقيمت مؤسساتنا العاملية واإلقليمية لعالم خضع 
لتحول، وبالتالي يجب حتويلها وإصالحها كذلك. وكما 
أعلن الرئيس أوباما عقب قمة الدول الثماني األخيرة في 
إيطاليا، فإننا نسعى ملؤسسات »جتمع بني الكفاءة والقدرة 
على العمل بصورة جامعة«. ومن األمم املتحدة إلى البنك 
الدول���ي، ومن صندوق النقد الدولي إلى مجموعة الدول 
الثماني ومجموعة العشرين، ومن منظمة الدول األميركية 
وقمة األميركيتني إلى منظمتي آس���يان وآبيك – كل تلك 
وسواها من منظومات لديها دور تضطلع به، إال أن استمرار 
حيويتها وكونها ذات أهمية يعتمدان على شرعيتها ومدى 
متثيله���ا، وكذلك قدرة أعضائها عل���ى العمل على وجه 

السرعة وبصورة مسؤولة حينما تنشأ املشاكل.
من���ذ ما يزيد عل���ى 230 عاما قال توم���اس بني »إننا 
نستطيع مبا يتوفر لدينا من قوة أن نعيد تشكيل العالم 
من جدي���د«. واليوم، وفي عصر جدي���د ومختلف جدا، 
فإننا مدعوون إلى استخدام تلك القوة. وإنني أعتقد أن 
لدينا اإلستراتيجية الصحيحة، واألولويات الصحيحة، 
والسياس���ات الصحيحة، ولدينا الرئيس املناسب، كما 
لدينا الش���عب األميركي املتنوع وامللتزم واملنفتح على 

املستقبل، واآلن لم يبق علينا إال التنفيذ«.
bodalal@hotmail.com

الناس  أقرب  احلياة تشغلنا عن 
إلين���ا، وحينما نفتح باب���ا للحوار 
الشفاف، لتدارك أخطائنا، تزال من 
امامنا كل الس���دود الت���ي وضعتها 

الظروف:
واآلن مثلم���ا وعدتني قل لي ملاذا 

جئت بي إلى هذا املكان اجلميل؟
اإلجابة سهلة.. اعتقد انك وجدتها 

باحساسك.
األفضل ان أعرفها منك.

كالنا يحتاج لفتح حوار ش���فاف 
وصادق مع اآلخر.

وكيف عرفت حاجتي لذلك؟
عرفت من خالل طريقة معاملتك لي 
والتي تغيرت، قلت في نفسي البد أن 
يكون هناك خلل في عالقتنا، أو أمر 
طرأ على حياتنا غير من أسلوبك حتى 

في اخلطاب معي واالبتعاد عني.
نعم بالفعل هذا صحيح.

ملاذا لم تفاحتينني قبل أن تزداد 

الفجوة بيني وبينك
أردت أن تفهم بنفسك وحسب.

بعض األحيان متر على اإلنسان 
مسؤوليات كبرى، في العمل وغيره، 
جتعله ال يلتفت إلى الناحية األخرى 
م���ن حياته االجتماعية، أس���رته أو 
أحبابه أو أصدق���اؤه، لكن ال يعني 
ذلك انه نسيهم أو ألغاهم من قائمة 

اهتماماته.
ولكن متى يش���عر هذا اإلنس���ان 
بحجم تقصيره، وأن ذلك كان يسبب 

أملا نفسيا ملن يهمهم أمره؟
عندما يكون موقع هؤالء في قلبه 
الش���ك أنه سيشعر في حلظة يلوم 
فيها نفسه ويحاول أن يعوضهم ما 

فات.
وهل يعني ذلك.. انك بفعلك هذا 

أردت أن تعوضني ما فات؟
نعم.. هو كذلك.

إذن قل لي األس���باب التي دعتهم 

لالنشغال عني.
آس���ف لن أقول لك األسباب ألنها 
انتهت، وهي ليس���ت مهمة بالنسبة 
لي اآلن، كأهميتك أنت عندي، ومقدار 

محبتي عندك.
تأكد أن محبتك عندي لم تتغير، 
حتى لو تغي���رت الظروف احمليطة 
بنا، مادمت كاحلمامة تسكن في قفص 

صدري.
أضحكني تشبيهك هذا لي بأنني 

كاحلمامة.
نعم فاحلمامة مهما طارت باجتاهات 
ش���تى، البد لها أن تعود إلى عشها، 
وعشك عندي وفي صدري ولن أتنازل 

عنه أبدا.
وأنا لن أتنازل عنه أبدا، ثقي بذلك 

حبيبتي.. وسامحيني أرجوك.
س���امحتك، ألنن���ي أث���ق ب���ك.. 

صدقني.
Falcom6yeb@yahoo.com

مقتطفات من خطاب كلينتون

عودة

نظرات

فالكم طيب


